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  2017יוני -לחודשים אפריל 2.2017מידעון 

סניף -מחוז דן-אר אלקטרוני בלבד, ויופיעו גם באתר צוות באינטרנטועדכונים תוספות ושינויים למידעון יועברו בד

 הודעות לחברים.-תל אביב

 ניתן להשאיר הודעות במשיבון. 11-13ג' ה'  ימי הפעילות בסניף א'

ישלחו לכתובת הסניף ולפקודת "צוות סניף תל אביב"  בהמחאות בלבד לתאריך יום הטיול  התשלום לטיולים

( ולא בדואר רשום. ניתן למסור מעטפות עבור צוות גם בדלפק הקבלה 24בבית השריון בדואר רגיל )עדיף בדואר 

  בכניסה לבית השריון.

 התשלום בהמחאה/ות לפקודת החברה המארגנת כפי שיצויין בפירוט האירוע.  ולים הכוללים לינהלטי

 

 להלן ריכוז האירועים לרבעון 

מחיר  פעילות מקום שעה תאריך מס'

 לחבר

מחיר 

 לאורח

קפלן פינת לאונרדו  10.00 21.4 1

 )על הדשא( דה וינצ'י

 60  30 בשרונהמודרך סיור רגלי 

תיאטרון בית צבי  19.30 7.5 2

 ברמת גן

מחזמר המסיבת יום העצמאות 

 "השקד של נני"

כולל  60

 הסעה

כולל  100

 הסעה 

מקום היציאה הקבוע  07.30 16.5 3

 לטיולים

  190 120 טיול לאשדוד ואשקלון

הרצאת תא"ל )מיל( אמיר השכל  בית אריאלה 10.00 26.5 4

 "חסידי אומות העולם"

ללא 

 תשלום

ללא 

 תשלום 

המרכז לאומנויות  19.30 4.6 5

 הבמה בתל אביב 

הזמנה מפורטת  -כנס מחוזי 

 תפורסם על ידי המחוז.

  

מקום היציאה הקבוע  07.30 14-15.6 6

 לטיולים 

כולל טיול לטבריה ובית שאן 

לינת לילה אחד באחוזת אוהלו 

 על שפת הכנרת.

 )זיו תיירות(

445 

ליחיד 

 בחדר זוגי 

635 

ליחיד 

 בחדר 

585 

ליחיד 

בחדר זוגי 

775 

ליחיד 

 בחדר
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7 22.6 13.30-

18.45  

בניני האומה 

 בירושלים

 50אירוע מרכזי של "צוות" לציון 

 שנה למלחמת ששת הימים. 

ללא 

 תשלום

אין 

 אורחים 

 הרצאת דר' סיגל ביצור בית אריאלה 10.00 23.6 8

 לא מה שחשבתם" -"חיידקים

ללא 

 תשלום

ללא 

 תשלום 

מנדרין -קולנוע לב  17.30 27.6 9

 בחוף הצוק ת"א 

ערב עיון וסרט בנושאים 

 פיננסיים 

20  30 

 

 מוגש כיבוד קל.  09.30. משעה 10.00מתקיימות בבית אריאלה בתל אביב ומתחילות בשעה הרצאות: 

 יוצאים ממקום היציאה הקבוע בדרך השירות לאוטובוסים צמוד לחניון חנה וסע בדרך נמיר על יד תחנתטיולים: 

 בדיוק. 07.30היציאה בשעה רכבת מרכז )סבידור(.

 פירוט האירועים : 

 10.00"שרונה המושבה הטמפלרית חוזרת לחיים" היציאה בשעה בשרונה. מודרך סיור רגלי  21.4.17. 1

 דו דה וינצ'י. משך הסיור כשעתיים בתוספת כיבוד של קפה ומאפה.מרחבת הדשא בפינת הרחובות קפלן ולאונר

 

המסיבה משותפת לסניפים ראש העין, פתח תקווה ותל . מסיבת יום העצמאות בתיאטרון בית צבי  7.5.17. 2

ברמת גן. בתוכנית מופע חגיגי, מחזמר ישראלי חדש "השקד  16אביב, ותתקיים באולם התיאטרון ברח' חיבת ציון 

משפחה ספרדית ירושלמית של נני" רומנסרו ירושלמי,הפקה מוסיקלית רבת משתתפים, סיפורה המרגש של 

של יהדות  בהצגה משולבים מיטב השירים המוכרים והאהובים בימים שלפני מלחמת ששת הימים ובמהלכה.

