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 2019 ספטמבר -בחודשים יולי פעילות בסניף 
 

 והברכה,שלום ה סניףלחברינו ב

 

ראשון    לרישום לפעילויות המחייבות רישום מוקדם וברורים נוספים, מתקיימות בימים  –במועדון הסניף תורנות קבלת קהל      
                                                                                                                                                                           .20.00 - 18.00 בין השעותורביעי, 

       

לקבל  סיוע זה, או  המבקשיםלקראת חגי תשרי תש"פ, יחלק הארגון, תווי קנייה כסיוע לנזקקים. חברים  - מענקי חג לנזקקים 
, לחבר   הנהלת 01-09.09.2019ט' אלול תשע"ט,   –מתבקשים להתקשר, בין התאריכים  א'  , נזקקיםחברים  היודעים על חברים 

. בעקבות הפניה, תקבע עמם פגישה, בה ימולאו הטפסים הנדרשים, 052-6060497 -אברהם פורת מר  הסניף, האחראי לנושאי הפרט,
 .   מחוז דן -צוות יערך ביקור בית להתרשמות, והנתונים יועברו להמשך טיפול והחלטה להנהלת 

 

 9201ספטמבר פעילויות ואירועים בחודשים יולי עד 

 

תוכן הפעילות                   
 הפעילות תוכן

 העש הפעילות
 התחלה

 תאריךיום/
בית " ברמת גן בהפקת יומן חוף ברייטוןהצגת "

 הספרייהותיאטרון -  צבי

 

'        ביום  20.30 רמת גןבתיאטרון מופע תיאטרלי 
15.07.2019 

מקורים  יתמקד באתרים , שרחובות ב סיור יומי
 וממוזגים.

 רחובותב סיור יומי

 

 

'         גיום  07.00
23.07.2019 

יום ד'        14.00 ברורים בנושאי הגמלה הצה"לית מפגש אישי עם נציגת צוות במופ"ת 
24.07.2019 

והכנות  בירושלים, אתרים, שכונותסיור ערב 
 ת.ת השבבלק לקראת

 14.30 ירושליםב ערבו אחה"צ סיור

 

ה'       יום 
01.08.2019 

'        יום ג 14.00 צפתב -סיור אחה"צ וערב  צפתהשתתפות בפסטיבל הכליזמרים וסיור ב
13.08.2019 

בנושא:                                    אילן פורתהרצאת מר  
 העולם המרתק של הצילום

יום ג'                         19.30 הרצאת אורח
20.08.2019   

ג'         יום 07.00 סיור יומי בגבול הלבנון הבלהחיזארגון סיור בעקבות חשיפת מנהרות 
27.08.2019 

בנושא:                                אשר סדןהרצאת תא"ל ) מיל' ( 
 חלקו של קמ"ן צעיר, בשיבוש כיבוש הגולן

יום ג'         19.30 רחוהרצאת א
03.09.2019    

שבת  –ימים שישי  07.00 נופשון בירושלים טיול ביום שישי, נופשון שבת וסליחות במוצ"ש
06-07.09.2019 

'       יום ה 07.00 טיול יומי מאתגר, בצפון הארץ ההררי - גליל עליוןטיול ג'יפים ורפטינג ב
12.09.2019 

וחגי תשרי  הרמת כוסית לקראת השנה החדשה
 בשילוב ערב מוזיקאלי.

'        יום ג 19.30 קבלת השנה החדשהערב זמר ו
24.09.2019 
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 פירוט הפעילויות

             דרמה קומית, מרתקת מהנה ומרגשת אודות משפחה יהודית קשת  –" "יומן חוף ברייטוןתיאטרלי מופע        
                                הספרייה. ותיאטרון בית צבי . האירוע, בהפקת 1939בשנת  רקיובניו יום ברוקלין היהודית" 

             ,20.30שעה  ,15.07.2019ביום שני  י"ב תמוז תשע"ט,  יערך, ראש העיןורמת גן לסניפי צוות  מיועדאירוע הה
                                                                  (.                                       רמת גןמעל תיאטרון שרחוב ה, )רמת גן  2משון שרח' שועלי גרי בילו, אולם  - בית צבי בניין מכללת

 כל הכרטיסים למופע נמכרו. (,  כיבוד עשיר, ברכות ומופע.19.00האירוע כולל: הסעה , )יציאה בשעה  

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

הפך לבית רשמי לאחר ו 1937שהוקם בשנת  ,חיים ויצמן - הראשון הנשיא בבית נבקר שם, רחובותנמשיך ל
לאחר  .מרכז אינטראקטיבי, חדשני ומרתק , מכון ויצמןשל מרכז המבקרים ב ירסינ. היבחרו לנשיא מדינת ישראל

