
 משרד החינוך

 המחוז החרדי

 על המפה ח"ממ
 ח"בממירחון מקוון לנעשה 

 ט"תשע –מר חשון 

 ...ה מעניק לו גם גשמיות"הקב –כאשר יהודי מבקש לעסוק ברוחניות " משיב הרוח ומוריד הגשם"



 ח"הממחזון 

הינה מערכת חינוך המאמינה ושואפת לקיים מוסד חינוכי   ח"הממ

ממלכתי תורני בו מתקיים חינוך ליראת שמים ומידות טובות עם  

מתוך מקצועיות ובאהבה  , ידע תורני איכותי ומיומנויות היסוד

הממצה את הפוטנציאל  , להוביל כל תלמיד להיות לומד עצמאי

 .הטמון בו



 התרוממות והתחדשות -חשון חודש 



 התרוממות והתחדשות -חודש חשון 



 ....ישן חדש ונתחזק

 .ח"בממשנה נוספת בעזרת השם ובשעה טובה נפתחה 

תלמידים וגני ילדים , השנה נפתחה בגידול נוסף במוסדות

 .  ח"הממתחת החינוך 

את הצוותים החינוכיים הוותיקים והמצטרפים  אנו מברכים 

את שותפינו  , בבתי הספר ובגני הילדים, בתלמוד התורה

 ברשויות המקומיות ובמחוזות בברכת 

 שנת לימודים מוצלחת שנה של נחת

 שנראה ברכה והצלחה בכל מעשה ידינו

 ובהטשייה ענת שהא ת

בפריסה ארצית ח"הממ  



 הערכת עובדי הוראה

 .כזכור חלו שינויים בתהליך ההערכה של עובדי ההוראה

התהליך מהווה הזדמנות נפלאה לחדד את הנקודות והתחומים בהם המוערך נדרש לשפר כדי לטייב  

 .  את עבודתו

 .אלקובימלכה וזהבה איציק : עובדי הוראהבתחום הערכת מדריכים חדשים למחוז הצטרפו שני 

 .שניהם עומדים לרשותכם בכל שאלה ועניין בתחום זה

 .חשוב מאד לקיים את התהליך במקצועיות הנדרשת

 בהצלחה רבה

http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/HaarachatOvdeyHoraa


 ט"פיתוח מקצועי מנהלים תשע

 חינוכית מכילהמנהיגות : נושא השנה

 לחזון המוסדספרית בהלימה והנעת הקהילה הבית גיבוש 

 .אחריות ויזמות, מקצועיותמתוך  וארגון העבודה הבית ספרית  

 מטרות אופרטיביות  

רשות / צוות/ הורים )ומרכיביה " הבית ספריתהקהילה "הגדרת 

בהם ויסתייע בהם להעשרת וארגון משאבי המוסד   יוועץ( ופיקוח

פגישות משותפות במהלך השנה   3כ יתקיימו לפחות "כמו. ולקידומו

 (סיכום, עדכון, תכנון)

  

ס בהתאם לחזון ויוכיח הלימה בין חזון המוסד  "ביהחלוקת משאבי 

 ותוכנית העבודה לחלוקת המשאבים

  

