
 

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

 הבית של גמלאי צה"ל. -צוות 
  התנדבו למשימות התנדבות!!!

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

 2017 במארס 12                                                            ז       ה'תשע" באדר די", ראשוןיום פורים 
 

 2/2017מידעון  
 

 מיקום מועדי הרשמה לאירועים שעה תאריך יום

 17:00 22.3.2017 רביעי

      הרשמה לפעילות סבים, סבתות ונכדים  
 במוזיאון ארץ ישראל ברמת אביב.

 סניף חולון
 .לעמק בית שאן הרשמה לטיול יומי

 הרשמה למופע חגיגי ליום העצמאות.

 סניף חולון הרשמה לטיול לגליל המערבי העליון. 17:00 2.4.2017 ראשון

 סניף חולון הרשמה לנופשון מטייל לנווה אטי"ב. 17:00 7.5.2017 ראשון

 
 :2017 יוני –להלן פעילות והודעות הסניף לחודשים אפריל 

 

 מיקום הפעילותנושא  שעה תאריך יום

 08:45 3.4.2017 שני
 ות ונכדיםסבת, פעילות סבים

 אביב. ברמת ישראל ארץ במוזיאון
 קניון חולון

 קמפוס חנקין .הבעל"ט פסחכבוד חג למפגש חברים  18:30 5.4.2017 רביעי

 07:00 19.4.2017 רביעי
 - שאןעמק בית לטיול יומי 

 ."אנרגיה ירוקה וגשרים של שלום"
 קניון חולון

 19:00 26.4.2017 רביעי
 - יםהרצאה: "מלחמת יום הכיפור

 .יצחק בריק")מיל'(  האלוף סיפורו האישי של
 קמפוס חנקין

 קמפוס חנקין מלווה במצגות. -הרצאה: "בטיחות בדרכים"  19:00 4.5.2017 חמישי

 בית צבי מופע חגיגי ליום העצמאות לארבעה סניפים. 20:30 8.5.2017 שני

 קמפוס חנקין .הרצאה: "ראשית ההסתערבות המאורגנת" 19:00 17.5.2017 רביעי

 קניון חולון טיול לגליל המערבי העליון.                            07:00 19.5.2017 שישי

 סניף חולון .מפגש עם נציג מופ"ת מר הרמן חיימוביץ 15:00 21.5.2017 ראשון

 19:00 25.5.2017 חמישי
 –הרצאה: "מחוברים לעצמנו 

 .מודעות עצמית באמצעות כתב היד"
 נקיןקמפוס ח

 .2017 מחוז דןהשנתי של כנס ה בערב 4.6.2017 ראשון
 אמנויותלמשכן 

 הבמה בת"א
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 מיקום נושא הפעילות שעה תאריך יום
 קניון חולון נופשון מטייל בכפר הנופש בנווה אטי"ב. 07:30 6-8.6.2017 חמישי-שלישי

 חנקין קמפוס שלטון החוק והדמוקרטיה"." הרצאה: 19:00 15.6.2017 יחמיש

 קמפוס חנקין הרצאה: "רוקדים סביב העולם". 19:00 21.6.2017 רביעי

 בערב 22.6.2017 חמישי
 לציון כנס הוקרה למפקדים וללוחמים

 .מלחמת ששת הימיםל שנים 50
 בנייני האומה

 בירושלים

 

בתרגיל ארצי במוסדות החינוך בארץ  2017בפברואר  14 -בעשרות חברי סניף חולון השתתפו 
 .עיריית חולוןשל התקיים בהנחיות פיקוד העורף ומשרד החינוך ובאחריות מנהל אגף חירום וביטחון ש

 

 במוזיאון ארץ ישראל ברמת אביב סבתות ונכדים פעילות סבים
 .2017באפריל  3שני,  ביום אביב תתקיים ברמת ישראל ארץ במוזיאון סבים סבתות ונכדים פעילות

 שנים. 5-13א ונכדים בגילאים סבת/או רשאים להשתתף סבא ו
 ארבעה משתתפים בכל משפחה.עד סה"כ 

 ממגרש החנייה שליד קניון חולון. בדיוק 08:45בשעה לפעילות היציאה 
 ארוחת צהריים על בסיס כריכים, ירקות ושתיה קלה.

