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

 !!!!!!!!!!!!התנדבו למשימות התנדבותהתנדבו למשימות התנדבותהתנדבו למשימות התנדבותהתנדבו למשימות התנדבות

 ....לעזרת מערכי העורףלעזרת מערכי העורףלעזרת מערכי העורףלעזרת מערכי העורף, , , , לעזרת הנוערלעזרת הנוערלעזרת הנוערלעזרת הנוער, , , , לללל''''''''לעזרת צהלעזרת צהלעזרת צהלעזרת צה

        
  ....2011201120112011במארס במארס במארס במארס     20202020                                            ,            ,            ,            ,            אאאא''''''''תשעתשעתשעתשע''''הההה     ''''ד באדר בד באדר בד באדר בד באדר ב''''''''יייי  ,,,,שוןשוןשוןשוןיום ראיום ראיום ראיום רא

  

 1111/201/201/201/2012222מידעון מידעון מידעון מידעון 

        תרגיל ביטחון בכל מוסדות החינוך בעיר חולוןתרגיל ביטחון בכל מוסדות החינוך בעיר חולוןתרגיל ביטחון בכל מוסדות החינוך בעיר חולוןתרגיל ביטחון בכל מוסדות החינוך בעיר חולון
        ,,,,במסגרת תרגיל ביטחון ארצי של פיקוד העורף בכל מוסדות החינוך בארץבמסגרת תרגיל ביטחון ארצי של פיקוד העורף בכל מוסדות החינוך בארץבמסגרת תרגיל ביטחון ארצי של פיקוד העורף בכל מוסדות החינוך בארץבמסגרת תרגיל ביטחון ארצי של פיקוד העורף בכל מוסדות החינוך בארץ

        ....תרגיל ביטחון בכל מוסדות החינוך בעיר חולוןתרגיל ביטחון בכל מוסדות החינוך בעיר חולוןתרגיל ביטחון בכל מוסדות החינוך בעיר חולוןתרגיל ביטחון בכל מוסדות החינוך בעיר חולון    2011201120112011במארס במארס במארס במארס     15151515    - - - - בבבבנערך נערך נערך נערך 
        ....סססס''''''''רגיל השתתפו עשרות חברי סניף חולון כבקרים בביהרגיל השתתפו עשרות חברי סניף חולון כבקרים בביהרגיל השתתפו עשרות חברי סניף חולון כבקרים בביהרגיל השתתפו עשרות חברי סניף חולון כבקרים בביהתתתתבבבב

        ....הנהלת הסניף מודה ומוקירה את השתתפות החבריםהנהלת הסניף מודה ומוקירה את השתתפות החבריםהנהלת הסניף מודה ומוקירה את השתתפות החבריםהנהלת הסניף מודה ומוקירה את השתתפות החברים
 ::::להלן שמות החברים שהשתתפו בתרגיללהלן שמות החברים שהשתתפו בתרגיללהלן שמות החברים שהשתתפו בתרגיללהלן שמות החברים שהשתתפו בתרגיל

 שלמה צחרשלמה צחרשלמה צחרשלמה צחר אפרים מוראפרים מוראפרים מוראפרים מור דניאל דייןדניאל דייןדניאל דייןדניאל דיין משה אוגדמשה אוגדמשה אוגדמשה אוגד

 יעקב צמחיעקב צמחיעקב צמחיעקב צמח אברהם מניןאברהם מניןאברהם מניןאברהם מנין רפאל הוידהרפאל הוידהרפאל הוידהרפאל הוידה מוריס אלימוריס אלימוריס אלימוריס אלי

 עזרא צפדיהעזרא צפדיהעזרא צפדיהעזרא צפדיה רינה משולםרינה משולםרינה משולםרינה משולם חנה הראלחנה הראלחנה הראלחנה הראל אהרון אלעדאהרון אלעדאהרון אלעדאהרון אלעד

 אילנה שקדאילנה שקדאילנה שקדאילנה שקד דב נדבדב נדבדב נדבדב נדב אברהם חסוןאברהם חסוןאברהם חסוןאברהם חסון באריבאריבאריבארידב דב דב דב 

 דורי שרידדורי שרידדורי שרידדורי שריד יגאל ניסנבויםיגאל ניסנבויםיגאל ניסנבויםיגאל ניסנבוים אליעזר כרמיאליעזר כרמיאליעזר כרמיאליעזר כרמי רפי ביגוןרפי ביגוןרפי ביגוןרפי ביגון

