בעקבות תיקון  11לחוק החנ"מ ותהליכי איתור תלמידים כבד"ש וחרשים במערכת החינוך חל השנה גידול
בסלי השעות ולכן שמחנו לקלוט לסגל המרכז הטיפולי עוד מורים וקלינאי תקשורת חדשים.
כל איש מקצוע חדש שנקלט אצלנו עומד בקריטריונים שהציב משרד החינוך ועבר תהליכי אישור ע"י הפיקוח
על החינוך המיוחד ואגף כוח אדם במחוז .בשל הגדלת הסגל חשוב לי לרענן מנהגים ונהלים ישנים ,שאולי
חלקם נשכחו וגם לעדכן בנהלים חדשים .מעת לעת אשלח רענון ועדכון בכל שיידרש .העבודה שלנו במרכז
הטיפולי היא עבודה שיתופית מול מעגלי הדרכה וגורמים במערכת החינוך והקהילה ולכן זו הזדמנות להזמין
כל אחד ואחת מכם לשאול שאלות ,לבקש הבהרות ולהתייעץ .בבקשה קראו בתשומת לב!
דרכי פנייה בתחום המינהלתי :מזכירת המרכז הטיפולי ,ליאורה קובי ,מטפלת בכל הקשור לדיווחי סוף
חודש ,היעדרויות ,טפסי נסיעות ,מסמכים הקשורים לגזברות ולכוח אדם ,העברת בדיקות שמיעה ומסמכים
של תלמידים .מייל ליאורה ,maztveria@gmail.com :פקס .04-6712328
דיווח על היעדרויות וימי מחלה :המרכז הטיפולי הוא ארגון מפוזר ולכן מושתת על אמון ועל אחריות של כל
עובדיו .היותנו עובדי הוראה המעניקים מענה לתלמידים עם צרכים מיוחדים מוסיפה על כתפינו אחריות
מקצועית ,מסירות ומחוייבות .לעובדי הוראה מהמרכז הטיפולי אין מילוי מקום ,לכן כשאתם נעדרים תלמידיכם
נפסדים .אנא השתדלו להמעיט בהיעדרויות ולשמור על הבריאות.
חיסוני שפעת – מומלץ!
דרכי פנייה בתחום פדגוגי וטיפולי  :כל סגל המרכז הטיפולי מחולק לאיזורים גיאוגרפיים ובהתאם לכך
למעגלי הדרכה .מעגל ההדרכה כולל רכזת איזורית ,קלינאית תקשורת איזורית ויועצת מגזרית .בנוסף לכך
מוקדשת הדרכה ייעודית לגיל גן ע"י רכזות הגנים בכל מגזר .כל איש צוות מוזמן להפנות שאלות בכל תחום
לכל אחת מהדמויות הללו ישירות במייל או בטלפון.
במידה והשאלה או הבקשה להתייעצות הופנתה למומחה תחום שאינו מתאים ,יופנה איש המקצוע לגורם
המתאים.
רכזת איזורית/רכזת גיל גן – תחומי למידה ,הדרכה כללית ,קשרי עבודה עם השותפים בבתי הספר ,קידום
וועדות וכו'.
קלינאית איזורית – תחומי שמיעה והשלכותיה ,שיקום שמיעה וכו'.
יועצת מגזרית – תחומים רגשיים ,תקשורת עם אנשי צוות והורים ,סוגיות אישיות ,סוגיות בתחום
האלימות/הטרדה מינית/חשד לאובדנות/הזנחה וכדומה.
בנוסף לכך המורים החדשים יקבלו פנייה מהיועצת באופן יזום.
מומחיות בתחום החברתי – "קול הנתינה" וקבוצות חברתיות – מרגלית קריב ושרה שחאדה.
שלוחות לימודי העשרה – אפרת כהן.
תקשוב ולמידה מרחוק – טלי אילני ואסנת שחף.
נושאים נוספים שבהם יש לנו מומחים כמו :התאמות במבחני בגרות ,אנגלית ,מתמטיקה ,מאגר חומרי הוראה,
אייפד ועוד – הרכזות האיזוריות ידאגו להפנות אתכם לאיש המקצוע המתאים.
בכל מקרה ובכל עניין ניתן לפנות ישירות גם אליי ,דלתי פתוחה לכל פנייה – .lakash.tzafon@gmail.com
נורית יפה למעלה פרטי התקשרות lakash.tzafon@gmail.com 04-671-6274
המרכז החינוכי-טיפולי לתלמידים כבדי שמיעה וחירשים רחוב טרומפלדור שיכון ב' ת.ד 812 .טבריה
מיקוד 14230 :הסניף פתוח בימים שני ,שלישי ורביעי .יום רביעי פעילות לקבוצה הבוגרת .הפעילות מתקיימת
מ  .16:30 – 13:00תפריט ניווט טפסים להורדה מאמרים

