
?מה בירחון

החדשהלשנהברכהכרטיס
בשמחותרק 

שלהבותח"לממברכות 
עץ חיים רחובותח"ממ

אשירה -מכאן והלאה
אור חדש-מכאן והלאה
נער ישראל-מכאן והלאה

גבעת זאבח"ממ-מכאן והלאה
אחנועםח"ממ

נצח ישראלח"ממ
חולוןח"ממ

בנות ירושליםח"ממ
היערכות גני ילדים

כרמי גתח"ממגן 
בארי בשדהח"ממ

חיוך לערכים–יומן לתלמיד 
ליומן' דוג

לימודים אקדמיים-מענקים
ם-יעריתבשיתוף ח"ממכנס 

..משהו חדש בחוף הכרמל
אמושקחיהביתח"ממ

בחירות בשלהבות גדרה

המחוז החרדי

פ"תשתשרי 



המחוז החרדי מברך את כל מפקחי 

ח"המממנהלי ומורי 



מפקחי  , המחוז החרדי
ות/מנהליםח"הממ

ועמיתים משתתפים  
בצערה של המנהלת  

מנהלת קרמןסיגל 
בנות על סטריןח"ממ

מרים  ' פטירת אמה גב
.פאר הצדקת

.תנוחמו מן השמים

רק בשמחות

מזל טוב  
למפקחת אתי  

בינדר
לרגל שמחת  
נישואי בנה 
.בשעה טובה

מזל טוב  
לחנה  

אברמוביץ 
מצוות מרום 
לרגל שמחת 
נישואי בנה 

הצעיר בשעה  
.טובה

טוב מזל
אסתר  ' לגב
היקרהגלר 

ברכות  
הנכדלהולדת



ד גדרה "שלהבות חבח"הממס "ברכות לביה
י "לרגל כניסתם למבנה החדש שנבנה ע

.המשרד



מסיבת חומש  
'לבנות כיתה ב

ס עץ חיים רחובות לבנות"ביה

'  ברכות לתלמידות ובנות כיתה א
,  ח"הממהמצטרפות למשפחת 

.ולמנהלת שרינה שכטר וצוותה



....מכאן והלאה

" אשירה"החדש בירושלים ח"הממביהס
'שתחיתחייה וולך '  בניהולה של הגב

ברכת הצלחה שלוחה לרגל הצטרפותכן  
.למשפחה

תמונות מטקס קבלת התלמידות



...מכאן והלאה
קבלת פנים מרשימה לעשרות הרבות של הבנות 

"  אור חדש"ס "בביהח"הממהמצטרפות למשפחת 
.איחולים למנהלת לימור פריד ולצוות החינוך

!בהצלחה באתגר הצמיחה הגדול



....מכאן והלאה

" נער ישראל"בירושלים ח"הממס "ביה
'בניהולו של הרב  בועז אהרון היו

.מתחילים שנה בחיוך

והצוות ' בתמונה המנהל הרב בועז אהרון היו
.המסור



....מכאן והלאה

החדש בירושלים גבעת זאב  ח"הממביהס
נפתח השנה בהתרגשות רבה בניהול הרב  

ילה שם  'שעשה עלייה מצ' אברהם הורביץ היו
.כיהן כרב קהילה ומנהל בית ספר

!בהצלחה רבה
.בתמונה המנהל קובע מזוזה עם התלמידים



"אחינועם "החדש  ח"הממבית ספר 

מצטרף חדש למשפחת  הס"בי
. ברובע היהודי ירושליםח"הממ

.'בניהול הרב שטרית היו

שנת הלימודים נפתחה בהתרגשות  
.רבה ועם עשרות תלמידים חדשים

!בהצלחה



בית שמש" נצח ישראל"ח"ממת  "ת
'   למנהל הרב שאול מילר היוכחיישר . התלמידים החדשים שהצטרפו השנה למשפחה140ברכות ל 

.עליזה בלוך ומנהל אגף החינוך מר מעוז ביגון' וצוות המורים יחד עם ראש עיריית בית שמש גב
על התגייסותם המיוחדת והמשמעותית למען הצלחת בית הספר



חולוןח"ממת "ת
בסיור  ' היולבשיץשר החינוך סגן השר והמפקח היקר הרב נח 

.פתיחת שנה
ס באיכות  "הדוברים שבחו את ההתפתחות המשמעותית של ביה

!!!בנים' כיתות א2השנה נפתחו  –הלמידה ובכמות התלמידים 
.למנהל הרב יהושוע שמעוני וצוות ההוראהכחיישר 



ח"ממס "ביה
"בנות ירושלים"

.י "עבר למשכנו החדש והמרווח ברחוב רשהס"בי
,  ראש העיר מר משה ליאון, בפתיחה נכחו הנהלת המחוז

מר י"מנחראש , חגית בן משה' סגנית ראש העיר גב
זילברמן ראש מחלקת חינוך יסודי  עימנואלמר , אביב קינן

. ועוד אורחים רבים
במסגרת  פעלןהבנות הציגו בחן ובמתיקות רבה את 

. תכנית   אמירים ועוד p.b.l, 

שנים 5תוך 
!בנות 220בנות ל 9מ 



גני ילדים  25לרגל הצטרפות ח"הממברכות למשפחת 
! חדשים

בישיבת סיכום ומשוב ח"בממבתמונה מפקחות גני הילדים 
.ל"לפתיחת שנה



כרמי גתח"ממגן ילדים 
חדשים ח"ממגני ילדים 25אחד מתוך 

!!!שנפתחו השנה 
בפיקוח וליווי מקצועי משמעותי של  , כרמי גת

.'שתחיהמפקחת שושנה וייס 

!בהצלחה



ערב הורים מרגש ועוצמתי 
"  בארי בשדה"ח"לממ

רחובות בניהול החדש של הרב  
'שלומי אלבז היו

הרב ציון אשכנזי  , אורח הכבוד
ד ממונות ברחובות  "אבא"שליט

הפליג בשבח בית החינוך  
ובדברי תורה כהכנה ראויה  

.לראש השנה הקרב ובא



2000לשמחתנו הרבה השנה הודפסו מעל 
". חיוך לערכים"עותקים של יומן 

הרעיון נולד מתוך חזון להוסיף חיבור ומשמעות  
היומן שואף . ללמידה השוטפת בבתי הספר

