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 ,לחברי הסניף שלום

המגמה של הגדלת מספר החברים 

בפעילות העשירה והמגוונת בסניף 
נמשכת ותודה והערכה לכל על 

  המעורבות והשותפות.

  בתחום התרבות במחצית הראשונה

יוני -של השנה חודשים ינואר
אירועים  18התקיימו בסניף 

חברים. רוב  1355בהשתתפות 

הפעילות התמקדה בטיולי טבע ופולקלור בארץ. הדרישה הגוברת 

להשתתפות בטיולים היא ללא ספק תודת הערכה לעושים במלאכה 
 מון בארגון. אולחברי הסניף הנותנים 

  לגיוס מתנדבים, גולת  תולההתנדבות נמשכת הפעיבתחום

הכותרת יציאה לדרך של מיזם שאני מנסה מזה כמה שנים להפעילו 

ועתה בשלו התנאים. מדובר במיזם צוות ל"צוות", מתנדבים 
מהסניף פועלים למען חברי הסניף המשתוקקים לקשר, חבר לקפה, 

ים למתנדב לאוזן קשבת, לחבר מקשר לסניף. יצרנו קשר בין חברים

ובקרוב יחלו המפגשים האישיים ואני מאחל להצלחת המיזם 

ושנראה גם את חברי הסניף המבוגרים באירועי התרבות בסניף. 
חברים המעוניינים להצטרף למיזם או חברים שעדיין לא יצרנו קשר 

מוזמנים להתקשר לחני בן ומעוניינים בקשר עם מתנדב איתם 

לב  ב. תודה מקר052-3459506מנחם מרכזת המיזם בסניף טל 

 למתנדבי הסניף למען חברי הסניף. 

 .שנמשיך לקבל בשורות טובות

  כרמון אריאל

 יו"ר הסניף

  

 "צוות"

 ארגון גמלאי צה"ל

 סניף קריות

 03-6173575 טל'
 03-6173592פקס 

@gmail.comqtzevet 

 

 3/2019חוזר 
 דצמ' –ספט' 
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טלפונים וכו'( הינה מטלה  ,עדכון פרטים אישיים )כתובת דוא"ל, כתובת מגורים .1
, ר מידעומסלו להעבירעל מנת שאפשר יהיה לכם ולנו חיוני  העדכוןבאחריות החבר. 
עדכון . ולנו זה חשוב לכם !!! אותנו הקפידו לעדכן .מהנעשה ב"צוות" תזכורות ועדכונים

 . tzevet2013@gmail.comלשלוח לכתובת  יש

 םואירועיחוויות מטיולים ולתעד לפרסם מעוניינים נו אבסניף מתקיימת פעילות ענפה ו .2
המעוניינים לכתוב ולפרסם באתר מתבקשים לפנות . טאון "צוות"יובבבאתר "צוות" 

 . 050-2767058לכרמון אריאל יו"ר הסניף טל 

 נהלת "צוות" מחוז חיפה והצפון:הפרטי התקשרות ל .3

 03-6173519 טלפון: 

 03-6173576 פקס: 

 Pzafon@tzevet.org.il דוא"ל: 

 קריות:סניף פרטי התקשרות ל .4
 )בשעות הקבלה( 03-6173575 טלפון: 
  tzevetq@gmail.com דוא"ל: 

 tzevet2013@gmail.com   :הסניף אריאל כרמון, יו"ר .5

 

 
 "שיתוף פעולה בין הסניף ויחידת התעסוקה"

  במסגרת ערוצי הפעילות של יחידת התעסוקה, מתבצעות הכשרות  –הכשרות מקצועיות

 מוכוונות תעסוקה:
ייפתח באולם הלימודים קבוצת  2019במהלך ספטמבר  –קורס בודקי מערכות גז ביתיות  .1

 "אמישראגז" בת"א.

 , מיועד לטכנאים3/11/19-במתוכנן להיפתח בבית החייל בחיפה –קורס ממונה בטיחות  .2
 והנדסאים )מותנה בכמות נרשמים(.

 ההרשמה עדיין בעיצומה )מיועד לאקדמאים(. –מכללת "אורנים" מחזור ח'  –הטובים בחינוך  .3

, מיועד לדורשי עבודה 9/12/19 -תתקיים בבית החייל בחיפה ב –סדנת העצמה מחוזית  .4
 שטרם השתתפו בסדנה.

 .2/9/19 -יוזמות חיפה ביום עיון "קריירה תעסוקה ושיווק עצמי" יתקיים בבית  .5

 .מרכזי להב"ה )לימודי מחשב ללא תשלום( -קורסי מחשב .6

 מחוז צפון. -נא לפנות ליחידת התעסוקה  –להרשמה ופרטים נוספים 

  פרסום משרות באתר האינטרנט של "צוות" אנו מזמינים אתכם לצפות במשרות המפורסמות. מי
 לפנות לטלפון המצוין במשרה המפורסמת. שמוצא עצמו מתאים ועונה על פרטי  משרה, מוזמן 

  חברים המעוניינים לרכוש מקצוע אשר יסייע בהשתלבותם בשוק העבודה  –סל הכשרה
 בהמשך , מוזמנים להגיש בקשת סל הכשרה. הועדה תדון בכל מקרה לגופו.

   חודשים. 3מותנה בהיות החבר דורש עבודה ביחידה לפחות 

 מידע כללי

mailto:tzevet2013@gmail.com
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 חברים דורשי עבודה שטרם נרשמו  -תעסוקה במחוז רישום כחבר דורש עבודה ביחידת ה
ביחידת התעסוקה במחוז וזקוקים לסיוע בתחום התעסוקה, מוזמנים לפנות לדליה סלוצקי 

 wzafon@tzevet.org.il או במייל: 6173540-03מנהלת התעסוקה בטל': 

  :ייעוץ בנושא תעסוקה ופרט בסניף
ועדת הפרט בסניף עומד לרשות החברים למתן עזרה וייעוץ בנושא תעסוקה  יו"ר ישראל דביר

 .054-4468218ניתן לפנות אליו בטלפון  ופרט.

 

 
 

 

. חבר המעוניין "צוות"שאלות להנהלת  להפנותתחת כותרת "צור קשר" ניתן  "צוות" באתר
השאלה/הפנייה תועבר לסמכות  ר.לפנות לאתפנות שאלה אישית או כללית מוזמן הל

  :למשלוח השאלות קישורהמקצועית הבכירה בארגון אשר תיתן מענה לחבר. מצ"ב 

https://www.tzevet.co.il/?CategoryID=1476&ArticleID=9678 
 

 

 

      

 

 

במסגרת מיזם זה מתנדבים מהסניף יצרו קשר עם חברים , יצא לדרך מיזם צוות ל"צוות" .1

חבר מקשר לארגון, אוזן קשבת, חבר לקפה, נים בימהסניף  ובדקו איתם האם מעוני
בשלב הבא מתנדב מהסניף יתקשר לחבר המעוניין ויחד הם יבנו קשר רציף לפרלמנט וכו'. 

להצטרף ולהתנדב  םתודה מכל הלב למתנדבים למיזם החשוב והערכי. המעונייני ומתמשך.
  .052-3459506מנחם טל -למיזם זה מוזמנים ליצור קשר עם רכזת המיזם חני בן

 ,בתחומים: הדרכה, מראיינים למוזיאון דור לדור של קרית ביאליק, דרושים מתנדבים/בות .2
 שיווק ויוזמות נוספות.  ,הכנת תוכניות הדרכה, עיבוד תיקי משפחות, צילומים ברחבי העיר

דבים אשר טרם יצרו קשר אתנו מתבקשים לעדכן אותנו על התנדבותם גם חברים מתנ .3
השנה גם ) לשם תיעוד וגם ע"מ שנזמן אותם לאירועים למתנדבים המתוכננים בסניף

 הכוונה שלנו לארגן טיול למתנדבי הסניף(.

להנהלת הסניף דרושים מתנדבים אשר ישולבו בוועדות הסניף ויעזרו לקידום פעילות  .4

ו/או לקבל מידע נוסף זו ויוזמות למען החברים, המעוניינים להצטרף למטרה חשובה 
  .050-2767058מוזמנים להתקשר לאריאל כרמון 

וקריית ית ים יקר יתושב יםלוועדת מתנדבים נדרש מתנדב - תאא .וק ים ק.למתנדבים  ירכז .5
  .. למידע נוסף ניתן לפנות להניה אביאלהסניפיםז פעילות התנדבותית של חברי וכירלאתא 

יסודי ותיכון, עזרה בצהרונים,  בהכנת שיעורים לתלמידיעזרה לחברים המעוניינים להתנדב  .6
עזרה בלימודים לתלמידי העדה האתיופית, עזרה לתלמידים ספריות, מועדוניות נוער, 

אגודה  ,, עזרה לקשישיםוהאנגלית שפה העבריתלימוד הומבוגרים עולים חדשים ב
הוועד למען החייל, חלוקת מזון )דרוש רכב(, התנדבות בעיריות  ,למלחמה בסרטן

, ליווי סיורי אופניים בקריה של נוער עם צרכים מיוחדים )עמותת חירום-בשעתהמקומיות 
 .מוזמנים לפנות טלפונית להניה אביאל - , קופות החולים בקריותאתגרים(

רכזי התנדבות אזוריים, לקבלת מידע ו/או יעוץ לגבי משרות התנדבות נוספות ניתן לפנות ל .7
 חברי התנדבות בסניף:

 , יו"ר וועדת המתנדבים הניה אביאל 
 ת ביאליקימרכזת מתנדבי קרי

050-8767444 

 050-5431033 ת מוצקיןימרכז מתנדבי קרי עוזי גליקמן

 מעשה נדיב, קטן ככל שיהיה, לעולם אינו מתבזבז הוא רק מעצים.

mailto:wzafon@tzevet.org.il
https://www.tzevet.co.il/?CategoryID=1476&ArticleID=9678
https://www.tzevet.co.il/?CategoryID=1476&ArticleID=9678
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 052-2816514 ית חייםימרכזת מתנדבי קר ארנה שפיצר

 058-6272526 מרכז מתנדבי חרום ק. מוצקין  משה דוד

 052-8992653 מרכז מתנדבי חרום ק. ביאליק דן שרון 

 

 

 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

בסמוך לשכונת משכנות שאננים, הציורית, וגן  ,הממוקם בליבה של ירושליםכוכבים  5מלון 
 כל השטחים הציבוריים עברו שיפוץ מקיף. הפעמון.

