
  

                    

 

    

 חברותי וחבריי הגמלאים היקרים,     

 .העונה החמה החלה ואני מאחלת לכולכם קיץ טוב, רגוע ועתיר בבריאות ובשמחה 

 בנחיריים  םכרונות מעוררים ארגונות , זרעי קיץ באיי"זרעי קיץ נישאים ברוח מעירים ז

  ולך להיות" )מאיר אריאל(קיץ הורומזים איזה 

 לאחר שגמלאים רבים דיווחו שלא קיבלו את גמלת חודש יוני בחלקה או במלואה 

  הכללי באוצר, התקלה תוקנה. בלשר האוצר ולחש יפה בן דוד לית,"פנתה המזכ 

 תבקש לפנות למנהלת שכר ופנסיה בהסתדרות המוריםמלא תוקנה  עדיין מי שהטעות בשכרו 

 ofek@morim.org.ilבדוא"ל  

 ית: "נמשיך להגן על הגמלאים ולשמור על זכויותיהם""למדברי המזכ 

 בברכת "יד ביד ולב אל לב",       

 עדנה דוד,             

 סגנית המזכ"לית        

 ויו"ר הסתדרות המורים חיפה והמרחב    

 

 מזל טוב ויום הולדת שמח

 אוגוסט - יולי –לחברינו ילידי חודש יוני 

  בריאות, שמחה ונחת 
  

 ראש חודש מנחם אב       

  .חודש טוב ומבורך         

 ובשורות טובות  ,בריאות

  לכם ולבני המשפחה     
 

 21.7.21ב באב  "י רביעייום 

 בזאפה חיפה. "במכללת אשמורת לגמלאי"הרצאה מתוך הסדרה 

       : זיו אלכסנדרוני.מרצה : סטיב ג'ובס.    הנושא



 

 כנס בהרצליה                  

 מלון "דן אכדיה"     
 2.9.21 – 31.8.21  -    חמישי –יתקיים בימים שלישי            

 :בתוכנית 

 הסעה מחיפה והקריות √ 

 חצי פנסיון. √ 

 מדריך צמוד √ 

 .וםבכל יזור יסיורים בא √ 

 פעילות בוקר. √ 

 ₪ 1208:מחיר למלווה            ₪  808מחיר מסובסד לגמלאי:  

 

 במילוי טופס והתשלום בכרטיס אשראי. בלבדההרשמה טלפונית  

 

 :ההרשמה לכנס   

 12:00- 09:00, בין השעות 19.7.21תתקיים ביום שני  

  בחיפהלחברינו  

 0502042745,      04-9982607      ,  04-8622646       בטל'

 בקריותלחברינו  

             052-4313673,                 052-7006496         ,  052-2388112    בטל':          

 ההרשמה אינה מחייבת יציאה לכנס. 

 עדיפות ראשונה לחברים שלא השתתפו בכנסים קודמים. 

 לאחר בדיקת הטפסים נודיע ליוצאים.

  כל הקודם זוכה!!               מס' המקומות מוגבל !!     

 



 

 פעילויות
 בבית אבא חושי ובבית נגלר

     2021-2022שנת תשפ"ב 

 בית נגלר
 בשיתוף עם החברה להגנת הטבע  – "רואים עולם"

 מפגשים 8 –סדרת הרצאות √

 אחת לחודש. –ההרצאות בימי ראשון √

 12:00 -10:30  : ההרצאה תתקיים בשעות√

 )אין הרצאות בודדות( לכל הסידרה.רכישת המנוי הינה √

 במילוי הטופס –ההרשמה בבית נגלר √

 התשלום באמצעות כרטיס אשראי.

