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 מהות החודש -חודש תמוז

תמוז חודש ידוע בשם גדולי המוסר כי ראשי תיבות של 

ראשי תיבות אלו מהווים רמז למהר לשוב . באיםו משמשיםמ שובהת מניז :הם

 .אלול הקרב ובא בתשובה לקראת חודש

אם תרצה אומר לך ראשי תיבות : "אמר לאחד מתלמידיו קנייבסקיהגאון הרב חיים 

בכל ימי השבוע תרבה : כלומר. 'ז תלמדו הרמ זדרזת :נוספים על חודש תמוז

  קנייבסקי ח"הגרברשימותיו של ". וזה נכון גם לכל השנה -בהתמדה בלימוד התורה 

ביחזקאל  כדכתיב, הוא שם של עבודה זרה' תמוז': "נכתב כך, על ענייני בין המצרים

ז בתמוז הועמד  "כי בי, והטעם לשם החודש' התמוזוהנה שם הנשים מבכות את 'ח "פ

יתומים היינו  ' כדכתיבאבל אב הוא לשון תנחומים ', ו ב"בתענית כ כדתנןצלם בהיכל 

הרב  מסיים". 'עמי נחמונחמו 'ואומר ' כאיש אשר אמו תנחמנו'וכתיב ' ואין אב

 .'המקום ינחמנו במהרה': את חידושו קנייבסקי

".  בעניי' כי ראה ה"שעליו נאמר , מבאר כי חודש זה מקביל לראובן" שם משמואל"ה

 .בעניינו' ניתן ללמוד מכך כי בחודש זה זמן מסוגל לבקש ולזכות לכך שיראה ה
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 הודעות ועדכונים

 ,מנהלים יקרים 

 :ריכוז של הודעות ועדכונים שהוצאנו לאחרונה בתוספת חידושים טריים  להלן 

 .פ"לתשאנא הזדרזו לשבץ מורים קבועים  -שיבוצים .1

 -ככל תלמידי הרשמי במדינת ישראל , פ"ל תש"החל משנה, עם סיום הפיילוט -הסעות .2

יקבלו את השתתפות המשרד בנסיעות לפי , הזכאים להסעות  ח"בממכל התלמידים 

קבועה כפי שהיה בעבר  קפיטה-ולא לפי פר משתנה מיישוב ליישוב  -התעריף היישובי

נא היערכותכם בהתאם ופנייתכם לרשויות המקומיות לבירור התעריף  [. ₪ 16.14בסך ]

 .היישובי ולוודא כי הרשות מגישה את רשימת התלמידים  למחוז הגיאוגרפי

.  גוניתרב תפיסה , מרחבי הכלה, תקשוב -קוראיםלאחרונה עדכונים לקולות נשלחו  .3

 .אנא בדקו עמידתכם בקריטריונים של כל קול קורא  !!!ביותרמומלצים 

שעות   5תכנית כוללת  -האומנותליבכם לקול קורא חדש נוסף בתחום תשומת  .4

אלפים שח   10תוספתיות לבית הספר לטובת לימוד תחום באמנות ותקצוב של עד 

 .לטובת הפקת אירוע שיא

בתי ספר שמתוקצבים על ידי המשרד במסגרת תכנית קרב כי מנהלי לב שימו : הקישורלהלן 

 בתכניתלהשתתף בקשה יכולים לשלוח לא או בית ספר מנגן 
-around_the-arts-kore-://edu.gov.il/sites/Shaar/Institutes/schools/Pages/kolhttps

clock.aspx 
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 הודעות ועדכונים

ניתן עדיין להזמין יומני תלמיד מיוחדים לתלמידי  -מנהלים אשר מעוניינים ולא הספיקו .6 

טובה לפרסום  ובהזדמנות תחומים במגוון , בעושר לימודי מהנה ומחכים ח"הממ

 ....ויחצנות

ל "בשנה, כוונתם ללמוד בחוות חקלאיות באזור בתי ספרעל דיווחו בתי ספר שלא . 7

 .נא לעדכן בדחיפות כדי שנשריין לכך שעות -פ"תש

מזכירים לקיים שיח והיוועצות עם המפקחים הכוללים על מינוי הרכזים הפדגוגיים . 8

 !!!תפקיד מרכזי וחשוב ביותר -ט"ל הבעל"החדשים לשנה

  

 ספריכםבבית והעובדים  ות/נשגר אליכם ולכל צוות המורים, זובהזדמנות 

 .  הרב בכל השנה כולה ופעלכםעל כל עמלכם  הוקרה והערכה רבהברכת 

 !!!ללא הרף ובכל התחומים, ולתפארתלשם ד "בסמתקדם  ח"הממ  ,בזכותכם

  

