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 6.5.18 – 380 מידעון מספר

 mt@kanavim.com –כתובת המערכת 

 yoti_1@kanavim.com –לכתובת  .מרים עד תאריךחו .–מועד המידעון הבא

 8876 –אורי  –טלפון לבירורים 

     עדכוני משאבי אנוש –"האדם שבמכונה" 

                                                                                                                     2.5.18 

 מכרז
 מנהל אגודת המים

 "מי הרי יהודה"
חברים המעוניינים להתמודד על 

התפקיד מוזמנים לפנות למריו גינת עד 
 .10.5.18ליום  

הגדרת התפקיד אצל ניתן לקבל את 
 במזכירותחנה בר חן 

 

 עדכונים בנוגע לתהליך השינוי  –" 2000"שינוי 

    הרחבה, צמיחה דמוגרפית, קרקעות, קרנות ופנסיה. –

 
 לחברים שלום,

  

 חברים המעוניינים להגיע לפגישת התייעצות אישית לגבי שיוך הבתים

  

 .19:30עד שעה  15:00  משעה 7.5.2018  הפגישה תתקיים ביום שני

  

 לתיאום הפגישה נא להתקשר לחנה במשרד

 
 

mailto:mt@kanavim.com
mailto:yoti_1@kanavim.com
http://images.google.co.il/imgres?imgurl=http://www.mida-ltd.info/integral/images/right_jobs.jpg&imgrefurl=http://www.mida-ltd.info/integral/jobs.htm&usg=__2MZajJ2OFBLN1XdVXArtP8Hsm6Y=&h=323&w=371&sz=126&hl=iw&start=2&sig2=cPrxtbIE-NbbqUw1oedocQ&tbnid=xKHjcfLbNKTgrM:&tbnh=106&tbnw=122&prev=/images%3Fq%3D%25D7%259E%25D7%25A9%25D7%2590%25D7%2591%25D7%2599%2B%25D7%2590%25D7%25A0%25D7%2595%25D7%25A9%26gbv%3D2%26hl%3Diw&ei=KyvaSp_vDpLQmgOay5XMDA
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 הלוואות למימון עלות הקרקע + בניה / שיפוץ

ם , מומלץ לפנות אל מצורף פרטים של בנקים שהקיבוץ יצר קשר אית

 סף לבנק בו אתם מנהלים את התזרים שלכם.כל הבנקים בנו

כדי להגיע  יש חשיבות להשוואת תנאים של ההלוואות בין כל הבנקים

 להלוואה הזולה ביותר.

משכנתאות    מנהלת תחום  לאומי רויטמן מרינה :  בנק לאומי

marina.roitman@bankleumi.co.il 

 לשלוח מיסרון והיא תחזור אליכם      054-325-0057נייד  

 : קרן יקיר יועצת משכנתאות מרחבית , בנק דיסקונט

 yakir@dbank.co.il-keren       052 5208520נייד 

 הרשמה אצל חנה 16.00-20.00יגיעו לקיבוץ לשיחות אישיות  17.5.18ב 

 :  בנק פועלים

 054-4975531 נייד מקשר גורמי נדל"ן בנק הפועלים בע"מ  אלי רבינוביץ

  יבנק מזרח

 משכנתאות מזרחי –עינב קליגר 

einavklieger@umtb.co.il 

  p@ubi.co.il-alex        מירושלים   אלכס פולונסקי   : בנק איגוד

 SHIMONG@ubi.co.il       ממודיעין שמעון גז

 052 2633706שרה בן מאיר  נייד  –לרשותכם בכל שאלה 

 

  16:00-19:00בין השעות  17/5בתאריך 
 יגיעו נציגים מתחום המשכנתאות והנהלת סניף דיסקונט מבשרת.
מטרת המפגש לתת מענה לשאלות בנושא ליווי החברים בתהליך 

  .הרכישה/שיוך/הרחבה/בניה
 בהתאם לשאלות האישיות של כל חבר.

