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בואו עננים

הבו גשם לגנים

טיף, טיף, טיפותיי

גשם, גשם ִלשְדוַתיי.

לשיבולת, לאילן

וְַלפֶּרח הקטן

ֶשבַּגן.

 

זרם קולח גשם ברכה,

נח השדה ַוינשום ִלרְווחה

הללויה,

הללויה,

גשם, גשם בֶַּמרְַחבְָיה.

 

ִהנה עננים

גשם, גשם בגנים

טיף, טיף טיפותיי

גשם, גשם ִלשְדוַתיי.

לשיבולת, לאילן

וְַלפֶּרח הקטן

ֶשבַּגן.

ֵרדנה ִמַמעל מרגליות,

שמש צוחקת בשלוליות

הללויה,

הללויה,

גשם, גשם במרחביה.

 

ִהנה עננים

גשם, גשם בגנים

טיף, טיף טיפותיי

גשם, גשם ִלשְדוַתיי.

לשיבולת, לאילן

וְַלפֶּרח הקטן

ֶשבַּגן.

 

תֵּׁשְתְּ כל צמרת ֵיׁשְתְּ כל ִגבעול

ַיען העמק, יען בקול:

הללויה,

הללויה

גשם, גשם, גשם בַּכול.

 

ִהנה עננים

גשם, גשם בגנים

טיף, טיף טיפותיי

גשם, גשם ִלשְדוַתיי.

לשיבולת, לאילן

וְַלפֶּרח הקטן

ֶשבַּגן.

 

רְֵאה מה ָשֵמח ֶצמח וּשְתיל

גשם בָּעמק וַּבגליל

הללויה,

הללויה,

גשם, גשם אושר ָוגיל.

שיר הגשם

מילים: לאה גולדברג

לחן: יואל ולבה
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שלום לכולכם,
בימים אלה החל הרישום לגני הילדים ולכיתות א', לשנת הלימודים תשפ"ד. הרישום מתקיים
ברשויות המקומיות, באמצעות אתרי האינטרנט ומוקדי קבלת הקהל, והוא יימשך עד אמצע

חודש פברואר.
בשנים האחרונות מיישם המשרד מדיניות לחיזוק שלבי החינוך בגיל הרך, התאמת גני הילדים
לחינוך במאה ה-21, ויצירת הזדמנות שווה לכולם. שיבוץ התלמידים, ברשויות, ייעשה באופן

מעורב, בדגש על יצירת אינטגרציה ושילוב תלמידים יוצאי אתיופיה עם כלל התלמידים.
בשנת הלימודים תשפ"ד נמשיך לחזק בגני הילדים את התכניות הבאות: גננת מובילה,
ייחודיות בגני ילדים וצהרונים. ברצוני להודות לברוריה שחר, מרכזת הקדם יסודי במחוז

וצוותה, על ההובלה את גני הילדים במחוז.
מעונות היום בונים קהילת ידע עם הרשויות: בימים אלו אנו מציינים שנה להצטרפותם של
מעונות היום לפיקוח משרד החינוך. השבוע ביום רביעי (ה- 18.1.2023) יתקיים לראשונה,
במרכז פסג"ה חיפה מפגש "מפקחת ומנהלותיה" של יחידת מעונות היום במחוז חיפה.
מנהלות המעונות תיפגשנה עם מפקחות היחידה לסדרה של 5 מפגשים לאורך השנה,

שמטרתם למידה והתפתחות מקצועית משותפת בה ידונו באתגרים החינוכיים והפדגוגיים
המעסיקים אותן. ברצוני להודות לאביבה גיגי, מרכזת מעונות היום במחוז וצוותה על ההובלה

ובהצלחה.
הפעולות שאנו מקדמים במחוז, הינן במטרה שמוסדות החינוך בגיל הרך (לידה – שש)  במחוז

