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 20.01.2016 ו, "תשע בשבט' י     4דף קשר מספר 

 למורי "תרשיש" וללומדים שלום רב,

קראו אותו בעיון ורשמו , אנא דף הקשרהדרך שלנו ליצור עמכם קשר היא באמצעות 

דפי הקשר יישלחו לדואר האלקטרוני שלכם ויופיעו  לפניכם את המועדים של כל הפעילויות.

 arshish.kaye.ac.iltגם באתר של "תרשיש" בכתובת 

 

 תחה של חופשת הסמסטר.אנו בפ

תחדשו ביום רביעי כ"ב יו 28.1.2016מסתיימים ביום חמישי י"ח בשבט תשע"ו,  הלימודים

 2.3.2016 ,באדר א' תשע"ו

במהלך החופשה יתקיימו שיעורי השלמה במספר קורסים. פרטים יימסרו ללומדים על ידי 

 מורי הקורסים.

 

 לסיורים שיתקיימו במהלך חופשת הסמסטר.דף קשר זה מוקדש 

 בצלאל כהן.לימודי חו"ל, הקורס למורה הקורס ללימודי ארץ ישראל והסיורים בהדרכתו של 

 כל הסיורים קלים להליכה ומיועדים לגמלאים.

 צלנו טבע שכזה""אכמידי חודש נקיים סיור במסגרת הקורס 

 7.2.2016 בשבט תשע"ו, יום ראשון כ"חביתקיים הבא הסיור  .1

רכס הכורכר בשמורת הטבע גברעם, לעת הפריחה והכלניות, מקווי המים והחולות  המסלול:

 יתכן שינוי בסדר האתרים.חום ותומר ליד קיבוץ נגבה. בחוף ניצנים, גבעת 

  18:30משוערת בשעה חזרה ה 7:00שעה : ממגרש החנייה במכללת קיי בהיציאה

 זיתמים ביגוד בהתאם לתח משקפת, כובע, נעליים נוחות, :ציודה

 עצמאיות ארוחות בוקר וצהריים :ארוחותה

₪  20 " ואורחים. כניסה לאתריםללומדי "תרשיש₪  170ללומדי הקורס, ₪  150 :מחירה

 לאדם. נא להביא תעודות מזכות בהנחה )אזרח ותיק, מטמון וכו'(.

שבט תשע"ו ב בלומדי הקורס יירשמו עד יום שני כ" .במזכירות "תרשיש" :הרשמהה

 ,כ"ה בשבט תשע"ו -כ"ד  בימים רביעי וחמישי, לומדי "תרשיש" ואורחים יירשמו 1.2.2016

 . יש להירשם במועד כדי לנוכל להיערך ברכב מתאים.4-5.2.2016

 

 טיול בן יומיים לצפון הארץנקיים  טבע שכזה""אצלנו במסגרת הקורס  .2

 24-25.2.2016 ,א' תשע"ו דראבט"ז -ימים רביעי וחמישי ט"וב

  מסלול:ה
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הטבע מגויס  - קיבוץ שדה אליהו .בתקווה לפגוש את אירוס הגלבוע -הגלבוע  :ביום הראשון

מסלול קצר פריחה לצד  .הדברה ביולוגית, חקלאות אורגנית באמצעותלטובת התעשייה 

 הכנרת.

 כוכבים( 4מלון נוף גינוסר )ברמת ב לינהה

שמורת החולה, אפשרות לתצפית  .נשריםשמורת גמלא, לרבות תצפיות ב :ביום השני

 .האתרים בסדר שינוי יתכןמון החולה. ציפורים באג

 בשעה 24.2.2016ט"ו באדר א' תשע"ו, ביום רביעי  קיי במכללת החנייה ממגרש :היציאה

 .19:00 בשעה 25.2.2016 ,א' תשע"ו דראבט"ז ביום חמישי  משוערת חזרה .7:00

 ., בגד ים )שיהיה...(לתחזית בהתאם ביגוד מים, חותנו נעליים, כובע, משקפת :ציודה

 ארוחותבמחיר הטיול כלולות יש להצטייד בארוחות בוקר וצהריים ליום הראשון.   :ארוחותה

אפשר הפסקת צהריים ביום השני תתקיים במקום בו  .ביום השני בוקרערב ביום הראשון ו

 לתגבר.יהיה 

לאדם בחדר יחיד. ללומדי "תרשיש" ₪  890בחדר זוגי  ₪ 650ללומדי הקורס  :מחירה

 בהנחה מזכות תעודות להביא נא. לאזרח ותיק ₪ 110 לאתרים כניסה .₪ 690ואורחים 

 '(.וכו מטמון, ותיק אזרח)

 ,ו"תשע באדר א' ח'רביעי  יום עד יירשמו הקורס לומדי". תרשיש" במזכירות :הרשמהה

 22.2.2016 , ו"תשעג באדר א' "שני י יום עד יירשמו ואורחים" תרשיש" לומדי. 17.2.2016

 .מתאים רכבללינה ול להיערך לנוכל כדי במועד להירשם יש

 

 מאחלים לכם הנאה מחופשת הסמסטר

 מזכירות –מלכה ועמליה 

 הנהלת "תרשיש" –שרה גורדון 

 וחנה בלאו
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