
לחברינו בצוות שלום רב !!!
עדכונים כללים

היכונו ! היכונו למסיבת חנוכה משותפת של סניפי פתח-תקוה וראש העין 
שתתקיים אי”ה ביום שלישי נר שמיני של חנוכה – א’ טבת תשע”ה 23.12.2014 

פעילות הסניף בימי החגים – במהלך החגים הבעל”ט בסניף לא תהיה קבלת קהל, משתתפי החוגים מתבקשים להיות בקשר עם נינה אידן 
בטלפון 054-4906332 לבירור פעילות החוגים, להודעות או פניות דחופות אפשר להתקשר ליו”ר הסניף בטלפון 054-4935316 או למזכיר הסניף 

ישראל סולומון 050-5330228.

הענקת סיכה ללוחמי תש“ח - בכוונת צוות מחוז דן לקיים מפגש חגיגי לכבוד לוחמי תש”ח בו תחולק לחברים סיכה מטעם ארגון צוות. חברים 
אשר לחמו בין התאריכים 4.5.1948 ועד 29.7.1949 מתבקשים למלא טופס ]ניתן לקבל בסניף[ ולהעביר למחוז ב –ת.ד. 20807 ת”א מיקוד 61205.

בקשות להלוואות - ניתן לקבל שתי הלוואות הדדיות. האחד הלוואה של חבר ע”ס 6500 ₪, אותה ניתן לקבל דרך אתר חבר, כניסה לאתר 
באמצאות הסיסמה האישית או להתקשר 03-7375555 שלוחה 5 “מוקד אשראי“ השני הלוואת צוות ע”ס 6000 ₪, יש למלא טופס בקשה ]ניתן 

לקבל בסניף[ או טלפון במחוז 03-6243250. להלוואות בנקאיות ניתן לקבל פרטים אצל מנהל המחוז 03-6243250.

ימי עבודה לפני  ביטול השתתפות בטיולים - להזכירכם כי ביטול השתתפות בטיולים, נופשון, מסיבה, לאחר הרשמה ותשלום מעל שבעה 
האירוע יוחזר הכסף וביטול השתתפות פחות משבעה ימי עבודה לפני האירוע הכסף לא יוחזר. 

מאגר כתובות דואר אלקטרוני )E-MAIL( אנו שולחים לחברים במידעון האלקטרוני הודעות ותזכורות על נושאים שונים הקשורים לפעילות 
שרון צבי  ל-  הכתובת  את  בדחיפות  להעביר  מתבקשים  שברשותם   e-mail-ה כתובת  את  העבירו  טרם  אשר  חברים  החברים.   ולזכויות 

ZVISHAR@NETVISION.NET.IL טלפון 050-7241883, להזכירכם כי בקרוב החוזרים יועברו רק באימייל .

אירוע חגיגי למשפחת “צוות“ - ביום שני 3.11.14 מתקיים פתיחת אירוע חורף באולם תיאטרון ר”ג, רח‘ חיבת ציון 16. האירוע כולל מפגש 
 רעים וכיבוד קל וכן הופעת מיטב השאנסונים הצרפתיים בהצגת “אם נדע לאהוב“ ובהשתתפות 26 משתתפי התזמורת. עלות - לחברי צוות

68 ₪ ליחיד - פרטים נוספים והזמנה באמצעות סניף “צוות“ פתח-תקוה טל” 03-9242899.

רישום לאירועים - טיולים, נופשון, מסיבת חנוכה יתבצע כדלקמן : - ההרשמה לטיולים המתוכננים, לנופשון ומסיבת החנוכה החל מיום ראשון 
12.10.14. בסניף ואילו הרשמה לטיולים לחודשי דצמבר וינואר 2015 החל מיום ראשון 26.10.14.

 

תנחומים
הנהלת הסניף וחברים משתתפים באבלם הכבד

של משפחת בכר במות חברינו
וראש המשפחה שמואל, 

מי ייתן ולא תדעו יותר מכאוב וצער.

