
 

 

 במ"ה

 -בית מדרש הורים
 מדברים חינוך

 בס"ד  

 אורות על הבמ"ה –כל אחד הוא אור קטן וכולנו אור איתן 

 חנוכה תשע"ד –לבמ"ה  3יום הולדת 

 ?  אז מה החידוש שלנו

שנותן אמון במערכת זה ילד כולנו יודעים עד כמה זה חשוב, כולנו מבינים שהורה  כולם מדברים עם הורים,

 .ים כי לא תמיד הקשר הזה עובדרוצים מעורבות הור , כולנו רוצים ולא כל כךשמשתף פעולה

לא  על הקשר עם הורים , לא לחנך, ישירות דרך ציוותי החינוךבבמ"ה שמנו לעצמנו את היעד לעבוד 

 .להעמיס מטלותלא ו להציע בית ספר להורים

הגן מסגרות החינוך בחיי  שנמצאים והתכניםדרך הסוגיות שיוצר קשר ואמון  דיאלוגפשוט לדבר, ליצור 

 .ובית הספר

 שייכות והפנמה. קשר, מצמיח אהבה, מודעששיח אנחנו מאמינים 

השתלמויות  מבנים אירגוניים, ,יעדים –לקראת חנוכה רצינו להביא בפניכם סיכום קצר על הנעשה בבמ"ה 

 .ומפרות הארץ

  
  

 : תשע"דיעדים לשנת 

  -במ"ה בשאתו התחלנו   היעד המרכזי 

 יצירת שיח משמעותי עם הורים דרך סוגיות חינוכיות המעסיקות את ההורים וציוותי החינוך .

     השיח נעשה בעיקרו דרך מפגשים בעלי אופי סדנאי.

 הבאים:בשנה הנוכחית בחרנו להרחיב ולהעמיק את היעדים  

עלה הצורך ליצירת מסוגלות של הצוות בשטח  – יצירת מסוגלות של הצוות להיות במקום של הנחיה .1

 להיות בעמדת הנחיה וכן התמקצעות של המדריכות במ"ה בכלים להנחיה .

בניית שיח עם הורים ברמה המערכתית והפרטנית תוך  - הרחבת השיח עם הורים דרך ערוצים נוספים  .2

בנייה משותפת של תוכנית עבודה שמבוססת על בדיקה ומיפוי של צורות העבודה  למידה של המערכת .

 של ביה"ס עם הורים . כגון עבודה עם ועד הורים , שינוי תפיסות ועמדות של הורים .

ביעד זה עלתה בקשה מהמדריכות כי התוצרים של במ"ה לא יבדקו רק על פי מספר סדנאות שנעשו 

 כים שנעשים בגן וביה"ס מול הורים .בביה"ס ובגן ,אלא עפ"י תהלי

יצירת מחויבות של הפיקוח , יצירת מחויבות של בתי הספר להגיש תוכניות עבודה בנושא  -מחויבות  .3

 העבודה מול הורים ,מחויבות של מדריכות במ"ה לדווח על התוצרים השונים עפ"י תוכנית עבודה . 

 

 

 

 



 

 

 במ"ה

 -בית מדרש הורים
 מדברים חינוך

 איך זה עובד בשטח ? 

  –ארגוניים של עבודת במ"ה  מבנים

ים שונים שהכותרת נוצרו במחוזות השונים מבנים ארגוני כדי ששפת במ"ה תהייה נוכחת בשטח ,

 היועצת הבכירה ומדריכת במ"ה . ,הפיקוח היא עבודה מתוך שיתוף פעולה של המחמ"ד ,המרכזית לכולם 

 השמיים הם הגבול .  –כשהשיתוף קיים 

 

  בבמ"ה ראינו לנכון להכניס את הקשר עם הורים דרך  –שיתופי פעולה של תחומי הדרכה שונים

 המערכות ההדרכתיות שביה"ס צורך 

ההנחה היא כי כדי להעמיק את השפה הרגשית  –לכך שיתוף הפעולה עם כישורי חיים  הדוגמ

 והמסרים החינוכיים שביה"ס משקיע בתלמידים , יש לעבוד עם ההורים במטרה ליצור שפה אחת 

 המאפשרת דיבור והפנמה של התוכן .

