
 

 

 

 

 
 .17:00-19:00בימי ראשון ורביעי בין השעות  36הסניף פתוח בחדר 

 הבית של גמלאי צה"ל. -"צוות" 
 לעזרת צה"ל, לעזרת הנוער, לעזרת מערכי העורף.  התנדבו למשימות התנדבות!!!

 

 2015 יוני  -אפריל    - 20152/מידעון 

   : 2015 יוני-אפריללהלן פעילות הסניף לחודשים 

. בימים בהם מתקיימת ד' בהם מתקיימת פעילות מחוץ לסניף )טיול / הרצאה( הסניף יהיה סגור-בימים א' ו
 כחצי שעה לפני תחילת ההרצאה.בקמפוס חנקין הרצאה בקמפוס ניתן לפגוש את חברי ההנהלה 

 מקום שעה פעילות תאריך וםי

בתחום בטיחות למתנדבים מפגש הכשרה ראשון  15.3.2015 א'

 שעתייםמפגש בן   -בדרכים 

 בסניף 17:30

   תרגיל מב"ט 26.3.2015 ה'

 בתחום בטיחות בדרכיםי למתנדבים מפגש הכשרה שנ 29.3.2015 א'

  מפגש בן שעתיים

 בסניף 17:30

תחילת הרשמה לסיור בשרונה ורישום לטיול בגליל  1.4.2015 'ד

 המערבי

 בסניף 17:00

 בטיחות בתחוםלמתנדבים  שלישי הכשרה מפגש 12.4.2015 'א

 מפגש בן שעתיים - בדרכים

 בסניף 17:30

 לפני ברחבה 16:00 בשרונה סיור 14.4.2015 'ג

 התיאטרון

 בסניף 17:00 תחילת הרשמה לנופשון מטייל בירושלים 19.4.2015 א'

 לפני רחבהמה 18:45 הצגה  מיקה שלי" -אירוע יום העצמאות  28.4.2015 ג'
 התיאטרון

 - "תנועת ההתנגדות היהודית בצרפת –הרצאה  29.4.2015 ד'

נס היהודי" במלחמת העולם השנייה,  א"הרזיסט

ד"ר צילה הרשקו חוקרת  –משואה לתקומה. המרצה 

   ם.יבכירה במרכז בגין סאדאת למחקרים אסטרטגי

     

 חנקין קמפוס 19:00

מהרחבה לפני  07:00 טיול לגליל המערבי 5.5.2015 ג'
 התיאטרון

" .  הר כרכום כהר סיני וציורי הסלע בנגב" –הרצאה  14.5.2015 'ה

יורם פורת, מפיק במאי צלם הפועל  –המרצה 

 בתעשיית הקולנוע והטלביזיה.

 קמפוס חנקין 19:00



 

 מקום שעה פעילות תאריך יום

שחקנים סופרים ומשוררים שיסדו  –"חבורת יחדיו  –הרצאה  20.5.2015 ד'

את הבוהמה בתל אביב  הקטנה )בליווי  מוזיקה מקורית(. 

 אביבה גרשלר מספרת הסיפורים. –המרצה 

 חנקין קמפוס 19:00

 משרדי הסניף 16:00 מפגש עם נציג מופ"ת )לשעבר מת"ש(  31.5.2015 א'

 את מקבל באמת מי – עצמית שליטה" בנושא הרצאה 3.6.2015 'ד

 מנחת, מרצה גינצבורג איילת המרצה". שלך ההחלטות

 .אישית ומאמנת קבוצות

 חולון קמפוס 19:00

רחבה לפני מה 07:00 בירושלים " פסטיבל האור"נופשון מטייל  7-9.6.2015 'ג-'א
 התיאטרון

–פיתוחים טכנולוגיים בעת העתיקה" " –הרצאה  24.6.2015 ד'

אוטומטיות, פסלים מעופפים, פסלים טאבלטים, דלתות 

ם שפעלו ללא חשמל יבוכים ומגוון גדול של אביזר

מרצה . הוהקלו על חיי היוםיום של המשתמשים בהם

  כנרת זוהר להב חוקרת ומרצה.

