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  לחברי "צוות" שלום,

  

 

 השבועי שלנו : תמצאו ב"ניוזלטר" מה

 א. הודעות.

 בתיאטרון ר"ג. שירי חוה אלברשטיין ב. הרשמה למופע

 ג. מידע על אירוע "חבר" כלכלי באולם "בלומון" בליגד סנטר.

 פעילות המועדון הממוקם ברעות. -ד. תכנית השבוע 

  ה. שעות פתיחה של המועדון לשרות החברים.

 

 שעות פתיחת משרד הסניף לשרות החברים.

תשלום  :השבוע לכל מטרה  משרד הסניף במועדון יהיה פתוח

קבלת טפסים שונים ,טיפול בהלוואות ועוד..)לכל   מופע ברמת גן,    קורסים,  לחוגים,

 בימים ובשעות: הר"מ: נושא שתרצו(

 

 .12:00 - 09:00       : 2017   יוני        18    –ראשון  יום

 . 12:00 - 09:00      : 2017    יוני        19         –שני  יום

 .20:30 - 17:00      : 2017    יוני        20    –שלישי  יום

 .20:30 - 19:00,  10:00 - 08:30     : 2017    יוני        21    –יום רביעי 

 21:00 - 20:00    : 2017    יוני        22     -יום חמישי

 

 הודעות

 ביום חמישי.מפגש חוג ברידג' א. השבוע לא יתקיים 

יקבלו את כרטיסי לכנס בבניני האומה ב. החברים שנרשמו 

הכניסה המסומנים בזמן הנסיעה באוטובוס לירושלים)יוצאים 

mailto:morag@netmedia.net.il
http://tzevet-reut.us3.list-manage1.com/track/click?u=225928f01b24433af01539cea&id=1e176891d4&e=ae05c983b9


(. חברים שלא מתוכננים לנסוע בהסעה מתבקשים 12:00-ב

על מנת לקבל  20.6להגיע למשרד מועדון הסניף החל מתאריך 

 את הכרטיסים.

 

 

 

 שער מועדון הסניף

השכנה למועדון הסניף לאור בעיית בטחון הילדים במועדונית 

שלנו הותקן במקום שער ברזל עם מקודד. כשהילדים 

 במועדונית, השער נעול.

חברים המגיעים למועדון בשעות הפתיחה והשער נמצא סגור 

מתבקשים להתקשר למתנדב התורן הנמצא במשרד 

 08-9261373  לטלפון

  

 

 

 

 שירי חוה אלברשטיין -מופע בתיאטרון ר"ג 

לאור הצלחת המופע בתיאטרון רמת גן, רכשנו עבורכם כרטיסים 

 16למופע נוסף ובאותה המתכונת באולם "אהוד מנור" , רח' חיבת ציון 

 בר"ג.

 מופע שירי חוה אלברשטיין יתקיים

 . 19:30בשעה  27.6.17ביום שלישי, 

ונבלה  18:15נצא בהסעה מרעות )למי שמעוניין ויירשם מראש( בשעה 

 "הערב הוא שירים".בוגרות "בית צבי" בתוכניתן  5קלי עם ערב מוסי

ש"ח עבור ההסעה(. המחיר כולל  20ש"ח )ועוד  50המחיר 

 ההרשמה ותשלום במשרד מועדון הסניף .כיבוד. 

 כרטיסים למכירה .  נותרומספר המקומות מוגבל. 

כל הפרטים בקובץ : נא הקליקו 

-b13b-429e-285c-https://gallery.mailchimp.com/225928f01b24433af01539cea/files/6dff6584
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52563a2b0607וה_אלברשטיין./הלילה_הוא_שירים_שירי_חpdf 

או: 

https://gallery.mailchimp.com/225928f01b24433af01539cea/files/875

-87b1-4ddc-8e21-0f668

9fe359156b83ילה_הוא_שירים_שירי_חוה_אלברשטיין./הלdoc 

 

אירוע לציון חמישים שנה למלחמת ששת 

 הימים. 

 הוקרה למפקדים וללוחמים.

,  2017יוני  22האירוע יתקיים בבניני האומה בירושלים בתאריך 

 .17:00 - 13:00 בין השעות

 בתכנית האומנותית : יהורם גאון.

החניה של פארק המים ברעות ההסעה לכנס תצא מרחבת 

 בדיוק. 12:00בשעה 

 

 אין עוד מקומות. -ההרשמה לכנס הסתיימה 

לפרטים נוספים על הכנס הקליקו על 

 tzevet.co.il/?CategoryID=1008http://www.&ArticleID=8968  :הקישור

-8acb-4d5a-aef2-https://gallery.mailchimp.com/225928f01b24433af01539cea/files/ceb43c73

277b086bb4b9_שנה_למלחמת_שש_הימים_50/הזמנה_לאירוע_copy.01.pdf 
 

 אירוע "חבר" כלכלי באולם "בלומון" בליגד סנטר במודיעין.

  הודעה מטעם "חבר":

 בלעדי לגמלאים -כנס "זמן פיננסים" 

 ל ההטבות והזכויות הפיננסיות שלך ב"חבר"כ

 26.06.2017מודיעין 

"חבר" מתכבדים להזמינך לכנס בו תוכל לשמוע על כל ההטבות הפיננסיות המגיעות לך 

 גם לאחר הפרישה!
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 תכנית הכנס:

 התכנסות וכיבוד ערב קל.

