
  
 .ןולוחף ינס -  ''תווצ''ר תאלל ילמסבר ושיק שי

 ''''''''............כי בלב שלם התנדבוכי בלב שלם התנדבוכי בלב שלם התנדבוכי בלב שלם התנדבו, , , , וישמחו העם על התנדבםוישמחו העם על התנדבםוישמחו העם על התנדבםוישמחו העם על התנדבם''''''''
 ).'ט פסוק ט''פרק כ' דברי הימים א(                                                                                                                                                                                            

         
 סניף חולון משתתף יחד עם כל עם ישראל - ) ר''ע(ל ''רגון גמלאי צהא - '' צוות''

  .בצערן של משפחות קורבנות השריפה בכרמל
        

     2012012012011111    בינוארבינוארבינוארבינואר    2222                                                                                                    א    א    א    א    ''''''''תשעתשעתשעתשע''''הההה    ו בטבתו בטבתו בטבתו בטבת''''''''ככככ, , , , יום ראשוןיום ראשוןיום ראשוןיום ראשון
        

        
        2011/2011/2011/20111111/    מידעוןמידעוןמידעוןמידעון
        

        ::::2012012012011111    מארסמארסמארסמארס    - - - - ושת החודשים הבאים ינואר ושת החודשים הבאים ינואר ושת החודשים הבאים ינואר ושת החודשים הבאים ינואר ללללששששלהלן פעילות והודעות הסניף ללהלן פעילות והודעות הסניף ללהלן פעילות והודעות הסניף ללהלן פעילות והודעות הסניף ל
        

 

        נושא הפעילותנושא הפעילותנושא הפעילותנושא הפעילות        שעהשעהשעהשעה        תאריךתאריךתאריךתאריך        יום בשבועיום בשבועיום בשבועיום בשבוע
        ''''''''............המרוץ לפצצה האטומיתהמרוץ לפצצה האטומיתהמרוץ לפצצה האטומיתהמרוץ לפצצה האטומית''''''''    ::::הרצאההרצאההרצאההרצאה        18:0018:0018:0018:00        10.1.201110.1.201110.1.201110.1.2011        שנישנישנישני
  ''''''''שלא הכרתםשלא הכרתםשלא הכרתםשלא הכרתם    חולוןחולוןחולוןחולון''''''''    ::::ר בוקרר בוקרר בוקרר בוקרסיוסיוסיוסיו        09:0009:0009:0009:00        1.20111.20111.20111.2011....17171717        שנישנישנישני

        ''''''''............אדם פוגש את עצמואדם פוגש את עצמואדם פוגש את עצמואדם פוגש את עצמו''''''''    ::::הרצאההרצאההרצאההרצאה        18:0018:0018:0018:00        22225555.1.2011.1.2011.1.2011.1.2011        לישילישילישילישישששש
        ''''''''............אכול ושתו כיאכול ושתו כיאכול ושתו כיאכול ושתו כי----חכמת קהלתחכמת קהלתחכמת קהלתחכמת קהלת''''''''    ::::הרצאההרצאההרצאההרצאה        18:0018:0018:0018:00        8.2.20118.2.20118.2.20118.2.2011        שלישישלישישלישישלישי
  ''''''''אל ארץ הבדואים בנגבאל ארץ הבדואים בנגבאל ארץ הבדואים בנגבאל ארץ הבדואים בנגב''''''''    ::::יומייומייומייומיטיול טיול טיול טיול         07:0007:0007:0007:00        14.2.201114.2.201114.2.201114.2.2011        שנישנישנישני

  העבדותהעבדותהעבדותהעבדותשאלת שאלת שאלת שאלת - - - - ''''''''לבן מול שחורלבן מול שחורלבן מול שחורלבן מול שחור'''''''': : : : הרצאההרצאההרצאההרצאה        18:0018:0018:0018:00        22.2.201122.2.201122.2.201122.2.2011        שלישישלישישלישישלישי
  ''''''''ישראל והעולם היהודיישראל והעולם היהודיישראל והעולם היהודיישראל והעולם היהודי''''''''    ::::הרצאההרצאההרצאההרצאה        18:0018:0018:0018:00        7.3.20117.3.20117.3.20117.3.2011        שנישנישנישני

