
 

                                          
 ארגון גמלאי צה"ל                                                                                                    

                                                                סניף בקעת אונו                                                                                                   
                                                                                                                                                                       קריית אונו – 42רח' ירמיהו                                                                                                          
                                                                                             .אלול תשע"טתאריך עברי...                                                                                                      

 3 מס' -  בקעת אונו "צוות"מידעון  
                             

 .בקעת אונו שלום רבסניף חברי "צוות" 
בסניף בקעת אונו שנה  -ראשית, נאחל לכל חברי צוות ובני ביתם 

  ל בריאות ואושר עם הרבה פעילות ושמחה.טובה, שנה ש
 ואל תסתפקו בעיון בריכוז בלבד.לפירוט האירועים  שימו לב,

מסיבת חנוכה נופשון, אבקש להירשם לטיולים ולאירועים כגון: 
 מיד עם קבלת המידעון.

 ריכוז אירועים במידעון זה.
 
 

 תאריך
 

 הערות אירוע                         שעה

 יום ב'

2.9.19 

, הלאומיות הפלסטינית בנושא המזרח התיכון – הרצאה 19:30

, בעל תואר ראשון אבי צפדיה –מרצה מראשיתה ועד היום. 

 ושני על המזרח התיכון ודת האסלם.

 

  -יום ד'

11.9.19 

 –יום ה' 

 12.9.19 

,  נבקר  באתרים ששימשו אבני  טיול בעקבות יגאל אלון 07:00

בור, ביה"ס כדורי, בית קשת, דרך לאורך חייו : בכפר ת

 ובגינוסר, שם חי עד פטירתו.

 , באותה תכנית ואותו מדריך.הטיול יתקיים בשני מחזורים

 פירוט

ראה 

 בהמשך

 תיירות זיו

 ב'יום 

23.9.19 

בהשתתפות ראש  הרמת כוסית לראש השנה וטכס גבורות 19:00

העיר, יו"ר צוות ויו"ר המחוז. בהזדמנות זו נעניק תעודות 

מגנים לחברינו שהגיעו לגיל גבורות. בליווי הכנר הווירטואוז ו

 לאוניד רוטשטיין.

 

 יום ד''

16.10.19 

 

07:30 

 
 .יום כיף לנכדים/נכדות בפארק יהושוע

יום  הכיף יכלול: טיסה בכדור פורח, ביקור בגן הקקטוסים,  

 הפעלות ותחרויות היתוליות ,וביקור במוזיאון הטבע החדש.

 

פירוט 

ראה 

 המשךב
)זיו 

 תיירות(
 יום ה' 

17.10.19 

תתקיים בחול המועד סוכות  -צעדת ירושלים המסורתית 

)העלות ללא  -הרישום למעוניינים יהיה דרך משרד הסניף

 .תשלום, ע"ח צוות(. מי שלא ירשם לא יוכל להשתתף

 

 יום ב'

28.10.19 

10:30 

 
 28.10.19, יתקיים ביום ב' כנס מחוזי מחוז דן

ריות המחוז, הודעות מיוחדות בנושא תישלחנה הכנס באח

 במייל לכל חברי המחוז. הרישום והתשלום לכנס יבוצע רק 

 דרך המחוז, באמצעות ישראכרט. הסניף מוכן לארגן הסעה

 מרוכזת תמורת תשלום , רק למי שרכש כרטיסים דרך המחוז.

פירוט 

ראה 

 בהמשך

 יום ד'

30.10.19 

 

18:45 

 

 גן,הצגה בבית צבי ברמת  

 , הפקה חדשה ורבת"שלמה המלך ושלמי הסנדלר" 

 , בשיר היין, שיר הפיוס, שיר השיכור ועוד..משתתפים 

פירוט 

 ראה

 בהמשך 



 יום ב'

4.11.19 

 

19:00 

 

 

 'ה בר  עם רבקלערב זמר ושירה בציבור 

בעלת תואר שני  הזמרת, פסנתרנית , מנצחת על מקהלות,

 .במוזיקה ומומחית בשירי ארץ ישראל

בליווי 

 מלווה

 יום ב'

18.11.19 

 ,בנושא אנטרטיקה החיים על הקצה –הרצאה  19:30

 , צלם גיאוגרפי ומוביל משלחות בעולם.עידן צ'רני –מרצה 

 

 ה'-ימים א'

