נובמבר 2016

גמלאי/ת יקר/ה !
הנך מוזמן/ת להשתתף באירוע מרכזי /שנתי של גמלאי חברת "בזק"
האירועים יתקיימו באולמי "אווניו" באייר פורט סיטי (נתב"ג)  3אירועים:

ביום שני ,כ"ו בכסלו תשע"ז 12.61.1.62 -
ביום רביעי ,כ"ח בכסלו תשע"ז 11.61.1.62 -
ביום שישי ,א' בטבת תשע"ז 6..61.1.62 -

בתכנית:
 - 09:45-10:30התכנסות וכיבוד קל.
 – 10:30-11:00הדלקת נרות וברכות.
תוכנית אומנותית.
- 11:00
ארוחת צהריים חגיגית.
- 13:00
*האירוע ביום שישי  30.12.16ההתכנסות בשעה .09:30
תוכנית אומנותית-
לה

להקת ה"( Soul Messengers -שליחי הנשמה") – העבריים מדימונה.
הזמנה זוגית אין להביא ילדים ואורחים – האירוע מיועד אך ורק לגמלאי בזק ובני/ות הזוג.
דמי השתתפות  ₪50ליחיד.
עלות הסעה  ₪ 5ליחיד (יש לרכוש שובר נסיעה בעת רכישת הכרטיס).
חניה חינם באולם לבאים ברכב פרטי.
לא יוחזר תשלום בגין ביטול השתתפות .כרטיסים ניתן לרכוש במועדוני הגמלאים (מעבר לדף).
מקומות הישיבה סביב השולחנות מסומנים .כל המעוניין לשבת עם חברו מתבקש ,בעת רכישת הכרטיס לציין
זאת ולהתארגן לרכישת כרטיסים ביחד וזאת על מנת להימנע מאי נעימות בעת הכניסה לאולם.

כרטיסים ניתן לרכוש בין התאריכים 4-15.12.2016

כניסה תותר עם הצגת תעודת גמלאי בלבד
חנוכה שמח ובילוי נעים !
רינת אסל
מנהלת עמותת הגמלאים

מאיר מוזס
יו"ר ארגון גמלאי בזק

רכישת כרטיסים ורישום להסעות לפי הפירוט הר"מ:
ת"א והמרכז

המסגר  ,45קומה ד'

אזור רמלה

תל-אביב

רעננה והסביבה

אליעזר יפה  ,6קומה ב'

03-6265444
-09-745544103

(בניין מועצת הפועלים

יצחק דישי

א'-ה'

גילה זעירי

09:30-12:30

שמוליק לוי

א',ג',ה'

הרצל אליחי

09:30-12:00

לשעבר) רעננה
נתניה והסביבה

בתיאום טלפוני

052-2503850

שמעון חייט

רחובות

רח' גבריאלוב ,20

08-9312705

שאול עמית

ב',

מתנ"ס קרית משה

050-9405040

מימון עובדיה

10:00-12:00

רח' האחים זייגר ,5

03-9679098

מירי אריאל

ב' ,ד' 10:00-12:30

ראשון לציון

ראשל"צ
אשדוד

רח' נתן אלבז ,25

08-8523000

ק .מלאכי ,גדרה

מתנ"ס

050-5533236

משה כוכבי

ד'
10:00-13:00

בית לברון ,רובע ו',
אשדוד
פתח-תקוה

רח' ההסתדרות ,19
קומה ד'

03-9041434

יעל חבוב
הילל פרחי

מועצת הפועלים פ"ת
לתושבי רמלה לוד והסביבה ,מכירת הכרטיסים במועדון ת"א.

ב',ד'

10:00-12:00

