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 2016בקדימה צורן ינואר מיוחדים  למידעון  
 הורים יקרים 

באירועי חברה  מעדכניםבמידעון זה אנו מרכזים מידע על פעילויות המיוחדים במוסדות החינוך ו
  טו בשבט המתקרב מזמן לנו אירוע מקסים להורים וילדים וכולכם מוזמנים.חג  .וקהילה

 

 

 :המיוחדים טו בשבט בגני

אדניות, שתילים וכלי עבודה מתאימים ורכשה  עציץ פורח לכל ילדבשמחה   המועצה מספקת
 לנטיעות בגן.

 
 

 ומחג טו בשבט לחג שחלף חג החנוכה 
כתה ז' תקשורתית יצאה בקייטנת חנוכה לביקור במכון ויצמן וברופין, התלמידים נהנו מפעילות 

ידים מסדנה של בישול ואפיה מדי שבוע נהנים התלמ של תיפוף, פעילות עם כלבים וחוג קרמיקה.
 בביה"ס.

 
 

 :ת חדשה בגניםפעילו

בנוסף לפעילויות השוטפות בגנים התחילה לפני כחודש רוני מ"הבצק של רוני" בפעילות של בצק 
שמכינה במו ידה. הפעילות קשורה לנושא הנלמד בגן וכך הילדים חווים משמעותית את הנושא 

 בגנים.פעולה מבורכת זו מתקבלת בשמחה  הנלמד.
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 הצטיידות בגנים:

לגנים נרכש מתחילת השנה ציוד עפ"י בקשת צוות הגן, בין היתר נרכשו כסאות חדשים, מערכות 
שמע איכותיות, וילונות יפים לכל חלונות גן רקפת, ובנוסף ניתן תקציב מוגבר לכל גן לרכישת 

 משחקים דידקטיים לחידוש המלאי בגן. 
 

 
 השמה תשע"ז היערכות לקראת וועדות

 חינוך להיוועצות לקראת וועדות השמה.ה תבחודשים האחרונים מתקיימות וועדות פרט במחלק
הורים וצוות חינוכי המתלבטים על המשך לימודיו של התלמיד מגיעים לישיבת "סיעור מוחות" של 

 נציגי פיקוח ומתי"א, צוות ביה"ס וצוות אגף חינוך ורווחה.
לתלמידי בתי  15.5.2016 ויסתיימו בתאריך   1.3.2016ריך וועדות ההשמה מתחילות בתא

 ילדי הגנים.ל  31.5.2016 -בהספר ו
ב"מדור חנ"מ", ההורים המעוניינים במידע נוסף מעבר למה שנאמר  מועצההמידע נמצא באתר ה

 להם במוסד החינוכי, מוזמנים לפנות לאסתי מגידיש בכל אמצעי ההתקשרות שמופיע באתר.
 
 

 להורי המיוחדיםבקדימה צורן  קורס חדש -ים לומדת קבוצת הור
"במסגרת הקורס יפגשו ההורים עם אנשי מקצוע מתחומים רחבים ומגוונים, יקיימו שיח עמיתים, 

שכן ידע הוא כח".  כך כותבת  –יתחלקו בחוויות ויחשפו לידע רחב בתחומים החשובים להם  
אשר לאורך שנים הובילה פרויקטים  דרורית מרכזת הקורס, מאמנת אישית ומנחת קבוצות

 12להעצמת משפחות ומימוש זכויות. דרורית היא גם אמא לבן בעל תסמונת דאון. הקורס ימנה 
מפגשים, כל מפגש שעתיים, אחת לשבועיים בהנחיה משותפת של דרורית ותמרה מלמד עובדת 

בין  28.2.2016קיים ביום א' מפגש חשיפה יתסוציאלית באגף, מומחית לתחום המיוחדים. 
 במועדון הגמלאים בקדימה. )מאחורי המתנ"ס(.       20.00-22.00השעות 

 . 054-6747689או דרורית  09-8970102לפרטים והרשמה תמרה מלמד 
 
 

 הזמנה לאודישנים ללהקת "מעבר לקול" 
 יחודי ושוויוני.  אוהבים לשיר ביחד? רוצים להיות שותפים לשינוי חברתי? בואו לשיר בהרכב י

"מעבר לקול" מציע לזמרים עם צרכים מיוחדים לקחת חלק משמעותי בתרומה חברתית ולמידה 
מוסיקלית מקצועית. לאודישנים ניגשים אנשים עם לקויות בכל אזור המרכז להרשמה ופרטים 

מייל  0522304979נוספים אורי מנהל הפרויקט ומנהל הלהקה הייצוגית כפר סבא נייד 
gitarot@gmail.com 
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 מכללה חדשה  –לימודים לבוגרי המיוחדים 

מיסודו של ארגון בית אקשטיין שמטרתה של המכללה היא  beנפתחה מכללה האקדמית 
לבוגרים עם לקויות למידה ועם אספרגר/אוטיזם לרכוש תואר אקדמי של האוניברסיטה  לאפשר

 ופשי. הפתוחה לקראת שילובם בעולם התעסוקה בשוק הח
 המסלולים המוצעים לתואר בוגר הם: 

  כלכלה ומדעי המחשב/ פסיכולוגיה וחינוך /פסיכולוגיה ותקשורת
ייחודה של תכנית הלימודים הוא בכך שהלימודים האקדמיים נערכים בסביבת לימוד מותאמת 

ים לצרכי הסטודנטים והיא כוללת תמיכה רצופה מבחינה אקדמית, רגשית וחברתית. בנוסף תתקי
במהלך הלימודים תכנית הכנה לעולם התעסוקה ובסופה ישתלבו הסטודנטים במערך ההשמה 

 לתעסוקה של בית אקשטיין.
 0503059337אפרת ערבה מנהלת אקדמית ,  03-5605248טלפון המכללה  :לפרטים

 
 תזכורת  –שעת סיפור אזורית מיוחדת 

 17.30בשעה  הבית שלי עם יעל בספריה אזורית לב השרון 17/2בתאריך 
 
 
 
 
 
 

 בברכת חג טו בשבט שמח
 

 ראש המועצה, חברי המועצה
 וצוות אגף חינוך, רווחה וקהילה
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