
     חברות וחברים נכבדות ונכבדים שלום רב.
בסוף חודש דצמבר 2019 אנו מסיימים שנת פעילות רבת אירועים. 

אני מבקש להודות לכן/לכם על השתתפותכם באירועים של סניף חיפה  במהלך שנת 2019.
הנהלת הסניף מתכננת במהלך שנת 2020 מגוון רחב של פעילועיות, טיולים ברחבי הארץ, נופשונים,

ימי בוקר של כיף בשילוב הרצאות ועוד. 
חברי הנהלת הסניף מתנדבים, משקיעים זמן ומרץ להצלחת הפעילויות ולמען רווחת החברים, 

ואני פונה אליכם לבוא ולהצטרף ולקחת חלק בפעילויות הסניף.

מידע בנושאים כללים
עדכון פרטים אישים: הנכם מתבקשים לעדכן את הנהלת הסניף על כל שינוי בכתובות דוא”ל, כתובות מגורים, טלפונים, על 

מנת שנוכל להעביר לכם כל מידע ועידכון. ניתן לשלוח את העדכונים לדוא”ל של הסניף: shaifa@tzevet.org.il  או להתקשר, 
למשרדי הסנף בימם שיני, שלישי, ורביעי בין השעות 09:00-12:00  טל: 04-8666762  או 03-6273508 )זה לא נחשב אזור ת”א(.
ביטוח חיים: מוזכר בזאת לחברים שעדיין לא חתמו על טופס מוטבים לביטוח חיים או לבצע שינוי כל שהוא ניתן להתקשר לחברת 
”אילון” טל: 1700-700-682 או בפקס: 07-2469379. לאור מיקרים שקרו, מומלץ לחברים לגשת לבנק שלהם ולחתום על טופס 

“אריכות ימים”.
רווחה ופרט: נושא הטיפול בפרט הינו חשוב ואנו נשתדל לתת מענה לכל פניה של החברים. במחוז ניתן לקבל יעוץ  בנושאים 

שונים כגון, יעוץ  בנושאים פיננסים, בדיקת זכאות ראשונית להחזרי מס, וביטוח לאומי. לתיאום פגישות עם יועץ ניתן להתקשר 
למזכירת המחוז הגברת שולי חי בין השעות 12:00-15:00 טל: 03-6173519.

התנדבות הינו תחום חשוב ואנו פונים אליך בהנחה שניסיונך הרב והידע שצברת במהלך חייך יכולים בהחלט לתרום למען החברים 
הזקוקים לכך. אין ספק שפעילות התנדבותית תורמת רבות, לנזקק וגם למתנדב.

תחומי ההתנדבות שאנו מציעים כיום הן:
“עמותת יחד” למעו החיל הבודד בחיפה. לפרטים נא לפנות לגברת חנה שביט טל: 052-2853052.

התנדבות למען קשישות וקשישים בודדים בקהילה )בחיפה(. לפרטים נא לפנות לגברת אירית דרור חברת הנהלת הסניף 
טל:052-6232110.

תחום נוסף הינו “יד שרה“ עזרה במשרד הנמצא ב”נווה דוד“ חיפה. לפרטים נא לפנות למשרדי הסניף צוות חיפה 
טל:04-8666762. כל חבר שמתנדב מבוטח בכל שעות ההתנדבות שלו.

תעסוקה.
במחוז פועלת יחידת תעסוקה בניהולה של חברת צוות  הגברת דליה סלוצקי. חברים הזקוקים בתחום התעסוקה 

וטרם נרשמו ביחידת התעסוקה, נא לפנות לגברת דליה סלוצקי טל: 03-6173540 ובאתר צוות חיפה
 

יריד “חבר “צפוי להתקיים בתחילתו של חודש יום רביעי 18/9/2019. פרטים יפורסמו באתר צוות חיפה.
 

אני מבקש להזכיר שימי קבלה בסניף הן בימי שיני, שלישי, ורביעי, בין השעות 09:00-12:00. 
טל: 04-8666762  03-6273508. במקרים דחופים וחשובים ניתן להתקשר למשה: 0544-790731 

לניסן: 054-5341150 )לא בשישי שבת( לשלום: 050-6304038 לרזי: 054-4212059.
 

