
Van Gogh – מתחם ארנה, הרצליה - התערוכה 
הנכם מוזמנים להצטרף לביקור בתערוכה המדוברת מיצירותיו של ואן גוך 
בישראל. תערוכה מפוארת שכבר הספיקה לבקר בחמישים ערים ברחבי 

 העולם.
 

 25/2/2020-יום שלישי ה -הביקור יתקיים ב
 

 לו"ז

התארגנות לנסיעה בהסעה  –תכליתי -התכנסות בחניון הרב 08:45

 מאורגנת

 נסיעה למתחם ארנה הרצליה 09:00

 .ארוחת בוקר עצמאית 11:00-10:30

 סיור מודרך + זמן חופשי בתערוכה. 12:30-11:00

 התכנסות ועליה לאוטובוס, נסיעה למסעדה. 12:30

ארוחת צהריים )במסעדה כשרה, פרטים מדויקים ימסרו  13:00

 לנרשמים(

 רת לקמפוסחזרה משוע 16:00

 פרטים כלליים

  ,5/2/2020תאריך אחרון להצטרפות לביקור יום רביעי 
  זכאים למחיר המסובסד חברי סגל אקדמי המשלמים דמי חבר ובן/ת זוגם

 בלבד.
  העלות כוללת: הסעה, כרטיס כניסה, ₪(.  250למשתתף )אורח ₪  150העלות

 ארוחת צהריים
  משתתפים 25הסיור מותנה ברישום של מינימום 
  יש לשלוח את טופס ההצטרפות המצ"ב מטה במייל  –המעוניינים להצטרף

 חוזר. רישום יתבצע רק על בסיס טופס ההצטרפות החתום.
 ההשתתפות איננה ניתנת לביטול וחובת התשלום  20/2/2020-לאחר ה

למשתתף )לפי כמות המשתתפים בטופס ההצטרפות( חלה ₪  150בסך 
 עליו בלבד.

 ע בהורדה בשכר בלבדהתשלום יבוצ 
  :לחץ/י כאןקישור למידע אודות התערוכה 

 
 טופס הצטרפות

Van Gogh –  לחברי הסגל האקדמי הבכיר -התערוכה 

 הצהרה:
שיתקיים  התערוכה – Van Gogh -בביקור בהנני מאשר/ת את השתתפותי 

 . 25/2/2020-ביום שלישי ה
השתתפותי איננה ניתנת לביטול וחובת  20/2/2020 -הנני מאשר שלאחר ה

למשתתף )לפי כמות המשתתפים שדיווחתי( חלה עלי ₪  150התשלום בסך 
 בלבד.

 

https://www.mako.co.il/culture-books-and-theatre/articles/Article-40235a4850d3f61027.htm
https://www.mako.co.il/culture-books-and-theatre/articles/Article-40235a4850d3f61027.htm


הנני מאשר כי התשלום עבור ההשתתפות לפי מספר המשתתפים שאסמן 
 .2020זה ינוכה משכר מרץ  בטופס

 
 מספר משתתפים מבוקש )לסמן בריבוע(: 

 ₪ 150]_[ יחיד 
 __________________(  )שם בן / בת הזוג₪  300]_[ זוגי 

 __________________(    )שם האורח/ת₪  250]_[ אורח 
 

 פרטים אישיים:
 

 ת.ז : ___________________   ____________________    שם מלא :
 

 טלפון בבית : _____________   טלפון נייד : ____________________
 

 תאריך: _________________     ___________________      חתימה: 
 

 ספח זה כשהוא חתום בלבד, מהווה אישור השתתפות
 התערוכה בלעדיו לא יתבצע רישום חבר הסגל. – -Van Gogh ב

 
 

 בברכה, צוות המשרד
 

 I 04-8240661טל:  I  ארגון הסגל האקדמי הבכיר, אוניברסיטת חיפה
 /http://astaff.haifa.ac.ilאתר הארגון   I 8257013-04פקס: 
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