יום ראשון  28ביוני 2020
סימוכין2020-1357 :

דף מידע

משפחות יקרות,
אנו צוות הסניף ,יו"ר וחברי וועד סניף ירושלים מבקשים
לברך אתכם משפחות יקרות לקראת השנה החדשה הבאה
עלינו לטובה שתהיה זו שנת בריאות שלווה ופרנסה טובה.

בחירות לפתיחת שלוחה של ארגון "יד לבנים" במבשרת ציון
• ביום שלישי ,בתאריך ,ז' באב תשפ 28 ,ביולי  2020יתקיימו בחירות
לפתיחת שלוחה של ארגון "יד לבנים" במבשרת ציון ,חבר ועד הסניף
מר עוזי קירמה מתמודד בבחירות לוועד השלוחה.
שלוחת מבשרת תעסוק ברווחת המשפחות והנצחת החללים אך פעילות
החוגים ,טיולים ונופשונים תתקיים כפי שקיים היום דרך סניף ירושלים

חדר ההנצחה
• במהלך חופשת הקיץ יתבצע שיפוץ בחדר ההנצחה בסניף ירושלים,
השיפוץ כולל ריצפת פרקט חדשה ,החלפת ארונות ,תאורת לד ושולחן
זיכרון דיגיטלי עם ארבע מסכי מחשב בהם ניתן יהיה לעיין באלבומי
הנופלים.

בית הלוחם
• בית הלוחם ירושלים פותח את שעריו לכבודכם הורים יקרים ישנן
מקומות פנויים למנויים חדשים.
הרישום מותנה בקבלת הפניה מהמשרד.
אין אפשרות רישום לאחים שכולים.
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פעילות תרבות בסניף
• פרויקט אלבומי הנצחה :נדחה לעת עתה עקב נגיף הקרונה ואיסור
התכנסות מעל  19איש .אנו נקיים בסניף שלשה מפגשים בהשתתפות
הסטודנטים ללא המשפחות וללא נבחרי ציבור ,בארוע נחלק תעודות
הוקרה לכל סטודנט ואת האלבומים ,הסטודנטים יגיעו לבתי המשפחות
למסור את אלבום ההנצחה.
אנו מתכבדים להזמינכם להרמת כוסית לרגל השנה החדשה
ביום שלישי ,כ"ו אלול תשפ 15 ,בספטמבר 2020
בשעה  16:00בסניף "יד לבנים" ירושלים.

בכפוף לתקנות משרד הבריאות
סדנת שוקולד בסניף:
• "כשהפרלין מלא הלב מתמלא" ביום חמישי  10.9.20בשעה  16:00סדנת
שוקולד בסניף "יד לבנים" מספר המקומות מוגבל ל 30 -משתתפים .יש
צורך ברישום מראש במשרדי הסניף ובמהלך הסדנא יגבה תשלום בסך
 ₪ 20וכל משתתף יקבל בסיום מארז שבו שלושה פרליניים.
בכפוף לתקנות משרד הבריאות .
• הרצאה בנושא "פסגות ועמקים" של הרב פנגר תערך ביום שלישי,
י"ט באלול תשפ 8 ,בספטמבר  ,2020בשעה  19:00בסניף "יד לבנים".
בכפוף לתקנות משרד הבריאות .

פרויקט "מפרשים"
סדנא ימית עבור האחים והאחיות הצעירים של ארגון "יד לבנים" לקיץ ,2020
מיזם "מפרשים" מציע פעילות ייחודית עבור בני הנוער ,סדרת מפגשים על
סיפונה של ספינה תחרותית שהקיפה את העולם .סדנא זו מחייבת עבודת צוות
בכדי להפליג בכוחה של הרוח.
פרויקט מפרשים לציבור הבוגר במרינה הרצליה 22 ,מפגשים  15משתתפים
ביציאה אל הים .הורים ואחים החברים בארגון לא משלמים ,צירוף בן זוג כרוך
בתשלום
רישום במשרדי הארגון הארצי בטלפון  03-5629351שלוחה  1לטלי

