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מורים יקרים,
הגוגיה של רשת אמית מזמינה אתכם להצטרף לקהילות עמיתים רשתיות שמציעות 
לקחת  גוגיות;  מרחב היוועצות דיסציפלינרי ושיתוף בפרקטיקות הוראה חדשניות - 
חלק בלמידה והתפתחות באמצעות פיתוח משותף של מסעות למידה, מפגשי חשיפה 
לחזית הידע בדיסציפלינה ומפגשי השראה עם מומחים וכן עבודה עם מודל המיומנויות 
הרשתי ושילוב המיומנויות בלמידה; להרחיב את כישורי ההובלה שלכם על-ידי פיתוח 

והובלת ימי למידה רשתיים לתלמידים הובלת צוותי פיתוח מקצועיים של מורים.

הצטרפו לקהילות המורים!

ד"ר דבורי אברמוביץ 
 ראש תחום קהילות 

המורים בגוגיה 
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 הזמנה ללמידה, 
צמיחה והתפתחות

בתחושת  ותלויה  לקבל,  המוכנות  ועל  לתת  הרצון  על  מבוססת  הרשתיות  "תפיסת 
שייכות, אמון וקשר של היחיד לקהילה ... למימוש עיקרון הרשתיות נדרשת מוכנות 
והגדרת  שונות  דעות  הערכת  פתיחות,  בשיתופיות,  עבודה  פעולה,  מרחב  לאפשור 
מטרות משותפות תוך כבוד הדדי … תפיסת הקהילתיות רואה בחיבור המשמעותי 
והעמוק שבין אנשים את היכולת שלנו כחברה להיות חזקים יותר. בתוך הקהילה אנו 
מבקשים לתת משמעות לכל אחד – לייחודיותו, לחוזקותיו ולחולשותיו. הקהילה היא 

חיבור היחידים השונים ל"יחד" אחד גדול."

)27-28  )מתוך מצפן רשת אמית, עמ' 



הבית למורי האזרחות בגוגיה

בהובלת: יעל רוזן,אמית בר אילן, גוש דן 

 "דיון לעולם אינו מסתיים, אסור לו, אלא אם כן אנו רוצים שהדמוקרטיה 
תאבד או תוותר על האוטונומיה שלה" )זיגמונט באומן(

מזמינים אתכם להיות חלק מקהילה תוססת ודעתנית!

מטרת הקהילה

מקום להשראה, התפתחות וצמיחה מקצועית ואישית	 
בנייה ושיתוף של כלים ורעיונות, וכתיבת תכנים מקוריים ועדכניים 	 
התמקצעות פדגוגית באמצעות כתיבת מסעות למידה	 

 לא סותמים את הפה 

 - בארץ  האזרחי  השיח  את  המובילות  הדמויות  מיטב  עם  ודיאלוגיים  חיים  מפגשים 
בישראל.  והפוליטיקה  המשפט  האקדמיה,  הרוח,  ההלכה,  מעולמות  מגוונות  דמויות 
דיונים במיטב הסוגיות הכואבות והבוערות בחברה הישראלית. הד ובמה לדוברים שונים 

ולדעות שונות, תוך הקשבה והתבוננות.
סביב  ומיומנויות  כלים  ברכישת  למידה,  מסעות  בכתיבת  פדגוגית  והתמקצעות  ליווי 
הנושאים בתוכנית הלימודים, העמקה בשיח האזרחי, חיבור לעולם הערכים, והתכתבות 

עם המרחב הדיגיטלי. 
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מפגשי הלמידה יהיו במתכונת של השתלמות שנתית גמישה בת 30 ש"ש המורכבת 
משני מסלולים: 

 מסלול א' 
 התמקצעות פדגוגית באמצעות 

 כתיבת מסעות למידה 
באזרחות

 מסלול ב' 
 העשרה והעמקה במיומנויות

  דיסציפלינריות ובתוכנית
 הלימודים

המסלולים יכללו מפגשי פא"פ, מפגשים סינכרוניים, ביצוע מטלות א-סינכרוניות 
והשתתפות בסיור אזורי ע"פ בחירה.

דרישות עבור גמול 

נוכחות פעילה ב-80% מהמפגשים, נוכחות בסיור, והגשת מסע למידה/מטלות, 
לפי בחירת מסלול הלמידה. 

