
  02/1ינואר, פברואר, מרץ ומחצית אפריל  -102/1/חוזר פעילות   

 עדכונים כלליים

 פעילויות תדירות בסניף

 מתקיימות פעילויות נוספות: במועדון הסניף חלק מחברי הסניף אינם מודעים כי מעבר לפעילויות המפורטות בחוזר הפעילות, 

  חוגים שבועיים 

)ללא תשלום או בכיסוי עלות ישרה של ההדרכה בלבד(, בתחומים שונים: פלדנקרייז, התעמלות, מחשבת ישראל וברידג' 
 למתקדמים ולמתחילים. 

                                                            450-0346994המעוניינים להצטרף לפעילויות אלו, מתבקשים להתקשר עם גב' נינה אידן טל' 
 . 450-4400405או עם מר דוד אביטל טל' 

לספרי קריאה קיימת במועדון. המעוניינים לשאול ספרים יכולים לעשות זאת ללא כל רישום ובתנאי שבתום ספרית קח ותן 

 הקריאה יוחזר הספר למקומו. כן ניתן להוסיף לספרייה ספרי קריאה שיתקבלו בברכה.

וקבלת קהל, לרישום לפעילויות המחייבות רשום מוקדם ותשלום וברורים נוספים,                                          תורנויות מועדון 

 . 44.44 – 00.44מתקיימות בימים ראשון וחמישי בשבוע, בין השעות 

                                                                                                                                                                                יחידת התעסוקה של צוות 
בטיחות ובטחון בע''מ'',  במרכז )ראשל"צ              -''ממונה בטיחות בעבודה''. שיתקיים במכללת ''בו''ב  מודיעה על קיום קורס:

שבועות החל  09במשך  40:94-06:94רביעי בין השעות  -או מודיעין, טרם הוחלט(. הקורס מתוכנן להתקיים  בימים ראשון 

            .                                                                                                                            4402פברואר  03מתאריך 

עם גב' אילנה שורר, מנהלת תעסוקה מרכז,                       בדחיפותחברים המעוניינים להשתתף בקורס, מוזמנים ליצור קשר 

 , באותה כתובת מייל.49-6029590או עם גב' אסתי לוי, רכזת תעסוקה מרכז, טל'    wcenter@tzevet.org.il 49-6029596טל' 

                                                                                                                                                         מענקי חג פסח 

   לקראת חג פסח תשע"ז הבעל"ט, יחלק הארגון, באמצעות הנהלת מחוז דן, תווי קנייה כסיוע לנזקקים.

מתבקשים להתקשר, לא יאוחר מיום שישי             חברים המבקשים לקבל  סיוע זה, או חברים  היודעים על חברים נזקקים,  

.           454-6464032 טלפוןאברהם פורת מר  לחבר הנהלת הסניף, האחראי לנושאי הפרט, , 02.49.4402י"ט אדר תשע"ז  

בעקבות הפניה, תקבע עמם פגישה, בה ימולאו הטפסים המתאימים, יערך ביקור בית להתרשמות, והנתונים יועברו להמשך 

 .מחוז דן -צוות טיפול והחלטה להנהלת 

                    חלוקת כריכים ומים בטיולים                                                                                                     
נוכח פניות חברים, לחדש את חלוקת הכריכים ובקבוקי מים, למשתתפים בטיולים, נבדק הנושא מחדש ע"י הנהלת הסניף 

ונמצא  פיתרון המאפשר החזרת המצב לקדמותו. את חלוקת הכריכים ובקבוקי המים.                                                     

לפיכך החל מפרסום זה, יחולק בטיולים בהם מוגשת ארוחת צהרים, כחלק מהטיול, כריך ובקבוק מים לכל משתתף.                   