בהתקרב  חגי תשרי אני מברך את כל החברות, החברים ובני משפחותיהם
בחג שמח, ושנה טובה בריאות ואריכות ימים
ברקאי משה יו”ר הסניף וחברי הנהלת הסניף.

רצ”ב חוזרים לאירועים ספטמבר-דצמבר 2019.

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

טל. 03-6173508, 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 - משקים ונחלים נסתרים בצפון

חבר “צוות”/הגנה )בת/בן זוג( 125 ₪. אורח: 160 ₪. )על בסיס מקום פנוי(
המחאות לפקודת “צוות “חיפה לתאריך 2.9.2019

          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

משקים ונחלים נסתרים בצפון
הטיול יתקיים ביום רביעי 4 לספטמבר 2019

תוכנית הטיול:

07:00 יציאה מחניון הקונגרסים.
07:30 יציאה מרב מד-קרית מוצקין.

07:40 עין המפרץ )איסוף נעמן( המשך נסיעה צפונה.
09:00 )משוער(-הגעה למשק "קורלדר" בבית הלל הפסקת בוקר עצמאית 

במקום-שירותים ובית קפה. לאחר הפסקת הבוקר נתחיל בסיור חוויתי ברפת החלב 
המודרני נעבור בכל תחנות החיים של הפרה תוך הסברים על הטכנולוגיות המתקדמות ברפת.

בסיום הסיור נתכנס לסדנת הכנת גבינה-פעילות התנסות בהכנת גבינה הכוללת: הסברים על תהליכי הכנת הגבינות, הבדלים בין 
הגבינות השונות פסטור חלב, ועוד. בסיום הסדנה כל משתתף יוצא עם הגבינה שהכין בעצמו.

12:00)משוער( נצא לסיור ונטייל בעמק הנהר הנעלם בקיבוץ הגושרים, תוכנן והוקם ע"י חבר הקיבוץ אורי דימנד, מקום מוצל 
ויחסית קל להליכה.

13:30-15:00 ארוחת צהרים במסעדת "מפל סער"
15:30 )משוער(-ביקור וסיור בחצר תל-חי הנמצא למרגלות הרי הגליל העליון. - בסיום הביקור נסיעה לכיוון חיפה

19:00 סיום משוער.
עלות הטיול: חברה/חבר "צוות"./הגנה - בת/בן זוג-125ש"ח. אורח על בסיס מקום פנוי-160ש"ח. המחאות לפקודת צוות חיפה 

לתאריך  2.9.2019 ניתן להירשם במשרדי הסניף בימים שיני, שלישי, ורביעי בין השעות 09:00-12:00 או באמצעות הדואר בצירוף 
הספח לפי כתובת "צוות" ת.ד. 7610 חיפה. )לא רשום(

יש להצטייד בביגוד מתאים למזג האוויר.
   

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

טל. 03-6173508, טלפקס. 04-8666762
  shaifa@tzevet.org.il :כתובתנו  במייל

"צוות"
ארגון גמלאי צה”ל
מחוז חיפה והצפון

    www.tzevet.co.il :אתר צוות

טיול נעים-ושנה טובה,
אושר ובריאות מאחלים

ברקאי משה יו"ר הסניף 
וחברי הנהלת הסניף



✁
ספח הרשמה - נופשון בים המלח במלון "קראון פלאזה"

1850 ש"ח לאדם בחדר זוגי-יחיד בחדר: 3250 ש"ח-מבוגר שלישי בחדר: 1685ש"ח. 
המחאות לפקודת "פרי-טורס". ניתן לשלם עד שלושה תשלומים החל מחודש אוגוסט 2019

          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

נופשון בים המלח במלון קראון פלאזה
הנפשון יתקיים מיום ראשון 8/9/19 עד יום חמישי 12/9/19.

המלון ממוקם על שפת ים המלח, חוף פרטי, במלון בריכת שחיה, ספא מפואר, המציע מבחר טיפולים 
מפנקים ומסעדות המגישות ארוחות עשירות ומגוונות ובהן בר הבריאות הייחודי לרשת.

תוכנית הנופשון.
יום ראשון -8/9 09:00 יציאה מחניון הקונגרסים

14:00 )משוער( הגעה למלון ארוחת צהרים התארגנות וקבלת חדרים.
במהלך ימי הנופשון פעילויות בהתאם לתוכנית המלון.

