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זכותי ״אל תגיד לא ידעתי״

זכותי ״אל תגיד לא ידעתי״

∞π∫∞∞ ינואר ∑±∞≥ בשעה ≤π ¨בשבט ßביום ראשון¨ ב
נקיים מפגש חברות וחברים¨ שעיקרו סל הזכויות המוקנות לנו¨

Æהן כחברי צוות והן כגמלאים
Æמטרת המפגש היא לאפשר לכל אחד מאתנו חשיפה מקרוב¨ למכלול הזכויות המגיעות לנו 

Æ®ת רכטמן רחובות ©חניה ברחבת יוחננוףÆהמפגש יתקיים במרכז גישות רחוב כישור ≥¨ א

¢צוות¢  לפקודת  בלבד  יש לשלם בהמחאה  אותם   ¨₪ ¥∞ ©לאחר סבסוד®  עלות למשתתף∫ 
 Æארגון גמלאי צה¢ל¨ במעמד הרישום בסניף או במחוז

לו¢ז ומתכונת ∫

 Æהתכנסות¨ רישום וקבלת חומר ©תיק אישי® ¨כיבוד קל   ∞π∫∞∞ ≠ ∞π∫≥∞

Æהסיוע והעזרה לפרט בארגון ≠ סמנכ¢ל צוות אבי לחיאני   ∞π∫≥∞ ≠ ±∞∫±µ

 Æתעסוקה ושרותי המחוז לפרט ≠ מנהל המחוז ראובן חמו   ±∞∫±µ ≠ ±∞∫¥µ

 Æהפסקת קפה   ±∞∫¥µ ≠ ±±∫∞∞

Æ הביטוח הרפואי והסיעודי ≠ מנהל קשרי לקוחות מדנס ≠ שטרייט אלדד   ±±∫¥µ ≠ ±±∫∞∞

Æ הטבות לגמלאים למול רשויות המס ≠ מר צחי מנע   ±≤∫≥∞ ≠ ±±∫¥µ

 Æ דיני צוואות ירושות ומקרקעין � עו¢ד צאיג קובי   ±≤∫≥∞ ≠ ±≥∫≥∞

Æ®ארוחת צהריים ©כשר   ±¥∫≥∞ ≠ ±≥∫≥∞

Æסיכום ומשוב                ±¥∫≥∞

המפגש מותנה בהשתתפות מינימלית של ∞∞± חברות וחברים¨
ניתן לצרף בני זוג ©בתשלום® מי שלא ישתתף לא יוכל לומר ¢לא ידעתי¢ 



Æבמסגרת יום האישה הבין לאומי¨ נקיים מפגש לחברות הסניף¨ לבנות הזוג ולאלמנות

Æשעיקרו∫ העצמה נשית

המפגש יתקיים ביום שלישי¨ כ¢ה בשבט ¨ ±≥ בפברואר ∑±∞≥¨ באולמי ¢רוז¢¨
Æאופנהיימר ≥¨ פארק המדע רחובות¨ ©מתחם מטרו≠מול® חניה ללא תשלום בחניון המקורה

עלות השתתפות∫ ∞≥± ש¢ח לחברה

Æש¢ח לאורחת ±∂∞                          

המפגש מותנה בהשתתפות מינימלית

 Æשל ∞∞± נשים

התשלום במעמד הרישום בסניף או במחוז¨
בהמחאה בלבד¨

Æלפקודת ¢צוות ¢ארגון גמלאי צה¢ל

מצפים לראותכן°

מסלוניקי באהבה

בתוכנית ∫

משתה כיד המלך ©כשר®
הופעת להקת האגדה היונית¨ במסע מוסיקלי בין היוונית ללאדינו¨

Æבהשתתפות הזמר ©יקיר הטברנות ביוון® אסי יחיאל והזמרת מריה ספירופולו¨ בסיומו ריקודים עד דלא ידע

Æערב שכולו אוירה ים תיכונית¨ גיבוש חברתי וחגיגת פורים
יתקיים ביום חמישי¨ י¢ח אדר ∂± למרס ∑±∞≥¨ שעה ∞≤∫π±¨ באולמי ¢רוז¢

Æ®אופנהיימר ≥ ¨ פארק המדע רחובות ©מתחם מטרו מול

עלות משתתף ©לאחר סבסוד®  ∞¥±  ש¢ח ¨
תשלום בהמחאה בלבד לפקודת ¢צוות¢ ארגון גמלאי צה¢ל¨