24-28.11.19 

 , דן פנורמהנופשון באילת במלון  07:30
במהלך  ח הסולרית באשלים,ובדרך לאילת נבקר בתחנת הכ

ונים נבקר במצפה התת ימי, ובאתרים ש נשוט במפרץ, הנופש 

 של המלון. באילת, בערבים נשתתף במופעי בידור

פירוט 

ראה 

 בהמשך

)זיו 

 תיירות(

 ב'יום 

9.12.19 

 ח מתמשך.ובנושא יפוי כ – הרצאה 19:30

 , עו"ד סיגל טל לוי –מרצה 

 

 יום ה'

19.12.19 

 .הנוצרי טיול לנצרת לכבוד חג המולד 09:00
בכנסיית נס היין, נמשיך להר הקפיצה, ,  אנטייל בכפר קנ

, נסייר בו עברה ילדותו של ישו עיר הומשם נבקר בנצרת 

  .נתרשם מהעיר המקושתת לחג  בערבו בשוק, ובכנסיות,

פירוט 

ראה 

 בהמשך
)בשביל 

 המטיילים(

 יום א'

29.12.19 

 באור יהודה( 3)שלוש באולם  –מסיבת חנוכה  19:00
 ,בהגשה ארוחה חגיגית עשירה, םתכלול קבלת פני המסיבה

בהשתתפות ו ,(למי שיבקש)יין,  ,כולל שתיה קלה, בירות

האומנים:  הזמרת לינדה תומר, הכנר לאוניד רוטשטיין, 

 .וכן מוזיקה לריקודים והאקורדיוניסט ישראל רוזן

פירוט 

ראה 

 בהמשך

                                                                                                                                                  

                                       הרצאות

                          בקריית אונו .                                                                    5ההרצאות תתקיימנה בספריה העירונית ברח' המייסדים 
 . לעיל כפי שמצוין בטבלהכולל כיבוד קל שעת המפגש/אירוע 

החברים שטרם מסרו לסניף את כתובת הדוא"ל שלהם, מתבקשים לעשות זאת בעת 
 הרישום בכניסה לספריה.   

  
 פירוט האירועים והטיולים:

 טיול בעקבות יגאל אלון
בשני  נצא לטיול 07:00בשעה  11-12/9/19-בתאריכים    'ה-'בימים ד

 "בעקבות יגאל אלון". מחזורים 
: בוגר ביה"ס החקלאי כדורי ,מפקד הפלמ"ח, מדינאי איש  יגאל אלון

 הספר והרעות.
 נסייר באתרים ובמחוזות בהם חי ופעל, והטביע את חותמו.

)מסחה( מקום   לאחר ארוחת בוקר עצמית נתחיל את סיורינו בכפר תבור
נמשיך לעץ האלון המפורסם שם עבר את מבחן האומץ. הולדתו. משם 

נמשיך לביה"ס כדורי שם למד יחד עם דור הפלמ"ח, בהמשך נבקר 
 בקיבוץ בית קשת שהוקם ע"י לוחמי הפלמ"ח.

 אפיקים )כשרה, מזנון חופשי( לאחריה ניסע  בקיבוץארוחת צהרים 
 בעליה לקברו בקיבוץ.לקיבוץ גינוסר ונבקר במוזיאון המספר את סיפור חייו, נסיים 

 ₪. 190לאורח ₪,  95מחיר לאיש צוות /בן בת זוג 
 



  יום כיף  לנכדים/נכדות.
 

)בחופשת סוכות( נצא  16.10.19' תאריך דביום 
 .ליום כיף בפארק הירקון בת"א

 .07:30יציאה בשעה 

בכדור  ית נתחיל את יום הכיף בטיסה חוויית
 .מטר 120פורח, נעלה לגובה 

 ל גוש דן.ונצפה על כ
בהמשך נבקר בגן הקקטוסים המיוחד בפארק 

בין  היתוליות  יהושוע. לאחר מכן נקיים תחרויות
הסבים /סבתות לבין הנכדים/ נכדות, למנצחים 

יוענקו פרסים. נאכל ארוחת צהרים קלה 
ולאחר מכן נבקר  (שהנכדים יסיעו בהכנתה)

מחיר  הטבע.מעולם  יםבעלי חיומוצגים  מאות  במוזיאון הטבע החדש שבו נפגוש
 ₪  125/נכד לחבר/חברת צוות 

