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  !שלום "צוות "ברילח

  
הפעילות במידעון זה נפרט את  .אנו מחדשים את הפעילות השוטפת בסניףלאחר שהסתיימה תקופת החגים 

  .יש הרצאות וטיוליםלצד פעילות של קורסים וחוגים ומגוונת הסניף פעילות  .2006בר דצמ –בר נובמלחודשים 
  

אחת לחודש ביום שישי בבוקר  .נושאים  והערב במגוון בשעות הבוקר'  ה–' בימים א מועדון בתתקייםסניף הפעילות 
  . ולרווחתםלהנאתכם פעילות המועדוןאנו מקווים שתנצלו את  .נקיים בוקר לנשים בלבד ובו תכנים ייחודיים לקהל היעד

   
  ובערב החל מהשעה 09.00 החל משעהבבוקר  :הפעילותבשעות כל נושא ב משרד הסניףלניתן להתקשר 

   .08-9261373 : במועדוןקסר הטלפמספ  .19.00
  
 ,ותשונופעילויות  אירועים,  וחוגיםקורסים ,תעסוקהאיתור  סיוע ב:ים כגוןבנושא מידערות וישניתן לקבל  משרד הסניףב

רפואי יטוח נושא בעדכון ב ,"צוות " תעודת חברחידוש/הבקשה להנפק טופסקבלת  ,ות הדדיותהלוואל םטפסיקבלת 
  ."צוות "ינושאבוסיוע 

  
  .מגוון רחב המאפשר לכם להשתתף כרצונכם. חלקם בבוקר ואחרים בשעות הערב, םחוגיקורסים ובמועדון מתנהלים 

  
על כוונתכם לנו  להודיע ניתן. תוחד פעמיייחודיות ו לרוב ןת שהו שבועיתו הרצאנהמיבערבי יום רביעי בשבוע תתקי

עד למועד סיום ההרשמה  את התשלום במועדוןכ להסדיר "אלקטרוני ואחהדואר אמצעות ה בבפעילות להשתתף
  .ןאין הרשמה לאחר המועד המצוי .לשלוח המחאה לתיבת הדוארגם ניתן  .ין על יד כל ארועהמצו

  
  .נא שימו לב לשעות הפעילות המצויינות והקפידו לבוא בזמן

  
קשים לשמור על סדר ונקיון ם מתבהנכ  כולנולרווחת, י צוות מתנדבים גדול"המועדון מתופעל ומנוהל עבור כולנו ע

  .במועדון
  

הסניף וכן העדכונים השוטפים של לתפוצת ה הרשמי "ר האלקטרוני עאהדו להתעדכן בנעשה בסניף באמצעות ניתן
  il.co.reut-tzevet.www://http: כתובת האתר. של הסניףאתר האינטרנט באמצעות 

  
 . שלהםE-MAIL–מתבקשים להודיענו על כל שינוי בכתובת השל הסניף  ת המייליםבתפוצים רשומה החברים

  
  סיוע לחברים באיתור תעסוקה

  
 ניתן להתעדכן במשרות . נמשכת"שכן מביא שכן "תבשיטתעסוקה  לחברים באיתור מקומות יוע בתחום הס הפעילות

פון משרות המיועדות רק נשמח לקבל מכם במייל או בטל. חדשות במדור תעסוקה שבאתר האינטרנט של הסניף
  .לחברי הסניף

  
 פגישות עם קיימנועם כניסתו לתפקיד . מר משה ארנון אנו פועלים בשיתוף פעולה עם הנהלת המחוז ומנהל התעסוקה

  .ונמשיך לעשות כן באם תפנו אלינוחברים 
  

  לחברים נזקקיםסיוע 
  

  . חברים נזקקיםהחברים מתבקשים להפנות את תשומת לבנו ל, הסניף מסייע לחברים השרויים במצוקה כלכלית
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  פעילות התנדבותדוד עי
  

  נשמח אם  . וון שלויכל אחד והכ, אנו מעודדים פעילות התנדבותית למען הקהילה והחברה בתחומים שונים
  .תיידעו אותנו בתחום ההתנדבות שבחרתם

  
 החברים ובני ר איכות חייופיש למען הפעילות מתקיימת,  במועדון הסניףפעילותב מוזמנים להשתתף הסניף חברי

 בפעילות המועדון את הנושאים ימצא שכל אחד ים בטוחו אנ. וידע כלליהעשרה פתלהוסכן ו ולרווחתם משפחותיהם
  . אישימתעניין באופןבהם הוא 

