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להפיל את החומות:
התמודדות עם העבר למען עתיד טוב יותר

 

אנו מזמינים אתכם להירשם לקורס ייחודי 
הכולל סיור בברלין ובסביבתה. ברלין בנויה 

רבדים-רבדים. היא מזמינה כל אחד להתעמק 
בתחומים שמעניינים אותו. שוחרי התרבות, 

האומנויות, ההיסטוריה, הסוציולוגיה והשפה 
ימצאו בה כר נרחב ללמידה אישית והעמקה 

באמצעות ביקורים במוזיאונים, מפגשים אישיים 
וקבוצתיים. 

נצא להרפתקה שתיקח אותנו לרחובות 
מוארים, לסמטאות וחצרות אפופות היסטוריה, 

נצא לטבע, נבקר בגלריות ובמוזיאונים, ואם 
יצלח - נפגוש את עצמנו ואת זולתנו.

הקורס יתמקד בשלשה תחומים: ■

"ובליבה חומה" – נלמד על עברה של העיר המחולקת בין מזרח לבין • 
מערב ועל מדינת השטאזי. בתחום זה נבחן האם האיחוד באמת הושלם.

"רב-תרבותיות במבחן" – נלמד על מהגרים ופליטים בברלין בהווה ובעבר. • 
נתבונן מקרוב על התופעה ונשאל אם המפגש בין האסלאם ותרבות 

המערב עולה יפה.

"יהדות וגרמניות – סיפור של שנאה-אהבה" – נלמד על היהודים בברלין • 
בעבר ובהווה. כיצד מתמודדת העיר עם זיכרון השואה. הסוגיה בה 

נתמקד היא כיצד מתבססת קהילה יהודית וישראלית בעיר בה תוכנן 
ויצא אל הפועל הפתרון הסופי.

הקורס יכלול שלושה שלבים: ■

קורס הכנה מרוכז: לפני הסיור יתקיימו מספר מפגשים ללימוד הרקע • 
ההיסטורי-תרבותי  והכנה משותפת של הסיור הלימודי. 

סיור לימודי בברלין: סיורים משותפים בעיר, מפגשים עם עמותות • 
 חברתיות ועם סטודנטים ומרצים מאוניברסיטאות
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מפגש מסכם לאחר החזרה. • 

פרטים נוספים: ■

ההשתתפות מותנית ברישום מוקדם, בהמלצת ראש תוכנית ובראיון אישי.• 

 הקורס ייחשב כקורס בחירה  בהיקף 1 ש"ש.• 

הסיור בברלין יתקיים בין התאריכים 16-10 באפריל 2019. • 

מועדי מפגשי ההכנה ייקבעו בהמשך. • 

עלות הסיור כ 1,000 דולר )לאחר השתתפות המכללה(.• 

הירשמו לקורס לימודי חווייתי שיתקיים בשנת הלימודים הקרובה - תשע"ט!!
ההרשמה תיעשה בזמן שיבוץ המערכת )מספר המקומות מוגבל(.

קורס הכנה מרוכז בן ארבעה ימים יתקיים במהלך חופשת הסמסטר.
מכללת אורנים משתתפת חלקית בעלות הסיור.

מרכז מידע והרשמה
www.oranim.ac.il • 1-800-30-10-80

אורנים 
קודם כל אנשים


