
 

 

 רמת גן ובני משפחותיהם שלום וברכה.סניף לחברות ולחברי "צוות" 
 

 הנהלת הסניף מקדמת בברכה את המצטרפים החדשים לסניף.

מסיבות, אנו תקווה כי כל החברים ייהנו מהפעילות הענפה בהרצאות, טיולים, הצגות, 

 שאנו מארגנים, ונקווה להשתתפות ערה שלכם.

 

 2020 ימאמינואר עד  פירוט האירועים

 פעילות נושא תאריך

07.01.20 

התכנסות ב 

  הרצאה  19:30

 20:00 - ב

 "האם חיים רק פעם אחת".שוקי מזרחי.   - המרצה הרצאה

איש העסקים שוקי מזרחי מפתיע בהרצאתו במענה על השאלות  

מהי השאיפה של כלל היצורים החיים ?  מאלו  –שכולם שואלים 

האם  –מורכב האדם )פרט לגוף(   ושאלת השאלות חלקים נוספים 

 באמת חיים רק פעם אחת.

21.01.20 

התכנסות ב 

 - ב  19:30

תחילת  20:30

 הצגה

לחבר ₪  45כולל כיבוד,  , באולם גרי בילו בבית צבי", לרקוד ולעוף" הצגה

 "צוות",  פלייר מצורף

28.01.20 

התכנסות ב 

  הרצאה  19:30

 20:00 - ב

 .חייו עלילות -ו "ידעתי את ארצי"פראלוף מתן וילנאי.  סי –המרצה  הרצאה

 ממשפחה ירושלמית פטריוטית דרך צה"ל )סגן הרמטכ"ל(

 שר בממשלה ועד הכפרים הנידחים בסין

04.02.20 

התכנסות ב 

 - ב   19:30

תחילת  20:30

 הצגה

 רג, 16באולם אהוד מנור חיבת ציון ", שיטת חנהל'ה" הצגה

 לחבר "צוות", פלייר מצורף₪  40כיבוד, כולל 

11.02.20 

התכנסות ב 

  הרצאה  19:30

 20:00 - ב

 "האם ניתן להאט את קצב ההזדקנות".  - .איה יניב -המרצה  הרצאה

של פעילות גופנית בגיל השלישי,  "אייג'ינגהאנטי"השפעת אפקט 

מה הם    האם אורח החיים היושבני משפיע על תוחלת החיים שלנו?

והאם ניתן להאט את   ני הגיל המבוגר, מהו הגיל האמיתי שלנומאפיי

 הזדקנות.תהליך ה

25.02.20 

התכנסות ב 

  הרצאה  19:30

 בחיים ובסרטים. על זוגיות, רוני וצביה שרמן -המרצים  הרצאה

מערכות יחסים  משמעותיות וטובות, הן המפתח לחיים בריאים 

תובנות על אהבה ויחסים תוך צפייה  ננסה לקבל ומאושרים. במפגש



 בסרטי האהבה הגדולים של הקולנוע. 20:00 - ב

03.03.20 

התכנסות ב 

 - ב   19:30

תחילת  20:30

 הצגה

באווירה רג,   16באולם אהוד מנור חיבת ציון  ,"סוסים על כביש גהה" הצגה

 "צוות". לחבר₪  50פורימית,  כולל כיבוד,  

15.3.20 —

19.03.20 

 נופש

 באילת

. רצ"ב ברושור, לילות( 4)אילת  במלון  נפטון בנופש  , טיול  והיכונו 

 הנחיות להרשמה בחברת אשת טורס

24.03.20 

התכנסות ב 

  הרצאה  19:30

 20:00 - ב

רמת ה

כוסית 

לפסח + 

 רצאהה

 אוהד וייגמן.  ניהול הנכסים בגמלאות. -המרצה 

כיצד להקטין את המס המרצה מבעלי חברה פיננסית יסביר בהרצאתו 

שאנו משלמים על הקצבאות ע"י מוצרי השקעה,  כן ימליץ על מוצרי 

 השקעה סולידיים עם תשואות מפתיעות לניצול כסף נזיל.

