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לחברינו בצוות שלום רב !!!
עדכונים כללים

שימוש בדואר אלקטרוני במגמת חיסכון
נוכח השימוש “ההולך ומתרחב” בדואר האלקטרוני, ובמגמה לחסוך בהוצאות ולשמור על איכות הסביבה, הנחתה הנהלת 
הדו  פעילות,  חוזרי  כי  להחלטה  הסניף  הנהלת  הגיעה  זו  הנחיה  בעקבות  זו.  במדיה  השימוש,  את  להגביר  יש  כי  “צוות” 
)Email( מצויה במאגר הסניף,  חודשיים של הסניף, יועברו לחברים המשתמשים בדואר אלקטרוני וכתובת הדואר שלהם 

רק באמצעות הדואר האלקטרוני, למעט לאלו שיבקשו במפורש כי החוזרים ישלחו אליהם גם בדואר.

של  האלקטרוני  המידעון  את  שוטף,  באופן  מקבלים,  שאינם  או  שלהם  המייל  כתובת  את  העבירו  שטרם  חברים 
רזגור דני   - בסניף  החברים”  עם  “הקשר  נושא  על  לאחראי  שבשימושם,  המייל  כתובת  את  להעביר  מתבקשים   הסניף, 

.dani@razgour.com
מאגר הכתובות שברשות הסניף, ישמש לצורכי “צוות” בלבד ולא לכל מטרה אחרת. 

סניף ראש העין, באתר האינטרנט של “צוות”
אתר “צוות” מכיל, בין היתר, מידע על הנעשה במחוזות ובסניפים. האחריות לעדכון המידע, מוטלת על המחוזות והסניפים, 

כל אחד בחלקו. 

הנהלת הסניף משתדלת לעדכן את המידע המצוי בחלק האתר הנוגע לסניף ראש העין. המידע, פעילויות שבוצעו, פעילויות 
הסניף  הנהלת  חברי  ותמונות  שמות  לסניף,  הנוגעים  המקומית  בעיתונות  פרסומים  שונים,  מאירועים  תמונות  מתוכננות, 

ופעילים, דרכי ההתקשרות עימם וכד’.

http:www.tzevet.co.il/?CategoryID=824&ArticleID=3535 – קישור לחלק הסניף באתר צוות הוא

טיפ: אם לא רוצים להעתיק את הקישור הארוך הזה, אפשר להקיש בחלונית של גוגל את המילה “צוות” ]ללא המירכאות[, 
אח”כ להקיש על הקישור שיתקבל, וכעת להקיש על “מחוז דן” ובצד ימין להקיש על “סניף ראש העין”. בהצלחה!

הערות והארות תתקבלנה ברצון, אנא העבירו אותם במייל לסניף, לפי הכתובת בכותרת החוזר.

התנדבות לפעילויות בשעת חרום
עיריית ראש העין, מתארגנת ומכינה עצמה לפעילות הנדרשת בשעת חרום ובעת אירוע של רעידת אדמה.

מניסיון שנלמד, חשיבות מהירות הפינוי והחילוץ המיידי, מאזור האסון, היא קריטית. לפיכך התקבלה החלטה בהנהלת העיר, 
להקים במסגרת מל”ח )משק לשעת חרום(, מסגרות ארגוניות שונות שתופעלנה בשעת חרום, בעת הצורך: מנהלות רובע; 

יחידות פינוי וחילוץ; אתרי סיוע לאוכלוסיה; מרכזי קליטה ופינוי של מפונים וכד‘.

הנהלת הסניף, נתבקשה לאתר מבין חברי הסניף ובני זוגם, מתנדבים הנכונים לסייע, להשתלב, ולהתנדב לפעילויות שונות 
בשעת חרום. )תפקידים ארגוניים, ניהוליים, פיקודיים ומקצועיים בתחומים שונים(.

חוזר פעילות -1/2013 ינואר, פברואר ומחצית מרץ 2013







חברים המוכנים “להטות כתף” ולהתנדב למשימה, מתבקשים לשלוח מייל )לפי הכתובת בכותרת החוזר( ובו: פרטים אישיים 
)מספר אישי, מספר טלפון נייד וכתובת אימייל( ותחום ההתנדבות המבוקש, או ליצור קשר עם אחד מחברי הנהלת הסניף: 

משה צורי טל’ 054-4491551 או דני רזגור טל’ 052-3333371.

