הנדון :פנייה לקבלת הצעה לבחינת ומתן חוות דעת על כלים דידקטיים לבדיקת
רמת השליטה בשפה העברית
רקע
תכנית "עברית ,"+מיסודם של ג'וינט ישראל  -תבת וזרוע העבודה במשרד העבודה ,הרווחה והשירותים
החברתיים פועלת מזה שלוש שנים בכדי להעלות את רמת השליטה בשפה העברית בקרב מבוגרים בחברה
הערבית אשר מעוניינים להשתלב בשוק העבודה .עבורם ,שיפור בשפה העברית ,הוא פתח להזדמנויות חדשות
ונוספות בשוק העבודה.
התכנית מדגישה את לימוד השפה העברית באמצעות אוריינטציה תעסוקתית – מהם ההיבטים המקצועיים
והתעסוקתיים בשפה; וכן מהי העברית המדוברת בשוק העבודה הישראלי ובשלבי המיון השונים בדרך
לתעסוקה מיטבית.
התכנית פועלת במידת האפשר לצמצם את הפער התרבותי של מחפש העבודה הדובר הערבית במפגש עם
המנטליות הישראלית ועם התרבות הארגונית במקומות העבודה בישראל.
על פי התכנית המוצעת ,שליטה מספקת בעברית תעסוקתית ,תחזק את הביטחון העצמי של מחפשי העבודה
מהמגזר הערבי ,תעודד אותם להגיש מועמדות למשרות המוצעות בשוק ותבנה את היכולת ל"שיווק עצמי".
תכנית "עברית "+כוללת מספר רכיבים :ספרי לימוד מותאמים תרבותית לחברה הערבית מסדרת ספרי "אל
העברית" הכשרת מורים המתמחים בהוראת עברית כשפה שנייה ,ניהול קהילת מורים ארצית שמקיימת שיח
מפרה ולמידה שוטפת וכן שילוב כלים מקוונים בלמידת העברית.
התכנית גם שואפת לייצר סטנדרט אחיד בתחום הוראת העברית כשפה שנייה עבור החברה הערבית ,באמצעות
הגדרה של מבדקי מיון ורמות שליטה אחידות אשר יהיו בשימוש כל הגורמים והמוסדות המעוניינים לשפר את
לימודי העברית המועברים אצלם.
הבקשה
כיום ,תהליך המיון של מועמדים לקורסי לימוד עברית לפי רמות כולל מספר שלבים שהמטרה העיקרית מהם
היא מיון מדויק ככל האפשר של רמת השליטה בשפה ,ושיוך הלומדים לקבוצות למידה הומוגניות.
התכנית מעוניינת לתקף את הכלי שפותח במסגרת התכנית אשר באמצעותו מגדירים את רמת השליטה בשפה
העברית ,לבחון את מהימנותו ואם קיים צורך להתאים אותו.

מהות העבודה הנדרשת:
נדרשים מומחה/ים מתחום הלשון ולימודי השפה העברית שייתן/יתנו חוות דעת (והצעות לשיפור במידת
הצורך) עבור  3מרכיבי מבדק המיון:
•

מבדק מיון ממוחשב -עבור הרמות :א' מתחילים ,א' מתקדמים ,רמה ב' ,ורמה ג' .בכל רמה יש 25
שאלות רב בררתיות ( 100שאלות סך הכל)

•

כתיבת חיבור -מוצעים לנבדקים  2נושאים לחיבור ,אשר מוערכים באמצעות מחוון לרמות א' ,ב' ו-ג'.

• ריאיון אישי -אשר כולל שאלות שמוערכות לפי מחוון מוכן לרמות א' ,ב' ,ו-ג'.
בחינת מבדק המיון תהיה עבור:
 .1התאמת כלי המבדק להערכת רמת השליטה בעברית עבור דוברים מהחברה הערבית.
 .2חוות דעת על מבנה המבדק ורצף חלקיו
 .3יכולת המבדק להעריך בצורה מקיפה את כושר השליטה בשפה העברית :קריאה ,דיבור ,כתיבה
והאזנה.
תנאי סף להגשת ההצעה:
•

לפחות תואר בתחום רלוונטי .עדיפות לתואר מתחומי השפה העברית .יתרון לתואר שלישי.

•

ניסיון של מעל  10שנים בהוראת והכשרת מורים לעברית.

•

היכרות עם תחום הוראת השפה העברית כשפה שנייה -יתרון.

להצעה יש לצרף את המסמכים הבאים:
•

קורות חיים המתארים את הניסיון וההשכלה של המציע.

•

רשימת פרסומים במידה ויש.

•

פסקה קצרה המתארת את הניסיון שהרלוונטי לתחום הערכת השפה העברית.

•

יש למלא את הטבלה בנספח א' ולציין ניסיון רלוונטי עם פירוט :היקף העבודה ,מתי בוצעה ,הלקוח\
ארגון ,ותוצר

היקף העבודה:
כ 25-שעות עבודה.
תעריף מוצע :בהתאם לתעריפי נש"מ.
לוחות זמנים:
העבודה תיעשה בתוך חודש מיום קבלת אישור על ההצעה הזוכה.
זכויות יוצרים:
זכויות היוצרים בכל השירותים שיסופקו  ,לרבות דו"חות ,חוות דעת ,והצעות וכל כיוצא באלה יהיו שייכות
למזמין ,והתמורה שתשולם תהווה תמורה גם עבור זכויות אלה.

על ההצעה לכלול פירוט סעיפי העבודה המוצעים לפי הטבלה המצורפת:
(אפשר להוסיף סעיפים רלוונטיים במידת הצורך)
סעיף

מספר שעות
מוערך

פירוט

סקירת ספרות
יש לציין תפקידים רלוונטיים :מורים ,מפתח תוכן ,רכז תעסוקה ,מנהל
תכנית

ראיונות עם צוות
התכנית
הפצת שאלונים

קבוצת מיקוד

ניתוח נתונים קיימים
הצגה מול הנהלת התכנית

פגישת הצגת דו"ח
התובנות
אמות מידה לבחירת ההצעה:
אמת מידה

משקל יחסי

פירוט

ניסיון המציע

45%

עמידה בתנאים המוזכרים לעיל ,וניסיון אקדמי בהערכת שפה ובניית
מבדקים ובחנים בתחום השפה העברית.

איכות ההצעה

35%

עלות ההצעה

10%

ריאיון אישי

10%

מתווה ההצעה ,היערכות המציע לביצוע בהתאם ללוח הזמנים ,והגשת
מודל לבחינת מבדק המיון הקיים (בהתאם לתיאור שנמסר לעיל)

התרשמות כללית מהמציע

התקציב המקסימלי של ההתקשרות במסגרת פנייה זו ,יהא עד לסך של  ₪ 5,500כולל מע"מ.
לו"ז להגשת ההצעה:

הצעות יש להגיש עד ליום  30.4.2021בשעה  12:00למייל של סעיד דיאבאתSaeeddi@jdc.org ,
יודגש כי נדרשת הגשת הצעה בלבד.

נספח א' :טבלת ניסיון ופרויקטים רלוונטיים
יש למלא את הטבלה הבאה ולציין ניסיון רלוונטי לפי הכותרות בטבלה

שם הלקוח\ ארגון
עבורו נעשה הייעוץ

תיאור העבודה

היקף העבודה ולו"ח
זמנים

תוצר

