הסניף פתוח בחדר  36בימי ראשון ורביעי בין השעות .17:00-19:00

צוות  -הבית של גמלאי צה"ל.
התנדבו למשימות התנדבות!!!
לעזרת צה"ל ,לעזרת הנוער ,לעזרת מערכי העורף.
 20בדצמבר 2017

יום רביעי ,ב' בטבת ה'תשע"ח

מידעון 1/2018
להלן פעילות והודעות הסניף לחודשים ינואר – מרץ :2018

יום

תאריך

שעה

מועדי הרשמה לאירועים

מיקום

ראשון
ראשון

7.1.2018
7.1.2018

17.00
17.00

הצגה "תפוחים מהמדבר"
נופשון מטייל מלון אירוס המדבר בירוחם

סניף
סניף

רביעי

17.1.2018

17.00

הרשמה לטיול למיטיבי לכת למכתש הקטן

סניף

רביעי

14.2.2018

17.00

הרשמה לסיור במכון ז'בוטינסקי

סניף

רביעי

14.3.2018

17.00

אירוע יום העצמאות :הצגה "אהבה בת "20

סניף

יום

תאריך

שימו לב :ההרצאות מתחילות בשעה 18.30
מועדים ונושאי האירועים
שעה

מיקום
קמפוס חנקין
קמפוס חנקין

חמישי

11.1.2018

18.30

הרצאה "קידום אג'נדה חברתית בכנסת"

חמישי

18.1.2018

18.30

הרצאה "מאה שנה להצהרת בלפור"

חמישי

25.1.2018

18.30

הרצאה "המשפט הפלילי ,הסנגור ומה שביניהם" קמפוס חנקין

שלישי-
רביעי

6-7.2.2018

7.30

נופשון מטייל מלון אירוס המדבר ירוחם

שני
חמישי
שלישי
שלישי
חמישי
שלישי
רביעי

12.2.2018
15.2.2018
20.2.2018
20.2.2018
22.2.2018
6.3.2018
14.3.2018

18.30
18.30
08.00
18.30
07.00
18.30
9.00

חמישי

22.3.2018

18.30

שלישי

1.5.2018

18.30

הצגה "תפוחים מן המדבר" בבית צבי
הרצאה "חייה כאשתו של גואל רצון"
תרגיל התגוננות ארצי במוסדות החינוך
הרצאה "נטורי קרתא"
טיול למיטיבי לכת למכתש הקטן חדש בסניף
הרצאה "עולם הולך ונעלם-מבנים ישנים בת"א
סיור במכון ז'בוטינסקי
מפגש חברים והרמת כוסית לכבוד חג הפסח
הבעל"ט .נאזין להרצאתו של תא"ל מיל' ד"ר
אפרים לפיד על ספרו "לוחמי הסתר – המודיעין
הישראלי  -מבט מבפנים.
אירוע יום העצמאות :מופע מוסיקלי ע"פ שיריו
של יוסי בנאי.

חניון קניון
חולון
חניון ק' חולון
קמפוס חנקין
קמפוס חנקין
חניון ק' חולון
קמפוס חנקין
חניון ק' חולון
קמפוס חנקין
חניון ק' חולון

2
הרצאה "קידום אג'נדה חברתית בכנסת"
ביום חמישי 11 ,בינואר  2018בשעה  18.30תתקיים בקמפוס חנקין הרצאתה של
חברת הכנסת אורלי לוי אבוקסיס על עשייתה בקדום אג'נדה חברתית בכנסת.
הרצאה "מאה שנה להצהרת בלפור"
ביום חמישי 18 ,בינואר  2018בשעה  18.30תתקיים בקמפוס חנקין הרצאתו של
ד"ר יצחק נוי היסטוריון ואיש תקשורת ,בנושא מאה שנה להצהרת בלפור –  49המילים שהקימו את
מדינת ישראל.
הרצאה "המשפט הפלילי"
ביום חמישי 25 ,בינואר  2018בשעה  18.30תתקיים בקמפוס חנקין הרצאתו של
עו"ד ששי גז בנושא המשפט הפלילי ,הסנגור ומה שביניהם .הצצה אל מאחורי הגלימה של הסנגור
הפלילי והתבוננות על פרשיות מרתקות ודילמות מנקודת מבטו.
נופשון מטייל במלון אירוס המדבר ירוחם
הנופשון יתקיים בתאריכים ימי שלישי-רביעי  6-7בפברואר (לילה אחד) על בסיס חצי פנסיון .מסלול
הטיול :ביום שלישי יציאה בשעה  7.30מחניון קניון חולון .ארוחת בוקר בעין צורים .נבקר בבאר הגר,
אגם ירוחם ומיצד ירוחם .נסייר בשכונות העיר ,אזור התעשייה והמרכז המסחרי .ארוחת צהריים
עצמית .נמשיך לתצפית הר אבנון ,גבעת מאובני האלמוגים ,מעין עין ירקעם ואתר החול הצבעוני.
בשעה  19.00ארוחת ערב במלון .ביום רביעי ארוחת בוקר במלון ובשעה  9.00נצא עם המזוודות לחוות
דנדן ולילך ותצפית מהגשר על נחל בשור .ארוחת צהרים בקיבוץ אור הנר ונסיים בביקור במוזיאון
מורשת גוש קטיף.
עלות לחבר בחדר זוגי  .₪ 470אורח בחדר זוגי  .₪ 630חבר בחדר בודד  .₪ 910אורח בחדר בודד
 .₪1070שני תשלומים לתאריכים  6בפברואר ו 6 -במרץ  2018לפקודת אר.אס.אי – .תיירות ונופש.
תשר  ₪ 10במזומן לאדם
הצגה "תפוחים מן המדבר"
קומדיה רומנטית על סיפור אהבה ישראלי משעשע ,נוגע ומרגש .ההצגה תתקיים ביום שני 12
בפברואר  2018בשעה  20.30בבית צבי בר"ג .יציאה מחניון קניון חולון בשעה .18.30
במקום יוגש כיבוד עשיר .עלות לחבר צוות  ,₪ 40אורח  ,₪ 80הסעה  ₪ 20לאדם.
המחאה לפקודת צוות חולון.

