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לראשונה בעיר ייפ־
$TS1$ייפתח$TS1$
המיוחד

גן

המיועדלילדים על

רצף

החינוך

האוטיזם ,שער כה היולומדים
לעיר .בנוסף ,ייפתח בעיר גן משולב
שישלב ביןילדי החינוך המיוחדלביןילדי
החינוךהרגיל.
״מדובר בבשורה מאודגדולה ברמת השרון,
שמבשרת על שינוי כיוון מוחלט של העי־
$TS1$העידייה$TS1$,
עידייה $DN2$,אחרי שניםשילדי העירבעלי הצרכים
דייה,
לנסוע לכל מיני מקו־
$TS1$מקומות$TS1$
המיוחדים היו צריכים
ובכלל" ,אמר ראש
$מקומות $DN2$ברחבי גוש דן ,השרון
מות
בגנים

מחוץ

חדש,

העירייה ,אבי גרובר.
הגן

התקשורתי

החדשיכלול שמונהילדים

בגילאי
של הקמת מסגרות מתאימות עבורםושילובם
$DN2$טיפולים $DN2$נוסף ,כאשר ברמת השרון נעשתה התק־
$TS1$התקשרות$TS1$
לים
מתפיסה
מוקם ליד גןילדיםממלכתי ,כחלק
בקהילה.
$DN2$התקשרות $DN2$ראשונית עם עמותתאלו״ט.
שרות
כוללת שלשילובילדי הגן כקבוצה וכפרטים
״מעולם לא היה בעיר גןלילדים על הספק־
$TS1$הספקטרום$TS1$
במקביל ,ייפתח בעיר גם גןמשולב ,המספק
עםילדים מהחינוךהרגיל.
האוטיסטי׳ /אומרת אחת האימהות שב־
$TS1$שבקבוצה$TS1$,
טרום
$DN2$הספקטרום$DN2$
אפשרות לתמיכהבילדיםבעלי עיכוב הת־
$TS1$התפתחותי$TS1$,
תקשורתיים מיועדיםלילדיםגילאי
גנים
$DN2$שבקבוצה$DN2$,אביגיל דר .״בגן החדש יינתןלילדים
ולקויי
פתחותי,
קבוצה,
תקשורתית
שנים ,אשר אובחנו עם לקות
3-6
$DN2$התפתחותי $DN2$,עיכוב שפתי,לקויי שמיעה
גם סלטיפולים שלאלו״ט,שיכלול את כל
במסגרתהרגילה ,על פי
ראייה ,המשולבים
) .גנים אלו מאפש־
$TS1$מאפשרים$TS1$
PDD
(על רצף האוטיזם,
הפרא-רפואייםשלילדים יש זכות
הטיפולים
החלטתה של ועדתהשילוב המוסדית.
טיפולים רב תחומיים ,כגון
מאפשרים$DN2$לילדים לקבל
רים
לקבלם .בנוסף ,הגן יהיה צמודלגן של החינוך
החדשים נפתחו לא מעט בשל מאבק
הגנים
תקשורת ,ריפוי בעיסוק וכדומה,
קלינאות
קומץ אימהותלילדים הממלכתי ,כך שחלקמהילדיםיוכלו להשת־
$TS1$להשתלב$TS1$
קבוצת״הלביאות״
כמו גםטיפולים פרא-רפואיים ,הניתנים על
$DN2$להשתלב $DN2$בו בימים ובשעות מסוימים .המסקנהשלנו
לב
שדרשו
בעלי צרכים מיוחדים ברמת השרון,
ידי משרד החינוך .בחלק מגניםאלו מתבצעת
אפשר״.
היא:
כשרשות מקומית רוצה
לקרם אתהילדים המיוחדים בעיר ,גם בהיבט
התקשרות עם עמותות המעניקות סל טיפו־
$TS1$טיפולים$TS1$
טרום-טרום חובה וטרום חובה ,והוא

