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משרד החינוך

המחוז החרדי



חודש צמיחה וגאולה-ניסןחודש 
החודש הזה לכם ראש חדשים  "פרשה זו מתחילה . את פרשת החודשח ניסן קוראים "בשבת שלפני ר

החקלאי  מהמקובל בעולם השנה על פי התורה בעצם מתחילה בזמן אחר ". ראשון הוא לכם לחודשי השנה

במשך החורף הגשמים הרוו את , אז זרעו, באזור חודש תשרי, השנה החקלאית התחילה בסתיו. של פעם

.  בחודש סיון בערך קצרו את התבואה. הקיץוהסתיימה בתחילת באביב התבואה התחילה לצמוח . האדמה

.נאספההקיץ ובסוף בשדה יבשה במשך הקיץ 

'? באמצע'השנה מתחילה את אם כן התורה מדוע 

.  בזמן שהטבע קם לתחיה אחרי תרדמת החורף, בצמיחה, בפריחההתורה מתחילה את השנה 

מתוך הבנה  , מתוך שמחה. באופן הכי ראוי' בעולם ולעבוד את היעודינוכך אנחנו יכולים למלא את 

יציאת  גם . של עולםלרבונושהתורה נועדה להצמיח ולגדל אותנו ואת כל העולם כולו ולהיות קרובים 

.ד לארץ ישראל"נגאלו מידי המצרים ונכנסו בסי"עמ. בגאולה, בצמיחה, האביבמצרים היא בחודש 

...שנזכה לגאולה השלמה במהרה

מפקחי המחוז החרדי

משרד החינוך



פ"הערכות לשנת תש
,שלום לכולם

פ התקיים"תשל "הערכות לשנהכנס 

"אולמי שמחה"ב

ירושלים,הר נוף,1אבן דנן רחוב 

...שמחנו לפגוש את המנהלים היקרים ולשמוע מקרוב

.  פ"תשל "לפתיחת שנהח"הממכהיערכות הכנס התקיים 

.ברכהפתחה בדברי , אלמליחרות ' גב, המחוזמנהלת 

העבירה הרצאה חשובה , פרץסוניה' גב, לית המשרד"סמנכ

.בהוראהא"כובנושא 

למנהלים  הצדיעה , עליזה בלוך' גב, שמשהעיר בית ראש 

פורצי הדרך וריתקה את הנוכחים בהרצאה על הסיפור הבית  

. ספרי של כל תלמיד ותלמיד הזקוק רק לאחד שיאמין בו

מחכים בנושא נהלים ודגשים קליקריםנחתם במשחק הכנס 

בעניין רב ממונה  מחיי מנהלי בתי הספר אותו ערך והנחה

.קושלבסקימר יעקב ,במחוזניהול עצמי 



פ"הערכות לשנת תש



ברכת מזל טוב

,לרגל נישואי בנה, אלמליחרות ' הגב, ברכות למנהלת המחוז החרדי

,לרגל נישואי בנה, אתי בינדר'הגב,בנותיסודיס"בתיולמפקחת כוללת

לרגל נישואי  , ציפורה כהןפייגי' הגב, ס יסודי בנות"ולמפקחת כוללת בתי

.בנה

שיזכו לבנות בית נאמן  

,נחתשרב

.ניתןממנולרוות

, בקנייןובורא עולם

.שלם זה הבנייןי

.בניין עדי עד

ר בבית אשר אבן פינה הונחה"יה

".לכם ברכהוהריקותי-עד בלי די: ""יקוים



ברכות

ארצית מדריכה מרכזת , אלקוביזהבה ' ברכות לגב

עובדי הוראה בתפקידי  באגף ,(ב"מיצ)להערכה 

כל פעלה הרב למען קידום הערכת עובדי  על , הדרכה

.במחוזההוראה 

ברכה בעמלךשאי



ת  "המחוז החרדי בתמינהלתסיור 
ירושלים', בית רבן'

גריינמןנתנאל ' בניהול הר, רבןת בית "בתסיור 

.חביב חודדה' ובפיקוח הר

המחוז ואנשי ההנהלה בסיור בתלמוד תורה  מינהלת

,25/03/19', ח אדר ב"בתאריך י', בית רבן'

