
 

 

 

 

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

 הבית של גמלאי צה"ל. -"צוות" 
 לעזרת צה"ל, לעזרת הנוער, לעזרת מערכי העורף.  התנדבו למשימות התנדבות!!!

 

 0101ינואר מרץ    - 010101מידעון 

   : 0101מרץ  –ינוארלהלן פעילות הסניף לחודשים 

 ד' בהם מתקיימת פעילות מחוץ לסניף )טיול 1 הרצאה(-בימים א' ו

 הסניף יהיה סגור

 מקום שעה פעילות תאריך וםי

 הסניף משרדי 17:00 תחילת הרשמה לטיול בדרום 00.00.0104 א'

הרצאה בנושא "ההשלכות הביטחוניות  5.0.0101 ה
והאסטרטגיות ביחסים בין ישראל והאיחוד 

ד"ר צילה הרשקו חוקרת  –האירופי". המרצה 
בכירה במרכז בגין סאדאת  למחקרים 

 אסטרטגיים.

 חולון קמפוס 05:11

הרצאה בנושא "צוללות בכלל והצוללת דקר  04.0.0101 ד'

 בפרט". המרצה אברהם בן זאב )זבו( קצין

 בצוללת דקר לפני טביעתה.

 חולון קמפוס 18:00

 משרדי הסניף 00:11 תחילת הרשמה לטיול לאזור רמת מנשה  05.0.0101 

פעם  -הרצאה בנושא "תקשורת משפחתית  05.0.0101 ד'

שים סוף לתקשורת משפחתית לאחת ולתמיד 

סופר  און המרצה שרון נריה בר. מקולקלת"

 .נומרולוגוטאר שדרן רדיו, 

 חולון קמפוס 18:00

 תיאטרוןהרחבת  10:11 טיול לדרום 00.0.0101 ד'

 קמפוס חולון 05:11 מפגש חברים לוחמי תש"ח 00.0.0101 ה'

הרצאה בנושא "פרשת השחיתות העלובה  4.0.0101 ד'

ביותר שהייתה במדינת ישראל" המרצה מר 

 טילמן חוקר תולדות מדינת ישראל. מנחם

 חולון קמפוס 18:00

 משרדי הסניף 00:11 תחילת הרשמה לטיול "חווית הכפר הכורדי" 5.0.0101 א'

מי באמת  –הרצאה בנושא "שליטה עצמית  00.0.0101 ד'

מקבל את ההחלטות שלך". המרצה איילת 

 גינצבורג מרצה, מנחת קבוצות ומאמנת אישית.

 חולון קמפוס 18:00

   במוסדות חינוך תרגיל פיקוד העורף 03.0.0101 ב'



 

 רחבת התיאטרון 10:11 טיול לאזור רמת מנשה והשרון הצפוני 05.0.0101 ד'

 0101 .4.6 ד'

 

                        פורים

  

 רחבת התיאטרון 10:11 טיול "חווית הכפר הכורדי" במושב ירדנה 10.3.2015 ג'

   )פרטים ימסרו בנפרד( מועדון אקטואליה  13.3.2015 ו'

מולדת  –הרצאה בנושא "ברזיל והקרנבל  05.6.0101 ד'
הסמבה והקרנבלים. המרצה דבורה רוטברט 

 חוקרת ומטיילת בעולם.

 חולון קמפוס 18:00

 חולון קמפוס 18:00 הרמת כוסית לפסח 03.6.0101 ה'

 

             00.0.0101 -' הדיתקיים ביום  דרוםטיול באזור ה

על"ה נגב נחלת -ביקור ב בוקר בקיבוץ עין צורים, , ארוחת10:11יאטרון בשעה יציאה מרחבת הת

כפר שיקומי לאוכלוסיית מבוגרים, ניפגש עם אלוף )מיל'( דורון אלמוג ממקימי הכפר, ביקור  ,ערן

נראה את הפסיפסים ששוקמו כמו כן נבקר במוזיאון שם מעון עתיק ליד חירבת בבית הכנסת ה

נסייר במושב  –ונסיים בביקור במושב נתיב העשרה בקיבוץ אור הנר בקיבוץ נירים. ארוחת צהריים 

המנהרות איום עם ליאת סער, נקיים שיחה על מבצע "צוק איתן"  והתמודדות תושבי המקום עם 

. התשלום תשר למשתתף ₪ 1+  ₪ 011 –, עלות לאורח ₪ 001עלות לחבר   והפצמ"רים.

