
 בס"ד
  

 אחיי ורעיי,

                              מנהיגי חינוך יקרים מאוד,

  

  

  השבוע זכינו להיות שותפים לשבוע החמ"ד.

לב מלא ומתרחב מהשותפות של כולנו ומתחושת תודה גדולה! ה -אנחנו מבקשים לומר 

 בית חינוך כמשפחה. -גאוות היחידה )בענווה!!( של ההשתייכות לחמ"ד

מאות בתי ספר היו שותפים לתוכנית שהצענו במסגרת "חמ"ד של תורה". זכינו להעניק 

מוסדות חינוך את פרס החסד. )כשהתנאי בין היתר, שותפות בתכנית השנתית   23 -ל

ד וחסד" התנדבות של חדרי מורים, אספנו ארבעים וחמישה טון של מזון של "חמ

למשפחות נזקקות ועוד(. מוסדות חינוך רבים קיימו שבת קהילתית, התקיימו מאות ערבי 

במ"ה )בית מדרש הורים(, זכינו להיות שותפים לפעילות חינוכית "חוצה גיל" של בתי 

חינוך רבים  בתי ספר תיכוניים. מוסדות ספר יסודיים עם גני ילדים, ישיבות הסדר עם

קיימו ערבי בוגרים ודנו בחזון החמ"ד. "האירו את העיר" בעשיית חסד ובמלווה מלכה 

ברחובה של עיר. זכינו לראות מאות תכניות בית ספריות ויישוביות. ערבי הצדעה לחמ"ד 

החמ"ד כנסי פיקוח, כנסים ארציים לאור חזון  התקיימו בעשרות ערים! התקיימו 

מוסדות חינוך קיבלו את פרס החינוך  14על שמיטה ודמותו של הרב ישראלי,   חידונים

הדתי, קיימנו כנס מקהלות ותזמורות ארצי, היוצרים הצעירים קיבלו פרסים בכנס 

 עופרים. כולנו התחברנו ליום תפילת הרבים ערב הבחירות, ועוד ועוד.

"כנס מורי  ה מורים מצטיינים ופורצי דרך.קיימנו בערב הוקרה למא אירוע מיוחד במינו

המאה". אני מבקש להביא את ההקדמה שכתבנו בחוברת של מורי המאה. נראה שזה 

 מתאים לכולנו.

 .פיה על קערה להפוך אפשר כיצד .לקצה מקצה אומה לשנות אפשר כיצד אותנו לימדו ל”חז

 - כאלה בתנאים לשנות לנסות ...לעשות מה אין המצב, כמו: זה מאמירות אפשר לצאת איך

 סיכוי. חסר זה

 ...גדולות למהפכות שיטה - אפילו אולי .פשוטה לכאורה ,מדויקת תכנית ל הציעו”חז

 .אלקנה שיטתכידוע  ,נקראת השיטה

 הוא עליו שקיבל ואחת התורה מן שלשה  ,בשנה פעמים ’ד לשילה עולה היה אלקנה“

 אות-צב ’לה ולזבוח להשתחות ימימה מימים מעירו ההוא ועלה האיש שנאמר  ,בנדבה

 עמו עולים היו קרוביו וכל ואחיותיו ואחיו ,ובני ביתו ובניו ואשתו אלקנה עלה ,’וגו בשילה

 והיתה ]...[ עיר של ברחובה היו לנין בדרך עמו וכשעולים ,עמו כולם שיעלו להם אמר ]...[



