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

 !!!התנדבו למשימות התנדבות

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

 .2102 בספטמבר 9                        , ב''תשע'ה באלול ב''כ, יום ראשון

 212104מידעון 
 

 

 .ערכות מגן בעיר חולוןנערך מבצע חלוקת  2102בחודש אוגוסט 
 .ל''וסייעו במבצע הנ חירום וביטחוןחברי הסניף התנדבו באגף 

 

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

 .שחולקו לקשישים בודדים ועריריים בעיר חולון
 

 ''6נקודת מפנה ''תרגיל עורף לאומי 
 .''6נקודת מפנה ''תרגיל עורף לאומי יערך  2102בר באוקטו 20-22בשבוע   

 .רעידת אדמה -אסון המוני , מתווה התרגיל
 .ביטחון של עיריית חולוןים נוספים יימסרו עם קבלתם מאגף חירום ופרט

 

 .הנהלת הסניף מודה ומוקירה את התנדבות החברים
 

 

 :2102 דצמבר -אוקטובר  חודשיםל הסניףת להלן פעילות והודעו
 

 נושא הפעילות שעה תאריך בשבועיום 

 .א''כנס מחוז דן במשכן לאומנויות הבמה בת 09:11 01.01.2102 רביעי

 .?''האמנם  -רוחות ושדים ביהדות '': הרצאה 00:11 21.01.2102 שלישי

 .''ושליםבעקבות האנגלים ביר'': יול יומיט 10:11 21.01.2102 חמישי

 .''...סיפור אישי'' -יהודית הרמן ' גב: הרצאה 00:11 1.00.2102 שני

 אסימטריה של היחסים-ב''ישראל וארה: הרצאה 00:11 09.00.2102 שני

 .''...כל מה שרצית לשאול על דימות'' :הרצאה 00:11 4.02.2102 שלישי

 .צלילבמרכז אירועים ותרבות  מסיבת חנוכה 00:11 01.02.2102 שני

 .המלח בים לוט ספא מלוןב נופשון 10:11 21-20.02.2102 חמישי-ראשון
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 ההרשמה לכל האירועים
 תיערך החל 2102 דצמבר -אוקטובר שים בחוד

 .בדיוק 00:11בשעה  2102 ברבספטמ 9, מיום ראשון
 

 כנס מחוז דן
 09:11החל משעה  2102באוקטובר  01, רך ביום רביעיכנס מחוז דן יע

 .תל אביב ,09שאול המלך שדרות  - כן לאומנויות הבמהבמש
 .י הנהלת המחוז''יפורסמו עפרטים מדויקים 

 .ח למשתתף''ש 21בעלות של  ,הסעה לכנסל מראשבסניף יש להירשם 
 . בדיוק 00:11בשעה  תיאטרון חולון -בית יד לבנים מ תצאההסעה 

 

 הרצאה

 :אהיסטוריונית בנוש -טובי גולן ' הרצאתה של גב
 ?''האמנם  -שדים ורוחות ביהדות ''

 .00:11 בשעה 2102באוקטובר  21, תיערך ביום שלישי
 

 טיול לירושלים

 : טיול יומייערך  2102באוקטובר  21, יחמיש ביום
 .''בעקבות האנגלים בירושלים''

 .תיאטרון חולון -מבית יד לבנים  בדיוק 10:11היציאה לטיול בשעה 
 .ארוחת צהריים בשרית אצל ציון הגדול.    יכונה טארוחת בוקר בבית א

 ,גן הקבר', ורג'סנט גקתדרלת , כנסיית המשיח: רי הביקוראת
 .כנסיית סנט פול והכנסייה הסקוטית, בית הקברות הבריטי בהר הצופים

 .ח למשתתף''ש 061'' צוות''עלות הטיול לחברי 
 .ח למשתתף''ש 211עלות הטיול לאורחים 

 .2102באוקטובר  24לתאריך סניף חולון '' צוות''דת ההמחאה לפקו

 .למשתתף ייגבה בזמן ההרשמהבמזומן ח ''ש 1תשר של 
 

 הרצאה

 :בנושאיהודית הרמן ' גב של הרצאתה
                                 ''שנים בכת של גואל רצון 02 -סיפור אישי ''

 .00:11 בשעה 2102בנובמבר  1, ום שניתיערך בי
 

 

 הרצאה

 ,א''מ -צאתו של מר יריב פלד הר
 :בנושאואסטרטגיה ישראלית  ביטחון, לענייני צבא מומחה

 ''אסימטריה של היחסים המיוחדים -ישראל וארצות הברית ''
 .00:11 בשעה 2102בנובמבר  09, ום שניתיערך בי
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 הרצאה

מומחה ברפואה גרעינית  ,טגנאי בכיררנ -כי בן עזרא זמר  הרצאתו של
 ''מות ולא היה לך את מיכל מה שרצית לשאול על די -דימות '' :בנושא

 .00:11 בשעה 2102בדצמבר  4, שלישי תיערך ביום
 

 מסיבת חנוכה

 מרכזבמסיבת חנוכה  תיערך 00:11בשעה  2102בדצמבר  01, שני ביום
 .חולון ,ליאון בלום' פינת רח, 10ההסתדרות ' רח ,צלילותרבות  אירועים
 :המסיבה בתכנית

