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הנדון :לימודי יסוד בלשון עברית/ערבית תש"פ

תכנית לימודי יסוד בשפת האם ,העברית והערבית ,מטרתה לבסס את העושר הלשוני של מי שעתיד להיות מורה
במדינת ישראל.

לימודי יסוד בשפת האם הם חובה לכלל הלומדים.
הלומדים מסווגים לרמות על פי הרכיב הלשוני של המבחנים הפסיכומטריים או הרכיב הלשוני של תעודת הבגרות.

כמדי שנה אנו מפרסמים את רמות הסיווג של הלומדים .להלן הסיווג לשנת הלימודים תש"פ:

סיווג על פי הרכיב המילולי  -לשוני של המבחן הפסיכומטרי

 .1רמה א' – עד ציון 90
 .2רמה ב' – מציון
.3

-

 6ש"ש

 4 120 - 91ש"ש
 2ש"ש

רמה ג'  -מציון 121

במגזר הערבי

 .1רמה א' –ממוצע ציון עד

80

 6ש"ש

 .2רמה ב' –ממוצע ציון מ 104 - 81

 4ש"ש

 .3רמה ג' –ממוצע ציון מ – 105

 2ש"ש
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נבחנים חסרי מבחן פסיכומטרי – הסיווג לרמות יחושב על פי ממוצע ציוני הבגרות בלשון ובהבעה (חיבור)

 .1רמה א' –ממוצע ציון מ 75- 70 -

 6ש"ש

 .2רמה ב' –ממוצע ציון מ – 92 –76

 4ש"ש

 .3רמה ג' –ממוצע ציון מ  93 -ומעלה

 2ש"ש

אנו מבקשים מכל מרכזי הלשון לשלוח למשרד החינוך עד  15.11.19את:
 .1סיווג הלומדים על פי הטבלה שלהלן,
 .2תכניות הקורסים (סילבוסים) בהתאמה.
לידי גל יצקן מייל galya@education.gov.il

 . 1סיווג הלומדים בקורס לשון עברית/ערבית

שם המכללה:
שם מרכז לימודי יסוד בלשון :
כתובת המייל של מרכז לימודי הלשון:
שם הסטודנט

מס' ת.ז.

ציון מסווג
פסיכומטרי

רמה נלמדת
בגרות
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 . 2תכניות הקורסים (סילבוסים)
רמה נלמדת

שם התכנית

שם המרצה

מספר
סטודנטים לומדים

גביות מיוחדות
להלן מספר שירותים והוצאות שלגביהם נקבעו תשלומים מרביים (שניתן להקטינם לפי שיקול דעת המוסד),
כלהלן:


קורסי לימוד לרמת פטור בלשון עברית/ערבית במוסדות אקדמיים בלבד (התייחסות לכל מקצוע
בנפרד).
לחובת לימודים של עד  4ש"ש לרמת פטור אין לגבות כל תשלום.
לחובת לימודים שהם מעבר ל 4 -ש"ש – ניתן לחייב בהתאם להנחיות בחוזר שכר לימוד תשע"ט
שיפורסם בהמשך.
בכבוד רב,

איל רם
סמנכ"ל

ומנהל

מינהל עובדי הוראה
העתקים:
עדי קורסיה , ,מנהל אגף תקציב ומינהל במנהל עובדי הוראה
ד"ר לילי רוסו ,ממונה התנסות ,האגף להכשרת עו"ה
ד"ר כמאל חואלד ,ממונה תחום תכניות לימודים וקשרי מל"ג-ות"ת
נציגי האגף להכשרת עובדי הוראה
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