
משרד החינוך

המחוז החרדי

?מה בירחון

דבר תורה-כמה מילים▪

-לרגל קול קורא תקשובח"הממתקצוב מוסדות ▪

מחשביםמעבדות 

לרגל הסמכתו כבית  ' מקור חכמה'ת "ברכות לת▪

ספר ירוק

באוסקרה"עוזכיית -ברכות▪

אלעד, מהנעשה בחווה החקלאית▪

ד"חב' מנחם'פאר 'ת "ת-בית ספר משתף▪

ביקור האגף לחינוך יסודי ומפקחי החינוך היסודי  ▪

בירושליםח"הממבמוסדות 

ירושלים' יד אשר בנות'ס "חנוכת מעבדה בבי▪

מרתק ומעמיק בנושא השתלבות  , פאנל מקצועי▪

והכלה

ירושלים' נער ישראל'ת "דיאלוג בתחדר ▪

(מרחב למידה אחר)א "חדר מל▪

א"מלס בחדר "בתיזכיית ▪

משתףמרום הגליל , בנים' בראשית'ס "בי▪

אלעד', תפארת חיה'ס "בבית"מופמכון ביקור ▪

סיום▪



ראש השנה לאילן-שבטחודש 

ראש השנה דף )בחמשה עשר בו : ובית הלל אומרים, ראש השנה לאילן כדברי בית שמאימיוחד בהיותו ראש חודש שבט 

(.  'אעמוד ' ב

ומובא בספרים  . ט"כל ראשי השנים כאחד ונחשבים ליוהוקשו , מימוניותשהובא בהגהות א"הריצב, דברי הראשוניםלפי 

שיעסקו  ובני בניו אלו בניו , של האדם" הפירות"ובכללן , שמסוגל לתפילה על פירות האילן, שיום זה הוא כראש השנה

.בתורה ובמעשים טובים ויצליחו לגדול בטעם ובריח טוב

.דקדושהבמצוות ובמעשים טובים ונרווה מהם ומכל יוצאי חלצינו רב נחת , תלמידנו יגדלו בתורה-מי ייתן וילדינו

..מאחלים המשך עשיה מועילה ומשגשגת

צוות המחוז החרדי



לרגל קול קורא  ח"הממתקצוב מוסדות 

מעבדות מחשבים-תקשוב

:מחשביםמעבדות -תקשובקורא במסגרת קול זכייתם בתקציב מכובד מאוד לרגל ח"הממברכות למוסדות 

עמית קדם' בניהול הר, שחר שאער' הרבפיקוח , מעלות תרשיחא, שדה צופיםת "ת➢

גולן עקיבא בן דוד' בניהול הר, שחר שאער' הרבפיקוח , נצרת עילית, אומץת "ת➢

מיכל ליברמן' בניהול הגב, יוסף פוליטי' הרבפיקוח , צפת, גנזי המלךת "ת➢

ניצן יצחק חלק' בניהול הר, יוסף בוטבול' הרבפיקוח , באר שבע, מעיינות-נווה זאבת "ת➢

קזניטי-איריס לוי' בניהול הגב, ריקי טאובר' הגבבפיקוח , מרום הגליל, בראשית בנותס "בי➢



ת  "ברכות לת

'מקור חכמה'

, שמשבית ', מקור חכמה'ח"ממת "לתברכות 

לרגל הסמכתו כבית  ,בניהול הרב אריאל עזריאל

.ירוקספר 

  

  

 

  "  

 
  "    

       "
 

  
 

      

        
       

 
 

     

       
       

      

         

        
 

 
 

,        

      : 
    

    

        
       

           
         

  

      
     

 ,       
       

     
       

     
,        

 ,      
        

      

       , 
        

  ,

                 
.        

       
 

            

        
        

     

        
    

 .      
  

 
       

       

 ,      
        

   ,     
        

       

        
        

     

        
      

         
        

       .

 

        
        

        
        

       
     

  .      

       

       
        

         
       

       
       

   
 .     .       

         
       

       
       

              
              

              
              

              
        .       