  
  

                          . לכם במועדון הסניףמצפיםאנחנו                              
          

   לבקוביץ)ה'יענקל(יעקב           
  ר הסניף"יו                          

   וחברי הנהלת הסניף            
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  6200 ברנובמ

  
נא . הפעילותערב בימים ובשעות שעות הוב 09.00 מהשעה'  ה–' בוקר בימים אה פתוח בשעות הסניףמועדון 

ועדון הסניף בשעות ההרשמה לכל סוגי הפעילות תתקיים במ .התעדכנו באתר האינטרנט ובאמצעות הדואר האלקטרוני
   .הפעילות השוטפת

  
  ת בדף ולראהשונים המתקיימים במועדון הסניף ניתן והחוגים מידע על הקורסים 

  il.co.reut-tzevet.www://http :במועדון או באתר האינטרנט שלנו שכתובתו  
  

 שבוע בימי דימ,באווירה חברותית ובסיוע האינטרנטעם מוטי אלבירו  םשיחות על שוק ההון בתחומים שוני 
  12.00 – 09.00ראשון ושני בין השעות 

  19.00 נובמבר שעה 26, 19, 12, 5קורס שוק ההון עם דוד זרחין בימי ראשון  
  20.00 שעה מברנוב, 12, 5בימי ראשון  ,למתקדמים קרמיקהחוג  
   21.30שעה  מברנוב  27, 20, 13, 6ימי שני  ב,למתקדמים' חוג הברידג 
   19.15שעה מבר נוב  27, 20, 13, 6ימי שני ב, םחילילמת' חוג הברידג 
  09.00מבר שעה נוב 30, 23, 16, 9, 2י חמיש בימי עם דוד זרחין בוקרשוק ההון  
  18.00שעה  מברנוב 28, 21, 14 ,7שי שלי בימי כנת פוטושופוקורס ת 
  20.00 שעה מברנוב 21, 14, 7בימי שלישי  'קורס בניית אתרים פרונט פייג 
  20.30 נובמבר שעה 26 -חוג אמנות משולבת עם רינת עוז בימי ראשון החל מ 
  . 20.30שעה '  נוב19 קודם יתקיים ביום ראשון תשיעור השלמה לחוג אמנות משולב 
  09:00 נובמבר שעה 28, 21, 14, 7  עם מיכל לוינזון בימי שלישיחוג התמקדות 

 
   03.02שעה , 6200 מברנוב  1 ,רביעיום י

  יחסי עובד ומעביד
   . בתחוםים המתמחנח טימינקר/ד אורי פליישמן"הרצאת עו

  .למשתתף ₪ 10: המחיר
  

   03.07שעה , 6200 נובמבר 3, שישייום 
   בירושליםאיכותי סיור יום שישי 

  .עם המדריכה אילנית עמית
  :בתוכנית

  .ק המים מרעות נצא מרחבת החניה של פאר08.00
  )המיקום יתואם בנפרד (07.15יתבצע איסוף משוהם בשעה , אם יירשמו די חברים משוהם

. רוניאמודרך שיתחיל משער יפו ובתצפית מרהיבה על העיר העתיקה מגג בית ההארחה המאיכותי סיור נקיים 
בכנסיית הקבר ונגלוש דרך נבקר .  על הפלגים השונים בנצרות סיפוריםנשמע בסימטאות הרובע הנוצרי ונסייר

נתרשם ממודל . נבקר בחפירות שמדרום להר הבית ובמרכז דוידזון. השוק המוסלמי לרחבת הכותל המערבי
נגלה שרידים מתקופות שונות ונתרגש מחווית . אינטראקטיבי של הר הבית כפי שהיה בתפארתו בימי בית שני

  .העליה לרגל לבית המקדש השני
  )משוער (15.00ונחזור הביתה עד השעה ) כשרה(נסיים בארוחת צהרים 

  ")צוות"חבר (למשתתף  ₪ 100: המחיר
   .2006 נובמבר 1ההרשמה לטיול תתקיים במועדון עד תאריך 
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   3020. שעה ,2006 מברנוב 8, רביעייום 

  רפלקסולוגיה
  .הרפלקסולוגיה והשפעתה על איכות החיים

   רפלקסולוגיהאמצעותלכל איבר מאברי הגוף יש ייצוג בכף הרגל וב
  .ות בגוףניתן להזרים אנרגיות לאברים השונים במטרה לשפר את תפקוד המערכ

