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  - 1/2015ינואר ,פברואר ,מרס ומחצית אפריל 2015

לחברינו בצוות סניף ראש העין שלום רב ! !

עדכונים כללים

מסירת מידע חיוני  -אנו חוזרים ומבקשים לעדכן את משרד הסניף טלפונית (כולל השארת מידע במשיבון) ,על כל מקרה של:
• מחלה  /אשפוז של חבר הסניף.
• במקרה של פטירת חבר “צוות” יש ליידע בנוסף ובהקדם גם את מזכירות צוות מחוז דן ,טל’ .03-6173522 ;03-6243250



מענקי חג פסח תשע”ה  -לקראת חג פסח תשע”ה ,הבעל”ט ,יחולקו מענקים לנזקקים .חברים הנזקקים לסיוע או היודע לכם על חברים נזקקים
אחרים ,מתבקשים להתקשר ,לא יאוחר מיום ראשון  ,29.3.15לחבר הנהלת הסניף ,האחראי לנושאי הפרט ,מר משה צורי טלפון .054-4491551
בעקבות הפנייה ימולאו טפסים מתאימים ,ייערך ביקור בית והנתונים יועברו להמשך טיפול והחלטה ל “צוות  -מחוז דן”



סבסוד לחברי “צוות “באירועי הסניף – להזכירכם כי צוות מסבסד את החברים באירועים חברתיים ,כגון טיולים ,מסיבות ,נופשונים וכו’ .
להבהרת יתר להלן הזכאים לסבסוד:
• גמלאי צה”ל הרשומים בצוות ,וכן בנות/בני זוג הבאים איתם לאירוע.
• אלמנה או אלמן הגמלאי הרשומים בצוות ,וכן בנות/בני זוג הבאים איתם לאירוע.
• בני/בנות זוג של חבר צוות המביאים איתם אורח שאינו חבר צוות ,האורח אינו זכאי לסבסוד.



משלוח חוזרים ב-דוא”ל – החל מתאריך זה ,החוזרים יועברו לחברים ב-דואר אלקטרוני ,חברים שאין ברשותם דוא”ל ימשיכו לקבל את החוזרים
באמצעות דואר ישראל ,עם זאת יצוין כי לבעלי דואר אלקטרוני שבסניף יתרון נוסף .ניתן לשלוח אליהם מידע מוקדם ומהיר יותר מאשר
משלוח הדואר הרגיל ,כמובן כי זו לתועלת החברים.
לאור האמור הננו מבקשים מחברים שברשותם דואר אלקטרוני אנא להעביר את כתובתם לחבר צבי שרון בכתובת
.rosh.h-snif@Tzevet.co.il



הסעה מרוכזת להצגה – חברים אשר רכשו כרטיסים להצגה “הפושעים החדשים“ ומעוניינים להצטרף להסעה מרוכזת [בתשלום] מתבקשים
להירשם בסניף או אצל צורי משה בטלפון.054-4491551-


פינת ההתנדבות  -ארגון צוות רואה חשיבות רבה בהתנדבות החברים לטובת הקהילה .חברים מהסניף שלנו מתנדבים זה שנים בתחומים רבים
ובמסגרות שונות .הנהלת הסניף בגיבוי הנהלת צוות ,מצאה לנכון לציין את החברים הללו ובתאריך  29באוקטובר ערכנו לכבודם מסיבת הוקרה
בהשתתפות ראש העירייה מר שלום בן משה ,יו”ר צוות מחוז דן מר יהודה פרץ ומנכ”ל צוות מר דן נדיב.
חברי הסניף מתנדבים ב :-משמר אזרחי ,הטלוויזיה הקהילתית ,מל”ח ,פס”ח ,איכות הסביבה ,האגודה למלחמה בסרטן ,ספרית ביה”ס נווה דליה,
עמותת אנוש ,האגודה למען החייל ,ויצו ,ליונס ,פורום נשים ,מנהלות השכונות ,ועדת השמות העירונית ,ועדת ביטחון ,מורשת יהדות תימן ועוד.
וכמובן הנהלת סניף צוות בעיר.
אנחנו פונים לחברים אשר מוכנים לפעולות התנדבות למספר שעות בשבוע ,להירשם בסניף“ .עירנו משוועת למתנדבים חברי צוות“.
נכון להיום:
• בית הספר התיכון בגין מבקש מהנדסי מכונות או מהנדסי אלקטרוניקה שילוו את התלמידים בפרויקט רובוטיקה ,מסגרת ההתנדבות שעתיים
בשבוע בשעת הלימודים – חברים המוכנים להתנדב מתבקשים להודיע לסניף או להתקשר ל-טוביה ברט ,טל’ .054-6448376
• מרכז צ.ב.ע[ .צעירים בונים עתיד] מרכז העשרה לילדים שמהווה עבורם הזדמנות ליצירת קשר ולהעצמה הדדית של ילדים ומבוגרים.
ההתנדבות מלווה בהכשרה קבוצתית ואישית.
כיום אני זקוקים למתנדבים לעבודה עם ילדים לכיתות ה’ ו’ בנים ובנות בימי חמישי בשעות 17.00-19.30 :בבית ספר אוהל שלום
חברים המוכנים להתנדב מתבקשים להודיע לסניף–או להשאיר הודעה במשיבון של הסניף.

