
  
  .17:00-19:00פתיחת משרד הסניף בימי ראשון ורביעי בשעות 

  

   
  

  
  ר סניף חולון וחברי ההנהלה מברכים את"יו

   2009החברות והחברים שהגיעו לגבורות בשנת 
  .ומאחלים להם בריאות טובה ואריכות ימים

  .ב שולמיתאברמו' גב
  .מר אילת אברהם
  .מר אמתי יונה
  .מר גל יעקב

  .מר גרינבלט יוסף
  .דליגדיש חנה' גב
  .זליכובסקי רוזה' גב

  .מר יצחקוב יצחק
  .מר כרמי אליעזר
  .מר מאיר יצחק
  .מר נוה אברהם

  .פרנק מטילדה' גב
  .מר צפדיה עזרא
  .מר רון משה



 2009בנובמבר  1                      ע        ''ד במרחשוון התש''י
  
  20095/חוזר 

  
  ,חברי סניף חולון היקרים

  
   ט''נערכה מסיבה לכבוד השנה החדשה הבעל 2009בספטמבר  10- ב

  . 2009וטקס הענקת תעודות ושי לחברים שהגיעו לגבורות בשנת 
 .ים וחולון- המסיבה הייתה משותפת לחברים מסניפי בת

  .על הצלחת המסיבה, פ והן בכתב''הן בע ,התקבלו הרבה תגובות
  

  :2009דצמבר - להלן הודעות ופעילות סניף חולון לחודשים נובמבר
  

  נושא הפעילות  שעה  תאריך  יום בשבוע
  ''בעקבות השומר''יומי לגליל - טיול דו  07:00  3-4.11.2009  רביעי-שלישי

  הנשק הגרעיני -איראן : הרצאה  18:00  10.11.2009  שלישי
  ?האם המשפט צודק : אההרצ  18:00  24.11.2009  שלישי
  פעילות יוגה צחוק  10:30  6.12.2009  ראשון
  חברים והדלקת נרות חנוכהמסיבת   18:00  17.12.2009  חמישי

  בים המלח'' לוט''נופשון במלון   07:00  27-31.12.2009  חמישי-ראשון
  

  .חברים מכל הסניפים מוזמנים להשתתף באירועים השונים
, בהקדם האפשרינופשונים יש לעשות זאת /יםבמקרה של ביטול הרשמה לטיול

  .אשר עלולים לחול על המבטל באיחור, מ למנוע הפסדים''ע
  

  ''בעקבות השומר''יומי לגליל -טיול דו
  

  2009בנובמבר  3-4, רביעי-בימים שלישי
  .''בעקבות השומר''יומי לגליל - יערך טיול דו

  
  הנשק הגרעיני והסכנה לישראל -איראן : הרצאה

  
  :תיערך הרצאה בנושא 18:00בשעה  2009בנובמבר  10, שלישי ביום

  
  .הנשק הגרעיני והסכנה לישראל -איראן 

  
  .מזרחן -  מר משה גבאיהמרצה 

  
  



  ,ההרצאה תיערך במועצת פועלי חולון
  .חולון, )הכניסה דרך השביל( 54ההסתדרות ' רח

  
  .הלמיקום             ההרצא          לב         שימו         

  
  ?האם המשפט צודק: הרצאה

  
  :תיערך הרצאה בנושא 18:00בשעה  2009בנובמבר  24, ביום שלישי

   
  ,בעיות במלאכת השפיטה -? האם המשפט צודק

  .יום-מטרות המשפט וחשיבותו העליונה בחיי היום
  

  .בוגר אוניברסיטה בחינוך וקרימינולוגיה -  מר ירח קרולהמרצה 
  

  ,חולון ההרצאה תיערך במועצת פועלי
  .חולון, )הכניסה דרך השביל( 54ההסתדרות ' רח

  
  .למיקום             ההרצאה          לב         שימו         

  
  פעילות יוגה צחוק

  
  :תיערך בבוקר 10:30בשעה  2009בדצמבר  6, ביום ראשון

   
  .פעילות יוגה צחוק

  
  .מדריכת יוגה צחוק מוסמכת - שפרה ארווס' גב - מנחת הפעילות
  : חכמים אמרו

  .''אך יש הרבה רפואה בצחוק, אין הרבה צחוק ברפואה''
  

  ,הפעילות תיערך במועצת פועלי חולון
  .חולון, )הכניסה דרך השביל( 54ההסתדרות ' רח

  
  .  הפעילות         ושעת         למיקום         לב         שימו

  יםניות ההנהלה לפעול לרווחת החברפעילות זו במסגרת תוכ
  .ולניצול זמן תרבות הפנאי

הענות לפעילות זו עשויה להביא לידי החלטה על פתיחת סדנה 
  .בנושא

  
  .על כוונתכם להשתתף בפעילות זו, בסניף, נא עדכנו מראש

  