 . כריכים ובקבוק מים לכל משתתף 4ארוחת צהרים, יחולקו  לא מתאפשרת הגשתובטיולים בהם 

                                                                                                                             רישום לטיולים  
1                   911.910.91החל מיום חמישי בחוזר פעילות זה,  לטיולים המתפרסמים חברי צוות מסניפים אחרים וארחים,תחילת רישום 

 ביטול השתתפות בטיולים 

לפני מועד הטיול, הצ'ק שנמסר בעת ההרשמה יושמד.                                        " ימי "עסקים 1עד ביטול השתתפות בטיולים 

  לפני מועד הטיול, הצ'ק יופקד ויגבה, למעט מסיבות רפואיות לא מתוכננות ""ימי עסקים 1-פחות מביטול השתתפות 

  פעילות בסניף בחג הפסח תשע"ז 

.                             00.40.4402עד שלישי  04.40.4402י"ד עד כ"ב ניסן  תשע"ז הבא עלינו לטובה, יחול השנה בימים שני 

       במהלך החג לא תתקיים כל פעילות בסניף כולל תורנויות לקבלת קהל.                                                                 

                            במקרה של צורך דחוף ניתן לפנות לאחד מחברי הנהלת הסניף                                                                         

(1                                                                                                      50-0.90.95. –או דוד אביטל  50-0019559. –, משה צורי 50-3333319. -)דני רזגור 

 תנחומים

הנהלת הסניף והחברים משתתפים באבלם הכבד של                                                                                 

ז"ל                                                                                  משהבמות חברנו  יצחקמשפחת 

ז"ל                                                                            יפתבמות חברנו  עוזרימשפחת 

ז"ל                                                                                      שושנהבמות חברתנו  אורלוביקמשפחת 

                                                                                                       ז"ל חנוך במות אחיוטוביה ברטוב חברנו 

  מי יתן ולא תדעו יותר מכאוב וצער               

.31.910.91  



  02/1ינואר, פברואר, מרץ ומחצית אפריל  -פעילות ואירועים בחודשים          

 910.91טבלת פעילויות לרבעון 

שעת  יום ותאריך 

 התחלה

 תוכן הפעילות                   הפעילות          

מאחורי הכותרות של עולם התקשורת                              הרצאת אורחת    03.94 45.40.4402‘  יום ה

  אורלי אלקלעיוכתבת הפלילים גב' 

שיחה עם ראש העיר                            03.94 04.40.4402‘  יום ג

  שלום בן משהמר 

על הנעשה והמתוכנן בראש העין                                        

  בשנים הקרובות

‘                       ד -‘ימים א

05-00.40.4402 

(,במלון דניאל       05-00.404402ימים ) 0נופשון של  נופשון בים המלח 42:44

 ימי טיולים   4ים המלח, במהלכו יכללו 

 ו-‘ימים ה

46-42.40.4402 

 כולל לינה  משה פרנקטיול של יומיים, בהדרכת  טיול לנגב המערבי ועוטף עזה  42:44

  05.44חזרה משוערת ביום ו' בשעה צאלים1 ב

‘                      יום ה

43.44.4402 

הרצאתו של ד"ר וייסברג                                             הרצאת אורח 03:94

 בנושא אופטימיות כמנוף לחיים. 

‘                      יום ג

00.44.4402 

בקרה על מוכנות בתי הספר בעיר                                  תרגיל ארצי במוסדות חינוך 43:44 

  רעידת אדמהלאירוע של 

‘                      יום ה

49.44.4402 

               משה פרנקטיול בירושלים, בהדרכת  טיול יומי  לירושלים 42:44

 , אוניברסיטה המורמוניתוב יד ושםבמוסד 

‘                     יום ו

40.44.4402      

טיול קרוב לבית,                             42:44

  במרכז השומרון

                             05.44 - 42.44טיול יום ו' בין השעות 

   ירדנה מנורבהדרכת הגב' 

‘                     יום א

46.44.4402 

הרצאה במסגרת יום המשפחה                                      יום המשפחה לנשות הסניף  03:94

 לנשות הסניף בנושאי קוסמטיקה כולל הדגמה. 

