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חוזר פעילות  – 2/1015אפריל ,מאי  ,יוני  ,ומחצית יולי 2015
לחברינו בצוות סניף ראש –העין
שלום וחג פסח כשר ושמח לכם ולבני המשפחות
פעילות הסניף בימי החג  -הסניף יהיה סגור בין התאריכים  3.4.15עד  12.4.15ואין קבלת קהל .בנושאים דחופים ניתן לפנות ליו"ר
הסניף עמיר פוריאן בטלפון 054-4935316
הנהלת הסניף מברכת את הגמלאים החדשים  -אשר סיימו את שרותם בשלושת החודשים האחרונים
והצטרפו לחברי סניף ראש-העין .
תודתנו לכל  22החברים המתנדבים מהסניף  -אשר נטלו חלק חשוב בתרגיל פקע"ר בהפעלת מוסדות חינוך בעיר .
הסעה מרוכזת להצגה המחוזית – חברים אשר רכשו כרטיסים למחזה " ג ו ר ו ד י ש " המתקיים בתאריך  25.6.15בתאטרון
הקאמרי ,ת"א ומעוניינים בהסעה מרוכזת בתשלום  ,מתבקשים להירשם בסניף או להשאיר הודעה בטלפון של הסניף ולציין
את שמות המשתתפים .
כתובת הדואר האלקטרוני של הסניף הוחלפה ,הכתובת החדשה היא
הכתובת הישנה בוטלה ואין להשתמש בה .
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הפעלת חוגי התעמלות שבועית והקרנת סרטים בימי שלישי בערב)בחינם(.
בכוונתנו לחדש את החוג לספורט והקרנת סרטים  ,המעוניינים להשתתף מתבקשים להירשם אצל גב" נינה אידן
בטלפון 054-4906332או להשאיר הודעה טלפונית במשרד .
בקשות להלוואות -ניתן לקבל שתי הלוואות הדדיות  ,האחת הלוואה של " חבר " ע"ס , ₪ 6500אותה ניתן לקבל דרך אתר חבר
או להתקשר  03-7375555שלוחה  ] 5מוקד אשראי [ ,השניה הלוואת צוות ע"ס  ₪ 6000ניתן להגיע לסניף ולמלא טופס בקשה ,
הלוואות בנקאיות ניתן לפנות טלפונית למנהל המחוז מר אלי ינאי בטלפון .03-6243250
וידאו "צוות "-להזכירכם ניתן לצפות בתכניות בימי שלישי שעה  18:00ובימי רביעי שעה  11:00בערוץ .98
ביטול השתתפות באירועים –חבר הנרשם לטיול או נופשון ונבצר ממנו להשתתף  ,ניתן לבטל מעל שבעה ימי עבודה לפני
האירוע והצ'ק יוחזר  ,עד שבעה ימים יחויב ,פרט למקרים מיוחדים כגון אשפוז וכו'.

תנחומים
הנהלת הסניף והחברים משתתפים באבלם הכבד של המשפחות
משפחת בן שושן שמעון על מות אם המשפחה .
משפחת שפמן על מות אם המשפחה.
מי ייתן ולא תדעו יותר צער ומכאוב .

פעילויות ואירועים בחודשים
אפריל ,מאי ,יוני ומחצית יולי 2015

תאריך

שעת
התחלה

תוכן הפעילות

הפעילות

14.4.15

07.00

30.4.15

19.30

 3.5.15עד 6.5.15

07.00

10.5.15

19.30

טיול יומי-מוצא ועמק ארזים נא ראה חוזר הקודם
סודות האקלים והתחממות כדור הארץ
הרצאת אורח
נופשון כולל שני ימי טיולים בעיר אילת – מלון קראון פלאזה
אימפרוביזציה בשיתוף שחקני התיאטרון העירוני ראש-העין
ערב תיאטרון קפה או'לה

