
לחברי הסניף שלוחה ברכת גמר חתימה טובה ומועדים לשמחה   

בחירות "צוות"  לקראת סוף השנה- ארגון צוות מקיים בחירות לכל מוסדותיו  וביניהם גם להנהלת סניף ראש העין, הננו פונים 
לחברים בעלי יוזמה ורצון של עשייה ותרומה, המוכנים להקדיש מזמנם ומרצם.  מצפים מכם  להעמיד עצמכם כמועמדים 

בבחירות להנהלת הסניף  לתפקידי יו"ר הסניף, גזבר הסניף, סגו יו"ר וחברי הנהלת הסניף. 
אנא! הצטרפו  לעשייה  ומעורבות  בפעילויות  הסניף .  

כנס מחוזי – חברי המחוז קיבלו ישירות מכתב בנושא ממנהל המחוז , הננו להודיעכם כי הסניף מארגן הסעה מרוכזת 
ללא תשלום אוטובוס אחד בלבד ,שעת יציאה מהסניף היא 18,00, חברים אשר רכשו כרטיסים ומעוניינים להצטרף להסעה 

מתבקשים להירשם בסניף עד תאריך11.10.15 שעה 18.00. העלייה לאוטובוס לפי הקראת שמות בלבד.  

כתובת דואר אלקטרוני של הסניף שונתה ל  rosh.h-snif@tzevet.org.il וכן מספר הטלפון. 
המספר החדש הוא: 03-6173595  ומספר הפקס 03-6173596 .  

להזכירכם כי לטיולים ופעילויות בשטח המשתתף מחויב להצטייד בכובע ,מים ונעלי הליכה נוחים. 

הכונו למסיבת חנוכה המסורתית אשר תתקיים  בתאריך 10.12.15. בראש העין )פירוט בהמשך (. 

לקראת ההרשמה לטיולים ואירועים, נא להכין צ'קים  מראש וזאת במטרה למנוע המתנה מיותרת בתור של חברים . 

בתוכניות הטיולים ואירועים ייתכנו שינויים  בלתי צפויים )כל תכנית היא בסיס לשינויים(. 

זכויות אזרחים ותיקים :- .
המשרד לאזרחים ותיקים הקים " מועדון לאזרחים ותיקים" מעין מועדון קניות. המועדון מציע הנחות שונות ברשתות שיווק, 

מבצעי נופש, טיולים וכו'. על מנת לקבל את המידע השוטף היכן ואילו הנחות עומדות לרשות האזרחים הוותיקים, צריך להירשם  
באמצעות האינטרנט באתר " 8840 ", או למלא טופס הרשמה שניתן לקבל אותו במועדון.

הכרטיס המזהה לצורך מימוש הזכויות ישמש "תעודת אזרח ותיק". ניתן לקבל פרטים נוספים במוקד טלפוני שמספרו 8840* .   

ת  נ  ח  ו  מ  י  ם
הנהלת הסניף והחברים משתתפים באבלם הכבד של המשפחות  

לחברנו יוני אל זאב  על מות רעייתו
לחברנו  יפרח עמי  על מות אחיו

מי ייתן ולא תדעו יותר צער ומכאוב



 פעילויות ואירועים בחודשים
אוקטובר,נובמבר,דצמבר ומחצית ינואר 2016

תוכן הפעילות פעילותשעת התחלהתאריך

חזון העיר ראש העין.מרצה- אל"מ )מיל( בני)בנגה(  הרצאת אורח08.10.1519.30
בית -אור ,סגן וממלא מקום ראש העירייה

הסעה מרוכזת מהסניף בשעה 18.00כנס מחוזי בתל-אביב20.00 14.10.15

תכנית מפורטת בהמשך.מדריך- רוני פיישטיול יומי – סובב העיר באר שבע15.10.1507.00

תכנית מפורטת בהמשך.אמן הערב  עוזי רוזנבלאטערב זמר וחלוקת תעודות ושי לזוכה גיל הגבורה22.10.1519.30

תכנית מפורטת בהמשך. עם חברת אורטל. טיול יומי- סובב העיר חיפה27.10.1507.00

צוללת דולפין.מרצה- ד"ר יצחק נוי.הרצאת אורח29.10.1519.30

תכנית מפורטת בהמשך. מלון רימונים מינרל טבריה.נופשון , כולל שני ימי טיולים1-4.11.1507.00

המודיעין הישראלי בעקבות הסכם המעצמות   הרצאת אורח12.11.1519.30
מרצה- מר עופר ענבי.

