
 המלצות להוראת אנגלית
 מיקוד תכנית הלימודים

 וצמצום פערים בצל תקופת הקורונה
 מזכירות פדגוגית, משרד החינוך ,ד"ר ציונה לוי

 

 עקרונות מנחים בבניית ההמלצות:
 .לימוד שפה מבוסס על מיומנויות ולכן לא ניתן לקצץ "נושאים" .1
 דגם בהמשך* אופנויות השפה בכל שלב למידה.  4יש לכלול את כל  .2
  BAND 1לפי הרשימה שבתכנית הלימודים  דגש על הוראת אוצר מיליםיש לשים  .3
המורים פריסת כל מיומנויות הבסיס, ויש בידם לבחור כל מתודולוגיית הוראה בידי  .4

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

 רכת בהמשךמע
 

 כיתה ג'  
Pre-

foundation 

יחידות תוכן לפי 
 תכנית הלימודים

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 

 
תחילת 

 ההוראה

 Aural-oral 
exposure 

  חשיפה לשפה
ועושר לשוני 

)לדוג' שירים, 
דיאלוגים, 

סיפורים 
 קצרים(

  מוכנות
לקריאה: 

מודעות 
פונולוגית, 

הוראת אוצר 
 מילים בעל פה

 

 פנים מול פנים .1
 
חיזוק הקשר  .2

בין התלמיד 
לשפה 

ותחושת 
 המסוגלות

 
שיעורים  .3

מקוונים אם 
הנסיבות יכפו 

 זאת

-Pre
Foundation 

 IBand  
אוצר מילים 

 20בעמ' 
 

  ספרי לימוד
 מאושרים

 

  שירים וקטעי
וידאו קצרים 

5 )למשל: 
Minutes of 

English) 
 

 שירים 
 

 Learn in Tune 
 

  מבחר חומרי
 הוראה באתר 

 

 From English 
Home 

 

  שיעורים
 ליסודימצולמים 

המשך שימוש בספר 
 הלימוד

 
  מטרות ההוראה

 כיתה ג'– בפורטל
 

 דות הוראהייח
 
 
 

 
 

 

השתלמות  .1
 אבני יסוד
Building 
Blocks / 

הוראת 
 הקריאה

 
קהילות  .2

 מורים
 

הטמעת  .3
תוכנית 

הלימודים 
לפי 

 סטנדרטים
 

ליווי  .4
 והדרכה

בפנייה אל 
הפיקוח 
 לאנגלית

 
 2+3שליש 

  הבניית אוצר
 מילים בסיסי

 הבנת הנשמע 
 ניהול שיח קצר 

  פיתוח מודעות
פונטית והכרת 

 האותיות

  ראשית קריאת
 מילים 

 ראשית כתיבה 

  
מיומנויות 

 :שיח
Speak Up 

 
המשך 

חשיפה 
לשפה ועושר 
לשוני )לדוג' 

שירים, 
דיאלוגים, 

סיפורים 
 קצרים(

 

 

https://meyda.education.gov.il/files/Mazkirut_Pedagogit/English/prefoundationcando.pdf
https://meyda.education.gov.il/files/Mazkirut_Pedagogit/English/prefoundationcando.pdf
https://meyda.education.gov.il/files/Mazkirut_Pedagogit/English/prefoundationcando.pdf
https://meyda.education.gov.il/files/Mazkirut_Pedagogit/English/prefoundationcando.pdf
https://meyda.education.gov.il/files/Mazkirut_Pedagogit/English/prefoundationcando.pdf
https://meyda.education.gov.il/files/Mazkirut_Pedagogit/English/prefoundationcando.pdf
https://pop.education.gov.il/tchumey_daat/english/yesodi/five-minute-english/
https://pop.education.gov.il/tchumey_daat/english/yesodi/five-minute-english/
https://pop.education.gov.il/tchumey_daat/english/yesodi/five-minute-english/
https://pop.education.gov.il/tchumey_daat/english/yesodi/five-minute-english/
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://sites.google.com/view/englishfromhome/home
https://docs.google.com/document/d/1y8VIdiThphXxJwmoDPTSRXu-7hc17udv39cHMOb0gh0/edit
https://docs.google.com/document/d/1y8VIdiThphXxJwmoDPTSRXu-7hc17udv39cHMOb0gh0/edit
https://docs.google.com/document/d/1y8VIdiThphXxJwmoDPTSRXu-7hc17udv39cHMOb0gh0/edit
https://docs.google.com/document/d/1y8VIdiThphXxJwmoDPTSRXu-7hc17udv39cHMOb0gh0/edit
https://edu.gov.il/special/Curriculum/Elementary-school/Pages/Primary-school-List-of-subjects-per-grade.aspx
https://edu.gov.il/special/Curriculum/Elementary-school/Pages/Primary-school-List-of-subjects-per-grade.aspx
https://pop.education.gov.il/tchumey_daat/english/yesodi/study_topics/
https://sites.google.com/view/speakup1


