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 יו"ר ועד הורים עירוני
 חברי ועדת חינוך  מיוחד / הנהגת הורי צמי"ד 

 

עיריית חולון + "קשר" +  שיתוף פעולה ביןהורים לבעלי צמ"יד :העצמת סיכום פגישה בנושא  הנדון:

 הנהגת הורים חולון

 8////4מתאריך  

 משתתפים:

 תמ. סניף ת"א קשר ומנחת קבוצו  -שרון מישקובסקי 

 , ומנהלת המרכז לפיתוח והכשרהן קשר מנהלת מקצועית של ארג -בוקי קמחי

 מ. שיקום, מנהל רווחה –ענבל יפרח 

 מ. שי"ל, מנהל רווחה - יהלום ארציעדנה 

 מ. טיפול בפרט מנהל חינוך –רותי יצקן 

 מ. תחום הורים מנהל חינוך –ליאת אברמוביץ' 

 מנחת הורים –שרה כרמי שגב 

 ועד הורים חולון –יו"ר ועדת חנ"מ  –עמיחי פינק 

 לוי-לילך רון

 דורית כהן

 לס-שומרונידפנה 

 ועד הורים חולון–יו"ר ועדת בי"ס להורים -רענן שוורץ 

 סיכום:

לה בין מנהל ראשית אנחנו נציגי הנהגת הורים חולון מברכים על קיום פגישה של שיתוף פעו ./
 קשר"." ו הנהגת הורים עירוניתהחינוך, מנהל הרווחה, 

 
 "קשר" ועיריית חולון פועלים לקיים קורס מנהיגות להורים בעלי צמי"ד )צרכים מיוחדים(. .2

 מחולון.טק -ילה מבורכת של חברת הייהקורס מתאפשר כלכלית בזכות תרומה לקה
 

הציגה את פעילות שי"ל: מתנדבים המקיימים תמיכה אישית פנים אל פנים יהלום ארצי עדנה  .3
 מגוונים.  ם אזרחיים ו/או בטלפון בנושאי

אך יוכשרו  כרגע אין תמיכה ממוקדת לציבור בעלי צרכים מיוחדים )צמי"ד( ומשפחותיהם.
 מספר מתנדבים לנושא.

הנהגת ההורים שתשתתף הקורס הנ"ל תוכל למקד נושאים ודרכים להרחבת עבודת שי"ל 
 לציבור הצמי"ד בחולון.

 
המתהווה בשת"פ עם חולון  צמי"דהורים ת הנהגת יוהציג פעילו (הנהגת ההורים)עמיחי  .8

 על מספר נדבכים:  רשויות העיר
 רישות כלל האוכלוסיה על כל גווניה

  בשותפות עם ועד הורים עירוני חולון –חיבור לאוכלוסיה הכללית 

  פעילות שהחלה  –מבוסס סקר האוכלוסיה של משפחות בעלות צמיד אפיון צרכים

 בה לילך

 עיריית חולוןעם ן מענים למתבניית תוכנית שותפות ב 



 ההצורך לייצג גם את אלו שכולם לא נשמע 

 הצורך להניע הורים לקחת חלק בפעילויות יזומות/מתואמות 

 

 . דפנה ציינה הרצון לקיים הדרכה של הורים למען הורים ובית להורים .5
 

חובות רשרון ובוקי מ"קשר" חלקו מניסיונן על העברת הקורס ברשויות אחרות דוגמת  .6
תקשורת בין אישית, עבודת : בין התכנים העיקריים בקורס :, פתח תקווה, אילתהיהרצל

הול ימודלים של נגיוס ואיגום משאבים איתור צרכים , צוות, חזון וערכים המייצרים נייר עבודה
  .ומשא ומתן קונפליקטים

 בתוך הקורס מתהוות קבוצות עבודה לפי מטרות שמגדירה הקבוצה הכללית.

 , תושבי חולון.וטווח גילאיים רחב ורים יהיו מכלל אוכלוסיית הצמי"ד , על גווניהןמומלץ כי הה

 ההורים משתתפים בקביעת התכנים המועברים.