  לגליל העליוןלגליל העליוןלגליל העליוןלגליל העליון    ::::יומייומייומייומי- - - - טיול דוטיול דוטיול דוטיול דו        07:0007:0007:0007:00        24.3.201124.3.201124.3.201124.3.2011----23232323        חמישיחמישיחמישיחמישי- - - - רביעירביעירביעירביעי
            ''''''''............תהליכי הזדקנות ומניעתםתהליכי הזדקנות ומניעתםתהליכי הזדקנות ומניעתםתהליכי הזדקנות ומניעתם''''''''    ::::1111הרצאה הרצאה הרצאה הרצאה         18:0018:0018:0018:00        29.3.201129.3.201129.3.201129.3.2011        שלישישלישישלישישלישי

        
        

        הרצאההרצאההרצאההרצאה
  :תיערך הרצאה בנושא 18:00בשעה  2011201120112011בינואר בינואר בינואר בינואר     10101010 ,ביום שני

  .''''''''המרוץ לפצצה האטומית במלחמת העולם השנייההמרוץ לפצצה האטומית במלחמת העולם השנייההמרוץ לפצצה האטומית במלחמת העולם השנייההמרוץ לפצצה האטומית במלחמת העולם השנייה''''''''
 .איש קול ישראל, היסטוריון - יצחק נוייצחק נוייצחק נוייצחק נויר ''דהרצאתו של 

        
        
        
        
        
        
        
        
        



2222        
        

        

  סיור בוקרסיור בוקרסיור בוקרסיור בוקר
  .''''''''חולון שלא הכרתםחולון שלא הכרתםחולון שלא הכרתםחולון שלא הכרתם'''''''' :סיור בוקר יערך 2011201120112011בינואר בינואר בינואר בינואר     17171717, ביום שני
 ,גן פסלים וגן פסלי אישה'', יובל לישראל- מקוםמראה ''גן : הסיורמסלול 

  .גני סיפורחוסמסה ו ,גן הקקטוסים
  .13:00בשעה חזרה  09:00תיאטרון חולון בשעה  -יציאה מבית יד לבנים 

  .ח למשתתף''ש 25 יםלאורח  ,ח למשתתף''ש 15'' צוות'' לחברי עלות
  .בלבדבלבדבלבדבלבד    במזומןבמזומןבמזומןבמזומןהתשלום , באופן יוצא מן הכלל, ות הנמוכההעלמפאת 

        
        

        הרצאההרצאההרצאההרצאה
  :תיערך הרצאה בנושא 18:00בשעה  2011201120112011בינואר בינואר בינואר בינואר     25252525, ביום שלישי

  .''''''''כמו בגן עדןכמו בגן עדןכמו בגן עדןכמו בגן עדן''''''''צפייה בקטעי סרט צפייה בקטעי סרט צפייה בקטעי סרט צפייה בקטעי סרט אדם פוגש את עצמו באמצעות אדם פוגש את עצמו באמצעות אדם פוגש את עצמו באמצעות אדם פוגש את עצמו באמצעות 
  .המשלבת קולנוע ופסיכולוגיה, חוויה מרגשת ועוצמתית

  .ה ומבקרת סרטיםמרצ אוראוראוראור    - - - - ענת שפרן ענת שפרן ענת שפרן ענת שפרן ' גבהרצאתה של 
  
        

        הרצאההרצאההרצאההרצאה
  :תיערך הרצאה בנושא 18:00בשעה  2012012012011111    בפברוארבפברוארבפברוארבפברואר    8888, ביום שלישי

  .''''''''אכול ושתו כי מחר תזקיןאכול ושתו כי מחר תזקיןאכול ושתו כי מחר תזקיןאכול ושתו כי מחר תזקין    - - - - חכמת קהלת חכמת קהלת חכמת קהלת חכמת קהלת ''''''''
  .במקרא ולשון  .B.A -וה וה וה וה יוסי ניניוסי ניניוסי ניניוסי נינמר הרצאתו של 

