דיוואן  -המרכז ללימודי שפה ותרבות ערבית
 הלימודים במכללת לוינסקי בתל אביב. תחבורה וחניה נוחה. לימוד ערבית מדוברת ,כולל קריאה וכתיבה. לימוד ערבית בקבוצות קטנות עם צוות המורים הטוב בארץ. צוות מורים ומורות מגוון מהגליל ,מוואדי עארה ומהמרכז. בכל שיעור תפגשו מספר מורים ומורות. -שילוב בין לימוד בקבוצה ולימוד בתוכנית דיוואן באינטרנט !!

סמסטר ראשון 2017
מבחר קורסי בוקר וערב ,מדי יום .קבוצות מתחילים ומתקדמים עם הצוות
הנפלא של דיוואן .בכל שיעור תפגשו מספר מורים ומורות בקבוצות לימוד
ושיחה קטנות.

מתחילים
 )1מדי יום א' 20:30 - 18:00

התחלה ב  12/3סיום ב  2/7סה"כ  14מפגשים

 )2מדי יום שישי  13:00 - 10:30התחלה ב  28/4סיום ב  14/7סה"כ  12מפגשים

מתקדמים
בכל ימי השבוע בוקר  /ערב

התחלת הסמסטר ב 26/2

 14מפגשים

חדש בדיוואן
מילון דיוואן  -הטוב בארץ .במחשב ,בסלולרי ,עשיר ומקיף
תכנית אינטרנטית מלאה ללימוד ותרגול ערבית בבית ,במחשב ,בסלולרי

להרשמה לקורסי הערבית של דיוואן ולהסדרי תשלום
תהליך הרישום קל ונוח מאוד .אפשר לשלם בכרטיסי אשראי.
לפרטים ולהרשמה לקורסים צרו קשר עם אורלי 050 - 9360271:
orly@diwaan.co.il
חומרי הלימוד
ספרי הלימוד של דיוואן המלווים בקלטת /דיסק לשמיעה ושינון .תכניות טלוויזיה ,סרטים
ושירים .חומרי הלימוד כתובים באותיות ערביות ובתעתיק .השנה נוסיף ונלמד מתוך
תכניות טלוויזיה אוטנטיות אשר עובדו במיוחד לחומרי לימוד .יתרון החומר הספציפי הזה
עצום .התוכניות מביאות את הסלנג העכשווי ביותר ומרגילות אתכם להקשיב ולהבין
תקשורת.

מה מיוחד אצלנו?
ראשית ,היצירתיות והגמישות .דיואן הוא מקום שבו חלומות מתגשמים .של מי? שלנו
ושלכם .לנו אכפת יותר ואנו מאמינים בכם .אנו מאמינים שאתם יכולים לדבר נכון ובאופן
שוטף וחופשי .אנו פועלים בין כתלי מכללת לוינסקי בצפון תל אביב .מתקני המכללה

עומדים לרשותכם בנוסף למגרשי החניה בחינם .קווי האוטובוס אל המכללה נוחים מאוד.
אווירת הלימודים נעימה וחברית ,תמיד תמצאו פינג'אן קפה (או תה) .הקפה עלינו.
בדיוואן תכירו את מנהגי החברה ,את סיפורי האירוסין והנישואין ,את השירים הכי
חדשים ואת הרכילות החמה .תבינו את מבנה השפה ותתרגלו דיבור ושיחה .תלמדו
"להסתדר" ולהעביר נכון כל מסר .תלמדו לבטא נכון ולהשתמש במימיקה המתאימה.

בצוות ההוראה של דיוואן תפגשו השנה את:
עמוס  ,היבה ,איזאר ,ריהאם ורנא.
זהו צוות הלימוד הטוב בעולם .באחריות!

אם תשאלו:
אם תשאלו את תלמידינו הוותיקים למה דווקא דיוואן ,התשובה כנראה תהיה :יש המון
סיבות ( האווירה ,הצוות ,חומרי הלימוד ,הגמישות וההוגנות ,חומרי הלימוד ,התרבות
ועוד .אבל הסיבה המרכזית תהיה  :כי עמוס וצוות דיוואן יודעים כיצד לגרום לכם להפוך
לדוברי ערבית .בדיוואן אנחנו מעשירים אתכם בתרבות ,ספרות ,שירים ,פתגמים
ומנהגים.

המלצה של תלמיד :
הי עמוס!
בשבוע שעבר טיילתי בירדן ,נדדנו בוואדיות שלושה ימים ולאחר מכן נסענו ליומיים
לעמאן .לחברים שאיתי לא סיפרתי שאני לומד ערבית ובאופן כללי לא היו לי ציפיות

גבוהות מידי מעצמי .כאשר נפגשנו בפעם הראשונה באנשים החלטתי לנסות ולקשקש
והרי זה פלא -פתחתי את הפה והנה אני מדבר ערבית .בתוך כמה שעות הדיבור נעשה לי
לטבעי מאוד ומבלי לשים לב הפכתי לדובר של הקבוצה .מלבד לקלות שבה הסתדרנו
(והתמקחנו) בכל מקום ,דרך הדיבור הטיול שלנו נעשה לחוויה של היכרות עם התרבות
והאזרחים (הבדואים -ירדנים והפלשתינאים) בירדן .הופתעתי מעד כמה הביטויים והמילים
המופיעים בחוברות הלימוד שלנו נשמעו אחת לאחת בתוך השיחות ,לפעמים הרגשתי ממש
כמו אחת מהדמויות בחוברת (שו ? מיש שאיפנא?) .הידע שרכשתי עד כה בהחלט עמד
במבחן מול דוברי ערבית בלבד .בקיצור ,תודה  -דותן הלוי ,כוכב יאיר.

טיולים ואירועים:
ב  19/4נצא לרבת עמון לארבעה ימים של חוויה נפלאה.

חדש  -שילוב בין לימוד בקבוצה קטנה עם לימוד ותרגול עצמי
היכנסו לאתר החדש והתחילו ללמוד באינטרנט בכל מקום ובכל שעה.

www.diwaan.co.il

שם קבוצת דיוואן בפייסבוק
לימוד ערבית מדוברת דיוואן

מילון דיוואן
מילון מודפס  +מילון אינטרנטי .מקיף ,נוח ,כולל חיפוש בערבית ,בתעתיק
וכמון בעברית
הרבה הרבה יותר מכל מילון אחר!!

