
 
 לחברות וחברי "צוות" סניף רמת גן ובני משפחתם שלום וברכה.

מקדמת בברכת ברוכים הבאים את החברים והחברות שהצטרפו זה עתה  הנהלת הסניף
  ומקווים לראותם נהנים מהפעילות הענפה שאנו מארגנים לחברים.ר"ג לצוות 

 

, יום, תאריך
 שעה

  עיקרי הפעילות  ומרצה נושא

  יום ג' 17.10.17
התכנסות וכיבוד 

19:30        

 חוקרת פרטית: הרצאה
 ענת קירש  -המרצה 

בנושא איתור קרובים, איחוד  , הרצאההמציאות עולה על כל דמיון
 אהבות ישנות וחשיפת נוכלים מהחיים האמתיים.

 יום ג'  24.10
התכנסות וכיבוד 

19:30    

                  הצגה: 
 נר על הגגכ

עשרות שחקנים, זמרים, רקדנים. מבוסס על  המחזמר של השנה.
ספרי שלום עליכם.  כולל כיבוד עשיר .  ישתתפו סניפי חולון, ר"ג, 
בקעת אונו, בת ים.                                                             

.                                 16מוצג בתיאטרון רמת גן, רחוב חיבת ציון 
ש"ח.                                                                50צוות איש  – מחיר

 .  מספר הכרטיסים מוגבל. 0522785039פרטים אצל לבנה  

  יום ג'  7.11
התכנסות וכיבוד 

19:30    

 הרצאה: הנוקמים
 ישראל ארד –המרצה 

ולם הע מחתרות יהודיות שעסקו אחרי מלחמת ההרצאה  על אנשי 
ברדיפתם וחיסולם של קצינים וחיילים נאציים שמילאו תפקידי  2ה 

 מיליון יהודים בשואה. 6מפתח ברציחת 

 יום ד' 15.11

   

          טיול לדרום
יצאה מרח' סן 07:30

מרטין, ליד הכניסה 
 לפארק

                         נקודות מכריעות בעברה ושל הארץ. 2מציין הטיול 
לפלישת הבריטים מהדרום וכיבוש הארץ מידי הטורקים.  שנה  100 *

                                                               נבקר בב"ש והסביבה
נבקר בקיבוץ   תש"חבעצמאות למלחמת השנה  70לת חגיגות יתח* 

                                                                                .הפלישה המצרית בדרום-גבולות

  יום ג' 21.11

התכנסות וכיבוד 
19:30    

, הרצאה : מאצ'ו פיצ'ו
 .העיר האבודה

 המרצה: צבי הרלב.

 רעל אף שהייתה מוכרת למקומיים במשך מאות שנים, לא זכתה העי
מאצ'ו פיצ'ו היא ככל הנראה   להתעניינות בינלאומית במשך זמן רב. 

לעיתים קרובות   ביותר של אימפריית האינקה.  הסמל המורכב
 מתייחסים  אליה בתואר " העיר האבודה של האינקה".

 יום ג'  5.12

התכנסות וכיבוד 
19:30    

  דהג'יהאהרצאה:  
  וגלגוליו המודרניים

 ראובןזמירה  - המרצה
 היסטוריונית ומזרחנית

ההרצאה תעסוק בפרשנותם של המושגים הבסיסיים מהתקופה 
, שאהדה, גן העדן האסלאמי.  כמו כן דהקלאסית כגון : שהיד, ג'יהא

דעות חכמי ההלכה המוסלמית מתונים מול קיצוניים. נראה כיצד 
 על מנתהאסלאם הג'יהאדיסטי עושה שימוש במונחים קלאסיים 

                                    לשרת את מטרותיו וליצירת תהודה בעולם. 
 שלים את החלק העיוני.קינוח בסרט שי

 2018עד פברואר  2017אוקטובר מפירוט האירועים 
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 מוצ"ש 16.12

שעה התכנסות ב
בקומה ג'  19:00

 ב"דניאל"

התחלת התכנית 
    19:30בשעה 

 בקומה ב'

מסיבת חנוכה מפוארת משותפת עם סניף קריית אונו באולמי  מסיבת חנוכה
קבלת פנים כולל כיבוד, ברכות,  –"דניאל" באור יהודה.  בתכנית 

