
 

 

 

 
 

 .00:11-00:11בימי ראשון ורביעי בין השעות  63הסניף פתוח בחדר 
 .ל"הבית של גמלאי צה -" צוות"

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

 4102יוני  05             ד                                                             "בסיון התשע 'יט   ראשוןיום 

 644102מידעון 

 "שנת ההתנדבות"כ 4102הכריז על שנת " צוות"ארגון 

 הנוער ומערכי העורף, ל"לעזרת צה

 : 4102ספטמבר  –להלן הפעילות והודעות  הסניף לחודשים יולי 

 מקום שעה פעילות תאריך יום

א "ו אלון נספח ח'מ ג"פרשת אל: "הרצאה בנושא 6.0.02 'ה
המרצה ". ו אלון'מי באמת רצח את ג –ושינגטון בו
 חוקר תולדות מדינת ישראל –מר מנחם טילמן  -

 קמפוס חנקין 00:11

יציאה מרחבת  03:61 סיור בשרונה 03.0.02 'ד
 התיאטרון

מתן , "זה לא בשבילי? דיאטה: "הרצאה בנושא 46.0.02 'ד
. כלים תזונתיים אפקטיביים להתנהלות יומיומית

, אחות מוסמכת בכירה –גילה שובל ' בהמרצה ג
 .מאמנת הרזייה ואורח חיים

 קמפוס חנקין 00:11

 –מסע אל בטן האמונה " :הרצאה בנושא 02...0 'ה
".                                         הפסטיבלים האקזוטיים של הודו
 .המרצה מר דני ינאי צלם ומרצה

 קמפוס חנקין 00:11

הגנום  –שאלת איינשטיין : "בנושא הרצאה 02...02 'ה

ד "עו –המרצה מר גרי פאל ".  היהודי ופרסי נובל

 .והיסטוריון

 קמפוס חנקין 00:11

יציאה מרחבת  00:11 מוטב מאוחר –הצגה  02...41 'ד
 התיאטרון

ספור חייו , "נפש חירוףרעות עד "הרצאה בנושא  02....4 'ה

ר עוז צמח "סמ ..0 'חט 56' ק מגד"של מט

 השנייהשנפל בקרב גבורה במלחמת לבנון  

 ל במילואים חיים צמח אב שכול"המרצה סא

 קמפוס חנקין 00:11



 מקום שעה פעילות תאריך יום

חכמת  –פתגמי עולם : "הרצאה בנושא 2.0.02 'ה

האם הפתגם : כדי לענות לשאלה". האנושות

מייצג תובנה מקומית או רעיון אוניברסלי חקר 

.                                                 שפות 64-המרצה פתגמים ב

 ר ריקרדו בלנק"ד: המרצה

 קמפוס חנקין 00:11

יציאה מרחבת  10:61 הכרמל" טיול באזור  0.02.. 'ב
 התיאטרון

 קמפוס חנקין 00:11 הרמת כוסית לראש השנה 0.02..0 'ה

 

 03.0.4102' סיור בשרונה יתקיים ביום ד

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

נשמע על תולדותיהם . מזקקת הברנדי ועוד, היקב, בית הבד, הדואר הישן, בית העם,  שהוזזו

                                      .                                                                                    של  הטמפלרים ועל גורלם היום

.                                             שעות בסיומו נהנה ממנת גלידה משובחת בגלידריה שבלב המושבה 6-משך הסיור כ

                       .                                              בדיוק מבית יד לבנים בתאטרון חולון 03:61יציאה לסיור בשעה 

" צוות סניף חולון"בהמחאות לפקודת  התשלום. ₪ 35ולאורח ₪  61עלות הסיור לחברי צוות 

                                                                              . תשר למשתתף₪  5בנוסף ייגבה . 05.0.4102לתאריך 

.                                                                                 בכיסאות מתקפליםלמתקשים בעמידה מומלץ להצטייד 

   .40.3.4102' ההרשמה לסיור בסניף החל מיום א

 4102...41' תיאטרון בית צבי יום ד" מוטב מאוחר"הצגה 

. להנאת החבריםאת ההצגה כדי לגוון את פעילות הסניף וליצור ערב גיבוש  הוחלט לרכוש

אלכס , רבקה מיכאלי -משחק מרענן של שלושה שועלי במה , קומדיה משפחתית צנועה, ההצגה

, ליהוק ובימוי שעושים את ההצגה לפנינה תיאטרלית  אלברט כהן ואסף בן לולו, אנסקי

                                 .                                                                       קלאסיקה מעודנת