שעוצב ונבנה למטרה זו  חדש, , השוכן בבנייןישראל מורשת יהדות תימן וקהילותמרכז ב בקרנארוחת צהריים 
                                                                                                                                                  . האחרונהבשנה ובנייתו הסתיימה 

המעוניינים להשתתף, מתבקשים ₪.  200 -פנוי מקוםלאורח, על בסיס ₪,  125 -חבר צוות ובני זוג ליחיד העלות
                                                                     .18.07.2019 לתאריך צוות ראש העיןבצרוף צ'ק לפקודת  סניףמועדון להירשם ב

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       הליכה. מקל – מומלץכובע ומי שתיה. , בנעלי הליכהיש להצטייד, 

, החל 22.07.20/9שני י"ט תמוז תשע"ט יתקיים ביום רוחמה פור, גב'  –מפגש אישי עם נציג צוות במופ"ת        
צה"ל, -. חברים המבקשים לברר נושאים הקשורים לגמלה, אותה הם מקבלים מבמועדון הסניף ,12.15משעה 

; סניף  036173523מחוז  –טלפונית )כולל השארת הודעה במענה הקולי  מחוזב/ מתבקשים להירשם, בסניף 
לכלול צריכה ההודעה (. snif @tzevet.org.il -- rosh.h; סניף  tzevet.org.il@pdan-מחוז מייל )(. או ב036173595

ככל  ,ולתת מענה לבדוק הנושא,רוחמה, לברר. זאת ע"מ לאפשר לבקיצור את מהות הנושא אותו הם מבקשים 
     בעת הפגישה הניתן

לאחר ) 14.00יציאה בשעה  . 01.08.2019יערך ביום חמישי כ"ט תמוז תשע"ט  – סיור אחה"צ וערב בירושלים       
שהינו המקום בו מונצחים כל נופלי  אתר ההנצחה הלאומי בהר הרצלאת הסיור נתחיל בהיכל   (.ארוחת צהרים

התיישבות בארץ ועד ימינו. המקום משלב בין ההנצחה הממלכתית המשותפת לכל המערכות ישראל מראשית 
נחלת בשכונת  ירושליםמוזיאון המוזיקה העברי הראשון השוכן בלב נמשיך ל .הנופלים לבין ההנצחה האישית

לי נגינה עתיקים. מתקופות וממקומות שונים כמוצגים אוספי בין  מרתק, סיור  נערוךמוזיאון ב,. שבעה
ת בשכונות חרדיות, נשמע על השינויים שעברו ושע 3 -לאחר ארוחת הערב, נערוך סיור רגלי משך כ  בהיסטוריה.

הזרמים השונים והחסידיות השונות. ננסה ללמוד ולהשכיל אודות ההכנות  במהלך השנים. נלמד על ההבדלים בין
                                                                                                                                                                חזרה משוערת לראש העין לקראת חצות.שבת המלכה.  לקראת 

המעוניינים להשתתף, מתבקשים ₪.  220 -פנוי מקוםלאורח, על בסיס ₪,  130 -חבר צוות ובני זוג ליחיד העלות
                                                                                                                          .28.07.2019לתאריך  צוות ראש העיןבצרוף צ'ק לפקודת  להירשם במועדון סניף

              מקל הליכה. – מומלץכובע ומי שתיה. , בנעלי הליכהיש להצטייד 

 
יציאה בשעה  . 13.08.2019ט "ב אב תשע"יערך ביום שלישי י – בפסטיבל הכליזמרים בצפתצ וערב "סיור אחה     

 נופלי מונצחיםבו  ,של החטיבה ההנצחהאתר  – גולניבמוזיאון תחיל יהסיור  .(לאחר ארוחת צהרים) 14.00
סיור ל ונמשיך ברייהבנערוך תצפית  צפתל באתר, נסע לארוחת ערב. בדרכנוהביקור  בתום .וסיפוריהםהחטיבה 
                                                                                                                          . בעיר פסטיבל הכליזמרים, בשעות בהן מתקיים צפתמודרך ב

ה זו נגינ. ושורשיה במסורות מוזיקאליות מקומיות אירופהשמקורה במזרח , היא מוזיקה יהודית, הכליזמרים    
, אירועים בעיקר בחתונותמוזיקת זו, מנוגנת  כיום. בקהילות השונותאבל השמחה והליוותה את מרבית אירועי 