 חבר, ספציפי לכליות יתאפשר לקבל מענה במהלך הפגישות האיש
 בנק דיסקונט להתראות

 תודה שרה –בבקשה הירשמו אצל חנה בר חן בהקדם האפשרי 
 

mailto:marina.roitman@bankleumi.co.il
mailto:marina.roitman@bankleumi.co.il
mailto:keren-yakir@dbank.co.il
tel:054-4975531
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 –כתבה שפורסמה השבוע בעיתון "בקיצור" בנוגע לסגירת הכביש החוצה את הקיבוץ. )בסוף הכתבה 

 לאתר העיתון(קישורית 

 
 הר אדר מאיימת להוציא צו מניעה לקרית ענבים

03/05/2018 11:49    
 
 

 תאונות מתרחשות כאן בתדירות גבוהה. הכביש בין קרית ענבים להר אדר
המהלכים שמקדם קיבוץ קרית ענבים לחסימת הכביש המוביל מהקיבוץ לכיוון מעלה 

ידית לתושבי הר אדר והאזור, כך טוען ראש המועצה מהווים סכנה מהחמישה והר אדר 
 המקומית הר אדר, חן פיליפוביץ'.

 
קיבוץ קרית ענבים נערך “( לתושבי הר אדר כותב פיליפוביץ': 2.5במכתב שהופץ היום )

לחסימת הכביש המוביל להר אדר סמוך למלון ״כרמים״. משמעות החסימה הינה סכנה 
טחונית ועומס תחבורתי בלתי יי הר אדר והאזור מבחינה בטיחותית במיידית לכל תושב

מתקבל על הדעת. ניקוז התחבורה לכביש יחיד יפגע בהתנהלות בעת חירום, בהסעות 
 ”.בתחבורה הציבורית ובכל אחד מהתושבים התלמידים למוסדות החינוך,

 
מגיש בקשה לצו פיליפוביץ' הודיע כי שלח מכתב התרעה לקיבוץ קרית ענבים לפני שהוא 

מניעה בבית המשפט כנגד חסימת הכביש. במקביל הוא פנה למפקד תחנת משטרת הראל 
 שימנע את הפעולה ,למשרד התחבורה ולראשי הרשויות המקומיות השכנות.

 
סיכם פיליפוביץ את ”, "כביש חסום יהווה סכנה לכולנו. לא נסכים לסגירת הדרך להר אדר

 צטרף למאבק.מכתבו וקרא לתושבי הר אדר לה
 

כזכור, חשף "בקיצור" לפני כחודשיים את כוונת קיבוץ קרית ענבים לסגור את הכביש בטענה 
כי מדובר בשטח פרטי של הקיבוץ וכי המשך המצב הקיים מהווה סיכון בטיחותי חמור 
לתושבי הקיבוץ, לאורחיו ולכלי הרכב העוברים דרכו. סגירת הכביש אמורה להתבצע 

