
א"תשפ, סוכות

החינוך המיוחד מחוז חיפה





הידייםבאלו הימים ובאלו 

החלטנו לערוך כתבה המאירה את  , בגיליון מהודר זה לרגל חג הסוכות

תחום  מומחי , הבריאותאנשי מקצועות , מחנכים, עשייתם של  גננות

. הבריאות ומדריכות מניפת ההדרכהממקצועות 

הצוותים החינוכיים תומכים בתלמידים מתוך , בשעה שבה השגרה מופרת

תעניק כלים להתמודדות ותחזק את , תפיסה כי התערבותם תקדם הכלה

.תפקודם

כל  -מקצועאנשי זו אנו שמחים להגיש לכם פסיפס אנושי מרגש של בכתבה 

. אחת בנפרד בחרה לשתף בחוויותיה מימים אלו

.כולן יחד מהוות ראי לעשיית כלל קהילת אנשי החינוך המיוחד במחוז חיפה



חדשיםקשייםעםמתמודדתהשנהבתחילתעצמיאתמצאתיתקשורתיגןכמנהלת

סיכונים,חששותובהכלתולצוותלהוריםבהקשבהצורךגיליתי.הקורונהמגפתבצל

-גרסטלאורלי 
מנהלת גן תקשורתי

אנשישלוהחששהסיכוןאודותלהוריםמלאהשקיפותלגלותצורךחשתי.הצדדיםמשניוחרדה

מסגרתעלבשמירהמלאיםלשותפיםוהפיכתםההוריםעםאמוןליחסייהובילהזושקיפות.הצוות

שיגרהעלבשמירההגןילדישלהגדוללצורךמודעתאני,תקשורתיגןכמנהלת.ומתפקדתבריאה

.צפוייםבלתישינוייםלנוכחוחרדהקושימגליםהאוטיסטיהרצףעלילדים.מרבית

אתכללאשרבגןההסתגלותבתקופתחדשיםילדיםליוויתיכאשרבפנייעמדגדולאתגר,לכן

מנתעלבחצרהפעילותמשךאתהרחבנו,בנוסף.החדשיםוהמרחבהמטפלהצוותהכרת

הילדיםאתלהפעילבמטרההגינהנושאאתהתחלנו.סגורבמרחבהשהייהמשךאתלצמצם

פינותובנינובחצרלהפעלההמוטורייםהמסלוליםאתהעברנו,הפתוחבאווירומעשילימודיבתוכן

לכלמאחלתאני.וטיפוליחינוכיורצףקבועיוםסדרעללשמורמשתדלתאני.מיםעםהפעלה

.ויעילבריאעבודהרצףעללשמורושנצליחשמחסוכותחגוהילדיםהצוותים,הגננות

,ומקצועיותאישיותדילמותומביאהמאתגרת,מורכבתהקורונהבתקופתהעבודה

.רבותהזדמנויותמביאהשהיאלמדתיזאתעםיחדאך

-טל בן ציון
מחנכת ורכזת שפה

הספקטרוםעללתלמידנוכזוהיאוכמהכמהאחתעל,לכולנוומורכבתמבלבלתהזוהתקופה

שגרתעללשמורהדרךאתלמצואכדירבהמקצועיתחשיבהעושיםהספרבביתאנו.האוטיסטי

