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 2022 יוני   06 שני יום

 2022לשנת    3 מידעון מספר

 2022 ספטמבר -יולי במידעון זה יפורטו הפעילויות לחודשים 

 מקום  פעילות שעה  תאריך יום 

  לקיסריה המעברהממסעו המופלא של ילד '' - הרצאה 19:00 07.07.2022 חמישי 
 המרצה: יעקב שמחון. 

 ''עולמות'' מתנ''ס 

 עירייה / סניף  ''''חיים בסרט - מוזיקלית בבית צביהצגה  18:15 12.07.2022 שלישי 

 עירייה / סירקין  דונה גרציה בטבריה'' בעקבות '' - טיול יומי 07:00 18.07.2022 שני 

המבט הערבית  ''מלחמת יוה''כ מנקודת  -הרצאה  19:00 21.07.2022 חמישי  
 . המרצה: פסח מלובני. והסובייטית

 '' עולמות''מתנ''ס 

 '' סיפורי מודיעין מרתקים 3'' - הרצאה 19:00 04.08.2022 חמישי 
 .עודד אלוןהמרצה: 

 מתנ''ס ''עולמות'' 

 '' ''תהליך שיגור לווין תקשורת לחלל - הרצאה 19:00 18.08.2022 חמישי 
 המרצה: קנטור מאיר.

 מתנ''ס ''עולמות'' 

 סירקין עירייה /  גרנט קורטעם לינה במלון  -טיול סליחות  16:00 7-8.9.2022 ה'  -ד' 

 על חייו ושירי ''יאיר רוזנבלום''  - הרצאה מוזיקלית 19:00 15.09.2022 חמישי 
 : נאוה ארבל.המרצה

 מתנ''ס / ''עולמות'' 

 

 

הבריאות שיהיו  שימו לב!! ההרצאות והפעילות מתקיימים על פי ובהתאם להנחיות משרד 

 פ"ת.  10ההרצאות  מתקיימות במתנ"ס "עולמות" רחוב שוליזינגר  כל .תקפות במועד הפעילות

           

 

 

 

 

 

 מדיניות החזרת כספים בעת ביטול 

יוחזר הכסף.                                  -עד שבעה ימי עסקים לפני מועד הטיול   –בטיול יומי 
יוחזר הכסף.                                                  –מועד הנופשון  ימי עסקים לפני  10בנופשון עד 

 שיהיה מחליף שהחבר יביא או שתופעל רזרבה. בתנאי מתחת לשני מועדים אלו הכסף יוחזר
 )ההחזר בהתאם להחלטת הספק(. 
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   ''חיים שבסרט -בבית צבי  מוזיקליתהצגה 
  18:30מעיריית פ''ת, תחנה נוספת  18:15, יציאה בשעה 12.07.2022צגה תתקיים ביום ג' הה

מהסרטים ''השוטר  ומהנה עם שירים שהפכו לפס הקול של חיינורב משתתפים מרגש . זה מופע מהסניף
'', 99ף ''דיזנגו, ''סאלח שבתי'', '', ''הלהקה'' שני קוני למל''''אי לייק מייק'', אזולאי'', ''קזבלן'', 

 ''שלאגר'' ועוד. 
 .לאדםש''ח  30, הסעה בתוספת לזוג ש''ח 190, אורח ע''ב מקום פנוי לזוג ש''ח 100חבר ''צוות'' עלות 

 ( מזון אישי של כריכוני ירקות, מאפה מתוק ושתיה)העלות כוללת מארז 
 12.07.2022תאריך פ''ת ל ףרשום ''לפקודת ''צוות'' סניצ'ק יש להע''ג 

 
 

 בעקבות ''דונה גרציה''  -טיול יומי 

צומת  07:10, תחנה נוספת מעיריית פ''ת 07:00יציאה בשעה  18.07.2022ביום ב' יתבצע הטיול 

ץ בה נבצע ולאחריה נמשיך לשמורת יער שווי לארוחת בוקר עצמיתנעצור בדרכנו  סירקין.

רה  יסיור במוזיאון להכרת הגבלם נמשיך שהרי הגליל, ועמק הירדן. מתצפית נוף לכינרת, 

שהסיור מלווה בתלבושת מאותה  רה, ותקופת חייהיבמוזיאון נעקוב אחרי הגב דונה גרציה

 , הרצאה וסרטון.תקופה

 העיר טבריה ונשמע סיפורים ואגדות מקומיות. בסמטאותנמשיך לסייר 

 דונה גרציה.במלון  ארוחת צהריים

 . תא'' מרכז תוסס של אומנות השוקולדי''גלנסיים את היום במרכז מבקרים 

 . לזוגש''ח  400 , אורח ע''ב מקום פנוי ..... לזוג ש''ח  200חבר ''צוות'' .....  עלות

 ייגבה באוטובוס. לאדםש''ח  10תשר בסך ... 

 18.07.2022סניף פ''ת לתאריך ''ג הצ'ק יש לרשום ''לפקודת ''צוות'' ע

 לידיעתכם  - הערה: יש הליכה בסמטאות העיר

 עם לינה  טיול סליחות בירושלים
, תחנה נוספת צומת סירקין עיריית פ''ת 15:45יציאה  7-8.09.2022ה' -הטיול יתבצע בימים ד'

וזמן חופשי. לאחר ארוחת הערב  נד קורט בירושליםהגעה למלון גר התוכנית:הלן ל  .16:00בשעה 
מרוקאי,  רחבה עם קרמיקה בסגנון   -לטיול סליחות, נבקר בשכונת מחנה ישראל מדריך  יבליוונצא 

 לשמיעת הסליחות.  השבעה ולאחר מכן סיור וירידה לכותלנמשיך לבית הכנסת בנחלת 
בקבר רחל, סיור בירושלים, ביקור בשוק מחנה נצא לדרכנו לאחר ארוחת הבוקר לביקור  ביום השני

   .יהודה עם זמן חופשי לארוחת צהרים וביקור בהיכל הגבורה
 .שלומיםתלשלם בשני ן נית לזוגש''ח  1200 , אורח ע''ב מקום פנויזוג ל ש''ח 1000חבר ''צוות'' : העלות 
 ש''ח לאדם לאורח 600לאדם/ש''ח  500סך של  7.9.22

 ש''ח לאדם אורח 600ש''ח לאדם/ 500סך של  7.10.22
 ש''ח לאדם 1020יחיד בחדר זוגי העלות היא 

 ש''ח לאדם ייגבה באוטובוס 20תשר בסך 
 ''. על הצ'קים יש לרשום '''לפקודת שירלי תיירות
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.                  09:00 – 11:00כל שאלה ניתן לפנות בטלפון למשרדינו בכל יום בין השעות ב

רישום לטיולים יעשה במשרדי הסניף או בהנחת התשלום במעטפה בתיבת הדואר בכניסה  

 לבניין עם רישום מקום העלייה לאוטובוס. 

    

 

 

 

 בני פרידמן יו"ר סניף פ"ת 
 הסניף     וחברי       הנהלת

 העתקים 

 מר טוקר דרור  –סמנכ"ל "צוות" 
 הגב' טל לוי סיגל  –יו"ר מחוז דן "צוות" 

 מר ינאי אלי   –מנהל מחוז דן "צוות" 
 אחראית אתר "צוות" הגב' להב יסמין 
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