 .04.0000. -תחילת הרשמה בסניף החל מיום א' ה זיו תיירות בהמחאה לפקודת

   00.0.0101 -מפגש חברים לוחמי תש"ח יתקיים ביום ה' ה

 לוחמי תש"ח ובני משפחותיהם. -המיועד למוזמנים בלבד  סגורהמפגש הינו מפגש 

 "מלחמת הקוממיות"השתתפות בהקת סיכה ותעודה לציון הענהמפגש יכלול כיבוד קל, טקס 

 ."צאותוכוחות ות ,מלחמת הקוממיות מהלכים עיקריים" בנושא והרצאה

 0.0.0101 -ביום א' ה "הפושעים החדשים"הסעה להצגה 

http://aleh.org.il/index.php
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%90%D7%95%D7%AA_%D7%9E%D7%9C%D7%97%D7%9E%D7%AA_%D7%94%D7%A7%D7%95%D7%9E%D7%9E%D7%99%D7%95%D7%AA


 

   

   03.0.0101 -ביום ב' ה תרגיל פיקוד העורף במוסדות חינוך

חברי הסניף שהתנדבו לשמש כבקרים בתרגילי הביטחון המתקיימים בשילוב עם מחלקת הביטחון 

של התרגיל. חברים נוספים של עיריית חולון יוצבו במוסדות החינוך בעיר ויסייעו למהלכו התקין 

ות זוגם( המבקשים להצטרף למעגל המתנדבים מוזמנים לפנות לחבר הסניף בני אשרי  )ובני1

בטל' או  (בימי הקבלה בסניף) 1100401-16המרכז את תחום ההתנדבות בסניף בטלפונים 

050795095. 

 05.0.0101 -ד' הביום  תקייםי  מנשה  והשרון הצפוניאזור בטיול 

קציר, משם נמשיך  ישובב)כשרה( ארוחת בוקר מרחבת התיאטרון. נפתח ב 10:11בשעה   יציאה

בחממה ולביקור   )קקטוסים( במושב תלמי אליעזר צמחים סוקולנטייםלתיירותית הביקור בחממה ל

" בעין שמר. את ארוחת הצהריים חושבים טיפה בונים עתיד ירוק"אקולוגית לגידול אצות ים, 

 יבוץ מגל. בק)כשרה( נאכל 

 

תאריך למשתתף, בהמחאה ל ₪ 1+ תשר  ₪ 061ש"ח, העלות לאורח  011 עלות הטיול לחבר

 . 05.0.0101 -תחילת ההרשמה בסניף ביום א' ה "צוות" סניף חולון פקודתל 05.0.01

10.3.2015-טיול "חווית הכפר הכורדי" במושב ירדנה יתקיים ביום ג' ה

  

 ובמרכז נבקר במושבה מנחמיה

אחרי ארוחת הצהריים נמשיך לכפר אום אל קוטוף בו נבקר  

בכפר   שהפלחית במוזיאון למורשת התרבות הפלחית, בחצר 

  -בעבר מקור המים נלמד על נכיר סגנונות בניה מהעבר, 

  ,המדאפה- בור מי הגשם, נתארח בחדר האירוח של פעם

צמחים  נתכבד בתה , נשמע על מנהגי העבר וסיפורי המקום

                                                           ונטעם פיתה חמה מהטבון עם שמן זית וזעתר.

קיום הסעה להצגה מותנה ברישום מוקדם בסניף ובמספר  

  00:11בשעה שתצא מרחבת  תיאטרון חולון הסעה הנרשמים ל

שרכשו כרטיסים להצגה   חברי הסניף  לחבר. ₪ 01בעלות של 

   .ולהירשם להגיע לסניףמוזמנים 

מרחבת התיאטרון, ארוחת בוקר   10:11יציאה בשעה 

תצפית כוכב הירדן על מרחבי  , נבקר בבקיבוץ דליה)כשרה( 

בהגעה לכפר   למושב ירדנה. בדרכנוהעמק, הגלעד והגולן, 

  םניפגש עסיור מודרך בגבול הירדן, בחממות הכפר, ונסייר ב

נשתתף  ,  "חווית הכפר"תכנס במתחם נסיום למגדלים, ה

ת  שמורהבחדר  נבקר סדנת אפיית לחמים מסורתיים,ב

אחד   פגש עםניוכורדית )כשרה(  צהריים תארוחנאכל  ישוב,ב

 בביגוד מסורתי. הישוב ממקימי



 

