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ל"חינוכית של חזאימרה–אמירהבהשישאימרה

ח"הממחשובים למנהלי עידכונים-מעודכן ועכשיו

ח"המממהנעשה במוסדות -למעשהחשבה"ממ

ח"הממעשיה קהילתית במוסדות -הלקהיל הפניםעם

אמירים בשטח-מצוין להכיר

האצלת  , ביזור-מושגים פדגוגיים שכדאי להכיר-מושג בקלות 
סמכויות העצמה 

מרכז ארצי לסימולציה בחינוך" הלב"–מענייניםפדגוגייםאתרים

פיתוח מקצועי והשתלמות מוסדית-מדרגהלעלייתשאלות

!בשמחותרק

מה
בירחון



ל"מדברי חז
אמירהבהשישאימרה

אל תגעו במשיחי ובנביאי אל  ( "כב, טזדברי הימים א )דכתיבאמר רב יהודה אמר רב מאי "

.  ח"ובנביאי אל תרעו אלו תאלו תינוקות של בית רבן אל תגעו במשיחי , "תרעו

אין העולם מתקיים אלא בשביל הבל תינוקות של בית  אמר ריש לקיש משום רבי יהודה נשיאה 

רבן  

בית המקדש  לבנין' תינוקות של בית רבן אפימבטליןאין י נשיאה "אמר ריש לקיש משום ר

עיר שאין בה תינוקות של  כל ואמרי לה מאבותיך מאבותינשיאה כך מקובלני י"לרל "ואמר ר

אותה  מחרימיןאמר רבינאאותהמחריביןבית רבן 

שנאמר לא חרבה ירושלים אלא בשביל שביטלו בה תינוקות של בית רבן המנונאאמר רב 

בחוץ  עוללדמה טעם שפוך משום ' שפוך על עולל בחוץ וגו( יא, ירמיהו ו)

(ב' עמ, דף קיט, מסכת שבת, בבליתלמוד )



:  הנחיותעדכון 

לרבות שמירת  , השוהים בחדרי המורים או בעת מפגשי מורים בבית הספר  יקפידו על כללי הבריאות הנדרשיםהמורים*

מקלדת  )מסכה היגיינה ואוורור החדר ויש להקפיד על ניקוי משטחי העבודה עטיית, ככל האפשר, בין אחד לשני,  מרחק 
.לפני ואחרי השימוש( 'ועכבר וכוד

:  לתפקוד ותפעול שגרת הלימודים מאושרת בתנאים הבאיםכניסת בעלי תפקידים ונותני שירותים חיוניים *

החינוכיאישור מנהל המוסד . א
בכניסההצגת הצהרת בריאות . ב
החינוכימסיכה במוסד עטייתחובת . ג
האישייםהקפדה על כללי הריחוק והיגיינה . ד
(  שיעורי חינוך גופני, חוות חקלאיות , קרב, צהרונים, א''יוח)מניעת מגע וקרבה לתלמידים תכניות משלימות מאושרות . ה

.  ניתנות להפעלה בהתאם למתווים המפורסמים בפורטלים

,  בברכה
אגף הביטחון משרד החינוך



.לקבל את התכנית בעלות מסובסדתס "ביההזדמנות ( ףתש״)המצב עמותת נגישות ישראל קיבלו עד לסוף שנת הלימודים בשל 
.  גדולות יותר נעשה התאמות במחיר בהתאם לגודלבשכבות (* כיתות4עבור עד )שח 1500הפעילות לעד סוף שנת הלימודים הנוכחית  עלות 

התחנות יועברו על ידי  (. שמיעה וניידות, ראיה)תחנות התנסות במוגבלויות השונות 3הפעילות כוללת הפנינג שבו כל כתה תעבור 
בכל תחנה התלמידים יתנסו באותה מוגבלות בצורה  . האתגרים וההצלחות,  מדריכים עם אותה מוגבלות שיספרו על התמודדותם

.( טעימות עיוורות של גלידה וכדומה, משחקי תקשורת ללא שמיעה, גלגליםכסאלדוגמה ישיבה על )חווייתית 
,  בנוסף.  המורים יקבלו מראש מערך הכנה לפני יום השיא שיוכלו להעביר לתלמידים. יעברו בתחנות כל כתה בפני עצמההתלמידים 

