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ֵננוּ רוַּח ֱאלוּל, ִיץ ָאַמְרנוּ ִמי ִיּתְ ּקַ ּבַ
ָנה, ָ ֵננוּ הֹוד רֹאׁש ַהׁשּ וֶּבֱאלוּל ָאַמְרנוּ ִמי ִיּתְ

ּפוִּרים, ֵננוּ ֵאיַמת ַהּכִ ָנה ָאַמְרנוּ ִמי ִיּתְ ָ וְּברֹאׁש ַהׁשּ
ְמַחת ֻסּכֹות. ֵננוּ ׂשִ ּפוּר ָאַמְרנוּ ִמי ִיּתְ וְּביֹום ּכִ

ם. ׁשֶ ֵננוּ ּגֶ ו ֲאַנְחנוּ אֹוְמִרים ִמי ִיּתְ ְוַעְכׁשָ
ָבר. ם לֹא ֶנֱאַמר ּדָ ׁשֶ יָּבֹוא ַהּגֶ ׁשֶ ֲאָבל ּכְ

חוּץ, ְיֵחִפים, ַנֲעמֹד ּבַ
ַחת ְטִפיפֹוָתיו ָהרֹוְקדֹות, ּתַ

ּכֹור ֵמֵריחֹו, נוּ ׁשִ רֹאׁשֵ
ּ ְוִנְלַחׁש ְלַעְצֵמנו

ָרָכה. ּבְ
 

כתבה: מירי וסטרייך מתוך הספר "עולם לוחש בית"

צילמה: דליה פרוידנברג
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שלום לכולכם,
 

בשבוע החולף התקיים טקס חילופי מנכ"לים במשרד החינוך: המנכ"ל הנכנס תא"ל
במיל' אסף צלאל, שעד לאחרונה כיהן כראש חטיבת התקיפה הרב-זרועית בצה"ל,

החליף את המנכ"לית היוצאת הגב' דלית שטאובר.
בשם מערכת החינוך המחוזית, אני מבקש להודות לדלית שטאובר על כהונתה

כמנכ"לית המשרד בשנה החולפת ולאחל הצלחה רבה למנכ"ל הנכנס. אנו בטוחים
שמערכת החינוך תמשיך לקדם בהובלתו באופן מיטבי את תלמידי ישראל להצלחות,

להישגים ולהתמודדות עם אתגרי המאה -21. בהצלחה.
מחוז חיפה חרט על דגלו גם את קידום המצוינות והצטיינות באיכות השירות על ידי
עובדיו לקהילת מחוז חיפה. כחלק מקידום יעד זה, אנו בוחנים את ביצועי העובדים
לאורך כל השנה, זאת על ידי תהליכי משוב ובקרה והשוואה של ביצועי תפקיד בשנה

החולפת אל מול התכנון וכן הצבת יעדים לשנה הבאה.
בימים האחרונים נפתחה מפת הערכה לעובדים, כחלק מתהליך זה, השבוע פרסמתי

בקרב חברי הנהלת המחוז, מפקחים ועובדי מינהל את רשימת העובדים מצטייני מחוז
חיפה לשנת 2022. מלוא ההערכה וההוקרה על תרומתם לקידום העשייה במחוז ועל

מתן שירות איכותי ומיטבי.
להלן המצטיינים במחוז חיפה לשנת 2022: סיגל כהן – מפקחת המחוז, ד"ר דניאלה
פלד – פסיכולוגית מחוזית, מירה ספיבק יובל– מפקחת כוללת בתי"ס עי"ס, סמאהר

זינה– מפקחת כוללת עי"ס מגזר ערבי, דברת עיני– מפקחת כוללת חינוך מיוחד,
אילנה אפרגן – מפקחת כוללת גנ"י ממ"ד, מיכל שידלובסקי – מפקחת כוללת גנ"י,

מירב קורקוס – מנהל תחום מינהל מחוזי, שניר זכריה – רכז לשכה א', יפה אליאס –
מרכזת ועדות זכאות ואפיון, קארין אלמליח – מרכזת כ"א בהוראה, מזל דקל –

מרכזת כ"א בהוראה, מרים ייני – מרכזת הוצאות ותשלומים במחוז, אלון מוזס –
מרכז משכורת עו"ה, נחמה הניק – מרכזת משכורת עו"ה.

ברצוני להודות לחיים יעקב, סגן מנהל המחוז, ושירלי שטרר, מנהלת תחום משאבי
אנוש, על הובלת התהליך במחוז חיפה – תודה ובהצלחה.

