רח‘ שילה  ,62ת.ד ,4168 .ראש העין  ,4806101טלפון  ,03-9022114פקס03-9387790 :
דואר אלקטרוני rosh.h-snif@Tzevet.co.il :אתר הסניףhttp://www.tzevet.co.il/?CategoryID=824&ArticleID=3535 :

חוזר פעילות  - 3/2014יולי עד מחצית אוקטובר 2014

לחברינו בצוות שלום רב !!!

עדכונים כללים

אירוע הוקרה למתנדבים
אחת המטרות החשובות ש”צוות  -ארגון גמלאי צה”ל” חרט על דגלו היא ,עידוד ההתנדבות בקהילה ,כנאמר “איש את רעהו יעזרו ולאחיו
יאמר חזק” .הנהלת הסניף החליטה לערוך ,ברבעון האחרון של השנה ,אירוע חברתי למתנדבי הסניף ,אשר יוזמנו כאורחים מכובדים וללא
תשלום .כמחווה ,הוקרה והערכה לחברים המתנדבים ,המשקיעים מרצם ,זמנם וממונם למען החברה והקהילה .הכוונה לקיים אירוע מכובד
ועשיר ,כגון :יום טיול כולל ארוחת צהרים ,או מפגש חברתי עם אמנים ליד שולחנות ערוכים ,או הצגת תיאטרון וכיבוד עשיר ,או כל סוג אחר של
מפגש בו יטלו חלק המתנדבים ובני זוגם ,חברי הנהלת העיר ,הנהלת “צוות” ומחוז דן.
במגמה לאתר את החברים המתנדבים ולבדוק את העדפתם לאופי האירוע ,אנו מבקשים מהמתנדבים להגיע לסניף ,באחד מימי הקבלה (ימים
ראשון וחמישי בין השעות  ,)20.00 – 18.00לא יאוחר מ ,30.08.2014 -למלא טופס בו יצוין אופי ההתנדבות ,והעדפתו לאופי האירוע .על בסיס
הטפסים יוחלט על אופי האירוע ועלות הסבסוד לבני הזוג של המתנדבים.



מענקי חג ראש השנה תשע”ה
לקראת הימים הנוראים תשע”ה ,הבעל”ט ,תחלק “הנהלת צוות” מענקים לנזקקים .חברים המבקשים סיוע לחגים ,או היודעים על חברים נזקקים,
מתבקשים להתקשר ,לא יאוחר מיום ראשון י”ב אלול תשע”ד  ,07.09.2014לחבר הנהלת הסניף ,האחראי לנושאי הפרט ,מר משה צורי טלפון
.054-4491551
בעקבות הפניה ימולאו טפסים מתאימים ,יערך ביקור בית והנתונים יועברו להמשך טיפול והחלטה ל”צוות  -מחוז דן”.



פעילות בסניף בחודש החגים תשע”ה
במהלך החגים הבעל”ט יהיה מועדון הסניף סגור ,למעט יום ראשון של חול המועד סוכות ( ,)12.10.2014בו מועדון הסניף יהיה פתוח בין
השעות .20.00 – 18.00



נופשון
הנהלת הסניף מתכננת לקיים במחצית השנייה של חודש אוקטובר  ,2014נופשון במלון “קראון פלאזה” נצרת .פרטים מלאים בחלקו האחרון
של חוזר זה.



שינוי כתובת הדואר האלקטרוני של הסניף
בעקבות שילוב הסניף במערכת הדטה של מחשב “צוות” תהא כתובת הדואר האלקטרוני החדשה ,של הסניף (כמפורט בכותרת החוזר)rosh.h- ,
.snif@Tzevet.co.il



רישום לאירועים (טיולים ונופשון) המפורטים בחוזר זה ,יתחיל כדלהלן:
• לטיולים המתוכננים לחודשים יולי ואוגוסט  - 2014רישום חברי הסניף יתחיל ביום חמישי י”ב בתמוז תשע”ד  ,10.07.2014רישום חברי צוות
מסניפים אחרים ואורחים ,החל מיום חמישי ,כ”ו בתמוז תשע”ד .24.07.2014
• לטיולים המתוכננים לחודשים ספטמבר ואוקטובר  ,2014רישום חברי הסניף יתחיל ביום חמישי י”ט בתמוז תשע”ד  ,17.07.2014רישום חברי
צוות מסניפים אחרים ואורחים החל מיום חמישי ,ד’ באב תשע”ד .31.07.2014
• לנופשון המתוכנן לתאריכים  22 – 19אוקטובר  2014רישום חברי הסניף יתחיל ביום חמישי י”ו בתמוז תשע”ד  ,24.07.2014רישום חברי צוות
מסניפים אחרים ואורחים החל מיום חמישי ,י”א באב תשע”ד .07.08.2014



תנחומים
חברי הסניף משתתפים באבלם הכבד של
משפחת אלוביץ במות חברנו נחום ז”ל
ומשפחת רמתי במות חברנו סמי ז”ל
מי ייתן ולא תדעו יותר צער ומכאוב

פעילויות ואירועים בחודשים
יולי ,אוגוסט ,ספטמבר ומחצית חודש אוקטובר 2014

תוכן הפעילות
שעת התחלה הפעילות
תאריך
לירושלים.
טיול ערב
15.00
10.07.2014
התחממות גלובלית – סכנה מיידית
הרצאת אורח
19.30
17.07.2014
לשכונת שרונה המתחדשת
טיול ערב
16.00
27.07.2014
מפקד תחנת משטרת ראש העין
מפגש עם
19.30
31.07.2014
לבית שאן ועתיקותיה
טיול ערב
15.00
07.08.2014
תרבות הפנאי לגיל השלישי
הרצאת אורח
20.00
14.08.2014
בהנחיית עוזי רוזנבלט
ערב מוזיקאלי
19.30
19.08.2014
מפקד פיקוד צפון  -אלוף יאיר גולן
מפגש עם
19.30
28.08.2014
לאזור מעגן מיכאל וחמי געש
טיול ומחצית יום כיף
07.00
11.09.2014
הרמת כוס וברכות
קבלת השנה החדשה
19.30
18.09.2014
לקראת סוכות בעיר בני ברק
טיול ערב
16.00
06.10.2014
בנצרת
נופשון
07.00
19-22.10.2014
טיול ערב לירושלים שפורסם בחוזר פעילות  ,2/2014יערך ביום חמישי י”ב תמוז תשע”ד  ,10.07.2014שעה  .15.00בארגון
חב’ סנצ’ורי  21בהדרכת מר יעקב וידס ,תואם התוכנית המקורית .האוטובוס  -מלא .חזרה משוערת לראש העין בשעה
.01.00


הרצאה בנושא “ההתחממות הגלובלית – סכנה מיידית” תתקיים ביום חמישי י”ט תמוז תשע”ד  17.07.2014שעה ,19.30
על ידי גב’ סורל רייטר ,תושבת ראש העין .גב’ רייטר ,הוסמכה כמנהיגת אקלים במסגרת הארגון שייסד סגן נשיא ארה”ב
לשעבר מר אל–גור .פועלת בהתנדבות ,בתחומים סביבתיים קהילתיים להעלאת המודעות לנושא התחממות כדור הארץ.
מפגש רעים וכיבוד קל משעה 19.00

חברים ואורחים מוזמנים הכניסה חופשית.


טיול לשכונה הטמפלרית שרונה  -ביום ראשון כ”ט תמוז תשע”ד 27.07.2014 ,שעה  ,16.00נצא לטיול בארגון חב’ “מסיעי
כל גיל” בהדרכת גב’ ירדנה מנור ,לשכונה הטמפלרית החקלאית הראשונה בארץ  ,1871 -שרונה המתחדשת :מה היה ומה
יש היום? .נשמע סקירה מי הם הטמפלרים ,מהיכן הגיעו ומה הייתה תרומתם לא”י במאה ה .19 -נסייר בין  5הבתים שהוזזו
ויתרת הבתים ששוקמו .נשמע מה היה בשכונה ,לאחר שננטשה .ומה המשך תוכניות השיקום.
בתחילת הטיול יחולקו כריכים ושתיה .חזרה משוערת לראש העין בשעה .21.00
העלות למשתתף יחיד ,חבר “צוות” ובן זוגו  ,₪ 60לאורח על בסיס מקום פנוי  .₪ 110 -המעוניינים להשתתף מתבקשים
להירשם בסניף ,או לשלוח בדואר (תיבת דואר  4168ראש העין) ,צ’ק לפקודת “צוות ראש העין” לתאריך  ,20.07.14בצרוף
פרטים אישיים.
יש להצטייד בכובע ,נעלי הליכה נוחות ,ושתייה.

מפגש עם מפקד תחנת משטרת ראש העין – ביום חמישי ד’ באב תשע”ד  31.07.2014שעה  ,19.30נארח במועדון הסניף
את מפקד תחנת משטרת ראש העין סנ”צ משה (איקו) שחר שישוחח על פעילות המשטרה בראש העין והאזור עליו
חולשת התחנה בכל הנוגע לשלום הציבור ,רמת העבריינות ונושאים נוספים.
מפגש רעים וכיבוד קל משעה 19.00

חברים ואורחים מוזמנים הכניסה חופשית.


טיול ערב “לילות שאן”  -ביום חמישי י”א אב תשע”ד 07.08.2014 ,שעה  15.00נצא לטיול בארגון חב’ “אורטל מודיעין”
בהדרכת מר יונה בן ארי ,לאזור בית שאן .ניסע דרך חוף הכרמל ,דרך נופית “נחל אורן” נמשיך בנסיעה לגשרים התלויים מעל
נחל “קטיע” לאחר הליכה מהנה כאשר הכל מסביב ירוק ,נמשיך בנסיעה לבית שאן .לאחר ארוחת ערב ,נגיע לעתיקות בית
שאן ,נצפה בחיזיון אור קולי מרשים על תולדות העיר הקדומה בית שאן .ונבקר במספר נקודות מעניינות במתחם הארכאולוגי
והתיאטרון .חזרה משוערת לראש העין בשעה .23.45
העלות למשתתף יחיד ,חבר “צוות” ובן זוגו  ,₪ 120לאורח על בסיס מקום פנוי  .₪ 180המעוניינים להשתתף מתבקשים
להירשם בסניף ,או לשלוח בדואר (תיבת דואר  4168ראש העין) ,צ’ק לפקודת “צוות ראש העין” לתאריך  ,01.08.14בצרוף
פרטים אישיים.
יש להצטייד בכובע ,נעלי הליכה נוחות ,ושתייה מרובה.


הרצאה בנושא “תרבות הפנאי לגיל השלישי” ,תתקיים ,במועדון הסניף ,ביום חמישי י”ח אב תשע”ד  14.08.2014שעה
 ,19.30המרצה מר צביקה הר לב ,ידגיש בהרצאתו את חשיבות ניצול הזמן והפנאי של האוכלוסייה המבוגרת ,להעשרת
הנשמה.
מפגש רעים וכיבוד קל משעה 19.00

חברים ואורחים מוזמנים הכניסה חופשית.


ערב מוזיקאלי – ביום שלישי ,כ”ד אב תשע”ד  19.08.2014שעה  ,19.30יתקיים במועדון הסניף ערב מוזיקאלי מהנה וסוחף,
בהנחיית האקורדיוניסט עוזי רוזנבלט וזמרת .הערב יכלול מיטב שירי ארץ ישראל ,בכל התקופות וריקודים.
מפגש רעים וכיבוד קל משעה .19.00

חברים ואורחים מוזמנים הכניסה חופשית.


מפגש עם מפקד פיקוד צפון – ביום חמישי ב’ אלול תשע”ד  ,28.08.2014שעה  ,19.30נארח במועדון הסניף את מפקד
פיקוד צפון אלוף יאיר גולן ,שישוחח עם חברי הסניף.

חברים ואורחים מוזמנים הכניסה חופשית.


טיול לאזור מעגן מיכאל וג’סר א-זרקא ומחצית יום כיף במרחצאות חמי געש ,יערך ביום חמישי ט”ז אלול תשע”ד
 ,11.09.2014שעה  .07.00נצא לטיול בארגון חב’ “מסיעי כל גיל” ,בהדרכת גב’ ירדנה מנור .לאחר ארוחת בוקר (כריכים
ומים) ,נגיע למפעל המים העתיק ,הסכר וטחנות הקמח באזור קיבוץ מעגן מיכאל .נערוך סיור ממונע בישוב ג’סר א-זרקא
ונגיע לעיר העתיקה קרוקולופוליס .ארוחת צהרים באתר חמי געש .לאחריה נבלה מספר שעות של כייף במרחצאות הטרמו
מינראליות שבאתר.
העלות למשתתף יחיד ,חבר “צוות” ובן זוגו  ,₪ 140לאורח על בסיס מקום פנוי  .₪ 220המעוניינים להשתתף מתבקשים
להירשם בסניף ,או לשלוח בדואר (תיבת דואר  4168ראש העין) ,צ’ק לפקודת “צוות ראש העין” לתאריך  ,03.09.14בצרוף
פרטים אישיים.
יש להצטייד בכובע ,בגד ים ,מגבת ,כפכפים ,נעלי הליכה נוחות ,ושתייה.



