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 לחברות ולחברי "צוות" בסניף רמת גן ולבני המשפחה שלום וברכה 

פעילויות לפנינו תקופה ארוכה של  .לקראת השנה החדשה, ברכותינו לחברות ולחברים ,החגים הסתיימו 
  .לכם מיועדתנשמח להשתתפותכם ולמעורבותכם, כי הפעילות .  ובידורייםואירועים מגוונים, חברתיים  

 

   2רמת גן קומה   5ההרצאות מתקיימות במבנה "פיסגה" רח' לנדאו  : הרצאות
 . (ללא תשלום לחברים)20:00התחלת ההרצאה בשעה  19:30התכנסות חברים בשעה 

 

 
 בתיאטרון ר"ג   21.11.16יום ב'  יוסף וכתונת הפסים המשגעת:  –מחזמר 

 .ההצגה והתחלת ברכות -20:30,  וכיבוד התכנסות -19:30
 .052-2785039 לבנה עם תיאום - להזמנה. לאורח ₪ 73" ,  צוות" לחבר ₪ 40:  מחיר

 !!! הבמה על וזמרים רקדנים שחקנים עשרות,  ומהנה מרגש מחזמר
 מזימות , חלומות, גמלים, פירמידות  .העתיקה הפרעונים בממלכת, יוסף של תלאותיו סיפור

 .התנכי הסיפור של כמיטב – ואהבות
 .האדם והשחקן ששינה את פני הקולנוע 29.11.16: יום ג' מרלון ברנדו –הרצאה 

 .וחד אמיתי - אחר משחק סוג הקולנוע מסך אל מהבמה הביא ברנדו
 י"ע שהופלו למגזרים פעילויות לקדם בכדי הקולנועית בדמותו והשתמש המצוין משחקו על מרובים בפרסים זכה ברנדו
 .מקרוב חייו סיפור את ונכיר הנהדרים סרטיו בקטעים נצפה בהרצאה. ב"בארה הלבן האדם

 הנהלת                    בבאר שבע גוריון-בן באוניברסיטת יתקיים 30.11.16יום ד' : קדש למבצע שנה 60 לציון אירוע
 הסניפים לרשות האוטובוסים יועמדו, נרשמים מספיק ויש במידה כ"כ הנרשמים לרשות אוטובוסים מעמידה דן מחוז

  
 תאריך ויום

 פירוט הפעילות שם הפעילות

 יוסף וכתונת הפסים המשגעת בתיאטרון ר"ג מחזמר ב'   21.11.16
 להב על מרלון ברנדוהרצאתה של כנרת זוהר  מרלון ברנדו  -הרצאה  ג'   29.11.16

 השחקן והאדם ששינה את תולדות הקולנוע
 למבצע שנה 60 לציון אירוע ד'   30.11.16

 קדש
-בן באוניברסיטת יתקיים קדש למבצע שנה 60 לציון אירוע
 .שבע-באר באוניברסיטת 30.11.16 רביעי ביום גוריון

  -הרצאה  ג'     6.12.16
 תעלומות ארכיאולוגיות

מסתורין על כדור   –הרצאתה של סימה שילה בנושא 
 הארץ

 תיאטרון הספריה –הצגה א'   11.12.16
 סינית אני מדברת אליך

דרמה מרגשת ומרתקת      בתיאטרון הספריה (חיבת ציון) 
 כולל קפה ומאפה

 רמת גן. 118 באשכול הפיס "אהל שם" רח' רוקח מסיבת חנוכה ג'   27.12.16
 ברכות, כיבוד עשיר ויורם טהר לבהדלקת נרות, 

 חד יומי טיול ב'      2.1.17
 חבל הבשור

 שילוב של פריחה חורפית והיסטוריה מהתקופה
 הכנענית ועד הבריטית במלחמת העולם הראשונה. 

 עיר –פריס  – הרצאה ג'     10.1.17
 האורות והשנסונים

 הרצאתו המרתקת של צביקה הרלב על העיר היפה בעולם.

נציג  חב' מדנס  – הרצאה ג'    24.1.17
 בנושא הביטוח

 ביטוח הבריאות ב"צוות" כולל שאלות ותשובות

להיות לקוחות  –הרצאה  ג'     7.2.17
 חכמים

 וכיצד חכמים לקוחות להיות אותנו ילמד רינדה טוביה ר"ד
 .שלנו הקניה כוח את להגדיל

 חייו ואומנותו משולב בקטעי סרטים נבחריםסיפור  צארלי צ'אפלין –הרצאה  ג'   28.2.17

 פירוט האירועים

       



 
 

 פירוט      .עלות ללא והכל בוקר ארוחת כולל שבע לבאר בדרך טיול יום חצי לקיום הבוקר של המוקדמות בשעות
 .6702485  טלפון הסניף למשרד לפנות ניתן להרשמה.  שבנספח בהזמנה התכנית

