
       
 .00:11-00:11בימי ראשון ורביעי בין השעות  63הסניף פתוח בחדר 

  !!!התנדבו למשימות התנדבות

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

 .1014 בינואר 1                            ,  ד"תשע'הת ט בטב"כ, יום רביעי
 

 411011מידעון 
 ".שנת ההתנדבות"כעל  4102יכריז על שנת " צוות"ארגון 

 

 

 :הבאיםהמיוחדים במבצעים השתתפו חברי סניף חולון 
 

 4102הלאומי בדרכים יום הבטיחות 
 .בעיר חולון 4102באוקטובר  42 -בשהתקיים 

 

 אריזת מאות חבילות שי -" ור לדוראור מד"מבצע 
 .חולוןעיר לקשישים הבודדים והעריריים בבימי החנוכה  שחולקו

 

 4102בדצמבר  01 -בשנערך  ח"לשעתרגיל חלוקת מים 
 .באחריות אגף חירום וביטחון של עיריית חולון

 

 

 :1014 מארס -ינואר  חודשיםל הסניףלהלן פעילות והודעות 
 

 נושא הפעילות השע תאריך בשבועיום 

 ."סיפורים ופרשיות מחייו -אלי כהן ": הרצאה 14:00 4.1.1014 רביעי

 ....חצי עולם מזווית שלא -איראן ": הרצאה 14:00 11.1.1014 רביעי

 ."טק-פריחה בדרום וביקור בטבע": טיול יומי 01:00 11.1.1014 שני

 ."ישראלפרויקט האטום של מדינת ": הרצאה 14:00 4.1.1014 רביעי

 ."אמריקאים בפריז": הרצאה 14:00 11.1.1014 רביעי

...מכתשים ו, בולבוסים, בנגב חורף":טיול יומי 01:00 14.1.1014 שני  

 ."אל בין העמקים" :טיול יומי 01:00 10.2.1014 שני

  ..השלכות אזוריות -מות בסוריה העי": הרצאה 14:00 11.2.1012 רביעי

 ."אדית פיאף מלכת השנסון הצרפתי": הרצאה 14:00 11.2.1014 רביעי
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 הרצאה
 ."פרשיות כפי שלא שמענו, סיפור חייו -אלי כהן "

 .אברהם -יסופר מפי אחיו הצעיר 
 .בדיוק  14:00בשעה  1014בינואר  4, ההרצאה תיערך ביום רביעי

 

 הרצאה

- פנחסי  הרצאתו של מר כמאל
 :פה הפרסית בנושאועורך עיתון בשישראל -ר עמותת איראן"יו

  ."חצי עולם מזווית שלא הכרתם -ראן אי"
 .בדיוק 14:00בשעה  1014בינואר  11, ההרצאה תיערך ביום רביעי

 

 טיול יומי
:יערך טיול יומי 1014בינואר  11, ביום שני  

".טק-פריחה בדרום וביקור במפעל טבע"  

 היציאה לטיול בשעה 01:00 בדיוק מבית יד לבנים - תיאטרון חולון.
(.במזנון חופשי)ארוחת בוקר בקיבוץ עין צורים   
(.בשרות עצמי)ארוחת צהריים בקיבוץ עלומים   

,טק-יור מודרך במפעל התרופות טבעס: להלן אתרי הביקור  
.במרבדי הכלניות ביער שוקדה טיול, בכפר מימון" חצר של אורה"בביקור   

.ח למשתתף"ש 140" צוות"עלות הטיול לחברי   
.ח למשתתף"ש 110ל לאורחים עלות הטיו  

.1014בינואר  11מ לתאריך "זיו תיירות ונופש בע המחאה לפקודת  
.ייגבה בנפרדלמשתתף במזומן ח "ש 4תשר של   

 

 הרצאה
 :בנושאחוקר תולדות מדינת ישראל של מר מנחם טילמן  הרצאתו

 ."הגרעינית כיצד שמה ישראל ידה על היכולת - ישראלשל פרויקט האטום "
 .בדיוק 14:00בשעה  1014בפברואר  4, אה תיערך ביום רביעיההרצ