Æבמעמד הרישום בסניף או במחוז

מספר המקומות מוגבל ©בשל אילוצי המקום®¨
נא הזדרזו והבטיחו את מקומכם

Æ≤∞±∑ וזאת לא יאוחר מ≠¥± למרץ

לוח זמנים ומתכונת∫ 

∞≤∫∞± ≠  ∞≤∫π∞   קפה של בוקר 

∞≤∫∞±                 ברכות 

∞≤∫±± ≠ µ¥∫∞±     רב שיח ≠ מעמד האישה במאה ה≠±≥ 

∞≤∫≥± ≠ µ¥∫±±    הרצאת העשרה

∞≤∫≤± ≠ ∞≤∫≥±    ארוחת צהריים ©כשרה ® 

∞≤∫¥± ≠ ∞≤∫≤±    המופע של יעל קפיטולניק ≠ סיפור חיים מרגש ומצחיק

∞≤∫¥±                 משוב¨ חלוקת שי ופיזור



יום כיף
במלון הולידיי אין קראון פלאזה ים המלח

 (*****) 

יום כיף
במלון הולידיי אין קראון פלאזה ים המלח

 (*****) 

∏ÆµÆ≤∞±∑ י¢ב באייר תשע¢ז ¨ßיום שכולו נופש ורגיעה יתקיים ביום ב

 Æיציאה מרחובות מול המשטרה לכיוון דרום   ∞∑∫∞∞

 Æארוחת בוקר מזנונים במלון קראון פלאזה ים המלח  ∞π∫≥∞

 Æקבלת כרטיס למגבת ´ שובר לארוחת  צהריים ´ קפה ועוגה  ±∞∫±µ 

ים ומתכונת וח זמנ ל

  רחצה בבריכת השחייה במלון ¨ גßקוזי¨ חוף ים פרטי ומסודר¨ מים קרים¨

Æספא מפואר¨ בריכת מי ים המלח מחוממת¨ מיטות שיזוף¨ מקלחות חיצוניות

טיפולי ספא למעוניינים ≠ הזמנת הטיפולים בהגעה למלון ©התשלום במלון®

Æ®טיפולי הספא בשעות הבוקר¨ הצהריים ואחרי ארוחת הצהריים ©תיאום באחריות החברים

במלון∫

∞∞∫µ±≠∞≤∫≤± ארוחת צהרים במסעדת ¢רוזמרין¢ ≠ ארוחה בשרית במזנונים¨ בר סלטים עשיר¨

Æמגוון מנות חמות¨ מגוון תוספות חמות¨ קינוח מתוק

Æקפה ועוגה בלובי השקט או באולם עין גדי במלון ≠ ±∂∫∞∞

∞∞∫∑± חזרה הגעה משוערת לרחובות בשעה ∞∞∫π± ©בחזרה  הורדה בתחנות®

Æ ₪ ±µ∞ ≠ המחיר לחבר

Æחברים µ∞ מינימום משתתפים

Æמומלץ להביא מנעול תליה בינוני
מצפים לראותכם בהמוניכם

בברכה 
משה מזרחי¨

יו¢ר סניף רחובות וישובי הסביבה 
וחברי הנהלת הסניף  תכנית האירועים לחודשים ספטמבר עד דצמבר ∑±∞≥

 Æתפורסם באגרת הבאה
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חדש בסניף
Æבכוונתנו לקיים מספר חוגים בנושאים שונים ¨ קיום חוגים אלו מותנה במספר המעוניינים

ליודעים  עתידיות  תכניות  עם  הסניף¨  של  זמר  חבורת  להקים  בכוונתנו  הזמר  חוג  במסגרת 
Æואוהבים שירה

Æשחר מתנה ßכמו כן¨ בכוונתנו לקיים חוג מורשת ומסורת¨ בהנחיית חבר הסניף הרב סא¢ל מיל

כמו כן אנו מצפים מחבריØחברות הסניף ליטול חלק במסגרות ההתנדבות¨ לטובת היישוב והקהילה 
Æבאזורנו¨ מצורף שאלון המפרט את החוגים ומסגרות ההתנדבות

Æאנא מלאו הטופס והעבירו לסניף בהקדם או בדואר לכתובת צוות סניף רחובות רחוב גאולה ¥ רחובות ¨ תודה

אני מבקש להשתתף בחוגים הבאים∫

בהתנדבות ©פרט®∫

בחוג הזמר והקולנוע

בחוג מורשת בית אבא ©מסורת® 

למערך החרום בישוב                

למערך החינוך בישוב 

לארגונים ומוסדות סיוע למבוגרים  

¢לפרלמנט הסניף ¢   
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