התשלום ,כולל גם השאלת ספרי לימוד ותלבושת
אחידה.

מידעון לקראת תשע"ט


משפחה יקרה,
ברוכים הבאים למשפחת כנות.

אי הסדרת הרישום במועדים אלה ,תחשב
לוויתור על מקומכם בכפר הנוער כנות.



ביום ג'  ,28/8/2018יגיעו כל חניכי הפנימייה

ברכותינו לחניכים החדשים המצטרפים לפנימייה,
וכמובן לחניכים הוותיקים.



חניכי ז' ,ח' להגיע בשעה .10:00



חניכי ט' להגיע בשעה 12:00



חניכי י' להגיע בשעה 14:00



חניכי יא' ויב' בשעה 16:00

מהרגע שילדיכם מצטרפים אלינו ,נשמש לכם כתובת לכל
דבר ועניין.
חשוב לנו ,לקדם ערוץ תקשורת ישיר וזמין בניכם לבין
הצוות החינוכי בכפר הנוער כנות .אנו רואים בקשר
ביננו ,שותפות ודאגה משותפת לעתידם של ילדיכם!
במהלך השבוע הקרוב ,ייצרו עמכם קשר חברי הצוות
החינוכי בפנימייה וימסרו לכם מספרי טלפון ,כתובות
דואר אלקטרוני ומספר פקס .נעמוד לרשותכם בכל

לפתיחת שנת הלימודים .ההגעה עצמית.

כל חניך פנימייה ,חייב להסדיר לפני הגעתו
לכפר :רישום ותשלומים בהנהלת החשבונות של
הכפר .דרגת התשלום ,נקבעה לכל חניך פנימייה
על פי החלטת משרד החינוך .כמו כן ,חובה על
ההורים לבצע סידור הוראת קבע לתשלום

שאלה ובכל עניין הדורש התייחסות .אנא ,אל תהססו
לפנות במקרה הצורך.
לידיעתכם ,אנו מקדימים את פתיחת שנת הלימודים
בשל גשרים בין כיפורים לסוכות ויום נוסף בחופשת
חנוכה.

אוטומטי בכרטיס קופת החולים ,לשם קבלת
תרופות וביקורים אצל רופא מקצועי .פעולה זו
תסייע לנו לתת לילדכם שירות רפואי נאות.
יש לבצע תהליך זה ,במשרדי קופת החולים
שלכם ,להסברים נוספים ניתן לפנות לליזה גרין,
אם בית ראשית בטלפון .054-4801380

היום הראשון ללימודים ,יום רביעי 29.8.2018


לוח זמנים לקראת פתיחת שנת הלימודים


 1-22/8/2018הסדרת רישום אינטרנטי בלבד
באתר הכפר באמצעות כרטיסי אשראי.
/http://www.kannot.org.il



 22-24/8/2018ימים ד' ה' ( )08:00-17:00וביום
שישי  .08:00-12:00אפשר יהיה להגיע למשרדי
הנהלת חשבונות .מספר הטלפון בהנהלת
חשבונות הוא .08-8548105 :תשלום בשיקים או
במזומן מחייב הגעה בתאריכים .22-24/8/2018

לכל חברי הלהקות הייצוגיות מחול ,זמר
ותלמידים המנגנים בהרכבים המוסיקליים
(קלידים ,גיטרה ותופים)  ,יתקיימו אודישנים
בתחילת אוקטובר ,לאחר החגים.

ציוד שיש להביא ביום הראשון:
 תרופות קבועות .למשל משאף ,ריטאלין וכו
 ביום הראשון ללימודים חובה להביא אישור
מרופא המשפחה :על מצב בריאותו של התלמיד,
על השתתפות בשיעורי הספורט ועל אפשרות יציאה
לסיורים לימודיים וטיולים שנתיים.
 מצעים – סדין ,ציפה ,ציפית.
 שמיכה.
 2 מגבות.

