ימי קבלת קהל בסניף—בימי ראשון וחמישי משעה  0.:11עד שעה 871:11
יולי 7102

חוזר פעילות  -7102/3אוגוסט עד דצמבר 02/3
עדכונים כלליים



פעילות בסניף בתקופת החגים ,בערבי חגים ,
(ראש השנה ,יום הכיפורים ,סוכות ושמחת תורה ,למעט חול המועד סוכות ) 80-08.08.01 (-
לא תתקיים כל פעילות בסניף כולל תורנויות לקבלת קהל.
במקרה צורך דחוף ,ניתן לפנות לאחד מחברי הנהלת הסניף (דני רזגור  ,850-3333310 -משה צורי – 850-0050550
או דוד אביטל – .)850-0800805



חלוקת כריכים ומים בטיולים – נוכח אי שביעות רצון של חלק מהמשתתפים בטיולים ובנופשונים ,מרמת וטיב
הכריכים המחולקים בטיולים הוחלט לבטל את חלוקת הכריכים ובקבוקי מים ,למשתתפים בטיולים.
כתוצאה מהחלטה זו יוזלו מחירי הטיולים והנופשונים בשווי עלות הכריכים והמים.



מענקי חג לנזקקים  -לקראת חגי תשרי תשע"ח הבעל"ט ,יחלק הארגון ,באמצעות הנהלת מחוז דן,

תווי קנייה כסיוע לנזקקים ,חברים המבקשים לקבל סיוע זה ,או חברים היודעים על חברים נזקקים ,מתבקשים
להתקשר ,לא יאוחר מיום חמישי ח' אלול תשע"ז  ,08.80.0801לחבר הנהלת הסניף ,האחראי לנושאי הפרט ,מר
אברהם פורת טלפון  .850-4848051בעקבות הפניה ,תקבע עמם פגישה ,בה ימולאו הטפסים המתאימים ,יערך

תנחומים
הנהלת הסניף והחברים משתתפים באבלם הכבד של
משפחת דוד במות חברנו אהרון ז“ל
משפחת אהרוני במות חברנו אברהם ז“ל
משפחת רון במות חברנו גד ז“ל
משפחת בן עמי במות חברנו משה ז“ל

מי יתן ולא תדעו יותר מכאוב וצער

פעילויות ואירועים בחודשים אוגוסט ועד דצמבר 02/3
יום ותאריך

שעת
התחלה

1181.87102

הפעילות

תוכן הפעילות

03:11

חב' אקספרט
הטבות על בסיס תיקון סעיף 190

0181.87102

03:11

יום ה‘
0181.87102

פעילות משטרת ישראל בראש
העין

פתרונות כלכליים -לחברי צוות ( צעירים מגיל 72
ולאזרחים וותיקים) – על בסיס השינויים הנובעים מתיקון
סעיף .058
מפגש עם סנ"צ אופיר בינדר מפקד תחנת משטרת ראש
העין ומטה התחנה.

07:11

יום ב‘
0281.87102

פגישה אישית עם נציג מופ"ת
וצוות.

ברורים אישיים והבהרות בנושאי הגמלה האישית.

01811

סיור ומשתה

יום ה'
7181.87102

סיור הכרות של העדה האחמדית בחיפה והשתתפות
במשתה האבירים בעכו

02811

ביחד פעילות יצירה

יום ה‘
7381.87102

של הורים עם ילדים  /סבות וסבים עם נכדים ,לקראת
סיום החופש הגדול

03:11

יום ב'
1281387102

03:11

יום ה'
0181387102

03:11

יום ה'
1.80187102

02:11

יום א‘
02801,7102

12:11

יום ג'
7780187102

03:11

יום ה‘
7380187102

0.:01

יום ה'

משולחנו של המנכ"ל
הרצאת אורח

הרצאת פרופ' ”צבי סבר“ בנושא  -השבטים הנכחדים
בדרום אתיופיה

קבלת השנה החדשה

הרמת כוס לקראת השנה החדשה ,וחלוקת תעודות
למגיעים לגיל גבורות

ביחד פעילות יצירה

של הורים עם ילדים  /סבות וסבים עם נכדים ,לקראת
סוכות.

