
  
 .00:11-00:11בימי ראשון ורביעי בין השעות  63הסניף פתוח בחדר 

 !!!התנדבו למשימות התנדבות

 .לעזרת מערכי העורף, לעזרת הנוער, ל"לעזרת צה
 

 .2023 באפריל 2                            , ג"שעת'ה ב בניסן"כ ,יום שלישי
 

 .שנים לעצמאות ישראל 56לציון ברכתנו 
 

 312022מידעון 
 

 

 תרגיל במוסדות החינוךחברי הסניף השתתפו כבקרים בעשרות 
 בהנחיות פיקוד העורף 3142בפברואר  41 -שנערך ב בעיר חולון

 .ן של עיריית חולוןבאחריות אגף חירום וביטחובשיתוף משרד החינוך ו
 .טילים לעבר עורף מדינת ישראל/ק"מתווה התרגיל ירי רק

 

 .ח בקרים למקלטים בעיר חולון"עשרות חברי הסניף התנדבו לשמש בשע
 

 

 :2023 יוני -אפריל  חודשיםל, ברבעון השני הסניףלהלן פעילות והודעות 
 
 

 נושא הפעילות שעה תאריך בשבועיום 

 .האיים היוניים עם תבלין איטלקי :הרצאה 21:00 22.2.2023 שני

 .האמת מאחורי פרשת יונתן פולארד :הרצאה 21:00 21.2.2023 שני

 .ירושליםבן גוריון לדוד יחסו של  :הרצאה 21:00 3.6.2023 שלישי

 (.ש"מת)ת "במופ" צוות"מפגש עם נציג  25:00 22.6.2023 ראשון

 .ן מטייל בגליל העליון ובגולןנופשו 03:00 21-22.6.2023 רביעי-ראשון

 .הגנה על מנגנוני הגנה של נפשנו :הרצאה 21:00 23.6.2023 שני

 .....ירושלים של זהב :טיול יומי 20:00 6.5.2023 רביעי

 .....כל מה שרצית לשאול על דימות :הרצאה 21:00 22.5.2023 שלישי

      . "צוות" ל"מנכמשולחנו של  :הרצאה 21:00 22.5.2023 שני

 

 הרצאה
 :בנושא לספרות ותרבויות עולם מרצה -דבורה רוטברג ' הרצאתה של גב

, קורפו: שבעת האיים העיקריים ביניהם -" האיים היוניים עם תבלין איטלקי"
 .21:00בשעה  2023באפריל  22, קפלוניה וזקינטוס תיערך ביום שני, לפקדה
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 הרצאה
                                           י"א בלימודי א"ב, מודיעין וריגולמרצה בתחומי  -משה כץ  מרשל  הרצאתו

 ."האמת מאחורי פרשת יונתן פולארד" :בנושא
 המפורסמת גרמה לפגיעה קשה איך קרה שפרשת הריגול

 ?ב "את מבצע הריגול בארה מ"כיצד ניהלה הלק? ב "עם ארה ישראלביחסי 
 ?לו מאמצים נעשו על מנת לשחררו וא? מדוע האמריקאים כל כך כועסים 

 .21:00בשעה  2023באפריל  21, תיערך ביום שניההרצאה 
 

 הרצאה
 בתולדות ישראלר "ד -ולילה ר יוסי בן ט"ד הרצאתו של

 ."יחסו של דוד בן גוריון לירושלים במלחמת השחרור" :נושאב
 .21:00בשעה  2023במאי  3, תיערך ביום שלישיההרצאה 

 

 (ש"לשעבר מת)ת "במופ" צוות" מפגש עם נציג
 יתקיים בסניף חולון 25:00החל משעה  2023במאי  22, ביום ראשון

 .מר הרמן חיימוביץ -( ש"לשעבר מת)ת "במופ" צוות"מפגש עם נציג 
 ,חברים אשר יש להם שאלות ובירורים בנושא קצבתם

 .מתבקשים להגיע עם מסמכים מתאימים ותלושי קצבה רלוונטיים
 

 מטייל בגליל העליון ובגולןנופשון 
 ,שלושה לילות -בן ארבעה ימים  ,נופשון מטייל בגליל העליון ובגולן

