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

 .ןולוחף ינס - ''תווצ''ר תאלל ילמסבר ושי קשי

 !!!התנדבו למשימות התנדבות

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

 .2012 בינואר 1,                              ב''תשע'בטבת ה'  ו ,יום ראשון
 

 1/2012מידעון 
 

 2012- ב ''תשע'ה'' צוות''הבחירות למוסדות 
 2012 בפברואר 6, יום שני

. 23:59עד שעה  , מועד אחרון להצבעה באמצעות האינטרנט
'' יום הבוחר''-  2012 בפברואר 7, יום שלישי

. 10:00עד שעה  , מועד אחרון לאיסוף מעטפות ההצבעה מהדואר

. ממשו את זכותכם להצביע ולהשפיע
 

 (כ''חל)חברי סניף חולון התנדבו לתרגיל חומרי לחימה כימיים 
 2011 בנובמבר 3- שנערך בעיר חולון ב (ט''מב)ופריסת מרכז בדיקה וטיפול 

 .החברים התנדבות את ומוקירה מודה הסניף הנהלת
 

 :2012מארס -חודשים ינוארל, ברבעון הראשוןלהלן פעילות והודעות הסניף 
 

נושא הפעילות שעה תאריך יום בשבוע 

. ''...העולם הפיננסי שבחיי היום יום'': הרצאה 18:00 9.1.2012שני 

. סיורים במכון וולקני ובמכון ויצמן 08:30 16.1.2012שני 

 .''בריאות בצוות'' פוליסת הביטוח :הרצאה 18:00 24.1.2012שלישי 

. ''...לטייל בשבעת פלאי עולם הטבע'': הרצאה 18:00 13.2.2012שני 

 .''אל בקעת הירדן''טיול יומי  07:00 15.2.2012רביעי 

. סוד עלייתם של האוליגרכים הרוסים: הרצאה 18:00 27.2.2012שני 

. הופעתו של מספר הסיפורים יניב שטרייפלר 18:00 5.3.2012שני 
. נופשון מטייל בצפון בנושא מים 07:00 11-13.3.2012שלישי -ראשון

. מפגש חברים והרמת כוסית לכבוד חג הפסח 18:00 29.3.2012חמישי 
 

, ביטול הרשמה לאירוע יש לעשות בהקדם האפשרי
. אשר עלולים לחול על המבטל באיחור, מ למנוע הפסדים''זאת ע

. לכל המאוחר יומיים לפני היציאה לטיול, ניתן לבטל טיול יומי
 .לכל המאוחר עשרה ימים לפני היציאה לנופשון, ניתן לבטל את הנופשון
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 בדיוק 18:00בשעה  תערכנה 2012מארס - חודשים ינואר כל ההרצאות ב
 .חולון, (הכניסה דרך השביל) 54ההסתדרות ' רח, במועצת פועלי חולון

 

 2012מארס - בחודשים ינואר , רבעון הראשוןההרשמה לכל האירועים ב
 .בדיוק 17:00 בשעה 2012 בינואר 1, תיערך החל מיום ראשון

 

  .לסיורים ולנופשון על בסיס מקום פנוי בלבד, הרשמת אורחים לטיולים
 

 .(אלא אם נאמר אחרת), התשלום לכל האירועים בהמחאות בלבד
 

 .נא השתתפותכם הפעילה בכל ההרצאות ובכל הפעילויות
 

הרצאה 
:  תיערך הרצאה בנושא18:00בשעה  2012 בינואר 9, ביום שני

. ''העולם הפיננסי שבחיי היום יום שלנו''
. ''חבר''ל פיננסים ושוק ההון ב''סמנכ- עדי מתתיהו הרצאתו של מר 

 

סיורים במכון וולקני ובמכון ויצמן 
יערכו סיורים  2012 בינואר 16, ביום שני

. במכון וולקני בבית דגן ובמכון ויצמן ברחובות
. תיאטרון חולון-  מבית יד לבנים בדיוק 08:30היציאה לסיורים בשעה 

