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 2019  אוגוסט - אפריל לחודשים – 2/2019  פעילות חוזר
 

 שלום רב סניףלחברינו ב
 

 
   

 
 

   ,"ד עד כ"ב ניסן תשע"ט)יבמהלך החגים, פסח  - הקרבים וערבי החגים הסניף במהלך החגיםפעילות במועדון 
(, יהיה 9-10.06,2019ו' ז' אייר תשע"ט, שבועות )ו(, 8-9.05.2019יום העצמאות )ג' ד' אייר,  (,  19-27.04.2019

                                                                                                  כולל תורנויות קבלת קהל., תיוהסניף סגור ולא תתקיימנה בו כל פעילו ןמועדו
 0544491551 –, משה צורי 0523333371 –דני רזגור  :במקרה צורך דחוף, ניתן לפנות  לאחד מחברי הנהלת הסניף

 0526060492 -או לאברהם פורת



 
באופן תדיר, ובהם  במיילאת המידעונים הנשלחים  אם אינכם מקבלים  - ( E.Mailשימוש בדואר אלקטרוני ) 

כתובת דואר   מידע על פעילויות נוספות ותזכורות לפעילויות קרובות, משמע שבהנהלת הסניף, לא מצויה
או  יודעים על בן משפחהאך משתמשים בדואר אלקטרוני,  אם אינכםאלקטרוני בה אתם משתמשים או נעזרים. 

מתבקשים  הנכם ם, מידע שוטף על פעילויות הסניף,כלקבל עבורוהמוכן  מכר המשתמשים בדואר אלקטרוני
 כמו כן,    rosh.h-snif@tzevet.org.il מיילל להנהלת הסניף, אישית, או לשולחה זו, מייללהעביר את כתובת 

 , דפי מידע חודשי על הפעילויות הקרובותבקביעותבסניף  וימצא



 
חלק מחברי הסניף אינם מודעים כי מעבר לפעילויות המפורטות בחוזר  - פעילויות תדירות במועדון הסניף

)ללא תשלום או בכיסוי עלות ישירה של חוגים שבועיים פעילויות נוספות.  במועדון הסניף הפעילות, מתקיימות
עצם, התעמלות בשיטת  פלדנקרייז, בתחומים שונים: תנ"ך ומחשבת ישראל,  התעמלות משמרת (, ההדרכה בלבד

נינה המעוניינים להצטרף לפעילויות אלו, מתבקשים להתקשר עם גב' . ברידג' למתקדמים , ברידג' למתחילים
 . 054-4906332טל'אידן 



 

קיימת במועדון. המעוניינים לשאול ספרים יכולים לעשות זאת ללא כל רישום  לספרי קריאה - קח ותן תיספרי
 .יתקבלו בברכהנוספים,  קריאה  ובתנאי שבתום הקריאה יוחזר הספר. ספרי



 
 

לפעילויות כאמור, המפורטות בחוזר  תחילת הרישום. מועד מראשהמחייבים רישום  ואירועים רישום לטיולים
חברי הסניף ובני . התאריך מתייחס לרישום יצוין במידע על הפעילות הספציפיתזה ובמועדים עתידיים אחרים, 

 שבועיים מאוחר יותר. לפחות , יחלמסניפים אחרים ואורחים. רישום חברי צוות זוג בלבד

 

 כללים עדכונים

   

mailto:rosh.h-snif@tzevet.org.il


 

 פעילויות ואירועים בחודשים מאי - אוגוסט  2019
 

תוכן      
הפעילות                   

 הפעילות תוכן

 העש הפעילות
 התחלה

 תאריךיום/
 גלבוע, עמק המעיינות והכנרתבטיול יומי 

 הסיור פורסם בתחילת השנה.
 11.04.2019יום ה'  07.00 סיור יומי 

              
ערב מוזיקאלי, ברכות, הקראות והרמת 

 כוס לחג.
ב'  יום  19.30 קבלת החג 

15.04.2019 
 :בנושאיוסף וסרמן  הרצאתו של הרב  

 "בתקופת השואה -הדות רומניה י"
ג' יום 19.30 הרצאת אורח  

 30.04.2019  
 
 

