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פותחים שערים.

שערי הלב

שערי בית הספר

ושערי הכיתה.

כדי להפגש

לחלוק מהידע שלי וללמוד  מהידע שלך.

ללמוד מכל  אדם

מכל איש חינוך וטיפול

ולדעת שהידע נאסף מכולנו 

ומתעצם דרך השיתוף.

 

יצאנו לדרך עם שבוע אורחים.

18 מסגרות של החינוך המיוחד מארחות

מאות מתארחים.

אנחנו חלק מהמחוז השלם

אבל מאד מיוחדים.
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שלום לכולכם,
 

בשעה טובה, מחר, נפתח באירוע הדגל המחוזי, "שבוע אורחים ומארחים המחוזי" לשנה"ל תשפ"ג
במחוז חיפה. שבוע זה יתקיים בין התאריכים ה- 26.2.2023- 2.3.2023.

 
80 מוסדות חינוך מלידה ועד החינוך העל יסודי בכלל המגזרים בחינוך הרגיל ובחינוך המיוחד.

השנה בסימן: "חדשנות ויזמות פדגוגית".
 

מעל 2500 מבקרים - מפקחים, מנהלים, נציגי רשות, מדריכים, מורים, יועצות, רכזי מקצוע, מנהלי
מחלקות נוער ברשויות, צוותי מתי"א ופסג"ה עתידים לבקר במוסדות החינוך במחוז. מעונות היום

ובתי ספר יציגו מודלים להוראה חדשנית ופורצת דרך, פרקטיקות דיפרנציאליות בתחומי דעת
שונים, מרחבי למידה חדשניים, הוראה בין תחומית, תכניות להכלה ומעורבות חברתית, רובוטיקה

ולמידה מתוקשבת, חדרי מייקרס ועוד מגוון נושאים.
 

לצד הצגת התפיסה יתנסו האורחים בלמידה פעילה, בחקר תוצרים, בעבודה עם מחוונים,
בהשתתפות בשיח עמיתים ובסדנאות. בסיום כל מעמד אירוח יאתגרו האורחים את בתי הספר
המארחים בשאלות ובתובנות ויניסו ביחד להגדיר את השלב הבא שיסייע לבתי הספר להתקדם

בתהליך.
 

שבוע זה הוא מסורת מחוזית של למידת עמיתים, המשמשת מסגרות להתפתחות מקצועית של
עובדי ההוראה. התרבות השיתופית מעודדת אותם לעבור מעבודה אישית, פרטנית לעבודה כעמית
בצוות, תוך כדי קשרי חליפין חברתיים ותרבותיים לצד עשייה בין עובד ההוראה היחיד והסביבה.

אירוע זה מעודד את המורים לחקור את עבודתם, לשאול שאלות, לנתח ולשפר את הלמידה
וההוראה בכיתותיהם. באופן זה המורים מפיקים משמעות מעבודת ההוראה וממצים את

הפוטנציאל שלהם בהיבט ההתפתחות האישית והמקצועית.
 

בנוסף, יתקיימו מפגשי "מפקח מארח" בהם ייקחו חלק מעל 500 מורים, לשיח פתוח ושיתוף
בתחומי ההוראה, התפקיד שממלאים כרכזים, צורכי השעה, האתגרים וההצלחות שהם חווים. כל

אחד מהמפקחים ומהמפקחות בחר סוגיות אותן הוא מבקש לעלות לדיון עם המורים. הרישום
למפגשים אלה, כמו לכלל המפגשים נעשה מראש. חשוב לזכור כי רישום לאירוח מהווה התחייבות.

בתי הספר מתארגנים ומשקיעים זמן, מחשבה ואנרגיות כדי לארח אותנו בצורה מקצועית
ומאתגרת.

 
הנגשת הידע ושיתופו הינם מפתח להצלחות פדגוגיות וערכיות בבתי הספר בפרט ובמחוז ובכלל.
בשבוע הבא ( בתום התהליך ) נקיים משוב לפיקוח ולצוותי החינוך המארחים והמתארחים כדי 

 שנלמד על ההצלחות והקשיים ונסיק התובנות להמשך עם התבוננות לשנה הבאה. תודות לכל מי
זה שבוע הצלחת עבור שעמל



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

 שעמל עבור הצלחת שבוע זה.
 

