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 רשימת תפוצה אל:

 

 25.1.2016ו בשבט תשע"ו  "ט:  ועדת חנ"מ –סיכום ישיבת עבודה הנדון : 

 

 :השתתפו 

 יו"ר ועד הורים –שמעון יום טוב ,  מנהלת מתי"א –אורלי אלאלוף ,  מנהלת מח' פרט –רותי יצקן 

 ,בי"ס התבור –לילך נחום , בי"ס עוז –פרידה בוסני , יו"ר ועדת חנ"מ ועד הורים –עמיחי פינק 

 בי"ס מסילות –פז נחושתן ,  בי"ס בן גוריון –דפנה שומרוני ,  בי"ס ניב –בטי סילברה ,  בי"ס הרצפלד –דורית כהן 

 שלום רב

 

 להלן עיקרי הדברים:

 

  דף הנגשה – הנגשת ועדות ההשמה להורים (1

 - שבנו לנושא זה שעסקנו בו בשנה שעברה 

הנוסח הוא רשמי ואינו ניתן מאחר והזימון לועדת ההשמה מעורר חששות רבים ואמוציות אצל ההורים ומאחר ו

גלוייה/ דף קצר מאיר פנים המציע להורים המזומנים לועדת ההשמה אפשרות לשיחה מלב אל הצענו לצרף , לשינוי

 וחדים מתנדבים ומנוסים.עם הורים מי לב

 יש דחיפות  להכנת הדפים בהקדם כדי שיוכלו לצאת עם זימונים לועדות ההשמה שמחלקת פרט מוציאה. 

 למסירה להורים המעוניינים המגיעים למשרדה.גם  -בנוסף 

 וכלו לתת מענים מניסיונם.בדף זה נספק כתובות מייל של נציגי הורים מלקויות שונות שיסוכם ש

תוכל לתת מענה טלפוני אנושי ולהפנות לנציג מזכירת ועד הורים ובנוסף טלפון של משרד ועד הורים בו עדנה 

 לציין טלפונים אישיים. שאיןכמו כן סוכם  הרלבנטי.

 מוצע:נוסח  דף סופי לצירוף לזימונים לועדות ולמסירה להורים במשרדה.עד אמצע פברואר נעביר לרותי 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 פברואר-14ביצוע עד: סיום ,    אחריות: עמיחי

   הורים למען הורים

              אנחנו הורים לילדים עם צרכים מיוחדים מחולון

 אנחנו כאן בשבילכם אם תרצו נשמח להקשיב וגם לחלוק אתכם מניסיוננו

 ליצור איתנו קשרמוזמנים 

 מלקויות שונות < הוריםה מייל של נציגי כתובות>  :מייל

 16:00 – 19:00  :בין ' יום גוב  7:30 – 14:30  :בין' ג', ימים אב 03-5027366  :טלפון
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 הכרות עם נציג ההורים בועדה –הנגשת ועדות ההשמה להורים  (2

 כדי שנוכל לפגשם ולשוחח עימם, ות ההשמהלבין נציגי ההורים בועד נציגי הורי חנ"מ חולוןרותי  תקשר ביננו 

 .הורים לבעלי צרכים מיוחדיםשהם אגב גם 

 אחריות: רותי/ עמיחי

 

 הערכות הסעים לשנה הבאה (3

ר ועדת הסעים ועד עירוני "ישיבה ממוקדת עם רובין מנהל מחלקת הסעים, רותי מנהלת מח' פרט, אלון יויש לתאם 

 .חנ"מ נציגי הוריםו

 עמיחיאלון/ אחריות: 

 

  "יחד בקהילה תשע"ו" חולון מסיבה לחנ"מהתנעת  (4

אנחנו מתכננים את מועד המסיבה לחודש מרץ, ב"שבוע המעשים הטובים" כדי לאפשר שותפות של בני נוער מתיכונים 

 .ובכפוף לזמינות של מקום ושל תנועות הנוער הגדולות  ברחבי העיר

 :מחלקת פרט * צריכים סיוע של 

 רשימת מסגרות בהם חולוניים בחנ"מ בעיר ומחוצה להא. 

 תקציבב. 

 כבשנה שעברה אבטחת הארועג. 

 בברכה! - שרוצים להשתתף בעשייה הוריםהנציגי , אחריות: עמיחי

 

 של בעלי צמי"ד אישית משמעותית בבתיםפרוייקט מחוייבות  (5

לתת מענה נוסף לילדים ולהורים המיוחדים בשילוב עם פעילות ערכית  -שבנו לנושא זה שעסקנו בו בשנה שעברה  

 יכה אישית בבית של ילד/ה מיוחדים.בני נוער מתיכונים יגיעו פעם בשבוע לחנשני  משמעותית לנוער:

 המשכיות.ללא הסתיים הפיילוט  רשת קהילה ופנאי.בשיתוף נבל מהרווחה ועבריכוז התקיים פיילוט  2015אוגוסט ב

 .חצי משרהב ת ברמה העירונית/מדריכ/ה מרכז - לבני הנוערמרכזת כתובת מקצועית פער של הסיבה העיקרית: 

 להמשך:  הפעולה קווי

 בגרות חברתית יש תיכונים בהםבבייחוד  חברתיברכז מורה ההעם שניים -ברמה של תיכוןלעבוד ( 1

  .כשיהיהללרמה עירונית להרחיב לפעול לקבלת תקן המדריך ו (2

 

 :פעולהתוכנית 

 

 בהתנעה מול ועדי הורים של התיכונים לקבל הפרטים. –יצירת קשר עם מורים רכזים חברתיים בתיכונים  .א

עמיחי פנה לועדת  קידי המדריך ברמה של התיכון הבודד.פ*בשלב הראשון הם וההורים הפעילים ימלאו את ת

 נוער ולנציגי התיכונים הגדולים בישיבת ועד ההורים הרחבה לקישור לרכזים החברתיים.

 שמעון/ עמיחי – העירוני הוריםהאחריות: ועד 
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 תקצוב תקן למדריך וגיוסו .ב

 נדרש סיוע של רותי –אחריות: מנהל חינוך 

 

 

 הרחבה לפרוייקט עירוני :בהמשך .ג

 נדרש סיוע של רותי-אחריות: מנהל חינוך

 

 

 

 נושאים נוספים שהוזכרו לפגישות המשך: (6

a. חטיבה ואילך לאוכלוסיית חינוכית גילאי מסגרת פער בASD בחולון 

b.  אחה"צ ובבית הספר לפי מודל עבודה בתל אביבשיתופי פעולה לחוגים לאוכלוסיית החנ"מ 

 

 

 

 

 תודה

     עמיחי פינק

 ר ועדת חינוך מיוחד"יו

 ועד הורים עירוני חולון

hafinkim@gmail.com   
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