14.5.15

07.00

טיול יומי לגליל

לגליל כפר תבור ,מטולה  ,שאר ישוב ,ובארץ פלגי המים

21.5.15

19.30

הרצאת אורח

"חזון מועצת העיר " משולחנו של מ“מ ראש עריית רה“ע

28.5.15

07.00

2.6.15

11.00

4.6.15

07.00

11.6.15

19.30

18.6.15

07.00

2.7.15

19.30

9.7.15

07.00

טיול יומי לעין-גדי
שמורת מפל שולמית ומעיינות
פגישה עם נציג מופ"ת
מר הרמן שיקבל חברים בסניף
טיול יומי –ים המלח
סיורים ויום כיף במרחצאות
ערב בידור וחוויה מוסיקלית הצגת " יום נשואים לאוהבים"
טיול יומי -גליל המערבי
פריחה  ,היסטוריה וארכיאולוגיה
הרצאת אורח
כפר עציון בקרבות תש"ח –סיפור אישי
טיול יומי –מושבה הגרמנית ביקור בשוק הפשפשים-יפו ונווה צדק

הרצאת אורח  -ביום חמישי יא' אייר תשע"ה  30.4.15שעה  19.30תתקיים בסניף הרצאתה של
גב' סורל ריטר בנושא התחממות כדור הארץ .גב' ריטר תושבת ראש-העין הוסמכה כמנהיגת אקלים במסגרת ארגון שנוסד ע"י
סגן נשיא ארה"ב .
מפגש רעים וכיבוד קל משעה . 19.00

כניסה חופשית לחברים ואורחים
נופשון בעיר אילת –בימים ראשון עד רביעי בין התאריכים יד' עד יז ' אייר תשע"ה  3.5.15 ,עד  6.5.15נקיים נופשון במלון " קראון
פלאזה ",בעיר אילת ] 4ימים  3לילות [ על בסיס חצי פנסיון .הנופשון יכלול שני ימי טיולים עם מדריך מוסמך ] תכנית הטיולים
תפורט במועד מאוחר יותר ותימסר למשתתפים [ וכן ערב חברתי סביב שולחנות ערוכים ,שיכלול סיפורים מן החיים  ,קטעי הווי
ושירה בציבור  .יציאה מהסניף בשעה  .07.00כריכים ובקבוקי מים יחולקו במהלך הנסיעה .
עלות– דמי השתתפות לחברי צוות ובני זוגם  ₪ 1059למשתתף ולאורח על בסיס מקום פנוי  ,₪ 1209אשר ישולמו בשלושה
תשלומים בצ'קים .כל צ'ק ע"ס  ] ₪ 706לזוג [ לצוות  -ולאורחים  ₪ 806לתאריכים 2.7.15 2.6.15- 2.5.15-
ולפקודת שפר את אלי לוי בע"מ .
המעוניינים להשתתף מתבקשים להגיע לסניף ולהירשם או לשלוח בדואר בצירוף צ'קים כמפורט לעיל.
נא להצטייד בכובעים נעלי הליכה ושתייה .מוזכר כי הקצאת מקומות ישיבה באוטובוס הינה לפי סדר קדימות ההרשמה .

ערב תיאטרון קפה או'לה – ביום ראשון כא' אייר תשע"ה  10.5.15שעה  19.30יתקיים בסניף ,בשיתוף עם שחקני התיאטרון
העירוני בשיתוף עם הקהל אימפרוביזציה ]אלתורים [ וסדנאות מתובלות בהומור והרבה הנאה.
מפגש רעים וכיבוד קל החל משעה . 19.00

