
 

 

 

 2017יוני                                                                                                                 

 3/2017מידעון מס'                                   
 2017לחודשים יולי, אוגוסט וספטמבר                                        

 

 יקרים חברים

 . 2017של שנת האירועים המתוכננים לרבעון השלישי  מידעון זה מפרט את
 .בדפים המצורפיםדף הרשמה ומידע כללי , האירועים פירוטח האירועים, לולהלן  

 
 תכנית האירועים:

 
 המרצה התוכן האירוע שעה תאריך

 
 יום ג' 4.7

 

19:30   

 

 הרצאה

 בג' ושינגטון ומקומה של ארה"רמורשת ג'ו

 הדמוקרטיזציה האוניברסאליבתהליך 

 יצחק דגנידר

-תפקיד האמון בישוב סכסוכים אתנו הרצאה   19:30 יום ג' 18.7
 לאומיים.

 פרופסור יער

 יגאל דורון טיול יפיפה לירושלים טיול 07:30 יום ג'  25.7

 ירב מה התחדש לאחרונה ?  –העימות בסוריה  הרצאה   19:30 יום ג'  8.8
 יריב פלד

העולם גירוש תושבי תל אביב במלחמת   הרצאה 19:30 יום ג' 15.8

 הראשונה

 עופר רגב 
 

"בוקר נוסטלגי מן הסרטיםעם הכוכב קרי  חמישי נשי 10:30 יום ה 17.8
 גרנט, מלווה קטעי סרטים". המרצה 

 הגב' כנרת זוהר

 

 הגב' אמי שקדי פרובנס בניחוח הלבנדר" " חמישי נשי 10:30 יום ה 31.8

 אבי טלמור צפון השומרון טיול 08:00 יום ג 5.9

 לקראת ראש השנה הרמת כוסית 19:30 יום ג' 12.9

 ושירה בציבור 80/90חלוקת תעודות לבני 

עוזי 
 ורויטלרוזנבלט

הגב' דפנה   מדאם דה פומפאדור חמישי נשי 10:30 יום ה 14.9
 אוריה

 מאיר כהן סוריה וסודן –כל מטוסינו חזרו בשלום  הרצאה 19:30 יום ג' 26.9
 

 זהבה איטמן תחל שנה וברכותיה חמישי נשי 10:30 יום ה' 28.9

 

 
 
 



 

 

 מתוקן ליולי  פירוט תוכן האירועים:

 
ושינגטון ומקומה של ארה"ב   ג'רג'ומורשת "על - -הרצאה יום ג' 4.7 

 יצחק דגני דר'המרצה ". בתהליך הדמוקרטיזציה האוניברסאלי

על "בוקר נוסטלגי מן הסרטיםעם הכוכב קרי  חמישי נשי -יום ה'  17.8 
 גרנט, מלווה קטעי סרטים". המרצה הגב' כנרת זוהר

" לאומיים-תפקיד האמון בישוב סכסוכים אתנועל "  –יום ג' הרצאה 18.7
 .יער פרופסור אפריםהמרצה 

 המדריך יגאל דורון –יפיפה לירושליםטיול ג' יום  25.7
 גבעתיים. 24ד ארואסטי , וייצמן מתחנת האוטובוסים לי 0730*יציאה בשעה 

 בתכנית:
 ** ארוחת בוקר )ע"ח המטייל( בקניון הראל במבשרת.

 סיה הצלבנית באבו גוש.** ביקור בכנ
שנבנה בשנים האחרונות המעלה על נס את ** ביקור במוזיאון "ידידי ישראל" 

 ת ישראל.נובמדי תרומת נוצרים מפורסמים לעם היהודי
 עדת האוניברסיטה בגבעת רם )כשר, בשרות עצמי(סבמ ** ארוחת צהרים

 אל" בבית הכנסת  בבי"ח עין כרם.** ביקור ב"חלונות שאג
המסמל את  1890** ביקור בבית ילין במוצא התחתית. בבית הראשון שנבנה בשנת 

 ראשית ההתישבות החקלאית בארץ  וחזרה הביתה.
ש"ח לאדם. ביטול  215ש"ח לאדם. המחיר לאורח/ת   115המחיר לחבר/ה ובן/ת זוג  

 ש"ח. 115י מועד הטיול יחויב בתשלום של ימי עבודה לפנ 7
 

מדאם דה "על  יום ה' חמישי נשי 27.7
 ". המרצה הגב' דפנה אוריה.דוראפפומ

" המרצה מר מה התחדש לאחרונה ? –העימות בסוריה "על  יום ג' הרצאה 8.8
 .יריב פלד

עולם הראשונה" ה"גירוש תושבי תל אביב במלחמת יום ג' הרצאה על 15.8
 המרצה מר עופר רגב

