
ד"בס

,ה/ת יקר/מנהל

,ד"מתוך הערכה גדולה לפועלך בקידום החינוך לערכי החמ

אנו במינהל החינוך הדתי דואגים לך בגיבוש והכנת היצע תכנים איכותיים  

.הקובץ הזה נועד לסייע לך ולהקל עליך. ד"בתוכן ובצורה בהתאם ליעדי החמ

ת להכיר ולבחור /מוזמנ

.את אשר נכון לבית החינוך בהובלתך

.ה"שיהיה לתועלת בעז

בברכת שנת עשייה ברוכה
שושי נגר

ראש מנהל החינוך הדתי
ד"וכל צוות מינהל החמ

.  ממלאים לך את הסל בעושר תוכניותד"בחמ

,  ן"הגפבין כל סלי 
?שלך כבר מילאתד"החמאת סל 



רגע לפני שמתחילים שימו 
:  תוויות המסמנות למי מיועד המענה 2בכל עמוד תהיינה 

יסודי-לעל/ ליסודי 

(הורים)לקהילה / לאנשי החינוך / ס "לביה



?מה הרעיון

?מה הדיבור

?ס מרוויח מזה"מה ביה

ס"עי+ יסודי 

תנועת המחנכים

לאנשי החינוך ,המנהלשלהחינוךכיתת,החינוכיהצוותהעצמת

.ציוני-דתי-חינוךמנהיגיתודעתטיפוחעלבדגש

,פלטפורמותבמספרנעשההמחנכיםטיפוח

."המחנכיםתנועת"שלגגקורתתחתכולן

במסגרתשפעלותוכניותעלחיובימשוב

.ובשימושברישוםגדלביקוש.המחנכיםתנועת

מקצועיחוסןובעלמשמעותיחינוכיצוותטיפוח

!הגבולהםהשמיםמכאן,ואמוני



יסודי

לאנשי החינוך

ל"תחנות לאורך שנה4-כלים למחנכי הכיתות ב

.  בשעות הערב*
.חלוקה לחדרים בהתאמה לשכבות גיל*
". אגרת מנהיגי חינוך"לפרסום עם קישור לזום יש לעקוב אחר *

מועדנושא

כלים -עולים כיתה 1

להובלת אספת הורים  

כללית

א אלול"י

(7.9)

כלים להובלת אספת  2

הורים פרטנית

כסלו' ג

(27.11)

כלים להובלת סיום 3

מחצית וחלוקת תעודות

ט טבת"כ

(22.1)

לכלים לשיח בונה תוך  4

עם –הצבת גבולות 

הפנים לפורים

ח שבט"כ

(19.2)

תנועת המחנכים



יסודי

למנהלים 
ובעלי תפקידים

ל"תחנות לאורך שנה6-כלים למנהלים ב

14:00-15:00בשעה , ימי שני*
". אגרת מנהיגי חינוך"לפרסום עם הקישור יש לעקוב אחר *

תנועת המחנכים

מועדנושא

1Sel  אמוני

"  הכוחות שבי בדרך האמונה"

ט תשרי"כ

(24.10)

חדשנות פדגוגית –מעלין בקודש 2

במקצועות הקודש

כסלו' ד

(28.11)

ג טבת"כמקצועות הליבה ומסעות למידה3

(16.1)

ציונית  -מחזקים את הזהות הדתית4

ד"החמהיערכות לשבוע 

ב שבט"כ

(13.2)

אייר' י"חברים מקשיבים"5

(1.5)

כלים לסגירה משמעותית של שנת  6

של חופשד"חמ+ לימודים 

סיון' ט

(29.5)



