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ארגון צוות

חברות וחברים יקרים שלום,

להשתתף  תמשיכו  אם  ונשמח  הקודם.  ברבעון  הפעילה  השתתפותכם  על  הסניף,  הנהלת  חברי  ובשם  בשמי  לכם  להודות  רוצה  אני 
בפעילות ברבעון הבא. שהוא עשיר ומפתיע. אנו נמשיך לשרת  אתכם, לעזור ולסייע ככל שנוכל.

אני מזמין את החברים שיש להם יוזמות, רעיונות והצעות להעביר אליי ואני מבטיח להתייחס בכובד ראש לכל פניה. 

מידעון זה מפרט הפעילות המתוכננת בחודשים הקרובים, ומידע חיוני לחברים. ע"מ שנוכל לפתח את כלל הפעילויות בסניף חשוב מאד 
שתיענו ותשתתפו בכלל הפעילויות המובאות בעלון זה, בכדי שנוכל להמשיך ולגוון נושאים נוספים המעניינים את כלל החברים.

שלכם ,

יוסי לוי, יו"ר סניף צוות אשדוד
מידע כללי

שעות פתיחת הסניף:
ימים א-ה בין השעות    10:00-13:00  

יום ב ,ד, בין השעות     18:00-19:30    [קורס אנגלית בסניף ]
יום ה בין השעות         17:00-19:00   [מתקיים משחק ברידג' ]

ימים נוספים ולפגישות אישיות לתאם עם היו"ר יוסי לוי  052-2515320

עזרה ומתנדבים:
חברי צוות שפנויים ומעוניינים להתנדב בסניף ובעמותות שונות, מתבקשים לפנות אלי ישירות. או לשלוח לי דאר אלקטרוני.

כמו כן, בכוונתנו לארגן קבוצה איכותית של אנשי צוות שיעסקו בהתנדבות עם החברה לאלימות מול נוער בבתי ספר.חברים המעוניינים 
מתבקשים להתקשר לטל. 08

תרבות נופש הרצאות וטיולים:
אנו עושים מאמצים רבים לגוון בכלל פעילויות הפנאי, מבקשים היענותכם לכלל האירועים המגוונים. חשוב לציין במספר פעילויות 

המקומות מוגבלים וכל הקודם זוכה.

תעסוקה:
בטלפונים:  תעסוקה  רכזת  לציונה  או  יהודה  במחוז  התעסוקה  מנהל  משה  לארנון  יפנו  מלאים  פרטים  לקבל  המעוניינים  כל 

 .03-6173533/45

קורסים וחוגים:
מאיר  משה  הקורס  לנציג  הסניף.או  ליו"ר  לפנות  נא  להצטרף.  וניתן  ,ממשיך  האחרונה  השנה  בחצי  בסניף  שמתקיים  אנגלית  *קורס 

053-5501045

הרצאות: [במועדון צוות –כניסה חופשית, אפשר להביא חברים] נא ראו תוכנית.

ארועים וטיולים :  מצ"ב טבלה מרכזת לרבעון הבא.  
 

הערות כלליות לידיעת החברים:
א. התשלום אך ורק מול המשרדים שאנו עובדים מולם.
ב. קיום הטיולים והאירועים מותנית במספר הנרשמים.

א. הטיולים מיועדים בראש ובראשונה לחברי צוות אשדוד ובני/בת זוגם.
ג. ייתכנו שינויים בטיולים בהתאם לשיקול דעתו של מדריך הטיול או האחראי מטעם צוות.

ד. האחריות על הטיולים היא של החברה המבצעת.  אנו דואגים שיהיה ביטוח כנדרש.

