
קהילת מתמטיקה חט"עקהילת מתמטיקה חט"ב

הצטרפו 
 אלינו

לקבוצת 
הווטסאפ:

הצטרפו 
 אלינו

לקבוצת 
הווטסאפ:

לפרטים נוספים:
הניה גולדהבר: 054-6557547                         

שרית סמואל: 052-4306346

מסע אישי בעקבות פרשת השבוע
נקרא יחד מקורות שונים בעקבות הפרשה ונתרגל כתיבה 
אישית )השנה נכתוב על פרשות חדשות שלא נגענו בהן 

בשנה הקודמת(
איך  בחברותא  ונלמד  מגוונים  ויוצרים  יוצרות  נפגוש 
כלים  נרכוש  שלנו,  הכתיבה  יכולות  את  ולשכלל  להעמיק 
לתלמידים,  יוצרת  כתיבה  סדנאות  להעברת  )חדשים!( 
של  עקרונות  עוד  ונלמד  היצירתית  החשיבה  את  נפתח 

הוראה והנחיה.

קהילת ספרות - כתיבה יוצרת

לפרטים נוספים: מודי: 054-8817332

אישות  וחיי  זוגיות  הכוללים  נישואין  לחיי  החינוך  נושא 
את  המעסיקים  הנושאים  בליבת  הוא  ובריאים  משמעותיים 
ליחידה  ההתייחסות  את  להרחיב  מבקשים  ואנו  תלמידנו 
הנלמדת במסגרת בח"מ להעמקה בסוגיות אלו ולחשיפה לכלים 
משמעותי  ידע  ולתת  דיון  להוביל  לנו  שיאפשרו  מקצועיים 
לתלמידינו.  המפגשים יכללו לימוד משותף, מפגש עם מומחים 

ומפגש עם כלים להבנה מעמיקה לתכנים הנלמדים.

קהילת בח"ם - בית חינוך ומשפחה

הצטרפו 
 אלינו

לקבוצת 
הווטסאפ:

לפרטים נוספים: 
זהבה טמיר:

052-823-7171 

בשיתוף קהילות מחשב"ה למאה ה-21
בהובלת יפה בן שבת, מקיף אמית באר שבע

בהובלת: הניה גולדהבר, אולפנת אמית נגה, בית שמש
יפה בן שבת, תיכון אמית באר-שבע

×××
 "מתמטיקה בדרכה היא שירתה של הלוגיקה"

)אלברט איינשטיין(

חשיבה;  מעודדות  הוראה  בפרקטיקות  תעסוק  הקהילה 
שש  בראיה  שגרתיות  לא  בעיות  לפתרון  אסטרטגית  הוראה 
משחוק  בשילוב  הוראה  הרצף;  עקרון  על  בדגש  שנתית- 
ככלי לעידוד למידה מתוך עניין  ופיתוח לומד עצמאי ופיתוח 

הוראת המתמטיקה על בסיס חקר.

 בהובלת: 
הניה גולדהבר, אולפנת אמית נגה, בית שמש

שרית סמואל, אמית גוטוירט, שדרות
×××

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

הקהילה תעסוק בתכנים חדשים בתוכנית הלימודים החדשה 
יח"ל,   ב3  מרחבית  ראיה  יח"ל,  ב4  לינארית  רגרסיה  דוגמת 
שאלות קצרות ברמת 5 יחל ועוד; פדגוגיות חדשניות בהוראת 
וכן  פיזה  מבחני  לקראת  מתמטית  אוריינות  המתמטיקה; 

למידה דיגיטלית משולבת בהוראה בכיתה.

מורים יקרים,

הגוגיה של רשת אמית מזמינה אתכם להצטרף לקהילות עמיתים רשתיות שמציעות מרחב היוועצות דיסציפלינרי 
ושיתוף בפרקטיקות הוראה חדשניות-גוגיות; 

לקחת  חלק בלמידה והתפתחות באמצעות פיתוח משותף של מתודות למידה חדשניות המבוססות על תחומי 
ההתחדשות של רשת אמית: יזמות ואקוסיסטם, תצא"מ, חיבורים וחברה, זהות וערכים, ועוד; מפגשי חשיפה 

לחזית הידע הדיסציפלינרי ומפגשי השראה עם מומחים מהארץ ומהעולם.

הרשת  לתלמידי  רשתיים  למידה  ימי  והובלת  פיתוח  על-ידי  שלכם  הפדגוגית  המנהיגות  כישורי  את  להרחיב 
והובלת צוותי פיתוח מקצועיים בקח"לים.

 Gogya-Experts בואו להיות
מורים גוגים מובילים!