הרצאה "חייה כאשתו של גואל רצון"
ביום חמישי 15 ,בפברואר  2018בשעה  18.30תתקיים בקמפוס חנקין הרצאתה של אלה גולן מנשותיו
לשעבר של גואל רצון המספרת על החיים בכת ,תחושת השבי ותהליך השיקום.

תרגיל התגוננות ארצי במוסדות החינוך
תרגיל התגוננות ארצי במוסדות החינוך יערך בתאריך יום שלישי  20בפברואר  .2018התרגיל יתבצע
בכל בתי הספר וגני הילדים בארץ בתרחישי ירי טילים ,כאשר הילדים יהיו בכיתות.
בתאריך  15בפברואר בשעה  16.00תערך פגישת הכנה למשתתפים בבניין העיריה .חברים המעוניינים
להשתתף יפנו לבני אשרי  050-7950950שמרכז את הפעילות ההתנדבותית בסניף.

.3
הרצאה "נטורי קרתא"
ביום שלישי 20 ,בפברואר  2018בשעה  18.30תתקיים בקמפוס חנקין הרצאתו של פרופ' קימי קפלן
חוקר החברה החרדית ,בנושא נטורי קרתא.

טיול למיטיבי לכת למכתש הקטן
ביום חמישי 22 ,בפברואר  2018בשעה  07.00נצא באוטובוס מחניון קניון חולון לטיול למיטיבי לכת
למכתש הקטן .סיום משוער עד שעה .19.00ארוחת בוקר עצמית בצומת דבירה .נראה את פריחת
הכלניות בבתרונות רוחמה ,סיור מקיף בגן לאומי ממשית ,נסיעה בדרך הפוספטים למכתש הקטן .נלך
במסלול נח מ"שער השטן" עד החולות הצבעוניים .כשעה הליכה קלה לכל כיוון .ארוחת צהרים בבי"ס
שדה חצבה .נבקר בשרידי המצודות במצד חצבה ,בעין פלוטית (מעיין האהבה) ותצפית למצד זוהר.
עלות לחבר צוות  ,₪ 100אורח  ,₪ 200המחאה לפקודת אצטרובל לתאריך .22.2.2018
תשר  ₪ 5לאדם במזומן.

הרצאה "עולם הולך ונעלם"-מבנים ישנים בת"א
ביום שלישי 6 ,במרץ  2018בשעה  18.30תתקיים בקמפוס חנקין הרצאתו של אדריכל שרון רז
בנושא עולם הולך ונעלם ,מסע אל מסתורין המבנים הישנים בישראל.
שימור המורשת העברית הבנויה ע"י צילום.

סיור במכון ז'בוטינסקי
הסיור יערך בתאריך יום רביעי  14במרץ  2018בשעה  .10.00זאב ז'בוטינסקי – מעגל חיים  -מיצג
המתאר את דמותו ,עיקרי הגותו ודרכו הרעיונית המדינית .במוזאון מוצגת תערוכה המבוססת על
פריטים ארכיוניים נדירים .בהגעה יוגש קפה ומאפה .היציאה בשעה  9.00מחניון קניון חולון .עלות
 30ש"ח ולאורח  . ₪ 60תשר  5ש"ח לזוג .המחאה לפקודת  :צוות חולון .תחילת הרשמה
לחבר
ביום ד'  14בפברואר  2018בסניף.

מפגש חברים והרמת כוסית לכבוד חג הפסח
המפגש יתקיים ביום חמישי  22במרץ  2018בשעה  18.30בקמפוס חנקין.
בתכנית הרמת כוסית ,ברכות ונאזין להרצאתו של ד"ר אפרים לפיד על ספרו
"לוחמי הסתר -המודיעין הישראלי -מבט מבפנים" .ד"ר לפיד יפרוס בפנינו את סיפור התפתחותו של
המודיעין הישראלי מראשיתו ובדגש על שנות ה 60 -וה.70 -
כמדי שנה אנו פונים לחברות ולחברים להכין מטעמים לפי רצונם וטעמם .המעוניינים ייפנו לבינה אשרי,
רינה איל או עדנה צמח לתאום נושא הכיבוד.