‘                      יום ה

43.49.4402 

,                                 קובי הדרערב מוזיקאלי, בביצוע  ערב תחפושות מוזיקאלי פורימי  03:94

  לקראת פורים.

‘          יום ה

06.49.4402       

נחלים זורמים ונופים ירוקים בגליל,                                                   טיול יומי לצפון  42:44
  משה פרנקבהדרכת מר 

‘          יום ה

49.49.4402   

במסע אל הצליל, הרצאתו של                             הרצאת אורח  03:94

  , מלווה בנגינה על כלים אתניים.בועז גרוסמר 

‘          יום ה

46.40.4402 

הרמת כוס לקראת חג הפסח                                   קבלת חג הפסח 03:94

  וחלוקת תעודות לחברים מתנדבים.

 הרצאתה של אורלי אלקלעי  51.910.91.

 ,    .9113משעה  51.910.91.ביום חמישי ח' טבת תשע"ז 

כתבת הפלילים והמשטרה,    אורלי אלקלעי  תתקיים במועדון הסניף הרצאתה של  גב'  

 של רשת ב' במשך שני עשורים1  

 "1מאחורי הכותרות של עולם התקשורת והכתב הפלילי ללא צנזורהבנושא: "

 1   ..911מפגש רעים וכיבוד קל משעה 

 .                                         הכניסה חופשית, חברים ואורחים מוזמנים

 שיחה עם ראש העיר  9.1.910.91

,                                                                                                .9113שעה  9.1.910.91ב טבת תשע"ז “ביום שלישי י

, עם חברי הסניף,                                                                 שלום בן משהישוחח ראש העיר מר 

 על הנעשה והמתוכנן בעיר בשנים הקרובות1  

 (1                                                                   לא בנושאים אישייםבתום השיחה יענה ראש העיר לשאלות  )

1                                                                                                                      ..911מפגש רעים וכיבוד קל משעה 

  חברים ואורחים מוזמנים הכניסה חופשית

                                        נופשון בים המלח                                                                                                              
                   95-911.910.91לילות(, בין התאריכים  3ימים ) 0, יתקיים נופשון בן 010.94כפי שפורסם בחוזר פעילות 

                   ים המלח", על בסיס חצי פנסיון1                                                                                                 –במלון "דניאל 

 1..1.11 יציאה מראש העין בשעה ההרשמה לנופשון הסתיימה



 טיול של יומיים, בנגב מערבי ועוטף עזה 04-011.910.91

,      בנגב המערבי ובעוטף עזה, )לאוהבי לכת, בדרגת קושי בינונית(, טיול של יומיים

,                           0.91ינואר  01 -ו 04יתקיים בימים חמישי ושישי כ"ח, כ"ט טבת תשע"ז 

1                   משה פרנק, כולל ארוחת ערב ובוקר(, בהדרכת מר ארץ צאלים)לינה במלון 

1 ..951, חזרה משוערת, ביום שישי, לראש העין בשעה ..11.יציאה ביום חמישי בשעה 

1                          עוטף עזהבטיול יושם דגש על התישבות בפריפריה בנגב המערבי, בואכה 

נכיר ישובים עתיקים וחדשים, ערים ומושבים, נוודים ויושבי קבע, חוות וקיבוצים, אתרי מורשת ופרויקטים של 

פיתוח כלכלי, תיירות ומשאבי מים1 נפגוש את תושבי האזור ומנהיגיו, נשמע מה הנושאים המטרידים את תושבי 

האזור ובמיוחד בטחון אישי ותעסוקתי1 נעבור בשדות מערכה, ממאה השנים האחרונות, תוך שילוב הליכה ברגל, 

בין פינות טבע יפות ואתרי מורשת מענינים1 נראה איך, עם כל הקושי, נבנה מארג חיים שלם שתומך בהתישבות 

