
 המלצות להוראת אנגלית
 מיקוד תכנית הלימודים

 בצל תקופת הקורונה
 ד"ר ציונה לוי

 עקרונות מנחים בבניית ההמלצות:
 .לימוד שפה מבוסס על מיומנויות ולכן לא ניתן לקצץ "נושאים" .1
 * דגם בהמשךאופנויות השפה בכל שלב למידה.  4יש לכלול את כל  .2
 דגש על הוראת אוצר מילים .3
מקבלים את פריסת כל מיומנויות הבסיס, ויש בידם לבחור כל מתודולוגיית המורים  .4

 הוראה המתאימה להקשר שבו מלמדים.
** דגם יש לפרוס את שעות הלמידה על כל השבוע באמצעים שונים ובאורכי זמן שונים.  .5

 מערכת בהמשך
 

 כיתה ז'
 לפי תכנית הלימודים יחידות תוכן

 

המלצות לדרכי 
 הוראה

כיתה במסגרת 
 היברידית

מיקוד 
במיומנויות 

תקשורתיות 
עם דגש על 
לימוד אוצר 

 מילים

 

קישורים לחומרי 
 למידה קיימים

פיתוח מקצועי נדרש 
)היברידי ו/או מקוון( 

 והדרכה

מבדק הערכה  פנים אל פנים או ספטמבר: 
 הדרכה .המבדק יישלח למי שישתתף .מקוון

תכנית 
 לימודים

 

  

 להביע  יכולת תקשורתית
רעיונות בעל פה ובכתב תוך 

שימוש באוצר מילים, בתחביר 
ובמשלב לשוני המתאימים 

 להקשרים חברתיים מוכרים

  והנקראהבנת הנשמע 
(reception:)  ,יכולת לקרוא

להקשיב, לעקוב, לעבד ולהגיב 
לטקסטים מודפסים 

ודיגיטליים באורכים שונים 
מסוגות שונות, ספרים לפי רמת 

 הקריאה, טבלאות

  ארגון והצגת רעיונות ומידע
 (productionכתוב או דבור )

בנושאים שונים תוך שימוש 
באוצר מילים, בידע לשוני, 

ובמשלב לשוני בדפוסי שיח 
המתאימים למטרה ולקהל 

 היעד

 הכרה של ספרות קלאסית 
  פיתוח מודעות להבדלים בין

האנגלית לבין השפה הראשונה 
באוצר מילים,  של התלמיד

במורפולוגיה, בידע לשוני 
ובמוסכמות תרבותיות 

 וחברתיות
 התלמיד יכול -תיווך מידע

להעביר בעל פה או בכתב את 
הנקודות המרכזיות של 

כתובים או  -סטים ברוריםטק
דבורים, להביע את דעתו או 

 לנתח אותם.

  הרחבת אוצר מילים בעל פה
ובכתב: יכולת לזהות, להבין, 

לקרוא, לכתוב להגות 
ולהשתמש במילים ובביטויים 
המופיעים בתוכנית הלימודים 

– Band I +Band II Core I 

פנים מול  .1
 פנים

 
שילוב  .2

שיעורים 
מקוונים 
להקניה, 

כיתה 
הפוכה, 

-ותרגול א
 סינכרוני

 
חיזוק  .3

תחושת 
המסוגלות 
והמכוונות 

ללמידת 
 I  :אנגלית
can… 

 

  אוצר
 -מ מילים

Band I 
Core I  

 
  פיתוח

ארבעת 
תחומי 
השפה: 
האזנה, 
קריאה, 
כתיבה, 

 דיבור 
 

 מיומנויות 
 Let's :שיח

Talk 
 

  קריאת
טקסט 
ברמה 

CEFR A2 
 

 אפשר 
לתרגל 

מבחני מיצב 
מן העבר 
לבדיקה 

עצמית של 
 מיומנויות 

 

ספרי לימוד  •
מאושרים ע"פ 

תכנית 
 הלימודים

 
שירים וקטעי  •

 וידאו קצרים 
 

• Learn in 
Tune 

 
מבחר חומרי  •

הוראה באתר 
English 

From Home 
 

שיעורים  •
מצולמים 

-לחטיבת
 הביניים

 
הוראה  חומרי •

 בפורטל חט"ב
 

מאגר משימות  •
ללמידה 
 ולהערכה

לכתיבה ושפה 
 דבורה

 

