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 תמונת מצב עדכנית. – ת כפ"ס בחטיבת רמון"מרכז מהוהצגת   :סדר יום
 קידום מרכז המבוגרים ללקויות למידה וקשב.      

 המלצות להמשך פעילות.                  
 

  : עיקרי דברי המשתתפים
 סקירת פעילות הועדה על ידי דר' דבי שני.

 הצגת מרכז מהו"ת על ידי מנהלת המרכז הדס אושרי.
הדס אושרי מציגה את מרכז מהו"ת כמרכז המיועד לתלמידים שאובחנו אך אינם מקבלים סיוע 

פעמים  3, מרכז שהוא סוג של בית עבורם עובדת בקבוצות של שלושה תלמידים המגיעים ממתי"א
ארגון וסדר, תכנון חודשי, ח'. במרכז מלמדים אותם אסטרטגיות למידה,  -בשבוע מכתות ז' ו

 למידה לקראת מבחנים.
עולות הצעות מצד יפית גולדספט, ענת שפיר ושני חן לניצול נוסף של מבנה מרכז מהו"ת 

 לתלמידים נוספים ועם סטודנטים מבית ברל.
 דיון על מרכז המבוגרים ושתפ"ים שלו עם גופים אחרים ) רבדים, ניצן, משרד העבודה( 

הצעות מצד דר' דבי שני, ענת שפיר וסיגל דקל לשיתופי פעולה ולהרחבת הפונים למרכז המבוגרים 
 בלקויות למידה וקשב.

 
  החלטות:

אפשרות של הכשרת מורים בחטיבות הביניים לטיפול מותאם יותר הועדה תבדוק עם ניצן 
 לתלמידים עם לקויות למידה וקשב.

הועדה תתאם הפצת מידע על הקמת קבוצות הורים ללקויי למידה וקשב בתאום עם מרכז 
 ההורים שנפתח בראשות שני חן.

ליידוע על  לקויי למידה לכיתות יב' בעיר להורימתנדבת להעביר הרצאה  עו"ד סיגל דקל
 זכויותיהם. 

פגישה של עו"ד סיגל דקל  עם תומר חלי ממרכז הצעירים לקדם הבהרת הועדה מציעה שתתקיים 
 זכויות לקויי למידה בוגרים בביטוח לאומי ובמשרדי הממשלה.

 ענת שפיר(. בתאום עם פתיחת קבוצת לימוד ללקויי למידה בוגרים בניצן )הועדה תבחן 
רמון( להוסיף  ישה של שני חן עם דר' דבי שני ועידו לביא )מנהל חטיבתפגהועדה מציעה לקיים 
 תכנים לילדי מהו"ת.

 
 חתימת מזכיר הועדה חתימת יו"ר הועדה

 שלמה גור     דבי שני 'דר  

  (2018)   1 ישיבה: מס'  ה לקידום לקויי למידה. עדהוישיבת פרוטוקול  נושא: 

   אסמכתא :    09.04.2018 נערך ביום:

 מר שלמה גור ע"י : נרשם יו"ר - דר' דבורה שני            נוהל ע"י:

     שמות חברי 
 הוועדה

           הנוכחים:

מנהלת סניף ניצן השרון, הדס  –שי"ל מיצוי זכויות ביטוח לאומי למוגבלויות, ענת שפיר  -סיגל דקל
מנהל  –סמים, אלכוהול, מרכז הורים, תומר חלי  –מנהלת מרכז מהות, שני חן  –חט"ב רמון  –אושרי 

   הנהגת הורים מרכזית, -מרכז צעירים, יפית גולדפסט

שמות חברי 
שלא  הוועדה

 :נכחו

 –נציגת ציבור, קרן ציוני  –ס. מנהל שפ"ח,  כרמלה ינוביץ  –הנהגת הורים, אורית לוי  –סיגל קוצ'מן 
 מנהלת מת"י, נציג חינוך –שושי קייזר מפקחת יעוץ,  –נציגת אגף הרווחה, ורד גבאי 

 וזמניםמ ותשמ
 :שנכחו

 ת חטיבת רמון "מרכז מהו –הדס אושרי 

 העיריה,  סגן מבקר העירייה ועדות /תרכזמשתתפים,  תפוצה:


