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 נושאים לישיבה

 :ד"סיכום שנת הלימודים תשע
 גני ילדים
 בית ספר

 ספורט
 נוער

 ר"נישבט 
 

 ה"לתשעהיערכות 
 

 קריית החינוך
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 ד"ל תשע"פתיחת שנה, 2013באוגוסט  27... כך זה התחיל
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 ד"סיכום תשע

 



 ד"גני ילדים תשע
 תלמידים 23 –סימון -בהנהלת אפרת בן, גפןגן 
 תלמידים 28 –בהנהלת ענת ציוני , תאנהגן 
 תלמידים 19 –בהנהלת כרמלה זביב , רימוןגן 

 
 האוסאניטה טרי  –חיטה גן 
 האוסאניטה טרי  –תמר גן 
 האוסאניטה טרי  -זית גן 

 
 גיאריקי  –מנהלנית 

 שביטשרון  –בית אב 
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 ד"גני ילדים תשע

 מעבר לאשכול גני הילדים
 ס"שיתוף פעולה עם ביה

 חגים, הצגות, אירועים משותפים
 6 האוסקליטת אניטה טרי 
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 ד"מרכז העצמה תשע
 משרה 50%, רניק'צבוב ' דר –ח "שפ

 משרה 80%, ברטוראליה  –רווחה שירותי 
 משרה 50%, גבריאליליטל  –נוער ס "עו

 מנהלת, שטיין לוסי –כלנית 
 :צוות כלנית
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 ד"בית ספר תשע
 9 ר אלכס שניידר"ד: מנהל



 ב"מיצ –הערכה 

 חיצוני תלת שנתי
 פנימי כל שנה

10 



11 

 שילוב
 התקשוב
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 ושילובים איזונים

https://www.youtube.com/watch?v=xTtZrUlcUrM


 פרויקט שנקר
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 ביקורים וקהילה, אירועים



 ספורט
, טניס –העצמת החינוך הגופני 

 אופניים, ימאות, שחייה
 

 : אירועי ספורט
 יום ספורט קהילתי

 צעדת הבנים
 טריאתלון לילדים תחרותי ועממי
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 הקמת מגרש ספורט
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 נוער
 ס נוער"גיוס עו

 גיוס רכז נוער
 :  רכזים לצופים 2גיוס 

 רכז שבט ורכז הדרכה
 גיוס נוער לשעת חירום

 חוף השרון –אירועים חברתיים 
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 הצופים, ר"נישבט 
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נרשמו למחנה   חניכים' מס גדוד
 קיץ

 41 45 ד

 22 25 ה

 18 22 ו

 13 15 ז

 18 18 ח

 44 ג"שכב



 הצופים, ר"נישבט 
  ביריהיער , בנושא מוסיקה 2014מחנה קיץ 
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 אסיפת הורים לקראת המחנה 1.7.14



 ב"מעבר לחטה -כיתות ו 
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 63% -חוף השרון 
 

 23% –יד גיורא 
 

 14% -אחרים 
 בן גוריון - 1
 ל"חו/מעבר דירה – 2
 הכפר הירוק – 3
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 בית ספר של החופש הגדול

 ילדים  20: גן רימון
 ילדים  101: ב-בית ספר כיתות א

 ס"מורים מצוות ביה 7מפעילים 
 :מערכת יומית

 מפגשים קבוצתיים –ידידות  של בוקר 08:30 08:00
 ספרי בית –זומבה /הרקדה/התעמלות 08:45 08:30
 פעילות העשרה 09:30 08:45
 ארוחת בוקר והפסקה 09:45 09:30
 יומיתפעילות  12:45 10:00
 סיכום ופיזור 13:00 12:45
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 ה"תשע
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 התפלגות תושבים –כפר שמריהו 
 לפי מרשם תושבים* 

2,311 



 צפי תלמידים  –גני ילדים 
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טרום טרום חובה, גפן טרום חובה, תאנה  חובה, רימון   

312832 ילדים' מס

32 

91 



 ה"לתשע תוכניות –גני ילדים 
 טוב-בןדלית  –משלימה גננת 

 גיוס סייעות
 גיוס מנהלנית

 רימוןמדעית לגן חשיבה 
 תאנהלגן רימון ולגן  גוגלה

 :ס"ביהעם פ "שת
 ייעוץ

 ספורט
 מוזיקה

 חיים וחקלאותבעלי 
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 כלנית -ה "מרכז העצמה תשע
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 הרחבת הפעילות
 רווחהתנהלות כמרכז מבחן 



