
 

 
 

 
 

 
 

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

 הבית של גמלאי צה"ל. -צוות 
  התנדבו למשימות התנדבות!!!

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

 2017 יוניב 18                                                                        ז       ה'תשע" סיווןב כ"ד, ראשוןיום 

 
 20173/מידעון 

 
 

 :(2017לחודש אוקטובר קלה )עם גלישה  2017 ספטמבר -יולי והודעות הסניף לחודשים  אירועיםלהלן 
 
 

 מיקום הרשמה לאירועיםהמועדי  שעה תאריך יום
 ביקור במל"מ )המרכז למורשת המודיעין(. 17:00 25.6.2017 ראשון

 ההרשמה
 ירועיםלכל הא

 בסניף חולון
 החל

 .17:00משעה 

 17:00 16.7.2017 ראשון

 .עמותה להנצחת חללי חיל הקשרבביקור 

 ." בעכואולמות האביריםב ה"אירוע משת

 הצגה "חתונה מושלמת" בבית צבי.

 נופשון מטייל במלון הולידי אין באשקלון.

 בבית צבי. "הגג על כנר" השנה של מחזמרה 17:00 10.9.2017 ראשון

 
 

 מיקום יםאירועה ינושאמועדים ו שעה תאריך יום

 גלילות ביקור במל"מ )המרכז למורשת המודיעין(. 07:45 4.7.2017 שלישי

 קמפוס חנקין "מאה שנים של שמחה". הרצאה 19:00 6.7.2017 יחמיש

 קמפוס חנקין סוד הקסם". -"סינגפור  הרצאה 19:00 12.7.2017 רביעי

 קמפוס חנקין "הומור טוב לחיים". הרצאה 19:00 26.7.2017 ביעיר

 קמפוס חנקין "שפינוזה לידתה של החילוניות". הרצאה 19:00 3.8.2017 חמישי

 יהוד .ותה להנצחת חללי חיל הקשרעמבביקור  09:00 10.8.2017 חמישי

 עכו בעכו. "אולמות האביריםאירוע משתה ב" ערב 17.8.2017 חמישי

 רמת גן "חתונה מושלמת" בבית צבי. הצגה 20:30 23.8.2017 ירביע

 אשקלון נופשון מטייל במלון הולידי אין באשקלון. 09:00 4-6.9.2017 רביעי-שני

 18:30 14.9.2017 חמישי
 מפגש חברים והרמת כוסית לכבוד

 הבעל"ט.ה'תשע"ח השנה החדשה 
 קמפוס חנקין

 קמפוס חנקין .וירושות" "צוואותהרצאה  19:00 26.9.2017 שלישי

 רמת גן של השנה "כנר על הגג" בבית צבי.מחזמר ה 20:30 24.10.2017 שלישי
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 ניםהאחרו חודשיםבשל חברי סניף חולון  מיוחדיםמבצעי התנדבות 
 שהתקיים (לאזרחים סיוע אתר) ל"אס בתרגיל השתתפו סניףה חברי עשרות

 .חולון עיריית של וביטחון חירום אגף חריותובא העורף פיקוד בהנחית 2017 במארס 29 -ב

 הלאומית הרשות בהנחיית 2017 ביוני 13 -ב בדרכים זהירות בתרגיל השתתפו סניףה חברי
 .חולון בעיריית בדרכים לבטיחות העירוני המטה מנהלת הראל יפההגב'  באחריותו בדרכים לבטיחות

 2017 ביוני 13 -ב יםשהתקי "לילה חוצה" בתרגיל השתתפו סניףה חברי עשרות
 .חולון עיריית של וביטחון חירום אגף ובאחריות העורף פיקודבהנחית 

 

 ביקור במל"מ )המרכז למורשת המודיעין( בגלילות
 .בגלילות( המודיעין למורשת המרכז) מ"במל ביקוריערך  2017ביולי  4ביום שלישי, 