כיתה   
 ד'

יחידות תוכן לפי 
 תכנית הלימודים

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 

 
 
 

בתחילת 
 ההוראה

 THE ABLE -קריאה בדקמהספר: -בבית
KIT  

  תמתוקשברסה ג
 

   

  הוראת מפורשת
אוצר מילים של 

 בעל פה ובכתב

  קריאת מילים
עם צירופי 

אותיות 
 מיוחדים

  אינטראקציה 

  והוקרה הכרה
של ספרות 

 ילדים
 

פנים מול  .1
 פנים

 
חיזוק  .2

תחושת 
המסוגלות 
והמכוונות 

ללמידת 
 אנגלית

 
 

 המשך  .3
לשפה 
ועושר 
לשוני 
)לדוג' 

שירים, 
דיאלוגים, 

סיפורים 
 קצרים(

 

  אוצר
-מ מילים

 Band I
Core I 

 מיומנויות 
 Speakשיח
Up: 

 
 

  ספרי לימוד
 מאושרים

 

  שירים וקטעי
וידאו קצרים 

5 )למשל: 
Minutes of 

English) 
 

 שירים 
 

 Learn in Tune 
 

  מבחר חומרי
 הוראה באתר 

From English 
Home 

 

  שיעורים
מצולמים 

 ליסודי
 

 י הוראה חומר
 ויחידות לימוד

 
 

 
 

להמשיך עם ספר 
 הלימוד

 
 

 

השתלמות  .1
אבני יסוד 
Building 

Blocks / 
הוראת  .2

 הקריאה
 

קהילות  .3
 מורים

 
הטמעת  .4

תכנית 
הלימודים 

לפי 
 סטנדרטים

 
ניתן  .5

להסתייע 
ליווי ב

 והדרכה
פיקוח 

לאנגלית 
 במחוז

 
שליש 

2+3 

 (Reception) 

   הבנת הנשמע
ברמת טקסט 

עם הקשר )לדג' 
 סיפור(

   הבנת הנקרא
 2-3ברמת 

 משפטים

  הפקה והצגה
 בעל פה

(production) 
ברמת משפט 

ובכתב בצורה 
  בסיסית

 

https://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Rama/AarachaBeitSifrit/Erka_Eng_6.htm
https://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Rama/AarachaBeitSifrit/Erka_Eng_6.htm
https://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Rama/AarachaBeitSifrit/Erka_Eng_6.htm
https://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Rama/AarachaBeitSifrit/Erka_Eng_6.htm
https://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Rama/AarachaBeitSifrit/Erka_Eng_6.htm
https://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Rama/AarachaBeitSifrit/Erka_Eng_6.htm
https://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Rama/AarachaBeitSifrit/Erka_Eng_6.htm
https://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Rama/AarachaBeitSifrit/Erka_Eng_6.htm
https://pop.education.gov.il/tchumey_daat/english/yesodi/english-pedagogy/elementary-school/#pos_320180
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1mCbRIPCUrpJa66QkvYVShB9ZOCACVsYcGvCFA_qfd2k/edit?usp=sharing
https://sites.google.com/view/speakup1
https://sites.google.com/view/speakup1
https://sites.google.com/view/speakup1
https://pop.education.gov.il/tchumey_daat/english/yesodi/five-minute-english/
https://pop.education.gov.il/tchumey_daat/english/yesodi/five-minute-english/
https://pop.education.gov.il/tchumey_daat/english/yesodi/five-minute-english/
https://pop.education.gov.il/tchumey_daat/english/yesodi/five-minute-english/
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://sites.google.com/view/englishfromhome/home
https://sites.google.com/view/englishfromhome/home
https://docs.google.com/document/d/1y8VIdiThphXxJwmoDPTSRXu-7hc17udv39cHMOb0gh0/edit
https://docs.google.com/document/d/1y8VIdiThphXxJwmoDPTSRXu-7hc17udv39cHMOb0gh0/edit
https://docs.google.com/document/d/1y8VIdiThphXxJwmoDPTSRXu-7hc17udv39cHMOb0gh0/edit
https://pop.education.gov.il/tchumey_daat/english/yesodi/study_topics/
https://pop.education.gov.il/tchumey_daat/english/yesodi/study_topics/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 כיתה ה'  
לפי תכנית  יחידות תוכן

  הלימודים
 

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 

  THE ABLE KIT -קריאה בדקמ .1
 גרסה מתוקשבת .2
על בסיס  -תיבההבנת הנקרא וכ ימבדק .3

