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 עדכונים כללים 

 02/2ומחצית ינואר  02/4אוקטובר,נובמבר, דצמבר  6102/4חוזר פעילות 

 פעילות בסניף בחודש החגים 

0,             20-0104200242כ"ב בתשרי תשע"ז  –ראש השנה, יום הכיפורים וחג הסוכות יוחגו השנה בין התאריכים א' 
בתקופה זו תהא הפעילות בסניף מועטה0 הימים, בתקופת החגים, בהם יהיה המועדון פתוח לקבלת קהל,  יהיו מעטים     

( ביתר הימים לא תהא בו פעילויות, כולל תורנויות0                                                           41042042;  21042042;  22042042)
                          במקרים דחופים ניתן לפנות לאחד מחברי הנהלת הסניף0                                                                             

 מידע על פטירת חבר 

(,                              Email  -לבקשת חברים הוחלט להעביר מידע, )לכלל חברי הסניף המשתמשים בדואר אלקטרוני 
על פטירת חברי סניף0 המידע יכלול את מועד ההלוויה ומקום השבעה0 על מנת שנוכל להעביר המידע בזמן אמת,        

 אנו מבקשים כי אחד ממקורבי הנפטר, יודיע מוקדם ככל שניתן, על הפטירה לאחד מחברי הנהלת סניף, 
                                      251-0241245; דוד אביטל טל'  251-1114554; משה צורי טל'  250-1111134)דני רזגור טל' 

את מזכירות צוות מחוז דן,                                       בנוסף ובהקדם (0  כמו כן יש ליידע 250-2222113אברהם פורת טל' 

 0 21-2431500;  21-2011052בשעות הפעילות טל' 
 

 מידע על חברים נזקקים

 אנו חוזרים ומבקשים לעדכן: 
  מידע על חבר הסניף, הנזקק לעזרה כל שהיא, מחלה קשה או אשפוז0 במידע  נא לעדכן אחד מחברי הנהלת

 250-2222113; אברהם פורת טל' 251-1114554; משה צורי טל'   250-1111134דני רזגור טל' הסניף : 
                                                                     ,)את משרד הסניף במייל  או טלפונית )כולל השארת מידע במשיבון      

 על כל מקרה של שינוי כתובת הבית, כתובת אימייל, טלפון או טלפון נייד0 
על שינוי כתובת הבית, יש לעדכן גם את מופ"ת, בפקס בצרוף צילום ספח תעודת הזיהוי, בו מופיעה הכתובת        

 החדשה0

 ספריית קח ותן 

במועדון הסניף קיימת ספרייה, של ספרי קריאה בעברית, לרווחת החברים0 המעוניינים להשאיל ספרים יכולים לעשות 

                זאת ללא כל רישום ובתנאי שבתום הקריאה יוחזר הספר למקומו0                                                                       

 . כן ניתן להוסיף לספרייה ספרי קריאה שיתקבלו בברכה

 קשר בין דורי 

מפגש אישי בין חבר "צוות" ותלמיד מאחת מחטיבות הביניים בעיר0 מדובר בפגישה שבועית,  הנמשכת כשעה ומחצה   

 בה מספר חבר צוות לתלמיד את קורות חייו ופרקים מתקופת שירותו הצבאי0                                                            

התלמיד, נחשף לתקופות ולפרקים שלא הכיר, על תקופת ילדותו של חבר "צוות" ותקופת שירותו הצבאי, ונדרש 

  להעלות בכתב את שהשכיל והבין, כחלק מהציון במקצוע "ספרות"0                                                                     

כולל תמונות שהובאו  –)שעלה במפגשים סיפור החיים התלמיד, מסייע לחבר "צוות", בהכרת המחשב ובתיעוד 

למפגשים(, מתוך כוונה כי חבר "צוות" יקבל בסוף תקופת המפגשים, מזכרת דיגיטאלית )דיסק( ערוכה על חייו0 

