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פתח דבר
!היקרהח"המממשפחת 

גם אם אנו לא  -ה שלח לנו את אתגר הקורונה וכל השלכותיה לטובה ולתועלת "אנו משוכנעים כי הקב, כיהודים מאמינים בני מאמינים 

.כעתמבינים אותן 

המגבלות הרבות והחששות הכבדים וכל שאר האיסורים שגרמו לנו לניתוץ השגרה וביטול כל , לכולנו קשה ביותר עם תחושת האי ודאות

.....התוכניות שתכננו לעצמינו ולסביבתנו

נמשיך להיות בקשר עם כל שותפינו  ....בינתיים . ח"הממקשה להעריך מתי וכיצד נוכל לחזור לשגרת עשייתנו החינוכית הברוכה בשדה 

.אך קרובים בלב...התלמידים היקרים והרחוקים רק פיזית -הורים ובמיוחד, מנהלים, מפקחים, רשויות –לשליחות 

וחשיבה חדשה על ...לימוד , תפילה....ניצול זמן איכותי לדברים שאיננו מספיקים בשגרה, מיטביהבה ננצל תקופה זו לחיבור משפחתי 

.אשר נסתרים מתודעתנו בלהט מרדפי לחץ השגרה... הדברים שחשובים באמת

בתקווה לקריאה מהנה ומעשירה גם  , בקשרולהישאר ...כדי לשמור על מעט שגרה ברוכה ח"הממהחלטנו להוציא גם החודש את ירחון 

.בימים ובנושאים הייחודיים לתקופה זו

.נחת ושלווה לכל עם ישראל, איתנהבברכת בריאות 

ח"הממפיקוח 



...  אביו מלמדו, ואם אין דעת בבן. וכאן הבן שואל אביו, מזגו לו כוס שני'

ארמי אובד "ודורש מ, מתחיל בגנות ומסיים בשבח. אביו מלמדו, דעתו של בןולפי 

(ד,יפסחים )' עד שיגמור כל הפרשה כולה" אבי

".  והגדת לבנך: "שנאמר, מצוה להודיע לבנים ואפילו לא שאלו

.  לפי דעתו של בן אביו מלמדו

כולנו היינו עבדים כמו שפחה זו או כמו  , בני: אם היה קטן או טיפש אומר לו? כיצד

.  ה ויוציאנו לחירות"ובלילה הזה פדה אותנו הקב, עבד זה במצרים

מודיעו מה שאירע לנו במצרים ונסים שנעשו לנו על ידי  , ואם היה הבן גדול וחכם

(  ב"הז "פ, ם חמץ ומצה"רמב".  )לפי דעתו של הבןמשה רבינו הכל 

ל"מדברי חז
אמירהבהשישאימרה



זכאותהנחיות לקיום ועדות

,  ומשרד הבריאותל"המללאור האתגרים הניצבים בפנינו עקב התפשטות נגיף הקורונה ובהתאם להנחיות שניתנו על ידי 
18עד לתאריך , נערך משרד החינוך בשיתוף השלטון המקומי להמשך קיום ועדות זכאות ואפיון למחדשי הזכאות בלבד

ל"כפי שמפורט בקישור הנ. 2020באפריל 

https://drive.google.com/open?id=1ps0I7z9YEaTu8CzeiSsqRTJgQS-ro6Xi

https://drive.google.com/open?id=1ps0I7z9YEaTu8CzeiSsqRTJgQS-ro6Xi


הודעה לצוותי ההוראה מהסתדרות המורים

.הסתדרות המורים הגיעה להסכמות עם המדינה בנוגע לימי הלימודים שבהם מוסדות החינוך סגורים
מנכל משרד  , רונן פרץ-ל משרד ראש הממשלה"בישיבה שהתקיימה במשרד האוצר בהשתתפות מנכ

לית  "קובי בר נתן ומזכ-הממונה על השכר, אבואבשמואל -מנכל משרד החינוך, שי באבד-האוצר
.יפה בן דויד-ההסתדרות המורים

:הישיבה התקיימה בהנחיית ראש הממשלה והמתווה גובש לאור התערבותו הגענו להסכמות הבאות

תשלום שכר מלא עד אחרי חופשת פסח. 1
חוזרים ללמידה מרחוק  . 2
.  ימים בלבד9במהלך חופשת הקיץ יוחזרו . 3

