
משרד החינוך

המחוז החרדי



אדר מרבים בשמחהמשנכנס 

ניתןהאיךקשה להבין(. 'א, ט"תענית דף כמסכת )" אדר מרבין בשמחהמשכנס : "בחודש אדר מצווה להרבות בשמחה

עד שניתן לצוות  , כלום להיות שרוי בשמחה הוא עניין של מה בכך. אחרי השמחהתרים כל ימינו אנו ? לשמחהלהגיע

אך אין זה אלא  , מומחים שתפקידם לשמחאמנם ישנם ? ותו לאמסוים כאילו היה הדבר כרוך רק בלחיצה על מתג , עליו

.  אמתתחליף מלאכותי לשמחת 

ההתבוננות מלמדת כי מעמד . שורשם של הדברים מתגלה בחדירה לנבכי נפש האדם? מרבים בשמחהכיצד ,כןאם

לא פעם הם עצמם מובילים  , אדרבה. נכסים מרובים והישגים כלכליים אינם בהכרח ערובה לשמחה ואושר, מכובד

משופע בעושר . דוגמה קלאסית לכך היא דמותו של המן האגגי המתואר במגילת אסתר במלוא הדרו. לעצבנות ועצב

משפחתו . גם למעמד רם הגיע והכל רוחשים לו כבוד. עד שעשרת אלפים ככר כסף הם עניין של מה בכך עבורו, ובנכסים

ְוָכל ֶזה  ": הוא מודיע בגילוי לב לנוכח העובדה שמרדכי אינו משתחווה לוהכול למרות . והוא מתגאה בהענפה אף היא 

ֶוהֵאיֶנּנּו  " המנית"דוגמה ... טרף את כל מהלך הצלחתו, יחיד שלא השתחווה לו, יחיד מול רבים(. ג"י', האסתר )..." ִלישֹׁ

מה שמסוגל לגרום לשמחת אמת הוא רק הנדיבות  . זו הינה אות ברורה לכך שאת השמחה יש לחפש במחוזות אחרים

הוא נטהר מחיידקי האנוכיות יוצרי  , כאשר אדם זוכה להיגמל מרדיפתו אחר הישגים חומריים. ורצון הלב לתת ולהעניק

כל שמחה אחרת על פי ". השמח בחלקו? איזהו עשיר: "כאותם אלו שנאמר עליהם, ונעשה שמח באמת, העצב והעצבנות

, ראויה להיקרא שמחה באמת, רק שמחת הנדיבות הנובעת ממעמקי הנפש. ולפיכך גם עראית וחולפת, רוב היא שטחית

על משלוח מנות ומתנות לאביונים שמאפיינים את מידת נצטוונובחודש זה . שמחההאדם אומרת ישות כל , ובאמצעותה

.ה רב שמחה וסיפוק"הנתינה והנדיבות שתביא ותגרום אי



פ"תש'ל ה"היערכות לשנהכנס 

,יקריםחינוךמנהיגי

.פ"תש'ל ה"לכנס הערכות לשנהלהלן הזמנה

...מחכים לראותכם

,בברכה חמה

זהמחוהנהלת



"מרום"מתכניתש"ד

.  ניהול עצמי ותכנית מרום עם הנהלת המחוזמנהלת של מ"צבהחודש התקיים 

.התקדמויות ואתגרים להמשך, נסקרו נתונים

הוא יצירת שותפויות בין כלל " מרום"ערך מרכזי בתכנית 

הגורמים המלווים את בית הספר לצורך איגום משאבים ויצירת  

שפה משותפת לקידום בתי הספר ולמימוש המטרות שהוצבו 

צוות  -מ"כצבהמנגנון המכונן שותפויות אלה הוגדר . בתכנית

אשר פועל במקביל בכל הדרגים האחראים על -מקצועיבין 

מצאנו . מטהמ"וצבמחוזי מ"צב, בית ספרימ"צב: התוכנית

להיוועצות וליצירה , כמסגרת לשיתוףמ"הצבאת מפגשי 

שילוב . משותפת של תהליכים ומנגנונים לטובת בתי הספר

,  המעורבות והשותפות של כלל הגורמים מפרים, הידיים

.מכוונים ומדייקים את הפעולות החינוכיות והארגוניות בתכנית



הניקיוןלקראת יום , רחובות', עץ חיים'ח"ממת "תהיערכות 

נערכים  ,קלדרוןשי' הרובפיקוחגרינבויםשלמה'הרבניהול,רחובות', עץ חיים'ממח ת "ת

,  ט"תשע' ו אדר ב"בתאריך כשיחול הניקיון הבינלאומי לפעילויות הרבות סביב יום 

02/04/2019  .