 !!!מהנה ומועיל, פורהקיץ בברכת 

  

 ח"הממצוות מפקחי 
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  .ס"הזדמנות לשדרג רכז מקצוע ותיק בביה -ח"ממס "בביה הרכז הפדגוגי 

 עבודהממשקי תוך בניית , ולהשביח את המבנה הארגוני  ס"משאב נוסף למנהל לקידום ההישגים בביה

 :הפדגוגי הרכז תפקיד הגדרת

 בקידום ,העליונה ובחטיבה הביניים ובחטיבות ,היסודי בחינוך ,הספר בית מנהל לצד הפדגוגי התחום בהובלת מתמקד הפדגוגי הרכז תפקיד

  יעבוד הרכז .ס"בביה הערכה-למידה-הוראה תהליכי ולקידום הישגים לקידום ,המורים של אישי מקצועי ופיתוח ספרי בית מקצועי פיתוח תהליכי

 .ס"בביה מורים עם וכן הספר בית והנהלת המקצוע רכזי עם

 הרכז תפקידי פירוט

         מומחה התוכן הפדגוגי בבית הספר 

         הלמידה וההערכה עם רכזי המקצוע בממשק עם בעלי תפקידים נוספים בבית הספר , מרכז את תכנון הלימודים ותהליכי ההוראה. 

           שותף בהובלת תהליכי קידום הישגי הלומדים הכולל מיפוי ובניית תכניות עבודה מבוססות נתונים ומעקב אחר הביצוע בשיתוף עם רכז

 .הערכה ורכזי המקצוע

         למידה והערכה, יוזם ומקדם תהליכי חדשנות ופיתוח פדגוגיים בתהליכי הוראה. 

         מוביל ומלווה את בניית הפיתוח המקצועי בבית הספר לפרט ולארגון בהלימה לצרכים ובתיאום עם מנהל בית הספר, שותף. 

 תחומי אחריות

         בניית תכניות עבודה באמצעות תיק תכניות לימודים בשיתוף עם רכזי המקצוע. 

         תכלול מהלכים לקידום הישגי הלומדים בין כלל בעלי התפקידים בבית הספר. 

         הובלת תכנית הפיתוח המקצועי של צוות המורים. 

 תהליך ההכשרה 

  שעות בשנתיים הראשונות 60 -היקף ההכשרה

 פ"תחילת תש -מועד התחלת ההכשרה

  ,בהכשרהשישתתף לרכז רק  6%ס "לביגמול נוסף 

  .ת /חשוב לקחת זאת בשיקול הדעת בבחירת המועמד, לא תהיה אפשרות לגמול שלישי

 

 .החרדיתשלח הודעה נוספת בנושא ההכשרות לרכזים פדגוגיים למחוז  ה"בעז

   arielaco@education.gov.il: ל"דוא, 6283832-050: נייד, האחראית על הרכזות הפדגוגית היא אריאלה כהן המפקחת 

הרכז הפדגוגי במערכת  

 החינוך
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שמחים לשתף ביוזמה מיוחדת 

יום  , וראשונית במחוז החרדי

 ! הפנינג לתלמידות אמירים

עד כה קיימנו בכל שנה יום שיא 

.  לצוותי אמירים מורות ומנהלות

, רכזות אמירים והתלמידות הגו

כפי ! תכננו והכינו את הפעילות

שניתן לראות בצד שמאל של 

 .ההזמנה

יום  -תכנית אמירים

 הפנינג
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מציגות את תוצרי   ח"בממבנות אמירים 

עבודתן לממלא מקום ראש העיר בית 

וצוות הפיקוח ארנרייך' הר, שמש  

,  מ ראש העיר בית שמש"מ, הרב ארנרייך

 בסיור יום הפנינג לתלמידי תכנית אמירים  
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יום הפנינג לתלמידי  

 תכנית אמירים  
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   -תכנית אמירים

 מיומנה של מדריכה

התרשמתי  . בתי הספר של המחוז החרדי בבית שמש  5החגיגי של   למפגש  שמחתי מאוד להגיע אתמול 

התרגשתי לקרוא את    ".הנעל"מוטיב סביב  "אמירים"קבוצות , תלמידות עוד בתחילת המפגש מתוצרי

כי  , בחרנו בנעלי בית: "כדוגמת, ולמורות  לתלמידות" אמירים"הדברים שנכתבו אודות תרומת תכנית 

