
פעילויות ואירועים חודשיים
13/9 ע. ראש השנה
14-15/9 ראש השנה

22-23/9 כיפור
27/9-5/10 סוכות

1-9/9/15טקסי פתיחת שנה בבתי הספר  בתי ספר

1-9/9/15פתיחת שנת הלימודים בגניםגני ילדים

פתיחת שנה במסגרות חנ"מ וטיפול במערך ההסעותחינוך מיוחד והסעות

פתיחת שנה במועדוניתקב"ס

12/9הכנת מש"צים חג המעלותבני המושבים
26/9הכנת מדריכים חג המעלות

29/9-1/10יוסי יפה

המחלקה 
שירותים חברתיים

ארגון חבילות לחגים למשפחות וקשישיםהתנדבות

ארועי סוכות שמחת תורהתרבות תורנית

ספטמבר 2015  - אלול תשע"ה - תשרי תשע"ו

לוח פעילויות תשע"ו אגף חינוך, רווחה וקהילה והמתנ"ס

שם המחלקה

חינוך



פעילויות ואירועים חודשיים
1-5/10 סוכות

בתי ספר
בניית תכנית פדגוגית לשנת תשע"ו: כולל רצפים בשיתוף פיקוח ומנהלות חט''ב, ותיכון

11/10תחילת פעילות קרן קרב
11/10תחילת תכנית בתי ספר מנגנים  

26/10 - טקסים בכל בתי הספר - יום הזכרון ליצחק רבין.

גני ילדים

 
תחילת פעילות חוגי תל"ן בגנים

ועדת חינוך לגיל הרך 
הדרכה למורות למוסיקה עם רכזת התוכנית "גנים מנגנים"

הדרכה לצוותים בנושא:"אלרגיה מסכנת חיים" בקופ"ח קדימה  
קורס סייעות פדגוגיות לסייעות חדשות

חינוך מיוחד
ועדות פרט בשיתוף שפ''ח, קב''ס, רווחה, חינוך- אחת לשבוע קבוע. 

התארגנות לקייטנות חנ''מ 
פורום הורים, רווחה וחינוך 

טיפול בהשמת תלמידים קב"ס

בני המושבים
23-24/10/15 השתלמות יחיד בקבוצה צוותי הדרכה/פעילים

24/10/15 טקס רבין לקהילה יתקיים בשעה 19:00 בבית תנועת הנוער 
10/10חג המעלות- טיול וטקס פתיחת שנת פעילות

31/10טיול הכנה מצדה
11/10-11/11חודש הזקןהתנדבות

בעקבות חוויה- סדנת אומנות: בימי שלישי כל החודשמועדון נערות

גמלאים

תחילת שנת פעילות במועדונים
19/10הפעלה במוסיקה בקדימה

20/10הפעלה במוסיקה בצורן
27/10ועדת אכיפהעיר ללא אלימות

הרשות למלחמה 
בסמים ואלכוהול

5/10שמחת תורה-מועדון נערים צורן
15/10פתיחת שנה סיירת הורים

22/10בשעה 21.00 הפרשת חלה קהילתית במועדון הגמלאים בקדימה תרבות תורנית
23/10בשעה 19.00 קבלת שבת עולמית במתנ"ס קדימה

שירותים 
חברתיים:רווחה,  
קהילה,עיר ללא 

אלימות

אוקטובר 2015  - תשרי תשע"ו - חשוון תשע"ו

לוח פעילויות תשע"ו אגף חינוך, רווחה וקהילה והמתנ"ס

שם המחלקה

חינוך



פעילויות ואירועים חודשיים 
9/11ועדת חינוך יישוביתבתי ספר

15/11פורום מנהלות - משוב מקדם למידה 
17/11הדרכה לנוהל 24 לכל בתי הספר

24/11וועדת גיל רךגני ילדים

5/11ביקור פיקוח מסגרות חנ''מחינוך מיוחד

טיולי הכנה הנהגתיים צופים 
קורס ראשי שבטים חדשים, יום עיון למרכזים בוגרים.

