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 ת חינוך מיוחדועד

חולון ועדת  – העירוני ההורים ועד חולון -ועד ההורים העירוני 

 חינוך מיוחד )חנ"מ(

 
 

 

חולון ועדת  – העירוני ההורים ועד

 חנ"מ(חינוך מיוחד )

 
 

 

 הילדים!לכל 

 

 

 11.2014 החשוון תשס"

 11.2014 החשוון תשס"

 
 

 ועד הורים עירוני חולון

 

 2016-אפריל-11חולון  ועד ההורים העירונילבין צמ"ח הורים מנהיגות בין סיכום פגישה הנדון: 

 

  :צמ"חהשתתפו מ
 מסילותחנ"מ , בית ספר פז נחושתן

 , בית ספר בן גוריוןקארו דור

 , גן ארנוןחגי אדליס

 , בית ספר ניבבטי גולדפרב סילברה
 

 :  עירוני חולוןה הוריםהועד השתתפו מ

 , תיכון אורטיו"ר וועד ההורים העירוני -יום טובשמעון 

 ס. יו"ר הועד/ יו"ר ועדת נוער, תיכון קציר –איריס קופיט

 מסילותחנ"מ יו"ר ועדת חינוך מיוחד, בית ספר  –עמיחי פינק 

 , בית ספר שנקרםיו"ר ועדת היסעי –אלון מוכתר 

 , חט"ב נבוןיו"ר ועדת קרן קרב –דורית קסוטו 

ו"ר ועדת בי"ס להורים, חט"ב ארןי –שוורץרענן   

 

 להלן פרוטוקול וסיכום:

בדרך זו כולם ייצאו נשכרים לצאת לדרך חדשה, דרך של שת"פ. כדי ביקשנו את הפגישה הזו  :בטי

 בעיקר ילדינו. 

 הקמתה ופועלה.  ,ת צמ"חהסביר בקצרה על קבוצ: חגי 

 . מ"חרועים שהיו בהקשר ציועד הורים, ואדיבר בקצרה על  –שמעון 

 

חודשים  4-הייתי גם בצמ"ח כמרכז את ועדת חנ"מ, מזה כשנתיים, בועד ההורים  מתנדבאני :  עמיחי

 .בכדי ליצור את שיתוף הפעולה, לצערי לא צלח הדבר

קדם את מטרה לאותה נו כוליש ל, שמח על הפגישה, מי שהגיע לפה בא לעבוד, שת"פ הוא צורך ברוראני 

 המיוחדים. ילדינו

 

וגם לא אהבנו את היחס מול מנהל מכובדת מול חברי הוועד הייתה לא צמ"ח צורת התנהלות  :שמעון

 לתפעל טוב יותר את המערכת. למנהל החינוך לנו הוא לעזור שהתפקיד  החינוך. 

צורת ההשתלבות ברורה וגם  נו ללא מטרת רווח. ילטובת ילדבהתנדבות כל מה שאנחנו עושים הוא 

שינוי חוזה לחנ"מ  -דוגמא לנושא שטופל על ידינו תוחה גם בכנסת בוועדות. במחוז תל אביב הדלת פ

 אנו עושים כמיטב יכולתנו. )בקידום פרידה בוסני(.  לשירותים הרפואיים

 חשוב לשמור על תהליכים. . חנ"מ שנבחר אחת לשנתייםהמרכז את ועדת נציג בועד הורים יש 

 "מ. לחנמסיבת מקיימים מסורת רבת שנים של 

 

 צמ"ח נוגעת בנושאים גם מעבר לגילאי החינוך, כולל פנאי ובוגרים. : דור

 . דלוועחנ"מ ואין לנו טענות הורים אנחנו מכירים את פעילות ועד 

קבוצת הורים צמ"ח שקמה מתוך כאב, מתוך סוגיות שבוערות לנו, ולכן החלטנו לקום ולעשות מעשה 

 היא טבעית. הורים  דלועהאופציה לחבור 

 

