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להאזנה לשיר לחצו כאן

אמא אמא
יהורם גאון

מילים: עמוס אטינגר
 

אמא, אמא,
הירח שר לך, אמא,

לאורו אומר לך, אמא:
את איתי,
את איתי.

אם הרחקתי לכת, אמא,
הן תדעי, ארמונות מלכות אבנה לך,

מלכתי.
 

במרום כל כוכב
לך שולח מיכתב
ומצרף תו אל תו

ושושן של זהב פורח,
כדי שאת ליבך שוב ישמח.

ולכן, אם תשמעי קול מיתרים,
אז תדעי - בנייך, אמא, לך שרים

 
אמא, אמא...

 
מול פריחות בירוק,

מן הים העמוק
ובין דמע לצחוק

לך אשלח מרחוק איגרת,
כדי שתשמריה למזכרת.

ואם יום שוב תשמעי קול מיתרים
אז תדעי - בנייך, אמא, שוב חוזרים.

 
אמא, אמא...

השבוע ב- ל' בשבט נציין את יום המשפחה

https://youtu.be/z01We-EZ4X8
https://he.m.wikipedia.org/wiki/%D7%99%D7%95%D7%9D_%D7%94%D7%9E%D7%A9%D7%A4%D7%97%D7%94
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שלום לכולכם,
מחוז חיפה במשרד החינוך הגיש השנה מועמדותן של שלוש רשויות לפרס חינוך יישובי לשנת 2022: כפר קרע,
באקה אל גרביה וזיכרון יעקב. במחוז חיפה של משרד החינוך 30 רשויות מקומיות. מדי שנה מגיש המחוז את

הרשויות שעשו כברת דרך משמעותית בתחום החינוך. בתוך כך, תסייר השבוע הוועדה ביום רביעי, בתאריך ה-
22.2.2023 בשני יישובים מומלצים: באקה אל גרביה וכפר קרע.

 
הרשויות המומלצות לפרס הינן רשויות שמצטיינות בחדשנות פדגוגית, בערבות הדדית ובחינוך לערכים,

מצעידות את בוגריהן לשגשוג ולצמיחה, ואנו גאים בהם על הישגיהם. ועדת הפרס הארצי מתקיימת, בראשותה
של הגב' אינה זלצמן, סמנכ״לית בכירה ומנהלת המנהל הפדגוגי במשרד החינוך ונציגים שונים מהאגפים
במשרד החינוך. לרשויות הזוכות יוענק פרס כספי בסך 100 אלף שקלים, אשר יושקעו בפרויקטים חינוכיים

ברשויות. ביקור ועדת פרס החינוך לרשויות מהווה גאווה מחוזית ענקית. בהצלחה.
 

הצלחת מערכת החינוך תלויה במידת הסינרגיה שקיימת בין מטה משרד החינוך, מחוז חיפה, הרשויות
המקומיות ומוסדות החינוך בתחומי המחוז. את חיזוק החיבורים הללו אנו מבצעים באמצעות סיורי שטח
מקצועיים במערכת החינוך ביישובים השונים. השבוע ביום שלישי, בתאריך ה- 21.2.2023, מנכ"ל משרד

החינוך, מר אסף צלאל יסייר לראשונה מאז נכנס לתפקידו במערכת החינוך המחוזית - בעיר חיפה. אל הסיור
יתלוו חברי הנהלת המחוז, נציגי רשות, ומפקחי בתי הספר בעיר חיפה.

 
ביציאה לשטח, לרשויות ולמוסדות החינוך במחוז, אנו מקפידים לעמוד על העקרונות הבאים: החוזקות

והאתגרים בכל מערכת חינוך ביישוב, משוב על תכניות לאומיות ומחוזיות ודרכי יישומן, צמצום פערים ומתן
הזדמנות שווה לכל ילד, מידת התאמת המערכת למאה ה-21, הצטיידות, התחדשות ובניה, חינוך בלתי פורמלי

ושימוש אפקטיבי בקולות הקוראים של המשרד. את העקרונות הללו אנו בוחנים בכל מוסד חינוכי שבו אנו
מבקרים.

