חוזר פעילות  -3/2016-יולי ,אוגוסט ,ספטמבר 2016 -
לחברינו בצוות שלום רב

עדכונים כללים

מובא בזאת ,מידע אודות הפעילות הענפה המתקיימת במועדון הסניף:
פעילות חברתית במועדון :מתקיימת בימי קבלת קהל ,ימים ראשון וחמישי בשבוע בין השעות  ,20.00 – 18.00באחריות חברתנו
נינה אידן ,טל'  .054-4906331בימים אלו ,עומד המועדון לרשות החברים למפגש רעים ,עם כיבוד קל ,משחקי שולחן  -שחמט,
דמקה ,שש  -בש ,רמי ,בינגו ,וכד' .כן קיימת במועדון ,ספריה לספרי קריאה .המעוניינים לשאול ספרים יכולים לעשות זאת ללא
כל רישום ובתנאי שבתום הקריאה יוחזר הספר למקומו.



חוג לתנ"ך ומחשבת ישראל :העוסק במקרא ,במדרשים ובמאמרים אקדמיים בהנחיית חברנו משה חנוכי  ,מתקיים אחת
לשבוע ,ללא עלות כספית ,בימי ראשון בין השעות  .18.00 - 16.30המעוניינים להצטרף מוזמנים להגיע ביום קיום החוג.



חוגי ברידג' :בהדרכת חברינו מיכאל דרי ודב אורלוביק ,מתקיימים במועדון ב 2-רמות ,ללא עלות כספית.
חוג למתחילים ,מתקיים בימי שני בשבוע בין השעות .19.00 – 17.00חוג למתקדמים ,מתקיים בימי רביעי בשבוע בין
השעות  .19.00 – 17.00המעוניינים להצטרף מתבקשים להתקשר עם מר דב אורלוביק טל' .054-6333771



חוג התעמלות בריאותית :לנשים ולגברים ,בהדרכת הגב' שרון לבל ,מתקיים במועדון ביום שני בשבוע בין השעות
 .12.00 – 11.00ההשתתפות בחוג מחייבת עלות כספית לכיסוי עלות ההדרכה  -בסך  ₪ 150ל 3 -חודשים או  ₪ 60לחודש
והגעה עם מזרון .המעוניינים להצטרף מתבקשים להתקשר עם גב' נינה אידן ,טל' .054-4906331



חוג התעמלות בשיטת פלדנקרייז :לנשים ולגברים ,בהדרכת הגב' דנה רדין ,מתקיים במועדון ביום חמישי בשבוע
בין השעות  .18.00 – 17.00ההשתתפות בחוג מחייבת עלות כספית לכיסוי עלות ההדרכה  -בסך  ₪ 150ל 3 -חודשים,
או  ₪ 60לחודש והגעה עם מזרון .המעוניינים להצטרף מתבקשים להתקשר עם גב' נינה אידן ,טל' .054-4906331



חוג פטאנק (כדורת צרפתית) :נבחנת אפשרות לקיים ,לחברי הסניף ובני/נות זוג ,חוג למשחקי פטאנק ,כולל הדרכה,
ללא עלות כספית .החוג יערך אחת לשבוע בשעות לפנה"צ או לפנות ערב ,המעוניינים מתבקשים לשלוח הודעת מייל למשרד
הסניף או להשאיר הודעה קולית בטלפון של הסניף ,כולל שם ומספר טלפון להתקשרות חוזרת.



קשר בין דורי :מפגש אישי בין חבר "צוות" ותלמיד מאחת מחטיבות הביניים בעיר .מדובר בפגישה שבועית ,הנמשכת כשעה
ומחצה ,בה מספר חבר צוות לתלמיד את קורות חייו ופרקים מתקופת שירותו הצבאי .התלמיד ,מסייע לחבר "צוות" ,בהכרת
המחשב ובתיעוד סיפור החיים ,שעלה במפגשים ,כולל תמונות שהובאו למפגשים ,מתוך כוונה כי חבר "צוות" יקבל בסוף תקופת
המפגשים ,מזכרת דיגיטלית (דיסק) ערוכה על חייו .התוצרים מועברים במקביל גם לבית התפוצות שם הם מתועדים ונשמרים.
התלמיד ,במקביל ,נחשף לתקופות ולפרקים שלא הכיר בעבר ,על תקופת ילדותו של חבר "צוות" ותקופת שירותו הצבאי ונדרש
להעלות בכתב את שהשכיל והבין ,כחלק מהציון במקצוע "ספרות" .חברים המעוניינים ליטול חלק בנושא ,מתבקשים לשלוח
הודעת מייל למשרד הסניף או להשאיר הודעה קולית בטלפון של הסניף ,כולל שם ומספר טלפון להתקשרות חוזרת.