שמרו את התאריכים הבאים:
 19/10/2021 י"ב חשוון, כנס פתיחה חגיגי

18/1/22 ט"ז שבט, מפגש סיום מחצית
26/4/22 כ"ה ניסן, מפגש מסכם

5/7/22 ו' תמוז, יום סיכום וחלימה קהילתי
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עושים היסטוריה ביחד

בהובלת: הילה אנגלברג, אמית בר-אילן נתניה

 "ייעודו של ההיסטוריון הוא להתמודד עם 
מגמות העבר בחולפן על פני נקודת ההווה." )זיגמונט באומן(

אנו מזמינים אתכם להיות שותפים בקהילת המורים להיסטוריה

מטרת הקהילה

 רשתיות: פיתוח מקצועי ופדגוגי, דגש על מרחב של שיתוף	 
 ויצירת שפה רשתית אחידה.

העמקה: הקהילה תהווה עבורנו מקום לרכישת ידע, ערכים, כלים ומיומנויות 	 
שונות בפיתוח למידה רלוונטית. 

מסעות למידה: נעמיק בכתיבת מסעות למידה המותאמים להוראת היסטוריה. 	 
מסע שבו התלמידים הופכים להיות מחוללי הלמידה עצמה.

השתלמות שנתית-היברידית 

הכוללות  היברידיות  שעות   30 היסטוריה  קהילת  של  )השתלמות(  הלמידה  מפגשי 
מפגשים מקוונים סינכרוניים, מפגשים א-סינכרוניים עם משימות, ומפגשי שיא פא"פ 

של כל חברי הקהילה.

×××
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דרישות עבור גמול 

נוכחות פעילה ב-80% מהמפגשים, הגשת מסע למידה/מטלות לפי בחירה. 

 לפרטים נוספים:
 הילה, מובילת קהילת היסטוריה בגוגיה

052-3930370
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בהובלת: רויטל טיקוצ'ינסקי, אמית בנים, מודיעין

"האסון הנורא ביותר שאירע לי בחיי, גרוע מכל דבר אחר, היה מותו של 
הקדוש, זכרו לברכה שטבע בים הודו. הוא נשא עמו הרבה כסף וסחורות 
שנועדו לי, לעצמו ולאחרים. הוא השאיר עמי ילדה קטנה, ואלמנה. ביום 

בו הגיעה אלי הידיעה הנוראה, נפלתי למשכב וכמעט שנפחתי את נשמתי. 
כשמונה שנים חלפו מאז ואני עדיין אבל וממאן להינחםבראותי את כתב 

ידו או את אחד ממכתביו נהפך ליבי בקרבי וצערי שוב ניעור".

מי כתב את המכתב? מתי הוא נכתב? היכן? 
מי הם הנמענים של המכתב? מדוע שיתף בחייו האישיים?

בואו נצא ביחד לחקר בהיסטוריה. נקרא מקורות ראשוניים ומחקריים שיעשירו 
את ההבנה ההיסטורית שלנו ואת ההוראה שלנו. נסתקרן ונפתיע את עצמנו.

מטרות הקהילה

ומחקריים, 	  ראשוניים  למידה ממקורות  תוך  הידע ההיסטורי שלנו,   להעמיק את 
כדי שנוכל ליצור למידת חקר מעניינת, מעמיקה ורלוונטית עבור התלמידים.

להעשיר את אופני הוראת ההיסטוריה תוך שימוש גם בכלים מתוקשבים בטימס 	 
וגם מחוצה לו, כגון: מחוללי דיונים, צירי זמן, מפות, תרשימי מידע.

להיות ביחד כקבוצה שבה יש למידה, יצירה, שיח, התנסות ומשוב.	 

קהילת היסטוריה - חקר
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 מה ניצור? שיעורים עתירי חקר ומסעות למידה מכווני חקר, 
שתוכלו להיכנס איתם לכיתה עוד בשנה זו.

 ×××

ניפגש ל-30 מפגשי למידה )השתלמות( היברידיים שיבנו ביחד. 

דרישות לקבלת גמול: 

נוכחות פעילה ב-80% מהמפגשים.
הפדגוגיים,  הדעת  שיקולי  של  כתיבה  תוך  חשיבה,  עתירת  להוראה  יחידה  הכנת 
עקרונות ההוראה והלמידה שעמדו בבסיס היחידה. העברתה בכיתה ותיאור רפלקטיבי 

את מהלך ההוראה.

