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 2020-2מידעון 
 יוני-מאי -אפריל לחודשים  

 
 

 חברים יקרים,
 . 2020לשנת שני לרבעון השלנו כנית האירועים ולפניכם ת

 
 המידעון מפורסם גם באתר "צוות" באינטרנט.: לתשומת לבכם

 
 עדכונים ותוספות למידעון ישלחו בדואר אלקטרוני בלבד. 

 בכתובת הדוא"ל שלכם. אנא עדכנו על שינויים 
 

 . 11.00-13.00בשעות  א', ג', ה' בסניף מתקיימת תורנות בימים 
 בכל זמן אחר, ניתן להשאיר הודעה במשיבון. אפשר לפנות גם בדוא"ל ובפקס הרשומים לעיל. 

 
 . להלן ריכוז האירועים לרבעון

 הרישום לאירועים ייעשה בדוא"ל, טלפון או פקס 
 

 לאורח לחבר פעילות  מקום שעה  תאריך מס'
1 24.4.20 

 ו' יום   
קמפוס  10.00

 האמנויות
 -מתן וילנאי -הרצאה

 סיפור חייו 
 

 
 חינם 

 
 חינם 

2 4-6.5.20  
 ד'-יום ב'

7.30 
 
 

 
 דרך נמיר

נופש וטיולים -נופשון 
 בצפון במלון "רמות" 

 

1190  ₪ 
1790  ₪
 חיד ילחדר 

** 

1390  ₪ 
1990  ₪ 
 יחיד לחדר 

** 
3 15.5.20 

 ו'יום 
 
 

קמפוס  10.00
 האמנויות

-אהוד דור  -הרצאה
"נשים מטרידות בתנ"ך 

 ובמיתולוגיה היוונית" 
 

 
 חינם 

 
 חינם 

4 5.6.20 
 יום ו'

קמפוס  10.00
 האמנויות

תנ"צ חיים  -הרצאה
סיפורי משטרה  " -כהן

 " שלא סופרו מעולם

 
 חינם 

 
 חינם 

5 16.6.20 
 יום ג'

לקיסריה וזיכרון  – טיול דרך נמיר 7.30
 יעקב.

 ש"ח  100
 *** 

 ש"ח  195
*** 

6 26.6   
 יום ו'

קמפוס  10.00
 האמנויות

יונתן גת , מגיש  -הרצאה
תוכניות תרבות ברדיו 

"חלוצי   -ובטלויזיה 
 ההומור העברי". 

 

 
 חינם 

 
 חינם 

 

  לתשומת לבכם:

 לבת/בן זוג, זהה למחיר של חבר צוות.  -  הצגה/מחיר טיול 

 תיירות בע"מ". לתאריך היציאה לנופשון. -בצ'ק בלבד לפקודת "זיו תשלום לנופשון **  

 , לתאריך יום הטיול. לפקודת "צוות סניף תל אביב" בצ'ק בלבד.  תשלום לטיול *** 

 ימים לפני היציאה יחויב בדמי ביטול.  7של טיול/נופשון פחות מ  ביטול

 

 בדלפק הכניסה של בית השריון.   במסירה אישיתלכתובת הסניף,  או  .  24הצ'ק ישלח רק בדואר

  ב"דואר רשום". לשלוח צ'ק ו/או כל דואר אחר לאנא 
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 כיוון צפון,  לבדרך נמיר, בכביש השירות לאוטובוסים הנוסעים :  נופשון /מקום היציאה הקבוע לטיול

 על יד רכבת מרכז )תחנת סבידור"(. 

   3:  קמפוס אומנויות במכללת הקיבוצים, בקרית החינוך, רח' שושנה פרסיץ מקום ההרצאות

 . חניה חופשית בחצר הקמפוסתל אביב, צפונה לאזורי חן.  

 קמפוס אומנויות/קריית החינוך. -תחנת הירידה 125,26,71,13: אוטובוסים

  מגיעים לאזורי חן קרוב לקמפוס לאומנויות. 126,171, 20: אוטובוסים

 ירוט האירועים ברבעון:להלן פ

המרצה, אלוף מתן וילנאי , יליד ירושלים, מח"ט צנחנים , סגן הרמטכ"ל, שר  -הרצאה -24.4.20
הממשלה, ושגריר בסין....מעט מציוני הדרך ועשייתו הרבה, יספר מעלילות חייו כפי שמופיעים בספרו 

 "ידעתי את ארצי".

