
ח"ממירחון 
א"סיון תשפ

ה"ב

למעשהשבהח"ממ למעשהשבהח"ממ



ומנהיגי חינוך יקריםמנהיגות

ההתמודדות והמנהיגותאתמאדמעריכים

.בתקופה מורכבת זובהובלת המוסדות

ובקושי השוהים במרחבים  בצערמשתתפים

.המוגנים

לפצועיםמהירהוהחלמהאיתנהבריאות

השקט ובטח, מתפללים לשלום

אתכם תמיד 

ח"המממפקחי ומפקחות

שיח רגשי בעקבות מבצע
'שומר החומות'

https://drive.google.com/file/d/1qJL3YB94nbY7O1zo0G-fX1SjhiD8XJ0Q/view?usp=sharingש


ח"המממפקחי ומפקחות 
משתתפים בצער המשפחות  

.והקרובים להרוגי אסון מרון
מתפללים לביאת משיח  

.צדקנו

בן "ח"ממ' תלמידי כיתה ח: בתמונה
יצהר " פורת יוסף 

הקמת פינת טבע לזכר בפרויקט סיום 
.הנספים באסון מירון

45המדרגות המובילות לאתר לזכר 45
.ל"הנספים זצ

בן פורת יוסף  : ח"ממ
יצהר

ליבמןאריה גור:מנהל
ליפשיץנח:מפקח

ח-א: שכבות גיל



חון
יר

 ב
מה

–שיש בה אמירה אימרה
ל"חינוכית של חזאימרה

עדכונים -מעודכן ועכשיו
ח"הממחשובים למנהלי 

חשבה"ממ
מהנעשה -למעשה

ח"הממבמוסדות 

,  השראה–ח"ממגני 
צמיחה, אוירה

עשיה -עם הפנים לקהילה
אל מול ח"הממבמוסדות 

הקהילה והרשויות 
המקומיות

ניהול מושכל  -ניהול עצמי
של משאבים

מושגים  -מושג בקלות 
-פדגוגיים שכדאי להכיר
דפוס חשיבה מתפתח

אתרים פדגוגיים מעניינים 
רצים למשנה–

-שאלות לעליית מדרגה
הכיתה של המנהל

רק בשמחות



'נשמע'ל' נעשה'מ

ידי עשיית מצוות ומעשים טובים זוכים  -על–" נעשה ונשמע"

.  למעלה מכוח השגה אנושית, להשגות רמות

.'נשמע'מגיעים ל' נעשה'ידי -כך על

!שנזכה

(מפשיסחהרבי בונם )

ל"אימרה חינוכית של חז-אימרה שיש בה אמירה



ח"הממלמנהלי חשוביםעדכונים -מעודכן ועכשיו

https://view.genial.ly/

https://view.genial.ly/


:קישורים
חברה ונוערמינהלאגף 

טיוליםתכניותאתר 

https://edu.gov.il/noar/minhal/departments/Pages/departments.aspx
https://edu.gov.il/noar/tiulim/administrators/Pages/admin-trips.aspx


ניהול מושכל של משאבים–ניהול עצמי 

ת והצוות בתוכנית העבודה הבית  /י המנהל"תוך שימוש מושכל במשאבים שהועמדו לרשותו כדי להשיג את המטרות שנקבעו ע, (אחריותיות)ס אחראי ומחויב לתפוקות ולתוצאות “ביה

.ספרית

חוסך בהוצאות  , מתכנן פעולות יזומות לחיסכון במשאבים, תוך בדיקת עלות מול תועלת, ס מקצה את המשאבים על פי ייעודם המיטבי ויתרונם היחסי“ביה: יעילות בהקצאת משאבים.א

.משמר וממחזר משאבים קיימים, שומר רזרבות תקציביות למיזמים ארוכי טווח, תפעול לטובת הוצאות חינוכיות

בונה תקציב מאוזן בהלימה  , ...(וכותקציב כספי , זמן צוות, ימי הדרכה, שעות הוראה)בית הספר מאגם את כל סוגי המשאבים שעומדים לרשותו : תכנון תקציבי והקצאה מושכלת.ב

