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יום ראשון  19יוני 2016
פרסום אלקטרוני
הנדון :מידעון לחודשים אוגוסט  -ספטמבר 2016
.1

במידעון זה אנו מביאים לידיעת החברים על פעילויות המתוכננות להתקיים
בחודשים אוגוסט ספטמבר  2016וכן נושאים כלליים.

.2

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

.3

ההרשמה לפעילויות בעלות כספית רק עם קבלת התשלום .הודעות במייל ,טלפון
לא נחשבות כרישום.

.4

פירוט הפעילויות המתוכננות:
א - 22.08.2016 .ביקור בעיר הבה"דים.
ב - 25.08.2016 .הרצאה בנושא "אלימות ובריונות ברשתות חברתיות".
ג - 22-24.09.2016 .סופ"ש של חזנות ותרבות.

.5

ביקור בעיר הבה"דים:
א .בתאריך  22.08.2016יום ב' הנהלת הסניף מתכננת ביקור בעיר הבה''דים.
ב .בתוכנית:
( - 07:00 )1התכנסות  )06:45יציאה מעיריית פתח תקוה.
נקודת איסוף נוספת צומת סירקין .07:05
ארוחת בוקר עצמית במקום מתאים בדרך.
 - 10:00 )2הגעה.
 - 10:20 )3סיור רגלי במתקני הבה''ד.
 - 11:00 )4ביקור באחד מבסיסי הדרכה.
 - 11:45 )5סקירה של מפקד עיר הבה''דים.
 - 13:00 )6סיום מתוכנן של הביקור.
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 - 14:00 )7ארוחת צהרים במסעדה בירוחם( .ארוחה כשרה).
אחרי הארוחה ,חזרה לפתח תקוה.
ג .המחיר:
 )1חבר "צוות" בן/בת זוג  70 ............................ש"ח לאדם.
את השיק יש לרשום לפקודת "צוות" סניף פ"ת לתאריך .16.08.2016
 )2ההרשמה ע"ג הספח המצורף בסוף החוזר.
.6

הרצאה:
א .בתאריך  25.08.2016יום ה' שעה  ,19:00במועדון "בית המתנדבים"
רח' ז'בוטינסקי  4פ"ת ,נארח את חברת הכנסת עו"ד רויטל סויד,
להרצאה בנושא "אלימות ובריונות ברשתות החברתיות".
ב .הכניסה חופשית.
ג .החברים המעוניינים להשתתף בהרצאה ,מתבקשים להירשם במשרד הסניף,
בשעות הפעילות.
ד .נשמח מאד שתהיה היענות רבה יותר.

.7

סופ"ש של חזנות ותרבות:

אירוח במלון " גרנד קורט' " ירושלים ,מיום חמישי  22.09.2016עד מוצ"ש
 ,24.09.2016שלושה ימים ,שני לילות על בסיס חצי פנסיון  -ארוחת צהרים בשבת.
הנהלת הסניף מזמינה את החברים להשתתף באירוע.
חבילת הנופש כוללת:
 הסעות באוטובוס מפואר.
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 אירוח על בסיס חצי פנסיון  +ארוחת צהרים בשבת.
 מדריכים מורשים לטיולים ,לפי התוכנית כמפורט בהמשך.
 תוכנית עשירה של תיאטרון "היידישפיל".
החברה המבצעת סנצ'ורי .21
א .בתוכנית:
 )1בתאריך  22.09.2016יום חמישי שעה ( 08:00התכנסות )07:45
יציאה מעיריית פ"ת ,תחנת איסוף נוספת ,צומת סירקין שעה .08:05
ארוחת בוקר עצמית ,במקום מתאים בדרך.
 )2אחרי ארוחת הבוקר  -נטייל בדרך למלון.
 15:00 )3הגעה למלון וקבלת חדרים
 )4הצגה" :מונולוגים מהקישקע"  -מונולוגים מקוריים בעברית ושירים ביידיש
(בליווי תרגום) העוסקים כולם בהווי המטבח ,בהשתתפותם של :יוני אילת,
רונית אשרי ,יעל יקל ,עינת סגל  -כהן ,מירי רגנדורפר ,יהונתן רוזן.
ליווי מוזיקלי ליאור רונן .סיור סליחות לילי  -שם נשמע אמירת "סליחות" במגוון
עדות ישראל .נתרגש מאוירת החג המיוחדת המלווה את ההמון היהודי לכותל
בימי הסליחות.
 23.09.2016 )5יום ששי:
בוקר :זמן חופשי לסיור בשוק מחנה יהודה.
צהרים :קבלת שבת עם קובי אריאלי ,ישראל רנד והמקהלה.
ערב שבת :סיור רגלי בשכונות החרדיות וטיש בחצר אחד האדמו"רים.
 24.09.2016 )6שבת:
בוקר :סיור רגלי בסמטאותיה הציוריות של הרובע היהודי" ,בתים מספרים"
נחלוף על פני ככר בתי מחסה ,בית כנסת הרמב"ן ,בית כנסת חורבה
ונספר את הסיפור שעומד מאחוריו ,תצפית ייחודית מול הר הבית.
 )7פינוי חדרים  -שעה אחרי צאת השבת.
 )8הארוחות בהתאם ללוח הזמנים של המלון.
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ב .המחיר:
המחיר לזוג בחדר זוגי 3,050 ,ש"ח ,ניתן לשלם בשלושה תשלומים כמפורט
מטה ,את השיק יש לרשום לפקודת "צוות" סניף פ"ת
סה"כ

