
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 תלמידות ותלמידים, הורים,  

  צוותי חינוך, מנהלי קהילה ומנהלי חינוך, תושבים יקרים,

התשפ" הלימודים  ובהתרגשותנפתחת    בשנת  אחריותבמהולה  ה  בציפייה  ודאות   תחושת  לייצר 

בעיצומו של מאבק ביולוגי מתמשך, קיומי, עם סימני שאלה מצויים  ו  נא  השנה,    לקהילת החינוך.

 רבים אף יותר משנה שעברה, ניצבות וניצבים מול אתגרים עתידיים שצורתם עוד לא ידועה. 

 בנו, שהביטוי "חזרה לשגרה" הפך לביטוי נוסטלגי.מה שכבר ה

נראה כי הקורונה ממשיכה לבחון את עמידותה של מערכת החינוך כשהיא מציפה שאלות גדולות  

לבאים  משמעותית  להיות  המערכת  של  היכולת  ועד  המורה,  תפקיד  ממשמעות  החל  כקטנות 

 בקרבה. 

 

 נות לעצב ולהגדיר שוב את הפדגוגיה,  על אף טלטלות הקורונה, לא שכחנו שנפלה לחיקנו הזדמ

ילד/ילדה, בין אנשי חינוך להורים ואף    -תלמיד/תלמידה, גננת  –למצוא משמעות בקשר בין המורה  

בית הספר   ובהרמוניה למציאת דרכים .  קהילה  –בית    -בין  לעבוד בשיתוף פעולה  קשר השואף 

ת ליצור מציאות וות מבורכויהזדמנבפנינו,  ים העומדים  אנו רואים באתגרלשיפור ולקידום החינוך.  

ולהתאים   פתח מיומנויות וכישורי לומד עצמאיעל מנת לבאמצעים ובכלים שונים,  ,  חדשהלימודית  

 .את הפדגוגיה לצורכי העולם החדש

 

נוצרו יוזמות חדשות ומעניינות על אף הקורונה ולמתן מענה  מוסדות החינוך במועצה  בכל  על כן,  

להשלכותיה. כך ניתן דגש על כישורים ללמידה עצמית ולחיזוק מיומנויות המפתחות ביטחון וחוסן  

ימשך בבתי הספר  הלמידה ההיברידית ת  רגשי. כמו כן, הוקמו מרחבי למידה חדשניים וחווייתיים.

 יסודיים ויום אחד בשבוע יוקדש ללמידה מקוונת. -העל

 

גאיםאנ בתחומי,   ו  הלימודיים,  ההישגים  מובילים בתחום  וירקון,  אסף  עמי  התיכונים שלנו,  ששני 

לערכים.   החינוך  והעמקת  האומנויות,  עבודה המדעים,  של  תוצר  הם  אלו,  מרשימים  הישגים 

משלב הקדם יסודי, דרך היסודי, ועד הבגרות.  מתמשכת של כל קהילת החזון של דרום השרון, החל  

אשר עושים יד אחת לטובת כל ילד וילדה, ובהצלחת ילדינו  , תלמידים והורים, צוותי חינוך ,מנהלות

 שלנו נתברך כולנו. 

 

ולשרון סספורטס, מנכ"ל המועצה אשר מהם אנו  ראש המועצה,    גני גונן,  אושרת אני רוצה להודות ל

  יבים והמסורים שלנו,, המחולצוותי החינוך המצוינים  שואבים ביטחון ואמונה במנהיגות המועצתית. 

לתלמידים,   ומשמעותית  חווייתית  למידה  ליצור  במרץ  בתי הספר שפועלות  אנשי לולמנהלות  כל 

רים  תודה גם להנהגות ההוונשות אגף החינוך הפועלים ימים כלילות כדי ליצור חינוך מיטבי במועצה.  

,  אפים גבוהולתלמידים ולתלמידות ששמיוחדת, תודה  בזכות שיתוף פעולה פורה. שנותנים לנו כוח 

 חלום, ליזום, להגשים ולהצליח.ל

 

אנו ממשיכים ומשקיעים במערכת החינוך על מנת להמשיך לקיים את הסיפור החינוכי הייחודי שלנו 

 יכם.ילד-למען עתיד ילדינו בדרום השרון

 

                 של התחדשות והצלחה בברכת שנה טובה 

 נני רייזברג 

 מנהלת אגף החינוך 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 גנדי מהטמה "תיהיה השינוי שאתה מייחל לראות בעולם"

 

 מרחבי חינוך  

     וכית במועצה משרטט כיצד היינו רוצים לראות את בוגרי חזון אגף החינוך לתמונת העתיד החינ     

 המערכת שלנו וכיצד היינו רוצים לראות את התהליך החינוכי והלימודי שלהם כבר בהווה.        

