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לחברינו בצוות שלום רב !!!
עדכונים כללים

התנדבות צו השעה
תרגיל מוסדות חינוך תשע”ג - נערך בראש העין, ב- 14 פברואר 2013, בהנחיית פיקוד העורף, בשיתוף משרד החינוך 

ובאחריות מחלקת הביטחון בעיר.
עשרות מחברי הסניף נענו לפניית מר משה צורי- האחראי לתחום ההתנדבות בהנהלת הסניף, והשתתפו כבקרים בתרגיל 

זה. 
תרגיל מפקדת העורף – המיועד לתרגל את משרדי הממשלה והרשויות המקומיות באירועי מצב מלחמה בעורף, יערך 
ברחבי הארץ בשבוע האחרון של חודש מאי 2013. במסגרת תרגיל זה תתורגל גם עיריית ראש העין. חברים ו / או בני זוג, 
המוכנים “להטות כתף” ולהתנדב לפעילות בשעת חרום, מתבקשים לשלוח מייל )לפי הכתובת בכותרת החוזר( ובו: פרטים 
אישיים )מספר אישי, מס’ טלפון נייד וכתובת אימייל( ותחום ההתנדבות המבוקש, או ליצור קשר עם אחד מחברי הנהלת 

הסניף: משה צורי טל’ 054-4491551 או דני רזגור טל’ 052-3333371.

נושאים ארגוניים
שימוש בדואר אלקטרוני במגמת חיסכון - כפי שצוין ב-2 החוזרים האחרונים ובוצע לגבי חוזר הפעילות האחרון – “חוזר 
פעילות 2/2013”, הנהלת “צוות” קבעה כי חוזרי הפעילות ישלחו לבתי החברים, המשתמשים בדואר אלקטרוני באמצעותו. 

זאת כדי לחסוך בעלויות היקרות של משלוח דואר “פיזי” )עלויות בית הדפוס, מעטפות ובולי דואר(.
עקב תקלות שהיו במחשב המשמש את הסניף למשלוח המידעונים האלקטרונים, ישלח באופן חד פעמי, מידעון זה במקביל 

גם בדואר אלקטרוני וגם בדואר. 
אנו מבקשים מחברים המשתמשים בדואר אלקטרוני, אך קבלו חוזר זה רק בדואר פיזי, להעביר את כתובת המייל שבשימושם, 
רזגור דני  בסניף-  החברים”  עם  “הקשר  נושא  על  לאחראי  או  זה,  חוזר  בכותרת  כמפורט  הסניף,  של  המייל   לכתובת 

dani@razgour.com
חברים המבקשים כי בעתיד, החוזרים ישלחו אליהם, במקביל בדואר ובמייל, מתבקשים להודיע על כך מפורשות ובכתב.

הסניף באתר האינטרנט של “צוות” - אתר “צוות” מכיל, בין היתר, מידע על הנעשה במחוזות ובסניפים. האחריות לעדכון 
המידע בחלק זה של האתר, מוטלת על המחוזות והסניפים, כל אחד בחלקו. הנהלת הסניף משתדלת לעדכן את המידע 
המצוי בחלק האתר הנוגע לסניף ראש העין. המידע על פעילויות שבוצעו, פעילויות מתוכננות, תמונות מאירועים שונים, 

פרסומים בעיתונות המקומית הנוגעים לסניף, שמות ותמונות חברי הנהלת הסניף ופעילים ודרכי ההתקשרות עימם וכד’. 
http:www//tzevt.co.il/?CategoryID=824&ArticleID=3535 – קישור לחלק הסניף באתר צוות הוא

טיפ - אם לא רוצים להעתיק את הקישור ארוך זה, אפשר להקיש בחלונית של גוגל את המילה “צוות” ]ללא המירכאות[, 
אח”כ להקיש על הקישור שיתקבל, בהמשך להקיש על “מחוז דן” ובצד ימין להקיש על “סניף ראש העין”. בהצלחה!

