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 !שלום"צוות"  לחברי

פעילות תכנית ל תמצאובמידעון זה .  השנה ותתקופל םותאת "צוות"פעילות מועדון . אביב בפתח והקיץ באופק
, קורסים וחוגים ה בשעות הפנאיולהנא וערב להעשרההרצאות בוקר הכוללת  "צוות"ון ומועדסניף ה

  . ברחבי הארץ ופרוייקטים מיוחדים להנאתכםים חווייתי יםטיול ,לבחירתכם

 .ומידע נוסףמבנהו , הסניףפעילות פרטים על בו  של הסניף אינטרנט האתר ל לגלושלכם אנו מציעים 

 .2017 יוני -אפריל ות לחודשים הפעילבמידעון זה נפרט את 
 הפעילות.על מייל  תותזכורב נמשיך לעדכנכם מידי שבועובדאר ישראל. חברים בדואר אלקטרוני למועבר זה מידעון 

 . במייל עדכונים לוח לכם ואנו נשמח לששלכם מוזמנים להעביר אלינו את כתובת הדואר האלקטרוני  אתם
 .םכשל E-MAIL –מתבקשים להודיענו על כל שינוי בכתובת ה של הסניף  הרשומים בתפוצת הניוזלטר

. כתובת מייל עדכנית נודה על עדכון שוטף שלכם במידה וחל שינוי בכתובת המייל, חשובהכתובת המייל שלכם עדכון 
  ברכות לימי הולדת ועוד.קבלת של הארגון, החודשי לקבלת הציוותון  חשובה

 .ה' בשעות הבוקר והערב –בימים א' ת" "צוו מועדוןב מתתקיימסניף הפעילות 

פרטים על  ,תעסוקהאיתור סיוע ב :שוניםים בנושארות ישלכם  אנו מעניקים ברעות הנמצא במועדון "צוות"  משרד הסניףב
 הדדית הטפסי הלוואב טיפולסיוע לנזקקים , ,של הסניף ותשונהפעילויות בו אירועיםבהרשמה והשתתפות , וחוגים קורסים

 חידושל בקשה טופסקבלת , הדדית של "חבר" לאתר "חבר" לצורך קבלת הלוואה  גלישהב סיוע ,של "צוות"ובנקאית 
, עדכון כתובת נציג מופ"ת המגיע למועדון סיועגימלה בהטיפול בבעיות , רפואייטוח נושא בעדכון ב ,"צוות"  תעודת חבר

  .הארגון כחברים עומד לרשותכ "צוות"בהם  במגוון נושאים הכוונהסיוע ו מגורים,
, מיני מופעים, מפגשים העשרה תוהרצא :רוע המרכזי השבועייהאבמועדון הסניף ם ייתקי 20:30בשעה , ד'יום  י ערבב

  .ועוד. , סרטיםפוליטיקהאקטואליה, בעולם ,  וירטואליים אכורסמסעות מדריכי  ,סופרים, אמניםאנשי ביטחון ,עם 

 ללא תשלום.וההשתתפות הרצאות  יתקיימויום ב' בקרי ב אחרת. לא אם צויןלמשתתף( א₪  20)קבוע הסימלי המחיר 
העושה לילות כימים בארגון המועדון והכנתו לפעילות  כולנו ע"י צוות מתנדבים גדול לרווחתומנוהל  פועלהמועדון 

 .במועדוןת הציוד ושלמו , עמידה בלוח הזמניםקיוןינה,סדר הלשמור על לסייע לנו ומתבקשים  אתם ,עבורכם המיועדת 
 בבוקר:  ,ועל פי התוכנית השבועית מידעוןב רשוםבכפוף למשרד להתקשר ל ניתן

  .(12.00עד  10.00)  ה' וםבי( 10:00 – 08:30ביום ד' ) ,(12.00 עד 09.00) ב, ,א'  בימים  :בוקרב
 .(21:00 – 20:00)ה'  ,( 21:00 – 19:00)ד' (20:30 – 19:00ג' )  (19:00 – 18:00ב' ) בימים: ים בערב

  בזמן.לפעילות  תגיעו נודה לכם אם. בפרסומים במייל  עודכנותשימו לב לשעות הפעילות המ
 לחוגים, התשלום נגבה מראש. .הרצאההסכום העלות המדויק של  כשבידכםמועדון אירועים בל הגיעואנא 

 .המידעון בכותרתהמופיעה מייל לכתובת גם לשלוח  ניתן, 03-6173509טל. נוסף:  . 08-9261373מספר הטלפקס במועדון: 
כתובת .  של הסניףאתר האינטרנט וכן באמצעות  ר האלקטרוני אהדוסניף באמצעות ה תוכניותלהתעדכן ב מוצע לכם