תכנית מפורטת בהמשך. מדריך- מולא דך  )טיילות אחרת(.טיול יומי לצפת19.11.1507.00

זכות השיבה בחברה הפלסטינית. מרצה- מר עידן להב.הרצאת אורח26.11.1519.30

טיול יומי –בעקבות מסע ה- ל"ה לגוש עציון 03.12.1507.00
בתש"ח

תכנית מפורטת בהמשך.מדריך- חיים אמיר.

תכנית מפורטת בהמשך. אולמי אוורסט ראש העיןמסיבת חנוכה10.12.1519.00

תכנית מפורטת בהמשך.מדריכה- גב' ירדנה מנור.טיול יומי – סובב העיר אשדוד17.12.1507.00

שיפור פני העיר ראש העין.מרצה- סא"ל )מיל( גיספן שלמה הרצאת אורח24.12.1519.30
ראש אגף שפ"ע.

ערב בילוי חברתי משותף עם סניף פתח תקוה. פרטים  מסלאח עד בלאומילך באולם סימפוניה29.12.1519.30
בהמשך החוזר 

טיול יומי- אתרים נבחרים במישור חוף הכרמל 06.01.1607.00
ובמפרץ.  מרכז המבקרים "מלח הארץ" ועוד...

תכנית מפורטת בהמשך.מדריך -חיים אמיר.

החיים בהרמוניה של נשות גואל רצון.הרצאת אורח14.01.1619.30
מרצה- גב' שרי הורוביץ )אחת הנשים של גואל רצון ( 

טיול יומי – חקלאות אורגנית בקיבוץ  26.01.1607.00
שדה אליהו - ועוד

תכנית מפורטת בהמשך. מדריך- חיים אמיר.

הרצאת אורח - ביום חמישי כה' תשרי תשע"ו 08.10.16 שעה 19.30 תתקיים בסניף הרצאתו של אל"מ )מיל( 
בנגה בית-אור ,ממלא מקום ראש העירייה  בנושא חזון העיר ראש העין )המשך(, שיחה עם החברים.

מפגש חברים  וכיבוד קל החל משעה 19.00.  

כנס מחוזי –הכנס יתקיים )כפי שהחברים קיבלו מכתב מפורט מהמחוז (. ביום רביעי א' בחשון תשע"ו 14.10.15   
בשדרות שאול המלך 19 תל-אביב, במשכן לאמנויות הבמה. 

טיול יומי- ביום חמישי ב' בחשון תשע"ו , 15.10.15 שעה 07.00 נצא מהסניף דרומה לכוון סובב העיר באר שבע .   
תכנית הטיול והעלות פורסם בחוזר הקודם .  

 
 

 חברים ואורחים מוזמנים.



 חברים ואורחים מוזמנים.

ערב זמר וחלוקת תעודות ושי לגילאי השמונים .ביום חמישי ט' חשון תשע"ו 22.10.15  יתקיים בסניף אירוע חברתי רב רושם  לכבוד 
שמונה חברים אשר זכו להגיע לגיל הגבורה וכן ערב מוסיקלי עם האמן  מר עוזי  רוזנבלאט. יכבדו אותנו בנוכחותם נציגי העירייה , נציגי 

"צוות" וכן יו"ר המחוז .בתכנית :
19.00 - התכנסות וכיבוד ליד שולחנות , ונעימות מוזיקליות.

20.00 - דברי ברכה וחלוקת תעודות ושי " לחתני גיל הגבורות "
21.00 -  שירה בציבור, נעימות , וריקודים .

מקבלי התעודות הוזמנו להשתתף כולל נכדים ונינים ,חברי הסניף ואורחים מוזמנים החל משעה 19.00. 

