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ל"חינוכית של חזאימרה–שיש בה אמירה אימרה

ח"הממעדכונים חשובים למנהלי -מעודכן ועכשיו

ח"המממהנעשה במוסדות -למעשהחשבה"ממ

צמיחה, אוירה, השראה–ח"ממגני 

אל מול הקהילה והרשויות המקומיותח"הממעשיה במוסדות -עם הפנים לקהילה

ניהול מושכל של משאבים-ניהול עצמי

מיקינג-מושגים פדגוגיים שכדאי להכיר-מושג בקלות 

כלים גדולים קטנים–אתרים פדגוגיים מעניינים 

תכנית עבודה מקושרת משאבים-מדרגהשאלות לעליית 

ברכות ואיחולים



ן  ריֹוֵסי ב ֶּ זֶּ :אֹוֵמרְצֵרָדהִאיׁש יֹועֶּ

ית ַוַעד ַלֲחָכִמים יְתךָ ב ֵ ,ְיִהי ב ֵ

ֱהֵוי םוֶּ ֲעַפר ַרְגֵליהֶּ ק ב ַ ,ִמְתַאב ֵ

ֱהֵוי םוֶּ ְבֵריהֶּ ת ד ִ ָמא אֶּ צ ָ ה ב ַ ׁשֹותֶּ

ית ַוַעד ַלֲחָכִמים יְתךָ ב ֵ -יִהי ב ֵ

,  משלו משל למה הדבר דומה. שאי אפשר שלא תלמוד מהם איזה דבר חכמה

:  מ ריח טוב קלט והוציא עמו"מ, פ שלא לקח כלום"אע, לנכנס לחנותו של בשם

(מברטנורארבי עובדיה )

שגדולה שמושה של תורה  , ממעשיהם תלמד יותר מלימודיהם, ח אצלך בביתך"תשתדל שידורו ת

(פירוש תפארת ישראל)יותר מלימודה  

ל"אימרה חינוכית של חז-אימרה שיש בה אמירה



ח"הממלמנהלי חשוביםעדכונים -מעודכן ועכשיו

(edu.gov.il)איתור וגיוס מועמדים לתוכנית בתי הספר והגנים של החופש הגדול 

:מועמדים שאינם עובדי הוראה
.עוזרי חינוך ששובצו בבתי הספר במהלך שנת הלימודים

'או ב' סטודנטים להוראה מסיימי שנה א

(.'וכות"מיל, קרן קרב)בעלי ניסיון בהדרכה או בעבודה בחינוך הבלתי פורמלי 

.ב שהשתתפו בקורס הדרכה של משרד החינוך או תנועת נוער"בוגרי כיתה יצים"מד

בדפדפן כרום )להרשמה למאגר המועמדים לתוכנית מלאו את טופס הרישום המקוון 
.20.6.2021-עד מועד סיום ההרשמה ב, (בלבד

איתור וגיוס מועמדים לתוכנית בתי הספר והגנים של החופש הגדול

https://edu.gov.il/horaa/MinhalOvdeyHoraa/Pages/recruitment.aspx


ח"ממעמיתים בין מוסדות למידת ביקור 
על מנת  , ס עץ חיים בנות ברחובות הגיעה יחד הצוות"המנהלת שרינה מביה

.לקבל השראה וללמוד מהנעשה בבתי הספר בירושלים
'בנות ירושלים'ס "צפיה בשיעורים בביה

דרך קבוצות בתחומי  לפרקטיקה ללמידה עצמאית בשיעור עברית חשיפה 
,  טכנולוגי ובניית קוביות משחקים של גופים ופעלים-משחוק: עניין מגוונים

.הכנת כרזה ותרגול
ח קבוצתי לתיעוד התהליך ודיוק  "את תהליך הלמידה הקבוצתי ליווה דו