 
ברצוני להודות לסיגל כהן, מפקחת המחוז, למירה יובל, מפקחת מתכללת, לשותפים ברשות המקומית,
למפקחים הכוללים והמקצועיים, לצוות מדידה והערכה ולמנהלי מוסדות החינוך על ארגון הסיור ולאחל

הצלחה.
 

אחד מיעדי המשרד החינוך הינו ההתנדבות כערך לאומי. ביום רביעי ( בתאריך ה- 22.2.2023 ) יתקיים האירוע
השנתי לזכרו של התלמיד אלעד ריבן ז"ל, בחיפה. אלעד ריבן ז"ל, תלמיד כיתה י"א בבית הספר הריאלי

בחיפה, נספה באסון הכרמל  2.12.2010, במסגרת פעילותו ההתנדבותית ב"צופי אש".
 

מאז, מידי שנה, מציין משרד החינוך את זכרו באמצעות הענקת פרס ארצי לבני נוער מתנדבים. מטרת הפרס
העלאת נושא התנדבות בני הנוער על סדר היום הלאומי, הטמעת ההתנדבות כערך מוביל בקרב רבים מבני

הנוער בישראל ולהעלות על נס את בני הנוער על הצטיינות בתרומתם לעצמם ולקהילה.
 

ממחוז חיפה, הזוכה הינו דורון פרגר, תלמיד כיתה י"ב בתיכון רוגוזין בקרית אתא זכייתו בפרס, הינה תעודת
כבוד למחוז, לבתי הספר ולמשפחתו. דורון בעל הישגים לימודיים גבוהים ומתנדב במקומות רבים ומגוונים. יחד

עם משפחתו, הוא מתנדב בעמותת "עיניים מנחות לעיוור". בנוסף, דורון מדריך בתנועת "הצופים", לילדים
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 עם מוגבלויות וצרכים מיוחדים. דורון מהווה דוגמא, מופת ומודל לחיקוי לפעילות ערכית ומשמעותית למען
כלל הקהילה. כל הכבוד!

 
בנוסף, יתקיים כנס מחוזי לבעלי התפקידים במינהל חברה ונוער הכנס יעסוק בסימן: "מנהיגים  את הדרך

בשביל הסביבה".  הכנס יהיה במעמד מנכ"ל משרד החינוך, מר אסף צלאל, וחברי הנהלת המחוז. בכנס ייקחו
חלק רכזים חברתיים, נציגי תלמידים מנהיגות הנוער במחוז, מורים לשל"ח ועוד. במסגרת הכנס יתקיימו גם

מעגלי שיח עם תלמידים הלוקחים חלק במנהיגויות שונות.
 

ברצוני להודות לעינב יניב שוורץ וציוותה, על הובלת התחום במחוז חיפה ולאחל הצלחה והמשך עשייה בחינוך
בני הנוער למעורבות והתנדבות חברתית למען החברה הישראלית.

 
 
 

פעילויות נוספות בלוח השנה המחוזי:
 

תרגיל ההתגוננות הארצי:
 

תרגיל במתווה ירי טילים: ביום שלישי, בתאריך ה- 21.2.2023, יתקיים תרגיל ארצי מוסדות חינוך במתווה של
ירי טילים כאשר התלמידים בהפסקה. כלל מוסדות החינוך  במחוז יתורגלו. התרגיל המחוזי המרכזי יתקיים

בבית הספר "נאות פרס" בחיפה וישתתפו בו כלל גורמי ההצלה. יכבד אותנו בנוכחותו מנכ"ל המשרד, מר אסף
צלאל.

