
✁
ספח הרשמה - בוקר של כייף

חבר “צוות”/הגנה )בת/בן זוג( 75 ₪. אורח: 120 ₪. )על בסיס מקום פנוי(
המחאות לפקודת “צוות “חיפה לתאריך 28/1/2020

          שם משפחה ופרטי                                 ישוב                                          רחוב ומספר                                        מיקוד                               טלפון                                   חתימה

  E-Mail:                                                                                             @

“צוות”/הגנה, מס’ המשתתפים                        הסכום                                        ש”ח    שיק מס’                                                      בנק

אורח, מס’ המשתתפים                                  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

בוקר של כיף
יתקיים ביום שישי 31 לינואר 2020 

במלון "גרדן״ – הוטל בחיפה מול קניון חיפה.
בתוכנית:

 08:45 - התכנסות וארוחת בוקר עשירה
10:15 - )משוער( הרצאתו המאלפת של נפתלי הילגר בנושא "צפון-קוריאה". 

נפתלי הינו מרצה וחוקר גיאוגרפי ומאמרים שלו מתפרסמים בנשיונל-גיאוגרפי-ניורק-
טימס-ועוד.

11:30 משוער–סיום.
עלות האירוע: חברה/חבר "צוות"/הגנה/בת /בן זוג: 75 ש"ח. אורח: 120 ש"ח, המחאות 

לפקודת צוות חיפה לתאריך 28/1/20. ניתן להירשם בסניף בימים שני, שלישי, רביעי 
בין השעות 09:00-12:00, או באמצעות הדואר בצירוף הספח לפי כתובת: צוות- חיפה 

ת.ד.7610 חיפה מיקוד 3107601. )לא רשום(

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

טל. 03-6273508, טלפקס. 04-8666762
  shaifa@tzevet.org.il :כתובתנו  במייל

"צוות"
ארגון גמלאי צה”ל
מחוז חיפה והצפון

    www.tzevet.co.il :אתר צוות

בילוי נעים ובוקר מקסים
מאחלים

ברקאי משה יו"ר הסניף 
וחברי הנהלת הסניף

ביום הזיכרון יום שלישי 28 לאפריל 

וביום העצמאות יום רביעי 

29 לאפריל הסניף יהיה סגור. "יריד חבר" נסיעה ליריד חבר ביום רביעי 25 למרץ 
– הסעה ליריד בשעה 09:00 מחניון הקונגרסים - 
חזרה בשעה 13:30 לחיפה. ניתן להירשם בסניף 
החל מיום שני 9 למרץ לא לפני. ההסעה מיעודת 

לחברות וחברי "צוות" בלבד.

עד יום רביעי 15 לאפריל כולל"יהיה סגור מיום רביעי 8 לאפריל בחג הפסח ובחול המועד הסניף 



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

טל. 03-6273508, טלפקס. 04-8666762
  shaifa@tzevet.org.il :כתובתנו  במייל

"צוות"
ארגון גמלאי צה”ל
מחוז חיפה והצפון

    www.tzevet.co.il :אתר צוות

✁
ספח הרשמה - טיול יומי-דיאלוג עם ערי המרכז המובילות 
חבר “צוות”/הגנה )בת/בן זוג( 135 ₪. אורח: 180 ₪.)על בסיס מקום פנוי(

המחאות לפקודת “צוות“ חיפה לתאריך 26/3/2020

          שם משפחה ופרטי                                 ישוב                                          רחוב ומספר                                        מיקוד                               טלפון                                   חתימה

  E-Mail:                                                                                             @

“צוות”/הגנה, מס’ המשתתפים                        הסכום                                        ש”ח    שיק מס’                                                      בנק

אורח, מס’ המשתתפים                                  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

טיול יומי-דיאלוג עם ערי המרכז המובילות 
"הטיול יתקיים ביום שלישי 31 למרץ 2020

תוכנית הטיול.
07:30 יציאה מהרב מד

08:00 יציאה מחניון הקונגרסים. המשך נסיעה דרומה, והפסקת בוקר עצמאית בכביש 6.
10:00 הגעה לעיר חולון, סיור רכוב בעיר והגעה ל"מוזיאון הילדים״