במעבר חד, הצלחת מערכת החינוך תלויה במידת הסינרגיה שקיימת בין המחוז,
הרשויות המקומיות במחוז ומוסדות החינוך. את חיזוק החיבורים הללו אנו מבצעים

בזכות דיאלוג ושיתופי פעולה תוך התמקדות במספר עקרונות מפתח: חוזקות ואתגרי
מערכת החינוך היישובית, משוב על התכניות הלאומיות ודרכי יישומן, מידת התאמת

המערכת למאה ה-21, הצטיידות, התחדשות ובנייה, צמצום פערים ומתן הזדמנות
שווה לכל ילד ושימוש אפקטיבי בתקציבים של המשרד. את העקרונות הללו אנו

בוחנים בכל זרוע חינוכית הקיימת במחוז: בתי ספר, גני ילדים, מרכזי פסג"ה,
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 מח"טים, מרכזי קידום נוער, תנועות וארגוני נוער וכך הלאה.
כמדי שנה אנו מקיימים התכנסות עם הרשויות המקומיות לדיון בצרכים הנדרשים

לטיפול לקראת שנת הלימודים הבאה. לפיכך, בתקופה הקרובה נתחיל בקיום ועדות
אכלוס מול כלל הרשויות במחוז, לדיוק צרכים ומענים נדרשים לשנה"ל תשפ"ד מבעוד
מועד, ובתוך כך צרכי בינוי ותקן, ביטחון ובטיחות, הסעות, חינוך מיוחד ועוד. במקביל
נתחיל בהיערכות מחוזית של כח אדם בהוראה: סוגיות שכר, פרישת עובדים, שיבוצי

מורים וגננות, קליטת מורים חדשים, קביעות מנהלים ועוד.
בשבוע החולף, בהמשך להחלטת שר החינוך, ח"כ יואב קיש, על ביטול "רפורמת
המח"ר" הנוגעת לבגרויות במקצועות החובה ההומניסטיים, משרד החינוך החל

בזירת היוועצות מקוונת לטובת מנהלי בתי הספר בחטיבה העליונה, מורים
להומניסטיקה בחטיבה העליונה, הורים ותלמידים.

המהלך מהווה חלק מהמדיניות והערכים שמנהיגים שר החינוך, יואב קיש, השר
במשרד החינוך, ח"כ חיים ביטון ומנכ"ל המשרד, אסף צלאל הנוגעים לשקיפות

ושותפות עם הציבור. לאור זאת, הוחלט במשרד לשתף בתהליך קבלת ההחלטות
הנוגע לגיבוש החלופה הנכונה ביותר להערכת הידע והמיומנויות של התלמידים

במקצועות ההומניסטיקה לבגרות.
במסגרת תהליך היוועצות זה יישלחו מסרונים להורים, למורים, למנהלים ולתלמידים,

הקוראים להם לקחת חלק בהליך, ולשתף את המשרד בתובנות שלהם. התובנות
תסייענה, כאמור, בגיבוש החלופה למקצועות ההומניסטיקה. לצד ההיוועצות

המקוונת יקיים המשרד גם מפגשים עם גורמים נוספים השותפים לעשייה החינוכית.
:https://shituf.education.gov.il/#/homepage להלן הקישור

תודה לכל שותפינו לעשייה החינוכית במחוז חיפה.
אירועים נוספים בלוח השנה המחוזי:

פיתוח מקצועי והדרכה:
שולחנות עגולים - הדרכה בעידן הגפ"ן: בשבועיים הקרוב יתקיימו מפגשי שיח

בשולחנות עגולים בנושא ההדרכה בעידן הגפ"ן. השיח יתמקד ביתרונות ואתגרי
הגמישות הניהולית בבחירת ההדרכות המוסדיות, בתרומת ההדרכה להשבחת איכות

ההוראה ולקידום ההישגים. בשיח ישתתפו מנהלי בתי ספר לפי שלבי גיל בחברה
הערבית והיהודית. תובנות מהשיח בשולחנות העגולים, יהוו בסיס להיערכות מיטבית

בהדרכה לקראת שנת תשפ"ד
פיתוח מקצועי למפקחי המחוז: ביום שני ( בתאריך ה- 23.2.2022 ) ייערך, במסגרת

הפיתוח המקצועי לכלל המפקחים, חלקו הראשון של מפגש בנושא "תפקיד המפקח
בצמצום פערים באוריינות לשונית". פרופסור ציפי הורוביץ קראוס – ראש המעבדה

