
 

 

 

 "האתיקה של הספורט"קול קורא ללימודים בינלאומיים לתואר שני בנושא 

 

ומציע באתיקה של הספורט, ספורטאים וספורטאיות, "היום שאחרי" יוצא בקול קורא להרשמה ללימודי תואר שני 

 ללימודים אלה.  ת  בלבד\ית אחד\לספורטאימלגת לימודים ייחודית 

רואה חשיבות גדולה בפיתוח והעצמה האישית של כל , "היום שאחרי"פרויקט  בהובלתו של ,הוועד האולימפי בישראל

 ספורטאי, מעבר לספורט, ולפיכך פועל בכל זירה אפשרית לקידום תפיסה זו. 

 MA - Sports " אנו שמחים להציע את תכנית הלימודים הבינלאומית ללימודי תואר שני, בנושא "האתיקה של הספורט

Ethics and Integrity של האיחוד האירופי המכונה  פרויקטים בספורט,, במסגרת התכניתErasmus  ולאפשר לכם ,+

 יורו לחודש. 1,000 קבלת מלגת לימודים מלאה הכוללת מימון לימודי התואר, נסיעות ודמי מחיה בסך של 

)בכפוף  ת הלימודיםיורו לשנתיים עבור סידורי טיסות ויזות ושונות במהלך תקופ 4,000 עד בנוסף, קבלת סכום של

 . באחריותכם למצוא את דירת מגורים.לאסמכתאות(

 במסגרת תכנית לימודים זו יקחו חלק נציגים ממדינות שונות כמו שוויץ, מונטנגרו, בלארוס, אוקריאנה ועוד. 

סיטות אוניבר 6, ועליו יהיו חתומות ויעמוד בכל דרישות הלימודיםתואר מוסמך יוענק למי שייסיים את הלימודים 

 שונות מהמדינות הללו: צכיה, גרמניה, יוון, אנגליה, בלגיה וספרד.

 סימסטרים, כאשר כל סימסטר יילמד במדינה אחרת. 4תכנית הלימודים תמשך משך שנתיים ותכלול 

 

  תנאי קבלה:

 תואר ראשון  •

 )בהמשך(  TOFEL , IELTSמבחן רמה באנגלית מעבר  •

  gamil.com7limormiz@ ה נספח א' (מור )ראמילוי טופס בקשה ושליחתו ללי •

 פרטים מדוייקים יימסרו בהמשך. 29/1/19ב   ראיון אישי בנוכחות ועדת ההיגוי של הפרויקט "היום שאחרי" •

 .11:00שעה   24/1/19 -יום חמישי ה   :תאריך אחרון להגשת מועמדות •
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 שיירשם ללימודים אלה. פי את זהות הספורטאי/תמבסוף הליך קבלת הבקשות, יבחר הוועד האולי

 /project.eu-maisiwwwפרטים נוספים אודות התכנית ותנאי הקבלה ניתן למצוא באתר:  

 ית לימודית שונה, מאתגרת ומעשירה במיוחד. חשוב לציין כי זוהי תכנית ייחודית ופורצת דרך המאפשרת חווי

מתחום השחייה הצורנית, החלה את לימודיה בתכנית לימודים זו לפני שנה,  יבגניה טטלבאוםהספורטאית האולימפית 

, סמסטרים ומתחילה את הסימסטר הרביעי והאחרון. 3מטעם הוועד האולימפי בישראל. יבגנייה סיימה ללמוד 

 .ית הלמידה שלה ולייעץ לכל מי שיפנה ויח לשתף בחויבגניה תשמהספורטאית 

   054-830647במספר טלפון  Whatsapp)ניתן להשיגה באמצעות 

 

 לפרטים נוספים,

   052-6207707בפלאפון:   ניתן ליצור קשר עם לימור מזרחי 

 

 בברכת הצלחה,

 ,לימור מזרחי

 מנהלת הפרויקט ׳היום שאחרי׳ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://maisi-project.eu/


 

 

 נספח א': 

 שת מועמדותטופס הג

 פרטים אישיים

 מצב משפחתי תאריך לידה ת.ז שם מלא

    

 מקום עבודה נוכחי כתובת דואר אלקטרוני נייד כתובת מגורים

    

 ם פייבמשחקים האולימהשתתפתי  ענף

  

 

 השכלה 

 שנת סיום תעודה תואר שם המוסד השכלה

     תיכונית

     תואר ראשון 

     תואר שני 

     הכשרות  קורסים/

 

 ניסיון תעסוקתי

 סיבת העזיבה עד תאריך מתאריך תפקיד מקום עבודה

     

     

     

 

 שליטה בשפות

   

 

 מטרת הלימודים

 

 