 .בשבועות הקרובים
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https://www.m-y-net.co.il/%D7%9E%D7%98%D7%94-%D7%99%D7%94%D7%95%D7%93%D7%94/%D7%94%D7%A8-%D7%90%D7%93%D7%A8-%D7%9E%D7%90%D7%99%D7%99%D7%9E%D7%AA-%D7%9C%D7%94%D7%95%D7%A6%D7%99%D7%90-%D7%A6%D7%95-%D7%9E%D7%A0%D7%99%D7%A2%D7%94-%D7%9C%D7%A7%D7%A8%D7%99%D7%AA-%D7%A2%D7%A0%D7%91%D7%99%D7%9D-r-n-r-n/
https://www.m-y-net.co.il/%D7%9E%D7%98%D7%94-%D7%99%D7%94%D7%95%D7%93%D7%94/%D7%94%D7%A8-%D7%90%D7%93%D7%A8-%D7%9E%D7%90%D7%99%D7%99%D7%9E%D7%AA-%D7%9C%D7%94%D7%95%D7%A6%D7%99%D7%90-%D7%A6%D7%95-%D7%9E%D7%A0%D7%99%D7%A2%D7%94-%D7%9C%D7%A7%D7%A8%D7%99%D7%AA-%D7%A2%D7%A0%D7%91%D7%99%D7%9D-r-n-r-n/
https://www.m-y-net.co.il/%D7%9E%D7%98%D7%94-%D7%99%D7%94%D7%95%D7%93%D7%94/%D7%94%D7%A8-%D7%90%D7%93%D7%A8-%D7%9E%D7%90%D7%99%D7%99%D7%9E%D7%AA-%D7%9C%D7%94%D7%95%D7%A6%D7%99%D7%90-%D7%A6%D7%95-%D7%9E%D7%A0%D7%99%D7%A2%D7%94-%D7%9C%D7%A7%D7%A8%D7%99%D7%AA-%D7%A2%D7%A0%D7%91%D7%99%D7%9D-r-n-r-n/
https://www.m-y-net.co.il/%D7%9E%D7%98%D7%94-%D7%99%D7%94%D7%95%D7%93%D7%94/%D7%94%D7%A8-%D7%90%D7%93%D7%A8-%D7%9E%D7%90%D7%99%D7%99%D7%9E%D7%AA-%D7%9C%D7%94%D7%95%D7%A6%D7%99%D7%90-%D7%A6%D7%95-%D7%9E%D7%A0%D7%99%D7%A2%D7%94-%D7%9C%D7%A7%D7%A8%D7%99%D7%AA-%D7%A2%D7%A0%D7%91%D7%99%D7%9D-r-n-r-n/
https://www.m-y-net.co.il/%D7%9E%D7%98%D7%94-%D7%99%D7%94%D7%95%D7%93%D7%94/%D7%94%D7%A8-%D7%90%D7%93%D7%A8-%D7%9E%D7%90%D7%99%D7%99%D7%9E%D7%AA-%D7%9C%D7%94%D7%95%D7%A6%D7%99%D7%90-%D7%A6%D7%95-%D7%9E%D7%A0%D7%99%D7%A2%D7%94-%D7%9C%D7%A7%D7%A8%D7%99%D7%AA-%D7%A2%D7%A0%D7%91%D7%99%D7%9D-r-n-r-n/
https://www.m-y-net.co.il/%D7%9E%D7%98%D7%94-%D7%99%D7%94%D7%95%D7%93%D7%94/%D7%94%D7%A8-%D7%90%D7%93%D7%A8-%D7%9E%D7%90%D7%99%D7%99%D7%9E%D7%AA-%D7%9C%D7%94%D7%95%D7%A6%D7%99%D7%90-%D7%A6%D7%95-%D7%9E%D7%A0%D7%99%D7%A2%D7%94-%D7%9C%D7%A7%D7%A8%D7%99%D7%AA-%D7%A2%D7%A0%D7%91%D7%99%D7%9D-r-n-r-n/
https://www.m-y-net.co.il/%D7%9E%D7%98%D7%94-%D7%99%D7%94%D7%95%D7%93%D7%94/%D7%94%D7%A8-%D7%90%D7%93%D7%A8-%D7%9E%D7%90%D7%99%D7%99%D7%9E%D7%AA-%D7%9C%D7%94%D7%95%D7%A6%D7%99%D7%90-%D7%A6%D7%95-%D7%9E%D7%A0%D7%99%D7%A2%D7%94-%D7%9C%D7%A7%D7%A8%D7%99%D7%AA-%D7%A2%D7%A0%D7%91%D7%99%D7%9D-r-n-r-n/
https://www.m-y-net.co.il/%D7%9E%D7%98%D7%94-%D7%99%D7%94%D7%95%D7%93%D7%94/%D7%94%D7%A8-%D7%90%D7%93%D7%A8-%D7%9E%D7%90%D7%99%D7%99%D7%9E%D7%AA-%D7%9C%D7%94%D7%95%D7%A6%D7%99%D7%90-%D7%A6%D7%95-%D7%9E%D7%A0%D7%99%D7%A2%D7%94-%D7%9C%D7%A7%D7%A8%D7%99%D7%AA-%D7%A2%D7%A0%D7%91%D7%99%D7%9D-r-n-r-n/
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    עדכונים בנושאי חינוך – "מיטב הנוער"

