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 2016  - אפריל, מאי, יוני, יולי -2/2016- פעילות חוזר
 

 לחברינו בצוות שלום רב
 

 
 

 צוותהבחירות למוסדות 
          תוצאות הבחירות מפורטות באתר "צוות". לתפקיד יו"ר צוות נבחר מר .הבחירות למוסדות "צוות" הסתיימו כמתוכנן

 . ברכות לנבחרים ואיחולי הצלחה במילוי המשימות שנטלו על עצמם.         יהודה פרץולתפקיד יו"ר מחוז דן נבחר מר  מוטי בר דגן
. זו כנראה הסיבה  מכלל חברי הסניף 26% -חברים המהווים פחות מ 325רק ניתוח התוצאות מלמד כי מסניף ראש העין הצביעו 

חלק מחברי הסניף, שהגישו מועמדות למועצת המחוז לא קבלו מספיק קולות ולא יכללו בין חברי מועצת המחוז ואסיפת ש
                                                            הנבחרים של הארגון.                        

מר אורון אבי  ,חברי הסניף שנבחרו למועצת מחוז דן ויהיו בתוקף זה חברים באסיפת הנבחרים של צוות הם: גב' סיגל טל לוי
 בתפקידם.מר דני רזגור. ברכות לנבחרים ואיחולי הצלחה  ,מר שלום בן משה ,)אברהם(  מר בדיחי )בדי( יוסף

 
 א"ב(, דרך ההתקשרות עמם והנושאים העיקריים שבטיפולם:-חברים, להן שמות הנבחרים )לפי סדר ה 7להנהלת הסניף נבחרו 

 
 (.054-4798234גזבר הסניף )   -  אברהם דניאלי 

 (. 052-6060497טיפול בהרצאות ובנושאי פרט )   -    אברהם פורת 

 (.054-2014015"צוות" ) מערכת המחשוב בסניף וחלק הסניף באתרמזכיר הסניף,    -        דוד אביטל 

  (.052-3333371יו"ר הסניף )   -          דני רזגור 

 

 (.050-9189000נושאי  התנדבות )   -               חזי רז 

 (.052-2550470קשר עם חברי הסניף )   -     מוטי לניאדו 

 (. 054-4491551סגן יו"ר, טיולים ונופשונים )    -        משה צורי 

        בנוסף לחברי ההנהלה שנבחרו, ישנם חברים פעילים העוזרים ומסייעים להפעלת הסניף: נינה אידן פעילות חברתית וחוגים
 (.  054-6333771(; דב אורלוביק אב הבית )054-4906332)

י הסניף הצלחה. כמו כן נשמח להסתייע בחברים נוספים בהפעלת נאחל לכל החברים שהתנדבו לשרת את הקהילה ואת חבר
  הסניף ובתורנויות קבלת קהל.  



 
עד   22.04.2016כ"ב בניסן תשע"ו(, הבא עלינו לטובה, יחול השנה בימים שישי  –חג הפסח, )י"ד  - פסח תשע"ופעילות בסניף בחג 

דני           .במהלך החג מועדון הסניף יהיה סגור. במקרה של צורך דחוף, ניתן להתקשר ליו"ר הסניף מר30.04.2016מוצאי שבת 
 .054-2014015טל'  דוד אביטלאו למזכיר הסניף  מר  054-4491551טל'  משה צורילסגן היו"ר מר , 052-3333371טל'   רזגור



   לטיולים המתפרסמים חברי הסניף,הנהלת הסניף החליטה "לחדד" את נהלי הרישום לטיולים. תחילת רישום  – טיולים 

     . הרשמת חברי צוות מסניפים אחרים ואורחים 14.04.2016' בניסן תשע"ו ו חמישי. תתחיל ביום זהבחוזר פעילות  לראשונה 

                   .  21.04.2016מיום חמישי, י"ג בניסן תשע"ו  החל  

 אך ורק לפי סדר הנרשמים, כאשר  בשלב  יבוצעא ומותנת במועד הגעת הצ'ק למשרד הסניף, וה שיבוץ במקומות הישיבה 

       לא ישובצו חבריםהשורות הראשונות באוטובוס, אשר מיועדים לאחראי לטיול ולנכים. כן  2-א ישובצו חברים בל הראשוני  

 קב ביטול השתתפות. סמוך למועד הטיול, "יקדם" האחראי לטיול, את החברים למקומות הפנויים ע"מ ע במקומות שהתפנו, 