  איתן סנדיקאיתן סנדיקאיתן סנדיקאיתן סנדיק יוסף לרנפלדיוסף לרנפלדיוסף לרנפלדיוסף לרנפלד משה גאוןמשה גאוןמשה גאוןמשה גאון

  ויקטור פרנקוויקטור פרנקוויקטור פרנקוויקטור פרנקו נחום מוסקוביץנחום מוסקוביץנחום מוסקוביץנחום מוסקוביץ משה גונןמשה גונןמשה גונןמשה גונן
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        2011201120112011מארס מארס מארס מארס                 אאאא''''''''תשעתשעתשעתשע''''הההה                אביבאביבאביבאביב                96969696' ' ' ' מסמסמסמס    גיליוןגיליוןגיליוןגיליון                ''''''''צוותצוותצוותצוות    רוחרוחרוחרוח''''''''    ביטאוןביטאוןביטאוןביטאוןבבבב
        זרקור    זרקור    זרקור    זרקור    כתבת כתבת כתבת כתבת     42424242מופיעה בעמוד מופיעה בעמוד מופיעה בעמוד מופיעה בעמוד , , , , יםיםיםיםלבתי החברלבתי החברלבתי החברלבתי החברשיופץ לאחר חג פורים שיופץ לאחר חג פורים שיופץ לאחר חג פורים שיופץ לאחר חג פורים 

        ....ההתנדבות בראש סדר העדיפויותההתנדבות בראש סדר העדיפויותההתנדבות בראש סדר העדיפויותההתנדבות בראש סדר העדיפויות: : : : חולוןחולוןחולוןחולון'' '' '' '' צוותצוותצוותצוות''''''''סניף סניף סניף סניף 
        
        ומתקיימותומתקיימותומתקיימותומתקיימות    בדיוקבדיוקבדיוקבדיוק    18:3018:3018:3018:30בשעה בשעה בשעה בשעה כל ההרצאות ברבעון זה נערכות כל ההרצאות ברבעון זה נערכות כל ההרצאות ברבעון זה נערכות כל ההרצאות ברבעון זה נערכות 

 .חולוןחולוןחולוןחולון, , , , ))))הכניסה דרך השבילהכניסה דרך השבילהכניסה דרך השבילהכניסה דרך השביל((((    54545454ההסתדרות ההסתדרות ההסתדרות ההסתדרות ' ' ' ' רחרחרחרח, , , , במועצת פועלי חולוןבמועצת פועלי חולוןבמועצת פועלי חולוןבמועצת פועלי חולון    
        

        ,,,,ביטול הרשמה לאירוע יש לעשות בהקדם האפשריביטול הרשמה לאירוע יש לעשות בהקדם האפשריביטול הרשמה לאירוע יש לעשות בהקדם האפשריביטול הרשמה לאירוע יש לעשות בהקדם האפשרי
        ....באיחורבאיחורבאיחורבאיחור    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''''''''זאת עזאת עזאת עזאת ע

        ....לכל המאוחר יומיים לפני יציאת הטיוללכל המאוחר יומיים לפני יציאת הטיוללכל המאוחר יומיים לפני יציאת הטיוללכל המאוחר יומיים לפני יציאת הטיול, , , , יש לבטל טיול יומייש לבטל טיול יומייש לבטל טיול יומייש לבטל טיול יומי
 ....לכל המאוחר שבוע מראשלכל המאוחר שבוע מראשלכל המאוחר שבוע מראשלכל המאוחר שבוע מראש, , , , או נופשון אשר כולל אחסון במלוןאו נופשון אשר כולל אחסון במלוןאו נופשון אשר כולל אחסון במלוןאו נופשון אשר כולל אחסון במלון יש לבטל טיוליש לבטל טיוליש לבטל טיוליש לבטל טיול

        

  ....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
        

        ....בדבדבדבדהתשלום לכל האירועים בהמחאות בלהתשלום לכל האירועים בהמחאות בלהתשלום לכל האירועים בהמחאות בלהתשלום לכל האירועים בהמחאות בל
        

  ....נא השתתפותכם הפעילה בכל ההרצאות ובכל הפעילויותנא השתתפותכם הפעילה בכל ההרצאות ובכל הפעילויותנא השתתפותכם הפעילה בכל ההרצאות ובכל הפעילויותנא השתתפותכם הפעילה בכל ההרצאות ובכל הפעילויות
        