טיול יומי

לגליל העליון ואגמון החולה

הרצאת אורח

סיפורה האישי של גב' בת שבע רוזנפלד מאשה שתוקה
לאשה נוכחת

מופע תיאטרלי בתיאטרון רמת גן

כנר על הגג  -מחזמר מרגש בהפקת "בית צבי"
ותיאטרון הספרייה לחברי סניפים צוות ראש העין
ופתח תקווה  ,הכולל :הסעה ,כיבוד עשיר והצגה
נופשון באילת  0 ,85-80.00.0801ימים 3( ,לילות ) ,במלון
קרוואן פלאזה -אילת ,במהלכו יכללו  0ימי טיולים.

יום כייף בים המלח

יום כייף במלון קראון פלזה ים המלח

יום א'
85 –80.00.0801
א' עד ד'
1780787102
יום א‘

12:11

12:11

מפגש עם מנכ"ל צוות מר דן נדיב ,על נושאים שבטיפול
ונושאים שהטיפול בהם הסתיים.

נופשון אילת

פתרונות כלכליים על בסיס תיקון סעיף 031
ביום חמישי י"א אב תשע"ז  ,83.80.0801שעה  05.38יוצעו ע"י חברת ”אקספרט“ נושאים
מקצועיים ,שלדעת החברה ,מותאמים לפורשי צה"ל בהיבטי מיסוי והזכויות המגיעות
להם .הנושאים שיועברו במפגש :התנהלות פיננסית חכמה ושמירה על רמת חיים ; כיצד
ניתן להקטין את חבות המס לאורך שנים ; מוצרים מיוחדים המספקים הטבות מס
לחץ על התמונה לדף הבית
המוקנות כתוצאה מתיקון /058פוליסה פיננסית ; אלטרנטיבות השקעה שונות ביחס
למצב השווקים השונים – יתרונות וחסרונות ; טיפים חשובים לניהול חכם של הכסף העומד לרשותנו.
מפגש רעים וכיבוד קל משעה  – 03811חברים ואורחים מוזמנים ,הכניסה חופשית

מפגש עם סנ"צ אופיר בינדר  -מפקד ומטה תחנת משטרת ראש העין
יתקיים מועדון הסניף ,ביום חמישי י"ח אב תשע"ז 08.80.0801 ,שעה .05.38
במפגש תינתן סקירה על עבודת השיטור בתחום העיר ,פעילות עם בני הנוער ,עבריינות נוער,
התמודדות המשטרה מול בעיות הפשיעה ( פריצות לדירות ולעסקים) ,תאונות דרכים ,ומתנדבים
בתחנה.
המפקד ומטה התחנה ישתדלו לענות על כל השאלות והנושאים הנוגעים לפעילות המשטרה
שיועלו ע"י המשתתפים.
מפגש רעים וכיבוד קל משעה  - 03811חברים ואורחים מוזמנים ,הכניסה חופשית.

בירורים עם נציג מופ"ת וצוות
ביום שני ,כ"ב' אב תשע"ז  00.80.0801שעה  ,00.88יבקר מר הרמן חיימוביץ ,נציג " מופ"ת" ו"צוות" במועדון
הסניף ויענה ,באופן אישי ,לחברים המבקשים לברר נושאים הקשורים לגמלתם מ-צה"ל.
המעונינים להפגש כאמור ,מתבקשים להצטייד בתלושי גמלה ותעודה מזהה .ע"מ למנוע התקהלות של
ממתינים ,חברים המעוניינים להיפגש עם מר הרמן ,מתבקשים להירשם מראש ,טלפונית ע"י השארת הודעה

סיור בחיפה ומשתה אבירים בעכו

יערך ביום חמישי כ"ה אב תשע"ז.0281.87102 ,
יציאה מראש העין בשעה  .01811חזרה משוערת לראש העין בשעה .03.38
בחלקו הראשון ,של היום ,נבקר בחיפה – בשכונת כבביר ,מקום מושבם של בני העדה האחמדית 8האחמדיה היא כת
חדשה באסלאם ,אשר נוסדה בסוף המאה ה 05 -בהודו ,ומשם התפשטה בארצות שונות .בשנת  0500הועתק "מרכז המשלחת
האחמדית לארצות המזרח-התיכון" מן העיר דמשק שבסוריה לחיפה ,לשכונת כבביר .באתר ניפגש עם נציג העדה ממנו נשמע
על תולדתם ,עיקרי אמונתם ונבקר במסגד שבמרכז השכונה.

