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 תכנית "סמסטר בוונציה"

 

 מהי תכנית "סמסטר בוונציה"?
 תכנית "סמסטר בוונציה" היא פרי של שיתוף פעולה בין האוניברסיטאות הבאות:

) Tel Aviv Universityאביב, ישראל(-תל 

 Ludwig-Maximalians-Universitaet)מינכן, גרמניה( 

) Universtat Autonoma de Barcelona)ברצלונה, ספרד  

 Duke University)צפון קרוליינה, ארה"ב( 

Boston College )בוסטון, ארה"ב( 

 Universita Ca’Foscari )ונציה, איטליה(  

Universita IUAV di Venezia )ונציה, איטליה(  

 Waseda University)טוקיו, יפן(  

Tsinghua University )בייג'ין, סין(  

Tilburg University )טילבורג, הולנד( 

European University )סנט פטרסבורג, רוסיה( 

TongJi University )סין( 

לאומית בוונציה הוקמה כדי לשמש מרכז לסוגים שונים של פעילויות -האוניברסיטה הבין

אקדמיות, ושונה במהותה מאוניברסיטאות בעולם. האוניברסיטה קולטת תלמידים 

ם יחדיו במשך סמסטר אחד בלבד, סתיו או מהאוניברסיטאות השותפות לתכנית זו, והם לומדי

. הלימודים בסמסטר סתיו מכל הפקולטות אביב. התכנית מיועדת לתלמידי תואר ראשון

.  חברהלנושאים הקשורים למדעי ה -, בסמסטר אביב רוחלנושאים במדעי הבעיקר מוקדשים 

, והם מתחלפים הלימודים הם באנגלית. המרצים מגיעים מכל האוניברסיטאות השותפות לתכנית

-מפגש בין ;שיטות הוראה מגוונות ;כל סמסטר. מטרות התכנית הן: חשיפה לנושאים שונים

 שיח והבנה הדדית על רקע עיר עשירה בהיסטוריה ואמנות. -תרבותי המקדם דו

 

 

 מגורים:  
בלגונה של ונציה בשם סן סרוולו, כעשר דקות נסיעה הסטודנטים לומדים וגרים יחד על אי קטן 

.  או בדירות שכורות בעיר לכל סטודנט מוצעים מגורים במעונות שבאי  .בוופורטו מכיכר סן מרקו

 כל החדרים מצוידים בשירותים פרטיים, בטלוויזיה, בטלפון ובגישה לאינטרנט.  עלות השהייה

אירו. סטודנטים, שברצונם לגור  1,056 -כוחצי חודשים( היא  3-למשך כל התכנית )כ במעונות

, יתבקשו לשלם מקדמה כדי או בדירות שכורות המוצעות ע"י האוניברסיטה בוונציה ונותבמע

, יודיעו על כך באופן עצמאיבוונציה דיור הולם לחפש להבטיח את מקומם.  סטודנטים שיעדיפו 

 .VIUלמזכירות 



 

 

 

 דרישות אקדמיות:

 אר ראשון.  אביב לתו-התכנית פתוחה בפני כל הסטודנטים הלומדים באוניברסיטת תל

 .בכפוף לקריטריונים של כל חוג ומעלה או 06תנאי קבלה הוא ציון ממוצע משוקלל של 

  את חוגי הלימוד שלהם על כוונתם להשתתף בתכנית ולקבל את  ליידעעל הסטודנטים

. יש להעביר את הטופס למזכירות האקדמית בבניין הסנאט, אישורם בטופס המיועד לכך

 בעת ההרשמה.  262חדר 

 א ניתן להירשם לקורסים סמסטריאליים החופפים לתקופה שבה ילמדו בוונציה. ל 

  תלמידים, הרשומים לסמסטר סתיו בוונציה, יכולים להירשם לקורסים שָנִתיים

החוג אישור בכתב מוועדת ההוראה של מראש שקיבלו  בתנאיאביב, -באוניברסיטת תל

וניברסיטת ונציה, לא יוכל מי שנרשם ללימודים בסמסטר אביב בא הפקולטה.ו/או 

 אביב.-באוניברסיטת תל או סמסטריאליים להירשם לקורסים שָנִתיים 

 קורסים כולל הקורס  4 ולסייםללמוד  מחויביםהמשתתפים בתכנית  תלמידים

לקורסים אלה מטעם חוגי  בהכרהזוכים  אינם לתלמידים זרים" )גם אם הם איטלקית"

דיטציה על השתתפות בקורסים בוונציה תינתן אקראביב(. -הלימוד באוניברסיטת תל

שת הקורסים ושלנים )בציוה ומעלה בתנאי שממוצע 06במקצעות שהציון בהם הוא 

נושא את לבדוק בחוגי הלימוד יש  לפני הנסיעה לוונציה לפחות. 06 ובאיטלקית( הוא

 .ולקבל אישור החוג בכתב )תנאי ההכרה, מספר נקודות זכות וכו'( ההכרה בקורסים

 הםקורסים.   ארבעהעבור באביב -תללאוניברסיטת  ימודלר משלמים שכ התלמידים 

ישולם  ימודלר המארבעה קורסים אם ברצונם לעשות כך. שכ ליותררשאים להירשם 

סטודנט  אליהם. מונרששאביב לפני הנסיעה לפי מספר הקורסים -תלאוניברסיטת ב

הלימוד בגין הקורסים שנרשם  העוזב את התכנית מסיבה כלשהי, יחויב בתשלום שכר

 עליהם במסגרת תכנית ונציה.