השתלמות אבני  .1
 Buildingיסוד 

Blocks /  הוראת
 הקריאה

 
 קהילות מורים .2

 
הטמעת תוכנית  .3

הלימודים לפי 
 סטנדרטים

 
הוראת אוצר  .4

 מילים
 

 שפה דבורה .5
 

 כלי הערכה  .6
 והערכה מעצבת

 
 הוראה דיגיטלית .7

 
 ליווי והדרכה .8

 
 

https://meyda.education.gov.il/files/Mazkirut_Pedagogit/English/CurriculumIntermediate2.pdf
https://meyda.education.gov.il/files/Mazkirut_Pedagogit/English/CurriculumIntermediate2.pdf
https://sites.google.com/view/letstalk7/home
https://sites.google.com/view/letstalk7/home
https://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Rama/School_Evaluation/Meitzav_Tests.htm
https://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Rama/School_Evaluation/Meitzav_Tests.htm
https://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Rama/School_Evaluation/Meitzav_Tests.htm
https://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Rama/School_Evaluation/Meitzav_Tests.htm
https://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Rama/School_Evaluation/Meitzav_Tests.htm
https://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Rama/School_Evaluation/Meitzav_Tests.htm
https://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Rama/School_Evaluation/Meitzav_Tests.htm
https://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Rama/School_Evaluation/Meitzav_Tests.htm
https://sites.google.com/view/learnintune/home?authuser=0
https://sites.google.com/view/learnintune/home?authuser=0
https://sites.google.com/view/englishfromhome/home
https://sites.google.com/view/englishfromhome/home
https://sites.google.com/view/englishfromhome/home
https://sites.google.com/view/englishfromhome/home
https://docs.google.com/document/d/1Wn4XzfdaoPhhN0qU2YAfLaBH1gM3wF17SoJ4UzKdCr8/edit
https://docs.google.com/document/d/1Wn4XzfdaoPhhN0qU2YAfLaBH1gM3wF17SoJ4UzKdCr8/edit
https://docs.google.com/document/d/1Wn4XzfdaoPhhN0qU2YAfLaBH1gM3wF17SoJ4UzKdCr8/edit
https://docs.google.com/document/d/1Wn4XzfdaoPhhN0qU2YAfLaBH1gM3wF17SoJ4UzKdCr8/edit
https://pop.education.gov.il/tchumey_daat/english/chativat-beynayim/
https://pop.education.gov.il/tchumey_daat/english/chativat-beynayim/
https://pop.education.gov.il/tchumey_daat/english/chativat-beynayim/
https://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Rama/AarachaBeitSifrit/MaagariMesimot.htm
https://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Rama/AarachaBeitSifrit/MaagariMesimot.htm
https://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Rama/AarachaBeitSifrit/MaagariMesimot.htm


 :זיהוי והכרת כללים  דקדוק
דקדוקיים ותחביריים לפי 

 ית הלימודיםתכנ
 

שיעור אנגלית  •
 גנרי -דיגיטלי

 
 יחידות 

- הוראה
 בפיתוח כרגע

 
הרחבת הדעת  •

פרויקט עם 
  WhatsAppה
 

 

  

https://docs.google.com/document/d/18lFqONNdh1-YmnDVIcqQx5omDxz9t-1-SFyk0l33JmE/edit
https://docs.google.com/document/d/18lFqONNdh1-YmnDVIcqQx5omDxz9t-1-SFyk0l33JmE/edit
http://techtoolsenglish.blogspot.com/2016/05/whatsup-project.html
http://techtoolsenglish.blogspot.com/2016/05/whatsup-project.html
http://techtoolsenglish.blogspot.com/2016/05/whatsup-project.html
http://techtoolsenglish.blogspot.com/2016/05/whatsup-project.html


 

 כיתה ח'
 לפי תכנית הלימודים יחידות תוכן

 

המלצות לדרכי 
 הוראה

במסגרת כיתה 
 היברידית

מיקוד 
במיומנויות 

תקשורתיות 
עם דגש על 
לימוד אוצר 

 מילים

 

קישורים לחומרי 
 למידה קיימים

פיתוח מקצועי נדרש 
)היברידי ו/או מקוון( 

 והדרכה

 
 .מבדק הערכה  פנים אל פנים או מקוון

 הדרכה .המבדק יישלח למי שישתתף
 

תכנית 
 לימודים

 