.המשך העבודה בקבוצה
המורה הקנתה את  . שאילת שאלותלפרקטיקתבשיעור מתמטיקה חשיפה 

אצל התלמידות באופן סקנותנושא סוגי זוויות דרך שאילת שאלות ויצירת 
.מעורר השראה

בגילה' תפארת אשר'ס "שיעורים נוספים בביה

.משוב מקדם למידה: לפקרטיקהשיעור שפה חשיפה 
,  פ תחומי העניין"תלמידות  הכיתה הקריאו  פסקת טיעון אותה כתבו ע

פ קריטריונים מובנים  "את פסקת הטיעון עמישבוחברותיהן לכיתה 
.לנקודות חוזק ונקודות לחיזוק

מקרופוניםתלמידות למדו בקבוצות עם -מיומנות דיבור בפני קהל שיעור 
.לדיבור בפני קהל קרטריוניםפ "י הקראת קטעים ע"ע

.המורה צופה וממשבת תוך כדי שכל קבוצה מתאמנת על חלקה

-תחילה ' אפ שיטת "סיכום נושא צרה סגול ע-' שיעור קריאה בכיתה א
.במרחב-לידי-איתי



, שכללה הצטיידות לבתי הספרהתקשוב  -תכנית נכנסו השנה ל ח”מהממבתי ספר 44

.  מחשבים ניידים ואינטרנט מהיר ומסונן בכיתות, התקנות מקרנים ועמדות מחשב בכיתה

.  דנו בשיתופי פעולה בין הגורמיםפויכטונגראבי ח”המממפקחי המקצוע ומדריך תקשוב 

.כלל המורים יקבלו הדרכה ומענה לפי המקצוע שלהם

להנגשתשח 15000ס קיבל זכאות לבחור ספקי תוכן בעלות של כ”התקשוב כל בימתכניתכחלק 

.    חומרי לימוד מותאמים למגזר החרדי

.בישיבות עם מפקחי המקצוע דנו עם הספקים כיצד לדייק ולהתאים חומרים נוספים

בקשר עם רכזי התקשוב בבתי הספרח”המממדריכי התקשוב של 

כדי לתת מענה תקשובי ופדגוגי להפעלת התכנית



מרכז ירושלים -פורום מפקח ומנהליו
...התנתקותרוגעמרחבים,במפגש סיום מרענן

:במפגש

.מומחיםעםהמנהלות היוועצות-

.בה עסקה במשך השנהלדיוןבסוגיהמנהלתכלשל pitchהצגת-

...לקהלתחפנאלשעדייןבמוזאוןוסיור

על שנה משמעותית  טורץוחוהאתי בינדר , כהןפייגילמפקחות כחישר 
.ח"הממבליווי מנהלות 



צפון-פורום מפקח ומנהליו

חוייתיבמפגש סיום 

הניסוי המדעי ככלי להשבחת ההוראה בהובלת  -
.המפקחת אפרת דיין

על תובנות  מנהלתכלשלנאום המעלית הצגת-
מצפיה במנהלת עמיתה שערכה בחודשיים 

.האחרונים

טורץוחוהאריאלה כהן , טאוברלמפקחות ריקי כחישר 
.ח"הממעל שנה משמעותית בליווי מנהלות 



