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 2018 ברדצמ – אוקטובר בחודשים יות פעילו
 

שעת   תאריך
 התחלה

 תוכן הפעילות הפעילות

 יום ה'
04.10.2018 

להבין  בנושא:  "–אבי צפדיה הרצאתו של מר  הרצאת אורח  19.30
 ."נכון את המזרח התיכון העכשוי

יום ג' 
16.10.2018 

         תיירות יחודית.  -המפתחת באר שבע,  יומי  סיור 07.00
                     טיול לאתרים השונים בעיר ובסביבתה.

יום ג' 
23.10.2018 

אסטרולוגיה, מסע  - קרני צורהרצאתה של גב'  הרצאת אורח  19.30
 ן לנושא.סותאופן התיחבין התרבויות השונות ו

 יום א'
28.10.2018 

 תיאטרוןבהפקת  שבתות וחגים"," מרמחז       רב משתתפים מרמחז 18.30
האירוע כולל הסעה, בית צבי.  וביה"ס הספריה

 כיבוד עשיר והצגה.
ה' יום 

08.11.2018 
 

בנושא :  –ישי דב גלילי עו"ד  שלהרצאתו  הרצאת אורח 19.30
 "חשיבותן ואופן עריכתן  -צוואות "

ד'  –ימים א' 
18-21/11/18 

רויאל ריזורט במלון " אירוח –אילת נופשון ב נופשון  07.00
 ,לילות( על בסיס חצי פנסיון 3ימים ) 4 אילת"

 טיולים. 3לכו יכללו הבמ
 ה'יום 

29.11.2018 
 

"סרטי  בנושא – אסנת ברדההרצאתה של גב'  הרצאת אורח 19.30
 בורקס"

 יום ג' 
06.12.2018 

וסיום  מסיבת חנוכה 19.30
 2018פעילות שנת 

 ,2018בשנת ציון החברים שהגיעו הדלקת נרות, 
 מהנה. מוזיקאליוערב  90לגיל גבורות ולגיל 

 יום ג'
11.12.2018 

תחילת רישום  -יומיסיור   07.00
     03.10.2018   - חברים

       21.10.2018 –אורחים 

אנשים, טבע, אוירה  – והאזור ניצנהפיתחת 
 שמאלה. - בסוף העולם  - וחקלאות

ה' יום 
20.12.2018  

13.00 
 

תחילת רישום  -ערב סיור
    03.10.2018   - חברים

 21.10.2018 –אורחים 

 הבקרב האוכלוסייצפון הארץ, ב ההכנות
 לקראת השנה האזרחית החדשה תהנוצרי

  

 



ט ""ה תשרי תשעכביום חמישי , בנושא, תתקיים במועדון הסניףאבי צפדיה הרצאתו של מר  – להבין נכון את המזרח התיכון
כיום,  במזרח התיכוןבהרצאתו, יציג את בעיות היסוד הרובצות לפתחן של החברות הערביות והמוסלמיות . 19.30שעה , 04.10.2018

אשר דוחפות את ההמונים לצאת לרחובות, להפיל את המשטרים ואת השליטים. זאת דרך הסבר על עולם האסלם והפיצולים 
                                                        היום.                                                                                                                        המפלגים עולם זה, עד 

 .חופשית כניסה, מוזמנים חברים ואורחים –19.00 משעה קל וכיבוד רעים גשמפ

.                                                                                             

יציאה בשעה  ירדנה מנור. בהדרכת גב'  ,16.10.2018  -ט "יערך ביום שלישי ז' חשוון תשע - באר שבע האחרת והמעניינתב סיור
הקברות  בית , אנז"קחלק מאתרי  –גן אלנבי  ,חדש מיצג אורקולי -באר אברהם ב נחל סיורינו, לאחר ארוחת בוקר עצמית .07.00

לאחר ארוחת צהרים, נערוך סיור ממונע בעיר החדשה  .ת, מתחם הקטר והרכבת העותומניאנז"ק המרכז להנצחת חיילי - הבריטי
. דני קרוואן הפסל של אנדרטת הנגבבו נחל באר שבעהחדש, פארק ת אשל ימוזיאון בהמתפתחת, וככל שיותיר לנו הזמן, נבקר ב

המעונינים  לטיול זה,נותרו מספר מקומות פנויים . ₪  200 -על בסיס מקום פנוי, לאורח. ₪ 120 -חבר צוות ובני זוגליחיד  - העלות
                                                          10.10.2018לתאריך " צוות ראש העין"ק לפקודת 'בצרוף צ, מתבקשים להירשם בסניף, להשתתף

 .  מי שתיה ומקל הליכה, כובע, בנעלי הליכה, מומלץ להצטייד                                             . 19.00בשעה , חזרה משוערת לראש העין
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 – טתשע" י"ד חשוון תתקים במועדון הסניף, ביום שלישי ,קרני צור ה של הגב' הרצאת – דרך התרבויות השונות מסע –אסטרולוגיה 
, העתיקות של האסטרולוגיההמהווה, ,"מסע" בין התרבויות השונות תציג ותחבר, בין המסורות בהרצאתה, . 19.30, שעה 23.10.2018

