
למעשהשבהח"ממ
פ"כסלו תש

למעשהשבהח"ממ
ח"ממירחון 



משרד החינוך המחוז החרדי
, מדריכי, מנהלי, מפקחי

ח"המממורות וגננות , מורים
משתתפים בצערה של מנהלת המחוז 

'שתחיאלמליחהגברת רות 
ל"במות אביה הרב עמרם ביטון ז

."מן השמים תנוחמו"בברכת 



ל"חינוכית של חזאימרה–אמירהבהשישאימרה

ח"הממחשובים למנהלי עידכונים-מעודכן ועכשיו

שפה ומתמטיקה-מדידה והערכה

ח"המממהנעשה במוסדות -למעשהחשבה"ממ

ח"הממעשיה קהילתית במוסדות -הלקהיל הפניםעם

תזכורות-ניהול עצמי

ח"הממיוזמות חינוכיות ופדגוגיות במוסדות -יוזמה בחינוך

תיכנוניתחשיבה -מושגים פדגוגיים שכדאי להכיר-מושג בקלות 

" גדוליםקטניםכלים " -מענייניםפדגוגייםאתרים

מנהיגות בינים בעלי תפקידים-מדרגהלעלייתשאלות

!בשמחותרק

מה
בירחון



ל"מדברי חז
אמירהבהשישאימרה

יַעלַלַנַערֲחֹנְך יַגםַדְרּכֹופִּ יןּכִּ ָנהָיסּורלֹאַיְזקִּ מֶּ (וב""כמשלי) .מִּ

, חדשמוחםיש-בדעותבין,אחרלעניןמטבעומסוגלאדםכלכי "דרכופ"עהחינוך"שיהיהמצוה

שמוכןיש ,במעשיםובין ,בושנמצאההכנהכפיללמדםוצריך. מחודדבלתיישרששכלםויש

שמשתדלמהולפי ,התשוקהלפיערנביוכרוזהלבקאותהויקבלמיוחדתולמדהמיוחדלאומנות

 ,אליהמוכןשהואמהאלבושישהרושמיםולפידרכולפי.לחנכוצריךמיוחדדברבאיזהבעצמו

(ם"מלבי)טבעוזולתשהואמהאליחנכהואםכןלא ,"יזקיןכיגםממנהיסורלא"שאז

עלואותם'וכומדותיו ,דעתו ,טבעוכפיונערנערבכלהואתלוי ,החינוךהואשווההנעריםבכללא

לא ,תלויהדברבמתחנךאםכי ,יכירלבדודעתועצמואתרקאםלמחנךלודיולאלהכירהמחנך

 ,ויפעלישמש ,יאחזהתלמידוכחיבדעתגםרק ,ויורהיצוה ,ויפעלישמשבלבדעצמווכחיבדעתו

לנורמזוזה .'וכומדות ,רצון ,בטבעממנוהשונהאחרלתלמידויחנךיצוהלזהויחנךשיצוהמהולא

)התלמידיםובתח)ד ואחאחדכלשלדרכופיעל ,"דרכופיעללנערחנוך"המלךשלמה



ועכשיוכאן-מעוד
ח"הממי למנהלחשוביםעידכונים

המלצה
מנהל שמעוניין לקבל הרצאת פקח טיולים  

מוזמן לפנות למייל חברה  , (שעה וחצי)
ונוער

hevra.noar.haredi@education.gov.il
הרצאה זו חשובה ומומלצת למען שיתוף  

חדר המורים והעמקת השיח הנכון בנושא  
.הטיולים

ניתן לתאם השתלמויות או להירשם  
חברה  מינהללהשתלמויות קיימות באתר 

. ונוער מחוז חרדי

:פ"ל תש"היערכות בית הספר לנושא הטיולים בשנה

:נא בדקו שהתבצע

מינוי רכז טיולים בית ספרי.1

ה לעבור  /ה עליו/ה לתפקידו/ת הטיולים לא הוסמך/במידה ורכז.2
שעות60בהיקף " הכשרת רכזי טיולים"קורס 

