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שלום רב,
עלון מידע זה הוא תולדה של מפגש שהתקיים לאחרונה עם הורים לילדים מיוחדים,
בהובלת דליה אייל ,סגנית ראש המועצה.
העלון בא לספק מידע ראשוני לגבי זכויות ומהלכים המתקיימים במועצה
בתחום חינוך ,רווחה וקהילה ,בהקשר לאוכלוסיות מיוחדות.
זהו עלון מידע ראשוני ,ואנו שואפים לקדם ולפתח אותו לגרסאות משובחות יותר,
מבחינת התוכן והעיצוב.
אנו תקווה ,כי הדברים שיובאו כאן ישמשו אתכם ויסייעו לכם ההורים
להתמצא במרחב האפשרויות העומד לרשותכם.
תודה לרון שיזף ולעו"ס סהר חרובי שלקחו על עצמם את מלאכת הכתיבה.
שלכם,
רחל שחורי
מנהלת אגף החינוך

אתי גפן
מנהלת אגף קהילה ורווחה

עדכון מאגף החינוך
בימים אלו נעשים מאמצים לפתיחת כיתות תקשורת לילדי כיתה א' ו-ז'.
בשבועות הקרובים יסתיימו ועדות הזכאות לקראת שנת הלימודים תש“פ ,ואנו נערכים לשיבוץ
התלמידים למסגרות החינוכיות המתאימות.
אנו עומדים לרשותכם ההורים ,בהתייעצויות לגבי האפשרויות השונות העומדות בפניהם והתהליכים
הנלווים.

הקמת מחלקה לשילוב קהילתי למשפחות מיוחדות
בימים אלו מוקמת מחלקה לטובת שילוב קהילתי למשפחות מיוחדות (טרם נבחר שם למחלקה ואנו
פתוחים להצעות מכם) להצעת שם לחצו כאן
מטרת המחלקה היא לתת מענה ייחודי ומותאם למשפחות בהם ילד/ה עם צרכים מיוחדים ,עם
תשומת לב מיוחדת לאחים ולהורים.
תכנית זו קיימת שנים רבות בערים ונקראת "מרכז למשפחה" ,אך בשל מאפייניהן השונות של
המועצות האזוריות ,שעיקרן מיעוט אוכלוסיית יעד ופיזורה על פני שטח רב ,השירות לא הוקם עד
כה ברשויות אלו.
הקמת מחלקה זו היא חלק מפיילוט  ,במידה והתכנית תצליח ,יוכלו במשרד הרווחה להעתיקה
למועצות אזוריות נוספות.
אנו נמצאים בחיפושים אחר עו"ס קהילתי/ת לתפקיד מנהל/ת למחלקה .נשמח לעזרתכם בהעברת
המידע למועמדים מתאימים .לחצו כאן למודעה

לקראת הקיץ—קייטנות!
אנו פועלים לשלב את ילדיכם במפעלי החופש הגדול של המועצה ,בהתאם לרמת תפקודם:
קייטנת "בית ספר של החופש הגדול" – מאפשר שילוב לכלל הילדים המשולבים בבתי הספר
במועצה ,הרשמה נפתחת בימים הקרובים.
לחצו לקריאה נוספת
קייטנת "כיף מיוחד לי בעמק" -מתקיימת בכל שנה בשבוע השלישי של אוגוסט ונותנת מענה
ייחודי לילדים בגילאי בית הספר בכל רמות התפקוד .הקייטנה בעלות מסובסדת.
לחצו לקריאה נוספת

פגישה עם קבוצת הורים פעילים
ב 02/05/19-התקיימה פגישה עם קבוצת הורים בנוכחות נציגי המועצה ,על מנת לעלות צרכים
מהשטח .לצפייה בסיכום הפגישה
בהזדמנות זו ,מזמינים אתכם ההורים ,לקחת חלק ולהציע רעיונות למידע חשוב שתרצו לקבל.

חשוב לדעת!
מהי המשמעות של ההכרה על ידי משרד הרווחה ,העבודה והשירותים החברתיים?
הכרה בביטוח לאומי וקבלת קצבת ילד נכה לא מקנה באופן אוטומטי הכרה במשרד הרווחה.
לכן -חשוב ביותר ,כאשר ישנה אבחנה לפנות לעו"ס היישוב על מנת לפתוח בהליך הכרה
גם במשרד הרווחה על פי נהליו .
הכרה זו ,תאפשר מתן שירותים שונים עד סיום ביה"ס ,כדוגמת :מועדון חברתי אחה"צ ,חונך,
נופשון/קייטנה ועוד .
לאחר סיום ביה"ס ,ניתן להשתלב במסגרות שונות :שירות לאומי ,צבא ,מכינות ,מסגרות מגורים
מותאמות וכו'.
לחצו לשירותים נוספים מטעם אגף קהילה ורווחה
לרשימת עובדות סוציאליות לפי יישובים

פעילות חברתית בשעות הפנאי
במועצה פועלות  2מועדוניות בשעות אחר הצהריים עבור ילדים ונוער עם צרכים מיוחדים:
מועדונית שקד -ממוקמת בהושעיה ופועלת  4ימים אחה“צ בין השעות .15:15-18:15
מותאמת לילדים ונוער עד גיל  . 21לפרטים נוספים -היכנסו
מועדון עלי כותרת -ממוקם במזרע ופועל פעמיים בשבוע בשעות אחה“צ ובנוסף מקיים פעילויות
בסופי שבוע .מיועד לנוער מגיל .14-21
לפרטים נוספים -היכנסו
בנוסף למועדוניות הללו ,ישנן תכניות נוספות אליהן ניתן לפנות-
”כנפיים של קרמבו“ -תנועת נוער לילדים עם צרכים מיוחדים לה סניפים באזורינו בטבריה,
יקנעם ,כרמיאל ,נצרת עילית .לפרטים נוספים היכנסו
תכנית ”רעים“ של החברה למתנ"סים -הינה מסגרת חברתית שמטרתה לתת מענה לנוער ובוגרים
המתמודדים עם קשיים ובידוד חברתי .התכנית פועלת באזורנו בטבעון ,יקנעם ועפולה .הפניה
לתכנית מתאפשרת רק למי שמוכר במשרד הרווחה
לפרטים נוספים היכנסו
מועדוניות בבית הספר -ניתן להצטרף למועדוניות הפועלות בבתי הספר של החינוך המיוחד
ומאפשרות את שילוב הילדים לאחר סיום שעות בית הספר.

הצטרפות לרשימת תפוצה
על מנת שנוכל להעביר אליכם מידע הרלוונטי עבורכם ,נשמח אם תוכלו למלא את פרטיכם ולאשר
הצטרפות לרשימת תפוצה
לחצו כאן למילוי השאלון

להתראות בדף המידע הבא..

