
 

 

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

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

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

 .2015 ספטמברב 10                                                          ,הה'תשע" אלולב כ"ו, יחמישיום 
 

 2015/4מידעון 
 

 :2016 ונופשון באילת בסוף פברואר 2015 דצמבר -בר אוקטו הסניף לחודשיםפעילות להלן 
 

 

 יום
 בשבוע

 מיקום נושא הפעילות שעה תאריך

 ירושלים .2015צעדת ירושלים חוה"מ סוכות  --- 1.10.2015 חמישי

 חנקיןק.  .."."חטא היוהרה במלחמת יוה"כ. הרצאה: 18:00 8.10.2015 חמישי

 סניף חולון : "בריאות ושימור העור".לנשים ההרצא 10:00 12.10.2015 שני

 אביב תל כנס מחוז דן במשכן לאומנויות הבמה. 18:30 14.10.2015 רביעי

 סניף חולון .1 - הכרה בסיסית של המחשב ויישומו 10:00 19.10.2015 שני

 רמת גן הצגה: "בין יפו לפיראוס" בבית צבי בר"ג. 19:00 21.10.2015 רביעי

 סניף חולון .2 - הכרה בסיסית של המחשב ויישומו 10:00 26.10.2015 שני

 עמק זבולון אבריק ובית שערים.טיול ליוקנעם, שייח'  07:00 27.10.2015 שלישי

 ק. חנקין הרצאה: "שמירה על בריאות המפרקים". 18:00 29.10.2015 חמישי

 רמלה סיור ברמלה וסביבתה. 07:30 8.11.2015 ראשון

 ק. חנקין הרצאה: "וייטנאם חדש וישן בהרמוניה...". 18:00 12.11.2015 חמישי

 ק. חנקין ירושלים של הבלקן". –הרצאה: "סלוניקי  18:00 26.11.2015 חמישי
 ים המלח ימים במלון לוט בים המלח. 5נופשון בן  07:30 29.11-3.12.2015 חמישי-ראשון

 א.ת. חולון .במוזיאון גלריה לאירועיםמסיבת חנוכה  18:30 10.12.2015 חמישי

 ק. חנקין ".איום המנהרות ומשמעותו"הרצאה:  18:00 30.12.2015 רביעי
 אילת ימים במלון דן פנורמה באילת. 5נופשון בן  07:00 28.2-3.3.2016 חמישי-ראשון

 
 

 מועדי תחילת ההרשמה לאירועים.
 יום

 בשבוע
 מיקום האירוע שעה תאריך

 סניף חולון טיול ליוקנעם, שייח' אבריק ובית שערים. 17:00 7.10.2015 רביעי

 סניף חולון .במוזיאון גלריה לאירועיםמסיבת חנוכה  17:00 7.10.2015 רביעי

 סניף חולון סיור ברמלה וסביבתה. 17:00 11.10.2015 ראשון

 סניף חולון ימים במלון לוט בים המלח. 5נופשון בן  17:00 18.10.2015 ראשון

 סניף חולון ימים במלון דן פנורמה באילת. 5נופשון בן  17:00 16.12.2015 רביעי
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 2015חוה"מ סוכות צעדת ירושלים 
 .2015באוקטובר  1י, תיערך בחוה"מ סוכות, יום חמיש 2015צעדת ירושלים חוה"מ סוכות 

 .054-7582321 :פרטים נוספים וההרשמה בסניף חולון ו/או אצל אפרים מור בטלפון סלולרי

 

 הרצאה
 מורשתההיסטוריה והף ענסא"ל במילואים, לשעבר ראש  – קינגדעון מיטש תו שלהרצא

 וסגן רמ"ח להיסטוריה בצה"ל בנושא: באגף המודיעין
 –חטא היוהרה במלחמת יום הכיפורים "

 האם ומדוע המודיעין הישראלי הכזיב במלחמת יום הכיפורים ?".
 .בדיוק 18:00בשעה  2015 אוקטוברב 8י, חמישההרצאה תיערך בקמפוס חנקין ביום 

 

 לחברות בלבד הרצאה
 הרצאתה של רחל פרידמן בנושא: 

 " )בלווי הדגמה(."השפעת נזקי הסביבה על מצב העור
 .בדיוק 10:00בשעה  2015באוקטובר  12בסניף חולון ביום שני,  ההרצאה תיערך

 על השתתפות בהרצאה. ,אישית או בטלפון ,יש להודיע מראש 

 

 כנס מחוז דן
 בתל אביב.משכן לאומנויות הבמה דן ביערך כנס מחוז  2015באוקטובר  14ביום רביעי, 

 פורסמו ע"י הנהלת המחוז.בהם הנחיות לרכישת הכרטיסים פרטים מלאים ומפורטים 
 גם להסעת חינם בסניף.בנוסף מתבקשים להירשם להצגה רוכשי הכרטיסים 

