
                                                                                                                                                           

 
 

 מדינת ישראל

 משרד החינוך

 

 

 מורי אנגלית בחטיבת הביניים מנהלים, רכזים ו קריאה ל 

   חינוכית - ה באמצעות פלטפורמות טכנולוגי   קידום האנגלית הדבורה 

להשתתף   לאנגלית  ות/מוריםו ות/, רכזיםות/מנהלים בתי ספר: משרד החינוך מזמין בזאת 

בחטיבת   אנגלית דבורהטכנולוגיה חינוכית להוראה ולמידה של בקהילת הטמעה ויישום של 

 הביניים
מפמ"רית   –מספר גופים במשרד החינוך .  בצ'אלנג' שותפים 2020בשנת  יצא לדרך צ'אלנג' אנגלית דבורה

.  מטרת  במשרד הדיגיטל הלאומי וישראל דיגיטלית - STARTאנגלית, אגף מו"פ ניסויים ויזמות, 
ת הביניים, תוך שימוש בפלטפורמות  הוראה ולמידת אנגלית דבורה בחטיבו קידום   –הצ'אלנג' 
פרטים נוספים ניתן למצוא באתר הצ'אלנג':    חינוכית שמיועדות למטרה זו. -טכנולוגיה

https://www.mop.education/spoken-english-challenge/ 

  ות /ונייניםהמעבחטיבת הביניים    לאנגלית  ות/ומורים  ות/עם רכזים  אנו מחפשים מוסדות חינוך יזמים
דבורה   ולמידת אנגלית  ידי  לקדם את הוראת  להשתלב    ות/הרוצים,  פלטפורמות חינוכיותמוש בשיעל 

 בקהילת יישום והטמעה של המוצרים משך שנת הלימודים תשפ"ב. 

 ,Speak2Go, SpeakingPal  –יזמים שנבחרו    3  מקדמים,  חלק משנה"ל הלימודים תשפ,בו  משך השנה

DIC/MikMak –  הבאיםבהדגשים ת ז' ו/או ח' להוראה ולמידה של אנגלית דבורה לכיתואת מוצריהם : 
 להגדיל את החשיפה היומית של תלמידים לאנגלית דבורה; ▪

 למשוך תלמידים להשתמש מיוזמתם, ובאופן עצמאי, בפלטפורמה ללמידת אנגלית דבורה;  ▪

 יום; - לקדם הקשבה פעילה להבנה של האנגלית בהקשר למצבים ואירועי יום ▪

 ;פונקציונלי באנגלית, בעיקר דיבור חופשילתמוך בשיפור מיומנות דיבור  ▪

 להגדיל את רמת הנוחות והמוטיבציה לדבר ולשמוע אנגלית, בבית ובבית הספר;  ▪

 להראות שיפור מדיד ביכולות השימוש באנגלית מדוברת. ▪

הקהילה   במסגרת  תשפ"ב.   בשנת  ויישום  הטמעה  בקהילת  להשתתפות  לפנות  מוזמנים  הנכם 
 ת מהפלטפורמות, כולל:פי בשימוש נרחב באחף/תשתת

 ; לכיתות ולתלמידים שישתתפו ות פלטפורמאחת מהשיון שימוש ביר ▪

 ; הכשרה לשימוש בפלטפורמה, וכלים רלבנטיים ▪

 ;וצוותי הפיתוח של הפלטפורמותליווי מקצועי על ידי מורים חברים בקהילת הפיתוח,   ▪

 השתתפות במפגשי הקהילה בוידיאו ו/או פיזיים לפי התכנות וצורך.   ▪
 

 דרישות סף
 נגלית דבורה; פתיחות, רצון וניסיון שימוש בטכנולוגיות חינוכיות לקידום תלמידי חט"ב בא ▪

 ; (2021יולי, -בשנת הלימודים תשפ"א )יוני לשימוש בפלטפורמה הערכות חשיפה ו ▪

 ; במוסה"חותקשוב  מחשוב מאפשרת של תשתית  ▪

   ;, כולל שאלונים וראיונות וכד'אנגלית דבורה השתתפות בהערכה מלווה של הצ'אלנג' ▪

 .אנגלית  פיקוח ומפמ"רההשתתפות כפופה לקבלת אישור  ▪

 לוח זמנים רישום ו
 https://forms.gle/2cNubLKSF5Losvcq8  :בקישורשאלון פנייה ב   – 4/21/27  - 13/5/21 ▪