 חנקין קמפוס 19:00

   הצגה "גורודיש"  בתיאטרון הקאמרי 25.6.15 ה'

 

  16.2.15 -שנערך ב גיל פיקוד העורף במוסדות חינוךרת

 חברי הסניף שהתנדבו לשמש כבקרים בתרגיל פיקוד העורף במוסדות החינוך:ל תודה

 יעקב קליין  רינה משולם  הרצל כהן  משה גונן  משה אוגד

 יעקב שגב  דב נדב  אפרים מור  מאיר גזית  אלה אלישר

 שושן יעקב  איתן סנדיק  חיים מזרחי  מאיר גיבלי  בנימין אשרי

 אילנה שקד  שלמה צחר  דניאל מטודי  חיים הוכמן  דב בארי

 זילבר תמם  יעקב צמח  ראובן מיכאלי  חנה הראל  רפאל ביגון

 עזרא צפדיה  אברהם מנין   מוטי חרמון חיים משה גאון

 שלמה קימל  יצחק מנשה דני דוד יצחקזון  יוסף גביש

From: chdan  

Sent: Monday, March 09, 2015 6:33 PM 

To: צוות סניף חולון 

Subject: RE:  15 2 16תודה לצוות תרגיל מוסח  

 לשלמה שלום,

 העבר נא את תודתי והערכתי לחברים שנטלו חלק בתרגיל.

 יישר כוח.

 יהודה פרץ



 

 

 )מב"ט( מרכז בדיקה וטיפול - תרגיל פיקוד העורף

לקראת תרגיל מרכז יקיים פיקוד העורף בקאנטרי קלאב בחולון אימון  26.3.2015 -ביום חמישי ה

המב"ט הינו מתקן רפואי הנפתח בזמן מלחמה בעת הכרזה על איום ממשי  בדיקה וטיפול )מב"ט(.

במסגרת התרגיל התבקשנו ע"י אגף הביטחון בעיריית חולון לגייס  של שימוש בנשק כימי.

 שישמשו כ "מלווי נפגעים" לתחנות פינוי והמתנה שייקבעו בתחומי מתנדבים מקרב חברינו

                     ויסתיים בשעות הצהריים. 08:30התרגיל יתחיל בשעה  הקאנטרי קלאב בחולון.

       חברים המעוניינים להתנדב מתבקשים לפנות לרכז המתנדבים בסניף בנימין )בני( אשרי

 .baboquick@gmail.comאו באמצעות הדוא"ל  03-5522741או  050-7950950בטלפון 

 השתתפות בעד לא ידע

 -מחברי הסניף ייצגו את ארגון "צוות" בקבוצת הגופים המתנדבים בעד לא ידע שהתקיימה ב 9

 . חברים נוספים השתתפו כנציגים בארגוני התנדבות האחרים.5.315

 

 הבהרה -ואירועים הרשמה לטיולים 

מביא אתו חבר/ה נרשם ובן/בת הזוג שלהם וחברים/ות שאינם מגיעים לטיול 

בן הזוג של חבר/ה ב"צוות"  –שאינו חבר/ה ב"צוות" ישלמו עבור הטיול כלהלן 

כחבר "צוות" ואילו הנוסע/ת הנוסף ישלם מחיר מלא מסובסד ישלם מחיר 

 לאורח. 

    14.4.2015סיור ערב בשרונה יום ג' 

הטמפלרית בשרונה הכוללים את המבנים שהוזזו,  בית סיור הליכה באתרים השונים של המושבה 

, היקב, מזקקת הברנדי ועוד. נשמע על )כולל צפייה בסרט קצר( העם, הדואר הישן, בית הבד

למתקשים בעמידה מומלץ  שעות 3-משך הסיור כם של  הטמפלרים ועל גורלם היום. תולדותיה

mailto:baboquick@gmail.com


 

                                                  ן זמן חופשי.בסיום הסיור המודרך יינתלהצטייד בכיסאות מתקפלים.  