הערות והארות תתקבלנה ברצון, אנא העבירו אותם במייל, לסניף לפי הכתובת בכותרת החוזר.

חוגים ופעילויות במועדון - מוזכר בזאת כי במועדון הסניף מתקיימות, בניהולה של הגב’ נינה אידן טל’ 054-4906332, 
פעילויות שבועיות שונות אליהן ניתן להצטרף:

• הקרנת סרטים - בימי ג’ בשבוע בשעה 17.00 - הכניסה חופשית. 
• חוג פלדנקרייז - בימי ג’ בשבוע בשעה 16.00. העלות 120 ₪ ל - 3 חודשים. 

• חוג התעמלות בישיבה – בימי ד’ בשבוע בשעה 10.00. העלות 120 ₪ ל - 3 חודשים. 
• חוג לתנ”ך ומחשבת ישראל בהנחיית חברנו מר משה חנוכי - בימי ראשון בשבוע שעה -16.30 הכניסה חופשית. 

חוזר פעילות 3/2013 - מאי, יוני ומחצית יולי 2013





טיפול פרט
עדכון אירועים - אנו חוזרים ומבקשים לעדכן את משרד הסניף טלפונית )כולל השארת מידע במשיבון(, בשינויים: 

מחלה / אשפוז של חבר/ת הסניף.  •
שינוי כתובת, טלפון או טלפון נייד.   •

על שינוי כתובת יש לעדכן בנוסף ובפקס )שיכלול גם את ספח תעודת הזהות בו מופיעה הכתובת החדשה(, את מופ”ת   •
)03-7349966( ואת מזכירות מחוז דן )03-6243250(

טל’ הפעילות  בשעות  דן”,  מחוז  “צוות  מזכירות  את  גם  ובהקדם  בנוסף  ליידע  יש  “צוות”  חבר  פטירת  של  במקרה   • 
 .03-6173522 ;03-6243250

מידע על חבר הנזקק לעזרה, יש לעדכן את יו”ר הנהלת הסניף מר עמיר פוריאן טל’ 054-4935316 או את 
סיו”ר הנהלת הסניף מר דני רזגור טל’ 052-3333371.

הודעה על שינוי מוטבים במסגרת ביטוח החיים, אין להעביר לענף שכר גמלאות ב-מופ”ת, אלא לחב’ איילון 
בפקס 072-2469379.

 
בקשות להלוואות - ניתן לקבל 2 הלוואות הדדיות במקביל:

 .www.hvr.co.il ”הלוואת “חבר” – בסך 6,500 ₪ אותה ניתן לקבל דרך “חבר”, באמצעות הסיסמא האישית לאתר “חבר  •
במקרה של תקלה ניתן לפנות ל”מוקד אשראי” טל’ 03-7375555 שלוחה 5

הלוואת “צוות” – בסך 6,000 ₪, ניתן לקבלה דרך משרד “צוות מחוז דן”, לאחר מילוי הטפסים הנדרשים. פרטים במשרד   •
המחוז, טל’ 03-6243250. 

תנחומים
חברי הסניף משתתפים באבלה הכבד של 
משפחת גרינברג במות חברנו רלו-אברהם

מי ייתן ולא תדעו יותר צער ומכאוב

בחודשים מאי, יוני ומחצית חודש יולי 2013

פעילויות ואירועים בחודשים מאי, יוני ומחצית חודש יולי 2013

תוכן הפעילותהפעילותשעת התחלהתאריך

ערב שכולו מוזיקה, שירה וריקודיםערב מוזיקלי23.05.201319.30

הלוואות לגמלאי צה”ל בני 70 ומעלה נציגי מופ”ת בסניף29.05.201309.00

“שחיתות במערכת הפוליטית והכלכלית”הרצאת אורח30.05.201319.30

להכרת העדה הדרוזית טיול13.06.201307.00

פעילות יצירה כייפית לחברותפעילות יצירה17.06.201318.00

במרכז רבין ובמוזיאון האצ“ל בתש“חטיול / ביקור20.06.201309.00

מפגש עם מנכ”לית העירייההרצאה ושיחה27.06.201319.30

“ביחד” פעילות עם ילדים / נכדים פעילות יצירה11.07.201316.00



ערב מוזיקלי – שירה וריקודים - ביום חמישי, י”ד סיון תשע”ג 23.05.2013 שעה 19.30, יתקיים בסניף ערב מוזיקלי, בהנחיית 

