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

 .ןולוח ףינס "תווצ"ר תאלל ילמסבר ושיק שי

  !!!התנדבו למשימות התנדבות

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

 .3112ביולי  1,                                 ג"תשע'ה ג בתמוז"כ ,יום שני
 

 ,שלום רב חברי סניף חולון
 

 213112מידעון 
 

 

 בעיר חולון" 1עורף איתן "עשרות חברי הסניף השתתפו בתרגיל 
 ,בהנחיות המשרד להגנת העורף ופיקוד העורף 8112במאי  82 -שנערך ב

 .לוןובאחריות אגף חירום וביטחון של עיריית חו
 

 

 :3112 ספטמבר-יולי חודשיםל, ברבעון השלישי הסניףלהלן פעילות והודעות 
 

 

 

 יום בשבוע
 

 נושא הפעילות שעה תאריך

 ".בין הסכין לגרעין: "הרצאה 10:11 1.0.3112 שני

 .בוקר כיף קיצי במשען לב חולון 10:11 0.0.3112 שלישי

 (.ש"מת)ת "ופבמ" צוות"מפגש עם נציג  10:11 11.0.3112 ראשון

 ".נשים פורצות דרך בארץ ישראל: "הרצאה 10:11 32.0.3112 שלישי

 .בתיאטרון חולון אהבת רחל: צגהה 31:21 31.0.3112 חמישי

 ".פרשיות ביטחוניות בחולון: "הרצאה 10:11 30.0.3112 שני

 ".יחסו של דוד בן גוריון לירושלים" :הרצאה 10:11 1.0.3112 שני

 .ירושליםל טיול יומי 10:11 0.0.3112 רביעי

 .ט"מפגש חברים לכבוד השנה החדשה הבעל 10:11 30.0.3112 חמישי

 ".מיצוי זכויות בביטוח לאומי: "הרצאה 10:11 0.0.3112 שני

 ".בעקבות אלי כהן" :טיול יומי 10:11 21.0.3112 שני
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 הרצאה
יטחון ואסטרטגיה ב, לענייני צבא מומחה, א"מ - הרצאתו של מר יריב פלד

 .סקירה אסטרטגית אזורית עדכנית - "בין הסכין לגרעין": בנושאישראלית 
 .10:11בשעה  3112י ביול 1, יתיערך ביום שנההרצאה 

 

 

 

 במשען לב חולון בוקר כיף קיצי
 יתקיים בוקר כיף קיצי 10:11-13:11בין השעות  3112ביולי  0, ביום שלישי

 .חולון ,22ביאליק ' רח, שען לב חולוןבמלגמלאי מועדונים בחולון 
 :בתכנית

 .י נתןהזמרת שול .1
 .שנים לאיחודה 10 במלאותירושלים : בנושא הרצאתו של יואל שתרוג .3
 .כיבוד עשיר .2

 .אפשר גם בטלפון, בסניף מראשיש להירשם .     האירוע ללא עלות
 

 

 

 (ש לשעבר"מת)ת "במופ" צוות"מפגש עם נציג 

 יתקיים בסניף חולון 10:11החל משעה  3112ביולי  11, ביום ראשון
 .מר הרמן חיימוביץ -( ש לשעבר"מת)ת "במופ" צוות"מפגש עם נציג 

 ,חברים אשר יש להם שאלות ובירורים בנושא קצבתם
 .מתבקשים להגיע עם מסמכים מתאימים ותלושי קצבה רלוונטיים

 

 

 

 הרצאה
סדנאות למספרי  מנחה, מספרת סיפורים - אביבה גרשלר' גב של הרצאתה

 ".נשים פורצות דרך בארץ ישראל": בנושא סיפורים ומרצה בנושאי פולקלור
 .10:11בשעה  3112י ביול 32, שלישיההרצאה תיערך ביום 

 

 

 

 
 

 על איכות הסביבה לשמור, בעלויות מ לחסוך"החליט ע" צוות"ארגון 
 .ני בלבדאלקטרולשלוח את המידעון בדואר , ור הארץעל איכות החיים בכדו

 .ג נייר בדואר ישראל"עהמידעון לא יישלח ל "לחברים שיש להם כתובת דוא
 ,במחשב עד תום הרבעוןמומלץ מאד לשמור על המידעון , כןל

 .3112בספטמבר  21 -קרי 
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 אהבת רחל: הצגה

 וןתתקיים בתיאטרון חול 31:21בשעה  3112ביולי  31, מישיביום ח
 שהסעירה דורות רבים מתגלה תהמשורר - אהבת רחל: הצגה
 ,כמהה לאהבה ומקנאה לה, אך עקשניתכרגישה  עינינולנגד 

 .עדינה כפרח ונוקשה כרגב עפר
. ח לכרטיס"ש 11של   בסניף ניתן לרכוש כרטיסים להצגה במחיר מיוחד

