
משרד החינוך

המחוז החרדי



הדלקת הניצוץ היהודי-חודש כסלו



ח"לממפרויקטים ייחודיים 

.תחומיםבמגווןח"לממייחודייםפרויקטיםלדרךיוצאיםבקרוב,בקרוב

.....להפתעותצפו

...הקרוביםבימיםנוספיםפרטים



ח"ממפורום רבני קהילות 

ח"ממרבני קהילות פורוםיתקיים ה"בעז

,(13/01/2019)ט "בשבט תשע' ביום ראשון ז

15:30-14:00בין השעות 

חדר ישיבות אריאל, 2קומה ', כניסה א, במשרד החינוך

' תחיאלמליחרות ' הגב, מ מנהל המחוז"בהשתתפות מ

ח"הממומפקחי 

(לא למנהלים)ההזמנה מיועדת לרבנים *** 



'המורה כיזם חינוכי'השתלמות למורים בנושא 

אשר תעסוק  השתלמות ופיתוח מקצועי לצוותי מורים חרדיים השניהבשעה טובה ומוצלחת יוצאת לדרך בפעם 

.בתחום היזמות וחדשנות

מה מניע אותי ליזום  , מי אני היזם, גיבוש זהות היזם, ידע וכלים שונים החל מחשיבה חדשנית ויצירתיתתתןההשתלמות 

.איך אקדם יוזמות,וליצור

גיבוש ואיתור  , יזמות חינוכית וקהילתית, חשיבה מהרעיון אל המוצר, איתור צרכים:מהי יוזמה: פרק שני יעסוק בתחום התוצר

.צרכי קהילה חינוכית

.שיווק היוזמה והפצתו לקהל הרחב, החלק השלישי יעסוק בארגון המוצר בהתאם לצרכי הלקוח

.בהגשת יוזמות במסלולים השונים הקיימים במשרד החינוך ובמחוז" נחשונים"המשתתפים בהשתלמות יהיו בעלי ידע להיות 

...מיקום ההשתלמות יפורסם בהמשך

:להלן תארכי המפגשים

16/12/2018טבת ' יום ראשון ח

30/12/2018ב טבת "יום ראשון כ

22/1/2019ז שבט "יום שלישי ט

19/2/2019' ד אדר א"יום שלישי י

10/3/2019' אדר ב' יום ראשון ג

26/3/2019' ט אדר ב"יום שלישי י



'המורה כיזם חינוכי'השתלמות למורים בנושא 

https://goo.gl/forms/cgGa6gm6saau7Jrn2
https://goo.gl/forms/cgGa6gm6saau7Jrn2


'ניהול עצמי'מנהל בית ספר בתכנית 

-(ה שהתקדמת/ה מרגיש/יד כל הגד שאתסמן לעצמך )ס בניהול העצמי "הציפיות ממנהל בי

.נציגי התלמידים ונציגי ההורים, העובדים, בשיתוף עם צוות ההוראהחזון ויעדים,מנהל יגבש תפישה חינוכית● 

יבנה מערך ארגוני שיבטא את התפיסה הניהולית ויכלול מסגרות  , (ביזורית)משתפת ומאצילהתפיסה ניהוליתמנהל יגבש●

.מנגנוני משוב והערכהכולל, שיתוף בקבלת החלטותלתהליכי

תכנית העבודה תיכתב על בסיס . היעדים בהלימה ליעדי בית הספרתכנית עבודה מקושרת תקציבמנהל יבנה בשיתוף הצוות● 

.תשקף את סדרי העדיפויות שהגדיר בית הספר, נתוני הערכה

.לנתח ולעבד את הנתונים באופן שיצביעו על כיווני פעולה אפשריים, איסוף נתוניםס להבנות מערך שיטתי ל"על ביה●

לצורך הצגת תכנית העבודה מקושרת התקציב ואופן התפתחותהועדה מלווה בית ספריתפעמיים בשנה/מנהל יכנס פעם● 

.יבצע ניתוחים ומעקבים בהתאם לנדרש, משק כספים סגורמנהל ינהל תקציב●

.המוענקים לבית הספר בתחום הפדגוגי ובתחום הכלכלימרחבי הגמישותמנהל ינצל באופן מושכל את● 

ניהול  הכולל, ס“במסגרת ניהול אוטונומי של ביההתקשרויות ולקבלת שירותיםמנהל יכיר ויישם נהלים ופרוצדורות הקשורות ל● 

.נוהלי רכישה ומכרזים, חשבונות מסודר

ס ויבנה מסגרות למידה “פנים בית ספרי בהתאם לצרכים ולמאפיינים של צוות ביהמערך למידה ופיתוח מקצועימנהל יבנה● 

.מגוונות

יצור שותפויות ברמה המקומית ויזהה מקורות  , שותפים פוטנציאליםיזהה, המשתפת הוריםמנהל יבנה קהילה בית ספרית● 