ס"עי+ יסודי 

תנועת המחנכים

לאנשי החינוך

.  ד"בחמפיתוח המנהיגות של מחנכי הכיתות 

התלמידשלבעולמוביותרמשמעותיתהיאהמחנךדמות

זהותעלשיחהמחנךאצלמטפחתאלרועיתוכנית.והתלמידה

המקצועיתלהכשרתובנוסף,ממלכתיות,דתיתציונות

העוסקיםמרתקיםמפגשים20יחווהמשתתפים.כמחנך

ציוניתהזהותשלליבהבסוגיותועיסוקהאישיתהזהותבחידוד

שקיימותמהטובותפדגוגיתוחדשנותחינוכיתיזמותוכן,דתית

.בשטח



תנועת המחנכים

ס"עי+ יסודי 

לאנשי החינוך פיתוח מקצועי  
תנועת המחנכים



?מה הרעיון

?מה הדיבור

?ס מרוויח מזה"מה ביה

ס"עי+ יסודי 

למוסדות החינוך
יעדישפתאת"המדברות"תוכניותשלהיצע

החינוךביתאתמלוותבחלקןהתוכניות.ד"החמ

"המוכןמן"תוכןלמוסדמעניקותובחלקן,במסע

ערכיאתלהובילס"בתיהבידילסייעכדי

.ד"החמ

משוב.בתוכניותמשתתףגדולס"בתימספר

.גדלהולךביקוש.חיובי

"די"חמ"ההחינוכיהמעשהדיוק:תוכןתוכניות

למנהיגיהמסייעיםמגובשיםתכניםמתוך

עומסבתוךד"החמיעדיבהובלתהחינוך

.המשימות

מקורהמהווהמקצועיליווי:ליוויתוכניות

ביתשלהחינוכיהמסעודיוקלתמיכהמקצועי

.החינוך



יסודי

למוסדות החינוך



ס"ועייסודי 

לכל התכניםלמוסדות החינוך
כאןסרקו או לחצו 

דמויות  12להכיר לעומק ד"החמשנים במערכת החינוך מזמנות לתלמידי 12
דמויות אשר הלימוד אודותם מטפח , " לאורם נלך"מופת המהוות דמויות אשר 

.  ציונית של תלמידינו–דתית –את הזהות האישית 

https://edu.gov.il/sites/Hemed/professions/their-way/Pages/nechama.aspx


יסודי

למוסדות החינוך

המחברת מזמינה את התלמיד  .  שלו בלימוד התורה' אות'בעזרתה יוכל כל תלמיד למצוא את ה', ו-'מחברת מעוצבת המיועדת לתלמידי כיתות ד
.יומן מסע אישי בחומשויהפכו למעין שישארולתעד את השאלות שלו כך , לאייר, לחשוב על חידוש משלו, למצוא פסוק שמדבר אליו: לביטוי אישי

058-7652789: לפרטים 



ס"ועייסודי 

למוסדות החינוך

ע"התושבמביאים את החדשנות הפדגוגית ללימודי 
.במשחוקלמידה פעילה ושימוש , ע תוך טיפוח לומד עצמאי"חוברת וערכה המעניקים כלים ללימוד תושב

' לייבוביץנחמה ד"החמהחוברת משלבת למידה לאור דמות 

כאן  לכל התכנים סרקו או לחצו 

https://edu.gov.il/sites/Hemed/professions/their-way/Pages/gil.aspx


ס"ועייסודי 

למוסדות החינוך

ה"מעמד של חידוש הברית של העם היהודי עם הקב, שנים7-ל1
?את זה חינוכית" נחגוג"לא , אז מה. כל תלמיד יפגוש זאת במערכת החינוך בין פעם אחת לפעמיים

כאןלכל התכנים סרקו או לחצו 

ג"התשפתשרי ' ח-'ג, ד"בחמשבוע הקהל 

ד"החמבסימן כתיבת ספר התורה של ילדי 

https://edu.gov.il/sites/Hemed/professions/atptach/Pages/hakhel.aspx


ס"ועייסודי 

למוסדות החינוך

ד"החמיחד נכניס את ספר התורה הבא של ילדי 

לפרטים והרשמה לחצו כאן

https://lp.vp4.me/q46k


ס"ועייסודי 

למוסדות החינוך

. ד"בחמפעמיים בשנה מתקיימת תפילת רבים בבתי הספר 
:  ג"בתשפ

(20.10)ה תשרי "כ| מעמד הקהל 

(16.3)ג אדר "כ| ד"החמתפילת רבים בשבוע -ו

והיא מועברת בשידור חי לכל מוסדות , רבנים מוכריםאת התפילה מובילים 
במעמד זה התלמיד חווה את התפילה מתוך עוצמה ייחודית  . בארץד"החמ

.אשר מחזקת את זהותו ושייכותו לציונות הדתית



יסודי

למוסדות החינוך
https://veahavta.org.il/050-9113532: איש קשרלפרטים והרשמה לחצו כאן

.בהנעה של שנה פעילה וחווייתית, כמניפה לימודית ערכית, חידון
ארץ  –עם ישראל –תורת ישראל : מטפחים חינוך באהבת שלושת הערכים: תכני החידון

.ובדגשים מעשיים ולקחים אישיים בחיי הילדים, ד"בחממותאמים לנושאים מרכזיים . ישראל

ליבוביץתורת חיים עם דמות המופת נחמה :  ג"בתשפנושא החידון 
הארצימחוזותמוסדיכיתתיהשלב

בטבת  ' עד והמועד

ג"תשפ'ה

(30.12.2022)

בשבט' עד ל

ג"תשפ'ה

(21.02.2023)

יום חמישיד"החמשבוע 

ג"תשפ'בניסן ה' א

(23.03.2023)

