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שלום לכולכם,
 

מחר, יום ראשון (ה- 1.1.2023 ) יתקיים טקס חילופי שרים במשרד החינוך. בשם מערכת
החינוך המחוזית, אני מבקש להודות לחה"כ ד"ר יפעת שאשא ביטון, שרת החינוך היוצאת על

ניהול המערכת בתקופה המאתגרת שידעה החברה בישראל לאחר מגפת הקורונה, ד"ר
שאשא ביטון, הביאה עימה ניסיון רב שנים בתחום החינוך, מומחיות ניהולית ופדגוגית,

תפיסות חדשניות, חדשנות חינוכית ויצירת שותפויות חוצות משרד. ומאחל הצלחה רבה  לשר
החינוך הנכנס חבר הכנסת מר יואב קיש ולשר במשרד החינוך חבר הכנסת מר חיים ביטון,

מערכת החינוך בישראל מצויה בתנופה ואנו משוכנעים שמערכת החינוך תמשיך לבסס
תשתית ראויה ולקדם באופן מיטבי את תלמידי ישראל להצלחות, להישגים ולהתמודדות עם

אתגרי המאה -21. בהצלחה !
 

השנה האזרחית 2023 תצא מחר לדרך. גם בשנה זו נמשיך במערכת החינוך במחוז חיפה
לפעול לקידום חינוך איכותי בקרב ילדי ותלמידי המחוז במטרה להזניק אותם קדימה. הדבר

ימשיך להיעשות באמצעות התכנית והמטרות של המשרד תוך התמקדות בצרכי המחוז
באמצעות תכנית העבודה המחוזית ובגיבוי משאבים תוספתיים רבים כגון: תקצוב תכניות

הגפ"ן, סבסוד חוגים במסגרת תכנית אתגרים, שיפור סביבות למידה, בינוי של מוסדות חינוך
נוספים מותאמים המאה ה- 21, תכנית התקשוב, שירותי הצהרונים, מסגרת בתי"ס בחופש,

השאלת ספרי לימוד ועוד.
 

נמשיך להטמיע את מטרות משרד החינוך ואת יעדי מחוז חיפה הכוללים:
 

חינוך חברתי ערכי - יינתן ביטוי נרחב לעיסוק במנהיגות, השותפות והאחדות, חזון וחיזוק
תחושת השייכות, מחובתנו, כאנשי חינוך, להעצים את ערך הסולידריות והערבות ההדדית,
וליצור יכולת לחיים משותפים לצד דעות ועמדות שונות ואף מנוגדות בין הזרמים השונים

שבחברה הישראלית וכל זאת מתוך ערכים של כבוד לאדם באשר הוא אדם, סובלנות,
הקשבה וקבלה. אנו רואים בחינוך ילדנו לאחריות חברתית ערכית אבן דרך להרחבת העשייה
למען החברה הישראלית כולה. בנוסף, ימשיך לשים דגש על החינוך הבלתי פורמלי תוך הכרה
בצורך להמשיך ולהגדיל את מספר בני הנוער הלוקחים חלק במעורבות החברתית ובפעולות

מנהיגויות הנוער בבתי הספר ובתנועות הנוער.
 

בנוסף, לאור משבר האקלים בכלל העולם והשמנת יתר בקרב ילדים, החלטנו במחוז לקדם
גם את הערך של שמירה על משאבי הטבע, אורח חיים בריא וספורט. יחד נפעל לשפר את
המודעות הבריאותית במערכת החינוך: בבתי הספר וגני הילדים להגביר את המוטיבציה

בריא חיים ואורח הרגלים לילדים ולהקנות גופנית לפעילות
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 לפעילות גופנית ולהקנות לילדים הרגלים ואורח חיים בריא.
 

קידום הישגים ושיפור תהליכי למידה - העלאת ההישגים הלימודים באמצעות דרכי הערכה
ומדידה מגוונים, מבחנים בינלאומיים, בחינות הבגרות, חלופות בהערכה וכו'. בנוסף, נתחיל
בהטמעת רפורמת הבגרויות במקצועות המח"ר עבור תלמידי כיתות י' במקצועות: מורשת,

חברה ורוח- היסטוריה, ספרות, אזרחות ותנ"ך. 
 

צמצום פערים וטיפול ממוקד בבתי ספר במיקוד - מתן מענים לימודיים במקצועות ליבה:
שפה, מתמטיקה, אנגלית ומדעים. המענים יכללו בין היתר, תגבורים לימודיים, מרכזי למידה

ומענים רגשיים חברתיים שיינתנו על ידי יועצים ופסיכולוגים חינוכיים.
 

התמקדות בשלב גיל ושיפור איכות ההוראה ואיכות השירות - פיתוח ההון האנושי תוך העמקת
ההתפתחות המקצועית של עובדי ההוראה והמנהלים, השבחת תהליכי קליטת מורים חדשים

והנגשת שירות איכותי ומיטבי.
 

