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 2019 דצמבר - אוקטוברלחודשים  – 4 / 2019 ת פעילו חוזר

 

 לחברינו שלום רב

 
   

 פעמיים בשבוע, מתקיימות, במועדון הסניף,, המחייבות רישום מוקדם וברורים נוספיםלרישום לפעילויות  – תורנות קבלת קהל     
  .20.00 - 18.00 בין השעות, ראשון ורביעיבימים 

 
                                      ףי"ח תשרי תש" –בחגים ובערבי חגים, )למעט חול המועד סוכות, ט"ז  –ףסניף בתקופת חגי תשרי תש"מועדון הפעילות ב     

כולל תורנויות קבלת קהל.                                                                                                   , במועדון הסניף,,  לא תקוים כל פעילות2019 אוקטובר 15-17
           או  0544491551 –, משה צורי  0523333371 –דני רזגור : נהלת הסניףבמקרה צורך דחוף, ניתן לפנות  לאחד מחברי ה

 .0526060492 -לאברהם פורת
 

 
 

2019ויות ואירועים ברבעון האחרון של שנת עילפ  


 

 תאריךיום/ העש הפעילות הפעילות תוכן
ףקבלת שנת תש" ערב מוזיקאלי   יום ג' 20.00 

24.09.2019 
 אורותתחנת , אוטופיהפארק , קקוןתל טיול יומי ל 

חדרהב החאןמוזיאון ו חפציבהחוות  ,רבין  
בשרון יומי סיור  

 
'היום  07.30  

10.10.2019 
 
 
 

יצחק נויהרצאתו של ד"ר  –ממלכת הכוזרים   יום ג' 19.30 הרצאת אורח 
22.10.9019 

עזהסיור יומי לאורך גבול עוטף  עזהרצועת ב יומיסיור    
 

ה' יום 07.00  
 24.10.2019  

 –תל אביב אוניברסיטת ב סמולשלאולם הסעה 
מחוז דן –צוות  לאירוע מחוזי של  

ב' יום 18.00  צוות מחוז דןלאירוע  הסעה  
28.10.2019 

מועד חדש, לסיור "בעקבות חשיפת מנהרות 
בחודש אוגוסט ובוטל שתוכנן  להתבצעחיזבאללה", ה  

לבנוןהגבול יומי ב סיור  יום ה' 07.00 
07.11.2019 

מוזיקאלי רב מחזה " שלמה המלך ושלמי הסנדלר"
בית צבימשתתפים בהפקת   

תיאטרלי מופע  
 

 

ג'יום  18.30  
 12.11.2019  

: "מצפון בנושא  העמותה להיסטוריה צבאיתבשיתוף 
 תיפתח הרעה"

מומחיםדיון  –פנל  ג'יום  19.00   
 19.11.2019  

 ."לאזהפקראון "במלון  –  אילתבנופשון 
 

ופשון נ  
 
 

'ד –' ימים א 07:00  
24-27.11.2019 

מחזה ישראלי המועלה  -" סוסים על  כביש גהה"  
בית צבי  –תיאטרון הספרייה ע"י   

 

תיאטרלי מופע   א' יום 18.30 
01.12.2019 

: "עוטף בנושא  העמותה להיסטוריה צבאיתבשיתוף  
 עזה"

מומחיםדיון  –פנל   יום ג' 19.00 
10.12.2019 

2020 שנת קבלת  גבורות.ערב מוזיקאלי משולב בטקס   יום ה' 19.00 
19.12.2019 

 .בני ברקסיור חנוכיות והכנות לשבת ב
 

ערב סיור  
 

16.30 
 

'היום   
26.12.2019 
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  פירוט הפעילויות
 

               ישי שלביום יתקיים במועדון הסניף,  ,ערב זמר עליז האירוע שיערך במסגרת  -שנת תש"ף קבלת סיום שנת תשע"ט ו          
                                מחוז דן.הנהלת מהנהלת צוות וממועצת העיר,  , בהשתתפות אורחים20.00שעה  ,24.09.2019 טאלול תשע" כ"ד   

                       .גילה חסיד הגב' והזמרתעוזי רוזנבלט  מרהאקורדיוניסט  :בהנחיית האמניםהערב                                                         
כניסה חברים ואורחים מוזמנים,                      19.30מפגש רעים וכיבוד משעה                                                                               