 מסתורין על פני כדור הארץ  6.12.16יום ג'   :תעלומות ארכיאולוגיות –הרצאה 
 שנים מיליוני בנות קרקעיות תת ערים לדוגמא, הנגלה על הנסתר בהם רב אשר העולם מרחבי אתרים מוצגים בהרצאה

 .אחרים מסקרנים ואתרים האתר של גילו לגבי המדהימה והתגלית באנגליה' סטונהנג האבנים מעגל  . בטורקיה במרכז

 בתיאטרון הספריה (רח' חיבת ציון)  11.12.16יום א'    סינית אני מדברת אליך: -הצגה 
 לחברים ולאורחים.₪  50 -התחלת ההצגה. מחיר – 20:30התכנסות, קפה ומאפה,  – 19:45

 .מרגשת עד דמעות ושזורה בצחוק ודמע, והתוצאה היא מעדן תיאטרליו הפקה מרתקת
 .052-2785039להזמנות  יש לפנות ללבנה טל: 

 חברים) 100 –(מוגבל ל  ר"ג. 118באשכול הפיס "אהל שם" רח' רוקח    27.12.2016יום ג'  -מסיבת חנוכה
 :הערב תכנית
, פשטידות ,סופגניות ,צרפתי קרפ עמדת ,קפה בר, ירקות פלטות, כריכים, פשטידות – עשיר וכיבוד התכנסות 18:45
 .ועוגות, כריכים מיני, ירקות פלטות
 .התוכנית והתחלת נרות הדלקת, ברכות 19:30

 .מלווים מניו יורק כולל רביעית החדשה בתכוניתו לב טהר יורם:  בתכנית
 .ח"ש 120 -לאורח, ליחיד ח"ש 60" צוות" לחבר מחיר

 שילוב של פריחה והיסטוריה  17.1.2017יום ג'   חבל הבשור: -טיול
 יציאה מהכניסה לכפר המכביה, 07:15

 ארוחת בוקר עצמאית בדרך (בית קמה) .  ארוחת צהריים בקבוץ גבולות,
 ₪.  190 -המחיר לאורח₪,   120 -המחיר למשתתף חבר צוות

 \.    מקומות הישיבה לפי סדר הרשום.077-5516672למוטי  -לפרטים והזמנות אשת טורס 

  עיר האורות והשאנסונים-יספר   10.1.2017' ג : יוםפריז –הרצאה 
הרצאתו של צביקה הר לב על העיר הרומנטית, המתויירת והנחשקת בעולם. העיר שמגוון האפשרויות בה הוא בלתי 

 מוגבל והמבקרים מסתחררים במערבולת של אמנות, תרבות, אופנה, קניות, היסטוריה ושלל מסעדות על.

 צוות ויענה לשאלות החברים.ביטוח  יבנושאירצא ברת מדנס נציג ח -24.1.2017: יום ג' בנושא ביטוח הרצאה

 מומחה בתחום – הרצאתו של ד"ר טוביה רינדה 7.2.17יום ג'  להיות לקוח חכם: –הרצאה 
 לו ולעזור  הלקוח את להחכים מטרתה .השונים בענפים  מכירה מערכות בהכשרת רב ניסיון על מבוססת ההרצאה

 .לסוגיהם מוכרנים המכירה של וטקטיקות טכניקות מול התמודדות יכולות ולבנות לזהות

 .  האיש והאגדה  28.2.17: יום ג' צ'ארלי צ'אפלין –הרצאה 
, הקולנוע בתולדות הגדולים היוצרים אחד של המדהים הרצאתו של רוני שרמן במאי, יזם ומרצה לקולנוע על סיפורו

 זינוק דרך, בלונדון יתומים מבית'. הקלעים מאחורי' וסיפורים חייו על תיעודיים קטעים, מסרטיו נבחרים בקטעים משולב
 .הנווד – אחת דמות עם, העולמי הקולנוע פסגת אל, באמריקה הקולנוע בתעשיית מטאורי

 

 בברכת חורף חמים ופעילות מהנה 

 גן רמת" צוות" ר"יו - יצחק אלצור

 הסניף הנהלת וחברי

  



 
 
 
 
 
 

  הנחיית ארגון "צוות" למשלוח החוזר התקופתי בדוא"ל
כדי לחסוך בעלויות היקרות של , בדואר אלקטרוני משלוח החוזר התקופתי לבתי החברים  ייעשהקבעה ש" צוות"הנהלת ארגון 

עם זאת יצוין כי . רגילל  ממשיך לקבל את החוזר בדואר "מי שאין לו דוא). בולי דואר, מעטפות, עלויות בית דפוס(משלוח דואר רגיל 
מוקדם ומהיר יותר ובתדירות רבה יותר מאשר  משלוח  מידע ניתן לשלוח אליהם: לבעלי דואר אלקטרוני שבסניף יתרון

ל "לכן אנו קוראים לכול מי שטרם העביר את כתובת הדוא. לנוחיות ולתועלת החברות והחברים והדבר כמובן, הדואר הרגיל
יצוין כי לאחרונה הצטרפו מאות חברים . tzevetrg@zahav.net.ilסניף רמת גן    ל של "ת הדואאל כתוב,  להעבירה  בהקדם

