
  
  

  

      il.co.tzevet.www    ::::''''''''צוותצוותצוותצוות'''''''' לאתר  לאתר  לאתר  לאתר ססססומלץ תמיד להיכנומלץ תמיד להיכנומלץ תמיד להיכנומלץ תמיד להיכנממממ

  2008200820082008אוגוסט אוגוסט אוגוסט אוגוסט 

        2008/2008/2008/20085555/' ' ' ' חוזר מסחוזר מסחוזר מסחוזר מס
        

  ,חברות וחברים יקרים
  2008אוקטובר -ניף בחודשים ספטמברלהלן הודעות ופעילות הס

  :2008דצמבר -עם גלישה מעטה לחודשים נובמבר
  

        התנדבות בסניף חולוןהתנדבות בסניף חולוןהתנדבות בסניף חולוןהתנדבות בסניף חולון
        

  .חסרים מתנדבים פעילים בסניף חולון
  חברים מתבקשים להתנדב לפעילויות שונות בסניףה

  .מ להביא לרווחת כלל חברי הסניף''עוזאת 
  
  

   בנושא קצבה בנושא קצבה בנושא קצבה בנושא קצבה''''''''צוותצוותצוותצוות'''''''' עם נציג  עם נציג  עם נציג  עם נציג מפגשמפגשמפגשמפגש
  

 לסניף חולון יגיע 17:00בשעה  2008 בספטמבר 7 ,ביום ראשון
                .ביץהרמן חיימו מר -''צוות''נציג 

בואו לסניף עם חברים אשר יש להם שאלות בנושא קצבתם י
  .םתלושי הקצבה הרלוונטיי

         , באותו היום חיימוביץ עם מר הרמןהרשמה למפגש
  . אצל מזכיר הסניף36 בחדר  16:30החל משעה 

  
        הסעה לכנס בקיסריההסעה לכנס בקיסריההסעה לכנס בקיסריההסעה לכנס בקיסריה

        
                                    2008200820082008 בספטמבר  בספטמבר  בספטמבר  בספטמבר 9999, , , ,  בקיסריה ביום שלישי בקיסריה ביום שלישי בקיסריה ביום שלישי בקיסריה ביום שלישי הצדעה הצדעה הצדעה הצדעההסעה לכנסהסעה לכנסהסעה לכנסהסעה לכנס
        .... בדיוק בדיוק בדיוק בדיוק16:4516:4516:4516:45ת עיריית חולון בשעה ת עיריית חולון בשעה ת עיריית חולון בשעה ת עיריית חולון בשעה מרחבמרחבמרחבמרחב    תצאתצאתצאתצא

        
        ן לעדכון פרטים אישייםן לעדכון פרטים אישייםן לעדכון פרטים אישייםן לעדכון פרטים אישייםשאלושאלושאלושאלו

        
  . שאלון לעדכון פרטים אישיים דףב''רצ

  .מאחורי השאלון הנחיות וכתובת למשלוח השאלון הממולא



2222        
        ''''''''צוואות וירושותצוואות וירושותצוואות וירושותצוואות וירושות''''''''הרצאה בנושא הרצאה בנושא הרצאה בנושא הרצאה בנושא 

        
         ,תתקיים ביום ראשון'' צוואות וירושות''הרצאה בנושא 

  .55 בחדר 18:00 בשעה 2008 בספטמבר 14
       ''צוות''לוי חברת -ד סיגל טל''וי ע''ההרצאה תינתן ע

  .בהנהלת מחוז דן ובמועצה הארצית חברה ,ראש העין
  

        נא השתתפותכםנא השתתפותכםנא השתתפותכםנא השתתפותכם
        

        ''''''''הגיל הנכון לאהבההגיל הנכון לאהבההגיל הנכון לאהבההגיל הנכון לאהבה''''''''הצגה הצגה הצגה הצגה 
  

מחזה '' הגיל הנכון לאהבה'' ''הקאמרי''הצגה בהפקת תיאטרון 
  ני'אבי פניני ושמואל וילוז: מאת יאיר לפיד ובין השחקנים