 התוצרים מועברים במקביל גם לבית התפוצות שם הם מתועדים ונשמרים0

חברים המעוניינים ליטול חלק בנושא, מתבקשים לשלוח הודעת מייל למשרד הסניף או  

  .להשאיר הודעה קולית בטלפון של הסניף )כולל שם ומספר טלפון להתקשרות חוזרת(

 כריכים ומים לטיולים

שנים, נהגו הנהלות הסניף לטרוח ולדאוג להביא למשתתפי הטיולים, כריכים ומים לארוחת  1 -מזה למעלה מ

הבוקר0 כל עוד נרכשו הכריכים בקיבוץ עינת השכן0 לאחר שיצור הכריכים עבר לאזור מרוחק, נמנע מחברי הנהלת 

הסניף הבאת הכריכים0 דבר שאינו מאפשר מידע מתי יוצרו הכריכים ואופן שמירתם עד הבאתם לסניף0 נסיונות 

לרכוש כריכים המיוצרים בראש העין לא נתנו מזור ואין כל מידע על דרך ומועד יצורם0 לפיכך הוחלט בהנהלת 

.                                                                                                             הסניף כי החל מפרסום זה, יתבקשו החברים להביא לעצמם, כריכים ומים לארוחת בוקר

  שקל0           43 –כתוצאה מהחלטה זו, יוזלו מחירי הטיולים ב
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 0243ומחצית ינואר  0242פעילויות ואירועים בחודשים אוקטובר, נובמבר דצמבר 

 

שעת  תאריך 
 התחלה

 תוכן הפעילות                         הפעילות          

 במשותף עם סניף פתח תקווה0 הסעה לצעדת ירושלים 44022 0204200242

פגישה אישית עם נציג  42022 0304200242
 מופ"ת צוות0

 ברורים אישיים והבהרות בנושאי הגמלה האישית0

הרצאה ושיחה עם         41012 0104200242
 רא"ל )מיל( בני גנץ

"האתגרים שבדרך"0                                                                                                  
 האירוע יתקיים באולם  ב"בית הקשת"

טיול יומי בהדרכת מר עמי תמיר,                                טיול יומי לאשקלון 23022 4504400242
 בעקבות אוצרות אשקלון

השחקנים אמירה פולן ורפי קלמר,                                ערב תיאטרון במועדון 41012 0404400242
 בערב של מחזות קצרים על גברים ועל נשים0

שיחה עם ראש העיר        41012 2104000242 
 מר שלום בן משה

 על הנעשה והמתוכנן בראש העין בשנים הקרובות

מסיבת שנתית של סוף  41012 4504000242
 שנה בתיאטרון רמת גן

  

"סינית אני מדברת אליך" מופע תאטרלי               
בהפקת בית צבי לחברי הסניף,                                       

 הכולל : הסעה, ארוחת ערב והצגה

סיור בעקבות חג המולד  23022 0004000242
 הנוצרי

טיול יומי בהדרכת מר עמי תמיר, בכפר אעבלין               
 ובעיר נצרת, ערב חג המולד0

                         –ביחד  42022 0504000242
 פעילות יצירה לחנוכה

פעילות יצירה משותפת של הורים עם ילדים/סבתות 
 וסבים עם נכדים

ערב מוזיקאלי              41012 0104000242
 והדלקת נר חנוכה

הדלקת נר חנוכה, ערב זמר לחנוכה ולשנה האזרחית 
 החדשה0

 מאחורי הכותרות של עולם התקשורת והכתב הפלילי הרצאת אורח 41012 2502400243

 4102400243עד  – 4502400243 -ימים, מ 1נופשון של  נופשון בים המלח 23022 45-41024043
  ימי טיולים 0במלון דניאל, במהלכו יכללו 

סניף צוות ועמותת "נאות ראש העין"                            -של צה"ל  02-מפגש עם הרמטכ"ל ה                           

