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 אלול תשע"זב"ו כ       

 לכב'
 

_________________ 

 (והמשתתפים החברה הכלכלית וןידירקטור, )חברי ועדת חינוך

 

 שלום רב,

 

של המועצה המקומית כפר וספורט  , נוערחינוךועדת הנדון: 
 12.09.17 ןדיוסיכום  – החברה העירוניתודירקטוריון  שמריהו

 בספטמבר 12דיון ביום  וקיימ החברה העירונית לחינוךועדת החינוך ודירקטוריון  .1
 .הדיונים ע"ש רכטר, בבית לויןבחדר  ,19:00, בשעה 2017

 השתתפו: .2

 ודירקטורחבר  – סיון אבנרי .2.1

 חברה ודירקטורית –אניק זבליק  .2.2

 חברה ודירקטורית –קוטליצקי -קרן אייל .2.3

 חבר דירקטוריון –דונדון קדר  .2.4

 דירקטורית –יעל לוי  .2.5

 יו"ר וועד הורים ביה"ס היסודי –גלי בדש  .2.6

 ודיביה"ס היס תמנהל – פרידור-מיכל גוטליב .2.7

 שפ"ח –דר' בוב צ'רניק  .2.8

 רכז ספורט –איתי דקל  .2.9

 עו"ס נוער –ליטל גבריאלי  .2.10

 מנהלת כלנית –לוסי שטיין  .2.11

 רכז נוער –אורי  .2.12

 מנהלנית ביה"ס –יעל חסון  .2.13

 מנהלנית גני הילדים –שירי הרפז  .2.14

 וראש המועצה המקומיתהוועדה, דירקטור,  יו"ר –דרור אלוני  .2.15

 נעדרו נציגי חוף השרון ורשפון. .3
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 :סדר יום מתוכנן .4

 פרידור:-יכל גוטליבמ –בית הספר היסודי, המשותף  .4.1

 עדכון שוטף. .4.1.1

 פתיחת שנת הלימודים תשע"ח ויעדים. .4.1.2

 שירי הרפז: –גני הילדים  .4.2

 שוטף.עדכון  .4.2.1

 פתיחת שנת הלימודים תשע"ח. .4.2.2

 צהרונים .4.2.3

 עדכון ראש המועצה –החינוך העל יסודי  .4.3

 החינוך הבלתי פורמאלי: .4.4

 סיון גולן –שבט ני"ר  .4.5

 קלאיתי ד –פעילות ספורט בקהילה  .4.6

 יטל גבריאליל –השלמות על פעילות נוער  .4.7

 השלמות: .4.8

 וב צ'רניקדר ב –שרות פסיכולוגי  .4.8.1

 שטיין גב' לוסי –עדכון כלנית  .4.8.2

 שאלות ושונות .4.9

 סיכום .4.10

 ישור דוחות כספייםא -חינוך בשרון בע"מ   .4.11

 שונות. .4.12

 סיכום .4.13

 .תת מלווות מצגוומציג את סדר היום. מצורפ מברך את הבאיםראש המועצה  .5

 :מנהלת ביה"ס היסודי – פרידור-מיכל גוטליב .6

 שנת הלימודים תשע"ח נפתחה כסדרה. .6.1

 פגרת הקיץ לוותה בפעילות רבה בבית הספר. .6.2

 הספר:שם לבית  .6.3

 יש יוזמה לנתינת שם ראוי לבית היסודי, אשר ייצג את אופיו. .6.3.1

 יומו צוותי לחשיבה ולגיבוש רעיונות .6.3.2
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 כיתות אם. 13-תלמידים ב 352השנה לומדים בבית הספר  .6.4

 

, 47%, חוף השרון 48%התפלגות התלמידים בין ישובים: כפר שמריהו  .6.5
 5%אחרים 

 

 אם. תלמידים בשתי כיתות 54בכתה א' לומדים  .6.6

במהלך שיפוצי הקיץ שופצו שתי כיתות למרחבי למידה חדשים לכיתות  .6.7
 א' ושופץ אולם הספורט.
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 יעדי משרד החינוך אשר אומצו על ידי הנהלת בית הספר הם: .6.8

מטרה א': קידום למידה משמעותית ואיכותית שתוביל להישגים  .6.8.1
 לימודיים, למימוש עצמי ולמצוינות

