
ז"ל תשע"פתיחת שנה–הנהגת הורים 
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בית הספר המשותף  
לכפר שמריהו ולחוף השרון

2016בספטמבר 26, ו"באלול תשעג "כ, שנייום 

מנהלת בית הספר, פרידור-מיכל גוטליב
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היכרותשלשנההאת

אמוןבנייתשלנהש

מהפיכותזמןהגיעלאודע

!והי שנת הלמידהז
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  העברת מושכות מוסדרת

ס של החופש הגדול"ביה

 ואולפנוןקייטנה
מ"ראהמשרד 

שיפוצי קיץ:
החלפת מטבח בחדר מורים

מרכז מיטיב

שדרוג שירותי שכבת א'

תיקון וצביעת מרחבי בית הספר וכיתות הלימוד

הספרייה, הסדרת פינת הנצחה: מתוכנן בסוכות

קיץ משותף
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התאקלמות והיערכות
הנהגות הישוביםתמיכה וליווי עוטף של

מפגשים אישיים עם כל אנשי הצוות

התגייסות צוות ניהול והכנת תכנית עבודה שנתית

קליטת אנשי צוות חדשים

יום היערכות לצוות בית הספר

ביסוס קשר משמעותי עם

ר הנהגת הורים  "יו

  מפגשים עם משפחות חדשות
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2016בספטמבר 1–היום הראשון לשנת הלימודים 
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אספות הורים
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פ"משותבית ספר 
דגוגיהפ~ פות שות~ צוינות מ

מרחב מיטיב לצמיחה
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שכבות ומחנכים
כ"סהתלמידיםת/מחנככיתה

28יונית1א
56

28תמי2א

30אדוה1ב
63

33רויטל2ב

26שירי1ג
53

27תום2ג

23איתי1ד

73 26משה2ד

23שושי3ד

26שרה1ה
51

25ברי2ה

30מיכל1ו
61

31דורית2ו

357כ "סה

גליל ים
10%

רשפון
34%

הרצליה
5%

כפר 
שמריהו
50%

אחר
1%
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צוות משמעותי
תפקידשם

מנהלתפרידור-מיכל גוטליב

סגניתשירי אביב

יועצתדניאל דוידוביץ

קשרי קהילה ותקשוביוספה כהן

מנהלניתיעל חסון

ב"זה-ג"חנאיתי דקל

חינוך לשונימיכל הופמן

אנגליתשרה מרטין

חשבוןענת לוי

מדעיםמשה גריף
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:משרד החינוך
 להישגים לימודיים  קידום למידה משמעותית ואיכותית שתוביל

.למימוש עצמי ולמצוינות

 ציוניים ודמוקרטיים ולערכי מורשת  , יהודייםהחינוך לערכים חיזוק
.ייחודיים ברוח מגילת העצמאות

משרד החינוך והרשות–מטרות 

:רשות
 עם בתי  שיתופי פעולהביסוס

.  הספר בחוף השרון

 עם החינוך  להמשכיותדגש
.הבלתי פורמלי

 משותפת  הגדרת זהות
.לקהילות בית הספר
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פ"המשותבית הספר –מטרות 

ישגיםה
לימודיים

נותימצוי
תפתחותה

אישית
צמיחה
מוגנת

זהות  
קהילתית

יזמות
חברתית

למידה  
משמעותית

הערכה 

מגוונת
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חינוך לערכים וחיים בקהילה

 קידום שותפויות הורים

הקמת קבוצת שיח הורים

הורה מעשיר

תלמיד-מורה-שיח הורה: שולחנות עגולים

80שנים לכפר שמריהו

טקסים קהילתיים

מועצת תלמידים

יזמות חברתית בקהילה

 שיתופי פעולה עם
בתי הספר השכנים

גנים ונוער, פ"חבפ "שת
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שעת  תאריךכתה

התחלה

תאטרוןמקום ההצגהשם ההצגה

21.12.16'ב-'א

יום רבעי  

בן המלך  "9:15

"  והעני

היכל האומניות  

הרצליה

תיאטרון גושן  

11.5.17'ב-'א

יום חמישי

היכל האומניות  "  מיכאל"9:30

הרצליה

תיאטרון אורנה  

פורת  

31.10.16'ד-'ג

יום שני

נערים  "9:30

מרחוב פאל  

  "