חפשו בפייסבוק את הכתובת :  ,ףהסני לקבוצת הפייסבוק שלגם ניתן להצטרף    reut.co.il-http://www.tzevetהאתר: 
 סניף מודיעין מכבים רעות ושוהם ובקשו להצטרף לקבוצה.  –"צוות" 

 סיוע לחברים באיתור תעסוקה
שימו לב לפרסומים השבועיים שלנו  .שכן"חבר מביא חבר " תבשיטתעסוקה  מקומות  רותיאב ולחבריע ייסמ "צוות"

נשמח לקבל תעסוקה שבאתר האינטרנט. הבמדור גם ן במשרות חדשות ניתן להתעדכמשרות מגוונות. לעיתים הכוללים 
 רק לחברי הסניף.אך ומכם במייל או בטלפון משרות המיועדות 

 המחוזי. ומנהל התעסוקהשל "צוות" יהודה הנהלת מחוז מעסיקים שונים, אנו פועלים בשיתוף פעולה עם 
 איתור מקום עבודה חדש, מתבקשים לפנות אלינו בהקדם.שהפסיקו באחרונה לעבוד ומעוניינים בסיוע ב הארגון חברי

 הלוואות לחברים
יכולים לקבל טופסי ₪(  100,000או להלוואה בנקאית )עד ₪(  6,500חברי "צוות" הזקוקים להלוואה הדדית של "צוות" )

 "צוות". להעברת הטפסים בהסניף הנהלת הלוואה במשרד הסניף וכן להסתייע בטיפול בקשות ל
  .ודיסקרטי המידע חסוי. להקל ולסייע נעשה כמיטב יכולתנו .אלינולפנות  מוזמניםאתם  - חברים נזקקים וחוליםסיוע ל

 עידוד פעילות התנדבות
במסגרת מועדון הסניף. אנו זקוקים גם ,למען הקהילה כללית ק בהתנדבות ללקחת ח מזמינה את החבריםהסניף  הנהלת 

 הצטרפו לעשרות המתנדבים הפעילים.ם למען הקהילה. כלתרום מזמנ ו. בואטיםיקיפרוהרצת ותפעול, ארגון ב לסיוע
 כיף מיוי יםהרשמה לטיול

 תמתקיימוהבטחת ההשתתפות בטיול הרשמה  .פרסום המידעקבלת ולשלם במשרד הסניף מיד עם  רשםילהלמהר כדאי 
 בהמחאות בלבד.יתקבל וימי כיף תשלום לטיולי הסניף האין הרשמה בדואר האלקטרוני.  אך ורק במשרד הסניף , 

 בברכת חברים     
 יעקב )יענקל'ה( לבקוביץ      

 רעות -סניף מודיעין מכבים יו"ר                              
  . וחברי הנהלת הסניף                                                 

 **03-6173509, 08-9261373טלפקס  7179902מועדון "צוות" , שד' האורנים, רעות, **        
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 :במועדון הסניף לחבריםוהמוצעים  מתקיימים כיוםקורסים וחוגים ה

 גם  קבללהשונים המתקיימים במועדון הסניף ניתן והחוגים מידע על הקורסים 
 reut.co.il-http://www.tzevet :כתובת באתר האינטרנט שלנו בדף הקורסים או בהסניף  משרדב

  12:00 – 09:00דיוני "פרלמנט" "צוות" על הנושאים שבכותרות , בימי א' בין השעות. 

  19:30 – 18:00חוג יוגה נשית עם ציפי אלתרמן בימי א' בין השעות. 
  20:30 – 19:00חוג ערבית עם המורה עידית הראל בימי ג' בין השעות. 
 10:00 – 08:30נשית עם ציפי אלתרמן בימי ד' בין השעות  חוג יוגה. 

 12:00 – 10:00ה' בין השעות -ג' ו מיבידודי רביב  בהדרכתברידג' למתקדמים  מפגשי. 
  21:00 – 20:00חוג לאוהבי סיפורי התנ"ך עם עו"ד יהודה תורג'מן בימי ה' בין השעות. 
 שבת בבוקר לסירוגין.פעילות בימי שישי ו – הרים קבוצת רכיבה על אופני 

  יועבר אליכם בדוא"ל ויפורסם באתר האינטרנט של הסניף.נוספים מידע על קורסים וחוגים 

 הרצאות יום ב' בבוקר
 תקיימו במועדון הסניף הרצאות בנושאים שונים.י 10:00מידי שבוע , ביום ב' , בשעה 

