המועצה המקומית כפר שמריהו
ראש המועצה

לכב'

 26באפריל 2018
י"א באייר תשע"ח

_________________
(חברי ועדת חינוך ,דירקטוריון החברה העירונית והמשתתפים)

שלום רב,

הנדון :ועדת חינוך ,נוער וספורט של המועצה המקומית כפר
שמריהו ודירקטוריון החברה העירונית – סיכום דיון 24.04.18
 .1ועדת החינוך ודירקטוריון החברה העירונית לחינוך קיימו דיון ביום  24באפריל
 ,2018בשעה  ,20:00בחדר הדיונים ע"ש רכטר ,בבית לוין.
 .2השתתפו:
.2.1

סיון אבנרי – חבר ודירקטור

.2.2

אניק זבליק – חברה ודירקטורית

.2.3

קרין טיסונה – חברה

.2.4

תמר גולדשטיין  -חברה

.2.5

דונדון קדר – חבר דירקטוריון

.2.6

יעל לוי – דירקטורית

.2.7

גלי בדש – יו"ר וועד הורים ביה"ס היסודי

.2.8

מיכל גוטליב-פרידור – מנהלת ביה"ס היסודי

.2.9

יעל חסון – מנהלנית בית הספר היסודי

 .2.10דר' בוב צ'רניק – שפ"ח
 .2.11איתי דקל – רכז ספורט
 .2.12שירי הרפז – מנהלנית גני הילדים
 .2.13ליטל גבריאלי – עו"ס נוער
 .2.14ענת ציוני – ראש שבט ני"ר
 .2.15ירדן מנגוני – רכזת שבט ני"ר
 .2.16שוש אקהאוז – מנהלת מחלקת חינוך חוף השרון
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 .2.17מרב לרנר – נציגת מושב רשפון
 .2.18עו"ד דן שווץ – יועמ"ש
 .2.19דרור אלוני – יו"ר הוועדה ,דירקטור ,וראש המועצה המקומית
 .3נעדרו :
.3.1

אורלי כהן-מואס

.3.2

קרן אייל-קוטליצקי

.3.3

אלעד חפץ

.3.4

כרמית נופך-מוזס

.3.5

לוסי שטיין

 .4סדר יום מתוכנן:
.4.1

עדכון חצי שנה

.4.2

הערכות לתשע"ט

.4.3

שונות.

.4.4

סיכום

 .5ראש המועצה מברך את הבאים ומציג את סדר היום .הדיון מלווה במצגות.
.5.1

סדר היום לדיון יהיה:
 .5.1.1גני ילדים – עדכון – שירי הרפז
 .5.1.2בית הספר היסודי – עדכון – מיכל גוטליב-פרידור
 .5.1.3ספורט – עדכון – איתי דקל
 .5.1.4צופים – שבט ני"ר – עדכון – ירדן מנגוני
 .5.1.5שפ"ח – עדכון – דר' בוב צ'רניק
 .5.1.6סיכונים לנוער – עדכון – ליטל גבריאלי
 .5.1.7שונות

