
 

                    

                                         הקתדרה העממית רחובות ע"ש לאה טנא
תשע"ה -מכללת שפות                                         

 26.10.14 -יחלו ב לימודי השפות
איטלקית סימונה עמרני                                  

 11:15', ד יום: מתחילים איטלקית

 באיטלקית ואוצר מילים, תחילת דיבור, לימוד קריאה וכתיבה.  ABCהכרת אותיות ה 

 הקורס מתנהל באיטלקית באווירה נעימה, נספר סיפורים ונשיר שירים, נכיר ונלמד תרבות ומנהגים איטלקיים.

  9:30', ד יום: )שנה ב'(מתקדמים איטלקית

  .מילות יחס ועוד בור, לימוד דקדוק: פעלים, זמנים,הרחבת אוצר המילים, חיזוק הדי

 .שירים ועוד ,הקורס מתנהל באיטלקית באווירה נעימה, תוך שיחות, קריאת סיפורים
 

 

אנגלית , רפי רייפןצרויה סימון, דינה צמרת                                                                 

 , שיחה, כתיבה וקריאה.ל"חוב טיולים בזמן נאותה תקשורת, מקצועי קידום, יומיומי שימוש

 רב וניסיון אם שפת בעלי מורים, קטנות בקבוצות למידה( רמה י"עפ ערב-בוקר לימודי) שונות לימוד ברמות אנגלית

 .בהתאם ושיבוץ רמה אבחון, בתחום

 |  19:15, יום ג', 11:15| אנגלית רמה בינונית: יום ב'  13:30אנגלית מתחילים: יום ג', 

 13:30, 9:30, יום ב', 1:30אנגלית מתקדמים: יום א', 
 

גרמנית  ולטר מרגוט                             

 19:00 ,'א יום :מתחילים גרמנית

 .מספר וקריאה סרטים ישולבו. ונימוסים הליכות, ומנהגים תרבות על ידע, דקדוק, מילים אוצר הקניית

                                                                                                                              19:00' ב יום :קפה כוס על גרמנית

 .ונימוסים  הליכות ,הגרמנית התרבות הכרת, סרטים, ספרים, גבוהה ברמה שיחה

 11:00 ,'ג יום :דוברי גרמניתגרמנית 

 .ונימוסים הליכות כולל הגרמנית ובתרבות בשפה, בדקדוק הידע את, המילים אוצר את ירחיב הקורס

 .ספרים מתוך וקריאה בגרמנית סרטים ישולבו בקורס

 19:00 ,'ד יום :מתקדמים גרמנית

 .מספר וקריאה סרטים ישולבו. ונימוסים הליכות, ומנהגים תרבות על ידע, דקדוק, מילים אוצר הקניית
 

 

יוונית ליאון סיאם                             _        

 יוון לא הייתה מעולם כל כך קרובה ללב הישראלים כמו בשנים האחרונות. רבים אוהבים את המוסיקה, השמחה, 

 נפתחת האפשרות לקרב את השפה.לטייל באיים ולבקר בעתיקות אתונה. כעת 

  13:55מתחילים: יום ד', יוונית 

היכרות עם הא' ב', לימוד מילים בסיסיות ותרגול קריאה, בנית משפטים פשוטים ומורכבים וניהול דיאלוגים. בשיעורים 

שירים מיוונית המורה שוזר סיפורים על התרבות והחברה היוונית, מוסיקה, קולינריה, גיאוגרפיה ושילוב של תרגום 

 לעברית.

 19:30מתקדמים: יום ד', יוונית 

השלמת קבוצות הפעלים הפעילים ודגש על הזמנים של הפעלים הסבילים. דיאלוגים מתקדמים ובמקביל התקדמות 

(. בחלק מהשעורים ישולבו סרטונים גיאוגרפיים,  222לפי הספר בשאיפה לתחילת המהדורה המתקדמת שלו )

 כן מערכונים קצרים ביוונית. -יים. כמוקולינריים ומוסיקל

 .השיעור מתנהל בשפה היוונית בלבד
 

יידיש מיכאל ליינוונד                                        
  11:30', ה יום: מתחילים יידיש

רבים מיהודי אירופה במשך כאלף שנים: שפה עשירה ועסיסית, ובה אלפי ביטויים יידיש היא השפה שבה דברו 

 להחיות את השפה זה לזכור תרבות שכמעט נעלמה. ופתגמים.

 נלמד את השפה באמצעות עקרונות דיבור, קריאה, פולקלור ושילוב יצירות ספרות קלות ביידיש. 



