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 ל סניף יבנה.ה.ארגון גמלאי צ

 

 פעילות טיולים והרצאות
 ,  ערב זמר עם צמד רעים ,  כוללת הרצאות 2017מאי ויוני , פעילויות הסניף בחודשים אפריל

 . ערב נשים,  ( במאי וביוני)מחזורי טיול לפורטוגל והאי מדירה  2,  טיולים בארץ  6
 

 
 

 :   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

 חברי הסניף שלום
 

ג בעומר ושבועות ביחד עם ימי  "ל, יום העצמאות, פסח, ברבעון השני נחגוג עם כל עם ישראל את חגי ישראל

מגוונת  , ביחד עם זאת אנו נקיים פעילות מלאה. ל ולחללי פעולות הטרור"ולחללי צה, הזיכרון לשואה ולגבורה

דגש מיוחד ניתן לשני הטיולים שיתקיימו  . ומעניינת ואני קורא לכם להירשם כבר עתה היות ומספר המקומות מוגבל

 .שמח ופעילות מהנהחג , הנהלת הסניףבשמי ובשם , אני מאחל לכולנו. 24.6 -וב 8.4בשבתות 
 

 
 

 ".דקר"הרצאה על הצוללת  -  באפריל  5יום רביעי   

               תמונות מספרות עמק יזרעאל טיול שבת –באפריל   8    יום שבת

 . "צמד רעים"ערב שירה עם  –באפריל  19יום רביעי   

 (  לרגל יום השואה" )עץ המשאלות"הרצאה על  –באפריל  26יום רביעי   

 .טיול לנצרת והסביבה –באפריל  27יום חמישי  

 (.לרגל יום העצמאות)הרצאה על המהלכים שהובילו להקמת המדינה  -  במאי  3   יום רביעי
 .יציאת המחזור הראשון לפורטוגל ומדירה -במאי    8      יום שני

 .ערב נשים  סדנא לעיצוב פירות במסגרת –במאי  11יום חמישי  

 ביקור במכללת המשטרה בבית שמש ובירושלים  –במאי  22יום שני      
 (לכבוד יום ירושלים)העיר שחוברה לה יחדיו  –הרצאה  -  במאי 24יום רביעי   

 ש בנופי גונן"ובהמשכו ניסע לסופטיול בכיף בעמק המעיינות  –למאי  25יום חמישי  

 יציאת המחזור השני לפורטוגל ומדירה –ביוני   5יום שני      
 גילויים חדשים –שנה למלחמת ששת הימים  50 הרצאה –ביוני   7   יום רביעי

 .טיול למועצה האזורית מנשה –ביוני  13  יום שלישי
 הרצאת הדגמה לקראת קורס עריכת וידאו –ביוני  21יום רביעי   

 כנס יובל למלחמת ששת הימים –ביוני  22יום חמישי  
 .טיול להר הכרמל ולמוחרקה –ביוני  24    יום שבת



  אפריל

 .לנצרת נסיעה והמשך עצמית בוקר הפסקת ,לנצרת מיבנה יציאה – 07.00 
  בנצרת רגלי סיור בהמשך .עלית/שטראוס של מבקרים במרכז סיור תחילה

  הבשורה כנסיית ,המצויר בבית נבקר בדרך ,השוק ועד הנער ישוע מכנסיית

 ,נהלל במשטרת לסיור נסיעה ולאחריה עצמאית צהרים ארוחת .ועוד

  .נהלל הקברות בבית ביקור בהמשך .ההיסטורית

 18:00 בסביבות נגיע ליבנה

       

  ובמים נוחות הליכה נעלי ,ראש בכיסוי להצטייד נא
 .היום למשך                        

    ₪ 70 צוות לחבר – עלויות              
 ₪ 140  אורח                        

" 

  בצוללת השרות ועל האישי סיפורו את יספר זבו הים בחיל שנה 30 שרת  (זבו) זאב בן אבי (מיל) מ"אל ,המרצה

  ,החיל בהפעלת נכבד חלק שלקח מכונות כמהנדס וכן "דבור"ה בספינות השרות ועל  .מאנגליה רכישתה בעת "דקר"

  ג"מפל ,הים חיל מספנות מפקד סגן  ,ת"בצ מפקד היה תפקידיו יתר בין  בעולם מהטובות ים לזרוע ובהפיכתו בתחזוקתו
 .לויתן י"אח מפקד ,אשדוד טכני

