
1

נוער וספורט, ישיבת וועדת חינוך
ודירקטוריון החברה לחינוך

2015סיכום קיץ 
ו"והיערכות לשנת הלימודים תשע

המועצה המקומית  
כפר שמריהו

ראש המועצה ומנהל המחלקה, דרור אלוני
ו"בתשרי תשע' ג, 16.09.2015, יום רביעי
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16.09.2015וועדת חינוך ודירקטוריון החברה לחינוך 

סבב הכרותסדר הישיבה

גני הילדים

 הקיץספר של בית

בית הספר היסודי

התפלגות-ע"וחטב "חט

 אירועים-קשרי קהילה

נוער

 ר"נישבט

ספורט ואורח חיים בריא

ס היסודי"התחדשות ביה

שאלות ודיון פתוח
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16.09.2015וועדת חינוך ודירקטוריון החברה לחינוך 

סבב היכרות



אשכול גני הילדים

כפר שמריהו



2015סיכום קיץ 

פעילות בגני הילדים
שיפוצי קיץ



2015שיפוצי קיץ 

.  גדרות הפרדה ודקים, חיפויים, חידוש העץ בכל המתחם

.שפשוף וצביעה, שטיפה

המסת הווקס הישן  . במבואהP.V.Cחידוש וניקוי רצפת 

.ומריחת חדש

.  רימון תאנה וגפן, החלפת כסאות ילדים בשלושת הגנים

.כסאות חדשים מעץ מלא בצבע טבעי105

.י שרון שביט אב הבית"גני ילדים ע6, צביעת קירות פנים



2015קייטנות קיץ 

י "במהלך חודש יולי פעלו שתי קייטנות ע

:בשני סבבים, חברת אתגרים

21/7-ילדים עד ה23–קייטנת גן גפן 

21/7-ילדים עד ה19–קייטנת גן תאנה 

31/7-ילדים עד ה18–קייטנת גן גפן 

31/7-ילדים עד ה17–קייטנת גן תאנה 



גן גפן
2011ילידי –חובה טרוםגן טרום 

ילדים26: מונה

משפחות חוץ8: מתוכם

בנות16

בנים10

אפרת בן סימון: בהנהלת

דלית בן טוב: גננת מחליפה

ואוולין ברמיאיזיקאלציונה , מאיה אורגד: סייעות קבועות

:שעות העשרה לשנת הלימודים
תדמורמיכל –מוסיקה 

נורית כלב–תנועה לגיל הרך 



גן תאנה
2011ילידי –גן טרום חובה 

ילדים32: מונה

משפחות חוץ12: מתוכם

בנות15

בנים17

ענת ציוני: בהנהלת

דלית בן טוב: גננת מחליפה

תמי בורנשטיין ואביטל כהן: סייעות קבועות

לוסקיציפי : סייעת מחליפה

:שעות העשרה לשנת הלימודים
תדמורמיכל –מוסיקה 

נורית כלב–תנועה לגיל הרך 

ה'גוגל–אוריינות /תקשוב



גן רימון
2010ילידי –גן חובה 

ילדים28: מונה

משפחות חוץ3: מתוכם

בנות12

בנים16

כרמלה זביב: בהנהלת

דלית בן טוב: גננת מחליפה

לוי ורחל חקק( דודו)דורית : סייעות קבועות

לוסקיציפי : סייעת מחליפה

:שעות העשרה לשנת הלימודים
תדמורמיכל –מוסיקה 

נורית כלב–תנועה לגיל הרך 

ה'גוגל–אוריינות /תקשוב



אניטה טרי האוסגני 

: צוות הגן

ורחל שטייןפלוגתמרה , אושהגבריאלה 

ילדים13חיטה מונה גן 

ילדים16גן תמר מונה 



צהרונים

צהרון בוגרים תאנה ורימון

רוזברגרטליה : גננת

רודיטידניאלה מעוז ומזל : סייעות

ילדים27: מונה

צהרון צעירים גפן

יונית תייר: גננת

אוולין ברמי: סייעת

ילדים11: מונה
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16.09.2015וועדת חינוך ודירקטוריון החברה לחינוך 