        
        

        יומייומייומייומי    טיולטיולטיולטיול
  .''''''''אל ארץ הבדואים בנגבאל ארץ הבדואים בנגבאל ארץ הבדואים בנגבאל ארץ הבדואים בנגב'''''''' :יומייערך טיול  2011201120112011בפברואר בפברואר בפברואר בפברואר     14141414, ביום שני

  .בדיוק 07:00תיאטרון חולון בשעה  -ית יד לבנים יציאה מב
  .תימוריםמושב ב ''אדיתכ''ארוחת בוקר כשרה במסעדת 

  .ארוחת צהרים בשרית וכשרה בגן האירועים בקיבוץ כרמים
ביקור בחווה חקלאית , העיר הבדואית רהט: להלן תמצית מקומות הביקור

  דיר עם אישה פורצתמפגש נ, ביקור במועצת הישוב חורה'', בת המדבר''של 
במשפחה וקשיי הנישואים דרך החושפת בפנינו את מנהגי ריבוי נשים 

  . על הנושאה צפייה בסרט ושיח, אירוח בביתה בישוב הבדואי, המסורתיים
  .ח למשתתף''ש 160 יםלאורח, ח למשתתף''ש 125'' צוות''עלות לחברי 

  .סניף חולוןסניף חולוןסניף חולוןסניף חולון    - - - - '' '' '' '' צוותצוותצוותצוות'''''''': המחאה לפקודת
        
        

        הרצאההרצאההרצאההרצאה
  :תיערך הרצאה בנושא 18:00בשעה  2012012012011111    בפברוארבפברוארבפברוארבפברואר    22222222, שלישיביום 

  .''''''''לבן מול שחורלבן מול שחורלבן מול שחורלבן מול שחור''''''''
  . משפטי ואקטואלי, היסטורי -ב ''שאלת העבדות והגזענות בארה

  .משפטן והיסטוריון - גרי פאל גרי פאל גרי פאל גרי פאל  ד''עוהרצאתו של 
        
        

        הרצאההרצאההרצאההרצאה
  : תיערך הרצאה בנושא 18:00בשעה  2011201120112011במארס במארס במארס במארס     7777 ,שני ביום

  .''''''''ייייישראל והעולם היהודישראל והעולם היהודישראל והעולם היהודישראל והעולם היהוד''''''''
  . ל''ל ומפקד גלי צה''בעבר דובר צה - אפרים לפידאפרים לפידאפרים לפידאפרים לפידמר הרצאתו של 



3333        
        
        

        יומייומייומייומי- - - - ל דול דול דול דוטיוטיוטיוטיו
  .לגליל העליוןלגליל העליוןלגליל העליוןלגליל העליון :יומי- יערך טיול דו    2011201120112011במארס במארס במארס במארס     24242424----23232323, בימים רביעי וחמישי

  .בדיוק 07:00תיאטרון חולון בשעה  -יציאה מבית יד לבנים 
 הקיבוץ דליארוחת בוקר כשרה בחדר האוכל של  ,בדרך ביום הראשון

  .עצמיתעצמיתעצמיתעצמית ארוחת צהרייםו
  . ארוחת ערב ובוקר למחרת במלון, קבלת חדרים'', הגושרים'' הגעה למלון

  ,כנסיית דמוס גליליי בכורזים :הטיולהטיולהטיולהטיול בשני ימיבשני ימיבשני ימיבשני ימימקומות הביקור  תמצית להלן
  שמורת, )כולל הגשר התלוי החדש(אתר הבניאס '', קשתות רחבעם'' כ''ביה

 .בכפר בלום טיילת הירדןולד בעין זיוון וא שוקמרכז מבקרים בנוש, נחל דן
  .ביום השני ארוחת צהריים בשרית וכשרה בקיבוץ גדות 