(.ב"ס יסודיים וחט"כולל בתי)ע"בחט' הסדר זה יחול על כל מערכת החינוך מגני הילדים ועד כתות י
.עובדי ההוראה מתבקשים לחזור ללמידה מרחוק



למעשהחשבה"ממ
ח"הממבמוסדותלמידה בחירום 

'  בנות ירושלים'ח"ממס "תכנית מיוחדת לתלמידות ביה

לימי  לצפיהבתכנית סוקניקפייני-מלאך וסגנית בית הספרביתיה-מנהלת בית הספר
מייסדת בתי הספר  -שניררשרה ' ו אדר יום פטירתה של הגב"לכבוד כ" קורונה"ה

.החרדים לבנות

לחצו על קישור זה-בתכניתלצפיה

בנות  ' ח"ממ: בית הספר 

ירושלים' ירושלים

מלאךביתיה: מנהלת

כהןפייגי: מפקחת
'ו-'א: שכבות גיל

מנהלת בית הספר- ביתיה מלאך וסגנית בית הספר- פייני סוקניק


'  ישראלנצח':בית הספר 

בית שמש

אילה כי טוב  : מנהלת

כהן פייגי: מפקחת

'ו-'א: שכבות גיל

! נצח ישראלח"בממ' עליזה בלוך בשיעור לתלמידות כיתה ה, העיר בית שמשראש בקישור 

https://drive.google.com/open?id=1JEU8_W65o1zBKhBocbTJtZUun-a4L8lX

מקוון של המחנכת  בשעורכל יום נפתח , למידה מרחוק-נצח ישראלח"ממס "ביה

.להמשך הבוקר ונסגר בצהרים בשיעור נוסףומטלות 

https://drive.google.com/open?id=1JEU8_W65o1zBKhBocbTJtZUun-a4L8lX


היערכות ללמידה בחירום  
בית רבן  ח"ממבתלמוד תורה 

. ירושלים
המנהל והצוותים בלמידה  

.והתנסות כהכנה ללמידה מרחוק

' רבןבית 'ח"ממ: בית הספר 

ירושלים

נתנאלגריינמן: מנהל

חביב חודדה: מפקח

וחטיבה ' ח-'א: שכבות גיל
צעירה



'  ד בנים"חב':בית הספר 

טבריה

עומרי בן עקיבא: מנהל

חודדההרב חביב : מפקח

'ז-'א: שכבות גיל

. ס הרב עמרי בן עקיבא כותב שר ומלחין במשך שנים"מנהל ביה
כתב בתחילת תקופת הקורונה בו חש את האימה באוויר וחשב  " אימת העונה"את השיר 

.להעביר מסר ברור מול הפחד לתקווה ואמונה בבורא עולם

ההורים  , ס הקליט את השיר והוציא אותו לקהילה בתקווה שהתלמידים"מנהל ביה
יותר מאויב זה לנו אורב בכל פינה החום  "יתעודדו ויתקרבו כמו שכתוב בשיר , והסביבה

אולי עכשיו תתבונן מהצד על הסרט  תתעודד כי תמיד  ... עולה הלב פוחד מאימת העונה
"...לבסוף זה נכבה מה תיקח אתך מה תבין על הדרך

עידוד התלמידים מתוך הבידוד והזמן  מסר נוסף שמנהל רצה להעביר מתוך השיר הוא 
'אומנות ציור וכד, ולממש אותו אם זה בניגוןשנולד להגיע לפוטנציאל האישי 

: קישור לשיר
https://www.youtube.com/watch?v=W276LPZ_AkI&feature=youtu.be

שולח בכל ערב ' ס מר ניר חסון היו"יועץ ביה, ס למידה בחירום"במקביל מתקיימת בביה
. לתלמידים סיפור לפני השינה עם מסרים חינוכיים לתלמידים

https://www.youtube.com/watch?v=W276LPZ_AkI&feature=youtu.be


בית חיה  ': בית הספר 

גילה ירושלים' מושקא

קנטרוביץשטרני: מנהלת

כהןפייגי: מפקחת

'ח-'א: גילשכבות 

מפקח ומנהליו
כהן והמנהלות ביום למידה  פייגימפקחת כוללת יסודי 

.בירושליםמושקאס בית חיה "בביהוצפיה



פורום מנהלים ירושלים
למפקחי האשכול הרב חביב חודדה והרב נח  כחישר

.ליפשיץ



אמירים  יום עיון למנהלים ומורים המשתתפים בתכנית 
הוראת  "בנושאנהנו מסדנא המורים , שמשבית ה"פסגב 

