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 משרד ומועדון לרווחת חברי "צוות"
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  לחברי "צוות" שלום,

 

 השבועי שלנו : תמצאו ב"ניוזלטר" מה

 

 א. הודעות.

 הרשמה בעיצומה ה -כנר על הגג" בתיאטרון רמת גן "  ב. הצגה

 ג. הרשמה לאירוע השנתי של הסניף באולם עינן.

 ד. קורסים חדשים לבחירתכם.

 . תכנית פעילות שבועית במועדון "צוות"ה. 

 ו. שעות פתיחה של המועדון לשרות החברים.

 ז. הודעה מטעם בית "יד לבנים" מודיעין.

 

 שעות פתיחת משרד הסניף לשרות החברים.

תשלום  השבוע לכל מטרה:  ד הסניף במועדון יהיה פתוחמשר

אירוע שנתי , קבלת טפסים   הצגה בר"ג, קורסים,  לחוגים,

בימים  שונים ,טיפול בהלוואות ועוד..)לכל נושא שתרצו(

 ובשעות: הר"מ:

 

 .12:00 - 09:00      : 2017 אוקטובר         15   –ראשון  יום

 סגור.     : 2017 אוקטובר         16        –שני  יום

 .20:00 - 19:00      : 2017  אוקטובר       17   –שלישי  יום

 20:30 - 19:30     : 2017 אוקטובר       18    –יום רביעי 

  21:00 - 20:00      : 2017 אוקטובר       19    -יום חמישי
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 הודעות

 וזלטר.א. תשומת לבכם לקורסים החדשים המפורטים בתחתית הני

מלא. אין עוד  - 2017אוקטובר  25טיול מועד ב' לירושלים שיתקיים ביום רביעי ,  ב.

 מקומות.

 

 הצגת תיאטרון בבית צבי ברמת גן.

 רמת גן. בתיאטרון להצגה נצא 19:00בשעה  31.10.17ביום שלישי, 

 "כנר על הגג"והפעם: 

 מחזמר המבוסס על ספרו של שלום עליכם.

 : שלדון הארניק.פזמונים: ג'רי בוק,  מוסיקה : ג'וסף שטיין,מאת

 : תומר יפרח. כוריאוגרפיה: עידו רוזנברג,  בימוי: דן אלמגור, תרגום

 רקדנים . -זמרים  -עשרות שחקנים 

טוביה, יהודי עני, אביהן של חמש בנות, מנסה לקיים את משפחתו על פי מצוות הדת 

 דלה.והמסורת בתוך סביבה נוצרית שהשפעתה הולכת וג

הוא מתקשה להתמודד עם רצונותיהן המנוגדים של בנותיו הבוגרות שבחירתן בחתנים 

אינה לשביעות רצונו. בנוסף לצרות מבית, נוחת על המשפחה צו הגירוש, הפוקד על 

 כל יהודי העיירה לעזוב את ביתם בו נולדו וחיו.

 רמת גן. 16אולם תיאטרון רמת גן, רח' חיבת ציון 

 התוכנית:

 יציאה באוטובוס מרחבת החניה של פארק המים ברעות. - 19:00

 כיבוד לפני כניסה לאולם. - 19:30

 תחילת ההצגה. - 20:30

 חזרה ברעות. -)הערכה(  23:00

 אפשר להגיע לאולם עצמאית למי שרוצה.

 כרטיסים מסובסדים לחברי הסניף/בני זוג בלבד :

 למשתתף.₪  70להסעה , סה"כ ₪  ₪20 + 50במחיר 

 . שמה והתשלום בעיצומה במועדון הסניףההר

ממתינים לכם במשרד כרטיסים עם מקומות הישיבה באולם לחברים שכבר נרשמו 

  המועדון.

 ניתן להירשם גם באמצעות האינטרנט וכרטיס אשראי. לביצוע הפעולה הקישו: 

events.org.il-https://kanar.tzevet/ 

 מספר המקומות מוגבל.

--------------------------------------------------------------------------------------- 
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 האירוע המרכזי השנתי של "צוות" 

 סניף מודיעין מכבים רעות.

באולם עינן  19:30בשעה  2017דצמבר  11האירוע יתקיים השנה ביום שני, 

 שבקניון עזריאלי במודיעין מכבים רעות.

 התוכנית:

 .כיבוד . כנריות מחוננותהתכנסות, מפגש רעים לצלילי  - 19:30

 כניסה לאולם, ישיבה עפ"י מקומות שמורים בכרטיסים. - 20:30

 ברכות מאורחים ומאישי ציבור.            