הביטחונית   בקעת הירדןבסיור 
 והחקלאית

                                 סיור יומי
 07.04.2019 –רישום תחילת   

ג'יום  07.00  
 14.05.2019  

על תוכנית  נוייצחק הרצאתו של ד"ר  
וביטולה  לכיבוש מדינת ישראל ,ניהבריט

.כמדינה  

'גיום  20.00 הרצאת אורח  
 21.05.2019  

רציחות "בנושא נחום כץ הרצאתו של מר  
 "פוליטיות"

'גיום  19.30 הרצאת אורח  
 28.05.2019  

 ,שלמה סגל, בהדרכת מר יור בתל אביבס
 בעקבות מאבק המחתרות במנדט הבריטי 

תל אביבסיור ערב ב  
07.04,2019 –תחילת רישום   

 יום ג' 16.45
04.06.2019 

אודות פיתוח  – רוני שרמןהרצאתו של מר 
 המטוס העברי הראשון

'גיום  19.30 הרצאת אורח   
11.06.2019 

 רמת גןבתיאטרון החולה ההודי" הצגת "
  יהירהספותיאטרון -  בית צביבהפקת 

 שירים ממחזות זמר. -" ערב המיוזיקלס"

                          מופע תיאטרלי
07.04.2019תחילת רישום    

.20.30 'גיום    
18.06.2019 

 לילות(, במלון 3ימים ) 4  - מטייל נופשון 
ימי טיולים. 4 , במהלכו יכללוטבריהב  

 נופשון 
07.04.2019- תחילת רישום  

 

ד'-א'ימים  07.00  
23- 26.06.2019 . 

גדולי  בעקבות בצרפתסיור מוזיקאלי 
 אביב עמית ד"רהשנסיונרים בהנחיית 

השאנסגדוליההשנסיונריםהשהשנסיונרים
 .ונים

ה'יום  19.30  ערב מוזיקאלי  
 04.07.2019  

" ברמת גן יומן חוף ברייטוןהצגת "
 היהספרין ותיאטרו-  בית צביבהפקת 

                        פע תיאטרלי מו
 12.05.2019 –תחילת רישום 

ב'יום  20.30  
 15.07.2019  

 יתמקד באתרים , שרחובות סיור יומי ב
 מקורים וממוזגים.

 סיור יומי
12.05.2019 –תחילת רישום    

' גיום  07.00  
23.07.2019 

 בירושלים, אתרים, שכונותסיור ערב  
 ת.השבת בלק והכנות לקראת

        סיור ערב בירושלים         
12.05.2019תחילת רישום   

14.30 
 

'היום   
01.08.2019 

 



נקבל את חג הפסח, בהשתתפות חברי  ,19.30בשעה  15.04.2019ביום שני י' בניסן תשע"ט  - הפסח קבלת חג  
.                                                              והרמת כוס לחג הקראות, ברכות, ערב מוזיקאליצוות והנהלת מחוז דן. הערב יכלול:  מנכ"להנהלת העיר, 

 כניסה חופשית. -חברים ואורחים מוזמנים  19.00מפגש רעים וכיבוד קל משעה 

 
    תתקיים במועדון הסניף )סמוך ליום  השואה והגבורה( יוסף וסרמן,  הרצאתו של  – יהדות רומניה בשואה       

 לאחר שחרורו משרות קבע,  נבחר כרב   הרב וסרמן. 19.30, בשעה 30.04.20198ביום שלישי כ"ה ניסן תשע"
       . במהלך השנים נטל רושליםי מחוז - צוותמשמש גם בתפקיד יו"ר  2007בישראל. ומשנת רומניה קהילת יוצאי 