        ::::2012012012011111    יונייונייונייוני    - - - - ושת החודשים הבאים אפריל ושת החודשים הבאים אפריל ושת החודשים הבאים אפריל ושת החודשים הבאים אפריל 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
        ....''''''''................????מה עובר על מצריםמה עובר על מצריםמה עובר על מצריםמה עובר על מצרים''''''''    ::::הרצאההרצאההרצאההרצאה        18:3018:3018:3018:30        4.4.20114.4.20114.4.20114.4.2011        שנישנישנישני
        ....טטטט''''''''הבעלהבעלהבעלהבעל    לכבוד חג הפסחלכבוד חג הפסחלכבוד חג הפסחלכבוד חג הפסחמפגש חברים מפגש חברים מפגש חברים מפגש חברים         18:3018:3018:3018:30        11.4.201111.4.201111.4.201111.4.2011        שנישנישנישני

        ....כי בירושליםכי בירושליםכי בירושליםכי בירושלים''''''''בגן החיות התנבגן החיות התנבגן החיות התנבגן החיות התנסיור סיור סיור סיור         08:3008:3008:3008:30        12.4.201112.4.201112.4.201112.4.2011        שלישישלישישלישישלישי
        ....שבטה וניצנהשבטה וניצנהשבטה וניצנהשבטה וניצנה, , , , טיול יומי לרביביםטיול יומי לרביביםטיול יומי לרביביםטיול יומי לרביבים        07:0007:0007:0007:00        27.4.201127.4.201127.4.201127.4.2011        רביעירביעירביעירביעי
        ....''''''''........כלים מעשיים להרזיה ובריאותכלים מעשיים להרזיה ובריאותכלים מעשיים להרזיה ובריאותכלים מעשיים להרזיה ובריאות''''''''    ::::הרצאההרצאההרצאההרצאה        18:3018:3018:3018:30        3.5.20113.5.20113.5.20113.5.2011        שלישישלישישלישישלישי
        ....))))שששש''''''''מתמתמתמת((((ת ת ת ת ''''''''במופבמופבמופבמופ'' '' '' '' צוותצוותצוותצוות''''''''מפגש עם נציג מפגש עם נציג מפגש עם נציג מפגש עם נציג         16:0016:0016:0016:00        15.5.201115.5.201115.5.201115.5.2011        ראשוןראשוןראשוןראשון
        ....''''''''תרבותתרבותתרבותתרבות, , , , היסטוריההיסטוריההיסטוריההיסטוריה, , , , נוףנוףנוףנוף, , , , אנדלוסיהאנדלוסיהאנדלוסיהאנדלוסיה'''''''': : : : הרצאההרצאההרצאההרצאה        18:3018:3018:3018:30        17.517.517.517.5.2011.2011.2011.2011        שלישישלישישלישישלישי
        ....מסיבת יום העצמאותמסיבת יום העצמאותמסיבת יום העצמאותמסיבת יום העצמאות        18:3018:3018:3018:30        11119999.5.2011.5.2011.5.2011.5.2011        חמישיחמישיחמישיחמישי
        ....טיול יומי לירושלים וצפונותיהטיול יומי לירושלים וצפונותיהטיול יומי לירושלים וצפונותיהטיול יומי לירושלים וצפונותיה        07:0007:0007:0007:00        23.5.201123.5.201123.5.201123.5.2011        שנישנישנישני

        ''''''''יומייםיומייםיומייםיומיים- - - - הפסיכולוגיה בחיינו היוםהפסיכולוגיה בחיינו היוםהפסיכולוגיה בחיינו היוםהפסיכולוגיה בחיינו היום'''''''': : : : הרצאההרצאההרצאההרצאה        18:3018:3018:3018:30        14.6.201114.6.201114.6.201114.6.2011        שלישישלישישלישישלישי
        ....''''''''קנות והדרכים למניעתםקנות והדרכים למניעתםקנות והדרכים למניעתםקנות והדרכים למניעתםתהליכי ההזדתהליכי ההזדתהליכי ההזדתהליכי ההזד'''''''': : : : הרצאההרצאההרצאההרצאה        18:3018:3018:3018:30        21.6.201121.6.201121.6.201121.6.2011        שלישישלישישלישישלישי