לדימות מוחית הפקולטה לחינוך - טכניון תרצה לנו ובהמשך נקיים עמה דיון ושיח

https://shituf.education.gov.il/#/homepage
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 סביב ההרצאה. בהצלחה.
סיום הערכת אמצע למתמחים: השבוע היו אמורים מנהלים וחונכים לסיים את

הערכות האמצע למורים מתמחים. זוהי נקודת זמן חשובה להעמיק בהערכה ובשיח
על המחצית שעברה כבסיס לתכנית עבודה למחצית הבאה. כל הערכה לשם למידה

של עובד ההוראה מקדמת את איכות ההוראה. בהצלחה במחצית הבאה.
 

חינוך פסיכולוגי במחוז חיפה:
"חלון לשטח": מחר, יום ראשון ( בתאריך ה- 22.1.2023 ) אקיים חלון לשטח עם

קבוצה של פסיכולוגים מהמחוז לשיח אודות תפקיד השירות הפסיכולוגי בעת הזאת
מבחינת אתגרים והזדמנויות.

יום עיון מחוזי לפסיכולוגים: ביום רביעי ( בתאריך ה- 25.1.2023 ) במתנ"ס בפרדס
חנה יתקיים יום עיון מחוזי לפסיכולוגים במחוז וכן מוזמנים שותפי תפקיד העוסקים
בגיל הרך, מפקחות הקדם יסודי, מפקחות הייעוץ, מפקחות החינוך המיוחד ומנהלות

המתי"א. נושא יום העיון הוא: "אירועי פגיעה בגיל הרך השלכות ודרכי טיפול/
התערבות ומניעה". פגיעה והתעללות במסגרת גני ילדים על ידי הדמויות המטפלות
מהווה פגיעה קשה ביותר עבור הילד הניפגע, הילדים ששהו באותה מסגרת ועבור
ההורים. מדובר בתופעה קשה לעיכול, שכן המקום שאמור היה להיות מוגן ובטוח,

אשר בו מפקידים ההורים את היקר להם מכל, מתגלה כמקום פוגעני ומזיק.
תופעה זו הפכה לתופעה שכיחה לצערנו ומעוררת חרדה רבה. ביום העיון נעסוק

בהיבטים שונים המתייחסים לעבודה טיפולית ומניעתית והשלכותיה על ילדים, הורים
וצוותים. תודה ובהצלחה לד"ר דניאלה פלד, פסיכולוגית מחוזית.

 
חינוך ערבי: השבוע, ביום ראשון  ( בתאריך ה- 23.1.2023 ) יתקיים מפגש לקידום
תכנית רשות ומחוז מקדמים הכלה ביישוב בסמ"ה. מטרת התכנית הטמעת אקלים

ופדגוגיה רגשית- חברתית ביישוב בסמ"ה. במפגש  ישתתפו גב' זיוה רון, המפקחת על
הפיתוח המקצועי וההדרכה, גב' סינא זחאלקה, רכזת הפיקוח הערבי, מר יוסף חמדאן

מפקח ארצי על הפיתוח המקצועי בחברה הערבית ומנהלי הפסגו"ת. מטרת המפגש
סטטוס התקדמות התכנית, חידוד ודיוק מטרות ויעדי ההכלה ביישוב בסמ"ה.
בנוסף, השבוע יתקיים גם יום עיון להטמעת תכנית גפ"ן ביישוב אום אל פחם.

התפיסה של המהלך היא לקדם את האפקטיביות החינוכית באמצעות מתן גמישות
והרחבת הסמכויות והמשאבים לבתי הספר והרשות. המפגשים יתקיימו בהשתתפות

הרשות, מפקחי ומנהלי היישוב יחד עם צוות ההטמעה במחוז. תודה ובהצלחה.
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ביטחון ובטיחות – היערכות לתרגיל ארצי מוסדות חינוך:
השבוע יקיים אגף ביטחון המחוזי כנס מחוזי עם כלל קב"טים ברשויות, במסגרת הכנס
יעסקו בהיערכות מחוזית לקראת תרגיל ארצי מוסדות חינוך (שיתקיים במהלך חודש

פברואר). כחלק מהערכות המחוזית לכך, נקיים השבוע גם תרגיל מחוזי ללמידה
בחירום במטרה שכל בית ספר יבדוק את המוכנות שלו, וינהל שיח כיצד לשפר את
תהליכי ההוראה למידה והערכה בשילוב כלים דיגיטליים במרחב הדיגיטלי כיתתי.
במהלך התרגיל בתי הספר יתרגלו למידה ותקשורת, שיח עם התלמידים באמצעות
מערכת מקוונת, למידה סינכרונית וא- סינכרונית במרחב הדיגיטלי הכיתתי ודיווח

מקוון. תודה ובהצלחה.
 

