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

 !!!התנדבו למשימות התנדבות

. לעזרת מערכי העורף, לעזרת הנוער, ל''לעזרת צה
 .2012 במארס 20,                           ב''תשע'ו באדר ה'' כ ,יום שלישי

 2/2012מידעון 

: להנהלת סניף חולון  להלן החברים שנבחרו
 

 טלפון ניידטלפון בבית תפקיד  שם

 050-5210491 03-5046974ר הסניף ''יו שלמה קימל

 יעקב צמח
 ר הסניף''יו. ס
ארגון אירועים ו

03-5501384 054-5961996 

 050-4314440 03-5504939 התנדבותמוריס אלי 

 052-5718067 03-5042693פרט ורווחה  רפי ביגון

 054-4499557 03-5058382גזבר  אלי בן בסט

 052-4422720 03-5566403מחשוב  חנה הראל

 054-7582321 03-5549111מזכיר  אפרים מור

 052-8777858 03-5503672חבר הנהלה  ברוך שני
 

. פיקוד העורף ערך תרגיל ארצי בכל מוסדות החינוך בארץ
 על עריכת התרגיל אחראיהיה אגף חירום וביטחון של עיריית חולון 

 .התגוננות בעת רעידת אדמהה תורגל בו בכל מוסדות החינוך בעיר
. בתרגיל השתתפו עשרות חברי הסניף כבקרים

 .החברים התנדבות  עלמודה הסניף הנהלת
 

 :2012יוני - חודשים אפריל  ללהלן פעילות והודעות הסניף
 

נושא הפעילות שעה תאריך יום בשבוע 

. ''והעולם שתק...'': הרצאה 19:00 16.4.2012שני 

. ל מאיר מקס בינט''מפגש אודות סא: הרצאה 19:00 30.4.2012שני 

. מסיבת יום העצמאות 19:00 2.5.2012רביעי 

. ''תורכיה בעידן ארדואן'': הרצאה 19:00 8.5.2012שלישי 

. (ש''מת)ת ''במופ'' צוות''מפגש עם נציג  16:00 13.5.2012ראשון 

. ''מגילת רות בראי האומנות'': הרצאה 19:00 15.5.2012שלישי 

. נופשון מטייל באילת 07:00 20-23.5.2012רביעי -ראשון

. ''בין הר למדבר''טיול יומי לדרום הר חברון  07:00 11.6.2012שני 

 . טיול בדרום איטליה-מסביב לגלובוס: הרצאה 19:00 12.6.2012שלישי 

 ...בגידה בציונות או- פרשת אוגנדה '': הרצאה  19:00 25.6.2012שני 
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 2012יוני - בחודשים אפריל ההרשמה לכל האירועים 
 .בדיוק 17:00 בשעה 2012 במארס 25, תיערך החל מיום ראשון

 

הסניף יהיה , מ פסח''מפאת עריכת פסטיבל ימי זמר בתיאטרון חולון בחוה
. 2012 באפריל 18,  ויפתח החל מיום רביעי2012 באפריל 8, סגור מיום ראשון

 

 בדיוק 19:00בשעה  תערכנה 2012יוני - חודשים אפריל כל ההרצאות ב
  .חולון, (הכניסה דרך השביל) 54ההסתדרות ' רח, במועצת פועלי חולון

 

הרצאה 
 :תיערך הרצאה בנושא 19:00 בשעה 2012 באפריל 16, ביום שני

. ''והעולם שתק...''
. 1945 עד 1933- התייחסותו של העולם החופשי למתרחש בגרמניה הנאצית מ

 .י''א בלימודי א''ב, מרצה בתחומי מודיעין וריגול- משה כץ הרצאתו של מר 
 

הרצאה 
 :תיערך הרצאה בנושא 19:00 בשעה 2012 באפריל 30, ביום שני

'' בינט (מקס)ל מאיר ''מפגש אודות סא''
. איש המודיעין הישראלי שפעל במצרים בשנים הראשונות של המדינה

. מישל בינט דגןבתו : המרצה
 

 מסיבת יום העצמאות
 תיערך 19:00בשעה  2012 במאי 2,  רביעי ביום

 . חולון36אילת ' רחבלה מיה אירועים באולם  מסיבת יום העצמאות
 .מלצרים י''ע לשולחנות ובהגשה מסביב בישיבה, כשרה ערב ארוחת

: בתכנית
 .ברכות .1

 .2012טקס הענקת תעודות ושי לחברים המגיעים לגבורה בשנת  .2

 .יזבטרון'להקת הצ .3

 .זמר ומוסיקה לריקודים .4

 .ח למשתתף'' ש100'' צוות''עלות המסיבה לחברי 

. ח למשתתף'' ש200עלות המסיבה לאורחים 
. 2012 במאי 1סניף חולון לתאריך '' צוות''ההמחאה לפקודת 

 

הרצאה 
: תיערך הרצאה בנושא 19:00 בשעה 2012 במאי 8, ביום שלישי

ניתוח ההצלחה , השלכות אזוריות בילטראליות-  ''תורכיה בעידן ארדואן''
. השינוי שהתחולל המדיניות החוץ והביטחון, של מדיניות הפנים

 .מדיני-חוקר בתחום האסטרטגי צבאי, א''מ- יריב פלד הרצאתו של מר 
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 (ש''לשעבר מת)ת ''במופ'' צוות''מפגש עם נציג 
 יתקיים בסניף חולון 16:00החל משעה  2012 במאי 13, ביום ראשון

. הרמן חיימוביץמר - ת ''במופ'' צוות''מפגש עם נציג 
, חברים אשר יש להם שאלות ובירורים בנושא קצבתם

