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

תוכן העניינים

שלום לכולם
הגיליון השביעי של עיתון מתי"א חולון-אזור יוצא לדרך .העיתון הפך
למסורת מתי"אית ומאפשר להאיר זרקור על עשייה יומיומית
שמתקיימת בחולון עם התלמידים עם הצרכים המיוחדים .זו
הזדמנות להוקיר ולהודות לכל צוותי החינוך והטיפול העושים
במלאכה.

מן השטח
תאריכים חשובים
חדש על המדף
כתבות ברשת

נושאים רבים מוצגים בפרק "מן השטח" :תקשוב בגני הילדים,

קישורים לאתרים

מעברים ,כישורים חברתיים (הנושא השנתי של מתי"א בשנה"ל
תשע"ה) ,קשיי התנהגות ,שילוב ופעילות בקהילה ,פרויקטים
ייחודיים ועוד...

ברכות ואיחולים
גלריית תמונות

העיתון מגוון ומאגד בתוכו תאריכים חשובים ,קישורים למאמרים
מקצועיים ,המלצות לספרים וחומרים חדשים שיצאו לאור ,אתרים
שימושיים וברכות לצוות החינוך והטיפול בחינוך המיוחד ובשילוב.
כבוד גדול לצוות מנתחי ההתנהגות של המתי"א ובראשו

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

דר' שירי אייבזו שהציג בכנס בינלאומי לניתוח התנהגות

בשבדיה עבודה שנעשתה באחד מבתי הספר בעיר.
קריאה מהנה !!!
אורלי אללוף
מנהלת מתי"א

נורית פרי
מפקחת ח"מ

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

ניתן להוריד אפליקציה
חינמית  inigmaלקריאת
הקוד

מן השטח
לומדים מהצלחות
תלמידים כותבים -סדנת כתיבה יוצרת בתיכון איילון
מחנך כיתת נועם ורכזת החינוך המיוחד בתיכון איילון הציגו בפני תלמידיהם את האפשרות של
חוויית כתיבה לצד הכרות עם חברים חדשים מהתיכון באמצעות סדנה לכתיבה יוצרת .בסדנה
התנסו התלמידים בחוויה ,בכתיבה בתגובה ,בשיתוף התוצרים בקבוצה ובמשוב שנתנו האחד לשני.
להמשך קריאה
גנים חברים -תכנית שילוב ילדי גן עירון בגן גילון ושימוש באייפד ככלי לתיעוד ועיבוד חוויה
גן ח"מ עירון וגן ממ"ד גילון החלו בשנה החולפת בתהליך שילוב מוצלח במיוחד בו ילדי הגנים היו
שותפים לפעילויות ומפגשים משותפים ,התארחו זה בגנו של זה ,חגגו ביחד את החגים ואף פיתחו
מיומנויות חברתיות באמצעות משחקים .בנוסף עשו שימוש באייפד לצורך תיעוד החוויות המשותפות
ועיבודן .להמשך קריאה
מתי"א חולון על המפה העולמית -רשמים מביקור הכנס האירופאי לניתוח התנהגות
בחודש ספטמבר  2014התקיים הכנס האירופאי ה 7-של הארגון האירופאי לניתוח התנהגות
( (EABAבשטוקהולם ,שבדיה ובו הוצגו שני פרויקטים מרכזיים שהינם פרי עבודה חינוכית-קלינית
שנעשתה במתי"א חולון-אזור .מנתחות ההתנהגות מהמתי"א ומחנכת מבית ספר "ניב" אשר הציגו
את עבודותיהן חולקות רשמים מהכנס הבינלאומי .להמשך קריאה
מיזם אייפדים בגני החינוך המיוחד
במחצית שנת הלימודים החולפת הושק במתי"א חולון-אזור מיזם תקשוב ובו שולב האייפד בתהליכי
למידה בגני הילדים לח"מ במטרה לייצר ולקדם למידה חווייתית ומשמעותית .צוותי החינוך בגנים
אשר היו שותפים למיזם זה מספרים על תהליך שילוב האייפד בעבודתם וחשיבותו בהשגת המטרות
שהוצבו .להמשך קריאה
מחויבות אישית בתיכון איילון
פרויקט המחויבות האישית מהווה נדבך בדרך לעצמאות ולהתבגרות ומעודד את התלמידים לעשייה
ותרומה לקהילה .עבור התלמידים עם קשיי התקשורת בתיכון חוויה זו הייתה משמעותית במיוחד
ולוותה על ידי המרפאה בעיסוק אשר סייעה לתלמידים בבחירת מקום המתאים לכישוריהם
הספציפיים והציגה את ההתאמות הספציפיות הנדרשות לכל תלמיד במסגרת אליה הגיעה .להמשך
קריאה

