
   

 

 

 נפתחת בחולון קבוצת מנהיגות
 להורים לילדים עם צרכים מיוחדים

 

 הורים יקרים,

מיוחדים  לילדים עם צרכים להורים קבוצת מנהיגותאנו שמחים להזמינכם/ן להצטרף ל
 חולון.ב

חולון, אשר רוצים לפעול ולהוביל שינוי למען פיתוח יוזמות תושבי הקבוצה מיועדת ל
ות, חיזוק מעמדן של המשפחות ובניית קהילה תומכת מקומיות, שיפור איכות חיי המשפח

מנהיגות וקהילה יישובית, לשם הנעת מהלכים חברתיים  הפעילות מיועדת לפתח ומשלבת.
 תהיה חלק מרשת ארצית מתרחבת של קהילות הורים מיוחדים ברחבי הארץ.ו

, פרי שיתוף פעולה של גורמים שונים בקהילה: ועד הקבוצה תעבור הכשרה בקורס
מוגבלות שיקום,  – ההורים בחולון, חברת "פריון", ארגון קשר, האגף לשירותים חברתיים

המחלקה  – החינוך בעיריית חולון ומנהל , עבודה קהילתית והתנדבותשכלית התפתחותית
 .לטיפול בפרט, קהילת הורים עושים ח.י.ל. ורווחה חינוכית

יחודיות שלכם, אנו מזמינים אתכם, מתוך אמונה בכוחות ההוריים שלכם ובי
להיות תושבי חולון להם ילדים עם צרכים מיוחדים )בכל הגילאים( הורים 

 .חולוןאת פיתוח הנושא בעיר  ולהובילמנהיגים 

  

 

 

 51.8.82-קורס המנהיגות יפתח ב

 מפגשים. 21במשך , 55:22 – 52:22בימי רביעי בשעות הפגישות תתקיימנה 

 אחרונים אחת לשבועיים( 6-מפגשים ראשונים יתקיימו אחת לשבוע ו 6)

 , חולון81רבי עקיבא רח'  –ב'פינה בקהילה' 

 בהנחיית הילה ניסים, אם מיוחדת ומנחה מארגון קשר  

 מהאגף לשירותים חברתייםבוני, -דנית אליאסיובליווי של 

 

 למלא את השאלון הקצר המצורףמעוניינים להשתתף בקורס מתבקשים ה

 לעו"ס טלי ברנע 58/28/82ולהשיבו עד לתאריך  

  2122525-22קס: פ  |  talib@holon.muni.ilבדוא"ל 
 22-22522525טלפון 

mailto:talib@holon.muni.il


   

 

 קורס מנהיגות להורים לילדים עם צרכים מיוחדים
 שאלון למתעניינים  

 

 _________ שנת לידה : _____________שם פרטי : __________ שם משפחה : __

 : _________ ספרות( 5)______ מיקוד__מין : ז / נ      כתובת : __________________

 ____________________________נייד :   טלפון בבית : _______________ 

 __________________________________@דוא"ל : _____________________

 

 פרטים אודות ילדך/ ילדתך : גיל : _____ מהי מוגבלותו/ה : ___________________

 המסגרות בהן הוא/היא נמצא/ת : חינוכית : _______________________________ 

 ___________ רפואית : ________________ פנאי : _______________טיפולית : 

  __________________________________________________________אחר : 

 

 ____________________תאר/י_____האם את/ה פעיל/ה בתחום המוגבלויות, אם כן 

_______________________________________________________________ 

 אילו נושאים מעסיקים אותך והייתי רוצה לעסוק בהם במסגרת הקורס?

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 

 פרט/י מקום עבודה, תפקיד ומקצוע -אם כן        לא/ כן .         האם את/ה עובד?

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 

 להשתתף בקורס ולהפוך לפעיל בתחום? _______________ האם את/ה מוכן להתחייב

 הערות: _________________________________________________________

 _______________________________________________________________ 

 

 תאריך: ________________    חתימה: _____________             


