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פעילות טיולים והרצאות

.  2019להלן פרוט הפעילות של הסניף בחודשים אוקטובר נובמבר דצמבר 

,  מופעים ונופש, הפעילות תתמקד בהרצאות טיולים

ממשיכים בפעילות המוצלחת של הסמינרים החודשיים בשיתוף העמותה 
מורשת וביטחון ישראללהיסטוריה צבאית

תעסוקה

לפרטים בכל הקשור למשרות המוצעות או קורסים והכשרות בתחומים רלוונטיים

ציונה דן במשרדי המחוז  ' ניתן לפנות ישירות לרכזת התעסוקה גב

.03-6173545'  ברחובות בטל4גאולה ' ברח

חברים יקרים

2019דצמבר –ריכוז הפעילות בחודשים אוקטובר 

באוקטובר הרצאה2יום רביעי    

באוקטובר הרצאה23יום רביעי    

אוקטובר סמינר להסטוריה צבאית24יום חמישי 

באוקטובר הצגה שלמה המלך ושלמי הסנדלר29יום שלישי   

בנובמבר  נשף שנתי3יום ראשון   

בנובמבר  הרצאה13יום רביעי   

בנובמבר סמינר להסטוריה צבאית14יום חמישי  

בנובמבר הצגה סוסים על כביש גהה18יום שני      

בנובמבר  הרצאה27יום רביעי   

דצמבר יום כיף ים המלח4יום רביעי    

בדצמבר  טיול לעמק יזרעאל7יום שבת     

בדצמבר  הרצאה11יום רביעי   

בדצמבר סמינר להסטוריה צבאית19יום חמישי 

בדצמבר  הרצאה25יום רביעי   

המוקד של הרבעון יהיה הנשף  . ף"שנת תש, אנו בפתחו של הרבעון הרביעי ופותחים ביחד עמו שנה עברית חדשה

.  ואני מזמין  את כולכם ליטול בו חלק  ולהשתתף באירוע מכובד זה3.11.19השנתי  שיתקיים באולמי עדיה ביום  

אני מברך  , בשמי ובשם הנהלת הסניף. נבחן אפשרות להוסיף עוד טיול או שניים, ב"בנוסף לתוכנית הפעילות המצ

.  תחל שנה וברכותיה, תכלה שנה וקללותיה, אתכם ואת משפחותיכם בברכת שנה טובה



הרצאה באולם פארק המים20:30בשעה -באוקטובר 2יום רביעי

הרצאה באולם פארק המים20:30בשעה באוקטובר 23יום רביעי 

מסמכינחשפיםפתוחתיקכהןאלי'ששמובספרפתוחתיק–כהןאלי–הנושא

מודיעיןסוכנויותשלוששלמעורבותןעלומעידיםנראושטרםCIA-השלמודיעין

אחמדהסוריהמודיעיןראששלובהןחדשותעדויותנחשפות.הריגולבפרשתנוספות

שבעטייןובסיבותלכידתובנסיבותהנוגעות(לדירהשפרץמודיעיןקציןושלסווידאני

טפרנחמןנעם–המרצה.בדמשקשלנואישהנראהככלנלכד

מאורגן על ידי פארק המיםחשיבה יצירתית–הנושא 

באוקטובר הצגה שלמה המלך ושלמי הסנדלר29יום רביעי   

אוקטובר  סמינר להיסטוריה צבאית בשעה  24יום חמישי 

בפארק המים יבנה10:00

הנשף השנתי יתקיים ביום ראשון   

3.11 .2019

ביבנה" עדיה"באולמי 
₪  180מחיר לאורח .  240₪לזוג   ₪ 120מחיר לחבר בודד 

בתוכנית הערב

התכנסות ומפגש חברים מילות ברכה והענקת תעודות  19:00

לחברים שהגיעו לגבורות  בליווי מוזיקלי

ארוחת ערב בהגשה סביבי שולחנות

הופעת האחים אסנר

קפה ומאפה בסיום הנשף

ניתן להפקיד ספחי הרשמה בצרוף המחאה  לתיבת הדואר במשרד הסניף

.  או לתיבה במשרד השומר בפארק המים

 18:30-20:30בין השעות  'ה 'ג 'א-:בימים 2019אוקטובר 25החל מתאריך 
27רחוב האלון -ניתן לקבל כרטיסים במשרד הסניף במרכז הספורט 