קישור לדף הבית

לקראת ערב נגיע לעכו לאירוע מיוחד באופיו ,יחדני בארץ ,שכולו כייף והנאה,
משתה לילי ,באולמות האבירים 8מדובר באירוע חווייתי נמשך כשלוש שעות קסומות ,המקים לתחיה את תקופת ימי הביניים
עם צלילים ,ריחות וטעמים מימים אחרים.
האירוע מתחיל בקבלת פנים בכניסה לאולמות האבירים .דרך גן ובו עצים ענקיים ומזרקה ,תעבור החוויה לרחוב האומנים
(גרנד מוניר) בו מצויים דוכנים פתוחים המהווים חלק מרחובות הקאפלה ,חנויות ושוק האמנים מהתקופה הצלבנית :נפחות
פלדה ,נפחות זכוכית ,קדרות ,אריגה ,ריקמה ,רציעת עור ,קליעת סלים ,ייצור בשמים ושמנים ועוד.
המלך ריצ'רד לב הארי והאבירים יקבלו את פנינו בכניסתנו ,לנשף ההכתרה ,שלאחריה נתפנה למשתה הגדול בחדר האוכל
המקורי (הארוחה כשרה בהכשר המועצה הדתית של הרבנות האזורית מעלה יוסף ) במצודה המרשימה ביותר בממדיה
הגדולים :האולם  ,העמודים ,התקרה ,השחזור והתאורה האוטנטית.
בסיום הארוחה ,נעבור להיפודרום בו יערכו קרבות של אבירים רכובים על סוסים ,וקרבות קרקע.
בתום האירוע ,נשים פנינו חזרה לראש העין.
עלות האירוע ,לכל משתתף חבר צוות או/לבן בת זוג ,₪ 711 - ,לאורח על בסיס מקום פנוי  111ש"ח.
חברים המעוניינים לקחת חלק פעיל באירוע ,מתבקשים להירשם במועדון הסניף בצרוף צ'ק לפקודת "צוות ראש העין"
לתאריך 81.80.0801

ביחד פעילות יצירה עם נכדים  /ילדים ,לקראת סיום החופש הגדול8
יתקיים ביום חמישי ב' אלול תשע"ז 00.80.0801 ,שעה  ,01.88תתקיים בסניף פעילות יצירתית
משותפת וכייפית לקראת סיום החופש הגדול ,של הורים עם ילדים ,סבתות וסבים עם נכדים,
בהדרכת נילי להב ורותי רזגור .הפעילות מתאימה לילדים מגיל  0ומעלה ואינה מחייבת ידע
מוקדם .מאחר והפעילות מוגבלת לקבוצה שמספרה אינו עולה על  71ילד,
ההשתתפות מחייבת רישום מוקדם  -כל המקדים זוכה 8בעת הרישום נא לציין את שמות
הילדים וגילם 8ההרשמה בסניף בימי קבלת קהל ,או באמצעות הדוא"ל של הסניף
.rosh.h-snif@tzevet.org.il

מפגש עם מנכ"ל צוות.
ביום שלישי ז' אלול תשע"ז 05.80-0801 ,שעה  ,05.38יכבד אותנו מר דן נדיב  -מנכ"ל צוות,
ויציג בפנינו נושאים "משולחנו של המנכ"ל – נושאים הנוגעים לכולנו " ויענה לשאלות
החברים.
מפגש רעים וכיבוד קל משעה  - 03811חברים מוזמנים ,כניסה חופשית

השבטים הנכחדים בדרום אתיופיה
הרצאתו של פרופ' צבי סבר תתקיים במועדון הסניף ביום חמישי ט"ז אלול תשע"ז  ,81.85.0801בשעה .05.38
פרופ' סבר זואולוג ,התמחה בתחום התנהגות בעלי החיים .מתוך ניסיונו הרב בג'ונגלים של אפריקה,
הכיר את חייהם של השבטים השונים ,למד את חיי המקומיים ,דרך חיפוש
קישור לדף הבית—לחץ על התמונה
הקשר בין הדתות השונות ,למקומם של בעלי החיים בטקסים ובמקדשים.
בהרצאתו יתמקד בשבטים הנכחדים בעמק אומו שבדרום אתיופיה8
מפגש רעים וכיבוד קל משעה  - 03811חברים מוזמנים ,כניסה חופשית

קבלת השנה החדשה
ביום חמישי כ"ג אלול תשע"ז 00.85.0801 ,בשעה  ,05.38נחגוג בבית האזרחים הוותיקים
(שד`וולפסון  08פינת רח' החמישה) ,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  803811חברים ואורחים מוזמנים 8כניסה חופשית

