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 2022/2  מידעון מס'                                 

 2022, שנת יוני - לאפרילחודשים                              
 

 חברות וחברים יקרים,
 .הקרובים, עם פעילות תרבותית מגוונת לשלושת החודשים 2022בפניכם מידעון שני לשנת 

 "חמישי נשי".כן באירועי ב ותמצאו כאן הרצאות מעניינות של מיטב המרצים/ות במפגשי ער
 שירים של נעמי שמר.ללסיפורים והפעם וקדש שי ,"ערב הווי"ערוך נגם ברבעון זה 
 וכמובן  כוסית לכבוד חג הפסח הרמתאירועים חגיגיים: גם  ארגןנ ,בתקופה זוכנהוג אצלנו 

 בית צבי  תיאטרוןהצגה ב בתכניתכמוכן שילבנו  עצמאות מסורתית של הסניף. מסיבת
 יומי שיתמקד סביב ירושלים. נצא לטיול חודש יוניבורמת גן ב

 .מידע כללי חשוב על פעילות הסניף, שמפרט חלקו השני של המידעוןשימו לב ל
 ובמצב רוח טוב! בבריאות איתנה אירועים המתוכנניםבכולכם להיפגש עם נשמח 

 
 כנית האירועיםות                                      

 ןאומ/מרצה התוכן האירוע עהש תאריך

 אנטולי ליין ברכות לחג הפסח והופעה אומנותית  הרמת כוסית 18.30 5.4.2022

.202212.4  מנחם טילמן  " והשלכותיההעסק הביש"פרשת  הרצאה  18.30 

 אבי פלד .תוטכנולוגיוהתפתחויות  חדשנות הרצאה  18.30 26.4.2022

 עזרא מגד ןאביפ תעשייתיהו תיתרבוה הפךמה הרצאה 18.30 10.5.2022

.202217.5  0018.  אילנה כץ מפגש, ארוחה ושירה בשמחת חג העצמאות  מסיבת עצמאות 

.202219.5  חוה דורני יורי גרפיטיצ --אומנות הרחוב חמישי נשי 11.00 

 גת יונתן חייו ושיריו של יוסי בנאימסע ב ***      הרצאה 18.30 24.5.2022

 בית צבי זינגר-סשביאמחזה לפי ב—יינטל הצגה 19.30 30.5.2022

 איילת גינזבורג שפת הגוף—מר מילהאמבלי ל לדבר הרצאה      *** 18.30 31.5.2022

 בר אשר שרה בט אחרמ --: חלב ומוצריושבועות לקראת חמישי נשי 11.00 2.6.2022

.20227.6  יריב פלד בהמשך נודיעפרטים  -נושאי אקטואליה  הרצאה 18.30 

.202212.6   פרטים יפורסמו בנפרד –ירושלים והסביבה  טיול  

.202214.6  חוה דורני וסיפורים שירים- שמר נעמי ערב הווי 18.30 

 אושרי שגב הסוציאליזם הנאור ביצירתו של מוצרט הרצאה      *** 18.30 21.6.2022

שחשבתם מה לא --אברים תרומת חמישי נשי 11.00 30.6.2022  ראשכנזי תמ 

 ***ההרצאה המסומנת בכוכביות תתקיים ביד לבנים.  
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  פירוט האירועים
 

  :לכבוד פסח הרמת כוסית  :יום ג'   5.4
 התכנית:                   
 התכנסות– 1830                   
 ברכות של ר' העיר, יו"ר צוות ומכובדים נוספים—1900                   

                    ואולה בינדר ליין אנטולי :אופרהה זמרי של מופע --משךבה                   
                                                              

  להתרחש יכולה כזו פרשה והאם "הביש העסק" בפרשת קרה באמת מה :הרצאה ':גיום    12.4
 .או בעתיד היום גם                  

 טילמן מנחם המרצה:                   
                

   שיפור, השינויים וקצב"מור"  חוק, המיזעור :תוטכנולוגי  ותויהתפתח :הרצאה: 'גיום    26.4
 ., בינה מלאכותיתכנהוהת פיתוחב יםשיפור, החשמלית הנצילות                  
 אבי פלד.המרצה:                   

 
 להפוך ןאיפ הצליחה שנייהה ולםהעחמת מל אחרי שנה 20 תוךאיך  :הרצאה   יום ג':  10.5

 .ניאהיפ העם שעשה המדהימה המהפכה .כלכלית למעצמה הרוסה ממדינה                  
 .עזרא מגדהמרצה:                   

 
  :העצמאות יום מסיבת :  'גיום  17.5

 תוכנית:ה                  
 ארוחת ערב חלביתו התכנסות – 18.00                  
 ברכות – 18.45                  

 שירה עם אילנה כץ—תוכנית אומנותית -- 19.00                  
 שח.160.00שח. לאורח  80.00המחיר                   

