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תוכן העניינים

שלום לכולם!
סוף השנה מתקרב במהירות וזו הזדמנות טובה להביט לאחור ולסכם
את הפעילות הענפה שמתרחשת ורוחשת במתי"א חולון-אזור בבתי
הספר ובגני הילדים.

מה בגיליון הנוכחי ?
ב"מן השטח" מתואר מגוון רחב של תוכניות ופעילויות ממסגרות
החינוך השונות :תוכנית שילוב בקהילה ,תוכנית אוריינות ,מעברים,
תוכנית התנהגותית ועוד .נתוודע לשיתופי פעולה של צוות התיכון
בלימוד אנגלית ,לתהליך השתלבותה של ילדה עם אוטיזם בחט"ב,
לעבודה על כישורים חברתיים דרך יצירה ונשוטט בירושלים ובכנסת
עם תלמידי מגמת תקשורת.
השנה התחלנו בתהליך נרחב של הערכת עובדים ממקצועות
הבריאות  -תהליך מרתק ,פורה ומלמד .כחלק מתהליך זה הביאו
המטפלים תיאורי מקרה שפתחו צוהר לעבודה הטיפולית שנעשית
בחדרי הטיפול .נוכל לקרוא על אחד מתיאורי המקרה.
ואחרונים חביבים ילדי הגנים שנראה את יצירותיהם במצגות צבעוניות
ועליזות.
כהרגלנו  ,הוספנו תאריכים חשובים לתזכורת ,קישורים למאמרים
מקצועיים ,אתרים שימושיים וברכות לצוותי החינוך והטיפול בחינוך
המיוחד והשילוב במתי"א.
מומלץ ביותר! סרטון מרגש "גדולים במדים" -סרטון המדגים ניצחון
על הקושי ב"כתבות ומאמרים ברשת" .בין החיילים המופיעים גם
תלמידה שלמדה במסגרת הח"מ בחולון.

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

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

ברכות לכל השותפים שעזרו למתי"א ו"אפיק" לעבור
למשכנם החדש במבנה "כלים שלובים" .יחד נרחיב את
פעילותנו ונמשיך להיות בית מקצועי לצוותי החינוך המיוחד
והשילוב ולשותפים השונים בעיר.

אורלי אללוף
מנהלת מתי"א

נורית פרי
מפקחת ח"מ

אתר מתי"א חולון-אזור http://www.edu-negev.gov.il/matyaholon

ניתן להוריד אפליקציה
חינמית  inigmaלקריאת
הקוד

מן השטח
לומדים מהצלחות:
"חוויה דמוקרטית במיוחד" -תלמידי תיכון "איילון" מצלמים בכנסת
תלמידי כיתת  P.D.Dאשר לומדים במגמת קולנוע בתיכון "איילון" נבחרו לצלם טקס
שהתקיים בכנסת לרגל השקת תכנית מיוחדת לסיורים מונגשים המותאמים לתלמידים עם
צרכים מיוחדים .תלמידי הכיתה מספרים על חוויותיהם מהאירוע המרגש .להמשך קריאה
"בעקבות סופרים" -תכנית אוריינות בגן "ארנון"
בגן "ארנון" פעלה השנה תכנית אוריינות ייחודית שמטרתה לקדם את היכולות האורייניות של
ילדי הגן באמצעות ספרים והיוותה בסיס ללמידה של מיומנויות שונות כגון :קבלת השונה,
חברות ,העשרה שפתית וחשיבה חשבונית .להמשך קריאה
"הצלחה של שילוב"
סיפור מופלא על השתלבותה של ילדה עם צרכים מיוחדים בכיתה בחינוך הרגיל ועל חברות
נהדרת ללא סייגים אשר תרמה בצורה משמעותית לשילוב המוצלח .להמשך קריאה

תכנית התנהגותית בכיתת חינוך מיוחד
בעקבות קשיים שהופיעו הן בתחום ההתנהגויות מקדמות הלמידה והן בתחום ההתנהגויות
החברתיות באחת מכיתות החינוך המיוחד בעיר ,הותאמה לכיתה תכנית התנהגותית במטרה
לשפר מיומנויות כיתה ,לקדם התנהגות חברית ולהפוך את הכיתה לסביבה חינוכית ,יעילה
ומכבדת .להמשך קריאה
"שלושת צבעי היסוד" -תיאור מקרה בטיפול בדרמה
רותי סקורסה ,מטפלת בהבעה ויצירה ,מתארת את התהליך הטיפולי בקבוצה של שלושה
תלמידים ואת השלבים אשר עברו במהלך השנה .להמשך קריאה
חג פורים בגני החינוך המיוחד
גני החינוך המיוחד מציגים את עשייתם בחג הפורים להמשך קריאה

מן השטח
לומדים מהצלחות:
'ממעמקי הפח' לתערוכה בבית הספר -פיתוח כישורים חברתיים בקרב תלמידי ASD
בבית ספר "ניב"
בבית ספר "ניב" הקימה מורה לתלמידי  ASDקבוצה להקניית כישורים חברתיים בשיתוף עם
תלמידים נוספים מהשכבה .היא בחרה לעשות זאת דרך פעילות יצירה אשר תסייע להם
להביע את עצמם ולהביא לידי ביטוי את כישרונם בדרכים שונות ולאו דווקא בדרך מילולית ,בה
הם יותר מתקשים .להמשך קריאה
"לומדים אחרת" -הוראת האנגלית בתיכון "קוגל"
שיתוף פעולה פורה בין אנשי הצוות החינוכי בתיכון "קוגל" ,שילוב דרכי הוראה מגוונות,
יצירתיות ולמידה חווייתית הביאו להישגים מרשימים במקצוע האנגלית בקרב תלמידי כיתה י'
אשר התקשו מאוד בתהליך למידת השפה .להמשך קריאה
"משנכנס אדר מרבין בשמחה" -בנות אולפנת "יבנה" משמחות את ילדי הגנים בפורים
במסגרת ימי השמחה לקראת פורים ,וכחלק מהחינוך לחסד ונתינה  ,הזמינו בנות האולפנה
של בית ספר "יבנה" את ילדי הגנים של החינוך המיוחד לחגוג עמן את החג .הן עמלו רבות
וגייסו תרומות כדי לשמח את הילדים הנרגשים .להמשך קריאה
פרויקט שילוב ותרומה לקהילה בחט"ב "איילון"
תלמידי כיתת התקשורת בחט"ב "איילון" בשילוב עם תלמידי אחת הכיתות המקבילות הביעו
רצון ליזום פעילות משותפת אשר תתרום באופן כלשהו לקהילה .הם בחרו את מרכז "עמך" -
מרכז ישראלי לתמיכה נפשית וחברתית בניצולי השואה ובדור השני והעבירו במרכז פעילות
לחג הפסח .להמשך קריאה
"עולים לכיתה א' " -תכנית מעברים לילדי גן "ארנון"
במהלך השנה ,הפעיל מנהל גן "ארנון" ,תכנית מעברים בקרב ילדי הגן במטרה לחשוף אותם
למסגרת הבית ספרית בה ילמדו בשנת הלימודים הבאה .התוכנית נועדה להכין אותם בצורה
הטובה ביותר למעבר .להמשך קריאה
אביב וחג פסח בגני החינוך המיוחד
גני החינוך המיוחד מציגים את עשייתם בנושא האביב ובחג הפסח להמשך קריאה

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

מפגש עירוני

27.5.14

עריכת מיפויים בחינוך הלשוני

עד ה31.5.2014 -

סיום שנה

יוני

ועדות השמה

עד ה31.10.2014 -

הגשת תח"י

עד ה31.10.2014 -

הגשת תל"א

עד ה15.11.2014 -

הסבר
מפגש עירוני לסיום השנה

הערכות מסכמות

סיכום ועדות שילוב
הערכות לשנת הלימודים הבאה

מילוי שאלונים לוועדות השמה חוזרות
ולילדים במעברים ומסירתם למפקחת

סיום כתיבת תכניות אישיות לתלמידי
השילוב
סיום כתיבת תכניות אישיות לתלמידי
החינוך המיוחד

חדש על המדף
"אני לא זז ,אל תזוזי!" :טיפול רב-מקצועי בילדים צעירים מהקשת האוטיסטית  /תמי פולק

