
 

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

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

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

 2017 בספטמבר 6                                                                  ז       ה'תשע" ט"ו באלול, רביעייום 
 

 20174/מידעון  
 

 :2017 דצמבר -אוקטובר ות והודעות הסניף לחודשים להלן פעיל
 

 מיקום מועדי הרשמה לאירועים שעה תאריך יום
 סניף מלון לוט –נופשון בריאות בים המלח  17.00 15.10.2017 ראשון

 סניף בריטים.שנה לכיבושה ע"י  100 -סיור בב"ש  17.00 15.10.2017 ראשון

 סניף 17.12.17מסיבת חנוכה  17.00 5.11.2017 ראשון

 

 מיקום מועדים ונושאי האירועים שעה תאריך יום
 חמישי
 

14.9.2017 18.30 
מפגש חברים והרמת כוסית לכבוד השנה 

 החדשה ה'תשע"ח הבעל"ט
 קמפוס חנקין

  צעדת ירושלים בחוה"מ סוכות ביום 10.10.2017 שלישי

 קמפוס חנקין הרצאה "המשפט הפלילי" 18.00 19.10.2017 חמישי

 קניון חולון בבית צבי המחזמר "כנר על הגג" 18.45 24.10.2017 שלישי

 קמפוס חנקין הרצאה "על הקשר בין המעי לבין המוח" 18.00 26.10.2017 חמישי

 07.00 8.11.2017 רביעי
לכיבושה ע"י  100סיור בבאר שבע במלאת 

 הבריטים.

ון קניון חני
 חולון
 

 קמפוס חנקין הרצאה "על עברית וגששית" 18.00 9.11.2017 חמישי

 18.00 14.11.2017 שלישי
גדולה מידת הרחמים  - הרצאה "ספר יונה

 "ממידת הדין
 קמפוס חנקין

  מרוכזת הסעה ני" מטעם המחוזג'הצגה "מה עושים עם   21.11.2017 שלישי

 18.00 23.11.2017 חמישי
 "האיסלם" מהותו וקשרי הגומליןהרצאה 

 עם היהדות.
 קמפוס חנקין

 קניון חולון מלון לוט - נופשון בריאות ים המלח 08.00 26-30.11.17 ה-א

 אולם קאסיה בת ים ו מסיבת חנוכה יחד עם סניפים ת"א 18.30 17.12.2017 ראשון

 18.00 26.12.2017 שלישי
הרצאה "אלטרנטיבות לחסכון והשקעה 

 יל השלישי"לבני הג
 קמפוס חנקין

 
 

 
 0528777858בחול המועד סוכות הסניף יהיה סגור. במקרים דחופים ניתן לפנות למזכיר ברוך שני 



2 
 

 מפגש חברים והרמת כוסית לכבוד השנה החדשה ה'תשעח הבעל"ט
 בקמפוס חנקין. 18:30בשעה  2017בספטמבר  14המפגש יתקיים ביום חמישי, 

בחלק האומנותי נאזין להרצאה/מופע של השחקן  הרמת כוסית, ברכות, כיבוד.בתכנית: מפגש חברים, 
ומספר הסיפורים יניב שטרייפלר על הספר "החיפוש" מאת שלום עליכם. אירוע חמור שקורה בבית 

 הכנסת ביום הכיפורים. ועוד סיפורי אידישקייט נוספים.
 

 

 צעדת ירושלים בחוה"מ סוכות
 תתקיים צעדת ירושלים. 2017באוקטובר  10ביום שלישי, 

 פרטים נוספים יפורסמו בהמשך.

 

 הרצאה "המשפט הפלילי"
הרצאתו של עו"ד ששי גז בנושא  תתקיים בקמפוס חנקין 18:00באוקטובר בשעה  19ביום חמישי, 

המשפט הפלילי, הסנגור  ומה שביניהם. הצצה אל מאחורי הגלימה של הסנגור הפלילי והתבוננות על 
 קות ודילמות מנקודת מבטו.פרשיות מרת

 

 ברמת גן המחזמר "כנר על הגג" בבית צבי
 יתקיים המחזמר " כנר על הגג" בבית צבי 2017באוקטובר   24ביום שלישי 

 מרחבת החניה שליד קניון חולון 18:45ההסעה תצא בשעה 
 בסניף. 17.00שעה  10.9.2017ם א' התחלת רישום ביו

 

 ן המוח"הרצאה "על הקשר בין המעי לבי
תתקיים בקמפוס חנקין הרצאתה של ד"ר אדרי ליאת,   18:00בשעה  2017באוקטובר  26ביום חמישי, 

 ד"ר לביולוגיה, בנושא הקשר בין המעי למוח.