 לפרטים נוספים:
רויטל - 052-6708284

אשמח מאד בבואכם!

להצטרפות
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קהילת מורי עברית בגוגיה

בהובלת: מירב שראל, קריית חמ"ד אמית שדרות

 'היחיד מוסיף מימד חדש למודעות הקהילה ששום אדם אחר 
לא יכול היה לתרום.' )הרב סולובייצ'יק(

 אנו מזמינים אתכם להיות שותפים בקהילת המורים לעברית - 
לחקור, ליצור ולשתף.

מטרות הקהילה

מקצועיות 	  ומיומנויות  חדשות  למידה  פרקטיקות  ידע,  לרכישת  מקום   - לחקור 
שיובילו את תלמידינו ללמידה מיטבית, ערכית ורלוונטית.

ליצור - פיתוח מסעות למידה המשלבים סקרנות, חוויה, עומק ומיומנויות.	 
לשתף - בית ומשאב לשיתוף, המציע עושר ומגוון ומאפשר סיוע הדדי כדי 	 

להתמודד עם אתגרים בהוראת עברית במציאות משתנה.

בחרו את המסע שלכם להתפתחות מקצועית על פי אחד המסלולים 
וגם תוכלו לקבל גמול השתלמות:
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 מסלול א' 
פיתוח מסע למידה מיטבי הכולל 

מגוון דרכי למידה והערכה

 מסלול ב' 
על קצה הלשון - סדנאות שיתוף 

ויצירה בהוראת עברית. 

המסלולים משלבים למידה ביחידות סינכרוניות וא-סינכרוניות.
בכל יחידה תפגשו משימות יישומיות להוראה העוסקות במיומנויות העברית. 

 הצטרפו אלינו לקהילה שלימה 
של מורים ותלמידים ברשת שמדברים גוגיה-

 לפרטים נוספים:
 מירב, מובילת קהילת עברית אמית

054-6702318
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להצטרפות

1. Gogya Style English Teaching

The Program

30 hour hishtalmut with a grade
More than 30 hours will be offered to allow for flexibility
Synchronous, A-Synchronous, F2F and 1 school visit in your area

Session will focus on  skills students need in a changing world and how to 
teach them, and how to use our flexible teaching spaces effectively.

Dates 

Tuesdays- Starting October 12th, 2021 
Ends with a community conference May 24th,2022

Course Requirements

80% attendance and completion of course work - 
Create a Gogya 2.0 Learning Journey, use it and reflect on it
Present reflection and 1 positive 21st century related skill that the pupils 
mastered.

Bonus: Access to all the 2.0 Learning Journeys that are created.
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English gogya TeachErs’ communiTy

 Theory is knowledge that doesn't work
Practice is when everything works and you don't know why

)Herman Hesse(

We invite you to take part in 
 our Amit English teachers' community

Community Goals

Support, help and share. 
Encourage and facilitate connections between teachers and schools in 
the Amit network.
Expand teachers’ knowledge and repertoire of innovative language 
practices. 

We offer two unique programs for you to choose from. 

Noa Epstein
קריית חמ"ד אמית 

שדרות

 Tzipporah
Moskowitz

ישיבת אמית נחשון

 Gilly Solomon
אולפנת אמית נגה 

בית-שמש

Guided by:
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להצטרפות

3 x virtual workshops in between
1 x day in-person, hosted by School 2 )in each pair(

AMIT-NET Fellowship Community
Establish core group of teachers with area of specialization who will then 
be positioned to continue to contribute meaningfully to wider English 
Teacher Community in Amit

ALL FELLOWS GRANTED ACCESS to nation-wide PATHWAYS 
“Negotiation Education Community” )300 high school educators( and all 
associated opportunities/resources )including monthly Master Classes 
with international negotiation experts + online teaching tool library of 
negotiation exercises suited for EL Classroom(

Gilly: 050-6399896  
Tzipporah: 058-6400884 

 Noa: 054-9734224
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2.Pathways Negotiation Education Teachers’ (NET) 
Fellowship - www�pathwaysnegotiation�org
Limited program for 10 schools only!

Goals

	 To create a shared language for creative problem solving and 
engaging in day-to-day negotiation.

