סניף חיפה

"צוות"

רחבת התיאטרון העירוני ,ת.ד ,7610 .חיפה 3107601
טל ,03-6273508 .טלפקס04-8666762 .

ארגון גמלאי צה”ל
מחוז חיפה והצפון

כתובתנו במיילshaifa@tzevet.org.il :
אתר צוותwww.tzevet.co.il :

"יום האישה בצוות חיפה"-נשות צוות חיפה מטילות ומבלות בגליל "
בהדרכתו של נעמן מזור ,יום שני 7/5/2018
תכונית הטיול.
 07:30יציאה מחניון הקונגרסים.
 08:00יציאה מקרית מוצקין "מרב מד".
 08:45הגעה לכפר ורדים "למארג"-ארוחת בוקר עצמאית במקום ,פינת קפה/תה בשירות עצמי.
 09:15סיום ארוחת הבוקר ותחילת סיור בסדנאות.
 10:30סיום הביקור ונסיעה צפונה ל"תפן",לתיאטרון "זיקית"
 11:00הגעה לתיאטרון "זיקית" ומפגש אומנותי של שלוש נשים יוצרות בגליל בתיאטרון זיקית
אפרת הדני  -בובנאית (בונה בובות) ופסלת ,ממיסדי התיאטרון ,הופיע רבות בארץ ובחו"ל.
אנה ולאסוב  -פנטומינאית ,השתתפה בעשרות הצגות כיוצרת שחקנית ,ובמאית.
אירנה צאבל  -רקדנית בכירה רקדה בלהקות המובילות בארץ ובאירופה.
( 13:30משוער) ארוחת צהרים "בשירת הים" בשלומי ירדנה בעלת המקום תספר לנו על פתיחת המקום ,הלבטים ,וההצלחות.
בסיום הארוחה נצא לטיול בכפר הדרוזי גי׳ת ,נשמע ,הסבר על המורשת הדרוזית העתיקה ,וסיפר על אבו ערוס ,נפגוש את ג׳נט שתספר את סיפורה
האישי ,וסודות המטבח הדרוזי בעולמה של אישה מסורתית.
( 18:00משוער) סיום הטיול .עלות הטיול :חברת "צוות"/הגנה/בת זוג .₪ 130 :אורחת .₪ 150 :המחאות לפקודת "צוות" חיפה לתאריך  3למאי .2018
ניתן להירשם במשרדי הסניף בימים שני ,שלישי ורביעי בין השעות  09:00-12:00באמצעות הספח.
ניתן לשלוח בדואר (לא רשום) לפי הכתובת:צוות חיפה ת.ד.7610.
רצוי לוודא שהמעטפה עם ההמחאות הגיעו למשרד.

בברכת טיול נעים
וחג שבועות שמח
מאחלים
ברקאי משה יו"ר הסניף
וחברי הנהלת הסניף.

הודעה על ביטול השתתפות בטיול עד יומיים לפני מועד הטיול ללא חיוב.

✁

ספח הרשמה  -יום האישה בצוות חיפה
חבר “צוות”/הגנה (בת/זוג)  .₪ 130אורח 150 :ש”ח.
המחאות לפקודת “צוות “חיפה לתאריך 3/5/2018

לכבוד “צוות” חיפה
ת.ד ,7610 .חיפה 3107601
“צוות”/הגנה ,מס’ המשתתפים
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שיק מס’

בנק
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ש”ח

שם משפחה ופרטי

ישוב

מקום איסוף

רחוב ומספר

חניון הקונגרסים
טלפון

מיקוד

רב מד קריות
חתימה

E-Mail:

@

יום בילוי וכיף בחמי געש
יתקיים ביום רביעי  23למאי 2018
 07:30יציאה "מרב מד" קרית מוצקין
 08:00יציאה מחניון הקונגרסים.
( 09:00משוער) הגעה למרחצאות והתארגנות ליום כיף .במקום ניתן ליהנות מטבילה בארבע בריכות של מים תרמו-מינרילים ,בריכה שחייה קיצית,
והתרגעות בסאונה יבשה ורטובה .במקום הוקם לאחרונה אולם מרחצאות חדש בו בריכה מלאה מים תרמו-מינרליים טבעיים הנובעים מבטן האדמה
ובה  60זרמי ג"טים של עיסוי ממריץ של כל הגוף.
( 13:30משוער) ארוחת צהרים במסעדת "חמי געש".
 15:30סיום יום הכיף ונסיעה צפונה.
עלות יום הכיף :חבר "צוות"/הגנה/בת/בן זוג .₪ 75 :אורח .₪ 110 :המחאות לפקודת צוות חיפה לתאריך 21למאי .2018
בברכת בילוי כיפי ונעים
ניתן להירשם בצירוף הספח במשרדי הסניף בימים שני ,שליש .ורביעי בין השעות  ,12:00—09:00או
מאחלים:
למשרד.
הניעו
ההמחאות
באמצעות הדואר (לא רשום) לפי הכתובת "צוות חיפה" ת.ד .7610.רצוי לוודא שהמעטפה עם
ברקאי משה יו"ר הסניף
הודעה על ביטול השתתפות בטיול עד יומיים לפני מועד הטיול ללא חיוב.
וחברי הנהלת הסניף.

