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 ,לחברי הסניף שלום

פרי תכנון אחרון של ההנהלה הנוכחית חוזר ה הז

ומוסרת את  2020ילת שנת המסיימת פעילותה בתח

המפתח להנהלה החדשה שתבחר על ידכם  
. זו ההזדמנות להודות לחברי 25/2/2020בתאריך 

הנהלת הסניף המתנדבים אשר פעלו בשנים 

האחרונות בהגינות, יושרה מסירות ומחויבות. 

לתכנן ולהוציא לפועל אירועים הצלחנו 
או יותר חברים אשר הביומגוונים איכותיים 

ונראה לי שאת התוצאות  פות באירועיםלהשתת

ניתן לראות בהיקף הענות חברים בפעילות 

התרבותית, הצלחנו להוציא עוד חברים לעשייה התנדבותית 
גם במיזמים מיוחדים לסניף. התוצאה, יצרנו בסניף גרעין חברתי 

מקסים ומעתה נדרש להמשיך ולפעול להרחבתו ולהעמקת העשייה 

 וש רעיונות חדשים.לתחומים נוספים תוך מימ

 יש עוד מה לעשות ולשם כך נדרשים עוד מתנדבים. 

 :25/2/2020לקראת הבחירות ב"צוות" המתוכננות להתקיים בתאריך 

  אני קורא להשתתפות מרבית של חברי הסניף בבחירות ובכך
 לתת ביטוי של תודה לחברי ההנהלה המתנדבים.

  באתר "צוות" כל המידע הנדרש, פרוט הליך ההצבעה ורשימת
 מועמדים. 

  הבחירות יבוצעו בהליך ממחושב. בסניף שלנו תמוקם קלפי
 למי שאינו נגיש למחשב או מתקשה להפעיל הליכים במחשב.

 .מעתה גם אלמנות בסניף זכאיות להצביע 

 
 בהצלחה להנהלה החדשה שתכנס לתפקידה לאחר הבחירות.

 

 בברכת חיים טובים, 

 ונתינה, חיים עם עשייה

 .בריאות ועונג

 כרמון אריאל 

 

 "צוות"

 ארגון גמלאי צה"ל

 סניף קריות

 03-6173575 טל'
 03-6173592פקס 

@gmail.comqtzevet 

 

 1/2020חוזר 
 ילאפר – ינואר

mailto:tzevetq@gmail.com
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טלפונים וכו'( הינה מטלה  ,עדכון פרטים אישיים )כתובת דוא"ל, כתובת מגורים .1

, ר מידעומסלו על מנת שאפשר יהיה להעבירלכם ולנו חיוני  העדכוןבאחריות החבר. 
עדכון . ולנו זה חשוב לכם !!! אותנו הקפידו לעדכן .מהנעשה ב"צוות" תזכורות ועדכונים

 . tzevet2013@gmail.comלשלוח לכתובת  יש

 םחוויות מטיולים ואירועיולתעד לפרסם מעוניינים נו אבסניף מתקיימת פעילות ענפה ו .2

המעוניינים לכתוב ולפרסם באתר מתבקשים לפנות . טאון "צוות"יובבבאתר "צוות" 
 . 050-2767058לכרמון אריאל יו"ר הסניף טל 

 נהלת "צוות" מחוז חיפה והצפון:הפרטי התקשרות ל .3

 03-6173519 טלפון: 

 03-6173576 פקס: 

 Pzafon@tzevet.org.il דוא"ל: 

 סניף קריות:פרטי התקשרות ל .4

 )בשעות הקבלה( 03-6173575 טלפון: 
  tzevetq@gmail.com דוא"ל: 

 tzevet2013@gmail.com   :הסניף אריאל כרמון, יו"ר .5

 

 
 "שיתוף פעולה בין הסניף ויחידת התעסוקה"

  במסגרת ערוצי הפעילות של יחידת התעסוקה, מתבצעות הכשרות  –הכשרות מקצועיות
 מוכוונות תעסוקה:

 מתוכנן להיפתח בבית החייל בחיפה –קורס ממונה בטיחות  .1
 , מיועד לטכנאים והנדסאים, ההרשמה בעיצומה.26/1/20  -ב 

חברים הרואים עצמם מתאימים ומתעניינים בלימודים מוזמנים ליצור קשר בדחיפות 

 .עם הח"מ
 מרכזי להב"ה )לימודי מחשב ללא תשלום( -קורסי מחשב .2

 מחוז צפון. -נא לפנות ליחידת התעסוקה   –להרשמה ופרטים נוספים          

 אנו מזמינים אתכם לצפות במשרות  - " פרסום משרות באתר האינטרנט של "צוות
משרה, מוזמן לפנות לטלפון המצוין  מתאים ועונה על פרטי המפורסמות. מי שמוצא עצמו 

 המפורסמת.במשרה 
  חברים המעוניינים לרכוש מקצוע אשר יסייע בהשתלבותם בשוק העבודה  –סל הכשרה

 בהמשך , מוזמנים להגיש בקשת סל הכשרה. הועדה תדון בכל מקרה לגופו.

