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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

כל עיר שאין בה תינוקות של  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  דעוללמה טעם שפוך משום ' שפוך על עולל בחוץ וגו( יא, ירמיהו ו)

(ב' עמ, דף קיט, מסכת שבת, תלמוד בבלי)



-מעודכן ועכשיו
ח"ממהחשובים למנהלי עדכונים 

ח"ממהשתלמות קיץ מקוונת למורי 
בפיתוח הבנה  -שרוצים לעוף גבוה

פדגוגית ויצירת לומד עצמאי
ומורותלמוריםקורסים נפרדים-

:לשמירת מקום
inbali0707@gmail.com



,מנהלים יקרים
בפניכם אתלהציגשמחים

ח"הממיומן לתלמיד 
הכולל תכנים תורניים מותאמים  

מתוך צרכים שעלו  יחודיותוהגהות 
ממנהלי ומנהלות בתי הספר של  

.ח"הממ

-לפרטים והזמנות אדיר רענן
'חיוך לערכים'

:לבירורים 
mirigamlieli@gmail.com



קישור-פ"מאי תש-מידעון לרכזי טולים

,מנהלים יקרים
ל  "לצורך היערכות בית הספר לנושא הטיולים בשנה

,א"תשפ
יש לתכנן את -נא להגיש תכנית טיולים לאישור הועדה 

".תכנית הטיולים להכרת הארץ"הטיולים בהתאם ל
ס "התכנית תוזן ותוגש לאישור המפקח הכולל של ביה

-וועדת הטיולים המחוזית באתר הגשת תכנית טיולים
https://tiyulim.azurewebsites.net/Default.aspx

https://drive.google.com/file/d/16oMfbvDLyvTaat19AK5RB7bxwLKALy9J/view?usp=sharing
https://tiyulim.azurewebsites.net/Default.aspx




קישור-התמודדות בתכנון עם אי יציבות

יותר נקודות להערכת מצב-
תכנון כתהליך משתף-
וכשלונותניתוח תהליכים מצמיחים -
בשלב מוקדם ככל האפשר, אותם חשוב לזהות, תמיד ישנם משתנים ידועים-
אך עצם , אין בידה לעצור אי יציבות או להחזיר את המצב לקדמותו, לרוב. למעשה גם משנה אותו, כל פעולה שיוצרת חיכוך בשטח-

קיומה משפיע ומעצב את המציאות
ועיצוב מחדש של הנחות עבודה  , יציבות היא זרז לזיהוי פערים בתפיסה-אי-
קישורים חדשים בין סוגיות והסתכלות מעבר לבעיות  , מציאות המתפרקת לגורמים מאפשרת לראות דברים שלא ראינו בעבר-

.  יוכלו אף להרוויח מהם, יציבות-שיודעים לנצל מצבי אי, אחרים. גופים רבים לא מצליחים לנצל הזדמנויות שכאלה, ואולם.  המוגדרות
.מרובות שחקנים ונעלמים רבים מחייבות בסופו של דבר מענים פשוטים, מערכות מורכבות-

–מורכבות תכנון בעידן של שינויים 
VUCA עולם

:להלן קישורים למספר מקורות ותובנות מכל מקור, ותכנון במצבי אי ודאות VUCAחומרים על תכנון בעולם 

https://www.idf.il/media/6791/%D7%91%D7%99%D7%9F-%D7%94%D7%A7%D7%98%D7%91%D7%99%D7%9D-1-%D7%94%D7%AA%D7%9E%D7%95%D7%93%D7%93%D7%95%D7%AA-%D7%94%D7%AA%D7%9B%D7%A0%D7%95%D7%9F-%D7%A2%D7%9D-%D7%90%D7%99-%D7%99%D7%A6%D7%99%D7%91%D7%95%D7%AA-%D7%93%D7%A0%D7%94-%D7%A4%D7%A8%D7%99%D7%99%D7%96%D7%9C%D7%A8.pdf