מרחבי הלמידה  , מהעשייה הברוכההתרשמו 

כיתת המוזיקה מרחב הדרמה ומשחק , החדישים

המאפשרת  , מגוונת וחדשניתלמידה דרכי , ידע

.ורגשיתהכלה פדגוגית 



ס  "המחוז החרדי בבימינהלתסיור 
ירושלים', בנות ירושלים'

בקרו  המחוז ואנשי ההנהלה מינהלת

,25/03/19', ח אדר ב"יבתאריך 

,ירושלים' בנות ירושלים'ס "בבי

,מלאךבתיה'הגבבניהול

,כהןפייגי' בפיקוח הגב

,הברוכהמהעשייה התרשמו 

.דשמיאסיעתאלהמשךבתפילה



אשכול מרכז  ח"ממפורום מנהלי 
אלעד, ת ברסלב"בת

מרכז  אשכול ח"ממפורום מנהלי 

.ודרום

, ברוך ידידיה אלול' הר: מנהל מארח

.אלעד, ברסלבח"מממנהל 



,  אשכול מרכז, ח"ממפורום מנהלי 
אלעדהחקלאתבסיור בחווה 

אשכול ח"ממאלעד מארחת פורום מנהלי ח"ממחווה חקלאית 

.מרכז



,  אשכול מרכזח"ממסיור מנהלי 
אלעד', פאר מנחם'ת "בת

בניהול  , אלעד', פאר מנחם'ת "סיור בת

מלכיאל  ' בפיקוח הר, שלמה אלבז' הר

.אברהם

-בשפהשיח מעמיק על תכניות עבודה 

צוות  , מפגש עם הרכז הבית ספרי 

מיקוד , ניהולי בהבניית תכנית מרום

בניהול אתגרים של בית ספר במרחבי  

.קהילה ובמעגלי שותפים



באשכול צפוןח"ממפורום מנהלי 
המפקחים  בהובלת ,צפוןפורום מנהלים באשכול 

.פוליטיויוסף אלבירטיעקב 



ביום  ח"ממס "זכיית בתי
הניקיון הלאומי

.ח"ממס "בתי33יסודיים מתוכם בתי ספר 147אושרו ליום הניקיון הלאומי חרדי במחוז 

-במיזם חינוכי לבתי הספר היסודיים לכבוד יום יצאו משרד החינוך והמשרד להגנת הסביבה 

.2.4.2019-ב ' ו באדר ב''בכשחל הניקיון הלאומי 

:גם בתאריכים הבאיםהניקיון לבתי הספר לבצע את יום אפשרנו בשל התחזית החורפית 

8.4.19בניסן ' ביום שני ג, 7.4.19בניסן ' ביום ראשון ב, 3.4.19' באדר בז''כיום רביעי 

.  8000₪-עדאושרה תוקצבו בסכום של שתוכניתםס יסודיים "בתי

י  "ולרכישת ציוד לפעילות החינוכית ולטיפוח וניקיון הסביבה עהסיור / מימון הטיולנועד לצורך התקצוב 

.התלמידים

משרד החינוך

הפדגוגיהמינהל

חינוך יסודי' אגף א

משרד החינוך

מזכירות פדגוגית

מדעים' אגף א



זכיית בתי ספר בתקצוב יום  
הניקיון

אלעד, אור האמת1.

,  ד בנות"אור מנחם חב2.

ערד

ערד, אור מנחם3.

נתניה, אורחות שרה4.

, מושקשאבית חיה 5.

ירושלים

אור  , בית יעקב ולאה6.

הגנוז

בית ספר בנים אור  7.

מרום הגליל, הגנוז

ירושלים, בנות ירושלים8.

חולון, בנות מנחם9.

חולון, ד"בני מנחם חב10.

מרום , בראשית בנים11.

הגליל

צפת, גנזי המלך12.

נתניה, הדר ישראל13.

בית , סיטריןד בנות "חב14.

א חוף הכרמל"מ, צבי

חוף , ד עתלית"חב15.

הכרמל

נחל שורק, שרהחחי16.