 השנהלקראת  יםבנושא הסעבקשנו מרותי יצקן לתאם ישיבת חשיבה איתה ועם רובין בדר :  חיעמי

 . באהה

 

 צריך ליצור ההמשכיות לגבי דברים שהובטחו לנו ולצמ"ח בתחילת השנה )שי מרקוביץ'(. : אלון

 

 שי לא בצמ"ח אבל אנחנו מסונכרנים. : ורד 

 

 ריות שמטפלות גם בנושאים מעבר לגיל החינוך. טוסטטוועד ההורים יושב גם בכל מיני ועדות : שמעון

 על מנת שנהיה בתודעה בכל מקום כזה. רלבנטית חנ"מ בכל ועדה מיש בהחלט מקום שיהיה נציג 

 טפורמה לשקף את מה שאנחנו ההורים צריכים. פלהוא ועד ההורים 
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יכולים לייצג נחנו בקיאים וא, יםומי עיסוק קבועתחלכל בעל תפקיד בועד ההורים העירוני יש : איריס

 אתכם נאמנה. 

 

שיתוף פעולה מידה רבה של התנדבות.נתקלים בבגם אנחנו יכולים לייצג את עצמנו נאמנה, מגיעים : ורד

 יש לקבוצה פרוטוקולים, יש המשכיות. עם כל גורמי העירייה. 

 תו "קצר". בנושא ההסעות אכן הייתה תחילת הידברות והייתה תוכנית, הרצף נקטע בגלל או

זו סוגיה כל כך כואבת וכל כך ספציפית לחינוך המיוחד, לא חושבת שועד ההורים מסוגל לתת את הייצוג 

 במקומנו במקום הזה. 

 

 . "אתם לא יכולים לייצג אותנו"מצד אחד מדברים על לחבור מצד שני אומרים : איריס

 

בעוד צמ"ח , מחוייב למנהל החינוך בעירמקומי, תקנון ו ותארצי תועד הורים פועל מתוקף תקנו :עמיחי

שמירה על שני גופים שעובדים יחד תהווה ש. אני סבור אלו יבויותומשוחרר ממחו הוא מובדל ממנו

 .מכפלת כוח

עשייה דרך ועדת חנ"מ של חבור לל - ועד הוריםעם לעבוד בשת"פ ים מצמ"ח שרוצ תנדביםאני מציע למ

 בתחומי העשייה השונים. של ועד הורים ישיבותפגישות ולבתיאום ל. כך יוכלו להתחבר ועד הורים

 תוך כדי עבודה, נצטרך כנראה לבצע התאמות בנושאי עבודה ותחומי אחריות. עם הזמן

 

 מסכימה שעבודה משותפת של צמ"ח עם ועד הורים צריכה להיות דרך ועדת חנ"מ.: איריס 

 

מעבר , אבל גם לשמוע מה קורה בעיר בעשייה ת חלקחקלושותפות הצעה לחוזר שוב על ה: שמעון

 נבחרים לשנתיים(ועד הורים לתקופה )חברי  מחויביםלנושאי החנ"מ ולהיות 

 מוכן להיות שוב במקום שצריך להתנצל מול אנשי הרשות.וכן לא 

 

הורים אחרים ובפרט מיוחדים כפי  ווקיעיאסור שהורים מיוחדים  :בעיני נושא עוד יותר חשוב: עמיחי

 : צמ"ח שקרה ע"י

 מהקבוצה.השתלטות על קבוצת הוואטסאפ של ועד הורים חנ"מ והוצאה של הורים  .א

 (.קבוצות עבודה 4-חבר בהייתי ) בחד צדדיות של צמ"חוואטסאפ מקבוצות עבודה/הוצאה שלי  .ב

 כפי שקרה כאן. -  חזקו המעשיםיכך בדוממים ויהיו אחרים בקבוצות כמו כן אסור שהורים 

 

 ! שנוכל לשים זאת מאחורינובכדי די שלא ישנה ואני מזכיר את זה כ

 

 גם אותי הוציאו. : דורית

 

 !ו לא יחזרמקרים כאלו ההתנהלות שלנו כעת היא אחרת ושקולה,  :בטי

באנו לפתוח דף חדש ולעבוד. תישקל האפשרות של נציגים בוועדות השונות, או בפורמט של בחירת 

 נציגים בכל פגישה לגופה. 