קישור-המשבר הוא הזדמנות פז ליצור שינויים שדובר בהם שנים

.שילוב של זריזות וגמישות ,(Agility)יליטי'אגניהול -
.הזדמנות ליישום שינויים מערכתיים שדובר בהם כבר שנים-
.אלא כזה שיאפשר תנודות תוך יומיות, אבל לא סתם מצפן, ארגונים צריכים מצפן במשבר הנוכחי-
.וביד השנייה הוא חייב להיות סדור וחסכני, מנהל צריך ביד אחת להיות מאוד מגיב ודינמי-

קישור-כך מנהלים בזמן משבר

.  היא התוכנית שגובשה היום-התוכנית היחידה שאולי תתאים להיום ? עבודהתוכניות-
.  גבשו תרחישים וקבלו החלטות אמיצות הכוללות הנחות עבודה מחמירות שיתאימו גם למחר-
מקימים  ? אז מה עושים. האתגר הניהולי יהיה כיצד מרימים את הראש ביום שלאחר שוך הסערה-

.  'היום שאחרי'צוות 
הצוות יורכב מקבוצה מצומצמת של בעלי תפקידים שיעסקו בעיקר בתוכנית התאוששות ביום  -

הצוות יבחן את הפערים שכבר נוצרו ואלו שעלולים להיווצר ככל . שלאחר חזרת העולם לשגרה
.שהאירוע יתמשך

https://www.globes.co.il/news/article.aspx?did=1001323786
https://www.calcalist.co.il/local/articles/0,7340,L-3801595,00.html


למעשהחשבה"ממ
ח"הממבמוסדותחינוכיתעשיה



ח"ממנחמי לוי מנהלת 
מציגה סיום  '  תפארת חיה'

בתכנית  כעמיתה פרויקט 
.במנדלשלוחי ציבור 

מודל העבודה הפדגוגי  
לפיתוח לומד עצמאי  
שמובילה נחמי עם  

המפקחת אתי בינדר  
ס זו השנה  "כעמיתה בביה

.שניה זכה להערכה רבה



ל  "ניהול עצמי ומנכ, ביקור  פיקוח
בנות  ח"בממ' אוהלי יוסף ויצחק'

.ד בטבריה"חב
בביקור הוצגו תוצרים ומוצגים  

.מרהיבים משיעורי אומנות וקיימות

טבריה' ד בנות"חב'ח"ממ:ס"ביה

זלמנובשרה : מנהלת

אריאלה כהן: תמפקח

'ג-'א: גילשכבות



רחובות' עץ חיים'ת "דע בת-חוג רובוטיקה בבא

בנים  '' עץ חיים": בית הספר 

רחובות

שלמה גרינבוים: מנהל

שי קלדרון: מפקח

'ח-'א: שכבות גיל



'  קורסים למוכנות לכיתה א
מתקיימים בבתי ספר רבים של  

.ברחבי הארץח"הממ

ס  "בתמונה קורס מוכנות בביה
בגילה וערכת  ' מושקאבית חיה '

'  בנות מנחם'ח"במממוכנות 
.בחולון

עם הפנים לקהילה
ח"הממעשיה קהילתית במוסדות 



ועדת הקרן לעידוד יוזמות חינוכיות  כי שמחים לבשר 
:החינוכית את היוזמה לביצוע אישרה

בהובלת המורה חיה  –וחברהתקשורת , שפהאולפן 
.ד בנות בטבריה"חבח"ממס "מביהמושקא

לעודד מורים יזמים  זלמנובשרה ' ס הגב"יכולתה של מנהלת ביה
.מבורכת ומוערכתמובילי שינוי 

ותקבל  , זו נבחרה מבין מאות יוזמות חינוכיות שהוגשויוזמה 
.צוותאתמיכה במסגרת מסלול

