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 חברים יקרים,

 

.ינואר – יוליהגמלאים האקדמאים לחודשים  עמותתהנכם מוזמנים להשתתף בפעילויות הבאות של   

 

 טיולי יום:

 

 סיור: שרונה מתעוררת מחדש – )בהדרכת דליה שוטלנד( יום חמישי 31.17.13 המחיר ליחיד 07 ש"ח.

המסלול: שרונה – מושבת הטמפלרים הייתה שקועה בשינת שיפוצים ועתה קושטה, עוצבה ויפתה ונפלא לטייל בה, בתים משוחזרים, 

מתקנים, פינות בילוי, מנוחה, מסעדות, מרכזי תרבות. ניזכר בסיפורם המיוחד של הטמפלרים, אמונתם ואורח חייהם. נפגש ליד הסינמטק 

.0:77בשעה   

 

 הורדוס הבנאי הגדול במוזיאון ישראל – )בהדרכת אריאלה הירש( יום רביעי 31.70.13 המחיר ליחיד 227 ש"ח.

נבקר במוזיאון ישראל בתערוכה של הורדוס הגדול מלך יהודה, מן הדמויות המרתקות ורבות ההשפעה בתולדות ארץ ישראל. התערוכה 

עשיו שינו מבקשת לסרטט בפעם הראשונה את דיוקנו המורכב של המלך העריץ, המדינאי והאדריכל שמ –מטר  077מתפרשת על פני 

את פני הארץ ואת גורלה. ארוחת צהרים כשרה במסעדת "מזלג". נמשיך לימקא על המונומנטים הפיסוליים של זאב רבן ממורי בצלאל 

נסיים את הטיול אם ישאר זמן החשובים ומשם לשריד מרשים של בניה מונומנטלית במגדל פצאל שהורדוס בנה והקדיש אותו לאחיו. 

בבוקר מחזית ועד הפועל. 0:77בשעה  במתחם ממילא. היציאה  

 

 פינה קטנה בתל אביב וסיפורים בה הרבה – )בהדרכת דליה שוטלנד( יום רביעי 70.17.13 המחיר ליחיד 127 ש"ח. 

המסלול: במרחק פסיעה קלה מהמולת רחוב אלנבי מסתתרת פנינה ארכיטקטונית, תרבותית, הסטורית, בה התגוררו משוררים, סופרים, 

רחוב ביאליק. נשוטט בפארק העירוני המיוחד הזה בין סיפורי יצירה, חלומות ואהבות, סיפורי  –רופאים, אדריכלים ופקידים אמנים, 

בפינת רחוב  0:37. סיור מודרך בבית ראובן וביקור בבית ביאליק. נפגש בשעה בתים ומשפחות. סיור מודרך בבית הלירי )העיריה בעבר(

נוחות, שתיה, חטיף/פרי, כיסוי ראש וכסא טיולים. ביאליק/אלנבי. מומלץ נעליים  

 

 טיול בחמדת ימים – קונצרט בהגשתו של יצחק תוויאור: יום חמישי 11.11.13 המחיר ליחיד 101 ש"ח.

המסלול: קונצרט בהגשתו של יצחק תוויאור בחמדת ימים בסטודיו הממוקם בעליית הגג האקוסטית באווירה חמימה של ספות וכריות 

פסנתר הכנף הענק, מארח יצחק תוויאור מאזינים הנאספים מכל הארץ כדי להנות מרסיטלים קלאסיים בביצועו. בהפסקה, תה סביב ל

קפה ועוגיות במרפסת מול הנוף עוצר הנשימה של רמת הגולן, הכנרת והרי הגליל. נמשיך בביקור בפארק הגליל בכרמיאל.  –צמחים 

היום גדלה בו צמחיה ים תיכונית הכוללת עצי פרי וצמחי תבלין.  היפים בארץ, פארק הגליל. בלב ליבה של כרמיאל שוכן אחד הפארקים

בבוקר מחזית ועד הפועל. 0:77ארוחת צהרים בכפר מסריק )כשר, בשירות עצמי(. ביקור בפארק אפק ונסיעה הביתה. היציאה בשעה   

 

 

 נופשונים:

 

 מלון דן פנורמה – חיפה: 71-70.70.13 )3 לילות, 1 ימים – ראש השנה(. המחיר ליחיד בחדר זוגי 1227 ש"ח בשלושה תשלומים.

