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 .עמכם' ברכות וה, חינוך יקריםמנהיגי 

ה אנחנו אחרי התקדמות  "ב. )כולנו שותפים מלאים ברצון לפרוץ את תקרת הזכוכית בהישגי תלמידינו באנגלית, ללמוד וללמד -במסגרת העיסוק באבן הדרך 

בעומק  , באחוז המצטיינים המקבלים תעודת בגרות, באחוז התלמידים שלהם יש זכאות לבגרות -בנתוני הבגרות, מדעים ומתמטיקה, רצינית במקצועות העברית

 (.ועוד, יחידות לימוד הגבוה' במס, התעודה 

 (.זה יגיע גם לידי ביטוי בתכנית הלאומית שמוביל השר, בין היתר. )ד"בחמבתכנית ארצית לקידום האנגלית  ה"בעזונצא , דיונים וצוותי חשיבה על כך' קיימנו מס

למה יש לתת ללימודי אנגלית עדיפות ? מדוע חשוב ללמוד אנגלית –עלתה קריאה לחזק את התחום האידיאולוגי , בצוות ההיגוי שהקמנו לחשיבה רחבה על כך

 ?וקדימות

די לנו אם נזכיר ... אינו צריך הוכחה, ונדמה לי שהחינוך הממלכתי דתי המחנך דורות של תלמידים לאור תפיסה חינוכית זו, על היחס ללימודים כללים נכתב רבות

,  גיאומטריה, מתמטיקה...נמצאת אומר שידיעת אותם המדעים חובה על כל אדם בין איש בין אישה “: הלך לאורה בשנה החולפת ד"שהחמהדמות ,  קאפחאת הרב 

נשנן שוב את המחלוקת  . ״הרי הן כמצווה...חול׳‘לימודי חול׳ לגמרי אינם ‘אותם הלימודים הנקראים , אמור מעתה... מדעי הטבע ואח״כ מדעי האלוקות , תורת ההיגיון

,  ל ואספת את דגניך"ת, יכול דברים ככתבם, לפי שנאמר לא ימוש ספר התורה הזה מפיך, ל"מה ת, ר ואספת דגנך"ת:" י"ורשבבין רבי ישמעאל ( ה"ברכות ל)בגמרא 

ישמעאל  ' הרבה עשו כר אבייאמר ... י אחרים"מלאכתם נעשית ע, בזמן שישראל עושים רצונו של מקום:.. אומר י"רשב. דברי רבי ישמעאל, הנהג בהם מידת דרך ארץ

ל באגרת  "וכך כתב הרב זצ: כמקור נוסף המביא את החיבור בין העיסוק בקודש ללימודים הכלליים, ל"ואולי את הרב זצ ..."ולא עלתה בידן י"כרשב, ועלתה בידן

,  בקדושת ישראל הטהורה, לעבוד את עבודת החינוך בארץ הקדש על יסודות היהדות הנאמנה, יש לנו דרך סלולה.. :" ג המופנית לרב מאיר בר אילן"משנת תרע

הרב  ". בהופעת תחיית האומה והארץ, ההולכים ונתבעים ממנו, המוכרח לקחת עמו גם כן את היסודות האנושיים בתור תפקידי החיים, מצורף ליסוד תחיית האומה

 (.בפסקה אחת  ד"החמכל . )תחיית עם ישראל בארצו ולימודי חול, ששילב בין קדושת התורה תחכמונימביע תקווה גדולה בבית ספר 

 ד"החמדבר ראש 
 אברהם ליפשיץ



   ד"בחמחשיבות לימודי השפה האנגלית  -מכאן לנושא שלנו 

מדוע יש מוסדות  ? ד"בחממדוע יש דעה שאינה נותנת מקום מרכזי ללימודי האנגלית . את האתגר, את הדילמה, יש מקום בראש וראשונה להגדיר את הקושי