30/11חשיפת מועצת נועריחידת הנוער 
פעילות הסברה בבתי הספר על התנדבות בקהילה 

19-21/11סמינר בחירה יבבני המושבים
27-28/11השתלמות סובלנות

1/11פתיחת שנת הפעילות במועדון: סדנא יומית צילום באמצעות סמארטפון בנווה צדקמועדון נערים קדימה
2/11סדנת ג'אגלינג: ז'-ט': ימים ב  

סדנא למתבגרים בנושא מיניות ויחסים בימי ה לכיתות י-יב 5/11יחד בהסכמה:
8/11כדורגל עם ליעד בכל יום א 

1/11סדנא יומית צילום אומנותי בסמרטפון, בשיתוף מועדון הנעריםמועדון נערות
סדנת העצמה וכישורי חיים-עמותת מצמיחים:ימי שלישי כל החודש 

סדנת תאטרון טיפולי-חודשים נובמבר-אפריל בימי ראשון
חודש הזקן - ארוע ישובי לגימלאים - 24/11 מגילת המנגינות מופע בשיתוף המתנ"סגמלאים

הפעלת מועדון חברתי ומועדון מועשר בתכנית שבועית
10/11הרצאה לדוברי רוסית בצורן

10/11ועדת אכיפהעל"א
אירוע קהילתי לציון יום המאבק הבינלאומי לאלימות בנשים בשעה 20.00 בויצו 22/11

לוח פעילויות תשע"ו אגף חינוך, רווחה וקהילה והמתנ"ס

המחלקה 
לשירותים 
חברתיים

שם המחלקה

חינוך

נוער

נובמבר 2015  - חשוון תשע"ו - כסלו תשע"ו



הרשות למלחמ  

מתנ"ס



פעילויות ואירועים חודשיים
7-14/12 חנוכה

29/12ועדות פרט - יסודיבתי ספר

גני ילדים

תחילת קונצרטים בגני הילדים - תכנית גנים שרים 
הערכות לרישום ילדים לגנים 

קורס ע"ר לסייעות: 44 שעות וקורס ע"ר רענון 
16/12 - השתלמות סייעות גנים, סייעות חנ"מ וסייעות צהרונים: "שיתופי פעולה 

בין הצוותים החינוכיים לילדים ובין הצוותים להורים ולקולגות" -בהנחית אורית 
לרר קנפו מנחת קבוצות.

23/12- השתלמות סייעות גנים, סייעות חנ"מ וסייעות צהרונים: "התמודדות עם 
מצבי אלימות מצד ילדים"- בהנחית אורית לרר קנפו מנחת קבוצות.

30/12/15- השתלמות סייעות גנים, סייעות חנ"מ וסייעות צהרונים: סדנא לבניית 
משחקים יצירתיים- בהנחיית חב' בשביל החינוך

חינוך מיוחד

2/12ביקור פיקוח ומתי''א בבתי הספר מסגרות חנ''מ
29/12כנס רשויות מתי''א 
הערכות לקייטנת חנוכה 

קייטנת חנוכה בשבט הקומונה 8/12צופים

יחידת הנוער 
20/12וועדת נוער יישובית

הדלקת נרות עם בני הנוער
  

דצמבר 2015  - כסלו תשע"ו - טבת תשע"ו

לוח פעילויות תשע"ו אגף חינוך, רווחה וקהילה והמתנ"ס

שם המחלקה

חינוך



בני המושבים

 5/12תהלוכת לפידים 
12-14/12טיול ז-ח ערבה אילת

 25-26/12סמינר מיונים 
7-10/12טיול חנוכה ט-יב ארצי 

מועדון נערים 
בקדימה: הפעלת תכנית היל"ה בבוקר וסדנאות אחר הצהרים. בצורן פעילות 

מועדון בימי שני ורביעי בערב

מועדון נערות

סדנת "תזונה נכונה בגיל ההתבגרות" תדמית ודימוי גוף - (3 מפגשים)
סדנת תאטרון טיפולי-חודשים נובמבר-אפריל בימי ראשון

