
 
 המועצה המקומית כפר שמריהו

 ראש המועצה

 dror@kfar.org.il*     054-4301040*  נייד   09-9506699*  טל'  46910כפר שמריהו  18קרן היסוד 
www.kfar-shemaryahu.muni.il 

                                   2016 ביוני 21
 סיון תשע"וב"ז ט  

 לכב'
 

_________________ 

 (והמשתתפים החברה הכלכלית וןידירקטור, )חברי ועדת חינוך

 

 שלום רב,

 

של המועצה המקומית כפר וספורט  , נוערחינוךועדת הנדון: 
 1621.06. ןדיוסיכום  – החברה העירוניתודירקטוריון  שמריהו

 ביוני 21דיון 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

 מהנדס המועצה ודירקטור –אינג' פארס דהאר  .2.4

 מנהלת מחלקת חינוך חוף השרון – שוש אקהאוז .2.5

 נציגת וועדת חינוך רשפון –דנה יגור  .2.6

 נציגת וועדת חינוך מושב רשפון – מרב לרנר .2.7

 נציגת וועדת חינוך רשפון –לימור גבאי  .2.8

 מנכ"ל רשפון –מיכאלה זיידנר  .2.9

 ודייו"ר וועד הורים ביה"ס היס –גלי בדש  .2.10

 וועד הורי ביה"ס היסודי –מאיה דוידוף  .2.11

 חבר וועדת חינוך, נוער וספורט -אלעד חפץ  .2.12

 ביה"ס היסודימנהל  – דר' אלכס שניידר .2.13

 סודימנהלת נכנסת לביה"ס הי –פרידור -מיכל גוטליב .2.14

 מרכזת קשרי קהילה – יוספה כהן .2.15

 יועצת חינוכית – דניאל דוידוביץ .2.16
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 רכז ספורט –איתי דקל  .2.17

 פסיכולוג חינוכי –דר' בוב צ'רניק  .2.18

 עו"ס נוער –ליטל גבריאלי  .2.19

 מנהלת מרכז כלנית – לוסי שטיין  .2.20

 ראש שבט ני"ר –אהרון -הדס בן .2.21

 מרכז שבט ני"ר –שניר וולפרט  .2.22

 וגזברית שבט ניר מנהלנית ביה"ס –יעל חסון  .2.23

 מנהלנית גני הילדים –שירי הרפז  .2.24

 רכז נוער נכנס –דור מאיר  .2.25

 יועמ"ש –עו"ד אביבה לוי  .2.26

 וראש המועצה המקומיתהוועדה, דירקטור,  יו"ר –דרור אלוני  .2.27

 :סדר יום מתוכנן .3

פרידה מאשל קליינהאוז, מנהל בית החינוך המשותף חוף השרון בשמונה  .3.1
 )לא הגיע(השנים האחרונות. 

 פרידור, המנהלת הנבחרת לניהול ביה"ס היסודי.-הכרות עם מיכל גוטליב .3.2

 דור מאיר, רכז הנוער.הכרות עם  .3.3

 מציג דר' שניידר. –בית הספר היסודי והיערכות לבית הספר של הקיץ  .3.4

 מציגה שירי הרפז. –קייטנות בגני הילדים  .3.5

 מציג שניר וולפרט. –שבט ני"ר: הערכות למחנה קיץ ולתשע"ז  .3.6

 מציג דרור אלוני. –הערכות מערכת החינוך לשנת הלימודים תשע"ז  .3.7

 שונות. .3.8

 כס שניידר.תודות לדר' אל .3.9

 ומציג את סדר היום.  מברך את הבאיםראש המועצה  .4

 :מנהלת נבחרת לביה"ס היסודי – פרידור-מיכל גוטליב .5

מיכל נבחרה במכרז של משרד החינוך לנהל את ביה"ס היסודי המשותף  .5.1
 לכפר שמריהו ולחוף השרון.

 .2016ביולי  01-תכנס לתפקיד באופן רשמי ב .5.2

הציגה עצמה לחברים וציינה כי היא רואה אתגר גדול בעשייה מיכל  .5.3
 .החינוכית בכלל ובבית ספרנו בפרט

 10-נפגשה עם מנהל ביה"ס לקביעת תוכנית כניסה לתפקיד ותתייצב ב .5.4
 . ביולי למפגשים עם הסגל

אנו מברכים את מיכל ומאחלים לה הצלחה. כולנו מציעים את עזרתנו,  .5.5
 , לסייע.שככל שיידר
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 :נכנס יר, רכז הנוערדור מא .6

בשנתיים האחרונות אנו, רשפון וכפר שמריהו, משקיעים הרבה רצון וכסף  .6.1
 בכדי לספק מסגרות משמעותיות לילדים ולנוער לאחר שעות הלימודים.