 3/9יום שלישי  

 07:00 יציאה מבריכת אפק קרית ביאליק.  

  ארוחת בוקר עצמיתלעצירה באלונית.  

 לעיר נבקר במוזיאון  מצפה הראל. בכניסתנו ,ונגיע לדרך בורמה ,נסיעה לכיוון בית שמש
 .חלונות שאגאל בהדסה ,המוסיקה

 ארוחת צהריים עצמית בקניון מלחה.  

 ארוחת ערב במלון, קבלת חדרים, הגעה למלון.  

 20:00 - מופע ייחודי ומרגש המגולל את סיפור תחייתה של   -הללויה  :יציאה לחזיון בעיר דוד
 המוקרן בטכנולוגיה חדשנית ופורצת דרך על גבי עתיקות עיר דוד ,ירושלים הקדומה

חושית המשלבת עבר, הווה -נגני וידיאו. חוויה רב 10מחשבים,  14מקרנים,  20באמצעות 
 ועתיד.

 4/9יום רביעי  

 .ארוחת בוקר במלון 

 09:30 - משפט העליון.היציאה  לביקור בבית  - 1 קבוצה 

 10:00 -  משפט העליון. היציאה לביקור בבית  - 2קבוצה 

 11:30 - משך הסיור כשעה  וחצי. .ביקור באקווריום הגדול במזרח התיכון 

 כריך ושתיה. - ארוחת צהריים קלה 

 ערב במלון.רוחת חזרה למלון, מנוחה, א 

 20:30 -  .יציאה לסיור סליחות בכותל המערבי 

 9/5יום חמישי 

 נופשון ירושלים .1

 בספטמבר  5-3שלישי עד חמישי, 
 לילות 2ימים  3

 מלון המלך שלמה

 

במסלולי הטיול או ייתכנו שינויים היות ותכנון הטיולים מבוצע זמן רב לפני מועד הביצוע 
נעשה כל מאמץ לעמוד בתוכנית ובוודאי  מסיבות שאינם תלויות בנו.הטיול  בסדר ביצוע

 . ט.ל.חשלא לפגוע בה ומצפים להבנה ושיתוף פעולה
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 .ארוחת בוקר במלון 

 10:00 -  חדרים.פינוי 

 נשמע על מוסד הנשיאות וערכיו, על נשיאי ישראל לדורותיהם  - המדינה ביקור בבית נשיא

ועל הדרך הייחודית בה פעל כל אחד מהם בשעה ששזר את סיפורו האישי בסיפורה של 
 שהמדינה ובסיפור הממלכתי של הנשיאות בישראל.

 ר את תפקידו של הבית מרכז המבקרים בבית לוי אשכול משמ - ביקור בבית לוי אשכול
כמעון ראשי הממשלה, ושוחזרה בו תחושת הביתיות והעבר המפואר של המקום. נלמד על 

אירועים שקרו בעשורים הראשונים של המדינה, שהשלכותיהם ממשיכות ללוות אותנו עד 
היום. התמונות והתחנות האינטראקטיביות ברחבי הבית מלמדות בצורה חדשנית אודות 

 דרך עיני האנשים שהובילו אותה בשנותיה הראשונות. -ה של מדינת ישראל הקמתה ועיצוב

 ארוחת צהריים במסעדת שיפודי הגפן.  
 

 הנחיות לביקור בבית הנשיא

 חובה להגיע בשעה שנקבעה, למאחרים לא תותר כניסה. .1

 הכניסה בלבוש הולם בלבד, מומלץ להצטייד בכובע. .2

 כניסה ללא תעודה.חובה להציג תעודת זהות בכניסה, לא תותר  .3

 בעת הרישום בסניף יש לרשום מספר תעודת זהות. .4

 מומלץ שלא להביא תיקים. .5

 סגירת ההרשמה כשלושה שבועות לפני מועד הסיור. .6

 לא מתוכנן מפגש עם הנשיא. יחד עם זאת נפעל ונעשה מאמץ כן לפגוש אותו. .7

  
  הבהרות

 יתן.לשינוי בסדר ביצוע האירועים, נעדכן ככל הנ שנדרשייתכן  .1

לרבות הנחת "אחד  ,משתתפים לאוטובוס 40המחיר למשתתף מחושב לקבוצה של מעל  .2

  לאוטובוס, תהיה תוספת מחיר של עד 40-חינם". במידה ומספר המשתתפים יהיה קטן מ
 למשתתף. ₪  50

 

 הרשמה

 19:00-20:00יום חמישי  ,10:00-12:00ההרשמה בסניף בקבלת קהל: יום שני שעות 

 

 מחירים

 אורח "צוות"חבר  

לפקודת 
 טורס-פרי

לפקודת 
 "צוות" קריות

לפקודת 
 טורס-פרי

לפקודת 
 "צוות" קריות

 ₪  500 ₪  690 ₪  350  ₪  690 אדם בחדר זוגי 

 ₪  500 ₪  1340   ₪  350 ₪  1310    אדם בודד בחדר

 תשלום

 . 10/8המחאות עוקבות, תשלום ראשון לתאריך  3: עד טורס-לפקודת פרי .1

 תשלומים בכרטיס אשראי.  3 או                                    

 .2/9 ,10/8המחאות לתאריכים  2עד  : לפקודת "צוות" .2
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 .ביאליק ה, חטיבת ביניים אפק, ק.יליד בריכת השחי 0080: :יציאה

 מדריכה בכירה בחברה להגנת הטבע.נעמי גושן,   :הדרכה

שביל נורמן ליד כפר הוורדים, ביקור בעיירה תרשיחא "כלת  -טיול בגליל המערבי  :מסלול

הגליל" וסיפור חרשי המתכת של הכפר. ביקור בציורי הגרפיטי המרהיבים על חומת 
 הביטחון של מושב שתולה ממש על גבול הלבנון.

