
 

 צבור גמלאי ועובדי התעשייה האווירית: אל

 

 02/2/02פ "שנת תש י"מכון אבשלום ללימודי א

 

התעשייה לגמלאי ועובדי " מכון אבשלום"הננו שמחים להודיעכם על המשך פעילות 

 .האווירית

, עברה, הנו מוסד המקרב את הלומדים בו לערכי ידיעת ארץ ישראל" מכון אבשלום"

 .האנשים החיים כאן וזאת בדרך של הרצאות ויציאה לסיורים לימודיים בשטח ,נופיה

ארגון הגימלאים ועובדים , א ואנו"המכון מקיים לימודים רגילים בקמפוס לוינסקי בת

ו ועובדינו ומקיימים נהמיועדת לגמלאי שלוחהיתוף עם המכון פתחנו בש, א"בתעש

 .ש עשרהשלימודים זו השנה ה

וההרצאות בהנחייתם של מרצי , 2020 יוניל 2019 נובמברהקורס יתקיים בין החודשים 

 דשא אחת לחו"ייערכו באודיטוריום של ועד העובדים בתע המכון

 .16:30 – :18//: בין השעות' בימי א 

יתקיימו אחת לחודש, בנושא ההרצאה( ברובם)סיורים מודרכים ברחבי הארץ הקשורים 

  

 .שבתושישי , חמישיבימי  

 .מפגש להרצאה ומפגש לסיור, מפגשים שניבכל חודש יתקיימו בממוצע 

אפשר לחברינו שומרי לכדי קבוצות בימי חמישי  שתיהשנה הוספנו עוד 

 .המסורת להצטרף

 .ומוגבלת במספר המשתתפיםבנות זוגם 0גימלאים ובני0לעובדיםההרשמה מיועדת 

 : 'ימי אבהקורס יפתח 

ובתאריך  01000002בתאריך  0/000002בתאריך  0000002/בתאריך 

 .(ותבהתאם לקבוצ) .22000002

 :בהמשך למעמד פתיחת הקורס תתקיים הרצאה ראשונה בנושא

 .דני סימוןר "מפי ד ".של משבר סביבתינפלאות עולם החי בעידן "

 :יתר ההרצאות

 .אהרון כהןר "ד -  חלוצים בעל כורחם:  2הרצאה 

 .גדעון מיטשניק – קהילת המודיעין בישראל:  3הרצאה 

 .בת ציון זיו' פרופ - זרמים בנצרות:  4הרצאה 

 .גליה דורון –משה כגיבור תרבות:  5הרצאה 

 .לילי גלילי - ?ביבי וטראמפ מי אתם:  6הרצאה 

 .ידידיה גפני' פרופ – ?למה ומדוע-מזון מהונדס גנטית:  7הרצאה 



 :אי הסיורים והאתרים בהם נבקר יהיונוש

 .חנן אזולאי – אגמון החולה והשמורה: 1סיור 

 .רמי אהרוני – נתיבות, שדרות, אשקלון-עיירות הפיתוח : 2סיור 

 .גדעון מיטשניק –שורשי החבצלת ראשית המודיעין הישראלי : 3סיור 

 .ר אופיר יעקובסון"ד – אתרים נוצריים סביב הכנרת: 4סיור 

 .שלי אשכלי – שלום ומלחמה בעמק האלה: 5סיור 

 .עודד רענן – נחל כזיב –טבע : 6סיור 

 .רעות בירן –מים ומה שביניהם , חקלאות –עמק חפר : 7סיור 

 .לאחר גיבוש הקבוצותמועדי ההרצאות והסיורים יפורסמו לנרשמים תכנית השנתית וה

אנו  .בטיחות או מכל סיבה אחרת, בטחון, מזג אוויר: יתכנו שינויים מאילוצים שונים כגון

 .נדאג ליידע את המשתתפים

 

 :בנות זוג0עלות הקורס לגמלאי ועובד ובני

 .בכרטיס אשראי תשלומים 5-ב למשתתף ₪ //00 :בנות זוגם/ובניעובד /גמלאי

 .איש 44ללא אוכל בקבוצה של ( כולל כניסה לאתרים)הרצאות וסיורים : המחיר כולל

 

 .במשרדי הארגון אצל ציפי, 0020/101בתאריך  ההרשמה תיפתח

או עד השלמת מספר המקומות 0ו ////0020בתאריך מועד אחרון להרשמה 

 .בקבוצות

 .והרישום הוא בשיטת כל הקודם זוכה מספר המקומות מוגבללידיעתכם 

 

במשרדים  ,תשלומים 5ניתן לשלם בכרטיס אשראי ישראכרט או וויזה בלבד ב 

 (.לא בטלפון)בלבד 

 .מותנית בחתימה על טופס הצהרת בריאותית ומילוי פרטים אישייםההרשמה 

 

  03-9768138: טל , ציפי עבדוש' בדבר פרטים ניתן לפנות למשרדי נציגות העובדים לגב

 .052-8906023בנציגות הגמלאים או לנייד  03-9355669' בטל לשלמה שוורצמןאו /ו

 .250-8020077 -ר ועדת ספורט וחוגים  "או בני נמני יו/ו

 

 

 ב שפייעק   ני נימניב  ן משלמה שוורצ

 ר ארגון הגמלאים"יו ר ועדת חוגים וספורט"יו  רכז מכון אבשלום

 