 

 שאים הבוערים לנו? וים את הקשר עם מחלקת פרט? איך מאפשרים לנו לעבוד על הנאיך יוצר: ורד

 

הקבוצה קמה כדי לקדם נושאים ואירועים, מזכיר שמדובר באנשים מאוד טעונים, וכדי להתחשב : חגי

 יותר.  תלקום בשטח גם קבוצות מיליטנטיובזה, עלולות 

 לזמן לפגישה את כל מי שנוגע בדבר ההסעות.  נושא ההסעות יקודם ע"י ורד ואלון מוכתר,מציע כי 

 

נשמח מאוד שבוועדת קרן קרב יהיה  .הצלחות 100%חשוב להבין שאין  ,תיאום ציפיותנדרש : דורית

 נציג של חנ"מ. 

 

 צריך להתחיל לעבוד.  –ברור לנו שזה תהליך, ברורה לנו הבירוקרטיה, אבל עדיין : ורד
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 :צמי"ד נושאי 3 עלומנכלי"ת העירייה בה חנה הרצמן עם  וריםת ועד הישגטי פרעדכן בפ: עמיחי

 בתים לחיים ותעסוקה בחולון .א

למסגרת יום קיבלו אישור  . הזכירה כילא בשליטתה ולא באחריותה הנושאיםהעירייה אמרה ש מנכ"לית

קידום הפנתה לאיריס צור ר' מנהל רווחה ל לאחר שש שנות עבודה. שתוקם בתל גיבורים 16:00עד 

 נושאים.ה

 לטיפול: תיאום ישיבה עם ר' מנהל רווחה לנושאים

 

 -)לתפקוד גבוה בלבד(בחולון מעבר לכיתות התקשורת הקיימות  לאוטיסטיםחינוך גרות סמ .ב

לפי פוטנציאל מספרי וכי יש המענים הקיימים הם שנכחה בפגישה טענה שראש מנהל חינוך טליה פרידמן 

 מענים לכולם במחוז תל אביב.

ת לילדים שגדלים מחוץ ומשמעויהריכים ללמוד לעומק את הנושא המספרי ובנוסף להסביר מה אנחנו צ

 . קהילת מגוריהםל

 ישות בנושאגמכינה ופלטיפול: עבודת 

 

 .מחכים לתקן שיאושר -בבתים  פרויקט חונכות .ג

שלוסברג רותי  לקידום הנושא עם בריכוז של איריסועד הורים ת נוער עדושמעון ואיריס מציעים לחבור 

 מהעירייה.

 

 : סיכום ופעולות להמשך

 

 סוכם בין הצדדים על פתיחת דף חדש ושת"פ בין שני הגופים ! .1

 

 (אלון/ ורדנה הבאה )שהערכות הסעים לבנושא תיאום ישיבה  .2

 

 ר' מנהל רווחה לנושאי מגורים ותעסוקה )עמיחי(פגישה עם  .3

 

 ים )עמיחי/ פז(ישיבת עבודה מכינה בנושא פתרונות חינוך בעיר לאוטיסט .4

 

 )עמיחי/ בטי( תקן רכז פרוייקט חונכותנושא קידום לפגישה עם ועדת נוער של ועד הורים  .5

 

 )שמעון(ורים הועד ה עבודתבלשנתיים השתלבות חברי צמח שיהיו מוכנים להתחייב  .6

 

 

 בהצלחה !
 

 ! חג פסח שמח
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 * סוכם ע"י בטי ועמיחי