תשלום 1

תשלום 2

תשלום 3

תשלום

19.07.2016

19.08.2016

19.9.2016

זוג חברי "צוות"

 3,050ש"ח

 1,050ש"ח

 1,000ש"ח

 1,000ש"ח

זוג אורחים

 3,200ש"ח

 1,100ש"ח

 1,100ש"ח

 1,000ש"ח

 )1המחיר אינו כולל תשר לנותני השירותים.
 )2ההרשמה על גבי הספח המצורף.

בברכה
בני פרידמן  -יו"ר הסניף
וחברי הנהלת הסניף
העתקים:
יו"ר מחוז דן "צוות"  -מר יהודה פרץ
מנהל מחוז דן "צוות"  -מר אלי ינאי
אחראית אתר "צוות"  -הגב' יסמין להב
חברת סנצ'ורי  - 21לידי יהודה
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לכבוד "צוות" סניף פתח תקווה
רח' ז'בוטינסקי ( 4בית המתנדבים) פתח תקווה 4941425
הנדון :סופ"ש של חזנות ותרבות
 .1מבקש להשתתף בסופ"ש הנ"ל בתאריך 22-24.09.2016
__________ ( ₪ 3,050לזוג).
חבר "צוות" בן/בת זוג מס' משתתפים
__________ ( ₪ 3,200לזוג).
אורח מס' משתתפים
 .2מצ"ב שיקים על סך _______ לפקודת סניף "צוות" פתח
צומת סירקין

 .3היציאה מעיריית פ"ת

תקוה

(נא לסמן)

_______________ _____________ __________ _____________ ___________
שם ומס' אישי

מיקוד

כתובת

טלפון

נייד

*************************************************************************************
"צוות" ארגון גמלאי צה"ל סניף פתח תקוה
"בית המתנדב" ז'בוטינסקי  4פ"ת 4941425
טלפקס  03-9242899טל' ( 03-9224167לשיחות נכנסות והשארת הודעות)
המשרד פתוח בימים א'  -ה' בין השעות 09:00-11:00
דוא"ל ptsnif@tzevet.org.il
לכבוד "צוות" סניף פתח תקווה
רח' ז'בוטינסקי ( 4בית המתנדבים) פתח תקווה 4941425
הנדון :ביקור בעיר הבה''דים
 .1מבקש להשתתף בביקור הנ"ל בתאריך 22.08.2016
__________ ( ₪ 70לאדם).
חבר "צוות" בן/בת זוג מס' משתתפים
 .2מצ"ב שיקים על סך _______ לפקודת סניף "צוות" פתח תקוה לתאריך .16.08.2016
(נא לסמן)
צומת סירקין
 .3היציאה מעיריית פ"ת
______________________ _____________
א .שם ,תעודת זהות ומס' אישי

כתובת

______
מיקוד

_________ ________
טלפון נייח

טלפון נייד

ב .הנלווה_______________ _______________:
שם משפחה

תעודת זהות
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