31.03.20 

התכנסות ב 

 - ב   19:30

תחילת  20:30

 הצגה

  (זה מועד חלופי.  )ההצגה סגורה "שלמה המלך ושלמי הסנדלר" הצגה

לבנה  , )סיבות אישיות( בעלי כרטיסים יוותרו על ההצגה במקרה

 תוציא הודעת מייל לחברים.

 

21.04.20 

התכנסות ב 

  הרצאה  19:30

 20:00 - ב

 הרצאה

ליום 

 השואה

 "אחרת אין לי ארץ"רפי דהן.   –המרצה 

שמונה עדויות, שמונה סיפורים, ומסקנה אחת   לא עוד !!      סיפורי 

בלב כולם במסעות לפולין שנתנו משמעות אנשי עדות שנחרתו 

 מנצחת למשפט : "לקום מן האפר"

05.05.20 

התכנסות ב 

  הרצאה  19:30

 20:00 - ב

 "פתרון בעיות בריאות בגיל השלישי"ד"ר גיורא דביר .  –המרצה  הרצאה

ד"ר דביר מעלה את המודעות לנושאי בריאות חשובים כגון: השלכות 

ין רעלים בגוף לבריחת סידן, תוספי מזון עודף החלבון בגוף, הקשר ב

 מומלצים ועוד .....   .

19.05.20 

התכנסות ב 

  הרצאה  19:30

 20:00 - ב

 ".וייטנאם"משה פויסטרו.   -המרצה  הרצאה

מסע מרתק אל "ארץ ניגודים"  טבע פראי וערים דחוסות ישן וחדש 

התוססת לשבטים עתיקים,  שווקים  "הנוי"עושר ועוני, נעבור בין 

 ... ועוד במלחמה במערות ששימשו את הוויטקונג נבקר צבעוניים, 

חברי צוות  החבר/ה ובני/ות זוגם ואלמן/ -הכוונה היא גם לבכל מקום בחוזר ובפליירים המצורפים כאשר מוזכר "חבר צוות" 

 ובני/ות זוגם.

 יתכנו סיורים / טיולים בהתראה קצרה

 

 

 הערות:

 ר"ג. 5כל ההרצאות מתקיימות באולם פסג"ה ברחוב לנדאו 

 להרצאות ניתן להירשם בטלפון )יש משיבון(, בפקס, בדואר, בדוא"ל של הסניף.                      

 הודעות על שינויים/ביטולים ישלחו בדוא"ל וטלפונית לחברים שנרשמו להרצאה.

 בלבד. עדכונים ותוספות למידעון ישלחו בדוא"ל

 מועלים בדרך כלל לאתר צוות סניף רמת גן. וכד', תקציר הרצאות, תמונות מטיולים,



 

 

 

 

 הפצת מידע בדאר אלקטרוני

אלקטרוני כדי לחסוך בעלויות היקרות של משלוח דואר רגיל )עלויות הפצת המידע מתבצעת בדאר 

לסלולרי האישי, חסרי דוא"ל וסלולרי ימשיכו לקבל את   SMSהדפסה והפצה(. מי שאין לו דוא"ל יקבל 

 החוזר בדואר רגיל.  

אנו קוראים לכן לכל מי שטרם העביר או עדכן את כתובת המייל שלו לבצע זאת בהקדם אל כתובת 

                                                                                                            ramatgan@tzevet.org.il-snif          הדוא"ל של סניף רמת גן:

פעילויות שבוצעו או פעולות מתוכננות, פרסומים הנוגעים לסניף, שמות חברי ההנהלה ופעילים, ה רוב

 הפרסומים )סניף רמת גן(ולעקוב אחר צוות אים להיכנס לאתר אתם נקר - דרכי התקשרות עם הסניף

 

 

