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 2019 אפריללחודשים ינואר עד  – 1/2019  פעילות חוזר
 

 לחברינו שלום רב
 

 
   

   בכדי למנוע הרגשתנוכח טענות על אי סדרים ו/או העדפת מקורבים, ו – המחייבים  רישום מראש ותשלוםרישום לאירועים        
 אי נעימויות, נפרט ונחדד פעם נוספת את כל תהליך לפרטיו:

   ראשון לרישום לפעילויות המחייבות רישום מוקדם וברורים נוספים, מתקיימות בימים  –במועדון הסניף תורנות קבלת קהל      
                                                                                                                                                                           .20.00 - 18.00 בין השעותורביעי, 

קבלת קהל,  יוכלו להירשם לאירועים ע"י השארת מעטפה בתיבת הדואר יהסניף במועד חברים שאינם יכולים להגיע למועדון      
    )אלא אם נרשם בפרטי האירוע, נמען  "צוות ראש העין"שתכלול את הצ'ק לפקודת הנמצאת ליד דלת הכניסה למועדון הסניף, 

 אישי, טל' סלולרי, וכתובת אימייל(. )שם, מספר ו האישיים של המבקששיפרט את פירטי האירוע ופרטינוסף, אחר( ופתק 
קשר טלפוני, עם התורן, במועד קבלת ור צש לשלבים: תחילה י 2-יבוצע בחברים הגרים מחוץ לראש העין,  ,רישום לאירועים      

    רטק בדואר לכתובת תיבת הדואר של הסניף, בצרוף פתק שיפ'ישלחו את הצשיענו בחיוב,  בקשו לרשמם על תנאי. לאחרלקהל,  ו
. הנהלת הסניף, בדואר רגיל בלבד, שי, טל' סלולרי, וכתובת אימייל(את פירטי האירוע ופרטים אישיים של המבקש )שם, מספר אי

 דואר .       המגיעים לסניפי ה רשומים אינה נוהגת לאסוף מכתבים
     חברי הסניף ובני לפעילויות כאמור, מצוין במידע על הפעילות הספציפית. התאריך מתייחס לרישום  תחילת הרישוםמועד          

  , מצוין בנפרד ובהעדר מועד מפורט, יחל הרישום שבועיים מאוחר יותר.מסניפים אחרים ואורחים. רישום חברי צוות זוג בלבד
   למשרד הסניף, והוא יעשה לפי סדר הנרשמים,  בשלב הראשוני לא  מותנה במועד הגעת הצ'ק שיבוץ במקומות הישיבה         

   השורות הראשונות באוטובוס, המיועדים לאחראי לטיול ולנכים. 2-ישובצו חברים ב
לפני מועד האירוע, הצ'ק שנמסר בעת ההרשמה יושמד. ימים,   10עד ביטול השתתפות  -ביטול השתתפות באירועים כאמור           

 לפני מועד האירוע, הצ'ק יופקד ויגבה, למעט מסיבות רפואיות לא מתוכננות.   ימים 10-פחות מביטול השתתפות 
ע"מ למנוע מצב שאלו שנרשמו מאוחר לטיול  ישבו בקדמת  -עקב ביטול השתתפות שיבוץ במקומות ישיבה שהתפנו           

          לא ישובצו חברים במקומות שהתפנו, עקב ביטול השתתפות.בעוד חברים שנרשמו לפניהם ישבו בצד האחורי, וטובוס, הא
 סמוך למועד הטיול, "יקדם" האחראי לטיול, את החברים למקומות הפנויים.

