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שלום לכולכם,
 

אתמול, בערב שישי, התבשרנו בזעזוע על פיגוע ליד בית כנסת בירושלים. אני שולח
תנחומים למשפחות הנרצחים ואיחולי החלמה מהירה לפצועים. מאתמול בלילה
האירוע מדווח בכל אמצעי התקשורת. לפיכך, אבקשכם להיות רגישים לתגובות

התלמידים, לאפשר להם להתבטא ולשתף באשר על ליבם ולהשיב, ככל הניתן, תחושת
ביטחון ומוגנות. חשוב לשדר אמון ביכולת התמודדות של התלמידים, עם זאת להיות

ערניים לאלה הזקוקים להתייחסות מיוחדת. בכיתות בהם לומדים תלמידים  שמגיבים
לאירוע באופן חריג יש ללוות את אותם תלמידים, לבחון כל מקרה לגופו ובמידת הצורך

אף לעדכן את היועצת, המנהלת ולהיוועץ בהורים.
 

במעבר חד, בימים אלו לקראת טו בשבט, במרבית בתי הספר במחוז, מתחילה היערכות
לקראת איסוף נתוני הערכה, במטרה לרכז את כל המידע אודות הידע, המיומנויות
והערכים שרכשו התלמידים לקראת כתיבת תעודות למחצית הראשונה של השנה.

מומלץ לסיים במשוב אישי לכל תלמיד ותלמידה על המחצית הראשונה של השנה שהוא
והיא עברו. חשוב שנמקד את המשוב  בזיהוי מצבם הרגשי, החברתי והלימודי של

התלמידים בדרכים שאינן מעוררות מתח או דאגה, ומטרתם לקדם כל אחד ואחת מהם
לקראת המחצית הבאה.

 
בשבוע החולף, הייתה זו הפעם הראשונה לאחר תקופת הקורונה, שתלמידי כיתה ח'

השתתפו בהערכה חיצונית - מבחן ארצי בשפת אם. השבוע יתקיים מבחן ארצי בשפת
אם עבור תלמידי כיתות ד', זו השנה השנייה ברציפות. בכך, חוזרת מערכת החינוך
בהדרגה לתהליכי הערכה ומדידה סדורים. בימים אלה משלימה ועדה במשרד את

גיבושו של מודל חדש לבחינות המיצ"ב לשלוש השנים הבאות. אני מאחל הצלחה רבה
לתלמידים ולבתי הספר בחזרה לתהליך סדור של מדידה והערכה, לטובת קידום

אפקטיביות המערכת.
 

בימים הקרובים נתחיל גם את תהליך הערכה האישי של כל מפקח ועובד במחוז עם
הממונה שלו. תהליך הערכת העובדים הינו כלי ניהולי, חשוב לעובד, למנהל ולארגון.

כפועל יוצא, קיימת חשיבות רבה לטיבו של המהלך ואמון המנהלים והעובדים בו.
מדובר בצעד חשוב לשימור ושיפור של השירותיות המקצועית שלנו למען קהילת

המחוז. בשבוע החולף, כל אחד מהממונים קיבל במייל את רשימת העובדים שאותם
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 הוא מעריך, התהליך יסתיים באמצע חודש מרץ. אני רואה במהלך זה חלון הזדמנויות
לשיח, למשוב ערכי, מקצועי המקדם את המוערך והמעריך. אנא טיפולכם והיערכותכם

בהתאם.
 
 

השבוע מציינים במוסדות החינוך בארץ את שבוע החלל הישראלי במגוון פעילויות
לימודיות וחווייתיות, תהליכי חקר ועוד. המועד נקבע בעקבות 20 שנה לאסון מעבורת
החלל קולומביה אשר התרחש בתאריך 1.2.2003, באסון נספו כל אנשי צוות המשימה

STS-107 שאחד מחבריו היה טייס החלל הישראלי, אל"מ אילן רמון ז"ל.
 

