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לחברינו בצוות שלום רב !!!
עדכונים כללים

חוזר הפעילות המודפס, שפורסם בעבר כל חודשיים, יפורסם החל מגליון זה אחת ל- 3 חודשים. בנוסף יופצו באמצעות 
להתקיים  פעילויות שאמורות  ויתזכרו  שפורסמו  בפעילויות  שינויים  בדבר  שיעדכנו  מידעונים  )במייל(  האלקטרוני  הדואר 

במועד קרוב.

מועדון הסרט הטוב – כפי שפורסם בעבר, הנהלת הסניף מקרינה אחת לחודש, במוצאי שבת השני בכל חודש אזרחי, סרט 
במסגרת מועדון הסרט הטוב. ההקרנה הינה ללא עלות, אך מותנת בהשתתפות חברים שתצדיק את המאמץ. 

חברים ואורחים מוזמנים. הכניסה חופשית.
 

כל על  במשיבון(,  מידע  השארת  )כולל  טלפונית  הסניף  משרד  את  לעדכן  ומבקשים  חוזרים  אנו   - חיוני  מידע   מסירת 
מקרה של: 

• במקרה של פטירת חבר “צוות“ יש ליידע בנוסף ובהקדם את מזכירות צוות מחוז דן, טל‘ 03-6243250; 03-6173522.
• מחלה / אשפוז של חבר הסניף.

מענקי חג פסח תשע“ד, לקראת חג פסח תשע“ד, הבעל“ט, יחולקו מענקים לנזקקים. חברים הזקוקים לסיוע או היודעים 
על חברים נזקקים, מתבקשים להתקשר, לא יאוחר מיום שלישי א‘ בניסן תשע“ד 01.03.2014, לחבר 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“.

 

נא לשים לב:
כי השתנו מועדי הפעילויות המתוכננות למחצית ינואר 2014, שפורסמו בחוזר 5/2013   •

הנהלת הסניף מתכננת קיום נופשון באילת בסוף חודש אפריל 2014. פרטים מלאים בחלקו האחרון של חוזר זה.  •
 

תנחומים
חברי הסניף משתתפים באבלם הכבד של 

משפחת מונסוניגרו במות חברנו אברהם ז“ל 
משפחת בנימיני במות חברנו יוסף ז“ל

לחבר הנהלת הסניף דוד אהרון במות אחותו
חברנו שמחה ביברמן במות אחיו
מי ייתן ולא תדעו יותר צער ומכאוב

חוזר פעילות -1/2014 ינואר, פברואר, מרס ומחצית אפריל 2014











פעילויות ואירועים בחודשים
ינואר, פברואר, מרס ומחצית חודש אפריל 2014

פעילויות ואירועים בחודשים ינואר, פברואר, מרס ומחצית חודש אפריל 2014

תוכן הפעילותהפעילותשעת התחלהתאריך

מועדון הסרט הטובסרט במוצ“ש11.01.201419.00
ערב זמר בהנחיית מר עוזי רוזנבלטערב מוזיקאלי14.01.201419.30
לרמת חובב ולמרחצאות נוה מדברטיול 16.01.201407.00
מי מפחד מעורכי דיןהרצאת אורח23.01.201419.30
בנושאי איכות הסביבהטיול 30.01.201408.00
נושאים משולחנו של מנכ“ל צוותהרצאה 06.02.201419.30
מועדון הסרט הטובסרט במוצ“ש08.02.201419.30
פריחה בגלבועטיול 13.02.201407.00
עיין ערך “האהבה“הרצאת אורח20.02.201419.30
פעילות משותפת עם ילדים / נכדים פעילות יצירה 03.03.201416.00
פגישות אישיות עם נציג צוות / מופ“תברור נושאי גמלאות05.03.201414.00
לאזור המכתש הגדולטיול 06.03.201407.00
מועדון הסרט הטובסרט במוצ“ש08.03.201419.30
שירותי המודיעין בישוב היהודיהרצאת אורח20.03.201419.30
הר גריזים וארץ השומרוןטיול 30.03.201407.00
מפגש חגיגי ערב פסחקבלת החג10.04.201419.30
מועדון הסרט הטובסרט במוצ“ש12.04.201420.30

ערב מוזיקאלי – ביום שלישי, י“ג בשבט תשע“ד 14.01.2014 שעה 19.30, יתקיים במועדון הסניף ערב מוזיקאלי מהנה 
וסוחף, בהשתתפות האקורדיוניסט עוזי רוזנבלט וזמרת. הערב יכלול מיטב שירי ארץ ישראל, בכל התקופות. 