 בתיאטרון 20:30 בשעה 2008 בספטמבר 16, תתקיים ביום שלישי
  .1במה - חולון

 ,לכרטיסלכרטיסלכרטיסלכרטיס חחחח'''''''' ש ש ש ש50505050עד שני כרטיסים מסובסדים במחיר עד שני כרטיסים מסובסדים במחיר עד שני כרטיסים מסובסדים במחיר עד שני כרטיסים מסובסדים במחיר ניתן לרכוש ניתן לרכוש ניתן לרכוש ניתן לרכוש 
  .''צוות''ישירות בקופת התיאטרון עם הצגת תעודת 

  .כמוכן אפשר לרכוש את הכרטיסים טלפונית בקופת התיאטרון
  . עם מסירת פרטים מזהים03-5023001/2: ניםטלפוב
  

  
  וסית לקראת השנה החדשהוסית לקראת השנה החדשהוסית לקראת השנה החדשהוסית לקראת השנה החדשההרמת כהרמת כהרמת כהרמת כ

  
      ט תתקיים ''הרמת כוסית לקראת השנה החדשה הבעל

                   17:45בשעה  2008 בספטמבר 24 ,ביום רביעי
  :בתכנית      .2 במה - תיאטרון חולון- ביד לבנים

 הענקת תעודות ושי לחברות וחברים שהגיעו לגבורותטקס  .1

  :בטקס יכבדו אותנו בנוכחותם
  . מר מוטי ששון- ראש העיר חולוןכבוד

  .ר ברוך לוי'' ד-''צוות''ר ''יו
  . מר יהודה פרץ-ר מחוז דן''יו

 .ברכות .2
 .''על פי הקבלה חגי תשרי'': הרצאה בנושא .3
 .עדכונים והודעות .4
 . מפגש חברים .5

 .ט וכיבוד'' לקראת השנה החדשה הבעלהרמת כוסית .6
  נא השתתפותכםנא השתתפותכםנא השתתפותכםנא השתתפותכם



3333        
        יםיםיםיםבירושלבירושלבירושלבירושלסליחות סליחות סליחות סליחות טיול ערב באווירת טיול ערב באווירת טיול ערב באווירת טיול ערב באווירת 

        
בין כסה (בעשרת ימי תשובה , 2008 באוקטובר 5, ביום ראשון

   . בירושלים ערב באווירת סליחותטיוליערך ) לעשור
  שעון חורףשעון חורףשעון חורףשעון חורף -19:00תיאטרון חולון בשעה -לבניםיציאה מרחבת יד 

  .סיור רגלי בסמטאותיה הקסומות של נחלאות
  .סיפור על מנהגי הסליחות של העדות השונות

  . כשר בשרות עצמי-''המנזה ''תארוחת ערב במסעד
  ,השכונה היהודית האריסטוקרטית לשעבר, סיור בשכונת הבוכרים

  .הרובע היהודידרך הר ציון ו, סיפור הווי הסליחות בשכונות אלו
לאחר מכן חזרה , כותל המערבי ברחבת הנסיים בתפילות

  ).אור ליום שני( לפנות בקר 02:30 בשעה משוערת לחולון
   .בנות זוגם/ ובני''צוות''י  בלבד לחברח'' ש70עלות הטיול 

  .''מנזה''העלות הנמוכה בגלל הסבסוד וארוחת הערב הצנועה ב
          2008בספטמבר  10 ,הרשמה לטיול החל מיום רביעי

  . בדיוק17:00בשעה 
        ....ממממ''''''''זיו תיירות ונופש בעזיו תיירות ונופש בעזיו תיירות ונופש בעזיו תיירות ונופש בע: : : :  לפקודת לפקודת לפקודת לפקודתההרשמה בשק בלבדההרשמה בשק בלבדההרשמה בשק בלבדההרשמה בשק בלבד
  .עבור תשר  למשתתףח במזומן'' ש5בהרשמה יש להוסיף 

