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 שלום לכולכם, 

 נות עם המשפחה ועם החברים.הילנוח ולזמן  - חפסהאנו יוצאים לחופשת 
נערך לאחרונה שפרויקט המקסים על העל חידושים בפיתוח הטכנולוגי, תוכלו לקרא הפעם 

 רוזאן פלצקי.יקרה שלנו המתנדבת הל וכן ע תחרות הספר הדיגיטלי - בבית הספר
 כולכם חופשה מהנה,למאחלת 

 ג'ין
 

 נולדה במרכז הטכנולוגי של בית איזי שפירא חדשהאפליקציה 
 קוביית משחק וירטואלית.  – IssieBoardבמרכז הטכנולוגי :  פותחה חדשהאפליקציה 

הכל התחיל מרעיון של דיינה בעקבות הקושי שראתה בשימוש בקוביית משחק בקרב הילדים שלנו, 
 .SAPהלך והתפתח עד לתוצר הסופי. גם הפעם האפליקציה היא תוצר של שיתוף פעולה מדהים עם  והרעיון 

 
או האייפון, יש כמובן מסך הגדרות בו ניתן  באפליקציה תמצאו קוביית משחק המופעלת בקלות במסך האייפד

ניתן  –להחליט איך הקוביה או הקוביות ייראו 
להשתמש בתבניות מוכנות או ליצור קוביות 
חדשות ובכך גם ליצור פעולות קבוצתיות על 

ידי הכנסת תמונות של ילדים, ברכות, משימות 
 ומה שרוצים... 

 
 מוזמנים להוריד את האפליקציה )רק למכשירי

 אייפד ואייפון (
 

 תחרות הספר הדיגיטלי בבית הספר
 .תחרות הספר הדיגיטלי האחרונים נערך בבית הספר פרויקט מיוחד:בחודשים 

כל כתה יצרה ספר )קומיקס, ספר בישול, ספר אגדות ועוד( על פי בחירת הילדים והצוות, וכולם יחד הכינו אותו 
 .Tiny Tapבאייפד באפליקציית 

 הספרים שנוצרו היו מקסימים כולם, וכל אחד היה מיוחד בדרכו:
 "ג'ורג' הסקרן והכיתה הכחולה מכינים פנקיקיםיצרה את הספר: "הכיתה הכחולה 

 "חני המנהלת נעלמההכיתה הורודה יצרה ספר מתח בשם: "
  "ספר המתכונים של הכתה הכתומההכיתה הכתומה יצרה ספר מתכונים שנקרא: "

https://itunes.apple.com/us/app/issiedice/id1349312738?mt=8


" )על סינדרל-הנעל האבודה "  הכיתה הסגולה יצרה את הספר:
 מדובר בבן ולא בבת ( פי הסיפור "סנדרלה" רק הפעם

 "מי מכיר את מדינת ישראל?והכיתה הירוקה יצרה את הספר "
  
במרץ הציגה כל כתה בפני השופטים את הספר שיצרה  18 -ב

 ואת התהליך שעברו כל המשתתפים.
השופטים היו: יואב קריים מאשכול שינוי ופיתוח קהילתי, טובה 

ר דליה ניסים ממכון טראמפ, עדנה קרני אליאסף מהספרייה, ד"
יחידת מלו, והשופטת הראשית: חלי פרץ -מנהלת מרכז דה
 מחקר והערכה.

כל כתה זכתה בתואר אחר ולמקום ראשון  הבחירה הייתה קשה,
הגיע הספר "סינדרל" שהיה עשוי בצורה מדהימה בשיתוף מלא 

 של התלמידים והצוות, מלא הומור ומקוריות.
 

ו מאד לראות את התוצרים של עצמם ושל חבריהם, וגם הצוות. ההורים ראו את הספרים בבית הילדים נהנ
 והגיבו בהתלהבות....

 
  .םנחשוב איך לערוך את הספרים בצורה כזו שכולכם תוכלו לראות

 
 ועוד בתחום הטכנולוגיה

 

 באוניברסיטהייצגה את בית איזי שפירא בסדנה  ניצן נועה 
 LUDI -ה מפעילות חלק. סדנה זו היא איטליה, בברגמו

 צועמק אנשילו לסטודנטיםומיועדת  בנושא משחקים()
 ואנשי מעצבים, החינוך, הבריאות מקצועות מתחום בעיקר

 את ללמד היא המטרה כאשר(, ותכנות פיתוח) טכנולוגיה
 ילדים בקרב משחק לשם המשחק חשיבותאת ו נושא

 . מוגבלות עם

 
 והחשיבה, ולמשחק לתקשורת מבט מיקוד במערכת השימוש הטמעת תהליך את מתארה מאמר 

  .החדש אייזק שנתוןהתפרסם בבית איזי שפירא,  של בגנים מבט מיקוד במערכת השימוש על המקצועית
 .המחקר מיחידת פרץ חלי עם בשיתוף טננבאום ורז בלום רחלי, גל ענגי ידי על נכתב המאמר

 
 ידיים מגע עם טכניקה שכוללת חדשה התערבות גישת 

 בשנים מיושמת, הילדים של הדיבור הפקת את ומשפרת
 . שפירא איזי בבית האחרונות
 הספר ומבית מהגנים התקשורת קלינאיות השתתפו לאחרונה

 שלהן הידע את להעמיק במטרה ימים שלושה בן בקורס
  .החדשה הגישה וביישום מוטורי-סנסורי בטיפול

 בכנס שפירא איזי בית את ייצגה טננבאום רז -ובאותו נושא 
גישת מגע  על והרצתה  התקשורת קלינאי אגודת של השנתי

 .ובאכילה בדיבור ידיים

 
  



 רוזאן פלצקי -מתנדבת החודש
  .שנים 9רוזאן מתנדבת בבית איזי שפירא כבר 

מורה בתפקיד מתנדבת כאלינו מגיעה ו בגנים ובבית הספר בעברשעבדה , במקצועה רוזאן קלינאית תקשורת
 . בבית הספר תחום התקשורתלמשלימה ומעורבת בכל הנוגע 

ה, מתעדכנת תהיא עוברת הכשרות מקצועיות הרלוונטיות לעבודצוות שלנו לכל דבר ועניין,  תשיא ארוזאן ה
 בחידושים המקצועיים האחרונים ושותפה לישיבות צוות רב מקצועיות.

 נמצאת בכיתות ואחראית על שגרת היום של התלמידים ביום החופשי של המורה.היא 
הכולל למידה משמעותית ובדרך  ,אליה באופן מרשים ביותרמדעים ואקטו עלמעבירה את יחידת ההוראה 

  .חוויתית הכוללת שיתוף כל התלמידים ויצירת חווית למידה
 רוזאן נמצאת בקשר רציף עם המשפחות ומגיעה בקביעות לכל ישיבת צוות.

 תרומתה לבית הספר, לתלמידים ולמשפחותיהם היא ענקית ואני מוקירה כל יום שרוזאן נמצאת איתנו.
 
 חני שחק, מנהלת בית הספר -מליצהמ
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