בית יד לבנים בתאטרון חולון.                                                                     הרחבה שלפני בדיוק מ 16:00ציאה לסיור בשעה י

פקודת "צוות סניף חולון" בהמחאות ל . התשלום₪ 45ולאורח  ₪ 35עלות הסיור לחברי צוות 

' ד  ההרשמה לסיור בסניף החל מיוםתשר למשתתף.  ₪ 5 ו. בנוסף ייגב14.4.2015לתאריך 

   .17:00שעה  1.4.2015

          5.5.2015טיול לגליל המערבי יום ג' 

בדיוק מהרחבה לפני התיאטרון, ארוחת בוקר תהיה  07:00יצא בשעה  טיול לגליל המערבי 

ולאחריה סיור בליבה של בקעת הנדיב, משם נמשיך למושב  ליד גבעת עדהבמסעדת עץ השדה  

וסיפור קבורתם בבית העלמין, נבקר בפסיפס עכו שבי ציון לביקור בקברי חללי הפריצה לכלא 

שנפלו חווה ולאחר מכן באנדרטה לזכר חללי חיל הים מהתקופה הביזנטית שנמצא בישוב, בבית 

בפעולת אנצריה. לאחר מכן נסייר בישוב שלומי ונראה את הבית המצויר שהיה שייך לעפרה זכריה 

 לחייה בכישרון וללא הכשרה. ארוחת צהריים בקיבוץ בית העמק 70-ז"ל שהחלה לצייר בשנות ה

עלות הסיור לחברי ור קולי נעלה ונרד ברכבל. ומשם נמשיך לסיור בראש הנקרה, נצפה בחזיון א

בהמחאות לפקודת  התשלוםלמשתתף.  ₪ 5בנוסף ייגבה תשר של . ₪ 245 לאורחו ₪ 165 צוות

  .   17:00שעה  1.4.2015' ד  ההרשמה לסיור בסניף החל מיום. 5.5.2015לתאריך  אשת טורס

     31.5.2015יום א' ת מפגש עם נציג מופ"

החל  31.5.2015מפגש עם נציג מופ"ת )לשעבר מת"ש( מר הרמן חיימוביץ יתקיים ביום א' 

החברים מתבקשים להצטייד בכל המסמכים במשרדי הסניף בתיאטרון חולון.  16:00מהשעה 

                                                            והאישורים הרלבנטיים לצורך ביצוע בירורי השכר.

             2015יוני  9-7 'ג–'אימים  ופשון מטייל בירושליםנ

ימים. לינה במלון קיסר בלב העיר,  3לילות  2, ות נופשון מטייל בירושלים במסגרת פסטיבל האור

                                                                                                      :תכנית הנופשון חצי פנסיון. 

http://www.weekend.co.il/attraction/default.aspx?id=1634&lang=he#5


 

ארוחת בוקר בקיבוץ צובה, ביקור במוזיאון . 07:00יציאה מתיאטרון חולון בשעה  – 157.6.' איום 

חת צהריים וה, ארל"-סיפור הוגבעת הקרב ציון וסיור בגוש, עץ האלון הבודד, העדות בגוש ע

חת ערב ויציאה לפסטיבל האור בשעה ו, אר(15:00)שעה משוערת  , הגעה למלון והתארגנותעצמית

                                                                     )יש להתארגן להליכה רגלית ממושכת(.  .20:00

ביקור במרכז "אש התורה" , חדר הפתקים אחרי ארוחת בוקר,  09:30-יציאה ב – 158.6.' ביום 

בעיר ששנה ברובע היהודי  500ויציאה לכותל. ביקור במוזיאון חצר הישוב הישן בבית עתיק בן 

כולל  סיור רכוב סובב ירושליםאחר ארוחת ערב ל 20:00 -יציאה ב .העתיקה. ארוחת צהריים עצמית

                                                                 מתחם התחנה, פארק טדי החדש והמזרקה המנגנת.

