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 אלול תשע"וב' גירושלים, 

 2016ספטמבר, ב 06
 16121082מספר סימוכין: 

 
 לכבוד

 מנהלי בתי הספר 
 

 
 שלום רב, 

 
 התכנית הלאומית לקידום לימוד האנגלית  הנדון:

 
 

החל משנת הלימודים הנוכחית, תשע"ז, תוביל מערכת החינוך את התכנית הלאומית לקידום 

כור, עם פתיחתה של שנת הלימודים הנוכחית נשלחה אליכם לימוד האנגלית בכל שכבות הגיל. כז

קידום למידה אגרת בנושא. באגרת צויין כי במסגרת התכנית האסטרטגית הכוללת, בין היתר, 

המערכת  משמעותית ואיכותית שתוביל להישגים לימודיים, למימוש עצמי ולמצוינות )מטרה א'(

שוויון הזדמנויות לקידום במסגרת המטרה כן -. כמותכנית מקיפה לקידום לימוד האנגליתתקדם 

 והנגשתה לכלל  לקידום השפה הדבורההתכנית תתייחס בחינוך וצמצום פערים )מטרה ג'( 

 .תלמידי ישראל ללא קשר להשתייכותם המגזרית ולמקום מגוריהם

 

לשפה האנגלית חשיבות עליונה בעיקר לאור השימושים הנרחבים והשכיחים שנעשים בה כיום 

חומים בולטים וחשובים, בהם ההשכלה הגבוהה והמחקר,  סחר בינלאומי ותיירות, טכנולוגיה בת

לנוכח זאת, מערכת החינוך רואה עצמה מחויבת  אפ.-ומדעים וכן בעולם ההייטק והסטארט

להקנות לבוגריה את הידע והמיומנויות הנדרשים לשם רכישת השפה, ולא רק לזו הכתובה אלא 

. אלה יציידו את הבוגר בכלים הנדרשים לקראת השתלבותו באופן ראוי בורהלשפה הדכאמור, גם 

 ומיטבי בעולם האקדמיה, התעסוקה, המחקר ובכלל במרחב הגלובלי. 

 

לנוכח הדברים, הוחלט לגבש תוכנית מקיפה אשר תקנה לתלמידים כלים לרכישת השפה 

ם יותר. בהתאם לזאת, המשרד והמיומנויות הנדרשות וכן תוביל אותם להישגים לימודיים גבוהי

 תקציב זה נועד לקדם מספר מטרות. ₪. מיליון  50 -יקצה לקידום התכנית כ
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 במטרות

 .גיבוש תפיסה פדגוגית  ומנהלית להשבחת הוראת האנגלית בהתאם לשימושים הנרחבים 

  חיזוק מרכיב הדיבור בהוראה ובלמידה תוך חיזוק  תחושת המסוגלות והביטחון העצמי

 התלמיד. של

 .צמצום פערים בין פריפריה למרכז ובין המגזרים 

  יח"ל. 5-ו 4הגדלת מספר הלומדים ברמות 

 

 הפעולות לשם השגת המטרות

 יסודי, חטיבת ביניים וחטיבה עליונה

פתיחה של קבוצות לשם הרחבת הסמכה למורים בפועל. התוכנית מיועדת למורים שאין  .1

 להם השכלה פורמלית בהוראת האנגלית.

מורים מובילים מכל שכבות הגיל כמובילי קהילות. כל מורה מוביל ינהל  80 -הכשרה של כ .2

 ויוביל קהילת מורים.

 מתן מלגות לסטודנטים שישולבו בהוראה בדגש על הפריפריה. .3

המשרד יקצה תקציבים תוספתיים לשם שיפור השפה הדבורה, הכוללות בין היתר:  .4

ת שפה דבורה, מעבדות לאנגלית, פיתוח סביבות קהילות מורים לפיתוח מיומנויות להורא

 טכנולוגיות וחונכות וירטואלית, חשיפה לשפה האנגלית דרך פעולות תרבות.

 

 חטיבה עליונה

מתן תוספת שעות לתלמידים שלא היו מיועדים להיבחן באנגלית כדי שיקבלו הזדמנות  .1

 יחידות לפחות )קול קורא יפורסם בימים הקרובים(. 3ללמוד ולהיבחן ברמה של 

יחידות )קול קורא  4יחידות לרמה של  3מתן תוספת שעות להעלאת תלמידים מרמה של  .2

 לבתי הספר יפורסם בימים הרובים(.

יחידות )קול קורא לבתי  5יחידות לרמה של  4שעות להעלאת תלמידים מרמה של תוספת  .3

 הספר יפורסם בימים הקרובים(. 

מהתמונה בשל חשיבותה הרבה של השפה האנגלית, החלטנו כי זו תהווה חלק גם  .4

של החטיבות העליונות. במהלך חודש אוגוסט נשלחו אליכם הנתונים אודות  החינוכית

אה לקבוצת הדומים לו. נתונים אלה נועדו, בין היתר, לסייע בידכם בית ספרכם, בהשוו

 ללמוד לעומק את הממצאים ובהתאם לזאת לגבש גם תוכנית עבודה בית ספרית. 
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אנו רואים בכם, המנהלים, שותפים חשובים ומרכזיים לדרך, וגורם מרכזי ומשמעותי בקידומה 

החינוכית חשובה לעין שיעור לשם הצלחתה של של התכנית. התגייסותכם, היערכותכם ופעילותכם 

 התכנית ולהצלחתם של תלמידי ישראל. 

 

 אנו מודים לכם על שיתוף הפעולה ומאחלים לכם שנה טובה. 

 
 

 בברכה,

 
 מיכל כהן

 
 מר נפתלי בנט, שר החינוך העתקים:

 הנהלת המשרד                 
 מנהלי מחוזות                 
 המזכירות הפדגוגיתד"ר משה וינשטוק, יו"ר                  

 מנהל המינהל הפדגוגיבכיר ו מר אריאל לוי, סמנכ"ל                 
 לעובדי הוראה למנהל מינהומר איל רם, סמנכ"ל                  
 טיםמנהל אגף תכניות לאומיות מערכתיות ופרויקמר מוהנא פארס,                  
 מר משה זעפרני, מנהל אגף שפות                 

 ד"ר ציונה לוי, מפמ"ר אנגלית                 
 אגף חינוך על יסודיא' גב' דסי בארי, מנהלת                  
 ודיחינוך יסא' גב' אתי סאסי, מנהלת אגף                  
 רשתות חינוך ובעלויות                  

 
 
 
 
 
 

 