, נלמד על המחקר החקלאי- במכון וולקני 
. נבקר במחלקה לטיפול בפרי ובירק לאחר הקטיף

. ארוחת צהריים במכון ויצמן
נבקר במרכז מבקרים ובבית חיים ויצמן - במכון ויצמן 

. תצפית סולרית וגן המדע, (הנשיא הראשון של מדינת ישראל)
. ח למשתתף'' ש65'' צוות''עלות הסיורים לחברי 

.  למשתתף120עלות הסיורים לאורחים 
. 2012 בינואר 15סניף חולון לתאריך '' צוות''ההמחאה לפקודת 
. ח למשתתף ייגבה בזמן ההרשמה'' ש5תשר של 

 

הרצאה 
:  תיערך הרצאה בנושא18:00בשעה  2012 בינואר 24, ביום שלישי

. ''הפניקס' ''בהסכם שנחתם עם חב'' בריאות בצוות''פוליסת הביטוח החדשה 
 .''הפניקס' ''מר עמיר להב ונציגת חב- הרצאתם של מנהל ביטוח בריאות 

 

הרצאה 
:  תיערך הרצאה בנושא18:00בשעה  2012 בפברואר 13, ביום שני

''. 11.11.11- לטייל בשבעת פלאי עולם הטבע שהוכרזו ב''
. גיאוגרף ומרצה לתיירות- שלמה פיליבה הרצאתו של מר 
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 ''אל בקעת הירדן''טיול יומי 
 .''אל בקעת הירדן''טיול יומי  יערך 2012 בפברואר 15, ביום רביעי

. תיאטרון חולון-  מבית יד לבנים בדיוק 07:00היציאה לטיול בשעה 
.  ארוחת צהריים בשרית בקיבוץ גלגל.             ארוחת בוקר במצפה יריחו

: להלן מקומות הביקור
. מאגר תרצה והיישוב האקולוגי רותם, אנדרטת הבקעה, דגם הבקעה

. ח למשתתף'' ש125'' צוות''עלות הטיול לחברי 
. ח למשתתף'' ש200עלות הטיול לאורחים 

. 2012 בפברואר 14שרותי תיירות לתאריך - ההמחאה לפקודת כנפי משק 
 .ח למשתתף ייגבה בזמן ההרשמה'' ש10תשר של 

 

הרצאה 
:  תיערך הרצאה בנושא18:00בשעה  2012 בפברואר 27, ביום שני

. ''סוד עלייתם של האוליגרכים הרוסים''
 .חוקר תולדות מדינת ישראל בעת החדשה- מנחם טילמן הרצאתו של מר 

 

 הופעתו של מספר הסיפורים יניב שטרייפלר
הופעתו של  תיערך 18:00בשעה  2012 במארס 5, ביום שני

שיספר את ספורה של  שחקן ומספר סיפורים-  יניב שטרייפלר
 .''יניה'פרה על שם וירג''- סביון ליברכט הסופרת 

 

נופשון מטייל בצפון בנושא מים 
. נופשון מטייל בנושא מים יערך 2012 במארס 11-13, שלישי- בימים ראשון

. תיאטרון חולון-  מבית יד לבנים בדיוק 07:00היציאה לנופשון בשעה 
. ארוחת בוקר בקיבוץ משמר השרון, ביום הראשון בנסיעה צפונה

. טבריה על בסיס חצי פנסיון בלבד מינרל הנופשון במלון רימונים
.  כניסה חופשית לחמי טבריה

'' אי השלום, ''גשר הישנה, מוזיאון רכבת העמק: להלן מקומות הביקור
עליה לרמת הגולן דרך , תל מוטילה, פעילות ערב בטבריה, בנהריים

נסיעה לאורך , וירידה מהרמה דרך מבוא חמה לאזור חמת גדר, סוסיתא
  .ביקור באתר אשכול, הירמוך והגבול עם ירדן

. ח למשתתף'' ש740בחדר זוגי '' צוות''עלות הנופשון לחברי 
. ח למשתתף'' ש1090בחדר בודד '' צוות'עלות הנופשון לחברי 