הבינלאומי להפוך  הניקיון תורה עץ חיים ברחובות שם לו למטרה בעקבות קול הקורא ליום תלמוד 

ליום שיא שיגיע לאחר תקופה בת חודש ימים בהם התלמידים רוכשים אחריות  הניקיון את יום 

.ת"התיסודי בכיתות ובחצרות לניקיון ודואגים 

.לכיתתהכיתה דואגת כל ות"התכולל של ניקיון אחראית על מסוימת כיתה מידי יום

ת"התוהאווירה בשטח הניקיון המורים והתלמידים כאחד מדווחים על עליה משמעותית הן בתחושת 

נאה  דירה "כי ל "חזוהן על למידה משמעותית נעימה וטובה בהרבה דווקא בגלל ולאור דברי 

.כשהתלמידים יושבים בכיתות מסודרות להפליא, "אדםמרחיבה דעתו של 

בהפתעה  א"שליטיחד עם המחנך המסור הרב בנימין ליכטנשטיין ' חהגדילו להפתיע תלמידי כיתה 

.מיוחדת כשצבעו את כיתתם בצורה מרשימה ומיוחדת

החליטה לקחת על עצמה את הפרויקט לכלל ת"התאולם הנהלת ', ועד ' דיועד לכיתות הקול קורא 

ערכים  הטמעת . בחינוך' נקי כפיים'מתוך ראיה כוללת להובלת קמפיין מבצע שנקרא, הכיתות