	 To nurture constructive mindsets and cultures of self-awareness 
which leads to effective communication, creativity and cooperation.

	 To strengthen students’ confidence and fluency in English 
communication.

Fellowship Overview 

30-hour Hishtalmut: Negotiation Education Teachers (NET) Fellowship 
Fellows will explore foundational concepts of problem-solving 
negotiation, based on methodology developed at Harvard Negotiation 
Project, through interactive exercises, role plays and games – in 
partnership with fellow AMIT educators from across the network.

5-part Student Game Changers Workshop Series
In school pairs, Fellows will guide students through a highly experiential 
workshop series together with PATHWAYS’ trained facilitators
1 x day in-person, hosted by School 1 )in each pair(
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קהילת ספרותשפ"ב - עם הפנים החוצה

"חלונות חדרי כיתה תמיד פונים אל העתיד,
ואנחנו חשבנו לתומנו שזה הנוף שראינו מן החלון" 

 )יהודה עמיחי/פתוח סגור פתוח(

 קהילת ספרות מציעה לכם מגוון רחב של הזדמנויות ללמידה, 
צמיחה והתפתחות מזמינים אתכם לשמוע , ללמוד וללמד בצוותא

מטרות הקהילה

לשמוע- בניית קהילת מורים מגובשת, מחויבת ופעילה
ברשת:  ספרות  מגמות  הרחבת  עמיתים,  וללמידת  לשיתוף  לשיח,  פורה  כר  יצירת 

שיווק ותמיכה במורי הרשת בבית הספר ההיברידי ובקח"לים

ללמוד- העמקת הידע של מורי הספרות והקניית מיומנויות להוראה מרחוק ומקרוב
חשיפה לתכנים מגוונים מעבר לחומר הלימוד, חשיפה לדמויות מעוררות השראה: 

סופרים/ות, משוררים/ות ואנשי רוח מתחום הכתיבה

מודי כהן, 
ישיבת אמית עמיחי, 

רחובות

נחמה וינגרטן-מינץ, 
אולפנת אמית נגה, 

בית-שמש

בהובלת:
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וללמד - יצירת קשרים ופרויקטים בינתחומיים בקח"לים השונים וביניהם
יצירת שיתופי פעולה עם מעגלי האקוסיסטם, התצא"ם ותורת חיים בקח"לים

עידוד יצירה באמצעות תחרויות ותמריצים, בניית תוכנית מצטיינים ומערך הוקרה

בואו לקחת חלק במפגשי הלמידה!

1 - יוצאים מהכיתה 

מפגשי למידה (השתלמות גמישה) למורי ספרות
בואו ללמוד כלים ומיומנויות ליצירת פרויקטים חוץ-כיתתיים,

ללמידה בינתחומית ולמעורבות קהילתית.
באפשרותכם לבחור את המפגשים שמעניינים אתכם ולבנות מסלול אישי 

בהיקף של 30 ש"ש. 

מה בתוכנית?

מפגש פתיחה לכלל מורי קהילת ספרות: העמקת ההיכרות בין חברי הקהילה, מתן 
ובקהילה  בקח"לים  פרויקטים  ולהשקת  בינתחומית  למידה  ליצירת  ומיומנויות  כלים 

)אקוסיסטם(.
3-2 מפגשי זום לבחירת המשתתפים: מתן כלי עבודה ותמיכה בפרויקטים, סיעור 

מוחות ושיתוף עמיתים, מפגשי העשרה והשראה.
)קהילות  המשתתפים  בחירת  לפי  האזוריות  בקהילות  ספרותי  סיור  אמצע:  מפגש 

צפון, דרום, ירושלים והשפלה, מרכז(
מפגש סיום: הצגת תוצרים, השראה ושאר-רוח; מפגש עם יוצרים; עם הפנים קדימה: 

תכנון תשפ"ג ופרידה חגיגית. 
ההשתלמות פתוחה לכלל מורי הספרות ברשת
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2. כתיבה יוצרת 2 - מסע אישי בעקבות פרשת השבוע

)מפגשי הלמידה מיועדים הן למורים חדשים והן למורים שהשתתפו בהשתלמות הראשונה(

 מה בתוכנית?