שיטותומשלביםהתקופהתוךאלמשתניםחינוךכאנשיאנחנו.שגרתיתלאבתקופהתלמידנו

מרחוקעצמאיתללמידההניתןככלרחבהתשתיתלתלמידיםלהעניקמנתעלחדשותהוראה

עסוקיםאנחנופדגוגית-והטכנוהלימודיתלעבודהבמקביל.בהנחיותהשתנותשללמצבכהכנה

אחריותמרגישהאניכמחנכת.וקושימשברעםלהתמודדהיכולתופיתוחחוסןבבנייתרבות

לביתמגיעיםשלאאלובעיקר,צרכיםוזיהויומשפחותיהםהתלמידיםעםקשרבשמירתגדולה

מקושילצמוחשנדע.לשמחהומועדיםשמחחגלכולםמאחלתאני.ממושכתתקופההספר

.מתמידומאוחדיםמחוזקיםהקורונהמתקופתולצאת



-נעמה בלס
מומחית תחום לקויות 

ראייה ועיוורון

בחודשיםעלינושנכפתההמציאותלאור

הילדיםעםיחדחווהאני,האחרונים

אני.חדשיםואתגריםשונותהתנסויות

הווירטואליבמרחבהתלמידיםעםנפגשת

אנחנווביחדהשוניםהפיזייםובמוקדים

שלהשונהלמציאותלהסתגללומדים

בעזרתהלמידההנגשתתוך,מרחוקלמידה

.הראשונהמהשורההמסייעהטכנולוגיהציוד

בערכותלהעזרתלמידיאתמלמדתאני

הגדלהבאמצעותשמנגישותראייהליקויי

ואתהמקווניםהשיעוריםאתוהשמעה

כמשימותמעלההחינוכישהצוותהתכנים

בתחוםוסיועלתמיכהבנוסף.אסינכרוניות

קשרעללשמורמקפידהאני,הטכנולוגי

תצפיותעורכת,התלמידיםעםוקבוערציף

באופןומדריכההמסונכרניםבשיעורים

והנגשותלהתאמותהחינוכיהצוותאתפרטני

בהתאםוירטואלייםשיעוריםלקראת

,כןכמו.התלמידשלהראייהלתפקודי

באופןפועלתגםאניזושונהבתקופה

חברתיותמיומנויותבפיתוחאינטנסיבי

אני.הילדיםביןהחברותקשריעלושמירה

לכלובריאותטובהשנהבאיחולילסייםרוצה

המקסימיםלילדיםוכמובןהמוריםצוות

.תקופהובכלהשנהכלמלוותשאנחנו

-סיגל רז
מורה למחול ורכזת  

מרכז  -חברתית בשמע
חינוכי טיפולי לתלמידים  

כבדי שמיעה וחרשים

אחרבשעותפעילותמתקיימתשמעבמרכז

ומענהלימודיתגבורהמעניקההצהרים

כאמנות,דעתכתחוםלמחול.רגשיטיפולי

איכויותמילולישאיננווכמדיוםבימתית

עצמםאתלבטאלתלמידיםהמאפשרות

המחוללהקתעבור.והרגשיהגופניבתחום

ייחודית,רוטטתבמהנבנתה–"קולבת"

