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 מחוז ירושלים



 דבר מנהל אגף החינוך
 יוסט אריאבמר 

 מחוז ירושלים

 דבר מפקח כולל
 דוד סעדיה

 ,מורים יקרים

מה ראו בכלל לנסות להדליק את מנורת המקדש  , כך שואליםעל . אחד הניסים המפורסמים של חנוכה הוא מציאת פך השמן הקטן

אז לא מדליקים  , הרי הם היו צריכים להיות מציאותיים ולהבין שאם אין כמות מספקת של שמן להדלקה? בכמות שמן כל כך מועטה

.  גם מעט זה טוב, העיקרון שאנו למדים מהסיפור הוא משמעותי לחיים בכלל. מעט שמן דלק להרבה ימים, סוף הסיפור ידוע. בכלל

 .ואם אני מאמין במעט שיש אפשר להגיע לגבהים עצומים

.  הלמידה בקהילה נעשית על ידי הידע האנושי הנמצא בקבוצה. קהילות המורים היא אמונה שכל אחד הוא אור קטן וכולנו אור איתן

הלמידה  . פעמים רבות אנו כמורים חושבים שהאויב של הטוב זה המצוין ועלינו לקחת מחג החנוכה את העיקרון שגם קצת זה טוב

ובעצה המשותפת להוביל את הקהילות שלנו ללמידה שמשפרת את יכולות ההוראה בבתי הספר  , תתבסס בידע וכוחות שיש בנו

לשירה הופמן מובילת הקהילות במטה בנימין שאמונה על מלאכת   כחישר . בכללומקדמת את ההישגים במטה בנימין בפרט ובמחוז 

 .הדלקת האש במעגלי הלמידה באנגלית

 ,מאחל לכולנו חג חנוכה שמח
 דוד סעדיה
 מפקח כולל

 



 דבר מנהל אגף החינוך
 יוסט אריאבמר 

 מחוז ירושלים

 ה"פסגמנהלת דבר 
 חיה מיכאלי

 !לכל צוותי האנגלית בבנימין

 .מההתקדמות תלויה בפיתוח המקצועי של כל אחת מכןחלק . בנימיןאנחנו בעיצומו של מהלך לקידום לימודי האנגלית במטה 

כנסים לגיבוש הצוותים  2קיים בשנה שעברה  , יחד עם שירה ובשיתוף מחלקת החינוך והפיקוח הכולל והמקצועי, ה"הפסגצוות 

 .בשטחוללמידה והעמקה בתחומים שנבחרו לאחר מיפוי מדוקדק 

בהם לומדים  " קהילות למידה", המשך הפיתוח המקצועי מתקיים השנה באמצעות מפגשי פנים אל פנים מרתקים וממשיך במפגשי

 .'נר לאחד נר למאה'מהצלחות ומעלים אתגרים הקיימים בשטח על מנת ללמוד זה מניסיונו של זה בבחינת 

 .עמלים על מנת ללמוד את הנושא ולקיימו באופן הנכון ביותר ה"בפסגמתפתח בבנימין ואנו " קהילות הלמידה"נושא 

 .חם ותומך, שואף להעניק לקהילת עובדי ההוראה בית מקצועי ה"הפסגצוות : ה"הפסגמתוך חזון 

 .רעיונות ויוזמות, מוזמנים תמיד לפנות בשאלות

 !אנחנו כאן בשבילכם

 חיה מיכאלי



 מחוז ירושלים

 פיתוח מקצועי
 ?אז מה היה לנו

 בנימין בית אל ה"בפסגלומדים במפגשים במליאה 

Group work 
 .למדנו איך ניתן לעבוד בקבוצות בכיתה הטרוגנית ברודרניקול ביחד עם המדריכה 

 .התנסינו במשימות מגוונות בעבודה משותפת והכרנו אתרים ופעילות היכולות לסייע בכך

 



 מחוז ירושלים

Teaching Vocabulary 
אורות  "ראש חוג לאנגלית במכללת ארזי  ויטלאר "דלהוראת אוצר מילים אפקטיבית נפגשנו עם 

,  בחלקו הראשון של המפגש למדנו מחקרים העוסקים בחשיבות לימוד אוצר המילים. באלקנה" ישראל
בחלקו השני מורות מתנדבות הציגו משחקים  . כמה מילים חשוב ללמוד ואיזה רשימות מילים עדכניות

בדרך זו גם את  . ללימוד אוצר מילים שמשמשים אותן בכיתה וניתחנו אותם על פי המחקרים שנלמדו
 .המשחקים שאנו מכינים נתאים לצרכי התלמידים ולמטרות ההוראה

 