ספרד ושל ירושלים של פעם. שירי אהבה וגעגועים, שירי שבת ופיוט, שירים שבוצעו על ידי גדולי הזמרים בישראל 

 ובעולם.

 ת המופע. ברכות ותחיל 20.30כיבוד עשיר    19.45

וכלולה במחיר  57/67מרחבת האוטובוסים על יד קו  19.15בשעה הסעה לבית צבי תצא מקניון איילון, הסעה : 

 המופע.

  .  ההרשמה בספח המצורף.27.4כדי להבטיח הסעה יש להרשם מראש ולא יאוחר מיום חמישי 

 

מרכז המבקרים של קרלסברג ד הלום, הטיול יכלול את פארק לכיש, גשר עטיול לאשדוד ואשקלון.  16.5.17. 3

 באשקלון, גן לאומי אשקלון, מרכז המבקרים של נמל אשדוד ותצפית מהר יונה.

 ארוחת הבוקר ע"ח המטייל. ארוחת צהריים בקבוץ אור הנר כלולה במחיר הטיול. 

אלה חשוב! בספח ההרשמה יש לרשום את שמות כל המשתתפים ומספרי תעודת הזהות שלהם, ללא פרטים 

 לא יתאפשר הביקור בנמל אשדוד.
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 "חסידי אומות העולם" המרצה תא"ל מיל אמיר השכל.  בנושא הרצאה  26.5.17. 4

  

 כנס מחוז דן במרכז לאומנויות הבמה בתל אביב, פרטים והזמנות יופצו על ידי המחוז   4.6.17. 5

 

בדרך למלון נבקר  והלו על שפת הכנרת.טיול לטבריה ובית שאן כולל לינת לילה אחד באחוזת א  14-15.6. 6

 בתצפית עופר, ו"מערת הפלמ"ח" במשמר העמק, בערב נצא לחזיון האורקולי "לילות שאן" בגן הלאומי בית שאן.

 ע"ח המטייל.לטיול ארוחות הבוקר והצהריים ביום הראשון 

בטבריה במוזיאון "הבית של דונה גרציה",ביקור בקבר  ביום השני אחרי ארוחת בוקר ופינוי החדרים ביקור

 הרמב"ם וארוחת צהריים בקיבוץ אפיקים.

  14.6.17הערה: התשלום בהמחאה לפקודת "זיו תיירות" לתאריך 

 

הכנס   .בבנייני האומה בירושלים שנה למלחמת ששת הימים 50אירוע מרכזי של "צוות" לציון  22.6.17. 7

 אנל מפקדים מגזרות הלחימה והחיילות במלחמה, והופעה של יהורם גאון. ארוחת צהריים, פ יכלול

 מספר המקומות מוגבל. האירוע ללא תשלום. הסעה מובטחת. ההשתתפות לחברי צוות ובת/בן זוג בלבד.

 

. נשמע כיצד החיידקים המרצה דר' סיגל ביצור לא מה שחשבתם"-"חיידקיםבנושא הרצאה  23.6.17. 8

שסביבנו ובתוכנו משפיעים על הבריאות ואפילו על מחשבותינו, נלמד כיצד אנו יכולים להשפיע עליהם ולגייס אותם 

 לטובתנו. 

 

 הערב יתקיים במלון מנדרין בחוף הצוק, ערב עיון וסרט בנושא תבונה פיננסית.  27.6.17. 9

 התכנסות וכיבוד 17.30

  "תבונה פיננסית" בנושאים פיננסיים על ידי צוותהרצאות 18.00

 הפסקת שתיה ופופקורן.  20.00

 סרט "המייסד" סיפורו של מיסד חברת מקדונלד. 

 התשלום בהמחאה ל "צוות סניף תל אביב" ליום האירוע.