.יתנו את השלכותיהם גם בעזרת הילדים בביתם לקראת חג הפסח הקרב ובאלבטח חיוביים אלו 



נחל שורק', חיי שרה'ס "בביm21פרויקט 

ס "בבי m21פרויקט

,נחל שורק' חיי שרה'ח"ממ

ובפיקוח . לימור פריד' בניהול הגב

.פייגי כהן' הגב

...השראהמעורריחדרים

...מירביתשיהא לתועלת ה"בע



נחל שורק', חיי שרה'ס "חדר משחוק בבי

',שרהחיי'הספרבבית המשחוקחדר יפתח גדולה בשמחה 

.מיד לאחר חג הפוריםה "אי, שורקנחל

למידה  תהתלמידולחוות ביחד עם מאפשר -חדר משחוק 

.חושיתלמידה , ומרתקתחוויתיתלמידה , ממחישה

תבאמצעולמידת כישורי חיים -לצד פיתוח אישיות התלמידה

.ניהול זמן ועוד, אורינות, שיתוף פעולהמפתחים , המשחקים

מקנה למורה את היכולת לבחור מבין משחקים , חדר משחוק זה

מובנים שונים את דרך הלמידה שבה הוא מעונין עבור התלמיד או 

להגיש להם את הנושא  , קבוצת תלמידים ועל פלטפורמה זו

.הנלמד

לוחות מגנטים  , למשחק-מחיקיםשולחנות קיימיםהמשחוקבחדר 

פינת , לוח לגו, קוביות, קשקשים, קפלה-נמוכיםמשחקים , שונים

.וטאבלטיםמחשבים , זוג בתים לישיבה שקטה, ודיבייטדרמה 

מחלק את הכיתה למספר סוגי  , מורה הנכנס עם כיתתו לחדר זה

.פעילויות למידה וחקירה

אדם למד תורה אלא  אין "אנו מאמינים ש

צורת -( א"ט ע"י, ז"ע)" ממקום שליבו חפץ

-הלמידה המתאימה את עצמה ללומד

הם המפתח  , בחוויה ובתוכן, בפלטפורמה

.ללמידה הנכנסת אל המוח ואל הלב

על ההזדמנות  -תודה רבה למשרד החינוך

לחדש ולהתחדש ולמועצה אזורית נחל שורק על  

.להקמת החדר-סיוע נוסף

!מוזמנים לסיור

.מנהלת בית הספר-לימור פריד



יצבבית,סיטריןת "סדנת משחוק לצוות בת

סיטריןד יסודי "ת חב"בתהתקיימהלצוותסדנת משחוק 

'  ערן יהודה דישון ובפיקוח הר' בניהול הר, בית צבי, בנים

.אלבירטיעקב ישעיה 

.  ונהנים עד הגגלומדים 

.על הסדנא המדהימהלמשרד החינוך גדול כ"יש



צפת', גנזי המלך'ת "א בת"מלחדר 

, צפת', גנזי המלך, 'ח"בממא "מלחדר 

יוסף  ' מיכל ליברמן ובפיקוח הר' בניהול הגב

.פוליטי

מורה  , מטפלים רגשייםת מועסקים חמישה "בת

(.'ח-ו' כיתה ז)ושני מחנכים , יועץ, מקדמת

המחנכים עובדים על השלמת לימודי גמרא  

.ומעט שיח טיפולי

.הצוות עובד בחדר נפלא

.פירות בעשייה הזוה רואים "ב



ערד, בנות' אור מנחם'ח"ממס "יום הפנינג ויריד תחפושות בבי

,  בנות' אור מנחם'ח"ממס "בביתחפושות שלג ויריד , הפנינגיום 

. אתי בינדר' ובפיקוח הגבמנדלזוןחנה'הגבבניהול,ערד

,  עלותהשאלת תחפושות ללא ח "שכלל גמלילדי העיר הפנינג 

שהגיע היישר  אמיתישלג -דוכני יצירה וגולת הכותרת, מתנפחים

.מהחרמון

ס יצר ענין והנאה  "השלג שהחזיק מעמד שבוע בחצר ביה

ס לכלל התושבים והביא לביקורים "חשף את ביה, מרובה

...רבים



חולון', מנחםבני'ת"בתרובוטיקהתכנית

,  ד"חב' בני מנחם'בתלמוד תורה ' ז-'מצטיינים מכיתות וייחודית לתלמידים תכנית רובוטיקה -"בבא דע"

.ליבשיץנח ' יהושע שמעוני ובפיקוח הר' בניהול הר, חולון

.החלללמדו התלמידים על שלב ראשון בו לאחר 

.בחודשיים האחרונים החלו בבניית דגמים של רובוטים

.....נראה מי ינצח. קבוצות עובדות כל אחת על בניית דגם משלה2



חולון', בני מנחם'ח"ממבגניסיור

השתתפו צוות הנהלת המחוז , בעיר חולוןח"הממבסיור שנערך בגני 

נציגים בכירים ממנהל החינוך בעיריית חולון  , ח"הממומפקחי 

.ליאורה דרעי' והמפקחת על גני הילדים הגב

.מקרוב בנעשה בגניםוצפו ' בני מנחם'ת "בסיור ביקרו בגני הילדים של ת

פועלות כגנים  , "חצר פעילה"בפרויקט המשתלמות בין השאר , הגננות

הציגו , "דיאלוגיותקהילות למידה "מקדמי בריאות ומשתתפות בתוכנית 

את תהליכי הלמידה המגוונים ואת דרכי העבודה החדשניות הפועלות 

. בהתאמה למודל הגן העתידי, במסגרת הגן

הציגה את תהליכי הלמידה המשמעותית של  טורקובנחמה קדוש הגננת 

תוך , הילדים במרחב הטבעי של הגן ומעורבותם בעשיה החינוכית בגן

..פיתוח דיאלוג ערכי תמידי בין צוות הגן לילדים ובינם לבין עצמם

, מתוך התפיסה שבה מרחבים טבעיים נותנים מענה לצרכים הפיזיים

נהנים הילדים משתי , של ילדי הגןוהקוגניטיביים חברתיים -הרגשיים

המזמנות שפע של , חצרות בחלק העליון ובחלק התחתון של המתחם

.התנסות  ולמידה של תהליכי חקר בגינת הגן, פעילויות

על  ח"הממתודה נתונה להנהלת 

ערכת כלי הגינה העשירה והאיכותית  

הגננות והילדים . שנשלחה אל הגנים

וכבר הפשילו , שמחו מאוד לקבלה

....שרוולים וניגשו לעבודה



חולון', בני מנחם'ח"ממסיור בגני 



בהלכות פוריםקליקריםחידון 

בפיקוח , ידידיה אלול' בניהול הר, אלעד, ברסלבח"ממתחרות בין -בהלכות פוריםהגדול הקליקריםחידון 