.5.2

חינוך קדם יסודי – גני ילדים – מציגה שירי הרפז
 .5.2.1גן רימון ,בניהול כרמלה זביב עם  30ילדים:
 .5.2.1.1בגן  19בנות ו 11-בנים.
 .5.2.1.2חגיגות  70למדינת ישראל – חגגו ברחבת הדשא ליד בית
וויל ,עם שירי נעמי שמר ,התקווה והפרחת בלונים.
 .5.2.1.3בגן תכנית ליבה מובנית ,ישנו קלסר מעקב התקדמות
אישי לכל ילד ,על מנת לתת מענה לקשיים ע"י תגבור
בתוך הגן או במרכז כלנית .פעמיים בשנה מתקיימים
מפגשים עם ההורים.
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 .5.2.1.4תכנית רצפים – בתיאום עם ביה"ס וגני החובה
המזינים הנוספים ובניהולה של יועצת ביה"ס
מתקיימת תכנית רצפים ,מאוד מוצלחת.
 .5.2.1.5ועדות ביה"ס – תלמידי ד' ו-ה' בתיאום מראש מגיעים
בימי שישי לפעילות משותפת עם ילדי הגן ,למשחקים
לימודיים ומשחקי יצירה .פעילות מעשירה וערכית.
 .5.2.1.6שפה דבורה – לימוד משלב לשוני גבוה באמצעות מילים
נרדפות ,פתגמים וביטויים.
 .5.2.1.7חשיבה חשבונית – הכרת העשרת הראשונה והשנייה,
סימנים גדול ,קטן .הכרת סימני החיבור והחיסור.
מניפולציות בחשבון ,חד ספרתי ודו ספרתי.
 .5.2.1.8שפ"ח – קיים ערוץ פתוח וישיר עם השירות
הפסיכולוגי ,תחושה של רוח גבית מקצועית להורים
ולצוות.
 .5.2.1.9חצר פעילה – משחקי מים ,דלגיות ,משחקי הרכבה
ועבודה עם חומרים שונים.
 .5.2.1.10קבלת האחר – לומדים לקבל את כולם ,מי שמוגבל
בדיבור ,בשמיעה או בתנועה.
 .5.2.1.11טיולים – מטיילים בחורשה בכל עונות השנה ,למידה
חווייתית בטבע.
 .5.2.1.12אווירה מאוד טובה בין אנשי הצוות ,ההורים והילדים.
 .5.2.2גן תאנה ,בניהול ענת ציוני עם  29ילדים:
 .5.2.2.1בגן  11בנות ו 18-בנים.
 .5.2.2.2חגיגות  70למדינת ישראל – חגגו בשירה וריקודים
ברחבת הכניסה לאשכול יחד עם ילדי גן גפן.
 .5.2.2.3קיימות – לפני חופשת הפסח צפו בהצגה בנושא קיימות
ושמירת הסביבה יחד עם ילדי גן רימון( .באדיבות
מחלקת אחזקה).
 .5.2.2.4תכנית רצפים – במהלך אפריל תתחיל תכנית רצפים
לילדי גן גפן במטרה שיכירו את צוות גן תאנה ואת
כיתת הגן .כמו כן ,ילדי תאנה ישתתפו בפעילויות בגן
רימון.
 .5.2.2.5מנתחת התנהגות – בתחילת מרץ הוכנסה לגן מנתחת
התנהגות לבקשת הצוות וההורים על מנת שתסייע להן
ביצירת תחושת מוגנות לילדי הגן .המנתחת ,אורית
קסוטו ערכה תצפיות באישור ההורים ובנתה לצוות
ולילדים תכנית עבודה .היא תלווה אותם עד סוף מאי.
(מימון הפעילות מתקציב הגן ומתקציב אחזקת
האשכול).
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 .5.2.2.6ועדות שילוב – לקראת המעבר לגן חובה יתקיימו 3
ועדות שילוב.
 .5.2.3גן גפן בניהול אפרת בן-סימון עם  33ילדים
 .5.2.3.1בגן  20בנות ו 13-בנים.
 .5.2.3.2חגיגות  70למדינת ישראל – הוקם קיר טיולים עליו
תולים תמונות של ילדי הגן מטיילים בארץ יחד עם
משפחותיהם.
 .5.2.3.3זמר עברי – הקלסר המזמר של ילדי גן גפן ,תכנית
שנתית בה כל ילד בוחר שיר בעברית בעל משלב לשוני
גבוה ,שהמשפחה והוא אוהבים ,מגישים אותו מודפס
ועם דיסק צרוב ומלמדים אותו בגן .לומדים על המחבר
ועל הזמר .הילדים אוהבים מאוד את הפעילות.
 .5.2.3.4שפ"ח – שיתוף פעולה מדהים עם עינת נאה כשר.
לעומת זאת ,ישנו קושי רב בהפעלת גורמי רווחה כאשר
מדובר בילדי חוץ.
 .5.2.3.5אורח חיים בריא – הגן הוא גן מקדם בריאות ,אוכלים
הרבה ירקות ופירות ,רק לחם מלא ,לא מביאים אוכל
מהבית .שותים רק מים .הארוחות הן מזנון בו הילדים
עצמאיים.
 .5.2.3.6גן מטייל – הגן יוצא פעם בשבוע לטיול ,במסגרת
פעילות זו התקיים יום שיא בשישי האחרון ,טיול
הורים וילדים בשמורת שער פולג לאורך הנחל .הילדים
חפשו חרקים ופרחים והגדירו אותם
 .5.2.4מופעל צהרון רב גילאי בניהול אתגרים.
 .5.2.5גן אור (פרטי) פועל בשלוש כיתות גן לפעוטון.
 .5.2.6צפי לתשע"ט:
 .5.2.6.1יפעלו  3גני ילדים ממלכתיים ו 3-פעוטונים פרטיים
מהם אחד לבני שלוש.
 .5.2.6.2הצפי לשנת הלימודים הבאה ע"פ רישום עדכני:
 .5.2.6.2.1גן גפן –  26ילדים.
 .5.2.6.2.2גן תאנה –  26ילדים( .צפי ל)30-
 .5.2.6.2.3גן רימון –  25ילדים( .צפי ל)30-
 .5.2.6.3בהחלטת מועצה לא יתקבלו לגן גפן ילדים מישובים
אחרים.
 .5.2.6.4בפעוטונים אשר יפעלו בגנים זית ,חיטה ותמר בניהול
אורן סטליק יהיו  70ילדים.
 .5.2.6.5שני גנים לגילאי  1.5-3וגן נוסף לגילאי  3-4בפיקוח
משרד החינוך.
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 .5.2.6.6הצהרון ינוהל ע"י סיון נוריאל בשם חברת "אתגרים",
לפי המתווה הקיים.
.5.3