מצ"ב היפר קישור לסביבה הווירטואלית של שבוע אורחים ומארחים –
https://view.genial.ly/63d804d64fa58d00185598b1

 
צוות הניו מדיה של הדוברות יעמוד לאורך כל השבוע לטובת צוותי החינוך בתיעוד ובפרסום

ברשתות החברתיות של המחוז. בהצלחה.
 

ברצוני להודות: לפיקוח על מעונות היום, לפיקוח בחינוך היסודי, לפיקוח העל יסודי, לפיקוח
בחינוך מיוחד, לפיקוח במינהל חברה ונוער לפיקוח שפ"י למדריכות מרכזות את נושא הלמידה

המשמעותית במחוז ולמדריכת התקשוב על השותפות לדרך. אנו מאחלים למידה טובה, זמן
לחשיבה ולהתפתחות לכל המשתתפים ותודה גדולה לצוותים המארחים. בהצלחה לכולנו.

 
השבוע יצאנו לדרך עם תכנית מחוזית מרוכזת להסבה להוראה ביוזמת המפקחת על הפיתוח

המקצועי וההדרכה במחוז בשותפות עם האקדמית גורדון. התכנית מיועדת לאקדמאים בעלי תואר
ראשון לפחות.  מועמדים שיתקבלו יחלו את לימודיהם בחודש מרץ 2023 וכבר בספטמבר הקרוב

יוכלו לעסוק בהוראה. המתאימים יצטרפו למוסבים אשר כבר השתלבו במערכת החינוך המחוזית,
והחלו לתרום מהידע, מהיצירתיות ומהכישורים שלהם בבתי הספר. בימים הקרובים המחוז יפרסם
תכנית ייחודית נוספת עם הטכניון להתמחות במקצועות טכנולוגיים בתיכון. עקבו אחרי הפרסומים

- בהצלחה!
 

במקביל, כחלק מהיערכות לקליטת גננות חדשות במחוז חיפה לשנה"ל תשפ"ד. יחלו להתקיים
השבוע ראיונות לסטודנטים עבור משרות בגני הילדים. תהליך זה החל מביקור של מרכזת החינוך
הקדם היסודי  יחד עם רפרנטית על הסטאז' שם נפגשו עם הסטודנטים שאמורים להגיע לראיונות

לשיחה על תהליך ההתמחות במחוז. במהלך חודשים מרץ – אפריל ימשיכו להתקיים ראיונות
למשרות ויחלו בתהליך השיבוץ למשרות גננות למועמדים מתאימים. תהליך הקליטה בקדם היסודי

במחוז חיפה פועל במודל ייחודי המלווה ותומך בסטודנטים לאורך כל התהליך ועד סיום שנת
ההתמחות. בהצלחה.

 
בנוסף, אנו בעיצומן של ההכנות לקראת הפעלת התכנית "גני הילדים ובתי הספר של חופשת הפסח
והאביב במחוז חיפה" ובכך לתת מענה לפער הקיים במשק הישראלי בין ימי החופשה של ההורים

לבין ימי החופשה של ילדיהם - התלמידים. שעות הפעילות המתוקצבות על ידי המשרד: בבתי
הספר: 13:00-8:00 בגני הילדים: 13:00-7:30. גיוס המורים, הסייעות, הסטודנטים להוראה

והמדריכים מתבצע בימים אלו במקביל להרשמת התלמידים בגילאי גן וכיתות א-ג. מהלך זה מקדם
את התפיסה הרואה את  התלמיד לאורך היום ולאורך השנה. תודה בהצלחה לכולנו.

 
חיפה במחוז החינוך להצעדת שותפינו לכל תודה
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תודה לכל שותפינו להצעדת החינוך במחוז חיפה.
 

פעילויות נוספות בלוח הגאנט המחוזי:
 

חינוך ממלכתי דתי: היערכות לקראת שבוע החמ"ד - חזון החינוך הממלכתי דתי (החמ"ד) משלב
מצוינות לימודית עם תורה ומצוות. חינוך שנשען על ערכים ובניית הארץ, ומשקף את המנעד הרחב
שקיים בחברה הדתית לאומית. בימים אלה נערכים בפיקוח על החינוך ממלכתי דתי במחוז יחד עם
מוסדות החינוך ל"שבוע חמ"ד", שיתקיים מיד לאחר פורים. בשבוע זה יעלו על נס את פועלם של
מנהיגי חינוך מחוזיים מצטיינים, ויתקיימו שלל אירועים חינוכיים וערכיים, כגון התנדבות למען

הקהילה, כתיבה יוצרת, קליטת עליה וספורט. תודה ובהצלחה.
 

