
ח"ממירחון 
א"מר חשוון תשפ

ה"ב

למעשהשבהח"ממ למעשהשבהח"ממ



מה בירחון
ח"המממאת מפקחי –פתח דבר •

ל"חינוכית של חזאימרה–שיש בה אמירה אימרה•

ח"הממעדכונים חשובים למנהלי -מעודכן ועכשיו•

ח"המממהנעשה במוסדות -חשבה למעשה"ממ•

צמיחה, אוירה, השראה–ח"ממגני •

ח"הממעשיה קהילתית במוסדות -עם הפנים לקהילה•

ניהול משאבים-ניהול עצמי•

ראיה מערכתית-מושגים פדגוגיים שכדאי להכיר-מושג בקלות •

לומדים בביטחון–אתרים פדגוגיים מעניינים •

בנייםמנהיגות -שאלות לעליית מדרגה•



פתח דבר
שותפים יקרים  

...  המציאות החדשה מציבה בפני כל אחד מאתנו אתגרים רבים בניהול שגרה ייחודית של לימודים מרחוק עם צורך ורצון ללב קרוב

לכל מוסד בהתאמה והסגנון המתאים לו תוך –משקיעים רבות בקידום הניהול ויכולת הלמידה של בתי הספר ח"בממובכוחות משותפים אנו '  בעזרת ה
.נתינת מרחב אוטונומי רחב למנהלים ולצוותי ההוראה לצד עמידה בסטנדרטים המקצועיים הנדרשים 

י משרד החינוך עבור רכישת הצטיידות ציוד מתוקשב  "זכו בתקצוב מכובד ביותר של עשרות אלפי שקלים שיינתנו עח"ממבתי ספר 42בסיפוק רב נציין כי 
.לבתי הספר ויסייעו לקידום הלמידה 

ממשיכה בייתר שאת ובייתר עוז גם  ח"במממוכיחים כי עבודת החינוך הקדושה והמקצועית , המפגשים הרבים בפורומים השונים דרך הזום ושיחות הטלפון
יעיד על כך המבצע .  בלמידה מרחוק  ובקשר האישי והרגשי הנשמר בין המורים לתלמידים–בתקופה זו והיא מניבה פירות חינוכיים רבים ומשמעותיים 

במגוון סרטונים  ,במהלכו מאות רבות של תלמידים ותלמידות הביעו את הוקרתם ותודתם למורים והמורות שלהם , המדהים שקיימנו בערב יום הכיפורים
.ותמונות מושקעים ומרגשים ביותר

ראו פרטים  –י טובי המנחות של המחוז בייעוץ החינוכי "לסדרת הרצאות מרתקות ומחכימות עח"הממאנו שמחים ביותר  להזמין את אימהות ילדי וילדות 
.בהמשך הירחון

.דשמיאוסיעתאאשר חוזרים לשגרת לימודים ונאחל כי נזכה בקרוב לחזור לשגרה גם בבתי הספר מתוך בריאות איתנה ח"הממנקבל בברכה את ילדי גני 

בברכת חודש טוב ומבורך

ח"הממצוות מפקחי 



רק את כל  , לא את השכל של התלמיד בלבד אנו מחפשים עתה

את הרוח והנשמה של הילד הישראלי אנו  , את הנפש, התלמיד

ר "האדמו, חובת התלמידים)מחפשים לקשרן באלוקי ישראל 

(ד"הימפיאסצנא

צריך להקדים ולשפוך עליו  , אם רוצים להשפיע על התלמיד

(הרב יצחק אייזיק שר)דליים של אהבת נפש 

ל"אימרה חינוכית של חז-אימרה שיש בה אמירה



ה"ב

מבחני קבלה לתכניות ייחודיות לתלמידים מחוננים  

א"בתשפומצטיינים 
מידע חשוב בנושא ביצוע מבחני קבלה לתכניות ייחודיות לתלמידים מחוננים 

