
http://www.wincol.ac.il/?item=51180&section=1728 

 

  מאמרים   אודות המכללה   דף הבית 
 

הסמכה  רפואה משלימה מכינות הכשרת אקדמאים תואר שני תואר ראשון
 תעודה והשתלמויות תיירות ופנאי אתגרי בספורט

ייחודיות  –עקיבא -ספר 'חנה סנש' אור-התנסות בהוראת החינוך הגופני בבית
 וערכים

 25הכשרתון : מתוך

 מאת: הגב' ענת זפרן, מנהלת בית הספר 'חנה סנש' באור עקיבא

אומרים: "הולך ופוחת הדור", "צעירים לא רוצים לעסוק בחינוך" ובכלל "הצעירים של היום לא 
 מחונכים"

 , חוויתי את ההפך.הספר הממלכתי 'חנה סנש' באור עקיבא-כמנהלת בית

ארבעה חבר'ה צעירים, סטודנטים לחינוך גופני מוינגייט, עם ברק בעיניים  מידי שבוע הגיעו 
 ומחויבות עמוקה לחינוך הדור הבא.

 הספר, לחדר המורים, לחדרי הכיתות ולחצר.-הם הכניסו רוח צעירה לבית

 לתלמידינו. הם היוו חברים צעירים, מעין אחים בוגרים, עם רוח רעננה וחדשה

גם הם, כמו התלמידים, כ"חומר ביד היוצר" הלכו והתפתחו במשך השנה, תחת שרביטן 
 המיומנת של המורה המאמנת, ענת כהן והמנחה להוראה מוינגייט, אורית רמתי.

 השנה, הכנסנו שיעורי ניווט לכיתה א'. מי היה מאמין?

 הספר.-טו בזוגות ברחבי ביתהתלמידים למדו כיוונים, למדו להצפין ולקרוא מפה וניוו

כך -גילינו שניתן לשפר ראייה מרחבית, לפתח ולטפח חשיבה מדרגה גבוהה גם אצל תלמידים כל
 צעירים. כגובה הציפיות, כך משתפרות התוצאות.

ספרי, תלמידים והורים, בו השתתפו כולם בחויית -לקראת סוף שנת הלימודים קיימנו אירוע בית
ספורטיביות נוספות. הסטודנטים נטלו חלק פעיל ביום זה ועל כך הניווט ובתחנות הפעלה 

 הערכתנו.

  

ספר 'חנה סנש' שם דגש על חינוך ערכי ומחנך את תלמידיו לשיוויון הזדמנויות הלכה -בבית
 למעשה.

תלמידים עם נכויות פיזיות, המשתתפים באופן מלא בכל הפעילויות, בכללן  16בביה"ס משולבים 
 פי יכולותיו.-פני, מחול, ימאות ועוד. כל אחד ואחת עלשיעורי חינוך גו

 אין ספק ,שילדינו גדלים עם ראיה ייחודית של צורכי האחר, באופן טבעי ומובן מאליו.
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סטודנטים שהתנסו בבית הספר 'חנה סנש', יהיו מורים משלבים טובים יותר עם הבנה רחבה של 
 צרכי תלמידים שונים ובעלי צרכים ייחודיים.

  

 רכת יישר כוח לכל העוסקים במלאכה!בב

 


