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

 !!!התנדבו למשימות התנדבות

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

 .1013 בינואר 1                              , ג"תשע'ה ט בטבת"י ,יום שלישי
 

 311011עון מיד
 

 

 .''6נקודת מפנה ''נערך תרגיל עורף לאומי  3103באוקטובר  32 -ב
 .רעידת אדמה -אסון המוני , מתווה התרגיל

 .עשרות חברי הסניף השתתפו בתרגיל
 .הנהלת הסניף מודה ומוקירה את התנדבות החברים

 

 

 :1013 מארס-ינואר חודשיםל, ברבעון הראשון הסניףהודעות להלן פעילות ו
 
 

 נושא הפעילות שעה תאריך בשבועיום 

 בבלויהדות מרכזי מורשת יהדות לוב ב סיורים 01:10 11.1.1013 שני

 11:00 11.1.1013 שני
 על ר יצחק נוי"ד הרצאתו של

 .''מבצע קדש והכור בדימונה''

 11:00 1.1.1013 שני
 על מר מנחם טילמן הרצאתו של

 ."איראן גייט"פרשת 

 11:00 11.1.1013 שני
 הלוי-חוה עציוני' פרופהרצאתה של 

 ".ולו שתי נשים"ספרה על 

 11:00 11.1.1013 שני
 עלירון ( דודי)דוד מר הרצאתו של 

 .קום בו המציאות עולה על כל דמיוןמ-"קווקז"

 ."נגב המערביפריחות ואתרים ב: "טיול יומי 00:00 10.1.1013 רביעי

 ".נפוליון"הרצאתו של מר מולה דך על  11:00 1.3.1013 שני

 .חוף הכרמלב -" בין ים להר": טיול יומי 00:00 13.3.1013 רביעי

 .חג הפסח מפגש חברים להרמת כוסית לכבוד 11:30 11.3.1013 שני
 

 1013מארס  -חודשים ינואר כל ההרצאות ב

 ,ת פועלי חולוןבמועצ בדיוק 11:00בשעה תערכנה 
 .חולון, (הכניסה דרך השביל) 01ההסתדרות ' רח
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  בבלובמרכז מורשת יהדות  לובסיורים במרכז מורשת יהדות 
 סיורים יערכו 1013בינואר  11, ביום שני

 .באור יהודה במרכז מורשת יהדות לוב ובמרכז מורשת יהדות בבל
 .תיאטרון חולון - מבית יד לבנים בדיוק 01:10 היציאה לסיורים בשעה

 .באור יהודה במסעדת פארוק ארוחת צהריים
 .10:30 בשעהלחולון חזרה משוערת 

 .ח למשתתף''ש 00" צוות"הסיורים לחברי  עלות
 .ח למשתתף''ש 130עלות הסיורים לאורחים 

 .1013בינואר  13סניף חולון לתאריך " צוות"ההמחאה לפקודת 
 .במזומן למשתתף ייגבה בזמן ההרשמהח ''ש 0תשר של 

 

 הרצאה
 הרצאתו של תיערך 11:00בשעה  1013בינואר  11, שני ביום

 :בנושאעיתונאי ואיש רדיו , סופר, טוריוןהיס -ר יצחק נוי "ד
 ".מבצע קדש והכור בדימונה"

 

 הרצאה
 תיערך הרצאתו של 11:00בשעה  1013בפברואר  1, שני ביום

 :בנושא חוקר תולדות מדינת ישראל בעת החדשה - מר מנחם טילמן
 ?מה באמת קרה לעמירם ניר  -" איראן גייט"פרשת 

 

 הרצאה
 תיערך הרצאתה של 11:00בשעה  1013ואר פבר 11, שני ביום

 ."ולו שתי נשים"ספרה על הלוי -חוה עציוני' פרופ
ןספור חייו של  ֶ  .פנינה וחנה: ושתי נשותיוְיֹרָחם -ֶאְלָקָנה ב 

 

 הרצאה
 תיערך הרצאתו של 11:00בשעה  1013בפברואר  11, שני ביום

 :בנושאסופר ויוצר מקורי  -ירון  (דודי)דוד מר 
 .קום בו המציאות עולה על כל דמיוןמ - "קווקז"

 

 טיול יומי
 :טיול יומי יערך 1013בפברואר  10, ביום רביעי

 .פריחות ואתרים בנגב המערבי - "הנגב האדום"
 .תיאטרון חולון -לבנים  מבית יד בדיוק 00:00היציאה לטיול בשעה 

 .בקיבוץ אור הנר ארוחת צהריים.             בקיבוץ עין צורים ארוחת בוקר
 אתר, מצפה אסף סיבוני ליד מאגר ניר עם, "תחנת שמחה: "אתרי הביקור