 האלקים שבשילה לבית להם ואומרים ,תלכו להיכן להן שואלים והיו ,מרגשת המדינה

 עיניהם מיד ,ביחד ונלך עמנו תבואו לא למה טובים, ואתם ומעשים תורה תצא שמשם

 לשנה עמו שעלו עד הפעם עוד להם אמר וכן עמכם, נעלה להם ואומרים משגרות דמעות

 זו שנה עולה שהיה ובדרך ]...[ בתים עשרה עמו עלו האחרת ולשנה ,בתים חמשה הבאה

 ישראל כל את מכריע אלקנה והיה ,עולין כל ישראל שהיו עד האחרת לשנה עולה אינו

 לו אמר וכליות לבות בוחן ה שהוא”הקב ידו. על רבים וזכו במצות אותם וחינך ,זכות לכף

 חייך ידך, רבים על וזכו במצות אותם וחנכת זכות לכף ישראל את הכרעת אתה ,לאלקנה

 ידו, על רבים ויזכו במצות אותם ויחנך זכות לכף ישראל כל את שיכריע בן ממך אוציא אני

 שגם למדנו מאלקנה .)ה פרק אליהו דבי תנא(”שמואל  אלקנה מעשה בשכר הא למדת

 .זכות לכף להכריע יכול  )!אחד איש - רע בכי הוא כשהמצב

מה שהיה הוא ”, “אי אפשר“. אל תאמר: מאלקנה למדנו לתת אמון ביכולת לשנות

האמון בעצמי, בכך שיש לי הכוחות לקום ולעשות, הוא המפתח לשינוי בכל ”... שיהיה

. הוא לא אמר מה לעשות, הוא לא אמר מאלקנה למדנו מה היא דוגמה אישיתהמציאות. 

 גם איך לעשות.

מאלקנה למדנו  יז(. )שופטים ז,” ממני תראו וכך תעשו”. “עלה אלקנה”הוא פשוט עשה. 

עלה אלקנה ”: “בית חינוך כמשפחה“, ובמיוחד כשהקבוצה היא משפחה. שיש ערך לקבוצה

ההדגשה, ההרחבה והפירוט של כל קרוביו, ”. ואשתו ובניו ובני ביתו ואחיו ואחיותיו וכל קרוביו

 יש בה הוראה לרבים, איך מייצרים שינוי.

, הוא יוצר סביבו שפה של התרגשות. רגישמאלקנה למדנו שאדם שמרגיש, מנהיג שהוא 

מענוותנותו, מאישיותו, מה הרגישו? ממה התרגשו? מאלקנה. ”. והיתה המדינה מרגשת“

 .מרגישותו

, מה היא מנהיגות שאינה דואגת לעצמה, אינה מחפשת מאלקנה למדנו מה היא פשטות

כשהמטרה ברורה, גם ו”. היו לנים ברחובה של עיר“ללון בבתי מלון ולא אצל חשובי העיר. 

כשמנהיג מנסה לממש חזון, הדרך לדרך יש משמעות. ואולי הדרך היא העיקרית... 

זו מנהיגות  -” ללון ברחובה של עיר“ -. הפשטות למימוש היא חלק חשוב בהשגת המטרה

, שאותם אתה מנהיג. אלקנה מגיע לאנשים שסביבך” לתת מקום“מאלקנה למדנו אמתית. 

הוא יוצר מצב שהאנשים הם שישאלו ”. עלו עמנו“שים, ואינו אומר להם: לעיר, פוגש את האנ

בדרך שעלה בשנה זו לא ”בשל ערך השאלה. אולי גם העובדה ש”, ואתם לאן תלכו?“אותו: 

 האחריות להצית ולהדליק את לבבות כולם. יש בהן מן ”, עלה בשנה אחרת

” שלהבת עולה מאליהעד שתהא ה“תפקיד המחנך/ המנהיג הוא להדליק את המנורה 

 ר הירש במקום(.”)הרש

אני כאן ואתם שם, אני “היררכית, של -, לא מרוחקתמאלקנה למדנו מנהיגות לא מתנשאת

מאלקנה למדנו שיש ערך עצום והכרחי לקיים מה שמחובתנו לעשות: ”. אלמד אתכם מה נכון

נו יש עולמו חובת העלייה לרגל. אך באותה נשימה, לכל אחד מאת -” שלושה מן התורה“



מנהיג גדול בעל שאר רוח מביא את הביטוי שלו, את האות שלו. ” נדבה”המיוחד, ה

 המיוחדת שלו בתורה.

! אין לעשות מעשה אחד ואחריו התמדה -מאלקנה למדנו )ואולי זו הנקודה העיקרית( 

 ובדרך שעלה”הדברים זזים... כדי להטות את עם ישראל כולו לכף זכות צריך לעבוד קשה...

