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 ד' בתשרי, התשע"זירושלים , 
06/10/2016 

 09100216סימננו:  

 
 לכבוד
 ות המחוז\חברי

 
 

 שלום רב. 
 
 

 זתשע" 7201טבלת אירועים לשנת  -הנדון
 

 זוהי תכנית בסיסית וייתכנו שינויים בהתאם לאילוצים שיחייבו אותנו . 
 

 הערות יום  תאריך סוג האירוע מס'
 תתקיים בבית שמש ד' 4.1.17 ישיבת הנהלה 1
 סינמה סיטי ג' 10.1.17 מועדון הסרט הטוב 2
 ם-אודיטוריום בית החייל י א' 11.1.17 הרצאה של רופא אמון  3
 ם-מלון "רמאדה" י ש'-ה' 12-14.1.17 שבת הפיוט העולמי 4
 בדוא"לז ותכנית יפורסמו לו" ד'-א' 29.1-1.2.17 מג'יק פלאס-\נופש באילת  5
 בבית החייל במסגרת מועדון תרבות ד' 25.1.17 של יהודה וקסמן -ההצגה "נורה  6
 סינמה סיטי ב' 6.2.17 מועדון הסרט הטוב 7
 ם-באודיטוריום של בית החייל י ד' 15.2.17 מועדון תרבות-שירה בציבור ערב  8

 יופץ מסמך בנושא ד'-א' 19-22.2.17 מלון קיסר טבריה נופש בצפון 9

 סניף מעלה אדומים ד' 8.3.17 מסיבת פורים 10
 סינמה סיטי ב' 20.3.17 מועדון הסרט הטוב 11
 בירושלים או טבריה ש'-ו' 7-8.4.17 שבת הגדול 12
 במסגרת מועדון תרבות ד' 19.4.17 ערב שירה 13
 הנחת זר ב' 24.4.17 יום הזיכרון לשואה 14
 ם-השתתפות בטקס בעיריית י ב' 1.5.17 לי צה"ליום הזיכרון לחל 15
 ם-באחריות סניף י לטרון ב' 1.5.17 מסיבה בלטרון 16
 ם-באחריות סניף י במלון רמת רחל ג' 23.5.17 ערב לקראת יום ירושלים 17
 ים המלח או אילת ד'-א' 4-7.6.17 נופש 18
 ם-מה יבבנייני האו ה' 22.6.17 ם-שנה לאיחוד י 50אירוע לכב'  19
 השתתפות כלל חברי "צוות" ו'-ה' 22-30.6.17 מצעד החיים ברומניה 20
 בצפון ד'-א' 2-5.7.17 נופש 21
 לו"ז ועלויות בסמוך לאירוע  ד' 19.7.17 סיור בגוש עציון 22
 בצפון ד'-א' 20-23.8.17 נופש 23
 ים המלח ג' 29.8.17 יום כיף במלון "לוט" 24
 בצפון ד' 6.9.17 סיור בקברי צדיקים 25
 לו"ז ועלויות יפורסמו בסמוך למועד ד' 13.9.17 ערב לקראת ראש השנה תשע"ח 26

 באילת ד'-א' 22-25.10.17 נופש 27
 ים המלח ד' 8.11.17 יום כיף במלון "לוט" 28
 יפורסמו בסמוך למועד ועלויותלו"ז  ב'-א' 12-13.11.17 יומיים סיור בצפון 29
 בסמוך למועדתכנית תפורסם  ה' 14.12.17 מסיבת חנוכה 30
 בסמוך למועד מקום יפורסם ד' 27.12.17 ערב שירה בציבור 31

 
  .נקיים פעם בחודש מועדון הסרט הטוב 

  .ההרשמה למועדון הסרט הטוב תתאפשר רק לאחר שיפורסם המועד מדי חודש , לא תהיה הרשמה שנתית 

 .תינתן עדיפות למשתתפים חדשים 

 שנה נשתתף במועדון ההצגה הטובה. שלוש פעמים ב 

  .בשינוי משנים עברו, התוכנית לא כוללת עדיין את הפעילות המתוכננת של הסניפים 
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 :כללי
 