 .ר שלישי של חנוכההדלקת נ .0

 .ברכות .2

מופע ניגון וזמר מלהיב  - ''שמיים פתוחים''להקת  .1
עברי וישראלי , יהודי, עולמי ''כליזמר''וסוחף של 

 .וקלאסיקה וירטואוזית בין לאומית
 .שירה ונגינה וירטואוזית על כנורות וכלי נגינה שונים

 רשאול ויוליה בן ה-המזמרים הוירטואוזים צמד הכנרים

4.  D J (תקליטן )יקה לריקודיםזומו. 
 .ח למשתתף''ש 011'' צוות''לחברי מסיבה העלות 

 .ח למשתתף''ש 211לאורחים עלות המסיבה 
 .2102בדצמבר  9סניף חולון לתאריך '' צוות''ההמחאה לפקודת 

 

 מלון ספא לוט בים המלחבנופשון 
מישה ימים בן חיערך נופשון  2102בדצמבר  21-20, חמישי-בימים ראשון

 .על בסיס חצי פנסיון בים המלחלוט ספא במלון ( ארבעה לילות)
 .תיאטרון חולון -מבית יד לבנים  בדיוק 10:11היציאה לנופשון בשעה 

 . ביום הראשון ארוחת בוקר עצמית וארוחת צהריים במלון לוט
 .במעלה אדומים'' קסטל''טיול מודרך ביום הראשון וביקור במוזיאון 

 .ח למשתתף''ש 0111בחדר זוגי  ''צוות''שון לחברי עלות הנופ
 .ח למשתתף''ש 2111בחדר בודד '' צוות''עלות הנופשון לחברי 

 .ח למשתתף''ש 0611עלות הנופשון לאורחים בחדר זוגי 
 .ח למשתתף''ש 2411עלות הנופשון לאורחים בחדר זוגי 

 מ''ארבעה המחאות לפקודת זיו תיירות ונופש בע
 .21.1.2101, 21.2.2101, 21.0.2101, 21.02.2102לתאריכים 

 .למשתתף ייגבה בזמן ההרשמהבמזומן ח ''ש 01תשר של 
 

 בדיוק 00:11בשעה תערכנה  2102דצמבר  -חודשים אוקטובר כל ההרצאות ב
  .חולון, (הכניסה דרך השביל) 14ההסתדרות ' רח, במועצת פועלי חולון
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  .ן על בסיס מקום פנוי בלבדהרשמת אורחים לטיול היומי ולנופשו
 

 (.אלא אם נאמר אחרת), התשלום לכל האירועים בהמחאות בלבד
 

 ,ביטול הרשמה לאירוע כל שהוא יש לעשות בהקדם האפשרי, ככלל
 .אשר עלולים לחול על המבטל באיחור, מ למנוע הפסדים''זאת ע

 .ניתן לבטל את הטיול היומי לכל המאוחר יומיים לפני הטיול
 . ימים לפני הנופשון 01לבטל את הנופשון לכל המאוחר  ניתן

 

 .האירועים המתוכננים בכלנא השתתפותכם 
 

 פעילות לחברים דתיים
 ,ימי עיון, טיש, נופשונים, םסניפי בני ברק ופתח תקוה מארגנים טיולי

 .המיועדים בעיקר לחברים דתייםשבתות עיון 
 .ל''ף  באירועים הנים להצטרף ולהשתתכל חברי סניף חולון יכול

 :להלן דרכי ההתקשרות עם המטפלים בנושא בסניפים
 .114-4002919יוסי פלג בטלפון  -סניף בני ברק 

 .11-9242099אלי אבגי בטלפון  -סניף פתח תקוה 
 

 .מתעדכן בתדירות גבוהה'' צוות''סניף חולון באתר 
 .מומלץ להכניסו למועדפים ולהיכנס אליו לעתים קרובות

 

 (יום הכיפורים) 2102בספטמבר  26, יף יהיה סגור מיום רביעיהסנ
 ויפתח מחדש אחרי חג הסוכות ושמחת תורה

 .2102באוקטובר  01, ביום רביעי
 

 ''צוות''יחידת התעסוקה בארגון 
הינה מערך מומחה ומנוסה שהוקם במטרה לסייע לפורש  - "צוות"יחידת התעסוקה בארגון 

במטרה להיקלט ולהשתלב , לממש את יכולותיו וניסיונו, "צוות"ל וחבר "משירות הקבע בצה
 .במעגל העבודה האזרחי

 :דןמחוז בארצי לממונות על התעסוקה '' צוות''במשרדי  יפנוהמחפשים עבודה  חברים
 .16-3030736: פקס, 16-3006763: טל -מנהלת תעסוקה מרכז  -אילנה שורר 
 .16-3030736: פקס, 16-3006766: טל -רכזת תעסוקה מרכז  -רחל נחמני 

 :מתבקשים לעדכן גם אתחברים המחפשים עבודה 
 .171-0364003, 170-6000676 :טל - בסניף חולוןרכז תעסוקה  -ברוך שני 
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 ,ומבורכת בהשנה טו

 , ושגשוגשנת שלום 

 .שנת אושר והעיקר בריאות

 

 

 
 ר סניף חולון''יו -שלמה קימל 

 .וחברי ההנהלה                                            