 מו מחוץ למועדון. היה אחלה !!יתודה לילדי שחף על בית הקפה שהק

 שגם צילמה...()אוקלי 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   צמחי תבלין ורפואה מאת מירה שפיגלמדור  – "גינה לי חביבה"

כפתיות והתרומה לניקיון ים כאלה ? תודה לעודד נרדי על האאיפה יש עוד אנש

 , תנדבות. כל הכבודבשבילים של הקיבוץ . אהבה לנוי והכל בה

 אוקלי
 

http://images.google.co.il/imgres?imgurl=http://www.osem.co.il/_Uploads/30720BABY_MASTERF1250.jpg&imgrefurl=http://www.planetnana.co.il/TOFIFIT48/10/new_page_8.htm&usg=__2EHANywuLQwPHiKMdVxRocozIqU=&h=338&w=250&sz=11&hl=iw&start=20&sig2=kpQ5COQq1mxQrf8hSTB28A&tbnid=PkAx4fPAmqBnwM:&tbnh=119&tbnw=88&prev=/images%3Fq%3D%25D7%25AA%25D7%2599%25D7%25A0%25D7%2595%25D7%25A7%26gbv%3D2%26hl%3Diw&ei=Qi7aSsLOL5-imwOo_9XQDA
http://images.google.co.il/imgres?imgurl=http://69.73.159.248/images/home/he/2/9/38929.jpg&imgrefurl=http://www.waterisrael.org/&usg=__XJfhi5xQBns0WlaABbirDM_GB_0=&h=350&w=450&sz=64&hl=iw&start=2&sig2=bqmFVF216na90ItgBf7mcw&tbnid=xVZlGzWEG7CPeM:&tbnh=99&tbnw=127&prev=/images%3Fq%3D%25D7%2592%25D7%2599%25D7%25A0%25D7%2594%26gbv%3D2%26hl%3Diw&ei=ti3aSu_RO6DymwOq6PnMDA
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   משהו שהגיע אלינו באינטרנט – "מה המצב ברשת"
 קהילת קיבוץ קרית ענבים שלום רב

  רצינו לעדכן אתכם על מספר חידושים מעניינים וחשובים באפליקציית קהילנט שלכם

ראשית, החלפנו את תצוגת האפליקציה לתצוגה יפה יותר ונוחה יותר לשימוש )המעבר בין מסכי 

 בע על המסך של הטלפון הנייד (.היום בהחלקת האצ האפליקציה מתבצע

 בנוסף הוספנו עבורכם את הכפתורים הבאים:

   כפתור בייביסיטר

כפתור זה משמש כמאגר הבייביסיטרים של קיבוץ קרית ענבים. כל מי שצריך בייביסיטר נכנס לכפתור 

 מזמין בייביסיטר . זה ובלחיצה אחת

יקציה מוזמן לעשות זאת באותו כפתור מתוך מי שרוצה להוסיף את ילדו לרשימת הבייביסיטרים באפל

  האפליקציה

  

   כפתור תחבורה ציבורית
 :  זה מרכז בתוכו עבורכם את כל התוכן והמידע שקשור בנושא התחבורהכפתור 

 ) חברת סופרבוס( מקרית ענבים לירושלים וחזרה לפי ימי השבוע 187. זמני נסיעות קו 1

. תכנון נסיעה ארצי : מידע על מסלולי נסיעה ) כולל מספרי קווים, שעות נסיעה והגעה, בשילוב רכבת( 2

 נקודת מוצא ויעד שלכם בכל הארץ לפי הקלדת

מתי האוטובוס מגיע לתחנה : על ידי הקלדת שם התחנה שבה אתם נמצאים תקבלו את  -. זמן אמת 3

  ומתי מגיעים לתחנה שבה אתם נמצאים / או עתידים להגיע אליה רשימת הקווים

  יצת כפתור. מידע על כל נושא קווי הלילה ) כולל תיאורי קווים וזמני נסיעות( בלח4

  . חיוג בלחיצת כפתור למוקדי השירות והמידע של סופרבוס, אגד, רכבת ישראל ומרכז המידע הארצי .5

  

   כפתור בעלי מקצוע

 עבד אצלכם בעל מקצוע אמין ושירותי ??

