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5.7.2020 
 י"ג תמוז תש"פ

 00856720סימננו: 
 חברי/ות המחוז

 
 שלום רב. 

 
 

 5.9.2020-3חוף התמרים עכו הנדון: 
 

למרות שבהתאם להנחיות משרד הבריאות אנחנו נכנסים לגל שני של הקורונה, אנו עושים את כל המאמצים 
 ת המחוז. ו\לחזור לשגרת הפעילויות של המחוז ובתוכם נופשונים לחברי

 

 להנחיות משרד הבריאות והקפדה על הכללים.  כפוףבבצפון בכוונתנו להוציא נופש 
 ' סופ"ש. ש-אלול עד ט"ז אלול ימים ה' יד" 3-5.9.20  הנופש יתקיים בין המועדים

 
 

 :תכולל התוכנית
 

  : 3.9.20  חמישייום 
 יציאה מרחבת הר הרצל  -10:00
 יציאה מתחנת דלק רמות -10:30
 חדרים קבלת -15:00

 ברביקיו ארוחת ערב -18:00-21:00
 פעילות של צוות הבידור -21:00

 
 :4.9.20  שישי וםי

 תפילת שחרית – 06:00-07:00
 במלון בוקר ארוחת -07:00-09:30

יתה וסיור באתר חומה ומגדל. נסיעה לגשר נק אדמית, נסיעה לחראבראש הנקרה, פ יציאה לסיור מודרך - 09:30
 ובאנדרטה.כזיב, ביקור בגשר 

 תפילת ערבית-19:30
 ארוחת ערב שבת – 20:00-22:00

 
 :5.9.20 שבת יום

 בוקר תפילת שחרית ולאחר מכן ארוחת - 07:00-09:30
 ארוחת צהרים.  - 14:00-15:00

 
 . יציאה חזרה לירושלים כחצי שעה לאחר צאת השבת

 
 כללי:
 וחת צהריים בשבת ומדריך מוסמך ביום ו'. חמישי בערב, ארבארוחת ברביקיו  -אירוח על בסיס חצי פנסיון -

 

 :תשלום
 )מסובסד לחברי "צוות"(  ₪ 2,160המחיר לנופש לזוג  -

 

 :אופן תשלום
 תשלומים שווים ) יש למלא את הפרטים בדף המצ"ב ( 3 –תשלום בכרטיס אשראי ב 

 לרשותנו מספר מוגבל של חדרים ולכן כל הקודם זוכה! ,26.8.20ההרשמה עד לתאריך 
 דה ונמלא את מכסת החדרים ההרשמה תסתיים לפני המועד הנ"ל. במי

 חדרים, לא תהיה הסעה והחברים יגיעו בכוחות עצמם למלון.  20הערה: במידה ולא יהיו 
 
 

 ב ר כ ה ,  ב                                                                                                                                                         
 מלכה      ןמעוש                                                                                                                                                    

 המחוז     נהל מ                                                                                                                                                    
 
 

 יו"ר המחוז-העתק: הרב יוסף וסרמן
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 דף הרשמה לחיוב בכרטיס אשראי. 
 עכו-חוף התמרים עבור נופש במלון 

5.9.20-3 
 

 

 טל' נייד:_________________________ ____ שם האורח:  __________________

 

 :______________________זת. ס האשראי:_________________שם בעל כרטי

 

 כרטיס:_______________________ טיס אשראי:_______________ מס'סוג כר

 

 _________הכרטיס:__ספרות אחרונות בגב  3     ______ / ______  תוקף: 

 

 ( 3_________  תשלומים )מקסימום  _ -ב        ₪  _______סכום: _______

 

 חתימה:____________________
 
 
 

 סמן בעיגול(ל: ) נא תחנת העלייה הרצויה       
 

  10:00  - הר הרצל 
 

 10:30   - תחנת דלק רמות 
 

 

  .אני מגיע ברכב פרטי 
 

 
 . 6235713-02ספרו פקס שמל ם -יגמלאי צה"ל מחוז –להעביר ל"צוות"  *  נא      
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