
ח"ממירחון 
א"שבט תשפ

ה"ב

למעשהשבהח"ממ למעשהשבהח"ממ



,מנהיגי חינוך וצוותים יקרים
מרגש  , על התמודדות מעוררת השראה בתקופה מורכבת זותודה 

גיוון  , לראות עשיה ענפה בפיתוח המקצועי של צוותי ההוראה
דאגה לכל  תלמיד ותלמידה באופן אישי וחיבורים  , בלמידה

.קהילתיים יצירתיים ומעניינים
בריאות איתנה לחולים ולמבודדים  

כולנו כאן בשבילכם
ח"המממפקחי ומפקחות 



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

יום עומק-ח"הממעדכונים חשובים למנהלי -מעודכן ועכשיו•

ח"המממהנעשה במוסדות -חשבה למעשה"ממ•

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

המקומיות

ס וחיבור גופים נוספים שאינם  "שימוש במתקני ביה-ניהול עצמי•

.מושכרים

הוראה מפורשת ישירה-מושגים פדגוגיים שכדאי להכיר-מושג בקלות •

קטלוג דיגיטלי של כלי הערכה פנימיים–אתרים פדגוגיים מעניינים •

תעודה-שאלות לעליית מדרגה•



ואת הנערים  ,וגדולי ישראל עליהם לחנך ולגלות' שאת בני דצריך המלמד והאב לדעת"

.ולהפריחןלהצמיחןועליהם , אשר לפניהם יראו לנשמות גדולות אשר עודן באבן

ואף אם יראה בהם נערים אשר לפי הכרתו מרי נפש הם  , לעבדה ולשמרה' גנן הוא בגן ד

מרים הם בחניטתם  , ידע שזה טבע של גרעיני הנשמות ובסר המלאכים, ומדות רעות להם

.ומלאים עסיס בגדלותם

קדושי ישראל הבעל שם טוב ותלמידיו אחריו הורונו–אין מדה וטבע רע בהחלט בילד ישראל 

במדתלמשל אם יש לפניו תלמיד . רק שצריכים לדעת איך לשמש בהם ולגדלם, ל"זצ

יתבונן והיה כאשר יתגדל ויקבל על תורה  , וסובל המלמד ממנו הרבה, עקשנות שהיא רעה

בכל  , לא קל ולא הפכפך יהיה, כמה תהיה כל עבודתו בעקשנות ובמסירות נפש', ועבודת ד

.דברי עבודה יהיה חזק כחומה בצורה

(הקדמה, חובת התלמידים, נה'מפיאסצר "האדמו, שפיראקלמישקלונימוסרבי )

ל"אימרה חינוכית של חז-אימרה שיש בה אמירה



ח"הממעדכונים חשובים למנהלי -מעודכן ועכשיו
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פוטנציאליותלמורותמשמחתבשורה

089149500: לפרטים 
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.ונוערחברהבתחוםתפקידיםבעליהכשרת

קורסיםשניעלפרטיםובהםקבציםבקישורב"מצ

 60הכולליםספרייםביתטיוליםורכזותרכזילהכשרת

.השתלמותולגמוללגמולמוכרים ,שעות

ספריביתטיוליםרכזשלתפקידלמלאתנאיהיאזוהכשרה

.טיוליםבנושאל"מנכבחוזרהמוגדר

הכשרהמתהליכיהנדרשותלמגבלותבהתאםבנויהקורס

משרדשלהסגולהתולהנחיותובהתאםהוראהצוותישל

.החינוךמשרדוהנחיותהבריאות

ננסה ,זוםבמסגרתבקורסלהשתלבמעונייניםשלאלאלה

השתלמויותאגףעםבתיאוםבהמשךפיתרוןלתת

.והכשרות

ביתטיוליםתכניתלהגישחינוכימוסדכלעל ,להזכירכם

רכזומינוי ,שנתיתטיוליםתכניתהכנסת :באתרספרית

.מוכשרטיולים

.חרדימחוזונוערחברהבאתרנמצאנוסףמידע•
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https://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/ChinuchMukar/PikuahPedagogi/ChNoar/


רכזים פדגוגים
ענבל שורק: מדריכה מחוזיתאריאלה כהן: רפרנטיתמפקחת 

.הספר-הרכזים הפדגוגים הינם שותפים מרכזיים בצוות המוביל והמנהיג בבתי

בהובלת התוכניות הפדגוגיות בשגרה ובתקופת הלמידה  אנו רואים את המקום המשמעותי של הרכזים הפדגוגים, בבתי הספרובביקורי המפקחיםבביקורי העומק
.מרחוק