 למה שלא תשתפו את המידע הזה לשאר חברי הקהילה?

 באפליקציית קהילנט. -מהיום זה אפשרי 

 כנסו לכפתור בעלי מקצוע והעלו את פרטי בעל המקצוע בכל תחום לאפליקציה עבור שאר חברייה

בצורה זו יבנה מאגר של בעלי מקצוע מומלצים באפליקציה של הקיבוץ כך שכל אחד וכל אחת  הקהילה .

 יוכלו למצוא אותם במקום אחד וגם ליצור קשר ישירות מתוך האפליקציה . שיחפשו בעלי מקצוע

 שימו לב : בעלי המקצוע לא חייבים להיות רק מהקיבוץ .

  עלי המקצוע של לקוחותינו בכל הארץבנוסף תוכלו לעשות שימוש ממאגרי ב

  

  עוד אין לכם את האפליקציה הקהילתית של קיבוץ קרית ענבים

האפליקציות והורידו אותה למכשירכם ) האפליקציה קטנה בנפחה וכמעט שלא  כנסו כבר היום לחנותיה

  במכשיר( תופסת מקום

   04-9001970לשאלות ובירורים נוספים אנחנו במחלקת השירות והתמיכה זמינים לשירותכם בטלפון: 

 

http://www.netonews.co.il/var/2211/175130-%D7%90%D7%99%D7%A0%D7%98%D7%A8%D7%A0%D7%98.jpg
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 סחלבים

ם קצת עצב כאשר הם לוקחים לך ביום שישי את גאמנם ילדים זה שמחה, אבל 

האוטו. אז לא היתה ברירה ויצאתי לטיול רגלי בסביבה. בבקעת עמיר, בצד המזרחי 

ליד בקתת המורים, התגלתה פריחה מרהיבה של סחלבים. היו הרבה מאוד סחלבים 

 שלוש שן מדהים ביופיו.פרפרנים, אחד יפה במיוחד, והיה גם סחלב 
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 בשולי הפינה

יום שישי בבוקר הוא יום של סידורים. באחד מימי השישי האחרונים יצאתי לטפל 

ולחלוטין לא שייך למקום  קלטתי בזווית העין מבנה לא שגרתיבגינה כשלפתע 

י. " בגינה שלצמח"ש ,)למרות שהיה מצויד בצבעי הסוואה תואמים בדיוק לנוף...(

חובבת תות שהתמקמה שיצא ללכוד איזו ציפור  "המצויהצלמאי מיכהאי "היה זה ה

 "מיכאי הצלמאי המצוי"ולים לראות את עדשתו של הכעל עץ התות שלי. חדי העין י

 את טרפו "מיכאי הצלמאי המצוי"כך גיליתי כיצד צד ה מציצה מבעד לחרך ביריעה.

. הפעם, לצערי, לאחר מספר דקות במידעון ומביא אותו בכל שבוע לפינה שלו

וויתר לטרפו הפעם ובמקום זה עלה אלי לדשא  "צלמאי המצוימיכאי ה"התייאש ה

 לשתות כוס תה.
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     הודעות תרבות – "תרבות היום"

 2018ניוזלטר מאי יוני 
 

 אביב"-שזה-נגיד-טיולים ב"בוא

  

 

 סדנת "עיר זרה לאנשים כותבים" אתונה, נובמבר, החלה ההרשמה!

אנו  עם ארנה קזין, הסופרת ומנחת קבוצות הכתיבה, ובשיתוף עם "החברה הגיאוגראפית,יחד 
מציעים סדנת כתיבה באתונה, בחודש נובמבר. לתת לריחות, טעמים, אנשים ומקומות זרים לפעול 

  את פעולתם עלינו ולכתוב, ולטייל, וליהנות.

  מצ"ב קובץ בנושא במייל זה.