  

 להעביר  יכולת תקשורתית
מסרים בעל פה ובכתב תוך 

שימוש באוצר מילים, בתחביר 
ובמשלב לשוני המתאימים 

להקשרים חברתיים מוכרים 
 ויכולת להביע רעיונות בשטף

  הבנת הנשמע והנקרא
(reception:)  יכולת יכולת

לקרוא, להקשיב, לעקוב, לעבד 
ולהגיב לטקסטים מודפסים 
ודיגיטליים באורכים שונים 

ות, ספרים לפי רמת מסוגות שונ
 הקריאה, טבלאות

  ארגון והצגת רעיונות ומידע
 (productionכתוב או דבור )

בנושאים שונים תוך שימוש 
באוצר מילים, בידע לשוני, 
בדפוסי שיח ובמשלב לשוני 
המתאימים למטרה ולקהל 

 היעד
 הכרה של ספרות קלאסית 

  פיתוח מודעות להבדלים בין
האנגלית לבין השפה הראשונה 

באוצר מילים,  של התלמיד
במורפולוגיה, בידע לשוני 

ובמוסכמות תרבותיות 
 וחברתיות

 התלמיד יכול -תיווך מידע
להעביר בעל פה או בכתב את 

הנקודות המרכזיות של 
כתובים או  -טקסטים ברורים

דבורים, להביע את דעתו או 
 לנתח אותם.

  הרחבת אוצר מילים בעל פה
יכולת לזהות, להבין, ובכתב: 

קרוא, לכתוב להגות ל
וביטויים  ולהשתמש במילים 

המופיעים בתוכנית הלימודים 
–Band I + Band II 

 :זיהוי והכרת כללים  דקדוק
דקדוקיים ותחביריים לפי 

 תכנית הלימודים
 

פנים מול  .4
 פנים

 
שילוב  .5

שיעורים 
מקוונים 
להקניה, 

כיתה 
הפוכה, 

-ותרגול א
 סינכרוני

 
חיזוק  .6

תחושת 
המסוגלות 
והמכוונות 

ללמידת 
 I  :אנגלית
can… 

 

  אוצר
 -מ מילים

Band II  
 

  פיתוח
ארבעת 
תחומי 
השפה: 
האזנה, 
קריאה, 
כתיבה, 

 דיבור 
 

 מיומנויות 
 Let's :שיח

Talk 
 

  קריאת
טקסט 
ברמה 

CEFR A2 
 

 אפשר 
לתרגל 

מבחני מיצב 
מן העבר 
לבדיקה 

עצמית של 
 ומנויות מי
 

ספרי לימוד  •
מאושרים ע"פ 

תכנית 
 הלימודים

 
מבחר חומרי  •

הוראה באתר 
English 

From Home 
 

שיעורים  •
מצולמים 

-לחטיבת
 הביניים

 
מאגר משימות  •

ללמידה 
  ולהערכה

 
שיעור אנגלית  •

 גנרי -דיגיטלי
 

 יחידות 
- ההורא
 בפיתוח כרגע

 
הרחבת הדעת  •

עם פרויקט 
  WhatsAppה
 

השתלמות אבני  .1
 Buildingיסוד 

Blocks /  הוראת
 הקריאה

 
 קהילות מורים .2

 
הטמעת תוכנית  .3

הלימודים לפי 
 סטנדרטים

 
הוראת אוצר  .4

 מילים
 

 שפה דבורה .5
 

 כלי הערכה  .6
 והערכה מעצבת

 
 הוראה דיגיטלית .7

 
 ליווי והדרכה .8
 

 

 

 