לאוטובוס. מזוודות הורדת פינוי חדרים וארוחת בוקר, לאחר  ,  09:30 -יציאה ב – 9.6.15' גום י

בית הנסן, ביקור במרכז המבקרים של בנק  -סיור רגלי בשכונת הבוכרים, ביקור בבית המצורעים 

                                                     תה.חזרה הביבשוק מחנה יהודה וישראל והפסקת צהריים עצמית 

 ₪ 940לאורח לחבר "צוות" בודד בחדר,  ₪ 1180, "צוות" בחדר זוגי לחבר ₪ 760עלות הנופשון 

        עבור תשר. ₪  10 בנוסף יגבה סך של. ₪ 1360לאורח בודד בחדר ,  ליחיד בחדר זוגי

, 7.8.15, .7.7.15, 7.6.2015תשלומים לפקודת זיו תיירות לתאריכים  4עד  -התשלום בהמחאות

  .17:00מהשעה  החל 19.4.2015א' . ההרשמה לנופשון תתחיל ביום 7.9.2015

 25.6.15הצגה גורודיש תיאטרון הקאמרי יום ה' 

ולציין  03-6060900ליחיד יש להתקשר לקופת התיאטרון בטלפון  ₪ 60לרכישת כרטיסים במחיר 

. התשלום באמצעות כרטיס אשראי. המקומות מסומנים וכל הקודם זוכה. הכרטיסים 1381קוד 

ימתינו לחברים בקופת התאטרון בערב ההצגה. הסעה להצגה ע"ח המשתתפים מותנית במספר 

 טים באשר להסעה יש לפנות טלפונית לסניף. החברים שירשמו. לפר

   בין פאריס לירושלים –ד"ר צילה הרשקו ספרה של   -הרצאה תנועת הרזיסטאנס היהודי  

מערכת היחסים שבין התנועה  -ספר זה מתאר את המאבק להקמת מדינת ישראל מזווית ייחודית 

הציונית והמדינה בצרפת. הספר מציג תמונה מרתקת על שהתרחש מאחורי הקלעים בעת שעיצבה 

צרפת את עמדתה בשאלות קריטיות: השואה והפליטים היהודים, תכנית החלוקה, ההכרה במדינת 

ירושלים והמקומות הקדושים. כמו כן מתוארים מאמציה הבלתי נלאים של ישראל ובינאום 

הדיפלומטיה הציונית לרכוש את תמיכת צרפת. הספר מבוסס על מגוון רחב של מסמכים צרפתיים 

וציוניים שלא פורסמו עד עתה. הוא חושף פרשיות רגישות בעלות השלכות אקטואליות, כגון מערכת 

העולם  -אל חוסייני עם הצרפתים בעת שהייתו שם לאחר מלחמת  יחסיו של המופתי חאג' אמין

 -השנייה והיעלמותו המסתורית ממקום מעצרו בצרפת, וכן כישלונה של התכנית להקמת משטר בין 

 לאומי בירושלים ומעורבותם של צרפת והוותיקן בנושא. 

 



 

 

 ברכות לחברים החדשים שהצטרפו לסניף בשלושת החדשים האחרונים

   חלק דוד             אראל שי           בירן סילביה           כהן  משה         ן יוסףגור   

   כהן אילן     לחמני מטילדה      אלכסנדר סיגלית          נעים רפאל       נפשי מזל  

 באבא מנשה   צ'מרינסקי מרדכי                   סלע דן         גאון שלמה          כהן אלי   

 לטיף מרדכי           אבני יעקב           מרזוק ניסים          עצמון יוסף       זמיר אייל   

 נדלר צפורה  

   ההתנדבות כארגוןרגון "צוות" א

סניף חולון לא נותר מאחור ומעודד התנדבות ארגון "צוות" חרט את נושא ההתנדבות על דגלו ו

                          .ועוד סיוע בשעת חרוםתחומי חינוך, קליטת עליה חבריו בארגונים השונים ב

וטרם חברים המתנדבים כיום בארגוני המתנדבים השונים בעיר       עדכון פרטי התנדבות

 בטלפון/פקס / holon-snif@tzevet.org.ilבדוא"ל לעשות זאת מתבקשים עדכנו את הסניף 

                                                                                                                                                        כדי לוודא שהם רשומים ומבוטחים כמתנדבים לבני אשרי  0795095-050או   5012420-03 

  : )פרטים נוספים ניתן לקבל בסניף(  לחברי הסניף הלן תחומי ההתנדבות המוצעיםל

                 התנדבות בנושא בטיחות בדרכים

 מתנדבים לפרויקטים בנושא בטיחות בדרכים בשת"פ עם עיריית חולון.דרושים 

 .ליווי תלמידים בימים הראשונים ללימודים והעברתם במעברי חציה  

 החינוך. הרצאות בנושא בטיחות בדרכים  במוסדות 

 .התנדבות לפעולות הסברה בשיתוף מחלקת החינוך של עיריית חולון 

מפגשים של שעתיים כ"א בהם יודרכו חברי  3תתחיל סדרה בת  17:30שעה  15.3.15 -א' הביום 