פעילויות ואירועים בחודשים
ינואר ,פברואר ,מרס ומחצית אפריל 2015

תאריך
15.01.15
27.01.15
29.01.15
03.02.15
12.02.15
16.02.16
19.02.15
26.02.15
12.03.15
19.03.15
25.03.15
26.03.15
29.03.15
14.04.15

שעת
התחלה הפעילות
 19.30הרצאה
 07.00טיול
 19.30הרצאה
 19.30ערב מוסיקלי בסניף
 19.30הרצאה
 10.00תרגיל עורף למוסדות חינוך
 07.00טיול
 19.30הרצאה
 19.30הרצאה
 07.00טיול
 16.00פעילות יצירתית ילדים ונכדים
 19.30הרצאה
 19.00ערב מוסיקלי בסניף
 07.00טיול

תוכן הפעילות
מפקד תחנת משטרת ישראל  -פעילות המשטרה בעיר
ביקור בכנסת ישראל ובמוזיאון בנק ישראל
תרבות הפנאי לגיל השלישי וחשיבות ניצול הזמן
לכבוד חברי סניף לוחמי תש”ח
כוח תאוריות והשמות והשפעתן על אישיותו של האדם
השתתפות של המתנדבים בעיר
טיול לעין-גדי
בנושא רפואה משלימה בעידן המודרני
ביטוח סעודי ופתרונות מתקדמים לבני גיל השלישי
נחלי גליל העליון ומפגשי הנחלים ,חצבני ,בניאס ודן
לקראת חג פסח  -הפעילות בסניף
מה זה ראומטולוגיה?  -מרצה פרופ’ “מירה לידר“
הרמת כוסית לקראת חג הפסח
אל מוצא ועמק הארזים


תאריכי הרשמה לטיולים  -ל-טיולים לירושלים [ ]27.01.15ו-עין גדי [ .]19.02.15החל מתאריך  .07.01.15ו -לטיולים לנחלי
גליל עליון [ .]19.03.15ו-עמק הארזים [ .]14.04.15החל מתאריך. 28.01.15



הרצאה פעילות המשטרה בעיר – ביום חמישי כד’ טבת תשע”ה  .15.01.15שעה  19.30תתקיים בסניף הרצאתו של סנ”צ
משה שחר ,מפקד תחנת משטרת ישראל בראש העין בנושא פעילות המשטרה בעיר והאזור בכל הקשור לאוכלוסייה וכן
שאלות ותשובות.
מפגש רעים וכיבוד קל החל משעה 19.00

חברים ואורחים מוזמנים.


טיול לירושלים  -ביום שלישי ז’ שבט תשע”ה .27.1.15יוצאים לטיול לכוון ירושלים באמצעות
“עמותה לקידום אזרחים ותיקים“ ,לאחר הפסקה לארוחת בוקר במסעדת “אלונים“ נבקר בכנסת ישראל בסיור מודרך
ונטייל באולם שגאל ,מליאת הכנסת וחדרי ועדות הכנסת  .נמשיך לביקור במוזיאון “בנק ישראל“ במרכז המבקרים של הבנק.
ארוחת הצהריים תערך במסעדת “קריית מוריה” ,נמשיך ונעלה לתצפית על העיר העתיקה מתצפית “ארמון הנציב“.
עלות – לחברי “צוות“ ובן הזוג  ₪ 70למשתתף ולאורחים על בסיס מקום פנוי  ₪ 130ליחיד .המעוניינים להשתתף מתבקשים
להגיע לסניף ולהירשם .בעת ההרשמה יש לרשום הצ’ק לפקודת צוות סניף ראש העין לתאריך  ,24.01.15ולמסור את מספר
תעודת הזיהוי ומספר טלפון [לצורך בדיקה ביטחונית בכניסה לכנסת ישראל].

