
רח‘ שילה 62, ת.ד. 4168, ראש העין 4806117, טלפון 03-9022114, פקס: 03-9387790
http://www.tzevet.co.il/?CategoryID=824&ArticleID=3535 :אתר הסניף  tzevet1@012.net.il דואר אלקטרוני: 

לחברינו בצוות שלום רב !!!
עדכונים כללים

היכונו! היכונו! למסיבה שנתית משותפת של חברי הסניף וחברי סניף צוות - פתח תקווה
שתתקיים ביום רביעי, נר שמיני של חנוכה - ג’ כסלו תשע”ד, 04.12.2013 שעה 19.00 באולמי אוורסט בראש העין.

פרטים בהמשך החוזר.

מפגשים חברתיים במועדון - לפניית חברים, נאותה הנהלת הסניף לקיים מפגשים חברתיים, שיחות רעים ומשחקים שונים 
)שחמט, שש בש, דמקה, רמי וכד’(, כולל תחרויות “על כוס קפה וכיבוד קל” 

חברים המעוניינים להשתתף מתבקשים להירשם באמצעות כתובת המייל של הסניף tzevet1@012.net.il או להתקשר עם 
מר משה צורי טל’ 054-4491551.

 
מועדון הסרט הטוב, עקב החלטה עירונית לקיים, “מועדון זמר לשירי ארץ ישראל” אחת לחודש, במוצ”ש הראשון של כל 

חודש אזרחי. הוחלט לשנות את מועד מועדון הסרט הטוב ולקיימו אחת לחודש במוצ”ש השני של כל חודש אזרחי. 

קורסים במחשוב וצילום סטילס - בכוונתנו לבדוק אפשרות קיום קורסים נוספים למחשבים )למתחילים ולמתקדמים( 
וקורס בסיס לצילום סטילס. 

הקורסים הינם בעלות הנמוכה מעלויות קורסים מקבילים, אך קיומם מותנה בכמות הנרשמים לכל קורס. המעוניינים להירשם 
או לקבל מידע מתבקשים להשאיר הודעה במועדון הסניף )במייל, בפקס או במשיבון( או לפנות למרכז תחום ההדרכה בסניף 

- מר ישראל סולומון טל’ 050-5330228

מאגר כתובות דואר אלקטרוני )E.Mail( - מידי מספר שבועות נשלח מהסניף מידעון אלקטרוני ובו מידע על פעילויות 
נוספות על פעילויות שפורטו בחוזר הפעילות וכן תזכורות לפעילויות קרובות. 

חברים שטרם העבירו את כתובת המייל שברשותם או שאינם מקבלים המידעון האלקטרוני, באופן שוטף, מתבקשים להעביר 
עם  “הקשר  נושא  על  לאחראי  או  זה,  חוזר  בכותרת  הסניף-כמפורט  של  המייל  לכתובת  שבשימושם,  המייל  כתובת  את 

.dani@razgour.com החברים” בסניף-דני רזגור
כפי שציינו בעבר, מאגר הכתובות שברשות הסניף לא יועבר לשום גורם מחוץ לארגון “צוות” וישמש לצרכי פעילויות “צוות” 

בלבד.
בעתיד הקרוב, יועברו חוזרי פעילות הדו חודשיים, לחברים המשתמשים בדואר אלקטרוני וכתובת המייל שלהם מצויה במאגר 

הסניף, רק באמצעות הדואר האלקטרוני.

ביטול השתתפות בטיולים - להזכירכם כי ביטול השתתפות בטיולים מעל 7 ימי עבודה לפני מועד הטיול, יוחזר הכסף 
ששולם בגין הטיול. ביטול השתתפות פחות מ-7 ימי עבודה לפני מועד הטיול, לא יוחזר הכסף ששולם. 

תנחומים
חברי הסניף משתתפים באבלם הכבד של 

משפחת אפעל במות חברנו יוסף בר יואל ז”ל 
מי ייתן ולא תדעו יותר צער ומכאוב

חוזר פעילות 5/2013 - אוקטובר, נובמבר, דצמבר ומחצית ינואר 2014













בתקופת אוקטובר 2013 עד מחצית ינואר 2014

פעילויות ואירועים בתקופת אוקטובר 2013 עד מחצית ינואר 2014

תוכן הפעילותהפעילותשעת התחלהתאריך

הצגה קוויאר ועדשים כולל כיבוד עשירהצגה במגדל צדק08.10.201319:30
לאזור רביבים, שיבטה וניצנהטיול10.10.201307:00
מועדון הסרט הטובסרט במוצ”ש12.10.201320:30
הקשר בין פוליטיקאי ופחית קולההרצאת אורח17.10.201319.30
אירן שאין אנו מכיריםהרצאת אורח31.10.201319.30
מועדון הסרט הטובסרט במוצ”ש09.11.201320:00
באתרי רמלה כולל השתתפות בטקס טיול10.11.201307:00
ירושלים מתקופת בית שני ועד ימינוטיול20.11.201307:00
אנרגיות חיוביות ועקרונות הרייקיהרצאת אורח21.11.201319:00
פעילות משותפת עם ילדים ונכדים.פעילות יצירה “ביחד”02.12.201316:00
משותפת עם סניף צוות פתח תקווהמסיבת חנוכה04.12.201318:30
מועדון הסרט הטוב סרט במוצ”ש14.12.201319:30
יחסים בין דוריים וכסףהרצאת אורח19.12.201319:30
לבקעת הירדן החקלאית והפורחתטיול25.12.201307:00
ערב זמר בהנחיית מר עוזי רוזנבלטערב מוזיקאלי02.01.201419:30
מועדון הסרט הטובסרט במוצ”ש11.01.201419:30
לרמת חובב ולמרחצאות נווה מדבר טיול13.01.201407:00

19:30, תתקיים  31.10.2013 שעה  כ”ז חשון תשע”ד  ביום חמישי  אירן“–  ידעתם על  “50 דברים שלא  בנושא  הרצאה 
הרצאתו של מר כאמיל פינחס. מר כאמיל עיתונאי, עורך ומוציא לאור של העיתון שהיאדי, היחידי בשפה הפרסית, היוצא 
לאור בארץ. חוקר נושאי אירן, זה למעלה מ- 30 שנה בתחומי פוליטיקה, תרבות, צבא והיסטוריה. ייסד ומשמש יו”ר עמותת 

אירן - ישראל לקידום יחסי ידידות ושלוב בין שני העמים.
מפגש רעים וכיבוד קל משעה 19:00. 

חברים ואורחים מוזמנים הכניסה חופשית.

סרט במוצ”ש – במוצ”ש ו’ כסלו תשע”ד 09.11.2013, שעה 20.00 יוקרן סרט במסגרת “מועדון הסרט הטוב”

חברים ואורחים מוזמנים הכניסה חופשית.






טיול – לאזור רמלה כולל השתתפות בטקס האזכרה השנתי לחללי האימפריה הבריטית - ביום ראשון ז’ כסלו תשע”ד 
10.11.2013, שעה 07:00, נצא לטיול בהדרכת מר ירון ויסבין, כולל ארוחת בוקר של כריכים ומים. מוקד הטיול, השתתפות 
בטקס האזכרה השנתי לחללי האימפריה הבריטית, הנערך מידי שנה במועד קבוע - ביום א’ בשבוע השני של חודש נובמבר 
)קיום האזכרה במועד זה, הינו אזכור למועד הפסקת האש במלחמת העולם הראשונה – 11.11.1918 שעה 11.11( האזכרה 
מתקיימת במקביל בכל בתי הקברות הצבאיים הבריטיים בעולם. בלונדון נערך הטקס בנוכחות מלכת בריטנה. בישראל 5 
בתי קברות בריטיים והטכס המרכזי מתקיים בבית הקברות ברמלה, בהשתתפות שגריר בריטניה, שגרירי מדינות שהיו חלק 
מהאימפריה הבריטית, נספחים צבאיים, אנשי דת )נוצרי, מוסלמי ורב צבאי(, משוחררי הצבא הבריטי, שחלקם מגיעים עם 

מדים וסמלי היחידות בהם שרתו.
לפני הטכס ולאחריו נסייר סיור רגלי, עם הקפצות באוטובוס, בין האתרים השונים של העיר )מוזיאון רמלה, הכנסיה היוונית 
ועוד(. כולל ארוחת  חמאם רדואן  גן הנשיא, השוק,  ובריכת הקשתות,  אורתודוקסית, המסגד הגדול, המגדל המרובע 

צהריים.
העלות למשתתף יחיד, חבר “צוות” ובן זוגו 135 ₪, לאורח על בסיס מקום פנוי 200 ₪ . המעוניינים להשתתף מתבקשים 
להירשם בסניף, או לשלוח בדואר צ’ק לפקודת “צוות ראש העין” לתאריך 03.11.13 בצרוף פרטים אישיים )מספר אישי, מספר 

טלפון נייד וכתובת אימייל(. 
יש להצטייד בכובע, נעלי הליכה נוחות ושתייה. חזרה משוערת 18:00.

