
 

 

 

 

 
!ה מנצחתבשיט"בקמפוס" לימודי עברית   

 

 :אצלנו "הקמפוס"יתרונות לימודי עברית 
 

 מגוון תכנים בהתאמה אישית. 
 שיטת לימוד מוכחת. 
 לימוד בקבוצות קטנות עם מורה דובר השפה הנלמדת. 
 בלבד לימוד בשפה המדוברת. 
 לימוד דיבור, קריאה וכתיבה. 

 

 :עזרי הלימוד
 

  מבחנים לדוגמהלהשלמת הקורס הנלמד "הקמפוס"מנוי חופשי לאתר/. 
 ערכת מולטימדיה להשלמת חומרי הלימוד בקורס הנרכש. 
  הקמפוס"חומרי לימוד ותרגול אשר פותחו לפי השיטה המוכחת של". 

 

 :המיומנויות הבאותהקורסים למתחילים מתמקדים בעיקר בהקניית 
 

 רכישת אוצר מילים התחלתי 
 לימוד האלפבית, קריאה וכתיבה בסיסיים 
 הכרת ביטויים בשפה והרחבת אוצר המילים 
 כללים דקדוקיים ותחביריים 
 הבנת משפט, הטיות שם ופועל 
 ניהול שיחות בסיסיות בשפה העברית 
  קריאה ברמת בסיס, קריאת טקסטים בעברית מיומנותרכישת 

 
הקורסים למתקדמים מיועדים לאנשים בעלי ידע קודם בעברית המעוניינים לחזק וללטש את 
יסודות השפה. במהלכם מעמיקים התלמידים בלימוד השפה; הן מבחינת אוצר המילים, והן 

 .מבחינת יכולת ניהול השיחה, הקריאה והכתיבה

 

 אופי הלימודים
 

שכבות הגיל. שיעורי לימוד עברית מתקיימים בכיתות לימודי עברית פונים לכלל האוכלוסייה ולכל 
, המוסמכים באופן פרונטאלי ומתוקשב/מקוונן בקבוצה והם מועברים על ידי מורים מקצועיים

להוראת הלשון העברית. לימוד זה מאפשר לכל משתתף להתקדם בקצב האישי שלו. במהלך 
ם לתרגל בכיתה ומחוצה לה. הלימודים נחשפים המשתתפים לטקסטים שונים שאותם הם נדרשי

 .בנוסף, לומדים לקרוא, לכתוב ולדבר, באמצעות משימות ותרגולים שונים
 
 

 
 



 

 

 

                                                                                                                                                       

 : תנאי רישום

 לימודים עפ"י רמות "הקמפוס"

 עלות כוללת מעבר דרישות "הקמפוס"     

 רמה לימודי הקמפוס רמה
ציון מבחן 
 בעברית

רמות  3
 יחדיו

 +70 ד' מתחילים 1

 +70 ה' םבינוניי 2 ₪ 3000

 +70 ו' מתקדמים 3

 + מתקבל65 פטור מתקדמים פלוס 4
 

 

 __________________.לתאריך :רישום הינו עד 

 : יום  ____________ הקורסים יפתח בתאריך.___________________ 

 :יעודכן בהמשך מקום הקורס 

 :יתכנו שינויים( ראשוןימי ב, 20:00עד  17:00  שעות הלימודים(. 

  :(____________חודשים )תאריך סיום משוער  3אורך מסלול. 

  : מחזור._______________ 

 : תשלומים(. 6כרטיס אשראי )עד וצ'קים  ,מזומן  תנאי תשלום 

  :3500מחיר הקורס  ₪ 

  חובה לפני בדיקת זכאות₪  350דמי רישום ,. 

 :על המשך לימודים במוסד אחר(. תמציינים : אין לנו אחריו)+ ,  18גילאי  תנאי קבלה 

 : מכלל השעורים . 80% חובת נוכחות 

  70קבלת גיליון ציון רף בחינה של הקמפוס , עובר בציון.+ 

 או כניסה לכול  מעברהעברית או כדומה ומתחייב על מעבר בחינת  סמציינים כי אין הקמפו

 !בלבד םהאישיי ותנאי קבלתו, כול תלמיד/ה  המשך כל שהוא מוסד

  20פתיחת הקורס מותנת במס' הנרשמים של. + 

 רישום לקבוצה אינו מקנה קבלה אוטומטית לקורס וזאת עפ"י תנאי רף כניסה ומס' המקומות 
 .כול נתון של ימי הלימוד ושעות או מיקום נתונים לשינויים עפ"י החלטות הקמפוס

 

  050-9393274או פל :   077-205-7001לפרטיים: 

 נשמח לראותם 


