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 לכב'
 

_________________ 

 (והמשתתפים החברה הכלכלית וןידירקטור, )חברי ועדת חינוך

 

 שלום רב,

 

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

אפריל ב 12דיון ביום  וקיימ החברה העירונית לחינוךועדת החינוך ודירקטוריון  .1
 .הדיונים ע"ש רכטר, בבית לויןבחדר  ,19:00, בשעה 2016

 השתתפו: .2

 ודירקטורחבר  – סיון אבנרי .2.1

 חברה ודירקטורית –אניק זבליק  .2.2

 חברה ודירקטורית –קוטליצקי -קרן אייל .2.3

 חבר ודירקטור  –דונדון קדר  .2.4

 מהנדס המועצה ודירקטור –אינג' פארס דהאר  .2.5

 מנהלת מחלקת חינוך חוף השרון – שוש אקהאוז .2.6

 נציגת וועדת חינוך מושב רשפון – מרב לרנר .2.7

 וועד הורים ביה"ס היסודייו"ר  –גלי בדש  .2.8

 ברה וועדת חינוך, נוער וספורטח -תמר גולדשטין  .2.9

 ער וספורטינוך, נוחבר וועדת ח -אלעד חפץ  .2.10

 ביה"ס היסודימנהל  – דר' אלכס שניידר .2.11

 סגנית מנהל ביה"ס –שירי אביב  .2.12

 יועצת חינוכית – דניאל דוידוביץ .2.13

 רכז ספורט –איתי דקל  .2.14

 פסיכולוג חינוכי –דר' בוב צ'רניק  .2.15

 עו"ס נוער –ליטל גבריאלי  .2.16
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 מרכזת שבט ני"ר – סיון גולן .2.17

 מרכז שבט ני"ר –שניר וולפרט  .2.18

 וגזברית שבט ניר מנהלנית ביה"ס –יעל חסון  .2.19

 מנהלנית גני הילדים –שירי הרפז  .2.20

 וראש המועצה המקומיתהוועדה, דירקטור,  יו"ר –דרור אלוני  .2.21

 ת הדיון:ומטר .3

 ציון ספורטאים צעירים מצטיינים .3.1

 .מצב על מערכת החינוך והספורטעתי על עדכון  .3.2

 דיון בנושא פעילות נוער .3.3

 עדכון על תוכנית התחדשות ביה"ס .3.4

 שונות .3.5

 .תת מלווות מצגוומציג את סדר היום. מצורפ מברך את הבאיםראש המועצה  .4

חמישה ספורטאים צעירים מצטיינים זוכים להוקרה מהמועצה המקומית כפר  .5
 :. כל ספורטאי הגיע עם משפחתו, קיבל מכתב הוקרה וזר פרחיםשמריהו

 רוני זבליק .5.1

 2000תושבת כפר שמריהו, ילידת יולי  .5.1.1

 הטריאתלוןמצטיינת בענף  .5.1.2

 אשלי ארליך .5.2

 2004תושבת כפר שמריהו, ילידת נובמבר  .5.2.1

 מצטיינת ברכיבה אומנותית על סוסים .5.2.2

 איה אברהם .5.3

 2005תושבת הרצליה, ילידת  .5.3.1

 מצטיינת בשחייה .5.3.2

 )קיבלה בישיבת מליאת המועצה( – מישל מאייר .5.4

 2005תושבת כפר שמריהו, ילידת ספטמבר  .5.4.1

 מצטיינת בהתעמלות אומנותית. .5.4.2

 )קיבל בישיבת מליאת המועצה( – גור שטילמן .5.5

 2005תושב רשפון, יליד מאי  .5.5.1

 מצטיין בענף הטריאתלון ובאתלטיקה קלה .5.5.2
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 איתי דקל, רכז ספורט: –ספורט  .6

 מברכים את איתי להולדת הבת ירדן. .6.1

 איתי דקל סוקר את מגוון הפעילויות.  .6.2

 .מצורפת ראו מצגת .6.3

 חברת הנעורים: .7

שמריהו, משקיעים הרבה רצון וכסף בשנתיים האחרונות אנו, רשפון וכפר  .7.1
 בכדי לספק מסגרות משמעותיות לילדים ולנוער לאחר שעות הלימודים.

