אירופה אירופה
המרכז ללימודים אירופיים הוקם לפני כחמש שנים על ידי אבי פרימור ,לשעבר שגריר ישראל
בגרמניה ,שהיה בעל החזון להקים את המרכז ללימודים אירופיים הראשון בישראל שיפעל
בשיתוף עם אוניברסיטת היינריך היינה הגרמנית ,אוניברסיטת אל קודס הפלסטינית והחברה
המדעית המלכותית בעמאן.
מאת גורי אבנר כלב
סטודנט שנה ב' למשפט וממשל

אירופה היא היבשת שסבלה מהמלחמות
הקשות בהיסטוריה .באופן מפתיע ,בתוך
כחמש שנים לאחר מלחמת העולם השנייה
החל שיתוף פעולה אירופי חסר תקדים עם
קהילת הפחם והפלדה שנוסדה ב 1952 -על
סמך הפילוסופיה של מונה ושומן .קהילה זו
היוותה את הבסיס הראשון ליצירת האיחוד
האירופה במתכונת המוכרת כיום.
בשנת  ,1957עם ייסוד הקהילה האירופאית
עברו לאינטגרציה הדוקה יותר כחלק מאמנת
רומא .חזונם היה להגיע לשלום אמיתי
באמצעות שיתוף פעולה פרקטי אשר יוצר
אינטרסים בכל מדינה אשר גוברים על כל
שיקול התקפי.
המרכז ללימודים אירופיים הוקם לפני כחמש
שנים על ידי אבי פרימור ,לשעבר שגריר
ישראל בגרמניה ,שהיה בעל החזון להקים את
המרכז ללימודים אירופיים הראשון בישראל
שיפעל בשיתוף עם אוניברסיטת היינריך היינה
הגרמנית ,אוניברסיטת אל קודס הפלסטינית
והחברה המדעית המלכותית בעמאן .כיום
פועל המרכז כחלק מבית ספר לאודר לממשל,
דיפלומטיה ואסטרטגיה ,במרכז הבינתחומי
הרצליה.
עם הקמת המרכז ,הביע ,פרימור תקווה כי
המרכז יהפוך לגשר בין אירופה למזרח התיכון
ויגשר בין העמים במזה"ת הזקוקים זה לזה
ולאירופה.
ביסוד שיתוף הפעולה הישראלי-ערבי בתכנית,
מצויה ההנחה כי המפתח לשלום מצוי בידי
דור העתיד של תושבי האזור ,הסטודנטים ,וכי
קידום לימודים ופעילויות יביאו עמם גם קדמה
ורווחה לתושביו .זאת כחלק מן השלום המדיני
שאינו מתבטא רק בהיעדר מלחמה ,אלא גם
בשיתוף פעולה בתחומים שונים כמסחר,
מיזמים משותפים ופרויקטים תרבותיים.
על התכנית
התכנית הבסיסית במרכז ללימודי אירופה
הינה בת שנה אחת .מדובר בששה קורסים,
הכוללים מבוא לאיחוד האירופי ,היסטוריה,
כלכלה ומשפט אירופיים .כמו כן ,קיים קורס
הקשור לתיאוריות אינטגרטיביות וקורס באחת

מן השפות :איטלקית ,צרפתית ,ספרדית או
גרמנית.
מבנה התכנית מבוסס על תכניות מובילות
באוניברסיטאות יוקרתיות באירופה בעלות
שיטה ספציפית המבוססת על ארבעה
נדבכים :מנהל ,כלכלה ,פוליטיקה ומשפט
אירופיים .זאת ,כחלק ממגמת יישור קו של
המרכז הבינתחומי הרצליה עם מקביליו
באירופה.

