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?על מה נדבר 
נעים להכיר–א"תלמ▪

הצורך והאתגר-אנגלית▪

מיזם אנגלית לאוכלוסיות-המענה▪

מבדקי רמת האנגלית▪

22/23פיילוט ▪

!?CEFRמהו ה▪

תוכניות לדוגמא▪

2023צפי לשנת ▪



א"תלמ

תוכנית לאומית למצוינות באנגלית

צמצום פערים באמצעות הקניית כישורי אנגלית  : חזון 

ללא קשר למרחק גיאוגרפי או יכולות כלכליות-לכול 

:א"תלמצוות 

ראש הצוות  ,  סטייסי ארוש|ל פיתוח "סמנכ, רפנוב'שי צ| ל "מנכ, עידו מהצרי

|  מפתחת פדגוגית , איימי סטייר| מנהלת כספים ומשרד , תמר מזרחי|הפדגוגי 

ש"יועמ, מירית בן נעים



צורך ואתגר-אנגלית
?מה הצורך

שפת המסחר הבינלאומית▪

איסוף מידע▪

אוריינטציה דיגיטלית מחייבת  ▪

אנגלית

עבודה בסביבה דוברת אנגלית ועם  ▪

ל"חו

מאלגוריתמים ועד )חילופי ידע ▪

(מפרט טכני של מכונות בתעשייה

,  רוקחות, תכנות-שפה מקצועית▪

ענף התיירות ועוד, רפואה

?מה האתגר



מיזם אנגלית  : המענה

לאוכלוסיות
החלטת ממשלה: 2022פברואר •

תקצוב לימודי אנגלית תעסוקתית לבוגרים בקרב קהלי יעד1.

CEFR-אימוץ תקן האיחוד האירופי ללימוד שפה2.

סטנדרטיזציה של לימודי אנגלית בכל המוסדות שמלמדים אנגלית  3.

י המדינה"מתוקצבים ע/לבוגרים מטעמם המדינה

קביעת סטנדרט לענפים שונים במשק וגיוס מעסיקים  4.

אוכלוסיותומינהלא"תלמ-חתימה על מיזם משותף:2022מאי •

תחילת פיילוט ראשון:2022נובמבר •



מיזם אנגלית לאוכלוסיות

קהלי יעד

סטנדרטיזציה

מעסיקים

דיגיטל

צעירים עד 

40גיל 

נשיםציבור ערביציבור חרדי

יוצאי  

אתיופיה

עולים  

חדשים

מבחני רמה
הכשרת 

ספקים

כישורי  

אנגלית

התאמה 

למעסיקים

סטנדרט  

ענפי

On the job 

training

הנגשה
שליש  

מהתוכנית



מבדק רמה

מצלמה ומיקרופון| מבוסס בינה מלאכותית | דקות 35-אורך כ

הבנת  

הנשמע  
כתיבה קריאה דיבור



22פיילוט נובמבר 
תוכניות  

שנפתחו

8

תוכניות  

שנפתחות  

החודש

5

מספר 

מתעניינים

850

מספר 

נבחנים  

במבדקי רמה

למעלה 

400מ

הזדמנות  

ירושלים

הזדמנות תל  

יפו-אביב

מרכז צעירים  

לוד

טק קריירה  

לוד
עוצמה יפו

ריאן דרום
הזדמנות  

באר שבע

אורט  

ירושלים

טכנולוגית 

באר שבע

רופין  

הנדסאים  

הזדמנות  

אילת

מפתח ערד

מכללות  

טכנולוגיות

4

מרכזי הכוון  

תעסוקתי

9



?CEFRמהו ה

שיטה בינלאומית המגדירה את הדרכים לרכישת שפה▪

למדוד את כישורי השפה של כל אדם  : מטרה▪

לבחון מה כל  , באמצעות שימוש בגישה מכוונת לפעולות? איך▪

איזה -(Can do)יכולים לעשות בשפה , את או אתה, אני-אדם

פעולות אמיתיות אני יכול להשיג באמצעות כישורי השפה  

שלי

?לאיזה צורך בעצם אני הולך ללמוד אנגלית-מסייע להגדיר▪



CEFR-רמות ה

Pre 

A1

A1

A2

B1

B2

C1

C2

שפת אם
שפה  

מקצועית

סביבת  

עבודה 

דוברת 

אנגלית

שיחה 

שוטפת 

על נושאי 

יומיום
אנגלית 

בסיסית

לבקש  

/  הכוונה

להזמין 

ארוחה



מבנה תוכנית לדוגמא
:שפה כללית

נושאים שכל תלמיד חייב  

להכיר כדי להתקדם מעבר  

ללא קשר למקצוע, לרמה שלו

:שפה מקצועית

נושאים הנוגעים לתחומים  

,  היי טק)מקצועיים ספציפיים 

(שירות לקוחות וכו, רפואה

עם כל  שעות פרונטליות 

זוגות  , קבוצות קטנות)הכיתה 

100-110(:או עבודה עצמאית

שעות

עבודה עצמית  שעות תרגול 

שעות50:בבית



2023צפי לשנת 

אירוע השקה▪

תוכניותפתיחת , תהליך סטנדרטיזציה:הכשרה של ספקים▪

ארציות

הטמעת הסטנדרטיזציה בנהלי זרוע העבודה▪

סטנדרטיזציה ענפית, In Houseתוכניות :גיוס מעסיקים▪

פיתוח תכנים דיגיטליים▪



:עבודה משותפת

ותוכניות התעסוקהא"תלמ

גיוס משתתפים מקהלי היעד▪

עריכת מבדקי רמה והקמת  ▪

בסיס נתונים לקורסים

עבודה עם ספקי האנגלית על  ▪

סטנדרטיזציה

פנייה משותפת למעסיקים  ▪

ופתיחת תוכניות בהתאם 

לדרישות השוק
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