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שלום לכולכם,
 

בשבוע החולף אירעה רעידת אדמה קשה ביותר שבה כעשרים וחמש אלף איש קיפחו את חייהם
ורבבות שנותרו בלא קורת גג בתורכיה ובסוריה. אדוותיו של רעש האדמה הורגשו גם כאן בארץ לאורך
השבוע. צוותי חילוץ מישראל נרתמו לסייע ובשדה החינוכי שלנו עלו מיד קולות ומראות של אמפתיה

ותמיכה בהם.
בד בבד הוציא משרד החינוך מסמך המלצות למנהלי בתי הספר להתמודדות עם שאלות וחששות של

תלמידים, בו גם אפשרות לפנות למוקד טלפוני של השירות הפסיכולוגי-ייעוצי של משרד החינוך.
מערכת החינוך במחוז מתרגלת על בסיס שוטף התמודדות עם תרחיש של רעידת אדמה כדי להקנות

לתלמידים ולצוותי החינוך כלים להתמודדות נכונה ולהבטיח את מוכנות המערכת למצבים כאלו.
בתפילה לשלום העם התורכי והסורי ובתקווה לימים טובים.

 
במעבר חד, אתמול, הגיעה לסיומה המחצית הראשונה לשנת הלימודים תשפ"ג. במרבית מוסדות
החינוך במחוז חולקו תעודות הערכה לתלמידים – מחצית ראשונה. התעודה למעשה היא שיקוף או

משוב של שלב ביניים בתהליך מתמשך. תעודות אומנם מעידות על הישגים בשלב הנוכחי, אך השאלה
האמיתית היא כיצד התלמידים בוחרים לפרש את התעודה? לפיכך, חלוקת תעודות במוסדות החינוך

היא הזדמנות מצוינת לשיח מצמיח עם התלמידים, לחיזוק החוזקות ושיפור האתגרים הלימודיים.
נדרשת כאן רגישות, הכלה ואמפתיה של הצוותים החינוכיים לעידוד התלמידים להמשך העמקת

הלימודים ופיתוח המיומנויות האקדמיות, החברתיות והאישיות לכל תלמיד ותלמידה.
 

סיום מחצית היא הזדמנות טובה להודות למנהלי מוסדות החינוך, לצוותים החינוכיים ולגננות על
מסירות, מאמץ והשקעה לקידום מערכת החינוך המחוזית. בתקופה הקרובה נמשיך את הדיאלוג

במחוז עם חברי הנהלת המחוז והמפקחים אודות התעודה כמשוב ללמידה מצמיחה, הערכה מסכמת
אל מול הערכה מעצבת, קשר בין הורים –תלמיד – בית ספר ועוד.

 
בשבוע הקרוב נמשיך לקיים במערכת החינוך המחוזית את השבוע הלאומי לגלישה בטוחה ברשת -

העומד השנה בסימן "מתחברים על בטוח". רשת האינטרנט משמשת זירה התפתחותית מרכזית בחיי
ילדים ובני נוער רבים בישראל. מה שהתחיל בשנת 2011 כ"יום הגלישה הבטוחה" התרחב ל"שבוע

לאומי" בשנת 2014. היום, בשנת 2023, מעטים הם התלמידים והתלמידות שמשתמשים במושג
"לגלוש ברשת". היום הם אומרים בפשטות "אני ברשת". המעבר בין המושגים מייצג מעבר תודעתי,

ממצב של להיות "אורח" שגולש פנימה, למצב של "נוכחות".
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הרשת, עבור התלמידים, היא מקור לידע, למידע, ללמידה ולשפע הזדמנויות. היא מקום של הנאה,
תרבות והצצה לעולם הרחב. הרשת, מבחינתם, זירה חברתית דומיננטית שקובעת סכמות התנהגות,

דפוסי שיח ומיצוב חברתי. להיות ברשת, עבורם, זה להיות במגע יומיומי עם העולם שמקיף אותם. יחד
עם זאת, להיות ברשת פירושו גם להיות מול מסך, בלי קשר עין פיזי עם זולת, בלי קשר עין עם

הסביבה. להיות ברשת פירושו לשוחח בלי לדבר, לדבר בהתכתבות או להתכתב בסמלים. להיות ברשת
זה להיות במגע עם העולם בלי להיות במגע אתו.

 
במסגרת "אקדמיה כיתה" הוקלטו שידורים - העוסקים בחיזוק נורמות וערכים של גלישה בטוחה בעת

השימוש ברשת. התלמידים יכולים לרכוש כלים לשמירה על הפרטיות של ה"אני" והאחר לצד ידע
ומיומנויות להתמודדות במקרה של פגיעה, תוך מתן דגש על תקשורת חיובית ומכבדת, פיתוח חוסן,

מניעת מקרי פגיעה ומצבי סיכון.
 

בנוסף, נקיים גם מערך שיעורים בנושא אבטחת מידע ברשת, ומפגשים מקוונים עם מומחים בתחומים
שונים, בשיתוף המטה הלאומי להגנה על ילדים ברשת- מוקד 105.

 
מצ"ב היפר קישור: אקדמיה ברשת - שבוע גלישה בטוחה - המרחב הפדגוגי במשרד החינוך.

 
http://pop.education.gov.il/sherutey-tiksuv-bachinuch/academya-areshet/cycle-of-

the-year/national-safe-browsing-week/#.Y92fYyaaEuM.whatsapp
 

הגברת המוגנות ברשת היא מיעדיה הבולטים של מערכת החינוך, ובכוונתנו להמשיך ולפעול למיגור
תופעות האלימות ברשת, ולציוד התלמידים בכישורי החיים הנדרשים להתמודדות עם אתגרי המרחב

המקוון.
 

אנו בעיצומו של תהליך הערכה האישי של כל מפקח ועובד במחוז עם הממונה שלו. תהליך הערכת
העובדים הינו כלי ניהולי, חשוב לעובד, למנהל ולארגון. כפועל יוצא, קיימת חשיבות רבה לטיבו של

המהלך ואמון המנהלים והעובדים בו. מדובר בצעד חשוב לשימור ושיפור של השירותיות המקצועית
שלנו למען קהילת המחוז. כל אחד מהממונים קיבל במייל את רשימת העובדים שאותם הוא מעריך,

התהליך יסתיים באמצע חודש מרץ. אני רואה במהלך זה חלון הזדמנויות לשיח, למשוב ערכי, מקצועי
המקדם את המוערך והמעריך. פרטים נוספים ניתן לפנות אל שירלי שטרר, מנהלת משאבי אנוש

במחוז וצוותה.  אודה על טיפולכם הדחוף בנושא.
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פעילויות נוספות בלוח הגאנט המחוזי:
 

פיתוח מקצועי והדרכה:  שבוע ההדרכה המחוזי – ביום ראשון, ה-12.2.23, יפתח שבוע ההדרכה
המחוזי בסימן הדרכה מאמנת בפתיחה חגיגית והרצאה שלי. במהלך השבוע כ - 900 מדריכים

ומדריכות ישתתפו במגוון סדנאות והרצאות העוסקות בממדי ההדרכה, כלים, מיומנויות ועוד. עוד
יכבדו בנוכחותם מנהלת אגף עובדי הוראה במטה, הגב׳ דליה פרץ, מפקחת המחוז, הגב׳ סיגל כהן

והמפקחת על הפיתוח המקצועי וההדרכה הגב׳ זיוה רון וכלל המפקחים. במהלך השבוע יתקיימו מעל
30 סדנאות במגוון נושאים ובזיקה להדרכה מאמנת.  שבוע זה הינו מהלך ייחודי ופורץ דרך של מחוז

חיפה. בהצלחה למערך ההדרכה ושבוע מעצים לכלל מדריכי מחוז חיפה.
 

אמנות בסימן הנושא השנתי -מנהיגים את הדרך 75 שנה למדינת ישראל -  הזמנה להשתתפות
בתערוכה. באמנות נתמקד בחשיפה, העמקה וחקר של אמנים ישראלים שיצירתם עוסקת בדמותו של
דוד בן גוריון כאדם כמנהיג וכמיתוס בהלימה ל"רעיונות הגדולים": אדם, זמן ומרחב. בתי"ס מוזמנים

להירשם לתהליך ולתערוכה דרך המורות לאמנות והמדריכה המחוזית של אמנות עד התאריך ה-
28.2.2023. בחודש יוני תתקיים בימת תוצרים חגיגית.

