עכשווית
רוחניות עכשווית
לחקר רוחניות
השלישי לחקר
הישראלי השלישי
לכנס הישראלי
הרשמה לכנס
טופס הרשמה
טופס
שם פרטי _____________________________ שם משפחה _____________________________
כתובת )בית(________________________________________________________________________
טלפונים ב __________________ .ע _________________ .נייד ____________________
כתובת דוא"ל _____________________________________ @ ______________________
 אינני מעוניין/ת להיות מכותב/ת בדוא"ל על פעילויות אקדמיות נוספות בתחום הרוחניות העכשווית.
U

U

עיסוק ומקום עבודה__________________________________________________________________
מעמד אקדמי  :מרצה – ד"ר  /פרופ' ב____________________ מ)מוסד( _______________________
 בעל.ת תואר ד"ר ב_____________________

מ)מוסד( ______________________

 בעל/ת  MAב__________________________ מ)מוסד( ______________________
 תלמיד/ה לתואר  3 / 2 / 1ב______________

ב)מוסד(_____________________ :

תחומי מחקר רלוונטיים _______________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
 אני מעוניין/ת להצטרף לרשת הוירטואלית של חוקרי רוחניות עכשווית בישראל newage-il -באוניברסיטת חיפה.

דמי השתתפות בכנס
דמי ההרשמה כוללים השתתפות בהרצאות הכנס ,קבלת תיק עם ספר תקצירים ,שתייה וכיבוד לאורך היום.
U

רישום מוקדם )לנרשמים עד  :(23.02.11

 ₪ 30 לסטודנטים ולמרצי הכנס
U

 ₪ 90 לאחרים

רישום ביום הכנס:

הערה :ההרשמה ביום הכנס תהיה מוגבלת ,בכפוף לגודל האולמות .מומלץ להירשם בהקדם!
 ₪ 120 לאחרים 
 ₪ 40 לסטודנטים

יש לשלם בהמחאה ,לפקודת "אוניברסיטת חיפה".
אישור הרשמה לכנס יישלח בדואר אלקטרוני .קבלה על תשלום תינתן ביום הכנס.
U

U

אנו עושים שימוש בטופסי ההרשמה שלכם כדי להיערך לכנס ,ולארגן את התנאים המתאימים להצלחתו.
כדי לאפשר לכם לקחת חלק במושבים שמועדפים עליכם ,נודה לכם אם תוכלו להירשם בהקדם ,וכן לסמן את העדפותיכם:

בסבב מושבי הבוקר ברצוני להשתתף במושב מספר א__ )עדיפות א'( או א__ )עדיפות ב'(
בסבב מושבי הצהריים ברצוני להשתתף במושב מספר ב__ )עדיפות א'( או ב__ )עדיפות ב'(
בסבב מושבי אחה"צ ברצוני להשתתף במושב מספר ג__ )עדיפות א'( או ג__ )עדיפות ב'(
הערות ,בקשות והצעות___________________________________________________________________________ :
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________

נא להחזיר טופס זה בצירוף התשלום
אל :מזכירות הכנס הישראלי לחקר רוחניות עכשווית – הפקולטה לחינוך ,אוניברסיטת חיפה – הר הכרמל ,חיפה .31905
U

U

בשאלות נוספות ניתן לפנות אל שי פררו ,בטלפון  ,04-8240322או למייל.spirituality@construct.haifa.ac.il :
U

U

הכנס יתקיים באוניברסיטת חיפה ,ביום ג' 15 ,במרץ  ,2011ט' באדר ב' תשע"א ,בין השעות .19:30 - 8:00
U

U

ההתכנסות באודיטוריום הכט שבבניין הראשי )ממוקם מתחת למגדל אשכול(.

אתר הכנסspirituality.haifa.ac.il :
U

