
 
 

  
 
 
 
 
 

 בס"ד
 

 טתשע" – טופס רישום למסע לימודי לפולין
 

 (23-24.07.19- תמוז אכ"-כ' ,19. 17.7-ימים מרוכזים )י"ד תמוז 3–עולם יהודי שנעלם "  -"פולין  - הכנהקורס  .1

 ( 10.6.2019אסרו חג שבועות, ז' סיון ) –סיור ליד ושם  .2

)חזרה ביום ששי  ( 1.8.2019 - 28.7.2019שע"ט )כ"ט תמוז ת–בתאריכים כ"ה תמוז  –מסע לימודי לפולין  .3
 לפנות בקר(.

 )הנחיות בעמוד הבא(שימור זכרון השואה והגבורה" הספר/לגן בשנת תשע"ט בנושא: "-תרומה לקהילה או לבית .4

 

 מידע כללי
  שם הסטודנטית

  ת.ז: 

 שם מלא באנגלית כפי שמופיע בדרכון
  

 תוקף  מספר הדרכון
 

 

 לומדת בשנה
 

 תואר שני / לימודי המשך א' / ב' / ג' / ד'

 כתובת מגורים
 

  מיקוד 

 דואר אלקטרוני
 

 

  טלפון נייד  טלפון בבית                                        

 עלות, תשלומים וביטולים

 
 )לאחר סבסוד המכללה( ₪ 3,800 -לסטודנטיות סדירות  עלות המסע

 )לאחר סבסוד המכללה( ₪ 4100במסגרות למידה אחרות לסטודנטיות לתואר שני או 
 

  ₪ 500         תשלום ראשון        
 יצורף לטופס בהמחאה לפקודת מכללת שאנן או ישולם בהנהלת חשבונות בכרטיס            
 אשראי ותצורף הקבלה.         
 טלתבמקרה של ביטול יוחזר התשלום אם תצא סטודנטית אחרת במקום המבבמ   

 יתרת התשלום  
 

 בהמחאות או בכרטיס אשראי )בתשלומים(  (21.05.19עד ט"ז אייר ) תוסדר
 בהנהלת חשבונות

 
 בגין ₪ _____________ ך שלת.ז. ______________ מתחייבת בזה לשלם ס, אני החתומה _______________

 הלימודי לפולין. המסע
 
ים בהמחאות או בכרטיס אשראי.התשלום יוסדר במשרד הנהלת חשבונות בתשלומ 
 
בשנת או למוסד חינוכי לקהילה חינוכית ממכללת שאנן אני חייבת  לבצע פעילות אקבל ידוע לי שבגין המלגה ש 
 "פהלמודים תש    
 

 חתימה: ________________            תאריך: ________________ 

 לפולין חייבות להשתתף בכל הפעילויות המשתתפות במסע
 ש"ש(. 1בחירה )כקורס  ויוכר -תרומה לקהילה ההכנה, המסע והקורס  - B.Ed -ל סדירות הלומדותסטודנטיות 

 



 

 
 
 
 

 המשך בדף הבא.

 

  
  

  

 תשע"ח אדר א'בס"ד, 
 2019פברואר 

 
 פעילות חינוכית בעקבות המסע לפולין

 
 הפעילות תבוצע לקראת יום הקדיש הכללי )עשרה בטבת(.  .1

 במוסדות חינוך בהם אין ציון מיוחד ליום זה, תבוצע הפעילות לקראת יום 
 הזכרון לשואה ולגבורה )כ"ז בניסן(.

 

 שואה תוך חוויה רגשית.יש לבחור את מתכונת הפעלת הילדים במטרה שיפנימו את זכרון ה .2
 

  ניתן, למשל, ליזום פעילות יצירתית של הילדים )בציורים או בבניית 
 דגמים( על בסיס סיפור שהמורה מספרת )אפשרי, במספר המשכים(     
 או סיפור שהכיתה לומדת או אף סיפור משפחתי שהילדים שמעו.    
 ר תערוכת ציורים / דגמים של כדאי להיעזר במורות לאומנות כדי ליצו             
 "ילדים יוצרים זכרון". ניתן גם להרחיב את הפעילות מעבר לכיתה              
 הספר כולו. התערוכה תהווה -לפעילות של שכבה שלמה או אף בית             
 גורם מזמן לתלמידים בכיתות אחרות כדי לדון ולשוחח על הנושא.             

 
 
כן לקראת יום השואה והגבורה )כ"ז בניסן( אפשר, בפעילות שתו 
 למשל, להדגיש את עמידת הגבורה של היהודים במקומות שונים       
 בתקופת השואה.    

 
 כל מתכונת של פעילות יכולה להתקבל ובלבד שתהא זו פעילות חינוכית  .3

 משמעותית שהסטודנטית/המורה/הגננת יזמה והפעילה.           
 בלת אישור והדרכה לפעילות המוצעת יש לפנות לד"ר נורית רונן             לק        
 (.  nuritro@shaanan.orgמייל: -, כתובת אי 4939977-054)נייד:         
 ניתן גם לקיים מפגש הדרכה משותף.        

  
 ינוכי ואת התוצרים יש לתעד. את תהליך הפעילות במוסד הח        

 בהצלחה!
 

mailto:nuritro@shaanan.org

