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"צוות" צוות

תכנית אירועים
    ינואר≠יולי ∏±∞≥

ביחד  ¢חוגגים שבעים¢ במתכונת של  יהיו בסימן  אירועי השנה  כפי שפירטנו באגרת¨ 
Æגיבוש וכיף

התוכנית מתבססת על מסגרת תקציב הסניף לאירועים¨ שכולם מסובסדים ומיועדים 
 Æחברות צוות והאלמנות ובני בנות הזוג Øאך ורק לחברי

 Æהתקציב מיועד לכם¨ אנא עשו בו שימוש והשתתפו בהתאם

אוגוסט  יולי  ובחודשים  ינואר  בחודש  אירועים  לקיים  שלא  בחרנו  במתכוון¨  הערה∫ 
Æ®חופשות ומזג אויר©

שישי בכיף 
   ≤∂Ø±Ø≤∞±∏ ≠ יתקיים ביום שישי   ה

Æמקום∫ מרכז ¢גישות¢ רחוב הכישור ≥ אזור התעשיה רחובות

מתכונת∫

∞∞∫π∞ ≠ התכנסות 

∞∞∫∞±≠∞∞∫π∞ ≠ ארוחת בוקר 

∞∞∫∞± ≠ ∞≤∫∞± ≠ עדכונים שוטפים על הנעשה בסניף ובארגון 

∞≤∫∞± � ∞∞∫±±  ≠ הפסקת קפה 

µ¥∫±±≠∞∞∫±± ≠ הרצאת העשרה 

µ¥∫±± ≠ משוב ופיזור 

עלות משתתף ©לאחר סבסוד ® ∞µ  ₪¨ באמצעות המחאה לפקודת ¢צוות ארגון גמלאי צה¢ל¢ 

 Æבסניף

Æ® µ∞ מסגרת משתתפים עד ∞∞± ©מינימום

כל הקודם זוכה° 



ים המלח אמצע שבוע 

Æבמלון ¢הוד המדבר¢ בים המלח ±≤≠±≥Ø≥Ø≤∞±∏ ≠ ה  ßג ≠ ßיתקיים בימים ב
Æחדרים וזה יהיה המקסימום מבחינת המקומות ¥µ מתכונת∫ המחיר מתייחס לכך שנרכוש

±≤Æ≥Æ±∏ ≠ ± יום
∞≤∫∑∞≠∞∞∫∑∞ ≠ איסוף 

∞≤∫∑∞ ≠ יציאה לכיוון דרום  
Æו אלון ≠  סיור להיכרות עם התרבות והמורשת הבדואיתßמרכז ג ≠ ∞π∫∞∞

על  נלמד  ונעלמת¨  הולכת  לתרבות  נתוודע  שם  הבדואית¨  לתרבות  במוזיאון  יתחיל  הסיור 
Æשורשיה¨ מנהגיה בעבר והשינויים שמתחוללים בה

נבקר במוזיאון היחיד מסוגו בעולם לתרבות הבדואית המציג אותה כפי שהייתה בעבר¨ נצפה 
בסרט על ההווי והמנהגים של התרבות הבדואית¨ ונתארח באוהל בדואי מסורתי¨ אשר הגיע 
במיוחד מדמשק¨ ע¢י השייח המארח שם לצד לגימה מקפה מר ותה מתוק כנהוג בחברה 

Æהבדואית¨ יספר לנו השייח את מנהגי הכנסת האורחים ומסורות האירוח במדבר
∞∞∫≥± ≠ מפעלי ים המלח

סיור אשר מסביר את המצב של ים המלח¨ הסבר על הפקת המינרלים¨ סיור מודרך ©ברכב 
Æשל הקבוצה® במסלול מיוחד¨ באזור המפעלים ובמערך בריכות הקרנליט הסמוכות למפעל

Æ®ארוחת צהריים ©המקום יקבע לקראת המועד ±≥∫≥∞≠±¥∫≥∞
∞∞∫µ± ≠ ביקור בחצבה 

היכרות עם ההתיישבות החקלאות והתוצרת המיוחדת של הערבה¨ טבע ערבה התחקות אחר 
Æבעלי החיים במדבר

