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Rothberg International School  ביה"ס לתלמידים מחו"ל ע"ש רוטברג        

The Division of Hebrew Language Instruction  יחידה להוראת עבריתה 
 

2017אוגוסט             

 ,תלמידים יקרים

 

 !2017לאולפן הקיץ  ברוכים הבאים

 מקווים שתיהנו מהלימודים. אנחנו שמחים מאוד שבאתם ללמוד אצלנו עברית ו

 הנה כמה פרטים חשובים:

ביום זה כדאי לבוא מוקדם יותר כדי לראות  8:30. בשעה 8.8.17שלישי יתחילו ביום באולפן הלימודים 

(בית  ת המודעות  בכניסה לבניין בויאריהיו תלויות על לוחו רשימות הכיתותבאיזו כיתה אתם לומדים. 

לוחות אותם . על 4בקומה  וליד מזכירות היחידה להוראת העברית הספר לתלמידים מחו"ל ע"ש רוטברג)

 ומספרי החדרים שבהם ילמדו הכיתות השונות. יתפרסמו גם שמות הבניינים

תלמיד ששמו לא נמצא ברשימות לא יוכל להתחיל את הלימודים באולפן בלי מכתב הפניה מהיחידה 

, ואז לקבל מכתב הפניה )5(בניין בויאר, קומה להוראת עברית. על התלמיד קודם להסדיר את התשלומים 

 ).4 מהיחידה להוראת עברית  (בניין בויאר, קומה

 

   לוח זמנים אולפן קיץ 
 

 ימי לימודים Class Hours הפסקות

10:30-10:00 
12:15-12:00 

10:00-8:30 
12:00-10:30 
13:20-12:15 

 חמישי -ראשון

10:30-10:00 
12:15-12:00 

10:00-8:30 
12:00-10:30 
13:20-12:15 

 15באוגוסט,  11(שישי 
 )בספטמבר

 
 היא סטודנטים מתייודיעו לאחר הצהריים במהלך האולפן. המורים  תהיה גם פעילות אחתכל כיתה ל-

 .תקייםת

 תאריכים חשובים:

 אין לימודים באוגוסט 31

 ראש השנהחופשת  בספטמבר 20-21

 / כיתהינת רמהבח בספטמבר 27

 יום אחרון לפינוי המעונות בספטמבר 27

 

 

 
 

 פרי לימודס
 

תה ביום הראשון ילכ יא אותםעל פי הרשימה למטה ולהב מראש לקנות את ספרי הלימוד עליכם 

 בחנות הספרים "אקדמון " בקמפוס.לקנות אפשר מודים. את הספרים ילל

 



 

 ברמות מסוימות יתבקשו התלמידים לקנות חוברות נוספות.

 

 

 

 רמה א' מתחילים

 . טישלר, ע. ירדן)עברית? זה אלף בית! (ג

 

 ם וכל תלמידי רמה א' בתוכנית סדארהמתקדמי א'רמה 

 (ש. חייט, ש. ישראלי, ה. קובלינר) חלק אעברית מן ההתחלה 

  ב'רמה 

 (ש. חייט, ש. ישראלי, ה. קובלינר) ב'חלק  –עברית מן ההתחלה 

 רמה ג'

 )דליה רוט וגוני טישלר( קריאת ביניים/עברית לרמת הביניים  
 )גוני טישלר( לרמת הביניים  פועל יוצא/הפועל               

 רמה ד'

 )גלי הומינר וצקי שי( בין השורות / עברית לרמת המתקדמים
 )גלי הומינר וצוקי שי(הפועל בפעולה/ פועל לרמת המתקדמים              

 רמה ה'

 הודעה תבוא בהמשך

 
 רמה ו'

 הודעה תבוא בהמשך

אם  להחליף אותםיהיה  שאפשרשל האולפן כדי  בימים הראשוניםבספרים  לא לכתובאנו ממליצים 
  .יהיה צורך

 ספרים וחומרי הלימוד לא כלולים בשכר הלימוד של האולפן.ה

 

 חלוקת ציון 
 

Bet ב '        Aleph    א'  

15%  
Mid-
Term 
Exam 

10%   
Attendance   

5% 

Listening 
comprehension 

15% 
Homework 

15% 
Quizzes 

5 %  
Oral Expression 

35% 
Level Exam 

 

Gimel   ג'  

15%  
Mid-Term 
Exam 

10%   
Attendance   

5% 

Listening 
comprehension 

10% 
Homework 

15% 
Quizzes 

10 %  
Project 

35% 
Level Exam 

 

Dalet  ד-  

15%  
Mid-Term Exam   

 

10%   
Attendance 

5% 

Listening 
comprehension 

10% 
Homework 

10% 
Quizzes   

15% 
Elective* 

35% 
Level Exam 
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Heh–Vav  ו -ה  

15%  
Mid-Term Exam   

 

10%   
Attendance 

10% 
Homework 

15% 
Quizzes   

15% 
Elective* 

35% 
Level 
Exam 

 

 ד', ה', ו': רמות: בחירה (טקסטים)קורסי   *

הם  זה. הציונים בקורס לבחירה קורס טקסטים ו' לומדים במהלך האולפן גם – ד סטודנטים ברמות 

 חלק מהציון הסופי של האולפן. 

 

  ת:נוכחו

 הנוכחות באולפן היא חובה.  *

 הסטודנטים נדרשים להגיע בזמן לכל השיעורים.* 

 מבחניםשיעורי בית, בחנים ו המטלות: הסטודנטים נדרשים למלא את כל* 

  .ייפגעציון הכיתה שלו  – מהשיעורים 10%-תלמיד שייעדר מהכיתה יותר מ* 

לגשת לבחינת הרמה ולא יקבל ציון מורה על לא יורשה  – מהשיעורים או יותר 30% שייעדרתלמיד * 

 הקורס.

 

 רמות עברית:

 בבחינת הרמה:המתאים מינימום הציון את לרמה הבאה יש להשיג מרמה אחת כדי לעבור 

 75,   רמה ו' (פטור): 70,   רמה ה': 65ד': -א' ותרמ

 

 

 :שאלות ובקשות

 , .האולפןמנהלת אל  אם יש צורך, אושלכם, הרמה  רכזתאל נושאים אקדמיים, אתם יכולים לפנות ב

 434, 447-444חדרים , בביחידה לעבריתבשאלות אדמיניסטרטיביות אפשר לפנות למזכירות האולפן 

 02-5882352    02-5882603, בבניין בויאר. טלפונים:

 15:30 - 8:30חמישי:  – ראשוןבימים  :משרדהעבודה בשעות 

 

 eilat.elkana@mail.huji.ac.ilדוא"ל:  ,438מנהלת אולפן הקיץ, חדר  –אילת אלקנה בן אהרון  •

 447מנהלת אדמיניסטרטיבית, היחידה לעברית, חדר  -טוויג  אורית •

 433נהל אקדמי, היחידה לעברית, חדר מ –צוקי שי  •

 

 !והצלחה בלימודי העבריתמהנה  אנחנו מאחלים לכם קיץ

 

 

                                                  אורית טוויג       אילת אלקנה בן אהרון
  

              לעברית היחידה תיאדמיניסטרטיב מנהלת      אולפן הקיץ מנהלת
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