 .במקום, )קייטרינג שיוזמן ע"י הסניף(תוגש ארוחת צהריים 
              .2017ביולי  4 -פירעון בהמחאה לפקודת "צוות" סניף חולון ל     ש"ח. 35 עלות לחבר

 .זוג משתתפיםש"ח במזומן ל 5תשר 
           מרחבת החנייה שליד קניון חולון. 07:45בשעה  היציאה לביקור

 .חולון בסניף 17:00 בשעה 2017ביוני  25יום ראשון, לביקור החל מ ההרשמה

 

 "מאה שנים של שמחה" הרצאה
 תתקיים בקמפוס חנקין הרצאתו של 19:00בשעה  2017ביולי  6, יחמישביום 

 סופר, מרצה ומנחה. -ד"ר שי וייסברג 
 שחצו את גיל המאה ויותר.מיוחדים תובנות לחיים כפי שלמד מפגישות עם אנשים 

 

 סוד הקסם" -"סינגפור  הרצאה
 של הס חנקין הרצאתתתקיים בקמפו 19:00בשעה  2017ביולי  12, ביום רביעי

 מרצה על תרבויות וספרות. - טגב' דבורה רוטבר
 מהעולם השלישי לעולם הראשון ולצמרת הכלכלה. ההרצאה מלווה בצילומים, מוזיקה וקטעי וידאו. 

 

 "הומור טוב לחיים" הרצאה
 של ואתס חנקין הרצתתקיים בקמפו 19:00בשעה  2017ביולי  26, ביום רביעי

 במדעי המדינה וספרות עברית. MA -מר שלמה חלימה 
 הרצאה מלווה בבדיחות רבות.ההוא מופנה, אילו תיאוריות קיימות לגביו. מי מהו הומור, כלפי 

 

 "לידתה של החילוניות -שפינוזה " הרצאה
 של וס חנקין הרצאתתתקיים בקמפו 19:00בשעה  2017 באוגוסט 3, יחמישביום 

 .של המערב הרעיונות ותולדותהיסטוריון, חוקר דתות  -ון ד"ר עודד צי

 

 והתקשוב ביהוד עמותה להנצחת חללי חיל הקשרבביקור 
 .ביהוד והתקשוב הקשר חיל חללי להנצחת בעמותה יערך ביקור 2017 באוגוסט 10ישי, ביום חמ

           מרחבת החנייה שליד קניון חולון. 09:00היציאה לביקור בשעה 
 תכנית הביקור:להלן 

 .הגבורה אולם ,האנדרטה ,השמות היכל -" הבנים גן"ב סיור  10:00-11:00
 .ענבר שלמה ('מיל) אלוף העמותה נשיא - הקשר חיל מורשת על הרצאה  11:00-12:00
 .הקשר חיל ומורשת העמותה על סרטון הקרנת  12:00-12:30
 .צהריים ארוחת  12:30-13:15
 .הימים ששת למלחמת שנה 50 תבמלא "אדום סדין" הקשר וכתבתער ביקור  13:15-14:30
 ופיזור. הביקור סיכום  14:30-15:00

 ש"ח במזומן לזוג משתתפים. 5תשר  . 2017באוגוסט  10 -ן ל"צוות" סניף חולו ש"ח לפקודת 25 עלות
 .חולון בסניף 17:00 בשעה 2017ביולי  16יום ראשון, לביקור החל מ ההרשמה
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 " בעכואולמות האביריםבתה "אירוע מש
 .בעכו "האבירים אולמותב משתה אירוע" תקייםהערב יות בשע 2017 באוגוסט 17, יחמישביום 

 אירוע חווייתי המקים לתחיה את תקופת ימי הביניים עם צלילים, ריחות וטעמים מימים אלה
 ובל נשכח את מופע האבירים. 21 -עם נגיעות אמנותיות של המאה ה

 ברחוב האומנים,, סיור חוויה וכניסה לאווירת ימי הביניים  הגעה לאולמות האבירים וע:תכנית האיר
 ה הגדולים,בחדר האוכל המקורי בתוך המצודה המרשימה ביותר בממדי המשתה הגדול

