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  02/2אפריל, מאי, יוני ומחצית יולי  -0102/2חוזר פעילות   

 עדכונים כלליים

 ארגון של מתנדבים  -“ צוות”

ארגון "צוות" שם לו בראש סדר העדיפויות את נושא ההתנדבות                        
 ורואה בו ערך עליון במעלה4למען העם, המדינה, החברים והקהילה 

אנו פונים לחברי הסניף ובני זוגם, לתת כתף וליטול חלק בהתנדבויות 
 המבוקשות: 

           

חלק מחברי הסניף, מרותקים, לצערנו, לביתם מסיבות גיל ובריאות,                    
דבר הגורם להם לקשיים רבים חברתית4                                                                                            

 וישמחו מאד אם חברים יאותו לבקרם ולשוחח עמם תקופתית4  הם כמהים לחברותא 

 אגף ביטחון  -לעיריית ראש העין

, במסגרות הבאות:                                                          בעיר בשעת חרוםמתנדבים ומתנדבות לתפקידים שונים, דרושים, 

ועדת מל"ח העירונית ; ועדת פס"ח העירונית; מנהלות הרובעים ; מרכזי קליטה ;                               

                                      צוותי התערבות ; אס"ל )ארגון סיוע לאוכלוסייה שנפגעה(4                                                                          

מפגשים ללמוד הנושא                                       .-6בשנה הראשונה להתנדבות,  –הפעילויות הנדרשות בתקופות רגיעה 

מפגשים בשנה, לריענון החומר )משך כל  0-9)משך כל מפגש כשעתיים(; בשנים שלאחריהן 

 מפגש כשעתיים( ; בשעת חרום בהתאם לצרכי העיר4 

חברות, חברים ובני זוג, המוכנים ומעוניינים להתנדב, באחד התחומים, מתבקשים לפנות באמצעות  מייל בכתובת   

snif@tzevet4org4il-rosh4h 4 3.-6913616או שליחת פקס למס'  3.-6913616 –, השארת הודעה במענה הקולי

 ולציין את שמם, דרך ההתקשרות עמם ותחום ההתנדבות המבוקשת4

 מפגש רעים במועדון הסניף בשעות הבוקר4 

הנהלת הסניף החליטה לבחון אפשרות להיענות לפניות חברים ולפתוח את מועדון 

הסניף, לפעילויות חברתיות בשעות לפני הצהרים4                                                                                  

4 ..904 – ..9.4ביום שלישי בשבוע, , בין השעות בשלב הראשוני, יפתח המועדון 

המפגשים יכללו: שתייה וכיבוד קל, שיחות רעים והחלפת דעות, צפייה בטלוויזיה, ספריית 

 קריאה, משחקי שולחן  ) קלפים, דומינו, שש בש, דמקה, שח מט, בינגו, ברידג' ועוד(4

 4יחידת תעסוקה של צוות 

                                                    תכניות לימודים ב"מכללה האקדמית בית ברל":                                                                                      3מודיעה על 

התכנית להסבת אקדמאים להוראה בתחומים השונים4                                                                                   –" הטובים בחינוך –צוות "

 -התכנית מיועדת למהנדסים ומתמטיקאים בלבד  –" חינוך מתמטי מעל ומעבר –צוות "

                                                             להוראת המתמטיקה4                                                                                                             

התכנית מיועדת למהנדסים ולבעלי השכלה אקדמאית  –" פיזיקה מעל ומעבר –צוות "

                                                                                 להוראת הפיזיקה4                                                                                                               –בתחום הפיזיקה 
חברים המתעניינים בנושא, מתבקשים לפנות, בצרוף הפרטים האישיים ופירוט השכלתם,                                              

                                                                       3.-6913636טלפונית  14.640.91., מנהלת יחידת תעסוקה מרכז, לא יאוחר מתאריך  אילנה שוררלגב' 
 wcenter@tzevet4org4il4או באמצעות מייל 