מה בתכנית
התכנית מחולקת לשני חלקים :החלק האחד,
שהוא התכנית הבסיסית כולל לימודים בני
שנה אחת במרכז הבינתחומי שבסופם
מוענקת "תעודה" התמחות חטיבתית
בדומה
אירופיים,
ללימודים
מהמרכז
ל"תעודה" המוענקת על ידי החטיבות האחרות
בבי"ס לאודר לממשל .הלימודים מתקיימים
באנגלית כהכנה לאינטראקציה העתידית
באירופה.
חלקה השני של התכנית מאפשר לסטודנטים
ללמוד שנה נוספת באוניברסיטת היינריך
היינה בגרמניה .חלק זה מיועד לבעלי ממוצע
 85ומעלה ,הדוברים אנגלית שוטפת ובעלי
הבנה בסיסית בשפה הגרמנית ,כחלק
מהתכנית )קורס שפה אשר משולב בתכנית(.
למסיימים ,יוענק תואר  M.A.מאוניברסיטת
היינריך היינה.

היתרונות
באופן טבעי ,לרוצים להתמקצע בלימודים
אירופיים ,מומלץ לחיות תקופה קצרה
באירופה .כבר במהלך השנה הראשונה
ייערך שיתוף פעולה עם אירופה באמצעות
מערכת  Video Conferenceחדשה
המיושמת כיום בבי"ס סמי עופר לתקשורת בו
יתקיימו שיעורים במשותף מהארץ ומחו"ל.
מבחינת עומס לימודי ,החטיבה כמעט ולא
תורגש :בשנה הראשונה הנלמדת בארץ,
ישנם שישה קורסים בלבד )בנוסף לקורס
שפה( הנלמדים בשנה האחרונה לסיום
התואר ,או בשנה שלאחר סיום הלימודים ,כך
שהדבר עשוי להקל על הסטודנטים.
סטודנטים לממשל או למנע"ס יוכלו לקחת
חלק בחטיבה במסגרת השנה השלישית )שנת
לימודיהם האחרונה( וסטודנטים למשפטים
יוכלו לקחת חלק בחטיבה במסגרת השנה
הרביעית .ניתן להמתין שנה בין הלימודים
בישראל לבין גרמניה לאור אילוצי התמחות
למיניהם ,על בסיס מקום פנוי .כרגע ,החטיבה
אינה פתוחה לסטודנטים לפסיכולוגיה
ותקשורת.
סטודנטים שכבר לקחו במהלך לימודיהם
קורסים בנושא האיחוד האירופי .עשויים לקבל
פטור מקורס שכבר למדו ,כך גם לבוגרי
הקורס בגרמנית.
עלויות
מתוך מגמה להקל על העלויות ,מאפשר
המרכז הבינתחומי הרצליה כי התשלום לשנה
הראשונה ייערך לפי מס' נקודות הזכות
שתתווספנה לתכנית הלימודים הבסיסית ,דבר
שעשוי להוזיל העלויות משמעותית.
לאלו מכם שמודאגים לגבי העלויות של החלק
השני בתכנית ,העלויות בדיסלדורף כמעט
אפסיות :שכר הלימוד מסובסד וכל שנת
הלימודים תעלה  €1,000כולל טיסה והוצאות
דיור ומחיה )לא נדרשת אזרחות( .זאת ,מתוך
האינטרס ומטרות התכנית של האיחוד
האירופי לתמוך בלימודים אירופיים של
סטודנטים מחוץ לאירופה .לרשות הסטודנטים
תעמדנה מלגות נוספות.
תנאי מלגות :הצטיינות אקדמית וצורך כלכלי.
הודעה על זכאות למלגות תינתן לפני תחילת
הלימודים.
מס' משתתפים
סה"כ יכולים להתקבל כ 15 -איש לתכנית,
חלקם ירצו לעשות רק את השנה הראשונה,
אך בכל מקרה ,רק עשרה יישלחו לגרמניה.
המספרים לכאורה קטנים ,מתוך רצון אנשי
אונ' היינריך היינה להקנות תנאי לימודים
אופטימליים למשתתפים בתכנית.

רישום
המעוניינים מתבקשים להעביר קו"ח ושתי
תמונות וטפסי רישום עד  .01.09.08לפרטים
נוסף:
למידע
.09-9527300
http://portal.idc.ac.il/he/Main/research/
ces/Pages/program.aspx