 
מצ"ב איגרות הורים לתרגיל מוסדות חינוך בחמש שפות נוספות משרד החינוך:

 
https://meyda.education.gov.il/files/Bitachon/emergency/Letter-to-parents-national- - עברית

defensive-exercise-in-educational-institutions-21.2.2023.pdf
 

https://meyda.education.gov.il/files/Bitachon/emergency/A-letter-to-parents-in-  ערבית
Arabic-national-defense-exercise.pdf

 
https://meyda.education.gov.il/files/Bitachon/emergency/Letter-to-parents-  אנגלית

defensive-exercise-in-English.pdf
 

https://meyda.education.gov.il/files/Bitachon/emergency/A-letter-to-parents- צרפתית
defensive-exercise-in-French.pdf

 
https://meyda.education.gov.il/files/Bitachon/emergency/A-letter-to-parents- -  רוסית

defensive-exercise-in-Russian.pdf
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https://meyda.education.gov.il/files/Bitachon/emergency/A-letter-to-parents- - אמהרית 
defensive-exercise-in-Amharic.pdf

 
תרגיל תקשוב – למידה מרחוק: בנוסף, יתקיים ביום שני, בתאריך ה- 20.2.2023, תרגיל למידה מרחוק בחירום
לכלל בתי הספר במחוז. התרגיל יתקיים לצורך בדיקת מוכנות מערכתית נרחבת של הנהלת בית הספר, מורים
ותלמידים למעבר מלמידה בשגרה "ללמידה מרחוק" במצב חירום, במסגרת התרגיל יבדקו הנושאים הבאים:

איתור התלמידות והתלמידים באמצעות מערכת מקוונת, שיח מקוון, תרגול למידה סינכרונית וא-סינכרונית
במרחב הלמידה הדיגיטלי הכיתתי בסביבת הענן הבית ספרית כשהכניסה באמצעות ההזדהות האחידה.

במהלך התרגיל יפעל חמ"ל על ידי צוות התקשוב המחוזי.
 

ברצוני להודות לרן קליימן וצוות הביטחון על הובלת הביטחון במחוז חיפה ולצוות התקשוב המחוזי על הובלת
תרגיל תקשוב "ללמידה מרחוק" ולאחל בהצלחה.

 
אגף לחינוך ילדים ונוער בסיכון:

 
יחידת שח"ר: בשבוע הקרוב נצא לדרך עם תכנית מניעת נשירה ב-14 בתי ספר אשר ביקשו תכנית זו. מדרכי

האגף ילוו את דרך ההפעלה והטמעת התכנית. השבוע תקיים הממונה המחוזית לשח"ר, לאה ווגסטף, ומדריכי
הכיתות, ישיבות עם מנהלי בתי הספר בנושא היערכות להגשת בקשות לפתיחת כיתות שח"ר לשנה"ל תשפ"ד.

מטרת הישיבות לדייק את תהליך בחירת התלמידים בהתאם למיפוי הבית ספרי של שכבת ט' ולשבץ את
התלמידים בחט"ע בכיתה אשר תבטיח את הצלחתם. בנוסף, השבוע יפגשו מדריכי שח"ר למפגש פיתוח

מקצועי בו יתקיים מרתון סדנאות ייחודי. כחלק מתהליך הלמידה אשר הם עוברים בהנחיית המדריכה המחוזית
של האגף, המדריכים בנו סדנאות לגיוס שותפים פנים מחוזיים וחיצוניים במטרה לטייב את כלל התכניות

והמענים לטובת ילדים ונוער בסיכון הלומדים במחוז.
 

המחלקה לביקור סדיר: מחר, יום ראשון, בתאריך ה- 19.2.2023, תקיים מפקחת ביקור סדיר ומניעת נשירה,
מירב מאור וצוות ההדרכה ביקור בעיר חריש. הביקור יתמקד בהתמודדות המחלקה לביקור סדיר בעיר חריש,

עם האתגרים של העיר הצומחת וגדלה תוך הצטרפות תלמידים מידי יום לעיר ולמערכת החינוך. העיר
מאופיינת במארג מגזרים של חילונים, דתיים וחרדים הדורש מקציני הביקור הסדיר להגיב לזרימת התלמידים

באופן מהיר ומדויק. במהלך הביקור  יציגו קציני הביקור הסדיר את אופן העבודה הייחודי באשר למציאת
מסגרות חינוכיות מותאמות לצד העלייה המתמדת של התלמידים. כמו כן יציגו את ניצול תקציב מניעת נשירה
במציאות משתנה, במטרה לחזק אוכלוסיות חלשות ואוכלוסיות בסיכון בתוך המסגרות החינוכיות ולמנוע את

נשירתם מתוך מערכת החינוך.
 