במסגרת שבוע החלל הישראלי מתקיימים אירועים רבים עבור קהל יעד של אנשי חינוך
ותלמידים. אירועים אלה הם פרי שיתוף פעולה בין האגפים השונים במשרד החינוך,

משרד המדע לבין סוכנות החלל הישראלית. מטרת שבוע זה הוא חיזוק הקשר של ילדים
ונוער לתחום החלל, כך שיוכלו לספק את הסקרנות הטבעית הגדולה שהתחום מעורר

ולהעמיק את הידע והעניין שלהם בו. התלמידים נחשפים ליוזמות, פעילויות ואירועים
המאפשרים התנסות חווייתית בתחומי חלל.

 
להלן חלק מרשימת האירועים המתקיימים במערכת החינוך: כנס רמון לחינוך וחלל -
כנס מקצועי, בשיתוף "קרן רמון", המזמין מורים ומחנכים להיחשף לעשייה הנרחבת
בתחום החינוך והחלל. פעילות בתי ספר במוזיאונים ברחבי הארץ: "בשביל החלל" -
פעילות ייחודית במספר מוזיאונים בארץ, שפותחה על ידי סוכנות החלל הישראלית
בשיתוף עם הפיקוח על הוראת מדע וטכנולוגיה, עבור תלמידים בבתי הספר. בנוסף
חלק מהפעילויות מתקיימות דיגיטלית באמצעות אתר אינטרנט במסגרת "אקדמיה

ברשת" - שבו ירוכזו שפע של פעילויות אינטראקטיביות לילדים בתחום החלל, ביניהן
גם שידורים חיים ממרכזים מדעיים ברחבי הארץ בכל ימי שבוע החלל ושיחות עם

אסטרונאוטים. בהצלחה.
 

בשבוע החולף, לקראת חידון התנ"ך המחוזי שיתקיים בעוד כשבועיים בחיפה, התקיים
השבוע שלב המיון הסופי (בכתב) לקראת החידון הפומבי. לשלב הבית ספרי ניגשו כ-
180 תלמידים מהמחוז. בתום תהליך עיבוד הנתונים הוכרזו 32 המתמודדים שהעפילו
לגמר המחוזי (16 חמ"ד ו-16 ממלכתי). תודה למינהל חברה ונוער על הובלה ותכלול

שלבי החידון. בהצלחה.
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פעילויות נוספות בלוח השנה המחוזי:
 

קדם יסודי: ביום ראשון ( בתאריך ה- 29.1.2023) יתקיים מפגש מחוזי מקוון בתחום
הכלה והשתלבות בנושא תלמידים מאתגרים בגני הילדים. הגב' ברוריה שחר, מרכזת
הפיקוח בקדם יסודי תפתח את הכנס ואחריה תתקיים הרצאה מאת מדריכה ארצית

בשפ"י להכלה והשתלבות תחום בעיות התנהגות ביחידת האח"מ וייעוץ גיל הרך.
במפגש יינתן רקע תיאורטי לרגע הזה וכלים שיכולים לסייע לצוותים החינוכיים בעבודה

בגן ובכלל. בהצלחה.
 

פיתוח מקצועי והדרכה: מהלך השקפה בחיבור לתחומי הדעת: מהלך השקפה במחוז
חיפה החל בתהליך פורץ דרך בו הוא מטייב את תהליכי עבודה עם ייצוגים וחקר
הפרקטיקה, תוך יצירת שיתופי פעולה עם המדריכות המחוזיות בהוראת השפה

העברית, הוראת השפה הערבית, הוראת המתמטיקה בחברה היהודית והערבית ומערך
החמ"ד. מדריכי השקפה בשיתוף המדריכות המחוזיות בנו מודולות בעלות 3 מפגשי

לימוד וחקר. המודולות עוסקות בהבאת ייצוגים מתחום הדעת, בחירת סוגיות
רלוונטיות וחקר הפרקטיקה של ההוראה והלמידה וזאת מתוך שאיפה מתמדת לשיפור
ודיוק איכות ההוראה – אבן יסוד בפיתוח המקצועי ובמהלך השקפה. תודות למדריכה

המחוזית של השקפה ומנחי התכנית על ההובלה ויצירת תכנים רלוונטיים לשיפור
איכות ההוראה ולמדריכות המחוזיות על השותפות המקצועית.