"כלים מעשיים לעבודה-מחוננים ומצטיינים
כהןפייגי, מחוננים ומצטייניםרפרנטית, למפקחתכחישר 

.וציפורה אריה מדריכה בתכנית אמירים



בני ובנות  ח"ממביקור מחוזי אגף מחוננים בבתי הספר 
.ח"המממנחם בחולון בשיתוף מפקחי 



עם הפנים לקהילה
ח"הממעשיה קהילתית במוסדות 

ד עתלית חוף  "חבח"ממבית ספר 
הכרמל בחלוקת משלוחי מנות לחיילים  

במסגרת היום הפתוח שנערך בבית  
.הספר

ד  "חבח"ממ: בית הספר 

חוף הכרמל

קרמןסיגלית אורלי : מנהלת

.טאוברריקי : מפקחת

'ה-'א: שכבות גיל



בערב חג הפורים יצאו תלמידות  
טבריה לשמח את  ח"ממס "ביה

.  השכנים ממועדון בית גיל הזהב
וחילקו  רקדו , שרוהתלמידות 

.משלוחי מנות אישיים

ד  "חבח"ממ: בית הספר 

טבריה

זלמנובשרה : מנהלת

כהןאריאלה : מפקחת

'ג-'א: גילשכבות 



–ניהול עצמי 
הודעה ממטה ניהול עצמי

עצמי בתי  נהולתקציבי עקב צו הבריאות ומצב החרום 
בהתאם להפסקת הלימודים בבתי הספר היסודיים יופסקו

. הספר
.התקציב יועבר בהתאם לימי הלימוד בבתי הספר, אי לכך

ב הודעה בנושא  "מצ
בתקווה לימים טובים ובריאים



פדגוגייםאתרים
ללמידה בחרום

מקווניםשיעורים

לגיוון ההוראה  דיגטליםכלים קטנים גדולים האתר של אפרת מעטוף כלים 
בכתה http://digitalpedagogy.co/

שעשועים מתוקשבים האתר של אורי אלון-ארגז הכלים למורה המקוון
http://urilon.wix.com/new-argaz

למידה מפתחת הצלחה מערכי שיעור  -למה
מתוקשבים https://lamalemida.wordpress.com/

מאות פעילויות אינטראקטיביות לתלמידים בכל מקצועות הלימוד-לרגו
www.lergo.org.il

ענן המחוז החרדי חומרים מגוונים לילדים

http://www.kosher.manhi.org.il/BRPort

al/br/P100.jsp

http://digitalpedagogy.co/
http://urilon.wix.com/new-argaz
https://lamalemida.wordpress.com/
http://www.lergo.org.il/
http://www.kosher.manhi.org.il/BRPortal/br/P100.jsp


משחקי למידה ותרגול נושאים הנלמדים בעברית ביסודי באתר משרד החינוך
עברית לכיתה א: כיתה א

עברית לכיתה ב: כיתה ב

עברית לכיתה ג: כיתה ג

עברית לכיתה ד: כיתה ד

עברית לכיתה ה: כיתה ה

עברית לכיתה ו: כיתה ו

מתוקשבותיחידות

חינוך לשוני בסביבה מתוקשבת

http://cms.education.gov.il/…/AarachaBei…/MaagariMesimot.htmמאגר משימות של משרד החינוך 

בשפה פדגוגייםאתרים

קישור לחידות במתמטיקה

https://edu.gov.il/machoz/TelAviv/subjects
/math/Pages/hidot_hodesh.aspx

http://edu.gov.il/special/Curriculum/Elementary-school/first-grade/hebrew/Pages/Teaching-materials.aspx
http://edu.gov.il/special/Curriculum/Elementary-school/second-grade/hebrew/Pages/Teaching-materials.aspx
http://edu.gov.il/special/Curriculum/Elementary-school/third-grade/Hebrew/Pages/Teaching-materials.aspx
http://edu.gov.il/special/Curriculum/Elementary-school/fourth-grade/Hebrew/Pages/Teaching-materials.aspx
http://edu.gov.il/special/Curriculum/Elementary-school/fifth-grade/Hebrew/Pages/Teaching-materials.aspx
http://edu.gov.il/special/Curriculum/Elementary-school/six-grade/Hebrew/Pages/Teaching-materials.aspx
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Yesodi/ChinuchLeshony/oryanotVmyda/kidomOryanot.htm
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Rama/AarachaBeitSifrit/MaagariMesimot.htm?fbclid=IwAR0j70s2DTyuRvNax3UjPPSOC-Gi0oPfe-_rguk-PL9wZTovb-d73y19wpo
https://edu.gov.il/machoz/TelAviv/subjects/math/Pages/hidot_hodesh.aspx