חכישר

?בחינוךיוזמה
ח"הממבמוסדותופדגוגיותחינוכיותיוזמות



״גנזי המלך״  ח"ממת "למידה חדשנית בתתוכנית
.בצפת

י  "פעמיים בשבוע מועברים שיעורים שנבחרו ע
,  נגרות: המורים מעבר לתכנית הלימודים הרגילה כגון

כתיבה  , טבע, ציור בפחם, מחשבים, מאסטר שף
.קיימות וגוף האדם, אלקטרוניקה, תאטרון, יוצרת

התחיל  הפרוייקטמיכל ליברמן מציינת ״הת״תמנהלת 
בעקבות משבר הקורונה שגרם לצוות לזהות למידה  
.אפקטיבית בדרכים חדשניות ושונות אצל התלמידים״

אלעד ברזילי מדריך מרום מספר ״כל מי שמגיע לבית  
חש בחדוות הלמידה והסקרנות של התלמידים מאידך  

"ושל צוות המלמדים שמקרין אור ויצירתיות מעצמו

' גנזי מלך'ח"ממ:ס"ביה
צפת

מיכל ליברמן: מנהלת

יוסף פוליטי: מפקח

'ח-'א: גילשכבות



ד טבריה"חבח"בממיוזמה נפלאה 
הענקת תעודות הוקרה לצוות המורים על השקעתם  

.באיכות ושיפור ההוראה בזמן הלמידה מרחוק
.כל מורה וההישג הייחודי לו

טבריה' ד בנים"חב'ח"ממ:ס"ביה

עומרי בן עקיבא: מנהל

חביב חודדה: מפקח

'ז-'א: גילשכבות



ד בגדרה  "חבח"ממס "ביה
יוצא בתכנית שילוב  

האנגלית הדבורה במספר  
תחומים ואופנים בכיתות  

.השונות

'  שלהבות' ח"ממ:ס"ביה
גדרה

קרניאלחני : מנהלת

אתי בינדר: מפקח

'ה-'א: גילשכבות



'אמירים'תכנית -להכירמצויין
ומשובהערכה תהליכי 

-תלמידים 
שימוש יעיל בתהליכי  אהומחוננים ומצטיינים אחד ממאפייני תלמידים 

ומאפשר  , הופך להיות מאתגר ומרתק ביותר' דיבור'ה, מטא קוגניציה
.ללומדים ללמוד על התהליך וממנו

כדי להכניס משחקיות לשיח וליצור  ' טריגרים'השיח נעשה באמצעות 
חפצים  , קלפים: כמו, אילוצים שפתחים את יכולת החשיבה היצירתית

לבצע את סגירת השנה  מומלץ . היגדים ומשימות שונות, סרטונים, שונים
.ויותרבמשך שני שיעורים 

.יצרהשקבוצה מקבילה בשיח רפלקטיבי באמצעות קלפים " ירושליםבנות "ח"בממ" אמירים: "בתמונה•

(א"נן"מוהרליקוטי )רבי נחמן מברסלב -" עיקר הדיבור הוא הנפש"
ולכן  , למחוננים ולמצטיינים אין מבחנים או הערכות מספריות כוללות" אמירים"בתכנית 

אנו יוצרים מנגנוני שיח  , ולא רק אינטואיטיבית, כדי שתהליכי הערכה ומשוב יתרחשו
צוות המורים והתלמידים במטרה לייעל את העשייה  , ומשוב קבועים ושיטתיים עם המנהל

רגשית-הארגונית וכמובן הערכית, הפדגוגית

-מנהל וצוות מורים 
פגישות המשוב של צוות ההדרכה עם מנהלים הסתיימו 

לזהות נקודות חוזק ולשוחח על  נהננו-וצוות אמירים 
,  פדגוגית: אתגרים בהטמעת התכנית בזירות השונות

.  'וכואיתור תלמידים , גיוס מורים, ארגונית
לעא ערכנו חשיבה "לקראת היערכות לשנת תשפ