 
"עד אליך" – היחידה לפיתוח מקצועי מגיעה לשטח: במסגרת היחידה לפיתוח מקצועי

מתקיימות ופועלות, לצד פיתוח תהליכים לעובדי ההוראה במרכזי הפסג"ה,  תכניות
רבות כגון: התמחות, "מהלך השקפה", "אקדמיה כיתה", תכנית "תקאדום",

סימולציות ועוד. החודש התחלנו תכנית מפגשים "עד אליך", במסגרתה מגיעות נציגות
היחידה לפגוש מנהלים ועובדי הוראה. מטרת היוזמה - הידוק הקשר בין היחידה לבין

השטח, שמיעת הקולות בשטח בנוגע לכלל זירות הפיתוח המקצועי המתקיימות
בביה"ס, הכרות עם כלל התחומים שהפיתוח המקצועי יכול להציע לביה"ס וחיבור בין

תכניות קיימות. הביקורים מזמנים שיח פדגוגי בנוגע לתהליכי הפיתוח המקצועי
וההדרכות וכן מבט לשנה"ל תשפ"ד. עוד בביקור - פגישה אישית עם קב' מיקוד כגון:

מתמחים, חונכים, עולים חדשים, מורים מובילים וכדומה.
 
 

( )
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פיתוח מקצועי למפקחים: ביום שני ( בתאריך ה- 30.1.2023 ) יתקיים במרכז פסג"ה
חיפה יום למידה למפקחי מחוז חיפה בנושא "צמצום פערים באוריינות לשונית."

במסגרת היום תתקיימנה ההרצאות הבאות: ד"ר לימור קולן, מפמ"רית עברית בקדם
יסודי ובחינוך היסודי ופרופ' אלינור סאיג' חדאד, שתרצה בנושא רכישת אוריינות
בחברה הערבית. כמו כן תתקיימנה סדנאות בנושא לשלבי הגיל השונים בהובלת

המדריכות המחוזיות מתחום זה. בהצלחה.
 

אגף לחינוך ילדים ונוער בסיכון: יחידת שח"ר: השבוע יתקיים במרכז פסג"ה חדרה,
מפגש למידה ייחודי לבעלי למועמדים אשר נבחרו לתפקיד – חינוך - טיפול בתכנית
"שמים". התכנית שמה לה למטרה  לטפל בתחושת הניתוק והניכור ולחזק תחושת
משמעות ושייכות לבית הספר ובכך, למנוע אחוז ניכר מהתנהגויות הסיכון, אלימות

ונשירה בקרב תלמידים במגזר הערבי. זאת, על ידי כינון של קשר מטיב ומגדל עם
מדריכים חינוכיים טיפוליים.

 
בנוסף, יתקיים לראשונה מפגש למידה משותף לרכזי כיתות שח"ר ולמחנכי הכיתות
במרכז פסג"ה חיפה. המפגש יעסוק בפרקטיקות עבודה בכיתות שח"ר ובסוגיות יום

יומיות העולות מהשטח. את המפגש תפתח הממונה המחוזית גב' לאה אורגד ווגסטף.
 

במסגרת הרחבת שיתופי הפעולה בין האגף לחינוך ילדים ונוער בסיכון לבין אגפי
המחוז, נרקם שיתוף פעולה עם מינהל חברה ונוער לקידום נושא גיוס משמעותי לצה"ל
בקרב ילדים ונוער בסיכון. ביום רביעי בצהריים ( בתאריך ה- 1.2.2023) יתקיים מפגש

בלשכת הגיוס בחיפה, לרכזי כיתות שח"ר.
 

המחלקה לביקור סדיר ומניעת נשירה: מפגש צוות מוביל של המחלקה לביקור סדיר
ומניעת נשירה עם המפקחת, צוות ההדרכה וכלל מנהלי ורכזי יחידות הביקור הסדיר

בכל הרשויות במחוז, יקיים יום עיון בסימן: "סוגיות בהתמודדות הקב״ס עם תלמידים
להורים גרושים-הלכה למעשה". היום יעסוק הן בהיבט החוקי והן בהיבט הסוציאלי

חברתי והרגשי שבטיפול במשפחות בתהליכי פרידה וגירושין. 
 

המפגש יעסוק בדילמות העולות מהשטח באשר לתלמידים שהוריהם פרודים / גרושים.
תלמידים אשר חווים בנוסף למשבר המשפחתי והרגשי, לעיתים קרובות גם חוסר

הסכמה בין ההורים לגבי מסגרת לימודיהם ונדרשים להמתין להחלטת בית משפט.   



