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

קול קורא יזמות חינוכיות-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

פברוארהודעה למנהלים על תקצוב -ניהול עצמי•

למידה רגשית-להכירמושגים פדגוגיים שכדאי -מושג בקלות •

פסח-המרחב הפדגוגי –פדגוגיים מעניינים אתרים •

אקלים בית ספרי-שאלות לעליית מדרגה•



"....והגדת לבניך"

(:  יט, יחבראשית )עליו ואמר ' מכל צדקת אברהם אבינו הזכיר ד

את בניו ואת ביתו אחריו יצוהכי ידעתיו למען אשר "

". ד דרך ושמרו 

שראשה  , טבעת בשלשלת היוחסין שלנו הוא, דור ודור בישראלכל 

,  קשורה באברהם אבינו וסופה במשיח צדקנו שיבא במהרה בימינו

מקבל הוא הדור אמונה תורה ויראה מן הדור שקדמו ועובד בהן את 

זה עקר  ' וכו" את בניויצוהלמען אשר ". ומוסרה לדור שאחריו', ד

.קיומנו

(הקדמה חובת התלמידים)

ל"אימרה חינוכית של חז-אימרה שיש בה אמירה



ח"הממעדכונים חשובים למנהלי -מעודכן ועכשיו

(keren-yozmot.org.il)קול קורא -הקרן לעידוד יוזמות חינוכיות 

http://www.keren-yozmot.org.il/kol-kore-2021?utm_source=InforuMail&utm_medium=email&utm_campaign=%D7%A0%D7%99%D7%95%D7%96%D7%9C%D7%98%D7%A8+%D7%92%D7%99%D7%9C%D7%99%D7%95%D7%9F+%D7%9E%D7%A8%D7%A5+2021+%28%D7%97%D7%A8%D7%93%D7%99%29


https://www.rama.education/corona-tools/

קדימההפניםעםהקורונהתקופת
פנימיתהערכה

בשיתוף  ה"ראמלאור הזדמנויות התקופה 
המקצועיים על תחומי הדעת  במזכירות  

הפדגוגית הנו יחידות הערכה קטנות  
.המתמקדות בנושאים ובמיומנויות

https://www.rama.education/corona-tools/


ח"במממנהליםפיקוחעגולשלחן

:בנושאים
היערכות לשמיטה

"יום שאחרי"להיערכות ותכנון

קושלבסקיתודה לשי קלדרון וליעקב 
.על התכנון וההובלה



ומנהליומפקחפורום
למנהליםבהרחבהלוירעיהרתגב
.השגהועדותעל

על  חודדהחביבלרברבהתודה
האשכולותוראשיההובלה והתכנון

יוסףוהרבליפשיץנחהרבםהמפקחי
.פוליטי



בתי ספר מובילים עשיה פדגוגית חינוכית קהילתית-ח"במממובילים 



ח"המממהנעשה במוסדות -למעשהחשבה"ממ



ומנהליו  מפקחפורוםבמסגרתמנהלותמפגש
.ירושלים' תפארת אשר'בבית הספר 

המורות הציגו למידה חדשנית מבוססת התאמה  
,  למידה במרחב: שונותפרקטיקותלפרט בשמונה

.עבודה בתחנות, לוח חשיבה, כרטיסי ניווט, משחוק
על ההובלה ולמנהלת גילהפייגילמפקחת כחישר

.ס "ביהשעריאתשפתחה

ח"ממ: בית הספר 
תפארת אשר ירושלים

גילה אסולין: מנהלת
כהןפייגי: מפקחת

'ח-'א: שכבות גיל



ס "בביהיוזמהלפיתוחסדנהב-דעבבאשלרובוטיקהחוג
.נצח ישראל בית שמשח"ממ

.קבוצתיתעבודהוגיבושמשימותתכנוןבסדנה
.על ההובלהאבגימיכללית"למנכוהוקרהתודה

נצח  ח"ממ: בית הספר 
ישראל בית שמש

שאול מילר: מנהל
לפשיץנח : מפקח

'ו-'א: שכבות גיל



/עץ חיים בנות ברחובותח"ממס "ביהבעומקסיור
.  ו תהליכי למידה חדשניים דיפרנציאלייםהציגהתלמידות