מן השטח
לומדים מהצלחות

שיפור מיומנויות למידה ועידוד תקשורת חיובית בין תלמידים
בעקבות תלונות של מחנכת כיתה בחינוך הרגיל ,שהכיתה "תוססת" מאוד מבחינה חברתית
ולתלמידים רבים מתוכה היו קשיים לימודיים ואישיים אשר יחד הקשו על הריכוז שלהם במהלך
השיעור ,נבנתה תכנית לשיפור מיומנויות למידה ועידוד תקשורת חיובית בין התלמידים .את הפעלת
התכנית ליוותה מנתחת התנהגות אשר מתארת את עיקרי התכנית והשפעתה.
להמשך קריאה
בכיף לכיתה א' -קבוצת מוכנות לכיתה א' בגן לכיש
בגן לכיש ,המכיל ילדים המאובחנים עם  ,C.Pהקים הצוות החינוכי והטיפולי ,בחשיבה משותפת,
קבוצת מוכנות לכיתה א' במטרה לאפשר לילדים את ההכנה הטובה ביותר לצורך קליטתם במסגרת
הבית ספרית .מנהלת הגן ושותפיה לעבודה החינוכית מספרים על התהליך המשמעותי שנעשה עם
ילדי הגן .להמשך קריאה

למצוא אי של שקט בים סוער -טיפול בילד עם קשיי התנהגות דרך תראפיה בדרמה
מטפלת בדרמה מספרת על תהליך טיפול שנעשה עם ילד בן  5עם קשיי התנהגות ומתארת את
השלבים שעבר .השלבים כללו סקרנות ,בדיקת גבולות והפגנת תוקפנות ,דרך בניית אינטימיות ועד
למציאת החדר כמקום מוגן בו הוא יכול להרגיש מוצלח וראוי להתפעלות .להמשך קריאה
פארק למידה חווייתי ללימוד הקריאה עם שיטת "העננים"
מחנכת כיתת חינוך מיוחד בבית ספר שנקר נחשפה לדרך חדשנית וחווייתית ללימוד הקריאה -שיטת
"עננים" ומאז היא מלמדת את תלמידיה באמצעות פארק חוויתי של אותיות ,מילים וצלילים ,המעניק
גירויים אינטלקטואליים ורגשיים הגורמים לילדים הזדהות והנאה .להמשך קריאה
פורימון בחט"ב איילון
תלמידי כיתה ח' בחט"ב איילון ,המאובחנים עם קשיי תקשורת ,שיתפו פעולה עם תלמידי כיתת
המחוננים בשכבה זו ,במטרה לשפר ולהגביר את האינטראקציה בינם לבין תלמידי השכבה האחרים.
ביחד הם תכננו פעילות משותפת לקראת פורים אותה הפעילו בקרב תלמידי כיתה ג' בבית ספר
"הס" .להמשך קריאה

תאריכים חשובים
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

הגשת תל"א

עד ה15.11.2014 -

מפגש עירוני

27/1/2015

ישיבות בין מקצועיות

עד ה31/1/2015 -

הערכה מעצבת בשילוב ובכיתות הח"מ

הכנה לוועדות השמה/זכאות דורנר -תשע"ו

עד ה15/3/2015 -

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

ועדות שילוב

עד ה15/5/2015 -

סיום ועדות שילוב בבתיה"ס וקביעת זכאות
לתמיכה מסוג סייעת

עד ה31/5/2015 -

סיום ועדות שילוב גנ"י

עד ה15/5/2015 -

סיום ועדות השמה לבתיה"ס

עד ה31/5/2015 -

סיום ועדות השמה בגנ"י

ועדות השמה/זכאות דורנר לשנה"ל תשע"ו

הגשת מיפויים בחינוך הלשוני למתי"א

עד ה31/5/2015 -

הסבר
סיום כתיבת תכניות אישיות לתלמידי
החינוך המיוחד

מפגש עירוני אמצע שנה

חדש על המדף
אתיקה בחינוך המיוחד /גולדנברג ג'ודי

 86רעיונות טיפול ואסטרטגיות לארגז הכלים הטיפולי /ג'ודית ,א .בלמונט

טיפול קוגניטיבי התנהגותי /ג'ודית ס .בק

לנסוק לגבהים חדשים של תקשורת ולמידה בילדים עם אוטיזם /קרול ל .ספירס,

ויקי ל .טרנר

טכניקות טיפול קוגניטיביות בילדים ובמתבגרים /רוברט ד .פרידברג,
ג'סיקה מ .מקלור ,ג'ולין הילווג גרסיה