     
 



 
לקבל  סיוע זה, או  המבקשיםלקראת חג הפסח תשע"ט, יחלק הארגון, תווי קנייה כסיוע לנזקקים. חברים  - מענקי חג לנזקקים

  , לחבר 24-31.03.2019כ"ד אדר ב'   תשע"ט,   –מתבקשים להתקשר, בין התאריכים  י"ז  , נזקקיםחברים  היודעים על חברים 
. בעקבות הפניה, תקבע עמם פגישה, בה ימולאו הטפסים 052-6060497 -אברהם פורת מר  הנהלת הסניף, האחראי לנושאי הפרט,

 .   מחוז דן -צוות הנדרשים, יערך ביקור בית להתרשמות, והנתונים יועברו להמשך טיפול והחלטה להנהלת 
 




 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 

 כללים עדכונים

   

 תנחומים

 הנהלת הסניף והחברים משתתפים באבלם הכבד של                                                                  

ז"ל                                                                                                      קלודבמות חברנו סרדל משפחת  משפח
ז"ל                                                                                               יוסףבמות חברנו קורצמן משפחת 

ז"ל                                                                                              יעקבבמות חברנו  אדוטמשפחת 
ז"ל                                                                                         דבורהבמות חברתנו  ליבן שמואמשפחת 

                                       ז"ל עמוסבמות חברנו  חכמוןמשפחת 

 יתן ולא תדעו יותר מכאוב וצערימי 

                                                                                                                                                                                 

                                                                                            יתן ולא תדעו יותר מכאוב וצערימי               
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 פעילויות ואירועים בחודשים ינואר עד אפריל 2019








 תאריךיום/ העש הפעילות הפעילות תוכן

סאן רמוסביב שירי פסטיבל מוזיקאלי, ערב  מוזיקאליערב    
 

'ה יום 19.30  
10.01.201 

 
 
 

נדיבדן מפגש חברים עם מנכ"ל צוות   משולחנו של המנכ"ל 
 

ה' יום 19.30  
 17.01.2019  

למופע הסטנד אפ של  -הסעה לבית חייל בתל אביב 
שראל קטורזהי  

 יום ד' 18.15  צוות מחוז דןלמופע שמארגן  הסעה
23.01.2019 

חיפה טיול יומי ל  טיול  
             22.12.18 - שוםלת רייתח

 02.01.19מתאריך  אורחים

ג'יום  07.00  
 29.01.2019  

'היום  19.30 הרצאה אורח ".כוח מתמשך יייפוי"בנושא   קרן רזעו"ד הרצאת   
 31.01.2019  

סוריה במזרח התיכון בנושא  אבי צפדיההרצאת מר 
 העכשווי

 19.30 הרצאת אורח
 

 יום ה'
07.02.2019 

 ."דניאל"במלון  –  ים המלחבאזור נופשון 
 

ופשון נ  
   26.12.2018 – תחילת רישום

16.01.2019 – מתאריך אורחים  
 
 

'ד –' ימים א 07:00  
10-13.02.2019 

.יהדות הודו קהילות בנושאאבנר אייזיק מר  הרצאת  
 

  ה' יום 19.30  הרצאת אורח
21.02.2018 

  טיול  מובילות -נשים דרוזיות ובדואיות  בעקבותטיול יומי  
   13.01.2019  -ישום תחילת ר
27.01.2019מתאריך  אורחים  

 
  
 
 

02.01.19אורחים מתאריך               

 יום ג' 07.00
05.03.2019 

"זרה בתוכן" בנושא  בלאק סימה זלצברגהרצאת ד"ר 
חדירתה של חוקרת לעולמן של נשים חרדיות.  -  

 הרצאת אורח
 

'ה יום 19.30  
 14.03.2019  

ת גספ אל   מסע מרתק ומלהיב, – ת סלוניקי"נ"יפו פי
ותיאטרון  בית צבי מוזיקה היוונית. בהפקת ה 

  הספרייה
 

  מופע
13.01,2019 –תחילת רישום   

27.01.2019מתאריך אורחים   
 

' יום ו 18.30  
26.03.2019 

 
לשיר והכנרת, גלבוע, עמק המעיינות ב טיול יומי

 ולתת כבוד למייסדי הארץ.משירי ארץ ישראל 
 

 טיול 
        03.02.2019 –תחילת רישום 

17.02.2019מתאריך אורחים   
 

07.00 
 

 יום ג'
09.04.2019 

.הרמת כוסית לקראת החג, משולב בערב מוזיקאלי  קבלת חג הפסח 
 

ג'יום  07.00   
16.04.2019 

 



