
משרד החינוך

המחוז החרדי



וזהו בכל  , נמצא שבכל שנה נתחדש חורבן חדש. כל דור שלא נבנה בית המקדש בימיו כאילו נחרב בימיו: "החתם סופר

בית דין של  יושביןכמו כן בכל דור ודור , שהתחיל אז למעלה משפט החורבן, פעם כשמגיע אותו יום של עשרה בטבת

טבת זהו  ' אבל תענית י, שזהו רק על הצרה שעברה לא דחו שבת, באב' ט, לכן. החורבן של כל שנה ושנהוגוזריןמעלה 

". על ביטול צרה העתידה ועל כן היה דוחה שבת

(ויקרא, חתם סופר על התורה)

אלא עיקרה של התענית ; בשעתהשהייתה כי דיה הצרה , לא הצער והאבל הם העיקר בתענית: "בספר התודעה נאמר

".לפתוח דרכי התשובה, ותכליתה לעורר את הלבבות

שהרי כבר כותב מסילת ישירים שכל  ? ואל יאמר אדם מה תועלת בתפילתי...עוד השנהיבנה ק"שביהמבתפילה שנזכה 

מתאספים לסל אחד וככל שחולף הזמן מתאספים יותר  ט"והבעשם "הרמב, הראשונים, התפילות שהתפללו התנאים

.ויבנה בית המקדש, וניגאלהסל שיתמלא תפילות יותר דמעות עד 

...בבניין בית תפארתנונוכל כבר להיות בירושליםבקרוב ממש ה"ובעז, עוד השנהק"ביהמיבנה את ' בתפילה שה



.הפיקוח היסודי במחוזמתאם של מינויו כמפקח על שחר שאער ' למפקח הרברכה מיוחדת ➢

!!!שובע שמחות ובניין עדי עד. לרגל אירוסי בנה הבכוראתי בינדר למפקחת ברכת ➢

בסיום . המקומיותברשויות ' אתלמידי כיתות המחוז נערכת בימים אלו לקראת פתיחת תקופת רישום הנהלת ➢

!!!חדשיםח"מממספר בתי ספר ה"בעזמתוכננים להיפתח מידת הביקושההרשמה ובהתאם

מוזמנים לעשות זאת , נרשמושלא מנהלים . 'ילדלכל חוג 'לפרויקט גדול ומשמעותי מבתי הספר נרשמו חלק ➢

!!!בהקדם



ש "למערך הלב עחנוכת הבניין החדשלרגל ,בני ברק" מעיני הישועה"ברכת מזל טוב למרכז הרפואי ➢

.במעמד מרגש ויוקרתיהיידן

הפועל בבית ח"ממהמרכז החינוכי מפקח ,'תחיאלמליחרות ' הגב, מנהלת המחוזכבדו בנוכחותם

.'תחיאופנהיימר טובה' גב, מנהלת המרכז החינוכיו, ו"מנחם דויטש הי' ר, החולים



'  יוםשל שיר 'פרויקט חרדית במסגרת היא תכנית אשירהתכנית 

כל יום לימודים בשיר  פתיחת משרד החינוך שעיקרוי "המופעל ע

.)היוםיכול להיות משולב בכל זמן מזמני )

.רביםלשירים פלייבקיםניתן לקבל

.  לכל שירתווים . עם תכני ידעערכיים -מדהימיםמערכי הפעלה 

קיימת הרחבה  . כל שיר מותאם לסולמות של התלמידים

.תוכןמוזיקלית ולמידת 

!!!מומלץ..... בקיצור

ח"ממאשירה למנהלות ומנהלי תכנית חשיפת :בתמונה

.מלכיאל אברהםהמפקח הרב -י הרפרנט לנושא"בירושלים ע



ח"המממנהלי בתי הספר של 

עוברים בימים אלו הדרכות  

והשתלמויות בנושא הגשת תכניות  

מערכת -החדשהעבודה במערכת 

ח"המממנהלי , בתמונה. תום

בירושלים בהדרכת הממונה  

.קושלבסקיהמחוזי מר יעקב 

http://edu.gov.il/sites/Haminhelet/learning_tools/Pages/tohnit_avoda_mekushret_mashabim.aspx


מחייבת אותנו כאנשי חינוך להקנות  , מנועייםעם ריבוי של כלי רכב , המציאות המתחדשת ברחובותינו ובכבישי הארץ בכלל

.ו"חמפני תאונות וסכנות הרגלים נכונים בעת ההליכה ברשות הרבים כדי לשמור עליהם לתלמידים 

:זהלנושא חשוב המוקדשים פעילויות ושיעורים מקיים מגוון , ירושלים'בית רבן'ת "תשבוע זהירות הדרכים במסגרת 

 בצמתים שונים את מבנה הצמתים ומעברי החציה הממחישים מתנפחים בחצר התלמוד תורה : מקדימהפעילות

.ומורכבים ואת כללי חציה הנכונים

 נראות ועוד, אופנייםרכיבה על , טווח בלימה, חציה: שיעור בנושאי זהירות בדרכיםמערכי.