יחידת התעסוקה של צוות :ביחידה קיימת מערכת השמה מתקדמת לניהול וטיפול במאגר דורשי העבודה ,שמטרתה לשפר את
סיכויי ההשמה ,ומציאת עבודה .כמו כן ,מקיימת היחידה לדורשי עבודה הרשומים אצלה ,ימי עיון וסדנאות המקנים כלים
מעשיים לחיפוש עבודה .בנוסף ,ניתן גם לקבל "סל הכשרה" לביצוע הסבה מקצועית דהיינו ,ערוץ נוסף לאיתור תעסוקה ,על פי
קריטריונים ובאישור ועדת תעסוקה .המעוניינים לקבל סיוע בתחום התעסוקה ,מוזמנים ליצור קשר עם:
אילנה שורר – מנהלת תעסוקה מרכז טל'–  ,03-6173536דוא"ל wcenter@tzevet.org.il -או עם,
אסתי לוי – רכזת תעסוקה מרכז טל'–  ,03-6173538דוא"לawcenter@tzevet.org.il -


התנדבות לפעילויות בשעת חרום :עיריית ראש העין ,כמו גם יתר הרשויות המקומיות ,מתארגנת ומכינה עצמה לפעילות הנדרשת
בשעת חרום :מלחמה ,רעידת אדמה ,או אירוע רב נפגעים .הנהלת הסניף ,התבקשה לאתר מבין חברי הסניף ובני זוגם ,מתנדבים
הנכונים לסייע ,להשתלב ,ולהתנדב לפעילויות בתחומים שונים :תפקידים ארגוניים ,ניהוליים ופיקודיים ,תפקידים רפואיים,
פרה רפואיים וסיעוד ,תחומי עבודה סוציאלית ,פסיכולוגיה ,מידע לציבור וחינוך א-פורמאלי ,מקצועות נהיגת אוטובוס,
אמבולנס ,כלי צמ"ה ורכב כבד חברים המוכנים "להטות כתף" ולהתנדב למשימה ,מתבקשים ליצור קשר עם חברי הנהלת הסניף
משה צורי טל'  054-4491551או דני רזגור טל' .052-3333371



מפגש עם הרמטכ"ל לשעבר  -רא"ל (מיל) בני גנץ ,הביע נכונותו להיפגש עם חברי צוות .המפגש יתקיים בבית הקשת
במוצ"ש ז' אלול תשע"ו  10.09.2016בשעה  .20.30מפגש רעים וכיבוד קל משעה  .20.00חברי צוות מוזמנים.


תנחומים

הנהלת הסניף והחברים משתתפים באבלם הכבד של
משפחת מליחי במות חברנו יחיא ז"ל
משפחת לוי במות חברנו משה ז"ל
משפחת זכצ'ינסקי במות חברנו יצחק ז"ל
מי ייתן ולא תדעו יותר מכאוב וצער











בחודשים יולי ,אוגוסט,ספטמבר 2016 -

שעת התחלה
תאריך
19.30
04.07.2016
07.00
21.07.2016
11.08.2016
18.08.2016

19.30
19.30

25.08.2016

17.00

תוכן הפעילות
הפעילות
נושאים בטיפול צוות ,המעניינים את כולנו.
מפגש עם מנכ"ל צוות.
ביו-תור ,חקלאות אורגנית ,הדברה ביולוגית וסיור בעמק
טיול יומי לעמק בית שאן ועמק
המעיינות.
המעיינות.
"שונה אבל שווה" – הרצאת מופע חברתי.
הרצאת מר דני אור.
ערב על "גברים ונשים ומה שביניהם" .השחקנים אמירה פולן ורפי קלמר ,יעלו בפנינו ,ממחזות
קומיים.
סיור בשכונות חרדיות ובמאה שערים.
טיול ערב בירושלים.

04-07.09.2016

07.00

נופשון מטייל.

במלון רימונים בעכו ,הכולל  3ימי טיולים.

10.09.2016

20.30

מפגש עם רא"ל בני גנץ

שיחה עם חברי צוות בבית הקשת.

25.09.2016

19.30

הרצאת ד"ר יצחק נוי.

 60שנה למבצע קדש.

29.09.2016

19.30

קבלת השנה החדשה.

מפגש חגיגי ערב השנה החדשה והענקת תעודות הוקרה
לחברים שהגיעו לגבורות.

