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עריכה :רונית קנקזיל ובלה דרוסקין
עיצוב העיתון והפקה :בלה דרוסקין

שלום לכולם!
הגיליון השני של מתי"א חולון-אזור יוצא לדרך בסימן "כולנו ביחד כלים שלובים".
בפברואר השנה ,נערך מפגש עירוני בנוכחות ראש העיר וההנהגה החינוכית העירונית.
מפגש מסורתי זה ,היווה הצדעה כנה לצוותי החינוך והטיפול העוסקים במלאכת השילוב

של התלמידים בעלי הצרכים המיוחדים -ישר כוח !!!
אנו מאמינות שכולנו ,בעשייה משולבת ,יכולים לעמוד באתגר החינוכי ולהוביל מגוון של
תלמידים עם צרכים מיוחדים לשילוב והשתלבות במערכת החינוך.
בעיתון זה ,ובערב עצמו ,השתדלנו להציג בפניכם ממגוון העשייה החינוכית בחינוך המיוחד
ובשילוב .העשייה הקיפה את גני הילדים בחינוך המיוחד ,כיתות החינוך המיוחד בבתי ספר
יסודיים ועל-יסודיים ,בתי הספר לחינוך מיוחד והתלמידים בשילוב מלא.
התייחסנו לתחומים השונים ,השלובים אלו באלו בשגרת בתי הספר והגנים:
התחום הלימודי ,החברתי ,ההתנהגותי הרגשי ,תחום התעסוקה והתרומה לקהילה.
כמו בגיליון הקודם ,הוספנו תאריכים חשובים עד סוף השנה ,קישורים למאמרים מקצועיים,
אתרים שימושיים וברכות ואיחולים לצוותי החינוך המיוחד והמטפלים הפארארפואיים של
מתי"א.
מאחלות לכולם
קריאה מהנה ומלמדת
אורלי אללוף
מנהלת מתי"א

נורית פרי
מפקחת חינוך מיוחד

והרי לפניכם מקצת מן הנעשה:
תחום לימודי -תהליכי כתיבה בחט"ב
בשנתיים האחרונות מתי" א חולון מוביל מהלך של סטנדרטיזציה של ההישגים הנדרשים בחינוך הלשוני,
בהתאמה לחינוך הרגיל .הוראת הקריאה והכתיבה היא תהליך משולב של שני התחומים ומחייבת בניית תוכנית
לימודים המביאה זאת לידי ביטוי.
אנו מאמינים ,שיש חשיבות רבה עבור תלמידי החינוך המיוחד להביע את עצמם בכתב ,ושחובתנו כמומחים
בהוראה מותאמת – תיפקוד ,לאפשר להם ,במקביל לפיתוח הקריאה ,לפתח את הכתיבה.
תוצרי הכתיבה המוצגים כאן ,מביאים לידי ביטוי תהליך של הוראה-למידה ,קידום וטיפוח ההבעה בכתב
של תלמידי השילוב והחינוך המיוחד .להמשך לחץ כאן

תחום לימודי טיפולי -קב' בישול בגן הבשור
בישול היא פעילות נורמטיבית שקשורה לחיי היום יום של הילדים ומעודדת לעצמאות .היא יכולה לשמש
כאמצעי להשגת מטרות לימודיות וטיפוליות בהתאם לתל"א של הילדים בגן .להמשך לחץ כאן

תחום חברתי -תכנית הפסקות
הספרות המחקרית העוסקת בתלמידים בעלי לקות למידה גורסת כי ל 75%-מהם קשיים בתחום הכשירות
החברתית .כמו כן רבים מהם מגלים קושי בתכנון וניהול זמן שעות הפנאי .אחד הביטויים לכך הוא קושי
משמעותי להתנהל באופן עצמאי ויעיל בזמן ההפסקה .פעמים רבות הם יגלו קושי ליזום ולהצטרף למשחק ,קושי
להתמיד במשחק וקושי להתמודד עם פתרון בעיות .להמשך לחץ כאן

תחום התנהגותי רגשי -תכנית ש.ה.ם
ניתוח התנהגות הוא מדע המבוסס על פסיכולוגיה התנהגותית ומטרתו הבנה ושיפור התנהגויות בעלות חשיבות
חברתית .בחולון פועלות מספר תוכניות התנהגותיות בבתי ספר ובגנים ,בחינוך המיוחד והרגיל .תוכנית ש.ה.ם
מיועדת לילדים שחווים קשיים התנהגותיים בגנים רגילים .התוכנית נבנתה בשיתוף המתי"א ,מחלקת גני ילדים
בעיריית חולון ,השירות הפסיכולוגי והפיקוח על הגנים .התוכנית נמשכת  10שבועות ובמהלכם פועלים בגן
מנתחת התנהגות ,פסיכולוג וסייעת אישית המלווה את התלמיד .להמשך לחץ כאן

