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אל :רשימת תפוצה
הנדון :יוזמה לארועים עבור אוכלוסיות חנ"מ בחולון – סיכום ישיבה 0.9..90.01
בתאריך  01לספטמבר  4102נערכה ישיבה בנושא
משתתפים :רותי יצקן ,רינת משיח ,קובי מכלוף ,יפית שירקני ,אפרת בן יוסף ,לילך רון-לוי והח"מ
להלן סיכום:
 90אחה"צ של כיף לילדי החנ"מ ולנוער
 3שעות של כיף לילדי החנ"מ ולנוער במתחם "שברולט" -
ארוע בו יתקיימו שלל הפעלות ,הנפשות ,יהיה מזון "על האש" שתייה וכיבוד קל.
להלן קונספט ראשוני נשמח לסיוע ולרעיונות:
א .משתתפים:
ילדי חולון בחנ"מ ובני נוער מחולון בדגש על תנועות נוער ונוע"מ.
לטיפול :השתתפות ילדי חנ"מ חולון
אחריות :רותי יצקן
 )0השתתפות בני נוער בדגש על נוע"ם
אחריות :רותי שלוסברג
 )4השתתפות תנועות נוער– כנפיים של קרמבו ,הצופים ,בני עקיבא ואחרים...
חיבור לקבוצות צמי"ד
אחריות :רותי שלוסברג
ב .מועד אפשרי:
השבוע שמתחיל ב 01 -לנובמבר או  43לנובמבר ,עדיפות ליום חמישי
יקבע ע"פי זמינות מקום "שברולט"
לטיפול :ברור זמינות "שברולט" בסיוע קובי
אחריות :ועד הורים-ועדת חנ"מ
ג .בטיחות ואבטחה :תסופק ע"י העירייה
לטיפול:
 )3תאום צוות אבטחה של העירייה למקום ולמועד שיקבע
 )2אישור בטיחות לארוע – כולל פעילות על האש וכלל הפעילויות שיתואמו
אחריות :רותי יצקן
ד .הזמנות "רשמיות"
לטפול:
הפקת הזמנות לארוע
אחריות :אורית בוקר
ה .כיבוד ומזון:
מתכונת שנקבעה – על האש ,שתייה ,כריכים פרווה או בשרי ,חטיפים פרווה...
לטיפול:
על-האש  -לברר עם עמוס ירושלמי
כלים חד פעמי – לברר עם איציק שמסיאן
כריכים – לברר עם קובי/רונית שליו
שתייה וחטיפים – לברר ממקור תרומות או שנרכוש
אחריות :ועד הורים-ועדת חנ"מ
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ו.

הופעות והפעלות :רעיונות

פעילות של עמותת "אתגרים"
הופעה בהתנדבות של זמר מזרחי "לעשות שמח" – לבדוק עם רונית שליו
הופעה של האומן קלוד דדיה – לבדוק עם רונית שליו
מפעיל קריוקי ,עם ציוד הגברה של "שברולט"
הפעלה ספורטיבית (תומר זמר)
קפואירה (רז נחמיאס)
הופעה של תלמידים מק"ש
הופעה של מקהלה מבי"ס "עמל"
פינת איפור –הציעה יפית
רקדנים ממתנ"ס ק"ש – דרך רותי
ועוד...
לטיפול:
בירורים ותיאומים
אחריות :ועד הורים-ועדת חנ"מ

ז .דוכני תוצרים של בי"ס חנ"מ:
בתי ספר חנ"מ מחולון המעוניינים יוכלו להקים דוכנים לצורך "קופה קטנה " שלהם.
לטיפול:
יש לברר להגדיר גודל/מיקום מתאים למקום הארוע.
יש להודיע לבתי הספר – רותי יצקן
אחריות :ועד הורים-ועדת חנ"מ/
ח .שי סמלי למשתתפים
לטיפול:
יש לברר אפשרויות ולקדם
אחריות :ועד הורים-ועדת חנ"מ

 )0מופע התרמה של אומן אורח – לקידום פרויקטים של ועד הורים חולון עבור אוכלוסיות החנ"מ והצמי"ד
* יוזמה מבורכת של רינת משיח
הופעה בהתנדבות אמן אורח מהשורה הראשונה בחולון לצורך איסוף כספים עבור ילדים ונוער בעלי צמי"ד בחולון
הכסף מיועד לקידום פרויקטים של ועד הורים חולון עבור אוכלוסיות החנ"מ והצמי"ד,
יעודים שהועלו:
א .תקציב לפרוייקט נוע"מ חניכה אישית לאוכלוסיות החנ"מ
ב .סבסוד/רכישת -IPADים לאוכלוסיות החנ"מ הנדרשות
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נושאים שעלו:
א .סטטוס מנהלי נכון לנושא
נדרש בירור
לטיפול:
בירור סטטוס מנהלי נכון לנושא (עם יוני רובינשטיין  /יהודה כהן)

ב .מיקום הארוע מתוכנן :מדיטק
יש אפשרות לקבל את המקום במחיר מסובסד ככל הנראה.
לטיפול:
 )0ברור עלות
 )4תכנון מועד ע"פי זמינות המקום
ג .בטיחות ואבטחה:
נדרש בירור
לטיפול:
בירור מה נדרש לארוע מסוג זה
ד .פרסומים
רעיונות שהועלו:
רדיו – אליקו ,דידי הררי
פוסטרים – פרסום עירייה
דוברות עירייה
אחריות :ועד הורים-ועדת חנ"מ

תודה,
עמיחי פינק
יו"ר ועדת חינוך מיוחד
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mailto:hafinkim@gmail.com
.50-.5.79.9
נייד:
תעשו לייק https://www.facebook.com/holon4allkids :
בקרו באתר שלנו http://www.vaadhorimholon.org/#!--2014/c136v :
תעשו לייק http://www.facebook.com/VaadHorimHolon :
https://twitter.com/VaadHorimHolon
תעקבו אחרינו :
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