 .בדיוק18:30בשעה  ממגרש החניה הפתוח שליד קניון חולוןחינם מחולון תצא  הסעת

 

 הרצאה
 בנושא:יעקב קליין חבר סניף חולון הרצאתו של 

 הכרה בסיסית של המחשב ויישומו )הרצאה ראשונה(.
 .בדיוק 10:00בשעה  2015באוקטובר  19ההרצאה תיערך בסניף חולון ביום שני, 

 

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

 ."בין יפו לפיראוס" ריקודים ושירים:ב משתתפים המשלב מסע מוזיקלי ר
 .בדיוק 19:00בשעה  ממגרש החניה הפתוח שליד קניון חולוןההסעה תצא 

 .מידעון הקודםנשלח יחד עם ה ומפורטים פרטים מלאיםובו ההצגה על עלון 

 

 הרצאה
 חולון יעקב קליין בנושא:הרצאתו של חבר סניף 

 הכרה בסיסית של המחשב ויישומו )הרצאה שנייה(.
 .בדיוק 10:00בשעה  2015באוקטובר  26ההרצאה תיערך בסניף חולון ביום שני, 

 

 , חולון.109כל ההרצאות בערב מתקיימות בקמפוס חנקין רח' חנקין 
 קניון חולון. החניה ברחובות הסמוכים לקמפוס חנקין וכן בחניון הפתוח שליד

 חל איסור מוחלט על הכנסת מזון ו/או שתייה לאולם ההרצאות.
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 מי בית שעריםוליוקנעם, שייח' אבריק וגן לא טיול
 .יערך טיול ליוקנעם, שייח' אבריק וגן  לאומי בית שערים 2015באוקטובר  27י, ביום שליש

 קניון חולון.ממגרש החניה הפתוח שליד  בדיוק 07:00בשעה  טיולהיציאה ל
 ארוחת בוקר בהגשה בכפר הים )בית חנקין(.

 : ביקור במרכז ברא צמחים מול המושבה יוקנעם, מקומות הטיול
 ,השומר האגדי - יידזעם נכדתו של אלכסנדר וסיור מפגש 

 .אונסק"ו של כאתר מורשת עולמיתאשר הוכרז  סיור בגן לאומי בית שערים
 .צהריים בשרות עצמי במסעדת "בין היקבים" בקיבוץ מעיין צבי ארוחת

 ש"ח. 240עלות לאורח                ש"ח. 5תשר .               ש"ח 160 "צוות" עלות לחבר
 .2015בר אוקטוב 27לתאריך  זיו תיירות ונופש בע"מ ההמחאה לפקודת

 

 הרצאה
 בוגרת ,פיזיותרפיסטית מוסמכת לשיקום אורתופדי ונוירולוגי –תה של לילך ארז הרצא

 אנטומיה, פיזיולוגיה, פתולוגיה ושיקום :יםבנושא. מרצה בכירה בן גוריון בנגבאוניברסיטת 
 .שנה" 120מפרקים בריאים עד  - המלצות לשמירה על בריאות המפרקים"בנושא: 

 .בדיוק 18:00בשעה  2015 אוקטוברב 29י, חמישצאה תיערך בקמפוס חנקין ביום ההר

 

 סיור ברמלה והסביבה
 יערך סיור ברמלה והסביבה. 2015בנובמבר  8ביום ראשון, 

 ממגרש החניה הפתוח שליד קניון חולון. בדיוק 07:30היציאה לסיור בשעה 
 אתרי הביקור: סיור בשוק הססגוני של רמלה וארוחת בוקר עצמית,

 לחללי מלחמת העולם הראשונה האזכרה השנתי מפקדת חסן סלמה, השתתפות בטקס
 בבית הקברות הצבאי הבריטי, מוזיאון העיר, המגדל הלבן,

 שייט בבריכת הקשתות, חוות שפון )ביר סלים(.
  ארוחת צהריים עשירה במזנון חופשי במסעדת העובדים של נתב"ג.

 ש"ח. 190עלות לאורח                ש"ח. 5תשר                ש"ח. 110 "צוות" עלות לחבר
 .2015מבר נובב 8לתאריך  "צוות" סניף חולון ההמחאה לפקודת

 

 הרצאה
 מרצה על יעדים אקזוטיים בעולם שבהם ביקר וצילם –טרו סמשה פוי הרצאתו של

 ".וייטנאם חדש וישן בהרמוניה מופלאה" בנושא:
במלחמה אכזרית עם ארצות הברית. מסע מרתק אל מדינה שעד שנות השבעים הייתה שקועה 

