נתונים ומידע לשנת הלימודים תשע"ט
תלמידים והורים יקרים,
העיר הוד השרון מציבה את החינוך ,תרבות הפנאי והקהילה בראש סדר העדיפויות העירוני.
מידי שנה מושקעים למעלה מ 50%-מהתקציב העירוני בתחומים אלו וזאת על מנת להעניק
לכל תלמידה ותלמיד את מיטב הכלים להצלחה ,מצוינות ,פיתוח כישורים ומיצוי יכולות.
תחילתה של שנת לימודים חדשה הינה המועד הטוב ביותר להציג בפניכם את הישגיה
ויעדיה של מערכת החינוך העירונית.
כ 15,208-תלמידי עירנו מתחילים בימים אלו את לימודיהם בכלל מוסדות החינוך של העיר,
בגני הילדים ,בבתי הספר היסויים ובחטיבות ובתיכונים .ילדי העיר הם גולת הכותרת של
ההשקעה העירונית ,המשאב היקר מכל ועל כן פועלת מערכת החינוך העירונית על מנת
לספק מענה מלא לצרכים של כולם בהתאם למדיניות העירונית 'כל תלמיד יכול'.
כל אלו ,לצד טיפוח ועידוד מצוינות ויצירת מסגרות מאתגרות על מנת להעניק לצעירי העיר
את כרטיס הכניסה האיכותי ביותר לחיים האזרחיים.
ההשקעה העירונית באה לידי ביטוי גם ביצירת סביבת לימודים מובילה ,שיפוץ ושדרוג גני
הילדים ובתי הספר הקיימים ופתיחתם של מוסדות חדשים לצד הכשרה וטיפוח של כוח אדם
איכותי ,תומך וחם.
בחוברת שלפניכם תוכלו למצוא עובדות ונתונים על מערכת החינוך העירונית החינוך שלנו,
מקור גאוותנו ,על מגוון המסגרות החינוכיות העירוניות ועל המשך צמיחתה של מערכת זו
אשר זוכה למיטב השבחים והמחמאות.
תודתנו לכלל צוותי החינוך ,ההוראה ,התפעול והמנהלה העומדים מאחורי מגוון ההישגים
החינוכיים העירוניים
בברכת שנת לימודים פורייה ומוצלחת לכל תלמידי הוד השרון ושנה טובה לכל תושבי
העיר והמדינה

החזון העירוני :קהילה וטבע במרכז
החזון העירוני של הוד השרון מציב את הקהילה והטבע במרכז העשייה העירונית ומיושם מידי שנה
באמצעות:











הקמתם של מרכזי קהילה ,תרבות ,נופש ופנאי ברחבי העיר
קיום עשרות אירועי תרבות ,פנאי וספורט לצד מגוון פעילויות לילדים ,נוער ,צעירים,
משפחות ותושבים וותיקים
הפעלתם של מאות חוגי ספורט ותרבות לכל הגילאים לאורך השנה
יצירתן של מערכות אקולוגיות מתקדמות ברחבי העיר דוגמת פארק הוד השרון,
המוקם בימים אלו לצד אגני האחו לח המשתרעים על פני  40דונמים והאגם
האקולוגי בהיקף של כ 30 -דונמים הממוקם במרכזו של הפארק ופרויקט החייאת
הנחלים במרחב העירוני וביישובים הסמוכים הכולל  22ק"מ של נחלים זורמים
ושימורה של רצועה ירוקה ברוחב  100מ' לכל אורכם
הרמת מרכז רובוטיקה לתלמידי ב' עד י"ב בקריית הרובוטיקה הדרים
הפעלת מגוון תכניות לימוד בנושאי קיימות ואיכות הסביבה המחברות בין תלמידי
העיר לבין המרחבים העירוניים הייחודיים :אתרים היסטוריים לשימור ,מרכזי פעילות
עירוניים ,מתחמי פנאי ונופש ועוד
קיום שבוע החינוך העירוני המאפשר לתלמידי העיר בני כל הגילאים להציג בפני
ההורים ובני המשפחות את עשייתם הענפה במסגרות החינוך המגוונות בעיר.