 .  אודות השואה  סיפורי מחקר -בלשות היסטורית : הנושא 
 ,  איש הייטק העוסק בשנים האחרונות בבלשות היסטורית  גידי פורז –המרצה 

 .הורים ובני משפחה של ניצולי השואה , קרובי משפחה ומתמקד באתור 

  .הצבאית הרבנות להקת חברי היו רוזנבאום ובני גוטסדינר ישראל - רעים צמד של הופעה

  הופיעו הם ."רעים צמד" השם תחת יחד להופיע החלו ,1969 בשנת ל"מצה כשהשתחררו
  קודש בין המבדיל" בתוכנית בטלוויזיה שבת במוצאי הופיעו החסידי הזמר פסטיבלי ברוב

 רעים צמד .היום עד הנמשכות הופעות ,בעולם הופעות לסבוב יצאו 1974 בשנת .לחול

       השואה יום לרגל בפולין "החיים מצעד"ל יוצאם שהם לפני לפנינו יופיעו

 המים פארק במשרד מוקדמת במכירה כרטיסים     ₪ 30 כניסה עלות   

               טיול לעמק יזרעאל – 2017לאפריל  8  יום שבת
 

 "דקר"הרצאה על הצוללת  -2017  לאפריל 5יום רביעי 

 "צמד רעים"ערב שירה עם  – 2017לאפריל  19יום רביעי 

  20:30הרצאה בשעה  – 2017לאפריל  26יום רביעי 

 " עץ המשאלות"על 

 טיול לנצרת והסביבה - 2017באפריל  27יום חמישי 

 כנסיית הבשורה

 משטרת נהלל

 נהלל

  נחלאגן , הגליל התחתוןנתבונן בנופי הבקעות של . נופיתחוויה של הליכה סביב הישוב . אוהד שבילנפתח בטיול רגלי ב

 . המצפים בגלילזו תהיה הזדמנות להעלות קווים למפעל הגדול של התישבות . וההתישבות הבדואיתציפורי 

לאחר . אשת חינוך ופעילת שלום רחאבשם נפגוש את מנשיית זאבדה נמשיך דרך נוף חורשות האלונים בכפר הבדואי 

 . מכאן ניסע לארוחת צהרים
 כאן נסייר ונראה את אנדרטת  . בית יהושענמשיך לכפר הציורי 

 , המים מגדלנשמע על פרשיות מ, הבנים של בתיה לישנסקי

 את הטיול נקנח בסיבוב  . רכבת העמקוסיפורים מתחנת 

 .בעקבות הדמויות שעשו כאן הסטוריהנהלל במעגל של 

 
 .היום למשך ובמים נוחות הליכה נעלי ,ראש בכיסוי להצטייד נא

 ₪ 255  אורח  ₪ 175 צוות לחבר – עלויות        
. 
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  מאי

,                     בבית המורשת של משטרת ישראל ראשית נסייר .המשטרה בבית שמש מכללתיציאה מיבנה לביקור ב 08.00          

 לסיור במרכז      ירושליםנעלה ל (משטרתית)ארוחת צהרים לאחר  .ואחריו נבקר במתקני בית הספר לשוטרים           

 נצא להריח ולטעום בשוק    בסוף היום. מוזיאון ארצות המקרא, אחריו בתכנית .המבקרים של עיריית ירושלים           

 20.00שוב ליבנה לאחר נ.  מחנה יהודה           

 ביגוד חם לשעות הערבו לבוש הולם.  תעודה מזההלהביא . בעת הרישום לטיול. ז.לציין מספרי ת•

 אין להכניס תיקים . טלפונים מושתקים בשעות הביקורים. אישייםאין להביא נשק אישי או מחשבים •

 ₪   140 לאורח     ₪ 70 לחבר צוות:  עלויות •

  יליד .הישראלית והתקשורת ישראל ארץ תולדות וחוקר סופר  נאור מרדכי ר"ד  - המרצה
 במכללה ישראל-ארץ ללימודי החוג ראש היה .נאור לאה לסופרת נשוי . (1934) אביב-תל

  בתוכניות ומשתתף עורך .והמשודרת הכתובה העיתונות איש בעבר .ברל-בית האקדמית

  130-מ למעלה וערך כתב .(1978-1974) ל"צה-גלי מפקד היה רבות וטלוויזיה רדיו

 היהודי והעם י"א בנושאי רובם ,ספרים

 יציאת המחזור הראשון לפורטוגל ומדירה  -  במאי 8  יום שני

  תקבל משתתפת כל  ,פירות מבחר עם חיתוך עמדת משתתפת לכל ,פירות לעיצוב סדנה

 חותכים הסדנא אורך לכל  .העין את המושכת בצורה החתוכים הפירות את להגיש כיצד תדריך
   שעיצבה הפירות מגש את משתתפת כל מקבלת הסדנא בסיום .פירות מגשי ומעצבים