 

 הרצאה
 א בתולדות האומנות וארכיאולוגיה"מ -כנרת זוהר להב ' הרצאתה של גב

 ותתרומתם לחיי התרבות והאומנוי - "אמריקאים בפריז": בנושא
 נכיר את יצירתם ותרומתם              . צרפת-במולדת השנייה

 .פת מלחמת העבדים והילךמתקו, לתרבות המערב
 .בדיוק 14:00בשעה  1014בפברואר  11, ההרצאה תיערך ביום רביעי

 

 בדיוק 14:00בשעה תערכנה  1014מארס  -חודשים ינואר כל ההרצאות ב

 .חולון, 101חנקין ' רח, ('קומה ג, 22חדר )בקמפוס חנקין 

 .בשטח הפתוח ליד קניון חולון ,מטר מהקמפוס 140חנייה 
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 טיול יומי

:יערך טיול יומי 1014בפברואר  14, שני ביום  
."ועקרבים מכתשים ,בולבוסים ,בנגב חורף"  

.בנגב והיסטוריה גיאולוגיה ,טבע של מיוחד שילוב  

 היציאה לטיול בשעה 01:00 בדיוק מבית יד לבנים - תיאטרון חולון.
  .בירוחם ארוחת צהריים                   .בכדיתא ארוחת בוקר

 הגילויים המפתיעים על ונשמע עקרבים מעלה מראש בתצפית תחילנ
נרד בעקלתונים ,1142שנת ב במקום שהתרחש באוטובוס המפורסם מהפיגוע  

,נבקר בשדה הבולבוסים, לרוגם צפיר בנחל צין, המפורסמים לבקעת צין  
,בדרך לירוחם נראה עצים מאובנים, ייחודיתגיאולוגית תופעה   

.נבקר בפארק ירוחם ונצפה בעופות המים   

.למשתתף ח"ש 144" צוות"עלות הטיול לחברי   

.ח למשתתף"ש 124עלות הטיול לאורחים   
.1014בפברואר  12 לתאריך סניף חולון" צוות" המחאה לפקודת  

.ייגבה בנפרדלמשתתף במזומן ח "ש 4תשר של   
 

 טיול יומי
:ייערך טיול יומ 1014במארס  10, ביום שני  

."אל בין העמקים"  
 היציאה לטיול בשעה 01:00 בדיוק מבית יד לבנים - תיאטרון חולון.

.בקיבוץ טירת צבי ארוחת צהריים       .בקיבוץ דליה ארוחת בוקר  
  .כפר רופין, חוסיין' גשר שייח, קניון הבזלת, צר הגדולה במרחביההח: אתרים

.ח למשתתף"ש 140" צוות"עלות הטיול לחברי   
.ח למשתתף"ש 120הטיול לאורחים  עלות  

.1014במארס  1 לתאריךשרותי תיירות  -כנפי משק  המחאה לפקודת  

.ייגבה בנפרדלמשתתף ח במזומן "ש 4תשר של   
 

 הרצאה

 ,מומחה לענייני צבא, א"מ -הרצאתו של מר יריב פלד 
 :ביטחון ואסטרטגיה ישראלית בנושא

 . "ותהשלכות אזוריות וגלובלי -העימות בסוריה "
 .בדיוק 14:00בשעה  1014במארס  11, ההרצאה תיערך ביום רביעי

 

 הרצאה

 :דורי חן בנושא' הרצאתה של גב
 ."שיריה, אהבותיה, חייה -אדית פיאף מלכת השנסון "

 .בדיוק 14:00בשעה  1014במארס  11, ההרצאה תיערך ביום רביעי
 

 1014מארס  - בחודשים ינואר הרישום לשלושת הטיולים

 .בדיוק 11:00בשעה  1014בינואר  4, חל מיום ראשוןה
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 רשאים לבצע שינוי כלשהו, האחראי על טיול בתאום עם המדריך
 .ז צפוף"מזג אוויר או לו, במסלול הטיול עקב אילוצים של עבירות