בהלימה ליעדי  ( מתוקצבים או שלא)עידוד המורים לתהליכי יזמות 

 .בית ספרית אחתלפחות יוזמה  -ס ותוכנית העבודה "ביה

 מטלת הסיום

ס במרכז  "הצגת מפה פדגוגית המציבה את חזון ביה•

 .וחלוקת המשאבים

תהליך או יוזמה בית ספרית שהתפתחה כתוצאה מהחזון  •

ותוכנית העבודה והשפעת היוזמה  על אחת מהמטרות  

 .בתוכנית העבודה הבית ספרית



 הודעות חשובות

 עדכון מצבת תלמידים

ישנם מוסדות שלא דיווחו את נתוני   עדיין

 .ט"התלמידים לשנת הלימודים תשע

מבתי הספר  , תאריך אחרון למשלוח דיווחים

,  לצורך הקצאת תקןלמטה מצבת תלמידים 

 .ט"ז חשון תשע"ט, 25/10/2018הינו עד 

להזכירכם כי הקצאת התקן משפיעה על היקף  

 השעות למהלך כל השנה

לא יתקבלו פניות לתקצוב לאחר התאריך  

 .הקובע

 !!!נא תשומת ליבכם

 21Mמרחבי למידה 

.  M21בחודשים האחרונים נבנו ברחבי הארץ מאות מרחבי למידה במסגרת תכנית 

 .25/10/2018המועד להגשת בקשות לשנה הנוכחית הינו 

מוזמנים  , אך ישנו עיכוב בהתחלת הביצוע, מנהלים שקיבלו מידע שאושר להם מרחב

 .ליצור קשר על מנת שנבדוק את סיבת העיכוב

 .חבל להחמיץ הזדמנות נפלאה לחידוש ולשדרוג מרחבים במוסד

 .שחר שאער ישמח לתת לכם מענה בנושא זה' רפרנט יזמות וחדשנות הר

 054-7770757ניתן לפנות באמצעות המייל ובטלפון 

 מאיץ מרום

הקרן ליוזמות   דכךבתי ספר בתוכנית מרום רשאים להגיש יוזמה בתהליך מואץ 

 .נא היו בקשר עם מדריכי מרום לקידום היוזמה. חינוכיות



 מנהלים יקרים

 מנהלות יקרות

 

מכל הלב למנהלים ולמנהלות אשר השיבו לשאלון המקוון וסייעו תודה 

רבות בהערכות במיקוד הנושאים שמטרידים אתכם והכנתם לקראת  

ט  "תשרי תשע' ל המשרד שהתקיים ביום שלישי ל"עם מנכהמפגש 

(09/10/18.) 

השבתם על שאלות שסייעו בידינו להכין   ל"מפגש המנכ -המקווןשאלון ה

התשובות והשאלות שלכם על מצגת שהוצגה בדיון עם  , את התובנות

 .ל"המנכ

 

 ....תודה לכל השותפים להשפעה

 המשרד מר שמואל אבוהבל "מפגש מנכ

   ח"המממנהלי ומנהלות מוסדות עם 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc8bsBI4rhbCZkLlKJO3wlVh-wOuh28150p8L4Ud8qyS-cgog/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc8bsBI4rhbCZkLlKJO3wlVh-wOuh28150p8L4Ud8qyS-cgog/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc8bsBI4rhbCZkLlKJO3wlVh-wOuh28150p8L4Ud8qyS-cgog/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc8bsBI4rhbCZkLlKJO3wlVh-wOuh28150p8L4Ud8qyS-cgog/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc8bsBI4rhbCZkLlKJO3wlVh-wOuh28150p8L4Ud8qyS-cgog/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc8bsBI4rhbCZkLlKJO3wlVh-wOuh28150p8L4Ud8qyS-cgog/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc8bsBI4rhbCZkLlKJO3wlVh-wOuh28150p8L4Ud8qyS-cgog/viewform


 מתוך תשובות המנהלים לשאלון המקוון

 המשרד מר שמואל אבוהבל "מפגש מנכ

   ח"המממנהלי ומנהלות מוסדות עם 



 מפקחי  , הנהלת המחוז, החינוךל משרד "מפגש מיוחד התקיים השבוע בעיר אלעד בהשתתפות מנכ

 (.ממלכתי חרדי) ח"המממנהלי ומנהלות , ומפקחות

 

 .ובמיוחד האתגרים עמם מתמודדים המנהלים והמנהלות ביום יום ח"הממל הוצגו תפיסות "בפני המנכ

 ,  ה"הליבותוכנית התורה תלמודי שבין תכני ל ההוקרה והערכה על השילוב "למנכ היתהאם טרם הפגישה 

 הליבה  לאחר שהתבהר לו ששעות ,  ח"לממל "ההערכה וההוקרה של המנכגדלה המפגש הרי שבמהלך 

 .עליהןבאות במקום שעות הקודש אלא כתוספת אינן 

   התרגש לשמוע כיצד  ל "המנכ . יותר משאבים לקיום מערכת הלימודיתנדרשים , כתוצאה מתוספת זו

 אינם מוותרים ועושים מאמץ רב בגיוס המשאבים הנדרשים לקיים את הלימודים הנדרשים בליבה המנהלים 

 .הקודשהגמרא ומקצועות לימודי עם 

 

 של קהילת אור האמת פתח את הביקור ריתק והחכים את המשתתפים בדבריו החשובים   א"המדבן דוד הרב     

 ס  "ביהמנהלת  . היחס לו ראוי כל תלמיד והפתיחות הנדרשת בימינו כדי להגיע לתוצאות טובות בחינוךאודות     

 .וכיצד הדברים באים לידי ביטוי בתוכנית העבודה בכל כיתה" אור האמת"הציגה את חזון  צייטליןשירה ' גב    

 