היכל האמנויות  

הרצליה

תיאטרון הקיבוץ 

7.5.17'ד-'ג

יום ראשון  

החטיפה מן  "10:15

"  המנזר

היכל האמנויות  

הרצליה

תשרי תרבות  

8.2.17'ו-'ה

יום רביעי

היכל האמנויות  "  מקובלים "9:30

הרצליה

תיאטרון הקיבוץ 

29.3.17'ו-'ה

יום רביעי

אני  "9:15

"ירושלמי

היכל האמנויות  

הרצליה

תיאטרון גושן  

סל תרבות
בשיתוף עם חוף השרון
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מועדשם הטקסשכבה

30.06.17שישי    סיום שנהא

פתיחת שנהב

קבלת ספר תורה

01.09.16שלישי   

25.11.16שישי     

26.05.17שישי     שבועותג

20.12.16שלישי   חנוכהד

13.11.16ראשון   זיכרון רביןה

ל"צהזיכרון חללי ו

בנות מצווה

שנהסיום 

1.05.17שני       

27.6.17שלישי    

24.4.17שני        יום הזיכרון לשואהמועצת תלמידים

טקסים
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טקס/אירועמועד

שירה וציבור והכנת שנות טובות: ראש השנה30-29.9.16

פעילות בסוכה ותקיעה בשופר9.10.16

ו בשבט"נטיעות ט10.2.17

פורים–מתחפשים 10.3.17

סדר פסח31.3.17

ג בעומר"מדורות ל13.5.17

:אירועים קהילתיים

הבנים כפר שמריהוצעדת

טריאתלון לילדים

מרוץ רשפון

אירועים נוספים



(חודש מאי)טריאתלון

 עממי ותחרותי6טריאתלון מספר

משתתפים2500-כ-ארצי-רמת אירוח

מחלקת ספורט ובית הספר, בשיתוף איגוד הטריאתלון.



ימי ספורט קהילתיים

 גליל ים, רשפון, כפר שמריהו: הפנינג קהילתי בשיתוף הישובים.

הפנינג ספורט-ארוע שבועות

יום ההליכה הבין לאומי

בשיתוף דור רכז נוער2016נובמבר -נוער/טורניר קט רגל בוגרים.

יולי  )בשיתוף בית הספר של הקיץ-יום ספורט ישובי בחופשת הקיץ
2017.)



בשיתוף  11/11/16:יום ההליכה העולמי

מחלקת  , משרד התרבות והספורט

.ספורט כפר שמריהו ובית הספר

משתתפים500-כ



אולימפיאדת הילדים בווינגייט

ג בעומר"חופשת ל-14/5/17

 10-13גילאי

כדורגל בנות, כדורגל בנים, אתלטיקה בנות ובנים: ענפי ספורט.



21/4/17מסע אופניים הורים וילדים 

הורים וילדים מבית -משתתפים150-כ

.ובני נוערג"שכבהספר והצופים 

יער בן שמן



4.3.17צעדת הבנים 

משתתפים700-קהילתי כ

ככוח עזר עם הצופים' כיתות ו



'מועדון אופניים כיתות ה

בבית ספר

פרויקט מטעם המועצה  -פעילות רכיבת שטח במסגרת בית הספר
המקומית כפר שמריהו



אופניים, שחייה, טניס, ימאות

כיתות ו: ימאות '

בבית הספר' ב-'לכיתות א: טניס

רישפון-לימור גבאי: זכיין

במועדון הספורט' ד-'כיתות ג: שחייה

ערן גרומי מועדון הספורט כפר שמריהו : זכייןH2O

כיתות ה: אופניים'

כרמי שרביט : זכייןXtrim



קידום הספורט ואורח חיים בריא 

הגנים והקהילה, בבית הספר
מזון בריא בבית הספר וגני הילדים ללא חטיפים וממתקים

התחשבות ברגישיות מזון של תלמידים

ימי ספורט ומועדונים בבית הספר

יום הבטיחות הלאומי בסימן רכיבה באופניים

יום ההליכה הבין לאומי

קיום שיעורי אורח חיים בריא בבית הספר

ריקוד בוקר שבועי, אמצעי הכלה בכיתות

אופניים, שחייה, ימאות, שיעורי תנועה: העשרת ספורט.

 28.4.17, כדורסל8.11.16מפגשי ספורט בתי ספר חוף השרון
כדורגל אצלינו



ז"מצוות בית הספר המשותף לכפר שמריהו ולחוף השרון תשע


