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 רשימת תפוצה :אל

 24.2.2016  מ הנכנסת מירב שטרית"פגישה עם מפקחת חנסיכום : הנדון 

  :השתתפו 

 א"מתיהמנהלת  –אורלי אלאלוף ,  פרטה' מנהלת מח –רותי יצקן , מ"מפקחת חנ –מירב שטרית 

 ,ס עוז"בי –פרידה בוסני ,ועד הורים  מ"ר ועדת חנ"יו –עמיחי פינק , חולון ר ועד הורים"יו –שמעון יום טוב 

 ח "נציגת צמ –פז נחושתן , ס ניב"בי –בטי סילברה 

 

 !שלום רב 

 

 ! ומאחלים לה הצלחה בברכה את המפקחת הנכנסת מירב שטרית יםקדמכולנו מ

 : שעלו בפגישה  להלן עיקרי הדברים

 

 "צריך לתת מענה תפור לילד על פי מידותיו: "את המוטו שלההציגה מירב המפקחת  (1

כהורים לא היינו יכולים למצוא אמירה )!  םלהיות מותאם בראש ובראשונה לצרכיהד "צמיכלומר הטיפול בילדים עם 

 (...טובה מזו

 

 הילדים ***לכל*** חולון עיר: המוטו שלנו ההורים (2

ועבור המשפחות המיוחדות באשר הן להיות שותפים בתוך קהילת חולון על כל המשתמע  השאיפה שלנו עבור ילדינו

 .מכך בכל תחומי החיים

 

 , מאנשי המקצוע  שירותהלספק מענה נוסף על יזמת הורים בכדי  ":הוריםמען הורים ל" הגלוייה (3

  . שיפנו ביזמתם להורים מניסיונםלהקשיב ולחלוק ד מתנדבים "לבעלי צמיהורים 

 .רותי עדכנה כי יש קושי חוקי. הנשלח בדואר המחשבה הייתה לצרף לזימון לועדות ההשמה

 , א"במשרדי המנהל והמתיבגלויה יעשה שימוש : סוכם כי 

רשת ל, מכוני ההתפתחותיים של קופות החוליםל, ניתן להפיץ את המכתבים דרך הוועדים לכל מסגרות החינוךוכי 

 (1נספח : ראה)  .הרווחהאגף לוקהילה ופנאי 

 

 

 בחולוןמיטוב מענה חינוכי לתושבי חולון  (4

i. שיענה על בלקויות השונות , לחינוך בגילאים השוניםבעיר קיום מצאי מסגרות לצורך ההורים העלו ה

 .גודל האוכלוסיה

ii.  בעיר חטיבה ואילךבגיל בעיקר , פער של מסגרות חינוך לאוטיסטיםההורים ציינו. 

iii.  אוטיזם כמחציתם, הלקויותכ מכלל "סה 032: נתונים על ילדים בשילוב ציינהאורלי. 

iv.   להבנת הנושא בצורה מעמיקה יותרז "תשעהשילוב ודורנר נושאית בנושא תקבע פגישה. 
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 צ"פתרונות מותאמי צרכים לפעילויות פנאי וחוגים בשעות אחה (5

i. יותר השתלבות בחוגים, ד"יותר חוגים לבעלי צמי 

 

ii.  בהקדם צריך להגיע יישום –משאבים  אושרו:  בחולון" כנפיים של קרמבו"לסניף נוסף! 

 

iii. פרוייקט חניכה אישית במסגרת התנדבות נוער 

רשת קהילה ופנאי ונערות , בהשתתפות הרווחההתקיים פיילוט  0202 בקיץ . על הפרק כשנתייםהנושא 

שיחנוך  ת עירוני לנושא/רכזהפיילוט לא התממש בגלל העדר של  .ח"בדחיפה של הורים מצמ, בגילאי חטיבה

 .המתנדבים וינחה אותם

 .מתנדבים יש רכז 5שם לכל  –" שמחה לילד"עמותת דומה של חונכות פרוייקט ציעה ללמוד על המירב 

 

 

 ם ותעסוקה בחולוןיבית לחי: בוגרים (6

  !נושא חשוב ביותר שמעסיק אותנו ההורים 

 .נוך והרווחה עם ההוריםיחשיבה לנושא של גורמי החצריך לעשות קבוצת 

 

 

 .שירות מורכב וחשוב של הרשות לציבור המשפחות המיוחדות:  הערכות הסעים לשנה הבאה (7

 .מקבלי השירות –עם נציגי ההורים ,   של נותני השירותה פגיש הצפויבחודש הקרוב במהלך 

 

 2116 חולון יחד בקהילה –מ חולון "המסיבה לחנ (8

 .ומחולון מ בחולון"חנ ימסיבה שמארגן ועד הורים עירוני חולון עבור תלמיד

 (2נספח : ראה) למרץ 8-ה ב"המסיבה תערך ב
 

 הוריםהעצמת   (9

חינוך ורווחה  חולוןעיריית יזמת במיוחדים לילדים בעלי צרכים היגות הורים נה התקיים קורס מ"ל תשע"בשנה

צרכים הורים הקמה קבוצת מהקורס . "קשר " תי עמות"הועבר עהקורס  ."פריון"של חברת תרומה מימון בו

 .(ח"צמ)יוחדים חולון מ

 ! בות של הוריםמעורלעודד ולחזק משיך נ

 ! תודה

 

     עמיחי פינק

 ר ועדת חינוך מיוחד"יו

 ועד הורים עירוני חולון

hafinkim@gmail.com   
 

 <---נספחים  

mailto:hafinkim@gmail.com
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:"הורים למען הורים" הגלויה: 1נספח  (1

 
21יחד בקהילה חולון "המסיבה : 2נספח  (2

  