ומסייע לחלוצים לחיות בפאתי ארץ1  יש להצטייד, בנעלי הליכה נוחות, כובע, ביגוד 

בגד ים, מקל הליכה כסא מתקפל ומפה1                                                                                             –מתאים ומי שתיה1 מומלץ 

כריכים ביום הראשון, שימוש בספא1חמם המקומי בצאלים,  כיבוד  0הטיול )כולל  עלות

                                      קל ביום השני(,                                                                                                               

1₪                                                                                              ..0 פנוילאורח, על בסיס ₪,  .05ליחיד חבר צוות ובן זוג  -עלות

 1 911.910.91, לתאריך 1צוות ראש העיןהמעונינים להשתתף, מתבקשים להירשם בסניף בצרוף צ'ק לפקודת 

 ר שי וייסברג “הרצאתו של ד 11.010.91.

1 תתקיים במועדון .9113, שעה 11.010.91.ביום חמישי י"ג שבט תשע"ז –הרצאת אורח 

בנושא אופטימיות כמנוף לחיים1 הרצאה מרנינה, שי וייסברג הסניף הרצאתו של ד"ר 

המשלבת בתוכה משלים, פתגמים וסיפורים מרוממי נפש המובילים להבנה שגישה 

אופטימית היא מנוף לחיים ושחיוך פותח כל דלת1                                                                        

 הכניסה חופשית, חברים ואורחים מוזמנים1   1  ..911מפגש רעים וכיבוד קל משעה 

/http://www.shay-w.022.co.il/BRPortal/brר שי וייסברג בקישור     “כנסו לדף של ד                      

 טיול יומי במוסד יד ושם בירושלים  031.010.91

1                   משה פרנק, בהדרכת מר 031.010.91יתקיים ביום חמישי כ"ז שבט תשע"ז  

לאחר ארוחת בוקר )כריכים ומים(,  נבקר                                                                 

                                                                                                                     רשות הזיכרון לשואה ולגבורה"1 –יד ושם במוסד "

מופקד על תיעוד תולדותיו של העם היהודי לפני השואה ובמהלכה, הנצחת המוסד 

סיפור חייהם וזכרם של מיליוני הנספים והנחלת  מורשת השואה לדורות הבאים1                         

של מאורעות השואה, באיסוף חפצים  הנצחה ותיעודלשם כך המוסד עוסק ב

1                                             במחקר ובחינוך  ומסמכים, בגביית עדויות על השואה ופרסומן, באיסוף שמות הנספים בשואה והנצחתם,

משם נמשיך לתצפית מהר הצופים, נאכל ארוחת צהרים בקמפוס של האוניברסיטה העברית,                                     

סרטון על המקום, האזנה נגינת עוגב, סיור תצפית                           -באוניברסיטה המורמונית1 ששיכלול הסברבדרכנו לסיור 

1                                                           ..911לעבר העיר העתיקה, מהמרפסת הפתוחה ומהגן התנכ"י1 חזרה משוערת לראש העין בשעה 

1₪                                                                           915 פנוילאורח, על בסיס ₪,  .90חבר צוות ובן זוג  יחידהטיול,  ל עלות

,                             צוות ראש העיןהמעוניינים להשתתף בטיול, מתבקשים להירשם בסניף  בצרוף צ'ק לפקודת 

  1             951.010.91לתאריך 

                                                                         בקרה בעת תירגול בתי ספר  901.010.91

סניף צוות, התבקש לארגן בקרים, בעת תירגול בתי הספר בעיר, במסגרת תרגיל הארצי  

1                     ..901 – ..11., בין השעות 901.010.91שיערך ביום שלישי י"ח שבט תשע"ז 

1                                                רעידת אדמהבמועד זה תשמע אזעקה שתסמל אירוע של 

