
צוותי חינוך יקרים,
מוגש לכם גיליון חודש פברואר.  בכל גיליון תהיינה
המלצות לעשייה בגן בתחום ההכלה והשתלבות.

בחודש זה ,  נעצור לרגע,ונתבונן על כל מה שנעשה בגן,
נראה אייך הזרעים שטמנו מתחילת השנה, נבטו ואיזה

פירות כבר ניתן לראות  בגן . נבדוק מה לשימור מה
לשיפור ומה עוד ניתן , לשנות להאיר ולקדם בגן .ונבחר

את השותפים שיכולים לתמוך  אותנו בתהליך.     
 
 
 
 
 
 
 
 

דרך הלב
מידעון הכלה והשתלבות
אגף הגיל הרך מחוז חיפה

שבט-אדר תשפ"ג 
גיליון מספר 6

نشرة معلومات في الدمج

واإلحتواء قسم الطفولة 

קול קורא לתחרות
סלט הישראלי שלי

הגיע למשרד החינוך

הערכה מעצבת
זימון הצוות החינוכי לשיחה מקדימה

לשם בחינת התוכנית והתקדמות הילד.
קיום שיחה עם ההורים
באחריות: מנהלת הגן

שותפים: צוות חינוכי תומך, פסיכולוג/ית
הגן או יועצת בהתאם לצורך

ניהול צוות גן עם ילדים הזכאים לשירותי
חינוך מיוחדים-פברואר

 
מעקב אחר יישום תכנית ההתערבות

במידה וההתקדמות אינה מספקת
הגשת שמות הילדים המופנים לוועדת

זכאות ואפיון למפקחת או למי
מטעמה.

יש לשקול הפניה לוועדות 
מתוקף חוק: צוות רב-מקצועי או ועדת זכאות

ואפיון.
באחריות: מנהלת הגן

שותפים:פסיכולוג/ית הגן יועצת הגן

הכלה בגן הטרוגני-פברואר 

 עדיין ניתן להצטרף 

גננות משתפות מהעשייה בגן
גננת:אורלי ולינסקי

גן :רימון קיבוץ רמת יוחנן
מפקחת: ברוריה שחר

"..השנה הצטרפתי לתחרות הארצית "הסלט הישראלי שלי".
חשוב לציין שהתהליך בנושא גידול ירקות התחיל עוד בתחילת
שנת הלימודים בהקמת גינת הירק. כמו כן, כבוד לזולת, קבלת

השונה, הקשבה לאחר, הכרות עם מגוון הקבוצות המרכיבות את
החברה הישראלית,- אלה הערכים המרכזיים המועברים בגן

שלנו מאז ומתמיד".
 

ממני אלייך.....                                                      
 לקראת הוועדות 

מילוי הטפסים הסתיים, ואנחנו עם  הפנים קדימה
לקראת התכנסות הוועדות.

כהכנה לוועדה הכיני לך תיקיה ובה כל הצילומים של
מסמכי הוועדה,  מסמך המתאר את הילד, את
החוזקות שלו, את האתגרים שלו, את התהליך

שנעשה בגן עם ההורים ובקהילה. העזרי בהגדים
ובתוצאות המיפוי, מהכלי תצפית דיגיטלי כדיי לתאר

את הילד . כך  תגיעי  מוכנה, נינוחה ומקצועית.
                                                               בהצלחה

צוותים חינוכיים, מוזמנים לשתף
בפעילויות ורעיונות בתחום הכלה

והשתלבות בגנכם
מדריכה מחוזית:

אסנת שורץ:  0523822430
 

https://www.canva.com/design/DAFLVzNOOls/edit
https://meyda.education.gov.il/files/PreSchool/salatisraeli.pdf