 טרנט של הסניף.אליכם מידי שבוע באמצעות המייל ואתר האינ וועברי ותההרצא פרטי
  ההרצאות מיועדות לחברי "צוות" ובני משפחה קרובים בלבד.אך  הכניסה ללא תשלום

  7201 אפריל
  06:45שעה ,אפריל  4 שלישי,יום 

 ""בעקבות רכבת העמק 3יציאה לטיול "צוות" מס' 
 )ההרשמה לטיול זה סגורה. יוצאים רק החברים שנרשמו ושילמו עבור הטיול.(

 
  00:20  , שעה אפריל 5 י ,רביעיום 

 הרמת כוסית לקראת חג הפסח.
 .מתנדבי הסניףו ראשי ארגון "צוות",אישי ציבור מקומיים הרב יעקב צ'יקוטאי, במעמד 
  בברכה. סניף ובני/ות זוגם מוזמנים לקבל עמנו את החגחברי ה

 
  03:20  אפריל , שעה 19י , רביעיום 

 ס....פסטליקוס עם צימע
 ל במה אחת שירי לאדינו עם שירי יידיש ?  איך ייפגשו  ע

 .ואת שירת הלאדינו מופע זמר מקורי ובו שירים "אשכנזיים" פוגשים את הזמר המזרחי

 איך הם מסתדרים ביחד ? מתברר שיש גרסאות מלודיות שונות לאותן המילים, 
  י ואת המערבי ביחד...ויש שירים שנושאים בתוכם את המזרח הנושאים יש שירים על אותם לא רק בפיוטים,

 על חושם, על ג'וחא  ועל הרשלה...  על מנהגים במזרח ובמערב,

  .שרה, מספרת וצוחקת שושני -בצלאל טלי 
 עורכת תכניות בקול ישראל, בוגרת האוניברסיטה בספרות, מחשבת  -  בעבר

   ,ישראל ותיאטרון ויוזמת ומקימת בית הספר האנתרופוסופי "אדם" בירושלים

 .מורת דרך מוסמכת, שחקנית וזמרת  -ם כיו

 ₪. 20המחיר: 

 
 07:00אפריל , שעה  21יום שישי, 

 יציאה לסיור "שביל ישראל" בכרמל.
  (8)פרטים בעמוד 

http://www.tzevet-reut.co.il/
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  00:18  אפריל , שעה 24,  שנייום 

 ערב סגור לנשות "צוות"/בנות זוג בלבד
 סדנת אפיית לחמים מקמח מלא בהדרכת משה גוטסמןמועד ב' של 

 .רשמה לערב זה סגורה, ישתתפו רק הנשים שנרשמו בהרשמה מוקדמתהה

 
  03:20  אפריל , שעה 26י , רביעיום 

 הקומדיות שנלחמו בנאצים"  "
 חזית הקולנוע במלחמת העולם השניה

בנאצים. מ"הדיקטטור הגדול" של צ'רלי  מפגש יוצא דופן על עולם הבידור וסרטי התעמולה שהעזו להילחם
את הדרך ל"להיות או לא להיות" ועד דונלד דאק שאף זכה באוסקר על הקומדיה האנטי נאצית  צ'פלין שסלל

  .שלו. האמת מאחורי הקלעים של תעשיית סרטי התעמולה משני צידי המתרס

מי הקומיקאים שסיכנו  ? איך נראתה סאטירה שהפיק שר התעמולה גבלס ?אילו בדיחות סיפרו ברחוב הנאצי
 ?ופש הביטויאת חייהם בעבור ח

 .   המרצה: אלון גור אריה

  אלון גור אריה, במאי, תסריטאי ומרצה לקולנוע, בהרצאות מצחיקות
 .ומרגשות על יוצרי הקומדיות ששינו את העולם בעזרת חוש ההומור שלהם

  ₪. 20המחיר: 

 7201 מאי

 03:20  , שעהמאי 3 רביעי,יום 

 רובוטים בחינוך
 

TFIRS  וד לימודי מדע והנדסה באמצעות תוכנית הרובוטיקה.ארגון בינלאומי לעיד 

FIRST- For Inspiration and Recognition of Science and Technology -  שנים,  25ארגון בינלאומי , שהוקם לפני כ

תלמידים ועימם מורים ומתנדבים רבים  400,000 -וייעודו עידוד בני נוער לבחור במדע וטכנולוגיה כדרך חיים. כ
ילים בו מידי שנה. שיא הפעילות בתחרות רובוטיקה בינלאומית שנתית בארה"ב. הפעילות בישראל החלה פע

ילדים ובני  10,000 -נון ובני קדר, תושב רעות, ומשלבת מידי שנה כ-, ביוזמת אלוף )במיל'( אביהו בן2005 -ב