 
 " שלמה המלך ושלמי הסנדלר" –הצגה בתיאטרון בית צבי 

עקב בעיות , נצא להצגה בתיאטרון בית צבי ברמת גן . 18:45בשעה  30.10.19ביום רביעי 
רק במזומן ₪   20אנחנו מארגנים הסעה מרוכזת מהסניף תמורת תשלום של , חנייה במקום

 .ור מי שרכש כרטיס דרך הסניף ושילם את ההסעהעב
 .כולל כיבוד קל. במידה ולא תהיה דרישה להסעה נודיע על ביטולה₪  45מחיר הכרטיס 

 
, על בסיס נופשון במלון דן פנורמה באילת

 חצי פנסיון.
 

נצא  24-28.11.19בתאריכים ה' -בימים א'
 אילת.ב וןלנופש

פא, חדר במלון לובי מפואר, בריכת שחייה, ס
 כושר, )בתוספת תשלום(,

 הנופש כולל חצי פנסיון, בחדרים עם מרפסת
 .וכן סיורים וביקורים באתרים שונים באילת

 
 .פירוט תכנית הנופשון

 
 07:30בשעה  -24.11.19יום ראשון 
וח חקלאות תפ רמת הנגב מרכז לפי"לאחר ארוחת בוקר עצמית נבקר במו ,נצא דרומה

יקט האנרגיה המתחדשת פרו ,הסולרית באשליםחנת הכוח בהמשך נבקר בת .מדברית
 הגדול בארץ. נמשיך לארוחת צהרים ביוטבתה )ע"ח המטייל(.
 אחר הצהרים הגעה למלון קבלת פנים בלובי, וקבלת חדרים.

 בערב: ארוחת ערב , וערב בידור במלון.
 
 
 



 .25.11.19יום שני 
 .ארוחת בוקר 10:00 - 07:00
  במרכז המבקרים של "מכרות אבן אילת".יציאה לביקור  -10:00

 עצי נוי וצמחי תבלינים. וטני פינת חמד מוצלת המשחזרת נחלבקר בגן הבנבהמשך 
 ארוחת צהרים ע"ח המטייל בקניון.וכן נבקר במוזיאון אילת.  

 וערב בידור במלון. ,אורחת ערב 19:00
 

 .26.11.19יום שלישי 
 ארוחת בוקר. 10:00  - 07:00
 .)כשעתיים(.יציאה לשייט במפרץ אילת – 10:00

 ע"ח המלון. במלוןצהרים  - ארוחת 
 ארוחת ערב במלון, וערב בידור במלון.  – 19:00

 
 .27.11.19יום רביעי 

 ארוחת בוקר. 10:00 - 07:00
 תת ימי.הביקור במצפה  12:00 – 10:00

 ארוחת צהרים עצמית.
 קפה ועוגה ע"ח המלון.  17:00
 במלון, וערב בידור במלון.  ארוחת ערב – 19:00

 

 .28.11.19יום חמישי 
 .ארוחת בוקר במלון  - 07:00
 פינוי חדרים מזוודות באוטובוס ויציאה צפונה.  - 09:00
 ביקור במושב עין יהב, "במלוא הטנא".)חממה תיירותית אורגנית לקטיף עצמי(. – 10:00

 לרכוש סלסלת ירקות בתשלום(. גידול הירקות בערבה, )ניתןנקבל הסבר על              
 ארוחת צהרים עצמית.

 הגעה  משוערת לסניף . -18:00
 

 .₪  1690לאורח .₪  2810בחדר איש צוות מחיר ליחיד  ₪  1390צוות  ת/חבררמחיר לחב
 

  .יום טיול לקראת חג המולד בנצרת

 נצא לטיול לכיוון העיר נצרת 09:00שעה  19.12.19ביום ה' 
עצמית נמשיך לעבר כפר קנא )סמוך לנצרת( לאחר ארוחת בוקר 

 נבקר בכנסיית נס היין,
 .(הפך ישו את המים ליין הב)

על לידתו )מקום הבשורה  נמשיך לעיר נצרת ונבקר במעיין מרים
 ., בכנסיית גבריאל, ובאתרים שונים הקדושים לנצרותשל ישו(

 ארוחת צהרים כשרה בקיבוץ גניגר.
צרות נר באתרים קדושים לוקיבנמשיך ללאחר ארוחת צהרים 

 ובשוק המקומי.
 לקראת ערב נטייל ונתרשם מהעיר המקושטת לקראת חג המולד.

