
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 תלמידות ותלמידים, הורים,  

  צוותי חינוך, מנהלי קהילה ומנהלי חינוך, תושבים יקרים,

התשפ" הלימודים  ובהתרגשותנפתחת    גשנת  אחריותבמהולה  ה  בציפייה  ודאות   תחושת  לייצר 

במציאות שהקבוע בה הוא השינוי. מציאות  ים  שאנו פועל  זו השנה השלישית שבה    לקהילת החינוך.

המצריכה מאיתנו גמישות והסתגלות לתנאים חדשים מחד, וחוסן להתמודדות עם אתגרים חדשים  

רלוונטי,  לשכלל את הפתרונות ולספק מענה מיטיב ליצירת חינוך וסיפיםמאידך. על רקע זה, אנו מ

 משפיע, מצמיח ומפתח. 

 

 ,חדשהת ליצור מציאות לימודית וות מבורכויהזדמנבפנינו, ים העומדים באתגר לראות יםממשיכ ואנ

כן, על    .באמצעים ובכלים שונים  המשפיעה על עיצוב זהותם של כל תלמיד ותלמידה בדרום השרון

מלוו ומעניינות    יםותומכ  יםאנו  חדשניות  שמטרתן  בכל  ביוזמות  במועצה  החינוך  ח  ותיפמוסדות 

התאמת הפדגוגיה ו,  חיזוק מיומנויות המפתחות ביטחון וחוסן רגשי  ,מיומנויות וכישורי לומד עצמאי

 מרחבי למידה חדשניים וחווייתיים. לקיים ולפתח  יםבמקביל, אנו ממשיכ .לצורכי העולם החדש

 

יצחק  לפתוח השנה חטיבה חדשה  יםמתרגש  ואנ וצוות מהמעלה   וצומחת בצור  בהובלת מנהלת 

הושקעו    . הראשונה מרחבי  רבים  אמצעיםבחטיבה  פדגוגיות  ם  בפיתוח  לתוכניות  המותאמים 

  .המאפשרות ביטוי עצמי ולמידה אישית

על שמחים  השנה    אנו  המיוחד.  החינוך  בתחום  הגדולה  כיתות   ,לראשונההתנופה  נפתחות 

-שנוסף על בית הספר העל יסודי נפשי  בית ספר על יסודי תקשורתיז' ו-תקשורתיות בשכבות א' ו

אשתקד שנפתח  השלמה(, השנהנפתחים  בנוסף,  .  רגשי  ולימודי  יסוד  )השכלת  היל"ה  תוכנית   : 

 החווה החקלאית. חינוכית שנוסף למרכז "אדם אדמה"ו"האולם", מרכז ליזמות וחדשנות 

 

וירקון,  אנו גאים   ונמצאים  ם בתחום ההישגים הלימודיים,  מצטייניששני התיכונים שלנו, עמי אסף 

לבגרותהראשונה  בעשיריה   בזכאות  המובילות  הרשויות  האפקטיביים   של  הספר  בתי  וברשימת 

ממשיכים לקבל פרסים ותעודות הצטיינות בתחומים רבים ברמה  בתי הספר העל יסודי שלנו  בארץ.  

הישגים מרשימים אלו, הם תוצר של עבודה מתמשכת של כל קהילת החזון של דרום    הארצית.

, תלמידים והורים, צוותי חינוך  ,מנהלות, דרך היסודי, ועד הבגרות.  הגיל הרךהשרון, החל משלב  

 אחת לטובת כל ילד וילדה, ובהצלחת ילדינו שלנו נתברך כולנו. אשר עושים יד 

 

להודות לאושרת גני גונן, ראש המועצה, ולשרון סספורטס, מנכ"ל המועצה אשר מהם אנו    ה אני רוצ

שואבים ביטחון ואמונה במנהיגות המועצתית. לצוותי החינוך המצוינים, המחויבים והמסורים שלנו,  

לכל  ובמרץ ליצור למידה חווייתית ומשמעותית לתלמידים,    יםבתי הספר שפועלולמנהלי  למנהלות  

כדי ליצור חינוך מיטבי במועצה. תודה גם להנהגות כימים נשות אגף החינוך הפועלים לילות  אנשי ו

לתלמידים ולתלמידות ששואפים מיוחדת,  ההורים שנותנים לנו כוח בזכות שיתוף פעולה פורה. תודה  

 גבוה, לחלום, ליזום, להגשים ולהצליח.

