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_________________ 

 (והמשתתפים החברה הכלכלית וןידירקטור, )חברי ועדת חינוך

 

 שלום רב,

 

של המועצה המקומית כפר וספורט  , נוערחינוךועדת הנדון: 
 1516.09. ןדיוסיכום  – החברה העירוניתודירקטוריון  שמריהו

, 2015 בספטמבר 16דיון ביום  וקיימ החברה העירונית לחינוךועדת החינוך ודירקטוריון  .1
 .הדיונים ע"ש רכטר, בבית לויןבחדר  ,19:00בשעה 

 :חברות וחברים 30 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

 גזברית המועצה ודירקטורית –רו"ח יעל לוי  .2.5

 מהנדס המועצה ודירקטור –אינג' פארס דהאר  .2.6

 מנהלת מחלקת חינוך חוף השרון – שוש אקהאוז .2.7

 נציגת וועדת חינוך מושב רשפון – מרב לרנר .2.8

 )בחלק מהדיון( נציגת וועדת חינוך מושב רשפון –ללי דוד  .2.9

 הורים ביה"ס היסודיוועד משותף יו"ר  –גלי בדש  .2.10

 יו"ר משותף וועד הורים ביה"ס היסודי –לוי -דנה מצ'וניק .2.11

 יו"ר משותף וועד הורים ביה"ס היסודי -מאיה דוידוף  .2.12

 חברת וועדת חינוך, נוער וספורט –חגית הולין  .2.13

 חברה וועדת חינוך, נוער וספורט –קרין טיסונה  .2.14

 חברה וועדת חינוך, נוער וספורט -תמר גולדשטין  .2.15

 חבר וועדת חינוך, נוער וספורט -אלעד חפץ  .2.16

 ביה"ס היסודימנהל  – דר' אלכס שניידר .2.17
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 סגנית מנהל ביה"ס –שירי אביב  .2.18

 רכזת קשרי קהילה –יוספה כהן  .2.19

 מנהלת מרכז כלנית –לוסי שטיין  .2.20

 רכז ספורט –איתי דקל  .2.21

 פסיכולוג חינוכי –דר' בוב צ'רניק  .2.22

 עו"ס נוער –ליטל גבריאלי  .2.23

 רכזת שבט ני"ר –אהרון -הדס בן .2.24

 מרכזת שבט ני"ר – סיון גולן .2.25

 מרכז שבט ני"ר –שניר וולפרט  .2.26

 וגזברית שבט ניר מנהלנית ביה"ס –יעל חסון  .2.27

 מנהלנית גני הילדים –שירי הרפז  .2.28

 מבקר פנים –ערן רוה  .2.29

 וראש המועצה המקומיתהוועדה, דירקטור,  יו"ר –דרור אלוני  .2.30

 ת הדיון:ומטר .3

 .2015קיץ דיווח על פעילות  .3.1

 דו"ח פתיחת שנת הלימודים תשע"ו .3.2

 הערכות נוער וספורט לשנת פעילות .3.3

 שונות .3.4

 ומציג את סדר היום. מצורפת מצגת מלווה. מברך את הבאיםראש המועצה  .4

 גני הילדים ומרכז העצמה: .5

 .ובמרכז העצמה פועלים: כלנית, שפ"ח ורווחה שישה גני ילדיםבאשכול  .5.1

 בוצעו שיפוצי קיץ.  .5.2

 שרון שביט, אב הבית, עושה רבות בעצמו.  .5.2.1

הקבלן אשר בנה את המבנה אינו משתף פעולה בכל שקשור לתיקוני  .5.2.2
 אחריות ומהנדס המועצה שוקל נקיטת צעדים משפטיים.

 יש לנו מתחם מודרני, מאובזר ומתוחזק היטב. .5.2.3

האוס -ילדים המופעלים ע"י אניטה טרי גני מועצה ושלושה גנישלושה  .5.2.4
 .לילדי דיפלומטים

 פעילות קיץ: .5.3

ילדי גן רימון לקחו חלק בפעילות ביה"ס של הקיץ. אליהם הצטרפו  .5.3.1
 ילדים מרשפון. היה מאוד מוצלח וקיבלנו משוב חיובי.