 
 

תועבר , ןאירוויזיושקדמו ל ,איטליה - סאן רמופסטיבלי  בנושא  בליווי וידיו קליפים, ןמהנה ומעניי ערב מוזיקאלי, – סאן רמושירי 
מפנה את זמנו ומרצו, מר דרורי, . 19.30בשעה , 10.01.2019 ט"תשעד' שבט י ביום חמיש, במועדון הסניף חנן דרורי  י מר "עותונחה 

"                  המיוזיקל –מחזות הזמר העשרים, הרצה בפנינו לפני כשנה בנושא "המוזיקה במחצית השנייה של המאה  -לתחביבו 
 .חופשית כניסה, מוזמנים חברים ואורחים – 19.00 משעה קל וכיבוד רעים פגשמ
 


 



מנכ"ל צוות, ויציג בפנינו  - דן נדיבמר  נו, יכבד19.30שעה  ,17.01.2019, טתשע" שבט י"אשי חמיביום  – מפגש עם מנכ"ל צוות  
ל בהם הסתיים וחלקם שעדין בטיפול.                                  חלקם שהטיפו ,נושאים הנוגעים לכולנו – "משולחנו של המנכ"לנושאים "

 החברים.                                                                                                      ו עלונושאים שייענה לשאלות כן 
 .חברים מוזמנים, כניסה חופשית - 19.00מפגש רעים וכיבוד קל משעה  

 
 

     מחוז על מנת להקל על חברים המעוניינים לצפות במופע המאורגן ע"י  – מופע הסטנד אפ של ישראל קטורזה –הסעה לאירוע    
 םניהמעוניי .חברים 30לפחות הוחלט לנסות לארגן הסעה ממועדון הסניף לבית החייל בתל אביב, בהתניה, שבהסעה ישתתפו דן,  

 20.01.2019" לתאריך "צוות ראש העיןלפקודת  לאדם,₪  35, על סך בצרוף צ'ק ,להשתתף, מתבקשים להירשם
 

 
 
.                                                                                07.00יציאה בשעה  .29.01.2019 .ט"תשע בשבט כ"ג  ביום שלישי יתקיים -בחיפה מי ויטיול      

                     הרמוני: אוכלוסיות מעורבות ומגוונות, שכונות בעלות אופי   באופן   דיורבה שכבות וניגודים, שמשתלבים יחחיפה מורכבת מה
             ,במוזיאון רכבת ישראל נתארח, במהלך הסיור נבקר  בכנסיה הארמנית ונלמד מעט אודות העדה. וייחודי, עיר נמל עם חופים יפים שונה

   , שכונה ציוריח כמו גם ,ואדי ניסנאסת ונערוך סיור בשכונ. ועד היום, 1892בשנת יפו לירושלים המציג את תולדות הרכבות מהקו הראשון בין 
               הנמצאת , ואדי סאליבוככל שיותיר הזמןאף בשכונת   י הטמפלרים"ע 19 -שהוקמה כמושבה חקלאית במאה ה, ה הגרמניתהמושב, בשכנתה

                                                                                                                                                                                                                          .בעיר התחתית
               החל  ,להשתתף, מתבקשים להירשם םניהמעוניי₪.  180 -לאורח, על בסיס מקום פנוי₪.  90 -ליחיד חבר צוות ובני זוג - העלות

                                     .20.01.2019" לתאריך "צוות ראש העין(, בצרוף צ'ק לפקודת 02.01.2019מתאריך  -)אורחים  19.12.2018מיום רביעי 
   , בנעלי הליכה, כובע, מי שתיה ומקל הליכה. מומלץ להצטייד

 



 
  , 31.01.2019במועדון הסניף, ביום חמישי כ"ה בשבט תשע"ט   קרן רזהרצאה בנושא, תועבר ע"י עו"ד  –ייפויי כוח מתמשך         