בכל טיול יש למנות אחראי  -הכשרת אחראי טיולים בבית הספר.3
.  ס שעבר הכשרה לתפקיד אחראי טיול"טיול מצוות ההוראה של ביה

.יש לרענן נהלים אחת לשנתיים

ס וועדת  "להגיש תכנית טיולים לאישור המפקח הכולל של ביה.4
". טיוליםתוכניתהגשת "הטיולים המחוזית באתר 

לרכזי טיולים ותיקיםרענון

גברים
11/12/19פ "ג כסלו תש"י
12/02/20פ "ז שבט תש"י

נשים
4/12/19פ "כסלו תש' ו
19/02/20פ "ד שבט תש"כ



,מנהלות ומנהלים יקרים
19/12/19א בכסלו "ביום חמישי כה"בעזמוזמנים להרים את הכתר לקראת יום המורה שיחול 

במחוז החרדיח"הממיום המורה של -" כתר שם טוב"בפרוייקט

למורים ולגננות על עבודת הקודש בחינוך דור העתיד והצדעה לכל העוסקים והעוסקות  , יום המביע הוקרה והערכה למורות

.במלאכת ההוראה

,כאן אנו מגייסים אתכם המנהלים

.פעלםמורה אותם הם רוצים להוקיר באופן מיוחד על /ס יבחר את המורה "ביהצוותנבקש כי בכל מוסד 

. כפעיל בתחום החברתיקהילתיות או / מנהיגות / המורה שיבחר על סמך קידום פדגוגיה איכותית 

. 11/12/19ג בכסלו "את הבחירה ולשלוח את הפרטים למפקח הכולל  עד לתאריך ייש לנמק 

.תעודות הוקרה מטעם המפקחים והנהלת המחוז ישלחו למורים שנבחרו

י ְיהּוָדה אֹוֵמר יר ְבַתְלמּוד: ַרבִּ ְגַגת ַתְלמּוד עֹוָלה ָזדֹון, ֱהֵוי ָזהִּ שִּ ְמעֹון אֹוֵמר. שֶׁ י שִּ ים ֵהם: ַרבִּ ר  , ְשלָשה ְכָתרִּ תֶׁ כֶׁ
ר ַמְלכּות תֶׁ ר ְכֻהָנה ְוכֶׁ תֶׁ ן, תֹוָרה ְוכֶׁ ר ֵשם טֹוב עֹולֶׁה ַעל ַגֵביהֶׁ תֶׁ (ג"י',דאבות ): ְוכֶׁ



