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 שלום רב,

 

 –ועדת החינוך של המועצה המקומית כפר שמריהו הנדון: 
 21.10.22  סיכום דיון מיום 

 במועדון רכטר 54:44בשעה  5485 רינואב 50הועדה קיימה דיון ביום  .8

 השתתפו: .5

 חבר -סיון אבנרי  .5.8

 חברה - אניק זבליק .5.5

 שבט ני"ר כזרחבר ו -אבנר עמרני  .5.4

 חברה – ישי-רותי בן .5.0

 חברה -קוטליצקי -קרן אייל .5.9

 יו"ר וועד הורי ביה"ס -אפשטיין -תמי גבאי .5.1

 נציגת מושב רשפון –דנה יגור  .5.2

 ביה"ס היסודימנהל  – דר' אלכס שניידר .5.1

 היסודי סגנית מנהל ביה"ס -שירי אביב  .5.9

 רכזת תקשוב וקשרי קהילה –יוספה כהן  .5.84

 יועצת בית הספר –גולן -כפירחן  .5.88

 שפ"י –דר' בוב צ'רניק  .5.85

 מנהלת מרכז כלנית –לוסי שטיין  .5.84

 מזכיר וגזבר המועצה –רם סידיס  .5.80

 יו"ר וראש המועצה המקומית –דרור אלוני  .5.89
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 ת הדיון:ומטר .4

 .עדכונים שוטפים .4.8

 הערכות לט"ו בשבט .4.5

 0-ו 4הערכות לחוק חינוך חינם לבני  .4.4

 .לקבלת וועדת פרס החינוךהערכות  .4.0

 שונות .4.9

 :כלליעדכון  .0

א ממחוז מרכז למחוז ת"צפויה לעבור המועצה האזורית חוף השרון  .0.8
 של משרד החינוך. עדין לא נקבע לו"ז.

 גני הילדים .0.5

 לצערנו, מנהלת גן רימון אינה מתפנה לקחת חלק בדיוני הוועדה. .0.5.8

ציוני, אשר ילדה. בגן תאנה פועל עידו ברזלי כממלא מקום של ענת  .0.5.5
 נראה שהגן מתנהל כראוי.

 תפתח הרשמה לגני הילדים ולכתה א'. 59.48.85ביום ראשון  .0.5.4

 :סקירת ביה"ס .0.4

 מצגת המצ"ב.ים באמצעות סוקרוצוותו  דר' אלכס שניידר .0.4.8

 מצורפת. המצגת .0.4.5

 שבט ני"ר -הצופים  .0.0

-ב פסטיבל השבט השנתי, אשר יערך –השבט נערך לפסטני"ר 
בנושא השפעת הטכנולוגיה על ההוויה של בני  ,89:44, בשעה 81.45.85

 הנוער.

 הערכות לט"ו בשבט .9

של גני הילדים והוריהם, על פי  נטיעות –בבקר  ,84.45.85ביום שישי,  .9.8
 חלוקה שנתנה מראש. 

בחורש  פרחי ברילדי בית הספר יטעו ברשפון ויטמנו מאות פקעות של  .9.5
 .של כפר שמריהו

קבלת תושבים טקס מסורתי ל – 89:44בשעה  ,88.45.85במוצאי שבת,  .9.4
, אשר נערך עם המועצה כולה לביה"ס מצוינות אותהענקת חדשים ו

 .לתחרות פרס החינוך הרשותי

 0-ו 4הערכות לחוק חינוך חינם לבני  .1

, י"ג בטבת 1.8.5485 -, מיום ה0411על פי החלטת ממשלת ישראל  מס'  .1.8
ה חינוך חינם החל מתחילת שנת הלימודים , תספק המדינהתשע"ב

ילמדו בגני ילדים ר שא, 0-ו 4לילדים בגילאי , 51.1.5485 -תשע"ג, ה
 ציבוריים, כך שהורי הילדים יהיו פטורים מתשלום שכר לימוד.
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 משמעות החוק במועצה: .1.5

נכון לשנת הלימודים תשע"ג, הבאה עלינו לטובה, לרשות המועצה  .1.5.8
 עירוניים:שני גני ילדים 

 0גן תאנה )טרום חובה(, לבני  .1.5.8.8

 9גן רימון )חובה(, לבני  .1.5.8.5

 גן דלית ואפרת. - 4במבנה של המועצה, פועל גן פרטי לבני  .1.5.5

המועצה יזמה ותקים אשכול גני ילדים במתחם בית הספר, אשר יפתח  .1.4
 .4כולל פתרון לבני  (,48.49.5484שנת הלימודים תשע"ד )ב

 . 51.48.85-כנס לברור הסוגיות עם הנהלת משרד החינוך מתוכנן ל .1.0

 :הצעה ראש המועצה לביצוע .1.9

 מעבר מדורג לביצוע החוק:  .1.9.8

 :51.41.85-בשנת הלימודים תשע"ג, אשר תחל ב .1.9.8.8

  .גן רימון )חובה חינם( ללא שינוי 

  לתוכנית, כך שגן תאנה )טרום 0נכניס את גן תאנה, לבני ,
 ( יהיו באותו מעמד.חובה( וגן רימון )חובה

, נכניס גם את 48.49.84-בשנת הלימודים תשע"ד, אשר תחל ב .1.9.8.5
 לתוכנית. 4בני 

יבוא הקץ על גן דלית ואפרת  48.49.84-הערה: בכך למעשה, ב
 .במתווה הנוכחי

 השלכות תקציביות: .1.1

שתתף בעלות הקמת שלושה גני צפוי להמשרד החינוך : בינוי .1.1.8
 .ש"חמיליון  5-, בסדר גודל של כילדים

 משרד החינוך משתתף בחינוך חינם בסעיפים הבאים: .1.1.5

 שכר גננת, המועסקת על ידי משרד החינוך. .1.1.5.8

תלמידים, המועסקת על ידי  49שכר סייעת אחת לגן של  94% .1.1.5.5
 המועצה.

