
 

  ירוק התכנית במסלול - )חברת שרימקס( 3212 מספר תכנית :- אקדמי לייף שם התוכנית : 

 י"ב(.  -גיל יעד: כיתות ) ז  -

, ית באופן ייחודי בחיי כולנו ככללכולנו מודעים לחשיבותה המכרעת של השפה העברית והאנגל
 ולתלמידים הצעירים בפרט . 

אחד ואחת על מנת לנהל חיים תקינים במדינה אשר בה השפה הרשמית הינה השפה העברית , כל 
כמעט בכל  ברית המדוברת בהיותה השפה השולטתמאתנו חייב ללמוד את הבסיס של השפה הע

ן חברות , חברות ושירותים ציבוריים כגורבות בתי חולים, בתי מלון, משטרהמוסדות המדינה ל
 , מקומות בילוי שונים ועוד .. תחבורה, חברות תקשורת

פה האנגלית בהיותה שפה בינלאומית אשר נדרשת בכל מקום בעולם המצב דומה גם ביחס לש
  מחוץ למדינה.ובאמצעותה ניתן לתקשר עם אנשים בחו"ל ובכל מקום 

ערוכים ולא לחשוש  זה ולאפשר לתלמידים הערבים בישראל להיותאנו כאן כדי להסיר את מחסום 
במהלך חייהם,  םולהתקדדבר אשר יגרום להם להיות בטוחים בעצמם  ,והאנגלית מהשפה העברית

אשר יש להשקיעו אך ורק בליבה של  ,זה בשלבהשפות המדוברות ך יחסכו התמודדות מיותרת עם ובכ
 לימודיהם האקדמאיים .

וגורמת לו להיות , תתרום בעיצוב אישיותו של התלמיד שליטה בשפות המדוברות העברית והאנגלית
 של התלמיד בכל מישורי חייו האישיים בטוח בעצמו ולכך יש השלכות מרחיקות לכת והשפעה ניכרת

 וכן בלימודיו האקדמאיים . 

 

 מהי תכנית אקדמי לייף  ? 

תכנית זו נועדה בכדי לשפר את השפה המדוברת, השפה העברית והשפה האנגלית ולהקנות 
 למשתתפים כלי חיוני לחיים השוטפים  . 

ה בבתי הספר ושכולנו מכירים. הנהוגשיטת ההוראה בתוכנית זו, היא שיטה ייחודית ושונה מהשיטה 
  ". יףאקדמי ליהתוכנית כאמור מבוססת על שיטה חדשנית ומיוחדת במינה , שיטת " 

 " דורשת כוח, רצון, רצינות, עמידה בזמנים והשגת מטרות.  אקדמי לייףשיטת " 

כל תלמיד מתחיל את המסע שלו בתוכנית בדרגה אקדמית, וכאשר הוא מיישם את הנדרש ממנו 
 עד שהוא מגיע לדרגה הכי גבוהה "פרופ' " .  )מתואר לתואר יותר מתקדם(ומצליח הוא עולה מדרגה 

הנושאים שמעבירים בתוכנית, הם נושאים קשורים לחיי היום יום, בכל שבוע תועבר סוגיה 
הראשון הם נדרשים לאסוף מילים, ולבנות  בסביב נושא מהחיים השוטפים , ובשללתלמידים 

 משפטים קשורים לאותו נושא. 

 לב השני התלמידים מפתחים שיחה מדוברת הן בשפה העברית והן בשפה האנגלית. בש



אשר התלמידים  ,תוסימולציות בין התלמידים דרך משחק שיטת הלימוד תתבסס על ניהול שיחו
מפגש, שיעניק נושא הב ציוד, לבוש הקשור לד, תוך שילוהקשורות לנושא הנלמ דמויות יגלמו

 . האמתיתדים את החוויה לסיטואציה לתלמי

, מזוודה, דים יגלמו את דמות התייר ) לבוש, חלק מהתלמינסיעות לחו"ללדוגמה: במפגש בנושא 
עם ביקורת דרכונים יגלמו את דמות פקיד  השני... ( , והחלק  , דרכון, כרטיס טיסהבמזוודה פרטים

 הלבוש הרשמי לתפקיד זה. 

