
 תל אביב והמרכז מזמינים אתכם ל... קשר אנו בסניף

  

 בחולון! שינוי יוצרים

 נותרו מקומות אחרונים. הורים יקרים, אתם מוזמנים לפנות ולהצטרף!

לקבוצת מנהיגות  , עירית חולון ופורום ההורים בחולון שמחים להזמינכם/ן להצטרףקשר ארגון

 מיוחדים בחולון. לילדים עם צרכים להורים

הקבוצה מיועדת לתושבי חולון, אשר רוצים לפעול ולהוביל שינוי למען פיתוח יוזמות מקומיות, שיפור איכות חיי 

 המשפחות, חיזוק מעמדן של המשפחות ובניית קהילה תומכת ומשלבת.

הפעילות מיועדת לפתח מנהיגות וקהילה יישובית, לשם הנעת מהלכים חברתיים ותהיה חלק מרשת ארצית 

 של קהילות הורים מיוחדים ברחבי הארץ.מתרחבת 

 5025657-03 ו לטל:קשר, או התללינק לפרטים נוספים והרשמה אנא כנסו

_____________________________________________________
_________________________________ 

 השמה וערר, ועדות שילוב לשאול בנושא כל מה שרצית

בפתחנו, וכדי שתגיעו מוכנים למפגש הקובע את עתיד ילדכם במערכת  2015עונת הועדות במערכת החינוך 
 בערב מיוחד בנושא, החינוך אנו מזמינים אתכם להשתתף

  
 במהלך ההרצאה יינתן מידע לגבי הוועדות השונות בדגש על זכויות ההורים בהן.

  
ת"א והמרכז, בשיתוף עם שרה און, מנהלת תכנית  קשר את המפגש תנחה שרון מישקובסקי מנהלת סניף

 ההכשרה בתחום ניהול הטיפול בחינוך במכללת לוינסקי.
  

וחד, מנהלת בי"ס לחינוך מיוחד וכמנהלת המחלקה לשרה ניסיון רב במערכת החינוך כמפקחת לחינוך מי
 לטיפול בפרט באגף לחינוך בעירית ר"ג. כמו כן בתפקידים של יו"ר ועדת השמה ויו"ר וועדת ערר מחוזית.

  
, תל 5בחדר הכנסים של חברת גולף אנד קו, קהילת סלוניקי  19:00-17:00, בשעה 2/2/15-המפגש יתקיים ביום שני, ה

 אביב
  

 5282518-03ו ל: קשר, או התלקישור הזה להרשמה אנא כנסו ההרצאה ללא תשלום, במקום חניה חינם ובשפע.
  

 .עדיפות תנתן לנרשמים מראשמספר המקומות מוגבל, 
  

במקרה של ביטולים יהיה זה אך הוגן אם תודיעו לנו מראש, על  עקב מגבלות, הערב יתחיל ויגמר בדיוק בזמן. אנא דייקו.

  מנת שהורים אחרים יוכלו להיערך ולהגיע...

_____________________________________________________
______________________________________ 

  
 קבועים בסניף

  .יעוץ למשפחות בכל הקשור להתמודדות עם ילד מיוחד בחיי יומיום
  

בתהליך הייעוץ אשר יכול לכלול פגישה אחת עד מספר פגישות בהתאם לצרכי כל משפחה, יעלו  מה זה אומר?
 נושאים שונים כגון:

התמודדות המשפחה עם השלכות הקשיים של הילד, הקניית גבולות ודחיית סיפוקים, רכישת עצמאות, הרגלי 
 ניקיון, תקשורת עם ילדים ומבוגרים.

בנוסף נדבר על התמודדות אחאים, סבים וסבתות, נלמד דרכים יעילות לבטא כעס ותסכול, נבין כיצד נתמוך 
 וד להתמודד עמן ביעילות.בילד חרד, נעודד אותו לבטא חרדות וללמ

  

http://www.horimbekesher.co.il/res/pdffiles/manhigut-holon.pdf
https://docs.google.com/forms/d/1ohQyJqgZNs8XsVjs0PNH0GzwZXJAuHVpoHbPpiBLDyE/viewform?c=0&w=1&usp=mail_form_link


שנה בעבודה עם ילדים עם צרכים  30-רותי בורגין, פסיכולוגית שיקומית בכירה עם ניסיון של מעל ל על ידי מי?
 מיוחדים ומשפחותיהם.

  
 הורים, סבים וסבתות. למי זה מיועד?

  
 , בתיאום מראש, משך הפגישה הוא עד שעה.19:00-15:00בימי שני בין השעות  מתי?

  
 בתל אביב קשר אצלנו בסניף איפה?

  
או מלאו  5282518-03לפרטים נוספים וקביעת פגישה עם רותי פנו לדורינה בטל'  השירות ניתן ללא תשלום.

