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חברים יקרים!חברים יקרים!

תוכנית הטיול:תוכנית הטיול:

בברכה,
יו"ר שני יוסי

הסניף הנהלת וחברי

טיול לשפלת יהודהטיול לשפלת יהודה
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אפריל אפריל 20132013

˙ÂÂˆ

Æיציאה מרחובות מול המשטרה  ∑∫∞∞

ÆÆהפסקה לארוחת בוקר בקיבוץ צובה ¢בלמונט≠צובה¢ מזנונים ∞∏∫≥∞

Æביקור ב¢יקב צובה¢ כולל טעימות ומכירה          

Æביקור במיני ישראל ≠ סיור מודרך באתר לאחר החידוש¨ יפה ומרתק ±∞∫≥∞

Æ®ביקור וסיור מודרך באולפני ¢גלובוס גרופ¢ תעשיות קולנוע וטלויזיה בנווה אילן ©בסבב ±≤∫∞∞

Æהפסקה לארוחת צהריים עשירה¨ מלון ¢נווה אילן¢ ≠ מזנונים ±¥∫∞∞

Æביקור במוזיאון הרצל ביער חולדה ±μ∫∞∞

∞∞∫∑± נסיעה חזרה הביתה

∞∞∫∏± הגעה משוערת לרחובות

ÈÂ¯Ë˜Ï‡ ¯‡Â„

מחיר למשתתף∫ ∞μ± ₪ ליחיד¨ ∞∞≤ ₪ לזוג לאחר סבסוד ¢צוות¢ 
חשוב° את ההמחאות יש לרשום לפקודת צוות ארגון גימלאי צה¢ל

המחיר כולל∫ אוטובוס מפואר צמוד ©∞μ מקומות®¨ מורה דרך מוסמך¨ ארוחת בוקר בקיבוץ צובה ©כשר®¨ ארוחת צהריים 
Æבמלון ¢נווה אילן¢¨ ביקור במיני ישראל¨ ביקור באולפני ¢גלובוס גרופ¢תעשיות קולנוע וטלויזיה בנווה אילן

Æßלמחזור ב ≤≤ÆμÆ±≥ ≠ועד ה ¨ßלמחזור א ±μÆμÆ±≥ ≠ההרשמה תתבצע על גבי הספח עד ה

העלייה לאוטובוס תתאפשר בהצגת תעודת ¢צוות¢ בלבד
לא תתאפשר עליה לאוטובוס אלא לחבר ¢צוות¢ ובת זוגתו בלבד

יתכנו שינויים במסלול הטיול
יש להצטייד בכובעים ושתייה

Æ®כל הקודם זוכה וההרשמה תיסגר עם מילוי המיכסה של ∞∞± איש למחזור

21.5.201321.5.2013 מחזור אß∫ יום של יום שליישי, י"ב סיון תשע"ג, שי, י"ב סיון תשע"ג, 

28.5.201328.5.2013 מחזור בß∫ יום שליום שליישי, י"ט סיון תשע"ג, שי, י"ט סיון תשע"ג, 

במסגרת הפעילות התרבותית של הסניף ¨ ייערך טיול לשפלת יהודה בשני מחזורים

≤∏ÆμÆ±≥



במסגרת ההתנדבות של הסניף הוצאנו פניה לחברים בדבר התנדבות למקומות הבאים∫
Æעיריית רחובות למערך החרום ≠

Æעיריית רחובות לפרוייקט צהל¢ה ≠
Æמועצה מקומית מזכרת בתיה ≠ למערך התנדבות בשע¢ח ברשות ≠

Æאנו מבקשים מחברינו שיכולים להתנדב ולתרום לטובת הקהילה
∞∏≠π¥∂∑∞∂≤ המעוניינים מתבקשים לפנות לסניף בטלפון