 אין החזר כספי / פיצוי בגין היעדרות מהרצאה.√

 המנוי יחולק במועד ההרצאה הראשונה.√           

 מפגשים שבוטלו עקב הקורונה. 2השנה הוספנו √           

 ₪ 245מחיר מלא למנוי לכל הסידרה:  

 ₪. 175סניף חיפה והמרחב  מחיר מיוחד לגמלאי 

 ₪ 175 -מחיר מיוחד לבן/בת זוג  

             

  )באולם מול המשרד(  26/7/21  תקיים ביום שנית    ההרשמה בבית נגלר

 .11:30 -  08:30    בין השעות

 הרצאת פתיחה      0.2110.1   ביום ראשון ד' חשוון תשפ"ב 

 מסע אישי מיוצאי סלוניקי ביוון. –"רומנסה משפחתית"  

 שירת רומנסות בלאדינו, בתמונות ובקטעי וידאו. -בליווי מוזיקלי

 ניצה טרמין עם הזמרת : 

  8.5.22,   10.4.22,     13.3.22,     13.2.22,      9.1.22,     19.12.21,     7.11.21  : תאריכי ההרצאות

  19.6.22  בתאריךהרצאות:   2 תוספת

 תכנית מפורטת תפורסם בקובץ נפרד.



 

 

 בית אבא חושי

 בשיתוף עם החברה להגנת הטבע  – רואים עולם                             

 אחת לחודש. –ראשון ההרצאות בימי √ 

 מפגשים. 8סדרת הרצאות: √ 

 10:30-12:00 :    מחזור ב'                      10:00 -08:30  מחזור א': 

 )אין הרצאות בודדות(. לכל הסידרה,רכישת המנוי הינה √ 

 במילוי טופס. בבית אבא חושיההרשמה √ 

 התשלום באמצעות כרטיס אשראי.

 .אין החזר כספי / פיצוי בגין היעדרות מהרצאה√

 המנוי יחולק במועד ההרצאה הראשונה.√

 הרצאות שבוטלו עקב הקורונה.  2  הוספנוהשנה √

 

 ₪ 245לכל הסידרה: מחיר מלא למנוי 

 ₪ 175 –מחיר מיוחד לגמלאי סניף חיפה והמרחב 

 ₪ 175 –מחיר מיוחד לבן / בת זוג 

  

 ההרשמה בבית אבא חושי 

 12:00-08:30 :  בין השעות       27.7.21תתקיים ביום שלישי  

  

 הרצאת פתיחה 3.10.21 –ביום ראשון כז' תשרי תשפ"ב  

 עשרת איי הארכיפלג הגעשי באוקיאנוס האטלנטי.  -  "איי כייפ ורדה " 

 "בעקבות סזריה אבורה"בשילוב ליווי מוזיקלי:  

 ניצה טרמין.עם הזמרת:  

 15.5.22,       20.3.22,   6.3.22,   6.2.22,   2.1.22,   12.12.21,    31.10.21 :תאריכי הרצאות

 . 26.6.22     ,12.6.22תוספת: 

 בקובץ נפרד.תכנית מפורטת תפורסם  

 

 



 

 

  

 בשיתוף עם החברה להגנת הטבע -   "נופים ואתרים בארץ ישראל" 
 אחת לחודש. – ראשוןההרצאות בימי 

 09:00-10:30 :  בשעות               מפגשים 8סדרת הרצאות : 

 12:00-08:30 : בין השעות            27.7.21ביום שלישי  :בבית אבא חושי ההרשמה

  

 הרצאת פתיחה 17.10.21 –יום ראשון יא' חשוון תשפ"ב 

 "הבהאיים בארץ ישראל"            

 יים.האהסיפור המוכר והלא מוכר של הב 

 : ד"ר שי רוזן.מרצה 

 29.5.22,    1.5.22,   3.4.22,  20.2.22,   23.1.22,   26.12.21,   14.11.21: תאריכי ההרצאות 

 

 בשיתוף בית אבא חושי –עולם בראי הקולנוע   

 בכל מפגש: הרצאה וסרט קולנוע. 

 09:30בשעה   אחת לחודש  בימי ראשון  ,  מפגשים 8 

 רכישת מנוי הינה לכל הסידרה. 

 . אין החזר כספי/ פיצוי בגין היעדרות ממפגש 

  .המנוי יחולק במועד המפגש הראשון 

 תכנית מפורטת תפורסם בקובץ נפרד. 

