רח‘ שילה  ,72ת.ד ,4168 .ראש העין  ,48560טלפון  ,03-9022114פקס03-9387790 :
דואר אלקטרוניtzevet1@012.net.il :

חוזר מס‘  – 5/2012ספטמבר ,אוקטובר ומחצית נובמבר 2012

לחברינו בצוות שלום רב !!!
עדכונים כללים
פעילות חוגים בסניף

להזכירכם כי בסניף מתקיימים חוגים שבועיים ,להנאתכם ולניצול שעות הפנאי ,לבילוי חברתי ולכושר גופני
בהנחייתה של גב’ נינה אידן טל‘  054-4906332החוגים כגון :פילדנקרייז ,יוגה בישיבה וכן הקרנת סרטים
בימי שלישי בשבוע .לפרטים נוספים נא לפנות לגב’ נינה אידן.
חוג לתנ”ך ומחשבת ישראל  -החוג יחדש את פעילותו החל מתאריך  .1.9.12פרטים נוספים יש לפנות לישראל
סולומון טל‘ .050-5330228



קורסים במחשוב וצילום סטילס

בכוונתנו לקיים 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 ,או לפנות למרכז תחום ההדרכה
בהנהלת הסניף  -ישראל סולומון טל’ .03-9384860

מענקי חג – ראש השנה תשע”ג



לקראת ראש השנה הבעל”ט ,יחולקו מענקים לחברים נזקקים.
חברים הזקוקים לסיוע זה ,או היודעים על חברים נזקקים ,מתבקשים להתקשר עם חבר הנהלת הסניף מר משה
צורי טל’  ,054-4491551או להשאיר הודעה טלפונית בסניף ,עד תאריך .02.09.2012
בעקבות קבלת המידע כאמור תיערך פגישה עם הנזקק ,לצורך מילוי טפסים והעברתם להחלטת הנהלת המחוז.

פעילות הסניף בחודש החגים



ראש השנה ,יום הכיפורים וחג הסוכות יוחגו השנה במהלך המחצית השנייה של חודש ספטמבר ובשליש הראשון
של חודש אוקטובר ( ,)08.10.2012 – 16.09.2012בתקופה זו תהא הפעילות בסניף מועטה ותכלול הרצאת אורח
אחת בתאריך .20.09.2012
הימים בהם יהיה המועדון פתוח לקבלת קהל בתקופה זו ,יהיו מעטים ( ,)27.09.12 ,23.09.12 ,20.09.12בשאר
הימים יהיה מועדון הסניף סגור ולא תתקיימנה בו פעילויות ,כולל תורנויות .במקרים דחופים ניתן לפנות לאחד
מחברי הנהלת הסניף.

תזכורת



הנרשמים לטיולים ,מסיבות או נופשונים וכד’ ,הנאלצים לבטל את השתתפותם באירוע ,יש להודיע לאחראי על
האירוע ,לתורן או להשאיר הודעה בטלפון .
אם הביטול יהיה עד עשרה ( )10ימים לפני האירוע ,דמי ההשתתפות יוחזרו למבטל .אולם ,אם הביטול יהיה פחות
מעשרה ימים לפני קיום האירוע ,ולא מסיבות אשפוז ,חו”ש ,דמי ההשתתפות באירוע לא יוחזרו.

שינויים בשעות שידורי מגזין הטלוויזיה הקהילתית

החל מתאריך  20.082012שונו מועדי השידור של מגזין “ראש העין” שישודר ביום שני בשעה  19.00וביום רביעי
בשעה ( 10.00משודר ב HOT -וב ,YES -בערוץ .)98



מסיבה שנתית של הסניף

היכונו ,היכונו !!! המסיבה השנתית של הסניף תיערך ,אי“ה ,ביום חמישי ,נר
שישי של חנוכה –  13.12.2012בשעה  19.00באולמי אוורסט בראש העין.
המסיבה ,ליד שולחנות ערוכים ,עם מקומות ישיבה מסומנים ,בהשתתפות :חברי
הסניף ,חברי הנהלת העיר ,הנהלת “צוות” והנהלת “מחוז דן”.
בתוכנית :מפגש רעים ,ברחבת הבר עם מטעמים ,וכן ארוחת ערב עשירה ומגוונת,
הדלקת נרות ,ברכות ,שירה ,אמנים ,מוזיקה וריקודים .עד השעות הקטנות של
הלילה.
העלות :ליחיד חבר “צוות” ובני זוג  ;₪ 110לאורח  .₪ 220ההרשמה בסניף החל
מתאריך .10.9.12

