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ספחי הרשמה 
 )למשלמים בהמחאות(

ניתן להירשם לכל האירועים ולשלם 
באמצעות כרטיס אשראי. 

ראו כתובת האתר לכל אירוע, 
כמפורט בגיליון.

אל: אגודת בוגרי האוניברסיטה הפתוחה 
המחלקה ליחסי ציבור, האוניברסיטה הפתוחה, דרך האוניברסיטה 1, רעננה 43537

פקס: 09-7780666, טל': 09-7781834

הנני מעוניין/ת להשתתף בסיור: נמל אשדוד, תחנת הכוח )12.2.2013(        
יש לציין שם ותעודת זהות של כל משתתף        

שם _________________________________ת"ז_______________
שם _________________________________ת"ז_______________
שם _________________________________ת"ז_______________ 

שם _________________________________ת"ז_________________
כתובת _______________________________מיקוד______________

מספר המשתתפים _______ טלפון בבית __________________________ 
טלפון בעבודה _______________  טלפון נייד _____________________
מצ"ב שיק לפקודת: אגודת בוגרי האוניברסיטה הפתוחה, על סך ___________

_

ך

אל: אגודת בוגרי האוניברסיטה הפתוחה 
המחלקה ליחסי ציבור, האוניברסיטה הפתוחה, דרך האוניברסיטה 1, רעננה 43537

פקס: 09-7780666, טל': 09-7781834

הנני מעוניין/ת להשתתף בהצגה: שלאף שטונדה )17.3.2013(          
שם _________________________________ת"ז_______________

כתובת _______________________________מיקוד______________
מספר המשתתפים _______ טלפון בבית _________________________ 
טלפון בעבודה _______________  טלפון נייד _____________________

מצ"ב שיק לפקודת: אגודת בוגרי האוניברסיטה הפתוחה, על סך _________

ך

אל: אגודת בוגרי האוניברסיטה הפתוחה 
המחלקה ליחסי ציבור, האוניברסיטה הפתוחה, דרך האוניברסיטה 1, רעננה 43537

פקס: 09-7780666, טל': 09-7781834

הנני מעוניין/ת להשתתף בסיור: שוטרים וגנבים )2.5.2013(          
שם _________________________________ת"ז________________
כתובת _______________________________מיקוד______________
מספר המשתתפים _______ טלפון בבית _________________________ 
טלפון בעבודה _______________  טלפון נייד _____________________

מצ"ב שיק לפקודת: אגודת בוגרי האוניברסיטה הפתוחה, על סך _________

ך

אל: אגודת בוגרי האוניברסיטה הפתוחה 
המחלקה ליחסי ציבור, האוניברסיטה הפתוחה, דרך האוניברסיטה 1, רעננה 43537

פקס: 09-7780666, טל': 09-7781834

הנני מעוניין/ת להשתתף בקונצרט )30.5.2013(          
שם _________________________________ת"ז_______________

כתובת _______________________________מיקוד______________
מספר המשתתפים _______ טלפון בבית _________________________ 
טלפון בעבודה _______________  טלפון נייד _____________________

מצ"ב שיק לפקודת: אגודת בוגרי האוניברסיטה הפתוחה, על סך _________

ך

אל: אגודת בוגרי האוניברסיטה הפתוחה 
המחלקה ליחסי ציבור, האוניברסיטה הפתוחה, דרך האוניברסיטה 1, רעננה 43537

פקס: 09-7780666, טל': 09-7781834

הנני מעוניין/ת להשתתף בסיור: ראשית התעופה העברית )19.3.2013(           
שם _________________________________ת"ז_________________

כתובת _______________________________מיקוד______________
מספר המשתתפים _______ טלפון בבית __________________________ 
טלפון בעבודה _______________  טלפון נייד ______________________

מצ"ב שיק לפקודת: אגודת בוגרי האוניברסיטה הפתוחה, על סך _________

אל: אגודת בוגרי האוניברסיטה הפתוחה 
המחלקה ליחסי ציבור, האוניברסיטה הפתוחה, דרך האוניברסיטה 1, רעננה 43537

פקס: 09-7780666, טל': 09-7781834

הנני מעוניין/ת להשתתף באסיפה כללית והרצאת יסמין פיינגולד )5.6.2013(          
שם _________________________________ת"ז_______________

כתובת _______________________________מיקוד______________
מספר המשתתפים _______ טלפון בבית _________________________
טלפון בעבודה _______________  טלפון נייד _____________________

מצ"ב שיק לפקודת: אגודת בוגרי האוניברסיטה הפתוחה, על סך _________

אל: אגודת בוגרי האוניברסיטה הפתוחה 
המחלקה ליחסי ציבור, האוניברסיטה הפתוחה, דרך האוניברסיטה 1, רעננה 43537 

פקס: 09-7780666, טל': 09-7781834

הנני מעוניין/ת להשתתף בסיור: אולפן החדשות נווה אילן )25.4.2013(

שם _________________________________ת"ז_________________
כתובת _______________________________מיקוד______________

מספר המשתתפים _______ טלפון בבית __________________________ 
טלפון בעבודה _______________  טלפון נייד ______________________

מצ"ב שיק לפקודת: אגודת בוגרי האוניברסיטה הפתוחה, על סך ___________

ך

ך
ך