 
אקדמיה כיתה: במסגרת תכנית אקדמיה כיתה הסטודנטים להוראה מובילים יוזמות ייחודיות בבתי

הספר. החודש החלו להציג את היוזמות במסגרת מפגשים משותפים. בהצלחה.
 

ברצוני להודות לזיווה רון המפקחת על הפיתוח המקצועי וההדרכה וצוותה על ארגון והובלת שבוע
ההדרכה  במחוז חיפה המהווה מודל למחוזות אחרים.

 
מנהלי מובילי קמ"ה: ביום ראשון, בתאריך ה- 12.2.2023, יתקיים יום למידה למנהלי קמ"ה (קהילת
מנהלי המחוז) בנושא: קהילות ומה שביניהן. קהילת קמ"ה תעמיק באתגרי ההובלה של הקהילות. 

 תתנסה בכלים להובלת והצמחת קהילת עמיתים, תשמע הרצאה על קהילות כמנוע להגשמת יעדים
ותנהל דיאלוג עם המפקחים על הזדמנויות ואתגרים בהיותם חלק מקהילה (קמ"ה) ומובילי קהילה

(מנהלים עמיתים) במחוז. 
 

אנו שמחים לארח את מנהלי הקהילה העמיתים  לקחת  חלק מהיום הפורה והמעצים.
 

ברצוני להודות לסיגל כהן, מפקחת המחוז וצוותה על ארגון והובלת קהילת קמ"ה המחוזית.
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אגף לחינוך ילדים ונוער בסיכון: כיתות שח"ר ומעני שח"ר - מדריכי כיתות שח"ר ילוו וידריכו גם השבוע
את רכזי שח"ר וצוותי בתי הספר, בתהליך בחירת התלמידים לכיתות שח"ר לשנה"ל תשפ"ד, לקראת

הגשת ה"קול קורא" בנושא.
 

ביום שלישי, בתאריך, ה- 14.2.2023, יתקיימו מפגשים של לאה ווגסטף, המפקחת, ממונת שח"ר
המחוזית ומתאמת אגף לחינוך ילדים ונוער בסיכון, עם מנהלי בתי הספר, רכזי שח"ר והמדריכה

המרכזת את תחום הכיתות בחברה הערבית במטרה לקיים שיח והיוועצות לגבי בחירת התלמידים
לכיתות באופן מיטבי ומדויק.

 
ביום שני, בתאריך ה-13.2.2023, יתקיים מרתון הגשת דו"חות ביצוע של תכניות 360 אשר  מלוות
בליווי פדגוגי של האגף. מנהלי התכניות ברשויות יציגו את אופן ניצול התקציב לשליש זה. ובנוסף,

יתקיים מפגש נוסף של מחנכי כיתות תל"מ בפסג"ה חיפה, במסגרת הפיתוח המקצועי. מחנכי תל"מ
הינם הדמות המרכזית של מענה זה, לילדים ונוער בסיכון בחט"ב. מעטפת הליווי המחוזית של

המחנכים כוללת גם הדרכה אישית בתוך המסגרת הבית ספרית וגם מפגשים קבוצתיים במסגרת
הפיתוח המקצועי.

 
ביום חמישי, בתאריך ה-16.2.2023 יתקיים סטאטוס  במטה אגף א לחינוך ילדים ונוער בסיכון, בו יציגו

מפקחות האגף במחוז את נתוני המחוז בפני מנהל האגף מטרות, יעדים ואתגרים.
 

