
 

  

 
 .10:00-12:00ובימי שני בין השעות  17:00-19:00ון ורביעי בין השעות בימי ראש 36הסניף פתוח בחדר 

 .ןולוחף ינס "תווצ"ר תאלל ילמסבר ושיק שי

 הבית של גמלאי צה"ל. -צוות 
  התנדבו למשימות התנדבות!!!

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

 .2015י ונבי 18                                                                              בתמוז ה'תשע"ה,' א, יחמישיום 

 2015/3מידעון 
 

 :2015והצגה בחודש אוקטובר  2015ר ספטמב –הסניף לחודשים יולי ופעילות הודעות להלן 
 

 השתתפות בתרגילי ביטחון
 התקייםת מרכז בדיקה וטיפול )מב"ט( שופריס )תרגיל חומרי לחימה כימיים )חל"כב

 בעיר חולון 2015במארס  26 -ע"י פיקוד העורף ובאחריות אגף חירום וביטחון ב
 חברים. 20השתתפו 

 בעיר חולון 2015ביוני  3 -ב " שהתקיים15רגיל פקע"ר "נקודת מפנה בת
 חברים. 18השתתפו 

 .יםתרגילשני השהשתתפו ב חולון מודה לחבריםהנהלת סניף 
 

 למרדכי )מוטי( קיאני ברכות
 .פרס המחנך הנבחר קבלתמרדכי )מוטי( קיאני ל חבר הסניף מברכת אתסניף חולון הנהלת 

ר ּכֹוחַׁ   .יִישַׁ

 
 

יום 
 בשבוע

 מיקום נושא הפעילות שעה תאריך

 קמפוס חנקין במלחמת העולם השנייה".הרצאה: "הבריגדה היהודית  19:00 1.7.2015 רביעי

 בית צבי הצגה: "שרים סינטרה" בבית צבי ברמת גן.  19:00 14.7.2015 שלישי

 קמפוס חנקין ".80-וה 50-מדינת ישראל בשנות ה "חפרפרות נגד הרצאה: 19:00 23.7.2015 חמישי

 קמפוס חנקין ".עבריין או קורבן ? –נחום מנבר "הרצאה:  19:00 12.8.2015 רביעי

 קמפוס חנקין איך מתמודדים עם מציאות בלתי רצויה." הרצאה: 19:00 19.8.2015 רביעי

 יפו-תל אביב יפו: "שוטרים וגנבים".-ערב בתל אביבסיור  17:00 3.9.2015 חמישי

 קמפוס חנקין הבעל"ט.החדשה  השנהמפגש חברים והרמת כוסית לכבוד  18:30 10.9.2015 חמישי

 קמפוס חנקין ..שירותים החשאים בישראל מהש"י...הרצאה: "התפתחות ה 19:00 17.9.2015 חמישי

 בית צבי הצגה: "בין יפו לפיראוס" בבית צבי ברמת גן. 19:00 21.10.2015 רביעי

 

 .33, חולון בקומה ג' בחדר 109כל ההרצאות מתקיימות בקמפוס חנקין רח' חנקין 
 פתוח ליד קניון חולון.הוכן בחניון חנקין לקמפוס  החניה ברחובות הסמוכים

 חל איסור מוחלט על הכנסת מזון ו/או שתייה לאולם ההרצאות.

 

 ליד קניון חולון.שפתוח ה כל ההסעות ייצאו ממגרש החניה

http://www.tzevet.co.il/?CategoryID=800
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 ההרצא
 היסטוריון ומדריך טיולים בנושא: –הרצאתו של אלון קליבנוב 

 .""הבריגדה היהודית במלחמת העולם השנייה
מלחמת העולם השנייה צרובה בזיכרונו של העם היהודי בגלל שואת יהודי אירופה, הטרגדיה הנוראה 

 ביותר בתולדותינו.
 עם זאת, המלחמה מתאפיינת גם בגבורה יהודית רבת פנים וגוונים.