בגן תאנה ובגן גפן פעלו קייטנות על ידי חברת אתגרים, מפעילי  .5.3.2
 את הלקחים.הצהרון. היו ליקויים ונלמד 
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 שנת הלימודים תשע"ו .5.4

ילדים. בשנתון  30אנו צריכים לשאוף לכך שבכל גן ילדים יהיו לפחות  .5.4.1
ילדים. אחדים במסגרות פרטיות ואחדים  28-ממוצע בכפר שמריהו כ

 בחו"ל עם משפחתם.

 שלנו: הילדים גני .5.4.2

 תלמידים. 26סימון מונה -בניהול אפרת בן גפןגן  .5.4.2.1

  תלמידים 32בניהול ענת ציוני מונה  תאנהגן  .5.4.2.2

 תלמידים 28בניהול כרמלה זביב מונה  רימוןגן  .5.4.2.3

 תלמידים 86 שלנו רשומים בסה"כ בשלושה גני הילדים .5.4.2.4

המופעלים עבורנו ע"י אתגרים: בגני הילדים שני צהרונים,  .5.4.2.5
בגן רימון. עושה רושם  5-ו 4בגן גפן ואחד לבני  3אחד לבני 

 שהצוות החדש איכותי.

 ילדים. 30 " נרשמו עד כה"אניטה טרי האוסהילדים של גני  .5.4.3

 :, בניהול לוסי שטייןמרכז כלנית .5.5

 החלה פעילות טיפולית. .5.5.1

 תבצע הליך אבחון וזיהוי בגני הילדים. .5.5.2

יש פעילות הוראה משלימה במספר מקצועות לתלמידי על יסודי. לאור  .5.5.3
 עדכון תוכנית הלימודית בלשון, הנושא נבחן מחדש.

 בראשות דר' בוב צ'רניק: הפסיכולוגיהשרות  .5.6

 התנועה כמקדם למידה. אתבמחקר  ממשיך ללוות .5.6.1

 מברך על הפתיחות ועל קידום השנויים בבית הספר. .5.6.2

 :דר' אלכס שניידר, מנהל ביה"ס – בית הספר היסודי .6

 שיפוצי קיץ: .6.1

 מביע שביעות רצון על התהליך והליווי שבוצע השנה. .6.1.1

 .הנובעת מגיל המבנים תמציין את הבעייתיו .6.1.2

 .2016כיתות, אשר צפוי להתחיל ביוני  6מצפה לבינוי החדש של  .6.1.3

 בית הספר של הקיץ: .6.2

 גאה בכך שכל הסגל היה מצוות ביה"ס. .6.2.1

 משבח את השת"פ עם גן רימון. .6.2.2

התקצוב הנוסף של המועצה המקומית מאפשר מגוון רחב יותר של  .6.2.3
 פעילות.

 היה מוצלח לפי כל אמת מידה. .6.2.4
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 הלימודים תשע"ו:שנת  .6.3

אירוע הצדעה לעובדי מערכת החינוך מכפר שמריהו, רשפון וגליל ים,  .6.3.1
אשר נערך זו השנה התשיעית ביוזמת המועצה לקראת פתיחת שנת 

 לימודים, היה מכובד ומכבד. המורים מאוד מעריכים את ההוקרה.

