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 2022פברואר  24 חמישי יום

 2022לשנת   2מידעון מספר 

 2022 יוני-אפרילבמידעון זה יפורטו הפעילויות לחודשים 

 מקום פעילות  שעה תאריך יום

 / סירקין עירייה הצפוןוזרימות בנחלי מפלים  - טיול יומי 07:00 4.4.2022 שני

שנה  08 - '' לפקודה תמיד אנחנו'' - הרצאה 19:00 7.4.2022 חמישי
 ומוסר לחימה.ערכים צבאיים לפלמ''ח, 

 דר' עקרון ישעהמרצה: 

 מתנ''ס ''עולמות''

 עירייה / סירקין 'הי דרומה'' טיול מזמר' - טיול יומי 07:00 10.05.2022 שלישי

חיינו פס קול  אן''כ''הנני  - הרצאה מוזיקלית 19:00 12.05.2022 חמישי
, מופע/הרצאה על סיפור חייו משיריו של חיים חפר

 שייושרו ע''י המרצה נאוה ארבל מלווה בשירים

 ''עולמות''''ס תנמ

 עירייה / סניף  ל אלכסנדרנחל תנינים , נח -טיול בטבע 08:00 16.05.2022 שני

 רייה / סניףיע '''ינטל' - בבית צביהצגה מוזיקלית  18:15 24.05.2022 שלישי

 על חייו ופועלו של אהוד מנור - הרצאה 19:00 26.05.2022 חמישי

 שומי שירן -המרצה: 

 ''מתנ''ס ''עולמות

''הבריגדה היהודית בימי מלחמת העולם  - הרצאה 19:00 09.06.2022 חמישי
 מרצה: מר ליטני רמיה - השנייה

 מות''מתנ''ס ''עול

 עירייה / סירקין עכו עתיקותיה , ראש הנקרה - טיול יומי 07:00 12.06.2022 ראשון

ילד מהמעברה המופלא של  מסעו - הרצאה 19:00 23.06.2022 חמישי
 יעקב שמחון.לקיסריה. המרצה 

 מתנ''ס עולמות

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

 פ"ת. 10ההרצאות  מתקיימות במתנ"ס "עולמות" רחוב שולזינגר  כל .תקפות במועד הפעילות

 

 

          

 

 מדיניות החזרת כספים בעת ביטול
                                וחזר הכסף.י -עד שבעה ימי עסקים לפני מועד הטיול   –בטיול יומי 
                                                יוחזר הכסף. –ימי עסקים לפני מועד הנופשון  10בנופשון עד 

 .שיהיה מחליף שהחבר יביא או שתופעל רזרבה בתנאי מתחת לשני מועדים אלו הכסף יוחזר
 להחלטת הספק(.)ההחזר בהתאם 
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 מפלים וזרימות בנחלי הצפון –טיול יומי 

 סירקין 07:10עיריית פ''ת,  07:00 יציאה ,4.4.2022צע ביום ב' ביתטיול ה

 בצומת ''אלונים''. נמשיך לשביל התלוי בנחל ''הבניאס'' לארוחת בוקר עצמית נעצור בדרכנו

 נרד לגשר נמשיך בדרכנו לנחל ומפל ''סער'' למסלול קצר.  נהלך לאורכו עד מפל הבניאס.

בקיבוץ ''עמיעד''.  כשרהארוחת צהריים . ''בנות יעקב'' ונשמע על הסיפורים המרתקים באיזור

 להרצאה קצרה וטעימות. בדרכנו חזרה נעבור ביקב עמיעד

 ,  ש''ח 190, אורח על בסיס מקום פנוי ח ש'' 100חבר ''צוות''  - עלות
 . ש''ח לאדם ייגבה באוטובוס 10תשר 

 .4.4.2022ך צ'ק יש לרשום לפקודת ''צוות סניף פ''ת" לתאריעל גבי ה

 

 

 

 

                                                                                                                                                                          עלות

 

 ''היי דרומה'' טיול מזמר -טיול יומי 

 סירקין 07:10פ''ת ,  תעיריי 07:00יציאה ,  10.05.2022יתבצע ביום ג' הטיול 

הטיול ילווה בנגן ונתחיל את . קניון ''עד הלום''ב לארוחת בוקר עצמיתנעצור בדרכנו 

שושנה השיר '', סיפור ניצנים הישנה וחידת בגשר ''עד הלום'' עם שירי מלחמת העצמאות

ונשיר את שירי חומה  בגבעת תום ותומר עם שירי ארץ ישראל, נבקר שושנה'', שירי העפלה

ל שירי השמירה עו''הורה ממטרה'' עם  נסיים באתר ''החץ השחור'' .''נגבה''ומגדל. בקיבוץ 

 בקיבוץ ''אור הנר''. ארוחת צהריים כשרההגבולות. 