טיול יומי – ביום שלישי יד' חשון תשע"ו  , 27.10.15 שעה 07.00 נצא מהסניף  צפונה לסובב העיר חיפה. לאחר ארוחת בוקר 
)כריכים ומים( בצומת אלונים, נסייר בעיר חיפה, בניין העירייה, גן הזיכרון, מפרץ חיפה, עיר תחתית  ושוק הפשפשים. נשמע על  

היסטוריה של העיר והתפתחותה , נמשיך ונסייר ב "מרכז  קסטרא "  מרכז הקניות והאמנויות כולל ציור קיר המפורסם אשר  
מתאר את סיפורי התנ"ך. נצפה באצטדיון " סמי עופר " הסמוך. משם נמשיך בנסיעה לכפר הדרוזי "עוספיה", שם נתארח בבית  

משפחה דרוזית , נשמע מחיי משפחה דרוזי ונוזמן ל- "מצפה " חדר אורחים של המשפחה .את ארוחת הצהריים)כשר(,  
נסעד ליד מגשים עמוסי כל טוב באוכל  מהמטבח הדרוזי האוטנטי, פיתות דרוזיות, עלי גפן, מנזלה , כבבונים בטחינה , כופתה ברוטב 

עגבניות  ועוד,שתיה חמה וקרה וכן עוגיות הבית. בסיום הארוחה נסייר בכפר בליווי מדריך מקומי,ברובע העתיק  וסמטאותיה הציוריות.  
חזרה משוערת לראש העין בשעה 18.30 .   

עלות –לחברי צוות ובני הזוג  120 ₪ למשתתף. לאורחים על בסיס מקום פנוי 195 ₪ .המעוניינים להשתתף מתבקשים להירשם בסניף 
בצירוף צ'ק  לפקודת  צוות סניף ראש העין ולתאריך 20.10.15 . 

הרצאת אורח – ביום חמישי טז' חשון תשע"ו ,29.10.15  שעה 19.30 תתקיים בסניף הרצאתו של ד"ר יצחק נוי בנושא "צוללת הדולפין" 
והיכולות שלה. ד"ר נוי הוא סופר, איש תקשורת ומרצה בכיר בנושאים מגוונים ומרתקים.

מפגש חברים וכיבוד קל החל משעה 1900.

נופשון –כפי שהעברנו לכם במיילים ובאמצעות SMS  בטלפונים שלכם , נקיים נופשון בעיר טבריה  במלון רימונים מינרל מיום ראשון 
עד רביעי,  יט'-כב' חשון  תשע"ו 1-4.11.15 . יציאה מהסניף בשעה 07,00 . הנופשון כולל שני ימי טיולים בליווי מדריך מורשה, אירוח על 

בסיס חצי פנסיון ועוד ארוחת צהריים, קפה ועוגה, כניסה חופשית ללא הגבלה לחמי טבריה הסמוך למלון.
עלות- לחברי צוות ובני הזוג 912 ₪ למשתתף ולאורח על בסיס מקום פנוי 1062 ₪ למשתתף , 3 תשלומים שווים  

לתאריכים 01.11.15- , 01.12.15, 01.01.16 ולפקודת " שפר את אלי לוי בע"מ ".
נא לא לשכוח להצטייד בבגדי ים ובהרבה מצב רוח מרומם .

הרצאת אורח –ביום חמישי ל' חשון תשע"ו ,12.11.15 שעה 19.30 תתקיים בסניף הרצאתו של מר עופר ענבי ,  
בנושא " המודיעין הישראלי בעקבות הסכם המעצמות עם איראן " . מר ענבי הוא איש מודיעין לשעבר , סוציולוג במקצועו ,  

הוא יסקור את האירועים אשר השפיעו ומשפיעים על חיינו.   

מפגש חברים וכיבוד קל החל משעה 19.00.                        חברים ואורחים מוזמנים .

טיול יומי- ביום חמישי ז' כסלו תשע"ו  19.11.15 שעה 07.00 נצא צפונה לצפת, לאחר ארוחת הבוקר )כריכים ומים(בדרך, נגיע ישירות 
למצודה הצלבנית בצפת. נשמע על פעילותיו של יוסף בן מתתיהו , נטייל בין בתי האבן  הצבועים של הרובע היהודי הישן, נבקר בבית 

הכנסת של האר"י הקדוש ונמשיך לרובע האמנים, נסייר בין הגלריות המיוחדות, נסע למצודת " ביריה " נצפה במצגת על המצודה  
וגבורת חיילי הפלמ"ח. לאחר ארוחת  צהריים )כשרה( נמשיך לסייר בפקיעין ,נבקר במערת המחבוא של הרשב"י , נמשיך אל מעיין   

העתיק ונשמע על ההיסטוריה רבת השנים של פקיעין. נסיים במפעל הסבונים של " סבתא ג'מילה " )מדליקת המשואה(  
וחזרה הביתה בשעה 18.00 .  