תוכניות רובוטיקה, מותאמות  נוער מכל רחבי הארץ בסיוע מורים, הורים ומתנדבים רבים. מתקיימות ארבע
ומקנות להם מיומנויות וערכים. מידי שנה מתקיימים עשרות אירועים ותחרויות ששיאם תחרות  18עד  5לגילאים 

. 2006ארצית, במהלך חודש מרץ, בהיכל הספורט ביד אליהו.בית הספר התיכון מו"ר משתתף בתחרויות מאז 

 ייצגו את המדינה בתחרויות הגמר בארה"ב. ף אליו הצטרפו קבוצות רבות ממודיעין חלקן א

   )אל"מ מיל.( בני קידר :מרצהה
ניהל  , "חץ הכסף"סמנכ"ל הנדסה בשימש כ שנה בח"א, תפקיד אחרון רמ"ח פיתוח. 25,  תושב רעות

 מספר חברות בתחום ההייטק וכיום עומד בראש מנהלת מיגון מטוסים ברשות התעופה האזרחית.

  ₪. 20המחיר: 
 

 19:00  מאי, שעה 8 שני, יום

 עצמאות של חברי "צוות" באולם "בלומון"החגיגת 
 (8)פרטים בעמ' 
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 00:07  מאי, שעה 9 שלישי,יום 

  .לטיול "צוות" בירושליםיציאה 

  (7)פירוט בעמ' 
 

   20:30  , שעהמאי 10 ,רביעייום 

התפתחותם של החיידקים העמידים   העל: המלחמה בחיידקי
 .על על לחיידקי יוטיקה ופיתוח תרופותלאנטיב

במרוץ החימוש בין חיידקים מחוללי מחלות לבין האנטיביוטיקות שאנו נוטלים כדי לקטול אותם, אין ספק שידם 
 של החיידקים נמצאת על העליונה בשנים האחרונות.

של הביאו עמם תחזיות  זני חיידקים עמידים לכל האנטיביוטיקות המוכרות לאדם, -( super-bugsחיידקי העל )
על עתיד רווי מגיפות שאינן ניתנות לריפוי. מגיפות הנגרמות בידי חיידקים השמים ללעג את כל אותן  הרס

  השנים מאז נמצאה האנטיביוטיקה הראשונה. 90תרופות שפותחו במהלך 

 אך אל דאגה. גם המדענים אינם יושבים בחוסר מעש והמאבק ממשיך. הרעיונות, שגם 
 שמעים כלקוחים מסרטי מדע בדיוני, מציגם תוצאות ראשוניות מבטיחות, ומפיחים הם נ

 תקוות כי האדם ינצח את הטבע גם בפרק זה במלחמתו.  

 בהרצאה זו נכיר את הדרכים המופלאות שפיתחו החיידקים לגבור על דור התרופות הנוכחי, 
  דעית החדשנית להתמודדות עמם.עמידות במהרה מחיידק לחיידק, החשיבה המהאת יכולתם להעביר 

 .ד"ר רקפת רוזנפלד מרצה:ה
חוקרת ויזמית בתחום הביוטכנולוגיה. בעלת תואר ראשון בביולוגיה ומדעי המחשב, ודוקטורט בביולוגיה 

רפואית באוניברסיטת בוסטון, עסקה למעלה מעשרים -בעבר פרופסור בבית הספר להנדסה ביו  חישובית.
בחזית "כיום, משמשת יועצת לחברות הזנק בתחום ומרצה בתחום,  ותרופות בתעשייה. שנה בפיתוח טכנולוגיות

 . "רפואי-המחקר הביו

 ₪. 20המחיר: 
   20:30  מאי, שעה 17 רביעי,יום 

 פולחני אור ואש בעולם ובזמן -האדם הבוער 
פחד מאש הגיהנום  משחר ההיסטוריה עוסקים בני האדם בפולחני אור ואש, כסמל לניצוץ החיים מחד, ומתוך

ועד   ומהתקצרות הימים, מנגד. בין אם בסגידה לשמש או אל האש, דרך הקרבת קרבנות או הבערת מדורות
הדלקת נרות, קישוט עצים באורות וכמובן פסטיבלים מודרניים דוגמת ״האיש הבוער״ בארה״ב ו״מידברן״ 

על הדומה, השונה והסמליות בין החגים, הפולחנים בישראל, אין כמו האש והאור להעצמת חגיגות וטקסים. 