.המורים יוכלו לעבור הדרכת חדר מורים בנושא נגישות ושילוב בתקופת הקורונה ובכלל

מוגבלויות שונות  המייצגות מותאמת להנחיות של תקופת הקורונה וכוללת יום שיא לתלמידים עם מערך מבוא לנגישות והפנינג ההדרכה 
.  ומועברות על ידי מדריכים עם מוגבלות וכן הדרכה למורים הכוללת כלים לנגישות בתקופה זו

החרדיהתאמות נדרשות לרוח המחוז יעשו 

: על התכניתקישור עם פרטים נוספים מצורף 054-6116806( נגישות ישראל)שלי : ולהרשמהלשאלות 
https://www.aisrael.org/?CategoryID=2789

לבתי ספרמסובסדתתכנית -נאמני נגישות

https://www.aisrael.org/?CategoryID=2789


,מנהלות ומנהלים יקרים

דע ללימודי מדעים  -עמותת בבאתכנית עללהמליץרוצהאני

.השנהס שלי השתתף בה "שביה

יחודית, מעניינתחושפת את הילדים למדעים בצורה התוכנית 

מייקינג, רובוטיקה, עבודת חקר: בין השאר באמצעות, ויהודית

כדי הפעילות  תוך . עיצוביתוחשיבה ( תכנון ויצירה של מוצרים)

.ומגוונותרבותהילדים רוכשים מיומנויות 

ולערכים יהודים וחיבור ייחודי  שזור חיבור למקורות בתוכנית 

.הווה ועתיד, ומקסים בין עבר

מיועד )לבדוק אפשרות להצטרפות לשנה הבאה ממליץ בחום 

.מספר המקומות מוגבל--( לבנים ולבנות בבתי ספר חרדים בלבד

מיכל איבגי  ' העמותה הגבת"מנכליהטלפון של מספר 

052-3699331

אשמח לתת לכם פרטים נוספים באישי

ת אחינועם ברובע היהודי  "מנהל ת-. יהושע שטרית , בברכה

055-9998484yes@achinoam.org. בירושלים

הרובע ' אחינועם'ח"ממ:ס"ביה
ירושלים יצהר

יהושע שטרית: מנהל

חביב חודדה: מפקח

'ח-'א: גילשכבות



למעשהחשבה"ממ
ח"הממבמוסדותחינוכיתעשיה

וירטואליצולנטעל צלחת ח"מממפגש מפקחי ומנהלי 



'  נצח ישראל':בית הספר 

בית שמש

שאול מילר: מנהל

שעארשחר : מפקח

'ה-'א: שכבות גיל

נפתחה במשחק חברתי מפעיל  לשגרה החזרה 
הרב צבי  " נצח ישראל"בתלמוד תורה ' וכיתה ב 

.בראון
נפלאהשל התלמידים הייתה החוויה 

.לימודיםלשגרת לחזרתם ותרמה 



ת  "חזרה מפוארת בת
ד"חבח"ממד "חב

'  נער ישראל'
בירושלים

'  ישראלנער:בית הספר 

ירושלים

בועז אהרון:מנהל

חביב חודדה: מפקח

'ז-'א: שכבות גיל



מושקאחיה בית ח"ממהאחדות של תהלוכת 
ג בעומר במוקדים שונים בעיר  "לביום ירושלים 

.התלמידותבהן מתגוררות 

התאספו על יד הניידת וקיבלו ערכה התלמידות 
משהו מתוק ומשימה  , מסכה ממותגתאישית עם 

.מאתגרת 

מגש פיצה  , המשימה השתתפו בהגרלהמבצעות 
..משפחתי חם עד לבית

'  מושקאבית חיה ': בית הספר

ירושלים

קנטרוביץשטרני' הגב: מנהלת

כהן פייגי' הגב: מפקחת

'ח-'א: שכבות גיל



: בית הספר

גדרה' שלהבות'

קרניאלחני ' הגב: מנהלת

אתי בינדר  ' הגב: מפקחת

'ה-'א: שכבות גיל

שלהבות  ח"ממס "ביה
.  גדרה בלמידה מרחוק

תכנית בוקר עם טוביה  
רוזנפלד ותפילת בוקר 

.פ נוסח הכיתות"ע



תלמידות  
נצח  ח"ממ

ישראל  
בחזרה  
לשגרה  

בקפסולות  
פ  "ע

.ההנחיות



בנות '' עץ חיים": בית הספר 

רחובות

שרינה שכטר: מנהל

טורץחוה : מפקח

'ב-'א: שכבות גיל

בנות ' עץ חיים'ח"ממתלמידות 
ברחובות בחזרה לשגרה



ירושלים' בית רבן'ח"ממ:ס"ביה

גרינמןנתנאל : מנהל

חביב חודדה: מפקח

'ח-'א: גילשכבות

עם הפנים לקהילה
ח"הממעשיה קהילתית במוסדות 



'במכיתהבורובסקיאוריהלהתלמיד
,ביצהר" בן פורת יוסף"ח"ממס"בביה
מזוזה חדשה בבית המדרש שנקרא קובע 