 ברחבי העירשיופץ ( סטיקר)למדבקה הסיסמא הזוכה תהפוך : חיבור סיסמא בנושא זהירות בדרכיםתחרות.

 וכל התלמידים ת"התידי מקהלת יבוצע על , על ידי המורה מרים יונה והוקלט על ידי הרב שלום כינוריחובר -ב"הזהשיר

.ב"הזהבכנס 

 ב"המוקדש לנושא זה-כסלוראש חודש כנס.

בנושא הנלמדמצגת והסבר -שוטר קהילתי.





',  חיי שרה'לבנות ח"ממבית הספר 

,  לימור פריד' בניהול הגב, שורקנחל 

יום הולדת בחדר  מפגש : משתף

מקבלים  . טבת-כסלוהמנהלת לבנות 

,  קבלות טובות וטומנים בבקבוקים

...לפתיחה ביום ההולדת הבא



ויימשך עד , 07.01.2019, ט"התשעבשבט ' א, יחל ביום שניפ"התשלבתי ספר יסודיים לקראת שנת הלימודים הרישום 

.27.01.2019, ט"התשעא בשבט "כ, יום ראשון

.  לעילשצוינה כל רשות מקומית תפרסם את המקומות שבהם תתקיים ההרשמה לבתי הספר ואת מועדי הרישום בתקופה 

.ימים ולפחות בשני ימים מתוכם משרדי הרישום יהיו פתוחים גם בשעות אחר הצהרים6לרישום יוקצו לפחות 

.על ההורה להחליט איזה סוג חינוך ילדו יקבל , בעת הרישום לבית הספר

:  יש להצטייד בעת הרישום במסמכים הבאים

.תעודות זהות של ההורים שבהן רשום הילד

הורה המתגורר בשכירות וחשבון הארנונה אינו על שמו צריך להביא העתק מהסכם  )ספח ארנונה עם שם ההורה 

(.השכירות

:  להציגיש ,(משפחה חד הורית)משפחה שבראשה הורה עצמאי בהרשמה של ילד מ

מאומת על ידי עורך דין או בית משפט על כתובתו של ההורה המשמורןתצהיר

בהתייחס למשמורת על הילדים( החלטה או פסק דין)מסמך משפטי 

(במידת הצורך)טופס ביטול רישום מרשות קודמת שממנה עברו 

כמו כן יש אפשרות  (. במהלך תקופת ההרשמה)ישנן רשויות מקומיות שניתן לבצע את הרישום באתר האינטרנט שלהן 

.הרישום המקוון מיועד לתושבי אותה רשות בלבד. פורטל החינוך לרשויות המקומיותלהירשם באמצעות

.אישור לימודי חוץ של הרשות הקולטת והפולטתלהציג יש -חוץ לילדי 

https://www.kolzchut.org.il/he/%D7%9E%D7%A9%D7%A4%D7%97%D7%95%D7%AA_%D7%A9%D7%91%D7%A8%D7%90%D7%A9%D7%9F_%D7%94%D7%95%D7%A8%D7%94_%D7%A2%D7%A6%D7%9E%D7%90%D7%99_(%D7%9E%D7%A9%D7%A4%D7%97%D7%95%D7%AA_%D7%97%D7%93_%D7%94%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%95%D7%AA)
https://www.kolzchut.org.il/he/%D7%AA%D7%A6%D7%94%D7%99%D7%A8
https://www.cityedu.co.il/v2/CityEdu.aspx?SiteID=8&PageID=25001&EduMain=1


הקרן לעידוד יוזמות חינוכיות בשיתוף עם משרד  

החינוך מפרסם קול קורא ליוזמות חינוכיות לשנת  

.פ"תש

תלמידות,חינוךצוותי,סייעות,גננות,ומוריםמורות

מוזמנים להצטרף ולהגיש יוזמות חינוכיות  ותלמידים

.לקרן

12/12/2018,ו"תשעבטבת'ד:פתיחהמועד

,  ט"ב בשבט תשע"כ: מועד אחרון להגשת בקשות

19:00עד השעה 28/01/2019

הרשמה לקרן ליוזמות חינוכיותקישור להרשמה 

פרטים והנחיותקישור ל

http://keren-yozmot.org.il/kol-kore
http://www.keren-yozmot.org.il/images/pdf/guide_kol_kore_2018.pdf?&~nfopt(fileDistorted=6551348029802051)


