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לחברינו בצוות שלום רב !!!
עדכונים כללים

הסניף כחלק מאתר האינטרנט של “צוות”
האתר של הסניף שלנו מתפרסם כחלק מאתר צוות. הקישור )link( הישיר לאתר הסניף הוא:

http://www.tzevet.co.il/?CategoryID=824&ArticleID=3535
טיפ: לחיצה על מקש Ctrl ובמקביל הצבעה עם העכבר על הקישור ולחיצה על לחצן שמאל של העכבר, תביא אתכם ישירות אל אתר הסניף.

באתר של הסניף תוכלו לצפות במידע מגוון על הסניף כמו למשל, כתובות אימייל וטלפונים של חברי ההנהלה והפעילים של הסניף.
אנחנו מנסים להפוך בהדרגה את האתר למקור מידע מעודכן לגבי הסניף, הן לגבי פעילויות שבוצעו והן לגבי פעילויות מתוכננות.

ראו, למשל, את ה”חוזרים דו-חודשיים” שמופצים אליכם באימייל.
הערות והארות תתקבלנה ברצון.

חוגים ופעילויות במועדון
במועדון הסניף מתקיימות באופן קבוע, אחת לשבוע, פעילויות שונות אליהן ניתן להצטרף:

יוגה על כסאות - החוג, בהדרכת הגב’ ליאת מרום – מדריכה מוסמכת ליוגה. מתקיים מידי יום ד’ בשבוע שעה 10.30. עלות הפעילות בחוג   •
למשך 3 חודשים הינה 120 ש”ח ליחיד. המעוניינים להצטרף מתבקשים ליצור קשר עם גב’ נינה אידן טל’ 054-4906332 

הקרנת סרטים - בימי ג’ בשבוע בשעה 17.00, מוקרנים במועדון הסניף סרטים מעניינים ובאורך מלא, כולל כיבוד קל. הכניסה חופשית –   •
אורחים מוזמנים. שמות הסרטים המוקרנים מתפרסמים במידעון האלקטרוני המופץ לכתובות E.Mail הנמצאות במאגר הסניף. להצטרפות 

dani@razgour.com -למאגר, נא שילחו את כתובת המייל שלכם ל
הינה ללא תשלום  משה חנוכי, ההשתתפות  ומאמרים מדעיים בהנחיית חברנו  - עוסק במקרא, במדרשים  ישראל  ומחשבת  חוג לתנ“ך   •

ומתקיימת בימי א’ בשבוע בשעה 16.30
פלדנקרייז - החוג בהדרכת גב’ דנה רדין – מדריכה מוסמכת לפלדנקרייז מתקיים בימי ג’ בשבוע שעה 16.00. עלות הפעילות בחוג ל משך 3   •

חודשים הינה 120 ש”ח ליחיד. המעוניינים להצטרף מתבקשים ליצור קשר עם גב’ נינה אידן טל’ 054-4906332

התנדבות לפעילויות בשעת חרום
עיריית ראש העין, מכינה צוותים לפעילות הנדרשת בשעת חרום ובעת אירוע רעידת אדמה. הנהלת סניף צוות נתבקשה לאתר מבין חברי הסניף 
ובני זוגם, מתנדבים נוספים הנכונים לסייע, להשתלב, ולהתנדב לפעילויות תפקידים ארגוניים, ניהוליים ופיקודיים וכן סיוע בתחומי וסיעוד, עבודה 

סוציאלית, פסיכולוגיה, מידע לציבור ומקצועות נהיגת אוטובוס, אמבולנס, כלי צמ“ה ורכב כבד.
חברים המוכנים “להטות כתף” ולהתנדב למשימה, מתבקשים ליצור קשר עם חברי הנהלת הסניף משה צורי טל’ 054-4491551 או דני רזגור 

טל’ 052-3333371
 

קורסים במחשוב וצילום סטילס
הנהלת הסניף מתכננת לקיים בחודש אוקטובר קורסים נוספים, )מותנה בכמות הנרשמים לכל קורס(.

קורסי מחשבים למתחילים ולמתקדמים, שמשכם 20 שעות לימוד, בהדרכת מדריכים מקצועיים ומנוסים;  •
קורס בסיס לצילום סטילס בהדרכת צלם אומן בעל ניסיון רב בנושא. מטרת הקורס רכישת ידע ומיומנות צילום. הקורס כולל 10 מפגשים  • 

דו שבועיים.
המעוניינים להירשם או לקבל מידע על תכני הקורסים מתבקשים ליצור קשר עם ישראל סולומון טל’ 050-5330228 או להשאיר הודעה בסניף.