 .  ₪  120עלות השתתפות בסדנה 

 !משתתפות בלבד  30 -בסדנה יש מקום ל

 הרשמה במשרד פארק המים
 

  מימי נדירות והקלטות במסמכים משולבת חוויתית להרצאה נאזין ,היום החל ירושלים יום לכבוד

 נצא .הראל וחטיבת הצנחנים חטיבת ,הירושלמית החטיבה אחרי נעקוב  .ירושלים על הקרבות

 שלאחר המאוחדת לירושלים השחרור מלחמת של החצויה ירושלים בין למסע

 דוד בימי העיר של לעברה השתיים שבין הקשר את ונגלה הימים ששת מלחמת
 .הבית חורבן ובימי המלך

 הרצאה על המהלכים שהובילו להקמת המדינה -  במאי 3  יום רביעי

 ערב נשים  במסגרתסדנא לעיצוב פירות  – 2017במאי  11יום חמישי 

 כדאי לבוא –סיור לכבוד יום ירושלים  - 2017במאי   22יום שני 

 כעיר שחוברה לה יחדיו   -הרצאה בנושא  -  במאי 24יום רביעי 
 שער מנדלבאום

 עמקל נמשיך .מגידו בצומת עצמית בוקר לארוחת הפסקה .מיבנה יציאה07:30 

 .דוד ניר שבקבוץ "חברותא"ב צהרים ארוחת  .(גולף רכבי + רחצה) המעיינות

   צפונה נמשיך משם .האזור על הסבר ונשמע הבזלת קניוןב לגשר ניסע אחריה

 נופיב מפנקת עץ ביקתת הבא היעד .יעקב אשדות שבקבוץ "איל בית" ב ונבקר

 בנפרד יופצו כך על פרטים .השבוע סוף את נבלה שם גונן

                 

                  ₪ 190   לאורח    ₪ 110  צוות לחבר  הטיול יום עלויות                     

 ש בגליל"ניר דוד וסופ, טיול כייף בנחל המעיינות 2017במאי  25יום חמישי   

 אן  'אילן גבהדרכת  
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 יוני

  להכרות וסיור ברקאי לקבוץ מיבנה יציאה – 08.00

  ביקור .חריש ,קציר .האזור של וגיאוגרפית היסטורית

 אל אום בכפר הפלאחית התרבות למורשת במוזיאון

 סיור נערוך .מהעבר חקלאיים כלים נראה שם  קוטוף

  .והרחוקה הקרובה הסביבה על תצפיות ונערוך בכפר

  כבהא איברהים הצייר אצל נבקר ,הסיור במסגרת

 .מיוחד ואבסטרקטי פיגורטיבי בסיגנון שמן ציורי ונראה

  נמשיך אחריה ,מגל בקיבוץ (כשרה) צהרים ארוחת
 – הערבית בתרבות אישה עם למפגש קרע כפרל

 .אביב תל ואוניברסיטת אילן בר אוניברסיטת בוגרת

  בחברה הנשים חיי ועל ,האישי סיפורה את נשמע

 .17:00 בשעה משוער סיום .הערבית
 

 ₪ 170  אורח   ₪ 90  צוות לחבר : עלויות

  טיול למועצה האזורית מנשה - 2017ביוני  13יום שלישי 

 20:30בשעה – 2017ביוני  21יום רביעי 

 הדגמה לקראת קורסי עריכת וידאו

 בנושא    הרצאה – 2017ביוני  7  יום רביעי

 "גילויים חדשים –שנה למלחמת ששת הימים  50" 

ל  "אלוף צה, י"א בגיאוגרפיה והיסטוריה של א"בוגר אוניברסיטת ת, מודי שניר – המרצה

ל והמחתרות  "התמחות מיוחדת במורשת קרב של צה, לשעבר בידיעת הארץ ומורשת קרב
 .בתקופת טרום המדינה