  חניה לבאים למועצת פועלי חולון במגרש הנמצא 
  . יעקב פיכמן ודגניה, בין הרחובות ההסתדרות

  .הישן'' בית המתנדב''עקב כהן ליד י' פיכמן ורח' הכניסה דרך רח
  

  מסיבת חברים והדלקת נרות חנוכה
  

  תיערך מסיבת חברים 18:45בשעה  2009בדצמבר  17, ביום חמישי
  .והדלקת נרות לכבוד חג החנוכה

  :בתכנית המסיבה
  

 .הדלקת נר שביעי של חנוכה .1
 '' צוות''ותעודות הוקרה '' אות המתנדב''הענקת  .2

  .למתנדבים זכאים
 נית האומנותית חגיגת זמר  עם המוזיקאית והזמרת בתכ .3

  .לדינו ועוד, אידיש, לה בר בשירי ארץ ישראל'רבקה
 .סופגניות -וברוח החג , כיבוד עשיר ומכובד .4

  
  ח בלבד''ש 25בנות זוגם /ובני'' תצוו''עלות המסיבה לחברי 

  ).לאחר סבסוד( למשתתף
  ). עם סבסוד חלקי(ח למשתתף ''ש 40לאורח 
  .הירשם למסיבה במשרד הסניף החל מקבלת חוזר זהניתן ל

 
  .אולם תיאטרון ואירועים -  ''מופת''באולם המסיבה תיערך 

  
  .חולון, 31פינת ההסתדרות , 41ליאון בלום ' רח

  ).מול החניון של עיריית חולון(
  

  .המסיבה             למיקום              לב              שימו
  
  
  .בכל ההרצאות והפעילויות נא השתתפותכם הפעילה

  
  
  
  
  
  
  
  
  



  בים המלח'' לוט''נופשון במלון 
  

יערך נופשון במלון  2009 בדצמבר 27-31, בימים ראשון עד חמישי
  .בים המלח'' לוט''

  .ארבעה לילות על בסיס חצי פנסיון, חמישה ימים
  .תיאטרון חולון-מבית יד לבנים בדיוק 07:00יציאה לנופשון בשעה 

  .ביום הראשון וכניסה למערות קומראן טיול מודרך
  .         ארוחת צהריים ביום ההגעה

  .כניסה חופשית לספא במלון בכל ימי השהות
  .טיול מודרך ביום האחרון וכניסה למוזיאון הורדוס לרגלי המצדה

  ).לאחר סבסוד(ח למשתתף ''ש 1280'' צוות''עלות הנופשון לחברי 
  .ח''ש 426 -ו 427, 427ס ''התשלום בשלוש המחאות חודשיות ע

  ). עם סבסוד חלקי(ח למשתתף ''ש 1350עלות הנופשון לאורחים 
  .ח כל אחת''ש 450ס ''התשלום בשלוש המחאות חודשיות זהות ע

  ,מ''זיו תיירות ונופש בע: ההמחאות לפקודת
  .28.2.2010, 27.1.2010, 27.12.2009: לתאריכים

  .ח במזומן למשתתף יגבה בעת ההרשמה''ש 10תשר של 
  ,סניף חולון - '' צוות''ההרשמה לנופשון במשרד 

  .בדיוק 17:00בשעה  2009בנובמבר  8, החל מיום ראשון
  
  ח או זקוקים לסיוע או עזרה''הודעה על חברים המאושפזים בבי
 

, או בני משפחותיהם מתבקשים להודיע לסניף/ו'' צוות''חברי 
  על כל מקרה של חבר חולה המאושפז , ם האפשריבהקד

  כמוכן יש להודיע לסניף במקרים שחבר. בבית חולים או בביתו
  .'משפטית וכו, חומרית, רפואית: זקוק לסיוע או עזרה כל שהם

  
  דואר אלקטרוני

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

חנה הראל ' ותה לגבמתבקש לשלוח א, וטרם העביר אותה לסניף
  )סניף חולון ומתנדבת פעילה בנושא מחשוב - ''צוות''חברת (

  ,)יש קישור(   misdar@bezeqint.net        :לפי הכתובת
  .שם משפחה ושם פרטי, כולל מספר אישי

  
  
  
  
  

  



  !!!התנדבו למשימות התנדבות
  .לעזרת העם, וערלעזרת הנ, ל''לעזרת צה

  
גדולה וערך הנהלת סניף חולון רואה בנושא ההתנדבות חשיבות 

  התנדבות וממליצה בחום רבה עידודעושה כל מאמץ ל, עליון
  .בהתאם ליכולות של המתנדב ,בכל מסגרת אפשרית להתנדב

אגודות , מוסדות, חברי סניף חולון מתנדבים בעשרות ארגונים
  ,א''מד '',וולפסון''ח ''ביה: יניהםבחולון ומחוצה לה ב  ועמותות

