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 2021אוגוסט  19חמישי  יום

 פרסום אלקטרוני

 2021מידעון חודש אוקטובר הנדון: 

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

  .2021בחודש אוקטובר 

 ם.רשוקים בדואר צ'קים בלבד, אין לשלוח צ'ב –התשלום לאירועים, בסניף  .2

, ישנה 09:00-11:00עד ה' בשעות ימי הקבלה בסניף, ימים א' 

ניין ם בתיבת בדואר שנמצאת בכניסה לב'קיצאפשרות להניח 

ג המעטפה יש לרשום ''עבור צוות ע''ומימין לדלת הכניסה 

 לציין את תחנת העליה לאוטובוס.גמלאי צהל'' 

 דעות במייל, טלפון והההרשמה לפעילויות בעלות כספית רק עם קבלת התשלום.  .3

 לא נחשבות כרישום.

 המתוכננות:פירוט הפעילויות  .4

ת ' )קיבוץ האון לשעבר(על שפת הכינרדריה' –כפרי ב''רימון  נופשון – תזכורת .א

 ימים ג' עד ה'. 12-14.10.2021יתבצע בתאריכים 

 לבד. כרזרבה ב ום יעשהרישזה התפוסה מלאה בשלב  – הערה

 , בשני תשלומים לפקודת ''שירלי תיירות''.גוזל ש''ח 1,800המחיר הינו 

 מופע מחווה ליוסי בנאי בבית צבי: .ב

יערך ערב מהנה ומרגש לגדול שחקני ואומני יום ד',  20.10.2021בתאריך  (1

 בנאי.יוסי  – ישראל

ו, זהו מופע משלב שירים ומערכונים פרי עטו ואחרים שכתבו עבורהערב  (2

 לתרמן, ברסאנס, רבקה מיכאלי ש בין ז'אק ברל, אימוזיקלי מרגש המפג

 .והגשש החיוור

 מחיר המופע כולל כיבוד קל ושתיה חמה/קרה. (3

 המחיר: (4

 עה(.הס א)לל לאדם ₪ 50.................חבר ''צוות'' בן/בת זוג..................

 )ללא הסעה(.לאדם  ₪ 70.....................אורח )על בסיס מקום פנוי.........

 לאדם ₪ 25.......................בהסעה........מחיר השתתפות 

 .20.10.2021''צוות'' סניף פ''ת לתאריך לפקודת  –הצ'ק ם ע''ג יש לרשו
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 בתוכנית: (5

 ה., יציאה מעיריית פתח תקובדיוק( 18:15)התכנסות  18:30

 ליד הסניף.פ''ת  4בוטינסקי ', רח' זנקודת איסוף נוספת בתחנת האוטובוס 18:40

 .חנייה של הסניף יהיה פתוחשער ה 18:30

 בוד מאפה וקפה.מפגש חברתי, כי 19:15-20:20

 ברכות. 20:20-20:25

 ופע.תחילת המ 20:30

 .2בסעיף  כמצויןהכרטיסים במשרדי הסניף בשעות הפעילות, מכירת  –הערה 

 טיול למדבר יהודה למנזרים: .ג

 יום ב'. 25.10.2021הטיול יערך בתאריך 

 בתוכנית: (1

 ., יציאה מעיריית פתח תקוהקבדיו( 06:45התכנסות ) 07:00

 נקודת איסוף נוספת, צומת סירקין )ליד הקיוסק של הועד למען החייל(. 07:05

ומשם נמשיך למנזר  לארוחת בוקר עצמיתנעצור בדרכנו למדבר יהודה  (2

ם לזמן נזר סנט ג'ורג. בהתאמעלה אדומים. נמשיך מזרחה לואדי קלט למ

  .אסנעצור גם בנבי מו

 ארוחת צהרים כשרה בבית הארכה ''אלמוג''.

 לה.'חג רימשיך ונבקר בקאסר אל יהוד )ארמון היהודים( ולמנזר דנ

 המחיר: (3

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

 לאדם. ₪ 190......................מקום פנוי.............. על בסיס ורחא

 .25.10.2021לתאריך יש לרשום לפקודת ''צוות'' סניף פתח תקוה הצ'ק  את (4

 הערה:

ן כהחלטות הממשלה, אנו נעד יתכן ויהיו שינויים בעקבות

 בכל שינוי.

 

 בברכה     

 ו"ר הסניףי -בני פרידמן 

 וחברי הנהלת הסניף  

 העתקים:

 מר דרור טוקר -סמנכ''ל ''צוות'' 

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

 יאמר אלי ינ -מנהל מחוז דן "צוות" 

 הגב' יסמין להב -אחראית אתר "צוות" 
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