                                                             אלף איש.                                                                                                                      400 -שבמהלכה נספו למעלה משואת יהדות רומניה, צמו את הנצחת ע על
 .ואורחים מוזמנים חברים - 19.00 משעה קל וכיבוד רעים מפגש

 
    , יציאה 14.05.2019, סיור באזור יערך ביום שלישי ט' אייר תשע"ט – ביטחון וחקלאות –בקעת הירדן         

 נמשיך לעבר מאגר תרצה,לעבר  סע צפונהי, נעצמיתמזרחה. לאחר ארוחת בוקר  5, דרך כביש 07.00בשעה 
 שנה, 300 -במהלך כ משטרהמשטרה תורכי(, ששימש כתחנת על גבי מבנה  טיגרט מצודתמבנה ) הג'יפטליק

יארחנו האגרונום  בונתיב הגדוד, למרכז המבקרים בישוב  דריםנ. בתקופת השלטון הבריטיובתקופה  העותומנית 
ובית המפוצץ לגשר עבדאללה נגיע  אחר ארוחת הצהריםבבקעת הירדן.  תן סקירה על החקלאותישים אורן ייח

אתר הטבילה באמונה הנוצרית  –קאסר אל יהוד  לעבר אתר"מנזרים העזובים" הישנה. נמשיך בסמוך להערבה 
 .מקל הליכהכובע, מי שתיה, מומלץ , בנעלי הליכהלהצטייד,  יש  ומקום חציית בני ישראל את הירדן.



המעוניינים להשתתף, מתבקשים ₪.  190 פנוי מקוםלאורח, על בסיס ₪  110 חבר צוות ובני זוג ליחיד העלות 
 (, בצרוף 28.04.2019 מתאריך –, )אורחים וחברי סניפי צוות אחרים 07.04.2019מתאריך  להירשם בסניף, החל 

                                                                                                                                          .10.05.2019לתאריך צ'ק לפקודת "צוות ראש העין" 

     
, היסטוריון ואיש יצחק נויהוא נושא הרצאתו של ד"ר  – .לה של מדינת ישראלולביטניה בריט ממשלת תוכנית  

              , 1955בשנת  .20.00בשעה  ,21.05.2019ביום שלישי ט"ז אייר תשע"ט  שתערך במועדון הסניף ,11כאן תאגיד 
עמדה בריטניה לתקוף את ישראל במגמה לכובשה ולבטל את ישותה  ,מדינת ישראלשנים לאחר הכרזת  7

       בפני המאזינים במהלך ההרצאה. שיוצגמופיעה במסמך רשמי החלטה מדהימה זו,  העצמאית כמדינה.
 .חופשית סהחברים ואורחים מוזמנים, כני – 19.30מפגש רעים וכיבוד קל משעה 

 
, שתתקיים במועדון מאמן אישי ועסקינחום כץ,   (מיל'אל"מ ) של הוא נושא הרצאתו–רציחות פוליטיות      

      יתמודד המרצה עם מספרה אבמהלך ההרצ. 19.30שעה  28.05.2019הסניף ביום שלישי כ"ג אייר תשע"ו 
האם  שאלות: מהו רצח פוליטי? האם ניתן למנוע אותו? מה ניתן ללמוד מהדוגמאות המפורסמות בהיסטוריה?