המחלקה לביקור סדיר: ביום ראשון, בתאריך ה – 12.2.2023, תקיים מפקחת הביקור הסדיר וצוות
ההדרכה ישיבת סטטוס משותפת לרשויות בנימינה גבעת עדה ואור עקיבא. שתי הרשויות, הנמצאות
בקרבה גיאוגרפית, מתמודדות עם אתגרים שונים ובעלות מענים ייחודיים שנבנו והותאמו בכל ישוב

לילדים ונוער בסיכון. מטרת הישיבה לצד הצגת נתונים, מגמות ברמה יישובית, וסוגיות פרט היא
למידת עמיתים והפרייה הדדית. ישיבת הסטטוס תתקיים ביחידה המשותפת לביקור הסדיר וקידום

נוער בבנימינה, שאף היא פועלת בדגם יחודי במחוז, המאפשר שיתוף פעולה מלא ותקשורת שוטפת
בין קצינות הביקור הסדיר וצוות קידום נוער, וכמו כן קשר אישי עם בני הנוער ביחידה על בסיס יום יומי

על מנת להגביר את ההתמדה ולמנוע נשירת תלמידים ממוסדות החינוך.
 
 
 

בנוסף, השבוע ביום רביעי, בתאריך ה- 15/2/23 תתקיים הרצאה לקציני הביקור הסדיר בנושא "כתות
פוגעניות בישראל". ההרצאה תועבר על ידי הגב' רחל ליכשטנשטיין - מנכ"לית המרכז לנפגעי כתות

בישראל. ההרצאה נועדה להעלות את המודעות ולהרחיב את הידע בנושא זה, תופעה המוכרת הן
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 בקרב בני  נוער הנמצאים בסיכון ומשפחותיהם, המועדים לחבור לכתות אלו בפרט והן בקרב החברה
הישראלית ככלל.

 
חינוך מיוחד: מפקח מארח בחינוך המיוחד. בשבוע החולף, התקיים ביקור של מפקחות החינוך המיוחד

באשכול גנים אלמג'ד. וזאת במסגרת "מפקחת מארחת" בחינוך המיוחד. צוותי החינוך נחשפו
לעבודת  צוות האשכול עם תלמידים צעירים ומורכבים . עבודה חינוכית ערכית ויצירתית בשילוב

יוזמות וחדשנות פורצת דרך. ישר כח על האירוח המקצועי והמעשיר.
 

בנוסף, השבוע התקיים פורום ח"מ. מנהיגות תלמידים ומועצות תלמידים מבתי ספר לחינוך מיוחד 
 מתכנסים ופועלים במשותף כחלק מהמנהיגות הצעירה במחוז. יישר כח למדריכת מינהל חברה ונוער

בחינוך המיוחד.
 

חינוך ערבי: כל בתי הספר ברשות אום אל פחם ובתמיכת הרשות יוצאים לדרך משותפת שמטרתה
הטמעת הבריאות בכל מוסדות החינוך בלווי משרד הבריאות והחינוך. ביום ראשון, בתאריך ה-

12.2.2023, יפגשו כל מנהלי  בתי הספר בעיר  לתכנון, חשיבה ובניית תכנית משותפת. המפגש יכלול 
 חשיפת נתוני משרד הבריאות, שיתוף בחקר שיתקיים בשני בתי ספר ביישוב, חיזוק המחויבות

המנהלים ומובילי הבריאות בבתי הספר להובלת התהליך. תודות ובהצלחה.
 

חינוך ממלכתי דתי: מחר, יום ראשון ה- 12.2.2023 נתחיל ברישום תלמידים למפגש קמפוס וירטואלי
חמ"ד שיתקיים בסוף החודש.

 
קמפוס חמ"ד הינו מרחב למידה וירטואלי מחוזי חדשני לחטיבות הביניים של חמ"ד חיפה. תכנית
הקמפוס הינה תכנית הנותנת הזדמנות ללמוד תכנים שאינם כלולים בתוכנית הלימודים השוטפת

ופותחת עבור התלמידים צוהר לקבל ידע ומיומנויות בתחומי עניין מגוונים שמכוונים אל פיתוח
האישיות, כישורי החיים ומקצועות העתיד. אחד מהכלים החשובים כדי להכשיר את התלמידים לעולם

של אי ודאות היא היכולת לבחור. דרך הקמפוס ניתנת האפשרות לתלמידים לבחור ללמוד קורסים
עפ"י תחומי העניין שלהם.