.חופשית  

 
. את סיורנו 07.30בשעה . יציאה  ממועדון הסניף 10.10.2019 ף, יתקיים ביום חמישי י"א תשרי תש"השרון יומי באזורסיור         

 . נמשיך , ששלט על כל המרחבשחלקו הגדול הרוס,  ומרשים תל מבנה עתיקעל האמץ. , המצוי בסמוך למושב תל קקוןנתחיל ב
. הפארק הינו גן בוטני טרופי, אחד עצמיתנעשה הפסקת התרעננות וארוחת בוקר , שם אוטופיה פארקביקור בחוות הסחלבים ל

גדולים בעולם המשלב סחלבים, צמחים טורפים, בעלי כנף, דגים ובעלי חיים. וכל זאת בתנאי מחיה הדומים לתנאי המחייה מה
, חוות חפציבהב נסייר. החשמל חברת, המספקת כרבע מכושר היצור של אורות רביןחנת הכוח ת. נמשיך לעבר יערות הגשםב

  לארוחת  נערוך אתנחתא . בין לביןחדרה" השוכן במרכז מוזיאון החאן. את יום הסיור נסיים ב"20 -שהוקמה בתחילת שנות ה
                                                                                                                                                                            צהרים.                  

להשתתף, מתבקשים להירשם במועדון המעוניינים ₪.  220 על בסיס מקום פנוי - לאורח₪.  120 –ליחיד חבר צוות ובני זוג  העלות,
. 06.10.2019, לתאריך צוות ראש העין( בצרוף צ'ק לפקודת 11.09.2019מתאריך – הסניף, )אורחים וחברי צוות מסניפים אחרים

 מומלץ להצטייד בנעלי הליכה, כובע, מי שתייה ומקל הליכה.



                                  . סיפורה של ממלכת .19.30שעה ב 22.10.2019  ףכ"ג תשרי תש"שי חמי, שתתקיים ביום ההרצאהא נושא וה –ממלכת הכוזרים       
, הצית את הדמיון במהלך שנים רבות. כיצד התפתח סיפור הגיור, והאם יהודי מזרח אירופה הם מצאצאי הכוזרים. כוזר היהודית

                                                                  יצחק נוי.ההיסטוריון, ד"ר על כך ועל עוד נשמע מפיו של האמונה.  ואם אכן, כיצד השפיע הדבר על 
          כניסה חופשיתמוזמנים,  ואורחים חברים                                  19.00מפגש רעים וכיבוד קל משעה 

 
 . 24.10.2019 כ"ה תשרי תש"ףי חמישיערך ביום  מגלן יחידת לשעבר של מפקד ,נעם בן צביבהדרכת  – סיור בעוטף רצועת עזה      

  בקרבת מספר ישובים מהם ניתן לתצפת ולהבין סיירנ ,עצמיתלאחר התרעננות וארוחת בוקר . 07.00שעה בממועדון הסניף  יציאה
מעבר , נתיב העשרה נבקר בישובים: מאידך. במהלך הסיור  תמחד והתפיסה המדינית העכשווי םהמתיישבי את הפרובלמטיקה של

                                                                                                                                     נסעד ארוחת צהרים. בין לבין הישנה.אסף סיבוני, ניר עם, החץ השחור, בארות יצחק , תצפית ארז
המעוניינים להשתתף, מתבקשים להירשם במועדון ₪.  200 על בסיס מקום פנוי -לאורח ₪.  100 –ליחיד חבר צוות ובני זוג  העלות,

. 20.10.2019, לתאריך צוות ראש העין( בצרוף צ'ק לפקודת 25.09.2019מתאריך –הסניף, )אורחים וחברי צוות מסניפים אחרים 
 ומקל הליכה. בנעלי הליכה כובע, מי שתייה להצטייד מומלץ

 
שיתקיים , למקום האירוע להגיעכנס מחוז דן לשנרשמו  על מנת להקל על חברים, – 2019כנס מחוז דן  –הסעה לאירוע       

 .וחזרההוחלט לארגן הסעה ממועדון הסניף  .28.10.2019, ףביום שני כ"ט תשרי תש"תל אביב, ניברסיטת אובסמולרש   םבאודיטוריו
 לאדם,₪  30על סך  בצרוף צ'ק ,להשתתף, מתבקשים להירשם םניהמעוניי ./ בני זוג חברים 30לפחות התניה, שבהסעה ישתתפו ה