 

 ,יש לעשות בהקדם האפשרי ביטול הרישום לטיולים

 .טל באיחוראשר עלולים לחול על המב, מ למנוע הפסדים"זאת ע
  .ניתן לבטל טיול יומי לכל המאוחר יומיים לפני היציאה לטיול

 

  .אלא אם נאמר אחרת, התשלום לכל האירועים בהמחאות בלבד
 

 .על בסיס מקום פנוי בלבדאורחים  רישום
 

 .נא השתתפותכם בכל האירועים המתוכננים
 

 

 מענקי חג
 סחבראש השנה ובפ, מעניק מענקי חג" צוות"ארגון 

 .לחברים במקרה של מצוקה כלכלית
 .נקבעו קריטריונים ברורים ומדויקים לקבלת המענק

 

 האפשרי בהקדם להודיע, או בני משפחתם מתבקשים1ו" צוות"חברי 
 .המאושפז בבית חולים, על כל מקרה של חבר חולה

 

 החברים מתבקשים לפנות בכל נושאי פרט ורווחה
 ,רווחה בסניף חולוןמטפל בנושאי פרט ו -לרפי ביגון 

 02-4011410: או בסניף חולון בטלפון, 041-4114011: בטלפון
 .11:00-11:00בימי ראשון ורביעי בין השעות 

 

 

 ח"התנדבות בשע
הננו ממליצים בין כל גופי ההתנדבות הרבים גם התנדבות קבועה ומתמדת 

 (.ל"רח)ח ''באגף חירום וביטחון של עיריית חולון לשיבוץ בתפקידים בשע
 .העירייה מתרכזת במתן שירותים חיוניים וקיומיים לאוכלוסיה, בשעת חרום

 :נחוצים מתנדבים במגוון נושאים בתחומים הבאים, כדי לעמוד במשימות
 .בקרים למקלטים ציבוריים בשעת חירום .1
 .אחראים על תחנות חלוקת המים ברחבי העיר .1
 .הספר טים בטיפול והפעלת מקלטים בבתי''עזרה וסיוע לקב .2

 

 דיווח על שינויים בפרטים האישיים
 העלאה: החברים מתבקשים לדווח על כל שינוי בפרטים האישיים כגון

שינוי במספר , שנוי במספר הטלפון בבית, שינוי כתובת, בדרגה במילואים
 .'וכו שינוי במצב המשפחתי, ל"שינוי בכתובת הדוא, הטלפון הסלולרי



4 
 

 :סניף חולוןשל החדשה ל "להלן כתובת הדוא
 

holon-snif@tzevet.org.il 
 

 .לידיעתכם ולשימושכם
 

 :''צוות''להלן כתובת האינטרנט של סניף חולון באתר 
 

www.tzevet.co.il/?CategoryID=800 
 

 .מפורט מאד ומתעדכן באופן שוטף'' צוות''סניף חולון באתר 
 .יותיש בו מידע רב על פעילויות בעבר ומידע על פעילויות עתיד

 .מומלץ מאוד להכניסו למועדפים והיכנס אליו לעתים קרובות
 

 

 
 

 החליט" צוות"ארגון 
 ,מ לחסוך בעלויות"ע

 לשמור על איכות הסביבה
 ,ועל איכות החיים בכדור הארץ

 ל"לחברים שיש להם כתובת דואלשלוח 
 .את המידעון בדואר אלקטרוני בלבד

 

 ל"לחברים שיש להם כתובת דוא

 .ג נייר בדואר ישראל"מידעון עלא יישלח ה
 דעון במחשבלכן מומלץ מאוד לשמור על המי

 .1014במארס  21 -קרי  ,עד תום הרבעון
 

 
 ,בברכה
 

 ר סניף חולון"יו -שלמה קימל 

 .וחברי ההנהלה                                                          