נקרא יחד מקורות שונים בעקבות הפרשה ונתרגל כתיבה אישית	 
)השנה נכתוב על פרשות חדשות שלא נגענו בהן בשנה הקודמת(	 
יכולות 	  את  ולשכלל  להעמיק  איך  בחברותא  ונלמד  מגוונים  ויוצרים  יוצרות  נפגוש 

הכתיבה שלנו, נרכוש כלים )חדשים!( להעברת סדנאות כתיבה יוצרת לתלמידים, 
נפתח את החשיבה היצירתית ונלמד עוד עקרונות של הוראה והנחיה.	 

דרישות לקבלת גמול

8 מפגשים בני שעה וחצי, בזום, אחת לשבועיים.	 
השתתפות ב-80% מהמפגשים לפחות, עם מצלמה פתוחה.	 
לאחר כל מפגש - הגשת שיר אישי אחד וסיכום תרגיל אחד שנכתבו במהלך המפגש.	 
וכתיבת 	  יוצרת  כתיבה  סדנאות  שתי  העברת   - ההשתלמות  סיום  עם  או  במהלך 

רפלקציה על התהליך.

מספר המקומות מוגבל.

 לפרטים נוספים:
נחמה- 052-3849086 מודי- 054-8817332

להצטרפות
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קהילת תנ"ך

"מציאת עצמך בתנ"ך היא חוויה מלהיבה, היא מחזקת את רוחו של האדם 
ומרגיעתו מדאגותיו. זו מודעות גואלת ומרוממת רוח". 

)הרב סולובייצ'יק(

חלום� רצון� בחירה� אמונה� עין טובה�

מטרות הקהילה

ללמוד תנ"ך וללמוד את עצמנו. להבין מי אני כאדם. כעובד ה'. כמורה. 	 
לבנות זהות מתוך לימוד התנ"ך.	 
לקבל כלים ללמד מתוך חיבור ושיח פנימי.	 

קהילת תנ"ך ארצית בשיתוף 'לב לדעת'

 4 מפגשי פנים אל פנים ו-4 מפגשים מקוונים לאורך השנה -	 
לימוד תנ"ך ברוח תצא"מית

תהליכים אישיים וקבוצתיים בין המפגשים	 
2 ימי שיא	 

נעה כהןהדס מיטב

בהובלת:
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עבורכם -

ליווי מקצועי של צוות מורי התנ"ך אצלכם בקח"ל )סדרה של 8-5 מפגשים(	 

חיבורים ושותפויות -

זמן למידה ופיתוח של צוותי שכבת י' ברחבי הארץ, ימי ראשון 11:00 – 12:30 בזום.	 

 מחכים לכם!
 נעה, אלעד והדס 

 השאירו פרטים ונחזור אליכם: 
hadasm124@gmail.com

להצטרפות
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אמיתים לגמרא

לעורר השראה� ליצור� לשתף�

מעוניינים ללמד גמרא כמו שתמיד חלמתם?

מטרות הקהילה

להיות חלק מחבורה איכותית ומקצועית של מורים פורצי דרך ומובילי הוראה בגמרא	 
ללמוד ולהתנסות בקבלת כלים ורעיונות לפיתוח מסעות למידה ורכישת מיומנויות 	 

בלימוד גמרא
להיות חלק מצוות פיתוח פדגוגיה חדשנית המקנה אהבת תורה לתלמיד	 

שיטת הלמידה

מיומנות;  להקניית  כלים  ומדגישים  פרטיה  על  הסוגיה  פשט  בהעמדת  פותחים  אנו 
ממשיכים בהעמקה עיונית בנושא מרכזי בסוגיה, ומסיימים בהפנמה, בעיסוק בשאלות 

זהות רלוונטיות לחיי הלומדים כפי שעולה מהסוגיה. 
תפילתנו שתהליך לימוד זה יפתח בנו ובתלמידינו אהבת תורה וחיבור לנותנה. 

אתם מוזמנים להצטרף אלינו לתהליך היצירה והשיתוף כבר עכשיו! 

אופיר אלטמן, 
ישיבת אמית כפר 
גנים, פתח-תקווה

אלאסף שובל,
 ישיבת אמית אלירז, 

פתח-תקווה

רפאל איש-שלום, 
ישיבת אמית נחשון

בהובלת: 
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קהילת מתמטיקה 
חט"ב

לכם ובשבילכם

ליווי צמוד עם הדרכה, מקרוב ומרחוק, של צוות אמית גמרא אצלכם בקח"ל.
ניתן לבחור בליווי לאורך השנה או בסדרת מפגשים קצרה לאורך תקופות שונות בשנה.