                 התרגיל באחריות פיקוד העורף ואגף הביטחון העירוני1                                                                             

                  כבקרים בתרגיל זה, יכולים לשמש כל חברי הסניף ובני1 בנות הזוג1                                                                 

במועדון הסניף1                        91195שעה  11.0191.תדריך לבקרים וחלוקה לבתי הספר המבוקרים, יתקיים ביום רביעי 

                    50-0019559.משה צורי טל' חברים המוכנים להתנדב ולשמש כבקרים בתרגיל מתבקשים להתקשר עם מר 

                                                                                                                                3-4913515.במועדון הסניף או להשאיר הודעה טלפונית 

טיול למרכז השומרון1                                                                                                        001.010.91

טיול יומי )לאוהבי לכת, בדרגת קושי קלה(, למרכז השומרון, קרוב לבית, יתקיים ביום שישי כ"ח 

, ..11., בתוך נופים עוצרי נשימה ומפגשים מרתקים1 נצא בשעה 001.010.91שבט תשע"ז 

כריכים ובקבוק מים, שינתנו(, לעבר צומת  0 -באוטובוס משוריין, כנדרש, מראש העין )מצויידים ב

קולה, נשמע את סיפור הקרב ונקיים תצפית על הבסיס שנבנה בסיוע אמריקאי1                                                  

נסע לפדואל, ממנה נצפה לעבר שפלת החוף מ"המרפסת של המדינה"1                                               

נמשיך לחוות יאיר שם ניפגש עם עו"ד שירה איגל מהמחלקה המשפטית של "מועצת יש"ע" שתיתן פרשנות משפטית על התיישבות 

ישובים שונים בשם "קדומים"1 ומשם לאלון מורה שם נקיים שיחה עם מר בני קצובר,  5בשומרון1 נעלה לקדומים ונראה איך נוצרו 

                                                                                                                                 מראשי המתיישבים בשומרון1 נמשיך לעבר תצפית מהר גריזים לעבר העיר שכם, קבר יוסף ומחנה הפליטים בלטה1                             

נעבור בשערי תקווה במקום בו עמדו תותחי הצבא הירדני, ערב מלחמת ששת הימים,                                  אם יוותר זמן, בדרכנו חזרה 

                                                                                                                                מכוונים לעבר תל אביב1                                                                                                        

                                                                                                                                                                                                       1 .9513חזרה משוערת, לראש העין בשעה 

                                                                                                    יש להצטייד, בנעלי הליכה נוחות, כובע, ביגוד מתאים למזג האויר ומי שתיה1                                                        

 מקל הליכה ומפה1  –מומלץ 

1₪                                                                                              .90לאורח, על בסיס פנוי ₪,  .4עלות הטיול,  ליחיד חבר צוות ובן זוג 

 1 911.010.91המעוניינים להשתתף בטיול,    מתבקשים להירשם בסניף בצרוף צ'ק לפקודת צוות ראש העין, לתאריך 

https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%AA%D7%95%D7%93%D7%A2%D7%AA_%D7%94%D7%A9%D7%95%D7%90%D7%94


 יום המשפחה -יום האישה  041.010.91

 .9113, שעה 041.010.91ביום ראשון ל' שבט תשע"ז   יתקיים במועדון הסניף,ערב מיוחד לחברות 

 (, ליום המשפחהושמו שונה כיום האישה שנקבע  -)יום פטירתה של הנרייטה סולד 

,                                                      אסתר הרריגב' )חברות צוות ובנות הזוג של חברי צוות( יועבר ע"י  – לנשיםהערב המיועד 

 שתרצה ותדגים בנושא: קוסמטיקה וטיפוח גוף1 

1                                                                                                       ..911מפגש רעים וכיבוד קל משעה 

    1כניסה חופשית1 חברות מוזמנות

 ערב מוזיקאלי פורימי   11.310.91.