חודשים ספטמבר ,אוקטובר ומחצית נובמבר 2012

להלן פעילויות ואירועים בחודשים ספטמבר ,אוקטובר ומחצית נובמבר 2012
תאריך

שעת התחלה

הפעילות

תוכן הפעילות

04.09.2012

19.30

הרצאת אורח

יחסי ישראל מצריים

11.09.2012

19.30

קבלת החג

נקבל החג בהרמת כוס ובברכות

20.09.2012

19.30

הרצאת אורח

התחדשות עירונית ,פינוי בינוי

10.10.2012

19.00

כנס מחוזי

באחריות הנהלת מחוז דן

14-17.10.2012

07.00

נופשון

נופש וטיולים ברמת הגולן

22.10.2012

14.00

מפגש אישי

עם מר חיימוביץ בנושא הגמלה

25.10.2012

19.30

הרצאת אורח

מקס בינט ז“ל  -פעילות במצריים

31.10.2012

07.00

טיול “עדות”

טיול להכרת השומרונים והקראים

08.11.2012

19.30

הרצאת אורח

האיזון האישי ודרכים להשגתו

15.11.2012

07.00

טיול

לחוף דור ,הבונים ועתלית

הרצאת אורח – ביום שלישי י”ז אלול תשע”ב  ,04.09.2012תתקיים הרצאתו של מר דוד זוהר– בנושא יחסי
ישראל מצרים .מר זוהר הוא שגריר בדימוס ,מזרחן ומרצה מומחה בתחום המזרח התיכון.
מפגש רעים וכיבוד קל משעה .19.00

חברים ואורחים מוזמנים ,הכניסה חופשית.


ערב מוזיקאלי וקבלת החג  -ביום שלישי כ”ד אלול תשע”ב 11.09.2012 ,שעה  ,19.30נקיים במועדון
הסניף ,ערב קבלת השנה החדשה וברכות לחברינו שזכו והגיעו לגבורות .הערב בהשתתפות אורחים מהנהלת
העירייה ,הנהלת צוות והנהלת מחוז דן.
נפתח את הערב בקטעים מוזיקאליים ,ברכות לשנה החדשה ולחברים שבשנת  ,2012חגגו  /יחגגו בהגיעם לגיל
גבורות [שמות החתנים ימסרו אישית להם עם הזמנתם לאירוע] ובהרמת כוסית לקראת השנה החדשה הבאה
עלינו לטובה .נסיים את הערב בשירה וריקודים.
מפגש רעים וכיבוד קל משעה .19.00

חברים ,בני משפחות “חתני הגבורות” ואורחים מוזמנים ,הכניסה חופשית.


הרצאת אורח – ביום חמישי ד’ תשרי תשע”ג  20.09.2012שעה  ,19.30תתקיים הרצאת המשך של עו”ד
שי לוזון – בנושאי נדל”ן .הפעם יעשיר אותנו עו”ד לוזון בנושאי התחדשות עירונית ,פינוי בינוי ,תמ”א  38וכד’,
עו”ד לוזון יענה לשאלות וייתן טיפים מקצועיים לכל דורש.
מפגש רעים וכיבוד קל משעה .19.00

חברים ואורחים מוזמנים ,הכניסה חופשית.


כנס מחוזי – ביום רביעי כ”ד תשרי תשע”ג  ,10.10.2012שעה  ,19.00יתקיים ב”משכן לאומנויות הבמה
בתל אביב” ,כנס מחוזי לחברי “מחוז דן” .בתוכנית :כיבוד ,ברכות ,טקס חלוקת תעודות למתנדבים מצטיינים של
המחוז ,דבר האישיות המרכזית והופעת אייל גולן .פירוט יתר כולל העלויות ישלח לחברים ע”י הנהלת מחוז דן.
הנהלת הסניף מתכננת לקיים הסעה לכנס בתשלום ,מותנה ברישום מספיק של חברים שיצדיק קיום ההסעה.