מידע חיוני
אנו חוזרים ומבקשים לעדכן את משרד הסניף טלפונית )כולל השארת מידע במשיבון(, על כל מקרה של

מחלה / אשפוז של חבר הסניף.  •
שינוי כתובת, טלפון או טלפון נייד. על שינוי כתובת יש לעדכן בנוסף גם את מינהל התשלומים,.  •

במקרה של פטירת חבר צוות יש ליידע בנוסף ובהקדם גם את מזכירות צוות מחוז דן, טל’ 03-6243250 ; 03-6173522.  •
דני רזגור עמיר פוריאן טל’ 054-4935316 או את סיו”ר הנהלת הסניף  יו”ר הנהלת הסניף  יש לעדכן את  מידע על חבר הנזקק לעזרה,   • 

טל’ 052-3333371

תנחומים
חברי הסניף משתתפים באבלה הכבד של:

משפחת אסרף במות חברנו רפי ז“ל
מי ייתן ולא תדעו יותר צער ומכאוב.

חוזר מס‘ 3/2012 – מאי, יוני 2012









הנני מבקש להירשם לטיול למנזרים האבודים שיתקיים בתאריך 13.06.2012

לפקודת “צוות” ראש העין לתאריך 06.06.2012

הנני מבקש להירשם לטיול וקטיף דובדבנים שיתקיים בתאריך 04.07.2012

לפקודת “צוות” ראש העין לתאריך 28.06.2012

טיול למנזרים האבודים

טיול לצפון רמת הגולן

טיול לגיאורגיה וארמניההנני מעונין להשתתף בטיול לגיאורגיה וארמניה לאחר החגים



להלן פעילויות ואירועים בחודשים מאי, יוני 2012

תוכן הפעילותהפעילותשעת התחלהתאריך
מרמת הנגב לנחל חוורים טיול לאור ירח06.05.201214:00
טיול יום ו’ בשכונות החרדיות בירושליםטיול מזמר11.05.201208:00
בנושא – מימוש זכויות הרפואיותהרצאת אורח31.05.201219:30
באזור יריחו ושמורת פשחה טיול למנזרים האבודים13.06.201207:00
בנושא – האנייה “אקסודוס”הרצאת אורח14.06.201219:30
לגיאורגיה וארמניהטיול לחו”ל17-30.6.12
טיול לצפון רמת הגולןטיול וקטיף דובדבנים04.07.201207:00

טיול לילה – מפנינייה היפים של רמת הנגב ונחל חוורים – כפי שהתפרסם בחוזר הקודם, 
ביום ראשון י“ד אייר תשע“ב 06.05.2012 בשעה 14:00, נצא מהסניף דרומה לכיוון אתר הנצחה לאסון המסוקים 
נחזה  ירוחם המלא מים, נבקר בשחזור חווה חקלאית עתיקה על דרך הבשמים,  נגבה, נמשיך לאגם  בקיבוץ 
בהתגשמות חלומו של “הזקן” שחי בסוף ימיו בשדה בוקר. לאחר ארוחת כרכים קלה, נצא לטיול לילי רגלי קל 

למשך כשעה, בנחל חוורים לאורו הקסום של ירח מלא. בחצות )לערך( נצא חזרה לכיוון ראש העין.
העלות ליחיד חבר צוות ובן / בת זוגו 100 ש“ח, לאורח, על בסיס מקום פנוי, 170 ש“ח.

יש להצטייד בכובע, נעלי הליכה נוחות, בגד חם )ערב במדבר( ושתייה.
 

טיול מזמר - טיול יום ו’ בירושלים – כפי שהתפרסם בחוזר הקודם, ביום שישי י”ט אייר תשע”ב 
11.05.2012 בשעה 08:00, נצא מהסניף לסיור רגלי מזמר בשכונות החרדיות של ירושלים, עם חיים מייטליס 
ואבי הוכנברג. במהלך הסיור נתוודע לעולם החרדי לפלגיו, הווי החיים, הישיבות, וה”שטיבלך”. לאחר הפסקה 
לאכילת כריכים ושתייה, נחתום את הסיור בכיכר פיקוד מרכז ומעבר מנדלביום, אתרים המבטאים את הציונות 

במיטבה . )חזרה משוערת לראש העין - 14:00(.
ההשתתפות בטיול מחייבת לבוש צנוע המקובל בשכונות החרדיות.