תפת במסגרת ההשתלמויות של היועצות לתכני שולצורך כך בחלק מהמחוזות ישנה העברה מ

 ם ולתלמידים .כישורי חיים המותאמים להורי

  הכנסת תוכניות במ"ה דרך מפגשי מנהלים לצורך חשיפת במ"ה ובחלק מהמחוזות עבודת עומק

 עם מנהלים על בחירת מטרות ספציפיות ודרכי יישום .

  בחלק מהמחוזות  –עבודה פרטנית עם מסגרות החינוך בשטח עפ"י אזורים או יעדים משותפים

עבודת במ"ה עם הדרכה נעשית על פי בחירת הפיקוח . הפיקוח מגדיר אזור מסויים כצורך 

כגון שיתוף פעולה בין גנים  .חינוך שהמשותף להם הוא יעד משותףאו מסגרות  הדרכת במ"ה,

 . "הרבה העמידו תלמידים"ובתי ספר על מנת לחזק את היעד של 

 
 

 –השתלמויות 

 .אופק חדש בגנים ובתוך בתי הספרשל השנה במ"ה נכנסה למתווה ההשתלמויות 

 בגנים :

סף יתקיימו מפגשים ה עם איילת השחר מדריכת במ"ה . בנויהשתלמות לגננות זו השנה השני –מחוז דרום 

 .ליועצות הגנים

 השתלמות לגננות זו השנה השנייה עם כוכבה בן חמו מדריכת במ"ה . –מחוז מנח"י 

 בבתי ספר :

 השתלמות במ"ה לציוותי חינוך עם מירב יושעי מדריכת במ"ה. –מחוז חיפה 

 ה ."רייס מדריכת במעופרה חלמיש בשיתוף עם עם צוות כללת שאנן במהשתלמות  –מחוז צפון וחיפה 

   .ת במ"הומדריכושושי הניג  וייסהשתלמות עם צוות חלמיש בשיתוף עם אפרת  –מחוז מרכז 

 

 

 

 

 
 
 



 

 

 במ"ה

 -בית מדרש הורים
 מדברים חינוך

 מהנעשה במחוזות השונים 
 

 מחוז מרכז 

 אפרת וייס ,שושי הניג מדריכות: 

  פגישות עם מנהלים והפיקוח להטמעת השיח המשותף עם ההורים והעצמת המורים ליצירת

 במו"ת. 

  .שיתופי פעולה בין מדריכות במ"ה וכישורי חיים לבניית תוכניות משותפות בתכנים הנלמדים

עם יועצות היסודי סביב הנושאים החודשיים של כישורי חיים. בכל  בנוסף, מתקיימים מפגשים

 .נושא מובאות שתי זוויות הראיה: לתלמידים ולהורים

 במ"ה המתאימה לצרכים של בתי הספר לבניית תוכנית  וגנים עבודה פרטנית עם בתי ספר

 והגנים.

 לכל אדם  -ושאבעיר "יבנה" מתקיימות במו"ת בכל בתי הספר והגנים בנ -עבודה קהילתית"

 ישנה".

 

 
 מחוז דרום

 איילת השחר ,אסנת אדרי מדריכות: 

 מצאנו לנכון  לאור זאת , מחוז דרום נמצא פעמים רבות במצבי לחץ וחרום בטחוניים

חוסן" משותפת בין הבית  –ע"מ  שתתפתח "שפת  -לפתח נושאים בתחום במ"ה וחוסן

 מוסדות החינוך  וממילא בין ההורים לילדיהם. ל

 "שנה שנייה. – ה יישומית בפסג"ת באר שבע לגננותהשתלמות במ 

  הנחיית יועצות הגיל הרך במחוז דרום ללמידת  –מפגשי עבודה בשיטת המניפה

 עקרונות במ"ה ולהנחיית הגננות.

