
 

 

 לכבוד:

  מנהל/ת   בית הספר

 חטיבת ביניים

 

"Let's Talk" הנדון: אישור קבלה לתכנית  
 במסגרת התכנית הלאומית לקידום אנגלית - תשע"ח

 

 אנו שמחים להודיע על מפגש למידה תכנית Let'sTalk, שבמסגרתה יקבלו תלמידי כיתות ז'

  שעה תוספתית (שעת תקן) כדי לפתח מיומנויות שפה דבורה.

 כאמור, מורי התכנית נדרשים להשתתף במפגשי למידה.  להרשמה למפגש נא הרשמו בטופס זה.

 
 במפגש הראשון יחולקו חומרי למידה והנחיות לביצוע  השעה התוספתית בצורה מיטבית.  להלן מידע

 אודות המפגש הראשון שעל המורים המלמדים בתוכנית להשתתף.
 

 מיקום מחוז תאריך
 סמינר שיין פ"ת מרכז 2/10/17 יום ב'

 רח' קפלן 42 פתח תקוה
 אורט חילמה שאפי עכו צפון וחיפה 16/10/17 יום ב'

 רח' שני אליהו 7 עכו.
 אורט עפולה צפון 30/10/17 יום ב'

 רח' המגשימים 3 עפולה
 עלית

 פיסגה באר שבע דרום  6/11/17 יום ב'
 שדרות רגר 85 באר שבע

 
 בית ספר מקיף זיו ירושלים ומנח"י 27/11/17 יום ב

 137 שד. הרצל ירושלים
 

 המפגשים יחלו בשעה 15:00 . בהזדמנות  זו, אני מבקשת מן  המנהלים לאפשר למורים לצאת מבית
  הספר בזמן ביום  המיועד לאזור שלהם על מנת לקבל חומרי הוראה רלוונטיים והדרכה.

 רצ"ב מכתב המיועד למורים המלמדים בתוכנית . אנא העבירו את תוכנו לכל המורים המשתתפים

 בתוכנית על מנת שיוכלו להירשם למפגש המתאים להם.  נא שימו לב, במכתב זה ישנם שני

 טפסים שעליכם למלא. הראשון צבוע בכתום והשני צבוע בצהוב
 

 בברכה,
 

 דר' ציונה לוי
  מפמרי"ת  על  הוראת האנגלית

 
 העתקים:

 ד"ר משה וינשטוק, יו"ר המזה"פ
 גב' דסי בארי,  מנהלת אגף לחינוך על יסודי

 מוהנא פארס – מנהל התכנית לקידום אנגלית

https://goo.gl/forms/eRspHtsIjp02QhEb2


 

  משה זעפרני – מנהל אגף שפות
 מנהל/ת המחוז 

 מפקח/ת לאנגלית          
 

Sunday, September 03, 2017 
 
 
Dear Teachers, 
 

One of the national goals for promoting English study in the upcoming school year is 
improving spoken English.  The Ministry of Education, therefore, has created a new 
7th grade program, allotting an extra hour of English to selected schools. Your school 
has the privilege of being one of those chosen for this program. 

Why?  

Spoken English is a basic skill everyone should have for LIFE. By creating a 
non-threatening, FUN atmosphere as early as 7th grade, students are more likely to 
become proficient English speakers. 

When? 1 EXTRA English hour a week per class 

What (do you need?)  Click to download the online handbook with materials to 
start off the year. As the year progresses, more units will be added. You will get a 
printed copy at the planned regional cluster meetings.  The handbook can also be 
accessed on the Stay-Up-To-Date Inspectorate site. This handbook includes the first 
2 stages of the program: 

● Stage 1: Ice breakers, songs and chants, tongue twisters, and creative ways to 
focus on pronunciation, stress and intonation. There is an abundance of 
material and links to choose from in the handbook. 

● Stage 2: Readers' Theater. With clear guidelines and simple scripts, students 
will improve their reading fluency.  Reading fluency will promote speaking 
fluency. The scripts have been chosen with students of ALL levels in mind. 

How? Create a pleasant atmosphere. Be prepared to have fun WITH your students. 
Put up useful expressions around the classroom. Review the resource links to 
prepare for these classes. 

Note: This hour is NOT for completing material from the other lessons – it is 
specifically targeted at actively speaking in English. The first few months have NO 
assessment, and later on, OPTIONAL assessment. Only in the second half of the year 
will students have to generate their own tasks. 

https://drive.google.com/file/d/0B2eqxL-E_xnPRTZPaldkQUd5bDA/view


 

 
 

Regional sessions are being planned over the course of the school year to help you 
implement the program. The first in the series will be held between the hours of 
3pm - 7:00 pm.  

Please complete this questionnaire. At least one representative of the staff 
should complete the registration form linked to the Hebrew letter.  

We look forward to working together on this new venture. If you have further 
questions after going through the handbook, you may contact either one of us. 

Renee Binyamini: renee@maalegilboa.org.il 

Rachelle Borenstein:  rachcb1@gmail.com 

All the best, 

 

Renee Binyamini       Rachelle Borenstein 

                                                                National Counselors 
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