נופשון וטיולים קסומים ברמת הגולן – בימים ראשון עד רביעי ,בין התאריכים כ”ח תשרי א’ חשון
תשע”ג  14-17.10.2012נקיים נופשון בקיבוץ מרום גולן 4( ,ימים 3 ,לילות) על בסיס חצי פנסיון ועוד  2ארוחות
צהרים (בימים שני ורביעי) .הנופשון יכלול ארבעה ימי טיולים בהדרכת מר דרור אלוני ואוטובוס צמוד.
ביום א’  07:00נצא מהסניף לכוון כביש  ,6לאחר ארוחת בוקר של כריכים ומים נבקר בעמק יזרעאל ,הליכה
קלה (במשך כמחצית השעה) לאורך נהר הירדן .לאחר ארוחת צהרים עצמית ,נמשיך לעבר רמת הגולן ולקיבוץ
מרום גולן.
ביום ב’ לאחר ארוחת בוקר ,נטייל בצפון הגולן ,נשתדל לבקר בקברו של הנביא הדרוזי “עותמן חזורי“ ,באנדרטת
ההנצחה לסיירת אגוז ובמוצב תל פאחר .לאחר ארוחת צהרים קבוצתית ,נמשיך לפארק העורבים ,למוזיאון
פסלים סביבתיים “יחד בגולן“ ,בדרכנו חזרה למרום גולן ,נבקר באנדרטת “עוז  “77בעמק הבכא ונצפה מפסגתו
של הר הגעש “הר בנטל”.
ביום ג’ לאחר ארוחת בוקר ,ניסע לכוון דרום מזרח הגולן – לאזור “עין תאופיק” ,מפגש הגבולות ישראל,
ירדן ,סוריה .נמשיך למרכז הגולן בואנו אל העיר העתיקה “סוסיתא” .לאחר ארוחת צהריים עצמית ,נמשיך
ונצפה על “רכס בשנית” ,על הכפרים הצ’רקסיים (בכיוון סוריה] ,נמשיך לכוון “תל-עסנייה” ,לצפייה על עשרת
טורבינות הרוח וחזרה למלון .בתום ארוחת ערב נקיים מפגש חברתי ליד שולחנות ערוכים .החברים מתבקשים
להצטייד בהרבה מצב רוח ולהכין סיפורים אישיים ,בדיחות ועוד.
ביום ד’ לאחר ארוחת הבוקר ופינוי החדרים ,נצא לעין-סילוקה [מעינות עדן] ,נבקר בפארק עתיר בצמחיה
ובריכות המים ,נמשיך לעבר בבית הכנסת “אום-אל-קנטר” (פארק רחבעם זאבי ז”ל) ,ונחזור למלון לארוחת
הצהריים .לאחריה ,נסע לאלמגור ,נשמע את סיפורי הגבורה של התושבים ,נבקר באנדרטת “תל מטילה”
נקנח את הטיול בבית הבד של “סבא חביב” נטעם ממוצרי בית הבד ונכוון פנינו לעבר ראש העין ,עייפים אך
מרוצים .העלות – לחברי “צוות “ ובני הזוג ( ₪ 1200אלף ומאתיים) ליחיד בחדר זוגי .ליחיד בחדר זוגי ₪ 2000
(אלפיים)  .לאורח על בסיס מקום פנוי .₪ 1375
התשלום בשלושה צ’קים שווים לתאריכים  1.12.12 – 1.11.12 - 1.10.12ולפקודת “שפר את אלי לוי בע”מ”.
חברים המעוניינים להשתתף מתבקשים להירשם בסניף .יש להצטייד בנעלי הליכה ,לבוש חם (בערב קריר)
ב 2 -ארוחות צהרים עצמיות [יום ראשון ויום שלישי] ,ושתייה.

בירורים עם נציג מחלקת מופת וצוות  -ביום שני ,ו’ חשון תשע”ג  .22.10.2012שעה  ,14.00יבקר
בסניף מר הרמן חיימוביץ ,ויענה באופן אישי ,לחברים המבקשים לברר נושאים הקשורים לגמלה או לשנות
מוטבים “בהצהרה בדבר דמי ביטוח לגמלאי” .ע”מ למנוע התקהלות של ממתינים ,חברים המעוניינים להיפגש
עם מר הרמן ,מתבקשים להירשם מראש במועדון ,טלפונית או במייל ,לפי הכתובת  tzevet1@012.co.ilלמפגש
האישי יש להצטייד בתלושי שכר ותעודה מזהה.