ביחד פעילות יצירה עם נכדים  /ילדים ,לקראת סוכות
ביום ראשון י“ח תשרי תשע"ח 80.08.0801 ,שעה  ,01.88תתקיים בסניף פעילות יצירתית משותפת
וכייפית לקראת סוכות ,של הורים עם ילדים ,סבתות וסבים עם נכדים ,בהדרכת נילי להב ורותי
רזגור .הפעילות מתאימה לילדים מגיל  0ומעלה ואינה מחייבת ידע מוקדם .מאחר והפעילות
מוגבלת לקבוצה שמספרה אינו עולה על  71ילד ,ההשתתפות מחייבת רישום מוקדם  -כל
המקדים זוכה 8בעת הרישום נא לציין את שמות הילדים וגילם 8ההרשמה בסניף בימי
קבלת קהל ,או באמצעות הדוא"ל של הסניף .rosh.h-snif@tzevet.org.il

טיול יומי לגליל עליון ואגמון החולה
יתקיים ביום שלישי כ"ז תשרי תשע"ח ,01.08.0801 ,יציאה בשעה  .81.88לאחר ארוחת בוקר
עצמית ,ניסע לפקיעין העתיקה נסייר בכפר ובמעין ,נמשיך לעבר המושבה הציורית ראש פינה,
לאחר סיור ממצה בה ,נערוך תצפית ממצפה נמרוד.
אחרי ארוחת צהריים ניסע לאגמון החולה( ,הנחשב לאחד מאתרי הצפרות החשובים בעולם).
באתר נוכל לעקוב ולצפות בציפורים הנודדות ,המחזרות ,המקננות ובבעלי החיים ,המצויים
באזור .בלבו של האתר אגם קסום ובו ניתן לחוות את הטבע ללא מחיצות .נצטרף לסיור
מודרך בעגלת המסתור הרתומה לטרקטור הנכנס לעומק שטחי האגמון ומאפשר קירבה
קישור לדף הבית לחץ על התמונה
מקסימאלית אל להקות העגורים וציפורים נוספות .חזרה משוערת לראש העין בשעה .05.88
יש להצטייד ,בנעלי הליכה ,כובע ,ביגוד מתאים ומי שתיה .מומלץ – מקל.
העלות ליחיד חבר צוות ובני זוג ,₪ 008 -לאורח ,על בסיס מקום פנוי.₪ 088 -
המעוניינים להשתתף ,מתבקשים להירשם בסניף בצרוף צ'ק לפקודת צוות ראש העין לתאריך .85.08.0801.

הרצאת אורח
ביום חמישי ו' חשון תשע"ח  ,04.08.0801שעה  .05.38תתקיים במועדון הסניף הרצאתה
של גב' בת שבע רוזנפלד - ,סיפור חיים ,של אישה חרדית נשואה אם ל 1 -ילדים .שלאחר
הצטברות טיפות קטנות של ספקות ,ריקנות ,בדידות והרגשת חוסר שייכות ,מחליטה לעזוב הכל כדי
לחיות ,והמשמעויות מהחלטה זו .תאור חייה לאחר החלטתה ,השבתות בדירה הריקה בלי משפחה,
הניצחונות הקטנים ,תהליך הלמידה של החיים החילוניים ועל היום בו הסירה את הפאה מראשה.
מפגש רעים וכיבוד קל משעה  - 03811חברים מוזמנים ,כניסה חופשית

לחץ על התמונה לדף הבית

מחזמר "כנר על הגג"
ביום ראשון ט' חשון תשע"ח  05.08.0801י ועלה בתיאטרון "בית צבי "
ברמת גן המחזמר "כנר על הגג",המועד מיועד לחברים מסניפים ראש העין
ופתח תקווה.
המחזמר המבוסס על ספרו של שלום עליכם – "טוביה החולב ",
יהודי עני ,אביהן של חמש בנות ,מנסה לקיים את משפחתו עפ"י מצוות הדת
והמסורת ,בתוך סביבה נוצרית שהשפעתה הולכת וגדלה .הוא מתקשה
להתמודד עם רצונותיהן המנוגדים של בנותיו הבוגרות ,שבחירתן בחתנים אינה לשביעות רצונו .בנוסף לצרות מבית ,נוחת
על המשפחה צו הגירוש ,הפוקד על כל יהודי העיירה לעזוב את ביתם בו נולדו ,גדלו וחיו .במחזמר משתתפים ,עשרות
שחקנים  -זמרים – רקדנים.
האירוע כולל :הסעה מראש העין וחזרה ; כיבוד עשיר וצפייה במחזמר8
יציאה מראש העין בשעה . 00.05
לוח הזמנים  - 03:11כיבוד עשיר ;  - 71:01כניסה וברכות ;  - 71:11המחזמר.
עלות ההשתתפות באירוע ,ליחיד חבר צוות ובני זוג –  ,₪ 18לאורח ,על בסיס מקום פנוי .₪ 008 -
המעונינים להשתתף ,מתבקשים להירשם בסניף בצרוף צ'ק לפקודת צוות ראש העין ,לתאריך .05.08.0801.

