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 9393 ינואר 92 ראשון יום

 פרסום אלקטרוני

 2222לשנת  2מידעון מס' הנדון: 

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

 .0202אפריל  -פברואר בחודשים 

 ואר רשום.בשקים בלבד, אין לשלוח שקים בד -התשלום לאירועים, בסניף  .9

ההרשמה לפעילויות בעלות כספית רק עם קבלת התשלום. הודעות במייל, טלפון  .0

 לא נחשבות כרישום.

 .פירוט הפעילויות המתכננות

 :הרצאות .4

, 12:33בשעה  פ"ת 4 ים" רח' ז'בוטינסקיב"בית המתנד הרצאות מתקיימות במועדון

 הכניסה להרצאות חופשית ללא תשלום.

 .רוני פרידמן 'גב המרצה "הבוט על זיהוי בוטים ופייק ניוז" מי  יום ד' 4.0.9393 .א

 גב' מולי שקד.המרצה  יום ב' "מדיניות הזיקנה בישראל" 12.0.9393 .ב

 שומי שירן.יום ד' "ערב מוזיקלי" המרצה  1.4.9393 .ג

 תנ"צ חיים כהן.המרצה ". נוכלים ודרכי התגוננות נגדם''יום א' הרצאה  92.4.9393 .ד

 :הנגב סיור באיגודן וצפון .4

 שירלי תיירות.מתוכנן הסיור הנ"ל החברה המארגנת  ,יום ד' 92.39.9393 .א

 בתוכנית : .ב

 יציאה מעיריית פתח תקוה. בדיוקהתכנסות(  32:44) 39:33   

 תחנת איסוף נוספת, צומת סירקין  39:34 

 .במקום מתאים בדרך ארוחת בוקר עצמית 
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 הנגב'' וצפון ן"בשפד איגודן" המבקרים במרכז ביקור •

 הגדול האקולוגי המרכז הינו הסביבה איכות לתשתיות איגודן של המבקרים מרכז     

      השפכים טיהור מכון) ן"השפד מפעל בלב, לציון ראשון  במערב וממוקם בישראל

 דן גוש מטרופולין רחבי מכל השפכים והולכת לאיסוף אחראי" איגודן(. "דן גוש של

 מרכז. הנגב בשדות לחקלאות כמים תםהשבו ולטיהורם ן"השפד מפעל אל

 במים החיסכון ערכי והנחלת הסביבתי החינוך להרחבת מחויב החדש המבקרים

 ". באהבה לטבע מחזירים: "הכותרת תחת, למשאב המטרד והפיכת

 כשעתיים הביקור משך     

 (כשרה) גבולות בקיבוץ צהרים ארוחת

  תותים קטיף •

 החברה. טרייה חקלאית תוצרת של ושיווק בגידול העוסקת משפחתית חברה    

 חקלאית לחווייה אתכם מזמין 22 משק .המשפחה אבי י"ע שנה 02-כ לפני נוסדה

 הסיור. לפה ישר מהאדמה ונקטוף נרגיש, נטעם, נלמד הסיור במהלך. ייחודית

        פטל, צבעוני שרי, שדה תות, באננס מתמחים אנו .וחווייתית מעניינת בצורה יודרך

 במושב נמצאים האריזה ובית הגידול אזורי. אקזוטיים ומוצרים אבוקדו(, בעונה)   

 .המערבי בנגב תקומה

 כשעה הביקור משך 

 מספר מקומות מוגבל, נא להירשם בהקדם, כל הקודם זוכה. .ג

 )לא כולל תשר לנותני השירותים( המחיר: .ד

 ש"ח לאדם. 134חבר ''צוות'' בן/בת זוג ..................................  (1

 ש"ח לאדם. 194אורח )על בסיס מקום פנוי( ...........................  (9

 ייגבה באוטובוס. ש"ח 13תשר לנותני השירותים בסך  (0

 ההרשמה ע''ג הספח המצורף בסוף המידעון. (4

 .90.39.9393לתאריך ''צוות'' סניף פ''ת את השיק יש לרשום לפקודת  (4
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 לר''מחזמר ''שלמה המלך ושלמי הסנד .2

הסניף מציע לחברים את המחזמר הנ''ל ביחד עם  -יום ג'  01.30.9393בתאריך  .א

הסניפים ראש העין ורמת גן. משך המחזמר כשעתיים ורבע. הביצוע תיאטרון 

 בית צבי רמת גן.