 .ק"אנדרטת יד אנז, בארי הישנה, הבארות יצחק הישנ, אור הנר, "חץ שחור"
 .ח למשתתף''ש 110" צוות"עלות הטיול לחברי       

 (.הבאהמשך בדף .          )ח למשתתף''ש 110עלות הטיול לאורחים       
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 .1013בפברואר  11סניף חולון לתאריך " צוות"ההמחאה לפקודת 
 .ח במזומן למשתתף ייגבה בזמן ההרשמה''ש 0תשר של 

 

 הרצאה
 תיערך הרצאתו של 11:00בשעה  1013 במארס 1, שני ביום

 :בנושאא בהיסטוריה וידיעת הארץ ''מ -ך מר מולה ד
 .ישראל בארץ מסעותיו - "בונפרטה נפוליון"

 

 טיול יומי
 :טיול יומי יערך 1013במארס  13, ביום רביעי

 .בחוף הכרמל -" הרבין ים ל"
 .תיאטרון חולון -מבית יד לבנים  בדיוק 00:00היציאה לטיול בשעה 

 .בוקר באחד הקיבוצים בדרךארוחת 

 .בקיבוץ שדות ים צהריים ארוחת
המבצר אל  תצפית, בעתלית מחנה המעפילים ,חוות חפציבה: אתרי הביקור

 והאנדרטה הלאומית המזגגה בקיבוץ נחשוליםמוזיאון  ,הצלבני בעתלית
 .לציון הניצחון הצבא האדום על גרמניה הנאצית בנתניה

 .ח למשתתף''ש 100" צוות"עלות הטיול לחברי 
 .ח למשתתף''ש 130ים עלות הטיול לאורח

 .1013במארס  11לתאריך סניף חולון " צוות"ההמחאה לפקודת 
 .ח במזומן למשתתף ייגבה בזמן ההרשמה''ש 0תשר של 

 

 ת כוסית לכבוד חג הפסחמפגש חברים להרמ
 יערך 11:30בשעה  1013 במארס 11, ביום שני

 ט"מפגש חברים להרמת כוסית לכבוד חג הפסח הבעל
 .חולון, (הכניסה דרך השביל) 01ות ההסתדר' רח ,חולון מועצת פועליב

 .הרמת כוסית וכיבוד לכבוד החג, ברכות, מפגש חברים: בתכנית

 שחקן ומספר סיפורים -יניב שטרייפלר 

 .אלתרמן ועוד, של אפרים קישון שיספר מסיפוריהם

 .ט"הבעל פסחחג הלם מוזמנים לחגוג יחד לכבוד כו
 

 1013מארס  -ודשים ינואר בחההרשמה לכל האירועים 
 .בדיוק 10:00בשעה  1013בינואר  1, תיערך החל מיום רביעי

 

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

 . ניתן לבטל את הסיורים או טיול יומי לכל המאוחר יומיים לפני היציאה
 

 .אלא אם נאמר אחרת, התשלום לכל האירועים בהמחאות בלבד
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  .הרשמת אורחים לטיולים על בסיס מקום פנוי בלבד
 

 .נא השתתפותכם בכל האירועים המתוכננים
 

 (mail-e, ל''דוא) מסירת כתובת הדואר האלקטרוני

החברים אשר טרם מסרו את כתובת הדואר האלקטרוני שלהם או שחל שינוי 
- מתבקשים לשלוח אותה בהקדם לחנה הראל , בתם האלקטרוניתבכתו

:      חברת הנהלת סניף חולון המטפלת בנושא מחשוב לפי הכתובת
misdar@bezeqint.net 

 :שליחת הכתובת האלקטרונית יש לרשום את הפרטים הבאים  עם

 .שם משפחה ושם פרטי, מספר אישי
 

 

 ם בביתםח או חולי"הודעה על חברים המאושפזים בבי
 בהקדם האפשרילהודיע , או בני משפחותיהם מתבקשים1ו "צוות"חברי 

 .המאושפז בבית חולים או בביתו, על כל מקרה של חבר חולה
 

 מענקי חג
 בראש השנה ובפסח, מעניק מענקי חג "צוות"ארגון 

 .לחברים במקרים של מצוקה כלכלית
 .נקבעו קריטריונים ברורים ומדויקים לקבלת המענק

 

 ,אשר מצבו הכלכלי קשה" צוות"חברים מתבקשים לדווח על חבר 
 .'משפטי וכו, רפואי, חומרי: הזקוק לסיוע כל שהוא

 