מנהלות ומנהלים יקרים

"ביד ושם "הנכם מוזמנים ליום עיון 
2/1/20בטבת ' ביום חמישי הה"בעזשיתקיים 

16:15-11:30: בין השעות
דרכי הגעה וחניה

:בתוכנית

התכנסות וכיבוד קל12:00–11:30

.התפישה החינוכית בהוראת השואה–" לספר את הסיפור"12:30–12:00

–"כך כמו היום בשעת התפילה-מעולם לא היה לי עצוב כל"13:15–12:30

.הצגת פעילות המדור החרדי וערכות הלמידה

התארגנות ולקיחת אוזניות–הפסקה 13:30–13:15

.סיור בתערוכה–" הבזקי זיכרון"14:30–13:30

.יד לילד, בית הכנסת–באתר סיור 15:00–14:30

הפסקה15:30–15:00

.והמדור החרדי ביד ושםס"בתהפ בין מנהלי "שתדיון16:15–15:30

לראותכםבצפיה
ח"המממפקחי 

ה"ב

https://www.yadvashem.org/he/visiting/transportation-and-parking.html


.יוצאת לדרך' בכיתות דח"הממלכל תלמידות ' הארץ הטובה'תכנית 

בלמידה  , בתכנית תתחברנה התלמידות למעלתה וקדושתה של ארץ ישראל

ומעשירה ובחומרי למידה ייעודיים הכוללים משימת חקר בית  חוויתית

.מבצעים מאתגרים וחידה טלפונית שבועית, ספרית

תלמידות  בירושלים ובו יוכרזו הטקס סיום בסוף תהליך הלמידה יתקיים 

!הזוכה במשימהס"ביההמנצחות שצברו את מירב הנקודות ו

, מנהלות יקרות
.עקובנה אחרי ההודעות הנשלחות  אליכן

.ד שבט"י9/2/20: נא לשריין את תאריך חידון הסיום בירושלים
יכולה להתאפשר דרך  ( כיוון אחד)הסיום לטקס הנסיעה לירושלים 

".                     נעלה לירושלים"תכנית 

ח"הממבברכה מפקחות 



.בלבדכסלו' ג,1/12עד לתאריך,ה"מרכבהגשת הבקשה במערכת 

הטופס המלא  לסרוק את, להגישו לאישור המפקח הכולל', על מגישי הבקשה למלא את הפרטים בנספח א
.טופס בקשה והצהרת מנהל-(K001)ה"במרכבכטופס חובה ולשייכו

doc.פ''תשנספח א   טופס בקשת הצטרפות והצהרת מנהל \..

:יש למלא הטופס המקוון בקישור, ה"במרכבלמילוי הנספח בנוסף
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeJ6hFx4nGfMOamtUHSii_v4Aha2F-

7jindyKAl986KeDo8Bw/viewform

:שני טפסי חובה נוספיםה"במרכביש למלא 
בטופס זה ייכתב מה הסכום שהתקבל שנה  ". הפעילות הנתמכת-ח תקציב מול ביצוע"דו"–149טופס 

על פי הפירוט בטבלה שבמסמך  , רק את סכום ההצטיידותיש למלא)קודמת ומה סכום הבקשה החדשה 
(הקריטריונים

".ף"תשתכנית לקידום הישגים : "יש לציין". בקשה והנמקה"–150טופס 

.בשני הטפסים נדרשות שתי חתימות דיגיטליות
.ה"המרכביש להקפיד שתהיה הלימה של סכום המצוין בשני הטפסים ובהודעת 

בתי ספר ותיקים-קול קורא לקידום הישגים במקצועות היסודי 

../נספח א   טופס בקשת הצטרפות והצהרת מנהל תש''פ.doc
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeJ6hFx4nGfMOamtUHSii_v4Aha2F-7jindyKAl986KeDo8Bw/viewform


והערכהמדידה

:מתמטיקה
.פעמיים בשנהנשלחים'ו-'לכיתות גמהפיקוחמבחניםדגמי

.  במהלך חודש טבתהראשון מומלץ להעבירהמבחןאת

.מתוך דגמי המבחניםלתלמידיובוחר את השאלות שמתאימותכל צוות

.העבודה בעקבות המיפויתוכניתלאחר המבחן יש לעשות מיפוי ולעדכן את

.שיסייעו לכם בכך, המדריכות במתמטיקה/ המדריכים נא לתאם פגישות הדרכה עם



:עברית

.  הערכה קבועה והערכה משתנה-מודל ההערכה החדש  בתי הספר היסודיים ישתתפו בכל שנה בהערכה חיצונית משולבת 
בכל בתי הספר בארץ , הערכה תתבצע בתחילת השנה. ישתתפו בהערכה באוריינות שפה' ובכיתות ח' כלל התלמידים בכיתות ד: הערכה קבועה

. בכל שנה
מועד ההערכה יהיה ידוע מראש ותחום הדעת ודרגת הכיתה שבה . כלל בתי הספר ישתתפו אחת לשנה גם בהערכה משתנה:  הערכה משתנה