נופשון במלון קראון פלזה – אילת
שמשכו  0ימים ( 3לילות) ,על בסיס חצי פנסיון ,יתקיים בתאריכים ט"ז -כ' חשון תשע"ח,
.85-80.00.0801
יציאה מראש העין בשעה  .81.88לאחר הפסקת התרעננות וארוחת בוקר עצמית,
נמשיך למצפה רמון  ,לביקור במרכז המבקרים החדש העוסק בשני נושאים עיקריים:
הנצחתו של האסטרונאוט הישראלי הראשון אילן רמון ובמכתש רמון ואופן היווצרותו.
לאחר הביקור נסע דרך כביש הערבה לארוחת צהרים עצמית באזור יוטבתה ,נגיע למלון
הממוקם על שפת הלגונה באזור החוף הצפוני ,לקבלת חדרים ,כיבוד ,מנוחה ,ארוחת הערב ותוכנית בידור.
ביום שני לאחר ארוחת בוקר .יציאה לסיור גבולות ואתרים בעיר אילת ,סיור בגבול טאבה ובמסוף רבין  -גבול ירדן,
בחוות התבלינים ובמפעל תכשיטים.
"מועדון הגמלאים " של המלון ,יהיה פתוח ,מידי יום ,בין השעות  04:88-00:88ותינתן בו ,שתיה חמה ,קלה ועוגיות.
ארוחת ערב ולאחריה תוכנית בידור במלון.
המעונינים יוכלו לחזות בשעה  ,08.38במופע  WOWבתיאטרון ,במלון רויאל גארדן.
(שעות פתיחת קופת התיאטרון— שני  ,שלישי בין השעות  ,)00:88-08:38עלות המופע ₪ 038 – ,אזרח ותיק– ₪ 005
(עם הצגת תעודת אזרח ותיק ),.
ביום שלישי  -יום חופשי לבילוי במתקני המלון ובעיר אילת .לאחר ארוחת הערב ,בשעה  08.88תועמד לרשות
המשתתפים הסעה לאזור מופע המזרקות המוזיקאלי המתקיים באותו הערב במרכז העיר.
ביום רביעי ,לאחר ארוחת בוקר ,העמסת המזוודות ונסיעה לביקור במוזיאון לוחמי הנגב .מוזיאון נשק היסטורי ,ללימוד מורשת
הלוחמים בארץ ישראל.
בגמר הביקור ,חזרה למלון לארוחת צהרים ,ולאחריה חזרה הביתה.
העלות למשתתף יחיד  -בחדר זוגי  -חבר "צוות" ובני זוג  ,₪ 588לאורח על בסיס מקום פנוי  .₪ 0,008המעוניינים להשתתף
מתבקשים להירשם בסניף ,ולשלם ב 3 -צ'קים שווים (-₪ 388ליחיד חבר צוות;  ₪ 318ליחיד  -אורח),
לפקודת אר 8אס 8אי לתאריכים 84.00.0801 ;84.00.0801 :ו.04.00.0801 .84.80.0800 -

יום כייף בים המלח
ביום ראשון ט"ז כסלו תשע"ח ,83.00.0801 ,נקיים יום כייף במלון קראון פלזה – ים המלח8
יציאה ממועדון הסניף בשעה  ,81.88הפסקה להתרעננות וארוחת בוקר עצמית ,ונסיעה לכיוון ים
לאחר כיבוד קל ( קפה ועוגה ),
המלח.
שימוש חופשי בספא ,מתקני המלון והחוף הפרטי של המלון ,ארוחת צהרים בשרית ,מלאה.
חזרה משוערת לראש העין בשעה .00.38
עלות ליחיד חבר צוות ובני זוג –  ,₪ 035לאורח ,על בסיס מקום פנוי –  .₪ 008המעונינים
להשתתף ,מתבקשים להירשם בסניף בצרוף צ'ק לפקודת צוות ראש העין לתאריך .04.00.0801.

בברכה
דני רזגור
בשם הנהלת הסניף