נבקשכם להעביר את המידע לידיעת  (. חינוך יסודי) א"בתשפומצטיינים 

ל בנושא ביצוע מבחני  "חוזר מנכ.  ס"המפקחים הכוללים ודרכם למנהלי בתיה

ומכתב למנהל  א"בתשפקבלה לתכניות ייחודיות לתלמידים מחוננים ומצטיינים 

.  מפורסם בדף המידע בפורטל מוסדות חינוך

https://mosdot.education.gov.il/students/gifted/find   נפתחה

ניתן  . 'שלב א-ההרשמה להדרכה מקוונת בנושא מבחן סינון מחוננים ומצטיינים 

יש לעקוב אחר פרסום   .https://lp.vp4.me/m9sa:להירשם בקישור הבא

המידעון ונוסחי המכתבים להורים בדף המידע בפורטל מוסדות חינוך במהלך 

ב בחשוון  "תתקבלנה רק עד יום שישי יהבקשות.טובהחג שמח ושנה . חודש ספטמבר

.  בקשה שתוגש לאחר מועד קיום הוועדה לא תתקבל ואף תידחה-30.10.2020, א"תשפ

ח"הממעדכונים חשובים למנהלי -מעודכן ועכשיו

https://mosdot.education.gov.il/students/gifted/find
https://lp.vp4.me/m9sa




אנחנו ממשיכים בתהליך הכשרת בעלי תפקידים  , גם בתקופה מאתגרת זו

.בתחום חברה ונוער

קורסים להכשרת רכזי ורכזות טיולים  ב שני קבצים ובהם פרטים על שני"מצ

.מוכר לגמול ולגמול השתלמות, שעות60הכולל ספרייםבית 

הכשרה זו היא תנאי למלא תפקיד של רכז טיולים בית ספרי המוגדר בחוזר 

.ל בנושא טיולים"מנכ

הקורס בנוי בהתאם למגבלות הנדרשות מתהליכי הכשרה של צוותי הוראה  

.משרד הבריאות והנחיות משרד החינוךובהתאם להנחיות התו הסגול של 

.יידעו את מנהלי מוסדות החינוך שתחת פיקוחכם כדי שירשמו בהקדם, אנא

ואנחנו יצרנו  , ברצוננו להדגיש שזהו המתווה שהמשרד מוביל בעת הזו

נחזור ובמקביל במידה וישתנו ההנחיות , התאמות נדרשות לקורסים אלו

.למודל של הכשרה פנים מול פנים

פיתרוןננסה לתת , לאלה שלא מעוניינים להשתלב בקורס במסגרת זום

.בהמשך בתיאום עם אגף השתלמויות והכשרות

על כל מוסד חינוכי להגיש תכנית טיולים בית ספרית באתר תכניות  , להזכירכם

.ומינוי רכז טיולים מוכשר,קישור-טיולים 

.נשמח לעמוד לרשותכם בכל שאלה והבהרה

!בריאות איתנה ובשורות טובות, בברכת חורף בריא

ועדת טיולים מחוזית

א לרכזי  "יום ריענון ראשון בשנת תשפ

טיולים גברים

בעקבות מגבלות הקורונה והאיסור על קיום 

התקיים בתחילת החודש יום  , מפגשים פיזיים

,  הריענון הראשון לרכזי טיולים גברים

.במתכונת של למידה מרחוק

יום הריענון התקיים בהובלתו של מר מאיר  

ר ועדת הטיולים  "מנהל חברה ונוער ויואסרף

מפקחת  בליצקיאורלי ' ובארגונה של הגב

השתתפו  . ומרכזת ועדת הטיוליםרשותית

שקבלו  , רכזי טיולים מכל רחבי הארץ86

הנחיות מעודכנות לבטיחות בטיולים על פי 

מנהל  , מתווה הקורונה מפיו של רמי ספיר

שמעו על נושא  , אגף ביטחון ובטיחות

ההנגשה בטיולים מהמפקח האחראי מר  

והשתתפו בדיונים וסדנאות  , אהרון בלוקה

למידה בנושא רכז הטיולים כמוביל  

עם מדריך חברה ונוער שהוביל את ס "בביה

. רוכברגרמר שניאור , הכנס

טיולים

https://tiyulim.azurewebsites.net/


ח"ממ: "בית הספר 
נוף הגליל'' אומץ

גולן עקיבא בן דוד: מנהל
גולדרינגיוסף : מפקחת

'ח-'א: שכבות גיל

