
 
 

 

 אנגלית עסקית" "הקורס סילבוס 
 מורה: אלדד כהן

 
 מטרת הקורס: 

מטרות הקורס היא להקנות לסטודנטים כלים להתמודדות טובה יותר עם אנגלית בעולם העסקי.  הקורס שם דגש על מיומנויות 

דיבור וכתיבה. כיום רוב ההתנהלות מול גורמים שונים בחו״ל מתבצעת באמצעות הדואר האלקטרוני ומכאן החשיבות של מתן 

ם לקוחות, השתתפות בכנסים ומתן הרצאות אשר מצריכים שליטה טובה דגש על כתיבה.  לכך מתלוות פגישות עסקיות ע

 בשפה האנגלית. 

 

 

 

 נושאי הלימוד מספר מפגש 

 . הצגה עצמית באנגלית 1
 

 Parts of Speech, To Beדקדוק: 
 תרגול כתיבה כתיבה:

 : נתרגל ביחד את האופן שבו יש לבטא מילים הקשורות לעולם העסקיתרגול קבוצתי

כתיבת קורות חיים  . 2
 באנגלית 

 Present Simple & Present Progressiveדקדוק: 
בשיעור זה נתרגם את קורות החיים שלכם מעברית לאנגלית וניתן דגשים על כתיבת  כתיבה:  

 קורות חיים באנגלית 
 : בחינת קורות החיים אחד של השנייה ומתן הארות לשיפור תרגול קבוצתי

 . כתיבת מיילים באנגלית 3
 

 Articles, Prepositionsדקדוק: 
 רשמיים ופחות רשמיים.  – בשיעור זה נלמד ונתרגל כיצד לכתוב מיילים שונים באנגלית  כתיבה:  

. פגישה עסקית  4
 באנגלית 

 

 Past Simple & Past Progressiveדקדוק: 
 כתיבת מייל שבו נקבע פגישה עסקית כתיבה: 

קבוצתי כיצד  תרגול  נלמד  זה  נבצע סימולציות של  : בשיעור  פגישה עסקית באנגלית.  לנהל 
 פגישות עסקיות. 

. ניהול משא ומתן  5
 באנגלית 

 

 Present Perfect דקדוק:
 כתיבת מייל שבו ננהל משא ומתן עם הצד השניכתיבה: 

: בשיעור זה נלמד כיצד לנהל משא ומתן באנגלית. נלמד אוצר מילים חיוני לניהול  תרגול קבוצתי
 ונבצע סימולציה של משא ומתן באנגלית. משא ומתן 

 . ראיון עבודה6
 

 Present Perfect Progressive / Past Perfectדקדוק: 
 כתיבת מייל שבו נודה לצד השני על מתן ההזדמנות לראיין אותנו. כתיבה:

 בשיעור זה נתרגל שיחות המדמות ראיון עבודה באנגלית. תרגול קבוצתי: 

 . מינגלינג וסמול טוק 7
 

 Future Simple, Future Progressiveדקדוק: 
 כתיבת מייל שמציע לבוס יום כיף לעובדיםכתיבה: 

הדגש יהיה על שיחות קלילות החיוניות   –בשיעור זה נתרגל סמול טוק באנגלית  תרגול קבוצתי:   
 ליצירת מערכת יחסים עסקית. 

 המדיה החברתית  8.
 Conditional 1,2דקדוק: 
 כתיבת תגובות בפלטורמות במדיה החברתית כתיבה: 

 בשיעור זה נתרגל הצגה עצמית בוידאו במדיה החברתית תרגול קבוצתי:  

.9 Linkedin 

 Conditional 3דקדוק: 
 Linkedinכתיבת פרופיל  כתיבה: 

קבוצתי:    התרגול  פרופיל  את  נבחן  זה  משוב    Linkedinבשיעור  ונתן  המשתתפים  כל  של 
 קבוצתי

 וסיוםסיכום  10.

 Modalsדקדוק: 
 בשיעור זה נכתוב חיבור על החוויה שלנו בקורס אנגלית עסקית.  כתיבה:

ניהול משא ומתן באנגלית וסגירת    תרגול קבוצתי: בשיעור זה נתרגל ראיון עבודה באנגלית, 
 עסקה באנגלית. 