 תשלום ראשון: 71.70.13 – 117 ש"ח. תשלום שני: 71.17.13 – 117 ש"ח. תשלום שלישי: 71.11.13 – 117 ש"ח.

דיבות המלון. חזרה לת"א המחיר כולל אירוח על בסיס חצי פנסיון, אוטובוס להסעות הלוך ושוב, קפה ועוגה כל יום, טיול מודרך בא

בבוקר מחזית ועד הפועל. 0:77בצאת השבת. היציאה בשעה   

 

 

 



 מלון אסיאנדה ביער: 10-27.11.13 )ימים א' – ד'(. המחיר ליחיד בחדר זוגי 1177 ש"ח בשלושה תשלומים.

 תשלום ראשון: 10.11.13 – 177 ש"ח. תשלום שני: 10.12.13 – 177 ש"ח. תשלום שלישי: 10.71.11 – 177 ש"ח.

 המחיר כולל: אירוח שלושה לילות על בסיס חצי פנסיון, פעם אחת קפה ועוגה, אוטובוס + מדריך צמוד לארבעה ימי טיול.

בתכנית: יום א': נסיעה דרך בית אורן, ביקור באנדרטת אסון הכרמל, ביקור במוזיאון הכט שבאוניברסיטת חיפה. בהמשך, חורשת 17 + 

תצפית. נסיעה למלון, התארגנות ומנוחה, ארוחת ערב במלון, ערב בידור במלון. יום ב': ארוחת בוקר במלון, ביקור במוזיאון השואה 

והגבורה בקיבוץ לוחמי הגטאות. בהמשך גשר הזיו, חומה ומגדל בחניתה. ארוחת ערב במלון, ערב בידור במלון. יום ג': ארוחת בוקר 

במלון. מוזיאון האדם הקדמון, תצפית בניה, יקב רימון, נבוריאה ביער ביריה. ארוחת ערב במלון, ערב בידור במלון. יום ד': ארוחת בוקר 

בבוקר מחזית ועד  0:77במלון. סיור רכוב במעלות, פארק הגליל בכרמיאל, חירבת קב, מצפה כמון. חזרה לתל אביב. היציאה בשעה 

 הפועל.

 

 כפר הנופש רימונים – נווה אטיב: 27-22.17.13 )ימים א' עד ג'(. המחיר ליחיד בחדר זוגי 027 ש"ח בשלושה תשלומים:

 תשלום ראשון: 27.17.13 – 327 ש"ח. תשלום שני: 27.11.13 – 327 ש"ח. תשלום שלישי: 27.12.11 – 327 ש"ח.

המחיר כולל: אירוח על בסיס חצי פנסיון, אוטובוס צמוד לשלושה ימים, מדריך מוסמך צמוד לשלושה ימים, מפגש מוסיקלי עם מיכאל 

ברעם, מפגש עם פאיז במג'דל שאמס, ביקור בשמורת תל דן. בתכנית: יום א': קו וצליל – מיכה ברעם מופע מוסיקלי )כשעה(, מיכה הוא 

אמן ואספן כלי הקשה העובר מכלי לכלי: פסנתר, תופי טםטם, קערות טיבטיות, קסילופון ופעמוני רוח. ביקור באלמגור, תצפית על הירדן 

ההררי. נסיעה דרך כביש גדות-גונן לתל פאחר. הגעה למלון, קבלת חדרים, התארגנות, ארוחת ערב במלון. יום ב': ארוחת בוקר במלון, 

יציאה לטיול מודרך, מטולה המושבה, תצפית ממצפה דדו, טיול מודרך בשמורת דן לאורך מים זורמים וצמחיית נחל, מפגש עם פאיז 

במג'דל שאמס, סיור בכפר ושיחה על הדרוזים ברמת הגולן, גבעת הצעקות. חזרה למלון, ארוחת ערב במלון. יום ג': ארוחת בוקר במלון, 

פינוי חדרים, מזוודות באוטובוס, יציאה לטיול מודרך ברמת הגולן: עין קניה, ברכת רם, יער אודם, נסיעה דרך צומת מגשמים לכפר חרוב 

ירידה דרך צומת חמת גדר. נמשיך דרך הגלבוע וכתף שאול חזרה לתל אביב. היציאה למצפה לשלום, תצפית לכנרת והטיילת החדשה, 

בבוקר מחזית ועד הפועל. 0:77בשעה   

 

 מלון לוט – ים המלח: 12-12.71.11 )ימים א' עד ה'(. המחיר ליחיד בחדר זוגי 1117 ש"ח בשלושה תשלומים:

 תשלום ראשון: 12.71.11 – 107 ש"ח. תשלום שני: 12.72.11 – 107 ש"ח. תשלום שלישי: 12.73.11 – 107 ש"ח.