 .והטקסים של אור ואש של עמי העולם, מאז ועד ימינו

  .וצלם אתנוגרפינוסע הרפתקן  – דני ינאי מרצה:ה
 ₪. 20המחיר: 

 19:00  מאי, שעה 22 שני,יום 

 "מקיבעון להגשמה"
 ערב סגור לנשות "צוות"/בנות זוג בלבד .

 עם הלל שיינפלד.
תובנות  והדרכים לשנותם. התכנים יקנו למשתתפות י החשיבה וההתנהלות של כ"א מאתנו, מהו מקורםתהליכ

 וכלים המאפשרים לאוצרות האנושיים הגלומים בהן לבוא לידי מימוש.
 חיינו בכל גיל. ההרצאה נועדה להבהיר, כי אנו יכולים להשתנות ולשפר את איכות

 ₪. 20המחיר 
  03:20  מאי, שעה 24 רביעי,יום 

 מסע בסמטאות ההומור של עיר הקודש -סיפורים ירושלמים 
 כרון הקולקטיבי של כולנוייוסי בנאי, שייקה אופיר, יהורם גאון ורבים אחרים שילבו את סיפורי ילדותם בז

ירושלמי? הטיפוסים, השפה, והניגודים הרבים מהווים  במפגש מיוחד זה ננסה לענות על השאלה: מה זה הומור
 ורה לאינספור בדיחות שנולדו בעיר הקודש. כר פ

 .נסקור את הופעותיה של ירושלים אצל גדולי הקומיקאים בארץ ובעולם

ומרגשות על יוצרי הקומדיות  במאי, תסריטאי ומרצה לקולנוע, בהרצאות מצחיקות. אלון גור אריה מרצה:ה
 .ששינו את העולם בעזרת חוש ההומור שלהם

 ₪. 20המחיר: 
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 2017 יוני

  03:19  יוני, שעה 5 שני,יום 

 "סטייל מזווית אחרת"
  ערב סגור לנשות "צוות"/בנות זוג בלבד .

 עם הסטייליסטית שני זוהר.
 .השונים הגוף למבני המחמיאות הגזרות מהן -הגוף למבנה בהתאם נכון להתלבש איך

 .להסתיר כדי ולא להדגיש כדי להתלבש איך
 .האופטיות האשליות סוד -מהמראה קילוגרמים הורידל יכולות הנכונות הגזרות איך

 .לשופינג לצאת בלי מנצחת מלתחה ולבנות ,בארון שיש האוצרות את לגלות איך
 .טרנדים על שקלים מאות לבזבז מבלי הנכונים הפריטים את רק לקנות איך
 .שחור רק ללבוש ולהפסיק בהופעה צבעים לשלב איך
 .בהופעה אביזרים לשלב איך

 .הייחודיות ועל האישי הסגנון על ולשמור מעולה להיראות איך -לאופנה סטייל בין ההבדל מה
 .אותה לשנות לרצות בלי שבמראה הדמות את יותר לאהוב איך

 ₪. 20המחיר: 
 

   03:20  , שעהיוני 7 ,רביעייום 
 אירוטיקה בזמר העברי -ערב כחול עמוק 

 אלית"ארוטיקה בשירה הישר  -איתי פלאות "
איזה שיר ששרים הילדים בגן מספר על תשוקתה של  איזה שיר כינה זמר מפורסם בשם "שיר חרמנות נעורים"? 

נשיקת האלף? ומי איים  ישאר איתה במיטתה? היכן רצה אבשלום פיינברג לנשק את נערה שאהובה
  אם אהובתו לא תענה לחיזוריו?  שיתאבד

 ולם אבל כתבה את אחד השירים האירוטיים המובהקים ביותר?מי היא המשוררת הערירית שלא נישאה מע

  מעשה האהבה.  בשירי אהבה רבים ישנם רמזים אירוטיים ואחרים מתארים בצורה ברורה את
ד"ר איתי  בשילוב קטעי מעבר ואנקדוטות מתוך הרצאתו של שירים עבריים אירוטיים במופע זה נשיר מבחר של

 ."ואהבה באדם פלאות על "האבולוציה של מיניות

 .ערב שמח ומשעשע בו הקהל שותף בבחירת השירים ואף מוזמן לתרום בדיחות וסיפורים מהחיים
, ביולוג, מורה דרך ומומחה לזמר עברי, עוסק שנים רבות, בין היתר ד"ר איתי פלאותמרצה, שר ומנגן 

 בהנחיית ערבי זמר עברי והדרכת טיולים מזמרים.