בית הספר היסודי – עדכון – מיכל גוטליב-פרידור
 .5.3.1ביקורים בבית הספר:
 .5.3.1.1הנהלת בית הספר האמריקאי
 .5.3.1.2אגף חינוך מועצה אזורית 'לב השרון'
 .5.3.1.3סטודנטים לחינוך גופני ,סמינר הקיבוצים
 .5.3.1.4מנהלת אגף חינוך יסודי
 .5.3.1.5יום פתוח להורי שכבת א' תשע"ט
 .5.3.2ציון מועדים וחגים
 .5.3.2.1טקסי מצטייני החודש
 .5.3.2.2ט"ו בשבט וסיום מחצית
 .5.3.2.3יום המורה
 .5.3.2.4פורימון בית ספרי
 .5.3.2.5פסח – סדר בית ספרי ואפיית מצות
 .5.3.2.6יום הזיכרון לשואה ולגבורה
 .5.3.2.7יום הזיכרון לחללי מערכות ישראל
 .5.3.2.8המרוץ ליזמות
 .5.3.3תחרויות וטורנירים
 .5.3.3.1קט רגל בנים ובנות
 .5.3.3.2טורניר כדורשת
 .5.3.3.3תחרויות אתלטיקה
 .5.3.4שיתופי פעולה:
 .5.3.4.1כנס מקהלות מועצה אזורית חוף השרון
 .5.3.4.2פרלמנט הילדים
 .5.3.4.3פרלמנט ירוק
 .5.3.4.4צעדת חוף השרון
 .5.3.4.5בשבילי חוף השרון
 .5.3.4.6פרויקט זה"ב ברשפון
 .5.3.4.7יום פתוח בתיכון חוף השרון
 .5.3.4.8פעולות צופים בביה"ס
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 .5.3.5ניהול עצמי – עדכון סטאטוס
 .5.3.5.1חשבון בנק נפתח
 .5.3.5.2ישיבת קביעת נהלים
 .5.3.5.3היעדר תקשורת מול גזברות
 .5.3.5.4בהיעדר שת"פ עם הגזברות  -שוקלת לוותר
 .5.3.6סייעות אישיות – עדכון סטאטוס
 .5.3.6.1סייעות חוף השרון מועסקות על ידי המועצה האזורית
בתנאי העסקה טובים מאלה של הסייעות המועסקות
על ידי החברה העירונית לחינוך.
 .5.3.6.2לאחר בדיקה ,לא אושרה העברת סייעות כפר שמריהו
להעסקה על ידי המועצה האזורית חוף השרון
 .5.3.6.3בפועל קיימים שני מעמדות בקבוצת הסייעות
 .5.3.7צפי תלמידים תשע"ט
 372 .5.3.7.1תלמידים ב 14-כיתות אם:
 .5.3.7.2התפלגות חזויה:
.5.3.7.2.1