10:15 ביקור "בדיאלוג עם הזמן" - סיור חוויתי בהנחית מדריכים המעמיק את הקשר בין הדורות ומעורר דיאלוג
בין הדורות בדרך מהנה, מרגשת, ומצחיק

12:45 נסיעה לארוחת צהרים במסעדת "האווזים" בראשון לציון
14:45 ביקור מעניין במרכז המבקרים של עיתון "ידיעות אחרונות". העיתון יצא לראשונה לאור בארץ –ישראל בשנת 

1939. במהלך השנים הפך העיתון לעיתון של המדינה וכולל בתוכו מגוון רחב של מוספים, ורשת המקומונים,
לאישה, בלייזר, פנאי פלוס ועוד. מרכז המבקרים של העיתון מאפשרת לנו לגלות כיצד פועלת מערכת תקשורת גדול.

16:30 סיום משוער ותחילת נסיעה לחיפה והקריות. - סיום משוער - 18:30.

עלות הטיול:
חברה/חבר צוות/הגנה/בת/בן זוג: 135ש"ח. אורח על בסיס מקום פנוי: 180ש"ח. 

המחאות לפקודות צוות חיפה לתאריך 26/3/2020
ניתן להירשם במשרדי הסניף בימים שני, שלישי, ורביעי בין השעות 09:00-12:00. 

או באמצעות הדואר בצירוף הספח לפי הכתובת "צוות חיפה" ת.ד.7610 )לא רשום(
חג פסח שמח וכשר-ויום עצמאות שמח יש להצטייד בביגוד בהתאם למזג האוויר, ומים.

לכול חברות וחברי הסניף ומשפחותים
מאחלים יו"ר הסניף ברקאי משה 

וחברי הנהלת הסניף



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

טל. 03-6273508, טלפקס. 04-8666762
 shaifa@tzevet.org.il :כתובתנו  במייל

"צוות"
ארגון גמלאי צה”ל
מחוז חיפה והצפון

    www.tzevet.co.il :אתר צוות

"טיול בניחוח אחר-מדבר-דרום-הר חברון, באר שבע וחבל שלום".
הטיול הינו בן יומיים מיום שלישי 10 למרץ 2020 עד יום רביעי 11 למרץ 2020 

כולל לינה, וחצי פנסיון במלון "ליאונרדו" בבאר-שבע

תוכנית הטיול: יום שלישי 10/3/2020
07:00 יציאה מרב- מד

07:30 יציאה מחניון הקונגרסים –ובהמשך הפסקת בוקר עצמית בכביש 6.
10:00 )משוער( הגעה לחבל-שלום ביקור וסיור "בארטישוק של נועם " משק יעקובא קיים משנות 50-במושב "ניר-עם" 

שבחבל לכיש נסיר בשדות הארטישוק בליווי הסבר על מקורותיו וסגולותיו הבריאותיות של הארטישוק, ועל הגידול, הקטיף, והאריזה.
12:00 נמשיך לביקור ביער "שוקדה" ונהנה מהפריחה של רבבות כלניות

13:00 נגיעה לחוות "צאלה" כיבוד קל ובהמשך נשמע את סיפורו המרתק של המשק נבקר 
בדיר הכבשים ונשמע על תהליך יצור הגבינה וטעימות. לאחר מכן נמשיך למושב "יתד" 
שבחבל שלום ונבקר אצל האומן בוב ירון מעוטף עזה שמשאריות הקסאמים והגראדים 

מיצר מהם פסלים מרהיבים, ועוד דברים.
18:00 משוער-הגעה למלון "ליאונרדו" בבאר שבע קבלת פנים וחדרים.

19:30 ארוחת ערב ובילוי חופשי בבאר-שבע.
יום רביעי 11/3/2020

07:00 ארוחת בוקר ובהמשך פינוי חדרים והתארגנות ליציאה.
09:00-10:30 המשך נסיעה לכיוון דרום הר-חברון  ונעצור בדרך ליראות את פריחתה 

של "גביעונית הלבנון". נמשיך בדרכינו ונבקר "בבית הכנסת הקדום" בחורבת ענים, 
ובשביל המתקנים החקלאים.