                          שמחים להזמין את חברי "צוות" ותושבי שכונת "נווה אפק הצבאית"                                                                      

                   ובני זוגם למפגש ושיחה עם רא"ל )מיל( מר בני גנץ, תושב העיר,                                                                      

   בנושא "האתגרים שבתוקף"0 בליווי מוזיקאלי של הרכב א'קפלה                                                                          

           "גברים על הבר"0 מנחה הערב מר אבי שיינמן0                                                                                        

 המפגש יתקיים באולם ב"בית הקשת" רח' ברקן פינת רח' הקשת,                                       

(0                                 41012)מפגש רעים וכיבוד קל משעה  02022שעה  0104200242במוצ"ש, כ"ח תשרי תשע"ז,                  

                                                        21-2431515הכניסה חופשית, מותנת ברישום מוקדם )השארת הודעה( בטלפון                 

 snif@tzevet0org0il-rosh0h או במייל                

                                                                                                                          
תתקיים ביום חמישי ג' חול המועד סוכות, י"ח תשרי תשע"ז, צעדת ירושלים 

, בשעות אחר הצהרים ברחבי ירושלים0                                                0204200242
 גושים באחריות מחוז ירושלים0    0 -צוות ישתתף בצעדה ב

 בצעדה יכולים להשתתף חברי צוות ובני זוג בלבד0     

חברי הסניף המעוניינים להצטרף לצעדה וטרם נרשמו,                 
מתבקשים להירשם בימי קבלת הקהל בסניף או להשאיר הודעה במשיבון 
הסניף. הנרשמים יצוידו בחולצה וכובע יקבלו ארוחת צהרים ויקבלו בקבוק 

 קטן של מים. 

 1.02..0..1צעדת ירושלים  
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יתקיים באולם ב"בית הקשת" רח' ברקן פינת רח' הקשת,                                     

                                                   02022שעה  0104200242במוצ"ש,  כ"ח תשרי תשע"ז, 

(0                                                                       41012)מפגש רעים וכיבוד קל משעה 

הכניסה חופשית, מותנת ברישום מוקדם )השארת הודעה(                 

  rosh.h-snif@tzevet.org.il או במייל   0-2050616.בטלפון 

 

 1.02..11.0,  .1-ל ה“מפגש ושיחה עם הרמטכ

 1.02..15.0ת  “בירורים עם נציג מופ

           0304200242ביום חמישי0 כ"ה תשרי תשע"ז  -ברורים עם נציג מופ"ת וצוות 

, נציג " מופ"ת" ו"צוות" במועדון הסניף מר הרמן חיימוביץ, יבקר 42022שעה 

 צה"ל0         -ויענה, באופן אישי, לחברים המבקשים לברר נושאים הקשורים לגמלתם מ
המעוניינים להפגש כאמור,  מתבקשים להצטייד בתלושי גמלה ותעודה מזהה0      

ע"מ למנוע התקהלות של ממתינים, חברים המעוניינים להיפגש עם מר הרמן, 
 מתבקשים להירשם מראש, טלפונית ע"י השארת הודעה במענה הקולי או במייל0 

 

 על המעוניינים, לשנות מוטבים "בהצהרה בדבר דמי ביטוח לגמלאי",  
 לפנות בנושא לחב' ביטוח איילון, המטפלת בביטוחים של "חבר". 