. מתבקשים להגיע עם מסמכים מתאימים ותלושי קצבה רלוונטיים
 

הרצאה 
:  תיערך הרצאה בנושא19:00בשעה  2012 במאי 15, ביום שלישי

. ''מגילת רות בראי האומנות''
 .א בתולדות האומנות''מ- שקדי  (לימור)אמי ' הרצאתה של גב

 

נופשון מטייל באילת 
. נופשון מטייל באילת יערך 2012 במאי 20-23, רביעי- בימים ראשון 

. (שלושה לילות- ארבעה ימים )הנופשון במלון ספורט הכל כלול 
. תיאטרון חולון-  מבית יד לבנים בדיוק 07:00היציאה לנופשון בשעה 

, מקורות, עין יהב, עיר אובות, תחנת יאיר: להלן המקומות העיקריים לטיול
 .הגן הבוטני ומפעל התבלינים באילת, קיבוצי לוטן וקטורה, תמנע

ביום הראשון בנסיעה דרומה 
. ארוחת בוקר בחדר האוכל של קיבוץ עין צורים וארוחת צהריים עצמית

. WOWבערב השני יציאה מאורגנת למופע 
. ארוחת צהריים במלון ספורט באילת ביום האחרון

. ח למשתתף'' ש1245בחדר זוגי '' צוות''עלות הנופשון לחברי 
. ח למשתתף'' ש1920בחדר בודד '' צוות'עלות הנופשון לחברי 

. ח למשתתף'' ש1445עלות הנופשון לאורחים בחדר זוגי 
. ח למשתתף'' ש2120עלות הנופשון לאורחים בחדר בודד 

שרותי תיירות לתאריכים -  כנפי משק  ארבע המחאות לפקודת
20.5.2012 ,20.6.2012 ,20.7.2012 ,20.8.2012 .

. ח למשתתף ייגבה בזמן ההרשמה'' ש10תשר של 
 

'' בין הר למדבר''טיול יומי לדרום הר חברון 
 .''בין הר למדבר''טיול יומי לדרום הר חברון  יערך 2012 ביוני 11, ביום שני

. תיאטרון חולון-  מבית יד לבנים בדיוק 07:00היציאה לטיול בשעה 
.  ארוחת צהריים בסוסיא.      ארוחת בוקר בחדר האוכל של קיבוץ עין צורים

הכפר העתיק ובית , חוות הר סיני, ום'משטרת רוג, מיתרים: אתרי הביקור
. ביישוב כרמל'' עשבי קדם''מצפה אביגיל ומפעל , הכנסת המפואר בסוסיא

. ח למשתתף'' ש155'' צוות''עלות הטיול לחברי 
. ח למשתתף'' ש235עלות הטיול לאורחים 

. 2012 ביוני 10סניף חולון לתאריך '' צוות''ההמחאה לפקודת 
. ח למשתתף ייגבה בזמן ההרשמה'' ש5תשר של 
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הרצאה 
:  תיערך הרצאה בנושא19:00בשעה  2012 ביוני 12, ביום שלישי
 .''טיול בדרום איטליה ובהר הגבוה בסיני- מסביב לגלובוס ''

 . צלם ועורך סרטי טיולים- רון ברק הרצאתו של מר 
 

הרצאה 
:  תיערך הרצאה בנושא19:00בשעה  2012 ביוני 25, ביום שני

. ''בגידה בציונות או גאוניות פוליטית- פרשת אוגנדה ''
 .גרי פאלד ''הרצאתו של ההיסטוריון עו

 

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

. לכל המאוחר יומיים לפני היציאה לטיול, ניתן לבטל את הטיול יומי
 .לכל המאוחר עשרה ימים לפני היציאה לנופשון, ניתן לבטל את הנופשון

 

 .(אלא אם נאמר אחרת), התשלום לכל האירועים בהמחאות בלבד
 

  .הרשמת אורחים לטיול היומי ולנופשון על בסיס מקום פנוי בלבד
 

 .נא השתתפותכם הפעילה בכל ההרצאות ובכל הפעילויות
 

. מתעדכן בתדירות גבוהה'' צוות''סניף חולון באתר 

. מומלץ להכניסו למועדפים ולהיכנס אליו לעתים קרובות
 

 באגף חירום וביטחון של עיריית חולוןהתנדבות 
הננו ממליצים בין כל גופי ההתנדבות הרבים גם התנדבות קבועה ומתמדת 

. ח''לשיבוץ בתפקידים בשעבאגף חירום וביטחון של עיריית חולון 
 .050-4314440,  03-5504939:  לפרטים נא לפנות לאלי מוריס בטלפונים

 

דיווח על שינויים בפרטים אישיים 
( E-mail, ל''דוא)או דיווח על כתובת הדואר האלקטרוני /ו

, החלפת כתובת מגורים: ניתן לדווח על שינויים בפרטים האישיים כגון
' שינוי במצב משפחתי וכו, שינוי במספר טלפון סלולרי, שינוי במספר טלפון

 misdar@bezeqint.net: לחנה הראל לפי הכתובת

החברים אשר טרם מסרו את כתובת הדואר האלקטרוני שלהם , כמוכן
. ל''מתבקשים למסרה בכתובת הנ, או שחל שינוי בכתובתם האלקטרונית
. שם משפחה ושם פרטי, מספר אישי: בדיווח יש לציין גם את הפרטים הבאים

 
 
 



 
 

 
 
 
 

, בברכת חג פסח שמח וכשר
 
 
 

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

 

 

 

 