  .ח למשתתף''ש 600 יםלאורח, ח למשתתף''ש 520'' צוות''עלות לחברי 
  . שרותי תיירותשרותי תיירותשרותי תיירותשרותי תיירות    - - - - כנפי משק כנפי משק כנפי משק כנפי משק : התשלום בשתי המחאות לפקודת

        
        

        הרצאההרצאההרצאההרצאה
  :ערך הרצאה בנושאתי 18:00בשעה  2011201120112011במארס במארס במארס במארס     29292929, ביום שלישי

  .''''''''מנגנוני הזיכרון ומחלות ניווניותמנגנוני הזיכרון ומחלות ניווניותמנגנוני הזיכרון ומחלות ניווניותמנגנוני הזיכרון ומחלות ניווניות, , , , תהליכי ההזדקנות ומניעתםתהליכי ההזדקנות ומניעתםתהליכי ההזדקנות ומניעתםתהליכי ההזדקנות ומניעתם''''''''
  ).הרצאה ראשונה מתוך שתיים(
 . מומחה לרפואה גלרגלרגלרגלר    ----    אוריון גליןאוריון גליןאוריון גליןאוריון גלין' פרופ הרצאתו של

        

. . . . בדיוקבדיוקבדיוקבדיוק    17:0017:0017:0017:00בשעה בשעה בשעה בשעה     2011201120112011בינואר בינואר בינואר בינואר     2222, , , , ההרשמה לכל האירועים החל מיום ראשוןההרשמה לכל האירועים החל מיום ראשוןההרשמה לכל האירועים החל מיום ראשוןההרשמה לכל האירועים החל מיום ראשון
  

        ומתקיימותומתקיימותומתקיימותומתקיימות    בדיוקבדיוקבדיוקבדיוק    18:0018:0018:0018:00בשעה בשעה בשעה בשעה נערכות נערכות נערכות נערכות ברבעון זה ברבעון זה ברבעון זה ברבעון זה כל ההרצאות כל ההרצאות כל ההרצאות כל ההרצאות 
  .חולוןחולוןחולוןחולון, , , , ))))הכניסה דרך השבילהכניסה דרך השבילהכניסה דרך השבילהכניסה דרך השביל((((    54545454ות ות ות ות ההסתדרההסתדרההסתדרההסתדר' ' ' ' רחרחרחרח, , , , במועצת פועלי חולוןבמועצת פועלי חולוןבמועצת פועלי חולוןבמועצת פועלי חולון    

        

  .הרשמת אורחים לכל האירועים על בסיס מקום פנוי בלבדהרשמת אורחים לכל האירועים על בסיס מקום פנוי בלבדהרשמת אורחים לכל האירועים על בסיס מקום פנוי בלבדהרשמת אורחים לכל האירועים על בסיס מקום פנוי בלבד
        

        , , , , ביטול הרשמה לכל האירועים יש לעשות זאת בהקדם האפשריביטול הרשמה לכל האירועים יש לעשות זאת בהקדם האפשריביטול הרשמה לכל האירועים יש לעשות זאת בהקדם האפשריביטול הרשמה לכל האירועים יש לעשות זאת בהקדם האפשרי
 .אשר עלולים לחול על המבטלאשר עלולים לחול על המבטלאשר עלולים לחול על המבטלאשר עלולים לחול על המבטל, , , , מ למנוע הפסדיםמ למנוע הפסדיםמ למנוע הפסדיםמ למנוע הפסדים''''''''עעעע

        

  ).).).).אלא אם צוין אחרתאלא אם צוין אחרתאלא אם צוין אחרתאלא אם צוין אחרת((((ם לכל האירועים בהמחאות בלבד ם לכל האירועים בהמחאות בלבד ם לכל האירועים בהמחאות בלבד ם לכל האירועים בהמחאות בלבד התשלוהתשלוהתשלוהתשלו ,,,,ככללככללככללככלל
        

  .עילה בכל ההרצאות ובכל הפעילויותעילה בכל ההרצאות ובכל הפעילויותעילה בכל ההרצאות ובכל הפעילויותעילה בכל ההרצאות ובכל הפעילויותנא השתתפותכם הפנא השתתפותכם הפנא השתתפותכם הפנא השתתפותכם הפ
  
  

        זכויות בן הזוג בחשבון הבנק המשותףזכויות בן הזוג בחשבון הבנק המשותףזכויות בן הזוג בחשבון הבנק המשותףזכויות בן הזוג בחשבון הבנק המשותף
, בת הזוג/מומלץ מאד לחברים אשר יש להם חשבון בנק משותף עם בן

'' אריכות ימים''לבדוק בסניף הבנק שלהם באם הוחתמו שניהם על סעיף 
 . מומלץ מאד לעשות זאת בהקדם, בחשבון הבנק ובמידה ולא הוחתמו

מומלץ לחדש '', אריכות ימים''גם לחברים אשר חתמו בזמנו על סעיף 
  .חתימתם

 

        
        
        



4444        
        

        פרט ורווחהפרט ורווחהפרט ורווחהפרט ורווחה
        
        

  החברים מתבקשים לפנות  בכל נושאי פרט ורווחהבכל נושאי פרט ורווחהבכל נושאי פרט ורווחהבכל נושאי פרט ורווחה
  ,מטפל בנושאי פרט ורווחה בסניף חולון -  רפי ביגוןרפי ביגוןרפי ביגוןרפי ביגוןלמר 

  .5718067571806757180675718067----052052052052: בטלפון
        .19:0019:0019:0019:00----17:0017:0017:0017:00בין השעות בין השעות בין השעות בין השעות ' ' ' ' דדדד- - - - וווו' ' ' ' בימים אבימים אבימים אבימים א, , , , 5012420501242050124205012420----03030303בטלפון בטלפון בטלפון בטלפון , , , , או בסניףאו בסניףאו בסניףאו בסניף

        

        
        

        מענקי חג לנזקקיםמענקי חג לנזקקיםמענקי חג לנזקקיםמענקי חג לנזקקים
   ,מעניק מענקי חג לנזקקים'' צוות''ארגון 

  .לחברים במקרים של מצוקה כלכלית, בראש השנה ובפסח
  .נקבעו קריטריונים ברורים ומדויקים לקבלת המענק

 , אשר מצבו הכלכלי קשה'' צוות''חברים אשר יודעים על חבר 
  .בדחיפותרפי ביגון רפי ביגון רפי ביגון רפי ביגון מתבקשים לדווח למר 

 

        
        

    ח או זקוקים לעזרה כל שהיאח או זקוקים לעזרה כל שהיאח או זקוקים לעזרה כל שהיאח או זקוקים לעזרה כל שהיא''''''''הודעה על חברים המאושפזים בביהודעה על חברים המאושפזים בביהודעה על חברים המאושפזים בביהודעה על חברים המאושפזים בבי

   בהקדם האפשריבהקדם האפשריבהקדם האפשריבהקדם האפשרילהודיע , או בני משפחותיהם מתבקשים/ו'' צוות''חברי 
  , המאושפז בבית חולים או בביתו, על כל מקרה של חבר חולה

  .'משפטית וכו, רפואית, חומרית: סיוע כל שהם/או זקוק לעזרה
 

  
        

        ....סודיות מובטחת בכל הנושאים הקשורים בצנעת הפרטסודיות מובטחת בכל הנושאים הקשורים בצנעת הפרטסודיות מובטחת בכל הנושאים הקשורים בצנעת הפרטסודיות מובטחת בכל הנושאים הקשורים בצנעת הפרט
        

        
        

        דיווח על שינויים בפרטים אישיים דיווח על שינויים בפרטים אישיים דיווח על שינויים בפרטים אישיים דיווח על שינויים בפרטים אישיים 
        ))))mail-E, , , , לללל''''''''דואדואדואדוא((((    ו דיווח על כתובת הדואר האלקטרוניו דיווח על כתובת הדואר האלקטרוניו דיווח על כתובת הדואר האלקטרוניו דיווח על כתובת הדואר האלקטרוניאאאא////וווו

