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

שלום לכולם!

תוכן העניינים
מן השטח

פסח חלף עבר ,האביב בעיצומו ,וגיליון רביעי של מתי"א חולון-אזור יוצא
לדרך!
במפגש העירוני שהתקיים בסוף ינואר חווינו כולנו התרגשות עזה כאשר
צוותים חינוכיים ממסגרות שונות ,מנהלות בתי ספר ומטפלים הציגו
עשייה משמעותית עם תלמידיהם .המפגש היווה מקור השראה לצוותים
האחרים וחלק מההרצאות מובאות בגיליון זה .תודה מיוחדת שלוחה
לכל המציגים והכותבים.
שמחנו לגלות שאנשי החינוך המיוחד והשילוב בחולון-אזור רואים בעיתון
מתי"א מקום ראוי להצגת עבודתם והישגי תלמידיהם ופנו בבקשה
לפרסם זאת כאן מיוזמתם .אנו מקוות שמגמה זו תמשך ואף תתרחב.
ב"מן השטח" נתוודע לתהליך השתלבותה של תלמידה עיוורת בחט"ב,
לעבודה משותפת ודיאלוגית של מורות השילוב עם צוות המורים לקידום
הישגי התלמידים בקריאה ,לקידום תחום המתמטיקה בכיתות החינוך
המיוחד ,ליישום תכנית התנהגותית כיתתית ,לתהליך של ייצוג עצמי של
תלמידים בועדות השמה לעבודה בקבוצות עם הצוות הרב מקצועי בגן,
ול"סדר" פסח משולב.
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

נורית פרי
מפקחת חינוך מיוחד

תאריכים חשובים
חדש על המדף
כתבות ברשת
קישורים לאתרים
ברכות ואיחולים

מן השטח
לומדים מהצלחות
מי מפחד ממתמטיקה??? לא אני!
אושרית לביא ,מחנכת כיתת ל"ל ב"גימנסיה קציר" מספרת על הקשיים שבלימוד מקצוע המתמטיקה ועל
הדרכים שמצאה לעקוף אותם ולספק לתלמידיה חוויות הצלחה בתחום זה .להמשך לחץ כאן

תכנית התנהגותית רב מערכתית לשיפור מיומנויות כיתה ומיומנויות חברתיות
לכיתה רגשית בבית ספר "ניב" הותאמה תכנית התנהגותית על מנת לשפר מיומנויות כיתה ומיומנויות
חברתיות .שירי כהן ,מחנכת הכיתה ,ורונית קנקזיל מימון ,מנתחת התנהגות שליוותה את התהליך ,מספרות
על יישום התכנית ועל תוצאותיה .להמשך לחץ כאן

תכנית התערבות בקריאה לתלמידי כיתות ב'
בעקבות מיפוי צרכים שנערך לתלמידי כיתה ב' בבית ספר "עלומים" הוחלט על תכנית התערבות בקריאה
לתלמידי השכבה .מורות השילוב בבית הספר ,דקלה רוזנר ורננה חסיד חיון ,הובילו את תכנית ההתערבות
בשיתוף עם מחנכות הכיתות ומורות ההכלה ,מנהלת ויועצת בית הספר ,מדריכת שפה ומדריכת מתי"א
והביאו לשיפור משמעותי בקרב התלמידים .להמשך לחץ כאן

שילוב תלמידה עם צרכים מיוחדים בחטיבה
בחט"ב "אלון" לומדת עדן טהרני ,תלמידה עיוורת אשר השתלבה בצורה מוצלחת הן מבחינה לימודית והן
מבחינה חברתית בכיתתה .אלה רז ,מורה תומכת ,ועשירה לוי ,סייעת אישית ,מתארות את סביבת העבודה
ואת שיתוף הפעולה שלהן עם הצוות החינוכי בחטיבה אשר הביאו לשילובה המוצלח .להמשך לחץ כאן

הקבוצה כהזדמנות לשותפות
בגן הבשור ,עברו הצוות החינוכי וילדי הגן תהליך בו גיבשו תכנית גנית המאפשרת שיתוף פעולה
אינטגרטיבי .הדבר הפך את הגן לסביבה לימודית חיובית וחברית הן לילדים והן לצוות ויצר אקלים מיטבי
ללמידה רב תחומית .להמשך לחץ כאן

מעבר לחטיבה
בבית ספר שנקר שיתפו פעולה מחנכת ,תראפיסטית ויועצת כדי להכין את תלמידי כיתה ו' לקראת ועדות
ההשמה והמעבר לחטיבה .התלמידים עברו תהליך שמטרתו הייתה לחזק אותם ,להכיר את עצמם ואת
יכולותיהם באופן מציאותי יותר ,להיות מודעים לחולשותיהם וללמוד איך לייצג את עצמם בצורה מציאותית
ומכבדת .להמשך לחץ כאן