  "הלהקה חוזרת" - 21:00

 הרכב זמר מיוחד בשירי להקות צה"ל שאהבנו.            

 קפה ומאפה. -הפסקה  - 22:00

 ולהקתו.אריק סיני הופעת הזמר  - 22:20

 

למשתתף חבר "צוות"/בן/בת זוגו ניתן לרכוש במשרד ₪  125כרטיסים במחיר 

 .17.9.17מועדון הסניף החל מיום א' 

 ניתן להירשם לאירוע גם באמצעות אתר האינטרנט וכרטיסי אשראי.

 /events.org.il-https://event.tzevet הקישו:

 כרטיסי המקומות באולם מונפקים בימים אלה על ידי היכל התרבות ויינתנו לכם בהמשך.

 .נא הקדימו את רכישת הכרטיסים -מספר המקומות באולם מוגבל 

------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 אירועים וטיולים חדשים המתוכננים בסניף בקרוב:

 

 . ההרשמה הסתיימה. אין עוד מקומות25.10.2017 -טיול לירושלים 

 מה בעיצומה()ההרש 31.10.2017 -כנר על הגג  -הצגה בבית צבי ברמת גן 

 (17.10.17)ההרשמה תחל בתאריך  14.11.2017 -טיול לתל אביב 

בתוכנית: הזמר אריק סיני ,  -של הסניף באולם "עינן" בקניון עזריאלי מודיעין האירוע השנתי 

 11.12.2017 -עם שירי להקות צה"ל מכל הזמנים  צוות הלהקה חוזרת

 )ההרשמה בעיצומה במשרד ובאינטרנט(

 (15.11.17)ההרשמה תחל בתאריך  19.12.2017 ף לנגבטיול הסני

 

 אירועים המיועדים לנשים בלבד:

 23.10.201יום שני,  -עם סמדר איל  -, מניעת כאבים סודות העצם

 13.11.2017יום שני ,  -עם האמן רז קידר  -  סמינר גילוף קולינרי

 25.12.2017יום שני  -עם ד"ר לירון קפלאוי  -אסתטיקה של הפנים 
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 במשרד המועדון ובאתר האינטרנט. לערבי הנשים כבר מעתה ניתן להירשם

 להרשמה באמצעות האינטרנט וכרטיס אשראי הקליקו:

evet.org.il/?CategoryID=1213http://www.tz&dbsRW=1  בחרו את האירוע הרצוי לכן והכניסו

 "(0מס' ת.ז של חבר הסניף.)ללא "

 

 הרשמה לאירועי הסניף באמצעות האינטרנט בכרטיס אשראי 

השרות לחברים נכנסנו לתהליך פיילוט שמטרתו עדכנתי אתכם בעבר כי לצורך שיפור 

 לבחון מערכת להרשמה באינטרנט ובכרטיס אשראי לפעילות הסניף.

 תאפשר בעתיד לשלב את המערכת בכלל סניפי "צוות". בסניף שלנו הצלחת הפיילוט

ברבעון הקודם הפעלנו את המערכת להרשמה למספר אירועים והכפלנו את מספר 

 טרנט ובכרטיס אשראי ברבעון החדש.האירועים להרשמה באינ

 

כמובן שניתן למי שמעוניין בכך להירשם לכלל פעילות הסניף גם במשרד מועדון 

 הסניף בשיק או במזומן.

 

להלן האירועים להם ניתן להירשם באמצעות האינטרנט ובכרטיס אשראי. בחרו את 

 הפעילות/האירוע והקישו על הקישור:

 

 31.10.17ר"ג  הצגה "כנר על הגג" בתיאטרון

events.org.il-https://kanar.tzevet/ 

 

 סודות העצם -  23.10סגור לנשים בלבד  ערב

events.org.il-2.tzevet-https://woman 

 

 גילוף קולינרי - 13.11בלבד  סגור לנשים ערב

events.org.il-3.tzevet-https://woman 

 

 אסתטיקה של הפנים. - 25.12סגור לנשים בלבד  ערב 

events.org.il-4.tzevet-https://woman 

 

השנתי של הסניף באולם עינן בקניון עזריאלי  האירוע

  11.12.17 מודיעין

events.org.il-https://event.tzevet/ 

 

