ÌÈÏ˘Â¯È· ˙È¯·Ú‰ ‰ËÈÒ¯·È�Â‡‰
THE HEBREW UNIVERSITY OF JERUSALEM
ביה"ס לתלמידי� מחו"ל ע"ש רוטברג Rothberg International School
היחידה להוראת עברית

Division of Hebrew Language Instruction

קול קורא שני

קדם-קונגרס למדעי היהדות*
הכנס הבינלאומי לחקר השפה העברית ודרכי הוראתה
היבטים ברכישת שפה שנייה
ירושלים ו'  -ז' באב תשס"ט
 28 - 27ביולי 2009
הכנס הבינלאומי יתקיים באוניברסיטה העברית בירושלים בביה"ס לתלמידים מחו"ל
ע"ש רוטברג הר הצופים ,בתאריכים  27-28ביולי .2009
הנכם מוזמנים להגיש את הצעותיכם להרצאות ,לסדנות עבודה ולהצגת כרזות (פוסטרים).
 .1הרצאות  -המעוניינים יציעו נושא ,שילווה בתקציר בן  300-200מילים ובדברי הסבר קצרים על
ההרצאות המוצעות .משך ההרצאה יהיה  20דקות ודיון פתוח  10דקות.
 .2סדנות  -המעוניינים להעביר סדנה שיש בה חידוש ,יציעו נושא שילווה בהסבר בן 300 – 200
מילים על תוכן הסדנה ועל חשיבותה.
 .3כרזות  -המעוניינים להציג כרזה מחקרית או פרסומית על גבי נייר או באמצעות מצגת מחשב,
מתבקשים להציג את טיוטת הכרזה.
ועדה אקדמית תבחר את הנושאים הרלוונטיים.

מסמכים נלווים:
 .1טופס הרשמה  -מצורף לקול הקורא טופס הרשמה מוקדמת .נא למלאו ולשלחו.
 .2ההצעה  -יש לציין בראש ההצעה את נושא ההרצאה ,את נושא הסדנה או את נושא הכרזה
המוצעים.
 .3קורות חיים  -המבקשים להרצות ,שאינם מועסקים על ידי מוסד אקדמי ,מתבקשים להגיש
קורות חיים (עד עמוד אחד).

*

הקונגרס העולמי החמישה-עשר למדעי היהדות יתקיים באוניברסיטה העברית בירושלים
בתאריכים י"ב-ט"ז באב תשס"ט ( 6-2באוגוסט )2009
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לוח זמנים:
יש להגיש את ההצעות להרצאות ,לסדנות ולכרזות עד ל 1-באפריל ( 2009ז' בניסן תשס"ט)
לכתובת הדואר האלקטרוניkenes_ivrit@savion.huji.ac.il :
או בדואר רגיל לכתובת:
קדם קונגרס  ,2009היחידה להוראת עברית
ביה"ס לתלמידים מחו"ל
האוניברסיטה העברית בירושלים
בניין בויאר ,הר הצופים
ירושלים 91905
טלפון לבירורים02-5882603 ,02-5882621 :
אתר אינטרנטhttp://overseas.huji.ac.il :
אישור המזכירות על קבלת החומר יישלח בדואר חוזר.
החלטות הוועדה האקדמית תימסרנה עד  10במאי ( 2009ט"ז באייר תשס"ט).

נשמח לראותכם בין באי הכנס.
בברכה,
ורדה ישי ותמר פרלס
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קדם-קונגרס למדעי היהדות
הכנס הבינלאומי לחקר השפה העברית ודרכי הוראתה
היבטים ברכישת שפה שנייה
ירושלים ו'  -ז' באב תשס"ט
 28 - 27ביולי 2009

טופס הרשמה
שם מלא בעברית:
שם מלא באנגלית:
תואר מוסד אקדמי/אחר:
תחום הרצאה/סדנה/כרזה:
מען למכתבים:
כתובת אלקטרונית:
מספרי טלפון/פלאפון:
מספר פקס:

דמי הרשמה
 הרשמה מוקדמת (כולל ארוחה חגיגית בערב הראשון)
 הרשמה במקום (כולל ארוחה חגיגית בערב הראשון)
 הרשמה ליום א' בלבד (כולל ארוחה חגיגית בערב הראשון)
 הרשמה ליום ב' בלבד
 סיור לילי בירושלים (בערב הראשון)