טיול - ירושלים מאז בית שני ועד ימינו - ביום רביעי י”ז כסלו תשע”ד 20.11.2013 שעה 07:00, נצא לטיול בהדרכת גב’ 
ירדנה מנור. לאחר ארוחת בוקר )כריכים ומים(, נגיע לשמורת טבע אורבנית בתוך ירושלים, נמשיך לדגם של “הבית השני 
– עם שערי ניקנור”, של פרופ’ אבי יונה. נבקר במוזיאון ישראל בתערוכה “הורדוס מלך יהודה” )העתידה להיסגר לקראת 
סוף השנה(. לאחר ארוחת צהרים, נמשיך למוזיאון רוקפלר – המבנה המיוחד והאוצרות הארכיאולוגים שהוא מכיל, נעלה 
להר הצופים. נבקר בגן הבוטני הראשון בירושלים, בבית הנכות היהודי שהקים פרופ’ סוקניק ובאמפיתיאטרון הצופה לים 
 המלח. נסיים את ביקורנו בתחנת הרכבת העותומאנית משנת 1982, ששופצה זה לא מכבר, ובתצפית לעבר “הר הבית”.

העלות למשתתף יחיד, חבר “צוות” ובן זוגו 120 ₪, לאורח על בסיס מקום פנוי 190 ₪ המעוניינים להשתתף מתבקשים 
להירשם בסניף, או לשלוח בדואר צ’ק לפקודת “צוות ראש העין” לתאריך 13. 13.11 בצרוף פרטים אישיים )מספר אישי, 

מספר טלפון נייד, כתובת אימייל ומספרי הזהות של המשתתפים בטיול(.
יש להצטייד בכובע, נעלי הליכה נוחות ושתייה. חזרה משוערת 19:00.

הרצאת אורח בנושא “אנרגיות חיוביות ועקרונות הרייקי” – ביום חמישי י”ח כסלו תשע”ד )א’ חנוכה( 21.11.2013 שעה 
19.30, תתקיים הרצאתו של מר חנן עתיר, מרצה ומורה לרייקי. בהרצאתו יסביר לנו כיצד נוכל לחיות חיים טובים יותר בעזרת 
טכניקות הרייקי, לשיפור השינה, השקט הנפשי ואיכות החיים. במהלך ההרצאה יבצע הדגמות ותרגילים שונים להמחשה. 

מפגש רעים וכיבוד קל משעה 19.00.

חברים ואורחים מוזמנים - הכניסה חופשית. 

“ביחד” פעילות יצירה עם ילדים / נכדים – ביום שני כ”ט כסלו תשע”ד 02.12.2013 שעה 16.00, תתקיים בסניף פעילות 
משותפת וכייפית, של הורים עם ילדים, סבתות וסבים עם נכדים, בהדרכתם של חברותינו נילי להב ורותי רזגור. הפעילות 
מתאימה לילדים מגיל 4 ומעלה ואינה מחייבת ידע מוקדם. מאחר והפעילות מוגבלת ל- קבוצה שמספרה אינו עולה על 30 

ילד, השתתפות מחייבת רישום מוקדם.
המעוניינים להשתתף מתבקשים להירשם בסניף עד 25.11.2013, במייל )כמפורט בכותרת החוזר( השארת הודעה טלפונית 

במענה הקולי )03-9022114( או בפקס )03-9387790(. בעת הרישום נא לציין את שמות הילדים וגילם.










מסיבה שנתית משותפת של חברי הסניפים – “צוות -  ראש העין” ו”צוות - פתח תקווה” – תתקיים, ביום רביעי, נר 
שמיני של חנוכה - ג’ כסלו תשע”ד, 04.12.2013 שעה 18:30 ב”אולמי אוורסט” בראש העין.

בתוכנית: מפגש רעים ליד שולחנות בר, הדלקת נרות, ברכות, שירה, הופעת אמנים, מוזיקת רקע וריקודים. )פירוט התוכנית 
האמנותית תפורסם לאחר גיבושה הסופי(.

העלות: ליחיד חבר “צוות” ובני זוג 100 ₪; לאורח 200 ₪. המעוניינים להשתתף מתבקשים להירשם בסניף, או לשלוח בדואר 
צ’ק לפקודת “צוות ראש העין” לתאריך 23.11.2013 בצירוף פרטים אישיים )מספר אישי, מספר טלפון נייד, כתובת אימייל 

וליד מי הוא מבקש לשבת(. 

