
 בחמ"ד מחוז חיפה מסכמים שבוע עשיר באירועים חינוכיים שבת פרשת 'בא'.

 

 יום ראשון:

 לסרטוני שאלונים על עונים, האחרונות הברכות את משננים הילדים -באהבה ברכה מבצע תחילת ��

 .במיוחד שווה ואישית כיתתית בהגרלה ומשתתפים, באהבה תפילה

 דיוק וקיבלנו תורה דברי שמענו, בירושלים לישראל הראשיים הרבנים עם הספר בתי רבני של כנס ��

 הרשקוביץ יאיר הרב הספר בתי רבני קהילת את המוביל למדריך כח יישר. שלנו החיים למשימת

 .בכנס המרשימה ההשתתפות על חיפה מחוז ד"בחמ הספר בתי רבני ולכל

 יום שני:

בחריש. מודל העבודה הינו מרחב  ת החינוך מיוחד ורדה ליבנה באולפנאמפקח של ביקור ��

המאפשר לבנות ללמוד ככיתה לצד השתלבות בקהילת בית הספר. הביקור שיקף עשייה חינוכית 

גמישה ועמוקה תוך הבנת צרכי התלמידות והעצמת הצוות החינוכי והבנות. יישר כח לצוות האולפנא 

 וצוות המתי"א המלווה את התהליך.

 יום שלישי:

 המחוזית המדריכה בהובלת חיפה ד"במה התקיים' ציון למען הקהל' נוער של וזימח מנהיגות כנס ��

 .פרנק דקלה

נציגי הנוער הנפלאים שלנו הגיעו ליום בסימן 'הנני' לאורו של הרב דרוקמן זצ"ל וחוו סדנת מנהיגות 

של מדרשת בן גוריון, בחרו יוזמה מחוזית אשר תיושם במהלך השנה בבתי החינוך במחוז ע"י 

לבני המועצות והתנסו בדיבייט קצר והליך בחירות דמוקרטי. האווירה בכנס הייתה מרוממת ומגבשת, 

 הנוער שלנו כוחות נפלאים להנהיג ולהיטיב.

תודה לגב' לירון חריר על ההובלה הנפלאה, לכל המנחים אשר שלחו תלמידים, לצוות  הפיקוח 

מפקחת בתיה"ס העל יסודיים, הגב' ניצחיה פייבלוביץ על הייעוץ והעזרה.  -בחמ"ד והגב' יעל בלום

ך ובראשם לגב' עינב יניב שוורץ ולכל המשתתפים לצוות מנהל חברה ונוער שעזר ותמך לאורך הדר

 שנכחו ולקחו חלק פעיל ביום הנפלא הזה.

עוץ והפיקוח בחמ"ד מחוז חיפה. היי וצוותי יסודיים העל הספר בתי עם, בזום לחיים מכינה מרתון ��

 בתי הספר הציגו את התוכניות שנעשות בכדי להכווין את בוגריו לשירות משמעותי ולקראת היציאה

 לחיים. היה מפגש משמעותי ומעשיר.

 יום רביעי:

: בנושא' וט' ח כיתות בנים ד"חמ לתלמידי סמינר יום" ומשפיעים עמיתים" נוער מנהיגות הכשרות ��

ובלת המפקחת על הייעוץ עדנה כהן ומדריכת שפ"י הודיה בן עזרי, מדריכת מניעת שימוש בה. מסכים

צים המב"סים. היום נפתח בלימוד על כוח הבחירה שיש לרעה בחומרים ובשותפות הנאמנה של היוע

 באדם למדנו מתוך דבריו של הרב דסלר על היכולת שלנו לשנות הרגלים המזיקים לנו.

ושוחחו על הסכנות הקימות  105לאחר מכן שמעו התלמידים הרצאה של מפקחת מטעם מוקד 

 היבט המוסרי, החברתי והחוקי.ברשתות החברתיות: פגיעה ברשת, הפצת סרטונים וצילום תמונות ב

 למי פונים במקרים של פגיעה ואיך לא עומדים מהצד כשחבר נפגע

ככ שמעו הרצאה של תמיר לאון, אנתרופולוג ישומי שעסקה בכוחה של ההתמדה והעמל לקדם את 

 האדם ולהגיע להשגים.

