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 2020יולי  2יום חמישי 

 2020לשנת  5מידעון מספר הנדון :

חברים וחברות יקרים, אנו מתחילים לחזור לפעילות בסניף במגבלות המתחייבות  .1
 . לכן כל מי שמשתתף בפעילות חייב להגיע עם מסכת פניםממשבר הקורונה. 

 
 יםבמידעון זה אנו מביאים לידיעת החברים על הפעילויות המתוכננות להתקי .2

 ובמידה ויתווספו אירועים נודיע בהמשך.  בחודשים הקרובים
 

התשלום לאירועים בסניף, בצ'קים בלבד. אין לשלוח צ'קים בדואר רשום או ע"י  .3
הכנסת מעטפה בתיבת הדואר בכניסה למבנה ובה הצ'ק עם רישום מקום העלייה 

 לאוטובוס.
 

ם, הודעות מייל לת התשלובההרשמה לפעילויות בעלות כספית תהיה רק עם ק .4
 וטלפון לא נחשבות כרישום.

 :פירוט הפעילויות המתוכננות
 

 הרצאות: .5
בשלב זה ההרצאות יתקיימו בהיכל התרבות בפתח תקווה קומה שנייה באולם 

ללא עלות. יש להירשם להרצאות במייל או בהודעה  19:00"מרגלית" בשעה 
המשתתפים לחתום על טלפונית ולהגיע עם מסכות פנים. בכניסה ייבדק חום ועל 

 הצהרת בריאות.
 
 המלחמה בהם" המרצה תנ"צ חיים כהן.ו"על נוכלים -יום ג'  14.07.2020 .א

 רצי" הרצאה מוזיקלית מפי שומי שירן.א"שרתי לך  -יום ה'  23.07.2020 .ב

 רי הקלעים" |"פרשת הנשיא קצב מאחו - יום ד' 05.08.2020 .ג

 המרצה מר מזרחי משה.

 רשת אלטלנה" כמה קרובים למלחמת אחים "פ -יום ד' 19.08.2020 .ד
 מרצה מר בדיחי יוסף.

 
 
 

mailto:ptsnif@tzevet.org.il


 צוות" ארגון גמלאי צה"ל סניף פתח תקוה"
 4941425פ"ת  4"בית המתנדב" ז'בוטינסקי 

 ת הודעות()לשיחות נכנסות והשאר 03-9224167טל'  03-9242899טלפקס 
 09:00-11:00' בין השעות ה -המשרד פתוח בימים א' 

 ptsnif@tzevet.org.ilדוא"ל 
 

 5מתוך  2עמוד 

 יום ב' 03.08.2020יום טיול לחיפה  .6

 בתוכנית: .א

 יציאה מעיריית פתח תקווה. בדיוק( 06:45)התכנסות  07:00 (1
 תחנת איסוף נוספת צומת סירקין ליד הקיוסק של הועד למען החייל. 07:05

 בדרכינו צפונה. ארוחת בוקר עצמית
 במסעדת "פטיו"  כשרה בטירת הכרמל.  ת צהריםארוח

 מסלול הטיול:  (2
נבקר בתעשיית בית אל ליד זכרון יעקב שם מייצרים משמכות פוך ועד 

 מערכות סינון למקלטים שם נשמע הרצאה סרטון ולהקה מקומית שתזמר.
מוזיאון ארכיאולוגי  ובמוזיאון "הכט"במספר מקומות  בואדי ניסנאסנבקר 

 ומים המוכיחים את הקשר בין העם היהודי לארץ ישראל.עם ממצאים קד

 .סדר התוכנית יכול להשתנות 

 תשר לנותני שירותים( לא כולל): המחיר (3
 לאדם.₪  100חבר "צוות" בן/בת זוג ............................................... .א
 לאדם.₪  185...אורח )ע"ב מקום פנוי(............................................. .ב
 ההרשמה ע"ג הספח המצורף בסוף החוזר ואת הצ'ק יש לרשום לפקודת .ג

 03.08.2020"צוות סניף פתח תקווה" לתאריך 
 

 הצגה מוזיקלית: .7
 
נצפה במופע מוזיקלי "עוד סיפור של אהבה", שהוא סיפור יום ד'  16.09.2020 .א

 טמן ז"ל.אהבה מרגש ומהנה מלווה בשיריו המוכרים והאהובים של עוזי חי
 המופע מתוכנן האולם גרי של תיאטרון "בית צבי" ברמת גן. .ב
 בתוכנית: .ג

 יציאה מעיריית פתח תקווה. בדיוק( 18:15)התכנסות  18:30 (1
 4תחנת איסוף נוספת, תחנת האוטובוס ליד הסניף רח' ז'בוטינסקי  18:35 (2

 פ"ת.
 מפגש חברים וכיבוד במנות ארוזות. – 20:20 - 19:15 (3
 ברכות. -  20:25 - 20:20 (4
 תחילת המופע. - 20:30 (5

 המחיר: .ד
 ללא הסעה₪  50חבר "צוות" בן/בת זוג.................................... (1
 ללא הסעה ₪ 94אורח על בסיס מקום פנוי................................ (2
 לאדם. ₪  20להסעה יש להוסיף  (3

  בהמשך.מכירת הכרטיסים תהיה ישירות בסניף החל מתאריך שיפורסם 
  16/09/2020"צוות" סניף פתח תקווה תאריך יש לרשום ע"ג הצ'ק 
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 אירוח בקיבוץ אליפז –נופשון "טעמי המדבר" בערבה  .8
 
 מתוכנן על ידי חברת "שירלי תיירות". ה' –ימים ג'  13-15/10/2020 .א

 
 בתוכנית: .ב

 יציאה מעיריית פתח תקווה. בדיוקהתכנסות(  06:45) 07:00
 וספת צומת סירקין ליד הקיוסק של הועד למען החייל.תחנת איסוף נ 07:05

 
 יום ג' 13/10/2020היום הראשון  .ג

 לשמוע על סיפור  עובדתבבית קמה ומשם ניסע ל ארוחת בוקר עצמית
 הקהילה הנבטית ללא כניסה לעיר העתיקה.