ונתינת לגיטימציה  , זירוז התהליך של כניסה לאתרים אסורים. יש מי שרואה בכך פתח כניסה לתרבות המערב, כנראה? חינוך שמצמצמים את לימודי האנגלית

 .להיחשף לתרבות המערבית הקלוקלת

והמביא לקידוש השם ולהילחם מלחמת  , התורם, אנגלית כמו נושאים רבים בחיינו היא חרב פיפיות ועלינו לחנך את תלמידינו להשתמש בה בצד החיובי המפרה

אתה חונן לאדם  . "לדעת להבדיל בין החול ובין הקודש, אנחנו מחנכים את תלמידינו לבחירה חופשית. חורמה נגד הצד השלילי המאוס שבתרבות המערבית

 . המבדיל בין קודש לחול: ובתוך זה ברכת ההבדלה" דעת

או  , פתיחות הנובעת מרצון לעזוב את התורה חלילה? איזה סוג של פתיחות: ולהיכנס לעומקו" פתיחות והסתגרות"זה המקום לברר את היחס הנכון בין , ואולי

התורה היא גדולה ומקיפה עולם . אנו רואים בהעצמת לימודי האנגלית כרטיס כניסה לכל מקצועות הלימוד באקדמיה? פתיחות הנובעת מהרחבת גבולות התורה

אנו חייבים לראות בלימודי השפה האנגלית מקצוע  , כדי לממש את התורה בכל שטחי החיים. רפואה וחקלאות טכנולוגית, מדע ומשפט, כלכלה, צבא. ומלואו

 .ונתון בסיסי להיות שותפים במישורי העשייה הרבים במדינת ישראל)!( יסוד

את זה ניתן  . הזרוע השנייה יכולה להיפתח ולהקיף עולם מלא, בעולם הערכים והמסורת, שככל שזרוע אחת נטועה עמוק יותר בקודש, במשל המחוגה למדנו

 .כששפת האנגלית דבורה ושגורה על פינו, לממש באופן מלא יותר

 .  הוא חייב לשחות באנגלית, איש מדע המבקש לשחק במגרש הבינלאומי, מבין שכדי להיות חוקר רפואי"  מלאו הארץ וכבשוה "מי שרוצה למלא אחר הציווי של 

להיות פורצי דרך ומובילים  , הצורך הביטחוני והכלכלי שלנו, בעיקר בתחום המדע והטכנולוגיה המתפתחת, הרבים שמולם ניצבת החברה הישראליתהאתגרים  

 .כשידיעת השפה האנגלית היא כרטיס כניסה הכרחי לכך, מחייבים את כולנו להתחנך למשימות לאומיות אלה, כמדינה במישור הבינלאומי

 ד"החמדבר ראש 
 אברהם ליפשיץ



להיות  . קראנו לאתגר שיש בו מחויבות לכל בני עמנו" ותפוצות ד"חמ. "התקבלה החלטה לחזק את הקשר עם יהדות העולם, ד"החמשל נוער " הקהל"בכנס 

הכלי היחיד שיש להצטיין  , ולהשתדל להביאם בעבותות אהבה ארצה, להרגיש מחויבות של ממש שישמרו את זהותם היהודית, בקשר עם אחינו בעולם הרחב

 ...ידיעת השפה האנגלית -בו

על מצוות  , המגמה הייתה לשמור על היהדות. החיים היהודיים היו חיים הישרדותיים, בגלויות השונות. עברנו כאומה דרך ארוכה מימי הגלות לתקופה של גאולה

במדינת ישראל הריבונית ובה אנו נדרשים ומבקשים לגלות את , עם ישראל חוזר לארצו... והפרנסה בדרך כלל הייתה כדי לחיות. התורה בתוך חיי הקהילה

,  ואמנם מדינת ישראל עם היותה מדינה צעירה לימים. הרפואה והרוח, הטכנולוגיה, פריצות דרך עולמיות בתחומי המדע, חדשנות, כוחות של יצירה. כוחותינו

