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 שלום רב,

  בקשה להכרה בהתקשרות עם תלמ"א כספק יחיד על בסיס ייחודיותוהנדון :         

 

 רקע :

 את לפתוח הממשלה החלטת רקע על קמה באנגלית, למצוינות הלאומית התכנית תלמ"א",
 וקרן שוסטרמן קרן של בתמיכתן הגדול"( החופש של הספר )"בתי יולי בחודש הספר בתי

 שטיינהרדט.
  

 הנעשית עבודה , בישראל" הציבורי החינוך של 11-ה "החודש יצירת על עמל תלמ"א צוות
 ,2014-ב הקמתה מאז ספר. בתי ומנהלי עירוניים חינוך אגפי מנהלי רשויות, ראשי בשיתוף

   ובעולם. בארץ רבים לשבחים התכנית זכתה
  

 ליבה לימודי של נוסף לחודש ו'-ד' לכתות וליםהע תלמידים מתכנסים התכנית במסגרת
 מחו"ל. בהתנדבות המגיע ומורה מקומי מורה -כיתה בכל מורים שני ע"י המובלים ,םחווייתיי
 מסייעת היא ובכך  האנגלית, בלימודי שווה באופן להתקדם התלמידים לכלל מאפשרת תלמ"א

  חברתיים. פערים בצמצום
בהבאת מורים מוסמכים בעלי תואר ראשון לתכנית של המועצה  מתמקדת התכנית בנוסף 

בה מלמדים בכיתה אחת שני מורים )מורה ישראלי ומורה נוסף  תלימודים שנתית ייחודי
 מארה"ב ( בדרכים חדשניות ויוצרים קהילה של בעלי מקצוע צעירים .
 חשוב לציין כי המורים הישראלים יתוגמלו בגין עבודתם המשותפת .

  
  :  התכנית ותמטר

 לתלמידים ייחודית לימודים חוויית    .1
  מחו"ל המורים לצד בזוגות העובדים הישראליים למורים מקצועית העשרה חוויית    .2
         ולחברה ישראל למדינת מחו"ל המורים של הקשר העמקת את הכוללת חוויה    .3

 .הישראלית
 הליבה של שפת האנגלית ..מתן אפשרות לתלמידים להתקדם בלימודי 4
 

במימון משותף של  פיילוט של משרד החינוךכעוד כדאי לציין כי התכנית הוקמה בראשיתה 
קרנות פילנתרופיות ואחר כך  הופעלה כתכנית רשותית המאושרת על ידי משרד החינוך ללא 

 .המשרד מימון 
 בפרט אני מוצא כי על רקע זה ולאור הצלחתה של תלמ"א ברשויות רבות בארץ בכלל ובנגב 

אשר אין דומה לה במדינת ישראל ואשר זכתה לברכת הדרך של  תיש כאן מתכונת ייחודי
 רבים הן בתחום הלימודי / ערכי והן בתחום הציוני . המשרד החינוך ויתרונותי

על כן ומאחר ואין למיטב בדיקתי ספק נוסף המסוגל ליתן שרות כזה ,אני מבקש להכיר 
 ולאפשר התקשרת עימם ללא מכרז . בתכנית כספק יחיד

 
 

 בברכה,
 יעקב אקריש 

 מזכיר המועצה ומנהל אגף חינוך 
 
 
 