        ....נופשון בשילוב טיולים בגליל המערבינופשון בשילוב טיולים בגליל המערבינופשון בשילוב טיולים בגליל המערבינופשון בשילוב טיולים בגליל המערבי        07:0007:0007:0007:00        29.6.201129.6.201129.6.201129.6.2011----26262626        רביעירביעירביעירביעי- - - - ראשוןראשוןראשוןראשון
        

        הרצאההרצאההרצאההרצאה
        :תיערך הרצאה בנושא 18:30בשעה  2011201120112011באפריל באפריל באפריל באפריל     4444, ביום שני

        ....''''''''עגום ועתיד מעורפלעגום ועתיד מעורפלעגום ועתיד מעורפלעגום ועתיד מעורפל    יוםיוםיוםיום- - - - םםםםיויויויו, , , , עבר מזהירעבר מזהירעבר מזהירעבר מזהיר    - - - -     ????מה עובר על מצריםמה עובר על מצריםמה עובר על מצריםמה עובר על מצרים''''''''
                .מזרחן -שמעון גת שמעון גת שמעון גת שמעון גת     ר''ד    הרצאתו של

        
        



3333        
        

        טטטט''''''''מפגש חברים והרמת כוסית לכבוד חג הפסח הבעלמפגש חברים והרמת כוסית לכבוד חג הפסח הבעלמפגש חברים והרמת כוסית לכבוד חג הפסח הבעלמפגש חברים והרמת כוסית לכבוד חג הפסח הבעל
  מפגש חברים והרמת כוסית  יערך 18:30בשעה  2011201120112011באפריל באפריל באפריל באפריל     11111111, ביום שני

 ,המפגש יערך במועצת פועלי חולון           .ט''לכבוד חג הפסח הבעל
  .חולון, )הכניסה דרך השביל( 54ההסתדרות ' רח                              

  . ישיבה ליד שולחנות, כיבוד עשיר בתפריט חלבימזנון עם 
   במיטב שירי ולימור לדרמןמיקי  -צמד ננה ה: מנותיתבתכנית הא

  .בביצועים רעננים לשירים בלתי נשכחים בכל השפות 80, 70, 60-השנות 
  .ח למשתתף''ש 35'' צוות''עלות המפגש והרמת כוסית לחברי 

  .ח למשתתף''ש 45לאורחים והרמת כוסית מפגש עלות ה
  .10.4.2011סניף חולון לתאריך  - '' צוות'': ההמחאה לפקודת

        ....בדיוקבדיוקבדיוקבדיוק    17:0017:0017:0017:00בשעה בשעה בשעה בשעה     2011201120112011במארס במארס במארס במארס     27272727, , , , הרשמה למפגש חברים החל מיום ראשוןהרשמה למפגש חברים החל מיום ראשוןהרשמה למפגש חברים החל מיום ראשוןהרשמה למפגש חברים החל מיום ראשון
        

        עם הנכדיםעם הנכדיםעם הנכדיםעם הנכדים    כי בירושליםכי בירושליםכי בירושליםכי בירושלים''''''''בגן החיות התנבגן החיות התנבגן החיות התנבגן החיות התנסיור סיור סיור סיור 
        ....כי בירושליםכי בירושליםכי בירושליםכי בירושלים''''''''בגן החיות התנבגן החיות התנבגן החיות התנבגן החיות התנסיור סיור סיור סיור יערך  2011201120112011באפריל באפריל באפריל באפריל     12121212, ביום שלישי

  .ס''פסח מביהתף גם את הנכדים הנמצאים בחופשת שמתוכנן לסיור ב
  .תיאטרון חולון-מבית יד לבנים בדיוק 08:30בשעה סיור להיציאה 

  .עם ההגעה לגן החיות המשתתפים יקבלו שתייה ומאפים
  .צהריים והמשך הסיורארוחה קלה ב, פנימית ברכבתסיור מודרך בגן החיות 

  .14:30רת בחזרה לחולון בשעה משוע החיות גןהיציאה מ
  .ח למשתתף''ש 65 ''צוות''עלות הסיור לחברי 

  .ח''ש 65עלות של בשלשה משתתפים כ ''אולם סה, נכדים להביא חבר רשאי
  .ח למשתתף''ש 130 לאורחיםסיור לנכדים נוספים והעלות 

  .10.4.2011סניף חולון לתאריך  - '' צוות'': ההמחאה לפקודת
  .שמהזמן ההריגבה בלמשתתף ח ''ש 5תשר של 