ביקור במרכז רוקמות התחרה בחורפיש, שיחה על מעמד האשה בחברה הדרוזית על   :ביקור

 כוס תה.

 17:00: חזרה משוערת

 ₪.  75 :לחבר "צוות" : המחיר

 ₪.  100 :לאורח 

 :הערות

 ארוחות בוקר וצהריים עצמיות. .1

 052-2821980נאוה כץ, נייד:  -הרשמה על בסיס מקום פנוי  .2

 בעת ההרשמה.יש למלא טופס הצהרת בריאות  .3

  

 

 

 

 

  ליד בריכת השחייה, חטיבת הביניים אפק, ק. ביאליק. 08:00: יציאה

 הריים עצמיות.וארוחות בוקר וארוחת צ

 יוקנעם. –"עולם קטן גדול" ביקור מוזיאון   ,סיור ביריד "חבר" :מסלול

הופך דמיון   בלתי נדלה של רעיונות", "מעיין - משה זמטר אמנות המיניאטורה של האמן

כרונות ילדות, דמיון ים של עולם ויזואלי עשיר ומרשים )זיבדמות מודלים מיניאטורי למציאות,
חומרים מן הטבע, כגון אבנים, גרעינים,  המורכב מגרוטאות ומאוסף מגוון של ופנטזיה(

אלו מלקט משה  חומרים הדמיון תוכל להבין את הפוטנציאל הטמון בהם.אשר רק יד  עלים

   בהתמדה תוך כיתות רגליים בין שבילי היער ועל שפת הים.

הוצגו במספר  עבודותיו דגמים שונים. 120-יצר במהלך השנים למעלה מ ,1923 יליד זמטר, משה
 .תערוכות וכיום נמצאות במשכן קבע הפתוח לקהל הרחב

 https://www.youtube.com/watch?v=859QlqLLqiQ&feature=youtu.be  קישור:

 הבהרה: אם יהיו מספר אוטובוסים ייתכן שינוי במועד יציאה ובסדר ביצוע המסלול.

 .17:00: חזרה משוערת

  ₪. 10 : לחבר "צוות"המחיר

 : הערות

 .ההשתתפות רק לחברי "צוות", נא הביאו עמכם כרטיס אשראי "חבר" ותעודה מזהה .1

 חבר שירשם ויבטל השתתפותו, לא יקבל החזר. .2

 יריד חבר .3

  ספטמברב 10, שלישייום 

 "עולם קטן גדול"מוזיאון 

 

 

 
 
 
 

 טיול משוטטים .2

 בסדרה 4טיול מספר 
 בספטמבר 7יום שבת, 

 "גליל מערבי"
 

https://www.youtube.com/watch?v=859QlqLLqiQ&feature=youtu.be
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  .קרית ביאליק 52הדפנה באולם אשכולות פיס, רח' המפגש יתקיים 

 19:15 .התכנסות, מפגש חברים וכיבוד 

 19:45 .כניסה לאולם 

 חלוקת מתנות הוקרה לבני ובנות הגבורות: 

 .אשתון יעקב, אשכנזי ניסים, כהן טוני, מעוז דוד

 גיל נאור מארח את בועז דוידוף. :בתכנית

פסנתרן ומרצה למוסיקה, בוגר הקונסרבטוריון למוסיקה. למעלה מעשרים שנה עוסק  גיל נאור,
 מספר על תוכן השיר, תהליך כתיבתו, מקורותיו, והתקופה.  ןבהרצאות מוסיקליות בה

ובמגוון  שר בשפות רבות ,מחזן במקומות שונים בעולם בועזבועז דוידוף הוא זמר טנור וחזן. 

  שירים וסגנונות ייחודיים.

 www.youtube.com/watch?v=NgVH_x5muZY    :למופע לדוגמא קישור

  ₪. 30 לחבר "צוות": :מחיר

 ₪. 50 לאורח: 
 

 

 

 

 

 

 ליד בריכת השחייה, חטיבת הביניים אפק, ק. ביאליק. 07:30 :יציאה

 יה -יה  :הדרכה

 עצמית  :ארוחת בוקר

   :מסלול

  תערוכת ההתשה -מוזיאון רבין. 

  קום הכי יפה בתל אביב שוכנת לה שכונה מנומנמת משהו ומיוחדת במ -כרם התימנים
שלה הם "שם סיפורה של שכונה יפואית וסיפורה של עדה שהמוזיקה והאוכל  במינה.