יש לי ילד אחר /עירית חגי ויהודה חגי

קשרים מגניבים בטיפול התנהגותי קוגניטיבי /לורי סיילר

מסע החיים עם אוטיזם-סיפור חייהם של הורים /עדנה מישורי

הפרעה התפתחותית נרחבת -השקפת עולם אחרת /ברברה קווין ואנטוני מלון

משחקים ופעילויות לביטוי רגשות בעבודה עם ילדים /ונסה רוג'רס

פעילויות יצירה והבעה לילדים ולמתבגרים בסיכון  /דיאנה קוהוליק

כתבות ומאמרים
ברשת

התמכרות למדיה וADHD -

טכנולוגיה פורצת מגבלות -אפליקציות מומלצות לילדים עם צרכים מיוחדים

טיפול תרופתי פסיכיאטרי -לא מה שחשבתם

 -ADHDמדריך כיס לפסיכולוג

הפרעת קשב ,ריכוז והיפראקטיביות

הפרעת קשב והשפעתה על התפתחות האישיות

תצפיות :המפתח להבנת הילד

משחקי התגוששות  -התנהגות מאתגרת להורים ,מחנכים ולילדים עצמם

קישורים לאתרים
שימושיים
סביבות למידה מקוונות

המרפ"ד של ניצן
מאגר קישורים למורה

מחנכים מסביב לשעון
הכנת התלמידים לחופשה ושמירה על קשר במהלכה

כל זכות
פורטל בנושא זכויותיהם של ילדים עם צרכים מיוחדים

עמותת מרום
עמותה לחינוך וקידום לקויי למידה

Tipol B
פורטל הטיפול הישראלי לילדים בעלי צרכים מיוחדים

שק"ל
שירותים קהילתיים לאנשים עם צרכים מיוחדים

ברכות ואיחולים
ברכות חמות למדריכת המתי"א ,יעל אמיתי ויינר ,על זכייתה בפרס
מצטייני החינוך העירוני לשנת תשע"ד
יישר כוח!!

ליולדות ובני ביתם
ענבל אילני  -עמל
ענת גנדלמן  -עמל
נאווה בן איון  -עמל
מור אלעזרי  -גן צין
חן אורפלי  -גן חרמון
שירה פסו  -גן קישון
הדס וידר  -גן ירקון
שירה וקסמן  -גן ירקון
ריקי לוי  -גן אדמון
שירי קמחי  -גן אדמון
קארין מלכי לוי  -גן דן
דורית שמיר קמיל  -גן ירדן
לידור חזום  -גן יעלון וגן שחק
אדמית בן-איתן  -גן יסמין ,ברק ,קדרון
אביטל חדד  -מתי"א חולון
אילה שכטר  -מתי"א חולון

עדי כהן  -הס
לימור קיסוס  -שז"ר
ליאת קרמר  -ישעיהו
נורית טוכמן  -ביאליק
מורן אלימלך  -רביבים
נווית צדקה  -שנקר
קרן שבתאי  -אריאל שרון
עדי קסלמן  -אריאל שרון
הילה פרידמן  -אריאל שרון
מיכל סגל  -נבון ושמיר
דנה דאר  -גולדה והתבור
מאיה קפלאווי  -גולדה מאיר
יעל מנור  -חט"ב אלון
מיכל מלמד  -חט"ע נבון
אלינור שמש  -עתידים
אולגה דזורייב-יושובייב  -חט"ב ארן
ירון כהן  -חט"ב איילון

מזל טוב להצטרפותו של הרך הנולד למשפחה
לנשואות הטריות:
דנה גולן  -אפיק
מיטב בוכמן  -גן דן
נתנאלה שייחי  -גן אדמון
שירלי שוקר  -גן געתון

נופר קררו  -ניצנים
שוש כהנים  -בן גוריון
צילי שטיינר  -בן גוריון
אפרת בורוכובסקי  -הייטק היי

מיטב הברכות והאיחולים בהיכנסכן בברית הנישואין

מרכז תמיכה יישובי אזורי

 -רח' קדושי קהיר  14חולון ,טל'03-6541373 :

אורלי אללוף
מנהלת מתי"א

מאי  ,2014תשע"ד

פקס03-5580848 :

נורית פרי
מפקחת חינוך מיוחד

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

