
 משרד החינוך

 המחוז החרדי

 על המפה ח"ממ
 ח"בממירחון מקוון לנעשה 

 ח"תשע –תמוז 

 ויבנה בזכות אהבת חינם –בית המקדש נחרב בגלל שנאת חינם 

ה"ב  



 הארות בחודש

, מתפלליםיום אנו בכל . ועל הגלות הארוכהמתחילים ימי בין המצרים על חורבן בית המקדש , תמוזבחודש 

צורך בפעולות נוספות  שיש , הדברוברור " נוושעבצעקות לא "אך והשלימה  האמיתיתומייחלים לגאולה מצפים 

 .כדי לקרב את הגאולה

היות ובית המקדש  . עצמו לקצה השניצריך להרחיק , שרוצה לשרש מקרבו מידה רעהם כותב כי אדם "הרמב

 – החינםלהבאת הגאולה היא כזו שתהיה מנוגדת לגמרי לשנאת הפעולה ההכרחית  -נחרב בגלל שנאת חינם 

 .בית המקדש השלישי בקרוב ממש לבניןמכאן שנדרשים אנו להרבות באהבת חינם כדי שנזכה 

התנהגות מתוך  "הרי ברור שלעוסקים בחינוך ישנו ערך מוסף ל, לחבירונדרשת בין כל אדם " אהבת חינם"אם 

הקשר שבין המחנך למחונך צריך "  זה אהבת המחונך –הבסיס לחינוך "ישנה אמרה חסידית . אהבת חינם

להיות מתוך אהבתו וראיית טובתו של המחונך ולא רק כאשר הוא גורם לנו נחת ומסב לנו עונג אלא גם כאשר  

 .גם כאשר לכאורה אהבתינו לא מגיעה לו בגלל סיבות כאלו ואחרות" אהבת חינם"מדבור ב

הענקת אהבה לזולת בוודאי תשמש עבורו מודל לחיקוי ואנו נרוויח לא רק מחונך מתוך אהבה אלא גם מחונך  

 ....שידע להעניק אהבה לזולתו



 כנס מרהיב במיוחד

 בנושא הכלה והשתלבות  

 ח"הממלמוסדות 

על יד מנהרות  -מי שהיה נקלע לאולם יצחק 

בו התקיים הכנס המיוחד בנושא הכלה   -הכותל 

השתלבות ושילוב היה חושב שהוא הגיע  

לאירוע הוקרה לאחד מתומכי אורייתא  

 ....הגדולים

העריכה ברוב פאר ובטוב טעם המחישה עד 

אסתר אטיאס  ' כמה מובילת התחום במחוז גב

רכז הכלה  "רואה את חשיבות התפקיד החדש 

כאחד מעמודי התווך של העשייה  " והשתלבות

המנהלים  , החינוכית ולכבוד הרכזים והרכזות

 .נערך הכלוהמנהלות 



 כנס הכלה השתלבות ושילוב

 הכלה בהלכה
 

הרצאה מרתקת ודברי חיזוק בנושא  

הכלה נשא הרב הראשי הגאון הרב דוד 

אשר יצר חיבור חזק וישיר   א"שליטלאו 

 מפרשת השבוע לנושא הכלת תלמידים

 דיונים וקבוצות חשיבה
 

פרק נכבד מהכנס הוקדש לשולחנות 

בו התקיים משחק תפקידים  " עגולים

 וסימולציות אודות תפקיד רכז ההשתלבות



 מפת הדרכים -הכלה והשתלבות  

 ?כעת( עד)אז מה עושים 

 

השתתפות בפיתוח המקצועי לרכזי ההשתלבות. 

 עם המנהלמשימות ולוח זמנים תיאום ציפיות. 

לימוד גישות ושיטות להוראה בכיתה הטרוגנית. 

איסוף חומרים לספריה מוסדית בנושא הכלה. 

הדרכה אחת בחדר המורים בתחום ההכלה. 

מיפוי כיתתי לקבלת תמונת מצב  וצרכים. 

הקמת צוות חשיבה אודות המצב וצרכים. 