מפגש עם מנכ"ל צוות – ביום שני כ"ח בסיון תשע"ו  04.07.2016שעה  ,19.30יכבד אותנו מנכ"ל צוות  -מר דן נדיב ויעלה בפנינו
נושאים" ,משולחנו של המנכ"ל" ,שבטיפול הנהלת "צוות" הנוגעים לכולנו ויענה לשאלות החברים.
מפגש רעים וכיבוד קל משעה  -.19.00חברים מוזמנים.



טיול – חקלאות אורגנית והדברה ביולוגית  -ביום חמישי ט"ו בתמוז תשע"ו  ,21.07.2016שעה  ,07.00נצא לטיול באזור עמק בית
שאן ועמק המעיינות .לאחר ארוחת בוקר (כריכים ומים) ,נבקר בתל יזרעאל ,נשמע מה אירע במקום בתקופת התנ"ך ועל הקרבות
שהתחוללו באזור בשנת תש"ח .נגיע לקיבוץ שדה אליהו ,ונבקר במפעל יחיד במינו ,ביו-תור ,המפתח שיטות חקלאות אורגנית
והדברה ביולוגית .לאחר ארוחת הצהרים ,נבקר בגשר העתיק ובתחנות הקמח ,מפל הבזלת ,קניון הבזלת ונסיים את הטיול
בביקור בסאריה ,בית השלטון המשוחזר.
עלות למשתתף יחיד ,חבר "צוות" ובני זוג  , ₪ 125לאורח על בסיס מקום פנוי  . ₪ 200הנושא פורסם בחוזר פעילות ,2/2016
ונשארו עדין מקומות פנויים .המעוניינים להשתתף מתבקשים להירשם בסניף בימי קבלת קהל ראשון וחמישי  ,ע"י מתן צ'ק
לפקודת צוות ראש העין ,לתאריך .15.07.2016יש להצטייד בשתיה כובע ,נעלי הליכה נוחות ,בגד ים ומגבת ,אם תתאפשר רחצה
בנחלים  /מעיינות.


הרצאת אורח –יום חמישי ז' אב תשע"ו  ,11.08.2016שעה  .19.30תתקיים במועדון הסניף הרצאתו של מר דני אור בנושא:
"שונה אבל שווה" .הרצאת מופע חברתי ,על אירועים שעוברת המשפחה ,כשהבן הגאון נמצא על הספקטרום האוטיסטי.
מפגש רעים וכיבוד קל משעה -.19.00חברים ואורחים מוזמנים .כניסה חופשית.


ערב תיאטרון במועדון – ביום חמישי י"ד אב תשע"ו  ,18.08.2016בשעה  19.30יופיעו במועדון השחקנים אמירה פולן ורפי קלמר,
בערב של מחזות קצרים ומצחיקים ,על נשים וגברים ומה שביניהם ,משפחה ,זוגיות ומה לא? כל זאת בשיתוף הקהל.
מפגש רעים וכיבוד קל משעה -.19.00חברים ואורחים מוזמנים .הכניסה חופשית.


טיול ערב לירושלים -ביום חמישי כ"א אב תשע"ו  ,25.08.2016שעה  ,17.00נעלה לירושלים של ערב יום שישי ,לראות איך נכנסת
העיר לנוהל שבת קודש .בדרכנו נעצור לביקור בנבי סמואל ,נצפה אל הסביבה ונהנה משקיעה אדומה של שיא הקיץ .לאחר
ארוחת ערב קלה (כריכים ומים) ,נטייל בשכונות החרדיות ,המתעוררות לחיים בערב שישי ומתכוננת לשבת .נבקר במאפיה
המספקת חלות טריות לשבת ,נכיר קודי לבוש ,המבדילים בין קבוצות שונות של חסידים וליטאים ,נדבר על שטיבלאך,
פאשקעוילים ושאר מושגים של עולם קרוב – רחוק .נראה איך הכותל "מכנס" אליו מאמינים שמתקדשים לשבת.
יש להגיע לטיול בלבוש צנוע  -נשים בחצאיות ,חולצות עם שרוולים (לא בכתפיים חשופות) ,גברים במכנסים ארוכים חולצות
וכיסוי ראש .חזרה לראש העין אחרי חצות.
עלות למשתתף יחיד ,חבר "צוות" ובני זוג  , ₪ 75לאורח על בסיס מקום פנוי  . ₪ 140המעוניינים להשתתף מתבקשים להירשם
בסניף בימי קבלת קהל ראשון וחמישי ,ע"י מתן צ'ק לפקודת צוות ראש העין ,לתאריך .10.08.2016יש להצטייד בשתייה ,כובע,
ונעלי הליכה נוחות.


