
 

 וד הינדי בסיסיתללימ מקווןקורס  -הינדי? וואלה! 

  גנאדי שלומפרעם ד"ר 

 2022ספטמבר  1 –יולי  31, 16:00-17:30' ה-א' וימי  -מפגשים  10

 צילום: ד"ר גנאדי שלומפר

מהינדי לעברית. היא אומרת משהו כמו  "וואלה"קשה קצת לתרגם את המילה 

, "משהו טוב"פירושו  "אצ'צ'הא וואלה", למשל. "זה שיש לו"או  "זה שהוא"

מציין משהו שעומד לקרות.  "אנה וואלה"-, ו"משהו מעניין"זה  "דילצ'ספ וואלה"

כל אלו מתארים נפלא את קורס הקיץ שלנו ללימוד הינדי בסיסית עם ד"ר 

 גנאדי שלומפר שמלמד הינדי בחוג ללימודי מזרח אסיה כבר יותר משני עשורים. 

ם ברחוב? מה שר הגיבור ? איך מתמצאיבהודו איך מתמקחים בחנותאז 

לאהובתו בלהיט הבוליוודי החדש? ואיך אומרים יש לי רעיון לטיול בהודו? את 

ההינדי לכל השאלות הללו ועוד תוכלו לקבל בקורס הראשוניות התשובות 

 . הבסיסית המקוון שלנו

 -בקיצור, בואו ללמוד איך להיות אסלי הינדי וואלה, כלומר דוברי הינדי אמיתיים 

 ה!וואל



בקש להקנות כלים פרקטיים ומ ההינדיציע הכרות ראשונית עם שפת הקורס מ

 לקריאה והגיה. לאורך המפגשים נתמקד בהיבטים הבאים: בסיסיים 

ואת  בהינדי. יסודות ראשונים לכתיבה וקריאה: נלמד בין השאר את ההגאים 1

 הדרך הנכונה להגייתם, את כתב הדוונאגרי ואת יסודות התחביר.

-נלמד מילים וביטויים הרלוונטיים למספר נושאים בדיבור יום. אוצר מילים:  2

 . יומי

תרגם נוהקולנוע ההודי  מןשירים את המודרנית, נכיר  הודוכדוגמה לתרבות . 3

 .מהינדי לעברית כמה שירים פופולריים

ושל תרבות  הינדישל  מורה וחוקר, גנאדי שלומפרהקורס יועבר על ידי ד"ר 

במסגרת החוג ללימודי מזרח אסיה  הינדיהודו, ובעל נסיון רב בהוראת 

 באוניברסיטת ת"א ובמסגרות נוספות. 

 90) ורכב משעתיים אקדמיותים בשבוע כאשר כל שיעור מייפעיים קיתקורס ה

שעות אקדמיות שיתפרשו לאורך  20מפגשים ובסה"כ  10. כלומר דקות( 

 (. 1.9.2022-ועד ה 31.7.2022 -שבועות )מה חמישה

)קישור  16:00-17:30 ה'-ו 'אהשיעורים יתקיימו באופן מקוון דרך תוכנת זום בימי 

 מבעוד מועד(. ההוראה היא בשפה העברית.  המשתתפים.ותמעודכן ישלח לכל 

לאורך הקורס יחולקו מערכים ודפים לעבודה מקוונת בבית, כאשר 

 יקבלו משוב כתוב או בע"פ לפני כל שיעור.  .ותהמשתתפים

פתיחת הקורס מותנית במספר  איש. 25מוגבל עד  .ותמספר המשתתפים

 . .ותהנרשמים

)בכל  .ותרשומים .ותלסטודנטים₪  590לקהל הרחב, ₪  770 עלות הקורס הינה:

 אוניברסיטת תל אביב.  .ותוגמלאי .ותעובדיוהאוניברסיטאות( 

 )בכרטיס אשראי בלבד(:  להרשמה

בקשת רישום )כולל שם הקורס, שם ושם משפחה, ומספר טלפון( שלחו 

 למזכירות החוג ללימודי מזרח אסיה בכתובת הדוא"ל:

 anatba@tauex.tau.ac.ilגב' ענת אוסקר 

 gilirubin@tauex.tau.ac.ilגב' גילי רובין 

 : לגבי תוכנית הקורס בלבד לברורים

  genady.shlomper@gmail.com גנאדי שלומפרד"ר 

  

mailto:anatba@tauex.tau.ac.il


 מדיניות רישום ובטול קורסים:

 . יתבצע באמצעות כרטיס אשראי בלבד .הרישום1

 . אין אפשרות להגיע לשיעור ניסיון.2

 . ניתן לבצע הרשמה מאוחרת, עד שבוע מפתיחת הקורס, תחת אותם תנאים. 3

עד שבועיים לפני תחילת הקורס, לא יחוייבו  הת שיבטלו הרשמים.ומשתתפ.  4

 בתשלום כלל.

 הקורס בועיים או פחות לפני מועד פתיחתש הרשמהשיבטלו  ים.ות.משתתפ 5

 ש"ח( מעלות הקורס.  385יחוייבו במחצית )

עד שבוע לאחר מועד  .ןאשר יבחרו לבטל את לימודיהם ים.ות. משתתפ6

 385ש"ח דמי רישום + מחצית מעלות הקורס ) 100-וייבו בפתיחת הקורס, יח

 ש"ח(. 

שיבחרו להפסיק את לימודיהם מעל לשבוע מתאריך פתיחת  ים.ות.משתתפ 7

הקורס יחויבו בתשלום מלא עבור הקורס ללא קשר למספר השיעורים בהם 

 נכחו.

. במידה ולא יפתח הקורס .ות. פתיחת הקורס מותנית במספר המשתתפים8

 .ותימים לפני מועד תחילת הקורס, ויהיו זכאים 4הודעה עד  נרשמים.ותה יקבלו

 להחזר כספי מלא. 

 