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

חלק גדול מהילדים בתקופת משבר זו, לא מצליחים לאסוף כוחות ולהגיע באופן סדיר
ללימודים או למצות את יכולותיהם ותפקודם נפגע. מצבים בהם הילד נאלץ להעתיק

מקום מגורים, לעיתים בפרידה מאחיו, בהסכמה ואף לא בהסכמת שני ההורים מצריך
את הילד / הנער למשאבים רבים, להסתגלות חדשה לסביבה לימודית וחברתית

בתקופה רגשית מורכבת וכואבת. הקב״ס נמצא בקשר עם שני ההורים למציאת מענה
מיטבי לילד / לנער, במקצועיות וללא שיפוטיות.

 
ביום שלישי ( בתאריך ה- 31.1.2023 ) בפסג"ה חדרה, תארח המחלקה לביקור סדיר

ומניעת נשירה, יום למידה ארצי של כל המדריכים המרכזים את הכשרות קציני הביקור
הסדיר במכללות האקדמיות בכל הארץ. במחוז, קציני הביקור הסדיר עוברים הכשרה
בת שנתיים במכללת "אורנים" בתחום של עבודה עם ילדים ונוער בסיכון ועם הורים

ומשפחות. במסגרת היום, תתקיים הרצאה של מנהלת יחידת הביקור הסדיר באום אל
פאחם, בנושא: "השפעה של הרשתות החברתיות והמדיה על תופעת הגירושין בקרב

החברה הערבית" ( המחקר ועבודת הדוקטורט שלה מתמקדים בהשלכות הגירושין על
ילדים ונוער בסיכון בחברה הערבית ).

 
חברה ערבית: השבוע יתקיים תא מנהלים לפיתוח מקצועי ביישוב ג'ת – נושא המפגש

סדנה סביב רעיון גדול בתחום דיאלוג מקדם שותפויות. מטרת המפגש גיבוש
המשתתפים סביב רעיון יישובי עם המנגנון של לקיחת אחריות ליצירת מערכי שותפות
באמצעות דיאלוג בונה. במפגש ישתתפו מנהלי בתי ספר ביישוב ג'ת וגורמים מהרשות.

 
בנוסף, יתקיים מפגש מעברים ביישוב ג'סר אל זרקא. מטרת המפגש בניית תכנית

מעברים יישובית  ביישוב במפגש ישתתפו יו"ר ראש המחלקה לחינוך, מנהלי חט"ב,
יועצים וצוות מוביל תכנית מעברים.

 
מינהל חברה ונוער:  ביום ראשון ( בתאריך ה- 29.1.2023 ) יתקיים מפגש מועצות

תלמידים נציגי בתי ספר יסודיים בנושא: "לוקחים יחד אחריות על הסביבה בהנחיית
מועצת התלמידים והנוער המחוזית". מפגש משותף של החינוך החברתי ערכי יסודי

ומינהל חברה ונוער. במפגש ישתתפו מעל 70 בתי ספר יסודיים מהמחוז כולו.
 
 
 



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

ביום שני ( בתאריך ה- 30.2.2023) יתקיים המפגש הראשון של פורום מנהיגות נוער
חברה ערבית  - משא"ב - מנהיגות, שותפות, אחריות בקהילה למען צמצום האלימות

בחברה. בנוסף, בימים אילו מתקיימים בבתי הספר וברשויות הקראת נתוני גיוס
בהשתתפות ראשי ערים, מפקחים רשותיים, מנהלי בתי ספר ונציגי בתי הספר והרשות.
הקראת הנתונים היא הבסיס לתכנית העבודה הרשותית והבית ספרית בהכנה לשירות

משמעותי. בהצלחה.
 

