
ח"ממירחון 
א"אדר תשפ

ה"ב

למעשהשבהח"ממ למעשהשבהח"ממ



מה בירחון
ל"חינוכית של חזאימרה–שיש בה אמירה אימרה•

101טופס -ח"הממעדכונים חשובים למנהלי -מעודכן ועכשיו•

קהילתית, חינוכית, בתי ספר מובילים עשיה פדגוגית-ח"במממובילים •

ח"המממהנעשה במוסדות -למעשהחשבה"ממ•

צמיחה, אוירה, השראה–ח"ממגני •

אל מול הקהילה והרשויות  ח"הממעשיה במוסדות -עם הפנים לקהילה•
המקומיות

הודעה למנהלים על תקצוב ינואר-ניהול עצמי•

משוב מקדם למידה-מושגים פדגוגיים שכדאי להכיר-מושג בקלות •

המרכזייה החינוכית ילדים בסיכוי–אתרים פדגוגיים מעניינים •

תכנית עבודה בית ספרית-שאלות לעליית מדרגה•



והעביר , רחמי הקדוש ברוך הואנתגלגלושעה באותה "

והפך עצת המן  , וגדע קרן רשע, וקרע את האגרות, החותמות

אין העולם מתקיים אלא בשביל הבל חלבו ' אמר ר. הרע

וכן הוא אומר מפי עוללים  , פיהם של תינוקות של בית רבן

'  שנאמר ה, ואין עוז אלא תורה, (ג, תהלים ח)ויונקים יסדת עוז 

("יא, כטשם )יתןעוז לעמו 

ל"אימרה חינוכית של חז-אימרה שיש בה אמירה



ח"הממעדכונים חשובים למנהלי -מעודכן ועכשיו

https://poh.education.gov.il/MerhavMinhali/Sa

charleovdeiMedina/Pages/TeumMas.aspx

https://poh.education.gov.il/MerhavMinhali/SacharleovdeiMedina/Pages/TeumMas.aspx


ח"במממוזיקה במוסדות 

באותהםנגני 24,000ניגנוק”שבביהמהידעתם
??נגנים 1000הופיעונגינהבכל ?הזמן

 .למוזיקה-מסוגהיחידההשתלמותנפתחה
בעלותלמוזיקהמורות24משתתפותבהשתלמות
 .הארץמרחבימקצועיתמוזיקליתהכשרה

הלוויםמשירתמסעהמורותעוברותזהבמפגש
לייבמןלבאמןהרבמפיאנוימינועדק"בביהמ

ועוד "בהיכלולנגן"הספריםמחבר



התקיים בפלטפורמה  " הערכה פנימית מקדמת למידה"עומק בנושא יום 
החרדימדריכים ורכזים פדגוגיים במחוז , מנהלים, למפקחיםמימדתלת 

התקיים בשיתוף פעולה בין מרום לבין הועדה המחוזית לקידום הישגים בהובלת  הכנס 
.המפקחת אתי בינדר

ות/מדריכים, ות/מנהלים, ות/מפקחים-)!( משתתפים220השתתפו למעלה מבכנס 
.פדגוגיםות/ורכזים

תודה  . שפתחה וליוותה את יום העומקאלמליחרות ' גדולה למנהלת המחוז הגבתודה 
ואסנת מורדו על האפשרות ליום עומק משמעותי גם אלניררחל , ניהול עצמי ומרוםלמינהלת

תודה למפקחת אתי בינדר . ולצוות ניהול עצמי במחוזקושלבסקיתודה ליעקב . בימי הקורונה
ולאסנת מורדו מנהלת  ה"מראמהרטףר חגית "לדתודה . ולחברי  הועדה לקידום הישגים

המפקח הרב נח : רבה למרציםתודה . על הרצאות מעוררי השראה וחשיבה, תוכנית מרום
המפקחת תרצה יהודה והמדריכה נעמה טורם על הרצאות  , המפקחת אפרת דיין, ליפשיץ

על שיתוף הרכזים ביום , רכזים פדגוגייםרפרנטית, למפקחת אריאלה כהןתודה . מרתקות
איילת טל על מפגשי הסיכום עם המנהלות  ' ולגב, שאערלמפקח הרב שחר תודה . העומק

.ח"הממלמפקח שי קלדרון על ההובלה של תהליכי עומק לקידום תודה . והמנהלים
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שי קלדרון בשיח על חשיבות  ח"ממרפרנט , המפקח
.ח"בממתפקיד הרכזים הפדגוגיים 

