המועצה המקומית כפר שמריהו
ראש המועצה
 14בדצמבר 2016
י"ד בכסלו תשע"ז

לכבוד
_______________
(משתתפים ,חברי וועדה ,חברי מועצה)
שלום רב,

הנדון :ועדת חינוך ,נוער וספורט של המועצה המקומית כפר
שמריהו ודירקטוריון החברה העירונית – סיכום דיון 13.12.16
 .1ועדת החינוך ודירקטוריון החברה העירונית לחינוך קיימו דיון ביום  13בדצמבר
 ,2016בשעה  ,19:00בחדר הדיונים ע"ש רכטר ,בבית לוין.
 .2השתתפו:
 .2.1סיון אבנרי – חבר ודירקטור
 .2.2אניק זבליק – חברה ודירקטורית
 .2.3דונדון קדר – חבר ודירקטור
 .2.4רו"ח יעל לוי – גזברית ודירקטורית
 .2.5אדר' אורלי כהן-מוס – מהנדסת המועצה ודירקטורית
 .2.6שוש אקהאוז – מנהלת מחלקת חינוך חוף השרון
 .2.7מיכאלה זיידנר – מנכ"ל וועדים רשפון
 .2.8דנה יגור – יו"ר וועדת חינוך מושב רשפון
 .2.9מרב לרנר – חברת וועדת חינוך מושב רשפון
 .2.10גלי בדש – יו"ר וועד הורים ביה"ס היסודי
 .2.11דנה מיצ'וניק – חברה בוועד ההורים
 .2.12חגית הולין – חברת וועדת חינוך ,נוער וספורט
 .2.13קרין טיסונה – חברת וועדת חינוך ,נוער וספורט
 .2.14מיכל גוטליב-פרידור – מנהלת ביה"ס היסודי
 .2.15שירי אביב – סגנית מנהלת ביה"ס היסודי
 .2.16דניאל דוידוביץ – יועצת ביה"ס היסודי
 .2.17עירית על-דור שפירא – מנהלת בית חינוך משותף חוף השרון
 .2.18איתי דקל – רכז ספורט
 .2.19תמיר ישבי – מנהל מועדון הספורט כפר שמריהו
 .2.20דר' בוב צ'רניק – פסיכולוג חינוכי
קרן היסוד  18כפר שמריהו  * 46910טל'  * 09-9506699נייד dror@kfar.org.il * 054-4301040