-3ימי כייף ונופשונים:
נופש סופ"ש בגליל המערבי:
נופש סופ"ש בגלילי המערבי במלון "אקוודוקט" במושב רגבה.
בימים חמישי עד שבת  ,3-5/9/20שתי לילות חצי פנסיון,
יציאה :בשעה  7:00בבוקר מהיכל הזיכרון בהר הרצל.
המחיר כולל  :אוטובוס ומדריך ,אומן אורח בערב יום חמישי ושישי  ,ארוחת
צהרים ,קפה ועוגה לפני העזיבה במוצ"ש.
ביקור במוזיאון "אסירי המחתרות" עכו ,שייט בנמל עכו ,גני האבהיים עכו.
החוויה הבדואית ,מושב מירון.
המחיר לחברי ארגון ₪ 1,650 :לזוג
המחיר לאורחים (לא חברים בארגון) ₪ 2,150 :לזוג

הרשמה לנופש אצל ריקי כהן ויפה בר במזכירות הסניף
בכפוף לתקנות משרד הבריאות.

נופש סופ"ש באילת:
נופש סופ"ש במלון "קיסר" באילת
בימים חמישי עד שבת  22-24/10/20שתי לילות חצי פנסיון.
יציאה :בשעה  7:00בבוקר מהיכל הזיכרון בהר הרצל
המחיר כולל :אוטובוס ומדריך ,יום טיול ביום חמישי ,ארוחת צהרים בשבת,
שיט במפרץ אילת ביום שישי.
המחיר לחברי ארגון ₪ 1,720 :לזוג
המחיר לאורחים (לא חברים בארגון) ₪ 2,220 :לזוג
הרשמה לנופש אצל ריקי כהן ויפה בר במזכירות הסניף.
בכפוף לתקנות משרד הבריאות.
קברי צדיקים:
יום ביקור בקברי צדיקים בצפון לקראת ימים הנוראים יום רביעי .9/9/20
מחיר למשתתף ₪ 180
מחיר לחבר ארגון ₪ 80
המחיר כולל :אוטובוס ומדריך צמוד ,כריך בוקר ,מים ,ארוחת צהרים על האש
באחת מחורשות גליל עליון.
בכפוף לתקנות משרד הבריאות-4.

שנת הפעילות תשפא מרכז מש"י ירושלים:
משפחות יקרות,
אנו שמחים להציג בפניכם את מערכת הפעילות של מרכז מש"י לשנת הפעילות
הבאה עלינו לטובה ,נחזור לפעילות חוגים ביום שלישי י"ב באלול תשפ 1.9.20
נצא לפגרת חגים ביום חמישי  17.9.20עד יום ראשון 11.10.20
הרשמה לחוגים תתקיים במהלך חודש אוגוסט בין התאריכים 16-23.8.20
במשרדי הסניף אצל ריקי כהן ויפה בר ,ניתן להשתתף עד שלושה חוגים בלבד לכל
חבר ארגון.
מערך החוגים בסניף ירושלים עובר לרישום ,גבייה ותפעול במערכת ממוחשבת ,
שנת העבודה תתחלק ל -ארבע רבעונים.
•
•
•
•

רבעון א' חודשים :ינואר עד מרץ
רבעון ב' חודשים :אפריל עד יוני
רבעון ג' חודשים :יולי עד ספטמבר
רבעון ד' חודשים :אוקטובר עד דצמבר

רשימת החוגים:
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8

רפלקסולוגיה
מקהלה
כלי הקשה
עיסת נייר
פסיפס
קרמיקה
בובאות
נגרות

 .9זכוכית
 .10ציור
 .11התעמלות
 .12יוגה
 .13תנ"ך
 .14פרשת שבוע
 .15פלדנקרייז
 .16דרמה

 .17ריקוד מזרחי
 .18ריקודי עם
 .19בריד'ג
 .20שכונות ירושלים
 .21ערבית
 .22אנגלית
 .23פרסית

חוג לימוד השפה הפרסית וחוג שכונות ירושלים מתקיימים אחת לשבועים ולכן
עלות השתתפות בחוגים אלו תהייה מחצית מסך דמי החוג . ₪ 12.50
סדנת בריאות טובה מתקיימת ב 8 -מפגשים במהלך חודשיים ולכן הסדנא אינה
נחשבת כחברות בחוג אלה בנוסף לאפשרות הקיימת של שלושה חוגים בלבד.
ב ב ר כ ה,
דורון רוזנפלד מזרחי – יו"ר
וחברי ועד סניף "יד לבנים" בירושלים