.ובהתאם ללמידה מהעבר לגבי עלויות התפעול השונותספרייםס ואיתור הצרכים הבית "במכוונות להשגת יעדי ביה, למשאבים

, אשר מניבים הכנסות נוספות, מזהה ומממש הזדמנויות לשיתופי פעולה עם גורמים נוספים בקהילה, יוזם ופועל להגדלת התקציב, בית הספר מתכנן: גיוס משאבים והגדלת הכנסות.ג

.ס או מפעיל פעילויות נוספות אחר הצהריים“משכיר את מתקני ביה

-שאלות מנחות לקראת שימוש במפת המשאבים
?אילו משאבים יש לבית הספר1.
?ת לקדם את היעדים ואת הפדגוגיה/באיזה אופן המשאבים יסייעו למנהל2.
?איך נדע לנצל את המשאבים כראוי3.
?אילו פעולות יזומות ניתן לעשות כדי לחסוך במשאבים4.
?איך ניתן לפעול להגדלת המשאבים5.
?אילו שיתופי פעולה ניתן ליצור לצורך הגדלת המשאבים6.
?איך אפשר לאגם את המשאבים הקיימים ולייעל את השימוש בהם7.

.מרום וניהול עצמיבמינהלתשהכינו , כלי לניהול משאביםמצורף

:ניתן להוסיף למפת המשאבים
כספי פדגוגיה  , ס"קב, א"מתי, יוזמות, קולות קוראים, מדריך מרום, תקציב קורונה, שיקליתקציב , רשותיפרוייקט, א"חדר מל, ח"פר/ ד"שליחות חב/ בנות שירות , עוזרי חינוך, שעות שילוב, דיסצפלינריתהדרכה , שעות תקן ושעות פרטניות

'חונכות אחר הצהרים וכו, השכרת מבנים, ותפעול של הניהול עצמי

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1vDibYhpx1MKI9NzSGbifjKuyCxyqTBx2/edit#gid=828454697


ח"המממהנעשה במוסדות -למעשהחשבה"ממ



אור ח"בממוביקור למידה מ"צב
.האמת באלעד

אתיהמפקחתנכחובביקור
חינוךמחלקתראש,בינדר

נציגת ,בידרמןדבורהבאלעד
מדריכת,אברמוביץחנהמרום
ורדהמנהלת ,מימוןשרונהמרום
.הניהולוצוותגיספן

אור האמת: ח"ממ
גיספןורד:מנהלת
אתי בינדר: מפקחת

ח-א: שכבות גיל



.שורקבנחלחדשאורח"ממס"ביהמפקחיםסיור

הקורונהבימישהובילויזמותפרויקטשלמרהיביםתוצריםהציגו'זכיתותתלמידות

.בחברהחייםאיכותרימשפרעיונותויצירתסקריםעריכתלאחר

:  קישור ליוזמות

https://drive.google.com/file/d/1cmzV6uHjAQIUlnQeEejurzzmwZf5v4fl/view?usp=sharing

אור חדש: ח"ממ
פרידלימור:מנהלת

כהןפייגי: מפקחת
ז-א: שכבות גיל

https://drive.google.com/file/d/1cmzV6uHjAQIUlnQeEejurzzmwZf5v4fl/view?usp=sharing


' אבני ראשה'מפגש הכשרה לפרחי ניהול של 

.ברחובות' בשדהבארי 'ח"וממ' עץ חיים'ח"ממבמבנה החדש של 

.וניהול עצמיח"המממפקחי , מנהל מחלקת חינוך חרדי רחובות:בהשתתפות

.היוםוהובלתהארגוןעלמנחםאושרילרבתודה

בארי בשדה ועץ  : ח"ממ
חיים

שלומי אלבז  : מנהלים
ושלמה גרינבוים

שי קלדרון: מפקח



ד טבריה  "חבח"ממ
ג בעומר ברחובות העיר"לבתהלוכת 

ד טבריה"חב: ח"ממ
עומרי בן עקיבא: מנהל

חביב חודדה: מפקח
ז-א: שכבות גיל



מושקאחיהח"בממעמיתיםללמידתוםי
 .בירושלים

מגוונותהוראהבדרכיהמועבריםשיעוריםהוצגובביקור
 .וחדשניות

שפה  ושיעור , תחילה'אפ"ע' אבכיתהשיעורותבתמונ
פ לוח חשיבה  "המעודד בחירה ומאפשר דיפרנציאליות ע

