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                                                                                                                       בס"ד 

 ה'תשע"ז  באדר  חכ"

 2017     במרץ       26  

 

 2017בשנת העבודה  2אגרת מס' הנדון : 

 

 , שלום וברכה.סניף נתניה והשרוןשרות הקבע בצה"ל , חברי/ות  /ותגמלאי , ידידיי ורעיי

 בעון השני.ואנחנו בשער הר 2017של ש.ע  בעון הראשוןסיימנו את הר

רבה ומגוונת. חברי ההנהלה עושים , שהתנהלות הסניף טובה מאוד והפעילות בפה מלא ובאחריות רבה מבקש לומר

 .והסניף ובני ביתם ייהנ/ות מאמץ רב ועובדים קשה כדי שגמלאי 

ומעל לכול אתם מוזמנים לבוא עם רעיונות חדשים   מוזמן להיווכח שכך הם פני הדברים, ,מי שעדיין לא הצטרף לפעילות

 ואנחנו חברי ההנהלה נשתדל ליישמם. , ומעניינים

כל הסיבות הביטחוניות המחייבות את כולנו להמשך תמיכה בכוחות הביטחון וההצלה, ברמה הלאומית  – התנדבות

והמוניציפאלית שרירים, קיימים, ולצערנו אף מתגברים. אני פונה אישית לכל אחד ואחת מכם/ן  להירתם ולהתנדב באזור 

 מגוריו לאחד הארגונים הרלוונטיים. 

 חשוב לדעת ולזכור  

באמצעות כרטיס אשראי לכל האירועים בשיטת התשלום של החברים ומוצלח משמעותי , חשוב צעדעשינו  

 יוזכר שסניף נתניה הינו הפיילוט הארצי היחיד של ארגון "צוות" בנושא.  .והפעילויות בסניף

 : האלמנות/יםו הסניףחברי/ות עם שר פועלים ללא ליאות להידוק הקאנו  

 הודעות בדואר אלקטרוני וב-SMS. 

 דכונים. גם הדף שלנו ברשת האינסטגרם. הצטרפו אלינו ע"י לייק.ק חיים, מידע ועבוק של הסניף שוקסדף הפיי 

 דכונים לגבי כל ף לקבלת עבטלפון הסלולארי, את יומן פעילות הסני אנו מתקינים לחברים המעוניינים בכך

 המתרחש בסניף.

 חברים/ות בעלי מוגבלויות לפנות אלינו לכל צורך.ל אחרונה לחברים/ות תושבי הישובים בשרון, וכןפנינו ב 

  החל מאגרת זו, אנו מוסיפים את סמל הנגישות לכל האירועים הרלוונטיים, ונמשיך להשתדל ולהשתפר למען כל

 החברים/ות.

ובכל נושא שהוא, נא אל תהססו לפנות לאיריס )מייל לסניף(, סיוע בהתחברות לכל אחד מהערוצים, דכון פרטיכם, על

 כל חבר/ת הנהלה ומתנדבים אחרים.( או parvar.tzvi@gmail.com,  2021770-054לצביקה )

 במעט. קטןיהפעילות  קצבוחוה"מ משרדי הסניף יהיו סגורים, ו בערבי חג, חג. מבורך בחגי ישראלהשני  בעוןהר  

 ברכת חברים,ב                                                                                         

                     

 הרב עקיבא יצחקי                                          

 יו"ר סניף "צוות" נתניה והשרון                           

  וחברי הנהלת הסניף                                                                                                                              

http://www.tzevet.co.il/?CategoryID=773&ArticleID=211
mailto:parvar.tzvi@gmail.com
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 2017 רבעון ראשוןהפעילות יכום ס .1

 פעילות קבועה  .א

 .054-2021770–צביקה  –מדי יום א בסניף  –קורס "הכרת טלפון חכם"  

 052-3772624 –לאה  –ביום ג פעם בשבועיים  –מועדון נשים  

)העלות מסובסדת  052-8284820 –רחל  –קורס לימוד השפה הספרדית למתחילים ומתקדמים  

 לחברי צוות(.

תכנית ארצית של "צוות" להטמעת מורשת העם היהודי בארץ ישראל  –תכנית "בשביל הארץ"  

. נתניה הינה העיר בה הועברה התכנית 054-2021770לתלמידי תיכון. רכז הסניף הינו צביקה. 

למספר הרב ביותר של הכיתות, אך אנו סובלים מחוסר במדריכים, ונאלצים להסתמך על עבודת 

 יינים בפרטים ולהצטרפות לתכנית, נא פנו לצביקה.קודש של מדריכים מערים אחרות. המעונ

 ינואר .ב

 סדנת שוקולד בעין ורד. - 11 

 הצגה "על האש" בקאמרי ת"א. –22 

 ."הראל"חברת  –ביטוח שיניים  –הרצאה  -23 

 הנהלה.ישיבת  -30 

 פברואר .ג

 רעידת אדמה.תרחיש  –תרגיל מוסדות חינוך ארצי  –14 

 טיול לחרמון.  -21 

 "דרום אדום". טיול –25 

 טיול למרוקו. –26 

 שוק ההון בישראל. –כלכלי הפורום הרצאה במסגרת ה –27 

 מרס .ד

 נופש בכפר גלעדי. – 20-22 

 ישיבת הנהלה. -27 

 במתחם שרונה, ובמקביל מפגש מועדון נשים. "בר יוויסקלייף סטייל ב"ההשקת מועדון  –28 
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  2017 יוני -אפרילתכנית הפעילות לחודשים  .2

 לכל האירועים שאינם מפורטים , יפורסמו פרטים בנפרד בעתיד הקרוב       

 אפריל .א

 חלוקת תווים לפסח )קמחא דפסחא(. 