0               לאשקלון, נצא לטיול 23022, שעה 4504400242ביום שלישי ט"ו חשון תשע"ז 

 ,ארוחת בוקר עצמיתלאחר 

בתל הארכיאולוגי  שהשרידים שבו, מעידים על עברה  – לאומי אשקלוןנבקר בגן  

המפואר של העיר0 נצפה אל עבר שרידי החומה, מהגדולות שהתגלו עד היום 

שריד של העיירה ששכנה במקום עד מלחמת  מג'דלבארץ0 נסייר בשכונת 

נבקר במפעל הבירה לתולדות אשקלון העצמאות, בדרכנו לעבר מוזיאון החאן 

, נקנח את הביקור במפעל, במוזיאון פאב שבו, מעבר לטעימת כל מוצרי קרלסברג

המפעל, נראה תצוגה המספרת כיצד בושלה הבירה בארץ ישראל ובמזרח הקדום 

,               בחצר הסרקופגיםלפני אלפי שנים0 לאחר ארוחת צהרים וביקור 
 נסיים את ביקורנו בעיר בגן הארכיאולוגי ליד בית העם ההיסטורי0 

לאורח על בסיס מקום ₪,  0.6העלות למשתתף יחיד חבר "צוות" ובני זוג  
המעוניינים להשתתף מתבקשים להירשם בסניף, ע"י מתן ₪ .    .08פנוי 

.                                  8.00.1.02.צ'ק לפקודת צוות ראש העין, לתאריך 
 יש להצטייד בשתיה כובע ונעלי הליכה נוחות.              

 06.00.1.02בעקבות אוצרות אשקלון  , 

 10.00.1.02ערב תיאטרון במועדון  .

יופיעו במועדון  הסניף,  41012, בשעה 0404400242ביום שני כ' בחשון תשע"ו 

השחקנים אמירה פולן ורפי קלמר, בערב של מחזות קצרים ומצחיקים,                   

 על נשים וגברים ומה שביניהם, משפחה, זוגיות ומה לא? כל זאת  בשיתוף הקהל0                                         

 .                                                                                    ...01מפגש רעים וכיבוד קל משעה  

  8.01.1.02מפגש עם ראש העיר 

 ,41012שעה  2104000242ביום חמישי ה' כסלו תשע"ז 

עם חברי הסניף,                                              , מר שלום בן משהישוחח ראש העיר   

 על הנעשה והמתוכנן בעיר בשנים הקרובות0 

 0                                                                    לא בנושאים אישיים( )בתום השיחה יענה ראש העיר לשאלות  

.                                                               ...01מפגש רעים וכיבוד קל משעה  

  חברים ואורחים מוזמנים הכניסה חופשית
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 06.01.1.002מסיבה שנתית 

,            4504000242מסיבה שנתית של הסניף שתערך ביום חמישי ט"ז בכסלו תשע"ז 

:                                                            תכלול( ש42תיאטרון רמת גן )רח' חיבת ציון ב
באולם הקטן,                              הסעה מרוכזת ;  ארוחת ערב חלבית והצגה שתועלה

מירי נשואה ואם לשנים, חוזרת אל בית ילדותה –"סינית אני מדברת אליך" בשם 

שאותו היא מעוניינת למכור0                                                                                        
השיטוט בבית והחפצים הישנים מחזירים אותה אחורה בזמן אל עברה המציף אותה 

בתנאים של זיכרונות קשים0 ורוקם את הדמויות מחדש ,היא צופה בעלילות מן העבר 
שעיצבו את חייה0 ומתמודדת שוב עם הוריה, ניצולי השואה, עם פרשיית האהבים 

                                   הסודית שדודתה, אחות אמה ניהלה עם אביה, רומן מלא באשמה0                                                                       
מתווך נדל"ן מיסתורי, שיודע פרטים אינטימיים אודות עברה, עוזר לה לבסוף  הרכיב 

 את השברים, להתפייס עם עברה ולאהוב מחדש0 

,                        22 -מחזה פיוטי, שהוא מסע מרגש ומשעשע לישראל של שנות ה 
    תקופה של זיכרונות שאינם מרפים000

₪ ,          26העלות )לאירוע כולו( למשתתף יחיד, חבר "צוות" ובני זוג  
 ₪ .   0.6לאורח על בסיס מקום פנוי 

המעוניינים להשתתף מתבקשים להירשם בסניף,                                     
.                                                                          8.01.1.02.ע"י מתן צ'ק לפקודת  צוות ראש העין, לתאריך 