              ומעלה,  18לפני כשנתיים, נכנס לתוקף תיקון לחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות. התיקון מאפשר לאדם מגיל  . 19.30 שעה
              המסוגל להבין ולקבל החלטות בעצמו, להחליט ולקבוע באמצעות ייפוי כוח מתמשך, מי וכיצד ינהגו בו או ברכושו, כאשר הוא 

 זמני או קבוע, במצב שאינו מאפשר לו, להבין ולקבל החלטות בעצמו בעניינים לגביהם ניתן ייפוי הכוח. יהיה, באופן 
     לה, זקנה, מצב אישי מיוחד וכד' .מחמת תאונה, מח -ה, עקב סיבה רפואית, מנטלית או משפטית כל אדם, עלול להגיע למצב כז

להכין                   מתי מומלץ  .ך בקבלת החלטות ומינוי אפוטרופוסבהרצאתה, תסביר עו"ד רז את הבדלים בין ייפוי כוח מתמשך, מינוי תומ
 , שחשוב לזכור?מהן הנקודות החיוניות ייפוי כוח מתמשך

 חברים ואורחים מוזמנים, כניסה חופשית. – 19.00מפגש רעים וכיבוד קל משעה 
 



 
       סוריה -  הרצאה בנושא תועבר ע"י המזרחן מ אבי צפדיה  ביום חמישי, ב' אדר א' תשע"ט 07.02.2019, שעה 19.30. בהמשך 

להרחיב בקשנו ממנו להגיע לסניף פעם נוספת,  – "המזרח התיכון להבין נכון את" בנושאלהרצאתו בסניף לפני מספר חודשים, 
ו מלחמת העצמאות, מלחמת ששת ננלחמועמה  גובלת בישראל מצפון מזרחההרפובליקה הערבית הסורית  ולהתמקד בשכנתנו

                                                                .                                  הגליל לוםיום כיפור ומלחמת לבנון הראשונה )מבצע ש  הימים, מלחמת
.חופשית כניסה, מוזמנים חברים ואורחים –19.00 משעה קל וכיבוד רעים פגשמ                                            


 

        נופשון באזור ים המלח – יתקיים במלון דניאל – ים המלח, בימים ראשון עד רביעי, ה' - ח' אדר א' תשע"ט, 10-13.02,2019.     
                                                      בתוספת  כיבוד קל, אחה"צ , במועדון הגמלאים.  חצי פנסיון. על בסיס בימים שני ושלישי, הנופשון,

פיקדון.  בספא, כניסה אחת, חופשית, לבריכת גופרית, חלוקים תמורתעל טיפולים הנחה  10%, ספא-, כניסה חופשית לבמלון    
  שמש. בית, נבקר במרכז המורשת ובמכללה של משטרת ישראל בעצמיתלאחר ארוחת בוקר . 07.00יציאה בשעה הראשון, ום בי    
ביום השני סיור מודרך  וקבלת חדרים.מאוחרת במלון ארוחת צהרים   דוריג'את. –דרכנו דרומה, נערוך סיור מודרך בכפר הבדואי ב

ארוחת צהרים, בקיבוץ ועין גדי ב גן הבוטניבבמפעלי ים המלח. ביום האחרון לאחר ארוחת בוקר והחזרת החדרים, סיור מודרך 
לאורח, ₪.  1,050 -וגחבר צוות ובני ז ליחיד –תשלומים שווים(  3-העלות )אותה ניתן לשלם ב . 17.30בשעה  -חזרה משוערת . אלמוג

צוות , )אורחים וחברי 26.12.2018מתאריך  להשתתף, מתבקשים להירשם בסניף, החל םהמעונייני. ₪ 1,260על בסיס מקום פנוי 
" אר. אס. אייכל צ'ק( לפקודת "₪  420 - אורח כל צ'ק,₪  350 -צ'קים )חברי צוות  3, בצרוף  (16.01.2019מתאריך  -סניפי אחרים מ

     נעלי הליכה, כובע, מי שתיה ומקל הליכה. בגד ים, בלהצטייד  מומלץ בהתאמה(.), 10.04.19, 10.03.19, 10.02.19לתאריכים 