בברכת שבוע טוב ומבורך
 

ד"ר סער הראל
 

מנהל המחוז



הודעותהודעות
ועדכוניםועדכונים



יום עיון בנושא: 

חינוך למיניות בריאה - התאמות לתכנית לצמוח ולגדול

האגף לחינוך מיוחד, היחידה למיניות ומניעת פגיעה מינית בשירות
הפסיכולוגי הייעוצי והמרכז האקדמי לוינסקי-וינגייט נערך לקיום יום

עיון בנושא: *חינוך למיניות בריאה - התאמות לתכנית לצמוח ולגדול* 
 

הטמעת התוכנית והתאמתה לתלמידים עם מוגבלות הזכאים לשירותי
חינוך מיוחדים.  מפגש למידה לצוותים בכל שכבות הגיל.

 
 

יום העיון יתקיים ביום חמישי,  ט׳ באדר ה׳תשפ״ג  2/3/2023, בין
השעות 13:45-18:00, רחוב שושנה פרסיץ 15, תל אביב.

https://matya365-my.sharepoint.com/personal/yarden_gin_matya365_org_il/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Fyarden_gin_matya365_org_il%2FDocuments%2F%D7%97%D7%95%D7%94%2F%D7%A1%D7%93%D7%A8+%D7%99%D7%95%D7%9D+%D7%9C%D7%99%D7%95%D7%9D+%D7%A2%D7%99%D7%95%D7%9F++%D7%9C%D7%A6%D7%9E%D7%95%D7%97+%D7%95%D7%9C%D7%92%D7%93%D7%95%D7%9C+22.1.2023.pdf&parent=%2Fpersonal%2Fyarden_gin_matya365_org_il%2FDocuments%2F%D7%97%D7%95%D7%94&ga=1


יישר כח ובהצלחה לתלמידים ולמלווי המועצות
שיסעו לייצג אותנו בכנסת!

רננים 3+ מלווה מועצה איתי
אדנים יסודי 2+ מלווה מועצה גל

אדנים תיכון 4+ מלווה מועצה  הדר

לכניסה לקובץ המלא לחצו:

https://drive.google.com/file/d/1win3C9_CkjFw4gReeza7gtVoPCDOZT_H/view?usp=sharing


ביום שלישי ה – 7/2/23  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. ביאליק בשיתוף פיסג"ה

ביאליק
המורים יקשיבו להרצאות , ייחשפו ליוזמות ומיזמים ,וישתתפו בסדנאות 
 ופעילויות אשר ייתנו מענה להוראת שינויי האקלים בהיבט רב תחומי .

 
נשמח לראותם 

בברכה 
חנה שמילוביץ וצוות הדרכה מחוזי שינוי אקלים ומו"ט



https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSefknIJWkBVI8v_uKzp96Gdyd3XLNtnxoARuif4SBLXoz6uvg/viewform


https://drive.google.com/file/d/1Ry5d8U5PXla4dtut7n0uLqIBZlwaU8Fl/view?usp=sharing


https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd0hxH15WAJVfYV3Mto2lRTo6it4BN7DoyuucwJRGDK1LWcZA/viewform
https://meyda.education.gov.il/files/briut/holiday/yeshvat.pdf


בילדותי, באחד הטיולים הראשונים במדבר יהודה , עצר
המדריך את הקבוצה באזור בו היו מצוקים גבוהים ופרסה

חדה בנחל. התיישבנו לשמוע את ההסבר, אלא שלפתע הוא
צעק את נשמתו לדעת. הקול חזר להדהד כמה פעמים ואנו

התלמידים הופתעו והחילונו להתווכח כמה פעמים שמענו הד
לאחר הצעקה הראשונית.

 
 

סיפור זה מהדהד בי, עת אנו מגיעים לזמן מתן תעודות. האם
אירוע מתן התעודה הינו מעשה חתום שמתעד את מה שהיה
ותו לא?  שמא ישנה דרך להפוך את האירוע של מתן תעודה,
לפעולה שגורמת להדהוד ולהמשכיות ? מתן 'התהודה' יהיה

פעולה שלא חותמת אלא דווקא מאפשרת התבוננות , במגמה
להתקדם ולעודד לשיפור.  כיצד עושים זאת ? אכן מדברים על
מה שהיה אולם מנשבים רוח עם התלמידים במטרה להגביר

את הלהבה ולא לכבותה חלילה.



שלושה שותפים לה, לתעודה. התלמיד, המורה וההורה.
לכל אחד עמדה אחרת, ותפקיד אחר לקראת יום זה בו

ניתנת התעודה. מוזמנים לעיין במאמרה של ורד ליפשיץ על
שותפים לתעודה.