מענקי חג לנזקקים 
לקראת חג פסח תשע”ג הבעל”ט, יחולקו מענקים לנזקקים, חברים הנזקקים לסיוע או היודעים על חברים נזקקים, מתבקשים 

להתקשר לחבר הנהלת הסניף מר משה צורי טל’ 054-4491551.
לאחר פנייה כאמור ימולאו טפסים מתאימים ויערך ביקור בית והעברת הבקשה ל”צוות“ מחוז דן להמשך הטיפול.

בחודשים ינואר, פברואר ומחצית מרץ 2013

פעילויות ואירועים בחודשים ינואר, פברואר ומחצית מרץ 2013

תוכן הפעילותהפעילותשעת התחלהתאריך

בעיות רשתית העין, בגיל המבוגרהרצאת אורח10.01.201319.30

ערב זמר בהנחיית “צמד ננה” ערב מוזיקלי24.01.201319.30

לאזור הגלבועטיול31.01.201307.00

ביטוח שיניים בחב’ הראלהרצאת אורח07.02.201319.30

לאזור ואדי ערה טיול14.02.201307.00

לאזור סוסיא ויער יתירטיול26.02.201307.00

זכויות האדם המבוגר הרצאת אורח28.02.201319.30

לאזור נצרת טיול12.03.201307.00







של  הרצאתה  בסניף  תתקיים   ,19:30 10.01.2013, שעה  תשע”ג  טבת  כ“ח  חמישי  ביום   – אורח  הרצאת 
מנכ”לית עמותת נמ”ג )ניוון מקולרי גילי( הגב’ עליזה רז – בנושא בעיות ברשתית העין בגיל המבוגר. מעל 
ל- 15% מבני הגיל המבוגר, מאבדים בהדרגה את הראייה כתוצאה ממחלת נמ”ג. המחלה פוגעת בחדות הראייה 
הממוקדת ופוגעת בפעילויות היום-יומיות. ניתן לטפל למניעת מחלת הנמ”ג, אם מודעים למחלה ומטפלים בה 

במועד. בהרצאה נשמע על מהות המחלה, מי חשוף לה ודרכי טיפול לחולה ולמשפחתו. 

מפגש רעים וכיבוד משעה 19.00. 

חברים ואורחים מוזמנים, הכניסה חופשית.

ערב מוזיקלי – ביום חמישי, י”ג שבט תשע”ג 24.01.2013, שעה 19:30, יתקיים במועדון הסניף ערב מוזיקלי, 
בהנחיית הצמד “ננה” – לימור ומיקי לדרמן. הערב יכלול מיטב שירי ארץ ישראל, ושירי שנות ה-60, ה-70 וה-

80 בשפות שונות. נא להגיע עם מצב רוח ונכונים לשירה וריקודים.

מפגש רעים וכיבוד משעה 19.00. 

חברים ואורחים מוזמנים, הכניסה חופשית.

טיול לאזור הגלבוע - ביום חמישי כ’ שבט תשע”ג 31.01.2013, שעה 07:00, נצא מהסניף, לטיול בהדרכת 
מר חיים עמיר. לאחר ארוחת בוקר )כריכים ומים(, נגיע לאזור בו נלחם שאול המלך בפלשתים, נטייל בין הכלניות, 

נבקר בבית הכנסת בבית אלפא. לאחר ארוחת הצהרים, נערוך טיול צפרות בבריכות הדגים של כפר רופין.

העלות למשתתף יחיד, חבר צוות ובן זוגו 130 ₪, לאורח על בסיס מקום פנוי 190 ₪. 

לתאריך  העין”  ראש  “צוות  לפקודת  צ’ק  בדואר  לשלוח  או  בסניף,  להירשם  מתבקשים  להשתתף  המעוניינים 
23.01.13 ופרטים אישיים, )מספר אישי, מספר טלפון נייד וכתובת אימייל(.

יש להצטייד בכובע, נעלי הליכה נוחות ושתייה.

הרצאת אורח – ביום חמישי כ”ז שבט תשע”ג 07.02.2013, שעה 19:30,תתקיים הרצאתה של רס”נ ד”ר 
הפוליסה לביטוח שיניים של “חבר” בחב’ הראל ותנאיה. ד”ר עמידור משמשת  בתיה עמידור – בנושא 
בתפקיד רמ”ד ביטוח ועוזרת קרפ”ר לרפואת שיניים. במסגרת תפקידה היא גם משמשת כרופאת האמון של 

הפוליסה לביטוח שיניים. בתום ההרצאה תענה ד”ר עמידור לשאלות חברים )לא בנושאים אישיים(.

מפגש רעים וכיבוד משעה 19.00. 

חברים ואורחים מוזמנים, הכניסה חופשית.