 .21:00שעת הגעה משוערת לסניף 
  ₪  170מחיר לאורח ₪ ,  90מחיר לחבר/חברת צוות 



 מסיבת חנוכה שנתית
 

 ,בתכנית: 3ברח' דוד כהו באור יהודה,  שלושתתקיים השנה באולם המסיבה 

 התכנסות וקבלת פנים :  19:30-19:00
 ברכות והדלקת נרות, והענקת תעודות הוקרה למתנדבים:  20:00-19:30

 ארוחת ערב חגיגית בהגשה   :           20:00
רוטשטיין, לאוניד , הזמרת לינדה תומר, הכנר הוירטואוז  : אומנותיתהתכנית ב
  .יקודיםמסיבת ר וכןאקורדוניסט ומנהל מוזיקלי, ישראל רוזן. הו

 ₪  270לאורח ₪  135המחיר לאיש צוות 
 

 כללים לכל הטיולים/אירועים ונופשונים

המחירים לטיולים כוללים: אוטובוס תיירותי, מדריך מוסמך, כניסה לאתרים, ביטוח  .א
היכן  - 6נוסעים, ארוחת צהריים כשרה וטיפ )תשר( לנהג ולמדריך וכן נסיעה בכביש 

 אונו, קרוב לקניון.-א ברח' יחזקאל פינת ירמיהו בקרייתשצריך. היציאה ליד רחבת מד"
חברים שאינם תושבי קריית אונו מתבקשים להחנות את רכבם רק במקומות מותרים  .ב

 בלבד, ניתן להשתמש בחניון הקניון הסמוך ללא תשלום ) קרוב מאד לנקודת היציאה(.

, כאשר י בלבדעל בסיס מקום פנוהזמנת אורחים כולל חברי צוות מסניפים אחרים   .ג

 אישור סופי ייקבע כשבוע לפני מועד הטיול. 

צ'קים שנמסרו לסניף או לפקודת מקום האירוע לא יוחזרו לאחר המועד שנקבע בצ'ק  .ד

 .לפירעון
  שינויים במסלול הטיול .ה

יו"ר הסניף או האחראי לטיול מטעמו , בתיאום עם המדריך , יכולים לבצע שינוי פה ושם  
 במסלול הטיול, עקב אילוצים של עבירות או מזג אוויר, או לו"ז צפוף.  

למקרים בהם אנו פרט  -על הצ'קים יש לציין למוטב בלבד לפקודת "צוות" סניף בקעת אונו
 מציינים אחרת כגון נופשון.

סניף דואר סביון  21שום צ'ק נפרד לכל טיול ולשלוח בדואר רגיל, לכתובת : ת.ד. יש לר
 . . או לחילופין ) עקב בעיות בדואר ישראל ( להביא את הצ'קים למשרד הסניף 56915

 . לשלוח דואר רשום או דואר אקספרס אין
 

 ליעקב יפה בניידבכל נושא של בירור או שאלה הקשורה לטיולים  ניתן לפנות 
 .                                                                     052-3512282 או למרקוביץ' אליעזר בטלפון 053 2502203

-11:00בין השעות  - 03-5345540כמו כן ניתן לפנות למשרד הסניף בטלפון/פקס/תא קולי 
14:00.                                                                                                           

 מידע כללי :
 בתנופה !! -קרית אונו  -המרכז לגישור וליישוב סכסוכים בקהילה

האגף לשירותים חברתיים, המתנ"ס  -שנים בשיתוף העיריה 10המרכז הנ"ל פועל מזה 
 והקריה האקדמית אונו.

)ניתן להשאיר הודעה במענה הקולי(.  03-5310979לקבלת מידע נוסף יש לפנות בטלפון: 
 gishur@ono.ac.ilדוא"ל: 

 
                                                                                                                         

                                                                                                                                           

mailto:gishur@ono.ac.il


 

 טיפול בפרט
כולל : יעוץ ראשוני  נענתה לבקשת יו"ר הסניף לסייע בטיפול בנושא הפרטגב' חנה שילה 

בצוות , בעיות הקשורות  במצבים של מחלה, כניסה לבית אבות, מיצוי זכויות כגמלאים
במענקי חג וניחום אבלים. בכל פניה בנושאים הנ"ל יש להפנות בביטוח לאומי וברווחה, 

