
חולמת על תיכון אחר? חושבת מחוץ לקופסא? מאמינה בחיים משותפים 
של כל חלקי העם? רוצה לפתח זהות יהודית משמעותית, יוזמה, סקרנות, 

אחריות ומעורבות? מקומך איתנו!

חזון התיכון
ברוח  ישראל  לכלל  תיכון משותף  נוסד  “בנוף קדומים בראשיתי, על ספר המדבר,   
קהילות גוש אדומים. בשורה גדולה קיימת בקהילות שלנו, בשורה של חיי שיתוף בין 
מגוון זהויות יהודיות, בשורה הרואה את היהדות על מקורותיה וערכיה כאוצר השייך 
לכל יהודי ולכל יהודיה בכל אורח חיים שבו הם חיים, בשורה הרואה ביהדות קריאה 
לדיאלוג, לחיים של מעורבות ואחריות חברתית. התיכון מאמין בכוחם של בני הנוער 
לסקרנות,  והנערות  הנערים  את  יעודד  וככזה,  הישראלית,  החברה  פני  את  לשנות 
וכלפי  אישיותם,  פיתוח  למידתם,  כלפי  עצמם,  כלפי  לאחריות  ליצירתיות,  ליוזמה, 
הסובבים אותם במעגלים הקרובים והרחוקים“...                                                                   

)מתוך מגילת הייסוד של תיכון כפר אדומים אלול התשע”ד(

אדומים  גוש  קהילות  אדומים.  בכפר  תשע"ה  בשנת  הוקם  כ.א.ן  המשותף  התיכון   
הינן קהילות ייחודיות, רב גוניות, המורכבות מטווח רחב של זהויות יהודיות. בתיכון 
לומדים יחדיו תלמידים דתיים חילוניים ומסורתיים, מייצרים מפגש, מעמיקים בזהותם 

היהודית ישראלית, משלבים לימוד ומעשה.

תיכון משותף: היהדות שלי - זהות יהודית משמעותית
היהדות היא הציר המכונן המלווה את הלימוד והעשייה בבית הספר. היהדות על העושר 
שבה שייכת לכל יהודי/ה, כל אחד מוזמן ליטול בה חלק, להתעניין ולגלות מה יחסו 
אליה. אנו מאמינים כי חיים משותפים  של דתיים, חילוניים ומסורתיים, מייצרים מפגש 
ודיאלוג בין קשת של זהויות יהודיות. החיים והלמידה יחדיו מסירים מחיצות, מייצרים 
מפגש. מפגש זה מוביל לחינוך למורכבות. בגילאי התיכון העיסוק בעיצוב הזהות הוא 
משמעותי ומרכזי. זהות מתעצבת ומתגבשת מתוך חיפוש- תוך העלאת תהיות, ערעור 
ובנייה, הצבת גבולות ופריצתם. תיכון משלב, מזמן בנייה משמעותית של הזהות שכן 

הוא מאפשר מפגש תמידי, מפגש של האדם עם עצמו עם מקורותיו, עם סביבתו.

כא“ן בונים תיכון אחר
בישוב כפר אדומים

מנהלת התיכון: יעל ספיר

מימוש עצמי אם אין אני לי מי לי
 מפגש משמעותי ומפרה יכול להתקיים רק כאשר יש כבוד ומקום ליחיד, לייחודיותו. 
אנו שמים דגש על צמיחה אישית, עובדים על מימוש עצמי, על מיצוי הכוחות הטמון 
בכל נער/ה. בכל אדם קיימים צדדי חוזק, מורה טוב יכול וצריך לזהות אותם ולעודד את 
הנער/ה לא להסתפק בבינוניות אלא לפתחם, להצמיחם, למצותם. כוחות אלו יכולים 
המימוש  את  ולפתח  לעודד  מנת  על  הלימודי/חברתי/ערכי.  לתחום  שייכים  להיות 
העצמי, אנו עובדים בתיכון בדגם של חונכים- לכל חמישה עד עשרה תלמידים יש 
חונכ/ת מהצוות המלווה אותם, מקיים עמם שיחה פעם בשבועיים ליצירת קשר אישי 

ולבניית תהליך של צמיחה.

 התיכון מעודד מצויינות לימודית - למידה שיש בה העמקה, סקרנות, חקר. אנו לומדים 
בשיעורים שונים ב“למידה בית מדרשית“- למידה של קבוצות קטנות המעבירה את 
האחריות ללמידה ללומדים ומעוררת שיח משמעותי בינם לבינם ובינם לבין הנלמד. 
המגמות שנפתחו השנה בתיכון: פיזיקה, ערבית, לימודי א”י, תיאטרון ומגמת מחשבת 

ישראל )מגמת חובה לכל תלמידי התיכון(.

קהילתיות וכשאני לעצמי מה אני
“לא טוב היות האדם לבדו“, האדם הינו יצור חברתי, משתייך לקהילות.  הבחירה בתיכון 
מהחיים  ה“רווחים“  לצד  ומגוונת.  מורכבת  בקהילה  בחיים  בחירה  משמעה  משלב, 
בקהילה, ישנה גם אחריות בסיסית, אחריות להמשכיות הקהילה, לצמיחתה, להפיכתה 
ויותר. בתיכון המשלב הקהילה היא מרכזית. אנו שמים דגש על תרומת  יותר  לטובה 
הקהילה ליחיד ואחריותו של היחיד לקהילותיו השונות. התיכון מעודד שייכות לכתה, 

שכבה, בית הספר, היישובים, המקום, הארץ, המדינה, העולם. 

 עשייה ְוִאם ֹלא ַעְכָשׁיו ֵאיָמַתי - הלימוד והדיאלוג בקהילה, צריכים להוביל לעשייה. 
בתיכון המשלב לומדים ועושים. בתיכון תכנית ערכית חברתית עשירה )טקסי ר“ח, 

הרצאות, טיולים, נושאים חודשיים ופעילויות המותאמות להם ועוד ועוד(. 
 מליאת תלמידים - בה דנים יחדיו ברעיונות/ יוזמות ומקבלים החלטות.

 מחוייבות אישית - בכל שנות התיכון
 טיול שנתי של חמישה ימים - אליו יוצאים כל תלמידי התיכון יחדיו. 

 ימי שישי במדבר - פעם בחודש אנו נפגשים ליום שישי מיוחד במדבר... 

כפר אדומים
אלון

נופי פרת

התיכון המשותף