שכבה א' –  75תלמידים ב 3-כיתות

.5.3.7.2.2

שכבה ב' –  56תלמידים ב 2-כיתות

.5.3.7.2.3

שכבה ג' –  52תלמידים ב 2-כיתות

.5.3.7.2.4

שכבה ד' –  61תלמידים ב 2-כיתות

.5.3.7.2.5

שכבה ה' –  56תלמידים ב 2-כיתות

.5.3.7.2.6

שכבה ו'  72 -תלמידים ב 3-כיתות

.5.3.7.2.7

הערה :בשכבה ו' כתה לא תקנית.

 .5.3.8בית הספר של הקיץ יבוצע כבשנים קודמות:
 .5.3.8.1רכז :ברי דדון
 .5.3.8.2מנהלה :יעל חסון
 .5.3.8.3צוות :מורים וסייעות מבית הספר
 .5.3.8.4קהל יעד :כיתות א'-ג' וילדי גני החובה
 .5.3.8.5עלות לתלמיד בית הספר₪ 450 :
 .5.3.8.6עלות לילד מגן חובה₪ 1,300 :
 .5.3.8.7שעות פעילות13:00 – 08:00 :
 .5.3.8.8תחילת הרשמה :מאי 2018
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 .5.3.9פיתוח:
 .5.3.9.1החלפת שלושה מבנים יבילים – בהובלת מהנדסת
המועצה
 .5.3.9.2הצטיידות הכיתות – צריך לקבוע מקור תקציבי
.5.4

ספורט בקהילה – רכז הספורט – איתי דקל:
 .5.4.1מסע אופניים לאורך נחל אלכסנדר הורים וילדים אשר תוכנן ל-
 ,09.03.18בוטל בשל תת-רישום.
 .5.4.2צעדת הבנים ה 45-תתקיים בבקר יום שבת  28באפריל  .2018אנו
נערכים לכ 700-משתתפים.
 .5.4.3אולימפיאדת הילדים מתוכננת לל"ג בעומר ,03.05.18 ,במכון
ווינגייט.
 .5.4.4טריאתלון כפר שמריהו ה 8-לילדים מתוכנן ל 12-במאי .2018
נערכים לכ 2,500-אורחים.
 .5.4.5טורניר כדורגל בוגרים מתוכנן ל 02-ביוני .2018
 .5.4.6מועדון כושר לילדים בימי ג' לגילאי  10 - 8בשיתוף מועדון
הספורט .כולל:
 .5.4.6.1ריצה
 .5.4.6.2כושר גופני וחדר כושר לילדים
 .5.4.6.3פעילות ספורט חווייתית מהנה (מתנפחים ,טעימות
ענפי ספורט :טניס ,טריאתלון ,שחייה ועוד).
 .5.4.6.4הערה :אינו מתנגש עם הצופים
 .5.4.7קבוצת כדורסל לנשים מעל גיל  21בשיתוף רשפון לא מתקיים בכל
מיני סיבות.
 .5.4.8פעילות קהילתית מתוכננת:
 .5.4.8.1ארוע שבועות -הפנינג ספורט מתוכנן ל 05-במאי .2018
 .5.4.8.2חוויה אולימפית כיתות ו' ,בחסות המועצה מתוכנן ל-
 28במאי .2018
 .5.4.8.3יום ההליכה הבין לאומי מתוכנן לאוקטובר – 2018
יוזמנו הורים
 .5.4.8.4טורניר קט רגל לבוגרים ולנוער מתוכנן ליוני .2018
 .5.4.8.5יום ספורט יישובי בחופשת הקיץ ,בשיתוף בית הספר
של הקיץ ,מתוכנן ליולי .2018
 .5.4.9מועדון אופניים כיתות ה' בבית ספר יחדש פעילותו בתשע"ט.
 .5.4.10חידוש פעילות שחייה לתלמידי כיתות ב' בתשע"ט .יש התלבטות
לגבי מיקום ועלות.
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 .5.4.11מתקני ספורט לקהילה:
 .5.4.11.1מגרש קט-רגל לשימוש בית הספר ,קהילה ומרכז וייל
(באחריות בית הספר) .דרושה החלפת הדשא הסינטטי.
מתוכנן שיקום באוגוסט  ,2018במימון מפעל הפיס.
 .5.4.11.2מגרש כדורסל בבית וייל -דרושה החלפת פרקט  -יוחלף
ב 2019-בתנאי שיוקצה תקציב ממפעל הפיס .אומדן כ-
 500,000ש"ח
 .5.4.11.3מגרש כדורסל מקורה בבית הספר – פעיל.
 .5.4.11.4מסלול ריצה  60מ' אתלטיקה
 .5.4.11.5מתקני מועדון הספורט :מגרשי טניס ,בריכה ,חדר
חוגים
 .5.4.11.6מגרש מיני פיצ' בסמוך למועדון הספורט וpump -
 truckלאופניים (חדש).
.5.5