 פיתוח מקצועי
 ?אז מה היה לנו



 פיתוח מקצועי
 ?אז מה היה לנו

Teaching English through Games 

להטמעת   משחקים הם דרך חווייתית ויצירתית 

על מנת לשכלל את תחום זה במהלך  . השפה

קרן פרייס  השיעורים נפגשנו עם המדריכה 

שהציגה בפנינו מגוון משחקים המותאמים לכל 

.  דיבור ושמיעה, כתיבה, קריאה: מרכיבי השפה

במהלך המפגש התנסינו במשחקים וכל מורה  

בדקה כיצד היא יכולה להתאים כל משחק  

 .  לכיתתה

 מחוז ירושלים



 מחוז ירושלים

 ...מטמיעים בקהילות מקצועיות לומדות

 פיתוח מקצועי
 ?אז מה היה לנו

"  מערב בנימין"לקהילת מפגש התנעה בתחילת השנה התקיים   

במהלך במפגש נערכה צפיית  . בדלב" דרך יהודית"בבית ספר 

לאחר מכן . עמיתים וקיימנו שיחת משוב על מבנה השיעור

המפקח דוד סעדיה הסביר אודות חשיבות העבודה בקהילה  

מקצועית לומדת ונחשפנו לפרויקט אוצר מלים אותו ניתן לקיים  

תודה רבה למנהלת מירי ויצמן על האירוח  . בבתי הספר

 .  המקסים ולרכזת אנגלית עפרה רון על ארגון המפגש



 פיתוח מקצועי
 ?אז מה היה לנו

במהלך  . בנות" בית אל"מפגש הקהילה התקיים בבית ספר 

צפינו בשיעור אנגלית בכיתה  , המפגש התקיימה צפיית עמיתים

,  העבירה שיעור המדגים הוראת קריאה מליקחיה המורה . 'ה

שינון ומשחקי אוצר  , שימוש באסטרטגיות למידה וספר דיגיטלי 

יצאנו עם רעיונות וצידה לדרך שנוכל . דקלומים ושירים, מילים

לאחר דיון ומשוב על  . ליישם בכיתות השונות אותן אנו מלמדים

הציג את " עת הדעת"מנהל לקוח של  -תומר כרמל, השיעור

הרציונל ומטרות השימוש בתוכן הדיגיטלי ואף הדגים והראה  

תודה רבה למנהלת שלומית פרל על האירוח  . חומרים מהאתר

על שפתחה בפנינו את   מליקלמורה חיה , הנעים בבית הספר

דלת כיתתה וציפינו בשיעור מעולה ולרכזת אנגלית יעל כהן  

 .  על הארגון המושקע של המפגש

 מחוז ירושלים



 מחוז ירושלים

צפינו בשיעור  , במהלך המפגש התקיימה צפיית עמיתים. בנים בכוכב יעקב" אור לציון"נפגשה בבית הספר " מזרח בנימין"קהילת 
גיוס תלמידים  , העבירה שיעור בו ראינו איך ניתן לחזור על אוצר המילים במגוון דרכים יצירתיותיפעת אושרי המורה . ' אנגלית בכיתה ו

 .  לעבודה ושיתוף פעולה במהלך השיעור ועבודה עם טקסט וחזרה על כללי קריאה
לאחר השיעור נערך משוב ודיון וכל מורה אמרה איזה דבר למדה במהלך השיעור מבחינת ניהול הכיתה ואופן העברת החומר  

בבחינה באנגלית הגיעו  . ב בכלל ובאנגלית בפרט"בית הספר הצליח באופן יוצא מן הכלל בבחינות המיצ -למידה מהצלחות. לתלמידים
הקצאת שעות ופיצולי כיתות ועבודה אין סופית של המורה  , ולאור זאת מנהל בית הספר הציג את מהלך העבודה שנקטו 9לעשירון 

ושיתפה אותנו מנקודת מבטה על חשיבות קיום  , חיה לוי מנהלת מחלקת החינוך ביקרה אותנו בקהילה, בנוסף. יפעת שנתנה פירות
  -ועל הרצון של מחלקת החינוך לקדם את תחום דעת זה בכל דרך. הקהילות והלמידה המשותפת מהשדה החינוכי שכל אחת עובדת

למורה יפעת אושרי על שהעבירה שיעור מעולה  , תודה רבה למנהל בצלאל אריאל על האירוח הנעים בבית הספר! תודה רבה
 !  תודה רבה -למדנו וקיבלנו מבית ספרכם המון

 פיתוח מקצועי
 ?אז מה היה לנו



 מחוז ירושלים



 ...הלכה למעשה
 יוצרים סביבה לימודית

 מחוז ירושלים



 מחוז ירושלים

 ...הלכה למעשה
 יוצרים סביבה לימודית



 מחוז ירושלים

 ...הלכה למעשה
 יוצרים סביבה לימודית



 מחוז ירושלים

 ...הלכה למעשה
 יוצרים סביבה לימודית



 מחוז ירושלים

 ...הלכה למעשה
 יוצרים סביבה לימודית



 מחוז ירושלים

 ...הלכה למעשה
 מהעשייה הבית ספרית



 מחוז ירושלים

 ...הלכה למעשה
 מהעשייה הבית ספרית



 מחוז ירושלים

 ...הלכה למעשה
 מהעשייה הבית ספרית



 מחוז ירושלים

 ...משהו לקחת

. גם הפעם משתפת באתר מצוין שיעזור לכן בהפקת חומרי למידה מגוונים

המייחד אותו הוא התאמת החומרים לצרכים , SEN teacherהאתר נקרא 

 ..משחקים ועוד, מחוללי כרטיסיות. שלך

 !בהצלחה ובהנאה

   SEN teacherקישור לאתר 

 
 ..נפגש בקהילות, חנוכה שמח

 שירה
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