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דלת / עידית ברק
ָאָדם זָקוּק לְָפחוֹת לְֶדלֶת ַאַחת

ּסָגַר לְִפּתַֹח ֶאת ַמה ׁשֶ
לְִהכָּנֵס כְֵּדי לְגַלּוֹת

ִביל לְַחּפֵשׂ לֵָצאת בִּׁשְ
לְִסגֹּר ַעל ְמנָת לְַהנִּיַח

ָאָדם זָקוּק לְֶדלֶת ַאַחת
לֶט לְִתלוֹת ָעלֶיָה ׁשֶ

ם לְִקרֹא לָּה בְּׁשֵ
ָאָדם זָקוּק לְֶדלֶת

יּוּכַל לִנְקֹׁש ָעלֶיָה בְּיָד ַרכָּה כְֵּדי ׁשֶ
נִי ֵ ּה ַהׁשּ ָּ ּ בְִּצד הו מַֹע ִמיׁשֶ לִׁשְ

עוֹנֶה לוֹ: יָבוֹא
 

(מתוך: להיאחז בענף הקרוב, הוצאת פרדס 2018)
יעל ויניב, אנזו בית קטן לתרבות

ורדה לבנה
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שלום לכולכם,
 

בשבוע החולף, התקיים טקס חילופי שרים במשרד החינוך.  אני מברך את שר החינוך הנכנס
ח״כ מר יואב קיש ולשר במשרד החינוך ח״כ מר חיים ביטון. אנו מאחלים להנהגה החדשה

הצלחה רבה.
 

בהתאם להחלטת שר החינוך ח״כ מר יואב  קיש, רפורמת הבגרויות במקצועות המח"ר
(מורשת חברה ורוח) מבוטלת ולא תיושם כמתוכנן, תלמידי כיתות י' בשנה זו (תשפ"ג) יעברו
ללמוד ולהבחן בדומה למתווה ההבחנות של תלמידי כיתות יא' השנה (תשפ"ג), אשר כולל:

היבחנות חיצונית במקצוע הומניסטי אחד לפחות, מקצועות ההומניסטיקה הנוספים
בהיבחנות בית ספרית. המשימות המקוונות והמבחנים שנעשים בכיתה י', יהוו חלק מהציון של
ההיבחנות הפנימית. כמו כן, התלמידים ימשיכו ללמוד ולהיבחן בהיבחנות חיצונית במקצועות:

שפת אם, אנגלית, מתמטיקה ומקצועות ההגבר. בד בבד, שר החינוך יואב קיש הנחה את
צוותי המקצוע של המשרד להתכנס כדי לגבש חלופה חדשה למתווה ההיבחנות במקצועות
ההומניסטיקה. המתווה החדש יוצג לשר עד לסוף חודש מרץ 2023. תודה לכם צוותי החינוך

העמלים במהלך הכל השנה על הפיכה ויישום של תפיסות לפרקטיקות בעלות משמעות.
 

מחוז חיפה חרט על דגלו את קידום מצוינות, יזמות וחדשנות חינוכית. ולפיכך השבוע נקיים
את הטקס של הענקת פרסי חינוך מחוזיים למוסדות חינוך מצטיינים לשנה"ל תשפ"ב. הטקס
יתקיים ביום שני, ה-9.1.2023 בין השעות 17:00-19:30, באולם "קריגר", רח' אליהן חכים, 6

חיפה. הטקס מציין שלב שיא בתהליך חינוכי ולימודי שעברו ושעוברים מוסדות חינוך אלו
בחתירתם למצויינות ולסטנדרטים של איכות. מנהלי מוסדות אלו השכילו להוביל במנהיגותם
צוותים חינוכיים, תלמידים, הורים וקהילה למצויינות בכל מרחבי החיים של המוסד החינוכי –

הישגים אקדמיים, חברתיים וערכיים. בטקס יכבדו אותנו בנוכחותם: ראשי רשויות, מנהלי
אגפי חינוך, נציגי הסתדרות המורים וארגון המורים. אל הבמה יוזמנו חמש מנהלות גן, חמישה

מנהלי בתי ספר יסודיים, מנהל של בית ספר בחינוך המיוחד שני מנהלים בחינוך העל יסודי
ומנהלת יחידת קידום נוער יחד עם ראשי רשויות ומפקחים כוללים לקבל את הפרס החשוב

מידי חברי הנהלת המחוז. מוסדות אלו, המנהלים וצוותי החינוך ראויים להערכה ומהווים גאווה
לכולנו. אני מבקש להודות לעינב יניב שוורץ על ארגון והובלת טקס ההוקרה למפקחי מוסדות

החינוך המצטיינים על העבודה החינוכית המיטבית של מוסדות החינוך. בהצלחה. נוכחות
חברי הנהלת המחוז המורחבת, המפקחים והמדריכים המחוזיים חובה.

