
מיוחד לחינור מורה לכל "אייפד אתנה קרן של התכנית במסגרת אייפד מחשבי קיבלו ביאליק בקריית המיוחד החינוך וגננות מורי מורות,
 בקריית המיוחד החינוך וגננות מורי מורות,

 התכנית במסגרת אייפד מחשבי קיבלו ביאליק
 אתנה. קרן של מיוחד" לחינוך מורה לכל "אייפד
 והגננות המורים המורות, יקבלו לאייפד בנוסף

 השקת טקס שעות. 120 של מקצועית הדרכה
 הפיס באשכול נערך ביאליק בקריית התכנית
ביאליק. בקריית "דפנה"

 לחינוך מורה לכל "אייפד התכנית באמצעות
 ומורות מורים 15,000כ- אתנה, קרן של מיוחד"
 יחד אייפד מחשבי יקבלו בישראל מיוחד לחינוך

 לתלמידים מיוחדות ואפליקציות תוכנות עם
 התכנית שונות. ומוגבלויות מיוחדים צרכים בעלי

 והאגף מיוחד לחינוך האגף בשיתוף מתבצעת
החינוך. במשרד מידע לטכנולוגיות

וגנ מורות מורי, את להעצים מיועדת התכנית
 להם ומאפשרת בישראל המיוחד החינוך נות

 לכך בנוסף תלמידיהם. עם יותר טוב לתקשר
 חומרי של רחב למיגוון גישה התכנית מקנה
 של חייהם את משמעותי באופן ומשנה לימוד

 להכין יכולים והמורים המורות התלמידים.
לתל מיוחדות לימודים תכניות האייפד בעזרת

את להמשיך יכולים התלמידים כאשר מידיהם,

 הלימודים שעות לאחר בביתם הלמידה חוויית
הספר. בבית

 מיוחד", לחינוך מורה לכל "אייפד תכנית
 בתכניותיה נוסף נדבך הינה ,2015ב- שהושקה

 לכל נייד "מחשב את הכוללות אתנה, קרן של
 גננת" לכל נייד "מחשב ),2007ב- מורה"(הושקה

 למדעים" מורה לכל "טאבלט )2012ב- (הושקה
לאנג מורה לכל נייד ו״מחשב )2014ב- (הושקה

קרן חילקה היום עד ).2018ב- (הושקה לית"

 טאבלטים (לפטופים), ניידים מחשבים אתנה
 וגננות מורים 22,500מ- ללמעלה ואייפדים
 1,884ב- הקרן) של השונות לתכניות (בהתאם

 הארץ, ברחבי רשויות 148ב- ילדים וגני ספר בתי
מקצועיים. הכשרה קורסי עם יחד

 החינוך וגננות למורות האייפדים חלוקת
תרומ בזכות התאפשרה ביאליק בקריית המיוחד

מקצו לקידום הקרן ושותפיה: אתנה קרן של תם
החי־ משרד מסד, בנק המורים, הסתדרות של עי

 דוקורסקי אלי ביאליק, קריית העיר ראש
תמיר. דפנה אתנה, קרן של התכניות ומנהלת

 קרן אריסון, תר ע״ש המשפחתית הקרן נוך,
 ועיריית קנדה מגבית אדמס, סילבן משפחת

ביאליק. קריית
 דפנה הפיס באשכול נערך התכנית השקת טקס
 ראש דוקורסקי, אלי בהשתתפות ביאליק בקריית

העירי מנכ״ל טרגן, ליאור ביאליק; קריית העיר
 רון אתנה; בקרן התכנית מנהלת - תמיר דפנה יה;

 פייט־ לורט מסד; בנק ומכירות שיווק מנהל כהן,
 ורדה חיפה; סניף המורים הסתדרות נציגת לוביץ,
 אירית חיפה; במחוז מיוחד חינוך מפקחת ליבנה,

 ישובי- תמיכה (מרכז מתי״א מנהלת איזקסון,
 החינוך אגף מנהל ראובן, עמי קריות; איזורי)

נוספים. ואישים ביאליק קריית בעיריית
 לחינוך והגננות המורים המורות, עם אתנה קרן של מיוחד" לחינוך מורה לכל "אייפד תכנית שותפי
אלון). אמיר (צילומים: האייפדים. חלוקת בטקס ביאליק בקריית מיוחד

הערה