הרצאת אורח – פעילותו של לוחם סתר מקס מאיר בינט ז”ל ,במצרים .ביום חמישי ט’ חשון תשע”ג
 25.10.2012שעה  ,19.30תרצה הגב’ מישל בינט (בתו של מקס בינט) ,על התקופה שבה פעל במצרים ,במסגרת
רשת הריגול שנרשמה לימים בהיסטוריה של ישראל כ “עסק הביש” .פעילותו וקשריו עם הצמרת המצרית.
בעת “נפילת” הרשת ,נחשף גם מקס בינט ,ניתפס ונכלא .לאחר  5חודשי חקירה ועינויים שלח יד בנפשו ,בתאריך
.21.12.1954
מפגש רעים וכיבוד קל משעה .19.00

חברים ואורחים מוזמנים ,הכניסה חופשית.


טיול להכרת עדת השומרונים ועדת הקראים – ביום רביעי ט”ו חשון תשע”ג  31.10.2012שעה
 07.00נצא ,לטיול לימודי .לאחר ארוחת בוקר על כריכים ומים ,נבקר בקהילת השומרונים .במרכז הרוחני בחולון,
נאזין ונצפה במצגת על חיי ומנהגי השומרונים ונבקר בכמה סוכות הממוקמות ,כמנהג השומרונים ,בתוך הדירות
ומקושטות בסגנון המיוחד להם נמשיך למרכז “מורשת יהדות לוב” באור יהודה ,לאחר ארוחת צהרים נמשיך
לכיוון רמלה ,נבקר במרכז המבקרים של קהילת עדת הקראים ,שם נשמע מי הם הקראים מה מוצאם,
מנהגיהם ועיקרי אמונתם .חזרה משוערת  .17.00העלות ליחיד חבר צוות ובני זוג  .₪ 100לאורח ,על בסיס מקום
פנוי.₪ 175 ,
המעוניינים להשתתף מתבקשים לפנות לסניף בימי קבלת קהל ,או לשלוח בדואר עם פרטים אישיים( ,מספר
אישי ,מספר טלפון נייד וכתובת אימייל) בצרוף צ’ק לפקודת “צוות ראש העין” לתאריך .23.10.12
.



הרצאת אורח – ביום חמישי כ”ג חשון תשע”ג  ,08.11.2012תתקיים הרצאתה של גב’ אילנה יחיאל – בנושא
איזונים .גב’ יחיאל הינה מטפלת הוליסטית בנושא האיזון האישי ודרכים להשגתו .לגב’ יחיאל הסמכה לטיפול
בשיטת “מח אחד” ו”מגע בריאות”.
מפגש רעים וכיבוד קל משעה .19.00

חברים ואורחים מוזמנים ,הכניסה חופשית.


טיול לחוף דור ,הבונים ועתלית  -ביום חמישי א’ כסלו תשע”ג  15.11.2012שעה  ,07:00נצא מהסניף
לטיול בהדרכת מר ירון ויסבין (שהדריך בטיול לגאורגיה וארמניה) לאחר ארוחת בוקר (כריכים ומים) ,נבקר
במוזיאון המזגגה בקיבוץ נחשולים ,נלמד את ההיסטוריה של האזור וארכיאולוגיה ימית ,נסייר לאורך החוף
להכיר את צמחיית החוף הפורחת בעונה זו .לאחר ארוחת צהריים ,נבקר במוזיאון מחנה הפליטים בעתלית.
העלות למשתתף יחיד ,חבר צוות ובן זוגו  ,₪ 120לאורח על בסיס מקום פנוי .₪ 195
המעוניינים להשתתף מתבקשים לפנות לסניף בימי קבלת קהל ,או לשלוח בדואר עם מספר אישי ,מספר טלפון
נייד וכתובת אימייל בצרוף צ’ק לפקודת “צוות ראש העין” לתאריך .07.11.12
יש להצטייד בכובע ,נעלי הליכה נוחות ושתייה.

בברכת שנה טובה
שנת בריאות ואושר לנו ולמשפחותינו
עמיר פוריאן – יו”ר
וחברי הנהלת הסניף

