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  2016  אפריל ומחצית  מרץ ,פברואר ,ינואר -1/2016- פעילות חוזר

  שלום רב "צוות"לחברינו ב
  

 
 

  הבחירות להמשך תאריכים להלן,   בסניפים לתפקידים מועמדים להגשת בהמשך בחירות בצוות:

 .פתיחת הצבעות באמצעות אינטרנט או שליחת ההצבעות בדואר   14.1.16 יום חמישי •

 . ) 23.59עד שעה (מועד אחרון להצבעות באינטרנט   23.2.16יום שלישי  •

 .יום הבוחר מועד אחרון לאיסוף מעטפות ההצבעה   24.2.16  יום רביעי •

 ".צוות "נציגי המחוז להנהלת , מחוז הנהלת ה, ר מחוז "כינוס הגוף הבוחר לבחירת יו   7.3.16     יום שני •

 .גזבר הסניף ומזכיר הסניף,ר הסניף "סגן יו, ר המחוז "בחירת סגן יו  10.3.16יום חמישי  •

 .ר צוות"כינוס הגוף הבוחר לבחירת יו  15.3.16יום שלישי  •

  .ולהצביע בהתאם   - חברים מתבקשים לנצל את זכות ההצבעה 
 

�� 
   :בקשות להלוואות

  .אותה ניתן לקבל דרך אתר חבר ₪   6500ס "האחת הלוואה של חבר ע, ניתן לקבל שתי הלוואות הדדיות 

  )." מוקד אשראי "  5שלוחה  03-7375555באמצאות הסיסמה האישית או להתקשר (

  .-03 6243250או טלפון במחוז  )ניתן לקבל בסניף (קשה ב יש למלא טופס₪   6000ס "הלוואת צוות ע  ההשני

�� 
 .נא ראה הסבר בהמשך , ת יבקר בסניף למתן סיוע לחברים "נציג מופ : בירורים בנושא גמלאות

 

�� 
 

 .המעוניינים להצטרף  מתבקשים להירשם בסניף או להשאיר הודעה במשיבון הסניף  ,להלן חוגים המתקיימים בסניף :חוגים

                                                                                                   .18:00-ל 16:00רשת ישראל, בין השעות : וחוג תנ"ך ומ -יום א' 

  .12:00 -ל 11:00חוג התעמלות בריאותית, בין השעות :  -יום ב' 

  ,18:00 -ל  17:00חוג פלדנקרייז, בין השעות :  -יום ג' 

  .18:00 -ל  16:00:   בין השעות ,חוג ברידג' -יום ד' 

�� 
 

 תנחומים
 הנהלת הסניף והחברים משתתפים באבלם הכבד של

ז"ל רדמי חייםמשפחת רדמי במות חברנו   
  ל"ז נאור אברהםמשפחת נאור על מות חברנו 

 מי ייתן ולא תדעו יותר מכאוב וצער
 

 כללים עדכונים



 

 

 

 

 

 

 

  2016 אפריל  חציתומ מרץ ,פברואר ,ינואר בחודשים

 

 

 

 

 

 תאריך התחלה שעת הפעילות הפעילות תוכן

  שרי הורוביץ 'גב–המרצה .של נשות גואל רצון  ןבהרמוהחיים   
  .פורסם בחוזר קודם-)חת הנשים של גואל רצון א( 

 הרצאת אורח  

 
19.30 14.1.16 

 

  .פורסם בחוזר קודם -קבוץ שדה אליהו ועוד,חיים אמיר-המדריך 

 

 26.1.16 07.00 אורגניתחקלאות  –טיול יומי  

 28.1.16 19.00  ערב מוזיקלי  ."צמד זמרים וסקסופון " -במופע משותף איריס ועופרהזמרת   

 . רפי בוזו מרד "המרצה  עו. עבריינות וחקיקה , קרימינולוגיה  

 
 4.2.16 19.00 אורח הרצאת 

  11.2.16  07.00 יומי טיול  . ירדנה מנור' גב  בהדרכת –עמק הירדן ועמק בית שאן   

 25.2.16 19.00 ערב תאטרון בסניף  ." איפה הרומנטיקה "הצגת בידור  

 9.3.16 13.00 בירורים בנושא גמלאות והיוון   הרמן חיימוביץ'מר .ת "פגישה אישית עם נציג מופ 

