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 יוני –לחודשים אפריל  2/2018מידעון 
 

 עידכונים ותוספות למידעון ישלחו בדואר אלקטרוני בלבד.
 

חברים המקבלים מידעונים בדואר ומשתמשים בדואר אלקטרוני מתבקשים להעביר את 
 טלפון.בועדכנו גם כתובות וטלפונים בדוא"ל  הדוא"ל שלהם לדוא"ל של הסניף הרשום לעיל.

 
חרים ניתן להשאיר הודעות בימים ובשעות א 13.00עד  11.00מים א ג ה מ בי הסניף מאויש

 איתנו גם בדוא"ל ובפקס. ליצור קשרבמשיבון, ניתן 
 

 ריכוז הפעילות לרבעון

 מחיר פעילות מקום שעה תאריך מס
לחבר 

 צוות

 מחיר
 לאורח

 ספרית בית 10.00 13.4.18 1
 אריאלה

"יהודים מצילי   הרצאה
ה הם למ "יהודים בשואה

אינם מוכרים או שנויים 
 במחלוקת.

 

 חינם חינם

מקום  07.30 25.4.18 2
היציאה 
הקבוע 
 לטיולים

פרשיות -טיול
נעלמות,אנשים,אנדרטאות 

 חדשות ושטייטל.

110 200 

ב אהבה" ומחזמר "מר בית צבי 19:30 1.5.18 3
 משירי יוסי בנאי

60 108 

ספרית בית  10.00 11.5.18 4
 אריאלה

יאה קורהרצאה "
מסע אל מעבר -הצפונית

 למסך הברזל האחרון" 
 

 חינם חינם

מקום  07.30 27-29.5 5
היציאה 
הקבוע 

 לטיולים 

נופשון במלון "כנען ספא" 
 בהר כנען צפת.

יחיד 
בחדר 

-זוגי
1140 
יחיד 

בחדר 
1720 

יחיד 
בחדר 

זוגי 
1320 
יחיד 

בחדר 
1900  

ספריית  10.00 8.6.18 6
בית 

 אריאלה

צוללת צוללות בכלל וה
 "דקר" בפרט

 חינם חינם

מקום  07.00 18.6.18 7
היציאה 
הקבוע 
 לטיולים

שייט מעכו לחיפה  –טיול 
 וטיול ברכבת העמק.

120 210 
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  התשלום לטיולי יום המחיר לבת/בן זוג זהה למחיר של חבר צוות. בטיולי יום ונופשונים
מסור את הצ'ק גם בדלפק בית . ניתן ללתאריך הטיול ל"צוות סניף תל אביב" יבוצע בצ'ק

התשלום לנופשון כרשום בפירוט השיריון ולציין על המעטפה עבור "צוות תל אביב". 
 האירוע.

 
מקום היציאה הקבוע לטיולי יום/נופשונים הוא כביש השרות לאוטובוסים הנוסעים בכיוון צפון 

 תחנת סבידור.  –המקבילה לדרך נמיר על יד רכבת מרכז 
 

 10.00ימות בספרית בית אריאלה בשד' שאול בתל אביב ומתחילות בשעה מתקיההרצאות 
   09.30האולם פתוח למפגש חברים וכיבוד קל משעה 

 
הרשומים לעיל. הודעות על שינויים  רשם מראש בטלפון, בפקס ובדוא"לילה חובהלהרצאות 

 ימסרו רק לנרשמים.
 
 

 אירועי הרבעון בפירוט

למה הם אינם מוכרים או מצילי יהודים בשואה" "יהודים  הרצאה בנושא 13.4.18 .1

 דני ברנד. -שנויים במחלוקת. המרצה

דני ניצול שואה מהונגריה, חבר צוות בסניף תל אביב, גימלאי צה"ל וגימלאי המרכז 

למחקר גרעיני שורק, עסק במחקר ופיתוח בתחומים טכנולוגיים רבים ומגוונים, 

, הנזי ויואל ברנד בשואה. סיפרו הוריוואחרי יציאתו לגימלאות חקר את פעילות 

"במלכודת הרשע האדישות והסילוף" פורסם לאחרונה בהוצאת "ידיעות ספרים". 

 הרצאתו תעסוק באחת הסוגיות הנדונות בספר. 

 

נבקר באנדרטה פרשיות נעלמות, אנשים ואנדרטאות ושטייטל" טיול " 25.4.18 .2

לים בקרב על טנטורה בחוף דור, , באנדרטת הנופלזכרו של אבשלום פיינברג בחדרה

באנדרטה השנויה במחלוקת לזכר משפחת ליזרוביץ על יד עין הוד, באנדרטה לזכרו 

 ונשמע את סיפורם. 1953של מקס בינט שהתאבד בכלא המצרי ב 

 לסיום נבקר בכפר חסידים במוזיאון "השטייטל".