המועצה המקומית כפר שמריהו הקימה וועדת נוער משותפת, בראשה  .6.2
 עומד חבר המועצה המקומית כפר שמריהו, סיון אבנרי.

 בחרה את דור מאיר כרכז נוער. הוועדה .6.3

 דור הציג עצמו לחברי הוועדה. .6.4

אנו מברכים את דור ומאחלים לו הצלחה. המציאות מחייב עבודה קשה  .6.5
 ומערכתית.

 מערכת החינוך הקדם יסודית: .7

 בסיום שנת הלימודים תשע"ו: תמצב .7.1

 עדנה צימרמן –מפקחת על גני הילדים  .7.1.1

 הילה מויאל –יועצת חינוכית  .7.1.2

 שירי הרפז –מנהלנית  .7.1.3

 שרון שביט –אב בית  .7.1.4

 :תשע"ותלמידים בסיום מצבת  .7.1.5

 26  -גן גפן, בניהול אפרת בן סימון  .7.1.5.1

 33  -גן תאנה, בניהול ענת ציוני  .7.1.5.2

 28  –גן רימון, בניהול כרמלה זביב  .7.1.5.3

 87    בסה"כ:  .7.1.5.4

 בפגרת הקיץ תופעלנה שתי קייטנות פרטיות ע"י אפטר סקול. .7.1.6

 :2016בספטמבר  01-תפתח בהערכות לשנת הלימודים תשע"ז, אשר  .7.2

 צוות פיקוח ומינהלה ללא שינוי. .7.2.1

 בפתיחת שנת הלימודים. 100-. צפי לכתלמידים 98 כעת רשומים .7.2.2

 התפלגות נרשמים: .7.2.3

 סימון:-, בניהול אפרת בן3, לבני גן גפן .7.2.3.1

 .תושבי כפר שמריהו 23מהם  ,29רשומים 

 , בניהול ענת ציוני:4, לבני גן תאנה .7.2.3.2

 תושבי כפר שמריהו. 22, מהם 29רשומים 

 , בניהול גננת חדשה:5, לבני גן רימון .7.2.3.3

 תושבי כפר שמריהו 15, מהם 20רשומים 

 , בניהול גננת חדשה:5, לבני גן תמר .7.2.3.4
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 תושבי כפר שמריהו. 15, מהם 20רשומים 

הושכר לאורן סטליק לפתיחת גן פרטי לבני  גן זית .7.2.3.5
 מכפר שמריהו. 7ילדים, מהם  15שנתיים. עד כה נרשמו 

יופעלו שני צהרונים על ידי אפטר סקול:  –ונים צהר .7.2.3.6
 .5-ו 4ואחד לבני  3אחד לבני 

שנות עבודה, תצא לשנת  20לאחר כרמלה זביב, גננת גן רימון,  .7.2.4
שבתון. אנו מאחלים לה חופשה נעימה ואגירת כוחות לשנים 

 רבות נוספות.

 המנהל, דר' אלכס. בית הספר היסודי המשותף לכפר שמריהו ולחוף השרון .8
 שניידר, מציג:

 פרס הסתדרות המורים: .8.1

ביה"ס זכה בפרס הסתדרות המורים על קידום נושא הרשתות  .8.1.1
 החברתיות בפדגוגיה.

 דר' שניידר מציין כי את עיקר העשייה יש ליחס ליוספה כהן. .8.1.2

 , מיועד לרווחת המורים.₪ 4,500הפרס,  .8.1.3

 פדגוגיה.-סקר את השתלמויות המורים במהלך השנה בדגש פסיכו .8.2

ל, לקראת סוף שנת הלימודים, ייערך בבית הספר לילה לבן ביום כמקוב .8.3
 , בלילה. 2016ביוני  23חמישי, 

, נפרד בטקס מדר' אלכס 21:30 – 20:00בחלק הראשון, בין השעות 
 שנות ניהול. 20 לאחרשניידר, 

 :2016הדגשים בחודשי הקיץ יולי ואוגוסט  .8.4

 בית הספר של הקיץ .8.4.1

 אולפנת משרד רוה"מ. .8.4.2

 לת חדשה לביה"ס.קליטת מנה .8.4.3

 שיפוצי קיץ. .8.4.4

 בית הספר של הקיץ: .8.5

במשותף  יבוצע בגן רימון, בניהול כרמלהכבשנתיים הקודמות,  .8.5.1
 ובמתואם עם בית הספר היסודי

הוזמנו להצטרף לגן רימון ולכן תפתחנה שתי ילדים מרשפון  .8.5.2
 .קבוצות

 תלמידים: 182רשומים  .8.5.3

 43גן רימון:   

 48כיתות א': 

 49כיתות ב': 

 42ג': כיתות 

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


 המועצה המקומית כפר שמריהו
 ראש המועצה

 dror@kfar.org.il*     054-4301040*  נייד   09-9506699*  טל'  46910כפר שמריהו  13קרן היסוד 
www.kfar-shemaryahu.muni.il 

 8 מתוך 5 עמוד

הפעילות מתואמת עם בתי הספר במועצה האזורית חוף השרון  .8.5.4
 לשת"פ.

