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שלום לכולם,

תוכן העניינים

אנו מגיעים לסופה של עוד שנה עמוסה לעייפה בעשייה ,למידה ויצירה
וגיליון מספר  10של עיתון מתי"א חולון יוצא לאור.

מן השטח

בשנה זו עבר המתי"א שינויים וחילופי מפקחות אך העבודה המשיכה
ועודנה ממשיכה במלוא המרץ .השנה ,כבשנה שעברה ,עמד במרכז
העשייה הנושא החברתי ופיתוח כישורים ומיומנויות חברתיות.

תאריכים חשובים

במפגש העירוני הראשון של תשע"ו הכרנו את  10המפתחות בכישורים
חברתיים ולמדנו שמיומנויות חברתיות הינן בסיס הכרחי להצלחה
אקדמית ולנו ,אנשי החינוך והטיפול ,החובה והיכולת להשפיע ולקדם
מיומנויות אלו.

אפליקציות

במפגש העירוני באמצע השנה נפרדנו מהמפקחת נורית פרי במפגש
מרגש ומקצועי שסקר את ה"אבנים הגדולות" שהתוותה נורית במתי"א
ובחינוך המיוחד בחולון ובאזור .על חלק מההרצאות שניתנו בערב זה
ניתן לקרוא וליהנות בגיליון זה בפרק "מן השטח".

קישורים שימושיים

כהרגלנו ,הוספנו גם בגיליון זה תאריכים חשובים ,קישורים למאמרים
מקצועיים ,המלצות על אפליקציות חדשות ועל ספרים חדשים שעלו על
המדף בתקופה האחרונה וכן ,ברכות לאנשי צוות שונים.

ברכות ואיחולים

לקראת היציאה לחופשת הקיץ אני ,המפקחת וצוות מדריכות המתי"א
רוצות להודות ולהוקיר את צוותי החינוך המיוחד והשילוב שעובדים ללא
ליאות במהלך כל השנה ומקדמים את התלמידים בתחומי הלמידה בכלל
ובתחום החברתי ,בפרט.

מאמרים וכתבות

גלריית תמונות

אנו מברכים את מרב שטרית ,המפקחת על הח"מ ,שנכנסה לתפקידה
בינואר השנה ומאחלים לה הצלחה רבה בתפקידה המאתגר .אנו בטוחים
כי בהובלתה נמשיך להיות מתי"א מוביל השואף לסטנדרטים של מצוינות
ואף למעלה מזה.
קריאה מהנה וקיץ רגוע!

אורלי אללוף ,מנהלת מתי"א חולון
וצוות מדריכות המתי"א

http://www.edu-negev.gov.il/matyaholon

מן השטח
לומדים מהצלחות
שרות מיוחד
כתיבת אמנת שרות על ידי צוותי החינוך המיוחד במתי"א והתאמתה להתפתחות ולהתקדמות בחינוך בכלל
ובחינוך המיוחד בפרט ,אשר מבוססת על כלי להערכת מורים ועל מדדי העל המופיעים בו.
סדנת "אני יכול"
צוות מורות השילוב בבית ספר "אמירים" ,בשיתוף עם יועצת בית הספר הקימו סדנה להתמודדות עם דילמות
וקונפליקטים עבור תלמידי השילוב הלומדים בו ,במטרה לסייע להם בהתמודדות עם הקשיים העולים ולתת מענה
מתאים.
מעברים
בגימנסיית "יצחק נבון" פועלת תכנית 'מעברים' שמטרתה להכין את התלמידים לקויי הלמידה למעבר לחיים
כבוגרים בקהילה על ידי הענקת שירותים ופעילויות שמסייעים למעבר מוצלח.
התחלות בבולים
תלמידי כיתה ד' בבית ספר "דינור" למדו את נושא ההתחלות במהלך השנה באמצעות פרויקט מיוחד המשלב
פעילות חווייתית של יצירת בולים.
מכל מלמדי השכלתי
תהליך למידת עמיתים בקרב גננות השילוב באמצעות הנחיית עמיתים ,הוראה הדדית או הדגמה והערכה
עמיתית ,לצורך הגברת המקצועיות ,שיפור יכולת השיתוף והשיקוף ,יצירת שיתופי פעולה אפקטיביים ושיפור
ביצועים.
מעשים טובים
במסגרת פעילויותיהם למעורבות חברתית ותרומה לקהילה ולקראת יום המעשים הטובים ,התארחו תלמידי
כיתה י"א מתיכון "קוגל" בגן "יעלון" ,שם השתתפו בפעילויות משותפות מגוונות עם ילדי גן.