✁

ספח הרשמה  -יום בילוי וכיף בחמי געש
חבר “צוות”/הגנה (בת/בן זוג)  .₪ 75אורח 110 :ש”ח.
המחאות לפקודת “צוות “חיפה לתאריך 21/5/2018

לכבוד “צוות” חיפה
ת.ד ,7610 .חיפה 3107601
“צוות”/הגנה ,מס’ המשתתפים

הסכום

ש”ח

שיק מס’

בנק

אורח ,מס’ המשתתפים

הסכום

ש”ח

שיק מס’

בנק

סה”כ

ש”ח

שם משפחה ופרטי

ישוב

מקום איסוף
מיקוד

רחוב ומספר

@

חניון הקונגרסים
טלפון

רב מד קריות
חתימה

E-Mail:

סניף חיפה

"צוות"

רחבת התיאטרון העירוני ,ת.ד ,7610 .חיפה 3107601
טל ,03-6273508 .טלפקס04-8666762 .

ארגון גמלאי צה”ל
מחוז חיפה והצפון

כתובתנו במיילshaifa@tzevet.org.il :
אתר צוותwww.tzevet.co.il :

סוד יופיו של הגליל

טיול שבת ,בגליל יתקיים ביום שבת  9ליוני .2018
תוכנית הטיול.
 08:00יציאה מחניון הקונגרסים..
 08:30יציאה מרב – מד בקרית מוצקין.
 09:15הפסקת בוקר עצמאית בצומת מחניים (מומלץ להצטייד בכריכים).
 10:30נצא לטייל "בשמורת נחל הבניאס" ממקדש "האל פאן" והמעיין לאורך הנחל אל מפל התאומים והשביל התלוי החדש מעל קניון הבזלת
נמשיך בטיולינו ונבקר "בתל פחר" ונשמע את סיפור הקרב ההרואי שהתרחש בתל ונשקיף על גבול הצפון.
( 14:30משוער) ארוחת צהרים מתוכננת "במסעדת דגי דפנה" .בסיום הארוחה נקנח בקטיף דובדבנים איכותיים במרומי הגליל( .במידה והפרי בשל
וזאת עקב מזג האוויר) בתום הקטיף נחזור לקריות ולחיפה.
 19:30סיום משוער .ציוד נדרש לטיול :מים ,כובע ,נעלי הליכה נוחות ,ביגוד בהתאם למזג האוויר.
עלות הטיול :חבר/חברה "צוות"/הגנה .₪ 110 :אורח .₪ 140 :המחאות לפקודת "צוות "חיפה לתאריך .5/6/2018
ניתן להירשם באמצעות הספח במשרדי הסניף בימים שני ,שלישי ,רביעי בין השעות .09:00-12:00
או בדואר (לא רשום) לפי הכתובת צוות חיפה ת.ד 7610.חיפה( .רצוי לוודא שהמעטפות הגיעו למשרד.
בברכה טיול נעים מאחלים
הטיול מתוכנן ל 50חברים .במידה וירשמו ממפיק חברים מעבר לכך ( 45חברים) נוסיף עוד אוטובוס.
ברקאי משה יו"ר הסניף
יתכנו שינוים בתוכנית הטיול .ביטול השתתפות בטיול עד יומיים לפני מועד הטיול ללא חיוב.

וחבריי הנהלת הסניף.

