
 

 

 

 

 

  

                                                                                                                                                                                                      20.3.2022 

 

 חברות וחברי צוות ראש העין שלום רב, 

למעט טיול   לא התקיימו כמעט פעילויות בשל מגבלות הקורונה 2022הראשון לשנת בחודשים הראשונים של הרבעון  

                                                                                                                                                                              .לשפלת יהודה 

הסרת רוב המגבלות בחודש מרץ חזרנו לפעילות מלאה שכללה בין היתר, הרצאה על "ישראל והעולם הערבי   עם

        במלון דניאל נופש סופ"ש   והמוסלמי" מיזם שלישי נשי, מופע מוזיקלי עם הלהקה אומהגומה למחווה שירי הביטלס.

 ים המלח וכמובן מיזם שביל ישראל.  

                                                                   -בין היתראנו מציעים  ,אנו ממשיכים עם מגוון פעילויות  2022ריל, מאי ויוני חודשים אפל לרבעון השני, 

  יומי לגליל-טיול דו,  הרמת כוסית לקראת פסח, שני סרטי טרום בכורה,  שתי הרצאות שלושה מפגשים במיזם שלישי נשי, 

 המערבי. זיכרון בסלון והצגה בבית צבי.  

 מקום ועלויות.    ,הפעילות מצורפת טבלה עם תאריכים, סוגלנוחיותכם 

 שתמצאו את הפעילות המתאימה לכם ולהשתתף בה.  אנו בטוחים  

 הודעות ועדכונים.  

    רישום מוקדם באתר ”צוות“, אלא אם צוין אחרת.                                                                                    יםכל האירועים המתקיימים מחייב  •
 ההרשמה באתר, רק לחברי צוות סניף ראש העין .  •

 התשלום לאירועים, מתבצע באמצעות כרטיסי אשראי בלבד.   •

 תפים בפועל במשבצת המתאימה. בעת ההרשמה, יש לציין את שמות המשת  •

 האירוע.   תאריךלפני מבעוד מועד פרסום על פרטי האירוע יופץ לחברים  •

 ביום ההרשמה לאירוע תצא הודעה לחברים על פתיחת האתר עם הקישור.   •

 2022יוני ו פריל, מאי א לחודשים   מידעון



 .  ובעלות מלאה  ההרשמה תעשה ע“ש חבר הסניף על בסיס מקום פנוי -  הוספת אורחים שאינם חברי צוות •

                                                                חבר/ה שנרשם ושילם עבור האירוע, לא יקבל זיכוי במקרה של ביטול, למעט מקרים חריגים   •

 או הודעה על ביטול שבוע לפני מועד קיום האירוע.  

 במקרה של ביטול אירוע ע“י הנהלת הסניף, התמורה תוחזר במלואה.   •

שתרשום אותכם  ,  זהבית לוי , ההרשמה נסגרה וברצונכם להשתתף באירוע יש להתקשר לממונה התרבותבמידה ו •

 . 052-6250929טל‘  .במקרה שמתפנה מקום    בהמתנה 

                                                                                                                                                                                        אנו מזכירים,  

                                     - 2014015-054 אביטלדוד לרתו/ה ייש להודיע מיד עם פט , הסניף תפטירת חבר/   שלחו"ח במקרה 

                                  .                                                                                                                            03-6120701מחוז להנהלת האו 

                                . בעת הלוויה זכאית לנציגות מטעם צה"ל ונציג מטעם "צוות" כולל זר אבלים מטעמם   ת/נפטרה  משפחת

                                                  ₪.  600וצרי מזון יבשים בשווי של מהכולל    מארז יסופקשבעה, ה  ימי במהלךכמו כן, 

  דגנית כהןבבית חולים יש להודיע על כך לממונה על נושא הפרט  או מאושפז  חבר/ה חולה המרותק לביתו
                                                                                                                                                                                            .052-8555700   בטלפון

                                                               . חשוב להודיע להנהלת הסניף על כל שינוי כתובת, טלפון, דוא"ל או מצב משפחתי 

                  חברים שאינם מקבלים עדכוני פעילות בשל חוסר כתובת מייל או מס' נייד מתבקשים להודיע על כך ליו"ר הסניף.   

                                                       המועדון יהיה סגור לפעילות.  2022באפריל  23-15בין התאריכים  בחול המועד פסח 

                                                                              .  (tzevet.co.il)הנהלת הסניף - בקישור:עם חברי ההנהלה   במקרים דחופים ניתן להתקשר

 .  054-2014015נשות חברי הסניף המעוניינות לקבל הודעות ועדכונים מתבקשות להודיע בווטסאפ לטלפון  

   

 

     

                                   

 

 

 תנחומים

                  -נהלת הסניף והחברים משתתפים באבלם הכבד שלה

       ז"ל.                                           יוסיבמות חברנו  רוסושפחת מ

                             ר ז"ל.אבנבמות חברנו  ברקןמשפחת 

ז"ל.                                             יוסףבמות חברנו   ספירמשפחת 

                                                   ז"ל. מריאן במות חברנו  שוורץמשפחת 

 יהיה זכרם ברוך        
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 מקום  אירוע                     שעה  יום  תאריך  
פתיחת  
 הרשמה  

    עלות       
 ה צוות  /לחבר

עלות  
 ת / לאורח

 10:00 שלישי   5.4.22

                                           כהןבן וגל - שלישי נשי 
 30 20 16.3.22 מועדון                דיאלוג" -"אב ובנו  המופע

 19:00 חמישי  7.4.22
                               איילת אידלברג- סרט טרום בכורה 

  "טוקיו רועדת"
אושילנד  

 100 60 29.3.22 כפ"ס 

   חופשי  3.4.22 מועדון לקראת חג הפסח  הרמת כוסית  19:00 שני  11.4.22

 19:00 שלישי  12.4.22
                                           מפגש חשיפה לפתיחת

  חופשי  6.4.22 מועדון כושר גופני    -אימוני 

       מנויים רשומים  – שביל ישראל  06:15 שני  25.4.22

 19:30 רביעי 27.4.22
                   "זיכרון בסלון"  -ערב יום הזכרון לשואה

   חופשי  13.4.22 מועדון  בוירסקי -של ביילסקי   הסיפור הלא מוכר  

              

 10:00 שלישי   10.5.22
                                     אסנת לוי  - שלישי נשי 

 30 20 1.5.22 מועדון                  "נשיות ואנושיות בשואה"

 19:00 חמישי  12.5.22
                                                   -  עמי גולדמן-הרצאה 
   חופשי  3.5.322 מועדון    חשיבה יוצרת"ו"הומור 

       מנויים רשומים  –שביל ישראל  06:15 שני   23.5.22

 128 80 22.5.22 רמת גן  בית צבי    "ינטל"- בבית צבי הצגה  19:00 שני   30.5.22

              

 19:00 חמישי   2.6.22
                                             דני ינאי -הרצאה  - סרט טרום בכורה 

   יש יאק בכיתה" . -"לונאנה
אושילנד  
 100 60 19.5.22 כפ"ס 

       מנויים רשומים  –שביל ישראל  06:15 שני   13.6.22

 30 20 1.6.22 מועדון    "נשים ופשע"  גילי בר דוד - שלישי נשי  10:00 שלישי   14.6.22

 19:30 חמישי  30.6.22
                                              דני מרום   -   הרצאה

  חופשי  23.6.22 מועדון             1956הסיכולים הממוקדים הראשונים 

 
 2022טבלת אירועים לחודשים אפריל, מאי ויוני 

 אביטל דוד יו"ר הסניף  

 וחברי        ההנהלה 


