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 תמוז תשע"דב' א            

 לכב'
 

_________________ 

 (והמשתתפים חינוך בשרון וןידירקטור, )חברי ועדת חינוך

 

 שלום רב,

 

של המועצה המקומית כפר וספורט  , נוערחינוךועדת הנדון: 
 .41.64.4   סיכום דיון מיום  – החברה העירוניתודירקטוריון  שמריהו

 יוניב 90דיון ביום  וקיימ החברה העירונית לחינוךהחינוך ודירקטוריון ועדת  .8
 .הדיונים ע"ש רכטר, בבית לויןבחדר  89044בשעה  9480

 השתתפו0 .9

 חבר ודירקטור –גדעון קידר  .9.8

 ודירקטורחבר  – סיון אבנרי .9.9

 ודירקטוריתחברה  –אניק זבליק  .9.4

 ודירקטוריתחברה  –קוטליצקי -קרן אייל .9.0

 וועד הוריםיו"ר חברה ו – מוזס-כרמית נופך .9.9

 חברה -חגית הולין  .9.1

 דירקטור בחינוך בשרון –יעל לוי  .9.2

 ביה"ס היסודימנהל  – דר' אלכס שניידר .9.1

 סגנית מנהל ביה"ס –שירי אביב  .9.9

 מרכז כלניתמנהלת  –לוסי שטיין  .9.84

 רכז ספורט –איתי דקל  .9.88

 רכזת קשרי קהילה – יוספה כהן .9.89

 מנהלנית ביה"ס –יעל חסון  .9.84

 וועדת חינוך מושב רשפון –גב' ללי דוד  .9.80

 שבט ני"רמרכז  –עדיקא אביב  .9.89

 שבט ני"רמרכזת  –עמרני יעל  .9.81
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 וראש המועצה המקומיתהוועדה, דירקטור,  יו"ר –דרור אלוני  .9.82

 יועמ"ש –עו"ד איילת אלה  .9.81

 שיועמ" –אביבה לוי עו"ד  .9.89

 ת הדיון0ומטר .4

 ד"שנת הלימודים תשעסיכום  .4.8

 תשע"ה לשנת הלימודיםהערכות  .4.9

 שונות .4.4

 0ד"שנת הלימודים תשעסיכום  .0

 0הילדיםגני  .0.8

 יםאשכול גני הילד הלימודים נפתחה במתחםשנת  .0.8.8

 תלמידים 94 –סימון -גן גפן, בהנהלת אפרת בן .0.8.8.8

 תלמידים 91 –גן תאנה, בהנהלת ענת ציוני  .0.8.8.9

 תלמידים 89 –גן רימון, בהנהלת כרמלה זביב  .0.8.8.4

 אניטה טרי האוס –גן חיטה  .0.8.8.0

 אניטה טרי האוס –גן תמר  .0.8.8.9

 אניטה טרי האוס -גן זית  .0.8.8.1

 ריקי גיא –מנהלנית  .0.8.9

 שרון שביט –אב בית  .0.8.4

 0הספר היסודיבית  .0.9

א' עם כתה כיתות אם.  84-תלמידים ב 499הספר לומדים בבית  .0.9.8
 כיתות. 4-תלמידים ב 29

 כל המבדקים היו פנימייםהשנה  -ב "מיצמבדקי  .0.9.9

פ עם המחלקה לעיצוב תעשייתי להשבת "שת –שנקר פרויקט  .0.9.4
 סביבת הלמידה.

 רבים של משרד החינוך ועת הדעת.ביקורים  .0.9.0

בעיקר . מאזנתועל הסגל על תוכנית הטמעת התקשוב, פבצד  .0.9.9
 ספורט ואומנות.

 0כיתה ו' נערכים לעבור לחטיבות הבינייםבוגרי  .0.9.1

 14% -חוף השרון ב "לחט .0.9.1.8

 94% –יד גיורא ב "לחט .0.9.1.9

 80% - אחרים .0.9.1.4

 סוף השנה יחנך מגרש הספורט החדש.לקראת  .0.9.2

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


 המועצה המקומית כפר שמריהו
 ראש המועצה

 dror@kfar.org.il*     490-0448404*  נייד   49-9941199*  טל'  01984כפר שמריהו  84קרן היסוד 
www.kfar-shemaryahu.muni.il 

 9 מתוך 4 עמוד

 0ספורט .0.4

טניס,  י תוספת"ע נוך הגופניהעצמת החי 0הספר היסודיבבית  .0.4.8
 .אופנייםו שחייה, ימאות

 אירועי ספורט0  .0.4.9

 יום ספורט קהילתי .0.4.9.8

 צעדת הבנים .0.4.9.9

 טריאתלון לילדים תחרותי ועממי .0.4.9.4

. ס"את תלמידי ביהבימי הלימוד הספורט החדש ישמש מגרש  .0.4.4
 .ובני נוער קבוצות ,ל מרכז וויילהצהרים חוגים שאחר 

 0לפגרת הקיץהערכות  .0.0

 0ל החופש הגדולס ש"ביה .0.0.8

 אלכס שניידר. 'ביולי, בניהול דר 98 – 48-ביתקיים  .0.0.8.8

 ב'-תלמידי כיתות א' ו 840רשומים  .0.0.8.9

 .רימוןן תלמידי ג 94-כצרפנו  .0.0.8.4

 קייטנות. התתקיימנ הילדיםגני ב .0.0.9

 תשע"ה לשנת הלימודיםהערכות  .9

 0ילדיםגני  .9.8

 ילד בכל גן. 44ממוצע שלושה גני ילדים. נפעיל  .9.8.8

-מלה זביב, ענת ציוני ואפרת בןכר 0גני הילדים נשארותמנהלות  .9.8.9
 סימון. 