דים יגלמו חלק מהתלמי שולחן עם כל כלי המסעדה, מכינים ,מסעדות והזמנת אוכלבמפגש בנושא 
 .המלצר, הטבח והמארח )בלבוש הרשמי לכל תפקיד(יגלמו את דמות  השני, והחלק הסועדאת דמות 

 הצלחת התלמיד , כגון:םקריטריונימספר בכל שיעור שלישי, יעריך המדריך את התלמידים ע"י 
מדובר, מבטא , שת השיעורים שקדמו להערכהבשלו המשימה כנדרש ממנו ויישוםשיחה  בבניית

התלמיד ועוד והיוזמה של  ובפעילות בשיעורים, השתתפות בניהול שיחהיכולת שליטה בטחון עצמי, 
 קריטריונים. 

, יתקדם שעומד בקריטריונים וכל תלמידהמדריך מחלק ציונים לכל תלמיד לפי הקריטריונים לעיל, 
(, Diploma - >Bachelor's - >Master's - >Doctorate - >POST Doctoral)  מתקדםיותר  לתואר

 בשלב ההערכה הנוסף, במידה והתלמיד לא יצליח במשימה, ניתנת לו הזדמנות נוספת לשפר את מצבו
 דבר אשר יקדם את המטרה העיקרית של התוכנית  .  וע"י כך  נוצרת תחרות בין התלמידים

, המדים אקדמאיםובע כגלימה ו ילבשוידים התלמ בכל מפגש הערכה, ,החוויה לשם השלמת
, המסמן תג. בנוסף לכך יחולק לכל תלמיד לט ביותר של בוגרי האוניברסיטהההיכר הבו ניםסימשמ

 את הדרגה שלו. 

התלמידים יבקרו בפקולטות השונות, יקבלו , הלאוניברסיטמודרך במפגש לפני אחרון, יתקיים טיול 
ם ומזכריות החוגים. דבר אשר יעזור לתלמידים בבחירת צים, סטודנטיעל כל פקולטה ע"י מר הסבר

 נושאי הלימוד האקדמאי שמתכוונים לבחור בעתיד הקרוב. 

, ויקבלו הסבר מלא על מבנה ספרניותע"י  ההאוניברסיט בספריות ישתתפו בסיור מודרך התלמידים 
 עובדת לפיה.  השהספרייים ויבינו הפרקטיקה , יחוו השאלת ספרלסטודנטיםהספרייה והתרומה שלה 

ם באוניברסיטה, ועל תנאי כל התחומים הנלמדייוסבר לתלמידים על האופציות התעסוקתיות ב
 הקבלה לכל נושא. 

ספרניות ועוד. דבר  מזכירות הפקולטות, סטודנטים, מאבטחים, מרצים, מידים, ינהלו שיחות עםהתל
 אשר יעזור להם ביישום החומר שנלמד בתכנית . 

             

 

 



 המטרות של התוכנית : 

   תעסוקה, והכנה ללימודים האקדמיים .  מיומנויותהקניית  -1

כדי להסיר את המחסומים  יכולת דיבור ושליטה בשתי שפות, השפה העברית והשפה האנגלית -2
 כגון: קבלה ללימודים או  קבלה לעבודה בקרב אוכלוסייה זו לשם שילוב בשוק התעסוקה והעבודה .  

 עיצוב אישיות , קבלת אחריות , ניהול חיים עצמאיים , והעלאת ביטחון עצמי של התלמידים.  -3

 .דרגההצלחה ביישום יעדי המשימות, אחרי כל הצלחה כל תלמיד עולה  -4

 נוער. המנהיגות ים את , ובכך מעצימלהפנים את מהות הרצינות והרצון -5

 להפנים את חשיבות עמידה בלוח זמנים היא הבסיס להצלחה.  -6

 מכיוון שכל תלמיד צריך ליישם את הנדרש ממנו באופן עצמאי.  ,אישית אחריות קבלת -7

 משפטים מהשפה המדוברת .  600יכולת לקיים שיחה, להכיר יותר מ  -8

 לחזק את הצורך החברתי של התלמידים, וכן להכיר אנשים חדשים  .  -9

 

 מדד הצלחה והערכה : 

אשר לפיו נדע  ,פרויקט סופי לכל תלמיד, אשר מציג את הפרויקט בפני הנהלת בית הספר והמורים -1
 את מידת ההצלחה של התכנית לאותו תלמיד . 

