ארגון המורים הגמלאים
הסתדרות המורים ירושלים�
� �� � ���
לשנת תשע"ז 2016-2017
שנה ברוכה לכל עמיתינו ,גמלאי הסתדרות המורים – ירושלים
אנו שמחים להזמינכם להצטרף אל מועדון א.ו.מ.ץ.
הפותח שעריו ,גם השנה ,לפעילויות של עשייה והנאה.
חוגי המועדון יתקיימו ב"מתנ"ס זיו" ,בית הכרם ,ימי שני וחמישי.
בתוכנית:
U

U

מגוון חוגים והרצאות.
מוזיאון ישראל ויד ושם – סיורים מודרכים בתערוכות והרצאות.
מגוון סיורים וטיולים יומיים:
 .1חוגי סיור מודרכים.
 .2טיולים חד יומיים מגוונים.
נופשונים כנסים וימי עיון שיתקיימו במהלך השנה – רובם מסובסדים.
הפרטים המלאים לכל נושא ,המידע וההנחיות לרישום  -מצורפים למידעון.
U

לתשומת לבכם:
U

 .1רצוף טופס הרשמה לחוגים ,סיורים ולמוזיאונים.
רצוף טופס הרשמה לנופשונים וימי עיון.
 .2כל חוג יפתח אם מספר הנרשמים יצדיק פתיחתו ,לכן לאחר
הפתיחה ,לא ניתן לזכות כספית את המבקשים לעזוב.
 .3לכל הפעילויות הנ"ל אין ביטוח תאונות אישיות
על כל משתתף לדאוג לביטוח אישי!
 .4חנייה חינם צמודה למתנ"ס.
בברכה והנאה – שוש הרמתי יו"ר גמלאי הסתדרות המורים ירושלים
U

ברוך ניסקה סגן המזכ"ל ויו"ר ארגון המורים הגמלאים

U
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הנחיות להרשמה ומילוי הטפסים
" .1טופס הרשמה לחוגים סיורים וטיולים"
שימו לב:
יש למלא את כל הפרטים האישיים ,פרטי האשראי ולדייק ברישום
כל חוג וסיור כולל יום ושעה הטופס רצוף למידעון .ניתן להחזירו באחת משתי
האפשרויות:
U

U

U

U

U

U

א .למסור ידנית במשרדנו

ב .לשלוח בפקס

02-6251470

 .2אפשרות נוספת:
.2סניפים
הרשמה דרך אתר הסתדרות המורים .1 :כניסה לאתר http://www.itu.org.il
".4הרשמה תכנית אומץ" .5הקלדת מס תעודת זהות כולל אפסים גם לסיסמא
.3סניף ירושלים
" .6אומץ" ולפעול על פי ההנחיות.
באתר לא ניתן לצרף נילווים אלא רק הגשת טופס הרשמה ניפרד ,במשרד.
U

U

U

U

U

U

U

U

U

U

" .3טופס הרשמה לנופשונים ,כנסים ולימי העיון"
את הטופס יש למלא
U

לכל אירוע
U

U

בסמוך לפרסום מועדו
U

U

לצורך ההרשמה !
U

חובה לכלול את כל הפרטים האישיים לרבות פרטי האשראי !
U

U

אפשר לשלוח בפקס  02-6251470או להביא למשרד.
כל הטפסים הקודמים אינם תקפים ולא יתקבלו !
U

U

U

U

U

הרישום לא יתבצע בהם !
U

U

U

לתשומת ליבכם
U

המשתתפים במסגרות הנ"ל ,אינם מבוטחים בביטוח תאונות אישיות !

אי לכך ,כל המעוניין בביטוח תאונות אישיות ,עליו לרכוש ביטוח זה באופן עצמאי !
ועל אחריותו הבלעדית !
U

תקשורת:

המייל שלנו

U

morim.vatikim@gmail.com
טלפון

מרכז הסתדרות המורים רחוב בן סרוק  8תל אביב
סניף ירושלים – נרקיס  11טל 02-6250829 :שלוחה  4גמלאים שלוחה  1שוש הרמתי
פקס הסניף 02-6233450 :
054-2003894
02-6751564
שוש הרמתי:
050-9333708
02-6710383
שרה שונרי:
050-2443140
02-6763573
רבקה כהן שבתאי:
ברוך ניסקה סגן המזכ"ל ויו"ר ארגון המורים הגמלאים

*2344
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לפקסים ולרישום באתר.
ההרשמה לחוגים תחל ביום ראשון 10.07.16
תסתיים ביום חמישי  21.07.16לפקסים! האתר יישאר פתוח עד 14.08.16
מיום א  24ביולי ועד ליום א'  7באוגוסט משרדי הסניף סגורים – חופשה !

כדי למנוע אובדן או שיבושים  -אין לשלוח פקסים.