כי האגודל  , בחרנו בכפכף אצבע"או  ,"במהירות וגם בנוחות, מתקדמות, אנחנו מחכימותאמירים בשיעורי 

 ".ושאר האצבעות מופרדות אבל כולנו באותה הרגל עם המורה לומדות יחד ומתקדמות

לאחר ההתכנסות המכבדת במפגשים האישים של התלמידות עם תלמידות אחרות במסגרת  , בהמשך

המפגש  . 'וכולומדות זו מזו , מתעניינות, שיחמפתחות מרגש היה לראות כיצד הן , הקבוצות המעורבות

 .רעיונות יצירתיים לפעילויות ולסדנאות ותרם רבות להעצמת כלל השותפיםעם  היה מאורגן

תקציב  ללא כמעט , זהיום בתכנון ובהוצאה לפועל של , על כל המאמצים שהושקעו בחשיבה תודתי הרבה 

המדהימה   ולרכזת מובילת מצוינות בית ספרית (הפוסטרים ומחזיקי המפתחות, ובכלל זה החוברות)

,  כהן פייגי -שלכן  ובהובלה בתמיכה, בסיועהמפגש שתכללה את כל , לוישרי ' הגב -שפגשתי

מדריכה  , צפורה אריה' מחוננים ומצטיינים וגב ורפרנטיתמפקחת כוללת 

מספיק היה לי לשמוע את התלמידות והמורות משתפות אותי בשיח   .תכנית אמירים -מחוזית

 .עבור כולן" אמירים"אישי עד כמה התכנית משמעותית עבורן כדי להבין את העצמה של תכנית 

 ".האמיר"וליישר כוח ומאחלת לכולנו רק להמשיך  

   

 איריס אזולאי

  

 "אמירים"תכנית   -מדריכה ארצית

משרד  , ולמצטייניםלמחוננים האגף 

 החינוך

050-7962495 

@gmail.com06irisaz 
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 פינות למידה אינטראקטיביות  

 ירושלים', בית רבן'ת "בת

',  רבןבית 'ת "נת הלמידה בתפי

נתנאל  ' בניהול הר, ירושלים

,  חביב חודדה' גריינמן ובפיקוח הר

  ח"המממדריכי  נבנתה על ידי צוות 

 .ומומחים פדגוגיים

-'הפינה מותאמת לתלמידי כיתות א

ברמות קושי שונות באופן  ' ז

שניתנת לתלמידים האפשרות 

י  "לשחק בפינה הן בהפסקות והן ע

 .צוות הוראה

ת "בתמונה קיר לימודי מרתק בת

התלמידים  , ירושלים' בית רבן'

 .נהנים מהשיר ומשחקים לימודית

 תודה והוקרה למדריך המצטיין

 חגי מושקוביץ  

הכבירה למען הצלחת תרומתו על 

 .הפקת הפרויקט
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ד "במעמד מרגש ורב רושם התקיים השנה בס

מקור  'ת "תמעמד הכתרת חתני ההלכה של 

אריאל ' בניהול הר, שמשבבית ' חכמה

 .שחר שאער' עזריאל ובפיקוח הר

  ת"התבחודשי החורף האחרונים תלמידי 

יגעו ושיננו את הלכות בורר ומוקצה  , למדו

י צוות  "בבחינות שנערכו ע. מהלכות שבת

התלמידים גילו ידע  , פ"בכתב ובע ת"הת

נרחב ובקיאות נפלאה בהלכות שבת  

הפליאו ביותר בידיעותיהם סגני . החמורות

צוות המחנכים , וחתני ההלכה הנבחרים

וההורים הביע התפעלות מדהימה מההבנה 

 בפרטי המעמיקה של התלמידים 

 .  וחילוקיהםהדינים 

במעמד הגדול שנערך 

" עטרת נחום"באולמי 

הוכתרו הסגנים והחתנים  

בהשתתפות תלמידי 

ההורים והצוות  , ת"הת

את המעמד כיבדו  . החינוכי

הרב  ח"הגהבנוכחותם 

א "שליט טייכנרשמעון 

, מחשובי רבני ברסלב

  שאערהמפקח הרב שחר 

  ת"התמשגיח , א"שליט

  קעניגח יוסף צבי "הרה

הרב  ת"התמנהל , א"שליט

. א"שליטאריאל עזריאל   

 

 

 מעמד הכתרת חתני ההלכה השנתי  

 בית שמש', מקור חכמה'ת "בת
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 .  במעמד חולקו לתלמידים תעודות ופרסים יקרי ערך