 מאות אלפי חיילים יהודים לחמו במלחמה זו, כשהם משרתים כמעט בכל צבאות בעלות הברית.
, 1944הבריגדה היהודית אשר הוקמה בשנת  –מסגרת רשמית אחת לחמה כיחידה יהודית עם זאת, רק 

 שנה. 2000הייתה הכוח היהודי הלוחם המאורגן הרשמי הראשון מזה 
סיפורה של הבריגדה כמעט ונשכח. ההרצאה תעסוק בסיפורה המופלא, במורשתה ותהווה תיקון מסוים 

 זו.של עוול היסטורי שנגרם לגיבורי יחידה 
 .בדיוק 19:00בשעה  2015ביולי  1ביום רביעי, בקמפוס חנקין ההרצאה תיערך 

 

 משותפת של סניף חולון וסניף בת ים הצגה
 .2015ביולי  14שלישי,  ביום "שרים סינטרה" בבית צבי ברמת גןהצגה: 

 .בדיוק 19:00בשעה  ליד קניון חולוןשפתוח ה ייצא ממגרש החניהגה: האוטובוס הסעה להצ
 ברכות ותחילת הצגה. 20:30תחילת ההתכנסות בבית צבי ברמת גן.            כיבוד עשיר.            19:45  

 

 הרצאה
 בנושא:מרצה בתחומי מודיעין וריגול, ב"א בלימודי א"י  –הרצאתו של משה כץ 

 ".80 -וה 50 -"חפרפרות נגד מדינת ישראל בשנות ה
 .בדיוק 19:00בשעה  2015ביולי  23ביום חמישי, בקמפוס חנקין ההרצאה תיערך 

 

 הרצאה
 בנושא:חוקר תולדות מדינת ישראל בעת החדשה  – מנחם טילמןהרצאתו של 

 ".עבריין או קורבן ? –נחום מנבר "
 .בדיוק 19:00בשעה  2015 אוגוסטב 12י, רביעביום בקמפוס חנקין ההרצאה תיערך 

 

 הרצאה
 במדעי החיים, מנחת קבוצות ומאמנת אישית ועסקית בנושא:מ.א  –הרצאתה של ציפי גלזר 

 האם באמת אנו בוחרים בדרך הטובה ביותר להתמודד". –"איך מתמודדים עם מציאות בלתי רצויה 
 .בדיוק 19:00בשעה  2015באוגוסט  19ביום רביעי, בקמפוס חנקין ההרצאה תיערך 

 

 יפו-סיור ערב בתל אביב
 "שוטרים וגנבים". יערך סיור ערב 2015בספטמבר  3חמישי, ביום 

 יפו מתקופת הקמת המדינה ועד ימינו.-אביבשל תל  מוביל את המטיילים לאורך אתרי הפשעסיור ה
 הסיור עובר באתרים ובמקומות שבהם אירעו מעשה פשע.

 גדול, ממשיך בדרום תל אביב ומסתיים במרכז העיר סמוך לחוף הים.מתחיל ביפו, עובר דרך השטח ה

  ליד קניון חולון.שפתוח ה ממגרש החניה בדיוק 17:00בשעה היציאה לסיור 
 .24:00בשעה סיום משוער 

 ארוחת ערב בשרית כשרה במסעדת גואטה.
 ש"ח. 166ש"ח.               עלות לאורח  5ש"ח.               תשר  86עלות לחבר 

 .2015בספטמבר  3אשת טורס לתאריך ההמחאה לפקודת 

 . בדיוק 17:00בשעה  2015ביולי  29רביעי,  ביום ההרשמה לסיורתחילת 
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 מפגש חברים והרמת כוסית לכבוד השנה החדשה הבעל"ט
 קמפוס חנקיןלובי של יערך ב 18:30בשעה  2015בספטמבר  10ביום חמישי, 

 לכבוד השנה החדשה הבעל"ט. מפגש חברים והרמת כוסית
 כוסית וכיבוד.מפגש חברים, ברכות, הרמת : בתכנית

 ."הכינור שלי" עם חגי ישראל: הכנרית גב' חיה לבני בהרצאתה המשולבת בנגינה בתכנית האמנותית

 

 הרצאה
 בנושא:היסטוריון, סופר, עיתונאי ואיש רדיו  –ד"ר יצחק נוי הרצאתו של 

 ".התפתחות השירותים החשאים בישראל מהש"י ועד למוסד"
 .בדיוק 19:00בשעה  2015 ספטמברב 17י, חמישביום בקמפוס חנקין ההרצאה תיערך 