קורס הכשרה מקצועית בתחום האיפור חודשים דצמבר-מרץ בימי שלישי

גמלאים

9/12הדלקת נרות-הפעלה במוסיקה
21/12הפעלה במוסיקה בקדימה

29/12הפעלה במוסיקה בצורן

1/12ועדת אכיפהעל"א

הרשות למלחמה בסמים 
ואלכוהול

חודש המאבק הבינלאומי בסמים ואלכוהול
פעילות למועצת נוער ולסיירת נוער בנושא: חומרים ממכרים

מסיבת חנוכה: נוער צורן עם חברי מועדון הגמלאים
9/12הרצאה בנושא: גבורה-מועדון נערים

13/12פעילות לנערות צורן לחנוכה במועדון הגמלאים
31/12פעילות שיא חודש המאבק. מבצעי שטח והסברה בשצ"פים ופארקים
31/12מבצעי חלוקת נשיפונים ועלוני הסברה בכניסות ליישוב- סיירת הורים

המחלקה 
לשירותים חברתיים

נוער



שעת סיפור וטיול לגמלאים 1.12מתנ"ס
הצגת מבוגרים 5.12

מפגש מחול 8.12
9.12בתים מדליקים

בתים מדליקים 10.12
ליגת מאמאנט 11.12

מופע מחול 13.12
התרמת דם 15.12

הרצאה קדימדע 16.12
שעת סיפור 21.12
סרט פיצה 22.12

 הרצאה איילה ג"ג 23.12
מופע מחול 26.12

קונצרט 27.12
הצגת ילדים 29.12
הצגת ילדים 30.12



פעילויות ואירועים חודשיים
25/1 טו בשבט

3/1פורום מנהלות - משוב מקדם למידהבתי ספר
25/1אירועי טו' בשבט - אור תורה 

3/1ועדת פרט חט"ב הערכות לרישום תלמידים לבתי הספר ולתיכון
5/1ועדת פרט יסודי

28/1ביקור פיקוח ממ''ד 
ועדת חינוך - טרם נקבע מועד  

רישום לגני הילדיםגני ילדים
ועדות פרט והתארגנות לועדות שילוב

25/1אירועי טו' בשבט
הערכות לועדות השמהחינוך מיוחד

סמינר מיון למשלחת לארה"ב 1/1צופים 

סמינר מיון לש"ש 8/1    כנס החינוך התנועתי השנתי 13/1 יחידת הנוער 

8-9/1טיול מטולה טבני המושבים (יתכנו שינויים)
8-9/1מיונים 2 ג"ע יב 

23/1טיול יער קדימה שכבת ג 
29-30/1טיול חורף ט-יב ארצי 

 17/1איילת בארי: "גדולה מהחיים"- ערב פתיחת פעילות לפורום נשות צורן קדימה מועדוןהתנדבות
הגמלאים בצורן בשעה 20.30

קבוצת ספורט אתגרי לנוער חדש בשיתוף הרשות למלחמה בסמים- ימי ד' (פרטים מועדון נערים 
נוספים בהמשך)

סדנת יחד בהסכמה- ימי ה', 17:00
סדנת ג'אגלינג- ימי ב', 17:00 

ינואר 2016  - טבת תשע"ו - שבט תשע"ו

לוח פעילויות תשע"ו אגף חינוך, רווחה וקהילה והמתנ"ס

שם המחלקה

חינוך

נוער

המחלקה 
לשירותים 



19/1הרצאה לדוברי רוסיתגמלאים
25/1ט"ו בשבט

26/1טיול לכפר החסידים

סדנת תאטרון טיפולי-חודשים נובמבר-אפריל בימי ראשוןמועדון נערות
קורס הכשרה מקצועית בתחום האיפור חודשים דצמבר-מרץ

 7/1הרצאה להורים: נהיגה תחת השפעה. מרצה: עו"ד אלה שוורצמן. מועדון גמלאיםהרשות למלחמה בסמים ואלכוהול
קדימה

מפגשי מניעה בנושא סמים ואלכוהול חט"ב גוונים
25/1סדר ט"ו בשבט:פעילות שתילה וגינון בחצר המועדון