עת זמרת ותזמורת במוסיקת הופשה. ארוחת ערב עשירה בהג
ריקודים  משנות השישים והשבעים.  .                                                                    

לאדם.  ההרשמה במשרדי  ₪ 125 –עלות האירוע לאחר סבסוד 
הסניף בהקדם האפשרי כדי שנוכל לאמוד את מספר המשתתפים 

                                                                                 לפקודת צוות סניף ר"ג.    באירוע.  את הצ'קים יש לרשום
אור יהודה.  14ההגעה לאירוע בצורה עצמית לכתובת המפעל 

 ). חנייה חינם בשפע.    "חאן הדקל"(האולם ליד 

 יום ג' 26.12.17
התכנסות וכיבוד 

19:30    

ע זאכן הרצאה: מהאלט
       ועד האי ביי

 המרצה: דוד תאני

הצגת המסחר באינטרנט דרך המשקפיים של יד שנייה מהאלטע 
וחנויות יד  הפשפשיםזאכן על החמור בשנות החמישים, דרך שוקי 

 וטיפים לקנייה נכונה. ם. סיפורים על מוצרים מעניינישנייה

9.1.18 

התכנסות וכיבוד 
19:30    

ת מימוש זכויו הרצאה: 
            רפואיות.

עו"ד ניר   - המרצה
 אבישר

ההרצאה עוסקת בפירוט הזכויות השונות הקיימות בפני הנופלים 
למשכב בשל מחלה או תאונה. הנושא יעסוק בדרך הגשת תביעות, 

          הרפואיות, דרך התנהלות מול חברות הביטוח.   תוועדול
 בסיום ניתן להפנות שאלות למרצה.

 יום ג' 23.1.18

התכנסות וכיבוד 
19:30    

אוזבקיסטאן    הרצאה:
           ודרך המשי

 צבי הרלב  - המרצה

ארץ מופלאה ורחוקה, ארץ מדבר ששני נהרות מזינים במימיהם את 
ערי נאות המדבר ושפע של פירות ערים. ערי מוזיאון.  בדמיון 

מאגדות המטיילים זה צלילים, בדי שמועה, בדי אגדה, כאילו ונלקחו 
 אלף לילה ולילה.

 יום ג'  6.2.18

התכנסות וכיבוד 
19:30    

 ה: לשון הרע,הרצא
האם אסור לקלל 

 - המרצה    בישראל?
 עו"ד עידן אבוהב

(איש עסקים ידוע) מעסיק מחבלים... בעלי מכה את הילדים... (איש 
תקשורת ידוע) הוא שמן ורוטט ושומניו רוטטים... אל תעלי לבמה עם 

המשפט  תיבלדוע) זה מסוכן....  כל אלו  אמירות שהגיעו (זמר י
ולתקשורת במסגרת תביעות לשון הרע.  תביעות אלו הפכו להיות 
אחד הנושאים החמים ביותר בבתי המשפט ובתקשורת בישראל. 

בהרצאה מצחיקה ומרתקת נסביר מה נחשב להיות לשון הרע, נדון 
, נדבר על מאחוריהןבתביעות לשון הרע מפורסמות ונסביר מה עמד 

לשון הרע ברשתות החברתיות ונעניק לקהל הבנה בנושא ויכולת 
 .לתקשורתמקרים אחרים שהגיעו  לנתח

 הצגה בבית צבי 11.2.18

 תפוחים מן המדבר

אהבתה של נערה דתיה לקיבוצניק חילוני והתסבוכת המשפחתית 
 ות,תפיסות עולם קיצוני 2בעקבותיה.   מעבר לכך מתנהל עימות בין 

 הקווים המקבילים הללו. 2למפגש בין  אך בסוף מנצנצת תקווה 
 לאורח₪  60ליחיד ב"צוות",  ₪  30

 2785039-052רכישת כרטיסים בתיאום עם לבנה 

עד  18.2.18
22.2.18 

נופש באילת , מלון 
 דן פנורמה

            לילות, חצי פנסיון +  ארוחות צהרים קלות.   4נופש של 
                                    לאורח.   ₪ 1450לחבר צוות,  ₪ 1300 –עלות 

 מבצע של "אשת טורס".  מצורף פלייר.
 