יום חמישי-12/9לאחר ארוחת הבוקר פינוי חדרים.11:00 יציאה צפונה לחיפה.

עלות הנופשון:
1850 ש"ח לאדם בחדר זוגי-יחיד בחדר: 3250 ש"ח-מבוגר שלישי בחדר: 1685ש"ח. 

המחאות לפקודת "פרי-טורס". ניתן לשלם עד שלושה תשלומים החל מחודש אוגוסט 2019

המחיר כולל:
הסעות  הלוך וחזור לים המלח.

אירוח 4 לילות על בסיס חצי פנסיון )בוקר וערב(
ארוחת צהרים בהגעה.
קפה ועוגה פעם אחת

כניסה לספא חינם-10% הנחה לטיפולי ספא חלוקים 
בחדרים.

ניתן להירשם לנופשון במשרדי הסניף בימים שני, 
שלישי ורביעי בין השעות 09:00-12:00 או באמצעות 

הדואר באמצעות הספח לפי הכתובת "צוות "חיפה 
ת.ד. 7610 חיפה )לא רשום(.

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

טל. 03-6173508, טלפקס. 04-8666762
 shaifa@tzevet.org.il :כתובתנו  במייל

"צוות"
ארגון גמלאי צה”ל
מחוז חיפה והצפון

    www.tzevet.co.il :אתר צוות

בילוי ונופשון נעים-מאחלים
ברקאי משה יו"ר הסניף

וחברי הנהלת הסניף.   



✁
ספח הרשמה - בעקבות בעלי מקצוע בגליל

חבר “צוות”/הגנה )בת/זוג( 130 ₪. אורח: 180 ש”ח.
המחאות לפקודת “צוות “חיפה לתאריך 27/10/2019

          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. 03-6173508, טלפקס. 04-8666762
 shaifa@tzevet.org.il :כתובתנו  במייל

"צוות"
ארגון גמלאי צה”ל
מחוז חיפה והצפון

    www.tzevet.co.il :אתר צוות

טיול יומי-בעקבות בעלי מקצוע בגליל
הטיול יתקיים ביום שלישי 29 לאוקטובר 2019

תוכנית הטיול:
08:00 יציאה מחניון הקונגרסים

08:30 יציאה מרב מד
09:30 הפסקת בוקר עצמאית ביקב רימון-במקום מקום ישיבה-שירותים-וקפה למעוניינים.

10:00 נצא לסיור חקלאי בשדות "רמת דלתון"-נסייר בשדות ונשמע הסברים מרתקים על הגידולים החקלאים השונים, 
ניראה את חממת התותים ועוד נמשיך לתצפיות מרהיבות לאגם דלתון, ונהנה מטעימות במקום.

12:30 נמשיך לביקור מאלף אצל יובל תלם חרש ברזל-לאחר שיחה עם יובל נבקר בגלריה שלו וניראה מקרוב כיצד 
באה לידי ביטוי, אהבתו למתכת.

14:30 )משוער( ארוחת צהרים במסעדת "שירת הים אצל ירדנה."
16:00 )משוער( נבקר בסטודיו קלדרון בחניתה שהוא סטודיו ומפעל לעיצוב לייצור פריטים וכלים מזכוכית, בעבודות יד, 

ונפגוש את הפסל והמעצב דני קלדרון
18:00 סיום משוער בחיפה.

עלות הטיול: 
חברה/חבר צוות/הגנה/בת/בן זוג 130 ש"ח. אורח על בסיס מקום פנוי 180 ש"ח. המחאות לפקודת צוות חיפה לתאריך 

27/10/19. ניתן להירשם במשרדי הסניף בימים שיני, שלישי, רביעי, בין השעות 09:00-12:00 או באמצעות הדואר בצירוף 
הספח לכתובת-צוות חיפה ת.ד.7610 חיפה. )לא רשום(.

יש להצטייד בביגוד מתאים למזג האויר.

טיול נעים ויום מקסים
מאחלים

ברקאי משה יו"ר הסניף
וחברי הנהלת הסניף.       



✁
ספח הרשמה - עקבות ועולם חי ועשיר בעמק

חברה/חבר "צוות"/הגנה, בת/בן זוג: 125 ש"ח. אורח על בסיס מקום פנוי: 170ש"ח. 
המחאות לפקודת צוות חיפה לתאריך-3/11/19. 