לרכזות  מתארח בהשתלמות חודידהחביב הרב 
על תוכנית עבודה  מרחיב ' בפדגוגים שנה ורכזים 

מבוססת משאבים ותפקידי הרכז הפדגוגי בהובלת  
.קורונהיעד פדגוגי בהלימה לשנת 

אריאלה כהן הרפרנטיתלמפקחת , תודה לרב חביב
.ולמדריכה המחוזית ענבל שורק



ומנהליומפקחפורוםשלשנימפגש
ח”הממלמנהלי

בלימודיהעמקה ,בטיחות:בנושאים
וכןולמידהזיכרוןאסטרטגיות,קודש
 .ספריביתניהולבצוותשינוייםהובלת

האשכולותלראשיוהוקרהתודה
ליבשיץנח 'ר,חודדהחביב 'רהמפקחים

.פוליטייוסף 'ור



יחד עם המפקח  ומנהליםמפקחיםמפגש
בני גמליאל וצוותור"שחממונה 

בתקצובזכואשרח”ממספרבתי30ב 
.'ח-'זלכיתותא"מלחדרשל



בתי ספר מובילים עשיה פדגוגית חינוכית קהילתית-ח"במממובילים 



בית  ' נצח ישראל'ח"מממנהל
החרדי  המחוזאתייצגשמש

נשיאעםמנהליםבמפגש
ושררבליןראובןמרהמדינה

.גלאנטיואבמרהחינוך
סיפרהמנהל הרב שאול מילר 

וההזדמנויותהאתגריםעל
ובלמידה  הסגרבתקופת

.מרחוק

נצח ישראל  ח"ממ: בית הספר 
בית שמש

שאול מילר: מנהל
לפשיץנח : מפקח

'ו-'א: שכבות גיל



הזכיהעלוהצוותאהרוןבועזולמנהלישראלנערד"חבח"לממרבהברכה

בתחרותהראשוןבמקום

החרדיבמחוז"הנגישותשבוע"