העלות ליחיד חבר צוות ובן / בת זוגו 50 ש”ח, לאורח, על בסיס מקום פנוי, 100 ש”ח. 

הרצאת אורח – ביום חמישי י’ סיון תשע”ב 31.05.2012, תתקיים הרצאתו של עו“ד מאיר טוויר – בנושא 
“מימוש זכויות רפואיות“. עו“ד טוויר רופא בהכשרתו, עוסק במכלול הזכויות להן זכאים נפגעי גוף השונים, 
דבר אשר רובנו לא מודעים להן, בעיקר זכויות הניתנות ע“י המוסדות השונים האמורים לסייע לחולים ונפגעים. 

מפגש רעים וכיבוד קל משעה 19.00.

חברים ואורחים מוזמנים, הכניסה חופשית.

חודשים מאי – יוני 2012





יריחו – ביום רביעי 13.06.2012 כ“ג סיון תשע“ב בשעה  טיול אל המנזרים האבודים בערבות 
עם  התרעננות  הפסקת  לאחר  הטוב,  השומרוני  אתר  לכיוון  עמיר,  חיים  מר  בהדרכת  מהסניף,  נצא,   07.00
קאסר אל יהוד ובשמורה  דיר חג’לה, בארץ המנזרים הנטושים  כריכים ושתייה, נבקר במנזר החבוי במדבר 
החבויה בעיינות צוקים. לאחר ארוחת צהרים בבית ההארחה בקליה, נמשיך לבית הקפה הנטוש הלידו, ונסיים 

בתצפית מצפה יריחו.
העלות ליחיד חבר צוות ובן / בת זוגו 130 ש”ח, לאורח, על בסיס מקום פנוי, 190 ₪.

המעוניינים להשתתף מתבקשים לפנות לסניף, או לשלוח בדואר את הספח המצורף וצ’ק לפקודת “צוות ראש 
העין” לתאריך 06.06.12. 

הרצאת אורח – ביום חמישי כ“ד סיון תשע“ב 14.06.2012, תתקיים הרצאתו של העיתונאי הידוע מר נח 
קליגר, בנושא “האנייה אקסודוס“. מר נח קליגר, היה מאנשי צוות האנייה במסע לארץ ועסק רבות בהברחת 

היהודים לארץ, זכה לאות ליגיון הכבוד מנשיא צרפת על פעילותו למען העם הצרפתי.
מפגש רעים וכיבוד קל משעה 19:00.

חברים ואורחים מוזמנים, הכניסה חופשית.

סיון-י‘ תמוז תשע“ב באמצעות  כ“ז   17-30.06.12 בין התאריכים  יתקיים   – וארמניה  לגיאורגיה  טיול 
חב‘ סובב עולם בטיול ישתתפו 31 חברי הסניף. אם בתום הטיול יתברר כי הטיול טוב, תואם את הציפיות שהיו 
לפני הטיול והחברה עמדה בכל שסוכם, תבחן הנהלת הסניף אפשרות לקיים מחזור נוסף לאחר החגים. חברים 
המעוניינים לבחון אפשרות לצאת לטיול הנוסף )ללא התחייבות מצדם( מתבקשים למלא את הספח המצורף 

ולהעבירו לסניף. 

 07:00 בשעה  תשע“ב  תמוז  י“ד   04.07.2012 רביעי  ביום   – הצפוני  בגולן  דובדבנים  וקטיף  טיול 
נצא מהסניף, בהדרכת מר חיים עמיר, לכיוון הגולן הצפוני, לאחר הפסקת התרעננות עם כריכים ושתייה, נגיע 
למושב אודם, שם נלמד כיצד קוטפים דובדבנים. נמשיך לבירכת רם ולישוב נימרוד. לאחר ארוחת צהרים באחד 

הקיבוצים באזור, נמשיך לאנדרטת אסון המסוקים.
העלות ליחיד חבר צוות ובן / בת זוגו 125 ש“ח, לאורח, על בסיס מקום פנוי, 185 ₪

המעוניינים להשתתף מתבקשים לפנות לסניף, או לשלוח בדואר את הספח המצורף וצ’ק לפקודת “צוות ראש 
העין” לתאריך 28.06.2012.

בברכה וחג שבועות שמח
עמיר פוריאן – יו”ר
וחברי הנהלת הסניף








