מרכז

יד לבנים
ארגון להנצחת חללי מערכות ישראל
וטיפול במשפחות )ע"ר(
אתרwww.yadlabanim.co.il :

טלפון 03-5656019/46 -
בהמשך לפרסום הנופש ,ברצוני להשתתף עפ"י הפירוט הבא:
שם המזמין/ה ______________________ מספר תיק משרד הביטחון _________________________ אב /אם /אח /מלווה
חבר בסניף _____________ משלם דמי חבר  :כן/לא ) נא הקף בעיגול(  .כתובת מלאה ____________________________
טל' נייד/בית _____________________________/כתובת מייל __________________@_______________________

מצפה רמון 22-24.12.11
מס'
משתתפים

אכלוס בחדר
לאדם בחדר זוגי למינימום 2
אורחים בחדר
לילד ראשון בחדר הורים
לילד שני בחדר הורים
לילד שלישי בחדר הורים יש
לתאם מראש טרם ההזמנה
למבוגר שלישי בחדר

עלות לחברי ארגון בלבד

הסעות

₪ 960

הנני מעוניין להשתתף
בהסעה היוצאת מחניון
חנה וסע ברכבת צפון
)תל-אביב(
כמות נוסעים:

₪ 394
₪ 394

₪ 394
₪ 694
תוספת לתינוק גיל 0-2
סה"כ
הערה :במלון חדרים מתאימים
.₪ 100
לתשלום
למשפחות גדולות )זוג  2-3 +ילדים(
בכמות מוגבלת .גילאי ילדים 2-12
בנסיעה באוטובוס תינוק חייב
יש לתאם מראש בעת ההזמנה
בכסא בטיחות.
______ש"ח
כל הקודם זוכה – מותנה במינימום משתתפים

_____ )כולל תינוקות(

למשלמים בכרטיסי אשראי
שם בעל הכרטיס _____________________ מס' ת.ז .של בעל הכרטיס ___________________ סוג הכרטיס ____________
מס' כ .אשראי ________________________________________________  3ספרות אחרונות בגב בכרטיס ___________
תוקף ______ _______ /מס' תשלומים ___________ )עד  10תשלומים שווים(.
הנני מאשר לחייב את כרטיס האשראי שלי בסך של ____________________  ₪עבור השתתפות בנופש הנ"ל

מצ"ב __________

למשלמים בהמחאות
המחאות )עד  6תשלומים( לפקודת כנפי משק תור בע"מ על סך כולל של __________________₪

תאריך ____________________________

חתימת המזמין ________________________________________

את ההמחאות בצירוף טופס ההזמנה המקורי מלא וחתום,יש לשלוח בדואר
לכתובת :כנפי משק תור בע"מ ,רח' מיטב  11תל-אביב ,מיקוד 67898

את הטפסים החתומים יש לשלוח לפקס מס' 072-2765524
============================================================================

אישור הזמנה למילוי ע"י כנפי משק
מספר אישור הזמנה ________________)ימסר ע"י כנפי משק לאחר שליחת הטופס ע"י המזמין( חותמת ______________
============================================================================
רח' בית הלל  , 2תל -אביב  ,מיקוד  ,67017טל' 03- 5629351 :פקס 5629354-03 :
e-mail: yadlabanim@bezeqint.net
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יד לבנים
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אתרwww.yadlabanim.co.il :
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בהמשך לפרסום הנופש ,ברצוני להשתתף עפ"י הפירוט הבא:
שם המזמין/ה ______________________ מספר תיק משרד הביטחון _________________________ אב /אם /אח /מלווה
חבר בסניף _____________ משלם דמי חבר  :כן/לא ) נא הקף בעיגול(  .כתובת מלאה ____________________________
טל' נייד/בית _____________________________/כתובת מייל __________________@_______________________

טיול רטוב בגליל 25.8.11
מס' משתתפים

הזמנה עבור

טיול מתוק רגוע וקסום 22.9.11
הזמנה עבור

חבר ארגון ₪ 182

חבר ארגון ₪ 160

₪ 302

₪ 280

אורח

אורח
___________₪

סה"כ לתשלום

סה"כ לתשלום

מס' משתתפים

_____________₪

כל הקודם זוכה – מותנה במינימום משתתפים
למשלמים בכרטיסי אשראי
שם בעל הכרטיס _____________________ מס' ת.ז .של בעל הכרטיס ___________________ סוג הכרטיס ____________
מס' כ .אשראי ________________________________________________  3ספרות אחרונות בגב בכרטיס ___________
תוקף _____________ /

מס' תשלומים ___________ )עד  3תשלומים

שווים(.

הנני מאשר לחייב את כרטיס האשראי שלי בסך של ____________________  ₪עבור השתתפות בנופש הנ"ל

מצ"ב __________

למשלמים בהמחאות
המחאות )עד  3תשלומים( לפקודת כנפי משק תור בע"מ על סך כולל של __________________₪

תאריך ____________________________

חתימת המזמין ________________________________________

את ההמחאות בצירוף טופס ההזמנה המקורי מלא וחתום,יש לשלוח בדואר
לכתובת :כנפי משק תור בע"מ ,רח' מיטב  11תל-אביב ,מיקוד 67898

את הטפסים החתומים יש לשלוח לפקס מס' 072-2765524
============================================================================

אישור הזמנה למילוי ע"י כנפי משק
מספר אישור הזמנה ________________)ימסר ע"י כנפי משק לאחר שליחת הטופס ע"י המזמין( חותמת ______________
============================================================================
רח' בית הלל  , 2תל -אביב  ,מיקוד  ,67017טל' 03- 5629351 :פקס 5629354-03 :
e-mail: yadlabanim@bezeqint.net