 .18.15. יציאה ממועדון הסניף בשעה 25.10.2019" לתאריך "צוות ראש העיןלפקודת 

 
     סיור בעקבות חשיפת מנהרות ארגון החיזבאללה –"תמונת מצב בעיני תושבי האזור", שתוכנן להתבצע בתאריך 27.08.2019, 

אך נדחה עקב המתיחות שהייתה בצפון הארץ, בהדרכת שבתאי קו בעבר רז"ר לבנון בפיקוד צפון, יערך ביום חמישי ט' חשוון 
ך ל, בצפון הארץ. במהה" שנועדו לאפשר פיגועי החיזבאללחוצות גבולחרונה חשף צה"ל, מנהרות התקפיות "לא .07.11.2019 ףתש"

                                                                               בניית החומה בגבול הצפוני.הסיור נכיר את אזור המנהרות והמענה הצה"לי כולל 
ולאורכו של  לעבר נסעעצמית, , לאחר הפסקת התרעננות וארוחת בוקר 07.00בשעה  ממועדון הסניף יציאה                                

נתוודע לרקע הביטחוני מבצעי בלבנון. נתרשם מארץ החיזבאללה, ונתצפת על מיקום חשיפת המנהרה מהכפר השיעי  .כביש הצפון
              .                  19.30בשעה ראש העין, חזרה משוערת ל                                                    ארוחת צהרים.בין לבין, נסעד  כילה.

לפיכך  הושמדו.לאותו מועד . הצ'קים שנתנו תוכנןהראשוני שבמועד  ,ביטול הטיולעקב                                                                  
ם מחדש.ושירבחייבים החדש,  וומבקשים להצטרף לסיור במועד שבוטל, למועד  רשומים והישאלו   

המעוניינים להשתתף מתבקשים להירשם במועדון ₪.  225על בסיס מקום פנוי  –לאורח ₪,  125ליחיד חבר צוות ובני זוג העלות 
. 03.11.2019(, בצרוף צ'ק לפקודת  "צוות ראש העין" לתאריך 25.09.2019מתאריך  –הסניף, )אורחים וחברי צוות מסניפים אחרים 

.מקל הליכהו מי שתייה, בנעלי הליכה כובע להצטייד מומלץ       

 
החכם באדם,       –שלמה המלך  ,אנשים זהים במראה החיצוני 2בין  ,שינוי זהותמחזמר העוסק ב –שלמה המלך ושלמי הסנדלר" "      

.                             הספרייהתיאטרון  -בית צבי בהפקת , 12.11.2019 ףתש" ביום שלישי ט"ו חשוןיועלה הלץ השיכור.  –ושלמי הסנדלר 
.                    אולם הגדול. בר"ג,  16, רח' חיבת ציון  רמת גןתיאטרון יתקיים ב, ראש העיןוגן רמת , פתח תקוה ד לסניפי צוותהמיועהאירוע 

 ומופע. הסעה, כיבוד עשיר האירוע כולל: 
                           , מתבקשים להירשם בסניף, להשתתף םהמעונייני. ₪ 130 פנוי מקוםעל בסיס  לאורח. ₪ 80 -חבר צוות ובני זוג ליחיד -העלות 

 10.11.2019ך לתארי" צוות ראש העין"ק לפקודת 'בצרוף צ(,  23.10.2019מתאריך החל  –וחברי סניפי צוות אחרים  אורחים)

 
             וארגון  ההתבססות האירנית תניסיונוהצבאית הרוסית,  המעורבותמלחמת האזרחים בסוריה,  – מצפון תפתח הרעה       

             העמותה בשיתוף , בנושא דיון מומחים –פנל . החיזבאללה, הם תהליכים מרכזיים המובילים לשינוי משמעותי בחזית הצפון
                                                       נוכח שינוי מאזן הכוחות.  ,ישראלאתגרים העומדים בפני מדינת הלבחון ינסה , מורשת וביטחון ישראל ,צבאית הלהיסטורי



                                                                                . 19.00בשעה  19.11.2019 ף"תשא חשון ישי כ"שלביום  במועדון הסניףתקיים דיון יה
הרקע וגורמי הכוח בזירה"  "מלחמת האזרחים בסוריה  – רז"ר לבנון בפיקוד צפון בעבר – שבתאי קוסא"ל )מיל(  –הנחיה מבוא ו

