מידעון
סניף חדרה
שנת תש"פ
2019-2020

הסתדרות המורים בישראל
רח' בר כוכבא  63טל' 03-9042601

סניף גמלאי חדרה
דוא"לgimlaimhadera10@gmail.com :

חברים יקרים
בפרוס השנה החדשה אנו מאחלים
לכם ולבני משפחותיכם
שנה טובה מאושרת ומבורכת,
שנה מהנה ובריאה,
שנה של פעילות וחוויה
תודתנו לברוריה שכטר יו"ר ארצי
של ארגון המורים הגמלאים על הסיוע והתמיכה.
ליפה בן דוד על הדאגה וההישגים עבור הגמלאים ומאחלים
שנה טובה לברוריה שכטר וליפה בן דוד יו"ר הסתדרות המורים.

שלכם,
נפתי כהן
יו"ר הסתדרות המורים
סניף חדרה והשומרון

שולמית מידן קרפל
יו"ר תא הגמלאים הסתדרות המורים
סניף חדרה והשומרון

צוות ניהול הסניף שקד על תכניות חדשות
ומגוונות בתחומי הפעילות השונים.
במשך השנה ישלחו במייל מידעונים ועדכונים לגבי פעילויות
חדשות והודעות מהסניף .כמו כן ,נפרסם בדף הפייסבוק שלנו
הסתדרות המורים חדרה והשומרון.
נשמח לראותכם עמנו בפעילויות ובחוגים השונים נהנים
וצוברים חוויות חדשות.
תודתנו שלוחה לחברים המתנדבים בצוות ניהול הסניף ובחוגים:
אלבאום הדס ,אלבוחר נעמי,
בצלאל יצחק הורוביץ איריס,
ודל חיה ויסמן אילנה
זלצמן מלכה,יצחקי שושנה ,
יונס אסעד,כהן טובה,
קאופמן בתיה,שטוב חנה

הסתדרות המורים סניף חדרה והשומרון
כתובת :רחוב אחד העם  ,31חדרה | טלפון | 04-6212612 :פקס04-6344565 :
שעות פתיחה :ימים א',ב',ד' בין השעות gimlaimhadera10@gmail.com | 9:30-12:30

כנסים ,טיולים ,נופשונים
ופעילויות תרבות
כדי לאפשר השתתפות מרבית של החברים,
ניתן ורצוי להירשם לכל הפעילויות בהתאם למועדי ההרשמה בלבד!
תינתן עדיפות לחבר שלא השתתף בפעילות האחרונה בכל קטגוריה :
כנס/טיול/נופשון/יום עיון/הצגה

כנס 2019
כפר בלום | 26-28.11

כנס 2020
ירושלים | יוני

טיולים 2019
טיול חנוכיות |  | 26.12בני ברק

טיולים 2020
עמק יזראל | 18.3
סליחות |  | 8-9.9חיספין

נופשונים 2020
אשקלון | 9-12.2
מרום גולן | 10-13.5
יום עיון מלון דניאל | 28.1.20

רישום לכל הפעילויות חודשיים לפני כל פעילות
בטלפון הסניף בלבד04-6212612 :

חוגים
חוג חווה חקלאית
מרכז ומנחה האגרונום יצחק בצלאל | 050-9241212
במשך השנה החברים יסיירו ויטיילו באתרים רבים הקשורים לפיתוח החקלאות,
יהנו ממעשה ידיהם זריעה ,שתילה וקטיף.

זה"ב בגן
מרכזת אילנה ויסמן | 054-4500234
פרוייקט פעיל בגני ילדים ,בשיתוף אור ירוק ,מחלקת החינוך לגיל הרך
ומחלקת הבטיחות בעירית חדרה

קורס אומנות במוזיאון תל אביב
מרכזת חיה ודל | 050-9226822
 8מפגשים יתקיימו בימי חמישי .יש להגיע בשעה 9:40
הסדר היומי יקבע ע"י המוזיאון ויפורסם במייל

קונצרטים מוסברים
בהנחיית דר' אסתרית בלצרין | מרכזת טובה כהן | 050-7783335
הקונצרטים יתקיימו במוזיאון ת"א בימי שלישי בשעה 10:00
יום שני!
26.11.19 | 21.1.20 | 18.2.20 | 27.4.20 | 9.6.20

רישום לכל הפעילויות חודשיים לפני כל פעילות
בטלפון הסניף בלבד04-6212612 :