עץ "ח"מממנהלת  
בנות " חיים

'  ברחובות הגב
שרינה שכטר  

במפגש מנהלים עם 
שר החינוך מר יואב 

ל "ומנכגאלנט
משרד החינוך מר 

. עמית אדרי
שרינה יצגה את 

בחן רב ח"הממ
.ובמקצועיות רבה



Coming soon

.....בקרוב
עם שותפים חשובים  ח"הממשיתוף פעולה של 

להקמת מערך לימודי השלמה והעשרת מקצועות  
.צ"היסוד באמצעות לימודים מקוונים אחה

....פרטים בהמשך



ח"המממהנעשה במוסדות -למעשהחשבה"ממ





בנות ברחובות עבר תהליך של בחירת " עץ חיים"ח"הממס "ביה
. לבית הספר ובחר את הנושא של הפדגוגיה המשחקיתיחודיות
.  המציאותמחוייבלמידה הוא -בהוראההמישחוקשילוב 

מחקרים מורים שככל שאתה נהנה יותר מהדרך הלמידה היא 
-אם ממשחקים את ההוראה, אין ספק. הרבה יותר משמעותית

. נהנים מאוד מהדרך, למידה
כאשר יש בעיה גדולה של מוטיבציה ללמידה אצל רבים , בימינו אנו

שבמישחוקעוד מה,מצויןהלמידה נותן מענה מישחוק, מתלמידינו
.  21-תפקודי הלומד במאה ה6-יש מענה ל

בית הספר ניגש לקול קורא להצטרפות למעבדה לפיתוח  
צעד נוסף  המשחוקהפדגוגיה המשחקית כדי לקחת את נושא 

מועיל ומהנה נבחן והתקבל , מיטבילמשחוקקדימה ולהוות מודל 
!!!לתכנית

עץ  ח"ממ: בית הספר 
חיים רחובות

שרינה שכטר: מנהלת
טורץחוה : מפקחת

'ב-'א: שכבות גיל



בנים ובנות" נצח ישראל"ח"ממס "בשמחת בית השואבה וירטואלית יחד עם תלמידי ביהרזאליהונתן 

נצח  ח"ממ: בית הספר 
ישראל בית שמש

אילה כי טוב:  מנהלים
שאול מילר

נח  , כהןפייגי: מפקחים
ליפשיץ



"אור אבנר"ח"בממ' מועדים לקריאה'מבצע 
שיתוף פעולה בין רכזת שפה לרכזת חברתית כל התלמידים  

י ההורים בהפתעה  "שנמצאו קוראים במשך היום צולמו ע
.  ושלחו למורה

המורים הקרינו במהלך שיעורי הזום את תמונו התלמידים ויצרו  
.נעימה בלמידהוחויהחיבור אישי של התלמידים 

בשלב שני התלמידים הוסיפו משימות קריאה לספרים שקראו 
.  ושוב צולמו במפתיע

.מהתמונות הוכן קליפ מסכם שהוקרן בזום לאחר החג
שוברים  , לתלמידים המתמידים חולקו מגון פרסים בניהם

לקניית  ₪ 100הגרלה על שוברי קניה בסך , לקופיקסאישיים 
ספרים ועוד

אור  ח"ממ: בית הספר 
יםקריתאבנר 

אלכסנדרהחודוש: מנהלת
טאוברריקי : מפקחת

''ו-'א: שכבות גיל



ד בנות ערד  "אור מנחם  חבח"הממס "בביה
.  היציאה לסגר אופיינה בהיערכות מקדימה

אתר בית ספרי שמאגד בתוכו את הלמידה לכל 
תיאום בין שעות השיעורים המקוונים  , הכיתות

מתוך התחשבות באחיות בבית הספר  
ליכולת של התלמידות להשתתף  ותרם,עודכן

בשיעורים ולבצע את המשימות ולשלווה של  
ההורים שלא צריכים לנוע בין אמצעי תקשורת 

.שונים
המיטבית ומתן כלים למורות  הפדגויהיחד עם 

י חיבור לערכים "התחזק הקשר עם התלמידות ע
.  חגיגיים בזוםבמיפגשיםושמחה בקיום המצוות 

.  התקיים ערב הפרשת חלה לכיתות הגבוהות
..תחרות סוכות ועוד,התוועדות ערב יום כיפור 

. טדבמיתווההכנת סרטונים -הפרויקט החדש 
התלמידות מקבלות הדרכה לצילום הסרטון 

ויוצרות סרטוני הרצאות בנושאים מגוונים ויחד עם 
זאת קונות לעצמן כלים פדגוגיים וכישורי שפה  