  .הרפלקסולוג יגאל אלמוג: המרצה
   .ףלמשתת ₪ 10: המחיר

  
  03.02 שעה ,6200 מברנוב 51, רביעייום 

   "עין הרע"פולקלור המזל ו
ד נוצרו אמונות בחפצים ובהתנהגויות על נשמע כיצ. הרצאה מיוחדת המתבססת על מדרשים ומקורות ביהדות

  ."עין הרע"ולהגן מפני " לפתוח מזל"מנת 
  עדה דסה' הגב: המרצה
  .למשתתף ₪ 20: המחיר 

  
   3002.שעה , מברנוב 22, ירביעיום 

  אגדות מהעולם העתיק ומוסר השכל קדום
  .מלווה בקטעי נגינה, ערב עם מספר הסיפורים הראל חן

  .אגדות שהן בעלות משקל ומוסר השכל קדום, העולם העתיקהראל מתמחה באגדות מ

 4

  .בין האדם לאדמתו ובין האדם לבוראו, אדם לרעהוהתיאטרון סיפור ומוסיקה המחברים בין 
   .למשתתף ₪ 30: המחיר 

  .מספר המקומות מוגבל. ברנובמ 16ההשתתפות מותנית ברישום מוקדם עד לתאריך 
  

  03.90שעה , 6200 נובמבר 24, שישייום 
  "צוות"בוקר לנשים בלבד במועדון 

  .החברה והכלכלה תוך ההתפתחות האישית, המשפחה,הנפש , על האיזון בין הגוף: והפעם
  .עם ניצה דביר
  .עיסוי גב מלא ללא מגע יד ובלבוש מלאוגם   ארוחת בוקר קלה :עוד בבוקר זה

  .למשתתפת ₪ 10: המחיר
  

  03.20שעה , 6200 נובמבר 26, ראשוןיום 
  זו אמנות משולבת עם האמנית רינת עוגח
  'כובעים וכד, נעלים, הדבקת מפיות על מוצרים כגון תיקיםטכניקות שונות של  נלמדסדנה ב

 צביעה אומנותית על נלמד טכניקות. תרגל טכניקות עבודה עם דבק תלת מימד על כלים מעץ וזכוכיתנ ונלמד
, נעלים,ינס'ג, ארנק, תיק: טיל שונים שלא בשימוש כמו מוצרי טכס: למפגש הראשון יש להביא מהבית .זכוכית

  .בדאו  חגורה מעור , כובע מצחיה
   .)ביתוביא מכל אחד י, כאמור(אביזרים / כולל כליםולאהמחיר כולל חומרים  .  מפגשים 12 , למשתתף ₪ 660 :המחיר

   .נתיעל מנת ליצור רצף ש פים נוסיםחודש 3-להקורס בחן את המשך  ניםחודש 3 בכל 
  . נובמבר22 -ב סתייםההרשמה לקורס ת

  
  
  
  
  



  03.20שעה , 6200 מברנוב 92, רביעייום 
  חוויות מיפן

   .מרצה ויועצת בתחום התרבות העסקית ביפן, ערב עם שרית ארבל
  .המרצה תספר לנו מחוויותיה האישיות בארבע השנים בהן חיה בטוקיו שביפן

  .ועל הניגודים המאפיינים את התרבות היפניתחי בעיר הכה שונה הנשמע כיצד מרגיש זר 
  .ההרצאה מלווה בצילומים שצילמה המרצה במצלמתה

  .למשתתף ₪ 10: המחיר
  

  6200 ברדצמ
נא .  הפעילותבימים ובשעות  ובערב 09.00החל מהשעה '  ה–' פתוח בשעות הבוקר בימים איהיה מועדון הסניף 

  .רוניהתעדכנו באתר האינטרנט ובאמצעות הדואר האלקט
   .ההרשמה לכל סוגי הפעילות תתקיים במועדון הסניף בשעות הפעילות השוטפת

  
די שבוע בימי מ,שיחות על שוק ההון בתחומים שונים עם מוטי אלבירו באווירה חברותית ובסיוע האינטרנט  