שינוי במספר , החלפת כתובת: ניתן לדווח על שינויים בפרטים אישיים כגון
  ' שינוי מצב משפחתי וכו, שינוי במספר טלפון סלולרי, טלפון בבית

סניף חולון ומתנדבת פעילה בנושא  - '' צוות''חברת ( חנה הראלחנה הראלחנה הראלחנה הראל' לגב
  misdar@bezeqint.net:      האלקטרונית  ובתלפי הכת ,)המחשוב
  החברים אשר טרם מסרו את כתובת הדואר האלקטרוני שלהם כמוכן 

   ....חנה הראלחנה הראלחנה הראלחנה הראל' מתבקשים למסרה לגב, או שחל שינוי בכתובתם האלקטרונית
  ....שם משפחה ושם פרטישם משפחה ושם פרטישם משפחה ושם פרטישם משפחה ושם פרטי, , , , מספר אישימספר אישימספר אישימספר אישי: בדיווח יש לציין את הפרטים הבאים
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        התנדבותהתנדבותהתנדבותהתנדבות
 
        
        

  החברים מתבקשים לפנות  אי ההתנדבותאי ההתנדבותאי ההתנדבותאי ההתנדבותבכל נושבכל נושבכל נושבכל נוש
  ,מרכז נושא ההתנדבות בסניף חולון - אלי מוריסאלי מוריסאלי מוריסאלי מוריסלמר 

  .4314440431444043144404314440----050050050050: בטלפון
        .19:0019:0019:0019:00----17:0017:0017:0017:00בין השעות בין השעות בין השעות בין השעות ' ' ' ' דדדד- - - - וווו' ' ' ' בימים אבימים אבימים אבימים א, , , , 5012420501242050124205012420----03030303בטלפון בטלפון בטלפון בטלפון , , , , או בסניףאו בסניףאו בסניףאו בסניף

 

        
        
        

 המלצות להתנדבות במחלקת הביטחון ושירותי החירום בעיריית חולוןהמלצות להתנדבות במחלקת הביטחון ושירותי החירום בעיריית חולוןהמלצות להתנדבות במחלקת הביטחון ושירותי החירום בעיריית חולוןהמלצות להתנדבות במחלקת הביטחון ושירותי החירום בעיריית חולון
        

ופי ההתנדבות הרבים גם התנדבות קבועה ומתמדת הננו ממליצים בין כל ג
ח ''במחלקת הביטחון ושירותי החירום בעיריית חולון לשיבוץ בתפקידים בשע

        ).ל''רח(
  .העירייה מתרכזת במתן שירותים חיוניים וקיומיים לאוכלוסיה, בשעת חרום

במגוון נושאים , רבים ככל האפשר, ת/נחוצים מתנדבים, כדי לעמוד במשימות
  :ומים הבאיםבתח
  .אחראים על תחנות חלוקת המים ברחבי העיר .1
  .אחראים וטיפול בפתיחת מקלטים ציבוריים בשעת חירום .2
  .טים בטיפול והפעלת מקלטים בבתי הספר''עזרה וסיוע לקב .3
  .סיוע לוגיסטי .4
  .השתלבות במרכזי קליטה .5
 .מידע לציבור/השתלבות במוקד העירוני .6
 .ר דיווחחד/הפעלת מערכת מחשוב במרכז ההפעלה .7

 

        
        

  דיווח על מקומות ההתנדבותדיווח על מקומות ההתנדבותדיווח על מקומות ההתנדבותדיווח על מקומות ההתנדבות
  .מרכז את כל הנתונים על מקומות התנדבותם של החברים'' צוות''ארגון 

