
תכנית עמיתי ארבל - תכנית השתלמות הכשרתית ייחודית ללימוד עברית בארה”ב 

תכנית משותפת לרשת Hebrew Public Schools, ההסתדרות הציונית העולמית, המרכז הישראלי לחדשנות 
בחינוך ומשרד החינוך, המאפשרת למורים ישראליים המצטיינים בתחומם לקבל מלגה להוראת עברית ברשת 

אמריקאית מובילה של בתי ספר ציבוריים דו לשוניים בארה”ב.  

בתי הספר של היברו-פאבליק, פועלים כצ’ארטרים והתלמידים המתחנכים בהם מגיעים מאוכלוסיות שונות 
ומגוונות בארה”ב. הרשת פתוחה לכולם ללא הבדלי דת, גזע ומין ואינה משלבת תכנים דתיים בתכנית 

הלימודים.
התכנית כוללת:

הכשרה מקצועית 
• פיתוח מומחיות בשיטת הלימוד ’ביסוס-מיומנות’ 

)proficiency-based( ללימוד הוראת שפה. גישה זו 
נחשבת כיום לטובה ביותר ללימוד שפה זרה.

• השתתפות בהכשרה המקצועית למורים לעברית בקולג’ 
.)Middlebury College( מידלבורי היוקרתי

.ACTFEL הכנה והגשה למבחן •
• מתן ליווי בית ספרי, שני סמינרים במהלך כל שנה”ל 

ומפגשים חודשיים של השתלמות ברשת. 
• פיתוח וחיזוק מיומנויות כמחנכ/ת העובד/ת בבתי ספר 

המשרתים תלמידים המגיעים מרקעים שונים ומגווניםשיפור 
משמעותי של  יכולות הביטוי ושטף השפה האנגלית והכרות 

עם החברה האמריקאית ותרבותה.
• חיזוק ושיפור מיומנויות הוראה שיסייעו בהזנקת הקריירה 

עם החזרה למקום העבודה בישראל.

תנאים
• קבלת ויזת עבודה לתקופה של שנתיים, מציאת דירה 

למגורים וסיוע בתקופת ההסתגלות.
• כיסוי הוצאות הטיסה הלוך ושוב מישראל, לאזור בית 

הספר ובחזרה בסיום תקופת העבודה.
• משכורת ותנאים נלווים מצויינים. 

התחייבות
• התכנית מותנית בהתחייבות ללמד עברית באחד מבתי 

הספר של היברו-פאבליק למשך שנתיים.
• התחייבות להוראת שפה שנייה במערכת החינוך 

הישראלית עם החזרה לארץ והשתייכות לצוות הוראה מוביל 
בהתאם לדרישות משרד החינוך.

תהליך הקבלה לתכנית
• עמידה בתנאי המיון של היחידה לשליחות הוראה 

בהסתדרות הציונית.
• ראיונות קבלה אישיים לבית ספר ברשת היברו פאבליק.

קצת על רשת בתי הספר:

כל בתי הספר מקפידים על מצויינות אקדמית ומאופיינים בהוראת השפה העברית המודרנית כשפה נוספת שנייה ובלימודי 
ישראל. בזכות תכנית הלימודים הייחודית המתמקדת בתכנים גלובליים, התלמידים מפתחים תחושת אחריות חברתית 

ואזרחית משמעותית. הודות לכך, רשת היברו-פאבליק הינה מודל לחדשנות בתוך מערך בתי הספר הציבוריים, ומובילה 
בהטמעת תוצאות אקדמיות הסוגרות את פערי ההישגים תוך התבססות על האפשרי והנכון ביותר עבור כל תלמיד.

הפסיפס הרב-תרבותי המגוון בארצות הברית משתקף בתוך בתי הספר של היברו-פאבליק. כמחצית מהתלמידים מגיעים 
מרקעים שאינם מוגדרים “אנגלו-סקסיים”, 34% מדברים בבית שפה נוספת לשפה האנגלית ו-44% מגיעים ממשפחות 

מעוטות יכולת.

לרשת שמונה בתי ספר ברחבי ארצות הברית, מתחנכים בהם 3,154 תלמידים מגילאי גן חובה ועד כיתה ח’. מתחמי הלימוד 
ממוקמים באזורים יחודיים ומיוחדים: בניו יורק בברוקלין ובהארלם , בניו ג’רזי, וושינגטון, סן-דייגו, לוס אנג’לס ומיניאפוליס.

אנו מזמינים אתכם להצטרף לצוות באחד מבתי הספר שלנו כעמיתים בתכנית ארבל – ללמוד, לתכנן, ליזום וללמד 
ביחד עם אנשי צוות ישראלים ואמריקאים. לצבור פרספקטיבה ייחודית וניסיון מקצועי בעל ערך רב. אנו מציעים משכורת 

ראויה, תנאים מצויינים, וחזרה לישראל בתום המסע עם מיומנויות הוראה חדשות, מומחיות חוצה תרבויות ואפשרות ממשית 
להתפתחות ולקידום מקצועי בתוך מערכת החינוך בארץ.

jino@hebrewpublic.org לפרטים נוספים שילחו אימייל לג׳ינו אריאלי

להצטרפות:
 tinyurl.com/ArbelFellowship19