שנה אחר שנה. גם השכר שזוכה לו אלקנה, איננו שכר ”... בשנה זו לא עלה בשנה אחרת

יחנך אותם במצוות ויזכו רבים על “הוא זוכה ששמואל בנו ממשיך את דרכו שלו, ”. חיצוני“

 להורה, למורה, שכרו הוא שבניו/ תלמידיו הם ממשיכי דרכו...”. ידו

 אנשי חינוך, פורצי דרך יקרים,

כל אחד במקומו הוא פורץ דרך. כל אחד בבית ספרו ”. תכנית אלקנה”כולכם יחד ב

שלו, בחידוש שאותו הוא מנחיל לרבים, בדרכו ” נדבה”משמש דוגמה לסובבים אותו; ב

החינוכית המהווה מקור השראה בבית הספר, בעבודת הצוות המשפחתית שהוא יוצר, 

שלו. על כל אלה אנחנו מבקשים בהתמדה הגדולה במה שהוא מסמל בפריצת הדרך 

לומר תודה מקרב לב. אתם, מורים ואנשי חינוך יקרים, משמשים דוגמה לכולנו, ומהווים 

 .השראה שמערכת החינוך כולה תוכל להתבשם בה

 עליכם.’ המשיכו בדרככם להאיר לכולנו את הדרך, ויהי נעם ה

 אברהם

  

  

 ולעולמנו השוטף...

 לב לדעת

         ""באתר לב לדעתהצעות לשיעורים לקראת חג הפסח  - אביב הגיע. 

         "?על שאלות  בשיחה לקראת ליל הסדרהרב דוד פוקס  - "מה נשתנה הלילה הזה

 וקושיות וחשיבותן ללימוד.

 מדברים בחכמה

         בתי ספר וגני ילדים  30-הינה תכנית המופעלת ב -רשת בתי הספר התאומים

ברחבי  בתי ספר תאומיםם עם בתי ספר בארץ הנמצאים בקשרי 300בחמ"ד מתוך 

אנו רואים   שנה. 20-העולם. התוכנית התחילה ע"י הסוכנות היהודית, ופועלת מזה כ

ולכן לקראת שנה"ל תשע"ו, אנו מזמינים "חזון החמ"ד", בפרוייקט זה חלק חשוב מ

בתי ספר נוספים ליטול חלק בעשיה מבורכת זו. הקשרים בין בתי הספר מזמנים 

זהות יהודית וציונית, תוך שימוש בטכנולוגיה והתגברות על פערי למידה ושיח על 

ניתן לראות מעט מהנעשה בין בתי הספר התאומים באתר של  שפה מקום וזמן.

http://levladaat.org/lessons?disciplineid=10&unitid=56&topicid=
https://www.youtube.com/watch?v=tjS9GuaYjuY


מקצועית ליווי והדרכה . בית ספר המצטרף לתכנית יקבל קישורהסוכנות היהודית ב

 שותף מתאים. -במהלך השנה בהתאם ליכולתנו ולמציאת בית ספר תאום 

 דף לימוד מפתח הלב מתוך אמונה לפרשת ויקרא  - א – מפתח הלב מתוך אמונה

. דף הלימוד אינו מתאים ללימוד עצמי של הילדים. כל מורה בהנחיית המורה בכיתה

 – דבר תורה לשבת ויקרא – ב מתבקש להפעיל שיקול דעת מה מתאים לכיתתו.

  כום לדף הנלמד בשיעור(.המתאים להקראה בשולחן שבת )סי

  לקראת הפסח אנחנו רוצים לעשות עצירה כדי  "והגדת".–במ"ה לקראת חג הפסח

מצוות "והגדת" שהיא לב ליבו של החינוך לחשוב במשותף עם ההורים על 

איך לומר כדי שישמעו? איך לעורר את השיח באופן שיעורר שאלה? איך היהודי. 

משפחתי באופן שילדנו יהיו ממשיכי הדרך? להעביר הלאה את הסיפור הלאומי וה

איך מסבים סביב שולחן הסדר עם "ארבעה בנים "בעלי זהות וצרכים שונים? 

בבמ"ה ]בית מדרש להורים[ אנו רוצים להציע עצירה מעניינת שמזמנת 

. לחץ כאןליחידה המלאה  התעסקות בחינוך ילדנו דרך התכנים של חג הפסח.

 לקובץ פעילויות "מורה ללילה אחד".

 ללמוד וללמד  

          .לערב עיון שיתקיים במכללת אפרתה  הזמנהמצ"ב יציאת מצרים בשירה העברית

 במרץ(. הכניסה חופשית. 24בע"ה ביום שלישי ד' בניסן )

         .יחול יום השירה הבינלאומי  22.3.15ראשון, ב' ניסן,  ביום יום השירה הבינלאומי

יום השירה הבינלאומי יציינו מורות ומורים   אנו מציעים שאת  ה"ס העי"ס.בבתי

)בכלל המקצועות( בבתי הספר בקריאת שירה. ביום זה, בפתיחת כל שיעור, הם 

ייכנסו לשיעוריהם כששיר בפיהם; שיר שהם קוראים, מדקלמים, או שרים, ומוטב: 

המתאימים  מצ"ב לקט שיריםשיר שיש בו שיקוף של תחום הדעת אותו הם מלמדים. 

