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 2017מרץ  

 

  לחברי הסניף

 "צוות" הרצליה

            חברי "צוות" 

       ובני משפחותיהם

    

 (2017  אוגוסט – אפריל) 2חוזר מס' הנדון: 

 
, כמו כן יפורטו הפעילויות שיתרחשו 2017חוזר זה נשלח אליכם לאחר פעילות רחבה שנערכה בסניף בשנת 

 זר שיופץ לחברים בדוא"ל.בחו 2017בסניף במשך הרבעון השני בשנת 
 

להם דואר אלקטרוני, או חברים שהודיעו שמבקשים לקבל הודעות בדואר רגיל,  שאיןלחברים שהודיעו 
 החוזר יופץ לביתם בדואר רגיל.

 
 בסניף צוות הרצליהלחג יום העצמאות מיוחד  רועיא

 
 )יום חמישי(.  27.4.2017אירוע מיוחד יתקיים בסניף הרצליה בתאריך 

 יד התשעה. 1בת יום העצמאות תתקיים בתיכון דור, רח' רביבים מסי
 תוכנית המסיבה תכלול

 
 מפגש חברים וכיבוד במזנון עשיר. 20.00עד  19.00משעה  .1
 ברכות. 20.30עד  20.00משעה  .2
שירים  –מופע שירה ובידור בהופעתה של אסנת וישנסקי.  המופע הינו קומי מוזיקלי, "מבט מקרוב"  .3

 יים, קטעי הומור וחיקויים.מוכרים ומקור
 

 אילנה קובלסקי. –מנחת הערב 
 

 ₪ 100עלות הכרטיס לחבר צוות 
 ₪. 130כרטיס לאורח המחיר 

 
 הנהלת הסניף מאחלת לחברי הסניף ואורחיו ערב נעים ושמח עם מצב רוח טוב.

 
 2017 יולי – אפריל הרצאות בחודשים

 

  2017   אפריל חודש

    2.4.2017 : מועד ההרצאה

 הרצליה. 6בית הגמלאי רח' סירקין   מקום ההרצאה:

 מאחורי הקלעים של עולם החדשות.  נושא ההרצאה:

 אור גלזר.  :  מרצה
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  2017  מאיחודש   

  7.5.2017   מועד ההרצאה:

 הרצליה. 6בית הגמלאי רח' סירקין    מקום ההרצאה:

 סלם ומוסלמים ביבשת אירופה.יהא   נושא ההרצאה:

  "ד אייל אופנבךעו   :  מרצה

  2017  יוניחודש  

 2.6.2017    מועד ההרצאה:

 הרצליה. 6בית הגמלאי רח' סירקין     מקום ההרצאה:

  נות וחללילווי    נושא ההרצאה:

 פרופ' תא"ל חיים אשד    : מרצה

  2017חודש  יולי   

 2.7.2017    מועד ההרצאה:

 יה.הרצל 6בית הגמלאי רח' סירקין     מקום ההרצאה:

 רכוש ומשפחה כיצד ניתן לשמור על שניהם     נושא ההרצאה:

 מיכאל הוכויזר.               :  מרצה

 כללי:

 .תקיימות בבית הגמלאי ברח' סירקיןההרצאות מ
 .20.00עד  19.30משעה מפגש חברים וכיבוד קל 

 תחילת ההרצאה. – 20.00
 ₪ 20אורח ₪  15חבר צוות  :ההרצאה עלות

 

 טיולים  .1

 .052-4583096או  09-9504865מה לטיולים תיעשה אצל שלמה אביב, טלפון הרש .2

 ימים לפני צאת הטיול. 10רישום חברי הצוות יעשה בעדיפות ראשונה עד  .א

 ההרשמה תהייה בתוקף רק לאחר קבלת התשלום עבור הטיול. .ב

 סדר הישיבה באוטובוס יקבע מראש לאחר תשלום עבור הטיול. .ג

 .ארגון גמלאי צה"ל הרצליה" –צוות אה לפקודת "התשלום יעשה באמצעות המח .ד
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רח' קיבוץ גלויות את ההמחאה יש למסור ידנית, או לשלוח בדאר רגיל לשלמה אביב לכתובת:  .ה 

 .46247הרצליה מיקוד  52/1

תתפי הטיול כנגד תאונות אינן מבטחות את משאו החברות המפעילות את הטיולים,  ארגון צוות .ו

אישית של כל משתתף לבטח את עצמו בגין פגיעות גוף אישיות או אובדן על כן באחריותו ה אישיות.