 ..08.0יציאה מהסניף בשעה 

 11.01.1.02טיול בעקבות חג המולד הנוצרי 

,                                          23022, שעה 0004000242ביום חמישי כ"ב כסלו תשע"ז 

, נסייר בגרעין הקדום    עצמית0 לאחר ארוחת בוקר נצא לטיול לגליל התחתון

הכפר לובש חג במיוחד, שכן האפיפיור הכריז על מרים ברודי  –אעבליןשל הכפר 

בת הכפר, כקדושה של הכנסיה הקתולית0 )הכרזה קודמת של אשה בקדושה של 

לקריסמס הנוצרי,        שנה(, את ההכנות  4,522הכנסיה הקתולית, אירעה לפני 
העתיקה על כנסיותיה היפות ואוירת החג  בנצרת)חג המולד( נחווה בביקור 

 הקרבה ובאה 0 

₪,                                     ..0העלות למשתתף יחיד, חבר "צוות" ובני זוג 
₪ .                                                                                                                           056לאורח על בסיס מקום פנוי 

המעוניינים להשתתף מתבקשים להירשם בסניף,                                                  
.                                                               06.01.1.02ע"י מתן צ'ק לפקודת צוות ראש העין, לתאריך 
 יש להצטייד בשתיה כובע ונעלי הליכה נוחות.

 16.01.1.02ביחד פעילות יצירה עם נכדים/ילדים 

, תתקיים בסניף פעילות 42022שעה  0504000242ביום ראשון כ"ה כסלו תשע"ז 

יצירתית משותפת וכייפית, של הורים עם ילדים, סבתות וסבים עם נכדים,              

 0 להב ורותי רזגור ניליבהדרכתם של חברותינו 

ומעלה ואינה מחייבת ידע מוקדם0                          1מתאימה לילדים מגיל   הפעילות

ילד, מחייבת  12קבוצה שמספרה אינו עולה על  -מאחר והפעילות מוגבלת ל

 כל המקדים זוכה0  -ההשתתפות ברישום מוקדם 

  בעת הרישום נא לציין את שמות הילדים וגילם.

 11.01.1.02—ערב מוזיקאלי והדלקת נרות חנוכה

נקיים במועדון הסניף ערב  41012שעה  0104000242ביום חמישי א' טבת תשע"ז, 

ואומנים אורחים                                                              אריאל קיטה זמר0 בהנחייתו של 

 ובהשתתפות אורחים מהנהלת העירייה והנהלת צוות0 
הממתינה  0243נפתח בהדלקת נר שישי של חנוכה, בהרמת כוס לקראת שנת 

 בפתח, ונכבד חברים מתנדבים שטרם קבלו תעודות הוקרה וסמל המתנדב0 

 

 . כניסה חופשית.                                                ...01מפגש רעים וכיבוד קל משעה  
 חברים ואורחים מוזמנים 
 נא  להצטייד במצב רוח מתאים. 
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 6.0.1.05—הרצאת אורח

0                                               41012, שעה 2502400243ביום חמישי ח' טבת תשע"ז 

כתבת הפלילים  –אורלי אלקלעי תתקיים במועדון הסניף הרצאתה  של  גב'  

במשך שני עשורים0                                                            רשת ב' והמשטרה, של 

 ללא צנזורה". -"מאחורי הכותרות של עולם התקשורת והכתב הפלילי: בנושא

.                                                    ...01מפגש רעים וכיבוד קל משעה ,

 .                                         הכניסה חופשית,חברים ואורחים מוזמנים

  06-08.0.1.05נופשון בים המלח 

ימים                  1, נצא לנופשון בן 23022שעה  4502400243יום ראשון י"ז טבת תשע"ז  

0 המלון ממוקם בלב חצי פנסיוןעל בסיס ים המלח" –דניאללילות(, במלון " 1)