התנדבות

להלן הרצאות בקתדרה העממית רחובות¨ בבית ¢יד לבנים¢ ברחובות∫

      ≤±ÆμÆ∏≥  בשעה ∞∞∫π ≠ רומא במבט אדריכלי ≠ אלה שופמן

      ≤±Æ∂Æ¥  בשעה ∞∞∫π ≠ על מלחינים ואמונות ≠ דרß נורית בן צבי

      ≤±Æ∂Æ±± בשעה ∞∞∫π ≠ שלושת ימי ההכרעה במנהלת העם בתש¢ח ≠ גרי פאל

Æקוגל¨ קרעפלאך וטשולנט∫ מסורת ומשבר ≠ שמיל הולנד¨ שף ≠ π∫∞∞ בשעה ±∏Æ∂Æ±≥      

מחיר הרצאה μ≤ ₪ כולל קפה ומאפה

תרבות ופנאי



בברכה,
יו"ר שני יוסי

הסניף הנהלת וחברי

 ≤≠μÆ∂Æ±≥      ÍÈ¯‡˙· ˙ÏÈ‡Ï ÔÂ˘ÙÂ· È˙ÂÙ˙˙˘‰ ¯˘‡Ó È‡  Æ±

 ≤≠μÆ∂Æ±≥ ÍÈ¯‡˙Ï                                           ‰‡ÁÓ‰ ßÒÓ                            ¯Â·Ú Á¢˘                        Ò¢Ú ¢Ó¢Ú· ÛÙÂÚÓ‰ ÁÈË˘‰ ß·Á¢ ˘¢Ú ‰‡ÁÓ‰ ·¢ˆ¯  Æ≤

„Â˜ÈÓ                              ¯ÈÚ                ˙È· ßÒÓ                    ·ÂÁ¯                

נופשון למלון "אסטרל מרינה" נופשון למלון "אסטרל מרינה" 4*
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ÈÂ¯Ë˜Ï‡ ¯‡Â„

ימים ראשון - רביעי  2-5.6.2013

Æ±
Æ≤
Æ≥
Æ¥

עומדים לרשותנו 30 חדרים
המלון נמצא מול המלך שלמה באילת

קצת על המלון...
בחופה הצפוני של אילת המרינה ולגונת השלום שוכן מלון יפייפה, "אסטרל מרינה"

על שטח ענק של כ- 15 דונם. 150 חדרים וסוויטות מעוצבים בסגנון כפרי. טובלים שפע של
צמחייה ירוקה באווירה פסטורלית. לחופשה חלומית, בכל חדר מקרר, טלוויזיה וכבלים,

טלפון בחיוג ישיר, אמבטיה ושרותים צמודים ומיזוג אוויר מלא.
שרותים ומתקני הנופש: בריכת שחיה, לובי בידור עם בר, חוף ים

ושירותי מרינה במרחק צעדים מספר. חניה בקירבת החדר
לאורחי המלון בתשלום.  בידור: צוות המלון "להקת רשת אסטרל"
ינעימו זמנכם בפעילות תוססת סביב הבריכה. מופעים מידי ערב.

מחיר למשתתף∫ ∞∏∏ ₪ לאדם בחדר זוגיÆ ©ניתן לשלם ב≠¥ תשלומים שווים® 

חשוב° את ההמחאות יש לרשום לפקודת ¢חבß השטיח המעופף בע¢מ¢ ©במידה ולא יהיו ∞μ איש לא ייערך הנופשון®

המחיר כולל∫ ≤ לילות ≠ ¥ ימים¨ על בסיס חצי פנסיון ´ ארוחת צהריים נוספת ביום העזיבה ´ קפה ועוגה¨

Æאוטובוס להקפצות בלבד¨ מדריך ליום הראשון

Æההרשמה תתבצע על גבי הספח

Æלאחר תאריך זה לא ניתן לבטל ±μÆμÆ±≥ ≠לנופשון יצא אוטובוס אחד° ויש להירשם עד לתאריך ה

לאחר תאריך זה¨ ביטול הנופש יחוייב במחיר מלא°

Æ®איש לנופשון לפחות μ∞© כל הקודם זוכה וההרשמה תיסגר עם מילוי המיכסה לנופשון


