
 ח"אלול תשע

 משרד החינוך

 המחוז החרדי



 !שנה טובה

 . בברכת שנה טובה ח"הממ ות/ומורי ות/המחוז החרדי מברך את כל מנהלי
 .בתפילה שנזכה לראות את המתוק שבטובה

 
 "ברך עלינו את השנה הזאת"
 

,  התפילה האחרונה של השנה, נשאלת השאלה לשם מה בתפילת מנחה של ערב ראש השנה
או  " וברך שנתינו בטללי רצון... אלוקינו' ברכנו ה: "אנו אומרים בתפילת שמונה עשרה

ואיך ניתן  ? הרי ממש כבר מסתיימת השנה -..." ברך עלינו את השנה הזאת"לנוסח אשכנז 
 !?לבקש עליה שתהיה מבורכת

  
 .עד שגם ברגע אחד יכולה השנה להיות שנה מבורכת, כהרף עין' אלא שישועת ה

 



 ח"ברכות למצטרפי הממ

 :ח"הממברכות למצטרפים החדשים למשפחת 
תחילימור פריד ' בניהול הגב, נחל שורקס לבנות "בי' 

 
תחישרה רינה שכטר ' בניהול הגב, ברחובות' עץ חיים'ס לבנות "בי' 

 
ו"הי טסלר' בניהול הר, חצור הגליליתת "ת 

 
 תחיטובה אופנהיימר ' גב, מעייני הישועהמרכז חינוכי  ח"ממברכת הצלחה למנהלת'. 

 
 טורץחוה ' והגב דויטשהרב מנחם  ח"בממאיחולי ברכות למפקחים חדשים. 

 
 ברמת השרון וברחובות מ"חנכולל גני , ברכות לעשרים הגנים החדשים ברחבי הארץ. 

 !בהצלחה לכולם



 עדכונים

18 יזכו השנה למעטפת של תכנית מרום ח"ממס "בתי 
 !בהצלחה לכולם

 
בהשתתפות   ח"הממכנס פתיחה לכל מנהלי ומנהלות ... בקרוב... בקרוב

 ...להכיר ולברך, לשמוע, ל אשר ביקש להיפגש"המנכ
 .פרטים בהמשך

 
 יתקיים השנה במפגש מרכז ארצי ובהמשך   גבריםל ח"ממפורום מנהלי

 .מרכז וירושלים, צפון: חלוקה לשלושה מוקדים גיאוגרפיים
 



ח חדש לבנות נחל שורק"פתיחת שנה ממ  

  ספר בית נפתח ומוצלחת טובה בשעה

 .שורק נחל האזורית במועצה לבנות ח"ממ

 ',תחי פריד לימור 'גב של בניהולה ס"ביה

  למידת :כגון חדשנית למידה על מבוסס

  מבוססת ולמידה עמיתים למידת ,חקר

 את ביטוי לידי תביא אשר ,פרויקטים

  ותלמידה תלמידה בכל שיש הכוחות

  איכותית ללמידה בכוחותיה והשימוש

 .וחדשנית

 ...רבה הצלחה ס"לביה מאחלים



 כפר סיטרין, ח בנים"הקמת חממה אקולוגית חדשה ממ

  תלמוד מנהל ."ורוצים מאמינים רק לו מתגשמים חלומות"

 מכך רב סיפוק הביע סיטרין בכפר בנים ח"ממ תורה

 בזכות בעיקר ואולי אפילו ,מתגשם הצוות ושל שלו שחלום

 משאבים ,כוחות ומשנסים לחלום מפסיקים שלא זה

 .ומאמצים

  חממה תורה התלמוד בחצר ומוקמת הולכת אלו בימים

 וכן ,מדעים בשיעורי התלמידים את תשמש אשר אקולוגית

 .אחר מסוג בלמידה והתנסות כיתתית חוץ למידה תאפשר

  בחממה ולמידה עיון יום בצפון ח"הממ מנהלי יקיימו בקרוב

 ....האקולוגית

 !ה"בעז מובטחת הנאה



 אלעד, בנות' תפארת חיה'ס "בבי  M21מרחב למידה חדשני

  'חיה תפארת' ח"ממ ס"בביה

 על מברכים" באלעד

  בניית סיום עם "המוגמר

 חדשני למידה מרחב

 .M21 פרויקט במסגרת

  לוי נחמי 'הגב ס"ביה מנהלת

  בינדר אתי 'גב והמפקחת

  הצוות את וגייסו התגייסו

  לאור הפרויקט צאת עם מיד

 .כשנה לפני

 השינויים על דיווחים

 ...בקרוב -המרחב בעקבות



 אלעד', אור האמת'בנות  ח"מממרחב למידה חדשני 

ביכולת שלהם להיות חלק   פיקפקורבים מהמנהלים והמנהלות  M21עם צאתו לדרך של פרויקט .... תצליח, תאמין, תחלום

