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דצמבר  ,2016תשע"ז
שלום לכולם

תוכן העניינים
מן השטח

גיליון מספר  11של מתי"א חולון-אזור יוצא לדרך רגע לפני חג
האורות ואנו רוצות לאחל לכולנו שירבה האור בחיינו ובחיי
התלמידים אותם אנו מלווים.

תאריכים חשובים

אנו מזמינות אתכם להיכנס לגיליון זה ולהכיר חלק נוסף של
העשייה הענפה והייחודית המתרחשת כאן במתי"א חולון-אזור.

אפליקציות

בפרק "מן השטח" תוכלו לקרוא על התרגשותן של שתי תלמידות
שקיבלו ציוד טכנולוגי ללמידה במסגרת פרויקט ההנגשות
הפרטניות ,על יוזמה משותפת עם מכללת  H.I.Tבעיצוב כיתת
ח"מ ,על פעילויות לימודיות ברוח ה ,PBL -על עבודה עם הורים
ועם תלמידים עם לקויות ראייה ,על יום שיא בתחום מקצועות
הבריאות בבי"ס לח"מ ועוד...
בדומה לגיליונות הקודמים ,הוספנו תאריכים חשובים לתזכורת,
קישורים למאמרים מקצועיים וברכות לצוותי החינוך והטיפול
בחינוך המיוחד ובשילוב במתי"א.

קריאה מהנה
מרב שטרית
מפקחת חינוך מיוחד

אורלי אללוף
מנהלת מתי"א

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

מאמרים וכתבות
ברכות ואיחולים
גלריית תמונות

מן השטח
לומדים מהצלחות
המתנה הכי טובה שקיבלתי!
במסגרת פרויקט הנגשות פרטניות מטעם משרד החינוך ,קיבלו תלמידים בחינוך המיוחד עזרים טכנולוגיים שונים
לצורך למידה ותקשורת .בת אל הרוש ,תלמידה חירשת באולפנת יבנה ועדן טהרני ,תלמידה עיוורת בתיכון קרית
שרת ,מספרות על ההתרגשות עם קבלת המתנה ועל השימוש אשר הן עושות בה.
שולחן עגול -תקשורת בין מורים להורים
צוות מורות תומכות בתלמידים עם לקות ראייה ועיוורון השתתפו בפרויקט "שולחנות עגולים" בנושא "תקשורת בין
מורים להורים" ,במטרה לבנות מודל המפרט את השלבים הנדרשים בתהליך של בניית תקשורת טובה ביניהם
כשעיצוב וחינוך נפגשים...
איך מעצבים סביבה לימודית שתהיה נעימה ,מזמנת ושתענה על הצרכים של הצוות החינוכי ושל התלמידים? מחנכת
כיתת תקשורת בבית ספר התבור מתארת את השינויים שנעשו בכיתתה בעזרת מדריכות לעיצוב ממכללת H.I.T
וכיצד עיצוב הסביבה הלימודית מחדש עונה על צרכיהם הייחודיים של תלמידי הכיתה.
שיתוף פעולה "ירוק-מרחוק"
תלמידי כיתות ד' תקשורת מבית ספר "אריאל שרון" ומבית הלומד "בן גוריון" התנסו במהלך השנה שחלפה בפרויקט
למידה שיתופית מתוקשבת ,בדרך חדשנית ויצירתית ,בה נחשפו לא רק להיכרות עם סביבת למידה חדשה ותוכן
לימודי מרתק אלא גם ליצירת אינטראקציה חברתית ופיתוח האחריות אישית ולימודית.
איך להצליח עם קושי
תלמידי כיתה ח לקויות למידה בחט"ב קוגל למדו כיצד להתמודד עם קשיים באמצעות למידה מבוססת פרויקטים.
בסיום הפרויקט הם אירחו את מר מוטי ששון ,ראש העיר ,ותיארו בפניו ובפני הוריהם את התהליך שעברו במהלך
הפרויקט.
פיתוח וקידום התנהלות חברתית של תלמידים עם לקות ראייה ועיוורון בגיל הרך
ילדים עם לקות ראייה ועיוורון בגיל הרך זקוקים למערכת תמיכה רחבה ומשמעותית בהתנהלות החברתית .לצורך
העניין נבנה קורס מתוקשב המיועד למורות התומכות המלוות ילדים אלו במטרה לקדם אותם ולסייע להם בתחום
החברתי.
החינוך המיוחד בשילוב למידה מבוססת פרויקטים
על מנת לתת מענה לצרכים החברתיים של תלמידי החינוך המיוחד בחט"ב אלון ,השתלבו התלמידים בכיתות החינוך
הרגיל בשיעורי ספרות במסגרת למידה מבוססת פרויקטים .הם למדו להתמודד עם קשיים הן בתחום הלימודי והן
בתחום החברתי ובאמצעות ההתנסות המשותפת תרמו לא פחות לתלמידי החינוך הרגיל ומורים.
ניתוח תפקודי של התנהגות
אחת הדרכים להערכת התנהגויות מאתגרות נקראת ניתוח תפקודי של התנהגות ומטרתה לאתר את התנאים בהם
מתרחשת או לא מתרחשת ההתנהגות .צוות מנתחי התנהגות ביצע הליך זה על מנת לזהות את התנאים להתנהגות
מאתגרת של תלמידה עם לקות שכלית בבית ספר לחינוך מיוחד בעיר ולהביא להפסקתה.
התנסות חווייתית להכרת תחומי הטיפול של מקצועות הבריאות
בבית ספר עוז נחשף הצוות החינוכי לתחומי הטיפול של מקצועות הבריאות השונים באמצעות התנסות חווייתית
אשר הציגה את הקשיים השונים איתם מתמודדים תלמידי ביה"ס ואת דרכי הטיפול המגוונות להתמודדות איתם.

