יולי 2018
תלמידים יקרים,
ברוכים הבאים לאולפן הקיץ !2018
אנחנו שמחים מאוד שבאתם ללמוד אצלנו עברית ומקווים שתיהנו מהלימודים.
הינה כמה פרטים חשובים:
הלימודים באולפן יתחילו ביום חמישי  26.7.18בשעה  .8:30ביום זה עליכם לבוא מוקדם יותר כדי
לראות באיזו כיתה אתם לומדים .רשימות הכיתות יהיו תלויות על לוחות המודעות בכניסה לבניין בויאר
(בית הספר לתלמידים מחו"ל ע"ש רוטברג קומה  )3וליד מזכירות היחידה להוראת העברית בקומה  .4על
אותם לוחות יהיו כתובים גם שמות הבניינים ומספרי החדרים של הכיתות השונות.
תלמיד ששמו לא נמצא ברשימות לא יוכל להתחיל את הלימודים באולפן בלי מכתב מהיחידה להוראת
עברית .על התלמיד קודם להסדיר את התשלומים (בניין בויאר ,קומה  ,)5ואז לקבל מכתב הפניה
מהיחידה להוראת עברית (בניין בויאר ,קומה .)4
לוח זמנים אולפן קיץ

ימי לימודים

Class Hours

הפסקות Breaks -

ראשון -חמישי

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

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

שישי
( 27ביולי 14 ,בספטמבר)

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

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

לכל כיתה תהיה גם פעילות אחת אחר הצהריים במהלך האולפן .המורים יודיעו לסטודנטים מתי היאתתקיים.

תאריכים חשובים:
 22באוגוסט

אין לימודים – עיד אל אדחא

 11-9בספטמבר

אין לימודים  -ראש השנה

 16בספטמבר

בחינת רמה

 17בספטמבר

יום אחרון לפינוי המעונות

ספרי לימוד
ביום הראשון של האולפן יודיעו לכם המורים אילו ספרי לימוד לקנות .אנא הביאו איתכם כסף לקניית הספרים
ביום זה.
הספרים וחומרי הלימוד לא כלולים בשכר הלימוד של האולפן.
אנו ממליצים לא לכתוב בספרים בימים הראשונים של האולפן כדי שאפשר יהיה להחליף אותם אם
יהיה צורך.
חלוקת הציון

א' Aleph
35%
Level Exam

15%
Quizzes

5%
Oral Expression

ב 'Bet

15%
Homework

5%
Listening
comprehension

10%
Attendance

15%
MidTerm
Exam

ג' Gimel
35%
Level Exam

10 %
Project

35%
Level Exam

15%
*Elective

15%
Quizzes

5%

10%
Homework

Listening
comprehension

10%
Attendance

15%
Mid-Term
Exam

דDalet -
10%
Quizzes

10%
Homework

5%
Listening
comprehension

10%
Attendance

15%
Mid-Term Exam

ה -ו Heh–Vav
35%
Level
Exam

15%
*Elective

15%
Quizzes

10%
Homework

10%
Attendance

15%
Mid-Term Exam

* קורסי בחירה ( )Electiveרמות :ד' ,ה' ,ו':
סטודנטים ברמות ד – ו' לומדים במהלך האולפן גם קורס טקסטים לבחירה .הציונים בקורס זה הם
חלק מהציון הסופי של האולפן.
נוכחות:
* הנוכחות באולפן היא חובה.
* הסטודנטים נדרשים להגיע בזמן לכל השיעורים.
* הסטודנטים נדרשים למלא את כל המטלות :שיעורי בית ,בחנים ומבחנים
* תלמיד שייעדר מהכיתה יותר מ 10%-מהשיעורים – ציון הכיתה שלו ייפגע.
* תלמיד שייעדר  30%מהשיעורים או יותר – לא יורשה לגשת לבחינת הרמה ולא יקבל ציון מורה על
הקורס.

רמות עברית:
כדי לעבור מרמה אחת לרמה הבאה יש להשיג את ציון המינימום המתאים בבחינת הרמה:
רמות א'-ד' ,65 :רמה ה' ,70 :רמה ו' (פטור)75 :
שאלות ובקשות:
בנושאים אקדמיים ,אתם יכולים לפנות אל המורה שלכם ,אל רכזת הרמה שלכם ,או אם יש צורך ,אל
מנהלת האולפן.
בשאלות אדמיניסטרטיביות אפשר לפנות למזכירות האולפן ביחידה לעברית ,בחדרים 434 ,447-444
בבניין בויאר .טלפונים,02-5882603 :

02-5882352

שעות העבודה במשרד :בימים ראשון – חמישי15:30 - 8:30 :
• אילת אלקנה בן אהרון – מנהלת אולפן הקיץ ,חדר  ,438דוא"לeilat.elkana@mail.huji.ac.il :
• אורית טוויג  -מנהלת אדמיניסטרטיבית ,היחידה לעברית ,חדר 447
• צוקי שי – מנהל אקדמי ,היחידה לעברית ,חדר 433

אנחנו מאחלים לכם קיץ מהנה והצלחה בלימודי העברית!

אילת אלקנה בן אהרון
מנהלת אולפן הקיץ
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אורית טוויג
מנהלת אדמיניסטרטיבית היחידה לעברית