 תכנונים המשך

 .של ד"ר סיגל ביצור הרצאה– 6.3.18

 הרמת כוסית לחג החרות. – 20.3.18

 בעקבות קרבות ירושלים בתש"ח –טיול ליום העצמאות   -אפריל 

 

רמת גן ובני משפחותיהם, בשם הנהלת הסניף ובשמי, אנו  לכל חברי צוות סניף 
מאחלים לכם ברכת שנה טובה ומבורכת , כתיבה וחתימה טובה,  בריאות טובה, פרנסה 

 טובה,  שנה בה תתגשמנה כל שאיפותיכם.
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                                                                                         הנחיית ארגון "צוות" למשלוח החוזר התקופתי בדוא"ל 
הנהלת ארגון "צוות" קבעה שמשלוח החוזר התקופתי לבתי החברים תעשה בדואר אלקטרוני כדי לחסוך בעלויות היקרות 

של משלוח דואר רגיל (עלויות הדפסה והפצה). מי שאין לו דוא"ל ימשיך לקבל את החוזר בדואר רגיל.  עם זאת יצוין כי 
בעלי דוא"ל שכתובתם ידועה לארגון צוות יש יתרון: ניתן לשלוח אליהם את המידע באופן מוקדם ובתדירות רבה יותר ל

מאשר משלוח בדאר רגיל.  אנו קוראים לכן לכל מי שטרם העביר או עדכן את כתובת המייל שלו לבצע זאת בהקדם אל 
                                                                                                           snif-ramatgan@tzevet.org.il   כתובת הדוא"ל של סניף רמת גן:

את ים להעביר אתם נקראיצוין כי לאחרונה הצטרפו חברים חדשים רבים בעלי דוא"ל והדבר כאמור לתועלתם ולנוחיותם.  
דוא"ל שלכם הן פרטית והן של מקום עבודה או של בן משפחה / שכן קרוב שיוכלו למסור לכם את המידע הכתובת 

                             לנוחיותכם ולשימושכם באופן מידי.                                                                                              
האתר מכיל מידע על הנעשה במחוזות ובסניפים.  –כמו כן להזכירכם: סניף רמת גן מצוי באתר האינטרנט של "צוות" 

הנהלת הסניף מעדכנת מעת לעת את המידע המצוי בחלק הנוגע לסניף רמת גן, כולל פעילויות שבוצעו או פעולות 
ה ופעילים, דרכי התקשרות עם הסניף.  אתם נקראים להיכנס מתוכננות, פרסומים הנוגעים לסניף, שמות חברי ההנהל

 לאתר ולעקוב אחר העדכונים.

 

 

 

                                                                                            להנהלת הסניף להגברת הפעילות בתחומים הבאים: דרושים מתנדבים/מתנדבות
קשר עם חברים.                                                                                          . 2   ,ירועיםארגון והפקת א. 1

  snif-ramatgan@tzevet.org.ilנא שלחו פרטיכם לדוא"ל הסניף  למתנדבים בכל נושא,
 להענקת "אות המתנדב"  036723663או לטלפקס  

 

 

במקרה של מחלה או אשפוז של חבר/ה יש לעדכן את מרכז הטיפול בפרט  – מחלה /  אשפוז של חברה/ה
                         .                                                                                                 0522337888בסניף, הרב יצחק בן יוסף בטל' 

. נא להשאיר הודעה.   אנו "מושכים" הודעות 036702485טלפון של הסניף  – טלפון לבירורים והודעות
                                              לעיתים תכופות.                                                                                                               

חברי/ות "צוות" דורשי תעסוקה, הנכם יכולים להיעזר במנהלת התעסוקה במחוזות דן ושרון,  – סיוע בתעסוקה
 wcenter@tzevet.org.il, דוא"ל 036169568, פקס 036173536/7חברתנו אילנה שורר טל 

                                                                                                                                                                                   :לוואותבקשות לה
                                                                                                                                                     - ניתן לקבל שי הלוואות הדדיותא. 

