
  

 .סניף חולון - '' צוות''יש קישור בסמליל לאתר 

 !!!!נא עזנא עזנא עזנא עז----דרכודרכודרכודרכו!  !  !  !  נא עזנא עזנא עזנא עז----לבשולבשולבשולבשו

        !!!!לעזרת העםלעזרת העםלעזרת העםלעזרת העם!  !  !  !  לעזרת העםלעזרת העםלעזרת העםלעזרת העם
     2010201020102010בספטמבר בספטמבר בספטמבר בספטמבר     12121212א                           א                           א                           א                           ''''''''תשעתשעתשעתשע''''בתשרי הבתשרי הבתשרי הבתשרי ה' ' ' ' דדדד, , , , יום ראשוןיום ראשוןיום ראשוןיום ראשון

        
        
        

        2010/2010/2010/20104444/    מידעוןמידעוןמידעוןמידעון
        

סניף חולון וחברי ההנהלה מברכים את החברה והחברים המגיעים סניף חולון וחברי ההנהלה מברכים את החברה והחברים המגיעים סניף חולון וחברי ההנהלה מברכים את החברה והחברים המגיעים סניף חולון וחברי ההנהלה מברכים את החברה והחברים המגיעים ר ר ר ר ''''''''יויויויו
        ....ומאחלים להם בריאות טובה ואריכות ימיםומאחלים להם בריאות טובה ואריכות ימיםומאחלים להם בריאות טובה ואריכות ימיםומאחלים להם בריאות טובה ואריכות ימים    2010201020102010לגבורות בשנת לגבורות בשנת לגבורות בשנת לגבורות בשנת 

        ....מר ציון אהרוןמר ציון אהרוןמר ציון אהרוןמר ציון אהרון
        ....מר אברהם אלימלךמר אברהם אלימלךמר אברהם אלימלךמר אברהם אלימלך
        ....מר אהרון אלעדמר אהרון אלעדמר אהרון אלעדמר אהרון אלעד

        ....שושנה גרוסשושנה גרוסשושנה גרוסשושנה גרוס' ' ' ' גבגבגבגב
        ....מר צבי דורוןמר צבי דורוןמר צבי דורוןמר צבי דורון
        ....מר רפאל כהןמר רפאל כהןמר רפאל כהןמר רפאל כהן
        ....מר משה שנימר משה שנימר משה שנימר משה שני

        
 

        לרגל חג הסוכות הסניף יהיה סגור לרגל חג הסוכות הסניף יהיה סגור לרגל חג הסוכות הסניף יהיה סגור לרגל חג הסוכות הסניף יהיה סגור 
            2010201020102010בספטמבר בספטמבר בספטמבר בספטמבר     22222222, , , , רביעירביעירביעירביעי    החל מיוםהחל מיוםהחל מיוםהחל מיום

 ....2010201020102010באוקטובר באוקטובר באוקטובר באוקטובר     3333, , , , ויפתח שוב ביום ראשוןויפתח שוב ביום ראשוןויפתח שוב ביום ראשוןויפתח שוב ביום ראשון
        

        ::::2010201020102010    דצמברדצמברדצמברדצמבר    - - - - אוקטובר אוקטובר אוקטובר אוקטובר : : : : ושת החודשיםושת החודשיםושת החודשיםושת החודשיםללללששששלהלן פעילות והודעות הסניף ללהלן פעילות והודעות הסניף ללהלן פעילות והודעות הסניף ללהלן פעילות והודעות הסניף ל
  

 

        נושא הפעילותנושא הפעילותנושא הפעילותנושא הפעילות        שעהשעהשעהשעה        תאריךתאריךתאריךתאריך        יום בשבועיום בשבועיום בשבועיום בשבוע
        ....''''''''בפקיעיןבפקיעיןבפקיעיןבפקיעין  יייי''''''''ממקובלי צפת למערת הרשבממקובלי צפת למערת הרשבממקובלי צפת למערת הרשבממקובלי צפת למערת הרשב'''''''': : : : טיולטיולטיולטיול        07:0007:0007:0007:00        4.10.20104.10.20104.10.20104.10.2010        שנישנישנישני

