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לחברינו בצוות שלום רב !!!
עדכונים כללים

פעילות בחג פסח תשע“ג
חג הפסח, י“ד – כ“א בניסן תשע“ג, הבא עלינו לטובה, יחול השנה בימים שני 25.03.2013 עד יום שני 01.04.2013. במהלך 
החג וחול המועד לא תהיה כל פעילות יזומה ומועדון הסניף יהיה סגור. במקרה של צורך דחוף, ניתן להתקשר ליו“ר הסניף 
ישראל סולומון דני רזגור טל’ 052-3333371 או מזכיר הסניף מר  עמיר פוריאן טל’ 054-4935316, סגן היו“ר מר   מר 

טל’ 050-5330228.

מענקי חג פסח תשע“ג
לסיוע  הזקוקים  חברים  עליהם.  מכבידות  החג  הוצאות  אשר  לחברים  מענקים  יחולקו  הבעל“ט,  הפסח  חג  לקראת 
צורי משה  מר  הסניף  הנהלת  חבר  עם  להתקשר  מתבקשים  בהוצאות,  המתקשים  אחרים,  חברים  על  היודעים  או   זה, 

טל’ 054-4491551, עד תאריך 03.03.2013, אשר יקיים פגישה עם החבר, לצורך מילוי טפסים והמשך טיפול.

טיול מאורגן לחו“ל 
הנהלת הסניף החליטה לקיים, במחצית הראשונה של חודש יוני 2013, טיול מאורגן ל- 35 חברים בלבד. לערי הבירה של 

הארצות הבלטיות )ליטא לאטביה ואסטוניה(, שבדיה ופינלנד. 
משך הטיול 11 יום על בסיס חצי פנסיון, ללא זמן חופשי או טיולים לבחירה בתשלום נוסף, והוא יכלול סיורים מקיפים בערים 
המבוקרות )וילנה, ריגה, טאלין, הלסינקי ושטוקהולם( ובאתרים נוספים, כולל שייט להלסינקי ושטוקהולם. תוכנית מפורטת 

תשלח למעוניינים.
המחיר הטיול – 2,399 $ והוא כולל את כל הכניסות לאתרים וטיפים לנותני השירותים ב-חו“ל.

המעוניינים מתבקשים להתקשר בדחיפות עם מר ישראל סולומון טל’ 050-5330228, כל המקדים יזכה.

חוגים ופעילויות במועדון 
בסניף מתקיימות באופן קבוע, אחת לשבוע, פעילויות שונות אליהן ניתן להצטרף:

הקרנת סרטים - בימי ג’ בשבוע בשעה 17.00, מוקרנים במועדון הסניף סרטים באורך מלא, כולל כיבוד קל. בניהולה של   •
הגב’ נינה אידן.

הכניסה חופשית – חברים ואורחים מוזמנים.   
דנה רדין – מדריכה מוסמכת בנושא מתקיים בימי שלישי בשבוע בשעה 16.00.  חוג פלדנקרייז - החוג בהדרכת גב’   •
אידן נינה  גב’  עם  להתקשר  מתבקשים  להצטרף  המעוניינים  ליחיד.   ₪  120 היא  חודשים   3 ל-  בחוג  הפעילות   עלות 

טל’ 054-4906332. ניתן להגיע לשיעור ניסיון בעלות של 15 ₪.
חוג התעמלות בישיבה בהדרכת הגב’ מירי– מדריכה מוסמכת להתעמלות לגיל המבוגר, מתקיים מידי יום רביעי בשבוע   •
בשעה 10.00. עלות הפעילות בחוג ל-3 חודשים היא 120 ₪ ליחיד. המעוניינים להצטרף מתבקשים להתקשר עם גב’ נינה 

אידן טל’ 054-4906332 ניתן להגיע לשיעור ניסיון בעלות של 15 ₪.
משה חנוכי, מתקיים בימי ראשון בשבוע בשעה 16.30. החוג עוסק  חוג לתנ“ך ומחשבת ישראל בהנחיית חברנו מר   •

במקרא, במדרשים ובמאמרים אקדמיים וההשתתפות בו הינה ללא תשלום.