רוח על בסיס נופש וטיולים ב"מלון רמות", כפר נופש למרגלות הגולן. האי -נופשון בצפון  - 6.5.20-4
נתארח בחצר ראשונים של משפחת . חצי פנסיון. בתוכנית היום הראשון לטיול, ביקור במשטרת נהלל 

גרים –סטפמן בסג'רה ונשמע את סיפורם המרתק של בני משפחת פרוטופופוב )שמואלי( -שמואלי
 . ארוחות בוקר וצהריים ע"ח המטייל  בארץ ישראל.

(, ביקור ע"ח המטיילגן לאומי ארבל, הפסקת צהריים בטבריה ) טיול מודרך בכפר נחום, -ביום השני
 ביקב עמיעד וחזרה למלון. 

ביום השלישי, בדרכנו חזרה הביתה, נבקר במוזיאון בית גורדון, נשוט בכינרת, נאכל צהריים במסעדת 
 עין גב ונסייר ברכבת ברחבי קיבוץ עין גב. 

)לשלוח   לתאריך היציאה לנופשון תיירות ונופש בע"מ".-זיובצ'ק בלבד לפקודת " תשלום לנופשון 
 (.24בדואר 

" נשים מטרידות גברים בתנ"ך ובמיתולוגיה היוונית". המרצה, אהוד דור, חבר  -הרצאה -  15.5.20
וכד' . קיבוץ הזורע, עוסק באומנות וחוקר מיגוון נושאים בתנ"ך, תרבות יוון ,המיתולוגיה , הנצרות, 

 אמנותי לא מוכר. -הרצאה מעניינת במיוחד, מלווה במצגת ומציגה פן תנ"כי 

תנ"צ חיים כהן לאחר שירות ארוך במשטרה בה כיהן בין היתר כמפקד משטרת            -הרצאה -5.6.20      
לניהול  פתח תקוה, מפקד מרחב השפלה,  מפקד מרחב הנגב, ראש מה"ד. הקים ועמד בראש האגף 

מצבי חירום במשרד לביטחון פנים. ההרצאה "סיפורי משטרה שלא סופרו מעולם" תביא בפנינו הצצה  
 אנושית מעניינת לאירועים שלא סופרו.

סיור במרכז המבקרים החדש בנמל העתיק של קיסריה,  פסיפס  – טיול לקיסריה וזיכרון  – 16.6.20
הציפורים ואמת המים של קיסריה. ארוחת צהריים במלון תולי עדן אין. סיור רגלי ברח' המייסדים 

 ו"דרך היין" בזיכרון יעקב. 

 (. 24)לשלוח בדואר  , לתאריך יום הטיוללפקודת "צוות סניף תל אביב"בצ'ק בלבד.  תשלום לטיול 

.ן . ותוכנית הרדיו "גיבור מגיש את פינות התרבות בטלוויזיה של כ.א -מר יונתן גת -הרצאה -26.6.20
 ר,ש ההומוריסטי הקדוש בין שייקה אופיוהשיל-"חלוצי ההומור העברי" ה: הרצאתרבות". נושא ה

 ואורי זוהר. ן אפרים קישו
 
 
 
 

 

המוסד לביטוח לאומי מעוניין במתנדבים, לסיוע לאזרחים ותיקים   לאומי ההתנדבות בביטוח 
 . לטלי שלזינגרביעוץ וביקורי בית )המתנדבים יעברו הכשרה(. יש לפנות 

 . 03-6250107טלפון:            
 

 המעוניינים להעסיק ומחפשי תעסוקה אנא פנו ל"תעסוקה בצוות", סיוע בתעסוקה 
  wcenter@tzevet.org.il .או בדוא"ל  6173536-03בטלפון:  לאילנה שורר          

 

mailto:wcenter@tzevet.org.il
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על מנת שנוכל לשמור על קשר אנו מבקשים לעדכננו בכל שינוי בפרטים :  עדכון פרטים אישיים 
 אישיים : כתובת, טלפון, טלפון נייד, דואר אלקטרוני. 

 
נבקש לעדכן את הנהלת הסניף בטלפון, בפקס.  בעיות בריאות קשות:במקרה של אשפוז חבר ו/או 

 או במייל.
 

או להנהלת המחוז טל  5616020-03יש לדווח להנהלת הסניף טל  במקרה של פטירת חבר/ בן זוג:
03-6243250  . 

ולוודא    682-700-700-1טל.   לחב' הביטוח איילון חברי צוות מתבקשים לפנות  כורת:זת

 .בפוליסה של ביטוח החייםשמילאו/עדכנו את שמות המוטבים 

 

 

 

 יו"ר סניף "צוות" תל אביב –דן תל ניר 

 וחברי הנהלת הסניף 

 

 
 
 

 