 המעצבים כל  –"נוסחת העבודה החינוכית שלנו", כוללת ארבעה עקרונות פעולה ערכיים      

 קבוצות פיתוח המקדמות תוכניות תהליך ותכנית חדשנית. מתוך עקרונות אלו, נגזרו מספר      

 בתחומים שונים ומגוונים על מנת לממש החזון.       



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 המשך   – מרחבי חינוך 

 :חדשות קבוצות לגבשנמשיך אלו הן קבוצות הפיתוח העיקריות ובמקביל אליהן, 

 עוסק בעיקר בשימור הצביון   – ע"ש יוסף זמוסטיאנו  חווה החקלאית   -מרכז אדם אדמה  

 המרכז משמש כסמל ויצירת זיכרון  החקלאי ובשימור גבולות המועצה מהרשויות הגובלות בנו.      

 הם  מועצתי אשר מהווים נחלת הכלל לחקלאות אשר הייתה בעבר, קיימת כיום, והדרכים ב      

 היא תוכל להתקיים בעתיד.      

 .מקום לחקר, לחדשנות וללמידת מדעים, ביולוגיה ומקצוע החקלאותשמש מהמרכז       

  הגן העתידי"" 

 מרחב הקדם יסודי פועל לזהות ולאתר צרכים על מנת לתת מענים לגיל הצעיר שיספקו         

 תשתית בסיסית לכל ילד וילדה לגדול ולהתפתח בצורה מיטבית, לעבור דרך מסגרות החינוך       

 פרד מקהילת דרום השרון.  השונות ובעתיד הרחוק אף להיות חלק פעיל ובלתי נ      

 מחלקת הקדם יסודי באגף פועלת לשינוי פני הגנים על פי מאפייני הגן העתידי תוך התאמה       

 לייחודיות מבוססת תשוקה של צוותי החינוך בשילוב ראייה קהילתית לצרכים הייחודים שלה.      

   תוכנית מרחבי חינוך   

 אפשרויות בחירת בתי  את משרד החינוך בהובלת אגף מו"פ ובשיתוף אגף החינוך, מרחיבים        

 א'. הספר על פי מודל של בחירה מבוקרת של הורים ברישום לכיתה       

 דיים לבחירת הורים. בשנת תשפ"ג ייפתחו כל בתי הספר היסו      

 מרחב היזמות והחדשנות 

 פיתוח מקצועי לצוותי חינוך ותמיכה בהקמת מרחבי מייקרים בבתי     -  פיתוח מייקינג ויזמות       

 הספר השונים.         

 , משחק דיגיטלי בשם ילדי בית העץנהנית משכבת ה' במועצה,  -  משחק ילדי בית העץ      

 צר גם חיבורים בין התלמידים והצוותים מבתי ויוחבר את התלמידים לטבע ולסביבה, המ      

 ספר השונים במועצה. ה      

 תושלם בניית המרכז לחדשנות ויזמות  השנה, – מרכז החדשנות והיזמות במתחם בית ברל      

 יספק מקום ללמידה אחרת ולפיתוח מקצועי ברוח עבודה משותפת, לפתרון בעיות ולטיפוח ש      

 מיומנויות.       

 לי רב חושי ראשון מסוגו בארץ. מרחב למידה דיגיטבמרכז ייפתח  – "מעבדת הדמיון"      

 פעל השנה, הלכה למעשה, לאור העיקרון של "חינוך עושים ביחד"   מרחב השותפויות  

 רפרנטים יישוביים שתפקידם הוא לחבר את היישוב שלהם, לרשת של  22כאשר הכשיר       

 ה יוזמות חינוכיות הפועלות במשותף ברחבי המועצה. הרפרנטים היישובים משתפים זה את ז      

 ביוזמות חינוכיות ייחודיות שהם מובילים ביישובם ויוזמים גם שיתופי פעולה ביניהם בפרויקטים        

 שונים.       

 קבוצה של אנשי חינוך,  היבשגועדת החינוך של המועצה,  -  "חיים משותפים"מרחב  

 שותפים מיטיבים בין המגזר  שינוי לקידום חיים מבמטרה להוביל  ותושבים שאיכפת להם      

 היהודי לערבי.        