          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

בילוי ויום כיף מקסים
 מאחלים

ברקאי משה יו"ר הסניף
וחבריי הנהלת הסניף.

טיול יומי - עקבות ועולם חי ועשיר בעמק
יתקיים ביום שלישי 5 לנומבר 2019.

תוכנית הטיול.
07:30 יציאה מרב- מד

08:00 יציאה מחניון הקונגרסים
09:00 )משוער( הפסקת בוקר עצמאית ב"לבידו" במושב נהלל. 

- במקום שירותים, מקומות ישיבה, ושתיה חמה.
סביב גן בוטני, בלב שדות המושב, נמצא מרכז המבקרים 

של חברת "לבידו" נבקר בו, ונלמד כיצד צמחי המרפא
מסייעים לנו הנשים )גם לגברים( לחיות חיים בריאים, 

יפים ונכונים יותר.
11:30 נבקר במוזיאון "עקבות בעמק" בגן השלושה. - המזיאון 

הינו מרכז חינוכי פעיל, הכולל אגף ארכיאולוגי, איזורי
וים תיכונית. ואגף מורשת "חומה ומגדל"

13:00 נבקר "בעין מודע" - שהוא אחד מהמעיינות בעמק בית 
שאן. המעיין נובע לתוך בריכה שנבנתה עוד בזמן הטורקים.
13:30 ארוחת צהרים במסעדת "שיפודיי הכיכר" בבית שאן.

15:00 ביקור ב"מרכז הצפרות" בכפר רופין
17:00 סיום משוער ויציאה לחיפה והקריות.

עלות הטיול:
חברה/חבר "צוות"/הגנה, בת/בן זוג: 125 ש"ח. אורח על בסיס 

מקום פנוי: 170ש"ח. 
המחאות לפקודת צוות חיפה לתאריך-3/11/19. 

ניתן להירשם בסניף בימים-ב, ג, ד-בין השעות 09:00-12:00, או באמצעות הדואר בצירוף הספח 
לפי כתובת: צוות חיפה ת.ד.7610 חיפה 3107601. )לא רשום(

יש להצטייד בביגוד מתאים למזג האויר.

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

טל. 03-6173508, טלפקס. 04-8666762
  shaifa@tzevet.org.il :כתובתנו  במייל

"צוות"
ארגון גמלאי צה”ל
מחוז חיפה והצפון

    www.tzevet.co.il :אתר צוות
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טל. 03-6173508, טלפקס. 04-8666762
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✁

          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

ספח הרשמה - נופשון במלון "ליאונרדה פלאזה אילת"
 חברה/חבר צוות/הגנה, בת/בן זוג: 1800 ש"ח לאדם בחדר זוגי-יחיד בחדר: 3120 ש"ח-שלישי בחדר: 1810. אורח על בסיס מקום פנוי: 1920 ש"ח לאדם.

               ניתן לשלם בארבע תשלומים החל מחודש אוקטובר 2019. ההמחאות לפקודת "פרי-טורס" 
                             עלות הטיול לפארק "תמנע" )הטיול מסובסד( חברה/חבר/צוות/הגנה/בת בן זוג: 60 ש"ח )זוג 120ש"ח( 

המחאות לפקודת "צוות "חיפה "לתאריך 14/11/2019.

היי דרומה לאילת עם צוות חיפה
נופשון במלון "ליאונרדה פלאזה אילת"

הנופשון יתקיים מיום ראשון 17/11/2019 עד יום חמישי 21/11/19.
מלון "לאונרדו פלאזה" ממוקם בסמוך לטיילת ולחוף הים, במלון חדרים מרווחים, שירות אדיב, שתי בריכות שחיה 

לרשות הנופשים, חוף ים צמוד, "קורל ספא אילת" וחדר כושר - בתשלום.
החדרים מפנקים, ומאובזרים-כספת, מיבש שער ואינטרנט אלחוטי ללא תשלום.

תוכנית הנופשון.
יום ראשון 17/11/19

07:30 יציאה מחניון הקונגרסים-המשך נסיעה בכביש 6 והפסקה לארוחת בוקר עצמית. 
בהמשך נבקר במרכז המבקרים וחנות המפעל "של חוות אלוורה בעין יהב" 

ונשמע הסברים על המטע האלוורה היחידי במזרח התיכון.
יתכן הפסקת צהרים עצמית בדרך.

