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 :   הלוואות לחברי צוות

 .ברחובות 4גאולה ' מנהל המחוז ברח, לראובן חמו 08-9467062'  ניתן לפנות ישירות בטל
 

 :  תעסוקה והכשרות

 'ברחובות בטל 4גאולה ' ציונה דן במשרדי המחוז ברח' ניתן לפנות ישירות לרכזת התעסוקה גב

 .ולברר איתם פרטים נוספים בכל הקשור למשרות מוצעות או קורסים והכשרות בתחומים רלוונטיים 03-6173545

 טיול לפסטיבל האור בירושלים -ביולי     5   יום רביעי
 

 טיול לחיפה -ביולי   18יום שלישי  
 

 תיק אימוץ סודי ביותר: הרצאה  –ביולי    26יום רביעי   

 הדברים החשובים באמת –זמן פיננסים : הרצאה  - 2017 באוגוסט   9יום רביעי 

 
 הפלישה לנורמנדי: הרצאה  - 2017 באוגוסט  16יום רביעי 

 כיצד ניתן לשמור על שלמות שניהם   -רכוש ומשפחה : הרצאה   – 2017  בספטמבר  6  יום רביעי

 ביטוח בריאות וביטוח סעודי: הרצאה בנושא  – 2017  בספטמבר 27  יום רביעי

 
 מעילות מעולות –הרצאה  – 2017  בספטמבר 27  יום רביעי

 , חברים שלום

 

ל והחופשות של חלק גדול  "תקופת החופש הגדול ועמו הנסיעות לחו, נכנסים לתקופת הקיץ החמהאנו 

בתקופה זו בחרנו להמעיט בפעילות בשטח ולהתרכז בעיקר בפעילות של  . מהחברים שעדיין עובדים

 .אני מאחל לכולנו חופש מהנה ובילוי נעים במהלך חודשי הקיץ הללו. הרצאות אותן אנו נקיים בפארק המים



 (.שאטו דה פליין)המצודה הצלבנית  

 .סיור אחר הצהריים וערב:  בעקבות עולי הרגל מיפו לירושלים           
 

 מושלה התקיף של יפו  ( אבו נבוט)שאמי -שם נראה את הסביל שבנה אגא אלאבו כביר יציאה מיבנה   – 11:00

 (.  שאטו דה פליין)לראות את שרידי המצודה הצלבנית  " אזור" -:נמשיך ל

 טיול לפסטיבל האור בירושלים - 2017ביולי    5   יום רביעי 

 שאמי-אבו כביר אגא א

 .השבעה בצומת היטב המשומרת התורכית המשטרה בתחנת נבקר

 .ברמלה בשוק עצמית צהריים ארוחת

המשקיפה על  " גבירתנו של ארון הברית"נמשיך לאבו גוש ונעלה לכנסיית 

.  כנסיה שהייתה תחנה חשובה במסעם של עולי הרגל לירושלים, הכפר
, נמשיך לירושלים.תחנת המנוחה של עולי הרגלבית ילין נבקר ב –במוצא 

כ נאכל "תחנת המשטרה התורכית ואחליד שוק מחנה יהודה נראה את 

עם שקיעת החמה נצא לסיור רגלי לאורך אתרי  .ארוחת ערב עצמאית במקום 

 .  המרשימים ברובע היהודי" פסטיבל האור"

יש להצטייד במים כיסוי ראש ונעלי הליכה                                                       

  .23:00הגעה משוערת  ליבנה   22:00סיום משוער בשעה 

 
 
 

 .תחנת המשטרה התורכית  בצומת השבעה

 טיול לחיפה - 2017ביולי   18   יום שלישי

  חוף מרכזית בתחנה ולהתרעננות בוקר לארוחת עצירה 08:00 בשעה מיבנה יציאה

  מריס סטלה הכרמליתים ממנזר - הטבע בחיק וקליל קצר מסלול בהמשך .הכרמל

  והלא המופלא סיפורה את ונספר העתיקה חיפה של מקומה לכיוון נצפה .אליהו למערת

  מפני שהסתתר הנביא אליהו של בסיפורו נמשיך .הים חוף על קטנה עיירה של מוכר

  סיור ,חיפה על והתצפית הסיור את נמשיך .בכרמל קטנה במערה אחאב המלך

  בטכניון נבקר .לחומות שמחוץ העברית השכונה של סיפורה -הכרמל הדר בשכונת

  .המפואר הגדול הכנסת ובבית המוזנח נורדאו ברחוב ,הפסטורלי ירושלים ברחוב ,הישן

  הדר של סיפורה את נכיר .פניה את ששינתה מפוארת שכונה של סיפורה את נשמע

   .בשכונה שנושבת החדשה והרוח המשימתיות הקהילות מול אל הכאובה ההזנחה-כיום

 ,תיאודור במלון צהריים ארוחת

סיור בעיר התחתית בעקבות סיפורה היהודי של חיפה  . ביקור במוזיאון הרכבת

סיום במושבה הגרמנית וגני הבהאים . בתי כנסת עתיקים וסיפורים לא מוכרים, קהילות
 .22:00הגעה משוערת ליבנה  – 20:00סיום משוער בשעה . המוארים

. 