  

 .מפגש ראשון 10.10.21חשוון תשפ"ב  ביום ראשון, ד' 

 המשפחתית בתרבויות העולםהמסגרת  –"משפחה שכזאת"  

 דקות( 98.  2019 -"הפרידה" )סין/ארה"ב ב הסרט:      : דני ינאימרצה 

   19.6.22,   25.5.22,  24.4.22,   27.3.22,   13.2.22,   9.1.22,   20.11.21תאריכי הסרטים: 

 בסרטים בשל זכויות הקרנה.ייתכנו שינויים 

 

 

 

 



       

 ההרשמה ל"קולנוע" דרך אתר נווה דוד בלבד.
 הנחיות הרשמה באתר

 מקלידים בגוגל: מרכז קהילתי נווה דוד. .1

 מקישים על הקישור הראשון ונכנסים לאתר של נווה דוד. .2

 נועקול -"בית אבא חושי"בדף הבית של אתר נווה דוד, בוחרים את הלחצן )בעיגול(  .3

 האפשרויות וללחוץ: 2בחלון שנפתח, בוחרים אחת מ  .4
 "קולנוע יום א' הסתדרות המורים"

 או  "קולנוע יום ב' הסתדרות המורים", גמלאי מרחב חיפה

 ממשיכים בהרשמה לפי ההנחיות ולמלא פרטים אישיים לכל נרשם. .5
 

 רותם, מרכז קהילתי נווה דוד. -לעזרה ובירורים נוספים ניתן לפנות ל
 6שלוחה  8380816-40טל'  

 

 

  

 ראש חודש אלול 

 חודש טוב ומבורך.

 בריאות ובשורות טובות

 

 

 בזאפה חיפה   –ב"מכללת אשמורת לגמלאי" הרצאות 
 4.8.21יום רביעי 

 מרצה: עמרי אסנהיים      –"מסע אל האמת" 

  

  18.8.21יום רביעי 

 מרצה: ד"ר רפי קישון              –אפרים קישון  

 

 25.8.21רביעי יום  

 הצגות בקאמרי(. 650"הישראלי הנודד" ) 

 

  



 

 

    

 היכל התיאטרון ק. מוצקין



 תיאטרון הצפון

 זאפה חיפה

 

    

 

 

 

 
  



 

   

 לתשומת ליבכם!!!           
 אוגוסט חופשת הקיץ –בחודשים יולי            

 משרדנו אינו פעיל                             

 במידה ותתקיים פעילות, יישלח מייל עם הפרטים.        

מדי פעם ביום שני, נקיים מענה טלפוני לבירורים                                     
 09:00-12:00בשעות       

  
 חברים יקרים,                   

 חופשה נעימה, שמרו על עצמכם.            

 ולבני משפחותיכםאני מאחלת לכם           

 בריאות איתנה ובשורות טובות.             

      

          

 

 אתכם ולמענכם
 

 נחמה אדלשטיין                                                                                       
                                                      יו"ר תא המורים הגמלאים        

 והמרחב חיפה סניף ,הסתדרות המורים



 

 סליחותסיור            
 17- 18.8.21רביעי  –י לישימים ש :מחזור ראשון 

 23 - 24.8.21שלישי  –: ימים שני  מחזור שני 

 לינה במלון פרימה רויאל, בירושלים√      

 הסעה מהקריות ומחיפה√

 מדריך צמוד√

 סיורים√

 ארוחת ערב במלון√

 יציאה לסליחות.√

 ארוחת בוקר והמשך הסיור ביום שלישי.√

 ₪  330: מחיר מסובסד לגמלאי√

 ₪ 440: מחיר למלווה√

 ההרשמה טלפונית בלבד      

 במילוי טופס והתשלום באמצעות כרטיס אשראי.

 במשרדנו 2.8.21ההרשמה תתקיים ביום שני 

 .09:00-12:00בין השעות 

 2042745-050, 9982607-04,  8622646-04: בטלפונים

  מס' המקומות מוגבל !!!

 !כל הקודם זוכה!    