פיתוח מקצועי והדרכה: הדרכה למורים חונכים הערכה מקוונת - לקראת הערכה מסכמת של
מתמחים היחידה להערכה ומדידה והיחידה לפיתוח מקצועי יקיימו בשבועיים הקרובים הדרכות

בזום למורים חונכים על מערכת ההערכה המקוונת. ניתן להירשם בקישור המצורף:  
 

https://forms.gle/PUJDmr1uAaMzAopN6 נשמח לפגוש אתכם.
 

חינוך מיוחד: השבוע יתקיים בחינוך המיוחד יחד עם כל המחוז שבוע אורחים ומארחים. 18
מסגרות של מערך החינוך המיוחד יארחו כמה מאות אורחים. ייקחו חלק בתי ספר לחינוך מיוחד,

כיתות חינוך מיוחד, מערך השילוב ומקצועות הטיפול. מתוכנן שבוע מקצועי חווייתי ומעשיר.
השנה יארחו גם מתיאות וישתפו בעשייה הרחבה והמקצועית. ישר כח לצוותי החינוך המיוחד

במחוז חיפה.
 

מינהל חברה ונוער: ביום שני, בתאריך ה- 27.2.2023, יתקיים מפגש מקצועי הכנה לצה"ל ( בשעה
14.30 ) במרכז הקונגרסים בחיפה. המפגש מתקיים במסגרת מיזם משותף עם עיריית חיפה ולשכת

הגיוס במסגרתו יגיעו תלמידים לתערוכה העוסקת בהצגת חילות צה"ל לקראת הגיוס. המפגש
מיועד: לרכזי חח"ק, מורים מובילים הכנה לצה"ל, מנהלי מח נוער, רכזי הכנה לצה"ל רשותיים.

בהצלחה.
 

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 ביישוב כפר קרע.
הביקור יאפשר להכיר את בתי הספר מקרוב ואיך הם מקדמים את תכנית העבודה שלהם הלכה

למעשה בכל ההיבטים. בסוף המפגש יתקיים שיח עם המנהלים מאזור הפיקוח ונציגי רשות משני
היישובים המארחים.
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אגף א' לחינוך ילדים ונוער בסיכון:

 
שח"ר: השבוע יתקיים מפגש למידה בהובלת ממונת שח"ר מחוזי בשילוב מעגלי רכזי שח"ר ומחנכי

שח"ר. מפגש זה צמח בעקבות הצורך להרחיב את ממשקי העבודה בין הרכזים למחנכים במטרה
לטייב את פרקטיקות העבודה של שח"ר בכל אחת מהכיתות ולדייק את המענים לתלמידים בכיתות

מב"ר ואתגר.
 

מדריכי שח"ר, בהנחיית המדריכה המחוזית, בנו סדנאות למידה אשר יובילו להתמקצעות, שיח
ולמידת עמיתים. המפקחת הממונה, גב' לאה אורגד ווגסטף תפתח את המפגש ותדייק את תפקידם

הן של הרכזים והן של המחנכים בהובלת וקידום התלמידים להצלחות. בנוסף, יתקיים מפגש
למידה למחנכי כיתות תל"מ, גם איתם תיפגש ממונת שח"ר לשיח בנושא אתגרים והצלחות

מהשטח. שני מפגשים אלו הן חלק מהתהליך השנתי והמשמעותי אשר עוברים בעלי התפקידים בכל
אחת מכיתות שח"ר.

 
המחלקה לביקור סדיר ומניעת נשירה: השבוע תפתח לראשונה במחלקה לביקור סדיר מסגרת

הכשרה המכוונת ליווי, הכוונה ומרחב התמודדות רגשית בעבודת קצין הביקור הסדיר וזאת בנוסף
להכשרות המקצועיות שהינן שגרת הלמידה של הקב״סים. המפגשים יתקיימו בקבוצות קטנות

בפסג״ה חיפה וילווה על ידי מטפלת מוסמכת. מסגרת העבודה של קצין הביקור הסדיר, מפגישה
אותו עם סיטואציות מורכבות  ברמה האישית והרגשית. המפגשים יאפשרו לקציני הביקור הסדיר

מקום בטוח לשיח, שיתוף, למידת עמיתים ובעיקר התמודדות עם העומס הרגשי המלווה את
עבודתם.