 סיור מתובל ומגוון בנבכי רחובות בכרם ושוק הכרמל עם סיפורים על אנשים, דבר".
 ומטעמים ממעדני העדה התימנית.  לי פעמוניםוצלצ

 סיפורים והמון הומור. שירים,, נרי מלווה בהיסטוריהיסיור תיאטרלי מזמר וקול

 חמוצים חומוס,טעימות  ,אירוח אצל איש האתרוגים מרק, משקה מחייה, טעימות מאפים,
 ועוד... בקלאווה ,שתיה קלה ,רסק חריף סחוג ,פלאפל ,חנון'פיתות ג מהשוק,

 18:00שעה    :חזרה משוערת

 . ₪ 105 לחבר "צוות": : מחיר

 . ₪ 155 לאורח: 

  

 טיול אמצע שבוע .5
 אוקטוברב 22 ישי,שליום 

 כרם התימנים

 

 גבורות -ערב חברתי  .4

 בספטמבר 16יום שני, 
 דפנה -אשכולות פיס 

 מופע: גיל נאור ובועז דוידוף
 

http://www.youtube.com/watch?v=NgVH_x5muZY
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 .ביאליק ה, חטיבת ביניים אפק, ק.יליד בריכת השחי 0080: :יציאה

 מדריכה בכירה בחברה להגנת הטבע.נעמי גושן,   :הדרכה

אל המקומות החבויים במרום הגליל. צדיקים נסתרים. הליכה מקבר רבי טרפון לישוב  :מסלול

. האם אלה צוענים בני זמננו או יישוב פולש בלתי חוקי ?  אנדרטת חטיבת קדיתא
 בינוני. מורשת קרב במלכיה. -ק"מ קל 3.5-זיתים, הליכה כ-בסמוך לעין 37המילואים 

 חלב.-מפגש עם מחייה השפה הארמית בכפר גוש  :ביקור

 17:00: חזרה משוערת

 ₪.  75 לחבר "צוות": : המחיר

 ₪.  100 לאורח: 

 :הערות

 ארוחות בוקר וצהריים עצמיות. .1

 052-2821980נאוה כץ, נייד:  -הרשמה על בסיס מקום פנוי  .2

 יש למלא טופס הצהרת בריאות בעת ההרשמה. .3

 

 

 

 

 

 

 

 
 המחוז. הנהלתפרטים יופצו בנפרד על ידי 

 

 

 
 

 

 

כהוקרה  ושם בירושלים-במוזיאון יד הנהלת הסניף מבקשת לזמן את מתנדבי הסניף ליום טיול

 על פעילותם ההתנדבותית.

  מרחבת החניה ליד בריכת השחייה חטיבת הביניים אפק בקריית ביאליק. 07:30בשעה  :יציאה

 עצמית.  :ארוחת בוקר

 טיול משוטטים.6

 בסדרה 5טיול מספר 
 מברנובב 2יום שבת, 

 גבול לבנון
 

 טיול הוקרה למתנדבים .8

 בנובמבר 19יום שלישי, 

 ירושלים -יד ושם 

 מחוז צפון –כנס צוות  .7

 בנובמבר 12יום שלישי, 
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 לתולדות השואה:במוזיאון סיור 

 עם אוזניות אישיות.  בלווי מדריך של המוזיאוןלתולדות השואה,  סיור במוזיאון : 11:00-13:00

 הפסקה. :13:00-13:30

 ."גלגולה של משפחה"  הרצאה :13:30-15:00

 .יפס ושתיה )ללא בשר('פלאפל, צ סלטים , חומוס, - באבו גוש :ארוחת צהריים

 19:00 :חזרה משוערת

 ₪ 25 מתנדב: לחבר "צוות" :מחיר

 ד לחברים המתנדבים ובני/בנות זוג בלבד.עהטיול מיו :הערה

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .ביאליק ה, חטיבת ביניים אפק, ק.יליד בריכת השחי 0080: :יציאה

 להגנת הטבע. מדריכה בכירה בחברהנעמי גושן,   :הדרכה

עיקר הטיול בנושא סימון שבילים  -טיול קצר על שביל ישראל באזור המושב עופר  :מסלול

 בישראל.

 .מוזיאון המיזגגה  :ביקור

 17:00: חזרה משוערת

 ₪.  75 לחבר "צוות": : מחיר

 ₪.  100 לאורח: 

 :הערות

 ארוחות בוקר וצהריים עצמיות. .1

 052-2821980נאוה כץ, נייד:  -הרשמה על בסיס מקום פנוי  .2

 יש למלא טופס הצהרת בריאות בעת ההרשמה. .3

 

 

 
 
 

 
 

  ליד בריכת השחייה, חטיבת הביניים אפק, ק. ביאליק. 07:30: יציאה

 .ארוחת בוקר עצמית 

 15:00 - .ארוחת צהריים במסעדת המחבת 

 17:00: משוערתחזרה 

 ₪.  85 לחבר "צוות": : מחיר

 ₪.  140 לאורח: 

 טיול משוטטים .9

 בסדרה 3טיול מספר 
 בנובמבר 23יום שבת, 

 "שבילים בכרמל"

 
 

 חמת גדר .10

 בנובמבר 25יום שני, 
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  ליד בריכת השחייה, חטיבת הביניים אפק, ק. ביאליק. :יציאה

 07:00 : 1אוטובוס מס               

 07:30 : 2אוטובוס מס            

ברמה הגבוהה ביותר, במקום  נווה מדבר של רוגע ונופש -קראון פלאזה ים המלח   מלון:
נמצא במיקום מושלם בסמוך לים, עם גישה ישירה לחוף המלון הנמוך ביותר בעולם. 