 .2023במאי  21-22, רביעי-ראשוןבימים  יערך
מצפור לזכר חללי  :(ככל שהזמן והנסיבות יאפשרו זאת) הביקוראתרי 

 ,ברעםקיבוץ יודאיקה במוזיאון לאמנות ו, מלחמת לבנון השנייה בהר אדיר
קיבוץ השוקולד במוזיאון , תל דן טבע שמורת ,בניאסנחל השביל התלוי ב

 ,אלרוםסיידר ביקב , הבכא עמק - 33אנדרטת עוז , קטיף פרי, דפנה
 ,שני מפעלים מיוחדים בקצרין - אומנויות וצבר "חלמית", ברכת רם

 .הודמוצב תותחי נברון ומצפור 
 .תיאטרון חולון -נים מבית יד לב בדיוק 03:00היציאה לנופשון בשעה 

 .בקיבוץ דליהלטיול  ארוחת בוקר ביום הראשון

 .עצמיותלטיול  ביום האחרוןביום הראשון לטיול ו ת צהרייםוארוח
 .על בסיס חצי פנסיוןקיבוץ מרום גולן לינה ב

 .ח למשתתף''ש 2250בחדר זוגי " צוות"עלות הנופשון לחברי 
 .ח למשתתף''ש 2226בחדר בודד " צוות"עלות הנופשון לחברי 

 .ח למשתתף''ש 2650עלות הנופשון לאורחים בחדר זוגי 
 .ח למשתתף''ש 2226עלות הנופשון לאורחים בחדר בודד 

 ניתן לשלם עד ארבע המחאות לפקודת כנפי משק תיירות ונופש

 .21.5.2023, 21.3.2023, 21.5.2023, 21.6.2023 לתאריכים
 .בזמן ההרשמהח במזומן למשתתף ייגבה ''ש 20תשר של 
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 הרצאה
 יועץ זוגי ומשפחתי, מרצה -מסיקה דוד הרצאתו של מר דורון 

 ."הגנה עצמית על מנגנוני ההגנה של נפשנו" :בנושא
 .21:00בשעה  2023במאי  23, תיערך ביום שניההרצאה 

 

 טיול יומי
 .2023ביוני  6, יערך ביום רביעי       "...ירושלים של זהב" :טיול יומי
 ,כנסת ישראלמשכן ב סיור מודרך, סיור בבית המשפט העליון :אתרי הביקור

 .האוניברסיטאי ירושלים גן הבוטניתוך הבפנימית סיור מודרך ברכבת 
 .תיאטרון חולון -מבית יד לבנים  בדיוק( עשר) 20:00היציאה לטיול בשעה 

 .בירושליםכשרה בהגשה במסעדת המזלג  ארוחת צהריים
 .ח למשתתף''ש 16" צוות"רי עלות הטיול לחב

 .ח למשתתף''ש 266עלות הטיול לאורחים 
 .2023ביוני  2מ לתאריך "ההמחאה לפקודת זיו תיירות ונופש בע

 .ח במזומן למשתתף ייגבה בזמן ההרשמה''ש 6תשר של 

 ת הזהותובזמן ההרשמה לטיול יש למסור את מספרי תעוד
 .(זוגהבנות 1כולל בני)של כל המשתתפים בטיול 

 .ישראלכנסת יש להציג תעודת זהות בכניסה למשכן 
 

 הרצאה
 מומחה ברפואה גרעינית, רנטגנאי בכיר -הרצאתו של מר זכי בן עזרא 

 ."כל מה שרצית לשאול על דימות ולא היה לך את מי -דימות " :בנושא
 .21:00בשעה  2023ביוני  22, תיערך ביום שלישיההרצאה 

 

 הרצאה
 מר דן נדיב " וותצ"ל "הרצאתו של מנכ

       ."ל"משולחנו של המנכ" :בנושא

 .21:00בשעה  2023ביוני  22, תיערך ביום שניההרצאה 
 

  "קזבלן"להצגה הרשמה להסעה מרוכזת מחולון 
 .חולוןנבדקת אפשרות להסעה מרוכזת מ

 .ח המשתתפים ובתשלום מלא"ההסעה ע
 .ההסעה תלויה במספר הנרשמים

 .זומן למשתתףח במ"ש 20עלות ההסעה 
 .23:00-21:00בימי ראשון ורביעי בשעות , בסניף להסעה בלבד ההרשמה