ספרדית רנטריה אלברטו                                                  

 .ההיספניות המדינות כל של והתרבותית התקשורתית האינטראקציה הכרת

 . וכתיבה קריאה, הבנה, דיבור :העיקריות מיומנויותה פיתוח התקשורת ומיקוד בארבעת על מבוססת התכנית

 .ושירים במשחקים תלווה ההוראה

 11:15 ,'ביום  :מתחילים ספרדית

  של טקסטים והבנת פשוטים במשפטים ודיבור קריאה ,כתיבה. בסיסית לתקשורת מילים אוצר הקנית

 .ספרונים ירחונים, עיתונים: דפוס דברי

 1:30יום ב',  / 1:30 ,'יום ה :שנה ב' ספרדית

 .וכלליים אישיים בנושאים פשוטים טקסטים כתיבת. אקטואליה ובענייני יום יום בנושאי שיחה ,המילים אוצר הרחבת

 . יום יום חיי של בנושאים ספרדית דוברי עם לשוחח ויכולת וטלוויזיה רדיו תכניות של בסיסית הבנה

 13:30 ,'ב יום מתקדמים: ספרדית

 לחות בעיניני יום יום ואירועים וקצת פוליטיקה... למידת דיקדוק ברמת מתקדמים, כתיבת   עוברים לשיחות קו

 טקסטים ורכישת מיומנות בהצגת נושאים אקטואלים לפני קבוצת אנשים.
 

ערבית מדוברת רמות מנשה                    
 11:30 ',ב יום: מתחילים ערבית

, יומיומיים ביטויים( שמחות, אבל, פרידות, אורח פני קבלת) שונות בנסיבות בסיסיות ברכות נלמד הדרך בראשית

  משפטים להרכיב נלמד בודדות ממילים. ועוד במסעדה ביקור, בשוק קניות, חתונה, קפה שתיית ומנהגי מסורת

 .בסיסית ברמה שיחה לניהול עד יותר ארוכים משפטים ובהמשך קצרים

 19:30 ',ג יום: שנה ב' ערבית

בקורס זה נרחיב את הידע באוצר מילים, בנטיית הפעלים ונשפר את היכולת להרכיב משפטים מורכבים וקטעי שיחה 

 ארוכים. נתוודע לברכות נוספות ולביטויים המיוחדים לשפה הערבית. נתוודע לסיפורים קצרים ואגדות.

 11:00 ',ג יום: מתקדמים ערבית

 .שונים בנושאים שוטף באופן קלה שיחה וניהול והביטויים הברכות, הפתגמים, המילים אוצר הרחבת

 .והקוראן המסגד כמו לאסלאם הקשורים בנושאים העשרה. הפעלים ונטיית היחס במילות נכון שימוש על דגש שימת

צרפתית בריג'יט גרונפלד                           
 9:00', ד יום: מתקדמים צרפתית|  10:55', ד יום: מתחילים צרפתית

 .הרחב העולם עם מגע יצירת המאפשרת, יבשות 4-ב מדוברת, בינלאומית תרבות שפת היא הצרפתית

 הלשון לימוד, צרפת תרבות הכרת, בכתב להבעה מיומנות רכישת, פה בעל התבטאות כושר פיתוח: הלימוד מטרת

 .ואקטואליה מגוונים בנושאים מוכר לא טקסט והבנת
 

רוסית       ריינגברץ עדה                    

       השפה הרוסית שייכת למשפחת השפות הסלאביות וכמעט חצי מיליארד איש בעולם דוברים אותה. 

  מיליון אנשים, ולכן היא חשובה לתקשורת עם אנשים בישראל ובעולם. 2.2בישראל שפה זאת מדוברת ע"י 

 13:55 ,'א יום רוסית מתחילים:

ברוסית בנושאים מגוונים. בין היתר נלמד גם פתגמים קלאסיים, ביטויים, נלמד לקרוא, לכתוב להבין, לדבר ולתקשר 

 סלנג ושירים הקשורים לנושא השיעור.

  11:30 ,'א יום ם:תקדמירוסית מ

 רוסיה להווי הלומדים לחיזוק קירבת בחגי רוסיה העוסקים תכנים ולימוד לשון תרגילי מגוון, המילים אוצר הרחבת

 .ותרבותה

 
 

 לקורס ₪  0543ש"א כל שיעור, במחיר  2, אחת לשבוע, לא כולל חופשות החגים מתקיימיםמפגשים,  03קורסי השפות ב

  )לוח חופשות ניתן לקבל במשרדי הקתדרה(תשלומים ללא ריבית.   03 -ב

  2כל קורסי השפות יתקיימו במכללה העירונית רחובות, רח' גיבורי ישראל. 

 קורס.הריך המדויק של פתיחת באחריות הנרשם לברר את התא  

        ט.ל.ח  דרוש מינימום לפתיחת הקורס              לשינויים שמורה  כפוף לתקנון 
  

  01-9390390לפרטים והרשמה: משרדי הקתדרה  


