המועצה המקומית כפר שמריהו
ראש המועצה

לכב'

 09בספטמבר 2018
כ"ט באלול תשע"ח

_________________
(חברי ועדת חינוך ,דירקטוריון החברה העירונית והמשתתפים)

שלום רב,

הנדון :ועדת חינוך ,נוער וספורט של המועצה המקומית כפר
שמריהו ודירקטוריון החברה העירונית – סיכום דיון 28.08.18
 .1ועדת החינוך ודירקטוריון החברה העירונית לחינוך קיימו דיון ביום 28
באוגוסט ,2018בשעה  ,20:00בחדר הדיונים ע"ש רכטר ,בבית לוין.
 .2השתתפו:
.2.1

סיון אבנרי – חבר ודירקטור

.2.2

אניק זבליק – חברה ודירקטורית

.2.3

דנה לוי-מיצ'וניק – חברה

.2.4

תמר גולדשטיין  -חברה

.2.5

דונדון קדר – חבר דירקטוריון

.2.6

מיכל גוטליב-פרידור – מנהלת ביה"ס היסודי

.2.7

דר' בוב צ'רניק – שפ"ח

.2.8

איתי דקל – רכז ספורט

.2.9

שירי הרפז – מנהלנית גני הילדים

 .2.10ליטל גבריאלי – עו"ס נוער
 .2.11ענת ציוני – ראש שבט ני"ר
 .2.12שוש אקהאוז – מנהלת מחלקת חינוך חוף השרון
 .2.13מיכאלה זידנר – מנכ"ל וועדים רשפון
 .2.14מרב לרנר – נציגת מושב רשפון
 .2.15דרור אלוני – יו"ר הוועדה ,דירקטור ,וראש המועצה המקומית
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 .3נעדרו :
.3.1