 אבירים על סוסים אמיתיים בהיפודרום.של קרבות  יחווייתמופע השתתפות ב
         ש"ח.      260 עלות לאורחש"ח.              160 חברעלות ל

 ש"ח במזומן למשתתף. 5תשר 
 .17.8.2017ך לתארי זיו תיירות ונופש בע"מלפקודת  ההמחא

 מרחבת החנייה שליד קניון חולון. 15:30בשעה  היציאה לאירוע
 .חולון בסניף 17:00 בשעה 2017 ביולי 16, ראשון מיום לאירוע בעכו החל ההרשמה

 

 בבית צבי ברמת גןשלמת" "חתונה מו הצגה
 "חתונה מושלמת" הצגהתקיים ת 2017 אוגוסטב 23 ,רביעי ביום

 .20:30בבית צבי ברמת גן בשעה 
 .ף בת יםסניעם  משותפתהצגה 

 "."חתונה מושלמת ההצגה פרוטעלון עם ידעון מצורף למ
 ש"ח. 65ש"ח                         עלות לאורח  45עלות לחבר 

 ש"ח למשתתף. 20 הסעה בעלות של
 .2017 אוגוסטב 23המחאה לפקודת "צוות" סניף חולון לתאריך 

 מרחבת החנייה שליד קניון חולון. 19:00ההסעה תצא בשעה 
 בסניף חולון. 17:00בשעה  2017 יוליב 16, אשוןהחל מיום ר הצגהההרשמה ל 

 

 נופשון מטייל במלון הולידי אין באשקלון
 .2017 בספטמבר 4-6, רביעי -יתקיים בימים שני  אין באשקלון במלון הולידינופשון מטייל 

 שני לילות על בסיס חצי פנסיון. -שלושה ימים 
 ".... תבשרו בחוצות אשקלון - ... -"אל תגידו בגת 

  יום הראשון לטיולב
 בניצנים ובגן הסרקופגים באשקלון., במרכז מבקרים במפעל "נשר" נבקר

 קיבוץ עין צורים.ריים בארוחת צההביקורים נאכל בין 
 הרצאתה של גב' אריאלה טלר בנושא: "בריאות בגובה העיניים"בשעות אחה"צ תיערך במלון 

 "איזו מדינה".יורם טהרלב ובערב הופעתו של 
 יום השני לטיולב

 במאגר ניר עם ביד מרדכי, 'נבקר בגשר דיר סנייד מעל נחל שקמה, בפסל של מרדכי אנילביץ
 .צועת עזה ובאנדרטת אנזקל צפון רותצפית ע

 של בועז גלינסון המשולבת הרצאתו במלון תיערך צ"אחהמרקים ולחמים.  -הפסקת צהריים קלה במלון 
 ".ישראלית"של אילנית  הופעתה ובערב "פסיכולוגיה לעם -העיקר הבריאות " :בנושא

 יום השלישי לטיולב
 יקור בנמל אשדוד.וב (כולל הר יונה)רכוב באשדוד  סיורבקיבוץ נגבה, נבקר 

 ארוחת צהריים עצמית.
 ש"ח. 1365עלות לחבר בחדר יחיד ש"ח.               1730בחדר זוגי  יםחברזוג עלות ל
 ש"ח. 1565עלות לאורח בחדר יחיד ש"ח.               2130בחדר זוגי  יםאורחזוג עלות ל

 ש"ח במזומן למשתתף. 5תשר 
 רסאשת טולפקודת  ותהמחא שלוש עדתשלום 

 .4.11.2017, 4.10.2017, 4.9.2017לתאריכים: 
           מרחבת החנייה שליד קניון חולון. 09:00בשעה  היציאה לנופשון