 + ₪ 041לאורח  , העלות ₪ 031לחבר  הטיולעלות . המבקרים שבמטע התמרים במושבה כנרת

 פקודת קשרי תעופה. תחילת הרשמה ל 01.6.01תאריך ל ההמחא, בלמשתתף ₪ 1תשר 

 .5.0.01 -ב

 01016.30.ביום ה'  קייםהרמת כוסית לפסח תת

   אמנותיתהתכנית בברכות, כיבוד וויכלול  05:11החל מהשעה יתקיים בקמפוס חנקין אירוע ה

 .שטרייפלר  שחקן ומספר סיפוריםיופיע יניב 

 לאירוע. בורקסופשטידות  ,שהתנדבו עוגות חברות הסניףהכינו בשנים האחרונות 

 .להתנדב ולהכין מטעמים החברים מחברות הסניף ונשות גם הפעם אנו מבקשים 

 .114-1030003נייד או ב 16-1110654 ' טלבניתן לפנות לעדנה צמח 

   ההתנדבות כארגוןארגון "צוות" 

סניף חולון לא נותר מאחור ומעודד התנדבות ארגון "צוות" חרט את נושא ההתנדבות על דגלו ו

  .ועוד סיוע בשעת חרוםתחומי חינוך, קליטת עליה חבריו בארגונים השונים ב

וטרם חברים המתנדבים כיום בארגוני המתנדבים השונים בעיר       עדכון פרטי התנדבות

 בטלפון1פקס holon-snif@tzevet.org.il 1בדוא"ל לעשות זאת מתבקשים עדכנו את הסניף 

                                                                                                                                                        כדי לוודא שהם רשומים ומבוטחים כמתנדבים לבני אשרי  1795095-050או   1100401-16 

  : )פרטים נוספים ניתן לקבל בסניף(  הלן תחומי ההתנדבות המוצעים לחברי הסניףל

                 התנדבות בנושא בטיחות בדרכים

 מתנדבים לפרויקטים בנושא בטיחות בדרכים בשת"פ עם עיריית חולון.דרושים 

 .ליווי תלמידים בימים הראשונים ללימודים והעברתם במעברי חציה  

 .הרצאות בנושא בטיחות בדרכים  במוסדות החינוך 

 .התנדבות לפעולות הסברה בשיתוף מחלקת החינוך של עיריית חולון 

  המוכנים להתנדב למשימות אלה מתבקשים להודיע על כך דב בארי המרכז את הנושא חברים

  .berrydov@bezeqint.netאו בדוא"ל  0310001-110בסניף בטלפון 

mailto:berrydov@bezeqint.net


 

      חירום של משרד הבריאותהמחסני שעת חרום בהתנדבות ב

במחסני החירום של משרד הבריאות. המתנדבים יעברו הכשרה מתאימה, ם לסיוע דרושים מתנדבי
יקראו מספר פעמים בשנה לריענון והדרכה. בשעת חירום יגויסו לריתוק המשקי בנוהל מילואים 

ויעסקו באספקת ציוד רפואי אסטרטגי לבתי חולים ולקהילה. המחסנים נמצאים בת"א ברחוב יגאל 
ידע בהפעלת מחשב, יכולת  –. נדרש למילוי התפקיד 06-01מית , ביפו ברחוב יהודה הי000אלון 

להודיע על כך  מתבקשים החברים המוכנים להתנדב לעבודת משרד קלה, רצוי ידע בניהול לוגיסטי.
 .snif@tzevet.org.il-holon  או בדוא"ל 4400001-511בסניף בטלפון  לחנה הראל

   על מקלטיםבשעת חירום אחראים 

 

               תנדבות לסיוע בטיפול במשפחות שכולותה

באמצעות ביקורי  לצד נציג משרד הביטחון ם לסיוע בטיפול במשפחות שכולותדרושים מתנדבי
על המתנדב להיות בעל  בית, ובאמצעות קשר קבוע ומתמשך עם המשפחה או עם פרט מתוכה.