 ₪. 20המחיר: 
 

   00:07  , שעהיוני 13 ישי,שליום 
  .לגליל המערבייציאה לטיול "צוות" 

  (7)פירוט בעמ' 
   03:20  , שעהיוני 14 רביעי,יום 

 "להתלבש להצלחה"
מחקרים מוכיחים שהרגשתנו לגבי עצמנו, היא אחד הגורמים המשפיעים ביותר על איכות חיינו. למראה שלנו 

ל האושר, ההנאה, הצלחה, אהבה שאנו חשים. בהרצאה נוכיח יש השפעה על הבטחון העצמי ומצב הרוח ע
איך הופעה חיצונית הולמת ומחמיאה, היא חלון הראווה האישי שלנו, בכל גיל פותחת לנו דלתות ומהווה נקודת 

 זינוק מצויינת בתקשורת אישית ויוצרת מסר שלם וברור שמביא להצלחה.
 "Professional Style Maker"ממכללת שנקר. בעלת תואר  תואר ראשון בעיצוב ואופנה - המרצה: גלית שרון

משתתפת בהדרכות תדמית  בה הוכשרה במקצוע סטיילינג ותדמית אישית ועיסקית. מטעם חברה בארה"ב

 מוכיחה במפגשים שכל אדם בכל גיל מידה ותקציב יכול להראות פשוט נהדר. ולבוש בחברות ואירגונים.

 ₪. 20המחיר: 
 

 07:00, שעה  נייו 16יום שישי, 

 יציאה לסיור "שביל ישראל" בכרמל.
  (8)פרטים בעמוד 
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 19:00  יוני, שעה 26 שני,יום 

 ערב סגור לנשות "צוות"/בנות זוג בלבד.

 "אופוריה עם אופירה"
 סדנה של שחרור הנפש והעצמה נשית.

 ₪. 20המחיר: 
 

   03:20  , שעהיוני 28 רביעי,יום 

 ביםקומדית מצ -"מדברות לרוחב" 
 "דיבור לרוחב" הוא נתון המאפיין את השיחות בין רינה ואירית וכפי שהן מצהירות:

"מעולם לא סיימנו נושא שהתחלנו"... שתי הנשים אסוציאטיביות/ וורבאליות ודבר מזכיר דבר ,וכך השיחות 
בפרק א'  הצצה למערכת היחסים בין השתיים/ למערכת היחסים הזוגית כשאחת חיה מתנהלות לרוחב החיים.

והשנייה בפרק ב' /לאמהות/לסבתות,  בולטת מאד תחרות סמויה בין השתיים ובעיקר הצורך העז להיות במרכז 

 הבמה של שתיהן.
סיפורי חיים אותנטיים. המופע שזור בשירים נוסטלגיים שמבצעת רינה והם מהווים מעברים  3המופע מכיל 

המופע מאפשר לקהל לחייך/להתפרץ בצחוק  הסיפורים . זורמים בין מערכת היחסים ה"תחרותית" שלהן לבין

 שיחה כנה ופתוחה עם הקהל.בסוף המופע  קלות ובעיקר להזדהות.  קולני/להתרגש/לדמוע

 משחק, שירה והפקה:
 שנים בחבורת זמר, מפיקה אירועים.  35שחקנית, זמרת, שרה : רינה לזר

 לרוחב". כתיבה, משחק, בימוי ושירה ב "מדברות               

 שחקנית, תסריטאית, מפיקה ויוזמת פרויקטים חברתיים.: אירית דגמי

 ." וכן במופע "מדברות לרוחב"10,000כתבה שיחקה והפיקה את "טיפול               

 ₪ . 20המחיר : 

 
 .אלקטרונילתשומת לב החברים: יתכנו שינויים ותוספות ברשימת ההרצאות. נא עיקבו אחר הפרסומים השבועיים בדואר ה

 
 

 45:06, שעה  7201 אפריל 4 ,שלישי יום

 טיול זה סגור, אין מקומות פנויים. יוצאים רק החברים שנרשמו ושילמו עבור הטיול.

 
 

 
 07:00, שעה  7201 מאי 9יום שלישי, 

  .סיור באתרי מורשת ובאתרים ירושלמיים חדשים

 התכנית:

   ק המים ברעות.יציאה לטיול מרחבת החניה של פאר -  07:00

 ארוחת בוקר. -  07:15

 בית שמש.מרכז ההדרכה החדש של המשטרה בסיור בבית מורשת משטרת ישראל ב
 .מציג את סיפור המשטרה, מהקמתה ועד היום. דרך מורשת המשטרה מוצגים גם תולדות מדינת ישראל

 אנדרטת " מגילת האש " או " גווילי האש ". –ביקור ברמת רזיאל 
המזכירה בצורתה שני גווילי ספר תורה עשויים מברונזה , עליהם מתוארים תולדות עם ישראל , הגלילים המונפים אנדרטה 

