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רופאך' אני ה-ר"אייחודש 
לכל זמן ועת  (: "קהלת ג)ה "אמר שלמה ע: "כותב' פרק ח" נצח ישראל"ל ב"המהר

כי  , "אין לך אדם שאין לו שעה(: "אבות ב)וזה שאמרו חכמים " לכל חפץ תחת השמים
במה שהוא מציאות מיוחד בעולם יש לו זמן מיוחד לו וכל המציאות הוא תחת הזמן  

בו הויית  -הזמןכי , וכמו שהוא מציאות מיוחד בפני עצמו כן יש לו זמן בפני עצמו
כשם שיש  . ל מדגיש שיש משמעות מיוחדת לזמני המאורעות"המהר". הנמצאים

כפי שכל  , משמעות לאדם ולמאורע כך יש משמעות לזמן בו מתרחשים הדברים
.  המציאות היא תחת הזמן

"רופאך' אני ה"ידוע שראשי התיבות של אייר הם 
ל במדרש ממשילים את עם ישראל היוצא ממצרים לבן מלך שמתרפא ממחלתו  "חז

חודש אייר הוא  )הקשה ואביו נמנע מלשלוח אותו לבית הספר עד שיחלים ויראה זיוו 
ימים של ספירת  50לאחר שעבוד מצרים והיציאה לחרות יש כך , (ך"בתנחודש זיו 

א שחודש אייר כולו הוא רפואה  "ז. העומר שרובם הם בחודש אייר שכולו ספירה
בדרך להתעלות הרוחנית  , נפשית ופיזית, האומה בכללהכל של ראשית , והחלמה

,  אברהם חמאווי' ר)חודש אייר הוא עיקר זמן ההצלחה של עם ישראל . בחודש סיוון
תקופת ההחלמה היא רגישה  (. 'ימלט נפשו'בספרו , שנה150מגדולי חכמי חלב לפני 
'  כמו שהיה בימי תלמידי ר, לכן יכולה להיות נפילה ואבלות, מטבעה ויש סכנה קלה

ימי העומר הם ביסודם ימי שמחה ומעין חול  , במקור. עקיבא וכשלון מרד בר כוכבא
(.  ן פרשת אמור"רמב)המועד בין פסח לשבועות 

.בתפילה שנזכה לעלות ולהתעלות ולקבל את התורה בשלמות המידות

תפילה לרפואה שלימה 

רבי )א הקדוש "מהחיד

(:חיים יוסף דוד אזולאי

ברחמיך תן  , ריבונו של עולם

בנו כוח ובריאות ויכולת  

וחזק ואמץ באברינו  , מספיק

וגידינו וגופנו לעמוד על  

ולא יארע לנו שום . המשמר

ונהיה  , מחוש ושום כאב

שמחים וטובים ובריאים  

,  ותצילנו מכל רע. לעבודתך

ותאריך ימינו בטוב ושנותינו  

בנעימים ומלא שנותינו אורך 

ושנות חיים תוסיף לנו  , ימים

.לעבודתך

,  ובצל כנפיך תסתירנו

ותצילנו לנו ולכל בני ביתנו  

,  מכל גזירות קשות ורעות

,  ונהיה שקטים ושאננים

דשנים ורעננים לעבודתך  

.וליראתך

סגולה  ": רופאך’ אני ה"

ותפילה לרפואה , מיוחדת

לראש חודש אייר-א "מהחיד
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לתלמיד" בחיוך"יומן 
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לתלמיד" בחיוך"יומן 
:לפרטים והזמנות

"חיוך לערכים"-רענןאדיר 
052-5858660: נייד

02-5449888: משרד
adirr4@gmail.com: ל"דוא
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, בנות' עץ חיים'ס "ב בבי"תכנית זה
רחובות

, רחובות, בנות' עץ חיים'ס "ב בבי"תכנית זה
'  בפיקוח הגב, שרה רינה שכטר' בניהול הגב

טורץחוה 

555



קורס אחראי טיולים

.הקרובה יתקיימו הכשרות לאחראי טיולבתקופה 

.השנתייםלקראת תקופת הטיולים כעת בכל עת ובמיוחד ההכשרה חשובה 

.ההכשרות שפורסמו מיועדות למורות

.נרשמים40קורס למורים במידה ויהיו אפשרות לפתוח יש 

:הרשמה בקישור שלהלן

2019ט "הרשמה לקורס רכזי טיולים תשע

משרד החינוך  , מדינת ישראל

מינהל חברה ונוער  

חברה ונוער מחוז חרדיאתר מידע נוסף ב

נעלה  "לתכנית ניתן להכניס גם בקשות בו ספריתהכנסת תכנית טיולים בית לאתר כ להלן קישור "כמו
60לאחר שתכנית הטיולים אושרה ורכז טיולים עבר הכשרה של ' ז+'האוטובוס לכיתות סבסוד -"לירושלים

.הטיוללפחות לפני יש להזין את הבקשה כחודש . שעות
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טיולים ופעילויות חוץ בית ספריות לתלמידים עם מוגבלויותהנגשת
תלמידים עם מוגבלותהשתלבות -ספרית-ביתטיולים ופעילות חוץ 

