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 דבר מנהלת מחלקת חינוך

 חיה לוי' הגב 
   
 הגיע זמן אנגלית 

מחצית השנה חלפה לה ומזמינה אותנו להתבונן מעט אחורנית ולראות את העבודה הנפלאה שנעשית בתחום קידום ההישגים באנגלית במועצה מטה  

דיון במה שנצפה והדגשת הערכים  , תצפיות בשעורים.. י חלוקה לאשכולות למידה באזורים גאוגרפיים קרובים"למידת עמיתים עפנעשתה . בנימין

 .  ועודפריסת התכנית השנתית , החשובים

מה עוד אפשר לעשות כדי להגיע הכי   –תוך התבוננות לעתיד הקרוב , מובילה את צוותי האנגלית לעבודה מקצועית ומתוכננת הרפרנטיתהופמן שירה 

ובכלל זה שיפור העמדות של התלמידים כלפי  , בהחלט גם מתקיימת התבוננות לשנתיים הבאות ולהערכות לקראת המיצב על כל מרכיביואך , שניתןגבוה 

הפקת חוברות ומשחקים ועוד שפע של דרכים חווייתיות ללימוד , ימי עיון, ורשותיותבמחצית הקרובה עוד נכונו פעילויות בית ספריות השנה . המקצוע

 .ולהתקדמות

 .ברכת הצלחה לשירה על ההובלה המשמעותית ועל הצימאון שיצרה ללמידה משותפת
 .עלו והצליחו  -ולתלמידינו האהובים, ברכת הצלחה למורי בנימין המסורים

 .משמעותית ומוצלחת לכולם,טובה ' מחצית ב
  חיה
 



   
 

 קהילות מקצועיות
 ...סבב מפגש שני

   

 .בטלמון" אריאל"ספר בנים את מפגש הקהילה השני במערב בנימין ערכנו בבית 

 "עת הדעת"במהלך המפגש קיבלו הצוותים הדרכה מרוכזת של השימוש בספק התוכן 

 !!!כל הכבוד -..ויש כבר צוותים שהתחילו לעבוד

 .שהעבירה שיעור יוצא מן הכללורדה חמו עם המורה ' נערכה צפיית עמיתים בכיתה ד

 שיתוף תלמידים  , במהלך השיעור קיבלנו כלים לשימוש מושכל במולטימדיה

 . כתיבה וקריאה, דיבור, ותרגול כלל מרכיבי השפה האזנה

מנהלת מחלקת החינוך נערך דיון ומשוב על השיעור בו כל מורה שיתפה בכלים שקיבלה ולקחה חיה לוי ביחד עם 

 .מנהל בית הספר פרש בפנינו את העשייה הנרחבת לקידום האנגלית בבית הספרעינן שמעון , בנוסף. כצידה לדרך

 !תודה רבה על האירוח המושקע והמפנק                                           
 



   
 

   

 בעפרה" נחלת בנימין"התארחנו בבית ספר בנים ... ובצפון

 .מפקחת אנגלית במחוז ירושלים טלשירפט למפגש זה הצטרפה 

 ?אז מה היה לנו

 .את המפגש פתחה המפקחת עם סדנא לעידוד השפה הדבורה בכיתה

בה למדנו על גיוון דרכי ההוראה וניתנת מענה לשונות  ' לאחר מכן נערכה צפיית עמיתים בכיתה ה

 .התלמידים בכיתה על ידי בחירת התלמידים במשימות שונות כל אחד לפי רמתו

 .לאחר השיעור נערך דיון פורה ומשתף בנושאים ובאופן העברת השיעור

 .על הכנסת האורחים בשמחה שקלאריעלי תודה רבה למנהלת בית הספר 

 !היה נעים ומחכים                                            

 

 קהילות מקצועיות
 ...סבב מפגש שני



   
 

   

 ...ליבי במזרח

 באדם" אהבת תורה"קהילת מזרח בנימין התארחה בבית ספר 
 .'בכיתה גודי סיימון 'גבצפיית עמיתים נהנו משיעורה של המורה 

ודי חשפה בפנינו שיטות מקוריות ויצירתיות כיצד ניתן לסייע לתלמידים להטמיע היטב את 'המורה ג

 !התלמידים קוראים מקסים.. אין ספק שזה עובד. האותיות וצלילן על מנת שיקראו בצורה מיטבית

לאחר הדיון והמשוב שנערך על השיעור שיתפו המורות ברעיונות משלהן כיצד הן מעודדות את 

 .  התלמידים לקרוא בבית ובכיתה

 English Adventureנחשפו המורות לשיטת ההוראה של , בנוסף

 .ספרי הלימוד והעזרים הנלווים, בחנו את תכנית הלימודים

 !תודה רבה למנהלת תמי בן זקן של האירוח המקסים בבית הספר

 !למדנו מכם רבות
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 עשייה בית ספרית
 !!!באנגלית

 פרויקט לעידוד הקריאה 
 עם המורה אילנה יורק

 במכמש" נעם רחל"בבית ספר 
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 ...רגע לפני שמסיימים
 !מנהלים וצוותים יקרים

 ?...אז מה צפוי לנו

 :במסגרת הפיתוח המקצועי

 ..ימי סיור בבר אילן שכבר מתחילים•

 בעפרה ה"בפסג 17:00-19:30בין השעות  1/3/17אדר ' יום רביעי ג -ערב מרחב למידה פתוח בנושא משחקים•

 ..ישלחו תזכורות, מתחיל מיד לאחר יום העצמאות -סבב קהילות שלישי•

 :'מי שיא מושקעים ביותר לכיתות הי

 בעפרה 4/5/17אייר ' יום חמישי ח-צפון בנימין •

 בעפרה 10/5/17ד אייר "יום רביעי י-מזרח בנימין•

 בחשמונאים 11/5/17ו אייר "יום חמישי ט -מערב בנימין•

 .'כל הפרטים ישלחו ממש בקרוב בעזרת ה

 !!!  על כל העשייה המדהימה שלכם כחישר 
 שירה! בהצלחות רבות לכולנו

 

 

 

 

 