ב .מחשבון מדעי לשיעורי מתמטיקה
ג 10 .מחברות מעבדה גדולות( .לא קלסרים)
ד .תנ"ך מלא ללא פירושים.
ה .מילון אנגלי-עברי ,עברי-אנגלי המאושר
לבגרות באנגלית( .לתלמידים שהומלץ
באבחון שימוש במילונית אלקטרונית-
עליכם לרכוש מילונית אוקספורד המאושרת
לשימוש בבחינות בגרות).
ו .ציוד לשיעורי ספורט -בגדי ספורט ונעלי
ספורט.

 נעלי ספורט
 נעלי עבודה תקניות סגורות ובגדי עבודה.
 ביגוד – לעשרה ימים.
 אין להביא גופיות ,מכיוון שאסור ללבוש גופיות
בחדר האוכל ובבית הספר.
 כלי רחצה.
 אלתוש.
 כרטיס קופ"ח (לאחר ביצוע הסדר תשלום
בקופה אליה אתם משתייכים)

היום הראשון ללימודים

 מומלץ לא להביא רכוש יקר ערך ו/או כסף מזומן

ביום הראשון ללימודים התלמידים יכירו את

רב .זכרו! אין ביטוח על חפצים שנעלמים.
חידוד -על החניכים להפקיד את כספם אצל
המדריך לשמירה.
 בגד-ים ,קרם הגנה וכובע ים לבריכה .לא ניתן
לרחוץ בריכה ללא כובע ים או כובע מצחייה.
 כפכפי רחצה.
 צילום של פנקס חיסונים  +אישור רפואי ובו
פירוט בעיות רפואיות.
 ציוד לימודי שיש להביא לבית הספר
תיק תלמיד ובו:
א .קלמר הכולל  2עפרונות 2 ,עטים כחולים,
מחדד ,מחק ,סרגל ,דבק ומספריים.

מחנך הכיתה ,יקבלו את מערכת השעות ,יקבלו
בהשאלה ספרי לימוד וישתתפו בטקס פתיחת השנה.

אסיפת הורים ראשונה
אסיפת הורים ראשונה תתקיים ביום חמישי ה-
 13.9.2018בשעה .17:00

תלבושת אחידה
התלמידים מחויבים להגיע לבית הספר בתלבושת
אחידה! לא תתאפשר כניסתו של תלמיד לכיתה ללא
תלבושת אחידה.
ביום ג'  28/8/2018יקבלו החניכים בפנימייה את
התלבושת האחידה.

רכישת המדים ותלבושת האחידה נעשית בהנהלת
חשבונות במעמד הסדרת תשלומי שכר הלימוד.
כיתות
ז'  -כולם
ח'  -כולם
ט'  -כולם
י'  -פנימייה
י"א-פנימייה
יב' -פנימייה

י' ,יא' ,יב' –
פנימיית יום
(אקס')

מה מקבלים?
 5חולצות טריקו קצרות
 3סווטשירט

מחיר
₪ 250

 4חולצות טריקו קצרות
 2סווטשירט אפור
מדי משטרה:
חולצת א' שרוול ארוך
מכנס שחור ,וחגורה
 2מכנסי דגמ"ח ירוק
 3חולצות טריקו שרוול קצר
 2סווטשירט( ,מכנסי דגמ"ח
בתשלום נוסף של ₪ 60
למכנס).

₪ 400

₪ 150

חניכי חטיבת הביניים -ילדכם זכאים במסגרת תשלומי
ההורים לשבע חולצות קיץ 3 ,סווטשירט .מכנסיים-
הקפידו להביא רק מכנסיים שמגיעים לפחות עד
הברכיים .לא תותר כניסה לבית הספר במכנסיים
קצרצרים (ההנחיה חלה על בנות ובנים כאחד).
חניכים בחטיבה העליונה  -ילדכם זכאים במסגרת
תשלומי ההורים לארבע חולצות קצרות 2 ,סווטשירט2 ,
מכנסי דגמ"ח .מדי א' -חולצה ומכנסיים ,חגורה.
תלמיד שירצה פריטי לבוש נוספים יוכל לרכוש במשרדי
הנהלת הכפר.

