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 (3)פגישה מספר  08.01.17רכים מיוחדים רום צופ

 -, מירוןר"צ קהילתי -אליאסי , דנית ר"צ מש"ה -מירז שושי ר"צ שיקום, -יפרח ענבל :נוכחים 
, ניקול ועד הורים -, עמיחימנהלת מחלקת פרט -יצקן , רותימנהלת מתי"א -, אורלי אללוף שפ"ח

 .צמח -,פז צמח -ברצוולר

 רשת קהילה ופנאי, הורים עושים חי"ל -אתי מגל -חסרים: ליאת אברמוביץ

 :הפורוםלמטרת גיבוש שמחים שרב הנוכחים הגיעו, חשוב שנעשה שוב 

 עדכון העברת מידע וחשיבה על מטרות משותפות . –ענבל 

 לצאת עם משהו קונקרטי כמו שבוע של חשיפה / מודעות לצ"מ בעיר . –שושי 

הקיימים ודברים  בממשקיםאפשרות להרחיב ולהעמיק המשותפת נותנת  עצם הישיבה –רותי 
 שיש עוד לעבוד עליהם .

 עדוף .למקד את הצרכים ולהחליט על תי –דנית 

מצרפים מסמך עם מטרות .  –קבוצת הורים + ועד הורים , שותפים לדרך ולמטרה   -עמיחי 
 חשיבה על חלוקת עבודה וחשיבה משותפת .

הממשקים , ומשם העבודה על מנת לאתר את הנושאים  תוכניותשנציג את  מליצהמ –אורלי 
 לצאת לתהליכים משותפים .

 מצטרף לדברים . –מירון 

Setting- 

מחשבה להוסיף פיקוח של החנ"מ , מירב בקשר עם הגורמים המקצועיים וההורים   -נוכחים 
 ומתווה את נושא החנ"מ .

 מדובר בפורום עירוני פרקטי ולא ברמת מדיניות . –רותי 

 לקבל סיוע וחשיפה של צרכים למעלה . "מ בעד להזמין ע –דנית 

 מפקחת היא חלק בלתי נפרד .  –אורלי 

 הם גוף ידע מאוד גדול , גם מרשויות אחרות . –שושי 

 הוחלט שנגבש את המטרות המשותפות ולפי זה נחליט אם להזמין.

 –משמעות הפורום 

 מחשבה רוחבית 

כך משתתפי הפורום מייצגים את הילד והמשפחה מכל ההיבטים . דבר זה יכול להשפיע על  –רותי 
מציפים את זה . לשקף ולפרסם את המענים  המיתוג של החנ"מ על כל הרצף הקיים וחשיבה איך

 חשיפה . –הקיימים 
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 מטרות משותפות . 2תחומים שמשם לצאת למטרה .  4 – לקבוע תל"אצריך  –אורלי 

 חשוב לשים דגש על התקשורת .

  –מטרות 

חשיפת המוגבלים שכלית בקהילה . חשיפה ושילוב בקהילה , הגברת תחושת השייכות  –שושי 
 חותכת לשת"פ עם חינוך מיוחד וכו' .בקהילה , משם 

להורים עם צ"מ , מרכז אחי הכי , קב' להורים  למשפחה , בי"סמרכז , נושא המשפחה  –ענבל 
 ואחים .

 מצרף מסמך(מטרות של כל תחום ) מציג  –עמיחי 

 חשוב שהידע הזה יהיה מתוך מטרה של עבודה משותפת ולא ביקורת מה נעשה ומה לא .  –נית ד

 חשוב שנאחד כוחות . –פז 

מפרגנת לעשיה של צמח אך מזכירה את ההתחלה , לא חושבת שצריך לחשוף את התוכנית  –רותי 
 עבודה .

 כן יש חשיבה למקד את היעדים של כולם וכך להתקדם .  –אורלי 

 מהות , מטרות ויעדים . –אורלי מציעה שכל פעם יציגו בארגון אחר , או במפגש הבא 

  אוגדן שירותים של החנ"מחשוב לעשות חושבת ש -ענבל 

 מטרה של תהליך עבודה פרקטית של שת"פ ותקשורת , דרכים יעילות לעבודה משותפת . –פז 

פתיחת גנים , נפתח בי"ס של  –רותי מדגישה שיש כל הזמן תהליכים פרקטיים של מענה לחנ"מ 
 ועדות השמה .נושא  –חנ"מ , עבודה וחשיבה על בי"ס לאוטיזם . עבודה עם הורים 

 רב של ילדים בתחילת הדרך סביב האבחון והשיבוץ , ובאמצע השנה .מעלה קושי 

אחת המטרות להיפגש עם מנהלי מכונים של התפתחות הילד , באיך הם שולחים את האבחונים 
 ואת ההורים .

 שרואה בשטח . חוגים של רשת קהילה ופנאי . להתמקד בקשיים –רותי 

 צמח , פרויקט החונכות , ליווי מאובחנים טריים , בי"ס אוטיזם . –המשך פז 

 משותף לכולם ! –מועדוניות וצהרונים  

 להכין טבלת מיפוי על מה שיש ואולי יש מקום להכניס פיקוח .

 חדשים במערכת .וילדים והורים צהרונים ומועדוניות  –שני נושאים משותפים 

 מועדונים וצהרונים ולבוא לפה למסמך אחד לעבוד עליו . לגביידוקס גוגל מציעה לפתוח  –אורלי 
בנתיים נשלח טבלה  דוקס מול אנסטסיה .בשלב זה אין לרווחה, נברר אם אפשר לפתוח גוגל 

 שכוללת את המידע הבא: 
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 שעות , ימים , היכן , כתובת , גורמים בולמים / מעקבים .אוכלוסיות , גילאים , 

 

 של הפורום תתמקד בנושא המועדוניות. פגישה הבאה – 09:00 06.02יום ב' 

 חשוב להזמין גם את :

 לילך שץ , הילה אגסי , אתי מגל . ללא הפיקוח . –רשת  –לפגישה הבאה 

 

 

 

 

  