  בבית האומניות כולל טעימות יין. ביישוב נאות סמדרנבקר 
 תהארוחת צהרים עצמית בפונדק יוטב. 
  פעילות מחקר חקלאית ענפה. – במרכז פיתוח הערבהנבקר 
 ליד הבריכה עם טבילה  ארוחת ערב בשריתעם  נתארח בקיבוץ אליפז

 והרצאה מרתקת על קנאביס רפואי.
 

 יום ד' 14/10/2020היום השני  .ד
  מפנקת בסלסלות  ארוחת בוקרנשכים מוקדם לצפות בזריחה ונקבל

 .לחדרים
  מע על הפלמינגו ומה הביאם לאילת, סיפור אום ונש אילתנדרים לכיוון

באילת עם זמן פנוי ונשוב  ארוחת צהרים עצמיתרשרש ודגל הדיו, 
 לאליפז למנוחת צהרים.

  בחדר  ארוחת ערבעם הסברים ולסיום  בפארק תמנעסיור שקיעה
האוכל באליפז וערב עצמי על הדשא עוגיות על המארחים מצב הרוח 

 עלינו.
 

 יום ה' 15/10/2020היום השלישי  .ה
 בסלסלות לחדרים ופינוי חדרים. ארוחת בוקר 
 ביקור בשדה סולארי, נשמע על החקלאות ונבקר בכפר  – קיבוץ קטורה

 ההדגמה הבינלאומי לטכנולוגיות מנותקות קשר.
 תיירות אקולוגית, סיור ביישוב ובמתחם האקולוגי  – קיבוץ לוטן 

 כייף. –אקו 
 נגיע לפתח  לארוחת צהרים עצמיתונעצור בדרך  13:00 נסיים בסביבות

 .18:00תקווה בסביבות השעה 
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 תשלום ראשון מחיר בש"ח פירוט ספרור

01.10.2020 

 תשלום שני

01.11.2020 

 ₪  600 ₪  600 1,200 זוג חברי "צוות" 1

חבר "צוות בודד בחדר  2
 זוגי

1,140 570  ₪ 570  ₪ 

זוג אורחים )ע"ב מקום  3
 פנוי(

1,580 790  ₪ 790  ₪ 

 
 לאדם יגבה ביום הראשון באוטובוס.₪  20תשר לנותני שירותים בסך  .ו

 
בטיולים  ,הערה: בשלב זה יש להגיע לכל הפעילויות מצויידים עם מסכות

 .תבוצע מדידת חום בעלייה לאוטובוס
 
 

 ברכה ב                                                                                        
 יו"ר הסניף –ני פרידמן ב                                                                                   
 חברי הנהלת הסניףו                                                                                       

 
 העתקים:

 מר טוקר דרור –צוות" כל ""סמנ
 הגב' טל לוי סיגל –יו"ר מחוז דן 

 מר אלי ינאי –מחוז דן  מנהל
 הגב' להב יסמין –אחראית אתר "צוות" 
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 לכבוד צוות סניף פתח תקווה

 0/202015/1-13נופשון "טעמי המדבר" הנדון: 

 (.לזוג₪  1,200)..............חבר "צוות בן/בת זוג .............................                  
 (.לאדם₪  1,140חבר "צוות" יחיד בחדר זוגי...................................)                      

 (.לזוג₪  1,580אורח על בסיס מקום פנוי .....................................)                      
 .4רט בעמוד לתאריכים כמפושירלי תיירות לפקודת ע"ס.............. 'קיםצ 2מצ"ב                       

 )נא לסמן(              צומת סירקין          היציאה מעיריית פ"ת                                

                       _________ _________ __________ ____________ _____________ 

 ניידלפון          ט  שם ומשפחה            כתובת              מיקוד                                        

 

 לכבוד צוות סניף פתח תקווה

 03/05/2020טיול לחיפה  הנדון:

 (.לאדם ₪ 100) .חבר "צוות בן/בת זוג ...........................................                    
 (.לאדם ₪ 185אורח על בסיס מקום פנוי ......................................)                    

 03/08/2020לפקודת "צוות" סניף פ"ת לתאריך מצ"ב  צ'ק  ע"ס..............                    

 )נא לסמן(       צומת סירקין             היציאה מעיריית פ"ת                               

                      _________ _________ __________ ____________ _____________ 

 לפון            ניידט   שם ומשפחה            כתובת              מיקוד                                        

  

 לכבוד צוות סניף פתח תקווה

 " "עוד סיפור של אהבה"הצגה ב"בית צביהנדון: 

  .(לאדם ₪  50) ..................חבר "צוות בן/בת זוג ללא הסעה.........                   
 (.לאדם₪  95....)אורח על בסיס מקום פנוי ללא הסעה.................                   
 שקל לאדם 20עם הסעה זו תוספת של                   

 16/09/2020"צוות" סניף פ"ת לתאריך מצ"ב  צ'ק ע"ס..............לפקודת                   
 נא לסמן()         היציאה מעיריית פ"ת                           סניף                                  

                      ______ _________ __________ ____________ ________________ 

 לפון            ניידט   שם ומשפחה            כתובת              מיקוד                                        
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