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  2022כנית עבודה  ת

                  

 ישי נקריטין        חינוך    מחלקה: 
 

תי
שו

קוד ר
מי

 

 מסגרת ביצוע  מיקודים רשותיים 

תחום  
לו"ז   תפוקות  משימות יעד ליבה

 שותפים  אחראי  עדיפות לביצוע

מרחב  
 ציבורי

הגשת כלל הבקשות האפשריות למשרד החינוך וביצוע עם הרשאות   ההנגשת כלל המוסדות 
 לקראת הקיץ  

כלל ההרשאות שניתנו בוצעו  
 מנכ"ל, הנדסה  שימרית  גבוהה ספטמבר  טרם פתיחת שנה 

השתתפות ביום הניקיון  
 הבינלאומי 

מפגש מנהלות ורתימת צוותי החינוך ליום זה, בניית תוכנית פעולה   
לניקיון בשטחי היישוב יחד עם השפע, רכישת אמצעי ניקיון לכלל  

 המסגרות 

יום ניקיון של כלל מסגרות  
 ישי עליונה  מרץ  החינוך יחד ברחבי אורנית  

שפ"ע, ביטחון  
הקהילתי,  

 מתנ"ס 

קהילתי של בתי  הקמת ימי שישי  קהילתיות 
 הספר 

בניית תוכניות עבודה עם המנהלות, מעקב שוטף וסיוע של הודיה  
 (בטחון, שפע)בנושא לבתי הספר, תיאום עם הגורמים הרלוונטים 

 בסיורים ביישוב 

ימי שישי בשנת   4ביצוע 
הלימודים תשפב, ביצוע יום  

 שישי אחד בתחילת תשפג
 מנהלות, הורים הודיה  עליונה  שוטף 

 

  

 מסגרת ביצוע  משימות שוטפות 

לו"ז   תפוקות  משימות יעד תחום ליבה 
 שותפים  אחראי  עדיפות לביצוע

מענה  
דיפרנציאלי 

לילדי 
 אורנית

מענה לתלמידים מתקשים  
תלמידים   75-100מענה ל -בתיכון

 בתיכון 

 כיתות לב בתשפ"ב, תוכנית תומכת דרך קרן חילוט  3ליווי 
מהתלמידים רוצים    90% 

סיורים לכיתות אלו     3להמשיך,  
 לאורך השנה 

ביטחון קהילתי,   שגית גבוהה שוטף 
 רווחה 

תלמידים    30כיתות נפתחו,  4 כיתות לב בתיכון בתשפ"ג  4פתיחת  
אורט, הנהלת   ישי עליונה  ספטמבר  מבקשים להיכנס ברישום לתשפג 

 מועצה 

מצטיינים בבתי  מענה לתלמידים 
 -הספר היסודיים הממלכתיים

 תלמידים   20מענה ל

שביעות רצון התלמידים בסיום   פתיחת ילווי קורס יוניסטרים לתלמידי ז' וח' 
משוב מילולי, רצון   - הקורס

 להירשם בקרב כיתות ז תשפג
 עליונה  אוקטובר 

אורט, הנהלת   הודיה 
 מועצה 

אורט, הנהלת   הודיה  בחינת המשך התכנית לשנת תשפ"ג 
 מועצה 
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הקמת מרכז למידה  
קידום    - קמפוס למידה/יישובי

 למידת אנגלית, שפה ומתמטיקה 

בכלל בתי   -אנגלית, מתמטיקה ושפה- הקמת מענה בתחומי הליבה 
 הספר 

תלמידים פעילים ולומדים   80
הנהגות  מתנ"ס,  ישי רגילה יוני  במרכז למידה 

 הורים  

שיפור אקלים במדד אחמ בשכבה  
ה' בבתי הספר היסודיים  

 הממלכתיים 

ימים מרוכזים וליווי   3ביצוע  הכנסת תוכנית מצמיחים בשני בתי הספר הממלכתיים. 
בתי הספר על פי התוכנית  