 .חולון בסניף 17:00 בשעה 2017 ביולי 16, ראשון מיום לנופשון החל ההרשמה
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 הבעל"טה'תשע"ח  השנה החדשהמפגש חברים והרמת כוסית לכבוד 
 הבעל"ט יתקייםה'תשע"ח  השנה החדשה כוסית לכבוד מפגש חברים והרמת

 בקמפוס חנקין. 18:30בשעה  2017 ספטמברב 14, חמישיביום 
 .כות וכיבודהבעל"ט, ברה'תשע"ח השנה החדשה בתכנית: מפגש חברים, הרמת כוסית לכבוד 

 

 "צוואות וירושות"הרצאה 
 של הנקין הרצאתתתקיים בקמפוס ח 19:00בשעה  2017 בספטמבר 26, ייששלביום 

 עורכת דין ומגשרת, בעלת תואר שני במינהל ציבורי מאוניברסיטת הרווארד. -עו"ד סיגל טל לוי 

 

 בבית צבי ברמת גן"כנר על הגג"  מחזמר של השנהה
 "כנר על הגג"מחזמר של השנה תקיים י 2017 אוקטוברב 24 ,שלישי ביום

 .20:30בבית צבי ברמת גן בשעה 
 , בת ים, חולון ורמת גן.בקעת אונו הסניפיםבהשתתפות מחזמר ה

 "כנר על הגג". מחזמר של השנהה פרוטעלון עם מצורף למידעון 
 ש"ח. 100ש"ח                         עלות לאורח  50עלות לחבר 

 ש"ח למשתתף. 20הסעה בעלות של 
 .2017 אוקטוברב 24המחאה לפקודת "צוות" סניף חולון לתאריך 

 מרחבת החנייה שליד קניון חולון. 18:45ה ההסעה תצא בשע
 בסניף חולון. 17:00בשעה  2017 ספטמברב 10, אשוןהחל מיום ר מחזמרההרשמה ל 

 

 היחידה שעובדת בשבילך -יחידת התעסוקה 
 

מטרתה לשפר את ש ביחידת התעסוקה קיימת מערכת השמה מתקדמת לניהול וטיפול במאגר דורשי העבודה,
 את עבודה.סיכויי ההשמה, ומצי

פעילויות  -לחיפוש עבודה  מעשיים מחוז דן מקיימת ימי עיון וסדנאות המקנות כליםבתעסוקה יחידת הכמו כן, 
 .הרשומים אצלנו אלו מיועדות לדורשי עבודה

 ערוץ נוסף לאיתור תעסוקה -ניתן גם לקבל "סל הכשרה" לביצוע הסבה מקצועית 
 .)על פי קריטריונים ובאישור ועדת תעסוקה(

לאחרונה נערך פיילוט שבו מתפרסמות באתר "צוות" משרות ייחודיות מתוך כלל המשרות של יחידת התעסוקה 
 ב"צוות", אשר לא נמצאו להן מועמדים מתאימים מקרב מאגר דורשי העבודה.

. המוצאים עצמם מתאימים ועונים על פרטי משרה באתר אנו מזמינים אתכם לצפות במשרות המפורסמות
 במאגר, מוזמנים לפנות לטלפון המצוין במשרה. המתפרסמת

כמו כן, מעת לעת אנו מפרסמים קורסים להסבה מקצועית כגון: הסבת אקדמאים להוראה, ממונה בטיחות 
 נהגי אוטובוס בחברת קווים ועוד. בעבודה,

 המעוניינים לקבל סיוע בתחום התעסוקה, מוזמנים ליצור קשר עם:
 wcenter@tzevet.org.il                   03-6173536                רכזמנהלת תעסוקה מ -אילנה שורר 

 awcenter@tzevet.org.il                   03-6173538                    רכזת תעסוקה מרכז    -אסתי לוי 

 

 
 שנת אושר והעיקר בריאות.שנת שלום ושגשוג, בברכת שנה טובה ומבורכת, 

                                                                                             
  ,יו"ר סניף חולון -שלמה קימל                                                                                             

 והמתנדבים הפעילים חברי ההנהלה                 