 חודשים. 3מותנה בהיות החבר דורש עבודה ביחידה לפחות 
 חברים דורשי עבודה שטרם נרשמו   -ה ביחידת התעסוקה במחוז רישום כחבר דורש עבוד

ביחידת התעסוקה במחוז וזקוקים לסיוע בתחום התעסוקה, מוזמנים לפנות לדליה סלוצקי 

 wzafon@tzevet.org.ilאו במייל:  03-6173540מנהלת התעסוקה בטל': 

  :ייעוץ בנושא תעסוקה ופרט בסניף                               
ועדת הפרט בסניף עומד לרשות החברים למתן עזרה וייעוץ בנושא תעסוקה  יו"ר ישראל דביר

 .054-4468218ניתן לפנות אליו בטלפון  ופרט.

 מידע כללי

mailto:tzevet2013@gmail.com
mailto:tzevetq@gmail.com
mailto:tzevet2013@gmail.com
mailto:wzafon@tzevet.org.il
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המעוניין . חבר "צוות"שאלות להנהלת  להפנותתחת כותרת "צור קשר" ניתן  "צוות" באתר
השאלה/הפנייה תועבר לסמכות  ר.פנות שאלה אישית או כללית מוזמן לפנות לאתהל

  :למשלוח השאלות קישורהמקצועית הבכירה בארגון אשר תיתן מענה לחבר. מצ"ב 

https://www.tzevet.co.il/?CategoryID=1476&ArticleID=9678 

 

 

 

      

קשר עם חברים  ליצירתמתנדבים דרושים במסגרת מיזם זה , יצא לדרך מיזם צוות ל"צוות" .1

חבר לפרלמנט וכו'. מקשר לארגון, אוזן קשבת, חבר לקפה, כדי לשמש להם מהסניף 
להצטרף ולהתנדב למיזם זה  םתודה מכל הלב למתנדבים למיזם החשוב והערכי. המעונייני

  .052-3459506מנחם טל -מוזמנים ליצור קשר עם רכזת המיזם חני בן

לתפקידי הדרכת בני נוער  למוזיאון דור לדור של קרית ביאליק, דרושים מתנדבים/ות .2
 תלמידי בית ספר. הכשרה תינתן במקום. 

חברים מתנדבים אשר טרם יצרו קשר אתנו מתבקשים לעדכן אותנו על התנדבותם גם  .3

השנה גם ) לשם תיעוד וגם ע"מ שנזמן אותם לאירועים למתנדבים המתוכננים בסניף
 וונה שלנו לארגן טיול למתנדבי הסניף(.הכ

להנהלת הסניף דרושים מתנדבים אשר ישולבו בוועדות הסניף ויעזרו לקידום פעילות  .4
ו/או לקבל מידע נוסף זו ויוזמות למען החברים, המעוניינים להצטרף למטרה חשובה 

  .050-2767058מוזמנים להתקשר לאריאל כרמון 

וקריית ית ים יקר יתושב יםלוועדת מתנדבים נדרש מתנדב - תאא .וק ים ק.למתנדבים  ירכז .5
  .. למידע נוסף ניתן לפנות להניה אביאלהסניפיםז פעילות התנדבותית של חברי וכירלאתא 

יסודי ותיכון, עזרה בצהרונים,  בהכנת שיעורים לתלמידיעזרה לחברים המעוניינים להתנדב  .6
, ולבני נוער במסגרת אקי"ם מתקשים םלתלמידיעזרה בלימודים ספריות, מועדוניות נוער, 

, עזרה והאנגלית שפה העבריתלימוד העזרה לתלמידים ומבוגרים עולים חדשים ב

הוועד למען החייל, חלוקת מזון )דרוש רכב(, התנדבות  ,אגודה למלחמה בסרטן ,לקשישים
כים מיוחדים , ליווי סיורי אופניים בקריה של נוער עם צרחירום-בשעתבעיריות המקומיות 

 .מוזמנים לפנות טלפונית להניה אביאל - , קופות החולים בקריות)עמותת אתגרים(

רכזי התנדבות אזוריים, לקבלת מידע ו/או יעוץ לגבי משרות התנדבות נוספות ניתן לפנות ל .7
 חברי התנדבות בסניף:

 , יו"ר וועדת המתנדבים הניה אביאל 
 ת ביאליקימרכזת מתנדבי קרי

050-8767444 

 050-5431033 ת מוצקיןימרכז מתנדבי קרי עוזי גליקמן

 052-2816514 ית חייםימרכזת מתנדבי קר ארנה שפיצר

 058-6272526 מרכז מתנדבי חרום ק. מוצקין  משה דוד

 052-8992653 מרכז מתנדבי חרום ק. ביאליק דן שרון 

 
 –ים למפגש שנתי נבעת כתיבת החוזר אנו מתארג –מתנדבי מל"ח קרית ביאליק   .8

 עקבו על פרסום מועד המפגש והתוכנית

 מפנה תשומת לבכם לכתבה בנושא התנדבות בסניף בבטאון "צוות" הקרוב.  .9

 מעשה נדיב, קטן ככל שיהיה, לעולם אינו מתבזבז הוא רק מעצים.

https://www.tzevet.co.il/?CategoryID=1476&ArticleID=9678
https://www.tzevet.co.il/?CategoryID=1476&ArticleID=9678
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  ביאליק.ליד בריכת השחייה, חטיבת הביניים אפק, ק.  08:00 :יציאה

מדריך הטיולים המזוהה ביותר עם עכו העתיקה, משלב את עבדו מתא, יליד עכו  :הדרכה
  .ויוביל אותנו בסיפורים משחק טיוליו בהומור יוצא דופן ובקטעי משחק

  ת.עצמי :ארוחת בוקר

 :מסלול

  תקציר היסטורי עם הדגם. – מרכז המבקרים 

   אוסף מהמם  -מוזיאון אוצרות החומה 

  סיפורים ואגדות בין אמת לדמיון. –שער היבשה , חוף הסוסים  

 אתר אונסקו ועל חיי היום יום בעכו הצלבנית.  -הרחוב הדרומי 

  על הקהילה ורבניה.  –הרובע היהודי 

  שביל הכנסיות " גלרייה הסימטה של האמן קשקש 

 .חמאם אל באשה  

 ושקע בים  1291-שחרב ב הטמפלריםמנהרה המובילה מארמון  - מנהרות הטמפלרים
מתחת לרחובותיה של עכו  קרקעית ונמצאת-המנהרה תת .במזרח במערב, עד לנמל עכו

לאחר שדיירת בבית הנמצא מעליה התלוננה  1994המנהרה התגלתה רק בשנת  .העתיקה
על ביוב סתום ובבדיקת הבעיה נפל אחד הבודקים אל המנהרה. לאורך המנהרה הותקנו 

  .השומרת על מפלס מי הים במנהרה ותאורה וכן מערכת משאבותרצפת עץ 

  אמן זה היה אחד הציירים הישראלים  - (1916-1980) אבשלום עוקשי ז"ל שע"מוזיאון
החשובים והטביע את חותמו על האמנות הארצישראלית. את רוב שנותיו העביר בעכו, יצר 

המוזיאון יושב   ."והקים את סדנת הציור שלו שהפכה לאחר מותו ל"מוזיאון עוקשי לאמנות

, ומציג תערוכות מתחלפות של במבנה קמרונות מצולבים עתיק מהתקופה העות'ומאנית
 .אמנות ישראלית לצד תצוגת הקבע מעבודותיו של האמן עוקשי

  א.נ.א עכו :ארוחת צהריים

 16:00: חזרה משוערת

 ₪.  105 לחבר "צוות": : המחיר

 טיול שבת .1

  ינוארב 11שבת,  יום
 עכו העתיקה המחודשת

 

 

ייתכנו שינויים במסלולי הטיול או היות ותכנון הטיולים מבוצע זמן רב לפני מועד הביצוע 
נעשה כל מאמץ לעמוד בתוכנית ובוודאי  מסיבות שאינם תלויות בנו.הטיול  בסדר ביצוע

 . ט.ל.חשלא לפגוע בה ומצפים להבנה ושיתוף פעולה
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 ₪.  150 לאורח: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ליד בריכת השחייה, חטיבת הביניים אפק, ק. ביאליק. 08:00 :יציאה

 עצמית  :ארוחת בוקר

   :מסלול

 ביקור  במפעל זכוכית, מפגש עם האומן קלדרון.  - חניתה 

 בית פליאה - כפר ורדים.  

בית מורשת יהדות בוכרה המציג את יופייה של העדה הבוכרית בישראל ע"י , בית הפליאה
גילוי מכמניה היפיפיים של העדה וכול זאת בבית העגול והמיוחד שניבנה בעבודת יד בכפר 

 ורדים. 

o .מופע אור קולי על מורשת יהדות בוכרה 

o .הסבר על הבגדים, הכלים ושימושיהם 

o .סיור בבית העגול 

o  בוכרים מסורתיים ויציאה בריקודים, שירה וניגונים.לבישת בגדים 

o .תה ירוק ומאפים מסורתיים 

 בוכרית טיפוסית כשרה - ארוחת צהריים. 

