
  
  

  !!!התנדבו למשימות התנדבות
  .לעזרת העם, לעזרת הנוער, ל''לעזרת צה

  
 2009יולי                                          ט''תשסמוז הת

  
  20093/ חוזר

  
  ,היקריםוחברי סניף חולון  ים- בת חברי סניף

  :2009 אוגוסט -יוליבחודשים  חולון ניףסהודעות ופעילות  להלן
  .17:00-19:00הסניף בימי ראשון ורביעי בשעות פתיחת משרד 

  
  נושא הפעילות  תאריך  יום

  ''מסע בזמן במרוקו ובאטלס'' :הרצאה  2.7.2009  חמישי
  שיח בנושאי תעסוקה והכשרה מקצועית  15.7.2009  רביעי
  ''הגנה מאנרגיות שליליות'' -קבלה : הרצאה  23.7.2009  חמישי
   ''האטת תהליכי הזקנה'' :הרצאה  6.8.2009  חמישי
  '' חבר''זכויות והטבות ב: ''חבר''הרצאת נציג   13.8.2009  חמישי

  10.9.2009  חמישי
ט ''שנה החדשה הבעלמסיבת חברים לכבוד ה 

  וטקס חלוקת תעודות ושי
   2009ת בשנ  שהגיעו לגבורות לחברות וחברים

  .חברים מכלל סניפי מחוז דן מוזמנים להשתתף באירועים השונים
  

  התנדבות
  
   3 - ''מפנה- נקודת''תרגיל עורף לאומי 
  .הסתיים 2009ביוני  2, שהתקיים ביום שלישי

  .השתתפות חברי סניף חולון היית טובה
  .אנו מודים לכל החברים שנענו לקריאתנו והשתתפו בתרגיל

  ,להתנדב בקביעות לכל מסגרתאנו קוראים לכל החברים 
  אך מומלץ מאד להתנדב גם למחלקת הביטחון ושירותי החרום

  .ח''בעיריית חולון לתפקידים קבועים בשע
   - לפנות למר אלי מוריסהחברים מתבקשים  

  .מרכז נושא ההתנדבות בסניף חולון
  .17:00-19:00פתיחת משרד הסניף בימי ראשון ורביעי בשעות 



  ''ן במרוקו ובאטלסמסע בזמ'': הרצאה
  

  :תיערך הרצאה 18:00בשעה  2009ביולי  2, ביום חמישי
  ''מסע בזמן במרוקו ובאטלס''

  י הסופר אלי ביטון''ההרצאה תינתן ע
  .אוטנטית, אתניתקולית ומוסיקה - בליווי מצגת אור

  .55ההרצאה תיערך בתיאטרון חולון בחדר 
  .נא השתתפותכם הפעילה

  
  שרה מקצועיתש בנושאי תעסוקה והכמפג

  
  יתקיים  17:00-19:00בשעות  2009ביולי  15, ביום רביעי

  .גש בנושאי תעסוקה והכשרה מקצועיתמפ
  :''צוות''רשות התעסוקה ב י נציגי''המפגש יערך ע

  .אילנה קגן' גב - ראש מינהל תעסוקה מרכז
  '' פרויקט קצינים ונגדים''מנהל 

  .יאמר מוטי שג -המסחר והתעסוקה, תעשייהבמשרד ה
  .36חדר  - המפגש יערך במשרד הסניף

  להשתתף בשיח םחברים המעונייני
  .או הכשרה מקצועית מוזמנים/ותעסוקה בנושא 

  
  ''הגנה מאנרגיות שליליות'' -קבלה : הרצאה

  
  : תיערך הרצאה 18:00בשעה  2009ביולי  23, ביום חמישי

  ''הגנה מאנרגיות שליליות'' -קבלה 
 מהמרכזמרצה בכיר -אל אלדרי מר דני''רצאה תינתן עהה

  .לקבלה
  .55ההרצאה תיערך בתיאטרון חולון בחדר 

  .נא השתתפותכם הפעילה
  

   ''האטת תהליכי הזקנה'' :הרצאה
  

  :תיערך הרצאה 18:00בשעה  2009באוגוסט  6, ביום חמישי
 ''האטת תהליכי הזקנה''

  .מומחה לרפואה מונעת - ר עמנואל הדר ''י ד''ההרצאה תינתן ע
  .55ה תיערך בתיאטרון חולון בחדר ההרצא

  .נא השתתפותכם הפעילה
  
  
  



  ''חבר''זכויות והטבות ב: ''חבר''הרצאת נציג 
  

תיערך הרצאת נציג  18:00בשעה  2009ט באוגוס 13, שיביום חמי
  :בנושא'' חבר''

  )''יהלום'' -כולל כרטיס האשראי החדש( ''חבר''זכויות והטבות ב
  .וכן רקע על שוק ההון

   י''ה תינתן עההרצא
  .''חבר''ל פיננסים בשוק ההון ''סמנכ - מר עדי מתתיהו

  .55ההרצאה תיערך בתיאטרון חולון בחדר 
  .נא השתתפותכם הפעילה

  
  ט''לכבוד השנה החדשה הבעלמסיבת חברים 

   2009בשנת  וטקס חלוקת תעודות ושי לחברים שהגיעו לגבורות
  

  18:45בשעה  2009בספטמבר  10, ביום חמישי
  ט''השנה החדשה הבעל לכבוד חבריםמסיבת ערך ית
  .2009לגבורות בשנת  חלוקת תעודות ושי לחברים שהגיעו וטקס
  .ים וסניף חולון-חברים מסניף בתחברות ול סיבה משותפתהמ