 כמה מילים על רכז הכלה והשתלבות
 

בתחום ההוראה  כמומחה כדי שיסייע לצוות רכז ההכלה ישמש 

 .בכיתה הטרוגנית והכלת מרכיבי ומורכבות הכיתה

נדמה שמערכת החינוך חיכתה שנים רבות לבעל תפקיד תומך  

 ...ומסייע למורה בתפקידו והנה זה הגיע

ברור כי יחד עם הצפיות גדל הלחץ והרצון להצליח בתפקיד עד כי 

 .איננו משאירים זמן ללמידה והתבוננות והתנסות מודרגת

תפקיד רכזי השילוב וההכלה בבתי   הטמעתהממונה על הטמעת 

הספר הוציאה מסמך מסודר המנחה את מוסדות החינוך אודות  

 .התהליך והנדרש בכל שלב

הממונה המחוזית בשיתוף צוות ההדרכה והפיקוח מלווים את  

התהליך ויסייעו למנהלים ולרכזים למלא את התפקיד בשילוב שאר  

 .התפקידים במוסד החינוכי



 התוכנית לטיפוח מצוינות   –יום שיא אמירים 

 חגיגה של פדגוגיה איכותית –אמירים 
 

של  תכנית לטיפוח התלמידים המצטיינים בבית הספר ולקידום תרבות 

דעת  התלמידים תחומי במסגרת התוכנית לומדים . בית ספריתמצוינות 

 .ידםשונים אשר נכתבו על ידי מורי בתי הספר ומועברים על 

כהן וצוות מדריכות זו השנה   פייגיי המפקחת "התכנית במחוז מובלת ע

,  יום שיא לבתי הספר שבתוכנית באזור ירושלים והמרכזקיימנו , הרביעית

,  מורות אמירים הפעילו סדנאות לעמיתותיהן. בסימן שיתוף ולמידת עמיתים

 !הייתה זו חגיגה פדגוגית במיטבה

של  " הצליליםאל צוללים "מקורס את היום פתחנו בצפייה של פרזנטציה 

למדו בין השאר מהו  בו , חמוהמורה חנה בן בהובלת " יד אשר"ס "ביה

אלתור במוזיקה על בסיס הסרטות נוף חיברו הבנות פס קול מוזיקלי  

מדהים היה לראות איך הבנות בהרמוניה נפלאה סחפו  , המתאים לאווירה

 .את כולנו למנגינה הזו

ברוח יצירתית   אמיריתתודה למורות אמירים על עוד שנה של עשייה 

 .ופדגוגיות חדשניות



 שלהבות גדרה –מדווח מהשטח  ח"ממ

 הנחת אבן פינה
 

, במעמד נציגי הרשות המקומית גדרה, במעמד מרגש ומרומם

ס אתי בינדר התקיים מרגש  "ד ומפקחת ביה"נציגי רשת חב

ד  "של הנחת אבן הפינה למבנה קבע לבית ספר שלהבות חב

 .'תחי קרניאלחני ' גדרה בניהולה של גב

מציג עשייה   ח"במממהמוסדות החדשים ,  בית הספר שלהבות

מיוחדת וגידול נפלא במספר התלמידים מה שגרם לרשות  

המקומית לתמוך במוסד ולהקצות קרקע עליו יבנה מוסד חינוכי 

 .לתפארת

את הטקס  . האירוע התקיים בנוכחות התלמידים והוריהם

 . הנעימה מקהלת בית הספר



 עץ חיים רחובות –מדווח מהשטח  ח"ממ

 כנס בטיחות בטיולים מרגש ומצמרר
 

 כך פתח הרב שלמה" הנושא בוער בכולנו ולכן אתם כאן"      