 ביקור בשיקוי געתון  במרכז מבקרים שלצד מפעל קטן לייצור שיקויים מפירות  - געתון
 צפייה בסרט וטעימות. ומדבש. נקבל הסבר על תהליך הייצור,

 17:00שעה    :חזרה משוערת

 ₪.  130 לחבר "צוות": : מחיר

 ₪.  175 לאורח: 

 

  

 טיול אמצע שבוע .2

 רינואב 21 יום שלישי,

 כפר ורדים והסביבה
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 ביאליק. ליד בריכת אפק, ק.מרחבת חנייה ש 07:00  :יציאה 

  וןנופשהתוכנית: 

 (28/1)יום שלישי בשבוע  לטיול יום ראשון

 
o  המצפור קרוי על שם לוחם הימ"מ שנהרג  ,מצפור יונתן -בארי

במהלך פעילות מבצעית ומשקיף אל עבר שדות החיטה 

. האופייניים כל כך לאיזור ועל חלקה הדרומי של העיר עזה
  .נקווה לראות מרבדי כלניות

o ניגע   ,נצפה על הגבול הצפוני של רצועת עזה - נתיב העשרה
 .נתיב לשלום –הישוב בחומת המגן של 

o  נבקר במעבר ארז להתרשמות חיצונית וסיפור  -מעבר ארז
 החולים העוברים בו.

o  מרכז מורשת בקיבוץ עלומים המספר את  -בארות יצחק הישנה
 .הציונית במקום ההתיישבות

o  ארוחת צהריים בחדר האוכל של הקיבוץ. 

o  למלון פונדק רמון.  נסיעה 

o  במלון. ילוי בפונדק רמון, בארוחת ערב   

 

 לטיול יום שני

o  ארוחת בוקר במלון.  

o מכון לחקר המדבר.  

o  נטעם יינות ונשמע את סיפור  ,נבקר בנפחייה –חוות כרמי עבדת
 הקמת החווה מאנשים ציוניים.

o  בפארק צלילי המדבר, במקום פסלים  -נחזור למצפה רמון
שמונה פסלים  נוספומדבריים של אמנים ישראלים שאליהם 

 המקום נמצא ליד הטיילת.  .המפיקים מוזיקה באמצעות הרוח

o   .ארוחת צהריים מאוחרת בפאנגיה 

o חזרה למלון.  

o ארוחת ערב.   

o  יציאה לבית ספר שדה הר הנגב למצגת, תצפית כיפת השמים
 ותצפית כוכבים.  

 

  

 בדרום נופשון .3

 לינה במלון פונדק רמון
 במצפה רמון

  ינוארב 28-30

 ימים 3 לילות 2
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 לטיול יום שלישי

o  מהמלון אה יארוחה החזרת חדרים ויצהלאחר  –ארוחת בוקר
  .עם המזוודות

o  את היום נבלה בעיירה ירוחם.  -ירוחם 

  .נערוך תצפית מהר אבנון 

  .נמלא בקבוקים בחולות צבעוניים 

  .נבקר בפארק  ירוחם 

  .נבקר בסטודיו עיצוב הממחזרים מוצרים 

 .ארוחת צהריים במסעדת על הגריל ירוחם    

 

 19:00: חזרה משוערת   

 מירי לביא. :ארגון ומנהלות 

 מחירים: 

 אורח חבר "צוות" 

 "צוות" קריות טורס-פרי "צוות" קריות טורס-פרי

 ₪  620  ₪  790 ₪  470 ₪  740 אדם בחדר זוגי 

 ₪  620  ₪ 1,420 ₪  470 ₪ 1,380 אדם בודד בחדר

 

 :אפשרויות תשלום 

)ניתן  12/3/2020, 12/2/2020, 12/1/2020 לתאריכיםהמחאות  3 טורס: -לפקודת פרי .1
 גם בכרטיס אשראי(.

 .12/2/2020, 12/1/2020 כיםהמחאות לתארי 2:   קריות לפקודת "צוות" .2

 משתתפים. במידה ויהיו פחות  42: המחיר הינו לקבוצה/ מחזור של לפחות הבהרה
 למשתתף.₪  50-נרשמים נדרש לתוספת מחיר של כ

 

 :לתשומת לב 

בטחוני לא יאפשר הטיול מותנה במצב הביטחוני  במועד המתוכנן. באם מצב  .1
 ביקור באתרים המוגדרים נעשה את ההתאמות הנדרשות.

היות וקיימת דרישה מוגברת לחדרי המלון, ישנה הקשחה מצד המלון בנושא  .2

שמירת חדרים. מבקש מהמעוניינים להשתתף בנופשון להזדרז ולהירשם על 
 מנת להבטיח מקום  במלון. 

    לא נוכל הפעם לשמור חדרים עד מועד היציאה.
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 23במתנ"ס גושן, רח' קק"ל  הערב יתקיים

  .קריית מוצקין

 19:00  קלוכיבוד התכנסות. 