קידום נוער: השבוע יתקיים בהובלת המפקחת דקלה סגל, ביחידות לקידום נוער -היל"ה "שבוע התרבות":
שבוע שכולו עוסק בחשיפת הנערים לתרבות ולערכים של החברה. מורי היל"ה ילמדו בכל יחידה שיעורים

בתחומי הדעת ורוח האקולטורציה - שיעורים בדגש של תרבות וערכים ולראשונה יתקיים אירוע האקתון מחוזי
שימשך כיממה ויכלול כ-120 בני נוער מכלל היחידות במחוז. במסגרת האקתון יעבדו בני הנוער ב-4 סדנאות

יזמות עם אומנים שונים: עיצוב, צילום, פיתוח סרטוני טיק טוק, פיתוח דימויים ויזואליים באמצעות בינה
מלאכותית. היצירות כולן יבטאו את תפיסת בני ובנות הנוער ביחס לנושא שנבחר השנה במחוז - סובלנות
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  וקבלת האחר. את האירוע נחתום בטקס מחוזי.
 

תודה לאגף ילדים ונוער בסיכון במחוז על הובלת תכניות ייחודיות מחוזיות לטובת הצלחת התלמידים.
בהצלחה.

 
פיתוח מקצועי: סימולציות - מטרת סדנאות הסימולציה הינה לקדם את היכולות של עובדי ההוראה בתקשורת

בינאישית באמצעות למידה מבוססת התנסות. בסדנת הסימולציה מתאפשרת התנסות בסביבה בטוחה במצבי
קונפליקט. הסימולציות מצולמות בווידאו ומבוססות על מצבים המדמים מצבי מציאות, בהשתתפות שחקנים,

עמיתים ובהנחיית אנשי מקצוע. 
 

לאחר ההתנסות בסימולציה מתקיים תחקיר הכולל צפייה של המתנסה בעצמו במהלך הסימולציה, ותהליך של
משוב. השנה מיועדות  הסימולציות לבעלי תפקידים ולתהליכי למידה רוחביים לקידום יעדי המחוז באמצעות

מרכזי הפסג"ה. תודה ובהצלחה.
 

חברה ערבית: בשבוע הבא יתקיים מפגש למידה למנהלי העל יסודי בחברה הערבית עם הפיקוח הכולל
ובהשתתפות מנהל מתי״א אום אל פחם ומפקחת החינוך המיוחד לדיוק תפקיד המנהל והצוות המקצועי

בטיפול בתלמידי החינוך המיוחד במעברים, ניצול מיטבי למשאבים ולסלים להם זכאים תלמידים אלה. בנוסף,
יתקיים ביקור של מנהלת ונציגי אגף חינוך יסודי בשני יישובים: בערערה וכפר קרע. הביקור יאפשר להכיר את
בתי הספר ביישובים ואת התהליכים הפדגוגיים שהם מקדמים. בתום היום המפגש יתקיים שיח עם המנהלים

משני היישובים המארחים. תודה לפיקוח על החינוך הערבי במחוז.
 

תכנית לאומית – 360: ביום ראשון, בתאריך ה- 19.2.2023 ( בין השעות 09:00-11:30 ) תתכנס הוועדה לדיון
ושיתוף מעשייתה בחודשים האחרונים לאחר התכנסותה, במתכונה החדשה, בשלוש רשויות. נושאי השיח

מצורפים במצגת שמצורפת לעיונכם והתייחסותכם. ההתכנסות תתקיים  בחדר ישיבות משרד החינוך, קומה 7,
קרית הממשלה. תודה ובהצלחה.