מבואה

דלת
מערכי שיעור ליסודי ולחטיבה

מערכי שיעור לתיכון

העץ שלי - שיעור לסיום מחצית

מצליחים בגדול

ט"ו בשבט - חג לאילנות

ונאכל מפריה ונשבע מטובה

https://www.levladaat.org/blog/%d7%a9%d7%9c%d7%95%d7%a9%d7%94-%d7%a9%d7%95%d7%aa%d7%a4%d7%99%d7%9d-%d7%9c%d7%aa%d7%a2%d7%95%d7%93%d7%94/
https://www.levladaat.org/materials/%d7%94%d7%a2%d7%a5-%d7%a9%d7%9c%d7%99-%d7%a9%d7%99%d7%a2%d7%95%d7%a8-%d7%9c%d7%a1%d7%99%d7%95%d7%9d-%d7%9e%d7%97%d7%a6%d7%99%d7%aa/
https://www.levladaat.org/materials/%d7%9e%d7%a6%d7%9c%d7%99%d7%97%d7%99%d7%9d-%d7%91%d7%92%d7%93%d7%95%d7%9c/
https://www.levladaat.org/materials/%d7%98%d7%95-%d7%91%d7%a9%d7%91%d7%98-%d7%97%d7%92-%d7%9c%d7%90%d7%99%d7%9c%d7%a0%d7%95%d7%aa-2/
https://www.levladaat.org/materials/%d7%95%d7%a0%d7%90%d7%9b%d7%9c-%d7%9e%d7%a4%d7%a8%d7%99%d7%94-%d7%95%d7%a0%d7%a9%d7%91%d7%a2-%d7%9e%d7%98%d7%95%d7%91%d7%94/


סוד הפריחה (לקוח מתוך קטע פיוטי של אורנה איילון)
ובכן, בן אדם, השוקד אתה על לימודך וממהר לפרוח?
הרי ימי חלדך כחציר יבש וכציץ נובל וכחלום יעוף...

היונק אתה משורש נשמתך, ממהותך מתכליתך, ומפריח על
גבי אותיות שמך החרוטות על ענף- פרחים וציצים ופירות?

כך מורה לנו אבינו, אב הרחמן, שאין מחנך, כמוהו עוד, מלבדו:
בתעודות, הדגישו נא, מורי-שליחי, את השקעתו, התמדתו,
רצינותו ורצונו, השתדלותו, מסירותו ועמלו של הילד הרך.

שכן, יש דרך שהיא ארוכה אומנם, אך קצרה.
וזהו סוד הפריחה המהירה של עץ השקדיה -

השקידה.

חלון

השתלמות חדשה מבית לב לדעת - הוראה בונה זהות - השתלמות ייעודית
למורים המלמדים תלמידים עולים מהעדה האתיופית.

 
עדיין ניתן להזמין השתלמות חד פעמית בית ספרית לחדר המורים דרך הגפ"ן!

https://mcusercontent.com/5ee4a02bab3652988da87a9ba/files/738ee11d-d502-2b54-b543-f13f950c0790/%D7%91_%D7%A0_%D7%99_%D7%9A_%D7%9E_%D7%A8_%D7%97%D7%95_%D7%A7_%D7%99_%D7%91_%D7%90%D7%95_%D7%95_%D7%91_%D7%A0_%D7%AA_%D7%99_%D7%9A_%D7%A2_%D7%9C_%D7%A6_%D7%93_%D7%AA_%D7%90_%D7%9E_%D7%A0_%D7%94_7_1_.pdf
https://mcusercontent.com/5ee4a02bab3652988da87a9ba/files/738ee11d-d502-2b54-b543-f13f950c0790/%D7%91_%D7%A0_%D7%99_%D7%9A_%D7%9E_%D7%A8_%D7%97%D7%95_%D7%A7_%D7%99_%D7%91_%D7%90%D7%95_%D7%95_%D7%91_%D7%A0_%D7%AA_%D7%99_%D7%9A_%D7%A2_%D7%9C_%D7%A6_%D7%93_%D7%AA_%D7%90_%D7%9E_%D7%A0_%D7%94_7_1_.pdf


צוותי חינוךצוותי חינוך
משתפיםמשתפים



במסגרת שבוע השפה העברית בבית ספר ״עופר״
התמקדנו בנושא- "סינגור עצמי".

