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 2017 אוגוסט

  לחברי הסניף

 "צוות" הרצליה

            חברי "צוות" 

     ובני משפחותיהם

 (2017  דצמבר – ספטמבר) 3חוזר מס' הנדון: 

 
 .2017דצמבר  –ה לחודשים ספטמבר בחוזר זה שנשלח אליכם, מפורטות פעילויות סניף הרצלי

 
דיעו שמבקשים לקבל הודעות בדואר רגיל, לחברים שהודיעו שאין להם דואר אלקטרוני, או חברים שהו

 החוזר יופץ לביתם בדואר רגיל.

 
 2017 דצמבר – ספטמבר הרצאות בחודשים

 כללי:

 ההרצאות מתקיימות בבית הגמלאי ברח' סירקין.
 .20.00עד  19.30מפגש חברים וכיבוד קל משעה 

 תחילת ההרצאה. – 20.00

 
 ₪ 20אורח ₪  15חבר צוות  ההרצאה: עלות

 
  2017  ספטמבר  שחוד

 3.9.2017  : מועד ההרצאה

הגרון ”סוכן או סוכן כפול, סיפורו של ה אשראף מרואן המרגל המצרי –פרשיות ריגול   נושא ההרצאה:

 העמוק" של המוסד בקהיר והאירועים המרתקים סביבו.

 םמשה כץ, סא"ל במיל', בוגר אוניברסיטת בר אילן והאוניברסיטה העברית ירושלי :  מרצה

  2017חודש  אוקטובר    

 1.10.2017  : מועד ההרצאה

 הרצליה. 6בית הגמלאי רח' סירקין   מקום ההרצאה:

המרצה יסביר על ההבדלים בין האונה הימנית והשמאלית והזיכרון  -"נפלאות המוח"     נושא ההרצאה:

מהו תת מודע וכיצד ניתן  אחסון  על מעבר בין מציאות לדמיון, מה קורה במהלך השינה והחלומות, –שלנו 

 לרתום אותו לטובתנו.

בטכניקה המשלבת נוירולוגיה, בלשנות ומדעי , הינו סופר, מרצה ומאמן אישי עוזי טלד"ר :  מרצה

 ההתנהגות.
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  2017חודש  נובמבר    

 5.11.2017  : מועד ההרצאה

יותר בכדור הארץ. מקום ביבשת החמישית והמקום הקר ב החיים על הקצה –אנטרקטיקה   נושא ההרצאה:

 ייחודי וידועה בעיקר בגלל עולם החי כמו פינגווינים, לווייתנים וכו'.

 , צלם גיאוגרפי ומוביל משלחות בעולם, ממקימי העמותה הישראלית לאנטרקטיקה.עידן צרני:   מרצה

  2017חודש  דצמבר   

  3.12.2017 : מועד ההרצאה

. ההרצאה מתייחסת לתנועת מיליוני בני ופה ועל אירופה בכללעל מהגרים מוסלמים באיר נושא ההרצאה:

 אדם, חלקם פליטים וחלקם מהגרי עבודה. כמה מוסלמים יש באירופה וכיצד מתייחסים אליהם.

 , בעל תואר ראשון במשפטים, תואר ראשון במינהל עסקים ותואר שני בהיסטוריה.אייל אופנבך:   מרצה

 

 טיולים 

 .052-4583096או  09-9504865צל שלמה אביב, טלפון הרשמה לטיולים תיעשה א .1

 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 התשלום יעשה באמצעות המחאה לפקודת " .ד

רח' קיבוץ גלויות את ההמחאה יש למסור ידנית, או לשלוח בדאר רגיל לשלמה אביב לכתובת:  .ה

 .4620513הרצליה מיקוד  52/1

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

ף לבטח את עצמו בגין פגיעות גוף אישיות או אובדן על כן באחריותו האישית של כל משתת אישיות.

 רכוש. 

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

 .ות ששולמו עבור הטיול או הנופשוןלאחר מכן יחויב המבטל בעלוי

 2017 ספטמבר ול חודשטי

 2.9.2017 מועד הטיול: 

 י השרוןקיסמ  נושא הטיול: 

 קו  שבתאי מדריך הטיול: 
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 מתחנת אגד הרצליה. 07.00יציאה בשעה  תכנית הטיול: 

 עצמית בסניף ארומה בכוכב יאיר.: ארוחת בוקר

לאחר ההפסקה נסע למיצפור מרשים לזכר הדר גולדין שנפל במלחמת צוק איתן. נבקר באתר קבר שייח 
ני עתיק(. גן לאומי קקון הכולל מבצר צלבני על דרך הים מושראף )אתר ארכיאולוגי מעניין הכולל ישוב שומרו

 למרגלות השומרון המערבי.
 

 במסעדת עירון. ארוחת צהריים: 

לאחר מכן נבקר במוזיאון ראלי המפואר בקיסריה )מוזיאון לאומנות לטינו אמריקאית ובאגף לזכר חכמי ספרד 

 לדורותיהם.

 
 נסיעה חזרה להרצליה.

 עלות הטיול: 

 ₪  120 –חבר צוות 
 ₪. 180  –אורח 

 
אחר  052-4583096 אביבאצל שלמה  17.8.2017לטיול זה ההרשמה עד  הערה: 

-052או אצל סגל יעקב טל'  050-7550086מועד זה אצל חיים אביב טל' 
8424030. 

