
שלום לחברות וחברי סניף רמת גן
של "צוות" ובני משפחותיהם. 

מידעון תקופתי זה הנו ראשון בתקופת הקדנציה של ההנהלה הנכנסת החדשה של 
סניף רמת גן והוא כולל הרצאות טיולים ונופשון לרווחת החברים  כמפורט להלן.

   צרור תודות
הכלליות  בבחירות  שהשתתפו  והחברים  החברות  לכל  להודות  מבקשים  אנו 

ב"צוות", וכמובן, בבחירות בסניף ר"ג .
בבחירות אלה נבחר:

רפי פיליפסון, לחבר בוועד המנהל הארצי של "צוות"
וחברנו להנהלה חיליק בורשטיין לוועדת הכספים.

ברכותינו החמות. 
תודות לחברי ההנהלה היוצאת בראשות יצחק אלצור, שהשקיעו בהתנדבות בשנות 

פעילותם למען ציבור החברים. 

    הוקרה 
לארבעה חברי "צוות" מסניף ר"ג יוענק בקרוב תואר "יקיר העיר ר"ג", ואלו הם : 
חיים נדל )אלוף(, צורי שגיא )תא"ל( , אהרון )ארול( אשל )אל"מ( ועמיתנו חיליק 

בורשטיין )אל"מ( שהוא חבר הנהלת הסניף. 
ברכותינו הלבביות ליקירי העיר. 

האירועים המתוכננים

צוות רמת-גן
חוזר מאי-יולי 2012

הדפסה בצבע סגול

נופש במלון הגושרים יום א'-ג'  13-15 במאי 2012 

הרצאה - חיילים יצאו לדרך יום ג'  22 במאי 2012 

הרצאה - מלחמת ששת הימים יום ג'  5 ביוני 2012 

טיול - נופי הגליל המערבי יום ג'  19 ביוני 2012 

הרצאה - איום הטילים יום ג'  26 ביוני 2012 

טיול לירושלים  יום ב'  9 ביולי 2012 

בברכת חג שבועות שמח, בריאות טובה והנאה מהפעילויות בסניף

יוסי פורת - יו"ר צוות ר"ג
וחברי הנהלת הסניף

מידע כללי

טיפול בפרט
בכל כל מקרה של מחלה/אישפוז של חבר הסניף וחברים/ות הנזקקים לסיוע, 
או מי שיודע על חברים כאלה מתבקש לפנות בהקדם לגב' יוכי וקשי האחראית 

לנושא בהנהלת הסניף טלפון: 050-5646944. 

טלפון להשארת הודעות
מס' הטלפון 6702485 בסניף יהיה מקושר בדרך כלל לחבר הנהלה שידע לתת 

תשובות או להפנות להמשך הטיפול בבעיה.

פרסום המידעון
כל מידעון מתפרסם באתר צוות באינטרנט ונמצא באתר מחוז דן סניף רמת-גן.

התנדבות
האחראי על ההתנדבות בסניף הינו החבר יוסי צפלאוי טל. 052-3457158

פנוי   בזמן  להתנדב  גם  )ניתן  הסניף,  בהפעלת  שיעזרו  למתנדבים  נשמח 
מהבית(. 

על  הערכה  קבלו  וטרם  התנדבות  ובכל  הקהילה  בשרות  חברים המתנדבים 
פועלם מתבקשים לשלוח את הספח המתאים כדי שנוכל לציין אותם באחד 

האירועים בהמשך השנה.

נוהל ביטולי השתתפות בפעילויות השונות.
ניתן לבטל השתתפות באירועים הכרוכים בתשלום עד שבוע לפני האירוע,  לאחר 

מועד זה יחויב החבר במלוא הסכום )פרט למקרים חריגים(. 

עדכוני פרטים אישיים ופרטי דואר אלקטרוני )דוא"ל( 
אנו מבקשים מהחברים לעדכן פרטים אישיים: שינויים בכתובות, במצב משפחתי 
וכ"ו.  כמו"כ אנו מבקשים לתת דגש מיוחד לעדכון פרטי דוא"ל, ונשמח לקבל גם 
כתובות דוא"ל של בני משפחה )בנים , נכדים( בתנאי שהחברים יוכלו לקבל מבני 

המשפחה את המסר בהקדם.

