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 1480ספטמבר ב 18     
 אלול תשע"דב"ו כ     

 לכב'
 

_________________ 

 (והמשתתפים החברה הכלכלית וןידירקטור, )חברי ועדת חינוך

 

 שלום רב,

 

של המועצה המקומית כפר וספורט  , נוערחינוךועדת הנדון: 
 41.10471סיכום דיון מיום  – החברה העירוניתודירקטוריון  שמריהו

 בספטמבר 81דיון ביום  וקיימ החברה העירונית לחינוךועדת החינוך ודירקטוריון  .8
 .הדיונים ע"ש רכטר, בבית לויןבחדר  89044בשעה  1480

 השתתפו0 .1

 חבר ודירקטור –גדעון קידר  .1.8

 ודירקטורחבר  – סיון אבנרי .1.1

 חברה ודירקטורית –אניק זבליק  .1.4

 חברה ודירקטורית –קוטליצקי -קרן אייל .1.0

 יו"ר וועד הוריםחברה ו – מוזס-כרמית נופך .1.9

 חברה -חגית הולין  .1.1

 ביה"ס היסודימנהל  – דר' אלכס שניידר .1.1

 מנהלת מרכז כלנית –לוסי שטיין  .1.1

 רכז ספורט –איתי דקל  .1.9

 פסיכולוג חינוכי –דר' בוב צ'רניק  .1.84

 מנהלנית ביה"ס –יעל חסון  .1.88

 מנהלנית גני הילדים –שירי הרפז  .1.81

 וועדת חינוך מושב רשפון –גב' ללי דוד  .1.84

 מרכזת שבט ני"ר –אהרון -הדס בן .1.80

 רכז נוער –איזי שפירא  .1.89

 גזברית ודירקטור –רו"ח יעל לוי  .1.81
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 מבקר פנים –ערן רוה  .1.81

 מנהלת מחלקת חינוך מועצה אזורית חוף השרון –שוש אקהואז  .1.81

 וראש המועצה המקומיתהוועדה, דירקטור,  יו"ר –דרור אלוני  .1.89

 ת הדיון0ומטר .4

 פעילות קיץ.סיכום  .4.8

 תשע"ה שנת הלימודים פתיחת .4.1

 שונות .4.4

 0סדר הדיון .0

 סבב הכרות ונוכחות .0.8

 עדכון מנהל ביה"ס –בית ספר של הקיץ  .0.1

 עדכון –גני הילדים  .0.4

 עדכון –בית הספר היסודי  .0.0

 עדכון –העולים לכתה ז'  .0.9

 עדכון –שבט ני"ר  .0.1

 עדכון -הספורט בכפר שמריהו  .0.1

 עדכון -התחדשות ביה"ס היסודי  .0.1

 והבהרותשאלות  .0.9

 עדכון מנהל ביה"ס –בית ספר של הקיץ  .9

 משתתפים0 .9.8

 ב .-תלמידי כיתות א 811תלמידים מתוך  849לתוכנית נרשמו  .9.8.8

-גליל ים, בהתאם לתוכנית מקדימה, החליטו על פעילות נפרדת ל .9.8.1
למרות זאת החליטו הורי שני תלמידים לשלבם  ב.-תלמידי א 88

 בבית הספר של הקיץ אצלנו 

 מהפוטנציאל  94%הנרשמים על  בפועל עמד אחוז .9.8.4

במקביל וכחלק מבית הספר של הקיץ התקיימה קבוצה נוספת של  .9.8.0
 0-תלמידים בגן הילדים שכללה את תלמידי גן כפר שמריהו ו

 מתלמידי גן רשפון.

 הישגים0 .9.1

 הצוות מעריך הצלחה. .9.1.8

מחוות דעת הורים הפעילות הייתה טובה ותרמה לילדים  .9.1.1
 ולמשפחות.

  

mailto:dror@kfar.org.il
http://www.kfar-shemaryahu.muni.il/


 שמריהוהמועצה המקומית כפר 

 ראש המועצה

 dror@kfar.org.il*     490-0448404*  נייד   49-9941199*  טל'  01984כפר שמריהו  84קרן היסוד 
www.kfar-shemaryahu.muni.il 

 1 מתוך 4 עמוד

 הוצאות .9.4

 40,181 שכר הדרכה 

 11,523 שכר רכז 

 21,239 העשרה 

 7,582 הזנה 

 4,583 אבטחה 

 13,058 תפעול 

 98,166 סה"כ 

  

 934 לתלמיד 

 הכנסות .9.0

 41,194 ינוךהחרד מש

 41,844 הורים

 41,444 מועצה

 841,494 סה"כ

 