.'בכיתה ו
כהן וצוות מרום מחוזי שנכחו  פייגיתודה למפקחת 

.במפגש
עלוסיכיאסתיותולמורשטרני' בהגלמנהלתכחישר

.המכובדתהאורחיםהכנסת

מושקאחיה חבד: ח"ממ
קנטרוביץשטרני: מנהלת

כהןפייגי: מפקחת
ח-א: שכבות גיל



נער ישראל בירושליםח"ממס "שדרוג המרחבים החיצוניים בביה

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

ח-א: שכבות גיל



דעבבאומנכליתח”ממפיקוח, משותףביקור

.בחולוןובנותבניםח"בממאבגימיכל'גב

במסגרתתוצריהםאתהציגוות/תלמידים

.צוותעבודתותכנות,תכנון-רובוטיקהשיעורי

ד חולון  "חב: ח"ממ
רוחמה שטיינברג  : מנהלים

ויהושע שמעוני
ליבשיץנח : מפקחים

ואתי בינדר



תפארת אשרח"ממ–גינה החינוכית 

. ס"שתילים רכים נשתלו בגינת ביה, לפני כמה חודשים

!עקבו אחר השתילים שהפכו לירקות מרשימיםהתלמידות 

מצוות הפרשת תרומות  וזכו לקיים,השבוע התלמידות קטפו את הכרוב 

א"שליטיחד עם הרב בן אבו -ומעשרות 

.הצד ההלכתי של הגינהשמלווה בכל 

התלמידות רחצו את הכרוב , לאחר טקס ההפרשה

.הכינו סלט כרוב , ולכבוד שבת היטב

" מפעילטקסט "דרך הגינה  הבנות למדו מהו 

.ביתייםוישמו בכתיבת מתכונים

.  במרחבים ללמידה אפקטיבית ומהנהשימוש 

תפארת אשר: ח"ממ
אסוליןגילה:מנהלת

כהןפייגי: מפקחת
ח-א: שכבות גיל



ח"בממיום שיא 
ד טבריה בנושא "חב

'חכם בשמש'
לזהירות ומוגנות  

.התלמידות

טבריהחבד: ח"ממ
זלמנובשרה:מנהלת
אריאלה כהן: מפקחת

ג-א: שכבות גיל



כמקדםספריהביתהעץביתן
דיפרנציאליתפרטניתלמידה

.רחובותבשדהבאריח"בממ

בארי בשדה: ח"ממ
אלבזשלומי:מנהל

שי קלדרון: מפקח
ד-א: שכבות גיל



עפולה ' נעים הליכות'ח"ממתלמידי 
אפקבשמורת הטבע עין רענוןביום 

נעים הליכות : ח"ממ
עפולה

אביאל ביטון  : מנהל
יעקב ישעיהו  : מפקח

אליברט
ח-א: שכבות גיל



מותאמת  ללמידהלמידהמרחבי
ח"בממתיתיוחווחדשניתפרט

לציוןראשון
בשפהלמידהמרחביבתמונות

ובמתמטיקה

בנותחבד: ח"ממ
ראשון לציון

אשכנזיחני:מנהלת
טורץחוה : מפקחת

א: שכבות גיל



"הנקודהזאת"מבצעסיכום
להרבותהעומרספירתבימישנערך

.וחסדטובמעגלי

אותםמדבקותצברוהתלמידים

השתתפוולסיוםלצמידיםהמירו

הצמידים' מסלפיסיניתבמכירה

.שאספו

מעייני הישועה: ח"ממ
אופנהיימרטובה:מנהלת

דויטשמנחם : מפקח
ב"י-'א: שכבות גיל



בשפתשרים נצח ישראל ח"ממתלמידי 

אברהםשל"םאנשיפשוט"השיראתהסימנים

במירוןהאסון ,העומרלספירתקשרעםפריד

שסביבנולמילדאוגשלנוולאחריות

.מאיתנושוניםהםאםאפילו

