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 0.1.02..1 ,   שבט תשע"דב"ט י                6דף קשר מספר 

  tarshish.kaye.ac.ilדפי הקשר יישלחו גם לדואר האלקטרוני שלכם ויופיעו באתר של "תרשיש" בכתובת: 

 

 ללומדי "תרשיש" שלום רב!

 נו מכתבים שחיממו את לבנו ומלאו אותנו סיפוק וגאווה. ילאמי ששלח  תודה מקרב לב לכל יום העיון מאחורינו.

 4.0.1.02ז' באדר ב' עד יום ראשון  1.1.1.02 ב' באדר א' תשע"ד,  אנו יוצאים לחופשת הסמסטר מיום ראשון

  
 .בצלאל כהן הדרכתו שלבישראל" -"לימודי ארץ במסגרת הקורס סיור נקייםמדי חודש  .0

 סוגיות פתורות ובלתי פתורות בתולדות ארץ ישראל מן העת העתיקה ועד ימינו.ל הסיורים השנה יוקדשו

 די הקורס. יכולים להצטרף גם מי שאינם לומ סיורלסיורים קלים להליכה ומיועדים לגמלאים. כל ה

 שאינם לומדי "תרשיש".  ניתן להזמין אורחים סיוריםלכל ה

 

 )תקופת חופשת הסמסטר( יתקיים סיור בן יומיים לצפון. 00-01.1.1.02י"ב באדר א',  -רביעי, י"א-בימים שלישי

 כניסה כרוכה בתשלום(ה*  -)אתרים מסומנים ב המסלול:

נחפרת בשנים הפוליס, -סוסיתא מעל עין גב, אחת מערי הדקה –גולן* מוזיאון התרבות הירמוכית בשער ה  יום שלישי:

 . ופעילות מלון גינוסר. ארוחת ערבבהתארגנות וחורבת מינים, ליד טבחה. הגעה   -כורסי, אתר הנצרות  –האחרונות 

  

 בניאס*.  -והשמורה* תל דן  -מצד עתרת )אם הזמן יאפשר(  -: תל חצור )היא "ראש כל ממלכות"(, והמוזיאון* יום רביעי

 .28:88יום רביעי, בשעה  חזרה משוערת:. 80:88 יום שלישי, ממגרש החנייה של מכללת קיי, בשעה יציאה:

  .לאדם בחדר יחיד₪  058 . לאדם בחדר זוגי ₪ 888 המחיר:

  ם והוצאות אישיות.כניסה לאתרים, ארוחות צהריי לא כולל:, לינה, ארוחות ערב ובוקר במלון. הסעה, הדרכה :המחיר כולל

 מטמון, אזרח ותיק וכו'(. נא להצטייד בתעודות מזכות בהנחה.₪ ) 88 -כ - עלות הכניסה לאתרים

 ביגוד חם, כולל לאפשרות של גשם; נעליים נוחות. ציוד:

 א"יללומדי הקורס "לימודי   20.4.2841עד יום שני כ"ו בשבט תשע"ד, סדר הבא: בבמזכירות "תרשיש"  ההרשמה

 ללומדי "תרשיש"  21.4.2841 ,יום רביעי כ"ח בשבט תשע"דעד 

 לאורחים  38.4.2841עד יום חמישי כ"ט בשבט תשע"ד, 

 לא יוחזרו כספים. שבוע לפני הטיול, %.0יוחזרו  עד שבועיים לפני הטיול :)על פי דרישת המלון( דמי ביטול

    לנסיבות. םייתכנו שינויים במסלול, בהתא
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 10.1.1.02סיור נוסף ביום שלישי כ"ה באדר א' תשע"ד, יתארגן ש לצאת לטיול לאתרים סביב ים המלח, וקילאור הב .1

 אתר ההטבלה בירדן. (,יידון באתר קומראן)ת שני בימי בינושא הכיתות במדבר יהודה  ,חדש וגם ישן באתר מצדה :המסלול

 41:88 בשעה שבע-לבאר חזרה משוערת .0:88בשעה  ממכללת קיי היציאה

  .מיםו נעליים נוחות, כובע :ציוד

 .אפשרות מוגבלת לתגבור הארוחותיש להצטייד במזון תהיה  :רוחותא

 ש"ח דמי כניסה לאתרים )לאזרחים 88 -להביא כיש  ללומדי "תרשיש" ואורחים.₪  408ללומדי הקורס ₪  458 :מחיר

 נא להביא תעודות מזכות בהנחה )מטמון, אזרח ותיק וכו'( ותיקים, כולל רכבל במצדה(.

  . 08.1.1.02 תשע"ד  אדר א'ב חי"שלישי יום עד ישראל -ללימודי ארץללומדי הקורס  "במזכירות "תרשיש ההרשמה 

  .אנא הקפידו להירשם במועד  1.1.02..1ד, "עבאדר א' תש כ' חמישייום ד "תרשיש" ואורחים עללומדי 

             איש. .1הסיור יתקיים אם יירשמו לכל הפחות 

  

 .שלא התקיימובחופשת הסמסטר יוחזרו כל השיעורים   .0

  

 בחופשת הסמסטר יתקיימו שיעורי יוגה ופלדנקרייז. לשיעורים אלה יכולים להצטרף גם לומדים שאינם רשומים .2

 בקורס השנתי. פרטים במזכירות "תרשיש".

 

  43:88עד  0:38לרשותכם בימים שני, רביעי וחמישי בשעות עומדת  מזכירות "תרשיש" .0

   8182040מספר הטלפון של מזכירות "תרשיש": 

 

 

 להתראות בכל הפעילויות

   חנה בלאו       

 מנהלת "תרשיש"