מופיע מועד , לקידוםבצד שמו של כל עובד הוראה המועמד להערכה : לקידוםהערכות 

גם בהלימה למועדי  ה"עוחשוב מאוד שהמעריכים יתכננו את הערכת , שלוהקידום 

יש לעשות כל מאמץ על מנת לסיים את הערכות לפני מועד הקידום של עובד .הקידום

בתכנון (. מקצועיתהליך פדגוגי ובראשונה לקיים כמובן שחשיבות רבה בראש )ההוראה 

ההערכה חשוב לקחת בחשבון את עובדי ההוראה שתאריך קידומם חל בתחילת שנת  

.במיוחד אם מתוכננים לפרוש או לצאת לשבתון, הלימודים הבאה

מפקחים להתחיל במערכת את / עד סוף החודש יש לבקש מהמנהלים: לקביעותהערכה 

15.5מועד סיום שיגור הערכות לקביעות -כל ההערכות לקביעות

עדיין ניתן גם למסור את )השנה ניתן להעריך גננות לקידום במערכת המתוקשבת

(.המפקחתא בהוראה בהתאם לבחירת "ההערכות לקביעות להקלדה לכ

פורטל  אנו מקפידים כי פניות של עובדי הוראה בעניין הערכתם תתבצע אך ורק דרך

.עובדי הוראה

על כן אם מתמחה  , חלק מהמתמחים עולים להערכה במערכת בשלבים מאוחרים יותר

על המנהל להמתין עם הקלדת  , עולה להערכה בכלי שאינו כלי להערכת מתמחים

-אם הכלי להערכת מתמחים לא עלה עד חודש מרץ. ההערכה עד לעליית הכלי המתאים

.יש לפנות לאגף התמחות



,  משמעותית ביותר לקידום הטיול של בית הספרזה הינה ת הטיולים ביום /השתתפות רכז. לבשר על פתיחת מועדים לימי ריענון לרכזי הטיולים במחוז החרדיאנו שמחים 

.החינוכיים והבטיחותייםבהיבטיו 

.ת הטיולים תישאר בתוקף/מנת שתעודת רכזעל , הכשרהל לכל הרכזים שסיימו קורס "י חוזר מנכ"ימי ריענון בשנה היא חובה עפ2-יש להדגיש שההשתתפות ב

.בסיום יום הריענון יינתן אישור השתתפות

.ת טיולים/ישלח הסבר וקישור לחידוש תעודת רכז, ימי הריענון2-לאחר השתתפות ב

.ח יוכלו לקבל ביום זה את התעודה"תעודה בסוף תשע ותיקים שהוציאו רכזי טיולים 

ההשתלמותמטרות 

טיוליםפקח -ובטיחותריענון נהלי ביטחון . א

.התנסות בשטח בנהלי ביטחון ובטיחות. ב

.היכרות עם מסלולים מעניינים ומותאמים למחוז על פי עקרונות פרופיל הסיור. ג

ימי הריענוןמועדי 

(1+3)הנוספים ימי הריענון 2מבין ניתן לבחור יום נוסף . ההשתתפות חובה-רכזיםכנס 

:גברים

26/12/18, בטבתח "יום רביעי י( אזור הכרמל)רכס אצבע : 1' יום ריענון מס

23/1/19, בשבטז "כנס ארצי לרכזי הטיולים יום רביעי י: 2' יום ריענון מס

20/2/19', ו באדר א"יום רביעי ט( יהודההרי אזור )נס הרים : 3' יום ריענון מס

:נשים

17/12/18, בטבת' יום שני ט( אזור הכרמל)רכס אצבע : 1' יום ריענון מס

16/1/19, בשבט' כנס ארצי לרכזי הטיולים יום רביעי י: 2' יום ריענון מס

27/2/19', ב באדר א"יום רביעי כ( יהודההרי אזור )נס הרים : 3' יום ריענון מס

.משתתפים ומעלה35-מ, ימי הריענון יתקיימו על בסיס הרשמה מראש

.קישורבלהבטחת מקומך ביום הריענון הראשון ברכס אצבע נא להירשם 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSenzd4u8s9_5IIYNNYrLmZCA2Av8NyOLtHaufe2t7Dxr-wNEg/viewform


.ג בכסלו"יום המורה מצוין בתאריך כ

ט "א בכסלו תשע"השנה צוין יום המורה בכ

(29/11/2018.)