.על ההובלה ה'פרצתודה למורה הודיה 

נצח ישראל: ח"ממ
מילרשאול:מנהל
חביב חודדה: מפקח

ח-א: שכבות גיל



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

ח-א: שכבות גיל

אל מול הקהילהח"הממעשיה במוסדות -עם הפנים לקהילה



אחינועם  ח"בממהאיבהפעולותונפגעיישראלמערכותלחלליהזכרוןטקס יום 

.ברובע היהודי בירושלים 

הקדושיםעלוגםהגדוליםהניסיםעלאריאלישראלהרבדבריםנשאבטקס

.העתיקההעירבכיבושנפשםשמסרו

לרוחשמתאימיםווקאלייםשיריםשרהאפרתהמורהשלבניצוחהת"התמקהלת

.התקופה
אחינועם ירושלים: ח"ממ

שטריתיהושע:מנהל
חביב חודדה: מפקח

ח-א: גילשכבות 



גן תל ציון: ח"ממגן 
דבורה ברוורמן: מפקחת

אלפרוביץגננת דבורה 
4-5: שכבות גיל

ילדי הגן במחווה לאנשי כוחות הבטחון ששומרים על הישוב



החסידי  החידרח"מממסיבת קבלת התורה לכבוד חג השבועות בגן 

שותפות ואחדות  :נצח ישראל ירושלים בסימן הנושא השנתי 

.לשמחת הילדיםאייזנבךיוסלהבתוספת הופעה של הרב 

החסידי  החידר: ח"ממגן 
נצח ישראל

קופשיץפרידה : מפקחת
צוובנרגננת שרה 

4-5: שכבות גיל



גן מגדים : ח"ממגן 
אנתרופוסופי

אסתר גלר: מפקחת
גננת אפרת לוי

4-5: שכבות גיל



מושגים פדגוגיים שכדאי להכיר-מושג בקלות 
דפוס חשיבה מתפתח

.  קרול דוויק מאוניברסיטת סטנפורד' מושג שטבעה פרופ
היא מולדת ואי אפשר  מסוייםשמאמינים שהיכולת ללמוד ולהצליח בתחום  (fixed mindset)’ דפוס חשיבה מקובע'בעלי : דוויק טוענת שיש שני סוגי אנשים' פרופ

.לרכוש אותה
הם . שיכולות ואינטליגנציה הם ברי פיתוח וצמיחה, שמאמינים שהודות ללמידה ומאמץ אפשר לשפר הישגיםGrowth Mindset))’ דפוס חשיבה מתפתח'בעלי 

האמונה שלהם מצביעה על כך שלאדם יש  . הגיעו לרמת ההצטיינות כי הם התקדמו באמצעות מאמץ רב ועבודה קשה, מבינים שאנשים שמצטיינים בתחום מסוים
.אפשרות להשתפר ולהשתכלל

התנהגויות שמעידות על דפוס חשיבה מתפתח
השקעת מאמץ. 1

ים צועהקושי נתפס כחלק מהותי בתהליך הלמידה וההתפתחות ולכן אדם בעל דפוס חשיבה מתפתח ישקיע את מלוא המאמצים מתוך הבנה שאלו ישפרו את הבי
.והיכולות שלו בסופו של דבר

נכונות לאתגר. 2
.אתגר והזדמנות לתהליך התקדמות והשתכללות, אתגר וקושי מהווים מכשול, עבור מי שאינו פועל מתוך דפוס חשיבה מתפתח

נכונות לטעות וללמוד מהטעות. 3
.ללמוד מהם ולהשתפר, הם מצליחים להתאושש במהירות לאחר טעות או כישלון. רואים בטעויות ואף בכישלונות כלי ללמידה ועושים בהן שימוש חיובי

