
 

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

 !!!התנדבו למשימות התנדבות

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

 .2112בינואר  1,                              ב''תשע'בטבת ה' ו  ,יום ראשון
 

 .2111סיכום מתומצת של פעילות סניף חולון בשנת 
 

 :בתחומים 2111להלן 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, רת אפשריתלהתנדב בכל מסג

 

 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 ,לישראל יפה המועצה
 .הודות להחדרת תודעת ההתנדבות בקרב החברים, הענות גדולה זו

 

 ''5נקודת מפנה ''השתתפות בתרגיל עורף לאומי 
 

 התקיים בכל הארץ, 2111ביוני  11-23, 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  2111בנובמבר  3, ביום חמישי
 .בעיר חולון( ט''מב)ופריסת מרכז בדיקה וטיפול 

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

  - ''פרח ואיגרת לקשיש''חברי סניף חולון השתתפו במבצע 
מ ''ע, וניםמתרומות של עמותות וארגונים ש, 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 בפסח ובראש השנה ענקת מענקי חגה .1
 .ביקור חברים חולים בבתי חולים ובביתם .2
 .חברים יצירת קשר ומעקב של חברים עריריים ואלמנות .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, ם בהשתתפות בקורסיםטיפול והדרכת חברי .8

 .והכוונת חברים למקומות עבודה

 
 .ביצוע אירועי תרבות ורווחה לחברים

  

 כמות אירועים ' מס

 11 בנושאים רבים ומגוונים        הרצאות  1

 7 טיולים וסיורים יומיים                      2

 4 נופשונים                       3

 2 רים לקראת החגים        מפגשי חב 4

 1 ת''מפגש עם נציג מופ 5

 2 מסיבות                            6

 1 כנס מחוזי 7

 36 כ''סה

 

 .2111חברים השתתפו בפעילויות השונות בשנת  1151
 
 

 ,בברכה
 

 

 

 

 

 .סניף חולון( ר''ע)ל ''ארגון גמלאי צה'' צוות''


