משרד החינוך  -מחוז ת"א
עיריית חולון  -מינהל החינוך

לוח תכנון שנתי
ליישום חוק החינוך המיוחד
ותוכנית שילוב
שונות בין בני האדם היא טבעית.
בתי הספר צריכים להציע הזדמנויות למגוון שיטות עבודה וללמידה
מותאמת .כך ייווצר מצב בו אף תלמיד לא יעמוד בשולי מעגל
ההשתתפות החינוכית והחברתית.
בית ספר משלב הוא בית ספר לכל והוא מתאפיין ביכולת גמישות
בהתייחסות לצרכים של הפרט .זהו מקום בו הפרט חש תחושת יכולת.
(מתוך מסמך אונסקו )2005

בברכה
נורית פרי  -מפקחת חינוך מיוחד

אורלי אללוף  -מנהלת מתי"א חולון-אזור

וצוות מדריכות מתי"א
עיצוב ועריכה :בלה דרוסקין

אזור
חולון--אזור
מתי""אא חולון
תשע""הה מתי
© 2014-2015תשע

אוגוסט
היערכות
תכנית השילוב*
• הערכות לתחילת שנה:
איסוף מידע על תלמידים חדשים כולל אבחונים
פורמאליים ובלתי פורמאליים.
•

עדכון ובדיקת רשימת תלמידים ב"-שילובית".
(למעט דורנר) כולל בדיקת קיום מסמך קביל
לתלמיד.

• ארגון הסביבה הלימודית:
ארגון הכיתה וחדרי הטיפולים.

*

כיתות החינוך המיוחד
• פתיחת תיק כיתה:
עדכון רשימת תלמידים ומסירתה למפקחת לח"מ.
איסוף מידע על התלמידים (בעקבות ההרשמה) כולל
אבחונים פורמאליים ובלתי פורמאליים.
תיוק סיכומי החלטות ועדת השמה וסיכומי הערכות
פרא רפואיות.
רישום סיכומי שיחות עם הורים ותלמידים.
תלמידים חדשים  -הזמנת תיק תלמיד במעברים
מביה"ס החינוכית הקודמת.
• ארגון הסביבה הלימודית:
ארגון הכיתה וחדרי הטיפולים.

בכל המקרים בהם מדובר על שילוב הכוונה גם
לתלמידים שקיבלו זכאות דורנר ולומדים בחינוך
הרגיל.
"כל מה שצריך ללמוד לעשות ,לומדים תוך כדי עשייה"

חולון-אזור
חולון"-א
מתי
מתי"ה
תשע
2014-2015
אזור
חולון-
א
תשע"ג
אזור
מתי"א
תשע"ב –
20122013
©© ©

(אריסטו)

ספטמבר
תכנית השילוב
ישיבת צוות בין מקצועי ראשונה:
קביעת יעדים בית ספריים בתוכנית השילוב ולו"ז שנתי
בהתאם לישיבות הצוות .
עדכון תיק שילוב -רשימת תלמידים זכאים לשילוב ודורנר.

• קביעת לו"ז שנתי לישיבות תח"י ,הערכה מעצבת
והערכה מסכמת בנוכחות :מנהל/ת ,יועצ/ת ,מחנכת,
מורת שילוב ,שפ"ח ,הורים ,תלמידים וגורמים נוספים :מורת
שמע ,מורה תומכת לליקויי ראייה ,תרפיסטית וסייעת.

• ועדות שילוב לתלמידים חדשים בביה"ס בלבד
עד .31.10
• בקשה לתמיכה מסוג סייעת לתלמידים חדשים
בביה"ס בלבד עד .31.10
• תכנון שנתי עם מדריכת מתי"א.
• יישום התח"י של תלמידים ממשיכים על פי יעדי
ההערכה המסכמת ,שנקבעו בסוף השנה הקודמת.

כיתות החינוך המיוחד
• ישיבת צוות כיתה ראשונה:
תיאום ציפיות והגדרת תפקידים.
קביעת לו"ז לישיבות צוות כולל תכני הישיבות.
חלוקת משאבים פרא רפואיים.
פתיחת תיק ניהול כיתה (תל"א ,תל"כ ,אבחונים).
סיכום פרופיל תלמיד.
ישיבת תל"א בנוכחות מנהל בית הספר -ספט' -אוק'.
• בניית תכנית לימודים כיתתית.

• קיום אסיפת הורים לפתיחת השנה:
הצגת חברי הצוות השותפים לעבודה בכיתה.
הסבר על הליך כתיבת התל"א והצגת התל"כ.