קידום הישגים  , לפיתוח מקצועי אישי של כל מורה, הרכזים אחראים ושותפים בגיבוש מדיניות בית ספרית הנוגעת לקידום תהליכי פיתוח מקצועי של חדר המורים
.להובלת הלמידה מרחוק ולליווי רכזי המקצועות והמורים בישום בפועל של מדיניות זו, בבית הספר( הערכה-למידה-הוראה)ה"הלוקידום תהליכי 

.שלא הספיקו להשתלם בשנה שעברה, השנה נוספו השתלמות לרכזים', השתלמויות לרכזים ורכזות בשנה אבשנה שעברה נפתחו במחוז

.' בשנה בות/במהלך החודש הקרוב יפתחו השתלמויות לרכזים ורכזות פדגוגים

.בדגש על עליית המדרגה והובלת שינוי פדגוגי בבית הספר. ההשתלמות מכשירה את המשתתפים להנהגה הפדגוגית הבית ספרית
.מההיבט הפדגוגי והן מההיבט החינוכי־ ערכי בלמידה מקרוב ומרחוקמיומנויות וכלים לרכז הפדגוגי במטרה להוביל את בית הספר הן, התוכנית מקנה ידע

בכל מפגש  . רצועה פדגוגית ורצועה אירגונית בנוסף להיכרות עם תחומי דעת המשיקים לעבודת הרכז, רצועת ידע ומושגים–כל מפגש מחולק לשלשה חלקים 
.יצטרפו מפקחים ובעלי תפקידים פדגוגים משמעותיים במחוז, בהשתלמות

ולמידת  , יישום בפועל של כלים אלו בעבודה השוטפת של הרכזים הפדגוגיים בבתי הספר, ההשתלמות מחברת בין למידה התנסותית של כלים לניהול הפדגוגיה
.עמיתים המבוססת על תחקיר משותף של היישומים והפקת לקחים

ומתוך כוונה לעודד אימוץ דפוסים  , מתוך כבוד והערכה לניסיון הרב שהמשתתפים מביאים איתם, בהשתלמויות יושם דגש רב על שיתוף קבוצתי ולמידת עמיתים
.של שיח ושיתוף עמיתים גם בעבודה השוטפת בבית הספר



קבצים וחומרי עזר למצאתוכלו , ח"הממבתיקיה השיתופית למנהלי 
,  תכנון, ס"תעבי, תעודות–מתעדכנים במגוון נושאים בעבודת המנהל 

ועדה מלווה ועוד, ניהול עצמי, פדגוגיה

https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1Mj-
9pkHxlliMaBE4cAOCepcOGN2N_n5F

ח"הממתיקיה שיתופית למנהלי 

https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1Mj-9pkHxlliMaBE4cAOCepcOGN2N_n5F


ח"המממהנעשה במוסדות -למעשהחשבה"ממ



"  פורום מפקח ומנהליו"של 3מפגש מס 
.ליבשיץבראשות המפקח הרב נח 



בהובלת  מרכזירושליםאזורח "מממנהלותורוםפ

.כהןופייגיהמפקחות אתי בינדר 



מנהלותומנהליומפקחפורוםמפגש
,  טאוברבהובלת המפקחות ריקי צפון

.טורץאריאלה כהן וחוה 



:זובשנהבסדרהשלישייםחדשמנהליםמפגש
העסקת,והכלההשתלבות,רישום: שהועלוהנושאים

.הוריםואסיפותעצמיניהול,מורים



למוריח"ממהשתלמות

,אמירים

.בכיתתווהמצטייןהמחונן

במפגש הראשון דנו המורים  

על יבניאליבהובלתו של זאב 

מאפייני מחוננים והיבטים  

,  יישומיים למענה בכיתה

במפגש הבא הרצאה מעוררת  

יורם הרפז על ' השראה מפי פרו

.חינוך לחשיבה



רות'גבהמחוזומנהלתאדריעמיתמרהמשרדל"מנכסיור
.רחובותבעיראלמליח

עץ'בנותח"ממהספרבביתביקורוחסידיח"ממבנותבגןביקורבתמונות
.למעשההלכהוהשתלבותהכלהתכניתבפניהםהוצגה'חיים