  , ארוחת צהריים בקיבוץ יגור.מטיילהארוחת הבוקר ע"ח 
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משירי יוסי  מרוב אהבה "מופע "אירוע חגיגי של צוות ליום העצמאות.  1.5.18 .3

 חולון בת ים ובקעת אונו סניפיבנאי בבית צבי רמת גן כולל כיבוד עשיר. בשיתוף עם 

  האירוע.תחילת  20.30התכנסות וכיבוד,  19.30 .

 

"קוריאה הצפונית מסע אל מעבר למסך הברזל האחרון" הרצאה בנושא   11.5.18 .4

 דני ינאי.-המרצה

ה מוכר טייל ומרצמסע מצמרר אל מדינת המשטרה המסוגרת בעולם. דני ינאי צלם, 

לנו מהרצאות קודמות )השומרונים, מונגוליה( ביקר במדינה המסתורית ויספר על 

שראה ובמיוחד על מה שלא ניתן לראות. מה שקים ג'ון און לא רוצה שנדע על שלטון 

האימים של משפחתו, על העם המדוכא בעולם, איך מצליחים אנשי צפון קוריאה 

מחנות העבודה, ומה היה הדבר הקשה לשרוד, מה מספרים מי שהצליחו להימלט מ

 בצפון קוריאה.  ביותר עבור ישראלי

 

 נופשון ב"כנען ספא" בצפת.  27-29.5.18 .5

 ארוחות צהריים קלות. 2ימים על בסיס חצי פנסיון ועוד  3לילות  2

אורגנית בהרדוף, נאזין לקונצרט הביום הראשון בדרך לצפת נבקר בחקלאות 

זמר. בדרך הביתה נקטוף יונאזין למופע כלר בצפת בחמדת ימים. ביום השני נסיי

 דובדבנים בגוש חלב ונבקר בתצפית בהר אדיר וביקב רימונים.

המחיר  27.5.2018בצ'ק לפקודת "זיו תיירות ונופש בע"מ" לתאריך  התשלום

  רשום בטבלה בעמוד הראשון של מידעון זה.

 

 ל'( אברהם בן זאבאל"מ )מידקר" הצוללת ופרשת  –"צוללות  -הרצאה 8.6.18 .6

לוחם בצוות הצוללת, צלל איתה במימי אנגליה ולקח "זבו" אז קצין צעיר בדרגת סרן, 

 חלק בהבאת הצוות והצוללת למצב של הפעלה ומוכנות לקרב ברמה גבוהה.

למזלו החליטה מפקדת חיל הים להעביר אותו לצוללת אחרת יומיים לפני שה"דקר" 

 .25.1.68לישראל. הצוללת "דקר" נעלמה ב יצאה להפלגתה האחרונה מאנגליה 

 

שנה, בצוללות, בספינות ה"דבור" וכן כמהנדס  30זבו שירת בחיל הים קרוב ל 

, בתחזוקתו, ובהפיכתו לזרוע ים מהטובות מכונות שלקח חלק נכבד בהפעלת החיל

 בעולם.
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בהרצאתו מספר זבו על התקופה שלו בצוללת ועל ההווי המיוחד שהיה בה בעיקר 

ומסביר את ההבדל בין  יעקב רענןפלגות. מספר על מפקד ה"דקר" רס"נ בה

 של אז לבין הצוללות של היום, ולבסוף כיצד מנציחים את ה"דקר". הצוללות 

 נצפה בסרטי ארכיון ומצגת מיוחד בהרצאה

 

שייט מעכו לחיפה ומסע ברכבת העמק מבית יהושע לבית שאן   -טיול  18.6.18 .7

ת בוקר עצמאית במתחם השוק ולאחריה נעלה על ספינה ונשוט לעכו,ארוח ניסע

שנבנה במבנים לחיפה. נעלה לאוטובוס לתחנת כפר יהושע ונבקר במרכז המבקרים 

טמפלריים. ניסע בקרון מיוחד בתוואי מסילת העמק לבית שאן. ארוחת צהריים 

דרכנו בקיבוץ ניר דוד ולאחר טיול קצר לגשר נחל האסי החוצה את הקיבוץ נצא ל

 הביתה. 

  07.00שעת היציאה לטיול  •

 

המעונינים להעסיק ומחפשי עבודה אנא פנו ל"תעסוקה בצוות"  סיוע בתעסקה 

  wcenter@tzevet.org.il ובדוא"ל  6173536-03לאילנה שורר בטל' 

 

 

 יו"ר סניף צוות תל אביב–דן תל ניר 

 לת הסניף וחברי הנה

mailto:wcenter@tzevet.org.il