 בקריית המועצה ייפתח השנה  - מרכז טיפולי הוליסטי 

 יספקו מגוון של מענים.  הפסיכולוגי והמתי"א בו השירות ו      

 המבקשים ליווי,   המרכז יהווה כתובת לכלל תושבי המועצה      

 .  18ית ויתמקד בגיל לידה ועד גיל ותמיכה טיפולית חינוכהכוונה       

 שירותים כגון: יספק המקום       

   והוריםפרטניים לילדים, נוער טיפולים       

 ורגשיים. .חברתייםקבוצות תהליכיות במגוון נושאים ו      

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 צהרונים 

  חל משנת הלימודים תשפ"ב, יופעלו כל צהרוני הגנים ובתי הספר, בכל יישוביי המועצה ה      

 בפיקוח משרד החינוך הצהרונים פועלים . ע"י החברה הכלכלית של מועצת דרום השרון      

 .ג'-כיתות א'משרד החינוך ממסגרת תוכנית "ניצנים" של וב ,בגני הילדים      

 תכנית מגוונת, חוגי העשרה, צהרון ספורט  כוללים צוות מקצועי ומיומן,  הצהרונים      

  באהרונוביץ וארוחה חמה.      

 הצהרונים יקיימו המשך ישיר של יום הלימודים, ויפעלו החל מהיום הראשון בפעילות       

 מלאה.      

 . 14:00-17:00שעות הפעילות בגנים:       

   .12:45-17:00שעות הפעילות בבתי הספר:         

 helens@dsharon.org.il 073-3148450  –לפרטים נוספים       

 חמ"ל חינוך        

שיענה על השאלות בנושאים  חמ"ל חינוך במהלך השבוע הראשון יעמוד לרשותכם 

 הנוגעים לפתיחת שנת הלימודים.

 ניתן לפנות לחמ"ל בטלפונים הבאים:

    106 מוקד

03-9000645 

03-9000677 

 053-358-6197או    053-2942154 :במספר אפשר גם בוואטסאפ

 עומד לרשותכם השירות הפסיכולוגי

 09-7409075בטלפון:  

 053-7152702הקו החם 

 

 

 

 הצטיידות במחשוב וציוד קצה ללמידה דיגיטלית

 בכל אחד מבתי הספר עגלות מחשבים,  הוספנובמהלך הקיץ  -  המחשוב תגבור ציוד      

 . זאת בנוסף לציוד חדש שנרכש במהלך השנה לכל בית ועוד מחשבים נייחים ,מקרנים      

     ספר.      

   ורשתות אלחוטיות נפרסו בכל בתי הספר. תשתיות האינטרנט שודרגו      

 הצטיידו בקווי אינטרנט, ואמצעי קצה חדשים. הגנים       

 פרויקט "מחשב לכל מורה" של קרן  גם השנה ממשיכה המועצה ב   - מחשב לכל גננת       

 מחשב אישי  הגננות בכל גני הילדים תקבלנה. צוותי החינוךהעצמת ו אתנה שמטרת      

 במטרה   בתוכניות המקדמות את השימוש במחשב נהשתלמהשנה הקרובה ת ובמהלך      

 את מיומנויות ההוראה המתוקשבות.  שכללל      

    ושאין ידה של ן מחשבאי תלמידים שבביתםנמשיך ונדאג ל מחשב לכל ילד      

 על מנת שייקחו חלק בלמידה המקוונת.   נייחים ונספק להם מחשבים משגתמשפחותיהם       

  יםנזקקילדתכם /במידה וילדכםאו לאגף החינוך, הינכם מוזמנים לפנות לבית הספר       

 למחשב.       

 

 חידוש מוסדות החינוך 

 במהלך השנה נבנו, שופצו וחודשו מוסדות החינוך השונים במועצה.        

   גנים ברחבי המועצה 22      

 הקהילה, וצוות אדריכלים. תוכננו ועוצבו מחדש במהלך המשותף למועצה, משרד החינוך,       

 מיליון שקלים. 10של נעשתה בהשקעה הלבשת הגנים מותאמת למודל הגן העתידי ו      

 . נחנך השנה אגף חדשבבית חינוך ירקון       

 . נפתחים גנים חדשים   בצור יצחק ובנוה ירק        

 נפתח מעון יום.   בירחיב     

 מרשת בית אקשטיין בית ספר חדש נפתח  בבית ברל     

 נפשיים וחברתיים.המיועד לטיפול בילדים עם צרכים      

 

https://api.whatsapp.com/send?phone=972532942154