 

https://meyda.education.gov.il/files/Mazkirut_Pedagogit/English/CurriculumIntermediate2.pdf
https://meyda.education.gov.il/files/Mazkirut_Pedagogit/English/CurriculumIntermediate2.pdf
https://sites.google.com/view/letstalk7/home
https://sites.google.com/view/letstalk7/home
https://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Rama/School_Evaluation/Meitzav_Tests.htm
https://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Rama/School_Evaluation/Meitzav_Tests.htm
https://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Rama/School_Evaluation/Meitzav_Tests.htm
https://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Rama/School_Evaluation/Meitzav_Tests.htm
https://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Rama/School_Evaluation/Meitzav_Tests.htm
https://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Rama/School_Evaluation/Meitzav_Tests.htm
https://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Rama/School_Evaluation/Meitzav_Tests.htm
https://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Rama/School_Evaluation/Meitzav_Tests.htm
https://sites.google.com/view/englishfromhome/home
https://sites.google.com/view/englishfromhome/home
https://sites.google.com/view/englishfromhome/home
https://sites.google.com/view/englishfromhome/home
https://docs.google.com/document/d/1Wn4XzfdaoPhhN0qU2YAfLaBH1gM3wF17SoJ4UzKdCr8/edit
https://docs.google.com/document/d/1Wn4XzfdaoPhhN0qU2YAfLaBH1gM3wF17SoJ4UzKdCr8/edit
https://docs.google.com/document/d/1Wn4XzfdaoPhhN0qU2YAfLaBH1gM3wF17SoJ4UzKdCr8/edit
https://docs.google.com/document/d/1Wn4XzfdaoPhhN0qU2YAfLaBH1gM3wF17SoJ4UzKdCr8/edit
https://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Rama/AarachaBeitSifrit/MaagariMesimot.htm
https://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Rama/AarachaBeitSifrit/MaagariMesimot.htm
https://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Rama/AarachaBeitSifrit/MaagariMesimot.htm
https://docs.google.com/document/d/18lFqONNdh1-YmnDVIcqQx5omDxz9t-1-SFyk0l33JmE/edit
https://docs.google.com/document/d/18lFqONNdh1-YmnDVIcqQx5omDxz9t-1-SFyk0l33JmE/edit
http://techtoolsenglish.blogspot.com/2016/05/whatsup-project.html
http://techtoolsenglish.blogspot.com/2016/05/whatsup-project.html
http://techtoolsenglish.blogspot.com/2016/05/whatsup-project.html
http://techtoolsenglish.blogspot.com/2016/05/whatsup-project.html


 כיתה ט'
 לפי תכנית הלימודים יחידות תוכן

 

המלצות לדרכי 
 הוראה

במסגרת כיתה 
 היברידית

מיקוד 
במיומנויות 

תקשורתיות 
עם דגש על 
לימוד אוצר 

 מילים

 

קישורים לחומרי 
 למידה קיימים

פיתוח מקצועי נדרש 
)היברידי ו/או מקוון( 

 והדרכה

מבדק דיאגנוסטי. פנים מול  :ספטמבר .1
 פנים

 

תכנית 
 לימודים

 

  

  :יכולת ליצור אינטראקציה
פה -תקשורת רהוטה בעל

ובכתב תוך שימוש באוצר 
מילים, בידע תחבירי ובמשלב 
לשוני המתאימים להקשרים 

וחדשים חברתיים מוכרים 
 מתוך תחושת מסוגלות עצמית.

  הבנת הנשמע והנקרא
(reception:)  ,יכולת לקרוא

להקשיב, לעקוב, לעבד ולהגיב  
ללא קושי מגוון טקסטים 

מודפסים ודיגיטליים פשוטים 
ומורכבים באורכים שונים 

מסוגות שונות, ספרים, 
 טבלאות ותרשימים.

  ארגון הצגת מידע ורעיונות בעל
 (:productionפה ובכתב )

יכולת לארגן ולהציג רעיונות 
ומידע כתוב או דבור בנושאים 

שונים תוך שימוש באוצר 
מילים, בידע לשוני, בדפוסי 

שיח ובמשלב לשוני המתאימים 
 למטרה ולקהל היעד.

 הכרה של ספרות קלאסית 
 התלמיד יכול -תיווך מידע

להעביר בעל פה או בכתב את 
הנקודות המרכזיות של 

כתובים או  -רוריםטקסטים ב
דבורים, להביע את דעתו או 

 לנתח אותם.

  הרחבת אוצר מילים בעל פה
לזהות, להבין, יכולת   ובכתב:

להגות לקרוא, לכתוב 
ולהשתמש במילים ובביטויים 
המופיעים בתוכנית הלימודים 

– Band II 

 :זיהוי והכרת כללים  דקדוק
ותחביריים לפי  דקדוקיים

תוכנית הלימודים, 
 ,Perfects, Modals לדוגמה:

Passive, Conditionals  
ויישום הידע הלשוני בהקשרים 

 שונים ולמטרות שונות.
 

