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6.5.1. 
 

 3' מידעון מס: הנדון
 4102 ספטמבר, אוגוסט, יולילחודשים 

 
 

 , חברים יקרים
 .4102ספטמבר , אוגוסט, לחודשים יולימוגשות לכם תוכניות ואירועים 

 
 

 : כללי

קבעה שמשלוח המידעון הרבעוני ייעשה בדואר אלקטרוני כדי לחסוך בעלויות  "צוות"הנהלת 

למי שאין דואר אלקטרוני ישלח (. ביול, מעטפות, הדפסה)ראל הגבוהות של משלוח בדואר יש

 .עדכונים  ותזכורות ישלחו רק בדואר אלקטרוני. המידעון בדואר ישראל

ולעדכן את כתובת הדואר האלקטרוני " צוות"נבקשכם לסייע לנו לקיים את החלטת הנהלת 

   ta-snif@tzevet.org.ilשלנו   החדש שלכם באמצעות הדואר האלקטרוני 

 (.ל הקודמת מבוטלת"כתובת הדוא, ל החדשה שלנו"ניכם את כתובת הדואאנא רשמו לפ)

   www.tzevet.co.ilעדכונים ומידעון ימצאו גם באתר צוות באינטרנט  

 
 : להלן ריכוז האירועים שבמידעון זה

 
 'מס
 

 סוג שעה מקום יום תאריך
 פעילות

 מחיר נושא
 לחבר

 מחיר
 לאורח

 
1 
 

תחם שרונה מ ו .11.7.1
 סיור 0:99 בתל אביב

מודרך סיור 
במתחם שרונה 

 בתל אביב
09 69 

 
2 
 

טיול בפרוזדור  ד .09.7.1
 טיול 1:09 ירושלים

סיור באולפני 
נווה ב 2ערוץ 

 אילן
119 119 

 תשלום ללא חוק משפט וצדק הרצאה 19:99 בית אריאלה ו .1.1.1 0

האסלאם  הרצאה 19:99 בית אריאלה ו .22.1.1 .
 תשלום ללא באירופה

 
6 
 

 סיור 0:09 בית התפוצות ו .6.0.1
סיור במוזיאון 

ובתערוכת 
 דרייפוס

09 69 

 19:99 בית אריאלה ו .10.0.1 5

הרמת 
כוסית 
לראש 
 השנה

הרמת כוסית 
+ לראש השנה 

חלוקת תעודות 
 19לבני 

 תשלום ללא
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 :תאור האירועים

 סיור מודרך במתחם שרונה בתל האביב
 

 . במתחם שרונה בתל אביב מיוחד סיורנצא ל 01.7.02, 'וביום 

 .י'קפלן ברחבת הדשא פינת רחוב לאונרדו דה וינצ' ניפגש מול בסיס הקריה ברח

 .שבו נתכבד בקפה ומאפהסיים את הסיור בבית הקפה וילהלמינה נ
 

 .יש להצטייד במים וכובע
 

 וה אילןבפרוזדור ירושלים וביקור באולפני החדשות בנוטיול יומי 
 

 .ונבקר באולפני החדשות בנווה אילן נצא לטיול בפרוזדור ירושלים 1:09בשעה  31.7.02', דביום 
 

 :הטיול כולל

 .ביקור בכנסיה הצלבנית באבו גוש

 .סיור מודרך באולפני החדשות בנווה אילן

 .ארוחת צהרים בקיבוץ צובה

 .ביקור בהר הטייסים

 ".מגילת האש"ביקור באנדרטת 
 

 

  חוק משפט וצדק – הרצאה
 

  . בבית אריאלה 19:99בשעה  .1.1.1ההרצאה תתקיים ביום שישי בתאריך 

שיבות העליונה שלו בחיי היום מטרות המשפט והח, ההרצאה תעסוק בבעיות במלאכת השפיטה

 ?היינו אך –האם משפט וצדק יום ו

 . קרולירח י המרצה  "ההרצאה תועבר ע

טלפונית לסניף או , שמה מוקדמת באמצעות הספח המצורףאך נדרשת הר ללא תשלוםההרצאה 

 . בדואר האלקטרוני

 .יש –כיבוד קל 

 