הצגת ילדים 5.1מתנ"ס
הצגת מבוגרים 7.1

הרצאה איילה ג"ג 13.1
הצגת מבוגרים 16.1

הצגת ילדים 20.1
אירוע קהילתי טו' בשבט 24.1

שעת סיפור 25.1
סרט פיצה ומופםע מחול 26.1

הרצאה קדימדע 27.1

 
 
חברתיים



פעילויות ואירועים חודשיים 
27/2צעדה יישובית(או 3.3) -טרם נסגרבתי ספר

14/2פורום מנהלות - משוב מקדם למידה 

ריכוז וניתוח תוצאות רישום גני ילדים
מעוכבי רישום

ועדות שילוב

ועדות השמה - תחילת ועדות השמה (עד סוף מאי)חינוך מיוחד, שפ"ח וקב"ס

הערכות מועצתית למכרז הסעות. הסעות

סמינר דרג מתנדב 5/2   סמינר הכשרה ראשון לש"ש ונח"ל 12/2צופים
קורס מדריכי שכבות 21/2

29/2פורומים פסח, יום עיון פסח למרכזים
פעילות חודשית עם מועצת הנוער. יחידת הנוער 

6/2טיול צבים שכבת הבני המושבים (יתכנו שינויים)
 13/2הכנת מש"צים פסח
 19-20/2סמינר יב ארצי

27/2הכנת מדריכים פסח
המחלקה לשירותים 

חברתיים
סדנת תאטרון טיפולי-חודשים נובמבר-אפריל בימי ראשוןמועדון נערות

קורס הכשרה מקצועית בתחום האיפור חודשים דצמבר-מרץ

חודש גלישה בטוחההרשות למלחמה בסמים ואלכוהול
פעילות בביה"ס בשיתוף עיר ללא אלימות "חיים ברשת"

פתיחת סדנת הורים למתבגרים מרצה: רות גנאל

פברואר 2016  - שבט תשע"ו - אדר א' תשע"ו

שם המחלקה

חינוך

נוער

לוח פעילויות תשע"ו אגף חינוך, רווחה וקהילה והמתנ"ס



הצגת ילדים 2.2מתנ"ס
הצגת מבוגרים 6.2

סרט פיצה 9.2
הרצאה איילה ג"ג 10.2

טיול לגמלאים 16.2
הצגת ילדים 17.2

הרצאה קדימדע 24.2
שעת סיפור 29.2



פעילויות ואירועים חודשיים
23-25/3 פורים

13-17/3שבוע חינוךבתי ספר
16/3כנס מקהלות

15/3יום הנוער
הערכות לרישום לתיכון

הערכות לשיפוצי קיץ 
22/3אירועי פורים

13-17/3שבוע חינוךגני ילדים
18/3קונצרט סיום במתנ''ס 

ועדות שילוב
הערכות לשיפוצי קיץ

22/3פורים

ועדות השמהחינוך מיוחד, שפ"ח וקב"ס

טיולי הכנה הנהגתיים לפסחצופים
פורימונים 23-25/3

15/3יום נוער במסגרת שבוע חינוךיחידת הנוער 
25/3יום המעשים הטובים-לא סופי

ישיבות מועצת נוער  
פעילות הסברה על איסור בשימוש בנפצים בקרב בני נוער 

לוח פעילויות תשע"ו אגף חינוך, רווחה וקהילה והמתנ"ס
מרץ 2016  - אדר א' תשע"ו - אדר ב' תשע"ו

שם המחלקה

חינוך



 4/3ניווט חצי גמר ז-ח יער קדימהבני המושבים (יתכנו שינויים)
 5/3הכנה גני הברון צוות אקו

 12/3משחקי ילדות תנועה וקהילה 
 18-19/3מיונים סמינר ט

25/3מסיבת פורים ד-ו
26/3טיול בעקבות הברון ו

15/3יום המעשים הטוביםהתנדבות

פורים במועדוןגמלאים
15/3טיול

סדנת תאטרון טיפולי-חודשים נובמבר-אפריל בימי ראשוןמועדון נערות
קורס הכשרה מקצועית בתחום האיפור חודשים דצמבר-מרץ