קידום תרבות יזמית במוסדות החינוך – קידום תרבות יזמית במוסדות החינוך תוך שאיפה
להגדלת מספר בתי הספר פורצי הדרך הנשענים על תפיסה חינוכית שנועדה לייצר תלמיד

סקרן, חוקר ולומד עצמאי בעל מיומנויות המאה ה- 21.
 

אנו נמצאים בחופשת החורף בחברה הלא יהודית (בין התאריכים 24.12.2022 – 8.1.2023 )
תכנית "גני הילדים ובתי הספר של חופשת החנוכה והחורף" באה לתת מענה לפער הקיים
במשק הישראלי בין ימי החופשה של ההורים לבין ימי החופשה במערכת החינוך. התכנית
תפעל במשך חמישה ימי פעילות. במהלך החופשה התלמידים נהנים ממסגרת איכותית,

עשירה ומבוקרת.
 

השבוע, ביום שני, 2.1.2023 תצא לדרך תקופת בגרויות חורף 2023 ובמסגרתה תלמידים
(כיתות י"א' ו- י"ב) ייבחנו במגוון תחומי הדעת השונים. הבחינה הראשונה תתקיים ביום שני –

תלמוד ותושבע, בתאריכים ה- 9.1.2023, 10.1.2023 - בחינה באנגלית, בתאריכים ה-
16.1.2023, 17.1.2023 - בחינה במתמטיקה, בתאריך ה- 6.2.2023 תתקיים בחינת הבגרות
באזרחות. כחלק מתהליך ההתייעלות ומשמירה על איכות הסביבה, הוחלט שכל בתי הספר

יזינו באופן ממוחשב את הציונים מבתי הספר אל מערכות המשרד, ללא צורך בניירת
ובבירוקרטיה מיותר. בנוסף, במסגרת שיפור השרות, יבחנו התלמידים לקויי הלמידה,

הנבחנים בבחינה בספרות, היסטוריה ואזרחות, על גבי מחשב, לצורך ביצוע התאמות בדרכי
היבחנות, להלן הם זכאים. 
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 שמירה על טוהר הבחינות נמצאת בסדר עדיפות עליון של היערכות משרד החינוך לבחינות.
לשם כך, בבחינות הבגרות הוכנסו שיפורים טכנולוגיים  (כל הבחינות יישמרו בכספות ) על
מנת לייעל את מערך העברת הנתונים וההשגחה על הבחינות. חשיבות השמירה על טוהר
הבחינות תבוא לידי ביטוי באפס סובלנות לכל ניסיון של הטיית יושר והגינות ההיבחנות.

הפיקוח הכולל והפיקוח המקצועי עומדים לרשות המחנכים והרשויות בכל עת לעזרה וסיוע
במידת הצורך. ברצוני להודות לזלי מרון, מרכז הפיקוח בחינוך העל יסודי, למפקחים

הכוללים והמקצועיים ולמנהלי מוסדות החינוך במחוז על המאמצים ועל ההשקעה להצלחת
תלמידי מחוז חיפה בבחינות. נאחל הצלחה לכולם, לתלמידים הנבחנים ולצוותי ההוראה.

 
השבוע, יחל סבב שני, של התכנית "בית הספר להורים", תכנית המשרד להרחבת הידע

ומיומנויות עבור הורים בגיל הרך: בשנת הלימודים הנוכחית הוספנו עוד קבוצות, במסגרת
יישום התכנית "הדרך החדשה" והתכנית הלאומית לילדים ונוער בסיכון 360, התכנית "בית
ספר להורים" מעניקה להורים צעירים סדנאות מקצועיות, בחמישה מפגשים קבוצתיים בני

שעה וחצי, להרחבת כישוריהם ההוריים: התפתחות הילד, מיומנויות נדרשות בגיל הרך,
וכישורי חיים. התכנית מעניקה דגש מיוחד למשפחות עולים, בפרט ליוצאי אתיופיה, ואת

הסדנאות מעבירים פסיכולוגים שעובדים בשירות הפסיכולוגי חינוכי, יועצים חינוכיים, ומנחי
הורים בעלי הכשרה וניסיון בהנחיית סדנאות. במקביל, נעשית עבודה עם הילדים, במעונות

היום ובגני הילדים. בהצלחה !
 

בפתיחת השנה האזרחית החדשה, אני מבקש להביע את מלוא הערכתי ותודתי לצוותי
הפיקוח והמינהל במחוז ולכלל עובדי מערכת החינוך הפורמלי והבלתי פורמלי, על המחויבות

וההשקעה, על המאמץ והנחישות ועל השליחות החינוכית חברתית, על הגמישות והיכולת
להתמודדות טובה ומקדמת את מערכת החינוך גם בתקופות של אי וודאות ושינויים רבים.

תודה גם לכל עמיתינו ושותפינו לעשייה המחוזית ושנת 2023 טובה ומוצלחת לכולנו.
 