גן-רמת"  אולם אהוד מנור"המחזה יתקיים בבית צבי  
קפה ומאפה, כולל הסעה₪ 150לאורח  .  75₪המחיר לחבר צוות  

18:45יציאה מפארק המים בשעה 



איטליהתרבות–הנושא

אוכל,חייםדרך,לבוש,מוזיקהשלעשירתרבותיעולםהיאאיטליה

העולםלכלתרבותיאייקוןשמהווהמדינה.הרבהועודשירה,יין

אותההמלוויםוהשלטונייםהכלכלייםבקשייםהיאכאשרגם,המערבי

.תמידכמעט

הרומיתהאימפריהמתוך,השניםלאורךאיטליההתהוותהכיצד

?האיכריםומשדותהאפיפיורמחצר,הבינייםוימי

לעסקיםויועץסדנאותמעביר,מרצהרשףטל–המרצה

חי.שווקיםמולעסקיםבנושארלוונטיידעבעל.העולםבארצות

ותולדותהרעיונותאתחקר,הלטיניתואמריקהבאירופהשניםבמשך

שנה12במשךניהל,בפריזוהסורבוןא"תאוניברסיטתבמסגרתהעולם

ישראליותטכנולוגיהבחברותהעולםשוקימולפעילויות

הרצאה באולם פארק המים20:00בשעה בנובמבר 27יום רביעי  

בעולם          ,ההרצאה עוסקת באתגרים שלנו האזרחים ?הבוטמי -הנושא

לייצר  , שבו  הטכנולוגיות החדשות מאפשרת לגורמים בעלי אינטרס

!לבצע מניפולציה על האופן בו אנו חושבים, פשעים מסוג חדש

בספרות והיסטוריה מאוניברסיטת  BAאקדמאיתרוני פרידמן–המרצה 

מרכז מיטיב המרכז הבינתחומי  " פסיכולוגיה חיובית"לימודיי . חיפה

לשיווק מיתוג ונוכחות עסקית במדיה החברתיתמרצה. הרצליה

הרצאה באולם פארק המים20:00בשעה בנובמבר 13יום רביעי 

נובמבר הצגה סוסים על כביש גהה18יום שני  

110₪לאורח  .   55₪המחיר לחבר צוות  

קפה ומאפה באולם , המחיר כולל  הסעה מפארק המים

המופע

18:45יציאה מפארק המים בשעה  

גן-המחזה יתקיים בבית צבי רמת

10:00בנובמבר  סמינר להיסטוריה צבאית בשעה 14יום חמישי

בפארק המים יבנה



הרצאה באולם פארק המים20:00בשעה -בדצמבר  25יום רביעי

שחיתות ורשלנות רפואיתמאחורי הקלעים של פרשות–הנושא 

חתן פרס  . עיתונאי ישראלי המתמחה בתחום הבריאותרזניקרן –המרצה 

"ישראל  היום"-בכתב בכיר ופרשן בריאות. סוקולוב לעיתונות כתובה

,  להיטיו/על הרקע לכתיבת שיריו, מספר במופע, בהומור ייחודי, עמוס אטינגר

על מסעותיו  , "חיים שכאלה"את הסיפורים מאחורי הפקת תוכנית הטלוויזיה 

.והיותו כתב רדיו במלחמות ישראלבעולם 

ברדיומראיין ומגיש, תסריטאי, פזמונאי,משוררעמוס אטינגר –המרצה 

חיים שכאלה"הוא נודע בעיקר בזכות תוכנית הטלוויזיה .ובטלוויזיה

הרצאה באולם פארק המים20:00בשעה -בדצמבר  11יום רביעי

במלון לאונרדודצמבר יום כיף ים המלח4יום רביעי  

בדצמבר טיול בין תבור לגלבוע   7יום שבת 

סמינר להיסטוריה צבאית  10:00בדצמבר  בשעה 19יום חמישי

בפארק המים יבנה

למרגלותלחניוןישירותמשם.ויתקיןכפרבעצמאיתבוקרהפסקת.מיבנהיציאה–07:00

נסיעהכ"אח.היקפיתותצפיתבכנסיהלסיורהתבורלפסגתבמיניבוסיםנעלה.תבורהר

צבאיםרמתלכיווןהנוףדרךלאורךנסיעה.מולדתמושבלידיששכררמתנוףדרךלתחילת
ארוחת.השיטהביתקיבוץחברעםמפתיעמפגשכולל–בדרךוהסבריםלתצפיתועצירות

בו–אלפאביתלאומיגןבסיור–הארוחהאחרי.חרודעיןצומתבמזרחיתבמסעדהצהרים

הירדןנהרעלשהוקםחדשבגשרנסיים.מרהיבהפסיפסרצפתעםמפוארכנסתביתשרידי

בקעתלאורךחזרהנסיעה.ירדני-ישראלימשותףפיתוחמפרויקטכחלקצביטירתבסביבות

