סיכום ישיבת אשכול חנ"מ מיום 31..1.5
נוכחים :רותי יצקן ,זיוה אייזיק ,לילך רון לוי ,אודליה לוגסי ,עמיחי פינק ,דורית כהן ,שמעון יום טוב,
רענן,



ליווי ויידוע מהעירייה לכל הורי החנ"מ תושבי חולון :כולל אלה הלומדים מחוץ לעיר.

השאיפה למידע זמין ונגיש לכל ההורים תושבי חולון שילדיהם לומדים בחינוך המיוחד בעיר
ומחוצה לה  .ולהורי ילדים משולבים.
וועד ההורים יעביר לרותי רשימה של יור"ים של חנ" מ לצורך הפצת אינפורמציה גם להם
רותי תעביר לשמעון ודורית אינפורמציה רלבנטית בתחום החינוך המיוחד פורמלי ולא פורמלי
כדי להכניס לאתר של ועד ההורים העירוני -.כך האינפורמציה תיהיה נגישה יותר .מומלץ
להורי החנ"מ לעשות לייק בפיסבוק של ועד ההורים העירוני וכך יקבלו אינפורמציה זמינה.
רותי תעביר ללילך רשימה של בתי הספר חנ"מ מחוץ לעיר בהם לומדים ילדי חולון.


שיתוף פעולה בין בתי ספר רגילים לבתי ספר חנ"מ.

ההורים שואפים לשיתופי פעולה בין בתי הספר הרגילים והמיוחדים על בסיס קבוע דוגמת
הקשרים שהיו בין התבור להרצפלד ..ההורים מציעים שבמסגרת פרויקט מחוייבות אישית
תוצע האפשרות של חניכת ילד מהחנ"מ.
רותי תעביר לשמעון פריסה של שיתופי פעולה צפויים בין בתי הספר החנ"מ בעיר לבתי ספר
רגילים .ועד ההורים יראה איפה אפשר לתמוך ולהשתלב בשיתוף הפעולה.
רותי תבדוק את האפשרות של חניכת ילדים מהחנ"מ במסגרת מחויבות אישית.


הסעים -ההורים מתבקשים ליידע את רותי על בעיות משמעותיות



חווית ההורה בוועדת השמה

ההורים מבקשים לאפשר מידע ,ליווי  ,והבהרת משמעות הוועדה לפני מועד הועדה.
במטרה לרכך עד כמה שניתן את החוויה.
הוצעה האפשרות שוועד ההורים יציע הורים בעלי נסיון וידע בנושא וועדות השמה ,אשר
ישמשו הורים מלווים להורים שעומדים בפני ועדת השמה.
רותי תעביר לשמעון דוגמא של זימון לועדת השמה
תשקל האפשרות של הוספת קישור לאפשרות של הורים מלווים לתהליך -על דף ז
ה או כל דרך אחרת שתספק אינפורמציה להורים לפני מועד הועדה.
רותי תעביר לבתי הספר דף מידע לריכוך התהליך .
יצא דף מידע והסבר לאתר ועד ההורים העירוני


נושא נגישות הבריכה במרכז מטרה -בברור -.שמעון ורענן