החוגים יחלו ביום חמישי  01/09/2016ויסתיימו בסוף חודש יוני .2017
ההרשמה כאמור ,באתר הסתדרות המורים או מילוי טופס
"הרשמה לחוגים וסיורים"

שימו לב
ניתן לשלב בני זוג בכל הפעילויות על בסיס מקום פנוי !
ההרשמה אך ורק באמצעות טופסי ההרשמה שיש להביאם למשרדנו לצורך
קליטתם ורישומם.
אין אפשרות לצרף בני-זוג/נלווים בהרשמה באמצעות האתר !
U

U

 .נופשונים כנסים וימי עיון:

שימו לב – התכנית המצורפת כאן אינה סופית וצפויה להשתנות בעקבות פעילויות של
המחלקה לרווחת הגמלאי ,הסתדרות המורים – בראשות ברוך ניסקה.

אנו מחויבים לקיימם בנוסף או במקום התכניות שלנו.
U

U

U

U

U

לידיעתכם – לא ניתן לבצע רישום על גבי טופס ישן !
U

נופשון במלון "מרום גולן"  18-21.09.2016מידע והרשמה בראשית אוגוסט 2016
U

U

נובמבר 2016
ינואר 2017
מרץ 2017
מאי 2017
טרם נקבע מועד
טרם נקבע מועד

נופשון בעכו
נופשון בים המלח
נופשון בכפר בלום
נופשון בבאר שבע
כנס ארצי
יום עיון בירושלים

צפויים שינויים במועדים ,לרבות ביטולים
מועד מדויק ופרטים יפורסמו בתחילת החודש שלפני כל פעילות.
U

U

ברוך ניסקה סגן המזכ"ל ויו"ר ארגון המורים הגמלאים
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חוגי המועדון בימי שני
U

נושא
התעמלות
אנגלית
ברידג'
ציור

מדריך/מרצה
רבקה טימינקר
חיה וינברג
מזל רז
שמואל זעפרני

בשעות
08:30-09:25
08:30-10:00
08:30-09:55
08:30-09:55

מיקום
מקלט
חדר מס 2
חדר מס 3
חדר מס 4

עלויות ש"ח
650
750
750
750

התעמלות
תרבות ספרד

רבקה טימינקר
רחל גרבר

09:30-10:25
09:30-10:25

מקלט
חדר מס 1

650
650

סטיילינג
ברידג' מועדון

שפרה פארן
רבקה אהרונוביץ

10:00-11:30
10:00-11:30

חדר מס 2
חדר מס 3

750
750

יוגה
שפה ספרדית

אתי יצחקי
רחל גרבר

10:30-11:25
10:30-12:00

מקלט
חדר מס 1

650
750

מקהלה

תמר רהב
שלום גיאת

11:00-12:30
11:30-13:30

אולם קטן
מקלט

750
750

12:00-13:30

אולם קטן

ריקודי עם
מתקדמים
תרגילי דרמה תיאטרון

אפרת שנפ

750

חוגי המועדון בימי חמישי
U

בשעות
07:30-08:30

מיקום
מקלט

עלויות ש"ח
650

נושא
פילטיס

מדריך/מרצה
אביבה דרור

08:30-09:30
08:30-10:00
08:30-10:00
08:30-10:00

מקלט
חדר מס 1
חדר מס 2
חדר מס 3

650
750
750
750

ריקודים סלוניים
האזנה למוסיקה
ערבית למתקדמים
ברידג' מועדון

מיקי קונטקוזינה
תקווה וילמובסקי
נילי יהל

סיפור מההפטרה יהודית כהן

08:45:09:45

חדר מס 4

650

הילה קופרשטוק
פלדנקרייז
זויה
ספרות
מרים להמן
ריקמה
ברידג' מתקדמים נילי יהל

10:00-10:45
10:00-11:30
10:00-11:30
10:15-11:45

מקלט
חדר מס 1
חדר מס 2
חדר מס 3

650
750
750
750

11:00-12:00
11:00-12:00
12:00-13:30

חדר מס 4
מקלט
מקלט

650
650
750

תזונה נכונה
ריקודי בטן
ריקודי עם
למתחילים

נחמה שגב
נטלי דביר
שלום גיאת

U

ברוך ניסקה סגן המזכ"ל ויו"ר ארגון המורים הגמלאים
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תכנית הסיורים בירושלים עם רפי כפיר

052-3508440

כל הסיורים מתקיימים אחת לחודש בימי ראשון ומתחילים בשעה 10
עלות לכל  10המפגשים  400ש"ח
ניתן לשלב בני זוג בכל הפעילויות על בסיס מקום פנוי ! אין אפשרות לרשום בני זוג באתר
רישום בני זוג אך ורק באמצעות טופסי ההרשמה שיש להביאם למשרדנו.
00
U

" .1החיים ברובע היהודי לפני תש"ח"
פגישה וסיום בקניון ממילא – ליד קפה רולדין.

