
 מכון אבשלום טיולים מבית –סביבתנו 
 svivatenu@macam.ac.il 03־7419982פקס:  6983116-03טלפון: 

 (למילוי במחשב ולשלוח במייל)  תשע"הבקשה להרשמה לטיולי "סביבתנו" 
                                *תעודת זהות                                                        *שם משפחה                                                            *שם פרטי 

                
 מיקוד                                                ישוב                                           רחוב ומספר                                  

           
 *Emailת טלפון                                    פקס                                    נייד                                     כתוב

     
 

 *חודש     *תוקף שנה                          *מס. הכרטיס                                                                       *שם הכרטיס  *פרטי כרטיס האשראי: 

                                      
 תעודת זהות                                           שם מחזיק הכרטיס:                                   

                                     
 

  ?איך שמעת על הטיול
פרט

 
  אחד ע"י ציון מספרם בטור הימני בטבלה.  ניתן לרשום מספר משתתפים בטופס

 ציין מס' 
מועד 

 מחיר שם פרטים יום הפעילות 
   המדריך           נרשמים

 180 דנצ'ו ארנון ם-קבלת שבת בעולם החרדי י-על שולחן האדמו"ר שישי 05.12.2014     
 220 ראדה בולוס נצרת לקראת חג המולד חמישי 11.12.2014     
 70 דנצ'ו ארנון חג המולד בכנסיות ביפו (הגעה עצמית)-הלילה בו נולד ישוע רביעי 24.12.2014     
 180 שבתאי קו בין הסטוריה לאקטואליה -העמקים והגלבוע  שבת 27.12.2014     
 180 עודד אמיתי סיור קולינרי -מעורב ירושלמי  שישי 02.01.2015     
 180 טלי זייד וגדי יעקב מהעיירה היהודית לשומר העברי חמישי 08.01.2015     
 190 ראדה בולוס מנזרים שירה ויין שלישי 13.01.2015     
 180 גיל ברנר בקעת הירדן וארץ הגילגלים שישי 16.01.2015     
 180 דנצ'ו ארנון טקס האפיפאניה בירדן שני 19.01.2015     
 180 עודד אמיתי סיור מוזיקלי בירושלים שלישי 20.01.2015     
 180 ארנון ברוקשטיין "הפאסיון שלא מספרים"  שני 26.01.2015     
 180 צוות האתר "חדשנות סביבתית אז והיום"-פארק אריאל שרון שישי 30.01.2015     
 180 שבתאי קו סיפור ההתיישבות -הנגב המערבי  שבת 07.02.2015     
 180 דנצ'ו ארנון רוסיה בירושלים שלישי 10.02.2015     
 180 גיל ברנר הצפון וצפונותיו שבת 21.02.2015     
 180 דנצ'ו ארנון מפגש מן הסוג האישי... בשפלת יהודה שישי 27.02.2015     
 190 ראדה בולוס בין פקיעין לחורפייש -בין סמטאות לאגדות  שבת 14.03.2015     
 180 קובי פליישמן+גד יעקב רכילות היסטורית וסיפורי העיירה היהודית שלישי 17.03.2015     
 195 גיל ברנר עמק בית שאן ומרומי הגלבוע שישי 20.03.2015     
 180 עודד אמיתי עין כרם הקסומה שישי 27.03.2015     
 180 דנצ'ו ארנון יום ראשון של הדקלים ראשון 29.03.2015     
 75 גיא אביבי סידנא עלי ומה שביניהם (הגעה עצמית) -אפולוניה שלישי 07.04.2015     
 190 שבתאי קו היסטוריה רחוקה וקרובה-רמה"ג שישי 17.04.2015     
 180 דנצ'ו ארנון גבירתנו של הכרמל ראשון 19.04.2015     
 180 עודד אמיתי "לילות לבנים בירושלים" חמישי 30.04.2015     
 180 דנצ'ו ארנון על קברי צדיקים בגליל שלישי 05.05.2015     
 180 דר' שמעון גת ם המוסלמית והצלבנית-הר הבית וי חמישי 14.05.2015     
 250 דנצ'ו ארנון העבריים בדימונה -פסח מלכותי  חמישי 21.05.2015     
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     כולל דמי כניסה אם יידרשו  לאהמחיר  גלריה אחרת כל חודש      
 85 מירי קרימולובסקי     סיור גלריות בת"א (הגעה עצמית) שישי 12.12.2014     
 85 מירי קרימולובסקי     סיור גלריות בת"א (הגעה עצמית) שישי 09.01.2015     
 85 מירי קרימולובסקי     סיור גלריות בת"א (הגעה עצמית) שישי 13.02.2015     
 85 מירי קרימולובסקי     סיור גלריות בת"א (הגעה עצמית) שישי 13.03.2015     
 190שח   מבוגר:  160ילד  :           5-13סבים ונכדים לגילאי      
     ילדים מבוגרים       
 190 איציק בשור           נחל חלילים שבת 20.12.2014 
 190 איציק בשור           מעיין עין צובה שבת 24.01.2015 
 190 איציק בשור           חיפה שבת 28.02.2015 
 190 איציק בשור           עין חנדק שבת 25.04.2015 
 190 איציק בשור           ירושלים שבת 23.05.2015 
 190 איציק בשור           תל אביב שבת 20.06.2015 
         אוהבי לכת    עם : שי בייטנר     

 200 שי בייטנר     גליל תחתון מזרחי רביעי 10.12.2014     
 200 שי בייטנר     צפון מזרח הנגב (נחל צפית עליון) רביעי 21.01.2015     
 200 שי בייטנר     פריחה בהר הנגב שלישי 24.02.2015     
 200 שי בייטנר     פריחה מרהיבה בגלבוע רביעי 18.03.2015     
 גליל עליון רביעי 29.04.2015     

 
 200 שי בייטנר  

         מטיבי לכת      
 200 ליאור אינמר     נחל קדרון שבת 13.12.2014     
 200 ליאור אינמר     בנקיקי נחל משמר שבת 10.01.2015     
 200 אחיק דור     ממראות הגליל המערבי שבת 21.02.2015     
 יפורסם  דן עופרי     שבת-אילת וסביבותיה טרק שלושה ימים חמישי חמישי 05.03.2015     
 200 יזהר דמטר     טיול מים שבת 11.04.2015     
 200 אחיק דור     בנחלים על גבול הלבנון שבת 02.05.2015     

 

 אחרת. מזג אויר או כל סיבה  י"סביבתנו" שומרת לעצמה את הזכות שלא לקיים טיול עקב מיעוט משתתפים, תנא -מכון אבשלום"  ידידי"אגודת      
 *הצהרה:

 ה כי/אני מצהיר
 .הנדרשת יובהתאמה לדרגת הקוש יהשתתפות בפעילויות להן נרשמת יתקין ומאפשר ל ימצב בריאות .1
 בלבד. יהינה על אחריות יבפעילויות אותן ציינת יהשתתפות .2
 "סביבתנו"י חויב בדמי ביטול לפי נהלי יביטול הרשמת יכ ימידע על הטיולים וידוע ל יקיבלת .3
 סכומים שנקבעו לטיול שאליו נרשמתי ואני מאשר חיוב זה.ידוע לי שכרטיס האשראי שלי יחוייב ב .4

 
 .                                             חתימה              21/11/2014     מילוי הטופס תאריך

 

 אשמח לקבל עדכונים ומידע מ"סביבתנו" ☐
 svivatenu@macam.ac.ilלמייל   או  7419982-03 פקסשלוח להפרטים הנדרשים יש לטופס זה לאחר מילוי  מטייל יקר:   
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