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ראש השנה תשע"ב

ערכו :רונית קנקזיל ובלה דרוסקין

בפרוס השנה החדשה  -אנו גאות להציג בפניך את העיתון החדש של מתי"א חולון ובו
מוצגת העשייה הייחודית והענפה של צוותי המתי"א ,בבתי הספר ובגנים ,בשילוב ובחינוך
המיוחד .בעיתון המתי"א שיופץ פעמיים בשנה ,נעדכן בחדשות מן השטח והמחקר
ובתאריכים חשובים בשילוב ובחינוך המיוחד .נשמח שתפיצ/י זאת לצוותים השונים
(הרגיל ,השילוב והח"מ).
אנו מזמינות גם אותך ,לקראת צאת הגיליון הבא ,לשתף ולספר על הנעשה אצלך בתחום
החינוך המיוחד והשילוב.
קריאה מהנה
ושנה טובה ומאתגרת!

אורלי אללוף
מנהלת מתי"א

נורית פרי
מפקחת חינוך מיוחד

תהליך קידום הישגי התלמידים עם הצרכים המיוחדים ,מדגיש את הצורך
בעבודה משותפת של הגורמים החינוכיים והטיפוליים .עבודה משותפת זו,
בה מכוונים כל השותפים להשגת מטרות ויעדים מתוכננים ,מאפשרת הפריה
הדדית מקצועית ,מקום להיוועצות והתלבטות ,תחושה של אתגר משותף,
וחווית הצלחה משותפת .בגנ"י ובביה"ס בחולון ובאזור ,פועלות תוכניות
משותפות מגוונות .כאן ניתן להתרשם מהן.

הוראה בשיתוף מחנכת ומורת שילוב  -יוספטל
בבית ספר "יוספטל" לימדה השנה מורת השילוב במודל ייחודי ובהוראה משותפת עם
מחנכות הכיתות על מנת להפיק את המיטב משעות השילוב ולהביא לקידום מרבי של
התלמידים .המחנכות ומורת השילוב מספרות על התהליך :להמשך לחץ כאן

שיפור התנהגות באמצעות ניתוח התנהגות
ניתוח התנהגות הינו תחום טיפולי העוסק בהסבר ,תיאור וניבוי התנהגות
בני האדם ומטרתו להביא לשיפור התנהגויות שונות הניתנות לצפייה.
הצוות החינוכי בבית ספר יסודי בעיר מספר על התמודדות עם תלמיד בעל
בעיות התנהגות קשות באמצעות ניתוח התנהגות .להמשך לחץ כאן

שילוב כהכנה למעבר בין מסגרות חינוכיות  -גן פולג
בגן פולג ,גן תקשורתי בעיר ,נעשה השנה שילוב מוצלח של תלמיד בעל לקות תקשורתית
בשיתוף עם המועדונית בשכונת מגוריו ,על מנת לאפשר לו התנסות חברתית עם ילדי
השכונה בני גילו .להמשך לחץ כאן

פרויקט משותף לרווחת הקהילה  -עוז ,ויצמן
בבית ספר לחינוך מיוחד "עוז" מתקיימת כ 3-שנים פעילות עם כתה ג' בבית ספר "ויצמן"
תוך למידה משותפת בחממה הטיפולית בנושא "מהזרע לצמח" .להמשך לחץ כאן

השתלמות "לגעת מבעד לשריון" -שז"ר ,שרת
השנה הופעלה בבתי הספר התכנית "לגעת מבעד לשריון" -תכנית חדשה בנושא הפרעות
קשב וריכוז ,אשר פותחה ביוזמת גף לקויות למידה ,שפ"י ובשיתוף עמותת "ביחד" .בחולון
הועברה התוכנית ביזמתם ובליווי של המפקחת על הייעוץ  -אורלי סרוסי ,ומנהל השפ"ח  -רפי
ארז .מטרת התכנית להקנות כלים יישומיים למערכת הבית ספרית ובעיקר למורים לצורך
התמודדות עם תלמידים בעלי הפרעות קשב וריכוז .צוותי החינוך ובתוכם מורות השילוב בבתי
הספר "שרת" ו"שז"ר" ,מספרים על הפעלת התכנית .להמשך לחץ כאן

