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מי אנחנו?
חוות הנוער הציוני, כפר נוער פורח השוכן בליבה של ירושלים.

70 שנים של ניסיון חינוכי עשיר וערכי באווירה חמה ויחס אישי.

צברים  תלמידים-  למאות  תומכת  וקהילה  חם  בית  מהווה  החווה 

ברמה  חינוכית  במסגרת  חלק  להיות  המבקשים  חדשים,  ועולים 

אקדמית וחברתית מהאיכותיות בארץ.

גילאים: ז-יב

רק לירושלמים? לא. בחווה תלמידים מכל הארץ ומהעולם.

אני מאמין
בשעריה  הבאים  את  לחנך  למטרה  לה  שמה  הציוני,  הנוער  חוות 

ליצירתיות  האחר  וקבלת  סובלנות  וציונות,  יהדות  לערכים, 

ולמנהיגות, תוך יצירת קהילה חמה ותומכת המאפשרת מיצוי יכולות 

והגעה למצוינות אישית. 

מהי מצוינות אישית?
בכפר מקדמים חניכים בתחום האקדמי - מרכז למידה עשיר מאוד

יודע לשיר  יש כישרון חבוי, האחד,  - לכל אחד  קידום כישרונות 

השני מוסיקלי, אחר יכול להיות ספורטאי או רקדן.

לכל אחד ואחת מקום בחווה ויכולת להתפתח בתחומים אלו.

הלכה
למעשה 

ספורטאים   - השונים  התלמידים  לומדים  אלה  ערכים  לקדם  כדי 

ומוזיקאים, תלמידי פנימייה, תלמידים יומיים ותלמידי החינוך המיוחד 

במסגרת אחת. צוות מורים ומדריכים מיומן, מסור ודואג מלווה את 

התלמידים ליווי אישי וקבוצתי. לרשות התלמידים עומדות מעבדות 

משוכללות ומאובזרות, מבני מגורים מחודשים וכיתות מהמתקדמות 

בארץ והמותאמות למאה ה-21. 

מרכז מוסיקה 
מרכז המוזיקה בו לומדים למעלה ממאה תלמידים מאפשר לכל תלמיד 

ל-10  ניגשים  המצטיינים  כלים.  בשלל  ומוזיקה  קול  פיתוח  ללמוד 

יחידות בגרות הכוללים לימודי תיאוריה ונגינה. המרכז מפעיל תזמורת 

והרכבים שונים המשתתפים בפרוייקטים בישראל ובאירופה.  

בוגרי המרכז משתלבים באקדמיה, ובתזמורת צה"ל.

מרכז למצויינות 
בספורט 

מה במרכז? שחייה, שחייה אומנותית, סייף.

הפועל  בשיתוף  לכדורגל  האקדמיה  התפתחה  האחרונות  בשנים 

קטמון, הקבוצה הירושלמית הכי קהילתית שיש. לכל אחד מהענפים, 

אישי  לימודי  קידום  מנטאלי,  ליווי  ומקצועיים,  מיומנים  מאמנים 

וקבוצתי. למרכז המצויינות בספורט הישגים משמעותיים בתחרויות 

לספורטאים  לאימונים!  הלימודים  בין  מנוחה  חדרי  ובעולם.  בארץ 

מצטיינים יש אפשרות לגשת לבגרות בחנ"ג ברמה של 5 יח"ל. 

הלימודים 
כוללים  הציוני  הנוער  חוות  של  הספר  בבית  הלימודים 
מגוון אפשרויות בחירה של מגמות לימוד ברמה אקדמית 
ואיתור  גילוי  כימיה,  פיסיקה,  אגרוטק,  ביולוגיה,  גבוהה: 
אומנות,  קולנוע,  דיפלומטיה,  סייבר,   - דיגיטלי  מידע 

רוסית וסינית. 

הפנימייה
וכמובן  ערכית  חינוכית  נותנת מעטפת חברתית,  הפנימייה 
והחניכות  החניכים  את  מלווה  החינוכי  הצוות  לימודית. 
ודואג להם לחינוך ערכי לצד קידום אישי - לימודי וחוויתי.

בבגרות,  הצלחה   100% ל-  נושקים  הפנימייה   חניכי 
בזכות הליווי והמעקב האישי.

מופעים,  טיולים,  עשירים,  חברתיים  חיים  בפנימייה 
פעילויות וסדנאות ערכיות.

בפנימייה אוירה חמה ,משפחתית וייחודית.
מסורת חינוכית מהמובילות בארץ.

בשנה האחרונה אף קיבלה פרס חינוך - על פנימייה מצטיינת.

פנימיית יום
מהעושר  ליהנות  הרוצים  לאלה  נועדה  היום  פנימית 

שמציעה הפנימייה אולם מעדיפים לחזור לישון  בבית.
פנימית היום אף היא מפעילה מרכז למידה וליווי אישי.