הרצאת אורח  -ביום חמישי ט’ שבט תשע”ה  .29.1.15שעה  19:30תתקיים בסניף הרצאתו של מר צביקה בר לב ,בנושא
תרבות הפנאי לגיל השלישי ,מר בר לב משמש כאחראי לקשרי חוץ של עמותת מדריכי חו”ל ,והוא ידגיש על חשיבות ניצול
הזמן הפנוי בגיל השלישי.
מפגש רעים וכיבוד קל החל משעה .1900

חברים ואורחים מוזמנים.


ערב מוזיקלי – ביום רביעי טו’ שבט תשע”ה  4.2.15שעה  ,19:30יתקיים במועדון הסניף ערב מוזיקלי מהנה וסוחף ,בהנחיית
הזמרת גברת איריס ולהקתה .הערב יכלול מיטב שירי ארץ ישראל ,בכל התקופות .במעמד זה נקיים טקס הענקת סיכות
ללוחמי תש”ח ,בהשתתפותם של מר יהודה פרץ יו”ר צוות מחוז דן ,נציגי עירייה ואחרים .להלן שמות חברים הרשומים בסניף:
גלבוע גדעון ,ביברמן שמחה ,ביברמן ורד ,קט יצחק ,יוניאל זאב ,מורג יהודה ,המועמדים יכולים לצרף בני משפחה
למעמד מכובד זה.
[במידה ויש חברים נוספים אנא פנו ל -לפוריאן עמיר בטלפון ]054-4935316


הרצאת אורח  -ביום חמישי כג’ שבט תשע”ה  .12.02.15שעה  19:30תתקיים בסניף הרצאתו של מר נפתלי פרום בנושא
כוח תאוריות והשמות ,אבחון שם ואישיות האדם ע”פ הקבלה והיהדות ,מר פרום כתב מעל עשרה ספרים בנושא .
מפגש רעים וכיבוד קל החל משעה ,19:00

חברים ואורחים מוזמנים.


תרגיל מוסדות חינוך  -ביום שני כז’ שבט תשע”ה  ,16.02.15יתקיים תרגיל במוסדות חינוך בעיר במסגרת פיקוד עורף.
מתנדבי הסניף ייקחו חלק חשוב בתרגיל ,בתפקידי פיקוח ושיפוט ,מרכז את הנושא מר צורי משה חבר הנהלת הסניף מרכז
את הנושא הוא יעדכן את החברים ,מתנדבי שע”ח [שעת חרום].


טיול יומי  -ביום חמישי ל’ שבט תשע”ה  .19.02.15שעה  07.00נצא לטיול בהדרכתו של מר מולא דך ,מהסניף דרומה לכוון
עין גדי .לאחר ארוחת בוקר [ כריכים ומים] נגיע ל”-צומת הלידו“ ונשמע על מצודות ונמלים בצפון ים המלח ,נגיע אל תצפית
בית-ספר שדה עין גדי ,נטייל בשמורה ונגיע אל מפל שולמית ,ומעיין עין גדי ,וטחנת קמח מימי ביניים .לאחר ארוחת צהריים
ב-עין גדי נגיע לבית הכנסת היהודי העתיק אשר נתגלה עם חשיפת היישוב היהודי הקדום  .שעת חזרה משוערת לראש העין
.19:00
עלות  -לחברי צוות ובני הזוג  ₪ 120ליחיד ,ולאורחים על בסיס מקום פנוי  ₪ 190ליחיד.המעוניינים להשתתף מתבקשים
להירשם בסניף ,או לשלוח בדואר צ’ק לפקודת “ צוות סניף ראש העין ולתאריך  .15.02.15נא להצטייד בכובעים ,שתייה ונעלי
הליכה נוחות.


הרצאה  -ביום חמישי ז’ אדר תשע”ה .26.02.15שעה  19:30תתקיים בסניף הרצאתו של מר שלמה גילברג בנושא רפואה
משלימה ,מרפא ובריאות בעידן המודרני .מר גילברג הוא מטפל רב תחומי ברפואה משלימה ומגיש פינה בתחום הבריאות
ברדיו.
מפגש רעים וכיבוד קל משעה .19.00

חברים ואורחים מוזמנים.