 חבר"."פיננסים, הדברים החשובים באמת": יפעת מזרחי, סמנכ"ל פיננסים ושוק ההון ב"

 "הפסקה מתוקה + היכרות עם השותפים הפיננסים של "חבר"

ומגישת  2"המירוץ לדירה": קרן מרציאנו, כתבת בכירה לענייני כלכלה בחדשות ערוץ 

 תכנית הכלכלה "תוכנית חיסכון"

 18:30שעה:  26/06/2017תאריך הארוע :

 יגד.אולם "בלו מון", מודיעין מרכז ל - 30יום: שני , מיקום: המעיין 

 קהל היעד: גמלאים.

 ₪. 15המחיר : 

 מכירת כרטיסים באתר "חבר" באינטרנט.

 או עד גמר המלאי. 25/06/2017סיום מכירה:

 שעות ביממה, באמצעות עמדת כירטוס מהיר. 24ניתן לקבל את הכרטיסים 

 מומלץ.

 לפרטים נוספים הקליקו על הקישור:

-44f4-https://gallery.mailchimp.com/225928f01b24433af01539cea/images/d6b3fe8d

9b44bef849c1.jpg-be4e-4ee2 

 

 

 בשבוע הקרוב, במועדון הסניף  הפעילות תכנית

 2017יוני  22 - 18 

 

 2017  יוני 18 ראשון , יום

 09:00שעה 

 פרלמנט חברי "צוות" בהדרכת חברנו יוסי נוי. 

הנושא הפעם: "מדיניות הבנקים בפשיטות רגל של חברות 

 וביצוע "תספורות" לחייבים"

 יוצגו מקרים רלוונטיים.

 יוצג ההבדל בין חוב של טייקון לבין חוב של אדם פרטי.

 לה מדוע האצבע קלה לחתימה על מחיקת חובות.ננסה לענות על השא

  תתקיים שיחה חופשית בנושא וחוות דעת המשתתפים.

 .החברים מוזמנים
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הרשמה  בנוסף: המועדון פתוח למפגשי חברים לשיחות על כוס קפה ועוגיות,

 לחוגים/טיולים/מפגשים ועוד.

 הכניסה חופשית ומיועדת לחברי "צוות" בלבד.

 

 18:00שעה 

 ערב לנשים  חוג יוגהמפגש 

 בהדרכת ציפי אלתרמן.

 

 

 

 2017  יוני 19 יום שני ,

  10:00שעה 

 

 הרצאת בוקר לחברי "צוות".

 

 "האינטרנט של הדברים"

   המרצה: מר מנחם זמיר.

מכלי הבית והציוד החשמלי בו ועד החל  ההרצאה תתאר איך כל דבר מחובר לאינטרנט, 

 מערכות בקרה של הבית ומפעלים שונים. זהו שלב הכרחי במעבר אל העיר הנבונה.

 

מנחם זמיר הוא בעל ניסיון של מעל ארבעים שנה בפיתוח, הקמה, תחזוקה המרצה 

  והדרכה של מערכות תוכנה מחשבים ותקשורת.

מנחם היה מדריך אלקטרוניקה ומחשבים בבית הספר הטכני של חיל האוויר, ביצע 

תפקידים טכניים וניהוליים באלביט מחשבים, ניהל בית תוכנה והיה מנכל כור תקשורת 

והתראה, ב"לידקום" ניהל את כל נושא הטכנולוגיות של פרויקטים בתחום מוקדי שירות, 

כנה, אבטחת מידע וסייבר, מערכות אבטחה ועוד. כיום מרכזיות. תקשורת נתונים, יישומי תו

 מנחם יועץ בכיר ב"טלרון טלקומוניקציה".

 בהרצאה ללא תשלום והיא מיועדת לחברי "צוות" בלבד.  ההשתתפות

 

 

 2017  יוני 20 יום שלישי ,



  17:00שעה 

 

 מפגש קורס תפעול טלפונים חכמים

 בהדרכת ליאורה מרום.

 

  19:00שעה 

 מפגש קורס ערבית למתקדמים

 עם עידית הראל.

 

 

  2017  יוני 21 יום רביעי ,

 08:30שעה 

 מפגש חוג יוגה בוקר לנשים

  בהדרכת ציפי אלתרמן.

  

 

 

  2017  יוני 22 יום חמישי ,

 )בדיוק( 12:00שעה  

 יציאה באוטובוס מרחבת החניה של פארק המים ברעות 

 שנה למלחמת ששת הימים בבניני האומה 50כנס לציון 

 19:00חזרה משוערת לרעות : 

 

 20:30שעה 

 מפגש חוג תנ"ך שבועי

 חוג התנ"ך של מועדון "צוות" בהדרכת עו"ד יהודה תורג'מן.

 סיפורי התנ"ך בקורטוב אקטואליה.

והפעם: המשך סיפור כיבוש ירושלים ע"י דוד המלך והעלאת 

 ארון הברית לירושלים.

 הכניסה חופשית לחברי "צוות".

 בואו ותיהנו.

  



 052-8275864לכל נושא החשוב לכם ניתן להתקשר אלי 

  

 

 יעקב )יענקל'ה( לבקוביץ

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

 רעות שוהם ויישובי הסביבה –סניף מודיעין מכבים 

 08-9261373טלפקס מועדון 

 