אז מה עושים???
מחנכת כיתה ג' בבית ספר "דינור" בשיתוף עם המרפאה בעיסוק לימדו את תלמידי הכיתה להתמודד עם בעיות
ודילמות בהן הם נתקלים במהלך שהותם בבית הספר ומחוצה לו באמצעות ניתוח תמונות המתארות קשיים
דומים ומציאת פתרונות הולמים.
בואו נשחק
במסגרת פרויקט שילוב בין תלמידי כיתת התקשורת בחט"ב "אילון" לתלמידי הכיתה המקבילה שמטרתו הייתה
התנסות באינטראקציות חברתיות ,הכינו התלמידים משחקי מחשב עבור תלמידי בית ספר "עמל" בעיר.
סדנה לאיתור תלמידים מתקשים
צוות החינוך המיוחד בבית ספר "שזר" ערך פעילות סדנאית בחדר המורים בנושא איתור תלמידים בעלי קשיי
למידה במטרה ליצור סדר ולקבוע נהלי עבודה ,להעמיק את התקשורת בין צוותי החינוך המיוחד והחינוך הרגיל
ולהעביר ידע מקצועי שיסייע להם בעבודתם.

תאריכים חשובים
מאמינים חושבים ופועלים שילוב !
תאריכים חשובים ליישום חוק החינוך המיוחד ותוכנית השילוב של:
ועדות שילוב ,ועדות השמה ,מפגש עירוני של מתי"א ,סיום שנה

הנושא

תאריך

מפגש עירוני סוף שנה

1.6.16

סיום שנה

יוני

הסבר
מפגש סיום שנה לצוותי
החינוך המיוחד
הערכות מסכמות
סיכום ועדות שילוב
הערכות לשנה"ל הבאה

ועדות השמה חוזרות
ולילדים במעברים

מילוי שאלונים לוועדות השמה
עד ה31.10.2016 -

חוזרות ולילדים במעברים
ומסירתם למפקחת

הגשת תח"י

עד ה31.10.2016 -

הגשת תל"א

עד ה15.11.2016 -

סיום כתיבת תכניות אישיות
לתלמידי השילוב

סיום כתיבת תכניות אישיות
לתלמידי החינוך המיוחד

חדש על המדף

סוגיות בחינוך המיוחד מהדורה מעודכנת

מי מפחדת מ  / ?ADHAד"ר שרית טגנסקי

אוטיזם /אנייס אפללו

A BRIGHTER SIGHT OF LIFE

אפליקציות מומלצות
MY PLAY HOME

 – TELLAGAMIיצירת סרטון אנימציה

 - PUPPETPALSיצירת סרטון אנימציה לפיתוח תקשורת

מאגרי אפליקציות על פי קטגוריות:

מאמרים וכתבות
ברשת
הקשר הייחודי בין צוותים חינוכיים למשפחות מיוחדות

אף אחד לא שם לב לילדות עם הפרעת קשב

הילד סובל מהפרעת קשב? כך תזהו את התרופה הנכונה

קוביות לגו יעזרו לילדים עיוורים לקרוא
ילדים עיוורים לומדים לקרוא בצורה מהנה

כל מה שצריך לדעת על הפרעות קשב וריכוז

ילדי החינוך המיוחד יוכלו ללמוד מקצוע טכנולוגי –מקצועי

קישורים לאתרים
שימושיים

ברכות ואיחולים
ברכות לגב' מרב שטרית ,המפקחת על החינוך המיוחד,
לרגל כניסתה לתפקיד

ברכות למירה האוספאטר ,רכזת צוות המדריכות הפדגוגיות ,ולרחל
מזרחי ,סייעת גן "צין" ,על זכייתן בטקס מצטייני החינוך

ברכות ואיחולים
ליולדות ובני ביתם
רוני זהבי  -רעים
הילה כהן  -דינור
תמר גבאי  -שזר
מיכל קנלר  -התבור
הילה אשר  -ניצנים
רונה בורוש  -גורדון
יעל קזז  -שער האריות
חלי אלמוזלינו-כהן  -ניב
חלי כהן אוליאל  -אשלים
ורדית בן אהרון  -אמירים
עדי קסלמן  -אריאל שרון
אורטל בראון – שנקר
סימה אליסיאן  -שנקר
ציפי שטרנבוך  -מורה תומכת ראיה

מיכל זלוטוגורסקי שחק – חט"ב אלון
אורלי פלמן  -חט"ב אר"ן
אולגה דזרייב  -חט"ב אר"ן
ניצן טל  -גן שילה
עדי כהן  -גן דרורים
יונית כהן  -גן חרמון
שירה פסו  -גן קישון
מאיה אלגריסי  -גן דבורה
תמר מירושניצקו  -גן ברק ויסמין
נתנאלה שייחי  -גננת שילוב
שירה גרינברג  -גני ילדים
שיראל ריצמן  -גני ילדים

מזל טוב להצטרפותו של הרך הנולד למשפחה!
לנישאות:
ליטל אביעד  -עוז
מור כהן  -ביאליק
שרית ממיסטלוב  -ביאליק
לירון שלום שטיין – הדמוקרטי
דנית שמש  -התבור
ענבל קובו  -שער האריות וחט"ב רבין
הדס מלך – שנקר

עדי רובין ,גן שחק
עדי קמחי ,גן קישון
סיון אהרונוביץ – חט"ב קוגל
גלית חייט  -חט"ב נבון

מיטב הברכות והאיחולים בהיכנסכן בברית הנישואין

גלריית תמונות

גלריית תמונות
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