• הקלדת תלמידים חדשים ב"-שילובית" (למעט דורנר).
"לא נוכל לפתור בעיות באמצעות אותה צורת חשיבה שהשתמשנו כשיצרנו אותן"
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(אלברט איינשטיין)

אוקטובר
תכנית השילוב
• בניית תח"י של תלמידי השילוב על ידי הצוות הבין -
מקצועי באחריות המחנכת ובשיתוף מורת השילוב,
ההורים והתלמיד:
כתיבת התח"י ותכנית התאמות (כולל תלמידים שמקבלים
תמיכה מסוג סייעת בלבד).
סיום כתיבת התח"י עד ה .31.10 -
העברת התח"י להורי התלמיד באמצעות המחנכת ומורת
השילוב עד ה .31.10 -

• לתלמידים חדשים – סיום הערכה תפקודית בקריאה
ובכתיבה של המתי"א.
• סיום ועדות השילוב לתלמידים חדשים עד ה .31.10 -
• סיום הקלדה ועדכון תלמידים ב"שילובית"

(למעט דורנר).

• בדיקת מערכות השעות של מורי השילוב והמטפלים
הפרארפואיים כדי לוודא ניצול מיטבי של המשאבים
(כולל דורנר).

כיתות החינוך המיוחד
כתיבת התל"א:
• לתלמידים חדשים – סיום הערכה תפקודית בקריאה
ובכתיבה של המתי"א.
בחירת מטרות ויעדים על פי מודל עבודה רב תחומי
כתיבת התל"א על ידי כל הצוות ,בשיתוף ההורים והתלמיד.

• בניית תכנית שילוב לתלמידים והפעלתה.
• מילוי שאלונים לוועדות השמה חוזרות ולתלמידים
במעברים ומסירתם למפקחת עד ה .31.10 -
• בדיקת מערכות השעות של המורים והמטפלים
הפרארפואיים כדי לוודא ניצול מיטבי של השעות.
• קביעת תאריכים לביקורי בית לכל תלמיד בהתאם
לסדר קדימויות ולפי צורך.

"תפקיד החינוך הוא ללמד את הילד לחשוב ,ולא ללמדו מה לחשוב"
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(ג'ון דיואי)

נובמבר
תכנית השילוב
• דיונים של צוות בין מקצועי :
הפעלת תח"י בכיתות ,בשיתוף ההורים והתלמיד.

מעקב והערכה אחר התקדמות התלמיד בכיתת האם.

• מעקב אחר יישום התח"י וההתאמות בכיתת האם
ובשילוב.

כיתות החינוך המיוחד
• עדכון הפסיכולוג על רשימת תלמידים הזקוקים
לחידוש זכאות בוועדת השמה והעברת הרשימה
למחלקה לטיפול בפרט.
• סיום כתיבת תל"א עד ה .15.11 -

"התקווה היא חלומם של האנשים הערים"
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דצמבר
תכנית השילוב
• העמקת תהליך של מיצוי אפשרויות לתלמידים עם
זכאות לשילוב ,שיש לגביהם התלבטות להמשך
זכאותם ,לקראת קיום דיון בוועדת השמה/זכאות.
• שיתוף התלמיד והוריו בתהליך ,בהתלבטויות,
בהחלטות ובהשלכותיהן.
• העברת רשימת תלמידים אלו לשירות הפסיכולוגי,
להמשך תהליך ההתערבות.

כיתות החינוך המיוחד
• הגשת שאלונים לוועדת השמה לאחר חתימת הורים
למפקחת על הח"מ.
• שיתוף התלמיד והוריו לקראת ועדות השמה
במעברים.
• פגישת הכוון לתיכון.

• לתלמידים חדשים  -סיום הערכה תפקודית בקריאה
ובכתיבה של המתי"א עד ל.1.1 -
• לתלמידים ממשיכים – סיום הערכה תפקודית
בקריאה ובכתיבה של המתי"א.

• לתלמידים ממשיכים  -סיום הערכה תפקודית
בקריאה ובכתיבה של המתי"א.

"האמונה אינה עוקרת הרים ממקומם ,אלא מציבה אותם במקומות שאין בהם הרים כלל" (פרידריך ניטשה)
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ינואר
תכנית השילוב
• המשך תהליך מיצוי האפשרויות על כל היבטיו.
• הערכה מעצבת לתלמידים המקבלים תמיכה מתכנית
השילוב עם כל הצוות הטיפולי-חינוכי המטפל בילד  -פגישה
משותפת של צוות השילוב הבית ספרי לגבי מצבו
ההתנהגותי ,הרגשי ,הלימודי והחברתי של כל תלמיד
בשילוב  -בדיקת מצבו בהתאם לתח"י וקביעת יעדים
להמשך (עד ה .)15.2 -

• מפגש עם ההורים והתלמיד לשם שיתופם בהערכה
המעצבת.