ד"ר דבורי אברמוביץ  אלעד בר-שלום 
ראש תחום קהילות המורים ראש תחום תורת- חיים 

 קהילות המורים
רשת אמית ב-

תשפ"ג 2022-2023



של  משותפת  בהנחייה  ודינמית  תוססת  קהילה 
לכם  מציעה  ותנ"ך  הומניסטיקה  קהילות  מובילי 
יחידות  בניית  על  בדגש   - היברידיים  מפגשים 
למידה חדשניות סביב רעיונות גדולים, פיתוח תכני 

למידה ע"פ מטלות המח"ר בדגש על מיומנויות 

בהובלת: הילה אנגלברג, אמית בר-אילן נתניה

×××

המורים  בקהילת  שותפים  להיות  אתכם  מזמינים  אנו 
להיסטוריה, מרחב לרכישת ידע, ערכים, כלים ומיומנויות 
ופעילה.  מסקרנת  רלוונטית,  למידה  בפיתוח  שונות 
שיתוף  של  מרחב  על  בדגש  ופדגוגי  מקצועי  פיתוח 
ויצירת שפה רשתית והעמקה בכתיבת מסעות למידה 
התלמידים  שבו  מסע  היסטוריה.  להוראת  המותאמים 

הופכים להיות מחוללי הלמידה עצמה.

בהובלת: הדס מיטב ונעה הכהן 

×××
חלום. רצון. בחירה. אמונה. עין טובה.

רוחו  את  מחזקת  היא  מלהיבה,  חוויה  היא  בתנ"ך  עצמך  "מציאת   
רוח".  ומרוממת  גואלת  זו מודעות  ומרגיעתו מדאגותיו.  של האדם 
)הרב סולובייצ'יק(. מטרות הקהילה: ללמוד תנ"ך וללמוד את עצמנו. 
לימוד  מתוך  זהות  לבנות  כמורה;  ה'.  כעובד  כאדם.  אני  מי  להבין 

התנ"ך; לקבל כלים ללמד מתוך חיבור ושיח פנימי.

בהובלת: יואל שפיץ
×××

לעורר השראה.  ליצור.  לשתף.
מעוניינים ללמד גמרא כמו שתמיד חלמתם? 

מטרות הקהילה: להיות חלק מחבורה איכותית ומקצועית של 
ולהתנסות  ללמוד  בגמרא;  הוראה  ומובילי  דרך  פורצי  מורים 
ורכישת  למידה  מסעות  לפיתוח  ורעיונות  כלים  בקבלת 
פדגוגיה  פיתוח  מצוות  חלק  להיות  גמרא;  בלימוד  מיומנויות 

חדשנית המקנה אהבת תורה לתלמיד.

בהובלת: רויטל טיקוצ'ינסקי, אמית בנים, מודיעין

×××

הידע  את  להעמיק  משותפת  ללמידה  ביחד  נצא  בואו 
ההיסטורי שלנו, תוך למידה ממקורות ראשוניים ומחקריים, 
כדי שנוכל ליצור למידת חקר מעניינת, מעמיקה ורלוונטית 
ההיסטוריה  הוראת  אופני  את  להעשיר  התלמידים.   עבור 
לו,  מחוצה  וגם  בטימס  מתוקשבים  בכלים  גם  שימוש  תוך 
כגון: מחוללי דיונים, צירי זמן, מפות, תרשימי מידע.  להיות 
ביחד כקבוצה שבה יש  למידה, יצירה, שיח, התנסות ומשוב.

בהובלת: מודי כהן, ישיבת אמית עמיחי, רחובות
נחמה וינגרטן-מינץ, אולפנת אמית נגה, בית-שמש

×××

צמיחה  ללמידה,  הזדמנויות  של  מרחב  לכם  מציעה  ספרות  קהילת 
לשיח,  מרחב  ופעילה;  מחויבת  מגובשת,  מורים  קהילת  והתפתחות. 
וללמידת עמיתים; חשיפה לדמויות מעוררות השראה: סופרים/ לשיתוף 
ופרויקטים  קשרים  יצירת  הכתיבה;  מתחום  רוח  ואנשי  משוררים/ות  ות, 
התצא"ם  האקוסיסטם,  מעגלי  עם  פעולה  שיתופי  בקח"לים,  בינתחומיים 

ותורת חיים בקח"לים, 

English Gogya Teachers’ Community | Guided by: Gilly Solomon, אולפנת אמית נגה בית-שמש
 Tzipporah Moskowitz, ישיבת אמית נחשון | Tammi , אולפנית אמית חיפה