   קרא עוד  
 

 

 

  

 

 הסיור על אריק איינשטיין. –"האריה והשבלול"  – 10:30שישי  – 18/5

על הדרך והצורה בה שינה אריק את פני המוזיקה בארץ. המקומות, האנשים ו... השירים. 
עוד פיסת תל  –השירים של אריק. "זה לא בדיוק געגוע / זה סתם נעים להיזכר..." ובדרך 

 " חהמזר   רכת " תוד. ממסעדאביב לא כל כך מטויילת באזור אבן גבירול, ארלוזורוב וע
המיתולוגית ועד למשרדי חברת ההפקות "הגר" שהפיקה את "לול", "מציצים" ואת אלבומי 
המופת כגון: "שבלול", "סע לאט", "בדשא אצל אביגדור" ועוד ועוד... אלבומים ושירים 

  . תהמהווים עד היום אבני דרך קלאסיות במוזיקה הישראלי

  סיור שונה ומרגש המלווה בהשמעת שירים!

 ש"ח. 90מחיר 

   קרא עוד  
 

 

 

 
 

 בעקבות משוררות בת"א –"בלדה לאשה"  - 14:00שישי  – 25/5

מהגדולות שחיו פעלו ויצרו בנוף התרבות הישראלית  -סיור העוקב אחר ארבע משוררות 
אביב: לאה גולדברג, יונה וולך, תרצה אתר ורחל בלובשטיין )רחל המשוררת(. במהלך -ובתל

סיפור חייהן ליצירתן ובינן לבין הסיור נבדוק את ההקשרים המרתקים בינן לבין עצמן, בין 
העיר הגדולה וכל זאת בין פינות חבויות וגנים סמויים באזור הבלתי מטויל כמעט שבין כיכר 

   אתרים לכיכר לונדון.

  ש"ח.  90מחיר 

   קרא עוד  
 

 

 

 
 

שחקן.  -בעקבות אברהם חלפי  -"תוכיוסי"  - 14:00שישי  – 1/6
 משורר. אדם.

הסיור פותח צוהר אל עולם היצירה המרתק של חלפי כמו גם לעולמה של תל אביב בשנות 
של בתי הבוהמה העליזה   , תתיאטרון ה"אוהל", החבורות הספרותיו -העשרים והשלושים 

  דהקפה, מעונות עובדים, שיכון השחקנים ועו

 . ש"ח. 90מחיר 

  

   קרא עוד  
 

 

 

 

 בעקבות חנוך לוין בת"א –"הילד חולם"  – 14:00שישי  – 8/6

שכונת נווה -אביב של אזור התחנה המרכזית הישנה-אירוע תיאטרלי יוצא דופן ברחובות תל
הסיור מתחקה אחר "מלאכת החיים" של שנות ילדותו של חנוך ואחרי תולדותיה ואופייה  שאנן. 

הדמויות, הסיטואציות ונופי המחזות  -של השכונה שבה נולד וגדל ואח"כ העלה אותה על הבמה
  חנוך לוין -ועלילת חייו של גדול מחזאינו 