 המקוון הפרטים בטופס

_____________________________________________________
______________________________________ 

 תל אביב קשר יעוץ וליווי משפטי חוזר לסניף

ע"י סטודנטים למשפטים, מהקליניקה לזכויות אנשים עם מוגבלויות,  בסניף תל אביב והמרכז השרות ניתן
 במכללת שערי משפט בהוד השרון.

  
, מנהלת הקליניקה, יעסקו בקבלת קהל לפגישות אישיות בהדרכתה המקצועית של עו"ד לילך רפל הסטודנטים,

 ביטוח לאומי, רישוי, דיור, מיסוי, חוזים, ביטוח ונגישות. במגוון סוגיות משפטיות לדוגמה: רווחה, בריאות, חינוך,
  

בסוגיות עימן  ללא תשלוםשרות זה יאפשר יעוץ משפטי נגיש ו השרות מיועד למשפחות מכל הארץ!
 ות סביב צרכי ילדיהם.מתמודדות המשפח

  
 חשוב לדעת!
         !הייעוץ אינו מידי ולוקח זמן ולכן אינו מתאים לסוגיות דחופות 

         ולא מותאם לתחומים אחרים )כמו  רק בנושא של זכויות הילד/בוגר עם המוגבלות הייעוץ הינו
 דיני משפחה, רשלנות רפואית, פלילים ועוד(.

 .40ת"א, רח' מרכז בעלי המלאכה  קשר , בסניףבתיאום טלפוני מראש קבלת הקהל תתקיים,
  

לחץ  , או5282518-03עם דורינה בטלפון  קשר משפחות המעוניינות להירשם לשרות זה, מוזמנות ליצור

 להרשמה בטופס המקוון. כאן
  

_____________________________________________________ 

  

 יעוץ בנושא מעברים בין מסגרות -חדש בסניף! 
  

משפחות המתמודדות עם נושאים קשורים למעברים בין מסגרות: מהגן לביה"ס, מביה"ס למסגרת תעסוקתית, 
 או מהבית למסגרת חוץ ביתית. מוזמנים לייעוץ טלפוני עם אורנה פדואל.

  
 מיני.-ינוך חברתיאורנה היא יועצת חינוכית ,מטפלת משפחתית ומדריכה בנושא ח

  
  5282518-03ו קשראו הת ללינק להרשמה לייעוץ אנא הכנסו ניתן לקבל תמיכה באנגלית או עברית.

_____________________________________________________ 

 
  קשרתמיד ב

כאן עבורכם במתן מענה אישי טלפוני לשאלות, מידע ולמיצוי  של סניף תל אביב והמרכז קשרצוות תמיד ב
 . זכויות

 

 .5282518-03 קשרמוזמנים להת
  

https://docs.google.com/forms/d/1IEiYUriRG-g5TZ5qfNfsgdAikg3AesTA_SAJ0fo2-gg/viewform?c=0&w=1&usp=mail_form_link
https://docs.google.com/forms/d/1JWitwDQLZbO50MAmo_IFUnDU3zkLy-u7mt3-__LlHzg/viewform?c=0&w=1
https://docs.google.com/forms/d/1JWitwDQLZbO50MAmo_IFUnDU3zkLy-u7mt3-__LlHzg/viewform?c=0&w=1
https://docs.google.com/forms/d/1JWitwDQLZbO50MAmo_IFUnDU3zkLy-u7mt3-__LlHzg/viewform?c=0&w=1
https://docs.google.com/forms/d/17hvpUveNFEuaN7TASITSW_pWmsbWEyJ63xjuUVnXRyI/viewform?c=0&w=1


 שונות 

 חוג שיט בהרצליה

המרכז לחינוך ימי בשיתוף עם קבוצת מנהיגות הורים מיוחדים הרצליה, מקיימים פעילות שייט לילדים בגילאי 
12-8. 

, והילדים עוברים פעילות ימית מגוונת 15:15-13:45בשעות  הקבוצה נפגשת אחת לשבועיים בימי שישי
 העוזרת להם לפתח מיומנויות חברתיות ותחושת מסוגלות.

מדריכת הקבוצה היא סטודנטית לפסיכולוגיה בעלת ניסיון רב בשייט ובעבודה עם ילדים עם בעלי 
 מיוחדים ואת הפעילות מלווה אחראי בטיחות )בעל הסמכה ממשרד הספנות( בסירת מנוע.  צרכים

פעילות עם שי )רכז ה קשר למעוניינים ולקבלת פרטים נוספים, יש ליצור משתתפים! 3-2יש לנו מקום לעוד 
 .תינתן עדיפות לתושבי הרצליה.3450645-054 -מטעם המרכז לחינוך ימי( במספר טלפון

_____________________________________________________
____________________________________ 

  