 

 לכיבושה ע"י הבריטים. 100סיור בבאר שבע במלאת 
 קניון חולון לסיור באזור באר שבע.מ 07:00נצא בשעה  2017בנובמבר  8ביום רביעי 

 ארוחת בוקר בקיבוץ עין צורים. ארוחת צהרים בקיבוץ כרמים.
ם מערב העיר, בקיבוץ חצרים ובתכנית: בלהבים פריחת החלמוניות, שרידי העמדות התורכיות בדר

, מרכז המבקרים בבאר אברהם, מצפה בית אשל המשוחזר, אתר תחנת שביל הפסלים ביער חצרים
 .19:00הקברות הבריטי ועוד. סיום משוער  בשעה  , בית 70414באר שבע  עם הקטר המפורסם 

 במזומן למשתתף. ₪  5 המחאה לפקודת צוות חולון. תשר₪ .  240 חעלות לאור₪.  160עלות לחבר 
 בסניף. 17:00שעה  15.10.2017ביום א'  סיורהתחלת רישום ל

 

 הרצאה "על עברית וגששית"
קמפוס חנקין הרצאתו של אלון גור אריה מרצה תתקיים ב 18:00בשעה  2017בנובמבר  9ביום חמישי, 

 נצפה במצגות. .עברית וגששית על שלישית הגשש החיוור, בנושא ותסריטאי לקולנוע, במאי

 

 גדולה מידת הרחמים ממידת הדין" -הרצאה "ספר יונה 
 מר יוסי נינוה,  של ותתקיים בקמפוס חנקין הרצאת 18:00בשעה  2017 בנובמבר 14י, שליש ביום

 רצה ברוח המסורת והמחקר בנושא ספר יונה.מ

 

 המחוז במסגרת" ? ניג'הצגה "מה עושים עם 
 ?" ההצגה באחריות מחוז דן  ניג'תתקיים ההצגה " מה עושים עם  2017בנובמבר  21ביום שלישי 

₪  20על ידי הסניף בעלות של  , בהרשמה מוקדמת,שישלח פרטים ישירות לחברים. הסעה תאורגן
 חברים. 45נה ברישום של לפחות מות לאדם.
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 "עם היהדותשלו לטוב ולרע לאורך שנים  מהותו וקשרי הגומלין - הרצאה "האיסלם
 תתקיים בקמפוס חנקין הרצאתו של מר עזרא יצחק,  18:00בשעה  2017בנובמבר  23ביום חמישי, 

תו וקשרי הגומלין מהו -ששרת במשך שנים רבות במערכת הביטחון בתחום הטרור, בנושא "האיסלם 
 שלו לטוב ולרע לאורך שנים עם היהדות"

 

 מלון לוט - ים המלחבנופשון בריאות 
 על בסיס חצי פנסיון. לילות. 4ימים/5בנובמבר. 30עד  26ה' מיום -הנופשון יתקיים בימים א'

יאות ארוחת בוקר עצמית וארוחת צהריים במלון. המחיר כולל כניסה חופשית למועדון הבר -ביום א' 
. עלות הטיול לחבר 08.00וחלוקים כנגד פיקדון. יציאה לנופשון ממגרש החניה של קניון חולון בשעה 

 לאורח יחיד בחדר₪,  1,760לאורח בחדר זוגי ₪,  2,900, לחבר יחיד בחדר ₪ 1,600בחדר זוגי 
המחאות שוות  4 עדהתשלום בהמחאות בלבד לפקודת "אשת טורס". ניתן לשלם ₪.   3,060
  במזומן לכל משתתף.₪  5. בנוסף יגבה תשר 26.2.18, 26.1.18, 26.12.17, 26.11.17 לתאריכים

 בסניף. 17:00שעה  15.10.2017התחלת רישום לנופשון ביום א' 
ת "בעלזא" בירושלים. נבקר בבית בהיכל בית המדרש הגדול של חסידו רנבקלטיול  ראשוןהביום 

ל. לכבוד המקום יש להופיע בלבוש הולם, גברים כיפות ומכנסים ארוכים, נשים הכנסת הגדול והפעי
 10.00חצאית ארוכה עד מתחת לברך )לא מכנסיים(, כיסוי ראש וצווארון סגור. בביקור שיתחיל בשעה 

 נכיר ונלמד על חיי חסידות זו. 
 הרצל אשר נפתח כתי לחללי מערכות ישראל בהרביום האחרון לטיול נבקר בהיכל הזיכרון הממל

  ביום הזיכרון השנה.

 

 אביב ובת ים-ליחד עם סניפים ת – מסיבת חנוכה
 חולון. 47באולם "קאסיה" רח' המלאכה  18.30בדצמבר בשעה  17מסיבת חנוכה תתקיים ביום ראשון 

 אביב.-כבשנים עברו נחגוג גם השנה יחד עם חברינו מסניף בת ים, ויצטרפו אלינו חברים מסניף תל
וארוחה חגיגית. כנית הדלקת נרות חנוכה, ברכות, חלוקת תעודות לחברים שהגיעו לגיל גבורות בת

מופע של הזמרת ניצה טרמין "רומנסה ספרדית" בליווי נגנים. נאזין לשירים בלדינו,  האומנותית חלקב
 כל הערב.לאורך ביוונית, שירים דרום אמריקאים, צועניים ושירי ארץ ישראל. די.גי. ישמיע מוזיקה 

