עיריית מעלות תרשיחא
Municipality of Ma`alot Tarshiha
התוכניות הפועלות בתחום רווחה ושיקום:
הפעלת תוכניות בתחום ,הלימודי ,רגשי וחברתי ,בניית תוכנית מותאמת לכל תלמיד ולקבוצת תלמידים ע"מ
להביאם להצלחה.
תוכנית המשח"ק
תוכנית לקראת כתיבה ,המחזקת את כישורי ילדי הגנים  ,מרפאות בעיסוק הנכנסות לכל גני הילדים בעיר ועובדת
עם הילדים ומשמשות מודלינג לגננות להמשך העבודה עם הילדים.
תוכנית "א' תחילה"
תוכנית מעברים מהגן ליסודי בהתמקדות על השפה ,תוכנית פדגוגית גמישה ,לומד עצמאי ,מרחבי למידה חדשים.
מרכזי למידה צד"ל
סיוע ,תגבור ותמיכה לילדי צד"ל הלומדים בגנים ,בתיה"ס היסודיים והעל יסודי.
תוכנית הוליסטית
תוכנית סיוע ותמיכה לתלמידים בתחום החברתי ,רגשי ומשפחתי ,בהתאם למיפוי שנעשה בכל בי"ס ובראייה
הוליסטית ,התוכנית פועלת בכל בתי הספר.
קדם עתידים
תוכנית לתלמידים מצויינים הפועלת בחטה"ב במעלות ,מטרת התוכנית :רצף התפתחותי מהמוסד החינוכי
לאקדמיה ,צבא ותעשייה עתירת ידע וטכנולוגיה.
משכ"ל
מרכז לשיפור כשרי למידה (מרכז טיפולי) רב תחומי ,הוליסטי המתמחה בטיפול בילדי הגנים ותלמידי בתיה"ס
היסודיים.
מרכז לילד ולנוער
מרכז לטיפול בילדים ובני נוער עם הפרעת התנהגות מגיל  5-21שנים.
מחצית שלישית
בשיתוף משרד החינוך והרשות המקומית ,במסגרת התוכנית ניתנת הזדמנות נוספת לתלמידי התיכון המעוניינים
להשלים בחינות בגרות ולשפר ציונים .התוכנית פועלת באורט מעלות ובאורט תרשיחא
פרוייקט חברתי
תוכנית לסיוע בתחום של :למידה ,רגשי וחברתי ,עבודה עם ההורים ,פועלת ביסודי תרשיחא.
מל"ש -מרכז ללימודי שדה
פועל במישור הפורמאלי והבלתי פוראמלי מטרתו חיזוק זיקת התושבים לעיר לסביבה ולטבע וקשר עם הארץ.
פותחים עתיד
תוכנית חונכים לתלמידים מכיתות ג' -ח' ועבודה עם המשפחות.
הנואם הצעיר
תוכנית לקידום תרבות הדיון והנאום ,פועלת בכל בתיה"ס בעיר וכן מתקיימת תחרות וטכס ישובי ,הזוכים
במקומות ראשונים בבתיה"ס משתתפים בו ,בהמשך גם בתחרות הארצית.
תוכנית המוזיקה
לימודי מוזיקה בבתי הספר בישוב – בית ספר מנגן.
נתיב האור
תוכנית לחסכון ובטחון בחשמל פועלת בבתיה"ס היסודיים.
לקויות למידה
תוכנית סיוע ותגבור לתלמידים עם קשיים לימודיים ורגשיים פועלת בכל חטיבות הביניים.
סל תרבות
תוכנית החושפת את התלמידים לתרבות ,הצגות ומופעים פועלת בגנים ובבתי הספר.
כיתות אמ"צ
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כיתות מתוגברות ,מקצועות יסוד לשיפור ההישגים הלימודיים והצלחה בבגרות.
מחשב לכל ילד
חלוקת מחשבים לילדים ממשפחות נזקקות (כתות ג'-ח')
זהירות בדרכים
תוכנית למניעה והתנהגות בדרכים ובכבישים ,פועלת בכל בתי הספר ובקהילה.
תל"מ
תגבור תלמידים בכיתות ט' בתחום הלימודי ,רגשי וחברתי ,פועלת בחטיבות הביניים.
חדר מלא
תוכנית לתלמידים חלשים בתחום הלימודי ,רגשי וחברתי ,מניעת נשירה ,בניית תוכנית מותאמת לכל תלמיד
פועלת בחטיבות הביניים.