" המאמץ          – במוסד למודיעין ותפקידים מיוחדים ובכירצין מודיעין שדה ראשי ק ,עברב אמנון סופריןתא"ל )מיל'( ובהשתתפות: 
                                                                                                                                       ובמרחב המזרח התיכון" סוריההאירני להתבססות ב

            , ארה"בהאינטרס הרוסי הגלובאלי במאבק עם " – רוסיהלשעבר ובברית המועצות בנתיב  ראש ארגוןבעבר יעקב קדמי ומר 
                                                                                          .                                                                                                                            "בפריזמה  המזרח תיכונית

       חברים ואורחים מוזמנים, כניסה חופשית.                  18.30מפגש רעים וכיבוד קל משעה 

 
       נופשון באילת – יתקיים במלון קראון פלאז'ה אילת, בימים ראשון עד רביעי, כו'–כט' חשוון תש"ף 24-27.11.2019, על בסיס חצי 

                                  .המשופץ של המלוןבחלק  ומצאבהם נתאכסן, יהחדרים שש הובטח . לסניףבחלקו לאחרונה שופץ מלוןהפנסיון. 
  עדין בשלבי שיפוץ, , ספא  יערכו בעתיד טיפולי בו ,מלוןהאזור בבתקופת הנופשון  חדר הכושר והסאונה., לבריכה חופשיתכניסה   

ספא. טיפולי לדבר המונע אפשרות   
ציר הנסיעה דרומה, בבהמשך  .שבטה –גן לאומי , בדרכנו דרומה נערוך סיור מודרך בעצמיתלאחר ארוחת בוקר . 07.00יציאה בשעה 

                                                                                                                        )שיחולקו עם בקבוק מים(.ארוחת כריכים נעצור להפסקת 
                                                                                 .תמנעפארק באור עששיות לילי לסיור ארוחת ערב מוקדמת,  לאחר ,לישיביום הש
                                     . 16.00חזרה משוערת בשעה ישירה צפונה,  נסיעה, ביום האחרון לאחר ארוחת בוקר והחזרת החדרים            

 1,560לאורח, על בסיס מקום פנוי ₪.  1,350 -וגחבר צוות ובני ז ליחיד –תשלומים שווים(  3-העלות )אותה ניתן לשלם ב                    
צ'קים  3, בצרוף  (23.10.2019מתאריך  -סניפי אחרים מ, )אורחים וחברי צוות השתתף, מתבקשים להירשם בסניףל םהמעונייני. ₪

, 20.01.2020, 20.12.1919, 20.11.1919לתאריכים " אר. אס. אייכל צ'ק( לפקודת "₪  520 - אורח כל צ'ק,₪  450 -)חברי צוות 
נעלי הליכה, כובע, מי שתיה ומקל הליכה. בגד ים, בלהצטייד  מומלץ בהתאמה(.)  



ישראלי החי רמי  המבוסס על סיפור באותו השם.,  סביון ליברכטשל המחזאית מחזה סוחף וקולח  –" כביש גההסוסים על "       
שאתה היה לו, בצעירותם, סיפור אהבה מטורף ובגללה עזב את הארץ, נשואה עכשיו          נינה, באלסקה, מגיע ארצה להלוויית אביו. 

  ף,תש"ביום ראשון ג' כסלו יועלה , מעלה אצל בני המשפחה, מטענים ישנים המשנים את חייהם. המחזה ירמישל לאחיו. הגעתו 
            , יתקיים בתיאטרוןראש העין צוותרק לחברי סניף מיועד  , במועד זה,האירוע. תיאטרון הספרייה -בית צבי בהפקת , 01.12.2019

 הסעה, כיבוד עשיר ומופע. כולל:  . האירועאהוד מנורר"ג, באולם  16, רח' חיבת ציון  רמת גן
                           , מתבקשים להירשם בסניף, להשתתף םהמעונייני. ₪ 125 -פנוי מקוםעל בסיס  לאורח. ₪ 75 -חבר צוות ובני זוג ליחיד -העלות 

 25.11.2019ך לתארי" צוות ראש העין"ק לפקודת 'בצרוף צ(,  23.10.2019מתאריך החל  –וחברי סניפי צוות אחרים  אורחים)