 שנקבעה 

 הודיה  רגילה פברואר 
  - בתי הספר 

השתתפות של  
 שח 1500

   הודיה  גבוהה יוני  התכנית לשנת תשפ"גבחינת המשך 

ללא   -צמצום נשירה בבתי הספר 
נשירה ביסודי, עמידה ביעד נשירה 

 כמו שנה שעברה בתיכון 

 ועדות מוגנות אחת לחודש וחצי בבתי הספר 

. מעקב  2ישיבות בשנה.  10. 1
ומענה פרטני לכלל תלמידי  

  100 -הקצה באורנית )כ
 תלמידים(

 שימרית  עליונה  שוטף 

מנהלות, יועצות,  
בטחון קהילתי,  
רווחה, קבסית,  

 שפח

מפגשים    15מפגשים בתיכון,   30 פנים-מפגשים קבועים של הקבסית במסגרות החינוך
 קבסית  שימרית  עליונה  שוטף  בביס יסודיים

 חוץ -מפגשים קבועים של הקבסית במסגרות החינוך

מהמסגרות נוצר קשר   100%
ושיחת טלפון עם  

מפגשים על   15היועצת/מנהלת, 
 פי צורך למסגרות חוץ 

 קבסית  שימרית  עליונה  שוטף 

קבסית, מואז   שימרית  עליונה  שוטף  מפגשים בשנה  4 קיום מפגש אחת לרבעון בתיכון יחד עם קבסית שומרון 
 שומרון 

מפגש ומסמך עבודה לשנת  ביצוע  מפגשי מחלקת הנוער עם הישיבה והאולפנה בפתיחת שנה 
 מחלקת נוער  שימרית  גבוהה שוטף  תשפב

 קבסית  שימרית  גבוהה שוטף  כל תלמידי מותאמים למסגרת  חיבור למסגרת הילה בשערי תקוה 

 ריכוז, איסוף, מעקב עדכון של מרשם תלמידי חוץ 

מתלמידי החוץ מעודכנים   100%
במאגר נתונים של כלל  

לומדים  התלמידים אשר 
 במסגרות חוץ

 קבסית  שימרית  עליונה  2רבעון 

וועדות בכל מסגרת לאורך   2 קיום וועדת התמדה 
 שימרית  גבוהה 3רבעון  השנה בפורום רחב 

משרד החינוך,  
בתי ספר, שפח,  

 קבסית 

 ביקורי בית על פי צורך העולה מהשטח

מעקב על כלל ילדי הקצה  
באורנית וחיבור של  

מהנושרים במסגרות  100%
 המתאימות 

משרד החינוך,   שימרית  עליונה  שוטף 
 בתי ספר, קבסית 

פנים בבתי הספר  -למידה חוץ
 באורנית  

קיימות, סביבה   -בניית תוכנית רשותית של מנהלות והכשרת צוות
 במסגרת היער 

כלל המורות בשכבות א וביובלים  
 ישי עליונה  2רבעון  מוכשרות לתוכנית   ג-א

משרד החינוך,  
מנהלות בתי  

 ספר, מדריכת יער 

שטח רחב מספיק לכל מסגרת   - הרחבת שטח היער לאזורים נוספים
 אגף שפע ישי עליונה  3רבעון  להתנהלות עצמאית 

א  -ד, גוונים ושחקים-א-יובלים תקצוב התוכנית מטעם הרשות 
 ישי עליונה  1רבעון  תשפג

בתי ספר, הנהגות  
הורים, משרד  

 החינוך 
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תוכנית פעולה מסודרת להפעלה   ו באחד מתחומי הדעת  -תוכנית רשותית לשכבות ה
 ישי רגילה שוטף  בתשפג

מנהלות יסודי,  
פסגה, משרד  

 החינוך 

תוספת שעות ממשרד החינוך  
 לתמיכה במערכת  החינוך 

הפקת מכתב דרישות לשרה, שיחה עם עוזרת השרה לשעות  
 בתחילת אוגוסט 

  -עשרות שעות למערכתהבאת 
 ניר  ישי עליונה  ספטמבר  תלוי שר.. 

 

עמוס, אבישג,   דבי  גבוהה 2רבעון  מפגשים לאורך השנה  2 ישיבת תיאום פעמיים בשנה של מסגרת צהרונים ומחלקת חינוך   
 מנהלות יסודי 

מפגשים קבועים של מועצת  - כניסה של מחלקת נוער לתיכון
 ישי, ענת  מתן  רגילה שוטף  אחת לשבועיים   תלמידים

פעילות בימי שלישי של מחלקת   - כניסה של מחלקת נוער לתיכון
 נוער בתיכון 

אחת לשבוע ביום שלישי, סדנת  
 ישי, ענת  מתן  גבוהה שוטף  כתיבה החל מינואר 

הקמה וליווי של קבוצת כתיבה   - כניסה של מחלקת נוער לתיכון
 ישי, ענת  מתן  רגילה שוטף  כתיבה החל מינואר סדנת  יוצרת. 