תרומה לקהילה -לתת את הנשמה ואת הלב
תלמידי כיתות ה PDD-בתיכון איילון מתנדבים בקהילה ובבית ספר :התנדבות בעמותת "פתחון לב" ראשל"צ
במהלך חופשת סוכות .בחופשת הסוכות התנדבו תלמידי התיכון בעמותת "פתחון לב" בראשל"צ .במהלך ימי
העבודה ,עבדו התלמידים בחריצות רבה .הם עבדו מול המתנדבים השונים במיון בגדים בחניון ,קיפול וסידור
בגדים בחנות ומענה על טלפונים במשרד.
התלמידים נהנו מאוד מההתנסות וחשו מיוחדים וחשובים כיוון שזכו לתרום בחזרה לחברה .להמשך לחץ כאן

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

ועדות שילוב:

עד ה15.5.2012 -

סיום ועדות שילוב וקביעת זכאות לתמיכה
מסוג סייעת.

ועדות השמה:

עד ה15.5.2012 -

סיום ועדות השמה לבתי הספר.

עד ה31.5.2012 -

סיום ועדות השמה לגנים.

מפגש עירוני

29.5.2012

סיום שנה

יוני

הסבר

מפגש עירוני לסיום השנה
הערכות מסכמות
סיכום ועדות שילוב
הערכות לשנת הלימודים הבאה

מיומנויות תקשורת מוקדמות  /שרלוט לינץ'

סימני דרך לשילוב בריא של הילד החולה  /יוספה אייזנברג

טיפול קוגניטיבי-התנהגותי בילדים  /עורכים:
מור ,מאיירס ,מרום ,גלבוע-שכטמן

כמה טוב לקרוא  /עדינה בראל

משפחה בהפרעה
לא רוצים לישון -בעיות שינה אצל ילדים אוטיסטים
הזירה הלשונית :למי קראת מפגר?

בין חברים -
מאגר פעילויות חברתיות לילדים עם אוטיזם

עוגן -
פורטל ליקויי למידה והפרעות קשב וריכוז בישראל

ג'ינג'ים -
מאגר פעילויות עבור ילדים עם צרכים מיוחדים

בסימן קריאה -
פעילויות מתוקשבות ללימוד הקריאה

ליולדות:
מזל טוב להולדת הגוזל
שיביא לביתכן רק נחת ומזל
מאחלים לכם רגעים יפים וקסומים
רגעים של צחוקים וחיבוקים.
בי"ס/גן

שם

בי"ס/גן

שם

אורטל מהרפזה

שנקר

נוי סגב עניו

חט"ב הרצוג

איריס רובין

שרת

נועה גפן

תיכון אילון

דליה שרון

עוז

נורית טוכמן

ישורון ,שנקר

יעל פרנק

התבור

נטלי דבורה

שז"ר

לימור וולפהיילר קהתי

בן גוריון

נעמה אבני

ניב

מורן גריסרו

גורדון

קרולינה ויינשלבאום

המגינים ,ביאליק

מיכל בן טובים

שער האריות

רוזית קרת

גן יהב

מיטל בן יאיר

תיכון אילון

ריקי יוחאי

ניב

מירי גנה גיסר

גן ארנון ופולג

שרית קמינסקי

בן גוריון ,ניב

מרב חיים תורג'מן

גני שקד

ברכות לשרית דביר פמיני – עם קבלת פרס חינוך מחוזי על עבודתה בתיכונית "רעים"
כל הכבוד !!!
לנשואות הטריות:
לרגל המאורע המשמח והמרגש
מאחלים לכן כל מה שאפשר לבקש:
עוד הרבה שנים טובות
של אהבה ,אושר וקירוב לבבות.

שם

בי"ס/גן

אלינור ברזובסקי

עוז

הדס נוסינוביץ

שז"ר

ליאת רבר

גן יהב

עירית שאול

תיכון נבון
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אורלי אללוף
מנהלת מתי"א
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נורית פרי
מפקחת חינוך מיוחד

עיצוב העיתון והפקה :בלה דרוסקין
ערכו :רונית קנקזיל ובלה דרוסקין