                                                                                                                            לאסטרולוגיה המודרנית. ותסביר את אופן חוויתן את השמים והכוכבים.
 .חופשית כניסה, מוזמנים חברים ואורחים – 19.00 משעה קל וכיבוד רעים מפגש

 


חיבת ' רח) תיאטרון רמת גןב ,הספריה ובית צבי י תיאטרון"יוצג ע - " למדינה 70חוגגים -שבתות וחגים" -רב משתתפים -מחזמר 
אחד בן ין ינבחנים דרך חלונותיו של בנ ,שבעה עשוריה של ישראל. 20.30שעה  – 28.10.2018ט "ביום ראשון י"ט חשוון תשע,  (16ציון 

 דרך כל להיטי הזמר הישראלי.    - מיום הקמת המדינה ועד עתהמסע בין תחנות הזמן,  חוויות ורגשות.  ,דירות, עמוס משפחות 7
ברכות  כיבוד עשיר,(, 18.30בשעה  -יציאה ) -הסעה : כולל ,פתח תקווה, בני ברק וראש העין" צוות"לחברי המשותף האירוע,     

מתבקשים להירשם במועדון הסניף, בצרוף צ'ק לפקודת  המעוניינים,        ,     נותרו, לאירוע, מספר מקומות פנויים         .והצגה
                                                                                                                                ₪.  130 –לאורח ,  ₪ 80 –חבר צוות ובני זוג , ליחידהעלות      , 23.10.2018לתאריך , "צוות ראש העין"



                       –תתקים במועדון הסניף, ביום חמישי ל' חשוון תשע"ט ישי דב גלילי, הרצאתה של עו"ד  – צוואות, חשיבותן ואופן הכנתן 
מהי                              בצורה קלה והומוריסטית, את חשיבות הצורך בהכנת צוואה,, גליליעו"ד בהרצאתו, יסביר . 19.30, שעה 08.11.2018

                                                                                                                                                                               צוואה "כשרה" ומה דרך הכנתה. 
 חופשית ניסהכ, מוזמנים חברים ואורחים                               – 19.00 משעה קל וכיבוד רעים מפגש

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
 

רויאל ריזורט  במלון  ,2018נובמבר  21 – 18 - י"ג כסלו תשע"ט  –בין התאריכים: י' , יתקיים בימים ראשון עד רביעי ,נופשון באילת    
 :                                                                                               יכלול(. הנופשון 07.00)יציאה בשעה  פנסיון חציעל בסיס , הנופשון .אילת

מובילות הפכו , עם נשים שהדרומיתבפזורה הבדואית  ביקורנערוך בדרך לאילת, , עצמיתלאחר ארוחת בוקר , ביום הראשון     
                                              , נגיע למלון.עצמיתלאחר ארוחת  צהרים  הן על הנשים והן על הגברים.  -נשמע את סיפורן והשפעתן בקרב בני העדה  .בפזורה

                       באמצע המדבר. –אקולוגיה  –קהילה  –, אמנות נאות סמדרב נצא לסיוראו השלישי,  לאחר ארוחת הבוקר  יום השניב    
  , מותנה בקבלת אולם מתאים.                                                                  יעשה מאמץ לקיים ערב חברתי, ערביום שלישי בשעות הב    
     מודרך,  -סיור, נערוך צהרים ארוזה,  וקבלת ארוחת, העמסת המזוודות ,החזרת חדרים, לאחר ארוחת הבוקר, ביום הרביעי    
                                       . הפלמינגונגיע לבריכות  סופוב .מפגש קרוב עם חוקרים וציפורים, מתחנת המחקר - פארק הצפרות באילתב

                                         חדרים פנויים, שהועמדו לרשות הסניף.נותרו,  מספר מועט של .                         17.30בשעה  -חזרה משוערת לראש העין 
                                      . ₪ 1,230, לאורח. ₪ 1,050 -חבר צוות ובני זוג ליחיד - (תשלומים שווים 3-אותה ניתן לשלם ב ) העלות

          (ק'כל צ₪  410אורח , ק'כל צ₪  350 -חברי צוות )קים 'צ 3 בצרוף , סניףמועדון המתבקשים להירשם ב, ףצטרהמעונינים לה
                                                                                                                                    (.  בהתאמה)  20.01.19;  20.12.18; 20.11.18 לתאריכים " איי. אס. אר"לפקודת 

 . ומקל הליכה מי שתיה ,כובע, בנעלי הליכה, לימי הטיוליםלהצטייד מומלץ 
 

 
 

 –תשע"ט כ"א כסלו ישי חמביום  ים במועדון הסניף,יקשיתברדה, -פיינזילבר אסנתרצאתה של הגב' וא נושא הה – "סרטי בורקס"
                                                .וקולנוע עולמים ישראלי סרטיםמעשור על  , יותרמרצה לספרות ולקולנוע אסנת,    .19.30, שעה 201811.92.