שפת  ', או ו', ה, מתמטיקה בכיתות: בתי הספר היסודיים ישתתפו באחד מתחומי הדעת. ייבחן בית הספר יימסרו לבית הספר בסמוך למועד ההערכה
.בכל הכיתותשינתנוזאת בנוסף לכלי הערכה פנים בית ספרית . 'או ו' אם בכיתות ה

:ב-הערכה בכיתות א
(המשימות10מבדק )מבדק הקריאה : כיתה א
.מבדק קריאה וכן מבדק כתיבה חדש: כיתה ב

.ה"ראמייצור קשר עם , מי שלא קיבל. ס היו אמורים לקבל את ערכות המבדקים"כל בתיה

.' ה', לכיתות בה"ראמח וכן מבחני מדף באתר , ז', ו', ד', משימות הערכה בעברית לכיתות ג
.  ובסוף השנה, למידה לאורך השנה-כסלו לצורך התאמת תהליכי ההוראה-בחודש חשון : המבדקים ייערכו פעמיים בשנה כחלק ממיפוי הכיתה

.ספרייםי המפקחת לעברית תרצה יהודה והמדריכים הבית "המשימות נשלחו ע
.מחוון וקובץ לריכוז הנתונים ולמיפוי, מבחן: כל משימה כוללת

.את ממצאי משימות ההערכה יש להזין בטבלאות אקסל לשם מיפוי הכיתה
.ספרייםרצוי להיעזר במדריכים הבית , יש להכין תכנית עבודה כיתתית לבניית תכניות העבודה, לאחר ניתוח המיפוי

.א"בתשפתכנית ההיבחנות החדשה תתחיל . ב פנימיים"בשנת הלימודים הנוכחית כל בתי הספר ייבחנו במבחני מיצ: לוח הזמנים
. ך"תורה ונ-מדגים כיצד ניתן לשלב נושאים מתכנית הלימודים בלשון במסגרת שיעור הקודש" ביד הלשון"העלון : הוראת לשון בלימודי הקודש

.לנוחותכם צורף אינדקס שיקל עליכם למצוא את העלונים לפי הנושאים הלשוניים. ניתן למצוא את העלונים באתר המחוז



למעשהחשבה"ממ
ח"הממבמוסדותחינוכיתעשיה

שיעורי חקלאות-חיבור לסביבה
.

בארי  ': בית הספר 

רחובות' בשדה

הרב שלומי אלבז: מנהל

הרב שי קלדרון: מפקח

'ה-'א: שכבות גיל

. ס מנהיג ערכי תזונה נכונה"ביה
הלמידה בשיעורי חקלאות מושתת על התנסות  

.מעשית בגינת ירק מגוונת בירקות חורף וקיץ



ר הדס כהן"מתוך פרסום שפרסמה ד
תיק חינוך מיוחד וחברת מועצהמחזיקת

ןראשון לציו

" בנות חיה"בית ספר לבנות . בקיץ הוזמנתי והיום ביקרתי וליבי התרחב
. ח"לממבית ספר צומח השייך . צ"ראשל

ושלושה חודשים מתחילת השנהלהווסדושנה ראשונה 
היישום הלכה למעשה , ויש מה לראות וללמוד מהתפיסה הפדגוגית 

שם הלומדות הן במרכז וארגון הסביבה והאמצעים  . והרעיונות היצירתיים
. משרתים את צרכי הלומדות ואת התכנים הנלמדים

אני לך  . דם של חינוך ועשייה חינוכית בעורקייך, ס"מנהלת ביה, חני אשכנזי
!!!הערכה

יישר כוח גם לך המורה אורלי מעודה מחנכת הכיתה על היותך הנחשול 
. הראשון לסמל ודוגמא למורות הבאות בעשייה ובנועם הילוכך

ממליצה בחום -מורות , מנהלות, מדריכות פדגוגיות בחינוך הרגיל והמיוחד
! ללמוד וליישם, לבקר

