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        2008/2008/2008/20086666/' ' ' ' חוזר מסחוזר מסחוזר מסחוזר מס
        

  ,חברות וחברים יקרים
  :2008 דצמבר - נובמברניף בחודשים להלן הודעות ופעילות הס

  בן שמונים לגבורותבן שמונים לגבורותבן שמונים לגבורותבן שמונים לגבורות
        ::::ו לגבורותו לגבורותו לגבורותו לגבורותברכות לחברות וחברים שהגיעברכות לחברות וחברים שהגיעברכות לחברות וחברים שהגיעברכות לחברות וחברים שהגיע

            
        ....ליביה הראלליביה הראלליביה הראלליביה הראל' ' ' ' גבגבגבגב
        ....מזל טוראנימזל טוראנימזל טוראנימזל טוראני' ' ' ' גבגבגבגב
        ....חנה רביןחנה רביןחנה רביןחנה רבין' ' ' ' גבגבגבגב
        ....רבקה שניידררבקה שניידררבקה שניידררבקה שניידר' ' ' ' גבגבגבגב

        ....מר ישראל ארגסמר ישראל ארגסמר ישראל ארגסמר ישראל ארגס
        ....מר חיים אריגימר חיים אריגימר חיים אריגימר חיים אריגי
        ....מר יעקב בשןמר יעקב בשןמר יעקב בשןמר יעקב בשן
        ....מר יהודה כהןמר יהודה כהןמר יהודה כהןמר יהודה כהן
        ....מר מאיר מאירמר מאיר מאירמר מאיר מאירמר מאיר מאיר

         מוסקוביץ מוסקוביץ מוסקוביץ מוסקוביץמר נחוםמר נחוםמר נחוםמר נחום
        ....מר יעקב נריהמר יעקב נריהמר יעקב נריהמר יעקב נריה

        ....ם אריכות ימים והרבה בריאותם אריכות ימים והרבה בריאותם אריכות ימים והרבה בריאותם אריכות ימים והרבה בריאותאנו מאחלים להאנו מאחלים להאנו מאחלים להאנו מאחלים לה
        
         ובעמותות אחרות ובעמותות אחרות ובעמותות אחרות ובעמותות אחרותהתנדבות בסניף חולוןהתנדבות בסניף חולוןהתנדבות בסניף חולוןהתנדבות בסניף חולון

  .סרים מתנדבים פעילים בסניף חולוןח
  החברים מתבקשים להתנדב לפעילויות שונות בסניף

  .מ להביא לרווחת כלל חברי הסניף''עוזאת 
        מוסדותמוסדותמוסדותמוסדות, , , , גופיםגופיםגופיםגופים, , , , מוסדותמוסדותמוסדותמוסדות, , , , ניתן כמוכן להתנדב למאות ארגוניםניתן כמוכן להתנדב למאות ארגוניםניתן כמוכן להתנדב למאות ארגוניםניתן כמוכן להתנדב למאות ארגונים

  .... למתנדבים למתנדבים למתנדבים למתנדבים נואשות נואשות נואשות נואשותועמותות הפועלים בחולון וזקוקיםועמותות הפועלים בחולון וזקוקיםועמותות הפועלים בחולון וזקוקיםועמותות הפועלים בחולון וזקוקים

        ףףףףהחברים מתבקשים לדווח לנציג הנהלת הסניהחברים מתבקשים לדווח לנציג הנהלת הסניהחברים מתבקשים לדווח לנציג הנהלת הסניהחברים מתבקשים לדווח לנציג הנהלת הסני
        ....על מקום התנדבותםעל מקום התנדבותםעל מקום התנדבותםעל מקום התנדבותם
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  שאלון לעדכון פרטים אישייםשאלון לעדכון פרטים אישייםשאלון לעדכון פרטים אישייםשאלון לעדכון פרטים אישיים