. ח למשתתף'' ש900עלות הנופשון לאורחים בחדר זוגי 
. ח למשתתף'' ש1250עלות הנופשון לאורחים בחדר בודד 

, 11.3.2012: מ לתאריכים''זיו תיירות ונופש בע שלוש המחאות לפקודת
. ח למשתתף ייגבה בזמן ההרשמה'' ש15תשר של .         11.5.2012, 11.4.2012

 

. מתעדכן בתדירות גבוהה'' צוות''סניף חולון באתר 

 .מומלץ להכניסו למועדפים ולהיכנס אליו לעתים קרובות
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מפגש חברים והרמת כוסית לכבוד חג הפסח 
 יערך 18:00בשעה  2012 במארס 29, ביום חמישי

ט ''מפגש חברים והרמת כוסית לכבוד חג הפסח הבעל
. חולון, (הכניסה דרך השביל) 54ההסתדרות ' רח, במועצת פועלי חולון

: בתכנית
 .הרמת כוסית וכיבוד לכבוד החג, ברכות .1

 .''גלגוליו של ליל הסדר מפסח מצרים עד להגדה של ימינו'': הרצאה .2

. ך עכשיו''מרצה בכירה לתנ - רחלי וייסמן' הרצאתה של גב
 .ח למשתתף'' ש35'' צוות''עלות המפגש והרמת כוסית לחברי 

. ח למשתתף'' ש45עלות המפגש והרמת כוסית לאורחים 

. 2012 במארס 28סניף חולון לתאריך '' צוות''ההמחאה לפקודת 
 

התנדבות במחלקת הביטחון ושרותי החרום בעיריית חולון 
הננו ממליצים בין כל גופי ההתנדבות הרבים גם התנדבות קבועה ומתמדת 

. ח''במחלקת הביטחון ושרותי החרום בעיריית חולון לשיבוץ בתפקידים בשע
 .050-4314440, 03-5504939: לפרטים נא לפנות למר אלי מוריס בטלפונים

 

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

. 052-5718067: בטלפון
. 03-5012420 בטלפון 17:00-19:00בסניף בימים ראשון ורביעי בשעות 
 

 מענקי חג

, בראש השנה ובפסח, מעניק מענקי חג'' צוות''ארגון 
. לחברים במקרים של מצוקה כלכלית

. נקבעו קריטריונים ברורים ומדויקים לקבלת המענק
. אשר מצבו הכלכלי קשה'' צוות''חברים אשר יודעים על חבר 

 

 דיווח על חברים הזקוקים לעזרה כל שהיא
סיוע /החברים מתבקשים לדווח על חברים הזקוקים לעזרה

. 'משפטית וכו, רפואית, חומרית: כל שהיא
 

ח או בביתם ''הודעה על חברים המאושפזים בבי
 בהקדם האפשרילהודיע , או בני משפחותיהם מתבקשים/ו'' צוות''חברי 

. המאושפז בבית חולים או בביתו, על כל מקרה של חבר חולה
 

. סודיות מובטחת בכל הנושאים הקשורים בצנעת הפרט
 

 ,בברכה
 

 

. סניף חולון'' צוות''ארגון 
 

 

 

 

 

 

. 2011בשני הדפים הבאים סיכום מתומצת של פעילות סניף חולון בשנת 



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

 .ןולוחף ינס - ''תווצ''ר תאלל ילמסבר ושי קשי

 !!!התנדבו למשימות התנדבות

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

 .2012 בינואר 1,                              ב''תשע'בטבת ה'  ו ,יום ראשון
 

. 2011סיכום מתומצת של פעילות סניף חולון בשנת 
 

 : בתחומים2011להלן סיכום מתומצת של פעילות סניף חולון בשנת 
 

. פעילות התנדבותית .1
. טיפול בפרט ורווחה .2
 .ביצוע אירועים לחברים .3

 