הסדרי תנועה לכפר

הורים וחניכים יקרים ,שימו לב,
לאחר הגעתכם לכפר ,הכניסה לבניין בפנימייה תהיה
אך ורק עם אישור שיימסר לכם בהנהלת חשבונות לאחר
הסדרת התשלום (גם לתלמידים ותיקים).
בנוסף ,תתבקשו למסור למדריכי הקבוצה כל מידע נוסף
שתחשבו שנכון לשתף בו את המדריכים.
לאחר התארגנות ילדכם בחדרו תוכלו כמובן להיפרד (לא
לשכוח חיבוק ונשיקה.)...
משלב זה ,יבלו ילדיכם בקבוצה החברתית שלהם ,ייערכו
פעילויות  ,יכירו את חבריהם החדשים /ותיקים ויהפכו
להיות חלק ממשפחת כנות.
אל תשכחו להצטייד במספר הטלפון של המדריך האישי
של ילדיכם ,מרגע זה הקשר איתם מתחיל להיות ישיר
ולא דרך המזכירות.

לוח חופשות
בגב איגרת זו תמצאו את לוח החופשות.

הסעות לחופשות ובחזרה
חניכי הפנימייה בכפר הנוער כנות יוצאים לחופשות חג
ושבת בהסעות מאורגנות .ההסעות יוצאות מהכפר ביום
היציאה בשעה  .15:00חופשת השבת מסתיימת ביום א'.
להלן מספר הערות בנושא ההסעות לחופשה ובחזרה
ממנה.
שימו לב,
 .1עם עלייתם לאוטובוס ,על החניכים לשבת
ולהישמע להוראות
במקומם ,להיחגר
האחראים .אין לקום מהמושב במהלך הנסיעה.

בחזרה מחופשת שבת וחג ,מי שמגיע בתחבורה ציבורית
יכול להסתייע בהסעה מסודרת מטעם כנות שתעמוד
בצומת בני עייש החל מהשעה  .09:00למגיעים ברכבת
יתקיים איסוף ע"י רכב מהכפר מתחנת יבנה מערב.
בהגיעכם לכנות תהיה נקודת הכוונה ,שם ימסרו לכם את

אך ורק בתחנת הירידה הידועה מראש להורים.

מספר הבניין של הקבוצה אליה משתייך ילדיכם.

חניך שירצה לרדת במקום אחר (אצל חבר או

 .2יש לשמור על ניקיון האוטובוס ושלמות הציוד.
 .3הירידה מהאוטובוס בימי יציאה לחופשה תעשה

עניין אחר) חייב להצטייד באישור מראש (בכתב
או טלפוני) של ההורים ,ולהעבירו למדריך.

להלן טבלת המסלולים בימי יציאה לחופשות
שבת וחג (בשעה :)15:00

 .4בימי חזרה מחופשה ,יש להגיע לתחנות ההסעה
 10דקות לפני המועד המשוער של הגעת
האוטובוס ,ולהמתין בסבלנות בתחנות .ייתכנו
מקרים בהם יאחר האוטובוס להגיע בשל שיבושי
תנועה .מאחרים יצטרכו להגיע בכוחות עצמם.

ת .אחרונה

 .5ההסעה הינה במימון כפר הנוער כנות .יחד עם
זאת ,חניכים שלא יגיעו ללימודים בזמן ,יידרשו
לשאת בעלות ההסעה המאורגנת .אנו משקיעים
מאמצים ומשאבים כספיים רבים על מנת
להבטיח יום לימודים מלא .על ההורים לוודא
הגעת ילדיהם להסעות בזמן .ההסעה המאורגנת
בטוחה יותר ומונעת שוטטות מיותרת בכבישים
ובתחנות.