 

להדרכה בפרויקט העוסק בהעמקת הידע של תלמידים דרושים מתנדבים מתנדבים לפרויקט "בשביל הארץ" 

מתבקשים המעוניינים כתות יא' בכל הקשור למורשת ההיסטורית של העם היהודי בארץ ישראל ולקיומו בה. ב

   jobarnea@gmail.comאו  3215458-052להתקשר למנהל הפרויקט יוסקה ברנע בטל' 

mailto:jobarnea@gmail.com
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מבקשת לסייע ככל שניתן. אנא דווחו לנו, ופנו אלינו בטלפון הנהלת הסניף   קשר עם חולים מאושפזים ונזקקים

 או בכתב.

ביחידת התעסוקה קיימת מערכת השמה מתקדמת לניהול וטיפול במאגר דורשי העבודה. ניתן תעסוקה בצוות 

ינים לקבל סיוע בתחום התעסוקה מוזמנים לפנות לאילנה ילקבל גם סל הכשרה לביצוע הסבה מקצועית. המעונ

 03-6173538או לאסתי לוי בטלפון  WCENTER@tzevet.org.ilאו בדוא"ל  03-6173536טלפון שורר ב

 AWCENTER@tzevet.org.ilובדוא"ל 

 

 יו"ר סניף תל אביב -דן תל ניר 

 וחברי הנהלת הסניף 
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  2.2017ספחים לאישור השתתפות באירועים ברבעון 

 

 ___ חברי צוות  ___ אורחים להשתתף מבקשים -סיור רגלי בשרונה 

 21.4.17מצורפת המחאה על סך ____ שקלים ל"צוות סניף תל אביב" ליום 

 שם ומשפחה ____________________ טל' נייד _____________________

*********************************************************************************

******************* 

 

 ____ חברי צוות ____ אורחים. מבקשים להשתתף מסיבת יום העצמאות בבית צבי  

 נים(ימבקשים הסעה ____ משתתפים. )התשלום לאירוע כולל הסעה למעוני

  7.5.17לפקודת "צוות סניף תל אביב" ל ____ ש"ח. מצורפת המחאה על סך __

 שם ומשפחה ___________________  טל' נייד ___________________

*********************************************************************************

*********************** 

 

 צוות ___ אורחים.מבקשים להשתתף ____ חברי טיול לאשדוד ואשקלון 

 15.5.17מצורפת המחאה על סך ______ ש"ח ל"צוות סניף תל אביב" ליום 

 ת.ז. _________________ טל' _______________  שם ומשפחה ______________________

 _ ________ ת.ז. _________________שם ומשפחה ______________

 _ ____________________ ת.ז. __שם ומשפחה _________________

 משתתפים ומספרי תעודות הזהות שלהם. ה כלשמות חובה לפרט 

*********************************************************************************

*********************** 

 

 בבית אריאלה  10.00בשעה  26.5.17הרצאה חסידי אומות העולם 

 מבקשים להשתתף ____ חברי צוות ____ אורחים 

 שם ומשפחה ___________________ טל נייד _____________________

*********************************************************************************

*********************** 

 

 הלו טיול לטבריה ובית שאן כולל לינת לילה אחד באחוזת או

 מבקשים להשתתף ____ חברי צוות ___ אורחים

  14.6.17ל "זיו תיירות" ל מצורפת המחאה על סך _____ ש"ח 

 שם ומשפחה ______________________  מס טל' נייד _________________ 

*********************************************************************************

********************* 

 

מבקשים להשתתף ____ חברי צוות ___ בבית אריאלה   10.00בשעה  23.6.17 הרצאה "חיידקים לא מה שחשבתם"

 אורחים 

  _________________שם ומשפחה ________________ טל' נייד 
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 מנדרין -בקולנוע לב 17.30 26.6.17ערב עיון וסרט בנושאים פיננסיים 

 מבקשים להשתתף ____ חברי צוות ___ אורחים.

 שם ומשפחה ______________ טל' נייד ______________

  26.6.17מצורפת המחאה ל "צוות סניף תל אביב" ל 

 

 בבניני האומה בירושלים  22.6.17שנה למלחמת ששת הימים  50כנס לציון 

 מבקשים להשתתף ___ חברי צוות )האירוע פתוח לחברי צוות ובת/בן זוג(

 שם ומשפחה ___________________  טל' נייד ____________________ 

 

 

 

 

 