 .0505631362, טל' חוה בן צבי לאצ --לפקודת צוות גבעתיים עם  שיק  ההרשמה                                       
 5.202201. –תאריך אחרון להרשמה                                        

 
 יורי גרפיטי בשכונת פלורנטין צ --"אמנות רחוב" : הרצאה --חמישי נשי : יום ה' 19.5

                   ובדרום תל אביב.                 
 וה דורני.המרצה: ח                 

 
  האיש  יוסף בעל אלף החלומות. מסע בתחנות חייו של --יוסי בנאי :הרצאה *יום ג':  24.5

 מהבמה הקלה, הכתיבה  יצירת אומנות.ל –שהפך את היכולת לספר סיפור                   
 .ועד להופעות במחזות "גשש החיוור"הל                  
 ן גתהמרצה: יונת                  

 
   .גורמדן אל—. תרגום ופזמוניםשביס זינגראסיפור מאת יצחק בה לפי--"ינטלי" :הצגה :ב'יום   30.5                     

 9301--תיאטרון בית צבי ברמת גן. התכנסות וכיבוד       נ                           מ
 המחיר כולל כיבוד קל. ח. "ש 100.00ח לאורש"ח.  50המחיר                                       
 .0505631362, טל' חוה בן צביצל א --לפקודת צוות גבעתיים עם  שיק  ההרשמה                                      
 5.202215. –תאריך אחרון להרשמה                                       

               
   גוף, כיצד היא מעבירה מסרים ומאפשרת לייצר כימיה. כוחה של שפת ה *:יום ג'  31.5

 בשיווקהקשר בין שיווק ושפת גוף, השימוש בה בשדה הפוליטי, כוחה                 
 אנשים. יחסים ביןבו                

 המרצה: איילת גינזבורג                
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 .הבריאות שלנועל  השלכותההאורגנית והרפת  :הרצאה --חמישי נשי   :'היום  2.6
 לבחור את החלב, הגבינות, היוגורטים איך  .התזונתי של החלב ערךה                 
 ...הבריאים ביותר ועוד והגלידות                 
 .בר אשר שרההמרצה:                  

                    
 .לקראת ההרצאהפרטים יפורסמו  –נושאי אקטואליה  :הרצאה   יום ג':  7.6

 .יריב פלדהמרצה:                  
 

 !!! אנא שריינו את המועד  טיול:  פרטים יפורסמו בהמשך.   :יום א' 12.6
 

 .וסיפורים שירים- שמר נעמי של חייהסיפור  :ערב הווי  : יום ג' 14.6
 המרצה: חוה דורני.                 

 
   האקלים הפוליטי, לבין  סגנון הלחנה והשראה של מלחין, הקשר בין :הרצאה  *יום ג':  612.

 מקומות גיאוגרפיים הרקע של ה השפעת. חברתי בו הוא פעלהפילוסופי ווה                 
 בתקופה סוערת בה מתחוללת המהפכה  מוצארט חי האנשים סביבו. ושל                 
 .יוםעלינו עד ה ת שהדיה משפיעיםפוליטי-הפילוסופית                 
 אושרי שגב המרצה:                 

 
 יה לתרומת אברים , יעל מפגשים עם משפחות בעת פנהרצאה:  --נשיחמישי   :יום ה' 30.6

 ארצי ועל תפקידה המיוחד של המתאמת ארצית.ה  על תאום ההשתלות                 
 . תמר אשכנזיהמרצה:                  

 
 מידע כללי                                         

 
 א' )כניסה גם בדלת הצפונית של הבניין(,  182משרדנו נמצא ברח' בן גוריון  – המשרד. 1       

 של "צוות". 29. בכניסה יש תיבת דואר מס' 9חדר  3קומה    
 .11:00עד  09:00המשרד פתוח בימי שני וחמישי בשעות      
 או בדוא"ל.  בכל זמן אחר אפשר להשאיר הודעה בתיבת הדואר, במשיבון     

 המידעון מופץ בדואר אלקטרוני לאלה שברשותם כתובת מייל. – הפצת המידעון. 2  
 חברים שאין להם דואר אלקטרוני יקבלו את המידעון המודפס בדואר.     

 :הרשמה לאירועים .3  
 ק לתאריך האירוע לפקודת "צוות גבעתיים".שיב שלםבהרשמה לטיולים יש לא.      

 בהרשמה לאירועים אחרים יש לשלם בשיקים לפי המפורט בהודעה על האירוע .ב
 .במידעון זה

   5310202ים, גבעתי  351ל: "צוות", ת.ד.  רגילבדואר השיקים יש לשלוח את . ג      
       .052-4236320טל'  -למיכאל אלמוג אישית או למסור          

 זכאי/ת לסבסוד באירועים כמו בן/בת זוג  ,בודד/ת "צוות"אורח/ת של חבר/ה  .ד      
 של חבר "צוות". אורחים/ות יתקבלו בברכה בכל האירועים, על בסיס מקום פנוי.       