כניסה חופשית לחברים ואורחים
טיול יומי – ביום חמישי כה' אייר תשע"ה  14.5.15נצא מהסניף בשעה  07.00לכוון גליל התחתון.
לאחר ארוחת בוקר )כריכים ובקבוק מים יחולקו לכל משתתף( ,נבקר בהתיישבות משגב  ,נעלה בהר עצמון אל מצפה "הררית"
ונשמע על סיפורי המתיישבים .נבקר בהר תבור במוזיאון "המרציפן" ,נצפה בסרטון על תולדות המקום,נעלה לגבול למושבה
מטולה ומצפה דדו  ,נבקר באנדרטת המסוקים .לאחר ארוחת צהריים במסעדת "טעמי הגליל " ,נתהלך ב "שביל עמי" לאורכו של
נהר הירדן בארץ פלגי המים.
חזרה הביתה .שעת חזרה משוערת ל-רה"ע .18.00
עלות –לחברי צוות ובני זוגם  ₪ 100למשתתף ,לאורחים על בסיס מקום פנוי  ₪ 170למשתתף.
המעוניינים להשתתף מתבקשים להירשם בסניף ולרשום צ'ק לתאריך  7.5.15לפקודת צוות סניף ראש-העין .

הרצאת אורח – ביום חמישי ג' סיוון תשע"ה  21.5.15שעה  19.30תתקיים בסניף פגישה עם ממלא מקום ראש עיריית ראש העין
אל"מ)מיל( בן )בנגה( בית-אור בנושאי "חזון מועצת העיר" ,בכל הנוגע לקיום שגרת חיים טובה לתושבי העיר .וכן שאלות
ותשובות .מפגש רעים וכיבוד קל משעה 19.00

כניסה חופשית לחברים ואורחים
טיול יומי לעין גדי –הטיול אשר בוטל בזמנו עקב מזג אוויר ,יתקיים ביום חמישי י' סיון תשע"ה 28.5.15
יציאה מהסניף בשעה .07.00לאחר ארוחת בוקר)כריכים ומים(,נגיע לצומת "הלידו".נשמע על מצודות ונמלים בצפון ים המלח ,נטייל
בשמורת עין גדי ונגיע אל מפל שולמית ומעיין עין גדי .לאחר ארוחת צהריים בעין גדי נגיע לבית-כנסת היהודי העתיק אשר נתגלה
עם חשיפת היישוב היהודי הקדום .להזכירכם! חברים אשר נרשמו בפעם הקודמת לטיול זה ורוצים להשתתף חייבים בהרשמה
מחדש .שעת חזרה משוערת ל-רה"ע .18.30
עלות – לחברי צוות ובני זוגם  ₪ 120למשתתף ולאורחים על בסיס מקום פנוי  190₪ליחיד .המעוניינים להשתתף מתבקשים להגיע
לסניף ולהירשם בצירוף צ'ק לתאריך  21.5.15ולפקודת צוות סניף ראש-העין.
נא להצטייד בכובעים ,נעלי הליכה ושתייה .

ברורים בנושא גמלאות –ביום שלישי טו' סיון תשע"ה  2.6.15החל משעה  11.00יבקר בסניף מר הרמן חיימוביץ נציג מופ"ת ויענה
באופן אישי לחברים בנושאים הקשורים לגמלא.חברים המעוניינים להיפגש מתבקשים להירשם מראש בסניף ,או להשאיר הודעה
בטלפון .נא להצטייד בתלושי משכורת ותעודה מזהה.

טיול לים המלח  -ביום חמישי יז' סיון תשע"ה  4.6.15שעה  07.00נצא מהסניף לכוון ים המלח .לאחר סיור בשטח
)טרם נקבעו מקומות הסיור( וארוחת בוקר)כריכים ומים(,נגיע לים המלח .נבקר במעלה ים המלח ורחצה בבריכות גופרית של עין
גדי וחוף הרחצה .לאחר ארוחת צהריים במסעדת עין-גדי ,נמשיך בסיור צפונה והביתה .שעת חזרה משוערת ל-רה"ע . 19.00
עלות –לחברי צוות ובני זוגם  ₪ 105ליחיד ולאורחים על בסיס מקום פנוי  ₪ 175למשתתף.
המעוניינים להשתתף מתבקשים להגיע לסניף ולהירשם בצירוף צ'ק לתאריך  25.5.15ולפקודת צוות סניף ראש העין.
יש להצטייד בבגדי ים  ,מגבות ,כובעים ונעלי הליכה ושתייה.