חוזר פעילות 2/2013 - מרץ, אפריל ומחצית מאי 2013









“הליכה נורדית” - הנהלת הסניף במשותף עם רכזת ספורט היישובית לגיל המבוגר גב’ קרני ארז, מציעים להקים 
קבוצת הליכה של חברי הסניף ובני זוגם. 

השלב ההתחלתי של הפעילות הוא, השתתפות בסדנא של 6 מפגשים אחת לשבוע, בהדרכת מדריך כושר. הסדנא תכלול 
לימוד של מיומנות הליכה עם המקלות ופעילות גופנית משולבת. 

המעוניינים, מתבקשים להירשם אצל גב’ נינה אידן טל’ 054-4906332 
לפרטים נוספים ניתן להתקשר עם גב’ קרני ארז – טל’ 050-7588865

 ,20.00  –  18.00 בין השעות  וחמישי בשבוע,  ראשון  בימים  בימי קבלת קהל,   - מפגשים חברתיים במועדון 
מוזמנים המעוניינים למפגשים חברתיים “על כוס קפה וכיבוד קל” לשיחת רעים ו /או משחקים שונים )שחמט, שש בש, 

דמקה, רמי וכד’(. 

שימוש בדואר אלקטרוני במגמת חיסכון
כמפורסם בחוזר הקודם, חוזרי פעילות הדו חודשיים, יועברו מחוזר זה ואילך לחברים המשתמשים בדואר אלקטרוני וכתובת 

המייל שלהם מצויה במאגר הסניף, רק באמצעות הדואר האלקטרוני. 
חברים המשתמשים בדואר אלקטרוני וקבלו חוזר זה רק בדואר, מתבקשים להעביר את כתובת המייל שבשימושם, לכתובת 
dani@razgour.com המייל של הסניף - כמפורט בכותרת חוזר זה, או לאחראי על נושא “הקשר עם החברים” בסניף - דני רזגור

חברים, שמסיבה כל שהיא קיבלו חוזר זה במייל ובמקביל גם בדואר, מתבקשים להודיע על כך במייל חוזר.
חברים המבקשים כי החוזרים ישלחו אליהם, במקביל בדואר ובמייל, מתבקשים להודיע על כך מפורשות.

ביטול השתתפות בטיולים
להזכירכם כי ביטול השתתפות בטיולים 7 ימים ויותר לפני מועד הטיול, יוחזר הכסף ששולם בגין הטיול. ביטול השתתפות 

פחות מ-7 ימים לפני מועד הטיול, לא יוחזר הכסף ששולם בגין הטיול.

בחודשים מרץ, אפריל ומחצית ומאי 2013

פעילויות ואירועים בחודשים מרץ, אפריל ומחצית ומאי 2013

תוכן הפעילותהפעילותשעת התחלהתאריך

קבלת החלטות בישראלהרצאת ראש העיר07.03.201319:30
לאזור נצרתטיול12.03.201307:00
ערב יצירה כיפיית, לחברות פעילות יצירתית18.03.201318:00
נקבל החג בהרמת כוס ובברכותקבלת החג21.03.201319:30
מי אנחנו?הרצאת אורח11.04.201319:30
לאזור עכו ומוזיאון לוחמי המחתרות טיול18.04.201307:00
זיכרון השואה לאן?הרצאת אורח25.04.201319:30
במלון “לאונרדו קלאב” בטבריהנופשון – 4 ימים28.04.201307:00
לאזור הגליל המערבי וראש הנקרה טיול07.05.201307:00









הרצאת אורח – ביום חמישי כ“ה אדר תשע“ג 07.03.2013 בשעה 19.30, תתקיים הרצאתו של ראש העיר מר משה 
סיני, בנושא “חשיבה יצירתית וקבלת החלטות בישראל”. מר משה סיני, הופקד על תהליכי החשיבה האסטרטגית של 
ישראל למול התהליך המדיני, היה מעורב בתהליכים שונים של קבלת החלטות ברמה הלאומית, והוא הרצה באוניברסיטה 

העברית בירושלים על חשיבה יצירתית בקבלת החלטות. בהרצאתו יחלוק עמנו תמצית מרשמיו.

מפגש רעים וכיבוד קל משעה 19.00.

חברים ואורחים מוזמנים, הכניסה חופשית.