 הרציחות השיגו את מטרתן? 
 .חופשית כניסה, מוזמנים חברים ואורחים – 19.00 משעה קל וכיבוד רעים מפגש

 
ביום שלישי א' סיון . הסיור יערך המאבק במנדט הבריטי במנהרת הזמן של תקופת  -סיור ערב בתל אביב   

כיכר לכיוון אוטובוס, יחולק לכל משתתף כריך ובקבוק שתייה(. ב) 16.45ה יציאה בשע ,04.06.2019תשע"ט, 
 .כנגד המנדט הבריטי שבהם התחולל ליבו של המאבק הסוער ברחובות העירמשם נתחיל את סיורינו דיזנגוף, 

תל חיסולים, טעויות טרגיות, שוד בנקים, תחנת שידור מחתרתית, עליה בלתי לגאלית בחופי  :דרמות אמתיות
     3-שך כמ – כל זאת ועוד בסיור רגלי נינוח .שכמעט הביאה למלחמת אחיםאלטלנה אחת בשם  הואניי, אביב
                                                                                           .שהבהליכה ק, המתאים לכולם, ושאינו כרוך שעות

המעוניינים להשתתף, מתבקשים . ₪ 120 פנוי מקוםלאורח, על בסיס ₪,  60חבר צוות ובני זוג  ליחיד העלות
        (, 12.05.2019 מתאריך –, )אורחים וחברי סניפי צוות אחרים 07.04.2019מתאריך  להירשם בסניף, החל 

 .מקל הליכהב , מומלץבנעלי הליכהלהצטייד  יש .30.05.2019צ'ק לפקודת "צוות ראש העין" לתאריך   בצרוף



ח' סיוון שלישי ביום , רוני שרמןהמרצה מר  שיוצג ויוסבר ע"יהוא סרט תיעודי  -ארבעה חברים ומטוס      
סיפורה של חבורת אנשים , במועדון הסניף. הסרט שבויים על ידי המרצה, הוא 19.30בשעה  11.06.2019תשע"ט 

 –שהמריא התרסק והמריא שוב , הערבה  - מטוס עברי ראשון, שהתקבצה לפתח צעירים עם התלהבות וחזון
   צמחה תעשיית מטוסים שלמה. המרצה, שהשתתף בטיסות הניסוי, תיעד את האנשים, הערבהמ משמע.  תרתי

חלוציות ואמונה בלתי על  סרט  -מביא את הסיפור ,הניסויים המסוכנים ואת הרגעים הגדולים והמרגשים
                                                                                                                                                                          מתפשרת.

 חברים ואורחים מוזמנים, כניסה חופשית. – 19.00מפגש רעים וכיבוד קל משעה 


 

 , על משפחה והכוח שלה רשף ורגב לוידרמה קומית מרגשת מאת  – "החולה ההודי" -תיאטרלי  מופע        
                                    יוצא למסע חיפושים אחרי אחיו הבכור אותו לא פגש מעולם.  20, צעיר בן שגבלהפריד ולחבר. 

 ט"ו אייר תשע"ט שי שליביום יערך בלבד,  הסניףלחברי  המיועד. הספרייהותיאטרון  בית צביבהפקת המחזה, 
                                             רמת גן. 16רח' חיבת ציון  )האולם הקטן(, , אהוד מנוראולם , רמת גןבתיאטרון  18.06.2019

                       -ליחיד חבר צוות ובני זוג -העלות   (, כיבוד עשיר, ברכות ומופע.19.00האירוע כולל: הסעה )יציאה בשעה  
                                                                                                                                                                                              ₪. 120 -לאורח, על בסיס מקום פנוי₪.  70

                    וחברי סניפי צוות, )אורחים 07.04.2019החל מתאריך  ים להשתתף, מתבקשים להירשם בסניףהמעוניינ
 .10.06.2019(, בצרוף צ'ק לפקודת "צוות ראש העין" לתאריך 12.05.2019מתאריך  –אחרים 

 
               ימים 4שמשכו  ,רימונים טבריה לשעבר(לייק האוס כינרת )לינה במלון  – מטייל בצפון הארץנופשון       

. יציאה מראש העין 23-26.06.2019,  טתשע" סיון"ג כ –' כלילות(, על בסיס חצי פנסיון, יתקיים בתאריכים  3)
 בית מ - יעקב זיכרוןוב גן הנדיבב , נערוך סיורעצמית. לאחר הפסקת התרעננות וארוחת בוקר 07.00בשעה 