הסניף לקראת פעילותם בתחום הדרכת תלמידים בנושא. חברים המוכנים להתנדב לנושא מוזמנים 

 להגיע להדרכה.

  המוכנים להתנדב למשימות אלה מתבקשים להודיע על כך דב בארי המרכז את הנושא חברים

  .berrydov@bezeqint.netאו בדוא"ל  2651720-052בסניף בטלפון 

mailto:berrydov@bezeqint.net


 

   על מקלטיםבשעת חירום אחראים 

 

 כללי  

. חניה ברחובות הסמוכים 33קומה ג' חדר  109רח' חנקין  – ההרצאות מתקיימות בקמפוס חנקין

   נא להימנע מהכנסת מזון ושתיה לאולם.וכן בחניון פתוח ליד קניון חולון. 

בד.  לכולל חברי "צוות" מסניפים אחרים על בסיס מקום פנוי בלטיולים ונופשונים  הזמנת אורחים

התשלום  לכל האירועים בהמחאות בלבד, אלא אם נאמר אחרת.                                                                      

א אם נאמר אחרת. יו"ר מהרחבה שלפני תיאטרון חולון, אל 07:00בשעה  היציאה לכל הטיולים

הסניף או האחראי לטיול מטעמו יכולים לבצע בתאום עם המדריך שינויים במסלול הטיול  עקב 

                                 אילוצי מזג אויר או לוח זמנים צפוף.                                                                                           

כתובות דוא"ל )אינם מקבלים עדכונים בדוא"ל( או שינו חברים שטרם מסרו  -  עדכון כתובות דוא"ל

                                 .snif@tzevet.org.il-holonמתבקשים להעביר עדכון כתובת לסניף  

חברים ששינו מספרי טלפון )קווי או סלולרי(, כתובת, העלאה בדרגה  – עדכון פרטים אישיים

במסגרת שירות מילואים, שינוי מצב משפחתי מתבקשים להודיע על כך לסניף.                                                         

עדכן באופן מתמהווה חלק מאתר "צוות" תחת מחוז דן האתר  – אתר האינטרנט של סניף חולון

                                                                                                            שוטף וניתן לראות בו את פעילויות הסניף.     

עפ"י הנוהג זכאי חבר "צוות"  ההולך לעולמו  אחרון לחברי הסניף ההולכים לעולמםכבוד 

אי , נציג צה"ל ונציג הסניף במהלך הלוויה. כמו כן נציג הסניף מלווה את להשתתפות חזן צב

משפחת החבר במהלך השבעה. יש להודיע קרוב ככל שניתן למועד הפטירה למנהל מחוז דן אלי 

       או לרפי ביגון 050-5210491או ליו"ר סניף חולון  שלמה קימל  03-6243250ינאי בטלפון 

052-5718067. 

 

 וחברי ההנהלה  שלמה קימל, יו"ר הסניף                         

דרושים מתנדבים נוספים לתפקיד אחראים על כשירות מקלטים.  
בעת קבלת הודעה מאגף הביטחון בעירייה תפקידו של המתנדב  

להגיע למקלט שנקבע לו )קרוב לביתו( ולבדוק שהמקלט אכן  
נפתח, שהמזגנים פועלים, שהמקלט נקי ותקין ומוכן לקליטת  

ות לחבר  התושבים. חברים המעוניינים להתנדב מתבקשים לפנ

 .0050-795095בטל'  בני אשרי הסניף 

http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A7%D7%95%D7%91%D7%A5:AirRaidShelterHolon02.JPG

