
 

 

 
 

 

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

  התנדבו למשימות התנדבות!!!

 לעזרת צה"ל, לעזרת הנוער, לעזרת מערכי העורף.
 2020 יוני 15                                                                תש"פ סיווןב כ"ג, שנייום 

   20203/מידעון  
                 :2020 ספטמבר -אוגוסט  –יולי להלן פעילות והודעות הסניף לחודשים 

 מיקום מועדי הרשמה לאירועים שעה תאריך יום
 סניף ביקור במוזיאונים בת"א 17.00 12.7.2020 ראשון

 סניף הצגה "עוד סיפור אחד של אהבה" 17.00 2.8.2020 ראשון

 סניף נופשון במלון מילוס ים המלח 17.00 2.9.2020 רביעי

 
במייל.  רתימסה"קורונה" יתכנו שינוים במועדי האירועים. הודעה  מגפתלאור 

הפעילויות יתקיימו בכפוף להנחיות משרד הבריאות. חבישת מסכות הינה חובה. 
עקב מגבלת מספר מקומות  ההשתתפות בהרצאות מותניית בהרשמה מראש

מתבקשים  ללא דוא"לחברים ה. 8481246-450הישיבה. להרשמה יש להתקשר לנייד 
 לברר יומיים לפני ההרצאה על קיומה.

 

 קמפוס חנקין שמעון פרס" -הרצאה "הרפתן שהיה לנשיא  19.00 2.7.2020 ראשון

 קמפוס חנקין הרצאה "על אלוהים, דת ומדינה" 19.00 23.7.2020 חמישי

הרצאה "תכנית ההתקפה של בריטניה על  19.00 6.8.2020 חמישי 
 "1955ישראל בשנת 

 קמפוס חנקין

 חניון קניון חולון ביקור במוזיאונים בת"א 8.15 18.8.2020 שלישי

 קמפוס חנקין "נקמת היהודים בנאצים"הרצאה  19.00 20.8.2020 חמישי

 קמפוס חנקין הרצגה "כשתאטרון פוגש את עולם המשפט" 19.00 3.9.2020 חמישי

 חניון קניון חולון הצגה "עוד סיפור אחד של אהבה" 19.00 6.9.2020 ראשון

הרמת כוסית לכבוד ראש השנה תשפ"א  18.30 10.9.2020 חמישי
 הבעל"ט

 קמפוס חנקין

 קמפוס חנקין הרצאה "נפלאות המוח" 19.00 24.9.2020 חמישי

 -ראשון 
 חמישי

1-5.11.20 
נופשון במלון מילוס ים המלח   )שימו לב:  8.00

 (                           2.9.2020הרשמה ב 
 חניון קניון חולון

 
 

 19.00מתחילות בשעה ערב בשימו לב !! ההרצאות 
 
 
 



 
 

2. 
 

 שמעון פרס" -הרצאה "הרפתן שהיה לנשיא 
בקמפוס חנקין. תחנות בדרכו הארוכה של  19.00בשעה   2020ביולי  2חמישי ההרצאה תתקיים ביום 

שמעון פרס לצמרת. כשנבחר לנשיא, אמר לסוניה "התחתנת עם רפתן וקיבלת נשיא". המרצה הראל 
 אברהם בעל תואר ראשון במשפטים ותואר שני בהוראה במסלול אזרחות ומדעי החברה.

 
 

 הרצאה "על אלוהים דת ומדינה"
 בקמפוס חנקין. 19.00בשעה   2020ביולי  23ההרצאה תתקיים ביום חמישי 

מרצה באונ' הפתוחה. הוא ישוחח על אלוהים,  –המרצה דר' עודד ציון, מומחה לחצי האי האיברי ודתות 
 בין הרמב"ם ופרופ' ישעיהו לייבוביץ. -דת ומדינה 

 
 

 "1955-הרצאה  "תוכנית ההתקפה של בריטניה על ישראל ב
 בקמפוס חנקין.  19.00בשעה  2020 באוגוסט 6חמישי ההרצאה תתקיים ביום 

בריטניה דרשה לפנות את הנגב בשביל מצרים בתקופתו של עבדול נאצר. משה שרת כראש הממשלה 
 הסכים אך דוד בן גוריון התנגד. וכידוע הנגב נשאר שלנו.

 עיתונאי והיסטוריון. –המרצה יצחק נוי 

 
 

 במוזיאונים בת"אביקור 
. נערוך ביקור במוזאון הטבע באוניברסיטת ת"א 2020באוגוסט  18הביקור יתקיים ביום שלישי 

ובמרכז פרס לשלום ביפו. הביקורים מלווים בהדרכה. הביקורים מחייבים התנהגות בהתאם לתו הסגול 
 8.15יציאה בשעה לאדם.  ₪ 5. תשר   ₪ 130, לאורח  ₪ 70ולהנחיות משרד הבריאות. עלות לחבר 

 . יש להצטייד בארוחה אישית.2020ביולי  12ביום א' הרשמה ה .15.30מחניון קניון חולון, סיום משוער 
 

 
 

 הרצאה "נקמת היהודים בנאצים"
 בקמפוס חנקין. 19.00בשעה  2020 באוגוסט 20ההרצאה תתקיים ביום חמישי 
. חלקם הצליחו ואחרים לא נקמה בנאציםה, התגבשו כמה רעיונות יעם סיום מלחמת העולם השני

הבשילו. סיפור מרתק של לוחמים וניצולים שהחובה לנקום דחתה אצלם גם את הצורך להשתקם. 
 ההרצאה מלווה במצגות והמרצה הינו מר שמואל טל, היסטוריון.