        
  

           
           

           
     

              
              

              
              

              
              

             

 

              
              

              
              

              
              

              
              

              
              

              
              

              
              

              
              

              
              

              
         

              
    

   
 

 

 :     
 

 

         
    ,   

        
        

"   ,    
        

   " 

'   
       

   
,

       
    

 ,       
       

    

 ,       
    

          
     

          
      , 

         
       

 ,      
       

   ,   
         

" 

,        
        

         
         

       ,
        

 '  

 
         

   
        

    ,   
       , 

        
 ,      

  

 

       
        

    ,  
         

        
      , 

         
    

 

        
   

        
   ,

              ,
               

 ,      
       " 

   

        
    ,   

       , 
        

        

 

        
ז  

 

       
         

        
  

 

       
        

   

 

           

        
         

 
        

  
  



באוסקרה"עוזכיית -ברכות

שרה מקונן  המורה . גדולהזכות 

זכתה  ' בנות ירושלים'ח"מממצוות 

באוסקר הירושלמי מבין מאות מורים  

.מועמדים

!ברכות חמות



אלעד, חווה חקלאית

הושלמו שתילות כל שבעת  

המינים בחווה החקלאית  

ידי עשרים בתי  אלעד על 

בשתילת הדקלים  . ספר

הושלם ומעתה  הפרויקט 

שבעת  חוות  “החווה נקראת 

עץ -ספרבית לכל “...המינים

.משלו

, ישראל פרוש' הר, ראש העיר אלעד

באלעדח"הממבסיור בחווה החקלאית של 



,  ד בביקור בחווה החקלאית"חב' פאר מנחם'ת "ת
אלעד

'פאר מנחם'ת "תלמידי ת

שלמה  ' בניהול הר, ד"חב

בלמידה בחווה  , אלבז

החקלאית אלעד המנוהלת  

.י מר דוד בוגנים"ע



,  ח"הממביקור האגף לחינוך יסודי במוסדות 
ירושלים

במחוז  יסודי מפקחי החינוך היסודי האגף לחינוך מטה 

ט  "ז בטבת תשע"שהתקיים ביום שלישי י, החרדי בביקור

,  למבט ממעוף הציפור אל תוך העשייה, (25/12/2018)

:ירושלים, ח בשכונת גילה"ממבתי ספר בשני 

חביב ' בפיקוח הר, ד גילה"חב' נער ישראל'ת "בת➢

א"שליטבועז אהרון ' בניהול הר, א"שליטחודדה 

צפורה כהן ' בפיקוח הגב, גילה, בנות' יד אשר'ס "בבי➢

'תחיגילה אסולין ' בניהול הגב', תחי



יום ביקור  בנות ' יד אשר'ספר בשבוע שעבר התקיים בבית 

ושל  סאסיאתי ' ולמידה של מטה האגף לחינוך יסודי בהנהלת גב

רות  ' מפקחי החינוך היסודי במחוז החרדי בניהולה של גב

צפו  , נכנסו לכיתות הלימודמפקחות החינוך היסודי . אלמליח

מהקירות  , הגבוההבשיעורים והתרשמו מאוד מהרמה הלימודית 

גם מקהלת בית  . הפעילים ומהתוצרים הנפלאים של התלמידות

הספר הנעימה את היום בשירה מקצועית ומרגשת ובשילוב כלי  

את היכולות והכוחות  והמחישה נגינה אשר עוררה את הלבבות 

ג "המפקחים והמפקחות זכו לקבל שיחה מפי הרה. שבתלמידות

אשר העצימה  , רב השכונה וראש המוסדות, א"שליטמשה בן אבו 

להמשיך בעבודתם כמובילים את חינוך ילדי  וכלים כחונתנה 

בסיום יום מוצלח נתנו המפקחים  . ישראל בארצנו הקדושה

והמפקחות משוב והדגישו את התפעלותם מהייחודיות של בית  

התקבלו מכתבי  מאז הביקור המרשים . ספרנו ותרומתו לקהילה

.מהמטה ומפקחיו והתפעלות תודה 

יד  'ס "בביביקור האגף לחינוך יסודי 
ירושלים' אשר בנות



ס"תערוכות וקירות פעילים בפרוזדורי ביה

'כיתה ד-סדר החניהיום בריאות

-לבנות ולהבנות

שומרים על אחדות שומרים על ייחודיות
'כיתה ג-עשר המכות

'כיתה ב-תיבות נח 
שיעור אומנותפינות לעידוד קריאה

יד  'ס "בביביקור האגף לחינוך יסודי 
ירושלים' אשר בנות



' יד אשר בנות'ס "בבימעבדהחנוכת
ירושלים

בנות  ' יד אשר'ס "בביהאת המעבדה חנכו יהיסודהחינוךןמפקחייסודיחינוךלאגףהמטהשלהביקורביום 

