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 פרסום אלקטרוני

 2021 אוקטובר-יולי פעילויות בסניף פ''ת לחודשיםהנדון: 

 במידעון זה אנו מביאים לידיעת החברים על פעילויות המתוכננות להתקיים  .1

 שאים כלליים.ווכן נ 2021אוקטובר  – יוליבחודשים 

  קים בדואר רשום.צ'ים בלבד, אין לשלוח קצ'ב –בסניף  ,םהתשלום לאירועי .2

, ישנה אפשרות להכניס 11:00עד  09:00ימי הקבלה בסניף ימים א' עד ה' משעה 

הדואר שנמצאת בכניסה לבניין מימין לדלת הכניסה.  קים במעטפה סגורה, בתיבתצ'

 ס.עלייה לאוטובוה ת'' וכן לציין את תחנצה''לגימלאי  צוותר ע''ג המעטפה לרשום ''עבו

 ההרשמה לפעילויות בעלות כספית רק עם קבלת התשלום. הודעות במייל, טלפון  .3

 לא נחשבות כרישום.

במסגרת פנייה של חברי הסניף על אי יכולתם להצטרף לטיולים  .4

כפיילוט  שבתעים טיול יבמהלך השבוע עקב עבודתם, אנו מצ

 לפועל.צא י, הטיול יחברים 45ניסיוני שרק ובמידה וירשמו 

 המתוכננות:פירוט הפעילויות  .5

 יום ד': 28.07.2021לתאריך מתוכנן  – ירושליםפרוזדור ול לטי .א

 בתוכנית: (1

 יציאה מעיריית פתח תקוה. בדיוק( 07:00)התכנסות  07:15

 הקיוסק של הועד למען החייל(., צומת סירקין )ליד נקודת איסוף נוספת 07:20

צפה ל, נסיעה למבמיני ישרא תוחת בוקר עצמיבארנתחיל את היום  (2

וחטיבת הראל, מצפור שער הגיא,  של דרך בורמה תצפית וסיפורה הראל,

חאן שער הגיא'', הר אדר, אנדרטת ''גוילי אש'' והר של '' ביקור במייצגים

 הטייסים.

 קיבוץ צובה )כשרה(.ב ארוחת צהרים (3

 המחיר: (4

 .םלאד ₪ 100 ...............בת/בן זוג ............................חבר ''צוות'' 

 לאדם. ₪ 140אורח )על בסיס מקום פנוי( .................................... 

 .28.7.2021 ךלתארי פ''ת''צוות'' סניף לפקודת  –ק צ'יש לרשום על גבי ה

 לאדם, ייגבה באוטובוס. ₪ 10תשר לנותני שירותים בסך 
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 :21021.08.2ליום שבת מתוכנן  – טיול לצפון .ב

 :בתוכנית (1

 יציאה מעיריית פתח תקוה. בדיוק( 07:00)התכנסות  07:15

 איסוף נוספת בצומת סירקין )ליד הקיוסק של הועד למען החייל(.נקודת  07:20

בחוות התבלינים בבית לחם הגלילית,  לארוחת בוקר עצמיתנעצור  (2

, ןמת הגולכנסת ''עין קשתות'' ברדי בית השריתצפית ממבוא חמה, ביקור ב

צמח מבקרים חדש ונקבל הסבר על גידול המרכז  –ות הלבנדר בחוביקור 

 .''77עוז '' ובאנדרטהביקב ''טרה'' והפקת המוצרים ממנו, ביקור 

 ץ מרום גולן.בקיבו ארוחת צהרים (3

 המחיר: (4

 .םלאד ₪ 110 בת/בן זוג ...........................................חבר ''צוות'' 

 לאדם. ₪ 195....... ...........................ום פנוי( ..קאורח )על בסיס מ

 .22.8.2021 ךלתארי פ''ת''צוות'' סניף לפקודת  –ק צ'יש לרשום על גבי ה

 לאדם, ייגבה באוטובוס. ₪ 10תשר לנותני שירותים בסך 

שתתפות ף חברים נוספים למעגל ההזהו פיילוט ניסיוני לצרהערה: 

א הטיול ל 10.8.2021עד לתאריך  איש 45רשמו יבפעילויות. במידה ולא י

 ייצא לפועל.

