
 
 

 2022עדכון לחברים אפריל 
 שלום לכולם,

 מצורפת הברכה הנהלת הסניף מברכת את כל החברים בברכת חג פסח שמח ורגוע .

  

במאי. במסיבה  16-שתתקיים ב נמשכת ההרשמה באתר למסיבת יום העצמאות .1
תופיע להקת הטרנזיסטור בשירי יורם טהר לב הנפלאים. כמו תמיד, כיבוד מכובד 

ההרשמה בקישור הבא  חברתי.ומפגש 
- https://www.tzevet.co.il/?CategoryID=1256 מי .

 הסניף. בנכדים או בתורני יכול להעזר שמתקשה להירשם

אנו מחפשים מתנדבים למשימה חשובה לנו כחברי צוות, ולנו  .2
 -כתושבי העיר, לסייע למערך החירום העירוני בעת הצורך:

הופצה אליכם בנפרד, נא עיינו בה ונשמח הודעה בנושא 
למעוניינים, ולמי  המערכים להיענותכם. מצרפים את טבלת

 אליו משובשת. הגיעה שהטבלה

המצב בעת האחרונה, פנה ראש העיר אלינו בבקשה כי כל מי שנושא נשק  לאור  .3
בעת הצורך, כל מי שנושא נשק  ברישיון ומוכן להתנדב ל"כיתת בכוננות" שתוזעק

ברישיון ומוכן למשימה זו מתבקש להעביר בהקדם את שמו לרכז המתנדבים סניף 
 . 0524409100צדוק קראים נייד 

. פורום הנשים ממשיך ונפגש פעמיים בחודש. נשותינו 4 
 114מוזמנות להצטרף למפגשים ברח' ההגנה 

-052ורד נייד -ל  מתבקשות להתקשר המעונינות
 בים ולתאם הגעתן.להתעדכן במפגשים הקרו  2552345

-תתקיים במוצ"ש ה . מועד הרצאתו של אל"מ אמנון שרון5
שפורסם קודם לכן. ההרשמה  במקום המועד 18.6.2022

 במאי באתר הסניף . תיפתח

חידשנו את הפעילות בדף הפייסבוק של  .6
שעוזרת לנו בכך( . הנכם  לליאת ולנשטיין )תודה הסניף