 רכוש. 

ימים לפני הטיול יוחזר למבטל מלוא התשלום.  10עד   ביטול השתתפות בטיול לאחר ההרשמה: .ז

 ות ששולמו עבור הטיול או הנופשון.לאחר מכן יחויב המבטל בעלוי

 שמח לכל חברי הסניף ואורחיו המטיילים אתנו.חג  –טיול בחודש אפריל לא יתקיים 

 2017מאי   ול חודשטי

 6.5.2017 מועד הטיול: 

 מישור החוף הדרומי בדגש על חקלאות ובטחון  נושא הטיול: 

 שבתאי קו מדריך הטיול: 

 מתחנת אגד הרצליה. 7.00יציאה בשעה  תכנית הטיול: 

 בחניון דבירה.עצמאית : ארוחת בוקר

 הפלדה על יד קיבוץ כרם שלום.ביקור באנדרטת 

 מצגת במושב דקל. -הגדה ימית 

 חממת תותים במושב דקל.

 ביקור באנדרטה בצומת גבולות לזכר מרים שחור וחבריה ז"ל מהפלמ"ח.

 
 במסעדה בקיבוץ מגן ארוחת צהריים: 

 חקלאות ובטחון בקיבוץ מגן באתר שייך נוראן המרשים.

 שימור הנחלים, מצפור אסף סיבוני )תצפית על רצועת עזה(.ביקור בחניון אסף על קרבות אנז"ק, 

 תצפית על מאגר השפד"ן )כיצד השפיע על החקלאות באזור(.

 נסיעה חזרה להרצליה.

 

 עלות הטיול: 

 ₪    120  –חבר צוות 
 ₪.  170   –אורח 

 

 2017טיול חודש  יוני 

 10.6.2017 מועד הטיול: 

 עדה הדרוזיתהגליל בעקבות לוחמים בנושא הטיול:  

 שבתאי קו מדריך הטיול: 
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 מתחנת אגד הרצליה. 7.00יציאה בשעה  תכנית הטיול:  

 בחוצות אלוניםעצמאית   : ארוחת בוקר

 ביקור במצודת חוקוק המרשימה.

 ביקור בתל מוטילה בישוב אלמגור )סיפורו של קרב נשכח על שטחים מפורזים(

 

 במסעדת דגי דפנה ארוחת צהריים: 

(, מערת פער יטורי מפואר –שרידי ארמון רומאי )יהודה )אתר מקודש לדרוזים בצפון(, תל קדש  ביקור בנבי

 הקסומה )בשמורת פער ליד קיבוץ סאסא(.

 נסיעה חזרה להרצליה.

 

 עלות הטיול: 

 ₪   120   –חבר צוות 

 ₪.  170   –אורח 

 

 אוגוסט לא יתקיימו טיולים. –בחודשים יולי 

 

 הפעלת טלפון חכם ושימוש במחשבפתיחת קורסים ללימוד 

 יום א' יפתחו קורסים ללימוד הפעלת טלפון חכם ושימוש במחשב. 26.3.2017בתאריך  .1
 הקורסים מיועדים לחברים מתחילים ומתקדמים בקורסים נפרדים שילמדו במסגרת שונה. .2

 תהיה הפרדה בלימוד החומר בטלפונים החכמים בתכנת אנדרואיד או אייפון. .3

 שעות לימוד לכל קורס. 8פגישות, כל פגישה תערך שעתיים. סה"כ  4ננים ללימוד במשך הקורסים מתוכ .4

 לשמונה שעות לימוד.₪  150עלות השתתפות בקורס הינה  .5

 במבנה של פועלי הבניין. 11הקורסים לטלפונים חכמים יתקיימו במועצת הפועלים ברחוב הבנים  .6

 .6 הקורסים למחשבים יתקיימו בבית הגמלאי רח' סירקין .7

 

 כללי

 הקורסים נערכים בפיקוח של הנהלת הסניף של צוות הרצליה ובהדרכת מורים/מדריכים מקצועיים.
 4541203-052או נייד  9556808-09רישום להשתתפות בקורסים יעשה על ידי נתן גייזר טלפון 

 

 בברכה,

 לימונד ראובן יו"ר סניף צוות הרצליה
 

 צוות הרצליה סניףחברי הנהלת 