 למקצועות השונים. 

         ."אחרי קריאה בספר  מאמר שבועי: נולדו ללמוד, הוראה וחינוך ב"עידן המידע

ו שצריך את המסר?! מעניין או אפילו אחרי לימוד כל שהוא, איך אני יודע שהבנתי כמ

 העמקת למידה., לדרכי בדיקה עצמית 25לקישור ל 

         :ידתלמ –הורה  –שיחת מורה סרטוני הדרכה לימי הורים:  עוד בפינה השבועית. 

 פרויקט "תכנית חלוץ חינוכי".

כולנו מעוניינים להתחדש בכוחות צעירים של מורים/ות אידיאליסטים/יות, אשר מעודדים/ות 

יוזמות בבתי הספר שבניהולנו. תכנית "חלוץ" של משה"ח בשילוב המכון לחינוך דמוקרטי, 

אשר ישולבו  מציעה לבתי ספר שיבחרו שלושה עד חמישה מורים צעירים, יזמים וערכיים

ש"ש  8בבתי הספר תחילה כמורים ובהמשך כמובילי יזמות. )כל מורה מקבל מהמשרד 

http://www.schooltwinning.net/
http://meyda.education.gov.il/files/hemed/te109.doc
http://meyda.education.gov.il/files/hemed/te109.doc
http://meyda.education.gov.il/files/hemed/te109.doc
http://meyda.education.gov.il/files/hemed/te108.doc
http://meyda.education.gov.il/files/hemed/te110.doc
http://meyda.education.gov.il/files/hemed/te139.pdf
http://meyda.education.gov.il/files/hemed/te139.pdf
http://meyda.education.gov.il/files/hemed/te85.pdf
http://meyda.education.gov.il/files/hemed/te112.doc
http://cp.responder.co.il/link.php?lid=6072523&sid=96762416&k=3d4ff75b7bd342d3b3a4a7ae1937d720
http://cp.responder.co.il/link.php?lid=6072523&sid=96762416&k=3d4ff75b7bd342d3b3a4a7ae1937d720
http://edu.gov.il/owlHeb/Yesodi/RegulationsAndAdministrations/organization/Pages/YomHorimMovie.aspx


בשנה השלישית...(. לקבלת פרטים ממוקדים  6-בשנה השנייה ו 7בשנה הראשונה, 

. )נא הזדרזו להגיש את בקשותיכם במהלך לחץ כאן  ומעשיים והנחיות להגשת מועמדות

 השבועיים הקרובים, בכדי שתוכלו להשתלב בשנה"ל הקרובה(.

 בתי הספר הניסויים של החמ"ד במסגרת תכנית המח"ר )מנהיגות חינוכית יוצרת(

נית זו, שלושה מסלולים שמוסדות החמ"ד )יסודי ועל יסודי(, יוכלו להשתלב במסגרת תכ

 באגף בתי הספר הניסויים של משרד החינוך בשיתוף פעולה של החמ"ד ויעדיו:

של רעיון ראשוני, שילוב של שנה   תהליך המתחיל בהגשה –בתי ספר ניסויים       א.

, הגשה לוועדה )עם סיכויים מצוינים שעות למנהל וציוותו( 30בקורס "שואפי ניסויי" )

שנים. החל  4מהרשות( למשך  15מהמשרד ועוד  15שעות ) 30לקבלה( וקבלת 

מהשנה השנייה ועד החמישית אפשר להמיר את התהליך בהפיכת בית הספר 

 למרכז הפצה שמקבל סכומי כסף על הפצת היוזמה.

כל מנהל מחוז קיבל אפשרות )שבמרבית המקומות לא  -מחוזיים -בתי ספר ניסויים      ב.

בתי ספר שיהיו ניסויים ללא קורסי הכנה וללא ועדה!!!. בית הספר  15-מנוצלים!!!( ל

 שעות בלבד וכמובן יכול להיהפך בהמשך להוות מרכז הפצה 15מקבל 

יעוץ וקורסים בעידוד כולם יכולים להתקבל והמדובר על ליווי של  -בתי ספר ייחודיים       ג.