הזמרת איריס יערי. הערב יכלול מיטב שירי ארץ ישראל, שירים וריקודים של שנות הששים והשבעים.

מפגש רעים וכיבוד קל משעה 19.00. נא להצטייד במצב רוח טוב ונכונות לריקודים.

חברים ואורחים מוזמנים, הכניסה חופשית.

הלוואות לזכאים לתשלומי רטרו – הפניית הזכאים לתשלומי רטרו בגין שינוי ההצמדה של גמלאי צה”ל, לקבלת הלוואות 

מבנק לאומי, תתבצע ע”י נציגי מחלקת מופ”ת, ביום מרוכז נוסף שיתקיים במועדון הסניף ביום רביעי 29.05.2013 בין השעות 

09.00 – 13.00. על המעוניינים לפנות באופן אישי, בצרוף תלוש גמלה ותעודה מזהה. 

גמלאי שמטעמים רפואיים אינו יכול להגיע לקבל את ההפניה לבנק, יוכל לשלוח נציג מטעמו בצרוף ייפוי כוח נוטריוני מלא.

הרצאת אורח – ביום חמישי כ”א סיון תשע”ג 30.05.2013, שעה 19.30, תתקיים הרצאתו של העיתונאי אריה אבנרי – בנושא: 

“תנועת אומץ”. תנועה  כיו”ר  כיום  ציבור משמש  ואיש  עיתונאי  אבנרי,  והכלכלית”. מר  “שחיתות במערכת הציבורית 

המשלבת פעילות למען מינהל תקין וטוהר המידות ובסיוע לאוכלוסיות חלשות. בהרצאתו ירחיב מהי שחיתות ציבורית ומהי 

שחיתות כלכלית, כיצד נלחמים בה ומה הישגיי תנועת אומץ.

מפגש רעים וכיבוד קל משעה 19.00.

חברים ואורחים מוזמנים, הכניסה חופשית.

טיול למקאם נבי סבאלן ואזור הר מירון - ביום חמישי ה’ תמוז תשע”ג 13.06.2013 שעה 07.00, נצא לטיול בהדרכת מר 

חיים עמיר. לאחר ארוחת בוקר )כריכים ומים(, ניסע דרך כפר מנדה, גוש משגב ותפן לכפר הדרוזי חורפיש – בו מצוי 

קברו של נבי סבאלן, האתר השני בחשיבותו לעדה הדרוזית בישראל. במקום ניפגש עם ש’יח קאסם באדר אשר “ישכילנו” 

על העדה הדרוזית. לאחר תצפיות נוף על האזור, בדרכנו להר מירון, נבקר במערת פער )ש’יח וואיב( ובדולינה של סאסא. 

בהגיענו להר מירון, “נטפס” רגלית )עליה רגלית של כ- 10 דקות(, למרפסת התצפית של ההר.

לאחר ארוחת צהריים, מאוחרת, נבקר במרכז התמרים של קבוצת כנרת.

₪. המעוניינים להשתתף מתבקשים   184 פנוי  בסיס מקום  לאורח על   ,₪  125 זוגו  ובן  צוות  יחיד, חבר  העלות למשתתף 

להירשם בסניף, או לשלוח בדואר צ’ק לפקודת “צוות ראש העין” לתאריך 05.06.13 ופרטים אישיים. )מספר אישי, מספר 

טלפון נייד וכתובת אימייל(.