        ....''''''''מצדיעים לישראל בשנת היובלמצדיעים לישראל בשנת היובלמצדיעים לישראל בשנת היובלמצדיעים לישראל בשנת היובל''''''''        18:3018:3018:3018:30        10.10.201010.10.201010.10.201010.10.2010        ראשוןראשוןראשוןראשון
        ....1111' ' ' ' הרצאה מסהרצאה מסהרצאה מסהרצאה מס    - - - - ''''''''הכרת המוחהכרת המוחהכרת המוחהכרת המוח''''''''    ::::הרצאההרצאההרצאההרצאה        18:0018:0018:0018:00        11119999.10.2010.10.2010.10.2010.10.2010        שלישישלישישלישישלישי
        ....יצחק רביןיצחק רביןיצחק רביןיצחק רביןבמרכז במרכז במרכז במרכז מודרך מודרך מודרך מודרך סיור סיור סיור סיור         08:0008:0008:0008:00        22222222.10.2010.10.2010.10.2010.10.2010        ששיששיששיששי

        ....''''''''פלמנקופלמנקופלמנקופלמנקו''''''''    ::::הרצאההרצאההרצאההרצאה        18:0018:0018:0018:00        9.11.20109.11.20109.11.20109.11.2010        שלישישלישישלישישלישי
        ....נופשון משולב עם טיולים באילתנופשון משולב עם טיולים באילתנופשון משולב עם טיולים באילתנופשון משולב עם טיולים באילת        07:0007:0007:0007:00        17.11.201017.11.201017.11.201017.11.2010----14141414        רביעירביעירביעירביעי- - - - ראשוןראשוןראשוןראשון

        ....העולם המופלא של הויקינגיםהעולם המופלא של הויקינגיםהעולם המופלא של הויקינגיםהעולם המופלא של הויקינגים: : : : הרצאההרצאההרצאההרצאה        18:0018:0018:0018:00        2010201020102010....29.1129.1129.1129.11        שנישנישנישני
        ....מסיבת חנוכהמסיבת חנוכהמסיבת חנוכהמסיבת חנוכה        18:3018:3018:3018:30        6.12.20106.12.20106.12.20106.12.2010        שנישנישנישני
        . . . . המלחהמלחהמלחהמלחבים בים בים בים     וןוןוןוןנופשנופשנופשנופש        07:0007:0007:0007:00        16.12.201016.12.201016.12.201016.12.2010----12121212        חמישיחמישיחמישיחמישי- - - - ראשוןראשוןראשוןראשון

        ....2222' ' ' ' הרצאה מסהרצאה מסהרצאה מסהרצאה מס    - - - - ''''''''הכרת המוחהכרת המוחהכרת המוחהכרת המוח'''''''': : : : הרצאההרצאההרצאההרצאה        18:0018:0018:0018:00        28.12.201028.12.201028.12.201028.12.2010        שלישישלישישלישישלישי
  

            ,,,,האפשריהאפשריהאפשריהאפשרי    יש לעשות זאת בהקדםיש לעשות זאת בהקדםיש לעשות זאת בהקדםיש לעשות זאת בהקדם    לכל האירועיםלכל האירועיםלכל האירועיםלכל האירועיםביטול הרשמה ביטול הרשמה ביטול הרשמה ביטול הרשמה 
 ....אשר עלולים לחול על המבטלאשר עלולים לחול על המבטלאשר עלולים לחול על המבטלאשר עלולים לחול על המבטל, , , , פסדיםפסדיםפסדיםפסדיםמ למנוע המ למנוע המ למנוע המ למנוע ה''''''''עעעע



2222        
        

 ....על בסיס מקום פנוי בלבדעל בסיס מקום פנוי בלבדעל בסיס מקום פנוי בלבדעל בסיס מקום פנוי בלבדלכל האירועים לכל האירועים לכל האירועים לכל האירועים הרשמת אורחים הרשמת אורחים הרשמת אורחים הרשמת אורחים 
        

        ....בהמחאות בלבדבהמחאות בלבדבהמחאות בלבדבהמחאות בלבד    התשלום לכל האירועיםהתשלום לכל האירועיםהתשלום לכל האירועיםהתשלום לכל האירועים ,,,,ככללככללככללככלל
        

        ומתקיימותומתקיימותומתקיימותומתקיימות    בדיוקבדיוקבדיוקבדיוק    18:0018:0018:0018:00כל ההרצאות ברבעון הרביעי נערכות בשעה כל ההרצאות ברבעון הרביעי נערכות בשעה כל ההרצאות ברבעון הרביעי נערכות בשעה כל ההרצאות ברבעון הרביעי נערכות בשעה 
        ....חולוןחולוןחולוןחולון, , , , ))))הכניסה דרך השבילהכניסה דרך השבילהכניסה דרך השבילהכניסה דרך השביל((((    54545454ההסתדרות ההסתדרות ההסתדרות ההסתדרות ' ' ' ' רחרחרחרח, , , , במועצת פועלי חולוןבמועצת פועלי חולוןבמועצת פועלי חולוןבמועצת פועלי חולון    

        

 ....נא השתתפותכם הפעילה בכל ההרצאות ובכל הפעילויותנא השתתפותכם הפעילה בכל ההרצאות ובכל הפעילויותנא השתתפותכם הפעילה בכל ההרצאות ובכל הפעילויותנא השתתפותכם הפעילה בכל ההרצאות ובכל הפעילויות
        

        לכל האירועים ניתן להירשם בסניףלכל האירועים ניתן להירשם בסניףלכל האירועים ניתן להירשם בסניףלכל האירועים ניתן להירשם בסניף
 ....בדיוקבדיוקבדיוקבדיוק    17:0017:0017:0017:00בשעה בשעה בשעה בשעה     2010201020102010באוקטובר באוקטובר באוקטובר באוקטובר     3333    ,,,,ראשוןראשוןראשוןראשון    החל מיוםהחל מיוםהחל מיוםהחל מיום

        ,,,,לצורך רישוםלצורך רישוםלצורך רישוםלצורך רישום, , , , במכתבבמכתבבמכתבבמכתב    אפשרות לשלוחאפשרות לשלוחאפשרות לשלוחאפשרות לשלוחקיימת קיימת קיימת קיימת   בנוסףבנוסףבנוסףבנוסף
        ::::לכתובתלכתובתלכתובתלכתובת ביחד עם ההמחאותביחד עם ההמחאותביחד עם ההמחאותביחד עם ההמחאותספחים שצורפו למידעון ספחים שצורפו למידעון ספחים שצורפו למידעון ספחים שצורפו למידעון את את את את 

        ....58262582625826258262חולון חולון חולון חולון     11111111קוגל קוגל קוגל קוגל ' ' ' ' שדשדשדשד, , , , תיאטרון חולוןתיאטרון חולוןתיאטרון חולוןתיאטרון חולון- - - - םםםםסניף חולון בית יד לבניסניף חולון בית יד לבניסניף חולון בית יד לבניסניף חולון בית יד לבני- - - - ''''''''צוותצוותצוותצוות''''''''
                ....רשוםרשוםרשוםרשוםבדואר בדואר בדואר בדואר יש לשלוח בדואר רגיל ולא יש לשלוח בדואר רגיל ולא יש לשלוח בדואר רגיל ולא יש לשלוח בדואר רגיל ולא את המכתב את המכתב את המכתב את המכתב 

        
        

  טיול לצפת ולפקיעיןטיול לצפת ולפקיעיןטיול לצפת ולפקיעיןטיול לצפת ולפקיעין
  :שהרשמתו הסתיימה יערך טיול יומי 2010באוקטובר  4, ביום שני

  ....''''''''י בפקיעיןי בפקיעיןי בפקיעיןי בפקיעין''''''''ממקובלי צפת למערת הרשבממקובלי צפת למערת הרשבממקובלי צפת למערת הרשבממקובלי צפת למערת הרשב''''''''
 .טרון חולוןתיא - מבית יד לבנים בדיוק 07:00יציאה לטיול בשעה 

  
  

  ''''''''מצדיעים לישראל בשנת היובלמצדיעים לישראל בשנת היובלמצדיעים לישראל בשנת היובלמצדיעים לישראל בשנת היובל''''''''
  .''נוקיה''בהיכל  18:30החל משעה  2010באוקטובר  10, האירוע ביום ראשון

  .ניתן להמשיך להזמין הסעה מחולון לאירוע במחוז דן או בסניף חולון
 חולון, 11קוגל ' שד, תיאטרון חולון -מבית יד לבנים  :הסעה מחולון

  ).מראש הסעה מחולון לחברים שמזמינים( בדיוק 18:00בשעה 
        ....יוםיוםיוםיום הסניף יהיה סגור באותוהסניף יהיה סגור באותוהסניף יהיה סגור באותוהסניף יהיה סגור באותומשרד משרד משרד משרד 

        
        

        הרצאההרצאההרצאההרצאה
  :תיערך הרצאה בנושא 18:00בשעה  2010באוקטובר  19, ביום שלישי

  ....1111' ' ' ' הרצאה מסהרצאה מסהרצאה מסהרצאה מס    - - - - '' '' '' '' הכרת המוחהכרת המוחהכרת המוחהכרת המוח''''''''
   .מומחה לרפואה - גלרגלרגלרגלר----אוריון גליןאוריון גליןאוריון גליןאוריון גלין' פרופ :המרצה

        
        

        מודרךמודרךמודרךמודרך    סיורסיורסיורסיור
   יערך 2010באוקטובר  22, ביום ששי

 ....אביבאביבאביבאביב- - - - סיור מודרך במרכז יצחק רבין בתלסיור מודרך במרכז יצחק רבין בתלסיור מודרך במרכז יצחק רבין בתלסיור מודרך במרכז יצחק רבין בתל

  .09:00-11:00: בין השעות הסיור
  .תיאטרון חולון -  מבית יד לבנים 08:00יציאה לסיור בשעה 
 ).לאחר סבסוד(ח למשתתף ''ש 25'' צוות''עלות הסיור לחברי 

  ).סבסוד חלקי עם(ח למשתתף ''ש 40עלות הסיור לאורחים 
        .ניף חולוןס - '' צוות'': ההמחאה לפקודת



3333        
        
        

        הרצאההרצאההרצאההרצאה
  :תיערך הרצאה בנושא 18:00בשעה  2010בנובמבר  9, שלישי ביום

  .שירה וריקוד, מוזיקה, מקורות - ''''''''פלמנקופלמנקופלמנקופלמנקו''''''''
  .גרסיאלה נוטקוביץגרסיאלה נוטקוביץגרסיאלה נוטקוביץגרסיאלה נוטקוביץ' גב :המרצה

        
        

 ....נופשון משולב עם טיולים באילתנופשון משולב עם טיולים באילתנופשון משולב עם טיולים באילתנופשון משולב עם טיולים באילת
   ,אילתיערך נופשון ב 2010בנובמבר  14-17, רביעי -בימים ראשון
  .אילת רייז קלאבסאנ יק'מלון מגהשהות ב ,לושה לילותש -ארבעה ימים 

  ).הכל כלול(, ארוחות ביום 5, אירוח על בסיס פנסיון מלא
  .ארוחת צהריים ביום עזיבת המלון, ארוחת בוקר ביום היציאה לנופשון

  .תיאטרון חולון - מבית יד לבנים 07:00בשעה  יציאה לנופשון
  על גבול בין'' דרך השלום'': יםלהלן תמצית מקומות הביקור בארבעת הימ

  חאן דרך הבשמים , חממה אורגנית מודרנית -'' מלוא הטנא, ''ישראל לירדן
  , הר חזקיה, הפלמינגו, דקלי הדום, יטבתה, מרכז הצפרות, העתיקה

  .יפים'טיול גומצפה עיט , נאות סמדר
 ).לאחר סבסוד(ח למשתתף ''ש 1,110'' צוות''לחברי  עלות הנופשון

  ).סבסוד חלקי עם(ח למשתתף ''ש 1,180לאורחים  הנופשוןעלות 
  .שרותי תיירות - כנפי משק : פקודתלמחאות התשלום בארבע ה

 .10.2.2011, 10.1.2011, 10.12.2010, 10.11.2010: לתאריכיםההמחאות 
  .באוטובוס ביום היציאה לנופשוןח במזומן למשתתף יגבה ''ש 10תשר של 

        
        

        הרצאההרצאההרצאההרצאה
  :תיערך הרצאה בנושא 18:00בשעה  2010ובמבר בנ 29, ביום שני

        ....''''''''העולם המופלא של הויקינגיםהעולם המופלא של הויקינגיםהעולם המופלא של הויקינגיםהעולם המופלא של הויקינגים''''''''
  .ר''לקראת תואר ד, מרצה לתיירות - דב גונןדב גונןדב גונןדב גונןמר : המרצה

        
        

        מסיבת חנוכהמסיבת חנוכהמסיבת חנוכהמסיבת חנוכה

 תיערך מסיבת חנוכהתיערך מסיבת חנוכהתיערך מסיבת חנוכהתיערך מסיבת חנוכה    18:3018:3018:3018:30בשעה בשעה בשעה בשעה     2010201020102010בדצמבר בדצמבר בדצמבר בדצמבר     6666, , , , ביום שניביום שניביום שניביום שני

        ....אזור תעשייה חולוןאזור תעשייה חולוןאזור תעשייה חולוןאזור תעשייה חולון, , , , 19191919הסתת הסתת הסתת הסתת ' ' ' ' רחרחרחרח'', '', '', '', התחלותהתחלותהתחלותהתחלות''''''''באולם באולם באולם באולם 
  :בתכנית המסיבה

  .הדלקת נר ששי של חנוכה. 1
  .2010בשנת לגבורות  חברים שהגיעולתעודות ושי לחברה וטקס הענקת . 2
  .ברכות. 3
  י מלצרים ''בהגשה ע, בישיבה מסביב לשולחנות, ארוחת ערב מלאה. 4

  .וכשרה למהדרין   
  .תכנית אומנותית. 5

 ).לאחר סבסוד(ח למשתתף ''ש 80 ''צוות''עלות המסיבה לחברי 
  ).סבסוד חלקי עם(ח למשתתף ''ש 120ות המסיבה לאורחים על

  .סניף חולון - '' צוות'' :ההמחאה לפקודת



4444        
        
        

        לוט בים המלחלוט בים המלחלוט בים המלחלוט בים המלחספא ספא ספא ספא במלון במלון במלון במלון     וןוןוןוןנופשנופשנופשנופש

  יערך  2010בדצמבר  12-16, חמישי -בימים ראשון
 .נופשון במלון ספא לוט בים המלח

  .ארבעה לילות - הנופשון בן חמישה ימים 
  .פנסיוןהנופשון על בסיס חצי 
  .עם ההגעה למלון, בנוסף ארוחת צהריים ביום הראשון

  ,חוף ים פרטי מסודר, במלון בריכת שחיה חיצונית עם מים מתוקים
  .כניסה חופשית לספא, בריכת מי ים המלח גדולה ומקורה

  ,)ואדי קלט(תצפיות נחל פרת , סיור בסטף: טיול ביום הראשון בדרך למלון
 : טיול ביום האחרון בחזרה לחולון).     שחהעין פ(סיור בעינות צוקים 

  .ינים'כ האוטנטי של הקוצ''ביקור בביה -נבטים 
  .תיאטרון חולון -מבית יד לבנים  07:00יציאה לנופשון בשעה 

 ).לאחר סבסוד(ח למשתתף ''ש 1,300'' צוות''עלות הנופשון לחברי 
  .)סבסוד חלקי עם(ח למשתתף ''ש 1,370עלות הנופשון לאורחים 

  .מ''זיו תיירות ונופש בע: התשלום בארבע המחאות לפקודת
  .10.3.2011, 10.2.2011, 10.1.2011, 10.12.2010: ההמחאות לתאריכים

        .באוטובוס ביום היציאה לנופשוןח במזומן למשתתף יגבה ''ש 10תשר של 
        
        

        הרצאההרצאההרצאההרצאה
  :תיערך הרצאה בנושא 18:00בשעה  2010בדצמבר  28, ביום שלישי

  ....2222' ' ' ' הרצאה מסהרצאה מסהרצאה מסהרצאה מס    - - - - '' '' '' '' הכרת המוחהכרת המוחהכרת המוחהכרת המוח''''''''
   .מומחה לרפואה - גלרגלרגלרגלר----אוריון גליןאוריון גליןאוריון גליןאוריון גלין' פרופ: המרצה

        
        

 ))))mail-E, , , , לללל''''''''דואדואדואדוא((((    כתובת הדואר האלקטרוניכתובת הדואר האלקטרוניכתובת הדואר האלקטרוניכתובת הדואר האלקטרוני
 

  החברים אשר טרם מסרו את כתובת הדואר האלקטרוני שלהם או שחל 
  חנה הראלחנה הראלחנה הראלחנה הראל' מתבקשים לשלוח אותה לגב, שינוי בכתובתם האלקטרונית

  ,)חולון ומתנדבת פעילה בנושא המחשוב סניף - '' צוות''חברת (
  misdar@bezeqint.net:      ניתוהאלקטר  לפי הכתובת

  ....שם משפחה ושם פרטישם משפחה ושם פרטישם משפחה ושם פרטישם משפחה ושם פרטי, , , , מספר אישימספר אישימספר אישימספר אישי: יש לציין את הפרטים הנוספים הבאים
 

        
        

        , , , , שנה טובה ומבורכתשנה טובה ומבורכתשנה טובה ומבורכתשנה טובה ומבורכת
        , , , , שנת שלום ושגשוגשנת שלום ושגשוגשנת שלום ושגשוגשנת שלום ושגשוג

        ....שנת אושר והעיקר בריאותשנת אושר והעיקר בריאותשנת אושר והעיקר בריאותשנת אושר והעיקר בריאות
        
        

        .הר סניף חולון וחברי ההנהל''יו - שלמה קימל 
        



 מספר אישי
  שם משפחה 

 ושם פרטי
 טלפון סלולרי טלפון בבית מועד האירוע האירוע

  
 

  סיור במרכז  
 יצחק רבין

22.10.2010 0 0 

  מספר
  חברי

 ''צוות''

  
  מספר 
  אורחים

 

  כ תשלום''סה
  ''צוות''לחברי 

 .ח למשתתף''ש 25

  כ תשלום''סה
  לאורחים

 .ח למשתתף''ש 40

  כ''סה
  תשלום

 . כולל

 

  
 

 ח''ש ח''ש ח''ש 

 E-mail @           ל''כתובת דוא
 

  
  
  
  
  
  
  

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

  

 מספר אישי
  שם משפחה 

 ושם פרטי
 טלפון סלולרי טלפון בבית מועדי האירוע האירוע

  
 

 
 0 0 14-17.11.2010 נופשון באילת

  מספר
  חברי

 ''צוות''

  
  מספר
  אורחים

 

  כ תשלום''סה
  ''צוות''לחברי 
ח ''ש 1,110

  .למשתתף
 ).בארבע המחאות(

  כ תשלום''סה
  לאורחים

  .ח למשתתף''ש 1,180
 ).בארבע המחאות(

  כ תשלום כולל''סה
 ).בארבע המחאות(

  תשר של
  ח''ש 10

  במזומן
  למשתתף

  יגבה באוטובוס
  ביום היציאה

 .לנופשון
  
 

 ח''ש ח''ש ח''ש 

 E-mail @          ל''כתובת דוא

  .פרוט ההמחאות לנופשון באילת מעבר לדף
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

  

 מספר אישי
  שם משפחה 

 ושם פרטי
 טלפון סלולרי טלפון בבית מועד האירוע האירוע

  
 

 
 0 0 6.12.2010 מסיבת חנוכה

  מספר 
  חברי

 ''צוות''

  
  מספר 
  אורחים

 

  כ תשלום''סה
  ''צוות''לחברי 

 .ח למשתתף''ש 80

  כ תשלום''סה
  לאורחים

 .ח למשתתף''ש  120

  כ''סה
  תשלום

  .כולל

  
 

 ח''ש ח''ש ח''ש 

 E-mail @           ל''כתובת דוא

  
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

  

 מספר אישי
  שם משפחה 

 ושם פרטי
 טלפון סלולרי טלפון בבית מועדי האירוע האירוע

  
 