  
  הסניף יהיה סגור בחול המועד סוכותהסניף יהיה סגור בחול המועד סוכותהסניף יהיה סגור בחול המועד סוכותהסניף יהיה סגור בחול המועד סוכות

        ....2008200820082008 באוקטובר  באוקטובר  באוקטובר  באוקטובר 26262626    ,,,,ויפתח ביום ראשוןויפתח ביום ראשוןויפתח ביום ראשוןויפתח ביום ראשון
        

        '''''''' המדרגות המדרגות המדרגות המדרגות39393939''''''''הצגה הצגה הצגה הצגה 
        

  ,מחוז דן תתקיים ביום שני'' צוות''הצגה מיוחדת לחברי 
  .בתל אביב'' בית החייל'' באולם 20:30 בשעה 2008 באוקטובר 27

  .י הנהלת המחוז''מדויקים הופצו ע שלמים ופרטים
        .... תיאטרון חולון בסניף תיאטרון חולון בסניף תיאטרון חולון בסניף תיאטרון חולון בסניף---- מיד לבנים מיד לבנים מיד לבנים מיד לבניםפרטים על הסעה מאורגנתפרטים על הסעה מאורגנתפרטים על הסעה מאורגנתפרטים על הסעה מאורגנת

        
  ''''''''צוותצוותצוותצוות''''''''בריאות בבריאות בבריאות בבריאות ב''''''''הרצאה בנושא הרצאה בנושא הרצאה בנושא הרצאה בנושא 

        
 ''צוות'' מנהל תכניות הביטוח ב-הרצאה של מר עמיר להב

  לביטוח סוכנות/ ''הפניקס''י נציג חברת הביטוח ''מלווה ע
 18:00 בשעה 2008 באוקטובר 29 ,ביום רביעיתתקיים '' דנסמ''

  .2במה  - ון חולוןבתיאטר
         .בסיום יינתן זמן לשאלות ותשובות

  נא השתתפותכםנא השתתפותכםנא השתתפותכםנא השתתפותכם



4444        
        ''''''''לא היהלא היהלא היהלא היה היה אוהיה אוהיה אוהיה או''''''''הצגה הצגה הצגה הצגה 

        
תתקיים  '' היה או לא היה'' -''הקאמרי''הצגת תיאטרון 
             2008 בנובמבר 3 , החל מיום שני1במה - בתיאטרון חולון
  .20:30 בשעה 2008נובמבר ב 13, ועד יום חמישי

   חנה רובינאסיפור אהבתם הסוערת של השחקנית: ההצגהנושא 
והמשורר אלכסנדר פן בתל אביב הצעירה והתוססת של שנות 

  .השלושים
  

        ''''''''הבן הבכורהבן הבכורהבן הבכורהבן הבכור''''''''הצגה הצגה הצגה הצגה 
        

  מאת אלכסנדר וומפילוב'' הבן הבכור'' -''גשר''הצגת תיאטרון 
  2008 בדצמבר 8 , החל מיום שני1במה - תיאטרון חולוןתתקיים ב

  .20:30 בשעה 2008 בדצמבר 18 ,ועד יום חמישי
  קומדיה רגישה ונוגעת ללב על מוסיקאי שעלה עם ילדיו לארץ

 עד כמה תמנסה לקיים שיגרת חיים נורמאליו, בשנות התשעים
  .           בכיכובו של משה איבגי.שאפשר

  
        מותנה ברכישתמותנה ברכישתמותנה ברכישתמותנה ברכישתהמחיר הנמוך שקיבלנו מהנהלת תיאטרון חולון 

        לא ניתן לרכוש כרטיסים להצגהלא ניתן לרכוש כרטיסים להצגהלא ניתן לרכוש כרטיסים להצגהלא ניתן לרכוש כרטיסים להצגהוווו, , , , כרטיסים לשתי ההצגות בלבדכרטיסים לשתי ההצגות בלבדכרטיסים לשתי ההצגות בלבדכרטיסים לשתי ההצגות בלבד
  ....''''''''צוותצוותצוותצוות''''''''אחת בלבד בתנאי אחת בלבד בתנאי אחת בלבד בתנאי אחת בלבד בתנאי 

