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לחברינו בצוות שלום רב !!!
עדכונים כללים

התנדבות צו השעה
פעילות התנדבותית במסגרת “עמותת חלון” - שנים רבות תרמנו, אנו חברי “צוות”, למען בטחון המדינה. אתגר נוסף 

עומד בפתחנו. הנתונים הרשמיים מציגים מציאות לפיה כ- 30% מילדי ישראל מוגדרים כילדים בסיכון.
בכוחנו חברי “צוות” לסייע לילדים אלו שלא ימצאו דרכם לרחוב ולפשע!

עמותת חלון הפועלת בשנים האחרונות בתחום זה, פנתה להנהלת הסניף, להצטרף ולהתנדב לפעילות בנושא. הפרויקט 
נערך בשיתוף פעולה עם מחלקת החינוך העירונית ובתי הספר וייחודה בעבודה מקדמת, שבועית, בקבוצות קטנות.

המעוניינים להתנדב לנושא חשוב זה, מתבקשים להודיע על הסכמתם באמצעות כתובת המייל של הסניף
tzevet1@012.net.il או להתקשר עם האחראי לנושאי ההתנדבות בסניף מר משה צורי טל’ 054-4491551.

נושאים ארגוניים
שינוי מועדי פעילויות – נוכח פעילויות עירוניות, בחודשי הקיץ, המתקיימות בימי חמישי בשבוע, חלק מפעילויות הסניף, 
באותה התקופה, יתקיימו בימי ג’ בשבוע. אם יקבע כי ביום שלישי בשבוע תתקיים בסניף פעילות אחרת )טיול, נופשון הרצאה 

וכד’(, לא יוקרן באותו שבוע סרט.

מועדון הסרט הטוב – בכוונת הנהלת הסניף לארגן החל מתחילת אוגוסט 2013, את “מועדון הסרט הטוב”. המועדון יתקיים 
בסניף, אחת לחודש במוצאי השבת, כשעה לאחר צאת השבת. בשלב הראשוני, פעילות המועדון לא תכלול הרצאה, במהלך 

הזמן, אם תהיה השתתפות ערה בפעילת המועדון ותהא דרישה להרצאה, יבחן הנושא בחיוב.

משחקי “שש בש” - לפניית חברים, נאותה הנהלת הסניף לארגן מפגש חברתי, שיכלול כיבוד קל ומשחקי “שש בש” )כולל 
תחרויות ופרסים(. חברים המעוניינים להשתתף במפגשים אלו או להתייחס לנושא, מתבקשים להביע דעתם או הסכמתם 

באמצעות כתובת המייל של הסניף tzevet1@012.net.il או להתקשר עם מר משה צורי טל’ 054-4491551.
 

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

הקרנת סרטים - בימי ג’ בשבוע בשעה 17.30 - הכניסה חופשית.   •
חוג פלדנקרייז - בימי ג’ בשבוע בשעה 16.30. 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 בשעה 16.30 הכניסה חופשית.   •

ביטול השתתפות בטיולים - להזכירכם כי ביטול השתתפות בטיולים עד 7 ימי עבודה לפני מועד הטיול, יוחזר הכסף 
ששולם בגין הטיול. ביטול השתתפות פחות מ-7 ימי עבודה לפני מועד הטיול, לא יוחזר הכסף ששולם בגין הטיול. 

חוזר פעילות - 4/2013 יולי, אוגוסט, ספטמבר ומחצית אוקטובר 2013





טיפול פרט
מענקי חג ראש השנה תשע”ד - לקראת ראש השנה תשע”ד הבעל”ט, יחולקו מענקי חג )תווי קניה( לחברים אשר הוצאות 

החג מכבידות עליהם. 
מצב  הכנסות,  למענק:  הזכאות  את  המרכיבים  השונים  לקריטריונים  ניקוד  מתן  שעיקרו  חדש,  נוהל  לתוקף  נכנס  השנה 

משפחתי, מצב בריאותי, דיור וכד’.
חברים הזקוקים לסיוע זה, או חברים היודעים על מי מחברי הסניף, המתקשה בהוצאות, מתבקשים להתקשר עם חבר הנהלת 
יקיים פגישה עם החבר, לצורך מילוי טפסים  31.07.2013, אשר  עד תאריך  משה צורי טל’ 054-4491551,  הסניף מר 

והמשך טיפול. 

