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  .17:00-19:00בימי ראשון ורביעי בין השעות  36הסניף פתוח בחדר 
  .ל"הבית של גמלאי צה -" צוות"

        .לעזרת מערכי העורף, לעזרת הנוער, ל"לעזרת צה  !!!התנדבו למשימות התנדבות
  

  2014ספטמבר   10   - 4/2014מידעון 

    : 2014דצמבר  –להלן פעילות הסניף לחודשים אוקטובר

  הסניף יהיה סגור) הרצאה/ טיול (בהם מתקיימת פעילות מחוץ לסניף ' ד-ו' אבימים 

  מקום  שעה  פעילות  תאריך  וםי

      הסניף סגור  –סוכות   8-15.10.14  'ד

 מרחבת יציאה 07:30 הכרמל"  באזור טיול 13.10.14 'ב

 התיאטרון

פרטים ימסרו    צעדת ירושלים  14.10.14  'ג

  בנפרד

  תיאטרון חולון  16:00  )במקום סיור יולי שבוטל(רונה סיור בש  19.10.14  'א

יעדי המבצע  - צוק איתן: הרצאה בנושא  12.11.14  'ד
 - יריב פלד: המרצה. והאסטרטגיה להשגתם

א בלימודי ביטחון ואסטרטגיה חוקר .מ 
  .אסטרטגי בתחום הצבאי והמדיני

  קמפוס חנקין  18:00

מה מבחינה הרצאה בנושא היום של אחרי המלח  20.11.14  'ה

ר הכנסת "כ וסגן יו"המרצה ח. פוליטית ומדינית

ל "צ ודובר צה"מפקד גל, איש תקשורת,נחמן שי 

  לשעבר

  קמפוס חנקין  18:00

הומור ישראלי בארץ זבת מרור : הרצאה בנושא  27.11.14  'ה

הרצאה משעשעת הסוקרת ציוני דרך . ודבש

מהקמתה ועד , בהתפתחות ההומור בישראל

איש   חוקר משברים  עופר ענבי:  המרצה . ימינו

  מודיעין בעבר   

  קמפוס חנקין  18:00

  תיאטרון חולון  07:00  נופשון במלון לוט בים המלח  7-11.12.14  ה- א

  לאסרי פאגאל  19:00  מסיבת חנוכה  22.12.14  'ב

מתן , "זה לא בשבילי? דיאטה: "הרצאה בנושא  31.12.14  'ד

. ומיומיתכלים תזונתיים אפקטיביים להתנהלות י

, אחות מוסמכת בכירה –גילה שובל ' המרצה גב

  .מאמנת הרזייה ואורח חיים

  קמפוס חנקין  18:00
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        13.10.14 - ה' טיול באזור הכרמל  יתקיים ביום ב

קיומו של  – 8.9.14 - הצלחנו לקבל תאריך נוסף לסיור באזור הכרמל דוגמת הסיור שהתקיים ב

                                                                   . שמו לטיולהטיול מותנה בכמות החברים שיר

מיני עצים  110-גן טרופי על צלע הכרמל הכולל כ" בוסתן אברהם" –הטיול באתרים אזור הכרמל 

, יש להצטייד בנעלי הליכה סגורות ללא עקבים, שעות  3-משך הסיור כ. אקזוטיים מהארץ ומהעולם

הסיור בדרגת . בוק מים וכריכים לארוחת בוקר עצמית שתושלם בטעימת פירות בבוסתןבק, כובע

.                                                                                                     קושי קלה עד בינונית

" בזלטון"ארק הפסלים פ, מוזיאון ראלי בקיסריה הכולל אוספי אומנות בעיקר מדרום אמריקה

ביקור , סיור רכוב בכרמל מצומת בית אורן לאנדרטה לזכר חללי השריפה בכרמל, בקיבוץ עין כרמל

.  ארוחת צהריים בקיבוץ שדות ים. במחלבת הבוטיק המשובחת של משפחת שוורצמן בבת שלמה

                                                                 .  מרחבת התיאטרון 07:30היציאה לטיול בשעה 

זיו "התשלום בהמחאות לפקודת  חברת . ₪ 200עלות לאורח , ₪ 120"  צוות"לות  הטיול לחברי ע

חברים המעוניינים . במזומן לכל משתתף₪  5בנוסף ייגבה תשר של . 13.10.14לתאריך " תיירות

 03-5522741או  050-9522741להשתתף בטיול מתבקשים להודיע מיידית לבינה אשרי בטלפון  

 בקישור "צוות"סיכום הסיור הראשון באתר .  17.9.14' דהחל מיום ולהגיע לסניף להירשם לטיול 

http://www.tzevet.co.il/?CategoryID=842&ArticleID=7290  

               10.1441. - ה' גביום  שלים תתקייםצעדת ירו

בצעדה " צוות"בקבוצת חברי  חברים ובנות זוגם המעוניינים להשתתף

ניתן להירשם בסניף בימי הפעילות או . 22.9.14עד לתאריך  תבקשים להירשםמ

 snif@tzevet.org.il-holonל "או בדוא 4422720-058אצל חנה הראל בטלפון 

פרטים נוספים יועברו . חברים שישתתפו יצוידו בחולצה וכובע של צוות ובדגל

  .לחברים שיירשמו בנפרד
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            9.10.141 -ה' א ביוםיתקיים  סיור בשרונה 