U

יום א 11.09.2016

" .2מדרום לרחוב בצלאל"
סיור בשכונות הפחות מטויילות בנחלאות מדרום לרחוב בצלאל.
פגישה בתיאטרון פרגוד בפינת הרחובות בצלאל וניסים בכר .סיום בשכונת שערי חסד.

יום א 09.10.2016

" .3שכונות וטירות ברחוב יפו"
מפגש בצומת שטראוס יפו

יום א 06.11.2016
סיום בדוידקה.

" .4סיפורי מיסטיקנים ,מקובלים ומצפים לגאולה בין החומות"
פגישה וסיום בקניון ממילא ,ליד קפה רולדין.

יום א 11.12.2016

" .5טדי מלך ירושלים"
פגישה במתחם בתי הקולנוע "יס" פלאנט"

יום א 22.01.2017
סיום בעירייה.

" .6ירושלים של מטה בהר ציון"
בתי קברות פחות ידועים בהר ציון.
פגישה בקניון ממילא קפה רולדין

יום א 19.02.2017
סיום בשער ציון.

" .7ירושלים של מטה בהר הצופים"
בתי קברות פחות ידועים בהר הצופים
פגישה וסיום בכניסה לבית החולים הדסה בהר הצופים.

יום א 19.03.2017

" .8חומותיך ירושלים"
סיור לרגלי החומה והכרת צפונותיה.
פגישה בקניון ממילא קפה רולדין

יום א 23.04.2017

 2000" .9שנות היסטוריה ברחוב אגרון"
מפגש בכיכר פריז

סיום בשער האשפות.
יום א 21.05.2017
סיום בקניון ממילא.

יום א 25.06.2017
" 10בעקבות תמונה באבן"
בירושלים ישנו פרויקט שנקרא תמונה באבן שבו מונצחת ההיסטוריה על פני לוחות אבן.
בסיור נכיר את הפרויקט.
סיום ברחוב אתיופיה.
מפגש בדוידקה

ברוך ניסקה סגן המזכ"ל ויו"ר ארגון המורים הגמלאים
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"צעד קדימה" – טיולים בני יום אחד – עם צפריר שחם.
053-7620733

כל הטיולים מתקיימים בימי רביעי היציאה מחניון מתנ"ס זיו.
עלות לכל משתתף  135שקלים לכל טיול.
U

U

ניתן לשלב בני זוג בכל הפעילויות על בסיס מקום פנוי ! אין אפשרות לרשום בני זוג באתר
רישום בני זוג אך ורק באמצעות טופסי ההרשמה שיש להביאם למשרדנו.
 .1חלוצי עמק המעיינות -
U

14.09.2016

U

עין שוקק; תל עמל; מפגש עם השחקנים יאנק ושושנקה; מרכז מבקרים כפר רופין.
היציאה בשעה  07:00חזרה משוערת  19:00דרגת קושי בינונית הליכה קלה כ  1.5ק"מ.
 .2עמק חפר -על אנשים וטעמים -
U

09.11.2016

U

פארק התעשייה עמק חפר; נחל חדרה; מוזיאון האופניים בחרב לאת.
היציאה בשעה  08:00חזרה משוערת 18:00

דרגת קושי קלה

 .3חדרה והסביבה -
U

07.12.2016

U

"עץ השדה" בגבעת עדה; שמורת אלוני יצחק; האטרקציה של דני – צמחי מדבר.
היציאה בשעה  08:00חזרה משוערת 18:00

דרגת קושי קלה

 .4באר טוביה – סודות הכפר -
U

11.01.2017

U

גבעה -69תצפית; באר טוביה – סיור; מוזיאון באר טוביה; מפגש עם האומן גרשון היימן.
היציאה בשעה  08:00חזרה משוערת 18:00

דרגת קושי בינונית הליכה כ  1.5ק"מ.

 .5בעקבות יוספוס פלאביוס -
U

08.02.2017

U

הר הקפיצה – נצרת; תל יודפת; הר עצמון או הר מירון ,בהתאם לתנאים.
היציאה בשעה  07:00חזרה משוערת 19:00

דרגת קושי בינונית מומלץ כיסא/מקל.
צפריר שחם
צעד קדימה טיולים

בכל טיול תתקיימנה עצירות לארוחת בוקר וצהריים על חשבון המטייל.
ברוך ניסקה סגן המזכ"ל ויו"ר ארגון המורים הגמלאים
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סיורים בעיר הלבנה תל אביב –בהדרכת ברוך שמולביץ'
052-8414222

עלות השתתפות  400ש"ח
כל הסיורים מתחילים בשעה  10:00בדיוק – הגעה עצמית !
ניתן לשלב בני זוג בכל הפעילויות על בסיס מקום פנוי ! אין אפשרות לרשום בני זוג באתר
רישום בני זוג אך ורק באמצעות טופסי ההרשמה שיש להביאם למשרדנו.
 .1יום שלישי 27.09.2016
החזית המערבית  -סיור ברחובות השקטים של הצפון הישן ,בין בית המטבחיים לבית
המשורר הגדול ובית ביתו האהובה
וגם אתר מקראי מימי ספר מלכים בלב העיר הצעירה .ומי היה הרב ססובר?
U

)מפגש ברחוב אבן גבירול פינת שדרות נורדאו .הגעה בקו  5מתחנה מרכזית או מתחנת הרכבת מרכז(.

