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

 .ןולוחף ינס - ''תווצ''ר תאלל ילמסבר ושי קשי

 !!!התנדבו למשימות התנדבות

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

 
 .2011 באוקטובר 2,                               ב''תשע'בתשרי ה' ד ,יום ראשון

 

 4/2011מידעון 
 :2011דצמבר - חודשים אוקטובר ל, ברבעון הרביעילהלן פעילות והודעות הסניף 

 

נושא הפעילות שעה תאריך יום בשבוע 

. ''בעקבות הקיסרות הגרמנית בירושלים''טיול  07:00 24.10.2011שני 

. ניתוח אירועים מדיניים אקטואליים'': הרצאה 18:00 31.10.2011שני 

. תרגיל ביטחון בעיר חולוןצ ''לפה 3.11.2011חמישי 

. ''...רשמי טיול בבורמה ובלאוס'': הרצאה 18:00 8.11.2011שלישי 

. ''אל בקעת הירדן''טיול יומי  07:00 16.11.2011רביעי 

  ...''משוררות כותבות במכחול'' :הרצאה 18:00 21.11.2011שני 

. ''... ותפקידיה-מערכת הלימפה'': הרצאה 18:00 6.12.2011שלישי 

 . ימים במלון לוט בים המלח5נופשון בן  07:00 11-15.12.2011חמישי -ראשון

. מסיבת חנוכה משותפת עם סניף בת ים 18:30 27.12.2011שלישי 
 

 2011דצמבר - בחודשים אוקטובר , רבעון הרביעיההרשמה לכל האירועים ב
 .בדיוק 17:00 בשעה 2011 באוקטובר 2, תיערך החל מיום ראשון

 

, 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 טיול יומי
 .לכל המאוחר עשרה ימים לפני היציאה לנופשון, ניתן לבטל את הנופשון

 

 בדיוק 18:00בשעה  תערכנה 2011דצמבר - חודשים אוקטובר כל ההרצאות ב
 .חולון, (הכניסה דרך השביל) 54ההסתדרות ' רח, במועצת פועלי חולון
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'' 19- בעקבות הקיסרות הגרמנית בירושלים במאה ה''טיול יומי 
 יערך  2011 באוקטובר 24, ביום שני

''. 19- בעקבות הקיסרות הגרמנית בירושלים במאה ה''טיול יומי 
. תיאטרון חולון-  מבית יד לבנים בדיוק 07:00היציאה לטיול בשעה 
. ארוחת צהריים במסעדה קרדו כיד המלך.          ארוחת בוקר בבית אנה טיכו

, כנסיית הגואל, שמידט' קולג, אוגוסטה ויקטוריה: להלן מקומות הביקור
.  ושער יפוההוספיס האוסטרי, כנסיית דורמיציון, בית כנסת תפארת ישראל

. ח למשתתף'' ש150'' צוות''עלות הטיול לחברי 
. ח למשתתף'' ש210עלות הטיול לאורחים 

. 2011 באוקטובר 23סניף חולון לתאריך - '' צוות'': ההמחאה לפקודת

 .ח למשתתף ייגבה בזמן ההרשמה'' ש5תשר של 
 

הרצאה 
:  תיערך הרצאה בנושא18:00 בשעה 2011 באוקטובר 31, ביום שני

 .''פלסטין, טורקיה- ניתוח אירועים מדיניים אקטואליים ''
 .היסטוריון - אייל שמואלהרצאתו של מר 

 

 תרגיל חומרי לחימה כימיים ופריסת מרכז בדיקה וטיפול בעיר חולון
 יערך תרגיל חומרי לחימה 08:00-13:00:  בין השעות2011 בנובמבר 3, ביום חמישי

. (ליד משרד הרישוי)כימיים ופריסת מרכז בדיקה וטיפול בקנטרי קלאב בחולון 
.       ניתן לקבל פרטים נוספים.  התרגיל בשילוב בין משרד הבריאות ופיקוד העורף