 תמונות מספרות –ל "מפגש עם המנכ



 ל בתלמוד תורה  "ביקר המנכ, ח"הממקודם לפגישה עם מנהלי 

 מנחם באלעד שם שמע מהמנהל הרב שלומה אלבז אודות  פאר 

 העבודה של התלמוד תורה הכוללת את דגשי המשרד  תוכנית

 ד הרב אליהו  "ל רשת חינוך חב"מנכ. לחינוך החרדיובהתאמה 

 . והתוכנית החברתית ערכית של הרשת די"החבהציג את תפיסת החינוך  קרישבסקי

לקינוח  . ל"התלמוד תורה הרב ראובן כהן הציג את נושא ההכלה ההשתלבות אחד מספינות הדגל של המנכיועץ 

בנם   ארושהתרגשו כל משתתפי הסיור לשמוע את דברי התורה הקצרים אך מרתקים של התלמיד יוסף יצחק בן 

 .אורניתשל השליחים בישוב 

 

החווה  . באלעד הפועלת בהנחיית ופיקוח המחוז החרדי" החווה החקלאית"ל היא "נוסף בו ביקר המנכ יחודימוסד 

מעניקה הזדמנות נפלאה לתלמידים לחוות מקרוב את המצוות התלויות בארץ ולהתנסות בטיפול בעצי פרי משבעת 

 .המינים ובכלל

 

 תמונות מספרות –ל "מפגש עם המנכ



 עיצוב חזות מבני חינוך

 

כחלק ממהלכים  . 21-מקדם מהלכים באפיון ותכנון של המוסד החינוכי בהתאמה למאה ה, בהובלת מנהל הפיתוח, משרד החינוך

 .לקידום מרחבי למידה חדשניים עבור מורים יזמים מובילי פדגוגיה חדשנית ה"עואלה נבנתה תכנית בשיתוף המנהל הפדגוגי ומנהל 

 ,הפדגוגית מהתפישה כחלק ,המבנה בתוך ובסביבתה האם בכיתת הלמידה מרחב על מחודשת חשיבה לאפשר נועדה התכנית

 .ייחודיים למידה תהליכי ומעצימות המזמנות ,חדשניות הוראה לאסטרטגיות בהתאם

 מרחבי למידה חדשניים   M21תכנית  

http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Pituach/ItzuvChazut/M21Class.htm


 .משתפים במרחבי הלמידה החדשנייםערן יהודה דישון ' בניהול ה, חוף הכרמלד "ת חב"ת

ס הולידו חשיבה מחודשת על פדגוגיה ושני מרחבי  "וביה ח"משה, שילוב כוחות בין הרשות המקומית

 .המרחבים נבנו במהלך הקיץ וכבר נכנסו לשימוש בתחילת השנה. חוץ מתקדמים וחדשנים

כל תלמיד התברך  . ותקשורת בין אישית של הילדים חוזקותת מתמקדים זה כמה שנים בפיתוח "בת

בין השאר זה דורש התאמת צורת . וחיוני שכל אחד יקבל הזדמנות לבטא אותן, שונות בחוזקות

משקיע מחשבה ומאמצים באופן ודרכי העזרה לילדים   ת"התצוות . הלמידה המתאימה לכל תלמיד