.ודיבור

אור  ח"ממ: "בית הספר 
מנחם ערד

חנה מנדלסון: מנהלת
אתי בינדר: מפקחת

'ח-'א: שכבות גיל



ח"ממבתלמוד תורה 
זכו לסיים " בראשית"

את השנה בכרם 
ענבים בחוות בבציר

.הנמורה
שנזכה לשוב בשנה  

החדשה בריאים 
. חדשים ושמחי לב

ח"ממ: "בית הספר 
בראשית בנים מרום גליל

ליאת שמואלי: מנהלת
יוסף פוליטי: מפקח

'ה-'א: שכבות גיל



חלוקת ערכות למידה מרחוק למורות ולתלמידות עם לוח  
. מכתבי חום ואהבה מהמחנכות ותשורות שנה טובה,מבצע 

.התלמידות קבלו מערכות אישיות וכן צוות המורות

בית  ח"ממ: בית הספר 
יעקב ולאה אור הגנוז

גנזבורגאלישבע : מנהלת
טאוברריקי : מפקחת

'ח-'א: שכבות גיל



צמיחה, אוירה , השראה-ח"הממגני 
רמות '' פטל: "ח"ממגן 

ירושלים
דבורי גודמן: גננת
קופשיץפרידה : מפקחת

3-4: שכבות גיל

רמותח"ממ" פטל"גן 
בעקבות המצב והיציאה  

לבידוד ולסגר הלמידה על  
השנה  החגים המיוחדים 

....התבצעה מרחוק
הגננות הכינו לילדים ערכה  

מלאה לחגים כדי שיכירו  
וירגישו את החג גם אם הם 

.ממרחק
י'עהנגשת נושא הכפרות 

שליחת ממתקים בצורתם  
ואפילו יצירה לסוכות ודגל  
לשמחת תורה שנשלח לכל 

.ילד לבית טרם החג
.פערי אייזןהמסורהלסייעתתודה



בארי ח"ממ: "בית הספר 
בשדה רחובות

שלומי אלבז: מנהל
שי קלדרון: מפקח

'ד-'א: שכבות גיל

ח"הממעשיה קהילתית במוסדות -עם הפנים לקהילה



שלהבות בחלוקת ארבעת ח"ממ
ס"המינים לתלמידי ביה

ח"ממ: "בית הספר 
שלהבות גדרה

קרניאלחני : מנהלת
אתי בינדר: מפקחת

'ה-'א: שכבות גיל



הפרשת חלב בית ספרית בזום ממח ערד

אור  ח"ממ: "בית הספר 
מנחם ערד

חנה מנדלסון: מנהלת
אתי בינדר: מפקחת

'ח-'א: שכבות גיל



ספרייםניהול המשאבים הבית -ניהול עצמי

צוות ניהול עצמי מחוז מרכז*



מושגים פדגוגיים שכדאי להכיר-מושג בקלות 
ראייה מערכתית

!?האמנם. הזאת יתפקד טוב" במכונה"מה שחשוב הוא שכל חלק .רצוי להימנע מקונפליקטים". שקט תעשייתי"בית ספר צריך לשמור על הרמוניה ו-

.ופיתוח אסטרטגיות לפעולה ולהובלת שינוי בתוכה, לעיתים סותרים, המורכבת מאלמנטים רביםהיכולת להתבוננות בסביבהראיה וחשיבה מערכתית הינה

;קונפליקטים נתפסים כמאפיין טבעי של ארגון דינמי וכהזדמנות להוביל שינוי

,  תרבותיים, היבטים חברתיים: הוא רואה את מכלול ההיבטים המרכיבים את המערכת ואת הזיקות ההדדיות בין היבטים אלה. לצוות בית הספר יש תפיסה מערכתיתכאשר

פועל בתוך סביבה ומקיים יחסי גומלין עם  ; מבנים, שכבות, כיתות, בית הספר כארגון הוא שילוב של פרטים; פוליטיים, טכנולוגיים, כלכליים, פיסיים, פדגוגיים, רגשיים, ערכיים

;סביבה זו

.  דפוסי עבודה, שפה, נורמות, ערכים, הנחות יסוד: בית הספר מנתח את תחומי החוזק ואת החולשות שלו כמערכת בהקשר של יכולתו לפתח תרבות של ניהול עצמי✓