רח' האצ"ל 6, אשדוד, מיקוד: 7704102
טל: 03-6173581  פקס: 08-9397242

ashdod@tzevet.org.il :דוא"ל

מחוז יהודה��סניף אשדוד
”צוות“ � ארגון גמלאי צה“ל



-2-

 יוני -אפרילריכוז פעילויות הסניף לחודשים 

 [גזור ושמור]

 

 תאריך
 יציאה

שעת  ימים
 איסוף

מחיר  נושא פעילות
 לאדם

 רישום ומכירה

טיול למירון בל"ג  06:30 ראשון  14.5.17
 בעומר

 21סנצו'ורי   100
 2שלוח  03-9623222

 0505890270יהודה 
 2580 טברנה באילת 07:00 רביעי-ראשון  4.6.17

 לזוג
 21סנצו'רי 

מרוקיאדה בים  07:00 רביעי-ראשון 16.7.17
 המלח

3130 
 לזוג

 21סנצורי 

הרצאה בנושא  19:30 שלישי 23.5.17
 בריאות

 בסניף חינם

 בסניף - הרמן נציג מופת 10:00  5.7.17
      

 בוסתן ספרדי 20:30 רביעי 12.4.17
 באמפי

 089568111משכן 70

כנון לאירוע בת 15.11.17
 שנתי

הופעה של  
 קטורזה

 משכן 100

 

 

פרטים נוספים מצורפים וניתן לשאול  –** הטיולים באמצעות החברה המארגנת 
 בעת ההרשמה את נציג החברה.

 יוני -אפרילריכוז פעילויות הסניף לחודשים 

 [גזור ושמור]

 

 תאריך
 יציאה

שעת  ימים
 איסוף

מחיר  נושא פעילות
 לאדם

 רישום ומכירה

טיול למירון בל"ג  06:30 ראשון  14.5.17
 בעומר

 21סנצו'ורי   100
 2שלוח  03-9623222

 0505890270יהודה 
 2580 טברנה באילת 07:00 רביעי-ראשון  4.6.17

 לזוג
 21סנצו'רי 

מרוקיאדה בים  07:00 רביעי-ראשון 16.7.17
 המלח

3130 
 לזוג

 21סנצורי 

הרצאה בנושא  19:30 שלישי 23.5.17
 בריאות

 בסניף חינם

 בסניף - הרמן נציג מופת 10:00  5.7.17
      

 בוסתן ספרדי 20:30 רביעי 12.4.17
 באמפי

 089568111משכן 70

כנון לאירוע בת 15.11.17
 שנתי

הופעה של  
 קטורזה

 משכן 100

 

 

פרטים נוספים מצורפים וניתן לשאול  –** הטיולים באמצעות החברה המארגנת 
 בעת ההרשמה את נציג החברה.

 [גזור ושמור]יוני  -אפרילריכוז פעילויות הסניף לחודשים 

 

 תאריך
 יציאה

שעת  ימים
 איסוף

 רישום ומכירה מחיר  נושא פעילות

בוסתן ספרדי  20:30 רביעי 12.4.17
 באמפי

 089568111משכן  ליחיד 70

טיול למירון בל"ג  06:30 ראשון  14.5.17
 בעומר

100 
 ליחיד

 21סנצו'ורי 
 2שלוח  03-9623222

 0505890270יהודה 
הרצאה בנושא  19:30 שלישי 23.5.17

 בריאות
 בסניף -

 2580 טברנה באילת 07:00 רביעי-ראשון  4.6.17
 לזוג

 21סנצו'רי 

      
 089568111משכן  ליחיד 25 הופעהסרט עם  11:00 שישי 6.6.17

טברנה  22:00 רביעי 14.6.17
,עם ספרדית

 זמרים מיוון

 089568111משכן  ליחיד100

יציאה  חמישי 22.6.17
בשעה 
08:00 

מרחבת 
 המפרשיות

חזרה 
בסביבות 

השעה 
19:00 

טיול לירושלים 
והשתתפות 

"בכנס הוקרה 
למפקדים 
ולוחמים" 

במלחמת ששת 
 הימים.

הרשמה אצל איזו  ליחיד 50 
אלבז בטל. 

0502541801 
 המקומות מוגבלים .

