המועצה המקומית כפר שמריהו
ראש המועצה

לכב'

 81במרץ 5489
כ"ו באדר 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 דיון 03.30.01
 .8ועדת החינוך ודירקטוריון החברה העירונית לחינוך קיימו דיון ביום  84במרץ
 ,5489בשעה  ,89:44בחדר הדיונים ע"ש רכטר ,בבית לוין.
 .5השתתפו:
.5.8

סיון אבנרי – חבר ודירקטור

.5.5

אניק זבליק – חברה ודירקטורית

.5.4

קרן אייל-קוטליצקי – חברה ודירקטורית

.5.0

דונדון קדר – חבר ודירקטור

.5.9

כרמית נופך-מוזס – חברה

.5.1

מרב לרנר – נציגת וועדת חינוך מושב רשפון

.5.1

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

.5.1

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

.5.9

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

 .5.84דר' אלכס שניידר – מנהל ביה"ס היסודי
 .5.88שירי אביב – סגנית מנהל ביה"ס
 .5.85יוספה כהן – רכזת קשרי קהילה
 .5.84לוסי שטיין – מנהלת מרכז כלנית
 .5.80איתי דקל – רכז ספורט
 .5.89דר' בוב צ'רניק – פסיכולוג חינוכי
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 .5.81ליטל גבריאלי – עו"ס נוער
 .5.81הדס בן-אהרון – רכזת שבט ני"ר
 .5.81נעמה פורת – מרכזת שבט ני"ר
 .5.89יעל חסון – מנהלנית ביה"ס
 .5.54שירי הרפז – מנהלנית גני הילדים
 .5.58ערן רוה – מבקר פנים
 .5.55דרור אלוני – יו"ר הוועדה ,דירקטור ,וראש המועצה המקומית
 .4מטרות הדיון:
.4.8

דיווח על פעילות מתחילת שנת לימודים תשע"ה.

.4.5

הערכות למחצית שניה של תשע"ה

.4.4

תחזית לתשע"ו

 .0ראש המועצה הציג נתונים במצגת וכך גם האחרים .שלוש המצגות מצורפות.
 .9גני הילדים ומרכז העצמה:
.9.8

שישה גני ילדים באשכול פועלים השנה.
 .9.8.8שלושה גני מועצה ושלושה גנים בינלאומיים.
 .9.8.5בגני הילדים שלנו :גפן ,תאנה ורימון 11 - :ילדים .צפי לשנה
הבאה כ.14-
 .9.8.4בגני הילדים של "אניטה טרי האוס" 91 - :ילדים.
 .9.8.0בגני הילדים שני צהרונים ,המופעלים עבורנו ע"י אפטר סקול.
 .9.8.9חידושים:
 .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.

.9.5

גני הילדים חגגו את מסיבות הפורים בצורה מוצלחת מאוד.

.9.4

למרכז כלנית נוספה פעילות:
 .9.4.8גידול בפעילות ,לרבות הוראת הלשון ואנגלית
 .9.4.5יש תוכנית לקיים שיעורים בסינית.
 .9.4.4הושלם איתור בגני הילדים

.9.0

השרות הפסיכולוגי עוסק במחקר על התנועה כמקדם למידה.
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 .1בית הספר היסודי – דר' אלכס שניידר ,מנהל ביה"ס:
.1.8

בבית הספר לומדים השנה  401תלמידים ב 84-כיתות (שכבה ב' ב 4-כיתות
אם).

.1.5

תחזית לתשע"ו –  418תלמידים ב 84-כיתות אם .זהו שיא של כל הזמנים.

.1.4

מנהל ביה"ס ,דר' שניידר הציג את את היעדים והפעילות .ראו מצגת

 .1בחינוך העל יסודי:
.1.8

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

.1.5

התפלגות בני כפר שמריהו למוסדות חינוך על-יסודיים תשע"ה:
חטיבות ביניים
סמדר
יד גיורא
בן גוריון
הנגיד
חוף השרון  -חט"ב
חטיבת ביניים

לומדים
6
9
5
3
52
75

חטיבות עליונות
היובל
חדש
ראשונים
הנדסאים
חוף השרון  -חט"ע
חטיבה עליונה

לומדים
12
25
4
5
16
62

שש שנתי

לומדים

הכפר הירוק
אמריקאי
דתי
רועי קריב
אחר
אחרים

11
8
5
8
3
35

.1.4

צוות מבית חינוך חוף השרון קיים מפגש בלתי אמצעי עם תלמידי כיתות
ו' להסברה.

.1.0

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

איתי דקל סוקר את מגוון הפעילויות .ראו מצגת.

.1.5

אירועי ספורט מתוכננים:
.1.5.8

צעדת הבנים

.1.5.5

טריאתלון לילדים תחרותי ועממי

.1.5.4

מרוץ רשפון

 .9סיכום:
.9.8

אנו רואים פעילות ענפה וגידול במספר הלומדים.

.9.5

יש לקוות שבינוי ביה"ס היסודי יעמוד בזמנים ובספט' ( 5481בשנת
תשע"ח) תהיינה שש כיתות חדשות.

.9.4

נטישת תלמידים מבית חינוך משותף חוף השרון לבתי ספר בהרצליה
מאתגרת ועלינו לחפש דרכים לצמצמה .בעיקרון לא נמנע מעבר.

.9.0

ראש המועצה מעדכן כי מנהלת מחלקת חינוך מהמועצה האזורית חוף
השרון התנצלה וכי נמנע ממנה להגיע מסיבות אישיות.

.9.9

פעילות פורים בבית הספר הייתה מוצלחת בשטח ביה"ס אך הצעידה
זקוקה למוזיקה ולהפעלה.

.9.1

פעילות פורים בצופים הייתה כמעט ללא קהל .דבר המלווה את הבט
בחודשים האחרונים.

 .84מצ"ב המצגות אשר ליוו את הדיון.
תודה מקרב לב למשתתפי הדיון ושנה טובה.

דרור אלוני
ראש המועצה המקומית
כפר שמריהו

לוט :שלוש מצגות

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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