 בכל נושאי פרט ורווחה החברים מתבקשים לפנות
 ,מטפל בנושאי פרט ורווחה בסניף חולון -לרפי ביגון 

 03-0011110או בסניף בטלפון , 001-0011010: בטלפון
 .10:00-11:00ביעי בין השעות בימי ראשון ור

 

 .סודיות מובטחת בכל הנושאים הקשורים בצנעת הפרט

      

 

 .הסניף יהיה סגור בחג הפסח, בתיאטרון חולון פסטיבל ימי זמרמפאת קיום 

 

 .שמח וכשרחג הגאולה , חג החירות, האביבחג , חג המצות, פסחבברכת 
 

 ר סניף חולון"יו -קימל שלמה 
 .וחברי ההנהלה                                            

 

 .1011סיכום מתומצת של פעילות סניף חולון בשנת בהמשך 



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

  !!!התנדבו למשימות התנדבות

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

 .1013בינואר  1                                ,        ג"תשע'ט בטבת ה"י ,יום שלישי
 

 1011סיכום מתומצת של פעילות סניף חולון בשנת 
 

 :ומים הבאיםבתח 1011להלן סיכום מתומצת של פעילות סניף חולון בשנת 
 

 .פעילות התנדבותית .1

 .טיפול בפרט ורווחה .1
 .1011פרוט אירועים בשנת  .3

 

 פעילות התנדבותית

 

 

 הנהלת סניף חולון רואה בנושא ההתנדבות חשיבות גדולה
 חרתה על דגלה את נושא ההתנדבות, וערך עליון

 ,וממליצה בחום רב להתנדב בכל מסגרת אפשרית
 .תנדבבהתאם לכישורים והיכולות של המ

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

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

 .'ידיד לחינוך וכו ,והרווחהאגפי הביטחון  -עיריית חולון 

 הודות להחדרת תודעת ההתנדבות, הענות גדולה זו

 .בכלל וסניף חולון בפרט" צוות"י ארגון "בקרב החברים ע
 

 

 מבצעיי התנדבות מיוחדים 
 

 השתתפות חברי הסניף בתרגיל ארצי בכל מוסדות החינוך בארץ .1

 .בו תורגלה התגוננות בעת רעידת אדמה
 

 ערכות מגן וביטחון בעיריית חולון בחלוקת סיוע לאגף חירום .1

 .לתושבי העיר חולון
 

 השתתפות של עשרות רבות מחברי הסניף בתרגיל עורף לאומי .3

 .1011באוקטובר  13 -שהתקיים ב" 1נקודת מפנה "
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 - "פרח ואיגרת לקשיש"השתתפות חברי סניף חולון במבצע  .1

 ,ם שוניםמתרומות של עמותות וארגוני, הכנת מאות חבילות שי
 .מ לחלקם לקשישים עריריים ונזקקים בעיר חולון"ע

 

 השתתפות נציגי הסניף בטקס העירוני לזכר נפגעי פעולות איבה .0

 .ובטקס יום הזיכרון לחללי מערכות ישראל
 

 ורווחה טיפול בפרט
 

 (:כולל המתנדבים הפעילים)י הנהלת הסניף "להלן הנושאים בהם טופלו ע
 

 .בראש השנה לחברים נזקקיםהענקת מענקי חג בפסח ו .1
 .ביקור חברים חולים בבתי חולים ובביתם .1
 .יצירת קשר ומעקב של חברים עריריים ואלמנות החברים .3
 .משלוח ברכות לימי הולדת לחברים ולאלמנות החברים .1

 .עריכת טקס והענקת תעודות ושי לחברים שהגיעו לגבורה .0
 השתתפות בדרכם האחרונה של חברים שהלכו לעולמם .1

 .י המשפחות האבלות בצערן והדרכתן לקבלת זכויותיהןולוו
 (.ש"לשעבר מת)ת "יצירת קשר בין החברים ובין מופ .0

 הכשרה מקצועית, טיפול והדרכת חברים בהשתתפות בקורסים .1
 .והכוונת חברים למקומות עבודה

 

  1011פרוט אירועים בשנת 
 

 כמות האירוע

 11 בנושאים רבים ומגווניםהרצאות 

 0 ורים יומייםטיולים וסי

 3 נופשונים

 1 מפגשי חברים לקראת החגים

 1 (ש לשעבר"מת)  ת"מפגש עם נציג מופ

 1 מסיבות

 1 כנס מחוזי

 1 מבצעי התנדבות מיוחדים

 31 כ אירועים"סה
 

 .1011חברים השתתפו באירועים השונים בשנת  1100
 

 ,בברכה
 

 ר סניף חולון"יו -שלמה קימל 

 .וחברי ההנהלה                                            