 
 
 

כאמור, אנו נערכים לקראת "מפגש פנים אל פנים" – שבו במהלך יום שיא יפגשו כל תלמידי הקמפוס
במפגש עם המורים וצוות הנהלת הקמפוס. במפגש יינתנו תעודות הצטיינות לתלמידים מצטיינים,

פעילות ODT והתקיימו שיעורים פנים אל פנים עם
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המורים. בנוסף, יתקיים ההפנינג סיום מחצית ויריד תוצרים מול כל תלמידי הקמפוס, המורים, ההורים
ואנשי חינוך.

 
היפר קישור לאתר  הקמפוס:

 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdsY7ghi8SB8sfvWifRttcM_AmGiAdS3TrD7

vKyw6fOfhLUtw/viewform
 

היפר קישור לרישום  המפגש
 
-

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdsY7ghi8SB8sfvWifRttcM_AmGiAdS3TrD7
vKyw6fOfhLUtw/viewform

 
מינהל חברה ונוער: אנו נערכים לקראת "שבוע המעשים הטובים" ( שיתקיים במהלך חודש מרץ )
מהלך זה מתקיים בארץ בהובלת עמותת "רוח טובה". שבוע המעשים הטובים מתקיים מידי שנה

לעלות את ערכי הנתינה וההתנדבות לראש סדר הציבורי. בתי הספר ותנועות נוער במחוז בהובלת
הרכזות החברתיות יקיימו פעילויות התנדבות למען הקהילה, כגון: צביעת מוסדות רווחה ובתים של

קשישים, אומרים תודה לעובדי הניקיון, והבישול בבית תמחויי, הכנת עציצים לקשישים, חלוקת עוגות
ומשלוחי פירות, טיפוח גינות קהילתיות, ניקוי החופים, אגרות ברכה לילדים מאושפזים בבתי חולים

ועוד.
 

גם קהילת מחוז חיפה החליטה השנה להצטרך לאתגר ה-FAMING#  לעודד אנשים לשתף בסיפורים
ובמסרים חיוביים ולפרגן לאחרים, בתוך כך, צוותי חינוך מבתי ספר אחד למשנהו יפרגנו זה לזה.

לאורך כל השבוע צוות הניו מדיה של המחוז יעמוד לרשות מוסדות החינוך ויפרסם יוזמות ופעילויות
ייחודיות ברשתות החברתיות והאתר של המחוז. פרטים נוספים ניתן לפנות לעינב יניב שוורץ, מנהלת

מינהל חברה נוער וצוותה.
 

מועצת הנוער המחוזית: כחלק משיחות שהנני מקיים עם קהילת המחוז. ביום שני הקרוב, בתאריך ה-
13.2.2023, אפגש עם נציגי מועצת הנוער המחוזית. שם נקיים דיון אודות פעולות שבני הנוער

מבקשים לקדם לטובת תלמידי המחוז.
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ועדת פרס מחוזי – במוסדות חינוך: מחוז חיפה במשרד החינוך הגיש השנה מועמדותן של שלוש
רשויות לפרס חינוך יישובי ארצי לשנת 2022: באקה, כפר קרע וזיכרון יעקב ושלושה מוסדות חינוך:

בית ספר יסודי – "הגורן", בחדרה, בית ספר יסודי, "אלוואדי" בגיסר האל זרקא ובית ספר המקיף דתי
"לוינסון" בקרית ים.  

 
מדי שנה מגיש המחוז את הרשויות ומוסדות חינוך שעשו כברת דרך משמעותית בתחום החינוך. בתוך
כך, תסייר השבוע הוועדה הארצית, ביום ראשון, בתאריך ה- 12.2.2023, בבית הספר הגורן בחדרה.

 
ביקור ועדת פרס החינוך במוסדות החינוך וברשויות מהווה גאווה מחוזית ענקית. תודה לעינב יניב

שוורץ, יו"ר ועדת הפרס המחוזי על הובלת פרס החינוך במחוז ולפיקוח הכולל על העשייה החינוכית
ולאחל למנהלי בתי הספר וצוותי החינוך בהצלחה.