עלות- לחברי צוות  ובני הזוג 140 ₪ למשתתף ולאורחים על בסיס מקום פנוי 217 ₪. המעוניינים  להשתתף מתבקשים להירשם בסניף 
בצירוף צ'ק לפקודת צוות סניף ראש העין ולתאריך 12.11.15.

הרצאת אורח – ביום חמישי יד' כסלו תשע"ו ,26.11.15 שעה 19.30 תתקיים בסניף הרצאתו של מר עידן להב  בנושא "רעיון זכות  
השיבה בחברה הפלסטינית ".מר עידן חוקר ומרצה בנושאי המזרח התיכון , 

יבהיר את השאיפה הפלסטינית לשיבה והפיכתה  לרלוונטית.

מפגש חברים וכיבוד קל החל  משעה 19.00.                       חברים ואורחים מוזמנים .  

- ביום חמישי כא' כסלו תשע"ו ,3.12.15 , שעה 07.00  נצא מהסניף לכוון גוש עציון.לאחר ארוחת בוקר  )כריכים ומים( בלטט יטיול יומ
רון, נמשיך למושבה הרטוב ממנה יצאו לוחמי הל"ה , נבקר בעיר בית שמש בעקבות השיר "על המשלט יושבת עיר". נמשיך דרך ואדי 
גדור לגבעת הקרב , נבקר במוזיאון העדות בכפר עציון, נצפה בחזיון אור קולי לאחר ארוחת  צהריים בביה"ס  שדה , נבקר באתר העץ 

הבודד, נסייר באפרת  ותצפית על בריכת שלמה , הגעה משוערת לראש העין 18.00.
עלות- לחברי צוות ובני הזוג 110 ₪ למשתתף ולאורח על בסיס מקום פנוי 183 ₪  למשתתף . המעוניינים להשתתף מתבקשים 

להירשם בסניף בצירוף צ'ק לפקודת צוות סניף ראש העין ולתאריך 26.11.15.



חברים ואורחים מוזמנים.

מסיבת חנוכה -  ביום חמישי כח' כסלו 10.12.15  נר רביעי של חנוכה נקיים מסיבה משותפת של חברי סניף פ"ת וסניף ראש העין  
בנוכחות נציגי העירייה , נציגי צוות ויו"ר המחוז באולמי " אוורסט"  ראש העין  בתוכנית :

18.30– מפגש החברים וכיבוד מגוון ועשיר בבר הכניסה בליווי מוסיקלי  .
19.30 - הדלקת נרות חנוכה בליווי שירי חנוכה.

20.00 - דברי ברכה של המכובדים 
20.00-21.00– ארוחת ערב חגיגי בהגשה כולל משקאות  ויין .

21.00-22.30 - הופעת אמנים.תכנית אמנותית עשירה ריקודים עד שעות הקטנות של לילה .
עלות- לחבר צוות ובן הזוג  110 ₪.  לאורחים שאינם חברי צוות 220 ₪ 

המעוניינים להשתתף מתבקשים להירשם בסניף בצירוף צ'ק לפקודת  צוות סניף ראש העין לתאריך5.12.15 .   
בעת ההרשמה נא להודיע, ליד מי ברצונכם לשבת בשולחן . 

טיול יומי- ביום חמישי ה' טבת תשע"ו ,17.12.15. שעה 07.00 נצא מהסניף  לכוון סובב העיר אשדוד , לאחר ארוחת  בוקר)כריכים ומים(, 
נבקר ביקב  "רימונים גרנדה" כולל קפה , נשמע הסבר על סגולותיו של הזית , נמשיך בכניסה הדרומית לאשדוד אל מרכז התרבות של 
העירייה, בית יד-לבנים ,מרכז אומנויות הבמה  וסיור קצר בין המבנים המונומנטליים המיוחדים , נערוך סיור ממונע בשכונות ונבקר את 

המבצר העתיק, נעלה להר "יונה "ונתצפת על הנמל , נבקר במוזיאון הנמל ונחזה בסרטון קצר .  לאחר ארוחת  צהריים  
ב" מסעדת  הנמל ",  נמשיך למוזיאון הפלישתים החדש . שעת חזרה  משוערת 18.00.

עלות – לחברי צוות ובני הזוג 100 ₪ למשתתף ולאורחים על בסיס מקום פנוי 175 ₪  למשתתף .           
המעוניינים להשתתף  מתבקשים להירשם בסניף בצירוף צ'ק לפקודת צוות סניף ראש העין ולתאריך 12.12.15 .