                  לאחר ארוחת צהרים, נגיע למלון. . בית אלבמפעל הייחודי נסיים לאורך רחוב הראשונים והקברות 
              .וארוחת צהרים קלה זיקיתבתיאטרון שתערך בהצגה צפייה , מארגבביקור גוש תפן, בסיור  ,שני יוםב



    .שעל שמה קרוי המלוןה ידונה גרצ  היא מי שם נשכיל, דונה גרציה הייחודי מלוןב מודרך סיור ,ביום שלישי
לאחר . חמי טבריהובגן לאומי  מגדלנא באתר, טבריהסיור מודרך בעתיקות , לאחר פינוי החדרים האחרון,ביום 

                                                                                                                   . ראש העיןארוחת צהרים, נשים פעמינו חזרה ל
 , בו בריכת שחיה הכינרת  ושוכן על שפת הצמוד למלוןחמי טבריה כניסה חופשית לקאנטרי מרחצאות במלון 

                           הנחה על טיפולים בספא. מ ייהנוהנופשים מאובזר.  חדר כושרו ינליםטרמבריכת מים , )מים מתוקים(
                                       .                                                                                          ₪ 1,440לאורח על בסיס מקום פנוי ₪,  1,260 - זוגיבחדר  -חבר "צוות" ובני זוג  יחידלמשתתף  העלות

        אורחים וחברי סניפי צוות ) 07.04.2019 החל מתאריךהמעוניינים להשתתף מתבקשים להירשם בסניף, 
  אורח(,  -ליחיד ₪  480ליחיד חבר צוות; -₪ 420צ'קים שווים ) 3 -ולשלם ב (19.05.2019מתאריך  -אחרים 

 . 20.08.2019-ו   20.07.2019, 20.06.2019: לתאריכיםאר. אס. איי  לפקודת 

   
. יתקיים במועדון הסניף ביום חמישי א' תמוז תשע"ט אביב עמית "רד אותו ינחה ויציג –ערב מוזיקאלי       

   .פריז –ן רבוסואוניברסיטת מ בעל תואר שלישי ,צרפת. המרצה, בלשן וחוקר תרבות 19.30, שעה 04.07.2019
אדית פיאף, איב מונטאן, שארל אזנבור,  –ון הצרפתי השנס בעקבות גדוליטיול מוזיקאלי בצרפת יערוך עמנו 

                                                                              .לווה בסרטי וידיו מתורגמים לעבריתי הערבז'אק ברל ועוד. 
 חופשית. כניסה, מוזמנים חברים ואורחים – 19.00 משעה קל וכיבוד רעים מפגש

 
             דרמה קומית, מרתקת מהנה ומרגשת אודות משפחה יהודית קשת  –"יומן חוף ברייטון" תיאטרלי  מופע       

                 לסניפי  מיועדההספרייה. ותיאטרון בית צבי . האירוע, בהפקת 1939בשנת  רקיובבניו יום ב"ברוקלין היהודית" 
            - בית צבי בניין מכללת ,20.30שעה  ,15.07.2019ביום שני  י"ב תמוז תשע"ט,  יערך, ראש העיןורמת גן צוות 

                                                                  (.                                       רמת גןמעל תיאטרון שרחוב ה, )רמת גן  2משון שרח' שועלי גרי בילו, אולם 
 (,  כיבוד עשיר, ברכות ומופע.19.00האירוע כולל: הסעה , )יציאה בשעה  

 מתבקשים , המעוניינים להשתתף. ₪ 120 -פנוי מקוםעל בסיס , לאורח. 70₪ -חבר צוות ובני זוג ליחיד -העלות 
             בצרוף(, 16.06.2019מתאריך  -אורחים וחברי סניפי צוות אחרים , )12.05.2019 החל מתאריך, להירשם בסניף