 בדיוק 21:00בשעה  2023ביוני  2, ההסעה תצא ביום ראשון
 .תיאטרון חולון -מבית יד לבנים 
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 2023יוני  -בחודשים אפריל ההרשמה לכל האירועים 

 ,תיערך אחרי חג הפסח

  .בדיוק 23:00בשעה  2023באפריל  3, החל מיום רביעי
 

 2023יוני  -חודשים אפריל כל ההרצאות ב

 בדיוק 21:00בשעה  תערכנה
 62ההסתדרות ' רח, צת פועלי חולוןבמוע

 .חולון, (הכניסה דרך השביל)
 

 ,ביטול הרשמה לאירוע יש לעשות בהקדם האפשרי
 .אשר עלולים לחול על המבטל באיחור, מ למנוע הפסדים"זאת ע

 .יומי לכל המאוחר יומיים לפני יציאת הטיולהטיול את ה ניתן לבטל
 . ימים לפני יציאת הנופשון 20מטייל לכל המאוחר הניתן לבטל נופשון 

 

  .אלא אם נאמר אחרת, התשלום לכל האירועים בהמחאות בלבד
 

  .על בסיס מקום פנוי בלבדל או לטיו1מטייל וההרשמת אורחים לנופשון 
 

 .האירועים המתוכנניםנא השתתפותכם בכל 
 

 ח"התנדבות בשע
 הננו ממליצים בין כל גופי ההתנדבות הרבים גם התנדבות קבועה ומתמדת

 .(ל"רח) ח''עיריית חולון לשיבוץ בתפקידים בשעבאגף חירום וביטחון של 
 .העירייה מתרכזת במתן שירותים חיוניים וקיומיים לאוכלוסיה, בשעת חרום

 :במגוון נושאים בתחומים הבאיםים מתנדבים נחוצ ,כדי לעמוד במשימות
 .מקלטים ציבוריים בשעת חירוםבקרים ל .2

 .אחראים על תחנות חלוקת המים ברחבי העיר .2
 .טים בטיפול והפעלת מקלטים בבתי הספר''עזרה וסיוע לקב .3

 

 :היא'' צוות''כתובת סניף חולון באתר 

http://www.tzevet.org.il/?CategoryID=800 
 

 .מפורט מאד ומתעדכן באופן שוטף'' צוות''סניף חולון באתר 
 .יש בו מידע רב על פעילויות בעבר ומידע על פעילויות עתידיות

 .קרובותמומלץ מאוד להכניסו למועדפים והיכנס אליו לעתים 
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 (mail-e, ל''דוא) מסירת כתובת הדואר האלקטרוני

החברים אשר טרם מסרו את כתובת הדואר האלקטרוני שלהם או שחל שינוי 
- מתבקשים לשלוח אותה בהקדם לחנה הראל , בכתובתם האלקטרונית

:      חברת הנהלת סניף חולון המטפלת בנושא מחשוב לפי הכתובת
misdar@bezeqint.net 

 :את הפרטים הבאיםגם  שליחת הכתובת האלקטרונית יש למסור  עם

 .שם משפחה ושם פרטי, מספר אישי
 .בטיוליםו בהרצאות, ל אישית בסניף"ניתן למסור את כתובת הדוא, כמוכן

 

 שאלון פרטים אישיים

 .שאלון פרטים אישיים ,בקובץ נפרד ,ב"מצ
 ,מצב משפחתי :ןושינוים שונים כגוניתן להשתמש בשאלון לעדכונים 

 .'וכומקום התנדבות  ,טלפון סלולרי, טלפון בבית, כתובת ,ל"כתובת דוא

 

 
 

 
 

 ,יום עצמאות שמח
 

 ר סניף חולון"יו -שלמה קימל 

 .וחברי ההנהלה                                            


