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  משפחה יקרה,

וברוכים  ץהשבים מחופשת הקיברוכים 

  למשפחת כנות. המצטרפים 

בית החדשים המצטרפים לתלמידים אנו מברכים את ה

 הוותיקים. תלמידיםאת הגם וכמובן  הספר

 מהרגע שילדיכם מצטרפים אלינו נשמש לכם כתובת לכל 

חשוב לנו לקדם ערוץ תקשורת ישיר וזמין  דבר ועניין.

אנו רואים . ן הצוות החינוכי בכפר הנוער כנותבניכם לבי

 משימה חינוכית ודאגה משותפת לעתיד, נינויבקשר ב

 ילדיכם! 

נעמוד לרשותכם בכל שאלה ובכל עניין הדורש אנו 

 התייחסות. אנא, אל תהססו לפנות במקרה הצורך.

 שימו לב,

 בשל שלושה ימי גשר במהלך שנת הלימודים

 2202.08.29   שניהיום הראשון ללימודים, יום 

 

 זמנים לקראת פתיחת שנת הלימודיםלוח        

      אינטרנטי בלבד  תשלוםהסדרת , 15.8עד 

  .באמצעות כרטיסי אשראי באתר הכפר

כרטיס כנס לקישור, נא הכינו ייש לה

 ההורה ומספר מספר ת.ז של אשראי, 

  .ילדכםת.ז 

 כאן לתשלום לחץ

( אפשר יהיה להגיע 08:00-15:00ה'  )-בימים א' •

לשלם במשרדי הנהלת חשבונות. מספר הטלפון 

 .  08-8548105 בהנהלת חשבונות הוא:

למשרדי הגעה  בשיקים או במזומן מחייבתשלום  •

השאלת ספרי   כולל ,התשלום הנהלת חשבונות. 

 . תלבושת אחידה אינו כוללולימוד 

אי הסדרת  .8.2215להסדיר תשלום עד  נא •

ויתור על ובמועדים אלה, תחשב להרישום 

  מקומכם בכפר הנוער כנות.

 :שיש להביא לבית הספר ציוד לימודי

 : ובו תיק תלמיד 

 עטים כחולים,  2עפרונות,  2קלמר הכולל  .א

 מחדד, מחק, סרגל, דבק ומספריים.

 מחשבון מדעי לשיעורי מתמטיקה ב.

 מחברות מעבדה גדולות. )לא קלסרים( 10 ג.

 ד. תנ"ך מלא ללא פירושים. 

  אנגלי המאושר-עברי, עברי-מילון אנגלי ה.

 לתלמידים שהומלץ  באנגלית. )ת לבגרו

  -שימוש במילונית אלקטרונית באבחון

 עליכם לרכוש מילונית אוקספורד המאושרת 

 בגרות(.בבחינות לשימוש 

 ונעלי ספורט בגדי  -ציוד לשיעורי ספורט ו.

 ספורט.

 -)פסיכואבחון ז. במידה וילדכם עבר 

 דידקטי, נוירולוגי וכו'(, עליכם לוודא  

 שהאבחון הגיע ליועצת השכבה. 

 מכנס ארוך ח. תלבושת מתאימה לעבודה במשק. 

 ונעלי עבודה.

 29.08.2022 -היום הראשון ללימודים

 את  ביום הראשון ללימודים התלמידים יכירו

 , יקבלו את מערכת השעות, יקבלו הכיתה ת/מחנך

טקס  הלימוד וישתתפו בטקס פתיחת השנה.י בהשאלה ספר

יוכלו להשתתף בהתאם . ההורים 09:30פתיחת שנה יחל בשעה 

   .למגבלות הקורונה

 אישור  להביא חשוביום הראשון ללימודים ל

 על  :  על מצב בריאותו של התלמיד,מרופא המשפחה

 השתתפות בשיעורי הספורט ועל אפשרות יציאה 

 אפשר לשלוח גם לסיורים לימודיים וטיולים שנתיים. 

 , טרם פתיחת שנת הלימודים.מייל/בפקס

 אסיפת הורים ראשונה

 7.9.2022תתקיים ביום רביעי 

 תלבושת אחידה

התלמידים מחויבים להגיע לבית הספר בתלבושת אחידה! 

לא תתאפשר כניסתו של תלמיד לכיתה ללא תלבושת 

 אחידה.