 

 ורמת גןחולון, פתח תקוה משותפת של סניפי  הצגה
 .2015באוקטובר  21רביעי,  ביום בבית צבי ברמת גןלהזמינכם להצגה  הסניף חולון שמחהנהלת 

 ריקודים ושירים:ב משתתפים המשלב מסע מוזיקלי ר

 ."בין יפו לפיראוס"
 .מצורף בנפרד ומפורטים פרטים מלאיםובו ההצגה על עלון 

 

 ארגון "צוות" כארגון התנדבות
 

 והאדם. החברה ,למען המדינה ,העם למען אחת המטרות החשובות בארגון "צוות" היא להתנדב
 ההתנדבות למען המדינה והקהילה הינה אחד הערכים החשובים של "צוות".

על דגלה את נושא  חרתה וערך עליון, גדולה הנהלת סניף חולון רואה בנושא ההתנדבות חשיבות
 בהתאם לכישורים והיכולות של המתנדב. בכל מסגרת אפשרית, ההתנדבות וממליצה בחום רב להתנדב

 

 רח"ל() בשע"חבאגף חירום וביטחון של עיריית חולון לשיבוץ בתפקידים  התנדבות קבועה ומתמדת
 באגף חירום וביטחון התנדבות קבועה ומתמדתהננו ממליצים בין כל גופי ההתנדבות הרבים גם 

 רח"ל(.) בשע"חשל עיריית חולון לשיבוץ בתפקידים 
 .לאוכלוסייהבשעת חרום, העירייה מתרכזת במתן שירותים חיוניים וקיומיים 

 כדי לעמוד במשימות, נחוצים מתנדבים נוספים במגוון נושאים בתחומים הבאים:
 חירום.בקרים למקלטים ציבוריים בשעת  .1
 אחראים על תחנות חלוקת המים ברחבי העיר. .2
 עזרה וסיוע לקב''טים בטיפול והפעלת מקלטים בבתי הספר. .3

 

 התנדבות למען החברים הזקוקים לתשומת לב ולאוזן קשבת
מטלה נוספת  העל עצמ ההענפה ולקח להרחיב את הפעילות ההתנדבותית הסניף חולון החליטהנהלת 

 יגו בשנותיהם ומרותקים לבתיהם וגם כאלה שהינם בודדים מתקשיםוחשובה למען חברינו שהפל
 ועיתון ואי לכך מנותקים המה מהנעשה גם במדינה. ספר לקרוא

 החברים מתבקשים להתנדב למטרה חשובה זו.
 

 בנימין )בני( אשרי באחת מדרכים הבאות: –בכל נושא ההתנדבות יש לפנות למרכז המתנדבים בסניף 
 (.17:00-19:00)בימי ראשון ורביעי בין השעות   03-5012420טל/פקס של הסניף: 

 holon-snif@tzevet.org.ilכתובת דוא"ל של סניף חולון: 
 .03-5522741, טלפון בבית: 050-7950950טלפון סלולרי: 
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 התנדבות בנושא בטיחות בדרכים
 בנושא בטיחות בדרכים בשת"פ עם עיריית חולון.דרושים מתנדבים 

 

  ליווי תלמידים בימים הראשונים ללימודים והעברתם במעברי חציה. .1
 במוסדות החינוך. הרצאות בנושא בטיחות בדרכים .2
 החינוך של עיריית חולון. ינהלהתנדבות לפעולות הסברה בשיתוף מ .3

 

 דב בארי המרכז את נושאלחברים המוכנים להתנדב למשימות אלה מתבקשים להודיע על כך 
 .052-2651720 או בטלפון berrydov@bezeqint.netבדוא"ל  ,בסניף בטיחות בדרכים

 

 התנדבותהעדכון פרטי 
 ,מחוצה לה וטרם עדכנו את הסניף ואחברים המתנדבים בארגונים/אגודות/עמותות השונים בעיר חולון 

 ומבוטחים בהתאם. כמתנדבים מתבקשים לעשות זאת ע"מ לוודא שהם רשומים

 

 עדכון פרטים אישיים
העלאה בדרגה , ינוי מצב משפחתישכתובת דוא"ל, חברים ששינו מספרי טלפון )קווי או סלולרי(, כתובת, 

                                                    holon-snif@tzevet.org.il בסניף או לכתובת: מתבקשים להודיעוכו'  במסגרת שירות מילואים

 

 מתקיימת פעילות מחוץ לסניף )טיול/נופשון/הרצאה וכדומה( הסניף יהיה סגור.בימי ראשון ורביעי בהם 
 בימים בהם מתקיימת פעילות בקמפוס חנקין ניתן יהיה לפגוש את חברי ההנהלה במקום

 כחצי שעה לפני תחילת הפעילות.