ג מקבלים מענה עד  -כלל ילדי א פתיחת המסגרות לטובת המתנס  - חוגים לאחר שעות הלימודים 
 ישי עמוס  גבוהה שוטף  16:00השעה 

ימי שיא בשנה עם סנכרון מלא   3 פורום פורמלי ובלתי פורמלי המתכנס אחת לחודש וחצי 
ישי, עמוס,   דבי  עליונה  שוטף  הגורמים בין כלל 

 מנהלות, מתן 

מכלל השנתון המתגייס  95% הרמת אירוע בשיתוף מחלקת נוער, רכישת תיקי מתגייסים כנס מתגייסים 
ישי, בטחון   מתן  רגילה 3רבעון  מגיע לאירוע ומקבל תיק 

 קהילתי, מתנס 

תמיכה רגשית ולימודית בילדים  
 ליישוב סטודנטים   4וחיבור 

הכנסת מילגאים לכל אחד מבתי הספר וליווי לאורך השנה, ערב  
 הוקרה למילגאים  

המילגאים נשארים  100%
 מנהלות, מתן  ישי גבוהה שוטף  ומתנדבים במסגרות השונות 

 מועדונית משפחתית 

מילדי המועדונית הזכאים  100% מפגש שוטף על מצבם של ילדי המועדונית עם הצוות 
 ישי, רווחה  שימרית   גבוהה 1רבעון  במועדונית באופן שוטף נמצאים 

 מקצועיות וישיבות של מנחת שחר -השתתפות ועדות בין
מהילדים הזכאים   100%

מהחינוך   360מקבלים מענה 
 והרווחה 

 רווחה  שימרית   גבוהה שוטף 

 רווחה  שימרית   גבוהה שוטף  ניהול תקין   ניהול תקציב מועדונית  

לימודי שחיה לכלל שכבה ה  
 קיום שיעורי שחיה לכיתות ה' באורנית   באורנית  

בתי הספר   3 -הפעלת התוכנית ב
מפגשים   10היסודיים, וקיום 

 לכל בי"ס 
 משרד החינוך  הודיה  רגילה אפריל 

פיתוח  
והכשרת  

 צוות 

הקמת צוות מו"פ רשותי עם  
 נציגים מהיסודיים וגני הילדים 

  3בחירת נוש מוביל ל -השתלמות רשותית משותפת לכלל הגורמים
 שנים הבאות  

  3בניית תוכנית עבודה רשותית ל
 ישי גבוהה שוטף  השנים הבאות בחינוך 

איריס, נירה,  
צוותי ניהול,  
 גננות מובילות 

מפגשי הדרכה אחת לשבועיים לכל צוות סיעות, ליווי בנושא שכר   שימור סיעות אישיות 
 מענה מהיר מתן 

שבעים וחמישה אחוז מהסיעות  
 ישי, איריס,  הודיה  עליונה  שוטף  תמשכנה  

גיבוש צוות מחלקת החינוך,  
העמקת הקשרים וההכרות בין  

 חברי.ות הצוות  
ימי שיא למחלקה, למידה בכל   2 ימי שיא וגיבוש, למידה בישיבות מחלקה 

 ציוני דבי   ישי עליונה  2רבעון  מפגש מחלקה בנושא חינוך 
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העצמת צוותי החינוך באורנית  
 והעלאת המורל של אנשי החינוך 

כל איש צוות/מסגרת חינוכית   גנים ובתי ספר  - שי למורה לצוותי החינוך במסגרת יום המורה
 הודיה  ישי עליונה  1רבעון  קיבלו שי 

שי למורים בתחילת שנה עם   מתנה בתחילת שנה לאנשי החינוך ואגרת ברכה 
 ישי, איריס  הודיה  גבוהה 3רבעון  אגרת ברכה  

תשתיות  
 ארגוניות

מתן שרותי תיקונים לתיקשוב  
 טרוט, יפית  ישי גבוהה שוטף  פעמיים בשבוע יגיע איש טכני   תמיכה טכנולוגית בשוטף  בבתי הספר ולגנים 

