
 חברים יקרים שלנו
  

זה בדיוק הזמן, לפרגן לכם ולנו, מקום באירוע ההתרמה   -הקיץ עבר, החגים גם הם אחרינו 
 שלנו,

  
 .בנובמבר, באולם סמולרש שבאוניברסיטת ת"א 52 -שלום חנוך ייתן יופי של הופעה, ב

  
אנחנו מבקשים שתהיו אתנו, כי הדרך עוד כל כך ארוכה, לחיים של שפיות, למציאות של 

 זכויות, שוויון ותקווה למשפחות להן ילדים עם צרכים מיוחדים. אז כדי שנוכל...
  

 ללכת נגד הרוח
  

 להיות פה בכלל כי זה לגמרי לא קל

 יש לי הרבה לאהוב מראש למה לי לקחת ללב

  יש לי תמיד חברים שעוזרים לשמוח
  

 איך אפשר לעזור?
    הינו  ביציע למשפחות המיוחדות, מחיר כרטיס – לקנות כרטיסים ולהגיע

 כרטיסים.* 011-מוגבל ל –₪( 051)במקום ₪ 011

     לילדים עם צרכים מיוחדים. ולהעניק אותם למשפחות אחרות לקנות כרטיסים 

שיוכלו לתת חסות, או  לפנות לחברות וארגונים עיסקיים לסייע לנו
לרכוש כרטיסים )אולי במקום העבודה שלכם? חברים או משפחה שהם בעלי 

 חברה?(

     ..גם וגם וגם 
  

 event.kesher@gmail.com 2555225-30 -לפרטים נוספים והזמנות: דורינה
 כאן לצפיה בהזמנה לאירוע והשארת פרטים בטופס מקוון נא ללחוץ

 תודה מעומק הלב,
 תמי קרישפין

 ת קשרמנכ"לי
כמו בכל שנה אנחנו מנסים לגייס תרומות ולאפשר רכישת כרטיסים מוזלים למשפחות *

 כרטיסים ואנו ממשיכים לנסות לגייס יותר 233היקרות. כרגע הצלחנו לגייס עבור 
 

 טיפים בנושאי מידע וזכויות מארגון קשר -מידעון

תיקון נוהל הוצאת ילדים לטיפולים פרה רפואיים במהלך יום לימודים בחינוך     .0
 המיוחד:

שינוי נוהל  -עוד צעד קטן שמחדד את הזכות של ההורים לקבל החלטות בנוגע לילדם 
קשו להוציא את ילדיהם עד כה, הורים שבי -הוצאת ילדים לטיפולים ממסגרת חינוכית 

 מהמסגרת החינוכית במהלך היום,
לצורך קבלת טיפולים פרה רפואיים שאינם במסגרת הגן, נדרשו להביא אישור רפואי 

 המוכיח הצורך בטיפולים אלה ולהגיש בקשה מראש לאישור המפקחת.
דרישה זו, למעשה, היה בה כדי להמעיט בערך מומחיות ההורים וביכולת שלהם לקבל 

העובדה כי יש צורך להוכיח רפואית כי הילד זקוק לטיפולים  לטות לגבי ילדיהם.הח
 נוספים היתה בעייתית,

כי לא אחת ההורים הם דוקא אלה שמחליטים על הצורך בתגבור הטיפולים, ולאו דוקא 
 הצוות הרפואי.

ביוזמת אחת האמהות, ובשיתוף ארגון קשר והאגף לחינוך מיוחד במשרד החינוך, 
 לשנות הנוהל. הוחלט
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השינוי נולד, כאמור,מתוך ההבנה כי לא רק רופאים מחליטים על צורך בטיפולים פרה 
רפואיים או אחרים, אלא להורים יש יכולת וסמכות לבחור טיפולים מתגברים עבור 

 ילדיהם. הכרה זו ביטלה ,
 למעשה, את הצורך בהמצאת אישור רפואי מראש.

  
 ?אז מה כן הנוהל מעתה

  

ההורים אמורים להעביר לצוות הגן ולמפקחת את הודעת הגורם המטפל )כאמור לא 
 בהכרח רופא(, המתייחסת לתוכנית שבגינה הילד יעדר בבוקר או יצא במשך היום.

הורים לא ידרשו להציג אישור רפואי דוקא המעיד על צורך בטיפולים כדי לקבל אישור 
מטפל בילד כי אכן נקבעה סדרת טיפולים להוציא את הילד, אלא אישור מאיש המקצוע ה

 בפירוט הימים והשעות.

קשר טיפולי הוא דבר מתוכנן וידוע מראש ולכן ניתן להמציא אישור על כך מראש. לאחר 
 המצאת האישור, יש להגיש בקשה רשמית לפיקוח.

הצורך בהבאת אישור וקבלת אישור מהפיקוח, נועד להבטיח שגרת פעילות בגנים, 
ציאת ילדים בזמנים משמעותיים לתהליך הלמידה שלהם בגן ובמועדים הימנעות מי

  הפוגעים בשאר הילדים בגן.