 
פיתוח מקצועי לסגל המנהלי במחוז: כחלק מהתכנית לפיתוח מקצועי לעובדי מינהל נקבעו ימי

השראה שבהם מוזמנים מרצים מתחומי עניין מגוונים להרצאות על אירועים מרתקים, להם זיקה
למנהיגות והובלה בארגונים שונים. השבוע ביום חמישי, יתקיים יום  פיתוח מקצועי נוסף לעובדי

המחוז. תודה לחיים יעקב, סגן מנהל המינהל  וצוותו על הובלת היום ובהצלחה.
 
 
 

חופשת חג אלאסראא ואלמעראג: אני מבקש לאחל לבני הדת המוסלמית חג שמח לכם ולבני ביתכם.
קהילות בתי הספר וגני הילדים בחברה הערבית יהיו בחופשה בימים שבת וראשון:  18-19.2.2023. חג

שמח.
 

תודה לכל שותפינו לעשייה המחוזית !
 

בברכת שבוע טוב ומבורך
 

ד"ר סער הראל
 

מנהל המחוז



הודעותהודעות
ועדכוניםועדכונים



שלום רב לכולם! 
מצ"ב כרטיס מידע אשר מרכז ומנגיש את כלל ההנחיות וסרטוני

ההסברה לאנשים עם מוגבלויות בעת רעידת אדמה (פקע"ר
ומשטרת ישראל, ועדת היגוי הבין משרדית לרעא"ד ) 

"מוכנים בשגרה מוגנים בחירום "

לחצו

https://drive.google.com/file/d/1ItqMTCpoOCLQTR6VheN37Iho5rUEmVjc/view?usp=sharing


על רקע רעידות האדמה האחרונות  ( 6-8.2.2023)   
 

נבקש לרענן שוב ולהבהיר את הנחיות פקע''ר - התנהגות בעת
רעידת אדמה בדגש על התנהגות בבניינים רבי קומות

 
סרטון הסברה התנהגות בעת רעא''ד  

 
לתשומת ליבכם ! הסרטון אינו מפרט את הכללים כפי שמופיעים

בקישורים הבאים, אי לכך אנו ממליצים לכם לקרא בעיון רב
(לרבות השאלות ותשובות)

 
בחירת מקום בטוח בעת רעידת אדמה 

(ובכלל זה פירוט להתנהגות בקומות הגבוהות, 3 ומעלה)
 

בחירת מקום בטוח בעת רעידת אדמה בשפה הערבית

https://www.youtube.com/watch?v=RSoxY7U7V2E&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=RSoxY7U7V2E&feature=youtu.be
https://www.oref.org.il/12846-19152-he/Pakar.aspx
https://www.oref.org.il/12846-19152-ar/Pakar.aspx


https://meyda.education.gov.il/files/Bitachon/earthquake-knowledge-base.pdf
https://meyda.education.gov.il/files/Bitachon/earthquake-knowledge-base.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=YcA5xLoKOSw


קישור לשאלון

https://mosdot.education.gov.il/content/teleprocessing/quest-coll-info
https://apps.education.gov.il/dbsnet/apps/forms/9774b0dd-6be1-4f17-84d8-d019cca84cac




ההמלצהההמלצה
השבועיתהשבועית

חינוך מיוחד
חינוך מיוחד

מחוז חיפה
מחוז חיפה

האתרהאתר

לחצו

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


ההמלצהההמלצה
השבועיתהשבועית

אתר האקדמיה ללשון העבריתאתר האקדמיה ללשון העברית

באתר האקדמיה ללשון העבריתבאתר האקדמיה ללשון העברית
ידע רב בנושא השפה העברית,ידע רב בנושא השפה העברית,
וכן משחקים מקוונים איכותיים.וכן משחקים מקוונים איכותיים.

https://hebrew-academy.org.il/


צוותי חינוךצוותי חינוך
משתפיםמשתפים



מהנעשה בחינוך המיוחד:
ביקור מנהל המחוז במתי"א חיפה.

השבוע התקיים ביקור של מנהל המחוז במתיא חיפה. במהלך הביקור
נחשף מנהל המחוז לעבודה הרחבה והמקצועית של המתיא והכיר את

מגוון היוזמות של המתיא הנותנות מענה לתלמידים בעלי צרכים מיוחדים,
להורים, לצוותי החינוך והסיוע ולכלל השותפים.