הרצאת אורח – ביום חמישי יב' טבת תשע"ו ,24.12.15 שעה 19.30 תתקיים בסניף הרצאתו של סא"ל )מיל(
גיספן שלמה, מנהל אגף שפע בעיריית ראש העין , בנושא " שיפור פני העיר לאן ?  

"מר גיספן יפרט על התפתחות העיר  והיקף פעולותיו במסגרת תפקידו וכן יענה לשאלות החברים.   
מפגש רעים וכיבוד קל החל משעה 19,00.                                                                                                                 

ערב בילוי חברתי-  ביום שלישי יז' טבת תשע"ו 29.12.15, שעה 19.30,נקיים ערב בילוי חברתי,  
באולם סימפוניה רח' זכריה משה 2 ראש העין. הערב כולל: קבלת פנים עם כיבוד עשיר והצגה סגורה  לחברי צוות מסניפי ראש העין 
ופתח תקוה. ערב שכולו על טהרת קישון, מסלאח שבתי ועד תעלת בלאומילך, קטעים ממחזות ,מערכונים, קטעים מהספרים, סצנות 

מהסרטים, שירים ומוסיקה. ערב שכולו הומור ורגש. מבוצע ע"י תיאטרון הספסל.
עלות- לחבר ובן/בת הזוג 45 ₪.

טיול יומי – ביום רביעי כה' טבת תשע"ו ,6.1.16  שעה 07.00 נצא צפונה למישור חוף הכרמל, לאחר ארוחת  בוקר)כריכים ומים( 
ב- M הדרך, נבקר במרכז המבקרים החדש "מלח הארץ ", נבקר במפעל המלח בעתלית במבנה הייחודי והמיוחד העתיק,  

נמשיך דרך  מנהרות הכרמל למרכז המבקרים החדש  של בתי הזיקוק במפרץ. לאחר
ארוחת צהריים ב-"מסעדת הטעמים " בטירת הכרמל, נמשיך למרכז קסטרו לאמנות ונבקר בפסל הענק של" בזלטון " בקיבוץ עין 

הכרמל ".שעת הגעה משוערת לראש העין 18.00.
עלות- לחברי צוות ובני הזוג 110 ₪ למשתתף ולאורחים על בסיס מקום פנוי 185 ₪. המעוניינים להשתתף מתבקשים להירשם בסניף 

בצירוף צ'ק לפקודת צוות סניף ראש העין ולתאריך 1.1.2016.  יתכנו שינויים בתכנית טיול זה.

הרצאת אורח – ביום חמישי ד' שבט תשע"ו, 14.01.16 שעה 19.30, תתקיים בסניף הרצאתה יוצאת דופן של גב'  שרה הורוביץ מהכת  
לשעבר של  גואל רצון.)היא הייתה נשואה לגואל רצון במשך 15 שנים(. בהרצאתה תחשוף את סיפור חייה הקשה עם ראש הכת והחיים 

בהרמוניה של הנשים בכת.
מפגש חברים וכיבוד קל החל משעה 19.00.                                                                                                          

טיול יומי –ביום שלישי  טז' שבט  תשע"ו ,26.1.16 שעה 07.00 נצא מהסניף לכוון שדה אליהו ועמק המעיינות.  לאחר ארוחת  בוקר 
בצומת מגידו)כריכים ומים(, נבקר במפעל יחיד במינו המפתח שיטות הדברה ביולוגית בקיבוץ שדה אליהו ובמפעל לייבוש תבלינים. 
לאחר ארוחת  צהריים בשדה אליהו, נבקר בקיבוץ בית אלפא , נעלה לגלבוע אל הכלניות או המחצבה המשוחררת בקיבוץ חפציבה.

הגעה משוערת לראש העין 18.00.
עלות – לחברי צוות ובני הזוג 120 ₪ למשתתף ולאורח על בסיס מקום פנוי 195 ₪.המעוניינים להשתתף מתבקשים  להירשם בסניף 

בצירוף צ'ק לפקודת צוות סניף ראש העין  ולתאריך 20.1.2016 .  
 

                                                                                                                                בברכת גמר חתימה טובה ומועדים לשמחה 
                                                                                                                                פוריאן עמיר – יו"ר הסניף

                                                                                                                                וחברי הנהלה

חברים ואורחים מוזמנים.