כיתות החינוך המיוחד
• המשך העבודה על תכנית הלימודים הכיתתית
בהתאמה לתכנית של שכבת הגיל ,ויישום התל"א.
• סוף ינואר :הערכה מעצבת של התל"א  -מפגש
בצוות בין מקצועי.
• קביעת יעדים חדשים לתכנית האישית.
• מפגש עם ההורים והתלמיד ושיתופם בהערכה
המעצבת.

• איתור תלמידים להפניה לוועדת השמה/זכאות.
• מעקב אחר תלמידים שיש לחדש את זכאותם בתום
שלוש שנים.
" חינוך צריך לאפשר לתלמידים את מיצוי מלוא הפוטנציאל הקוגניטיבי והרגשי וכן את מיצוי יכולתם היצירתית" (אונסקו )2005
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פברואר
תכנית השילוב
• הערכה מעצבת לתח"י:
 פגישה משותפת של צוות השילוב הבית ספרי לגבי מצבוההתנהגותי ,הרגשי ,הלימודי והחברתי של כל תלמיד בשילוב,
 -בדיקת מצבו בהתאם לתח"י וקביעת יעדים להמשך

כיתות החינוך המיוחד

(עד ה .)15.2 -
 -מפגש עם ההורים והתלמיד לשם שיתופם בהערכה מעצבת.

• דיון בינמקצועי לקראת הפניה לוועדת השמה/זכאות:
 סיום תהליך הפניית התלמיד לוועדת ההשמה/זכאותבנוכחות התלמיד והוריו (עד ל .)15.3 -

• הכנת התלמיד להשתתפותו בוועדת ההשמה/זכאות.

• מילוי שאלון אינטרנטי לקביעת תקציב לתלמידים
המופנים לוועדות זכאות (עד ל.)15.3 -

• ישיבת צוות המוקדשת לדיון על תלמידים
המשתלבים בשילוב חלקי ומועמדים לשילוב מלא.
• המשך הערכה מעצבת לתל"א תוך שיתוף ההורים
והתלמיד.

• הכנה לוועדת שילוב לקביעת זכאות לשנה"ל הבאה:
• איתור תלמידים המועמדים לדיון בוועדת השילוב.
• בירור לגבי מסמכים קבילים.
 מילוי שאלונים לועדות זכאות על ידי המחנכות עד ה .1.3 - מסירת שאלונים חתומים ע"י ההורים למנהל/ת עד ה .1.3 -• דיון בוועדת שילוב בתלמידים המועמדים לוועדת
השמה/זכאות.
"אל תאפשר למה שאתה לא יכול ,להפריע למה שאתה יכול"
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מרץ
תכנית השילוב
• דיון בינמקצועי לקראת הפניה לוועדת השמה/זכאות:
 סיום תהליך הפניית התלמיד לוועדת ההשמה/זכאותבנוכחות התלמיד והוריו (עד ל .)15.3 -

• הכנת התלמיד להשתתפותו בוועדת השמה/זכאות.
מילוי שאלון אינטרנטי לקביעת תקציב לתלמידים
המופנים לוועדות זכאות.

כיתות החינוך המיוחד
• ניהול כיתה שוטף

• העברת השאלון לוועדת ההשמה/זכאות למפקחת
הכוללת על בית הספר לצורך אישור והחתמה
(עד ה .)15.3 -
•תכנון לו"ז עד ה  15.5 -לוועדות שילוב לצורך קביעת
זכאות לתלמידים חדשים או תלמידים שיש לחדש
זכאותם בתום שלוש שנים.
•איתור תלמידים לשילוב ייעשה עד סוף החודש ,רק
לאחר מיצוי האפשרויות בכיתת האם.
"מורים פותחים בשבילך את הדלת ,אך עליך להיכנס בעצמך"
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אפריל
כיתות החינוך המיוחד

תכנית השילוב
• ועדות שילוב  -לקביעת זכאות לשנה"ל הבאה וכן
התחלת הקלדה ב"-שילובית" (עד ה )30.6 -
(למעט דורנר).
• דיון לתמיכה מסוג סייעת (עד ה  )15.5 -לתלמידים
עם לקויות מורכבות (כולל במעברים) .הקלדת
החלטה ב"-שילובית" (למעט דורנר).

• הערכות צוות חינוך מיוחד -מחנכת וצוות פרא רפואי.

• החלטה על תלמידים ,שעוברים לכיתה רגילה
לשילוב מלא וקביעת תהליך העברה.
• מיפוי תלמידים הנשארים בשנה הבאה בכיתה.

• שליחת טופס לבקשת סייעת ,פרוטוקול הועדה
ותח"י ,אל המתי"א (עד ה .)30.5 -
• שליחת החלטות וועדות שילוב להורים (עד  10ימים
מקבלת ההחלטה).

