ארגון הסגל האקדמי הבכיר
The Senior Faculty Association
(ע"ר) 58-0073831

סיור אביב בתל  -אביב
 14.5.18יום שני
הנכם מוזמנים לסיור "האריה והשבלול"
הסיור על אריק איינשטיין עם המדריך צפריר קורסייה
על הדרך והצורה בה שינה אריק את פני המוזיקה בארץ .המקומות ,האנשים ו....
השירים" .זה לא בדיוק געגוע  /זה סתם נעים להיזכר "...ובדרך – עוד פיסת תל-אביב
לא כל-כך מטויילת באזור אבן גבירול ,ארלוזרוב ועוד.
ממסעדת "כתר המזרח" המיתולוגית ועד למשרדי חברת
ההפקות "הגר" שהפיקה את ":לול"" ,מצייצים" ואת אלבומי
המופת כגון" :שבלול"" ,סע לאט"" ,בדשא אצל אביגדור",
ועוד ועוד....
אלבומים ושירים המהווים עד היום אבן דרך קלאסיות
במוסיקה הישראלית.
סיור שונה ומרגש המלווה בהשמעת שירים !
מתוכננת הליכה נוחה במסלול מעגלי עם תחנות עצירה
להיסטוריה ,סיפורים ,שירים ועוד.
 יש להצטייד בנעלי הליכה ומצב רוח טוב.
לו"ז משוער:
08:15

נפגשים בשדרת החנויות – הסעה מאורגנת לתל-אביב

08:30

יציאה ,נסיעה לתל-אביב.

10:30

תחילת הסיור

13:00

סיום משוער של הסיור

13:00

ארוחת צהריים חופשית

14:30

נסיעה חזרה לקמפוס חיפה




המעוניינים להצטרף לסיור – יש לשלוח את טופס ההצטרפות המצ"ב
במייל חוזר.
הסיור בעלות של  ₪ 50למשתתף
בברכה צוות המשרד

אבא חושי  ,199הר הכרמל חיפה  ,3498838טלפון,8240661 ,8240935 :
פקס ,8257013 :מיילirgun_hasegel@univ.haifa.ac.il:

ארגון הסגל האקדמי הבכיר
The Senior Faculty Association
(ע"ר) 58-0073831

טופס הצטרפות

סיור אביב בתל – אביב  14.5.18יום שני

לגמלאי הסגל האקדמי הבכיר

הצהרה:
הנני מאשר/ת את השתתפותי בסיור אביב – בעקבות אריק איינשטיין
שיתקיים ב 14.5.18-ומכיר/ה בעובדה שלאחר  1/5/18השתתפותי איננה
ניתנת לביטול וחובת התשלום בסך  ₪ 50למשתתף (לפי כמות המשתתפים
שדיווחתי) חלה עלי בלבד.

פרטים אישיים:
שם מלא__________________ :ת.ז_____________________ :.
כתובת____________________________________________ :
טלפון נייד_________________ :טלפון בבית________________ :
מספר משתתפים מבוקש (לסמן בריבוע):
[_] יחיד ₪ 50
[_] זוגי ₪ 100



התשלום יתבצע בהורדה מהשכר בלבד
המחיר עבור אורחים ₪ 75

חתימת חבר הסגל__________________ :

תאריך___________ :

ספח זה כשהוא חתום בלבד ,מהווה אישור השתתפות
בסיור אביב – בעקבות אריק איינשטיין בלעדיו לא יתבצע רישום
חבר הסגל לטיול.
בברכה ,צוות המשרד

אבא חושי  ,199הר הכרמל חיפה  ,3498838טלפון,8240661 ,8240935 :
פקס ,8257013 :מיילirgun_hasegel@univ.haifa.ac.il:

