
שנת הלימודים

ה"תשע

ר אלכס שניידר"ד

ס"מנהל ביה
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תלמידים344–ה "תשע

10%, גליל ים 5%, הרצליה

34%, רשפון

0%, תל אביב1%, שפיים

50%, כפר שמריהו
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בית ספר שוזר קהילות

4

בית הספר הינו הגורם המאחד

:  לשלוש קהילות משתי רשויות

מועצה מקומית כפר שמריהו  

ומועצה אזורית חוף השרון

כפר שמריהו  

רשפוןמושב 

קיבוץ גליל ים



דגשים במערכת החינוך 

הרצף החינוכי על 
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–קידום ועידוד חדשנות ויוזמות 

פרויקט שנקר
:  מצוינות מעל ומעבר לדלת הכיתה

פיזית של מבנה הכיתה ללמידה בעולם עכשוויהתאמה 

,  מורים. הוראה ומנהלה–כלל  סגל בית הספר , רכז פרויקט-פסיכולוג: שותפים

.טרלידור–נציגי תעשיה , שנקר–נציגי אקדמיה , נציגות הורים, תלמידים

:אבני דרך 

שילוב תלמידי שנקר לעיצוב תעשייתי  . הגדרת צרכים בשיתוף תלמידים

דצמבר-נובמבר. בצרכי הלמידה העכשווית

מרץ  -ינואר. סדנאות לחשיבה משותפת ותכנון של צרכנים מעצבים ויוצרים

מרץ . גיבוש תוכנית עבודה הכוללת לוח זמנים לביצוע

מאי. תצוגת דגמים.
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המורה כמקדם יוזמות ומוביל תהליכים



8



9



10



11

תהליך מתמשך ומשתף:המנצחהעקרון



מעורבות ומחויבות, שותפות: גורמים להצלחה

הרשות המקומית
הצטיידות ותשתיות

טכניהעסקת תומך 
ורכז תקשוב

ההורים  
והתלמידים
ההורים רוכשים את  

.המחשבים הניידים
התלמידים משתמשים  
שלוש שנים בכיתות  

ו,ה,ד

צוות ההוראה  
הלמידהפדגוגיה וניהול 

הנהלת בית הספר
21-במאה  ההתיקשובקביעת יעד שילוב 

שיתוף משרד החינוך
פתיחות לאורחים מהארץ והעולם

ספקי תוכן
,  סנונית, עת הדעת

ח"מט, אלנט, אופק
-ס "מענה לצרכי ביה

.  טכני וארגוני, פדגוגי
מדידה והערכה
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מערכת תקשורת כלל קהילתית

מיקרוסופט ' קשר ישיר עם חב: יוזמה ועצמאות

ניהול עצמאי

כל המורים ואנשי צוות

(פרט לכיתה א)כל התלמידים 

(לפחות הורה אחד לכל ילד)כל ההורים 

תומכי חינוך, רוב גורמי הקהילה

דואר  
אלקטרוני

לוח שנה 
(יומן)

Sky
Drive

ר'מסנג
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מענה לריבוי

אינטליגנציות
נותנים הזדמנויות
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אינטלגנציו
ת

