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 2020מרץ  15יום ראשון 

 2020לשנת  3מידעון מס' הנדון: 

, 2020במידעון זה אנו מביאים לידיעתכם על פעילות בודדת בשלב זה לחודש מאי  .1
 .2020וני י-בהמשך יצא עדכון ותוספת לגבי הרצאות ופעילויות נוספות לחודשים מאי

 רשום. בצ'קים בלבד, אין לשלוח צ'קים בדואר –התשלום לאירוע בסניף  .2
ההרשמה לפעילות בעלות כספית רק עם קבלת התשלום, הודעות במייל או טלפון  .3

 אינן נחשבות כרישום.
 הערה:
 לוודא שאכן הטיול מתקיים. 19.4.2020הרישום יש להתקשר למשרד בתאריך למרות 

 
 הפעילות המתוכננת:

 אליפז קיבוץ אירוח ב –נופשון "טעמי המדבר" בערבה  .4

 ."שירלי תיירות"תוכנן ע"י החברה מ ג'-ם א'ימי 10-12.05.2020 .א
 בתוכנית: .ב

 יציאה מעיריית פתח תקווה. בדיוק  (התכנסות 06:45) 07:00
 תחנת איסוף נוספת, צומת סירקין. 07:05

 
 יום א' 10.05.2020היום הראשון  .ג

   לשמוע על סיפור הקהילה  עובדתבבית קמה, משם ניסע לארוחת בוקר עצמית
 עיר העתיקה.הנבטית ללא כניסה ל

 

  בבית האומנויות כולל טעימות יין.בישוב נאות סמדר נבקר 

 .ארוחת צהרים עצמית בפונדק יוטבתה 

 פעילות מחקר חקלאית ענפה –במרכז פיתוח הערבה  נבקר. 

  עם ארוחת ערב בשרית ליד הבריכה עם טבילה והרצאה נתארח בקיבוץ אליפז
 מרתקת על קנאביס רפואי.

 
 יום ב' 2011.05.20היום השני  .ד

  מפנקת בסלסלות לחדרים. ארוחת בוקרנשכים מוקדם לצפות בזריחה ונקבל 

  ונשמע על הפלמינגו מה הביאם לאילת, סיפור אום רשרש ודגל  אילתנדרים לכיוון
 באילת עם זמן פנוי ונחזור לאליפז. ארוחת צהרים עצמיתהדיו. 
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  ר האוכל באליפז בחד ארוחת ערבעם הסברים ולסיום  בפארק תמנעסיור שקיעה
 וערב עצמי על הדשא.

 

 יום ג' 12.05.2020היום השלישי  .ה

  בסלסלות לחדרים.ארוחת הבוקר 

  ביקור בשדה סולארי, נשמע על החקלאות ונבקר בכפר ההדגמה  –קיבוץ קטורה
 הבינלאומי לטכנולוגיות מנותקות קשר.

  

  כייף-ותיירות אקולוגית, סיור ביישוב ובמתחם האקולוגי אק –קיבוץ לוטן. 

  בדרך ונגיע  לארוחת צהרים עצמיתנעצור  13:00נסיים בסביבות השעה 
 .18:00לפתח תקווה בסביבות השעה 

 

 מחיר פירוט ספ'

 בש"ח

 תשלום שני תשלום ראשון

1.5.2020 1.6.2020 

 600 600 1,200 זוג חברי "צוות" 1

 615 615 1,230 חבר "צוות" בודד בחדר זוגי 2

 770 770 1,540 זוג אורחים )ע"ב מקום פנוי( 3

 
 ייגבה באוטובוס. לאדם₪  20תשר לנותני שירותים בסך  .ו
 10.04.2020.רשם עד לתאריך ישימו לב, מספר המקומות מוגבל ויש לה .ז

 ברכהב                                                                                        

 ניףיו"ר הס –רידמן פבני                                                                                

 ברי הנהלת הסניףוח                                                                                  

 העתקים:

 מר טוקר דרור –סמנכ"ל "צוות" 

 י סיגלהגב' טל לו –יו"ר מחוז דן 

 מר אלי ינאי –מנכ"ל מחוז דם 

 הגב' להב יסמין –אחראית אתר צוות 
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 לכבוד "צוות" סניף פתח תקווה

 4941425)בית המתנדבים( פתח תקווה  4רח' ז'בוטינסקי 

 12.05.2020-10"טעמי המדבר"  הנדון:

 12.05.2020-10מבקש להשתתף בנופש "טעמי המדבר" בתאריכים  .1

 .ג(לזו₪  1,200)"....................................................................זוג חברי "צוות

 .זוג(ל₪  1,230)חבר "צוות" בודד בחדר זוגי...................................................

 .וג(לז₪  1540)זוג אורחים על בסיס מקום פנוי...............................................

 "שירלי תיירות".מצ"ב צ'קים כמפורט בטלה לעיל לפקודת  .2

 ) נא לסמן (               צומת סירקין          היציאה מעיריית פ"ת     .3

__________ ________ _______ _________________  ___________ 

 יידנלפון ן           טשם ומשפחה        כתובת                        מיקוד        טלפו
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