תלמידים, מספר המצביע על  371בבית הספר לומדים בתחילת השנה  .6.3.2
 הצמיחה.המשך מגמת 

 תלמידים 64 –שכבה א', שתי כיתות  .6.3.2.1

 תלמידים 54 –שכבה ב', שתי כיתות  .6.3.2.2

 תלמידים 74 –שכבה ג', שלוש כיתות  .6.3.2.3

 תלמידים 50 –שכבה ד', שתי כיתות  .6.3.2.4

 תלמידים 61 –שכבה ה', שתי כיתות  .6.3.2.5

 תלמידים 68 –שכבה ו', שלוש קבוצות לימוד  .6.3.2.6

 התפלגות תלמדים לישובים: .6.3.3

 49.3% –כפר שמריהו  .6.3.3.1

 34% –רשפון  .6.3.3.2

 10% –ים -גליל .6.3.3.3

 6.7% –אחרים  .6.3.3.4

 התפלגות מגדרית: .6.3.4

 53% –בנים  .6.3.4.1

 47%בנות  .6.3.4.2

 . ₪מיליון  3.4-תקציב ביה"ס לתשע"ו יעמוד על כ .6.4

דר' שניידר מציין כי למרות גידול במספר התלמידים שעות התקן של  .6.4.1
 משרד החינוך צומצמו 

מלין על ירידה בהשתתפות המועצה האזורית חוף השרון בתקציב  .6.4.2
 ביה"ס ובעיכובים בהעברת הכספים מהם.

 .המגוונת לשנת הלימודים והפעילות היעדיםשניידר הציג את  'מנהל ביה"ס, דר .6.5
 .ראו מצגת

 בחינוך העל יסודי: .7

בפועל  להמשיך ביחד לבית חינוך חוף השרון. בוגרי כיתות ו'אנו מעודדים את  .7.1
בכלל בוגרי כיתות ו', משלושת הישובים, ממשיכים בחוף השרון.  50%-רק כ

 אחרים בוחרים ללמוד במוסדות אחרים, רובם בהרצליה.

לומדים  45%-י"ב, כ –מבין התלמידים מכפר שמריהו בחינוך על יסודי, כיתות ז'  .7.2
בבית חינוך משותף חוף השרון ואחרים פזורים במגוון רחב של בתי ספר, חלקם 

 פרטיים.

היכולת שלנו לשמור קשר לעקוב אחר מי שאינו לומד בחוף השרון מצומצמת  .7.3
 ובדרך כלל נעשית בעת קושי של התלמיד/ה בבית הספר בו לומד.
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ון, אנו לא מונעים מעבר לבתי למרות שאנו מעודדים לימודי המשך בחוף השר .7.4
ספר אחרים. כל מעבר כזה מלווה בשיחה ובבדיקה לנסיבות. אנו ערים לכך 
שחלק מהמעברים נובעים מסיבות חברתיות ולא אקדמיות ולכך סיבות רבות, 

 יחוס.יבין היתר קבוצה קטנה מידי ומגבלה למיצוב עצמי מחדש בתוך קבוצת ה

 קשרי קהילה: .8

ושא בבית הספר היסודי ובמועצה המקומית כפר שמריהו., יוספה כהן מרכזת הנ .8.1
 על מנת שלא לדרוס 

אנו בונים לו"ז קהילתי ומנסים לתאם את מכלול הפעילות, עד רמת אירוע  .8.2
 כיתתי, על מנת שלא לדרוס אחד את השני.

יוספה כהן פרסה את לוחות הזמנים העקרוניים ואת האירועים הקהילתיים,  .8.3
 צגת המצורפת.אשר כבר תואמו. ראו במ

 ליטל גבריאלי –נוער ופנאי  .9

ליטל עובדת המועצה המקומית כפר שמריהו עו"ס נוער. תפקידה לפעול למניעת  .9.1
 אלימות או אימוץ אורח חיים לא בריא ופוגעני בקרב ילדים ונוער.

ליד ליטל פועל מדריך נוער. עד לאחרונה שימש בתפקיד איזי שפירא וכעת נבחר  .9.2
קית, יותם חסין. מדריך הנוער מועסק ע"י וועד מקומי מדריך חדש, במשרה חל

המועצה המקומית  רשפון, במימון משותף עם המועצה המקומית כפר שמריהו.
כפר שמריהו העמידה לרשות בני הנוער מבנה, אשר שופץ והותאם לשמש מועדון 

 נוער.