יהיו מכוונים להטמעת תפיסת הגן העתידי, וליצירת רצף חינוכי הדוק עם יתר שכבות הגיל.
בימים אלו אנו נמצאים גם לקראת סיומה של המחצית הראשונה של שנה"ל תשפ"ג. נקודת
זמן זו היא הזדמנות להתבוננות "דו ממדית" – התבוננות רטרוספקטיבית ורפלקטיבית על

שלל העשיות והפעילויות החינוכיות שהתקיימו בחודשים האחרונים. במוסדות החינוך
מתקיימות ועדות מלוות של סטאטוס תכניות העבודה הבית ספריות בהם נוטלים חלק

המפקחים, מדריכים ושותפים ברשויות. הוועדות המלוות פותחות לכולנו צוהר ללמידה על
התהליכים החינוכיים המתקיימים בבתי הספר וזו הזדמנות לכלל השותפים לסייע בידי הנהלת

בתי הספר והצוותים החינוכיים למקד, לחדד ולתכנן את המחצית השנייה של שנה"ל. עם
סיומן של הוועדות המלוות וישיבות הסטאטוס למיניהן יוסקו תובנות ומסקנות הנוגעות ליישום

תכנית העבודה הבית ספרית והצפייה היא להתאמת תכנית העבודה לצרכים ולמסקנות
הרלוונטיות לעדכון העולות מן השטח.

אנו נמצאים גם בשלב של בחינת דרכי הערכת ההתקדמות בביצוע תכנית העבודה המחוזית.
מנהלי המדדים אמורים לקיים תהליך הערכה ומשוב בחודש הקרוב לבחינת הביצועים,

להפקת לקחים ולביצוע שינויים במידת הצורך.
במקביל, אנו מתחילים במהלך המחוזי להערכת עובדי הפיקוח והמינהל במחוז. מטרת

המהלך: לשקף את ביצועי העובדים בשנה החולפת אל מול התכנון וכן הצבת יעדים לשנה
ל ל ( ) ל ל ל
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 הבאה. על מנת לקדם מהלך זה נקיים מחר (ה- 15.1.2023 ) מפגש הערכות לחברי הנהלת
המחוז המורחבת כדי לדייק את תהליך הערכה. תודה לחיים יעקב, סגן מנהל המחוז, לסיגל

כהן, מפקחת המחוז ולשירלי שטרר, מנהלת תחום כח אדם בהוראה על הובלת התהליך
במחוז. בהצלחה.

בשבוע הקרוב, מערכת החינוך המחוזית תמשיך לציין את "שבוע השפה העברית" במסגרת
יום הולדתו של אליעזר בן ־ יהודה. מההיסטוריה של החייאת העברית אנו למדים שלכל זמן יש
את אתגריו ואת איומיו על שפתנו. כיום, שני אתגרים מרכזיים עומדים בפנינו: תרבות הרשתות

החברתיות המרדדת את השפה, והגלובליזציה – עולם שבו מקומה של העברית זניח. נוכח
אתגרים אלה אנו פועלים במחוז להוראת השפה בעיקר בכיתות היסוד, שמטרותיה הן חיזוק

מיומנויות הקריאה והכתיבה, פיתוח איכות ההוראה וקידומה, וצמצום הפערים בגיל הרך. בתוך
כך, נכתבה תכנית ל"מדריכות מאמנות" בית ספריות, אשר נמצאות כל השבוע בבתי במדד

טיפוח גבוהה אשר מלמדות את הקריאה והכתיבה בכיתות א-ב, מעודדים מוסדות חינוך לשפץ
את ספריות בתי הספר, מעניקים תקציבים לבתי הספר במסגרת תכנית: "ספרית הפיג'מות"

לרכישת יותר ויותר ספרי קריאה, מעלים לרשת ספרי שמע בעברית, ומחזקים את השפה
העברית בכתיבה ובקריאה, דרך לימוד מקצועות רבי מלל.

