
הפקולטה ללימודים מתקדמים
ביה"ס ללימודי מוסמך

סיור לימודי לטרנסילבניה - רומניה (בשנה"ל תשע"ו)
(Maramureş)וכפרים בחבל מרמורש ,(Sighetu Marmaţiei) סיגט ,(Cluj-Napoca) קלוז'-נאפוקה

חבלי  ארץ מרהיבי עין, כפרים שהזמן בהם עצר מלכת, מרקם תרבותי-אמנותי ואנושי מרתק! 
  

חבל טרנסילבניה (Transilvania -"מעבר ליער") נמצא במרכז רומניה וגובל עם אוקראינה בצפון,
הונגריה במערב וסרביה בדרום מערב. טרנסילבניה שוכנת על רמה גבוהה,  והיא חלק משרשרת

הרי הקרפטים. טופוגרפיה זו  מציעה שפע של יערות עבותים, כפרים קטנים ועתיקי יומין, בעלי חיים
נדירים, נופים קסומים, נהרות, מפלים והרים מושלגים. (המתעניינים באגדות עם ימצאו כי טרסילבניה

היא ערש הולדתו ומעלליו של הרוזן דרקולה הערפד).

(Agathyrsi) לחבל טרנסילבניה היסטוריה עשירה ומרתקת. ראשיתה המתועד בעם בשם אגאת'ירסי
שחי שם כבר במאה החמישית לפנה"ס, המשכו בקביעתו כמרכז פוליטי של ממלכת דאקיה.

ימי שנותיה של טרנסילבניה רצופים מלחמות עקובות מדם, בהן עובר החבל מממלכה לממלכה,
מלאום ללאום, ממדינה למדינה. גם כיום, יש הזוממים להעבירה משלטונה של רומניה לזו של

הונגריה. חבל טרנסילבניה  מרתק גם בהיבט האנושי. התהפוכות שעבר חבל זה יצרו מרקם אנושי,
תרבותי, פולקלוריסטי, אמנותי, ארכיטקטוני ולשוני עשיר ורב-גוני. רוב האוכלוסייה היא רומנית,

אך היו ויש בה מיעוטים עם סממנים לאומיים ותרבותיים ייחודים - הונגרים, צוענים, סקסונים ויהודים,
אשר מנו לפני מלחמת העולם השנייה, בהיות טרנסילבניה תחת שלטון הונגרי כ-166,000 יהודים.

כיום, לאחר שואת היהודים, בה נספו במחנות כ-150,000 ולאחר שמרבית היהודים הנותרים עלו
לארץ, נותרו שם מתי מעט אשר חיים בעיקר בבראשוב ובקלוז', ומעטים בעיר סיגט, עירו של חתן

פרס נובל אלי ויזל.

 הסיור הלימודי יכלול ביקור בעיר האוניברסיטאית קלוז'-נאפוקה בה ממוקמת
אוניברסיטת באבש-בויאי (Babeş-Bolyai), האוניברסיטה הגדולה ביותר ברומניה, ובין המכובדות

באירופה כולה, ביקור במוזיאונים לאמנות ובמוזיאונים להנצחת "הרוח והמחשבה החופשית" בתקופה
הקומוניסטית. ניפגש עם סופרים ומשוררים, נכיר מערכת חינוך ייחודית בתוכה בתי ספר תיכוניים אשר
מייעדים את תלמידיהם להוראה. נבקר בכפרים חקלאים המשמרים שיטות גידול מסורתיות, מתמחים

באומנויות כמו קדרות, עבודות עץ ועוד. נערוך גם טיול בחיק הטבע, ביערות קסומים ובדרכים בהם
נהגו להתהלך חסידים שלמדו ניגונים מקולות הטבע וממנגינות עם מסורתיות ששרו וניגנו הרועים. 

הירשמו לקורס לימודי חווייתי שיתקיים בשנת הלימודים הקרובה, תשע"ו!!!
ההרשמה תיעשה בזמן שיבוץ המערכת לתשע"ו (מספר המקומות מוגבל)

קורס הכנה מרוכז בן ארבעה ימים יתקיים במהלך חופשת סמסטר תשע"ו
מכללת אורנים משתתפת חלקית בעלות הסיור