  פעילות בסניף בחודש אפריל ותחילת חודש מאי4 

4                            40.91..914ועד יום שני כ"א ניסן,   40.91..9.4חג הפסח  יחול השנה מיום שני י"ד ניסן תשע"ז 
,                                                    03 – 40.91..0.4יום הזיכרון לשואה ולגבורה יחול בימים ראשון ושני כ"ז כ"ח ניסן, 

4                                                                                    ..3.4 – 04.640.91.ו' אייר  –יום הזיכרון לחללי צה"ל ויום העצמאות, יחולו בימים ראשון עד שלישי   ד' 

תתקיים כל פעילות בסניף כולל תורנויות לקבלת קהל4 במקרה צורך דחוף, ניתן לפנות לאחד לא בימים אלו 

 (4       96..0.9-.6. –או דוד אביטל  19669..-.6. –, משה צורי 60-3333319. -מחברי הנהלת הסניף )דני רזגור 

, יהיה המועדון פתוח לרישום משתתפים לפעילויות בתאריכים 0.91לפיכך בחודש אפריל ותחילת חודש מאי 

                                                                                                                                                                                הבאים:

                                     ..904עד  ..9.4משעה   491..4.. –4      יום ג' ..0.4עד  ..904משעה    491..04.   –יום א' 

                                       ..0.4עד  ..904משעה   491..64. –יום ה'       ..:90עד  ..:96משעה     491..4..   -‘  יום ג

                                        ..904עד  ..9.4משעה  491..904 –יום ג'        ..0.4עד  ..904משעה    491..14.   –יום א' 

                                             ..0.4עד  ..904משעה   491..034  -יום א'        ..0.4עד  ..904משעה     491..0.4יום ה' _   

                                              ..0.4עד  ..904משעה  491..014 –יום ה'        ..904עד  ..9.4משעה     491..064 יום ג' _   

           ..904עד  ..9.4משעה     34.6491.יום ג'  _   

 תנחומים

הנהלת הסניף והחברים משתתפים באבלם הכבד של                                                                                    

 ל “ז טוביהבמות חברנו  ברטובמשפחת          

 ל “ז דודבמות חברנו  זאבימשפחת         

  מי יתן ולא תדעו יותר מכאוב וצער           

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


  02/2אפריל, מאי, יוני ומחצית יולי  -פעילות ואירועים בחודשים          

שעת  יום ותאריך 

 התחלה

הפעילות            תוכן הפעילות                   

 ‘ יום ג

 ..4..40.91  

פעילות יצירה לפסח-ביחד  00:11 פעילות יצירה לקראת חג הפסח, משותפת                       

  של הורים עם ילדים / סבתות וסבים עם נכדים

 ‘ יום ד

 .64..40.91  

הרמת כוס לקראת חג הפסח, ערב מוזיקאלי                               קבלת חג הפסח                        03.91

                  וחלוקת תעודות.

 ‘ יום  ו

  004..40.91                      

סיור רכוב עם  –עוטף ירושלים  10:11

  ירידה  לתצפיות

להכרת השטח,        – סיור פוליטי ללא פוליטיקה

  בדבר חלוקה או אי חלוקה של העיר.

 ‘ יום א

 .14.640.91  

 

מחזמר מרגש עם מיטב שירי הלדינו, בהפקת "בית צבי"   מופע מוזיקאלי בתיאטרון רמת גן  03.91

לחברי סניפי צוות ראש העין, פתח תקוה ותל אביב, 

  הכולל: הסעה, ארוחת ערב והצגה

 ‘ יום ד

 914.640.91                   

תפיסת הביטחון                   בנושא  יעקב פריהרצאת ח"כ   הרצאת אורח 03:91

  של מדינת  ישראל4

 ‘ יום ה

  064.640.91                 

                                           משה פרנקטיול יומי בהדרכת מר  טיול יומי   10.11 

  ממשיתו דימונהלאזור 

‘                      יום א

..4.640.91  

בשעות 

 הערב

  אירוע שנתי, במרכז לאומניות הבמה בתל אביב  כנס מחוזי

 ‘ ד-‘יום א

 99-9.4.640.91  

, גלעדי -כפר(,במלון 00-04.100100ימים ) 4נופשון של   נופשון בגליל העליון 10:11

  ימי טיולים 0במהלכו יכללו 

‘             יום ב

914.640.91                     

מפגש עם מומחים שיציגו אלו אירועים רפואיות,                זכויות רפואיות וביטוחים רפואיים  03:91