החלטות יישומיות שהועברו לבתי הספר במכתבי  
..  הסיכום

קישור לחומרים ורעיונות המיועדים לשיחות משוב

https://drive.google.com/drive/folders/1upCmY-q3A8pZ6s2bdFwK8taD4LWAvjls?usp=sharing


לא)פעמיות-חדהוצאותשלבלבדבמזומןלתשלוםהמיועדתח"ש100עדשלקטניםסכומיםלהוצאתתשלוםאמצעיהיאהקטנההקופה
.(מסודרתהזמנהשללתשלום

.ההוריםבחשבוןולאהעצמיהניהולבחשבוןורקאךקטנהקופהתנוהלככלל
.הספרביתמנהלובאישורחריגיםבמקריםורקאךיתבצעההוריםמחשבוןבמזומןתשלום

.(המזכירהכללבדרך)בלבדאחדאדםבאחריותתהיהקטנהקופהכל
.נעולהבארונית/במגרהלהישמריכולההקטנההקופההעבודהיוםבמהלך.בכספתתישמרהקטנההקופה

.הקופהאתהמנהללאדםרקנגישיהיההמפתח
.הספרביתבמזכירותהמצוייםהכספיםמשארמופרדיםיהיוהקטנההקופהכספי
.(המקומיתהרשותלנוהליבכפיפות)ח"ש1,000עליעלהלאהקטנההקופהעבוראחתמשיכהסכום
לחודשח"ש500בממוצע.(המקומיתהרשותלנוהליבכפיפות)ח"ש5,000עליעלהלאהקטנההקופהשלהשנתיהמחזורדמיסכום

.לימודים
.הקטנהלקופהיצורפואשר,בלבדוקבלהמסחשבוניתכנגדיבוצעהקטנהמהקופההוצאותהחזרתשלום

.ההוצאהמהותואתההוצאהמבצעשםאתהחשבוניתעללרשוםיש
.חשבונותלהנהלתבתוכנההספרביתבתקציבהמתאיםההוצאהסעיףלחובתתיזקףזוקופהבמסגרתהוצאהכל

שם,ההוצאהפרטי,תאריך:אלופרטיםשיכלול,הספרביתשלהכספיםמערכתבאמצעותויתרהתשלומיםמעקבינוהלהקטנהבקופה
.ההוצאהוסכוםהמבצע

מים,חשמלתשלומילרבות,ח"ש100מעלתשלומיםאו(בלבדבהמחאותאלא)לתלמידיםהחזריםהקטנההקופהבאמצעותלשלםאין
.וטלפון

.ומעקבבקרהלצורך,בספריםהרישוםלביןהקטנההקופהביןההתאמותאתהמנהליבדוקרבעוןמדי

קופה קטנה-ניהול עצמי



בקלותמושג
להכירשכדאיפדגוגיםמושגים

לומדבית ספר כארגון 
".להשקיעחבל –מה שלא נמדדים . בית ספר עסוק במה שהוא נמדד עליו"

!?אמנם".זאתגם אלף השתלמויות לא ישנו . או שיש לך או שאין לך–וזה , האישיות של המורה היא המפתח להצלחה"

, חברתיים, בבתי הספר בניהול עצמי יש לקיים תהליך שיטתי ומובנה לניתוח והפקת לקחים מפעילות בית הספר בזירות השונות ובהיבטים הפדגוגיים
.  ארגוניים

.  התובנות המופקות באות לידי ביטוי בתהליך התכנון ותכנית העבודה השנתית ויוצרות ארגון לומד ומתקדם

;מאידךתוך שמירה על המשכיות והעמקה מחד והתחדשות והשתנות , על בית הספר לחתור לשיפור מתמיד

,  עם החזרה לשגרת פעילות בצל קורונה

:לקיים תהליך למידה ארגונית והפקת לקחים מתפקוד בית הספר בתקופת הקורונה הנוכחיתחשוב 