על"פרובנס בניחוח הלבנדר" המרצה הגב' אמי  יום ה' חמישי נשי  31.8
 שקדי

 המדריך אבי טלמור –סיור בצפון השומרון  יום ג' טיול 5.9

 גבעתיים.  39ד גולן וייצמן מתחנת האוטובוסים לי 0800**יציאה בשעה 
 בתכנית:

 ** ארוחת בוקר עצמית בצומת מעברות.
 וההצלה של ממשלת נורבגיה. סיפור ילדי אוסלו -** ביקור במושב ינוב

** ביקור בפארק אוטופיה המטפח סחלבים מעשרות זנים שונים בשילוב אטרקציות 
, אלפי צמחים טרופיים וצמחים עלי כנף שוניםשונות וכן מפלי מים, בריכות דגים, ב

 טורפים. חוויה עצומה.
** "חי, דומם וצומח", האטרקציה של דני במושב תלמי אליעזר. שתיה חמה וקרה 

 כה לשימוש בפרחים ביתיים. רוביקור בתערוכת הצמחים הקסרופיטיים. הד



 

 

 ** ארוחת צהרים בקיבוץ משמר השרון )כשר בשרות עצמי(
 בסליק משמר השרון** בקור 

** ביקור באגמון ליד מושב בית ינאי וציון המקום בו התחילה העליה הבלתי ליגלית 
 לארץ ישראל  וחזרה הביתה.

ש"ח לאדם. ביטול  240ש"ח לאדם. המחיר לאורח/ת   140המחיר לחבר/ה ובן/ת זוג  
 ש"ח. 140בתשלום של  יבויחי מועד הטיול ימי עבודה לפנ 7
 

  80/90וחלוקת תעודות לבני  הרמת כוסית יום ג'  12.9
 חלוקת תעודות ,  ברכות והרמת כוסית. 1930התכנסות    1900

 עוזי רוזנבלט והזמרת רויטל האקורדיוניסט המפורסםשירה בציבור עם 

". המרצה הגב' דפנה "מדאם דה פומפאדורעל  יום ה' חמישי נשי 14.9
 אוריה

". המרצה מר  סוריה וסודן –"כל מטוסינו חזרו בשלום  על יום ג' הרצאה 26.9
 מאיר כהן

 
 צה הגב' זהבה איטמןרתחל שנה וברכותיה", המ " על חמישי נשי -יום ה'  28.9

 

 

 מידע כללי
 

א' )כניסה גם בדלת הצפונית של  182משרדנו נמצא ברח' בן גוריון   -–המשרד.1
של "צוות".המשרד פתוח  29. בכניסה יש לנו תיבת דואר מס' 9חדר  3הבניין( קומה 

 . 1100עד  0900בימי שני וחמישי בשעות 
 המידעון יופץ בדואר אלקטרוני לאלה שברשותם כתובת מייל.   -. הפצת המידעון 2

 להם דואר אלקטרוני ישלח המידעון המודפס בדואר. לחברים שאין
 הרשמה לאירועים. 3

א.  הנכם מתבקשים להירשם לכל האירועים, בדף ההרשמה הרצ"ב, ע"מ שנוכל       
 להודיעכם  במקרה שחל שינוי/ביטול ולמנוע מכם אי נעימות.   

אירוע ב. בהרשמה לאירועים בתשלום יש לצרף לדף ההרשמה שיק לתאריך ה      
לפקודת "צוות גבעתיים" או לפקודת הספק )כפי שיצוין בהודעה על  האירוע(  המען 

 .5310202גבעתיים, מיקוד  351למשלוח : צוות, ת.ד. 
בן/בת זוג זכאי/ת לסבסוד באירועים כמו  בודד/ת ג.  אורח/ת של חבר/ת צוות      

 בסיס מקום פנוי.של חבר צוות. אורחים יתקבלו בברכה בכל האירועים, על 
 ד. במקרה של הרשמת יתר לטיולים, תיפתח רשימת ממתינים.     
 ה.לטיולים יש לבוא תמיד בנעלי הליכה, עם כובע ומים.                  
 ו. לטיול/נופשון/מסיבה יימסרו מקומות הישיבה בכניסה לאוטובוס/אולם .     

 כפי תשלוםיחייב ב שהיאמכל סיבה ז. ביטול הרשמה לאירוע הכרוך בתשלום 
 .אירוע הודעה על הליד כל  יןיצוש
. 
 :הרצאות.4
 11:00באולם האירועים בשעה  ב"בית ראשונים"יתקיימו   -מפגשי חמישי נשיא.  