ירושלים, יד אשר בנות17.

ירושלים, יד אשר בנים18.

חריש, מעיין האמונה19.

בית שמש, מקור חכמה20.

באר שבע, זאבנוה21.

רחובות, עץ חיים22.

אלעד, פאר מנחם23.

גדרה, שלהבות24.

,  ד"מנחם חבאהלית "ת25.

תל אביב

נצרת עילית, ת אומץ"ת26.

ירושלים, ת בית רבן"ת27.

,  ת בן פורת יוסף"ת28.

א שומרון"מ, יצהר

אלעד, ת ברסלב"ת29.

חצור , ת ברסלב"ת30.

הגלילית

ד גילה נער  "ת חב"ת31.

ירושלים, ישראל

טבריה, ד"ת חב"ת32.

מעלות  , ת שדה צופים"ת33.

תרשיחא

:ןהניקיויוםשזכו בתקצוב ח"ממלהלן רשימת בתי הספר 

משרד החינוך

הפדגוגיהמינהל

חינוך יסודי' אגף א

משרד החינוך

מזכירות פדגוגית

מדעים' אגף א



ד טבריה"חבח"ממת "יום ניקיון בת
'  בפיקוח הר, עקיבאבן עומרי ' בניהול הרבנים טבריה ח"ממת "בת

.חביב חודדה התקיים יום ניקיון

לאחר מספר שיעורים שאת חלקם העבירו התלמידים בעצמם 

סדר  , בנושא מודעות סביבתית' המורה הצעיר'פרויקט במסגרת 

...'טהרה וכדונקיות מביאה לידי , וניקיון

לטיול תחת הכותרת ' ו' ה' יצאו תלמידי כיתות דביום ראשון השבוע 

*מטהרים את הסביבה*

ושל  )טיול נפלא מגוון ומהנה בו העלינו את המודעות של התלמידים 

לא להשאיר  , ניקיון הפסולת שלנו, לנושא שמירה על הסביבה( הצוות

!ניקיון של פסולת שאינה שלנוואף ... סימנים בדרך

לא לפגוע במערכת  , כל זה מתוך מודעות של חשיבות שמירת הארץ

,ב"וכיוצהאקולוגית 

כמובן שלטהרת הסביבה לא ניתן להסתפק רק בשקיות אשפה  

וכן היו , התפללו, התלמידים סיירו בטבע למדו תורה... וכפפות

במקומות מיוחדים בצפת עיר הקודש תוך קבלת הסברים מפורטים  

ה ואת /את האווירלטהר זכו התלמידים והצוותבכך גם , מהמדריך

!הסביבה באופן רוחני



בית  ', מקור חכמה'ת "יום ניקיון בת
שמש

'  בפיקוח הר, אריאל עזריאל' בניהול הר, שמשבית ', מקור חכמה'ח"ממתלמידי 

.בתל עזקהמנקים , שאערשחר 

לאחר  , מדריךשלש שעות נסיעה בשטח עם 4*4רכב שטח התלמידים יצאו עם 

.האזורוניקו את כל אכלו מכן 

.מאוד מאודהתלמידים נהנו 



עץ  'ח"ממת "מסיבת קבלת סידור בת
רחובות', חיים

ת "ברכות לרב גרינבוים ותלמידיו בת

רחובות לרגל הערב  ', עץ חיים'ח"ממ

.  הסידורקבלת המקסים והמרשים של

🎖🎖🎖



ת  "תכנית אמירים בשילוב מחשב בת
תל אביב', מנחםאהלי'

,  א"ת' מנחםאהלי'ת "תכנית  אמירים בשילוב מחשב מתקיימת בת

.ליבשיץנח ' אהרון ובפיקוח הרשניאור זלמן ' בניהול הר

,  ('חברתיתגאוגרפיה ')תחת המשבצת של מדעי החברה , במסגרת שיעורי אמירים המקדמים ומעודדים שאיפה למצוינותהשנה 

החל מימי הראשונים  , תקופות' על מסלעומק למדו. על גדולי ישראל והשפעתם האדירה על בני דורם, א"ד ת"ת חב"בתהתלמידים למדו 