 
ביקור בינוי באור עקיבא: ביום חמישי הקרוב, בתאריך ה- 23.2.2023, סמנכ"ל מינהל הפיתוח, פארס טויל
וצוותו, סגן מנהל המחוז, חיים יעקב וצוותו, יחד עם נציגי הרשות והפיקוח יסיירו באור עקיבא לבחינת צרכי

היישוב מבחינת בינוי לשנים 2014- 2015. תודה ובהצלחה.
 

הצגת תכנית עבודה פיקוח: כחלק מסדירות העבודה שהנני מקיים עם הפיקוח הכולל, השבוע נקיים ישיבות
סטטוס לתכניות העבודה של הפיקוח בקדם יסודי ובחינוך המיוחד יחד עם מנהלי מתיאו"ת. תודה למרכזת
הפיקוח בקדם יסודי, ברוריה שחר וצוותה ולמרכזת החינוך המיוחד, דליה דפניה וצוותה על ההובלה. תודה

ובהצלחה.
 

כנס מורים מתמחים בהוראת החינוך הגופני: כ- 45 מורים מתמחים השתתפו בכנס התמחות בהוראת החינוך
הגופני. הכנס התקיים בבית ספר יגאל אלון בטירת הכרמל. המורים צפו בשיעור חינוך גופני שלימדה המורה

לילך גבאי. לאחר איסוף נתונים כמותיים ואיכותיים, התקיים דיון במגוון רחב של היבטים שעלו מתוך הצפייה.
בחלקו השני של הכנס, המורים קיימו דיונים ושיתפו בהצלחות וברעיונות בשולחנות עגולים. תודות לצוות



"שבוע טוב""שבוע טוב"
דבר מנהל המחוזדבר מנהל המחוז

 הפיקוח על החינוך הגופני על ארגון הכנס.
 
 
 

הודעה: במסגרת יום הדפיברילטור שיחול השנה, ביום שלישי, בתאריך ה- 21.2.2023 יקיימו השנה מפעל
הפיס, מגן דוד אדום, משרד החינוך ומרכז השלטון המקומי מיזם מודעות לאומי תחת הכותרת "שמים לב".

המיזם יתמקד בהסברה על אודות הצלת חיים באמצעות שימוש במפעם (דפיברילטור), ובמסגרתו יפרסו
ברחבי הארץ מאות עמדות הדרכה ותרגול תרחישי הצלת חיים במקרה של דום לב. במסגרת מיזם מחוזי,
חובשי מד"א יגיעו למוסדות חינוך ( שהזמינו הדרכה ) לשוחח עם התלמידים אודות החשיבות השמירה על

אורח חיים בריא ופעיל. תודה לפיקוח על הבריאות והחינוך הגופני על הובלת היום. תודה ובהצלחה.
 

היפר קישור למידע:
 

https://www.mdadefi.org/?gclid=EAIaIQobChMI26CO-M-
e_QIVOIxoCR3J4AhkEAAYASAAEgK_ZvD_BwE

 
תודה לכל שותפינו לעשייה החינוכית.

 
בברכת שבוע טוב ומבורך

ד"ר סער הראל
 

מנהל המחוז 



הודעותהודעות
ועדכוניםועדכונים



https://drive.google.com/file/d/1viclRXs67OCcjhdb3QHHRXMpdcnfvb_w/view?usp=share_link




ההמלצהההמלצה
השבועיתהשבועית

חינוך מיוחד
חינוך מיוחד

מחוז חיפה
מחוז חיפה

האתרהאתר

לחצו

לקריאה בעלונים קודמים:

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


ההמלצהההמלצה
השבועיתהשבועית

דוגמאות לשימוש בכלי:

ניתן להגריל שאלת פתיחה או סיכום לשיעור, 

להגריל שם של תלמיד שישתתף במשימה ועוד.

אתר גלגל המזל מקוון
מאפשר לנו להזין בקלות רבה ערכים וליצור לנו

גלגל מותאם לצרכים הלימודיים בכיתה. 

משחוק בלמידה באמצעות רולטה 

https://iw.piliapp.com/random/wheel/


צוותי חינוךצוותי חינוך
משתפיםמשתפים



עצים של תקווה- תלמידי בית ספר "עופר" נטעו עצים בבית

חם לניצולי שואה בעיר חיפה.