12:00 נגיעה לסוסיא העיר היהודית הקודמת מהמאות 4-9 לספירה ניראה את שרידי 
המבנים, המקואות והמערות.

14:00 ארוחת צהרים בסוסיא. בסיום תחילת נסיעה צפונה.
19:00 )משוער( הגעה לחיפה והמשך לקריות.

עלות הטיול
1( לינה וחצי פנסיון במלון–מחיר לחברה/ חבר צוות./הגנה/בת/בן זוג: 390 ש"ח  לזוג-780 ש"ח המחאות לפקודת "א. קרן פסגות" ניתן לשלם בשלושה 

תשלומים שווים  260 ₪ כל תשלום החל מחודש מרץ 2020
2( שני ימי טיול-לחברה /חבר צוות/הגנה/בת/בן זוג: 200 ש"ח  לזוג 400 ש"ח המחאות לפקודת "צוות" חיפה.

ניתן לשלם בשני תשלומים שווים ל 5 למרץ 2020 וב 5 לאפריל 2020. ניתן להירשם בסניף בימי שיני, שלישי, רביעי, בין השעות 09:00-12:00 או 
באמצעות הספח המצורף לפי כתובת "צוות "חיפה ת.ד. 7610 חיפה. )לא בדואר רשום(

ביטולים-ניתן לבטל את הטיול ללא עלות עד 10 ימים לפני מועד היציאה.
לאחר מכן דמי הביטול בהתאם למדניות המלון.

✁

          שם משפחה ופרטי                                 ישוב                                          רחוב ומספר                                        מיקוד                               טלפון                                   חתימה

  E-Mail:                                                                                             @

“צוות”/הגנה, מס’ המשתתפים                        הסכום                                        ש”ח    שיק מס’                                                      בנק

אורח, מס’ המשתתפים                                  הסכום                                        ש”ח    שיק מס’                                                      בנק

מקום איסוף       חניון הקונגרסים       רב מד קריות                                                                      סה”כ                                        ש”ח

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

ספח הרשמה -טיול בניחוח אחר-מדבר-דרום-הר חברון,באר שבע וחבל שלום"   
מיום שלישי 10למרץ 2020 עד יום רביעי 11 למרץ 2020

חבר “צוות” /הגנה )בן/ בת זוג( 200 ₪. המחאות לפקודת ”צוות” חיפה תשלום ראשון ל 5/3/2020 תשלום שיני ל 5/4/2020. 
עלות המלון: אדם: 390 ש"ח. זוג: 780 ש"ח. המחאות לפקודת "א.קרן פסגות".

ניתן לשלם בשלושה תשלומים החל מחודש מרץ 2020

בברכת טיול נעים 
מאחלים

ברקאי משה יו"ר הסניף
וחברי הנהלת הסניף.       



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

טל. 03-6273508, טלפקס. 04-8666762
  shaifa@tzevet.org.il :כתובתנו  במייל

"צוות"
ארגון גמלאי צה”ל
מחוז חיפה והצפון

    www.tzevet.co.il :אתר צוות

נופשון טבריה בשילוב שני ימי טיול יתקיים במלון "ליאונרדו פלאזה" 
מיום ראשון 12 לינואר 2020 עד יום חמישי 16 לינואר 2020

מלון "ליאונרדו פלאזה" ממוקם על שפת הכינרת ומעניק לאורחים חווית אירוח יוקרתית –תוכלו ליהנות  ממתקני 
הספא, ג'קוזי פנימי וחיצוני,)מקורה( ומאוכל משובח במסעדת "חצר המלך הורדוס".