בהובלת המנהלת שרינה שכטר  עבודה סדיריםתהליכיבמקצועיותהציגצוות הניהול
.והשתלבותפדגוגי והכלה והרכזות

.והכוונהעל הליוויטורץחוה למפקחתכחישר

עץ  ח"ממ: בית הספר 
חיים רחובות

שרינה שכטר: מנהלת
טורץחוה : מפקחת

'ב-'א: שכבות גיל



:תלמוד תורה תורת מנחם תל ציון מגישים
חלק א׳ כחלק מהגישה החינוכית שלנו אנו רואים  -פסח הלכות 

גם  חוויתיותצורך מיוחד לפתח אצל התלמידים מיומנויות למידה 
סירטוניםהראשון בסדרת הסירטון-ומשחק באמצעות דרמה 

7253347!!! הלכות פסח
https://drive.google.com/file/d/1Ob35837_pYqPnW85M2pOy8

PgET-Jh08F/view?usp=sharing
33

תורת  ח"ממ: בית הספר 
מנחם

קרומביליבא: מנהלת
טאוברריקי : מפקחת

'ח-'א: שכבות גיל

https://drive.google.com/file/d/1Ob35837_pYqPnW85M2pOy8PgET-Jh08F/view?usp=sharing


אומנות שיעורי 
ותכשטנותאור וצל : ד תל ציון בסימן"חבח"בממ

תל חבדח"ממ: בית הספר 
ציון

קרומביליבא: מנהלת
טאוברריקי : מפקחת

'ח-'א: שכבות גיל



ערדח"בממאומנות העץ 

.מגוונת ומותאמת פרט, שיעורי נגרות לטיפוח למידה משולבת

חבדח"ממ: בית הספר 
ערד

טירנוארדוד:מנהל
בוטבוליוסף:מפקח

'ח-'א: שכבות גיל



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

בארי  ח"ממ: בית הספר 
בשדה רחובות

שלומי אלבז: מנהל

שי קלדרון: מפקח

'  ח-'א: שכבות גיל



למען  . ס בקהילה"ביה"  הקהילה הקהילתית"ייחודי שותפים בפרויקט 
השלישיהגיל 

. שטח פתוח עבור הדור הצעיר ועבור בני הגיל השלישילטיפוח יוזמה 
ת נער "תלמידי תמקומות ישיבה , אדניות, שתילת עצים, ניקוש השטח

.עיריית ירושלים והמנהל הקהילתיישראל בשיתוף 

נער ח"ממ: בית הספר 
ישראל ירושלים

בועז אהרון: מנהל

חביב חודדה: מפקח

'  ח-'א: שכבות גיל



צמיחה, אוירה , השראה-ח"הממגני 

בנים רמות: ח"ממגן 
קופשיץפרידה : מפקחת

יעל עוזריגננת 
3-4: שכבות גיל



פברוארתקצוב חודש -ניהול עצמי

,יקריםות/מנהלים

שנושאים  , ר"מיתהוציאה הודעה במערכת החשבות

,  תקציב דיפרנציאלי פדגוגי)עצמי נהולבתקציב 573,574

.פברוארבחודש גם הסגר לא יעברו בשל ( תקציב סיוע

לידיעתכם ולטיפולכם

,בהצלחה רבה

מחוז חרדי, צוות ניהול עצמי



מושגים פדגוגיים שכדאי להכיר-מושג בקלות 
למידה רגשית
לפיתוח דאגה ואכפתיות , היא מונח פסיכולוגי שמתייחס לרכישת כישורים על ידי תלמידים ״לזיהוי וניהול רגשותSEL ))חברתית -למידה רגשית

.לייסוד מערכות יחסים חיוביות ולהתמודדות יעילה עם מצבים מאתגרים״, לקבלת החלטות אחראית, לאחר

.של תלמידיםרגשית־חברתיתלהתפתחות " מגרש אימונים"זירת בית הספר משמשת 

בעמדות ובמיומנויות הנדרשים כדי להתמודד עם אתגרי היום , בכישורים, מדובר בעצם על התהליך באמצעותו רוכשים ומשתמשים ביעילות בידע

לפעול מתוך  , לקיים אינטראקציות חיוביות עם אחרים, בעלי יכולת להבין את רגשותיהם ואת רגשות האחרים, להתפתח לאנשים סקרנים, יום

.ולקבל החלטות אחראיות, וויסות רגשי והתנהגותי, יכולת התמדה, להפגין גמישות מחשבתית, מוטיבציה פנימית

:הןSELהמטרות קצרות הטווח של תוכנית

לפתח מערכות יחסים ואת יכולות לקבל ההחלטות  , מודעות חברתית, את יכולת הניהול העצמי, לקדם מודעות עצמית אצל התלמידים·

.באופן אחראי

.אחרים והמסגרת הלימודית, לשפר את עמדות התלמידים ואמונותיהם לגבי העצמי·

:ורגשייםכישורים חברתייםחברתית ישנם חמישה תחומי מפתח של-בלמידה הרגשית

שליטה בדחפים וניהול  )ניהול עצמי , (אמפתיה, פרספקטיבה לגבי מצבים חברתיים)מודעות חברתית , (זיהוי רגשות וחוזקות)מודעות עצמית 

זיהוי  )קבלת החלטות אחראית , (עבודת צוות, ובניית מערכות יחסים)אישיות -ניהול מערכות יחסים בין, (מוטיבציה עצמית ומשמעת, מתח

(פתרון בעיות, בעיות וניתוח מצבים

https://www.tipulpsychology.co.il/therapy/children/%D7%9B%D7%99%D7%A9%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%9D-%D7%97%D7%91%D7%A8%D7%AA%D7%99%D7%99%D7%9D-%D7%91%D7%91%D7%99%D7%AA-%D7%A1%D7%A4%D7%A8.html


אקלים בית ספרי-מדרגהלעלייתשאלות

אקלים בית ספרי

שאלות מידע

?הצוות? איך האוירה בין התלמידים▪
?מרחוקהלמידהבתקופתולמוריםלחבריםהתלמיגיםביןהאוירהאתנחזקאיך▪
?ס"כמה אלימות יש בביה? האם ניתן מענה לנושא המוגנות▪
?הכיתתיהאקליםאתמודדיםאופןבאיזה▪
?האם יש תכנית עבודה לקידום האקלים המיטבי▪
מי  , במידת הצורך? התערבותתכניתבבנייתלנולסייעיכולמי? העבודה בתחום האקלים תכניתעלהאחראימי▪

?תכנית כזובבניתהשותפים 

שאלות לעליית מדרגה

?חברתי חיובי גם בלמידה מרחוקאקליםלטפחניתןאופןבאיזה▪
?תוך שמירה על מעמד המורים, למדוד אקליםניתןדרכיםבאילו▪
?ס"ביהלקידוםכזהמידעלנולתרוםיכולמה▪
?נוספות ניתן לקדם את האקלים הבית ספרידרכיםבאילו▪
?כיצד ניתן לשפר זאת, התלמידיםאקליםעלמשפיעהמוריםחדרשלהאקליםכיצד▪



במרחב הפדגוגי-פסח

חלק מהתכנים מתאימים  , בפורטל תכנים מגוונים
ח"הממלבתי הספר של 

מרחב | פורטל עובדי הוראה -ו בניסן "ט, פסח

(education.gov.il)פדגוגי 

המרחב הפדגוגי-מענייניםאתרים פדגוגיים 

https://pop.education.gov.il/maagal_hashana/hagim_yamim_meyuchadim/pesach/?utm_source=InforuMail&utm_medium=email&utm_campaign=%D7%A0%D7%99%D7%95%D7%96%D7%9C%D7%98%D7%A8+%D7%92%D7%99%D7%9C%D7%99%D7%95%D7%9F+%D7%9E%D7%A8%D7%A5+2021+%28%D7%97%D7%A8%D7%93%D7%99%29


למפקחת פיתוח מקצועי נעמי שי לרגל  טוב מזל ❖
.הולדת הנכד

תנחומים
.  של חברתנו לעבודה רות אליצור על מות אמהמשתתפים בצערה ובאבלה -

מרום על ותכניתמנהלת ניהול עצמי אלנירשל רחל בצערה ובאבלה משתתפים -
. מות אימה

איחולים וברכות


