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 מה המשמעות של  איסול?
" הוא ראשי התיבות של "אנגלית לדוברי שפות אחרות". זו שיטה ללימוד אנגלית לתלמידים הביטוי "איסול

היא להעלות    JDS-הנמצאים בבית ספר דובר אנגלית אבל שפתם הראשונה אינה אנגלית. המטרה של האיסול ב
 מקצועות הלימוד. לאת המיומנות באנגלית כך שהתלמידים יצליחו מבחינה אקדמית בכל

 
 

 דע אם ילדי מתאים ללימודי איסול? איך נקבעת רמת לימודי האיסול?איך א
עם הגעתכם לבית הספר, ילדכם יפגוש את המורה המוסמכת ללימודי איסול ויינתן לו מבחן הערכה הנקרא  

WIDA MODEL  מבוסס על מודל להערכת רמת הידע באנגלית( מבחן זה בוחן את רמת המוכנות באנגלית(
 6-זה הציון הנמוך ביותר ו 1: כאשר 1-6 -ציונים מ השונים. הציון במבחן זה ניתן לפי סקלה שלבמקצועות הלימוד 

 הגבוה ביותר. 

 
נחשבים לתלמידים בקיאים מאוד באנגלית. מורת האיסול תשתמש במבחן  6-ו 5תלמידים אשר מקבלים ציון של 

דיכם ועל מנת להחליט מהי התמיכה ההערכה על מנת לבנות תוכנית לימודים מותאמת אישית לצרכים של יל
 הנדרשת.

 
 ?JDS -מה המטרות של תוכנית האיסול ב

המטרה המרכזית היא לספק לתלמידים כלים על מנת שיוכלו להתמודד אקדמית עם רמת האנגלית בשיעורים 
בשיתוף עם  במקצועות השונים וזאת על ידי תרגול באנגלית דרך שמיעה, דיבור, קריאה וכתיבה. המחלקה לאיסול

הספר. הסתגלות לחיים בארה"ב ובבית הספר פועלים בנוסף על מנת להקל בכל הקשור למחלקת הייעוץ בבית 
האיסול מתייעצת באופן קבוע עם המורים המקצועיים על מנת להבטיח שתלמידי האיסול מצליחים מבחינה  תמור

 אקדמית.
 

 
 איך נראה שיעור איסול אופייני?

ו את כישורי השפה  שלהם בארבעת רובדי השפה: שמיעה, דיבור, קריאה וכתיבה. הם יעשו תלמידי האיסול יחדד
קריאת ספרים, עיתונים, מגזינים, כתבות וסיפורים קצרים. התלמידים ילמדו מיומנויות של  –זאת באמצעות 

כתיבה לצורך השוואה/עימות, כתיבה לצורך שכנוע, כתיבה על  –כתיבה הנדרשים להם במקצועות השונים למשל 
האיסול לומדים גם על ידי הקשבה לסיפורים ברדיו או  יותוצאה. תלמידמנת לדווח וכתיבה על מנת לתאר סיבה 

 . בנוסף, לומדים גם דרך דיבור באנגלית ומצגות בכיתה.הבטלוויזי
 

 
 

 האיסול?ד בשיעורי ולממהו משך הזמן בו ילדי צפוי ל
רוב תלמידי האיסול עוברים לשיעורי אנגלית רגילים לאחר שנה מהגעתם לבית הספר ואלו שמתקדמים מהר יותר 

תלמידים המרגישים שצריכים יותר זמן לתרגול ושיפור ליכולים להיכנס לכיתות הרגילות אף מוקדם יותר. 
גם לאחר השנה הראשונה. ההחלטה על המוכנות של התלמיד  האנגלית, קיימת אפשרות להישאר בכיתת האיסול

 נעשית על ידי מורת האיסול, בשיתוף ההורים, המורים המקצועיים ויועצת הלימודים.
 

 

 

 



 
 

 לאיזו תמיכה נוספת זכאי ילד המגיע מישראל בבית הספר?

, תלמידים במטרה לסייע לתלמידים שאינם דוברי אנגלית ברמת שפת אם, במהלך תקופת המעבר לארה"ב
באיסול זכאים להארכת זמן במטלות למשל מבחנים ובחנים בכל הקורסים באנגלית. בנוסף, תלמידי איסול 

 בשנתם הראשונה יכולים לקבל ציון של עובר/לא עובר במקום לקבל ציון ספציפי. 

במערכת בה מדובר בשעה פנויה  – study hall –בבית ספר יש אפשרות להירשם ל  וותיקיםלתלמידים חדשים 
ם לשעה כזו ש עם מורים ובנוסף הוא יכול להירשהתלמיד יכול לעשות שיעורי בית, ללמוד למבחנים, להיפג

 המתקיימת עם מורת האיסול ולהיעזר בה לטובת ביצוע מטלות במקצועות השונים. 

ויועצת הלימודים במטרה להשגיח מקרוב על  כל תלמיד בתוכנית האיסול יעבוד בצמוד מאוד עם מורת האיסול
אקדמי(. מורת האיסול עובדת ביחד עם המשפחות  -התלמיד ורווחתו בכלל הבחינות )החברתי, השתלבותי, לימודי
 ועם האחראית על הקשר למשפחות הישראליות בבית הספר.

 
 

 שונה מזו המוצעת בבתי הספר הציבוריים?  JDS-איך תוכנית האיסול ב
לעומת בתי הספר הציבוריים הוא היחס האישי לו זוכים  JDS -הגדול ביותר של תוכנית האיסול בהיתרון 

התלמידים אצלנו. מספר התלמידים בכיתת האיסול נשמר בכוונה קטן על מנת לאפשר יחס אישי ובניית תוכנית 
 לימודים מותאמת אישית לכל תלמיד באיסול.

מאוד פעיל  דוקים בין המורה לתלמיד ומורת האיסול לוקחת חלקתלמיד מאפשר יחסים ה-היחס הקטן של מורה
 בית הספר ובהצלחה אקדמית בקורסים השונים.בתמיכה התלמידים' בהתאקלמות ב

 בשונה מבתי הספר הציבוריים, התלמידים אצלנו לוקחים חלק בכלל הקורסים האקדמיים באנגלית ברמת הכיתה 
 )למעט שיעור האנגלית אותו לומדים במסגרת איסול(.

 בדומה לבתי הספר הציבוריים, מורת האיסול אצלנו היא מורה מוסמכת מטעם מדינת מרילנד ללימוד איסול.

 

 
 למי ניתן לפנות אם יש לי שאלות נוספות?

 rreiser@cesjds.org  –רבקה רייזר  –למורת האיסול 
  dhen@cesjds.org –דנה חן  –לאחראית הקשר למשפחות הישראליות 
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