אורלי כהן-מואס

.3.2

קרן אייל-קוטליצקי

.3.3

אלעד חפץ

.3.4

כרמית נופך-מוזס

.3.5

לוסי שטיין

.3.6

גלי בדש

.3.7

ירדן מנגוני

 .4סדר יום מתוכנן:
.4.1

גני ילדים – עדכון – שירי הרפז

.4.2

בית הספר היסודי – עדכון – מיכל גוטליב-פרידור

.4.3

ספורט – עדכון – איתי דקל

.4.4

צופים – שבט ני"ר – עדכון – ענת ציוני

.4.5

שפ"ח – עדכון – דר' בוב צ'רניק

.4.6

סיכונים לנוער – עדכון – ליטל גבריאלי

.4.7

שונות

.4.8

סיכום

 .5ראש המועצה מברך את הבאים ומציג את סדר היום .הדיון מלווה במצגות.
.5.1

חינוך קדם יסודי – גני ילדים – מציגה שירי הרפז
 .5.1.1הערכות:
 .5.1.1.1שיפוצי קיץ באשכול בוצעו בחודשים יולי-אוגוסט,
תיקונים פנימיים ,מבניים והנגשת גן גפן.
 .5.1.1.2קורס ריענון עזרה ראשונה לצוות החינוכי התקיים ב-
 19.08.18באולם רכטר במועצה מ 09:00-עד 14:00
 .5.1.1.3הצוות הפדגוגי חזר לפעילות ב 14.08.18-להכנת גני
הילדים לקליטת הילדים.
 .5.1.1.4כל מבדקי הבטיחות הסתיימו והתקבלו האישורים
לפתיחת גני הילדים.
 .5.1.2גן רימון ,לילידי  ,2013בניהול כרמלה זביב עם  27ילדים:
 .5.1.2.1גננת משלימה :אסנת שינדלר
 .5.1.2.2צוות סייעות :דורית לוי וציפי לוסקי.
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 .5.1.3גן תאנה ,לילידי  ,2014בניהול ענת ציוני עם  27ילדים:
 .5.1.3.1גננת משלימה :דלית בן-טוב
 .5.1.3.2צוות סייעות :תמי בורנשטיין ורחל חקק
 .5.1.3.3בגן תפעל בתחילת שנה מנתחת התנהגות .
 .5.1.4גן גפן בניהול אפרת בן-סימון עם  26ילדים
 .5.1.4.1עקב מחלה של אפרת ,את השנה תפתח גננת מחליפה
בשם ליאת גבלן
 .5.1.4.2גננת משלימה :דלית בן-טוב
 .5.1.4.3צוות סייעות :מאיה אורגד ואוולין ברמי
 .5.1.4.4סייעת נוספת בחופשת לידה.
 .5.1.5כללי:
 .5.1.5.1סייעת סבב :עינב שביט.
 .5.1.5.2סייעות משלבות :קיים פער אשר טרם אויש.
 .5.1.5.3מדריכות תל"ן :מיכל תדמור ,נורית כלב וסיגל
אנגלהרד.
 .5.1.5.4מופעל צהרון רב גילאי בניהול אתגרים.
 .5.1.6ליווי ופיקוח:
 .5.1.6.1המפקחת החדשה :אתי ענבר.
 .5.1.6.2הגננת המובילה החדשה :אביבית חטב.
 .5.1.6.3היועצת (נשארה) :הילה מויאל
 .5.1.7גן אור ,בניהול אורן סטלין:
 .5.1.7.1שוכר השנה  3כיתות באשכול ומפעיל בהם פעוטונים:
זית ,חיטה ותמר.
 .5.1.7.2הפעוטונים מיועדים לבני  3 - 1.5ורשומים אליהם כ72-
ילדים.
 .5.1.8צהרון גני ילדים:
 .5.1.8.1מופעל ע"י חברת "אתגרים".
 .5.1.8.2גננת מובילה :אלינה מאיר.
 .5.1.8.3סייעת :חן ממו.
 .5.1.8.4מנהלת אזורית מטעם המפעיל :שרון רביד.
 .5.1.8.5הצהרון יתקיים בגן רימון ,בין השעות .17:00 - 14:00
 .5.1.8.6תוגש ארוחה חמה ויפעלו בו שני חוגים בשבוע.
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 .5.1.8.7מקסימום ילדים בכיתה.35 :
 .5.1.8.8עלות הפעילות בהתאם ל"חוק הצהרונים" ₪ 935
לחודש.
 12 .5.1.8.9ימי פעילות יינתנו בסוכות ,חנוכה ופסח בין השעות
.16:00 - 08:00
.5.2

בית הספר היסודי – עדכון – מיכל גוטליב-פרידור
 .5.2.1צפי תלמידים תשע"ט
 .5.2.1.1בניגוד לתחזית ( )370רשומים  352תלמידים
 .5.2.1.2תפתחנה  13כיתות אם.
 .5.2.1.3לכיתות א' רשומים  60תלמידים.
 .5.2.2פיתוח:
 .5.2.2.1החלפת שלושה מבנים יבילים – בהובלת מהנדסת
המועצה באיחור:
 .5.2.2.1.1יגיעו ויוצבו ב 29-באוגוסט.
 .5.2.2.1.2יצוידו ויאוכלסו אחרי סוכות
 .5.2.2.2הצטיידות הכיתות:
 .5.2.2.2.1המועצה הקצתה לכך .₪ 160,000
 .5.2.2.2.2הכסף טרם הועבר.
 .5.2.2.2.3הציוד הוזמן וחלקו כבר הגיע.
 .5.2.2.3כל בדיקות הבטיחות הושלמו והועבר דיווח מוכנות
למשרד החינוך.
 .5.2.3נושאים כללים:
 .5.2.3.1טקס פתיחת שנה מסורתי ,לרבות טרקטורים ,יערך
ביום א'  02בספטמבר .2018
 .5.2.3.2שעות סיום יום הלימודים  13:30או 14:20
 .5.2.3.3משמרות זה"ב יוצבו ב  3עמדות
 .5.2.3.4בבית הספר יעבדו  2פסיכולוגים – עינת כשר תלווה את
כיתות א'
 .5.2.3.5ניהול עצמי:
 .5.2.3.5.1נוהל גבייה עצמית – הושלם
 .5.2.3.5.2סוכם על משרד רואה חשבון מלווה.
 .5.2.3.5.3תוכנה להנהלת חשבונות – סוכם.
 .5.2.3.5.4עדין קשיים לעבודה מול גזברות המועצה.
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 .5.2.3.6פערים:
 .5.2.3.6.1השלמת מבנים ותשתית – צפי לחודש
אוקטובר.
 .5.2.3.6.2החלפת דשא סינטטי במגרש – צפי לחודש
נובמבר.
 .5.2.3.6.3עדין אין מענה לצהרון
 .5.2.3.6.4בשל העמסות תקציביות על בית הספר צפוי
גרעון תפעולי לקראת תקציב :2019