החזון החינוכי הייחודי של הוד השרון :כל תלמיד יכול
החזון החינוכי הייחודי של הוד השרון מגדיר את המחויבות העירונית להעניק לכל תלמידי
העיר את מיטב הכלים ,המורים ,המדריכים והמתקנים על מנת לעודד הצלחה ומצוינות
בתחומי העניין הייחודים לכל תלמידה ותלמיד ועל מנת לספק מענה חינוכי ויחס אישי למגוון
צרכים ייחודיים.
חזון זה בא לידי ביטוי באחוזי הנשירה האפסיים ממערכת החינוך העירונית ובמענה המוענק
לתלמידי העיר על מנת שיוכלו לממש את מלוא הפוטנציאל הגלום בהם וכולל מתן מענה
פרטני לתלמידים בעלי צרכים מיוחדים כאשר העיר הוד השרון נבחרה על ידי משרד החינוך
להיות עיר מדגימה בנושא הכלה ולהוביל תכנית ארצית ייחודית לתלמידים בעלי לקויות
למידה

ההשקעה העירונית בחינוך
בזכות ההשקעה העירונית הענפה בתחום החינוך ,אנו יכולים להמשיך להוביל בהישגים
וערכים ,להמשיך להעניק את מיטב הכלים לילדינו ולהמשיך במימוש החזון העירוני ומגוון
התוכניות ארוכות הטווח שיצרנו.







הפעלת הרצף החינוכי העירוני מגילאי  3חודשים (מעונות יום) ועד לסיום התיכון,
תוך שמירה על אחוז נשירה אפסי.
תוספת שעות לימוד בחטיבות ובתיכונים
סבסוד לימודים בקבוצות קטנות ,שיעורים פרטיים במגוון מקצועות ,הוראה מתקנת
ותוכנית לתגבור לימודי
הפעלת מגוון תכניות מצוינות
מערך תמיכה לתלמידים בעלי צרכים ייחודיים ,בתוכניות המותאמות באופן אישי
צהרונים איכותיים מגן עד כיתה ג'

תלמידי הוד השרון בחלוקה לגילאים :תיכונים 2583 :תלמידים ,חטיבות 2487 :תלמידים,
גנים 3300 :תלמידים ,יסודיים 6838 :תלמידים

תשתיות ובינוי
לקראת שנת הלימודים תשע"ט השקיעה עיריית הוד השרון בהתאם להנחיית ראש העיר ,חי
אדיב משאבים רבים לבניית ושיפוץ מוסדות חינוך של העיר.
בשנים האחרונות ,בהתאם לתוכנית העבודה הרב שנתית ,השקיעה העירייה כ-
 250,000,000ש"ח בהתאם לתוכנית עבודה ייחודית רב-שנתית הכוללת שיפוצי עומק בבתי
הספר מידי שנה ,בניית בתי ספר חדשים ,בניית גני ילדים חדשים ובניית מתקנים מתקדמים
דוגמת אולמות ספורט ,ציוד בתי הספר במתקני פנאי ועוד .לקראת פתיחת שנת הלימודים
תשע"ח בצעה עיריית הוד השרון בניה ושיפוץ בגנים ובבתי הספר ברחבי העיר .העבודות
הנרחבות כללו:







הקמת  10גני ילדים חדשים ברחבי העיר שיצטרפו למשפחת הגנים העירוניים
הכוללת  104גנים.
ביצוע עבודות לתוספת כיתות
בכלל מוסדות החינוך בעיר בוצעו עבודות בטיחות בהתאם לדוחות יועץ בטיחות
בכיתות בתי ספר וגני ילדים בוצו התאמות שמע ,ובוצעו התאמות הנגשה פרטניות
פתיחת חטיבת ביניים השקמים במזרח העיר
בניית בית ספר יסודי חדש ברחוב נחשון במזרח העיר