ליטל עדכנה על הפעילות, אשר נעשית עם הורים וילדים מגיל גן חובה. לדעתה  .9.3
 פוטנציאלרוב ההורים מודעים לפעילות אך יש להרחיב אותה בכדי לצמצם את 

 פגעות של בני הנוער.יהה

ליטל מבקשת להגדיר טוב יותר את תפקיד רכז הנוער ולבדוק תדיר האם אנו  .9.4
 באמת פועלים נכון.

י מדובר בפעילות שאינה עומדת בסתירה לתנועת הנוער אלא חשוב להדגיש כ .9.5
 משלימה.

 שבט ני"ר: –צופים  .10

 שבט ני"ר סיים את שנת הפעילות הקודמת בשפל. .10.1

אל ההנהגה נכנסה רכזת חדשה, סיון גולן. סיון החליפה את נעמה והצטרפה  .10.2
 לשניר וולפרט.

ההדרכה והן בכמות סיון ושניר הציגו את יעדי השבט לשנה הקרובה הן באיכות 
 החניכים.

אהרון מרשפון והגזברית יעל חסון מכפר שמריהו. יעל -ראש השבט היא הדס בן .10.3
 מבקשת להתחלף ופונה ומבקשת למצוא לה מחליף או מחליפה.

 און ותמר אלוני.-לתפקיד רכזות צעירות נבחרו אלה בית .10.4

 .19.09.15טקס פתיחת שנה נקבע למוצ"ש  .10.5

ואים לפעילות הילדים והנוער במסגרת תנועת הדגשנו את החשיבות שאנו ר .10.6
 הנוער, איחלנו הצלחה והצענו כל עזרה נדרשת להשגת מטרה זו.
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 :איתי דקל, רכז ספורט – ספורט .11

איתי דקל מרכז את כלל הפעילות הספורטיבית עבור המועצה המקומית כפר  .11.1
שמריהו ונמצא בקשר עם משרדי הספורט והחינוך, עם מגביליו במועצה 
האזורית חוף השרון ובעיריית הרצליה ועם העמותות הפעולות לקידום 

 מקצועות הספורט.

, כמו גם אומנות ומוזיקה, נועדה להוות בבית הספר היסודי הספורטתוכנית  .11.2
 .איזון נכון לשעות המסך המרובות וגירוי לפעילות פנאי בריאה

מגוונת,  תוכנית הספורט היישובית באה לשתף את הקהילה בפעילות ספורט .11.3
חוצה גיל ומגדר ולעודד אורח חיים בריא וספורטיבי. יש איזון בין ספורט עממי 

 לספורט הישגי. ניתן מקום לכולם.

ביה"ס היסודי דורג בשלושה כוכבי בריאות )מתוך שלושה( וזכה במקום  .11.4
 הראשון במחוז ת"א ובדרוג הארצי בפרס החנ"ג.

כדורשת  –בין החידושים  גת.יתי דקל סוקר את מגוון הפעילויות. ראו מצא .11.5
 לנשים, אשר תופס תאוצה בכל הארץ.

 סיכום: .12

 קדם יסודי: .12.1

גני הילדים שלנו נבנו בכדי לתת מענה לצרכים בעוד כחמש שנים,  .12.1.1
כאשר היישוב יגדל בעשרות משפחות. מדובר מבנה מאוד איכותי, 
הנותן מענה לצרכים הפיזיים באיכות גבוהה. בכיתות הגן מתבצעת 

 גוגית מקצועית מאוד, הזוכה להערכה.עבודה פד

תוכנית הצהרונים שלנו לילדים בגיל הקדם יסודי לא מיטבית ונפעל  .12.1.2
 לשפרה.

בתכנית מזרח כפר שמריהו מתוכננים שישה מעונות יום. ז"א שיהיה  .12.1.3
מענה מוסדר כבר מגיל שלושה חודשים. זה אמור למשוך משפחות 

 צעירות לגור בכפר שמריהו.