הצגה - מחוז דן
רשמו לפיכם בתאריך 6.7 ההצגה "קוויאר ועדשים",  פרסום ישלח בנפרד.



   ריכוז האירועים
הארועים לחודשים מאי, יוני, יולי

בחודש  אוגסט אין פעילות מתוכננת בסניף
בימים א'-ג', 13.5 עד 15.5,   נופש ב"הגושרים" - יציאה 07:30  מהמכביה

שלושה ימי נופש וסיורים באביב הפורח של הצפון במלון הממוקם בשמורת טבע בין מעיינות 
ספורט,  ואולם  כושר  חדר  מסאזים,  ספא,  ג'קוזי,  סאונה,  שחייה,  בריכות  במלון  מים.   ופלגי 

החדרים כוללים בין השאר ערכת קפה ומקרר.
יום ג',  22.5.12, שעה 19:30 - הרצאה

יצאו לדרך", מבחר כתבות על צה"ל בשנים הראשונות  "חיילים  גרוס  יעקב  הרצאתו של מר 
מתוך יומני כרמל,  איך נראינו באותם הימים? בן גוריון, שרת, ידין, דיין, חיל האוויר, חיל הים, 

השריון,  בקיצור מסע מרתק אל העבר שלנו, כשהיינו צעירים, אל תחמיצו.
ביום ג',  5.6.12,   שעה 19:30 - הרצאה )45 שנה למלחמת ששת הימים(

הרצאתו של אמנון בירן )אל"מ מיל.( "מוקד" + 5 ימים – הרקע, המהלכים והתוצאות של מלחמה 
ששינתה את חיינו ומשפיעה עלינו עד היום .

יום ג', 19.6.12  נופי טבע ואדם בגליל המערבי - יציאה 07:30 מכפר המכביה 
נבלה את היום בנופי טבע ובנופים אנושיים יחודים לחבל ארץ זה  בין השאר במפעל צעצועים 

הכישורית, גוש תפן, הכפר הבדואי עראב אל ערמשה, נהריה ופארק הגליל בכרמיאל
יום ג',  26.6.12   שעה 19:30 - הרצאה

כיצד מתכוננת ישראל להתגונן מול איום הטילים?
התשובה, בהרצאתו של העיתונאי הסופר והפרשן בנושאי תעופה וחלל מר מאיר כהן בנושא 

"האיום הרקטי על ישראל" הרצאה המהווה הנאה צרופה של מתח ועניין.
יום ב', 9.7.12  טיול לירושלים - יציאה 07:30 מכפר המכביה

היום נברח מחום השפלה לגלות מעט מקסמיה )הקרירים( של ירושלים,
נבקר באנדרטה לזכר הפגיעה במגדלי התאומים, במוזיאון רוקפלר, נסייר ברח' הנביאים תוך 

סיפורי בתים , הסטוריה ועוד  ועוד  ...

הערה: תמיד יש לרשום צק נפרד לכל אירוע ולשלוח בדואר רגיל בלבד.

ההרצאות תתקיימנה במרכז "פסגה" רח' לנדאו 5 קומה שניה,
התכנסות וכיבוד קל בשעה 19:30 התחלת הרצאה בשעה 20:00,

יש לשלוח ספח לכל הרצאה, נא להרשם בכניסה להרצאה,
ניתן להשאיר כתובת דוא"ל למי שטרם מסר.

מידע נוסף בטל. 6702485

יום שני:  
ארוחת בוקר במלון   07:00-08:00

יציאה לסיור מודרך בצפון הגולן:  תצפית על מפל סער, סיור בנווה אטיב, ביקור   09:00
בהיאחזות נמרוד, ברכת רם, תצפית מהחרמונית על צפון הגולן,  הפסקה לארוחת 

צהריים בכפר דרוזי )ע"ח המטייל( וחזרה למלון. 
ארוחת ערב במלון   19:00
ערב בידור במלון   21:00

יום שלישי:  
ארוחת בוקר במלון   07:00-08:00

פינוי חדרים, מזוודות באוטובוס.    09:00
יציאה לסיור מודרך במושבה מטולה , מצפה דדו , תצפית על מפל הטחנה, סיור   **
רגלי בטיילת יוני נתניהו במושב מרגליות, תצפית על צפון הארץ ממצפה פאר, 

ביקור בנבי יושע ובדרך נופית – נסיעה הביתה.  