$85 / ₪ 300
$100 / ₪ 350
$60 / ₪ 200
$45 / ₪ 150
$30 / ₪ 100

נא לשלוח טופס זה בצירוף המחאה אישית של בנק ישראלי או המחאה בנקאית של בנק בחו"ל
לפקודת האוניברסיטה העברית בירושלים אל:
כנס עברית ,היחידה להוראת עברית ,ביה"ס לתלמידים מחו"ל ,האוניברסיטה העברית בירושלים,
בניין בויאר ,הר הצופים ,ירושלים .91905
מצורפת רשימת בתי הארחה ובתי מלון במחירים סבירים .להזמנת חדר יש להתקשר אליהם
ישירות .מומלץ לבקש אישור להזמנה בכתב.
למרצים בלבד
נא לסמן במקום המתאים אם נדרש ציוד טכני מיוחד לצורך ההרצאה.
מקרן שקופיות מקרן שקפים מכשיר וידיאו  D.V.Dרשמקול
אחר
חיבור למחשב נייד (נא להביא דיסק גיבוי)
אם ברצונך לחלק לשומעים תמסיר ,נא להביא  100-50עותקים.

חתימה:

תאריך:
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בתי מלון ובתי הארחה בירושלים במחירים סבירים
בית מאירסדורף  -בית הארחה ומועדון הסגל באוניברסיטה העברית
כתובת :האוניברסיטה העברית בירושלים ,הר-הצופים
מספר טלפון 02-5819266 :מספר פקס02-5829085 :
דואר אלקטרוניmsbm@mscc.huji.ac.il :
אתר אינטרנטwww.bmfc.huji.ac.il :

בית בלגיה  -בית הארחה ומועדון הסגל באוניברסיטה העברית
כתובת :האוניברסיטה העברית בירושלים ,גבעת רם
מספר טלפון 02-5660192 :מספר פקס02-5619806 :
דואר אלקטרוניbelgia@savion.huji.ac.il :
אתר אינטרנטwww.huji.ac.il/huji/info_belgium.htm :

מלון פארק ירושלים
כתובת :דרך דוד וולפסון  ,2קריית משה
מספר טלפון 02-6582222 :מספר פקס02-6582211 :
אתר אינטרנטwww.park-hotel-jerusalem.com :
* כדי לקבל מחיר מוזל יש לבצע את ההזמנה באמצעות בית בלגיה

בית 57

(צימרים ,לא כשר)

כתובת :רחוב מדבר סיני  ,57גבעת המבתר ,על יד הר הצופים
מספר טלפון 02-5819944 :מספר פקס02-5322929 :
דואר אלקטרוניhouse57@netvision.net.il :
אתר אינטרנטwww.house57.co.il :

בית הארחה ע"ש יצחק רבין של אנ"א
כתובת :נחמן אביגד  ,1ניות ,על יד מוזיאון ישראל
מספר טלפון 02-6780101 :מספר פקס02-6796566 :
דואר אלקטרוניRabin@iyha.org.il :
אתר אינטרנט www.iyha.org.il :

הבית בלב העיר

(מלון רייך לשעבר)

כתובת :רחוב הגיא  ,1בית הכרם
מספר טלפון 02-6523121 :מספר פקס02-6523120 :
דואר אלקטרוניreichhtl@zahav.net.il :
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(לא כשר)

כתובת :רחוב דוד המלך  ,26מרכז העיר
מספר טלפון 02-5692692 :מספר פקס02-6235192 :
דואר אלקטרוניy3arches@netvision.net.il :
אתר אינטרנטwww.ymca3arch.co.il :
אורחי האוניברסיטה העברית זכאים להנחה

מלון מונטיפיורי
כתובת :רחוב ש"ץ  ,7מרכז העיר
מספר טלפון 02-6221111 :מספר פקס02-6248420 :
דואר אלקטרוניinfo@montefiorehotel.com :
אתר אינטרנטwww.montefiorehotel.com :

פרימה המלכים
כתובת :רחוב המלך ג'ורג'  ,60מרכז העיר
מספר טלפון 02-6201201 :מספר פקס02-6201211 :
דואר אלקטרוניkings@prima.co.il :
אתר אינטרנטwww.prima.co.il :
( Saint Andrew's Scottish Guest Houseלא כשר)

כתובת :רחוב דוד רמז  ,1מרכז העיר
מספר טלפון 02-6732401 :מספר פקס02-6731711 :
דואר אלקטרוניstandjer@netvision.net.il :
אתר אינטרנטwww.scotsguesthouse.com :
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