 
בנוסף, מפקחת ביקור סדיר ומניעת נשירה וצוות ההדרכה ישיבת סטטוס במודל של למידת עמיתים

לרשויות פרדס חנה -כרכור ומועצה אזורית מנשה. שתי הרשויות השוכנות בקרבה פיזית
מתמודדות עם אתגרים שונים והמפגש מהווה כר מצמיח ללמידה. תפיסות העולם החינוכיות

בפרדס חנה באות לביטוי בשפע המסגרות השונות, דמוקרטי, אנתרופוסופי, חרדי, ממלכתי דתי,
לצד קהילת הורים המאמינה בחינוך הביתי. המחלקה לביקור סדיר מייצרת מעטפת חינוכית
ייחודית העונה למגוון האוכלוסיות ברשות בכלל זה תלמידי פנימיות הרווחה הגרים ברשות.

 
במועצה אזורית מנשה המחלקה לביקור סדיר מתנהלת מול 2 מחוזות, מחוז חיפה ומינהל החינוך
ההתיישבותי לצד החברה הערבית. קציני הביקור הסדיר, פועלים לבניית גשרים וקשרים במעני

לתלמידים על רצף הסיכון, במעברי התלמידים בין שלבי הגיל ובין המחוזות,  ובין המגזרים השונים.
 
 

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:
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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, בבית הספר הדתי – ישיבת לוינסון, בקרית ים. 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 לקהילת בית הספר בהצלחה.
 
 
 

בברכת שבוע טוב ומבורך
ד"ר סער הראל

 
מנהל המחוז



הודעותהודעות
ועדכוניםועדכונים



לאתר הכנסרישום לכנס

https://drive.google.com/file/d/1evytTPvYRbHcsQrG1pdxUIMWG3_YxI1u/view?usp=sharing
https://www.easyform.co.il/?formId=720d6a26-5296-ed11-ad2f-d4f5ef253abf
https://pop.education.gov.il/online-conferences/previous-conferences/think-feel-can/


ביום שלישי ה – 14/3/23  יתקיים יום עיון מחוזי בסוגיית- 
שינויי האקלים והשפעותיה על מרחבי החיים לרכזי מקצוע ומורים מובילי

שינויי אקלים . הטמעת התוכנית החדשה -תחום שינוי אקלים הרב
תחומית כתחום חובה מגני  הילדים - עד י"ב, מתבצעת במחוז במגוון

דרכים כמו הדרכה אישית, תחרויות ,מפגשי זום, השתלמויות וימי עיון .
ביום העיון אשר יתקיים  באשכול הפייס ק. חיים בשיתוף פיסג"ה ביאליק
המורים יקשיבו להרצאות , ייחשפו ליוזמות ומיזמים ,וישתתפו בסדנאות 

ופעילויות אשר ייתנו מענה להוראת שינויי האקלים בהיבט רב תחומי .
אנא העבירו למורים את ההזמנה ,נוכחותם חשובה וחיונית להטמעת

התוכנית בבית ספרכם.

נשמח לראותם 
בברכה 

חנה שמילוביץ וצוות הדרכה מחוזי שינוי אקלים ומו"ט

https://drive.google.com/file/d/1_jVBPNe43Jfwfkqfibf9sMpr9-66d1J3/view?usp=sharing


https://drive.google.com/file/d/1PpxST0bCx1a51fAQbUY_R-1AdSFMnRZQ/view?usp=sharing


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

אתר אאוריקה הואאתר אאוריקה הוא  
אנציקלופדיה לילדים.אנציקלופדיה לילדים.

באתר ניתן למצוא קטעי מידע,באתר ניתן למצוא קטעי מידע,
תמונות וסרטונים בנושאים שונים.תמונות וסרטונים בנושאים שונים.  

https://eureka.org.il/


צוותי חינוךצוותי חינוך
משתפיםמשתפים



סיכום פורום מנהיגות צעירה של מחוז חיפה ומנהל חברה ונוער
בנושא- מנהיגות וסביבה

ייצוג הפורום לחינוך מיוחד תשפ"ג
 

ביום שלישי ה-21.2.23 התקיים מפגש נציגי מועצות ותנועות נוער של מחוז
חיפה וביניהם שני נציגים מופלאים אשר יצגו בכבוד את תלמידי החינוך

המיוחד, במעמד מנכ"ל משרד החינוך מר' אסף צלאל ומנהל מחוז חיפה ד"ר
סער הראל.

