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כל מה שחדש ב"צהר הלב"

אורי  באילת.  לנופש  הראשונה  בפעם  טסו  הלב"  "צהר  חניכי 
תכננו  התרבות,  רכזת   – זינגר  וגב'  הדיור  מערך  מנהל  זכריה 
לבוגרים לוח זמנים מעניין ומהנה. ביקור במוזיאון חיל האוויר 
בחצרים, צפייה בסרט על החיל, וסיור בשדה על מטוסי הקרב.  
לעולם  להכרות  ונחשפו  ימי,  התת  במצפה  ביקרו  בהמשך 

המרתק מתחת למים. 
בים  מהנה  ולשייט  אילת  בהרי  ג'יפים  בטיול  המשיך  השבוע 

בפעילויות  הדיירים  השתתפו  הנופש  כל  לאורך  האדום. 
שעשועים  בפארק  ביקור  השעון,  סביב  ומגוונות  חווייתיות 

והרקדה לתוך הלילה.
טיסה  חווית  לחוות  הראשונה  הפעם  הייתה  זו  רובם  עבור 
מרוגשים  לשגרה  חזרו  כולם  עצומה.  הייתה  וההתרגשות 

ומגובשים.
מערך הדיור – הוא  בית אמיתי לחיים !

מערך הדיור יצאו לחופשה באילת 

הורים, צוות חינוכי ושותפים יקרים לדרך שלום,
אנו שמחים להציג בפניכם  את ה"ניוזלטר" - המידעון הראשון שיוצא תחת ידינו.

כאן יוצגו עדכונים וחדשות מכל מוסדות "צהר הלב" בארץ. כמו כן, שלל הפעילויות בתחומים השונים ובפרוייקטים הרבים 
יומית הענפה וההתחדשות המקצועית, מאפשרת לכל העוסקים במלאכה,  יפורסמו. הפעילות היום  שאנו עוסקים בהם 

התלמידים והבוגרים את הקידום וההתפתחות לה כולנו מייחלים.
אנו מזמינים אתכם, להיות שותפים למשפחת "צהר הלב".

נפתחו ב"צהר הלב"

אגף לקויות מורכבות  
ב"צהר לטוהר" רכסים 

מועדונית לילדים ב"שבילי חנוך" ביתר



התקיים  החנוכה  בחג  שנה  כמידי 
מושקע  יריד  לטוהר",  "צהר  בביה"ס 
שאליו הגיעו מכל אזור הצפון, בשילוב 
יוצא דופן של ילדים עם צרכים מיוחדים 
יחד עם ילדי הקהילה.  הילדים וההורים 
והמגוונות,  השונות  מהפעילויות  נהנו 
מהצגה מושקעת של ילדות בית הספר, 

ממכירה סינית ומפעילויות היצירה.
מטרת היריד, שיקפה את  אחת מאבני 
שילוב  והיא  הלב"  "צהר  של  הדרך 
מיוחדים  צרכים  עם  האוכלוסייה 
בדרך  מפגש  יצר  היריד  בקהילה. 
מהותי  לשינוי  הזדמנות  ואפשר  מהנה, 
בקרב האוכלוסייה הרגילה. ההכנסות 
איפשרו רכישת ציוד שיקומי ותקשורתי 
כולנו  הספר.  בית  לילדי  מתקדם 

ממתינים לשנה הבאה.

שר שלום ג'רבי, מנכ"ל רשות השרות 
הלאומי אזרחי, ביקר במוסדותינו. 

מהפעילות  רבות  התרשם  בביקורו 
בגנים  הנעשית  הענפה  החינוכית 
ובבית הספר,שמהטיפול הפרטני בכל 
ומהצוות  מהאבזורשהחדשני  תלמיד, 

שלום  שר  והמקצועי.  המסור  החינוכי 
המתנדבות  של  ששירותן  בפנינו  ציין 
וברך  רבות.  להן  תורם  הלב"  ב"צהר 
והמפרה  הפורה  הפעולה  שיתוף  על 

של שני הצדדים כאחד.

השנה נפתחה בהתרגשות גדולה תכנית 
החינוך  לילדי  המתואמת  של"ח  לימודי 

המיוחד בבית הספר "צהר לטוהר". 
העשירות,  והחוויות  הסיורים  הטיולים, 
אופקי  את  מרחיבים  ככולם  רובם 
על  לימוד  להם  ומאפשרים  התלמידים 
האישית  והזהות  הישראלית   החברה 
באמצעות  חוויתי  מפגש  דרך  שלהם, 
מתמקדים  הלימודים  שטח.  סיורי 
מיומנויות  חיים,כישורי  כישורי  בהקניית 
נוצר  פתוח.  בשטח  והתמצאות  שדה 
את  שמעצים  ומשמעותי  עמוק  חיבור 
להרגיש  להם  ומאפשר  התלמידים 
הרגשה  מהחברה,  נפרד  בלתי  חלק  
שכל כך מעצבת את אישיותם. הביקור 

אותם  וחיבר  העמיק  הגטאות  בלוחמי 
הישראלית  החברה  להיסטוריית 

ולמתרחש בה.
לגבעה  לביה"ס,  מחוץ  הרגלי  הטיול 
מול רכסים, הקנתה לתלמידים למידה 
לשטח,  ליציאה  התארגנות  בנושא 
שניתנת  פרספקטיבה  לטבע,  חיבור  
בית  לכותלי  מחוץ  אל  יציאה  לאחר 
מעביר  שהטבע  ולתחושות  הספר 
סקרנות  נוצרה  בנוסף,  טבעי.  באופן 
לחקירת הצומח והחי באזורנו. היציאה 
מוחשית  בצורה  חיברה   מהשיגרה 
ופעלה את  חוויתי  באופן  את הסביבה 

פעולתה בהצלחה גדולה.  
ואנו רק בתחילת הדרך...

יריד חנוכה

שעורי של"ח- שדה-חברה-לאום

ביקור שר שלום ג'רבי

כתבה על קרן ואביחי בגליון חורף של "ארקיע "

האישי  סיפורם  את  שלה,  החורף  בגליון  פירסמה  "ארקיע"  התעופה  חברת 
ויוצא הדופן של קרן ואביחי- הבוגרים שלנו, שנישאו וחיים כזוג באחת הדירות 

של מערך הדיור ברכסים.
אביחי, שהחל את דרכו בצוהר הלב מגיל צעיר, זכה לחיבוק חם ולמסגרת 
ומסוגלותו הובילו  תומכת במטרה להכינו לחיים עצמאיים בקהילה. בגרותו 

אותו לנישואיו המוצלחים עם קרן.
עולמנו  את  פותחת  הרחב,  הנוסעים  קהל  בפני  המוסדות  רשת  הצגת 
לאוכלוסיה רחבה הנחשפת לעולם שבו "השמיים הם הגבול" עבור כל אחד 

ואחת מהנמצאים בה. 