ילדיםעלידערכשותורההתלמודילדיהשלוםעמקבחוותייחודיתבפעילות

.רגישותכלפיהםולגלותאותםלהעריךולמדומוגבלויותעםואנשים

"כמוךלרעךואהבת"ומכבדתשונהאוירהשררהתורהבתלמוד

נער ח"ממ: בית הספר 
ישראל ירושלים

בועז אהרון: מנהל

חביב חודדה: מפקח

'ח-'א: שכבות גיל



ח"המממהנעשה במוסדות -למעשהחשבה"ממ



"ירושליםבנות"ח"ממס"ביהתלמידות אתלפגושכדיהעירבכל מפגש בנקודותשהסתובבהשמחהניידת



המנהלשלטלפוניותחידותמבצע,עפולהח”ממת”תב

.והלכהיהדותבנושאיהתלמידיםלכליוםמדי

.החידותפותריתלמידים לפרסיםמחלקאביאלהרבמנהלה :בתמונה

נעים ח"ממ: בית הספר 
הליכות  עפולה

אביאל ביטון: מנהל
אליברטיעקב : מפקח

'ח-'א: שכבות גיל



ד בנות טבריה מתקיימת כבר שנה שניה פעילות לחיזוק  "חבח"ממבבית ספר 

,הקשר הרב דורי עם המבוגרים בקהילה

והתלמידות מכינות מארזים של , עם תחילת הקורונה נעשה שינוי באופי הפעילות

.ועוד שחולקו לידידים המבוגרים חומרי קריאה, מיני מתיקה, ציורים

ומתוך רצון לחזק את הקשר הרב דורי של כל  , עם המעבר ללמידה מרחוק

'  התחלנו בפעילות מיוחדת לתלמידות כיתות ג, תלמידה עם שורשי משפחתה

התלמידות  ,ומתוך העמקה בנושא השורשים, לקראת ראש השנה לאילנות. 'וד

סבתא  , סבא-ביצעו משימות הכוללות חיזוק הקשר עם המבוגרים במשפחה

כגון מתכון -התלמידות התבקשו לשוחח על נושאים שונים. ודודים מבוגרים

'וכד, משחק ששיחקו פעם, מעניין מימי המבוגר

עמים של  ' 'סיפורי סבתא'את התוצרים כתבו התלמידות ויחד יצרו אוגדן של 

מיומנויות  , כבוד למבוגר-בפעילות חשובה זו הושגו מספר מטרות. ועוד' פעם

.שיפור מיומנויות כתיבה ועוד, האזנה וקשב

חבדח"ממ: בית הספר 
טבריה

זלמנובשרה : מנהלת
כהןאריאלה:מפקחת

'ג-'א: גילשכבות 



פעילויות חברתיות קהילתיות בנות  

.מנחם בחולון

מתוך  -שעת סיפור : שכבה צעירה

על בית ספרי של כתיבת ספרים פרויקט 

.במסגרת תכנית אמיריםילדי השלוחים 

ספר של ילדה בשליחות  הקראת 

. בתאילנד שעלתה לזום עם הבנות

היום 8בת כשהיתההספר נכתב עליה 

15היא בת 

התוועדות בזום עם : שכבה בוגרת

.השליחה בארגנטינה אפיה

ס בסימן קהילה"ביה

בנותח"ממ: בית הספר 
מנחם חולון

רוחמה שטינברג: מנהלת
בינדראתי:מפקח

'ח-'א: שכבות גיל



.ולשוחחלשבתאפשרבופוטנציאלימרחבהינוהתרפיהחדר
נוצרבחדרהמתרחשתהחוויהובאמצעותהתהליךדרךליצירהשמזמיןחומריםמגווןעםסטודיו

.הטיפוליהתהליךמתקדםשבעזרתוהקשר
קשבבקשיישמאותגרים ,תורהבתלמודהמיוחדהחינוךוילדיהשילובלילדיהזדמנותניתנת ,בחדר

.במרחבמיטביבאופןלהשתלבליכולתכליםולקבלתהליכיםלעשותרגשייםוקשייםוריכוז

יצהרח"ממ: הספר בית 
ליבמןאריה גור : מנהל

נח ליפשיץ: מפקח
'ח-'א: שכבות גיל



אל מול הקהילה                            ח"הממעשיה במוסדות -עם הפנים לקהילה
והרשויות  המקומיות    

תל חבדח"ממ: בית הספר 
ציון

קרומביליבא: מנהלת
טאוברריקי : מפקחת

'ח-'א: גילשכבות 



פורצתפדגוגיתחדשנותיצירת וכיתתייםלמידהרחבימ
,דרך

מעיין האמונה  ח"מממחנכותשלהשתתפותןבעקבות
.עירוניתיוזמהב

כללאורךוהחשיבההציודעלחרישלעירייתתודה
��.הדרך

מעיין  ח"ממ: בית הספר 
האמונה חריש

צורישדיסמדר : מנהלת
טאוברריקי : מפקח

'ו-'א: שכבות גיל



פיצה חמה עד הבית על פעילות וביצוע  משפחתי עם פינוק 
ס ומשפחותיהן  "משימות מאתגרות של תלמידות ביה

בסימן  
." כובשים את היעד"

חבדח"ממ: "בית הספר 
מושקאבית חיה 

קנטרוביץשטרני: מנהלת
כהןפייגי: מפקחת

'ח-'א: שכבות גיל



ערדד"חבח"ממס "בביהשבתקבלת
.אפיה משותפת כל בת בביתה

חבדח"ממ: בית הספר 
ערד

חני מנדלסון: מנהלת
אתי בינדר: מפקחת

'ח-'א: שכבות גיל



ח"ממס "בביהערכות טו בשבט לתלמידות 
טריוויה בדיני ברכות לבנות  חידון תפארת אשר 

.ס "הקולי של ביהבמרחב ' ח-'הכתות 
לאחר למידה עצמאית של דיני הברכות  

.מתוך חוברות שחולקו לתלמידות 
הבנות הזוכות קיבלו ספרי מתכונים וערכות 

.אפייה 

ח"ממ: בית הספר 
תפארת אשר ירושלים

גילה אסולין: מנהלת
כהןפייגי: מפקחת

'ח-'א: שכבות גיל



צמיחה, אוירה , השראה-ח"הממגני 

פטל: ח"ממגן 
קופשיץפרידה : מפקחת

גננת דבורי גודמן
3-4: שכבות גיל



תקצוב חודש ינואר-ניהול עצמי

,יקריםות/מנהלים

שנושאים  , ר"מיתהוציאה הודעה במערכת החשבות

,  תקציב דיפרנציאלי פדגוגי)עצמי נהולבתקציב 573,574

.לא יעברו בשל הסגר בחודש ינואר( תקציב סיוע

לידיעתכם ולטיפולכם

,רבהבהצלחה 

מחוז חרדי, ניהול עצמיצוות 



מושגים פדגוגיים שכדאי להכיר-מושג בקלות 
משוב מקדם למידה

ההוראה בעלת ההשפעה החיובית הגדולה ביותר על כפרקטיקתHatti))ון האטי 'אסטרטגיית משוב מקדם למידה התגלתה במחקר שערך ג
.הישגי תלמידים והצלחת הלמידה

