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 11%צורן, ועוד -בתקציב חומרים לגני הילדים בקדימה 03%במליאת המועצה גידול של . אושר 1

 גידול מותנה להמשך השנה. השינוי יהיה מבוצע בפועל לאחר קבלת אישור לתקציב ממשרד הפנים.
. אושר באופן עקרוני מעבר לניהול עצמי של תקציב החומרים השוטף על ידי הגננות )במקום על ידי 2

, דבר שיקל על הגננות בתפעול השוטף של הגן. אגף החינוך ומנכ"ל המועצה פועלים אגף רכש(
 הנוהל החדש. להטמעת

. אושרה תוכנית לבינוי ארבעה גני ילדים נוספים )שניים ברמת אמיר ושניים בקדימה(, אשר אמורים 0
  .2312להפתח בספטמבר 

ך עם חברות המועצה מיכל זק וקרן שוטף אחת לשבוע של מנהלות אגף חינו-. נקבע נוהל ישיבת2
הם: אישור בנית התיכון, ייעול תהליכי  2312של  1גרין. הנושאים הדחופים לטיפול במהלך רבעון 

הרכש בחינוך, טיפול בבעיות התחזוקה והבינוי במוסדות החינוך וקידום מעבר לניהול עצמי בבתי 
 הספר.

יגי המועצה ואגף החינוך בנושא התקדמות בינוי . התקיימה פגישה בין נציגי הורי חט"ב הרצוג, נצ1
החטיבה והתיכון. המועצה הצהירה כי בכוונתה להקים תיכון ישובי אשר יאחד בין תלמידי צורן 

 .2312למרץ  03-וקדימה. תוכניות הבינוי הקיימות בבדיקה ויציאה לביצוע תהיה לא יאוחר מ
ע יעדים ואירועים שנתיים, תושבים . ועדת פנאי ומועצת נוער החלו להתכנס במטרה לקבו6

 המעונינים להיות מעורבים מוזמנים לפנות לקרן גרין.
צורן )החל -. ביוזמה מבורכת של תושבים מתנדבים ואגף החינוך, השנה יצטרפו בתי הספר בקדימה7

. על פרטי האירוע 21/2/2312מכיתה ד'( לצעדת שביל הבלוטים המסורתית, שתתקיים ביום שישי 
 דעה.תצא הו

. שבוע החינוך יתקיים השנה בחודש מרץ, ובו יתקיימו פעילויות וארועים שונים בשיתוף בתי הספר, 8
 החינוך הבלתי פורמלי, תושבים וצוותים חינוכיים. פרטים יפורסמו בהמשך.

. בישיבה עלו מספר רב של נושאים 11/1-. ישיבה ראשונה של ועדת חינוך ישובית נערכה ב9
תת את הדעת. בין הנושאים: הגדרת חזון חינוכי ישובי, שדרוג החינוך לגיל הרך, שעליהם עלינו ל

פורום חינוך מיוחד, חינוך לקיימות, תוכנית לחינוך מוזיקלי, תוכנית ספורט ישובית, תקשוב וחינוך 
משנה אשר יתכנסו -טכנולוגי, מענה לתלמידים מצטיינים ומחוננים ועוד. המשתתפים חולקו לועדת

 ידונו ביישום רעיונות ופרויקטים.בהקדם ו
 

 פניות ורעיונות בנושאי חינוך ניתן להפנות אל חברות המועצה קרן גרין ומיכל זק במייל או בסמס.

 


