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 .4112בינואר  1     ,                         ד"תשע'ט בטבת ה"כ, יום רביעי
 

 3411סיכום מתומצת של פעילות סניף חולון בשנת 
 

 :בתחומים הבאים 4113להלן סיכום מתומצת של פעילות סניף חולון בשנת 
 

 .פעילות התנדבותית .1

 .מבצעי התנדבות מיוחדים .4

 .טיפול בפרט ורווחה .3
 .4113אירועים בשנת הפרוט  .2

 

 פעילות התנדבותית

 ".שנת ההתנדבות"כעל  4102יכריז על שנת " צוות"ארגון 
 

 בות חשיבות גדולההנהלת סניף חולון רואה בנושא ההתנד
 חרתה על דגלה את נושא ההתנדבות, וערך עליון

 ,וממליצה בחום רב להתנדב בכל מסגרת אפשרית
 .בהתאם לכישורים והיכולות של המתנדב

, רבים מחברי סניף חולון מתנדבים בקביעות בעשרות ארגונים
, "יד שרה": עמותות בחולון ומחוצה לה ביניהםו אגודות, מוסדות

, המועצה לישראל יפה, "וולפסון"ח "ביה ,"ר מציוןעז", א"מד
  אגף התנועה - ישראל משטרת ,סים של רשת קהילה ופנאי"מתנ

 ,הרווחהאגפי הביטחון ו -עיריית חולון , יומשמר אזרח
 ,ביטוח לאומי, ידיד לחינוך, "זהב בגן" ,החינוךמנהל 

 ....והרשימה עוד ארוכהויצו  ,נוער בסיכון

 הודות להחדרת תודעת ההתנדבות, הענות גדולה זו
 .בכלל וסניף חולון בפרט" צוות"י ארגון "בקרב החברים ע

 

 

 התנדבות מיוחדים מבצעי

 

 השתתפות חברי הסניף כבקרים בתרגיל מוסדות חינוך בעיר חולון .1

 .4113בפברואר  12 -שהתקיים ב
 .ח"התנדבות חברי הסניף כבקרים למקלטים ציבוריים בשע .4

 סניף בטקס העירוני לזכר נפגעי פעולות איבההשתתפות נציגי ה .3

 .שנערכו בעיר חולון ובטקס יום הזיכרון לחללי מערכות ישראל



 בתרגיל חברי הסניף השתתפו 4113במסגרת שבוע חירום לאומי  .2

 מלחמה כוללת לרבות היבטים תרחיש התרגיל - "1עורף איתן "
 .וטילים בעלי ראש כימי( ק"נב)של נשק בלתי קונבנציונלי 

שאורגן  4113בדרכים הלאומי השתתפות חברי הסניף ביום הבטיחות  .5
 פורום עמותות וארגונים)ה .ל.ו.ע.עם פורום פ בשיתוף" צוות"בארגון 

                        (.דרכים  למניעת תאונות

שחולקו במהלך חבילות שי השתתפות חברי סניף חולון באריזת מאות  .6
חג האורים לקשישים הבודדים והעריריים בעיר חולון  -חג החנוכה 

 ד שנערך באחריות"תשע'לשנת ה" דוראור מדור ל" במסגרת מבצע

 .אגף הרווחה של עיריית חולון
ח לתושבי העיר "השתתפות חברי סניף חולון בתרגיל חלוקת מים בשע .7

 .יטחון של עיריית חולוןחולון שנערך באחריות אגף חירום וב
 

 ורווחה טיפול בפרט
 

 הסניףהנהלת חברי י "להלן נושאי פרט ורווחה בהם טופלו ע
 (:כולל המתנדבים הפעילים)
 

 .לחברים נזקקיםהענקת מענקי חג בראש השנה ובפסח  .1
 .ביקור חברים חולים בבתי חולים ובביתם .4
 .החבריםומעקב של חברים עריריים ואלמנות  יצירת קשר .3
 .לוח ברכות לימי הולדת לחברים ולאלמנות החבריםמש .2

 .עריכת טקס והענקת תעודות ושי לחברים שהגיעו לגבורה .5
 השתתפות בדרכם האחרונה של חברים שהלכו לעולמם .6

 .ולווי המשפחות האבלות בצערן והדרכתן לקבלת זכויותיהן
 (.ש"לשעבר מת)ת "יצירת קשר בין החברים ובין מופ .7

 הכשרה מקצועית, בהשתתפות בקורסיםטיפול והדרכת חברים  .8
 .והכוונת חברים למקומות עבודה

 

   3411אירועים בשנת הפרוט 
 

 כמות האירוע

 18 בנושאים רבים ומגווניםהרצאות 

 7 טיולים וסיורים יומיים

 4 נופשונים

 4 מפגשי חברים לקראת החגים

 4 (ש"מת)ת "עם נציגי מופ יםמפגש

 4 מסיבות

 8 יוחדיםמבצעי התנדבות מ

 21 כ אירועים"סה
 

 .4113חברים השתתפו באירועים השונים בשנת  4153


