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החינוךיישובית במערכת התחדשות : 1' יעד מס
:משימות

 הספר למידה והטמעת ניהול עצמי בבתי
 הכשרת צוותים חינוכיים
 מנגניםספר בתי
"הפעלת תכנית פיילוט למוסיקה  -" שרים בגנים
 הילדיםבגני יישובי עצמאות חוגגים
 מורחבת לגננותאוטונומיה
 פרויקטfll
 2016מיטבית של בית הספר התיכון בספטמבר פתיחה.
שדרוג ופיתוח תשתיות ומוסדות החינוך, בינוי  .
 יישובי מחודש לאור שינויי גודל הכיתות והשלכותיומיפוי .
 עצים-מה''תכניות בתחום איכות הסביבה יישום''.
" בבתי הספר   " מקדם למידהמשוב
 יישוביתתכנית מעברים ורצפים בנית  .



קידום והעמקת המענים למיוחדים ביישוב  : 2' יעד מס
:משימות•

 מ"חנעבודה מקצועית של השירות פסיכולוגי ומדור

ועדות שילוב וועדות השמה, תכנון הכנה וביצוע ועדות פרט

 הקמת כיתתasdו''תשעל''בשנהגוונים ב''בחט

מפגשי פורום מיוחדים בקדימה צורן ובשרון

 פיקוח , א''מתי, בתי ספר, הורים: הבינמקצועיתהעמקת העבודה

.משרד החינוך



:3' יעד מס
לדוגמאמשימות-שיתופי פעולה במערכת החינוך

צעדת קדימה צורן אל השביל
יום המעשים הטובים
 יישוביך ''תנחידון
שבוע חינוך יישובי
 מקהלותכנס
פורום מיוחדים, פורום גיל הרך, ועדת חינוך: קיום פורומים בחינוך  ,

פורום על יסודי
 הפעלת בית ספר של הקיץ–ס רשות ''מתנשיתופי פעולה.
קהילה/ תלמידים/ מורים/ טיפוח וקידום יחסי הורים



4:' יעד מס
הרחבת פעילות הנוער בישוב  

 תוך שיתופי פעולה עם מסגרות  , יישוביתמועצת נוער הפעלת

החינוך ותנועות הנוער

 והובלה של יום הנוער בשבוע החינוךהכנה

 בהיכל התרבות בקדימה   2016יוני -מתגייסים בערב

 במועדונים ובמגרשי הספורט במהלך השנהפעילות.

 היישובית  קיץ עם השותפים בוועדת הפנאי פעילויות



לוח מפגשי ועדות המשנה  

 בחדר הישיבות  17.30בשעה 24.11.15הגיל הרך ועדת
.בצורן

 בחדר הישיבות  17.30בשעה 20.12.15יישובית ועדת נוער
בצורן

 בחדר 18.30–17.00בשעה 27.12.15פורום מיוחדים
הישיבות בצורן  

 והובלה של יום הנוער בשבוע החינוךהכנה
 בהיכל התרבות בקדימה   2016יוני -מתגייסים בערב
 במועדונים ובמגרשי הספורט במהלך השנהפעילות.
 היישובית  קיץ עם השותפים בוועדת הפנאי פעילויות
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