
תכנית עמיתי ארבל מזמינה מורים ישראליים מצטיינים, לצאת לשליחות הכשרתית בת שנתיים וללמד עברית ברשת 
אמריקאית מיוחדת של בתי ספר ציבוריים בארה"ב –"היברו-פאבליק". 

התכנית היא תולדה של מיזם משותף בין משרד החינוך לבין המרכז הישראלי לחדשנות בחינוך ורשת בתי הספר
האמריקאית Hebrew Public תוך שיתוף פעולה עם ההסתדרות הציונית העולמית.

התלמידים ברשת בתי הספר של היברו-פאבליק, בתי הספר הפועלים כצ'ארטרים, מגיעים מאוכלוסיות שונות ומגוונות 
בארה"ב. הרשת פתוחה לכולם ללא הבדלי דת, גזע ומין ואינה משלבת תכנים דתיים בתכנית הלימודים.

בתי הספר מקפידים על מצויינות אקדמית ומאופיינים בהוראת השפה העברית המודרנית ובלימודי ישראל. בזכות שיטת 
הטמעת השפה העברית בה משתמשים, ביחד עם תכנית הלימודים הייחודית המתמקדת בתכנים גלובליים, התלמידים 

מפתחים תחושת אחריות חברתית ואזרחית משמעותית. הודות לכך, רשת היברו-פאבליק היא מודל לחדשנות בתוך מערך
בתי הספר הציבוריים, ומובילה בהשגת תוצאות אקדמיות הסוגרות את פערי ההישגים ומוכיחה מה הוא 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 מהתלמידים מדברים בבית שפה נוספת לשפה 

האנגלית, ו-44% מהתלמידים ברשת מגיעים ממשפחות מעוטות יכולת.

עשרת הקמפוסים של היברו-פאבליק המפוזרים לאורכה ולרוחבה של ארצות הברית, מחנכים כ-3,500 תלמידים מגילאי גן 
חובה ועד כיתה ח'. בתי הספר ממוקמים באזורים יחודיים ומיוחדים: בניו יורק - שני בתי ספר בשכונת ברוקלין ואחד בשכונת 

הארלם. בנוסף בתי ספר בניו ג'רזי, וושינגטון, סן-דייגו, לוס אנג'לס מיניאפוליס ופילדלפיה. 

תכנית "עמיתי ארבל" למורים ישראליים
 בהיברו-פאבליק 2020-2021

אנו מזמינים אתכם להצטרף לצוות באחד מבתי הספר כעמיתים ב"תכנית ארבל" –
ללמוד, לתכנן, ליזום וללמד ביחד עם אנשי צוות ישראלים ואמריקאים, לקבל

פרספקטיבה ייחודית ולצבור ניסיון מקצועי בעל ערך רב. אנו מציעים משכורת ראויה,
תנאים מצויינים, וחזרה לישראל בתום המסע עם מיומנויות הוראה חדשות ומומחיות

חוצת-תרבויות ליישום בבתי הספר בארץ.
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העמיתים מתחייבים ללמד עברית באחד מבתי הספר של היברו-פאבליק למשך שנתיים.
בתקופה זו תוכל/י: 

• לשפר משמעותית את יכולות הביטוי ושטף השפה האנגלית. 
• להכיר ולהבין את החברה האמריקאית ותרבותה.

   Proficiency-Based Approach – "לפתח מומחיות בשיטת  "ביסוס-מיומנות •
להוראת שפה. גישה זו נחשבת כיום לטובה ביותר ללימוד שפה זרה.

• לפתח ולחזק מיומנויות כמחנכ/ת העובד/ת בבתי ספר המשרתים תלמידים המגיעים מרקעים שונים 
ומגוונים תוך ליווי והכשרה בתחום ניהול כיתה.

Middlebury College -ב MA אפשרות לשילוב לימודי •

מה מציעה מהתכנית?

למה כדאי לך להצטרף אלינו?

• קבלת ויזת עבודה )ויזה נתנת גם לבן הזוג( וכן סיוע וליווי בהסתגלות.
• תשלום על הוצאות הטיסה הלוך-ושוב לאזור בית הספר ובחזרה בסיום תקופת השליחות ההכשרתית 

)הכרטיס משולם עבור המורה בלבד(.
• המשכורת המוצעת והתנאים הנלווים הניתנים לעמית בתכנית ארבל מצויינים. 

• השתתפות בתוכנית הכשרה מקצועית במהלך השנה והכשרה נוספת במהלך חופשת הקיץ מטעם 
MIDDLEBURY COLLEGE  היוקרתי.

• חיזוק ושיפור מיומנויות הוראה שיסייעו בהזנקת הקריירה שלך עם החזרה לישראל.

• התחייבות לשתי שנות לימודים- החל מאמצע חודש יולי ועד תום שנת הלימודים השנייה
• התחייבות לקחת חלק בכל ההשתלמויות, ההדרכות והליווי במהלך שנת הלימודים

• השתתפות בהכשרה במהלך חודש יולי בין השנה הראשונה לשנייה.
• התחייבות לשוב ארצה בתום השנתיים, להשתלב חזרה במערכת החינוך ולהוות חלק מקהילת 

מורים מנהיגת שינוי במערכת החינוך בארץ תוך השתתפות בהכשרות ובהדרכות מתאימות
בהתאם לדרישות משרד החינוך.

מהן הדרישות?