 .יוחזרו לקופת המועצה ₪ 84,444-כ –סיכום כספי  .9.9

 0שירי הרפז, מנהלנית האשכול – גני הילדים .1

 ללא תקלות0שנת הלימודים נפתחה  .1.8

 תלמידים 11 –סימון -גן גפן, בהנהלת אפרת בן .1.8.8

 תלמידים 10 –גן תאנה, בהנהלת ענת ציוני  .1.8.1

 תלמידים 44 –גן רימון, בהנהלת כרמלה זביב  .1.8.4

 אניטה טרי האוסילדים בניהול  91 –גן זית ו גן תמרגן חיטה,  .1.8.0

 שירי הרפז –מנהלנית  .1.8.9

 שרון שביט –אב בית  .1.8.1

 חוגים לגיל הרך של מרכז ווייל.שלושה באשכול גני הילדים מתקיימים  .1.1
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 חידושים בגני הילדים0 .1.4

ת הסביבה ומשרד הגנ" מהמשרד לגן ירוקזכה לתעודת " –גן תאנה  .1.4.8
 החינוך.

 שירי הרפז החליפה את ריקי גיא בתפקיד. -מנהלנית אשכול  .1.4.1

 את יונה ברדה הפורשת.רחל חקק החליפה  -סייעת גן רימון  .1.4.4

 ציונה איזיקאל ואוולין ברמי. -צוות "אפטר סקול" גן גפן  .1.4.0

 רחלי חסון, קולט גבאי. -צוות "אפטר סקול" גן תאנה/רימון  .1.4.9

בשעות אחה"צ  הגיל הרךהפעלת חוגים באשכול לילדי  -בית וויל  .1.4.1
 והבוקר.

גן רימון וגן מנוע חיפוש מותאם לגיל הרך הותקן במחשבי  –ה גוגל .1.4.1
 .תאנה

 לימוד מדעים בגן רימון. .1.4.1

 0דר' אלכס שניידר, מנהל ביה"ס – בית הספר היסודי .1

לקראת פתיחת שנת הלימודים בוצעו ימי הערכות וטקס הצדעה לעובדי  .1.8
 ההוראה.

 שנת הלימודים נפתחה כסדרה. .1.1

 19' עם בכיתות אם. כתה  84-תלמידים ב 404בבית הספר לומדים  .1.4
 כיתות. 4-תלמידים ב

 מחנכ/ת מס' כיתה

 אדוה 14 8א

 רויטל 19 1א

 שרון 19 8ב

 יונית 19 1ב

 רחל 19 4ב

 10 8ג
 שירי ומשה

 14 1ג

 מיכל ה. 48 8ד

 דורית 48 1ד

 44 8ה
 נירית ואיתי

 40 1ה

 18 8ו
 שושי וברי

 14 1ו

 3.3 סה"כ
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 0בבית הספר היסודי התפלגות התלמידים .1.0

 94%  –מכפר שמריהו  .1.0.8

  41%   –ממושב רשפון  .1.0.1

 84%  –מקיבוץ גליל ים  .1.0.4

 0%    –אחרים  .1.0.0

 מגרש הספורט החדש משמש את ביה"ס היטב ולומדים לתחזק אותו. .1.9

  -תוכניות חדשות0 .1.1

 0ו'-לכיתות ה' ו תרבות שיח .1.1.8

 המנחה הנבחר פרש לאחר התנסות קצרה. .1.1.8.8

 גויסה מנחה חדשה. .1.1.8.1

 חשיבה מדעית לכיתות א' .1.1.1

 אין מורה למוזיקה. -פערים0 .1.1

  -התחדשות0  .1.1

שיפוצי קיץ הושלמו למעט כיתת קק"ל המתעכבת בוועדה  .1.1.8
 . ושיפוץ השירותים המקומית חוף השרון

  ס מתעכבת בעבודה בין המועצה למשרד החינוך.התחדשות ביה" .1.1.1

 בחינוך העל יסודי0 .1

 ההתפלגות של בני כפר שמריהו של תלמידי כתה ז'0 .1.8

 בנות 4 –עזבו את הישוב  4 .1.8.8

 בן -בכתה קטנה בהרצליה  8 .1.8.1

 בת -בכפר הירוק  8 .1.8.4

 בנים ובת אחת 9 –ביד גיורא  1 .1.8.0

 בנות 1-בנים ו 88 –בחוף השרון  81 .1.8.9

ברשפון ובגליל ים שעור הבוחרים בהרצליה גדול יותר מאשר בכפר  .1.1
 שמריהו.