בית הספר היסודי  
בית הספר המשותף לכפר שמריהו ולחוף השרון

 החופש הגדולספר של בית

 ו"לתשעהיערכות

מנהל, ר אלכס שניידר"ד: מציג



14

עדכונים-2015קיץ 

בית הספר של •

החופש הגדול

שיפוצי קיץ•

הלסינקי, חינוךכנס •

הצדעה לאנשי החינוך•
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היום הראשון לשנת הלימודים

כפר שמריהו

רשפון

גליל ים
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ו"בית הספר תשע

כפר שמריהו
49%

רשפון
34%

גליל ים
10%

אחר
7%

כמותיישוב
183כפר שמריהו

126רשפון
37גליל ים

25אחר

כ"סהתלמידיםת/מחנככיתה
3264אדוה1א 32רויטל2א
2754שרון1ב 27משה2ב
24סיון1ג

74 25בן2ג
25תום3ג
2650שירי1ד 24ענת2ד
3161מיכל1ה 30דורית2ה
3368איתי1ו 35ברי2ו

371
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ו"בית הספר תשע

תלמידים371

בנים53%47%

בנות

:שמות נפוצים

יונתן–1מקום 
עילאי /עילי–2מקום 

נועה , מיה, אלה, בן–3מקום 

איתי ועידו–4מקום 
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ריכוז תקציב הוצאות והכנסות
ו"הלימודים תשעשנת

