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_________________ 

 (והמשתתפים חינוך בשרון וןידירקטור, )חברי ועדת חינוך

 

 שלום רב,

 

 של המועצה המקומית כפר שמריהווספורט חינוך ועדת הנדון: 
 31.80102   סיכום דיון מיום  – ודירקטוריון חינוך בשרון

 3484 אוגוסטב 34דיון ביום  וקיימ החינוך ודירקטוריון "חינוך בשרון"ועדת  .8
 .הדיונים ע"ש רכטר, בבית לויןבחדר  34:44בשעה 

 השתתפו: .3

 חברה ודירקטור בחינוך בשרון –קוטליצקי -קרן אייל .3.8

 חבר וועדת חינוך – סיון אבנרי .3.3

 ודירקטור בחינוך בשרון החבר -אניק זבליק  .3.4

 יו"ר וועד הורים – מוזס-כרמית נופך .3.0

 ביה"ס היסודימנהל  – דר' אלכס שניידר .3.9

 סגנית מנהל ביה"ס –שירי אביב  .3.1

 פסיכולוג חינוכי - בוב צ'רניק .3.2

 מנהלת מרכז כלנית –לוסי שטיין  .3.1

 רכזת קשרי קהילה – יוספה כהן .3.9

 מנהלנית ביה"ס –יעל חסון  .3.84

 מבקר המועצה וחינוך בשרון –ערן רוה  .3.88

 דירקטור בחינוך בשרון –ורד פייר  .3.83

 וראש המועצה המקומית הוועדה וחינוך בשרון יו"ר –דרור אלוני  .3.84

 ת הדיון:ומטר .4

 .הערכות מערכת החינוך לשנת הלימודים תשע"ד .4.8

 אישור דוחות כספיים. .4.3
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 עדכונים שונים .4.4

 מוכנות לפתיחת שנת הלימודים: .0

 .32.41.84-שנת הלימודים תשע"ד תפתח ב .0.8

 בית הספר מוכן. .0.3

 הילדים יהיו מוכנים.גני  .0.4

 מספרים: .0.0

 גני ילדים .0.0.8

 מס' ילדים גן ילדים

 38 טרום חובה-טרום – גפן

 31 טרום חובה – תאנה

 81 חובה - רימון

 56 סה"כ

 

 בית הספר .0.0.3

 כתות בנות בנים מס' תלמידים כתה

 4 39 00 24 א

 3 30 31 94 ב

 3 48 40 19 ג

 3 41 44 28 ד

 3 89 39 00 ה

 3 89 43 98 ו

 3. 50. 93. 363 סה"כ

 

 88%מרשפון,  40%מהלומדים בני כפר שמריהו,  94%בסה"כ  .0.0.4
 מישובים אחרים. 9%-ים ו-מגליל

 כיתות אם. 84בית הספר יקיים  .0.0.0
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 מצ"ב מצגת המרחיבה את המידע לגבי שנת הלימודים. .9

 :אישור דוחות כספיים –החברה העירונית לחינוך כפר שמריהו בע"מ  .1

 הציגה את הדוחות.הגזברית, ורד פייר,  .1.8

הישיבה  לאור שאלות החברים סוכם שתזומן ישיבה עם רואה החשבון. .1.3
 .41:44, בשעה 88.49.84זומנה ליום 

 סיכום: .2

אנו מצטערים על כך שלא הגיע נציג מרשפון. להבא נפנה למנכ"לית, אשר  .2.8
 .תזמן חבר נציג

בפתיחת שנת הלימודים יהיו שינויים בתנועה, אשר יחייבו הערכות  .2.3
והקניית הרגלים. בסה"כ מסיתים את התנועה מהצירים הראשים לכביש 

 עוקף.

 עדין מתקשים לגייס סייעות לגני הילדים ולצהרונים. .2.4

 יוםב תיערך ולדירקטוריון חינוך בשרון חינוךהועדת לו ישיבה משותפת .2.0
 .34:44, בשעה 83.88.84שלישי, 

 תודה מקרב לב למשתתפי הדיון. .2.9

 

 תודה

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 העתקים:
 חברי המועצה המקומית כפר שמריהו

 מחלקת חינוך מ"א חוף השרון תמנהל
 מנהל -בית חינוך משותף חוף השרון 
 מנהל חט"ב - בית חינוך משותף חוף השרון

 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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