קבלת השנה החדשה  -ביום חמישי כ”ג באלול תשע”ד 18.09.2014 ,בשעה  ,19.30נקבל פני השנה החדשה ,ברוב
עם והדר .בהשתתפות חברי הנהלת העיר ,הנהלת צוות והנהלת מחוז דן .הערב יכלול :קטעי מוזיקה ושירה מפי הצמד
“ארץ ושמים” ,ברכות והרמת כוס לשנה החדשה.
מפגש רעים וכיבוד קל משעה 19.00

חברים ואורחים מוזמנים הכניסה חופשית.


טיול ערב – “לקראת חג הסוכות ,בעיר בני ברק”  -ביום שני י”ב תשרי תשע”ה  06.10.2014שעה  ,16.00נצא לסיור בארגון
חב’ “אורטל מודיעין” בהדרכת מר איל חיניץ .בבני ברק ,המצויה בהכנות לקראת חג הסוכות ,ננשום אוירת עיר הממתינה
לבואו של משיח .נסייר ונשוטט רגלית ,נערוך מסדר זהוי כדי להבין מי לובש מה ומדוע? ליטאים ,חסידים ,תלמידי עולם
הישיבות ,צדיקים ושבאבניקים.
נבקר בשוק ארבעת המינים ובהיכלה של ישיבת פונוביץ’ .ננסה להבין מה עומד מאחורי הר הגעש הנקרא פונביץ’ .נסייר
ליד ביתו של הרב ש”ך ז”ל ,ליד המוסדות המקומיים ונשמע על המאבקים שבין הזרמים השונים ביהדות החרדית .נכיר מהיא
גמילות חסדים ,נלמד על דמויות מופת ואת ההבדל שבין הדר והדרה של נשים .נקיים מפגש עם שדכנית מקצועית ונשמע
מי מחפש מה וכיצד זה קורה?
לא נזניח את החוויה הקולינרית ונעצור במספר נקודות עצירה ,של טעימת “אוכל יהודי” בעמידה – בתשלום מזומן במקום
(כ ₪ 30 -לאדם)
בקיצור מסע לעיר זרה ,כל כך קרובה אך גם כל כך רחוקה.
חזרה משוערת לראש העין בשעה .21.00
העלות למשתתף יחיד ,חבר “צוות” ובן זוגו  ,₪ 60לאורח על בסיס מקום פנוי  .₪ 110המעוניינים להשתתף מתבקשים
להירשם בסניף ,או לשלוח בדואר (תיבת דואר  4168ראש העין) ,צ’ק לפקודת “צוות ראש העין” לתאריך  ,25.09.14בצרוף
פרטים אישיים.
יש לבוא לסיור בלבוש צנוע (גברים בכיסוי ראש ,נשים בחצאיות וחולצות עם שרוולים מעבר למרפק) ולהצטייד בכובע ,נעלי
הליכה נוחות ,ושתייה


נופשון בנצרת – בימים ראשון עד רביעי בין התאריכים כ”ה – כ”ח תשרי תשע”ה  22 – 19אוקטובר  2014נקיים נופשון במלון
קראון פלאזה נצרת ( 4ימים 3 ,לילות) ,על בסיס חצי פנסיון .הנופשון יכלול  3ימי טיולים מודרכים (פירוט הטיולים יועבר
לנרשמים סמוך למועד הנופשון) ,וערב חברתי סביב שולחנות ערוכים ,שיכלול סיפורים מן החיים ,קטעי הווי ושירה בציבור.
יציאה מהסניף ביום ראשון  19.10.14שעה  .07.00כריכים ושתיה יחולקו במהלך הנסיעה לנצרת.
העלות ליחיד ,חבר צוות ובני זוג  ,₪ 1,220 -לאורח על בסיס מקום פנוי ₪ 1,380 -
שישולמו ב 3 -צ’קים שווים לתאריכים  .20.12.14 ,20.11.14 ,20.10.14לפקודת שפר את אלי לוי בע”מ.
חברים המעוניינים להצטרף לנופשון מתבקשים להירשם במועדון הסניף ,או לשלוח בדואר צ’קים ,כמפורט לעייל ,בצרוף
פרטים אישיים (מספר אישי ,מספר טלפון נייד וכתובת אימייל) .יש להצטייד בכובע ,נעלי הליכה נוחות ושתייה.
מוזכר ,כי הקצאת מקומות הישיבה באוטובוס הינה לפי סדר ההרשמה לנופשון.

										

										
										

בברכת שנה טובה
עמיר פוריאן – יו“ר
וחברי הנהלת הסניף

