
נושא: ארגון קשר הקים קו חם למשפחות לילדים עם צרכים מיוחדים להתמודדות עם 
  ...מצב החירום, מידעון לשעת חירום ועוד

  

 משפחות יקרות, 

  

המידע מתעדכן כל העת והפעם נוסח הנחיות לשעת חירום בפישוט לשוני לדוברי 

 אמהרית, קו אירוח של משרד החינוך ועוד הרבה...

  

 בנושאים הבאים: מידעון מקיף של ארגון קשר למבצע צוק איתן להלן לינק:

  
 טיפים להורים בתוך הפייסבוק של קשר )אתם מוזמנים להצטרף אלינו(          -
  
 קשר בשיתוף מט"ח -"מקום מיוחד"   באתר פורום המומחים המופעל ע"י ארגון קשר          -
  
 פסיכולוגית חינוכית מומחית ואמא מיוחדת -ראיון עם רוני בכר-כתבה מתוך אתר הורים בקשר          -
  
 קווים פתוחים חיוניים ומוקדי חירום ומצוקה המופעלים ע"י גורמים שונים           -
  
 הערכות לסיוע לאוכלוסייה במצבי חירום ומשבר -קהילה נגישה          -
  
 קישור למידע מפיקוד העורף להנחיות לאנשים עם צרכים מיוחדים          -
  
 זמן אזעקה או "צבע אדום", בפישוט מה אני צריך לעשות ב -חוברת הכנה          -
מסד נתונים, משרד הרווחה ופיקוד -)החוברת הוכנה ותורגמה ע"י הג'וינט שונות בשפות שוניל

 העורף(
          

 -הוכן ע"י האגף לחינוך לשוני במשרד החינוך: שרה בילואר - לשעת חירום  ליםבסמ הנחיות           - 
 בי"ס לוטם. -מתי"א רן -אסקלביץ -מנהלת גן חרמון בחולון, מרים אוחיון

  

מאגר הפעלות מתוך האתר:   -מאגר רעיונות לפעילות יצירתית עם הילדים בבית ובממ"ד          -

http://rebeccastudio.co.il/blog 

  

המידע נאגר מפורטל זכויות  -זכויות עובדים בשעת חרום          -

ומאתר הסתדרות העובדים  /http://www.workrights.co.il  העובדים

http://www.histadrut.org.il/ 

  

המלצות להתאמת נהלי חירום והאמצעים הטכניים שניתן לעשות בהם שימוש בעת פינוי           -

  בחירום של אנשים עם מוגבלות)נציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות(

  

 סרטון לאוכלוסיות מיוחדות לשעת חירום      -

  

http://www.horimbekesher.co.il/res/pdffiles/emergency-info3.pdf
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אנו פועלים למציאת פתרונות אירוח למעוניינים בכך, לכן משפחות  -אפשרויות לאירוח      -

  yael@mrkesher.org.ilהמעוניינות לארח בביתם, מוזמנות לפנות לארגון קשר במייל 

  

  yael@mrkesher.org.ilים, אנא שילחו למייל: למידע ועדכונים נוספ

, 

_____________________________________________________

_________________________________  

   

 עם מצב החירוםארגון קשר הקים קו חם למשפחות לילדים עם צרכים מיוחדים, להתמודדות 

  

 contacts@mrkesher.org.il  :, דואל6116226-21לפרטים: 

  

 בתקווה לימים שקטים ורגועים

 הבית של המשפחות המיוחדות -ארגון קשר

_____________________________________________________
_________________________________ 

   
  משרד החינוך מארגן ימי הפוגה לתלמידי הדרום ומשפחותיהם

  
תלמידים עם צרכים מיוחדים ובני  ניתן להפנות  -בשיתוף פעולה של האגפים השונים במשרד החינוך 

 ק"מ לכפרי נוער לפעילות הפגתית. 2-02-שמתגוררים ב משפחותיהם
  

 הפניות נעשות באמצעות מנהלי בתיה"ס ומפקחי חינוך מיוחד של משה"ח במחוז דרום.
  

_____________________________________________________

_________________________________ 

  

  המיוחדות הבית של המשפחות-קשר
  http://www.horimbekesher.co.il -התוכן הורים בקשראתר 

  http://www.horimbekesher.co.il/144.html    -הצטרפו אלינו

  https://www.facebook.com/horimbekesher-חפשו אותנו בפייסבוק

  /http://www.horimbekesher.co.il/contact -צרו איתנו קשר

  

  איתם נוכל להיות ב"קשר". ספרו עלינו להורים נוספים, כדי שגםה"קשר" איתנו תורם לכם? 
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