שלכן
הדס הכהן' דר

חברת מועצה 
תיק חינוך מיוחדמחזיקת



כנס בינלאומי אקים ישראל
תל אביב 

"עץ חיים"ח"ממשרינה שכטר מנהלת 
ס "רחובות לבנות מציגה את ביה

כבית ספר מכיל
, מ"חנבית הספר מציע כיתת 

המשולבות בכיתה  מ"חנותלמידות 
. הרגילה

'  עץ חיים': בית הספר 

בנות רחובות

שרינה שכטר: מנהלת

טורץחוה : מפקחת

'ב-'א: שכבות גיל



ב  "העולמי ארההבונדארגון 
בביקור שיזמה ראש עיריית  

עליזה בלוך  , בית שמש
"  נצח ישראל"ח"ממס "בביה

.בנות בבית שמש
ס הוצג כמודל לחזון אותו  "ביה

.מובילה ראש העיר ברשות 

נצח ':בית הספר 

בית שמש' ישראל

אילה כי טוב: מנהלת

כהןפייגי: מפקחת

'ו-'א: שכבות גיל



בית שמש מתוך תפיסה  " נצח ישראל"ס "בביההסיגדחג ציון 

.חינוכית לחשיבות החשיפה לתרבויות שונות
תערוכה המציגה את המאפיינים השונים של העדה  : בתמונות

.האתיופית
וסיפור עלייתה לארץ של המורה אפרת מקונן שתיארה את החיים  

. באתיופיה ואת הערגה והכמיהה לארץ ישראל

נצח ':בית הספר 

בית שמש' ישראל

אילה כי טוב: מנהלת

כהןפייגי: מפקחת

'ו-'א: שכבות גיל



ישיבת מורים
ונהניםמשחקיםמשחקים 

ד נער ישראל "חבח"ממ:ס"ביה
ירושלים

'בועז אהרון היו:מנהל

'חביב חודדה היו: מפקח

'ז-'א: גילשכבות

רכש ערכה לפיתוח  ' נער ישראל'ס "ביה
משחקי חשיבה מתמטית וחברתית  

.עבור התלמידים

המורים מתנסים טרם : בתמונה
ההעברה לנבחרת התלמידים שיעבירו  
את מיומנות שיפור ופיתוח הכישרונות  

.לחבריהם



לומדים בשטח
בין מטעי הזיתים והחורש  

.המזמן במרום גליל
'  בראשית'ת "חמישה ימי מסיק בת

ל העבירו לטיפול  "בכרם שקק
.ס"ביה

בראשית בנים ח"ממ:ס"ביה
מרום גליל

ליאת שמואלי:מנהלת

'יוסף פוליטי היו: מפקח

'ה-'א: גילשכבות



מדעים-אמירים
ד  "חבח"בממתופס תאוצה 

עתלית חוף הכרמל 

. חקר בנושא חומרים
פ  "התלמידים מתנסים בשטח ע

השערות  , נתונים מדויקים
.ומסקנות

ד עתלית בית צבי"חב:ס"ביה

'ערן יהודה דישון היו:מנהל

'היואליברטיעקב : מפקח

'ו-'א: גילשכבות



" עולמיתשבת חגיגת "

!םשומרי שכולםאחתשבת
.ד בחריש"חבח"ממגן 

ד חריש"חב :ח"ממגן 

'שתחיסיגל לוי :גננת

'תחישושנה וייס :תמפקח



ח"ממת"ת :הספרבית
אחינועם ירושלים

'יהושע שטרית היוהרב :מנהל
'הרב חביב חודדה היו :מפקח

'ח–' א: גילשכבות

 ,תצפיותהכוללתחוויתיתכיתתיתחוץבלמידהשבועמידימשתתפים' ד' גכיתותתלמידי
בירושליםהחקלאיתבחוהוחקרהתנסות



ח"ממת"ת: בית הספר 

גבעת זאב' תורת חסד'