הוצאות הסעת חינוך מיוחד



תשלומי פנסיה תקציבית לגמלאים



הוצאות אחזקה גבוהות

 .5.2.3.7יעדים חשובים:
 .5.2.3.7.1בינוי חדש חשוב בכדי לקיים פעילות
פדגוגית בסביבה ראויה.
 .5.2.3.7.2שילוב מערך האחזקה והתחזוקה במחלקת
אחזקה של המועצה.
 .5.2.3.8תודה מיוחדת למחלקות ביטחון ,אחזקה והנדסה על
הסיוע הקבוע לפעילות בית הספר.
.5.3

ספורט בקהילה – רכז הספורט – איתי דקל:
 .5.3.1להלן תחזית הפעילות לשנת הלימודית תשע"ט:

אירוע

שותפים

מועד

יום ההליכה הבין 26.10.18
לאומי
טורניר
יישובי

כדורגל יקבע
השיפוץ

יום ספורט קהילתי פברואר(לא
ליגת כדורגל חוף מועד)
השרון
צעדת הבנים

אולימפיאדת
הילדים בווינגיט

הקהילה ,גליל ים
כלל
בשיתוף בית הספר
בסיום בוגרים
נקבע כלל הקהילה

26/10/19
-2/11/19חלופי

יום שיא רכיבת 7.3.19
שטח באופניים יער
בן שמן

הערות

שבת ,שעה 16:00-
21:00
במועדון הספורט
יפורסם בהמשך

כלל הקהילה
ילדים ה' ,צופים ,נחל
אלכסנדר/שבילי
נוער
חוף השרון

 23/5/19ל"ג בעומר ארצי

גילאי 11-13
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אירוע

מועד

טריאתלון לילדים 25/5/19
ה8-
הפנינג
שבועות

ספורט מאי(לא
מועד)

שותפים

הערות

ארצי

לא אושר התאריך

נקבע כלל הקהילה

לא נקבע תאריך

יום ספורט חופשת יולי(לא נקבע מועד) גילאי גן חובה עד ט' לא נקבע תאריך
קיץ
 .5.3.2פעילות קהילתית מתוכננת:
 .5.3.2.1הפנינג קהילתי בשיתוף הישובים  :כפר שמריהו,
רשפון ,גליל ים.
 .5.3.2.2יום ספורט( -פברואר) -הפנינג ספורט
 .5.3.2.3יום ההליכה הבין לאומי
 .5.3.2.4טורניר קט רגל בוגרים/נוער -בסיום השיפוץ
 .5.3.2.5יום ספורט ישובי בחופשת הקיץ -בשיתוף בית הספר
של הקיץ(יולי .)2019
 .5.3.2.6החוויה האולימפית לכיתות ו' בהדר יוסף
 .5.3.2.7השתתפות בליגת הכדורגל חוף השרון ,בוגרים ונוער
 .5.3.3מועדון אופניים כיתות ה' בבית ספר (מחצית ב' תשע"ט) בשילוב
ניווט.
 .5.3.4קבוצת כדורגל נשים ,ביוזמת יסמין תאודור.
 .5.3.5מתקני ספורט:
 .5.3.5.1מגרש סינטטי לשימוש בית הספר ,קהילה ומרכז וייל
(באחריות בית הספר).
 .5.3.5.2מגרש כדורסל מקורה
 .5.3.5.3מסלול ריצה  60מ' אתלטיקה
 .5.3.5.4מתקני כושר חיצוניים  -מגרש סינטטי ופארק.
 .5.3.5.5בית וייל  -אולם ספורט וחדרי חוגים ,חדר ג'ימבורי
והתעמלות (אשכול גנים).
 .5.3.5.6מתקני מועדון הספורט :מגרשי טניס ,בריכה ,חדר
חוגים.
 .5.3.5.7מגרש מיני פיצ' בסמוך למועדון הספורט +
 pumptruckלאופניים(חדש).
 .5.3.6שיקום וחידוש מתקנים בכספי מפעל הפייס:
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 .5.3.6.1חידוש דשא סינטטי במגרש הכדורגל -בתהליך
 .5.3.6.2הצללה של טריבונת מגרש הדשא  -בתהליך
 .5.3.6.3חידוש פרקט אולם בית מרכז וויל ()2019
 .5.3.6.4בניית אולם ספורט בבית הספר – יש לתכנן
.5.4