להוסיף כלים לצוות החינוכי בתחומי ההעשרה  
.תוך יצירת עניין ולמידה משמעותית

יעדים  , לצד המגמה של ריבוי תכנים לימודיים
מתחזק גם הקול הנושא את , ואבני דרך מדידות

היומן מאפשר להביא את הערכים  . הדגל הערכי
והאידאלים אל השטח ולסייע לצוות החינוכי  

חיוך -שמחה וחיוך , להנחיל ערכים מתוך אהבה
.לערכים
למפקחים שנרתמו  , קרדיט לחברת חיוך לערכים

.להוביל את המהלך ולמדריכים בשטח

ח"ממ-יומן בחיוך

:שימו לב
!המלאי לשנה זו אזל

לקראת שנת הלימודים הבאהלהרשםכדאי וחשוב 





מענקים-לימודים אקדמיים

לימודים לתארים אקדמיים הם נתיב משמעותי ללמידה מקצועית של  
בקישור זה תקבלו מידע מפורט  . עובדי הוראה לאורך חייהם המקצועיים

אופן  , מסלולי לימודים, זכאות למענקים, על הענקת מענקי לימודים
.הגשת הבקשה ועוד

מערכת מענקי לימודים פתוחה להגשת  , לתשומת ליבכם
-פ עד ל"בקשות להחזר שכר לימוד לשנת הלימודים תש

15.11.19
לצפייה בנתונים  "לצורך הגשת הבקשה יש להזדהות תחילה בכפתור 

.ולאחר מכן להיכנס למערכת" אישיים יש להזדהות

:ב קישור  לאתר ולטפסים"מצ

https://poh.education.gov.il/PituachMiktzoi/Pages/maanakshaothechzershcharlimud.aspx?utm_source=InforuMail&utm_medium=email&utm_campaign=%D7%A0%D7%99%D7%95%D7%96%D7%9C%D7%98%D7%A8+%D7%92%D7%99%D7%9C%D7%99%D7%95%D7%9F+%D7%9E%D7%A1'+12+%D7%97%D7%99%D7%A0%D7%95%D7%9A+%D7%97%D7%A8%D7%93%D7%99


ח"הממכנס מנהלי ומנהלות בתי הספר 
בירושלים יחד עם מנהלי ומנהלות תיכונים  

ועיריית  ח"הממחרדים בשיתוף הנהלת 
.ירושלים

.הכנס התקיים במרכז פסגה חרדי בירושלים
ות/ברכה את המנהליםאלמליחרות ' מנהלת המחוז גב

.ח"הממוחדדה בתובנות ודגשים חשובים למסלול 
חשיבה משותפת התקיימה סביב שולחנות עגולים  

.בדיון על  אתגרים חינוכיים עתידיים
בשיחה מרתקת בנושא ' ר שמעון אזולאי היו"קינח ד

.    קהילה משמעותית בחיי התלמיד



משהו חדש קורה פה בחוף הכרמל
:  מתפתחת יוזמה חדשהסיטריןד שבכפר "חבח"ממבבית ספר 

.בית מדרש להורים
והצוות החינוכי החליטו לשדרג את  קרמןסיגל ' הגב, המנהלת

אסיפת ההורים המקובלת והרגילה למפגש בעל ערך מוסף  
.לצוות וכמובן לתלמידות, להורים

לצורך העניין הוזמן ד״ר יחיאל הררי להרצות בפני ההורים בנושא 
המסר שעבר כחוט השני במהלך כל ההרצאה  . חינוך ילדים

,  התמקד בכלים כדי לגלות בכל ילד את האור המיוחד שבתוכו
מה שלא מצליחים באהבה מצליחים ביתר , כידוע בחסידות

. אהבה
בתחושה שבית הספר  , ההורים יצאו שמחים ומחוזקים מההרצאה

הוא בית שבו אפשר לצמוח וללבלב ובשיתוף פעולה של צוות בית 
,הספר הפועל במסירות ומתוך תחושת שליחות ואהבה

לאור ההצלחה הגדולה וההיענות הרחבה ליוזמה החדשה מצד  
.מתוכננים מפגשים נוספים במשך השנה, הורים



מיוחדיום פעילות 

'  מושקאחיה בית 'ח"בממ
ירושלים

.י אלול"חלרגל 
אור תורת -שנות אור70בסימן 

. החסידות
הפנימו  , עברו מתחנה לתחנההבנות 

מושגים ונהנו מפעילות קבוצתית  
.במיוחדחוויתיות

בשילוב  ', ח-'כיתה זבנות , המפעילות
באחריות זאת עשו ' ובנות מכיתה 
גדול למורות  כחיישר . יוצאת מן הכלל
.על ההתגייסות ולצוות 

מתכוננים כולנו לפתיחת בנק כבר 
...פרטים בקרוב... האור



שלהבות גדרהח"בממבחירות 
?תהליך הבחירות? מהי דמוקרטיה

התלמידים בחרו את המקצוע האהוב  
האינטליגנציה תוך חיזוק , עליהם ביותר

.מתמטית-הלשונית והלוגית
....ויש תוצאות