         לכל הצגה לכל הצגה לכל הצגה לכל הצגהעד שני כרטיסים מסובסדיםעד שני כרטיסים מסובסדיםעד שני כרטיסים מסובסדיםעד שני כרטיסים מסובסדיםניתן לרכוש ניתן לרכוש ניתן לרכוש ניתן לרכוש 
 ישירות בקופת התיאטרון עם ,,,,לכרטיסלכרטיסלכרטיסלכרטיס     בלבד בלבד בלבד בלבדחחחח'''''''' ש ש ש ש50505050במחיר במחיר במחיר במחיר 

        .''צוות''הצגת תעודת 
        . בקופת התיאטרוןטלפונית יםכמוכן אפשר לרכוש את הכרטיס

        .רטים מזהים עם מסירת פ03-5023001/2: בטלפונים
   .2008 בספטמבר 14, החל מיום ראשוןמכירת הכרטיסים בקופה 

  
        ,,,,חולוןחולוןחולוןחולון'' '' '' '' צוותצוותצוותצוות''''''''בהזדמנות זאת אנו מאחלים לכל חברי בהזדמנות זאת אנו מאחלים לכל חברי בהזדמנות זאת אנו מאחלים לכל חברי בהזדמנות זאת אנו מאחלים לכל חברי 

        ,,,,בני משפחותיהם ולכל עם ישראל שנה טובה ומבורכתבני משפחותיהם ולכל עם ישראל שנה טובה ומבורכתבני משפחותיהם ולכל עם ישראל שנה טובה ומבורכתבני משפחותיהם ולכל עם ישראל שנה טובה ומבורכת
        ....שנת אושר והעיקר בריאותשנת אושר והעיקר בריאותשנת אושר והעיקר בריאותשנת אושר והעיקר בריאות, , , , שנת שלום ושגשוגשנת שלום ושגשוגשנת שלום ושגשוגשנת שלום ושגשוג

        ,בברכה
  
  
        

  שלמה קימל                                                
  .ר סניף חולון''יו



        שאלון פרטים אישייםשאלון פרטים אישייםשאלון פרטים אישייםשאלון פרטים אישיים
        
בכל לשון , החברים מתבקשים

  ,למלא בשלמות, של בקשה
 ובפירוט את השאלון בדייקנות

שמעבר לדף ולשלחו בחזרה 
בדואר בהקדם האפשרי לפי 

  :הכתובת
        

        ....))))רררר''''''''עעעע((((ל ל ל ל '''''''' ארגון גמלאי צה ארגון גמלאי צה ארגון גמלאי צה ארגון גמלאי צה- - - - ''''''''צוותצוותצוותצוות''''''''
        ....סניף חולוןסניף חולוןסניף חולוןסניף חולון

        ....לוןלוןלוןלון תיאטרון חו תיאטרון חו תיאטרון חו תיאטרון חו––––בית יד לבנים בית יד לבנים בית יד לבנים בית יד לבנים 
        ....58262582625826258262חולון חולון חולון חולון , , , , 11111111קוגל קוגל קוגל קוגל ' ' ' ' שדשדשדשד

        
        ....ניתן למסור השאלונים ישירות בסניףניתן למסור השאלונים ישירות בסניףניתן למסור השאלונים ישירות בסניףניתן למסור השאלונים ישירות בסניף

        
        

השאלונים הממולאים יוזנו במחשב השאלונים הממולאים יוזנו במחשב השאלונים הממולאים יוזנו במחשב השאלונים הממולאים יוזנו במחשב 
        ....ארציארציארציארצי'' '' '' '' צוותצוותצוותצוות''''''''של של של של המרכזי המרכזי המרכזי המרכזי 