 .2יום שלישי 01.11.2016
"היא בלבי עכשיו"  -סיור בין אהבה לכאב בעקבות חייהן של  4משוררות שחיו ויצרו בעיר
העברית :רחל ,תרצה אתר ,לאה גולדברג ויונה וולך.
U

)מפגש ברחוב בן יהודה פינת שדרות בן גוריון(.

 3יום שלישי 06.12.2016
רחוב שהוא סיפור  -רחוב קצר שהוא סיפור ארוך ,נטייל לאט לאט לאורך רחוב ביאליק
נשלב גם ביקור באחד המוזיאונים ברחוב.
ונשמע  -מי בנה ,מי גר ומי יודע מה עוד.
U

)מפגש ברחוב אלנבי פינת רחוב ביאליק(

 .4יום שלישי 17.01.2017
אומנים ואנשי רוח סביב שוק הפשפשים סיור ביפו בין הים לשדרות ירושלים.
U

)מפגש בשעון ביפו

סיום בלונה פארק של יפו(

 .5יום שלישי 14.02.2017
הצפון הרחוק  -סיור בשכונות הצפוניות בין רמת אביב הוותיקה ושיכוני שייח מוניס לבין
כוכבת הטלוויזיה ,רמת אביב ג' וגם אתר טבע יפה בשולי העיר.
U

)מפגש בכניסה לקניון רמת אביב ברחוב איינשטיין פינת רחוב ברודצקי(.

 .6יום שלישי 07.03.2017
"שיר הוא לא רק מילים"  -סיור בעקבות גדולי המלחינים של היצירה העברית שתמיד
מסתתרים מאחורי הצלילים והפעם יעמדו הם בחזית הבמה  -על סשה וזעירא ,יואל אנגל
)מפגש בכיכר דיזינגוף(.
ופאול בן חיים ועוד רבים וידועים.
U

 .5יום שלישי 04.04.2017
כיכר הזיכרון  -סיור במרכז העיר תל אביב בין כיכר רבין ואנדרטת הזיכרון לשואה של
תומרקין .על שכונות שמסתתרות בלב העיר ,ואגם של ברווזים במרכז האורבני הצפוף.
U

)מפגש בכניסה לעירית תל אביב ליד אנדרטת הזיכרון ליצחק רבין(.

 6יום שלישי 09.05.2017
"אבן מקיר תזעק"  -סיור בעקבות אדריכלים בלב העיר הלבנה .על הסגנונות השונים שפשטו
בעיר ועל כמה מן המבנים היפים המסתתרים ברחובות תל אביב הקטנה.
U

)מפגש בשדרות רוטשילד פינת רחוב אלנבי(.

ברוך שמולביץ
ברוך ניסקה סגן המזכ"ל ויו"ר ארגון המורים הגמלאים

מוטי סמט סגן בכיר למזכ"ל ויו"ר סניף ירושלים

morim.vatikim@gmail.com

ברוך שמולביץ
סיור מושבות עלייה ראשונה
הסיורים מתקיימים אחת לחודש בימי שלישי הגעה עצמית לנקודת המפגש.
עלות השתתפות לכל  8הסיורים ₪ 400
052-8414222

ניתן לשלב בני זוג בכל הפעילויות על בסיס מקום פנוי ! אין אפשרות לרשום בני זוג באתר
רישום בני זוג אך ורק באמצעות טופסי ההרשמה שיש להביאם למשרדנו.
 - 08.11ראשון לציון  -פה הכל התחיל .על מסע האלמונים בליל האהבה לגבעה מרוחקת,
בין בתי הראשונים ועל הצעקה שנשמעה כאן באידיש שחרצה גורלות .נסיים
באנדרטה שעדיין לא אבדה לה התקווה.
)מפגש ברחוב הרצל פינת רחוב הכרמל בגן העיר מול היקב הישן .מרחק הליכה
מתחנה מרכזית ישנה של ראשון לציון בקו  433מירושלים(.
 - 13.12נס ציונה "-מעז יצא מתוק" מסיפורה של משפחה יהודית שבאה ללב השממה
בחלום להפיק כאן דבש עד גיבור שלחם באריות.
U