מפואר חופשי הכולל: חדר כושר, ג'קוזי, בריכת ים   S.P.Aאזור המלונות,  

עיסויים0 חלוקים )תמורת –המלח ,סאונה, חוף ים פרטי והנחה על טיפולים 
פיקדון(, כניסה אחת לבריכת גופרית0 כניסה חופשית למועדון גמלאים בו שתיה 

 חמה וקרה ועוגיות0 

בדרכנו לים המלח               עצמית,ביום הראשון לנופשון, לאחר ארוחת בוקר  

ההרוס      לגשר עבדאללה נמשיך  -במצפה יריחו,  -"מרפסת ים המלח נבקר ב

, נמשיך לאתר בדיר חג'לההפעיל גרסימוס ובית הערבה הישנה0 נסייר במנזר 

, 4133נעבור על פני המנזרים הנטושים משנת קאסר אל יהוד", הטבילה בירדן "

ונבקר אצל ליאורה במושב נעמה0 לקראת שעות אחר הצהרים נגיע למלון0              
ביום רביעי, לאחר פינוי החדרים ניקח את המזוודות לאוטובוס ונסע לביקור 

במפעלי ים המלח0 בתום הביקור, נחזור למלון לארוחת צהרים ולאחריה, נצפין 
 צפונה לעבר ראש בעין0 

₪,                        .0,00העלות למשתתף יחיד בחדר זוגי, חבר "צוות" ובני זוג 
₪.                                                           .0,12לאורח על בסיס מקום פנוי 

צ'קים שווים  0 -המעוניינים להשתתף מתבקשים להירשם בסניף, ולשלם ב
אורח(, לפקודת  -ליחיד ₪  .01 -ליחיד חבר צוות,  ו-₪ .05)בסך 

 .  0.1.05..6. -ו 1.1.05..6.; 0.1.05..6.אס.אר.אי  לתאריכים: 

 יש להצטייד, לטיול ביום היציאה בשתיה, כובע ונעלי הליכה נוחות.  

 הנהלת הסניף מאחלת לחבריה  ולכל בית ישראל,  

 בברכה                   שנה טובה, שנת בריאות אושר ומלוי משאלות 

 ר הסניף“יו -דני רזגור     

 וחברי הנהלת  הסניף     

 

 קישורים לאירועים בסניף.

במלחמת ששת הימים0    1022מרצה על שירותו הצבאי ועל חלקו  כאיש יחידה יהודה מורג חבר הסניף 

                  https://goo.gl/photos/VW1QWDbF5kWuGadN8  -תמונות 

 12מקבלים את השנה החדשה בסניף  וחוגגים גבורות לחברים שהגיעו לגיל 

 ,  מנהל המחוז מוטי בר דגןר צוות מר “ז  בנוכחותם של  יו“באולם מלא מפה לפה קיבלנו את שנת תשע

 0 בנגהוממלא מקום ראש העיר מר בני בית אור מר שלום בן משה ,ראש עיריית ראש העין אלי ינאי מר  

 0 מור בוניהנעימה בשירתה  הזמרת 

 https://goo.gl/photos/aZdseVVNCw9Jtotm9 -קישור לאלבום תמונות מהערב   

 120לגיל גבורות בחלקו השני של הערב  הוקרנה מצגת ובה הוצגו קורות חייהם  של החברים שהגיעו 

 0  מר שלום בן משה ומראש העירייה מוטי בר דגן ר צוות  מר “כל חבר  קיבל תעודה ושי מידי יו

 קישור לקליפ וידאו  מהאירוע0   

 )יש להפעיל רמקולים(      https://goo.gl/photos/wPd8RoP7MYJyzjMT7  -קליפ

https://goo.gl/photos/VW1QWDbF5kWuGadN8
https://goo.gl/photos/aZdseVVNCw9Jtotm9
https://goo.gl/photos/wPd8RoP7MYJyzjMT7