 .באתר ראמ"המבחן מיצ"ב 
 

תכנית 
 לימודים

  

וראה מפורשת של ה .1
אוצר מילים בעל פה 

 ובכתב:
זיהוי, הבנה, קריאה, 

כתיבה והיגוי של 
 מילים וביטויים

חיזוק והמשך פענוח  .2
מילים עם צירופי 
אותיות מורכבים 

והוראת כללי איות 
 פשוטים

הוראת כללי דקדוק  .3
 בסיסיים

אינטראקציה בעל פה  .4
בהקשרים  ובכתב

חברתיים שונים, 
מבוססת על מילים 

וביטויים מוכרים 
בשימוש תחבירי מובן 

עם דגש על העברת 
 מסרים

 הבנת הנשמע והנקרא .5
(reception)  ממקורות

 שונים למטרות מגוונות
הפקה והצגה בעל פה  .6

 (production) ובכתב
  על נושא מוכר

הכרה והוקרה של  .7
 ספרות ילדים

הכרת הבדלים  .8
בין אנגלית בסיסיים 

לבין השפה הראשונה 
 של התלמיד

פנים מול  .1
 פנים

 
שילוב  .2

שיעורים 
מקוונים 
להקניה, 

כיתה 
הפוכה, 

-ותרגול א
 סינכרוני

 
חיזוק  .3

תחושת 
המסוגלות 
והמכוונות 

ללמידת 
  :אנגלית

I can… 
 
 

לשפה ועושר  המשך 
לשוני )לדוג' שירים, 
דיאלוגים, סיפורים 

 קצרים(
 
 

 חדש!
קורס דיגיטלי  

 ללמידה עצמאית
 

 

  אוצר
-מ מילים

Band I 
 

 מיומנויות 
 שיח:

Speak Up 
 

 אפשר 
לתרגל 
מבחני 

מיצב מן 
העבר 

לבדיקה 
עצמית של 

ומנויות מי
 השפה 

 

ספרי לימוד  •
מאושרים 

ע"פ תכנית 
 הלימודים

 
שירים וקטעי  •

וידאו קצרים 
5 )למשל: 

Minutes of 
English 

 
 
 
• Learn in 

Tune 
 

מבחר חומרי  •
הוראה באתר 

English 
From Home 

 
שיעורים  •

מצולמים 
 ליסודי

 
 
מאגר  •

משימות 
ללמידה 
 ולהערכה

 
  יחידות

 הוראה

השתלמות אבני  .9
 Buildingיסוד 

Blocks /  הוראת
 הקריאה

 
 קהילות מורים .10

 
הטמעת תכנית  .11

הלימודים לפי 
 סטנדרטים

 
הוראת אוצר  .12

 מילים
 

 שפה דבורה .13
 

 הוראה דיגיטלית .14
 

 והדרכהליווי  .15
בפנייה אל הפיקוח 

 לאנגלית במחוז
 

https://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Rama/AarachaBeitSifrit/Erka_Eng_6.htm
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https://pop.education.gov.il/tchumey_daat/english/yesodi/english-pedagogy/elementary-school/#pos_320180
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://meyda.education.gov.il/files/Mazkirut_Pedagogit/English/curriculum2020Elementary.pdf
https://meyda.education.gov.il/files/Mazkirut_Pedagogit/English/curriculum2020Elementary.pdf
https://pop.education.gov.il/tchumey_daat/english/yesodi/english-pedagogy/dig-into-digital/#pos_376170
https://pop.education.gov.il/tchumey_daat/english/yesodi/english-pedagogy/dig-into-digital/#pos_376170
https://pop.education.gov.il/tchumey_daat/english/yesodi/english-pedagogy/dig-into-digital/#pos_376170
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1mCbRIPCUrpJa66QkvYVShB9ZOCACVsYcGvCFA_qfd2k/edit?usp=sharing
https://sites.google.com/view/speakup1
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
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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
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https://sites.google.com/view/englishfromhome/home
https://docs.google.com/document/d/1y8VIdiThphXxJwmoDPTSRXu-7hc17udv39cHMOb0gh0/edit
https://docs.google.com/document/d/1y8VIdiThphXxJwmoDPTSRXu-7hc17udv39cHMOb0gh0/edit
https://docs.google.com/document/d/1y8VIdiThphXxJwmoDPTSRXu-7hc17udv39cHMOb0gh0/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://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Rama/AarachaBeitSifrit/MaagariMesimot.htm
https://pop.education.gov.il/tchumey_daat/english/yesodi/study_topics/
https://pop.education.gov.il/tchumey_daat/english/yesodi/study_topics/