www.kfar-shemaryahu.muni.il

המועצה המקומית כפר שמריהו
ראש המועצה
 .2.21ליטל גבריאלי – עו"ס נוער
 .2.22לוסי שטיין – מנהלת מרכז כלנית
 .2.23סיון גולן – מרכזת שבט ני"ר
 .2.24יעל חסון – מנהלנית ביה"ס וגזברית שבט ני"ר
 .2.25שירי הרפז – מנהלנית גני הילדים
 .2.26פנינה רבינוביץ – מנהלת מרכז וייל
 .2.27ערן רוה – מבקר פנים
 .2.28עו"ד אביבה לוי – יועמ"ש
 .3סדר יום:
 .3.1בית החינוך המשותף חוף השרון – גב' עירית על-דור שפירא:
הכרות עם הנהלת המוסד ,יעדים ,ציפיות וקשרי גומלין עם קהילת כפר
שמריהו ורשפון.
 .3.2בית הספר היסודי ,המשותף – מיכל גוטליב-פרידור:
עדכון מפתיחת שנת הלימודים והערכות לשנת הלימודים תשע"ח.
 .3.3גני הילדים – שירי הרפז:
עדכון מפתיחת שנת הלימודים והערכות לשנת הלימודים תשע"ח.
 .3.4החינוך הבלתי פורמאלי:
 .3.4.1שבט ני"ר – סיון גולן
 .3.4.1.1עדכון מפתיחת שנת הפעילות
 .3.4.1.2תחזית מפעלי נוער לשנת הפעילות תשע"ז.
 .3.4.2פעילות ספורט בקהילה –
 .3.4.2.1איתי דקל – רכז הספורט
 .3.4.2.2תמיר ישבי – מנהל מועדון הספורט
 .3.4.3החינוך הבלתי פורמאלי – מנהלת מרכז וייל.
 .3.4.4השלמות על פעילות נוער – ליטל גבריאלי
 .3.5השלמות:
 .3.5.1שרות פסיכולוגי – דר' בוב צ'רניק
 .3.5.2עדכון כלנית – גב' לוסי שטיין
 .3.5.3חגיגות השמונים – עדכון מפי גב' פנינה רבינוביץ
 .3.6שאלות ושונות
 .3.7סיכום
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ראש המועצה מברך את הבאים ומציג את סדר היום .מצורפות מצגות מלוות של
אחדים מהמשתתפים.
בית החינוך המשותף חוף השרון – גב' עירית על-דור שפירא:
 .5.1עירית הציגה עצמה.
 .5.2שמחה על ההזדמנות לנהל את בית החינוך,
 .5.3מצאה צוות מקצועי ומחויב.
 .5.4מבקשת לקרב את קהילות כפר שמריהו ורשפון לקהילת בית החינוך.
 .5.5מבלי לפגוע בתוכנית ההומניסטיקה יינתן דגש למקצועות הראליים.
 .5.6שיתפה בתוכנית להכרות עם הבדואים בנגב.
 .5.7מודה על התמיכה.
בית הספר היסודי ,המשותף – מיכל גוטליב-פרידור:
 .6.1מצורפת מצגת.
 .6.2בשנת הלימודים תשע"ח צפויות שלוש כיתות א' ונערכים לכך.
 .6.3לקראת הכנת שנת הלימודים תשע"ח יישקל ביטול הספורט הימי .עם כל
התרומה ,העלויות גבוהות מאוד.
 .6.4עיכוב בבניית שש כיתות חדשות יחייב פתרון זמני לעוד שנה לפחות.
גני הילדים – שירי הרפז:
 .7.1עדכנה על המצב בתשע"ז .מצורפת מצגת.
 .7.2בשנת הלימודים תשע"ח כרמלה צפויה לחזור לגן רימון ומתוכנן גן חובה
אחד בלבד.
שבט ני"ר – סיון גולן
 .8.1רשומים כ 200-ופעילים כ .170-זה שיפור משמעותי ביחס לשנה קודמת.
 .8.2יש מצוקת מדריכים .המדריכים הפעילים מאוד מחויבים אך אם נדר אחד
מיד נוצר פער שקשה לאיוש.
 .8.3סיון גולן עדין פועלת לבד ,ללא רכז הדרכה .נפעל מול ההנהגה לקידום
מענה.
 .8.4מתוכננות פעולות בחנוכה .ב 20-לדצמבר ,בשעה  ,18:00מסע אורות מבית
הספר לבית העם ברשפון.
 .8.5בחנוכה מסעות
 .8.6פסטני"ר נקבע ל ,28.01.16-בבית העם ברשפון.
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 .9פעילות ספורט בקהילה –
 .9.1איתי דקל – רכז הספורט:
עדכן על פעילות ספורט בקהילה .מצורפת מצגת.
 .9.2תמיר ישבי – מנהל מועדון הספורט
עדכן על פעילות ספורט במועדון .מצורפת מצגת.
 .10החינוך הבלתי פורמאלי – מנהלת מרכז וייל.
 .10.1פנינה רבינוביץ הציגה את מכלול הפעילות החוגית בבית וייל וריכוז נתונים.
 .10.2בסה"כ יותר ממחצית הילדים באים מכפר שמריהו ומרשפון .הילדים
שאינם מכפר שמריהו משלימים למספר המאפשר מגוון חוגים.
 .11השלמות על פעילות נוער – ליטל גבריאלי
 .11.1נמשכת הפעילות ההסברתית להורים לפי שכבות גיל .עדין ההשתתפות
כינה רבה אך קיים גידול מתמשך במספר המשתתפים.
 .11.2התקיימה פגישה לבני הנוער עם בחור נקי .היה טוב אלא שהגיעו מעט בני
נוער.
 .11.3אנחנו מחויבים לבני הנוער ולכן חייבים למצוא רכז נוער ,המחויב למקום
ולתפקיד.
 .12השלמות:
 .12.1שרות פסיכולוגי – דר' בוב צ'רניק
 .12.1.1מלווה שתי גננות חדשות.
 .12.1.2מטפל פרטנית במספר ילדים.
 .12.1.3בינואר צפוי להצטרף עוד רבע תקן.
 .12.2עדכון כלנית – גב' לוסי שטיין
 .12.2.1סקרה את מגוון הפעילות בכלנית.
 .12.2.2בגן גפן הושלם הליך תצפיות ואיתור.
 .12.2.3תעביר רשימה של מורים לאנגלית ולמתמטיקה.
 .12.3חגיגות השמונים – עדכון מפי גב' פנינה רבינוביץ
 .12.3.1בשנת  2017נציין את שנת ה 80-לכפר שמריהו.
 .12.3.2ראש המועצה פועל להשיג  ₪ 200,000כחסויות להפקת אירוע
קהילתי.
 .12.3.3בימים הקרובים יצא זימון לוועדת היגוי רחבה ,לדיון על אופי
המופע.
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 .13שונות
 .13.1קרין טיסונה מבקשת שבימים בהם אין מדריכים לפעילות בשבט ני"ר
תמצא פעילות חלופית .חשוב לשמור על רצף.
 .13.2דנה מיצ'וניק מדגישה את החשיבות של עבודה נכונה עם שכבה ד' בשבט
ני"ר.
 .13.3סיון אבנרי ואחרים מדגישים את חשיבות גיוס רכז נוער.
 .13.4יעל לוי מבקשת להדגיש שכל פעילות חדשה ויוזמה מחויבת תמחור וכן
שאין להפריע אחד לשני.
 .14סיכום – דרור אלוני
 .14.1חוזר ומודה ל 30-התושבים ועובדי החינוך אשר לקחו חלק בדיון .המידע
רב .חשוב לנו מאוד לספק לילדים ולבני הנוער פעילות איכותית.
 .14.2מודה לרכזת שבט ני"ר ,סיון גולן ,על מנהיגותה ועל הגיוס הראוי של
חניכים פעילים בשבט .חשוב לנו מאוד לשמר את מספר המשתתפים
והעמיד דורות המשך ,לרבות מדריכים.
 .14.3מועדון הספורט היישובי משתבח ולאחרונה מצטרפים בני נוער למעגל
המתאמנים .צריך לשאוף שמועדון הספורט יהיה עוד מרכז אטרקטיבי
לילדים ,לבני נוער ולהורים.
 .14.4לאור ריבוי הפעילות חשוב לתאם בין כל הגורמים בכדי לא להפריע
ביזמות ולא לפגוע בסיכוי להצליח.
 .14.5תודה לוועדת משנה לנוער ,הפועלת ללא לאות לספק מענה לצרכים
הייחודים.
 .14.6ישיבת הוועדה הבאה נקבעה ליום שלישי 21 ,במרץ  ,2017בשעה ,19:00
באולם רכטר .אנא שריינו המועד.