 .אין מגבלה על כמות הכרטיסים לרכישה
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 הרצאה
 :לים בנושאמרצה ומדריך טיו -הרצאתו של מר מודי שניר 

 .חוסמסה, תל גיבורים, י"פעולת הנשק של לח -" פרשיות ביטחוניות בחולון"
 .10:11בשעה  3112ביולי  30, ההרצאה תיערך ביום שני

 

 

 

 הרצאה
 ר בתולדות ישראל"ד -ר יוסי בן טולילה "הרצאתו של ד

 ".יחסו של דוד בן גוריון לירושלים במלחמת השחרור: "בנושא
 .10:11בשעה  3112באוגוסט  1, יום שניההרצאה תיערך ב

 

 

 

 טיול יומי
 ?מה להורדוס וליהדות צפון אפריקה : "לירושלים טיול יומי

 .3112באוגוסט  0, יערך ביום רביעי
, מוזיאון יהדות מגרב, תערוכת הורדוס במוזיאון ישראל: תכנית הטיול

 .האוניברסיטה המורמונית, אנדרטה לסובלנות
 .תיאטרון חולון -מבית יד לבנים  בדיוק 10:11ה היציאה לטיול בשע

 .צובה ח"פלמ ארוחת בוקר בקיבוץ
 .בירושלים" המזלג"ארוחת צהריים בשרית כשרה במסעדת 

 .ח למשתתף''ש 111" צוות"עלות הטיול לחברי 
 .ח למשתתף''ש 331עלות הטיול לאורחים 

 .3112באוגוסט  0ההמחאה לפקודת כנפי משק תיירות ונופש לתאריך 
 .במזומן למשתתף ייגבה בנפרד ח''ש 1תשר של 

 

 

 

 ט"לכבוד השנה החדשה הבעלמפגש חברים 
 יערך בדיוק 10:11 בשעה 3112באוגוסט  30, חמישי ביום

 ט"הבעלד "תשע'הלכבוד השנה החדשה מפגש חברים 
 .חולון, (הכניסה דרך השביל) 11ות ההסתדר' רח ,מועצת פועלי חולוןב

 .הרמת כוסית וכיבוד לכבוד החג, ברכות, יםמפגש חבר: בתכנית
 .למתנדבים זכאים" אות המתנדב"דות טקס הענקת תעו    

  .בשירים בסגנונות שונים – "ארץ ושמים"צמד : מנותיתבתכנית הא
 .בדיחות וחיקויים, י קישורמתובלת בדבר התוכנית               

 .וןמר מוטי שש -ראש העיר : משתתפים
 .ר ברוך לוי"ד -" צוות"ר "יו      
 .מוטי בר דגן -" צוות"ר "יו. ס      
 .יהודה פרץ -ר מחוז דן "יו      
 .אלי ינאי -מנהל מחוז דן       

 .ט"הבעל לם מוזמנים לחגוג יחד לכבוד השנה החדשהכו
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 הרצאה
 :מנהלת תחום ייעוץ לקשיש בנושא -שרה גרייף ' הרצאתה של גב

 ."בביטוח לאומי מיצוי זכויות"
 .סיעוד וייעוץ לקשיש, השלמת הכנסה ,שאירים, קצבת זקנה

 .10:11בשעה  3112בספטמבר  0, ההרצאה תיערך ביום שני
 

 

 

 טיול יומי
 .3112בספטמבר  21, שנייערך ביום       "בעקבות אלי כהן": טיול יומי

 ,מסע סביב פעילותו בסוריה בתחילת שנות הששים: תכנית הטיול
 1003כפר נוקייב בו ביקר בחודש מאי , י הביקור שבו ביקר אלי כהןאתר

 .בניסיון להתחקות אחרי החייל יעקב דביר שנעדר מפעולת נוקייב
 .נערוך תצפית ממפקדה הסורית בקוניטרה, מחנות חושניה בדרכו לקו החזית

 .נסע אל משתלת האיקליפטוסים ונספר את אגדת העצים
 .את נור אדין מרעי חייל לשעבר בקומנדו הסורינבקר בעמק יפעורי ונפגוש 

 ,משם נסע לכפר מגדל שאמס
 .בתליית אלי כהן שהיה נוכח מפגש עם תושב מקומי

 .תיאטרון חולון -מבית יד לבנים ( רבע לשבע) 10:11היציאה לטיול בשעה 
 .ארוחת בוקר בקיבוץ דליה

 .ארוחת צהריים בכפר הנופש נופי גונן
 .ח למשתתף''ש 101" וותצ"עלות הטיול לחברי 

 .ח למשתתף''ש 321עלות הטיול לאורחים 
 .3112בספטמבר  30ההמחאה לפקודת כנפי משק תיירות ונופש לתאריך 