  נופשון  
 בים המלח

12-16.12.2010 0 0 

  מספר 
  חברי

 ''צוות''

  מספר
 אורחים

  כ תשלום''סה
  ''צוות''לחברי 
ח ''ש  1,300

  .למשתתף
 ).בארבע המחאות(

  כ תשלום''סה
  לאורחים

  .ח למשתתף''ש  1,370
 ).בארבע המחאות(

  כ תשלום כולל''סה
 ).בארבע המחאות(

  תשר של
  ח''ש 10

  במזומן
  למשתתף

  יגבה באוטובוס
  ביום היציאה

 .לנופשון
  
 

 ח''ש ח''ש ח''ש 

 E-mail @          ל''כתובת דוא

  .פרוט ההמחאות לנופשון בים המלח מעבר לדף
  



  
  
  

  .מעבר לדףהספח לסיור במרכז יצחק רבין 
  .סניף חולון -'' צוות'': ההמחאה לפקודת

 

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  

  

  

  17.11.2010-14 יק סאנרייז קלאב אילת 'פירוט ההמחאות לנופשון במלון מג
  

  'מס
 'סד

  מועד פירעון
 ההמחאות

  ''צוות''זוג חברי 
 בחדר זוגי 

  זוג אורחים
 בחדר זוגי 

 ח''ש 590 ח''ש 555 10.11.2010 .1

 ח''ש 590 ח''ש 555 10.12.2010 .2

 ח''ש 590 ח''ש 555 10.1.2011 .3

 ח''ש 590 ח''ש 555 10.2.2011 .4

 ח''ש 2,360 ח''ש 2,220 כ''סה

  .שרותי תיירות -כנפי משק : ההמחאות לפקודת
 
  

  
  
  
  

  

  
  

  

  
  

  
  

  

  
  
  

  .הספח למסיבת חנוכה מעבר לדף
  .סניף חולון -'' צוות'': ההמחאה לפקודת

 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  

  
  

  

  
  
  

  16.12.2010-12 פירוט ההמחאות לנופשון במלון ספא לוט בים המלח 
  

  'מס
 'סד

  מועד פירעון
 ההמחאות

  ''צוות''זוג חברי 
 בחדר זוגי 

  זוג אורחים
 בחדר זוגי 

 ח''ש 685 ח''ש 650 10.12.2010 .1

 ח''ש 685 ח''ש 650 10.1.2011 .2

 ח''ש 685 ח''ש 650 10.2.2011 .3

 ח''ש 685 ח''ש 650 10.3.2011 .4

 ח''ש 2,740 ח''ש 2,600 כ''סה

  .מ''זיו תיירות ונופש בע: ההמחאות לפקודת



  
  

 

  
  

        ר סניף חולון וחברי ההנהלה ר סניף חולון וחברי ההנהלה ר סניף חולון וחברי ההנהלה ר סניף חולון וחברי ההנהלה ''''''''יויויויו
        מברכים את חברי סניף חולוןמברכים את חברי סניף חולוןמברכים את חברי סניף חולוןמברכים את חברי סניף חולון

        ואת כל בית ישראלואת כל בית ישראלואת כל בית ישראלואת כל בית ישראל
        , , , , בשנה טובה ומבורכתבשנה טובה ומבורכתבשנה טובה ומבורכתבשנה טובה ומבורכת
        ,,,,שנת שלום ושגשוגשנת שלום ושגשוגשנת שלום ושגשוגשנת שלום ושגשוג

        ....שנת אושר והעיקר בריאותשנת אושר והעיקר בריאותשנת אושר והעיקר בריאותשנת אושר והעיקר בריאות
 

 

  

  

  

  

  

  

  

  
  
  
  



  
  

    ,,,,ומבורכתומבורכתומבורכתומבורכתטובה טובה טובה טובה     שנהשנהשנהשנה
        ,,,,ושגשוגושגשוגושגשוגושגשוג    שלוםשלוםשלוםשלוםשנת שנת שנת שנת 

        אושר אושר אושר אושר     שנתשנתשנתשנת
        ....בריאותבריאותבריאותבריאותוהעיקר והעיקר והעיקר והעיקר 
        
  
  
  

  

  

  