ערב בידור -ביום חמישי כד' סיון תשע"ה  11.6.15שעה  19.30תתקיים בסניף הצגת בידור משעשעת בשם
"יום נשואים לאוהבים" ע"י צוות שחקנים מתאטרון " הבימה ,הקאמרי וחיפה " .ההצגה תתקיים בשיתוף הקהל.
מפגש רעים וכיבוד קל משעה .19:00

כניסה חופשית לחברים ואורחים
טיול לגליל המערבי  -ביום חמישי א' תמוז תשע"ה  18.6.15שעה  07.00נצא מהסניף צפונה.
לאחר ארוחת בוקר )כריכים ושתיה( ,נבקר בחווה הצלבנית באפק ,נתענג בעת התצפית מהמעיינות והאגמים ,נעלה
ל "שמורת אדמית",ל "מערת הקשת".לאחר ארוחת צהריים בבית העמק ,נבקר בבית הכנסת המיוחד ונהנה מאוסף
הארכיאולוגי שנאספו באזור ובקיבוץ במשך השנים.נבקר בפארק הדייג בקישון ,נשמע על מהלכי הניקוי והשיקום של הנחל.
שעת חזרה משוערת ל-רה"ע 19.00
עלות – לחברי הסניף ובני זוגם  ₪ 115ליחיד ולאורחים על בסיס מקום פנוי  ₪ 180למשתתף .המעוניינים להשתתף מתבק־
שים להגיע לסניף ולהירשם בצירוף צ'ק לתאריך  11.6.15ולפקודת צוות סניף ראש העין.
נא להצטייד בכובעים ,נעלי הליכה ושתיה.

הרצאת אורח – ביום חמישי טו' תמוז תשע"ה  2.7.15שעה  19.30תתקיים בסניף הרצאתו של אל"מ )מי"ל( יוסי רון
בנושא " כפר עציון בתש"ח "  .מר רון יליד כפר עציון ,חווה אישית את המאורעות למעשה זה גם סיפור האישי.
מפגש רעים וכיבוד קל החל משעה . 1900

כניסה חופשית לחברים ואורחים
טיול יומי לת"א יפו– ביום חמישי כב' תמוז תשע"ה  9.7.15שעה  .07.00נצא מהסניף לכוון שרונה .נתחיל את טיולנו ונבקר
במושבה הגרמנית הטמפלרים)שרונה(.נשמע על סיפורי המתיישבים הגרמנים,נטייל במושבה .נבקר בבית הבד הגרמני.
לאחר ארוחת בוקר)כריכים ובקבוק המים( ,ניסע לשוק הפשפשים ,נבקר בתחנת הרכבת הראשונה ונשמע על סיפורי
ההקמה .לאחר ארוחת הצהריים במסעדת " יעקב " )בדרך פ"ת( ,נמשיך בהליכה בסמטאות השכונה ,נעלה לאנדרטת
המייסדים באחוזת הבית ליד ביתו של מאיר דיזינגוף ונחזור הביתה מלאים בחוויות.
שעת חזרה משוערת ל-רה"ע 18.00
עלות – לחברי צוות ובני זוגם  ₪ 90ליחיד ולאורחים על בסיס מקום פנוי  ₪ 160למשתתף.
המעוניינים להשתתף מתבקשים להירשם בסניף בצירוף צ'ק לתאריך  2.7.15ולפקודת צוות סניף ראש-העין.

בברכת חג פסה כשר ושמח
עמיר פוריאן –יו"ר
וחברי הנהלת הסניף

חג פסח שמח