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

נשמע על תולדותיהם של  . מזקקת הברנדי ועוד, היקב, בית הבד, הדואר הישן, ית העםב

שעות בסיומו נהנה ממנת גלידה משובחת בגלידריה  3-משך הסיור כ.  הטמפלרים ועל גורלם היום

                                            .                         בדיוק מבית יד לבנים בתאטרון חולון 16:00יציאה לסיור בשעה .  שבלב המושבה

" צוות סניף חולון"בהמחאות לפקודת  התשלום. ₪ 65ולאורח ₪  30עלות הסיור לחברי צוות 

למתקשים בעמידה מומלץ להצטייד .  תשר למשתתף₪  5בנוסף ייגבה . 19.10.2014לתאריך 

תינתן עדיפות למי שנרשם  .  17.9.2014' דההרשמה לסיור בסניף החל מיום .  בכיסאות מתקפלים

  לסיור שבוטל

    2014211.1-7. 'ה-'אם מייתקיים בי נופשון בים המלח

  הארוחת צהרים ביום ההגע, ימים חצי פנסיון5לילות  4נופש במלון לוט ים המלח כולל אירוח 

  ביקור באתרים , עיתון יומי לשלושה ימים, חלוקים כנגד פיקדון ,כניסה חופשית לספא המלון

ביקור , נסיעה דרך כביש להב ליישוב סנסנה סיפורו של היישוב ביקור בחרבת ענים ביום הראשון

 .בחוות בראשית מפגש עם עולם הגמלים והנאקות והשימוש הרפואי בחלב הנאקות

  .מרחבת התיאטרון 07:00יציאה בשעה . ית גת וביקור במאפיית ילדודסייעה לקרנס האחרוןביום ו  

  במזומן לאדם₪  10תשר + ח "ש1650מחיר לאורח בחדר זוגי , ₪ 1430לחבר בחדר זוגי עלות 

  במזומן לאדם₪  10תשר + ₪  2720מחיר לאורח בחדר יחיד  , ₪ 2500מחיר לחבר בחדר יחיד 

, 7.2.15., 7.1.15, 7.12.14ים לפקודת זיו תיירות לתאריכים תשלומ 4עד  -התשלום בהמחאות

  .17:00מהשעה  22.10.14' ד ההרשמה לנופשון תתחיל ביום  .7.3.15
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                  22.12.2014-ה  'ב ביוםתקיים מסיבת חנוכה ת

 באולמי גאלרינר שישי של חנוכה  19:00שעה  22/12/14תאריך ב' יום במסיבת חנוכה תתקיים ב

.                חנייה חופשית, כשר למהדרין אולם, )מול בית החולים וולפסון( סאפאל

חלוקת תעודות לחברים , רכותב, י חברים שהגיעו לגבורות"חנוכה ע הדלקת נרות  :בתוכנית

                                       .  אומנותיתתכנית  , ארוחה מלאה סביב שולחנות, שהגיעו לגבורות

פקודת ל 22.12.14תאריך התשלום בהמחאה ל, ₪ 160 עלות לאורח ,₪ 90"  צוות"עלות לחבר 

  .17:00מהשעה  22.10.14' דתתחיל ביום מסיבת חנוכה ההרשמה ל .צוות חולון

    "שנת ההתנדבות"כ 2014הכריז על שנת " צוות"ארגון 

קליטת עליה , תחומי חינוךים בסניף חולון לא נותר מאחור ומעודד התנדבות חבריו בארגונים השונ

התנדבו חברי הסניף בתחום בדיקת כשירות מקלטים " צוק איתן"במהלך  .ועוד סיוע בשעת חרום

  .בעיר

וטרם חברים המתנדבים כיום בארגוני המתנדבים השונים בעיר       עדכון פרטי התנדבות

או  holon-snif@tzevet.org.ilל "בדוא לעשות זאת בדחיפותמתבקשים עדכנו את הסניף 

                                                                                                                             כדי לוודא שהם רשומים ומבוטחים כמתנדבים   03-5012420פקס /בטלפון

  : )פרטים נוספים ניתן לקבל בסניף(  לחברי הסניףהלן תחומי ההתנדבות המוצעים ל

                  התנדבות בנושא בטיחות בדרכים 

 .פ עם עיריית חולון"מתנדבים לפרויקטים בנושא בטיחות בדרכים בשתדרושים 

   .ליווי תלמידים בימים הראשונים ללימודים והעברתם במעברי חציה •

 .החינוךהרצאות בנושא בטיחות בדרכים  במוסדות  •

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

   .berrydov@bezeqint.netל "או בדוא 2651720-052בסניף בטלפון 
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       התנדבות במחסני חירום של משרד הבריאות