 :אולם ביניהם, מטרות ריכוז הנתונים הן רבות
 .לכבד ולהוקיר חברים על התנדבותם .1
  .לוודא קיום של ביטוח המתנדב במקומות התנדבותו .2
 מתבקשים לדווח בהקדם, תםחברים אשר טרם דיווחו על מקום התנדבו .3
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 :בתחומים 2010להלן דיווח ההנהלה על פעילות הסניף בשנת 
        ....פעילות התנדבותיתפעילות התנדבותיתפעילות התנדבותיתפעילות התנדבותית ....1111
        ....טיפול בפרטטיפול בפרטטיפול בפרטטיפול בפרט ....2222
        ....ביצוע אירועים לחבריםביצוע אירועים לחבריםביצוע אירועים לחבריםביצוע אירועים לחברים ....3333

        פעילות התנדבותיתפעילות התנדבותיתפעילות התנדבותיתפעילות התנדבותית

        

 ,,,,הנהלת סניף חולון רואה בנושא ההתנדבות חשיבות עליונההנהלת סניף חולון רואה בנושא ההתנדבות חשיבות עליונההנהלת סניף חולון רואה בנושא ההתנדבות חשיבות עליונההנהלת סניף חולון רואה בנושא ההתנדבות חשיבות עליונה

        ה בחום רב להתנדבה בחום רב להתנדבה בחום רב להתנדבה בחום רב להתנדבחרתה על דגלה עידוד להתנדבות וממליצחרתה על דגלה עידוד להתנדבות וממליצחרתה על דגלה עידוד להתנדבות וממליצחרתה על דגלה עידוד להתנדבות וממליצ
        ....בכל מסגרת אפשרית בהתאם לכישורים והיכולות של המתנדבבכל מסגרת אפשרית בהתאם לכישורים והיכולות של המתנדבבכל מסגרת אפשרית בהתאם לכישורים והיכולות של המתנדבבכל מסגרת אפשרית בהתאם לכישורים והיכולות של המתנדב

 

אגודות , מוסדות, חברי סניף חולון מתנדבים בעשרות ארגוניםרבים מ
  '', יד שרה, ''א''מד'', וולפסון''ח ''ביה: ועמותות בחולון ומחוצה לה ביניהם

, קהילה ופנאי סים של רשת''מתנ ,התנועה -ישראל  משטרת '',עזר מציון''
  . 'וכוהמועצה לישראל יפה , אגפי הביטחון והרווחה - עיריית חולון 

  .  אודות להחדרת תודעת ההתנדבות בקרב החברים, היענות גדולה זו
        מבצעיי התנדבות מיוחדיםמבצעיי התנדבות מיוחדיםמבצעיי התנדבות מיוחדיםמבצעיי התנדבות מיוחדים

        

  .4'' מפנה -נקודת ''השתתפות בתרגיל עורף לאומי  .1
 .''פרח ואיגרת לקשיש''השתתפות במבצע  .2

  טיפול בפרטטיפול בפרטטיפול בפרטטיפול בפרט

  

  ):כולל חברים מתנדבים(י הנהלת הסניף ''טופלו  עלן הנושאים אשר לה
  .הענקת מענקי חג בראש השנה ובפסח .1
  .ביקור חברים חולים בבתי חולים ובביתם .2
 השתתפות בדרכם האחרונה של חברים שהלכו לעולמם  .3

  .לקבלת זכויותיהן בצערן והדרכתן ולווי המשפחות האבלות
  .יים ואלמנות חבריםיצירת קשר ומעקב של חברים עריר .4
 .וח ברכות לימי הולדת לכל החבריםמשל .5

 .לחברים שהגיעו לגבורותוהענקת תעודות ושי עריכת טקס  .6

 ).ש לשעבר''מת(ת ''יצירת קשר בין החברים ובין מופ .7

 .טיפול והדרכת חברים בהשתתפות בקורסים להכשרה מקצועית .8

        ביצוע אירועים לחבריםביצוע אירועים לחבריםביצוע אירועים לחבריםביצוע אירועים לחברים

 

  18        :בנושאים רבים ומגווניםהרצאות  .1
  7                          :טיולים וסיורים .2
  4                                 :מסיבות .3
                                     2                                 :נופשונים .4
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  ר סניף חולון ''יו -שלמה קימל ,                   בברכה         
  .וחברי ההנהלה                                   


