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מפגש עם המוסדות

30.11.20א    "ד כסלו תשפ"י



השתלשלות העניינים בעשור האחרון

..., היועצויות, איסוף נתונים, ועדות, דיונים-2008-מ•

...צוות מאור, ועדת לאופר

תגובת המוסדות והסטודנטים–ג "החלטת מל–2011•

!ג מעודכנת "החלטת מל–2013•

.ת תקים קרן מלגות"ות. ההחלטה בתוקף–מכתב למוסדות –2014•

מוסדית של רמות הלימוד-האחדה בין–ג "החלטת מל–2015•

.ח"מש3. קורסים מקוונים חינם–ת"ותהחלטת –2015•

!ועדת הערכה בינלאומית הקמת –ג "החלטת מל–2016•
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בעיות במצב הקיים

:  האנגלית איננה חלק אינטגרלי מהתואר•

.  עלות נוספת לסטודנטים•

(.שעות מאוחרות)מערכת שעות בעייתית •

(.קידום, פיתוח)מעמד המורים לאנגלית •

:תכנים•

!(משרד החינוך )! ולצרכים אקדמיים בלבד –הבנת הנקרא בלבד •

!אינם לומדים אנגלית כלל " פטור"בעלי •

(.      תואר שני, מכללות)קושי להגיע לרמה הנדרשת בזמן המוגדר •



המלצות הועדה הבינלאומיתתמצית

דיבור  , כתיבה, שמיעה, קריאה בלבד                  קריאהתכנים              •

מנדטורי לשנה ב                      מנדטורי לשנה אסף קבלה•

(ז"נעם)קורסים לכולם 2(       ז"ללא נ)נטולי פטור אוכלוסיה•

כלי עזר בלבדOKקורסים מקוונים     •

המלצות הועדהמצב קיים              



CEFR
Common European Framework of Reference 

for Languages

•C2–שליטה

•C1–בקיאות מעשית יעילה

•B2–רמה גבוהה

•B1–רמת סף

•A2–רמת בסיס

•A1–רמת כניסה
עכשיו

בעוד עשור

(דיבור, כתיבה)לכישורי הפקה ( שמיעה, קריאה)הבחנה בין כישורי תפיסה •
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C2C1
התוכןבתחום

EMI
-מובנה ש"ש2פטור

C1B2Advancedמובנה מובנהש"ש2ס"ש4מתקדמים ב-

B2B1Intermediateסטודנטש"ש3ס"ש4מתקדמים א?

B1A2Basicסטודנטש"ש4ס"ש6בסיסי?

A2A1Pre-Entryסטודנטמכינהס"ש6-8בסיסי-טרום?

.אשר ייכללו במסגרת הדרישות לתואר, קורסים שנתיים2כל סטודנט ילמד •

.מעל דרגת כניסתובדרגה אחת לפחות כל סטודנט יידרש לשפר את רמתו •

עכשיו

2030

ת"החלטת ות

...דרגת הכניסה תלך ותעלה עם השנים•



מחזון למעש

ח לעידוד המעבר"מש20מסגרת –ת "החלטת ות•

ת"ח הוועדה ולהחלטת ות"התייחסות המוסדות לדו•

עבודת מטה•

17.12.19–ג"החלטת מל•

!חמש שנים-התמקדות במעבר •

ההחלטות הקיימות בתוקף–בתקופת המעבר •

הקמת ועדה מלווה•



(1)עיקרי הצעת ההחלטה 

המיומנויות4-בהערכהולימודמעבר ל-שנים 5תוך •

ישפר את רמתו באנגליתכל סטודנט-שנים 3תוך •

:וילמד לפחות שני קורסים

1+1או, תוכן 2או, הכשרה2או

ללא שינוי-שכר לימוד •

ללא שינוי-ז כולל "נ•

שנים5בחינת הנושא בעוד ; ללא שינוי–תנאי קבלה •



(2)עיקרי הצעת ההחלטה 

היערכות  •

(CEFR +EMI)מרצים הכשרת 

ופיתוח קורסיםתרגום 

תשתית מוסדית לליווי וסיוע לסטודנטים  הקמת 

קורס מקוון•

2020א מאפריל "ביטול האפשרות להיבחן במבחן רמ



ועדה מלווה

ר"יו–מל״ג חבר –רוני פרידמן ' פרופ•
האקדמי לבהמרכז –חיה גרינברג ' פרופ•
תל אביבאוניברסיטת –עפרה ענבר ' פרופ•
חולוןהטכנולוגי המכון –מר מוטי משען •
משרד החינוך, ר הוראת אנגלית"מפמ–ד״ר ציונה לוי •
ו"מאל, ראש מדור בחינות–פורטסר רות "ד•
( HINET)היינטר "הפתוחה ויוהאוניברסיטה -כהן ר ליאור "ד•
סכנין  מכללת -יזבקמנאלר "ד•
הבינתחומי הרצליה ומכללת עזריאליהמרכז -פורטמן דניאל ר "ד•
ג"במלהתאחדות הסטודנטים נציגת -זלצמןאתי ' גב•