ג"תשפ'בסיון ה' י

יום שלישי שעה  

11:00

(30.05.2023)

https://katzr.net/70725e


יסודי

למוסדות החינוך

ג"לתשפד"החמחידון 
קורות ומקורות-מגילת אסתר  

:החידון יתבצע בשלושה שלבים

חודש שבטבית ספרי1שלב 

לפני חג הפוריםמחוזי2שלב 

חודש סיוןארצי3שלב 

דתית-עידוד מצוינות תורנית מכוננת זהות ציונית

לפרטים והרשמה לחצו כאן

https://katzr.net/682305


יסודי

למוסדות החינוך

שיעורונים,והמרציםהרבניםממיטבשיעורוניםהיסודילילדיהמגישמיזםהינובאהבהתפילהמיזם
כוונת,סיפורים,התפילהבמהוחדשהאורנקודתבוקרבכלמביאיםאשר,דקות3-כשל

.לתפילהליבנואתלחברמנתעלוזאת,הסידורסדרפיעלתפילהוביאורי,התפילה

לפרטים והרשמה לחצו כאן

https://katzr.net/fbb1b8


ס"ועייסודי 

למוסדות החינוך

להיכרות עם המעטפת השלמה של התוכנית  
(מור)054-7400503: צרו קשר



ס"ועייסודי 

למוסדות החינוך

קומיקס

לפרטים לחצו כאן

https://katzr.net/ee8aa0
https://katzr.net/ee8aa0


ס"ועייסודי 

למוסדות החינוך

מצרכי מזון  , במסגרת התוכנית אוספים בתי הספר בשישה מועדים שנקבעו מראש
אלפי תלמידים שמחזקים את ערך , ס "ביחד מגיעים למאות בתי. למשפחות נזקקות

. וטונות של מצרכי מזון לטובת משפחות הזקוקות לכך, החסד היהודי 

הטוב מתחיל בקהילה

לפרטים לחצו כאן

https://katzr.net/ee8aa0
https://katzr.net/84e1d1


יסודי

למוסדות החינוך

ללימוד חברותא  ד"החממוזמנים ילדי מברכיןבכל שבת 
ערכה מלווה ואטרקטיבית+ 

" תורת חיים: "ללימוד בנושא
(בשנת השמיטה–" שבת המלכה שלי"בדומה למיזם )



ס"עי

למוסדות החינוך

. לימוד קצר ויומיומי עשר דקות עד רבע שעה ביום
.  וכן הרחבות בנושאי הלכה ואמונה, גמרא בצירוף ביאור שמקל על הלימוד

לפרטים לחצו כאן

https://www.sugiayomit.co.il/


יסודי

למוסדות החינוך

שלערכית-היהודיתהזהותבבנייןחשוביסודהינוהחומשיםחמשתוסיוםלימוד
בכיתותים/למורותלסייענועדד"החמוילדימורישל'ונתחזקחזק'פרויקט.ילדינו

.וייחודיחווייתיבאופןהסיוםובציוןהלימודחוויתשלהעצמהתוךזהביעדלעמודו-ב

לפרטים לחצו כאן

https://lp.vp4.me/mr64


?מה הרעיון

?מה הדיבור

?ס מרוויח מזה"מה ביה

ס"עי+ יסודי 

(הורים)לקהילה 

.ס"בימובילהקהילהמובילס"בי

עםשותפותמתוךלמיטבומגיעהחינוכיהמעשה

היוםרצףעלחיהתלמיד.ס"ביההוריקהילת

כמיזהאתזהמשלימיםס"וביהכשהבית

מפגשים.האישיבמסעוהתלמידאתשמלווים

מבטלכווןמרחבמהוויםההוריםלקהילת

להוריםכליםהענקתתוך,הילדיםבחינוךמשותף

.והחברההזמןאתגרילאור

,במפגשיםלהשתתףשבוחריםהוריםמאות

.גדולוביקושטוביםמשובים

להוריםמזמןבהיותוכמשמעותינתפסס"ביה

אתגרינוכחלהוריםעוגןהמהווהמקצועימרחב

.השעה

החולייהחיזוקמתוךהתלמידיםטובתקידום

אתהמלווההמבוגריםבחברתההורית

.התלמיד

ההוריםביןמשותפתחינוכיתשפהחיזוק

.ס"לביה



ד"החמשל(הוריםמדרשבית)ה"בממפגשי
שליומםסדרעלהנמצאיםבנושאיםבזוםהמתקיימים

.הזובעתד"החמהורי

מומחיםעםמפגשד"החמלהוריהמזמניםערבים
בהובלתהוריתלמסוגלותכליםלהםומעניקיםבתחומם

.ילדיהםחינוך

לפרטים לחצו כאן

ס"ועייסודי 

לקהילת ההורים

https://katzr.net/4c1ca5