  עשויים להפוך לזכויות רפואיות

‘                   יום ה

004.640.91                   

בשעות 

 הערב

מלחמת ל שנה 01, לציון ירושליםאירוע בבניני האומה ב  אירוע ארצי של צוות  

  ששת הימים

‘                  יום ג

..4.140.91        

ממ"ג שורק                                            סיור והרצאות ב  סיור יומי לימודי 10:11

 שורק(.  -)המרכז למחקר גרעיני 

‘                    יום ה

934.140.91         

פעילות יצירה לחופש  -ביחד   00.11

  הגדול

פעילות יצירה לקראת החופש הגדול, משותפת של 

  הורים עם ילדים / סבתות וסבים עם נכדים

    

                                ביחד פעילות יצירה עם נכדים/ילדים 40.91..4.. 
, יתקיים בסניף פעילות ..964שעה   40.91..4..ביום שלישי, ח' ניסן תשע"ז,      

יצירתית משותפת וכיפית לקראת הפסח, של הורים עם ילדים, סבתות וסבים עם 
4                                                                                      רותי רזגורונילי להב נכדים, בהדרכת 

ומעלה ואינה מחייבת ידע מוקדם4                    .מתאימה לילדים מגיל   הפעילות
, ההשתתפות ילד 06שמספרה אינו עולה על מאחר והפעילות מוגבלת  לקבוצה 

4                                                                    כל המקדים זוכה -מחייבת רישום מוקדם 
 בעת הרישום נא לציין את שמות הילדים וגילם4 

                                                                                                                             - הפסח קבלת חג 40.91..64.

,                                                                                                 .9143בשעה  40.91..64.ביום רביעי ט' בניסן תשע"ז, 
                 נקבל את חג הפסח, בהשתתפות אורחים מהנהלת העיר וצוות 4                                                                         

                   הערב יכלול:                                                                                                                   

"                                                                  "שקיפות עורפיתקטעים מוזיקאלים בביצוע  להקת  

 ומצגת4       למתנדבים  הרמת כוס לחג,  חלוקת תעודות 

                                                                                                                              ..914מפגש רעים וכיבוד קל משעה 

 4כניסה חופשית -חברים ואורחים מוזמנים                                           

 סיור פוליטי ללא פוליטיקה                                  –עוטף ירושלים  40.91..004

, בהדרכת                    40.91..004בימים שישי ב' אייר תשע"ז  תקייםי
,                                                              ..14.מר אמיר חשין4 יציאה בשעה 

4                                                                            ..914ראש העין לא יאוחר משעה לחזרה 
הסיור כולל תצפיות במספר נקודות להתייחסות לשאלת גבולות, 

דמוגרפיה, המעמד האזרחי, יחסי גומלין יהודים וערבים, עירייה 
ושירותים עירוניים, תכנון ובניה, חומת ההפרדה,  משמעויות ועוד 

להבנת השטח ולהגעה למסקנות בדבר חלוקה או אי חלוקת העיר4                                                                       
כל משתתף יקבל מפה להבהרת הנושא4                                                                                         

דובר עברית רהוטה(  לשיחה בנושאי )–במהלך הסיור ניפגש, עם תושב צור באהר 
 אקטואליה, וישיב על שאלותינו4 

                        , בנעלי הליכה, כובע, ביגוד מתאים ומי שתיה4 מומלץ מקל4                                                                        יש להצטייד
₪,                                                                              66 -כריכים ובקבוק מים(, ליחיד חבר צוות ובני זוג  0עלות הסיור )כולל 

 4₪  .93 -לאורח, על בסיס מקום פנוי 

 4 40.91..094, לתאריך 4צוות ראש העיןלפקודת המעוניינים להשתתף, מתבקשים להירשם בסניף בצרוף צ'ק 