בית הספר המשמעותי המשותף  

כפר שמריהו חוף השרון  

ריכוז הכנסות. א

הצעת תקציב  

הכנסות שנה  

הבאה  

שיעור מסך  

הכנסות  

ס"ביה

התפלגות מקורות ההכנסה הכספיים  

של בית הספר

עוגה2,824,071.0083.91%העברות רשות מקומית. 1א

2,330.000.07%הכנסות נוספות. 2א

539,316.5416.02%הכנסות הורים. 3א

3,365,717.54100.00%ל"לשנהס "סיכום הכנסות ביה

0.00%עודפים משנה קודמת

3,365,717.54100.00%ס  "סך הכנסות כספיות של ביה

ריכוז הוצאות. ב

הצעת תקציב  שנה  

הבאה

שיעור מסך 

ס"הוצאות ביה

התפלגות הוצאות כספיות של בית  

הספר

207,900.006.18%הוצאות תפעול שוטףהוצאות מנהלתיות. 1ב

118,800.003.53%הוצאות אחזקה

85,100.002.53%הוצאות רכש והצטיידות

1,613,125.0047.93%כוח אדם לסיוע ואחר  

801,476.0023.81%א מנהלתי "כהוצאות העסקת 

2,826,401.0083.98%כ הוצאות מנהלתיות"סה

0.000.00%0.00תוכנית פעילות פדגוגית מתוקצבת. 2ב

539,316.5416.02%הוצאות תשלומי הורים. 3ב

3,365,717.54100.00%ל"לשנהס "סיכום הוצאות ביה

0.00%חובות משנת לימודים קודמת שישולמו מתקציב זה

3,365,717.54100.00%ס  "סך הוצאות ביה

*ריכוז התקציב   . ג

2,826,401כ הכנסות ניהול עצמי"סה539,317כ הכנסות הורים"סה

2,826,401כ הוצאות ניהול עצמי לשנה זו"סה539,317כ הוצאות הורים"סה

0(טווח ארוך)עודפים מיועדים 

0גירעון ניהול עצמי/יתרת עודף0גירעון הורים/יתרת עודף

0.0%(באחוזים)רזרבה ניהול עצמי 

1

2

3

4

1

2

3

4

file:///C:/Users/אלכס/Desktop/תשעו/א1. העברות רשות מקומית
file:///C:/Users/אלכס/Desktop/תשעו/א2. הכנסות נוספות
file:///C:/Users/אלכס/Desktop/תשעו/א3. הכנסות הורים
file:///C:/Users/אלכס/Desktop/תשעו/ב1. הוצאות מנהלתיות
file:///C:/Users/אלכס/Desktop/תשעו/ב1. הוצאות מנהלתיות
file:///C:/Users/אלכס/Desktop/תשעו/ב1. הוצאות מנהלתיות
file:///C:/Users/אלכס/Desktop/תשעו/ב1. הוצאות מנהלתיות
file:///C:/Users/אלכס/Desktop/תשעו/תוכנית פעילות פדגוגית מתוקצבת
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קיצוץ בתקציב חוף השרון

19

(.163,000₪)20%ו קיצוץ של "בתשע

על פי הסכם שנחתם עם 

מועצה אזורית חוף השרון עם 

העברת חטיבת הביניים לפני  

.כעשור
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קיצוץ בשעות תקן משרד החינוך

שעות409-ה "בשנת הלימודים תשע.

 אנו אמורים לקבל בשנת הלימודים–על פי תקן זה
.שעות443-ו "תשע

 שעות  402על פי הסימולציה אנו אמורים לקבל
.תלמידים373-ל

(  295,00₪) 10%ו קיצוץ של "בתשע
.בהקצאת משרד החינוך  
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ס שוזר  "בי
קהילה

חינוך לאורך 
כל היום

אורח חיים בריא  
בקהילה

היישוב כמרחב 
למידה חברתית  שילוב והכלהלמידה  

רגשית  

אינטליגנציות  
מרובות  

שורשים וכנפיים  
יוזמים ומחדשים

ברית מחנכים

ו"תשע" אני מאמין"
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שילוב אמצעי הכלה

פלסטלינה רפואית
כריות ווסטיבולריות  

(פיתות)

סגנונות ישיבהשולחנות עמידה

פופיםפדלים

הפעלה תנועתית  
בשיעור

פרוזדורים פעילים

כמענה להפרעות קשב וריכוז
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מועדוניםתכנית 
מרובותאינטליגנציות 

חשיפת מועדונים  

שם המורה שם המועדון

אור לירזואדמהאדם 

גליאמנות

.גל אאומנויות לחימה

מוראירובי דאנס

תמיאנגלית

מורמיומנויות יסוד–אופניים 

בןאתלטיקה וריצה

סיוןח"בע

משה ואיתיבנות/כדורגל בנים

בריכדוריד

בריכדורסל

מורכדורשת

דניאל דוידוביץכישורי חיים

עוזמועדון חקר

תוםמצוינות במתמטיקה

אנה'זניווט ספורטיבי

נועהסגנונות ריקוד

גלספורט יצירתי

מיכלספר מחזור

הרב אורי היינהורןערכים

מור דוידיאןריצת בוקר

מורT.R.Xרצועות 

דימיטרי לויןשחמט
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שילוב המחשוב

רכישת מחשבים  –' כיתות ד•
ניידים לתלמידים  על ידי 

ישירות מול הספק, ההורים

השכרה/רכישה–' כיתות ה•

ממשיכים עם ספרים  •
365אופיס, דיגיטליים

וסביבות למידה
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סטטוס משרד –וועדה מלווה 

החינוך

o יום חמישי1-10.09.15וועדה

o יום חמישי2-18.02.16וועדה

oשיחת סיכום

31.05.16

יום שלישי
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16.09.2015וועדת חינוך ודירקטוריון החברה לחינוך 

לפי בתי ספר' מעבר לכיתה ז–חטיבת ביניים 

חוף השרון
48%

בן גוריון
25%

יד גיורא
11%

הנגיד
7%

אחר
9%
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16.09.2015וועדת חינוך ודירקטוריון החברה לחינוך 

יישובלפי ' מעבר לכיתה ז–חטיבת ביניים 

אחרהנגידיד גיוראחוף השרוןבן גוריוןיישוב/בי"ס

211גליל ים

11הרצליה

510422כפר שמריהו

492רשפון

1121534סה"כ
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על פי בתי ספר–ב "י-'פריסת תלמידי ז
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100133001760010031027יב