תנחומים
חברי הסניף משתתפים באבלם הכבד של 

יו”ר הנהלת הסניף מר עמיר פוריאן במות אחיו 
משפחת בוסאני במות חברנו יוחאי ז”ל 

משפחת אליזוב במות חברנו רפאל )רפי( ז”ל 
מי ייתן ולא תדעו יותר צער ומכאוב

בחודשים יולי, אוגוסט, ספטמבר ומחצית חודש אוקטובר 2013

פעילויות ואירועים בחודשים יולי, אוגוסט, ספטמבר ומחצית חודש אוקטובר 2013

תוכן הפעילותהפעילותשעת התחלהתאריך

סיפורם של החלוצים בעמק חרודטיול23.07.201307.00

בנושא יעוץ תרופתי הרצאת אורח01.08.201319.30

מועדון הסרט הטובסרט במוצ”ש03.08.201321.00

מתל מגידו בואכה בית שעריםטיול20.08.201307.00

בנושא עתידנות זה לא כל כך רחוקהרצאת אורח21.08.201319.30

נקבל השנה החדשה בהרמת כוס ובברכותקבלת השנה החדשה27.08.201319.30

מועדון הסרט הטובסרט במוצ”ש07.09.201320.30

במלון קרלטון נהרייהנופשון של 4 ימים08.09.201307.00

בהנחיית מר עוזי רוזנבלט מועדון זמר24.09.201319.00

מועדון הסרט הטובסרט במוצ”ש05.10.201320.30

ערב נפוליטני קסוםהצגה במגדל צדק08.10.201319.30

לאזור רביבים, שיבטה וניצנהטיול10.10.201307.00



טיול – לעמק יזרעאל ועמק חרוד – ביום שלישי ט”ז אב תשע”ג 23.07.2013, שעה 07.00, נצא לטיול בהדרכת מר מולה 
דר. לאחר ארוחת בוקר של כריכים ושתייה, נגיע לתל יזרעאל ממנו נקיים תצפית ראשונה על נוף העמק והרי הגלבוע , 
נמשיך להר ברקן הגבוה בהרי הגלבוע, ממנו נצפה על כל עמק חרוד. נבקר בשרידי מתקנים חקלאיים עתיקים, בתי בד, 

גתות ובבית הכנסת העתיק )מתקופת התלמוד( בבית אלפא. 
יהושע ואולגה חנקין, המשמש כיום כמוזיאון לפועלם  לאחר ארוחת צהרים, נעבור דרך ביתם של גואלי אדמות העמק 

ומקום קבורתם. נמשיך למעיין חרוד ובדרכנו חזרה, נעבור דרך תחנת רכבת העמק בכפר יחזקאל.
₪. המעוניינים להשתתף מתבקשים  פנוי 200  בסיס מקום  לאורח על   ,₪ זוגו 135  ובן  צוות  יחיד, חבר  העלות למשתתף 
להירשם בסניף, או לשלוח בדואר צ’ק לפקודת “צוות ראש העין” לתאריך 18.07.13 ופרטים אישיים )מספר אישי, מספר 

טלפון נייד וכתובת אימייל(.
יש להצטייד בכובע, נעלי הליכה נוחות ושתייה.

הרצאת בנושא “יעוץ תרופתי” – ביום חמישי כ”ה אב תשע”ג 01.08.2013 שעה 19.30, תתקיים הרצאתו של מגר’ )תואר 
ברוקחות( רפי עזרא, מנהל המרכז הישראלי לייעוץ תרופתי, בנושא: ייעוץ תרופתי, מטרותיו והתהליכים הכרוכים בו. 
בהרצאתו יסביר לנו מר עזרא על: השבחת הטיפול התרופתי, כך שיהיה יעיל, ידידותי ובטוח למטופל, תופעות לוואי לתרופות, 

השגת יעדי הטיפול התרופתי, אינטראקציה בין תרופות, מהו יעוץ רפואי בתחום.
 