 בעלות תפעול. סמליתהשתתפות  .1.1.5.4

 .העסקת סייעת שנייה בכל גןהמועצה מממנת  .1.1.4

  .אחזקה שוטפת, חומרים וציודהמועצה מממנת  .1.1.0

לטובת חינוך ₪  94,444מדובר על הסטה של  5485בשנת התקציב  .1.1.9
 .5485דצמבר  -חינם בגן תאנה, לחודשים ספט' 
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 :42.45.85-ב ,בהואה הקרימלישיבת היובאו לר שאהחלטות  .1.2

 .לגן חינם בשנת הלימודים תשע"ג אישור מעבר גן תאנה .1.2.8

 המשך העסקת סייעת שנייה בגן תאנה ובגן רימון. .1.2.5

תשע"ג יישאר גן דלית ואפרת לפעול במתכונת  בשנת הלימודים .1.2.4
 הקיימת.

מילדי חוץ יגבו מחיר המגלם את כלל ההוצאות השוטפות של  .1.2.0
 .המועצה עבור ילד בגן

 ית אשכול גני הילדים:ניתוכנית פיתוח קריית החינוך, בדגש על ב .2

הועברה מצגת המתארת את תוכנית העמדה, התחבורה והעיצוב של  .2.8
בדגש על אשכול גני הילדים והמרכז הטיפולי. מתחם קריית החינוך, 

 מצ"ב מצגת.

 להלן הלו"ז המתוכנן: .2.5

 פתיחת אשכול גני ילדים וכביש ההיקפי – 5484יולי  .2.5.8

 פתיחת מגרש ספורט משולב מקורה – 5480ינואר  .2.5.5

הקמת שש כיתות חדשות, הריסת כיתות  – 5480ספטמבר  .2.5.4
 .טרומיות, הקמת פינת חי

הקמת שש כיתות נוספות, הריסת כיתות קיימות  – 5481ספטמבר  .2.5.0
 .)אגף הצפוני(

הקמת שש כיתות אחרונות, הריסת כיתות  – 5481ספטמבר  .2.5.9
 .קיימות )אגף הדרומי(

הוא אשכול גני הילדים  ,המתוקצב ,הנושא היחיד הערה חשובה: .2.4
והמרכז הטיפולי. כל שאר תוכניות הפיתוח טעונות אישור המועצה 

 ותקצוב בהתאם.

 לרשויות המקומיות: ערכות לקבלת וועדת פרס החינוךה .1

 81:44 – 84:44בין השעות  80.45.85הביקור של הוועדה ייערך ביום  .1.8

 הוועדה תבקר בבית הספר ובמרכז וייל. .1.5

 יוספה כהן –מרכזת ההכנות  .1.4

 יוספה סקרה בפני הפורות את ההכנות והדגשים. .1.0

בהוויית הקהילה. הוצג סרטון, המשקף את מרכזיות החינוך והתרבות  .1.9
 טיוב: -ניתן לצפות ביו

http://www.youtube.com/watch?v=tZkSF7iqC88&feature=youtu.be  

מדובר בפרס יוקרתי, עליו מתחרות רשויות רבות וגדולות. העשייה  .1.1
כפר שמריהו ותמיכת המועצה העשייה הזו, מעמידה אותנו החינוכית ב
 כראויים לו.

  

http://www.youtube.com/watch?v=tZkSF7iqC88&feature=youtu.be
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 מסע ישראלי לתלמידי כיתות י"א בחוף השרון: - שונות .9

המסע היה אמור לצאת לפני כשבוע לתלמידי כיתות י"א בבית חינוך  .9.8
 משותף חוף השרון, כחלק מתוכנית הלימודים.

ידחה משיקולי מזג ערב לפני היציאה הודיע זכיין התוכנית כי המסע  .9.5
 אוויר.

בבדיקה שנערכה נראה שהזכיין במצוקה כספית והסיבה היא כספית  .9.4
 ולא עניינית.

מנהל ביה"ס, יו"ר וועד ההורים והח"מ מנסים לוודא, שהכסף שהועבר  .9.0
 לזכיין יוחזר וביה"ס יערך עם חלופה ראויה.

 סיכום: .84

 תודה למשתתפים ותודה על העדכונים. .84.8

, 5485 במרץ 84-ה יום שלישי,ב הבאה תיערךחינוך הישיבת ועדת  .84.5
 ובה נדווח על המפגש  וועדת הפרס., במועדון רכטר 54:44בשעה 

 

 תודה

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 מצ"ב מצגות:
 50.48.85מצגת ביה"ס לישיבה 

 מצגת מתחם קריית החינוך
 

 העתקים:
 השרוןראש המועצה האזורית חוף 

 חברי המועצה המקומית כפר שמריהו
 מנכ"ל ועד רשפון

 מחלקת חינוך מ"א חוף השרון תמנהל
 מנהל -בית חינוך משותף חוף השרון 

 מנהל חט"ב -בית חינוך בשרון 
 גב' עדנה צימרמן -מחוז ת"א  -משרד החינוך 
 גב' רונית זכאי -מחוז ת"א  -משרד החינוך 

 דרור אלוני
 ראש המועצה המקומית

 כפר שמריהו