פעילויות ואירועים בלוח השנה:
 

פיתוח מקצועי: הערכת אמצע שנה למתמחים - עד לתאריך ה- 15.1.2023 המנהלים
והחונכים נדרשים לסיים את תהליך הערכת אמצע למורים מתמחים. בימים אלו על המנהלים
והחונכים לצפות בשיעורי המתמחה ולהתכונן לתהליך המשוב האמצע שנתי. תהליכי הערכה
מהווים נדבך חשוב עבור המתמחה ומשפיעים על קבלת ההחלטה על התאמתו כמורה וכאיש

חינוך. מטרת המשוב - להתמקד בתהליך התפתחותו המקצועית של המתמחה, להעניק לו
משוב משמעותי מתחילת עבודתו בבית הספר, להאיר את חוזקותיו ולקבוע יעדים לשיפור

וזאת על מנת לקדם אותו בעבודתו המקצועית ולשפר את איכות הוראתו .בהצלחה!
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 מורים עולים - ביום חמישי (ה- 5.1.2023) תתקיים הדרכה למורים עולים בשנתם הראשונה 
 בהוראה בשנת הלימודים הנוכחית, ולומדים קורס סטאז' ייעודי עבורם במכללת שאנן.

המורים מקבלים ליווי אישי על ידי המדריכה המחוזית במהלך השנה, המפגש הוא המשך
לקשר האישי והחשוב עם מורים עולים וקליטתם. המפגש יעסוק  במידע אודות שנת

ההתמחות, זכויות וחובות המתמחה, הערכת אמצע. תודה למדריכה המחוזית על הובלת
התחום.

 
אגף לילדים ונוער בסיכון: השבוע יתקיימו ועדות היגוי רשותיות לדיון, היוועצות ואישור תכניות

היישוביות - רווחה חינוכית ושיקום שכונות. הוועדות השנה תתקיימנה בסימן של התבוננות
עומק גם על מעני הגפ"ן הבית ספריים והרשותיים למען ילדים ונוער בסיכון וניתוב  מיטבי של

משאב התכניות היישוביות.
 

 בנוסף, יתקיימו ביקורי למידה בפרדס חנה ובחריש של ממונת שח"ר וצוותה במסגרות של
האגף  במסגרת התהליך אותו המחוז מוביל בשותפות עם הרשות למען דיוק המענים לילדים

ונוער בסיכון ברשות. במהלך השבוע תתקיימנה גם ישיבות עומק בבתי הספר בהם פועלת
תכנית מל"א, ובכיתות תל"מ לבחינת אפקטיביות תהליכי ההתערבות בצמצום הפערים

ובקידום הישגי התלמידים ומניעת הנשירה הסמויה. בהצלחה !
 

תכנית מרום וריסטארט: מדריכי התוכניות בהובלת המדריכה המחוזית מעיין הרוש מברוכה,
יפגשו ביום רביעי למפגש למידה עם מדריכת שפה המחוזית מרים אלגביש, למתן דגשים

בנושא חוזר מפמ"ר העוסק בטעויות במבחן שפה שנערך בשנה שעברה ובהנעה וליווי תהליכי
כתיבה של תלמידים. המדריכים בבתי הספר מובילים את נושא הערכה מעצבת המהווה חלק

אינטגרלי מהאינטראקציה היומיומית של המורה עם התלמידים ומתרחשת תוך כדי תהליך
הלמידה. משוב מקדם למידה מהווה הזדמנות למורים לדיאלוג מעמיק עם הילדים אודות

הטעויות ומעודד למידה ודרכי התמודדות איתן. בהצלחה !
 

חינוך מיוחד: בשבוע הקרוב יציגו מניפות החינוך המיוחד את תכנית העבודה שלהם. צוות
היורים של ועדות זכאות ואיפיון יציגו את רצף עבודתם במהלך השנה ואת הממשקים

ההכרחיים לקידום שילוב מיטבי של התלמידים. ממשקים ושותפויות עם פיקוח חמ ורגיל,
מתיאות, רשויות מקומיות, שירותים פסיכולוגיים  ומנהלי מוסדות חינוך. מניפות החינוך

המיוחד הינן מעטפת משמעותית בעבודה המחוזית המקדמת מענה מותאם לכל תלמיד.
בהצלחה.
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 אירועים בלוח השנה העברי:
 

צום עשרה בטבת: השבוע ביום שלישי, (ה-3.1.2023) יצוין צום עשרה בטבת, הוא אחד
מארבעת ימי תענית יהודיים לזכר חורבן בית המקדש. יום זה חל בתאריך העברי שבו בשנת
588 לפנה"ס, החל המצור של נבוכדנצר מלך בבל על ירושלים. המצור הסתיים כעבור שנה

וחצי בחורבן ממלכת יהודה, חורבן העיר ירושלים וחורבן בית המקדש הראשון. צום קל
לצמים.