מרחב.וחירשיםשמיעהכבדיעםלעבודה

רגשית,לימודיתפריחהשאיפשרהבמה

.אפשרילבלתיהקורונהבימיהפך,וחברתית

לתלמידנומענהומתןחברתיבמפגשהצורך

בנינו.מחדשעצמנואתלהמציאאותנוחייב

סביבת-(ודיגיטליפיזי("פיזיטלי"מרחב

אתופוגשיםנכנסיםהתלמידיםאליהלמידה

בסביבהוקבוצתיתפרטניתללמידההמורה

הדיגיטליהמדיום.משתנהאךקבועה

עםתלמידיםעםבעבודהבמיוחדמאתגר

אתמתאימיםאנו.בשמיעהמוגבלות

כלאחרועוקביםההיברידילעידןהפדגוגיה

אךקייםהקושי.לעזורשעשויטכנולוגיפיתוח

צורךיששלנולתלמידים!מוותריםלאאנחנו

באהבהואנחנוובקשרבמפגש,בידעגדול

דרךבכלבשבילםלהיותרוציםרבה

אתכםמברכתאניזהסוכותבחג.אפשרית

.מהלבלשמועביכולת



-יעל שקד
בעיסוק ורכזת מטפליםמרפאה 

ולבנותמגבילהשלעיתים,מהמסגרתלצאתאפשר.למצבהטיפוליםאתולהתאיםהיצירתיות

במוקדזובתקופהעובדותואנילעבודהחברותיי.כאחתומקצועיתכיפית,חווייתיתטיפוליתתכנית

בכיתת."מהקופסאלצאת"לילדיםהמאפשריםוכיתתייםקבוצתיים,פרטנייםטיפוליםומקיימות

רציףקשרהמאפשרת,הכיתהתלמידיעםבווטסאפאישית-ביןתקשורתקבוצת,יצרנוהתקשורת

עלבקבוצותעובדותואניהגננת,כמשפחההמתפקדבגן.שבביתאלהוביןשבמוקדהילדיםבין

חדשמוטורימסלולמכינהאנישבועמדי.ניהולייםוכישוריםקוגניטיביות,מוטוריותמיומנויות

שבקשר,ההוריםלקבוצתונשלחמוסרטהמסלול.השבועימיבכלאותולבצעממשיכהכשהגננת

למצואשנדעומקווהמאחלתזאתועםבמהרהלשגרהלחזורשנוכלמקווה.הצוותעםוהדוקרציף

.למנוףהקושיאתלהפוךכדיוהיצירתיותההומור,שבנוהחוזקנקודותאת

המשתנותוהחלטותוודאותחוסר,בלבול,בקושימתאפיינתהקורונהתקופת

אתלגלותאפשר,לשינוייםנתוןהכלבה,זובתקופהדווקא.לרגעמרגע

מסביבהעולםכשכל.מאתגרתמאודבתקופהנמצאיםשאנוסודלאזה

החינוךצוותיאנו–וטוברחוקזיכרוןרקהםוהשגרהוהיציבותהשתנה

-קופרמןשיר 
קלינאית תקשורת

בתוךהמיטבואתזקוקיםהםלההביטחוןתחושתאתשלנולמטופליםלתתמנסיםהמיוחד

בבועהנמצאיםקצרלזמןופתאום,לעשייהנשאביםמידלעבודהכשמגיעים.החדשההמציאות

אפשרשאייודעבשטחשנמצאמיהרי,חוששותאנחנושגםכמובן.לילדיםוגםלנוגם-שפיותשל

?עושיםמהאז.מעבודתנונפרדבלתיחלקהיאושקירבהשבוכהלילדוחיבוקנחמהלתתשלא

.שלנולמטופליםביותרהטובהטיפולמתןלביןעצמנועלהשמירהביןהאיזוןאתלמצואמנסים

דרךעובריםוהנתינההאהבה,ההומור,החיוך,יוםשלשבסופוהואאותיהפתיעשהכיהדבר

יודעתאני,באהבהבחזרהאלימחייכיםוהם–למסכהמבעדלילדיםמחייכתכשאני."מסך"ה

חגמאחלת.כלפיהםלישישוהאהבההחום,המסירותאתלהסתיריכולהלאבעולםמסכהששום

ושגרתיתמוצלחתשנהעלינושתעבור.סופיתאיןמסירותמתוךלעבודהשמגיעיםלצוותיםשמח

.שאפשרכמהעד



-אסנת וייץ
פיזיותרפיסטית 
א"במתיומובילת תחום 

מאדואניאסנתליקוראים,לכולםשלום

,בילדיםלטפלאוהבת,עבודתיאתאוהבת

התפקודיותביכולותאותםלקדם,להםלעזור

הספרובבתיבגניםשלהםובשילובשלהם

הפיזיותרפיהמצוותכחלק.לומדיםהםבהם

