
 בנושא /6/7/1מתאריך  סיכום פגישה

 שיתוף פעולה בין הרווחה ש.י.ל וק.ש.ר

 לילך רון לויו שקובסקי יארצי, שרון מ-ענבל יפרח, עדנה יהלום :בהשתתפות 

 וקשררווחה ש.י.ל  פורום ההורים, פעולה בין שיתוף: המטרה

  כללי

  וישמח לסייע  וש.י.ל קשרעל שיתוף הפעולה עם הרווחה, מאוד פורום הורים שמח 

 .בכל הקשור לאוכלוסיית המשפחות המיוחדות )צמי"ד(מתנדבי ש.י.ל ל

 וקשרהוצגו פעילויות רווחה, שירותי ש.י.ל נערכה הכרות כללית ו 

 עיקרי הנושאים

 "והמידע הקיים בו לשימוש מתנדבי ש.י.ל הוצג אתר "מקום מיוחד 

 .המיוחדות להלן קבוצות עיקריות: משפחות השונות  עבור קבוצות מנחה ומפעילה  רק.ש 

 קבוצות הכשרת הורים לתת מענה להורים אחרים 

 הכשרת הורים לליווי רוחני של הורים אחרים, 

 שיקום משפחתי שלם -שמ"ש 

 הקמת קהילות הורים ע"י הורים   :הורים בונים קהילה   -הורים מנהיגותו ההעצמ

רשת מרכזים למשפחה ניהול ארצי של פעילים ברחבי הארץ, חממת יזמות להורים, 

מפגשים וחלק ממטרותיו  21כולל  להכשרת קבוצות מנהיגות הורים הקורס .ועוד

איגום משאבים, בדיקת מענה לצרכי הקהילה המיוחדת בשת"פ עם הרשות כגון: 

 ., יצירת פתרונות לבעיות שקיימות בתחום הצרכים המיוחדיםמענים

  בהשתתפות התקיימה פגישה  חולון.המיועדת  לקבוצה בקיימת תרומה של חברת הייטק 

ורותי יצקן בנושא זה. מתוכננת להתקיים  , בוקי קמחי, ליאת אברמוביץקרישפין תמי

 .2/51בתאריך  בהשתתפות הורים.פגישת המשך 

  8זכויות וקורס למתנדבים בנושא זה )מיצוי מקיימת הרצאות בנושאי  קשר בנוסף 

 נסיעות.₪ +  85/עלות הרצאה כ  גש(.שעות לכל מפ 4מפגשים, 

 " חדרים אחד מהם צריך להיות  4-מיקום חדש הכולל כ –" מחפשת ביתתל אביב קשר

 מספיק כדי להכיל קבוצה. המרכז צריך להיות נגיש וכולל חניה.

  הרצאות העשרה בשנה למתנדבים אפשרות למימון דרך סל תרבות של  3ניתן לקיים כ

 המיוחד )ליאת אברמוביץ(העיר המיועד לחינוך 

 טיפול המשך נושאים

 באחריות נושא

 עדנה ופורום הורים הרצאת פתיחה כללית בנושאי חינוך מיוחד למתנדבי ש.י.ל

עדנה ושרון בשיתוף ענבל הרצאת זכויות של קשר למתנדבי ש.י.ל ולמשפחות המיוחדות  



 באחריות נושא

 ופורום הורים בחולון

שיעברו הכשרה ספציפית  יבחרו מספר מתנדבים בש.י.ל

)מומלץ  בנושאי מיצוי זכויות והכנה לקראת ועדות השמה

 לפרסם לעומדים לפני ועדות השמה בחודשים ינואר פברואר(

 עדנה מול שרון

וליאת בטיפול של רותי יצקן  קורס הנהגת הורים

 אברמוביץ מול קשר

 ענבל )פינת פעולה( ית עבור קשר ת"אהצעות לב

רווחה ,  של כל הגורמים בחולון הכוללמערכתי  הקמת פורום 

 .בנושאי אוכלוסיית הצמי"ד חינוך וקהילה

 ענבל

 

 בברכה,

 לילך רון לוי

 בשם הנהגת הורים

 