כלפי מעלה כשני להבות אש ,והתיאורים עליהם, מבטאים את זעקת המעונים . את האנדרטה פיסל האמן ניצול שואה נתן 
 .1972והוצבה ביער הקדושים ע"י קק"ל בשנת  1968  רפפורט בשנת

   אתר ההנצחה של חיל האוויר. עד בהר הטייסים. -ביקור בגל
 ארוחת צהרים. – 12:30

 סיור במוזיאון ידידי ישראל.
מוזיאון מפואר שנבנה בשנים האחרונות במרכז העיר )מעל "כיכר החתולות"(, 

ומעלה על נס את תרומתם לאורך ההיסטוריה של נוצרים מפורסמים לחיזוקו של 
 .ולכינון מדינת ישראל. לפני חודשיים, במהלך ביקור שערך באמריקה העם היהודי
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 סיור במוזיאון המוזיקה החדש בירושלים.
ההיסטוריה של השירה והמוסיקה העברית רצופה השפעות של התפוצות השונות: אנדלוסית, מזרח תיכונית, מזרח 

ההשפעות. מוזיאון המוסיקה העברי החדש  כמספר התפוצות גודל –אירופאית, מרוקאית, בלקנית והשפעות נוספות 
 בירושלים, הוקם במטרה לתת במה לתרבות העשירה של המוסיקה העברית על כל השפעותיה וגווניה.

 סיור מודרך בנחלת שבעה .
ההתיישבות  -כחלק מתהליך "היציאה מן החומות"  1869נחלת שבעה היא שכונה ותיקה במרכז ירושלים, שקמה בשנת 

וץ לחומות העיר העתיקה. הייתה זו השכונה השלישית שנוסדה במסגרת זו, לאחר משכנות שאננים ומחנה היהודית מח
, לאחר השלמת עבודות שיקום ושימור, השכונה היא אחד ממוקדי הבילוי של העיר, וברחובותיה 1989ישראל. מאז פברואר 

  הצרים של השכונה ניתן למצוא מסעדות, פאבים ובתי קפה רבים.

 חזרה לרעות. – 19:00

 ההרשמה לטיול   ₪. 125המחיר לחבר "צוות"/בת/בן זוג : 

 . 2017 אפריל 5 בתאריךבמועדון הסניף זה תחל 
 
 

 
 

 

 
 07:00שעה ,  2017 יוני 13יום שלישי, 

 אתרי טבע, אנתרופולוגיה ומורשת. סיור חוויתי באיזור הגליל המערבי.

 התוכנית:
   החניה של פארק המים ברעות.יציאה לטיול מרחבת  -  07:00
 ארוחת בוקר. – 08:00

 פינת חמד רטובה במישור חוף הגליל, שאינה מוכרת לרבים.  בשמורת עין אפק. סיור
 היא כוללת את מקורות נחל נעמן והיא שריד לביצות קדמוניות שכיסו את אזור הקריות. 

 ם כל השנה וכן לבעלי השמורה מהווה בית גידול לצמחי מים הנהנים מהמעיינות הנובעי

 חיים רבים שהושבו לאזור במסגרת פעילויות שמירת הטבע.
 דקות, תצפית והליכה רגלית קלה במסלול מעגלי. 15-הסיור כולל צפייה בסרט של ב

 ביקור בבית האתיופי "מברהטיי" – קיבוץ עברון

פרי אתיופיה. "מברהטיי" שפירושו בית אתיופי הבנוי מאדמה וקש, בדיוק כמו אינספור "גוג" דומות הפזורות בכ
יוניי סקיבה, שמארחת קבוצות מתוך אמונה בחזון  –בעברית "האור שלי" החל ביוזמה של אשה מיוחדת במינה 

קירוב הלבבות בדרך היחשפות לשונות החזותית והתרבותית של בני העדה האתיופית. יוניי היא עולה ותיקה 
מה ומחנכת אבל מעבר לכל התארים הרשמיים הללו יוניי תספק מאתיופיה, מנחת קבוצות ומטפלת פסיכודר

 לכם חוויה בלתי נשכחת ומרגשת. 