צופים – שבט ני"ר – עדכון – ירדן מנגוני
 .5.5.1רשומים לשבט כ 200-חניכים,
 .5.5.2יצאו לטיולי פסח  154חניכים.
 .5.5.3השכבה הבוגרת יוצאת לסמינר ב 02-03-במאי ,בו ייפתח תהליך
הערכות למפעל הקיץ השבטי.
 .5.5.4בחודש יוני צפויים להתקיים יום צופה וסמינר לשכבת י"א
שיסתיים בפאנל שנת שירות ,מכינות וגיוס משמעותי לכל נוער
כפר שמריהו ורשפון.
 .5.5.5פעילות בקהילה:
 .5.5.5.1צעדת הבנים,
 .5.5.5.2מפגש נוער י'-י"ב,
 .5.5.5.3הפנינג ביה"ס חוף השרון,
 .5.5.5.4פעילות שבועות בביה"ס היסודי,
 .5.5.5.5יום הוקרה לתנועות הנוער חוף השרון.
 .5.5.6קשיים:
 .5.5.6.1גיוס ציוד לשבט לקראת הקיץ,
 .5.5.6.2שיפוץ המבנה/מעבר למבנה חדש.

.5.6

שפ"ח – עדכון – דר' בוב צ'רניק
 .5.6.1בעקבות שיח בין הגננות ,ההורים ,השפ"ח והפיקוח נערכו
להתערבות בגיל הרך:
 .5.6.1.1הרצאה לכלל הורי גני הילדים בנושא סמכות הורית
לילדי הגן

קרן היסוד  13כפר שמריהו  * 46910טל'  * 09-9506699נייד dror@kfar.org.il * 054-4301040
www.kfar-shemaryahu.muni.il
עמוד  8מתוך 10

המועצה המקומית כפר שמריהו
ראש המועצה

 .5.6.1.2התערבות של מנתחת התנהגות במטרה לבנות תכנית
לעיצוב התנהגות
 .5.6.1.3מיפוי צרכים של ילדים והפניות לקבלת תמיכות
שונות לשנה''ל הבאה (גננת משלבת ,מורת שילוב בבית
הספר ,טיפול רגשי).
 .5.6.1.4יעוץ שוטף לגננות ולצוות הגנים בקשיים העולים ,הן
בנושאים מערכתיים והן בנושאים הקשורים
לילדים ספציפיים
 .5.6.1.5תצפיות
 .5.6.1.6יעוץ להורים
 .5.6.2השפ"ח עוקב ומעורב בסוגיית מניעת אובדנות ,כפי שהנושא עולה
כעת לסדר היום בעקבות האירועים בישוב השכן.
.5.7

סיכונים לנוער – עדכון – ליטל גבריאלי
 .5.7.1במועצה האזורית חוף השרון התמודדו לאחרונה עם סוגיית
אובדנות בקרב בני נוער.
 .5.7.2צוות העו"ס מעורב ופועל באופן יזום להדרכה ולהסברה.
 .5.7.3חשוב מאוד לשתף את ההורים בצורך להתריע על כל "דגל אדום"
שמונף.