תודה לכל שותפינו להצעדה קדימה של מערכת החינוך המחוזית.
פעילויות נוספות בלוח הגאנט המחוזי:

שבוע למידה למפקחי החינוך היסודי: השבוע יתכנסו מפקחי החינוך היסודי לשבוע אינטנסיבי
עם שלל פעילויות, שבו יתפנו משגרת העבודה ללמידה, חשיבה והעמקה בתפקידו של

המפקח בעידן של שינויים, ביסוס תפקידו והתאמתו לדינאמיות והאתגרים של התקופה.
השבוע ייפתח בהתכנסות של הפיקוח יחד עימי ומנהלת האגף לחינוך יסודי במטה לשיח

אודות תפקיד המפקח בעידן של שינויים. בנוסף, יתקיימו סדנאות לאורך כל השבוע להעצמת
תפקידו של המפקח.

שבוע זה מאפשר הידוק הקשרים עם שותפים טבעיים במחוז: מפקחי היסודי עם מפקחים
עמיתים, ועם מדריכות מחוזיות לשיתוף בהצלחות, אתגרים וצורכי השטח העולים תוך כדי

תנועה.
יום שני (בתאריך ה- 16.1.2023) תוקדש ישיבת ההנהלה וכן ישיבת הפיקוח הכולל לשבוע

הלמידה ובעשייה השוטפת בחינוך היסודי. בנוסף, כלל המפקחים יקיימו בשבוע זה מפגשי
"חלון אל השטח" עם מגוון בעלי תפקידים – סגני מנהלים, רכזי הכלה והשתלבות, רכזים

פדגוגיים, רכזים חברתיים, מורים שנה א' ועוד. השבוע ייחתם בשני אירועים – מופע "החיים
במסכה" -הודות לסיוע במימון יו"ריות סניפי הסתדרות המורים בחדרה ובחיפה.

ברצוני להודות למימי וקסלר, מרכזת הפיקוח בחינוך היסודי, לצוות הפיקוח וההדרכה בחינוך
היסודי, לסיגל כהן, מפקחת המחוז, לחיים יעקב, סגן מנהל המחוז ולמירב קורקוס וצוותה על

ארגון שבוע משמעותי זה ולאחל שבוע למידה מעמיק ומוצלח.
ל ל ל
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מפגש עם קבוצת מנהלי המחוז: ממשיכים בסדרת המפגשים והסדנאות לקידום תהליכים
וקשרים בינאישיים עם המחוז וקהילת המנהלים שהם מובילים. ביום שני (בתאריך ה-

16.1.2023 ) במסגרת שבוע מפקחי היסודי, נדון יחד המפקחים הכוללים במחוז על משמעות
התנודה על קו המתחים (פרדקוס מיינדסט) בין ערכים מנוגדים או משלימים. תודה ובהצלחה.
מפגש מנהלי שפ"ח: מחר, ראשון ( בתאריך ה- 15.1.2023 ) במסגרת המפגש החודשי הקבוע

של מנהלי השפ"חים במחוז עם הפסיכולוגית המחוזית, ד"ר דניאלה פלד אצטרף לחלק
מהמפגש ונקיים שיח משותף על עבודת השפ"חים בעת הזאת מבחינת ההזדמנויות

והאתגרים בתקופה של שינויים. בהצלחה.
פיתוח מקצועי והדרכה:

"תכנית הטאלנטים" – עובדי הוראה: זו השנה הראשונה בה יוצאת לדרך "תכנית טאלנטים"
ייחודית ויוקרתית לעובדי הוראה מטעם משרד החינוך. לתכנית נבחרו לאחר וועדות ומיונים

במחוז ובמטה שבעה עובדי הוראה מהמחוז ושתי מנהלות אשר ייצגו את מחוז חיפה. במסגרת
התכנית יעברו המשתתפים תהליך מרתק של למידה ופיתוח חשיבה חדשנית בארץ ובחו"ל