 19:30 .ברכות 

 19:45 .תחילת סדר ט"ו בשבט 

 :בתכנית

בליווי  דוד מושר ואסנת -צמד הזמרים 

עורכים סדר  - אקורדיון ושירה, קלידים
הקראות, שירת  סיפור, ,ו בשבט בזמר"ט

 הקהל ואנקדוטות.

  .של שירים וסיפורי ט"ו בשבט רוע מלווה במצגת מרהיבהיהא

 ושירי ארץ ישראל הישנה והחדשה. ו בשבט"נברך את פירות החג, נשירה יחד את שירי ט

 .בת ארץ ישראלאה -בחג שהוא כולו  -ונשמח יחד  נרימה כוסות יין,

 ₪.  40 :לחבר "צוות" : מחיר
 ₪. 60 לאורח: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .ביאליק ה, חטיבת ביניים אפק, ק.יליד בריכת השחי 0080: :יציאה

 מדריכה בכירה בחברה להגנת הטבע.נעמי גושן,   :הדרכה

קטע שביל ישראל ליד קיבוץ להב. טיול בין שדות מעובדים ופריחה מיוחדת, ובין  :מסלול

 ק"מ. 6-של כמספר ישובים ויערות באזור הר חברון. הליכה 

 .בית היוצר לקדרות "כלי בראשית" -מושב תאשור   :ביקור

 19:00: חזרה משוערת

 ₪.  75 לחבר "צוות": : המחיר

 ₪.  100 לאורח: 

 :הערות

 בוקר וצהריים עצמיות.ארוחות  .1

 052-2821980נאוה כץ, נייד:  -הרשמה על בסיס מקום פנוי  .2

 יש למלא טופס הצהרת בריאות בעת ההרשמה. .3

 טיול משוטטים .5
 בסדרה 1טיול מספר 

 מרץב 7יום שבת, 

 דרום -קטע שביל ישראל  
 
 

 ערב של כיף .4

 בפברואר 4יום שלישי, 
 דודו מושר ואסנת

 סדר ט"ו בשבט תש"פ 
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  ליד בריכת השחייה, חטיבת הביניים אפק, ק. ביאליק. 08:00 :יציאה

   .שאדי חלול  סרן )במיל( :הדרכה

 עצמית  :ארוחת בוקר

   :מסלול

 למשפחה מברעם יספר את סיפור ברעם.בן בית העלמין ברעם, המדריך שהוא  - ברעם 

 יער מיוחד בארץ  בין הכנסייה לכפר ברעם. – יער האלונים 

 )גוש חלב )ג'יש –  
o סיור ביקב. 
o מרוני, נבקר במרכז הארמי  -סיור בין הסמטאות של הכפר תוך דגש על העולם הנוצרי

קהילת יוצאי ברעם לאשר מנסה להחזיר את שפת אבותיהם המקורית של המרונים 
 מרונים.-הנקראת ארמים

o מוסיקאי מגוש חלב יליד המקום, מנגן במגוון כלים ייחודיים,  - ביקור אצל ג'ורג סמעאן
כשמאזינים למוסיקאי הייחודי הזה, אפשר לשמוע גם את  מאידך. עודהכינור מחד וה

סמעאן  המקום השסוע והמופלא הזה המורכב משני עמים ואלפי צלילים. סיפורו של
 המקום ואופיו. מצליח לגשר על הפערים בזכות מוסיקה וסיפורי צבע מהווי

 בבית תושבת גוש חלב, ארוחה צמחונית המהווה חוויה בפני עצמה.  :ארוחת צהריים

 17:00: חזרה משוערת

 ₪.  130 לחבר "צוות": : המחיר

 ₪.  175 לאורח: 

 

 

 

 

 
  ליד בריכת השחייה, חטיבת הביניים אפק, ק. ביאליק. 08:30: יציאה

  ארוחות בוקר וארוחת צהריים עצמיות.
 סיור ביריד "חבר"

 אביב-מוזיאון הטבע בתל: ביקור
 ומיים של ישראל, מוזיאון הטבע ע"ש שטיינהרדט בתל אביב מציג את אוצרות הטבע הלא

 שנבחרו מתוך אוסף מדעי בן חמישה מיליון וחצי פריטים. 