 .פרטי כשברקע התפאורה המושלמת של מצוקי המדבר

 :שימוש במתקני המלון, כולל 

o  לא למועדון הבריאות כוללת בריכת מי ים המלח, סאונה ג'קוזי וחדר כושרכניסה חינם ,
 .כולל גופרית

o  על טיפולים. 10%הנחה של 

o  לא )החלפת חלוק בשהייה בתוספת תשלום ₪,  30קבלת חלוקים כנגד פיקדון של
 ₪.  10של  (פיקדון

o .)ארוחת צהרים אחת נוספת )ביום ראשון 

 עיתונים ועוד ,בש-שש ,קלפים – 16:00-18:00 בשעות לובי בידורי מדי יום. 

 :יום ראשון
 .ארוחת בוקר עצמית 

   דודאים פארק מרכזי לפינוי של , אתר טיפול ומחזור פסולת בנגבלביקור אתר דודאים נסיעה
עשרות משאיות שמובילות אלפי טון פסולת: פסולת  אתריום מגיעות ל מדימחוז הדרום. 

ת להטמנה ולתהליכי ימעורבת, פסולת בניין, פסולת תעשייתית, גזם ועוד. הפסולות מופנ
הפרדה לשם מחזור, הטמנה וייצור קומפוסט. באתר דודאים מנוקז גז מתאן מתאי ההטמנה 

 "ירוק".וממנו מופק חשמל 

 ים המלח.קראון פלאזה ב ארוחת צהריים במלון 

 קבלת חדרים. 

 .ארוחת ערב במלון  

  במקום לפי תכנית המלון.בילוי 

 :יום שני עד יום רביעי

 .ארוחות בוקר וערב במלון 

  15:00-16:00ביום שלישי, קפה ועוגה בין השעות. 

 עיתונים ועוד ,בש-שש ,קלפים – 16:00-18:00 בשעות לובי בידורי מדי יום. 

 תכנית עשירה במהלך היום. 

 בידור בכל ערב. תכנית 

 :יום חמישי

 .ארוחת בוקר במלון 

  11:00יציאה מהמלון בשעה. 

  חטיבת גבעתי.לביקור במצודת יואב אתר הנצחה 

  .ארוחת צהרים קיבוץ נגבה 

 נופש ים המלח .11

 בדצמבר 8-12ראשון עד חמישי, 
 לילות 4ימים  5

 מלון קראון פלאזה 
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 .19:00שעה   :חזרה משוערת לקריות

 :מחיר

 אורח חבר "צוות" 

 "צוות" קריות טורס-פרי "צוות" קריות טורס-פרי

 ₪  180 ₪  1650 ₪  115  ₪  1600 אדם בחדר זוגי 

 ₪  180 ₪  2950 ₪  115 ₪  2950 אדם בודד בחדר

 
 :אפשרויות תשלום

 .15/11/2019המחאות שוות ועוקבות, תשלום ראשון לתאריך  5עד  :טורס-לפקודת פרי .1

 .15/12/2019, 15/11/2019  המחאות לתאריכים 2עד   :לפקודת "צוות" 

 תשלומים שווים בכרטיס אשראי.  5עד  :טורס-לפקודת פרי .2

 .15/12/2019, 15/11/2019  כיםהמחאות לתארי 2עד  :לפקודת "צוות" 

במידה ויהיו פחות נרשמים  .משתתפים 42המחיר הינו לקבוצה/ מחזור של לפחות   :הבהרה
  .למשתתף ₪ 50-נדרש לתוספת מחיר של כ
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האירוע המרכזי השנתי של הסניף, מסיבת חנוכה יתקיים השנה באולמי הנסיכה שבמתחם 
 חוצות המפרץ.

   :בתכנית

 19:00 -  פתיחת דלתות 

 .מפגש חברתי עם מנות ראשונות 

 .מוסיקה לריקודים בשירה, ניגון ועוד הצמד אלכס וקלרה  

 .ברכות 

  חנוכה.הדלקת נרות 

  .)ארוחת ערב )הגשה לשולחנות 

   :מופע חלילי עולם" עם להקת נומאי קונספטהופעה". 