  14.11טיול "צוות" לתל אביב 

events.org.il-aviv.tzevet-https://tel 

  17.10.17ההרשמה לטיול זה תתאפשר החל מתאריך 

https://tzevet-reut.us3.list-manage.com/track/click?u=225928f01b24433af01539cea&id=c008870942&e=ae05c983b9
https://tzevet-reut.us3.list-manage.com/track/click?u=225928f01b24433af01539cea&id=0e1a448c98&e=ae05c983b9
https://tzevet-reut.us3.list-manage.com/track/click?u=225928f01b24433af01539cea&id=856f61a409&e=ae05c983b9
https://tzevet-reut.us3.list-manage.com/track/click?u=225928f01b24433af01539cea&id=856f61a409&e=ae05c983b9
https://tzevet-reut.us3.list-manage.com/track/click?u=225928f01b24433af01539cea&id=3060b1d5cc&e=ae05c983b9
https://tzevet-reut.us3.list-manage.com/track/click?u=225928f01b24433af01539cea&id=3060b1d5cc&e=ae05c983b9
https://tzevet-reut.us3.list-manage.com/track/click?u=225928f01b24433af01539cea&id=0d2e39511d&e=ae05c983b9
https://tzevet-reut.us3.list-manage.com/track/click?u=225928f01b24433af01539cea&id=0d2e39511d&e=ae05c983b9
https://tzevet-reut.us3.list-manage.com/track/click?u=225928f01b24433af01539cea&id=153b85cb19&e=ae05c983b9
https://tzevet-reut.us3.list-manage.com/track/click?u=225928f01b24433af01539cea&id=153b85cb19&e=ae05c983b9
https://tzevet-reut.us3.list-manage.com/track/click?u=225928f01b24433af01539cea&id=8cc44b443e&e=ae05c983b9
https://tzevet-reut.us3.list-manage.com/track/click?u=225928f01b24433af01539cea&id=8cc44b443e&e=ae05c983b9
https://tzevet-reut.us3.list-manage.com/track/click?u=225928f01b24433af01539cea&id=453267c53b&e=ae05c983b9
https://tzevet-reut.us3.list-manage.com/track/click?u=225928f01b24433af01539cea&id=3db3091fba&e=ae05c983b9
https://tzevet-reut.us3.list-manage.com/track/click?u=225928f01b24433af01539cea&id=3db3091fba&e=ae05c983b9


 

  19.12טיול "צוות" לנגב 

events.org.il-https://negev.tzevet 

  15.11.17ההרשמה לטיול זה תתאפשר החל מתאריך 

 

 ההרשמה באינטרנט קלה וחוסכת לכם זמן יקר.

 בהצלחה

  

 

 השבוע ,  במועדון הסניף  הפעילות תכנית

 2017 אוקטובר 19 - 15

 

 2017  אוקטובר 15 ראשון , יום

 09:00-12:00  שעה

הרשמה לחוגים/יום  המועדון פתוח למפגשי חברים לשיחות על כוס קפה ועוגיות,

 כיף/מפגשים ועוד.

 

 הכניסה חופשית ומיועדת לחברי "צוות" בלבד.

 

 18:00שעה 

 ערב לנשים.מפגש יוגה 

 עם המאמנת ציפי אלתרמן

 

 2017  אוקטובר 16 שני , יום

 )בדיוק( 07:00  שעה

 

 יציאה לטיול "צוות" בירושלים.

 המשתתפים מתבקשים להצטייד בתעודה מזהה.

כמו כן נבקשכם להצטייד בביגוד מכובד והמתאים לאתרי הביקור )משכן נשיאי 

 האוויר בירושלים ביום הטיול.ישראל, היכל ההנצחה הלאומי( למזג 

 

 

 

  2017  אוקטובר 17 יום שלישי ,
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 19:00שעה 

 

 מפגש קבוצת "תזונה נכונה" של "צוות"

 עם התזונאית שרון דוידוביץ.

 מפגשים( 12המפגש התשיעי )מתוך 

 משתתפים: חברי הקבוצה.

 

  2017  אוקטובר 18 יום רביעי ,

 08:30שעה 

 מפגש יוגה בוקר לנשים.

 עם המאמנת ציפי אלתרמן

 

 20:30שעה 

  

   קוריאה הצפונית

  

 מסע אל מעבר למסך הברזל האחרון

מסע אל מדינת המשטרה המסוגרת בעולם, קוריאה הצפונית. דני ינאי ביקר 

במדינה המסתורית ויספר על שראה, ובמיוחד על מה שלא ניתן לראות. מה לא 

ג'ונג און שנדע על שלטון האימים של משפחתו, על העם המדוכא רוצה קים 

בעולם? איך מצליחים אנשי צפון קוריאה לשרוד? מה מספרים אלו שהצליחו 

להימלט ממחנות הריכוז? ומה היה הדבר הקשה ביותר עבור ישראלי בצפון 

 ?קוריאה

 מרצה וצלם אתנוגראפי. –המרצה: דני ינאי 

 ₪. 20המחיר: 

 

  2017  אוקטובר 19 ,יום חמישי 

 17:00שעה 

 קורס חדש: "עידן הסלולר" למתחילים



 עם ליאורה מרום.