.של התלמידים והישגיהםבהבנה עלו באופן משמעותי , השתמשו במשוב מקדם למידה באופן עקבימורים 

.על אמירה או על עבודה כתובה, ת מורה לתלמיד יחיד או לכיתה כולה כתגובה על התנהגות/משוב בכיתה הוא מידע שמספק

.והוא יכול להתייחס למשימה או לתהליך, משוב הוא כלי משמעותי בידי המורה כדי לסייע לתלמידים להתקדם בתהליכי הלמידה שלהם

.ממוקד ותורם, אדיב-ת"חשוב שהמשוב שניתן לתלמיד יהיה אמ

משוב אפקטיבי הוא משוב שמתקבל  : כך שיוכלו ליישם בעוד הניסיון והתוצאות עדיין טריים, רצוי שתלמידים יקבלו את המשוב בסמוך לביצוע
.בזמן הנכון

על החומר  , חשוב לזכור שהשפעתו החיובית החזקה של המשוב קשורה בכך שהוא מביא את התלמידים לחשוב יותר לעומק על תשובותיהם
.לשינוי בדרך פעולתם" לתרגם"הנלמד וכן מספק להם מידע איכותי על הביצועים שלהם אותו הם יכולים 

והוא לא נסוב על , הוא אותנטי וניתן על הישג ראוי, (ולא כשבח כללי)הישג או התנהגות מסוימים , משוב חיובי טוב ניתן בצורה ברורה על ביצוע
"(.אתה צייר מצוין"במקום , "זה ציור יפה"לכן עדיף לומר )תכונות 

של משרד החינוךהפרקטיקותמתוך אתר 

https://avneyrosha.org.il/resourcecenter/resoursesdocs/classroomfeedback.pdf: להרחבה נוספת 

https://avneyrosha.org.il/resourcecenter/resoursesdocs/classroomfeedback.pdf


תספריביתעבודהתכנית-מדרגהלעלייתשאלות

ספריתתוכנית עבודה בית 
?  לעדכון התוכנית מידי שנהשותף מי • 

?  אופן התוכנית מביאה לידי ביטוי את סדרי העדיפויות של בית הספרבאיזה • 

? התוכנית מקושרת משאביםהאם • 

? ס ולא תוכנית למגירה"כמה התוכנית הינה כלי עבודה שמסייעת לביהעד • 

?אחראי ליישום ולמעקב אחר היעדים והמשימותמי • 

?באיזה אופן תכנית העבודה מותאמת ללמידה ההיברידית ולתקופת הקורונה• 

? צמתי הערכה לאורך השנה אחר התקדמות תוכנית העבודהמהן • 

?  אופן תוכנית העבודה מדידהבאיזה • 

שאלות לעליית מדרגה

?  "חשיבה מחוץ לקופסא"אופן תוכנית העבודה מזמנת גם באיזה • 

?  תוכנית העבודה נותנת מענה הן לחזון הבית ספרי והן לאתגרים איתם בית הספר מתמודדכיצד • 

?ניתן ללמוד מההצלחות וחוסר ההצלחות של תוכנית העבודהכיצד • 



החינוכית ילדים בסיכויהמרכזיה

. מושגיםרחב של בתוכן במגוון העשירה הספריה
.חלק מהחומרים יכולים להתאים לצוותי ההוראה

.העשרה,ואומנותיצירה,חייםוכשוריחברתיותפעילויות

https://yeladim.org.il/%D7%94%D7%9E%D7%A8%
D7%9B%D7%96%D7%99%D7%94-

%D7%94%D7%97%D7%99%D7%A0%D7%95%D7%
9B%D7%99%D7%AA/

החינוכיתהמרכזיה-מענייניםאתרים פדגוגיים 

https://yeladim.org.il/%D7%94%D7%9E%D7%A8%D7%9B%D7%96%D7%99%D7%94-%D7%94%D7%97%D7%99%D7%A0%D7%95%D7%9B%D7%99%D7%AA/


לרגל  ח"מממזל טוב לרב יוסף פוליטי מפקח ❖
.נישואי בנו אלעזר מאיר

לרגל הולדת  ורטהימרמזל טוב למפקח פרץ ❖

.הנכד

תנחומים
מנהלת  הכבד של  משתתפים בצערה ובאבלה 

.נעמי בן פנחסנחליאל' אהבת ישראל'ח"ממ

איחולים