יהודיים, ציוניים ודמוקרטים  מטרה ב': חיזוק החינוך לערכים .6.8.2
 .לערכי מורשת ייחודיים

מטרה ג': קידום שוויון הזדמנויות ומיפוי הפוטנציאל לכלל  .6.8.3
 האוכלוסיות בישראל

מטרה ד': פיתוח ההון האנושי וקידום תרבות ארגונית  .6.8.4
 אפקטיבית

 יעדי בית הספר, הנגזרים מיעדי המשרד: .6.9

 יחסי קרבה ואכפתיות .6.9.1

 להישגיםלמידה משמעותית שתוביל  .6.9.2

 פיתוח מיומנויות לומד עצמאי .6.9.3

 העלאת תחושת המוגנות והשייכות .6.9.4

 מעורבות ואחריות אישית .6.9.5

 קידום שותפויות הורים .6.9.6

 פיתוח מקצועי של צוות בית הספר .6.9.7

 בית הספר, בשת"פ הנהגת ההורים, הכין מגוון תוכניות העשרה: .6.10

 

 שנת השבעים תוקדש לקידום יזמות חברתית בכל הכיתות. .6.11

 מיצב ובית הספר נערך לו.השנה צפוי  .6.12
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 :שירי הרפז – מערכת החינוך הקדם יסודית .7

 פיקוח ומנהלה: תמצב .7.1

 עדנה צימרמן –מפקחת על גני הילדים  .7.1.1

 הילה מויאל –יועצת חינוכית  .7.1.2

 נאה-עינת כשר –שפ"ח  .7.1.3

 שירי הרפז –מנהלנית  .7.1.4

 שרון שביט –אב בית  .7.1.5

 
 חע"שנת הלימודים תש .7.2

 צפי לשנת הלימודים תשע"ח .7.3

7.3.1.  

7.3.2.  
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7.3.3. 

 

7.3.4.  

 כרמלה זביב חוזרת לנהל את גן רימון לאחר שנת שבתון. .7.4

 במהלך פגרת הקיץ נעשו עבודות תחזוקה רבות ומשמעותיות. .7.5
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 החינוך העל יסודי בתשע"ח .8

8.1.  

8.2.  

 ספורט: .9

איתי דקל מעדכן על פעילות הספורט בקהילה ושינויים בתוכנית בית  .9.1
 . הדגיש:הספר

 טריאתלון .9.1.1

 צעדת הבנים .9.1.2

 יום הצעידה .9.1.3

 בספורט טיפוח מצוינות .9.1.4
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 צפי פעילות בתשע"ח .9.2

 

 מעדכן על פתיחת קבוצת נשים כדורסל .9.3

 פעילות:אתגרים ל .9.4

לקבוצות  נפתחה הרשמה -הגדלת היקף הפעילות: אופניים .9.4.1
 ילדים, נוער ובוגרים בבית ויל. 

 streetballוספת טורניר כדורסל ה-טורנירי ספורט בוגרים ונוער .9.4.2

 דורסל נשיםכ -חוגי ספורט למבוגרים .9.4.3

ותמיכה של ספורט תחרותי: טריאתלון, מועדון ריצה פיתוח  .9.4.4
 טניס ועוד. ואתלטיקה ,גלגיליות, שחיה,

 גיוס נוער לפעילות שוטפת .9.4.5

 בודות לשנים הקרובות:ע .9.5

 בניית אולם ספורט בבית הספר .9.5.1

 (2020חידוש דשא סינטטי במגרש הכדורגל) .9.5.2

 הצללה של טריבונת מגרש הדשא .9.5.3

 מציין לטובה את שיתופי הפעולה ואת תמיכת משרד הספורט בפעילות  .9.6

 :שלחה עדכוןנעדרה אך  סיון גולן – שבט הצופים .10

 ובמחנה הקיץ הגיעו לשיא.שנת הפעילות הייתה ענפה  .10.1

שילוב כיתות ד' בפעולה פעם בשבוע הוכיח עצמו וימשך גם בשנת הפעילות  .10.2
 .תשע"ח
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 שינויים בהנהגה ושינויים בשבט: .10.3

 .בועז ציוניענת ו –השבט  יראש .10.3.1

 .ביץועידית אלכסנדר –גזברית השבט  .10.3.2

 ירדן מנגוני –רכזת  .10.3.3

 מתן גנדל –רכזת הדרכה  .10.3.4

מבקשת סיוע ההורים בקיום תוכנית הפעילות ולא לקבוע ימי הולדת על  .10.4
 ימי פעילות.