 בן טוב.דלית  –משלימה גננת  .9.8.4

 לגיוס סייעות.נערכים  .9.8.0

 חשיבה מדעית לגן רימון ולכתה א.תוכנית בתחום  .9.8.9

 לגנן רימון ולגן תאנה. גוגלהמידע מערכת  .9.8.1

 תוכנית ללימודי מדע וטכנולוגיה לגן טרום חובה וגן חובה. .9.8.2

 0בתחומים הבאים שת"פ עם ביה"ס .9.8.1

 ייעוץ .9.8.1.8

 ספורט .9.8.1.9

 מוזיקה .9.8.1.4

 בעלי חיים וחקלאות .9.8.1.0
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 0"כלנית"מרכז  .9.9

 צריך לפעול כמרכז רווח.ז המרכ .9.9.8

 הוא מספק.ים, שיהחברת שירותיםהון התרחבות במגותהייה  .9.9.9

 0ס היסודי"ביה .9.4

 כיתות אם. 84-תלמידים, ב 494-הספר ילמדו כבבית  .9.4.8

 מורים מתחלפים.מספר  .9.4.9

 0חדשים בתחום העשרהנושאים  .9.4.4

 .(במקביל לגן רימון)מדעית לכיתות א' חשיבה  .9.4.4.8

 .ו'-לכיתות ה' ו (debate) שיגושיח תרבות  .9.4.4.9

 באישור פרוגרמה של משרד החינוך.תלוי  –חדש בינוי  .9.4.0

 0ר"נישבט  .9.0

 ברכות.עמרני נבחרה לעובדת מצטיינת בהנהגת שרון דרום. יעל  .9.0.8

ם אינה מספקת וגילהתשתית מסיים תקופה לא קלה. השבט  .9.0.9
 מקשה לרכז חניכים.המדריכים  הצעיר

שיעור  שבמהלך השנה לא הייתה השתתפות גבוהה.,למרות  .9.0.4
בשיא של כל הזמנים, יותר מדובר הנרשמים למפעל הקיץ גדול. 

 .894-מ

הרכזים, יעל עמרני ואביב עדיקא צפויים לסיים את תפקידם שני  .9.0.0
 בסוף הקיץ וטרם אותרו מחליפים.

 0ספורט .9.9

ת הבנים, אליפות הטריאתלון ופעילות ספורט את צעדנקיים  .9.9.8
 בקהילה.

 תוכנית למגרש הספורט.תוכן  .9.9.9

 תוכנית הרכיבה באופניים.תורחב  .9.9.4

תעודכן רק אם ימצא לכך מימון ממשרד לספורט אב התוכנית  .9.9.0
 הספורט.

 סיכום0 .1

 . אשר הגיעו לדיון ראש המועצה מודה לחברים .1.8

 0מודים הראשונה באשכול גני הילדיםהלישנת  .1.9

 תה שנת למידה. היי .1.9.8

פ עם ההורים ועם "גני הילדים קיימו פעילות עשירה בשתשלושת  .1.9.9
 ס."ביה

חלטנו לצאת למכרז הצהרונים היה קצת בעייתי ולכן הנושא  .1.9.4
 ה."לקראת תשע
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הלימודים הבאה יהיו כשלושים תלמידים בכל גן ונערך עם בשנת  .1.9.0
 צוות יותר גדול.

 ויוצר דמויות מוכרות מתהליך המעבר. ס חשוב"פ עם ביה"השת .1.9.9

לתקן ליקויים משנת הבדק ולהמשיך התחזוקה טובה. יש רמת  .1.9.1
 במדיניות של תיקון מידי.

 0להתחדש בכמה תחומיםלינו עומח. הספר גדל וצבית  .1.4

 הוראת המדעים חייב להמשיך ולהתפתח.נושא  .1.4.8

כ מצא "ים וההורים ובסהס קיים מערכת מישוב עם התלמיד"ביה .1.4.9
זאת, על בסיס ההכרות מרות ל ומי העשרה.חשביעות רצון מת

 חא חובה של שיו' נוש-והבנת הצרכים, הכנסנו השנה בכיתות ה' ו
 ספק שמדובר במיומנות נדרשת.ין א .גושי

על המעורבות  (ו'-העולים ל)את הורי תלמידי כיתות ה' מברך  .1.4.4
 ובנים.בנות  –ה בהכנת תוכנית הערכים לבנות מצוו

יש ועלות התחזוקה הולכת וגדלה.  ס ישנה מאוד"ביהתשתית  .1.4.0
יעזבך  –יום תעזבנו לתת תשומת לב רבה לטיפול היום יומי. 

 יומיים.

 תה את הדיון.וויב המצגת אשר ל"מצ .2

 

 תודה מקרב לב למשתתפי הדיון.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ב קובץ מצגת4"מצ
 
 
 
 
 

 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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