
 פורום הורים צמי"ד עם ענבל יפרח ר' צוות שיקום/ רווחה חולון -הנדון: סיכום פ"ע 

 8////4פגישה מתאריך  

 השתתפות:ב

 ר' צוות שיקום מנהל רווחה –ענבל יפרח 

 הנהגת פורום הורים צמי"ד חולון –לילך רון לוי, עמיחי פינק 

 כללי:

  בנוסף טיפול נקודתי משך ותעסוקה()מסגרות ה /1, ומעל גיל  0-3באחריות הרווחה גילאי .

 לגילאיי בתי הספר.

 )קיים עו"ס בתי ספר חנ"מ בחולון )הרצפלד, עוז וחלץ 

 :למדנו על קצה המזלג על פעילויות מבורכות של האגף 

o תכונית מעברים 

o תכונית שלוב מנצח 

o אוזן קשבת 

o הדרכת קבוצות אימהות חד הוריות לילדים עם צמי"ד 

o חונכות לילדי הרצפלד 

o וכנית מעבריםת 

o שילוב מנצח 

 

 אירועיםועל כן פורום ההורים יסייע להפיץ ידע על זכויות/  הסכמנו על החשיבות להגיע לכולם /

 פעילויות למשפחות המרושתות דרכו.

 

  ענבל הציגה קושי עקב עומס עבודה להגיע  -רישות מידע לכלל אוכלוסיות הצמי"ד בעיר

ם( וקושי גדול עוד יותר להגיע לאלו שלא פנו לרווחה )אין לאוכלוסיות הפונים לרווחה )חסר מיילי

ברווחה, יש קושי לקבל נתונים  להירשםנתונים(, יש משפחות בעלות צמי"ד שאינן מעוניינות 

 = לא ניתן לקבל מידע זה מביטוח לאומי. עקב זכות הסודיות מרשויות

 

 

  טף אוסף דרכי קשר/ מייל אגף רווחה בשומתקיים ברווחה תהליך של סידור תיקים ובמקביל

 מהפונים אליו

 

לטיפול/  משימה / פרוייקט לקידוםנושא מס"ד

 באחריות

לצורך השלמת מסמך עבודה של פורום הורים   ./

 נתונים   יםנדרש

העברת קובץ מספרי  לפי 

 מהות נזקקות ושנת לידה 

 ענבל

פורום עירוני לטיפול בפרט בין מנהל רווחה, מנהל   .1

 לא מתכנס באופן סדור וקבוע. -יחינוך וקהילה ופנא

 ענבל לקיים פגישות רבעוניות

 שירות יעוץ לאזרח.  -ש.י.ל –פרויקטים לקידום   .3
 בחינת שילוב פורום הורי צמיד  

פגישת הכרות עם קיום 

 עדנה

 ענבל



לטיפול/  משימה / פרוייקט לקידוםנושא מס"ד

 באחריות

פגישה עם קשר קיום  שיתוף פעולה עם קשרחידוש   .8

)אפשרי ביחד עם הפגישה 

 עם עדנה(

 ענבל

 בית למשפחות של משרד הרווחה  .5

סוכם כי נפעל יחד כדי שבחולון יקום בית כזה. אפשרי 

 שבשלב ראשון יהיה בשיתוף עם ש.י.ל

 

באחריות העירייה, תקנון ותקציב  –נדרש מקום 

 שמגיעה ממשרד הרווחה –פעילות 

 לבדוק מול הפיקוח ואוגדן בטיפול -המרכז למשפחה

שיתוף אפיון צרכים לבית 

דרישות עביר לה –זה 

מבניות כלליות, דרישות 

כפי שקיים בנהלים  -תוכן 

 המובנים הרווחה

 ענבל

 :CPמועדונית  -ו. 0-3מעון יום שיקומי שחסר לגילאי   ./

ונכויות קשות בגילאים אלו לא   CPלמעשה אוכלוסיות 

 פער גדול והעדר מענה חשוב. -מקבלים מענה בעיר 

 

 

הבנה על בסיס מה מונח 

סדרי  הפער: מקום,

עדיפות, עירייה/ משרד 

 רווחה...

תוכנית פעולה להקים מעון 

 זה

ענבל בשיתוף 

 הפורום

הערים רמת גן ומודיעין  -קייטנות קיץ לילדי צמי"ד   .7

 משקיעות תשומות לנושאים אלו.

 נדרשת השקעת תשומות בנושא מצד חולון.

 פורום הורים בחינת צורך וקידום הנושא

נגישות "י העירייה. עמותת הדרכת נגישות לכלל עובד  .4

מקיימת יום עיון לנותני שירות בעיריות רבות  "ישראל

 בעלות סמלית יחסית.

אנחנו רואים ערך מוסף גבוה להעביר יום עיון כזה 

 בחולון

 פורום הורים קידום הנושא

ענבל תעביר שאלון ופורום  על מנת למפות צרכים -לאוכלוסייהשליחת שאלון   .9

 הורים ידאג לתקשרו

 לשאר ההורים

ענבל + פורום 

 הורים

 לילך  הורים כקובץה הפורוםשל  שליחת המסמך המרכז  .0/

כפי  – מיקוד פעילויות ע"פי צרכי האוכלוסיותהמשך   .//

קבוצות שווים,  -שהתקיימו בעבר פעילויות מצויינות 

 קבוצת אחים עם כלבים 

 בהתאם לשאלון צרכים

 9מסעיף 

ענבל + פורום 

 הורים

רים יפעל "להעיר את השטח" ע"מ לשפר פורום ההו  .1/

 הענות הורים

 פורום הורים 

 נוספת.קיום פגישת עבודה   .3/

 נושאים לפגישה: 

 פנאי )פרט(/רווחה/ חינוך  –מפגש פר"ח 

 7./בתאריך שנקבע 

 5/:04בשעה 

 

 

 

 תודה

 עמיחי פינק

 