 

 

https://parentpay.metropolinet.co.il/InstituteSite/ValidateSiteId?SiteId=68006601


 תלבושת אחידה בחטיבת הביניים:

בצבעים ובדגמים המאושרים חולצות עם סמל בית הספר 

מכנסיים שמגיעים  על ידי מנהלת חטיבת הביניים בלבד.

הספר  לפחות עד לברכיים. לא תותר כניסת תלמידים לבית

עם מכנסיים קצרצרים או עם קרעים. ההנחיה מחייבת 

 בנות ובנים כאחד!

ניתן לרכוש את התלבושת האחידה בחנות "קרנוקה" 

 .34ן ברחוב שדרות מנחם בגי בגדרה

 יש להקפיד על הצבעים והגזרה המותרים בכפר !

בכל  רעם סמל הכפחולצות  – תלמידי חטיבת הביניים
 הצבעים. 

 

  :תלבושת לתלמידי החטיבה העליונה

כל תלמידי  מכיוון שמסלול המשטרה מתחיל בכיתה י'

 החטיבה העליונה לובשים חולצות בית ספר בצבעים

 . לבן, אפור, ירוק בקבוק, כחול כהה ושחור :הבאים בלבד

 מכנסיים: דגמ"ח שניתן לרכוש בהנהלת חשבונות בלבד. 

רכישת המדים ותלבושת האחידה נעשית בהנהלת חשבונות 

  במעמד הסדרת תשלומי שכר הלימוד.

ניתן לרכוש את התלבושת האחידה בחנות "קרנוקה" 

 .34ברחוב שדרות מנחם בגין  בגדרה

 יש להקפיד על הצבעים והגזרה המותרים בכפר !

 

 שבוע הלימודים בכנותמבנה 

בכפר הנוער כנות לומדים במתכונת של  חמישה ימים 

 ה'.-בשבוע בימים א'

קולט אליו את תלמידי פנימית כנות ותלמידים ביה"ס כנות 

תלמידי הפנימיה נוסעים לבתיהם אחת מהאזור. 

 לשבועיים. 

בשבת יציאה )שבת שבה תלמידי הפנימיה יוצאים לבתיהם( 

 חמישיעד יום  9:45יל ביום א' בשעה שבוע הלימודים מתח

בוקר ועד יום ה'  8:00כולל. ובשבוע השני מיום א' בשעה 

 . 14:00בשעה 

שלאחר שבת נסיעות של לימודים ביום א' תחילת יום ה

 .09:45בשעה הפנימיה, 

 

 הסעות לבית הספר ובחזרה

תחנות הסעה ושעות האיסוף ביום הלימודים 

ם וההורים כשבוע הראשון יתואמו עם התלמידי

 .לפני פתיחת שנת הלימודים

  שלתלמיד ביה"ס כנות יגיע לבית הספר בהסעה מאורגנת 

 המועצה/העיריה ממנה הגיע או בהסעה שמאורגנת על ידי 

 . בתשלום ההורים כנות

הנהלת כפר הנוער כנות רשאית למנוע השתתפות 

תלמידים בהסעה המאורגנת במקרים שבהם 

התנהגות התלמיד/ה תהיה שלא על פי הכללים 

 וההתנהגות המצופה בנסיעה. 

 

 :  להלן מספר הערות בנושא ההסעות

 וירד בתחנת הסעה קבועה. התלמיד יעלה .1

לשבת  תלמידיםעם עלייתם לאוטובוס, על ה .2

. במקומם, להיחגר  ולהישמע להוראות האחראים

 אין לקום מהמושב במהלך הנסיעה.

 אין לקום ולעמוד במהלך הנסיעה. .3

 ניקיון האוטובוס ושלמות הציוד.יש  לשמור על  .4

הירידה מהאוטובוס תעשה אך ורק בתחנת  .5

שירצה  תלמידהירידה הידועה מראש להורים. 

לרדת במקום אחר )אצל חבר או עניין אחר( חייב 

ו טלפוני( של תב אלהצטייד באישור מראש )בכ

, לרכז פנימיית ההורים, ולהעבירו למחנך הכיתה

ולדרור יהלום,  052-8215540 קליימןהיום פרננדו 

 י על הסעות תלמידי פנימיית היוםהמורה האחרא

054-4805221. 