מעקב בקרה וטיפול  -הסעות
 טרוט, יפית  ישי גבוהה שוטף  שעות  12כל תקלה תטופל עד  טיפול מהיר בתקלות  בתקלות  

הסעות כל התלמידים ישובצו  
 רון גל  הודיה  עליונה  שבועי  כל התלמידים ישובצו בהסעות  אישור משרה"ח, מערכות מבתי הספר,שיבוץ הסעות  31.8.21בהסעות עד 

 תקציב מועצה לבתי הספר ניהול 
פעמים בשנה יחד עם הפיקוח, אחת הועדות יחד עם  2 -ועדות מלוות

הגזבר, אפשרות לכניסה שוטפת למערכת הכספים )חשבון רשות(  
 של בתי הספר  

וועדות מתקיימות, הגדרת  2
מלווה לבתי הספר לניהול עצמי,  
חיבור אינטרנטי לחשבונות בתי  

 הספר 

 ות יסודי מנהל ישי עליונה  2רבעון 

תוכנית מעברים מיטבית בין כלל  
 מסגרות החינוך 

 1.1שליחת חוברת רישום  עד 

מילדי היסודי בחינוך  100%
הרגיל שובצו במערכת החינוך  

 העירונית 

 מנהלות, ישי  דבי  עליונה  ינואר 

 מנהלות, ישי  דבי  עליונה  מרץ  שיבוץ ליסודי,   -מרץ

 מנהלות, ישי  דבי  עליונה  יוני  חלוקת כיתות  - יוני

 מנהלות, ישי  דבי  עליונה  יולי  מכתב מחנכת   -יולי

 מנהלות  ישי עליונה  פברואר  תוכנית מעברים מלאה על פי אותה חלוקה של היסודי  -על יסודי

מענה  
דיפרנציאלי 

לילדי 
 -אורנית

 ילדי חנמ

פעילות העצמה להורי החינוך  
 המיוחד 

הרצאה חד שנתית, טיול עם   חינוך והורי חינוך מיוחד בנושא ילדי צמיד הרצאה לצוותי 
 רווחה, מתן  הודיה  רגילה אפריל  מחלקת הנוער 

כלל הורי צמיד קבוצת וואטסאפ   בניית קבוצה למענה להורי צמיד ברשות 
   הודיה  גבוהה אוגוסט  בהובלת הודיה 

 איתור ושיבוץ ילדי חנמ 

מהתלמידים במעקב צמוד   100% המתיא ישיבות קבועות עם 
   ישי רגילה שוטף  וברשימה מסודרת 

הפניה של כלל התלמידים   קשר עם שפח ועם מוסדות חינוך במועצה 
 ישי נירה  עליונה  שוטף  למסגרות המתאימות 

  100%התקיימה וועדה ל קיום וועדות איפיון וזכאות בזמן 
 שפח  \ישי שימרית  עליונה  שוטף  מהתלמידים הזכאים לסל חנמ 

 קיום ישיבת שיבוץ במאי עם המתיא ומעקב לאורך הקיץ 
איתור שיבוץ ברשות לתלמידי  

שיבוץ לאורך   100% -חנ"מ 
 ובתחילת השנה 

 שפח  \ישי שימרית  עליונה  שוטף 

 שימור ילדי חנמ במסגרות 

ביקור במסגרות החינוך  100% ביקור של הקבסית במסגרות השונות, 
 ישי שימרית  גבוהה שוטף  המיוחד 

מילדי חנמ משובצים לאורך  95% מעקב שוטף של שימרית במוסדות ומול ההורים   
 ישי שימרית  גבוהה שוטף  כל השנה.   
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 מנהיגות 

תכנית שגרירים צעירים  לתלמידי  
 ט

תיפתח קבוצת שגרירים צעירים כל תכנית שנתיים פלוס טיסה  
 בטחון קהילתי  ישי גבוהה 1רבעון  תלמידים 25הפעלת קבוצה של  לחו"ל. 