בהזדמנות זו נפרד ממר משה סיני - ראש העירייה לשעבר ונודה לו על פעלו.
מפגש רעים וכיבוד קל משעה 19.00. 

חברים ואורחים מוזמנים הכניסה חופשית.
לטיול  נצא   ,07.00 16.01.2014 שעה  בשבט תשע“ד  ט“ו  חמישי  ביום   - נווה מדבר  ולמרחצאות  חובב,  לרמת   – טיול 

בהדרכת מר חיים עמיר. תוכנית הטיול כפי שפורסמה בחוזר הקודם )למעט שינוי התאריך והמדריך( – האוטובוס מלא.

הרצאת אורח – ביום חמישי כ“ב בשבט תשע“ד 23.01.2014 שעה 19.30 תתקיים במועדון הסניף, הרצאתו של מר דורון 
צפריר בנושא “מי מפחד מעורכי דין“. מר צפריר הוא שחקן ועורך דין, שעבד 30 שנה בחברות ביטוח והתמחה בתחום 

הנזיקין. בהרצאתו יעסוק בדיני נזיקין וישלב בה מקרים מדהימים וחויות מצחיקות שעבר במהלך חייו הכפולים.
מפגש רעים וכיבוד קל משעה 19.00. 

חברים ואורחים מוזמנים הכניסה חופשית.







טיול – בנושא איכות הסביבה - ביום חמישי כ“ט בשבט תשע“ד 30.01.2014, שעה 08.00, )לאחר ארוחת בוקר(, נצא 
לטיול בהדרכת מר חיים עמיר, לכיוון פארק המיחזור חירייה ופארק אריאל שרון. נשמע את הסיפור המרתק על הפסולת 
שלנו בעבר בהווה ובעתיד, נכיר את מתקני המיחזור ונצפה מהר הפסולת לעבר אזור איילון. לאחר ארוחת הצהריים נבקר 
במרכז המבקרים של השפד“ן – מכון טיהור השפכים של גוש דן. טיהורם והפיכתם למים טובים לחקלאות השבתם והעברתם 

לשדות הנגב. חזרה משוערת לראש העין בשעה 18.00.
העלות למשתתף יחיד, חבר “צוות“ ובן זוגו 90 ₪, לאורח על בסיס מקום פנוי 170 ₪. המעוניינים להשתתף מתבקשים 

להירשם בסניף, או לשלוח בדואר צ‘ק לפקודת “צוות ראש העין“ לתאריך 23.01.14, בצרוף פרטים אישיים. 
יש להצטייד בכובע, נעלי הליכה נוחות ושתייה.

מפגש עם מנכ“ל צוות – ביום חמישי ו‘ באדר א‘ תשע“ד 06.02.2014 שעה 19.30, ישוחח מר דן נדיב, עם חברי הסניף 
על נושאים “משולחנו של המנכ“ל – נושאים הנוגעים לכולנו“ ויענה לשאלות החברים.

מפגש רעים וכיבוד קל משעה 19.00

חברים מוזמנים.
טיול – פריחה בגלבוע - ביום חמישי י“ג באדר א‘ תשע“ד 13.02.2014 שעה 07.00, נצא לטיול בהדרכת מר חיים עמיר. 
לאחר ארוחת בוקר )כריכים ומים(, נגיע לפסגת הר שאול, בעקבות המלך שאול ובניו ומלחמתם בפלשתים. נטייל ונהנה 
בין הכלניות והצבעונים בהר גלבוע ובהר ברקן. לאחר ארוחת צהרים נערוך סיור צפרות בין בריכות הדגים של כפר רופין, 

מצוידים במשקפות ומודרכים ע“י צפר מקצועי. חזרה משוערת לראש העין בשעה 19.00.
העלות למשתתף יחיד, חבר “צוות“ ובן זוגו 110 ₪, לאורח על בסיס מקום פנוי 190 ₪ המעוניינים להשתתף מתבקשים 

להירשם בסניף, או לשלוח בדואר צ‘ק לפקודת “צוות ראש העין“ לתאריך 06.02.14 בצרוף פרטים אישיים.
יש להצטייד בכובע, נעלי הליכה נוחות ושתייה.