 תכנון ותוכניות

בניית ימי היערכות בקיץ ולאורך השנה לטובת פיתוח הוראת הגמרא ויצירת תוכנית רב-
שנתית, ליווי והתמקצעות פדגוגית בכתיבת מסעות למידה, ברכישת כלים ומיומנויות 
סביב הנושאים בתוכנית הלימודים, התחברות לעולם הערכים, והתכתבות עם המרחב 

הדיגיטלי. 

 השתלמות שנתית-היברידית

מפגשי הלמידה )השתלמות( של קהילת גמרא )60\30 שעות( כוללים: 	 
מפגשים מקוונים סינכרוניים	 
מפגשים א-סינכרוניים עם משימות לביצוע מתוך המפגשים וע"פ תוכנית הלימודים 	 

של כל קח"ל
מפגשים פא"פ בכל קח"ל פעמיים בשנה	 
מפגש שיא פא"פ של כל חברי הקהילה	 

דרישות עבור גמול: 

נוכחות פעילה ב-80% מהמפגשים, הגשת מסע למידה/מטלות לפי בחירה. 

 לפרטים נוספים והצטרפות: אופיר - 058-4606020
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קבוצת מיטיבי לכת בהלכה

בהובלת הרב משה לוי, מדרשת אמית בנות, מודיעין

 לא מסתפקים בכאמד"ט של הוראת ההלכה אלא רוצים יותר? 
 מבינים ששפת ההלכה מדברת אחרת אצל קהילות שונות? 

מזמינים אתכם להצטרף לקהילת ההלכה של הגוגיה!

מטרות הקהילה

השראה והעצמה בהבנת עולם ההלכה	 
מרחב שיתוף ופיתוח להתחדשות בהוראת ההלכה	 
כתיבת מסעות למידה 	 

רוצים לשתף את הדרייב, אתם מוזמנים להצטרף  ואתם  זה בדרייב שלכם  אם הלכה 
לקהילת הלכה בהובלת הרב משה לוי, הכוללת אפשרות למפגשים עם רבנים ומומחים 

בהוראת ההלכה ובעיקר השתייכות לקהילת מורים עם חלום משותף.
הקהילה תיפגש במהלך השנה במרחב וירטואלי ובמפגשי פא"פ. 

בנוסף, חברי הקהילה יזכו למפגשי למידה )השתלמות( לצורך קבלת גמול 30 שעות, 
שיחלו אחרי החגים. המפגשים יתקיימו במשך כשישה חודשים, וישולבו בהם שיחות, 
מפגשים, וכתיבת מסעות למידה. חלק מהשעות יהיו א-סינכרוניות, חלקן סינכרוניות 

בימי רביעי בערב, ומפגש פא"פ אחד. 

 לפרטים נוספים הרב משה: 054-5701202

מוזמנים להצטרף ולחשוב איתנו על הפער בין רצוי למצוי, 
על משמעת או משמעות, סמכות הלכתית בימינו, הפיכת 

השיעור למשמעותי ועוד...
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מתמטיקה חט"ב
בשיתוף קהילות מחשב"ה למאה ה-21

"מתמטיקה בדרכה היא שירתה של הלוגיקה" )אלברט איינשטיין(

מטרות הקהילה

יצירת מרחב שיתופי, מקצועי ופדגוגי של מורי הרשת תוך שימת דגש על פיתוח חשיבה 
ברמה גבוהה, צמצום פערים, הוראה היברידית וסביבות דיגיטליות ככלים המעודדים 

למידה.

נושאי מפגשי הלמידה:

פרקטיקות הוראה מעודדות חשיבה	 
 צמצום פערים בעקבות הקורונה תוך שימת דגש על אוריינות מתמטית 	 

לקראת מבחני פיזה
 הוראה אסטרטגית לפתרון בעיות לא שגרתיות בראיה שש שנתית- 	 

בדגש על עקרון הרצף.
הוראה בשילוב משחוק ככלי לעידוד למידה מתוך עניין ופיתוח לומד עצמאי.	 