על חברים קטנים וחיוכים גדולים
תלמידי כיתה ה בבית ספר שז" ר מאמצים את ילדי גן פולג ומקיימים יחדיו פעילויות משותפות במהלך השנה.
מנהלת הגן ,צילה שופט ,מספרת על פרויקט חברות מוצלח זה .להמשך לחץ כאן

הבנת סיטואציות חברתיות באמצעות קומיקס
בכיתה ד' בבית ספר ניב בה לומדים תלמידים בעלי לקות תקשורתית בחרו מחנכת הכיתה וקלינאית
התקשורת להרחיב את יכולת ההבנה של סיטואציות חברתית בקרב התלמידים מאחר והן ראו כי הם
נתקלים בקשיים בהבנת מסרים חברתיים ובהבנת תקשורת .הן החליטו לעשות זאת באמצעות קומיקס.
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

הכנה לוועדות השמה
תשע"ד

עד ה15.3.2013 -

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

ועדות שילוב

עד ה 15.5.2013 -סיום ועדות שילוב וקביעת זכאות לתמיכה
מסוג סייעת

ועדות השמה

עד ה 15.5.2013 -סיום ועדות השמה לבתי הספר

עד ה31.5.2013 -

מפגש עירוני

4.6.2013

סיום שנה

יוני

סיום ועדות השמה לגנים

מפגש עירוני לסיום השנה

הערכות מסכמות
סיכום ועדות שילוב
הערכות לשנת הלימודים הבאה

חדש על המדף
גשר לילדי קש"ר  :חוברת פעילות מעצימה לילדים עם הפרעת קשב וריכוז /
לאורה וולמר
הפרעות ויסות ועיבוד חושי בקרב ילדים  :אסטרטגיות התמודדות להורים
ולאנשי מקצוע  /פרטיבהא ריבאיי ואיילין סטוקר

מיומנויות ארגון לילדים עם  :ADD/ADHAמדריך שימושי להורים/
שריל ר .קרטר

איתור עיכוב התפתחותי והטיפול בו :התערבויות מעשיות בבית
ובבית הספר /מארי מאונטסטפן

תמיכה בתלמידים עם  : ADHDאוסף רעיונות  /ג’ף קיולי ופאולין לאת’ם

חשיבה בתהליך הלמידה בעידן הידע

כתבות ומאמרים
ברשת
הפרעות ובעיות שינה אצל ילדים עם הפרעת קשב וריכוז

טיפול אינטגרטיבי בלקויות למידה וקשב :נוירופידבק כאפשרות לתיקון

מעגל ,סיפור וקסם :שלוש התערבויות כיתתיות לטיפול באלימות מילולית

משפחה בהפרעת קשב

אין לי רגע דל -על הקשר החיובי שבין פעילות גופנית בקרב ילדים לבין
הפרעות קשב וריכוז

קישורים
לאתרים שימושיים
סנונית חט"ב
פורטל לחטיבות הביניים
דרך אתר גלים

אזמרגד מערכות
מגוון דפי עבודה והעשרה לילדי הגיל הרך וביה"ס היסודי

מור-ידע
סביבות למידה מתוקשבות בתחומי דעת שונים

המרכזיה החינוכית הארצית -ילדים בסיכוי
תכנים ,משחקים ,פעילויות ,דפי עבודה ורעיונות אשר כולם
מיועדים לטובת הקניית ידע וערכים לילדים

מזה?
אנציקלופדיה לילדים

 SOSאלימות -המרכז ללימודי אלימות בישראל
חינוך והקניית כלים להתמודדות עם מצבי אלימות וחיזוק המרקם
החברתי בחיי היום-יום

ברכות ואיחולים
ליולדות
מיכל שרוני
לילך קטיף
לירז גליק
הדס לרר-ניסונוביץ
יפית גב
ליאת כהן
טליה פרידמן
רינת שניידר
רוני זהבי
אלינור ברזובסקי
ליאת רבר
שלומית שורק

 גן יעלון גן יהב בי"ס שז"ר בי"ס שז"ר חט"ב יבנה הבעה ויצירה בי"ס דינור ,חט"ב הרצוג הבעה ויצירה בי"ס אשכול ,בי"ס ישעיהו הבעה ויצירה בי"ס עמל  ,גן גרנית הבעה ויצירה תיכונית רעים פיזיוטרפיה בי"ס עוז רב"ע גן יהב -רב"ע בי"ס בן גוריון ,גן נחשון

מזל טוב להצטרפותו של הרך הנולד למשפחה

לנשואות הטריות
שחף פריש
רונה הורן
נוית צדקה

 מדריכת בי"ס בן גוריון בי"ס שנקרPDD

מיטב הברכות והאיחולים בהיכנסכן בברית הנישואין

אורלי אללוף
מנהלת מתי"א

אפריל  ,2013תשע"ג

נורית פרי
מפקחת חינוך מיוחד

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

