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מדיניות חינוכית

בקיבוץ הדתי סעד בנגב המערבי, בין עצים ודשאים מוריקים, 
שוכנת פנימית “נקודת ח”ן“. 

‘נקודת חן‘ הינה פנימייה חינוכית לנערות בכתות ט‘-יב‘.
בפנימייה כ-50 חניכות, המגיעות מכל הארץ, מירוחם עד בית 
ושומרון,  יהודה  מיישובי  מגיעות  מתוכן  גדולה  קבוצה  שאן. 

בנימין, ירושלים ומפוני גוש קטיף.
ב‘נקודת ח”ן‘ האווירה משפחתית וחמה, הצוות הינו מקצועי 

ותומך. ומעניק יחס אישי לכל חניכה.
יהודי בדרכי  ‘נקודת ח”ן‘ חרתה על דגלה חינוך לאורח חיים 
נועם, טיפוח כישורי החיים האישיים של חניכותיה, חינוך לחיי 

נתינה ועשייה ושאיפה מתמדת ללמוד ולהצליח.

1

בנוסף אשר  מוגדרת,  חינוכית  מסגרת  ביצירת  מאמינים  אנו 
לחינוך לתכנים וערכים, מציבה גבולות ברורים וקבועים, מלמדת
אהבה, מעניקה  זמנית  ובו  והבלגה  איפוק  אישית,  אחריות 

רגישות והקשבה. 
העבודה עם החניכות מבוססת על אמון, דיאלוג ושיתוף ומדגישה

את זהות האינטרסים של הצוות והחניכות.
בנוסף, אנו מאמינים כי לעיתים על מנת לאפשר לחניכה להתקדם

רגשי  בטיפול  צורך  ישנו  ולימודית,  חברתית  אישית,  מבחינה 
שיסייע לה להתמודד ולהבין את עצמה טוב יותר. בפנימייה ניתן 

     לקבל טיפול רגשי מקצועי מסוגים שונים. 

מי אנחנו?
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מערך הלמידה בפנימייה
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נקודת זינוק להצלחה
התחום הלימודי

נורמטיבית  לימודים  במסגרת  בהשתלבות  רואה  חן‘  ‘נקודת 
מיועדות  החניכות  להצלחה.  ההזדמנות  לקידום  חשוב  אמצעי 
רובן ככולן להשגת תעודת בגרות מלאה, והצוות עושה כל מאמץ 

על מנת לסייע להן למצות את יכולותיהן.
הבנות לומדות בבי”ס תיכון מקיף דתי לבנות “אמי"ת” בשדרות. 
צוות  עם  קבוע  בקשר  ועומד  הבנות  לצרכי  קשוב  ביה”ס  צוות 
מבחינה המירב  את  להשיג  בת  לכל  לסייע  במטרה  הפנימייה 

לימודית. 
המגמות בביה”ס: ביולוגיה, מדעי הטכנולוגיה, פיזיקה,  ספרות 
ללמוד  בכך  המעוניינות  לבנות  אפשרות  ישנה  עסקי.  וניהול 

מתמטיקה ואנגלית במתכונת של 5 יח”ל. 
בית הספר שוקד כל העת על פיתוח מגמות טכנולוגיות נוספות.

לאורך השנה מקבלות הבנות בשעות אחה”צ סיוע 
לימודי קבוע ע”י צוות הפנימייה וסטודנטים במטרה

ועזרה  למבחנים  בהכנה  לסייע  פערים,  לצמצם 
בהכנת ש”ב. הסיוע ניתן באופן אישי או בקבוצות 

קטנות בהתאם לצורך. 
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ההשתלבות בקיבוץ
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נקודת זינוק לפיתוח אישי וחברתי
פעילות חברתית - חינוכית

־בפנימייה מתקיימת פעילות חברתית וחינוכית מגוונת ועשירה, במטרה לה
־קנות ערכים, מסורת ותרבות יהודית, כישורי חיים, ביטחון עצמי וכלים לעבו

דת צוות והתמודדות קבוצתית:
חוגים: רכיבה על סוסים, מוזיקה, תאטרון, אמנות, מכון כושר ומחול. 

פעילויות  בפנימייה  מתקיימות  שבוע  בכל  חינוכיות:   - חברתיות  פעילויות 
לפי  פעילות  וכוללות  המקצועי  הצוות  ע”י  המופעלות  חינוכיות  חברתיות- 
טיולים,  הפעילויות:  בין  הפנימייה.  לכלל  משותפות  ופעילויות  גיל  שכבות 

סרטים, ערבי - גיבוש, פעולות ערכיות והרצאות. 
תרומה לקהילה: אנו מעודדים את הבנות לתרום ולהתנדב בקהילה 
או  בקיבוץ  מרוכזת  התנדבותית  פעילות  לתקופה  אחת  ומקיימים 

במקומות הסמוכים לו. 
מסורת ותרבות יהודית: אנו מחנכים לערכים ולהתנהגות ברוח הדת 
מקום  ומתן  והקשבה,  דיבור  נועם,  בדרכי  אמונה  מתוך  והמסורת, 

להתמודדות עם שאלות של זהות ואמונה.  

ומאוחד בתוך המסגרת  גדול  הפנימייה מהווה עבור החניכות בית משפחתי 
הקהילתית והתרבותית של הקיבוץ. 

מן  קבועה  ישנה משפחה מארחת  בפנימייה  חניכה  לכל  משפחות מארחות: 
הקיבוץ, אצלה מתארחת הבת בארוחת שבת בשבתות הפנימייה המתקיימות 
יוצר תחושה ביתית  אחת לשבועיים - שלושה. הקשר החם עם המשפחות 

ומעניק תמיכה ורוגע. 
עבודה בקיבוץ: החניכות משתלבות בעבודה בקיבוץ בשעות הפנאי 

שלהן, על פי החלטת הצוות. 
של  האוכל  בחדר  יומיום  אוכלות  הבנות  הקיבוץ:  בשירותי  שימוש 
הקיבוץ, המהווה מקום מפגש וקשר נוסף עם חברי הקיבוץ. כמו כן, 
חדר  כנסת,  בית  ראשונה,  לעזרה  מרפאה  עומדים  הבנות  לשירות 
כושר ובריכת שחייה, פינת חי ושאר פינות החמד הקיימות בקיבוץ. 
הפנימייה שותפה גם בחלק מאירועי התרבות והטקסים המתקיימים 

       בקיבוץ לאורך השנה.



                        פנימייה לבנות “נקודת ח”ן”     

בפיקוח משרד החינוך- המנהל לחינוך התיישבותי ועליית 
הנוער בשיתוף עם עמותת “גומת ח”ן”- קיבוץ סעד
תנאי קבלה: התאמה למסגרת פנימייתית ולמסגרת

הלימודית, ראיון אישי.
להרשמה: יש להביא תעודת ציונים אחרונה, תעודת זהות 

של אחד ההורים, אבחונים )אם ישנם(.
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לפרטים נוספים: 08-6800417, 052-3934582,
noar@saad.org.il
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