תוכנית הנופשון: יום ראשון 12/1
07:00 יציאה מרב-מד

07:30 יציאה הקונגרסים ובהמשך הפסקת בוקר עצמאית בחניון "אלונים".
10:00 )משוער( הגעה לכפר קיש-סדנת הדפסה מסורתית המזמינה את המבקרים לחוויה יוצאת דופן של התנסות ויצירה במכונות דפוס 

בנות למעלה ממאה שנה. הסיור כולל הסבר על היסטוריה הדפוס החל מהמצאת השיטה של "רוטנברג" הסיור מלווה בהסברים.
בתום הסיור נמשיך לצומת גולני ונבקר "בכפר נהר הירדן"-חוגגים את החיים הכפר הינו כפר נופש ייחודי ויחיד במדינת ישראל ובמזרח 

התיכון כולו ומעניק נופש קסום לילדים ובני נוער המתמודדים עם מחלות כרוניות. הכפר משתרע על שטח של 245 דונם וכולל דירות 
למגורים ומגוון רחב של מתקני ספורט, אולם תיאטרון ומרכז אומנות ויצירה. בכפר פועל צוות הדרכה ורפואה מיקצועי ומסור. 

כל זאת ללא עלות לילדים ולבני המשפחות.
13:30 )משוער( ארוחת צהרים עצמית ״בביג פורייה״

15:00 )משוער( הגעה למלון-קבלת פנים-וחלוקת חדרים.
19:00 )משוער( ארוחת ערב –פעילות ערב במלון.

יום שיני 13/1
07:00-09:00 ארוחת בוקר

09:30 יציאה לחמי טבריה הצעירה )כולל הסעה(
13:00 יציאה חזרה למלון

19:00 ארוחת ערב פעילות בידורית במלון
יום שלישי 14/1

07:00-09:00 ארוחת בוקר
10:00 יציאה לטיול זרימות, נמשיך לנחל חצבני תצפית על מפל התנור. ומפל סער. נסים את טיולינו בשוק אגמון מרקט להפסקת צהרים 

עצמית בסיום חזרה למלון
19:00 ארוחת ערב-אירוע ערב במלון שירה בציבור ועוד.

יום רביעי 15/1
07:00-09:00 ארוחת בוקר

09:30 יציאה לחמי טבריה הצעירה כולל הסעה.
12:30 חזרה למלון-13:00 ארוחת צהרים במסעדת המלון

19:00 ארוחת ערב-פעילות בידורית במלון.
יום חמישי 16/1

07:00-10:00 ארוחת בוקר
11:00 פינוי חדרים–ויציאה לקריות ולחיפה.

עלות הנופשון:
חברה/חבר צוות/הגנה/בת/בן זוג: 1500 ש"ח )זוג 3000 ש"ח( יחיד בחדר: 2660 ש"ח-שלישי בחדר 1385 ש"ח.

המחאות לפקודת "פרי טורס"-ניתן לשלם בארבעה תשלומים ינואר, פברואר, מרץ, אפריל 2020
עלות שני ימי טיול

חברה/חבר צוות/הגנה בת/בן זוג: 75ש"ח )לזוג 150 ₪( המחאות לפקודת "צוות חיפה" לתאריך 8 לינואר 2020.
הרשמה לנופשון במשרדי הסניף בימים שיני-שלישי-ורביעי בין השעות 09:00-12:00 או באמצעות הדואר בצירוף הספח לכתובת 

"צוות חיפה" ת.ד. 7610 חיפה )לא רשום( המחיר כולל-אירוח 5 ימים/4 לילות על בסיס חצי פנסיון-הסעה למלון ובחזרה-פעמים כניסה 
לחמי טבריה הצעירה ארוחת צהרים אחת-כניסה חינם לספא-מועדון גמלאים מדי יום בין השעות, 10:00-13:00 16:00-18:00 - שתיה 

חמה וקרה ועוגיות-חלוקים בחדרים-15% הנחה בטיפולי ספא. תוכנית מפורטת של הנופשון  תחולק ביום היציאה.

נופשון וטיול נעים ובילוי מקסים

מאחלים

יו"ר הסניף ברקאי משה

וחברי הנהלת הסניף.

✁

          שם משפחה ופרטי                                 ישוב                                          רחוב ומספר                                        מיקוד                               טלפון                                   חתימה

  E-Mail:                                                                                             @

“צוות”/הגנה, מס’ המשתתפים                        הסכום                                        ש”ח    שיק מס’                                                      בנק

אורח, מס’ המשתתפים                                  הסכום                                        ש”ח    שיק מס’                                                      בנק

מקום איסוף       חניון הקונגרסים       רב מד קריות                                                                      סה”כ                                        ש”ח

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

ספח הרשמה -נופשון טבריה בשילוב שני ימי טיול יתקיים במלון "ליאונרדו פלאזה" 
מיום ראשון 12/1/2020 עד יום חמישי 16/1/2020.