עץ חיים ח"ממ: "בית הספר 
בנות רחובות

שרינה שכטר: מנהלת
טורץחוה : מפקחת

'ו-'א: שכבות גיל



תלמידיולמדועמלובו'בחשיכהנרות'מבצעבסיום

נערךהחנוכההלכותללמוד את דאלעברסלבח"ממתורהתלמוד

 .ערךיקריפרסיםהמאושריםהזוכיםקיבלובווסוחףעוצמתיקליקריםמבחן

ברסלב ח"ממ: "בית הספר 
בית שמש

אריאל עזריאל: מנהל
שעארשחר : מפקח

'ו-'א: שכבות גיל



–שתוף פעולה עם יד ושם יום הקדיש הכללי 
.ח"בממ' ח-'כיתות ז

בברכה לתלמידי  א'שליטלאוישראל מאיר הגאוןהרב
.ח"הממ

.במסע אישי העוסק בהמשכיותל'זצאדלרסיניהרבסיפורו של 
.משותפתתהיליםאמירת



.נגישותשבועבבנים'ישראלנצח'ח"ממתלמידי 

מעורריוציורכיתובעםחולצותבעצמםהכינוהתלמידים

.  לאחרמודעות

.תודה למורה היוזמת אשרת סופר

נצח  ח"ממ: "בית הספר 
ישראל בית שמש

שאול מילר: מנהל
לפשיץנח : מפקח

'ו-'א: שכבות גיל



תורת מנחם  : ח"ממס "ביה
תל ציון

קרומביליבה : מנהלת
טאוברריקי : מפקחת

'ח-'א: שכבת גיל

מרחבי למידה 
חוגגת למידה היברידית עם מרחבי למידה חדשים' תורת מנחם'ח"בממ' כיתה א



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

מעיין  ח"ממ: "בית הספר 
האמונה חריש

צורישיסמדר : מנהלת
טאוברריקי : מפקחת

'ח-'א: שכבות גיל



"משחג לאילנות"נצח ישראל בנות משחק ח"בממסגר משפחתי 
חידות איכות מֻגוונות המובילות לפירות 18: כרטיסים המרכיבים לוח ענק36המשחק כולל 

.הרומזים לאותם פירות' הידעת'18+ 

.'הידעת'מחלקים בין בני המשפחה את כרטיסי 

. כולם מפצחים אותה יחד ומגלים את הפרי, מקריאים, פותחים חידה ראשונה

מעניין של התאמה בין  ' משחק'יש )התואם לאותו פרי ' הידעת'מחפשים את -' הידעת'תור 

מחזק את הניחוש ' הידעת'ולפעמים ', הידעת'לפעמים החידה עוזרת לאתר את -החלקים 

(.של פתרון החידה

וממקמים אותם על מפה המצטיירת  , הכרטיסים הרומזים לאותו פרי2כעת מחברים את 

.ויחד הם יוצרים מיקום, על השני אות, על כרטיס אחד מופיעה ִספרה: בהדרגה

חג רלוונטי  -ועליה כיתוב של משפט, בסיום המשחק תתקבל מפת ענק של ארץ ישראל

.משימה קלילה וערכית להשתתפות בהגרלה+ המהווה קוד סיום 

נצח ח"ממ: "בית הספר 
ישראל בנות בית שמש

אילה כי טוב: מנהלת
כהןפייגי: מפקחת

'ח-'א: שכבות גיל



בנות " עץ חיים"ח"בממקבלת שבת 
רחובות
הפרשהעלתורהדברנפתח ב

.תמהמנהל
שומרות"החדשהמבצעהשקת
הגוףבריאותבנושא-"מתנות

.שוהנפ
.שבתשירי: ולסיום

עץ "ח"ממ: "בית הספר 
בנות רחובות" חיים

שרינה שכטר: מנהלת
טורץחוה : מפקחת

'ב-'א: שכבות גיל



ס"שימוש נוסף במתקני ביה-ניהול עצמי

(מתוך מסמך ההבנות שנחתם עם הרשויות): שאינם מושכריםס ושיפוי בעבור גופים נוספים "שימוש נוסף במתקני ביה

:שיפוי בעבור גופים נוספים שאינם מושכרים

של  קיים מונה נפרד הרשות תדאג שלכל בית ספר בניהול עצמי 

.חשמל וטלפון, מים: כגון, הוצאות התפעול הרלוונטיות

באחריות  , למונה הבית ספריחיבור של גופים נוספים ככל שיש 

.  לדאוג להפרדת המונים, ועל חשבונה, הרשות המקומית

מונים פנימיים שבאמצעותם גופים הרשות תדאג להתקין , לחילופין

. ס על השימוש בתשתית הבית ספרית"נוספים יתחשבנו עם ביה

לשימוש ציבורי או רשותי במתקני בית הספר  הרשות תיתן מענה 

באמצעות הערכה של ( כגון תאורה לילית במגרשי הספורט)

סל 'ופיצוי בית הספר על שימוש זה במסגרת , השימוש הנוסף

.  המוקצה לבית הספר' התלמיד

הרשות יכולה לבצע גם התחשבנות שוטפת עם בית הספר בגין  

.על פי מונים פנימיים שיותקנו, הרשותיהשימוש הציבורי או 



מושגים פדגוגיים שכדאי להכיר-מושג בקלות 
-הוראה מפורשת וישירה

https://meyda.education.gov.il/files/Mazkirut_Pedagogit/AgafPituachPedagogi/NetivimHoraaYeshira.pdfלהרחבה  

להנחות את , להסביר את המושגים והמיומנויות הדרושים, מתאר גישה פדגוגית שבה המורה אינו נרתע מלהגדיר יעדי הוראה ברורים” הוראה מפורשת וישירה“המושג 