( נאפו)ד אביתר "על שם אביו הקדוש הי
.תושב יצהר 

7אייר לפני ' ביום כ' על קידוש הנרצח 
.  שנים בצומת תפוח

.ברוךזכרו יהי

' בן פורת יוסף'ח"ממ:ס"ביה
יצהר

ליבמןגור ארייה : מנהל

נח ליפשיץ: מפקח

'ח-'א: גילשכבות



והמנהל בחלוקת מארז לתלמידים שבבית ת"התרב 
הכולל מיני מתיקה מסיכה ממותגת ומכתב אישי  

.בשפת האם

בית  ' נצח ישראלח"ממ:ס"ביה
שמש

שאול מילד: מנהל

שאערשחר : מפקח

'ה-'א: גילשכבות



אמירים בשטח-להכירמצויין

-מרחוק אמירים 
משימה מרחוק הקשורה  " אמירים"קבלו תלמידי קרויזרבהובלת הרב מרדכי " ישראלנער "ח"ממת "בת

.ביתילגינון 
ובכך מעגל ההשפעה של תכנית  , בעשייהלקחו גם הם חלק " אמירים"שאינם בתכנית תלמידים נוספים 

.התרחב" אמירים"
עלון לפסח והפכו  ' ד' שבכיתות ג" אמירים"יצרו בנות , חנצובהובלת המורה " ירושליםבנות "ח"בממ,בנוסף

. לטובת הלמידה מרחוקאותו למקוון 
כחלק משנת  , ממצאיםראיון סקר וכמובן ניתוח , שאלות, תצפית, ניסוי: מבוסס על פעילויות חקרניותהעלון 

.רנזוליהעמקה במודל 

להחיות את חבריהם , שיהיו המה הרוח החיה, השתדל לאסוף מספר חשוב של גדולי הכישרוןכמה "
–" בחידושיהם ובברק שכלם

.מסלבודקאהסבא –פינקלנתן צבי ' בדבריו על ר, גרוזובסקיאברהם הרב 



בקלותמושג
להכירשכדאיפדגוגיםמושגים

?הספרבמיטבו בבית זה נראה איך -האצלת סמכויות העצמה , ביזור

;בית הספר מאמינה ברצונו וביכולתו של כל תלמיד וכל מורה לצמוח ולהתפתחהנהלת •
;ברמת הארגון בכלל ובכל הקשור לתחומי אחריותם בפרט–שותפים בקבלת החלטות ( ומינהליחינוכי )הצוות חברי •

;צוותית, מקצועית, רואה את אחריותה למתן כלים והזדמנויות להתפתחות אישיתההנהלה •

;(מוזמנים להציע יעדי התפתחות אישיים ומהלכים להשגתם)הצוות שותפים באחריות להתפתחותם חברי •

.לביקורתלגיטימיות , ליוזמותמרחב קיים •

;אלה נתפסות כשלב הכרחי בתהליך התפתחות ולמידה–סובלנות לטעויות קיימת •

';   עולים חדשים וכד, חברים חדשים-"  אחרים"דוגמאות חיוביות רבות להשפעתם של יש ,מעשירנתפסת כגורם שונות •

;שקיפות בתהליכי קבלת החלטות ובהקצאת משאביםקיימת •

;הן בתחום הלימודי והן בתחום החברתי, אחד מחברי הצוות יש סמכות לקבל החלטות בתחומי אחריותולכל •

;באחריותו ובהתאם לשיקול דעתו–בעל תפקיד יש תקציב מוגדר / מורה לכל •

;בתחומים המעסיקים אותם, ערוצים לשותפות של תלמידים בקבלת החלטותקיימים •

;והתלמידים מחליטים על הקצאתו בתהליך חשיבה על סדר עדיפות של רעיונות וצרכיםיעודיהתלמידים יש תקציב למועצת •

