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 2019 אוגוסט

  לחברי סניף

 "צוות" הרצליה

   המשפחה. בניו
   

 (9201 דצמבר – יולי) 3חוזר מס' הנדון: 
 

 למענך ולמען משפחותיכם. ,הנהלת הסניף כאן בשבילך
 
 אוגוסט הנהלת הסניף יצאה לחופשה מתוכננת מראש. –חודשים  יולי ב
 

  ם עיקריים:עם שני אירועי 2019פעילות הסניף תתחיל בחודש ספטמבר 

 
 בספטמבר. 4 -כנס מחוזי של סניפי מחוז השרון בבית חיל האוויר בהרצליה ב.1
 
 אוקטובר  22. הפעילות תתחיל בתאריך 2020פעילות לקראת הבחירות בצוות בפברואר .2
 

 .פירוט ולוח זמנים יפורט בניפרד. 24.3.20ותסתיים בתאריך  2019
 

 וני, או חברים שהודיעו שמבקשים לקבל הודעות בדואר רגיל, לחברים שהודיעו שאין להם דואר אלקטר
 

 החוזר יופץ לביתם בדואר רגיל.
 
 

 כללי:

  2019 דצמבר -ספטמבר הרצאות בחודשים

 .הרצליה 1תתקיימנה בבית ספר תיכון דור רח' רביבים ההרצאות 
 

 .20.00עד  19.30מפגש חברים וכיבוד קל משעה : תחילת ההרצאה
 

 ₪ 20 הרצאה:בעלות השתתפות 
 

 2019 ספטמברחודש  

 1.9.2019   מועד ההרצאה: 

 מבצע תקיפת חיל האוויר המצרי. –"תוכנית מוקד"   נושא ההרצאה:

 תא"ל סברון רפי : מרצה

 

 2019 אוקטוברחודש 
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 6.10.2019 מועד ההרצאה: 

 סיור מוסיקלי במוזאונים בפריז.נושא ההרצאה:  

 אביב אמית:   מרצה

 

 2019 חודש  נובמבר

 3.11.2019   מועד ההרצאה: 

 סין הקיסרות שחוזרת להיות מעצמהנושא ההרצאה:  

 טל רשף : מרצה

 

 2019חודש  דצמבר 

 8.12.2019   מועד ההרצאה: 

 סיפורם של טייסים ניצולי שואה –מתקומה לשחקים נושא ההרצאה:  

 חרסית ישעיהו: מרצה

 

 2019 דצמבר -ספטמברטיולים לחודשים 

 .052-4583096או  09-9504865יולים תעשה אצל שלמה אביב, טלפון הרשמה לט

 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". –ודת "צוות התשלום יעשה באמצעות המחאה לפק .ד

אר רגיל לשלמה אביב לכתובת: רח' קיבוץ גלויות ואת ההמחאה יש למסור ידנית, או לשלוח בד .ה

 .4620513הרצליה מיקוד  52/1

אינן מבטחות את משתתפי הטיול כנגד תאונות ארגון צוות או החברות המפעילות את הטיולים,  .ו

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

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

 לאחר מכן יחוייב המבטל בעלויות ששולמו עבור הטיול או הנופשון. 

 

 2019טיול חודש ספטמבר 

 7.9.2019 מועד הטיול:

 מתחנת אגד הישנה הרצליה ברחוב גן גוריון. 7.00אה בשעה יצי

 צפון הנגב הירוק  נושא הטיול: 

 ארוחה עצמיתארוחת בוקר: 

הסיור יתמקד בצפון הנגב ויעסוק בהתיישבות היהודית והתיישבות בפזורה הבדואית  תכנית הטיול: 

רכת החדשה בדרום הר בישובי קבע. נפתח את הבוקר בחבל לכיש המתחדש, ניסע לאורך גדר המע

 חברון ונדבר על ההתיישבות החדשה בחבל לכיש ע"י מפוני גוש קטיף.

ת על בקעת ערד וההתיישבות בדרום הר חברון, נכיר את הכרמים ינטפס להר עמשא וליער יתיר לתצפ

 והחקלאות בגב ההר.