אגף לחינוך ילדים ונוער בסיכון:
שח"ר: השבוע ימשיכו לקיים צוותי היגוי לדיון, היוועצות ואישור תכניות רווחה
חינוכית ברשויות במחוז. במסגרת וועדות ההיגוי יוצגו המענים החינוכיים של

הרשויות לילדים ונוער בסיכון וההצעה לניצול תקציב רווחה חינוכית. 
בנוסף, יתקיים מפגש הדרכה לרכזי כיתות שח"ר בבתי הספר העל יסודיים בנושא

פתיחת כיתות שח"ר בשנה"ל תשפ"ד. מפגש זה הינו חלק מהתהליך של ההיערכות
לשנה"ל הבאה ומתן מענה מדויק לילדים ונוער בסיכון.

ביקור סדיר ומניעת נשירה: השבוע הקרוב יוקדש במחלקה לביקור סדיר ומניעת
נשירה לאיתור תלמידים מטופלים ונושרים על ידי כל קציני הביקור הסדיר בכל

הרשויות במחוז. במחוז חיפה כ 14,000 תלמידים מלווים על ידי הקב״סים מגיל 3
ועד גיל 18 או סיום י״ב בהתאם לחוק לימוד חובה.

בנוסף, השבוע מפקחת על הביקור סדיר ומניעת נשירה, וצוות ההדרכה, יקיימו מפגש
סטטוס שנתי ב במוזיאון "פירמידה" בעיר חיפה. במפגש יוצגו נתונים על כלל

התלמידים ברשות והתלמידים המלווים ומטופלים ע"י קציני הביקור הסדיר בכל
מסגרות החינוך על כל רצף הגיל מגן ועד תיכון. חיפה, ממובילי מדיניות התמדה ואי
הנשרה מאופיינת בפסיפס חברתי המהווה אתגר חינוכי, במפגש יוצגו תכניות העיר

לצמצום פערים וחברתיים בקרב אוכלוסיות מוחלשות ושיתופי הפעולה בין כל
הגורמים הפועלים לבניית מעטפת חינוכית אישית לתלמידים הנמצאים על רצף

הסיכון.
השבוע הממונה הארצי על הביקור הסדיר ומניעת נשירה וצוות המטה יקיים ביקור
בטירת הכרמל. בביקור יציג מנהל אגף החינוך את מדיניות הרשות בהתמודדות עם
תלמידים בסיכון על היבטי התרחבות העיר. רכזת יחידת הביקור הסדיר תציג את

מודל העבודה של קציני הביקור הסדיר. בסיום היום יתקיים מפגש של קציני הביקור
הסדיר ברשויות הסמוכות עם הממונה הארצי ומפקחת ביקור סדיר ומניעת נשירה



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

 במחוז להעמקת השיח על מאפייני המחוז.
תכניות הוליסטיות מרום וריסטארט - ליווי הוליסטי: השבוע יערך כנס ארצי בנושא
אומנות הבריתות למדריכים המחוזיים בהטמעת הגפן, הרשויות והליווי ההוליסטי.

"ברית היא דרך דו-סטרית, ההליכה בה מחייבת לתת וגם לקבל"- הכנס יעסוק
באומנות שיתוף הפעולה והתנסות ביצירתיות וחדשנות בתהליכי פיתוח ועובדת צוות.
דרכים בהן השותפות בין סוכני השינוי יכולה להצליח ונעסוק באתגרים והתמודדויות

במערך השותפויות החדש. בהצלחה.
 

הוועדה לאומית לילדים ונוער בסיכון – תכנית 360: מחר, יום ראשון ( בתאריך ה-
22.2.2023) תתכנס הוועדה המחוזית הבין משרדית ברשות המועצה האזורית זבולון

לשיח ממוקד אודות יישובי החברה הערבית-בדווית. תפיסת העבודה ההוליסטית
וחזון הרשות במיקוד אוכלוסיות הסיכון בישובים אלו מעידה על החוסן הרשותי

והארגוני ועל הרצון לפתח ולהעמיק את מערך השירותים בזירות החינוך, הרווחה,
הטיפול והקהילה בקרב ילדים/ות, נוער והמשפחות ברצפי הגיל מלידה-18.