 בסניף התנדבות ומתנדבים

להגברת הפעילות בתחומים החדשה דרושים מתנדבים/מתנדבות להנהלת הסניף 

                                                                                                      הבאים:      

 . ארגון והפקת אירועים. 1

 .קשישים / אלמנותחולים / עם ביחוד  חבריםה. קשר עם 2

במיוחד אנו מחפשים בדחיפות מתנדב/ת )רצוי כמה (, לייצוג הסניף ומחוז דן . 3

                             0522-337888פלאפון נא לפנות לרב יצחק בן יוסף  -מי שיכול  ובהנחת זר.בלוויות 

 . מתנדבים בכל נושא אחר.4

  וןלטלפהתקשרו או   snif-ramatgan@tzevet.org.ilם לדוא"ל הסניף נא שלחו פרטי

036723663. 
 

 

 

 טיפול בפרט

 

 :     מחלה /  אשפוז של חבר/ה

יודעים על אתם או ש ,חברים נזקקיםשל מחלה או אשפוז של חבר/ה , או במקרה של  במקרה

 , אשר מרכז את הטיפול בפרט בסניף.     0522337888נזקקים, אנא פנו אל הרב יצחק בן יוסף בטל' 

 

:                                                                                               הודעת פטירה חס וחלילה של חבר/ת אלמן/ת צוות

ראשית נאחל לכם ולמשפחתכם אריכות חיים ובריאות טובה.                                                                         

אפשרי וקרוב ככל הניתן למועד הפטירה לאחד הודעת פטירה חו"ח צריכה להישלח בהקדם ה

                                                מהמקומות הבאים:                                                                                                              

                                                                                                                                036173500א. מזכירות צוות ארצי בטלפון: 

                                                                                     036173523,  036243250ב. משרדי צוות דן בטלפונים: 

ההודעה צריכה להימסר ללא דיחוי על מנת שצה"ל ו"צוות" יספיקו לטפל בקביעת הנציגים שישתתפו 

                                                  בהלוויה, פרסום מודעת אבל בעיתונות, זר פרחים עגול.                                                                            

                                               המודעה תהיה בנוסח אחיד המציינת את השם, הדרגה, החיל, מקום מגורים.                                                             
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 :טלפון לבירורים והודעות

          ramatgan@tzevet.org.il-snif, דוא"ל:   036723663,  פקס:   036702485טלפון הסניף:  .1

 אנו "מושכים" הודעות לעיתים תכופות.    ,להשאיר הודעה יתןנ בטלפון של הסניף

 ,    036243250מחוז דן:     טלפון  .2

 036173500:   הנהלת צוות ראשיתטלפון  .3

                                                                                                                                                            

                                                                                                                   : סיוע בתעסוקה

"צוות" דורשי תעסוקה, הנכם יכולים להיעזר במנהלת התעסוקה במחוזות דן ושרון,  וחברות חברי

 wcenter@tzevet.org.il, דוא"ל 036169568, פקס 036173536/7חברתנו אילנה שורר בטל' 

 

                                                                     בקשות להלוואות:                                                                                                              

                                                                                                                                                     -א. ניתן לקבל שתי הלוואות הדדיות 

לדת סיסמה אישית הק   htto://hvr.co.ilע"י כניסה לאתר "חבר" ₪  7,000הלוואת "חבר" בסך  .1

"במוקד  5שלוחה  037375555' הבקשה.   במקרה של בעיה טכנית ניתן לפנות לטלומשלוח 

".                                                                                                                           אשראי

יש למלא טפסים מתאימים. פרטים במשרד צוות מחוז דן טל' ₪.  7,000הלוואת "צוות" בסך . 2

036243250                           

           03624325פרטים במשרד צוות מחוז דן טל'  –ב. הלוואות בנקאיות 

 

 פעילות מהנה לכולם

                      יו"ר "צוות" רמת גן                                                                                                            –אלצור יצחק 

             חברי    ומתנדבי   הנהלת    הסניף
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