הגעה למלון-קבלת פנים כיבוד חלוקת חדרים והתארגנות.
ארוחת ערב–ופעילות בהתאם לתוכנית המלון.

יום שיני 18/11/19
ארוחת בוקר-יציאה לסיור מודרך "אילת עירי" כולל שדה התעופה החדש. "אילן רמון"

ארוחת ערב במלון-ופעילות בהתאם לתוכנית המלון.
יום שלישי 19/11/19

ארוחת בוקר-בילוי חופשי במלון.
ארוחת צהרים במלון-בערב יצאה למופע wow בתיאטרון ישרוטל.

יום רביעי 20/11/19
יציאה לסיור מרתק בפארק "תמנע"-הכולל מופע מוזיקלי על האגם וכיבוד קל.

קפה ועוגה-ארוחת ערב–ובילוי במלון.
יום חמישי 21/11/19

ארוחת בוקר-פינוי חדרים ונסיעה צפונה-עם הפסקה בדרך.
עלות הנופשון:

חברה/חבר צוות/הגנה, בת/בן זוג: 1800 ש"ח לאדם בחדר זוגי-יחיד בחדר: 3120 ש"ח-שלישי בחדר: 1810. אורח על בסיס מקום 
פנוי: 1920 ש"ח לאדם. ניתן לשלם בארבע תשלומים החל מחודש אוקטובר 2019. ההמחאות לפקודת "פרי-טורס" 

עלות הטיול לפארק "תמנע" )הטיול מסובסד( חברה/חבר/צוות/הגנה/בת בן זוג: 60 ש"ח )זוג 120ש"ח( 
המחאות לפקודת "צוות "חיפה "לתאריך 14/11/2019.

המחיר כולל: אירוח 4 לילות על בסיס חצי פנסיון )בוקר-וערב( אוטובוס צמוד-קבלת פנים בהגעה, ארוחת צהרים ביום השלישי-
יציאה להצגה בערב יום שלישי-סיור בפארק תמנע קפה ועוגה.

ניתן להירשם במשרדי הסניף בימים שיני, שלישי, ורביעי בין השעות 09:00-12:00 או באמצעות הדואר בצירוף הספח לכתובת: 
צוות חיפה ת.ד.7610 חיפה-3107601. תוכנית מפורטת של הנופשון כולל לוח זמנים תחולק לחברים ביום היציאה.

נופשון ובילוי נעים
מאחלים ברקאי משה יו"ר הסניף

וחברי הנהלת הסניף.
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✁
ספח הרשמה - סיום שנת הפעילות 2019 ומסיבת חנוכה"

חברה/חבר צוות/הגנה/בת/בן יחיד: 100 ש"ח )זוג 200 ש"ח( אורח: 150ש"ח. 
המחאות לפקודת "צוות חיפה" לתאריך 22/12/2019. 

          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

חג אורים שמח ובילוי נעים
מאחלים

ברקאי משה יו"ר הסניף
וחברי הנהלת הסניף                

סיום שנת הפעילות 2019 ומסיבת חנוכה
מסיבת חנוכה תתקיים ביום חמישי 26/12/19 

נר רביעי של חנוכה החל משעה 10:45 באולמי "גארדן הוטל" חיפה מול קניון חיפה

תוכנית האירוע.
10:45 היתכנסות וכיבוד קל

12:00 הקהל מתבקש להתיישב סביב השולחנות-
12:10 דברי פתיחה –יו"ר הסניף ברקאי משה

12:15 הדלקת נירות
12:25 דברי ברכה - יו"ר המחוז – מר יצחק חביו 

12:35 דברי ברכה – יו"ר צוות ארצי מר מוטי בר-דגן
13:00 הגשת ארוחת צהרים.

14:30 המופע של הלהקה "בלה איטליה"-הלהקה בכיכובה של 
הזמרת הידועה שרונה בן עטר, זמר הטנור חיים זלצר

והזמר אילן ליבוביץ' )מבוסטן ספרדי( בליווי נגנים, מציגה ושרה את 
הלהיטים האהובים של כוכבי פסטיבל "סן-רמו" הגדולים. מופע כולו 

מוסיקה, האהבה, ונוסטלגיה בסיום המופע הגשת מנה אחרונה.
16:30 )משוער( סיום האירוע.