על השרירים אותם צריך לפתח כדי לעמוד בפני פיתויים ועל המחירים אותם אנו משלמים כתוצאה  

 משימוש יתר במסכים.



העמיתים מבתי הספר: ישיבת או"ע, ישיבה לאומנויות ק.אתא, ישיבה תנכית זכרון יעקב, תיכון מקיף 

היו רלוונטים מאד עבורם.  אריאל ט.כרמל ובי"ס אבן גבירול חיפה היו בקשב רב ניכר היה שהתכנים

 והחוויה הייתה טובה מעשירה ומעוררת השראה.

בסיום היום השתתפו התלמידים בסדנא בה עברו עיבוד של התכנים ומחשבה על איך מעבירים את 

 הידע שקיבלו הלאה.

יום שיא זה הוא חלק מתהליך הכשרת עמיתים לאורך השנה. העמיתים הופכים למובילי דעה 

 הידע והמיומנויות בצורות ובדרכים שונות בבתי הספר.ומעבירים את 

 וצוות אדרי אפרת הגנים מפקחת בהובלת חדרה בעיר ב"חט אסתר ד"חמ א"מפ של ביקור ��

 ויועצת המובילות וצוות איפרגן אילנה, חדרה י"גנ' מח מנהלת גואטה גילה ובהשתתפות המובילות

גן מקגם הכלה, גן חמ"ד  -והתקיים בגן חמ"ד שבטהגנים. הביקור התקיים בסימן 'ייחודיות בגנים' 

גן מפתח מיומנויות  -גן מפתח חוסן רגשי בטבע עם למידה מבוססת מקום ובגן חמ"ד עגור -אלמוג

לאומנויות. לאחר הסיור בגנים התכנסנו לשיח במרכז ההוליסטי לתובנות וסיכום. היה ביקור 

 משמעותי, מלמד ופורה. 

  ״ייצוגים״: בנושא השקפה מדריכות עם פעולה בשיתוף חמ״דב השקפה מורי של מפגש ��

לחיזוק הזהות הציונית דתית.  -זהו מפגש ראשון של מודולת החמ״ד העוסקת בפדגוגיה אמונית

השקפה יעל ונוגה  https://shoutout.wix.com/so/e1ONoIUJf?languageTag=enבהובלת מדריכות

 בשיתוף עם ניצחיה מדריכת חדשנות ומנהיגות בחמ״ד.

 לחיזוק האומה בבנייני ל"זצ דרוקמן הרב של לפטירתו 30 במלאת מיוחדת זיכרון עצרת -'הננו' ��

 .ל"זצ דרוקמן הרב של ודרכו השליחות המשך

למידים ת של המאתגרת בסוגיה עסק המפגש. ביסודי מתמטיקה ומורי לרכזי מקוון למידה מפגש ��

 "מתקדמים", מהו המענה המיטבי עבורם וכיצד המורים יכולים להיערך בהתאם.

במפגש התקיימה הרצאת פתיחה מרתקת של ד"ר דורית נריה מפמ"ר יסודי, סדנה לבחירה ממגוון 

סדנאות ולסיכום תובנות להיערכות מיטבית. יישר כח למדריכת מתמטיקה בחמ"ד רותי ברבן  4של 

 על ההובלה ולמורי מתמטיקה ביסודיים בחמ"ד מחוז חיפה.

 יום חמישי:

 יסודות תוכנית ומורי הלשוני החינוך למורי דייני רונית המחוזית המדריכה בהובלת  מעטפת מפגש ��

 . קריאה שטף: בנושא

 

 ועם הפנים לשבוע הבא: ��

 ספר ולבתי חיפה חמ״ד לקהילות מב״ע - עצמי בניהול מרחבים בנושא מפגש -שלישי יום��

 .החברתיים והרכזים מנהיגות עתודה, מנהלים סגני לקהילות ובפרט - המתעניינים

 

 ��שבת שלום

https://shoutout.wix.com/so/e1ONoIUJf?languageTag=en%20

