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

תוכן העניינים
מן השטח

תאריכים חשובים
פיתוח מקצועי
חדש על המדף
כתבות ברשת
קישורים לאתרים
ברכות ואיחולים

שלום לכולם!

הגיליון השלישי של מתי"א חולון-אזור יוצא לדרך ובו הצצה לחלק
נוסף של העשייה הענפה והייחודית המתרחשת כאן במתי"א
חולון-אזור.
אנו תקווה שדרך הכתבות השונות תוכלו לטעום מהעשייה
המשותפת של מפקחים ,מנהלים ,מורים והורים לטובת התלמידים
הזכאים לחינוך מיוחד ולשילוב.
בשנה שעברה התחלנו במתי"א חולון-אזור לבנות חזון .זהו תהליך
מורכב ומאתגר שבמרכזו עולה התמודדות עם השינויים והתמורות
שחלו בשנים האחרונות בחינוך בכלל ובתפקידו של המתי"א ,לאור
יעד ההכלה בפרט .על התהליך תוכלו לקרוא בפרק "מן השטח".
עוד נכיר תכניות לקראת מעברים  ,שיפור מיומנויות קריאה בקרב
תלמידי כיתה ח' ,שיתופי פעולה ייחודיים בין תלמידי ח"מ לגמלאים
ושיפור מיומנויות כיתה באמצעות ניתוח התנהגות.
בדומה לגיליון הקודם ,הוספנו תאריכים חשובים לתזכורת,
קישורים למאמרים מקצועיים ,אתרים שימושיים וברכות לצוותי
החינוך והטיפול בחינוך המיוחד והשילוב במתי"א.
מאחלות לכולם
קריאה מהנה ומלמדת

אורלי אללוף
מנהלת מתי"א

לאתר מתי"א חולון-אזור:

נורית פרי
מפקחת חינוך מיוחד

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

"עוד חזון למועד"  -צועדים לקראת בניית חזון למתי"א חולון-אזור
חזון הינו ביטוי של מציאות או התרחשות במיטבה .החזון מגדיר את הזהות הארגונית ,את המשמעות
המיוחדת לעשייה ואת העקרונות המנחים אותה.
כארגון לומד ומתפתח מצאנו לנכון להתמודד עם האתגר שבכתיבת "חזון מתי"א חולון-אזור" .תהליך מסוג
זה יוביל את כל השותפים להתמודד עם סוגיות כגון :איזו מציאות אנו רוצים לקדם ,מהם הערכים והצרכים
המניעים אותנו קדימה ומהו החותם האישי אותו אנו רוצים להשאיר כארגון .להמשך לחץ כאן

שיפור מיומנויות כיתה באמצעות ניתוח התנהגות
ניתוח התנהגות הוא מדע שמטרתו הבנה ושיפור התנהגויות האדם ,כאלו בעלות חשיבות חברתית.
ברחבי העיר חולון פועלות מגוון תכניות התנהגותיות בבתי ספר ובגנים ,עם ילדים בעלי צרכים מיוחדים וגם
כאלו בעלי התפתחות תקינה.
להלן מתוארת תכנית התנהגותית שהופעלה בכיתת חינוך מיוחד עבור תלמידי כיתה ו' שהציגו בעיות
התנהגות רבות .להמשך לחץ כאן

אין ויתורים פה קוראים !  -שיפור מיומנויות קריאה והבנת הנקרא
בקרב תלמידי כיתה ח'
בחט"ב "גימנסיה קציר" ערכה מחנכת כיתה ח' פרויקט לשיפור מיומנויות הקריאה בקרב תלמידיה .הכיתה
היא כיתת ל"ל ובה לומדים  12תלמידים בעלי מאפיינים שונים כאשר לכולם קשיים בקריאה והבנת נקרא.
תהליכי העבודה בתחום הוראת הקריאה המתוארים כאן נערכו בשיעורי לשון והבעה על ידי מחנכת הכיתה.
להמשך לחץ כאן

הכנת תלמידי כיתה ו' לקראת המעבר לחטיבת הביניים
מחנכת כיתה ו' בבית ספר "שנקר" יזמה ביקור בחטיבת הביניים "אורט" עבור תלמידיה הנרגשים מהמעבר
לחטיבה ,במטרה להכינם בצורה האופטימאלית ביותר לצעד משמעותי זה .מחנכת כיתה ט' בחט"ב אורט
שמחה על היוזמה והיא אירחה עם תלמידיה את התלמידים הצעירים .האירוח כלל היכרות ,פעילות
משותפת ,סיור ועוד .להמשך לחץ כאן