 ש"ח. 120מחיר  שחקנים: סיגל שהינו, רענן לוי,

http://images.google.co.il/imgres?imgurl=http://simania.co.il/bookimages/covers4/43701.jpg&imgrefurl=http://simania.co.il/searchBooks.php%3Fquery%3D%25D7%25A8%25D7%2595%25D7%259E%25D7%2590%2520%25D7%2594%25D7%25A2%25D7%25AA%25D7%2599%25D7%25A7%25D7%2594%26status%3Dquery&usg=__Ya-mRb9eja41aVREY66p-1qi8K0=&h=364&w=240&sz=18&hl=iw&start=164&sig2=WugLoVigmKs6lavc6JFUEQ&tbnid=HmiU2Z2swdbXyM:&tbnh=121&tbnw=80&prev=/images%3Fq%3D%25D7%25AA%25D7%25A8%25D7%2591%25D7%2595%25D7%25AA%26gbv%3D2%26ndsp%3D20%26hl%3Diw%26sa%3DN%26start%3D160&ei=Ui3aStT9BonkmwOQiNnUDA
http://members.viplus.com/lk0mtbdekgqm1dwarcntgbnbghyc3n7gcnbykcxedbzwscfnmwcbhb1.ashx
http://members.viplus.com/lk0mtbdekgqm1dwarcntgbnbghyc3n7gcnbykcxedbzwscfnmwcbhb1.ashx
http://members.viplus.com/lk0mtbdekgqm1dwarcntgbnbghyc3n7gcnbykcxedbzwscfnmwcbhb1.ashx
http://members.viplus.com/lk0mtbdekgqm1dwarcntgbnbghyc3n7gcnbykcxedbzwscfnmwcbhb1.ashx
http://members.viplus.com/lk0mtbce1gqmhd1amcntgbnkgdzc3n7gcnbhbbxedbzwscfnzwcbhmr.ashx
http://members.viplus.com/lk0mtbce1gqmhd1amcntgbnkgdzc3n7gcnbhbbxedbzwscfnzwcbhmr.ashx
http://members.viplus.com/lk0mtbce1gqmhd1amcntgbnkgdzc3n7gcnbhbbxedbzwscfnzwcbhmr.ashx
http://members.viplus.com/lk0eibtcammnsbsmnbccg8zwnditrwhx13ccgngfbznbeckzhcxfng.ashx
http://members.viplus.com/lk0eibtcammnsbsmnbccg8zwnditrwhx13ccgngfbznbeckzhcxfng.ashx
http://members.viplus.com/lk0eibtcammnsbsmnbccg8zwnditrwhx13ccgngfbznbeckzhcxfng.ashx
http://members.viplus.com/lk0eibtpamkncbhmn1cpg8zwniitbwdxp3ccgngfbznierkzhbxfng.ashx
http://members.viplus.com/lk0eibtpamkncbhmn1cpg8zwniitbwdxp3ccgngfbznierkzhbxfng.ashx
http://members.viplus.com/lk037mt8bwdfizknnbrpgxobnh7tpbijcxwcgng9wenda1c9mbehng.ashx
http://members.viplus.com/lk037mt8bwdfizknnbrpgxobnh7tpbijcxwcgng9wenda1c9mbehng.ashx
http://members.viplus.com/lk037mtebwnfwzhnnqr1gxobnd7tcbcjbxwcgng9wenkaqb9mwehng.ashx
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   קרא עוד  
 

 

 

  

 

 הסיור על אריק איינשטיין... –"האריה והשבלול"  – 10:30שבת,  – 16/6

   קרא עוד  
 

 

 

 
 

מותר להיות סנטימנטלי" בעקבות אלתרמן בתל " – 10:30שבת  – 23/6
 אביב.

 זוג כזה.  -אביב, תל אביב ואלתרמן, לא היה עוד בתולדות המדינה הזו -אלתרמן ותל

בעט שנון ולב אוהב, בנפש רגישה ובעין חדה )אם כי מעורפלת לעיתים מחמת שתייה 
 יתרה...( תאר נתן אלתרמן את עירו האהובה. 

נפסע בעקבות נופי ילדותו ואתרי שיריו, נשיר ונספר על מקומות שהיו ועודם, כמו בסיור 
תרצה אתר, וננסה לראות את  -גם מקומות שהיו ואינם, נפתח צוהר אל יחסיו עם ביתו 

, העיר הלבנה שבה חי ועליה כתב. ביחד ננסה לברר: 40 -וה 30 -תל אביב של שנות ה
  "מה נתן אלתרמן לת"א?".

  ש"ח.  90מחיר 

   קרא עוד  
 

 

 

  

 

 תעלומות ומסתורין בנמל תל אביב -סיור משפחות  - 14:30שבת  - 23/6

זירת התפתחות מופלאה של תל אביב  30- אזור נמל תל אביב היה בשנות ה
, נוגן הקונצרט הראשון  לראשונה משחקי המכביה. בו שוחקו  והישוב העברי

  . , נחנך נמל תל אביב והתקיים יריד המזרח י " של התזמורת הפילהרמונית הא

דרך משחק בלשי אינטראקטיבי יתוודעו הילדים לפרק מפואר זה בתולדות 
, יפתרו חידות בלשיות  , ימצאו רמזים , יתחקרו עדים , יאמצו את מוחם העיר

 .  לומה אחת גדולהקטנות ותע

 ש"ח 50 -מחיר לכל אחד וחת מבני המשפחה 

   קרא עוד  
 

 

 

  

 

   ש"ח לבן ובת משפחה 50 -מסתורין בנמל  ₪. 120 -ש"ח. "בעקבות חנוך לוין"  90 -מחיר סיור 

  

  כמובן שאפשרי להתארגן ולבצע סיורים סגורים לקבוצות במועדים הנוחים לכם!

