
 :סיכום פגישה בנושא

 1/3//41 מתאריך  התנדבות חונכים בבתים מטעם נועם ברוח כנפים של קרמבו

 

 משתתפים:

 וח"מ טובה מסילתי רונית שוחט, (העצמת הורים והורים מלווים הורים –שמש  –קשר ) מיכל האס 

   :לידיעת

 , עמיחי פינקיום טוב רותי יצקן, שמעוןמשתתפים + 

 

 בתים עבור ילדים עם צרכים מיוחדים., בחונכים, בני נוער  בצור יגאל מערךהקימה האס מיכל 

שחק בבתי מעם הרווחה ונולד כצורך לעשות חיבור בין בני נוער . שעתיים בהמערך הוקם בשיתוף 

 הילדים.

 מרכזת אוכלוסיות מיוחדות במתנ"ס   בני הנוער קיבלו הנחיה

 

  מהמועצה מתחם והוא מוכר כמועדונית ומרכז חברתי.בני נוער. קיבלו  011כיום מתנדבים כ 

 המרכז נקרא חץ וקשר

 בצור יגאל  התחילו גיוסים החל בדגש על כיתה ט. בתנועות הנוער בני עקיבא והצופים

  הורה לילד עם צרכים , אחראית/ רכז, הסברהסירטון להגיע לבית ספר עם -הגיוסים  0שלב

 דיםאפשר גם ילד עם צרכים מיוחומיוחדים 

  מה זה ילד עם צרכים מיוחדים,אפשר עם קלפים  -, והסבר  הנחיה :מפגש ראשון 2שלב 

  לא להיות ביביביטר, כאשר לא להבריז - גבולותוקביעת הצבת  :תדריך ראשון  3שלב ,

לא לשכוח את הילד המיוחד , דף הנחיות לחונך מה מותר ומה אסור, דף  –הולכים זוג 

יכולים(צריך לעשות  0/1 -לא מבצעים שמרטפות )החל מה –בהתחלה . הנחיות למשפחה

לפחות בהתחלה.,לא מחליפים חיתול, להיות בבית של  –הורה חייב להיות בבית  הפרדה.

 .החניך ואפשר גינה קרובה לבית

  משבצים גם חונך לאחים של )במקום לילד עצמו( לפי בקשת המשפחה שיבוץ: 4שלב 

  להיות  . הפכו מכן פעם בחודש ולאחר בהתחלה נפגשים פעם בשבועיים  שוטף :  5שלב

, כמה חונכים קובעים בניהם ונפגשים גם עם החניכים -במרכז חץ וקשר קבוצה חברתית שנ

 ודעות קדומות שותבמפגשים הבאים מדברים על החש

 רעיונות נוספים  לפגישות הנחיה

 1542442411כפיר  –התנסות עם כיסאות גלגלים  –רעיונות  לפעילות לחונכים 

 אפשר להביא לבית ספרהתיכון )ניתן לקבל מביטוח לאומי

 כחלק מתרבות –הרצאה  של עופר בן דור 

 איש הגשם, רדיו, מחוברים לחיים  –מידי פעם עושים חונכים סרק ופופקרן 

 

  בצור יגאל.התנדבות הנוער  הסניף השני של כנפיים של קרמבו )אחרי הוד השרון( הוקם על בסיס

 

 (1513414111דוגמאות מאשקלון )יעל ממן רכזת שמש אשקלון  

 מוביל שינוי. נוער –החבר המיוחד שלי עם עזרה מהג'וינט ונמ"ש  –באשקלון קיים פרוייקט 



 אחי שף. אח מיוחד וילד מיוחד –באשקלון 

 תקציב 

 נדרש רכז אשר גם מנחה את הקבוצה

 ימי כיף –תכנון שנתי 

 ה ונסיעות מיוחדות לימי הדרכהכולל כרטיסיות נסיע -אש"ח  לשנה  051כ 

 

 

 דגשים לחולון:

 תמיד בזוגות

 של בית הספר –אחריות שילוחית 

 אפשר להתחיל עם רכזת מעורבות חברתית בכיתות ט.

 דרוש רכז ומרכז

 פגישה עם טליה

 ופנאי קהילה  ברשת מקום יכול להיות המרכז הנוער בנג'י או 

 

 