 כיתה ו'  
לפי תכנית  יחידות תוכן

  הלימודים
 

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 

 
 ב "מיצ הבנת הנקרא וכתיבה מתוך מבחני ידקמב

 מיומנויות  תמן העבר לבדיק
 

 

תכנית 
 לימודים

  

  הרחבת אוצר מילים
זיהוי, בעל פה ובכתב: 

הבנה, קריאה, כתיבה 
והיגוי של המילים 

 Band I-והביטויים מ
שנלמדו בהדרגה 

 –במשך ארבע שנים 
 מתחילת כיתה ג' 

 קריאה באופן שוטף: 
קריאת טקסטים, 
ספרים, טבלאות 

ותרשימים וסוגות 
 שונות

 חזרה  :דקדוק בסיסי
על הנלמד בכיתה ה' 
ובנוסף היכרות עם 

מבנים דקדוקיים ע"פ 
 ת"ל

  אינטראקציה בעל פה
בהקשרים  ובכתב

חברתיים שונים, 
מבוססת על מילים 

 תחביר שנלמדוו
  הבנת הנשמע והנקרא

(Reception )
ממקורות שונים 
 למטרות מגוונות

  הפקה בעל פה ובכתב
(production ) באופן

מאורגן ומתוכנן על 
 נושא מוכר

  של והוקרה הכרה
 מותאמת גילספרות 

  הכרת הבדלים
בסיסיים בין אנגלית 

לבין השפה הראשונה 
 של התלמיד

 

פנים מול 
 פנים

 
שילוב  .4

שיעורים 
מקוונים 
להקניה, 

כיתה 
הפוכה, 

-ותרגול א
 סינכרוני

 
חיזוק  .5

תחושת 
המסוגלות 
והמכוונות 

ללמידת 
 I  :אנגלית
can… 

 

  אוצר
-מ מילים

Band I 
 

 תמיומנויו 
 שיח:

Speak Up 
 

 אפשר 
לתרגל 

מבחני מיצב 
מן העבר 
לבדיקה 

עצמית של 
 מיומנויות 

 
 

 חדש!
קורס  

דיגיטלי 
ללמידה 
 עצמאית

 

ספרי לימוד  •
מאושרים ע"פ 

תכנית 
 הלימודים

 
שירים וקטעי  •

 וידאו קצרים 
 

• Learn in 
Tune 

 
מבחר חומרי  •

הוראה באתר 
English 

From Home 
 

שיעורים  •
מצולמים 

 ליסודי
 

הוראה  חומרי •
 בפורטל יסודי

 
מאגר משימות  •

ללמידה 
 ולהערכה

 

 יחידות הוראה 

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

 
 

 

 

 אופנויות השפה: דגם ליישום 4שילוב 
 

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://meyda.education.gov.il/files/Mazkirut_Pedagogit/English/curriculum2020Elementary.pdf
https://meyda.education.gov.il/files/Mazkirut_Pedagogit/English/curriculum2020Elementary.pdf
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1mCbRIPCUrpJa66QkvYVShB9ZOCACVsYcGvCFA_qfd2k/edit?usp=sharing
https://sites.google.com/view/speakup1
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://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://pop.education.gov.il/tchumey_daat/english/yesodi/english-pedagogy/dig-into-digital/#pos_376170
https://pop.education.gov.il/tchumey_daat/english/yesodi/english-pedagogy/dig-into-digital/#pos_376170
https://pop.education.gov.il/tchumey_daat/english/yesodi/english-pedagogy/dig-into-digital/#pos_376170
https://pop.education.gov.il/tchumey_daat/english/yesodi/english-pedagogy/dig-into-digital/#pos_376170
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/1y8VIdiThphXxJwmoDPTSRXu-7hc17udv39cHMOb0gh0/edit
https://docs.google.com/document/d/1y8VIdiThphXxJwmoDPTSRXu-7hc17udv39cHMOb0gh0/edit
https://docs.google.com/document/d/1y8VIdiThphXxJwmoDPTSRXu-7hc17udv39cHMOb0gh0/edit
https://pop.education.gov.il/tchumey_daat/english/yesodi/five-minute-english/
https://pop.education.gov.il/tchumey_daat/english/yesodi/five-minute-english/
https://pop.education.gov.il/tchumey_daat/english/yesodi/five-minute-english/
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://pop.education.gov.il/tchumey_daat/english/yesodi/study_topics/
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 דגם למערכת שבועית אנגלית היברידית 
 
 אופנויות השפה באנגלית 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 
שבועית  ביקורת

 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 
וכתבו  בנושא

 ….על

כתבו מאמר דעה    
על הנושא השבועי 

ושילחו למורה 
 למשוב )ציון(

 

 

 

 

 

 

 

 
 ניתן ליצור איתי קשר

  
Tzionale@education.gov.il 

mailto:Tzionale@education.gov.il