  .חולון. ת.א ,19 הסתת' רח'', התחלות''המסיבה תיערך באולם 
  : בתכנית

  .ועיריית חולון'' צוות''ברכות של נבחרי ארגון  .1
 בהגשה , מסביב לשולחנותבישיבה  ,ארוחת ערב מלאה .2

  .וכשרה למהדרין י מלצרים''ע
 ,תכנית אומנותית עשירה הכוללת את הזמרת ורדינה כהן .3

סולימן של  סולימן הקטן ובתו -חופניאחותם של יזהר כהן ו
  השירה העברית ראש משפחה ענפה ומפורסמת בתחום, הגדול
 

 בלבד ח''ש 50זוגם בנות /יובנ'' צוות''עלות המסיבה לחברי 
  .למשתתף ח''ש 140אורח ל ,)מוגדל לאחר סבסוד( למשתתף

   2009באוגוסט  2, הרישום למסיבה החל מיום ראשון
  .תיאטרון חולון-במשרד הסניף בבית יד לבנים ,בדיוק 17:00בשעה 

  
  ''צוות''סניף חולון בתוך אתר 

  
  .מתעדכן בתדירות גבוהה'' צוות''סניף חולון בתוך אתר 

  .מ להתעדכן''מומלץ מאד להיכנס לאתר לעיתים קרובות ע
אשר מומלץ '' צוות''להלן הגישה לסניף חולון בתוך אתר 

  :להכניסו גם למועדפים
co.il/Index.asp?CategoryID=259http://www.tzevet.  

  .יש קישור לאתר גם בסמליל ,ל''חוזר זה גם בדוא יםלהמקב
  



  ח''הודעה על חברים המאושפזים בבי
  

להודיע לסניף , או בני משפחותיהם מתבקשים/ו'' צוות''חברי 
מאושפז בבית , כל מקרה של חבר חולה על בהקדם האפשרי
  .עזרה כל שהםאו  או זקוק לסיוע, חולים או בביתו

  
  דואר אלקטרוני

  
וטרם ) E-mail, ל''דוא(כל מי שיש לו כתובת דואר אלקטרוני 

  חנה הראל' מתבקש לשלוח אותה לגב, העביר אותה לסניף
לפי ) סניף חולון ומתנדבת פעילה בנושא מחשוב - ''צוות''חברת (

  netmisdar@bezeqint. :הכתובת
  ש להעברת מידע ושינוים לחברים עלל תשמ''כתובת הדוא

  .הפעילויות השונות במהירות האפשרית
שם משפחה , עם מסירת הכתובת האלקטרונית יש לציין מספר אישי

  .ושם פרטי
  

  שאלון לעדכון פרטים אישיים
  

חברים אשר טרם שלחו חזרה את השאלון לעדכון פרטים אישיים 
  .לשלחו לאלתר ,לשון של בקשה בכל, מתבקשים, ממולא

  .יכולים לבקשו גם טלפונית בסניף, חברים אשר אבד להם השאלון
מחוז דן  '' > צוות''ניתן להוציא את השאלון למילוי גם מהאתר 

  .פרסומים> סניף חולון > 
השאלון מתאים גם לשימוש עתידי המידה ויהיו שינוים בפרטים 

  .האישיים
  

  עזרהדיווח על חברים הזקוקים ל
  

  החברים מתבקשים לדווח בסניף על חברים הזקוקים לעזרה
  .'משפטית וכו, רפואית, חומרית, כל שהיא

  
  צוותון

  
  מומלץ להירשם, ל שלו''מי שטרם מקבל צוותון ישירות לדוא

  .מ לקבלו''ע'' צוות''באתר 
   .14 'נכון לכתיבת חוזר זה הופץ צוותון מס

  
  
  



  ''צוות''הטלוויזיה הקהילתית של 
  

מועדי השידור הקבועים של מגזין הטלוויזיה הקהילתית של 
  :הם'' צוות''
  .11:00ובכל יום רביעי בשעה  19:00בכל יום ראשון בשעה 

  ''הוט''וב'' יס''ב 98המגזין משודר בערוץ 
  .''הוט''למנויי הממיר האנלוגי של  25ובערוץ 

  מופק מדי חודש '' צוות''מגזין 
  .לתית של הארגוןי חברי הטלוויזיה הקהי''ע

  .29' נכון לכתיבת חוזר זה הופק מגזין מס
  www.tzevet.co.il'' צוות''מידע עדכני וצפייה באתר 
  

  ''רוח צוות''ביטאון 
  

  2009יוני  -  ט''סקיץ התש 89' גיליון מס'' רוח צוות''ביטאון 
  .חבריםבתי ההופץ בימים אלה ל

  .און כתבות ומאמרים מעניינים מאדבביט
פעילות סניף ב ניתן לעיין גם, בין הפעילויות במחוזות ובסניפים

מפגש חברים והרמת כוסית שהתחילה ב, ברבעון האחרון ,חולון
  .2009במארס  31 - שהתקיים ב'' מופת''באולם  לכבוד חג הפסח

   
  
  

  ט''מסיבת חברים לכבוד השנה החדשה הבעל
   2009ות ושי לחברים שהגיעו לגבורות בשנת וטקס חלוקת תעוד

  
  .18:45בשעה  2009בספטמבר  10, ביום חמישי

  
  .בתחילת החוזר לעיל נוספים ומפורטים פרטים

  .נא שריינו מועד זה לאירוע
  
  
  
  
  
  

  ,בברכה
  
  
  .וחברי ההנהלה ר סניף חולון''יו - שלמה קימל