  .בדיוקבדיוקבדיוקבדיוק    17:0017:0017:0017:00בשעה בשעה בשעה בשעה     2011201120112011במארס במארס במארס במארס     27272727, , , , הרשמה לסיור החל מיום ראשוןהרשמה לסיור החל מיום ראשוןהרשמה לסיור החל מיום ראשוןהרשמה לסיור החל מיום ראשון
        

        שבטה וניצנהשבטה וניצנהשבטה וניצנהשבטה וניצנה, , , , טיול יומי לרביביםטיול יומי לרביביםטיול יומי לרביביםטיול יומי לרביבים
  יערך  2011201120112011באפריל באפריל באפריל באפריל     27272727, ביום רביעי

        ....''''''''סוף העולם שמאלהסוף העולם שמאלהסוף העולם שמאלהסוף העולם שמאלה''''''''    - - - - שבטה וניצנה שבטה וניצנה שבטה וניצנה שבטה וניצנה , , , , טיול יומי לרביביםטיול יומי לרביביםטיול יומי לרביביםטיול יומי לרביבים
  .תיאטרון חולון-מבית יד לבנים בדיוק 07:00היציאה לטיול בשעה 

  .ארוחת צהריים בכפר הנוער ניצנה.         ''כדיתא''מסעדת ארוחת בוקר ב
  ,כפר הנוער ניצנה, שבטה העתיקה, מצפה רביבים: להלן מקומות הביקור

  .אשר בסמוך לניצנה הנבטית 8אנדרטת חטיבה , בארותיים הישנה
  .מדריך הטיול מר מולה דך

  .ח למשתתף''ש 145'' צוות''לחברי  עלות הטיול
  .ח למשתתף''ש 190 רחיםעלות הטיול לאו

  .26.4.2011 מ לתאריך''בע'' טיילות אחרת'': ההמחאה לפקודת
  .ח למשתתף יגבה בזמן ההרשמה''ש 5תשר של 

  .בדיוקבדיוקבדיוקבדיוק    17:0017:0017:0017:00בשעה בשעה בשעה בשעה     2011201120112011במארס במארס במארס במארס     27272727, , , , הרשמה לטיול יומי החל מיום ראשוןהרשמה לטיול יומי החל מיום ראשוןהרשמה לטיול יומי החל מיום ראשוןהרשמה לטיול יומי החל מיום ראשון



4444        
        

        הרצאההרצאההרצאההרצאה
  :תיערך הרצאה בנושא 18:30בשעה  2011201120112011במאי במאי במאי במאי     3333, ביום שלישי

        ....''''''''ים להרזיה ובריאות במיטבהים להרזיה ובריאות במיטבהים להרזיה ובריאות במיטבהים להרזיה ובריאות במיטבהכלים מעשיכלים מעשיכלים מעשיכלים מעשי''''''''
        להרזיהדיאטנית ומאמנת אישית , יהתפור לנטור''ד-דורית מאירדורית מאירדורית מאירדורית מאירר ''ד: המרצה

        

        מר הרמן חיימוביץמר הרמן חיימוביץמר הרמן חיימוביץמר הרמן חיימוביץ    ----) ) ) ) שששש''''''''לשעבר מתלשעבר מתלשעבר מתלשעבר מת((((ת ת ת ת ''''''''במופבמופבמופבמופ'' '' '' '' צוותצוותצוותצוות''''''''מפגש עם נציג מפגש עם נציג מפגש עם נציג מפגש עם נציג 
  יתקיים בסניף חולון 16:00החל משעה  2011201120112011במאי במאי במאי במאי     15151515, ביום ראשון

  .רמן חיימוביץמר ה -ת ''במופ'' צוות''נציג  מפגש עם
  ,חברים אשר יש להם שאלות ובירורים בנושא קצבתם

  .מסמכים מתאימים ותלושי קצבה רלוונטיים מתבקשים להגיע עם
        

        הרצאההרצאההרצאההרצאה
        :תיערך הרצאה בנושא 18:30בשעה  2011201120112011במאי במאי במאי במאי     17171717, ביום שלישי

        ....''''''''תרבותתרבותתרבותתרבות, , , , היסטוריההיסטוריההיסטוריההיסטוריה, , , , נוףנוףנוףנוף, , , , אנדלוסיהאנדלוסיהאנדלוסיהאנדלוסיה''''''''
  .מזרחן - עודד ציון עודד ציון עודד ציון עודד ציון מר הרצאתו של 

