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תוכן העניינים
שלום לכולם!
הגיליון החמישי של מתי"א חולון-אזור יוצא לדרך מיד
לאחר חג האורים ,ואנו רוצות לאחל לכולנו שירבה האור
בחיינו ובחיי התלמידים אותם אנו מלווים.
אנו מזמינות אתכם להיכנס לגיליון זה ולהכיר חלק נוסף
של העשייה הענפה והייחודית המתרחשת כאן במתי"א
חולון-אזור.
בפרק "מן השטח" תוכלו לקרוא על תכנית התערבות
רגשית חברתית לתלמידים עם לקויות למידה ,נתוודע
לתהליך השתלבותו של תלמיד עם לקות מורכבת ,נציץ
לתוך עולמן של מורות השילוב שטוות את קשריהן עם
צוותי בתי הספר בהן הן עובדות .ניזכר ,לאור
ההתפתחויות הטכנולוגיות ,בהנאה שבקריאת ספרים,
ונלווה כיתה בשנתה השנייה בתוכנית התנהגותית.
בדומה לגיליונות הקודמים ,הוספנו תאריכים חשובים
לתזכורת ,קישורים למאמרים מקצועיים ,אתרים שימושיים
וברכות לצוותי החינוך והטיפול בחינוך המיוחד ובשילוב
במתי"א.
אורלי אללוף
מנהלת מתי"א

נורית פרי
מפקחת ח"מ

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

מן השטח
תאריכים חשובים
חדש על המדף
כתבות ברשת
קישורים לאתרים
ברכות ואיחולים

סירקו את הקוד
בסמארטפון וכנסו
לאתר מתי"א
חולון-אזור

ניתן להוריד אפליקציה
חינמית  inigmaלקריאת
הקוד

"כלים שלובים" -סדנא חווייתית לקראת בניית תכנית לצוות החינוכי
מורות השילוב בבית ספר "יצחק שמיר" הביעו רצון להעצים את תחום השילוב בבית ספרן ,לתת הזדמנות
לשיח בנושא ולהרחיב את הידע של הצוות .הן הנחו סדנא חווייתית בה התנסו המורים בפעילויות שונות
ומגוונות אשר המחישו את הקשיים איתם מתמודדים התלמידים לקויי הלמידה התמודדות יומיומית בכיתות.
בעקבות מפגש זה נקבעו מפגשי המשך נוספים על מנת להקנות כלים לצוות המורים אשר יתרמו לקידומו של
התלמיד המשולב להמשך לחץ כאן

"הוא משלנו ושלנו" -שילוב לימודי וחברתי בחטיבת הביניים
באחת מחטיבות הביניים באיזור התגייס הצוות החינוכי לשילובו המוצלח הן מבחינה לימודית והן מבחינה
חברתית של תלמיד בעל לקות תקשורתית .בעזרת יצירת הזדמנויות שונות ללמידה משותפת ומשימות
המצריכות עבודת צוות ושיתוף פעולה ,הצליח התלמיד לבטא את יכולותיו הקוגניטיביות הגבוהות ,ליצור
קשרים חברתיים עם בני כיתתו ואף נתגלה אצלו כישרון מוסיקלי יוצא דופן להמשך לחץ כאן

תכנית התערבות רגשית-חברתית לתלמידים בעלי לקויות למידה
תלמידים רבים עם לקויות למידה מגלים קשיים גם במיומנויות חברתיות ,דבר המשליך על תחושת התסכול
הקיימת ממילא .במטרה לפרוץ מעגל זה אצל לומדים עם לקויות למידה ובכך לחזק את החוסן הנפשי שלהם,
החליטו יועצת בית ספר שנקר ומורת השילוב להנחות קבוצות רגשיות-חברתיות לתלמידי השילוב בביה"ס
להמשך לחץ כאן

"ספרים רבותי ,ספרים!" – פרויקט ספר בגן יעלון
בעידן בו התפתחותה המהירה של הטכנולוגיה תופסת חלק נכבד ומשמעותי בחיינו ובחיי ילדנו ,הולך ונדחק
מקומו של הספר כמעשיר השפה ומפתח את הדמיון לטובת גאדג'טים שונים .מנהלת גן "יעלון" פעלה,
ביצירתיות רבה ,להשבת הספר למקומו הטבעי בתרבות הפנאי של הילדים ע"י חשיפתם לעולם הספר,
הכרת השלבים והגורמים המעורבים ביצירתו ושיתוף פעולה עם הספרייה העירונית להמשך לחץ כאן

שיפור מיומנויות כיתה באמצעות תכנית התנהגותית
בכיתה ו' ,כיתת לקויי למידה באחד מבתי הספר בעיר ,מופעלת תכנית התנהגותית שמטרתה להגביר
התנהגויות נאותות ולהפחית התנהגויות לא נאותות בקרב תלמידי הכיתה ובכך להקל על הלמידה וההוראה
בכיתה ולהגביר את זמן הלמידה האקדמי .מנתחת ההתנהגות אשר ליוותה את התהליך מספרת על הפעלת
התכנית והסיבות להצלחתה 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.