 נה לפי מתהתנוהל רשימת ואירועים אחרים  במקרה של הרשמת יתר לטיולים. ה    
 .מועד ההרשמה       

 לאולם./יימסרו בכניסה לאוטובוס ,מסיבה, נופשון או למקומות הישיבה בנסיעה לטיול .ו    
 ביטול הרשמה לאירוע מכל סיבה שהיא יחויב בדמי ביטול, כפי שמצוין ליד ההודעה  .ז    

  האירוע. על        
 : הרצאות. 4    

 בתכנית האירועים,*  ובמקרים מסוימים, כמצוין לם בבית ראשוניםויתקיימו בא א.       



 4 

 באולם של "יד לבנים".           
 .18:00  , התכנסות משעה 30:18  -שעההתחלת ההרצאה ב --הרצאות ערב. ב      
 .10:30  , התכנסות משעה11:00בשעה  יתחילו  --"מפגשי "חמישי נשי. ג     

 תתף.חברי הסניף מוזמנים להש כלבני זוג של חברות/אלמנות "צוות" ו       
 

 :עדכון טלפונים וכתובת דוא"ל  .5
 מי ששינה מספר טלפון/כתובת/דוא"ל, מתבקש לעדכן אותנו.      
 לא יוכלו לקבל את מידעון –חברים שאין לנו אפשרות להתקשר עמם בטלפון  :להזכירכם     
 הסניף או הודעות כלשהן.    
 
  :ווטסאפ  .6

 על שינויים בתכנית  ם הניידים, בהם נודיעם לטלפוניינמשיך להפעיל את שיטת המסר   
 .לפי הצורךהודעות דחופות נעביר גם ו   

 
  חברים במצוקה: . 7
 על כל מקרה של מצוקה אישית של חבר/ה מסיבת בריאות/אשפוז או מכל סיבה אחרת,       
 .050-2317498טל':  לאלה רון, -ות ולגבי אלמנ  052-2504849למשה קרן טל':  לדווח נא      
 "צוות", המשפחה מתבקשת  או אלמן/ת הבמקרה של פטירה, חלילה, של חבר/      
   .(03-6243250) להנהלת המחוזו (052-2504849להודיע מיד למשה קרן )      

  
 התנדבות:  .8

 אנו קוראים לחברי הסניף להתנדב לפעילות בקהילה:         
  6320-342-052אלמוג טלפון:  הוא: מיכאל רכז נושא ההתנדבות בהנהלה    
 בורך. כך נסייע לעירייה לפי יכולותינוי -כל מי שמוכן לתרום לקהילתנו מזמנו וממרצו **         

 בעתות חירום ובביצוע של משימות חשובות בתחום הרווחה, החינוך ועוד.          
 ות הדרושים לעירייה שלנו.** לאחרונה פירסמנו איגרת בה צרפנו רשימה של תחומי התנדב         

 .מיכאל אלמוג, מתבקשים לפנות ללאחד או יותר מהנושאים חברים/ות שמוכנים להתנדב         
 שירותהעל נושא מעניין או על סיפורו האישי מ ,4אסירי כלא  ,**מי שמוכן להרצות לחיילים         
 .מיכאל אלמוג אצל  םרשיהמתבקש ל הצבאי         
 ידוע לנו שלא מעטים מחברי/ות הסניף מתנדבים ביוזמתם האישית בעמותות**         

 לה,וב לנו לדעת ולתעד ברישומים של צוות גם חברים/ות אחש שונים. ובארגונים  
 בהתנדבות לטובת הכלל. התורמים מזמנם ומרצם  
 לנוהודיע  וטרםכאמור לעיל,  ,לשם כך הננו מבקשים מכל מי שמתנדב ביוזמתו האישית  
 :למיכאל אלמוג העביר המידע הבאל ,על כך  
 .התפקיד שממלא בהתנדבות, הארגון בו מתנדב, משפחהו שם פרטי  

 
 תעסוקה:  . 9 

 יחידת התעסוקה של "צוות" מטפלת במציאת עבודה לחברים המעוניינים, וכן מארגנת א.      
 עבודה.  קורסי הכשרה במקצועות שונים וסדנאות העצמה לסיוע בחיפוש    
 למימון ההשתלמות. "צוות"מ₪(  6,000יש אפשרות לקבל מענק )עד חשוב:  ב. 
 . 03-6173356/8המעוניינים מתבקשים לפנות לאילנה שורר במרכז התעסוקה, טל'  ג. 

 
 הנהלת הסניף מאחלת

 משפחותלהסניף ו לכל חברות וחברי
 !נחתו והרבה בריאות איתנה ,חגים שמחים

 
 הסניף יו"ר -צבי אורבך

 וחברי ההנהלה
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