  ישעם החזרה מוונציה על הסטודנט להתייצב בחוג הלימוד. כאשר מתקבל גיליון הציונים 

בכפוף לתנאים  (ציהטאקרדיההכרה בקורסים )להגיע למזכירות החוג לצורך הסדרת 

 המפורטים מעלה.

  ר רשומים לקורס סמינריוני שנתי, לסמסטר סתיו בוונציה ואשתלמידים הרשומים

נדרשים להיות בקשר עם מורה הקורס לפני יציאתם  באישור החוג וועדת ההוראה,

 לאוניברסיטת ונציה ומיד עם שובם.  

  אוניברסיטאי נכון לשנת -סמינריון יש להגיש במועד הכלל-עבודות סמינריון ופרו

  הלימודים.

 

 

 



 

 הגשת מועמדות:
 עותקים תיק שיכלול: כל מועמד יגיש בשני 

 טופס ההרשמה )נספח א'( .1

 קורות חיים .2

 גיליון ציונים )בנוסח המופיע באינטרנט(  .3

 בה הסבר מדוע ברצונך לנסוע ללמוד בוונציהש ,פסקה כתובה באנגלית .4

 שני מכתבי המלצה .5

אישור בכתב מחוג הלימוד כי התלמיד/ה מילא/ה את חובותיו/ה הלימודיים וכי החוג  .6

 ומאשר אותה )נספח ב'( התלמיד בתכנית זו מודע להשתתפות

 חוגי להביא אישורים משני החוגים.-על הסטודנטים הלומדים במסלול דו

 טופס התחייבות )נספח ג'( .7

 

 מלגות:

לתלמידים מצטיינים או אירו כל אחת  1000בכל סמסטר מוענקות מספר מלגות בסכום של 

על  ץמליותתפו בתכנית את התלמידים שישת חרבתלתלמידים הזקוקים לסיוע כלכלי. הוועדה 

סטודנטים שתוענק להם המלגה. המלגה תוענק לסטודנטים לאחר אישור סופי של הרשימת 

יות המוטלות אקדמהדרישות ה לא יעמדו בכל  תלמידיםהפקולטה ושל משרד הרקטור. אם ה

 .    , הם יידרשו להחזיר סכום כסף בשווי המלגהכל ארבעת הקורסיםב ןבמלוא עליהם

 

 דים:משך לימו
סמסטר א' )סתיו( בוונציה מתחיל בספטמבר ומסתיים בדצמבר, כולל שבוע מבחנים.  סמסטר ב' 

 .  או תחילת יוני )אביב( מתחיל בפברואר ומסתיים במאי

 

 הליכי הרשמה:

תאריכי ההרשמה מתעדכנים כל שנה אך, בדרך כלל, טופסי הרשמה לסמסטר א' כבר מתקבלים 

חודש  אמצעבחודש אוקטובר עד  –בחודש מרס עד סוף חודש אפריל, וטופסי הרשמה לסמסטר ב' 

 נובמבר.

קבלתם לתכנית כשבועיים לאחר המועד האחרון -סטודנטים יקבלו תשובה בעניין קבלתם או אי

עמדות. הסטודנטים שיתקבלו יגישו לחוג שבו הם לומדים את הרשימה המעודכנת של להגשת המו

תכנית הלימודים בוונציה כדי לקבל את אישור החוג ואת ההכרה בקורסים בתכנית.  עם קבלת 

( בטופס המצוי באתר של onlineאישור החוג הסטודנט מבצע הרשמה לתכנית ובחירת קורסים )

 .   www.univiu.orgבוונציה   לאומית-האוניברסיטה הבין

http://www.univiu.org/


(.  262על הסטודנט להגיש העתק של טופס ההרשמה למזכירות האקדמית )בניין הסנאט, חדר 

הטופס משמש אישור לכך שהסטודנט מתכוון להשתתף בתכנית ומבטיח מקום עבורו.  סטודנטים 

 המתנה. שלא יתקבלו לתכנית יהיו ברשימת

 

 הכנות לקראת נסיעה לוונציה:
סטודנטים, שהתקבלו לסמסטר בוונציה ושביצעו הרשמה מוקדמת לקורסים לסמסטר זה 

 אביב, צריכים לבטל הרשמה זו לפני היציאה לוונציה. -באוניברסיטת תל

 לצורך הכניסה לאיטליה יש להצטייד באשרת סטודנט.