 .רחובות את הכנסתורה ממח עץ חיים גרינבוים מנהל תלמוד    

 שי קלדרון ומנהל מחלקת' אחרי דברי הפתיחה של המפקח ר   

מיכאל כהן נישא המשא המרכזי שלא השאיר עין  ' חינוך חרדי ר 

 .יבשה

שנה שיתפה בטיול לפני אשר בנה יוסף חיים נהרג לימור אפרתי ' גב

האם ביקשה . את השתלשלות האירוע ואת קורות המשפחה מאז

שבנה יהיה תזכורת לציווי ונשמרתם מאד לנפשותיכם ושהדברים 

 .יהיו לנגד עיני המנהלים והמורים בכל עת

הזכיר שוב את הדגשים הנדרשים  אסרףמאיר ' הטיולים רמפקח 

השנה ובמיוחד בימים החמים בהערכות לטיולים במשך כל 

 .  והעמוסים



 סיטריןד "חב –מדווח מהשטח  ח"ממ

 הרבה יותר ממסיבה
 

במקום מסיבת סיום התקיים השנה יום  

הצגת תוצרים בו הציגו התלמידים את 

העשייה שלהם בהתאם לנקודות  

 .החוזק של כל תלמיד

כך יכולת לפגוש תלמידים מנצחים  

,  יוצרים בחומרים שונים, בשחמט

 .מציגים בדרמה ועוד תחומי חוזק

נציגי המועצה המקומית והמבקרים 

במסיבה המיוחדת שבחו את היוזמה  

 ...והרעיון המעצים

 סיור סטודנטים להוראה
 

ארח קבוצה   סיטריןד "תלמוד תורה חב

 נכבדה של סטודנטים להוראה  

 אשר למדו , ממכללת גורדון

 על חזון המוסד ועל החיבור 

 שבין החזון לעשייה בשטח



 מקור חכמה בית שמש –מדווח מהשטח  ח"ממ

 השתלמות יזמים חרדיים ארוח
 

ייחודה של ההשתלמות ליזמים וצוותי הוראה מהמחוז החרדי היא  

בכך שכל מפגש מתקיים במקום בו יוכלו המשתתפים לחוות מקרוב 

 .תהליך של יזמות וחדשנות

מקור חכמה בבית  ח"ממהמפגש הראשון התקיים בתלמוד תורה 

אותה " גן המצוות"שמש שם התפעלו המשתתפים מחממה לימודית 

 .מגדלים ומטפחים מורה מהצוות ותלמידים

החממה התחילה את דרכה במוסד אודות להצטרפות הצוות  

לתהליך יזמות באמצעות הקרן ליוזמות חינוכיות אך הלכה  

 והתפתחה לאחר תהליך חקר בהובלת המעבדות של אגף  

 .פ במשרד החינוך"המו



 פ"מחקרים אגף המו –מדווח מהשטח  ח"ממ

 שני מוסדות משתתפים במעבדת ההתמדה
 

במשרד החינוך מקיים תהליכים של חקר אודות נושאים ( מחקר ופיתוח)פ "אגף המו

 תהליך החקר מבוצע בתוך מוסדות חינוך מרחבי  . המאתגרים את מערכת החינוך

 המוסד מתוקצב למתן פתרונות הנבחנים בטווח , הארץ ולאחר איתור הצרכים

 .שנים 3של 

 

מתבצע חקר אודות מניעת נשירה בשני מוסדות של  –במסגרת מעבדת ההתמדה 

ותלמוד , תלמוד תורה מקור חכמה בית שמש בניהולו של הרב אריאל עזריאל. ח"הממ

 .ד תל אביב בניהולו של הרב שניאור אהרן"מנחם חב אהליתורה 

 

כמו . צוותי המעבדה מבתי הספר הציגו את תהליך החקר ואת התוצרים שעלו בתהליך

כולם גם הם העידו על העוצמה שבתהליך השיתופי עם מוסדות אחרים ועל יעילותו גם 

 .מהתהליך עצמו וגם בעבודה שנעשתה בתוך המוסד החינוכי

 



 הודעות חשובות למנהלים
 

 ועכשיושיבוץ מורים כאן 

אנו  , ט נפתחה"לשנת תשעהמשכית מערכת 

אך עדיין נדרשת פעולה , בהתקדמות יפה מאד

".  דורשי טיפול"נמרצת במיוחד אצל מורים 

מערכת הזכאויות נפתחה הנכם מתבקשים להגיש 

 .במיידיתאת הבקשות 

 

 2018דיווח שכר ספטמבר 

כמו אשתקד הנכם נדרשים לדווח באופקית את  

כדי שלא יהיו מורים  , 2018משכורות ספטמבר 

במהלך . שאינם מקבלים שכר כנדרש בחוק

ספטמבר תעשו את העדכונים הנדרשים במידה 

 .ויהיו

 

 הערכת מורים

.  המועד האחרון להערכת המורים כבר מאחורינו

בימים אלו המערכת הולכת להיסגר הנכם נדרשים  

לשקף ולתעד למורה  , לסיים את תהליך ההערכה

במקצועיות מה נדרש ממנו בכלל ובמה דרוש  

 .התקדמות ושיפור

 

 נעלה לירושלים

ח  "ל תשע"מנהל שטרם ניצל את התקציב לשנה

במידה והוא עומד   מיידיתיכול לעשות זאת 

 .בקריטריונים הנדרשים בפרויקט



 'ב –הודעות חשובות למנהלים 
 

 שעות הכלה

בהתאם לרפורמת ההכלה והשתלבות הוזרמו 

בימים אלו לתקן המוסד שעות הכלה לשנת  

 .ט"הלימודים תשע

יש לחלק ולהשתמש בהיוועצות עם המפקח באופן 

שיקדם את ההכלה במוסד ולהביא לידי ביטוי את  

 .תפקידו של רכז ההכלה באופן המשמעותי ביותר

 

 ועדות מלוות

בימים אלו מתקיימות ועדות מלוות בהשתתפות  

כמובן שיש להיערך לקיום  . הרשויות המקומיות

חשוב להציג באופן הכי  , הוועדות באופן הראוי

 .חינוכית מקושרת משאבים תוכניתבהיר ומקצועי 

 

M21 – סבב ג' 

בימים אלו נפתחת מערכת הבקשות לפרויקט 

M21  של מרחבים  ' סבב ג 2019לשנת הלימודים

 .שיאושרו

זה הזמן  –מוסדות שטרם הגישו בקשה למרחב 

.  לעקוב אחר הפרסומים ולנצל משאב חשוב זה

 .אסור להחמיץ –מסתמן שזהו הסבב האחרון 

 

 קח אותנו למרום

.  במחוז החרדי הולכת ומתרחבת" מרום"משפחת 

  6בתי ספר לעומת  18בשנה הבאה יהיו במחוז 

 ....פרטים בקרוב –השנה 



 ולקינוח