מפגש רעים וכיבוד קל משעה 19.00.

חברים ואורחים מוזמנים, הכניסה חופשית.
טיול מתל מגידו בואכה בית שערים - ביום שלישי י”ד אלול תשע”ג 20.08.2013 שעה 07.00, נצא לטיול בהדרכת מר 
מולה דר. לאחר ארוחת בוקר )כריכים ומים(, נגיע לעיר העתיקה מגידו, לידה נערך קרב דבורה הנביאה בצבא סיסרא - 
המקום נבחר על ידי אונסק”ו כאתר מורשת עולמית. נמשיך לבית שערים. נטייל באתר ובמערות הקבורה התת-קרקעיות 

המרהיבות ביופיין. נמשיך לעבר פסלו של השומר אלכסנדר זייד.
לאחר ארוחת צהריים, מאוחרת, נטייל בישוב אלוני אבא ובית לחם הגלילית.

₪. המעוניינים להשתתף מתבקשים  פנוי 200  בסיס מקום  לאורח על   ,₪ זוגו 135  ובן  צוות  יחיד, חבר  העלות למשתתף 
להירשם בסניף, או לשלוח בדואר צ’ק לפקודת “צוות ראש העין” לתאריך 13.08.13 ופרטים אישיים )מספר אישי, מספר 

טלפון נייד וכתובת אימייל(.
יש להצטייד בכובע, נעלי הליכה נוחות ושתייה.

הרצאת בנושא “עתידנות זה לא כל כך רחוק” – ביום רביעי ט”ו אלול תשע”ג 21.08.2013 שעה 19.30, תתקיים הרצאתו 
יסביר לנו על: ההשלכות של הגידול  וחוקר דתות וקבוצות רוחניות. בהרצאתו  גוריון  אונ’ בן  קובי דרורי, בוגר  של מר 

בתוחלת החיים; חיי הנצח אודות למדע; ננו טכנולוגיה; מזון מהונדס גנטי ועוד. 

מפגש רעים וכיבוד קל משעה 19.00. 
 

חברים ואורחים מוזמנים, הכניסה חופשית.
ערב קבלת השנה החדשה - ביום שלישי כ”א אלול תשע”ג, 27.08.2013 בשעה 19.30, נקיים במועדון הסניף, ערב קבלת 

השנה החדשה בהשתתפות אורחים: מהנהלת העירייה, הנהלת צוות והנהלת מחוז דן. 
הערב יכלול קטעים מוזיקאליים, ברכות לשנה החדשה, חלוקת תעודות לחברים שהגיעו / יגיעו בשנת 2013 לגיל גבורות 

והרמת כוס לקראת השנה החדשה הבאה עלינו לטובה. 

מפגש רעים וכיבוד עשיר משעה 19.00.

חברים ואורחים מוזמנים, הכניסה חופשית.











נופשון בנהרייה – בימים ראשון עד רביעי, בין התאריכים ד’ – ז’ תשרי תשע”ד 11.9.2013 - 08. יציאה בשעה 07.00. נקיים 
נופשון בנהרייה )4 ימים, 3 לילות( במלון “קרלטון” על בסיס חצי פנסיון ושימוש חופשי במתקני המלון )בתוספת קפה 

ועוגה באחד הימים(. הנופשון יכלול 4 ימי טיול מודרכים )אוטובוס צמוד ומדריך(. 
ביום השלישי בערב, נקיים מפגש חברתי סביב שולחנות ערוכים. החברים מתבקשים להצטייד במצב רוח טוב ולהכין 

סיפורים אישיים, בדיחות ועוד. 
תוכנית מפורטת של הטיולים, תפורסם לנרשמים, סמוך למועד הנופשון.