 ש"ח. 110נכדים לו עלות לאורחש"ח.           55נכדים לועלות לחבר 
 .2017באפריל  3ניף חולון לתאריך ההמחאות לפקודת "צוות" ס

 .חולון בסניף בדיוק 17:00 בשעה 2017 במארס 22, רביעי מיום החללפעילות  ההרשמה

 

 הבעל"ט פסחכבוד חג ההרמת כוסית למפגש חברים ו
 תקייםיהרמת כוסית לכבוד חג הפסח הבעל"ט מפגש חברים ו

 קין.וס חנבקמפ בדיוק 18:30בשעה  2017באפריל  5רביעי, ביום 
 וכיבוד עשיר. ברכות ,לכבוד חג הפסח הבעל"ט הרמת כוסיתמפגש חברים, בתכנית: 

 ם לא יוכלו לכבות את  האהבה" על אהבה במקרא. מים רבי -"תנ"ך פוגש תיאטרון :בתכנית האמנותית
 אריאל הכהן ויעל מסנר. –הרצאה בליווי משחק ושירה 

 של חברות וחברי הסניף.  םח הכיבוד כשר חלבי הוא מעשה ידיהכמידי חג פס
 :לאחת מהמתנדבות הבאותבטלפון או אישית  ם לפנותחבר המוכנים לסייע מתבקשיחברה/

 .050-9522741בינה אשרי  .052-8889280יל רינה א .054-6484812 עדנה צמח 
 פעמיים.-בכלים חד מו כן אנו מבקשים ממכיני הכיבוד להשתמשכ

 

 ירוקה וגשרים של שלום אנרגיה –עמק בית שאן טיול יומי ל
 .2017באפריל  19רביעי,  יתקיים ביוםשלום  של וגשרים ירוקה אנרגיה – שאן בית לעמק יומי טיול

 .הטיול בהדרכת גיל  ברנר
וערן  נמשיך לתצפית דובי וע,חזקות ופורצות דרך על הגלבנשים  3בוע ונשמע את סיפורן של נעלה לגל

נסייר במרכז המבקרים החדש לאנרגיה נקייה הנמצא ליד חוות  .שמיר, אב ובן שנפלו במלחמות ישראל
קצר בשביל הטורבינות. נסייר בעמק המעיינות, ניסע לגשר שייח  הטורבינות, נצפה בסרט ונצא לסיור

 תור לצילום בעלי חיים בטבע.רופין ונצפה על מנהרות מס לכפר חוסיין בדרך הנוף והצפרות עד
שלוחות, נבקר בפסיפס בית הכנסת בקיבוץ עין הנצי"ב ובמעיין  ץובבאתר "קיר ירושלים" בקי נבקר

החוחובה של טירת צבי ובפרויקט שיתוף הפעולה האזורי ונסייר באתר  הכחול עין יהודה. נבקר במטעי
 רוד ועפולה ומשם חזרה הביתה.נמשיך לעמק ח הגשר החדש "שער הירדן",

 .שלוחות בקיבוץ צהריים כשרהארוחת    .09:00 משוערת בשעה ניר דודבקיבוץ  ארוחת בוקר כשרה
 .משתתףלבמזומן  ש"ח 5של תשר ש"ח.       220לאורח עלות      ש"ח.  140הטיול לחבר  עלות

 .2017באפריל  19 לתאריךונופש בע"מ לפקודת זיו תיירות  ההמחאה
 מרחבת החנייה שליד קניון חולון. בדיוק 07:00 היציאה לטיול בשעה

 .חולון בסניף בדיוק 17:00 בשעה 2017 במארס 22, רביעי מיום החל לטיול ההרשמה
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 "יצחק בריק)מיל'( סיפורו האישי של האלוף  -מלחמת יום הכיפורים "הרצאה: 
 ס חנקין הרצאתו שלתתקיים בקמפו בדיוק 19:00בשעה  2017באפריל  26, ביום רביעי

 יפורו האישי ממלחמת יום הכיפוריםיצחק בריק בה יספר את ס ('מיל) האלוף
 ואיך להתמודד עם אנשים במצב קיצון.

