
  

 דרכון לספרד

היא תוכנית שהוכנה במיוחד כדי לסייע לעמוד
בהצלחה בבחינות הנדרשות לקבלת אזרחות

ספרדית.

DELE A2: מבחן בספרדית

 http://ccse.cervantes.es/ : למידע נוסף

כל המורים שלנו הם בעלי ניסיון רב בהכנה

    בואו לעשות מבחן רמה כדי לקבוע מהו הקורס
המתאים לכם

בד בבד תוכלו לשפר את ההבעה שבעל פה
בסדנאות השיחה השבועיות שלנו .

.

מכון סרוונטס
Shulamit, 7. Tel Aviv
 Tel.:+03 5279992

http://telaviv.cervantes.es
acxtel@cervantes.es

InstitutoCervantesTelAviv   

 שעות פעילות

 בחינת היכרות עם החברה והתרבות
(CCSE) הספרדית

סדנאות ספרד מתמקדות בתכני הבחינה. גם
 אירועי התרבות שלנו יסייעו לכם להתוודע 

להיסטוריה של ספרד ולספרד כיום.

     אתה ממוצא ספרדי?
אתה מעוניין לקבל דרכון ספרדי?

דרכון לספרד

בוא ללמוד איתנו!

12:00-9:30
21:00-18:30

14:00-9:00

ימים ב,ה
ימים א,ד

יום ו:

המסלול כולל: DELE.למבחני

קורס רמת מתחילים: 45 שעות  
קורס רמת ביניים: 45 שעות 
קורס רמת מתקדמים: 45 שעות 
שעות הכנה ל-DELE: 20קורס 



 כדי לבקש את האזרחות הספרדית אין צורך לגור
בספרד או לוותר על אזרחות אחרת. על המבקשים

להוכיח:

מוצא ספרדי .1

 קשר מיוחד עם ספרד, שכרוך בשני מבחנים 
שייערכו על ידי מכון סרוונטס כדי לאשר:
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 חוק הענקת אזרחות ספרדית לצאצאי
יהודי ספרד

 ב-1 באוקטובר 2015 ייכנס לתוקף חוק הענקת אזרחות
 ספרדית לצאצאי יהודי ספרד. החוק נועד להכיר

 ב”צאצאי יהודי ספרד ששימרו נכס נוסטלגי חסין מפגעי
 הזמן והשפעות לשוניות נוספות.” ובכך “לעשות צעד
 יציב לקראת מפגש מחודש ולהתפייסות מוחלטת עם

הקהילות של יהודי ספרד

מהי לשון החוק?

היכרות בסיסית עם השפה הספרדית
A2

היכרות עם החוקה הספרדית
והמציאות החברתית והתרבותית

(CCSE)הספרדית

מכון סרוונטס הוא מוסד ציבורי ספרדי עם שלוחות
בכל העולם שמטרתו להפיץ את השפה הספרדית

והתרבות הנוצרת בספרדית.

מכון סרוונטס תל אביב מסונף לשגרירות ספרד
בישראל מציע שיעורי ספרדית ליחידים, לחברות
ולמוסדות ומעורה בחיי התרבות של ישראל מאז

.1998

מהו מכון סרוונטס?

 מדוע להתכונן למבחני השפה במכון
?סרוונטס

 החוק הספרדי מעניק בלעדיות למכון סרוונטס
 לעיצוב תכני המבחנים לקבלת אזרחות ספרדית

אנחנו המוסד היחיד המורשה לערוך מבחני 
DELE

צוות המורים שלנו מכיר היטב את המבחן ומזה
שנים מכין בהצלחה את הנבחנים.

אנו מציעים קורסי הכנה מיוחדים למבחן עם
שעות גמישות.

אנחנו המוסד הספרדי היחיד בישראל להוראת
השפה הספרדית. ספרד זו המומחיות שלנו.

איך מתבצע המבחן?

היא תואר רשמי שמעניק מכוןדיפלומת

כולל חלק בכתב וחלק בעל פה.

סרוונטס בשם משרד החינוך, התרבות והספורט
של ספרד. בהתאם למסגרת האירופית המשותפת

מבחני
 מאי, יולי, אוקטובר ונובמבר.  מבחני

ביום חמישי האחרון בכל חודש, חוץ מאוגוסט ודצמבר.
 יתקיימו

יתקיימו חמש פעמים בשנה: אפריל, DELE

מחוץ לתל אביב

כיצד להתחיל להתכונן?

קבעו איתנו פגישה לצורך מבחן רמה.

על פי מידת הידע שלכם בשפה, על פי הצרכים
שלכם ומועדי המבחן נוכל להציע לכם תוכנית

שמתאימה לכם במסגרת התוכנית ”דרכון לספרד”.

התוכנית פועלת במקומות שונים ברחבי הארץ.
צרו איתנו קשר ונסייע לכם גם בירושלים, חיפה

ועוד.

לשפות, רמת

מבחן

היא השנייה מתוך שש רמות.

DELE

DELE A2

A2

.”

 קורסים וסדנאות בנושאי תרבות

.

.

למבחן
  וחברה המשקפים את המציאות בספרד כיום כהכנה

למבחן

התוכנית דרכון לספרד כוללת נוסף על ההכנה
, DELE A2

.

ותרבותיים.
25 שאלות סגורות על היבטים חוקיים, חברתיים

כולל מבחן ההיכרות עם תרבותה של ספרד CCSE

CCSE

או יותררמה


