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 מי לקמפוס הר הצופים פע-הזמנה זו (בצירוף תעודת זהות) מהווה אישור כניסה חד

 

  

  יום פתוחהזמנה ל

  אמירים' תכנית'

  

אודיטוריום ב, 10:30 בשעה, 23.3.2017, ז"תשע רדבא הכ" ',הביום ערך יי מפגשה

  . קמפוס הר הצופיםב ,בבנין רבין

  

  היכן המפגש?

צאו החוצה. פנו ימינה לשמאלכם ו פנו, ת האוטובוסים עלו במדרגות הנעותממנהר

במדרגות עד הישורת הראשונה ורדו המדרגות לשמאלכם. עלו המשיכו ישר עד ו

, חצו את במדרגות שלפניכם. פנו ימינה, המשיכו ישר עשרות מטרים ספורות

  קומה התחתונה. אודיטוריום ברדו לובנין רבין הכביש, היכנסו ל

  
  היום  תכנית

 התכנסות וכיבוד קל    10:30

  תכניתה ת, ראשמארן ניהוףפרופ' : "אמירים"על     11:00

  התכנית רכזת, הראלגב' סיני         

  נציגי הסטודנטים    12:00

   תכניתה ותלמידי צוותעם  פתוח ארוחת צהריים קלה ומפגש    12:30

   :גל ונטורה ד"רהרצאה של      13.15
 אמנות ומוזיקה פופולרית  תרבותיות:-קהילתיות ורב

  

  סיום משוער   14:00

  

  

  

  נשמח לראותך!
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  2017ינואר  11
  י"ג טבת תשע"ז

  שלום רב,

 אנו עורכים יום פתוח למועמדים לתכנית, 23/3/17, זתשע"באדר  הכ", חמישי םביו

. ביום זה תוכל/י לקבל הצגה מקיפה של תכנית המצטיינים של האוניברסיטה העברית, "אמירים"

ודיים שלה וכיצד יכולים יתרונות אלו להשתלב בלימודים אקדמיים וכן לשמוע מאתנו על היתרונות הייח התכנית

. נוסף על הסברים כלליים על ציג מועמדותההשתתפות ביום הפתוח מומלצת מאוד למי ששוקל לה .חריםא

גם מתרגלים, תלמידים ובוגרים של התכנית, וראשת התכנית, לשוחח עם המפגש מעניק הזדמנות התכנית, 

תכנית "אמירים" הינה תכנית לימודים ייחודית המיועדת  בתכנית. המור הניתנת על ידי מהה לדוגהרצאהאזין לל

לסטודנטים מצטיינים המעוניינים ללמוד מדעי הרוח לצד התמחות דיסציפלינארית בחוג לימודים נוסף. התכנית 

ים ממורשות תחומית בהנחיה של המורים המובילים בתחומם. התכנית משלבת לימוד טקסט- מאמצת גישה בין

יאורטיות שונות. התכנית עובדת בשיתוף פעולה צמוד עם תרבותיות מכל העולם עם חשיפה לגישות ת

אוניברסיטאות מובילות בעולם ומציעה סדנאות בחו"ל ולימוד בחברותא עם סטודנטים בחו"ל. לצד אלה, 

  פלטפורמה אינטראקטיבית מאפשרת יצירת קשרים בין חברי הקהילה לבין בוגריה.

. יש בה פעילות משותפת לתלמידים מכל מלאת חייםו לימודית עשירה-בנוסף, מהווה התכנית מסגרת חברתית

משלה,  עת-כתב, סיורים, דיונים ועוד. לתכנית הכוללת קונצרטים וביקור בתערוכות, מסיבותשלוש השנים, 

מלווה את התלמידים באופן שתורמים לו תלמידים, מתרגלים ומורים, ועורכיו הם תלמידי התכנית. סגל התכנית 

  . שוטף ואישי

חוגית, כאשר מרבית החוגים באוניברסיטה יכולים לשמש -נלמדת כחוג לימודים לכל דבר במתכונת דו התכנית

. תלמידי כחוג נוסף. כך, למשל, ניתן ללמוד אמירים והיסטוריה, אמירים ופסיכולוגיה או אמירים ומתמטיקה

  .במהלך שלוש שנים התכנית נהנים מפטור משכר לימוד

 /http://amirim.huji.ac.il ניתן למצוא באתר התכנית:  על תכנית אמירים מידע נוסף

  יצור קשר עמנו. לבטים או בירורים את/ה מוזמן/ת ל ,אם יש לך שאלות

או בדוא"ל  5880031-02, בטלפון מזכירת התכניתגב' ציפי ביבלניק, אלות טכניות או מנהליות ניתן לפנות לשב
Tsipib@savion.huji.ac.il   

  פרופ' מארן ניהוף  ראשת התכנית: אישיים, ניתן לפנות לאו בנושאים אחרים, אקדמיים  והתייעצות לבירורים

Maren.niehoff@mail.huji.ac.il 

  

  צוות התכנית,בשם כל 

  פרופסור מארן ניהוף

  םתכנית אמירי תראש