: החברים מתבקשים להירשם להתנדבות אצל.  לתרגיל דרושים מתנדבים
. 03-5504939, 050-4314440: בטלפונים, מטפל בנושא ההתנדבות בסניף-אלי מוריס

 
 

 

הרצאה 
:  תיערך הרצאה בנושא18:00 בשעה 2011 בנובמבר 8, ביום שלישי

 .''ילה'ארגנטינה וצ, ברזיל :רשמי טיול בבורמה ובלאוס וטעימות מדרום אמריקה''
 .בוגר קורסים וסדנאות במסע אחר, צלם חובב - רפי פיליפסוןהרצאתו של מר 

 

 ''אל בקעת הירדן''טיול יומי 
 .''אל בקעת הירדן''טיול יומי  יערך 2011 בנובמבר 16, ביום רביעי

. תיאטרון חולון-  מבית יד לבנים בדיוק 07:00היציאה לטיול בשעה 
.  ארוחת צהריים בשרית בקיבוץ גלגל.                  ארוחת בוקר במצפה יריחו

: להלן מקומות הביקור
. מאגר תרצה והיישוב האקולוגי רותם, אנדרטת הבקעה, דגם הבקעה

. ח למשתתף'' ש145'' צוות''עלות הטיול לחברי 
. ח למשתתף'' ש205עלות הטיול לאורחים 

. 2011 בנובמבר 15שרותי תיירות לתאריך - כנפי משק : ההמחאה לפקודת
 .ח למשתתף ייגבה בזמן ההרשמה'' ש5תשר של 
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 .(אלא אם נאמר אחרת), התשלום לכל האירועים בהמחאות בלבד
 

הרצאה 
:  תיערך הרצאה בנושא18:00 בשעה 2011 בנובמבר 21, ביום שני

. מהיוצרות הגדולות בשירה נפגשות בירושלים שלוש- ''משוררות כותבות במכחול''
 .ספורים מספרת - גרשלר אביבה' הרצאתה של גב

 

הרצאה 
:  תיערך הרצאה בנושא18:00 בשעה 2011 בדצמבר 6, ביום שלישי

 .(הרצאת המשך) ''תפקידיה וחיוניותה- מערכת הלימפה ''
 .מומחה לרפואהגלר -אוריון גלין' הרצאתו של פרופ

 

. ( לילות4-  ימים 5    )נופשון במלון לוט בים המלח                   
.  נופשון במלון לוט בים המלחיערך 2011 בדצמבר 11-15, חמישי-בימים ראשון

. תיאטרון חולון-  מבית יד לבנים בדיוק 07:00היציאה לנופשון בשעה 
. ''השומרוני הטוב''טיול מודרך באתר , ביום הראשון בדרך למלון

.  עין צוקים- טיול מודרך בשמורת עין פשחה , ביום האחרון בחזרה לחולון
. ביום הראשון ארוחת בוקר עצמית וארוחת צהריים במלון לוט

. הנופשון על בסיס חצי פנסיון
. ח למשתתף'' ש1450בחדר זוגי '' צוות''עלות הנופשון לחברי 
. ח למשתתף'' ש2340בחדר בודד '' צוות'עלות הנופשון לחברי 

. ח למשתתף'' ש1550עלות הנופשון לאורחים בחדר זוגי 
. ח למשתתף'' ש2440עלות הנופשון לאורחים בחדר בודד 

מ ''זיו תיירות ונופש בע: ארבע המחאות לפקודת
. 10.3.2012, 10.2.2012, 10.1.2012, 10.12.2011לתאריכים 
 .ח למשתתף ייגבה בזמן ההרשמה'' ש10תשר של 

 

 מסיבת חנוכה משותפת עם סניף בת ים

 תיערך 18:30בשעה  (נר שמיני של חנוכה) 2011 בדצמבר 27, ביום שלישי

.  מסיבת חנוכה משותפת עם סניף בת ים
. אזור תעשייה חולון, 19הסתת  'רח'', התחלות''המסיבה תיערך באולם 