פנים מול  .7
 פנים

 
שילוב  .8

שיעורים 
מקוונים 
להקניה, 

כיתה 
הפוכה, 

-ותרגול א
 סינכרוני

 
חיזוק  .9

תחושת 
המסוגלות 
והמכוונות 

ללמידת 
 I  :אנגלית
can… 

 

  אוצר
 -מ מילים

Band II  
 

  פיתוח
ארבעת 
תחומי 
השפה: 
האזנה, 
קריאה, 
כתיבה, 

 דיבור 
 

 מיומנויות 
 Let's :שיח

Talk 
 

  קריאת
טקסט 
ברמה 

CEFR A2 
 

 אפשר 
לתרגל 

מבחני מיצב 
מן העבר 
לבדיקה 

עצמית של 
 ומנויות מי
 

ספרי לימוד  •
מאושרים ע"פ 

תכנית 
 הלימודים

 
מבחר חומרי  •

הוראה באתר 
English 

From Home 
 

שיעורים  •
מצולמים 

-לחטיבת
 הביניים

 
הוראה  חומרי •

 בפורטל חט"ב
 

מאגר משימות  •
ללמידה 
 ולהערכה

•  
 

שיעור אנגלית  •
 גנרי -דיגיטלי

 
 יחידות •

 כרגע- הוראה
 בפיתוח

 
הרחבת הדעת  •

 עם פרויקט
  WhatsAppה
 

השתלמות אבני  .1
 Buildingיסוד 

Blocks /  הוראת
 הקריאה

 
 קהילות מורים .2

 
הטמעת תוכנית  .3

הלימודים לפי 
 סטנדרטים

 
הוראת אוצר  .4

 מילים
 

 שפה דבורה .5
 

 כלי הערכה  .6
 והערכה מעצבת

 
 יגיטליתהוראה ד .7

 
 ליווי והדרכה .8
 

 

 

 
 
 

 

https://meyda.education.gov.il/files/Mazkirut_Pedagogit/English/CurriculumIntermediate2.pdf
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 אופנויות השפה: דגם ליישום 4שילוב 
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 דגם למערכת שבועית אנגלית היברידית 
 

 השפה באנגלית אופנויות 4יעד שבועי/נושא שבועי המשלב  בחירת  

סינכרוניות, התקשרות עם המורה, משימות -)חלוקה לשיעורים סינכרוניים, מפגשי למידה בביה"ס, משימות א 
 הערכה(

 

 שישי חמישי רביעי שלישי שני ראשון 

זמנים 
 סינכרוניים

 11:00-12:00  זום 10:00-10:20
פנים אל פנים -

 בבה"ס
 קבוצות: תירגול-
שאלות, פעילות  -

 אינטראקטיבית
QUIZLET 

LIVE 

 11:00-11:20 
 זום

משימה מסכמת 
 השבועית

 

משימות 
 אסינכרוניות

קראו את הספר 
 במשך חצי שעה

 Quizletחידון ב 

אוצר מילים 
Quizlet 

קראו מאמר / צפו 
לפני  TEDב 

 השיעור

קיראו ספר   
 במשך חצי שעה

התייחסות 
במסמך גוגל דוק 

 שיתופי
התייחסות בכתב 

 למטלת מורה
 שאלו שאלה אחת

ענו על שאלה אחת 
של עמית 
 מהכיתה

  

תקשורת עם 
 המורה

התייחסות -
מוקלטת לנושא 

הקלטת -בחירה 
ביקורת שבועית 

 בנושא הסרטון
משוב בגוגל דוק -

 לפי הוראות

 וואטסאפ
הירשמו בלינק 

דודל לפגישה 
 אישית עם המורה

פנים אל פנים 
בכיתה: שיחה 

 ועבודה קבוצתית

מפגש אישי עם  
 המורה

11:35-13:00 
עפ"י הדודל או 

 הוואטסאפ

שלחו טופס משוב 
 13:00עד השעה 

משימת 
הערכה 
 מסכמת

הקשיבו לשיר 
בנושא וכתבו 

 ….על

כתבו מאמר דעה    
על הנושא השבועי 

ושילחו למורה 
 למשוב )ציון(

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ניתן ליצור איתי קשר
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