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צילמה: דליה פרוידנברג

כתב: אריה לבנה

והיה בענני ענן...

והיה עת מי מבול יגאו,
ועת שמים חשכים,
ועת תהום גועשת
הנה בתוך התוהו
נתתי לכם קשת.

 
והיתה לכם לאות,

לעבר, ולהווה,
ולשנים באות

כי לעת משברים 
ולעת שואות,

לעת חברו יחדיו,
מעינות תהום

עם ארובות מרום - 
 

כי מאחורי כל זה
ומעליו

נצבת קרן אור נצחי
ומבקשת

שיותן לה רק לפרוץ
עם בשורת הקשת.



הודעותהודעות
ועדכוניםועדכונים



מתרגשים לשתף שהאגרת החדשה לקראת שבוע הגלישה תשפ"ג
עלתה לאתר שפ"ינט!  האגרת כוללת מגוון רחב של תכנים: שיעורי

הכ"חות שבדרך (בהתאמה לגילאים ולחברות) ושיעורים בנושא
אבטחת מידע וסייבר להעברה בכיתות, שיעורים שפותחו ע"י מינהל

חברה ונוער, הרצאות מקוונות של מומחים, מצגת להכשרת צוותי
חינוך, חומרי הסברה ופעילויות עם הורים, מידע אודות 105 ועוד.

שבוע גלישה בטוחה

https://meyda.education.gov.il/files/shefi/glishabetuha/Shvua_Glisha_2023/Igeret_Lehafaza.pdf


https://drive.google.com/file/d/168uU3ThXAxsZo3jjdkzOtqy1rbWVqWnI/view?usp=sharing




נוהל חל"ת ושבתון

לקריאת המסמך לחצו:

https://drive.google.com/file/d/1IhErTspMB04iKMEHC-cxuYN5hdLUf0l4/view?usp=drivesdk


ההמלצהההמלצה
השבועיתהשבועית

חינוך מיוחד
חינוך מיוחד

מחוז חיפה
מחוז חיפה

האתרהאתר

לחצו

היכנסו לאתר חינוך מיוחד במחוז חיפה

https://edu.gov.il/machoz/haifa/pedagogy/Pages/supervision-special-education.aspx


צוותי חינוךצוותי חינוך
משתפיםמשתפים



התלמידים נהנו משלל תחנות מרתקות שחיברו אותם באופן מהנה
לחשבון כגון: מצא את המאה, מצנח מספרים עולים, חבילת המאה,

אפיית מספרים, מגדלי כוסות, שרשרת מ100 בייגלה, כתרים ומדליות
ושלל הפעלות והפתעות. הזדמנות לומר תודה לכל הצוות המדהים של

ביה"ס שהפעיל את התחנות וליווה את התלמידים, כל הכבוד.

 "יום המאה" בביה"ס אדנים יסודי 
בהובלת אביגיל שמחי רכזת מתמטיקה.



מפקחת מארחת.
ורדה לבנה מארחת את המפקחות ואת השותפים מהיורים, המתיא,

וההדרכה בביס חמ"ד אבן גבירול.



יום עיון מחוזי בנושא אוריינות ושפה

יום עיון מחוזי בנושא אוריינות ושפה. בהשתתפות כלל מפקחי המחוז
ומניפת ההדרכה.

בחלק מהיום ניפגשנו מפקחות הח"מ, יו"רים, מדריכת הכלה
והשתלבות ומדריכות מחוזיות בח"מ - צוות שפה וקלינאות תקשורת.



טורניר כדורגל עם בית ספר פסגת אמיר
בתיכון רננים

בהובלת: מורי ספורט- אשר שער וערין מחאמיד

אנו מאמינים כי לעיסוק בספורט ישנו פן חיובי משמעותי אשר מקדם
תהליכים מיטיבים בקרב תלמידינו. על כן, בית הספר שם לעצמו

למטרה להרבות באירועים ספורטיביים. ביום חמישי האחרון התקיים
אצלנו אירוע מסוג זה, בו שני בתי ספר: רננים ופסגת אמיר, שיחקו זה
מול זה בטורניר כדורגל. הייתה אווירה ספורטיבית, חיובית ומכבדת.

התקיימו 4 משחקים, ובסיומם חולקו גביעים לזוכים. נוצר חיבור
משמעותי אשר בוודאי וימשיך להתקיים באירועים דומים לאלו.



היום הגיעו מתנדבים ממחלקת חממות-חקון בהובלת מוניר מחברת
נטפים.

המתנדבים הקימו גינה וקיר ירוק ביחד עם תלמידי כתות שחף חווה.
הגינה כללה צמחי תבלין, צמחי נוי וצמחי פרי וירק. התלמידים שיתפו

פעולה יחד עם המתנדבים בצביעת הבאר ושתילת השתילים. 
המתנדבים הקימו מערכת השקייה אוטומטית המתאימה את עצמה

לימי גשם.
מטרת הגינה, מעבר ליופי ולאקולוגיה, היא לטפח אצל התלמידים

תחושת מסוגלות, שיתוף פעולה, עבודת צוות ואחריות אישית. 
עד סוף השנה התלמידים ימשיכו לטפח את הגינה, ובתקווה להוסיף

גם ספסלי קק"ל על מנת להפוך את הפינה לנגישה יותר
 

הקמת גינת ירק בבית הספר
בבית ספר אדנים בהובלת שחף רופא



שוחחנו על אילן רמון ז"ל שהיה האסטרונאוט הראשון שטס לחלל,
למדנו על מהו חלל? מיהו אסטרונאוט? מהי מעבורת? מהם כוכבי

לכת? וכל תלמיד בחר את כוכב הלכת שהוא הכי מתחבר אליו והציג
אותו בפני הכיתה .