נעמי קרן ודנה אלבו  כנריות-להקת נומאי קונספט עם אומן החלילים איציק לוי, והזמרות

 לוקחים את הקהל למסע חובק עולם מרתק, וירטואוזי ומפתיע בעקבות החלילים.
המבוצעת באופן מקורי וייחודי מתחברים לערב תרבותי וחוויה בלתי מוזיקת עולם מלהיבה 

 נשכחת.
 כלי נשיפה וחלילי עולם איציק לוי:

 שירה וכינור נעמי קרן:

 שירה וכינור דנה אלבו:

 גיטרה קלאסית. ירון חסון:

 בליווי פסנתרן.

 https://www.youtube.com/watch?v=Rh9bUj5pVrI                           קישור לדוגמא:

 23:00 -   קפה עוגה 

  :מחיר

 ₪  100 :לחבר "צוות"

 ₪  175  לאורח:

 
 
 

 
 

 
 

לסדרת הרצאות מורשת השואה  שנתי ים לחברי הסניף לרכוש מנויעמציגם השנה אנו 

 .ושם" + סיור "בידמפגשים  הכוללת עשרה והגבורה
 על יהודים שהצילו יהודים בשואה. – "לחיות בכבוד למות בכבודהנושא השנה "
 studies.pdf-http://www.tzevet.org.il/_Uploads/dbsAttachedFiles/holocaustלמידע נוסף :  

 
 :מחיר

 לאחר סבסוד "צוות".₪  200לחבר "צוות" הנרשם בסניף 

 
 

 מסיבת חנוכה .12

 בדצמבר 23, שנייום 
  חוצות המפרץ –אולמי הנסיכה 

 

 הבמה ללימודי השואה .13

 09.06.20עד  5.11.19שלישי  מיי

 אשכול פיס ק. ביאליק

 

https://www.youtube.com/watch?v=Rh9bUj5pVrI
http://www.tzevet.org.il/_Uploads/dbsAttachedFiles/holocaust-studies.pdf
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 2019 דצמבר - ספטמברטבלת אירועים לחודשים 
 

 

 .חוג משוטטים הנם לטיול בודדהמצוינים בטבלה לעיל עבור : המחירים הערה

קיזוז הנחת "אחד  ראחול לחברים כל המחירים המפורסמים בחוזר הינם לאחר סבסוד "צוות" .1

 חינם". 

הינו אישי  , מתן התשר מדריך, מסעדה(המחירים אינם כוללים תשר לבעלי התפקידים )נהג,  .2
מהמשתתפים להעניק תשר לבעלי  שתתפים, חברי הנהלת הסניף מבקשיםולשיקול דעת המ

 התפקידים ומצפים לשיתוף פעולה גם במטלה זו כחלק ממחויבות קבוצתית.

שיתוף פעולה והקפדה על ביצוע ההרשמה  על מנת להקל עלינו בהליך ההרשמה אנו מבקשים .3
 נהלים, זו אחריות הנרשם. על פי ה

 אי השלמת פרטי ההרשמה על פי הנדרש תעכב הבקשה שלא באשמתנו.  .4

על רעון תשלום, המועד נקבע ע"מ לאפשר לנו מעקב ילתשומת לב: לכל אירוע מוגדר מועד פ .5
 אירוע. כל בהמחאה כפי שמוגדר ל נא להקפיד ברישום התאריךמזומנים לכל אירוע. התזרים 

במשרדי הסניף בימי קבלת קהל או בדואר )לחברי "צוות" בלבד(  האירועיםההרשמה לכל  .6

 . 13026ת מוצקין יקרי 3068הנהלת "צוות" סניף קריות ת.ד לכתובת: 

 .לפי מועד הסדרת התשלוםנקבע ההרשמה סדר ישנה דרישה מוגברת להשתתפות באירועים ו .7
מומלץ שלא לבצע הרשמה בדואר מסיבות מובנות. אנו נעשה כל הנדרש ע"מ לאפשר בעתיד 

   אפשרויות תשלום נוספות שיקלו על החברים.

פינת  62 גושןשדרות  ושן,ג מתנ"סב כניסהקומת בהרשמה לאירועים מתבצעת בסניף הנמצא  .8
 .03-6173575סניף המספר טלפון  ,מצורפת( )ראו מפה קרית מוצקיןקק"ל 

  

 התכנסות שעה תאריך האירוע 'ס
  בש"חעלות 

 אורח חבר

 690+500 690+350 ליד חטיבת הביניים אפק, ק. ביאליק 07:00 03-05.9.19 נופשון ירושלים 1

 100 75 ליד חטיבת הביניים אפק, ק. ביאליק 08:00 07.09.19 גליל מערבי –חוג משוטטים  2

 - 10 ליד חטיבת הביניים אפק, ק. ביאליק 08:00 10.09.19 יריד חבר 3

 50 30 ק. ביאליק 52אשכול פיס, הדפנה  19:15 16.09.19 גבורות -ערב חברתי  4

 155 105 ליד חטיבת הביניים אפק, ק. ביאליק 08:00 22.10.19 כרם התימנים –טיול א. שבוע  5

 100 75 ליד חטיבת הביניים אפק, ק. ביאליק 08:00 02.1119 לבנוןגבול  –חוג משוטטים  6

 פרטים יפורסמו על ידי הנהלת המחוז 12.11.19 כנס צוות מחוזי 7

 - 25 ליד חטיבת הביניים אפק, ק. ביאליק 07:30 19.11.19 יד ושם –טיול מתנדבים  8

 100 75 , ק. ביאליקליד חטיבת הביניים אפק 08:00 23.11.19 כרמל –חוג משוטטים  9

 140 85 ליד חטיבת הביניים אפק, ק. ביאליק 07:30 25.11.19 חמת גדר 10

 1650+180 1600+115 ליד חטיבת הביניים אפק, ק. ביאליק 07:00 08-12.12.19 נופש ים המלח 11