בברכה

דרור אלוני
ראש המועצה המקומית
כפר שמריהו
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תפוצה:
 .1סיון אבנרי – חבר ודירקטור
 .2אניק זבליק – חברה ודירקטורית
 .3קרן אייל-קוטליצקי – חברה ודירקטורית
 .4דונדון קדר – חבר ודירקטור
 .5רו"ח יעל לוי – גזברית ודירקטורית
 .6אדר' אורלי כהן-מוס – מהנדסת המועצה ודירקטורית
 .7שוש אקהאוז – מנהלת מחלקת חינוך חוף השרון
 .8מיכאלה זיידנר – מנכ"ל וועדים רשפון
 .9דנה יגור – וועדת חינוך מושב רשפון
 .10מרב לרנר – וועדת חינוך מושב רשפון
 .11גלי בדש – יו"ר וועד הורים ביה"ס היסודי
 .12דנה מיצ'וניק – חברה בוועד ההורים
 .13אלעד חפץ  -חבר וועדת חינוך ,נוער וספורט
 .14חגית הולין – חברת וועדת חינוך ,נוער וספורט
 .15קרין טיסונה – חברת וועדת חינוך ,נוער וספורט
 .16תמר אייזן-גולדשטיין – חברת וועדת חינוך ,נוער וספורט
 .17מיכל גוטליב-פרידור – מנהלת ביה"ס היסודי
 .18שירי אביב – סגנית מנהלת ביה"ס היסודי
 .19דניאל דוידוביץ – יועצת בית הספר היסודי
 .20עירית על-דור שפירא – מנהלת בית חינוך משותף חוף השרון
 .21איתי דקל – רכז ספורט
 .22דר' בוב צ'רניק – פסיכולוג חינוכי
 .23ליטל גבריאלי – עו"ס נוער
 .24לוסי שטיין – מנהלת מרכז כלנית
 .25הדס בן-אהרון – ראש שבט ני"ר
 .26סיון גולן – מרכזת שבט ני"ר
 .27יעל חסון – מנהלנית ביה"ס וגזברית שבט ני"ר
 .28שירי הרפז – מנהלנית גני הילדים
 .29פנינה רבינוביץ – מנהלת מרכז וייל
 .30ערן רוה – מבקר פנים
 .31עו"ד אביבה לוי – יועמ"ש
 .32סיגל זוז – חברת המועצה המקומית
 .33עמירם אליאסף – חבר המועצה המקומית
 .34שי רז – חבר המועצה המקומית
 .35אלי ברכה – ראש המועצה המקומית חוף השרון
 .36נחשון רשף – יו"ר וועד מקומי רשפון
 .37אייל זילברסון – חבר המועצה המקומית
 .38שלומית ברק – מפקחת כוללת
 .39עדנה צימרמן – מפקחת גני ילדים
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