רח‘ שילה 62, ת.ד. 4168, ראש העין 4806101, טלפון 03-9022114, פקס: 03-9387790
http://www.tzevet.co.il/?CategoryID=824&ArticleID=3535 הסניף:  אתר   rosh.h-snif@Tzevet.co.il אלקטרוני:  דואר 

חוזר פעילות 4/2014 – אוקטובר, נובמבר, דצמבר 2014 ומחצית ינואר 2015















 פעילויות ואירועים בחודשים
אוקטובר, נובמבר, דצמבר 2014 ומחצית ינואר 2015 

תוכן הפעילותהפעילותשעת התחלהתאריך

לקראת סוכות בעיר בני ברק.טיול ערב06.10.201416.00

מלון "גולדן קראון" - נצרת )3+ טיולים(נופשון 19-22.10.201407.00

נושאים משולחנו של מנכ"ל העירייההרצאת אורח 23.10.201419.30 

מסיבת הוקרה למתנדבי הסניףאירוע חברתי 29.10.201419.00

הירדן ההררי וסביבתו טיול יומי 06.11.201407.00

פגישות אישיות עם נציג מופ"תבירורים בנושא גמלאות 10.11.201416.00-18.00

ביטוח סעודי לגיל השלישיהרצאת אורח19.30 13.11.2014

הסכסוך הישראלי פלסטיני הרצאת אורח27.11.201419.30

גבול לבנון ואצבע הגלילטיול יומי04.12.201407.00

 לשרוד בארץ הנוודים ]מונגוליה[הרצאת אורח11.12.201419.30
בצירוף שקופיות

לקראת חג חנוכה, הפעילות בסניףפעילות ילדים/נכדים17.12.201416.00

 מסיבה רבת משתתפיםמסיבת חנוכה23.12.201418.30
באולמי "אוורסט" רה"ע

לכרמל, עמק זבולון, כפר חסידיםטיול יומי08.01.201507.00

פעילות המשטרה בעיר ראש-העיןהרצאת אורח15.01.201519.30

טיול ערב – לקראת חג הסוכות בעיר בני-ברק – ביום שני 6.10.14 שעה 16.00 - התכנית פורסמה בחוזר הקודם – לפרטים 
נוספים נא לפנות לסניף.

נופשון בנצרת – מלון ”גולדן קראון“ ביום ראשון עד יום רביעי 19-22.10.2014– התכנית פורסמה בחוזר הקודם המעוניינים 
לפרטים נוספים נא לפנות לסניף.

הקשורים  בנושאים   ,19.30 שעה,   .23.10.14 חמישי  ביום  בסניף  תתקיים   - ינאי  יגאל  מר  העירייה  מנכ”ל  עם  הרצאה 
לפעילות העירייה והתכניות להתפתחות העיר, וכן שאלות ותשובות בנושאים המעניינים את תושבי העיר.

מפגש רעים וכיבוד קל משעה 19.00.

חברים ואורחים מוזמנים הכניסה חופשית.



 חברים ואורחים מוזמנים הכניסה חופשית.





מסיבת הוקרה למתנדבי “צוות” ראש העין - הנהלת הסניף באישור יו”ר המחוז החליטה לערוך אירוע חברתי כהוקרה 
והערכה למתנדבי הסניף, האירוע יתקיים ליד שולחנות ערוכים ובר משקאות ביום רביעי ה’ חשון תשע”ה, 29.10.14. החל 
משעה 19.00 באולמי “ריי” מעל תחנת דלק בכניסה לעיר רחוב שלמה המלך. לאירוע הוזמנו מתנדבי סניף “צוות“ אשר 
הגישו את טופס ההשתתפות ואישור על התנדבותם בקהילה וכן בהשתתפות מכובדים בעירייה, יו”ר ארגון צוות, מנכ”ל צוות, 
יו”ר המחוז ויו”ר ועדת המתנדבים בארגון. האירוע יכלול דברי ברכה, ארוחת ערב חגיגית, אמנים, מוזיקת רקע, ריקודים ועוד 

הפתעות נוספות.
עלות – חינם למתנדבים אשר הגישו טופסי התנדבות, עבור בני הזוג 60 ₪, לאחר סבסוד הסניף.

חברים מתנדבי הסניף אשר טרם הגישו את טופס ההתנדבות וטרם נרשמו למסיבה מתבקשים לפנות לצורי משה
בטל’ 054-4491551. חברים אשר לא נרשמו לא יורשו להיכנס לאולם בערב המסיבה.