 
יום הזיכרון לזאב ז'בוטינסקי ז"ל: השבוע ביום חמישי, יצוין יום הזיכרון הממלכתי לזאב

ז'בוטינסקי ז"ל. יום זה נקבע כחוק על ידי כנסת ישראל. זאב ז'בוטינסקי היה אחד מגדולי
ההוגים של המחשבה והמעשה הציוני. בחזונו ראה ז'בוטינסקי חברה המבוססת על ערכים

סוציאליים של שוויון וסולידריות חברתית. ז'בוטינסקי היה ליברל ופעיל במאבק למען זכויות
אדם ושוויון הנשים בחברה. מוסדות החינוך והחינוך הבלתי פורמלי במחוז יקיימו פעילויות

המדגישות את  מורשתו וחזנו.
 

בברכת שבוע טוב ומבורך
 

ד"ר סער הראל
 

מנהל המחוז



הודעותהודעות
ועדכוניםועדכונים



לצוותי החינוך המיוחד ולמובילי תחום במתי"א ובבתי"ס לחינוך מיוחד 
לתלמידים בתפקוד גבוה.

 
במסגרת המפגשים הארציים שאנו מקיימים השנה בנושא " קידום שפה ואוריינות

בחינוך המיוחד", אנו מזמינות אתכן ואתכם למפגש מקוון נוסף, שיתקיים ב 4
בינואר, מהשעה 16:30 עד השעה 19:00,  בנושא

 
"פרקטיקות הוראה – קריאה דיאלוגית של טקסטים לקידום תהליכי קריאה

גבוהים: הבנת הנקרא ואסטרטגיות קריאה" בהנחיית ד"ר לימור קולן.  
 

להלן קישור למפגש המקוון
 

מצפות לראותכן,
אילנה קלר וד"ר לימור קולן

שלומותם הנפשית של צוותי הוראה משפיעה, כמו בכל מקצוע, על איכות
העבודה והסיפוק ממנה.

שלומותם של מורות ומורים משפיעה גם על התלמידים באופנים שונים.
הסקירה היומית של לשכת המדענית הראשית מציגה שני מאמרים שבחנו

השפעות אלו.
 

המאמר הראשון כלל סקירה שיטתית של מחקרים אודות מתאמים בין
שחיקת צוותי הוראה לבין תוצרי למידה של תלמידיהם.

 
המאמר השני בחן את הקשרים בין דיווח עצמי של מורות ומורים על

תסמיני דיכאון לבין מאפייני ההוראה והלמידה בכיתה.
 

קריאה מהנה,
צוות לשכת המדענית הראשית, משרד החינוך

https://madan.education/review-daily/314/
https://edu-il.zoom.us/j/2303585687?pwd=UloyV1gvcGFjd2JnTC9XUmZHWkpOUT09#success






שלום רב,
בחוזר זה מתפרסמות ההוראות של המנהלת הכללית לחודש דצמבר.

נודה על העברת החוזר למנהלים, מנהלות גני ילדים ולצוותי החינוך העובדים עימכם.
 

להלן עדכון:
 

אני מבקשת להודות לדליה הלוי הפורשת לגמלאות על עבודתה המסורה והמקצועית
לאורך שנים ועל הליווי והחפיפה המקצועית בהעברת התפקיד.

 
החל מחודש זה האחריות לנושא חוזרי המנכ"ל מוטלת על כתפיי. אני מודה מראש

לכולכם על שיתוף הפעולה.
 

 בברכה,
 

מירי נבון
סגנית בכירה למנהלת המִנהל הפדגוגי 

הפעלת מסגרות פיתוח באגף מחקר ופיתוח ניסויים ויוזמות – החלפה
שירותי בריאות לתלמיד במוסדות החינוך - החלפה

הצהרת בריאות שנתית והנחיות להיעדרויות תלמידים ממוסד החינוך מטעמים רפואיים - החלפה
הנחיות למתן טיפול תרופתי במוסד החינוך – החלפה

קיום אורח חיים בריא ופעיל והטמעת חינוך לבריאות במוסדות החינוך - החלפה
 

הוראות שעודכנו באתר:
*         בהוראת הקבע מס' 0308  בנושא "סייעות במוסדות החינוך המיוחד וסייעות לתלמידים משולבים בחינוך הרגיל"

חל שינוי בתאריך 14/12/2022 ונוסף בה סעיף 14 העוסק בהכשרה והשתלמות של הסייעות.
*         בהוראת הקבע מס'  8.2-15 שפורסמה בחוזר תשס"ז/3 (ב) בנושא "השתלמויות עובדי הוראה" בוצע תיקון

בתאריך 18/12/2022 בתת סעיף 3.2.2.6; נוספו לתנאי ההכרה גם פורשי כוחות הביטחון והמשטרה
 
 
 