שיפוצי הקיץ שבוצעו ברחבי העיר נעשו בתיאום ובהתאם לצרכים שהוצגו על ידי מנהלות בית
הספר ונציגי ההורים וכללו שיפוצים בעשרות גני ילדים ,שיפוצים כליים בכלל בתי הספר
ברחבי העיר ,הוספת מבנים ,הסבת חללים לצד שדרוגים בכלל מודות החינוך העירוניים
ובהם עבודות בטיחות ,תשתיות ועוד כאשר הרצף החינוכי מתחיל כבר מגילאי שלושה
חודשים במעונות היום בעיר .השקעה ענפה זו בבנוי ושדרוג מוסדות החינוך ומתקני הספורט
של העיר בשנים האחרונות כוללת עוד :הקמת שלושה בתי ספר ,הקמת  50גני ילדים
חדשים ברחבי העיר הקמה ושדרוג אולמות ספורט ,התקנת מתקני כושר בחטיבות העליונות,
בניית סקייטפארק עירוני ,הוספת מבני חינוך חדשים לבתי הספר ,ביצוע שיפוצי עומק
בהתאם לתוכנית רב שנתית ,בניית קונסרבטוריון עירוני ,בניית ספורטק עירוני ,הקמת
ספריות בבתי הספר ,שיפוץ במוסדות החינוך ועוד בהתאם לתוכניות האב העירוניות לספורט
ולבני ציבור וחינוך.

מיטב הטכנולוגיות ועזרי הלימוד במוסדות החינוך בעיר
עיריית הוד השרון ממשיכה לצעוד בחזית הטכנולוגית במוסדות החינוך בעיר ומשקיעה
במיטב טכנולוגיית הלימוד ,בשנים האחרונות הותקן בבתי הספר ציוד מחשוב ברמה הגבוהה
ביותר הכולל כ 1023-מחשבים נייחים ,מקרן ולוח גלילה בכל אחת מכיתות האם בבתי
הספר בעיר ומאות מחשבים ניידים למורים ולתלמידים.















בבתי הספר משולבים אמצעי קצה מסוגים שונים ובחלקם מחשבי לוח
כל גני החובה בעיר מצוידים במחשבים ובתוכנת גוגלה לחיפוש מידע ולהנאה
מרשת חברתית סגורה
כל כיתת האם בעיר מצוידות במחשב ,מקרן ומסך
שימוש בתוכנת גלים בבתי הספר היסודיים
בעיר כיתת מופ"ת עירונית למצוינות מדעים ,מחשבים ,אנגלית ומתמטיקה
בחטיבות פועלות מגמות לרובוטיקה ומחשבים כהכנה למגמות התיכונים
כיתות מחוננים לתלמידי כיתות ז'-ח'
בשלושת תיכוני העיר רמון ,הדרים ומוסינזון מעבדות מחשבים מתקדמות
בתיכון רמון מגמת מחשבים ייחודית
בתיכון מוסינזון מגמת אלקטרוניקה ייחודית
כיתת מחשבים לאבטחת מידע והכנה ליחידות העילית בצה"ל לתלמידים מצטיינים
מגמה ייחודית בתיכון הדרים – הנדסת מערכות מכנטרוניקה אשר קיימת ב4-
תיכונים בארץ בלבד .במגמה  3מעבדות מתקדמות ודרך הלמידה מבוססת על
פרויקטים 'מרעיון לתוצר'.
קריית רובוטיקה הדרים לילדים בגילאי היסודי עד תיכון.

גני הילדים של הוד השרון :חינוך מגלאי  3חודשים
ב 10 -השנים האחרונות בנתה וחנכה העירייה  60גני ילדים חדשים ברחבי העיר.
בשנת הלימודים תשע"ט יפתחו  10גני ילדים חדשים.









כ 98%-מילדי העיר ,בגילאי  3-6לומדים בגנים העירוניים
בגני טרום חובה ניתנת סייעת שניה מעל ל 30-ילדים
בעיר פועלים  75צהרונים בגני הילדים עד לשעה 17:00
מידי שנה משודרגים ומשופצים גני הילדים והם מצוידים במיטב המתקנים ועזרי
הלימוד
גני החובה בעיר הינם גנים ממוחשבים
ילדי הגנים נהנים ממגוון חוגים לצד לימוד תכנים בנושאי מחזור ושמירה על
הסביבה ,בטיחות בדרכים ,פעילות בחווה החקלאית ,תכנית בריאות השן ,תכנית
פעמה לחינוך מוסיקלי ועוד
תכנית חינוך גופני לגיל הרך בשיתוף רשות הספורט העירונית ואגף החינוך

בשלוש השנים האחרונות נפתחו בעיר  6כיתות מעונות יום המיועדות לילדי העיר מגיל 3
חודשים ועד  3שנים והן מצוידות במיטב הציוד ומלוות בצוותים מקצועיים .בימים אלו
מושלמת הקמתן של  3כיתות מעון חדשות.

