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יום שלישי  06יוני 2017
פרסום אלקטרוני
הנדון :פעילות לחודשים הקרובים  -סניף פ"ת
.1

במידעון זה אנו מביאים לידיעת החברים על פעילויות המתוכננות להתקיים
בחודשים הקרובים וכן תזכורת לפעילויות שכבר פורסמו.

.2

התשלום לאירועים ,בסניף  -בשקים בלבד ,אין לשלוח שקים בדואר רשום.

.3

ההרשמה לפעילויות בעלות כספית רק עם קבלת התשלום .הודעות במייל ,טלפון
לא נחשבות כרישום.

.4

הטיול לתל אביב ,מוזיאון האצ"ל והלח"י ,בוטל ,מחוסר היענות.

.5

פירוט הפעילויות החדשות ,המתוכננות:
א 6.7.17 .יום ד'  -סיור לילי ,פסטיבל האורות בירושלים ,לרגל חמישים שנה לאיחוד
העיר.
ב 13.9.17 .יום ד'  -טיול יומי מזמר "שם הרי גולן" בעקבות המשוררות רחל ונעמי
שמר.

.6

תזכורת לפעילויות שפורסמו בחוזר הקודם:
א 14.6.17 .יום ד'  -הרצאה "רכוש ומשפחה ושלמות שניהם".
ב 21.6.17 .יום ד'  -הרצאה ומצגת "שושנה דמארי  -מלכת הזמר העברי".
ג 25-28.6.17 .ימים א'-ד'  -נופשון ים המלח מלון "ספא קלאב".
ד 17.7.17 .יום ב'  -הרצאה "פרוייקט טנק המרכבה".
ה 19.7.17 .יום ד'  -מופע מוזיקלי אקורדיון .U 4
(נמשכת מכירת הכרטיסים במש רדי הסניף)
ו 5-7.9.17 .ימים ג' -ה'  -נופשון במלון "דן פנורמה" חיפה.
ז .לכל האירועים ההרשמה נמשכת.
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סיור פסטיבל האורות בירושלים לרגל  50שנה לאיחוד העיר
א .בתאריך  6.7.17יום ד'  -מתוכנן להתקיים אי"ה טיול לילי רגלי בירושלים ,הטיול
מיועד לחברים שאינם מוגבלים בהליכה .ההרשמה תסתיים ב .30.6.17 -במידה
ולא יירשמו  45איש  -הסיור יבוטל.
ב .החברה המבצעת :שיר  -לי תיירות.
"פסטיבל האור  ,"2017האירוע הבינלאומי הגדול והמרתק בתחום אמנות האור,
יתקיים בפעם התשיעית ברחבי העיר העתיקה בירושלים .לראשונה בפסטיבל
האור ,הקהל לוקח חלק אקטיבי מהפסטיבל ולא רק צופה מהצד .חידוש משמעותי
נוסף הונהג השנה בפסטיבל האור ,אשר יציג לראשונה למבקרים מסלול אחד
ארוך ועשיר ,כך שהקהל יוכל ליהנות מכל המיצגים המוארים מבלי להחמיץ דבר.
פסטיבל האור יציע לקהל המבקרים עשרות מיצגי אור מרהיבים של אמנים
ישראלים ובינלאומיים אשר ישתרעו על פני העיר העתיקה :ירח ענק בקוטר 10
מטר ,בובות ענק מרהיבות ומוארות ,מיצגי וידאו ארט מרשימים ,שטיח אור באורך
 70מטר ,סביבונים בגובה  2מטר ,שפנים מוארים ענקיים בגודל  5-10מטר ,לב
ענק המופעל על ידי המשתתפים ,מובייל ענק ,גדר חוטים באורך  100מטר ,מופע
אש ועוד עשרות מיצגי אור אומנותיים יהפכו השנה את הפסטיבל לגדול והמרהיב
שהיה עד כה.
לכבוד ציון  50שנה לאיחוד ירושלים ,מוצג מיצג אורקולי מרהיב ומרגש ,המספר
את סיפורה של העיר ירושלים באופן חווייתי .הוא יוקרן על גבי חומות העיר ,בין
כיכר צה"ל לשער יפו .לאורך המסלול ייהנה הקהל ממופע אש וריקוד קבוצתי
מרהיב של להקתה של ליטל נתנזון ,במופע ''השבט'' שיתקיים מדי ערב .המופע ,
בהרכב של חמישה אמני אש ,משלב כלי ג'אגלינג אש שונים ,תלבושות ומוזיקה
ייחודית מאזורים שונים בעולם ומספר את סיפורו של שבט היסטורי העוסק
בטקסטים אקסטזים .המופע הייחודי יוצג בחלקים לאורך הערב בכל יום מימי
הפסטיבל ,ואחת לערב הוא יוצג בשלמותו להנאת המבקרים.
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ג .בתוכנית:
( 16:00התכנסות  )15:45בדיוק ,יציאה מעיריית פתח תקווה.
 16:05נקודת איסוף נוספת ,צומת סירקין (ליד הקיוסק של הועד למען החייל).
עליה לירושלים בלווי מדריך ,ביקור בשוק מחנה יהודה לטעימות ,הכולל :שתיה
אצל עזורה( ,כוס שתיה שקדים מנטה וכו' 2 ,פאלפלים ,עוזיאלי איש האתרוגים
ושתיה  2 ,בוגי ממולאים כמו עלה גפן/קובה/סיגרים ,חלבה ישראלית ,
 3סוגי גבינות קשות ,בייגל ירושלמי ,חמוצי ירושלים.
ולבסוף זמן חופשי ( .זמן בסיור כשעתיים) .חזרה משוערת לקראת חצות.
ד .המחיר:
 )1חבר "צוות" בן/בת זוג  65 .....................................ש"ח לאדם.
 )2אורחים (על בסיס מקום פנוי)  125 ............................ש"ח לאדם.
 )3טיפ לנותני שירותים  5ש"ח לאדם במזומן  -ייגבה באוטובוס.
ה .ההרשמה ע"ג הספח המצורף בסוף החוזר.
ו .את השיק יש לרשום לפקודת "צוות" סניף פ"ת ,לתאריך .30.6.17
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טיול יומי מזמר "שם הרי גולן"...
א .בתאריך  13.9.17יום ד'  -מתוכנן להתקיים אי"ה טיול יומי בעקבות רחל
המשוררת ונעמי שמר ,כולל מופע של שולי נתן ,החברה המבצעת "פעמונים"
המדריכה של הטיול עדינה.
"שם הרי גולן" ...הוא שמו של השיר ,שמחבר לראשונה בין רחל המשוררת לבין
נעמי שמר ,שתיהן ניזונו מאותו נוף ,שתיהן אהבו אהבת נצח את האיזור.
שתיהן קבורות אחת ליד השנייה ,מול אותו נוף אהוב.
ב .הטיול יקר יחסית בגלל המופע של שולי נתן.
ג .בתוכנית:
( 07:00התכנסות  )06:45בדיוק יציאה מעיריית פתח תקוה.
 07:05נקודת איסוף נוספת ,צומת סירקין( ,ליד הקיוסק ל הועד למען החייל).
הפסקה לארוחת בוקר עצמית באחד הנקודות לאורך הדרך.
עמוד  3מתוך 5

