
   

 
 03  - 5025604ס: קפ    03 -5025603 : טל  , 58520מיקוד   , חולון  26פינחס לבון רח' 

 .ilrevaha@holon.muniדואר אלקטרוני: 
 

15.05.2017 

 

 09.05.2017בנושא החינוך המיוחד מיום פרוטוקול ועדה לקידום מעמד הילד 

 

 פינק  עמיחי , )שפ"ח( , יעל גאפל יפרח , ענבל )נוער( , טובה מסילתי)צמח(, פז צפליסקי, נועה צור נוכחים : איריס

 דוד פרין ועד הורים .ו

  –אישית  ממחויבותע"ם/ פרויקט חונכות אישית בבתים לבעלי צמי"ד במסגרת נו .1

 פרויקט משותף להורים , חינוך וטובה , רשת קהילה ופנאי .ענבל: 

 עשינו תמחור לרכז/ מדריך שיחזיק את התחום וילווה את החונכים והמשפחות.

 והרווחה יתנו  10,000בתהליכי פנייה לעוד  –, חינוך  ₪ 10,000 ברשת קהילה ופנאי יסייעו 

. תקבע פגישה עם ליאן שמחליפה את רותי שלוסברג ביחד 01.09.17להתחיל ב היא  השאיפה ליווי מקצועי .

 עם ענבל.

 חונכות בזוגות, לשירותים חברתיים טובה מחדדת את הקריטריונים : אישור של האגף

 .ביטוח צד ג'יש לבדוק  -טובה      

 . 18חונכים / סומכים בבתים לבעלי צמי"ד מעל גיל  .2

 אישורים חריגים של המשרד . אין תקצוב למעטענבל: 

. בעיר יש רשת של מועדונים פרטניולא באופן פנאי בגיל בוגר משרד הרווחה נותנים מענים של מועדון ב

 לבוגרים )עיוורים, חרשים, נכים, גבוליים אוטיזם ובקרוב נכים צעירים(.

 של  עושים יחדה קלינית לילדים לטיפול –קושי שאין מספיק מענים של ברה"נ . יעל 

 ברה"נ כולל פסיכיאטר .

 פתיחת מועדונית למתבגרים על הרצף האוטיסטי .3

 .י מכרז ובחירת מקום נלפ

 על הרצף האוטיסטי . 21-פתיחת בית ספר ז  .4

 , ברגע שיהיו אישורים נתקדם 2019יצא מכתב מול המחוז , הבקשה לספטמבר  :רותי 

 )כיתות ז' +(. 2020 בשטח, זה למבחינת הצורך 

 ו' + ז' באיילון .א, יפתחו גם כיתות  3  ים פותחיםכבר שנתי

 בתי ספר חנ"מ . 7זה לא מובן מאליו שהעיר פותחת 

 גני תקשורת 14כיום 

 אוטיזם .ונפשי  -התנהגותימשמעותית בילדים עם אפיון עליה 

 הקצאת מקום לבית למשפחות לילדים צמי"ד .5

לקבוצות  ים )באורים( , אחי הכי , רוצים להרחיבהתוכן כבר התחיל : הרצאות , קבוצות להורים ואחענבל: 

 נושא ההנגשה בטיפול בעירייה. הדרכה , סדנאות , מפגשי ייעוץ ופנאי להורים .

 הנגשת אירועים לבעלי צרכים מיוחדים . .6

 טובה תדבר איתה לגבי פעילות בנוער . –ערבי הורים לבוגרים . לדבר עם דנית 

 חדרי שקט דוגמא לפעילות בלוד , פטור מחיר ,

 מיכל כהן מרקוביץ . –בשכונת רסקו פז משתפת על הנגשה של מקום ביום העצמאות 

 מתורגמנים –ענבל 



   

 
 03  - 5025604ס: קפ    03 -5025603 : טל  , 58520מיקוד   , חולון  26פינחס לבון רח' 

 .ilrevaha@holon.muniדואר אלקטרוני: 
 

 דרך השפ"ח : ביחד עם החנ"מ

 קבוצות להורים עם צרכים מיוחדים  "הילד שבך"  פרוייקט שפ"י 2יש 

 חשוב לפרסם , ניתן לפרסם דרך פורום צמח . -מעוניינים לעשות גם ל"ל  

 לים ע"י השרות הפסיכולוגי , שרותים ע"י השפ"חוטיפ .7

 לברר עם השפ"ח .

, (אל עוד לא בסמכותם )עובדים על עבודה עם צעירים יותר , מגיל לידה 21עד  3נותנים מענים מגיל יעל: 

 , חלק קטן מקבל ייעוץ פרטני במקום בשפ"ח,  החינוכיות שרות בכל המסגרותה

 הערכה פסיכולוגית ולא אבחון . ועדות השמה .עושה אבחונים לילדים ל –אבחונים 

 שפ"ח חולון מתמודד עם תקינה מאוד נמוכה )מהחינוך ומהרשות( .

 תקנים . 52 סה"כ, הרבה בחלקיות משרה . 80פסיכולוגיים חינוכיים +קליניים . סה"כ 

 עובדים בקיץ ? מי שמטופל , הטיפול ממשיך .

 הדרכת הורים עושים דרך בי"ס .

 ירייה לקייטנות בקיץ כולל הסעות .הערכות הע .8

 לא הספקנו לדבר.

 יש קייטנות של אלוט בקיץ ובפסח לתפקוד נמוך ותפקוד גבוה .

 יש קייטנה בשיתוף רשת קהילה ופנאי ואקים

 צהרונים בחינוך המיוחד כולל הסעות .9

 לא הספקנו לדבר.

יים פגישה עם רותי ואתי מגל לקידום , ביוני תתקתכנית אופרטיבית מפורום עירוני בנושא צהרוניםענבל: יש 

 . הנושא לשנה הבאה

 מתקנים מותאמים בגני הילדים של החינוך המיוחד . .10

 .עומדים בתקןכל מתקני הגנים 

 כים .יהיה מתקן מותאם לנכל שכונה, בכל גינה , אולי נכון שב

 –כרטיס תושב חולון  .11

עלה צורך לעשות כרטיס הנחות למשפחות מעוטות  ,עלויות יקרות של מוזיאון / מועדונים / בריכות וכו' בשל 

 יכולת וצריכים מיוחדים . 

 . 'אני חולוני'הכרטיס של יש את 

 תקציב עירוני.עם זו החלטה רשותית וצריך שזה יהיה  –איריס 

 כלכלי סגור והעירייה לא יכולה להכריח אותם . קמשמקומות שהם ב מדובר

 י סילמן. להציג את הצורך ברמה העקרונית  .נועה מציעה שדוד יפנה לשמשון חן וליוס

 בכל מקום יש מקום לקריטריונים להנחה . –רותי 

 

 

 כתבה: ענבל יפרח

 