יש להמתין בסבלנות בתחנות. ייתכנו מקרים בהם  .6

 יאחר האוטובוס להגיע בשל שיבושי תנועה.

תלמיד שלא יעמוד בכללי הבטיחות אנו מדגישים,  .7

וההתנהגות הנדרשים, יושעה מההסעה ללא זיכוי 

 כספי!

או  חל איסור מוחלט על הגעה באופניים, קורקינט .8

כל כלי רכב אחר. ההגעה הינה בהסעות הכפר 

 בלבד!

הורים המסיעים את ילדיהם מתבקשים להסיעם  .9

עד שער הכפר. למען בטיחות התלמידים אנו נמנע 

בדרך כלל כניסת רכבים לכפר למטרת הסעת 

 התלמידים.



  

 
 פנימית יום

הגרים בסמוך לכפר הנוער כנות לומדים  תלמידי בית הספר

התוכנית פועלת על פי הנחיות . "יום-פנימיתבבית הספר "

יום  וכללים של משרד החינוך, המנהל לחינוך התיישבותי.

)בימים  14:00בין השעות הלימודים והפעילות מסתיימים 

 .ד'()בימים א', ב',  15:30ל  ג' ה'(

ארוחת צהריים חמה בחדר כוללת  "היום-פנימית" תוכנית

גבור לימודי בבית הספר תשיעורי בית,  הכנתהאוכל, 

 בחוגים. והשתתפות

 

לבוא  מעונייניםאתם מסיבה חשובה ם אם ביום מסוי

ילדכם, עליכם לתאם זאת עם  את לקחתבעצמכם 

ימסרו לכם  םשמות וטלפוני פנימית היום  ם עלאחראיה

 .טרם פתיחת שנת הלימודים

 

 בשעות אחה"צ והערב חברתית פעילות 

תלמידי פנימית היום מוזמנים לקחת חלק בפעילויות 

המתקיימות בכפר גם בשעות אחר הצהריים והערב. 

מכבי כנות בכדורגל, , לימודיים)תגבורי ערב, קורסים 

להקות הזמר והמחול, פעילות בית ספר למוסיקה, חוגים, 

ום תלמיד פנימית י .ערב בפנימייה, פעילות עם השוטר ועוד(

תיאום ל פנימית היום ת/שמעוניין להישאר, יפנה לאחראי

ביום כזה שילדכם לא יחזור . וההורים נימיהעם מנהל הפ

החזרה לבית התלמיד/ה  בהסעה ויישאר לפעילות כלשהי,

  .באחריות ההוריםהינה 

 נוסף. ללא תשלוםההשתתפות בפעילויות השונות 

 

 תספורת ולבוש

אנו מקפידים על לבוש ותספורות ההולמות מקום חינוך. 

בבגדים שאינם אנא, הקפידו שלא לצייד את הבנים והבנות 

 ראויים למקום חינוכי.

על הבנות להימנע מגילוח החלקים שמעל לאוזן או חלקים 

אחרים משיער ראשן.  כמו כן אנו אוסרים צביעת חלק 

ברר עם מהשיער בצבע שונה. בכל מקרה של ספק כדאי ל

 הצוות בטרם יתבצע שינוי.

 

 מרכז למידה ותגבור לימודי

בכפר הנוער כנות פועל מרכז למידה עם מערך שיעורי עזר, 

להגיע  חובההכנה למבחנים וסיוע בהכנת שיעורי בית. 

באופן אישי בבית  לתלמידיםלשיעורי התגבור שייקבעו 

הספר וגם להכנת שיעורי הבית ומרכז הלמידה בשעות אחר 

הצהרים. 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 

 לימודית. השקט ולהקפיד על אוירה

 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 

הליך הפסקת לתגובה משמעתית חריפה ואפילו לפתיחת 

ר בתהליך ההרשמה לכפר הובהרה לתלמידים . כבלימודים

מדיניות כפר הנוער כנות בנושא. על ההורים לקחת חלק 

במניעת העישון ובמיגור התופעה הפוגעת בנוער, בבריאותו 

 ובאיכות חייו.

 

 כללי בטיחות

של וביטחונם כללי הביטחון שלהלן נועדו לשמור על שלומם 

 וההנחיות.. יש לעמוד בכל הכללים תלמידים בכפרה

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 

ף באחריות ועל פי כללי הבטיחות הנהוגים בכל ענ

 וענף.