 לשני זרמים עיקריים: מתחלקתהפעילות  .7.2

 י"ב. –שבט ני"ר לתלמידי כיתות ד'  –הצופים  .7.2.1

 18 – 13לבני  "בית הנוער" .7.2.2

 שבט הצופים: .7.2.3

אשר עיקרו העדר גרעין מחויב של בני  ,מצוי במשבר .7.2.3.1
השכב"ג. קיימנו מספר פגישות עם ההנהגה המחוזית 
)שרון דרום( ועם ההנהגה המקומית. מדיווח הרכזים, 

 כמעט בלתי אפשרי לקיים שבט פעיל במצב הקיים.

ראש המועצה נפגש באופן קבוע עם הנהגת השבט  .7.2.3.2
 וש מענה.לעדכונים ולגיב

סוכם כי נקיים מפגשים עם הורים בכדי לגייס מחויבות  .7.2.3.3
באחריות הנהגת השבט לתאם שני  הורים.בתמיכת ה

 מפגשים עם הורים בהקדם האפשרי.

 לנושא בית הנוער ומדריך נוער: .7.2.4

סיון אבנרי, גלי בדש, מרב לרנר וסיגלית ניר בסיוע  .7.2.4.1
ויסמן פועלים לגיבוש תוכנית ליטל גבריאלי ואליעד 

 עבודה.

סוכם כי התוכנית תוצג במשותף לנחשון רשף ולדרור  .7.2.4.2
 ח.אלוני לאחר הפס

 :חינוך קדם יסודי .8

 . בתשע"ו: שלושה שלנו ושלושה מושכרים.שישה גני ילדיםבאשכול  .8.1

 בצוות: .8.2

 שירי הרפז –מנהלנית  .8.2.1

 שרון שביט –אב בית  .8.2.2

 עדנה צימרמן – משרד החינוך מפקחת .8.2.3

 מויאל הילה – משרד החינוך יועצת .8.2.4
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 לומדים: 87מפעילים שלושה גני ילדים ממלכתיים עם אנחנו  .8.3

 לומדים 26מונה  סימון -גן גפן, בניהול אפרת בן .8.3.1

 לומדים 33מונה  גן תאנה, בניהול ענת ציוני  .8.3.2

 לומדים 28מונה  גן רימון, בניהול כרמלה זביב   .8.3.3

 טוב-דלית בן –גננת משלימה  .8.4

 עזבו בסוף השנה.י –שני גני ילדים פרטיים של אניטה טריהאוס  .8.5

 ומדים:ל 100-כנפעיל ארבעה גני ילדים ממלכתיים עם בתשע"ז  .8.6

 לומדים 29רשומים  סימון -גן גפן, בניהול אפרת בן .8.6.1

 לומדים 30רשומים  גן תאנה, בניהול ענת ציוני  .8.6.2

 לומדים 39רשומים  גן רימון, בניהול גננת מחליפה  .8.6.3

 גן תמר, בניהול גננת חדשה .8.6.4

 טוב וגננת חדשה-לית בןד –גננת משלימה  .8.7

 מושכר גן פרטי לבני שנה וחצי עד שלוש, בניהול אורן סטליק, גן אור. .8.8

 אתגרים לשנת הלימודים תשע"ז: .8.9

 קליטת שלוש גננות חדשות:  .8.9.1

 לגן רימון במקום כרמלה זביב, היוצאת לשנת שבתון .8.9.1.1

 גן חדש –לגן תמר  .8.9.1.2

 גננת משלימה לגני חובה. .8.9.1.3

 פתיחת גן חובה נוסף, לרבות הצטיידות. .8.9.2

 ך גנית, בתחום כישורי למידה.הדרכה מערכתית, תו .8.9.3

 בית הספר של הקיץ: .8.10

במשותף  יבוצע בגן רימון, בניהול כרמלהכבשנתיים הקודמות,  .8.10.1
 ובמתואם עם בית הספר היסודי

ילדים מרשפון יוכלו להצטרף לגן רימון על בסיס מקום פנוי או  .8.10.2
 כחבירה מלאה כדוגמת גן רימון.
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 החינוך היסודי: .9

 וסגניתו, שירי אביב, מציגים:המנהל, דר' אלכס שניידר  .9.1

 :. מגמת הצמיחה נמשכתמספרי תלמידים .9.1.1

 תלמידים 346בתשע"ה היו בבית הספר  .9.1.1.1

 תלמידים 374בתשע"ו לומדים בבית הספר  .9.1.1.2

 וצפוי רישום נוסף. 366לתשע"ז רשומים  .9.1.1.3

 התפלגות לפי שכבות גיל: .9.1.2

אחוזים בין שכבה בהמספרים קטנים ויש שונות גדולה  .9.1.2.1
 לשכבה.

