השנה החדשה ב -י ָא  -תּשפּ״א 2021—2020 /
* כל השעות הן לפי שעון ישראל
* כל הקורסים )למעט הקורס פנים-אל-פנים( יתקיימו בזום
* הקורסים יחלו בשבוע של ה 11 -באוקטובר  2020ויסתיימו בשבוע של
ה 13 -ביוני 2021

שם השיעור
מתחילים
שנה שניה
שנה שלישית  /רביעית
שנה שלישית  /רביעית
שנה שלישית  /רביעית
ספרות
ספרות
שיחה
שיחה
פענוח כתבי-יד
עיתונות ייִדיש

יום
ראשון
ראשון
רביעי
שני
ראשון
ראשון
רביעי
שני
רביעי
שלישי
שלישי

שעה
13:30 - 12:00
20:45 - 19:15
10:30 - 9:00
13:45 - 12:15
19:00 - 17:30
11:30 - 10:00
19:30 - 18:00
22:00 - 20:30
12:15 - 10:45
15:15 - 13:45
20:45 - 19:15

עלות קורס שנתי היא  1200ש״ח .עלות סמסטר יחיד היא  650ש״ח.
תינתן הנחה בשיעור  100ש״ח לכל קורס נוסף החל מהקורס השני.
תינתן הנחה בשיעור  100ש"ח למי שיביא לרישומו של תלמיד חדש שלא למד בעבר ב -יאָ.
ניתן לשלם במזומן ,בהעברה בנקאית או באמצעות אפליקציית ביט.

קורסים חדשים וייחודיים
* פּנים־אל־פּנים :בתל־אביב )רח׳ הציונות( ,דו-שבועי 3.5 ,שעות.
המחצית הראשונה של כל מפגש תוקדש לספרות והמחצית השניה תוקדש לשיחה .בין שני החלקים תהיה
הפסקה בת  30דקות.
הקורס מתאים לתלמידים בעלי יכולת גבוהה ביידיש.
עלות הקורס היא  1300ש״ח.
הקורס מוגבל ל 10 -משתתפים.
המפגש הראשון יתקיים ביום ה' ,ה ,15.10.2020 -בשעות .17:00 - 13:30
* קורס כתיבה 10 :מפגשים בפורמט דו-שבועי בזום ,שעתיים.
הקורס מיועד לדוברי יידישהמעוניינים לשפר את יכולת הכתיבה שלהם ביידיש מסיבות שונות )אקדמיות,
מקצועיות או פשוט לשם הנאה(
עלות הקורס היא  700ש״ח.
מועד המפגשים יתואם בהמשך עם הנרשמים
* סדרת סמינרים ספרותיים חודשיים :באמצעות זום 4 ,שעות כולל הפסקה.
כל סמינר יוקדש לנושא מסוים או סופר מסוים.
עלות כל סמינר  200ש״ח.
מועדי הסמינרים והנושאים יפורסמו בקרוב.
הסמינר הראשון יעסוק ברשימות המסע של ה .לייוויק מביקורו הראשון במדינת-ישראל ויתקיים
ביום ד' ה 23.9.2020 -בשעות .21:00 - 17:00

* לפרטים נוספים ניתן לפנות לד"ר מרים טרין
בנייד 052-6777546
בדואר אלקטרוני miriam.trinh@gmail.com

