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 2015מבר בנו –מידעון למיוחדים בקדימה צורן 
 

 הורים יקרים 
 

במהלך השנה האחרונה עלו מספר נושאים הקשורים למיוחדים בכל התחומים והתקיימו מפגשים 
באגף עם הורים באופן אישי וגם כפורום על מנת לשמוע, להבין ולחשוב במשותף על דרכי 

הפניות עסקו בנושאים שלנו בקדימה צורן.  תקשורת ודרכי עבודה משותפים לטובת המיוחדים
זימון וועדות יעוץ אישי ומשפחתי, הסעות, פעילות פנאי,  הקשורים לשבוץ במוסדות החינוך,

חריגות וועדות השמה. חלק מהנושאים קבלו התייחסות והטיפול בהם הסתיים וחלק הם נושאים 
ופיתוח  , וועדות השמהעות חדשסמכרז ה :כמו שיש להמשיך לבדוק ולטפל בהתאם לצורך

  פעילות פנאי.
 

 שהם פרי החודשים האחרונים:במידעון ראשון זה אנו מבקשים לידע אתכם בשינויים וחדשות 
 

 :עמודת "מיוחדים בכל התחומים"  -החינוך  מחלקתבכניסה ל –חדש באתר המועצה  .1
מעודכן אתר המועצה הוא אתר בסיסי שאמור לעבור שינויים בחודשים הקרובים ולהיות 

וידידותי יותר למשתמש. יחד עם זאת היה חשוב לנו להענות לבקשת ההורים ולקבץ תחת 
קורת גג אחת את המידע הקיים בתחום המיוחדים במחלקות השונות כמו: חינוך מיוחד, 

 לחודש במידע הרלוונטי.רווחה, קהילה, נגישות ופנאי. האתר יעודכן אחת 
zoran.muni.il/index.asp?id=2101-http://www.kadima 

 
  :פיתוח תכניות לפעילות חברתית לשכבות הגיל השונות בקדימה צורן .2

לשנת תשע"ו הוא פיתוח תכניות לפעילות חינוך, רווחה וקהילה אחד היעדים של אגף 
ם בחודשים הקרובים. אנו שמחים לידע כי ולכך נקדיש את המפגשי חברתית למיוחדים

יהיה שותף למפגש עם פורום הורים ונציגי החינוך לקידום הנושא. עדכונים יועברו המתנ"ס 
 באתר המתנ"ס וגם באתר המועצה. 

 
שלנו בקדימה  בצופים צמי"דחדשה בישוב החלה בהצלחה רבה והיא תכנית ראשונה 

 ישירה לצופים. ניתן לקבל באתר המועצה או בפניה  פרטים
מתקיים במתנ"ס ופתוח להצטרפות בוגרים  21מעל גיל  – חוג אומנות למיוחדים בוגרים

 .נוספים
 

 החלה הבניה.       :בית נועם ביער קדימה .3
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דונם למגורים, פעילות,  40-כ מפעל חיים מרגש להקמת אתר בשטח של - בית נועם
בסיור שנערך החודש עם ראש המועצה והסגן תעסוקה והנאה למיוחדים ולכל הקהילה. 

 יש למה לצפות! שלוש שנים.   הוא כהפרויקט סיום צפי לנמסר כי 
 

 :קבוצת הורים לילדים מיוחדים .4
מתקיימת בקדימה צורן בהצלחה רבה. פרטים באתר המועצה. לאחר שני מפגשים 

ת. למבקשים הקבוצה פועלת כקבוצה סגורה אך אם יהיו פניות לאגף תפתח קבוצה נוספ
או לרותי זילבר בטלפון  8970105להרשם לקבוצה חדשה ניתן לפנות למזכירות לטלפון 

8970110 
 

  :שיתוף פעולה איזורי בין מחלקות לשירותים חברתיים והורים פעילים .5
במסגרת שיתוף פעולה אזורי למיוחדים בשרון יתקיימו מספר אירועים במהלך השנה. 

 נשמח להשתתפותכם.. באבן יהודה איזוריתכה מסיבת חנו -האירוע הראשון 
לב השרון. מועצה אזורית שעת סיפור אחת לחודש ב :מתקיימות פעילויות כגון בנוסף

 פרטים באתר המועצה. .תכנית אני שמח ברבין ועוד.
 
 

 
 
 

 ושירותים שונים ברמה הארצית עמותות קיימים גורמים,  :קבלת מידע כללי ומצוי זכויות .6
הועלה  ויכולים לסייע במתן מידע ומיצוי זכויות. חלק מהמידע ומי המיוחדיםבתח יםהעוסק

ללא  שירות יעוץ אזוריבמ.א. לב השרון מתחדש חשוב לציין כי לאתר ויעודכן בהמשך. 
  ועצהמה פרטים באתר  .למיוחדיםתשלום 
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ור המועצה תגברה בשנה האחרונה את העבודה בתחום הנגשת שטחי ציב : קהילה נגישה .7
 התושבים באמצעות אגף השפע ובתאום אגף ההנדסה. לטובת

 
 

 
 

 
 קדימה.בבתמונה הנגשת גן הסנונית 

 
 
 

 
 
 
 

 בברכת חג חנוכה שמח 
 מכל צוות אגף חינוך, רווחה וקהילה 
  מראש המועצה, חברי ועובדי המועצה