טיול יומי לאזור הירדן ההררי – בהדרכתו של מר מולה דן יערך ביום חמישי יג’ חשוון תשע”ה 6.11.14 בשעה 07.00 ]בדיוק[ 
נצא לכוון הגליל העליון, עמק החולה, לאחר ארוחת בוקר ]כריכים ומים[ נבקר באתר ההיסטורי “חאן-הירדן”, נשקיף אל אגמי 
עמק החולה, נבקר בשרידי היישוב “משמר הירדן הישנה”, נשמע על תלאות היישוב וכיבושו ע”י הצבא הסורי, נמשיך לבקר 
ב-”אתר אשמורה“ בין יובלי מים הזורמים לרגלי הגולן. לאחר ארוחת צהריים בקיבוץ גדות, נמשיך אל אפיק זרימתו של הירדן 
ההררי, נשמע על מפעל המים הראשון של מוביל הארצי, נמשיך דרך גשר בנות יעקב אל מצפה גדות עלות – לחברי צוות 

ובני הזוג 120 ₪ ליחיד ולאורח על בסיס מקום פנוי 190 ₪ ליחיד, המעוניינים להשתתף מתבקשים להירשם בסניף. 
נא להצטייד בכובעים, נעלי הליכה נוחות ושתייה.

ברורים עם נציג מחלקת מופ”ת –ביום שני יז’ חשוון תשע”ה 10.11.14. שעה 16.00 יבקר בסניף מר הרמן חיימוביץ ויענה 
באופן אישי לחברים בנושאים הקשורים לגמלא. חברים המעוניינים להיפגש עם מר הרמן מתבקשים להירשם בסניף או 

להשאיר הודעה טלפונית במשיבון הסניף. נא להצטייד בתלוש המשכורת ותעודה מזהה.

הרצאה בנושא ביטוח סעודי - ביום חמישי כ’ חשוון תשע”ה, 13.11.14. שעה 19.30 תתקיים בסניף הרצאה ע”י מר גל 
ברודשטיין בנושא תכנון פיננסי פנסיוני, החסכונות לבני גיל השלישי ובעיקר ביטוח סעודי חינם לבני שישים ומעלה.

מפגש רעים וכיבוד קל משעה 19.00. 

חברים ואורחים מוזמנים הכניסה חופשית.

הרצאה בנושא הסכסוך הישראלי פלסטיני - ביום חמישי ה’ כסלו תשע”ה, 27.11.14.שעה 19.30 תתקיים הרצאתו של 
אל”מ ]מיל[ ד”ר משה אלעד. מר אלעד שירת כשלושים שנה בצ.ה.ל. בין יתר תפקידיו מושל ג’נין, בית לחם, ובדרום לבנון 

וכן ראש המנגנון לתיאום בטחוני עם הרשות הפלסטיני. כיום מרצה במכללה האקדמית בגליל המערבי.
מפגש רעים וכיבוד קל החל משעה 19.00.

חברים ואורחים מוזמנים הכניסה חופשית.

טיול לאצבע הגליל וגבול לבנון - ביום חמישי יג’ כסלו תשע”ה 04.12.14. שעה 07.00 נצא מהסניף צפונה, לאחר ארוחת 
בוקר ]כריכים ומים[ נתכבד גם בפיתות, לבנה וזעתר מהטבון של בית הבד ב-כלנית. נפגש עם איש גלילי מעניין ונזכה לסרטון 
קצר על סגולתו של שמן הזית. נמשיך לרמות נפתלי ונבקר באנדרטה לזכרו של מפקד סיירת הצנחנים. נצפה על אגם 
החולה, נמשיך לאורך דרך מנרה, משגב עם וכן נצפה על ארץ פלגי המים, עגאר, הר דב והפתח-לנד . לאחר ארוחת צהריים 
בקיבוץ “גדות“, נמשיך למצפה נטופה, נחזה באנדרטה לזכרם של הפנויים והפנויות שנספו באסון האוטובוס. עלות- לחברי 

צוות ובני הזוג 100 ₪ ליחיד ולאורח על בסיס מקום פנוי 170 ₪ ליחיד. המעוניינים להשתתף מתבקשים להירשם בסניף. 
נא להצטייד בכובעים, שתייה ונעלי הליכה נוחות .













