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 2021אוקטובר  06 רביעי יום

 2021צמ' ד-פעילות בסניף פ''ת חודשים נוב'הנדון: 

אים את , אנו מבי(ענפהבמידעון זה שהינו האחרון לשנה זו, )בה הייתה פעילות  .1

 .2021ע שנה''הפעילויות האחרונות ל

צ'קים בלבד, אין לשלוח צ'קים ב - בסניף ,אירועיםהתשלום ל .2

 סניף ימים א' עד ה' בדואר רשום. ימי קבלה ב

עטפה . ישנה אפשרות להכניס צ'קים במ09:00-11:00ן השעות בי

בתיבת הדואר  צה''ל''סגורה ממוענת ''עבור צוות גמלאי 

שנמצאת בכניסה לבניין מימין לדלת הכניסה ולציין את תחנת 

  ס.לאוטובו ההעליי

הרשמה לפעילות בעלות כספית רק עם קבלת תשלום, הודעות 

 .טלפון לא נחשבות כרישוםמייל / 

 הערה: האירועים מחייבים תו ירוק חדש לאחר שלושה חיסונים.

 מדיניות החזרת כספים בעת ביטול: .3

 כסף.היוחזר  -ול טיקים לפני מועד הבעה ימי עסעד ש -בטיול יומי  .א

 וחזר הכסף.י -ימי עסקים לפני מועד הנופשון  10ד ע -בנופשון  .ב

ה מחליף, לחבר המבטל או יוחזר בתנאי שיהימתחת לשני מועדים אלו, הכסף  .ג

 קיימת. רזרבהשתופעל 

 :פעילויות המתוכננותוט הפיר .4

 בקומה שנייה(. 19:00במתנ''ס ''עולמות'' החל משעה  יתקיימוהרצאות: ) .א

 מעולם''  ומשטרה שלא סופר י''סיפור 11.11.2021בתאריך  (1

 .ה תנ''צ בדימוס חיים כהןהמרצ

 חלטות בישראל'' ן וקבלת העי''מודי 25.11.2021בתאריך  (2

 המרצה אל''מ בדימוס בוימפלד מאיר.

 ''פרשיות אויריות במלחמת העצמאות''  16.12.2021בתאריך  (3

 המרצה מוטי חבקוק.
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 טיולים: .ב

 יום ג' 09.11.2021מתוכנן לתאריך  -טיול לעמק המעינות  (1

 בתוכנית: (א

 מעיריית פתח תקוה.יציאה  בדיוק( 06:45)התכנסות  07:00

 .()ליד הקיוסק של הועד למען החיילסירקין  .נקודת איסוף נוספת צ 07:05

בתל נסייר בצומת ''מגידו''  בארוחת בוקר עצמיתנתחיל את היום  (ב

עאל, נעפיל לגלבוע יפור נבות ואחאב עם תצפית על עמק יזרס -יזרעאל 

וש מהגלבוע למפגש בביתה ''ך נגלתנעם סיור קצר בשביל ה שאול לכתף

יור באפיק נחל האסי נבקר בנביעה של נחל נערוך סי נתן, ולשל הזמרת ש

 הקיבוצים ונחזור דרך עפולה בעקבות וינגייט ורכבת העמק.

 חברותה בניר דוד.מסעדת בארוחת צהרים )כשרה(  (ג

 המחיר: (ד

 אדם.ש''ח ל 150. בת זוג ....................................../בן חבר ''צוות''

 ש''ח לאדם. 240( ................................ ויאורח )על בסיס מקום פנ

 .9.11.2021לתאריך לפקודת ''צוות'' סניף פ''ת יש לרשום ע''ג הצ'ק 

 בוס.ייגבה באוטו ח לאדםש'' 10תשר לנותני השירותים בסך 

 :20.11.2021מתוכנן לתאריך  -ם טיול שבת לדרו (2

 בתוכנית: (א

 פתח תקוה.יית ירמעיציאה  בדיוק( 06:45)התכנסות  07:00

 .()ליד הקיוסק של הועד למען החיילסירקין  .נקודת איסוף נוספת צ 07:05

 

עם  לארוחת בוקר עצמיתנסיעה דרומה למרכז המבקרים בחצרים  (ב

. נצפה בסרטון על הקיבוץ, חברת נטפים, הסבר כיבוד שתייה חמה ועוגיות

נעלה ברכבל לסיור קצר נמשיך למצדה ו. והפקת שמן על ענף החוחובה

)כשעה  פלמ. נבצע סיור באיזור המלונות וסיור קצר בנחל בוקק עד התרבא

 ך וחזור( יש להצטייד במגבת ונעלים למים.הלו

 סה בשטח. יפרארוחת צהרים דרוזית  (ג

 המחיר: (ד

 אדם.ש''ח ל 160. בת זוג ....................................../בן חבר ''צוות''

 ש''ח לאדם. 250( ................................ יס מקום פנויאורח )על בס

 , ארוחת צהרים וביקור במצדה )כולל רכבל(.מדריך ,המחיר כולל אוטובוס

 .21.11.2021לתאריך לפקודת ''צוות'' סניף פ''ת יש לרשום ע''ג הצ'ק 

 בוס.ייגבה באוטו לאדם ש''ח 10תשר לנותני השירותים בסך 
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 ימים א' עד ד': 5-.2.202118מלון גנים  -לח נופשון ים המ (3

 בתוכנית: (א

 מעיריית פתח תקוה.יציאה  בדיוק( 06:45)התכנסות  07:00

 .()ליד הקיוסק של הועד למען החיילסירקין  .נקודת איסוף נוספת צ 07:05

 5.12.2021 -יום א'  (ב

ניסע למרכז מורשת השוטרים בבית שמש שבו נקבל הסבר וסיור מודרך, 

בצומת בית קמה ונמשיך למלון לקבלת חדרים,  בוקר עצמיתארוחת 

 ארוחת ערב ותוכנית המלון.

 6.12.2021יום ב'  (ג

 פעילות שתחליטו.ארוחת בוקר וזמן חופשי לים ולבריכות ולכל 

 ארוחת ערב במלון ותוכנית המלון.

 7.12.2021יום ג'  (ד

 ארוחת בוקר וזמן חופשי לפעילות עצמית.

 רב במלון.ארוחת ע

 8.12.2021' יום ד (ה

לסיור במרכז  תהמזוודועם  11:00ארוחת בוקר ויציאה מהמלון בשעה 

 עצמית לארוחת צהרים. נעצור המבקרים החדש של מפעלי ים המלח

 . לביתנוונחזור 

 המחיר: (ו

 פירוט ספ'
מחיר 

 ש''ח
5.12.21 5.1.22 5.2.22 5.3.22 

 710 710 710 710 2,840 זוג חברי ''צוות'' 1

 650 650 650 650 2,600 '' בודד בחדר זוגיחבר ''צוות 2

 810 810 810 810 3,240 זוג אורחים ע''ב מקום פנוי 3

 ''רותשירלי תיי''לפקודת יש לרשום על גבי הצ'ק 

  אוטובוס ביום הראשון.ייגבה ב ש''ח לאדם 20תשר לנותני השירותים בסך 

 בברכה         

 ו"ר הסניףי -בני פרידמן 

 הסניף  וחברי  הנהלת  

 העתקים:

 דרור טוקר מר -סמנכ''ל ''צוות'' 

 יגל טל לויהגב' ס  –יו"ר מחוז דן "צוות" 

 מר אלי ינאי -מנהל מחוז דן "צוות" 

 הגב' יסמין להב -אחראית אתר "צוות" 
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