אין לגעת בפקקי חשמל, חיבורים, חוטי חשמל  •

  עליכם –בתקלה   שתבחינובכל מקום וכיו"ב. 

. אין לנסות ולתקן, לאנשי הצוותלהודיע מיד 



לעקוף או להסדיר תקלות חשמל בשום צורה 

 ובשום אופן!

אינם רשאים  לעזוב את שטח הכפר  התלמידים  •

היא . עזיבת הכפר ללא רשות חנךאלא ברשות המ

 עבירת משמעת קשה המחייבת טיפול משמעתי.

 

 

 עבודה במשק החקלאי

המשק החקלאי בכפר הנוער כנות כולל ענפי חי וצומח 

, גן ורווה, רפת, לול ביצי חופש, חוות החווית, נוימגוונים: א

ירק, מטבח וכלביה. את הענפים מרכזים אנשי מקצוע 

ידי  ומומחים בתחומם. עיקר העבודה בענפים נעשית על

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 

נף שבו תלמיד בתעודה וזכות להיבחן בחינות בגרות בע

ערך העבודה הוא ערך מרכזי בתפיסת העולם מתמקצע. 

 של כפר הנוער כנות.

                                                              

 משלחות נוער לחו"ל

על אף מגבלות הקורונה  ,לשמחתנו הצלחנו בשנה האחרונה

להוציא שתי משלחות לאיטליה )גמר תחרות המאיץ 

 סלול לימודי המשטרה(.המדעי( ולגרמניה )מ

 

 .שכדאי לדעת על כפר הנוער כנותדברים  10

 .1952כפר הנוער כנות נוסד בשנת  .1

בפעולה חקלאית הנקראת  -מקור השם כנות .2

מרכיבים על ענף, ענף ממין אחר   -"הרכבה"

מאותה משפחה של עצים. הענף העליון נקרא 

"כנה".  -"רוכב" והענף שעליו מרכיבים נקרא

הרוכב והכנה מתאחים והופכים להיות כאחד 

 . גזע. ה"כנה" היא סמל להתחדשותים של ההענפ

 הייתה אסתר פחול.בכנות המנהלת הראשונה  .3

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

בשנת תשע"ה פעלה כיתת המופת הראשונה בכפר,  .5

 במסגרת פתיחת חטיבת הביניים.

ביותר בכפר הם: נחמה ברנס  יםהוותיק יםהעובד .6

אי כמורה שנמצאת איתנו עוד משירותה הצב

ואיציק פריצקי מנהל  הרפתן -מאיר שניר חיילת, 

 קבוצות הכדורגל ומורה לחנ"ג.

 מנחם לוי הוא הפנסיונר הפעיל הוותיק ביותר.

בוגר הכפר, פרופ' דן יקיר זכה בפרס ישראל  .7

 בתחום החקלאות.

וסיכם את ט ביקר בכפר נפתלי בנ ראש הממשלה .8

: "ביקרתי בכנות, כפר הנוער ביקורו במילים

 המקסים ופגשתי שם בנשמות גדולות".

התלמידים חלק מלמדו  במקביל ללימודים בכפר .9

באוניברסיטת תל אביב, באוניברסיטת בן גוריון, 

והשתתפו  בבית חולים "קפלן"מכללת אחוה, 

 בתוכנית "פרחי אקדמיה".

 .2019בוגר הכפר דן יקיר, זכה בפרס ישראל בשנת   .10

                          

                                

 

 

 

 

 יקרים והורים מידיםתל

   אנו. בלימודים להצליח תלמיד כל של ביכולתו מאמינים אנו

 ביותר הטובים התנאים את לו לאפשר מנת על רבות עושים

  .וישראליים חברתיים לערכים ולחינוך ללמידה

פנימית , צוות הורים ,תלמידים:  כולנו בין טוב פעולה שיתוף

 .להצלחה המפתח הוא מוריםוה היום

 . יהימאתגרת ופור ת,מוצלח שנהילדיכם לכם ול נאחל

הנהלת הכפר והסגל החינוכי מעמידים עצמם לרשותכם 

 לכל דבר ועניין.

 בברכה,                     

 ד"ר חזי יוסף

        מנהל הכפר 


