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30.8.15 

 מדייטקבספריית ה 26.8.15קול ישיבת ועד בפרוטו

 

שמעון יום טוב, עדנה כליפי, איריס קופיט, יפית שירקני, לילך רון לוי, רענן שורץ, אלון נוכחים: 

 , דרור חכמון, טל גינדי.מוכתר, ניסים נחום, רועי דביר, דוד פרין

 

אילנית אמסלם , אלרון פנחס, חגית שמחוני, דורית קסוטו, איציק שמסיאן, אבי קצב, אבי  חסרים:

 קציני, עמיחי פינק.

 

  מר בתחילת חודש יוני קיבלתי מכתב לפני תביעה מהעורך דין של משה מועלם – שמעון יום טוב

רוני יוסף, לפגישה  מר שה עם העורך דין של משה מועלםרוני יוסף  בגין הוצאת דיבה. הייתה לי פגי

 הוא עורך דין מתנדב שמטפל בנושא דיבה וליבנו את הדברים. אחד הדברים שהוחלט שם הצטרף אלי

 שאני אתנצל בפורום של ועדת קשר.

אני לוקח את הדברים שלי בחזרה, אני מתנצל וזה יפורסם ועדנה תשלח את הפרוטוקול עם ההתנצלות 

 לעורך דין רוני יוסף.

 

בתקופה של השמונה חודשים אחרונים קם גוף שלילך שותפה לו ביחד עם מינהל החינוך, מחלקת 

הפרט, בלווי הרווחה וארגון קשר. הגוף הוקם כדי להביא את כל הנושא של ילדים עם צרכים מיוחדים 

 לתודעה ולנסות לתת מענה לצרכים אלה.

 והגוף מעלה את הצרכים האלה. לה גדלודים האעם השנים הצרכים של היל

אני רוצה לשאול את החברים בועד האם אתם מוכנים שהחברה מהגוף הזה יוכלו להצטרף  לישיבות 

 של הועדות השונות כמשקיפים?

 

 ומה נעשה אם ירצו להצטרף גם מהמגזר הדתי? האם ניתן להם גם להיות משקיפים. – אלון מוכתר

 

 זה לא אותו דבר כי המגזר הדתי מקבל את אותם דברים שהחינוך הרגיל מקבל. – יום טוב שמעון
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יש נציג הורים מהחינוך המיוחד שנמצא בועד הורים עירוני, למה הנציג שלהם לא  – איריס קופיט

 יכול להגיע לישיבות?

 

בגלל הילד, מוגבל חד לא יכול להגיע לכל מקום מאחר והוא נציג של החינוך המיו – שמעון יום טוב

 לכן עמיחי  שולח מדי פעם מישהו שיחליף אותו.

 

אם תתכנס ועדת נוער ונציג מטעם החינוך המיוחד יצטרף אלינו באופן קבוע ויוכל לומר  – טל גינדי

 , את האמירה שלו

 

ירה שלו  על החינוך הכוונה שבכל ועדה יהיה נציג אחד מטעמם שיאמר את האמ  - שמעון יום טוב

 ת האינפורמציה לגוף שהוקם.ביר אהמיוחד ויע

 האם משלבים אותם איתנו או שמפרידים אותם מאיתנו?

 

יש את הפעילות השוטפת של הועד, ישנן פעולות שנוגעות בחינוך המיוחד. בפעולות האלו  – רענן שורץ

 ישב  נציג של החינוך המיוחד שיצביע על הצרכים של הילדים מהחינוך המיוחד.

 

תקנון שאומר שמועצת ההורים בוחרת את חברי הועד, אי אפשר להכניס  את מי יש  – דרור חכמון

 שרוצים מבלי שנבחר.

 

 הנציגה תשב רק כמשקיפה. – שורץ רענן

 

 אני בעד, אבל אנחנו  צריכים לפעול לפי התקנון. – חכמון דרור

 

הורים שהילדים  20בקבוצה  מיוחדים חולון.צרכים  –צמ"ח  הקמנו גוף שניקרא אנחנו  – לילך רון לוי

הקבוצה יכולה להיות עמותה ויכולה להיות  חולון וחלקם לומדים מחוץ לחולון.שלנו חלקם לומדים ב

נוך, פנאי, בוגרים, משפחות. בכל קבוצה יש ועד יאנחנו מחולקים לארבע קבוצות עיקריות: ח עצמאית.
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אב לנו כמו למשל כל מה שקשור מתכלל שזה נציגים מכל הקבוצות. אנחנו מטפלים בדברים שכו

 בהיסעים.

 

 שחולון מטפלת  בהם זה עבור החינוך המיוחד. מההיסעים %95 – שמעון יום טוב

 

 למה אין בי"ס לאוטיזם בחולון? הילדים האוטיסטים צריכים לצאת  מחוץ לעיר. – לילך רון לוי

כדי שידעו שאנחנו הורים לילדים עם צרכים  אנחנו מתכוונים לעשות ערב חשיפה באוקטובר במדייטק

 מיוחדים ויכולים לעזור אחד לשני.

 

 יש מס' ועדות שחשוב מאד שהחברה האלה ישבו בה. – שמעון יום טוב

 

 אני בעד הארגון הזה, אבל אני חושב שהם ירוויחו יותר אם הם יהיו לבד. – דרור חכמון

 יש להם נציג בתוך ועד ההורים העירוני שמשפיע.

 

 מבחינתנו עמיחי פינק הוא הנציג שלנו בועד הורים עירוני. – לילך רון לוי

 

 טליה אמרה שהיא עובדת רק מול ועד הורים עירוני. –במקרה של הסיעים  – שמעון יום טוב

 תקנון שהולכים על פיו, מצד שני נחפש ממשקים שנלך ביחד.  יש

 

אנחנו כועד נבחרנו ע"י  צריכה להיבחר ע"י ההורים.בתור נציגה של ההורים בועד, את  – דרור חכמון

 חברי מועצת ההורים לפי התקנון, הדברים צריכים להתנהל בצורה מסודרת.

 

 ונוער. אנחנו ניתן נציגות של החינוך המיוחד לועדת  בריאות, הסיעים – יום טוב שמעון

 כתבה והדפיסה:

 ועד ההורים העירוני מזכירת, עדנה כליפי

   ednakalifi57@gmail.com:דוא"ל

 

 052-4237683                         נייד: 

mailto:ednakalifi57@gmail.com
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 http://www.facebook.com/VaadHorimHolonתעשו לנו לייק : 

       http://www.vaadhorimholon.org       בקרו באתר שלנו            

 https://twitter.com/VaadHorimHolonתעקבו אחרינו :              

 

http://www.facebook.com/VaadHorimHolon
http://www.vaadhorimholon.org/
https://twitter.com/VaadHorimHolon