 Æהגעה למלון ¢הוד¢ ים המלח ¨ קבלת חדרים ≠ ±∏∫∞∞
Æארוחת ערב במלון ≠ ±π∫∞∞

Æ®הופעה פרטית באולם המלון ©פרטים בהמשך ≠ ≤±∫∞∞

±≥Æ≥Æ±∏ ≠ ≤ יום

Æ∞π∫¥µ ארוחת בוקר תוגש עד השעה
Æועד סוף היום¨ שימוש חופשי במתקני הספא ומחירים מוזלים לעיסויים ∞π∫∞∞

Æארוחת צהריים עשירה שתוגש בסגנון בופה במלון  ±≥∫≥∞≠±¥∫≥∞
Æ קפה ועוגה  ±∂∫≥∞≠±∑∫∞∞
Æיציאה חזרה        ±∑∫±µ    

Æ¢העלות למשתתף ∞¥∑ ₪ ©לאחר סבסוד®¨ באמצעות המחאה¨ פרטי המוטב ירשם בסניף
שימו לב °

דמי ביטול � עד µ¥ ימים לפני היציאה ללא דמי ביטול¨ פחות מ≠µ¥ יום¨ יחוייב בדמי ביטול 
Æתשלום מלא



מסיבת פורים
 Æ¢ערב בסגנון ¢ים תיכוני ¨ ¥Ø≥Ø≤∞±∏  ≠ תתקיים ביום ראשון  ה

מתכונת∫
∞∞∫∞≥≠∞≤∫π± ≠ התכנסות

µ±∫∞≥ ≠ ברכות 
∞≤∫∞≥ ≠ ארוחת ערב בשרית ©כשרות רגילה®

∞≤∫±≥ ≠ מופע אומנותי 
Æריקודים עד דלאידע ≠ ≤≤∫≥∞

עלות משתתף ©לאחר סבסוד® ∞µ± ₪¨ באמצעות המחאה לפקודת ¢צוות ארגון גמלאי צה¢ל¢ 
Æכל הקודם זוכה Æ®±∞∞ מינימום© ±µ∞ מסגרת משתתפים עד  Æבסניף

Æהסדר חניה∫ יש לקחת כרטיס החניה ולהעבירה לברכה בתחילת האירוע

יום שכולו כיף 
Æ¢יום כיף  ב ¢חמי יואב ∑ØµØ≤∞±∏ ≠ ה ¨ ßבכוונתנו לקיים ביום ב

מתכונת∫
Æ®סביבות צהריים ≠ יציאה מרחובות ©מול תחנת המשטרה

Æנקודות איסוף צומת ביל¢ו עם הפנים דרומה¨ בתיאום מראש
Æלכשנקבל כל הפרטים תעודכנו בהתאם Æפרטים ועלויות ימסרו בהמשך

Æכל הקודם זוכה Æ®µ∞ מסגרת משתתפים עד ∞∞± ©מינימום

אירוע לציון שבעים שנה למדינת ישראל 
 ±¥Ø∂Ø≤∞±∏ ≠האירוע המרכזי של צוות לציון ∞∑ שנה למדינת ישראל ¨מתוכנן ליום חמישי  ה

 Æיתקיים באמפיתיאטרון קיסריה Æ±∏∫≥∞ בשעה
 Æבשלב זה אין פרטים מלאים¨ כל מי שמעונין ליטול חלק באירוע מוזמן לשריין את התאריך

ותדאג להסעה מרוכזת לאירוע  זה  הנהלת הסניף תפעל להשגת מירב הכרטיסים לאירוע 
Æ ובחזרה

 Æנא לעקוב במיילים ובסניף Æפרטים מלאים יועברו אליכם לכשיועברו אלינו

לסיכום 
בשל מגבלות האירועים והפקת לקחים משנים קודמות¨ חשוב להקדים ולהירשם לאירועים 

Æמוקדם ככל שאפשר
 Æ≤∞±∏ תוכנית האירועים למחצית השנה הבאה תועבר אליכם בתחילת חודש אוגוסט

 Æנשמח לפגוש אתכם בפעילות זאת


