
ח"ממירחון 
א"אייר תשפ

ה"ב

למעשהשבהח"ממ למעשהשבהח"ממ



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

ח"הממעדכונים חשובים למנהלי -מעודכן ועכשיו•

ח"המממהנעשה במוסדות -למעשהחשבה"ממ•

צמיחה, אוירה, השראה–ח"ממגני •

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

המקומיות

קורסים היברידיים לניהול אפקטיבי-ניהול עצמי•

למידה מבוססת פרויקטים-מושגים פדגוגיים שכדאי להכיר-מושג בקלות •

אטלס ישראל–אתרים פדגוגיים מעניינים •

שעות פרטניות-שאלות לעליית מדרגה•



הוא , שמחת החייםהבית שבו מסתגפים בקפדנות ומתרחקים מכל 

כי שם שכחו  , המקום המתאים לחנוך הבנים לקלות דעת ופריצות

דהיינו לחנך את , ההורים את חכמת החינוך הכלולה בפסוק שלנו

.  הבנים על פי דרכם בעתיד

(הירשר"רש-יסודות החינוך )

ל"אימרה חינוכית של חז-אימרה שיש בה אמירה



ח"הממלמנהלי חשוביםעדכונים -מעודכן ועכשיו
.חזרה לשגרה אחרי הקורונה–קול קורא ליזמות 

!אנחנו שמחים להשיק אתגר חדש ורלוונטי מתמיד

Zoom Out Challenge  קורא לצוותי להציע

שיעזרו לתלמידות ותלמידים להתמודד טוב , פתרונות

יותר עם החזרה לשגרת למידה בבית הספר ועם  

עשרות בתי ספר יזכו  . התקופה שאחרי הקורונה

במענקים לקידום יוזמות יצירתיות ומגוונות כבר בשנת  

.הלימודים הנוכחית

מחקרים רבים מראים קשר הדוק בין כישורים רגשיים 

וחברתיים לבין הצלחה בלימודים ובתחומים רבים 

.נוספים

:מידע נוסף והגשת רעיונות באתר האתגר

https://www.zoomout.org.il.

https://www.zoomout.org.il./




ח"הממלמנהלי מפקח ומנהליו מפגש השתלמות 
מערכת  –יעקובזוןבהובלת היועץ הארגוני יגאל 

.מפתחת מנהיגות
.למפקחים המובילים כחישר 



רפרנט יזמות וחדשנות במחוז במפגש מעורר  שעארהמפקח הרב שחר 
חשיבה יצירתית חדשנית  –ח"בממהשראה לרכזים ולרכזות הפדגוגיים 

.והאומץ לחלום חינוך
למפקח הרב שחר ולמדריכה ענבל , תודה למפקחת המובילה אריאלה כהן

.שורק



להשתלמותלרישוםאחרונההזדמנות

....להמחכהמורהשכל

ח"לממויחודיתחדשההשתלמות

לימודישלחוויתיתהוראהבנושא

הקודש



ח"במממפגשי הכשרה לרכזים ולרכזות הפדגוגיים 

מניעת נשירה עם הרב אלירן  : בתמונה מפגש בנושא
.חרדי נושרלנוער " בינו"ל מרכז הכוון "סומך מנכ



.בירושלים' מעמד קבלת הסידור עם תלמידות א
בנות נצח חזניח"ממ

נצר חזני: ח"ממ
לימור פריד: מנהלת

כהןפייגי: מפקח
ח-א: שכבות גיל

ח"המממהנעשה במוסדות -למעשהחשבה"ממ



עמלינומפרי
מעייניח"בממלילדיםפסחקייטנתפעילות

הישועה

מעייני הישועה: ח"ממ
אופנהיימרטובה:מנהלת

דויטשמנחם : מפקח
ב"י-'א: שכבות גיל



אחינועם ח"ממת "אפיית מצות בת
ברובע היהודי בירושלים

אחינועם ירושלים: ח"ממ
פרידלימור:מנהלת

כהןפייגי: מפקחת
ז-א: שכבות גיל



–’ישראלנער'ח"ממת "ת
בכל  בחברותותלימודפרקטיקתשילובי"עההוראהדרכיגיוון

 .המקצועותהכיתות ובכל 

נער ישראל: ח"ממ
בועז אהרון: מנהל
חביב חודדה: מפקח

ח-א: שכבות גיל



אל מול הקהילהח"הממעשיה במוסדות -עם הפנים לקהילה



צמיחה, אוירה , השראה-ח"הממגני 
החסידי  החיידר: ח"ממגן 

קופשיץפרידה : מפקחת
צוובנרגננת שרי 

4-5: שכבות גיל



שמשבית"לישרא נצח"ח”ממגן

הפסחלחגהכנות
וכישרונם של  יצרתיותםמפרי והמחשותחוויותמלאי

.הילדים

נצח ישראל: ח"ממגן 
רונית זיו: מפקחת

4-5: שכבות גיל



מפגשי התמקצעות לניהול אפקטיבי -ניהול עצמי 

,מנהלים יקרים

הניהול העצמי משיקה קורסי מנהלים היברידים מעולים שנוצרו  מינהלת
.כחלק מהמענים לאתגרים שהציבה לנו השנה החולפת

ובכלים  נהולבפרקטיקותמנהלים המעוניינים לקחת חלק ולהעמיק 
בקישור המצורףלהרשםיישומיים במפגשים חדשניים אלו יכולים 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScNlZuxGqc8E7Z
QldEkX7BVgEqVCtKG2TGTUbldz3ENKIyOTw/viewform

.המפגשים יכללו למידה אישית ועצמאית לצד למידה משותפת וקבוצתית
.מצורפת הזמנה וטופס הרשמה לסביבות הלמידה