 .9113שעה  11.310.91.ביום חמישי י"א אדר תשע"ז, 

 קובי הדר בהנחייתו של כולל תחפושות נקיים במועדון הסניף ערב זמר פורימי, 

 ובהשתתפות אורחים מהנהלת העירייה והנהלת צוות1

1                                                                                                                    ..911מפגש רעים וכיבוד קל משעה 

 נא להגיע בתחפושות להצטייד במצב רוח מתאים1ואורחים מוזמנים כניסה חופשית1 חברים 

 הנחלים בזרימתם   941.310.91

תשה , בהדרכת מר גלילנחלים זורמים ונופים ירוקים בל טיול 

1                          941.310.91, יתקיים ביום חמישי י"ח אדר תשע"ז פרנק

,                                                                  ..11., בשעה מראש העיןיציאה 

,                                               המובילנגיע לצומת  לאחר ארוחת בוקר )כריך ומים(,

ונקבל הסבר על המוביל הארצי1                                                                              אשכול באתר מקורות, תחנת נבקר 

בראס אל עין                   ממנו נערוך תצפית נבקר  כמון ,  בו נערוך טיול רגלי קצר בקניון, משם נמשיך לשזורנמשיך לקניון נחל 

, שם נאכל ארוחת צהריים )כשרה(1 לאחר הארוחה,                                          סאג'ורהגלילית ונערוך טיול במורד נחל צלמון  משם נמשיך ל

                     1                                                                                                                            חביבונסיים בביקור אצל סבא  פרודניסע ונטייל במפלי 

 1 ..911לראש העין חזרה משוערת 

                                  יש להצטייד, בנעלי הליכה נוחות, כובע ומים 1                                                                                   

                                                                                                                                                                                                                         .מומלץ מקל הליכה ומפה

1₪                                                                                              ..0 פנוילאורח, על בסיס ₪,  905חבר צוות ובן זוג  יחידהטיול ל עלות

                                                        המעוניינים להשתתף, מתבקשים להירשם בסניף                                                                                       

1                                                                                                                            11.310.91., לתאריך 1צוות ראש העיןבצרוף צ'ק לפקודת 

 הרצאה עם בועז גרוס בלווי כלי נגינה אתניים מהעולם 091.310.91

1 תתקיים במועדון הסניף הרצאתו                                                         .9113, שעה 031.310.91ביום חמישי כ"ה אדר תשע"ז 

1                                                                                                                        מסע אל הצלילבנושא בועז גרוס של מר 

הרצאה חווייתית חובקת ארצות ועמים מלווה בנגינה והדגמה, של כלי נגינה שהביא עמו מכל העולם                            
 בשילוב רקע היסטורי, גאוגרפי וחוויות אישיות1 

 1 ..911מפגש רעים וכיבוד קל משעה  

 הכניסה חופשית, חברים ואורחים מוזמנים

 הרמת כוסית לכבוד פסח וחלוקת תעודות למתנדבים    41.010.91.

,                                                       .9113בשעה  41.010.91.י' בניסן תשע"ז, ביום חמישי  -קבלת חג הפסח  

 נקבל את חג הפסח, בהשתתפות חברי הנהלת העיר, אורחים מהנהלת צוות ומהנהלת מחוז דן1 

הערב יכלול: קטעים מוזיקאליים, ברכות, הרמת כוס לחג,                                                                  

 ונכבד חברים מתנדבים שטרם קבלו תעודות הוקרה וסמל המתנדב1

                                                                                                                            ..911מפגש רעים וכיבוד קל משעה 

       כניסה חופשית -חברים ואורחים מוזמנים 

 הנהלת הסניף מאחלת לחבריה

 שנה אזרחית טובה,          

 בריאות, אושר ונחת         

 בברכה         

 ר הסניף “יו -דני רזגור

 בשם הנהלת הסניף 

תמונות וסרטונים על אירועים שהתקיימו בסניף  

 ניתן לראות בקישור למטה 

http://www.tzevet.co.il/?CategoryID=1114 