  האסלאם באירופה –הרצאה 
 

 .בבית אריאלה 19:99בשעה  .22.1.1ההרצאה תתקיים ביום שישי בתאריך 

 . יל אופנבךיאי המרצה  "ההרצאה תועבר ע

טלפונית לסניף או , הספח המצורףאך נדרשת הרשמה מוקדמת באמצעות  ללא תשלוםההרצאה 

 . בדואר האלקטרוני

 .יש –כיבוד קל 
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 סיור מודרך בבית התפוצות

 
  (.א"אוניברסיטת ת)בבית התפוצות  מיוחד סיורנצא ל 0:09בשעה   02...4, 'וביום 

 .הסיור כולל את תערוכת דרייפוס וחלקים נוספים במוזיאון

 .סדנת סרטיםהפסקת קפה ומאפה ולאחר מכן  – 11:99בשעה 

 

 

 הרמת כוסית לראש השנה וחלוקת תעודות
 

 . נפגש בבית אריאלה ונרים כוסית לראש השנה 19:99בשעה  02....0', ביום ו

 .באותו אירוע נחלק תעודות לחברינו אשר הגיעו לגבורות

 ."צוות"באירוע זה ישתתפו חברי הנהלת 

 
 
 
 
 

 הודעות כלליות
 

 :מתנדבים
 

 .א בעלי ידע בשימוש במחשבים"לסניף תדרושים מתנדבים  .1

אגודה , משטרת ישראל: כגון" )צוות"נבקש מחברי הסניף המתנדבים בארגונים מחוץ ל .2

 .להעביר את שמו לסניף( 'בית חולים וכו, א"מד, עירייה, למלחמה בסרטן

 
 :נזקקים

 

אנו ננסה . ו אלינו עם פרטי המועמדאנא פנ, ה אשר מכיר חבר סניף הנמצא במצוקה/כל חבר

 .סודיות מובטחת. בחגים וגם במרוצת כל השנה, לעזור

 

 זמני פעילות הסניף

 .11:99-10:99ה בין השעות ,ג,הסניף פועל בימים א

 

 
 
 
 
 

 ,בברכה                                                                                                                               
 ר הסניף"אריה נאמן יו

 וחברי הנהלת הסניף                                                                                                                       
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 :גזור את המתאים לבחירתך -ספחים לאישור השתתפות 

 א"שרונה בת סיור במתחם
 

 אורחים ___ ת לצרף /חברים ומבקש___ ת השתתפות /מאשר
 __________________. ז.ת' מס_________________ שם פרטי ומשפחה 

 
 ___________________ ( רצוי נייד)' מספר טל

 
 01.7.02לתאריך " א"צוות סניף ת"לפקודת  המצורפות המחא

 
------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 טיול בפרוזדור ירושלים
  

 אורחים ___ לצרף  ת/חברים ומבקש___ השתתפות  ת/מאשר
 __________________. ז.ת' מס_________________ שם פרטי ומשפחה 

 
 ___________________ ( רצוי נייד)' מספר טל

 
 02.31.7לתאריך " א"צוות סניף ת"לפקודת  ההמחאמצורפות 

 
 -------------------------------------------------------------------------------------------------------

 
 חוק משפט וצדק –הרצאה 

 
 . אורחים___ ת לצרף /חברים ומבקש___ ת השתתפות /מאשר

 ______________( רצוי נייד)טלפון ' מס_  _________________שם פרטי ומשפחה 
 

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------
 האסלאם באירופה –הרצאה 

 
 . אורחים___ ת לצרף /חברים ומבקש___ ת השתתפות /מאשר

 ______________( רצוי נייד)טלפון ' מס__________________  שם פרטי ומשפחה 
 

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------
 סיור בבית התפוצות 

  
 אורחים ___ ת לצרף /חברים ומבקש___ ת השתתפות /מאשר

 __________________. ז.ת' מס_________________ שם פרטי ומשפחה 
 

 ___________________ ( רצוי נייד)' מספר טל
 

 02...4לתאריך " א"צוות סניף ת"לפקודת  המצורפות המחא
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------

 
 11טקס בני +הרמת כוסית לראש השנה 

 
  .אורחים___ ת לצרף /חברים ומבקש___  ת השתתפות/מאשר

 ______________( רצוי נייד)טלפון ' מס __________________ שם פרטי ומשפחה 
 

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------