הוועדה תתרכז במערך השירותים בגיל הרך שהינו תולדת תהליך שינוי משמעותי
שהתקיים עם מובילי הרשות בראייה צרכי לידה-3 וגילאי 3-6 וכן באיגומי המשאבים

הרשותיים והבין משרדיים, תשתיות העבודה ותפיסות השותפות כמקדמות שיח
ועשייה בזירות השונות ויובאו בפני נציגות הפיקוח הבין משרדי סוגיות ואתגרים שעל

סדר יומה של הרשות להמשך פיתוח, קידום וטיוב העשייה. תודות ובהצלחה.
 

חינוך מיוחד: מחר, יום ראשון ( בתאריך ה- 22.1.2023 ) יתקיים מפגש היכרות ראשון
צוות מפקחות החינוך המיוחד ומנהלת האגף לח"מ גב' תמי אומינסקי. במפגש יוצג
מודל העבודה המחוזי, תמונת מצב ונתונים ונדון ביוזמות חוזקות ואתגרים. תודה.

 
הודעה להורים: החל מיום ראשון הקרוב ( 22.1.2023 – 16.2.2023 ) יתקיים תהליך
הרישום לגני הילדים ולכיתות א', לשנת הלימודים תשפ"ד. ההרשמה תתאפשר מול
הרשויות המקומיות, באמצעות אתרי האינטרנט או באמצעות מוקדי קבלת הקהל.

בהצלחה.
בברכת שבוע טוב ומבורך

ד"ר סער הראל
מנהל המחוז

 



הודעותהודעות
ועדכוניםועדכונים



מפגש קידום שפה ואוריינות
בהקשרים טקסטואליים, 
בהנחיית ד"ר לימור קולן, 
יתקיים ב 15 בפברואר 

בשעה 16:30.

קישור למפגש

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfMQU5m8kJ1uuldhFSyDLFltKV8liKGdBcf3QVxtmmZKFWNgg/viewform
https://edu-il.zoom.us/j/2303585687?pwd=UloyV1gvcGFjd2JnTC9XUmZHWkpOUT09


טכנופדגוגיה לתלמידים עם

מוגבלות שכלית התפתחותית

ומוגבלות פיזית

רישום ליום עיון

https://forms.office.com/pages/responsepage.aspx?id=EmhTv6R_VUWEwY9zeIx4XVDOPpZ5_UlEm_6w4RaPg0tUODRRUEY2Mk9YSFgzQjlETlVWNEdKVU1SSS4u


עידכון נוהל וטפסי הנגשה פרטנית מסוג טיולים ופעילויות
פנים וחוץ מוסדיות

על פי הנוהל החדש אוחדו טפסי הטיולים (7א, 7ב, 7ג) לטופס אחד (7א)
שמחולק לשני חלקים: 

 
7א1 למילוי עבור הנגשה לתלמידי סל אישי/מוגבלות זמנית הלומד בגן או

בכיתה לחינוך רגיל 
 

7א2 למילוי עבור הנגשה לתלמידים הלומדים בכיתות חינוך מיוחד בבי"ס
רגיל/ בי"ס לחינוך מיוחד/ גני חינוך מיוחד 

 
טופס זה יש למלא בישיבה השנתית לתכנון טיולים ופעילויות חוץ לשנה
העוקבת, להחתימו ולתייק בתיק האישי של התלמיד במסגרת החינוכית

בלבד.   
 

לאחר השתתפות התלמיד בפעילות על הרשות המקומית/בעלות להגיש את
המסמכים הבאים למרכז תקציב ההנגשה במנהל הפדגוגי במייל

 :tiulim@education.gov.il
 

•דוח ביצוע (5א') בחתימת רכז הנגישות במתי"א (להורדה מהפורטל) 
•דוח ריכוז חשבוניות (5ב') (להורדה מהפורטל) 
•חשבוניות מס מפורטות של אותה שנת לימודים 

•מסמך הנחיות מפורטות אודות הנגשה פרטנית מסוג טיולים ופעילויות פנים וחוץ מוסדיות. 
 

•מסמך הנחיות מקוצרות אודות הנגשה פרטנית מסוג טיולים ופעילויות פנים וחוץ מוסדיות. 
 

