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ל"חזשלחינוכיתאימרהאמירהבהשישאימרה

ח"הממלמנהליחשוביםעידכוניםועכשיוכאן-מעוד

ח"במממהנעשהלמעשהשבהח"ממ

ח"הממבמוסדותקהילתיתעשיהלקהילההפניםעם

להכירשכדאיפדגוגייםמושגים-בקלותמושג

הפוכהכיתה

"גדוליםקטניםכלים"מענייניםפדגוגייםאתרים

ח"בממבמוסדותופדגוגיותחינוכיותיוזמות ?בחינוךמהזיו

פרטניותשעותמדרגהלעלייתשאלות

!בשמחותרק

מה בירחון



ל"מדברי חז

שיש בה אמירהאימרה

ן  ע בֶּ ,  אֹוֵמרֲאבּויָׁהֱאִלישָׁ

ה הּוא ַהּלֹוֵמד  ד ְלמָׁ היֶּלֶּ שִלְדיֹו , דֹומֶּ דָׁ ה ַעל ְניָׁר חָׁ .  ְכתּובָׁ

ה ה הּוא דֹומֶּ ֵקן ְלמָׁ חּוק, ְוַהּלֹוֵמד זָׁ ה ַעל ְניָׁר מָׁ :  ִלְדיֹו ְכתּובָׁ

(כ',דאבות )

: אומראבויהבן אלישע 

.  הלומד תורה בילדותו דברי תורה נבלעים בדמיו ויוצאים מפיו מפורשים

.  תורה בזקנותו אין דברי תורה נבלעים בדמיו ואין יוצאים מפיו מפורשיםוהלומד 

!  ?"איך תשיגם בזקנותך–אם בנערותך לא חפצתם : "וכן המשל אומר

(.אבות דרבי נתן כד)



מוריםהערכת
.הספרבביתההוראהתרבותובשינויוהלמידהההוראהאיכותבקידוםחשובנדבךהואומנהליםמוריםהערכתתהליך

את,הלמידהאתלקדם,ההוראהאיכותאתלשפריסייע,והמנהליםהמוריםשלהפעילהומעורבותםשיתופםתוך,זהתהליך

.המוריםשלהמקצועיתזהותםאתולפתחהתלמידיםרווחתואתהחינוך

.ובקידומההחינוךמערכתבשיפורהממוקדתמקצועיתקהילהבהבנייתחשובנדבךוהמהו,אלוהערכהתהליכישלביסוסם

לעלייההנדרשיםמהתנאיםכחלק,החינוךבמערכתקביעותבעליההוראהעובדילכללמעצבתהערכהנדרשתח"תשעמשנתהחל

.מוריםלהערכתהממדיםמחדשונבחנוהוראהלעובדימעצבתהערכהמודלנבנהזהמשינויכתוצאה.בדרגה

.זהבחודשכברהתהליךאתלהתחילכדאי.השנהכללאורךהמוריםהערכתתהליךאתלתכנןחשוב

:הערכהסיוםמועדי

במאי15-לקביעותומנהליםהוראהעובדימ•

במאי30-לקידוםומנהליםהוראהעובדי•

30.6–דרכםבראשיתמנהליםוהערכתליווי•

(שנהאמצעמשובלבצעישבינואר)ביוני30-מתמחים•

הוראהעובדילהערכתהיחידהלאתרקישור

–כאן ועכשיו -מעוד
ח"הממחשובים למנהלי עדכונים 

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


בדרכיםהבטיחותשבוע
17.11.2019חשוןבמרט"י

,השבועמטרת.בדרכיםהבטיחותיוםובמרכזולאומיבטיחותבשבועהדרכיםבתאונותהמאבקאתשנהמידימציינתישראלמדינת

.וכנהגכנוסע,חשמלייםאופנייםובכללםאופנייםכרוכב,רגלכהולך-בדרכיםלהתנהלותהנוגעבכלהאישיתהאחריותועידודטיפוח

ב"זהורכזילמנהלים-ף"תשלשנתב"זהמקדמיספרבתי

ולחדשלהאיר,ומוביליםמדגימיםספרכבתילשמשהראוייםספרבתילאתרהיאב"הזהנושאיכמקדמיספרבתיבחירתתהליךמטרת

.הפעילותשנותבמהלךוההצלחותהאתגרים,ההתרחשויות,החוויותאתלשקףהאמורותוביוזמותבפעילויות,התכניםהוראתבאופן

.האגףשלהשוניםהפרסוםבאמצעיתפורסמנההנבחריםהספרבתישלהייחודיותוהיוזמותהפעילויות

עםב"זהמקדמיספרכבתיהוקרהיקבלו,מדגימיםספרכבתיויפעלובחירתםלאחרויתמידושימשיכו,הארציתברמההזוכיםספרבתי