העצמת מנהלות בתי הספר  
 לאוטונמיה ניהולית 

₪ לתלמיד לשנה על פי    200שלושת בתי הספר היסודיים יקבלו 
 החלטת המנהלת 

אפקטיביות  תוכניות חינוכיות 
 ישי יוסי  עליונה  שוטף  המאושרות על ידי ישי 

מפגש דו שנתי לסגניות בתי הספר ומורים מובילים, פורום מוביל   יצירת עתודה ניהולית 
 חינוך לצותים מהמסגרות על הרצף

מפגשים בשנה לפורום   2קיום 
 נירה  ישי רגילה 2רבעון  מוביל חינוך באורנית 

חיבור  
 לקהילה 

יצירת ערוץ פתוח ותוכניות  
 מפגשים קבועים לאורך השנה, בניית תוכנית עבודה משותפת  משותפות עם וועדי ההורים  

פרוייקטים ברמת וועד   2הפעלת 
יום המורה ועוד  -הורים יישובי

 יום לבחירתם 
 ישי עליונה  שוטף 

נירה,  
מנהלות,הנהגות  

 הורים  

 חיבור ילדי אורנית ליישוב 

ימי שיא במרחבי אורנית: יום שיא בספרותא, יום    -קהילתישישי 
 ימים בניהול המנהלות  3זהב דרך רלבד, יום שיא בגמח, 

ימי שיא   3ימי שיא, הפעלת  4
מנהלות, בטחון   ישי גבוהה חודשי  בחיבור פורמלי ובלתי פורמלי 

יחד עם  פורום מתכנס אחת לחודשיים בנושא, הגדרת כלל הימים   קהילתי, מתנס 
המנהלות, בניית תוכנית שנתית באחריות הודיה, ליווי התוכנית  

 בתקציב ובארגון של המחלקה 

תיאום 
פעילות  
 ישובית 

כלל אירועי התרבות יופיעו  
ויועדכנו בלוח האירועים היישובי  

 המשותף 

לכל חודש את כלל הפעיליות בלוח האירועים   10 -עדכון עד ה
 ישי הודיה  גבוהה שוטף  עידכונים בשנה  12 העוקב היישובי, לחודש 

 

  

 מסגרת ביצוע  פרוייקטים 

מענה  
דיפרנציאלי 

לילדי 
 אורנית  

האקתון יישובי  ליוזמות  
 חינוכיות פורצות דרך  

תוכנית פעולה מסודרת והכנת   הגדרת יעדים לתוכנית זו 
 ישי גבוהה מרץ  יום האקתון 

מנהלות, נירה,  
 מחלקת חינוך 

 ישי גבוהה פברואר  מסודר, מפעיל ליום זה מכרז   הפעלת מפעיל חיצוני 
מנהלות, נירה,  
 מחלקת חינוך 

צוותים וקהילה מגיעים לאחהצ   הגדרת זמן מקום הוצאה לפועל 
 ישי גבוהה יולי  של אקתון ביישוב.

מנהלות, נירה,  
 מחלקת חינוך 

פתיחת כיתת חינוך מיוחד לקויות  
 למידה 

 גלית, נירה, איריס  ישי עליונה  ינואר  תלמידים   4-8רשימה של  ואר ינ -איתור תלמידים מאורנית ושיחות עם הורים

 גלית, נירה, איריס  ישי עליונה  מרץ  תלמידים   4-8רשימה של  מרץ  -איתור תלמידים רלוונטים משערי תקווה ואלקנה

 גלית, נירה, איריס  ישי עליונה  אפריל  הגשת בקשה לתקן לכיתה  אפריל  -בקשת תקן כיתה

תשתיות  
 ארגוניות

הקמת   - שיפוץ חצר התיכון 
מרחב למידה ופני לתלמידי.ות  

 התיכון 

סגירה בחוזה מול רשת אורט על   סגירת מסגרת הכספית המוקצת לפרוייקט.  
ניר,   -הנהלת מועצה ישי גבוהה ינואר  ביצוע החוזה 

 שלמה, יוסי 

 תכנון אדריכלי לחצר האחורית של התיכון. 
ר על ידי  תכנון אדריכלי מאוש

מועצה, אורט ומשרד החינוך עד  
 ינואר 

 ענת, אדריכלים  ישי עליונה  ינואר 

 אורט, ירין  אורט  גבוהה מרץ  הקמת החצר  ביצוע העבודות 
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שדרוג   - שיפוץ בי"ס גוונים
מרחבי הלמידה הבית ספריים  
והתאמתם לפדגוגיה חדשנית,  
 הגברת הלמידה החוץ כיתתית 

 מנכ"ל  ישי גבוהה מרץ  ביצוע שיפוץ שלב א וב  הוצאת תוכניות עבודה ומכרז 

  - מימוש קול קורא מתקני ספורט 
העלאת המודעות לספורט ומצב  
 הבריאותי והכושר של התלמידים 