את נציגי הפורום לחינוך מיוחד, ליוו גב' קרן מנור מדריכת החינוך המיוחד
במחוז, איציק בטיטו מנחה מועצת התלמידים של 'אחוזת ילדים' חיפה, יותם
איידוקובסקי, מנחה מועצת התלמידים של ביה"ס 'מרום' אדנמ בכפר הנוער

חסידים.
הפורום עסק במנהיגות, סביבה ובנושאי תוכן שונים מתוך עולמם של בני

הנוער משלל שכבות האוכלוסייה בארץ.
נציגי החינוך המיוחד, ניקה מביה"ס 'מרום' אדנמ, ואליה מ'אחוזת ילדים'
לקחו חלק פעיל בפורום והעלו את הנושאים שחשובים להם וביניהם: עישון
והשפעותיו בקרב בני הנוער והאפשרויות למגר את התופעה. בנוסף, דימוי

עצמי בקרב נוער והתמודדות עם סטיגמות חברתיות, בעיקר בקרב ילדים ובני
נוער עם אתגרים אישיים הלומדים במערכת החינוך המיוחד במחוז חיפה

בפרט ובכלל.
הפורום המכובד, אפשר לכלל הנציגים בו לבטא את תחושותיהם ודעותיהם

בנושאים שונים ובכך להעלות מודעות לסוגיות שונות מתוך הנוער עצמו.
מנכ"ל משרד החינוך מר' אסף צלאל ביקש להכיר מקורב את עולמם של בני
הנוער וכן, קיים חשיבה משותפת יחד עם הפורום על צעדים עתידיים לשיפור

מצבם של בני הנוער ומערכת החינוך בתחומי הלימוד, סוגיות
רגשיות-התנהגותיות ומשמעותה של 'תעודת הבגרות' בקרב בני הנוער למען

עתידים וכן, פיתוח כישורי חיים רלוונטיים לעולם הבוגרים.
"חינוך אינו הכנה לחיים. הוא החיים עצמם." ~ ג'ון דיואי





משנכנס אדר מרבין בשמחה!
חג פורים, סיבה למסיבה, לחגיגות ולשמחות

קבוצת תלמידי השילוב מאחת הכיתות בשכבת ה'
בבית ספר "בגין" הלומדים עם המורה ענבל ברנשטיין
לקראת חג פורים למדו מה הוא טקסט מפעיל. זיהו את
מאפייני הטקסט דרך מתכון לאזני המן ולבסוף הפעילו

את יתר תלמידי כיתתם לפי המתכון והאפייה.
 

 ❤ בגין - מצוינות באהבה ובשמחה!  ❤



תודה לבני הנוער שלנו שהשתתפו במסגרת
המעורבות החברתית, ביוזמה המחוזית

לאיסוף ושליחת תרומות למען ניצולי רעידת
האדמה בתורכיה.





https://drive.google.com/file/d/1SOCciwXs4Z7hSJMG_queMjOssKERIYjI/view


מנהלי המתיא הציגו תכנית עבודה ודגשים בעבודתם
בפני מנהל המחוז דר סער הראל.

טו בשבט וחלוקת תעודות סיום מחצית א בית ספר משעול
בהובלת: רבאב-רכזת חברתית, יפה- מורה מקצועית

במסגרת חג ט"ו בשבט תלמידי בי''ס הכינו ארוחת בוקר כיתתית וחגיגית 
ולאחריה קיבלו בהתרגשות את התעודות של סיום המחצית הראשונה.

התלמידים למדו על החג והכינו סבונים בצורה וריח של פרחים.



שבוע בטיחות ברשת בבית ספר משעול
בהובלת: עפרי- יועצת בי''ס ותלמידי מעורבות חברתית

במסגרת שבוע בטיחות ברשת, תלמידי המעורבות החברתית בבי''ס 
משעול העבירו מצגת  ופעילויות בכיתות בנושא, ישר כוח לתלמידים

המעורבים!



תכנית עיצוב התנהגות – המרוץ למיליון
כיתת חנ"מ בבית ספר רקפות.

