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 :חברי הוועדה נוכחים
 

 שם תפקיד

 שמואל בוקסר יו"ר-ראש העיר

 סמדר אהרוני סגנית ומ"מ רה"ע

 גיל אנוקוב סגן יו"ר

 שקולניק-מאיה פז חברת מועצת עיר

 נוה בהט חבר וועדה

 ליאור אלימלך חבר וועדה

 קלייןריבה  מנהלת אגף החינוך

 

 מוזמנים:
 

 שם תפקיד

 כהן-דפנה קירו מנכ"לית העירייה

 אפרת דמארי ראש מטה ראש העיר

 דיקלה ויינמן מנהלת שירות פסיכולוגי חינוכי

 דור-מיטל בן מנהלת מחלקת גני ילדים

 כפיר פוניי מנהל מחלקת נוער וקהילה

 טלי וקנין חינוך-מנהלת מחלקת פרט

 חיה באלי מנהלת מתל

 שני יולזרי רכזת פרויקטים במתל

 נטלי זקין שלום מנהלת תיכון אב"י

 שירלי סלומון מנהלת בית ספר שקד

 בני בוחניק יו"ר וועד ההורים בבתיה"ס

 ינון שרז יו"ר ביה"ס בן גוריון

 אבי ברקו יו"ר ביה"ס סביונים

 דנה שחר יו"ר וועד הורים גני ילדים
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 שם תפקיד

 איילת ביטון התומרמנהלת בית ספר 

 מנהל תיכון גולדה ירון גרבר

 חני כרמלי יועצת שכבה י' תיכון גולדה

 גננת גן ציפורן טליה סביה פורמן

 סייעת בגני ילדים אלינור ברמי ולדמן

 מזכירת אגף החינוך אילנה נעמן

 

 על סדר יום:
 

 נושא סד'

 ראיית הפרט והחינוך המיוחד 1

  םדיפרנציאלימתן מענים  2

 

 :מהלך הדיון

 

 תמנהלת מחלקת פרט הציגה את מערך החינוך המיוחד בעיר וכמו כן מנהלת בי

 ספר התומר הציגה את העשייה הלכה למעשה.

 ת המענה שנותן השירות הפסיכולוגי.הציגה א -פסיכולוגי השירות המנהלת 

הורים בית ספר גולדה הציג את ייחודיות בית בית הספר בדגש על קשר עם 

 .ומענה מגוון לתלמידים

 

ראש העיר סיכם את מפגש הוועדה והסביר שהעירייה פועלת למתן מענים 

רווחה והשירותים מותאמים לתלמידים בעלי צרכים מיוחדים באגף החינוך ובאגף 

על כל ילד וילדה, על כל ילדנו. נמשיך לפעול  מעלות 360של ברתיים, ראיה הח

 ליצירת מענים חדשים ומותאמים.

 תודה לכל המשתתפים.
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