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מסע לימודי לפולין
סבסוד משמעותי ל 20-הנרשמות הראשונות
בחודש מנחם-אב תש"פ (י"ב –ט"ז מנחם אב )02.08-06.08.20 ,נקיים אי"ה מסע לימודי לפולין
שמטרתו הכרת העולם היהודי המפואר טרם מלחמת העולם השניה והחורבן שפקד את עם ישראל
בימי השואה.
הסיור מיועד לסטודנטיות לתואר ראשון ,שני ולימודי המשך ומסובסד ע"י הנהלת המכללה.
היציאה לסיור מותנית בהשתתפות מלאה בארבעה ימי הכנה ובתרומה לקהילה או לבית הספר בנושא:
'שימור זכרון השואה והגבורה':
19:00-14:00 31.3.2020
ו' ניסן
יום שלישי
19:00-14:00 26.07.20
ה' מנחם-אב
יום ראשון
( 20:00-08:00 27.07.20סיור ליד ושם)
ו' מנחם-אב
יום שני
19:00-14:00 28.07.20
ז' מנחם-אב
יום שלישי
לסטודנטיות סדירות ל :B.Ed. -קורס ההכנה ,המסע והתרומה לקהילה – יוכרו כקורס בחירה ( 1ש"ש).
פרטים כלליים:
יציאה :יום ראשון ,י"ב אב 02.08.20 ,בבוקר – טיסה לורשה
חזרה :יום חמישי ,ט"ז אב 06.08.20 ,בלילה – חזרה מקרקוב
במהלך המסע נבקר באתרים יהודיים ובמקומות הקשורים לשואת יהודי אירופה.
פרטי המסלול ימסרו בימי ההכנה.
עלות המסע ₪ 3,300 :לסטודנטית סדירה (אחרי סבסוד המכללה)
 ₪ 3,900לסטודנטית לתואר שני ולימודי המשך (אחרי סבסוד המכללה)
תשלום ראשון בסך  ₪ 500עם טופס הרישום ישולם בהמחאה לפקודת מכללת שאנן או בכרטיס
אשראי בהנהלת חשבונות ותצורף הקבלה.
במקרה של ביטול עד לתאריך כ"ט באדר תש"פ ( )25.3.20יוחזר התשלום .לאחר מועד זה יוחזר
התשלום הראשון רק אם תצא סטודנטית אחרת במקום המבטלת.
יתרת התשלום תוסדר עד א' בסיוון תש"פ ( )24.5.20בהמחאות או באמצעות כרטיס אשראי
(בתשלומים) בהנהלת חשבונות.
התשלום כולל :טיסות ,אוטובוס צמוד ,בתי מלון בדרגה ראשונה (* ,)4ארוחות כשרות ,הדרכה וכניסה
לאתרים ותשר לנותני השרותים בחו"ל.
התשלום אינו כולל :ביטוח רפואי ומטען והוצאות אישיות.
יש לדאוג לדרכון תקף ל 6 -חודשים ,לפחות (מתאריך הסיור).
עם קבלת טפסי הרישום ייערך מפגש עם הנרשמות למסירת פרטים נוספים.
מספר המקומות מוגבל וסבסוד המכללה יינתן ל 20-הנרשמות הראשונות .כל הקודמת זוכה!
תמורת קבלת המלגה לסיור תחוייב הסטודנטית בפעילות בגן/בבית הספר  /בקהילה בנושא 'הנחלת
זכרון השואה' ,בהנחיית ד"ר נורית רונן.
לפרטים נוספים ניתן לפנות לד"ר נורית רונן בטלפון nuritro@shaanan.org 054-4939977
טפסי הרשמה ניתן להוריד מאתר המכללה או לקבל במזכירות לימודי ההמשך.
הנהלת המכללה.