U

U

U

)מפגש בצומת הרחובות וייצמן פינת עמק השושנים ליד קניון קניותר נס ציונה(

 - 24.01גדרה -בית יעקב לכו ונלכה .כל שנה בחודש החנוכה מציינת המושבה את אגדת
נר שני של חנוכה .נספר על אותה קבוצת צעירים  -ביל"ו  -העולה לארץ בקיץ תרמ"ב
ועושה דרכה מיפו למקווה ישראל ועד ראשון לציון .אחרי שנספר בהם בסיורים
הראשונים ,נשמע כאן מי הם באמת היו ובעיקר מה היה חלומם .
)מפגש בתחנה מרכזית גדרה(.
 - 21.02רחובות  -בעקבות ראשונים-מה קרה בז' באדר תרמ"ט? ואיך כוח הכבידה קבע
את גבול המושבה .על החולמים והיזמים ,מורים ראשונים ומתי כבה האור ברחובות
המושבה) .מפגש ברחוב הרצל פינת רחוב יעקב 5 .דקות הליכה מתחנה מרכזית(
 - 14.03רחובות  -תימנים במושבה – "כל הכבוד לבילוי"ם שהגיעו ראשונים ,רגע אחרי
U

U

U

U

U

U

נסייר בין שכונות שעריים למרמורק .נתחיל בסיפור עזרא מן
התימנים".
העיר קובנה ,נטייל בחולות הזהב ,בבאר מרים ובארמון מאחוריו מסתתר סיפור
אהבה רומנטי במיוחד .נעלה לגבעת ברוידא לספר על אישה "שזכרה לא ימוש
)מפגש ברחוב הרצל פינת רחוב עזרא 10.דקות הליכה מתחנה מרכזית(
לעולם".
 -18.04רחובות  -חלקה  - 69נבקר בבית העלמין הישן של המושבה ונצא לשדות
במזרח .נספר על אחוזה המסתתרת בשולי השדות ונבקר במגדל הכיפה בגבול
מדינת ישראל לפי מפת החלוקה .נסיים ליד עץ השקמה המיתולוגי בו נולדו חלק
מאגדות השומרים.
)מפגש בכניסה לבית העלמין רחובות .הגעה מתחנה מרכזית בקו  ,13וירידה
בתחנה קרובה לבית העלמין(.
 - 16.5רחובות  -נשים ,סופרים ויוצרים במושבה  -ס.יזהר ומשה סמילנסקי ,ישע סטמפר,
)מפגש ברחוב יעקב פינת רחוב הרצל(.
יהואש ועוד רבים רבים וטובים.
 - 13.6מכון וייצמן  -במעלה היובל .על עצים נדירים ,חוקרים וביקור בבית הנשיא הראשון
לרגל פתיחה מחודשת במהלך שנת  100) .2017שנה להמצאה הגדולה של חיים
)מפגש בכניסה למכון וייצמן ,הגעה בקו  13מתחנה מרכזית(.
וייצמן(
U

U

U

U

U

U

ברוך ניסקה סגן המזכ"ל ויו"ר ארגון המורים הגמלאים
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שביל ישראל  -מתאים למיטיבי לכת בלבד !!!
U

בהדרכת ברוך שמולביץ
U

052-8414222
U

חוג שביל ישראל  -לפני  20שנה בדיוק נחנך השביל שאורכו  1000קילומטר ממורדות
החרמון ועד מפרץ אילת .לאחרונה נבחר השביל על ידי צוות שופטים מטעם נשיונל
גיאוגרפיק כאחד מעשרים המסלולים הטובים בעולם בזכות השילוב בין נופי התנ"ך ונופי
החיים בישראל המודרנית.
השנה נצא אל השביל ונתמקד בהרי ירושלים ובאזור השפלה המרכזית והדרומית .ננסה
להתאים את קטעי ההליכה לעונות הפריחה ומועדי השנה.
קטעי ההליכה יהיו באורך משתנה לפי תנאי השטח ומזג האוויר כמובן ,אך התכנון הוא
ללכת בכל יום טיול לפחות  10-12קילומטרים .אין במסלולים קטעי הליכה מסובכים טכנית,
במהלך שנת הטיולים הקרובה.
)כלומר ,אין טיפוס על מצוקים ,ואין ירידה אנכית בעזרת יתדות ,סולמות או חבלים(
U

U

U

U

U

U

מקום מפגש:
שעת סיום משוערת:

U

U

בנייני האומה יוצאים בדיוק בשעה 07:30
 17:00משתנה בהתאם למסלול וריחוקו מירושלים.
בתום כל מסלול יימסר מידע רלוונטי ,אם יש צורך ,למפגש הבא.
U

U

U

הטיולים מתקיימים אחת לחודש בימי שלישי.