סאסיכנס מנהלי יסודי  עם אתי 

מעבירה מעגל  זלמנובשרה ' הגבח"מממנהלת 

.שיח מנהלים בנושא מבט לאחור וראיה לעתיד

טבריהחבד: ח"ממ
זלמנובשרה:מנהלת
אריאלה כהן: מפקחת

ג-א: שכבות גיל



ת עץ חיים רחובות לרגל  "תח"לממברכות 
כניסתו למבנה החדש מתוך רווח ופאר כיאה 

.לבית ספר חדשני ואיכותי

עץ חיים: ח"ממ
ושלמה גרינבוים: מנהלים

שי קלדרון: מפקח
ח-א: שכבות גיל



'  תפארת אשר'ח"ממקונצרט מוזיקלי בבית ספר 
"רון שולמית"בשיתוף קונסרבטוריון 

תפארת אשר: ח"ממ
אסוליןגילה:מנהלת

כהןפייגי: מפקחת
ח-א: שכבות גיל



.שלהבות בגדרהח"בממהמצווהבתמסע

המדיהמולגבולות ,האישהכח ,גוףדימוי ,שליהנשמה ,אישיתזהות :סדנאות מגוונות בנושאים

.לאורך השנה

.השיעורעסקבוהנושאאתהמסמלתליוןהוסיפומפגשובכלכסףצמידקיבלוהתלמידות

קיבלו ,מעצימהבדרךהמצווהאתקיימוהתלמידותבו ,מרגשחלההפרשתהמסע ערב ךסיכום

.נשכחתבלתיבצורהשעברוהחוויהאתוסיכמובצמידהאחרוןהתליוןאת

שלנבות גדרה: ח"ממ
קרניאלחני : מנהלת
אתי בינדר: מפקחת

'ח-א: שכבות גיל



נער ישראל: ח"ממ
בועז אהרון: מנהל
חביב חודדה: מפקח

ח-א: שכבות גיל

חוויתיתעשיה מגוונת ולמידה 

נער ישראלח"ממת "בת

ירושלים



אל מול הקהילהח"הממעשיה במוסדות -עם הפנים לקהילה

נעים הליכות עפולה: ח"ממ
אביאל ביטון: מנהל
יעקב ישעיהו : מפקח

אליברט
ח-א: שכבות גיל





'  חסדתורת'ח”בממפתוחיום

חדשניתפדגוגיהשמקדמיםשיעוריםבמגווןהוריםשלצפיה-

.שיח פתוח עם המנהל והמפקחת-

.  הצגת תוצרי תלמידים להערכה חילופית-

תורת חסד גבעת : ח"ממ
זאב

אבי הורביץ: מנהל
טאוברריקי : מפקחת

'ב-א: שכבות גיל



.מעיין האמונה בחרישח"בממובנותאמהותערב

.בנוכחותואותנוכיבדקשתיצחקמרהעירראש
.מרתקתבשיחהזאידחייםהרב: בתכנית

.עםברובה"השלתפילת

מעין האמונה חריש: ח"ממ
צורישיסמדר : מנהלת

טאוברריקי : מפקחת
'ח-א: שכבות גיל



ח"ממהפנינג בגני ילדים 
בית ספר וגני ילדיםחייאמעינות רבי 

בארי בשדה: ח"ממגן 
חייאמעיינות רבי 
רחובות

אסתר גלר: מפקחת
4-5: שכבות גיל



ועדה מלווה–ניהול עצמי 

.בכל שנה, אייר עד חשוון-לאוקטוברהוועדה המלווה מתכנסת בין מאי •

.יש לתאם תאריך לקיום הועדה יחד עם הרשות והפיקוח•

.חשוב שבעלי התפקידים ייקחו חלק פעיל בוועדה•

(.ם"בתויחליף את השימוש , ישלח לכל המנהלים בקרוב)מרום יחד עם האגף לחינוך יסודי מינהלתי "ת וצוותו יציגו את המצגת שנבנתה ע/המנהל•

.צריכה להיות מבוססת צרכים ובשיח עם הקהילההתוכנית,משאביםס מקושרת "המצגת הינה תוכנית העבודה של ביה•

.ס"חשוב ביותר לבנות את תוכנית העבודה עם צוות ביה•

החלטה על סדרי  , בחינה מחודשת של צורכי בית הספר ויעדיו, איתור ומיפוי צרכים, תהליך הכנת תכנית העבודה מקדם ומאפשר תכנון לטווח קצר ולטווח ארוך•

.  עדיפויות וחיבור בין יעדים חינוכיים למשאבים

(פיקוח ורשות)יש לשלוח את המצגת כשבוע לפני מועד הוועדה לכלל השותפים •

בסיום הוועדה לא לשכוח להחתים את כלל הגורמים הנדרשים על תוכנית העבודה ומילוי הפרוטוקול•



מושגים פדגוגיים שכדאי להכיר-מושג בקלות 

(Making)מייקינג

צילום ועד ייצור  , מתפירה ונגרות: אשר עוסקת בכל תחומי העיצוב והיצירה שתוכלו להעלות על הדעת, "תבונת ידיים"היא יצירה טכנולוגית רב תחומית או מייקינג