 .  עומדת באתגרים אלה

שהתורה איננה צריכה  : "הירש ר"הרשכפי שכתב . מחויבים להיות חלק משמעותי בתפקיד אידאליסטי זה -הורים מורים ותלמידים ,  ד"החמאנו משפחת 

היא צריכה לשלוט ולהיות מבוצעת בכל תחום ... היא צריכה להתפרס על החיים התוססים והנמרצים של ההווה, לצמצם את פעולתה בשום צורת חיים מסוימת

אנו שותפים לקריאה  . תפיסת עולמנו מחייבת התבוננות מעמיקה כיצד אנו מגיעים להיות במקום המשמעותי הזה של שליטה בכל תחומי החיים"   של חיים

ולהשתדל להיות שותפים בכל שטחי  , לצד השותפות של בני הציונות הדתית לא לצמצם את פעולותינו בשום צורת חיים מסוימת, הגדולה שעלתה לא מכבר

,  ולהיות מצוינים באנגלית)להיענות  לקריאה לעבודת השליחות במשרד החוץ ( ביטחון ועוד ועוד, תקשורת, מדע, כלכלה, משפט, בראש וראשונה -תורה)החיים 

 ...(.הכרחי כמובן

ורק מי שהוא מגיע מתוך תפיסת עולם ערכית וציונית ושולט באנגלית  , חלק משמעותי מההסברה של מדינת ישראל נמצא ברשתות החברתיות שרצות בעולם

 ...ובאילו מילים, איך להגיב, יוכל לדעת מה להשיב, על בוריה

 ד"החמדבר ראש 
 אברהם ליפשיץ



 .למנהלים וצוות מורי האנגלית במטה בנימין היקרים

 .אשריכם ואשרינו שאתם מיישמים הלכה למעשה את הוראת האנגלית במיטבה

 .ורוצים להיות בטוחים שמוסדות חינוך רבים נוספים ילכו באותה דרך, מודים לכם מאד על כך

 המשך הצלחה רבה בעשייתכם הברוכה

 אברהם

 ד"החמדבר ראש 
 אברהם ליפשיץ



 התכנית
 מקצועילפיתוח 

התקיים יום סיור  , כחלק מהתכנית לפיתוח המקצועי של צוותי האנגלית

 .לקהילות מזרח וצפון בנימין ביחידה לסימולציה בחינוך בבר אילן

במהלך היום התנסו המורות בתרחישים מגוונים העולים מהשדה  

 .מורה מול תלמידים ומול חברי צוות, תרחיש מורה הורה. החינוכי

בסימולציות השתתפו שחקנים מקצועיים שעברו הכשרה מיוחדת לשם  

 .על מנת לצפות בהם לאחר מכן בוידאוכך וצולמו 

בסיום כל תרחיש נערך דיון ומשוב משמעותי והצוותים קיבלו כלים  

 .  ותובנות מעשיות להמשך העבודה בבית ספרם

 22.6.17ח סיון "ה ביום חמישי כ"יום הסיור לקהילת מערב בנימין יתקיים אי 

 יום סיור ביחידה לסימולציה בבר אילן



 בנימין בית אל ה"פסגערב מרחב למידה פתוח  במרכז 

במסגרת הערב הוצגה בפני הצוותים תכנית  

.  לקידום העמדות כלפי מקצוע האנגלית

התכנית כוללת שאלון עמדות המועבר  

משחק המקשר בין העשייה  ,לתלמידים 

והלמידה בכיתה ועמדות אלו ולוח פעיל  

שיחקנו ביחד את המשחק  . לתלייה בכיתה

וכל בית ספר קיבל לוח משחק ושני לוחות 

 .פעילים

 .הפקת המשחקים והלוחות הפעילים לבתי הספר,ולמחלקת החינוך במועצה על תקצוב  ה"פסגתודה רבה למרכז 