עלות השתתפות לכל אחד מהסיורים ₪ 100

ניתן לשלב בני זוג בכל הפעילויות על בסיס מקום פנוי ! אין אפשרות לרשום בני זוג באתר
רישום בני זוג אך ורק באמצעות טופסי ההרשמה שיש להביאם למשרדנו.
אוכל :בכל טיול נעצור לפי האפשרויות בתחנה כלשהי שתאפשר שירותים קפה והצטיידות
לפני המסלול .שם אפשר לאכול ארוחת בוקר ולהצטייד לצהרים למי שלא מכין מראש.
את ארוחת הצהריים נאכל בשטח ,נא לדאוג לסנדביץ' וכו .
יש לציין שלא אוכלים ליד האוטובוס ,בדרך כלל ,אלא אם כן המסלול מאפשר .לפני כל מסלול
אפרט לקראת המסלול הבא.
ציוד :תיק נוח לנשיאה על הגב 2 ,בקבוקי מים ,כובע ,מקלות הליכה מומלץ בחום )לא קשור
לגיל  -זה תמיד עוזר ולא צריך להתבייש( .נעליים נוחות וגבוהות מותאמות להליכה בשטח
)לא סנדל וממש לא מומלץ נעל ספורט  -אין תמיכה לקרסול ,אין אחיזה טובה בקרקע
ובסלע( .בנוסף גרביים להחלפה לסוף כל מסלול )אין כוונה להירטב .סתם כי כיף בסוף יום
הליכה להחליף למשהו נעים ,יבש ונוח(.

פרוט המסלולים מעבר לדף

ברוך ניסקה סגן המזכ"ל ויו"ר ארגון המורים הגמלאים
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מסלולי הטיול:
U

" - 15.11שוב יוצא הזמר אל הדרך" נתחיל בשמורת המסרק נרד אל מערת בני ברית ונחל
כסלון ונסיים בעין ראפה.
 - 20.12נתחיל בתצפית מיד קנדי בפינת זיכרון צנועה למשוררת נשכחת ונרד בזהירות לנחל
רפאים ,נחצה מתחת למסילת הברזל וגשר הרכבת ונטפס לעין קובי לסיום בצור
הדסה.
 - 10.01נמשיך במסלול ההליכה בנקודה בה סיימנו ,נעלה לחורבת דורבן ומשם נצפה לעבר
גוש עציון ונחפש במבט את האלון הבודד .מחורבת חנות נלך בדרך הקיסר עד
קיבוץ נתיב הל"ה.
 - 07.02נתחיל בתל גודד ,נבקר בווילה יפה ליד בית גוברין ונסיים בביקור באתר מקראי
חשוב וגדול העובר תהליך שימור ופיתוח  -תל לכיש.
 - 21.03בין נחל אדוריים לנחל שקמה ,בין תל קשת לתל חסי נצא לצפות במרבדים
האדומים של פריחת הכלניות .נעלה לתל נגילה ומשם דרך שרידי גשר הרכבת
העותומאנית נגיע לשמורת פורה.
 - 25.04בתחילת חודש אפריל עדיין מכוסה האדמה במרבדים אדומים ביער דבירה נמשיך
לשמורת להב צפון בקטע חדש של שביל ישראל ונסיים בסנסנה ,ואולי גם נפגוש
במלאכי השביל.
 - 23.05נטייל ביער יתיר ודרך הר עמשא בפריחה מרהיבה נרד במעלה דרגות לסיום
במערה בכפר דוריגאת.
" - 06.06חלון לים התיכון" בין הרצליה לנמל תל אביב .נצא לנופים חדשים לאורך השביל
כהכנה לשנת הטיולים הבאה .
נפגש בשבילים ,ברוך.

ברוך ניסקה סגן המזכ"ל ויו"ר ארגון המורים הגמלאים
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האוטובוס המזמר עם טלי בצלאל

052-8807966

הסיורים מתקיימים בימי רביעי יציאה וחזרה מחניון מתנ"ס זיו בבית הכרם.
עלות השתתפות משתנה בהתאם לתכנית.
ניתן לשלב בני זוג בכל הפעילויות על בסיס מקום פנוי ! אין אפשרות לרשום בני זוג באתר
רישום בני זוג אך ורק באמצעות טופסי ההרשמה שיש להביאם למשרדנו.

 .1יוצרים בירושלים
א .בעקבות יעקב אורלנד.
ב .משוררות בודדות ברחביה ,ירושלים.
U

23.11.16

U

יציאה בשעה 09:00

שעת חזרה משוערת 17:00

מלווה בשירונים ושירים
מומלץ כיסא

עלות  56שקלים.