"צוות" ארגון גמלאי צה"ל סניף פתח תקוה
"בית המתנדב" ז'בוטינסקי  4פ"ת 4941425
טלפקס  03-9242899טל' ( 03-9224167לשיחות נכנסות והשארת הודעות)
המשרד פתוח בימים א'  -ה' בין השעות 09:00-11:00
דוא"ל ptsnif@tzevet.org.il
נתחיל את הטיול במושבה יבניאל .מה לכאן ולאביה של נעמי שמר ?
נמשיך מזרחה על קו הרכס ,אל הנוף הנפלא שתמיד יפה ותמיד משובב נפש.
תצפית נפלאה מיער שווייץ .נרד אל חצר כנרת .כאן היתה חוות העלמות .כאן
חוותה רחל חוויות של אהבת הארץ ואהבת האדם .מכאן ,נמשיך אל בית הקברות
באוהלו .סיור מעמיק בבית הקברות של תנועת העבודה ,של היוצרות ,של
התימנים ועוד.
ארוחת צהרים  -בטבריה ,מסעדת הלגונה גריל  -כשרה.
 18:00חזרה משוערת לפתח תקוה.
ד .המחיר:
 )1חבר "צוות" בן/בת זוג  170 .....................................ש"ח לאדם.
 )2אורחים (על בסיס מקום פנוי)  270 ............................ש"ח לאדם.
 )3טיפ לנותני שירותים  5ש"ח לאדם במזומן  -ייגבה באוטובוס.
ה .ההרשמה ע"ג הספח המצורף בסוף החוזר.
ו .את השיק יש לרשום לפקודת "צוות" סניף פ"ת ,לתאריך .03.09.2017
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נשמח לראותכם משתתפים בפעילויות.

בברכה
בני פרידמן  -יו"ר הסניף
וחברי הנהלת הסניף
העתקים:
יו"ר מחוז דן "צוות"  -מר יהודה פרץ
מנהל מחוז דן "צוות"  -מר אלי ינאי
אחראית אתר "צוות"  -הגב' יסמין להב
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לכבוד "צוות" סניף פתח תקווה
רח' ז'בוטינסקי ( 4בית המתנדבים) פתח תקווה 4941425
הנדון :סיור פסטיבל האורות בירושלים לרגל  50שנה לאיחוד העיר
 .1מבקש להשתתף בסיור הנ"ל בתאריך 6.7.2017
חבר "צוות" בן/בת זוג  ₪ 65( ................................................לאדם).
אורח (על בסיס מקום פנוי)  ₪ 125( ..........................................לאדם).
 .2מצ"ב שיקים על סך  ......ש"ח לפקודת סניף "צוות" פתח תקוה לתאריך .30.6.17
 .3היציאה מעיריית פ"ת

(נא לסמן)

צומת סירקין

_______________ _____________ __________ _____________ ___________
שם ומשפחה

כתובת

טלפון

מיקוד

נייד

*************************************************************************************
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המשרד פתוח בימים א'  -ה' בין השעות 09:00-11:00
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לכבוד "צוות" סניף פתח תקווה
רח' ז'בוטינסקי ( 4בית המתנדבים) פתח תקווה 4941425
הנדון :טיול יומי מזמר "שם הרי גולן"
 .1מבקש להשתתף בטיול הנ"ל בתאריך 13.09.2017
חבר "צוות" בן/בת זוג  ₪ 170( ................................................לאדם).
אורח (על בסיס מקום פנוי)  ₪ 270( ..........................................לאדם).
 .2מצ"ב שיקים על סך  ......ש"ח לפקודת סניף "צוות" פתח תקוה לתאריך .03.09.2017
 .3היציאה מעיריית פ"ת

(נא לסמן)

צומת סירקין

_______________ _____________ __________ _____________ ___________
שם ומשפחה

כתובת

מיקוד

טלפון

נייד
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