הנושא

תאריך

הסבר

הגשת תל"א

15.11.2013

סיום כתיבת תכניות אישיות לתלמידי
כיתות החינוך המיוחד

ישיבות בין מקצועיות

עד ה31.1.2014 -

הערכה מעצבת בשילוב ובכיתות הח"מ

מפגש עירוני

28.1.2014

מפגש עירוני

הכנה לוועדות השמה/זכאות
דורנר
תשע"ה

עד ה15.3.2014 -

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

ועדות שילוב

עד ה15.5.2014 -

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

עד ה15.5.2014 -

סיום ועדות השמה לבתי הספר

עד ה31.5.2014 -

סיום ועדות השמה לגנים

עד 31.5.14

ועדות השמה/זכאות דורנר

חדש על המדף

תסמונת אספרגר  :כל מה שעל המורה לדעת  /מט ווינטר ,קלייר לורנס

אמפתיה בחינוך  :חינוך באהבה  /שלמה קניאל

שיתוק מוחי מהאבחנה ועד לחיים הבוגרים  /פיטר רוזנבאום ,לואיס רוזנבלום

הפרעת קשב וריכוז עם היפראקטיביות :גישות עדכניות לטיפול ולהערכה /קית קונרס

חושבים בכתיב נכון  /רחל שיף ,שירלי הר-צבי

טקסטים גרפיים  :כלים לטיפוח האוריינות של ילדי הגן  /חוה תובל ,עינת גוברמן

קוראי ספרים אלקטרוניים נמצאו כמועילים לבעלי לקויות למידה

התערבות מערכתית לטיפול בבעיות התנהגות בביה"ס בהובלת הפסיכולוג החינוכי

זיכרון עבודה -שומר הראש שלי /בטי שרייבר

לקות למידה לא מילולית בגיל ההתבגרות ובבגרות

מה מיוחד בחינוך המיוחד /איריס מנור בנימיני

לקות למידה או הפרעת למידה? אבחון קשיי למידה על פי ה DSM 5

האחר הוא אני  -משרד החינוך
הנושא השנתי לשנה"ל תשע"ד

קישורן
חומרי למידה בקליק

פרזנטציה בריבוע
מצגות אינטראקטיביות להוראה בכיתה

הורים בקשר
פורטל להורים ולמשפחות של ילדים עם צרכים מיוחדים

אגף חינוך מיוחד

מקום מיוחד
להורים ולמשפחות של ילדים עם צרכים מיוחדים

לפורשות:
זהבה קרויטרו  -מורת שילוב
יהודית הירש  -מורת שילוב
אביבה אל עמי  -תרפיסטית באומנות
אירית חן ציון  -מדריכת ליקויי ראיה
תודה על תרומתכן במהלך השנים וברכת המשך דרך צלחה
ליולדות:
שחף פריש  -מומחית תחום PDD
מיכל שחר מאיר  -חט"ב ארן
עידית סידס רמז  -ניצנים
חיננית פנסו  -ניצנים
ריקי יוחאי  -ניב
מיכל ושדי  -רביבים
נטלי טייב  -אריאל שרון
נירית פיסטול  -אריאל שרון
קרן שבתאי ארנון  -אריאל שרון
לימור ששון  -אמירים ,בן צבי

דנה דאר  -התבור ,גולדה מאיר
גל יפת  -התבור
ענבר  -התבור
ענת מילר  -דביר
נטלי דבורה  -שז"ר
לבנת שוורץ  -שז"ר
שירה וקסמן  -גן ירקון
שירה שייבץ  -גני שקד
שירי חי דנציגר  -גני שקד
נאווה בן איון  -גן שחק ,בי"ס עמל

מזל טוב להצטרפותו של הרך הנולד למשפחה
לנשואות הטריות:
גל קובל  -בן גוריון
רונה הורן  -בן גוריון
דינה טוביס  -גן אדמון
נוי בן זקן  -אריאל שרון
טלי זומפר  -אריאל שרון
ענת מורן  -מתי"א חולון

מיטב הברכות והאיחולים בהיכנסכן בברית הנישואין

אורלי אללוף
מנהלת מתי"א

דצמבר  ,2013תשע"ד

נורית פרי
מפקחת חינוך מיוחד
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