המועצה המקומית כפר שמריהו
ראש המועצה

לכבוד

 49ביולי 5419
כ"ב בתמוז תשע"ה

____________
שלום רב,

הנדון :וועדת החינוך של המועצה המקומית כפר שמריהו
והחברה העירונית לחינוך – סיכום ישיבה
 .1הדיון נערך באולם רכטר ביום  11.41.19בהשתתפות נציגים מכפר שמריהו
וממושב רשפון.
 .5במהלך הדיון נאלצתי לצאת וחבר המועצה ,סיון אבנרי ,המשיך לנהל אותו.
 .4מצורפות מצגות הדיווח ,אשר היוו בסיס לדיון.
 .0אחד הנושאים המרכזיים ,אשר צפו ועלו היה סוגיית הנוער והפעילות הלא
פורמאלית אותה אנו מנסים לקיים מספר שנים ואינה תופסת תאוצה .הן הצופים
והן מועדון הנוער אינם מהווים אבן שואבת ,כפי שאנו מצפים.
 .9ליטל גבריאלי ןאיזי שפירא פרסו את התוכניות המגוונות עם ילדים ,נוער והורים.
השניים מנסים למפות את הצרכים ואת המענים ולמעשה מנסים להגיע לכולם.
 .1איתי דקל ,רכז הספורט הציג את הפעילות ההישגית והעממית .בית הספר זכה
בפרס החינוך הגופני.
 .7ביה"ס של הקיץ ייערך לבוגרי כיתות א' ו-ב' ובאופן מיוחד וחריג גם לבוגרי גן
חובה.
 .8כיתה חכמה לבית הספר:
 .8.1וועד ההורים ,בתאום עם נציגים מביה"ס איפיין כתה חדשה ככיתה חכמה:
 .8.5דנה מיצ'וניק ,יו"ר משותפת ועד ההורים ,הציגה את תכניות הכיתה החכמה
החדשה ,הדגישה את תהליך עבודת התכנון בשיתוף ההורים.
 .8.4דר' בוב צ'רניק ,מנהל השפ"ח ,הוסיף את זווית הראיה שלו לתוכניות הכיתה
החכמה.
 .9נוער וספורט:
 .9.1ליטל גבריאלי ,עו"ס נוער ,מסכמת שנה ראשונה:
 .9.1.1סדנאות לכיתות ו'.
 .9.1.5מעגלים מדברים – שכבת ה'.
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 .9.1.4פרויקט מפגשי הורים שכבתיים – "נפגשים בסלון" ,לשכבות א'-ח',
בדגש על "לתפוס" את השכבות הצעירות (קהל שבוי) ,לפני שנעלמים
לחטיבות.
 .9.5שניר ,מרכז שבט ני"ר ,תמונת מצב לקראת מחק"צ ,סיכום יום הצופה ויום
שבט.
 .9.4איזי שפירא ,רכז נוער:
 .9.4.1סיכום פעילות שנתי  -פעילות שכבתית ,פעילות בשת"פ עם חוף השרון,
הקמת בית הנוער.
 .9.4.5יש שכבות קשות והרבה סוליסטיות – בפעילות ,בספורט.
 .9.4.4חסרה גאוות יחידה ישובית/קהילתית.
 .9.0איתי דקל –
 .9.0.1הצגת פעילות ספורט קהילתית ענפה
 .9.0.5צפי לקושי בהפעלת משמרות הבטיחות בשנה הבאה על רקע בעיות
בהדרכת הילדים – בטיפול.
 .9.0.4ביה"ס של הקיץ – היענות גבוהה ,ערוכים לפתיחה.
מתנצל על כך שנאלצתי לצאת מהדין .המצגת המצורפת מציגה נאמנה את העדכונים
והנתונים אותם רצינו להעביר.
בברכה

דרור אלוני
ראש המועצה המקומית
כפר שמריהו
תפוצה:
חברי וועדת חינוך
חברי דירקטוריון החברה העירונית לחינוך
מוזמנים וצוות מערכת החינוך
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