 ביוזמת יועצת  של כל מפקחי המחוז  המנהלים  חשיפת תכנית במ"ה בכל מועצות

 .בשיתוף מדריכת כש"ח ומדריכות אח"מבכירה ציפי חורי ו

  שיתופי פעולה בין מדריכת במ"ה לבין  המדריכה למצבי לחץ וחרום והמדריכה לחינוך

 חברתי.

 מורים  33ו נרשמהראשונה שעתידה להתקיים בפסגה נתיבות ה "השתלמות במל

 .בהשתתפותו של הרב ד"ר אברהם ליפשיץ ראש מינהל החמ"ד

 עקרונות התכנית, לשדרוג הנעשה ולחשיבה לחשיפת  ספרהבתי תוך הדרכה ב

 משותפת ליצירת תכניות התואמות את צרכי ביה"ס

 .בתכנון הקרוב: שאלון  אינטרנטי ידידותי וקצר בנושא במ"ה 
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 מחוז ת"א 

 בן שמעוןחיה : מדריכה 

 במה בגני הילדים:

 קיום מפגשים עם הפיקוח לצורך זיהוי ואיתור צרכים. 

 במפגש גננות איזורי  חשיפת במ"ה. 

 מפגש עם מס' גננות ומפקחת לצורך בניית במ"ה משותפת להורי הגנים. 

  מפגש עם מפקחת גנים, מפקח ביה"ס ומנהלת ביה"ס לצורך בניית במ"ה משותפת להורי גנים

 .מזינים

 במ"ה בביה"ס:

 קיום מפגשים עם הפיקוח לצורך זיהוי ואיתור צרכים לקיום במ"ה בבתי הספר. 

 לבניית תוכנית משותפת להעברת תכנים כישורי חיים מדריכת במ"ה וריכת פעולה בין מד ף שיתו

 .ליועצות

 העברת תכנים משותפים לבמ"ה וכישורי חיים במעגלי יועצות. 

 לבניית תוכנית משותפת להעברת  מדריכת אח"ם אזוריתבמ"ה וריכת פעולה בין מדף שיתו

 .תכנים במעגלי יועצות

 

 מחוז צפון

 איילת שטרן  ,עפרה רייסמדריכות : 

  ישנם במחוז צפון בתי ספר רבים שמדברים במ"ה ועושים במ"ה, ולכמה מהם זו השנה השלישית

 בה נערכות במו"ת. 

  ידי יועצות המחוז, כחלק ממטלת -סדנאות במ"ה שנכתבו על 11הוצאנו חוברת אינטרנטית ובה

 הסיום של השתלמות הקיץ ליועצות.

 ים יותר ויותר לקבלת סיוע במגוון נושאים הקשורים להורים, ורואים בבמ"ה קרש בתי הספר פונ

 לשידרוג השיח עם ההורים: וועדי הורים, סדנאות, אירועים העולים מן השטח ועוד.

  נערכים שיתופי פעולה עם המדריכים השונים במחוז )כישורי חיים, חלמיש, אח"מ ועוד(, ונכתבות

 ים, תוך הבנה כי ההורים הם חלק בלתי נפרד!במו"ת במגוון רחב של נושא

 .נעשות הדרכות בתוך בתי הספר, וליווי צמוד לסיוע והדרכה שנתית 

  גננות, לאחר חשיפה ושיח עם מפקחות הגנים של המחוז. 12בגנים התחיל תהליך מול 

 

 

 

 



 

 

 במ"ה

 -בית מדרש הורים
 מדברים חינוך

 במה מחוז התישבותי 

 תהילה זיכרמן מדריכה: 

  פגישות עם מנהלים וצוותי מחנכים במספר מוסדות לצורך התאמת תוכנית במ"ה לצרכי בית
 הספר. 