?אילו תובנות יש לנו? נעשה אחרתמה ? האתגרים המרכזיים שלנו היוםמהם ?  היו נקודות התורפהמה ?  מה עבד טוב

?איך לתרגם זאת לתכנית עבודה

' לדוג)ואילו צרכים מחודשים המצב מזמן , האתגרים וההזדמנויות, מנהל בית הספר יבחן יחד עם הצוות את התובנות שעלו בעקבות הלמידה מרחוק
(.צמצום פערים

.ללמידה מרחוק נוספתולהערךהעבודה וללמוד יחד איך לדאוג לצמצום הפערים תוכניתיש לעדכן את , בעקבות השיח המשותף



ס כארגון לומד"ביה

:המנהלתפקידי 

.  לקיים הערכה שוטפת של צרכי ההתפתחות המקצועית של צוות בית הספר✓

מימוש של ימי הדרכה בהתאם  , השתלמויות פנים בית ספריות: ליצור מסגרות מגוונות להתפתחות מקצועית של צוות בית הספר✓
.  הבניית מערך תמיכה למורים הזקוקים למענה מיוחד, קבלת שירותי ייעוץ, ס"לצרכים שאיתר ביה

. לסייע למורים לבחור את ההשתלמויות בהתאם לתפקידם ולתוכני ההוראה שלהם✓

.לבחור מודל ההדרכה המותאם לצרכי בית הספר✓

התפתחות העיקרי של / בכל שנה נדונים מכלול הצרכים וההזדמנויות ומתקבלת החלטה באלו תחומים יושקע מאמץ הלמידה ✓
;חברי הצוות באמצעות השתלמות מוסדית או אחרת

;ספרייםיצירת מנגנונים של למידת עמיתים והפרייה הדדית פנים בית ✓

ניתנת במה בישיבות המורים לשיתוף חברי צוות נוספים  , (מחוץ לבית הספר)קורס / יום עיון / כאשר מורה חוזר מהשתלמות ✓
;בלמידה שרכש

.מקיים קשר רציף במהלך השנה עם המדריכים שמגיעים לבית ספרו ומקבל מהם דיווח בסיום כל מפגש הדרכה✓

.לקראת סוף השנה נותן משוב למפקחי המקצוע על איכות ההדרכה והתאמתה למוסד לצורך ייעול וטיוב ההדרכה✓

;  התפתחויות טכנולוגיות; למידה-של תהליכי הוראהופרקטיקותתפיסות –מקיים קשר רצוף עם התפתחויות בסביבה החיצונית ✓
;הזדמנויות להתפתחות מקצועית; מומחים ומומחיות בתחומים שונים; תהליכים חברתיים

חומרים שפותחו בבית  , שיטות הוראה, תכניות, נתונים: קיים מאגר עדכני ונגיש של הידע הנוצר ומצטבר בבית הספר-: ניהול ידע✓
case stdiesאירועים , הספר ))



מענייניםפדגוגייםאתרים

אינטראקטיביםדפי עבודה -וויזר
https://www.wizer.me/

כלי דיגיטלי המאפשר ליצור דף עבודה אינטראקטיבי עם מגוון רחב של פעילויות

Wizer.me הוא כלי דיגיטלי המאפשר ליצור דף עבודה אינטראקטיבי המשלב סוגים שונים של פעילויות  :
בנוסף ניתן . מיון וציור, מילוי טבלה, התאמה, כתיבה על גבי תמונה, שאלת רב ברירה, שאלה פתוחה

תמונה  , מפה, קישור לסרטון, קישור לאתר, תמונה, להוסיף לדף העבודה האינטראקטיבי גם טקסט
.ועודThingLinkאינטראקטיבית של 

לאחר   .Classroom-קוד או שיתוף ב, את הפעילות ניתן לשתף עם התלמידים באמצעות קישור
,  המשוב יכול להכיל טקסט. הם שולחים למורה אשר בודק ונותן משוב, שהתלמידים ביצעו את המשימה