'אבי הורביץ היו: מנהל

הרב חביב  : מפקח

'חודדה היו

'א: שכבות גיל

עשיה חינוכית
ת החדש בגבעת זאב"בת

' תורת חסד'ס "תלמידי ביה
.במבצע נטילת ידיים



תפארת  : "בית הספר 

אלעד" חיה

נחמי לוי: מנהלת

אתי בינדר: מפקחת

'ח-'א: שכבות גיל

פ  "במגוון קבוצות למידה ע, ה-צופה בשיעור מתמטיקה בכיתות ד, אתי בינדר, ס"מפקחת ביה
"השיטה הדבוראית"



פורום מנהלות תש״פ

mixer park חללי עבודה משותפים
תל אביב

בסימן קהילה לומדת 
מנהלות עוסקות ביוזמה פדגוגית  
שאותה הן מובילות משלב ניסוח  

.  השאלה והעמקה עד לתצוגת תוצר
.  בעזרת מתודות שונות להיוועצות

בהנחיית מתודיקה
כהן ואתי  פייגיובהובלת המפקחות 

.בינדר 



השתלמות בנושא מחשוב ותקשוב למנהלים חדשים

מנהלות ומנהלי בתי  
הספר מודים למרכז 

חרדי  ה"פסג
ירושלים
רבקה ' ולמנהלת הגב
קמינצקי

.על האירוח המכובד



שתופי פעולה 
השירות פסיכולוגי חינוכי 

ועריית נתיבות
בהטמעת יישום חוק

.הכלה והשתלבות-זכאות ואפיון



שבת משפחתית בערד
זו כבר השנה השלישית 

ההורים ובני , שהתלמידות
המשפחה מתכנסים יחד לקירוב 

.לבבות  בסעודת ליל שבת
דברי תורה  , כולם שותפים להכנה

.ההגשה והפעילות
תחושת השייכות לקהילת בית 

!הספר מורגשת

אור מנחם  ח"ממ :הספרבית
ערד
'שתחיחני מנדלסון :לתמנה

'שתחיאתי בינדר  :מפקח
'ח–' א: גילשכבות

לקהילההפניםעם
ח"מהמבמוסדותקהילתיתעשיה



ראשון לציון ח"ממ :הספרבית
'שתחיחני אשכנזי :לתמנה

'שתחיטורץחוה  :מפקח
'א: גילשכבות

חשוון יום  ' ערב לימוד אבות ובנות  לרגל כ
ב"מהורשר "הולדת את אדמו

חוב גמור על ההורים להקדיש חצי  "
שעה מדי יום למחשבה על חינוך  

"הילדים
.מליובאוויטשר שלום בער "האדמו

.



"מסר לחיים"
מעייני הישועה יצאו  ח"בממ

.בפרויקט שנתי מסר לחיים
המוצגים שפותחו יחד עם המורים  

צילום  , פ בשיעורי אומנות "בשת
,  מלווים את המבקרים ' שפה וכו

שמוזמנים להתרשם ולכתוב על 
.התובנות בפנקסים המצורפים

מעייני  ח"ממ :הספרבית
.הישועה

טובה אופנהיימר  :לתמנה
'שתחי
'היודויטשהרב מנחם  :מפקח

כיתות חולים: גילשכבות
ב"י–' א



יום זהירות בדרכים
ח ברכת הדרך עם מטבע לצדקה על כל רכב  "דו

.בשכונה

בית חיה  ': בית הספר

ירושלים' מושקא

שטרני' הגב: מנהלת

קנטרוביץ

כהןפייגי' הגב: מפקחת

'ח-'א: שכבות גיל



'  תפארת אשר': בית הספר

ירושלים

גילה אסולין' הגב: מנהלת

כהןפייגי' הגב: מפקחת

'ח-'א: שכבות גיל

יום זהירות בדרכים
.יום שיא חוויתי ומהנה

,  באומנות בתנועה: פעילות בתחנות במגוון תחומים
.באומנות קולינרית ובדרמה



 ,הכוללהמפקחבהשתתפותספריתביתמלווהועדהלקייםישעצמיבניהולספרביתבכל-מלווהועדה

אתושותפיוהספרביתמנהלמציגיםהזוהוועדהבפני .ספריתהביתבקהילהאחריםונציגיםהמקומיתהרשותנציגי
ותומךמלווה ,מייעץפורוםמהווההוועדה .אותהומאשריםהיבטיהבמכלולדנים ,המשאביםמקושרתהעבודהתכנית