 המפגש הראשון.

 משתתפים רק החברים שנרשמו ושילמו עבור הקורס.

 

  20:00שעה 

 

 מפגש חוג התנ"ך של "צוות"

 בהדרכת עו"ד יהודה.

  

 השבועי לתנ"ך חוזר לפעילות לאחר פגרת החגים. חוג

 . הנושא הפעם: חזרה על המלכת דוד וכיבוש ירושלים

 והתבססות ממלכת דוד.

 לא להחמיץ.  מרתק,

 הכניסה חופשית ומיועדת לחברי "צוות" בלבד.

 

 הודעה מטעם בית "יד לבנים" מודיעין

  

שנים למלחמת יום הכיפורים 44ערב מורשת והנצחה לציון   

בקרבות הפריצה ברמת הגולןעל לחימת "כח עמוס"          

בשעה  2017לאוקטובר  19    יתקיים ביום חמישי כ״ט תשרי תשע״ח

מודיעין מכבים רעות. 13  ברחוב גינת האלהבבית יד לבנים  17:00  

     

  

 :שיח לוחמים בהשתתפות -במוקד האירוע 

 תא"ל במיל' עמוס כץ

   תא"ל במיל' אביגדור קהלני

  מפקדים ולוחמים מהעבר ומהווה

 מנחה: סא"ל במיל', גדעון מיטשניק

 ברכות, הקרנת סרט, קטעי שירה, שיח לוחמים: בתוכנית

 הציבור מוזמן -הכניסה חופשית  



 

 

 במועדון "צוות" לבחירתכם:  קורסים

 

 . קורס ציור אינטואיטיבי עם דורית ויניקוב

 מנחת קבוצות לציור אינטואיטיבי.דורית היא תרפיסטית, 

 מפגשים בהדרכת דורית ויניקוב. 10אנו מציעים לכם להשתתף בקורס ציור אינטואיטיבי בן 

 .10:00הקורס יתקיים בימי רביעי בבוקר החל משעה 

 משך המפגש: שעתיים מלאות.

 המחיר כולל חומרים וכלים הדרושים לקורס.₪.  570 -המחיר למשתתף/ת 

חברי "צוות"/בני זוג במשרד  8לפחות  מיד לאחר הרשמתם של הקורס ייפתח

 הסניף. ההרשמה בעיצומה.

 צ'קים יש לרשום לפקודת דורית ויניקוב.

 

 מהו ציור אינטואיטיבי?

  

 ציור אינטואיטיבי הוא ביטוי עצמי באמצעות ציור ולא רק...

 א בחוויה בלבד.הציור הוא "מהבטן" ואנחנו נמנעים מלעסוק בקריטריונים אמנותיים אל

יכללו הנחיות שונות ליצירה חופשית ומגוונת ובהמשך תתקיים שיחה  המפגשים שלנו

 במעגל בהתייחס לעבודות.

הקבוצה והתנאים מאפשרים שחרור, ספונטניות, המצאה והנאה, מקנים בטחון ואמון 

 בחברים ויכולת לשתף. התוצאות צבעוניות מרגשות ומרתקות

  

 ני לא "מלמדת לצייר"?אז מה אני עושה אם א

תפקידי הוא להעניק לכיתה כלים ומסגרת באמצעותם יוכלו להתבטא בחופשיות 

להשתחרר מהביקורת  -מכסימלית ללא ביקורת, לא מצד המורה, לא מצד החברים ובעיקר

 העצמית

  

המפגש מתחיל במעגל "בוקר טוב" קצר בו אפשר לגשש "מה נשמע" ולפעמים להתחבר 

 לנושא מסוים.

לרוב אתה מתחיל "לנוע" בתוך הציור בלי  -ציור חופשי  -עבודת היצירה -לב שניש

לדעת לאן וברגע מסוים משהו מתגלה, משחקים בצבע, )עם הנחיות( בפנדה, 

 גואש, אקריליק, עבודה בשכבות, קולאז'ים.