המחיר כולל: אירוח 1 לילות על בסיס חצי פנסיון, ארוחת צהריים נוספת ביום ההגעה, כניסה חופשית למועדון הבריאות, אוטובוס הלוך 

בנייני האומה בשעה איסוף מ תהיה נקודתלחברינו מירושלים הנרשמים לנופשון זה  בבוקר מחזית ועד הפועל. 0:77ושוב. היציאה בשעה 

בבוקר. 17:77  

 

 טיולים מאורגנים לחו"ל:

 

 ברלין בשילוב דרזדן פוטסדאם לייפציג: 72-70.17.13 )0 לילות, 0 ימים(. המחיר ליחיד בחדר זוגי $1131.

המחיר כולל: טיסות עם חברת אל על, מלונות מדרגה ראשונה 1 כוכבים )הולידי אין(. כלכלה: ארוחת בוקר לאורך כל הדרך ועוד 3 

ארוחות ערב. בילוי ערב: יציאה בערב למופע ערב, בילוי כולל הסעה. ביקורים וכניסות לאתרים ע"פ התכנית המפורטת. מדריך ישראלי 

$ לנוסע/ת למזוודה(.1שירותי סבלות במלון ) צמוד מצוות מדריכי פגסוס. מיסי נמל בנתב"ג ובברלין. תשר לנותני השירותים בחו"ל.  

 

גאורגיה: 70-11.17.13 )0 לילות, 0 ימים(. המחיר לאדם בחדר זוגי $1131.  המחיר כולל: טיסות בחברת התעופה ארקיע, כלכלה: 

חצי פנסיון + ארוחת בוקר נוספת ביום הראשון. אוטובוס מיוחד לתיירים, ביקורים וכניסות לאתרים ע"פ התכנית המפורטת. מדריך צמוד 

$ לנוסע/ת 2-שירותי סבלות במלון )כ טיפים לנותני השירותים בחו"ל.ריכים מקומיים דוברי אנגלית. מיסי נמל, מצוות מדריכי פגסוס. מד

 למזוודה(.

 

 שייט על הריין: קיימים שני תאריכים לבחירתכם: 31.70-70.70.13 או 21-37.70.13 )17 ימים(. המחיר ליחיד בחדר זוגי 2107 יורו

המחיר כולל: טיסות בחברת סוויס )תל אביב – ציריך – תל אביב(. 0 לילות בספינת הנהר בתאים חיצוניים, כולם עם מרפסת צרפתית. 

במלון בציריך. סיורי חוף בכל נמלי עגינת הספינה. כלכלה על בסיס פנסיון מלא לאורך השיט. כלכלה: על בסיס לינה וארוחת בוקר 

מיסי נמל ומס דלק. אוטובוסים תיירותיים ממוזגים לביצוע העברות והסיורים.  

 

 תכניות שלושת הטיולים מצורפים למכתב זה. הסדרי תשלום עם החברה במשרדי העמותה.

 

 



 

 

 הודעות:

 

 

 התכנית: .ש"ח 217מפגשים:  0אנו ממשיכים ללמוד אמנות עם המרצה אריאלה הירש. מחיר הקורס לסדרה של * 

 

 

 נושא תאריך

10-וה 12-ק האיטלקי במאות האמני הבארו –קרוואג'ו וברניני  21.17.13  

בין חצר המלכות לזוועות המלחמה בספרד –פרנסיסקו דה גויה  21.11.13  

בעקבות פסלי חוצות לשואה היהודית בברלין –ברלין "היהודית"  10.12.13  

"מגן עדן לגיהנום" הנשים והפסלים בחייו –אוגוסט רודן הצרפתי  23.71.11  

ור ברומא מהעת העתיקה ועד לימי הבינייםביק –רומא הקיסרית  20.72.11  

מוזיאון הלובר, מוזיאון האורנג'רי – 27-פריז עד אמצע המאה ה 27.73.11  

צרפתי אמן המוביל להפשטה-הרומני –קונסטנטין ברנקוזי  21.71.11  

 ,מוזיאון מאטיס, מוזיאון התנ"ך של שאגל –המוזיאונים של ניס  20.71.11

מאמאק ועוד. –ית ועכשווית המוזיאון לאמנות מודרנ  

 