×××

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

בהובלת: מירב שראל, קריית חמ"ד אמית שדרות, 
אוראל בוזגלו, אולפנת אמית גבעת שמאל

×××

אנו מזמינים אתכם להיות שותפים בקהילת המורים לעברית: לחקור 
לרכוש ידע, פרקטיקות למידה חדשות ומיומנויות מקצועיות שיובילו 
מסעות   - ליצור  ורלוונטית.  ערכית  מיטבית,  ללמידה  תלמידינו  את 
למידה המשלבים עומק, סקרנות וחוויה, ולשתף – מרחב המאפשר 
למידת עמיתים כדי להתמודד עם אתגרים בהוראת עברית במציאות 

משתנה.

בהובלת: יעל רוזן,  אמית בר אילן, גוש דן 

×××

מזמינים אתכם להיות חלק מקהילה תוססת ודעתנית!  מפגשים עם 
הדמויות המובילות את השיח האזרחי בארץ לדיונים במיטב הסוגיות 
בכתיבת  פדגוגית  והתמקצעות  ליווי  הישראלית.  בחברה  הבוערות 
הנושאים בתוכנית  ומיומנויות סביב  כלים  ברכישת  למידה,  מסעות 
הלימודים, העמקה בשיח האזרחי, חיבור לעולם הערכים, והתכתבות 

עם המרחב הדיגיטלי. 

הבית לרכזי המח"ר ומורי מקצועות המח"ר
"מחר יהיה זה יום חדש, ומה אפשר מיום חדש 

כבר לצפות?" )עמוס אטינגר(
×××

קהילת היסטוריהקהילת המח"ר 

אמיתים לגמראקהילת תנ"ך ממ"ד

קהילת ספרותקהילת היסטוריה - חקר

קהילת אנגלית  קהילת מורי עברית הבית למורי האזרחות

הצטרפו 
 אלינו

לקבוצת 
הווטסאפ:

הצטרפו 
 אלינו

לקבוצת 
הווטסאפ:

הצטרפו 
 אלינו

לקבוצת 
הווטסאפ:

הצטרפו 
 אלינו

לקבוצת 
הווטסאפ:

הצטרפו 
 אלינו

לקבוצת 
הווטסאפ:

הצטרפו 
 אלינו

לקבוצת 
הווטסאפ:

Link to the 
community’s 
team on 
Microsoft Teams:

Link to the 
community’s 
WhatsApp 
 group: 

הצטרפו 
 אלינו

לקבוצת 
הווטסאפ:

הצטרפו 
 אלינו

לקבוצת 
הווטסאפ:

לפרטים נוספים:
יעל: 050-9361658

לפרטים נוספים: 
הילה: 052-3930370

לפרטים נוספים: 
הילה: 052-3930370

לפרטים נוספים: 
הילה: 052-3930370

לפרטים נוספים: 
רויטל: 052-6708284

לפרטים נוספים: 
נחמה:  052-3849086

מודי: 054-8817332

לפרטים נוספים: 
Gilly: 050-6399896 | Tzipporah: 058-6400884 | Tammi: 052-685-1055

לפרטים נוספים: 
מירב: 054-6702318

אוראל: 054-801-7434

בהובלת: שלומי אלדד, תיכון אמית באר-טוביה
×××

ביחד יוצרים מציאות
מורי  של  ופדגוגי  מקצועי  פיתוח  הקהילה:  מטרות 
רשתיים  פעולה  ושיתופי  אקוסיסטם  יצירת  הרשת; 
המחקר  בחזית  וגופים  הקהילה  מורי  תלמידים,  בין 

והתעשייה; תמיכה וליווי חקר מדעי שיתופי.

קהילת מדעים 

הצטרפו 
 אלינו

לקבוצת 
הווטסאפ:

לפרטים נוספים:
שלומי: 050-777-3414

בהובלת: מיכל ארליך, אמית בנים, מודיעין
אפרת בלאו-ברק, אולפנת אמית נגה, בית-שמש

×××
"נולדתי בלי לדעת דבר והיה לי רק מעט זמן לשנות זאת, פה 

ושם" )ריצ'ארד פיינמן(
הקהילה תעסוק במעבדה מזמנת חשיבה; פתרון בעיות 
מבוססת  הוראה  בקבוצות;  עבודה  שכלול  בפיזיקה; 

נתונים ואבחון וכן בפיתוח תכנים להערכה חלופית.

קהילת פיזיקה

הצטרפו 
 אלינו

לקבוצת 
הווטסאפ:

לפרטים נוספים:
מיכל: 050-3595229

אפרת: 052-8903502