מכון דוידסון למדע

:סרטונים וניסויים והכל בהתאמה לתכנית הלימודים, משחקים, תכנים

https://www.davidsoncourses.com/stuck-at-
home?fbclid=IwAR3nbKIXqEmvpuepNHAG1roBw1ceyYjWoP4pcdswkwTULlzDAt0Ap5jtdIw

/https://www.93fm.co.il/radio/598899אתר רדיו קול ברמה  

/http://kol-barama.co.il/schoolלילדים חוויתייםאורייתא לימודים תוכנית

https://lp.vp4.me/my63.שיעור חוויתי בלימוד הגמרא לבד-כיף לי ללמוד גמרא 

/http://www.otzar.org:גישה למאות ספרי קודש אוצר החכמה 

https://www.davidsoncourses.com/stuck-at-home?fbclid=IwAR3nbKIXqEmvpuepNHAG1roBw1ceyYjWoP4pcdswkwTULlzDAt0Ap5jtdIw
https://www.93fm.co.il/radio/598899/
http://kol-barama.co.il/school/
https://lp.vp4.me/my63
http://www.otzar.org/


/הלכה/mbakodesh.org.il/project_cat.ד חומרי למידה ותוכניות לימודים "חב-יוסף אהלירשת 

/https://www.ulpaneishamil.co.ilסיפורים חסידיים להורדה חינמיתאולפני שאמיל 

לילדים  וודיאולילדים שיעורי אודיו קול הלשון 

https://www.kolhalashon.com/New/Ravs.aspx?&Lang=Hebrew&FID=20264&ROrder=-1

/https://achiyayeda.orgהגליאיםחומרי למידה להורדה לכל , ידע אחיה 

-https://www.cityציורים להורדה סיטי גן 

gan.com/?page_id=9329&utm_source=InforuMail&utm_medium=email&utm_campaign=%D7%A9%D7%9C%D

7%99%D7%97%D7%94+%D7%97%D7%95%D7%96%D7%A8%D7%AA:+%D7%9E%D7%A1%D7%9B%D7%9E%D7

%99%D7%9D+%D7%90%D7%99%D7%AA%D7%9B%D7%9D+%D7%A9%D7%A0%D7%94+%D7%9E%D7%AA%D7

%95%D7%A7%D7%94+%D7%91%D7%9E%D7%99%D7%95%D7%97%D7%93

mbakodesh.org.il/project_cat/הלכה/
https://www.ulpaneishamil.co.il/
https://www.kolhalashon.com/New/Ravs.aspx?&Lang=Hebrew&FID=20264&ROrder=-1
https://achiyayeda.org/
https://www.city-gan.com/?page_id=9329&utm_source=InforuMail&utm_medium=email&utm_campaign=%D7%A9%D7%9C%D7%99%D7%97%D7%94+%D7%97%D7%95%D7%96%D7%A8%D7%AA:+%D7%9E%D7%A1%D7%9B%D7%9E%D7%99%D7%9D+%D7%90%D7%99%D7%AA%D7%9B%D7%9D+%D7%A9%D7%A0%D7%94+%D7%9E%D7%AA%D7%95%D7%A7%D7%94+%D7%91%D7%9E%D7%99%D7%95%D7%97%D7%93


בשמחותרק

.לרגל נישואי הבן קרניאלחני ' שלהבות גדרה הגבח"מממזל טוב למנהלת 

.לרגל אירוסי הבתקנטרוביץשטרני' הגב' מושקאבית חיה 'ח"מממזל טוב למנהלת 

.לרגל נישואי הבןקופשיץפרידה ' גני ילדים הגבח"ממלמפקחת מזל טוב 

.לרגל נישואי הבן מנדלסון חני ' ערד הגבח"מממזל טוב למנהלת 