 הסגל הינו סגל ביה"ס וגני הילדים. .8.5.5

 :בתשע"ז החינוך היסודי .9

 פרידור-מיכל גוטליב –מנהלת ביה"ס  .9.1

 שירי אביב –סגנית מנהלת ביה"ס  .9.2

 דניאל דוידוביץ –יועצת  .9.3

 יוספה כהן –רכזת קשרי קהילה ותקשוב  .9.4

 תי דקלאי –רכז ספורט  .9.5

 יעל חסון –מנהלנית  .9.6

 ליאור בידני –אב בית  .9.7

 יגאל הראל –טכנאי מחשבים ומנהל רשת  .9.8

 תשע"ז:שנת הלימודים צפי תלמידים ל .9.9

 סה"כ ו ה ד ג ב א 

 183 35 30 36 27 27 28 כפר שמריהו

 129 14 19 27 23 24 22 רשפון

 36 7 1 9 4 8 7 גליל ים

 20 6 4 4 2 4 0 אחרים

 368 62 54 76 56 63 57 סה"כ

 (12) 13 2 2 (2) 3 2 2 2 כיתות

 

שיבוץ מחנכים ותוכנית עבודה לשנת הלימודים תגובש על ידי מנהלת  .9.10
ביה"ס בסיוע הצוות, תתואם עם ראש המועצה מקומית ומפקחת משרד 

 .2016החינוך ותוצג למנהלת מחוז ת"א בסוף יולי 

 בית הספר של הקיץ: .9.11

בניהול דר' שניידר ובהשתתפות צוות גם השנה יפעל בבית הספר  .9.11.1
 בית הספר.

 .בשתי קבוצות גן רימון ישתתף בפעילות .9.11.2
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 :התחדשות בית הספר היסודי .9.12

 כיתות אם. 12כיתות אם. התקן  13היום בבית הספר  .9.12.1

כיתות, חדר מלאכה וחדר  8בית הספר נבנה בשנות החמישים:  .9.12.2
 .מורים

פרוגרמה של בי"ס לאור תחזית הגידול אישרנו במשרד החינוך  .9.12.3
כיתות אם והעברנו את התוכנית בוועדה המקומית  18יסודי עם 

 חוף השרון.

על מנת  הכיתות הראשונות 6את נתחיל לבנות  2016ספטמבר  .9.12.4
 לפתוח אותן בתחילת שנת הלימודים תשע"ח.

 בחינוך העל יסודי: .10

המשותף חינוך הלהמשיך ביחד לבית  בוגרי כיתות ו'אנו מעודדים את  .10.1
 נראה כי השנה הצלחנו להניע יותר תלמידים לבחור נכון. השרון.חוף ב

 התפלגות הרישום לשנת הלימודים תשע"ז לכיתות ז': .10.2

 מס' תלמידים שם חטה"ב

 43 חוף השרון

 8 הכפר הירוק

 7 יד גיורא

 6 סמדר

 1 בן גוריון

 1 הנגיד

 1 תמר

 

 שבט הצופים: .11

מצוי במשבר, אשר עיקרו העדר גרעין מחויב של בני השכב"ג. קיימנו  .11.1
 מספר פגישות עם ההנהגה המחוזית )שרון דרום( ועם ההנהגה המקומית. 

 אנו מקיימים פגישות קבועות לעדכון על המתרחש בשבט. .11.2

 .שניר ולפרט מעדכן כי ההנהגה טרם שיבצה רכזים לשנה הקרובה .11.3

)לעומת  170 על בסוף שנה 130 עלשנה הת בתחילעמד מס' חניכים רשומים  .11.4
 (.210שנה שעברה 

 חניכים. 120השבט נערך למחנה קיץ ביער לימונים )סמוך לצפת(. רשומים  .11.5
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 ספורט: .12

איתי דקל מעדכן על הטריאתלון לילדים, על מסע האופניים של תלמידי  .12.1
ו' והוריהם לאורך נחל אלכסנדר ועל יום הבריאות אותו קיימו -כיתות ה' ו

 בשבוע החולף.

תוכנית הספורט של ביה"ס לשנת הלימודים תשע"ז תובא לאישור מנהלת  .12.2
 ביה"ס.