 ; קבלת מענה לגבי הצטרפות – 16/5/21 ▪

 ;המשך()מועדים ייקבעו ב השתתפות בהכשרה בפלטפורמה החינוכית – 2021, יוני ▪

לימודים תשפ"ב   ▪ הוראת אנגלית,    –שנת  בקהילת הטמעה  הפעלת הפלטפורמה במסגרת  השתתפות 
 )לוח זמנים מפורט יפורסם בהמשך(. 

  rachelja@education.gov.il  :מיילסון בבורחל יעקניתן לפנות ל  –בשאלות 

https://forms.gle/2cNubLKSF5Losvcq8
mailto:rachelja@education.gov.il
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 אישור מנהל/ת בית הספר 
 

 https://forms.gle/2cNubLKSF5Losvcq8  :בקישורשאלון באישור הנא לבצע את 
 

 

ח׳  -בזאת הריני מאשר/ת שבית הספר עומד בדרישות הסף, ואת השתתפותם של מורי אנגלית לכיתות ז׳

 .בקהילת הטמעה ויישום של פלטפורמה חינוכית להוראת אנגלית דבורה, כמופיע בקריאה

 

 הצוות כולל: 

 _______________  תפקיד:   _____________      שם מלא: .1

 _______________  תפקיד:   _____________      שם מלא: .2

 _______________  תפקיד:   _____________      שם מלא: .3

 
 אפעל להצלחת הפעילות.

 
 

 בברכה,
 

 חתימה: ______________             _________________  שם מלא:
 

 : ______________ סמל מוסד __________________  בית ספר:
 

  _________  תאריך:

https://forms.gle/2cNubLKSF5Losvcq8
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 תקציר רקע של האתגר   מצורף נספח:

 תקציר רקע:

The Problem 

Even after a decade of school lessons many Israeli high school graduates cannot speak 

and function well in English.  The 2018 “Meitzav” results (systemwide testing system) 

show that a vast majority of eighth grade students feel learning English is important, but 

far fewer enjoy the subject or view themselves as successful in the subject, especially 

students from the lower socioeconomic strata.  

 

These numbers suggest that by middle school many Israeli children have marked 

themselves as “failed” language learners.  The English Inspectorate (  מפקחת מרכזת מקצוע

מפמ״ר   -- ) of the Israeli Ministry of Education recognizes the need for system-wide overall 

and is revamping the curriculum, examination and matriculation standards in EFL, 

including more precise testing standards for spoken English.  

EFL / Pedagogy Issues 

It is long acknowledged by professionals that in order to improve their spoken English, 

students must spend more time hearing and speaking English. English teachers cite 

general challenges in the school environment (large class size, limited hours, diverse 

student abilities), as well as the complicated intellectual and social-emotional demands 

specific to EFL acquisition, among them: 

 

- Students’ limited exposure to spoken English, inside and outside of class;  

- Limited opportunity to practice speaking, and limited incentive to try; 

- Lack of emphasis on functional spoken language (that is, language that allows 

you to do things, not just talk about them). 

 

Adolescent pupils experience their own significant age-related challenges, including 

embarrassment at speaking aloud in front of teachers and peers. Even those kids who 

are motivated to speak English outside of school (gamers and hobbyists, for example) 
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may find their speaking abilities considered irrelevant or illegitimate when faced with the 

“official” demands of the EFL classroom.  

Tech-related Issues 

The edtech angle introduces its own significant challenges. In a recent poll of Israeli 

English teachers (February 2020), over a third of respondents cited basic 

infrastructure difficulties including limited computer access, lack of internet 

connectivity and limited tech support.**  Other research notes teachers’ limited 

familiarity with existing technologies and platforms and a general lack of training and 

experience integrating edtech solutions into their teaching methods.  A recent review 

of existing digital language-learning platforms revealed a lack of appropriate edtech 

solutions in this area. All of the above factors have contributed to an inadequate use 

of edtech to enhance and improve pedagogy in general, and in the area of spoken 

English specifically. 

---- 

** Research has confirmed that a majority of Israeli children age 8-15 have regular 

access to a smartphone (Sarid Institute 2015, PISA report, 2015 / 2018). 

 

https://www.isoc.org.il/wp-content/uploads/2015/02/sarid_institute_january_2015_kid_cellphone_survey.pdf