 העלות – לחברי “צוות“ ובני הזוג 1,160 ₪ ליחיד בחדר זוגי. ליחיד בחדר ליחיד 2,000 ₪. לאורח על בסיס מקום פנוי
1,320 ₪ ליחיד בחדר זוגי.

התשלום בשלושה צ’קים שווים לתאריכים 1.10.13 - 1.11.13 – 1.12.13 לפקודת “שפר את אלי לוי בע”מ”. המעוניינים 
להשתתף מתבקשים להירשם בסניף, או לשלוח בדואר צ’קים כמפורט לעייל, ופרטים אישיים )מספר אישי, מספר טלפון 

נייד וכתובת אימייל(.
כמות החדרים שהוקצו עבורנו לנופשון מצומצמת. הישיבה באוטובוס לפי סדר ההרשמה. כל הקודם זוכה.

יש להצטייד בכובע, נעלי הליכה ושתייה

ערב זמר - ביום שלישי, כ’ תשרי תשע”ד, )ד’ דחוה”מ סוכות( 24.09.2013. שעה 19.30, יתקיים בסניף ערב מוזיקאלי, בהנחיית 
האקורדיוניסט מר עוזי רוזנבלט. 

הערב יכלול שירה בציבור ממיטב שירי ארץ ישראל וריקודי שנות השישים והשבעים.

מפגש רעים וכיבוד קל משעה 19.00. נא להצטייד במצב רוח מרומם. 

חברים ואורחים מוזמנים, הכניסה חופשית.
הצגה בגן לאומי מגדל צדק ראש העין, ביום שלישי ד‘ חשוון תשע”ד 08.10.2013 שעה 20.30.

“הספסל התיאטרון של ראש העין- תיאטרון מקצועי לשחקנים חובבים” מזמין אתכם לצפות, בערב נפוליטני קסום, 
מיוחד לחברי “צוות” של קומדיה מטורפת מתוך המחזה: “קוויאר ועדשים” בשיתוף עם תזמורת כלי הפריטה הישראלית 
– ובימוי  עיבוד  סאראבוסי,  ודנצו’  סקארנאצי  גו’ליו  מאת:  המחזה  שמידט.  מוטי  פרופ’  של  בניצוחו  העין  ראש   - 

שלומית טריגר הגואל.
לפני ההצגה , משעה 19.30, יוגש לצופים כיבוד עשיר. )קייטרינג כולל שתייה חמה וקרה( העלות לצופה יחיד, חבר צוות ובן 
זוגו 50 ₪, לאורח על בסיס מקום פנוי 90 ₪. המעוניינים להשתתף באירוע מתבקשים להירשם בסניף, או לשלוח בדואר צ’ק 

לפקודת “צוות ראש העין” לתאריך 30.09.13 ופרטים אישיים )מספר אישי, מספר טלפון נייד וכתובת אימייל(.

טיול לרביבים, שיבטה וניצנה - ביום חמישי ו’ חשון תשע”ד 10.10.2013 שעה 07.00, נצא לטיול בהדרכת מר מולה דר. 
לאחר ארוחת בוקר )כריכים ומים(, נגיע למצפה רביבים, אחד משלושת המצפים הראשונים שהוקמו בנגב בתקופת המנדט. 

נמשיך לשבטה העתיקה, העיר הנבטית הגדולה ביותר בארץ ישראל.
לאחר ארוחת צהרים, מאוחרת, נסייר בכפר הנוער ניצנה, נמשיך לבארותיים הישנה, לאנדרטת חטיבה 8 אשר בסמוך 

לניצנה הנבטית. 
העלות למשתתף יחיד, חבר צוות ובן זוגו 135 ₪ , לאורח על בסיס מקום פנוי 200 ₪ . המעוניינים להשתתף מתבקשים 
להירשם בסניף, או לשלוח בדואר צ’ק לפקודת “צוות ראש העין” לתאריך 01.10.2013, ופרטים אישיים )מספר אישי, מספר 

טלפון נייד וכתובת אימייל(.
יש להצטייד בכובע, נעלי הליכה נוחות ושתייה.

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