נופשון מטייל – נופשון מטייל שמשכו  4ימים ( 3לילות) ,א' – ד' אלול תשע"ו  04-07.09.2016במלון "רימונים חוף התמרים"
בעכו .המלון שוכן על אחת מרצועות החוף היפות בארץ ,כשמחלונות המלון ,נשקף נוף מרהיב של העיר עכו הקסומה והציורית
ומפרץ חיפה ורכס הכרמל.
יציאה ביום ראשון  04.09.2016בשעה  ,07.00לאחר ארוחת בוקר עצמית (כריכים ומים) נטפס לראש תל יוקנעם ונטייל בעקבות
יומו האחרון של אלכסנדר זייד .לאחר ארוחת צהריים ,עצמית ,ניסע לאיעבלין ,כפר נוצרי ומוסלמי מיוחד ,בו גדלה מרים בוארדי
שהוכרזה לאחרונה כקדושה נוצרית .משם נמשיך דרכנו למלון.
ביום השני ,לאחר ארוחת בוקר ,נצא לביקור בכפרים הדרוזים חורפיש וירכא ,נפגוש בהם ,חלק מחברי צוות ,בני העדה ,ונכבדים
נוספים .נכיר את ההיסטוריה ,האמונה הדרוזית ,וניחשף לבעיות בהם נתקלים פורשי צה"ל בני העדה ועוד.
היום השלישי ,יום חופשי לבילוי במתקני המלון ,בריכות פנימיות וחיצוניות ,מתקני ספורט  ,מרכז ספא ,חמאם טורקי ועוד.
אפשרות לטיול עצמי בעכו.
ביום האחרון ,לאחר ארוחת בוקר והעמסת המזוודות ,נצפין ,דרך שבי ציון ,נבקר בשרידי הכנסיה העתיקה ,באנדרטה לאסון
השייטת ונספר על הגליל המערבי כחוף ההעפלה .נמשיך אל נחל כזיב בדרכנו לביקור וארוחת צהרים בשלומי .בדרכנו חזרה
הביתה ,נעצור בקרית ביאליק ,ליד האנדרטה לזכר הקרב שהתחולל במלחמת השחרור ,עם שיירת הנשק הערבית והביא לכניעת
חיפה הערבית.
עלות למשתתף יחיד בחדר זוגי ,חבר "צוות" ובני זוג  ,₪ 1,110לאורח על בסיס מקום פנוי  .₪ 1,250המעוניינים להשתתף
מתבקשים להירשם בסניף בימי קבלת קהל ראשון וחמישי ולשלם ב 3 -צ'קים שווים  ,בסך -₪ 370ליחיד חבר צוות ,ו₪ 420 -
ליחיד  -אורח ,לפקודת אס.אר.אי לתאריכים 25.09.2016 ,25.08.2016 :ו.25.10.16 -יש להצטייד בשתייה לימי הטיולים ,כובע,
ונעלי הליכה נוחות.



מפגש עם הרמטכ"ל לשעבר  -רא"ל (מיל) בני גנץ ,הביע נכונותו להיפגש עם חברי צוות .המפגש יתקיים בבית הקשת
במוצ"ש ז' אלול תשע"ו  10.09.2016בשעה  .20.30מפגש רעים וכיבוד קל משעה  .20.00חברי צוות מוזמנים.



הרצאת אורח – ביום ראשון כ"ב אלול תשע"ו  ,25.09.2016שעה  .19.30תתקיים במועדון הרצאתו של ד"ר יצחק נוי בנושא
"שישים שנה למבצע קדש" .כזכור מבצע קדש היה מבצע משותף לישראל ,בריטניה וצרפת לכיבוש סיני ותעלת סואץ ,לאחר
שהתעלה הולאמה ע"י ממשלת מצרים .ד"ר נוי היסטוריון ועיתונאי ותיק ,הגיש במשך שנים ,ברשת ב' את התוכניות
"השעה הבינלאומית" וסקירת העיתונים הזרים.
מפגש רעים וכיבוד קל משעה -.19.00חברים ואורחים מוזמנים .כניסה חופשית


קבלת השנה החדשה  -ביום חמישי כ"ו אלול תשע"ו 29.09.2016 ,בשעה  ,19.30נחגוג במועדון ,את קבלת השנה החדשה
בהשתתפות אורחים מהנהלת העיר ,הנהלת צוות והנהלת מחוז דן.
הערב יכלול קטעים מוזיקאליים ,ברכות לשנה החדשה ,חלוקת תעודות לחברים שבמהלך השנה חגגו ויחגגו את גיל גבורות
והרמת כוס לקראת השנה החדשה הבאה עלינו לטובה.
מפגש רעים וכיבוד עשיר משעה -.19.00חברים ואורחים מוזמנים .כניסה חופשית.



בברכה
דני רזגור – יו"ר הסניף
וחברי הנהלת הסניף.