מפגשי הזום מיועדים לכלל המחוזות ואינם נפרדים למחוז  , לבכםתשומת 
.  החרדי

!בהצלחה

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScNlZuxGqc8E7ZQldEkX7BVgEqVCtKG2TGTUbldz3ENKIyOTw/viewform


מושגים פדגוגיים שכדאי להכיר-מושג בקלות 
למידה מבוססת פרויקטים

המשלבת  , היא שיטת הוראה ממורכזת תלמיד המבוססת על למידה אקטיבית (Project-Based Learning): למידה מבוססת פרויקטים באנגלית
.בין עשייה לחקירה ולרכישת ידע

באמצעות תהליך מתמשך ומובנה, 21-שיטת לימוד המאפשרת לתלמידים לרכוש ידע בעודם עסוקים בתרגול מיומנויות המאה ה

לאחר מכן מתחילות  . אז מחליטים על תוצר שאותו מייצרים והוא יניע את תהליך הלמידה. שמניעה את הפרויקט, פוריההשיטה מתבססת על שאלה 

באמצעות  , שמהם הם לומדים, במהלך הלמידה מגישים התלמידים תוצרי ביניים ומציגים לתלמידים האחרים.  קבוצות הלמידה לבצע את החקר

הם נדרשים  , על מנת להציג את מה שלמדו. הלימוד הוא גם לגבי הדרך לקבל ולתת משוב איכותי ומכבד. מה יש לשפר בהמשך המחקר, משוב

.בדרך כלל מדובר בפרויקט שנעשה בעבודת צוות של קבוצה קטנה ובהנחיה של מורה אחד לפחות. ליצור תוצר איכותי ולהציג אותו בפני קהל

.  ומתמודדים עם אתגרים עיצוביים ויצירתיים, פותרים בעיות הנוגעות לעולם האמיתי, באמצעות שיטה זו התלמידים שואלים שאלות משמעותיות

" מדריך"המכונה , המורה. כדי להגיע אל התשובה הרצויה, התלמידים עצמם פועלים על מנת להשיג את המידע הנחוץ להם כדי לפתור את הבעיה

הוא עוזר לתלמידים לבנות את ביטחונם על מנת שיוכלו להתמודד עם האתגר . מכוון וגם מסייע בעת הצורך, מפקח על התהליך עצמו" מנחה"או 

אלא מדריך אותם איך לעבוד בצורה נכונה ויעילה  , כמו בשיטת הלימוד המסורתית, הוא לא מלמד אותם. שבכך ומעודד אותם לאורך כל הדרך

.  יותר
https://drive.google.com/file/d/1YKO2U4Gf01JiH3nFGb8WTTsA45v_fVat/view?usp=sharing: למידע נוסף והרחבה

https://drive.google.com/file/d/1YKO2U4Gf01JiH3nFGb8WTTsA45v_fVat/view?usp=sharing


שעות פרטניות-מדרגהלעלייתשאלות
פרטניותשעות

(פ אחוזי משרה בעמוד הבא"פירוט לשעות ע)

שאלות מידע
?ס "בביהה"עושעות פרטניות יש לכל כמה ▪

?(מבחינת היישום ותהליכי ההוראה)מי אחראי על המשאב היקר של השעות הפרטניות ▪

?האם כל השעות הפרטניות מנוצלות לעבודה עם קבוצת תלמידים▪

קידום הישגים  )לאילו מטרות בית הספר מקצה את השעות הפרטניות -צרכים איתור ▪

(שיחות אישיות,רגשי ,

העשרה למצטיינים  /תלמידים חלשים לימודית )הם הילדים שמקבלים שעות פרטניות מי ▪

?( קשיים רגשיים/

?מיפוי נעשה כדי לבחור את התלמידים שמקבלים שעות פרטניותאיזה ▪

?כמה זמן יש צמתי בקרה לבחון את ההתקדמות ולחשוב על שינוי המשתתפיםכל ▪

?מתקיימים השיעורים הפרטנייםהיכן ▪

?התלמידים והמיקום, האם יש מערכת שעות פרטניות מאורגנת  הכוללת את שם המורה▪

?המורים מדווחים על קיום השעות איך ▪

?מתבצע תיעוד של הנעשה בשיעור הפרטניהאם ▪

?  השעות ישוםאחראי על מעקב של מי ▪

שאלות לעליית מדרגה
איך יוצרים מנגנון שיסייע בניצול אפקטיבי של  ▪

?איזה סדירות צריך לשם כך? השעות הפרטניות

הוראה  )איך מקדמים את ההוראה בשעות פרטניות ▪

?( פיתוח מיומנויות לומד/ דיפרנציאלית

כיצד ניתן לבזר סמכויות ולתת לבעלי תפקידים  ▪

להיות אחראים  ( רכז פדגוגי/רכז השתלבות /יועץ )

?שעות פרטניות של הצוות 'על מס 

איך השעות הפרטניות מצליחות לקדם את  ▪

המטרות הבית ספריות ונמנעים מכך שהשעות  

?מתמוססות

איך מודדים את האפקטיביות של השעות  ▪

('דיווחים וכד/ שאלוני משוב )? הפרטניות

איזו עליית מדרגה מתוכננת לקראת שנה הבאה  ▪

?בתחום של השעות הפרטניות



חדש  טבלת שעות עבודה אופק 
(גיל/ללא שעות אם)במשרה מלאה  

פירוט שעות פרטניות



אטלס ישראל

להכרת הסביבההוירטואליתהספריה

https://lib.cet.ac.il/pages/geography.asp

אטלס ישראל-אתרים פדגוגיים מעניינים

https://lib.cet.ac.il/pages/geography.asp