 יוזמות ושינויים, ללא שעות. 

באפשרויות לעיל לידי המחמד"ים או לידי   שימו לב! נא הגישו את רצונכם לשותפות

 המפקחים הממונים על כך. 

לנו רק חודש להגיש את בתי הספר לשנה הבאה.. לפרטים   יש עניין להזדרז כיון שיש

לחץ כאן לקישור לאתר אגף בתי אר פרטים נוספים בעניין דרכי הגשת המועמדות וש

 .הספר הניסויים

תחילת הכנות ושיריון התאריך. כמידי שנה, נקיים גם השנה את כנס מנהיגי חינוך השנתי. 

פקחים, מנהלים, מורים מתחומי הדעת, הכנס השנתי, בהשתתפות כל מנהיגי החינוך: מ

מנהלות גן, רכזים, מנהיגי עולים, חינוך מיוחד, רבנים, יועצים, רשתות החינוך, הנהלת 

( בבנייני האומה. 1/7המשרד, רשויות ועוד. הכנס יתקיים בע"ה ביום רביעי י"ד בתמוז )

 משך.נוכחות כולם חשובה! נא שריינו המועד. פרטים נוספים יישלחו בע"ה בה

כעת יש למלא  יישר כוח לכל מי שהשתתף באיסוף חסד וחמ"ד בשבוע החמ"ד! חסד וחמ"ד.

את טופס הדיווח ולהיכנס להגרלה בית ספרית! חולצות לכל בית הספר!! שווה 

בנוסף כדי להכנס לתחרות "פינת החסד שלי" יש לשלוח  .לחץ כאן לטופס הדיווח ביותר!!

יום שני י'  את הטופס והתמונות יש למלא ולשלוח עד .בדוא"ל לידידי החמ"דתמונות 

 (.30/4) ניסן
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הופעת הצדעה עם חתימתו של שבוע החמ"ד תשע"ה, תתקיים בע"ה  ערב הצדעה לחמ"ד.

לחץ . להזמנה 20:30בשעה  במוצאי שבת ויקרא בבנייני האומה, לחמ"ד, עם עמיר בניון,

  .כאן

עמותת ידידי החמ"ד תציע לבתי הספר חוברת שמופקת בימים אלו  לקראת יום ירושלים

 פרטים יבואו בהמשך.יום המיוחד. לכבוד ה

באתר מינהל עמוד אינטרנטי,  הרב שאול ישראלי זצ"ל. -דמות החמ"ד לשנת תשע"ה

שבוע, מצגות, פעילויות העשרה, הצגות , בו תוכלו למצוא שיחות הרב לפרשת ההחמ"ד

ומופעים, רשימת מרצים, הפנייה לסרטון, שיחות ומאמרים נבחרים של הרב ואודותיו, 

 .wordוגרסת  pdfחומרים מן השטח וכמובן החוברת "ארץ חמדה" בגרסת 

עמותת ידידי החמ"ד  כמדי שנה, .שבת מילוי כוחות, בנושא חזון החמ"ד מחולל מציאות

תכם לשבות ביחד בשבת מעשירה ומפנקת. שבת הגדול במלון אשל מזמינה א

(, סיור בארץ בראשית, פעילויות לילדים, 28/3פרשת "צו" ח' בניסן תשע"ה ) השומרון

 .לחץ כאן נותרו עוד מספר חדרים. הזדרזו להירשם! לפרטים והרשמה פינוקים ועוד. 

    

 במגוון נוסחים. מספר מקורות וברכת האילנותעם כניסתנו לחודש ניסן, מצ"ב 

. לצפייה בתוכנית לחג פסחלעבודה חינוכית פרק מיוחד תרבות וסרטונים חינוכיים, 

 .כאןוכן  כאןההרצאות החדשה לחץ 

 היסודיים מנהלי בתיה"ס –מנהיגי חינוך 

ויות דף הנחיה, יחידת בו מצ מצ"ב קישור שלב ב', -השלב הארצי  -לקראת חידון "ואהבת" 

הלימוד, שאלות החזרה והתשובות. שימו לב! מיד לאחר חג פורים יישלח סט החידון הפומבי 

 המוסדי הכולל הנחיות + שלבי החידון ומצגת וכו'.

קטגורית בתי הספר היסודיים בתחרות זו.  חדש בתחרות הרובוטיקה:ללמוד וללמד. 

