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 פ"ביום המכון תש
שפ"ביום המכון ת -טופס הרשמה   

 2022במרץ  7יום שני, ד' אדר ב'  תשפ"ב, 
 הריני מבקש להירשם ליום המכון, למסלול:

סיור  Xסמן 
 מס'

 שם הסיור                 

q  1. בהדרכת גלי נחום, אדם ונוף ברמות מנשה 

q  2.  ,בהדרכת רמי אהרוניאל אתרי ההתיישבות ברמות מנשה 

q  3. בהדרכת מיכל קנדל, זיכרון יעקב והמושבה בנימינה  

q  4. יואב אבניאון ת בהדרכל שלף ונחל דליה, נח 

q  5. אסתר שמואלי  בהדרכת, דרך מפלי רז למאגרי גלעד ,מגבעת הרקפות 

q  6. ד"ר אריה בורנשטיין  בהדרכת, תל מגידו ונחל הקיני 

q  7. "מפעלי המים של רמות המנשה בעבר ובהווה, - "כל הנחלים זורמים לים  
 יותם יעקובסון  בהדרכת                                                                                      

 

 _  ___________ :סה"כ לתשלום_   ____: מספר משתתפים  .ש"ח 519 :(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____________ 

 אורח/ שפ"בשנה"ל ת בוגר/ תלמיד במכון

 ______________________________________________________________: כתובת

 ________________:__________________ נייד: _______________ עבודה :טלפון בית

 

 :(סמן) הוראת תשלום

: ף עדבתוק _________________  :__________ מספר: כרטיס אשראי מסוג  ¨ מזומן, ¨המחאה,   ¨
 __________________________: מס' ת.ז. של בעל הכרטיס  _________

 

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

 
 נוהל ביטול: 

   דמי ביטול לכל נרשם. ₪ 30יגבו  21/2/22תאריך ל עד
                     .מעלות דמי ההשתתפות 50%יגבו  22/2/22  מתאריך
 מעלות דמי ההשתתפות.   75%יגבו   1/3/22  מתאריך

           ביטול ביום האירוע לא מזכה בהחזר. 

 איסוף: 
 מגרש חנייה דרומי מכללת לוינסקי – 7:00
 צומת כפר שמריהו – 7:10
 מחלף נתניה צפון – 7:20
 חירות  תמחלף בי -  7:30
 גבעת אולגה   - 7:40
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 _____________: ______חתימה                                                                               ך: _____________תארי


