 7ביוני 2018
לכבוד
חברי פורום ראשי רשויות לשעבר
מרכז השלטון המקומי
תל-אביב
ג.א.נ

הנדון :סיור בגליל המערבי -מועצה אזורית מטה אשר
במסגרת פעילות המועדון החברתי כלכלי של פורום ראשי הרשויות לשעבר,
הנכם מוזמנים לטיול מעניין ,אשר מתוכנן להתקיים ביום רביעי בתאריך 11
ליולי  , 2018לאזור גליל מערבי ,תוך התמקדות בשטח מועצה אזורית מטה אשר.
להלן תכנית הסיור:
08:00

 -יציאה מתחנת רכבת ארלוזרוב ברח' ארלוזורוב תל-אביב

09:00

 עצירת התרעננות וארוחת בוקר על ידי המשתתפים -נקרות המים של ראש הנקרה )טיול במסלול המואר(

10:00

 -מערת הקשת

11:00
- 11:30

שמורת אדמית

12:00

 -סיור לאורך גבול הלבנון וסיפור היישובים שבדרך

12:30

 -שמורת גורן ושרידי מבצר מונפורט )תצפית מיוחדת(

14:00

 -ארוחת צהריים כשרה במושב בצת – מסעדת שף " 300גרם"

15:00

 -אנדרטת שמורת אכזיב וסיור במוזיאון אלי אביבי

 - 16:00אנדרטת י"ד לזכרם של  14לוחמי הפלמ"ח שנהרגו במצבע "פיצוץ גשר
אכזיב" בליל הגשרים
 - 16:30אנדרטת לזכר לוחמי יחיעם ושרידי שיירת יחיעם
18:00

 -חזרה לתל אביב דרך נקודות האיסוף

עלות הסיור  ₪ 140לכל משתתף כולל ארוחת צהריים עשירה ומדריך מלווה
לאורך הטיול.
ההרשמה עם מסירת פרטי כרטיס אשראי -מצ"ב טופס הרשמה.
מספר המקומות מוגבל ל  50איש ועל המעוניינים כדאי להזדרז.
לפרטים והרשמה מול הגב' מיכל עמיר קצב ,טל 03-6844233 .פקס– 6844271 .
.03

בברכה ונשמח לראותכם,
עמוס ברקוביץ
גבריאלי
יו"ר המועדון החברתי כלכלי
יו"ר פורום

מיטל וינקלר -תשובה ,עו"ד

אילן

מנהלת תחום הפורום
ראשי הרשויות
לשעבר

לכבוד
מרכז השלטון המקומי
פורום ראשי הרשויות לשעבר

בפקס 03-6844271

שלום רב,

הנדון :סיור לגליל מערבי שיתקיים ביום  11ביולי 2018

הריני לאשר השתתפותי בסיור שבנדון שיתקיים אי"ה ביום רביעי  11ביולי 2018
שם המשתתף/ים ________________שם הרשות לשעבר ____________________
כתובת פרטית __________________________________________________________
טל' ________________ נייד __________________ פקס _________________
______________________________________________________: E-MAIL
מצ"ב המחאה עבור יחיד/זוגי ₪280 - ₪140 -
תשלום עבור דמי חברות לשנת ( 2018מי שטרם הסדיר התשלום)

₪ 150

לחילופין ,פרטי כרטיס אשראי:
שם בעל הכרטיס_____________________ סוג הכרטיס____________________
מס' הכרטיס ______________________ 3ספות בגב הכרטיס________________
תוקף הכרטיס _________________ מס' ת.ז________________________ .
כתובת _______________________ טלפון__________________________

סכום_______________________

שם החותם ______________________ :חתימה___________________ :

