
סניף חיפה
רחבת התיאטרון העירוני, ת.ד. 7610, חיפה 3107601

טל. 03-6173508, טלפקס. 04-8666762
  shaifa@tzevet.org.il :כתובתנו  במייל

"צוות"
ארגון גמלאי צה”ל
מחוז חיפה והצפון

    www.tzevet.co.il :אתר צוות

בוקר של כיף
יתקיים ביום שישי 29 לנובמבר 2019  

במלון"גארדן הוטל" המלון ממוקם ממול 
לקניון חיפה

בתוכנית:
08:45 היתכנסות וארוחת בוקר עשירה ומגוונת בישיבה 

סביב שולחנות 
10:15 הרצאה בנושא אקטוליה – 

מרצה מר דן ביאלסקי, פרשן פוליטי, 
ועורך חדשות בקול ישראל.

11:30 )משוער(סיום.

עלות האירוע: חברה/חבר " צוות"-הגנה-בת/בן זוג: 70 
₪. אורח: 120 ש"ח.

המחאות לפקודת "צוות "חיפה לתאריך 24/11/19. ניתן 
להירשם בסניף בימים  שני, שלישי, רביעי 

בין השעות 09:00-12:00. או באמצעות הדואר בצירוף 
הספח לפי הכתובת: צוות חיפה ת.ד.7610 חיפה )לא 

רשום(.

יום טיול ובילוי 
במרחצאות, חמת גדר

ביום שלישי 10/12/19
במקום מרחצאות מים טרמו מינרלים-מגוון מתקנים 

לשחרור והרפית הגוף-בריכות מרווחות נעימות 
ומפנקות, ג"קוזי ועוד.

תוכנית הטיול:
07:30 יציאה מחניון הקונגרסים

08:00 איסוף מרב-מד.
09:30 הגעה לחמת-גדר

13:30 ארוחת צהרים במסעדת המחבת שבמקום.
15:30 משוער-יציאה חזרה.

עלות הטיול: 
חברה/חבר צוות/הגנה/בת /בן זוג: 80 ש"ח. אורח על 

בסיס מקום פנוי: 120ש"ח.
ניתן להירשם במשרדי הסניף בימים ב, ג, ד, בין השעות 
09:00-12:00 או באמצעות הדואר בצירוף הספח לפי 

הכתובת צוות חיפה ת.ד.7610 חיפה )לא רשום(                           

✁

              שם משפחה ופרטי                               ישוב                              רחוב ומספר                                    

                   מיקוד                                          טלפון                                   חתימה

  E-Mail:                                   @

הסכום                      ש”ח    שיק מס’                                 בנק

הסכום                      ש”ח    שיק מס’                                 בנק

  סה”כ                        ש”ח

מקום איסוף       חניון הקונגרסים       רב מד קריות

לכבוד “צוות” חיפה ת.ד. 7610, חיפה 3107601

ספח הרשמה - “בוקר של כיף“
ביום שישי 29 לנובמבר 2019

חבר”צוות”/הגנה )בת/בן זוג(: 70 ₪. אורח 120 ₪. 
המחאה לפקודת “צוות חיפה” לתאריך ל 24.11.19.

“צוות”/הגנה, 
מס’ המשתתפים       

אורח, 
מס’ המשתתפים

✁

              שם משפחה ופרטי                               ישוב                              רחוב ומספר                                    

                   מיקוד                                          טלפון                                   חתימה

  E-Mail:                                   @

הסכום                      ש”ח    שיק מס’                                 בנק

הסכום                      ש”ח    שיק מס’                                 בנק

  סה”כ                        ש”ח

מקום איסוף       חניון הקונגרסים       רב מד קריות

לכבוד “צוות” חיפה ת.ד. 7610, חיפה 3107601

“צוות”/הגנה, 
מס’ המשתתפים       

אורח, 
מס’ המשתתפים

ספח הרשמה - חמת גדר
ביום שלישי 10/12/19

חבר “צוות”/הגנה )בת/בן זוג( 80 ₪. אורח 120 ₪ .
המחאה לפקודת “צוות חיפה” לתאריך ל 7.12.19.

בוקר מקסים ונעים
מאחלים

ברקאי משה יו"ר הסניף
וחברי הנהלת הסניף                

יום כיפי ורחצה נעימה
מאחלים

ברקאי משה יו"ר הסניף
וחברי הנהלת הסניף                