בתי הספר היסודיים של הוד השרון  :ערכים ,מיומנויות למידה וחינוך אישי
ב 14-השנים האחרונות פועלת מערכת החינוך העירונית של הוד השרון בהתאם לחזון
החינוכי הייחודי 'כל תלמיד יכול' .במסגרת זו מקנה המערכת העירונית כלים פדגוגיים
ותוכניות פורמאליות ובלתי פורמאליות להעצמת כל תלמיד ותלמידה בתחומי הלימוד
ובהתאם לכישוריהם האישיים.


















פיתוח ייחודיות בתי ספר ומרחבי למידה
תכנית אח"מ (אקלים חינוכי מיטבי) לקידום האקלים הבית ספרי
מעבר לניהול עצמי – העצמת האוטונומיה הניהולית של מנהלי בתי הספר
תכנית חכמולוג לילדים מצטיינים
חווה חקלאית עירונית ללימודי הסביבה
בתי תלמיד – צהרוני ניצנים בבתי הספר היסודיים בניהול מרכז האומנויות הרב
תחומי ואגף החינוך
קיימות – קידום תכניות בתחום החינוך לקיימות ,מנהיגות ירוקה
שיניים בריאות לכל ,טיפול מניעתי והרצאות
מפעלי ספורט ,מערך של טורנירים ותחרויות
סל תרבות – תכנית בשיתוף משרד החינוך ,צפייה מושכלת באמנות
קהילה בטוחה ומקיימת
קונסרבטוריון עירוני
מנהיגות ילדים עירונית
הקמת פורטל חינוך עירוני
הדרכת תקשוב בבתי הספר
תכנית ואמנה למיזעור אלימות ברשתות חברתיות
חוגי ולימודי רובוטיקה לילדי היסודי מכיתות ב'-ו'

החינוך העל יסודי בהוד השרון :תכניות לימוד ייחודיות ועשייה מגוונת
מדיניות החינוך העירונית הכוללת הפעלת מגוון תכניות לימוד ייחודיות בחטיבות הביניים
והתיכונים:
חינוך אישי
שעות תגבור
מצוינות 2000
כיתת מופ"ת
תגבור לימודי
נוער בתנועה
תכנית עירונית לגיוס משמעותי לצה"ל
חושבים שינוי עושים שינוי
תעודת בגרות חברתית
אקדמיה צעירה
מגמות ייחודיות בתיכונים
אקדמיה מקוונת ועוד

מערכת החינוך בהוד השרון :מובילים בהישגים וערכים
מידי שנה מדורגים תלמידי העיר הוד השרון בצמרת הארצית בזכאות לבגרות ,גיוס לצה"ל,
התנדבות במגוון מסגרות ,עמותות וארגונית ופעילות בתנועות הנוער.
על פי נתוני התמונה החינוכית של משרד החינוך ,ניתן למנות שורה ארוכה של הישגים
בולטים למערכת החינוך העירונית ותלמידי העיר:
אחוז הזכאות לבגרות העומד על  87.6%למעלה מ 20% -מעל הממוצע הארצי
אחוז הזכאים לבגרות מצטיינת העומד על  ,17.9%לעומת  7.5%בממוצע הארצי
אחוז הזכאים לבגרות  5יח"ל באנגלית ,66.2% -לעומת  33.1%בממוצע הארצי
אחוז הזכאים לבגרות  5יח"ל במתמטיקה ,25.3%-לעומת  11.4%בממוצע הארצי
שלושת התיכונים המצטיינים של הוד השרון :מוסינזון ,רמון והדרים מדורגים ברשימת בתי
הספר המצטיינים בישראל הודות להישגיהם הערכיים ,החברתיים והלימודיים .הוד השרון
היא הרשות היחידה שכל תיכוניה העיוניים נכללים ברשימה
גם בתחום הערכי מובילים מערכת החינוך העירונית וצעירי הוד השרון בצמרת הארצית:
 93%מצעירי העיר ,בנות ובנים ,מתגייסים לשרות צבאי לצד  3.5%המתנדבים לשנת שירות
 70%מצעירי העיר משתתפים בפעילויות לקידום סובלנות כלפי האחר
 50%מצעירי העיר משתתפים בפעילויות  7תנועות הנוער :הצופים ,הנוער העובד והלומד,
כנפיים של קרמבו ,נועם ,השומר הצעיר ,איגי ובני עקיבא ,עובדה שמציבה את העיר מבין
המקומות הראשונים בארץ ביחס בין כמות בני הנוער לבין כמות חניכים בתנועות הנוער וכך
גם לגבי הנציגות בוועדות הארציות של התנועות.