תגובות ולשתף את שאר מוזמנים להיכנס ובעיקר להוסיף 
החברים. להלן הקישור 

- %D7%92%D-https://www.facebook.com/%D7%A6%D7%95%D7%95%D7%AA

%D7%A1%D7-%D7%A6%D7%94%D7%9C-7%9E%D7%9C%D7%90%D7%99
-%D7%A8%D7%A2%D7%A0%D7%A0%D7%94-A0%D7%99%D7%A3%

444987599188166/ 

https://smex-ctp.trendmicro.com/wis/clicktime/v1/query?url=https%3a%2f%2fwww.tzevet.co.il%2f%3fCategoryID%3d1256&umid=ef449f4f-dda9-4eb6-aa55-23b7fd92be53&auth=a5213819bb361caf663a4894945b8177bba870b9-e2e15ffd8a77ff1443220525ca12f535b6139bb8
https://smex-ctp.trendmicro.com/wis/clicktime/v1/query?url=https%3a%2f%2fwww.facebook.com%2f%25D7%25A6%25D7%2595%25D7%2595%25D7%25AA%2d%25D7%2592%25D7%259E%25D7%259C%25D7%2590%25D7%2599%2d%25D7%25A6%25D7%2594%25D7%259C%2d%25D7%25A1%25D7%25A0%25D7%2599%25D7%25A3%2d%25D7%25A8%25D7%25A2%25D7%25A0%25D7%25A0%25D7%2594%2d444987599188166%2f&umid=ef449f4f-dda9-4eb6-aa55-23b7fd92be53&auth=a5213819bb361caf663a4894945b8177bba870b9-2df980c71874195b2e4f448883a962a15db28fc8
https://smex-ctp.trendmicro.com/wis/clicktime/v1/query?url=https%3a%2f%2fwww.facebook.com%2f%25D7%25A6%25D7%2595%25D7%2595%25D7%25AA%2d%25D7%2592%25D7%259E%25D7%259C%25D7%2590%25D7%2599%2d%25D7%25A6%25D7%2594%25D7%259C%2d%25D7%25A1%25D7%25A0%25D7%2599%25D7%25A3%2d%25D7%25A8%25D7%25A2%25D7%25A0%25D7%25A0%25D7%2594%2d444987599188166%2f&umid=ef449f4f-dda9-4eb6-aa55-23b7fd92be53&auth=a5213819bb361caf663a4894945b8177bba870b9-2df980c71874195b2e4f448883a962a15db28fc8
https://smex-ctp.trendmicro.com/wis/clicktime/v1/query?url=https%3a%2f%2fwww.facebook.com%2f%25D7%25A6%25D7%2595%25D7%2595%25D7%25AA%2d%25D7%2592%25D7%259E%25D7%259C%25D7%2590%25D7%2599%2d%25D7%25A6%25D7%2594%25D7%259C%2d%25D7%25A1%25D7%25A0%25D7%2599%25D7%25A3%2d%25D7%25A8%25D7%25A2%25D7%25A0%25D7%25A0%25D7%2594%2d444987599188166%2f&umid=ef449f4f-dda9-4eb6-aa55-23b7fd92be53&auth=a5213819bb361caf663a4894945b8177bba870b9-2df980c71874195b2e4f448883a962a15db28fc8
https://smex-ctp.trendmicro.com/wis/clicktime/v1/query?url=https%3a%2f%2fwww.facebook.com%2f%25D7%25A6%25D7%2595%25D7%2595%25D7%25AA%2d%25D7%2592%25D7%259E%25D7%259C%25D7%2590%25D7%2599%2d%25D7%25A6%25D7%2594%25D7%259C%2d%25D7%25A1%25D7%25A0%25D7%2599%25D7%25A3%2d%25D7%25A8%25D7%25A2%25D7%25A0%25D7%25A0%25D7%2594%2d444987599188166%2f&umid=ef449f4f-dda9-4eb6-aa55-23b7fd92be53&auth=a5213819bb361caf663a4894945b8177bba870b9-2df980c71874195b2e4f448883a962a15db28fc8
https://smex-ctp.trendmicro.com/wis/clicktime/v1/query?url=https%3a%2f%2fwww.facebook.com%2f%25D7%25A6%25D7%2595%25D7%2595%25D7%25AA%2d%25D7%2592%25D7%259E%25D7%259C%25D7%2590%25D7%2599%2d%25D7%25A6%25D7%2594%25D7%259C%2d%25D7%25A1%25D7%25A0%25D7%2599%25D7%25A3%2d%25D7%25A8%25D7%25A2%25D7%25A0%25D7%25A0%25D7%2594%2d444987599188166%2f&umid=ef449f4f-dda9-4eb6-aa55-23b7fd92be53&auth=a5213819bb361caf663a4894945b8177bba870b9-2df980c71874195b2e4f448883a962a15db28fc8


ניתן  -ה בגליל במלון אסיינד במאי יתקיים נופשון 11עד  5 -ב -. למהירי החלטה 7
. התשלום בטופס המצורף לחברת אשת 054-7518312נייד  להירשם אצל נסים

 טורס.

 -עדכוני פעילויות הסניף:

באפריל התקיימה בסניף פגישה של ראש העיר עם יו"ר הסניף איצ'ה גושן  4-א. ב
כיכר על שם  ראש העיר הבטחתו לקרוא וחבר ההנהלה יענקלה קרפ. בפגישה אישרר

ראש העיר הביע הערכתו על  שנה. כמו"כ 60"צוות" בעיר במלאת לארגון ארגון 
לסייע למערך החירום העירוני, ואף ביקש סיוע הסניף להתנדבות של נושאי  נכונותינו

 נשק ברישיון.

חברים. הדריך את  39באפריל התקיים טיול לצפון מדבר יהודה. השתתפו  1-ב. ב
ניתן לראות  -יול מלאי חוויות ותמונות הטיול מודי שניר. המשתתפים חזרו מהט

ולקרוא בדף הפייסבוק של הסניף עם אלבום התמונות מהטיול וגם באתר 
 בקישור  הסניף

  https://www.tzevet.co.il/?CategoryID=1256 
  

 שבת שלום וחג שמח

 ערך נעם. 
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