מבוגרים עם הפרעת קשב וריכוז -פתרונות פשוטים להתמודדות /ד"ר סטפני מולטון סארקיס

חדש על המדף

הנע כדי לתקשר -משחקים ופעילויות עבור הילד שלכם עם האוטיזם /סימון גריפין ,דיאן
סנדלר

היצירה -לב הטיפול /עורך :ד"ר רונן ברגר

לילד שלי יש אוטיזם .מה עושים עכשיו?  10צעדים ראשונים /סוזן לארסון קידס

קשקוש מקושקש -על ילד חריג והפחדים של הוריו /נוגה אלגום

אמא מתגלגלת /בת חן בן-זיקרי

מרד הספרות -ללמוד חשבון קצת אחרת

כתבות ומאמרים
ברשת
התסמונת ש"מתחפשת" להפרעת קשב

מבעד לחלון האבחון :בין אבחון לטיפול רגשי בילדים הסובלים מהפרעת קשב
וריכוז – ADHD

חמש סיבות לשימוש בווידאו כמודל להקניית מיומנויות יום יום

התכנית שמעניקה תקווה לסטודנטים אוטיסטים בדרום

ממש לא בדאון -מסלול מיוחד לבעלי תסמונת דאון באוניברסיטת בר-אילן

האני שבמראה והקבוצה שמראה

קישורים לאתרים
שימושיים

ברכות ואיחולים
לפורשים לגמלאות
יעל אמיתי ווינר  -מדריכת מתי"א
ירדנה רודוי  -מאבחנת דידקטית ,מתי"א
משה ורשבסקי  -ק .תקשורת גן נחשון
ליאורה פריאל  -מחנכת ,בי"ס ארן

טלי טלמור – מנהלת גן נחשון
מירה לנדאו – מנהלת גן ירדן
ליוויה פסטרנק – ק .תקשורת גן יעלון,
ובי"ס התבור

תודה על תרומתכם רבת השנים וברכת המשך דרך צלחה

ליולדות ובני ביתם
מורן כהן  -הרצוג
רעות בנד  -איילון
יסמין לסג' -איילון
ספיר אאלוף  -ארן
מיטל אדוט  -גולדה
ליאת כהן רוקח  -הרצוג
לילך קטיף  -גן יהב
הדר זיידמן  -גן קורן
דגנית שמיע  -גן שחק
עומר בן ארי  -גני שקד
נתנאלה שייח  -גן אדמון

לינור בז'רנו-קוניאר  -אמירים
גל קובל  -בן גוריון
רונה הורן  -בן גוריון
אורלי פסטינגר  -דינור
מעיין בורגר  -התבור
עדי פוקס  -כצנלסון
אוריה וולס  -ניב
יעל יהב  -ניצנים
הדס ניסנוביץ  -שז"ר
לירז גליק  -שז"ר
נווית צדקה  -שנקר
ענת שניג  -רביבים
תמר כהן לביא  -מתי"א חולון

מזל טוב להצטרפותו של הרך הנולד למשפחה

לנישאים ולנישאות:
גליה לבנון  -המגינים
עינת טל  -בן גוריון
ולריה אמורמין  -בן גוריון הילה אשר  -שז"ר
אורטל וייס  -שנקר
דנה גולן  -דינור
הילה שאבי  -שער האריות
דנה טהורי  -הס
אפרת בורוכובסקי  -הייטק היי
נוגה גוזלן  -התבור
רעות מטלון  -התבור

הילה סנדלר  -חט"ב אלון
טאי להבי  -חט"ב אלון
אורי יוגב  -גן אדמון
הילה סירוטה  -גן יהב
איריס שיינס  -גן ירדן
דניאל לרנפלד  -גן ארנון

מיטב הברכות והאיחולים בהיכנסכם בברית הנישואין

גלריית תמונות
מאירועים במתי"א

גלריית תמונות
מאירועים במתי"א

מרכז תמיכה יישובי אזורי

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

אורלי אללוף
מנהלת מתי"א

נובמבר  ,2014תשע"ה

פקס03-5580848 :

נורית פרי
מפקחת חינוך מיוחד

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