הביקור היה מאורגן, מרשים ושיקף מקצועיות ודיוק בעבודת החמ.
ישר כח למנהלת מתיא חיפה והצוות .

 
מפקח מארח בחינוך המיוחד.

ביום חמישי התקיים ביקור של מפקחות החינוך המיוחד באשכול גנים
אלמג'ד. וזאת במסגרת "מפקחת מארחת" בחינוך המיוחד. נחשפנו 

לעבודת  צוות האשכול עם תלמידים צעירים ומורכבים . עבודה חינוכית
ערכית ויצירתית בשילוב יוזמות וחדשנות פורצת דרך.

ישר כח לאימאן מחג'נה על האירוח המקצועי והמעשיר.
 

השבוע התקיים פורום ח"מ. מנהיגות תלמידים ומועצות תלמידים מבתי
ספר לחינוך מיוחד  מתכנסים ופועלים במשותף כחלק מהמנהיגות

הצעירה במחוז.
ישר כח לקרן מנור, מדריכת מינהל חברה ונוער בחינוך המיוחד.



ביקור  של מפקחות החמ באשכול גנים אלמג'ד



ביקור מנהל המחוז במתי"א חיפה







גם השנה הכנסת מציינת את יום הולדתה בט"ו בשבט, בפעילות
"הבית הפתוח" לציון 74 שנים לכינון הכנסת.  

 ההנהגה הצעירה של בית ספר "אדנים יסודי"  השתתפה בפעילות
מועצות התלמידים והנוער באירוע לציון יום הולדת לכנסת ישראל.

בפעילות השתתפו התלמידים בפאנל ח"כ בנושא חינוך.
 נחשפו לסיפורה האישי של שני רפיח ומירב שבירו בנושא שיוויון

זכויות לאנשים בעלי מוגבלויות בחברה הישראלית.
צפו במליאת הכנסת החגיגית לרגל חגיגת יום הולדתה של הכנסת.

אדנים יסודי בכנסת ישראל



ט"ו בשבט, חברות ואהבה
שתיל החברות

שיר בו הדובר עושה השוואה בין השתיל לבין החברות ומעביר מסר
מדהים לתלמידים: כמו שחשוב לטפח את השתיל, לדאוג לו ולשמור

עליו כך גם חשוב לטפח את החברות, לשמור עליה ולדאוג לחבר 
במהלך השיעור התלמידים תרגלו: 

 סוגי טקסטים , מבנה של שיר , חרוזים , הכללות , פרטים .
בסיום השיעור כל תלמיד כתב על העלה מהו חבר טוב בשבילו ויחד

יצרנו את שתיל החברות הכיתתי שלנו 

ט"ו בשבט בכיתה ד4, בית ספר נעורים



שילוב תלמידי "צליל ים" בבית הספר "אורים"

בהובלת: מנהלת בית הספר חגית שוסטיאל, מחנכת כיתה שלי
וקשטיין, מור אוחיון והילה שטרית רכזות חברתיות

שיתוף פעולה נוסף למען שילובם של ילדנו בקהילה המקסימה
שעוטפת אותנו.

תודה לבית ספר אורים בקרית ים על הפעילות המקסימה לכבוד ט'ו
בשבט, על הקבלה וההכלה .

תלמידנו צפו יחד עם תלמידי שכבות א'-ג' בטקס לכבוד חג טו
בשבט, למדו על קקל ועל חשיבות השתילה והמחזור. לאחר מכן,

הכינו עציצים מקושטים לכבוד החג.



"הנה ברוש, לבדו מול אש ומים.
הנה ברוש, לבדו עד השמיים.

