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 !הקול קוראברוכים הבאים למשפחת         

 

כל  םשהצטרפתם אלינו. רצינו קוד ם: אנחנו מאוד שמחימהות ואבות יקריםיא

שתדעו לאן הגעתם, ולספר לכם קצת עלינו, או כמו שאנחנו אוהבים לכתוב: 

 ��" התחילאיך הקול "

יחידות בגרות בבית ספר  5-עדי שגב, אשת תיאטרון וחינוך, הקימה מגמת תיאטרון ל 2007בשנת 

המגמה מתקשים בקריאה. תגלית זו,  תיכון שבאזור מנשה. עדי גילתה להפתעתה שכמחצית מתלמידי

המומחים,  לדברי י,הצטרפה ל"בשורה" האישית שבנה הצעיר אדם, אז תלמיד כיתה ד', אובחן כדיסלקט

 ...לא יהיה מסוגל לקרוא לעולםיתכן ו

יחידות טקסט קצרות, אשר התאפיינו בתוכן  יצרה עדידורת מוטיבציה לתיקון המצב, כשהיא ח          

תיעדה את את הקריאה, עדי תרגל באמצעותן בנה  -חושית -עלה רבובמתודולוגיה של תרגול והפ מעניין

עבורו "גלגלי  שימשלבין הטקסטים שכתבה  שנוצר בינושהחיבור הרגשי בחינה וה התקדמותו

ואף הדביק את הפער  ,הילד ש"לא יקרא לעולם", למד לקרואהנאה ובריכוז. וכך, לתרגול קריאה ב עזר"

הצלחה פרטית זו עודדה את עדי ליישם את השיטה גם על תלמידיה בתיכון, אשר  .חבריו לכיתהעם 

 !שיפרו עד מהרה את קריאתם

שמועות על מנהלת המגמה שפיצחה את קשיי הקריאה של תלמידיה הגיעו לאוזניו של מנהל          

, אשר החליט לממן פיילוט בו ישתתפו במשרד החינוךהיחידה לאומנויות במנהל לחינוך התיישבותי 

לפתח את המתודולוגיה העומדת מאחורי  עולים חדשים מאתיופיה. הצלחת הפיילוט הובילה את עדי

את השיטה בעשרות מוסדות  החלה להעביר השתלמויות למנחות, המיישמות ל קורא ומשםת הקושיט

 .חינוך ברחבי הארץ

 :עלינו במדיות הדיגיטליות )הקליקו על התמונות למטה(לקרוא אתם מוזמנים 

   

 

 

 

 

 

 

 

https://youtu.be/7te8TWJZEIk
https://youtu.be/7te8TWJZEIk
https://www.hakolkore.com/
https://youtu.be/xmlgmFT7xf4
https://youtu.be/7te8TWJZEIk
https://www.facebook.com/HakolkoreAdiSegev
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. אנחנו מבקשים שתמלאו את הטופס על מנת להתחיל את הטיפול אנחנו זקוקים למספר פרטים

ווטסאפ בו להחזיר לנו את הטופס המלא והחתום מצורף למייל, או בצילום להמופיע בעמוד הבא. תוכ

 . 054-8007900למספר הטלפון של רוברטו: 

 תודה ובהצלחה

 עדי ורוברטו
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 2017-2018טופס הרשמה  –בית הקול קורא פרדס חנה 

 

 ____מייל: _______________ ______  __________    נייד: _____________________שם האם: ___________

 ____   מייל: _________________________    נייד: _______________________שם האב: ______________

 שם הילדה/הילד:____________   כיתה: ____

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ________________________   תאריך: ______:   _____מה(י)חת אתי והבנתי את הטופסקר

 

Icons from The Noun Project  

Puzzle pieces by Juan Pablo Amorocho D., Reading by Adriano Emerick, Reading by Gerald Wildmoser 

 דקות למפגש(.  60ילדים,  4עד  2מפגשים קבוצתיים )

 )אפשרות לתשלומים(. למחצית שלמה לחודש, משולם מראש ₪  650המחיר 

 דקות למפגש(.  50מפגשים יחידניים )

 )אפשרות לתשלומים(.  לפי תיאום עם עדיב"כרטיסייה"  למפגש,₪  300המחיר 

דקות(, מפגש הכרות קצר להתנסות, ולהתאמת תכנים ומשחקים  30-תאמה )כמפגש ה

 ₪.  120עלות  להמשך טיפול.

 תשלומים.ב: מזומן, צ'קים או כרטיס אשראי אמצעי תשלום

 בהעברה בנקאית או מזומן. למשלמים בתשלום אחד מראש הנחהתינתן 

 לכל חודש. 10", עם סימון "קרוס למוטב בלבד", לתאריך דע עוד חינוך בע'מ: לפקודת "צ'קים

 קבלה תונפק אוטומטית.. דרך קישור מאובטח : תשלום עצמאיכרטיס אשראי

 .447123, לחשבון 568: דע עוד חינוך בע'מ, בנק הפועלים, סניף פרטים להעברה בנקאית

 במידה והמפגש מבוטל מיוזמתנו, יתואם מועד חדש או יוחזר תשלום למפגש המדובר.

 : אנא קראו בתשומת לב -היעדרויות על ביטולים וה

ניתן להודיע על  על ביטול מפגש. אחרת נצטרך לחייבו. שעות מראש 48יש להודיע מפגשים יחידניים: 

 .חודשים. מעבר לזה, נצטרך לחייב את המפגש 3היעדרות למפגש אחד כל 

 תשלום על היעדרות ממפגש קבוצתי. לצערנו לא נוכל להחזירמפגשים קבוצתיים: 

על מערכות  ואישי המבוסס: הקריאה היא תהליך קוגניטיבי מורכב משך הזמן לטיפול בקשיי הקריאה

 נוירולוגיות שונות כגון ראיה, שמיעה, זיכרון לטווח קצר, מצב רגשי ועוד. 

  על מנת להגיע לרמת הקריאה הרצויה. מספר המפגשים הדרושמהו  כן לא ניתן לדעתכפועל יוצא מ

פגישת  לכל ילד יש זמן התפתחות וצמיחה, אנחנו ניידע אתכם במהלך הטיפול ובמידת הצורך נתאם

 הורים לליווי התהליך. 