חבר “צוות” /הגנה )בן/ בת זוג( 75 ₪. המחאות לפקודת ”צוות” חיפה תשלום עד ל 8/1/2020 
עלות המלון: אדם: 1500 ש"ח. זוג: 3000 ש"ח. המחאות לפקודת "פרי טורס".

ניתן לשלם בארבעה תשלומים החל ינואר, פברואר, מרץ, אפריל 2020



✁
ספח הרשמה - טיול ימי –לגליל התחתון "אנשי וסיפורי הגליל".

חבר “צוות”/הגנה )בת/זוג( 100 ₪. אורח: 150 ש”ח.
המחאות לפקודת “צוות “חיפה לתאריך 20/4/2020

          שם משפחה ופרטי                                 ישוב                                          רחוב ומספר                                        מיקוד                               טלפון                                   חתימה

  E-Mail:                                                                                             @

“צוות”/הגנה, מס’ המשתתפים                        הסכום                                        ש”ח    שיק מס’                                                      בנק

אורח, מס’ המשתתפים                                  הסכום                                        ש”ח    שיק מס’                                                      בנק

מקום איסוף       חניון הקונגרסים       רב מד קריות                                                                      סה”כ                                        ש”ח

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

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

טל. 03-6273508, טלפקס. 04-8666762
 shaifa@tzevet.org.il :כתובתנו  במייל

"צוות"
ארגון גמלאי צה”ל
מחוז חיפה והצפון

    www.tzevet.co.il :אתר צוות

טיול ימי – לגליל התחתון "אנשי וסיפורי הגליל"
הטיול יתקיים ביום חמישי 23 לאפריל 2020.

תוכנית הטיול:
07:30 יציאה מרב-מד )ק.מוצקין(

08:00 יציאה מחניון הקונגרסים
08:30 הפסקת בוקר עצמית בחניון "אלונים"

09:30 - 11:30 ביקור ב"אילניה" )סג"רה( ונשמע על קהילה יוצאת דופן "הסבוטניקים" נבקר אצל אסתר שמואלי 
דור, רביעי באייליה, היא הנינה של אליהו ומרים פרוטופופוב, משפחת "הסובוטניקים" – נוצרים עובדי אדמה שחיו 

ברוסיה בתקופת הצאר, והיגיעו לסג"רה בשנת 1903.
12:00 נמשיך ל"נבי-שועיב" אתר שנמצא צפון- מערב לטבריה. )הסבר בשטח ע"י המדריך נעמן(

13:15 נמשיך ל"עליבון" סיור מרתק בעקבות סיפורו של ישוב הכרוך בקרבות תש"ח.
14:30 ארוחת צהרים בכפר הבדואי סליאמה בביתו של זיאד, ובסיומה נשמע הרצאה בנושא הבדואים בצפון, 

והשילוב עם החברה הישראלית.
16:30 )משוער( יציאה לקריות וחיפה

עלות הטיול:
חברה/חבר "צוות/הגנה/בת/בן זוג: 100 ש"ח אורח: 150 ש"ח. המחאות 

לפקודת "צוות חיפה"
לתאריך 20 לאפריל 2020. ניתן להירשם במשרדי הסניף בימי שני, שלישי, 

ורביעי בין השעות 09:00-12:00 או באמצעות הדואר בצירוף הספח 
לכתובת - "צוות״ חיפה ת.ד. 7610 )לא רשום(

יש להיצטייד במים, כובע, נעלים נוחות להליכה, וביגוד מתאים למזג האויר.

טיול נעים ויום עצמאות שמח
מאחלים

יו"ר הסניף ברקאי משה, 
וחבריי ההנהלה                       

נא לזכור 

ביום שלישי 28/4/2020 יום הזיכרון

וביום רביעי 29/4/2020 - יום העצמאות

הסניף סגור.