 ממנזר הכרמליתים

 סטלה מריס

 של בצילו היוולדה מיום גדלה אשר פרידמן רוני של והמרתק האישי חייה סיפור

  אותו ומעבירה הקהל את הכובשת מרגשת הרצאה .וגדול אפל משפחתי סוד

  ניתן מהם ולקחים נפש תעצומות הכולל מרתק אישי סיפור .לדמעות צחוק בין

  חוץ יודעים שכולם סוד ,"מדובר סוד" של והגופנית הנפשית ההשפעה על ללמוד
   בעצמו הסוד ממושא
  .חיפה מאוניברסיטת והיסטוריה בספרות  BA אקדמאית פרידמן רוני – המרצה

 בפארק המים 20:30בשעה  -ביולי  26יום רביעי  

 .תיק אימוץ סודי ביותר –הרצאה 

 פסטיבל האור"אתר 

http://www.mapa.co.il/%D7%9E%D7%A4%D7%94/%D7%90%D7%98%D7%A8%D7%A7%D7%A6%D7%99%D7%95%D7%AA/6396
http://www.google.co.il/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwigxcimsqfUAhWE1hQKHUWpA-IQjRwIBw&url=http://www.aboutisrael.co.il/heb/tourism.php?actions=details&tourism_id=666&top_id=295&s_cities=352&psig=AFQjCNFTGJKIEc-hRPYNYy7_hJIDQxwm2w&ust=1496775615829599


 סקירת על עולם הפיננסים של הגמלאי
  כרמי אור –המרצה 

   חופי דרך לצרפת הברית בעלות פלשו 1944 ביוני – לנורמנדי הפלישה
  תרם ,רבים בקורבנות שעלה זה מהלך .מנש לה תעלת גדות שעל נורמנדי

 .במלחמה הברית בעלות לניצחון דבר של ובסופו הגרמנים להתמוטטות
   קבועה רדיו תכנית בעל .רדיו ואיש סופר נוי יצחק  - המרצה 
 .ישראל קול של 'ב ברשת בבוקר שבת בכל המשודרת "עולמית שבת" 

 בפארק המים 20:30בשעה  -באוגוסט  9יום רביעי  

 זמן פיננסים –הרצאה 

 בפארק המים 20:30בשעה  -באוגוסט  16יום רביעי  

 הפלישה לנורמנדי –הרצאה 

   שניהם שלמות על לשמור ניתן הכיצד - ומשפחה רכוש
   .אילן בר אוניברסיטת - במשפטים בוגר  BA  הויכהויזר מיכאל ד"עו – המרצה 

  עריכת ,גירושין ,עיזבונות וניהול מורכבות צוואות עריכת - משפחה בדיני התמחות עם

  .הרבניים הדין ובתי המשפט בבתי ייצוג לרבות ,אפוטרופסות תיקי ממון הסכמי

  רואה אני ,זו עולם השקפת מתוך .נפשות בדיני כעיסוק שקול משפחה בדיני העיסוק

  ובריא שלם ,מבטחים לחוף להביאו ועלי "הסערה עין"ב הנמצא כאדם ,הלקוח את

  בלתי חלק הנה ,הלקוח של הנפשית טובתו ראיית .המשפטי  "שאחרי יום"ל ,בנפשו
 .המשפט בבית התיק של לניהולו האסטרטגיה מגיבוש נפרד

 בפארק המים 20:30בשעה  - 2017בספטמבר  6יום רביעי  

 רכוש ומשפחה   –הרצאה 

 בפארק המים 20:30בשעה  - 2017בספטמבר  27יום רביעי  

 מעילות מעולות –הרצאה 

 הגדולות המעילות שמאחורי המעניינים הסיפורים מעולות מעילות
  של רחב במגוון עוסק .עסקים במנהל שני תואר בעל כלכלן  גולניק ליאור – המרצה

 נחשף ,רבות חברות של ותחזיות חות"דו כבודק תפקידו במסגרת .כלכליים תחומים

  פרטים וגילה לעומק הנושא את חקר האחרונות ובשנים המעילות לתחום ליאור
 .ובעולם בארץ שהיו המפורסמות המעילות על ומיוחדים מעניינים

  המעילות שמאחורי המעניינים הסיפורים  את הקהל בפני ליאור חושף בהרצאה 
  ,השונות המעילה שיטות ,הסכומים על ,היתר בין ,ומספר  הגדולות הכספיות

 הנוכלים שטומנים בפח ליפול לא כיצד וכמובן המועלים בגורל עלה מה
 .המתוחכמים

 בפארק המים 19:00בשעה  - 2017בספטמבר  27יום רביעי  

 ביטוח בריאות וביטוח סעודי: הרצאה בנושא 



  (בנין מרכז הספורט) 27ברחוב האלון , נא להפקיד בתיבת הדואר בכניסה למשרד הסניף

 לחיפה  2017ביולי  18סיור ביום שלישי  : ספח הרשמה 
 

 .₪ 170  לאורח  ₪  90לחבר צוות  : עלויות

 ..........  כמות משתתפים.   ל"מבקש להצטרף לסיור הנ..........................................................שם פרטי ומשפחה

:............................................................................  נייד      :...................................................טלפון בבית

 (ל באופן קבוע"דוא" צוות"אם אתם מקבלים מ, אין צורך לציין.............................................................)ל"דוא

 יבנה" צוות" –ק לפקודת 'הצ .............................מועד פירעון ............על סך......................' ק מס'ב צ"רצ

 .................       ................................................................................................................................הערות

  (בנין מרכז הספורט) 27ברחוב האלון , נא  להפקיד בתיבת הדואר בכניסה למשרד הסניף

 פסטיבל האור  ירושלים – 2017ביולי  5יום רביעי סיור ב: ספח הרשמה
 

 .₪  160מחיר לאורח   . ₪    80מחיר חבר   

 .........כמות משתתפים. ל"מבקש להצטרף לטיול הנ........................................................... שם פרטי ומשפחה

:............................................................................  נייד      :...................................................טלפון בבית

 (ל באופן קבוע"דוא" צוות"אם אתם מקבלים מ, אין צורך לציין.............................................................)ל"דוא

 יבנה" צוות" –ק לפקודת 'הצ .............................מועד פירעון ............על סך......................' ק מס'ב צ"רצ

 .................       ................................................................................................................................הערות