הרצאת אורח  -ביום חמישי כא’ אדר תשע”ה  .12.03.15שעה  30”19תתקיים בסניף הרצאתו של מר גל ברודשטיין בנושא
ביטוח סעודי ותכנון פיננסי פנסיוני ובעיקר ביטוח סעודי חינם לבני שישים ומעלה.
מר ברודשטיין הוא מנכ”ל לסוכנות ביטוח בעל ניסיון רב בשוק ההון.
מפגש רעים וכיבוד קל משעה .19:00

חברים ואורחים מוזמנים.

טיול לנחלי גליל עליון  -ביום חמישי כ”ח אדר תשע”ה  .19.03.15שעה  07:00נצא צפונה בהדרכתו של מר חיים עמיר.
לאחר ארוחת בוקר באורחן אלונים ,נגיע למפגש הנחלים חצבני ,בניאס ודן נמשיך לטיילת הירדן ליד קיבוץ עמיר הנקראת
גם ”שביל עמי“ לזכר פלד עמי מקיבוץ עמיר ,ונשמע על הקיבוץ והסביבה .לאחר ארוחת צהריים בקיבוץ גדות ,נמשיך לכוון
“חורבת ירדה“ אשר לשעריה הגיעו הסורים במלחמת השחרור .המקום בעיקר אתר ארכאולוגי ,ואתר הנצחה .חזרה משוערת
.18:00
עלות -לחברי צוות ובני הזוג  ₪ 100ליחיד ולאורחים על בסיס מקום פנוי  ₪ 170ליחיד.
המעוניינים להשתתף מתבקשים להירשם בסניף או לשלוח בדואר צ’ק לפקודת צוות סניף ראש העין ולתאריך .14.03.15
נא להצטייד בכובעים ,שתייה ונעלי הליכה נוחות.


ביחד– פעילות עם ילדים ונכדים  -לקראת חג הפסח ביום רביעי ה’ ניסן תשע”ה  .25.03.15שעה  16.00תתקיים בסניף
פעילות יצירתית משותפת עם ילדים ,סבתות וסבים עם נכדים ,בהדרכתן של חברותינו נילי להב ורותי רזגור .הפעילות
תתמקד ביצירה עם “מנקה מקטרות“ .מאחר והפעילות מוגבלת עד שלושים ילדים ,לכן למעוניינים נא להירשם בהקדם
בסניף וכן לציין מס’ ילדים ,שמות וגיל.


הרצאה  -ביום חמישי ו’ ניסן תשע”ה  .26.03.15שעה  19.30תתקיים בסניף הרצאתו של פרופסור מירב לידר ,מנהלת היחידה
לריאומטולוגיה ב-בי”ח שיבא בנושא “מה זה ריאומטולוגיה?” צוהר למחלות ראומטיות כולל מחלות ניווניות ודלקתיות.
מפגש רעים וכיבוד קל החל משעה 19:00

חברים ואורחים מוזמנים.


ערב מוסיקלי  -ביום ראשון ט’ ניסן תשע”ה .29.03.15 .שעה  19.00יערך בסניף לקראת חג הפסח הבא עלינו לטובה ,ערב
מוסיקלי רב רושם עם הרמת כוסית .יכבדו אותנו בנוכחותם אורחים מהמחוז והעירייה.
את הערב נחגוג עם האמן עוזי רוזנבלט ולהקתו בשירים וריקודים ,וכן בכיבוד עשיר ומגוון.
חברי הסניף מוזמנים עם בני הזוג .


טיול אל מוצא ועמק הארזים  -ביום שלישי כה’ ניסן תשע”ה  .14.04.15שעה  07.00נצא לטיול בהדרכתו של המדריך איל
חיניץ לכוון ירושלים עמק הארזים .לאחר ארוחת בוקר [כריכים ומים] בדרך ,נמשיך למושבה החקלאית בעמק של המעיינות
בנתיבי ההיסטוריה ,בחצר בית-הבראה של ארזה ,משק הילדים ארזה .נבקר את החאן המקומי שנהפך לבית הכנסת ועוד
בסיור נפגש עם נכד המייסדים .לאחר ארוחת הצהריים ,נבקר בנופי עמק הארזים ,נסייר במעיין “תלם“ המפורסם וכן נבקר
באנדרטת התאומים של אליעזר וייסוף ,נשמע על סיפור היסטורי של המקום .חזרה משוערת .18.00
עלות -לחברי צוות ובני זוג  ₪ 110ליחיד ולאורחים על בסיס מקום פנוי  ₪ 185ליחיד .נא להצטייר בכובעים ,שתייה ונעלי
הליכה נוחות



										

										
										

בברכת חגים ומועדים לשמחה
עמיר פוריאן – יו“ר
וחברי הנהלת הסניף