 .במזומן למשתתף ייגבה בנפרד ח''ש 1תשר של 
 

 

 

 3112ספטמבר  -בחודשים יולי ההרשמה לכל האירועים 

 .בדיוק 10:11בשעה  3112ביולי  2, החל מיום רביעי
 .בת זוגו1כל חבר רשאי לרשום רק את עצמו ובן 

 

 

 

 בדיוק 10:11בשעה תערכנה  3112ספטמבר  -חודשים יולי כל ההרצאות ב
 .חולון, (הכניסה דרך השביל) 11ההסתדרות ' רח, במועצת פועלי חולון

 

 

 

 ,ביטול ההרשמה לטיולים יש לעשות בהקדם האפשרי
 .ול על המבטל באיחוראשר עלולים לח, מ למנוע הפסדים"זאת ע

 .ניתן לבטל טיול יומי לכל המאוחר יומיים לפני יציאת הטיול
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 .אלא אם נאמר אחרת, התשלום לכל האירועים בהמחאות בלבד
        

 

 

 .הרשמת אורחים לטיולים על בסיס מקום פנוי בלבד
 

 

 

 .נא השתתפותכם בכל האירועים המתוכננים
 

 

 

 תסגירת הסניף בחג הסוכו
 ,בחג הסוכות פסטיבל צלילי ילדות בתיאטרון חולוןמפאת קיום 

 .3112בספטמבר  33, ס"חוהמ' ג, הסניף יהיה סגור ביום ראשון
 

 

 

 ח או חולים בביתם"הודעה על חברים המאושפזים בבי
 בהקדם האפשרילהודיע , או בני משפחותיהם מתבקשים1ו" צוות"חברי 

 .בבית חולים או בביתוהמאושפז , 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

 

, חומרי, אישי: זקוק לסיוע כל שהוא ,קשהאשר מצבו " צוות"חבר 
 .שתדל לסייע לומ לה"מתבקש לדווח על כך ע 'משפטי וכו, רפואי

 

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

 12-1113131או בסניף בטלפון , 113-1010100: בטלפון
 .10:11-10:11בימי ראשון ורביעי בין השעות 

 

 .סודיות מובטחת בכל הנושאים הקשורים בצנעת הפרט

      

 

 :היא'' צוות''ובת סניף חולון באתר כת

http://www.tzevet.org.il/?CategoryID=800 
 

 "(.צוות"יש קישור בכתובת לעייל לסניף חולון באתר )
 .מפורט מאד ומתעדכן באופן שוטף'' צוות''סניף חולון באתר 

 .ילויות בעבר ומידע על פעילויות עתידיותיש בו מידע רב על פע
 .מומלץ מאוד להכניסו למועדפים והיכנס אליו לעתים קרובות

http://www.tzevet.org.il/?CategoryID=800
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 ח"התנדבות בשע
הננו ממליצים בין כל גופי ההתנדבות הרבים גם התנדבות קבועה ומתמדת 

 (.ל"רח)ח ''באגף חירום וביטחון של עיריית חולון לשיבוץ בתפקידים בשע
 .רייה מתרכזת במתן שירותים חיוניים וקיומיים לאוכלוסיההעי, בשעת חרום

 :נחוצים מתנדבים במגוון נושאים בתחומים הבאים, כדי לעמוד במשימות
 .בקרים למקלטים ציבוריים בשעת חירום .1
 .אחראים על תחנות חלוקת המים ברחבי העיר .3

 .טים בטיפול והפעלת מקלטים בבתי הספר''עזרה וסיוע לקב .2
 

 

 

 (mail-e, ל''דוא) ת הדואר האלקטרונימסירת כתוב
החברים אשר טרם מסרו את כתובת הדואר האלקטרוני שלהם או שחל שינוי 

 -מתבקשים לשלוח אותה בהקדם לחנה הראל , בכתובתם האלקטרונית

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

 :ונית יש למסור גם את הפרטים הבאיםשליחת הכתובת האלקטר  עם
 .שם משפחה ושם פרטי, מספר אישי

 .ובטיולים בהרצאות, ל אישית בסניף"ניתן למסור את כתובת הדוא, כמוכן
 

 

 

 שאלון פרטים אישיים
 .שאלון פרטים אישייםבקובץ נפרד 

 ,מצב משפחתי :ניתן להשתמש בשאלון לעדכונים ושינוים שונים כגון
 .'מקום התנדבות וכו, טלפון סלולרי, טלפון בבית, כתובת, ל"כתובת דוא

 

 

 
 

 ,בברכת שנה טובה ומבורכת
 ,שנת שלום ושגשוג

 .שנת אושר והעיקר בריאות
 

 ר סניף חולון"יו -שלמה קימל 
 .וחברי ההנהלה                                            