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

הנושא
מפגש עירוני

תאריך
31/1/2017

הסבר
מפגש עירוני אמצע שנה

ישיבות בין מקצועיות

עד ה31/1/2017 -

הערכה מעצבת בשילוב ובכיתות הח"מ

הכנה לוועדות
השמה/זכאות דורנר-
תשע"ז

עד ה15/3/2017 -

מילוי שאלונים לוועדות השמה /דורנר
לשנה"ל תשע"ז ומסירתם למפקחת

ועדות שילוב

עד ה15/5/2017 -

סיום ועדות שילוב בבתיה"ס וקביעת
זכאות לתמיכה מסוג סייעת
סיום ועדות שילוב גנ"י

עד ה15/5/2017 -

סיום ועדות השמה לבתיה"ס

עד ה31/5/2017 -

סיום ועדות השמה בגנ"י

העברת מיפויים בחינוך
הלשוני

עד ה15/5/2017 -

העברת ערכת הערכה תפקודית בקריאה
ובכתיבה לתלמידים

הגשת טבלאות ההערכה
הלשונית

עד ה31/5/2017 -

שליחת טבלאות המיפויים למתי"א,
למנהלי בתיה"ס ולמדריכות

עד ה31/5/2017 -

ועדות השמה/זכאות
דורנר -תשע"ז

חדש על המדף

רץ לי בראש /אסתר גולדברג ,קרן זגורי כהן

המחשבה שרצתה לצאת /ארז גביש

הודיה בת  /20אביטל קירשנבוים

למה אני קופץ? איך מרגישים אוטיסטים?  /נאוקי היגשידה

לגדל ילד חברותי /ד"ר עדה בקר

חדש על המדף
לגלות את הגן הנעלם :ילדים בטיפול /ד"ר לילך רחמים

ילד במתנה או ילד בהמתנה -מבט אל המשאבים התומכים בהורים
לילדים עם אוטיזם /אילת סימן טוב

מחוננים בעלי לקויות למידה ,בעיות רגשיות או בעיות חברתיות/
חנה דוד (קובץ דיגיטלי)

אילמות סלקטיבית מדריך להורים ,למחנכים ולמטפלים /
רות פרדניק ויואל אליצור

לימודי מוגבלות :מקראה /עורכים :שגית מור ,נטע זיו,
ארלין קנטר ,אדוה איכנגרין ,ניסים מזרחי

אפליקציות מומלצות
אפליקציות מסייעות לעיוורים ולקויי ראיה

שובי -משחקי חשיבה

 - PAIR BY NUMBERהתאמת כמות למספר

 - Me & My Choicesעידוד בחירה אישית ומיון מושגים

 -speakappמשחקי שפה

 -Acapellaיצירת שירים ומנגינות בסגנון אקפלה

מאמרים וכתבות
ברשת
מה זה ביבליותרפיה?

המרכיב השמיעתי של אוטיזם

על הקלות הבלתי נתפסת של החרמות

סיוע לתלמידים בעלי מוגבלויות להבין טקסט בקורסים מקוונים

מאבחנים אוטיזם לפני גיל שנה

ברכות ואיחולים
לנישאות:
נורית ירוחם  -אילון
אולגה צ'רבקו  -אריאל שרון
אסתי ברקוביץ – מתי"א חולון

מיכל ורום  -גן עפרן
רותם ליב  -גן יסמין
בת אל קשבי  -התבור

מיטב הברכות והאיחולים בהיכנסכן בברית הנישואין
ליולדות ובני ביתם

אושרית לביא  -מתי"א חולון
מיטל בן מאיר – מתי"א חולון
מיכל שחק  -חט"ב אלון
ליאת כהן  -הרצוג

ענת קולב  -ניב
מירי זלוטוב  -ניב
נוית צדקה  -שנקר
ענבר סגל  -התבור
מורן ששון  -ישעיהו
מורן לביא  -רביבים
גל אנגלנדר  -התבור
הילה ארדן  -אריאל שרון ויבנה
מריאנה ברדזה  -שזר ובן גוריון

ליאת רבר  -גן יהב
רעות טלר  -גן חרמון
מיכל שרוני  -גן יעלון
איריס שיינס  -גן ירדן
שירה שייבץ  -גני שקד
מיטל משאלי  -גן אדמון
איריס בן חמו  -גן חמדה
אורי יוגב  -גן יסמין ואדמון

מזל טוב להצטרפותו של הרך הנולד למשפחה
לפורשות
בילה דרוסקין – מתי"א חולון
אושרת סמואלוב – מתי"א חולון
ורד סוריה – ל .ראיה מתי"א חולון

מלי טבת  -הס
אלה מרום  -עמל
נטשה דימאנדי – גנ"י ח"מ
דינה בריטשטיין  -אשכול

בהצלחה בדרככן החדשה

גלריית תמונות

גלריית תמונות
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