 .הספרביתלהנהלת
.מהמחוזהחודששנשלחההמלוותלועדותמלווהבמצגתלהשתמשניתן

הניהולממונה, בינדראתיהמפקחת:בהשתתפות, באלעדחיהתפארתס"בביהשהתקיימהמלווהבועדההתלמידותעםשיח :בתמונה
.ה"הפסגוממרכזמהרשותנציגים, העצמי

תזכורת-ניהול עצמי 



?בחינוךיוזמה
ח"הממבמוסדותופדגוגיותחינוכיותיוזמות

וערכיםמיומנויותמגווןלמטרת העברת ל"חזמסיפוריהתועלתמינוף 
.וחוויהסיפורשלבדרך

 .שבועיל"חזפורי ססביב, לשעות הצהריםשנתיתתכנית 
אקטואלייםלנושאיםבהתאםנבחרחווייתיתבצורהמועברההסיפור

.  השוניםבמקצועותבמקבילהנלמדים
 .הסיפורסביבשונהפעילותנעשיתיוםבכל
 ,הדמויותסביברגשיושיחדיון, הסיפורוהצגתדרמתימשחק: 'לדוג

.הסיפורבמהלךחוושהןהרגשותוקשת,תפקיד
,  לובמל בתמונותהסיפורשלתיאורספרוןהכנת: נוספותפעילות

אתהמדגימיםשוניםיצירהחומריאומפלסטלינהתוצריםהכנת
'וכדומימדבתלתהעלילה

'  אשירה': בית הספר

ירושלים

תחיה ולך' הגב: מנהלת

כהןפייגי' הגב: מפקחת

'א: שכבות גיל



גדרה' שלהבות': בית הספר

קרניאלחני ' הגב: מנהלת

אתי בינדר' הגב: מפקחת

'ה-'א: שכבות גיל

אקדמיה להורים 
"ד"בשלהבות חב-מדברים הורות"

.סדרת הרצאות לקהילה בנושאים חינוכיים

שנשלח להוריםחנוכיטיפ : בתמונות 
.בכל יום במהלך החודש



בקלותמושג
להכירשכדאיפדגוגיםמושגים

(כיווניםהחוברתמתוךבקישורלהסתכלמומלץהרחבהל )תכנוניתחשיבה

 .יעדיולהשגתהמכוונתממוקדתלעשייהלמתרחשהמגיבהעשייהשלממצבלעבורס"לביהמסייעתהתכנוניתהחשיבה
 .החינוכיתעולמותפיסתאתלבחוןהספרביתצוותאתומחייבתהחינוכיתהעשייהרציונלאתמלבנתכזוחשיבה
 .נתוניםמבוססתאופרטיביתעשייהלכדיוהמופשטיםהגדוליםוהרעיונותהמושגיםאתמדייקת
 .למצויהרצוישביןהפערעללהתבוננותמכוונת
ערוצישלודיוקוהבניה (?לשםכשנגיעייראהזהאיך ?לשםדווקאלמה ?להגיעברצוננולאן)עתידעיצוב :ערוציםשניביןמחברת
 .(?מטרותינואתישרתזההאם ,זאתנעשהאם ?לשםלהגיעכדילעשותעלינומה)העשייה

