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אנחנו שמחים  להודיעכם כי , בהמשך למכתבנו הקודם בנושא התנדבות בקהילה  .1
עדכונים של מתנדבים ותיקים וכן בקשות להתנדבות במוסדות בהם  קבלנו מספר

הזכיר כי ידוע לנו על רבים מחברינו שאכן לאני מבקש  .ל"פעילים גמלאי צה
לידע אותנו על אתכם  אנו מבקשים ,מתנדבים למשימות שונות בגליל המערבי 

 .על ידכם בשגרה ולהתנדב לפעילות במקום מגוריכם בשעת חרוםהפעילות הנעשית 
כן אנו מאד מבקשים  כמו  .פרוט האפשרויות להתנדבות בשגרה ובחרום בהמשך

זה מאד חשוב  לכל אחד , נעשה מאמץ לבקר, לידע אותנו על מצב מחלה או אשפוז 
  .דאי לחולהוובו מאתנו 

  
  הינו סניףשמרכזו בנהריה סניף צוות גליל מערבי ,  נוודאי ידוע לכולוכפי שב.2
 הסניף פרוש למרחקים ארוכים וכוללשטח  -קריים יע בטים ייחודי משני הי

, נהריה כל הישובים העירוניים . ,  גדולה ה יוכפריים עם אוכלוסי זים עירונייםריכו
ז מטה אשר "שלומי והישובים הכפריים של מוא, כפר הוורדים , מעלות , עכו 

לכן  .ונפגעו לא פעם בעבר נמצאים בטווח ירי הטילים  מהגבול הלבנוני ומעלה יוסף 
מעברינו ו סיוננו יחרום ולתרום מנאנו מחויבים להתייצב לעזרת הקהילה בשעת 

  .כפי יכולתנו, הצבאי 
  
 סיגלר , סלע אלכסנדר  -בהזדמנות זו אנו מודים לכל החברים שבקשו להתנדב .3

, לוי יעקב, אלימלך משה, רשף דן, אוחנה יעקב, מרלי זוהר, ארמונד בוהדנא, צבי
בקרוב נארגן ,  נהיה אתכם בקשר לתאום נושא ההתנדבות ,דוד אליעזר, אוזנה רוני

  ).     ללא תשלום(יום כייף בחמי טבריה לכל המתנדבים הרשומים 
  
מרחב הסניף הגענו בבמסגרת ועדת ההתנדבות ועל מנת להקל על החברים ש.4

בין  ולהיות איש קשר  מספר חברים שלקחו על עצמם  לסייע לפעילות  להסכמה עם
  -:.כמובן, והכל בהתנדבות מלאה ף ילסנ הישוב

                                                            . 04-9977023 דיקמן משה - הוורדים לכפרישור ק .א
                                                                           050-9126953בן איבגי זהבה  -קישור למעלות .ב

                                             050-2657805בלס אליהו ,  052-2824098רחל  נברגרווי - קישור לעכו .ג

                                                               .,  0523593501אוזנה רוני   -קישור לשלומי .ד
                                                     052-2668867אלימלך משה   -  קישור לישובי מעלה יוסף .ה
                                                        .  050-6531666אלבכרי יצחק   -קישור לישובי מטה אשר .ו

, מלול מוריס  -עומדים לרשותכם במשרד הסניף בנהריה החברים  - נהריה .ז

וכמובן  רייכמן חווה, אלימלך יעקב ,סיבוני פרוספר, סעדיה יוסף ,אבוקסיס שמעון
 ,לסייע בנושאים שונים שישמחו 04-9510702פקס  \טלפון  –ר חזן יום טוב "היו

  .גם בפקס נשמח לקבל את פניותיכם
   

  



                                                                                                  קהילהברוט  נושאי התנדבות יפ .5

לי "סיוע במרכז ההפעלה העירוני ובשבעה חמניתן להתנדב ל – בחרום  –נהריה 

עם  עבודה,ניתן להתנדב לפעילות בבית חולים נהריה  - בשגרה  .רובע במרחב העיר
   .אור ירוק ,משטרת התנועה,נוער בסיכון 

לי  רובע "ניתן להתנדב  לסיוע במרכז ההפעלה העירוני ובשבעה חמ  -  בחרום  -עכו 

                                                                                    . ניתן להתנרב ליחידת החילוץ העירונית  בשגרה. במרחב העיר

ניתן להתנדב  לסיוע במרכז ההפעלה העירוני  ובחמישה   -בחרום  –מעלות 

  . כולל תרשיחא,לי רובע "חמ

ובשני  הישוביבחרום ניתן להתנדב לסיוע במרכז ההפעלה  – כפר הוורדים

ניתן להתנדב  לסיור ישובי המתבצע באופן  – בשגרה.מוקדים לפינויי אוכלוסיה
                                                  .שוטף

ניתן להתנדב לסיוע במרכז ההפעלה   - בחרום – מועצה איזורית  מטה אשר

ניתן להתנדב ליחידת החילוץ   - בשגרהלים בישובים וכיתת כוננות "חמ, האיזורי 
                                                                                                                                  . של המועצה המבצעת סיורים בין הישובים" מתמיד"האיזורית וליחידת 

לסיוע  במרכז ההפעלה  תנדבניתן לה –בחרום  – מועצה איזורית מעלה יוסף

                                                                                                                       .) י"צח(לצוותי החרום בישובים  ,האיזורי 

ניתן להתנדב  לסיוע במרכז  –בחרום  -שלומית \מועצה מקומית שלומי

עזרה   - בשגרה . כתת כוננות וארבעה מוקדי שליטה מקומיים , ההפעלה המקומי 

  .ת מועדון למבוגריםבהפעל

  

או במייל  052-8736262נייד , אצל אלדד עמוס  – פרטים נוספים

amoseld@bezeqint.net 

  .זה חשוב וגם עושה טוב על הלב,  ממתינים להסתערות המתנדבים

  

  

  , בברכה

  

  יום טוב חזן) 'במיל(מ "אל            עמוס אלדד

 ר סניף גליל מערבי"יו             מתנדביםועדת 