 התכנית
 מקצועילפיתוח 



 בנימין בית אל ה"פסגערב מרחב למידה פתוח  במרכז 

הציגה בפני המורות מגוון רחב של  במכמש" נעם רחל"אילנה יורק מבית ספר המורה ... בהמשך הערב

וכל מורה הכינה מעמד בסיס  .. אחרי שקיבלנו רעיונות רבים עברנו לעשייתן. משחקים לימודיים באנגלית 

הוא הסתיים לא לפני שהמורות ביקשו מפגש  ! היה ערב מדהים. למשחק הניתן לשחק בו במגוון נושאים ורמות

 !של הסיוע בקיום הערב ה"בפסגתודה רבה לרותי מגדל הרכזת הפדגוגית ... נוסף

 התכנית
 מקצועילפיתוח 



מהנעשה בבתי  
 ...הספר

צוף   נוה" גפנה"בנות בבית ספר ' כיתה ה

ביחד עם המורה ציפי רימל פתחו מסעדה  

 ...לאחר שלמדו על נושא האוכל

התלמידות כתבו תפריט וקיימו דו שיח  

 .באנגלית

 !פרויקט כתיבה לפורים

פורים הגיע   בנות" אהל שילה"בבית ספר 

  הומינרביחד עם המורה ליסה ! והשמחה רבה

 ..הבנות  כתבו קטעים המתארים ליצנים שונים



מהנעשה בבתי  
 ...הספר

התקיימה פעילות עלי " כרמי חן"ספר בבית 
במהלך . לקידום לימוד אוצר המילים

הפעילות הבנות מצאו מילים מעיתונים 
ורכיבו משפטים כאשר אסור לחזור על 

היום היה תחרותי מאוד .. מילים פעמיים
למורה תהילה  כחישר ! והבנות נהנו ולמדו

 .גולן על היוזמה וההפעלה

פורים הגיע וכולם  בבית אל בנות 
 !!!נכנסו לקצב

התקיימה פעילות  ' לבנות כיתות ח
את  !!! אירובי  והכל באנגלית

הפעילות העבירה המורה אלישבע  
מורה לאנגלית ומדריכת  , פודיאק

 .אירובי מוסמכת
,  הפעילות הייתה מוצלחת ומהנה

  כחישר ... תשאלו את התלמידות
לרכזת אנגלית יעל כהן על הרעיון  

 !המקסים



מהנעשה בבתי  
 ...הספר

גם המנהלת שותפה פעילה  בנות " חורוןמבוא "בבית ספר 
 !בלמידה

 ...(אוצר מילים)מדי שבוע נכנסת המנהלת עם תיבת אוצר 
ומוציאה באקראי מילים שנלמדו ושואלת את התלמידות את 

הבנות מפגינות שליטה במילים ומחכות למנהלת כל  . פירושן
 ...שבוע מחדש

"  קונות"בו הבנות " סופר אחריות"קיים בבית הספר , בנוסף
 .פרסים בעזרת קופונים מיוחדים שקיבלו בשיעורי אנגלית

 

 בחשמונאים" רמת מודיעים"בבית ספר 
התלמידים למדו את השירים  song reportהתקיים פרויקט 

 .ואוצר המילים הנלווה
 !!מצורף סרטון המסכם את הפרויקט

 !בהנאה

 

https://www.youtube.com/watch?v=yA388K8kbzo&feature=youtu.be


מהנעשה בבתי  
 ...הספר

 בבית ספר' לאחר שתלמידי כיתה ה

 בעפרה" נחלת בנימין"
לא נותר אלא , למדו על נושא המסעדה

 ...לפתוח אחת משלנו
 ..ביחד חשבו וכתבו תפריט עשיר ומפנק

ושיננו את הדו שיח שמתנהל בין המלצר 
 ..לאורחים

את האוכל בישלו התלמידים ביחד עם  
 ..ההורים בבית

אורחי המסעדה היו צוות המורים בבית  
 !הספר

 !הייתה חוויה לימודית מהנה במיוחד

 