(     האסלאמי דג'יהאוה חמאס) ה"כיצד מתמודדים עם איום המנהרות של ארגוני הטרור , אקטואליה אסטרטגית – עוטף עזה         
       אסטרטגית מרכזיתקיבל החלטה צה"ל, מצביע כי ארגון החמאס, במסגרת העימות עם  ישראלמידע שברשות המכלול  ?רצועת עזהב

         בניית רשת דצזאת ב .עוטף עזהבמנהרות חוצות גבולות, למימוש פיגועים איכותיים,  מחייבתליבת ההתנגדות המזויינת,  ולפיה
               הגיעו למסקנה כי לארגון אין חמאס ב. ההחלטה התקבלה, לאחר שהמפקדים הצבאיים רצועת עזהתוך , לצרכי הגנה במנהרות

 גם       רשת המנהרות נועדה ,זאת ועוד בתחום היבשה.צה"ל וגופי התמרון של  הישראלי רחיל האוויאפשרות אפקטיבית להתמודד עם 
              מורשת ,צבאית ההעמותה להיסטוריבשיתוף , בנושא דיון מומחים –פנל ישראל.   הירי לסוגיו כלפי למערך לספק הגנה ,בנוסףו

                    נוכח מצב זה.                                                                                                                 , ישראל האתגרים העומדים בפני  את לבחון , ינסהוביטחון ישראל
                                                                                                        . 19.00בשעה  10.12.2019 ף"תשי"ב כסלו ישי שלביום  במועדון הסניףהדיון יתקיים 

                    והמענה הצה"לי.רצועת עזה איום המנהרות ב  -אמ"ן מחקר לשעבר רע"נ ב שבתאי קומיל'( סא"ל ) –פתיחה ומבוא  –הדוברים 
                                                                                                                                                                                                                        ?"כיצד הצליח הארגון להשתלט על רצועת עזה ומהן מטרותיו  האסטרטגיותלשעבר יועץ לשרי הביטחון " – דוד חכםאל"מ   )מיל'( 

 חברים ואורחים מוזמנים, כניסה חופשית.                      18.30מפגש רעים וכיבוד קל משעה 

 
הביע  ,היוםישראל פוליטי ולענייני חרדים בעיתון הכתב ה, יהודה שלזינגר– חנוכיות והכנות לשבת בבני ברק –ערב יור ס      

. 16.00 יציאה בשעה  .26.12.2019 ףכסלו תש"ביום חמישי כ"ח  תקייםי , אשרוחוויתי לימודיהסכמתו ללוותנו בסיור ערב   
עמד ממ שונים: החל בנושאיםשל התושבים והמגזר החרדי,  יהייחודבמהלך הסיור נקבל סקירה נרחבת עלעל אורך חייהם    

; מה מטריד את הרבנים ; נתונים על העולם החרדי וכד' וכל זאת תוך שילוב דוגמאות וסיפורים על  האדרה ואהדרה  –האישה 
שיחה הנחשבת לאוקספורד של עולם הישיבות וסביבה סיפורים מרתקים. נקיים פוניבז' "מאחורי הקלעים. נבקר בישיבת 

את ביקורנו נסיים בארוחה מפנקת   החרדי.ם העול עלכל זאת ועוד  פגישות וזהו?. 2הבאמת  –בין ננסה להנית וכעם שדמטלטלת 
                                                                                                      המסורתי. עם מיטב המאכלים של המטבח היהודי המזרח ארופאי 

המעוניינים להשתתף מתבקשים להירשם ₪.  225על בסיס מקום פנוי  –לאורח ₪,  125ליחיד חבר צוות ובני זוג העלות       
(, בצרוף צ'ק לפקודת  "צוות ראש העין" לתאריך 23.10.2019מתאריך  –במועדון הסניף, )אורחים וחברי צוות מסניפים אחרים 

גברים  )נשים בחצאיות ולא במכנסים, -מתאים וצנוע המקובל באזור המגורים החרדי  –בלבוש  חובה להגיע לסיור      .23.12.2019
ומקל הליכה. מי שתייה בנעלי הליכה להצטייד מומלץבכיסוי ראש(  

 
 

 
                                                                     שנה טובה ומבורכת                                                                                                                

לכם ולבני משפחותיכם                                                                                                                            

                                                                                                                 דני רזגור 
                                                                                                                וחברי הנהלת הסניף

 