שיתוף פעולה בין תלמידי כיתת ח"מ ב"קוגל" לכיתת הגמלאים
תלמידי כיתת חינוך מיוחד בתיכון "קוגל" מצאו דרך ייחודית לשיתוף פעולה עם כיתת הגמלאים בתיכון
באמצעות טקס משותף ,סדרת הרצאות ועוד ופיתחו עימם קשרים חמים  .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

הסבר

ועדות השמה

עד ה31.10.2012 -

מילוי שאלונים לוועדות השמה חוזרות
ולילדים במעברים ומסירתם למפקחת

הגשת תח"י

עד ה31.10.2012 -

סיום כתיבת תכניות אישיות לילדי
השילוב

הגשת תל"א

15.11.2012

סיום כתיבת תכניות אישיות לילדי
החינוך המיוחד

הגשת מיפויים בחינוך הלשוני

עד ה30.10.2012 -

ישיבות בין מקצועיות

עד ה31.1.2013 -

מפגש עירוני

29.1.2013

ועדות השמה תשע"ד

עד ה15.3.2013 -

הערכה מעצבת בשילוב ובכיתות הח"מ

מילוי שאלונים לוועדות השמה לשנה"ל
תשע"ד ומסירתם למפקחת

שם הקורס

היקף
(שעות)

יום בשבוע

מועד
פתיחה

שעות

ניתוח יישומי של התנהגויות

30

ג

22.1.13

16:00 - 19:15

ניווט כיתה

30

ה

4.4.13

16:00 - 19:15

אוריינות–חינוך לשוני

30

א

30.10.12

16:00 - 19:15

מתמטיקה  -חט"ב

30

ה

25.10.12

16:00 - 19:15

גננות חינוך מיוחד  -מוכנות לכיתה א

30

יפורסם

גננות שילוב**

28

יפורסם

מדריכות מתי"א -הכלה חזון ומה שביניהם**
קלינאיות תקשורת -שימושים קליניים
בטכנולוגיות מיינסטרים**

28

ג

25.12.12

12:00-15:45

30

ג

13.11.12

16:00-19:15

8.7.13

9:30-15:00

15.10.12

14:30-17:30

מטפלים בהבעה ויצירה  -התערבות קבוצתית

30

מרפאים בעיסוק  -שיח דיאלוגי עם הורים

30

קורס קיץ מרוכז
 4ימים

ב

ההרשמה להשתלמויות באתר פסג"ה חולון

תמיכה רגשית בילדים באמצעות יצירת משחקי הבעה
ויצירה /ויקי ברבר

טיפול בהבעה ויצירה /קת'י א .מלקיודי

כיצד לחנך וללמד בני נוער עם  / ADHDג'ראלד ל .פליק

מלקות לחירות :מבט אישי ומקצועי על ליקויי למידה
והפרעת קשב וריכוז /אורית דהן ,אורלי צדוק

תהליך אבחון בגיל הגן ושינויים באבחנה של לקות תקשורת בטווח
האוטיזם

מחוננים סובלים יותר מלקויות למידה

שימוש ב  ipadלשיפור מיומנויות למידה אצל ילדים בעלי ADHD

לקויות למידה כהבניה חברתית

קוים מנחים חדשים לאבחון  ADHDבקרב ילדים

ניתוח התנהגות  -חדש באתר המת"יא!!!

תקשוב בחינוך המיוחד

מרכז מורים ארצי למתמטיקה בחינוך היסודי

מרכז מורים ארצי למתמטיקה בחינוך העל יסודי

אל תלעגו לי (בתוך בין הצלצולים)
מערכי שיעור בנושא התמודדות עם תופעת האלימות המילולית והפיסית

אורה בהט ,בי"ס דביר
סימה ברק ,בי"ס התבור

לפורשות:

תודה על תרומתכן במהלך השנים
וברכת המשך דרך צלחה

קרן דורמן ,מומחית תחום במתי"א
מיכל מלמד ,תיכון נבון
אושרית לביא ,חט"ב קציר
ליאת שטילמן ,בי"ס בן גוריון
מיכל קלנר ,בי"ס התבור
קרן גרינר ,גן פולג

ליולדות:

מזל טוב להצטרפותו של הרך הנולד למשפחה
לנשואות הטריות:

יסמין לסג' ,חט"ב איילון
מיטל סבג ,חט"ב איילון
שירן נפתלי ,חט"ב נבון
גל יפת ,בי"ס התבור
נירית פיסטול ,בי"ס שרון
נטלי טייב ,בי"ס שרון
שירה וקסמן ,גן ירקון

מיטב הברכות והאיחולים בהיכנסכן בברית הנישואין

אורלי אללוף
מנהלת מתי"א

נובמבר  ,2012תשע"ג

נורית פרי
מפקחת חינוך מיוחד

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