 

 ותהבהר –הרשמה לטיולים ואירועים 
 למעט חריגים באישור יו"ר הסניף. לבד,יולים תיעשה אישית ע"י החבר בהרשמה לט

חברים/ות שאינם מגיעים לטיול ובן/בת הזוג שלהם נרשם ומביא אתו חבר/ה שאינו חבר/ה "צוות" ישלמו 
עבור הטיול כלהלן: בן הזוג של חבר/ה "צוות" ישלם מחיר מסובסד כחבר "צוות" ואילו הנוסע/ת הנוסף 

 אורח.כישלם מחיר מלא 
על בסיס מקום פנוי בלבד.   (כולל חברי "צוות" מסניפים אחרים)נופשונים לוהזמנת אורחים לטיולים 

 התשלום  לכל האירועים בהמחאות בלבד, אלא אם נאמר אחרת.
 .סיורם עם המדריך שינויים במסלול המטעמו יכולים לבצע בתאו סיוריו"ר הסניף או האחראי על ה

 

 מענקי חג
 לחברים במצוקה כלכלית. השנה ובפסחארגון "צוות" מעניק מענקי חג, בראש 

 נקבעו קריטריונים ברורים ומדויקים לקבלת המענק.

 

 בהקדם האפשריחברי "צוות" ו/או בני משפחתם מתבקשים, להודיע 
 על כל מקרה של חבר חולה המאושפז בבית חולים.

 

 בכל נושא פרט ורווחה, החברים מתבקשים לפנות
 052-5718067מטפל בנושאי פרט ורווחה בסניף חולון בטלפון  –לרפי ביגון 

 .17:00-19:00בימי ראשון ורביעי בין השעות  03-5012420או בסניף בטלפון 

 

 אתר האינטרנט של סניף חולון
 .מחוז דןדרך  כולו. ניתן להיכנס אליוהאתר מהווה חלק מאתר "צוות" 

 את הפעילויות העתידיות.פעילויות הסניף בעבר ומתעדכן באופן שוטף וניתן לראות בו את 
http://www.tzevet.co.il/?CategoryID=800 
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 ההולכים לעולמם"צוות" כבוד אחרון לחברי 
 במהלך הלוויה.מניחים זרים לזכרו  "צוות"נציג צה"ל ונציג  ,ההולך לעולמו עפ"י הנוהג חבר "צוות"

לאחד מה  יש להודיע קרוב ככל שניתן למועד הפטירה. לכן, להשתתפות חזן צבאיהמשפחה רשאית לבקש 
 .03-6173522, 03-6243250 נים:אלי ינאי בטלפו - מנהל מחוז דןחברים הבאים: 
 .052-5718067רפי ביגון:  -.          מטפל בפרט ורווחה 050-5210491: שלמה קימל - יו"ר סניף חולון

 ."שבעה"במהלך השנפטר  נציג הסניף מלווה את משפחת החבר ,כמו כן
 משפחתם.כות ימים בבריאות טובה יחד עם כל נאחל לחברים ארי

 

 12:00-10:00פתיחת הסניף בימי שני בין השעות 
 .2015ביולי  6 -נהלת הסניף החליטה לפתוח את הסניף לניסיון גם בימי שני בבוקר החל מה

 .10:00-12:00ובימי שני בין השעות  17:00-19:00בימי ראשון ורביעי בין השעות  36הסניף פתוח בחדר 

 

 

 
 .בריאות והעיקר שגשוג, שנת אושרו רכת שנה טובה ומבורכת, שנת שלוםבב

 
 יו"ר סניף חולון  -שלמה קימל 

 ההנהלה. וחברי                                                                                                      