 ביטחון לתפקיד נציב קבילות החיילים.החוץ והלפני שמונה  שנים מונה ע"י ועדת 

 

 בטיחות בדרכים"הרצאה: "
 נקין בנושא:תתקיים הרצאה בקמפוס ח בדיוק 19:00בשעה  2017במאי  4, יחמישביום 

 מלווה במצגות. -"בטיחות בדרכים" 

 

 בבית צבי ברמת גן מופע חגיגי ליום העצמאות
 .בדיוק 20:30בשעה בבית צבי ברמת גן  העצמאות ליום חגיגי מופעיתקיים  2017במאי  8, ישנביום 

 המופע בהשתתפות הסניפים רמת גן, בת ים, בקעת אונו וחולון.
 בעלון המצורף למידעון פרוט המופע החגיגי המרגש.

 ש"ח. 100עלות לאורח                   ש"ח        50 עלות לחבר
 ש"ח למשתתף. 20הסעה בעלות של 

 .2017במאי  8המחאה לפקודת "צוות" סניף חולון לתאריך 
 מרחבת החנייה שליד קניון חולון. בדיוק 18:45 בשעה ההסעה תצא

 .חולון בסניף קבדיו 17:00 בשעה 2017 במארס 22, רביעי מיום למופע החגיגי החל ההרשמה 

 

 הרצאה: "ראשית ההסתערבות המאורגנת"
 נקיןהרצאה בקמפוס חתתקיים  בדיוק 19:00בשעה  2017במאי  17, ביום רביעי
 רגנת בזמן המאבק על הקמת המדינה.ההסתערבות המאו בראשית העוסקת

 הביטחון.ירון בכר גמלאי מערכת  :המרצה

 

 טיול לגליל המערבי העליון
 .2017במאי  19, ביום שישיערבי העליון יתקיים טיול לגליל המ

 קטעי הליכה קלה כשעתיים.טיול מיועד בעיקר לחברים המועסקים בשאר ימי השבוע ומסוגלים ללכת ה
 קטע הליכה סביב ההר. ביקור בכפר בית ג'אן. ביקור בחורפיש. -אתרים: שביל טבעתי הר מירון 

 ביקור בקבר אליהו הנביא. -ן השנייה, כפר יסיף לבנו מצבת הנופלים במלחמת -עליה להר אדיר 
 ארוחת בוקר עצמית.                                        ארוחת צהריים מוזמנת.

 ש"ח. 160ש"ח.                   עלות לאורח  80עלות לחבר 
 .משתתףלבמזומן  ש"ח 5של  תשר

 .2017במאי  19המחאה לפקודת "צוות" סניף חולון לתאריך 
 מרחבת החנייה שליד קניון חולון. בדיוק 07:00 היציאה לטיול בשעה

 .חולון בסניף בדיוק 17:00 בשעה 2017 באפריל 2, ראשון מיום לטיול החל ההרשמה

 

 מפגש עם נציג "צוות" במופ"ת
 במופ"ת עם נציג "צוות"יתקיים בסניף חולון מפגש  15:00החל משעה  2017במאי  21, ביום ראשון

בנושא  קצבתם  ים אשר יש להם שאלות או בירוריםמר הרמן חיימוביץ. חבר -בר מת"ש( )לשע
 מתבקשים להגיע עם מסמכים מתאימים ותלושי קצבה רלוונטיים.

 

 "מודעות עצמית באמצעות כתב היד –מחוברים לעצמנו "הרצאה: 
העוסקת במודעות הרצאה  נקיןתתקיים בקמפוס ח בדיוק 19:00בשעה  2017במאי  15, ביום חמישי

 באמצעות כתב יד. הגרפולוגיה מתבססת על הגיון, שכל ישר, אינטואיציה וניסיון חיים. עצמית
 בעזרת כל אלו ננתח כתבי יד של אישים מפורסמים ישראלים וגם אנשים מחו"ל.



