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שפת ההוראה: אנגלית
 

מורה אחראית: לולה שיינר
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מורי הקורס: ייקבע בהמשך
 

טלפון לפרטים נוספים: 09-9560746
 

דרישות מוקדמות: על הלומדים לעבור מיון רמה בשיחת טלפון של 10 דק.
 

שעות ומיקום: לבחירתכם קורס בוקר/ אחה"צ /ערב / משולב עם תוכן אונליין
מהמחשב שלכם היכן שלא תהיו.

הקורס מורכב מ-8 שיעורים שבועיים בני שעה ורבע כ"א (ללא הפסקה), למשך שמונה
שבועות.

 
תיאור כללי של הקורס: 

קורס זה מועבר לקבוצות קטנות של עד 6 לומדים ומטרתו לבצע קפיצת מדרגה של
הלומד בעיקר ביכולת הפקת השפה כלומר - בדיבור. הדגש הוא על קיום סימולציות

מהיום-יום בהן תידרשו לשוחח ולהפיק משפטים בהתאם להנחיות שתלמדו.
המנחים יתמקדו בהגברת אוצר המילים, תחומי דקדוק, יכולות התבטאות והגייה,יכולת
שיחה על עולם העבודה, פנאי והיום יום. אתם תתנסו בקריאה, הקשבה, כתיבה ובעיקר
שיחה ותפתחו מיומנויות אלה ובכך תפתחו את הביטחון הדרוש לכם לתקשורת בשפה

האנגלית בתחומים שונים.
 

מטרות הקורס: לשפר את מיומנויות השיח בשפה האנגלית, ללמוד שפה בצורה
פרקטית שתאפשר ללומדים לשוחח ביתר ביטחון בלי להילחץ ובלי לפחד. לתרגל
סיטואציות ומשחקי תפקידים עד שהלומדים ירגישו בנוח לשוחח על מגוון נושאים בצורה

רהוטה וזורמת. 
במפגשים תלמדו כ-120 מילים חדשות,כ- 40 ביטויים ושעות של תרגול שיחה. 
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ישפרו משמעותית את מיומנויות ההקשבה, הבנת הנשמע, שיחה וקריאה.
יפתחו ביטחון לשוחח בשיחה יומיומית, להציג את עצמם ולדבר על תחומם המקצועי.

יוכלו להשתתף בשיחה, לשאול שאלות, לבטא עמדה, לספר סיפור, לתת עצה, 

יכלו להשתמש באנגלית בצורה יותר אפקטיבית, זורמת וטבעית במגוון סיטואציות.
ישלבו בשפה ביטויים נפוצים ואמרות.

יבינו ניואנסים תרבותיים.
יטמיעו מבני דקדוק ויתקנו את הטעויות שלהם בעצמם.

ירכשו כלים ללמידה עצמית.

תוצרי למידה
 

בסיומו של קורס זה הלומדים:

       לקבל ולדחות עמדות של אחרים, לקבוע פגישה.

 
שיטת הוראה בקורס: 

שיעורים פרונטליים בזום ותרגול עצמי, תרגול עצמי לאחר השיעור של כ-20 דק. 
כל השיעורים מוקלטים וזמינים לצפייה.

 
רשימת נושאים/ תוכנית הלימודים בקורס:

שיעור 1 - מושגים ושאלות בסביבת העבודה לאחר 2021 - איך נותנים עצה? 
שיעור 2 - איך נספר סיפור/ נציג מוצר? הכרת מבנה רעיוני בסיפור, 

                מילות קישור והווה פשוט.
שיעור 3 - הצגת העצמי - שימוש בפעלים עוצמתיים - שימוש בשפה פורמלית.

שיעור 4 - הבעת עמדה בעד ונגד, מילות יחס, קביעת פגישה, תיאום מועד ומקום.
שיעור 5 - שימוש בשפה אותנטית, יומיומית, כתיבת מייל עסקי 

שיעור 6 - שפה פרקטית ומנומסת: איך נבקש עזרה, מידע, פגישה, הסכמה וסירוב 
שיעור 7 - התמודדות עם פתרון בעיות, הצגת הבעיה ודרכים לפתרונה

שיעור 8 - תרגול שיחות בטלפון 
 

חומר להאזנה/צפייה : יינתן במהלך השיעורים
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