  .הטמעת במ"ה בקרב מפקחים חדשים במנהל לחינוך התיישבותי 

   

 במ"ה מחוז חיפה 

 אילנה איפרגן  מירב יושעי , –מדריכות  

 

 בגנים, על מנת  בפני יועצי בתי הספר וצוות המדריכות הטמעת התוכנית והעברת סדנאות במ"ה

 בבתי הספר ובגני הילדים . שהם ישמשו כשגרירים ויובילו את התוכנית 

 ,להשמיע, לשתף  הפצת רשמים מסדנאות שנעשו למנהלי בי"ס וגננות במייל על מנת להלהיב

 ולהדביק אחרים בנעשה.

 ההשתלמות לתת  מטרת מוצקין , קרית ת בעיצומה בפסג"הפתיחת השתלמות במ"ה, ההשתלמו

במ"ה  משתלמים ישמשו מוביליה ולהעצים את תחושת המסוגלות, ולגננות כישורי הנחיה למורים

 בבית ספרם.

 את שלבי  ותעבורנה בעצמן  ה"במסגרת השתלמות מפקחת תחשפנה הגננות לסדנאות במ

 מוטיבציה והנעה להעברת הסדנאות בגנים. הסדנה על מנת ליצור

 בכך למימוש  מעברים ולתרום מטרה להפעיל את תוכניתס ב"בי -צר קשר לשיתופי פעולה גןנו

  תלמידים הרבה.  ד ובפרט והעמידו"החמ יעדי

 ספר נוספים נבחרים. רכה אישית בגנים ובבתיהרחבת מעגלי ההדרכה במחוז ומתן הד 

 מחוז ירושלים ומנח"י   -בתי ספר גנים ו במ"ה 

 רחל שוורץ  ,כוכבה בן חמו ,שינדלר: שושנה מדריכות

 כתוצר השתלמות פסגה ישנן מורות המגישות ומיישמות במ"ה  –"מורה יוזם"     -יוזמות

בחלק מבתי הספר המצטרפים לבמ"ה, הורים מבקשים את תכנית במ"ה, ונוטלים חלק  מיוזמתן.

 למעשה. בצוות החשיבה ובהנחיית הסדנאות. ניתן לזהות שותפות בשיח החינוכי הלכה

  מדריכות במ"ה ל ם: נוצר קשר בין שותפות נפלאה נרקמת בייישובים השוני -במות יישוביות-

קהילה, מזכירות היישוב, אנשי מקצוע קהילתיים והמוסדות החינוכיים, כשהמטרה היא  רכזות 

 משותפת להעמדת במות מרכזיות ביישוב.

 בתי ספר עושים במות גדולות היוצרות תהודה גדולה.   ,במה זו לא תכנית זו שפה מובנת בשטח

 במשובים, הורים מכריזים על כך שאת פעילות במ"ה הם לא מוכנים להפסיד.

 מתקיימת זו השנה השנייה בהצלחה. הגננות   השתלמות גננות מנח"י והמחוז במסגרת אופק חדש 
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  האישית עם ההורים. התקשורת  חוות סדנאות, לומדות איך לבנות סדנא, ומשדרגות את 

 הגננות מעבירות סדנאות בגנים, וכן יוצרת שיח אישי עם ההורים -במה אישית וקבוצתית בגנים

 ברוח במ"ה.

 "התרחבות והעמקה של שפת במ"ה. " כי מציון תצא תורת במ"ה ודבר ה' מירושלים 

 
 

למעוניינים נא לפנות -פעולות וסדנאות סביב הקשר המיטבי עם הורים –טבת  לחודש כסלו,מפרות הארץ 

 למדריכות במ"ה 

 

 סדנה לחדר מורים העוסקת בדיאלוג הורה מורה ,–לקראת אספת הורים  .א

  .כיצד להפוך את המפגש הקצר לדיבור שיוצר הנעה וקידום במקומו של התלמיד

 ככלי עבודה לשיקוף  לקראת התעודה הצעה לשיח משמעותי על התעודה, –תעודה כתהודה  .ב

 .עבודתו של הילד וקידומו 

 סדנה להורי בתי ספר והגנים בעקבות הרב דוד חיים הלוי . –לאורו נלך  .ג

 .הצעה למפגש עם אימהות לקראת התבגרות הבת –מתבגרים עם הבת  .ד

  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

 

 