 .6למאחרים ,למגיעים עצמאית ולאלה המקבלים
אישור יציאה מיוחד ,החזרה הינה עצמאית
ובאחריות ההורים בקו ( 38אפיקים) הנוסע
במסלול אשדוד-גדרה ,מגיע לכפר הנוער כנות
משני הכיוונים.

קו

תחנות ההורדה

1

קריית גת ,צומת להבים ,באר ערד
שבע ,ערד

2

שדרות ,נתיבות ,אופקים

אופקים

3

אשדוד ,אשקלון ,בית עזרא

אשקלון

4

קריית עקרון ,רחובות ,באר לוד
יעקב ,רמלה ,לוד

5

חולון ,בת ים ,תל אביב

6

תחנה מרכזית
מבשרת ירושלים (גשר)

7

קריית מלאכי (דואר)

8

ראשל"צ מזרח,
מערב ,רכבת יבנה מערב

תל אביב

בירושלים ,ירושלים
קריית
מלאכי
ראשל"צ ראשל"צ

לוח זמני הסעות בימי חזרה מחופשות שבת וחג
יימסר לחניכים טרם יציאתם לחופשת השבת
הראשונה.
טיפול רפואי
בכפר הנוער כנות מתגוררים זוג רופאים שנותנים מענה
רפואי על פי מערכת שעות שתפורסם על לוח המודעות
בתחילת כל שבוע .על חניכי הפנימייה להגיע כאמור עם
כרטיס מגנטי ובו סידורי הוראת קבע לתשלום אוטומטי
בכרטיס קופת החולים לשם קבלת תרופות וביקורים
אצל רופא מקצועי .פעולה זו תסייע לנו לתת לילדכם
שירות רפואי נאות.
שימו לב,

בדיקות רפואיות וביקורים אצל רופאים מקצועיים
יבוצעו על ידי ההורים.
אין לתאם ביקורים אצל רופאים בימי לימודים .בימי
חופשה ניתן כמובן לקבוע לילדכם ביקורים במרפאה
בקרבת הבית מבלי לפגוע בחזרתו בזמן ללימודים בתום
חופשת השבת או חופשת החג.

להגיע לשיעורי התגבור שייקבעו לחניכים באופן אישי
בבית הספר וגם להכנת שיעורי הבית ומרכז הלמידה
בשעות אחר הצהרים .לכל קבוצה בפנימייה יש שעה אחת
להכנת שיעורי הבית והכנה למבחנים .הפעילות הינה
בליווי צוות ההדרכה ,מורים ,מתנדבים וסטודנטים.
ההגעה למרכז הלמידה הינה חובה גם למי שאין שיעורי
בית!
יש להתנהג במרכז הלמידה באופן מכבד .יש לשמור על
השקט ולהקפיד על אוירה לימודית.

תספורת ולבוש
אנו מקפידים על לבוש ותספורות ההולמות מקום חינוך.
אנא ,הקפידו שלא לצייד את הבנים והבנות בבגדים
שאינם ראויים למקום חינוכי.
אנו מקפידים כי תספורות הבנים יהיו בגובה אחיד וללא
צבע כלל .אנו נוהגים לשלוח חזרה לבית ההורים תלמיד
המגיע לכפר עם תספורת שלא על פי כללים אלה .אם
ילדכם נוהג למשל לגלח את ראשו בצידי הראש ולהשאיר
שיער ארוך במרכז הראש ,תספורת זו אסורה בכפר
ונוגדת את הכללים .במקרה שכזה יישלח התלמיד לביתו
על מנת להסתפר .אין להסתפר בכפר .אין להביא מכונות
תספורת לכפר.
על הבנות להימנע מגילוח החלקים שמעל לאוזן או
חלקים אחרים משיער ראשן .כמו כן אנו אוסרים צביעת
חלק מהשיער בצבע שונה .בכל מקרה של ספק ,כדאי
לברר עם הצוות בטרם יתבצע שינוי.