 
בנוסף, השבוע 135 בתי ספר יסודיים במחוז יקבלו מכתבי הערכה ופרס כספי על הצטיינותם

ביישום תכנית מחוברים – "שגרירי מפתח הל"ב" לשנה"ל תשפ"ב. תכנית זו נועדה לשפר את
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 המיומנויות החברתיות, לגבש את הכיתה כיחידה חברתית ולעודד מעורבות חברתית של
התלמידים בבית הספר ובקהילה.

 
בשבוע הקרוב, נציין במחוז גם את שבוע השפה העברית.

 
"... המחשבה צריכה מילים בשביל לצאת לעולם, למרות שהשפה והמילים נתפסות כאוויר
לנשימה. כל המפעל העצום של האדם יוצא ממילים וחוזר למילים, הכל תלוי במי שעושה

ואיזה שימוש הוא עושה במילים." (מאיר אריאל).
 

בשנת תשע"ג (2012), הכריזה ממשלת ישראל על יום הלשון העברית שיצוין בכל שנה ביום
הולדתו של אליעזר בן יהודה. לקראת שבוע זה, הועלו בפורטלים השונים של המשרד פעילויות
שונות העוסקות סביב ימי השיא בנושא השפה העברית ובערך החברתי שלה. כן גם עולה לדיון

מקומה של העברית בזהות האישית והחברתית. המקום הטבעי ביותר לשפה העברית הוא
מערכת החינוך ולכן אנו נדרשים להקיף את הנושא מכל צדדיו ולחגוג אותו בדרכים יצירתיות.
השפה ולימודי השפה הם הליבה של כל המקצועות והם נגזרים ממנה. שליטה בשפה משפרת

את החשיבה, הקריאה, יכולת הביטוי ומרחיבה את האופקים.
 

בתוך כך, השבוע ביום רביעי ( בתאריך ה- 11.1.2023 ) נקיים  מפגש רכזות חינוך לשוני,
במרכז פסגה חיפה. "קוראים, רבותי, קוראים" - את המפגש תפתח מפקחת המחוז, גב' סיגל

כהן, בברכה ובדברי פתיחה. פרופ' תמי קציר, ספרא לחקר המוח בלקויות למידה,
מאוניברסיטת חיפה, תקיים הרצאה בנושא "צו הקריאה: על כוחם של ספרים כבסיס ללמידה

רגשית ואקדמית בבתי ספר ובחיים בכלל". חלקו השני של המפגש יוקדש לסדנאות בנושא
עידוד קריאת ספרים, אותן יעבירו צוות מדריכות החינוך הלשוני. בהצלחה.

 
בימים אלו אנו מציינים שנה להצטרפותם של מעונות היום לפיקוח משרד החינוך. מנהלות
מעונות היום מוזמנות בכל אחת מרשויות במחוז חיפה לכנס רשותי המהווה חלק מסדרת
מפגשים, שמטרתם למידה והתפתחות מקצועית משותפת על כל הנושאים הרלוונטיים,

בהובלת מפקחות מעונות היום במחוז חיפה. המפגשים מכנסים יחד את פיקוח המשרד, אגף
חינוך ברשות המקומית, בטיחות וביטחון, מנהלי הארגונים ומנהלות המעונות הפרטיים

ומעונות הסמל. בהצלחה.
 

תודה לכל שותפינו להצעדה קדימה של מערכת החינוך המחוזית.
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 פעילויות נוספות בשבוע הקרוב במחוז חיפה:
 

פיתוח מקצועי והדרכה: מורים חונכים - תפקיד המורה החונך את המורים המתמחים החדשים
במערכת הינו בעל השפעה על קליטה מיטבית של מורים חדשים. אנו במחוז רואים בתפקיד

זה פרופסיה ובתוך כך מקיימים מס' פעולות במסגרת "לחנוך את החונך". בשבוע הקרוב
תתחיל לפעול קבוצת ווטסאפ שקטה - קבוצת שידור. מטרת הקבוצה, היא להיות בקשר רציף
ואחיד עם החונכים, לעדכן, להנגיש עבורם מידע, ולהיות לסיוע ועזר. המידע יתמקד בקווים

מנחים של עבודת החונך ובפרקטיקות הלכה למעשה. הקבוצה תהיה פעילה, החל משבוע
הבא, מידי יום ג'.