 בסניף - הרמן נציג מופת 10:00  5.7.17
מרוקיאדה בים  07:00 רביעי-ראשון  16.7.17

 המלח
3130 

 לזוג
 21סנצו'רי 

      
כנון בת 15.11.17

 לאירוע שנתי
הופעה של  

 קטורזה
100 

 ליחיד
המכירה  -משכן

יפורסם במידעון הבא 
]]1.9.17[ 

 

פרטים נוספים מצורפים וניתן –החברה המארגנת ואחריות באמצעות  הטיולים **
 לשאול בעת ההרשמה את נציג החברה.

 

 

 

 

 

 

ריכוז פעילויות הסניף לחודשים אפריל-יולי



 ט.ל.ח                                                                                                                                                                                                    בס"ד
    

 טיול למירון בל"ג בעומר
 וקברו של רבי מאיר בעל הנס בטבריה

  14/5/17 ראשוןיום 

 
 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

 
 טברנה ים תיכונית בים האדום

 כוכבים 4 -אסטרל נירוונה קלאב אילת מלון 
 

 לילות על בסיס הכול כלול 3ימים  4 - 7/6/17עד יום רביעי  4/6/17מיום ראשון 
אוטובוס מפואר הלוך ושוב, מופע משותף של סטאלוס ואורן חן דואטים בסגנון יווני וים תיכוני.  המחיר כולל:

. בין הלהיטים הגדולים: "בחוף של טרמפטוני", "פנו מנו" , "אוהב אותך", נגנים והכנר המפורסם ילמז 4בליווי 
 "זה לא עושה לי כלום".-ו

 

 לאחר סבסודלכל הלילות  לזוג ₪ 8052רק 
 

 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

 
 מרוקיאדה

 כוכבים 5 -מלון דויד ספא ריזורט ים המלח 
  

 לילות על בסיס חצי פנסיון 3ימים  4 - 19/7/17עד יום רביעי  16/7/17מיום ראשון 
 * כיבוד כל ערב במהלך ההופעה. * כניסה חופשית לספא המלון.  הסעות הלוך ושוב באוטובוס מפואר

הזמרים  , הזמר מייק קרוצ'י, הזמר סמי לזמי סולן להקת שפתיים.בין האומנים אשר יופיעו: הפייטן ליאור אלמליח
הצגה מלאה: 'הבל תרבח' עם תלאתה ד'סחאב  קומדיה מצחיקה בשפה . * מאיר ועקנין ושייח מורדוך בשירי שעבי

 הזמר סמי קרוצ'י, זמרת מלך מרוקו ריימונד אבקסיס  המרוקאית עם יאיר פורטל, מוטי חמו ומכלוף קדוש.
 

 לאחר סבסוד לכל הלילות לזוג ₪ 0313רק 
 

 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

נספר על  – הגעה למירוןיציאה מאשדוד, עצירה להתרעננות וארוחת בוקר עצמית בדרך, 
בהיותו במערה ושם חיבר את ספר הזוהר המפורסם, לאחר  יסודות הקבלה אותה יסד הרשב"י

ק"מ) להר מירון ושם תעברו דרך  2-מכן, עלייה רגלית עצמית (חופשית ללא המדריך) (כ
הדוכנים הססגוניים ותתבוננו על התופעה המיסטית המתחזקת בימים אלו, תגיעו לחלקת קברו 

וחדת ביום זה שהוא יום פטירתו, סגולה להצלחה מי-של רבי שמעון בר יוחאי ואלעזר בנו
 ).3נחזה בריקודים חסידיים ובטקסי ה'חלאקה' (תספורת גיל 

פינה לכיוון טבריה ואת הדרך נטבל במעשיות ואגדות על -נמשיך בנסיעה דרך ביריה, צפת, ראש
 ים מלאה.יארוחת צהר הרשב"י ושאר חכמי הגליל מתקופת התנאים ועוד...

, נספר כיצד הגיע גר צדק סגולה לפרנסה-ביקור בקברו של רבי מאיר בעל הנס – טבריה
 למעמד של בעל הנס לדורות.    

 סבסוד לאחר תלמשתתף/ ₪ 001 רק עלות הטיול
 