 :8/3חט"ב הרצוג פעילות שיא בנושא: גלישה בטוחה מרצה: גלעד האן. בוקרהרשות למלחמה בסמים ואלכוהול
תלמידים ערב: הורים במתנ"ס קדימה

 9/3מסיבת ראש חודש אדר - מועדון נערים, צורן
23/3מסיבת פורים במועדון נערים, צורן

הצגת ילדים 2.3מתנ"ס
שעת סיפור 7.3
שעת סיפור 8.3

הצגת מבוגרים 10.3
סרט פיצה וקונצרט 15.3

הפנינג פורים 24.3
הרצאה קדימדע 30.3

המחלקה לשירותים 
חברתיים

נוער



פעילויות ואירועים חודשיים
22/4 ע. פסח
23-29/4 פסח

אירועי פסח בתי ספר

אירועי פסח גני ילדים

ועדות השמהחינוך מיוחד
הערכות ראשונית לשיבוצי תלמידים

ישיבות בבתי הספר - הערכות לשנה הבאהקב"ס

מפגשים הנהגתיים צופים
קייטנות פסח בשבט הקומונה13-21/4

ישיבות מועצת נועריחידת הנוער 
טורניר כדורגל ישובי בחופשת הפסח גילאים ז -י"ב

15-21/4מחנה פסח ד-יבבני המושבים
20/4טיול פסח ג

29/4טיול הכנה עששיות-צוות אקו

המחלקה לשירותים 
חברתיים

סדנת תאטרון טיפולי-חודשים נובמבר-אפריל בימי ראשוןמועדון נערות

11/4הצגה בנושא חומרים ממכרים "לא התכוונתי" במתנ"ס קדימההרשות למלחמה בסמים ואלכוהול
17-28/4חופשת פסח-פעילות מורחבת למועדון נערים בצורן

מפגש הדרכה לסיירות הורים

אפריל 2016  - אדר ב' תשע"ו - ניסן תשע"ו

לוח פעילויות תשע"ו אגף חינוך, רווחה וקהילה והמתנ"ס

שם המחלקה

חינוך

נוער



הצגת ילדים 6.4מתנ"ס
הצגת מבוגרים 9.4
טיול לגמלאים 12.4

הרצאה קדימדע 13.4
טקס סיום ליגת טניס האביב ע"ש ליאור ברק 20.4

קייטנות פסח



פעילויות ואירועים חודשיים
4/5 ע. יום הזכרון לשואה ולגבורה
5/5 יום הזכרון לשואה ולגבורה

10/5 ע. יום הזכרון לחללי מערכות ישראל
11/5 יום הזכרון לחללי מערכות ישראל

12/5 יום העצמאות
1/5פורום מקדם למידה בתי ספר

5/5טקס יום השואה במוס"ח
11/5טקסי יום הזכרון במוס"ח

8/5חגיגת יום עצמאות בגני ילדים - אירוע יישובי בשבוע של 8.5.16גני ילדים
סיום ועדות שילוב 

תחילת שיבוציםחינוך מיוחד
הערכות לשיפוצי קיץ

סיכומי שנהקב"ס ושפ"ח
הערכות בבתי הספר
ועדות  בין מקצועיות.

תקופת בגרויות - מתן מענה הולם לבתי הספרהסעות

סמינר משלחת לארה"ב ופרידה מהמשלחתצופים
טכסים יום זכרון ויום השואה

 סמינר קיץ מרכזים בוגרים 15-17/5
קורס מדריכי שכבות וקרוס מרכזים חדשים

הערכות לפעילות קיץ יחידת הנוער 
במת נוער ערב יום העצמאות

ישיבות מועצת נוער
1/5אחד במאי ט-יב בתל אביבבני המושבים

גיבושון מש"צים 2016 יב
20/5טיול עששיות שכבת ו

27-28/5גיבושון מש"צים 2017 בוגרי יא

מאי 2016  - ניסן תשע"ו - אייר תשע"ו

לוח פעילויות תשע"ו אגף חינוך, רווחה וקהילה והמתנ"ס

שם המחלקה

חינוך

נוער



19/5הרצאה בנושא אלכוהול : זוהר לרר  שכבה ח חט"ב הרצוגהרשות למלחמה בסמים ואלכוהול
12/5מבצעי סיור מתוגברים יום העצמאות 

