
 
 .17:00-19:00 בימי ראשון ורביעי בין השעות 36הסניף פתוח בחדר 

 .ןולוחף ינס - ''תווצ''ר תאלל ילמסבר ושי קשי

 !!!התנדבו למשימות התנדבות

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

 .2012 ביולי 1,                             ב''תשע'א בתמוז ה''י ,יום ראשון
 

 3/2012מידעון 
 

 

, ב שנערכה בסניף חולון''תשע'במסגרת מסיבת יום העצמאות ה
. 2012  הוענקו תעודות ושי לחברות ולחברים המגיעים לגבורה בשנת

ר סניף חולון וחברי ההנהלה מברכים את כל חתני השמחה ''יו
. ומאחלים להם בריאות טובה ואריכות ימים

 

 תואר מוטי ששון הוענק מר - בטקס במעמד ראש העיר חולון
 .לאלה אלישר על תרומתה לקהילה ''2012יקיר חולון ''

 

ברכות ליעל להב על קבלת ציון לשבח על פעילות התנדבותית 
.  ראויה לשבח ועל מסירות ותרומה למען הזולת והחברה

 

 

 :2012ספטמבר - חודשים יולי  ללהלן פעילות והודעות הסניף
 

 

נושא הפעילות שעה תאריך יום בשבוע 

 19:00 9.7.2012שני 
 ד ודוקטור''עו- מאיר טויזר ר ''הרצאת ד

. ''מימוש זכויות ממחלות או מתאונות ''לרפואה

 19:00 19.7.2012חמישי 
 מומחית לתזונה - מאיה רוזמןר ''הרצאת ד
 .''מזון צירופי ,בריאה תזונה חשיבות ''ולדיאטה

 19:00 24.7.2012שלישי 
 גרי פאלד ''הרצאת ההיסטוריון עו

. ''ההכרעה בסוגיית הגרעין האיראני''

. סיור מודרך בחולון 08:30 6.8.2012שני 

. ט''ג הבעל''תשע'הרמת כוסית לכבוד שנת ה 19:00 3.9.2012שני 

. ''ואדי עארה מזווית אחרת'': טיול יומי 07:00 5.9.2012רביעי 
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 בדיוק 19:00בשעה  תערכנה 2012ספטמבר - חודשים יולי כל ההרצאות ב

  .חולון, (הכניסה דרך השביל) 54ההסתדרות ' רח, במועצת פועלי חולון
 

 הרצאה
 :ד ודוקטור לרפואה בנושא''עו- מאיר טויזר ר ''הרצאתו של ד

'' מימוש זכויות כתוצאה ממחלות או מתאונות''
 .19:00 בשעה 2012 ביולי 9, תיערך ביום שני

 

 הרצאה
 2 תזונאית ערוץ ,ולדיאטה לתזונה מומחית - מאיה רוזמןר ''הרצאתה של ד

-  ויטמינים ,האמת והמיתוס-  מזון צירופי ,בריאה תזונה חשיבות'' :בנושא
 ?'' מלאכותיים או ממתקים סוכר ,הכולסטרול מיתוס ,תוספות צריך מי

 .19:00 בשעה 2012 ביולי 19, תיערך ביום חמישי
 

 הרצאה 
 : בנושאגרי פאלד ''הרצאתו של ההיסטוריון עו

'' המערב וההכרעה בסוגיית הגרעין האיראני, ישראל''
  .19:00 בשעה 2012 ביולי 24, תיערך ביום שלישי

 

סיור מודרך בחולון  
. סיור מודרך בחולוןיערך  2012 באוגוסט 6, ביום שני

. תיאטרון חולון-  מבית יד לבנים בדיוק 08:30היציאה לסיור באוטובוס בשעה 
. 13:30סיום משוער של הסיור בשעה 

'', ספור גני''- סביבתי  פרויקט פסול: הביקור הליכה רגלית באתרי
 .הקקטוסים חוסמסה וגן, הפילבוקס'', מקום מראה''מיצב 