עלות האירוע
הברה/חבר צוות/הגנה/בת/בן יחיד: 100 ש"ח )זוג 200 ש"ח( 

אורח: 150ש"ח. המחאות לפקודת "צוות חיפה" לתאריך 22/12/2019. 
ניתן להירשם במשרדי הסניף בימים שני, שלישי, ורביעי, בין השעות 09:00-12:00,

או באמצעות הדואר בצירוף הספח לפי הכתובת ת.ד.7610 חיפה 3107601.
חברים המעוניינים לשבת ביחד מתבקשים לציין זאת בספח ההרשמה. 

אנו נשתדל להיענות לבקשת החברים
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בוקר של כיף
יתקיים ביום שישי 29 לנובמבר 2019  

במלון"גארדן הוטל" המלון ממוקם ממול 
לקניון חיפה

בתוכנית:
08:45 היתכנסות וארוחת בוקר עשירה ומגוונת בישיבה 

סביב שולחנות 
10:15 הרצאה בנושא אקטוליה – 

מרצה מר דן ביאלסקי, פרשן פוליטי, 
ועורך חדשות בקול ישראל.

11:30 )משוער(סיום.

עלות האירוע: חברה/חבר " צוות"-הגנה-בת/בן זוג: 70 
₪. אורח: 120 ש"ח.

המחאות לפקודת "צוות "חיפה לתאריך 24/11/19. ניתן 
להירשם בסניף בימים  שני, שלישי, רביעי 

בין השעות 09:00-12:00. או באמצעות הדואר בצירוף 
הספח לפי הכתובת: צוות חיפה ת.ד.7610 חיפה )לא 

רשום(.

יום טיול ובילוי 
במרחצאות, חמת גדר

ביום שלישי 10/12/19
במקום מרחצאות מים טרמו מינרלים-מגוון מתקנים 

לשחרור והרפית הגוף-בריכות מרווחות נעימות 
ומפנקות, ג"קוזי ועוד.

תוכנית הטיול:
07:30 יציאה מחניון הקונגרסים

08:00 איסוף מרב-מד.
09:30 הגעה לחמת-גדר

13:30 ארוחת צהרים במסעדת המחבת שבמקום.
15:30 משוער-יציאה חזרה.

עלות הטיול: 
חברה/חבר צוות/הגנה/בת /בן זוג: 80 ש"ח. אורח על 

בסיס מקום פנוי: 120ש"ח.
ניתן להירשם במשרדי הסניף בימים ב, ג, ד, בין השעות 
09:00-12:00 או באמצעות הדואר בצירוף הספח לפי 

הכתובת צוות חיפה ת.ד.7610 חיפה )לא רשום(                           

✁

              שם משפחה ופרטי                               ישוב                              רחוב ומספר                                    

                   מיקוד                                          טלפון                                   חתימה

  E-Mail:                                   @

הסכום                      ש”ח    שיק מס’                                 בנק

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

ספח הרשמה - “בוקר של כיף“
ביום שישי 29 לנובמבר 2019

חבר”צוות”/הגנה )בת/בן זוג(: 70 ₪. אורח 120 ₪. 
המחאה לפקודת “צוות חיפה” לתאריך ל 24.11.19.

“צוות”/הגנה, 
מס’ המשתתפים       

אורח, 
מס’ המשתתפים

✁

              שם משפחה ופרטי                               ישוב                              רחוב ומספר                                    

                   מיקוד                                          טלפון                                   חתימה

  E-Mail:                                   @

הסכום                      ש”ח    שיק מס’                                 בנק

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

“צוות”/הגנה, 
מס’ המשתתפים       

אורח, 
מס’ המשתתפים

ספח הרשמה - חמת גדר
ביום שלישי 10/12/19

חבר “צוות”/הגנה )בת/בן זוג( 80 ₪. אורח 120 ₪ .
המחאה לפקודת “צוות חיפה” לתאריך ל 7.12.19.

בוקר מקסים ונעים
מאחלים

ברקאי משה יו"ר הסניף
וחברי הנהלת הסניף                

יום כיפי ורחצה נעימה
מאחלים

ברקאי משה יו"ר הסניף
וחברי הנהלת הסניף                