.מלכיאל אברהם' בפיקוח הר, שלמה אלבז' בניהול הר, אלעד', פאר מנחם'ח"לממ, מלכיאל אברהם' הר

!היה מרתק במיוחד



הילדיםבגניערכות לפינות חקלאיות 

ערכת כלי גינה  קבלו ח"הממכל גני 

.שנה למדינת ישראל70לרגל 

מאפשרת מפגש עם  צמחים ובעלי חיים ומזמינה שאילת  , הממוקמת בגן הילדים מהווה הזדמנות להתנסות לימודית חווייתיתגינה 

מפתחים בקרב הילדים את הבסיס להבנת יחסי  הגומלין בין האדם , לגינה וההנאה מהעבודה בההחיבור . שאלות וחקירה מדעית

מעודדת  , עבודת הגינה מזמנת הנאה ושמחת יצירה, כמו כן. כלפיהםלאדמה ולעולם הצומח והחי ומגבירים את המודעות הסביבתית 

יכולות התבוננות והבנה של תופעות המתרחשות בטבע וכוללת התנסות בעריכת ניסויים  ומעקב  ,  ומטפחת בקרב הילדים סקרנות

שיעריכו וייקחו אחריות למשאבים הטבעיים של העולם  ויידעו לשמור על מגוון  , מ  שנגדל דור של אנשים "ע. אחר התהליכים השונים

המודעות לגודל חשיבות הכרת עולם  , ונשות חינוךכגננות .עלינו לטפח תכונות אלו בקרב הילדים החל מהגיל הרך, הצמחים בעולם

כאשר גינת הגן , אנו נדרשות ומעוניינות לפתח תהליכים אלו בתוככי הגן, "לעבדה ולשמרה"תוך חיבור  לציווי האלוקי , הגינה והצומח

.דרכו ניתן לפתח כישורים אלו, משמשת לנו כמשאב זמין ונח

כ "כמו. וחווייתיותמגוון פעילויות מעשירות נזמן לילדים באמצעותה , ח"הממגינה לכל גני נפלאה של כלי ערכה העניקמשרד החינוך 

תהליך הקמת  , תוך התייחסות לשלבי התכנון הראשוניים ,  נשלחה חוברת  הצעות לפעילויות בדגש על שיתוף מלא של הילדים

.טיפול וטיפוח הגינה ועוד, הוספת עזרי למידה מתאימים, הגינה

ח"המממפקחי (                                                                   יב, שיר השירים ב..." )הניצנים נראו בארץ"בברכת 



בני ברק  ', מעייני הישועה'ח"ממס "סיור בבי

החולים בבית ח"ממס "החודש בביהסיירו ח"המממפקחי 

.המיועד לילדים המאושפזים,ברקבני,הישועהמעייני "

התמודדות עם הרצאה מרתקת מפרופסור שטראוס בנושא שמעו 

.במגזר החרדימחלות נפש

והמפקח הרב מנחם  אסתר אופנהיימר טובה ' גב,ס "מנהלת ביה

שנעשית במקום למען  הענפה את העשייה החינוכית סקרו דויטש

.הילדים המאושפזים במרכז



ירושלים', יד אשר'ת "ספרית קריאה בת

בניהול הרב אשר בן אבו , ירושלים', יד אשר'ת "ת

מתחדשים בהקמת  , ובפיקוח הרב חביב חודדה 

.ת"ספרית קריאה בת

!!!!ברכות

...ומחכימהקריאה נעימה 



,מפקחי המחוז החרדי

משרד החינוך