שעהעדסיום.הביתהשומרוןחוצהכבישבמשם.הבקעהבמפגששירותיםועצירתהירדן
230₪לאורח130₪לחברמחיר.19:00

ארוחת צוהריים במלון14:30עד 13:30.      יציאה מיבנה הגעה למלון לארוחת בוקר  07:15

170₪מחיר לאורח ₪ 135נסיעה חזרה ליבנה                                     מחיר לחבר 16:00

רמת צבאים הר תבורגן לאומי בית אלפא ב



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

או בתיבה המוצבת בעמדת המאבטח בפארק המים  

'אוק29ספח הרשמה הצגה שלמה המלך ושלמי הסנדלר 
₪ 150לאורח   ₪         75מחיר לחבר    

..........  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

............................................................המחיר כולל הסעה קפה ומאפה......................הערות

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

או בתיבה הנמצאת אצל השומר בכניסה לפארק המים

סניף יבנה  " צוות"ספח הרשמה להשתתפות בנשף השנתי של 

יבנה  "  עדיה "שיתקיים באולמי 2019נובמבר 3בתאריך 

.180₪לאורח בודד . 240₪כרטיסים לחבר  זוג ₪  120בודדכרטיס לחבר : עלויות

.  מבקש להשתתף בנשף ................................................................................................ שם פרטי ומשפחה

:..............................................................................נייד................אורחים...............חברים : כמות משתתפים

לא יתקבל תשלום אחר. ק בלבד'התשלום בצ

יבנה" צוות"–ק לפקודת 'הצ. 3.11.2019..מועד פירעון ................על סך..............................' ק מס'ב צ"רצ

אני מבקש לשבת  

........................................................................................................................................................ליד

...............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

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

או בתיבה המוצבת בעמדת המאבטח בפארק המים  

'נוב18גהה  סוסים על כביש הצגה..הרשמהספח 
₪  110לאורח       ₪      55מחיר לחבר     

..........  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

.................................................................................המחיר כולל הסעה קפה ומאפה...............הערות



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

או בתיבה המוצבת בעמדת המאבטח בפארק המים  

דצמבר7ספח הרשמה טיול בין תבור לגלבוע   יום שבת 
₪ 230לאורח  ₪         130מחיר לחבר 

..........  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

או בתיבה המוצבת בעמדת המאבטח בפארק המים  

'דצמ4לאונרדו ספח הרשמה יום כיף בים המלח מלון 
₪ 170לאורח        ₪         135מחיר לחבר      

..........  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

..........................................................המחיר כולל ארוחת בוקר וצוהריים במלון......................הערות