.להגדלת התקציב הבית ספרי

.נשמח לסייע בכל עניין הקשור לניהול העצמי

052-8308134: 'ממונה ניהול עצמי ומרום בטל, קושלבסקיניתן לפנות ליעקב 



(29/11/2018)ט "א בכסלו תשע"כ-יום המורה

.ג בכסלו"מצוין בתאריך כיום המורה 

(.29/11/2018)ט "א בכסלו תשע"השנה יצוין יום המורה בכ

לגננות ולגננים על עבודתם בחינוך דור העתיד והצדעה לכל העוסקים והעוסקות  , זהו יום הוקרה והערכה למורות ולמורים

.במלאכת ההוראה

מטרת יום המורה היא להביע את ההערכה והוקרת התודה שרוחש הציבור למוריו ומורותיו מתוך הבנה כי הם המפתח  

לצד אנשי רוח ונבחרי ציבור אשר  , יום המורה הוא תוצר של שותפות הארגונים והגופים החינוכיים המובילים בישראל. להצלחה

במסגרת  . ן על המסירות והעבודה מלאת המשמעות/ביקשו לשים את המורות והמורים במרכז השיח הציבורי ולהודות להם

בתקשורת וכן בכנסת ישראל ובמשרדי הממשלה  , ברשויות המקומיות, אירועי יום המורה משולבת פעילות ענפה בבתי הספר

.השונים

אשר ברצונם  , ל"בציון כתובת דוא, לשלוח שם של מורה מצטייןח"הממהצעה למנהלי ומנהלות *** 

מיוחדת אישית לאותו  , מעוצבת, בכדי שהנהלת המחוז תשלח ברכה חמה, להוקיר ולהעריך במיוחד

.מורה



הכרת טובה למורים-יום המורה



בביקור אצל  , חולון, ד בני מנחם"חבח"ממת "תלמידי ת

הרב יצחק יוסףצ"והראשלהרב הראשי 

בני'ד"חבח"ממת"בת'ח'זכיתותתלמידי

,שמעונייהושע'הרבניהול,חולון',מנחם

הרבצ"והראשלהראשיהרבאצלבביקור

יוסףיצחק



בפעילות לקראת  , נצר חזני, "חיי שרה"ח"ממבית הספר 

הסיגדחג 

,"שרהחיי"ח"ממהספרבבית

פעילותנערכה,חזנינצר

'גבשלמרתקתושיחה

הננימקהילת,הדראיגאולה

הספרביתלתלמידות,גתבקרית

.הסיגדחגלקראת

'חדשאור'חינוךביתתלמידות

ודוגמהמרתקתשיחההרוויחו

.לארץבעליהנפשלמסירות



סיטריןח"ממס "זהירות בדרכים בבי-שבוע בטיחות

זהירות  -פעילות במסגרת שבוע בטיחות

ד  "חבח"ממבבית ספר שצוין בארץ בדרכים 

סיגלית  ' בניהול הגב, בישוב בית צבי, בנותסטרין

.אורלי קלמן

.ב"כל תלמידה קבלה ערכת זה

אב לתלמידה בבית ספר הגיע והרצה על נושא הגשת 

-והדגים באמצעות כלי רכב ההצלה, עזרה ראשונה

.האמבולנס



זהירות  -ד טבריה במסגרת שבוע בטיחות"חבח"ממ

בדרכים

,  ד טבריה בנים"חבח"ממבבית ספר שצוין בארץ זהירות בדרכים -פעילות במסגרת שבוע בטיחות

.עמרי בן עקיבא' בניהול הר

"ונשמרתם מאוד לנפשותיכם"לאור הציווי 

במהלך הפעילות הכבאים'אמיתייםכבאים 'ד טבריה לראשונה עם "ת חב"נפגשו תלמידי ת

הובהרו המעלות אך גם . 'הסבירו לתלמידים מהם כוחות ההצלה בכלל ומכבי אש בפרט אשר עוסקים גם בחילוץ וכד

ו"הוסבר על חשיבות ההימנעות מהתעסקות בחומרי תבערה ודרכי פעולה במצב של דליקה ח, הסכנות הטמונות באש

.בסוף ההרצאה ניתן מענה על שאלות התלמידים

.י קצף ואף נתנו להם להשתעשע עם הקצף והזרנוק"צוות הכיבוי הדגים לתלמידים כיצד מכבים אש ע

.המפגש היה חיוני ומעורר תשומת לב לנושא בטיחות בכלל סביב נושא האש בפרט ואף כלל חוויה מהנה ומשמעותית



זהירות בדרכים-ד טבריה במסגרת שבוע בטיחות"חבח"ממ



בנות ירושלים בהליכה לרגל יום ההליכה  ח"ממס "ביה

הבינלאומי

בנות'ח"ממס"ביהתלמידות

התלמידותכללעםבהליכה'ירושלים

.הבינלאומיההליכהיוםלרגל



ב"שלהבות גדרה בפעילות בנושא זהח"ממבית הספר 

ח"ממהספרבית

בפעילותגדרה'שלהבות'

.ב"זהבנושא



,מפקחי המחוז החרדי

משרד החינוך