 המאגר החדש של חוזרי מנכ"ל (החל מתשע"ד)

http://apps.education.gov.il/Mankal/Horaa.aspx?siduri=480&UTM_SOURCE=NEWSLETTER&UTM_MEDIUM=EMAIL_2022%2F72&UTM_CAMPAIGN=MNK
http://apps.education.gov.il/Mankal/Horaa.aspx?siduri=481&UTM_SOURCE=NEWSLETTER&UTM_MEDIUM=EMAIL_2022%2F72&UTM_CAMPAIGN=MNK
http://apps.education.gov.il/Mankal/Horaa.aspx?siduri=482&UTM_SOURCE=NEWSLETTER&UTM_MEDIUM=EMAIL_2022%2F72&UTM_CAMPAIGN=MNK
http://apps.education.gov.il/Mankal/Horaa.aspx?siduri=483&UTM_SOURCE=NEWSLETTER&UTM_MEDIUM=EMAIL_2022%2F72&UTM_CAMPAIGN=MNK
http://apps.education.gov.il/Mankal/Horaa.aspx?siduri=484&UTM_SOURCE=NEWSLETTER&UTM_MEDIUM=EMAIL_2022%2F72&UTM_CAMPAIGN=MNK
https://apps.education.gov.il/Mankal/Horaa.aspx?siduri=477
https://apps.education.gov.il/Mankal/Horaa.aspx?siduri=478
http://apps.education.gov.il/Mankal/Default.aspx


בימים אלו ועד לתאריך ה 15/1/23, נדרשים המנהלים , בשיתוף עם המורים החונכים ,לקיים את תהליך
הערכת אמצע השנה של המורים המתמחים.

 
הערכת אמצע השנה מהווה נדבך מרכזי בתהליך הליווי של המורה המתמחה והיא תאפשר להאיר עבור

המתמחה את אזורי העוצמה ואת הדרוש חיזוק, ולמקד את יעדי תהליך הליווי ע"י המורה החונכת .
 

הערכת אמצע הינה הערכה מהווה עבור המורה המתמחה והחדש, בסיס לבניית תכנית עבודה למחצית הבאה.
 

את ההערכה יש למלא ע"ג הטופס הידני המצורף למסמך הדגשים.
 

שימו לב:
 

·       טופס הערכת האמצע הידני הינו מסמך בעל תוקף משפטי ולכן יש לכתוב ולמלא את הסעיפים בו באופן
ברור, בהיר ומפורט כך שכל הנוגעים בדבר, מנהל – חונך – מתמחה, יבינו את הנכתב בו.

 
·       חובה לקיים שיחה משותפת בה עוברים על רכיבי ההערכה ומתמקדים בנק' לחיזוק ולשיפור.

 
·       יש לאפשר למתמחה לחוות דעה על ההערכה ולשמוע את קולו.

·       חשוב- כתיבת הערכת האמצע תתבצע בשיתוף ובידיעת המתמחה והחונך.
 

מצ"ב מסמך דגשים למנהלים ולחונכים לחודש ינואר - תשפ"ג ובו מידע, דגשים וקישורים חשובים בתהליך
ההערכה.

 
galitbe@education.gov.il :בכל שאלה ניתן לפנות למדריכה המחוזית - גלית בן שטרית במייל

 
בברכה,

זיוה

לחצו 
לקריאה נוספת

https://drive.google.com/file/d/1coF_qu_uhurR91_WRVnz_rG600oXFcO8/view?usp=sharing


לחצו לקריאה נוספת

מאגר חוזרי מנכ"ל

https://apps.education.gov.il/Mankal/horaa.aspx?siduri=477


צוותי חינוךצוותי חינוך
משתפיםמשתפים



מפגש פתיחה פורום ח"ם- 
פורום מחוזי למועצות תלמידים מבתי הספר של הח"מ

ביום ד' 28.12.22, התקיים במה"ד חיפה, מפגש פתיחה
בנושא "תכונותיו של מנהיג" לנציגי מועצות התלמידים

המחוזי-  פורום ח"מ! 
בפורום השתתפו נציגי מועצות התלמידים 

ומלווי המועצות מבתיה"ס:
אבן גבירול

אדנים
רננים

אחוזת ילדים
רגבים
מרום
עופר

מועצת התלמידים  פועלת מתוקף "אמנת זכויות הילד", "חוק
זכויות התלמיד" התש"ס  וחוזר מנכ"ל ומזמנת התנסות באזרחות

פעילה, כמקדמת את ערכים דמוקרטיים בבית הספר ובקהילה.
מפגשי הפורום מחזקים את מעורבותה של המועצה בחיי בית הספר

ובמחוז חיפה, מסייעים בטיפוח אקלים מיטבי ומחזקים את זיקת
התלמידים לבית הספר ולכלל נציגי מועצות התלמידים במחוז

חיפה.
פעילותה של מועצת התלמידים בבית הספר מבוססת על ערכים

ועל עקרונות שונים, כגון: כבוד האדם וחירותו, הזכות לשוויון
ולהבעת דעה, שמירת החוק, והעם למען העם. 

 



תודה רבה לצוות מפקחות החינוך המיוחד שתומכות
בתהליך חברתי זה,  ותודה מיוחדת למפקחת דוברת עיני

שיצגה את המפקחות באירוע הפתיחה וברכה אותנו.