שאפשרככללטפלממשיכהאני,הסגרבזמן

עלהרשותייםלמוקדיםמגיעהאני.בילדים

כמושאפשרככל,פניםאלפניםלהיפגשמנת

לצאתמסוגליםאינםאשרילדים.בשגרה

,לקורונהסיכוןבאוכלוסייתונמצאיםמביתם

אני.בביתםהפיזיותרפיהטיפולאתמקבלים

,מסיכהעםממוגנת,שלהםלביתמגיעה

תרגיליםאיתםועושה,וחלוקכפפות

,שלהםבחדרעימםעובדתאני.מותאמים

.במפגשפעיליםשותפיםוההוריםבסלון

בביתשישדבריםעםתרגיליםעושיםאנחנו

אני,בנוסף.כיסאות,משחקים,כריותכמו

כמווציוד,משחקיםישבהמזוודהמביאה

הילדים.ועודטבעות,פיתה,מזרון

שהטיפוליםשמחיםמאדוהמשפחות

.הביתהאליהםמגיעהושאניממשיכים

וחזקיםבריאיםשנהייהלכולנומאחלתאני

!שמחחג,ורגשיתפיזית

-גילי בן צבי
באמצעות אומנויותמטפלת 

מאחורימתרחשאמנותבאמצעותהטיפול

מורכביםבימים.ובפרטיותבצניעותהקלעים

,הקורונהעםמתמודדיםאנובהם,אלה

נדרשיםאנו,חברתילריחוקאותנושהביאה

הנוחותמאזורילצאת,לקופסאמחוץלחשוב

,המשתנהלמצבהעבודההרגליאתולהתאים

במרחביםולטפלויצירתיותגמישותלגלות

הבנתימההתאמותכחלק.מוכריםולאחדשים

.קבוצתיבאופןלעבודממטופליילמרביתשנכון

תחושתבחיזוקהצורךעלמחשבהמתוך,זאת

והקרבה,אישית-הביןהתקשורת,השייכות

מאפשרתהאמנות,בטיפול.מאתנושנשללו

ומרחבפנימיותחוויותאודותמיליםללאשיח

ונחמהמחברתמעטפתולהוותודאותאישל

,לקורונהבהתייחס.המיוחללשינויבדרך

אישלחוויותאותןאתחולקיםוהמטפלהמטופל

הממשיג,המנחםהאזור,לכן.וחרדהודאות

.החוויהשלהבינייםאזורלהיותהופךוהמעורר

מעלה,בקבוצהביחדההימצאות,להערכתי

להתמודדהכוחותאתמהנוכחיםאחדכלבתוך

.זומאתגרתתקופהשמזמנתהקשייםעםיחדיו

האומנויותבאמצעותהמטפלים,לנוחשוב

שגרהשלטוביםלימיםהתקווהאתלהחזיק

.מבורכת



על,החינוךמערכתכללבפנירביםאתגריםמציבהמרחוקלמידה

.המיוחדבחינוךוהצוותיםהתלמידיםבפניוכמהכמהאחת

-עידנסרין כבהא 
וקלינאית תקשורתהלשוני מחוזית בחינוך מדריכה 

הצוותיםנדרשיםמוגבלויותעםתלמידיםעבורמרחוקהלמידהיעילותאתלשפרכדי

דיגיטאלייםבכליםמגווןוידעמחשבתיתגמישות,גבוההיצירתיותלגלותהחינוכיים

אניהשפהבתחוםכמדריכהמתפקידיכחלק.התלמידיםצרכיעלהעונהלמידההמאפשרים

עםלתלמידיםמקוונתהוראה.השפהבהוראתאלואתגריםעםלהתמודדלמוריםמסייעת

תכניםהתאמת,הלמידהארגון.המותאמתההוראהשלעקרונותעלנשענתמוגבלות

,הלמידהבתהליךהתלמידמעורבות,והדגמההמחשהלשוניפישוטהנגשה,למידהוחומרי

בלמידהלעקרונותדוגמאותהםהאישיתהמסוגלותתחושתוהגברתורלוונטיותמשמעות

עםקבוצתיאואישילמפגשהצעהישלמוריםהמוצעיםהכליםבתוך.מרחוקמותאמת

כשירות:השוניםהשפהבתחומימרחוקוהערכההוראהלפעילויותרעיונותסלוכןהילדים

ראשית,אלפביתיותמיומנויות,ספרעםבמפגשאורייניותהתנהגויות,ולשוניתתקשורתית

.נסרין,לבבותקירובבברכת.ועודוקריאהכתיבה



,רבהבהערכהמאתנו

,עיינידוברת,לבנהורדה

ברנסמאורולילךנה'מחגאימאן

צוות הפיקוח על החינוך המיוחד