. י מלצרים וכשרה למהדרין''בהגשה ע, ארוחת ערב בישיבה מסביב לשולחנות
 . תכנית אמנותית

. ח למשתתף'' ש80'' צוות''עלות המסיבה לחברי 
. ח למשתתף'' ש150עלות המסיבה לאורחים 

. 2011 בדצמבר 25סניף חולון לתאריך - '' צוות'': ההמחאה לפקודת
 .רצוי ומומלץ להזמין אורחים, מותר

 

  .על בסיס מקום פנוי בלבד, (פרט למסיבה)הרשמת אורחים לכל האירועים 
 

 .נא השתתפותכם הפעילה בכל ההרצאות ובכל הפעילויות



4 
 

   ח או זקוקים לעזרה כל שהיא''הודעה על חברים המאושפזים בבי

  בהקדם האפשרילהודיע , או בני משפחותיהם מתבקשים/ו'' צוות''חברי 
,  המאושפז בבית חולים או בביתו, על כל מקרה של חבר חולה

 .'משפטית וכו, רפואית, חומרית: סיוע כל שהם/או זקוק לעזרה

 

 דיווח על שינויים בפרטים אישיים 

 (E-mail, ל''דוא) או דיווח על כתובת הדואר האלקטרוני/ו
שינוי במספר טלפון , החלפת כתובת: ניתן לדווח על שינויים בפרטים אישיים כגון

' שינוי מצב משפחתי וכו, שינוי במספר טלפון סלולרי, בבית
 ,(סניף חולון ומתנדבת פעילה בנושא המחשוב- '' צוות''חברת ) חנה הראל' לגב

 misdar@bezeqint.net:       האלקטרונית 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 בנוסף את הפרטים הבאים

 

קופות גמל 
 קובע 2010- א "תשע'ה,  והוראת שעה5' תיקון מס - (קופות גמל)חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים 

 .31.12.2011שהמועד האחרון בו ניתן למשוך כספי קופות גמל לפני שיהפכו אוטומטית לקצבה הוא 
. יהפכו לקצבה (+60לאנשים בגיל )מתאריך זה ואילך כספים שמפוקדים בקופות גמל מסוימות 

 לא ניתן יהיה למשוך את הכסף לאחר התאריך הקובע, זאת אומרת אם יש סכום כסף בקופת גמל
  ...היות והוא יהפוך לקצבה חודשית כמו קצבת ביטוח לאומי וכדומה

. יכםשמקובל על, עם יועץ פיננסי מקצועיבהקדם האפשרי רצוי מאוד להתייעץ 

 

ר סניף חולון וחברי ההנהלה מברכים את ''יו
חנה הראל עם קבלת תעודת הוקרה על פעילות התנדבותית  

. (מ''מל)ברוכת עשייה במסגרת מרכז למורשת מודיעין 
 

 את מברכים ר סניף חולון וחברי ההנהלה''יו
 בהערכה תעודת הוקרה עם קבלת מוריס אלי

 . התנדבותו רבת השנים בסניף חולון וכמוכן בקהילהלע
 

 ,החברים התנדבו באגף הרווחה של עיריית חולון, לקראת ראש השנה
 סיוע באריזת מאות מנות שי- '' פרח ואיגרת לקשיש''במבצע 

 .בודדים והעריריים בעיר חולון לקשישים שחולקו

 .החברים התנדבות את ומוקירה מודה הסניף הנהלת
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מברכים את  ר סניף חולון וחברי ההנהלה''יו
 חברי סניף חולון ואת כל בית ישראל

. שנת אושר והעיקר בריאות, שנת שלום ושגשוג, בשנה טובה ומבורכת
 

 

 
 

 .אביב-בשער הקריה בתל'' צוות''חברי סניף חולון בביקור באוהל מחאה של 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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


