
                                                           

 
 

 

 קוקטייל ארץ ישראלי
 ימי רביעי

 , 11:30 – 10:00בין השעות  -הרצאות 
 יום מלא -סיורים 
 

 תאריך
סוג 

 פעילותה
 תכנית הפעילות

 1הרצאה  7/11/18
 במפרץ אילתהעולם התת ימי  -המסתורין לצלול אל 

 ד"ר רמי קליין                   

 
21/11/18 

 
 1סיור 

 בית שאן ציפורים בעמק -הנה בא החורף 
 קרערן בנ

 פגרת חנוכה 5/12/18

 2הרצאה  2/1/19
 

 מהו סוד המגילות הגנוזות? 
 ד"ר אדולפו רויטמן

 
23/1/19 

 
 2סיור 

תצפית על הדרך המובילה לים המלח, ביקור באתר  -ועין גדי  קומראן
בית עין גדי ו ,את המדברנהמגילות הגנוזות.  - מדבר יהודהב קומראן
 העתיקהכנסת 

 ית ברוקשטייןאביב

 
13/2/19 

 
 3הרצאה 

 
 מליל הגשרים לתכנית החלוקה

 מודי שניר

 3סיור  27/2/19
 

 בלביטוסיפורה של זהרה  -כזהר הרקיע 
 עופר רגב

 
6/3/19 

 
 4הרצאה 

 
 ישראל הקדום בשפלת יהודה -"דוד וגולית" 

 יעקבסון ירד"ר אופ

 יום שלישי  -  19/3/19
 

 בהמשךים יימסרו פרט  - יום המכון

 
27/3/19 

 
 4סיור 

נפתח את היום במסלול  -לכיש והמצור האשורי  תל ,שפלת יהודה
גודד. נתרשם מהטבע ונכיר את  הליכה קל ויפה ממצפה משואה לתל

הארכאולוגי המרתק לכיש  הרקע הגיאוגרפי של שפלת יהודה. נבקר בתל
ונספר את סיפורה של העיר הגדולה ביותר ביהודה בתקופת הבית 

 .אשוןהר
 ד"ר אופיר יעקבסון

 פגרת פסח 24/4/19
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 תאריך
סוג 

 פעילותה
 תכנית הפעילות

 5הרצאה  1/5/19
 עיר קדושה לשלוש הדתות - ירושלים

 אבשלום קאפח

 יום הזיכרון וערב יום העצמאות -פגרה  8/5/19

 5סיור  22/5/19

ימטאות סנטייל ב -וברובע הנוצרי  יהודיהסיור ברובע  -ירושלים 
בין בתי כנסת נכיר פינות נסתרות החבויות , וריות ומבנים היסטורייםצי

 כנסיות ייחודיותומבנים בתולדות היישוב היהודי ובין 
 אבשלום קאפח

29/5/19 
ההרצאה *

בשעה תתקיים 
10:30 

 6הרצאה 

 
 (מינים פולשים)  עבר והווה -החי בים התיכון 

 
  ד"ר דני סימון

 6סיור  5/6/19
ונקרות ראש  צוקים תלולים נושקים לים - ונה הכחולההלג נפלאות אל

                    ובחוף אכזיב  בלגונות(החי והצומח) הנקרה, היכרות עם מגוון המינים 
 חנן אזולאי

 7הרצאה  12/6/19
 

 הפנים האמיתיות של הנשים במדינות ערב
 ד"ר מיכל יערי

 
20/6/19  
 יום חמישי

 

 7סיור 
 סיור לילה

 
  מלא צים בליל ירחפר נחל

 
 ינשטייןזיו רי

 
 

 
v  (מול קופות היכל התרבות) 16רח' ז'בוטינסקי  -בקתדרה בראשון לציון ההרצאות יתקיימו 
v ייתכנו שינויים בתכנית הלימודים והסיורים 
v  :03-6990735, טלפון: 03-7411389ניתן להירשם במכון אבשלום באמצעות טופס הרשמה בפקס . 

 ח טופס הרשמה לקתדרה כמו כן, ניתן לשלו
v  1,800 -עלות התכנית ₪  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      
 
 
 
 
 



                                                           

 
 

                                              
 טשנה"ל תשע"            

 ים בקתדרה בראשון לציוןטופס הרשמה לקורס
 

 _____________________________________________________ שם ושם משפחה 

 _________________   _____________________________        תאריך לידה מס' ת.ז.

 כתובת ___________________________________________     מיקוד ___________

 ________________________ ________________________________   נייד  פון טל

 _________________________                                                    דוא"ל ____________________________________

 מסירת פרטי דוא"ל מהווה הסכמה לקבל חומר עדכני ופרסומי מכון אבשלום                  

 נא לרשום אותי לקורס:    
 