מפגשי הפורום מאפשרים לחברי מועצת התלמידים להביע את עצמם,
את ערכיהם ואת מטרותיהם ולהפוך למנהיגים ולמשפיענים צעירים,

המפתחים תחושות ותכונות של שליחות ואחריות חברתית וסביבתית.

בתי ספר נוספים המעוניינים להשתתף בתכנית
מוזמנים לפנות למנחת מנהל חברה ונוער

קרן מנור גרימברג- ניד 0522037825



שבוע "מדליקים את האור" לקראת חג החנוכה
תיכון רננים

בתיכון רננים, לקראת חג החנוכה, חג האור, ציינו את שבוע "מדליקים את
האור". שבוע זה התמקד בערכים מרכזיים של נתינה לאחר, עשיית טוב

ותרומה לזולת. מגוון הפעילויות היה רחב: ביקור והעברת פעילויות בגני ילדים,
ביקור בבית אבות לשמח קשישים. בנוסף, ביום המורה שחל באותו שבוע,
התלמידים נתנו מעצמם גם למורים -  כל איש צוות קיבל מחזיק מפתחות

עבודת יד ואוגדן ברכות מרגש מתלמידיו.
התלמידים תרמו מעצמם, אך יצאו נשכרים אף יותר. במהלך השבוע הייתה

אווירה מרגשת והתלמידים חזרו עם חוויות ומשמעות על הטוב שנתנו מעצמם.



פעילות חנוכה בבית ספר עופר
בהובלת תלמידי תאטרון עופר ומועצת התלמידים

היום יצאו תלמידי תאטרון עופר בליוויה של יוליה המורה לדרמה ומועצת
התלמידים לפעילות בבית ספר אופקים. תלמידי התאטרון הציגו הצגה ותלמידי
המועצה הפעילו תחנות בהפסקה פעילה קינחנו את הפעילות בחלוקת סופגניות

לקראת חג החנוכה.

ציון יום המחנך בבית ספר גל אור

ביום ראשון ה-18.12.2022  ציינו בבית הספר את יום המחנך.  התפנקנו בארוחת
בוקר טעימה ומזינה,  סופגניות שמשמחות לבב אנוש ושי מעצים וערכי שחולק

לכל צוות בית הספר. תודה לוועד ההורים ולצוות הנהלת בית הספר שדאגו
לפינוק הטעים והנעים.

"אין נרו שלו כנר חברו ואין איש שאין לו נר. 
וצריך שכל איש ידע ויבין,

 שעליו לעמול ולגלות את אור הנר ברבים, 
ולהדליקו לאבוקה גדולה ולהאיר את העולם כולו "



מסיבת חנוכה בבית ספר גל אור
איריס שוקרון, אופירה מילר, הילה גופר

ביום ראשון ה-18.12.2022 ערכנו מסיבת חנוכה. אופירה, המטפלת בתנועה, כתבה
טקסט מצחיק עבור חנוכה-המסע אחר החנוכיה. חלק מהצוות ומספר תלמידים
הפכו לשחקנים והמחיזו באופן משעשע את הסיפור. בסופו של דבר, מצאנו את

החנוכיה, הדלקנו אותה וכמובן נהננו משי ומסופגניה חמה ומתוקה.

חנוכה בבית ספר מרום – כפר חסידים

16 תלמידי מרום ממגוון כיתות שונות בחרו להפיץ את האור במרכז
"דורות" במועצה אזורית זבולון אליה בית ספרנו משתייך. תלמידי מרום

הכינו וחילקו ספינג'ים, חילקו שירונים עם שירי אור, שרו ושמחו יחד עם בני
הגיל השלישי.אין ספק שהיה אירוע מאיר ומעצים לכול הצדדים. זכינו.



פעילויות חנוכה עם בתי ספר "לוינסון" ו"עלומים".
בהובלת: שרון גוטליב מורה בבית הספר צליל ים, הילה שטרית רכזת חברתית,

המורות: קרן ונוי מבית ספר "לוינסון" והמנהלת לורט מבית ספר "עלומים"

 
חג האור קרב ובא,

ואיזה כיף שאנחנו חלק מקהילה בה יודעים להפיץ אור גם לאחר .
השילוב של ילדנו המיוחדים בסביבת הקהילה כה הכרחי וחשוב הן עבור ילדנו והן

עבור ילדים אחרים בה לומדים לקבל את השונות, להכיל אותה ולחבק .
אנחנו רוצים להודות לבנות "תיכון לוינסון" תיכון דתי לוינסון ולילדי בית הספר

"עלומים" בית ספר עלומים על שהגעתם לחבק, לעטוף ולהפעיל פעילויות
מקסימות לכבוד חג החנוכה.



חנוכה בבית ספר מיתרים

במהלך חופשת החנוכה פעלה קייטנת מיתרים בהובלת הרכזת ליהי והצוות
המופלא והאיכותי.