 פת הכינרת.ץ האון לשעבר( על שיה'' )קיבודר-ן'רימוב' – פרינופשון כ .ג

 ה'.-ימים ג' 12-14.10.2021ון מתוכנן לתאריכים הנופש (1

 בתוכנית: (2

 יציאה מעיריית פתח תקוה. בדיוק( 07:00)התכנסות  07:15

 ל(.יד הקיוסק של הועד למען החיית סירקין )למאיסוף נוספת בצונקודת  07:20

 :.10.202112 – יום ג' (3

, ביקור בתחנת ''אורות רבין'' לארוחת בוקר עצמיתבדרכנו צפונה  נעצור

סיור בפארק חדרה, מוזיאון ''רקנטי'' ואמת המים בחוף  בה'',במוזיאון ''חפציו

 ריה''ד-ה למלון ''רימוןעם, הגעביוקנ ארוחת צהרים עצמיתהקשתות. 

ארוחת ערב התארגנות וקבלת חדרים, חי של הכינרת, לאחר ף המזרבחו

 .במלון

 :10.202113. –יום ד'  (4

נצא לדרום רמת הגולן, נבקר בשתי תחנות בדרכו  ארוחת הבוקרלאחר 

של אלי כהן הי''ד, תצפית ממבוא חמה, ביקור בשרידי בית הכנסת ''עין 

ארוחת צהרים  ביקור בחוות הלבנדר החדשה, הקשתות'', ביקור ביקב,

 במלון. וארוחת ערבזרה למלון למנוחה בקצרין, ח עצמית
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 :.10.202114 –יום ה'  (5

ת הכבודה לאוטובוס, נצא פינוי חדרים והעמס ארוחת הבוקרלאחר 

נקנח  ובתי כנסת וביקור בחוני המעגל. סמטאות –בראש פינה ובצפת  לסיורים

 בבית בד. תלה עצמיבארוחת צהרים ק

 היו שינויים במסלול היום השני בנופשון.וי יתכן - הערה:

 מחיר: (6

 פירוט ספ'
מחיר 

 בש''ח

 2תשלום  1תשלום 

12.10.2021 12.11.2021 

 900 900 1,800 זוג חברי ''צוות'' 1

 400 400 800 חבר ''צוות'' בודד בחדר זוגי 2

 1,085 1,085 2,170 (פנוימקום  ע''ב)זוג אורחים  3

 .'שירלי תיירות'''לפקודת  –ק צ'יש לרשום על גבי ה

 .הראשוןביום  לאדם, ייגבה באוטובוס ₪ 20תשר לנותני שירותים בסך 

 ''יהודים רעים'' בבית צבי:קומדיה  –הצגה  .ד

 יום ד' באולם אהוד מנור  18.08.2021המופע ייתקיים בתאריך  (1

 .רמת גן 16ת ציון רח' חיב

 תיה חמה.ושות מאפה ירק ,המחיר כולל כריך (2

וכל מה שבניהם  ומשפחה הקומדיה שנונה מעוררת מחשבה על יהדות, אמונה (3

 ף מרגש ומפתיע.עם סו

 :המחיר (4

 ה()ללא הסע .לאדם ₪ 50 ........בת/בן זוג ........................חבר ''צוות'' 

 סעה(לא ה)ל לאדם. ₪ 75.... .....אורח )על בסיס מקום פנוי( ................

 לאדם. ₪ 25מחיר ההשתתפות בהסעה ......................... 

 .18.8.2021 ךלתארי פ''ת''צוות'' סניף לפקודת  –ק צ'יש לרשום על גבי ה

 בתוכנית: (5

 יציאה מעיריית פתח תקוה. בדיוק( 15:18)התכנסות  30:18

 ףניד הספ''ת לי 4בתחנת האוטובוס רח' זבוטינסקי איסוף נוספת נקודת  18:40

 וח.שער החנייה של הסניף יהיה פת 18:30

 ברתי, כיבוד מאפה וקפהמפגש ח 19:15-20:20

 ברכות 20:20-20:25

 תחילת מופע 20:30
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 תזכורות לגבי פעילויות צפויות, שפורסמו בעבר: .6

 .בעקבות אהוד מנורטיול  – 13.07.2021 .א

 ס עולמות.''במתנ של שירי הגששמופע  – 03.08.2021 .ב

 .18:45 ס עולמות''העירקי במתנשנה לתקיפת הכור  40הרצאה  – 01.07.2021 .ג

 .18:45ס עולמות ''ץ קטנה גדולה במתנסינגפור ארהרצאה  – 15.07.2021 .ד

 

 

       

 ו"ר הסניףי -בני פרידמן 

 וחברי הנהלת הסניף  

 העתקים:

 מר דרור טוקר -סמנכ''ל ''צוות'' 

 ויסיגל טל להגב'   –יו"ר מחוז דן "צוות" 

 מר אלי ינאי -מחוז דן "צוות"  מנהל

 הגב' יסמין להב -אחראית אתר "צוות" 
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