, המתנדבים יעברו הכשרה מתאימה. ם לסיוע במחסני החירום של משרד הבריאותדרושים מתנדבי
בשעת חירום יגויסו לריתוק המשקי בנוהל מילואים . יקראו מספר פעמים בשנה לריענון והדרכה

א ברחוב יגאל "המחסנים נמצאים בת. חולים ולקהילה ויעסקו באספקת ציוד רפואי אסטרטגי לבתי
יכולת , ידע בהפעלת מחשב –נדרש למילוי התפקיד . 23-25ביפו ברחוב יהודה הימית , 119אלון 

להודיע על כך  מתבקשים החברים המוכנים להתנדב .רצוי ידע בניהול לוגיסטי, לעבודת משרד קלה
                        ל"או בדוא 058-4422720 בסניף בטלפון לחנה הראל 27.9.14עד לתאריך 

snif@tzevet.org.il-holon.  

  

          על מקלטיםבשעת חירום אחראים 

בעת קבלת הודעה מאגף הביטחון . שים מתנדבים נוספים לתפקיד אחראים על כשירות מקלטיםדרו
, ולבדוק שהמקלט אכן נפתח) קרוב לביתו(בעירייה תפקידו של המתנדב להגיע למקלט שנקבע לו 

חברים המעוניינים להתנדב . שהמקלט נקי ותקין ומוכן לקליטת התושבים, שהמזגנים פועלים

  .050795095' בטל בני אשרי לחבר הסניף מתבקשים לפנות 

  

      התנדבות לסיוע בטיפול במשפחות שכולות

באמצעות ביקורי  לצד נציג משרד הביטחון ם לסיוע בטיפול במשפחות שכולותדרושים מתנדבי
על המתנדב להיות בעל  .ומתמשך עם המשפחה או עם פרט מתוכהובאמצעות קשר קבוע , בית

כמו כן עליו לקבל על עצמו  .בעל נכונות לסייע ויכולת ליצירת קשר אנושי חם ופתוח, רצון טוב
פעילות של כשעתיים בשבוע , בין היתר, שמשמעותו, מחויבות להשתייך למערך המתנדבים המחוזי

לעיתים יתבקש המתנדב . בקבוצת הדרכה למתנדבים במקביל להשתתפותו, בקשר עם המשפחות
, ביקור תנחומים, למוסדות בקהילה גם למלא משימה מוגדרת ולסייע למשפחה באמצעות תיווך

מתנדבי אגף משפחות והנצחה שותפים עם עובדי  .הקראה לעיוור ועוד, ביקור במהלך אשפוז
המתנדב . ענות לצורכי המשפחותהמשרד בביקורים חד שנתיים במטרה לשמור על קשר קרוב ולהי

מוכנים להתנדב למשימות אלה החברים . חודשים לפחות 12של  התנדבותמחויב לתקופת 
  .4422720-058או בטלפון  lsnif@tzevet.org.i-holon ל "בדוא מתבקשים לפנות לחנה הראל

  



6  

 

  

  

  כללי  

חניה ברחובות הסמוכים . 33חדר ' קומה ג 109חנקין ' רח – מפוס חנקיןההרצאות מתקיימות בק

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

.  בדלמסניפים אחרים על בסיס מקום פנוי ב" צוות"כולל חברי לטיולים ונופשונים  הזמנת אורחים

.                                                                      אלא אם נאמר אחרת, התשלום  לכל האירועים בהמחאות בלבד

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

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

.                                                                                                                            מזג אויר או לוח זמנים צפוף אילוצי

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

                                 .holon-snif@tzevet.org.ilדכון כתובת לסניף  מתבקשים להעביר ע

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

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

האתר מתעדכן באופן שוטף וניתן לראות בו את פעילויות הסניף  –אתר האינטרנט של סניף חולון 

                                                                                                            .     בעבר ובעתיד

ההולך לעולמו "  צוות"י הנוהג זכאי חבר "עפ ף ההולכים לעולמםאחרון לחברי הסניכבוד 

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

יש להודיע במהירות המרבית וקרוב ככל שניתן למועד הפטירה . משפחת החבר במהלך השבעה

או  050-5210491ר סניף חולון  שלמה קימל "או ליו 03-6243250למנהל מחוז דן אלי ינאי בטלפון 

  .052-5718067לרפי ביגון 

הנהלת הסניף מברכת את חבריה ובני משפחותיהם הנהלת הסניף מברכת את חבריה ובני משפחותיהם הנהלת הסניף מברכת את חבריה ובני משפחותיהם הנהלת הסניף מברכת את חבריה ובני משפחותיהם 

                                          בברכת שנה טובהבברכת שנה טובהבברכת שנה טובהבברכת שנה טובה

  ר הסניף וחברי ההנהלה  "יו, שלמה קימל        