אתי בינדר היו מאלו  ' ובעידוד המפקחת גב צייטליןירה ' בנות אור האמת באלעד בניצוחה של גב ח"ממס "צוות ביה. מהפרויקט

עבודה עם אדריכל והנה הם זוכים בימים אלו  , שבכול זאת חלמו ותרגמו זאת למעשים שבאו לידי ביטוי בהקמת צוות יוזמה

 .לחנוך את מרחב הלמידה החדשני



 רחובות, בנות' עץ חיים'חדש  ח"ממ



ל משרד החינוך מר שמואל אבוהב בתלמוד תורה  "ביקור מנכ

 רחובות לרגל פתיחת שנת הלימודים  ' עץ חיים' ח"ממ

  ל"מנכ הגיע במקרה ולא סתם לא

 ,אבוהב שמואל מר ,החינוך משרד

 תורה בתלמוד שנה פתיחת לסיור

 .ברחובות חיים עץ ח"ממ

  מהמוסדות הינו תורה התלמוד

  פורץ מוסד ומהווה ח"בממ המובילים

 המגזר בקרב חינוכית בעשייה דרך

  האחרונות ובשנים ,ברחובות החרדי

  צרכים עם לילדים מענה נותן אף

 חינוך כיתות שתי במסגרת ,מיוחדים

 .במוסד שנפתחו מיוחד

 

 ישיבה התקיימה במוסד הסיור פתיחת טרם

 ועם ,קלדרון שי 'ר ,ח"הממ רפרנט עם

 ,יהודה תרצה 'גב ,היסודי החינוך מתאמת

  ותהליך ח"הממ מוסדות צרכי עלו בה

 .לעתיד והצפי היום עד התפתחותו



 בית שמש', מקור חכמה' ח"ממל בביקור פתיחת שנה "מנכ

  לקבוע וציוונו במצוותיו קידשנו אשר"

  לקבוע זכה החינוך משרד ל"מנכ "מזוזה

 בתלמוד שנחנכה חדשה בכיתה מזוזה

 .שמש בבית 'חכמה מקור' ח"ממ תורה

 הינו 'חכמה מקור' תורה תלמוד

 ומציג ח"הממ שבמוסדות מהוותיקים

 בכמות משמעותית עשייה תנופת

  תלמידים מגוון של הכלה כולל ,ובאיכות

 .שמש בית מאוכלוסיית

  בפלפל ל"המנכ התכבד הביקור במהלך

  המוסד שבחצר הלימודית מהגינה ירוק

 והתהליך הגינה מתוצרי מאד והתפעל

 .בה המתקיים

 של מהמאמצים ל"המנכ גילה רב עניין

  לצרכי מענה לתת תורה התלמוד צוות

 ,המנהל שהציג כפי והוריהם התלמידים

  הביע ל"המנכ .עזריאל אריאל הרב

 .ולמאמצים לתפיסה רבה הערכה



 נצרת עילית', אומץ' ח"ממפתיחת שנה וחנוכת אגף בתלמוד תורה 

  ובמעמד שופר וקול בחצוצרות

 מפקח ,העיר ראש ,העיר רב

  הורי ,תורה התלמוד

  ותלמידי ס"ביה צוות ,התלמידים

  כיתה תלמידי ובראשם ,המוסד

 שנת נפתחה ,היקרים 'א

  ',אומץ' תורה בתלמוד הלימודים

 .עילית נצרת

  לרגל התקיימה הגדולה החגיגה

 של בהשקעה חדש אגף חנוכת

  מתקציב שקל מיליון כחצי

 .החינוך ומשרד הרשות

 של ברכה בדברי ,שופר בתקיעות נפתח האירוע כאמור

 והמצווה הסרט גזירת בטקס וכן העיר ורב העיר ראש

 .מזוזות קביעת של החשובה



 ,בברכת שנה טובה ומבורכת

 ,מפקחי המחוז החרדי

 משרד החינוך