הילדים נהנו משלל פעילויות מעשירות וחוויתיות כגון,
הכנת מנורת לבה, למידה על הפקת שמן הזית וכתישת זיתים, הכנת עוגיות של
סמלי החג, הכנת לביבות, הכנת סופגניות וקישוט,הצגת תיאטרון בובות "גברת

קרש ומר מערוך", הכנת אהיל, משחק מונית הכסף, הכנת חנוכיות ועוד.
הילדים המקסימים נהנו מהפעילויות השונות המשלבות חוויה ולמידה.

ביס חקלאי צומח בפרדס חנה
תוצרים של עבודת תלמידים בפעילות חנוכה בכיתה תקשורתית



חנוכה בבית ספר גלים

מדליקים נרות בארץ ובתפוצות
מפגש און ליין נפתח בהדלקת נרות חנוכה בו זמנית בארץ בבי"ס "גלים" , ובביה"ס

היהודי במילאנו שבאיטליה
ושירה משותפת של  המזמור "מעוז צור ישועתי." 

בחידון על משמעות חג החנוכה וההיסטוריה הייחודית שלו, שני בתי הספר גילו בקיאות
וכולם ניצחו ! 

הזדהינו עם התלמידים במילאנו כשקראו את השאלות בעברית "בקריאה מצרפת".
התלמידים שיתפו בנס שקרה להם, או באור המיוחד שמאיר בהם.

כך לדוגמא סיפר תלמיד מגלים: האור שבי- " נבחרתי ליו"ר מועצת תלמידים ואני גם
מתנדב בקהילה.

תלמידה ממילאנו סיפרה : על חברותה בתנועת בני עקיבא.
 משני הצדדים היה קשב רב לשמע דברים משותפים שנאמרו בבהירות רבה.

לסיום הוקרן סרטון על התנדבות רבת שנים של תלמידי גלים בצבא בבסיס "אליקים". 
תלמידי ביה"ס מילאנו היו מופתעים ונרגשים מאד . 

במפגש השתתפה מפקחת ביה"ס דוברת עיני וברכה בחום את כל המשתתפים. 
בסיום המפגש לא אחרו התגובות החמות להגיע, ביניהם מנהל ביה"ס במילאנו  שהביע

את רצונו בהמשך הקשר.
 

זאת השנה הרביעית שאנו מקיימים מפגשים עם בתי ספר בתפוצות , השנה התבקשנו
ע"י מנהלת מחלקת התפוצות הגב' אירה דשבסקי לקיים מפגשים עם ביה"ס היהודי

במילאנו .
לרוב המפגשים מתקיימים פעמיים עד שלוש פעמים בשנה סביב חגים ומועדים .

 השפה המדוברת היא עברית ללא תרגום, משום כך ההכנה למפגשים אלו מצריכה
תשומת לב מרבית.

 המורים-השליחים בתפוצות והמחנכים בביה"ס גלים שנרתמים לפרויקט משקיעים
מזמנם ומרצם להצלחתו. 

מטרת המפגשים לחשוף את התלמידים לשונה והדומה במערכות החינוך היהודיות
בתפוצות ובמדינת ישראל. להכיר את ההווי החברתי בתוך ביה"סומחוצה לו, ואם נצליח

לעודד עליה הרווחנו !
את המפגשים יזמה אפרת קדם-טהר מצוות גלים שיצאה לשליחות במדינות חבר העמים

מטעם מטה חפציב"ה במשרד החינוך.
 



כל ילד הוא אור, כל ילד הוא חום שאת החושך מגרש והחיוך שלו זורח ומאיר והעולם
כולו שמח כמו בשיר.

 אנו בבית ספר גן אור מאמינים כי בכל תלמיד קיים אור המייחד אותו, כל תלמיד הוא
עולם ומלואו.

בקייטנה התלמידים למדו על סמלי החג,  על האור והחושך, חגגנו עם טופי הליצנית
המהממת, הכנו וקישטנו סופגניות, היכרנו וליטפנו את החמוס "חומוס" שהמטפלת

בבעלי החיים הביאה לנו לפגוש, צחקנו ורקדנו גם .
השנה רשת רולדין שער הצפון תרמו לבית ספר גן אור 70 סופגניות מפנקות ביותר.

הילדים והצוות נהנו מסופגניות משובחות ביותר, קיבלנו אורחים מבתי ספר אחרים,
מבנק דיסקונט והחברים שלנו מחב"ד הגיעו לברך אותנו כמו בכל שנה. 

ברצונינו להודות מעומק הלב לאוריין הבעלים של רולדין על תרומתך הנדיבה.

קייטנת חנוכה בבית ספר גן אור



עוד יום של למידה בכיף שהעבירו "מיימונה בדראן" הקלינאית תקשורת ,ו "יפעת
לבנה" היועצת של בית הספר בנושא "בין קשר לתקשורת". 