סרט במוצ”ש – במוצ”ש י”א טבת תשע”ד 14.12.2013, שעה 19:30 יוקרן סרט במסגרת “מועדון הסרט הטוב”

חברים ואורחים מוזמנים הכניסה חופשית.
הרצאת אורח – ביום חמישי ט”ז טבת תשע”ד 19.12.2013 שעה 19:30 תתקיים במועדון הסניף, הרצאתה של הגב’ תמי 
רז בנושא “יחסים בין דוריים וכסף”. גב’ רז עובדת סוציאלית ויועצת, מתמחה בהכנת לקריירה שנייה ולפרישה. בהרצאתה 

תפרט על מיצויי החיים בתקופת היותנו גמלאים וביחסים הבין דוריים בתקופה זו.
מפגש רעים וכיבוד קל משעה 19.00.

חברים ואורחים מוזמנים הכניסה חופשית.
טיול – לבקעת הירדן החקלאית - ביום רביעי כ”ב טבת תשע”ד 25.12.2013 שעה 07:00, נצא לטיול בהדרכת גב’ ירדנה 
מנור. לאחר ארוחת בוקר )כריכים ומים(, נגיע לאזור צבאי סגור בסמוך, למאגר “תרצה” בו נאגמים מי השיטפונות של נחל 
תירצה. נבקר ב- מו”פ תמרים ובתופעת “כף הרגל”. לאחר ארוחת צהריים, נערוך ביקור חקלאי בנתיב הגדוד, נצפה לעבר 

אבני הצור הגדולות שבאזור גלגל. בדרכנו חזרה נפקוד את אנדרטת הבקעה.
העלות למשתתף יחיד, חבר “צוות” ובן זוגו 110 ₪, לאורח על בסיס מקום פנוי 180 ₪ המעוניינים להשתתף מתבקשים 
להירשם בסניף, או לשלוח בדואר צ’ק לפקודת “צוות ראש העין” לתאריך 18.12.13 בצרוף פרטים אישיים )מספר אישי, 

מספר טלפון נייד וכתובת אימייל(.
יש להצטייד בכובע, נעלי הליכה נוחות ושתייה. חזרה משוערת 19:00.

ערב זמר מוזיקלי – ביום חמישי, א’ שבט תשע”ד 02.01.2014 שעה 19:30, יתקיים במועדון הסניף ערב מוזיקלי, בהנחיית 
האקורדיוניסט עוזי רוזנבלט. הערב יכלול מיטב שירי ארץ ישראל, בכל התקופות.

מפגש רעים וכיבוד קל משעה 19.00. 

חברים ואורחים מוזמנים הכניסה חופשית.
סרט במוצ”ש – במוצ”ש י’ שבט תשע”ד 11.01.2014, שעה 19:30 יוקרן סרט במסגרת “מועדון הסרט הטוב”

חברים ואורחים מוזמנים הכניסה חופשית.
טיול – לרמת חובב, ויום כייף במרחצאות נווה מדבר - ביום שני י”ב שבט תשע”ד 13.01.2014 שעה 07.00, נצא לטיול 
נאות  רמת חובב, נבקר במרכז המבקרים של  ירדנה מנור. לאחר ארוחת בוקר )כריכים ומים(, נגיע לאזור  בהדרכת גב’ 
חובב, נכיר פארק אקו תעשייתי יחודי לתעשייה בת קיימה ולצמיחה ירוקה הכוללת תחנת ניטור וטיפול בשפכים. נבקר באחד 
- טרמו  נקיים אתנחתה לטבילה בבריכות המים ה  נווה מדבר, שם  מרחצאות  המפעלים הקיימים באזור. נמשיך לעבר 

מינרלים ולארוחת צהריים. בדרכנו חזרה נבקר בגן הפסלים בקיבוץ חצרים.
העלות למשתתף יחיד, חבר “צוות” ובן זוגו 115 ₪, לאורח על בסיס מקום פנוי 200 ₪ המעוניינים להשתתף מתבקשים 
05.01.14 בצרוף פרטים אישיים )מספר אישי,  להירשם בסניף, או לשלוח בדואר צ’ק לפקודת “צוות ראש העין” לתאריך 

מספר טלפון נייד. כתובת אימייל ומספרי הזהות של המשתתפים בטיול(.
בברכת חברים יש להצטייד בכובע, שתייה, נעלי הליכה נוחות, בגד ים ומגבת. חזרה משוערת 19:00.           

עמיר פוריאן – יו“ר           
וחברי הנהלת הסניף           