19.30, תתקיים הרצאתו של  20.02.2014 שעה  “עיין ערך האהבה“– ביום חמישי כ‘ באדר א‘ תשע“ד  הרצאה בנושא 
מר גלעד שימרון. גלעד מטפל אורטופדי משקם מפציעות ספורט למעלה מעשור שנים. מרצה ומדריך בגישת אורטופדיה 

רגשית, המציגה מבט עדכני ורענן על האדם כיחידה דינמית אחת, מביא ניסיון עשיר וראיה הוליסטית.
מפגש רעים וכיבוד קל משעה 19.00.

חברים ואורחים מוזמנים - הכניסה חופשית. 
“ביחד“ פעילות יצירה לקראת פורים – ביום שני א‘ באדר ב‘ תשע“ד 03.03.2014 שעה 16.00, תתקיים בסניף פעילות 
יצירה משותפת וכייפית, של הורים עם ילדים, סבתות וסבים עם נכדים, לקראת חג פורים. הפעילות בהדרכת חברותינו נילי 

להב ורותי רזגור. 
הפעילות מתאימה לילדים מגיל 4 ומעלה, ומוגבלת לקבוצה שאינה עולה על 30 ילד ולפיכך ההשתתפות מחייבת רישום 

מוקדם, עד יום ראשון 23.02.2014 - כל המקדים זוכה.
המעוניינים להשתתף מתבקשים להירשם בסניף, במייל )כמפורט בכותרת החוזר( השארת הודעה טלפונית במענה הקולי 

או בפקס.
בעת הרישום נא לציין את שמות הילדים וגילם.

ברורים עם נציג מחלקת מופ“ת ו“צוות“ - ביום רביעי ג‘ באדר ב‘ תשע“ד 05.03.2014 שעה 14.00, יבקר במועדון הסניף 
מר הרמן חיימוביץ, נציג “מחלקת מופ“ת“ ו“צוות“ ויענה, באופן אישי, לחברים המבקשים לברר נושאים הקשורים לגמלה 

אותה הם מקבלים או לשנוי מוטבים “בהצהרה בדבר דמי ביטוח לגמלאי“. 
ע“מ למנוע התקהלות של ממתינים, חברים המעוניינים להיפגש עם מר הרמן, מתבקשים להירשם מראש במועדון, טלפונית 

כולל השארת הודעה במענה הקולי או במייל, לפי הכתובת הרשומה בכותרת החוזר. 
למפגש האישי יש להצטייד בתלושי שכר ותעודה מזהה.















טיול – למכתש הגדול - ביום חמישי ד‘ באדר ב‘ תשע“ד 06.03.2014 שעה 07.00, נצא לטיול בהדרכת מר מולה דר. 
לאחר ארוחת בוקר )כריכים ומים(, נשמע על ההתיישבות הבדואית ועל תופעות גיאולוגיות מעניינות המאפיינות את הנגב 
הצפוני. נגיע לפארק ירוחם, בו מצוי אחד ממפעלי המים שהוקמו בנגב טרום הקמת המדינה. נעבור ליד שרידי באר ירוחם 
ממנו לגמה הגר, עת גורשה למדבר על ידי אברהם אבינו. נגיע למכתש הגדול, נערוך תצפית מהר אבנון, נבקר באתר 
העצים המאובנים ובחניון החולות הצבעוניים. נמשיך לעבר “מעלה העקרבים“ נצפה אל נופה המרהיב של בקעת צין, 

המצדים מהתקופה הרומית, והדרך לאילת. ארוחת צהרים מאוחרת. חזרה משוערת לראש העין בשעה 19.00.
העלות למשתתף יחיד, חבר “צוות“ ובן זוגו 120 ₪, לאורח על בסיס מקום פנוי 200 ₪ המעוניינים להשתתף מתבקשים 

להירשם בסניף, או לשלוח בדואר צ‘ק לפקודת “צוות ראש העין“ לתאריך 27.02.14 בצרוף פרטים אישיים. 
יש להצטייד בכובע, נעלי הליכה נוחות ושתייה.