אלפי פריטים שנאספו לאורך השנים בתצוגות ובמיצגים נדירים,  מוצגיםבתערוכות המוזיאון 
שליחותו של המוזיאון היא לעורר השראה  .המספרים את סיפורו של עולם הטבע סביבנו

 למען הדורות הבאים.  –לרכישת ידע, להבנה ולחיזוק החיבור שלנו לטבע ולמקומנו בתוכו 

חושי -המוזיאון חושף ידע מדעי של המחקר המתקיים בו ונקודות מבט ייחודיות באופן חווייתי, רב
 .י שלא ניתן לחוות במקום אחרומהנה, דרך יצירת ִקרבה ייחודית ואינטראקציה עם הטבע כפ

 .17:00: חזרה משוערת

 ₪.   20: לחבר "צוות" המחיר
 : ותהער

 .ההשתתפות רק לחברי "צוות", נא הביאו עמכם כרטיס אשראי "חבר" ותעודה מזהה .1

 חבר שירשם ויבטל השתתפותו, לא יקבל החזר. .2

 טיול שבת.6

  מרץב 14שבת,  יום
 גוש חלב –ברעם 

 

 יריד חבר .7

  מרץב 25רביעי,  יום
 ת"א –הטבע מוזיאון 
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 ליד בריכת השחייה, חטיבת הביניים אפק, ק. ביאליק. 08:00 :יציאה

 יה -יה  :הדרכה

 עצמית  :ארוחת בוקר

   :מסלול

שזור בסיפורים האנושיים   שעוד לא הכרתם בעקבות תקופה סוערת מסע מפתיע לחדרה מזווית

 והעסיסיים של דור המייסדים.

 וושינגטוניות שנטע אהרונסון. 

  המושבהבית ועד. 

 בית הכנסת הישן. 

 הרחובות הרחבים.  

 בית הספר הראשון, הקיוסק הראשון.  

 מבנה היסטורי בחדרה המשמש מוזיאון ומרכז תרבות. – בית פיינברג 

 הטיילת בפארק נחל חדרה.  

  ".בני הדייג"אצל מסעדת דגים  :ארוחת צהריים

 17:00 שעה  :חזרה משוערת

 ₪.  135 לחבר "צוות": : מחיר

 ₪.  180 לאורח: 

 

 

 

 

 

 

 

 .ביאליק ה, חטיבת ביניים אפק, ק.יליד בריכת השחי 0080: :יציאה

 מדריכה בכירה בחברה להגנת הטבע.נעמי גושן,   :הדרכה

הלוטם והצבעונים, בין צובה טיול רגלי יפה בהרי ירושלים, בתקופת פריחת שיחי  :מסלול

 ק"מ. 4-5חמד. הליכה -לעין

 ביקור מרתק בבית עתיק, ומופע מרגש אצל סולטנה. -עין כרם   :ביקור

 19:00: חזרה משוערת

 ₪.  75 לחבר "צוות": : מחיר

 ₪.  100 לאורח: 
 :הערות

 ארוחות בוקר וצהריים עצמיות. .1

 052-2821980נאוה כץ, נייד:  -הרשמה על בסיס מקום פנוי  .2

 יש למלא טופס הצהרת בריאות בעת ההרשמה. .3

 טיול משוטטים .9

 בסדרה 2טיול מספר 

 אפרילב 18יום שבת, 
 הרי ירושלים

 
 

 טיול אמצע שבוע .8

 מרץב 31 יום שלישי,

 מזווית שלא הכרתם –חדרה 
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 ליד בריכת השחייה, חטיבת הביניים אפק, ק. ביאליק. 08:00 :יציאה

 עצמית  :ארוחת בוקר

   :מסלול

 הממוקם בעיר אור יהודה, מנציח את מוזיאון מורשת יהדות בבל,  - מוזיאון יהדות בבל
שנה בגלות בבל, דרך תקופת הפאר של  2600-תולדות יהדות עיראק, מאז ראשיתה לפני כ

חכמי בבל ומרכז ההנהגה הרוחני, ועד לקץ הגלות במבצע "עזרא ונחמיה" וקליטתם בארץ 
 .1950-בשנות ה

 שליד אתר מורשת יהדות בבל. - אנדרטת עולי הגרדום 

 את קורותיה של ומספר את סיפורה של קהילת יהודי לוב ההמרכז  - דות לובמוזיאון יה

במקום ישנו מוזיאון שהוא אחד מהמוזיאונים ולא הותירה זכר בלוב. קהילה שנעלמה 
אוטנטיים בארץ וככזה הוא אחד מארבעה בלבד בארץ שהתקבלו ה האתנוגרפיים

 ".ב"ארגון המוזיאוניים היהודיים הבינלאומיים כחברים 

המוזיאון מספר את סיפורה של קהילת יהודי לוב כפי שרואים אותה צאצאי הקהילה כיום 

קורות הקהילה העתיקה בלוב מתקופת שלמה  המתארותוהוא כולל למעלה מתשע תחנות 
 .ותרומת יוצאי הקהילה לבנייתה והגנתה ,המלך ועד לעליה לארץ

 : "אצל הטורקי".ארוחת צהריים

 17:00שעה    :חזרה משוערת

 ₪.    95 לחבר "צוות": : מחיר

 ₪.  135 לאורח: 

 

 

 

 

 

 
 

 
 םמעניינייצא לדרך חוג המשוטטים . נלך בשבילי  טבע ארץ ישראל ונבקר באתרים וגם השנה י