דודי  בניצוחו של הרב  ת"התאת המעמד הנעימה וריגשה במיוחד מקהלת 

 ".נפשי"ו" יפה ותמה"בשירים  א"שליטפרישמן 

י תיאטרון  "ע" לתפוס את הטוב"בחלקו השני של המעמד נערכה הצגה מרתקת 

תודתנו המיוחדת לכל  ".לב השמים"

המחנכים החשובים שלקחו 

חלק פעיל בתכנית ובפרט 

שמואל  למחנך הרב 

  יק'אורלנצמשה 
  א"שליט

ולמחנך והרכז החברתי 

 א"שליט נחמן נגרהרב 

על הובלת התכנית והפקת  

האירוע במסירות 

.ובהשקעה רבה  

 

 מעמד הכתרת חתני ההלכה השנתי  

 בית שמש', מקור חכמה'ת "בת
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ס  "בנות ביה, במסגרת ההכנות לחג שבועות

בניהול  , רחובות, בנות' עץ חיים'ח "הממ

 ,טורץחוה ' שרה רינה שכטר ובפיקוח הגב' הגב

של הכנה עוגות גבינה   חוויתיתזכו לפעילות  

 .במתכונים ביתיים והצגת תיאטרון בובות מרתק

,  בנות' עץ חיים'ס "פעילות חוויתית בבי

 רחובות
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ת  "תאבות ובנים ב

,  ח ברסלב"ממ

 אלעד
 . כהכנה למתן תורה

 בניהול  

ברוך ידידיה  ' הר

 א"שליטאלול 
 ובפיקוח

מלכיאל אברהם  ' הר

 .א"שליט

ת  "אבות ובנים בת

 אלעד, ברסלב
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'  בראשית'ס "מסיבת סידור בבי

 מרום הגליל, בנים

הגאון הרב שמואל אליהו  , רב העיר צפת 

'  בראשית'ס "מברך את תלמידי ביה,  א"שליט

לרגל קבלת הסידור  , מרום הגליל, בנים

ס הרב יוסף  "מפקח ביה, בהשתתפות ההורים

,  וכמובן, ליאת שמואלי' הגב ת"התמנהלת , פוליטי

 .התלמידים היקרים

המסיבה התקיימה בקבר רבי יהודה בר עילאי תוך 

 .אווירת קדושה מרוממת

 

15 



'  בראשית'ס "מסיבת סיום בבי

 מרום הגליל, בנות

' בניהול הגב, מרום הגליל, בנות ' בראשית' ח"מממסיבת סיום של 

 ,טאוברריקי ' ובפיקוח הגב קזניטיאיריס לוי 

תערוכת עבודות אומנות ברקע   -ביטוי ליצירת הבנות  ערב מרגש ומלא

מופע מוזיקלי מרגש של הבנות אשר ניגנו בכלים   -הפעילות והעיקר

ייחודיים למוסיקת המזרח ופיוטיים אותנטיים אשר נלמדו בפרויקט ייחודי  

ניסים  בניהול האומן , בצפת" מאקם"ס ולמרכז מוזיקה "משותף לביה

 .לואיס
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גנזי  'ת "יום שיא במתמטיקה בת

 צפת', המלך

מיכל ליברמן ' בניהול הגב, צפת', גנזי המלך'ת "תב

יוסף פוליטי עורכים בכל מחצית יום שיא ' ובפיקוח הר

 .'ח-'בחשבון לכיתות ד

חידות , בכל כיתה ביתנים עם הפעלות חשבוניות

 .משחקי חשבון ועוד, חשבוניות

את הביתנים מפעילים המורים לחשבון בסיוע תלמידי 

 .'כיתה ח

פרסים ובעיקר  , הילדים מקבלים תעודות השתתפות

 ".מחוץ לקופסא"נהנים מפעילויות חשבוניות 

 

יוסף פוליטי' מיכל ליברמן ובפיקוח הר' בניהול הגב  
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 ח"ת ממ"חידון קליקרים בת

 נתניה', הדר ישראל'

',  ישראלהדר ' ת ממח"חידון קליקרים בת

יעקב  ' הרב שוקרון ובפיקוח הרבניהול , נתניה

.אלברט  

.בנושא מקומות קדושים ואתרים בארץ ישראל  

......חוויה לימודית ותחרותית  

חיה  ' בניהול הגב' אנרגיות'תודה לחברת ההפקות 

 מארנץ
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 מפקחי המחוז החרדי

 משרד החינוך
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