•טפסי הנגשת טיולי (7א1, 7א2, 7ב)

https://pob.education.gov.il/Talmidim/Pages/individual-accessibility.aspx
https://pob.education.gov.il/Talmidim/Pages/individual-accessibility.aspx
https://docs.google.com/document/d/1S5tEmmaLagLAsEsbroynN4AtTpVqgBd7/edit?usp=sharing&ouid=117868556968090048647&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1S5tEmmaLagLAsEsbroynN4AtTpVqgBd7/edit?usp=sharing&ouid=117868556968090048647&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1lHgnRUUXTykBjPVWnMKTFpwrEjYw0bQ7/edit?usp=share_link&ouid=117868556968090048647&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1lHgnRUUXTykBjPVWnMKTFpwrEjYw0bQ7/edit?usp=share_link&ouid=117868556968090048647&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1L6lvgJMwFVUqGk6_q1gfxicPapr7ZUa5/edit?usp=share_link&ouid=117868556968090048647&rtpof=true&sd=true


 כנסים בתחום המתמטיקה בחינוך המיוחד

בתאריך 23.1.23 - יום עיון למורי ביה"ס היסודי בנושא: התאמת        
תוכנית הלימודים וההוראה במתמטיקה - מקוון

 
בתאריך 6.2.23 - יום עיון למובילי תחום מתמטיקה במתי"א          

בנושא: הערכה במתמטיקה – התכנסות פיזית בראמ"ה

https://edu-il.zoom.us/j/86052424403?pwd=SjdIbVN5NFh3dHhWUUJLNzFLQTRjdz09
https://forms.gle/JHZoQghE4Td9doV78
https://drive.google.com/file/d/1pAACZIkUgIURiDKCW1vhW1oW9oreQjC-/view?usp=share_link


https://forms.office.com/r/v64TwJXgj7


קורסי התאמה עבור מטפלים ממקצועות הבריאות וטיפול
באומנויות העובדים בחינוך המיוחד 

ויש בידיהם תעודות הוראה בחינוך הרגיל

הרצאה בנושא הנגשה פרטנית בבחינות הבגרות עבור
תלמידים עם זכאות לשירותי חינוך מיוחדים - נהלים ותהליכים

מזמינות את כלל צוותי ההנגשה להשתתף בהרצאה של כנרת שמואלי,
מדריכה מרכזת ארצית אגף א' חינוך מיוחד בנושא

הנגשה פרטנית בבחינות הבגרות עבור תלמידים עם זכאות לשירותי חינוך
מיוחדים - נהלים ותהליכים. 

ההרצאה תתקיים בזום ביום רביעי 22.2 בשעה 14.00

להעלאת שאלות מקדימות

דנית טמיר וחגית רובין, מדריכות ארציות להנגשה פרטנית

https://docs.google.com/document/d/1Rzq5pCAqMwf82HabNLQ0SagF06xCtj-sYmKtm2NoL6U/edit
https://edu-il.zoom.us/j/7319194641#success
https://docs.google.com/document/d/1RfvBm4BZ9TYjNAub4Hj9CjYQxgqAH7dP_q5rNcmKX54/edit


השתלמות  יוצרים שינוי לבעלי תפקידים בדגש על
אוכלוסיות מיוחדות 

 
במסגרת השתלמויות של מינהל חברה ונוער אנו מחדשים את הרישום

להשתלמות יוצרים שינוי לבעלי תפקידים בדגש על אוכלוסיות מיוחדות.
בהשתלמות יינתנו כלים ומיומנויות המשלבות יזמות לקידום הפעולות

הערכיות ביעדי מינהל חברה ונוער- 
ת.י.פ-  תוכן, יצירה, פעולה .

ההשתלמות מיועדת למורים, רכזים ויועצים מובילי תכניות חברתיות
בבתיה"ס של הח"מ במחוז חיפה ושל כתות ח"מ בחינוך הרגיל.

 
- (Design For Change) "ההכשרה משותפת עם התכנית "יוצרים שינוי

תוכנית בינלאומית  הפועלת בשישים וחמש מדינות, שמטרתה הכשרת אנשי
חינוך להעצמת ילדים ונוער ליצור שינוי חיובי בעולמם באמצעות כלים

פרקטיים. התוכנית אושרה ואומצה על ידי משרד החינוך כתוכנית מובילה
ליזמות ומעורבות חברתית משמעותית, בנושאים סביבתיים וחברתיים. בסופה
של ההכשרה ישתתפו המשתלמים יחד עם תלמידיהם בכנס ארצי משותף עם
משרד החינוך, בו תתקיים תחרות בה יציגו יוזמות ויוכרזו יוזמות זוכות. נציגי

היוזמות הנבחרות ייצגו את ישראל בכנס "יוצרים שינוי" הבינלאומי.
הקורס מיועד לקדם פיתוח אישי והעצמה של רכזי בתיה"ס כמובילי שינוי
חינוכי וחברתי, לפתח אצלם מוטיבציה ואסרטיביות, ולהקנות להם כלים

מקצועיים לניהול התכנית בבית הספר יחד עם שותפיהם בבית הספר
ובקהילה, בעלי התפקידים בבית הספר, מחנכים, מורים ותלמידים.