שית ומשלוח הקלדת סיסמה אי htto://hvr,co.ilע"י כניסה לאתר "חבר"  ₪ 6,500הלוואת "חבר" בסך .  1
.                                                           "במוקד אשראי" 5שלוחה  037375555ה טכנית ניתן לפנות לטל' הבקשה.  במקרה של בעי

                          036243250מחוז דן טל' צוות . יש למלא טפסים מתאימים. פרטים במשרד ₪ 6,000הלוואת "צוות" בסך . 2
 036243250פרטים במשרד צוות מחוז דן טל'  –הלוואות בנקאיות ב. 

                                                                                                                                                          :רשימת טלפונים
                                                   snif-ramatgan@tzevet.org.ilדוא"ל    036723663פקס      036702485סניף רמת גן   

  036173500הנהלת צוות ראשית     ,  036243250מחוז דן     

                                                                                                                                             פעילות מהנה לכולם
                                                                                                            יו"ר "צוות" רמת גן                      –אלצור יצחק 

 חברי ומתנדבי הנהלת הסניף

 רצ"ב דף נספחים
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 הפצת מידע בדואר אלקטרוני

 התנדבות ומתנדבים
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 2018פב'    -  2017ריכוז תאריכי האירועים אוק' 

 
 2017וק' א
  –חוקרת פרטית  –הרצאה, ענת קירש  –יום ג'   17.10 
 

 תיאטרון רמת גן כולל כיבוד, – כנר על הגג –הצגה יום ג'    24.10
.. 

 2017נוב' 
 לא שכחו ולא סלחו,  ארד ישראל –הנוקמים  –הרצאה  –יום ג'   7.11

 
 "אשת טורס."   –לאורח.       מבצע ₪  175ל"צוות"  ₪  100.  טיול לדרוםיום ד'    15.11

 
 צבי העיר האבודה,  הרלב  –מצ'ו פיצ'ו  –הרצאה  –יום ג'   21.11

 
 2017דצ' 
 הג'יאד וגלגוליו המודרניים.  זמירה ראובן  –הרצאה  –יום ג'    5.12

 
 אור יהודה –אולם דניאל  – מסיבת חנוכהמוצ"ש     16.12

 
 מהאלטע זאכן ועד האי ביי,  דוד תאני –הרצאה  –יום ג'    26.12

 
 2018ינואר 

 אבישר יום ג' הרצאה מימוש זכויות רפואיות,  עו"ד ניר   9.1
. 

 אוזבקיסטן ודרך המשי,  הרלב צבי. –יום ג' הרצאה    23.1
 

 2018פב' 
 לשון הרע,  עו"ד עידן אבו אב. –הרצאה  –יום ג'    6.2

 
 לאורח₪  60ל"צוות",  ₪  30  תפוחים מן המדבר –הצגה  –יום א'   11.2

 
 רח "אשת טורס"או 1450"צוות" ₪  1300 מלון "דן פנורמה" –נופש אילת   22.2עד  18.2

 
 ר"ג 5ב"פסגה" רח' לנדאו  19:30 –התכנסות    20:00הערה : ההרצאות מתחילות בשעה 

 אל "צות" ר"ג
 

 לאורח) 100לצוות, ₪  50יום ג' ( 24.10.17כנר על הגג  הנדון : 
 

 10151ת.ד.      
 עבור  _____   חברים  ______  אורחים₪  רצ"ב  המחאה על סך של  ________  

 

 52100 רמת גן 
 

 _____________             _____________________        _______________ 
 שם                                          דוא"ל                                          טל. / נייד                

 

 
 אל "צות" ר"ג

 
 לאורח) 250ליחיד "צוות",  ₪  125(   17.12.61 מוצ"ש מסיבת חנוכההנדון :       

 עבור  _____   חברים  ______  אורחים ₪  רצ"ב  המחאה על סך של  ________   10151ת.ד.      

 52100 רמת גן 
 

  
_____________             _____________________        _______________ 

 שם                                          דוא"ל                                          טל. / נייד                
 

  

 אל "צות" ר"ג
 

 לאורח)₪  60ל"צוות",  ₪  30תפוחים מן המדבר  ( –הצגה  :הנדון

 עבור  _____   חברים  ______  אורחים₪  על סך של  ________   ( )רצ"ב  המחאה 10151ת.ד.      

 52100רמת גן  
 

 
 _____________             _____________________        _______________ 

 שם                                          דוא"ל                                          טל. / נייד                
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