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 4192יוני  91-מ – א"מ ומנהלת מתי"עם מפקחת חנ הורים חולון ועד /(מ"חנ)ד "ימצועדת   - הפגישסכום : הנדון

 :משתתפים

 מ"מפקחת חנ –נורית פרי 

 א"מתי.מ –אורלי אלאלוף 

 הורים חולוןועד  – ד"צמיעדת ור "יו–עמיחי פינק 

 א"ת "נתיב" מ"חנ ס"בי – לילך רון לוי

 עוז ס"בי ר"יו - בוסמי פרידה

 שקדני ג – שומרוני דפנה

 :סיכום

 !משותפת לקדם את הילדים המטרתינו : בפתח הסיכום נציין כי .0

 

 במלואוההורים  ללמרות שאין ביכולתם להבין את הצד שרב המערכת פועלת במקצועיות ומניסיון נורית ציינה ש .5

 

 :הילדים-לכל-חולון ההוריםפורום =        הורים חולון הנהגת /חינוךד ב"ימצועדת על  .3

מרושת פורום ה .החינוך' ם בעיר באשר הם בדגש על ילדים ומשפחותיהם במעחזון לייצג ולקדם בעלי צרכיהציגו הורים הה

 :בהם שתתפוההורים הציגו פעילויות שה .וכלוסיות מגוונותאמ ד בעיר"משפחות בעלות צמי 011-כ כרגע על

  ד"צמי ילדים עם לחניכתפרוייקט נוער מתנדב 

  קבוצות העצמה להוריםפרוייקט 

 בחולון פרוייקט בית למשפחות המיוחדות 

  ועוד... 

 

 :א"על המתי .2

 .אנשי חינוך 011-כ: בחינוךא "מעורבות המתיתארה את אורלי 

קבוצות חברתיות במרכז , הדרכת צוותים במוסדות חינוך, קשר עם חברת מוסדות, דקטייםיאבחונים ד :וונותגפונקציות מ

  .ובלימוד לקחיוח דורנר "יישום דוהשתתפות ב, הטיפולים

  :השמההועדת  .5

מכתה ההפנייה , ך אותםמדריו ואיננ רכומ ואינהורים בועדה  נציג, לקראת ועדות ההשמה מוכנות ההוריםב פעריםתארו  ההורים

 .לועדה איננו מלווה בדפי הסבר ואף משדר ניכור

 ,יא שלו"ומדריכת מת הוא בית הספרבתהליך ההכנה לועדה אורלי תארה מדרג פנייה בו התחנה הראשונה 



 .או מפנים םוהם מטפלי א בטלפון ובמייל"מתיללפנות  ניתן בהמשך

 .בנות תכנית עבודה בנושאצריך ל –ל "רים הנבמילוי הפעהורים פורום השתתפות חשיבות  את ועלהההורים 

הן מוקצות תשומות אבל לא ממומשות בהעדר בודוגמאות נוספות  אויישורב קבוצות תמיכה שבקושי אורלי תארה  .6

ושמים  ד"של אוכלוסיית ההורים בעלי הצמי פסיביותהמצב ומבינים הורי הפורום מכירים . ד"פ מצד הורי צמי"שת

 ליםיעלעצמם מטרה גם לעורר את ההורים שהם פחות פ

 

 .לאתר פורום ההורים א"מתי רקישור באת אפשרתאורלי : רים הגברת מודעות לפורום ההו .7

 

 ומרגיע כשצריך ממלכתי, אחראיגורם יך להיות צרשפורום ההורים  ןאיתנו תפיסת וחלקאורלי נורית ו .0

קיימים דיאלוג מתוך אלא שמ, אין זה אומר כי מסכימים על הכל .תוך אמון הדדי, עבודה שיתופיתפועלים למסכימים ו ההורים

 !לעיל 0שותפות מטרה 

 .עם הנהגת ההורים תקופתייםעבודה  לקיים מפגשינורית ואורלי הציעו  .9

 

 לכל הילדיםחולון  –למסמך התייחסות  .91

נטען לדוגמא נושא של , התייחסות למספר שעות ולא לאיכותעקב  –במסמך  שצוטט בזכות ח"הסתייגות מדו ואורלי הציג תנורי

 .למשל, יכול להביא לסיוע יתרש עודף שעות

 .מפנה רבים ללמוד מחוץ לעיר מערכתוכי הבעיר  לוביששמשתמע מהן שאין כמעט  שגויות הכללותודיוקים -אי ציינו

 22, תובכיתות קטנ 051, אוטיסטים מתוכם 09, משולבים יחידניתעם לקויות מורכבות ילדים  500 :נתונים' אורלי ציינה מס

 מ בבתי ספר רגילים"תות חנכי 69,  02% מחוץ לעירם לומדיילדים 

 וטרם נענו נתונים מספריים פנו לקבלתכי ו שקיפות בהעדר הנתונים הגיעו מהשטחש ציינוההורים 

 בהתאם המסמך יעודכןוקבלת נתונים מסודרת ישמחו ל

 הופנוילדים  22ולראייה רק , מ למצות אפשרויות להשאיר ילדים במערכת בחולון"מושקעים מאמצים עאורלי ונורית ציינו ש

 .מחוצה לה

 תוכנית דורנרעל  .99

וכיום גם עוברת לשלב מימוש לקבוצות גיל , דורנרתוכנית א ששעשתה פיילוט לנוצויין כי חולון העיר הראשונה בישראל 

 .מסויימות

פי בחירת "ע מסגרות חינוךכלל סוגי מיני רמות תפקוד להשתלב באורלי ציינה שתוכנית דורנר למעשה מאפשרת לילדים בכל 

 .נורית ציינה כי בחירת ההורים היא לסוג המסגרת ולא מחוייב כי המסגרת תהיה בחולון .ההורים

בתלות ברצון , ילדים שהופנו ללמוד מחוצה להיתה לעיר בהח דורנר הזדמנות להחזיר "במימוש דוים אמ רו"ההורים ובראשם הח

 :י"ע שגויזה יעד . אסטרטגית יעדלכי יש להגדיר זאת  .ההורים

 .בתפקודים הטרוגנייםהקטנות בעיר במסגרת הכיתות  טיפול .א

 .הקמת די כיתות לכלל האוכלוסיה .ב

 .נתוניםב "בחן בהמשך ענושא זה י



 

 :משימות המשך .94

 עמיחי ואורלי :במטרה לעדכן נתונים ולנושאי עבודה – "הילדים-לכל-חולון"פגישה מממוקדת בנושא מסמך  .0

 מךסמעדכון המיגזרו  –נושאיות פגישות המשך  .5

 יתואמו בהמשך –ת תקופתיות פגישו .0

 לאתר פורום הורים א"תיאתר ממ קישור .2

 "ן לפחות נהנהאו כאם אנחנ" –בנושא תמיכת הורים מומלצת שהעלתה אורלי הצגה  .2

 

 תודה

 עמיחי פינק

 (מ"חנ) ד בחינוך"ר ועדת צמי"יו

 ועד הורים עירוני חולון

 