.ב"זהכוכבישלושהיקבלוולפעילותלהתמדההשלישיתובשנתם,ב"זהכוכבישני

"הבטוחההעיר"תחרות

."יפהבישראלהמוניציפאליבמרחבבדרכיםבטיחות"בנושאחדשהתחרות

ושולחיהםהמקומיותהרשויותשלוהמחויבותהמודעותהגברתומטרתהמקומיותומועצותעריםומקיפהארציתכללהינההתחרות

.הדרךמשתמשילטובתהעירוניותבדרכיםהפיסייםהתנאיםושיפורבדרכיםהבטיחותלנושאי,התושביםשלגםובאמצעותם

.2020ינוארבחודשותסתיים,17.11.2019-הבטיחותשבועבתחילתתיפתחלתחרותההרשמה



עפולהח"ממתורהתלמוד

ת"לתחדשמבנהחנוכתבטקס

מזוזותוקביעת

העירראשבהשתתפות

ו'יהאלקבץאבימר

.חינוכיולצוותלמנהלבהצלחה

עפולהח"ממת"ת: הספרבית
גבאימאיריוסףהרב: מנהל
אלברטיוסףהרב: חמפק

'ח-'א: גילשכבות –למעשה שבהח"ממ
ח"במממהנעשה 



חזנינצרח"ממבביקר ,א"שליטלאודודהרבלישראלהראשיהרב

.הכיפוריםיוםתלקראלתלמידותחיזוקשיחתוהעביר

נצר חזניח"ממ :הספרבית
פרידלימור'הגב :מנהלת

כהןפייגי' הגב :מפקחת
'ז-'א: גילשכבות



בשיעור  רחובות ' בארי בשדה'ח"ממת "תלמידי ת

.שנתית רחבהתוכניתחקלאות במסגרת 

,'בשדהבארי' :הספרבית
חובותר 

אלבזשלומיהרב: מנהל
קלדרוןשיהרב: מפקח

'ב-'א: גילשכבות



 .המיניםארבעתוכשרותהסוכותחגבהלכותהעמיקו ,גדרהשלהבותח"ממס"ביהתלמידי

.המיניםארבעתשלכשרסטעםלחגיצאתלמידכל

גדרה' שלהבות': בית הספר

קרניאלחני ' הגב: מנהלת

בינדראתי ' הגב: מפקחת

'ה-'א: גילשכבות



'רחובות בשירת פיוטי סליחות עם האומן הרב נועם דרעי היו" עץ חיים"החדשים ח"ממגני 



חייםדרךזולהאירנרות
תלמידות בית ספר

ד בנות טבריה "חבח"ממ
שנה טובה הכוללות ערכות עם יצרו כרטיסי

ויצאו לברך את הקשישים , תפוחים ודבש
.במועדון הסמוך לבית הספר

ד "חבח"ממ: בית הספר
.טבריה, בנות

זלמנובשרה ' הגב: מנהלת
אריאלה כהן' הגב: מפקחת
'ג-'א: גילשכבות 

–עם הפנים לקהילה 
ח"הממעשיה קהילתית במוסדות 



בנות  ' עץ חיים': בית הספר
רחובות
שרה רינה שכטר' הגב: מנהלת

טורץחוה ' הגב: מפקחת
'ג-'א: גילשכבות 

רחובות ' עץ חיים'ח"ממתלמידות 
טובה ומתנות עטופות  כרטיסי שנה הכינו 

.לילדים
משלחת של תלמידות  נסעו יום הכיפורים לפני 

לחלק את המתנות ח קפלן "לביואימהות 
. החוליםוהכרטיסים ולשמח את הילדים 



(צמחאביבשללמאמרקישורלהסתכלמומלץלהרחבה)  Flipped classroomההפוכההכיתהמודל

. על רעיון הפוך לדרך הלימוד המקובלתשיטת הוראה זו מבוססת 

, בשיטה הרגילה של ההוראה המסורתית לומדים הילדים בכיתה ומתרגלים בביתאם 

. הלימוד בבית הוא עצמי והתרגול בכיתה הוא אישי או משותף. לומדים בבית ומתרגלים בכיתההם " הכיתה ההפוכה"במודל 

. שהמורה שולח מראשמסרטונים ומחומרי לימוד , זוהי שיטת הוראה שבה התלמידים לומדים בבית ובעצמם

ובקבוצות  מתרגלים באופן עצמאי , בכיתה הם דנים בחומר. הם מגיעים לכיתה ופוגשים את המורה, שלמדו לבד בביתלאחר 

. ושואלים שאלות

. לחשיבה על החומר הנלמד-כל תלמיד ותלמיד ברמתו מקדם ומעודד , מנחה, מסייע, מכווןהמורה

במקום  , לדברים שאינו מבין ולהפנמה של הידע שנרכש בבית, הכיתה ההפוכה מאפשרת להקדיש זמן לבעיות של התלמיד

להטלת משימות מתקדמות  , כך המורה מפנה זמן רב לעבודה עם תלמידים מתקשים. לרכוש אותו בכיתה מפי המורים

... ובאופן כללי נוצר יותר זמן לעבוד עם התלמיד במקום לדקלם לו בכיתה את החומר הנלמדלמתקדמים

