
שיח לומד סביב מסע לפולין וליטא
המסע לפולין – עבר הווה ועתיד

סמסטר ב', תשע"ו, 4-2 נקודות אקדמיות (ראו נספח אקרדיטציה בסוף המסמך)
  

רק לפני כמה עשורים התקיימו באירופה ובארצות האסלאם חיים יהודים עשירים, רבי שנים, שקיימו
דיאלוג מרתק עם סביבתם – העולמות הללו חרבו ב"שואה" ובנסיבות הגאו-פוליטיות שלאחר הקמת מדינת

ישראל. תרבויות היידיש, הלדינו והיהודית-ערבית אינן. למורים ותלמידים קשה לדמיין את עושר החיים
היהודיים במקומות אלו. מנגד נהיה שיח השואה לשיח אינטנסיבי מאד בחברה הישראלית, שיח טעון רגשית

וערכית שמעורר גם בעיות ותהיות על מגמותיה של תרבות הזיכרון הישראלית ועל מקומה של השואה בזהות
הישראלית – האם היא מקדמת קשר חי עם העבר והאם היא מטפחת תרבות של סובלנות ודמוקרטיה.

בקורס "המסע לפולין" אנו מציעים לסגל ולסטודנטים מכל קבוצות האוכלוסייה הבאות בשערי אורנים,
יהודים וערבים, תלמידי תואר ראשון ותואר שני, מי שכבר היה בפולין ומי שטרם נסע לשם, "לצאת מהקופסה" 
של סיורי התלמידים הרגילים והמוכרים ולהתנסות בלימוד ובשיח אחר עם העבר, עם ההווה הישראלי המורכב,
כולל הפאזל הרב-תרבותי של צפון ישראל, ועם המחשבות שלנו לגבי העתיד. אנו מבקשים לעשות זאת יחד עם

בני שיח מ"שם", סטודנטים, מורים ואנשי חברה ותרבות מפולין וליטא, ולברר עמם סוגיות מורכבות של זהות,
זיכרון היסטורי, בנייה של חברה דמוקרטית ושיח לומד בין ישראל פולין וליטא של היום.

מבנה הקורס
לימוד מכין: שלושה מפגשי לימוד והכנה בני ארבע שעות - שניים טרם התחלת הסמסטר ב- 28/2 ו-1/3 

בשעות 13:00-09:00 ואחד במהלך הסמסטר ביום רביעי 30/3 19:00-15:45. לקראת המסע נקיים גם מפגש
התארגנות. לאחר המסע נקיים מפגש סיכום ב- 8/6 15:45-19:00.

ההשתתפות במסע, החלק השני של הקורס, מותנית
בהשלמת החלק הלימודי הראשון (או לימודים בקורס
אחר מקביל – לשיקול דעת המרצה). ראו בעמוד הבא

נספח אקרדיטציה שמפרט את כללי האקרדיטציה
האקדמית לקורס זה.

המסע 
עיקר סיורי הנוער כיום הם למחוזות החורבן, בעיקר

אתרי המוות בפולין. אנחנו מבקשים את עקבות החיים
שהיו וגם את המפגש הדיאלוגי עם החיים המתהווים

כיום בפולין, בארצות הבלטיות ובשאר ארצות אירופה
(הלוואי בשנים הבאות גם בארצות האסלאם)

ליבת הקורס תהיה מסע לימודי משלנו לפולין וליטא שבו נבחן יחד מודל אלטרנטיבי ל"מסע לפולין" הנהוג בבתי
הספר בישראל בעשורים האחרונים.

המסע עצמו יהיה בן 7-8 ימים, מועד טנטטיבי 23 עד 30 במאי (לא סופי), ויהיה בנוי מארבעה מרכיבים:
1.   סיור לומד בוורשה, והיכרות עם ורשה היהודית ו-ורשה של היום דרך עיני הפולנים ודרך העיניים שלנו;

2.   סיור מוורשה לסייני, כולל ביקור בטרבלינקה ובעיירה ידבבנה (שסיפורה מובא בספר "שכנים");
3.   סמינר בסייני, בעבר שטעטל, בצפון פולין על גבול ליטא, במרכז החינוכי של ארגון "ארץ הגבולות";

4.   סיור בין סייני לווילנה, בירת ליטא, ויום סיור בווילנה, "ירושלים דליטא";

עלות המסע המוערכת כיום (כפוף לשינויים במחירי שירותי תיירות) : כ- 800 דולר לסטודנט (לאחר סבסוד)
וכ- 1,200$ לאיש סגל. 

תכני הקורס - נושאים שיכללו במפגשים המכינים ובמסע עצמו
1.   היסטוריה של פולין, תרבות פולנית (ספרות, אמנות, קולנוע, מוסיקה וכו');

2.   היסטוריה של יהדות פולין, תרבות, כלכלה, תנועות פוליטיות, מורשת יאנוש קורצ'אק;
3.   זיכרון היסטורי ומקומו בבניית מדינת ישראל ופולין שלאחר נפילת הגוש הסובייטי;

4.   הדיאלוג הישראלי-פולני כיום;
5.   תהליכי גישור בחברה מרובת תרבויות – דרכי עבודתו של ארגון "ארץ הגבולות";

6.   סייני - העיירה היהודית, השטאטעל, חיי דת, תרבות, כלכלה; נקיים ערב שבת בבניין בית הכנסת של
      סייני היהודית מפעם.

