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חיום המכון תשע" -ופס הרשמה ט  
 2018 מרץב 13, חתשע"אדר  כ"ו, שלישייום 

 הריני מבקש להירשם ליום המכון, למסלול:

 שם הסיור                  סיור מס' Xסמן 

q  1. "ד"ר שי רוזן – וריתחיפה המנדט – "מעיירה נידחת למרכז אימפריאלי 

q  2. "70 יגאל גרייבר – פה ובקריותמורשת קרב בחי – "שנה לקרב על חיפה 

q  3. "150 קובי פליישמן –" שנה לנוכחות הבהאית והגרמנית בחיפה 

q  4. "ד"ר שמעון גת –חיפה העות'מאנית  – "העיר החדשה ואתונו של הסולטאן   

q  5. "גלי נחום – "סיפורי בתים וטבע עירוני במרכז הכרמל 

q  6. "75 'טלאיריס זר – "שנה לתוכנית המבצר האחרון 

q  7. "יואב אבניאון –" הפסיפס האנושי בחיפה 

q  8. "85 ירקוני-שולי לינדרד"ר  – סיפורים ופרשיות סביב הנמל – "שנה לנמל חיפה 

q  9. "אביב הרצליך – "בעקבות המסדר הכרמליטי בכרמל 

q  10. " "עודד רענן – מסלול הליכה בנחל חייק –טבע ונוף בכרמל הגבוה 

 _  ___________ :סה"כ לתשלום_   ____: מספר משתתפים  .חש" 190 :(לאדם) דמי השתתפות

 ז שלהם :"נא לפרט את שמות כל  המשתתפים ומספרי ת

_____________     __________ת"ז: __ ________________________ :שם  פרטי ומשפחה
________________________________ _mail:    ___________ :נייד______________ 

_____________     __________ת"ז: __ ________________________ :שם  פרטי ומשפחה
________________________________ _mail:    _____________ :נייד____________ 

 :(סמן) הוראת תשלום

                                  ________________________  :__________ מספר: כרטיס אשראי מסוג  ¨ מזומן, ¨המחאה,   ¨

 ____________________________: מס' ת.ז. של בעל הכרטיס    _______: __בתוקף עד

 

 יום זה ועדכונים נוספיםל, בהקשר הנני מסכים לקבל דואר אלקטרוני ממכון אבשלוםהערה: 

 
 

 נוהל ביטול: 
   דמי ביטול לכל נרשם. ₪ 30יגבו  2/3/18תאריך ל עד
                     מעלות דמי ההשתתפות. 50%יגבו  3/3/18     תאריךמ

 מעלות דמי ההשתתפות.   75%יגבו  12/3/18מתאריך     
           ביטול ביום האירוע לא מזכה בהחזר. 

  Xׂ -נא סמן ב  -תחנות איסוף 
q 7:00   מכללת לוינסקימגרש חנייה דרומי 

q 7:10  צומת כפר שמריהו 

q 7:20  ף נתניה צפוןמחל 

q 7:30  תחנות אוטובוס אחרי  מחלף בית חרות)
 גשר נעורים) 

q 7:40 לגשר הולכי רגל(מתחת  גבעת אולגה( 

                                                                                                                                        

                                                                 חתימה _________________                                                                                       _______תאריך: ______  