 

הרצאת אורח – ביום חמישי י“ח באדר ב‘ תשע“ד 20.03.2014 שעה 19.30 תתקיים במועדון הסניף, הרצאתו של ד“ר 
יצחק נוי בנושא “שירותי המודיעין בישוב היהודי“. ד“ר נוי בוגר החוג להיסטוריה כללית ויהודית באוניברסיטה העברית 
ואוניברסיטת ברנדהייס בארה“ב, סופר, מרצה בכיר ואיש רדיו, מזה עשרות שנים, משדר מדי שבת, במבחר נושאים מענינים 

ומרתקים. 
מפגש רעים וכיבוד קל משעה 19.00. 

חברים ואורחים מוזמנים - הכניסה חופשית.
טיול – להר גריזים וארץ השומרון - ביום ראשון כ“ח באדר ב‘ תשע“ד 30.03.2014 שעה 07.00, נצא לטיול בהדרכת 
גב‘ ירדנה מנור. את סיורנו נתחיל בצומת רנתיס, נחלוף ליד הבסיס האוגדתי שנבנה בסיוע אמריקאי, נעלה לפדואל – 
המרפסת של המדינה )עפ“י אריק שרון(. נמשיך להר גריזים – המקום הקדוש לעדה השומרונית, החוגגת ביום זה את 
ערב ראש השנה בלוח השומרוני )ערב ראש חודש ניסן(. נבקר במוזיאון של יפת הכהן, שיסביר מי הם השומרונים והאם הם 
יהודים? נערוך תצפית על שכם ממעוף הציפור, ונראה את מחנות הפליטים וקבר יוסף. נמשיך לעבר הכרמים של משפ‘ 

סעדון ובדרכנו חזרה, נבקר ביקב טורא בישוב רחלים. חזרה משוערת לראש העין 19.00.
העלות למשתתף יחיד, חבר “צוות“ ובן זוגו 130 ₪, לאורח על בסיס מקום פנוי 210 ₪.

המעוניינים להשתתף מתבקשים להירשם בסניף, או לשלוח בדואר צ‘ק לפקודת “צוות ראש העין“ לתאריך 20.03.14 בצרוף 
פרטים אישיים. 

יש להצטייד בכובע, נעלי הליכה נוחות ושתייה.

ערב מוזיקאלי וקבלת החג - ביום חמישי י‘ בניסן תשע“ד, 10.04.2014 בשעה 19.30, נקיים במועדון הסניף, ערב קבלת 
חג הפסח, בהשתתפות אורחים: מהנהלת העירייה, הנהלת “צוות“ והנהלת מחוז דן. הערב יכלול קטעים מוזיקאליים בהנחיית 

אבי ואריאל הוכנברג, ברכות לחג, חלוקת תעודות לחברים מתנדבים והרמת כוס לקראת החג.
מפגש רעים וכיבוד קל משעה 19.00. 

חברים ואורחים מוזמנים - כניסה חופשית. 
נופשון באילת – בימים ראשון עד רביעי בין התאריכים כ“ז – ל‘ בניסן תשע“ד 27–30 אפריל 2014 נקיים נופשון במלון 
קראון פלאזה אילת )4 ימים, 3 לילות(, על בסיס חצי פנסיון בתוספת ארוחת צהריים אחת ופעם אחת קפה ועוגה. הנופשון 
יכלול 2 ימי 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 27.4.14 שעה 07.00. כריכים ושתיה במהלך 

הנסיעה לאילת.
העלות ליחיד, חבר צוות ובני זוג - 885 ₪, לאורח - 1045 ₪, שישולמו ב- 3 צ‘קים שווים לתאריכים 25.04.14, 25.05.14, 

25.06.14. לפקודת שפר את אלי לוי בע“מ.
חברים המעוניינים להצטרף לנופשון מתבקשים להירשם במועדון הסניף, או לשלוח בדואר צ‘קים, כמפורט לעייל, בצרוף 

פרטים אישיים. יש להצטייד בכובע, נעלי הליכה נוחות ושתייה.
מוזכר לחברים כי הקצאת מקומות הישיבה באוטובוס הינה לפי סדר ההרשמה לנופשון.

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