 .ש''ח 195ש''ח , אורח על בסיס מקום פנוי  100ת'' בר ''צווח - עלות:

 לאדם ייגבה באוטובוס.ש''ח  10תשר בסך 

 .202205.10.על גבי הצ'ק יש לרשום לפקודת ''צוות סניף פ''ת" לתאריך 

 

 ''ינטל'' -בבית צבי הצגה מוזיקלית 

 מהסניף. 18:30עיריית פ''ת ,  :1518יציאה , 24.05.2022ההצגה תתקיים ביום ג' 

''ינטל'' בת ישראל כשרה זינגר''.  בשביס קצבי, הצגה מאת סיפורו של ''יצחהצגה מוזיקלית בבית 
וכמהה לחיים אחרים, היא מתחפשת לבחור  המסורתיתבחברה ן של נשים למתקוממת נגד גור

 .16ר''ג ''בית צבי'' רח' חיבת ציון רון טלהגשים את חלומה. ההצגה מתקיימת בתיאישיבה ויוצאת 

העלות ) .ש''ח לאדם 25ח, הסעה ''ש 90ש''ח, אורח על בסיס מקום פנוי  50חבר ''צוות''  - תעלו
 .הודעה על תחילת מכירת הכרטיסים תצא בנפרד .כוללת מארז מזון אישי(

 .202205.24.על גבי הצ'ק יש לרשום לפקודת ''צוות סניף פ''ת" לתאריך 
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  .               09:00 – 11:00כל שאלה ניתן לפנות בטלפון למשרדינו בכל יום בין השעות ב

רישום לטיולים יעשה במשרדי הסניף או בהנחת התשלום במעטפה בתיבת הדואר בכניסה 

 לבניין עם רישום מקום העלייה לאוטובוס.

 .054-7575270כמו כן ניתן לפנות בטלפון לסגן יו''ר הסניף יערי רמי טל' 

 בני פרידמן יו"ר סניף פ"ת  

 הסניף    וחברי       הנהלת
 העתקים

 מר טוקר דרור –סמנכ"ל "צוות" 
 הגב' טל לוי סיגל –יו"ר מחוז דן "צוות" 

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

 , וראש הנקרהעכו, עתיקותיה -טיול יומי 

 סירקין 07:10עיריית פ''ת ,  07:00יציאה ,  202206.12. א' יתבצע ביוםהטיול 

 בה נבקר  ביוקנעם ונמשיך לעכו לארוחת בוקר עצמיתנעצור בדרכנו 

 '' . נבקר בשוק עכומח''ל, מוזיאון ''אוצרות החומהרהבית הכנסת  , באולמות ''האבירים''

ך פתוח נבקר גם בו. נמשי הבאיזור עכו יהי םהבהאייונצא לשייט קצר. במידה וגן  ובנמל

 ונרד ברכבל לנקרות.לראש הנקרה 

 )יכול להיות שסדר הטיול ישתנה(. .בכפר מסריק ארוחת צהריים כשרה

 ש''ח. 250ש''ח , אורח על בסיס מקום פנוי  125חבר ''צוות''  - עלות:

 ש''ח לאדם ייגבה באוטובוס. 10תשר בסך 

 .202206.12.על גבי הצ'ק יש לרשום לפקודת ''צוות סניף פ''ת" לתאריך 

 

 נחל תנינים ונחל אלכסנדר -טיול יומי 

 סירקין 1080: עיריית פ''ת , 0080:יציאה ,  202205.16.' ביתבצע ביום הטיול 

 7נבקר בנחל תנינים בו ישנם  אם הדרך.בקניון  לארוחת בוקר עצמיתנעצור בדרכנו 

לתושבי קיסריה העתיקה נמשיך לנחל אלכסנדר לגשר תחנות קמח ואשר שימש כמקור מים 

 שעות( 7)זה טיול של  ונכיר את עולם הצבים. הצבים

  .במשמר השרון ארוחת צהריים כשרה

 ''ח.ש 140ש''ח , אורח על בסיס מקום פנוי  70חבר ''צוות''  - עלות:

 ש''ח לאדם ייגבה באוטובוס. 10תשר בסך 

 .202205.16.על גבי הצ'ק יש לרשום לפקודת ''צוות סניף פ''ת" לתאריך 
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