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10: של הרשות ס"למאשכול 

1.87: ממוצע מדד טיפוח לומדים

2521: כ תושבים ברשות"סה

509(: יב-גן)כ לומדים ברשות "סה

28: כ עובדי הוראה"סה

328-ס גשר "בי
(27גן רימון , 27גן גפן , 24גן תאנה )78גנים 

חינוך  



גני ילדים

טרום טרום חובה -גן תאנה •
ענת ציוני

(.בנות8בנים 16)24כ "סה

חובה + טרום חובה -גן רימון •
כרמלה זביב 

(.בנות14בנים 13)27כ "סה

חובה  + טרום חובה –גן גפן •
אילנית אל

(.בנות14בנים 13)27כ "סה

78כ "סה

ילדים בבית הספר היסודי

(46%)152כפר שמריהו •

(35.5%)118רשפון •

(16%)53גליל ים •

(1.5%)5ילדי חוץ •

328כ "סה

מצבת תלמידים במתחם חינוך



ס חוף השרון"בי

(.59%)תלמדים 106

ס אחרים"בי

(41%)תלמידים 74

ב ותיכון"מצבת תלמידים חט



העמקת קשרי הפעולה עם מועצה  
(מחלקת החינוך)אזורית חוף השרון 

חיזוק ממשקים עם פיקוח על החינוך  
ההתיישבותי

צפי לצמצום אוכלוסייה צעירה

יצירת קהילה במועצה

המשך פיתוח מחלקת החינוך  

ס וגנים למציאות  "התאמת ביה
משתנה בשגרה ובחירום

פרואקטיביות בקידום תהליכי רצפים  
ומעברים

הרחבת היכולת של מערכת החינוך  
להוביל למידה איכותית ורלוונטית

תכנית מועצתית

"24/7אני תלמיד בכפר "

יעדים רשותיים



'ו-' אופן הפעילות כיתות א

.  12:45-08:00בין השעות  ' ה-'הלימודים מתקיימים בימים א•

.ן"הלמידה מתבצעת ללא שעות תל•

.י חלוקת לשטחי משחק ייעודיים לכל קפסולה"הפסקות מדורגות ועפ•

'ב-' כיתות א

.ללא קפסולות, למידה בכיתות אם•

'  ו-' כיתות ג

.ובחדרים קבועים( קפסולות)למידה בקבוצות קבועות •

7

א"ל תשפ"פתיחת שנה-ר "גש



הקמת מטבח לימודי  

רב חושית וחווייתית המשלבת תחומי דעת שונים ומותאמת לכל תלמידי בית  , רלוונטית, למידה משמעותית•

.הספר

מרחב הכלה לתלמידים  •

קהילה לומדת–חדר מורים •

,  למידה מתוך הנאה והנעה, חינוך לתזונה בריאה, גיוון בהוראה•

כמו בחיים "ומאפשר למידה (  הבית)מרחב המטבח מוכר לתלמידים מחי היומיום –למידה מחוץ לכיתה•

."האמיתיים

ב ולשאר הכיתות+ תחילה לכיתות א ' המשך הטמעת א

למידת עמיתים–הטמעה בקרב מורים נוספים •

הרחבה למקצועות נוספים ושכבות נוספות•

'להשתלבות מיטבית של ילדי הגן בכיתה א-קשר רציף עם הגנים •

פ "ל תש"יוזמות פדגוגיות בית ספריות שקודמו בשנה



מתמטיקה

ו -'מועדון מצוינות במתמטיקה לכיתות ה•

תלמידים בוגרים חונכים תלמידים צעירים במתמטיקה-חונכות מתמטית•

.אליפות הסייבר בתכנות ואליפות המתמטיקה-השתתפות בתחרויות ארציות•

שפה

בשלושה שלבים' ו-'ב" אלוף העברית"חידון •

הסופר אלי רווה–מנחה חיצוני (: למצטיינים)סדנת כתיבה יוצרת •

תלמידים בוגרים וצעירים: סדנת הכנת משחקים•

חידה יומית לתלמידים ולמשפחות•

"ענק של ספרים"תלמידים כותבים סיפורים באתר •

סבים וסבתות ממליצים על ספרי ילדים שאהבו•

פ "ל תש"יוזמות פדגוגיות בית ספריות שקודמו בשנה



.גינת לימודיתהקמת•

.הטמעת השפה הגישורית בבית הספר-מגשרים •

.חינוך לאמפטיה-כלבנות •

•PBL שכבת ה-אובדן מזון בנושא'.

הורים וילדים–דיאדי באמנות שיעורי•

א"ל תשפ"יוזמות פדגוגיות לשנה



.מועצה בשיתוף קרן אתנה-מחשב אישי לכל מורה וגננת •

.השתלמות ייעודית בתקשוב•

.בניית תכנית לימודים היברידית•

.השתלמות מורים מובילים בדגש על תקשוב ולמידה היברידית•

.הקרן היהודית הטכנולוגית-השתלמות בלמידה באמצעות תקשוב •

.הטמעת תכנית חוסן מורים ותלמידים•

.המשך הקמת גינה לימודים•

א "ל תשפ"יוזמות פדגוגיות לשנה



.'ד', ג', לימודי מוסיקה לכיתות ב•

:  העשרת יום הלימודים באופן חווייתית ורגשי חברתי במקצועות•
.חינוך גופני ואמנות

.למידה חוץ כיתתית כחלק מלמידה משמעותית•

.נושא שנתי כלל בית ספרי–ילדים בעולם •

.בניית מערך למידה למקרה של סגר•

א "ל תשפ"יוזמות פדגוגיות לשנה



.גויסה גננת אם לגן גפן•

.טרום חובה וחובה–עבודה והטמעת גנים דו גילאים •

.שיפוצי קיץ ותחזוקה•

.מות'ספריית פיג•

.השתלמות חוסן•

.שינוי אדמיניסטרטיבי במערך צוותי העבודה בכל הגנים•

.תכנית רצפים•

.פיצול הצהרון לשתי קבוצות•

גני ילדים



.מועצה בשיתוף קרן אתנה–מחשב אישי לכל מורה וגננת •

.השתלמות ייעודית בתקשוב לגננות•

.הקרן היהודית הטכנולוגית–משחוק בלמידה באמצעות תקשוב •

.השתלמות גננות תכנית חוסן•

.העצמת הצוות והתלמידים-( סייעת)תחומי עניין •

גני ילדים



.המשך העצמת הצופים תחת מגבלות הקורונה•

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

בניית מערך התנדבות לסיוע לבני הנוער למיצוי עצמי  –מחויבות אישית •
.במסגרת המחויבות האישית

".24/7אני תלמיד בכפר "•

חינוך בלתי פורמלי



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

:התוכנית לעתיד
.'הכנה לכיתה א•
.הכנסת מרכז למידה להכנה לבגרויות•
.הכנה לצו ראשון•

מרכז כלנית



!!!תודה
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