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"Let's Talk"  – תש"פ -הזמנה להצטרפות לתכנית להוראת השפה הדבורה באנגלית לכיתה ז׳ 
 
  

 רקע
בתחילתה של המאה העשרים ואחת, מעמדה של השפה התבסס כשפה העיקרית בעולם לתקשורת, מסחר, 

 מחקר והשכלה גבוהה.
האנגלית כ"שפה זרה ראשונה", כפי שהיא מוגדרת ב"מדיניות הלשונית בישראל התקבע מעמדה של השפה 

( או כשפה בינלאומית. זוהי השפה הידועה בחשיבותה 1996להוראת שפות בבתי הספר בישראל" )משרד החינוך, 
 הרבה עבור האזרח ישראלי אחרי העברית והערבית כשפות ראשונות.

פה(, אין זה בא -רבה למיומנויות השפה הדבורה )שיח בעל למרות שבתכנית הלימודים באנגלית ישנה חשיבות
 לידי ביטוי בכיתה באופן מספק בשל מספר גורמים.

 
 מהות הפעילות המתוקצבת -כללי  א.  

משרד החינוך יזם תכנית ובה שעה תוספתית על מנת לעודד את מיומנות הדיבור בכיתה ז'. מטרת התכנית לשפר 
עצמית, ומסוגלות לתקשר באנגלית בע״פ באמצעים מגוונים לדוגמא את שטף הדיבור, יכולת ההבעה ה

"  הינה מובנית ומורכבת מיחידות תוכן, ועתידה להתחיל Let's Talkמשחקים, מחזות, סרטונים ועוד. התכנית "
את שנתה השלישית תוך קבלת משוב חיובי ודיווחים מהשטח על שיפור השפה הדבורה של תלמידי התכנית 

העצמי במהלך הדיבור באנגלית. חומרי הלמידה מכינים את התלמידים לשימוש באנגלית -חוןוחיזוק הביט
 דבורה, תוך שימת דגש על ערכים והתייחסות חיובית לתרבויות שונות.

  
 אוכלוסיות היעד .ב
 התוכנית מיועדת לתלמידי כיתות ז' )לא כולל כיתות של החינוך המיוחד( העונים לתיאור הנ״ל. 

באחד משני  ,ומעלה תלמידים ברבעון הנמוך במבחן המיצ"ב באנגלית 50%ספר אשר להם -בתי  ●
  .המבחנים האחרונים בכיתה ח׳

 1-5בתי ספר בדרגת למ"ס  ●

ועמדו בדרישות התוכנית )שיבצו את השעה התוספתית בתי ספר ממשיכים שהשתתפו בתשע"ט  ●
 במערכת ולימדו לפי תכנית הלימודים המפורטת באתר.(

 .בתי ספר אשר אינם מקבלים משאבים לתוכנית ממקור אחר ●
 

 
)י"ז  20.06.2019עד ה  בזה המצורף טופסעל בתי הספר המעוניינים להשתתף בתכנית להרשם ב     

 סיון, תשע"ט(

 
 של כיתות ז' )לא כולל חינוך מיוחד(. ניתן        כיתת אם במערכת, לכל 5המנהל/ת מתחייב/ת להוסיף שעה  .1      
 לשבץ מורה לאנגלית אחר/ת שלא מלמד/ת את שאר שעות האנגלית בכיתה.        

 
, על המנהל/ת לדווח איפה השעה התוספתית של כל אחת מכיתות ז׳ קיימת במערכת, 11.09.2109-. עד ה2

שמות המורים ופרטי הקשר עם כל מורה )דוא"ל ומספר נייד(, מספר כיתות ז' תקניות )ללא חינוך מיוחד( 

https://forms.gle/eBjFXtMnm2yqCnuY9
https://forms.gle/eBjFXtMnm2yqCnuY9
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https://forms.gle/eBjFXtMnm2yqCnuY9
https://forms.gle/eBjFXtMnm2yqCnuY9


 מדינת ישראל
 משרד החינוך

 המזכירות הפדגוגית
 אגף א' שפות

 הפיקוח על הוראת אנגלית

 

להיפתח בשנת הלימודים תש"פ לפי מספרי התלמידים. )לא נוכל להבטיח תוספת שעות אם הצפויות 
 תתווסף כיתה לאחר ההרשמה(.

.   המנהל/ת מתחייב/ת לאפשר למורים לצלם חומרי למידה לפי דרישות התכנית. כל חומרי הלימוד 3
כן הם מהווים עוגן על המורים להשתמש בחומרי הלמידה כסדרם ש - Let's Talkמופיעים באתר של 

 ומשמשים כליבת התכנית. כמו כן, יש לעקוב אחרי ההנחיות בעזרת מדריכות התכנית.
.   על מורי התכנית, לא הרכזים בלבד, להגיע למפגשים האזוריים ולחתום על נוכחות, וזאת באישור 4

 הספר. -הנהלת בית
 

 בקרה וסנקציות
הספר השונים במשך שנת הלימודים . במידה ולא יעשה שימוש -א. מדריכות ומפקחים לאנגלית יבקרו בבתי

 מלא בשעות ההוראה, לא יינתן אישור לבה"ס להצטרף לתכנית "בואו נדבר" בשנה הבאה.  
ב. במידה וביה"ס קיבל את השעות התוספתיות ואין ביכולתו להשתמש בהן, באחריות מנהל/ת ביה"ס 

 הודיע למדריכות התכנית או לפיקוח על הוראת האנגלית במשרד החינוך. ל
מורים אשר אינם משתתפים במפגשים האזוריים, לא יהיו זכאיים להשתתף בתכנית ההעשרה מטעם  ג. 

 .השגרירות האמריקאית
אם יתברר בעקבות בקרה על בתי הספר שבית הספר אינו פועל על פי נהלי התכנית או שהציג ד.  

ג שווא או שדיווח דיווחים שנמצאו שגויים, רשאי משרד החינוך לקזז את השעות שהועברו ולא מצ
 יובטח להם אישור להשתתף בתכנית בעתיד.

 
 מדדי הצלחה

על המורים לבצע לכל תלמיד לפחות שתי משימות מתוך כלי ההערכה של התכנית הנמצאים ביחידת "הערכה"  .1
 באתר. המורים יתבקשו להציג את ההערכות לפי בקשות המדריכות/מפקחת לאנגלית .

התלמידים יתבקשו למלא שאלון קצר לגבי היחס שלהם לשפה דבורה באנגלית בפתיחת שנת הלימודים  .2
 מבר/אוקטובר( ושוב בסופה )מאי(.   )ספט

 
 ,בברכה

 

 מר מוהנא פארס,
 

 מנהל אגף בכיר 
 תכניות לאומיות

 

 ד״ר ציונה לוי, 
 

 מפמ״ר הוראת אנגלית
 

 :העתקים

 משרד החינוך מר שמואל אבואב, מנכ"ל 
 שוש נחום, סמנכ"לית בכירה , מנהלת המינהל הפדגוגי  ד"ר 

  ד״ר מירי שליסל, יו"ר המזכירות הפדגוגית 
 מר משה זעפרני, מנהל אגף א' שפות 

 יסודי -גב' דסי בארי, מנהלת אגף א' חינוך על
 מר אבי קמינסקי, יו"ר התאחדות מנהלי מחלקות החינוך

 מנהלי המחוזות 
 הממונים על המגזרים

 חים מחוזיים לאנגליתמפק
 מדריכות התכנית "בואו נדבר" 

 