 .19:00, בשעה 16.09.17טקס פתיחת שנה ייערך ביום שבת  .10.5

 רכז הנוער–אורי  .11

 התקיימו מספר פעילויות. הגיעו מעט מאוד. במהלך פגרת הקיץ .11.1

 '. ההיענות נמוכה.ז-פועל בעיקר בקרב בני כיתות ו' ו .11.2

 רווחה, עו"ס נוער, ליטל גבריאלי: .12

 .ביקשה לתמוך בפעילות רכז הנוער .12.1

 עדכנה על פגישה עם מפקד תחנת גלילות ושת"פ עם חקירות נוער. .12.2

 מתכננת הרצאות והדרכת הורים. .12.3

 :דר' צ'רניקשפ"ח,  .13

 מציין כי כניסת פסיכולוגית נוספת, גם אם ברבע משרה, תורמת מאוד. .13.1

החודש הראשון לשנת לימודים מוקדש בעיקר להתבוננות וניסיון לסייע  .13.2
 בקשיי התחלה.

 לוסי שטייןכלנית,  .14

 .מעבר לתיקון לקויות שירותים לכלל הילדים מכינה מגוון .14.1

 י כלנית.מבקשת סיוע והכוונת ילדים ובני נוער להסתייע בשירות .14.2

 משתתפים: תהתייחסו .15

 נתונים על בית הספר היסודי: .15.1

מידי שנה מבקשת קרן קוטליצקי להציג את נתוני בית הספר  .15.1.1
 באופן טבלאי עם אפשרות להשוואה.

, excel-מנהלת בית הספר וראש המועצה יכינו בסיס נתונים ב .15.1.2
 אשר ישמש גם את השנים הבאות.

 :בית הספרטיפוח  .15.2

 חמישה מבנים יבילים. בית הספר ישן ונשען על .15.2.1

יוזמת המנהלת, בסיוע המהנדסת, לשדרג את כיתות א' למרחבי  .15.2.2
 ראויה להערכה. –למידה ולשפץ את אולם הספורט 
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 :מליהחינוך הבלתי פור .15.3

 ניתנה הערה לגבי קביעת מדריך כדורסל בנים בבית וייל. .15.3.1

 ראש המועצה יזמן ברור בנושא. .15.3.2

 :ראש המועצה סיכום .16

 .חבל שחברינו מרשפון נעדרו ולחברים אשר הגיעו לדיון.מודה לחברות  .16.1

בהתאם להמלצת סיון אבנרי נקבל את שיר בלושטיין לוועדת חינוך  .16.2
 ולוועדת הנוער. אניק זבליק תצא מוועדת הנוער.

ומאחל לה הצלחה  מציין לטובה את עבודתה של סיון גולן בשבט ני"ר .16.3
 .בשומר הצעיר

נית שיפוצי קיץ והתוצאות הטובות נתנה עדיפות לתוכמהנדסת המועצה  .16.4
 .ניכרות

, 19:00, בשעה 2017 ברבדצמ 12גישה הבאה מתוכננת ליום שלישי, הפ .16.5
 .2018בתוכנית עבודה ותעסוק  בחדר הישיבות רכטר

 

 אישור דוחות כספיים: .17

דירקטוריון החברה העירונית לחינוך סקר את הדוחות. גזברית המועצה,  .17.1
 רו"ח יעל לוי, תוציא סיכום.

מליאת המועצה המקומית כפר  –בהמשך יובאו לעדכון האספה הכללית  .17.2
 שמריהו

 

 ושנה טובה תודה מקרב לב למשתתפי הדיון

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 העתקים:
 חברי המועצה המקומית כפר שמריהו

 ראש המועצה האזורית חוף השרון –אלי ברכה 
 גב' עדנה צימרמן -מחוז ת"א  -משרד החינוך 
 שלומית ברקגב'  -מחוז ת"א  -משרד החינוך 

 
 דרור אלוני

 ראש המועצה המקומית
 כפר שמריהו
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