כדי להכיר מערכות חינוך שונות, פיתוח יזמות ועוד. הטאלנטים מרחבי הארץ יצרו רשת
עמיתים שתקיים פעילויות במהלך השנה לקידום מיזמים, שיתופיות, העלאת נושאים לסדר
היום של המשרד להידוק הקשר בין השטח למדיניות. מחר, ראשון ( בתאריך ה- 15.1.2023 )
יצאו הטאלנטים – עובדי ההוראה ליומיים של סיור לימודי בארץ. בהצלחה לעובדי ההוראה

הטאלנטים של מחוז חיפה.
"מכילים את המכילים" - כנס אמצע שנה: ביום ראשון ( בתאריך ה- 15.1.2023 ) יתקיים כנס

ארצי של התוכנית "מכילים את המכילים" במכון מופ"ת בת"א. בכנס ישתתפו כלל מנהלי בתי
הספר המשתתפים בתוכנית, והמורים המובילים, נציגי מכללת אורנים ונציגי המטה, והוא

יתמקד בנושא "בעיות משמעת- הן רק קצה הקרחון" . במהלך הכנס יתקיימו סדנאות ומעגלי
שיח על תפיסת ההכלה וההכללה ומניעת דפוסים מדירים. ממחוז חיפה ישתתפו שמונה בתי

ספר : אלמוגים, רוממה ניגונים, עארה יסודי, עארה חט"ב - שנה שנייה בתוכנית. עוספיא
יסודי, קיסריה, משעולים, ריבלין- שנה ראשונה בתוכנית. את הכנס יובילו פרופ' מיכל ראזר,

דיקנית הפקולטה לחינוך, מכללת אורנים, ד"ר תמר קאנר, תכנית השקפה. בהצלחה
למנהלים, ולמורים המובילים ממחוז חיפה.

"אקדמיה כיתה": בתוכנית אקדמיה כיתה נוטלים חלק כ - 650 סטודנטים בכל המחוז.
התוכנית החלה ביחד עם הצוותים החינוכיים את שלבי הערכת אמצע השנה. נושא היוזמות
בתוך בתי הספר קורם עור וגידים כחלק בלתי נפרד מהערכת הסטודנטים במהלך הכשרתם
ואנחנו צפויים לראות את פריצת הדרך כבר בסטטוסים שייערכו בסוף פברואר. השנה ניכר

גידול והתבססות מודל קהילות אקדמיה בכ-270 בתי ספר אשר לקחו על עצמם את הלמידה
התוך בית ספרית כעוגן לצמיחה. התוכנית משמרת את איכות המורים הצעירים והחדשים תוך
מתן אתגרים לעובד\ת ההוראה להתנסות ולהתפתח במקצוע ואתגריו. מניסיון מהשטח עולה

ל ל ל
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 כי בוגרי ההוראה מצד אחד והצוותים הוותיקים של בית ספר צמאים לתוכנית זו פעילים מאוד
במסגרת ומשתפים פעולה באופן אקטיבי ומעורר השראה.

ברצוני להודות לזיווה רון וצוותה על הובלת תהליכים משמעותיים לפיתוח מקצועי של עובדי
ההוראה במחוז. תודה ובהצלחה.
אגף לחינוך ילדים ונוער בסיכון:

שח"ר: בשבוע זה יתקיימו וועדות היגוי רווחה חינוכית של אגף שח"ר נוספות, בהן יציגו מנהלי
אגפי ומחלקות החינוך וצוותיהם את מיפוי המענים לילדים ונוער בסיכון ברמה רשותית ובעת

ספרית. המיפוי יהווה בסיס לשיח והיוועצות בנושא התכנית לניצול תקציבי התכניות
היישוביות, רווחה חינוכית ושיקום שכונות.

