המועצה המקומית כפר שמריהו
ראש המועצה

לכב'

 88בינואר 5489
כ' בטבת תשע"ה

_________________
(חברי ועדת חינוך ,דירקטוריון החברה הכלכלית והמשתתפים)

שלום רב,

הנדון :ועדת חינוך ,נוער וספורט של המועצה המקומית כפר
שמריהו ודירקטוריון החברה העירונית – סיכום דיונים
 11.81.82ו88.18.81-
 .8ועדת החינוך ודירקטוריון החברה העירונית לחינוך קיימו דיון ביום  51בדצמבר
 5480 5480בשעה  89044ודיון המשך ביום  88.48.89בחדר הדיונים ע"ש רכטר,
בבית לוין.
 .5השתתפו0
.5.8

סיון אבנרי – חבר ודירקטור

.5.5

אניק זבליק – חברה ודירקטורית

.5.4

קרן אייל-קוטליצקי – חברה ודירקטורית

.5.0

כרמית נופך-מוזס – חברה

.5.9

לימור ברכה – נציגת וועדת חינוך מושב רשפון

.5.1

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

.5.2

דר' אלכס שניידר – מנהל ביה"ס היסודי

.5.1

שירי אביב – סגנית מנהל ביה"ס היסודי

.5.9

יוספה כהן – רכזת קשרי קהילה

 .5.84יעל חסון – מנהלנית ביה"ס
 .5.88לוסי שטיין – מנהלת מרכז כלנית
 .5.85איתי דקל – רכז ספורט
 .5.84דר' בוב צ'רניק – פסיכולוג חינוכי
 .5.80שירי הרפז – מנהלנית גני הילדים
 .5.89איזי שפירא – רכז נוער
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 .5.81נעמה פורת – מרכזת שבט ני"ר
 .5.82רו"ח יעל לוי – גזברית ודירקטור
 .5.81ערן רוה – מבקר פנים
 .5.89שוש אקהאוז – מנהלת מחלקת חינוך מועצה אזורית חוף השרון
 .5.54דרור אלוני – יו"ר הוועדה ,דירקטור ,וראש המועצה המקומית
 .4מטרות הדיון0
.4.8

סיכום פעילות .5480

.4.5

דיווח על פעילות מתחילת שנת לימודים תשע"ה.

.4.4

הצגת סיכום תקציב  5484ואישור דוחות כספיים.

.4.0

אישור תקציב  5489לחברה העירונית.

 .0סדר הדיון0
.0.8

סבב הכרות ונוכחות

.0.5

גני הילדים – עדכון

.0.4

בית הספר היסודי – עדכון

.0.0

החינוך העל-יסודי  -עדכון

.0.9

שבט ני"ר – עדכון

.0.1

הספורט בכפר שמריהו  -עדכון

.0.2

דו"ח כספי  – 5484גזברית המועצה

.0.1

תקציב החברה הכלכלית  – 5489בוצע בדיון השני

.0.9

שאלות והבהרות

 .9גני הילדים ומרכז העצמה0
.9.8

שישה גני ילדים פועלים באשכול השנה.
 .9.8.8שלושה גני מועצה ושלושה גנים בינלאומיים.
 .9.8.5בגני הילדים שלנו 0גפן ,תאנה ורימון 12 - 0ילדים .צפי לשנה
הבאה כ.14-
 .9.8.4בגני הילדים של "אניטה טרי האוס" 91 - 0ילדים.
 .9.8.0בגני הילדים שני צהרונים ,המופעלים עבורנו ע"י אפטר סקול.
 .9.8.9חידושים0
 .9.8.9.8תוכנת גוגלה בגן רימון ובגן תאנה
 .9.8.9.5תוכנית העשרה במדעים בגן רימון ובגן תאנה
 .9.8.9.4תוכנית מזון בריא בגן גפן.
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.9.5

גני הילדים חגגו את מסיבות החנוכה בצורה מוצלחת מאוד.

.9.4

שני שירותים נוספו השנה למרכז כלנית0
 .9.4.8יעוץ זוגי ומשפחתי מטעם מכון קלייר רבין.
 .9.4.5שעורי הכנה לבגרות בלשון.

.9.0

ליקויים טכניים מההקמה0
 .9.0.8דלתות ראשיות אינן נסגרות היטב.
 .9.0.5מערכת שמע.

 .1בית הספר היסודי – דר' אלכס שניידר ,מנהל ביה"ס0
.1.8

בבית הספר לומדים השנה  400תלמידים ב 84-כיתות (שכבה ב' ב 4-כיתות
אם)0
 .1.8.8כפר שמריהו 94%
 .1.8.5רשפון 41%
 .1.8.4גליל ים 84%
 .1.8.0אחר 84%

.1.5

השנה הייתה ירידה קטנה במספר הלומדים אך בשנה הבאה צפוי גידול ב-
 1%ל.411-

.1.4

מנהל ביה"ס ,דר' שניידר הציג את מבנה ביה"ס ואת היעדים.