        

        העצמאותהעצמאותהעצמאותהעצמאות    מסיבת יוםמסיבת יוםמסיבת יוםמסיבת יום
  תיערך 18:30בשעה  2011201120112011במאי במאי במאי במאי     11119999, ביום חמישי

        ....שנה לעצמאות ישראלשנה לעצמאות ישראלשנה לעצמאות ישראלשנה לעצמאות ישראל    63636363מסיבת יום העצמאות לציון מסיבת יום העצמאות לציון מסיבת יום העצמאות לציון מסיבת יום העצמאות לציון 
  .חולון.ת.א, 19הסתת ' רח'', התחלות''המסיבה תיערך באולם 

  .י מלצרים וכשרה למהדרין''בהגשה ע, ארוחת ערב בישיבה מסביב לשולחנות
  :בתכנית האמנותית

 .ץ ממיטב שירי ארץ ישראלשירה עם הזמרת אילנה כ .1
 .צמד רקדנים אלעד ודנה .2
 :קומיקאית רולנדה שגרן- מופע של השחקנית .3

 .''רק על עצמי לצחוק ידעתי''        
 .מוסיקה לריקודים .4

  .ח למשתתף''ש 150עלות המסיבה לאורחים 
  .10.5.2011סניף חולון לתאריך  - '' צוות'': ההמחאה לפקודת

  .בדיוקבדיוקבדיוקבדיוק    17:0017:0017:0017:00בשעה בשעה בשעה בשעה     2011201120112011במארס במארס במארס במארס     27272727, , , , הרשמה למסיבה החל מיום ראשוןהרשמה למסיבה החל מיום ראשוןהרשמה למסיבה החל מיום ראשוןהרשמה למסיבה החל מיום ראשון
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        



5555        
        

        טיול יומי לירושלים וצפונותיהטיול יומי לירושלים וצפונותיהטיול יומי לירושלים וצפונותיהטיול יומי לירושלים וצפונותיה
  .יערך טיול יומי לירושלים וצפונותיה 2011201120112011במאי במאי במאי במאי     22223333, ביום שני

  .תיאטרון חולון-מבית יד לבנים בדיוק 07:00היציאה לטיול בשעה 
  .''המזלג''ארוחת צהריים בשרית במסעדת .        ארוחת בוקר בקיבוץ צובה

סיור קצר בשכונה , גנזך המדינה, 11/9אנדרטת : להלן מקומות הביקור
  .סיור רגלי בעין כרם, סיור חופשי בשוק מחנה יהודה ,חרדית

  .ח למשתתף''ש 110'' צוות''עלות הטיול לחברי 
  .למשתתףח ''ש 150 טיול לאורחיםעלות ה

  .26.5.2011 שרותי תיירות לתאריך - כנפי משק : ודתחאה לפקההמ
  .ח למשתתף יגבה בזמן ההרשמה''ש 5תשר של 

  . בדיוקבדיוקבדיוקבדיוק    17:0017:0017:0017:00בשעה בשעה בשעה בשעה     2011201120112011באפריל באפריל באפריל באפריל     17171717, , , , הרשמה לטיול יומי החל מיום ראשוןהרשמה לטיול יומי החל מיום ראשוןהרשמה לטיול יומי החל מיום ראשוןהרשמה לטיול יומי החל מיום ראשון
        

        הרצאההרצאההרצאההרצאה
  :תיערך הרצאה בנושא 18:30בשעה  2011201120112011ביוני ביוני ביוני ביוני     14141414, ביום שלישי

        ....''''''''יומייםיומייםיומייםיומיים- - - - היוםהיוםהיוםהיוםהפסיכולוגיה בחיינו הפסיכולוגיה בחיינו הפסיכולוגיה בחיינו הפסיכולוגיה בחיינו ''''''''
  ,גרפולוגיה, היסטריה, פרנויה, שפת גוף, בטחון עצמי ,חרדות

  .הגוף השפעת הנפש על, חלומות, הורות ,זוגיות
  .תואר ראשון בפסיכולוגיה ותקשוב -דורון דוד מסיקה דורון דוד מסיקה דורון דוד מסיקה דורון דוד מסיקה מר הרצאתו של 