 



.                                                                                                   יעקב פריכ “הרצאת אורח עם ח 914.640.91

4 תתקיים במועדון הסניף הרצאתו                 .9143, שעה 914.640.91ביום רביעי כ"ב אייר תשע"ז 
"          תפיסת הביטחון של מדינת ישראלשר וראש השב"כ לשעבר, בנושא: "  –של  ח"כ  יעקב פרי 
 4 ההזדמנויות והאיומים הביטחוניים לפניהם עומדת מדינת ישראלאו במילים אחרות, 

 4 ..914מפגש רעים וכיבוד קל משעה 

                                                                   הכניסה חופשית, חברים ואורחים מוזמנים4

,                                                                                                           לצורך מידע, אם המקום, במועדון הסניף  מספיק
                                                     4snif@tzevet4org4il-rosh4h במייל לכתובת הכניסה מותנית ברישום מוקדם

 4 3-6913616.הנייד( או השארת הודעה בטלפון ‘ משתתפים ומס‘ )יש לציין מס

טיול יומי לדימונה וממשית4                                                                                         064.640.91
,  בהדרכת מר 064.640.91יתקיים ביום חמישי כ"ט סיון תשע"ז 

4                                                                                                                    משה פרנק
4                                                                  ..14.יציאה מהסניף בשעה 

( שם תהא ארוחת בוקר חוות הנאקותבדרכנו לחוות בראשית )
,  בה נערוך סיור הכרות4                      דימונה)כריכים ומים(, נמשיך ל

שנה4                                                                                                  .6שהגיעו ארצה לפני הכושים העבריים , מרכז חייהם  של כפר השלוםב
נערוך סיור בין בתי התושבים והמפעלים מהם הם מתפרנסים, כמו: מתפרה, כריכיה ומפעל ליצור כלים 

 ואת סיפורם המיוחד4 לאחר ארוחת צהרים נבקר בחווה לגידול סברס מוזיקאליים4  נשמע את שירתם ונגינתם 
                                                ונטעם מפירות החווה4                                                                                                          

עיר שהוקמה ע"י הנבטים במחצית הראשונה של המאה  – ממשיתנמשיך לגן לאומי 
 הראשונה לסה"נ על שפת נחל ממשית, נבקר  בעיר העתיקה ובמאגרי המים העתיקים4 

                                                                                                                                                  
 4  ..914חזרה משוערת לראש העין בשעה 

                                                                                                                                                     
4₪  .00לאורח, על בסיס מקום פנוי ₪,  9.6עלות הטיול,  ליחיד חבר צוות ובני זוג 

המעוניינים להשתתף בטיול, מתבקשים להירשם בסניף  בצרוף צ'ק                                           
 4             904.640.91, לתאריך לפקודת צוות ראש העין

 הכנס  השנתי של מחוז דן                                                                                                        4.640.91..      

, במשכן לאומנויות הבמה בתל אביב4                                               4.640.91.. -יתקיים ביום ראשון, י' סיון תשע"ז 
 .מידעון ובו הפרטים המלאים יישלח ע"י הנהלת המחוז ישירות לחברים

                                                                                                               “ השקד של נני”הצגה  14.640.91.

בהשתתפות סניפי צוות: פתח תקווה, תל אביב וראש העין,                    מופע חגיגי

,                                                          14.640.91.יתקיים ביום ראשון, י"א אייר תשע"ז  
(4                                                                                                                        96בתיאטרון רמת גן )רח' חיבת ציון 

 -ומחזמר ישראלי חדשיכלול: הסעה מרוכזת ; ארוחת ערב חלבית עשירה ש
                                                                                                                             -רומנסרו ירושלמי עם מיטב שירי הלאדינו האהובים

סיפורה המרגש של משפחה ספרדית ירושלמית, בימים שלפני מלחמת ששת הימים 
ובמהלכה. הפקה מוסיקלית רבת משתתפים. בביצוע סוחף 

של שחקני ובוגרי בית צבי בליווי תזמורת חיה. במחזמר 
משולבים מיטב השירים המוכרים והאהובים של יהדות 

 ספרד ושל ירושלים של פעם, שירי אהבה וגעגועים, שירי שבת ופיוט.  
 