 .10.07.2019לתאריך " צוות ראש העין"ק לפקודת 'צ



לאחר התרעננות . 07.00 –, יציאה 23.07.2019 ,טתשע"כ' תמוז ישי שליתקיים ביום  -רחובותביומי יור ס        
   נבקר , שםרחובותנמשיך ל .מוזיאון חדש על תולדות הקיבוץל גבעת ברנרקיבוץ ל גיענוארוחת בוקר עצמית, 

הפך לבית רשמי לאחר היבחרו לנשיא מדינת ישראל. ו 1937שהוקם בשנת  ,חיים ויצמן - הראשון הנשיא בבית
ארוחת ולאחר נערוך סיור בעיר  .מרכז אינטראקטיבי, חדשני ומרתק , מכון ויצמןשל מרכז המבקרים ב ירסינ

שעוצב ונבנה למטרה  קומות, 3חדש בן  , השוכן בבנייןישראל מורשת יהדות תימן וקהילותמרכז בקר בנצהריים 
                                                                                                                                                                           הליכה. מקל –כובע ומי שתיה. מומלץ , בנעלי הליכהיש להצטייד,    .בשנה האחרונהזו ובנייתו הסתיימה 

ף, מתבקשים המעוניינים להשתת₪.  200 -פנוי מקוםלאורח, על בסיס ₪,  125 -חבר צוות ובני זוג ליחיד העלות
( 16.06.2019מתאריך  -אורחים וחברי סניפי צוות אחרים , )12.05.2019 החל מתאריך סניף,מועדון להירשם ב

                                                                                                                             .18.07.2019 לתאריך צוות ראש העיןבצרוף צ'ק לפקודת 
          

 
           סיור אחה"צ וערב בירושלים – יערך ביום חמישי כ"ט תמוז תשע"ט 01.08.2019.  יציאה בשעה 14.00 

כל  שהינו המקום בו מונצחים אתר ההנצחה הלאומי בהר הרצלאת הסיור נתחיל בהיכל , (לאחר ארוחת צהרים)
התיישבות בארץ ועד ימינו. המקום משלב בין ההנצחה הממלכתית המשותפת ה נופלי מערכות ישראל מראשית

                                                                                                                          לכל הנופלים לבין ההנצחה האישית.
 נערוךמוזיאון ב,. נחלת שבעהבשכונת  ירושליםהמוזיקה העברי הראשון השוכן בלב  מוזיאוןלעבר נמשיך       

                                  בהיסטוריה. לי נגינה עתיקים. מתקופות וממקומות שוניםכמוצגים אוספי בין  סיור מרתק, 
גאולה, כרם אברהם ומאה שערים. שכונות חרדיות, ב 3 -משך כ  לאחר ארוחת הערב, נערוך סיור רגלי                 

נות. והזרמים השונים והחסידיות הש על ההבדלים בין . נלמדעל השינויים שעברו השכונות במהלך השנים נשמע
                  חזרה משוערת לראש העין לקראת חצות.שבת המלכה.  ההכנות לקראת למוד ולהשכיל אודות ננסה ל

לאורח, על בסיס ₪,  130 -חבר צוות ובני זוג ליחיד העלות                                                                                     
אורחים , )12.05.2019 החל מתאריך סניף,מועדון המעוניינים להשתתף, מתבקשים להירשם ב₪.  220 -פנוי מקום

            .28.07.2019 לתאריך צוות ראש העיןבצרוף צ'ק לפקודת  ,16.06.2019מתאריך  -וחברי סניפי צוות אחרים 
כובע ומי שתיה. , בנעלי הליכהיש להצטייד                                                                                                               

              הליכה. מקל –מומלץ 
 

                                                                           
                                                                                                                                                                                                 שמח, בריאות ואושרכשר וחג                                                                           

                                 לכם ולבני משפחותיכם                                                                                                             
                                                                                                                                                                                                           



                                                               ףוחברי הנהלת הסנידני רזגור                                                                                                            
  