 רווחה, עו"ס נוער, ליטל גבריאלי: .13

במהלך השנה נערכו חוגי בית להורי תלמידי מערכת החינוך היסודית.  .13.1
 להערכת ליטל הנושא תורם וחשוב. יתבצע סבב נוסף בשנה הקרובה.

 יחסי העבודה עם בית הספר.מציינת לטובה את השיפור ב .13.2

 עדכנה כי מטפלת במספר בני נוער למניעת נשירה. .13.3

וציין את הסגולות של למידה בתנועה  מסר עדכון קצר –שפ"ח, דר' בוב צ'רניק  .14
 כפי שעולים ממחקרים וכפי שמיושמים בבית ספרנו.

לוסי שטיין, מסרה עדכון קצר וציינה כי המרכז ימשיך לפעול גם בפגרת כלנית,  .15
 קיץ.ה

 משתתפים: תהתייחסו .16

 שבט ני"ר: .16.1

שני הרכזים אמורים להתחלף הקיץ. עולה הצורך בגיוס רכזים  .16.1.1
בוגרי השבט. הנושא נבחן בכל דרך וככל שידנו משגת, אף אחד 

 לא פנוי.

נזמן בוגרים וננסה ללמוד מהם מה לדעתם צריך  –אופי השבט  .16.1.2
 להיות אופי השבט בכדי שיותר ילדים יבחרו להיות פעילים

 בצופים.

 אנו חשים חוסר מעורבות של הנהגת שרון דרום והיעדר תמיכה. .16.1.3

 דמיון מודרך: .16.2

 לשלב במסגרת תוכניות העשרה. הגלי מציע .16.2.1

 יבחן על ידי מנהלת ביה"ס בסיוע הפסיכולוג. .16.2.2

 הצללת רחבת הכניסה לבית הספר ולגני הילדים: .16.3

 גלי בדש מעלה את סוגיית ההצללה ברחבת הכניסה .16.3.1

 יבדוק הצללה ארעית.מהנדס המועצה  .16.3.2

 סיכום: .17

 אני מודה לחברות ולחברים הרבים אשר הגיעו לדיון. .17.1

נודע לנו על פטירתה של מנהלת בי"ס היובל לשעבר ציפי מל. רבים מבני  .17.2
הישוב למדו תחת ניהולה וזכו לחינוך מעולה. אנו משתתפים בצער 

 המשפחה.
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לם לתת יד הקיץ הזה מזמן תחלופה רבה בכח אדם בתפקידי הובלה. על כו .17.3
 ולסייע למען הצלחת בעלי התפקידים.

תוכנית שנת הלימודים בבית הספר תגובש על ידי מנהלת ביה"ס ותוצג על  .17.4
 .2016א בסוף חודש יולי "ידה למנהלת מחוז ת

אנו נמצאים בתחושת משבר בכל שנוגע לפעילות נוער. זה מתקשר לרצון  .17.5
 העז שלנו לשמר ולחזק את הפעילות בתוך הקהילה.

מנהיגות שבט ני"ר תזמן מפגשים עם ההורים ושיתוף הציבור  .17.5.1
 במענה.

 וועדת נוער תציג תוכנית משותפת לכפר שמריהו ולרשפון. .17.5.2

שנות ניהול. זו  20סיים ממנהל בית הספר היסודי, דר' אלכס שניידר,  .17.6
 ובעלת משמעות:תקופה ארוכה מאוד 

 31-לדר' שניידר הוא המנהל עד בהתאם להוראות משרד החינוך,  .17.6.1
יוקדשו לביה"ס של הקיץ, . החודשים הקרובים 2016באוגוסט 

 .פרידור-להעברת הניהול למיכל גוטליבלשיפוצי קיץ ו

כל חברי הוועדה מודים לדר' שניידר על שנים חשובות וחינוך  .17.6.2
משמעותי לילדי הקהילות. כולם מוזמנים לאירוע פרידה בלילה 

את המועצה לפרידה הלבן. כמו כן דר' שניידר הוזמן לישיבת מלי
 רשמית.

 .אלכס מודה למודים ומציין את האווירה התומכת ממנה נהנה .17.6.3

אשל לפגישה הוזמן גם המנהל הפורש של בית החינוך המשותף,  .17.7
אשר מסיבות אישיות נמנע ממנו להגיע. אנו מודים לאשל על  קליינהאוז,

 ג.שמונה שנים מאוד משמעותיות לבית החינוך ועל ההובלה הערכית בה נה

, 19:00, בשעה 2016 בספטמבר 13הפגישה הקרובה מתוכננת ליום שלישי,  .17.8
 .ותעסוק בפתיחת שנת הלימודים תשע"ז בחדר הישיבות רכטר

 

 תודה מקרב לב למשתתפי הדיון
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