.'וכוחיתוך בלייזר , הדפסה בתלת ממד, מידול, שרטוט: דיגיטלי

.  דורשת עבודה מתואמת של יותר מאדם אחד, משום שהוצאה לפועל של רעיון גדול, גם מיומנויות עסקיות ובינאישיות נכנסות לתמונה

.מזמנת סינרגיה בינה ובין מאפייני הלמידה העתידיתהמייקריתאופי העבודה והלמידה 

.באים לידי ביטוי ונדרשים בתהליך העבודה המייקרי, שיתופי פעולה וחשיבה ביקורתית, תקשורת, ארבעת הצירים של מיומנויות אלו יצירתיות

.עצמאי וחבר בצוות, מציג וצופה, מייקר הוא תלמיד ומורה. ועושה, יוצר, יצרן, חולם, מייקר הוא ממציא

המייקריתעקרונות חינוכיים הבאים לידי ביטוי בתרבות 

רב תחומיות, עבודת צוות, לימוד מתוך משיכה ורלוונטיות, למידה באחריות הלומד

:לעיון והעמקה

https://beta-mechanchim.com/9-4-21/

https://beta-mechanchim.com/9-4-21/


תכנית עבודה מקושרת משאבים-מדרגהלעלייתשאלות

שאלות לעלית מדרגה

משאביםעבודה מקושרת תוכנית 
?מי השותפים בבניית תכנית העבודה•
? ס"מהן חוזקות של ביה•
? ס זיהה בשנה זו"איזה חוזקה ביה•
? ס"מהן האתגרים המרכזים של ביה•
?אילו נתונים תומכים קיימים לכך•
?בזירה הפדגוגית-ס "מהם יעדי ביה•
? אילו פעולות מרכזיות צריך לבצע להשגת יעד זה•
?כיצד השעות הפרטניות יכולים לסייע? אילו משאבים צריך לצורך כך? מי הצוות השותף•
?בעקבות התהליך( שינויים שיכולו בתלמיד)אילו תפוקות ? מה נראה שיעיד על כך שהושג היעד הפדגוגי, במבט שנה קדימה: תמונת עתיד•
?  חברתי רגשי-ס "מהן יעדי ביה•
? אילו פעולות מרכזיות יש לבצע להשגת יעד זה•
?  מי הצוות השותף•
.  מה נראה שיעיד על כך שהושג היעד החברתי רגשי, במבט שנה קדימה: מהי תמונת עתיד•
?ס"אילו משאבים יש לביה•
?  הגאנטמה צריך להכניס ללוח •
?חדשות מבקשיםתכניותאילו , ממה לא מרוצה ורוצה להיפרד, ס מרוצה ורוצה להמשיך"ממה בי-תכנון להמשך •
(.יוחא, תלן תורני, תלן ייחודי, תלן, כולל השתתפות במילת)תכנית -גביית הורים •



כלים קטנים גדולים

מידע ועדכונים בתחום הפדגוגיה הדיגיטלית  
ומהווה מאגר כלים , וחדשנות בהוראה

כולל )למידה -לשימוש בתהליכי הוראה
(.שימושים והדגמות, הדרכות

האנציקלופדיה של  | כלים קטנים גדולים 

בעריכת  | הכלים הדיגיטליים לעולם החינוך 

(digitalpedagogy.co)אפרת מעטוף 

כלים קטנים גדולים-אתרים פדגוגיים מעניינים

https://digitalpedagogy.co/


.לרגל נישואי בנהאלמליחרות ' מזל טוב למנהלת המחוז הגב•

.מזל טוב לשלומית סעדה מפקחת גני ילדים להולדת הנכד •

.להולדת הנכדאלבירטיעקב ' מזל טוב למפקח ר•

. להולדת הנכדטורץמזל טוב למפקחת חוה •

ח"בממאיחולי רפואה שלמה והחלמה מהירה למדריך מרום •

.אלעד ברזילי שנפצע בפרעות בעכו

לתפילה-וליה'אלעד בן ג

ואיחוליםברכות