התלמידים נטעו את השתילים והעצים עם דיירי המקום

ולסיום חילקו להם כריות חימום אשר הוכנו בסדנאות

העבודה המתקיימות בבית הספר.

היה יום מלא משמעות , מרגש ומחמם את הלב

עצים של תקווה-  בית ספר עופר 



הערך החשוב לנו הוא מערכת היחסים שאנחנו בונים עם התלמידים 

והדרך בה אנחנו מתקשרים איתם ,תקשורת בין אישית היא המסר שאנו

מעבירים. התקשורת עם הסביבה יכולה להיות ע”י שיח מילולי, הבעות

פנים, שפת גוף, תנועות ידיים, דרך מסרים כתובים, טכנולוגיה מסייעת

.וכל דרך אחרת בה אנו מעבירים את המסר אותו נרצה להעביר

תלמידינו משתמשים במערכות תקשורת המותאמות לפי יכולות

הקוגניטיבית והמוטורית שלהם, במערכות תקשורת הם מביעים צרכים,

דעות, יוזמים בשיחות עם אנשים בסביבה, שואלים ועונים על שאלות,

מביעים רצונותיהם וגם אי-רצונותיהם , והסביבה מכבדת את בחירתם.

כל תלמיד באשר הוא זכאי לקבל הזדמנות לתקשר עם סביבתו. אחד

מתפקידיו הראשונים והחשובים של הצוות הרב-מקצועי במסגרת

החינוכית הוא לדאוג להתאמת התקשורת ולהזדמנויות ללמידה

שיאפשרו שימוש בה.

תלמידי בית ספר גן אור מתקשרים



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 



כיתה ד'3, בית הספר "אמירים", 

בניהולה של אוסנת שואף והמחנכת שקד ורדי.

כיתת חינוך מיוחד בבית ספר רגיל.

12 תלמידים, 11 בנים ובת אחת.

כיתה המוגדרת כהתנהגותית - רגשית.

ערכנו טקס לכבוד ערך חודש שבט "אחריות".

הטקס היה כה מרגש, אף עין לא נשארה יבשה.

טקס ט"ו בשבט בבית ספר אמירים



לקראת טו בשבט, תלמידי כיתה א4 בבית ספר אמירים השתתפו

בקבוצת גינון, בהנחיית המחנכת אביטל והמרפא בעיסוק עומאר. 

הקבוצה נועדה, לשם שיפור מיומנויות קוגניטיביות, מוטוריות

סנסוריות, חברתיות.

בשלב הראשון התלמידים למדו על עונות השונות, אילו זרעים מתאים

לזרוע בכל עונה ובכל תקופה מהשנה. לאחר מכן למדו על תהליך

הזריעה, ולאלו צרכים של הזרעים צריך לדאוג. אם זה כמות המים וגם

זמן החשיפה לאור השמש, אחרי הטמעת המידע הזה, 

התלמידים בחרו את הזרעים המתאימים לאותה תקופה. 

בשלב השני התלמידים לקחו חלק ביצירת וקישוט העציצים מחומרים

ממוחזרים, דבר שעזר להם ולחזק מיומנויות גרפומוטוריות, כמו גזירה,

צביעה, ומניפלציות תוך ידיות. 

בשלב השלישי התלמידים זרעו את הזרעים בתוך האדמה, עבודה זו

תרמה להם בחיזוק יכולות מוטוריות עדינות, על ידי עבודה עם זרעים

קטנים ודילול נבטים, דבר שדורש עבודה עדינה עם האצבעות. 

עבודה עם אדמה ומרקמים חדשים עודדה תלמידים שיש להם רגשות

סנסורית, להתגבר על הקשיים האלה ולקחת חלק ולהגביר את

השתתפות שלהם. 

פעילות זו הגבירה את המודעות אצל התלמידים לגבי עבודת צוות

ועבודה לשם מטרה משותפת.

 

ט"ו בשבט בבית ספר אמירים





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