אירוע יום העצמאות ה 70-למדינת ישראל
מועדון התאטרון וחברי ההנהלה שמחים להזמינכם לחגוג את יום העצמאות ה 70-למדינה ויום
ירושלים .לשיר ,להתרגש ,לצחוק ובעיקר ליהנות אתנו ביום שלישי
 1במאי  2018באולם תיאטרון ר"ג רח' חיבת ציון  16ר"ג .בתכנית 19.30 :כיבוד עשיר20.30 ,
ברכות ו מופע מוסיקלי רב משתתפים ,עשרות זמרים ,שחקנים ורקדנים ממיטב הספורים והשירים
שכתב והלחין יוסי בנאי .עלות לחבר  ,₪ 60אורח .₪ 110
עלות הסעה  .₪ 20המחאה לפקודת צוות חולון.

.4

התנדבות
מצב התנדבות – חברי הסניף מתבקשים לעדכן את רכז המתנדבים בני אשרי על התנדבות
בגופים השונים בעיר חולון ובישובים אזור ,משמר השבעה גנות וחמד050-7950950/03-5522741.
דרושים מתנדבים:
לנושא בטיחות בדרכים בשת"פ עם מחלקת בטיחות בדרכים בעיריית חולון:
 ליווי תלמידים בימים הראשונים ללימודים והעברתם במעברי חציה
 ליווי יום יומי של תלמידים במעברי חציה מסוכנים ומורכבים ליד בי"ס "שרון" –פעילות אותה
מבצעים מתנדבי הסניף מפברואר .2016
הגדלת מספר המתנדבים נועד להקל בעומס המוטל על המתנדבים הנוכחיים.
חברים נוספים המוכנים להצטרף מתבקשים לפנות לרכז בטיחות בדרכים בסניף חולון – דב בארי
במייל  berrydov@bezeqint.netאו בטלפון .052-2651720

כללי:

ההרצאות מתקיימות בקמפוס חנקין – רח' חנקין  109קומה ב' חדר  .21הזמנת אורחים

להצגות ,טיולים ונופשונים כולל חברי "צוות" מסניפים אחרים יתאפשר על בסיס מקום פנוי בלבד.
התשלום לכל האירועים בהמחאות בלבד ,אלא אם נאמר אחרת .כאשר משתתפים באירוע בת זוג של
חבר "צוות" ואורח – תשלם בת זוגו של החבר את המחיר של חבר "צוות" בעוד האורח/ת ישלם מחיר
מלא .היציאה לכל הטיולים בשעה  07:00מהרחבה שליד קניון חולון ,אלא אם נאמר אחרת.
עדכון פרטים אישיים וכתובות מייל

 -חברים המשנים כתובת מגורים/מספרי טלפון/כתובת מייל

מתבקשים לעדכן את הסניף לצורך עדכון הרישומים ב"צוות" .חברים שיש להם כתובת דוא"ל ועדיין
אינם מקבלים את המידעון בדוא"ל מתבקשים לעדכן את פרטיהם במזכירות הסניף.

יחידת התעסוקה
ביחידת התעסוקה קיימת מערכת השמה מתקדמת לניהול וטיפול במאגר דורשי העבודה ,שמטרתה
לשפר את סיכויי ההשמה ,ומציאת עבודה.
כמו כן ,תעסוקה מחוז השרון מקיימת ימי עיון וסדנאות המקנות כלים מעשיים לחיפוש עבודה –
פעילויות אלו מיועדות לדורשי עבודה הרשומים אצלנו .ניתן גם לקבל "סל הכשרה" לביצוע הסבה
מקצועית – ערוץ נוסף לאיתור תעסוקה (על פי קריטריונים ובאישור ועדת תעסוקה) .לאחרונה נערך
פיילוט שבו מתפרסמות באתר "צוות" משרות ייחודיות מתוך כלל המשרות של יחידת התעסוקה
ב"צוות" ,אשר לא נמצאו להן מועמדים מתאימים מקרב מאגר דורשי העבודה .אנו מזמינים אתכם
לצפ ות במשרות המפורסמות .המוצאים עצמם מתאימים ועונים על פרטי משרה המתפרסמת במאגר,
מוזמנים לפנות לטלפון המצוין במשרה .כמו כן ,מעת לעת אנו מפרסמים קורסים להסבה מקצועית
כגון :הסבת אקדמאים להוראה ,ממונה בטיחות בעבודה ,נהגי אוטובוס בחברת קווים ועוד.
המעוניינים לקבל סיוע בתחום התעסוקה ,מוזמנים ליצור קשר עם :אילנה שורר – מנהלת תעסוקה
מרכז –  wcenter@tzevet.org.il 03-6173536או עם אסתי לוי – רכזת תעסוקה מרכז –
. awcenter@tzevet.org.il 03-6173538

שלמה קימל  -יו"ר סניף חולון,
חברי ההנהלה והמתנדבים הפעילים