 .דב גרגורהמרצה מר  -נומרולוגיה 

 
 הרצאת אורח  

 
19.00 10.3.16 

 16.3.16  07.00 יומי טיול   )טיילות אחרת(מולא דךבהדרכת ."כולופאר הגליל "הגליל המערבי   

 . ששי גז ד"עוהמרצה  –המשפט הפלילי בישראל  

  
 7.4.16 19.00 אורח הרצאת 

 .ירדנה מנור 'גב בהדרכת –עמק החלום ורחצה בחמת גדר    

  
 14.4.16  07.00 יומי טיול 

  
 

  הרצאתה של , תתקיים בסניף  , 19.30שעה  14.1.16ו "שבט תשע' ביום חמישי ד .בחוזר הקודם) פורסם(-אורח הרצאת 
  .של הנשים בכת  ןבהרמוסיפור חייה הקשה עם ראש הכת והחיים  .מהכת  לשעבר של גואל רצון , שרה הורוביץ' גב 

  19.00.  משעה קל וכיבוד חברים מפגש

  ,מוזמנים ואורחים חברים

  �� 
  .לשדה אליהו ועמק המעיינות נצא  07.00שעה  26.1.16,).ביום שלישי טז' שבט תשע"ופורסם בחוזר הקודם( – יומיטיול  

 ).נשארו עוד מספר מועט של מקומות ( 

�� 
   איריס  ' שירה וריקודים עם האמנים גב, יתקיים בסניף ערב זמר  19.00שעה   28.1.16ו "שבט תשע' ביום חמישי יח – מוזיקלי ערב 

   ישראל היפים וריקודים מכל -בהופעה מלהיבה ותוססת עם מיטב שירי ארץ". צמד זמרים וסקסופון"בתכנית .עופר במופע משותף ו 
  .הזמנים  
  .נא להצטייד בהרבה מצב רוח .18.30מפגש חברים וכיבוד קל החל משעה  

  

�� 
  בנושא קרימינולוגיה      רפי  בוזוד  "תתקיים בסניף הרצאתו של עו 19.00שעה . 4.2.16 ו"שבט תשע' ביום חמישי  כה–הרצאת אורח  

 .בתי משפט והוא בעל חברת גישור בעיר ירושלים , חקיקה, עבריינות, מר בוזו עוסק במידע משפטי  

  . 18.30מפגש חברים וכיבוד קל החל משעה  

  

  ,מוזמנים ואורחים חברים

�� 
 

 

 



 

  ,נצא מהסניף צפונה לכוון עמק הירדן ועמק בית שאן  07.00שעה  11.2.16ו  "תשעבאדר ' ביום חמישי ב–טיול יומי 

  נבקר בחפירות הארכיאולוגיות ,  "עומר-אל-דאהר"נבקר בחומות מתקופת  .נגיע לטבריה )כריכים ובקבוקי מים(לאחר ארוחת בוקר
  בית  ,שמעוני  אשר תספר על מפעל חייה' ניפגש עם גב, המפורסםים 'יעקב וניפגש עם אמן הוויטרז  אשדותל,נמשיך, החדשות 

  , לאחר ארוחת צהריים בקיבוץ אפיקים .גבול עם ירדןהנמשיך לטייל ממונע לאורך , אשר בנתה לזכר בנה שנפל בלבנון
  תר שהיה תחנתנמשיך לכוון עפולה ונבקר בא, נמשיך בטיול ונבקר בגדר המערכת בעמק בית שאן ונשמע על נדידת הציפורים

 . 18.00שעת חזרה משוערת   .משמר הצלבנית

  המעוניינים להשתתף מתבקשים . למשתתף  ₪  180למשתתף  ולאורח על בסיס מקום פנוי ₪  110לחברי צוות ובני הזוג –עלות 

  . 8.2.16ק לפקודת צוות סניף ראש העין ולתאריך 'להירשם בסניף בצירוף צ
  

�� 
  " איפה הרומנטיקה , "נקיים ערב הצגת  בידור  19.00שעה  25.2.16ו "אדר תשע' ביום חמישי טז –ערב תאטרון בסניף 