בביה"ס הוצב דוכן מיצים של  תפוזים וגזר וכל תלמיד
בתורו בחר את המיץ המועדף עליו לשתייה. זאת, תוך

בחירת אופן התקשורת המתאים לו ( דיבור, אייפד, לוח
תקשורת, ג'סטה..) ועל פי יכולתו.

בנוסף, בכיתות נערכה פעילות יצירה, בה הביעו
התלמידים את העדפתם ע"י בחירת דף עבודה מתוך

מגוון שניתן להם.
היה מהנה, מרגש ומשמעותי לכולנו



שבוע החלל בבית-ספר גן אור
החלל החיצון מתקרב לישראל, עולמות רחוקים קופצים

לביקור, והכל במסגרת שבוע החלל הישראלי 2023
בבית ספר גנאור.

תעצמו את העיניים, דמיינו לעצמכם איך זה לחיות
בטמפ' של 63- מעלות.

במקום ללכת פוסעים על האדמה בריחוף קל, האדמה
עשויה קרח. במהלך היום מתהלכים בחליפת חלל ,

עונות השנה ארוכות מהרגיל...שמסתכלים על השמיים
רואים את כדור הארץ....נשמע כמו סרט מדע בדיוני?
במסגרת יום החלל נערכה פעילות רב חושית באור

ובחושך לכל תלמידי בית ספר גנאור.
למדנו מעט על תנאי הסביבה בכדור הארץ לעומת
החלל, כיצד מגיעים לחלל ומי מסוגל להגיע לשם,

הזכרנו את פועלו של אילן רמון. הדגמנו כיצד מתפקדים
עם כפפות מגושמות בחלל, כיצד מתנהלים עם כוח

הכבידה. לבסוף סיימנו במסיבת ריקודים .
 



טיפול בחדר חושך
חדר חושך, כשמו כן הוא: חדר המאפשר סביבה נטולת
גירויים חיצוניים, כגון אור, צבע, תנועה ורעש, וויסותם

בהתאם לצרכים של כל ילד וילד. עבודה בסביבה
חשוכה היא אחד האמצעים שמיועדים לעזור לילד

לשמר את שרידי הראייה שלו ולנצל אותם באופן מרבי.
כמו כן זה יכול לגרום ליזמת תנועות אקטיביות לילדים

סיעודיים או מוגבלים דרך הגירויים באורות. בנוסף לזה
יש מטרות אחרות כגון: העלאת המודעות לחוש הראייה,

עבודה על מיומנויות ראייה בסיסיות, שימור וחיזוק
מיומנויות ראייה קיימות, הקניית תכנים חדשים.

הטיפול שנעשה בבית ספרינו היה בכיתות סיעודיים וגם
מוגבלים אקטיביים ויכלנו להשיג מלא יתרונות

מהמטרות שנ"ל כמו כן הנאה מהטיפול.
 



פרויקט דו קיום באמצעות מוזיקה, בית ספר משעול-
 ''מקהלת העמים'' בשיתוף פעולה עם בי''ס שורוק

טמרה
בהובלת: רבאב-רכזת חברתית, יפה- מורה מקצועית

 
במסגרת פרויקט משותף ''מקהלת העמים'' נפגשנו יחד
תלמידי בי''ס משעול עם תלמידי בי''ס שורוק בטמרה. 

בילינו יחד במגוון פעילויות חברתיות. התכבדנו בארוחת
בוקר מפנקת.

ולסיכום שרנו והתאמנו יחד בשתי שפות על השיר: ''אני
ואתה נשנה את העולם'' (אריק אינשטין). 



יום השפה העברית בבית ספר משעול
בהובלת: אבישג- מורה מקצועית ותלמידי המנהיגות

הצעירה
 

ביום השפה העברית תלמידי המנהיגות הצעירה הכינו
פעילויות מגוונות ועברו בין הכיתות,

הפעילויות כללו משחקים על אליעזר בן יהודה, כתב
סתרים, תפזורות וחידות מגוונות.



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



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