הסתבר שהשיטה , מניסויים השוואתיים שונים שנערכו על השפעת השיטה על התוצאות והציונים של תלמידים שלמדו בהן

(מתוך אנציקלופדיית אאוריקה). שיפרה באופן דרמטי את ההישגים

–מושג בקלות 
פדגוגים שכדאי להכירמושגים 

http://avivtz.blogspot.com/2013/04/blog-post.html?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed:+blogspot/JBwhR+((%D7%9C%D7%90)+%D7%99%D7%95%D7%A6%D7%90+%D7%9E%D7%94%D7%9B%D7%9C%D7%99%D7%9D)#!/2013/04/blog-post.html


אפרת מעטוף-כלים קטנים גדולים

.הבלוג פונה לקהילת אנשי החינוך: יעדקהל 

:מטרות
הבלוג מספק מידע ועדכונים בתחום הפדגוגיה הדיגיטלית וחדשנות בהוראה ומהווה  

(.שימושים והדגמות, כולל הדרכות)למידה -מאגר כלים לשימוש בתהליכי הוראה

כלי . המטרה היא שכל אחד ימצא בארגז כלים זה כלי אחד לפחות אליו הוא מתחבר

.והמתאים ליכולותיו הטכנולוגיות, או לצורכי תלמידיו, המתאים לצרכיו הספציפיים

שימוש מוגזם , להפך. להשתמש בכל הכלים הקיימים/ללמוד/אין צורך להכיר, זכרו

ועלול לגרום לו לתחושת  ( והמלמד)יוצר עומס על הלומד , בכלים מחטיא את המטרה

.מיאוס

פעלו בתבונה למטרה, אל תתאימו את המטרה לכלי, פעלו בתבונה

אתרים פדגוגיים מעניינים

https://digitalpedagogy.co/2019/10/22/pixabay-images-%d7%aa%d7%95%d7%a1%d7%a3-ppt-word-slides/


שלחינוכיתיוזמה

,רחובותחייםעץח"ממת"ת

.לביתת"התביןהקשרלחיזוק

חיזוקמקבלהתלמידובולסוכהקישוט

חיובימעשהאוהתנהגותכלעלמהוריווניקוד

שמתארחהאושפיזיןשלולמאפייןלמידההקשור

.יוםבכלבסוכה

רחובות' חייםעץ'ת"ת :הספרבית
גרינבוייםשלמההרב :מנהל

קלדרוןשיהרב :מפקח
'ו-'א: גילשכבות

–? בחינוךמהיוז
ח"הממיוזמות חינוכיות ופדגוגיות במוסדות 



יוזמה חינוכית  

'  מושקאבית חיה 'ח"בממ
.ירושלים

האורבנק

לבנקמגיעותתלמידות /הלקוחות

,תפילההמעידים על שיקיםעם 

.'טוב וכומעשה,בכוונהברכה

ימיכמהכללאחרנשלחיםבנקדפי

.הפקדה

פיעלפרסיםהתלמידות רוכשות 
מושקאחיהביתח"ממ :הספרבית.בבנקשלהןושבהעובריתרת

ירושלים
קנטרוביץשטרני' הגב :מנהלת

כהןפייגי'הגב :מפקחת
'ח'-א: גילשכבות



שעות פרטניות
 ?ס"בביהה"עולכלישפרטניותשעותכמה▪

?(אישיותשיחות ,רגשי ,הישגיםקידום)הפרטניותהשעותאתמקצההספרביתמטרותלאילו▪

 ?(רגשייםקשיים /למצטייניםהעשרה /לימודיתחלשיםתלמידים)פרטניותשעותשמקבליםהילדיםהםמי▪

?פרטניותשעותשמקבליםהתלמידיםאתלבחורכדינעשהמיפויאיזה▪

?המשתתפיםשינויעלולחשובההתקדמותאתלבחוןבקרהצמתיישזמןכמהכל▪

 ?המפגשמתקייםהיכן▪

 ?מדווחיםהמוריםאיך▪

?הפרטניבשיעורהנעשהשלתיעודמתבצעהאם▪

 ?השעותישוםשלמעקבעלאחראימי▪

מדרגהלעלייתשאלות
 ?פרטניותבשעותההוראהאתמשכלליםאיך✔

שלפרטניותשעות 'מסעלאחראיםלהיות(פדגוגירכז /השתלבותרכז /יועץ)תפקידיםלבעלילתתניתןכיצד✔

 ?הצוות

?מתמוססותשהשעותמכךונמנעיםספריותהביתהמטרותאתלקדםמצליחותהפרטניותהשעותאיך✔

–שאלות לעלית מדרגה 
שעות פרטניות



רק בשמחות

מזל טוב
'למפקח היקר יעקב הלמן היו

. נישואי הבתלרגל

מזל טוב
למפקחת חינוך מיוחד

'שתחיהיקרה מזל בוגנים 

.בר המצווה של בנהלרגל