  12.00 – 09.00ראשון ושני בין השעות 
  19.00מבר שעה דצ 31, 24, 17, 10, 3קורס שוק ההון עם דוד זרחין בימי ראשון  
   21.30שעה מבר דצ  25, 18, 11, 4ימי שני ב, למתקדמים' חוג הברידג 
   19.15שעה מבר דצ  25, 18, 11, 4ימי שני ב, םחילילמת' חוג הברידג 
  09.00מבר שעה דצ,14, 7שוק ההון בוקר עם דוד זרחין בימי חמישי  
  18.00מבר בשעה דצ 5 שלישי וםקורס תכנת פוטושופ בי 
 20.30חוג אמנות משולבת עם רינת עוז בימי ראשון בשעה  
  09:00 דצמבר בשעה 19, 12, 5  עם מיכל לוינזוןחוג התמקדות 

  
   20.30שעה , 2006בר דצמ 6, יום רביעי

   סדנת אפיית מתוקים לחנוכה
  .נלמד להכין ונתענג על עוגות מיוחדות לחנוכה

  וגן ומתובל בסירופ  בצק מט–' ספנז,  עוגת סולת- "ספרה"נכין 
  .ועוגיות שושנים מטוגנות טבולות בסירופ

    .עם ניצה דביר
  . 2006 ברמדצ 3 ההשתתפות מותנית ברישום מוקדם עד לתאריך .למשתתף ₪ 10: המחיר

  
  03.20שעה  ,2006בר דצמ 13, ירביעיום 

  ממלכת החשמונאים
  .גם לא דיברנו עליהםדברים שלא ידענו על החשמונאים ו,  שנות עצמאות שלטונית80

  )מורה דרך(תמיר בן עמי : המרצה
  .למשתתף ₪ 10: המחיר

  
   19.30שעה , 0062 דצמבר 16, מוצאי שבת

  נשף חנוכה וסיום שנת הפעילות של הסניף
  .ברחובות" שמים כחולים"יתקיים בגן הארועים השנתי של הסניף הנשף 

  .ן בלבד/ובני זוגם" צוות"הנשף מיועד לחברי 
  .ניתן לרכוש במועדון") צוות"חבר (למשתתף  ₪ 100ת במחיר הזמנו

  .עיינו בתכנית הנשף בעמוד נפרד במידעון
  .2006 דצמבר 10 בתאריך סתייםמכירת ההזמנות ת
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   03.02שעה , 2006 ברדצמ 20, רביעייום 
  סגנון לבוש ותדמית אישית 

  ?ודהאיך בונים סגנון לבוש לעב? מה הם משדרים,  סגנונות לבוש
  ...התאמת הבגד למבנה הגוף ועוד, זרי לבוש נכוניםישימוש באב

  .הרצאה המיועדת לגברים ולנשים
  )יועצת תדמית(שולמית בן ארי ' הגב: המרצה
  .למשתתף ₪ 10: המחיר 

  
  

   00.17שעה , 6200 דצמבר 21 ,יחמישיום 
  סיור חנוכיות בירושלים

  :בתכנית
  .ם מרעות נצא מרחבת החניה של פארק המי17.00

  )המיקום יתואם בנפרד (16.15יתבצע איסוף משוהם בשעה , אם יירשמו די חברים משוהם
  )מסיור הסליחותהזכור לטוב (נצא לסיור רגלי בירושלים עם הרצל המדריך 

  .מקומות וחנוכיות, אנשים, נשמע על עדות, נבקר בסמטאות שכונת נחלאות
   .נסיים בארוחת ערב משותפת

  .ד לפני חצותנחזור הביתה עו
  .למשתתף ₪ 95: המחיר 

  .דצמבר 17ההרשמה לטיול במועדון עד תאריך 
  

   03.20שעה , 6200 ברדצמ 27 ,רביעייום 
  ערב כלכלי

   2007שוק ההון כאמצעי לחסכון על רקע המגמות הכלכליות במשק לשנת 
  )השקעות" ספרינט"ל "מנכ(מר מיכאל מלכה : : המרצה

  .למשתתף ₪ 10: המחיר 
  

   19.30שעה , 2006 דצמבר 28, יום חמישי
  .מפגש מתנדבי הסניף במועדון

   .זה הזמן לומר תודה לכל המתנדבים העוסקים בתפעול המועדון ,על עוד שנה שחלפה 
  

  09.30 שעה ,2006 ברדצמ 92, שישייום 
  "צוות"בוקר לנשים בלבד במועדון 

ם , תזונה, בעיות גיל המעבר: והפעם חי  ...יובש ועוד, גלי חום, וןתוספי מז, צמ
  )נטורופתית(יהודה גליה ' הגב: המרצה

  .נפתח בארוחת בוקר קלה
  .למשתתפת ₪ 15: המחיר 
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