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חורבן הבית-חודש אב
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בכה תבכה בלילה ודמעתה על '': במגילת איכה הנביא ירמיה מקונן

ראוי  . 'בלילה שהמקדש נשרף וגו. שתי בכיות על שתי חורבנות-''לחייה

ובמיוחד  , כך היא ההלכה, להיות מיצר ודואג על חורבן ירושלים' לכל ירא ה

נהגו ישראל קדושים להוסיף  , בהם כל רודפיה השיגוה, בימי בין המצרים

על הפאר  , שבהם מודגש האבל הכבד על כי ניטלה העטרה, גדרים שונים

על כל אלה עם  . על ההוד שהתנפץ ועל אובדן שריד מקדשנו, שחולל

אך יחד עם זאת הוא מצפה ומקווה שבמהרה יבוא היום ובית  , ישראל אבל

,המקדש יתנוסס לתפארת ירושלים עיר הקודש

,ומי שמצטער בחורבנה

!יזכה ויראה בשמחתה

על כך  . ''לא יוסיף עוד להגלותך, תם עוונך בת ציון'': איכה נאמרבמגילת 

''',  לא יוסיף להגלותך מגלות אדום וגו, לקית על כל חטאותיך'': י''רשאומר 

השיבנו אליך  '': הנקראת בתשעה באב, וכפי שמסיימת מגילת איכה

.בנו במהרה בימינו אמןויקוים '', חדש ימינו כקדםונשובה



פ"היערכות לשנת תש-יום עומק
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פ"חדשים לשנת תשח"מממוסדות למצטרפיברכות 



פ"היערכות לשנת תש-יום עומק

:תודה והוקרה לשותפים היקרים בהצלחה המרשימה של יום העיון למנהלים החדשים

,  הרצאה חשובה בנושא תכניות עבודהחביב חודדה על ' המפקח הר✓

,  מערכת פדגוגית נהדרת בנושא הרצאה לעליבשיץנח 'הרהמפקח✓

.שותפים לבית הספרבנושא מרתקת כהן על הצגה פייגי'הגבהמפקחת✓

על השתתפותם  בוטבוליוסף ' הר, גולדינגיוסף ' הר, פוליטי יוסף ' הר, טורץחווה המפקחים ✓

....הבונותוהארותיכםהמובילה 

הסיכוםדברי על שעארשחר ' המפקח הר✓

....ריכוז החומרים למנהלים ובכלל, היקרים על סדנאותחנה אברמוביץ ומירי , יעקב✓

.  מגויס ומוביל, מובחרצוות ,בקיצור

�🎖🎖�לושככה ח"הממאשרי 
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מפקח ומנהליו-ומפגש סיכוםתאוצון
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יתמקד  התאוצון

יזמות  בנושא 

והתוצר  בקהילה 

בסיום היום יהיה  

מיזם שיקדם את  

בית הספר  

.  קהילתיתבתפיסה

הנכם מוזמנים  

לחשוב על רעיון  

שיהיה תוצר סיום  

וילווה אתכם במהלך  

.היום



ברכות

לבנותהחדש ח"הממס "לביהברכות 

בית שמש  ', נצח ישראל'

!קבלת הסמל נוסף לזה של הבניםעל 

טובאילה כי ' הגבבהצלחה למנהלת החדשה 

ס  "התכנסו בביה' אהבנות העולות לכיתה 

.ומחכימהמוכנות מרהיבה לסדנת

.......ח"הממברוכות הבאות למשפחת 
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םתנחומיכוס

'   הגב, בצער מפקחת גני ילדים במחוז החרדימשתתפים

אסתר גלר

אחיהפטירתעל

ל"זמשה מוריס אדרי 

.אביבתל,16אשרמןברחובשבעההישבת

.יום אחרון לניחומים, 07/08/19, באב' מחר ו
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בית שמש, בנות' נצח ישראל'ס "ערב הורים בבי

בשיתוף חברת שהתקיים , בית שמש, בנות' נצח ישראל'ס "בביערב הורים 

ל  "בו הוצג להורים התהליך הפדגוגי שבית הספר נכנס אליו החל משנה, מתודיקה

לטייב  , ההורים קבלו כלים להבין את הרגלי הלמידה של בנותיהם, כמו כן. פ"תש

ושמחו לשמוע על  , ההורים יצאו נפעמים מהדברים ששמעו. ולהשביח אותם

.תהליך הלמידה המשמעותי שבנותיהם יעברו
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ס גבעת זאב"ברכות למנהל בי