 .2ממשית ודימונה
ממשית :ממפיס? ממשית? כורנוב? הנבאטים ואורח חייהם
דימונה :קיבוץ שומרי השלום = קהילת העבריים בדימונה ,כולל מופע של זמרת
מתכונת האוטובוס המזמר  -מותקנות בו מערכות הגברה ושמע במושב הקדמי.
מהקהילה
U

21.12.16

U

U

U

U

U

עלות  160שקלים

יציאה בשעה  08:00שעת חזרה משוערת 19:00

 .3חפציבה ,חדרה וג'יסר א זרקא
ביקור בחוות חפציבה; שפך נחל חדרה; ובג'אסר א זרקא
U

U

יציאה בשעה  07:00שעת חזרה משוערת 19:00

01.03.17
עלות  150שקלים

19.04.17
 .4הר הגלבוע צופן סודות  :טיול מזמר בעמק בית שאן
הליכה מתונה בשביל הקשתות; שמורת האירוסים בגלבוע; אורד וינגייט ופועלו.
הטיול בליווי שירון
U

U

עלות  120שקלים

יציאה בשעה  07:00שעת חזרה משוערת 19:00

 .5תל אביב
יש לי סימפטיה – יוצרים מוסיקה בחיבור תל אביב
המושבה הטמפלרית "זרונה" פעילויות והפעלה מרתקות וביקור במנהרה ובמרכז
המבקרים.

17.05.17

יציאה בשעה  08:00שעת חזרה משוערת  19:00מומלץ כיסא

ברוך ניסקה סגן המזכ"ל ויו"ר ארגון המורים הגמלאים

עלות  110שקלים
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U

הרצאות ביד ושם

ההרצאות מתקיימות בימי ראשון 10:00-13:00
העלות לכל  8המפגשים 500 ,שקלים.
הזהו אדם ?  -על קרבנות ,מבצעים ,ואחרים בתקופת השואה
U

בקורס נתוודע לניסיון של הנאציזם לגזול את צלם האדם מן היהודים לצד מאמצי היהודים
לשמירה עליו .נפנה את מבטנו גם לשאלה" :כיצד התאפשר הדבר מבחינה אנושית? .נקיים
סיורי עומק במוזיאון ,באנדרטאות באתר יד ושם ובתערוכת האמנות.
U

בין נושאי הלימוד:

יהודי גרמניה בשנות ה.30-

חיי היומיום בגטאות.

"הכול אסור לנו והכל אנו עושים"  -בין עמידה יהודית להתנגדות.
הצלה כדילמה יהודית.

הנהגה יהודית – בין הפטיש והסדן.

הזהו אדם ? -עולם המחנות.
"כשהמצפון דופק בדלת" -חסידי אומות העולם ובחירותיהם בתקופת השואה.
ההיסטוריה של הפתרון הסופי.

החברה הישראלית והשואה.

ייצוג השואה בקולנוע.

סיור באתר יד ושם ובמכלול המוזיאוני
ההרצאות ילוו בקטעי סרטים ובקטעי עדות בהתאם לכל אחד מהנושאים.
ההרצאות יינתנו על ידי מיטב המרצים מיד ושם
המפגשים יתקיימו בימי ראשון ,ביד ושם משעה 13:00 – 10:00
בתאריכים הבאים12.02.2017 15.01.2017 04.12.2016 13.11.2016 :
04.06.2017 07.05.2017 02.04.2017 05.03.2017
שולמית יששכר – רכזת השתלמות מורים – בית הספר הבינלאומי – יד ושם
U

U

U

U

מוזיאון ישראל

החוגים מתקיימים אחת לחודש בימי ראשון בשעות  10:00עד 13:00
העלות לכל  8המפגשים  450שקלים.
המבקשים להיות עם חברים יגישו בקשה בכתב במשרדנו.
לא ניתן ליישם באמצעות האתר ,בקשות מכל סוג !!!
U

U

לתשומת ליבכם

 .1לכל משתתף בקבוצה יינתן צמיד זיהוי התואם לקבוצתו !
 .2לא תתאפשר השתתפות למגיעים ללא צמיד מתאים !
 .3כל בעיה ,בקשה ,וכו' תתבצע אך ורק בפנייה ישירה למשרדנו.
 .4עיזרו לנו לשמור על הנוהל התקין והסדר הציבורי – לטובת כלל המשתתפים.
U

U

U

U

U

מידע מפורט על תאריכי הקבוצות ותכנית הלימודים תימסר ,לנרשמים ,בהקדם האפשרי.
U

ברוך ניסקה סגן המזכ"ל ויו"ר ארגון המורים הגמלאים

U

מוטי סמט סגן בכיר למזכ"ל ויו"ר סניף ירושלים

morim.vatikim@gmail.com

תשע"ז
U

תאריך____________________

פקס מספר 02-6251470 :
U

U

גמלאי חדש ? כן  /לא

U

טופס הרשמה לחוגים; סיורים; טיולים;
מועדון א.ו.מ.ץ.