                                                                                                                                                                                       . 70-ה שנות במהלך לשיא והגיע העשרים המאה של 60-ה שנות באמצעהחל ש, הישראלי בקולנוע מרכזי אנר'ז הוא" בורקס סרטי"
 .חופשית כניסה, מוזמנים חברים ואורחים – 19.00 משעה קל וכיבוד רעים מפגש     

 
 

     
וולפסון, פינת  , רח'בבית האזרחים הוותיקים, 19.30בשעה  06.12.2018תשע"ט כסלו ח כ" שיחמייום ב נחוג מסיבת חנוכה,ערב זמר ו

גילאי את חלוקת תעודות לחברים שבמהלך השנה חגגו של חנוכה, ברכות,   : הדלקת נר שלישי הערב יכלול רח' החמישה, ראש העין.
                                                                                                                          שירה וריקודים.   .החדשה הבאה עלינו לטובה האזרחית כוס לקראת השנה  הרמת,  90-וגיל ה גיל גבורות – 80-ה

                                                                                                                                                  .הכניסה חופשית       .להגיע עם מצב רוח מרומם נאחברים ואורחים מוזמנים,  .    19:00מפגש רעים וכיבוד משעה 

 
בוקר  לאחר ארוחת. 07.00 –יציאה , 11.12.2018 ט"ג' טבת תשע יערך ביום שלישי  ,סוף העולם שמאלה –סיור בפיתחת ניצנה     

סולרי ובחווה במלחמת הקוממיות. נבקר במתחם  היהודים,  ללוחמי הקומנדו הצרפתי -כרון יניסע לאנדרטה, שהוקמה כז, עצמית
 עמודי השלוםלאורך חלק מאנדרטת  סיירהזמן, ניותיר לאחר ארוחת צהרים, וככל ש  . התנכ"יתבאר מילכה וכמהין חקלאית בישוב 

למסילה  , המצוי בסמוך(1916משנת  – התקופה העות'מניתמגשר הרכבת  המסוגנן )ליד , בארותייםעזוז בדני קרוואן, של הפסל  
                                                                                                                                                                        .              קאנטרהלהברזל, 

מתבקשים להירשם , בסיור המעונינים להשתתף. ₪ 175 -על בסיס מקום פנוי, לאורח. ₪ 95 -חבר צוות ובני זוג ליחיד - העלות
לתאריך " ש העיןצוות רא"ק לפקודת 'בצרוף צ(, 21.10.2018מתאריך החל  –אורחים וחברי סניפי צוות אחרים , )סניףמועדון הב

06.12.2018  .                                                                                                                                                                                                 
 .מי שתיה ומקל הליכה, כובע ,בנעלי הליכה, מומלץ להצטייד                                   . 19.00חזרה משוערת לראש העין בשעה 
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. יציאה מהסניף 20.12.2018 ט"י"ב טבת תשע יתקיים ביום חמישי - ההכנות העולם הנוצרי לקראת השנה החדשה  –סיור ערב     
עקב סכסוכים  לפני מספר שנים, רוב תושביה היו נוצרים, בשנים האחרונות,שעד לנצרת נגיע . 13.00, בשעה לאחר ארוחת צהרים
                              לעבר ארה"ב וארצות אמריקה הלטינית.  ,חלק מבני העדות הנוצריות בעיר עזבו את הארץ פנימיים, בין עדתיים,

ת הנוצריות והשנה האזרחית החדשה, נבקר, בכנסיית לקראת חגי העדו ,במהלך השהות בעיר נערוך סיור רגלי בעיר המקושטת
                                                                                                                             האורתודוכסית. המעיין הקתולית ובכנסית הבשורה 

 קיימת כנסיה הנקראת במקום .נס הייןהמוזכר בברית החדשה כאתר בו ארע , אתר כפר כנאל ניסעלאחר ארוחת ערב בשרית, 
                                                      . שארכיאולוגים מעריכים, כי נבנתה על יסודות כנסיה מהמאה החמישית לספירה ,כנסיית נס היין

              היה ישוב מעורב יהודי נוצרי.   ,14-ועד המאה ה השניםהלך , במבית המקדש הראשוןבתקופת  ,היה ישוב יהודיכפר כנא, 
                                                                                       כיום  הרוב הגדול של תושבי המקום נוצרים ומיעוטם מוסלמים.                                                                      

מתבקשים להירשם , בסיור המעונינים להשתתף. ₪ 190 -על בסיס מקום פנוי, לאורח. ₪ 110. -חבר צוות ובני זוג ליחיד - העלות
. 12.07.2018לתאריך   " צוות ראש העין"ק לפקודת 'בצרוף צ(, 21.10.2018 מתאריך  -אורחים וחברי סניפי צוות אחרים  , )בסניף

 .מי שתיה ומקל הליכה, כובע ,בנעלי הליכה, מומלץ להצטייד                                .24.00ה משוערת לראש העין בשעה חזר


 

 