,זאבגבעת (כיתת בנים וכיתת בנות בהפרדה)ח"ממהחדש ס "ברכות למנהל ביה

אבי הורביץהרב

....ילה הרחוקה'בצוהקהילה מנהל בית ספר שהיה בעבר 

.ח"הממלמשפחת עלה לארץ הקודש והצטרף 

!!!!בהצלחה רבה 

הרב ס"ביהמנהל ומפקח, בתמונה ערב חשיפה והיכרות להורים יחד עם המועצה

.חודדהחביב 
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ויועצים במרכז הארץח"ממכנס בנושא מוגנות למנהלי 

נערך ליבשיץנח המפקח הרב ביוזמת 

ח"הממהחודש כנס חשוב למנהלי

הארץוהיועצים במרכז 

.מוגנות התלמידיםבנושא 

הרב נח  : ח"הממלצוות מפקחי כחיישר 

לוין  הרב איתן , שעארהרב שחר , ליבשיץ

על הובלת הכנס
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משתף, חולון' בני מנחם'בית ספר 

,חולון', בני מנחם'ח"ממת"ת

,שמעונייהושעהרב בניהול 

עם כלל  יחד ל "מסיבת סיום שנהערך 
פאר והדר ברוב ההורים והתלמידים

ושיתוף  תוך מקהלת התלמידים
ההורים בעשייה המשמעותית  

ס במהלך כל "והמגוונת של ביה
.השנה שחלפה

!!!!ואמצוחזקו 
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משתף, ירושלים" אשירה"בית ספר 

,בירושליםלבנות"אשירה"חדש ח"ממספר בית 

,  מוזיקאלי איכותיספר בית 

.תחיה וולך' המנהלת המנוסה גבבניהול 

.ערב חשיפה להורי התלמידות....בתמונה

!!!!!בהצלחה רבה 
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דמי שתיה-מדינהלמורים עובדי לשתיהרכישת מצרכים הקצבת 

:והנהלים בנדוןהכללים -שתיהלמורים עובדי מדינה דמי לשתיההנחיות להקצבת רכישת מצרכים 

.ס בחינוך הרשמי בלבד"י תקן השעות בפועל של ביה"ההקצאה לדמי שתיה תחושב עפ. א

.שיעורי ועדכון ההקצבה נקבעים בהוראות החשב הכללי במשרד האוצר

שתייה גם  יקבלו דמי בתי ספר בחינוך המיוחד (. בשנהחודשים 10)ההקצבה ניתנת רק לחודשי העבודה . ב

.עבור חודשי הקיץ

.ס בטור נפרד בספר התשלומים"ההוצאות וההכנסות לדמי השתייה ינוהלו ויירשמו בבי. ג

.קבלות המפרטות את מצרכי הקנייה ותאריך הקנייה יישמרו במזכירות בית הספר

ההקצבה . הספרבית -י הנהלים באחריותו של מנהל "עפ, הרישום והדיווח עליהם, כספי ההקצבה וכן הניהול. ד

.תועבר לחשבון הבנק של בית הספר בלבד

סוכרזית  , סוכר, קפה, תה: המצרכים הם. ההקצבה מיועדת לרכישת מצרכים להכנת שתייה בבית הספר. ה

.וחלב בלבד

פ כללים "עשתייה יבוצעו תשלומי המשרד לדמי , ההקצבה מותנית בקבלת דיווח על ההוצאות בפועל ולכן. ו

:אלה

.ס"לרישום בספר תשלומים של ביהבהתאם,בפועלעל ההוצאות , ס לדווח לגזברות"על מנהל ביה

בגזברות או בקישור  הטפסים לדיווח ניתן למצוא באתר או במדור התשלומים את , ('בנספח )הדיווח בטופס 

.מדינהדמי שתיה למורים עובדי -טפסיםשלהלן 

-לטפסים והרחבת מידע. נא לפנות למדור התשלומים בגזברות, לבירורים והסברים נוספים

דמי שתיה למורים עובדי מדינה-טפסים: ניתן לקרוא בקישור שלהלן 13

https://drive.google.com/file/d/1HyIYGYj0X3vXwSnXvZ6ft1EaKmMQVQ47/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1HyIYGYj0X3vXwSnXvZ6ft1EaKmMQVQ47/view?usp=sharing


מפקחי המחוז החרדי
משרד החינוך
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