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יובילולשיתוףפעולה
טוב

גם בכיתות
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ויכלול סמינרלבני
חשב
במשך השבועיים הקרובים
במקום
התוכניות המיוחדות
$DN2$המחשב$DN2$והפיזיקה ,מסביר כי השתתף בקיץ שעבר
וליצור
נוער במטרהלהופכם
בסמינר מנהיגות ,שהובילליצירת קשרים התלמידים ומאפשרות להםלימודי
למנהיגי העתיד
התלמידים.
פעולה בין
שיתופי
מקוריים ואתגר
אינטלקטואלי .בנוסף,האקלים
חברתיים עם בני נוערמהעולם הקיימים עד
ידי
היום.
בני
כחמישים
ישתתפו
בו
הכנס,
במסגרת
התומך,
אנשי מקצוע מהשורה
המלווה על
נוער מאוסטריה ,גרמניה,איטליהוישראל,
״אני שמח להשתתף בסמינר הזה ,כי זה יאפ־
$TS1$יאפשר$TS1$
עלייהלרגל.
הראשונה ,הופך את הכפרלמוקד
שר
שנמצאו מחוננים בתחומי המוזיקה ,הכימיה,
$DN2$יאפשר $DN2$לילהכיר בני נוער נוספים מארצות אח־
$TS1$אחרות"$TS1$,
המחוננים ,המאופיינים במנת משכל גבוהה
הפיזיקה ,הרובוטיקה והמחשבים ,ייפגשו הת־
$TS1$התלמינים$TS1$
רות",
$DN2$אחרות" $DN2$,הוא אומר .״אני שומר על קשר עםאלו
והתנהגויות מיוחדות .מרגישים בבית בסביבה
התלמינים $DN2$עם פרופ׳ עדה יונת ,זוכת פרסנובל
למינים
כזאת .בתור ילד מחונן הייתי שמח מאוד לו
שהכרתי בסמינר המנהיגות ואני יוצר קשר
לסיורי היכ־
$TS1$היכרות$TS1$
לכימיה ,ובין סדנהלסדנה יצאו
הוריי היו מכניסים אותי לכפר שכזה
בילדותי,
במהלך השנה עםתלמידים אחרים ,באמצעות
וירושלים,
$Dהיכרות $DN2$במדבר יהודה ,מצדה ,ים המלח
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האינטרנט ,אבל תמיד יש סיכון איך יתייחסו
ולא הייתינאלץלסבול משעמוםנוראי ,הוראה
ויערכו היכרות עם הכפר ומשנתוהחקלאית-
ואקלים רדוד המאפיינים,
ברמה ירודה
אליי כשיבינו שאנימישראל .זה מאתגר ,כי
לדעתי,
אקולוגית לשימור הטבע והסביבה ושיתוף
אני מרגיש שאני מייצג את המדינה ומגן
הרבה בתי ספרממלכתיים במדינתישראל .כל
עליה.
הקהילה.
אני שמח שאנחנו
עוד הכפר ישמר את ההוראה המקורית והמ־
$TS1$והמעניינת$TS1$
יכולים לארח כאן בני נוער
את
להראות
מחו׳׳ל,
מנהל
הארץ
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עניינת
ובעי־
$TS1$ובעיקר$TS1$
קר
חטיבת מחוננים וסגןמנהל הכפר הירוק :״המ־
$TS1$״המטרה$TS1$
$DN2$ובעיקר$DN2$להוכיח שדברים רבים
שמתפרסמים בתק־
$TS1$בתקשורת$TS1$
אליו את מיטבהנוער .החנון של אתמול הוא
$DN״המטרה $DN2$היאלהפגיש נוערישראלי מחונן ומצטיין
טרה
העולמית עלישראל אינם
שורת
$DN2$בתקשורת$DN2$
נכונים״.
המנהיג הנאור והחכם של המחר וזהחלק מהחזון
״נוער מחונן זה נוער שאוהבללמוד ואוהב שלנו״.
עם נוער מארצות נוספות כדי שילמדו על
מאתגרות
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העשרה

