
       
 .00:11-00:11בימי ראשון ורביעי בין השעות  63הסניף פתוח בחדר 

 .ןולוחף ינס "תווצ"ר תאלל ילמסבר ושיק שי

  !!!התנדבו למשימות התנדבות

 .לעזרת מערכי העורף, לעזרת הנוער, ל"לעזרת צה
 

 .3182בספטמבר  81         ,      ד"תשע'ה בתשרי ד"י, תיום רביעי ערב סוכו
 

 331824מידעון 
 

 

 חברי סניף חולון מברכים את איתן סנדיק
 .3102עם קבלת מגן ראש העיר למתנדבים מצטיינים 

 

 

 

 "הקאמרי"בתיאטרון " קיזוז"הסעה מרוכזת מחולון לקומדיה ל רישום
 "קיזוז"ה ה מרוכזת מחולון לקומדינבדקת האפשרות להסע

 .3182באוקטובר  31, אשר תתקיים ביום שני

 .ח המשתתפים ובתשלום מלא"ההסעה ע
 .ההסעה תלויה במספר הנרשמים

 .ח במזומן למשתתף"ש 31עלות ההסעה 
 .זההחל מפרסום , בסניף להסעה בלבד הרישום

 ,ההסעה תצא ביום שני, במידה ויהיו מספיק נרשמים
 .תיאטרון חולון -מבית יד לבנים  דיוקב 80:11בשעה  3182באוקטובר  31

 

 :3182 דצמבר -אוקטובר  חודשיםל הסניףלהלן פעילות והודעות 
 

 נושא הפעילות שעה תאריך בשבועיום 

 ."ראש השנה לספירת הזמנים בלוח העברי": הרצאה 81:11 3.81.3182 שני

 .ריםשנים למלחמת יום הכיפו 41יום עיון לציון  11:80 33.81.3182 שלישי

 ".פלין'ארלי צ'צ -החיים כקרקס : "הרצאה 81:11 4.88.3182 שני

 ".אף אחד שלא ישמע: "הצגת יחיד 81:11 81.88.3182 שני

 .סיפור חייה ושיריה-מופע מחווה לנעמי שמר 81:11 30.88.3182 שני

 .מסיבת חנוכה באולם גאלרי פאלאס 81:21 3.83.3182 שני

 .המלח ים פלזה נופשון במלון קראון 13:11 1-83.83.3182 חמישי-ראשון
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 הרצאה

 :היסטוריון בנושא -ר ניר מן "הרצאתו של ד
 ".ראש השנה לספירת הזמנים בלוח העברי"

 .81:11בשעה  3182באוקטובר  3, ההרצאה תיערך ביום שני
 

 טיול יומי
 יתקיים 3182בספטמבר  21, לאור ביקוש הרב לטיול המתוכנן ביום שני

 .3182באוקטובר  80, שיערך ביום שלישי" בעקבות אלי כהן: "יומי נוסף טיול
 ,מסע סביב פעילותו בסוריה בתחילת שנות הששים: תכנית הטיול

 8093כפר נוקייב בו ביקר בחודש מאי , אתרי הביקור שבו ביקר אלי כהן

 .בניסיון להתחקות אחרי החייל יעקב דביר שנעדר מפעולת נוקייב
 .נערוך תצפית ממפקדה הסורית בקוניטרה, בדרכו לקו החזיתמחנות חושניה 

 .נסע אל משתלת האיקליפטוסים ונספר את אגדת העצים
 .נבקר בעמק יפעורי ונפגוש את נור אדין מרעי חייל לשעבר בקומנדו הסורי

 ,משם נסע לכפר מגדל שאמס
 .מפגש עם תושב מקומי שהיה נוכח בתליית אלי כהן

 .תיאטרון חולון -מבית יד לבנים ( רבע לשבע) 4019:היציאה לטיול בשעה 
 .ארוחת צהריים בכפר הנופש נופי גונן.          ארוחת בוקר בקיבוץ דליה

 .ח למשתתף''ש 831" צוות"עלות הטיול לחברי 
 .ח למשתתף''ש 321עלות הטיול לאורחים 

 .3182באוקטובר  84ההמחאה לפקודת כנפי משק תיירות ונופש לתאריך 
 .ח במזומן למשתתף ייגבה בנפרד''ש 0של תשר 

 

 מלחמת יום הכיפוריםשנים ל 41לציון  יום עיון
 יערך 10:11-82:21בין השעות  3182באוקטובר  33, ביום שלישי

מוזיאון בתי האוסף שיתוף בנים למלחמת יום הכיפורים ש 41לציון  יום עיון
 .אביב-הישנה בתלהרכבת  ל הנמצא צמוד למתחם תחנת"לתולדות צה

 .ביטחון ואסטרטגיה, מומחה לענייני צבא, א"מ -של מר יריב פלד הדרכתו 
 היציאה בשעה 11:80 בדיוק מבית יד לבנים - תיאטרון חולון.

