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 3311סיכום מתומצת של פעילות סניף חולון בשנת 
 

 3113חולון בשנת מתומצת של פעילות סניף הלן סיכום ל
 :הבאים בתחומים

 

 .פעילות התנדבותית .1
 .טיפול בפרט ורווחה .3
 .3113בשנת  םאירועיפרוט  .2

 

 פעילות התנדבותית

 

 

 הנהלת סניף חולון רואה בנושא ההתנדבות חשיבות גדולה

 נושא ההתנדבותאת חרתה על דגלה , וערך עליון
 ,גרת אפשריתוממליצה בחום רב להתנדב בכל מס

 .בהתאם לכישורים והיכולות של המתנדב
, בעשרות ארגוניםבקביעות רבים מחברי סניף חולון מתנדבים 

, "יד שרה: "עמותות בחולון ומחוצה לה ביניהםו אגודות, מוסדות
, המועצה לישראל יפה, "וולפסון"ח "ביה ,"עזר מציון", א"מד
  ,אגף התנועה - ישראל משטרת ,סים של רשת קהילה ופנאי"מתנ

 .'ידיד לחינוך וכו ,אגפי הביטחון והרווחה - עיריית חולון

 הודות להחדרת תודעת ההתנדבות, הענות גדולה זו
 .בכלל וסניף חולון בפרט "צוות"י ארגון "ע בקרב החברים

 

 

 מבצעיי התנדבות מיוחדים 
 

השתתפות חברי הסניף בתרגיל ארצי בכל מוסדות החינוך  .1
 .התגוננות בעת רעידת אדמהבארץ בו תורגלה 

 

 ום וביטחון בעיריית חולון בחלוקתסיוע לאגף חיר .3

 .ערכות מגן לתושבי העיר חולון
 

בתרגיל עורף של עשרות רבות מחברי הסניף השתתפות  .2
 .3113באוקטובר  32 -שהתקיים ב "6 נקודת מפנה"מי לאו
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 - "פרח ואיגרת לקשיש"במבצע חברי סניף חולון השתתפות  .4
ות של עמותות וארגונים מתרומ, הכנת מאות חבילות שי

 .חולוןבעיר מ לחלקם לקשישים עריריים ונזקקים "ע ,שונים
 

השתתפות נציגי הסניף בטקס העירוני לזכר נפגעי פעולות  .5
 .ובטקס יום הזיכרון לחללי מערכות ישראל איבה

 

 ורווחה טיפול בפרט
 

 מתנדביםהכולל ) י הנהלת הסניף"להלן הנושאים בהם טופלו ע
 (:פעיליםה
 

 .לחברים נזקקים בפסח ובראש השנההענקת מענקי חג  .1
 .ביקור חברים חולים בבתי חולים ובביתם .3
 .חבריםהיצירת קשר ומעקב של חברים עריריים ואלמנות  .2

 .ולאלמנות החברים חבריםמשלוח ברכות לימי הולדת ל .4
 .תעודות ושי לחברים שהגיעו לגבורהעריכת טקס והענקת  .5
 השתתפות בדרכם האחרונה של חברים שהלכו לעולמם .6

 .ולווי המשפחות האבלות בצערן והדרכתן לקבלת זכויותיהן

 (.ש"תלשעבר מ)ת "יצירת קשר בין החברים ובין מופ .7
 הכשרה מקצועית, טיפול והדרכת חברים בהשתתפות בקורסים .8

 .והכוונת חברים למקומות עבודה
 

  3113פרוט אירועים בשנת 
 

 מותכ אירועה

 18 בנושאים רבים ומגווניםהרצאות 

 5 טיולים וסיורים יומיים

 2 נופשונים

 3 מפגשי חברים לקראת החגים

 1 (לשעבר ש"מת)  ת"מפגש עם נציג מופ

 3 מסיבות

 1 כנס מחוזי

 6 מבצעי התנדבות מיוחדים

 28 אירועים כ"סה
 

 

 

 

 

 

 .3113בשנת רים השתתפו באירועים השונים חב 1771
 ,רכהבב

 ר סניף חולון"יו -שלמה קימל 

 .וחברי ההנהלה                                  