.זוכה לעידוד והעמקה כאשר בצידה אחריותהשותפות , הספרנוהגים לשוחח עם מורים ומנהל על מה שאכפת להם בבית תלמידים •

(.בפרט ובחיי בית הספר בכללתבפקיד)צוות מעידים על ביטוי היכולת היצירתית שלהם בתחומים משמעותיים חברי •



מענייניםפדגוגייםאתרים

בחינוךמרכז ארצי לסימולציה הלב 
http://halev-biu.org.il/%d7%a1%d7%99%d7%9e%d7%95%d7%9c%d7%a6%d7%99%d7%94-

%d7%91%d7%97%d7%99%d7%a0%d7%95%d7%9a-
%d7%a1%d7%a8%d7%98%d7%95%d7%a0%d7%99-%d7%94%d7%93%d7%a8%d7%9b%d7%94/

:  שתי שפות פורמליות, למעשה, התקשורת המוכרת לנו בכתה כוללת
(.  אופן ההוראה)ושפה דידקטית ( הלקוחה מתוך המקצוע הנלמד)שפה דיסציפלינרית 

. שפעמים רבות איננו ערים לה, שהיא שפה שקופה–אך ישנה גם שפה שלישית 
ומתורגמות למיומנויות כמו  ( כמו אמפתיה ואסרטיביות)שמבוססת על גישות –זוהי שפת הקשר 

.  שיתוף ועוד, קבלה אמפתית, הקשבה
אנו משכללים את יכולתם של המתנסים  , המייצרת קונפליקט דמוי מציאות, באמצעות הסימולציה

,  להתבונן בסיטואציה ולהעלות אל המודעות את השפה שבה נעשה שימוש בעת הקונפליקט
.ומסייעים להם לפתח מיומנויות תקשורתיות מודעות

סדנאות הסימולציה של מרכז הלב פותחו במטרה לאפשר מפגש עם קונפליקטים שכיחים בחינוך 
תפורים לפי , כמו הסדנאות, בסרטונים משתתפים שחקנים בלבד וגם הם. ודרכי התמודדות איתם

.מידה ומותאמים לכל משתתף או קבוצת משתתפים על פי צורכיהם ותפקידם
".שפת הקשר"הסרטונים המלווים בכתוביות הדרכה נועדו לעבודה עצמית בגישת 

http://halev-biu.org.il/%d7%a1%d7%99%d7%9e%d7%95%d7%9c%d7%a6%d7%99%d7%94-%d7%91%d7%97%d7%99%d7%a0%d7%95%d7%9a-%d7%a1%d7%a8%d7%98%d7%95%d7%a0%d7%99-%d7%94%d7%93%d7%a8%d7%9b%d7%94/


מדרגהלעלייתשאלות
שלוהניהולצוותואתעצמואתלשאוללמנהלשכדאישאלות

מדרגהשאלות לעליית 

?כיצד מנהל יכול לעודד פיתוח מקצועי של המורים

לקדם ולשפר את מטרות בית איך הפיתוח המקצועי של המורים יכול
?הספר

איך זיהיתם את צרכי )? כיצד נבחר את נושא ההשתלמות הבית ספרית
(?המורים

?כיצד ההשתלמות משרתת את החזון הבית ספרי

?ניתן לראות את יישום תכני ההשתלמות בבית הספראופןבאיזה 

?כיצד ההשתלמות מקדמת למידת עמיתים

?מה יהיה מדד ההצלחה של ההשתלמות

מוסדיתוהשתלמותפיתוח מקצועי 

?כל המורים משתלמיםהאם 

?כמה שעות כל מורה משתלם

?מלמדיםהאם השתלמויות המורים בתחומי הדעת שהם

?ההשתלמותהאם המנהל שותף בבחירת

השנים  האם יש למנהל טבלה מארגנת של השתלמויות המורים בשלש
?האחרונות

?איזו השתלמות מוסדית נבחרה

?כמה שעות ההשתלמות

?מי הם אנשי צוות שמשתתפים

?מהי מטרת ההשתלמות

?מה סדירות מפגשי ההשתלמות

?והמרצהה"הפסגמי איש הקשר עם 

?מי היה שותף לקביעת נושא ההשתלמות הבית ספרית



בשמחותרק

ילדים דבורה ברוורמן להולדת הנכדגנילמפקחתטובמזל

אהרון לרגל נישואי הבןבועז' נער ישראל'ממחלמנהלטובמזל