חינוך לקיימות ולאיכות הסביבה
מגוון תכניות לימוד ומסגרות ייחודיות לחינוך לקיימות ושמירה על הסביבה תוך תכנון ,פיתוח
ה"טבע עירוני" והגנה על משאבי העיר הירוקים .החינוך לקיימות בהוד השרון יוצא מגבולות
בתי הספר ומתקיים בשיתוף פעולה עם גופים עירוניים מגוונים .תאגיד המים מקיים תכנית
חינוכית לחיסכון במים לכל שכבות כתה ד' בעיר .תכניות התנדבות של מעורבות חברתית
ומד"צים משלבים את בני הנוער בפעילות סביבתיות כגון מיפוי עצי מורשת בעיר ,עידוד
התושבים למחזר ולצאת מן המסכים אל השטחים הפתוחים .עיריית הוד השרון עובדת
בשיתוף פעולה עם היחידה האזורית לאיכות הסביבה ,לצורך גיבוש וקידום תכניות סביבתיות
ומקיימות למען הסביבה .וגולת הכותרת של הפעילות הסביבתית העירונית היא הקמת פארק
אקולוגי רחב מימדים ,שבמרכזו אגם מלאכותי המושך אליו מגוון בעלי חיים ,ובנוסף אגנים
לחים לטיהור מים ,גבעת כלניות ,הר זבל לשיקום ,תל ארכיאולוגי ,יובלי הירקון ,גן לאומי
הירקון ושטחים פתוחים טבעיים וחקלאיים .סביב הפארק נבנית היום תכנית חינוכית חוצה
בתי ספר ,שתהווה מוקד לחינוך לקיימות ושמירה על הסביבה.











ב 30 -מגני הילדים בעיר מופעל פרויקט גינות מקיימות
 2בתי ספר בעיר עברו הסמכה ירוקה מטעם המשרד להגנת הסביבה
בעיר בית ספר יסודי ירוק – ייחודי מסוגו בישראל
בבתי הספר בעיר גינות קהילתיות
תלמידי העיר לוקחים חלק פעיל בהתנדבות במגוון מסגרות לשמירה על הסביבה
ומשמשים כ"שגרירים ירוקים"
כלל ילדי העיר לוקחים חלק בפעילויות החווה החקלאית העירונית
בתיכון מוסינזון פועלת מגמת אגרואקולוגיה כמרכז עירוני ללימודי קיימות
עיריית הוד השרון קיימה השתלמות לכלל מורי הקיימות בעיר
פעילויות ייחודיות של התלמידים בתוך פארק הוד השרון
הדרכת צוותים חינוכיים ע"י מדריכי היחידה לאיכות הסביבה

קהילה ,נוער וספורט












בהוד השרון פועלות  7תנועות נוער בהן לוקחים חלק כ 5000-חניכים ומדריכים
בשנים האחרונות שדרגה והקימה העירייה  4מבנים לפעילות תנועות הנוער בעיר
מרכז הבאר לצעירי העיר עוסק בתחומי המנהיגות ,משמש מרכז בילוי לבני הנוער
עם מגוון אירועים ופעילויות
בעיר פועלת יחידה לקידום נוער שתפקידה צמצום נשירה ומתן מענה לתלמידי בתי
הספר
מועצת נוער מצטיינת
מרכז טפטפים להורים ופעוטות
מרכז הצלח"ה מספק שיעורי עזר ושיעורים בהוראה מתקנת בסבסוד העירייה
הספרייה העירונית עם מגוון פעילויות לכלל האוכלוסייה
בזכות פועלם של מתנדבי העיר ,בני הנוער ותושבים רבים זכתה הוד השרון בפרס
'עיר מתנדבת' מטעם משרד הרווחה והשירותים החברתיים והמועצה להתנדבות
בישראל .אלפים מתלמידי העיר מגילאי גני הילדים ועד לסיום התיכון לוקחים חלק
במגוון פעילויות התנדבותיות במרחב העירוני בעמותות ובארגונים השונים הפועלים
בעיר.
היחידה העירונית למניעת אלימות ,סמים ואלכוהול בעיריית הוד השרון יוזמת
ומקיימת פעילויות שונות ומגוונות לתלמידים ,הורים וצוותים מקצועיים בבתי הספר
בעיר .הפעילויות עוסקות בין היתר במניעת אלימות ובריונות ברשתות החברתיות,
מניעת אלכוהול וסמים ,מניעת עישון ,מניעת הימורים ,פיתוח העצמה אישית ,פיתוח
מנהיגות חברתית ,הרצאות בנושא סמכות הורית ועוד .היחידה מפעילה מידי שנה כ-
 50תכניות שונות ופועלת במסגרות החינוך הפורמלי והבלתי פורמלי בהוד השרון.
היחידה העירונית היא נציגת המשרד לביטחון הפנים ואינה גוף טיפולי אלא גוף
מניעתי בהוד השרון.

