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לעולים חדשים
במרכז הקהילתי

כיתות לימוד
קטנות של
6–4
תלמידים

‘ב‘ א

זכאים לקורס
עולים חדשים
 שנים10 עד
מותנה
באישור
זכאות מטעם
משרד
הקליטה

עלות האולפן
₪ 7500
בסבסוד מלא
של משרד
הקליטה )על
פי מתווה
תכנית
(וואוצ'רים

(17 לגברים ולנשים בקבוצות נפרדות )זכאות מגיל

 שעות בכל מפגש4 – האולפן פועל פעמיים בשבוע
.ומתפרס על תקופה של חצי שנה
.ההשתתפות מחייבת נוכחות ועמידה במתלות
:לפרטים
02-5660-935 : שרה02-58899-24 :ליאורה
שעות מענה טלפוני

9:00-13:00  ה‘ בשעות,‘ ג,‘ ב,‘א
18:00 22:00- ' יום ד14:00 – 18:00 :'יום א
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Exciting news!

Hebrew
for new olim
in the Matnas

Cost of course is
7500 shekels
fully subsidized
by the Misrad
Haklita
(according to
the criteria of
the voucher
system)

Small
classes
with 4-6
students

‘ב‘ א

Must be
within 10
years of
making
aliya to be
eligible
and
receive

For men and women, in the separate groups
(from age 17)

The ulpan will meet twice a week 4 hours each time
over the course of six months.
Requires 80% attendance and taking a final test

For details call:
Leora- 02-5889924 or Sarah- 02-5660935

Office hours: Sun. Mon. Tues. and Thurs. mornings 9-1
Sun. afternoon 2-6 P.M. Wed. evening 6-10 P.M.
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א ֻלְפַּן
Ulpan
עִבְר ִית
בשורה משמחת לכל הממתינות
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Хорошие
новости!

Открывается

ульпан

в Бейтаре
ульпан
субсидиру
ется через
ваучеры
Министерс
тва
абсорбции.

Право на
участие в
ульпане
имеют
репатриан
ты до 10
лет в
стране**

ульпан
субсидиру
ется через
ваучеры
Министерс
тва
абсорбции
*

‘ב‘ א
Подробности
Лиора - 025889924
Сара - 025660935
Часы работы:
воскресенье, понедельник, вторник, четверг
с 9:00 до 13:00, воскресенье: с 14:00 до
18:00, среда с 18:00 до 22:00.
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Oulpan

¡Una noticia fabulosa para
todas las que
estuvieron esperando!

Olim – au Centre
communautaire

Cultural (Matnás)

Au Matnas, on pense à vous !

Un curso
de
Hebreo
d'hébreu
para los nuevos
inmigrantes – en el Club
pour les nouveaux

Coût de
l'Oulpan 7500
₪ avec une
subvention
complète du
ministère de
l'Intégration
(selon un
système de
coupons)

‘ב‘ א

Accessible aux
nouveaux
immigrants,
pendant les dix
ans suivant leur
Aliya - sous
réserve de
l'approbation du
ministère de
l'Intégration.

Petits groupes
de 4 à 6
participants

L'Oulpan fonctionne deux fois par semaine – 4 heures
par session – et s'étale sur une période de six mois
La participation nécessite la présence
de l'élève et son respect des tâches

Renseignements :
Liorah 02-588-99-24 | Sarah 02-566-09-35

Horaires : Dimanche : 9h – 13h et 14h – 18h
Lundi, Mardi et Jeudi : 9h – 13h
Mercredi : 18h – 22h
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El precio del
estudio será
de 7.500 NIS
con subsidio
completo del
Ministerio de
Absorción (de
acuerdo al
esquema del
programa de
cupones)*

‘ב‘ א

*Para los que
vinieron en
Aliá en los
últimos diez
años- sujeto a
la
confirmación
del Misrad
Haklitá.

Grupos
Pequeños –
entre 2 y 4
participantes

El Ulpán funcionará dos veces por semana – cada vez por
4 horas, en el transcurso de medio año. La participación
.requiere asistencia y cumplimiento de tareas

:Para más detalles llame a
Liora: 02-5889924 | Sara: 02-5660935

Horas de respuesta telefónica: domingo,
lunes, martes y jueves 09:00 – 13:00
Domingo: 14: 18 Miércoles: 18.00 – 22.00
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