 
מורים עולים - ביום חמישי, בתאריך ה – 12.1.23, תתקיים הדרכה למורים חונכים של מורים

עולים - מתמחים, בשנתם הראשונה בהוראה בשנת הלימודים הנוכחית והאתגרים של
מתמחים עולים. מטרת המפגש היא חשיפה למידע אודות שנת ההתמחות, תפקיד המורה

חונך, חשיבות התמיכה  המקצועית, חברתית ורגשית במפגשים השבועיים ומתוך מטרה לסייע
לו להיקלט בסביבת העבודה שבבית הספר וכמובן שמיעת קולו של החונך בתפקידו הייחודי
והמשמעותי המשפיע לא רק על קליטת מתמחה אלא גם על קליטת עולה בתרבות חדשה.

בהצלחה!
 

חינוך לבריאות - ביום ראשון ( בתאריך ה- 8.1.2023 ), מתקיים מפגש עם מובילי בריאות
במוסדות החינוך. המפגש בסימן הנושא המרכז השנתי - "מנהיגות בראש בריא". בהצלחה.

 
פעילויות אגף לחינוך ילדים ונוער בסיכון:

 
שח"ר: השבוע ימשיכו להתקיים ועדות היגוי רשותיות לדיון, היוועצות ואישור התכניות

היישוביות - רווחה חינוכית ושיקום שכונות ותחילת ניצול התקציבים. 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 למען ילדים ונוער בסיכון בכל אחת

מהרשויות.
 

בנוסף, יתקיים מפגש פיתוח מקצועי למדריכי שח"ר, במסגרת המפגש יעלו סוגיות לדיון
מהשטח, בהתמודדות בעלי התפקידים  עם ילדים ונוער בסיכון ותתקיים למידת עמיתים

ללמידה מהצלחות. כמו כן, ימשיך התהליך של הקניית הכלים לעבודה מבוססת נתונים באגף
במטרה לדייק את המענים לצרכי כל אחד מהתלמידים בכל אחת מהמסגרות תוך ניצול מיטבי

של כלל המשאבים.
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תכנית "שמיים" בחברה הערבית בבתי הספר על יסודיים: יוצאת לדרך. לרוב בתי הספר שובצו
בעלי התפקידים אשר יכנסו לבתי הספר ויחלו את תהליך ליווי וגיוס התלמידים. כמו כן,
התקבל האישור לגיוס נאמנים לתכנית "פותחים עתיד" בבתי הספר היסודיים בחברה

הערבית, ובתי הספר יפרסמו השבוע את הקריטריונים לאיתור הנאמנים בכל אחד בתי הספר.
 

ביקור סדיר ומניעת נשירה: ביום ראשון ( בתאריך ה- 8.1.2023) מפקחת ביקור סדיר ומניעת
נשירה וצוות ההדרכה של המחלקה יקיימו מפגש סטטוס שנתי בעיר נשר. במפגש הסטטוס

יוצגו נתונים על התלמידים שמטופלים על ידי קציני הביקור הסדיר, התמודדות מוסדות
החינוך ברשות עם תלמידים הנמצאים בסכנת נשירה, מיפוי המענים הקיימים לתלמידים

בסיכון, הצגת מודל העבודה של הרשות ומוסדות החינוך עם תלמידים בנשירה סמויה ותוכניות
ההתערבות לצמצום פערים המתמקדות בתלמידים בסיכון במטרה להגביר את ההתמדה

ולמנוע נשירת תלמידים ממערכת החינוך.
 

תכניות הוליסטיות מרום וריסטארט: ביום שני ( בתאריך ה-9.1.2023) יערך פיתוח מקצועי
למדריכים בתוכניות. המדריכים יפגשו עם רכזת יחידת האח"מ במחוז רחלי מרקוב רוזנברג.

מפגש יעסוק בדגשים והערכות לקראת סקר אקלים. בחלקו השני של המפגש נרכיב את
משקפי ה- SEL למידה רגשית חברתית להתבוננות על עבודת ההדרכה בתי הספר והטמעת

הפרקטיקה בשטח.
 