 :סיכום מפגש הורים עם ארגון "בזכות" בנושא צעירים סיעודיים
הציגה סקירה על המצב הקיים לגבי אוכלוסיית סיעודיים )אנשים הזקוקים לעזרה " בזכות "נעמה לרנר מארגון

 בכל תחומי היומיום(.
להערכת   בוגרים צעירים סיעודיים מאושפזים כיום בבתי חולים גריאטריים כפתרון של "בית לחיים". 600-כ

 .הארגון מדובר במספר כפול מזה
 .איש נוספים מתגוררים במוסדות 1000

א לוהט בין ידי משרד הבריאות לרווחה "אוכלוסיה זו אינה נמצאת תחת חקיקה, ומועברת כתפו
 .י אחדאחרא " אבא " ללא

צ שהגיש ארגון בזכות, נגד משרדי הרווחה והבריאות בדרישה שלא לשים יותר אנשים סיעודיים "בעקבות בג
 אלא לאפשר להם להתגורר בקהילה עם הסיוע הדרוש להם, בבתי חולים גריאטריים,

 הקימו משרדי הרווחה והבריאות וועדה בין משרדית להסדרת המצב.
הוועדה אמורה להגדיר מחדש את המושגים סיעודי וסיעודי מורכב, אילו אוכלוסיות נכללות תחת הגדרות אלו, 

 מי מהמשרדים יהיה אחראי לתת לכל אחד מהם שירותים ואילו שירותים יינתנו להם.
 הוועדה אמורה לסיים עבודתה ולהגיש מסקנותיה לבג"ץ בתחילת אפריל.

גדרים סיעודיים להשפיע על מסקנות הוועדה בכדי שהחלטותיה יהיו בכיוון חיים בידיכם, ההורים ואנשים המו
 בקהילה, ולא השמה במוסדות ובוודאי לא במוסדות גריאטרים.

 בימים אלו מתארגנת קבוצה גדולה של אנשים עם מוגבלות בכדי להשפיע על החלטות הוועדה ולשינוי המצב.
 8566219-052עם נעמה לרנר מארגון בזכות במספר:  קשר להצטרפות לפעילות בנושא ניתן ליצור

  

 הורים יקרים,

מרכזי חדשני בילדים שעל הרצף האוטיסטי -העורך מחקר רב אל" בע"מ,-אנו צוות חוקרים בחברת "טיפולי צל

בנושא מעורבות מערכת החיסון באוטיזם ומגייסים ילדים להשתתפות במחקר זה, ונשמח אם תסכימו 

 להשתתף בו.

משרד הבריאות, וועדות הלסינקי של ביה"ח "אסף הרופא" ו"שערי צדק" וקופות חולים  שלנו אושר ע"יהמחקר 

 שונות וכן נתמך ע"י אלו"ט.

 עם מתאמות המחקר: קשר אם אתם מוכנים להשתתף במחקר זה, אנא תצרו

  

    ( לאה הוכבויםel.com-Leah.Hochbaum@cell  )    -  :6בבוקר עד  9)בין    4140-783-054 נייד 

 בערב(
    נעמה גליק      (el.com-NaamahGlick@cell )          - :יום א', ד', ה =    5640-588-054  נייד(

15-10) 
  

mailto:Leah.Hochbaum@cell-el.com
mailto:NaamahGlick@cell-el.com


 יימסר לשום גורם אחר. המידע יטופל באופן סודי על ידי צוות המחקר שלנו, ולא למותר לציין, שכל

 לגבי המחקר למידע נוסף
  

e.jbs.elsevierhealth.com/action/getSharedSiteSession?redirect=http%3A%2F%2https://secur
-9877%2814%2900460-hypotheses.com%2Farticle%2FS0306-Fwww.medical

5%2Fpdf&rc=0&site-code=ymehy 

  
  

 )המידע והפעילויות המופיעים במדור זה, הינם באחריות המפרסמים בלבד( מדור פרסומי

כולל לילדים ואנשים עם מוגבלות,  -של בית איזי שפירא מציעה את כל סוגי טיפולי השיניים מרפאת השיניים

 טיפול אורטודונטי.

ניתן לקבל החזרים  -הטיפול ניתן באופן רגיל, עם גז צחוק, בסדציה או בהרדמה כללית. מבוטחי כללית ומכבי

 מהקופות במקרים בהם לא ניתן היה לטפל במרפאה הקופה.

 7701208-09לקביעת תור 

__________ 

 
 

 המיוחדות הבית של המשפחות-קשר

  http://www.horimbekesher.co.il -קשראתר התוכן הורים ב

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

 https://www.facebook.com/horimbekesher-חפשו אותנו בפייסבוק
  /http://www.horimbekesher.co.il/contact -קשר צרו איתנו

  
  ".קשראיתם נוכל להיות ב" " איתנו תורם לכם? ספרו עלינו להורים נוספים, כדי שגםקשרה"
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