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חברים יקרים!חברים יקרים!

מחיר למשתתף∫ ∞¥± ₪ ליחיד¨ ∞∏≥ ₪ לזוג לאחר סבסוד ¢צוות¢ 

חשוב° את ההמחאות יש לרשום לפקודת צוות ארגון גימלאי צה¢ל
המחיר כולל∫ אוטובוס תיירותי מפואר¨ מדריך מקצועי¨ ביקור באתרים¨ ארוחת בוקר ©כשרה®¨ ארוחת צהריים ©כשרה®

Æההרשמה תתבצע על גבי הספח

העלייה לאוטובוס תתאפשר בהצגת תעודת ¢צוות¢ בלבד

לא תתאפשר עליה לאוטובוס אלא לחבר ¢צוות¢ ובת זוגתו בלבד

יתכנו שינויים במסלול הטיול

יש להצטייד בכובעים ושתייה

בברכה,
יו"ר שני יוסי

הסניף הנהלת וחברי

טיול לעין הכרמל	יערות הכרמל	גליל מערביטיול לעין הכרמל	יערות הכרמל	גליל מערבי
Á¢˘ ≤∏∞ ‚ÂÊÏ ¨Á¢˘ ±¥∞ „ÈÁÈÏ ˙ÂÙ˙˙˘‰ ÈÓ„
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רחובות סניף  יהודה�  מחוז 
ת.ד. 1824 רחובות76272  טל. 08�9467062

"צוות"
מידעון
מאי מאי 20122012

Æנסיעה צפונה בכביש ∂¨ חוצה ישראל Æהתארגנות ויציאה מרחובות

Æהפסקה לארוחת בוקר בבורדו ¢משמר השרון¢ מזנונים הגשה עצמית

Æהמשך נסיעה ל¢עין הכרמל¢ פיסול סביבתי מאבני בזלת עד ∞≤ טון ≠ חוויה ≠

≠ נעלה לכרמל בכביש העוקף נבקר ב¢אנדרטת אסון הכרמל¢ נערוך תצפית לבית אורן ויערות הכרמל אחרי 

Æהשריפה הגדולה¨ ומסע ההצלה של החיות והעצים בכרמל

≠ נרד בכביש החדש ל¢נשר¢ תצפית מרהיבה למפרץ עכו והעיר חיפהÆ מהגשר התלוי ב¢נשר¢ כ≠∞∑ מטר אורכו¨ 

Æחווית הליכה בגשר התלוי והמרשים¨ תצפית למפרץ חיפה¨ הנמל והקריות

Æביקור בביהכנ¢ס התונסאי¨ מצופה בפסיפסים¨ מרהיב ביופיו Æנסיעה לעכו ≠

Æהערה חשובה∫ לבוש צנוע¨ כיפה¨בגד ארוך ולא חשוף

Æארוחת צהרים עשירה במלון ¢קלב חוף התמרים¢ ≠ הגשה עצמית

Æנסיעה ל¢גן הבהאים¢ בעכו ≠ צמחיית גן מדהימה ושמורה היטב¨ חוויה

Æבדרכנו חזרה ביקור וסיפור אנדרטת השייטת והקומנדו הישראלי בלבנון¨ על החוף

Æהגעה משוערת לרחובות

˙ÂÂˆ

∞∑∫∞∞
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±¥∫∞∞
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ÈÂ¯Ë˜Ï‡ ¯‡Â„

תאריכי הטיולים∫
±≥Æ∂Æ±≤ יום רביעי
≤∑Æ∂Æ±≤ יום רביעי

≤∑Æ∂Æ±≤

Æלטיול זה נקבעו ≥ תאריכים שונים¨ שבכל טיול יצאו ≥ אוטובוסים בלבד° ויש להירשם לאחד משני התאריכים

Æ®כל הקודם זוכה וההרשמה תיסגר עם מילוי המיכסה לכל טיול ©∞∞± איש לכל טיול
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בתוכנית: יום רביעיבתוכנית: יום רביעי

יום חמישייום חמישי

מחיר למשתתף∫ μ∂∑ ₪ ליחיד בחדר¨ μ∂μ לאדם החדר זוגיÆ ©ניתן לשלם ב≠≤ תשלומים שווים® 
חשוב° את ההמחאות יש לרשום לפקודת ¢עידן חדש¢ ©במידה ולא יהיו ∞μ≠μ¥ איש לא ייערך הנופשון®

המחיר כולל∫ אוטובוס תיירותי מפואר¨ מדריך מקצועי¨ ביקור באתרים¨ ארוחות בוקר ©כשרות®¨ ארוחות צהריים ©כשרות®
Æההרשמה תתבצע על גבי הספח

העלייה לאוטובוס תתאפשר בהצגת תעודת ¢צוות¢ בלבד
לא תתאפשר עליה לאוטובוס אלא לחבר ¢צוות¢ ובת זוגתו בלבד

יתכנו שינויים במסלול הטיול
יש להצטייד בכובעים ושתייה

בברכה,
יו"ר שני יוסי

הסניף הנהלת וחברי

נופשון למלון מדיסון נהריהנופשון למלון מדיסון נהריה
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התארגנות ויציאה מרחובות. נסיעה צפונה בכביש 6, חוצה ישראל.
הפסקה לארוחת בוקר בבורדו "משמר השרון" מזנונים הגשה עצמית.