4 
 

 ת עצמו ולחדד תובנות אישיות כברהאישיות משתקפת דרכם. כל משתתף יוכל לזהות א נדגים כיצד
 ומרצה לגרפולוגיה.עדנה פרנסא גרפולוגית רצאתה של ה במהלך ההרצאה.

 

 2017כנס השנתי של מחוז דן ה
 .אביב בתל הבמה לאומנויות במשכן 2017 ביוני 4, ראשון ביום יתקיים 2017 דן השנתי של מחוז הכנס

 .גליקריה הזמרת של הופעה תתקיים האירוע במרכז
 .ביומנכם המועד את שריינו נא         .החברים לבתי יישלח המלאים הפרטים ובו מידעון

 

 נווה אטי"בכפר הנופש רימונים בנופשון מטייל ב
 .2017ביוני  6-8 חמישי, -ונים בנווה אטי"ב יתקיים בימים שלישי נופשון מטייל בכפר הנופש רימ

 שני לילות על בסיס חצי פנסיון. -שלושה ימים 
 טה מול נופי הרי גולן.המלון שוכן באמצע שמורת טבע שק

 לרשות האורחים בריכה, ג'קוזי, חדרי טיפולים )בתשלום(.
 יום הראשון לטיול:

 ביקור במרכז המבקרים של תנובה אלון תבור ובסיומו טעימות מעדנים. ארוחת בוקר עצמית.
 המרציפן בכפר תבור. ביקור במוזיאון יש להגיע במכנסיים ארוכים ונעלים סגורות.

 קטיף דובדבנים במושב אודם, יער האיילים וביקור ביקב בהט בעין זיון.טיול: יום השני ל
 יום השלישי לטיול: ביקור בחורשת טל ובחוות דגי דן.          ארוחת צהריים בקיבוץ עמיעד.

 .ש"ח 1290עלות לחבר בחדר יחיד                  .ש"ח 930עלות לחבר בחדר זוגי 
 ש"ח. 1450ש"ח.             עלות לאורח בחדר יחיד  1090עלות לאורח בחדר זוגי 

 ש"ח במזומן למשתתף. 10תשר 
 כים:לתאריונופש בע"מ לפקודת זיו תיירות  ותהמחאעד ארבעה 

6.6.2017 ,6.7.2017 ,6.8.2017 ,6.9.2017. 
           מרחבת החנייה שליד קניון חולון. בדיוק 07:30היציאה לטיול בשעה 

 .חולון בסניף בדיוק 17:00 בשעה 2017 מאיב 7, ראשון מיום החללנופשון  ההרשמה

 

 שלטון החוק והדמוקרטיה"" הרצאה:
 נקיןתתקיים בקמפוס ח בדיוק 19:00בשעה  2017ביוני  15  ביום חמישי,
 שלטון החוק והדמוקרטיה"." בנושא: ח"כ עו"ד רויטל סוויד הרצאתה של

 

 הרצאה: "רוקדים סביב העולם"
 הרצאתה של תתקיים בקמפוס חנקין בדיוק 19:00בשעה  2017ביוני  21י, ביום רביע

 ."רוקדים סביב העולם" זהבית כהן בלשנית בתחום השפה והתקשורת בנושא:

 

 מלחמת ששת הימיםל שנים 50 לציוןכנס הוקרה למפקדים וללוחמים 
 ששת הימיםמלחמת ל שנים 50 לציוןארגון "צוות" יקיים כנס הוקרה למפקדים וללוחמים 

 .בבנייני האומה בירושלים 2017ביוני  22 ביום חמישי,
 .ביומנכם המועד את שריינו נא            .החברים לבתי יישלח המלאים הפרטים ובו מידעון

 

 בחג הפסח הבעל"ט הסניף יהיה סגור
 .ונאחל לכם חג פסח שמח וכשר

 
 
 
 



 
 

 
 

 בברכת חג פורים שמח,
 
 

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