בנוסף, יתקיים מפגש פיתוח מקצועי לרכזות תכנית מל״א במחוז. במפגש יועלו יוזמות
ייחודיות של רכזות במסגרת ״פינת רכז״ ללמידת עמיתים, דר׳ פנינית רוסו נצר תעביר מפגש

כחלק מהטמעת הפדגוגיה הטיפולית במרחבי מל״א במחוז.
ביקור סדיר ומניעת נשירה: ביום ראשון (בתאריך ה- 15.1.2023 ) מפקחת ביקור סדיר ומניעת
נשירה וצוות המחלקה יקיימו ביקור בדלית אל כרמל. בביקור יוצגו המענים הרבים הייחודיים
בעיר דליית אל כרמל ואיגום המשאבים המתקיים בעיר לטובת החזקת התלמידים במוסדות

החינוך על כל רצף הגיל. היישוב מתאפיין במרקם ייחודי המאגד בתוכו ישן וחדש. העיר
מובילה מערך של שימור ערכי המסורת הדרוזית לצד מענים מותאמים לצרכי וכישורי

התלמידים הנמצאים בנשירה סמויה והתאמתם לעידן המודרני.
תכניות הוליסטיות "מרום וריסטארט": כל בית ספר הוא עולם ומלואו ולכל כיתה וקבוצת

תלמידים מאפיינים משלהם. על מנת שהלמידה תהיה משמעותית ואפקטיבית ונוכל לצמצם
פערים יש להשתמש בפרקטיקות ההוראה המתאימות ביותר לתלמידים. מדריכי התכנית
בתהליכי הליווי, חושפים את צוותי המורים למגוון פרטיקות הוראה כדי להפוך את הלמידה
לרלוונטית ללומד. המדריכים מתכננים את השיעורים עם המורים ולאחר העברת השיעור

מתקיים משוב מקדם למידה. ישנם בתי ספר בהן מתקיימת הוראה מאמנת בה המדריך נכנס
לכתה ומלווה את המורה. לכל בית ספר מותאמת חליפה אישית בהתאם לצרכיו ולנושאים
והיעדים אותם צוותי בתיה"ס רוצים לקדם. ברצוני להודות ללאה ווגסטף וצוותה על הובלה

המשמעותית את האגף ולאחל בהצלחה.
חינוך מיוחד: השבוע התקיים מפגש רכזות גני חינוך מיוחד מחוזי עם צוות הפיקוח על החינוך
המיוחד. מפגש מעצים שמטרתו לחזק את הקשר בין הפיקוח על החינוך המיוחד למנהיגות
הביניים האחראית על גני החינוך המיוחד במחוז. המפגש בהובלה משותפת של הפיקוח על

החינוך המיוחד ומדריכות הייעוץ.
בנוסף, השבוע יתארחו במחוז מפקחות חינוך מיוחד בחמ"ד ממחוזות אחרים יחד עם גב'

מיכל דה האן סגנית ראש המינהל לחינוך דתי. מפקחות החמ"ד מגיעות ליום למידה בנושא
מערך הכיתות הנפשיות במתיא חיפה. במטרה לקדם מענים לתלמידים נפשיים בחמ"ד.



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

  המפגש יתקיים בפסגה חיפה.
ברצוני להודות לדליה צפניה, מתאמת הפיקוח בחינוך המיוחד ויו"ר ועדת אפיון וזכאות וצוותה

על ההובלה את החינוך המיוחד במחוז. תודה ובהצלחה.
חברה ערבית: ביום שני (בתאריך ה- 16.1.2023 ) כחלק מסדירויות מפגשי הפיקוח יתקיים

מפגש עם סינא זחאלקה, מרכת הפיקוח בחרה הערבית וד"ר אלמאזה עתאמנה, מפמ"רית
מורשת - דת האסלאם, מטרת המפגש חשיפת התכנית החדשה, קביעת יעדים ובניית תכנית

עבודה לקידום הנושא במפגש ישתתפו המפקחים הכוללים. תודה ובהצלחה.
מינהל חברה ונוער: במסגרת הכשרת מנהלי מחלקות הנוער במחוז ייחשפו ביום ראשון (ה-
15.1.2023 ) המנהלים לנושא השנתי מנהיגים את הדרך. מעבר להצגת הנושא על ידי עינב