שינה את מבנה   ת"הת. הם זקוקים ללימוד קצת שונה, שלעתים אין להם סבלנות לשבת בכיתה

.  העשרה בחשיבה מתמטית למתאימים ועוד, הוסיף שעות בחירה, (הקר והנוקשה)מערכת השעות 

 .  המרחב הלימודי שודרג ועוצב

 מרחבי למידה חדשניים   M21תכנית  



 :להלן תיאור שני סביבות למידה חוץ כיתתיות

הרחבת מבנה הכתה וחיבורו מרחב חיצוני צמוד כיתה , האחת

כך שילד או קבוצת ילדים שיכולים  . למבנה עץ עם חלונות שקופים

שם יש להם שקט  , ללמוד בצורה עצמאית רשאים לצאת למרחב

ונמצאים תחת עינו הפקוחה  , ויחד עם זה הם נשארים חלק מהכיתה

יש חשיבות שהילדים ילמדו לעבוד בקבוצות ויפתחו את  . של המחנך

וזאת  . גם אם המורה לא משגיח על כל צעד ושעל, השיח ביניהם

תוך  , במטרה ללמד את הילדים שסומכים עליהם ומאפשרים להם

בצורה בריאה  ה"בעזובכך הם יגדלו , שמירה על גבולות ברורים

 .  יותר

החיבור עם החוץ מאפשרת לחשוף את הילדים לגירוים חדשים שלא  

 .נתקלים איתם בתוך המרחב הסגור

 .בזמנים מוגדרים המרחב משמש את כל הכיתה כולה

,חוף הכרמל -סיטריןד "ת חב"ת  
ערן יהודה דישון' בניהול הר   

 מרחבי למידה חדשניים   M21תכנית  



,חוף הכרמל -סיטריןד "ת חב"ת  
ערן יהודה דישון' בניהול הר   

התלמידים שותלים  בה  חממההשנייה הסביבה 

 .  ומגדלים צמחים

,  מתכנן עם הילדים סוגי צמחים לגידולהצוות 

מהם  , מעלים ירוקים למאכל ועד ירקות שבסתיו

 .  יכינו סלט

בהזדמנות זו מלמדים את הלכות הקשורות בקרקע 

 .'וכודמאי  פיאה, כמו מעשרות

לימודי מצפים   -והצוות החינוכי ת"התהנהלת 

שהמרחבים הללו יפתחו עוד צוהר חינוכי להגיע ללב  

 .התלמידים

 מרחבי למידה חדשניים   M21תכנית  



 :גריינמןנתנאל ' בניהול הר' בית רבן'ת "ת

,  הוראה במרחבי הלמידה דורש זמן והתנסות מבוקרת

ל הנוכחית התלמידים יחלו להשתמש  "משום כן בשנה

הדגש יהיה על מתן אפשרות  . במרחבי הלמידה בהדרגתיות

בהמשך ישמשו  . בחירה לכל תלמיד בין החלופות המוצעות

מרחבי הלמידה לשם גיוון ההוראה בכל מקצוע שבו יוכל  

המרחב לשרת את מטרות הלמידה טוב יותר מאשר חדר 

 .הכיתה

:  ל הנוכחית"הנושאים הנלמדים במרחבי הלמידה שנה

 .מחשבים ושחמט, דרמה, אנגלית, מוסיקה

 מרחבי למידה חדשניים   M21תכנית  



ירושלים', בית רבן'ת "ת  
גריינמןנתנאל ' בניהול הר  

 מרחב שחמט

 מרחבי למידה חדשניים   M21תכנית  

 דרמהמרחב 



ירושלים', בית רבן'ת "ת  
גריינמןנתנאל ' בניהול הר  

 מרחב מוזיקה

 מרחבי למידה חדשניים   M21תכנית  



  והרציונאלמתאר את מרחב הלמידה א "ת' מנחם אהלי'ד "תלמוד תורה חב

 :העומד מאחוריו

מרחב הלמידה יתמוך בדרכי למידה ושיטות הוראה שונות אשר יקנו ידע  

 .בצורה טובה יותר

,  מורכב מאזור ללימוד וקריאה חופשית, בניית מרחב למידה בלתי פורמאלי

ציוד נלווה  , אזור מוזיקאלי שקט, המצויד בספריה מעודכנת לפי הצרכים

אזורי  .  וממוקדת( אור חם)תאורה מיוחדת , שטיחי רצפה, פופים)תואם ונוח 

 (.באזור המוזיקאלי)מנוחה 

גלובוס מואר בנקודות של  / באחד הקירות של הכיתה הוצבה מפת העולם

מפת העולם תשמש גם ללימוד שיעורי  )אתרי השליחות ברחבי העולם 

ל ייצרו מצב ואוירה שונה  "כל הכלים הנ(. גיאוגרפיה בצורה חווייתית יותר

 .על את תפישת העקרונות של הפדגוגיה החדשה בבית הספר-המניפה אל

המרחב למידה טרם צויד בכל הציוד הדרוש וכעת הנו חלקי  : חשוב להדגיש)

 (.בלבד

,תל אביב',  מנחם אהלי'ד "ת חב"ת  
שניאור זלמן אהרון' בניהול הר  

 מרחבי למידה חדשניים   M21תכנית  



מרחב הלמידה בתפארת חיה מספק לתלמידות ולצוות הזדמנות  

למידה במרחב פתוח ומאפשר לתלמידות  , ללמידה מסוג שונה

 .שיח ותנועה, להשתמש במרחב בסגנונות שונות של ישיבה

במרחב רב תכליתי ואינו מכיל ציוד רב מה שמאפשר למורות  

לקיים במקום פעילות תנועה ומחול ולנצל את המרחב  

 .לשימושים שונים ומגוונים

  

ד אלעד"בית ספר תפארת חיה חב מרחבי למידה חדשניים   M21תכנית    
נחמי לוי' גב: מנהלת  



 ,מפקחי המחוז החרדי

 משרד החינוך