ב' -הלימודים תשע"ז תקן לומדים בכיתות א' ובשנת  .9.1.2.2
 תלמידים בכיתה. 32יהיה 

 התפלגות לפי ישובים: .9.1.3

 כמחצית ממספר התלמידים מכפר שמריהו .9.1.3.1

במחצית השנייה הרוב מרשפון, אחר כך גליל ים ואחוז  .9.1.3.2
 מסוים מהרצליה.

 בית הספר זכה בשני פרסים: .9.2

 פרס קליטה מיטבית של מורים חדשים  .9.2.1

 ארצי ומחוזיפרס חינוך גופני  .9.2.2

מנהל ביה"ס סקר את האתגרים הפדגוגיים ופרס בפנינו מכלול אירועים  .9.3
 רב ועשיר מתחילת שנת הלימודים.

 מנהל בית הספר:החלפת  .9.4

 .2016ת ניהול באוגוסט ושנ 20דר' שניידר צפוי לסיים  .9.4.1

 משרד החינוך אישר פרסום מכרז לתפקיד. .9.4.2

הצהירה כי , מנהלת מחלקת חינוך חוף השרון ,שוש אקהאוזגב'  .9.4.3
המועצה האזורית דורשת להיות שותפה בבחירת מנהל/ת ופנתה 

 בנושא למשרד החינוך. 

 בית הספר של הקיץ: .9.5

גם השנה יפעל בבית הספר בניהול דר' שניידר ובהשתתפות צוות  .9.5.1
 בית הספר.

 גן רימון ישתתף בפעילות. .9.5.2

אם מושב רשפון ירצה להשתתף, מוזמנים, המימון על ידי הוועד  .9.5.3
 כפי שממומן גן רימון.וההורים 
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 מיצוב בית הספר: .9.6

בית הספר דורג בין בתי ספר השייכים לקבוצה סוציואקונומית  .9.6.1
דומה בשליש העליון. קיימת טענה מתמשכת כי לאור ההשקעה 
הרבה בחינוך והעמדתו בסדר עדיפות גבוה, ראוי להימצא 

 במקצועות הליבה בראש הסולם.

הרשות הארצית  דר' שניידר הציג את מכתבה של מנהלת .9.6.2
להערכה, בו היא מציינת כי שיטת הערכה הכללית אינה מתאימה 

 לשיטת ההוראה המתקדמת, הנהוגה בבית ספרנו.

על דעת כולם יש לבצע הערכת מצב ולפעול לאלתר לשיפור  .9.6.3
 ההישגים במתמטיקה, באנגלית ובשפה.

יש לציין לשבח את מיצוב ביה"ס בנושא האווירה הכללית כפי  .9.6.4
דקים וכן את תחושת הביטחון, אשר בית הספר שעולה במב

 מעניק ללומדים בו.

 . סקירת מהנדס המועצה:התחדשות בית הספר היסודי .9.7

 כיתות אם. 12כיתות אם. התקן  13היום בבית הספר  .9.7.1

כיתות, חדר מלאכה וחדר  8בית הספר נבנה בשנות החמישים:  .9.7.2
 מורים

 נוספו שתי כיתות במבנה טרומי 1999-ב .9.7.3

 שתי כיתות במבנה טרומינוספו  2006-ב .9.7.4

 ספה כיתה במבנה טרומינו 2012-ב .9.7.5

לאור תחזית הגידול אישרנו במשרד החינוך פרוגרמה של בי"ס  .9.7.6
כיתות אם והעברנו את התוכנית בוועדה המקומית  18יסודי עם 

 חוף השרון.