יניב שוורץ, מנהלת מינהל חברה ונוער והרפרנטית המחוזית לנושא, יבקרו המנהלים במוזיאון
"נילי" ביתם של משפחת אהרונסון ויכירו את דמותה של המנהיגה שרה גיבורת נילי ובני

משפחתה, שהיו המנהיגים של מחתרת נילי שהיתה חלק מרכזי בסיום השלטון התורכי בארץ
ישראל וכניסת השלטון הבריטי. תודה ובהצלחה.

חינוך ממלכתי דתי: השבוע תחל להתקיים תכנית ייחודית בחמ"ד במחוז חיפה “עתודת
המנהיגות - מישהו לרוץ איתו”, בנוסף יתקיים מפגש רכזות בחינוך היסודי לסדנת הכלה עם

עמותת "כנפיים של קרמבו", וגם יתקיים ביקור של ירדנה אלון, מחמ"דית המחוז יחד עם צוות
הפיקוח בגני הילדים של הממלכתי דתי בישוב קריית אתא. תודה ובהצלחה.

בטחון ובטיחות: ביום שני (ה- 16.1.2023) אגף ביטחון המחוזי מקיים כנס מחוזי במועצה
אזורית חוף הכרמל עם כלל קב"טים ברשויות, במסגרת הכנס יעסקו בהיערכות מחוזית כרמל
לקראת תרגיל ארצי מוסדות חינוך שיתקיים במהלך חודש פברואר. תודה לרן קליימן, קב"ט

המחוז וצוותו ובהצלחה.
בברכת שבוע טוב ומבורך,

ד"ר סער הראל
מנהל המחוז

 
 



הודעותהודעות
ועדכוניםועדכונים





בשנת הלימודים הנוכחית, תשפ"ג, מקיים האגף לחינוך מיוחד
השתלמות ארצית המיועדת למובילי/ות תחום, מנתחות ומנתחי

התנהגות במסגרות החינוך השונות, למומחיות ומומחי תחום הפרעות
התנהגות מובילות ומובילי צוותים בבתי ספר עם איפיון הפרעות

התנהגותיות/ רגשיות קשות. ההשתלמות תתקיים ב ZOOM בשיתוף
עם מכללת לוינסקי במהלך שישה מפגשים סינכרוניים ועוד 4

א-סינכרוניים שיתפרסו בחודשים פברואר ומרץ.
 

פרטים נוספים אודות ההשתלמות נמצאים בתוכנית המצורפת בקובץ
המצ"ב 

 
 על המעוניינים לבצע רישום מקוון ראשוני בקישור הבא:

 
OBM רישום ראשוני להשתלמות ניהול ארגוני התנהגותי

 
רישום זה אינו מהווה אישור להשתתפות בהשתלמות. אישור ינתן

בהודעה אישית במייל. 
 
 
 

לשאלות נוספות ניתן לפנות לד"ר מיכל הירשמן, מדריכה ארצית
 Madrichot.artziot@gmail.com להפרעות התנהגות בכתובת

