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27.2.2017 

" כן בחצר הקדמית שלנו - " לחינוך מיוחדיום שיא במחלקה

, שלום רב

להכשיר מחנכים מקצועיים ואנושיים לעבודה עם תלמידים , מטרתהמחלקה לחינוך מיוחד בסמינר הקיבוצים

מחנכים שיהיו בעלי גישה חינוכית המושתתת על כבוד ואמונה ביכולותיו של . עם צרכים חינוכיים מיוחדים

.  האדם והתחשבות ברצונותיו ובצרכיו

מתייחסת לתרומה ההדדית של השתלבות ילדים ואנשים עם , התפיסה שאנו מובילים בבסיס ההכשרה

בדיור , בתעסוקה, במערכת החינוך)בהקשרים ובשלבים שונים במעגל החיים , מוגבלויות בחברה

.  (ובפעילויות פנאי בקהילה

בו  - !"כן בחצר הקדמית שלנו"זו השנה הרביעית בה אנו יוזמים ומפעילים את האירוע , לאור זאת

בתי ספר וארגונים הפועלים עם אנשים עם צרכים חינוכיים מיוחדים יציגו  את יצירותיהם בפני באי 

.  המכללה וימכרו ממרכולתם וממעשי ידיהם

, (עמותות) 10:00-14:00,  (בתי ספר) 13:00- 10:00 בשעות 28.5.17האירוע יתקיים ביום ראשון 

. ברחבי המכללה

.  בבוקר09:00החל מהשעה , הגעה למכללה והתארגנות

. נשמח מאוד על השתתפותכם באירוע זה

. ההשתתפות באירוע מחייבת נציגים מטעמכם שיאיישו את עמדת המכירה שלכם

. שולחנות והצללה, כיסאות, סמינר הקיבוצים יספק לעמותות ולבתי הספר שישתתפו באירוע

 לגבי נכונותכם 5.3.17נבקשכם לעדכן במייל חוזר עד לתאריך , עקב הביקוש הרב להשתתפות ביריד

.  וכן לפרט מה התוצרים אותם תציגו למכירה ביריד, להשתתף ביריד

על מנת שנפרסם זאת ביום .  בית הספר/ פקתם לנו בעבר אודות העמותהיב מידע שס" רצ,כמו כן

ס ועמותות שלא "בתי.  נבקשכם לאשר את הנוסח או להעביר אלינו נוסח חדש של המידע, האירוע

 .עמותה/ס"נא העבירו עד עמוד אחד של מידע על ביה, השתתפו עד כה באירוע

המרכז לעיוור בישראל 

 בעלי 24,000הינו ארגון גג של ארגוני עיוורים בישראל והגוף המסנגר על , המרכז לעיוור בישראל

 BLIND DAY- השנה תהא זו השנה השביעית בה המרכז מקיים את הבליינד דיי . תעודות עיוור

מטרתו של היום היא . שהנו יום להגברת המודעות לציבור האנשים עם עיוורון ולקויות ראיה בישראל

היום  מצוין בישראל בכל שנה באופן . להגביר את המודעות לקהילה זו ולעודד את שילובה בחברה

 גם אם " לחשוב בצבע"יוכלו ,  מתוך כוונה שבתאריך זה כלל אזרחי המדינה6.6- רשמי בתאריך ה
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במסגרת הבליינדיי שמנו לנו לדגל לקדם בין הנושאים בהם ניגע גם את השנה . 6/6אינם רואים 

אמנם לא נוכל לראות אתכם אבל !נשים עם עיוורון או לקות ראייה שהן גאווה ענקית- הנשים שלנו 

 . מאוד נשמח שתצטרפו אלינו

: במסגרת יום השיא יתקיימו האירועים הבאים

 9:30-12:00 בשעות 70ברחבת אולם ' הצגת מרכזי הלמידה של הסטודנטים משנה ב

 10:00-14:00של המכללה בשעות " רחוב הראשי"ב" כן בחצר הקדמית שלנו"יריד 

 12:15, 11:15פאנלים בהשתתפות תלמידים ובוגרים עם צרכים חינוכיים מיוחדים בשעות 

לפרטים נוספים ניתן לפנות  

 gilat.trabelsi@gmail.com  0549720284. ר גילת טרבלסי טל"לד

 liorafishm@gmail.com  0546366810.  ר ליאורה פישמן טל"או לד

 

בנוכחותכם נתכבד 

ראש המחלקה לחינוך מיוחד  - ר עדי שרעבי"ד

. צוות המדריכות הפדגוגיות

 

 