מתקני ספורט בחצר הקידמית   צוע . בי 2. אישור תב"ר. 1
 מנכ"ל  ישי גבוהה מאי  של התיכון 

 איריס, הנהלה  ישי עליונה  אפריל  ביצוע הצללה   הצללת המיניפיץ בי"ס גוונים  הצללת מרחבים במסגרות החינוך 

 איריס, הנהלה  ישי גבוהה יוני  ביצוע הצללה   גני ממד   2הצללת  הצללת מרחבים במסגרות החינוך 

יצירת סביבת    - שיפוץ שפח
ומרחב עבודה מותאם והולם  

לעריכת מענים רגשיים לילדי.ות  
 אורנית 

 . ביצוע בפועל2. קידום הזמנת עבודה 1
מקום מאפשר עבודה  

לפסיכולוגים ולקבלת קהל,  
 שירותים תקינים 

 ישי, יוסי, שלמה  נירה  גבוהה יולי 

המשך הפעלה תקינה  - מכרז תיכון 
י באורנית, על  של בי"ס העל יסוד

 ידי בעלות חיצונית 

.  3. אישור ועדת מכרזים לזוכה. 2. הוצאת מכרז תיכון חדש. 1
 הערכות וכניסת מפעיל 

חתימה על הסכם הפעלת  
ניר,   -הנהלת מועצה ישי עליונה  ינואר  התיכון על רשת בעלות 

 שלמה, יוסי 

  -רפואי ביישוב-מענה לפרא
 וס עובדות שיפוץ השפח, גי הנגשת השירות לקהילה  

הקמת מרכז טיפולי בליוו  
קילנאית ומרפאה   -השפח

משרה   50%בעיסוק בהיקף של 
 כל אחת 

 ישי, יוסי, שלמה  נירה  עליונה  פברואר 

בניית תוכנית למענה לתלמידים  
 מצטיינים בתיכון, בממ"ד 

צרכים יחד עם המנהלות, בחינת תוכניות משלימות  מיפוי 
למסגרות החינוך בתחום, כתיבת תוכנית עבודה, בחירת ספקי  

 תוכן/תמיכה במענים פנים בית ספריים 

תוכנית לתלמידים מצטיינים  
בכל אחד מבתי הספר באורנית,  
תוכנית מצוינות אחת במסגרת  

 גני הילדים בשנת תשפג 

רבעון  
ות בתי ספר,  מנהל ישי רגילה שלישי

 פסגה, משרד חינוך 

מענה  
הוליסטי 

לילדי 
 אורנית

הכנת חודש תרבות לחודש מאי  
 )תשפ"ג( 2023בשנת 

פרויקט עתידי.. בניית חודש משותף עם כלל המוסדות בנושא  
 מחול, ציור, אומנות, דרמה -תרבות

פעילות בכל המסגרות ופעילות  
 ישובית לבתי הספר והגנים 

רבעון  
 מנהלות בתי ספר,ישי  ודיה ה רגילה שלישי

הגברת ההתנסות בני   - אורניתון
נוער בכתיבה, בניסוח ופרסום,  
 הגברת חיבור בני הנוער ליישוב 

מערכת עיתון )בני נוער מהתיכון(, כתיבה לאורך השנה  הקמת 
תחילת   עיתונים לאורך השנה  3הפצת  בנושאי חינוך, ישיבות מערכת יחד עם מחלקת נוער 

 ישי,מנהלות  מתן  רגילה תשפג

הקניית כלים להורים, מיצוב   קהילה 
 מחלקת חינוך כגוף מקצועי 

הספר  פתיחת קבוצות הדרכות הורים בגן טרום טרום ובבתי 
 היסודיים 

נפתחה קבוצה בכל אחת  
 מהמסגרות 

רבעון  
דורית, שגית, נירה,   ישי עליונה  ראשון 

 יועצות  מנהלות,

הורות בסלון,   -קיום מפגשי הורים עם מנחים בקבוצות קטנות
 ערבי במה 

מפגשים של הורות    5התקיימו 
ערבים בבתי   3בסלון, התקיימו 

 הספר בנושא הורות מיטבית 
דורית, ישי, נירה,   שגית גבוהה רבעון שני 

 יועצות  מנהלות,

 