 .למשתתףבמזומן ח "ש 30" צוות"עלות יום העיון לחברי 
 .למשתתףבמזומן ח "ש 20עלות יום העיון לאורחים 

 :תכנית יום העיוןלהלן 
 ,ה ושמיעת קטעי עדויות של חייליםקור בביתן המלחמבי -' חלק א
 .על השתלשלות האירועים מתחילת המלחמה ועד סיומה, ומפקדים קצינים
 ל ולאחר הסרט יתקיים"בהפקת דובר צה" כיפור"צפייה בסרט  -' חלק ב

 .דיון קצר במליאה
על הכשל הקונספטואלי והמודיעיני " שתיקת הצופרים: "הרצאה -' חלק ג
 .ל להפתעה האסטרטגית הגדולהשהובי

 .מומלץ להביא מהבית בקבוק מים קטן ומשהו קל לאכול
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 הרצאה 

 :מרצה לקולנוע בנושא -אור -ענת שפרן' הרצאתה של גב
 ".פלין'רלי צא'צ -קרקס כהחיים "

 .פלין מצליח להצחיק אותנו'נצפה בקטעים מסרטיו איך צ
 .81:11עה בש 3182בנובמבר  4, ההרצאה תיערך ביום שני

 

 "אף אחד שלא ישמע: "הצגת יחיד 
 :בנושאדפנה ארגמן ' הצגת יחיד של מספרת ומציגה גב

 ".אף אחד שלא ישמע"
 .י אביה"סיפורה של ילדה קטנה שנאנסה ע, סיפור אישיעל ההצגה מבוססת 

 ההצגה מתארת את מסעה מילדות לבגרות
 . ואת ההתמודדות מול החברה ששופטת ומאשימה

 .81:11בשעה  3182בנובמבר  81, תיערך ביום שניההרצאה 
 . נא תקנו את הטעות  . נרשם תאריך שגוי ג נייר"מידעון שנשלח לחברים עב

 

 סיפור חייה ושיריה -מופע מחווה לנעמי שמר 
 -מופע מחווה לנעמי שמר  יערך 81:11בשעה  3182בנובמבר  30ביום שני 

 .נעמי שמרושר אודי יאן מספר מר                    .סיפור חייה ושיריה
 

 מסיבת חנוכה
 באולםתיערך מסיבת חנוכה  81:21בשעה  3182בדצמבר  3, ביום שני

 (.וולפסון בחולוןח "מול ביה) אביב-תל 8הלוחמים ' רח, פאלאס יגאלר
 :להלן תכנית המסיבה

 .לקת נר ששי של חנוכההד .8

 .ברכות .3
 .3182בשנת  לגבורה הענקת תעודות ושי לחברים שהגיעו טקס .2
 .תקליטן עם מוזיקה לריקודים ושירה לאורך כל הערב .4
 ומנחה נגנים, זמרת -ם בין המיתרי הרכב מוזיקלי .0

 .דקות 11 -ב העולם במופע שירים סביב
 .מסביב לשולחנות בישיבה, בהגשה, ארוחת ערב מלאה .9

 .ח למשתתף"ש 811" צוות"עלות המסיבה לחברי 
 .ח למשתתף"ש 311עלות המסיבה לאורחים 

 .3182בדצמבר  8 לתאריך חולון סניף" צוות"לפקודת  ההמחאה 

 .אורחים מוזמנים בשמחה להשתתף במסיבה
 .חינם ומעלית -מתחת לאולם  קרקעית-חנייה תת ,למשתתפים במסיבה
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 המלח ים במלון קראון פלזהנופשון 
 יערך 3182בדצמבר  1-83, חמישי -ון בימים ראש

 .המלח על בסיס חצי פנסיון במלון קראון פלזה ים ןנופשו
בריכת שחיה על חוף ים המלח הכולל  ממוקם :פרטים על מלון להלן

בריכת מי ים ספא מפואר ובו  ,חוף ים צמוד ופרטי ,ובריכה חיצונית מקורה
, מקלחות לחץ, סאונה יבשה, סאונה רטובה, קוזי'ג, בריכת גופרית, המלח

 .יסה חופשית למועדון בריאותכנ ,סולריום, חדר כושר
 (.בתשלום)טיפולי בריאות ויופי  ומבחר ייחודיים טיפולי בוץ
 .מייבש שער ואמבטיה, תה3ערכת קפה, טלוויזיה בכבלים, בחדרים מיני בר
 .מדי בוקר "ישראל היום"עיתון יומי , חינםבהשאלה חלוקים 

מעלה ר עיברכוב סיור  :ראשון בדרך למלוןהיום ב הטיוללהלן תכנית 
.לה'ה ומנזר דיר חג"קיבוץ קלי, ובפארק תעשיות אדומים אדומים  

.בקרית גת" ילדודס"מאפיית -"נווה חנה" הילדים ביתב ביקור, בדרך לחולון  
 היציאה לנופשון בשעה 13:11 בדיוק מבית יד לבנים - תיאטרון חולון.