ועדות השילוב הן צומת משמעותי בתהליך מתמשך של תמיכה וטיפול בתלמיד עם הצרכים המיוחדים בדרכו
החינוכית .יש לראות בדיונים בועדות אלה חלון הזדמנויות לחשיבה הוליסטית אודות התלמיד וצרכיו כפי שהם
באים לידי ביטוי בתחומים הקוגניטיביים ,החברתיים ,הרגשיים וההתנהגותיים של תפקודו ,תוך בחינת סוג
התמיכה המתאימה ההולמת את צרכיו החינוכיים.
ועדת השילוב המוסדית דנה בזכאותו של תלמיד בעל צרכים מיוחדים להיכלל בתכנית השילוב.

מאמינים חושבים ופועלים שילוב !
תאריכים חשובים ליישום חוק החינוך המיוחד ותוכנית השילוב של:
ועדות שילוב ,הגשת תח"י תל"א ,מפגשים עירוניים של מתי"א

הנושא

הסבר

תאריך

ועדת זכאות לתלמידים חדשים בלבד
בקשה תמיכה מסוג סייעת לתלמידים
חדשים בלבד

ועדות שילוב:

עד ה30.9.2011 -

ועדות השמה:

עד ה31.10.2011 -

מילוי שאלונים לועדות השמה חוזרות
ולילדים במעברים ומסירתם למפקחת.

הגשת תח"י :

עד ה31.10.2011 -

סיום כתיבת תח"י

הגשת תל"א:

עד ה15.11.2011 -

סיום כתיבת תל"א

ישיבות בין מקצועיות:

עד ה31.1.2012 -

הערכה מעצבת  -בשילוב ובכיתות ח"מ

פברואר 2012

 15שנה למתי"א

29.5.2012

מפגש עירוני לסיום שנה

עד ה8.11.2011 -

כיתות ב* ,ד ,ז ,ח
* מורות כיתות ב' שהעבירו בסוף שנה

מפגשים עירוניים:

הגשת מיפויים בחינוך הלשוני:

שעברה את מיפוי  8המשימות אינן צריכות
לערוך את המיפוי מחדש למעט מודעות
פונולוגית.

* מורות בתחילת ב' שלא העבירו את 8
המשימות יערכו את המודעות הפונולוגית,
הצופן האלפביתי ,הבנת הנשמע ,טקסט
מתוך  8המשימות או טקסט קל מהערכה
שלנו לבדיקת שטף ודיוק ,ותחומי הכתיבה.

עד ה15.2.2012 -

כיתות ב  -ח

מתוך ההשתלמות בהנחיית סיגלית סידון:
"אתר אינטרנט ככלי תומך למידה ותקשורת"
מטרות ההשתלמות:
המחשב ככלי עזר בהוראה מתקנת
המורה כמתווך בתהליכי למידה
שימוש בקומיקס ככלי תקשורת

והתוצרים:
חיוכים של שמחה  -אתר של סוזי לוי  -מרפאה בעיסוק
הכנת ילדים לפני ניתוח ואשפוז ,הכנת הוריהם לקראת הבאות ,מתן מידע,הפחתת חרדה ופעילות
מרגיעה המלווה בחיוך.
מוסיקה מרגיעה ודמיון מודרך

הקש"ר השמ"ח  -אתר של שרה זיגלבאום  -קלינאית תקשורת
האתר משמש להדרכה וללמידה מרחוק בתחום השפה והתקשורת .האתר נבנה מתוך תקווה שההורים והצוות
ישתמשו בו לקידום הילדים בתחומי השפה השונים .באתר חומר מדורג היכול לשמש להורים כלי לפיתוח השפה
וההיגוי של ילדם ,מעבר לטיפול שיקבלו בגן או בביה"ס.