"ניסיון הוא השם שכולנו נותנים לשגיאותינו"
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(אוסקר ויילד)

מאי
תכנית השילוב
• סיום ועדות שילוב עד ה  . 15.5 -הקלדת הנתונים
ב"-שילובית" (למעט דורנר) עד ה .15.5 -
• סיום דיונים לתמיכה מסוג סייעת והקלדת הנתונים
ב"-שילובית" כולל מעברים (למעט דורנר).
• שליחת טופס לבקשת סייעת פרוטוקול הועדה ותח"י
המתי"א עד ה .30.5 -
• סיום הערכה תפקודית בקריאה ובכתיבה ושליחת
הממצאים/המיפוי למתי"א.
• הערכה מסכמת לתח"י  -פגישה משותפת של צוות השילוב הבית ספרי
לגבי מצבו ההתנהגותי ,הרגשי ,הלימודי והחברתי של כל תלמיד שילוב ביחס
למטרות שהוצבו עבורו במהלך השנה בתח"י וכן קביעת יעדים להמשך.

• ארגון תיק תלמיד במעברים והחתמת ההורים על טופס
העברת מידע למסגרת הקולטת.
• מפגשי הערכה מסכמת עם ההורים.
• ועדת שילוב להפסקת זכאות (למעט דורנר).
• דיון בינמקצועי להערכת השירותים הנדרשים לתלמיד
עם זכאות ותקציב דורנר.
• מועד סיום ועדות השמה/זכאות לבתי הספר .15.5 -
• מועד סיום ועדות השמה לגיל הרך .31.5 -

כיתות החינוך המיוחד
• ארגון תיק תלמיד במעברים והחתמת הורים על
טופס העברת מידע למסגרת הקולטת.
• סיום הערכה תפקודית בקריאה ובכתיבה ושליחת
הממצאים/המיפוי למתי"א.
• ישיבות להערכה מסכמת  -תל"א.
• שיחות סיכום ומשוב.
• הגדרת יעדים לעבודה לשנה"ל הבאה.
• מיפוי צרכים פרארפואיים ותראפיות לשנה הבאה
והעברת המיפוי למתי"א.

"אם רעיון בתחילה אינו נשמע אבסורדי ,אין לו תוחלת"
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יוני
תכנית השילוב
• סיום הקלדת כל הנתונים במערכת "שילובית"
(עד ה ( )30.6 -למעט דורנר).
• שליחת החלטות ועדת השילוב להורים (עד  10ימים
מיום קבלת ההחלטה).
• סיום מפגשי הערכה מסכמת.
• דיון בינמקצועי להערכת השירותים הנדרשים לתלמיד
עם זכאות ותקציב דורנר.

• מפגשי הערכה מסכמת עם ההורים.
 שיתוף הורים ותלמיד. -קביעת יעדים חדשים לתוכנית והמלצות לשנה הבאה.

• מפגשים עם ההורים לבחירת סוג המסגרת לזכאי
דורנר והעברת הנתונים למתי"א.

• במסגרת הדיון בוועדת השילוב של תלמידים
במעברים  -העברת תיק תלמיד במעברים למסגרת
החינוכית הקולטת.

כיתות החינוך המיוחד
• הערכה מסכמת לתל"א:
 שיתוף הורים ותלמיד. -קביעת יעדים חדשים לתוכנית והמלצות לשנה הבאה.

• מפגשים עם ההורים לבחירת סוג המסגרת לזכאי
דורנר והעברת הנתונים למתי"א.
• מעברים.
• הכנת תיק מעברים לתלמידים במעבר.
• העברת תיק לביה"ס הקולט.

• תכנון תוכנית לחופשת הקיץ בכיתות התקשורת.

"שינוי אחד ,תמיד משאיר את הדרך פתוחה לשינויים נוספים"
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(ניקולו מקיאבלי)

יולי
תכנית השילוב
• סיום ועדות השילוב לילדים עם צרכים מיוחדים
במעברים (מהגן לכיתה א' ומביה"ס לחטיבת הביניים).

כיתות החינוך המיוחד
• הפעלת תוכנית לחופשת הקיץ בכיתות התקשורת.
• קבלת רשימות של תלמידי הכיתות החדשות
מהרשות המקומית.

"חינוך  -כל הנשאר לאחר שאתה שוכח את אשר למדת בבית  -הספר"
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משרד החינוך מחוז ת"א
עיריית חולון מינהל החינוך

מאמינים חושבים
ופועלים שילוב
מתי"א חולון-אזור
כתובת :רח' קדושי קהיר  14חולון,

טלפון03-6541373 :

מיקוד5830820 :

פקס03-5580848 :

דוא"לMatyaholon2@gmail.com :

כתובת האתרhttp://www.edu-negev.gov.il/matyaholon/ :
עיצוב ועריכה :בלה דרוסקין
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