מעיין חלפון

רקע על הכיתה:
בית הספר רקפות. בכיתה נמצאים תלמידי הכיתות ד' – ו'.  כיתה המונה

10 תלמידים,  מאופיינת כהתנהגותית רגשית בעלת מורכבויות שונות,
ביניהן קשב וריכוז, קשיי למידה,  מורכבות אורגנית ועוד.
3 תלמידי כיתה ד', 3 תלמידי כיתה ה', 4 תלמידי כיתה ו'.

 
אז איך זה עובד?

המטרות האישיות נקבעו ביום ההורים בהחלטה משותפת עם התלמידים
וההורים. כל עמידה במטרה אישית מזכה במטבע השווה 50 ₪.

כל עמידה במטרה כיתתית בשיעור,  מזכה במטבע השווה 20 ₪.
עמידה במטרות האישיות בכל השיעורים במהלך היום,  מזכה במטבע של

100 ₪. שלושה ימים ברצף של עמידה במטרות אישיות מזכה במטבע
השווה 200 ₪. *מטבע שחור פירושו אזהרה על התנהגות בלתי הולמת.

לאחר 3 אזהרות –  שיחת שיקוף להורים.
כל צבירה של 500 ₪ מזכה בקופון.

צבירה של 1000 ₪ מזכה בקופון ובשיחה חיובית להורים.
חידודים :

" ראשון שני שלישי" מתייחס למספר השיעור ביום.
ניתן לקבל עד 3 מטבעות בשיעור.

בסוף כל יום מקבלים את הכסף של הצבירה היומית.
גם לאחר צבירה של 500 ₪ ממשיכים לצבור כסף,

כך שניתן לקבל מספר קופונים בשבוע.
ביום שישי אוספים את הכסף הנצבר.
ביום ראשון מתחילים ספירה מחדש .





יום המשפחה בגן אור 
 

"זו המשפחה שלי... זו המשפחה שלי...." לכבוד יום המשפחה תלמידי  גנאור
בחרו להכין  לבבות שוקולד בטעמים  , ולהשתתף בפעילות מוזיקלית וברכות

לכבוד יום המשפחה.  
במהלך הפעילות נערכה הגרלה בגלגל המזל , בכל סיבוב  התלמיד  שיצא
בחר להקדיש ברכה לבני משפחתו  באמצעות אייפד ,מערכת מיקוד ופלט

קולי. 
כל תלמיד שמח   לקבל בהפתעה ברכה מרגשת מאחד מבני משפחתו . 

ההורים קיבלו ברכה ושי מרגש עם תמונות של התלמידים. 



בית ספר  קיסריה מתיא כרמל וחוף

לחצו לקריאה נוספת

https://drive.google.com/file/d/1EBKK8V34OjW9tuRDGkTtsCySUZ3_nrR-/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1EBKK8V34OjW9tuRDGkTtsCySUZ3_nrR-/view?usp=sharing


יום בריאות הלב
השבוע חל יום בריאות הלב העולמי שמטרתו להעלות את המודעות לבעיות

הלב וכיצד אפשר להימנע מהן.
קבלו כמה טיפים חשובים לשמירה על בריאות הלב: לאכול אוכל בריא יותר,
הרבה צחוק ואהבה שיעזרו לכם להאריך שנים וליהנות מהן, להקשיב לגוף

בעת תופעה גופנית חריגה, לבצע בדיקת רופא תקופתית במידת הצורך, ולא
לשכוח את הקפה שעושה טוב על הלב, מחקרים רבים תומכים בהנחה

שהקפה , בצריכה מתונה כמובן מגן על ליבנו. והכי חשוב, תעשו פעילות
גופנית מתונה ויומיומית – פעילות גופנית לתקופה ממושכת מחזקת את הלב
ונותנת השפעה עקיפה דרך שיפור מערכות אחרות אשר משפיעות על שריר

הלב, משפר זרימת דם, הדופק יורד במנוחה ובמאמץ נתון, ותפקיד הגוף
משתפר במאמצים שונים.

גם אנחנו, בבית ספר גן אור, התלמידים והצוות הקפדנו על פעילות גופנית
סדירה, שמטרתה לשבר סיבולת לב ריאה, שמרנו על תזונה מאוזנת ואוכל

בריא. שימו לב ללב שלכם, כי הלב שלנו הוא הרבה יותר ממשאבה.
 



"מפקח מארח"- "אחוזת ילדים "- דוברת עיני
 

בתאריך ה-14.2.23 התקיים ביקור "מפקח מארח" בביס אחוזת ילדים
לתלמידים עם אבחנות נפשיות.