שם משפחה _________________ :
מספר תעודת זהות :

שם פרטי___________________ :

___

מס' טלפון _________________ מספר הנייד ______________________ :
כתובת מלאה:

____________________________________________

כתובת דוא"ל _______________________________________________ :
U

כרטיס אשראי  :אשמורת

ויזה

לאומי קארד

דיינרס

ישראכרט

עקף בעיגול

מספר הכרטיס:
__

__

__
U

תוקף הכרטיס _____ / ______ :שם בעל הכרטיס___________________ :
מספר זהות בעל הכרטיס:

___

#בשנה שחלפה
השתתפתי  /לא השתתפתי בחוגי המועדון) .הקף בעיגול (
נא להקפיד ולדייק ברישום הפרטים:
שם החוג  /הפעילות המבוקשת.
החוג ביום החוג בשעה

שם החוג

שם המרצה  /המדריך

נא לשלוח את טופס הבקשה לפקס שמספרו 02-6251470 :או להביאו למשרדנו.
ברוך ניסקה סגן המזכ"ל ויו"ר ארגון המורים הגמלאים

מוטי סמט סגן בכיר למזכ"ל ויו"ר סניף ירושלים

morim.vatikim@gmail.com

טופס הרשמה לנופשונים כנסים וימי עיון

כנס  /נופשון  /יום עיון )הקף בעיגול( בתאריך:
סוג הפעולה:
נא להחזיר טופס זה כשהוא חתום על ידי בעל כרטיס האשראי ,בלבד ! )פקס (02-6251470
הריני מאשר/ת כי נרשמתי ל:
שם משפחה

שם פרטי

כתובת :רחוב:

מס

טלפון :

ת.ז.
מיקוד

ישוב
__ נייד:

___ פקס :
דואר אלקטרוני )מייל(:

בן/בת זוג שאינו חבר הסתדרות המורים
שם פרטי
שם משפחה
בן/בת זוג חבר הסתדרות המורים
שם פרטי
שם משפחה
התחייבות כספית לחיוב כרטיס אשראי מסוג :
U

U

U

ת.ז.

U

לאומי קארד

ויזה כ.א.ל.

ת.ז.
דיינרס

ישראכרט

אשמורת

מספר הכרטיס )יש לרשום את כל הספרות( | _ _ _ _ | _ _ _ _ | _ _ _ _ | _ _ _ _|
ת.ז .בעל הכרטיס

בתוקף  ___ / ___ :שם בעל הכרטיס:

אני מעוניין/ת לשלם את סכום ההשתתפות העצמית בסך  ₪ ..............:בתשלום אחד.
אני מעוניין/ת לחלק את סכום ההשתתפות העצמית בסך  ₪ .............. :לשלושה תשלומים.
אישור ביצוע החיוב יופיע באתר האינטרנט האישי ,של הסתדרות המורים.
לתשומת לבך:
בכל האירועים הנערכים ע"י עמותת המורים הגמלאים ו/או המחלקה לרווחת המורים הגמלאים –
המשתתפים אינם מבוטחים בביטוח תאונות אישיות !
אי לכך ,כל המעוניין בביטוח תאונות אישיות ,עליו לרכוש ביטוח זה באופן עצמאי ! על אחריותו
הבלעדית !
בחתימתי על טופס זה ,אני מאשר/ת שקראתי את המידע בנושא :ביטוח תאונות אישיות ,ואפעל
בהתאם.
U

U

U

U

U

חשוב לדעת:
 .1הודעת ביטול תתקבל עד ) 10עשרה( ימים שלפני תאריך האירוע ,ולא יחויב ,בתנאי שימצא מחליף .אם לא ימצא מחליף,
יחויב המורה
בעלות האוטובוס והמדריך בלבד.
 .2בגין ביטול מ  10ימים לפני האירוע ועד  3ימים ממועד היציאה ,יחויב הגמלאי ב  ₪ 150דמי ביטול ,בכל מקרה.
 .3בגין ביטול  3ימים לפני האירוע ועד יום היציאה ,יחויב הגמלאי בנוסף לאוטובוס ומדריך גם בתשלום מלא עבור היום
הראשון לנופש! )אלא
אם המלון לא יחייב בגין הביטול ,או שימצא מחליף(.
התחייבות:
 .1אני מתחייב/ת לא לפנות לחברות האשראי לביטול העסקאות המאושרות בחתימתי ע"ג טופס הרשמה זה ,לפני ברור
העניין בהסתדרות
המורים בטל2344 :
 .2באם לא יתקבל הסבסוד ממשרד החינוך ,לפעילות הנ"ל ,הריני מאשר/ת לחייב את כרטיס האשראי במלוא התמורה.
U

U

U

U

U

U

U

U

*

הנכם מתבקשים לשמור על עותקים של טופס זה ,לפעילויות הבאות.

תאריך:

ברוך ניסקה סגן המזכ"ל ויו"ר ארגון המורים הגמלאים

חתימה:

מוטי סמט סגן בכיר למזכ"ל ויו"ר סניף ירושלים

morim.vatikim@gmail.com