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

לאחר ארוחת צהרים נסייר באזור שהועברו אליו שתילי בצלים רבים של האירוס, שנאספו מאזורי פיתוח אורבני וכבישים.
העלות למשתתף יחיד, חבר צוות ובן זוגו 110 ₪, לאורח 170 ₪. 

הטיול, שפורסם בחוזר הפעילות הקודם, מלא.

פעילות יצירתית לחברות – ביום שני ז’ ניסן תשע“ג 18.03.2013 בשעה 18.00, נקיים ערב פעילות כיפיית, בהדרכת 
חברותינו גב’ נילי להב, גב’ אסתר טובי וגב’ רותי רזגור. הפעילות תכלול: עיטור כלי זכוכית והכנת תליון ב“צ’יק”. הפעילות 
מיועדת לחברות ובנות נעורים. אך אינה מתאימה לקטנים. ההשתתפות בפעילות מחייבת הרשמה מראש, על מנת להיערך 

לכמות המשתתפות.
כולל   –  03-9022114( טלפונית  במועדון,  אישי  באופן  טלפון:  ומספר  שם  ציון  תוך  להירשם,  מתבקשות  המעוניינות 
לכתובת או  החוזר,  בכותרת  כמפורט  הסניף,  לכתובת  במייל  או   )03-9387790( בפקס  הקולי(,  במענה  הודעה   השארת 

 razgour1@bezeqint.net

ערב מוזיקאלי וקבלת החג - ביום חמישי י’ ניסן תשע“ג, 21.03.2013 בשעה 19.30, נקיים במועדון הסניף, ערב 
קבלת חג הפסח בהשתתפות אורחים: מהנהלת העירייה, הנהלת צוות והנהלת מחוז דן. 

הערב יכלול קטעים מוזיקאליים, ברכות לחג, חלוקת תעודות לחברים מתנדבים והרמת כוס לקראת החג הבא עלינו לטובה. 
נסיים את הערב בשירה וריקודים. 

מפגש רעים וכיבוד קל משעה 19.00

חברים ואורחים מוזמנים, הכניסה חופשית.

הרצאת אורח – ביום חמישי א’ אייר תשע“ג 11.04.2013 בשעה 19.30, תתקיים הרצאתו של ד“ר יוסי נגר – בנושא “מי 
אנחנו? מי הם הפלסטיניים, הבדואים והשומרונים?” ד“ר נגר, הינו מנהל המעבדה של רשות העתיקות, בעל תואר שלישי 
באנטרפולוגיה )חקר האדם(. בהרצאתו יספר ד“ר נגר, את סיפורן המרתק של אוכלוסיית ארץ ישראל, מנקודת מבט ייחודית 

של חוקר עצמות שהתגלו בחפירות ארכיאולוגיות שנערכו בארץ.

מפגש רעים וכיבוד קל משעה 19.00.

חברים ואורחים מוזמנים, הכניסה חופשית.











טיול לאזור עכו הצלבנית ומוזיאון לוחמי המחתרות - ביום חמישי ח’ אייר תשע“ג 18.04.2013 בשעה 
ונלמד על חשיבותה בתקופה  נגיע לעכו  ומים(,  )כריכים  חיים עמיר. לאחר ארוחת בוקר  07.00, נצא לטיול בהדרכת מר 
הצלבנית. נבקר במוזיאון “לוחמי המחתרות”, נסייר רגלית בעכו העתיקה ונבקר ב”גרנד מוניר”, “בתי השימוש”, “מנהרת 

המילוט”, “המנהרה הטמפלרית”, בבית המרחץ כולל חיזיון אור וקול “הבלאן האחרון” ובגן הבהאים.
₪. המעוניינים להשתתף מתבקשים  פנוי 200  לאורח על בסיס מקום   ,₪ זוגו 135  ובן  צוות  יחיד, חבר  העלות למשתתף 
להירשם בסניף, או לשלוח בדואר צ’ק לפקודת “צוות ראש העין” לתאריך 11.04.13 ופרטים אישיים. )מספר אישי, מספר 

טלפון נייד וכתובת אימייל(.
יש להצטייד בכובע, נעלי הליכה נוחות ושתייה.

