בקשה לתרומות
הכפר הירוק נוסד ב 1950-וממוקם בלב סביבה אורבנית  -במרכז גוש דן  ,בין רמת השרון
לתל אביב .המערכת הכפרית משלבת לימודים ,חיי קהילה תוססים וחינוך לעבודה .תקשורת
פתוחה ואמונה בשותפות אמת הן חלק מן המסורת הדמוקרטית של הכפר .זהו כפר נוער
שבו מתקיים שיח מתמיד בין צעירים ומבוגרים ובו שותפים בני הנוער בתהליכי קבלת
החלטות הנוגעות לעצמם ולסביבתם.
בכפר יש בית ספר שש-שנתי ,פנימייה ומשק חקלאי .בראש כל מגזר וכל חטיבה עומד מנהל ,
ולידו  -הנהלה .בראש הכפר  -מנכ”ל והנהלת הכפר הכוללת את המנכ”ל ,המשנה למנכ”ל
ושלושת מנהלי המגזרים .הרכב התלמידים כולל תלמידי פנימייה ותלמידי חוץ  .בבית הספר
לומדים כ 2500 -תלמידים מכיתה ז ’עד י”ד .חברת התלמידים בכפר הירוק היא הטרוגנית
ופלורליסטית )ילידי הארץ ,יוצאי אתיופיה ,יוצאי חבר המדינות ובני מיעוטים) .זוהי קהילה
של בני נוער ומבוגרים בעלי רקע עדתי ולאומי שונה הבאים מרבדים סוציו-אקונומיים שונים.
הסינרגיה החברתית-תרבותית צומחת ונוצרת מתוך כיבוד הזהות הייחודית של כל תת-
קבוצה ,בד בבד עם טיפוח המשותף.
לכפר יש גם מכללה טכנולוגית המאפשרת לימודים לקראת תואר טכנאי או הנדסאי במגמות
הנדסת מכונות והנדסת חשמל ואלקטרוניקה .הישגי המכללה הם מהבולטים ביותר בקרב
המכללות הטכנולוגיות בארץ .נוסף על כך ,כולל הכפר בית ספר בינלאומי לכיתות י"א -י"ב
לתלמידים מצטיינים בתנאי פנימייה .בבית הספר הבינלאומי לומדים תלמידים מכל העולם,
כ 20%-מהם ישראלים והוא מציע תעודת בגרות יוקרתית המאפשרת קבלה לאוניברסיטאות
המובילות בעולם .בית הספר מטפח מנהיגות אישית ,אחריות חברתית ואורח חיים המבוסס
על ערכי הקיימות מתוך מטרה לקדם שלום עולמי.
הכפר מהווה כיום מרכז לפיתוח כישורי מנהיגות סביבתית והוא מציע מודל ייחודי הכולל
פדגוגיה חדשנית המבוססת על עקרונות הקיימות ומבנה זהות אישית ערכית .פיתוח
החדשנות החינוכית כמו גם הפיכתו של הכפר למרכז הפצה בתחום זה ,נעשו בתיאום,
שיתוף והנחייה של גף ניסויים ויזמות במשרד החינוך.
אנו פונים לבוגרים ,הורים או ארגונים המוכנים לסייע למפעל החינוכי הצומח בכפר .ניתן
לתרום למטרה ייעודית ,לפרויקט בנייה ,או למטרות כלליות אחרות.
לתרומות או לפגישה עם מנהל הכפר הירוק ניתן להתקשר לאילנה לוי ,מזכירת הכפר הירוק,
בטלפון .03-6455632
פרטי חשבון להעברת תרומות :בנק הפועלים ,מספר חשבון ,16437 :סניף .630
בהוקרה ובתודה מראש,
משפחת הכפר הירוק

WE NEED YOUR HELP
Hakfar Hayarok youth village was established in 1950, located in the heart of an
urban environment, the center of Gush Dan (Greater Tel Aviv), between Ramat
Hasharon and Tel Aviv. Open communications and belief in a genuine partnership
are part of the village's democratic heritage. In practice, in this youth village, an
ongoing dialogue takes place between youngsters and adults, and youngsters are
partners in making decisions that concern their lives and their environment. The
village has three sectors: a six-year junior and senior high school, a boarding school,
and an agricultural farm. At the head of each sector is a director and, alongside him,
an executive body. The entire village is managed by the General Director, and - the
management team, which includes the General Director, the Deputy General
Director, and the three Sector Directors. The student population includes both
boarding and non-boarding students. There are 2,500 school students who attend
grades 7 to 14. The village's society of students is heterogeneous and pluralistic
(students born in Israel, Ethiopia, FSU, and other minorities). This is a community of
youngsters and adults who come from diverse national, sectorial, and socioeconomic backgrounds. Social-cultural synergy is generated by respect for the
unique identity of each group and by cultivation of their common ground.
The village also has a technological college where students can earn practical or
applied engineering degrees in machine engineering and electric and electronic
engineering. Achievements of the village's college place it at the front line of
technological colleges in Israel.
The village includes also the Eastern Mediterranean International School (EMIS) for
students from all over the world who live and study together. EMIS follows the
International Baccalaureate Diploma Program. The EMIS experience teaches respect
towards others, dialogue and the value of peace. It provides learning about the
environment and promotes sustainability as a way of life. EMIS cultivates personal
leadership, entrepreneurship, community involvement and service, and taking a
stand for a better world for us and our children.
Today, Hakfar Hayarok serves as a center for promoting environmental leadership. It
offers a unique educational model that is based on the principle of sustainability and
fosters identity development.
We address graduates, parents and organizations that are willing to help us
achieve our mission by donating to our cause. Donations can be made for a
specific project or for general purposes.
For donations or for setting a meeting with Hakfar Hayarok's General Director please
contact Mrs. Ilana Levy, Hakfar Hayarok's secretary, Tel: 972-3-6455632.
Account details for donations: Bank Hapoalim, account no. 16437, branch 630.
With gratitude and appreciation,
Hakfar Hayarok.