 

 2017  אוקטובר טיול חודש

 

 21.10.17 מועד הטיול: 

 .18 -ר שליט הגליל במאה הבעקבות מפעלי הבניה של דהר אל עומ נושא הטיול:  

 קו שבתאי  מדריך הטיול: 

 מתחנת אגד הרצליה. 7.00יציאה בשעה  תכנית הטיול: 

 עצמית בצומת מגידו.: ארוחת בוקר

ביקור באל בורג' )המבצר( נסע לבית הסאריה וחומות טבריה, נבקר בארמון ומסגד בכפר דיר חאנא. 

 בשפרעם.

 
 במסעדה בערבהארוחת צהריים: 

 צהרים נבקר בחומת העיר עכו ובמוזיאון חומת עכו.אחר ה

 נסיעה חזרה להרצליה.

 עלות הטיול: 
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 ₪ 130 –חבר צוות 

 ₪.  190 –אורח 
 באחוזת אוהלו – 2017  נובמבר חודשה נופשון

   11.1725-23.הנופשון: מועד 

 נחמה שופר  –בהדרכת 

 מתחנת אגד הרצליה. 12.00ציאה בשעה  י תכנית הטיול: 

 "הלילה האדמה תרעד..." – 23.11.17ישי יום חמ

 רכבת העמק )נסיעה ברכבת החדשה מכפר יהושע לבית שאן( - 14.28-15.01

כתובת רחוב, הכתובת מתל "רחוב" כתובת פסיפס שנבנתה ברצפת אולם של בית הכנסת  – 15.45-16.30
שורות, לדעת חוקר ארץ  29 -, שערוכים בב"תל רחוב" בה מופיעה כתובת הלכתית ארוכה ברצפת הפסיפס

 החשוב ביותר מזה שנים. הממצאישראל צבי אילן, רואים בה את 

 ”כשרה, איכותית ומפנקת "על האש –ארוחת ערב  – 17.00-18.30

חוויה רב חושית המשלבת הליכה בין רחובות העיר העתיקה, תוך צפייה  –שאן לילות  – 19.00-20.30
ים הכוללים צלילים וקולות, המתארת בחוויה כוללת אחת גדולה את במיצגים אורקוליים, חזיונות וירטואלי

 .749וחרבה אותה בשנת  השהייתהנעשה בעיר בין שאן הישנה רגע לפני רעידת האדמה 

 אחוזת לחוף הכנרת.בצ'ק אין  – 21.30

  על מסורות וחלומות - 24.11.17יום שישי 

 .קבר הרמב"ם – 11.00-11.45

 .העתיק בארבל בית הכנסת – 12.15-13.15

 זמן חופשי לארוחת צהריים. – 13.45-14.45

 סיור בחווה להפקת הדבש והמשי, ביקור במכון לרדיית דבש.  - 15.15-17.30

 ארוחת ערב באוהלו – 18.00-19.00

 י, נשיר משירי ארץ ישראל מלווה שירונים, בינגו ופרסים.מפגש חברת – 21.00-22.00

 חלוםהעמק הוא  – 25.11.17יום שבת 

 צ'ק אאוט מאחוזת אוהלולאחר ארוחת בוקר  09.00

 עמק המעיינות ברכבי שטח "ירוקים" נסע בעמק בין הגלבוע לגלעד בארץ התנ"ך. – 10.30-12.00

 .סיור חקלאי במדגה גבול הירדן – 12.30-14.00

 זמן חופשי לארוחת צהריים. – 14.30-15.30
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ה  כולל טעימות דבש טחינה ושמן זית, תבלינים וצמחי הרצא משתלת יגור, סיור מודרך – 16.00-17.15

 מרפא, עדי פרי והדר צמחי ארץ ישראל, פרחי העונה, שי לכל משתתף.

 :עלות

 ₪ 1,000 -לאיש צוות 

 ₪  1,275 -      לאורח

 ₪. 290תוספת לחדר יחיד 

 כיבוד.המחיר כולל: הסעה באוטובוס תיירים, מדריך לשלושה ימים, כניסות לאתרים, ארוחות/

 

 בשלושה תשלומים. תנאי תשלום: 

 
 תתקיים מסיבת חנוכה – לא יתקיים טיול – 2017  דצמבר חודשב

 אירועים מיוחדים 

 

 .וירויתקיים כנס מחוזי של השרון  בבית חיל הא 4.9.2017
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:בתוכנית

וכיבודמפגש רעים   - 19:00

ברכות–19:45

הוקרת המתנדבים המצטיינים             

:בחלק האמנותי

בראבאשלמה  -השחקן והקומיקאי 

–" הכל עובר חביבי"מופע של שלומית אהרון ו

הלהקה המיתולוגית עם  הלהיטים הגדולים מכל הזמנים  

.לצד שירים חדשים ביחד ולחוד

23:00סיום משוער 

                     ₪          ₪  

פרטים והרשמה בסניפים ובמחוז    

,בברכה                                                                          

רחל קראוס                                            עודד ארז                                 נתי פרישמן             

ר המחוז"יו. ר המחוז                              ס"מנהלת המחוז                                         יו           

בהיכל לאומנויות הבמה , 4.9.2017, ג אלול"י, ' הכנס המחוזי יתקיים ביום שני

. בהרצליה" בית חיל האוויר"ב

נשמח להשתתפותכם

 
 

 

 בברכה,

 לימונד ראובן יו"ר סניף צוות הרצליה
 

 צוות הרצליה סניףחברי הנהלת 