הניה גולדהבר, 
אולפנת אמית נגה, 

בית שמש

יפה בן שבת, 
תיכון אמית
באר-שבע

בהובלת:
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פיתוח הוראת המתמטיקה על בסיס חקר.	 
 למידה היברידית- דרכי הוראה מגוונות, הערכה ומדידה	 

בסביבות דיגיטליות דוגמת המודל לחט"ב.
 למידה מתוך משמעות-הוראת המתמטיקה על בסיס שאלות	 

הבנה וחיבור למציאות.

דרישות הקורס

השתתפות פעילה במפגשים לאורך השנה - פא"פ, סינכרוני, א-סינכרוני	 
שיעור מחשב"ה בכיתה - תכנון, ביצוע ורפלקציה בשעות א-סינכרוניות.	 
השתתפות ביום מתמטיקה רשתי.	 
עבודת סיכום המבוססת על העבודה בשעות הא-סינכרוניות.	 

להצטרפות
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קהילת מתמטיקה חט"ע

"המתמטיקה מגלה את סודותיה לאלה האוהבים אותה" )ארכימדס(

מטרות הקהילה

 מטרת הקהילה היא פיתוח מקצועי ופדגוגי של מורי הרשת תוך שימת דגש
על שיתוף וקשר בין המורים ויצירת שפה רשתית אחידה.

במפגשים נדון בנושאים הבאים: 
המיקוד, מבנה ההיבחנות של בחינות הבגרות	 
פדגוגיות חדשניות בהוראת המתמטיקה	 
צמצום פערים בעקבות הקורונה	 
שימת דגש על אוריינות מתמטית לקראת מבחני פיזה	 
התייחסות לתוכנית החדשה	 
למידה דיגיטלית משולבת בהוראה בכיתה	 

דרישות הקורס

השתתפות פעילה במפגשים לאורך השנה 	 
השתתפות ביום מתמטיקה רשתי	 
מטלות לביצוע לאורך הקורס ועבודת סיכום	 

שימו לב! מספר המקומות מוגבל ולכן יש להירשם בהקדם.

 לפרטים נוספים:
הניה - 054-6557547 שרית - 052-4306346

הניה גולדהבר, 
אולפנת אמית נגה, 

בית שמש

 שרית סמואל,
 אמית גוטוירט, 

שדרות

בהובלת:

להצטרפות
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קהילת פיזיקה של אמית

במסגרת קהילות קרוב לבית של מכון ויצמן

"נולדתי בלי לדעת דבר והיה לי רק מעט זמן לשנות זאת, פה ושם"  )ריצ'ארד פיינמן(

מטרת הקהילה 

להיות חדר מורים רשתי של מורי פיזיקה: 
מרחב להתפתחות מקצועית, עדכונים רלוונטיים, שיתוף מהכיתות.	 
קידום ושכלול הוראת הפיזיקה ברשת, והובלת פרויקטים משותפים. 	 

נושאים מרכזיים
מעבדה מזמנת חשיבה 	 
פתרון בעיות בפיזיקה	 
שכלול עבודה בקבוצות 	 
הוראה מבוססת נתונים ואבחון	 
פיתוח תכנים להערכה חלופית 	 

פרטים נוספים
תכנים  שיכילו  שעות,   60 של  )השתלמות(  למידה  מפגשי  על  תתבסס  הקהילה 
במתכונת  יהיו  הלמידה  ויצמן. מפגשי  במכון  להוראת המדעים  שמפותחים במחלקה 

היברידית כאשר רוב המפגשים יהיו מרחוק. 

מיכל ארליך,
אמית בנים, מודיעין

אפרת בלאו-ברק, 
אולפנת אמית נגה, 

בית-שמש

בהובלת:
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ראשון  בימי  לשבועיים  הווירטואלי אחת  ויתקיימו במרחב  באוקטובר,  יחלו  המפגשים 
בשעות 22:15-20:00. במהלך השנה יתקיימו 2 מפגשי פנים אל פנים וייחשבו אף הם 

במניין השעות. 
לו"ז מדויק יצא בהמשך. 

דרישות הקורס: 

נוכחות ב-80% מהמפגשים והגשת מטלת סיום. 
להצטרפות לקבוצת ווטסאפ תוססת ומועילה לכלל מורי הרשת. 