מרכז למידה ותגבור לימודי
בכפר הנוער כנות פועל מרכז למידה עם מערך שיעורי
עזר ,הכנה למבחנים וסיוע בהכנת שיעורי בית .חובה

כפר ללא עישון
כפר הנוער כנות הינו כפר ללא עישון .במסגרת זו אנו
אוסרים על התלמידים ,על פי הנחיות חוזר מנכ"ל משרד
החינוך ,עישון מכל סוג שהוא.
חשוב לנו להדגיש :עבירת משמעת הקשורה בעישון תוביל
לתגובה משמעתית חריפה ואפילו לפתיחת הליך הפסקת
לימודים .כבר בתהליך ההרשמה לכפר הובהרה
לתלמידים מדיניות כפר הנוער כנות בנושא .על ההורים
לקחת חלק במניעת העישון ובמיגור התופעה הפוגעת
בנוער ,בבריאותו ובאיכות חייו.

כללי בטיחות
כללי הביטחון והבטיחות שלהלן נועדו לשמור על שלומם
של החניכים בפנימייה וביטחונם .יש לעמוד בכל הכללים
וההנחיות.


השמע/י בכל עת לכללי הבטיחות מפי מרכזי
ענפים במשק והאחראים בכל תחום עיסוק אחר

בכפר .העבודה במשק החקלאי כרוכה בקשר עם
בעלי חיים וכלים חקלאיים .התנהלות שלא על פי
הכללים עלולה לגרום לתאונות .כאמור ,יש לנהוג
באחריות ועל פי כללי הבטיחות הנהוגים בכל ענף
וענף.


תנועת נוער בני המושבים
חניכי ז',ח',ט' משתתפים בפעילות תנועת הנוער של בני
המושבים .זה כולל פעילות אחת לשבוע ,יציאה לטיולים
של התנועה בחופשות .תקבלו בראשית השנה ,תכנית
טיולים ,עלויות טיולים ועלות חולצת תנועה.

אין לגעת בפקקי חשמל ,חיבורים ,חוטי חשמל
וכיו"ב .בכל מקום שבו הנך מבחין/ה בתקלה –
הודע/י לאנשי הצוות .אין לנסות ולתקן ,לעקוף
או להסדיר תקלות חשמל בשום צורה ובשום
אופן!



אין להביא מהבית או להשתמש בחדרים
במכשירי חשמל כגון :מצנם ,תנור חשמל ,מגהץ,
קומקום חשמלי וכל מכשיר עם גוף חימום.



החניכים בפנימייה אינם רשאים לעזוב את שטח
הכפר אלא ברשות המדריך ובאישור חתום.
עזיבת הכפר ללא רשות היא עבירת משמעת קשה
המחייבת טיפול משמעתי.



שעת כיבוי אורות היא שעה מחייבת .למען הסדר
הטוב וביטחון החניכים אנו אוסרים יציאה
מהחדר לאחר שעת כיבוי אורות .אנו רואים
בחומרה כל הפרה של שעת כיבוי אורות ונוקטים
בתגובה משמעתית במקרים כאלה.

פעילות חברתית בשעות אחר הצהריים והערב
בכפר הנוער כנות פועל מערך פעילויות רחב ומגוון.
במסגרת זו פועל בית ספר למוסיקה ,קבוצת כדורגל
בשיתוף מכבי תל אביב ,מרכז גישור מקצועי ,להקות
מחול ,זמר ונגינה ,אומנות ,חדר כושר וסדנאות בתחומים
שונים.
חשוב לנו שההורים יעודדו את ילדיהם לקחת חלק
בפעילויות אלה על מנת להבנות סדר יום עשיר בעשייה.
כל חניך חייב להשתתף בשני חוגים בשבוע ,לפחות.

