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"צוות" צוות

תכנית אירועים
    יולי≠דצמבר ∏±∞≥

כפי שפירטנו באגרת¨ אירועי השנה יהיו בסימן ¢חוגגים שבעים ¢ Æבמתכונת של ביחד 
 Æגיבוש וכייף

 Øהתוכנית מתבססת על מסגרת תקציב הסניף לאירועים¨ מיועדים אך ורק לחברי
 Æחברות צוות ¨ אלמנים ואלמנות ובני בנות הזוג

 Æהתקציב מיועד לכם¨ אנא עשו בו שימוש להנאתכם

סיור סליחות בירושלים

Æ¥ØπØ≤∞±∏ � יתקיים ביום שלישי ה
Æמרחובות¨ מול תחנת המשטרה ±µ∫∞∞ � שעת יציאה

Æ₪ ±∞∞ � עלות לחבר
Æ ±∞∞  מכסימום  µ∞ מינימום משתתפים

נקיים סיור בירושלים¨ נאכל ארוחת ערב כשרה במלון רמת רחל ולאחר מכן נגיע 
Æלתפילות בכותל

Æ ∞±∫∞∞ חזרה משוערת
כל הקודם זוכה °

עם הפנים לדרום שנת ה≠ ∞∑

Æנצא לנופשון גיבוש חברתי ומרגוע במלון דניאל ים המלח
Æנקיים שני ימי סיור בדרום הארץ באזור ים המלח¨ במסגרת הנופשון

 Æ ±∑Ø±∞Ø±∏ עד ±¥Ø±∞ � יתקיים בימים ראשון עד רביעי ה
Æאצל שירי  ∞≥≠∂µ∏µπ∏π  ההרשמה והתשלום בחברת אשת טורס

Æ₪ ±≤∑µ עלות לאדם בחדר זוגי
Æבני זוגם בלבדØמיועד לחברי צוות ובנות

כל הקודם זוכה °



צוות רחובות � נופש בים המלח
±¥≠±∑Æ±∞Æ≤∞±∏

נופש במלון דניאל ים המלח
כולל ביקור בדריגßאת ©המערה שבהר® בהלוך ובמפעלי ים המלח בחזור

מלון דניאל ים המלח¨ מרשת מלונות טמרס¨ מציע לכם נופש בים המלח עם חוויה 
בלתי נשכחת ≠ שילוב ייחודי של בילוי¨ פנאי¨ ספא וטבע בסטנדרטים הגבוהים ביותר 

באזור המלונות של עין בוקקÆ אופיו של המלון מושפע מהאזור הייחודי שבו הוא 
ממוקם¨ כפי שבא לידי ביטוי במאפייני העיצוב האוריינטליים¨ המגוון הקולינרי העשיר 

וכמובן¨ בקבלת הפנים הישראלית החמהÆ החדרים והסוויטות מעוצבים בסגנון עכשווי¨ 
ומשקיפים אל נופי המדבר והנוף המרהיב של ים המלח על רקע הרי מואבÆ במלון 

מתחם ספא ייחודי¨ ספא שיזן משתרע על פני שתי קומות ≠ קומת בריכות עם גßקוזי¨ 
סאונות¨ ועוד שלל מתקנים ייחודיים¨ וקומת טיפולים המציעה מבחר טיפולי בריאות 

 Æויופי ממיטב המסורת של המזרח הרחוק¨ בשילוב עם טיפולי ים המלח הייחודיים
המלון הוקם תוך דגש רב על יצירת מגוון רחב של פעילויות בידור¨ בילוי ופנאי לאורחים 

 Æהנופשים בו
  

הערות∫
Æהמחירים כוללים מע¢מ כחוק •

Æאשת טורס ßהמחירים כוללים שרות מסור אדיב ונאמן¨ כמיטב המסורת של חב •
∞≥≠∂µ∏µπ∏π להרשמה נא לפנות לשיר אשת טורס

π∫≥∞≠±µ∫∞∞ בשעות
מספר המקומות מוגבל � כל הקודם זוכה°

מבוגר בחדר זוגי ≠ µ∑≥± ש¢ח
המחיר כולל∫

• אירוח ≤ לילות על בסיס חצי פנסיון
• מועדון גמלאים הכולל שתיה חמה ועוגיות בין  

ßג ´ ßבימים ב ±µ∫≥∞≠±∑∫∞∞ השעות  
• פעם אחת קפה ועוגה 

• הופעת זמרØבידור בכל ערב 
• כניסה חופשית לספא ©לא כולל בריכה  

  גופרית ´ טיפולים®
• ביקור בדריגßאת � המערה שבהר

• אוטובוסים הלוך ושוב



אירוע שנתי � חוגגים ∞∑

Æבהיכל התרבות ברחובות ∂Ø±±Ø≤∞±∏ � האירוע יתקיים ביום שלישי כ¢ח מר חשון ה

Æ ₪ ±≤µ � עלות למשתתף

בתכנית∫
Æהתכנסות¨ מפגש רעים וכיבוד קל �±π∫∞∞≠±π∫¥µ

 Æ∑∞ ברכות ¨ הענקת תעודות הוקרה לחברים שהגיעו לגיל � ≤∞∫∞∞
∞≤∫∞≥  � מופע מרכזי 

Æפיזור �  ≤≤∫∞∞

הערה 
Æפרטי המופע המרכזי יועברו אליכם בהמשך ¨ בהקדם האפשרי

≤ØπØ≤∞±∏ רכישת הכרטיסים תעשה ישירות בהיכל התרבות רחובות¨ החל מתאריך
Æהמספר האישי מהווה קוד הטבה ¨ ∞∏≠π≤≥≤≤∞∞  בטלפון

שישי בכיף 

Æ≤∏Ø±≤Ø≤∞±∏ � טבת ה ßיתקיים ביום שישי כ
Æבמכללת גישות ¨ רחוב הכישור ≥ אזור תעשיה רחובות

מתכונת∫
Æ התכנסות � ∞π∫∞∞

Æארוחת בוקר  ±∞∫∞∞ � ∞π∫∞∞
Æעדכונים שוטפים על הנעשה בארגון ובסניף  ±∞∫≥∞ � ±∞∫∞∞

Æהרצאת העשרה � ±±∫≥∞ � ±∞∫≥∞

Æ±∞∞ מכסימום µ∞ מינימום משתתפים ¨ ₪ µ∞ עלות משתתף
כל הקודם זוכה° 

Æבמידה שיוותר תקציב ¨ נשקול קיום מסיבת חנוכה¨ הודעה תועבר בהמשך

שלכם ובשבילכם 
חברי הנהלת הסניף


