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 12.3.2023 פרוטוקול ועדת חינוך מתאריך

 :נוכחים

יוסי ברודני ראש  העיר, גבי חדד מנכ"ל העירייה, בני סומך יו"ר הועדה וסגן ראש 
העיר, מוטי סגל מנהל אגף החינוך, משה מרר סגן ראש העיר, יעקב ויליאן סגן ראש 

העיר, מנחם צרויה חבר מועצה, עינת כרמל חברת מועצה, מירי אברג'יל חברת 
ת מועצה, שלומית מנטל חברת מועצה, מועצה, עדי גרוס חבר מועצה, רונית לב חבר

מיטל בן משה לשכת ראש העיר, אבינוח ברנר מפקח משרה"ח, סימה רוזנברג 
מנהלי בתי ספר יסודי ועל יסודי, כל מפקחת משרה"ח, סיגל גרטנר מנהלת מתי"א, 

שלי שמש בורי מנהלת סגני מנהלים של בתי ספר, אביבה משה גננת מובילה, 
שפ"ח, קארין שפ"ח, מורן עירון יו"ר ועד הורים מורשת  המתנ"ס, ג'ודי וינקלר

זבולון, נירית איינהורן יו"ר ועדת הורים מורשת מנחם, מורן יערי יו"ר ועד הורים 
בן גוריון, ינקי אברמוביץ יו"ר ועד הורים ישיבת בנ"ע, מורן טיטנג'י יו"ר ועד הורים 

אבריאל בן דור דובר ור, דוד חזות נציג ציבור, גבריאל קלוגמן נציג ציבאלון, 
 .צוות אגף החינוךהעירייה, שירה בלייך דוברת העירייה, 

 

 : החינוך המיוחד בעיר.נושא הועדה

 :פתיחה
בני סומך סגן ראש העיר ויו"ר ועדת החינוך מברך את המשתתפים ואת ראש העיר 

 שהצטרף לועדה. שמח על בחירת הנושא ומזמין את ראש העיר לברך.

 יוסי ברודני ראש העיר: 
 מברך את הנוכחים.

סיכום הביקורים בבתי הספר בעיר. ראינו מערכת חינוך מתפתחת עם חשיבה מחוץ 
 לקופסא. הרבה יוזמות וצוותים מחויבים.

הדגש במערכת החינוך בעיר הוא קודם כל ערכי חברתי. לצד זאת כמובן חשובים לנו 
 הציונים ואחוז הנשירה הנמוך.

את חשיבות השיתוף גם מציין  –)יש חילוקי דעות( ד "אחדות והשיח. יחדגש על ה
 לוקי דעות. חשוב שנדע לדבר ולפתור את הבעיות.יחכאשר יש 

 :מנהל אגף החינוך מוטי
 מערכת החינוך בעיר:סקירת יעדי 

 קידום הפדגוגיה בבתי הספר כל אחד בהתאם לייחודיותו. -
 העצמת סגלי ההוראה. -
 ויות בהערכה ובתעודה.ביטוי המיומנ -

 תיאור שבוע החינוך כפי שנשלח בחוברת הדיגיטלית.
 המפגש הזה בדגש על החינוך המיוחד.



 :הוט טלר מנהלת מחלקת חינוך מיוחד הגר
 תיאור נתוני התלמידים והכיתות חינוך מיוחד בעיר.

תיאור עבודת מחלקת חינוך מיוחד בעירייה משלב איתור הצורך אצל התלמיד ועד 
 אמות המסגרת.הת

שלושה מנהלים מתארים את החינוך המיוחד אצלם: הרב פרוכטר, נועם אהרוני 
 ואיריס בדש.

 מוטי:
  תודות לכל המשתתפים. –סיכום 

 שם: מוטי סגל.ר