למרחב ' הצצה'בבכל תקופה נחשפו התלמידים . ורבי נחמן מברסלבט"הבעשי ועד לראשית ימי החסידות בזמן "ורשם "הרמבשל 

ועל  , הם למדו על אתגרי הזמן של הקהילות היהודיות מול עצמן ומול אוכלוסיית המקום להבדיל;חברתי-הגאוגרפיבהיבט , היהודי

.הפתרונות היצירתיים שעלו מתוך הקושי

-הדיוני, ההלכתי, הרבני, אם במישור הקהילתי. שהובילו אותו לפעולה, להיבטים שונים בהנהגת גדול הדורנתוודעו, תוך כדי החשיפה

.משפטי או הספרותי תורני

.י בדור האנוסים"של רשהיחודיותאו על פסיקותיו ', אגרת השמד'ם שהובילה לכתיבת "כך לדוגמא למדו על מצוקת בני דור הרמב

השקפתיתהיא להביא את התלמיד לנקודת מבט , ת"בתהיחודיתהתוכנית רכז , פישמןכך מספר הרב , מטרת התוכנית בעיני

שעמדו כחומה  הםהם , אשר פעלו מתוקף גדולתם בתורה וביראת שמים, ענקי העולם היהודי, הוא מבין שמנהיגי הרוחכאשר .בריאה

.הדור הצעירמצויניניתן לטפח שאיפה דומה בקרב , ומתוך הכוונה הזדהותית נכונה, בצורה וכלפיד האש הצועד לפני אנשי המחנה

.להיות המנהיגים היהודיים של מחר, יכולים באם נאמין בהם, התלמידים של היום

.מעולם של תורה ויראת שמים-והנכוניםשהם יינקו את עוצמתם מהמקורות הבריאים , היאהשאיפה 

סיכום אינטרנטי באמצעות  נערך שאלון , לצורך הטמעת הנושא והכוונת דיון אישי מעמיק בסוגיות שלמדו, כל שלב בתוכניתבסיכום 

שאלות דעה אישית  , שאלות דיון מעמיקות, שלבים הכולל שאלות ידע6-מענו על שאלון המורכב התלמידים  google form.פלטפורמת

.ועוד

הפעילות  . בין חברי הקבוצהוהיחודיהתגובות וראינו את המשותף הצוות עבר עם התלמידים על , לאחר שליחת הטפסים בשיעור הסיכום

!והתלמידים מחכים בכל שבוע לשיעור הבא, ומעמיקהחוויתית, מרתקת



חדש'בתי ספר של מ

מיוחדת שעושה מעל ומעבר בקידום תחום החדשנותלמורהנפרגןזובבמה

י'תחאריה ציפורה

,ירושלים', בנות ירושלים'ס ממלכתי חרדי "מביה

.כהןפייגי'הגבובפיקוחמלאךבתיה'הגבבניהול

.ס ומשלבת את המורות והתלמידות בצוותי החשיבה"בביהPBL-הפרוייקטיצפורה מרכזת את 

במהלכו אימצו התלמידות את מודל העירייה והקימו  , ס חגג סיום פרויקט משמעותי שהובילה"לאחרונה ביה

(פדגוגיה ועוד, חוץ, תברואה, תרבות)מחלקות מקבילות הרלוונטיות עבור בית הספר והחיים שלהן 

!כל הכבוד

....ברכותינו להמשך עשיה פורייה ומוצלחת



',  מנחםבני 'ת "מסכת המחמאות בת
חולון

,  חולון, ד"חב' בני מנחם'ת "בת

ליבשיץנח ' יהושע שמעוני ובפיקוח הר' בניהול הר

-נערכה פעילות מיוחדת בכל הכיתות

*.  מסכת המחמאות*

.כל תלמיד כתב מחמאות לחברי הכיתה

הפעילות עודדה את התלמידים לראות במעלות חבריהם  

...ויצרה אווירה נהדרת



לירושלים במהרה נזכה
לעלות ששים ושמחים

ן י נוובבנ בית מקדשי
.לאכול מן הזבחים והפסחים

מפקחי המחוז החרדי
משרד החינוך