פעילות התנדבותית 
 

הנהלת סניף חולון רואה בנושא ההתנדבות חשיבות גדולה 
חרתה על דגלה נושא ההתנדבות וממליצה בחום רב , וערך עליון

 .בהתאם לכישורים והיכולות של המתנדב, להתנדב בכל מסגרת אפשרית
 

 אגודות, מוסדות, רבים מחברי סניף חולון מתנדבים בעשרות ארגונים

'', יד שרה, ''א''מד'', וולפסון''ח ''ביה: ועמותות בחולון ומחוצה לה ביניהם
 ,אגף התנועה - ישראל משטרת ,סים של רשת קהילה ופנאי''מתנ '',עזר מציון''

. 'ידיד לחינוך וכו ,אגפי הביטחון והרווחה-עיריית חולון ,המועצה לישראל יפה
 .הודות להחדרת תודעת ההתנדבות בקרב החברים, הענות גדולה זו

 

 ''5נקודת מפנה ''השתתפות בתרגיל עורף לאומי 
 

התקיים בכל הארץ , 2011 ביוני 19-23, בימים ראשון עד חמישי
 ''5נקודת מפנה ''לאומי  תרגיל עורף

 למחלקת ביטחון  בסיוע, עשרות רבות מחברי סניף חולון השתתפו בתרגיל
 .ושרותי חרום של עיריית חולון

 

 השתתפות בתרגיל חומרי לחימה כימיים ופריסת מרכז בדיקה וטיפול

 

 (כ''חל) התקיים תרגיל חומרי לחימה כימיים 2011 בנובמבר 3, ביום חמישי
. בעיר חולון (ט''מב)ופריסת מרכז בדיקה וטיפול 

 למחלקת ביטחון  בסיוע, חברי סניף חולון השתתפו בתרגיל
. ושרותי חרום של עיריית חולון
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 מבצעיי התנדבות מיוחדים 
 

 -  ''פרח ואיגרת לקשיש''חברי סניף חולון השתתפו במבצע 

מ ''ע, מתרומות של עמותות וארגונים שונים, הכנת מאות חבילות שי
. לחלקם לקשישים עריריים ונזקקים בחולון

 

 ורווחה טיפול בפרט
 

כולל מתנדבים )י הנהלת הסניף ''להלן הנושאים בהם טופלו ע
: (פעילים

 

. לחברים נזקקים (בראש השנה ובפסח)הענקת מענקי חג  .1
 .ביקור חברים חולים בבתי חולים ובביתם .2

. יצירת קשר ומעקב של חברים עריריים ואלמנות חברים .3
.  משלוח ברכות לימי הולדת לכל החברים .4
. עריכת טקס והענקת תעודות ושי לחברים שהגיעו לגבורות .5
 השתתפות בדרכם האחרונה של חברים שהלכו לעולמם .6

. ולווי המשפחות האבלות בצערן והדרכתן לקבלת זכויותיהן
 .(ש''לשעבר מת)ת ''יצירת קשר בין החברים ובין מופ .7

 הכשרה מקצועית, טיפול והדרכת חברים בהשתתפות בקורסים .8

. והכוונת חברים למקומות עבודה
 

 .ביצוע אירועי תרבות ורווחה לחברים
  

כמות  אירועים'  מס

 19 בנושאים רבים ומגוונים        הרצאות  1

 7 טיולים וסיורים יומיים                      2

 4 נופשונים                       3

 2 מפגשי חברים לקראת החגים         4

 1 ת''מפגש עם נציג מופ 5

 2 מסיבות                            6

 1 כנס מחוזי 7

 36כ ''סה

 

. 2011 חברים השתתפו בפעילויות השונות בשנת 1950
 
 

, בברכה
 

 

 

 

 

. סניף חולון'' צוות''ארגון 



 :.2011דצמבר - תקציר פעילות סניף חולון בחודשים ספטמבר להלן 
 
 

 :הרצאות
 
 

 '' תכנית הגרעין של איראן- ניתוח אירועים מדיניים אקטואליים'' .
 . הסיכויים והסכנות למתקפה על הגרעין האיראני