.ביום הראשון של הנופשוןבמלון ארוחת צהרים   
.ח למשתתף"ש 8211בחדר זוגי " צוות" עלות הנופשון לחברי  
.ח למשתתף"ש 3411בחדר בודד " צוות"עלות הנופשון לחברי   

.ח למשתתף"ש 8401עלות הנופשון לאורח בחדר זוגי   
.ח למשתתף"ש 3001עלות הנופשון לאורח בחדר בודד   

 ניתן לשלם עד ארבע המחאות לפקודת אשת טורס
.1.2.3184, 1.3.3184, 1.8.3184, 1.83.3182: לתאריכים  

 .בנפרד ייגבה למשתתף במזומן ח''ש 81 של תשר
 

 3182דצמבר  - בחודשים אוקטוברלכל האירועים  הרישום

 .בדיוק 83:11בשעה  3182בספטמבר  30, החל מיום ראשון
 

 בדיוק 81:11בשעה תערכנה  3182דצמבר  - חודשים אוקטוברכל ההרצאות ב
 .חולון, (הכניסה דרך השביל) 04סתדרות הה' רח, באולם מועצת פועלי חולון

 

 ,לאירועים יש לעשות בהקדם האפשרי ביטול הרישום

 .אשר עלולים לחול על המבטל באיחור, מ למנוע הפסדים"זאת ע
 .יום העיון לכל המאוחר יומיים לפני היציאהניתן לבטל את 

  .ימים לפני היציאה לנופשון 81ניתן לבטל את הנופשון לכל המאוחר 
 

רשאים לבצע שינוי כלשהו , הנופשון בתאום עם המדריךהאחראי על 
 .ז צפוף"מזג אוויר או לו, במסלולי הטיולים עקב אילוצים של עבירות

 

  .אלא אם נאמר אחרת, התשלום לכל האירועים בהמחאות בלבד
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 .יום העיון ולנופשון על בסיס מקום פנוי בלבדלאורחים  רישום

 .אורחים מוזמנים בשמחה להשתתף במסיבה
 

 .ל האירועים המתוכנניםנא השתתפותכם בכ
 

 שאלון פרטים אישיים
 .שאלון פרטים אישייםנפרד  בדףמצורף 

  .בכתב ברור וקריא ,בשלמות הנכם מתבקשים למלא אותו
 :האפשרי באחת מהדרכים הבאותבהקדם יש להחזיר את השאלון 

 (.בלוגו)לפי הכתובת הרשומה בסמליל  ,במכתב רגיל ,בדואר ישראל 

 12-0183431 בפקסימיליה לטלפון. 

  או בנופשוןבמסיבה , ביום העיון, בהרצאות, בסניףאישית. 

 ל ויוכלו "שאלון גם בדואיקבלו את ה, ל"חברים שיש להם כתובת דוא
 misdar@bezeqint.net : לחנה הראל לפי הכתובתאותו ממולא לשלוח 

 

 ח"התנדבות בשע
עה ומתמדת הננו ממליצים בין כל גופי ההתנדבות הרבים גם התנדבות קבו

 (.ל"רח)ח ''באגף חירום וביטחון של עיריית חולון לשיבוץ בתפקידים בשע
 .העירייה מתרכזת במתן שירותים חיוניים וקיומיים לאוכלוסיה, בשעת חרום

 :נחוצים מתנדבים במגוון נושאים בתחומים הבאים, כדי לעמוד במשימות
 .בקרים למקלטים ציבוריים בשעת חירום .8
 .חלוקת המים ברחבי העיר אחראים על תחנות .3
 .טים בטיפול והפעלת מקלטים בבתי הספר''עזרה וסיוע לקב .2

 

 :היא'' צוות''כתובת סניף חולון באתר 
 

http://www.tzevet.org.il/?CategoryID=800 
 

 .מפורט מאד ומתעדכן באופן שוטף'' צוות''סניף חולון באתר 
 .ויות עתידיותיש בו מידע רב על פעילויות בעבר ומידע על פעיל

 .מומלץ מאוד להכניסו למועדפים והיכנס אליו לעתים קרובות
 

 תזכורת על סגירת הסניף בחג הסוכות
 ,בחג הסוכות מפאת קיום פסטיבל צלילי ילדות בתיאטרון חולון

 .3182בספטמבר  33, ס"חוהמ' ג, הסניף יהיה סגור ביום ראשון
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 ,בברכת שנה טובה ומבורכת

 ,לום ושגשוגשנת ש

 .שנת אושר והעיקר בריאות
 
 
 

 
 
 
 

 ר סניף חולון"יו -שלמה קימל 
 .ההנהלהוחברי                                                           