✁

ספח הרשמה  -סוד יופיו של הגליל

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

חבר “צוות”/הגנה (בת/בן זוג)  .₪ 110אורח(.₪ 140 :על בסיס מקום פנוי)
המחאות לפקודת “צוות “חיפה לתאריך 5/6/2018

“צוות”/הגנה ,מס’ המשתתפים

הסכום

ש”ח

שיק מס’

בנק

אורח ,מס’ המשתתפים
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שיק מס’

בנק
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שם משפחה ופרטי
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מקום איסוף
מיקוד

רחוב ומספר

חניון הקונגרסים
טלפון

רב מד קריות
חתימה

E-Mail:

@

טיול בטבע הגלילי  -גליל תחתון  -משגב
יתקיים ביום שלישי  26ליוני  - 2018בהדרכתו של נעמן מזור.
תוכנית הטיול.
 07:30יציאה מחניון הקונגרסים
 08:00יציאה מרב-מד קריית מוצקין.
 08:45הפסקת בוקר עצמאית ב"ידפת" .במקום בית קפה ושירותים ,מתחם פיקניק בו שולחנות וספסלים לנוחיות המבקרים בתום הפסקת הבוקר
נבקר "במרכז המבקרים של יודפת" מרכז חדשני ,המספר את סיפורה של העיר ונפילתה הטראגית בקרב עם הרומאים .נמשיך לטיול "בתל יודפת"
התל הוכשר לאחרונה לביקורים ,בשנות המרד הגדול ברומאים שמשה יודפת כבירה איזורית .האתר הוכרז לאחרונה כאתר מורשת עולמי.
נמשיך לתצפית הררית ונשמע את סיפורם של מתיישבי הררית וגוש שגב.
( 13:30משוער) נקנח בביקור "בשירת רועים" בית ליצור גבינות איכותי ולאחת המובילות בתחום זה.
 14:30ארוחת צהרים בסאג"ור אצל משפחת ריאד הדרוזית (ארוחה כשרה) .בסיום נצא חזרה לקריות וחיפה .סיום משוער .17:00
ציוד נדרש לטיול :מים ,כובע ,נעלי הליכה נוחות.
עלות הטיול :חבר/ה צוות/הגנה/בת /בן זוג ₪ 85 :אורח .₪ 120 :המחאות לפקודת "צוות" חיפה לתאריך .21/6/18
ניתן להירשם לטיול בצירוף הספח במשרדי הסניף בימים שני ,שלישי ,ורביעי בין השעות ,09:00-12:00
בברכה טיול נעים מאחלים
או באמצעות הדואר לפי הכתובת "צוות" חיפה ת.ד 7610.חיפה.
ברקאי משה יו"ר הסניף
הודעה על ביטול השתתפות בטיול עד יומיים לפני מועד הטיול ללא חיוב.

וחבריי הנהלת הסניף.

✁

ספח הרשמה  -טיול בטבע הגלילי

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

חבר “צוות”/הגנה (בת/בן זוג)  .₪ 85אורח( .₪ 120 :על בסיס מקום פנוי)
המחאות לפקודת “צוות “חיפה לתאריך 21/6/2018

“צוות”/הגנה ,מס’ המשתתפים

הסכום

ש”ח
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אורח ,מס’ המשתתפים
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ש”ח

שיק מס’

בנק

סה”כ
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מקום איסוף
מיקוד

רחוב ומספר

@

חניון הקונגרסים
טלפון

רב מד קריות
חתימה

E-Mail:

סניף חיפה

"צוות"

רחבת התיאטרון העירוני ,ת.ד ,7610 .חיפה 3107601
טל ,03-6273508 .טלפקס04-8666762 .

ארגון גמלאי צה”ל
מחוז חיפה והצפון

כתובתנו במיילshaifa@tzevet.org.il :
אתר צוותwww.tzevet.co.il :

יום ביקור ועיון "במרכז למורשת מודיעין"
הביקור יתקיים ביום שלישי  10ליולי .2018
תוכנית הביקור:
 07:15יציאה מרב-מד קירית מוצקין.
 07:45יציאה מחניון הקונגרסים.
 08:30הפסקת בוקר עצמאית בקניון  Mהדרך.
 10:00הגעה למרכז מורשת מודיעין בגלילות ותחילת הביקור .המרכז למורשת מודיעין נחנך ב 6-ליוני  1985ומאז הינו מוקד לפעילות ערה ומגוונת.
המרכז הוא אתר הנצחה לחללי כל קהילת המודיעין
( 12:30משוער) הפסקה קצרה/יחולקו כריכים ובקבוק מים.
 13:00המשך הביקור.
 15:00סיום הביקור ונסיעה לנתניה לארוחת צהרים מאוחרת במסעדת "שיפודי מרים" .בסיום הארוחה חוזרים לחיפה והקריות.
 18:00סיום משוער.
עלות הטיול :חבר/חברה צוות/הגנה בת/בן זוג .₪ 90 :אורח  .₪ 120המחאות לפקודת צוות חיפה לתאריך .5/7/18
ניתן להירשם בצירוף הספח במשרדי הסניף בימים שני ,שלישי ,ורביעי בין השעות ,09:00-12:00
בברכה טיול נעים מאחלים
או באמצעות הדואר לכתובת "צוות חיפה" ת.ד 7610 .חיפה.
ברקאי משה יו"ר הסניף
הודעה על ביטול השתתפות בביקור עד יומיים לפני מועד הטיול ללא חיוב.