הרצאת אורח – ביום חמישי ט“ו אייר תשע“ג 25.04.2013 בשעה 19.30, תתקיים הרצאתו של מר נח קליגר – בנושא 
“כיצד משמרים את זיכרון השואה”. מר קליגר סופר עיתונאי, ניצול שואה, אחד היחידים ששרד את אושוויץ. מר קליגר 
נחשב למומחה לתולדות השואה ולמלחמת העולם השנייה, פרסם אלפי כתבות ומאמרים על נושאים אלה ואחרים. מר קליגר 
זכה בפרס על מפעל חיים מטעם ארגון בני ברית ובפרס על מפעל חיים מטעם אגודת העיתונאים בישראל. כמו כן, הוענק 

לו עיטור לגיון הכבוד הצרפתי בדרגת אביר, העיטור הגבוה ביותר הניתן על ידי צרפת.
מפגש רעים וכיבוד קל משעה 19.00. חברים ואורחים מוזמנים הכניסה חופשית.

נופשון בטבריה – בימים ראשון עד רביעי, בין התאריכים י“ח – כ“א אייר תשע“ג 28.4-01.5.2013 )יציאה בשעה 07.00(. 
נקיים נופשון בטבריה )4 ימים, 3 לילות( במלון “לאונרדו קלאב” על בסיס הכול כלול, שיכלול גם 2 ימי טיולים מודרכים, ביום 
הראשון, לאחר ארוחת בוקר )כריכים ומים( נבקר לאורך נהר הירדן ובחלק מהנחלים שבצפון רמת הגולן ואצבע הגליל. ביום 
השלישי בערב, לאחר הארוחה נקיים מפגש חברתי סביב שולחנות ערוכים. החברים מתבקשים להצטייד בהרבה מצב 
רוח ולהכין סיפורים אישיים, בדיחות ועוד ביום הרביעי נטייל בנופים המרהיבים סובב כנרת. תוכנית מפורטת של הטיולים 

תפורסם לנרשמים סמוך למועד הנופשון.
העלות – לחברי “צוות“ ובני הזוג 1150 )אלף מאה וחמישים( ₪ ליחיד בחדר זוגי, ליחיד בחדר ליחיד 1950 )אלף תשעה 
מאות וחמישים( ₪. לאורח על בסיס מקום פנוי 1300 ₪ ליחיד בחדר זוגי, התשלום בשלושה צ’קים שווים לתאריכים 1.5.13 
- 1.6.13 – 1.7.13 לפקודת “שפר את אלי לוי בע“מ”. המעוניינים להשתתף מתבקשים להירשם בסניף, או לשלוח בדואר 

צ’קים כמפורט לעייל, ופרטים אישיים. )מספר אישי, מספר טלפון נייד וכתובת אימייל(.
כמות החדרים שהוקצו עבורנו לנופשון מצומצמת. הישיבה באוטובוס לפי סדר ההרשמה. כל הקודם זוכה יש להצטייד 

בכובע, נעלי הליכה ושתייה.

טיול ראש הנקרה ואזור החוף הצפוני - ביום שלישי כ“ז אייר תשע“ג 07.05.2013 בשעה 07.00, נצא לטיול 
בהדרכת מר ירון ויסבין לאחר ארוחת בוקר )כריכים ומים(, נבקר במעבר ראש הנקרה ובאתר )עליה/ירידה ברכבל, נצפה 
בנוף הימי ונסייר בנקרות, נחזה בחיזיון אורקולי(. נמשיך בנסיעה בדרך נופית במקביל לקו החוף לעבר חוף אכזיב, נבקר 

באנדרטת יד לי“ד ובמוזיאון חניתה.
העלות למשתתף יחיד, חבר צוות ובן זוגו 140 ₪, לאורח על בסיס מקום פנוי 205 ₪ המעוניינים להשתתף מתבקשים להירשם 
בסניף, או לשלוח בדואר צ’ק לפקודת “צוות ראש העין” לתאריך 30.04.13 ופרטים אישיים: )מספר אישי, מספר טלפון נייד 

וכתובת אימייל(. 
יש להצטייד בכובע, נעלי הליכה נוחות ושתייה.

בברכת חג כשר ושמח            
עמיר פוריאן – יו“ר           
וחברי הנהלת הסניף           








