
 , חבריםשלום 

 .מ יישוביים של פורום ההורים הארצי"השתתפתי במפגש ראשון של נציגי חנ לפברואר 82ב

  ( על פורום ההורים הארצי קישור)  

 ".בית שלווה"המפגש נערך  בירושלים ב

 :ארציופורום ההורים ה(  הרשום כעמותה)יור ועד הורים עירוני ירושלים  -כהן פז 

הרווחה , הוא גוף ההורים היציג הרשמי היחידי מול משרד החינוך -מ יתקדם בשותפות בפורום ההורים "החנ

 .והגורמים הרשמיים

 (.מ"חלקם בחנ)סיפר כי בפורום קבוצת ביטוח הפועלת לפתרון נושאי ביטוח לילדים חולים כרוניים 

 ל בהתנדבות של פורום ההורים הארצי"מנכ -זאב גולדבלט 

 !"תסמכו עלינו " -מ משנה תוקף וכוח לפעול "פורום ההורים נותן לחנ

 ":שלווה"מנהל עמותת , אבי סמואלס

 :המפעילה את המקום, "שלווה"משפחתו הקימה עמותת 

 /http:/shalva.org.il/new":שלווה"

 :אפשר להתרשם כאן על הרקע המשפחתי

http://www.themarker.com/markerweek/1.2923480 

 עד בגרות 0-ובכל גיל מ, הציג תפיסה הומנית לטפל בכל לקות

 הוקם ואוכלס לצורך זה לפני כשנה -ח "מיליון ש 852קומות בעלות  6בניין 

 .ם המון שותפים פרטיים וממשלתייםע! שנה  82בתלות ובמאמצים של 

 :הוקם גם פארק משחקים עירוני צמוד מונגש לכולם ופתוח לכולם מתוך התפיסה

 !ילדים שמשחקים בפארק יחד לא צריך ללמד על שילוב 

 ילדים מכלל הלקויות ומכלל הגילאים 0222

 בנות שירות 50

 מתנדבים 100

 

 ...(רותי יצקן של ירושלים)ם מ בעיריית ירושלי"מנהלת אגף חנ -נועה פחימה 

 "כולנו פה בשביל הילדים"

 !הדגישה נושא השותפות העמוקה עם הורי ירושלים שמביאה לתוצאות 

 

http://edu.gov.il/owlHeb/GanaiYeladim/RegulationsAndAdministrations/Organization/Pages/All-you-ever-wanted-to-know-about-the-national-parent-organization.aspx
http://shalva.org.il/new/
http://www.themarker.com/markerweek/1.2923480


 "שלווה"ע וחברת הנהלה ב"לירון מרפ

 ערכה לנו סיור מודרך בבית שלווה* 

 :הציגה תוכניות בית שלווה * 

 אני ואימי לפעוטות -פעוטות  * 

 מעון יום שיקומי * 

 !!!יש רשימת המתנה בגן הרגיל :  גן מיוחד לצידו גן רגיל להשתלבות  * 

 מ"מועדוניות לבתי ספר חנ * 

 'ל והנמכה קוג"תוכנית שיקום עבור אוכלוסיות ל * 

 21שילוב לתעסוקה מגיל *  

 ד"השתתפות במכרזים עירוניים שונים בתחומי הצמי* 

 

 :מ בפורום ההורים הארצי"נמרכז הח, מ ירושלים רבתי"ר חנ"יו -שלמה קרפ 

 .מ"בוגר בתי ספר כוללניים של החנ, נכה פיזית בעצמו, אדם חם ומרשים

 מ"שנה בירושלים בעיסוק חברתי בהתנדבות למען אוכלוסיות החנ 82-סיפר מניסיונו האישי העשיר של כ

 :מוטו* 

 ! להאמין ביכולות הילדים ולזרוע אמונה בכל אנשים הנוגעים. א

 .עלים כדי להשאיר אחרינו לילדים עולם יותר טובאנחנו פו. ב

 

 קישורלחץ ל:  בירושלים" תחומי של הורים לילדים עם צרכים מיוחדים-המרכז הרב"הציג את * 

 (ועד הורים עירוני ירושלים הרשום כעמותה" )ארגון הורים למערכת החינוך בירושלים"שלמה מרכז פעילותו מטעם 

cebook.com/meyuhadptahttps://www.fa 

 ומלווה הורים בועדת השמה, נציג הורים בועדת השמהכ מניסיונוסיפר * 

 :ל הסעות עירוני בירושלים"הציג את חמ* 

 !!!שנה הבאה מצלמות ברכבים ,  gpsעם מיפוי ,  0800עד  0615פועל מידי יום 

 תקלות 3ח לחברת הסעה עם "ש 5000קנס 

 בקרה של סיור בשיתוף עם המשטרה

 

 :מ דרך הפורום הארצי"פעילות ארצית של החנ* 

http://www.kolzchut.org.il/he/%D7%94%D7%9E%D7%A8%D7%9B%D7%96_%D7%94%D7%A8%D7%91-%D7%AA%D7%97%D7%95%D7%9E%D7%99_%D7%A9%D7%9C_%D7%94%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%9D_%D7%9C%D7%99%D7%9C%D7%93%D7%99%D7%9D_%D7%A2%D7%9D_%D7%A6%D7%A8%D7%9B%D7%99%D7%9D_%D7%9E%D7%99%D7%95%25D
https://www.facebook.com/meyuhadpta


 :פי מחוזות"מ בפורום הארצי ע"העלה הצעה למבנה ועדת חנ

 מ ארצי"נציג חנ

 מ מחוזיים"מתכלל נציגי חנ

 ישוביים במחוז/ מ עירוניים"מתכלל את נציגי החנ 

 כשם שיש לנו בעיר: מתכלל קבוצת עבודה יישובית המייצגת את כלל הלקויות  

 

 !שתי והתרשמתי מהעשייה התרג

 ! בעלי צרכים מיוחדים באשר הם ישראל ילדיכלל שכוח הורים ארצי נרקם לפעול למען  מעודד

 ...המשך יבוא 

 

 ,תודה

 עמיחי פינק

 וך המיוחדנינציג הח

 חולון ועד הורים עירוני

 