 הורים ישתתפו בצוות החשיבה. 2-3הוצע כי 

 ,שעות 3מפגשים של  5/הקורס המוצע הוא במתכונת חצי שנתית: 

 במחזור איש 22עד  5/מיועד ל 

 לקורס מגיעים מרצים אורחים ונציגים מקבוצות מנהיגות אחרות.
 הדרכה משולבת באמצעות מנחה של העירייה ומנחה של "קשר"הוצע לקיים 

 ללא עלות להורים המשתתפיםהוצע 
 

שעברו הכשרה צמי"ד מרשויות שונות מתקיים באשקלון כינוס הנהגות הורים  6.2.22/8/-ב ./
 וכולנו מוזמנים. זו
 

העלתה נושא מחוייבות ההורים המשתתפים: כיצד  מנהל חינוך ( . טיפול בפרטמ)רותי  .4
נתן עדיפות ראשונה יכמו כן ציינה כי ת  לגרום להורים לחוש מחוייבות במידה ולא משלמים ?

 לתושבי חולון ושנייה ע"ב מקום פנוי לאלו שלומדים בעיר.
 

 .2/2/תאריך מוצע  הוחלט להתחיל בקורס לאחר חגי תשרי .2
 

ם לקבלת הערות טרם ימשתתפתפרסם דף מידע ל)מ. תחום הורים מנהל חינוך( ליאת  .2/
  יציג את הקורס ואופן ההרשמה. הפצה מסיבית. מידעון זה 

 
במסגרת זו ניתן לקיים ערב הורים  ולקיים ערב חשיפה. מציעים לשלוח "קול קורא" "קשר" .//

 שיכלול הרצאת זכויות.
 

 זור הקורס הראשון ישתתפו הנהגת הורים צמי"ד חולון.מקומות במח /-5-עמיחי הציע כי ב .2/
 

 נושאים לטיפול:
 

 דף מידע על הקורס .א
 הפצתו למשתתפים לצורך קבלת הערות הפקה 

 ליאת, תוך שבועיים: אחריות
 

 צוות חשיבה לתכנון קורס .ב
 פגישת 

 ראשון שידונו בו תכנים, ונושאים מנהלתיים,צוות החשיבה יתואם מפגש 
 וקשר. ההורים, העירייהשיכלול נציגות 

 האחריות על מינהלות הקורס והוצאתו אל הפועל של עיריית חולון.
 ההורים שותפים בעיצוב התכנים, הפצת המידע ובאיתור משתתפים.

 , תוך שלושה שבועות.ליאת רותי, ענבל - עיריית חולוןקשר,  – : שרוןאחריות
 

 קורסצוות החשיבה לתכנון נציגות הורים ב .ג
 " ולנציגי העירייה.ל"קשרי ההורים שישתתפו בצוות החשיבה העברת פרט

 תוך שבועיים.: עמיחי, אחריות



 
 גיבוש מינהל הקורס  .ד

 ..., מדריכים, רישום ההוריםלו"זמקום, 
 מיד לאחר חגי תשרי. –מועד מועדף כרגע 

 , ידון בפגישה של צוות החשיבהנציגי עיריית חולון:אחריות
 

 ד חולון במחזור הראשוןהנהגת צמי"השתתפות הורים מ .ה
 .הורים מתוך צוותי העבודה שהחלו לפעול במסגרת הנהגת הורים צמי"ד חולוןאיתור 

 .: עמיחי, תוך שלושה שבועותאחריות

 

 השתתפות בכינוס הנהגות הורים צמי"ד  .ו
מתקיים באשקלון כינוס הנהגות הורים צמי"ד מרשויות שונות שעברו הכשרה  6.2.22/8/-ב

 ץ זימון מסודריש להפי - זו 
 : "קשר", תוך שבועייםאחריות

 
 

 תודה!
   

 הנהגת הורים צמי"ד חולון -לוי -לילך רוןעמיחי פינק ונכתב ע"י:  
 
  