 במסעדה בערד ארוחת צהריים:

 שפחתיות הבדואית והמעמדות בין השבטים.הדרג'את שם נכיר את המורכבות במ טאחה"צ ניסע לשב

 אלישע שרעבי. מדריך הטיול: 

  עלות הטיול: 

 ₪  150 –חבר צוות 
  ₪ 200 –אורח       

 

 החגים.לא יתקיים, ישנם  2019טיול חודש אוקטובר 

 2019 נובמברטיול חודש 

 9.11.2019 מועד הטיול: 

 מתחנת אגד הישנה הרצליה ברחוב גן גוריון. 7.00יציאה בשעה 

 טיול לעמקים והגליל התחתון.ושא הטיול:  נ

 עצמית.ארוחה  –באם הדרך  ארוחת בוקר: 

ביקור בסליק מיוחד ומרתק בקבוץ עין השופט )נבנה בתקופת המנדט על ידי חברי קיבוץ  תכנית הטיול:
(, אנדרטת הקבוצים המרשימה )הצופה לעבר שדות י בתש"חבראשות שמעון אבידן שהיה מח"ט גבעת
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עמק יזרעאל, כולל סיפורו של קבר "בדד" המוקדש לטייס שלום רקיר שנהרג בטיסה הרפתקנית 
וסיפורו מופיע בספרו של מאיר שלו "פונטנלה"(, נסיעה למצפור הררית )תצפית מרהיבה לבקעת עמק 

 נטופה וסיפור הקמת המצפים בגליל(.

 עראבה.בכפר  צהריים:  רוחתא

לאחר ארוחת צהריים נבקר בתל יודפת )סיפורו של יוסף בן מתתיהו מפקד הגליל וסופר החורבן 
 שהסגיר עצמו לרומאים: גיבור או בוגד?(, ביקור בגלריה ביודפת )באם יוותר זמן(.

  עלות הטיול: 

 ₪  150 –חבר צוות 
  ₪ 200 –אורח       

 
 שבתאי קו  מדריך הטיול: 

 

 

 2019טיול חודש דצמבר 

 14.12.2019 מועד הטיול: 

 מתחנת אגד הישנה הרצליה ברחוב גן גוריון. 7.00יציאה בשעה 

 שביל הבשורה.ושא הטיול: נ

 באחת התחנות בדרך )שירות עצמי( ארוחת בוקר: 

תר הסיור יערך בסמוך לחגיגות המולד של העולם הנוצרי באחד המקומות החשובים ביו תכנית הטיול:
 נצרת. –לעולם הנוצרי 

נפתח את הסיור בהר הקפיצה ונערוך תצפית לעבר בקעת המורה, תינתן סקירה היסטורית על פועלו  
של ישו במקום וחשיבות האתר לעולם הנוצרי. נכיר את שביל הבשורה, משם ניסע לנצרת ונבקר באחד 

ו של ישו, את הבשורה מהמלאך כנסיית הבשורה. כאן קיבלה מרים, אימ -לנוצרים  החשובים האתרים
 גבריאל על לידתו של בנה המשיח. בתום הביקור בכנסייה נמשיך לשוק הססגוני בנצרת ונבקר במעיין.

 בנצרת. רוחת צהריים: א

כפר כנא בכנסיית ל ונמשיך לאחר ארוחת הצהריים, נעלה לתצפית על כל העיר בכנסיה הסלזיאנית
 ראת חג המולד ובשוק המקומי.החתונה ונטייל ברחובות הססגוניים לק

  עלות הטיול: 

 ₪  150 –חבר צוות 
  ₪ 200 –אורח       

 
 שרעבי אלישע  מדריך הטיול: 
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 תזכורת                            

 
 סניף הרצליה מזמינה אתכם להשתתף בערב הוקרה והענקת תעודות לחברי הסניף  הנהלת צוות 

 
 .80-90שהגיעו לגילאי 

 
 .19:00בשעה  הרצליה 1בבית ספר תיכון דור רח' רביבים : ע יתקייםהאירו

 
 19:30עד  19:00התכנסות וכיבוד משעה  בתכנית:

 
 .20:00עד  19:30שעה מברכות וחלוקת תעודות הוקרה              

 
 יעל קפיטולניק. –סטנדאפיסטית  –תוכנית אומנותית  20:00בשעה               
 
 

 צוות סניף הרצליה יכבדו את חברינו הותיקים וישתתפו בערב הוקרה ברוב מיוחד אני מצפה שחברי 
 

 וברוח נאותה ושמחה למען חברינו הותיקים.
 

 בברכת המשך שנה רגועה, שלווה, בריאות טובה ועשייה פורייה.  
 

 בברכה,

 לימונד ראובן 
 יו"ר סניף צוות הרצליה

 
 