הטיול  לנופיה ולמורשתה, הטיולים המתקיימים במערכת החינוך מיועדים לעורר בקרב התלמיד את האהבה לארץ
.הספרחינוכי של בית -המתקיים מחוץ לכותלי בית הספר הוא חלק בלתי נפרד מהמערך הלימודי

מערכת החינוך פועלת למתן שוויון הזדמנויות לכלל תלמידיה ותומכת בשילובם של תלמידים עם מוגבלות בפעילויות  
.המוסד החינוכי

הטיולים והפעילות החוץ בית ספרית להנגשתלהיערך , החינוכייםבסיוע רכז הטיולים והצוותים , הספרעל מנהלי בתי 
.שפורסמובהתאם למדיניות משרד החינוך וההנחיות כפי , השנתית

וכן  , "השתלבות והשתתפות תלמידים עם מוגבלות, ספריתופעילות חוץ בית טיולים -מונגשטיול : " מצורף בזה חוזר
.הנספחים הנדרשים

yaelbi@education.gov.ilיעל ביבאס ' הגב, ל למדריכה המחוזית"את הנספחים יש להגיש בדוא

.בטוחה ומונגשת, בברכת פעילות מהנה

ט"תשעל "לשנהנוהל הגשת בקשה -קריטריונים והליך הגשת בקשה לפעילויות חוץ וטיולים 

השתתפות תלמידים עם מוגבלות-טיולים ופעילויות במוסד החינוכי ומחוץ לו הנגשת

6, 4, 2נספחים מספר 

אמצעי לשילוב תלמידים עם מוגבלות פיזית בטיולים ובפעילויותנגישוןנוהל תנועה 

פעילויות חוץ וטיולים במחוזותלהנגשתרשימת רכזים מנהליים 

2019מכתב למחלקות החינוך ינואר -טיולים הנגשת
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הערכת עובדי הוראה

!!!חודש טוב וחזרה נעימה לשגרה ברוכה

.ה"עועם המנהלים בנושא הערכת בקשר שוטף ובהתקדמות מתמדתצוות המדריכים

.קידום ומנהלים בראשית הדרך, י המפקחים לקביעות"בימים אלו נערכים הערכות מנהלים ע

:י המפקחים"בנושא הערכת מנהלים ע

.לכל בקשה וצורךזמינים ואיציק מלכה שאלקוביתודה והוקרה למדריכים היקרים זהבה 

888



אלעד, פעילות בחווה החקלאית

:ח באלעד"הממבחווה החקלאית של 

הגפניםאת עצמי וגוזמים משקים דקלים 

999



בית שמש', נצח ישראל'ת "ט אבות מלאכה בת"ל

תערוכה מיוחדת פרי יצרתם  
',  נצח ישראל'של תלמידי 

.  בית שמש

לימוד משניות מסכת  במהלך 
ט אבות  "שבת יצרו דגמים של ל

כל תלמיד בחר דגם  . מלאכות
עליו הוא כתב דברי הסבר ויצר  

.מפלסטלינהמודל 

!מרשים ומיוחד

10



בית שמש', נצח ישראל'ת "לימוד אבות ובנים בת

נצח  '-החדשח "הממבית הספר 
שאול  ' הרבניהל, שמשבית ', ישראל

קיים  ,שאערשחר ' מילר ובפיקוח הר
.ובניםמשותף אבות לימוד 

מרעיון הקהילתיות והשותפות  כחלק 
,  בין קהילת ההורים לתלמוד התורה

הגיעו אבות התלמידים ללימוד משותף  
קול התורה שנשמע בחלל  . עם ילדיהם

.מרגשהאולם שעה ארוכה היה 

בטעם של  והתלמידים יצאו האבות 
.עוד

ברכות למנהל הרב שאול מילר וכל  
והעשייה  ההצטרפות החינוכי על הצוות 

...הברוכה
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ברכות

ח"ממגננת גן, אחימאיר למרים ברכות 

רחובות, חייאמעיינות רבי 

אסתר גלר' ולמפקחת הגן גב

ח"הממוהחליטה לאשר לגן , ועדת הקרן לעידוד יוזמות חינוכיות דנה בבקשתכםעל הבשורה המשמחת כי
לביצוע היוזמה החינוכית  , בכפוף לאישור מיזם משותף של משרד החינוךמתן ליווי ומענק

.השנהלאור פרשות השבוע לאורך ת"תנכיפיתוח חצר :המוצעת

!טובמזל 

יוזמה זו נבחרה מבין מאות  . התרשמנו מהעשייה החדשנית שהנכם מובילים כיזמים מובילי שינוי בגן הילדים
.ותקבל תמיכה במסגרת מסלול גולן, יוזמות חינוכיות שהוגשו

ח"הממרבה בשם כל משפחת הצלחה 

משרד החינוך

המחוז החרדי
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מפקחי המחוז החרדי

החינוךמשרד 
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