 לפניאנגלית השפה העברית והבשפה  ובניית משפטים ל התלמיד מבחינת דיבורהערכה ליכולתו ש -2
את הפער וההבדל ביכולתו של התלמיד ובשליטתו בשפות המדוברות  תציגאשר  ,ואחריההתכנית 

 הנלמדות .  

היעדרות התלמיד ו/או איחורו לתוכנית מהווה קריטריון חשוב להצלחת התלמיד בתוכנית , לפיכך  -3
 . בשלבי ההערכהוחשיבות  ללנוכחות התלמיד ניתן משק

הערכה של התלמידים בשיעורים אחרים בבית הספר הן מבחינה לימודית והן מבחינה אישית ובכך  -4
 ניתן ללמוד על השפעת התוכנית והצלחתה . 

 

 



 

                   

 סילבוס 

מספר 
 מפגש 

 

 אנגלית  עברית   דרגה נושא 

מפגש היכרות והדרכה כללית בנוגע לכללי  1
 האקדמי , חלוקת סילבוס

Diploma 2  שעות  2 שעות 

 דקדוק כללי ולחיבור משפטים  2
 

Diploma 2  שעות  2 שעות 

 בין בני וקרובי המשפחה  ותניהול שיח 3
 

Diploma 2  שעות  2 שעות 

 ניהול שיחות תוך כדי נסיעות לחו"ל  4
 

Bachelor's 2  שעות  2 שעות 

 קניות  ניהול שיחות לצורכי 5
 

Bachelor's 2  שעות  2 שעות 

 ניהול שיחות במסעדות והזמנת אוכל  6
 

Bachelor's 2  שעות  2 שעות 

 תי מלוןבשיחות ב ניהול 7
 

Master's 2  שעות  2 שעות 

 שעות  2 שעות  Master's 2 ניהול שיחות על מזג האוויר  8



 ניהול ראיון עבודה וקבלה ללימודים  9
 

Master's 2  שעות  2 שעות 

 ניהול שיחות בנושא הזמן  10
 

Doctorate 2  שעות  2 שעות 

 ספורט ה בנושא שיחותניהול  11
 

Doctorate 2  שעות  2 שעות 

 תחבורה ציבורית נושא ניהול שיחות ב 12
 

Doctorate 2  שעות  2 שעות 

 טיול   13
 

 ,הלאוניברסיטטיול 
והיכרות המערכת 

 . האקדמאית מקרוב
חשיפת התלמידים 

לתחומי הלימוד 
, וביקור ותבאוניברסיטא

 בפקולטות השונות . 
אטרקציות ופעילות 

לתלמידים, תוך שילוב 
 .בתכניתהחומר הנלמד 

 
 שעות 8
 

 והפרויקטהצגת סרטונים   והצגת פרויקט גמר -טקס סיום  14

 הסופי בפרויקט הגמר. 

 כיבוד קל, וחלוקת תעודות 
POST Doctoral 

 

 שעות  2 שעות  2

 60סה״כ     סה״כ
 שעות

 

 

 

 

 

 



 משתתפים 20ציוד ומחירון ל 

 

  כמות משתתפים 20ציוד ומחירון ל 

מדלית ביגוד אקדמאי )גלימה + קובע +
 20 תואר(

התלמידים ילבשו גלימות 
במפגשי ההערכה ויקבלו תגים 

 בהתאם לתואר של כל אחד

תחפושות המתאימות לכל לבוש ו
שמתאמנים  והסימולציות התרחישים

 2X10 לפי נושא המפגש. עליהם

בכל מפגש יחולקו שתי 
תחפושות שונות, לקיום 

 הסימולציה והמשחק

 10 ציוד להכנת מערך המשחק והסימולציה

בכל מפגש נשתמש בציוד אשר 
הסיטואציה של הדו ממחיש את 

 תקיים .שיח שי

  1 אוטובוס לטיול

 20 שעון טיימר

וני טיימר, התלמידים יקבלו שע
כדי לעמוד בזמנים להכנת 

 וניהול השיחות. מפשטים

 20 והענקת תעודות טקס, אירוח
בטקס תעודות התלמידים יקבלו 

 יה כיבוד לנוכחיםהסיום, ויה

 לכל טיול יצטרף חובש 1 חובש

 ₪29500   מחיר
 

 

 

 


