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ח"הממחשובים למנהלי עידכונים-מעודכן ועכשיו

ח"המממהנעשה בחירום במוסדות -למעשהחשבה"ממ

ח"הממעשיה קהילתית במוסדות -הלקהיל הפניםעם

ארגז כלים דיגיטלי

קישורים מומלצים לניהול הלמידה מרחוק

כלים וכללים ללמידה טלפונית

!בשמחותרק

מה
בירחון



פתח דבר
,יקרה ח"מממשפחת 

הביאו את כולנו לפלס נתיבים חדשים לעשייה החינוכית וללמידה  , ימים מאתגרים אלו של שינויי שגרות והרגלים בעבודתנו החינוכית

.אך עם הרבה קרבה והקרבה של צוותי ההוראה למען התלמידים וההורים, מרחוק

פעלו ופועלים במסירות נפש ובמקצועיות מרשימה בהתאמת הלמידה לאפשרויות השונות של כל אחד ואחת יחד , ח"המממנהלי ומורי 

.עם דאגה והשקעה לפן הרגשי והחברתי של התלמידים

תובנות ופינות  , עם כל השיתופים ח"הממירחון חודש זה מופק כבשגרה כדי לשמור ולשמר את רצף הוצאת הירחונים החודשיים של 

וכן לצוות מרום וניהול  ח"הממייחודיות שבו ובמטרה לנצל את הבמה ולהביע שוב מלוא הוקרה והערכה למנהלי ומורי בתי הספר של 

.על עבודתם המאומצת בתקופה זו, עצמי

נדע להפיק תועלת מרובה מתקופה ייחודית זו ונרכוש תובנות ומיומנויות חדשות בעבודתנו החינוכית אשר יקדמו  ה"בעזאנו בטוחים כי 

.בחזרה הקרובה לשגרה-וילוו אותנו גם הלאה 

"אך טוב וחסד ירדפוני כל ימי חיי "ויהי רצון שיתקיים בנו הפסוק 

בברכת חודש טוב ומבורך

ח"הממצוות מפקחי 



וכל עיר  . מושיבין מלמדי תינוקות בכל מדינה ומדינה ובכל פלך ופלך ובכל עיר ועיר

מלמדי שמושיביןאת אנשי העיר עד מחרימיןשאין בה תינוקות של בית רבן  

שאין העולם מתקיים אלא בהבל פיהם  את העיר מחרימיןואם לא הושיבו  , תינוקות

.של תינוקות של בית רבן

חוץ מערבי שבתות וימים טובים בסוף הימים ובימים  , ולא יבטלו התינוקות כלל… 

התינוקות  מבטליןבראשון ואין שוניןאבל , בתחלהאבל בשבת אין קורין , טובים

.בית המקדשלבניןואפילו 

,  או שהוא עושה מלאכה אחרת עמהן, מלמד התינוקות שהוא מניח התינוקות ויוצא

לפיכך אין  . רמיה' הרי זה בכלל ארור עושה מלאכת ה, או שהוא מתרשל בלימודן

.  מהיר לקרות ולדקדק, ראוי להושיב מלמד אלא בעל יראה

(ג-א, הלכות תלמוד תורה ב)

ל"מדברי חז
אמירהבהשישאימרה



לקביעות ולקידוםה"עוסטטוס 

ולשגרם  7.5.20שימו לב יש לסיים את ההערכות לא יאוחר מהתאריך 
!!!במערכת 

י המורים  "ניתן להסתמך בהערכה על זירת למידה מרחוק שנעשית ע
.בימים אלו בכל דרך ביטוי שתיראה לכם

.  המחוז ומוסדותיו נבדקים ונבחנים באחוזי שיגור ההערכות 
.אנו שואפים כך גם השנה-כפי שהצטיינו בעבר 

.ניתן לפנות לזהבה מדריכת עובדי הוראה–בקשה /לכל שאלה



למעשהחשבה"ממ
ח"הממבמוסדותלמידה בחירום 



הדרכה למורות למקצועות  
.קודש

תודה למדריכה נעמה על  
. ההובלה וההדרכה





' שלהבות'ח"ממ: בית הספר 

גדרה

קרניאלחני : מנהלת

אתי בינדר: מפקח
'ו-'א: שכבות גיל

מגוון שיעורים  
לתלמידים  

.  בשלהבות גדרה
בניהם גם שיעורי  

חוסן עם יועצת  

.ס"ביה



מתנה והקדשה  
למורות המסורות  

מהמנהלת במשלוח  
.ישיר לכל בית



כובשים את  "מבצע 
לתלמידי  " המרחב

ח"ממתלמוד תורה 
.טבריה



עם הפנים לקהילה
ח"הממעשיה קהילתית במוסדות 

ח"הממת לילדי "שיחה מרתקת ושו
ב הרב יוסף  "עם גדול המרצים מארה

.גייקובסוןיצחק 



'   אור חדשח"ממ: בית הספר 

נחל שורק

לימור פריד: מנהלת

כהןפייגי: מפקח
'ז-'א: שכבות גיל

הזכרוןטקס יום 
לשואה ולגבורה  

'אור חדש'ח"בממ



פינוק מפתיע הביתה עם שליח  
לתלמידים מצטייני למידה מרחוק  

רחובות' עץ חיים'ח"ממת "בת



שימוש בטוח  
zoomב



https://drive.google.com/open?id=1lOn3sFs5pPcu7SXzkL-jWnW121JjY0Wg

–ארגז כלים דיגיטלי 
לחיצה על האייקון בקישור המצורף תוביל אתכם לאתר

https://drive.google.com/open?id=1lOn3sFs5pPcu7SXzkL-jWnW121JjY0Wg


המצגת המלאה בקישור המצורף

https://drive.google.com/op

en?id=1nFIu3A487Ha22nD

eHRLwxkR5jDBo9K9v

https://drive.google.com/open?id=1nFIu3A487Ha22nDeHRLwxkR5jDBo9K9v
https://drive.google.com/open?id=1nFIu3A487Ha22nDeHRLwxkR5jDBo9K9v


קישורים מומלצים לניהול הלמידה מרחוק

https://ecat.education.gov.il/zoomהדרכה כללית לעבודה בzoom-

https://anatshapiralavi.com/2020/03/17/havruta-zoom/הדרכה לעבודה בחדרים בzoom

https://ecat.education.gov.il/mentimeterהדרכה לעבודה בMentimeter

https://ecat.education.gov.il/google-docsהדרכה ליצירת מסמך שיתופי בgoogle docs-

https://ecat.education.gov.il/google-slidesהדרכה ליצירת מצגת שיתופית ב- google slides-

https://ecat.education.gov.il/google-sheetsהדרכה ליצירת גיליון אלקטרוני בgoogle sheets-

https://ecat.education.gov.il/google-formsהדרכה ליצירת שאלון בgoogle form-

https://www.youtube.com/watch?v=bFXkTOIF-_Q הדרכה לעבודה עםPadLet

https://ecat.education.gov.il/zoom
https://anatshapiralavi.com/2020/03/17/havruta-zoom/
https://ecat.education.gov.il/mentimeter
https://ecat.education.gov.il/google-docs
https://ecat.education.gov.il/google-slides
https://ecat.education.gov.il/google-sheets
https://ecat.education.gov.il/google-forms
https://www.youtube.com/watch?v=bFXkTOIF-_Q


בשמחותרק

.הרב בועז אהרון על אירוסי הבן' נער ישראל'ח"מממזל טוב למנהל 

ל"ס נוף הגליל הרב גולן בן דוד על פטירת אביו ז"תנחומים למנהל היקר מנהל ביה

תנחומים