ליחיד חבר העלות    .לקראת חצותראש העין חזרה משוערת ל  .מירוןבעומר ב ג"ואירועי להקשורים לנושאי דת 
להירשם במועדון    מתבקשים, המעוניינים להשתתף . ₪ 230 -פנוי מקוםעל בסיס , לאורח, ₪ 130 -צוות ובני זוג

לתאריך  ראש העין צוות ק לפקודת 'בצרוף צ ,(28.07.2019 מתאריך -אורחים וחברי סניפי צוות אחרים ) סניףה
     .מקל הליכה – מומלץ. כובע ומי שתיה, בנעלי הליכה הצטייד יש ל.                                        10.08.2019

                                                                                                              

הוא נושא הרצאתו של   - ?שברשותנו סמארטפוןממצלמת המה ניתן להפיק ואיך  -העולם המרתק של הצילום     
. אילן, 19.30, בשעה 20.08.2019שתערך במועדון הסניף ביום שלישי י"ט אב תשע"ט  אייר תשע"ט אילן פורת, מר 

צלם מקצועי בעל ניסיון רב בצילום בתחומי צילום מגוונים. לדבריו ייחודיות הנושא נובעת מהעובדה שרובנו 
פון שברשותנו גם כמצלמה. אך איננו מנצלים, עקב חוסר ידע מספיק, את הפוטנציאל  הטמון סמארטמשתמשים ב

עריכת תמונות  ובנייד,ים מעשיים לשיפור מיומנות הצילום, במצלמה . לדבריו, ההרצאה נותנת כלזו במצלמה
                    הרצאה מיועדת לקהל הרחב ואינה מחייבת רקע מוקדם בצילום. בנייד, עקרונות צילום ילדים ועוד.

 .כניסה חופשית -חברים ואורחים מוזמנים                                     19.00מפגש רעים וכיבוד קל משעה 
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ו "שלישי כ ביוםיערך  ",תמונת מצב בעיני תושבי האזור"–סיור בעקבות חשיפת מנהרות ארגון החיזבאללה      
, הלאחרונה חשף צה"ל, מנהרות התקפיות "חוצות גבול" שנועדו לאפשר פיגועי החיזבאלל .27.08.2019ט "אב תשע

יציאה  המנהרות והמענה הצה"לי כולל בניית החומה בגבול הצפוני. הסיור נכיר את אזורבמהלך  בצפון הארץ.
, לאורכו נתוודע לרקע לעבר כביש הצפון נסע, .עצמיתלאחר הפסקת התרעננות וארוחת בוקר , 07.00בשעה 

  .הכילהביטחוני מבצעי בלבנון. נתרשם מארץ החיזבאללה, ונתצפת על מיקום חשיפת המנהרה מהכפר השיעי 
                                                                   . 19.30בשעה ראש העין, חזרה משוערת ל                   כפר גלעדי.  בין לבין, נסעד בקיבוץ       

מתבקשים המעוניינים להשתתף ₪.  210על בסיס מקום פנוי  –, לאורח ₪ 125ליחיד חבר צוות ובני זוג העלות 
 (, בצרוף צ'ק לפקודת 28.07.2019מתאריך  –ברי צוות מסניפים אחרים חלהירשם במועדון הסניף, )אורחים ו

 מקל הליכה.מומלץ מי שתייה. ובנעלי הליכה כובע  יש להצטייד      . 20.08.2019"צוות ראש העין" לתאריך 

 

תא"ל הוא נושא הרצאתו של  – .יום הכיפוריםמעורבותו של קמ"ן צעיר בשיבוש כיבוש הגולן במלחמת        
טרום בתקופת  . 19.30בשעה  03.09.2019ום שלישי ג' אלול תשע"ט .שתתקיים במועדון הסניף בי, אשר סדן)מיל'( 
שנה  45רמת הגולן.  - 820 צעיר בחטיבה המרחבית קמ"ןע. בתפקיד שימש אשר סדן, מלחמת יום הכיפורים, ובעת 

, נדחף בדחף לספר את סיפורו האישי במלחמה זו, שמעולם לא סופר עד עתה. תוך הכיפוריםיום לאחר מלחמת 
הופיע במועדון הסניף לפני למעלה  אשר בוגר אוניברסיטת תל אביב,נפילתו של הגולן". שת חלקו במניעת "גהד

מהארון".       את בנו ש"יצא משנה עת שסיפר את סיפורו האישי, על תעצומות הנפש שגייס להתמודד ולקבל 
 .חברים ואורחים מוזמנים    הכניסה חופשית 19.00מפגש רעים וכיבוד קל משעה 