. ההליכה בסוף מסלול  
יכי הרשמה ומחירים  בלינק  המצורף:פרוט מסלולים ,מועדים , הל  

 
https://www.tzevet.co.il/_Uploads/dbsAttachedFiles/meshotetim2020.pdf 

 
 

 
 
 

 
 

 טיול אמצע שבוע .10

 אפרילב 22 ,רביעייום 

 מוזיאונים -אור יהודה 

 חוג משוטטים

 חוג שנתי

https://www.tzevet.co.il/_Uploads/dbsAttachedFiles/meshotetim2020.pdf
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 2020 אפריל - רינואטבלת אירועים לחודשים 
 

 

 .חוג משוטטים הנם לטיול בודדהמצוינים בטבלה לעיל עבור : המחירים הערה

קיזוז הנחת "אחד  ראחול לחברים כל המחירים המפורסמים בחוזר הינם לאחר סבסוד "צוות" .1
במידה וירשמו פחות נרשמים ולא נהיה זכאים להנחת "אחד חינם" תהיה תוספת במחיר חינם". 

 לטיול. ₪  10של 

הינו אישי  , מתן התשר המחירים אינם כוללים תשר לבעלי התפקידים )נהג, מדריך, מסעדה( .2
מהמשתתפים להעניק תשר לבעלי  שתתפים, חברי הנהלת הסניף מבקשיםולשיקול דעת המ

 התפקידים ומצפים לשיתוף פעולה גם במטלה זו כחלק ממחויבות קבוצתית.

שיתוף פעולה והקפדה על ביצוע ההרשמה  על מנת להקל עלינו בהליך ההרשמה אנו מבקשים .3
 על פי הנהלים, זו אחריות הנרשם. 

 . אי השלמת פרטי ההרשמה על פי הנדרש תעכב הבקשה שלא באשמתנו .4

על רעון תשלום, המועד נקבע ע"מ לאפשר לנו מעקב ילתשומת לב: לכל אירוע מוגדר מועד פ .5
 אירוע. כל בהמחאה כפי שמוגדר ל נא להקפיד ברישום התאריךמזומנים לכל אירוע. התזרים 

במשרדי הסניף בימי קבלת קהל או בדואר )לחברי "צוות" בלבד(  ההרשמה לכל האירועים .6

 . 13026ת מוצקין יקרי 3068הנהלת "צוות" סניף קריות ת.ד לכתובת: 

 .לפי מועד הסדרת התשלוםנקבע ההרשמה סדר ישנה דרישה מוגברת להשתתפות באירועים ו .7
מומלץ שלא לבצע הרשמה בדואר מסיבות מובנות. אנו נעשה כל הנדרש ע"מ לאפשר בעתיד 

   אפשרויות תשלום נוספות שיקלו על החברים.

פינת  62 גושןשדרות  ושן,ג מתנ"סב כניסהקומת בהרשמה לאירועים מתבצעת בסניף הנמצא  .8
 .03-6173575סניף המספר טלפון  ,מצורפת( )ראו מפה קרית מוצקיןקק"ל 

  

 התכנסות שעה תאריך האירוע 'ס
  בש"חעלות 

 אורח חבר

 150 105 ליד חטיבת הביניים אפק, ק. ביאליק 08:00 11.01.20 עכו עתיקה –טיול שבת  1

 175 130 ליד חטיבת הביניים אפק, ק. ביאליק 08:00 21.01.20 כפר ורדים –טיול א. שבוע  2

 790+620 740+470 ביאליקליד חטיבת הביניים אפק, ק.  07:00 28-30.1.20 במצפה רמוןנופשון  3

 60 40 , ק. מוצקין23מתנ"ס גושן קק"ל  19:00 04.02.20 ט"ו בשבט –ערב של כיף  4

 100 75 ליד חטיבת הביניים אפק, ק. ביאליק 08:00 07.03.20 דרום –חוג משוטטים  5

 175 130 ליד חטיבת הביניים אפק, ק. ביאליק 08:00 14.03.20 גוש חלב-ברעם –טיול שבת  6

 - 20 ליד חטיבת הביניים אפק, ק. ביאליק 08:30 25.03.20 מוזיאון הטבע –יריד חבר  7

 180 135 ליד חטיבת הביניים אפק, ק. ביאליק 08:00 31.03.20 חדרה -טיול אמצע שבוע  8

 100 75 ליד חטיבת הביניים אפק, ק. ביאליק 08:00 18.04.20 הרי ירושלים –חוג משוטטים  9

 135 95 ליד חטיבת הביניים אפק, ק. ביאליק 08:00 22.04.20 אור יהודה –טיול א. שבוע  10
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  12:00 - 10:00 יום שני : בסניף ימי קבלת קהל

 20:00 - 19:00 יום חמישי 

   נבצע הרשמה נוספת לאירועים במועדים הבאים: ,בנוסף

 20:00 - 19:00 רביעי יום    18.12           

  20:00 – 19:00 ראשוןיום    22.12 

   

 הדואר לבצע הרשמה באמצעות רשאים בלבד חברי "צוות" .9
 .)מאוד לא מומלץ(

המחאה )צ'ק( בסכום עלות השתתפות באירוע לכל אירוע  .10

לפקודת "צוות" קריות )אלא באם מוגדר בנפרד יש לרשום 
 יאחרת(. יש לציין תשלום למוטב בלבד. נא להקפיד על מועד

 התשלום.

