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תאריך

ג"למלהגשת דוח הוועדה הבינלאומית  2018מאי 

להבטחת איכותג"המלדיונים וגיבוש המלצות בוועדת המשנה של  ספטמבר  -יוני
2018

ישראל  , סטודנטים, ו"מאל, משרד החינוך-דיונים ותאומים עם גורמים חיצוניים
אקוסטאר, דיגיטלית

,  תקציבי, תכנוני, אקדמי)ג "ת מל"דיונים עם האגפים המקצועיים והנהלת ות
...(משפטי

וקבלת החלטה ראשונהת"בוותדיון  2019מרץ 

ח הוועדה הבינלאומית להתייחסות המוסדות"ת ודו"הפצת החלטת ות 2019יולי -מאי

ת והתייחסות  "החלטת ות, ח הוועדה"דיונים וגיבוש המלצות בהתבסס על דו
המוסדות וגורמים נוספים

ג"במלדיון וקבלת החלטה  2019דצמבר 

ת"בוותדיון וקבלת החלטה  2020ינואר 



הבהרות

ג הן המחייבות"החלטות מל•

,  2019מדצמבר ג"המללנושאים בהם אין התייחסות חדשה בהחלטת •
(.2015, 2013)ג הקודמות בנושא "נשארות בתוקף החלטות מל

CEFRאין שינוי בקורסי ההכשרה מלבד ההתאמה ל •

בהתאם  נשארות-הדרישות להגעה לרמת פטור במסלול קורסי ההכשרה•
דיאגרמה-למעט בעלי הפטור2015להחלטת 

יתכן ויובאו  , בסיום תהליך קבלת תגובות והערות ולמידה מניסיון השטח•
הצעות להבהרות להחלטתה  ג"למל



מחויבויות אנגלית לסטודנטים

ציון כניסה ברמת פטור  

קורסי 2לפחות •
תוכן 

ציון כניסה ברמת 
2מתקדמים 

2קורס מתקדמים •
לפחות  -קורס תוכן•

אחד 

ציון כניסה ממתקדמים  
אחד ומתחת לזה 

קורסים באנגלית  •
-להכשרת שפה

עד הגעה -2לפחות 
לרמת פטור 

כפי שנהוג כיום  •



לימוד אנגלית בדגש על ארבע מיומנויות לרכישת  
(: CEFR)שפה 

 מערכת ההשכלה הגבוהה בישראל תעבור ללימוד והערכה של השפה , (ה"ל תשפ"שנה)בתוך חמש שנים
הבנה ודיבור, כתיבה, קריאה: האנגלית בשיטה הכוללת את ארבע המיומנויות הנדרשות בשפה

  לימודי האנגלית בהתאם למתכונת החדשה יעשו במסגרת שעות הלימוד הקיימות כיום בהכשרה לשפה
.  וללא הגדלת שעות הלימוד, האנגלית

להכשרת המורים לאנגלית להוראת ארבע , בתוך חמש שנים, באחריות המוסדות להשכלה גבוהה לדאוג
.המיומנויות כאמור

הכשרת המורים לאנגלית להוראת ארבע מיומנויות השפה תוכל להיעשות בין השאר  :

"(.  אקוסטאר"י "כדוגמת התאמת הקורס הקיים כיום אשר פותח ע)באמצעות קורס מקוון •

.אפשרי במסגרת המרכזים לקידום ההוראה במוסדות. באמצעות סדנאות והכשרות ייעודיות•

.'ארגוני המורים וכד, פ בין מוסדות"שת•



תנאי סף וסיווג

בחינת סיווג חדשה  מאל״ובתוך שלוש שנים תפתח , בהתאם להודעתה
,  קריאה: באנגלית שתהיה מבוססת על ארבע המיומנויות הנדרשות בשפה

.הבנה ודיבור, כתיבה

עד למעבר המלא של מבחני הסיווג והוראת האנגלית למתכונת ה-CEFR  ,
יקבע על פי המקובל כיום  , סיווג רמת הסטודנט ללימוד האנגלית במוסד

(.  11.6.2013-ג מה"ובהתאם להחלטת מל)

יובא לדיון נושא סיווג רמת האנגלית  , בתוך חמש שנים מיום קבלת החלטה זו
.  ותנאי הסף



סגל ההוראה

 באחריות המוסדות להשכלה גבוהה לוודא כי כל הסגל
יעבור  , המלמד את קורסי ההכשרה לשפה האנגלית

לרבות הוראה בהתאם  , הכשרות שוטפות להוראת אנגלית
.  CEFR-ל

סגל חדש שיגויס להוראה במסגרת  , מיום קבלת החלטה זו
יהיו רק בעלי תואר שני  , קורסי ההכשרה לשפה האנגלית

. ומעלה בתחום רלוונטי



מעקב ובקרה

ולצורך  , תוקם ועדת ליווי לתהליך יישום הרפורמה המוצעת כמפורט לעיל
מעקב אחר רצף התהליכים האקדמיים והתאומים הנדרשים אל מול משרד  

.וגורמים רלוונטיים נוספיםו"מאל, החינוך

יתבקשו כלל המוסדות לדווח על  , בתום שלוש שנים מיום קבלת ההחלטה
.  פעולותיהם ועל התקדמותם ביישום ההחלטה

נוהל מינוי  "בנושא 12.2.19ג מיום "ועדת הליווי תורכב בהתאם להחלטת מל
ותכלול גם נציג סטודנטים  "  ת”ות/ג”שיפוט של מל/ועבודת ועדות היגוי

.ואנשי מקצוע מתחום הוראת השפה האנגלית



תוצאות-סקר סטודנטים 

61%מהסטודנטים אינם מחויבים בלמידת קורס תוכן באנגלית.

85% על לא השפיעהמהסטודנטים העידו כי חובה לקחת קורס תוכן באנגלית

.בחירת התואר שלהם

האם אתה מעוניין ללמוד קורס תוכן באנגלית במהלך התואר?

10

אינטראקציה  
עם סטודנטים  

בינלאומיים

כישורי  
אנגלית

הזדמנויות  
/ללימודים 
התמחות  

ל"בחו

פיתוח  
כישורים  

בינלאומיים

שילוב תכנים  
בינלאומיים  

בתכנית  
הלימודים

52%
(6023)27%

(3175)

21%
(2416)

כן

לא

טרם החלטתי

אך כיוון שאני מחויב לכך, כן