   מאוחר לטיול  ישבו בקדמת האוטובוס. למנוע מצב שאלו שנרשמו  

 

 כללים עדכונים
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לפני מועד הטיול הצ'ק שנמסר בעת ההרשמה יושמד. ימי עבודה,  7עד ביטול השתתפות בטיולים  - ביטול השתתפות בטיולים

 לפני מועד הטיול, הצ'ק יופקד ויגבה, למעט מסיבות רפואיות לא מתוכננות.   ימים 7-פחות מביטול השתתפות 



 

                                                         אנו חוזרים ומבקשים לעדכן את משרד הסניף טלפונית )כולל השארת מידע במשיבון(, על כל מקרה של:   - מסירת מידע חיוני
                                                           .03-6173522;  03-6243250טל' את מזכירות צוות מחוז דן, גם  בנוסף ובהקדםיש ליידע  ,* פטירת חבר "צוות"

             או לידע את  ,להשאיר מידע במשיבון הסניף ,עביר לתורן בימי קבלת קהל* מידע על מחלה / אשפוז של חבר הסניף, יש לה
 או לאחראי לנושאי הפרט.  ,מזכיר הסניףאו ל ,סגן יו"ר הסניףאו ל ,יו"ר הסניף
























 -  2016     , מאי, יוני, יולי אפריל  בחודשים

 

 

 

 

 

 תאריך שעת התחלה הפעילות הפעילות תוכן

 פעילות עם ילדים / נכדים לקראת הפסח, בהדרכת נילי להב  
 ורותי רזגור 

 17.04.2016 16.00 ."ביחד" פעילות יצירה לילדים 

   מפגש חגיגי ערב החג והענקת תעודות הוקרה לחברי הנהלת  
 תם.התנדבושסיימו  הסניף, 

 18.04.2016 19.45 קבלת חג הפסח.  

 05.05.2016 19.30 הרצאת אורח בנושא השואה.  סיפור ההתנגדות של הצעירים מגטו קראקוב. 
 17.05.2016 07.00 .טיול יומי  לניחוחות הגולן וקטיף דובדבנים 
  כאיש ונבחר זכה  פוריאן עמיר מר, הסניף של הקודם ר"יו 
 .2016 לשנת  השנה 

  מועדון של השנה איש בחירת 
 העין. ראש ליונס 

20.00 02.06.2016 

 09.06.2016 20.30 גן. רמת בתאטרון חגיגי אירוע  ."גור העין ראש, תקווה פתח צוות סניפי של משותף  אירוע 
 15.06.2016 07.00 .יומי טיול  עזה. לעוטף 
 23.06.2016 19.30 אורח הרצאת  בישראל. הפלילי המשפט 
 04.07.2016 19.30 צוות. ל"מנכ עם מפגש  ."צוות" ל"מנכ של משולחנו נושאים 
 21.07.2016 07.00 .יומי טיול  ביולוגית. והדברה אורגנית חקלאות בנושאי שאן בית עמק 

 
, ותוכנן להתקיים ביום חמישי  ו' בניסן תשע"ו 1/2016שפורסם בחוזר פעילות  ,בילוי ורחצה בחמת גדר, טיול לתל יזרעאל

 . בוטל עקב הרשמת חסר, ירדנה מנור בהדרכת גב' ,14.04.2016

 


, תתקיים בסניף פעילות יצירה 16.00שעה  17.04.2016ביום ראשון ט' בניסן תשע"ו  – "ביחד" פעילות יצירה לקראת פסח
רותי ו להב נילימשותפת וכיפית, של הורים עם ילדים, סבתות וסבים עם נכדים, לקראת חג פסח. הפעילות בהדרכת חברותינו 

ולפיכך ההשתתפות מחייבת רישום  ילד 30שאינה עולה על ומעלה, ומוגבלת לקבוצה  4. הפעילות מתאימה לילדים מגיל רזגור
 כל המקדים זוכה. - 2016.0441.שי חמימוקדם, )טלפונית, בפקס או במייל( עד יום 

 


נקבל את חג הפסח, בהשתתפות ראש העיר מר שלום בן  ,19.45בשעה  18.04.2016ביום שני י' בניסן תשע"ו,  - הפסח קבלת חג
משה,  יו"ר צוות מר מוטי בר דגן, מנכ"ל צוות מר דן נדיב ויו"ר מחוז דן מר יהודה פרץ. הערב יכלול: קטעים מוזיקאליים 

