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 2019ביולי  29בתמוז תשע"ט,   כו

 

 , פראג(2020בינואר  17-23במדעי היהדות ) בינלאומי ספר חורף-קול קורא לבית

 

במדעי 'בית ספר חורף'  בפראגיתקיים , שישי עד חמישי()ימים  2020בינואר  17-23בתאריכים 

לאורך  צ'כיה', בדגש על התרבות היהודית במדיה והעברת ידע בתרבות היהודיתנושא 'ב היהדות,

אוניברסיטת אמסטרדם, האוניברסיטה הפתוחה, פרי שיתוף פעולה של  הדורות. בית הספר הוא

 , ובשיתוף קרן רוטשילד אירופה.אוניברסיטת קארל בפראגו קינגז קולג' לונדון

 

מבריטניה  מהולנד,, מישראל –סטודנטים מצטיינים במדעי היהדות  20-בית הספר, המיועד לכ

בפראג לימודיים סיורים  וכן ,משותפים בהנחיית אנשי סגל בכירים שיעוריםיכלול  ,צ'כיהומ

 ,ומצ'כיה מהולנד, , מבריטניה, מישראלהמשתתפיםבית הספר יתנהל בשפה האנגלית. . ומחוצה לה

 התוכנית מתאימה לשומרי שבת וכשרות. .בפראגת מלון ילונו בבי

 

נ"ז. דרישות  3-זכה בב המ2020בית הספר ייחשב כקורס בחירה לתואר שני בהיסטוריה בסמסטר 

 הקורס: 

וניברסיטה )מפגש לסטודנטים מהא הנסיעהלפני ים מפגששני ( השתתפות )אפשרית בזום( ב1)

 ; ומפגש עם הסטודנטים מחו"ל( הפתוחה

 ; הנסיעההכנה לפני מילים כ 1500-בהיקף של כטלה ( הגשת מ2)

 (; הכרחית)יכולת שיחה באנגלית היא  בבית ספר חורף( השתתפות פעילה בכל הפעילויות 3)

 ; הנסיעהלאחר  ניברסיטה הפתוחהרית בזום( במפגש לסטודנטים מהאו( השתתפות )אפש4)

 .בית הספרי מלים( בתיאום עם אחד ממרצ 5000-( הגשת רפרט כתוב כמטלת סיום )בהיקף של כ5)

 לכתוב עבודה סמינריונית בקורס זה. אי אפשר

 

קבוצה הגיש מועמדות ללמזמינים את תלמידי התואר השני בהיסטוריה )בכל המגמות( אנו 

 ועדת קבלה תדון בבקשות ותחליט על הרכב המשתתפים.. מישראלמשתתפים  8-כהמצומצמת של 

 

שכר , אירופה ות תמיכת קרן רוטשילדבזכשכר לימוד מלא. עבור הקורס הסטודנטים ישלמו 

)אפשרות לכשר או  , הלינה, הסיורים וחלק מהארוחותמישראל הטיסה גם את עלותהלימוד יממן 

במימון  – והנסיעות אל שדות התעופה ומהם חלק מהארוחות )בערבים החפשיים( צמחוני(.

הסטודנטים. ביטול ההשתתפות אחרי התשלום כרוך בתשלום של דמי ביטול )בהתאם לדמי הביטול 

 .(ובית המלון של כרטיס הטיסה

 

 .תנאי ההשתתפותו ראשוניתתכנית גם בהמשכו של מסמך זה מובא נספח ובו פרטים חשובים ובהם 

)hilash@openu.ac.il ) ה שפרידי משלוח הטופס המצורף לגב' היל-הגשת המועמדות תיעשה על

. 2019בספטמבר  10ועדת קבלה תדון בבקשות ותודיע החלטותיה עד  .2019באוגוסט  20עד תאריך 

ידי צוות -במועד שייקבע עלולשלם את שכר הלימוד הסטודנטים שיתקבלו יידרשו להירשם לקורס 