משובחיפוש. 4
המאפשרת להם לראות  , שכן המשוב הינו בעיניהם דרך התפתחות ולמידה נוספת, יקבלו אותו בשמחה ואף יחפשו אותו, בעלי דפוס חשיבה מתפתח יעריכו משוב

.  חלקים בעצמם ובתפקודם שהם טרם שמו לב אליהם

.…"עדיין"לא לשכוח להוסיף את המילה , "…אני לא יכול לעשות זאת"כאשר אנחנו שומעים את הילדים או העובדים שלנו אומרים 

:לעיון והעמקה
https://www.edunow.org.il/article/2792https://www.youtube.com/watch?v=Yl9TVbAal5s

https://www.edunow.org.il/article/2792
https://www.youtube.com/watch?v=Yl9TVbAal5s


חדר מורים הכיתה של המנהל-מדרגהלעלייתשאלות
הכיתה של המנהל

שאלות מידע
?ת זאת/ה מודד/כיצד את? בחדר המורים/ אפיין את היחסים והמוטיבציה בצוות ▪

?לצד קליקות מקצועיות, האם יש בצוות קבוצת מבודדים▪

מסויימתהצוות שותף להחלטות או שהן במידה ?  ת/של המנהל" ראש"האם הצוות מחובר לחזון או ל▪

?ההחלטות מונחתות

? (וכומיפוי , תכנון)הגשה שהמנהלת מבקשת ז"בלוהאם הצוות עומד ▪

?מדוע? ת רצון ממידת השייכות והמוטיבציה של המורים בצוות/ת שבע/עד כמה המנהל▪

?ת על מידת המוטיבציה של הצוות/איזו השפעה יש למנהל▪

?ת ליצירת יחסים חיוביים בצוות/מהן פעולות המנהל▪

?מה צריך להוסיף לעשות? ה עושה כדי להניע מורים/מה את▪

?כיצד עוסקים בתחושת השליחות? האם הצוות שחוק▪

איך אפשר להסביר את  ? האם ניתן לאתר את הגורמים המרכזיים לחוסר המוטיבציה אצל מורים מסוימים▪

?התנהלותם

?או נחלתם של מעטים" מדבק"הספר או של צוות היא דבר -האם מוטיבציה בבית▪

?הספר שלך-מהי שיטת התגמולים בבית▪

...( מנוף , מוביל, גיס חמישי)? מה מקום צוות הניהול בתוך הצוות▪

?ת/באיזה סדירות ותחת איזה כותרת הסגל פוגש את המנהל▪

שאלות לעליית מדרגה
ה לשפר ולחזק את היחסים בחדר  /ת יכול/באיזה אופן המנהל▪

?המורים

ת  /כיצד המנהל-כמים הפנים אל הפנים כן לב האדם לאדם ▪

?מיישם זאת לטובת שיפור היחסים

התנהלות עם הצוות כדאי להימנע כדי לשפר את  /אילו פעולות ▪

?היחסים

?  כיצד מחזקים את תחושת השליחות והמוטיבציה של הצוות▪

איזה נקודת התחדשות ואתגר ברמת צוות וברמת המורה נוספה  ▪

?השנה

תקשורת/ באיזו מידה ניתן להגביר את אוטונומיה▪

ת לתפקיד משפיעה  /מידת המוטיבציה של המנהל, כיצד לדעתך▪

?  על הצוות

?  באיזה אופן הצוות שותף להחלטות או שההחלטות מונחתות▪



רצים למשנה

כלים סרטונים וחידות ללימוד משנה באמצעות 
.עצמאיפשוטים ללימוד משנה באופן 

https://mishnarun.org/

רצים למשנה-אתרים פדגוגיים מעניינים

https://mishnarun.org/


ואיחוליםברכות

בליצקימזל טוב לאורלי •
ונוערחברהמינהלמפקחת 
.הולדת הנכדה לרגל 

ברכות למפקח הרב בניהו טבילה  •
לרגל קבלת הדוקטורט