 0איתי דקל, רכז ספורט – ספורט .9

 בגני הילדים0 שתי מורות, המוסמכות לגיל הרך יעבירו את השעורים. .9.8

 0נוך הגופנית החיהעצמבבית הספר היסודי0  .9.1

 ד'. –לכיתות א'  שחייהטניס ו .9.1.8

 ו'.-לכיתות ה' ו אופנייםו ימאות .9.1.1

 פרחי ספורט בשת"פ המשרד לתרבות ולספורט. .9.1.4
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 0 מתוכננים אירועי ספורט .9.4

 יום ספורט קהילתי .9.4.8

 צעדת הבנים .9.4.1

 טריאתלון לילדים תחרותי ועממי .9.4.4

שמש בימי הלימוד את תלמידי ביה"ס. אחר ממגרש הספורט החדש  .9.0
 של מרכז ווייל, קבוצות ובני נוער0הצהרים חוגים 

ה' מרכז ווייל  –המגרש מהווה אבן שואבת לילדים רבים ובימים א'  .9.0.8
 .14044מפעיל חוגים עד לשעה 

פעילות  , באמצעות בית ווייל,בשעות הערב וביום שישי מתואמת .9.0.1
 למבוגרים.

הרב, איתי דקל יבדוק חלונות לילדים לאור צפיפות והביקוש  .9.0.4
 ולנוער מכפר שמריהו ומרשפון.

 דר' בוב צ'רניק, פסיכולוג0 –שפ"ח  .84

 מספר הילדים הרב יוצר עומס. .84.8

 מעורב בוועדות. .84.1

 מנהלת המרכז0לוסי שטיין,  –כלנית  .88

 החלו תצפיות בגן תאנה. .88.8

ביוזמת גזברית המועצה מורחבת הפעילות במרכז העצמה ואנו מספקים  .88.1
 ץ משפחתי/זוגי ושיעורי עזר בלשון.ייעו

 רוצים להגביר את השימוש במתקן למגוון פעילויות עזר לילדי הישוב. .88.4

 0אהרון, רכזת-הדס בן – שבט ני"ר .81

 הצוות התחלף. .81.8

 השכב"ג עבר הכשרה בתוכנית ההדרכה החדשה. .81.1

 ילדים. 144-לפעולה הראשונה הגיעו כ .81.4

 במוצ"ש טקס פתיחת שנה. .81.0

 סיכום0 .84

מציינת שמעבר , מנהלת מחלקת חינוך חוף השרון גב' שוש אקהוז .84.8
 להרצליה בסוף כתה ו' נובע גם מכך שהבוגרים מבקשים חברה חדשה.

המועצה האזורית חוף השרון מקדמת הקמת בי"ס יסודי חדש בגעש,  .84.1
 במקום אדם וסביבה. לפי הפרוגרמה, יכלול גם את ילדי גליל ים.

 מועדונים0 .84.4

 . הביה"ס מפעיל מועדונים בשעות קצ .84.4.8

התלמידים בוחרים לאיזה מועדון להצטרף ורשאים לעבור  .84.4.1
 ממועדון למועדון.
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 1 מתוך 1 עמוד

החברים מבקשים להכניס למועדונים או למסגרת בית ספרית  .84.4.4
אחרת תוכנית למצוינים. לדוגמא0 מצוינים במתמטיקה, אשר 

 יוכלו לפרוץ מעבר לתוכנית הכיתתית.

ם שוש אקהאוז מציינת שהמעבר בין מועדונים מקשה על תאו .84.4.0
 ההסעות לגליל ים.

 0המתלהם השיח הקהילתי .84.0

 הן בבית הספר והן בצופים מדווחים על שיח אלים. .84.0.8

 יש שמיחסים זאת למתח בתקופת "צוק איתן". .84.0.1

בצופים יש התערבות הורים, אשר מהלכים אימים גם על  .84.0.4
 המדריכים הצעירים.

התופעה בלתי נסבלת והנושא חייב לקבל עדיפות. ראש המועצה  .84.0.0
 הקורה.יכנס לעובי 

מגרש הקטרגל0 מאחר והורים לילדים מכפר שמריהו מלינים על כך  .84.9
שאינם זוכים לדי שעות משחק, אניק זבליק תביא נושא הקדימות לדיון 

 במליאת המועצה.

 תה את הדיון.וות אשר ליומצ"ב המצג .80

 

 .ושנה טובה תודה מקרב לב למשתתפי הדיון

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 מצ"ב קובץ מצגת4
 
 
 
 
 

 העתקים:
 חברי המועצה המקומית כפר שמריהו

 גב' עדנה צימרמן -מחוז ת"א  -משרד החינוך 
 שלומית ברקגב'  -מחוז ת"א  -משרד החינוך 

 
 דרור אלוני

 ראש המועצה המקומית
 שמריהוכפר 
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