
 

 
 
 
 

 להורי "מיוחדים בשרון" הכשרה
 המבוסס על שיתוף פעולה בין ההורים והרשויות בישובים:פורום אזורי 

 מונד-, תלחפר-יונה, עמק-צורן, פרדסיה, כפר-יהודה, קדימה-השרון, אבן-לב

 הרציונל
 המפגש בין ההורות המיוחדת והממסד הוא לא פשוט.    

 הרשויותים, חכמים ומנוסים אנו עומדים לא פעם כחסרי אונים מול בוגר , ההורים,למרות היותנו

 המטרה
 עובדי הרשויות ואנשי מקצוע עםהקניית כלים ופיתוח דרכי התמודדות 

 מפגשים שבועיים שמונה

 במתנ"ס אבן יהודה
 איילת השחר בבית יחיאל, רחוב מפגש ראשון
 ברחוב שבזי חדר הישיבות במתנ"ס שאר המפגשים

 ( -)+ 21:30עד  20:00משעה 
 2015  מרץחודשי פברואר/ מועד: 

 ך יש חובת הרשמה והתחייבות להגעהאין דמי השתתפות אעלות: 
 

   052-4674466מרל ברנט    052-5638866אודי שרעבי      : לפרטים והרשמה

 ובפייסבוק: מיוחדים בשרון    052-8370945אביטל שקד 
 

 אל, רח' איילת השחר, אבן יהודהבבית יחי  :יום א' 2.151. -ב 1מפגש 

נטיים הרלוו הרצאה והסבר על מבנה הממסד, ברמה הארצית והמקומית ועל בעלי התפקידים
 זמן לשאלות / תשובות.המלצות לדרכי הדברות וכולל  ,"מיוחדים" להורים

  יו"ר ועדת החינוך בכנסת.מרם מצנע, עח"כ : מרצה אורח
 

 :'איום  2.158. -ב 2 מפגש
דוגמאות קניית כלים להדברות ודרכי התמודדות עם קשיים מול הרשויות. יתבסס על סדנא לה

 מהשטח. של בעיות
 "מ.ום זכויות של אנשים ומשפחות עם צכפעילה לקיד, ן אלהרראריקעו"ד ח"כ  מנחה אורחת:

 

  צורן-קדימה השרון + -לב –שתי רשויות נציגי :  יום ב' 16.2.15 -ב 3 מפגש
 

 כפר יונה +עמק חפר – שתי רשויות: נציגי יום ב' 15.23.2 -ב 4מפגש 
 

 עיבוד המידע, דיאלוג בין ההורים ובניית פרויקטים  יום ב': 2.3.15 -ב 5מפגש 
 

 ופרדסיהאבן יהודה +  - שתי רשויותנציגי  :יום ב' 9.3.15 -ב 6מפגש 
 

 רון ש-"א חפרנציגי מתימונד + -תל – 1נציגי רשות : יום ב' 16.3.15 -ב 7מפגש 
 

 לעיבוד המידע מפגש מסכם :23.3.15 -ב 8מפגש 
 , מנכ"לית עמותת קול הזכויותהגב' יולי בן משה מנחה אורחת:

 



 
 
 של הרשויות בנושא צכ"מ  "אני מאמין"במפגשים עם נציגי הרשויות נשמע את ה

 כולל מטרות ויעדים.
 

 יוזמנו:עם נציגי הרשויות למפגש 
 ( יו"ר המועצה/ראש העירייה1

 סגן ו/או מנכ"ל (2
 ( מנהל מח' רווחה3
 ( מנהל מח' חינוך4

 /נוערחינוך/רווחה -( אחראי תחום צרכים מיוחדים5
 ( קצין ביקור סדיר6
 (אחראי על ההסעות7

 ( נציג השפ"ח8
 

 שלושה מהרשימה הנ"ל מכל רשותלפחות שיגיעו  /תקווההכוונה
 
 

 ם נציגי הרשויות יציגואנשמח 
 נושא צרכ"מ( את החזון של הרשות ב1

 , כולל פעילות פנאיבוגריםל( המענים הקיימים כיום ברשות לילדים ו2
 ( דרכי העבודה של הרשות בתחום הצכ"מ3

 ( מטרות שהרשות שואפת אליהם4
 

 שינויים בתכנית המפגשים ייתכנו