25/5פעילות הכנה לל"ג בעומר-מניעת התנהגויות סיכון במועדון הנערים בצורן
26/5מבצעי סיור מתוגברים סיירת הורים ל"ג בעומר

אירועים וטקסים יישוביים:יום השואה, יום הזכרון ויום העצמאות גמלאיםהמחלקה לשירותים חברתיים

פתיחת תערוכת ציורים חוג ציור מבוגרים 1.5מתנ"ס
שעת סיפור 2.5
שעת סיפור 3.5

טקס יום השואה 4.5
טקס יום הזכרון לחללי מערכות ישראלונפגעי איבה 10.5

חגיגות יום העצמאות 11.5
סרט פיצה 17.5

הרצאה איילה ג"ג 18.5
הצגת מבוגרים 19.5

גמר ליגת כדורשת 21.5
מופע סיום דרמה .24
הרצאה קדימדע 25.5

מופע קומפוזיציה- ביקורי מחול 26.5
גמר ליגת מאמאנט 27.5

מופע סוף שנה דמה+להקות 31.5
יריד חוגים



פעילויות ואירועים חודשיים
5/6 יום ירושלים
11-12/6 שבועות

בתי ספר

ועדות העברה - טרם נקבע
16/6מסיבת סיום גוונים
23/6מסיבת סיום יובלים

27/6מסיבת סיום ניצני השרון
29/6מסיבת סיום יגאל אלון

גני ילדים
ועדות העברה - טרם נקבע

פרסום שיבוץ תחילת יוני.
הערכות לקייטנות קייץחינוך מיוחד

התארגנות לסיום שנה, קיום ועדות מקצועיות, הכנה לקיץבמועדוניותקב"ס ושפ"ח

הסעות
מתן מענה לבגרויות

הערכות עם צוות המחלקה לבנית מערך ההסעות (לאחר תוצאות ועדות ההשמה)

צופים 

תיקון ליל שבועות 9/6
יום בטיחות קיץ למרכזים 16/6

סמינר הכנה למשלחת לפולין -חניכים 20-21/6

יחידת הנוער 
10/6כנס מתגייסים 2016

סגירת תוכנית עבודה לקיץ 

בני המושבים

4/6הכנת מדריכים טיול קיץ
14/6ריקוד דגלים ד-יב
23-25/6פלי"ם צורן  

26/6-5/7סמינר מד"צים ט 

יוני 2016  - אייר תשע"ו - סיוון תשע"ו

לוח פעילויות תשע"ו אגף חינוך, רווחה וקהילה והמתנ"ס

שם המחלקה

חינוך

נוער



הרשות למלחמה 
בסמים ואלכוהול

2/6סדנאות מולטימדיה בנושאי התנהגויות סיכון בחט"ב הרצוג
ז:"כוכב הבית שלנו"-איכות הסביבה

ח:"החיים זה לא משחק ילדים"-אלימות
ט:"מכורים לחיים"-סמים ואלכוהול - הסדנאות יתקיימו במתנ"ס

26/6יום המאבק הבינלאומי בחומרים ממכרים
מפגש הדרכה לסיירת הורים-הכנה לחופשת הקיץ

המחלקה 
לשירותים חברתיים

2/6נסיעה לגעשגמלאים
6/6הפעלה במוסיקה בקדימה

7/6הפעלה במוסיקה בצורן

הצגת ילדים 1.6מתנ"ס
הצגת מבוגרים 4.6

מופע סיום אקרוג'ים צורן 5.6
מופע סיום אקרוג'ים קדימה 6.6

שעת סיפור ומופע סיום תיאטרון 7.6
הרצאה קדימדע 8.6
טיול לגמלאים 14.6

מופע סיום סדנתות 18.6
מופע סיום מחול גיל הרך 21.6
מופע סיום ביה"ס למחול 23.6

מופע סיום ביה"סז למחול 24.6
תערוכת עבודות חוגי פנאי והעשרה 29-30.6
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