עבודה במשק החקלאי
המשק החקלאי בכפר הנוער כנות כולל ענפי חי וצומח
מגוונים :אורווה ,רפת ,לול ביצי חופש ,נוי ,מדגה ,גן ירק,
מטבח וכלביה .את הענפים מרכזים אנשי מקצוע
ומומחים בתחומם .עיקר העבודה בענפים נעשית על ידי
תלמידי הכפר על פי סידור עבודה שמכין אחד מתלמידי
הכיתה התורנית .במערכת השעות של כל תלמיד יש שתי
משמרות בשבוע (בוקר וצהריים).
העבודה במשק החקלאי הינה חלק מתוכנית הלימודים
ומחויבות החניך בכפר נוער חקלאי והיא כוללת ציון
בתעודה וזכות להיבחן בבחינות בגרות בענף שבו תלמיד
מתמקצע.

משלחות נוער לחו"ל
בשנת הלימודים תשע"ט אמורות לצאת מטעם כפר
הנוער כנות  4משלחות נוער:
 .1משלחת לפולין
 .2משלחת מגמת המשטרה לגרמניה
 .3מסע הלהקות הייצוגיות באירופה
 .4מחנה האימונים של מכבי כנות בספרד.

אנו מציעים להורים לעקוב אחר הפעילות ולעודד את
ילדיכם לקחת חלק בפעילויות המובילות להשתתפות
במסעות לחו"ל.

 .10יהודה מולא תלמיד כיתה י"ב בשנת הלימודים
תשע"ח זכה בפרס מצטיין נשיא על תפקוד
מעולה בתחום הלימודי והחברתי.

 10דברים שכדאי לדעת על כפר הנוער כנות.
 .1כפר הנוער כנות נוסד בשנת .1952
 .2מקור השם כנות -בפעולה חקלאית הנקראת
"הרכבה" -מרכיבים על ענף ,ענף ממין אחר
מאותה משפחה של עצים .הענף העליון נקרא
"רוכב" והענף שעליו מרכיבים נקרא" -כנה".
הרוכב והכנה מתאחים והופכים להיות כאחד
הענפים של הגזע .ה"כנה" היא סמל להתחדשות.
 .3המנהלת הראשונה בכנות הייתה אסתר פחול.

יהודה מולא

 .4בשנת הלימודים תשע"ב זכה הכפר בפרס חינוך.

תלמידים והורים יקרים

 .5בשנת תשע"ה פעלה כיתת המופת הראשונה
בכפר ,במסגרת פתיחת חטיבת הביניים.

אנו מאמינים ביכולתו של כל תלמיד להצליח בלימודים .אנו
עושים רבות על מנת לאפשר לו את התנאים הטובים ביותר

 .6העובדים הוותיקים ביותר בכפר הם :נחמה
ברנס שנמצאת איתנו עוד משירותה הצבאי
כמורה חיילת ,מאיר שניר -הרפתן ואיציק
פריצקי מנהל קבוצות הכדורגל ומורה לחנ"ג.
מנחם לוי הוא הפנסיונר הפעיל הוותיק ביותר.

ללמידה ולחינוך לערכים חברתיים וישראליים.

 .7שטח הכפר  1050דונם.
 .8שר החינוך נפתלי בנט ביקר בכפר וסיכם את
ביקורו במילים" :ביקרתי בכנות ,כפר הנוער
המקסים ופגשתי שם בנשמות גדולות".

שיתוף פעולה טוב בין כולנו :תלמידים ,הורים ,צוות
הפנימיה והמורים הוא המפתח להצלחה.
נאחל לכם ולילדיכם שנה מוצלחת ,מאתגרת ופורייה.
הנהלת הכפר והסגל החינוכי מעמידים עצמם לרשותכם
לכל דבר ועניין.

בכבוד רב,
ד"ר חזי יוסף
מנהל הכפר

 .9בשנת הלימודים תשע"ח למדו התלמידים בין
היתר באוניברסיטת תל אביב ,באוניברסיטת בן
גוריון ,בבית חולים "קפלן" והשתתפו בתוכנית
"פרחי אקדמיה".