.1.0

הוצגו רשימת הטיולים הבית ספרית ותוכניות העשרה.

.1.9

סיום מחצית ראשונה ב.44.48.89-

.1.1

אירועים צפויים0
 .1.1.8ביקור מנהלת מחוז ת"א 41.48.89
 .1.1.5תרגיל התגוננות ארצי 81.45.89

 .2בחינוך העל יסודי0
.2.8

אנו מעודדים את בני היישוב להמשיך ביחד לבית חינוך חוף השרון.

.2.5

שיעור בני כפר שמריהו בבית חינוך חוף השרון מסך המחזור0
 .2.5.8חט"ב 92%
 .2.5.5חט"ע 58%
 .2.5.4בשתי החטיבות 49%
 .2.5.0בשבועות הקרובים יגיע צוות מבית חינוך חוף השרון למפגש בלתי
אמצעי עם תלמידי כיתות ו' להסברה.

.2.4

ברשפון ובגליל ים שעור הבוחרים בחינוך על יסודי בהרצליה גדול יותר
מאשר בכפר שמריהו.
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 .1ספורט – איתי דקל ,רכז ספורט0
.1.8

.1.5

איתי דקל סוקר את מגוון הפעילויות0
.1.8.8

שיעורי טניס לשכבות א'-ד'

.1.8.5

מועדון אופניים – שכבת ה'

.1.8.4

ימאות – שכבת ו'

.1.8.0

יום ההליכה העולמי – בחוף הים

.1.8.9

יום הבטיחות הלאומי – אופניים

.1.8.1

טורנירים בהפסקות

.1.8.2

אירוח גדוד תבור – יום ספורט

.1.8.1

כדורשת נשים

.1.8.9

פרחי ספורט

.1.8.84

כרטיס אישי בספורט

אירועי ספורט מתוכננים0
.1.5.8

יום המשפחה

.1.5.5

צעדת הבנים

.1.5.4

טריאתלון לילדים תחרותי ועממי

.1.5.0

מרוץ רשפון

 .9דוחות כספיים 05484
.9.8

גזברית המועצה ורואה החשבון של החברה הציגו את הדו"חות (מצ"ב).

.9.5

הדוחות אושרו ויובאו לידיעת האספה הכללית – מליאת המועצה
המקומית כפר שמריהו.

 .84תקציב 05489
 .84.8תקציב החברה מורכב מהעברות משרד החינוך ,המועצה המקומית כפר
שמריהו ,מהעברות המועצה האזורית חוף השרון ,ומתשלומי הורים.
 .84.5מליאת המועצה המקומית כפר שמריהו אישרה את סכום התמיכה.
המועצה האזורית חוף השרון ,נכון למועד הדיון ,איננה מעבירה את
התקציב עבור תלמידי רשפון וגליל ים.
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 .84.4בשל השעה המאוחרת הדיון נערך בנפרד לחברי דירקטוריון החברה
עירונית ביום 088.48.89
 .84.0להלן העיקרים0
.84.0.8

תקציב ביה"ס היסודי -

₪ 4,012,444

.84.0.5

תקציב גני הילדים -

₪ 5,408,444

.84.0.4

תקציב ספורט -

₪ 414,444

.84.0.0

תקציב כלנית -

.₪ 984,444

 .81.2.1סה"כ תקציב החברה -

.₪ 6,891,111

 .84.9דירקטוריון החברה העירונית לחינוך מאשר את הצעת תקציב  ,5489כפי
שהוצגה באופן מפורט ע"י גזברית המועצה.
 .88סיכום0
 .88.8ראש המועצה מציין כי המועצה האזורית חוף השרון איננה מעבירה
לחברה העירונית את חלקה .הנושא פוליטי ויטופל ברמה זו.
 .88.5המועצה האזורית חוף השרון מקדמת הקמת בי"ס יסודי חדש בגעש,
במקום אדם וסביבה .לפי הפרוגרמה ,יכלול גם את ילדי גליל ים.
 .85מצ"ב המצגות אשר ליוו את הדיון.
תודה מקרב לב למשתתפי הדיון ושנה טובה.

דרור אלוני
ראש המועצה המקומית
כפר שמריהו

העתקים:
חברי המועצה המקומית כפר שמריהו
משרד החינוך  -מחוז ת"א  -גב' עדנה צימרמן
משרד החינוך  -מחוז ת"א  -גב' שלומית ברק
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