 .ערב בלתי נשכח של צחוק וטוב על הנשמה ). עם דמעות כיפיות(קומדיה מצחיקה 

  .18.30מפגש חברים וכיבוד קל החל משעה 
  

  ,מוזמנים ואורחים חברים

�� 
  

   הרמן חיימוביץ מריבקר בסניף  ),בדיוק( 13.00שעה  9.3.16ו  "באדר תשע' ביום רביעי כט– ברורים עם נציג  מחלקת מופת בסניף

חברים המעוניינים להיפגש עם מר הרמן מתבקשים . המשכורת  היוון  וסעיפי תלוש, ויענה באופן אישי לחברים בנושאי גמלא 
  .יד בתלוש המשכורת ותעודה מזהה חובה להצטי.להירשם בסניף או להשאיר הודעה טלפונית במשיבון הסניף 

 

�� 
  

  בנושא נומרולוגיה  דב גרגור מרתתקיים בסניף הרצאתו של ,19.00שעה   10.3.16ו "תשע' באדר ב' ל  ביום חמישי– אורח הרצאת

  מייעץ ומנתח מצבים סבוכים דרך תורת , בעל כישרון נדיר בתקשור וליווי אישי, אוירל בחיל "מר דב גמלאי צה .ותורת המספרים
 .המספרים 

  . 18.30מפגש חברים וכיבוד קל החל משעה 

  

  ,מוזמנים ואורחים חברים

�� 
   בהדרכתו של המדריך נצא מהסניף צפונה לגליל המערבי 07.00שעה   16.3.16ו "תשע' באדר  ב 'ביום רביעי ו–טיול יומי 

. בכפר כיום חיים נוצרים ומוסלמים .מבצר הצלבני במקוםבנבקר בכפר הערבי מעיליה ו,)כריך ומים(לאחר ארוחת בוקר.דך מולהמר 
לאחר ארוחת  .י'נשמע את סיפורי הכנופיות הערבי בפיקודו של פאוזי קאוקג,הצלבנים נעבור לטייל בתרשיחה  הידועה מימי ונמשיך 

 . 18.30חזרה משוערת לראש העין  .המוזיאון וגן הפסלים, יה הכולל את גן התעשיורדים נמשיך את טיולנו בכפר  ,צהריים בגוש תפן

  המעוניינים להשתתף מתבקשים להירשם בסניף  .₪ 205למשתתף  ולאורח על בסיס מקום פנוי ₪  135 לחבר צוות ובני הזוג –עלות 

  .12.3.16 סניף ראש העין ולתאריך" צוות "ק לפקודת 'בצירוף צ

�� 

 

   ,ששי גז  ד"עותתקיים בסניף הרצאתו של  19.00שעה . 7.4.16ו  "תשע' אדר ב' ביום חמישי כח –הרצאת אורח 

  אנשים בעבירות  ימייצג אלפ .1981מאז שנת  ,בתחום זה ד גז הוא בין המפורסמים והבכירים "עו ."המשפט הפלילי בישראל "בנושא 

  .חמורות שקיימות בספר החוקים כולל סחר בסמים 
  . 18.30מפגש חברים וכיבוד קל החל משעה 

  

  ,מוזמנים ואורחים חברים

�� 
  
  
  
  



 .ירדנה מנור בהדרכתה של גב'"הוא חלום"לעמק נצא מהסניף צפונה  07.00שעה . 14.4.16ו  "בניסן תשע' ביום חמישי ו –טיול יומי      

נבקר בהיפודרום  .נבות היזרעאלי והמלאכים, נגיע לעמק יזרעאל ונשמע את סיפורי אחאב )כריכים ובקבוק מים(לאחר ארוחת בוקר 
לאחר ארוחת   ."המחבת "לחמת גדר לרחצה במעיינות  וארוחת צהריים במסעדת  ונגיעלגשר העותומני נמשיך ,בבית שאן 

 .התנינים והציפורים נבקר באתר  ,צהרייםה

  המעוניינים להשתתף מתבקשים להירשם  .₪ 200ולאורח על בסיס מקום פנוי , למשתתף  ₪ 120לחברי צוות ובני הזוג –עלות 

  . 10.4.16 ק לפקודת צוות סניף ראש העין ולתאריך'בסניף בצירוף צ

  
  

�� 

 

 
 

 

 ברכהב                                                                                      

  ר הסניף"יו–פוריאן   אמיר                                                                                                                 
  .וחברי   ההנהלה                                                                                                     

 

 

 