 

      יהדות הודו – הרצאתו של החוקר מר .אבנר אייזיק, תתקיים במועדון הסניף ביום שלישי ט"ז אדר א' תשע"ט 21.02,2019, 
  בין  קהילה אחידה, אלא מגוונת ובעלת פנים רבות. בהרצאה נשמע על הרקע ההיסטורי וההבדליםיהדות הודו אינה  . 19.30בשעה 

                                                   שואה, נכיר את העליות השונות לישראל והקהילה שנותרה בהודו.ן לההקשר שלהעדות השונות, 

.חברים ואורחים מוזמנים, כניסה חופשית – 19.00וכיבוד קל משעה  מפגש רעים.                               



      סיור יומי בעקבות נשים מובילות במגזר הדרוזי והמגזר הבדואי הצפוני –בסמיכות ליום האישה הבינלאומי, יערך ביום        
. 07.00 יציאה בשעה  .05.03.2019לישי כ"ח אדר א', ש  

  ,מנסוררג'אא קייס המקום הוא חזונה של הגב' . עוספיהב מרכז המבקרים כרמלנערוך ביקור בעצמית לאחר ארוחת בוקר      
     מקומה של. כמו גם את האחרונות 100 -ב עוספיהבפנינו את המורשת והתרבות הדרוזית המפוארת ואת סיפורה של שתציג 

מנסה שבותניה חלבי.  העדה, נמשיך לעבר הגלריה הייחודית  של האומנות בת השנים. במהלךהאישה במשפחה הדרוזית, וקידומה 
נושא במסגרת, הכמו כן, נטלה על עצמה ללמד את . במלחמת העולם השנייהי דוהיה עםה חווהש ,השואהלהביע בציוריה את כאב 

         , ונראה מקרוב את אוסף השואהכיצד הגיע לנושא בותניה בתי הספר במגזר הדרוזי. במהלך הביקור נשמע את סיפורה של 
                     הציורים המרגש שציירה.

     על  השוויתר זרזיר. , מורה במערכת החינוך של הכפר הבדואי ג'לילהבביתה של  נתארח, גניגרבקיבוץ לאחר ארוחת צהרים,     
בעצמה ושינויים שעברה שינויים שעברה הבמהלך האירוח נשמע על  בחברה הישראלית. שינוייה, על מנת לעשות ממשרת חלק

     לדבריה, לשינוי הידע והחשיבה חברה הישראלית. תוך אמונה כי האירוח בביתה גורם,בהאישה הבדואית בצפון, הן בכפר והן 
הבדואית. אודות החברה   

      להשתתף, מתבקשים להירשם םהמעונייני₪.  200 -לאורח, על בסיס מקום פנוי₪.  120 -ליחיד חבר צוות ובני זוג - העלות     
      "צוות ראש(, בצרוף צ'ק לפקודת 27.01.2019מתאריך  -, )אורחים וחברי סניפי צוות אחרים 13.01.2019החל מתאריך  בסניף

, בנעלי הליכה, כובע, מי שתיה ומקל הליכה. מומלץ להצטייד  .01.03.2019" לתאריך העין  



 
בנושא תתקיים במועדון הסניף ביום חמישי ז' אדר ב' תשע"ט,                                                      סימה זלצברג בלאקהרצאה של ד"ר  – זרה בתוכן" "     

                         לתוך החסידות הקנאית  "להיכנס"כיצד הצליחה זלצברג בלאק ד"ר בנושא, תתאר הרצאתה ש. ב19.30, שעה 14.03,2019
                           הלךמב לאתגרים עימם התמודדה ותתייחסהחסידות והרקע כללי על תכלול ההרצאה (. הארלך)" תולדות אהרןוהסגורה "

                                כל  כנגד -אופן בו הצליחה העם דמויות ססגוניות בחסידות, ולמפגשים כמו גם,  קשר עם אנשי מפתח בחסידות, היצירת 
 ת.חברים מוזמנים, כניסה חופשי - 19.00וכיבוד קל משעה  מפגש רעים. החסידותנשות הסיכויים לרקום קשרים אמיצים עם 