,  מנהל תכניות במרכז הישראלי למצוינות, ב'ברדיצמוישבהזדמנות זו אנו מברכים את מר ,  בירושלים

,ח"במשהמדעים רית"מפמ, בריינרר אביבה "את ד

.על התקציב עבור הקמת המעבדה, דייןאפרת ' הגב, החרדיואת המפקחת למדעים במחוז 

יעל אלבז והמורה חיה רבי למדעים אשר טרחו רבות בהעמדת  ' הילה שרגא וגב' גבםמטעמוכן את המנחות 

...לכולםכחישר . המעבדה ותפעולה



מרתק ומעמיק בנושא השתלבות  , פאנל מקצועי
והכלה

,  ירושלים, בנות' יד אשר'ח"הממס "בביה

בנושא  ומעמיקמרתק , מקצועיהתקיים פאנל 

.השתלבות והכלה

בועז  הרב , מפקחהרב פוליטי : בפאנליושבים 

הרב  . ' נער ישראל'" ממחמנהל -אהרון

'  בית רבן'ח"בממרכז השתלבות -לויאברהם 

השתלבות  מדריך -רביליאור הרב . ירושלים

.מחוזיוהכלה 

כלל מפקחי היסודי במחוז החרדי ונציגי : בקהל

.סאסיאתי 'גבהאגף היסודי במטה בראשות 



הרב  בניהול,ירושלים,גילהבשכונת'ישראלנער'ת "תחדר דיאלוג נחנך ב

.אהרוןבועז 

.  ת"בתיוזמה חינוכית שנולדה בעקבות זיהוי צורך לשיפור האקלים חברתי 

,הואוכשמו כן " חדר דיאלוג"קרן היזמות הוקם חדר מיוחד שנקרא בסיוע 

מפגשי  , נעים ומזמין שבו מתנהלים שיעורי כישורי חיים, מרחב חדשניהו ז

לכל  .ועודניהול קונפליקטים , הפעלות בנושא שיח תרבותי, יועץ תלמידים

המחנך  , כיתה יש שעת הפעלה שבועית עם מחנך הכיתה בחדר דיאלוג

ת"התמצויד במערכי שיעורים שהוכנו בשיתוף עם היועץ החינוכי של 

".בין אדם לחברו"ו" תקשורת בין אישית"ומכוונים לנושאי 

כמו כן החדר משמש את היועץ למפגשים עם קבוצות תלמידים לשיח 

.את מורת התרפיה עם קבוצות תלמידיה, רגשי

הם . בהחלט אפשר לומר שניכרת ההשפעה של המרחב על התלמידים

כמו גם  מצידםמאוד מצפים לשעת ההפעלה בחדר דיאלוג ושיתוף הפעולה 

התוצרים ניכרים בתוצאות מבדקי שאלון האקלים חברתי ששופרו לאין  

.ערוך

...ד"בתפילה להמשך צמיחה וס

ירושלים' נער ישראל'ת "חדר דיאלוג בת
.חדר דיאלוג–פיתוח תכנית יזמית •

תלמיד בוגר חונך•



(מרחב למידה אחר)א "מלחדר 

:א"המלמטרות פיזיות נוספות של חדר 

הכישלונות  , א מעין מפלט מהלחצים"שהילדים יראו במל•

.בית הספרלעיתים והאכזבות שמזמן להם

א הם יוכלו להשתחרר מכל אלו אבל עדיין להישאר בסביבה "במל•

.ובטוחהתומכת

אמור להוות אלטרנטיבה הולמת ולגיטימית לשוטטות  א"המל•

.במסדרונות או ברחובות

.המסר שלימודים והנאה יכולים לדור בכפיפה אחת•

של ילד ומורה באווירת נינוחות שכזאת ישיבה -קרוביצירת קשר •

וגלויה ומנטרלת עכבות שקיימים  כנה מקרבת ומעודדת שיחה

.בדרך כלל בסביבה הרשמית של הכיתה

.ללמידה אוטנטיתאמצעי כוגמישלמידה פתוח מרחב •

למניעת נשירה של תלמידים  תוכניתא היא "מל

לילדים ונוער בסיכון  ' המהווה חלק מתוכניות אגף א.ס"מביה