המחאה )צ'ק( התשלום לאירועים מבוצע אך ורק באמצעות  .11
 לא ניתן לשלם במזומן. של חבר "צוות".  אישית

חבר "צוות" המבקש לבטל השתתפותו באירוע יגיש בקשה  .12

ההחזר יבוצע . tzevetq@gmail.comבאמצעות דוא"ל הסניף 
עפ"י הנוהל הקיים  ופדיון הצ'ק האישי שלו, לאחר האירוע

 במשרד.ומפורסם 

 חברים אשר ברשותם נשק, מתבקשים להביאו לטיול. .13

הסדרת תשלום בעבור נקבעים בהתאם לסדר  ובמסיבת חנוכהמקומות הישיבה באוטובוס  .14
 .השתתפות באירוע

בלבד על בסיס מקום פנוי. האורחים יהיו ברשימת המתנה עד הרשמת אורחים הינה בסניף  .15
 חודש לפני האירוע, אלא אם יפורסם אחרת.

ומספר הנרשמים יהיה מעל המכסה )לדוגמא :חדרים במלון, מקומות ישיבה באוטובוס(  היה .16
נוסף )באותו מועד או ירשמו מספיק חברים נשקול פתיחת מחזור  אם .תפתח רשימת המתנה

 אם לא נפתח מועד נוסף יוחזרו הכספים במלואם. מועד אחר(. 

 השרות הניתן באירועים והטיולים לרבות הנסיעה, ההדרכה, המידע, ההזנה, הלינה, הביטוח )צד .17
השרות לטיול/לאירוע בלבד. ארגון "צוות" מביא את המידע לחברים  ספקג'( וכו' ניתן באחריות 

 ט.ל.ח. ות.אחריכל ואינו נושא ב

 .נרשמים לא ישלחו אישורי קבלהל .18
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 לכבוד הנהלת "צוות" סניף קריות

 משוטטים ומטייליםחוג ל רישום

 2020לשנת להירשם לחוג משוטטים  יםהח"מ מבקש ואנ

מצהירים בזאת שאין לנו כל מאשרים שקיבלנו וקראנו את דף המידע, כ"כ אנו אנו 
המונעות מאתנו להשתתף בפעילות חוג משוטטים  מגבלות בריאותיות או אחרות

 2020 ומטיילים

 טלפון בית תאריך לידה מס' ת.ז שם פרטי שם משפחה

     

     

  חתימה @  דוא"ל  כתובת

  חתימה @  דוא"ל  כתובת

 בכתב ברור וקריא. פרטי בת/בן זוגכל הפרטים לרבות  נא למלא

          -------------------------------------------------------------------------------------------- 

 "צוות" ספח לחבר

 26130ת מוצקין יקרי 3068ת.ד  לכבוד הנהלת "צוות" סניף קריות

  20/201 חבר "צוות" מבקש להירשם לאירועי הסניף כמפורט בחוזר מס' אני הח"מ

 מס טלפון בית מס' טלפון נייד מס' ת.ז שם פרטי שם משפחה

     

  :חתימה   

 בכתב ברור וקריא. פרטי בת/בן זוגכל הפרטים לרבות  נא למלא

 עוהאיר מס'
תאריך 
 האירוע

מחיר יחיד 

 לחבר
 בש"ח "צוות"

 'מס

 פרטי התשלום

 פרמס
 המחאה

 סכום
תאריך 
 פירעון

 05.01.20    105 11.01.20 עכו עתיקה –טיול שבת  1

 14.01.20    130 21.01.20 כפר ורדים –טיול א. שבוע  2

     740+470 28-30.1.20 במצפה רמוןנופשון  3

 28.01.20    40 04.02.20 ט"ו בשבט –ערב של כיף  4

 01.03.20    75 07.03.20 דרום –חוג משוטטים  5

 06.03.20    130 14.03.20 גוש חלב-ברעם –טיול שבת  6

 18.03.20    20 25.03.20 מוזיאון הטבע –יריד חבר  7

 24.03.20    135 31.03.20 חדרה -טיול אמצע שבוע  8

 10.04.20    75 18.04.20 הרי ירושלים –חוג משוטטים  9

 16.04.20    95 22.04.20 אור יהודה –טיול א. שבוע  10

 