 03-5345540 :לחנה ולהשאיר הודעה בתא קולי של הסניף 
 

  הודעה על חולים/מאושפזים/נזקקים
, כגון אנו מבקשים ליידע את הסניף על חולים/מאושפזים או חברים הזקוקים לעזרה כלשהי

מענק לחג, בכדי שנוכל לסייע בהתאם לצורך. ניתן להשאיר  הודעה בטל/תא קולי של הסניף 
03-5345540 

 
 גיוס מתנדבים לשעת חירום

אנו מבקשים ממפקדים לשעבר, להתנדב לטובת שעת חירום בעיריות במקום מגוריהם ,                                                
ר להמשיך ולתפקד בשעת חירום עד כמה שאפשר בצורה סבירה. נודה לכם כדי לסייע לעי

תתגייסו למטרה  חשובה זו. המעוניינים שיכולים מתבקשים להשאיר הודעה בתא  באם
 03-5345540הקולי של הסניף בטלפון: 

  
 תעסוקה

מערכת השמה מתקדמת לניהול וטיפול   הכוללת"צוות" קיימת יחידת תעסוקה -ב
י העבודה, שמטרתה לשפר את סיכויי ההשמה ומציאת עבודה. כמו כן, במאגר דורש

יחידת תעסוקה של מחוז דן מקיימת ימי עיון וסדנאות המקנות כלים מעשיים  לחיפוש 
מיועד לדורשי עבודה הרשומים אצלנו. ניתן גם לקבל "סל הכשרה" לביצוע  –עבודה 

, מוזמנים ליצור קשר עם: הסבה מקצועית. המעוניינים לקבל סיוע בתחום התעסוקה
או    wcenter@tzevet.org.il 6173536-03 –מנהלת תעסוקה מרכז  –אילנה שורר 
   .awcenter@tzevet.org.il  6173538-03רכזת תעסוקה מרכז  –עם אסתי לוי 

 
הנהלת הסניף מבקשת להדק את הקשר עם   עדכוני הסניף ישירות לתיבת המייל שלך

חבריה ולאפשר עדכונים בזמן אמיתי. לצורך זה הנך מתבקש להעביר את כתובת 
 הדוא"ל שלך לסניף

snif@tzevet.org.il-bo              
 
 

 יו"ר סניף "צוות" בקעת אונו וחברי ההנהלה –שלום פארינטה                        
         

 

 
                                                  

                                                                                                                                        
 03-6173567טלפון חדש נוסף   03-5345540טל/תא קולי/ פקס של הסניף:  
 

 bo-snif@tzevet.org.ilדוא"ל  – 5691501סביון  21כתובת למכתבים: ת.ד. 

mailto:wcenter@tzevet.org.il
mailto:awcenter@tzevet.org.il
mailto:bo-snif@tzevet.org.il
mailto:bo-snif@tzevet.org.il


 נספח רישום לטיולים ואירועים
 
 
 
 

                   5691501סניף דואר סביון  21אל "צוות בקעת אונו" ת.ד. 
 בעקבות יגאל אלוןנצא לטיול   11/9/19 בתאריךד'  ביום

 
 חברים.......אורחים........ משתתפים........כתובת דוא"ל...........................@..............................

 
 1/9/19פירעון  לתאריך  למוטב בלבד ""צוות בקעת אונולפקודת ..............מצ"ב המחאה ע"ס

 
.............................   ................   ......................  ...............................................    ........................ 

 משפחה ושם פרטי                כתובת ומיקוד               מספר אישי      טלפון           נייד  
 

 

                   5691501סניף דואר סביון  21ד. אל "צוות בקעת אונו" ת.
 בתל אביב יהושועלנכדים/נכדות בפארק  -יום כיף נצא לטיול   16/10/19 בתאריך ה' ביום

 
 חברים.......אורחים........ משתתפים........כתובת דוא"ל...........................@..............................

 
 5/10/19פירעון  לתאריך  למוטב בלבד ""צוות בקעת אונולפקודת ………"ס מצ"ב המחאה ע

 
............   ......................  ...............................................    .....................................................   .... 