 175 100 חוצות המפרץ –אולמי הנסיכה  19:00 23.12.19 מסיבת חנוכה 12

 - 200 אשכול פיס, קרית ביאליק 18:00 5.11-9.6.20 השואההבמה ללימודי  13
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  12:00 - 10:00 יום שני : בסניף ימי קבלת קהל

 20:00 - 19:00 יום חמישי 

  נבצע הרשמה נוספת לאירועים במועדים הבאים: ,בנוסף

  12:00 - 10:00  רביעייום  31.7 

  20:00 - 19:00 ראשוןיום  4.8 

 הדואר לבצע הרשמה באמצעות רשאים בלבד חברי "צוות" .9
 .)מאוד לא מומלץ(

המחאה )צ'ק( בסכום עלות השתתפות באירוע לכל אירוע  .10

בנפרד יש לרשום לפקודת "צוות" קריות )אלא באם מוגדר 
 יאחרת(. יש לציין תשלום למוטב בלבד. נא להקפיד על מועד

 התשלום.

המחאה )צ'ק( התשלום לאירועים מבוצע אך ורק באמצעות  .11
 לא ניתן לשלם במזומן. של חבר "צוות".  אישית

חבר "צוות" המבקש לבטל השתתפותו באירוע יגיש בקשה  .12

ההחזר יבוצע . tzevetq@gmail.comבאמצעות דוא"ל הסניף 
עפ"י הנוהל הקיים  ופדיון הצ'ק האישי שלו, לאחר האירוע

 במשרד.ומפורסם 

 חברים אשר ברשותם נשק, מתבקשים להביאו לטיול. .13

הסדרת תשלום בעבור נקבעים בהתאם לסדר  ובמסיבת חנוכהמקומות הישיבה באוטובוס  .14
 .השתתפות באירוע

הרשמת אורחים הינה בסניף בלבד על בסיס מקום פנוי. האורחים יהיו ברשימת המתנה עד  .15
 חודש לפני האירוע, אלא אם יפורסם אחרת.

ומספר הנרשמים יהיה מעל המכסה )לדוגמא :חדרים במלון, מקומות ישיבה באוטובוס(  היה .16

נוסף )באותו מועד או ירשמו מספיק חברים נשקול פתיחת מחזור  אם .המתנה תפתח רשימת
 אם לא נפתח מועד נוסף יוחזרו הכספים במלואם. מועד אחר(. 

 השרות הניתן באירועים והטיולים לרבות הנסיעה, ההדרכה, המידע, ההזנה, הלינה, הביטוח )צד .17
ארגון "צוות" מביא את המידע לחברים  השרות לטיול/לאירוע בלבד. ספקג'( וכו' ניתן באחריות 

 ט.ל.ח. ות.אחריואינו נושא בכל 

 .נרשמים לא ישלחו אישורי קבלהל .18
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 לכבוד הנהלת "צוות" סניף קריות

 משוטטים ומטייליםחוג ל רישום

 2019לשנת להירשם לחוג משוטטים  יםהח"מ מבקש ואנ

בזאת שאין לנו כל מצהירים מאשרים שקיבלנו וקראנו את דף המידע, כ"כ אנו אנו 
המונעות מאתנו להשתתף בפעילות חוג משוטטים  מגבלות בריאותיות או אחרות

 9201 ומטיילים

 טלפון בית תאריך לידה מס' ת.ז שם פרטי שם משפחה

     

     

  חתימה @  דוא"ל  כתובת

  חתימה @  דוא"ל  כתובת

 בכתב ברור וקריא. פרטי בת/בן זוגכל הפרטים לרבות  נא למלא

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

 "צוות" ספח לחבר

 26130ת מוצקין יקרי 3068ת.ד  לכבוד הנהלת "צוות" סניף קריות

  9/2013 מס'חבר "צוות" מבקש להירשם לאירועי הסניף כמפורט בחוזר  אני הח"מ

 מס טלפון בית מס' טלפון נייד מס' ת.ז שם פרטי שם משפחה

     

  :חתימה   

 בכתב ברור וקריא. פרטי בת/בן זוגכל הפרטים לרבות  נא למלא

 עוהאיר מס'
תאריך 
 האירוע

מחיר יחיד 

 לחבר
 בש"ח "צוות"

 'מס

 פרטי התשלום

 פרמס
 המחאה

 סכום
תאריך 
 פירעון

 10.8    690+350 03-05.9.19 ירושליםנופשון  1

 1.9    75 07.09.19 גליל מערבי –חוג משוטטים  2

 3.9    10 10.09.19 יריד חבר 3

 9.9    30 16.09.19 גבורות -ערב חברתי  4

 15.10    105 22.10.19 כרם התימנים –טיול א. שבוע  5

 25.10    75 02.11.19 גבול לבנון –חוג משוטטים  6

 יופץ בנפרד 12.11.19 כנס צוות מחוזי 7

 12.11    25 19.11.19 יד ושם –טיול מתנדבים  8

 15.11    75 23.11.19 כרמל –חוג משוטטים  9

 18.11    85 25.11.19 חמת גדר 10

 15.11    1600+115 08-12.12.19 נופש ים המלח 11

 16.12    100 23.12.19 מסיבת חנוכה 12

 1.10    200 5.11-9.6.20 ללימודי השואההבמה  13
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