 .ערבוב של ישן וחדש, עושר ועוני, טבע פראי וערים דחוסות פוגשים אותנו במסענו במדינה זו
 .בדיוק 18:00בשעה  2015 מברנובב 12י, חמישצאה תיערך בקמפוס חנקין ביום ההר

 

 הרצאה
 מרצה על תרבויות וספרות, כותבת ב"מסע אחר" –תה של דבורה רוטברט הרצא
 ירושלים של הבלקן, עיר של רוחות" בליווי צילומים, מוזיקה ווידאו. –סלוניקי "בנושא: 

 .בדיוק 18:00בשעה  2015 נובמברב 26י, חמישההרצאה תיערך בקמפוס חנקין ביום 

 

 נופשונים, נופשונים מטיילים,יומיים, -ההסעות מסניף חולון לטיולים יומיים, טיולים דוכל 
 צאו ממגרש החניה הפתוח שליד קניון חולון.יוהצגות י , כנסיםסיורים לילייםסיורים יומיים, 
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 לוט בים המלחספא נופשון במלון 
 לילות 4 –ימים  5בן  נופשוןיערך  2015בדצמבר  3 –כ"ט בנובמבר  חמישי, -בימים ראשון 

 רחב.נהמלון עבר לאחרונה שיפוץ  .בסיס חצי פנסיוןעל ים המלח ספא לוט בבמלון 
 ממגרש החניה הפתוח שליד קניון חולון. בדיוק 07:30ה היציאה לנופשון בשע

 עצמית בבית הקפה בוקרארוחת למעלה אדומים,  נסיעה :ןתכנית הטיול ביום הראשון בדרך למלו
 בביה"כ העתיק בעין גדי.ביקור מצפה יריחו, צומת הלידו ובפארק האגם במעלה אדומים, 

 .מדי בוקר עיתון יומי                ארוחת צהריים במלון ביום ההגעה.
 ביקור במרכז מבקרים והסבר על תהליכי הייצור ן:בדרך לחולותכנית הטיול ביום האחרון 

 במפעל לייצור טליתות וציציות משכן התכלת בבאר שבע.
 .ש"ח 1700לאורח בחדר זוגי עלות                             .ש"ח 1500"צוות" בחדר זוגי  עלות לחבר
 .ש"ח 2950לאורח בחדר בודד עלות                           .ש"ח 2750"צוות" בחדר בודד  עלות לחבר

 

 מסיבת חנוכה
 תיערך מסיבת חנוכה 18:30בשעה  2015בדצמבר  10 ,חמישי ביום

 , חולון.19תעשייה חולון, רח' הסתת אזור  מוזיאון גלריה לאירועים,ב

 :הלהלן תכנית המסיב

 .של חנוכהחמישי  הדלקת נר .1
 .ברכות .2

 .2015חברים שהגיעו לגבורה בשנת חברות וטקס הענקת תעודות ושי ל .3
 .ישראלי ומלחין קלידן ,זמר - איתן מסורי תכנית אמנותית: .4
 .ת ערב מלאהארוח .5

 .ש"ח 200עלות המסיבה לאורחים ש"ח.          100 "עלות המסיבה לחברי "צוות

 .2015 בדצמבר 10ההמחאה לפקודת "צוות" סניף חולון לתאריך 
 .אורחים מוזמנים בשמחה להשתתף במסיבה

 

 הרצאה
 מ.א. בלימודי ביטחון ואסטרטגיה, –יריב פלד הרצאתו של 

 ".איום המנהרות ומשמעותו" בנושא:חוקר בתחום האסטרטגי הצבאי והמדיני 
 .בדיוק 18:00בשעה  2015 דצמברב 30ההרצאה תיערך בקמפוס חנקין ביום רביעי, 

 

 נופשון במלון דן פנורמה באילת
 לילות 4 –ימים  5בן  יערך נופשון 2016במארס  3 –בפברואר  28חמישי,  -בימים ראשון 

 )שלוש ארוחות צהריים קלות בימים שני, שלישי ורביעי(. על בסיס חצי פנסיון דן פנורמהבמלון 
              .ש"ח 1390לאורח בחדר זוגי עלות                             .ש"ח 1200"צוות" בחדר זוגי  עלות לחבר
 .ש"ח 2200לאורח בחדר בודד עלות                           .ש"ח 2000בחדר בודד  "צוות" עלות לחבר

 

 הסניף יהיה סגור בחול המועד סוכות.

 

 בארגון "צוות". 2016מועד אחרון להגשת מועמדות לבחירות  - 17.11.2015יום שלישי, 

 
 
 
 



 

 
 
 

 
 
 
 

 רכת שנה טובה ומבורכת,בב
 שגשוג,ו שנת שלום

 שנת אושר

 .בריאות והעיקר
 
 
 

 יו"ר סניף חולון  -שלמה קימל 
 .ההנהלה וחברי                                                                                                 