  .ביקור באנדרטת שיירת יחיעם
מטר  300-אתר הנצחה ללוחמים, שנפלו במלחמת העצמאות בצאתם לעזרת קיבוץ יחיעם הנצור. מקום האתר כ

חטיבת "כרמלי" ניסתה להגיע ליחיעם ביום ט"ז מדרום לצומת כברי, במקום שבו הטמינו הערבים מארב לשייר 

 באדר ב' תש"ח. 
 ארוחת צהרים. – 13:00

קיבוץ חילוני השייך למועצה האזורית מטה אשר. הקיבוץ נמצא במרכזו של אחד האזורים  - קיבוץ בית העמק

, תושבי הקיבוץ ק"מ מנהריה, ומרחק דומה מעכו. דהיינו12-היפים ביותר בישראל, הגליל המערבי. הוא מרוחק כ
נהנים גם מאורח חיים כפרי ומיוחד, וגם מקרבה לחוף הים )על כל היתרונות הנובעים מכך(. הקיבוץ מוקף מכל 

 עבר באזורי טבע פראיים וישראלים רבים מגיעים לבקר בסביבה.

  .גלריה לאמנות העץ  -  "היללווד"בובית העמק קיבוץ ביקור בבית הכנסת ב
 ת לרעות.חזרה מתוכננ – 19:00

   ₪. 150המחיר לחבר "צוות"/בת/בן זוג : 

 . 2017 מאי 10 ההרשמה לטיול זה תחל במועדון הסניף בתאריך
 .. נא עיקבו אחר הפרסומים השבועיים בדואר האלקטרוניבתכנית הטיולים לתשומת לב החברים: יתכנו שינויים ותוספות 

 החברים מתבקשים להצטייד לכל טיול בכובע ומי שתיה.
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 סיורי "שביל ישראל" בהדרכת רון חרמוני להט.סדרת אנו ממשיכים ב

 ק"מ(, רמת קושי בינוני 6-מעוספיא לחרבת רקית )כ - 21.4.17 יום שישי
 ק"מ(, רמת קושי בינוני 7-מחרבת רקית לעין הוד )כ - 16.6.17 יום שישי

 לפחות שעתיים לפני כניסת שבת., חזרה בדיוק  בבוקר 7:00שעה בברעות יציאה מחניית פארק המים 
 ציוד נדרש:

  )נעלים סגורות. יודגש כי למותגים 'קרוקס', 'שורש' ו'בלנסטון' אין נעלי הליכה!( הליכה נעלי

 .למזג האויר הצפוי בגדים נוחים )מומלץ ארוכים( בהתאמה
 .מזון לדרך, ליטר( 3) מים, כובע, קרם הגנה

 .מומלץ –מקלות הליכה 

  י "שביל ישראל" אינם כוללים ארוחות.מודגש כי טיול

 למשתתף.₪  90המחיר : 
 מייד עם פרסום המידעון.לטיול הראשון ההרשמה במועדון הסניף 

 (23.4.17) ההרשמה במועדון הסניף לטיול השני מייד לאחר הטיול הראשון.

 
 
 

 
 

 
 

  19:30בשעה  2017מאי  8נשף יום העצמאות של חברי "צוות" יתקיים ביום ב' 
 )שבוע לאחר יום העצמאות( באולם :בלומון" באיזור "ליגד".

 התוכנית:

 ומפתיעה., טעימה קבלת פנים חגיגית 
 כניסה לאולם וישיבה סביב שולחנות ערוכים ומקושטים. – 20:00

 .ממטעמי השף של "בלומון" ארוחת ערב חגיגית

 מחונן.  DJמוסיקת רקע עם 

 אמירם טובים. –אפיסט  מופע סטנד אפ מצחיק ושנון של הסטנד
אמירם טובים מאלתר סטנד אפ עם הקהל מספר על חוויותיו מהיום יום על הקריירה על המשפחה כל 

  .משלב את הקהל בהופעתוומתאים עצמו לקהל  מה שקורה בינו לבינה,

 הופעת הזמרת אביבה אבידן.
כאחד שכולו להיטים: תיכוני מקפיץ ומרגש -הזמרת הותיקה בעלת הקול החם והמלטף במופע ים

"כותל המזרח", "איש יקר", "פרי גנך", "יהיה בסדר", "נולדתי איתך". לצד להיטיה המוכרים מבצעת 
אבידן מחרוזות משירי ג'ו עמר, עוזי חיטמן ועוד. אבידן שרק משתבחת עם הזמן מביאה אל הבמה 

 .המופע בליווי נגנים שפע אנרגיות וסוחפת אחריה את הקהל כולו לחגיגה שמחה ולשירה גדולה!

 עד עלות השחר....  DJמסיבת ריקודים עם 
 

 למשתתף.₪  150המחיר: 
 ההרשמה במועדון "צוות" מייד עם פרסום מידעון זה.

 החברים המעוניינים לשבת יחדיו בשולחן מתבקשים לציין זאת בזמן ההרשמה.
 לבד.הנשף מיועד לחברי "צוות". כל חבר יוכל לרשום אותו ואת בת זוגו ב

  מוגבל. –מספר המקומות באולם זה 