היקף ההשתלמות: 30 שעות עם ציון 
אוכלוסיית יעד: מורה קבוע במערכת
תכנית ההשתלמות: כמפורט בהמשך

 
שימו לב:  בהשתלמות יש חובת נוכחות והגשת עבודה מסכמת ההשתלמות

מוכרת לגמול אופק חדש.
 

מפגשי ההשתלמות יתקיימו במרכז ההדרכה רחוב צה"ל 17 חיפה, במפגשי
אירוח בבתיה"ס , ישולבו מפגשים סינכרוניים וא- סינכרוניים, ההשתלמויות

ילוו במחברת מלווה כרפלקציה לכל מפגש.



רישום להשתלמות בטופס המקוון הבא:  הירשם כאן 
את ההשתלמות תוביל קרן מנור מדריכת חינוך מיוחד במחוז

מנהלת מרכז ההדרכה:   בטי דנון מנהלת מרכז הדרכה
bettyda@education.gov.il   052-5382882 

https://forms.gle/tAkF7hnvoruoLiXE8




ההמלצהההמלצה
השבועיתהשבועית



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



יום השפה העברית בבית ספר גל אור 
בהובלת חגית שטרסברג, טלי אדיר וריקי נישנסקי

ביום ראשון ה-15.1.2023 ציינו בבית הספר את יום השפה העברית.
התכנסנו בלובי, שמענו שירים העוסקים בשפה העברית ובמחייה השפה
– אליעזר בן יהודה. לאחר מכן שיחקנו במשחק הפכים: הגרלנו כדורים
עליהם היו סמלים והתאמנו את המילה ההפוכה. המשכנו לגלגל המזל
של חידושים בשפה ולמדנו שבננה זה מוז, רפרפת זה פודינג ועוקדן זה

קלסר. סיימנו עם תחרות שירים לפי נושאים, היה ממש מקפיץ.



שבוע השפה העברית

מסכמים את שבוע השפה בכיתה ד'4 בבית ספר נעורים 
ביום חלו"ם (חוויה, למידה ומשחק)  שכולו אליעזר בן יהודה 

* התלמידים מציגים את דיוקנו של אליעזר בן יהודה, כל תלמיד הכין
דיוקן עם 5 מילים והציג בפני הכיתה.

* תלמידי הכיתה יוצרים יחד מילון כיתתי ובו המילים שחידש אליעזר בן
יהודה (מה היה? החידוש)

* הרכבת פאזל כיתתי של אליעזר בן יהודה- שיתוף פעולה ועבודת צוות!
* לסיום קינחנו בעוגת שוקולד בסימן אליעזר בן יהודה

חזוהדגבא



אדנים יסודי מבצע דוגו והקשר הרב דורי
*הקשר הרב דורי באדנים יסודי* אותו מובילה המחנכת נדיה ברון טופט

והסייעת קארין אשכנזי עם תלמידהם:
 התחלנו במפגש עם סבא של עמרי, סבא שלמה, ששיתף אותנו בסיפור חייו
ובחלומותיו, שאלנו שאלות, שוחחנו והילדים היו מסוקרנים וקשובים! שיחקנו

במשחקים השווים שיש לעמרי בבית ואכלנו ארוחת צהריים משותפת
(פלאפל) שקשורה ל *"מבצע דוגו"* שעליו למדנו אתמול.

מבצע דוגו הוא מיזם משותף של מוזיאון השואה, בית העדות ושורד השואה
דוד (דוגו) לייטנר אשר נוהג לאכול פלאפל בכל שנה ב- 18.1 יום היציאה

מצעדת המוות מאושוויץ, כסמל לניצחון החיים. 
כמו כן , כל התלמידים והצוות החינוכי נהנו ממנות פלאפל כמנהג של דוד

(דוגו) ליינטר.

מפגש מורות חדשות במתיאות שלהבת וכרמל וחוף עם
מנהלות המתיא ומפקחת החמ ורדה לבנה



מפגש מפקחות חמ בחמד ומומחיות תחום מתיאות בנושא
מענים וכיתות נפשיות בחמד

 
המפגש בהובלה של ורדה, מפקחת חמ בחמד ומתיא חיפה.