 (.וניברסיטה הפתוחהאשמה של הלא קשר לתקופות ההר)ל .תכנית המ.א
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 בברכה,

 

 ד"ר גדי שגיב    לבב-פרופ' אבריאל בר   פרופ' ענבל עופר,

 ראש תחום מדעי היהדות     ראש המשרד הבינלאומי                             ראשת התוכנית

 לתואר מוסמך בהיסטוריה
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 פרטים חשוביםנספח: 

 

 לינה

 .ותכלול ארוחת בוקר https://www.hotelastoria.cz/enהלינה תהיה במלון אסטוריה בפראג 

 בכל חדר ילונו שני סטודנטים. 

התוספת תהיה על , אך איננו יכולים להתחייב לכך. במקרה זה, לינה בחדר פרטי עשויה להתאפשר

 יש לציין הבקשה מראש בטופס המועמדות.  –ת. בכל מקרה חשבון הסטודנט/י

 

 :מורי התוכנית

 לבב, ד"ר אורית רמון, ד"ר גדי שגיב-פרופ' אבריאל ברמהאופ: 

מחו"ל: פרופ' אירנה זויפ )אמסטרדם(, פרופ' פבל סלדק )פראג(, ד"ר אנדריאה שץ )לונדון(, ד"ר 

 ברט ולט )אמסטרדם(, ומורים נוספים מפראג.

 

 התכנית תמצית

 17/01, שישי

 .ארוחת ערבקבלת חדרים במלון; טיסה לפראג; 

 18/01, שבת

 .פתיחת בית הספר ושיעור ראשון –ערב אחה"צ ו סיור רגלי בפראג; –חופשי; אחה"צ  –בוקר 

 19/01, ראשון

 .; ערב חופשישני שיעורים –ביקור במוזיאון היהודי; אחה"צ  –בוקר 

 20/01שני, 

 .שני שיעורים; ערב חופשי –; אחה"צ Brandýs nad Labem -ביקור ב –בוקר 

 21/01, שלישי

 .ביקור בטרזין; אחה"צ: שיעור אחד; ערב חופשי –בוקר 

 22/01, רביעי

 .ביקור בבית ספר תיכון יהודי, שיעור; אחה"צ: שני שיעורים; ארוחת ערב –בוקר 

 חמישי

 .טיסה לישראלערב: : חופשי; אחה"צ; , פאנל סיכוםפינוי חדרים במלון; שיעורבוקר: 

 

 הסעות

 באופן עצמאי ועל חשבון הסטודנטים. –הנסיעות לשדות התעופה ומהם )בישראל ובצ'כיה( 

 במהלך השבוע. צ'כיהבתוך בסיורים בית הספר יספק הסעות 

 

 ארוחות

אפשרות לאוכל  ארוחות בוקר כלולות בהסדר הלינה במלון; חלק מהארוחות כלולות )ראו בתכנית(;

 במימון הסטודנטים. –. ארוחות שאינן כלולות בתוכנית כשר או צמחוני

 

https://www.hotelastoria.cz/en
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 התחייבויות המשתתפים

ידי צוות תכנית -במועד שייקבע עלולשלם את שכר הלימוד להירשם לקורס המשתתפים מתחייבים 

לנוכחות מלאה בכל פעילויות ; (וניברסיטה הפתוחהאשמה של הלא קשר לתקופות ההר)ל .המ.א

; הגשת מטלה מקדימה; קריאת חומרי הקריאה; זום לפני הנסיעה יבמפגשבית הספר: השתתפות 

הגשת מטלת השתתפות במפגש זום לאחר החזרה; השתתפות פעילה בכל הסיורים והשיעורים; 

 סיום אחרי החזרה.

 יחוייבו בדמי ביטול.והחדרים במלון כרטיסי הטיסה הזמנת השתתפותם אחרי  ושיבטל משתתפים

 

  avribar@openu.ac.ilלבב -לפרטים ניתן לפנות לפרופ' אבריאל בר

  gadsagiv@openu.ac.ilולד"ר גדי שגיב 
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