.להעריך ולתקן את ביצועיהם, התלמידים בתרגול וביישום

.של ההוראה והלמידה בכיתה למפורשים יותר עבור התלמידים" כללי המשחק"עיקרה של ההוראה המפורשת הוא להפוך את המטרות ו

הרבה יותר )ון הטי כי השיטה של הוראה ישירה היא בין דרכי ההוראה האפקטיביות ביותר 'ג' מצא פרופ, מחקרים על שיטת ההוראה הישירה300-בשקלול התוצאות של למעלה מ

(.מהוראה מבוססת פרויקטים ומלמידת חקר

להנחות את , להסביר את המושגים והמיומנויות הדרושים, מתאר גישה פדגוגית שבה המורה אינו נרתע מלהגדיר יעדי הוראה ברורים" הוראה מפורשת וישירה"המושג 

.להעריך ולתקן את ביצועיהם, התלמידים בתרגולן של המיומנויות וביישומם של המושגים

–המושג מחבר בין שלושה רעיונות 

כאשר יש מחוון  .  בקשים לברר אם ובאיזו מידה המטרה המאתגרת מושגת, שניהם, כאשר המורה והתלמיד. מטרת השיעור היא מפורשת ומאתגרת)הוראה ולמידה נראות לעין 

(נלהבים במעשה של למידה, כאשר המשתתפים פעילים.  כאשר יש משוב.  ברור להשגת שליטה במטרה

ותרגול מונחה ועצמאי על ידי התלמידים , בדיקת ההבנה על ידי המורה, הדגמת המיומנויות הדרושות על ידי המורה, בהגדרות ברורות של מטרות ההוראה)הוראה ישירה 

(המּלווה בבדיקות הבנה והסברים נוספים

(.המושגים והמיומנויות הדרושים, הדגמה מוחשית וארגון נהיר ומסודר של הרעיונות, הסבר ברור)ופדגוגיה מפורשת 

https://meyda.education.gov.il/files/Mazkirut_Pedagogit/AgafPituachPedagogi/NetivimHoraaYeshira.pdf


התעוד-מדרגהלעלייתשאלות

תעודה
שאלות מידע

לשקף ידע ולתת תמונת מצב עדכנית  , מה מטרת התעודה אצלכם•

או לעודד ולמקד את הלמידה למחצית הבאה  ( הערכה מסכמת)

?(הערכה מעצבת)

?  לאור הקורונה, מה חשוב לנו להעריך השנה בתעודות•

?איך נעריך את הלמידה מרחוק•

?  האם מבנה התעודה משנה שעברה מספק או שיש להכניס שינוי•

?  האם התעודה משקפת רק ידע או גם מיומנויות וערכים•

?כיצד נעריך את ההיבט החברתי והרגשי•

?  האם בתעודה יש הערכה על המיומנות של לומד עצמאי•

?השניההאם יש בתעודה יעד והכוונה לתלמיד לקראת המחצית •

?מהם השלבים לכתיבת התעודות בשנה זו•

שאלות לעליית מדרגה

-תלמיד –מה תרומתה של התעודה לשיח ולקשר של מורה •

?  הורה

?  איך נעצים את השיח המתרחש עם התלמיד לקראת התעודה•

?איך מנהלים את השיח מרחוק

? של התלמידהחוזקותכיצד התעודה יכולה להעצים את •

באיזה אופן ניזום הערכה עצמית ותהליכי רפלקציה של  •

?התלמיד על הלמידה שלו במחצית

מכתב בנושא תעודות מהועדה לקידום הישגים במחוז 
"לומדים מרחוק מעריכים מקרוב"

https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1Mj-
9pkHxlliMaBE4cAOCepcOGN2N_n5F

https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1Mj-9pkHxlliMaBE4cAOCepcOGN2N_n5F


החינוכיתהספריה-אתרים פדגוגיים מעניינים

קטלוג דיגיטאלי של כלי הערכה פנימיים

איכותיים  פנימיםמעמידה לרשות בתי הספר כלי הערכה ה"ראמ
המותאמים  

ליעדים בתכנית הלימודים ומאפשרים הערכה של היבטים פדגוגיים 
.מגוונים

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

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


מזל טוב למפקח יועצים הרב איתן לוין להולדת  ❖
.הנכד

שעארמזל טוב למפקח מתאם יסודי הרב שחר ❖
.להולדת הנכדה

הגב אלישבע  " בית יעקב ולאה"מזל טוב למנהלת ❖

.לבר מצוה של הבןגינזבורג

שולמית סויסה לנשואיי מ"חנמזל טוב למפקחת ❖

.הבת

איחולים

.רוב נחת מכל יוצאי חלציכם לתפארת עם ישראל