 .הכיתות הראשונות. אושר תב"ר 6את נתחיל לבנות  2016בקיץ  .9.7.7

 פרטים נוספים במצגת מצורפת. .9.7.8

 במצגת המצורפת. ,בהרחבהעל הפעילות והאתגרים פרטים  .9.8

 בחינוך העל יסודי: .10

המשותף חינוך הלהמשיך ביחד לבית  בוגרי כיתות ו'אנו מעודדים את  .10.1
מבוגרי שכבה ו' להירשם לבית החינוך  62%השנה בחרו  חוף השרון.ב

 בוגרים צפויה ההתפלגות הבאה: 68מתוך  .המשותף בחוף השרון

 42  -חוף השרון  .10.1.1

 7  -הכפר הירוק  .10.1.2

 9 -יד גיורא  .10.1.3

 רובם תושבי הרצליה  6  -סמדר  .10.1.4

 4  -אחרים  .10.1.5
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שבעה ילדים מכפר שמריהו לומדים בבית ספר פרטי רועי קריב בתל אביב.  .10.2
 . כל אחד יסיק איזו מסקנה שירצה.הוריםל לשנה₪  70,000-העלות היא כ

נושא עלות ההסעות לבית החינוך המשותף מהווה נטל כלכלי ונמצא  .10.3
לנסיעה בעוד ₪  4-ממשרד החינוך כ יםמקבלאנו ילד שלנו עבור בבדיקה. 

 ₪. 8-כ יםילד מגליל ים או מרשפון מקבלעבור ש

 חילוף מנהל בית החינוך: .10.4

המנהל, אשל קליינהוז, הודיע כי בסוף שנה זו יצא לשנת שבתון  .10.4.1
 ואין בכוונתו לשוב לכאן.

אשל יסיים שמונה שנים מאוד משמעותיות ואנו מוקירים לו  .10.4.2
 .הערכה ותודה

 נמצא דרך מכובדת להיפרד ממנו. .10.4.3

 האירועים משואה לתקומה: .11

המועצה המקומית כפר שמריהו רואה במכלול האירועים הללו חשיבות  .11.1
 רבה ברמה הלאומית וברמה הקהילתית.

 אנו בונים את האירועים כמתאימים לבני כל הגילים ונערכים לכך. .11.2

שבעה  –ון" השנה, בנוסף לאירועים הרגילים, הוספנו את "זיכרון בסל .11.3
בתים יזמינו אליהם תושבים לשיח משותף עם עד מהשואה. הנושא מרוכז 
 על ידי צוות מרכז וייל ובהובלת חברת וועדת תרבות, שרהלה לוכסמבורג.

 סיכום: .12

 .נושאים רבים וחשובים ערכנו דיון ארוך וכולל .12.1

אנו רואים גידול במספר הלומדים ולמזלנו הטוב, נערכנו מראש עם כיתות  .12.2
 ונהייה ערוכים עם כיתות בית ספר.גן 

אנו נמצאים בתחושת משבר בכל שנוגע לפעילות נוער. זה מתקשר לרצון  .12.3
 העז שלנו לשמר ולחזק את הפעילות בתוך הקהילה.

מנהיגות שבט ני"ר תזמן מפגשים עם ההורים ושיתוף הציבור  .12.3.1
 במענה.

 וועדת נוער תציג תוכנית משותפת לכפר שמריהו ולרשפון. .12.3.2

שנות  20ף שנה זו ובית הספר היסודי, דר' אלכס שניידר, יסיים בסמנהל  .12.4
 ניהול. זו תקופה ארוכה מאוד ובעלת חותם:

דר' שניידר הוא המנהל עד ליום האחרון ונאפשר לו לסיים  .12.4.1
 כהלכה.

רק צפוי מכרז של משרד החינוך לבחירת מנהל/ת. בהתאם לחוק  .12.4.2
משרד  ראש המועצה של כפר שמריהו משתתף בוועדה עם נציג

 החינוך ונציג הסתדרות המורים.

 ל כל המשמעויות.ענערך לקליטת מנהל/ת חדש/ה  .12.4.3
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נדרש על רקע השינויים הפרסונאליים והאתגרים שעומדים לפתחנו,  .12.5
 להגביר את קצב הפגישות.

, בחדר 19:00, בשעה 2016ביוני  21הפגישה הקרובה מתוכננת ליום שלישי,  .12.6
 הישיבות רכטר.

 את הדיון. ליוות אשר ומצ"ב המצג .13

 

 .וחג אביב שמח תודה מקרב לב למשתתפי הדיון
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