  

לשאלות ופניות  –ארגון קשר ממשיך לפעול למען זכויות המשפחות המיוחדות 
 הנכם מוזמנים לפנות למרכזי המידע שלנו.

  

 . משרד הבריאות, חנך רשמית אתר זכויות חדש "מגיע לי",0
המאפשר בירור מקיף של הזכויות הרפואיות, לצד יכולת השוואה בין קופות               

החולים והביטוחים המשלימים. באתר ניתן למצוא מידע על טיפולים, על תרופות, על 
 בדיקות וכל מה שמופיע במסגרת זכאות המבוטחים.

רותי הבריאות הנוספים הבריאות, מה מופיע בתוכנית ש בסל כולל פירוט מה מופיע       
של קופות החולים, למי צריך לפנות לקבלת השירות, באיזו מסגרת ניתן לקבל את 

 השירות,
 האם קיימות התניות לקבלת השירות ופרטים חשובים נוספים למבוטח       
המערכת הממוחשבת תספק מכתב רשמי הניתן להדפסה, מאת משרד הבריאות       

 רשמי הזכאות .לפונה, בו תיכתב באופן 
המכתב ישלח במייל או בפקס בהתאם לבקשת הפונה. הפונה יוכל להציג את       

 בדרישה לקבל את זכאותו. המכתב ממשרד הבריאות, למוסד הרפואי
  

* לבירור  2033מבוטחים שאינם בעלי גישה למחשב יוכלו לפנות למוקד קול הבריאות ב
 שמי על זכאותם.זכאותם ולבקש שישלח אליהם בפקס המידע הר

 http://call.gov.il/infocenter/index?page=home כתובת האתר:

  
  

בלבד. בחוברות, ₪  53למכירה בעלות סמלית של  – 0102-0103. חוברות קשרים 3   
 הארגונים הפועלים למען הילדים והמשפחות.פירוט מלא של הזכויות, השירותים ו

ניתן לפנות ליחידת קשרי עמיתים  –לרכישה )גם טלפונית, באמצעות כרטיס אשראי      
 .6506226-35 –ושותפים 

  
 קישור:

http://www.horimbekesher.co.il/res/pdffiles/meidaon.pdf 

  
הבית של המשפחות המיוחדות" דרוש/ה רכז/ה לחברה הערבית בסניף  -לארגון "קשר 
 חיפה והצפון
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הבית של המשפחות המיוחדות" הינו ארגון ארצי לשינוי חברתי הפועל לחיזוק  -"קשר 
 ם צרכים מיוחדים.מעמדם ושיפור איכות החיים של משפחות להן ילדים ע

  

 התפקיד כולל:

 ריכוז והובלה של פרויקטים ומענים שוטפים ייעודים לחברה הערבית באזור הצפון,

פיתוח מענים ייחודיים לחברה הערבית מתוך שאיפה להביא להעצמת המשפחות 
 והגברת איכות חייהן, ייזום ופיתוח מענה פרטני, קבוצתי וקהילתי למשפחות.

  

 תחומי אחריות:

 איתור ומיפוי משפחות להן ילדים עם צרכים מיוחדים באזור הרלוונטי ומיפוי           -
 רכיםצ
 פיתוח שירותים תוך התאמה והנגשה לחברה הערבית ובהם:          -
 קבוצות מנהיגות הורים  ליווי          -
 מתן הרצאות וסדנאות להורים ואנשי מקצוע.          -
 הפקת חומרי הכשרה בערבית, איתור כתיבת חומרי מידע          -
 גיוס הדרכה וליווי של סטודנטים ומתנדבים:          -
 מתן מידע, יעוץ ותמיכה למשפחות ואנשי מקצוע בתחום.          -
 הנחיית קבוצות          -

  

 דרישות התפקיד

         יוזמה ויכולת עבודה עצמאית ובצוות 

         יכולת פיתוח וניהול פרויקטים גמישות בשעות העבודה 

         ניסיון בעבודה עם מתנדבים 

         ידיעת השפות ערבית ועברית על בורין 

         ידע בשימושי מחשב מגוונים 

         יחסי אנוש מעולים 

         יכולת עבודה בשותפויות 

         גמישות בשעות העבודה 

         ניידות 

         עדיפות תינתן לאדם עם מוגבלויות ו/או עם קשר אישי לאנשים עם מוגבלויות 

  

  

 היקף משרה: משרה חלקית

  

המנהלת המקצועית של קשר, ולכתוב בשורת   יש לשלוח קורות חיים לבוקי קמחי,

 booki.kesher@gmail.comמייל:  הנושא רכז/ת חברה ערבית

 רק פניות מתאימות ייענו.

  

  המיוחדות הבית של המשפחות-קשר

  http://www.horimbekesher.co.il -אתר התוכן הורים בקשר

  http://www.horimbekesher.co.il/144.html    -הצטרפו אלינו

 https://www.facebook.com/horimbekesher-חפשו אותנו בפייסבוק

  /http://www.horimbekesher.co.il/contact -צרו איתנו קשר

 
איתם נוכל להיות  ה"קשר" איתנו תורם לכם? ספרו עלינו להורים נוספים, כדי שגם

  ב"קשר".
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