חינוך מיוחד: השבוע יתקיים יום "מפקח מארח" בחינוך המיוחד. מפקחת גני החינוך המיוחד
מארחת ליום למידה את המפקחות ובעלי עניין ושותפים. "מפקח מארח" הינו יוזמה של

קבוצת מפקחות לחינוך מיוחד במחוז ומתקיים כבר מספר שנים כמסורת ולמידת עמיתים.
בנוסף, השבוע יתקיים פורום מנהלי מתיא מחוזי. השנה עוסק הפורום בפיתוח יוזמות בהובלת
הקרן לעידוד יוזמות חינוכיות. ישר כח למפקחות החינוך המיוחד על הובלת תהליכים עקביים

ומשמעותיים.
 

בברכת שבוע טוב ומבורך,
 

ד"ר סער הראל
 

מנהל המחוז



הודעותהודעות
ועדכוניםועדכונים



כתיבת תעודות לתלמידים 
עם זכאות לשירותי חינוך מיוחדים

https://edu-il.zoom.us/j/2303585687?pwd=UloyV1gvcGFjd2JnTC9XUmZHWkpOUT09#success


https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScZz0ceQVo21A3HenCOoYK4WebnMPYmXjJSIkW-QKWn3_bgBw/viewform






https://schoolsport.co.il/wp-content/uploads/2021/05/%D7%97%D7%95%D7%91%D7%A8%D7%AA-%D7%92%D7%9E%D7%A8-%D7%90%D7%A8%D7%A6%D7%99-%D7%9E%D7%A8%D7%95%D7%A6%D7%99-%D7%A9%D7%93%D7%94-%D7%AA%D7%A9%D7%A4%D7%92-3.pdf




צוותי חינוךצוותי חינוך
משתפיםמשתפים



רב תרבותיות – טיול משפחות החג של החגים 
בבית ספר אורים חיפה

בהובלת: שרון חליבה- רכזת חברתית, יונתן פרגר- מורה לשל"ח

במסגרת רב תרבותיות באורים , אנו נותנים מקום לכלל התרבותיות בבית הספר:
יהודים , נוצרים, מוסלמים ודרוזים. בחרנו לקיים יום משפחות לקירוב לבבות

ולאחדות ויזמנו טיול במושבה הגרמנית. יש לציין כי הילדים, ההורים והצוות נהנו
מהטיול, מאווירת החג וממפגש עם סנטה קלאוס החיפאי

קייטנת חנוכה בבית ספר גל אור
בהובלת נירית מלאיר זאדה 

במהלך חג החנוכה, תלמידי בית הספר נהנו ממגוון פעילויות. התחלנו במסיבה
מקפיצה עם כבוד הרב חיזקי ומתנדבי חדרה, הדלקנו יחד חנוכיה, שרנו, רקדנו,

אכלנו סופגניה וגם קיבלנו שי נחמד. המשכנו עם יום ספורטיבי ומלא מרץ עם
שרון, לאחר מכן פראנסיס והצוות שלה הרקידו אותנו זומבה וקינחנו עם מופע

הקסמים של בר. הייתה לנו חוויה מטורפת!  סרטון על החוויות שלנו

https://www.canva.com/design/DAFWC-PrQ64/Uo-gm7OtW23x7VuCjqSgdg/watch?utm_content=DAFWC-PrQ64&utm_campaign=designshare&utm_medium=link2&utm_source=sharebutton


הפסקה פעילה בבית ספר עופר

תלמידי מועצת התלמידים של בית ספר "עופר" מפעילים הפסקה פעילה
לתלמידי בית ספר "עופרים" שכללה דוכני יצירה, קעקועים, בועות סבון

וקליעה למטרה. היה שמח ומהנה.



חגיגת חנוכה בגניגר

חגיגת  חנוכה בגניגר               
אמנם חנוכה עבר אבל את החגיגה המיוחד שלנו לא שכחנו. פתחנו את

החגיגות בהכנת סופגניות אשל בכיתות ,
 המשכנו בביקור בתערוכת חנוכיות מחומרים ממוחזרים שהכינו התלמידים

בכיתות .
לסיום הקרנבל קיימנו חגיגה הכוללת שירים , ריקודים והדלקת נר חנוכה עם

נציגי עמותת גיבורים קטנים  עם מסע 
הלפיד המסורתי שלנו        
היה חג שמח במיוחד !!!!

 



בברכה,

דליה צפניה, ורדה לבנה, דוברת עיני,

אימאן מחאג'נה ולילך ברנס מאור