שבוע החלל בכיתה ד4, בית ספר נעורים
בהובלת המחנכת מור ותומכת ההוראה לאה



ביקור הנהלת החינוך הדתי בעיר חריש.
צוות המובילות של מרחבי הלמידה  ממתיא שלהבת.

כיתות חמ הפועלות  בישוב חריש במודל של מרחבי למידה פתוחים.

פעילות בית ספרית לט"ו בשבט - תיכון רננים

השנה, בשל מזג האוויר הסוער, ציינו את ט"ו בשבט בתוך כותלי בית
הספר, ופעילויות חוץ שתוכננו, נידחו לימים בהירים יותר. נערך חידון בית

ספרי, בו התחרו הכיתות ביניהן.
חולקו פירות יבשים כמנהג המסורת, וכמובן ביום קריר וסוער שכזה

התלמידים נהנו גם מתה חם.



פרויקט שנתי-רוקדים עם חברים
בית ספר גל אור

בהובלת: אופירה מילר (גל אור) ואוראל בן ברוך (הרב תחומי)

בפרויקט הנפלא הזה, המתקיים כבר מספר שנים, משתתפות תלמידות
מגמת המחול בבית הספר הרב תחומי בחדרה יחד עם קבוצת תלמידים

מבית ספרנו. 
מטרת הפרויקט היא לאפשר היכרות וחברות בין קבוצות התלמידים

והתנסות יחד בתנועה משותפת במרחב הנעים של החדר הרב חושי. את
הפרויקט מובילות אוראל המורה למחול של בית הספר הרב תחומי

ואופירה המטפלת בתנועה של בית ספר גל אור אשר מנסות יחד לחבר
ולתווך בין המשתתפים תוך כדי תנועה.

בע"ה בסוף השנה צפויים משתתפי הפרויקט 'רוקדים עם חברים'
להעלות מופע משותף המשקף את התהליך אשר עברו יחדיו. 



מפגש חדר מורים בית ספר רונה רמון חריש -
הכרות עם שרותי המתי"א

מתי"א שלהבת

בבית ספר רונה רמון התקיים מפגש חדר מורים עם  הצוות החינוכי
שמטרתו היתה היכרות מקרוב עם המתי"א -  משמעותו וחשיבותו. 

 המפגש החל במשחק קהוט שהעבירו מדריכות המתיא בבית הספר.
המשחק גרם לתחרותיות, צחוק ושובבות (השאלות  היו בנוגע לתפקיד
המתי"א) לאחר מכן בעזרת ליווי מצגת, הסבירו המדריכות את הנושא
באופן מורחב ומדוייק  ניכר היה כי הנושא היה משמעותי וחשוב, נשאלו

שאלות יפות וענייניות והצוות הביע עניין והודה על המפגש. 



בבית ספרינו החלה מסורת נפלאה של ביקור בגני ילדים. תחילה
הגענו בחג החנוכה כחלק מפרוייקט 'להדליק את האור', שעיקר

מטרתו היא להרבות בטוב. מהחיבור הנפלא שנוצר, החלטנו להמשיך
במפגשים, ולקראת ט"ו בשבט הגענו בשנית לגנים בהם היינו,

להעביר פעילות לקראת ט"ו בשבט.
היו מפגשים מרגשים, מעניינים, מלמדים ומחממים את הלב,

התלמידים וילדי הגן יצאו מהמפגש מרוצים ושמחים.

פרוייקט בגנים- ביקור תלמידי תיכון רננים בגנים ופעילות לקראת
ט"ו בשבט בתיכון רננים



"אני הבמאי של חיי"- כיתה מהסרטים.
במסגרת הפעילות הילדים צפו בקטעי סרטי דגל עם מסרים משמעותיים.

(לאורך כל המחצית נעשתה למידה בעקבות צפייה בסרטים).
בתחילת השנה כל תלמיד כתב את " הסרט שלי לשנה החדשה".

לסיום המחצית חוזרים להתבוננות ותהליכי רפלקציה לטובת המחצית הבאה.

אני הבמאי של חיי - בית ספר עלומים, כיתה ה' ח"מ
 מחנכת הכיתה: שמרית פדל



שבוע השפה בחינוך המיוחד





ח"מ בחינוך המיוחדח"מ בחינוך המיוחד
מגזין החינוך המיוחד, מחוז חיפה

עשייה חינוכיתעשייה חינוכית
לימודיתלימודית
חברתיתחברתית

בעלון החינוך המיוחד של מחוז חיפה.בעלון החינוך המיוחד של מחוז חיפה.

מזמינים אתכם לפרסםמזמינים אתכם לפרסם

edu.journal11@gmail.com

על מנת לשלוח כתבה לפרסום בעלון,

יש למלא את הפורמט המצורף

ולשלוח את הקובץ לכתובת המייל:

https://docs.google.com/presentation/d/1TwXyos9uL40Q0NLyyB7J5FJFrNR7a0a2/edit?usp=sharing&ouid=117868556968090048647&rtpof=true&sd=true


ההמלצהההמלצה
השבועיתהשבועית

ח"מ בחינוך המיוחדח"מ בחינוך המיוחד

מוזמנים לשתף 
בהמלצה למשחק, אתר, פעילות או כל כלי לימודי 

 שכדאי שגם אנשי חינוך נוספים יכירו...

את ההמלצה יש לשלוח למייל:
edu.journal11@gmail.com

פינת ההמלצה השבועית 
בעלון יוצאת לדרך!



בברכה,

דליה צפניה, ורדה לבנה, דוברת עיני,

אימאן מחאג'נה ולילך ברנס מאור