4₪                                                                                                         .90 -, על בסיס מקום פנוי אורחל₪,  .1 -חבר צוות ובני זוג  יחידעלות האירוע ל 

                                                                                                                                       
4                                                                                                                            40.91..3.4, לתאריך 4צוות ראש העיןהמעוניינים להשתתף, מתבקשים להירשם בסניף בצרוף צ'ק לפקודת 

 9043.4בשעה יציאה מרחבת הסניף                                                                 
 

נופש מטייל בגליל העליון                                                                                               99-9.4.640.91
, נצא לנופשון                        ..14.שעה  994.640.91ביום ראשון י"ז סיון תשע"ז 

", הממוקם כפר גלעדי, במלון "חצי פנסיוןלילות(, על בסיס  3ימים ) .בן 

בלב הגליל העליון, צופה לחרמון, רמת הגולן ועמק החולה4 לרשות 
האורחים: חדר כושר, בריכת שחיה מקורה, סאונה יבשה וחדרי טיפולים 

)בתשלום(4                                                                                                           
( בדרכנו צפונה, נבקר כריכים ומים, לאחר ארוחת בוקר )ביום הראשון

אזור הקרבות עם הצבא הסורי במלחמת השחרור, נסע הירדן הררי באזור  
4                                                                     9161על כביש הפטרולים שהיה בשימוש עד שנת 

נלמד על הקרבות שהיו באזור ועל יבוש החולה והישובים בקו האש4 נטייל 
4                                                                             הירדןבקטעי דרך לאורכו של 

" נפקוד את  חלקת קברי השומר" נשמע על ארגון "האריה השואג, נעצור למרגלות "עצמיתלאחר ארוחת צהרים 
4                                                                                                             מלחמת לבנון השנייההשומר, ובאנדרטה לחללי 

נצפה ממרום ההר לעבר העמק שלמטה, לרמת הגולן , נטפס למצפה גדות, לאחר ארוחת הבוקר,  נסע ביום שני
לקטיף דובדבנים4  אודם4 נמשיך למושב מלחמת ששת הימים" ועל קרבות המלחמה על המיםנשמע על ימי "

4                                                          עמק הבכאבנצפה על האזור4 את היום נסיים הר בנטל מ, ליער אודםבסיומו נגיע 
4                                                                                                                            במלחמת יום הכיפורים בצפוןאזור קרבות הגבורה 

, יום חופשי במתקני המלון, לאחר ארוחת ערב, נתכנס כולנו למפגש רעים משותף4                                        ביום השלישי
4 בתום הביקור,                במוזיאון השומראחרי ארוחת הבוקר, פינוי החדרים העמסת המזוודות4 נבקר , ביום הרביעי

 נחזור למלון לארוחת צהרים4  

                                                                                                                                                                                  
      -כריכים ובקבוק מים ביום הראשון וארוחת צהרים קלה ביום השני  0כולל  -למשתתף יחיד בחדר זוגי  העלות

4₪                                                                              .9,01לאורח על בסיס מקום פנוי ₪,  ..9,9חבר "צוות" ובני זוג 
צ'קים שווים                                                                       3 -המעוניינים להשתתף מתבקשים להירשם בסניף, ולשלם ב

           אורח(,                                                                                                                   -ליחיד ₪ .3.ליחיד חבר צוות; -₪ .30)
4                                                                                                                            64.0491. -ו 64.140.91.; 64.640.91.לתאריכים: אר4 אס4 איי לפקודת 

 מומלץ מקל הליכה4                –יש להצטייד לטיולים, בשתיה, כובע, נעלי הליכה נוחות 
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 סיור יומי לימודי במרכז למחקר גרעיני שורק 4.140.91..

