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לכבוד
מנהלי בתי הספר היסודיים ומורים לאנגלית בחמ"ד יקרים,
שלום וברכה,
אנו תקווה שאתם ומשפחותיכם חשים בטוב.
כעת ,יותר מתמיד ,התקשורת בשפה האנגלית היא חיונית למוביליות חברתית ולהזדמנויות של
לימודים אקדמאיים ,תעסוקה ותיירות .אנחנו בחמ"ד רוצים להניע את תלמידינו ,כבר בשלבי
היסוד ,לשאוף לבקיאות בדיבור והאזנה ,כתיבה והבנת הנקרא באנגלית.
כדי לקדם מטרה זו נרצה לעסוק בכמה נושאים בשנה הקרובה.
פיתוח מקצועי והכשרת מורים


מורים לאנגלית צריכים להיות מסוגלים לקיים אינטראקציה עם מורים נוספים בתחום
המקצוע שלהם ,להחליף רעיונות ,לדון באתגרים ופתרונות וסיעור מוחות לקידום הוראת
המקצוע .אנו ממליצים להצטרף לקהילות למידה מקצועיות המנוהלות על ידי מורים
ומדריכים מנוסים דרך מרכזי הפסג"ה .בקהילות אלה נדון בדרכים לקידום השפה
הדבורה בכיתת האנגלית וכן לימוד אוצר מילים כאבן יסוד ברכישת השפה .ההרשמה
דרך מרכזי הפסג״ה או הפיקוח לאנגלית.



נא לעיין ולהירשם למגוון עשיר של השתלמויות מקוונות.



פעמיים השנה ,בחנוכה בכ"ט כסלו 15.12.20 ,ובז' סיוון ,18.5.21 ,ניפגש לכנסים
המיועדים למורי אנגלית יסודי חמ"ד באורך חצי יום ,על מנת לשתף וללמוד אחד מהשני.

ערכת הערכה לראשית הקריאה ABLE
מטרת ערכת ההערכה היא לסייע למורים לזהות את הלומדים אשר טרם רכשו מיומנויות קריאה
בסיסיות ,תוך איתור הסיבות לקושי .כששלב האיבחון הושלם ,יש לבנות תכנית התערבות
מתאימה כדי להעלות את רמת התלמידים בשפה וקריאה.
הערכה זמינה באתר ראמ״ה מה 6/9/20-או תישלח לבתי הספר מידי אחרי סוכות .הדרכה
להטמעת השימוש מתקיימת בתיאום עם הפיקוח לאנגלית .שאילות בנוגע לערכת  ABLEאו
בניית תכניות הוראה ,ניתן להפנות אל המדריכה לאנגלית האיזורית ,מפקחת לאנגלית במחוז או
לגב' אהרונה גבריהו ,מדריכה ארצית לאנגלית ומומחית בהוראת אנגלית לתלמידים מתקשים
.gvaryahu@gmail.com
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חומרי תמיכה למורים
ברצוננו להתייחס לחומרי תמיכה אשר בחלקם כבר הוכנסו לבתי-הספר לחזוק תכנית הלימודים
באנגלית בבתי הספר היסודיים ולהציע תמיכה שוטפת בצוות האנגלית.
חומרי הוראה מקוונים לחזוק הוראת תכנית הלימודים באנגלית בבתי הספר היסודיים ניתן
למצוא באתר הפיקוח לאנגלית Stay up to Date
תוכנית לימודים :תוכנית לימודים לאנגלית ליסודי כולל רשימות אוצר מילים
שיעורים מצולמים 171 :שיעורים מצולמים ללמידה מרחוק לכיתות ג' – ו'
 - Building Blocksהוראת הקריאה
פורטל אנגלית ליסודי מגוון משאבי הוראה דיגיטליים
 5דקות אנגלית  25 -סרטונים מהנים עם דמויות אהובות ,כל אחד רק  5דק' ,לתלמידי כיתות א'-
ד'
 - Turn the Pageתוכניות לקריאה מורחבת להנאה ליצירת שטף קריאה
 – Speak Upעידוד השפה הדבורה
הנושא השנתי ויום אנגלית
הנושא הערכי השנתי ללימודי אנגלית בבתי הספר היסודיים הינו" :את אחי אנוכי מבקש" We
 Are Brothersבמטרה לייצר קשר עם נושא יהדות התפוצות ועם תלמידים בני גילם באנגלית
תוך שהם לומדים על הדומה והשונה ביניהם .השפה האנגלית מהווה אמצעי התקשורת בין
התלמידים .מידע נוסף על התכנית בהמשך .יום האנגלית של חמ"ד יסודי יהיה השנה בתאריך
כ"א אייר ,3.5.20 ,בנושא .We Are Brothers
תוכנית העשרה בכתיבה
נקיים פרוייקט לעידוד הכתיבה בשפה האנגלית עבור כיתות ה'-ו' בנושא
 The Corona Timesעל הדרכים בהם מציינים חגים ואירועים קהילתיים בתקופה הזו .פרטים
בהמשך.
דרכי תקשורת
קיימות מספר דרכים להרחבת הקשר והתמיכה למורים לאנגלית בחמ"ד יסודי:
 )aבמייל anglitmmd@googlegroups.com -
 )bבווצאפ https://chat.whatsapp.com/LXjk7enYPr52UNdkxSAREc -
 )cבפייסבוק https://www.facebook.com/groups/334104497632387 -
פעם בחודש ,המורים מוזמנים להצטרף לשיח פתוח בזום – “ .”Coffee Timeכל מפגש יתקיים מ
–  20:00-21:00בימי שני ,ויעסוק במגוון נושאים רלוונטיים להוראה וגם בשיתוף בחששות,
במחשבות ודעות .את רשימת התאריכים והנושאים של המפגשים ניתן למצוא כאן.
אני רוצה לסיים בהצגת המדריכה החדשה לאנגלית בבתי-היסודיים של החמ״ד ,גב׳ ניקול ברודר.
ניקול היא מדריכה מקצועית אשר תהיה זמינה למורים ולמנהלים .אני שמיחה על ההתגייסות
לטובת שיפור לימודי האנגלית .ניתן ליצור קשר עם ניקול במיילchemedenglish@gmail.com :
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בברכת שנת לימודים פוריה ומוצלחת,
שושנה נגר
מ"מ ראש מינהל החמ"ד

ד״ר ציונה לוי,
מפמ״רית על הוראת האנגלית
Dr Tziona Levi
Director, English Language Education

העתקים:
ד"ר מירי שליסל – יו"ר המזכירות הפדגוגית
ד"ר משה זעפרני – מנהל אגף א' שפות
גב' יעל וואן דייק -מ"מ מפ"א יסודי בחמ"ד
מפקחים לאנגלית במחוזות
מנהלי מחוזות
מחמדי"ם
גב' ניקול ברודר – מדריכה ארצית לאנגלית בבתי ספר חמ"ד יסודי