  מוסיקלית הינה קומדיה ''שלמה המלך ושלמי הסנדלר''המחזמר  .ב

 ארגוב. סשה: מוסיקה אלתרמן. נתן: ופזמונים גרונמן. עברית סמי מאת

 כל של ביותר המצליח כי"התנ המחזמר של משתתפים ורבת חדשה הפקה

 במראה זהים אנשים שני בין בהתחלפות עוסק המחזמר. בישראל הזמנים

 המלך שלמה. שלמי והשיכור הלץ והסנדלר שלמה באדם החכם המלך. החיצוני

 לארמונו כתאום לו הדומה שלמי הסנדלר את מזמן, המדהים הדמיון על לו שנודע

" האדם את עושים אכן הבגדים" כי מוצאים השניים. בבגדים להתחלף לו ומציע

 מלך שלמה .כלל להם מוכרים שאינם ומעמד תפקיד עם להתמודד עליהם וכי

 מכיר שאינו וכמי שלמי של אישתו בנעמה החושק תאוותן כטיפוס מתגלה ישראל

 כמלך שהחיים לפתע מוצא, קהשו איש, שלמי התמים הסנדלר. העם חיי את

 יותר קשה היא המלוכה מלאכת הכל ואחרי אדמות עלי ביותר הנעים הדבר אינם

 ...הסנדלרות ממלאכת

 אל שלמי, המקורי ולמעמדו למקומו לחזור שמח מהם אחד כל השמח בסיום

 פרעה בת נופרית אשתו אל, חצרו אל ושלמה, נעמה הגסה ולאשתו הבקבוק

 באמת כיצד על לקח שלמד לאחר, החכמה אמו, שבע בת לוא נשותיו 999 ושאר

 מלכת של פניה את לקדם המחזה בסיום ומזומן מוכן הוא וכעת הפשוט האדם חי

 .בחידות לנסותו שבאה שבא

 בתוכנית: .ג

 מפגש רעים וכיבוד. - 12:14-93:13

 ברכות. - 93:14

 תחילת המחזמר. - 93:03
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 המחיר: .ד

 .ש"ח לאדם   23...................... חבר ''צוות'' בן/בת זוג ....... (1

 .ש"ח לאדם 113אורח ..................................................  (9

 .ש"ח לאדם 93המעוניינים בהסעה תוספת של .................  (0

 הסעה: .ה

 מעיריית פתח תקוה. בדיוק( 14:14)התכנסות  14:03 (1

 נת האוטובוס בז'בוטינסקי ליד הסניף.מתח 14:04 (9

 השער לחניה במגרש הסניף יהיה פתוח. 14:13 (0

 . 92.31.9393 -כרטיסים ניתן יהיה לרכוש במשרד החל מ .ו

 סוף שבוע קצר ''שבת הגדול'' .9

הסניף מתכנן סופ''ש קצר במלון  שבת( י' ניסן תש''ף-)ששי 30-34.34.9393 .א

וחברי מחוז דן, התוכנית מותאמת טבריה, לכל חברי הסניף  ''פרימה גליל''

 לחברים שומרי מסורת.

 בתוכנית: .ב

 יום ששי: 30.34.9393 (1

 34:44  יציאה מעיריית פתח תקוה. בדיוק( 34:03)התכנסות 

 34:43 .נקודת איסוף נוספת, צומת סירקין ליג הקיוסק של הועד למען החיל 

 34:44 רח' יונה גרין. ,כפר אברהם 

  במקום מתאים. ארוחת בקר עצמיתלנסיעה לטבריה, בדרך נעצור 

 בהמשך נקיים סיור עד ההגעה למלון וקבלת חדרים והתארגנות.