7.   בנייתה של ליטא המודרנית לאחר נפילת הגוש הסובייטי;
8.   וילנה, ירושלים דליטא, חיים יהודיים, יצירה, תנועות רוחניות ופוליטיות בליטא ערב המלחמה;

9.   תרבות הזיכרון הישראלית, תכני המסע החינוכי לפולין, מקומם של המורים במסע;
10. "הסיפור המשפחתי שלי" (כ"א מהמשתתפים) והקשרו לשואה או לקהילות שהיו, חרבו, ואינן יותר

      בחלקי עולם אחרים;

הרשמה 
ההרשמה לקורס דרך מזכירויות הפקולטה כמו כל קורס אקדמי אחר עד השבוע הראשון של שנה"ל תשע"ו.

סגל אורנים יירשם דרך משרד הרקטור. 
האקרדיטציה מעט מורכבת – תיוועצו עם הרכזות האקדמיות בפקולטה (ראו נספח אקרדיטציה למטה)

בברכה
משה שנר 

ד"ר משה שנר, מכללת אורנים, www.mosheshner.co.il, אוגוסט 2015

בית הכנסת "הלבן", בעיר סייני  - נקיים בו ערב שבת,
 הראשון מאז שחרבה הקהילה

הזמנה אישית
מאלכסנדרה ו-וורוניקה

https://www.youtube.com/watch?v=xLJaTKfsJLY


נספח אקרדיטציה

(מוצג בהמשך גם כטבלה)
1.   2 נ"ז לחלק המקדים – עם מטלה: מקנה אקרדיטציה לקורס זהות רק אם הושלם החלק השני. מדובר רק

      בשלושה מפגשים (28.2, 1.3, 30.3), 12 שעות, פחות ממחצית סמסטר.
2.   2 נ"ז למסע עצמו. החלק המקדים מהווה דרישת קדם, אלא אם כן מרצה הקורס מתרשם שיש לסטודנט

      רקע מתאים (מקנה אקרדיטציה לקורס פקולטתי של שנים ב'-ד' או לקורס בחירה בחוגי הפקולטה לחינוך).

התניות נוספות:
•   מי שילמד את המכלול של שני חלקי הקורס – 4 נ"ז (2 ש"ש): 2 יוכרו כקורס זהות + 2 יוכרו כקורס

     פקולטתי או קורס בחירה בחוג בפקולטה לחינוך.

•   מי שישתתף רק בחלק המקדים אבל לא ייצא למסע – ללא אקרדיטציה.

•   מי שישתתף רק במסע (לאחר אישור כנ"ל) – 2 נ"ז. הסטודנט יבחר אם האקרדיטציה תהיה מקורס זהות,
    קורס פקולטתי או קורס בחירה מהחוג בפקולטה לחינוך.

במקרים שבהם סטודנט סיים ללמוד את הקורסים הנ"ל:
•   אם סטודנט למד קורס זהות – ייחשבו לו רק 2 נ"ז (מבין ה- 4) של המסע, כאקרדיטציה לקורסים

     הפקולטתיים / קורסי בחירה בחוג בפקולטה לחינוך.

•   אם סטודנט למד את כל הקורסים הפקולטתיים או את כל שיעורי הבחירה שלו – ייחשבו לו רק 2 נ"ז
     כאקרדיטציה לקורס זהות.

•   אם סטודנט למד את כל הפקולטתיים, הבחירה והזהות -> ללא אקרדיטציה.

בכל מקרה חשוב שהסטודנטים המשתתפים יסכמו את הנ"ל עם הפקולטה והחוג הרלוונטיים בעת בניית 
תכנית הלימודים השנתית.

חלקי הקורס הנלמדים

נקודות זכות (נ"ז)

אקרדיטציה (פטור)
מקורסים

אקרדיטציה חלקית או
ללא אקרדיטציה

רק חלק ב'שני חלקי הקורסרק חלק א'

4 נ“זללא אקרדיטציה

• על חלק א'-קורס זהות
• על חלק ב'-קורס

  פקולטתי  או קורס בחירה
  בחוג (בפקולטה לחינוך)

על חלק ב' – קורס
פקולטתי  או קורס

בחירה בחוג 
(בפקולטה לחינוך)

• סטודנט שלמד קורס זהות
   יקבל רק 2 נ"ז על חלק ב'.

• סטודנט שהשלים קורס
   זהות וכן את מכסת קורסי

   הבחירה או הפקולטתיים - 
   לא יקבל כל אקרדיטציה 

2 נ“ז

סטודנט שהשלים אתללא אקרדיטציה
מכסת קורסי

הבחירה (בחוג
בפק'ה לחינוך) או

הפקולטתיים - לא
יקבל כל אקרדיטציה