.5.8

התייחסויות ושונות:
 .5.8.1גב' שוש אקהאוז – מנהלת אגף החינוך במועצה האזורית חוף
השרון:
 .5.8.1.1עדכנה על אירועי האובדנות והטיפול המועצתי
והקהילתי.
 .5.8.1.2מברכת על שיתוף הפעולה עם בית הספר היסודי .בקיץ
תיפתח קייטנה מדעית בבית ספר וייצמן ,בית יהושע,
אליה מוזמנים ילדי כפר שמריהו.
 .5.8.2אניק זבליק – נושא מעבר בית הספר לניהול עצמי נקבע על ידי
המועצה והוא מחייב .לא עולה על הדעת שהעדר תקשורת בין
מנהלת בית הספר לגזברית ימנעו זאת.
 .5.8.3קרין טיסונה – מבקשת לוודא שקליטת ילדי חוץ בגני הילדים לא
תפגע באיכות הלמידה של ילדי כפר שמריהו.

 .6סיכום ראש המועצה:
.6.1

מודה לחברות ולחברים אשר הגיעו לדיון.

.6.2

אנו נמצאים במחצית שנת לימודים וכבר נערכים לשנת הלימודים הבאה.

.6.3

האתגרים לבית הספר הם:
 .6.3.1מעבר לניהול עצמי – שנת הלימודים תשע"ט צריכה להיפתח
לאחר מעבר מלא.
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 .6.3.2על בית הספר להכין תוכנית עבודה מתוקצבת לשנת הלימודים
תשע"ט ולהשלים מערכת נהלי רכש.
 .6.3.3בינוי של שלושה מבנים יבילים ,כמרחב למידה לכיתות א'.
 .6.3.4שילוב התוכניות של בית ספר של החגים ובית הספר של הקיץ וכל
התוכניות הקבועות והזמניות בתוך המערכת הבלתי פורמאלית.
.6.4

האתגרים לגני הילדים:
 .6.4.1לנוכח החלטה שלא לקלוט ילדי חוץ ,המועצה תידרש למימון
נוסף לחינוך לגיל הרך.
 .6.4.2תהייה התמודדות מול גן אור .צריך להקפיד על איזון נכון.

.6.5

ספורט:
 .6.5.1איתי עושה עבודה מעולה בשת"פ מועדון הספורט והמועצה
האזורית חוף השרון .ישר כח
 .6.5.2אנו עומדים מול שני אתגרים:
 .6.5.2.1צעדת הבנים
 .6.5.2.2אליפות הטריאתלון לילדים.

.6.6

שבט ני"ר
 .6.6.1זכינו להנהגה רעננה ,המובילה את השבט להישגים .תודה לעושים
במלאכה.
 .6.6.2הערכות למפעל הקיץ – לנוכח המעבר לאתר חדש ,יש לבחון את
כל ההשלכות.

.6.7

הפגישה הבאה מתוכננת ליום שלישי 28 ,באוגוסט  ,2018בשעה ,20:00
בחדר הישיבות ע"ש רכטר .פגישה אחרונה ומסכמת למועצה הנוכחית.
תודה מקרב לב למשתתפי הדיון

דרור אלוני
ראש המועצה המקומית
כפר שמריהו

העתקים:
חברי המועצה המקומית כפר שמריהו
אלי ברכה – ראש המועצה האזורית חוף השרון
משרד החינוך  -מחוז ת"א  -גב' עדנה צימרמן
משרד החינוך  -מחוז ת"א  -גב' שלומית ברק
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