סים של ''מתנ ,התנועה -ישראל  משטרת '',עזר מציון'' '',יד שרה''
  .'וכווהרווחה  הביטחון פיאג -  עיריית חולון ,ופנאי קהילה רשת

  
   2009מבצעיי התנדבות מיוחדים בחודש ספטמבר 

  
חברי סניף חולון השתתפו במבצעיי התנדבות מיוחדים בחודש 

  :ביניהם 2009ר ספטמב
  

 ,הכנת מאות חבילות שי -  ''פרח ואיגרת לקשיש''מבצע  .1
מ לחלקם ''ע, מתרומות של עמותות וארגונים שונים

  .לקשישים עריריים ונזקקים בחולון
 

 במעברי חצייה ליד ) ב''זה(מבצע בטיחות בדרכים  .2
  .בשלשת הימים הראשונים לתחילת הלימודים, בתי הספר

 
 ,קקות עם חבילות שי לחגמבצע הסעת משפחות נז .3

 .לביתם, אגף הרווחה -  שקיבלו מעיריית חולון
 

  ר סניף חולון וחברי ההנהלה מברכים את ''יו
  ל ''החברות והחברים שהשתתפו במבצעים הנ

  .ומאחלים להם יישר כוח
  

אגף הרווחה  - צילום מכתב שקיבלנו מעיריית חולון , בדף הבא
  .ובו הוקרת תודה על התנדבות החברים

  .ל''לחברים שהתנדבו במבצע הנ כולההוקרת תודה זו מיועדת 





  התנדבותה דיווח על מקומות
  

  התנדבותם  מרכז את כל הנתונים על מקומות'' וותצ''ארגון 
  .''צוות''של חברי 

  :אולם ביניהם, מטרות ריכוז הנתונים הן רבות
  

 .לכבד ולהוקיר חברים על התנדבותם .1
 .התנדבותו במקומותלוודא קיום של ביטוח המתנדב  .2

 
   ,המודפס בדף האחרון בקשים למלא את הספחהחברים מת

  .ולשלחו בהתאם לכתובת הרשומה מעל הספח ,במדויק ובמלואו
  .קובץ נפרדכ, בנוסף, לנוחיותכם הספח מופיע

בימים והשעות (, בסניףאישית  החברים יכולים למסור את הספח
  .של הסניף וניםוהאירועים הש או במפגשים ,)בהם הסניף פתוח

   ל''בדוא ולשלחו חזרה ניתן כמוכן למלא את הספח במחשב
  ).יש קישור(   misdar@bezeqint.net        :לפי הכתובת

  
 ''צוות''הוקרה - ותעודת'' אות המתנדב''הענקת 

  
תיים העושה פעילות התנדבותית רצופה במשך שנ'' צוות''חבר 

  .''המתנדב אות'' הסניף יהיה זכאי לקבלת/לפחות למען  הקהילה
  , העושה פעילות התנדבותית רצופה ומתמדת'' צוות''חבר 

י ועדת ''למען הקהילה או הארגון או פעיל במשימות שנקבעו ע
במשך ארבע שנים ויותר , י הנהלת הארגון''ההתנדבות ואושרו ע

  .''תצוו''הוקרה - יהיה זכאי לקבל תעודת
בקשה עבור חבר אחר או /רשאי להגיש המלצה'' צוות''כל חבר 

  .עבור עצמו
, ל''חברות וחברים אשר לדעתם עונים על הקריטריונים הנ

מ למלא טופס ''מתבקשים לפנות לסניף בהקדם האפשרי ע
  .מתאים אשר יוגש לועדה לאישור

  
  , ג נייר''המודפס ע, בתוכנו והיקפו, חוזר מצומצם יותר

  .לביתם של כל החבריםבימים אלה מופץ 
  
  
  

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



  ספח לדיווח על מקומות ההתנדבות
  

 .ניתן להוסיף פרטים נוספים להבהרה או פירוט נוסף בסוף הספח
בימים והשעות (, החברים יכולים למסור את הספח אישית בסניף

  .והאירועים השונים של הסניףאו במפגשים , )בהם הסניף פתוח
  ל ''ניתן כמוכן למלא את הספח במחשב ולשלחו חזרה בדוא

  ).יש קישור(   misdar@bezeqint.net  :      לפי הכתובת
  

  :כתובת למשלוח הספח
  .סניף חולון -''צוות''

  .58262חולון  ,11קוגל ' שד, תיאטרון חולון-בית יד לבנים
  

 טלפון סלולרי   טלפון בבית  שם פרטי   שם משפחה  מספר אישי
  
  

    0 0 

  
' מס
  'סד

תפקיד   מקומות ההתנדבות
  בהתנדבות

  קיום ביטוח
  למתנדב

  הערות

1.    
  
  

      

2.    
  
  

      

3.    
  
  

      

4.    
  
  

      

5.    
  
  

      

6.  
  

  
  
  

      

  
: הערות נוספות

_________________________________________________________  
  

_________________________________________________________  
  

_________________________________________________________ 