חברות צוות/ אלמנות וכל יתר חברי של  בני/ת זוג. 10:30התכנסות בשעה  
 מוזמנים להשתתף. הסניף



 

 

בשעה  באולם האירועים או בקפטריה, "  ראשוניםב"בית יתקיימו הרצאות ערב ב. 
 ולאורחים מוזמנים(. הכניסה לחברים עם בני/בנות זוגם 19:00 -)התכנסות ב 19:30

 ללא תשלום.  
 –עדכון טלפונים וכתובת דוא"ל.5                       

 מי שרכש/שינה מספר טלפון/כתובת דוא"למתבקש להעביר לנו את העדכון בדף                           
 המצורף.                          

 לא יוכלו          –החברים שאין לנו אפשרות להתקשר עמם בטלפון :להזכירכם                         
 לקבל את המידעון של הסניף או הודעות כלשהן. 
לטלפונים הניידים  SMSנמשיך להפעיל את שיטת המסרונים/ –SMSמסרונים/. 6

 בהם נודיע על שינויים בתכנית או הודעות דחופות אחרות.
 תעסוקה.7 
יחידת התעסוקה של צוות מטפלת במציאת עבודה, בהכשרה מקצועית לחברים  

 המעוניינים, מארגנת סדנאות לסיוע יעיל בחיפוש עבודה ועוד...
 לאילנה שורר או אסתי לוי יוע בנושא זה מתבקשים לפנותבסחברים המעוניינים 

 ( במרכז התעסוקה.03 6173358, 6173356)טל' 
 
 

 התנדבות
תושבי  שלד ומיית גבעתיים מבקשת מתנדבים לליעיר

הלימוד נועד ביתי.  PCהפעלת מחשב ב גבעתיים קשישים
 .יתקיים בביתםו בעלי מחשב ביתי לאנשים מבוגרים
  נולהתנדב יתקשר לטלפון במשרדחבר/ה שמוכן/ה 

 .ם: שם מלא ומספר טלפוןפרטיה את בתא הקולי וישאיר
 
 
 
 
 
 

 קיץ נעיםההנהלה מאחלת לכל חברי הסניף  
 

 בריאות טובה  ו                     
 
 

 יו"ר הסניף  –חיים ירקוני                                                              
 וחברי ההנהלה                                                                        

 
 
 
 
 



 

 

 
 3/2017ם השקים לפי הצורך( מידעון )למשלוח בדואר ע דף הרשמה

 5310202מיקוד  351אל: צוות סניף גבעתיים ת.ד. 
 מבקש/ת להירשם לאירועים הבאים :

 
 הרצאות

ושינגטון ומקומה של ארה"ב  בתהליך  ג'רג'ומורשת יום ג'   4.7)   ( 
 הדמוקרטיזציה האוניברסאלי

 לאומיים-תפקיד האמון בישוב סכסוכים אתנויום  18.7)   ( 

 מה התחדש לאחרונה –העימות בסוריה יום ג'  8.8)   ( 

 הראשונהגירוש תושבי תל אביב במלחמת עולם  יום ג' 15.8)   ( 

 ה בציבוררחלוקת תעודות ושי, הרמת כוסיתיום ג' 12.9)   ( 
 סוריה וסודן –כל מטוסינו חזרו בשלום יום ג'  26.9)   ( 

 
 חמישי נשי:

 ...בוקר נוסטלגי מן הסרטיםעם הכוכב קרי גרנטיום ה'   17.8)   (  

 פרובנס בניחוח הלבנדריום ה'  31.8)   ( 
 מדאם דה פומפאדוריום ה'   14.9 )   (

 שנה וברכותיהתחל  -יום ה'  28.9 )   (
 

 טיולים
 המדריך יגאל דורון –טיול יפיפה לירושליםיום ג'  25.7

 .24מתחנת האוטובוסים ליד ארואסטי רח' וייצמן  – 0730יציאה בשעה 
 הערות טלפונים   נייח ונייד שם ומשפחה         

 צוות + בן/ת זוג
 

  

 אורחים
 

  
 

 

 
 בצפון השומרון   - ' טיול יום ג' 5.9

 .39וייצמן תחנת האוטובוסים ליד גולן מ – 0800בשעה  יציאה
 הערות טלפונים   נייח ונייד שם ומשפחה         

 צוות + בן/ת זוג
 

  

 אורחים
 

  

 
 

 שינויים בכתובת/דוא"ל/טלפון
 מצב  חדש        מצב קודם       שם ומשפחה         

 
 

  

 

 