. ח למשתתף'' ש30'' צוות''עלות הסיור לחברי 
. ח למשתתף'' ש45עלות הסיור לאורחים 

. 2012 באוגוסט 5סניף חולון לתאריך '' צוות''ההמחאה לפקודת 
 

 ט''ג הבעל''תשע'מפגש חברים להרמת כוסית לכבוד שנת ה
 יערך 19:00 בשעה 2012בספטמבר  3, ביום שני

ט ''ג הבעל''תשע'מפגש חברים להרמת כוסית לכבוד שנת ה
. חולון, (הכניסה דרך השביל) 54ההסתדרות ' רח, במועצת פועלי חולון

: בתכנית
 .הרמת כוסית וכיבוד לכבוד החג, ברכות .1

 המרכז לטיפוח- של בית להיות '' צעירים לנצח''חבורת הזמר  .2

 בלאדינו וספורים שירים מודעות השואה ולקחיה בתוכנית

 .של אלה אלישר בניצוחה
 .כולם מוזמנים לחגוג יחד את בואה של השנה החדשה
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טיול יומי 
 יערך 2012 בספטמבר 5, ביום רביעי

 

 .''ואדי עארה מזווית אחרת'': טיול יומי
 

. תיאטרון חולון-  מבית יד לבנים בדיוק 07:00היציאה לטיול בשעה 
. ארוחת בוקר מסודרת כשרה באחד המקומות על הדרך

: להלן תכנית מפורטת של אתרי הביקור
- ביקור בגלריה לקליגרפיה בכפר קרע 

. בגלריה מציג האומן מוחמד כלש מבחר מעבודותיו בעץ ובזכוכית
הביקור כולל הסבר על אומנות הקליגרפיה וההיסטוריה שלה וכן תאור 

. 21- העבודה והקשר של הקליגרפיה בישראל במאה ה
. עבודותיו של כלש מוצגות במסגדים שונים ברחבי הארץ ובגלריות

. התהוות גבולות האזור, המארג היישובי- היכרות עם האזור 
נסיעה ותצפית מרהיבה , גלגולו של הישוב- חריש , גדר ההפרדה, הקו הירוק

. מאום אל קטף
אל מול נופה המרהיב של שמורת יער אום ריחן - ביקור במשק ריחן 

מכין גבינות , נפגש עם שחר בעל חוות בודדים בה הוא מגדל עיזים
. משובחות

, נשמע ממנו על יתרונה של העז באזורי ההר והשפעתה על הצומח המקומי
. הקמת החווה ועוד
. לפריחה ולמזג האוויר, בהתאם לזמןגיחה קצרה לטבע 

'', מטבח של שיאונה''ארוחה צהריים כשרה ב
. בלב קריית האומנים של קציר אל מול הנוף

מפגש עם אומנים מהקריה וזמן חופשי - חשיפה לקריית האומנים בקציר 
. (למעוניינים)קצר להסתובב ולקנות 

. תצפיות והסברים סביב קציר, סיור רכוב
בית עץ הצופה אל הנוף  - בקציר'' בית על הוואדי''אירוח בלסיום הטיול 

. ממרומי הר אמיר
הבית משמש כאבן שואבת לאומנים ומעצבים וכמקום למפגשי קיום משותף 

. בוואדי עארה
. המטיילים מוזמנים להתכבד בשתייה חמה ועוגה ביתית

. ח למשתתף'' ש140'' צוות''עלות הטיול לחברי 
. ח למשתתף'' ש220עלות הטיול לאורחים 

. 2012 בספטמבר 2שרותי תיירות לתאריך - ההמחאה לפקודת כנפי משק 
. ח למשתתף ייגבה בזמן ההרשמה'' ש5תשר של 

 

 2012ספטמבר - בחודשים יולי ההרשמה לכל האירועים 
 .בדיוק 17:00 בשעה 2012 ביולי 1, תיערך החל מיום ראשון
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ערב הוקרה למתנדבים חברי סניף חולון 
, אחרי חגי תשרי  ,בכוונת הנהלת הסניף לערוך

. בנות זוגם/למתנדבים חברי סניף חולון יחד עם בני ערב הוקרה
 .התנדבותם  על מקומותבהקדםהחברים המתנדבים מתבקשים לדווח 

 