יש להצטייד בכובע, נעלי הליכה נוחות ושתייה.









פעילות יצירתית לחברות – ביום שני ט’ תמוז תשע”ג 17.06.2013 שעה 18.00, נקיים, פעם נוספת ערב פעילות יצירתית 
והכנת תליון  זכוכית  ורותי, תכלול: עיטור כלי  נילי, אסתר  ולבנות הנעורים. הפעילות בהדרכת חברותינו  וכייפית לחברות 
ב”צ’יק”. )הפעילות חופפת פעילות קודמת שהתקיימה בסניף לפני חודשיים )18.03.2013(. הפעילות, אינה מיועדת ואינה 

מתאימה לילדים קטנים. 
ההשתתפות בפעילות מחייבת הרשמה מראש, על מנת להיערך לכמות המשתתפות.

 ,razgour1@bezeqint.net לכתובת  או  החוזר(  בכותרת  )כמפורט  במייל  בסניף,  להירשם  מתבקשות  להשתתף  המעוניינות 
השארת הודעה טלפונית במענה הקולי )03-9022114( או בפקס )03-9387790(.

בהודעה יש לציין שם מלא ומספר טלפון להתקשרות. הפעילות ללא עלות כספית.

סיור / ביקור במוזיאונים - ביום חמישי י”ב תמוז תשע”ג 20.06.2013 שעה 09.00 )לאחר ארוחת בוקר בבית(, נצא מהסניף 
לסיור במוזיאון הישראלי שבמרכז רבין. לאחר ארוחת צהריים, נבקר במוזיאון “האצ“ל בתש“ח”.

העלות למשתתף יחיד, חבר צוות ובן זוגו 85 ₪, לאורח על בסיס מקום פנוי 145 ₪. המעוניינים להשתתף מתבקשים להירשם 
בסניף, או לשלוח צ’ק לפקודת “צוות ראש העין” לתאריך 13.06.2013 ופרטים אישיים )מספר אישי, מספר טלפון נייד וכתובת 

אמייל(.    

הרצאה ושיחה עם מנכ”לית העירייה – ביום חמישי י”ט תמוז תשע”ג 27.06.2013 שעה 19.30, תכבדנו בנוכחותה, מנכ”לית 
העירייה– הגב’ אירית נתן. בפגישה תסקור הגב’ נתן את השינויים המתוכננים והצפויים בעיר בשנים הקרובות והתהליכים 

המושפעים מתהליכים אלו. בתום הסקירה תענה המנכ”לית לשאלות )לא אישיות( של הנוכחים. 

מפגש רעים וכיבוד קל משעה 19.00.

חברים ואורחים מוזמנים, הכניסה חופשית.

“ביחד” פעילות עם ילדים / נכדים – ביום חמישי ד’ אב תשע”ג 11.07.2013 שעה 16.00, תתקיים בסניף פעילות יצירתית 
משותפת וכייפית, לקראת תחילת החופש הגדול, של הורים עם ילדיהם וסבתות וסבים עם נכדיהם. הפעילות בהדרכת 

חברותינו נילי, אסתר ורותי. הפעילות מתאימה לילדים מגיל 4 ומעלה ואינה מחייבת ידע מוקדם. 
מאחר והפעילות מוגבלת ל- קבוצה שמספרה אינו עולה על 30 ילד, מחייבת ההשתתפות רישום מוקדם - כל המקדים 

זוכה.
 ,razgour1@bezeqint.net המעוניינים להשתתף מתבקשים להירשם בסניף, במייל )כמפורט בכותרת החוזר( או לכתובת
השארת הודעה טלפונית במענה הקולי )03-9022114( או בפקס )03-9387790(. בהודעה יש לציין שם מלא, מספר טלפון 

להתקשרות ואת שמות הילדים. ההשתתפות בפעילות ללא עלות כספית.

בברכת חג שבועות שמח            
עמיר פוריאן – יו“ר           

וחברי הנהלת הסניף           