כיצד שימוש נכון ברובוטיקה יוכל לסייע לנו  מטרת התחרות, מטעם הטכניון, היא להראות

בעתיד להפחתת תאונות הדרכים בצורה משמעותית. התחרות מחולקת לקטגוריות לפי 

קבוצות מרחבי  9שכבות גיל כאשר בשכבת התיכון משתתפות קבוצות מרחבי העולם. מתוך 

כיתה ו' מביה"ס הארץ, זכו במקום הראשון זכו דניאל אמסלו, קרן קסה ואוסנת סמיי תלמידי 

 .לחץ כאןממ"ד אמי"ת עמיטל נתניה. לכתבה המלאה )באנגלית...( 

 מנהלי בתיה"ס העי"ס –מנהיגי חינוך 

חינוך  -בית ומשפחה  תכנית חדשה ". חמ"ד של משפחה. חינוך לחיים במשפחה

" יצאה לאור ע"י היחידה לחינוך לחיים במשפחה. התכנית להתמודדות בעולם משתנה

תחומית המשלבת חינוך לערכים ולמידה בדרך קוגניטיבית ורגשית  -נבנתה כתכנית בין 
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בהמשך לקודמתה, מיועדת התכנית  בשילוב סדנאות והפעלות חווייתיות לתלמידים ולמורים.

יב משני המגדרים אך הפעם מתמקדת בעיקר בחומרי למידה חדשניים  -לכיתות ז

. בין הנושאים: התבגרות, חיבור גוף נפש, לתלמידים בישיבות ובבתי הספר לבנים ומגוונים

טבעיות וקדושה, התמודדות עם קשיים, חיזוק הלכידות המשפחתית, חברות, לקראת הקמת 

 ם בקרוב.משפחה, בחירת בן/בת זוג ועוד. פרטים נוספי

בנושא קידום מצוינות במתמטיקה ומדעים בחמ"ד, תתקיים בע"ה  מועצת מפקחי על יסודי,

בתוכה ישנו גם קישור , מצ"ב הזמנהבאפריל, במכון וייצמן ברחובות.  29ביום י' באייר; 

 להירשם מראש. להרשמה. נא

מנהלים יקרים, לשמחתנו הרבה,  יח"ל. 5מקצוע מורחב שלישי בהיקף של  ללמוד וללמד.

צוע מוגבר שלישי, אנו מזמינים בתי ספר שהורידו תחום דעת המשרד מאשר לעשות מק

ובמיוחד מסוים, להשיבו להיבחנות )כמובן בהנחה שזה נכון ומתאים להם מבחינה פדגוגית(. 

למי שהוריד את ההיבחנות באחד מתחומי הדעת תנ"ך או תושב"ע להחזיר אותם 

 בנושא זה. מכתב המנהלת הכללית. כמו"כ, לנוחיותכם, מצ"ב ולהגדיל תורה

התקיימה בשבת האחרונה במלון , רשת ללא רשת -שבת אחים גם יחד, למנהלים מובילים 

כינר. בשבת השתתפו מנהלים חינוכיים ואדמיסטרטיביים, ממגוון המוסדות: תיכונים ישיבות 

המפ"א לבתיה"ס העי"ס, לימוד  –ואולפנות, בה זכו לשבת אחים גם יחד, סדנא מרם זהבי 

 –המינהל ד"ר אברהם לפשיץ וכן מעגלי חשיבה: חזון הרשת לאור חזון החמ"ד עם מנהל 

 .לתמונהמאת פיני אפרתי, מנכ"ל הרשת. 

יסודי. תכנית ייחודית למנהלים מובילים בחינוך העל  נתיבים בחמ"ד בגבעת עוז וגאו"ן.

 בעוז וגאו"ן. מפגש חמישילכניסה לאתר ותמונות מה

והעתק פרסום של קול קורא להצטיידות  מצ"ב קישור קול קורא להצטיידות טכנולוגית.