התארחו במסגרת יום זה מפקחות החינוך המיוחד,יושבי ראש ועדות זכאות
ומדריכים ממניפת ההדרכה המחוזית של החינוך המיוחד.

האירוח התקיים בשבוע ההדרכה ולכן הושם דגש על יישום ההדרכות השונות
בביהס הנדון.

יום האירוח כלל למידה על תוכניות ביהס ,סיור בסדנאות שונות והתנסות
בהן.

כותרת יום האירוח היתה "המלמד לומד" במטרה לחזק תהליכי רפלקסיה
בהוראה-בלמידה-בהערכה ובהדרכה.

הגדילו לעשות תלמידי ביהס כשבטאו תהליכים רגשיים ,חברתיים ולימודיים
שחוו בביהס.הם תיארו בשקיפות מלאה התפתחות מרשימה ביותר במהלך
שנות לימודיהם בביהס.הדגישו את ההשקעה של הצוות בהם ואת השירות

האיכותי לו הם זוכים.
המשתתפים ביום זה האירו זויות שונות ונוספות וכולנו חווינו " למידה

משמעותית".
תודה לגב אולגה יליזרוב מנהלת ביהס וצוותה על "פתיחת" ביה"ס ו"שיגרור"

העשייה הענפה והמבורכת.



אשכול גנים אלמג'ד לחינוך מיוחד באום אלפחם והמפקחת אימאן מחאג'נה
התכבדו לארח את מפקחות החינוך המיוחד במחוז חיפה ביום חמישי,

9.2.23, במסגרת מפגשי "מפקח מארח". הביקור התחיל בקבלת פנים של
האורחים ע"י מקהלת האשכול והתכנסות עם המנהלת והצוות המוביל של

האשכול בכדי להכיר את המבנים הפדגוגיים והארגוניים של האשכול,
וקהילות הלמידה המתקיימות בקרב כלל הדיסציפלינות. הביקור כלל סיור

לימודי במגוון כיתות וזירות, כאשר במהלכו המפקחות עמדו מקרוב על
עשייתם של התלמידים והצוות, בזיקה ללמידה מבוססת פרויקטים, למידה

טכנו-פדגוגית, למידה מבוססת תרחישים, ולמידה באמצעות משחק במרחב
"מלגו בונים עולמות". במהלך הסיור האורחים עמדו מקרוב על מהות
הקמפוסים וקבוצות העניין שמתקיימות מדי שבוע ומאפשרות למידה

חווייתית חוץ כיתתית, וכן השתלבות חברתית לתלמידים ממספר כיתות, כגון
קבוצת "משחקים של פעם" וקבוצת החקר בחממה הטיפולית. בנוסף,

להתנסות פעילה היה חלק משמעותי בסיור, כך שהמפקחות התנסו במרחב
המייק ובנו מוצר החיוני לשימושם של התלמידים בכיתות, והתמודדו עם
אתגרים איתם מתמודדים אנשים עם מוגבלויות וזאת במרחב "להיכנס

לנעליים של האחר". לסיום, האורחים התכנסו לסיכום, שבמהלכו נחשפו
למודל ההדרכה של קהילת קלינאי התקשורת דוברי ערבית במחוז חיפה ע"י

פירוז ג'בארין, שיתפו ברגשות, מחשבות ותובנות, הביעו את התפעלותם
מהביקור ושיבחו במילים חמות את העשייה השיתופית באשכול. 







מעורבות חברתית עם תלמידי בי"ס רמת הדסה
בנווה רם

בהובלת: ענבל מרדכי, בי"ס רמת הדסה, 
לימור ערמון רכזת ח"ח נווה רם 

במסגרת תכנית חינוכית, של עמותת עדי "תיקון עולם",  שמטרתה להביא
לשינוי עמדות בני נוער לגביי אנשים עם צרכים מיוחדים, נפגשנו שוב תלמידי

נווה רם ותלמידי רמת הדסה לצורך בניית אדניות.
יצרנו "קיטים" להרכבת האדניות ובמהלך הפעילות התבקשו תלמידי רמת

הדסה לסייע ולכוון את    תלמידי נווה רם במיומנויות השונות: הדבקה, הברגה
עם מברגה/מברג, עבודה עם פטיש.

היתה אוירה שמחה של חדוות עשיית הדדית וכלל התלמידים שיתפו פעולה.



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