תנועתית

טבעית

מרחבית

מוסיקלית

לשונית

מתמטית

בין אישית

תוך 
אישית

אינטליגנציות

מרובות



כיתות וכיתות הכיתות דכיתות גכיתות בכיתות אגני ילדים

כדורסלכדורידמחול-תיאטרוןמחול-תיאטרוןמיני אתלטיקהמיני אתלטיקהספורט

בנות/כדורגל בניםהגנה עצמית בנותאתלטיקהאתלטיקהאופנייםאופנייםחקלאות

*ימאותכדורסלכדורסלכדורסלספורטשחייהמוסיקה

חקלאותבנות/כדורגל בניםבנות/כדורגל בניםבנות/כדורגל בניםשחייהטניסמחשבים

*חקלאות*ימאותשחייהשחייהטניס*תיאטרון מחול

ערכים*תיאטרון מחולטניסטניס*תיאטרון מחולפינת חי

אמנותחקלאות*תיאטרון מחול*תיאטרון מחולגננות*חי וטבע

*אורח חיים בריא*חי וטבעפינת חיפינת חיפינת חי*חקלאות

מצוינות מתמטיקה*חקלאותחקלאותחקלאות*חי וטבעליצנות

תנועה ותקשורתערכים*חי וטבע*חי וטבע*חקלאותערכים

*תנועה ותקשורת*אורח חיים בריא*חקלאות*חקלאותליצנותאמנות

כותבים צעיריםמצוינות מתמטיקהערכיםערכיםערכים*אורח חיים בריא

מקהלהתנועה ותקשורתאמנותאמנותאמנותמצוינות חשבון

גיטרה*תנועה ותקשורת*אורח חיים בריא*אורח חיים בריא*אורח חיים בריאתנועה ותקשורת

כלים מוסיקלייםכותבים צעיריםמצוינות מתמטיקהמצוינות מתמטיקהמצוינות חשבון

*כלים מוסיקלייםמקהלהתנועה ותקשורתתנועה ותקשורתתנועה ותקשורת

ניווטגיטרהכותבים צעיריםכותבים צעירים*קלידים

*ניווטכלים מוסיקלייםמקהלהמקהלה*מחשבים

*קלידיםגיטרה*קלידים

ניווטכלים מוסיקלייםניווט

*ניווט*קלידים*מחשבים

ניווט

(העשרה)שיעור קבוע לכל הכיתה *

תנועתית

טבעית  

מרחבית

מוסיקלית

לשונית

מתמטית

בין אישית

תוך אישית

(במהלך השנים)שיעורי העשרה ומועדונים 
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קשרי קהילה
קיבוץ גליל ים, רשפוןמושב , כפר שמריהו

אירוח נציגים  •
מרשויות וממוסדות  

חינוך בארץ 

אירוח נציגים  •
מהעולם

מפגשים הדדיים •
עם בית ספר ערבי

מפגשים עם בתי  •
ספר שכנים סביב  

חדר , ב"הלמפתח 
'וכומורים 

קשרי חוץ

75-ליישוביםר"גש•
שנה לכפר שמריהו

מועדון ערכים•

חגי ישראל בשיתוף  •
עם הרב הקהילתי

ו בשבט"חידון ט•

חידון יום עצמאות•

בית  ראשונים•

מורשת

כל  –שבוע קהילה •
תלמיד ותלמידה  

למען הקהילה

תן-שוק קח•

למען הכלל•

, איסוף בגדים•
משחקים וחטיפים

מתנות לחיילים•

מפגש עם אוכלוסיה  •
חריגה

קשר עם •
האוכלוסייה  

המבוגרת

נתינה ותרומה

תכנית רצפים•

טקסים קהילתיים•

שבועות מרוכזים •
וימי שיא

יומן קהילתי•

קשר באמצעות  •
Outlook Live

חינוך לאורך כל •
היום

בריא אורח חיים •
בקהילה

תרומה לשימור •
הטבע והסביבה

קשר ומחויבות  
לקהילה



ג"תשע
שנים 80

לגרעין

קיבוץ  
גליל ים

ב"תשע
שנים  75

לכפר  
שמריהו

א"תשע
שנים  75

למושב  
רשפון
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טיול בית ספרי במושב–שנה לרשפון 75
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בית ראשונים–שנה לכפר שמריהו 75
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טיול בית ספרי–שנה לגרעין קיבוץ גליל ים 80



קוראים ויוצרים עם ההורים בספריה במרכז וייל
19:00עד 17:30משעה 20.1.13יום ראשון 

בכפר שמריהו" נווה אביב"עורכים קבלת שבת בבית אבות 
10:30בשעה 18.1.13יום שישי 

מארחים את הסבים והסבתות  
בנושא ריבוי אינטליגנציות ומשחקים של פעם

בחדר עיון בבית הספר10:00בשעה 15.2.13יום שישי 

מכינים שי אישי וברכה לחיילי שלושת היישובים
בבית הספר21.1.13יום שני 

נוטעים ושותלים עם ילדי גני הילדים  
ברשפון25.1.13בכפר שמריהו וביום שישי 18.1.13יום שישי  

בנושא ספורט, "אופק"ס לחינוך מיוחד "מארחים את  ילדי בי
בבית הספר27.1.13יום ראשון 

כיתות א

כיתות ב

כיתות ג

כיתות ד

כיתות ה

כיתות ו

ניווט משפחות בקיבוץ גליל ים  -יום המשפחה 
בבוקר12.4.13נדחה ליום שישי 

school@kfar.info, 09-9582653: טלפון. 46910כפר שמריהו 17רחוב האורנים 

**outlook-פרטים נוספים ועדכונים יפורסמו במערכת ה** 

"יום חקלאי קהילתי"
נציגי מועצת התלמידים  
,  מתלווים לבעלי משקים

מטעים ובתי גידול לחיות

בבוקר24.1.13יום חמישי 

הרצאה להורים ולבני הנוער

"סכנות ברשת האינטרנט"
גלעד האן  : המרצה

24.1.13יום חמישי 
בבית סניור20:30בשעה  

טיול לקיבוץ גליל ים 
ס"לתלמידי ביה

בבוקר1.2.13יום שישי 
מותנה במזג האוויר

8.2.13: תאריך חלופי

ליישוביםר"גש
קיבוץ גליל ים חוגגים

שנים לעליה על הקרקע70
יישום תכנית לימודים תלת  

ס"שנתית ייחודית לביה

נתינה לנזקקים
אימוץ בית ילדים

נתניה, "אלעזרקיבית "
מבצע איסוף מעילים

הצופים, ר"נישבט 
תרומה לקהילה

מבצע איסוף  
מוצרי חימום לנזקקים  

"  בינינו"באמצעות עמותת 

ו בשבט"סדר ט
ולענט'הצותחרות 

26.1.13יום שבת 
"היכל הבנים"כ"בביה

ו בשבט"ט, נטיעות
ס"לתלמידי ביה

25.1.13יום שישי 
מותנה במזג האוויר
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ס ובקהילה"אורח חיים בריא בביה

שיעורי חינוך לבריאות וריקודי עמים: גנים

מועדונים4+ אחת לשבוע בכל הכיתות -שעורי אורח חיים בריא : ס"בביה

באירועים קהילתיים" מכון וינגייט"שיתוף 

הפסקות פעילות ופעילויות בקהילה, ימי שיא
יום בטיחות, יום ספורט לאוכלוסיה המבוגרת והחריגה, יום המשפחה

ג"חנשבוע , שבוע קהילה בסימן אורח חיים בריא

התמקדות בטניס, ג"חנ-תכנית רצפים: גני הילדים

,  עידוד הילדים לעיסוק בספורט בשעות הפנאי ובחוגים
עידוד להליכה ברגל ורכיבה על אופניים

ניווט, ימאות, שחיה, טניס-העצמת החינוך הגופני





יום  

הבטיחות  

הלאומי

רכיבה  

בשבילי  

הכפר
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קידום אקלים לימודי מיטבי באמצעות פעילות  

למידהוריכוז ופיתוח הרגלי להגברת קשב 

רניק'צבוב ' בהובלת הפסיכולוג דר



ריאה ירוקה

לימודי חקלאות

לימודי איכות הסביבה

הפעלת פינת חי בית ספרית

יצירת דשן באמצעות מחזור

איסוף מי גשמים

טיפוח חיות בר

נטיעה ושתילה של צמחי  
האזור

מיני פרדס

ברכת מחייה לצבי מים

סיורי טבע ביישובים
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