- המשך נסיעה ל"עין הכרמל" פיסול סביבתי מאבני בזלת עד 30 טון - חוויה.
- נעלה לכרמל בכביש העוקף נבקר ב"אנדרטת אסון הכרמל" נערוך תצפית לבית אורן ויערות הכרמל 

אחרי השר יפה הגדולה, ומסע ההצלה של החיות והעצים בכרמל.
- נרד בכביש החדש ל"נשר" תצפית מרהיבה למפרץ עכו והעיר חיפה. מהגשר התלוי ב"נשר" כ-70 

מטר אורכו, חווית הליכה בגשר התלוי והמרשים, תצפית למפרץ חיפה, הנמל והקריות.
- נסיעה לעכו. ביקור בביהכנ"ס התונסאי, מצופה בפסיפסים, מרהיב ביופיו.

הערה חשובה: לבוש צנוע, כיפה,בגד ארוך ולא חשוף.
במידה ויהיה זמן, ביקור בשוק הצבעוני מלא חיים ואטרקטיבי. (לא חובה)

ארוחת צהריים עשירה במלון "קלאב חוף התמרים" - הגשה עצמית
נסיעה ל"גן הבהאים" בעכו- צמחיית גן מדהימה ושמורה היטב, חוויה.

הגעה למלון "מדיסון" בנהריה. קבלת פנים, שתיה קרה, התארגנות בחדרים, אופציה יציאה רגלית 
למרכז הקניות בנהריה, הגעתון המפורסם, חוף הים או מנוחה.

הפסקה לארוחת ערב עשירה במסעדת המלון
ערב בילוי וריקודים בלובי המלון

ארוחת בוקר במסעדת המלון. פינוי החדרים והורדת תיקים/מזוודה לאוטובוס.
נסיעה לפארק גורן, תצפית למונפורט, נעלה לכיוון מצפה "הילה" (גלעד שליט), סיור רכוב בעיר 

הצפונית "מעלות" תצפית לאגם המלאכותי היפה.
הפסקה לארוחת צהריים עשירה במלון קרלטון - נהריה

בדרכנו חזרה ביקור באנדרטת השייטת בחוף הים בנהריה. נשמע סיפור.
יוצאים מחוף הים חזרה הביתה.     19:00 חזרה משוערת לרחובות
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ימים רביעי- חמישי, 13-14.6.12

Æ±Æ∂Æ±≤ ≠לנופשון יצא אוטובוס אחד בלבד° ויש להירשם עד לתאריך ה
Æ®איש לנופשון μ∞© כל הקודם זוכה וההרשמה תיסגר עם מילוי המיכסה לנופשון
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Æהוחלט לערוך קורס מחשבים להכרת המחשב והאינטרנט
Æהקורס בן ≥± מפגשים ≠

Æבין השעות∫ ∞≤∫∏±≠∞∞∫∑±¨ במכללה העירונית ברחובות ßג ¨ßבימים א Æייערך פעמיים בשבוע ≠
≥Æ∂Æ±≤ ≠תחילת הקורס בתאריך ה ≠

Æפתיחת הקורס מותנה ב≠ ∞± משתתפים לפחות ≠
≠ מחיר הקורס ∞∞μ ₪ ©לאחר סבסוד ¢צוות¢®

Æ ≤∞ÆμÆ±≤ ≠עד ה ¨∞∏≠π¥∂∑∞∂≤ ¢להרשמה יש להתקשר ל¢צוות

קורס מחשבים

נתבקשנו ע¢י מרכז לשיקום נכי צה¢ל ונפגעי פעולות איבה ברחובות לאתר מבין חברינו¨ חברים 
Æהמעוניינים להתנדב במתן הרצאות בנושאים הבאים∫ ידיעת הארץ¨ מורשת קרב ונושאים שונים

ÆערבØההרצאות הינם בשעות בוקר
∞∏≠π¥∂∑∞∂≤ המעוניינים מתבקשים לפנות לסניף בטלפון

התנדבות

בסיכום עם מנהל הקתדרה ברחובות הוחלט לשתף פעולה בכל הקשור לפעילות התרבותית 
Æברחובות

∞∏≠π≥π∞≥π∞ ßקורסים שניתן להירשם בקתדרה בטל ßלהלן מס
Æ±∞• לחברי ¢צוות¢ עם הצגת תעודת ¢צוות¢ תינתן הנחה של

Æמחשבת ישראל ≠ ¢על שלושה דברים העולם עומד¢ ≠ מרצה ישראל פיבקו  Æא
Æעיון ושיח בפרקי אבות¨ הפילוסופיה היוונית¨ הנוצרית והמוסלמית

מועדים∫ ≥±Æ∏Æ±≤ ¨≤μÆ∑Æ±≤ ¨±∏Æ∑Æ±≤ ¨±±Æ∑Æ±¨ ימי דß עלות ∫ ∞¥± ₪
Æגיבורי ישראל ≥¨ רחובות ßהמיקום∫ אולם המכללה העירונית רח

Æעוזי רבי ßמרצה פרופ Æאיראן¨ פלסטין¨ ישראל והמזרח התיכון  Æב
Æבבית יד לבנים רחובות ¨π∫≥∞ בשעה ßימי א ¨≤≤Æ∑Æ±≤ ¨±μÆ∑Æ±≤ ¨±Æ∑Æ±≤ ∫מועדים

Æ₪ ±∞∞ ∫עלות

Æעט לחלום¢ ≠ סדנה חכתיבה יוצרת בהנחיית יעל אייזנברג¢  Æג
Æ±π∫∞∞≠≤∞∫≥∞ ∫ שעות Æ≤ÆμÆ±≤ ßמועדים∫ הקורס יפתח ביום ד

Æ₪ ¥∞∞ בספריה העירונית¨ עלות Æעשרה מפגשים

תרבות ופנאי


