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חינוך

אדםכח–עדכונים 

מנהלת מחלקת חינוך במועצה–אדוה חלפון . 1

מנהלת בית הספר היסודי–קירלידלית . 2

פסיכולוג גני הילדים–זליגמןלירן . 3



חינוך

נתונים מספריים–עדכונים 

ילדים בבית הספר היסודי

(99%)999כפר שמריהו 

(99%)999רשפון 

(99%)999גליל ים 

(99%)999ילדי חוץ 

ילדים בגני הילדים

999ענת ציוני  –גן תאנה -טרום חובה -טרום

(גילאייםגנים דו )חובה + טרום חובה 

999זביבכרמלה -גן רימון 

999אפרת בן סימון -גן גפן 

999כ "סה

ילדי חוץ999מתוכם 



חינוך

נתונים מספריים–עדכונים 

בית ספר חוף השרון

:חטיבת ביניים

(99%)999כפר שמריהו 

(:תיכון)חטיבה עליונה 

(99%)999כפר שמריהו 

ילדים ובני נוער בצופים

(99%)999כפר שמריהו 

(99%)999רשפון 

(99%)999גליל ים 

(99%)999ילדי חוץ 

999כ "סה



חינוך

גני הילדים

.  טרום חובה וחובה–גילאייםהעברת הגנים לגנים דו . 1

.המעבר כלל התאמה פיזית של הגנים והתאמה פדגוגית של התכנים

.ועודהאמפיתקרת , שיפועים הפוכים: תיקונים של ליקויים במבנים כגון. 2

מות'ספריית פיג. 3

להעצמת הילדיםדיאלוגיגן . 4

הסדרת שעות הפעילות בחדרי הספח. 5

גיוס סייעת סבב חדשה. 6

גיוס סייעות שילוב. 7

תוכנית רצפים. 8

פיצול הצהרון לשתי קבוצות. 9



חינוך

תוכניות להמשך–גני הילדים 

סיום תוכנית הרצפים. 1

2 .

3.



חינוך

בית הספר היסודי

גיוס מנהלת מנוסה לבית הספר. 1
שיפוצי קיץ. 2
הפעלת צהרון בבית הספר. 3
בחינת סל תלמיד והפרדה בין פדגוגיה לבין תשתיות. 4
חתימת הסכם הבנות עם מועצת חוף השרון בראשות אלי  . 5

.ברכה ובשיתוף מחלקת החינוך של מועצת חוף השרון
כתיבת ספר נהלים למעבר בית הספר לניהול עצמי  . 6

.י משרד החינוך"כנדרש ע



חינוך

תוכניות להמשך–בית הספר היסודי 

חדר הכלה. 1
.הצטיידות מחשבים והחזרת התקשוב–תקשוב . 2
מיומנויות למידה. 3
חקלאות. 4
תוכניות רגשיות לגיבוש חברתי. 5
6.
7.
8.



חינוך

צופים

.לגזיאלודרור קוטליצקימאיה : גיוס שתי רכזות חדשות. 1

.גיוס יסמין תיאודור כאשת הקשר בין המועצה לצופים. 2

.תקורותח בנוסף להוצאה על "ש140,000אושרה תמיכה בסך . 3

.חניכים200-ט הגענו לשיא של כ"בשנת תשע. 4

ולרכזות ירדן וזיו  ר"ניחשוב להודות לענת ולבועז ציוני ראשי שבט 
.על מספר שיא של חניכים

,  מארגון הצופים הארצי ומהוריי החניכיםתשבוחותמלבד , בנוסף
!כחיישר –גרף פרסים במחנה הקיץ ר"נישבט 



חינוך

תוכניות להמשך–חינוך בלתי פורמלי 

.המשך העצמת הצופים בהובלתה של יסמין תיאודור. 1

גם עבור אלו  –בניית מסגרת לכלל בני הנוער בכפר . 2
.אשר אינם בצופים

בניית מערך התנדבות לסיוע לבני  –אישית מחוייבות. 3
.האישיתהמחוייבותהנוער למיצוי עצמי במסגרת 



חינוך

מרכז כלנית

רפואיים כגון  -מרכז כלנית פועל כעוגן הנותן שירותים פרה
.ועוד, ריפוי בעיסוק, תקשורתקלינאות

:התוכנית לעתיד

'הכנה לכיתה א. 1

הכנסת מרכז למידה להכנה לבגרויות. 2

הכנה לצו ראשון. 3



חינוך

רעיונות והצעות תושבים


