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14.11.2021 

 2022לשנת  1מידעון מספר 

 2022ץ מר –ון זה יפורטו הפעילויות לחודשים ינואר במידע

 מקום פעילות  שעה תאריך יום

 עירייה/סירקין וכפר תבורקנא כפר  – טיול יומי 07:00 10.1.22 שני

                  –מערכות חלל וטילים""– הרצאה 19:00 13.1.22 חמישי
 מגדא עזרהמרצה מר 

 "ותעולמ"נ"ס מת

היהודית במלחמת העולם הבריגדה "– הרצאה 19:00 27.1.22 חמישי
 רמי ליטנימר המרצה  – "היהשני

 "עולמות"מתנ"ס 

 רקיןיה/סיעירי ופש במלון דן פנורמה אילתנ 07:30 13-17.2.22 ה' - א'

" תרבותית ותעשייתית ביפן הפכה מ"– הרצאה 19:00 24.2.22 חמישי
 מגדעזרא ר המרצה מ

 "למותוע"מתנ"ס 

מרצה ה -"מבצע הברחת ספינות שרבורג"– הרצאה 19:00 10.03.22 חמישי
 מר עזרא מגד

 "עולמות"מתנ"ס 

 עירייה/סירקין טיול יומי לכפרי הדרוזים והכרמל 07:00 22.03.22 שלישי

 –"סיפורים מרתקים  2ן מודיעיעלילות " – הרצאה 19:00 24.03.22 חמישי
 ון גולןלאהמרצה 

 "מותעול"מתנ"ס 

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

 פ"ת. 10רחוב שוליזינגר  "עולמות"מתנ"ס מתקיימות ב ההרצאות  כל .הפעילות ועדתקפות במ

          

 

 

 

 

 

 

 רקסים וכפר תבורהצ' –י ול יומיט

                        קניון סירקין. 10:07עירייה  07:00יציאה שני. יום  2210.1.בתאריך טיול יתבצע ה
ר במוזיאון הצ'רקסי בכפר קנא שם נקבל מאפה צ'רקסי נעצור בדרכינו לארוחת בוקר עצמית, נבק

בכפר תבור  טייל עם מדריךנ רקסי.דות העם הצ'לתו קולי עלר תנטי ומשקה חם, נחזה בחזיון אואו
ים ארוחת צהר ץ האלון בבית קשת.בקר במוזיאון המרציפן ובעיקה, נורי אהבה ורומנטשמע סיפונ

                                                                                                                                 בית הארחה "לביא".כשרה ב
                                                 אוטובוס.גבה בבמזומן ילאדם   ₪ 10תשר  ₪ 225אורח  ₪ 115 –ר בח   :עלות

                                                                                      9.1.22ע"ג הצ'ק יש לרשום "צוות" סניף פ"ת לתאריך 

                                                                                                                                                                          

 

 טולכספים בעת בי מדיניות החזרת

                                סף.יוחזר הכ - ול מועד הטיפני לעסקים  ימי השבעעד  –בטיול יומי 
                                                הכסף.יוחזר  –ימי עסקים לפני מועד הנופשון  10בנופשון עד 

 .שיהיה מחליף שהחבר יביא או שתופעל רזרבה בתנאי ים אלו הכסף יוחזרמתחת לשני מועד
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  .               09:00 – 11:00שעות ן הום בייכל שאלה ניתן לפנות בטלפון למשרדינו בכל ב

יף או בהנחת התשלום במעטפה בתיבת הדואר בכניסה ם לטיולים יעשה במשרדי הסנרישו

 יה לאוטובוס.ם העלימקולבניין עם רישום 

   

 תבני פרידמן יו"ר סניף פ"
 ףיהסנ    הנהלת      וחברי 

 העתקים

 טוקר דרורמר  –ת" "צוו "לנכסמ
 טל לוי סיגל הגב' –וות" "צ ןז דיו"ר מחו

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

 

 לכפרי הדרוזים ולכרמלטיול יומי 

         . ון סירקיןקני 07:05עירייה  07:00יציאה . ילישיום ש 22.3.2022 בתאריךיתבצע הטיול 
בוקר עצמית, נבקר בגן הפסלים "בזלטון" בעין כרמל, אנדרטת  ארוחתעצור לבדרכינו צפונה נ

פייה בו נטייל עם מדריך ונשמע ס"קטיע". נגיע לכפר עופה ונהלך על הגשרים התלויים בנחל יהשר
ל מגוון דרוזית )כשרה עם משגיח צמוד( ותפריט אוכ השפחם בבית מאת סיפורי הכפר. ארוחת צהרי

                                                בדליית אל כרמל.להנצחת השואה(  לריהועשיר. נבקר בגלריה בותנייה )ג
                                                   גבה באוטובוס.במזומן ילאדם  ₪ 10תשר  ₪ 250אורח  ₪ 125חבר  לות:ע

 21.3.22 ךפ"ת לתארי יש לרשום ע"ג הצ'ק "צוות" סניף

 פנורמה אילתמלון דן -נופשון 

למלון תוכנית בידור  .ימים( 5לילות  4) ה' –ימים א'  13-17.2.22בתאריכים  יתקייםופשון הנ
ו בנסיעה. רימסרות יפורטו ושתכלול בין היתר את הזמרים דורון מזר ודורית ראובני ופעילויות אח

ד, , ימים ב,ג,צמייםהראשון א. בוקר וצהרים עם פנסיון, ביו האירוח ע"ב חצי .היו שינויים()יתכן וי
חודית יצהרים קלה במלון. ביום הראשון נבקר בבית השנטי במדבר וביום האחרון בחצבה תיירות י

                                                                                                                                                         בה. לער
                                                                   1.5.22,  1.4.22,  1.3.22,  1.2.22    מיםתשלו 4 - ניתן לשלם ב עלות:

                                                                                                    . (600,600,600, 650) ₪ 2450זוג חברי צוות 
                                                                                      .(550,550,550, 550) ₪ 2200חבר יחיד בחדר זוגי 

                                                                                                    (750,700,700,700) ₪ 2850אורחים  זוג
                                                                                                          גבה בנסיעה. לאדם י  ₪ 20תשר 

                                                                                                "סאשת טורלפקודת "גבי הצ'קים יש לרשום  על
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