 

ניעזר בכוחות העומדים לרשותנו   .בנמשיך לפעול יחד, במאמצים משותפים מתוך תשומת לב וקש

למען  של הון אנושי איכותי, הפועל לאורם של ערכים זהים בכדי לייצר רקמה אנושית חינוכית אחת  

 ילדיכם.-עתיד ילדינו

 

 

                 של התחדשות והצלחה בברכת שנה טובה 

 נני רייזברג 

 מנהלת אגף החינוך 

 

 

 

 

 

 

 גנדי מהטמה "השינוי שאתה מייחל לראות בעולם תהיה"

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 מרכזיות הרשת בחינוך בדרום השרון 

המועצה מפתחת ומטפחת מרכזיות חינוך חדשניות הפועלות כרשת דינאמית המגיעה עד התושב  

למיצוי הזדמנויות ומחברת את  וממנו. רשת המבוססת על התשוקה למצוינות אישית, לחינוך ערכי, 

 כלל קהילת החינוך.  

 המסגרות הפרטיות לגילאי לידה  ,שנים של ציפייהלאחר  - 3לידה עד  – חינוך לגיל הרך  

 עברו לאחריות משרד החינוך ובתהליך הדרגתי ייבנה רצף חינוכי ופדגוגי, פיקוח, רישוי,   3  דע     

  הכשרה ושיתופי פעולה בין כלל הגורמים.     

 פיתחה תוכנית אסטרטגית לגיל הרך ברצף גילאי   ת חינוך לגיל הרךבשנים האחרונות מחלק      

 שנים. במרכז התכנית ליווי והדרכה של המסגרות עם דגש על איתור וזיהוי צרכים  6 –לידה      

 של הצוותים על מנת לספק תשתית בסיסית להתפתחות מיטבית.   ושל הילדים      

 השנה, ילמדו בחווה  –  ע"ש יוסף זמוסטיאנו  חווה החקלאית   - "אדמהאדם  " מרכז   

 את   תמשמר  חווהלמידה. הבתלמידים, יעבדו בה ויעסקו בחקר ו  1,500-החקלאית למעלה מ      

 סמל ויצירת זיכרון מועצתי אשר מהווים נחלת הכלל לחקלאות כ תמשמש הצביון החקלאי ו      

 מהווה  היא ייתה בעבר, קיימת כיום, והדרכים בהם היא תוכל להתקיים בעתיד.ה אשר      

   ליהנות מאזור ירוק  את תושבי המועצה  נתמזמ, ומקור השראה חינוכי על כל הרצף הגילאי      

 לחדשנות וללמידת מדעים,  כמקום ת שמשמהחווה ושבילי טיול מונגשים לאזור הירקון.       

 הווה מרחב ופלטפורמה ליוזמות קהילתיות/כלכליות. מ ביולוגיה ומדעי החקלאות, כמו גם      

 בבית ברל   – חינוכי קהילתי  יזמות וחדשנות האולם" מרכז ל  

 שנפתח בבית ברל. המרכז  חינוכית מרכז לחדשנות ויזמות תלמידים ב  1,000-ילמדו כ השנה,      

 מודל של חדשנות שחיה ונוצרת בתוך הקהילה תוך מתן מענה לצרכים קהילתיים  מציע       

 ומקומיים. יזמים, אנשי חינוך, תלמידים ושותפים מובילים ממגוון עולמות מקצועיים, חוברים        

 האולם נשען על  יחדיו לפתרון אתגרים שמעסיקים את חייהם, באופן שמשולב בחיים עצמם.      

 יזמי.  Makingבאמצעות של חוויית שותפות ושיתופיות כמחוללת למידה עמוקה ואותנטית,       

 טכנולוגיית הפועל במרחב למידה דיגיטלי רב חושי במרכז ייפתח   – מעבדת הדמיון"       

 אימרסיב המעצימה את אפקטיביות הלמידה ומאפשרת למידה אינטראקטיבית.      

   מספקיםבו השירות הפסיכולוגי והמתי"א ובקריית המועצה  מצאנ  - מרכז טיפולי הוליסטי  

 תחומיות, -רבוהתנהגותיים בשיטות טיפול  רגשיים, קוגנטיבים טיפוליים מענים מגוון של      

 לרווחת תושבי המועצה.       

   לכלל מענה מקבל המטופל האדם בה הוליסטית תפיסה לממש מטרות המרכז הן:      

 .יהקהילת החוסן את לחזקו בקהילה  שותפויות למנף, צרכיו      

 תכנית   הנפתח ,השנה, לראשונה – שירותי השלמת השכלה בדרום השרון -תכנית היל"ה 

 התוכנית פועלת במסלולים מגוונים כך שכל   לימודים לבני נוער שנשרו ממערכת החינוך.     

 התכנית  לבגרות חלקית או מלאה. שנות לימוד וכן לגשת  12או  10נער/ה יוכלו  להשלים      

 קשר   -חברתית, קורסים ומיומנויות מקצועיים, ליווי פרטני-כוללת פעילות קבוצתית חינוכית     

 טיפולי, ליווי בתהליך הגיוס לצה"ל ובניית תכנית אישית מותאמת.  -חינוכי     

 נוער במצבי  בו חון וטיפול בילדיםלאב מרכז קהילתי נפתח השנה בצופית –  מרכז גש"ר 

 התערבות  מציעה שלוחה של המרכז לבריאות הנפש "שלוותה". המרכז הינו משבר     

 . 18-6ואינטגרטיבית בילדים ובבני נוער בגילאי  אינטנסיבית     

    משך במסלול להוהמשבר בצליחת מרכז שם דגש על טיפול בקהילה, במטרה לסייע ה     

 התפתחות תקין תוך מניעת התדרדרות המצב הנפשי ומניעת אשפוז.      

 

 בטאת  המצוקה של הנוער נמצאת בעלייה ומת - הקהילה למען בני ובנות הנוער 

 בתרבות בילוי הכוללת התנהגויות סיכוניות כמו פנייה מוגברת לאלכוהול,  גם       

 ופגיעות מיניות. סמים, ונדליזם       

 המועצה בחרה להוביל תהליך קהילתי ולאגד כוחות, בכדי לתמוך בנוער  לכן,      

   נערכתמעטפת משותפת של עולם המבוגרים עבורם. הפעילות באמצעות       

 נבחרים( באמצעות צוות הורים המגויס ושותף בתוך היישובים )ביישובים       

 כלים המספקים מענה ומכון יסודות ליווי מקצועי של רים מקבלים והלתהליך. ה      

 להתמודדות עם הנושא.       

  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 צהרונים 

 בכל יישוביי המועצה ע"י החברה הכלכלית של מועצת פועלים  צהרוני הגנים ובתי הספר      

 מסגרת תוכנית וב ,בגני הילדים בפיקוח משרד החינוךהצהרונים פועלים דרום השרון.       

 .ג'-כיתות א'משרד החינוך מ"ניצנים" של       

  כוללים צוות מקצועי ומיומן, תכנית מגוונת, חוגי העשרה, וארוחה חמה. הצהרונים      

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

 מלאה.      

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

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

   : שירות בייביסיטר לאחים המחכים לאחיהם הגדולים שמסיימים צהרון אחים ממתינים       

 .  12:45-13:45ה בין השעות - ללמוד מאוחר יותר. יתקיים בבתי הספר בימים א      

 השירות כולל: השגחה של מדריך/ה, פעילות פנאי, הכנת שיעורים, זמן חצר.        

    השירות אינו כולל ארוחה צהרים.      

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

 חמ"ל חינוך        

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

 בנושאים הנוגעים לפתיחת שנת הלימודים.

 ניתן לפנות לחמ"ל בטלפונים הבאים:

    106 מוקד

03-9000645 

03-9000677 

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

 עומד לרשותכם השירות הפסיכולוגי

 09-7409075בטלפון:  

 053-7152702הקו החם 

 

 

 

 

 הצטיידות במחשוב וציוד קצה ללמידה דיגיטלית

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

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

  יםסיבתשתית אינטרנטית של עוברים ל וכל בתי הספר תשתיות האינטרנט שודרגו      

 ים. אופטי       

 אמצעי קצה חדשים. באינטרנט, והצטיידו בקווי הגנים       

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

 מחשב אישי  שקיבלוהגננות בכל גני הילדים . צוותי החינוךהעצמת ו אתנה שמטרת      

  את  שכלללבמטרה  בתוכניות המקדמות את השימוש במחשב ממשיכות להשתלם      

 מיומנויות ההוראה המתוקשבות.       

      

 

 חידוש מוסדות החינוך 

 נבנו, שופצו וחודשו מוסדות החינוך השונים במועצה. ובתקופת הקיץ במהלך השנה       

 ,הגן העתידי מאפייניעל פי  ולבשו עיצוב פנים חדשתוכננו  -  גנים ברחבי המועצה 11      

 מיליון שקלים. 6של בהשקעה ו      

 נבנה חדר הכלה המשרת   אהרונוביץמו מעבדות חדשות ובבית ספר הוק מתן   בבית ספר        

 שופצו הספריה וחדר המורים.  יחדיו בבית ספר . את ייחודיות בית הספר      

 ששימשו כגנים וישרתו את תלמידי מבנים  6 לו גדל ונוספו בית חינוך יצחק נבוןמרחב       

 כיתות א' באופן קבוע.       

 נפתחה השנה חטיבה צומחת בצור יצחק      

 , ובית  בצור יצחק ונוספו גן תקשורתי  החינוך המיוחדגם השנה, מתרחב המענה לילדי        

 ת ותקשורתי ותכיתנפתחות גם . לראשונה במועצה, בבית ברלספר על יסודי תקשורתי       

   .ועמי אסף מעבר אפק  ספרה יבתב      

 . לילדים על הרצף האוטיסטיהמיועד תקשורתי ספר   נפתח בית  בבית ברל       

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