ברוש, לבדו איתן.לו רק ניתן ואלמד
את דרכו של עץ אחד"

ביומיים האחרונים, חגגנו את יום הולדתו של האילן בבית ספרנו.
הילדים ערכו סדר טו בשבט בכיתותיהם וצפו בהצגה "אליעזר והגזר"

שהכינו והציגו- צוות כיתת חליל ומנדולינה. בנוסף, הילדים חוו את החג
דרך תחנות שונות שהפעילו צוות המטפלים הפרא רפואי המדהים

שלנו. תחנת משחקי טו בשבט לימודיים, תחנת חוויה בה אכלו פיתות
דרוזיות ומעגל מתופפים בו ניגנו ושרו שירי טו בשבט והכינו שקיות

תבלינים ("מיני בשמים") היישר מהגינה .

חגיגת טו בשבט בבית הספר צליל ים
בהובלת: מורות כיתות: חליל, מנדולינה, קסילופון, חיים מורה

לתאטרון, הצוות הפרא רפואי של ביה"ס.



ביקור מרגש ״באורט דפנה״ בקרית ביאליק, משלחת של עובדי חינוך,
ראש המחוז והעירייה מגאורגיה. בביקור חברי המשלחת הכירו את

החינוך המיוחד בבית הספר ואת כל הפעילויות ותוכניות החינוך
המיוחדות שמציע בית הספר עבור התלמידים התקשורתיים… המפגש

היה מכובד ומרגש מאוד, נמשיך לשמור על קשר למען פעילות
משותפת בעתיד.

 

אורט דפנה
מאת: אירן מזרחי- רכזת של הכיתות התקשורתיות באורט דפנה.



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. 

פרויקט שנתי-רוקדים עם חברים בגל אור

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



ט"ו בשבט הגיע, חג לאילנות, חג של צמיחה, חג התחלה חדשה, ראש
השנה לאילנות, נקבל באהבה רבה.. 

הנה הגיע  חג האילנות ותלמידי בית הספר חגגו לכל אורך השבוע ,
הילדים הכינו עוגה לכבוד חג האילנות ,בירכו את האילנות, דיברנו על

משמעות החג , טעמנו פירות שונים שקשורים לט"ו בשבט.  היה לנו
מספר פעילויות , פעילות חקלאות וחיבור לארץ, למרות מזג האוויר
בחוץ שתלנו עציצים אישיים לכבוד החג, העיקר שנחווה את החג.

פעילות חגיגית ומתוקה, הכנת עציץ אכיל משוקולד בגביע, יצירה יפה
וטעימה, כל ילד בחר לעצב את האילן שלו ולקח הביתה . 

הכנו סלט פירות מפירות העונה ופירות יבשים לפי טעמם של
התלמידים. וקינחנו בחידון מוזיקלי בנושא עצים, פירות, ירקות

ופרחים, התלמידים השתתפו בחידון וזכו בפרסים טעימים ומתוקים. 
 

ט"ו בשבט בבית ספר גן אור 



ביום שלישי ה7.2.2023 החליטו עדה עמר, אחת מתומכות ההוראה
בבית הספר, עם רונן ואפרת, שניים מילדיה, לפנק את תלמידי בית
הספר בפנקייק מהסרטים. הם גייסו את אסי כחלון מ"אדר אירועים

וקיטרינג" אשר תרם את המיכשור והכינו לכולם את הפנקייק המושלם! 
תודה רבה על היוזמה המבורכת!!!

מסיבת פנקייקים מטורפת בגל אור

סדר ט"ו בשבט בגל אור
בהובלת: חגית שטרסברג, נורית טבת, רנא זרנוקה הנדאוי 

ביום ראשון ה-5.2.23 התכנסנו כולנו בלובי בית הספר וערכנו
סדר ט"ו בשבט. נהננו משירי החג, שתינו 4 כוסות "יין" כנגד 4

עונות השנה, טעמנו פירות שונים, פגשנו את "גני" הבובה
שמלווה אותנו בשיעורי גינון והכנו שלטים עם שמות העצים

והפרחים שצומחים בבית ספרנו והופכים אותו ליפה.



לכבוד ט"ו בשבט הגיע כבוד הרב חזקי, יו"ר עמותת "מתנדבי חדרה",
יחד עם שוטרים ממשטרת ישראל לשמח את תלמידי בית הספר

בשירים וריקודים. בנוסף הם הביאו פירות יבשים שחולקו לתלמידים
ולצוות.



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