 
בברכה,

 
ד"ר מיכל הירשמן

 
מדריכה ארצית להפרעות התנהגות

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfaxtLL6Iom7oVq3EmE7HwwLAINvCd8YUqglPKH4YnLU0SnYg/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfaxtLL6Iom7oVq3EmE7HwwLAINvCd8YUqglPKH4YnLU0SnYg/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfaxtLL6Iom7oVq3EmE7HwwLAINvCd8YUqglPKH4YnLU0SnYg/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfaxtLL6Iom7oVq3EmE7HwwLAINvCd8YUqglPKH4YnLU0SnYg/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfaxtLL6Iom7oVq3EmE7HwwLAINvCd8YUqglPKH4YnLU0SnYg/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfaxtLL6Iom7oVq3EmE7HwwLAINvCd8YUqglPKH4YnLU0SnYg/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfaxtLL6Iom7oVq3EmE7HwwLAINvCd8YUqglPKH4YnLU0SnYg/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfaxtLL6Iom7oVq3EmE7HwwLAINvCd8YUqglPKH4YnLU0SnYg/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfaxtLL6Iom7oVq3EmE7HwwLAINvCd8YUqglPKH4YnLU0SnYg/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfaxtLL6Iom7oVq3EmE7HwwLAINvCd8YUqglPKH4YnLU0SnYg/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfaxtLL6Iom7oVq3EmE7HwwLAINvCd8YUqglPKH4YnLU0SnYg/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfaxtLL6Iom7oVq3EmE7HwwLAINvCd8YUqglPKH4YnLU0SnYg/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfaxtLL6Iom7oVq3EmE7HwwLAINvCd8YUqglPKH4YnLU0SnYg/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfaxtLL6Iom7oVq3EmE7HwwLAINvCd8YUqglPKH4YnLU0SnYg/viewform


https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfaxtLL6Iom7oVq3EmE7HwwLAINvCd8YUqglPKH4YnLU0SnYg/viewform
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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!



צוותי חינוךצוותי חינוך
משתפיםמשתפים



תלמידי החווה החקלאית אורבנית חברתית- 
זכו היום לקטוף מירקות החורף ששתלו בגן הירק במצעים
מנותקים הכינו מהם סלט ירקות עשיר ובריא. בנוסף, הכינו

סמבוסק עשיר ומתובל בתבלינים שקטפו מהחווה האורבנית
בגידולים וירטיקליים.



בית חינוך ברקת

בבית חינוך ברקת יש כיתות מדעיות אשר לומדות ארבעה ימים
בשבוע בחטיבת ביניים ממלכתית, הם לומדים כימיה, מעבדה,

אנגלית, ערבית ועוד.
השבוע הם הכינו פרוייקט משותף הנקרא "סליחה על השאלה",

הפרוייקט הוא בסגנון "סליחה על השאלה" מערוץ "כאן חינוכית".
בשבועות האחרונים, כחלק מתהליך מעמיק של היכרות בין

התלמידים וכחלק מתהליך הלמידה בכיתת מופ"ת שבחטיבת
הביניים בחדרה, התלמידים משני בתי הספר הכינו שאלות אחד לשני

בנושא הלימודים המשותפים ועל השונות באופן כללי.
כחלק מהתהליך ענו כל תלמידי מופ"ת וברקת על השאלות שכתבו

זה לזו בפתיחות וברגישות מדהימה ומרגשת.
הצוות שצילם היה מקצועי וכלל צוות צילום, תאורה וסאוונד. 

טלי- מנהלת בית חינוך ברקת 



יום התודה בגניגר חיפה

ביום שלישי 10.1.23 התקיים "יום התודה הבינלאומי" בביס גניגר .
ארגון הנוער 'נוער לתת' מוביל את יוזמת 'לשים לב. לתת תודה, 

 יוזמה שכולה מוקדשת לנותני השירות במרחב הציבורי
במסגרת המייזם בחרנו לומר "תודה" לאב הבית וצוות התחזוקה של
ביהס, לשומר ביהס הנדיר שלנו,לצוותים רפואיים נציגי מד"א, לנציגי

מכבי האש, לנציגי משטרת ישראל, לנציגי מג"ב,לנציגי העיריה
ממחלקת אכיפה עירונית פיקוח מבצעים.

פתחנו את היום במסדר בוקר עם פעילות ברקע השיר "תודה"
התלמידים העניקו לנציגים שלט תודה ושי קטן לאות תודה על פועלם          

כחלק מהחזון הבית ספרי אנו מובילים את התלמידים לתרבות של
נתינה וקבלה מהקהילה תוך קיום אורח חיים בר קיימא- אנו מאמינים

שכשאתה נותן אתה מקבל הרבה יותר.
יוזמה מבורכת.