הועברו סדנאות בנושא תקשורת מקרבת בהם המדריכות הנחו את הצוות להגדיר
מחדש את הצורה בה מביעים את עצמם ומקשיבים לאחרים, אימנו אותם

להתבונן, להקשיב ולזהות התנהגויות ומצבים המשפיעים עליהם.
 תקשורת מקרבת מטפחת הקשבה עמוקה, כבוד ואמפתיה ומולידה רצון הדדי

לנתינה מהלב.
בנוסף, הועברה מצגת בנושא תקשורת תומכת וחליפית והוסבר איך להתאים

מערכת תקשורתית לתלמידים שלנו על פי 3 אמצעים (אמצעי העברה, אמצעי
בחירה, אמצעי ייצוג), מיימונה התייחסה גם לעקרונות ייסוד בשימוש במערכת

תת"ח.
באחת הסדנאות, הצוות התנסא במשחק תפקידים, כל אחד מאנשי הצוות קיבל
על עצמו תפקיד באופן ספונטני של : תלמיד ,מלווה תקשורת או מחנך. (מדובר

על ילדי חינוך מיוחד עם מוגבלות שכלית קשה).
איש הצוות שקיבל על עצמו את תפקיד המחנכ\ת, קיבל מערך שיעור והיה צריך
להתאים אותו מבחינה תקשורתית לתלמידיו לפי האבחנות שלהם, התלמידים

קיבלו ליווי תקשורתי ע"י מלווי תקשורת. הצוות כולו יצא עם תובנות חדשות, על
התפקיד של האחרים ועל הצרכים התקשורתיים של התלמידים.

יום למידה לצוות בית ספר גן-אור



בית ספר משעול בפרויקט דו קיום באמצעות מוזיקה-
 ''מקהלת העמים'' בשיתוף פעולה עם בי''ס שורוק טמרה

בהובלת: רבאב-רכזת חברתית, יפה- מורה מקצועית

נפגשנו יחד תלמידי בי''ס משעול עם תלמידי בי''ס שורוק מטמרה. 
ערכנו היכרות ובילינו יחד במגוון פעילויות חברתיות.

לסיכום מרגש שרנו יחד בשתי שפות את השיר: ''אני ואתה נשנה את העולם''
(אריק אינשטין).



חנוכה בבית ספר משעול
עם סטודנטים ממכללת אורנים

חגגנו את חג החנוכה המתקרב במגוון תחנות ופעילויות בהובלת סטודנטים
ממכללת אורנים. התלמידים השתתפו במשחקי חברה, סדנת ציורי פנים

ותחרויות. לסיכום קינחנו בסופגנייה חמה ומתוקה!



  OneDay אנחנו עמותת
פיתחנו מודל התנדבות חדשני ומודרני המאפשר התנדבות בקהילה במגוון

אינסופי של תחומים באופן גמיש, נגיש ומהנה לצד חוויה חברתית קבוצתית.
 

חברנו עם גל טאיבי דוייב רכזת חינוך חברתי בבית ספר לחינוך מיוחד "אדנים
יסודי" בחדרה וביחד עם חברת habana ותלמידי בית הספר פעלנו להקמת פינת

ישיבה וציורי רצפה.
 

לדברי גל מבית הספר:
התלמידים היו חלק בלתי נפרד מתהליך העבודה.

הוציאו מסמרים מהמשטחים, שייפו וצבעו את פינת הישיבה ואת משחקי
הרצפה.

 
שמחנו לשתף פעולה עם המתנדבים ובראשם מנהל הפעילות זים מעמותת

OneDay.    הופתענו מכמות והמוטיבציה של צוותי העבודה.
הצלחנו לייצר דבר מדהים. הילדים שמחו ונהנו

ואני בטוחה שערך הנתינה תרם לתלמידים ולמתנדבים כאחת.

הקמת פינת ישיבה וציורי רצפה בבית ספר 



חדר חושך, כשמו כן הוא: חדר המאפשר סביבה נטולת גירויים חיצוניים, כגון
אור, צבע, תנועה ורעש, וויסותם בהתאם לצרכים של כל ילד וילד. עבודה

בסביבה חשוכה היא אחד האמצעים שמיועדים לעזור לילד לשמר את שרידי
הראייה שלו ולנצל אותם באופן מרבי. כמו כן זה יכול לגרום ליזמת תנועות

אקטיביות לילדים סיעודיים או מוגבלים דרך הגירויים באורות. בנוסף לזה יש
מטרות אחרות כגון: העלאת המודעות לחוש הראייה, עבודה על מיומנויות ראייה

בסיסיות, שימור וחיזוק מיומנויות ראייה קיימות, הקניית תכנים חדשים.
הטיפול שנעשה בבית ספרינו היה בכיתות סיעודיים וגם מוגבלים אקטיביים ויכלנו

להשיג מלא יתרונות מהמטרות שנ"ל כמו כן הנאה מהטיפול.
הועבר ע"י הפיזיותרפיסטית של בית הספר " ביאן זידאן"

 

טיפול בחדר חושך - בית ספר ביאן זידאן







בברכה,

דליה צפניה, ורדה לבנה, דוברת עיני,

אימאן מחאג'נה ולילך ברנס מאור