.                                                                                                                                                                                                



 
               בית צבי , בהפקת סגות המוסיקה היווניתפאל  "מרתק ומלהיבמסע "נערוך   פסחלפורים בין  – מופע "יפו פינת סלוניקי"      

                         ר"ג.  16, רח' חיבת ציון  רמת גן תיאטרוןב, 26.03.2019ביום שלישי י"ט אדר ב' תשע"ט,  שיערך הספרייה.ותיאטרון 
   השירים היווניים שתורגמו לעברית והפכו לחלק , עם מיטב שמח ומרגש מסע. ועשרות זמרים ורקדנים על הבמה חיה  תזמורת

 .הסעה, כיבוד עשיר, ברכות ומופע האירוע כולל:  מהקלסיקה  הישראלית.
                          , מתבקשים להירשם בסניף, להשתתף םהמעונייני. ₪ 130 -פנוי מקוםעל בסיס , לאורח. ₪ 80 -חבר צוות ובני זוג ליחיד -העלות 

                    " צוות ראש העין"ק לפקודת 'בצרוף צ(, 27.01.2019מתאריך  -אורחים וחברי סניפי צוות אחרים , )13.01.2019החל מתאריך 
 20.03.2019ך לתארי



 
.           07.00יציאה בשעה . חדוה הדר, בהדרכת 09.04.2019, ט"תשע ד' ניסןישי ליערך ביום ש - בגלבוע, עמק המעיינות והכנרתטיול 

. םחווית נהריי אתרל נמשיך .אירוס הגלבועונסייר בין פרחי העונה ובראשם  לבועלגנגיע , עצמיתלאחר התרעננות וארוחת בוקר 
  ועד מלחמת  1932 משנת הירדן,דו המזרחי של ה,)שפעלה בצנממחיש את פעילות התחהוקם מייצג ה, חותחנת הכשל בשטח 

                                             ל, זרימת מים ואפקט הצבעים מעניק תחושה מיוחדת. צבעזרת מופעי אור ו רקוליו, החיזיון הא השחרור(
 במלחמת השחרור.                            גשר קרבות והתחנה. כמו גם את סיפור  עמק המעיינותבפיתוח  רכבת העמק נשמע על תפקידה של

                              נעמי שמר. ורחל המשוררת משירי  ונשירכנרת  בית העלמין  נמשיך לעבר אפיקים,לאחר ארוחת צהרים בקיבוץ    
         .                                                                                                                            19.00. חזרה משוערת לראש העין בשעה מצפה נח –סירין  רמתמהממת מ תצפיתברמת יבניאל ב את סיורנו נסיים

                מתבקשים להירשם , להשתתף םהמעונייני. ₪ 180 - על בסיס מקום פנוי, לאורח. ₪ 100 - חבר צוות ובני זוגליחיד  -העלות 
     צוות ראש "ק לפקודת 'בצרוף צ(, 17.02.2019מתאריך  -אורחים וחברי סניפי צוות אחרים , )03.02.2019החל מתאריך  ,בסניף

 .  מי שתיה ומקל הליכה, כובע, בנעלי הליכה, מומלץ להצטייד               . 02.04.2019לתאריך " העין



     
נקבל את חג הפסח, בהשתתפות חברי הנהלת העיר,  ,19.30בשעה  16.04.2019 טביום שלישי י"א בניסן תשע" - הפסח קבלת חג    

.                                                              הרמת כוס לחגו הקראות, ברכות, ערב מוזיקאליחברי הנהלת צוות והנהלת מחוז דן. הערב יכלול: 
 כניסה חופשית. -חברים ואורחים מוזמנים  19.00מפגש רעים וכיבוד קל משעה 

 



 
 

                                                                                                                בברכה  
 

                                                                                                                 דני רזגור 
                                                                                                                וחברי הנהלת הסניף

 