הקורסים יתקיימו  .בכוונתנו לפתוח קורס לעריכת סרטי וידאו ומצגות ממוחשבות

 . במועדים שיתואמו לנוחות הנרשמים. בפארק המים

מדריך מולטימדיה יערוך ערב הדגמות והסברים על הקורסים יורם פוסמן   המרצה

סרטים או תמונות שכיום , לכל אחד מאיתנו יש בבית חומרים ישנים. והחומר הנלמד

 .לא ניתן להציגם בפורמטים מהעבר

 .  בתום ההדגמה וההסברים יענה יורם על שאלות החברים המעוניינים
 .לאחר המפגש יערך רישום של המעוניינים להשתתף בקורסים

 אום אל קוטוף

 אום אל קוטוף

 2017ביוני  22יום חמישי 

 כנס יובל למלחמת ששת הימים

 בתוכנית  

 דו שיח פאנל מפקדים. התכנסות וארוחת צהריים 13:30

 מופע אומנותי יהורם גאון וסיכום מפגש             
 לאדם כולל הסעה לבניני האומה בירושלים₪  50עלות כניסה 

 20:00חזרה משוער  12:00ז יציאה מיבנה בשעה "לו    
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 (בנין מרכז הספורט) 27ברחוב האלון , נא להפקיד בתיבת הדואר בכניסה למשרד הסניף

 
 לנצרת והסביבה - 2017באפריל  27ספח הרשמה לטיול ביום חמישי 

 ₪ 140מחיר לאורח  . ₪ 70מחיר חבר 

 ..........  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

  

 2017באפריל  8ספח הרשמה לטיול לעמק יזרעאל ביום שבת  
 ₪  255מחיר לאורח  .      ₪ 175מחיר 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

 טיול להר כרמל והמוחרקה - 2017ביוני  24יום שבת 

  מסודר בחניון עצמית משותפת בוקר לארוחת הפסקת .מיבנה יציאה – 07:00

 .הנדיב ברמת ומשולט מסומן בשביל שעה-כ רגלי סיור .הנדיב רמתל בכניסה
 הכוללת רומית וילה שרידי ,ניקבה מעין – צור עין ,עלק חרבת את כולל המסלול

  צפייה – ההליכה בתום .האביב סוף ופריחת תבור אלון ועצי מפואר מרחץ בית

 יעקב זיכרוןב אזולאי גל למצפה נסיעה .הידוע הנדיב של פעלו על קצר בסרט

 המזגגה במוזיאון מודרך סיור נערוך .הכרמל חוף לעבר מרהיבה תצפית

  ימית-תת ארכיאולוגיה אוספי וכן ,המזגגה תולדות על המספר מוזיאון ,נחשוליםב

  אחרי .כרמל אל דליתב דרוזית במסעדה עשירה צהריים ארוחת .ועוד דור מתל
  מבנה ,אוליפנט בית עד העתיק הכפר בלב קצרה רגלית הליכה – הארוחה

  הכרמליתי במנזר ביקור .הדרוזית לעדה "לבנים יד" כבית היום המשמש היסטורי

  אליהו בין העימות נערך ,המסורת י"עפ שבו המקום ,(מוחרקה) הכרמל בקרן

  במושבה שוורצמן משפחת של המבקרים במרכז נסיים .הבעל ונביאי הנביא

 נצפה ,ותולדותיה המושבה על נשמע ,אותנטי במשק נבקר .שלמה בת הותיקה

 .17:00 בשעה משוער סיום .המקום ממוצרי ונטעם מקוריים ומסמכים במוצגים
 .לשתייה ומים הליכה נעלי ,ראש כיסוי לשכוח לא

 ₪ 200  אורח      ₪ 120  צוות לחבר    : עלויות                 

 בית אוליפנט

 המנזר במוחרקה

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

 להר הכרמל והמוחרקה  - 2017ביוני  24לטיול ביום שבת : ספח הרשמה
 .₪ 200מחיר לאורח . ₪ 120מחיר 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

 למועצה האזורית מנשה והסביבה - 2017ביוני   13לטיול ביום שלישי : ספח הרשמה
 ₪ 170מחיר לאורח  .    ₪ 90מחיר 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

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

 עמק המעיינות ועמק הירדן  2017במאי  25טיול בכיף יום חמישי : ספח הרשמה 
 

 ₪ 190  לאורח  ₪ 110  לחבר 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

 בית שמש וירושלים – 2017במאי   22יום שני סיור ב: ספח הרשמה
 

 ₪ 140מחיר לאורח  . ₪ 70מחיר חבר 

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

 ...........................................  ז.ת............................  שם......................................    ז.ת..................... שם 

:............................................................................  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