.בעקבות הניתוח המנהל וצוותו יובילו לשינוי ולעליית מדרגה

;המשימות נגזרות מהמטרות: המכוונות היא למטרות הבית ספריות בשונה ממכוונות למשימות נפרדות✓

זמן , שעות, תקציב:שחלקם גלויים וחלקם קיימים באופן פוטנציאלי וביכולתו של הצוות לממשם, ניהול המשאבים מתייחס לכלל סוגי המשאבים הקיימים בבית הספר✓

.'מוטיבציה וכד, אנרגיה, מומחיות, חכמה, ניסיון, ציוד, מבנה, (התנדבות)בלתי מתוקצב 

;אפשרויות לאיגום וניוד משאבים מזוהות וממומשות✓

בהרכבתם של צוותי המשימה יש מכוונות לייצוג ההיבטים השונים המרכיבים  . היא חלק מתרבות בית הספר( תחומיםוחוציהיררכיה חוציחלקם )עבודה בצוותי משימה ✓

;את בית הספר וליצירת שיח ביניהם

;(שילוב של מטרות שונות)שיקול הדעת וההחלטות הם אינטגרטיביים ( לטווח ארוך ובהקשר של תכנית עבודה שנתית)בתהליך התכנון ✓

.היבטים נסתרים מהעין, מי שותף ומי לא שותף, דרכי עבודה, בתהליכי ניתוח הצלחות וכשלים מתקיימת בחינת עומק של תהליכים✓



בעלי תפקידים-מנהיגות ביניים-מדרגהלעלייתשאלות

בעלי תפקידים-מנהיגות ביניים 

?איך ניתן למדוד זאת? בתפקידםאפקטיבים, רכזים שנבחרו/ האם בעלי התפקידים▪
?מסייעים להוריד עומס ניהולי מהמנהל, רכזים שנבחרו/ האם בעלי התפקידים▪
?האם יש שינוי בתקופת הלמידה מרחוק? מה הגדרת התפקיד שהמנהל מצפה מבעלי התפקידים שלו▪
?האם הוא מודע להם מראש? מהם מדדי ההצלחה של בעל התפקיד▪
?התוכניתישוםאיך עוקבים אחר ? עבודהתוכניותהאם בעלי התפקידים הגישו ▪
?איך מתבצע בלמידה מרחוק? שבהם המנהל נפגש עם בעל התפקיד ובעל התפקיד נפגש עם הצוות שלוסדירויותהאם יש ▪
?האם בעלי התפקידים משתלמים בתחום אחריותם▪
?האם הרכזים שותפים בהובלת מהלכים משמעותיים בבית הספר▪

שאלות לעליית מדרגה גם בלמידה מרחוק

?ת במערך הלמידה מרחוק/באיזה אופן מנהיגות הביניים מסייעת למנהל✔
?הלמידה מרחוקיעולת יצר לצורך /איזו חלוקת אחריות מחודשת המנהל✔
?(תחומי עניין/ נקודת חוזק/ פ מרחבים "ע)כיצד באה לידי ביטוי חלוקת התפקידים של מנהיגות הביניים בזמני למידה מרחוק ✔
?כיצד המנהל מאציל אחריות וסמכות לבעל התפקיד לבצע את התפקיד מול שאר המורים✔
?איך המנהל מציב רף ציפיות איכותי וגבוה מבעלי התפקידים✔
?איך קובעים את מדדי ההצלחה של כל בעל תפקיד✔
?כיצד הרכז הפדגוגי ורכז ההשתלבות מסייעים לקדם את הפדגוגיה✔



לומדים בביטחון

אתר לומדים בביטחון מציג את התכנית הפדגוגית והמתווים התפעוליים  
.לניהול מערכת החינוך בשגרת הקורונה

,  תכניות למידה,האתר מציג בין היתר פירוט בנוגע להערכה פנימית 
..וקהילה ועודשותפיות, מענים רגשיים

https://covid.education.gov.il/%D7%99%D7%A1%D7%95%D7%
93%D7%99:%D7%A9%D7%A2%D7%A8#school

לומדים בביטחון-אתרים פדגוגיים מעניינים

https://covid.education.gov.il/%D7%99%D7%A1%D7%95%D7%93%D7%99:%D7%A9%D7%A2%D7%A8#school


איחולי רפואה שלמה לכל  
החולים והמבודדים במשפחת  

ח"הממ

איחולים