 החינוך היסודי: .12.2

נתחיל בתוכנית התחדשות  2016מבנה ביה"ס מיושן מאוד. בחודש יוני  .12.2.1
 .2017כיתות בתקן גבוה, אשר צפויות לאכלוס בספטמבר  6ונבנה 

בתוך ביה"ס אנו רואים פעילות פדגוגית עשירה ומאוד ומגוונת.  .12.2.2
 החדשנות מעוררת שאלות ודיונים לא פשוטים.

על בשרנו את  , למדנוהיינו חלוצים בתחום ההוראה המתוקשבת .12.2.3
היתרונות ומה החולשות. השכלנו לנטר מראש את אותן "סכנות" 
עליהן מלינים הורים ומתבצעת בדיקה רצופה של קרינה בכדי למנוע 
חשיפה ונבנתה תוכנית מאזנת לשעות המסך בתחום הספורט 
והאומנות. איתי דקל, רכז הספורט, זכה בפרס רקנאטי על יוזמה 

 וחדשות התחום.

בבית הספר  במספר הלומדיםקבוע ם פעילות ענפה וגידול אנו רואי .12.2.4
זה לא מובן מאליו כאשר ידוע לכולם מה משמעות המגורים  .היסודי

 באזור למשפחה צעירה.
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 ניהול ביה"ס היסודי: .12.2.5

שנות ניהול וסיכם עם  20דר' אלכס שניידר יסיים השנה  .12.2.5.1
 משרד החינוך על יציאה לפרישה.

הכלים הנדרשים בכדי לקלוט אנו נעמיד לרשות ביה"ס את  .12.2.5.2
מנהל/ת חדש/ה באופן מיטבי. בחירת מנהל/ת נעשה ע"י 

 משרד החינוך בשיתוף איתנו.

 וך על יסודי:נחי .12.3

נטישת תלמידים מבית חינוך משותף חוף השרון לבתי ספר בהרצליה  .12.3.1
. חדשות לעידוד המשך בחוף השרוןמאתגרת ועלינו לחפש דרכים 

 בעיקרון לא נמנע מעבר.

חינוך חוף השרון זוכה למעמד גבוה בכל מדד ערכי והישגי. יש לנו בית  .12.3.2
מעורבות ושותפות. יחד עם זאת תפיסת עולמנו היא לאפשר לכל נער/ה 

 להצליח במקום ובדרך המתאימה לו.

 ם הנהלת בית חינוך חוף השרון לדיון עומק.פגישה ענזמן  .12.3.3

 פעילות צופים, נוער וספורט: .12.4

אנו רואים במכלול הפעילות הזו חשיבות ממדרגה ראשונה. אנו רוצים  .12.4.1
ובני הנוער תשתית איכותית, בה יוכלו להביא את לספק לכל הילדים 

 כישרונם ולכוון את מרצם בכיוונים הנכונים.

תנועת הנוער צריכה להיות העוגן אך כמובן שיש לזמן מגוון רחב יותר  .12.4.2
של תשתיות ופעילות. אנו מברכים על היזמות של כל השותפים 
 ומבקשים מהם לפעול ביחד ובמתואם. יש להכניס גם את מועדון

 הספורט ואת הפעילות שמרכז וייל מציע לתוך המגוון.

לבחון דרכים לחיזוק עלינו . הערות על ירידה בגיבוש החברתי בקהילהנשמעו  .12.5
 הסולידריות והמחוברות לישובים.

שמענו היום על פעילות רבה ומאוד מגוונת לבני כל הגילאים. נקבע דיוני המשך  .12.6
 נושאים בכדי לקדם ולחזק נקודות חלשות.-על פי תת

 את הדיון. הליוותמצ"ב המצגת אשר  .13

 

 .מועדים לשמחהו תודה מקרב לב למשתתפי הדיון
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 גב' עדנה צימרמן -מחוז ת"א  -משרד החינוך 
 שלומית ברקגב'  -מחוז ת"א  -משרד החינוך 

 
 דרור אלוני

 ראש המועצה המקומית
 כפר שמריהו

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