 .                                                         ברכות, הרמת כוס לחג וחלוקת תעודות הוקרה לחברי הנהלה היוצאת של הסניף אבי ואריאל הוכנברג,   בהנחיית 
 כניסה חופשית. -חברים ואורחים מוזמנים  – 19.15מפגש רעים וכיבוד קל משעה 

 



 

. תתקיים במועדון הסניף הרצאה בנושא: 19.30, שעה 05.05.2016במוצאי יום השואה, יום חמישי כ"ז בניסן  – הרצאת אורח
, העוסקת בפרויקטים שונים בתחום הוראת השואה, לימור בר אילן. המרצה גב' פור ההתנגדות של הצעירים מגטו קרקוביס

                           על הפרק המשמעותי ביותר של המרי המזויין בקרקוב, אותו ביצעו צעירי הגטו חברי תנועות הנוער.                                       צהתר
 . חברים ואורחים מוזמנים. כניסה חופשית.19.00מפגש רעים וכיבוד קל משעה 





, בהדרכת גב' ירדנה מנור. 07.00שעה  17.05.2016יתקיים  ביום שלישי ט' באייר תשע"ו   - טיול לניחוחות הגולן וקטיף דובדבנים
) מחייב נעל סגורה מתאימה להליכה במים או סנדל  לאחר ארוחת בוקר )כריכים ומים(, נעשה הליכה קלה במים עד קרסוליים

הדוק(. נעלה לרמה דרך צומת ווסט, לקטיף דובדבנים ליד מסעדה. בדרכנו לארוחת הצהריים, נבקר בגבעת הצעקות, ממנה 
יום, משוחחים התושבים הדרוזים עם בני משפחתם בסוריה. בדרכנו חזרה, נפקוד את עמק הבכא ואזור הר בנטל ואם יוותר אור 

 ישראל.                                                                                                 –סוריה  –נבקר בקיבוץ מיצר, הנמצא באזור משולש הגבולות ירדן 
השתתף מתבקשים להירשם .המעוניינים ל ₪ 215, לאורח על בסיס מקום פנוי  ₪ 135למשתתף יחיד, חבר "צוות" ובן זוגו  עלות

 בצרוף פרטים אישיים.                    10.05.2016בסניף, או לשלוח בדואר צ'ק לפקודת "צוות ראש העין" לתאריך 
 יש להצטייד בכובע, נעלי הליכה נוחות, נעלים או סנדלים להליכה במים ושתייה.





        , יוענק תואר 20.00בשעה  02.06.2016כ"ח באייר תשע"ו  ביום חמישי, – בחירת איש השנה של מועדון ליונס ראש העין
שנה. הטקס יתקיים במעמד ראש העיר מר שלום בן משה,  14למר עמיר פוריאן, יו"ר סניף צוות ראש העין במשך , "איש השנה"

                                      (. 30ראש העין )רח' וולפסון  ליונס מר מרוואן ז'יבק ויו"ר צוות מר מוטי בר דגן. הערב יתקיים במרכז גימלאי בנצי
 חברי הסניף מוזמנים לכבד את האירוע.





משותף לסניפי צוות פתח תקווה, ראש העין ורמת גן, יתקיים ביום חמישי ג' בסיון  – אירוע חגיגי בתיאטרון ר"ג -זיכרונות 
ת גן. הפקה מרגשת ומהנה בליווי תזמורת חיה. שש החברות הכי טובות מוזמנות בתיאטרון רמ 20.30בשעה  09.06.2016תשע"ו 

הן חולקות את שעבר עליהן מאז ועד היום. מדברות על  , בולערב של נוסטלגיה המחזיר אותן לימי נעוריהן בבית הספר למשחק
הוזמנו כולן, מופע האיחוד של  הגברים בחייהם, ילדים,אהבה, קריירה ועוד בהמשך הערב מגלה המארחת את הסיבה שלשמה

                                          הזמרות הגדולות מכולן הן שרות את מיטב השירים מתוך מחזות זמר מוכרים.                                                           
 .                               19.30שעה טרם תחילת המופע, יוגש כיבוד עשיר באולם הכניסה של התיאטרון, מ