עבודת הוועדה המלווה

:מטרת הוועדה•

לעקוב אחר התקדמות היישום של הרפורמה בכלל המוסדות  –
והשפעתה-להשכלה גבוהה 

לבחון  , לבחון את ההתקדמות בכל אחד מעיקרי הרפורמה–
מחדש ולערוך התאמות בהתאם למה שנעשה במוסדות

לתת מענה לסוגיות עקרוניות שיעלו במסגרת התהליך–

ומאל״ותאום מול משרד החינוך –

עבודת הוועדה תתבסס על דיווחים שנתיים מהמוסדות  •

(  אוגוסט-יולי)יוגשו לקראת סוף שנה״ל הדיווחים •

2021יולי –הראשון הדיווח •



עיקרי הדיווח השנתי הקרוב
הרפורמהבמוסד האמון על הטמעת ויישום המתכללהגורם •

-הרפורמה תכנית עבודה רב שנתית מוסדית להטמעת ויישום •

במוסדומידת ההשפעה של הרפורמה , מדדים להצלחה, זמניםלוחות 

:בעיקרי הרפורמההתקדמות •

:היערכות ופיתוח תשתית–

CEFRהמיומנויות בהתאם ל 4הכשרת סגל ההוראה ביחידות לאנגלית להוראת •

(EMI)הכשרת הסגל האקדמי להוראת קורסי תוכן בשפה האנגלית •

בקורסי ההכשרה והתוכןCEFRההטמעת •

מערך תמיכה לסטודנטים•

פיתוח והסבת קורסים•

:יישום ומעקב–

סיווג רמת האנגלית של המתקבלים ללימודים•

(תוכן/הכשרה)מינימום שני קורסים באנגלית •



דיווחים שנתיים

מטרה דגש מרכזי  
וות״תלהחלטות מל״ג ביחס 

מועד דיווח

תקצוב ות״תקבלת • ,מוסדיתתשתית פיתוח 
הרפורמההיערכות ליישום

סוף תשפ״א  
(2021יולי )

תקצוב ות״תקבלת • לומד  ב"מתשפחדש סטודנט כל 
קורסים באנגליתשני לפחות 

סוף תשפ״ב  
(2022יולי )

השפעת בחינת הסיווג  •
המעודכנת

סטודנטים בהתאם  מעבר לקבלת 
מאל״ולבחינת הסיווג החדשה של 

סוף תשפ״ג  
(2023יולי )

בחינת מוכנות המוסדות  •
הרפורמהליישום מלא של 

היערכות להטמעה מלאה של  
ה"בתשפהרפורמה 

סוף תשפ״ד  
(2024יולי )

בפועלבחינת יישום • המל״געמידה בכלל סעיפי החלטת  סוף תשפ״ה  -אמצע
(2025במהלך )



תודות

ועדת קלוד גולדנברג–ועדת ההערכה הבינלאומית •
ג"מל–ועדת המשנה להערכת איכות •
ת"ות–ג "מל•
משרד החינוך•
המרכז הארצי לבחינות והערכה–ו"מאל•

צוות האגף להערכת איכות•
שאול-ורדה בןד״ר •
אור-לוינסוןמריה •
!דניאלה סנדלר •
גורדון-חזקאלענבל •
דבורה קליין•
מלי אברמסון•
נעמה לוי•



ביחד

!נעשה ונצליח 



לימודי אנגלית למטרות אקדמיות ובינלאומיות

דיבור , כתיבה, קריאה: מעבר לרכישת ארבע המיומנויות הנדרשות בשפה✓

(CEFR)והבנה 

כל סטודנט ילמד לפחות שני קורסים בשפה האנגלית במהלך לימודי התואר ✓

קורסי , קורסים מקוונים, קורסי בחירה, קורסי תוכן, קורסי הכשרה)הראשון 

( 'קורסים רוחביים וכד, העשרה

קביעת תנאי הסף באנגלית לצורך כניסה ללימודים באחריות המוסד  ✓

.הכשרת מרצים לאנגלית להוראת ארבע המיומנויות וקורסי תוכן✓

קרן סיוע לסטודנטים/מלגות/תמיכה✓

סיוע  , מענה לארבע המיומנויות: קורס מקוון ללימודי ההכשרה באנגלית✓

השימוש בקורסים  . בהכנה לבחינות המיון באנגלית וללימודים באקדמיה

כתחליף להוראה פרונטלית בשיקול דעת המוסדות