. היסטוריון - שמואל איילהרצאתו של 
 

 '' (הרפובליקה של איחוד מיאנמר)רשמי טיול בבורמה''. 
 .בוגר קורסים וסדנאות במסע אחר, צלם חובב- רפי פיליפסון הרצאתו של 

 

 ''שלוש מהיוצרות הגדולות בשירה נפגשות בירושלים- '' משוררות כותבות במכחול: 
 

 .היהודייה הנחשבת לגדולה במשוררות גרמניה - אלזה לסקר שילר
 .יוצרת רבת פנים - לאה גולדברג

. משוררת פורצת דרך ברחוב החרדי - זלדה
 .מספרת ספורים - אביבה גרשלרהרצאתה של 

 

 '' (הרצאת המשך)'' תפקידיה וחיוניותה- מערכת הלימפה. 
 .מומחה לרפואהגלר -אוריון גלין' הרצאתו של פרופ

 
 

 :טיולים ונופשונים
 
 

  19- בעקבות הקיסרות הגרמנית בירושלים במאה ה''טיול יומי .''
 חורבות בית כנסת, כנסיית הגואל, שמידט' קולג, אוגוסטה ויקטוריה

. ההוספיס האוסטרי ושער יפו, כנסיית דורמיציון, תפארת ישראל
 

  ( לילות4-  ימים 5)ים המלח מלון ספא על שפת יציאה בשני אוטובוסים לנופשון בלוט .
השומרוני אכסניית ''ובמוזיאון  מודרך באתר הארכיאולוגי סיור למלון בדרך ביום הראשון

. יהוד-באתר קאסר אל ובהמשך ביקור ''הטוב
. (עין פשחה)מודרך בשמורת הטבע עינות צוקים  סיור ביום האחרון בדרך חזרה לחולון

 
 

 :מפגשים ומסיבות, כנסים
 
 

 השתתפות החברים בכנס השנתי של מחוז דן. 
במסגרת הכנס הוענקה לאלי מוריס תעודת הוקרה בהערכה 

. על התנדבותו רבת השנים בסניף חולון וכמוכן בקהילה
 

  בדרך חזרה מטיול בגליל החברים ביקרו באוהל מחאה
 .אביב והביאו הזדהות עם המאבק לגמלה-בשער הקריה בתל'' צוות''של 

 



 ט''מפגש חברים והרמת כוסית לכבוד השנה החדשה הבעל. 
 .''השמים הם הגבול'' :מספרת ומשחקת, שרה- בתיה חרמון ' בתכנית האמנותית גב

 

  חבר סניף חולון בן העדה השומרונית בחולון- ביקור בסוכתו של מנשה צדקה .
 

 מסיבה חנוכה משותפת של סניפי בת ים וחולון. 
 

 :בתכנית
 

. הדלקת נר שמיני של חנוכה .1
 .ברכות .2
: תכנית אמנותית עשירה הכוללת .3

זמר שירי ארץ ישראל ומוזיקה לריקודים - אבי בן עמי .          א
. זמר שירים ים תיכוניים- רוני שמחי .          ב
. סטנדאפיסט- אמירם טובים .          ג

 
 

: התנדבות
 

 החברים התנדבו באגף הרווחה של עיריית חולון, לקראת ראש השנה, 
סיוע באריזת מאות מנות שי שחולקו  - '' פרח ואיגרת לקשיש''במבצע 

. בודדים והעריריים בעיר חולון לקשישים
 

  (כ''חל)השתתפות חברי הסניף בתרגיל חומרי לחימה כימיים 
 .שהתקיים בעיר חולון (ט''מב)ופריסת מרכז בדיקה וטיפול 

 התרגיל בשילוב בין משרד הבריאות ופיקוד העורף ובאחריות של
. מחלקת ביטחון ושרותי חרום בעיריית חולון
 

 .החברים התנדבות את ומוקיר מודה  חולוןסניף'' צוות''ארגון 
 

 