                     (. גן רמת 03רחוב חיבת ציון )ההצגה תתקיים באולם אהוד מנור בבית צבי 

התכנסות חברים על קפה ועוגה . 00:11הסעה מאורגנת תצא מרחבת תיאטרון חולון בשעה 

                                                                                      .                         41:61תחילת ההצגה בשעה , 00:61בשעה 

.                   חולון" צוות"לפקודת   בהמחאות₪  5.ולאורח ₪  25"  צוות"המחיר לחברי 

 40.3.4102' ההרשמה להצגה בסניף החל מיום א

                                                  



 .0..0241 -ה' יול באזור הכרמל  יתקיים ביום בט

מיני  001-כ הכולל גן טרופי על צלע הכרמל" אברהםבוסתן " –הטיול באתרים אזור הכרמל 

יש להצטייד בנעלי הליכה סגורות , שעות  6-הסיור כמשך . מהארץ ומהעולםאקזוטיים עצים 

. עצמית שתושלם בטעימת פירות בבוסתן בקבוק מים וכריכים לארוחת בוקר, כובע, ללא עקבים

.                                                                                                     בינוניתקלה עד הסיור בדרגת קושי 

" בזלטון"פארק הפסלים , הכולל אוספי אומנות בעיקר מדרום אמריקהבקיסריה  מוזיאון ראלי

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

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

.                                                             תיאטרוןמרחבת ה 10:61היציאה לטיול בשעה .  שדות ים

התשלום בהמחאות לפקודת  חברת . ₪ 411עלות לאורח , ₪ 041"  צוות"עלות  הטיול לחברי 

ההרשמה לסיור . במזומן לכל משתתף₪  5בנוסף ייגבה תשר של . 0.02..לתאריך " זיו תיירות"

   .40.3.4102' בסניף החל מיום א

 00:11שעה  0.4102..0' הרמת כוסית לראש השנה תתקיים ביום ה

 .                                                                                                                            נקיןתתקיים בקמפוס ח –הרמת כוסית לראש השנה 

".  בקבלה ובחסידות, תפישת החגים ביהדות"הרצאה בנושא ו מת כוסיתהר,  ברכות:  בתכנית

 .מרצה מר נפתלי פרוםה

 

 הנוער ומערכי העורף, ל"לעזרת צה "שנת ההתנדבות"כ 4102הכריז על שנת " צוות"ארגון 

 התנדבות בנושא בטיחות בדרכים

חשיבות  אנו רואים. פ עם עיריית חולון"בנושא בטיחות בדרכים בשת לפרויקטדרושים מתנדבים 

רבה להתנדבות בנושא ומבקש מכל החברים המוכנים להתנדב להודיע על כך דב בארי המרכז 

 .berrydov@bezeqint.netל "או בדוא 4350041-154את הנושא בסניף בטלפון 

 עדכון פרטי התנדבות

ל "ים בעיר מתבקשים לעדכן את הסניף בדואחברים המתנדבים כיום בארגוני המתנדבים השונ

holon-snif@tzevet.org.il 16-5104241פקס 4טלפוןב. 

 

 

mailto:berrydov@bezeqint.net


                                                                                                                                                         כללי 

חניה ברחובות . 66חדר ' קומה ג 010חנקין ' רח – קיימות בקמפוס חנקיןההרצאות מת

                                                                                                                                                                                .נא להימנע מהכנסת מזון ושתיה לאולם. ניון חולוןהסמוכים וכן בחניון פתוח ליד ק

.                                    מסניפים אחרים על בסיס מקום פנוי בלבד" צוות"כולל חברי  הזמנת אורחים

                             .                                         אלא אם נאמר אחרת, בהמחאות בלבד התשלום  לכל האירועים

ר "יו. אלא אם נאמר אחרת, מהרחבה שלפני תיאטרון חולון 10:11בשעה  היציאה לכל הטיולים

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

                                                                                              .                              אילוצי מזג אויר או לוח זמנים צפוף

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

                                                            holon-snif@tzevet.org.ilמתבקשים להעביר עדכון כתובת לסניף   ( ל"בדוא

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

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

מתעדכן באופן שוטף וניתן לראות בו ( לכניסה לחץ כאן)האתר  –ינטרנט של סניף חולון אתר הא

.                                                                                                           את פעילויות הסניף בעבר ובעתיד

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

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

   151-5401200לון  שלמה קימל ר סניף חו"או ליו 16-3426451למנהל מחוז דן אלי ינאי בטלפון 

 154-500.130או לרפי ביגון 

 

 4102יוני  –יכום פעילות הסניף בחודשים ינואר ס

 פעילויותכ "סה יוני-כ אפריל"סה מרץ-כ ינואר"סה פעילות

 01 3 2 הרצאות

 2 0 6 טיולים

 0 0 4 נופשונים

 0 0 4 "צוות"כנס ארצי 

 

 ר הסניף "יו, שלמה קימל

 וחברי ההנהלה                                                                              