 
 

 הרצגה "כשתאטרון פוגש את עולם המשפט"
בקמפוס חנקין. השחקנית והיוצרת  19.00בשעה  2020בספטמבר  3ההרצגה תתקיים ביום חמישי 

שושה גורן ועו"ד עידית שחם משלבות כוחות ויוצרות מופע על נושאים שנויים במחלוקת הנוגעים 
כוח מתמשך, בריאות ומה לא.  י, הסכמי ממון, ייפובנפשנו ובחיי היום יום שלנו. צוואות, בגידות, גישור

 שושה גורן. בסיום, דיון ושאלות הקהל. -יבה ובימוי עידית שחם. קטעי תאטרון כת -כתיבה משפטית 

 
 

 הצגה "עוד סיפור אחד של אהבה" בהשתתפות סניף בת ים, גבעתיים וחולון
 בבית צבי.  2020בספטמבר  6 תקיים ביום ראשוןהמופע המוזיקלי י

המלחינים, סיפור אהבה מרגש ומהנה המלווה בשיריו המוכרים והאהובים של עוזי חיטמן מגדולי 
 הכותבים והפזמונאים בזמר העברי: נולדתי לשלום, מי ידע שכך יהיה, מרלן, עכשיו התור לאהבה.

למשתתף. יציאה בשעה  ₪ 20כולל כיבוד. עלות הסעה באוטובוס  ₪ 105, לאורח ₪ 60עלות לחבר 
 בסניף. 2020באוגוסט  2מקניון חולון. הרשמה ביום ראשון  19.00
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 לכבוד ראש השנה תשפ"א הבעל"ט הרמת כוסית
 בקמפוס חנקין. 18.30בשעה  2020בספטמבר  10הרמת כוסית תתקיים בתאריך יום חמישי 

 וכיבוד. בתוכנית  : ברכות, תכנית  אומנותית 

 
 

 הרצאה "נפלאות המוח"
 בקמפוס חנקין. 19.00בשעה   2020בספטמבר  24ההרצאה תתקיים ביום חמישי 

 דר' עוזי טל על מבנה המוח, על הזיכרון ועל ההבדל בין מציאות לדמיון. נשמע מפיו של המרצה

 
 

 ים המלח "מילוס"נופשון מטייל במלון 
הנופשון על מחניון קניון חולון.  08.00. יציאה בשעה 2020 בנובמבר 1-5ה' -'א ימיםהנופשון יתקיים ב

נבנה  ,חלוקים ונעלי בית. המלון חדשבסיס חצי פנסיון. ביום ההגעה תוגש ארוחת צהרים. בכל חדר 
חדרים  162לפני שנתיים ברמת חמישה כוכבים. המלון באווירה יוונית וממוקם צמוד לחוף הים. במלון 

, בריכת מי מלח, בריכת גופרית, סאונה כת מים מתוקיםידונם של טבע. למלון בר 16הפרוסים על 
 יבשה, חמאם טורקי, חדר כושר וחדרי טיפולים . 

בתי הכפר אינם בנויים על קרקע  כפר פלאחים יחיד במינו בנגב. –את 'בקור בדריג ם הראשוןביו
הכפר  תחקלאית אלא על הסלע הקשה, צורת התיישבות במערות חצובות בסלע. נשמע על היסטוריי

 וחיי התושבים.  הדרכה ע"י תושב המקום מורה דרך במקצועו. 
 סיור בשוק מחנה יהודה.  ביום האחרון

, אורח בחדר בודד ₪ 3087חבר בחדר בודד , 1837₪ בחדר זוגי, אורח ₪ 1637עלות חבר בחדר זוגי 
  במזומן למשתתף. ₪ 10תשר . ₪ 3287

 בסניף. 17.00בשעה  2020ר בספטמב 2הרשמה ביום ד' 
 

 
 

 

 חברים יקרים
זו. כידוע לכם  אנחנו מוצפים בתודות של חברי הסניף על הפעילות שלנו ככלל ובמיוחד בתקופה קשה

כל חברי ההנהלה לרבות יו"ר הסניף פועלים בהתנדבות ולצדם קבוצה של מתנדבים פעילים. יש מקום 
הפעילים לרווחת כל חברי הסניף ונשמח לצרף עוד חברים. המעוניינים  להרחיב את קבוצת המתנדבים

 מתבקשים ליצור קשר עם חברי ההנהלה.

