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                                אל : רשימת תפוצה                                                                                

 5201 מרץ 01-מ נהליוך ומטה המננהל חייעם ר' מועדת חנ"מ   –סכום ישיבת ועד הורים חולון הנדון: 

  משתתפים:

 טליה פרידמן –נהל חנוך יר מ      
 רותי יצקן -מ' המחלקה לטיפול בפרט 

 אילן קומה -מ' אגף או"ב       
 רותי שלוסברג -מ' מחלקת נוער 

 שמעון יום טוב -יו"ר ועד הורים עירוני 
 ועד הורים עירוני: -ועדת חנ"מ 

 יו"ר -עמיחי פינק  
 יו"רמ"מ  - לילך רון לוי 
 יו"ר ועד הורים בי"ס הרצפלד –דורית כהן 

 יו"ר ועד הורים בי"ס עו"ז –פרידה בוסני 
 יו"ר ועד הורים בי"ס יחדיו  -אורית דר  

 בפורום הורים בעלי צמי"ד פעילה–דפנה שומרוני 
 

 סיכום הישיבה:

 ועדת חנ"מ לקדם: בחרה ש מטרת העל  הצגוה

  שותפות קהילתית בין בעלי הצמי"ד ומשפחותיהם לבין האוכלוסיה הכלליתליצור 
o  הייחודיים לאוכלוסיות החנ"מממשיכים לעסוק בכל הנושאים בנוסף. 
o פירוט מעשי במצגת מצ"ב 

 בבניית "גשרים של עשייה ושותפות" :וסקים כל העת עבחנ"מ  נציגי ההורים 

 תבועד מתוכו באופן אחודחברנו אליו לפני שנה ופועלים –של חולון העירוני עם ועד ההורים  .1
 חנ"מ

 עם כל גורם ברשות בעל נגיעה לטיפול ולקידום בעלי צמי"ד .2
 עם תנועות נוער בעיר .3
 עם בתי ספר בעיר .4
 "מועדון פתוח" -עם כל מי שיכול ומעוניין לתרום יש מקום לקחת חלק  .5
 עם כל מי שצריך את שותפותינו .6

 באשר הן בעלות הצמי"דלאוכלוסיות מחוייב ועד הורים חולון ועד ההורים ציין כי  שמעון יו"ר. 

 נוך, יהח מנהל נציגי ההורים הביעו שביעות רצון משיתוף פעולה ופגישות עבודה פוריות עם גורמי
 ."הגשרים"עמם נבנו מנהל הרווחה, מתי"א והפקוח על החנ"מ.

 

 חלק ממגוון הפעילויות שנערכו בתקופה האחרונה : נוהצג
o  צמי"ד בשותפות המנהלבעלי הורים לקורס מנהיגות 
o ישיבות נושאיות תקופתיות בהשתתפות ועדת חנ"מ ונציגי המנהל והרשות: 

 -עד כה נערכו שתיים  
 תוכנית דורנר. בנושא 1
 בנושא ועדות השמה. 2

o 2015שנערכה בינואר מסיבה לחנ"מ ולנוער "יחד בקהילה" ה –  
מהאוכלוסייה בני נוער חולוניים רבים הן ו בני משפחה,בעלי צמי"ד עם הן בה השתתפו 

 ;מתנועות הנוער, מתיכונים, מלהקות הורה רעים הכללית: 
 בה בתי ספר רבים בעיר גילו רוח התנדבות ונרתמו להצלחת הארוע

 החינוך. נהלימסיוע רשת קהילה ופנאי ובהארוע יצא אל הפועל 
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 מיקוד:נושאים ב

 � כיום אנו בעיצומו של קורס מנהיגות להורים לילדים בעלי צמי"ד בהנחיית ארגון "קשר" בשיתוף אגפי
הורים לילדים בעלי צרכים  20 -חינוך ורווחה בעירייה ובמימון חברת "פריון". בקורס משתתפים כ

 מהם חברים בועדת חנ"מ. 5, מיוחדים

 על פי רותי שלוסברג הנושא יטופל במסגרת  –פרויקט חונכים בבתים לילדי צמי"ד במסגרת נוע"ם
 התנדבות נוערמחוייבות אישית ולא בנסגרת 

 הקצאת מנחה מרכז למשך שנהלטיפול: לבחון 
 אחריות: ר מנהל חנוך/מנהלת מחלקת נוער

 � ישיבה ראשונה לנושא בה סוכם  לינואר נערכה -27-ב -דף מלווה ידידותי לזימון לועדות השמה
 שפורם ההורים יזום דף מלוה עם הפניות לתמיכת פורום ההורים.

 זימונים לרוב ועדות ההשמה נשלחו בינתיים.
 יחד עם זאת יש להמשיך להגיע להסכמות על נוסח הדף המלווה

 לטיפול: לבחון אפשרות להפיץ בנפרד דף זה למי שנשלח אליו כבר הזימון לועדה.
  בשיתוף מנהלת מתי"א ומפקחת חנ"מ, מ' מחלקת פרט, ועדת חנ"מת: אחריו

  "הצוךך עלה בעקבות תקשור לכלל המשפחות  -תיקשור לכל המשפחות המיוחדות ב"לחיצת כפתור
דרך בתי הספר לקראת המסיבה "יחד בקהילה" ללא יכולת להגיע לכל המשפחות. הועלה רעיון 

 הן מטעם מנהל החינוך והן מטעם ועד ההוריםלהפצה ידיעות מטעם  SMS להשתמש בשרת
 לבחינהלטיפול:

 אחריות: ר מנהל חנוך/ ר' או"ב

 �"בחולון: פתיחת סניף נוסף של תנועת הנוער "כנפיים של קרמבו 
 כוונה לפתוח סניף נוסף לתנועה בחולון.שמחנו לשמוע  מר ' מנהל חינוך שיש 

 להמשך מעקב.

 "השתתפות בפרוייקט  של משרד הרווחה דוגמת הערים  -הקמת "בית למשפחות המיוחדות
ירושלים, אשדוד, בת ים. ר מנהל חנוך הביעה תמיכה עקרונית ותפעל בשותפות עם ר מנהל רווחה 

 ומנכלית העירייה.
 מעקבהמשך ל

  שיתוף בנתונים מספריים ובעמ"ט למיפוי צרכים- 
  .ע"פי בקשה נתונים כאלוסכמנו שמ' מחלקת הפרט תעביר לועדת חנ"מ 

 

 המעסיקים אותנונושאים פירוט נוסף על 
 ראו פירוט נוסף במצ"ב

 

 נשמח להתייחסותכם
 

 תודה,

 עמיחי פינק

 יו"ר ועדת חינוך מיוחד

 חולון –ועד ההורים העירוני 

mailto:hafinkim@gmail.com  

 052-9507606נייד:                   

  https://www.facebook.com/holon4allkids :תעשו לייק 

       !#/c136v--http://www.vaadhorimholon.org/2014   :בקרו באתר שלנו 

   http://www.facebook.com/VaadHorimHolonתעשו לייק : 

5027168-03, פקס: 5027366-03מנהל החינוך, טלפון:  בניין חולון, 61רח' ויצמן  :משרד הוועד  

16:00 – 19:00  יום ג' אחה"צ משעה:  7:30 – 14:30  שעות פעילות: ימים א', ג' משעה:  
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