 נהריה.במלון "מדיסון" ב (שבת הגדולסופ"ש ) – 7-8 

והענקת תעודות לחברים שהגיעו לגבורות  69-הרמת כוסית לקראת יום העצמאות ה-19 

 בית יד לבנים. ב

 יום כיף בחמת גדר )ראה פירוט בנספח א(. – 25 

 מאי .ב

 לבנים. -בבית ידע"י עו"ד גיל קלופשטוק הביטוח הרפואי/סיעודי פורום כלכלי בנושא  - 8 

 . 0542021770להרשמה נא לפנות לצביקה בטלפון 

 א.באולם הקאמרי בת""הזאבים"  הצגה – 15 

 ישיבת הנהלה. – 22 

 (.'ב)ראה פירוט בנספח  לטיול לעמק יזרעא – 23 

 צעדת ירושלים. –יום ירושלים  - 24 

 יוני .ג

 '(.נספח גפירוט בהגולן )ראה  טיול לרמת  - 6  

   טיול שבת  

 סדנת שוקולד  

 ה בירושליםרוע "יובל למלחמת ששת הימים" בבניני האומיא  - 22  

 במתנ"ס קריית ידין )שכונת דורה(. הקיץ עונת פתיחת אירוע   - 28  

 

 פעילות עתידית .3

 .2904660-052 ניתן לפנות לויקטור דורון בטלפון לפרטים  מתוכנן לחודש אוגוסט. לפורטוגל טיול        
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 הודעות .4

 .19.4-, ויפתחו מחדש ב10.4-פסח משרדי הסניף יסגרו בהלרגל חופשת  

 עמדבמועדון י 13:00 – 09:00ה' בין השעות  -א'ם מועדון הסניף עומד לרשותכם ולמענכם בימי 

, אפשרות להתחברות ערוציםלרשותכם שתייה חמה )קפה, תה(, עוגיות, עיתון יומי, טלוויזיה רב 

 ומזמינה. תכל זאת באווירה ביתי, WIFIלאינטרנט אלחוטי 

 אורן תמםכים סיוע בהכוונה וטיפול בנושאי פרט ורווחה יכולים לפנות טלפונית לחבר יחברים הצר 

 . 052-2747561בטלפון 

             

  שהלכו לעולמםהצדעה אחרונה לחברינו  .5

                                                          יעקב וחבה  רס"מ         

 תא"ל אריה גולן         

                                                        עודד שגיא אל"מ          

                               סא"ל אהרון רכטר         

 זכרם ברוך יהירנ"ג אמיתי הלל                                              
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 גדר-בחמת ף יום כי –נספח א' 

 

  ליום כיף  ב"חמת גדר".,  נצא במאורגן 2017באפריל  25', גביום   .1

 תכנית :  .2

 07:30 –   מנתניה.יציאה  

 09:00 –  במתחם אלונים. ארוחת בוקר עצמאית 

 10:30 –  בריכות בועות, תותחי מים, מיטות ועמדות ג'קוזי, מינרליים חמים-מעיינות מים טרמו - חמת גדרבילוי ב 

 .בר, תוכים ונחשי ענק-חימיני , בחוות התניניםעצמאי בילוי ו             

 14:30-13:30 –  עוף צלוי/דג/חזה עוף  סוגי סלטים, 6מבחר  –"המחבת", הכוללת  מסעדתבארוחת צהריים

 ותוספות.

 15:30 – .יציאה לכיוון חזרה הביתה 

 .₪ 150.   מחיר לאורח: ₪ 100מחיר לחבר צוות/בת זוגתו  .3

 .052-2747561הרשמה  באמצעות כרטיסי אשראי אצל אורן תמם בטלפון:  .4

 נא להקדים ולהירשם.ת יוצאים לחופש פסח, משרדי צוו נרשמים.  45הטיול מותנה במינימום  .5
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 טיול לעמק יזרעאל העיר נצרת, הגלבוע ושלוחת צבאים  - 'בנספח                                      

 

 לטיול שבנדון.,  נצא 2017 מאיב 23', גביום  .1

 תכנית : .2

 07:30  .יציאה מרח' רזיאל מול קופ"ח כללית 

  לארוחת בוקר ושירותים ב"אחוזת אלונים".הפסקה 

 .ניסע לבקר בעיר העתיקה נצרת 

 .בכנסיית "המעיין" נספר את סיפור לידתו של הילד ישוע בנה של מרים 

  נספר על ביתו של הסוחר העשיר  ,נמשיך אל הבתים הקדומים בעיר ,אורתודוקסיתנבקר בכנסייה הקדומה היוונית

 נטייל ב"שוק הכלות"  ."פאוזי עזר"

 "1969ע"י האדריכל האיטלקי ג'ובאני מוציו בשנת ית הכנסייה הגדולה נספר על בני .נבקר ב"כנסיית הבשורה. 