כל משתתף יכול לשתף  -דקות של מעגל שיתוף והקשבה 35לפחות  –ושלב שלישי 

 ומחשבות בעקבות העבודה.  שותבחוויות, תחו



   

 אין צורך בכישרון, אין צורך בידע מוקדם,

אתם מוזמנים לבוא, להתבטא הן בדרך יצירתית שהיא משחררת ומאפשרת והן בדרך 

  מילולית. 

  

  דורית ויניקוב, תרפיסטית, מנחת קבוצות לציור אינטואיטיבי.

 

 

 קורסי תפעול טלפונים חכמים.

 

לקורס הקיים בהדרכת ליאורה  קורס המשךבכוונתנו לקיים 

  מרום ולפתוח קורס חדש למתחילים.

שני הקורסים ייפתחו לאחר החגים בחודש אוקטובר אך 

 ההרשמה כבר החלה.

 

  קורס המשך "עידן הסלולר" ל"מתקדמים"

 .19:00 - 17:00הקורס יתקיים בימי שלישי בין השעות  

 לולר" תפעול טלפונים סלולריים:להלן רשימת נושאים לקורס המשך "עידן הס

 .איחוד ושליטה על מספר תיבות דוא"ל 

  איך, כמה ולמה? –פותחים חשבון אחסון ענן 

 .האפליקציות הכי שימושיות של גוגל 

 .האפליקציות שעושות את חיינו הרבה יותר נוחים 

  ולהיפך.העברת אנשי קשר בין איי פון לאנדרואיד 

 צילום ועריכה 

 פייסבוק, גוגל + ודומיהן. -רשתות חברתיות 

  הורדת סרטונים. -צוחקים ברשת 

  לסמארטפון + גיבוי נתונים. 10,000טיפול 

 .מוסיקה בהתאמה אישית להקשיב, להוריד וליצור רשימת השמעה  

 

 .מפגשים של שעתיים כל מפגש, עד 10 משתתפים 10  .שעות 20  -משך הקורס 

 .₪  360 – מחיר למשתתף 

  



 קורס חדש "עידן הסלולר" למתחילים

 .19:00 - 17:00הקורס יתקיים בערבי חמישי בין השעות 

 2017אוקטובר  19המפגש הראשון יתקיים השבוע ביום חמישי, 

 כללי 

הינם טכנולוגיית התקשורת בעלת קצב האימוץ הגבוה ביותר בהיסטוריה טלפונים סלולריים 

האנושית. כיום, למעלה משליש מתושבי כדור הארץ עושים שימוש במכשירים סלולריים 

ומגשרים במהירות על פערים של זמן ומרחב. טכנולוגיית תקשורת זו משפיעה על הפרט 

ת מהעולם הסלולרי ויבחן את השפעת והחברה בה היא פועלת. הקורס ידון בסוגיות נבחרו

 -ל  iphoneהטכנולוגיה הסלולרית על תקשורת, תרבות וחברה. כמו כן, נעמוד על ההבדלים בין 

Android.נלמד לתפעל את המכשירים שברשותנו ונכיר אפליקציות נבחרות , 

 :  תכני הקורס

  מהפכת המובייל. -מבוא 

  מה ביןIos  ל- Android? 

 .הופכים את הקרביים של המכשיר שלכם 

 .חנות גוגל וחנות אפל 

 )'מילוי טפסים באמצעות הטלפון הנייד ) הרשמה, הזמנות, תשלומים וכד 

 Waze .מבפנים החוצה 

  לסמארטפון + גיבוי נתונים. 10,000טיפול 

 אפליקציות מומלצות 

 10 -ב  את כל הנושאים לימוד הנושאים מותנה בהתקדמות הקבוצה )יתכן ולא נספיק ללמוד  * 

 מפגשים(.

 משתתפים. 10מפגשים של שעתיים כל מפגש, עד  10 שעות.  20  - משך הקורס

 ₪ . 360 – מחיר למשתתף

 משתתפים לפחות בכל קורס. 10מותנה בהרשמה ותשלום של  קיום שני הקורסים 

 הקורסים מיועדים לחברי "צוות"/בני זוג בלבד.

-052 לכם ניתן להתקשר אלי ישירות לניידלכל נושא החשוב 

8275864 

  

 

 יעקב )יענקל'ה( לבקוביץ

 יו"ר הסניף          
 "צוות" ארגון גמלאי צה"ל



 רעות שוהם ויישובי הסביבה –סניף מודיעין מכבים 

 08-9261373טלפקס מועדון 

 