 .                                             ₪ 90, לאורח על בסיס מקום פנוי  ₪ 50למשתתף יחיד, חבר "צוות" ובן זוגו עלות 
             01.05.2016המעוניינים להשתתף מתבקשים להירשם בסניף, או לשלוח בדואר צ'ק לפקודת "צוות ראש העין" לתאריך 

                                                                                                                                                                                       בצרוף פרטים אישיים. 
 המעוניינים מתבקשים להירשם ולשלם בצ'ק נפרד.                   לנוסע. ₪ 25סניף מתארגנת הסעה בתשלום נוסף של ב





 בוקר )כריכים , לאחר ארוחת07.00שעה  15.06.2016יתקיים  ביום רביעי ט' בסיון תשע"ו  - לעוטף עזה והנגב המערבי –טיול 
שבות י, נשמע את סיפור ההתינתיב העשרהנסייר באזורי הקרבות של חטיבת גבעתי במלחמת השיחרור. נמשיך למושב  ומים(,

ממנו משקים את האדמות החקלאיות  שופדןנגיע לאגם המים המושבים של הנירעם . בקיבוץ רצועת עזהבמקום ונצפה לצפון 
משם נצפה על העיר עזה ועל הגבול הקרוב. במהלך הסיור  ,101יחידה  " נשמע על פעילותהחץ השחור" אנדרטתבבנגב המערבי. 

נחל , אחד השלושת בתי נכנסת הקדומים, שהתגלו בנגב המערבי. ונסיים הטיול באזור מעוןבאזור  נבקר גם בבית הכנסת ב
 .הבשור

. המעוניינים להשתתף מתבקשים להירשם  ₪ 185בסיס מקום פנוי  , לאורח על ₪ 110למשתתף יחיד, חבר "צוות" ובן זוגו  עלות
 בצרוף פרטים אישיים.                    05.06.2016בסניף, או לשלוח בדואר צ'ק לפקודת "צוות ראש העין" לתאריך 

 יש להצטייד בכובע, נעלי הליכה נוחות ושתייה.



 

. 19.30, שעה 23.06.2016ים במועדון הסניף ביום חמישי י"ז בסיון תתקי –המשפט הפלילי בישראל בנושא:  – הרצאת אורח
                                    , מבכירי עורכי הדין בתחום הפלילי. חיבר, יחד עם עו"ד משה רונן, את הספרששי גזהמרצה עו"ד 

                                                                                      .                                      מדריך לדיני העונשין בישראל" –המשפט הפלילי "
 חברים ואורחים מוזמנים. 19.00מפגש רעים וכיבוד קל משעה 



 

וישוחח על  דן נדיבמר  -אותנו מנכ"ל צוות , יכבד 19.30שעה  04.07.2016ביום שני כ"ח בסיון תשע"ו   – מפגש עם מנכ"ל צוות
 " ויענה לשאלות החברים.                                                       נושאים הנוגעים לכולנו –משולחנו של המנכ"ל נושאים "

 חברים מוזמנים. - 19.00מפגש רעים וכיבוד קל משעה 



 

 



 

בוקר  לאחר ארוחת ,07.00שעה  21.07.2016יתקיים  ביום חמישי ט"ו בתמוז תשע"ו   - ביולוגיתחקלאות אורגנית והדברה  –טיול 
בקיבוץ נבקר במפעל יחיד במינו, המפתח  שיטות חקלאות אורגנית  .עמק המעיינות , דרךשדה אליהו ומים(,נגיע לקיבוץ )כריכים

ולמפעל המים הנבנה שם. לאחר   נוח כינרתילאנדרטת רין סיבוש תבלינים. נעלה לרמת יוהדברה ביולוגית, כמו גם במפעל לי
 ארוחת צהרים נסיים במפגש מעניין או ביקור באזור הגלבוע.                    

        . המעוניינים להשתתף מתבקשים  ₪ 200, לאורח על בסיס מקום פנוי  ₪ 125למשתתף יחיד, חבר "צוות" ובן זוגו  עלות
 בצרוף פרטים אישיים.                    15.07.2016להירשם בסניף, או לשלוח בדואר צ'ק לפקודת "צוות ראש העין" לתאריך 

 .יש להצטייד בכובע, נעלי הליכה נוחות ושתייה



 

 

 רכת חג פסח שמח וכשרבב                                                                                             

 יו"ר הסניף –דני רזגור                                                                                        

 וחברי הנהלת הסניף                                                                                    



 

 

 

 

 