 המחאות בלבד לפקודת "צוות חולון"התשלום ב₪.  220עלות לאורח ₪,  110עלות לחבר 
 בסניף. 17.00בשעה  בנובמבר 5ראשון ביום . תחילת ההרשמה למסיבה 2017בדצמבר  18 לתאריך

 

 הרצאה "אלטרנטיבות לחסכון והשקעה לבני הגיל השלישי"
  ".הרצאה ע"י חברת "אקספרטתתקיים בקמפוס חנקין  18:00בשעה  2017בדצמבר  26ביום שלישי, 

נשמע על התנהלות פיננסית חכמה ושמירה על רמת החיים בגיל השלישי, כיצד ניתן להקטין את חבות 
/פוליסה פיננסית, אלטרנטיבות השקעה, טיפים לניהול חכם 190המס לאורך שנים, הטבות מס תיקון 

  של הכסף.

 

 התנדבות
על התנדבות  בני אשריחברי הסניף מתבקשים לעדכן את רכז המתנדבים  – עדכון מצב התנדבות

  050-7950950/03-5522741.בגופים השונים בעיר חולון ובישובים אזור, משמר השבעה גנות וחמד

 דרושים מתנדבים:  
 בשת"פ עם מחלקת בטיחות בדרכים בעיריית חולון: לנושא בטיחות בדרכים   

 אשונים ללימודים והעברתם במעברי חציהליווי תלמידים בימים הר 
  "פעילות אותה –ליווי יום יומי של תלמידים במעברי חציה מסוכנים ומורכבים ליד בי"ס "שרון

 .2016מבצעים מתנדבי הסניף מפברואר 
 הגדלת מספר המתנדבים נועד להקל בעומס המוטל על המתנדבים הנוכחיים.   

                       דב בארי –שים לפנות לרכז בטיחות בדרכים בסניף חולון חברים נוספים המוכנים להצטרף מתבק   

 .2651720-052או בטלפון  berrydov@bezeqint.netבמייל    

mailto:berrydov@bezeqint.net


    
 
   

ת אורחים הזמנ. 21קומה ב' חדר  109רח' חנקין  – ההרצאות מתקיימות בקמפוס חנקין    :כללי 

על בסיס מקום פנוי בלבד.  התשלום   להצגות, טיולים ונופשונים כולל חברי "צוות" מסניפים אחרים

כאשר משתתפים באירוע בת זוג של חבר לכל האירועים בהמחאות בלבד, אלא אם נאמר אחרת. 

יר מלא.                                                                     תשלם בת זוגו של החבר את המחיר של חבר "צוות" בעוד האורח/ת ישלם מח –"צוות" ואורח 

 מהרחבה שליד קניון חולון, אלא אם נאמר אחרת.  07:00בשעה  היציאה לכל הטיולים

מספרי טלפון מתבקשים לעדכן / חברים המשנים כתובת מגורים - אישיים וכתובות מייל   עדכון פרטים 

חברים שיש להם כתובת דוא"ל ועדיין אינם מקבלים את  .דכון רישומיכם ב"צוות"את הסניף לצורך ע

                                                                                                               המידעון בדוא"ל מתבקשים לעדכן את פרטיהם במזכירות הסניף.

 חלילה,הודעת פטירה, חס ו   
 של חבר "צוות" או אלמנת חבר "צוות"

 
 יחד עם כל משפחתם. ראשית, נאחל לחברות ולחברים אריכות ימים בבריאות טובה

 
 הודעת פטירה, חס וחלילה, של חבר "צוות" או אלמנת חבר "צוות"

 בהקדם האפשרי וקרוב ככל שניתן למועד הפטירה יש להודיע
 באחד מהמקומות הבאים:

 )רב קווי(.  03-6173500בטלפון:  : "צוות" ארצי במזכירות  .1
   .בימי שישי תורנות טלפונית.08:00-17:00בין השעות  חמישי -בימים ראשון 

 :במשרדי מחוז דן  .2
  .03-6173523 ,      03-6243250בטלפונים: 

 .13:00-16:00 -ו 08:30-12:00בין השעות  חמישי -בימים ראשון 
 :בסניף חולון  .3     

 א. בטלפון לאחד מחברי הנהלת הסניף או מתנדביה הפעילים.    
 .17:00-19:00אשון ורביעי בין השעות בימים ר     03-5012420ב. בטלפון למשרד הסניף 

 
 כבוד אחרון לחבר "צוות" שנפטר

לצה"ל הזמן ללא דיחוי על מנת שיספיק  יצוין שלמרות השעה הקשה למשפחה, ההודעה צריכה להימסר
 ול"צוות" לטפל בקביעת הנציגים שישתתפו בהלוויית חבר צוות שנפטר ופרסום מודעת אבל בעיתונות. 

 ד ומציינת את שם החבר, דרגתו, חיל ומקום מגוריו.המודעה בנוסח אחי
 

 
 

 בברכת שנה טובה ומבורכת, 

 שנת שלום ושגשוג,
 שנת אושר והעיקר בריאות.

 
 

  ,יו"ר סניף חולון -שלמה קימל                                                                                              
 והמתנדבים הפעילים חברי ההנהלה                 