טיול לאזור ואדי ערה - ביום חמישי ד’ אדר תשע”ג 14.02.2013, שעה 07:00 נצא מהסניף לטיול בהדרכת 
גב’ הדסה גזית. לאחר ארוחת בוקר )כריכים ומים(, נבקר בבית מורשת משמר הגבול, נערוך הכרות היסטורית 
גיאוגרפית של האזור, כולל גדר ההפרדה. נלמד על ההתפתחות הנוכחית בישוב חריש, נבקר ביער אום ריחן 
ובדיר עיזים גדול ומשוכלל. לאחר ארוחת צהרים נערוך ביקור באנדרטה לזכר חיילים מוסלמים שנפלו בעת 

שרותם בצה”ל ובחממת סוקולנטים )צמחים מותאמים למחסור במים(.

העלות למשתתף יחיד, חבר צוות ובן זוגו 120 ₪, לאורח על בסיס מקום פנוי 180 ₪.

לתאריך  העין”  ראש  “צוות  לפקודת  צ’ק  בדואר  לשלוח  או  בסניף,  להירשם  מתבקשים  להשתתף  המעוניינים 
06.02.13 ופרטים אישיים. )מספר אישי, מספר טלפון נייד וכתובת אימייל(. 

יש להצטייד בכובע, נעלי הליכה נוחות ושתייה











טיול לסוסיא ויער יתיר- ביום שלישי ט”ז אדר תשע”ג 26.02.2013 שעה 07.00, נצא מהסניף לטיול 
בהדרכת מר חיים עמיר. לאחר ארוחת בוקר )כריכים ומים(, נכיר את פריחת החורף תחילת האביב, בהר עמשא. 
נסייר ביער יתיר, הגדול ביערות הארץ, נלך בדרך מתקני המים ולשרידי בית הכנסת בחורבת ענים, נשמע היכן 
אירע הסיפור אודות נבל הכרמלי, אביגיל ודוד - במדבר זיפ, נמשיך לחורבות בסוסיא ונחזה בחיזיון במערת 

בית הכנסת המפואר ברומה של העיר. לאחר ארוחת צהרים נטייל בערד ובמצפה מואב.

העלות למשתתף יחיד, חבר צוות ובן זוגו 110 ₪, לאורח על בסיס מקום פנוי 170 ₪.

לתאריך  העין”  ראש  “צוות  לפקודת  צ’ק  בדואר  לשלוח  או  בסניף,  להירשם  להשתתף מתבקשים  המעוניינים 
17.02.13 ופרטים אישיים. )מספר אישי, מספר טלפון נייד וכתובת אימייל(. 

יש להצטייד בכובע, נעלי הליכה נוחות ושתייה.

של הרצאתה  בסניף  תתקיים   ,19.30 שעה   ,28.02.2013 תשע”ג  אדר  י”ח  חמישי  ביום   – אורח   הרצאת 
גב’ טלי יודפת – בנושא זכויות האדם המבוגר בביטוח לאומי ובקהילה. גב’ יודפת משמשת מנהלת תחום 
“יעוץ לקשיש” בביטוח לאומי – סניפים פתח תקווה וראש העין, שרבים מאיתנו אינם מודעים להם ואינם זוכים 

לקבלם.

מפגש רעים וכיבוד משעה 19.00. 

חברים ואורחים מוזמנים, הכניסה חופשית.

נצא   ,07.00 12.03.2013 שעה  ניסן תשע”ג  א’  ביום שלישי   - ופגישה עם האירוס הנצרתי  טיול 
מהסניף לטיול בהדרכת מר חיים עמיר. לאחר ארוחת בוקר )כריכים ומים(, נערוך תצפית מהר הקפיצה ונשמע 
על חשיבותו בנצרות. נסייר בשוק העירוני ובכנסיית הבשורה הפרנציסקאנית, נמשיך לעבר יער המלכה אליזבת 

בתקווה לפגוש את האירוס הנצרתי. לאחר ארוחת צהרים נסייר באזור שנשתלו בו בצלים רבים של האירוס.

העלות למשתתף יחיד, חבר צוות ובן זוגו 110 ₪, לאורח על בסיס מקום פנוי 170 ₪.

לתאריך  העין”  ראש  “צוות  לפקודת  צ‘ק  בדואר  לשלוח  או  בסניף,  להירשם  להשתתף מתבקשים  המעוניינים 
03.03.13 ופרטים אישיים. )מספר אישי, מספר טלפון נייד וכתובת אימייל(. 

יש להצטייד בכובע, נעלי הליכה נוחות ושתייה.
.

בברכת שנה אזרחית                               

טובה ומוצלחת            

עמיר פוריאן – יו”ר           

וחברי הנהלת הסניף           








