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 2017 יולי 11 שלישי יום   

 פרסום אלקטרוני 

 פעילויות מתוכננות בסניףהנדון: 

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

 .הקודמיםבחוזרים וכן תזכורת לפרסומים 

 בשקים בלבד, אין לשלוח שקים בדואר רשום. -התשלום לאירועים, בסניף  .2

 יות בעלות כספית רק עם קבלת התשלום. הודעות במייל, טלפון ההרשמה לפעילו .3

 לא נחשבות כרישום.

 חופשה: .4

הסניף יהיה סגור. במקרים דחופים  6-14.8.2017בין התאריכים 

 .0527844343ניתן להתקשר ליו"ר הסניף בנימין פרידמן טל' 

 המתוכננות: החדשות פירוט הפעילויות .5

 ."לילות שאן"ל בבית שאן וחזיון אור קולי חצי יום טיו -יום ב'  16.10.2017 .א

 "כנר על הגג".מחזמר  -יום א'  29.10.2017 .ב

 תזכורת לפעילויות שפורסמו בחוזרים הקודמים: .6

 .הרצאה "פרוייקט טנק המרכבה" -יום ב'  17.7.2017 .א

 נופשון במלון "דן פנורמה" חיפה.  -ימים ג' עד ה'  5-7.9.2017 .ב

 מתבקשים להירשם בהקדם. נותרו מס' מקומות, המעוניינים

 מקומות,  4טיול מזמר "שם הרי גולן" רחל ושמר. נותרו  -יום ד'  13.9.2017 .ג

 כל הקודם זוכה. 

 חצי יום טיול לבית שאן וחזיון אור קולי "לילות שאן" .7

 מתוכנן להתקיים חצי יום טיול וחזיון אור קולי. -יום ב'  16.10.2017בתאריך  .א

  "אופק תיירות".ורי של חדש וישן. החברה המבצעת נסיעה לבית שאן לטיול היסט .ב

 בתוכנית: .ג

 יציאה מעיריית פתח תקווה. בדיוק( 15:45)התכנסות  16:00

 יל.ינקודת איסוף נוספת, צומת סירקין ליד הקיוסק של הועד למען הח 16:05

 כשרה. -ערב בקיבוץ ניר דוד  ארוחת 18:30

 כל עם יחד לחיים תעוררתמ ההיסטוריה את לחוות מוזמנים הנכם - 20:00

 אמצעים הכולל, בעולם מסוגו יחיד מופע הינו "שאן לילות" .החושים

. העתיקה שאן בבית נמצאים הם כאילו תחושה למבקרים המעניקים וירטואליים
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 תחושה בו למבקר ויעניק מורכבים אורקוליים מיצגים שיכלול ייחודי לילי סיור זהו

 אלפי לאורך שאן בית בעיר היסטוריות ויותלהתרחש ועדות ותוסס חי יישוב של

  .שנים

 :הביקור במהלך

 מימד בתלת קולית אור בתכנית נחזה.  

 העמודים ורחובות העיר בשערי ניכנס . 

 שאן בית בשווקי לסחר הפורה מהסהר שבאו הדמויות את נפגוש. 

 השוק תבליני בריחות ונתבשם נטעם. 

 שנה 2000 לאחר לתחייה הקמות בדמויות נפגוש. 

 עתיקים שמנים לריחות המרחץ בית במראות נבקר. 

 האדמה רעידת לפני רגע זמן של בקפסולה, דיוניסוס מקדש למרגלות נעמוד . 

 הרומי בתיאטרון העיר ממופעי באחד בביקור ונקנח. 

 המחיר: .ד

 ש"ח לאדם. 120 חבר "צוות" בן/בת זוג ....................................... (1

 ש"ח לאדם. 195מקום פנוי( .............................. אורחים )על בסיס  (2

 1.10.2017לפקודת צוות סניף פ"ת לתאריך את השיק יש לרשום  (3

 ייגבה באוטובוס.ש"ח לאדם  5טיפ לנותני שירותים  (4

 ההרשמה על גבי הספח המצורף, בסוף החוזר. .ה

 מחזמר "כנר על הגג": .8

 בתיאטרון "כנר על הגג"  מתוכנן להתקיים מחזמר -יום א'  29.10.2017 .א

 בהשתתפות הסניפים פתח תקוה וראש העין.ברמת גן, "בית צבי" 

 רקדנים - זמרים - שחקנים עשרותמשתתפים,  "כנר על הגג"במחזמר 

 אביהן, עני יהודי, טוביה. עליכם שלום של ספרו על המבוסס המפורסם במחזמר

 בתוך, והמסורת הדת מצוות י"עפ משפחתו את לקיים מנסה, בנות חמש של

 רצונותיהן עם להתמודד מתקשה הוא. וגדלה הולכת שהשפעתה נוצרית סביבה

 בנוסף. רצונו לשביעות אינה בחתנים שבחירתן  ,הבוגרות בנותיו של המנוגדים

 לעזוב העיירה יהודי כל על הפוקד, הגירוש צו המשפחה על נוחת, מבית לצרות

 .וחיו נולדו בו ביתם את

 בתוכנית: .ב

 יציאה מעיריית פתח תקווה. בדיוק( 18:00)התכנסות  18:15

 נקודת איסוף נוספת, בתחנת האוטובוס על יד הסניף. 18:20

 .18:00 השער לחניה יהיה פתוח החל משעה

 כיבוד ומפגש חברים. 19:30

 כניסה לאולם. 20:10
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 ברכות. 20:15

 המחזמר. 20:30

 המחיר: .ג

 ש"ח לאדם. 50.................... חבר "צוות" בן/בת זוג ................... (1

 ש"ח לאדם. 100אורח ............................................................  (2

 ש"ח לאדם. 20............................... תוספת  ,המעוניינים בהסעה (3

 15.10.2017לפקודת צוות סניף פ"ת לתאריך את השיק יש לרשום  (4

 בשעות הפעילות. 10.9.2017 -לקנות במשרד הסניף החל מ כרטיסים ניתן יהיה .ד

 

 בברכה     

 יו"ר הסניף -בני פרידמן 

 וחברי הנהלת הסניף  

 העתקים:

 מר יהודה פרץ -יו"ר מחוז דן "צוות" 

 מר אלי ינאי -מנהל מחוז דן "צוות" 

 הגב' יסמין להב -אחראית אתר "צוות" 

************************************************************************************** 
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 לכבוד "צוות" סניף פתח תקווה

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

 חצי יום טיול לבית שאןהנדון:  

 16.10.2017בתאריך  לחצי יום טיול לבית שאןמבקש להשתתף  .1

 לאדם(. ₪ 120________ )חבר "צוות" בן/בת זוג מס' משתתפים          __

 לאדם(. ₪ 195אורח מס' משתתפים, על בסיס מקום פנוי,    __________ )

 . 01.10.2017לתאריך  לפקודת סניף "צוות" פתח תקוהמצ"ב שיקים על סך _____  .2

 

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

_ __________________________ _____________ __________ ____________ 

 שם  ומשפחה                   כתובת                      מיקוד               טלפון              נייד 
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