,                                      4.140.91..יתקיים ביום שלישי י' תמוז תשע"ז 
,                                                                           ..14.ראש העין בשעה מיציאה 

 לארוחת בוקר )כריך ובקבוק מים(4  נגיע  למקום הביקור4  לאחר הפסקה 

( שהוא אחד ממ"ג שורקשורק )בראשי תיבות:  -למרכז למחקר גרעיני   

משני מכוני המחקר לתחום הגרעין במדינת ישראל4 במרכז מתבצע מחקר 

סמוך לשפך נחל שורק   9160-ופיתוח למטרות אזרחיות4 המרכז הוקם ב

על ידי הוועדה לאנרגיה אטומית לשם קידום בניית התשתית הטכנולוגית, לשימוש בשיטות  יבנהשממערב לעיר 

ואט, -מגה 6גרעיניות במשק החשמל, בתעשייה, ברפואה ובחקלאות4 המרכז נבנה סביב כור גרעיני בהספק של 

בנוסף לכור המחקר הנמצא כולל המרכז גם מאיץ פרוטונים ומעבדות מחקר ופיתוח4 המרכז ידוע במומחיותו 

                      בתחומי האלקטרואופטיקה ובמכשור לגילוי עצמים חשודים4                                                                           

והוא כולל סיור, הרצאות מומחים וכיבוד קל בין ההרצאות4  ..9.4עד שעה   .043.משך הביקור במרכז משעה 

 בתום הביקור נסע לארוחת צהרים ולאחריה נחזור לראש העין4 

                                                           4משתתפים, בלבד4 ולפיכך מיועד לחברי צוות בלבד ובני זוג .. -הביקור מוגבל ל

המעוניינים להשתתף בסיור, מתבקשים להירשם בסניף  בצרוף צ'ק 4₪  906עלות הסיור, ליחיד חבר צוות ובני זוג 

          ספרות(                        1בצרוף מספרי תעודות הזהות של המשתתפים, ) 064.640.91לפקודת צוות ראש העין, לתאריך 

 ביחד פעילות יצירה עם נכדים/ילדים לחופש  הגדול 4 934.140.91 

, תתקיים בסניף פעילות ..964שעה  934.140.91ביום חמישי, י"ט תמוז תשע"ז, 
יצירתית משותפת וכייפית לחופש הגדול, של הורים עם ילדים, סבתות וסבים            

4                                                נילי להב ורותי רזגורעם נכדים, בהדרכת 

ומעלה ואינה מחייבת ידע מוקדם4                                                                            .מתאימה לילדים מגיל   הפעילות
,                      ילד 06שמספרה אינו עולה על קבוצה  -מאחר והפעילות מוגבלת ל

 rosh4h-snif@tzevet4org4ilבמייל של הסניף   -ההשתתפות מחייבת רישום מוקדם 

                4בעת הרישום נא לציין את שמות הילדים וגילם4 כל המקדים זוכה  

.                                                                                                    הסברה בנושא זכויות רפואיות   914.640.91

במועדון הסניף על ידי מומחים , .9143, שעה 914.640.91תתקיים ביום שני כ"ו סיון תשע"ז 
שיסבירו אלו סוגי אירועים רפואיים, עשויים לההפך לזכויות רפואיות ומה  זכותישל חב' 

הדרך לעשות זאת, כן יוסבר על ביטוחי בריאות ומימושן בעת הצורך, בדגש על פוליסות 
הסיעוד ואובדן כושר  עבודה4                                                                                              

                                                                          בתום ההרצאה תינתן אפשרות להציג, באופן אישי, בעיות בנושא מימוש זכויות רפואיות4                                                 
  . ..914מפגש רעים וכיבוד קל משעה 