 סדר היום ולוחות הזמנים יינתנו במלון. (9

 יום שבת: 34.34.9393 (0

 הפעילות בהתאם לסדר היום שיחולק במלון.

 האירוח על בסיס פנסיון מלא, עונג שבת והרצאה. (4

mailto:ptsnif@tzevet.org.il


 צוות" ארגון גמלאי צה"ל סניף פתח תקוה"
 4241494פ"ת  4"בית המתנדב" ז'בוטינסקי 

 )לשיחות נכנסות והשארת הודעות( 30-2994129טל'  30-2949422טלפקס 
 32:33-11:33ה' בין השעות  -המשרד פתוח בימים א' 

 ptsnif@tzevet.org.ilדוא"ל 
 

 2מתוך  4עמוד 

 תים(.)לא כולל תשר לנותני השירו :המחיר (4

 ''ענבר תיירות ונופש''.אפשר לשלם בשלושה תשלומים לפקודת 

 פירוט ספ'
מחיר 

 בש''ח

 0תשלום  9תשלום  1תשלום 

03.1.9393 94.9.9393 94.0.9393 

 443 443 443 1,093 זוג חברי ''צוות'' 1

 093 093 043 1,193 חבר ''צוות'' בודד בחדר זוגי 9

 434 434 413 1,493 י(זוג אורחים )ע''ב מקום פנו 0

 

 ייגבה באוטובוס. ש"ח לאדם 13תשר לנותני השירותים בסך  (2

 ההרשמה על גבי הספח המצורף. (9

 

 בברכה     

 יו"ר הסניף -בני פרידמן 

 וחברי הנהלת הסניף  

 העתקים:

 מר דרור טוקר -סמנכ''ל ''צוות'' 

 מר יהודה פרץ -יו"ר מחוז דן "צוות" 

 ר אלי ינאימ -מנהל מחוז דן "צוות" 

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

 4941404)בית המתנדבים( פתח תקווה  4רח' ז'בוטינסקי 

 34.349393-30 -שבת הגדול הנדון:  

 30-34.34.9393 כיםבתאריבסופ''ש קצר מבקש להשתתף  .1

 (.ש''ח לזוג 1,093) .................חברי ''צוות ...................................זוג 

 ש''ח לאדם(. 1,193חבר ''צוות'' בודד בחדר זוגי .................................. )

 .ש"ח לזוג( 1,493) ............................, על בסיס מקום פנוי, זוג אורחים

 ''ענבר תיירות ונופש''לפקודת  כמפורט בטבלה לעילמצ"ב שיקים  .9

 )נא לסמן(         כפר אברהםהיציאה מעיריית פ"ת                 צומת סירקין             .0

_____________________ _____________ __________ _____________ _____ 

 שם  ומשפחה                   כתובת                      מיקוד               טלפון              נייד 

************************************************************************************* 
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 32:33-11:33עות ה' בין הש -המשרד פתוח בימים א' 
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 לכבוד "צוות" סניף פתח תקווה

 4941404)בית המתנדבים( פתח תקווה  4רח' ז'בוטינסקי 

 סיור באוגדן בצפון הנגבהנדון:  

 92.39.9393בתאריך  בסיורמבקש להשתתף  .1

 לאדם(. ₪ 134) ................................................חבר "צוות" בן/בת זוג ...

 לאדם(. ₪ 194)..............................................אורח, על בסיס מקום פנוי,

 . 92.39.9393לתאריך  לפקודת סניף "צוות" פתח תקוהמצ"ב שיקים על סך  .9

 רקין                     )נא לסמן(היציאה מעיריית פ"ת                 צומת סי .0

_____________________ _____________ __________ _____________ _____ 

 שם  ומשפחה                   כתובת                      מיקוד               טלפון              נייד 
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