        
        הרצאההרצאההרצאההרצאה

  :תיערך הרצאה בנושא 18:30בשעה  2011201120112011ביוני ביוני ביוני ביוני     21212121, ביום שלישי
        ....''''''''והדרכים למניעתםוהדרכים למניעתםוהדרכים למניעתםוהדרכים למניעתם    תתתתתהליכי ההזדקנותהליכי ההזדקנותהליכי ההזדקנותהליכי ההזדקנו''''''''

  ).הרצאה שנייה מתוך שתיים(
  .מומחה לרפואהגלר גלר גלר גלר - - - - אוריון גליןאוריון גליןאוריון גליןאוריון גלין' הרצאתו של פרופ

        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        



6666        
        

        גליל המערביגליל המערביגליל המערביגליל המערבינופשון בשילוב טיולים בנופשון בשילוב טיולים בנופשון בשילוב טיולים בנופשון בשילוב טיולים ב
  יערך 2011201120112011 ביוניביוניביוניביוני    22229999----26262626, רביעי-בימים ראשון

        ....גליל המערביגליל המערביגליל המערביגליל המערביבבבבנופשון בשילוב טיולים נופשון בשילוב טיולים נופשון בשילוב טיולים נופשון בשילוב טיולים 
  .תיאטרון חולון-מבית יד לבנים בדיוק 07:00היציאה לנופשון בשעה 

  .כפר חסידים -ארוחת בוקר כשרה ביום הראשון בדרך לצפון בכרמי זית 
  .ארוחות צהריים עצמיות בארבעת ימי הנופשון

  .בעכו על בסיס חצי פנסיון'' חוף התמרים''הלינה במלון 
  :מקומות הביקור בארבעת ימי הטיוללהלן 

סיור , מוזיאון לוחמי הגטאות, יפוריצ, הגשרים התלויים בנשר, כפר חסידים
, היישוב כליל, סיור לילי בחיפה, בתי פאר בגליל המערבי, במפעל שטראוס

סיור מקיף בעכו , ציון רצפת הפסיפס בשבי, תרשיחא-מעלות, רבת מנותוח
  .אוצרות בחומה, המנהרה הטמפלרית, ולמות האביריםא: העתיקה הכולל
  ).ם סגורותבמפעל שטראוס מחייב נעלייהסיור (

  .ח למשתתף''ש 1230'' צוות''עלות הנופשון לחברי 
  .ח למשתתף''ש 1330 פשון לאורחיםעלות הנו

  שרותי תיירות -כנפי משק : ארבע המחאות לפקודת
  .19.9.2011, 19.8.2011, 19.7.2011, 19.6.2011לתאריכים 
  .ח למשתתף יגבה בזמן ההרשמה''ש 10תשר של 

  . בדיוקבדיוקבדיוקבדיוק    17:0017:0017:0017:00בשעה בשעה בשעה בשעה     2011201120112011באפריל באפריל באפריל באפריל     17171717, , , , ראשוןראשוןראשוןראשוןהרשמה לנופשון החל מיום הרשמה לנופשון החל מיום הרשמה לנופשון החל מיום הרשמה לנופשון החל מיום 
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        



7777        
 
        

  החברים מתבקשים לפנות  בכל נושאי ההתנדבותבכל נושאי ההתנדבותבכל נושאי ההתנדבותבכל נושאי ההתנדבות
  ,נושא ההתנדבות בסניף חולוןמטפל ב - 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

 

 

        להתנדבות במחלקת הביטחון ושרותי החרום בעיריית חולוןלהתנדבות במחלקת הביטחון ושרותי החרום בעיריית חולוןלהתנדבות במחלקת הביטחון ושרותי החרום בעיריית חולוןלהתנדבות במחלקת הביטחון ושרותי החרום בעיריית חולוןהמלצות המלצות המלצות המלצות 
        ,,,,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

        חרתה על דגלה עידוד להתנדבות וממליצה בחום רב להתנדבחרתה על דגלה עידוד להתנדבות וממליצה בחום רב להתנדבחרתה על דגלה עידוד להתנדבות וממליצה בחום רב להתנדבחרתה על דגלה עידוד להתנדבות וממליצה בחום רב להתנדב
        ....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

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

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

במגוון נושאים , נחוצים מתנדבים רבים ככל האפשר, כדי לעמוד במשימות
  :בתחומים הבאים