וחבריי הנהלת הסניף.

✁

ספח הרשמה  -מרכז למורשת מודעין

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

חבר “צוות”/הגנה (בת/בן זוג)  .₪ 90אורח(.₪ 120 :על בסיס מקום פנוי)
המחאות לפקודת “צוות “חיפה לתאריך 5/7/2018

“צוות”/הגנה ,מס’ המשתתפים

הסכום

ש”ח

שיק מס’

בנק

אורח ,מס’ המשתתפים

הסכום

ש”ח

שיק מס’

בנק

סה”כ

ש”ח
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שם משפחה ופרטי

מקום איסוף
מיקוד

רחוב ומספר

חניון הקונגרסים
טלפון

רב מד קריות
חתימה

E-Mail:

@

בוקר של כיף
יתקיים ביום שישי  27ליולי  2018במלון גרדן הוטל רחוב קדושי יאסי  2חיפה מול קניון חיפה.
בתוכנית:
 08:45כניסה לאולם ארוחת בוקר עשירה בצורה של מזנון (בופה)
(10:15משוער) הרצאתו של עו"ד מר אייל אופנבך בנושא "רוסיה של פוטין" רוסיה נגד המערב-מלחמה קרה חדשה?"
ההרצאה תתאר את נסיבות עלייתו לשלטון ,את השינויים שהביא לרוסיה ,את תפיסת עולמו ואת מי שהוא רואה כאויביה של רוסיה .ננסה גם להבין מדוע מוכן פוטין
לפחות על פניו ,לשלם מחירים ,לעיתים לא קלים בעבור האתגרים שהוא מציב למערב .עו"ד אייל אופנבך בעל תואר ראשון במשפטים ותואר שני בהיסטוריה של
מזרח התיכון המודרני ,יחד עם ארץ ישראל ,ומרצה כיום במגוון נושאים – היסטוריה ציונית ,היסטוריה של רוסיה המודרנית ,היסטוריה של המלחמה הקרה ,ועוד.
מרצה ברחבי הארץ למגוון רחב של גופים( .אייל הירצה לפני זמן מה בנושא המוסלמי בפני חברי צוות חיפה)
 12:00סיום משוער .עלות האירוע :חבר צוות/הגנה/בת /בן זוג ₪ 60 :אורח  80ש"ח .המחאות לפקודת צוות חיפה לתאריך 23 :ליולי .2018
ניתן להירשם בסניף בימי שני שלישי ,ורביעי בין השעות  ,09:00-12:00או באמצעות הספח לפי כתובת "צוות חיפה" ת.ד 7610.חיפה (לא דואר רשום) הודעה על
ביטול השתתפות באירוע עד יומיים לפני מועד האירוע ללא חיוב.
נסיעה ליריד "חבר" ביום רביעי  29לאוגוסט 2018
יציאה מחניון הקונגרסים בשעה  - 09:00חזרה לחיפה .1330
ניתן להירשם בסניף רק לאחר יום ראשון  12לאוגוסט .2018
במקרה של שינוים ישלח מסרון לחברים.

✁

בברכה ובילוי נעים
ברקאי משה יו"ר הסניף וחברי הנהלת הסניף

ספח הרשמה  -בוקר של כייף

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

חבר “צוות”/הגנה (בת/בן זוג)  .₪ 60אורח( .₪ 80 :על בסיס מקום פנוי)
המחאות לפקודת “צוות “חיפה לתאריך 23/7/2018

“צוות”/הגנה ,מס’ המשתתפים

הסכום

ש”ח

שיק מס’

בנק

אורח ,מס’ המשתתפים

הסכום

ש”ח

שיק מס’

בנק

סה”כ

ש”ח

שם משפחה ופרטי

ישוב

מקום איסוף
מיקוד

רחוב ומספר

@

חניון הקונגרסים
טלפון

רב מד קריות
חתימה

E-Mail:

