גן השמש הזורחת

מרכזי שירות

מת”י  -מרכז תמיכה ישובי
גוף מקצועי בפיקוח משרד החינוך הנותן מענה חינוכי טיפולי לתלמידים בעלי צרכים
מיוחדים .מת"י מוביל ומפעיל את תכניות השילוב ומקצה במסגרת הגנים ,שעות שילוב
לטיפולים פרא-רפואיים וגננות משלבות ,חלקם מתקיימים בגנים וחלקם במת”י.
מנהלת מת”י :הגב’ נורית טרביטש
רח' האחים סולימן  ,7טל03-9513288 .
רכזת שילוב בגיל הרך במת”י :הגב’ ניבה לוין
טל ,03-9527716 .פקס03-9618432 .
ועדת שילוב לגיל הרך
ועדת השילוב קובעת מדיניות יישובית לטיפול בתלמידים בעלי צרכים מיוחדים,
המשולבים במסגרת הגן .הוועדה מתכנסת אחת לשישה שבועות לדיון בסוגיות שילוב.
ועדת השילוב לגיל הרך ,קובעת זכאותו של תלמיד הגן ביישוב לקבלת שירותים חינוכיים
טיפוליים בגן חובה.
יו”ר הוועדה :מפקחת כוללת גב’ אורנה פז
מכללת הורים
"הילד לא רוצה ללכת לגן?"" ,הילד מדבר אלי בחוצפה ,איך אני מגיב?"" ,הילד מתבייש,
איך אני מעלה את הביטחון והדימוי העצמי שלו?"
מכללת הורים בעיריית ראשון לציון מציעה להורים הדרכה וייעוץ ללא תשלום:
דלת פתוחה ,הרצאות ,פורום הורים באתר העירייהwww.rishonlezion.muni.il :
באתר ועד הורים עירוניwww.horim-rishon.muni.il :
סדנאות בנושאים :הגיל הרך ,אימהות ותינוקות ,תאומים ושלישיות ,לקראת כיתה א’.
מנהלת אגף הורות ומשפחה :הגב' ליליאן ללום
טלLylianel@rishonlezion.muni.il | 03-9547303 ,03-9547442 .
שפ”ח  -שירות פסיכולוגי חינוכי
השפ”ח שותף פעיל בהפעלת תכניות לטיפוח אקלים רגשי וחברתי בגן.
יום פתוח להורים לייעוץ והדרכה  איתור ליקויים התפתחותיים (מוטוריים ,שפתיים
והתנהגותיים)  לכל גן חובה פסיכולוג העומד לרשות מנהלת גן הילדים וההורים להדרכה,
ייעוץ ,הערכה והתערבויות טיפוליות  מתן מענה ,תמיכה וסיוע במצבי חירום.
ממלאת מקום מנהלת שפ”ח :גב’ ג׳ולי וקנין
מנהלת יחידת הגיל הרך בשפ"ח :גב' מרתה בבור-זביאנסקי
טל ,03-9407700 .פקס03-9662077 .
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גן אור

מרכזי שירות

היחידה לקידום הגיל הרך
המטרה העיקרית היא לתת התייחסות מקצועית לילדים בשלב מוקדם בהתפתחותם.
הכוונה ליצור תשתית מערכתית שתאתר ,תטפל ותקדם ילדים בגני .4-3
סל השרותים כולל:
התייחסות לאירועי אלימות והתנהגויות חריגות בגן ,הדרכה לגננת בהקשר להתנהגות
ילדים ,מתן מענה לפניות בנושא חירום ,בניית תכנית התערבות בשיתוף מנהלת הגן
וההורים עבור ילדים ספציפים וסדנא לגננות בנושאים התנהגותיים.
הסיוע לילדים ולהוריהם ניתן באמצעות פנייה למנהלת הגן.
שפ”מ  -שירות פסיכולוגי משלים בתשלום
• הדרכה להורים/למשפחות
• הערכה התפתחותית במעברים ובכלל
• הדרכה לגננות (גני ילדים פרטיים)
• תצפיות בילדים והפעלת תכניות התערבות
• הרצאות להורים בנושאים הקשורים בהתפתחות הילד
• סדנאות להורים בנושאים שונים
• אבחון פסיכולוגי התפתחותי
• אבחון פסיכולוגי (הדלגה ועוד)
• התערבות טיפולית לילדים שהתנסו בטראומה ()PTSD
השירות ניתן ע”י פסיכולוגים מוכרים בפיקוח מקצועי-עירוני.
רחוב אושה  ,18מרכז קהילה קריית גנים
טל03-9627943 .
באחריות מינהל החינוך ,השירות הפסיכולוגי החינוכי והחברה העירונית ראשל”צ
לתרבות ,ספורט ונופש
גן נרקיס מ

לך הביצה
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