מהנעשה בבתי  
 ...הספר

 'מתחפשותA-B-C אותיות ערב '  –בנות נהנו ביחד בערב הכנה לקראת חג פורים ' כיתה ג
  –העוסק בחיות  3במהלך הערב הבנות עברו בין תחנות השונות וחיזקו את אוצר המילים של הפרקים שנלמדו בדגש על פרק 

 [.מזל דגים= אדר ]והתאמנו דגי אותיות גדולות וקטנות " דגנו"
 .זיכרון והתאמה בין אותיות בעלי חייםמשחק . וקטנותעל גבי החבל בגדים עם אותיות גדולות " תלינו"

 .לאות שקיבלה" תחפושת בעל חיים"כל אחת מהבנות הייתה צריכה להכין 
 .זכינו ללמוד בפעילות מהנה וחווייתית ותוצרי הערב מעטרים את קירות בית הספר

 מעלה מכמש', נעם רחל'אילנה יורק 



מהנעשה בבתי  
 ...הספר

 בבית ספר בפסגות   בנות' כיתה ד  

 .'חבר לעט וירטואלי'במיזם התחילו 

מדברות ומספרות על  סרטון בו הבנות הופק , פה-תרגול הבעה בעל  הלמידה במיזם זהמתכני כחלק 

 .יורק-במנהטן ניוסרטון זה נשלח לבית הספר היהודי . החיים שלהם

 .מתרגלות ומתרגשות, הבנות משקיעות

 .לתגובה מהחברים שמעבר ליםכעת הן ממתינות 

 אביבי  ויעל  ווייסבלטאסתר למורות  כחישר 

 !  על המיזם המקסים

 

 

https://drive.google.com/file/d/0B7ViJBgsfDBuYW9SSG9MYVVUbVU/view?usp=sharing


מהנעשה בבתי  
 ...הספר

 בכוכב השחר" אהבת יצחק"בבית ספר 
 ..וירקות ופירות" אוכל בריא"למדו התלמידים על הנושא 

 לאחר שלמדו וקראו על חשיבות האוכל הבריא
 ...התקיימה פעילות כיפית וביחד הם הכינו סלטים בריאים כפי שלמדו

 !שמלמדת אנגלית בהנאה רחימילמורה יהודית  כחישר 
 

 

 בנים" אהל שילה"בבית ספר 
התלמידים לומדים בעזרת משחקים  

 .לימודיים
 ?סיימת משימה בכיתה

 !באנגלית -עכשיו תשחק
למורה נוי כהן על הפקת   כחישר 

 !המשחקים

 



 ?ומה בהמשך

 ?אז מה צפוי לנו. ה הפעילות שלנו לקידום האנגלית"לאחר הפסח נמשיך בע

 .יהיה שווה ביותר! על החומר הנלמד בכיתה קליקיטלמיליון באנגלית ומשחק  מירוץ -ימי שיא באנגלית1.
 

 מיקום תאריך קהילה

 עפרה 4/5/17אייר ' יום חמישי ח צפון בנימין

 עפרה 10/5/17ד אייר "יום רביעי י בית אל+ בנימיןמזרח 

 חשמונאים 11/5/17ו אייר "יום חמישי ט מערב בנימין



 ?ומה בהמשך

 ..מפגשי הקהילות אחרונים לשנה זו

 

 ..(שימו לב לשינוי התאריך)בנוה צוף " גפנה"בבית ספר  29/5/17סיון ' יום שני ד -צפון בנימין1.

 "כפר אדומים"בחטיבה בוגרת 15/5/17ט אייר "יום שני י -מזרח בנימין2.

"חורוןמבוא "בבית ספר בנות  22/5/17ו אייר "יום שני כ -מערב בנימין3.

 !תודה רבה לבתי הספר על הכנסת האורחים

 !חג פסח כשר ושמח