  .ת המים ברחבי העיראחראים על תחנות חלוק .1
  .אחראים וטיפול בפתיחת מקלטים ציבוריים בשעת חרום .2
  .טים בטיפול והפעלת מקלטים בבתי הספר''עזרה וסיוע לקב .3
  .סיוע לוגיסטי .4
  .השתלבות במרכזי קליטה .5
 .מידע לציבור/השתלבות במוקד העירוני .6
 .חדר דיווח/הפעלת מערכת מחשוב במרכז ההפעלה .7
 . דמהצוותי חילוץ לאחר רעידת א .8

 ....ההתנדבות מתאימה הן למתנדבות והן למתנדביםההתנדבות מתאימה הן למתנדבות והן למתנדביםההתנדבות מתאימה הן למתנדבות והן למתנדביםההתנדבות מתאימה הן למתנדבות והן למתנדבים

 . . . . החברים מתבקשים להתנדב למשימות חשובות אלוהחברים מתבקשים להתנדב למשימות חשובות אלוהחברים מתבקשים להתנדב למשימות חשובות אלוהחברים מתבקשים להתנדב למשימות חשובות אלו

        
        

        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, חברים אשר טרם דיווחו על מקום התנדבותם .3

    

        
        5555'' '' '' '' מפנהמפנהמפנהמפנה- - - - נקודתנקודתנקודתנקודת''''''''תרגיל עורף ארצי תרגיל עורף ארצי תרגיל עורף ארצי תרגיל עורף ארצי 

            2011201120112011    ביוניביוניביוניביוני    23232323----19191919, , , , חמישיחמישיחמישיחמישי- - - - בימים ראשוןבימים ראשוןבימים ראשוןבימים ראשון
        ....5555'' '' '' '' מפנהמפנהמפנהמפנה- - - - נקודתנקודתנקודתנקודת''''''''תרגיל עורף ארצי תרגיל עורף ארצי תרגיל עורף ארצי תרגיל עורף ארצי יערך יערך יערך יערך 

 ....עדיין אין פרטים נוספיםעדיין אין פרטים נוספיםעדיין אין פרטים נוספיםעדיין אין פרטים נוספים



8888        
        
        

  החברים מתבקשים לפנות  שאי פרט ורווחהשאי פרט ורווחהשאי פרט ורווחהשאי פרט ורווחהבכל נובכל נובכל נובכל נו
  ,פרט ורווחה בסניף חולוןמטפל בנושא  -  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
  , בראש השנה ובפסח מעניק מענקי חג'' צוות''ארגון 

  .ם של מצוקה כלכליתלחברים במקרי
  .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 , שיםאו בני משפחותיהם מתבק/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((((    או דיווח על כתובת הדואר האלקטרוניאו דיווח על כתובת הדואר האלקטרוניאו דיווח על כתובת הדואר האלקטרוניאו דיווח על כתובת הדואר האלקטרוני////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
  eqint.netmisdar@bez:      האלקטרונית  לפי הכתובת ,)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

  
  

        זכויות בן הזוג בחשבון הבנק המשותףזכויות בן הזוג בחשבון הבנק המשותףזכויות בן הזוג בחשבון הבנק המשותףזכויות בן הזוג בחשבון הבנק המשותף
, בת הזוג/ם חשבון בנק משותף עם בןמומלץ מאד לחברים אשר יש לה

'' 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
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        סניף חולוןסניף חולוןסניף חולוןסניף חולון    >>>>מחוז דן מחוז דן מחוז דן מחוז דן '' > '' > '' > '' > צוותצוותצוותצוות''''''''אתר אתר אתר אתר 

        

  .סניף חולון מקיף מאד ומפורט ביותר> מחוז דן '' > צוות''אתר 
  .ומתעדכן בקביעות בתדירות גבוהה מאדOnline האתר מקוון 

   .מומלץ מאד להכניסו למועדפים
  .להיכנס אליו לעיתים קרובות לעיון ולעדכוןמומלץ מאד 

  .ישירות לאתריש קישור בסמליל , ל''בכל המכתבים הנשלחים אליכם בדוא
  

  

  .''אין חולי בא אליו וכוחו מתחזק ...כל זמן שאדם מתעמל ויגע הרבה''
  .נחשב לאבי הרפואה הטבעית במסורת היהודית       . רופא ומנהיג, מחשובי הפילוסופים, ם''הרמב

  
  

  
  

  
  
  

  ,בברכת חג פסח שמח וכשר ויום עצמאות שמח
  

  ר סניף חולון ''יו - שלמה קימל 
  .וחברי ההנהלה                                            