 זמינות לכל שאלה או התלבטות:
מיכל - 050-3595229  אפרת - 052-8903502

להצטרפות
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קהילת מדעים חט"ב

ביחד יוצרים מציאות

"נולדתי בלי לדעת דבר והיה לי רק מעט זמן לשנות זאת, פה ושם"  )ריצ'ארד פיינמן(

מטרת הקהילה 

פיתוח מקצועי ופדגוגי של מורי הרשת,	 
 יצירת אקוסיסטם ושיתופי פעולה רשתיים בין תלמידים, 	 

מורי הקהילה וגופים בחזית המחקר והתעשייה
תמיכה וליווי חקר מדעי שיתופי.	 

ולמידה  הוראה  דרכי  נקדם  מורים,  בין  שיתופי  מדעי  חקר  נקדם  המפגשים  במהלך 
בכיתות  וניתן במה לכם המורים לשתף מתוך הנעשה  וכלים אחרים(,  )טימס  מרחוק 
- למידת עמיתים. שימת דגש על הבניה ותמיכה בתהליכי חקר שיתופיים בין מורים 

ותלמידים בהלימה לרוח הזמן. 

פרטים נוספים

הקהילה תתבסס על מפגשי למידה )השתלמות( של 30 שעות, שתכיל באופן מובנה 
ומדורג את שלבי החקר השיתופי שאותם ינחו המורים בכיתות.

מפגשי הלמידה יהיו במתכונת היברידית כאשר רוב המפגשים יהיו מרחוק. 
המפגשים יתקיימו במרחב הווירטואלי, אחרי החגים, אחת לשבועיים-שלושה בימי ראשון 
בשעות 22:00-20:00. במהלך השנה יתקיימו 2 מפגשי פנים אל פנים כחלק משעות הלימוד 

ובהם יהיו גם הרצאות אורח ושיחה עם חוקרים, איש הלכה ופרויקט של מכון דוידסון.

טל שביט, 
אמית חצור הגלילית

אריאל גליל, 
ישיבת אמית ברוכין

בהובלת:
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מפגש הלמידה האחרון יכלול יריד רשתי להצגת תוצרי החקר ופרויקטים נוספים.
לו"ז מלא יפורסם בהמשך. 

דרישות הקורס

נוכחות ב-80% מהמפגשים והגשת מטלת סיום. 

  זמינים לכל שאלה או התלבטות:  
אריאל - 054-4572858     טל - 050-5704040

להצטרפות
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קהילת 'שער לפיזיקה'

בשיתוף המחלקה להוראת המדעים במכון ויצמן

בהובלת: דודי כפרי, ישיבה תיכונית אמית צפת
"מהו מדען אחרי הכול? אדם סקרן אשר מביט דרך חור מנעול, 

חור המנעול של הטבע, מנסה להבין מה מתרחש" )ז'אק קוסטו(

מטרות הקהילה 

המעוניינים  הביניים  בחטיבות  המדעים  ולמורי  מצוינות,  כיתות  למורי  פונה  הקהילה 
ידי  על  העליונה,  בחטיבה  המורחבים  המדעים  במקצועות  הבחירה  את  להגדיל 
וחיזוק הידע  והמורים דרך למידה פעילה, מחקרית  חיזוק המסוגלות של התלמידים 
שיתופי  נקדם  המפגשים  במהלך  והמורים.  התלמידים  של  הפיזיקליות  והמיומנויות 

פעולה בין מורים, וחיזוק אסטרטגיות למידה בגישה פעילה וחוקרת.

פרטים נוספים

הקהילה תתבסס על מפגשי למידה )השתלמות( של 60 שעות:
חלק א' - היכרות עם התוכנית, התכנים ודרכי ההוראה

חלק ב' - עבודה בכיתות עם התלמידים, בתמיכה וליווי של הצוות
חלק ג' - יריד רשתי להצגת תוצרי החקר ופרויקטים נוספים 

וחלק  מרחוק  יהיו  המפגשים  רוב  כאשר  היברידית  במתכונת  תהיה  ההשתלמות 
מהמפגשים יהיו א-סינכרוניים. לו"ז מדויק יפורסם בהמשך.

דרישות הקורס

נוכחות ב-80% מהמפגשים והגשת מטלת סיום

   זמין לכל שאלה או התלבטות: דודי - 052-2848935
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