הרצאה בנושא לשרוד בארץ נוודים, תתקיים בסניף ביום חמישי יט’ כסלו תשע”ה 11.12.14.שעה 19.30 ע”י מר דני ינאי 
צלם ומרצה, בעל ידע רב על תרבויות רחוקות ואקזוטיות. ההרצאה מלווה בהנאה ובידור.

מפגש רעים וכיבוד קל משעה 19.00.

חברים ואורחים מוזמנים הכניסה חופשית.

 
ביחד – פעילות עם ילדים/נכדים, לקראת חג החנוכה ביום רביעי כה’ כסלו תשע”ה 17.12.14. שעה 16.00 תתקיים בסניף 
רות רזגור  נכדים בהדרכתן של חברותינו  וסבים עם  ילדים, סבתות  יצירתית משותפת בנושאי חנוכה. הורים עם  פעילות 
 ו-נילי להב. מאחר והפעילות מוגבלת עד שלושים ילדים, לכן המעונינים מתבקשים להירשם בסניף ולציין את שמות הילדים

ואת גילם. 

מסיבת חנוכה – משותפת של חברי סניפי “צוות” פתח-תקוה ו-ראש העין. המסיבה תתקיים אי”ה ביום חמישי א’ טבת 
תשע”ה 23.12.14, החל משעה 18.30 נר שמיני של חנוכה ב-אולמי “אוורסט“ ראש העין. בתכנית מפגש רעים ליד שולחנות 
ערוכים, בר בכניסה, משקאות חופשי, הדלקת נרות חנוכה, ברכות, שירה ארוחת ערב חגיגי בהגשה, הופעת אמנים, מוזיקת 
רקע וריקודים. ]תכנית האמנותית טרם נקבעה לכן התכנית תפורסם מאוחר יותר[. עלות – לחברי צוות ובני זוגם 110 ₪ 
ליחיד, לאורח 200 ₪ ליחיד . המעוניינים להשתתף מתבקשים להירשם בסניף או לשלוח צ’ק לפקודת צוות סניף ראש העין 

וכן לרשום ליד מי בשולחן מעוניינים לשבת .

טיול יומי לכרמל ועמק זבולון – ביום חמישי יז’ טבת תשע”ה 08.01.2015 שעה 07.00 נצא מהסניף בהדרכתו של מר חיים 
עמיר לכוון צפונה . לאחר הפסקת ארוחת בוקר באורחן הדרכים ב-יוקנעם ] כריכים ומים [, נגיע למוקד חוויה בלתי נשכחת 
“ינק לס שטייעטל“, שחזור העיירה היהודית במזרח אירופה, נעלה לכרמל דרך]נשר[ נחל קטיע, נבקר במוזיאון ראובן הכט 
באוניברסיטת חיפה, נצפה על הכרמל . לאחר ארוחת צהריים בטירת הכרמל, נחצה את הכרמל במנהרת הכרמל, נבקר ביקב 
מורד ונטעם את סוגי היין המפורסמים של היקב, משם נחזור הביתה עייפים אך מאוד מרוצים. עלות – לחברי צוות ובני זוגם 

120 ₪ ליחיד, לאורחים על בסיס מקום פנוי 190 ₪ ליחיד. המעוניינים להשתתף מתבקשים להירשם בסניף. 
נא להצטייד בכובעים, מי שתייה ונעלי הליכה נוחות .

הרצאתו  בסניף  תתקיים   19.30 15.01.2014 שעה  טבת תשע”ה  כד’  חמישי  ביום   – בעיר  פעילות המשטרה   – הרצאה 
וכן ישראל בראש-העין, בנושא פעילות המשטרה בכל הקשור לאוכלוסייה  משה שחר, מפקד תחנת משטרת   של סנ”צ 

שאלות ותשובות.
מפגש רעים וכיבוד קל החל משעה 19.00.

חברים ואורחים מוזמנים הכניסה חופשית.

בברכת שנה טובה            
עמיר פוריאן – יו“ר           
וחברי הנהלת הסניף           