 
 
 
 
 
 

                                                          (אך לא פחות ממחיר הקרן)  2018נובמבר בתשלומים  צמודי מדד, החל מחדש                 בתשלום אחד          
 מספר התשלומים לפי תנאי התשלום המפורטים למעלה                                                             

 
 : במזומן, המחאה בנקאית, כרטיסי אשראי.אפשרויות התשלום

 פרטי כרטיס אשראי:
 

                   

 

 ________   ספרות בחזית)  4או ספרות בגב הכרטיס,  CVV  )3  ____________בתוקף עד

 

 ________________  של בעל הכרטיס ________________    מספר זהות   שם בעל הכרטיס

 ________ בהמחאה מס' ________ משוך על בנק ___________ ע"ס __________ לתאריך 

 ע"ס ____________ במזומן

  לעיל.בכל קורס הוא בהתאם למפורט   שכר הלימוד ומספר התשלומים •
 רישום סכום לתשלום בטופס זה אינו  מחייב את המכון, הזכאי לגבות את הסכום המתאים כפי שפורסם.

 אין כפל הנחות. •
 

 הצהרות 
הדורשים  וטיולים ורים סיהריני מצהיר, כי מצב בריאותי מאפשר לי השתתפות בפעולות מכון אבשלום, כולל  .1

 הינה  על אחריותי בלבד.  כוןמצהיר כי ההשתתפות בפעילות המריני מאמץ גופני. ה
 הריני מאשר כי קראתי את נוהל ביטול השתתפות בלימודים, המצורף בזה. .2
 ני מסכים לו.אשר מצ"ב והרי קראתי את נוהל ביטול השתתפות בלימודיםהריני מאשר כי   .3
הסיורים אישיים ולא ניתנים להעברה  .עותש 48ם בשנה בהודעה מוקדמת של סיורי 2עד  –השלמת סיורים  .4

 אלא באישור מראש.
 

                                                        _________________                                           _________________ 
 חתימה                                                                              תאריך                                                             

 שם הקורס            
 הנחת זוג תשלומים  שכ"ל  

הנחת 
 הסתדרות

o 5% 10% תשלומים 4 ₪ 1,800 ץ ישראלי  קוקטייל אר 

o  הרומנים הגדולים ששינו את פני
 ההיסטוריה

 5% 10% תשלומים 2 ₪ 750
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 קורסים בקתדרה בראשון לציון -נספח לטופס הרשמה בחוגים לידיעת הארץ 

                      ___________________________________________________________________ 
 
 

 טול לימודיםנהלי המכון ובי
 

הנהלת המכון שומרת לעצמה את הזכות לבטל את הקורס במידה ומספר הנרשמים אליו לא יאפשר את  •
 פתיחתו, או מכל סיבה אחרת. במקרה כזה יוחזר לנרשמים מלוא שכר הלימוד ששולם.

 . שעות) יוכל להשלים סיור בשנה בה למד 48: תלמיד שהחסיר סיור והודיע מראש (עד השלמות סיורים •
 ניתן להשלים שני סיורים בשנה, לכל היותר. 

 הסיורים אישיים ולא ניתנים להעברה אלא באישור רכז המגמה. 
 ההשתתפות בסיור חלופי היא על בסיס מקום פנוי בלבד. 

 אם הדבר מתאפשר, ניתן יהיה לצרף אורח לסיור, על בסיס מקום פנוי, בתאום עם רכז המגמה.
 ., בתיאום עם החונךהלומדות בנהריה ובחיפההקבוצות תאפשר בין השלמת סיורים ת

 
 

 זמת התלמיד ונוהל ביטול לימודים בי
 

 :לפני תחילת הלימודים
 דמי ביטול. ₪ 100לפני תחילת הקורס, יוחזר שכר הלימוד למעט בוטלה ההרשמה במידה ו

 
 

 :לאחר תחילת הלימודים

 תלמיד המבקש להפסיק את לימודיו יודיע על כך בכתב. •

 .בטל בחודש הראשון ללמודים לא יוחזר התשלום הראשוןלמ •

 .למבטל בחודש השני ללימודים לא יוחזרו שני תשלומים •

 הפסקת התשלומים תיכנס לתוקף שבועיים לאחר הודעת התלמיד בכתב על הפסקת לימודיו. •
 למבטל יותר משני חודשים לאחר תחילת שנת הלימודים לא יוחזרו כספים ששולמו. •

הנחה בעת הרישום וביטל לימודיו, ישלם את התשלום המלא עבור לימודיו באופן יחסי עד הודעת  תלמיד שקיבל •
 הביטול.

 
 
 
 
 
 
 
 

 תודה על שיתוף הפעולה
 

 הנהלת המכון
 

 
 
 

 