מחלקת השיקום ובו מזמינים -ב עלון של המוסד לביטוח לאומי''מצ
. אלמנות ומשפחות נפגעי פעולות איבה, אלמנים, להתנדב למען נכים

. ממליץ על התנדבות זו, סניף חולון המעודד התנדבות בכלל'' צוות''
 

בימים אלו אנו נערכים להתמודדות עם רעידות אדמה ומלחמה 
,  במסגרת זו  .כחלק מהערכות המדינה והעיר למצב חירום זה

מגן דוד אדום  ,אגף חירום וביטחון בעיריית חולון בשיתוף פיקוד העורף
. וכיבוי אש עורך הכשרה למתנדבים בנושא חילוץ קל מהריסות

מנהל אגף חירום וביטחון מזמין אותך להצטרף להערכות הפרטית 
. והציבורית לרעידות אדמה ולקחת חלק בהכשרה לחילוץ קל

ההכשרה מיועדת לגמלאים , בהתאם להוראות פיקוד העורף
. ושאינם סובלים מבעיות בריאות 55עד גיל 

. תצא הודעה בנפרד ובה פרטים על ההכשרה
. נא לפנות לאלי מוריס בהתאם לרשום בהמשך

 

 בכל נושאי ההתנדבות החברים מתבקשים לפנות
, מטפל בנושא ההתנדבות בסניף חולון - אלי מוריסל

. 050-4314440, 03-5504939: _בטלפונים
 .17:00-19:00בימים ראשון ורביעי בשעות , 03-5012420בסניף בטלפון 

 

 

, ביטול הרשמה לאירוע יש לעשות בהקדם האפשרי
. אשר עלולים לחול על המבטל באיחור, מ למנוע הפסדים''זאת ע

.  ניתן לבטל סיור או טיול יומי לכל המאוחר יומיים לפני האירוע
 

 .(אלא אם נאמר אחרת), התשלום לכל האירועים בהמחאות בלבד
 

  .הרשמת אורחים לסיור ולטיול היומי על בסיס מקום פנוי בלבד
 

 .נא השתתפותכם הפעילה בכל ההרצאות ובכל הפעילויות
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 ח או חולים בביתם''הודעה על חברים המאושפזים בבי
 בהקדם האפשרילהודיע , או בני משפחותיהם מתבקשים/ו'' צוות''חברי 

 .המאושפז בבית חולים או בביתו, על כל מקרה של חבר חולה
 

 מענקי חג
בראש השנה ובפסח , מעניק מענקי חג'' צוות''ארגון 

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

 

, אשר מצבו הכלכלי קשה'' צוות''חברים מתבקשים לדווח על חבר 
 .'משפטי וכו, רפואי, חומרי: הזקוק לסיוע כל שהוא

 

 בכל נושאי פרט ורווחה החברים מתבקשים לפנות
, מטפל בנושאי פרט ורווחה בסניף חולון - רפי ביגוןל

. 052-5718067: בטלפון
 .17:00-19:00בימים ראשון ורביעי בשעות , 03-5012420בסניף בטלפון 

 

 .סודיות מובטחת בכל הנושאים הקשורים בצנעת הפרט
 

 

 .עלה לאוויר במתכונת משודרגת'' צוות''אתר 
 .עיצוב מעודכן ויכולות מורחבות האתר מציג

 .לגלוש באתר וליהנות מחוויית גלישה משודרגת החברים מוזמנים
 :היא'' צוות''כתובת אתר 

http://www.tzevet.org.il/ 
 

 2012 באוגוסט 12, הסניף יהיה סגור מיום ראשון
. 2012 בספטמבר 2, ויפתח מחדש ביום ראשון

 (יום הכיפורים) 2012 בספטמבר 26,  הסניף יהיה סגור מיום רביעי,בנוסף
 .2012 באוקטובר 10  ,ויפתח מחדש אחרי חג הסוכות ושמחת תורה ביום רביעי

 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.tzevet.org.il/
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, שנה טובה ומבורכת
, שנת שלום ושגשוג

 .שנת אושר והעיקר בריאות
 
 
 
 
 
 
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 
 
 
 

 
 
 

 