יישר כוח לכל נותני השירות במרחב הציבורי ובמרחב בכלל.



מפגש חברותא וסדנת חוסן אישי לצוותי החינוך
בבנימינה גבעת עדה , מתי"א שלהבת

בראשיתה של השנה האזרחית החדשה, נפגשו במתיא שלהבת צוותי
ההוראה של החינוך המיוחד מרשות בנימינה גבעת עדה. 

הצוותים שמעו סקירת תמונת המצב הישובית מפיה של גלית אלרד,
מנהלת מחלקת חק"ר ברשות. שושי כהן, מנהלת המתי"א בירכה את

הצוותים לרגל השנה האזרחית החדשה. 
מדריכות המתי"א העבירו סדנת חוסן אישי לזיהוי ותחזוק כוחות

המעודדים חוסן. 
המפגש חיזק את תחושת השייכות של הצוותים למתי"א ולרשות

בנימינה גבעת עדה. 



חגיגת חנוכה בגניגר חיפה

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 !!!!



מפגש מורות חינוך מיוחד בחמד במתיא קריות ומתיא
כרמל וחוף.  המפגש מאפשר שיח עם מורות החמ בחמד.

והשנה לאור דרכו של הרב חיים דרוקמן ז"ל.



ביקור בטכנודע – פינוקיו ותכונות החומר
בית ספר גל אור. מובילת הפעילות: אפרת אלבאום מזרחי

בחודש ינואר 2023 תלמידי בית הספר ביקרו ב"טכנודע". הביקור
היה בנושא חומרים ותכונותיהם בעקבות הסיפור של פינוקיו. פגשנו

חומרים חדשים ומוכרים כמו: חול, זכוכית, קרח, עץ ולמדנו על
תכונותיהם, עברנו לסדנא והתנסינו עם החומרים השונים: מגנט,

סלע, גומי, גיר, חול ועוד והרגשנו את התכונות של החומרים. המשכנו
למעבדה שם עשינו ניסוי עם קרח יבש ושוקולד



עוד יום של למידה בכיף שהעביר מיימונה בדראן  הקלינאית תקשורת ,
ויפעת 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 התנסה במשחק תפקידים בו 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



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



מומחיות תחום ממתי"א שלהבת, המדריכות ביישוב זיכרון יעקב, בשיתוף
עם מועצת זיכרון יעקב, בנו יחד מודל מפגשים עם צוותי המשלבות

(סייעות המלוות תלמידים בחינוך הרגיל) שניתן לו השם "מבטים
משתלבים". בסדנאות ניתנים דגשים בתחומים רלבנטיים למערך

המשלבות בבתי הספר. בין היתר – חשיבות תפקיד המשלבת, פיתוח שיח
רגשי ואמפתי והעשרת ידע באפיוני המוגבלויות. סוגיות ודילמות שונות
עולות במהלך המפגשים, מתקיימת חשיבה משותפת ולמידת עמיתים.

בסיום כל מפגש, מומחיות התחום נפגשות להערכה מעצבת, עיבוד
הסדנא ומחשבה על המשך המפגש הבא. המפגשים מועברים באופן

חווייתי והתנסותי, באווירה נעימה, עם שתיה חמה וכיבוד.

מפגש ידע למשלבות בזכרון יעקב – מבטים משתלבים
מתיא שלהבת, פעילות בהובלת צוות מדריכות הישוב

זכרון יעקב



מפקח מארח בהובלת לילך מאור מפקחת גני חמ במחוז.
מפגש מעצים לרכזות גני החמ





פורום מנהלי מתיא התקיים במתיא כרמל וחוף. 
עוסק השנה בקידום ודיוק יוזמות .



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


בברכה,

דליה צפניה, ורדה לבנה, דוברת עיני,

אימאן מחאג'נה ולילך ברנס מאור