כמו כן עליו לקבל על עצמו  רצון טוב, בעל נכונות לסייע ויכולת ליצירת קשר אנושי חם ופתוח.
בשבוע מחויבות להשתייך למערך המתנדבים המחוזי, שמשמעותו, בין היתר, פעילות של כשעתיים 

בקשר עם המשפחות, במקביל להשתתפותו בקבוצת הדרכה למתנדבים. לעיתים יתבקש המתנדב 
למוסדות בקהילה, ביקור תנחומים,  גם למלא משימה מוגדרת ולסייע למשפחה באמצעות תיווך

מתנדבי אגף משפחות והנצחה שותפים עם עובדי  ביקור במהלך אשפוז, הקראה לעיוור ועוד.
חד שנתיים במטרה לשמור על קשר קרוב ולהיענות לצורכי המשפחות. המתנדב  המשרד בביקורים

מוכנים להתנדב למשימות אלה החברים חודשים לפחות.  00של  התנדבותמחויב לתקופת 
 .4400001-115או בטלפון  lsnif@tzevet.org.i-holon בדוא"ל  מתבקשים לפנות לחנה הראל

 ברכות לחברים החדשים שהצטרפו לסניף בשלושת החדשים האחרונים

 קלנטרוב בוריס   דבורה   קנדלי     גיבלי מאיר     בכר   אהוד    

 רולניצקי אהרון  גורן יוסף               משה כהן 

  

דרושים מתנדבים נוספים לתפקיד אחראים על כשירות מקלטים.  
בעת קבלת הודעה מאגף הביטחון בעירייה תפקידו של המתנדב  

להגיע למקלט שנקבע לו )קרוב לביתו( ולבדוק שהמקלט אכן  
נפתח, שהמזגנים פועלים, שהמקלט נקי ותקין ומוכן לקליטת  

המעוניינים להתנדב מתבקשים לפנות לחבר  התושבים. חברים 

 .050-7950950בטל'  בני אשרי הסניף 

mailto:holon-snif@tzevet.org.il
mailto:holon-snif@tzevet.org.i
mailto:holon-snif@tzevet.org.i
http://www.kr8.co.il/BRPortal/br/P103.jsp?cat=247506
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A7%D7%95%D7%91%D7%A5:AirRaidShelterHolon02.JPG
http://bat-ami.org.il/Batami/News/Details/1045


 

 

 כללי  

. חניה ברחובות הסמוכים 66קומה ג' חדר  010רח' חנקין  – ההרצאות מתקיימות בקמפוס חנקין

   נא להימנע מהכנסת מזון ושתיה לאולם.וכן בחניון פתוח ליד קניון חולון. 

בד.  לכולל חברי "צוות" מסניפים אחרים על בסיס מקום פנוי בלטיולים ונופשונים  הזמנת אורחים

אחרת.                                                                       התשלום  לכל האירועים בהמחאות בלבד, אלא אם נאמר

מהרחבה שלפני תיאטרון חולון, אלא אם נאמר אחרת. יו"ר  10:11בשעה  היציאה לכל הטיולים

הסניף או האחראי לטיול מטעמו יכולים לבצע בתאום עם המדריך שינויים במסלול הטיול  עקב 

                ו לוח זמנים צפוף.                                                                                                            אילוצי מזג אויר א

כתובות דוא"ל )אינם מקבלים עדכונים בדוא"ל( או שינו חברים שטרם מסרו  -  עדכון כתובות דוא"ל

   .holon-snif@tzevet.org.ilלסניף  מתבקשים להעביר עדכון כתובת 

חברים ששינו מספרי טלפון )קווי או סלולרי(, כתובת, העלאה בדרגה  – עדכון פרטים אישיים

במסגרת שירות מילואים, שינוי מצב משפחתי מתבקשים להודיע על כך לסניף.                                                         

מתעדכן באופן מהווה חלק מאתר "צוות" תחת מחוז דן האתר  – סניף חולוןאתר האינטרנט של 

                                                                                                            שוטף וניתן לראות בו את פעילויות הסניף.     

"י הנוהג זכאי חבר "צוות"  ההולך לעולמו עפ אחרון לחברי הסניף ההולכים לעולמםכבוד 

להשתתפות חזן צבאי , נציג צה"ל ונציג הסניף במהלך הלוויה. כמו כן נציג הסניף מלווה את 

משפחת החבר במהלך השבעה. יש להודיע קרוב ככל שניתן למועד הפטירה למנהל מחוז דן אלי 

       או לרפי ביגון 111-1001400או ליו"ר סניף חולון  שלמה קימל  16-3046011ינאי בטלפון 

110-1005130. 

    בברכת

 

                                                                                                                                       מה קימל, יו"ר הסניףשל

 וחברי ההנהלה         
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