000002201850000004022יא

0110105200280000401043י

102010210063100100018ט

0010002000176001100028ח

0050000200104000000223ז

21915511521572131116362161כ"סה

חוף השרון
45%

אחר
18%

חדש
9%

יד גיורא
8%

הכפר הירוק
7%

בן גוריון
5%

סמדר
4%

רועי קריב
4%



29 16.09.2015וועדת חינוך ודירקטוריון החברה לחינוך 

יוספה כהן–קשרי קהילה 

אירועים בגני הילדים

ס"אירועים בביה

טקסים

שבועות מרוכזים

ימי שיא וימים מיוחדים
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o תאנה, גפן–הרמת כוסית לראש השנה

o יום שישי4.12.15–מסיבות חנוכה

o יום שישי22.1.15–נטיעות עם ההורים

o יום שישי5.2.15–יום סבתות בגן גפן

o יום שישי24.6.16–מסיבות סיום
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מועדשם הטקסשכבה

30.06.15חמישי   סיום שנהא

פתיחת שנהב

קבלת ספר תורה

01.09.15שלישי   

20.11.15שישי     

10.06.15שישי     שבועותג

חנוכהד

הצופים-מצעד לפידים 

01.12.15שלישי   

11.05.15רביעי    ל"זיכרון חללי צהה

זיכרון רביןו

בנות מצווה 

16.10.15שני       

פברואר-ינואר
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אחריותמועדשם החג

ראש השנה
,  משאלות, שירה בציבור

תפוח בדבש

9 ,10 ,11

בספטמבר

מועצת תלמידים  

ב"הלומפתח 

ראש השנה
חלוקת דבש לוותיקים

'שכבת ו11.09.15שישי 

24,25, 21סוכות–חגי תשרי 

בספטמבר

מועצת תלמידים

מועצת תלמידים22.03.16שלישי פורים

מועצת תלמידים11.04.16שניפסח

מועצת תלמידים05.05.16חמישי שואהזיכרון
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מועדשם האירוע

יפורסםמרוץ גליל ים

12.03.16שבת בוקר צעדת הבנים כפר שמריהו

לא סופי07.05.16שבת בוקר לילדיםטריאתלון

שבת בוקר יפורסםמרוץ רשפון

09.06.16צ "חמישי אחהחגיגת שבועות

אירועי הצופים
טרם סוכםר"פסטיני, יום הצופה

19.09.15–פתיחת שנה טקס
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o 01.11.15יום הבטיחות בדרכים

o 03.01.16יום השפה העברית

o 10.04.16חידון אלוף העברית

o09.02.16בשבט ' ל, יום המשפחה

o 16מרץ –יום גלישה בטוחה באינטרנט

o (.באחריות ההורים)25.05.16רביעי , ג בעומר"למדורות
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o 22.01.16ו בשבט "ט+ קהילה שבוע

o וערכיםפנאי , לבריאותג"החנשבוע

oשבוע ספורט לאומי

o לטבעשבוע אהבה
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16.09.2015וועדת חינוך ודירקטוריון החברה לחינוך 

ס"עו, ליטל גבריאל-נוער 
ה וקיץ"תשע :ה-'מעגלים מדברים ג'

 ולכיתות סדנאות'
ח-'חוגי בית שכבות א'

ו"תשע:
o כולנו מדברים באותה שפה–תכנית מערכתית קהילתית

o תכנית המשך–חוגי בית להורים
oמניעת שימוש בסמים–פ עם עמרם "שת
oרכז הנוער החדש, פ עם יותם חסין"שת
oפעילות להורי ילדי הגיל הרך
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16.09.2015וועדת חינוך ודירקטוריון החברה לחינוך 

