
                                                             
  56915 סניף דואר סביון 21. ד.ת"  צוות בקעת אונו"אל 

      
  במלון קיסר )לילה אחד( לטבריה כולל לינה 23.6.11-22'  ה–' שני ימי טיול בימים ד

  
  __________כ  משתתפים"סה________אורחים__________ברים ח
  

  22.6.11רעון י לתאריך פ" צוות בקעת אונו "לפקודת , ח"ש_______ס "מחאה עב ה"מצ
  ). תשלומים3ניתן לחלק את הסכום הכולל עד , לטיול זה בלבד(

______________   __________________________       _________________  
                       מספר אישימשפחה ושם פרטי                         כתובת ומיקוד            

  ____________________________ל"דוא_____________ נייד' _____________ טל
- --- ---- --- --- ---- ---- -- ---- --- --- ---- --- --- ---- ---- -- ---- --- --- ---- --- --- ---- ---- -- ---- --- --- ---- --- --- ---- ----  
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    20.7.11' ביום ד טיול לקו התפר באזור המשולש
  

  __________כ  משתתפים"סה________אורחים__________חברים 
  

   20.7.11רעון ילתאריך פ" צוות בקעת אונו"לפקודת , ח"ש_______ס "ב המחאה ע"מצ
 

_________   __________________________       ___________________________  
  משפחה ושם פרטי                         כתובת ומיקוד                                 מספר אישי

  
  ____________________________ל"דוא_____________ נייד' _____________ טל

- ---- --- --- ---- --- --- ---- ---- -- ---- --- --- ---- --- --- ---- ---- -- ---- --- --- ---- --- --- ---- ----- --- ---- --- --- ---- ---- -  
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  24.8.11' טיול לאזור רמות מנשה ודרום הכרמל ביום ד

  
  __________כ  משתתפים"סה________אורחים__________חברים 

  
   24.8.11רעון ילתאריך פ" צוות בקעת אונו"לפקודת , ח"ש_______ס "ב המחאה ע"מצ
  

_________   __________________________       ____________________________  
  משפחה ושם פרטי                         כתובת ומיקוד                                 מספר אישי

  
  ____________________________ל"דוא_____________ נייד' _____________ טל

--- --- --- ---- ----- --- ---- --- --- ---- ---- -- ---- --- --- ---- --- --- ---- ---- -- ---- --- --- ---- --- --- ---- ---- -- ---- --- --- - 
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  21.9.11'  במרחצאות הבריאות של חמי עין גד ביום ד–יום כיף ומים 

  
 ______________ _כ  משתתפים"סה________אורחים__________חברים 

   

   21.9.11רעון ילתאריך פ" צוות בקעת אונו"לפקודת , ח"ש_______ס "ב המחאה ע"מצ
  

____________   __________________________       _________________________ 
  ישימשפחה ושם פרטי                         כתובת ומיקוד                                 מספר א

  
  
  ____________________________ל"דוא_____________ נייד' _____________ טל 

- --- ---- --- --- ---- ---- -- ---- --- --- ---- --- --- ---- ---- -- ---- --- --- ---- --- --- ---- ---- -- ---- --- --- ---- --- --- ---- ----  