 צפי תלמידים לפי כיתות -בית ספר 
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 ו ה ד ג ב א

477548656945 תלמידים' מס

35 

349 
 27 -ממוצע 

 תלמידים לכתה



 צפי תלמידים לפי ישובים -בית ספר 

126, רשפון  

172, כפר שמריהו  

33, גליל ים  

15, הרצליה  

3, ארסוף+שפיים   
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 תכנית העשרה -בית ספר 

 ו ה ד ג ב א
 חקלאות חקלאות חקלאות חקלאות חקלאות חקלאות

 תנועה תנועה בעלי חיים   בעלי חיים   בעלי חיים   בעלי חיים  
 ת"תו ת"תו תאטרון תאטרון תאטרון תאטרון

 בעלי חיים   הבעה בתנועה   הבעה בתנועה   הבעה בתנועה   הבעה בתנועה  
הכנה לבנות  

 מצווה   
 תאטרון תאטרון קלידים   קלידים   קלידים   קלידים  
 מועדון   מועדון   מועדון   מועדון   מועדון   מועדון  

 תרבות השיח   תרבות השיח   שחיה  /טניס שחיה  /טניס שחיה  /טניס שחיה  /טניס
אורח חיים  

 בריא 
אורח חיים  

 בריא 
אורח חיים  

 בריא 
אורח חיים  

 בריא 
 ציוד לימאות   ציוד לימאות  

 אופנים אופנים אנגלית   אנגלית   אנגלית   אנגלית  
     תקשוב תקשוב חשיבה מדעית
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 תחשיב -תכנית העשרה 
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 :עלות שעת הוראה שנתית
6,400  ₪ 

 
 :מקורות הכנסה

 משרד החינוך
 חינוך בשרון

 הורים
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 עלות שנתית לפי תלמיד –העשרה 
והדגבאתחום 

     278₪     256₪     246₪     246₪    256₪    256₪חקלאות

      ₪-     256₪     246₪     246₪    256₪    256₪בעלי חיים 

     278₪     256₪     246₪     246₪    256₪    256₪תאטרון

     278₪     256₪     246₪     246₪    256₪    256₪הבעה בתנועה 

      ₪-      ₪-     246₪     246₪    256₪     ₪-קלידים 

     278₪     256₪     246₪     246₪    256₪    256₪מועדון 

      ₪-      ₪-     736₪     738₪    576₪    576₪טניס/שחיה 

      ₪-      ₪-     246₪     246₪    256₪    256₪אורח חיים בריא 

      ₪-      ₪-     246₪     246₪    256₪    256₪אנגלית 

      ₪-      ₪-      ₪-      ₪-     ₪-    354₪טכנולוגיה 

      ₪-      ₪-     329₪     246₪    256₪    256₪תקשוב 

     278₪     256₪      ₪-      ₪-     ₪-     ₪-תו"ת

     386₪     472₪      ₪-      ₪-     ₪-     ₪-תרבות השיח

     444₪     444₪      ₪-      ₪-     ₪-     ₪-ציוד לימאות

     278₪     256₪      ₪-      ₪-     ₪-     ₪-אופניים

       98₪      ₪-      ₪-      ₪-     ₪-     ₪-הכנה לבנות מצווה

  2,598₪  2,708₪  3,035₪  2,954₪ 2,880₪ 2,978₪עלות שנתית לתלמיד 

     512₪     512₪     885₪     885₪    885₪    885₪שעות ליבה משה"ח 

     885₪     885₪     492₪     492₪    512₪    512₪תשלומי הורים 

  1,201₪  1,311₪  1,658₪  1,577₪ 1,483₪ 1,581₪תוספת חינוך בשרון 



 תכנית העשרה -גני ילדים 
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 גן גפן גן תאנה גן רימון

 מדעים/חקלאות מדעים/חקלאות מדעים/חקלאות

 מוסיקה מוסיקה מוסיקה

 חינוך גופני חינוך גופני חינוך גופני

 מדעית חשיבה
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 מחזון למציאות
 קריית החינוך
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 יוספה כהן: עריכת המצגת

 חופשה נעימה