שיר לראש השנה

השתלמויות תשע"ב לצוותי החינוך המיוחד

המסע לממלכת המחשבות /דניאלה פישר דיקסון

 ADHDילדי המחר  /גיורא רם

תקשורת תומכת וחליפית  /אורית חצרוני

מיוחדים  /יעל בן ברוך

צורה לך /אביבה אלעמי

גמבה
גמבה 2
תלתן
יופי של שפה
שטף קריאה
שטף קריאה באנגלית
דףדף

"מורים ,למרות ובגלל ליקויי למידה"
מאמרים וקישורים באתר המתי"א

לפורשות:
השנה נפרדנו ממספר נשות מקצוע אשר פרשו ממערכת החינוך.
ברצוננו להודות לכן על עבודתכן המסורה ורבת השנים,
על מקצועיות שהיוותה דוגמה לאחרים.
שדרככן החדשה תהא מוצלחת ומהנה,
רצופת אפשרויות וחוויות חדשות מרתקות ,מפתיעות וכמובן מרגשות.
בברכת המשך דרך צלחה ל:

שם

המוסד

פנינה גבע

מנהלת בי"ס עוז

שלומית ניב

מדריכת מתי"א

מרסל לוגר

בי"ס ביאליק

דורית כהנא

מנהלת גן געתון

איילת ליקבר

מטפלת בדרמה

מלכה קטן

בי"ס חלץ

נורית דיאמנט

בי"ס הרצפלד

מינויים חדשים:

לאיילה גולדמן
בברכת הצלחה בתפקידך החדש:
מנהלת מרכז "אפיק"

ליולדות:
שנת תשע"א הייתה שנה ברוכה בלידות של מורות ומטפלות ,ומכאן שלוחה להן ברכה
שתזכינה לנחת ,בריאות ושמחה:

הרבה מזל טוב אושר ושמחה
לתינוק/ת הקטן/ה שהצטרף/ה למשפחה.
את ביתכם ימלאו בהרבה צחוק
ואת אושרכם לא יפסיקו לצרוך.
בצרור ברכות ואיחולים לבביים
אנו ,במתי”א חולון ,אתכם מברכים.
שם
ורדית בן אהרון
אלינור שמש
חני אבן
מיכל סלונים
אורלי ברסנו
יפית גיאת
עינת הולץ
אביטל כהן
ענבר אליהו ברבי
רעות חלפון
שדמית גטוע
הילה פרידמן
הילה גילר
חגית גולדמן
שרון מלכי
מצדה אקרמן
הילה ירושלמי
נירית קררו
שלומית שלום

בי"ס/גן
אמירים
ביאליק
בן גוריון
בן גוריון
דינור
המגינים וישעיהו
השבעה וארן
חט"ב גולדה ואלון
חט"ב נבון
חט"ב נבון
חט"ב נבון
כצנלסון ,דביר ונחשון
ניצנים
עלומים וניצנים
שז"ר
שמיר וחט"ב אלון
שער האריות
שער האריות
שער האריות

שם

בי"ס/גן

אסנת רפאל
שרית לניר
קרן ויינר גרינר
הדס עמית
דליה בגדדי
נטע לי גולדנברג
ענבל אילני

הרצפלד
הרצפלד
הרצפלד וגן פולג
הרצפלד והתבור
חלץ
עמל
עמל ושער האריות

נורית בן זיו
קארין מלכי לוי
עדי הנדל אנוש
ליאת ברזיק
רינת פרנס
דגנית פרידמן
שירה פסו
עומר בן ארי

גן דן
גן דן
גן לכיש
גן לכיש ובי"ס דינור
גן נחשון
גן קורן
גן קישון
גני שקד

אורלי אללוף
מנהלת מתי"א

ראש השנה תשע"ב

נורית פרי
מפקחת חינוך מיוחד
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