המנהלת נעמה וצוות הכיתות הנפשיות.
המפגש התקיים בהתרגשות בפסגה חיפה בנוכחות גב'

מיכל דה האן, סגנית ראש המינהל לחינוך דתי.



שבוע השפה בבית ספר נווה מיכאל

לכבוד שבוע השפה העברית ציינו את יום השיא בחדר בריחה "מסע
בעקבות העברית". חדר הבריחה (שהיה קצוב בזמן) כלל בתוכו תחנות

שונות עם מידע על אליעזר בן יהודה, משפחתו ופועלו. בכל תחנה ניתנה
משימה חוויתית על העברית. לדוגמא: לדוג' דגים של הפכים עם חכה,

לתלות כביסה לפי משפחות מילים, להתאים ביטויים לסירטונים שצולמו
בבית הספר, סודוקו מילים, חיפוש תמונות של מילים שחודשיו ברחבי

החדר ועוד. לאחר כל תחנה הילדים קיבלו רמז שכלל מספר ואיתו לבסוף
הם פיצחו את הקוד ופתחו את תיבת האוצר. כמובן שבתיבה חיכתה להם

הפתעה טעימה. הפעילות הותאמה לגילאים השונים בביה"ס ולרמות
השונות של התלמידים. התלמידים נהנו מאוד ודיווחו שהיה מאתגר, מותח

ומעניין.



יריד הספרים בגניגר

ביום שלישי 17.1.23 התקיים יריד ספרים בבית הספר ברוח ערכי מפתח
הלב, היריד כלל 3 תחנות שמבוססות על ספרים בנושאים: ניקיון, זמנים

וחברות.    הספרים הם: סיירת הנקיון של השכונה, אמא מה זה זמן?
ולסיפור שלי יש חבר.

ברוח ערך האחריות. על כל תחנה היה אחראי תלמיד ממועצת התלמידים
שקיבל תג וחולצה/קשת לראש. ברקע התנגנו שירים הקשורים לערכים

והתלמידים אספו שעונים ממבוך בזמן קצוב, חיפשו לבבות חברות מתוך
ארגז קלקר תחושתי והתנסו בניקיון חדר האוכל בעזרת יעה ומטאטא .
התלמידים התנסו בכל התחנות בסבבים מתחלפים והיתה פעילות מאד

חווייתית ומותאמת      



ביקור היכרות של צוות מפקחות החמ

עם תמי אומינסקי מנהלת האגף לחמ שנכנסה לתפקידה לפני כחודש.
חשפנו ושיתפנו בחוזקות , יוזמות וייחודיות לצד אתגרים.

המפגש התקיים עם מנהל המחוז ולאחריו עם מפקחות החמ.
נאחל הצלחה לכולנו.

 



יום שיא בשפה בבית ספר צליל ים
בהובלת: רחל הגוס רכזת שפה, ג'ניה, פאטמה והדיל

קלינאיות תקשורת, עדן מרפאה בעיסוק. 
"סינגור עצמי הוא היכולת של האדם לדבר או לפעול בעד עצמו , 

לעמוד על מימוש זכויותיו כאדם, להחליט מה טוב עבורו ולקחת אחריות
על בחירותיו"

אצל הילדים שלנו , שלעיתים, מתקשים לתקשר את הרצונות והצרכים
שלהם , הרגשות והבחירות .. שזקוקים לתיווך וסיוע לסנגר על עצמם -

חשוב לנו אנשי החינוך לתת להם את הכלים והמענה המתאים להיות מי
שהם רוצים להיות בכל זמן שהוא.

יום השפה השנה בנושא "סנגור עצמי" נועד לאפשר לילדים להביע את
עצמם ואת מי שהם בצורה מיטבית ומותאמת.

הילדים פתחו את הבוקר בציון רגשותיהם , בחרו את המשאלות
האישיות שלהם עבור עצמם ותלו על עץ המשאלות , קיימו בחירות

כיתתיות של ציוד שחשוב להם שיהיה בכיתה ואף שמעו סיפור שנקרא-
"למלא את הדלי" , על מעשים ואימרות שממלאים את ה"דליים" שלנו

(הנפש).
לבסוף, הילדים יצרו דליים משל עצמם ומילאו אותם בתכונות אופי

שלהם.
 



ח"מ בחינוך המיוחדח"מ בחינוך המיוחד
מגזין החינוך המיוחד, מחוז חיפה
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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