,  זהו יום הוקרה והערכה למורות ולמורים

לגננות ולגננים על עבודתם בחינוך דור העתיד 

והצדעה לכל העוסקים והעוסקות במלאכת 

.ההוראה

חודש החינוך ולרגל יום  -לרגל חודש כסלו

המורה נשלחו תעודות הוקרה והערכה  

.ות/מצטייניםות/למורים

ות/בשקופית הבאה ציינו את שמות המורים

שקבלו תעודות הערכה והוקרה על עבודתם  

.הברוכה



,  ולרגל יום המורה... ימים של חינוך והגדלת אור, לקראת ימי החנוכה

הלבברכת תודה והוקרה מעומק ות/הנהלת המחוז וצוות הפיקוח שלחה לכל המורים והמורות המצטיינים

חולון, 'בנות מנחם'ס "בבימורה למתמטיקה וחברת צוות פדגוגי , מחנכת, כהןמושקאחיה ' למורה הגב

חולון, 'בנות מנחם'ס "בבי' מחנכת כיתה א-אלפרוביץפרלה' למורה הגב

ירושלים,'תפארת אשר'ס "מורה למוזיקה ונגינה בבי, בן חמוחנה ' למורה הגב

נתניה, 'הדר ישראל'ת "רכז השתלבות ורכז בטחון בת', מחנך כיתה ה, שלמה עמר' למורה הר

נתניה,'הדר ישראל'ת "חשבון ושפה בת, גיאוגרפיה, מדעים: מורה למקצועות חול-יובל רחום' למורה הר

בני ברק, 'מעייני הישועה'מחנכת בכיתת מחלקת ילדים במרכז החינוכי -נחמה זומר' למורה הגב

ראשון לציון, 'אור מלכה'ת "ורכז יהדות ומבצעים בת' מחנך כיתה ה-שלום בורגן' למורה הר

ראשון לציון, 'אור מלכה'ת "ורכז חברתי בת' מחנך כיתה ח-יעקב גולדברג' למורה הר

רחובות, 'בארי בשדה'ת "יועץ חינוכי בת-שמחוביץרועי ' ליועץ הר

ירושלים, 'נער ישראל'ת "ורכז חברתי בת' מחנך כיתה א-עומרי כורך' למורה הר

חולון, ד"חב' בני מנחם'ת "ורכז פעילות בת' מחנך כיתה ז-פורסטנחמיה ' למורה הר

חולון, ד"חב' בני מנחם'ת "ורכז טיולים בת2'מחנך כיתה א-יניב שלום' למורה הר

תרשיחאמעלות , 'שדה צופים'ת "מורה בת-משה וייצר' למורה הר

תרשיחאמעלות , 'שדה צופים'ת "רכז פדגוגי בת-יוסף גז' למורה הר



ירושלים',נער ישראל'ת "ורכז בטחון בת' מחנך כיתה ד-קרישבסקימנחם ' למורה הר

אלעד, ברסלבת "בת' מורה לכיתה ד-אלחררישראל ' למורה הר

אביבתל , ד"חב' מנחםאהלי'ת "ורכז השתלבות בת' מחנך כיתה ב-דור פישמן' הרלמורה 

צביבית , סיטריןיסודי ד "ת חב"בת' מחנך כיתה ד-דב קניג' הרלמורה 

צביבית , סיטריןיסודי ד "ת חב"בת' מחנך כיתה ד-דב קניג' הרלמורה 

צביבית , סיטריןיסודי ד "השתלבות ולימודי קודש בבית ספר חב: ורכזת בתחומים' מחנכת כיתה ה-שרה ברוך' למורה הגב

ערד, ד בנים"חב' אור מנחם'ת "ורכז חברתי בת' מחנך כיתה ב-אלקנה ענקי' הרלמורה 

ירושלים', בית רבן'ת "ורכז חברתי בת' מחנך כיתה ו-יק'סלוביצאברהם ' הרלמורה 

ירושלים', בית רבן'ת "מורה לעברית ולחשבון ורכזת חטיבה צעירה בת-דסי רוקח' למורה הגב

ירושלים,'בנות ירושלים'ס "בי-שרה מקונן' למורה הגב

רחובות, בנות' עץ חיים'בבית ספר ל"ל' מחנכת כיתה א-ריאחישילת' הגבלמורה 

רחובות, בנות' עץ חיים'בבית ספר ' מחנכת כיתה א-ציפי הורביץ' למורה הגב

אלעד, 'תפארת חיה'ס "מורה בבי-לישנרשיינא' למורה הגב

אלעד,'תפארת חיה'ס "מורה בבי-רוחמקיןאתי ' למורה הגב

יםקרית, 'אור אבנר למצוינות'ס "רכזת בטחון וצהרון בבי, מורה לשחמט ומתמטיקה-(אלמז)אלה רחמימוב' למורה הגב

יםקרית,'אור אבנר למצוינות'ס "מורה ורכזת מתמטיקה בבי-ליודמילהארנגולד' למורה הגב

נצר חזני-יד בנימין,'חיי שרה'ס "ורכזת חברתית בבי' מחנכת כיתה ג-נוי כהן' למורה הגב

חזנינצר -יד בנימין, 'חיי שרה'ס "מורה למתמטיקה ורכזת פדגוגית בבי-ראצבילימור ' למורה הגב



,מפקחי המחוז החרדי

משרד החינוך