צופים – שבט ני"ר – עדכון – ענת ציוני
 .5.4.1השנה החולפת הייתה מוצלחת ובמפעל הקיץ השבט זכה
להישגים רבים.
 .5.4.2ההנהגה נשארת ללא שינוי .ירדן מנגוני ממשיכה בעבודתה
הטובה.
 .5.4.3נבחרו שני רכזים צעירים חדשים.
 .5.4.4השכב"ג היה בסדנת הכנה.
 .5.4.5נקבעה תוכנית לשנה הקרובה.

.5.5

שפ"ח – עדכון – דר' בוב צ'רניק
מעדכן שעינת כשר תלווה את גני הילדים ,את כיתות א' ואת החינוך
המיוחד.

.5.6

סיכונים לנוער – עדכון – ליטל גבריאלי
 .5.6.1העבודה רבה ונראה כי גדולה ביחס לישובים דומים.
 .5.6.2קשה להגיע למניעה כי היום יום תובע תעצומות רבות.

.5.7

התייחסויות ושונות:
 .5.7.1גב' שוש אקהאוז – מנהלת אגף החינוך במועצה האזורית חוף
השרון:
 .5.7.1.1מציינת כי הופחתו שעות התקן על ידי משרד החינוך.
 .5.7.1.2מעדכנת כי תפרוש בתחילת .2019

 .1סיכום ראש המועצה:
.1.1

מודה לחברות ולחברים אשר הגיעו לדיון.

.1.2

מודה לכל חברי וועדת החינוך אשר ליוו אותנו בשנים האחרונות.

.1.3

תודה אישית לגלי בדש ,אשר מסיימת תפקידה כיו"ר הנהגת ההורים
ותרומתה הייתה משמעותית מאוד.

.1.4

הנהגת הורים פעילה וחיובית היא נכס .מצפה לבחירה טובה של הנהגת
הורים עם פתיחת שנת הלימודים.

.1.5

אנו נמצאים בפתחה של שנה חדשה עם קשיים תקציביים ותשתיתיים.
ביכולתנו לגבור על כל מכשלה ולהביא את מערכת החינוך לפתיחה חגיגית
ולשנה משמעותית.
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המועצה המקומית כפר שמריהו
ראש המועצה

.1.6

זו פגישתנו האחרונה .הישיבה הבאה בהובלת המועצה המקומית אשר
תיבחר ב 30-באוקטובר .2018

.1.7

שנה טובה ומבורכת.
תודה מקרב לב למשתתפי הדיון

דרור אלוני
ראש המועצה המקומית
כפר שמריהו

העתקים:
חברי המועצה המקומית כפר שמריהו
אלי ברכה – ראש המועצה האזורית חוף השרון
משרד החינוך  -מחוז ת"א  -גב' אתי ענבר
משרד החינוך  -מחוז ת"א  -גב' משה עיני
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