
צוותי חינוך יקרים,
מוגש לכם גיליון חודש מרץ.  בכל גיליון תהיינה המלצות

לעשייה בגן בתחום ההכלה והשתלבות. 
בחודש זה  נסיים את הליך הוועדות, בדיקה ואיסוף של

כל הטפסים,  החתמת המפקחות , סריקה והעלאת
הטפסים למערכת המיחשוב של המתי"א ולפורטל.

יש למסור העתק להורי התלמיד/ה.
 
 
 
 
 
 
 
 

מילוי שאלוני הפניה, החתמת המפקחת ווההורים,
מתן עותק של השאלון להורים. 

מילוי שאלון רמת תפקוד (ראמ"ה) מקוון לוועדת
זכאות ואפיון.(במידה ויש צורך)
 הכנת המסמכים הרלוונטיים: 

שאלון הפנייה, שאלון מיצוי הליכים, תוצאות
בדיקות שמיעה וראיה, שאלון הורים, מסמכים

קבילים) הגשת השאלונים לדיון הצוות הרב
מקצועי במתי"א. באחריות:  מנהלת הגן 
שותפים: גננת מובילה ,מדריכה פדגוגית,

 יועצת הגן ופסיכולוג/ית הגן

דרך הלב
מידעון הכלה והשתלבות
אגף הגיל הרך מחוז חיפה
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ניהול צוות גן עם ילדים הזכאים לשירותי
חינוך מיוחדים-מרץ

הכלה בגן הטרוגני-מרץ

צוותים חינוכיים, מוזמנים לשתף
בפעילויות ורעיונות בתחום הכלה

והשתלבות בגנכם
מדריכה מחוזית:

אסנת שורץ:  0523822430

תלמידים המקבלים תמיכה מסל מוסדי, אשר התכנית
האישית לא הביאה להתקדמות המצופה ועולה צורך

בתמיכות נוספות, בהחלטה משותפת עם ההורים ניתן
להפנות לוועדת זכאות ואפיון לבחינת זכאות לסל

אישי. יש להגיש טופס הפנייה לוועדת
זכאות ואפיון.

מעבר לכיתה א'- יש לקיים דיון בוועדה
מתוקף חוק גם אם לתלמיד יש זכאות בתוקף:

- תלמיד עם המלצה לתמיכה מסל אישי ש להפנות
לוועדת זכאות ואפיון . שאלון ההפניה בפורטל שער
- תלמיד עם המלצה לתמיכה מסל מוסד יש להפנות

לדיון בצוות רב מקצועי בביתהספר הקולט.
 באחריות : מנהלת הגן

שותפים: צוות חינוכי תומך
הערה:  באחריות ההורים להעביר לכיתה א

לכל חברותינו וחברינו
המוסלמים, 

לקראת  חג הרמדאן 
נאחל לכן/ם

ולמשפחותיכן/כם 
חג מבורך ושמח

מה אני 
יכול להיות.?

אריה וג'ירפה..

מסכה עם גבולות ספרים מתחפשים

"..חג פורים, חג פורים, חג גדול.." 
גם לילדים?.....

חג פורים בפתח ולקראת החג  אנחנו מרגישות/ים  בגנים שיש שינוי
בהתנהגות הילדים בגן(בלי הכללה) , אנחנו חוות את הילדים קולניים
יותר, תזזיתיים יותר ,רגישים יותר, ואנחנו מבינות.ים שיש קשר
להכנות לחג.  הפסיכולוג יונתן קושניר מדגיש שפחדים וחרדות הינן
תופעות נפוצות בילדות. אצל רוב הילדים ונחשבות לתופעה
התפתחותית נורמלית, מתונה וחולפת במהלך הזמן, וחג פורים, מקצין
את הפחדים והחרדות ההתפתחותיים הללו.  בגן אנו פוגשות/שים את
ההתנהגויות שיכולות להעיד על קיומם של פחדים אלו כיוון שביום
אחד מופיעות המפלצות והגיבורים מהחלומות והדמיון. בשלב בו
ילדים מתקשים להבדיל בין דמיון למציאות קשה להם להבין מתי
מדובר בילד מחופש ומתי במכשפה מסוכנת. יש ילדים ששבירת השגרה
בצורה קיצונית שכזאת מאיימת עליהם. לגננת יש פתאום מסכה
ובגדים שונים והחברים לגן נעלמו ובמקומם מופיעים מפלצות, גיבורי
על וחיות מאיימות. שבירת שיגרה כזאת, ובלי הכנה יכולה ליצור פחד

ובלבול.
היו קשובות/קשובים לאוכלוסיית הגן, תווכו לילדים  עפי היכרותכן/כם

עמם, אפשרו לילדים להביע את 
רגשותיהם וצרו פעילויות התרמה  בגן..

 מצורפים רעיונות לעיבוד החוויה 
הרגשית לקראת החג
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