כנית הפעילות של מוגשת לכם איגרת המפרטת את ת 2017ולקראת שנת  2016עם סיום שנת פעילות     .1

 .   2017עם יוזמות חדשות בשנת  2016ך שנת המחוז לשנה הבאה, הכוללת פעילויות מוצלחות שנעשו במהל
יצוין שהפעילות שנעשתה במחוז כגון מועדון הסרט הטוב, ערבי שירה בציבור, מסיבות , טיולים ונופשונים 

 ות וההרגשה שאנו משפחה מלוכדת. \תרמו רבות לגיבוש החברים
 שמש וקיימנו סיור במוסד "עלה". פתחנו באופן רשמי את סניף ירושלים וסניף בית  2016במהלך שנת 

ות , קליטת גמלאים חדשים למחוז, איתור מקומות \במהלך כל השנה הענקנו סיוע במתן הלוואות לחברים
 ות, קיום סדנאות העצמה והכוונה לכתיבת ק"ח. \עבודה לחברים

 לים. השתתפנו בהלוויות וניחום אבלים וקיימנו ביקורי חולים אצל החברים המאושפזים בבתי חו
 

 תהי נשמתם צרורה בצרור החיים :ז"ל לעולמםה אחרונה לחברינו שהלכו צדעה
 

 רס"ן זהבי ישראל, אל"מ מרגליות יעקב, רס"ן שילוביצקי שלמה, סא"ל הר אבן אלוף, רס"ן רונן דוד,                 
 נ"ג שונים שמעון, אלמנה שדה רעיה, טוראי שאולי יוסף, פקד רוטקוביץ בנימין, רס"ר דבדה ארמנד, ר                 
 סא"ל מירון מרדכי, רס"מ לוי חמדי איתמר, רס"ן גבעון מרדכי, רס"מ גבאי יוסף, סא"ל אבודרום מאיר,                  
 רס"ן גוברמן דרור, סא"ל מורנו יוסף, רס"ן נתנאל רחמים.                  

 

     לחזק את הקשר עם החבר ע"י  2016ה במחוז במהלך שנת בכוונתנו בנוסף לכל הפעילות השוטפת שנעשת 
 הוספת ימי כיף, סיורים יומיים, נופשונים, מסיבות מרכזיות לציון חגי ישראל, השתתפות בטכסים   
   . ההטוב עת התחמושת וכן קיום מועדון ההצגהם, בכנסת, יד ושם וגבמרכזיים בשיתוף עם עיריית ירושלי 

 

  דוא"ל אלא רק באמצעות  פרט לאיגרת זו  שלח בדואר רגיל הודעות לחבריםלא נ 2017בשנת     .2
      ן את כתובת מתבקשים לעדכבדוא"ל והחברים המעוניינים להמשיך ולקבל ממזכירות המחוז הודעות    

 הדוא"ל שלהם במזכירות המחוז.
 

 

 :וסיוע לחברים חוליםביקור     .3
 

 חותיהם מתבקשים לעדכן את מזכירות המחוז על כל מקרה של חבר ובני משפחברי המחוז                  
 לסייע במידת הצורך. , או חבר הנדרש לסיוע ,  על מנת שנוכל לבקרו ואו מאושפז בבתי חולים                 

 

 :התנדבות    .4
 

   שלים במוסד "עלה" בירוחרום, בשעת המחוז זקוק באופן דחוף למתנדבים בתחומים שונים ובמיוחד     
 ובעמותת ער"ן.                 

 

 כל חודש  . ניתן להתעדכןלפני כל אירוע נפרסם בדוא"ל פרטים מפורטים לגבי האירוע, עלויות וכו'     .5
 במזכירות המחוז, או באתר על הפעילות החודשית של המחוז.       

 
 

 

 :הערות      
 

 

 . 2017לויות המחוז לשנת יכים לפעיות לשריין את התאר\ות מתבקשים\החברים  -

 ות. \נשמח לקבל הצעות לפעילויות נוספות לטובת כלל החברים  -
 
 

 חורף בריא ,בברכת 
 
 

 
 

                                  ניסים    סיון                               שמעון     מלכה                                  הרב יוסף וסרמן        
 המחוז   מזכירת                             המחוז             מנהל                                           המחוז        יו"ר            
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