 

:                     או לפנות אל www.univiu.org  ניתן לקבל מידע נוסף באתר האינטרנט

 .202,  בניין הסנאט, חדר רכז תכנית ונציהאבי זרכובסקי, 

   10:00-13:00ה' בין השעות -שעות קבלה: בימים א'

    03-6409989טלפון:  

  aviz@tauex.tau.ac.ilדואר אלקטרוני: 

http://www.univiu.org/
mailto:aviz@tauex.tau.ac.il


 

 נספח א'

 

 טופס ההרשמה לתכנית "סמסטר בוונציה"
 

 

 שם מלא:   ______________________________________)משפחה, פרטי(

 

 שם באנגלית:   ________________________________)כפי שרשום בדרכון(

 

 ך לידה: _____________מספר תעודת זהות:  _________________       תארי

 

 כתובת:  ___________________________________)מס', רחוב,עיר,מיקוד(

 

 טלפון:  ___________________  נייד: __________________________

 

 דואר אלקטרוני:  ___________________________________________

 

 _______________חוג לימוד:  _______________________________

 

 פקולטה:  _______________________________________________

 

 שנת לימוד לקראת תואר:  _____________________________________

 

 מועמד/ת לסמסטר  _____________________)סתיו או אביב/ שנה(

 

 _מועמד/ת למלגה על סמך ציונים:  _______________________________

 

 מועמד/ת למלגה על סמך צורך כלכלי)צרפ/י מסמכים תומכים(_____________

 

 מסמכים נלווים לבקשה זו:

 . קורות חיים1

 . גיליון ציונים )כפי שמופיע באינטרנט(2

 . פסקה כתובה באנגלית שבה הסבר מדוע הנך רוצה ללמוד בוונציה 3

 להשתתף בתוכנית. אישור מחוג לימוד כי אין התנגדות לכוונת התלמיד 4

 . שני מכתבי המלצה5

 . טופס התחייבות )נספח ג'(6

 

 בנין הסנאט. 202*נא להגיש את כל המסמכים בשני עותקים לחדר 

ה -בניין הסנאט, שעות קבלה יום א 202לברורים:  לפנות לאבי זרכובסקי  חדר 

 zaravi@post.tau.ac.il,  דואר אלקטרוני: 6409989-03טלפון:    00:00-00:00

תמונת 

 המועמד

mailto:zaravi@post.tau.ac.il


 

 
 נספח ב'

 

 לכבוד:

 ובסקיכאבי זרמר 

 מרכז תכנית הלימודים "סמסטר בוונציה"

 המזכירות האקדמית

 

 

 שלום רב,

 

 

 הנדון: _________________________    ת.ז. _________________

 

 

 _________הנ"ל תלמיד/ה בחוג: __________________________

 

 ובחוג: ___________________________________        

 

 

 אנו מאשרים את השתתפות התלמיד/ה בלימודים באוניברסיטה הבינלאומית בוונציה

 

 בסמסטר ________________      שנה"ל:__________________

 

יהם התקבל )שמזכים את הסטודנט במכסת השעות לתואר בלבד(, על  החוג יכיר בקורסים

 אישור מראש.

 

 תאריך: _______________________

 

 מאשר/לא מאשר  החוג:___________________________________     

 

 שם: ___________________ טל'___________  חתימה: ___________

 

 ________________חתימת עוזר ראש מנהל הפקולטה   

 

 

 מאשר/לא מאשר _________________________החוג:_________

 

 שם: ___________________ טל'___________  חתימה: ___________

 

 ________________חתימת עוזר ראש מנהל הפקולטה   



 נספח ג'
 

 

 תאריך: ____________

 

 

 אל: המשרד לקשרי חוץ אקדמיים

 אביב-אוניברסיטת תל      

 

 

  ,החתום מטה.  ...........................ת"ז(  מס' )......................................)שם( אני 

 

 ..........בשנה"ל..............ל................אביב בפקולטה -תלבאוניברסיטת /ית  סטודנט

 

  האוניברסיטב .....סמסטר .......  בשנה"ל ...................... סטודנטים   לחילופי /תמועמד

 

 הבינלאומית בוונציה

 

 :סטודנטים נסיעתי לחילופיל הקשורותבזאת לעשות את הפעולות הבאות  /תמתחייב

 

   לשנה"ל................. רישום ותשלום שכ"ל לאוניברסיטת ת"א . להסדיר 1

 לוונציה לפני יציאתי (םבחילופי ים.................. )עפ"י נוהל של סטודנטלסמסטר    

 

 בחו"ל שהייהבטוח רפואי לתקופת ה. להסדיר 2

 

  )בשבוע האוריינטציה  Residency Permit –השהייה באיטליה אישור . להסדיר 3

 בוונציה(    

 

  אם לא אעמוד בדרישות )במקרה שהוענקה המלגה(  מתחייב להחזיר את המלגהאני . 4

 אבטל את השתתפותי בתכניתאו אם  (תכנית ונציה)עפ"י נוהל של  אקדמיות    

 

 עלול התואר וזהלימודי גרם עיכוב בסיום ייכול להבעקות השתתפותי בתכנית ש יידוע ל. 5

 להוביל לקנסות המכונים דמי גרירה    

 

 

 

 

 

 חתימת הסטודנט:     __________________

 

 

 

 