 . כאמור לתועלתם ולנוחיותם, ל והדבר"חדשים לרשימת בעלי כתובות דוא
ובין של בן משפחה או )  או אישית במקום העבודה(בין פרטית שלכם  ,ל רלוונטית "כל כתובת דואאתם נקראים להעביר אלינו  

 : כמו כן להזכירכם   . שיוכלו למסור לכם את המידע לנוחיותכם ולשימושכם באופן מידי , שכן קרוב
ת לעת   הנהלת הסניף מעדכנת מע. האתר מכיל מידע על הנעשה במחוזות ובסניפים - ”צוות“סניף רמת גן מצוי באתר האינטרנט של 

שמות חברי הנהלת , פרסומים הנוגעים לסניף, או  מתוכננות ,  כולל  פעילויות שבוצעו, את המידע המצוי בחלק הנוגע לסניף רמת גן
 . אתם נקראים להיכנס לאתר ולעקוב אחר העדכונים’. דרכי ההתקשרות עם הסניף וכד, הסניף ופעילים

 
 
 

לאגף החירום העירוני ברמת גן דרושים מתנדבים  לשעת חירום גברים ונשים לתפקידים  התנדבות למערכי החרום
 .דרך הסניף פנו להרשמה ומקצועיים בתחומים שונים,. פיקודיים, ניהוליים, ארגוניים

לעדכן על תחומי " צוות"אנו שבים וקוראים למתנדבים בעלי ותק חברי  עדכון על מתנדבים הזכאים לקבלת אות המתנדב  
בכל ארגון ובכל  מדובר בהתנדבות. שעומדים בקריטריונים תוענק תעודת מתאימה" צוות"למתנדבים חברי וחברות . התנדבותם

 .נושא
 .03-6723663לטלפקס  או  tzevetrg@zahav.net.il:  ל "לשלוח הודעה בדוא ניתןבכל נושאי התנדבות תנדבות בסניף ה
 
 
 
 

      הרב יצחק בן יוסף, ה יש לעדכן את מרכז הטיפול בפרט בסניף/אשפוז של חבר/במקרה מחלה - מחלה / אשפוז של חבר/ה
052-2337888. 

 .הודעות לעיתים קרובות" מושכים"אנו . נא להשאיר הודעה, 03-6702485טלפון הסניף   טלפון לבירורים והודעות 
. טל -חברתנו אילנה שורר , יכולים להיעזר במנהלת התעסוקה במחוזות דן ושרון, תעסוקה דורשי" צוות"ות /חברי סיוע בתעסוקה

6173536/7–03, 
 wcenter@tzevet.org.il: ל "דוא 03 – 6169568. פקס

 להלוואות בקשות
 :ניתן לקבל שתי הלוואות הדדיות

הקלדת הסיסמה האישית ומשלוח הבקשה.  http://hvr.co.il ע"י כניסה לאתר "חבר"   500,6 הלוואת "חבר" בסך .1
 .אשראי" "מוקד 5שלוחה , 03-7375555 במקרה של בעיה טכנית ניתן להתקשר לטלפון

 .03-6243250יש למלא טפסים מתאימים. פרטים במשרד המחוז , בטלפון ₪.  6,000 בסך הלוואת "צוות" .2
 03-6243250  פרטים בצוות מחוז דן טל.  -  הלוואות  בנקאיות

 
  : רשימת טלפונים

 tzevetrg@zahav.net.il  -,    דוא"ל 03-6723663  -,    פקס'  03-6702485  -טל. הסניף 

 .03-6173500  -צוות   ראשית ,   הנהלת03-6243250  -טל.  מחוז דן  

  

 טיפול בפרט

 התנדבות ומתנדבים              

 הפצת מידע בדואר אלקטרוני

mailto:tzevetrg@zahav.net.il
mailto:tzevetrg@zahav.net.il
http://hvr.co.il/


 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           וקרה חמה ושתייה ומתוקים מלוחים מאפים - 19:30

     הצגה ותחילת ברכות – 20:30 

 המשגעת הפסים וכתונת יוסף

 ומהנה מרגש מחזמר

 !!! הבמה על וזמרים רקדנים שחקנים עשרות

 .העתיקה הפרעונים בממלכת, יוסף של תלאותיו סיפור

   – ואהבות מזימות, חלומות, גמלים, פירמידות

  ומרגש ססגוני

 .ואחיו יוסף של המופלא סיפורם על מבוסס

פיצוץ של 
 מסיבת חנוכה
 באודיטוריום "אהל שם"

מזנון עשיר כולל בר קפה 
 ובר קרפ צרפתי

 תכנית מהאגדות

 מי שלא בא מפסיד

 

אין, אין כמו 
 הנגב בחורף
 פריחה משגעת

 נוף ללא סוף

 אוצר מסתורי

 3000היסטוריה בת 
 שנה

 וטעימות ממבחר 

 גבינות 

 לחבר צוות ₪ 120רק 