 בסעיף "צור קשר"    www.tlvguide.com  ההרשמה היא דרך האתר שלי

   

    tcorcia@gmail.com במיילאו 

  . כשעתיים וחצי -משך הסיורים 

  . קיום הסיורים מותנה במינימום משתתפים

 
 
  

   קרא עוד  
 

 

 

  

  

    12.5.18 – 6.5.18 – הקרוב השבועמזל טוב לילידי 

 

 מירה שפיגל, דנה לירם, לילך איתן וגיל ניב

http://members.viplus.com/lk037mtebwnfwzhnnqr1gxobnd7tcbcjbxwcgng9wenkaqb9mwehng.ashx
http://members.viplus.com/lk037mtebwnfwzhnnqr1gxobnd7tcbcjbxwcgng9wenkaqb9mwehng.ashx
http://members.viplus.com/lk037mtrbwffbzznnm1rgxobnh7tmbzjcxwcgng9wencabk9mdehng.ashx
http://members.viplus.com/lk037mtrbwffbzznnm1rgxobnh7tmbzjcxwcgng9wencabk9mdehng.ashx
http://members.viplus.com/lk037mtrbwffbzznnm1rgxobnh7tmbzjcxwcgng9wencabk9mdehng.ashx
http://members.viplus.com/lk0znwtnen1fwekhnrqqgaymnwbw1bc3bbhcgng4tanhxcddmb3bng.ashx
http://members.viplus.com/lk0znwtnen1fwekhnrqqgaymnwbw1bc3bbhcgng4tanhxcddmb3bng.ashx
http://members.viplus.com/lk0znwtnen1fwekhnrqqgaymnwbw1bc3bbhcgng4tanhxcddmb3bng.ashx
http://members.viplus.com/lk0znwtnen1fwekhnrqqgaymnwbw1bc3bbhcgng4tanhxcddmb3bng.ashx
http://members.viplus.com/lk0znwt5entfhedhnrxcgzymn5bwbbk31bhcgng4tancxx5dmb3bng.ashx
http://members.viplus.com/lk0znwt5entfhedhnrxcgzymn5bwbbk31bhcgng4tancxx5dmb3bng.ashx
http://members.viplus.com/lk0znwt5entfhedhnrxcgzymn5bwbbk31bhcgng4tancxx5dmb3bng.ashx
http://members.viplus.com/lk0akmcsbhkfczkwn1cbg94nndktobb1oebwgngjt3nhxr4cm4ebng.ashx
mailto:%D7%91%D7%9E%D7%99%D7%99%D7%9Ctcorcia@gmail.com
http://members.viplus.com/lk0akmcxbhofyzdwnrb1g94nnbktkby1kebwgngjt3nmxcccmhebng.ashx
http://members.viplus.com/lk0akmcxbhofyzdwnrb1g94nnbktkby1kebwgngjt3nmxcccmhebng.ashx
http://images.google.co.il/imgres?imgurl=http://www.agada4u.co.il/images/1pic.gif&imgrefurl=http://www.2all.co.il/Web/Sites/amilia/forum2.asp&usg=__sjva3oxj6bShmnTiEjh8qmX1TUA=&h=490&w=400&sz=22&hl=iw&start=10&sig2=lkv8IVEINzMpcWEmnHKvJA&tbnid=yylXLLg9DtMr6M:&tbnh=130&tbnw=106&prev=/images%3Fq%3D%25D7%2599%25D7%2595%25D7%259D%2B%25D7%2594%25D7%2595%25D7%259C%25D7%2593%25D7%25AA%26gbv%3D2%26hl%3Diw&ei=mzDaStzYIITWmwPqvNXYDA