.במוסדות החינוךר"שחהמחלקה לכיתות ותוכניות ,

א"מלתוכניתלפתיחת קריטריונים

היוזמה לתוכנית התעוררה כצורך שעלה מהשטח עם ריבוי  

ס לתת  "המקרים של תלמידים נושרים והקושי של ביה

.ולהתמודד עם התופעהמענה

לאפשר למערכת הבית ספרית לרכוש כלים נסיוןיש א"במל

.ולהפעילם בעבודה עם ילדים שפרשו ממסלול הלמידה

פועל במקביל וכחלק משגרת החיים בבית  א"המל, וכך

.הספר

התקרבות ובנית  ההתרחשות היומיומית היא חלק מתהליך

תוך מתן מענה  שמטרתו לתת לילדים מקום ושייכות, האמון 

.אישי לצרכים וליכולות שלהם

http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/YeledNoarBesikun/machlakot/shachar/
http://meyda.education.gov.il/files/YeledNoarBesikun/maleh/maleh_kriteryonim.pdf


:א"החשוב של חדר מלבפרויקט שזכו ח"ממבהספר לבתי ברכות

אלעד, 'פאר מנחם'ת"ת

רחובות,'עץ חיים'ת "ת

ירושלים, בנים' אשריד'ת"ת

ירושלים, בנות' אשריד'ס"בי

ירושלים,'מושקאחיהבית'ס"בי

באר שבע, 'נווה זאב'ת"ת

ערד,בניםד"חב'מנחםאור'ת"ת

צפת,'גנזי המלך'ת"ת

חולון, ד"חב' בני מנחם'ת"ת

אביבתל,ד"חב'מנחםאהלי'ת"ת

מרום הגליל,בנות' בראשית'ס"בי

אתרשיחמעלות,'צופיםשדה'ת"ת

לכן , הטיפול דרך למידהשם בראש מעייניו את נושאא "מל. במקום קבוע וייחודי לה, א מתקיימת בחדר בלעדי משלה"מלתוכנית

.לקיום הוראהמתאים לטיפול וכיתת לימוד המתאימהמוקדש חדר מיוחד המשמש שילוב בין מקום

היוזמה בנחישות ההובלה של על , (שרותי חינוך ורווחה)חר "מפקח מחוז חרדי ש, בני גמליאלתודה והערכה רבה למפקח 

.....ומקצועיות

.בבתי הספר שזכו במטרה ללוות מקצועית את מימוש משאב חשוב זההמפקח מסייר אלו בימים 

...שיהא לתועלת מרובה

א  "ס בחדר מל"בתיזכיית 
(מרחב למידה אחר)

http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/YeledNoarBesikun/tochniyot/male/tipullemida.htm
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/YeledNoarBesikun/tochniyot/male/horaah.htm


מרום הגליל  , בנים' בראשית'ס "בי
משתף

מרום , בנים' בראשית'ס "בי

ליאת  ' בניהול הגב, הגליל

יוסף  ' בפיקוח הר', תחישמואלי 

49-ל ל"מקקחכרו כרם , פוליטי

'  כרם בראשית'הקרובות שנה 

,  כיתתייםימי לימוד חוץ 5-ל

לימודי  , המשלבים תפילה

כתישה  ועבודת , מסיק, תורה

...ולימוד על השמן

..  של קסם מתמשךימים  5

.של הבניםמקומם הטבעי 

.טובכי ' ה-להודו 



ס  "בבית"מופביקור מכון 
אלעד', תפארת חיה'

תפארת 'ס "בבימטעם מכון מופת מד״פיותביקור של 

'  בניהול הגב', תחיאתי בינדר ' בפיקוח הגב, אלעד', חיה

,נחמי לוי

האבישנעשה בכיתות במסגרת משיעור בקו ללמידה 

.כיתהואקדמיה 



,          ז      

 ש        ך