 .0, ת"א. קומה 03בבית ההסתדרות ארלוזורוב  11:37 – 17:77הקורס יתקיים בימי חמישי משעה    

 

 

 מפגשים: 0)המרצה ד"ר יוסי חלמיש ממכון ויצמן(. המחיר לסדרה של  * אנו פותחים קורס לחיטוב המח לתלמידים חדשים

 בבית 12:77 – 17:37תב זה. הלימודים יתקיימו בימי שלישי בין השעות למכש"ח. תכנית הקורס מצורפת  117   

 .0, ת"א. קומה 03ההסתדרות ארלוזורוב    

 

 * אנו פותחים קורס בנושא: עמדת הישוב בארץ ישראל ויהדות ארצות הברית נוכח השואה. מרצה גב' בתיה דביר.

 יםהקורס יתקי מפגשים. 0ש"ח לסדרה של  117יחיד המחיר ל הסטוריונית, חוקרת השואה וחברה בצוות יד ושם.   

 ,23.73.11, 23.72.11, 10.71.11, 22.12.13, 10.11.13בתאריכים:  11:37 – 17:77השעות  ביןבימי א'    

 .0, ת"א. קומה 03בבית ההסתדרות ארלוזורוב . 22.72.11, 21.71.11, 13.71.11   

 

 ה את התאריכים החדשים למפגשים במוזיאון ת"א. נשארו מספר מקומותאנו מצרפים למכתב ז* מפגשים במוזיאון ת"א: 

 ש"ח. 377מפגשים  0. המחיר לסדרה של 12:77 – 13:37ה' בצהרים בין השעות -בימי ב' ו   

 

 *** לתשומת לב החברים ***

 

ההרשמה והתשלום לכל הפעילויות במשרד בימים ב', ג', ד', ה'. בטלפון: 73-2021112. את הצ'קים יש לרשום לפקודת עמותת 

 הגמלאים האקדמאים ולשלוח לכתובת הבאה: לכבוד עמותת הגמלאים האקדמאים בית ההסתדרות רחוב ארלוזורוב 03 ת"א. 22700.

 

 

 

קונצרטים 0קונצרטים )לבחירה מתוך  0אביב העמים: המחיר עבור  –* תזמורת נתניה הקאמרית הקיבוצית במוזיאון ת"א לאמנות   

במעמד ההרשמה נא לציין אלו קונצרטים בחרתם. תכנית הקונצרטים מצורפת למכתב זה.ש"ח.  237ם בתכנית( המופיעי     

.700-122-10-22להרשמה נא לפנות לטלפון:      

 

 

 

 



 

 

 

 

 * עורכת דין עופרה זיו נותנת ייעוץ וטיפול משפטי בנושאים: עשיית צוואה, דיני ירושה, אפוטרופוס, הסכם ממון, שיתוף

 ללא תשלום. –ברכוש וחלוקת רכוש, מכירה או קניית דירה, פגישה ראשונה בייעוץ משפטי    

 .73-2037110לפרטים נא לפנות לטל'    

 

 

 * אנו מבקשים מתנדבים גמלאים שפרשו לאחרונה בנושא הנהלת חשבונות ומחשב.

 

 

ע.אנו מבקשים מחברינו להצטרף להסתדרות החדשה. נא לפנות אלינו לקבלת מיד*   

 

 

 

 ביטולים:

 

שעות לפני מועד הטיול: אין החזר כספי. 21ממחיר הטיול. עד  17%דמי ביטול:  –עד שבוע לפני מועד הטיול  –ביטול טיולים   

מהמחיר שנקבע. שבוע לפני הנופשון: אין החזר כספי. 37% –שבועיים לפני מועד הנופשון  -נופשונים   

 

 razielz@histadrut.org.ilהמעודכנת אלינו. אל :  mail-eלינו את כתובת ה הנכם מתבקשים להעביר א               
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 בברכה,                                                                                                                                    

 יו"ר –רזיאל צונג                     

 ברוריה אפל                                                                                                                            
 

 העתקים: 

 יו"ר הסתדרות הגמלאים –מר גדעון בן ישראל  

 יו"ר הסתדרות האקדמאים במח"ר – עו"ד יעל רון 
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