 .   הכניסה חופשית, חברים ואורחים מוזמנים                                                        

 שנה למלחמת שש הימים .6כנס ארצי של ארגון צוות  לציון  004.640.91
                                                                                                                                                                       

 , בבנייני האומה בירושלים4  004.640.91יתקיים ביום חמישי, כ"ט סיון תשע"ז  
                                                                                                                                                   

  מידעון ובו פרטים מלאים על האירוע, יישלח ע"י הנהלת הארגון ישירות לחברים
 

 קישוריות לאלבומי תמונות וקליפים על פעילוית הסניף4שווה צפייה,  

 רותי רזגור, להב דוד, אביטל דוד4  -צילמו :יש להפעיל רמקולים               

 4https://goo.gl/photos/DFe1YTiPjWHwZvhN6 ל זה כאן“טיול בעקבות נחלים בזרימתם, חו

 https://goo.gl/photos/9ExgGaj4oy1XZt2Z7 מסיבת פורים מטורפת בסניף 

 https://goo.gl/photos/cRrZwgBF8f89LoCr8  .נופים ומקומות שלא הכרנו במרכז השומרון

 יד ושם, האוניברסיטה המורמונית ואתר הנצחה גבעת התחמושת  -ירושלים האחרת

                               https://goo.gl/photos/3TMrpVx6GU7WQ3Jt5                            

 האם הילדים/נכדים שלכם יודעים מה לעשות במקרה של רעידת אדמה?       

חברי הסניף שימשו כבקרים במוסדות החינוך בתרגיל המדמה רעידת אדמה4                                                

                                            https://goo.gl/photos/BXYXCKqk5bxKCBEV7  

 ימים, פשוט מדהים  .נופש מטויל בים המלח בן 

                                            https://goo.gl/photos/qKjUdvbpTZEtkznE6                                                                                                   

הנהלת הסניף מאחלת לחברי הסניף ולכל בית ישראל,                                                                                   
 .חג פסח שמח וכשר                                                   

מאחר וחודש ניסן נקבע כראש השנה לחודשים, מן הראוי לברך גם,                                                                       
 שתהא שנה זו שנת בריאות, אושר ומילוי משאלות הלב.                            

 
                                              

 בברכה                                                   

 ר הסניף “יו -דני רזגור                                         

 בשם חברי ההנהלה                                          

https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A8%D7%90%D7%A9%D7%99_%D7%AA%D7%99%D7%91%D7%95%D7%AA
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%92%D7%A8%D7%A2%D7%99%D7%9F_%D7%94%D7%90%D7%98%D7%95%D7%9D
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%93%D7%99%D7%A0%D7%AA_%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%97%D7%A7%D7%A8_%D7%95%D7%A4%D7%99%D7%AA%D7%95%D7%97
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%97%D7%A7%D7%A8_%D7%95%D7%A4%D7%99%D7%AA%D7%95%D7%97
https://he.wikipedia.org/wiki/1958
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A0%D7%97%D7%9C_%D7%A9%D7%95%D7%A8%D7%A7
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%99%D7%91%D7%A0%D7%94
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%95%D7%95%D7%A2%D7%93%D7%94_%D7%9C%D7%90%D7%A0%D7%A8%D7%92%D7%99%D7%94_%D7%90%D7%98%D7%95%D7%9E%D7%99%D7%AA
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A8%D7%A4%D7%95%D7%90%D7%94
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%97%D7%A7%D7%9C%D7%90%D7%95%D7%AA
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9B%D7%95%D7%A8_%D7%92%D7%A8%D7%A2%D7%99%D7%A0%D7%99
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%92%D7%94-%D7%95%D7%90%D7%98
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%90%D7%99%D7%A5_%D7%97%D7%9C%D7%A7%D7%99%D7%A7%D7%99%D7%9D
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A4%D7%A8%D7%95%D7%98%D7%95%D7%9F
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%A2%D7%91%D7%93%D7%94
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%90%D7%9C%D7%A7%D7%98%D7%A8%D7%95%D7%90%D7%95%D7%A4%D7%98%D7%99%D7%A7%D7%94
https://goo.gl/photos/DFe1YTiPjWHwZvhN6
https://goo.gl/photos/9ExgGaj4oy1XZt2Z7
https://goo.gl/photos/cRrZwgBF8f89LoCr8
https://goo.gl/photos/3TMrpVx6GU7WQ3Jt5
https://goo.gl/photos/BXYXCKqk5bxKCBEV7
https://goo.gl/photos/qKjUdvbpTZEtkznE6