צופי כפר שמריהו רשפון, ר"נישבט 
וולפרטגולן ושניר סיון : מרכזים

 רכזת חדשה–סיון

 ירוקשבט

העלאת מספר החניכים

 שכבות בוגרות  הגדלת

ב"י-'חניכים ג120: מחנה קיץ
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צופי כפר שמריהו רשפון, ר"נישבט 
וולפרטגולן ושניר סיון : מרכזים

חניכים165: שנהפתיחת 

19.09.15ש "מוצ
טקס פתיחת שנה  

בשבט18:00בשעה 
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ספורט ואורח חיים בריא
רכז ספורט, איתי דקל: מציג
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כמו גם אומנות  , הספורטתוכנית
נועדה להוות איזון נכון , ומוזיקה

לשעות המסך המרובות וגירוי  
.לפעילות פנאי בריאה



אופניים/ימאות

כלל השכבה' כיתות ה•

אופניים–מחצית א •

ימאות–' מחצית ב•

'כיתות ו•

(כלל השכבה)ימאות –' מחצית א•

(למעוניינים)אופניים –' מחצית ב•

ספורט ואורח חיים בריא



ו-מקצועות בחירה שכבות ה

:שעת בחירה בשבוע

אתלטיקה וכושר גופני•

ריקוד  •

משחקי כדור•

.אירובי, שיעורי סטודיו ועיצוב•

ספורט ואורח חיים בריא



אורח חיים בריא בקהילה

'ו-'שיעורי אורח חיים בריא בכיתות א•

ארוחות בוקר בריאות•

ושילוביםאיזונים•

תנועה מקדמת למידה•

לאחר שעות בית ספרגם עידוד פעילות ספורטיבית •

ספורט ואורח חיים בריא



פעילויות שיא

רכיבה באופניים לכלל בית הספר-יום הבטיחות הלאומי•

פתוח לכלל הקהילה/בחוף הים בהרצליה-יום ההליכה הבין לאומי•

מועדון , בשיתוף המחלקה לאיכות הסביבה בשרון-יום ספורט ירוק•
ס"הספורט ובי

ימי ספורט וגיבוש  , יום אולימפי, מסלול בריאות: ימי שיא בית ספרי•
.ועוד

צעדת הבנים•

טריאתלון ילדים•

ספורט ואורח חיים בריא



העשרה 
ספורטיבית

מועדוני ספורט בית ספרים בתחומים שונים20מעל •

07:15שעות פעילות בוקר ספורטיביות משעה •

,  שבועיפעילות ריצה קהילתית ביום שישי על בסיס •
וילדיםהורים 

: פרחי ספורט•
10-12אופניים לבנות גילאי 

10-12כדורגל בנים 

ספורט ואורח חיים בריא



-התערבות תכנית 
הפסקות פעילות 
למניעת האלימות

ספורט ואורח חיים בריא



כדורשת נשים
בשיתוף רשפון ומועצה אזורית חוף השרון•

פעילות שבועית•

מתקיים בבית וייל•

טורנירים בין הישובים•

ספורט ואורח חיים בריא



המחוזית והארציתספורט ברמה 
כוכבים3בית ספר מקדם בריאות רמה -זכייה בפרס •

ה"זכייה בפרס החינוך הגופני המחוזי תשע•
20/9/15טקס הענקת הפרס בחולון 

ה"זכייה בפרס החינוך הגופני הארצי תשע•
טרם נקבע מועד

ספורט ואורח חיים בריא



מתקנים
למבוגרים ולילדיםמגרש סינטטי ומתחם מתקני כושר •

בתהליך החלפת עמודים-מגרש כדורסל מקורה•

'מ60מסלול ריצה חדש •

רגל אספלט–מגרש קט•

בריכת  , כושרחדר -הספורט מועדון •
חוגיםחדר , טניסמגרשי , שחייה

ויילבית -אולם כדורסל •

מתקני כושר חיצוניים•

ספורט ואורח חיים בריא
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התחדשות בית הספר היסודי
2020שמריהו בשנת צפי גידול אוכלוסייה בכפר 

:התושבים' הכפלת מס
תושבים4,000-כ
משפחות950-כ
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שאלות ודיון פתוח