 נתרשם מהעיטורים ונבקר בקומה הראשונה והשנייה. 

 ."נעלה לתצפית מ"הר הקפיצה 

 גדול בעמקי ארצנו על בירתו ה ,נצפה על עמק יזרעאל. ו של ישו אחרי הדרשה בבית הכנסתנספר על בריחת

 עפולה, הרי השומרון, הכרמל והר התבור.

 ."ניסע לצומת יזרעאל ונבקר ב"תל יזרעאל 

  נספר את סיפורו של המלך אחאב מלך ישראל שבנה את ארמון החורף שלו, את סיפורה של איזבל אשתו בסיפור

 "כרם נבות היזרעאלי".

  ."נעלה להר הגלבוע לתצפית מ"כתף שאול 

 נצפה על  .נספר את מלחמתו האחרונה של המלך שאול עם הפלישתים, ומעפה"י 700-ך בשביל בגובה של כנהל

 עמק חרוד על ההתיישבות, בריכות הדגים והשדות החקלאיים.

 ניסע לטיול ב"דרך נוף שלוחת צבאים"., ולאחריה וחת הצהרים נאכל בקיבוץ טירת צביאת אר 

 מושב רמת צבי עד קיבוץ שדה נחום. נעלה לרמת יששכר מצומת יששכר לכוון 

 קנעם.ונבקר בחנות היין ב"יקב מורד" ביחזרה, ב

 .₪ 130.  לאורח: ₪ 90מחיר לחבר צוות:  .3

 .052-2747561באמצעות כרטיסי אשראי אצל אורן תמם בטלפון: , 20.4-החל מהרשמה   .4
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 טיול לדרום ומרכז רמת הגולן –' גנספח 

 לטיול שבנדון.,  נצא 2017 ביוני 6', גביום  .1

 תכנית : .2

 07:30 - .יציאה מרח' רזיאל מול קופ"ח כללית 

 ".הפסקה לארוחת בוקר ושירותים ב"חוצות אלונים 

  ן.וללרמת הגעליה בנסיעה דרך צומת צמח 

  על מרחבי הכנרת, על הגליל התחתון והעליון.מ"מצפה אופיר" נצפה 

  במלחמת "ששת הימים".נספר את סיפורה של רמת הגולן וכיבושה 

 ."נעלה לעבר אזור התעשייה של הישוב הקהילתי "בני יהודה 

  ישובים יהודים 32נספר על ההתיישבות החשובה במרכז הגולן מאז מלחמת ששת הימים 

 תושבים  אל מול ארבעת הכפרים הדרוזים בגולן ובחרמון. 18,000

 נצפה בסרטון המספר על תעשיית הקוסמטיקה  אבה נובה" נשתמש בשירותי המקום," נעצור במרכז המבקרים

 במפעל ונוכל לקנות ממיטב מוצרי החנות.

  ענן". -נעלה להר הגעש הגבוה הר "בנטל" אל "קופי 

  מ' נצפה על מרחבי הגולן, סוריה והחרמון. 1200מגובה של כ 

  77נספר את סיפור מלחמת הטנקיסטים של "עז ." 

 ת טנקים סורים במלחמת יום הכיפורים. חייליו של המג"ד קהלני שלחמו מול מאו 

  השריון.ניסע לאנדרטת הנופלים בעמק הבכא ונספר את סיפור קרב 

 נטייל טיול רגלי קצר במעיינות המים "עין סלוקייה". נספר על המים בסלעי הגולן ועל מפעל המים 

 מקבל את מימיו מהמעיין.הר התעשייה של קצרין "מי עדן" באזו

  במסעדת "טעמי הגליל" בקיבוץ "גדות"ארוחת הצהרים 

  לתצפית מ"מצפה גדות")מורטפה(.נסיעה 

 שנים על קיבוץ גדות וכיבושו במלחמת ששת הימים. 19 הפגיזנספר על הבונקר הסורי ש 

  מצודת כוח"."שע" היא נעלה לביקור בתחנת המשטרה "נבי יבדרכנו חזרה 

 "על המשטרה הבריטית שנבנתה במקום אסטרטגי ועל נספר את כיבושו של הגליל העליון ע"י חטיבת "יפתח 

 בחורים ומכאן שם המצודה. 28הקרב לכיבוש המצודה ונפילתם של 

 .₪ 130.  לאורח: ₪ 90מחיר לחבר צוות:  .3

 .052-2747561באמצעות כרטיסי אשראי אצל אורן תמם בטלפון:  3.5-החל מהרשמה   .4
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