מבוססאופרטיביתעשייה ;השותפיםכללשלרתימה ;המשותפתהשפההעמקת :אלולתוצאותיובילהעבודהתכניתשלאיכותיתכנון
 .ולמידהמעקב ,הערכהלצומתיתשתיתויצירת ,נתונים
ספריתביתתכנוניתבחשיבהשלבים

 .למצויהרצויביןכפערמוגדריםהספר-ביתצורכיהספר-ביתלצורכיבנוגעמצבתמונתגיבוש- 1שלב
 ?להתמקדעלינויעדיםבאילו :לשאלההתשובהתתקבלשבסופוחשיבהתהליךבעזרתמרכזייםיעדיםבחירת-מיקוד– 2שלב
כיצד .שלנווהיעדיםהמטרותאתלהשיגמבקשיםאנחנושבאמצעותהבדרךהואהמיקודזהבשלבהעבודהתוכניתגיבוש: 3שלב

 ?מבוצעתאמנםשהיאלוודאנוכלוכיצד ?סדורהלתוכניתשמיפינוהפעולהכיווניאתנתרגם
 .ההתקדמותהערכתלצורךליישוםהמדדיםושלליישוםהתכנוןביןהפערבחינתשלמתמידתהליךהואזהשלבהשינויניהול: 4שלב



אפרת מעטוף-יוצרים משחקים

החינוךאנשילקהילתפונההבלוג: יעדקהל

:מטרות
(.  לטלפון הסלולרי/ למחשב )עם תלמידים /עשרות מחוללי משחקים ליצירה עבור

מתאים ליצירת מבדק ידע עבור התלמידים או כמשימה מסכמת בה התלמידים יוצרים  
.משחק על בסיס הידע שלמדו בכיתה

. בצעד האחרון תמצאו הצעה לפעילות הערכה חלופית
'בינגו וכד, מתוקשבזכרוןיצירת משחק 

מענייניםפדגוגייםאתרים

https://digitalpedagogy.co/tag/%D7%99%D7%95%D7%A6%D7%A8%D7%99%D7%9D-%D7%9E%D7%A9%D7%97%D7%A7/


מדרגהלעלייתשאלות

תפקידיםבעלי-בינייםמנהיגות

?זאתלמדודניתןאיך ?בתפקידםאפקטיבים ,שנבחרורכזים /התפקידיםבעליהאם▪
 ?שלוהתפקידיםמבעלימצפהשהמנהלהתפקידהגדרתמה▪
?מראשלהםמודעהואהאם ?התפקידבעלשלההצלחהמדדימהם▪
?התוכניתישוםאחרעוקביםאיך ?עבודהתוכניותהגישוהתפקידיםבעליהאם▪
?שלוהצוותעםנפגשהתפקידובעלהתפקידבעלעםנפגשהמנהלשבהםסדירויותישהאם▪
 ?אחריותםבתחוםמשתלמיםהתפקידיםבעליהאם▪
  ?הספרבביתמשמעותייםמהלכיםבהובלתשותפיםהרכזיםהאם▪

מדרגהלעלייתשאלות

 ?התפקידיםמבעליוגבוהאיכותיציפיותרףמציבהמנהלאיך✔
 ?התפקידאתלבצעהתפקידלבעלכחנותןהמנהלכיצד✔
 ?תפקידבעלכלשלההצלחהמדדיאתקובעיםאיך✔
 ?הפדגוגיהאתלקדםמסייעיםההשתלבותורכזהפדגוגיהרכזכיצד✔

שלוהניהולצוותואתעצמואתלשאוללמנהלשכדאישאלות



בשמחותרק

ורטהימרמזל טוב למפקח פרץ 
מפקח מחוזי ביקור סדיר 

, לרגל אירוסי הבן
!בשעה טובה

מזל טוב 
לנורית סממה היקרה

,  לרגל נישואי הבת
!בשעה טובה

היקרהבליצקילאורליטובמזל
מפקחת מנהל חברה ונוער

,הבתנישואילרגל
!טובהבשעה