 
 

במסגרת פעילותינו השוטפת הגענו להסכם עם תיאטרון חולון לרכישת  ומופעים בתיאטרון חולון: רצאותה  - חדש

כרטיסים מוזלים להצגות ומופעים כמפורט. חברים המעוניינים לרכוש כרטיסים יתקשרו ישירות לקופת התיאטרון 
  03-5023001/2. טל' לקופת הכרטיסים 18ויציגו קוד הטבה 

  : הרצאות
 משדות המלחמה לשלום ויציבות – וייטנאם וקמבודיה –29.6.2020 .1
 השמן והרזה –לורל והרדי  – 22.7.2020 .2
 אמריקה אחרת –אלסקה  - 19.8.2020 .3

 :מופעי זמר
 חגיגה יוונית – 17.6.2020 .4
 החלונות הגבוהים – 7.7.2020 .5
 מהחצוצרה באהבה – 25.7.2020 .6
 צלילי ספרד – 12.8.2020 .7
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 השתתפות באירועיםהודעת ביטול 
 .הודעת ביטול השתתפות בטיולים ונופשונים יש למסור עד שבוע לפני קיום האירוע

 

 התנדבות
על התנדבות בגופים  בני אשריחברי הסניף מתבקשים לעדכן את רכז המתנדבים  – מצב התנדבות  

  050-7950950/03-5522741.גנות וחמד ,השונים בעיר חולון ובישובים אזור, משמר השבעה

 דרושים מתנדבים:  
 בשת"פ עם מחלקת בטיחות בדרכים בעיריית חולון: לנושא בטיחות בדרכים   

 ליווי תלמידים בימים הראשונים ללימודים והעברתם במעברי חציה. 
  "פעילות אותה –ליווי יום יומי של תלמידים במעברי חציה מסוכנים ומורכבים ליד בי"ס "שרון

 .2016מבצעים מתנדבי הסניף מפברואר 
 הגדלת מספר המתנדבים נועד להקל בעומס המוטל על המתנדבים הנוכחיים.   

                       דב בארי –חברים נוספים המוכנים להצטרף מתבקשים לפנות לרכז בטיחות בדרכים בסניף חולון    

     .2651720-052או בטלפון  berrydov@bezeqint.net כתובת דוא"לב   

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

על בסיס מקום פנוי בלבד.  יתאפשר להצגות, טיולים ונופשונים כולל חברי "צוות" מסניפים אחרים 
בת זוג של בן/התשלום  לכל האירועים בהמחאות בלבד, אלא אם נאמר אחרת. כאשר משתתפים באירוע 

קניון חולון,  חניוןמ 07:00ציאה לכל הטיולים בשעה היהאורח/ת ישלם מחיר מלא. –חבר "צוות" ואורח 

כגון הרצאות, נופשונים וטיולים  בימים בהם מתקיימת פעילות מחוץ לסניף אלא אם נאמר אחרת. 
                    הסניף יהיה סגור. במקרים דחופים אפשר ליצור קשר טלפוני עם חברי ההנהלה.

 דוא"ל/כתובת חברים המשנים כתובת מגורים/מספרי טלפון -  דוא"לאישיים וכתובות עדכון פרטים 
ב"צוות". חברים שיש להם כתובת דוא"ל רישומים הסניף לצורך עדכון למזכירות ה לפנותמתבקשים 

 מתבקשים לעדכן את פרטיהם במזכירות הסניף.                  לועדיין אינם מקבלים את המידעון בדוא"

 הודעת פטירה, חס וחלילה,   
 של חבר "צוות" או אלמנת חבר "צוות"

 משפחתם.יחד עם כל  ראשית, נאחל לחברות ולחברים אריכות ימים בבריאות טובה
 הודעת פטירה, חס וחלילה, של חבר "צוות" או אלמנת חבר "צוות"

 בהקדם האפשרי וקרוב ככל שניתן למועד הפטירה יש להודיע
 באחד מהמקומות הבאים:

 )רב קווי(.  6173500-03בטלפון:  : במזכירות "צוות" ארצי  .1
  .6173523-03 ,      6243250-03בטלפונים: : במשרדי מחוז דן  .2

 :בסניף חולון  .3     
 א. בטלפון לאחד מחברי הנהלת הסניף או מתנדביה הפעילים.      

 .17:00-19:00בימים ראשון ורביעי בין השעות   03-5012420למשרד הסניף ב. בטלפון 
 כבוד אחרון לחבר "צוות" שנפטר

לצה"ל הזמן ללא דיחוי על מנת שיספיק  יצוין שלמרות השעה הקשה למשפחה, ההודעה צריכה להימסר
 בל בעיתונות. ול"צוות" לטפל בקביעת הנציגים שישתתפו בהלוויית חבר צוות שנפטר ופרסום מודעת א

 המודעה בנוסח אחיד ומציינת את שם החבר, דרגתו, חיל ומקום מגוריו.

 
 כל החברים ובני משפחותיהם ל

 בריאות איתנה. ואיחוליברכת שנה טובה ומבורכת שלוחה 
  

 , יו"ר סניף חולון –שלמה קימל 
 ברי ההנהלה והמתנדבים הפעיליםח

mailto:berrydov@bezeqint.net