.תמונה וקול
מאחר  . התלמיד יכול להיכנס לפעילות באמצעות שם וסיסמה בלבד. מייקרוסופט או באמצעות הרשמה לאתר, המורה נכנס באמצעות חשבון גוגל-רישום 

.והכלי אינו דורש רישום באמצעות דואר אלקטרוני הוא מתאים לשימוש גם עם תלמידים בכיתות הנמוכות
,  מיון: משמש מורים אשר מעוניינים להעלות את המוטיבציה והעניין של התלמידים ללמידה באמצעות פעילויות מגוונות כגון Wizer.me-אוכלוסיית יעד 

כאשר הם ישתפו את . לאתר כמורים וליצור פעילויות סגורותלהרשםבמקרה זה עליהם . גם התלמידים יכולים להכין פעילויות עבור הכיתה. ציור ועוד, התאמה
.מיידיהם יקבלו משוב , הקישור עם חבריהם לכיתה

להוסיף , בנוסף המורה יכול לתת שם לפעילות. המורה יכול לשתף את הפעילות שיצר עם מורים אחרים באמצעות קישור או פרסום ברשתות חברתיות-שיתוף 
.כך הפעילות תתפרסם בגלריית האתר וניתן יהיה למצוא אותה בתיבת החיפוש .publish to galleryתגיות וללחוץ על 
הכלי תומך בכל מערכות ההפעלה-מערכת הפעלה 

אנגלית-שפת ממשק 
כיצד משפיע המרחק  : "המורה יצור דף עבודה אינטראקטיבי עם פעילויות מסוגים שונים בנושא, "מערכת השמש"במקצוע גאוגרפיה בנושא -רעיונות לשימוש 

,  הפעילות תכלול גם קטעי מידע. ושאלות פתוחותמיידיהמורה ישלב בפעילות שאלות סגורות עם משוב ". מהשמש על אורך השנה והטמפרטורה בכוכבי הלכת
.משוב לתלמידיםויתןאשר יבדוק את התשובות הפתוחות , הם יגישו למורה, לאחר שהתלמידים יענו על המשימות. קישורים לאתרים ולסרטונים

https://www.wizer.me/


מדרגהלעלייתשאלות
שלוהניהולצוותואתעצמואתלשאוללמנהלשכדאישאלות

שאלות לעליית מדרגה

?כיצד המנהל מבזר סמכויות·         

במה צוות הניהול יכול לסייע למנהל בניהול שותף של  ·         
?הספרבית 

מחויבות ומתן דין  , אחריות)איך מייצרים אחריותיות ·         
?אצל חברי הצוות( וחשבון

באיזה אופן צוות הניהול הינו שותף בחשיבה  ·         
?"פקיד מבצע"ובהחלטות ולא רק 

?ההחלטות ממפגש למפגשיישום כיצד עוקבים אחר ·         

ספריאקלים בית 
מידעשאלות 

?מי הם חברי הצוות·         

?מה הגדרת התפקיד של כל חבר·         

?מדוע נבחרו החברים האלו·         

?אילו תכנים מעלים במפגשים·         

?המפגשיםסדירויותמהן ·         

?האם נושאי הדיון בכל מפגש נשלחים מראש·         

?מי מתעד כל מפגש ואיך מתפרסם בין החברים השותפים·         



בשמחותרק
.בנהמזל טוב למפקחת מדעים אפרת דיין לבר מצווה של 

.הבןלרגל הולדת גריינמןנתנאל ' ר' בית רבן'ת "למנהל ת

.בנהשי לרגל בר המצווה של פיתוח מקצועי נעמי למפקחת 

.הנכדההייעוץ איתן לוין לרגל הולדת מזל טוב למפקח 

.של בנההמצוהלרגל בר קנטרוביץשטרני' מושקאחיה 'למנהלת 

.בנומצווה של למפקח שי קלדרון לרגל בר מזל טוב 