 

יציאה בשעה  .6-7.09.2019ז' אלול תשע"ט  –שבת ו'  –יערך בימים שישי  –נופשון שבת בירושלים ו' ו טיול יום    
   ,ל"ה לוחמי הפלמ"ח והחיש בעקבות , נתחיל את סיורנו עצמיתלאחר הפסקת התרעננות וארוחת בוקר . 07.00

. כמה ק"מ מיעדם המכותרים, אך הותקפו ונהרגו ליישוביי גוש עציון  לסייע 1948ינואר חודש שיצאו ביום שישי ב
 םירושלילעבר , נשים פנינו לאחר ארוחת צהרים גן לאומי הרודיון.בו עציוןגוש  נערוך ביקור במרכז המבקרים של

, פנסיון מלאעל בסיס  (, בו נבלה את השבתשער יפובמרכז העיר החדשה בקרבת מצוי )ה פרימה המלכים,למלון 
רגלי  לסיור הציוד באוטובוס, נצא תעמסההחדרים ו פינוי. לאחר צאת השבת, כולל סיור דגלי מודרך במרכז העיר

ביום ראשון  העיןראש חזרה משוערת ל .כותל המערביהליד סליחות  אותו נסיים באמירתמודרך בעיר העתיקה 
₪.  1.100על בסיס מקום פנוי  –_יחיד(לאורח ₪,   925ליחיד חבר צוות ובני זוג העלות  .02.30בשעה  08.09.2019

מתאריך  –המעוניינים להשתתף מתבקשים להירשם במועדון הסניף, )אורחים וברי צוות מסניפים אחרים 
                                                                     . 01.09.2019(, בצרוף צ'ק לפקודת "צוות ראש העין" לתאריך 28.07.2019

 מקל הליכה.מומלץ בנעלי הליכה כובע ומי שתייה.  יש להצטייד

 

. יציאה בשעה 12.09.2019י"ב תמוז תשע"ט ביום חמישי ך יער ההררי –בגליל העליון  גורפטינסיור ג'יפים        
סיור ג'יפים מודרך בין טרשי בזלת, חורש  הגליל העליון, שם נערוך  , נסע לעברעצמית, לאחר ארוחת בוקר 07.00

טבעי ומעברי מים ובוץ לחוויה בלתי נשכחת. תחילת המסלול מרפטינג נהר הירדן, בהמשך  נסיעה לאורך ערוץ 
פארק גן עדן, ובו יובלי המקומיים, הנהר עד לחציית נחל הג'ילבון. לאחר חציית הנחל, נגיע לדרדרה הקרויה בפי 

לאחריה נחזור לאתר  קיו יארוחת בר ביעל גדות הירדן לאתנחתא הכוללת הסיור, נעצור לקראת סיומו של מים. 
. מסלול השייט עובר ק"מ 4.5לאורך  שייט קייקים וסירות נהר, –. רפטינג נהר הירדן עמק החולההרפטינג דרך 
                 .20.00חזרה משוערת לחזרה לראש העין, בשעה  מצד עטרתומסתיים ליד  בנות יעקבמתחת לגשר 

המעוניינים להשתתף מתבקשים ₪.  330על בסיס מקום פנוי  –לאורח ₪,  230ליחיד חבר צוות ובני זוג העלות 
(, בצרוף צ'ק לפקודת "צוות 28.07.2019מתאריך  –להירשם במועדון הסניף, )אורחים וברי צוות מסניפים אחרים 

מקל להחלפה ו בגדים קלים מומלץלי הליכה כובע ומי שתייה. בנע יש להצטייד.  10.09.2019ראש העין" לתאריך 
 הליכה.

 

 נחוג .19.30שעה  ,24.09.2019 -טאלול תשע" כ"דישי שלביום  תתקיים -קבלת השנה החדשה וערב זמר       
קבלת ו טערב זמר עליז, לסיום שנת תשע" בהשתתפות חברי מועצת העיר, הנהלת צוות ומחוז דן, במועדון הסניף,

                                                                                                     . עוזי רוזנבלטבהנחייתו ובהובלתו של הוירטואוז  תש"פשנת 
 .כניסה חופשיתחברים ואורחים מוזמנים,                      19.00מפגש רעים וכיבוד משעה 

 

 

                                                                 ושנה טובה                                                                                                                     חבברכת חג שמ                                                                                    
 לכם ולבני משפחותיכם|                                                                                  



 דני רזגור וחברי הנהלת הסניף                                                                                        