 ומיקוד               מספר אישי      טלפון           ניידמשפחה ושם פרטי                כתובת   
 
 

 

                   5691501סניף דואר סביון  21אל "צוות בקעת אונו" ת.ד. 
 בעקבות יגאל אלוןנצא לטיול   12/9/19 בתאריךה'  ביום

 
 ת דוא"ל...........................@..............................חברים.......אורחים........ משתתפים........כתוב

 
 1/9/19פירעון  לתאריך  למוטב בלבד ""צוות בקעת אונולפקודת ...............מצ"ב המחאה ע"ס

 
............  ...............................................    .....................................................   ................   .......... 

 משפחה ושם פרטי                כתובת ומיקוד               מספר אישי      טלפון           נייד  
 

 

                   5691501סניף דואר סביון  21אל "צוות בקעת אונו" ת.ד. 
 .דן י מחוזכנס מחוז 28.10.19- בתאריך -'ב ביום

 
 ...@..............................וא"ל......................דחברים.......אורחים........ משתתפים........כתובת 

 
 
 יבוצע דרך "צוות מחוז דן". יש להירשם בסניף לצורך הסעה. תשלום ה
 

............   ......................  ...............................................    ...................................   .... 
 נייד כתובת ומיקוד               מספר אישי      טלפון                         משפחה ושם פרטי      
 

 

 

 

 

 



 
                   5691501סניף דואר סביון  21אל "צוות בקעת אונו" ת.ד. 

 .הצגה בבית צבי ברמת גן  30.10.19 ךבתארי' ד ביום
 

                   5691501סניף דואר סביון  21אל "צוות בקעת אונו" ת.ד. 
 ( באור יהודה3באולם שלוש ) –מסיבת חנוכה   29/12/19 בתאריךא'  ביום

 

 ..........................וא"ל.........................@....דחברים.......אורחים........ משתתפים........כתובת 
 

 

 . למוטב בלבד "צוות בקעת אונו"לפקודת ₪  45מצ"ב המחאה ע"ס 
 .25.09.19פירעון לתשלום   : ךלתארי

 חברים.......אורחים........ משתתפים........כתובת דוא"ל...........................@..............................
 

 
....................   ................   ......................  ...............................................    ............... 

 17/12/19פירעון לתאריך  למוטב בלבד ""צוות בקעת אונומצ"ב המחאה ע"ס ...........לפקודת 

  נייד מספר אישי      טלפון              כתובת ומיקוד               משפחה ושם פרטי                 
............   ......................  ...............................................    .....................................................   .... 

 פר אישי      טלפון           ניידמשפחה ושם פרטי                כתובת ומיקוד               מס   
  

                   5691501סניף דואר סביון  21אל "צוות בקעת אונו" ת.ד. 
 .נצא לנופשון באילת במלון דן פנורמה 24-28.11.19 בתאריך ה' -א' ביום

 
 .............................וא"ל.........................@.דחברים.......אורחים........ משתתפים........כתובת 

 
 . ניתן לשלם בשני תשלומים למוטב בלבד זיו תיירות""מצ"ב המחאה ע"ס ...........לפקודת 

 .1911.1.תשלום שני  1910.1. -לפירעון תשלום ראשון   לתאריכים :
 

........................................    ...................................   ................   ......................  ....... 
 נייד כתובת ומיקוד               מספר אישי      טלפון              משפחה ושם פרטי                 

 

                   5691501סניף דואר סביון  21אל "צוות בקעת אונו" ת.ד. 
 לנצרת לכבוד חג המולדנצא לטיול   19/12/19בתאריךה'  ביום

 
 חברים.......אורחים........ משתתפים........כתובת דוא"ל...........................@..............................

 
 12/1910/פירעון  לתאריך  למוטב בלבד ""צוות בקעת אונומצ"ב המחאה ע"ס ...........לפקודת 

 
..................................................   ................   ......................  ...............................................    ... 

 משפחה ושם פרטי                כתובת ומיקוד               מספר אישי      טלפון           נייד  
 

 

                   5691501ר סביון סניף דוא 21אל "צוות בקעת אונו" ת.ד. 
 ( באור יהודה3באולם שלוש ) –מסיבת חנוכה   29/12/19 בתאריךא'  ביום

 
 

 חברים.......אורחים........ משתתפים........כתובת דוא"ל...........................@..............................
 

 12/191/פירעון לתאריך  למוטב בלבד "בקעת אונו"צוות מצ"ב המחאה ע"ס ...........לפקודת 
 

............   ......................  ...............................................    .....................................................   .... 
 מספר אישי      טלפון           נייד משפחה ושם פרטי                כתובת ומיקוד                
 

 