 מומלץ להגיש בקשות לפי המפורט באתר זה.. )כל הפרטים באתר( טכנולוגית בבתיה"ס

שבוע שבו יהיה עיסוק מוגבר בלימוד התנ"ך בכל מוסדות  שבוע התנ"ך לשנה"ל תשע"ה,

התלמידים לספר הספרים ולהעמיק בהם את  החינוך ברחבי הארץ, במגמה לקרב את

תחושת הקשר לעם ישראל, לארץ ישראל ולמורשת ישראל. התנ"ך מזמין את כל הקורא בו 

לחשוב, להתלבט, לצחוק, ליצור, להתבונן ולכתוב. העיסוק בתנ"ך מאפשר לאנשי חינוך 

ואנשי החינוך  והוראה להעניק לתלמידיהם לימוד חוויתי. אנו מזמינים את המורים, המחנכים

-26.4.2015י"ב אייר ה'תשע"ה,  –שיתקיים בין התאריכים ז' אייר  –להקדיש שבוע זה 

להגביר את העיסוק בתנ"ך, ללמד את התנ"ך בדרכים מגוונות ולעודד את  – 1.5.2014

התלמידים לגלות יצירתיות. זאת במטרה לחבר את הנוער לתנ"ך וללמוד בו למידה 

רוע מרכזי וחשוב בשבוע התנ"ך הוא חידון התנ"ך הארצי לנוער, המתקיים משמעותית. אי

, הדורש מהתלמידים 28.4.2015ט' באייר ה'תשע"ה,  –ביום שלישי בשבוע התנ"ך 
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לרציונל, הנחיות  לימוד מקיף ומעמיק בספר הספרים, לימוד שיהיה עבורם נכס לחיים.

 .לחץ כאןותכנים 

 המחוזי -שלב ב'  -החידון הארצי בנושא השמיטה לחטיבות הביניים בחמ"ד 

לתלמידינו היקרים שהגיעו לשלב השני בחידון הארצי בנושא השמיטה, אנו מאחלים הצלחה 

, עלו והצליחו. 22.03.15ה רבה בחידון המחוזי שיתקיים בע"ה ביום ראשון ב' בניסן תשע"

המצטיינים מהשלב המחוזי יעלו בע"ה לחידון הארצי הפומבי שיתקיים בע"ה ביום רביעי, כ"ג 

 בהיכל התרבות ביד בנימין. 18:00בשעה  10.06.15בסיוון תשע"ה 

 מצ"ב איגרת המנכלי"ת הפסקת העיצומים בליווי טיולים ופעילות חוץ בית ספרית.

 המעודכנת כפי שהופצה לכלל מנהיגי החינוך בנושא זה.

  

 קולות מהשטח

טעימה קטנה: תמונות מרגשות מאירועי שבוע החמד בסימן חזון החמד וטיפוח ציונות 

 דתית:

חוז, בשיתוף נוער הקהל, בהובלתה של שרה נעמן מחמ"ד המ מחוז מרכז   פיקוח החמ"ד

 .כאןוכן  כאןיום החסד של שבוע חמ"ד בהתנדבות משותפת. לתמונות לחץ   את ציינו

 , ביה"ס רמב"ם בית שאן.חמ"ד של תפילה

 : ביה"ס דרכא גדרה וביה"ס היסודי אוהל שלום.פעילות משותפת

 פעילות בנושא חג הפסח.  -תלמידי דרכא נעם גדרה בגן המיוחד הממ"ד נופרהתנדבות 

 .אקדמי עמיטל שבת קהילה בבי"ס מורשה

 בבי"ס נווה אברהם, פתח תקווה. תערוכת חקר

 ה אברהם, פתח תקווה.לשבוע החמ"ד, בית הספר נוו תוכנית בית ספרית

 מרתון החסד, נעם בנים פסגת זאב, ירושלים

 .פעילויות שבוע החמ"ד בתחכמוני בת ים

 .פעילויות שבוע החמ"ד בבית הספר נריה בנות שדות נגב

   בגן נופך, רחובות. קביעת מזוזהבערב פרשת יתרו, פרשת מתן תורה וכן  -הכנסת ס"ת

בתי הספר הממ"ד בעיר אשקלון בפעילויות התרמה למען מחלקת  -"מאירים את ברזילי" 

 .כאןוכן  כאןילדים בביה"ח "ברזילי" שבעיר. לתמונות לחץ 

 מחוז חיפה  המקסימים עם המורים שלהם ושלנו... תלמידי כיתת המחמ"ד

 .קבלת שבת משותפת בגני חב"ד רחובות
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 .ך חב"ד, אור יהודהיריד חסד בבית חינו

 .מגוון הפעילויות לשבוע החמ"ד באולפנת אמית להב"ה קדומים

  

 המשך הצלחה בעבודת הקודש,

 אברהם
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