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 שבט תשע"דב"ד י          

 לכב'
 

_________________ 

 (והמשתתפים חינוך בשרון וןידירקטור, )חברי ועדת חינוך

 

 שלום רב,

 

של המועצה המקומית כפר וספורט  , נוערחינוךועדת הנדון: 
 31.13.31   סיכום דיון מיום  – ודירקטוריון חינוך בשרון שמריהו

 4480 ינוארב 84דיון ביום  וקיימ החינוך ודירקטוריון "חינוך בשרון"ועדת  .8
 .הדיונים ע"ש רכטר, בבית לויןבחדר  89044בשעה 

 השתתפו0 .4

 חברה ודירקטור בחינוך בשרון –קוטליצקי -קרן אייל .4.8

 חבר ודירקטור בחינוך בשרון –גדעון קידר  .4.4

 ודירקטור בחינוך בשרוןחבר  – סיון אבנרי .4.4

 יו"ר וועד הוריםחברה ו – מוזס-נופךכרמית  .4.0

 חברה -חגית הולין  .4.9

 ביה"ס היסודימנהל  – דר' אלכס שניידר .4.1

 סגנית מנהל ביה"ס –שירי אביב  .4.2

 רכז ספורט –איתי דקל  .4.1

 פסיכולוג חינוכי - בוב צ'רניק .4.9

 מנהלת מרכז כלנית –לוסי שטיין  .4.84

 רכזת קשרי קהילה – יוספה כהן .4.88

 מנהלנית ביה"ס –יעל חסון  .4.84

 דירקטור בחינוך בשרון – לוייעל  .4.84

 וראש המועצה המקומית הוועדה וחינוך בשרון יו"ר –דרור אלוני  .4.80
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 ת הדיון0ומטר .4

 .עדכון .4.8

 .4480אישור מסגרת תקציב  .4.4

 שונות .4.4

 0עדכון .0

מחלקת חינוך מתכנסת אחת לחודש במרכז העצמה לעדכון הדדי.  .0.8
 הסיכום מופץ לחברים.

 ומובילה.בסה"כ אנו מקיימים מערכת חינוך מתקדמת  .0.4

 מצ"ב מצגת דיווח מנהל ביה"ס0מנהל ביה"ס עדכן את הפורום בפעילות.  .0.4

 

 0מסגרת תקציב –החברה העירונית לחינוך כפר שמריהו בע"מ  .9

 מצ"ב. .4480מסגרת התקציב לשנת , הציגה את רו"ח יעל לויהגזברית,  .9.8

הגזברית מציגה שהתקציב מוגבל בהתאם לצפי ההכנסות ולא ניתן  .9.4
 להרחיבו.

הכנסות ממשרד החינוך מתבססות על אומדן, שכן עד היום אין חודש  .9.4
 שבו תוקצבנו באופן זהה ומובן.

 שונות0 .1

 תקציב חינוך בשרון0 .1.8

הגזברית הציגה את מסגרת התקציב. דר' שניידר טוען שבוצעו  .1.8.8
 צמצומים שהוא יתקשה להתמודד איתם.

זו השנה הראשונה שבה פעילות גני הילדים והספורט משולבת  .1.8.4
קציב שנתי של חינוך בשרון. חלק מההוצאות המתוכננות, בת

 נשענות על אומדנים.

 צהרון גני הילדים0 .1.4

בגן גפן לבני שלוש ובגן תאנה  :בגני הילדים פועלים שני צהרונים .1.4.8
 לבני ארבע וחמש.

 אנו מתקשים לגייס סייעות. השכר נמוך והעבודה קשה. .1.4.4

הייתה די כמו כן היו תלונות של הורים כי בפגרת סוכות לא  .1.4.4
 פעילות משמעותית.

 חנייה בכניסה למתחם החינוך .1.4

למעשה  –במסגרת בניית אשכול גני הילדים סללנו כביש פנימי  .1.4.8
 הארכנו את שביל התפוזים וחיברנו אותו לרחוב הפרחים ברשפון.

בשני קצות שביל התפוזים הסדרנו חנייה לכלי רכב ובמהלך  .1.4.4
 ממערב לשביל.מקומות חנייה  04-נתקין עוד כ 4480פברואר 
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הורים רבים מחנים את כלי הרכב שלהם לאורך שביל התפוזים,  .1.4.4
במקום המיועד לנטיעת עצים. בט"ו בשבט ניטע את העצים 

 ועשויה להישמע קול זעקה.

 סיכום0 .2

מזכירת ראש המועצה תתודרך שיש  –העדר חברים, מבקר ויועמ"ש  .2.8
 לזמנם לכל דיון דירקטוריון ולוודא הגעתם.

 תקציב0 .2.4

 בישיבה זו הוצגה מסגרת התקציב ואושרה. .2.4.8

בתקציב ביה"ס יש לאחד סעיפים משניים תחת סעיפים ראשיים,  .2.4.4
 אשר מהם ניתן להבין מקור סכומי הכסף במדויק.

גזברית המועצה תדון עם מנהל ביה"ס על סעיפי התקציב ותציג  .2.4.4
 שנתית.-השוואה רב

 מסגרת התקציב והפרוט יוצגו לחברי הדירקטוריון ויובאו .2.4.0
, בשבתה כאספה כללית של 40.44.80-לאישור מליאת המועצה ב

 החברה העירונית.

 צהרונים0 .2.4

גזברית  עדין מתקשים לגייס סייעות לגני הילדים ולצהרונים. .2.4.8
המועצה העלתה במידת האפשר את היקף המשרה אך עדיין לא 

 מצליחים להעמיד צוותים.

 ית.לקראת פגרת פסח ננסה להיערך עם פעילות יותר משמעות .2.4.4

לקראת שנת הלימודים תשע"ה נכין מכרז לחברה מפעילה, על  .2.4.4
בסיס התשתית שלנו. אולי זה יאפשר כח אדם איכותי ופעילות 

 משמעותית.

 מיזם משותף עם שנקר0 .2.0

מדובר במיזם יזמי ממדרגה ראשונה. יישר כח ליוזמים, למלווים  .2.0.8
 להורים התומכים.ו

 אנו מחויבים לתלמידים להגשים חלק מהרעיונות. .2.0.4

 יוםב תיערך ולדירקטוריון חינוך בשרון חינוךהועדת לו ישיבה משותפת .2.9
 .44044, בשעה 84.88.84שלישי, 

 תודה מקרב לב למשתתפי הדיון. .2.1

 

 תודה

 
 

 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
 כפר שמריהו
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