מחיר הנופשון:
לחבר צוות ו/או בן/בת זוג בחדר זוגי 780 ₪ )ליחיד(, לבודד בחדר 1,090 ₪,  לאורח  920 ₪ 

ליחיד בחדר זוגי  
ניתן לשלם ב 2- צקים שווים לפקודת "זיו תירות", הראשון ל- 13.5.12 , השני לתחילת יוני 2012

ולשלוח בדואר רגיל בלבד לת.ד. צוות 10151 ר"ג, מיקוד 52100
אירוח 2 לילות, 3 ימים על בסיס חצי פנסיון   5 המחיר כולל: 

אוטובוס צמוד ל-3 ימים   5  
מדריך מוסמך צמוד ל-3 ימים   5  

כניסות לאתרים  5  

טיול הגליל המערבי
יום ג' 19.6.12,  יציאה בשעה 07:30  מכפר המכביה

הפסקה לארוחת בוקר עצמית בדרך )ע"ח המטייל(   **
ביקור במפעל צעצועים הכישורית-מפעל לאוכלוסיה בעלת צרכים מיוחדים  **

שהם תושבי הכפר.  
תצפית ממרומי גוש תפן אל מרחבי הגליל התחתון וגוש שגב     **

סיור בכפר הבדואי הצפוני ביותר עראב אל ערמשה וסיפור האוכלוסיה המקומית.   **
ארוחת צהריים כשרה בקיבוץ בית העמק  **

נהריה- סיור תוך סיפורה של מושבת "יקים" בעיר הקטנה לחוף הים.  **
פארק הגליל בכרמיאל בו ניתן למצוא 30,000 צמחים שונים מפלים, בריכות ועוד.   **

מחיר למשתתף: לחבר צוות  ו/או בן/בת זוג 90 ₪ ליחיד,  לאורח 160 ₪.

טיול ירושלים
יום ב' 9.7.2012,  יצאה בשעה 07:30 מכפר המכביה

הפסקת ארוחת בוקר עצמית באחת הנקודות בדרך.  *
אנדרטת 11/09 - ביקור באתר הענק שהוקדש לזכר האירוע מגדלי התאומים בניו יורק.  *
מוזיאון רוקפלר - מוזיאון מיוחד במינו, ראשון בארץ לארכיאולוגיה, עם אוצרות נפלאים.  *
רחוב הנביאים  - סיור לאורך רחוב ששימש במחצית השנייה של המאה ה- 19, כרחוב  *

הקונסולים,   
ארוחת צהרים בשרית כשרה בהגשה לשולחנות במסעדת "המזלג".  *

המושבה הגרמנית - סיור רגלי לאורך המושבה השקטה, שהפכה מרכז בילוי שוקק חיים.  *
*  תצפית ירושלים - לסיום היום, נצפה אל עבר העיר היפה, ממרומי אחד ההרים הגבוהים.

 מחיר למשתתף:  לחבר צוות  ו/או בן/בת זוג 80 ₪ ליחיד,  לאורח 150 ₪.

נופש במלון הגושרים
תאריכי האירוח:  13-15.05.2012 )ימים ראשון-שלישי( יציאה בשעה 07:30 מכפר המכביה

יום ראשון:  
הפסקה לארוחת בוקר )ע"ח המטייל(   **

ביקור ב"בית בגליל" - מרכז רוחני-דתי נוצרי, הממוקם בהר האושר.   **
ביקור במושבה אלמגור - באנדרטה לחללי קרב תל מוטילה.   **

הפסקה לארוחת צהריים )ע"ח המטייל( בקניון חצור.   **
ביקור בירדה - חווה חקלאית מהתקופה העותומנית ומשלט חשוב במלחמת העצמאות.   **

בדרך נופית של מזרח החולה להגושרים.   **
הגעה למלון, קבלת חדרים והתארגנות   **

ארוחת ערב במלון   19:00
ערב בידור במלון   21:00

   פירוט האירועים