לוח חופשות
החג
ראש השנה
פסטיבל ושמחת

התאריך
ערב ראש השנה ושני ימי החג ,ימי ראשון ,שני ושלישי כ"ט
באלול תשע"ח עד ב' בתשרי תשע"ט,
 11-9בספטמבר .2018
הלימודים יתחדשו ביום רביעי ,ג' בתשרי תשע"ט12.9.18 ,

יום הכיפורים

ערב החג ויום החג ,ימי שלישי ורביעי ,ט'-י' בתשרי תשע"ט18- ,
 19בספטמבר  .2018הלימודים יתחדשו ביום חמישי ,י"א בתשרי
תשע"ט120.9.18 ,

חג סוכות

ערב החג ,ימי החג ואסרו חג ,מיום ראשון ,י"ד בתשרי
תשע"ט 23 ,בספטמבר  ,2018עד יום שלישי ,כ"ג בתשרי
תשע"ט 2 ,באוקטובר  .2018הלימודים יתחדשו ביום רביעי ,כ"ד
בתשרי תשע"ט3.10.2018 ,

חנוכה

מיום שלישי ,כ"ו בכסלו תשע"ט 4 ,בדצמבר  ,2018עד יום שני,
ב' בטבת תשע"ט 10 ,בדצמבר .2018
הלימודים יתחדשו ביום שלישי ,ג' בטבת תשע"ט11.12.2018 ,

הדלקת נרות
קהילתית
ט"ו בשבט
שתילות עירוניות
פורים
מופע לכל המשפחה
פסח
ליל סדר ציבורי
יום העצמאות
אירועים משואה
לתקומה
ל"ג בעומר
תהלוכה לכל
המשפחה

יום שני ,ט"ו בשבט תשע"ט,
 21בינואר 2019
ימי רביעי ,חמישי ושישי ,י"ג ,י"ד וט"ו באדר תשע"ט20-22 ,
במרס  .2019הלימודים יתחדשו ביום ראשון ,י"ז באדר ב'
תשע"ט.24.3.2019 ,
מיום חמישי ,ו' בניסן תשע"ט 11 ,באפריל  ,2019עד יום שבת,
כ"ב בניסן תשע"ט 27 ,באפריל  .2019הלימודים יתחדשו ביום
ראשון ,כ"ג בניסן תשע"ט28.4.2019 ,
יום חמישי ,ד' באייר תשע"ט 9 ,במאי  .2019הלימודים יתחדשו
ביום שישי ,ה' באייר תשע"ט10.5.2019 ,

יום חמישי ,י"ח באייר תשע"ט 23 ,במאי  .2019הלימודים
יתחדשו ביום שישי ,י"ט באייר תשע"ט24.5.2019 ,

יום ירושלים

יום ראשון ,כ"ח באייר תשע"ט 2 ,ביוני .2019

חג שבועות

ערב החג ,החג ואסרו חג ,ימי שבת ,ראשון ושני ,ה'-ז' בסיוון
תשע"ט 10-8 ,ביוני  .2019הלימודים יתחדשו ביום שלישי ,ח'
בסיוון תשע"ט. 11.6.2019,

תהלוכת שבועות
ועוד