        
מתבקשים ,  ממולא את השאלון חזרהטרם שלחור שחברים א

  .לשלחו לאלתר
 :''צוות'' גם מאתר  למילויניתן להוציא את השאלון
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        הודעה לחברי סניף חולוןהודעה לחברי סניף חולוןהודעה לחברי סניף חולוןהודעה לחברי סניף חולון
        

  על כל מקרה, ים להודיע לנציג הנהלת הסניףהחברים מתבקש
  .שחבר חולה בביתו או מאושפז בבית חולים

 על כל מקרה שחבר זקוק  נציג הנהלת הסניףידעיכמוכן יש ל
  .לעזרה חומרית או אישית

  '',צוות'' מיועדות לחברי ,חברחברחברחברההודעות בהן רשום כל 
  .''צוות''ואלמנות חברי '' צוות''חברות 

  
         סניף חולון סניף חולון סניף חולון סניף חולון''''''''צוותצוותצוותצוות '' '' '' ''ל חברל חברל חברל חבר ש ש ש שתערוכת צילוםתערוכת צילוםתערוכת צילוםתערוכת צילום

        
   צילום של תערוכת נפתחה2008 באוקטובר 30, ביום חמישי
  , מר ויקטור פרנקו-סניף חולון ''צוות''חבר 

  .בגלריית התיאטרון, תיאטרון חולון-בבית יד לבנים
  .17:00-19:00בשעות '  ה-' ב: הגלריה פתוחה בימים
  .11:00-13:00בשעות :   שבת                        

  .2008 בנובמבר 18, נעילת התערוכה ביום שלישי
  .  ויקטור פרנקו מזמין את חברי הסניף לתערוכתומר

  . לויקטור הצלחה בתערוכתואנו מאחלים
  
  

        '''''''' במעגל החיים והאפשרויות לשפרו במעגל החיים והאפשרויות לשפרו במעגל החיים והאפשרויות לשפרו במעגל החיים והאפשרויות לשפרוןןןןהזיכרוהזיכרוהזיכרוהזיכרו'''''''': : : : הרצאה בנושאהרצאה בנושאהרצאה בנושאהרצאה בנושא
 תיערך הרצאה 18:00 בשעה 2008 בנובמבר 20, ביום חמישי

        ....'''''''' במעגל החיים והאפשרויות לשפרו במעגל החיים והאפשרויות לשפרו במעגל החיים והאפשרויות לשפרו במעגל החיים והאפשרויות לשפרוהזיכרוןהזיכרוןהזיכרוןהזיכרון'''''''': בנושא
בעלת ,  מרפאה בעיסוק-יעל זילברשלג' י גב''ינתן עההרצאה ת

  .לייעוץ פסיכולוגי'' צמתים''תואר שני בגרונטולוגיה במכון 
  .55חדר ב -ההרצאה תיערך בתיאטרון חולון

  
         הפעילה הפעילה הפעילה הפעילהנא השתתפותכםנא השתתפותכםנא השתתפותכםנא השתתפותכם
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        טיול בעקבות נדידת הציפורים בבקעת החולהטיול בעקבות נדידת הציפורים בבקעת החולהטיול בעקבות נדידת הציפורים בבקעת החולהטיול בעקבות נדידת הציפורים בבקעת החולה

        
 יערך טיול בעקבות נדידת 2008 בנובמבר 26, יביום רביע

  .הציפורים בעמק החולה
  .07:00תיאטרון חולון בשעה -יציאה מבית יד לבנים

  .ארוחת בקר במזנון בקיבוץ דליה
 ומשם בכביש הנופי היפה לצומת עין זיתיםלצומת עין זיתיםלצומת עין זיתיםלצומת עין זיתיםהמשך נסיעה צפונה 

 ונסייר לאורך פריחות ומים נחל דישוןנחל דישוןנחל דישוןנחל דישוןנעצור ליד . ביותר בגליל
 ----לתצפית איתן בלחסן במושב רמות נפתלילתצפית איתן בלחסן במושב רמות נפתלילתצפית איתן בלחסן במושב רמות נפתלילתצפית איתן בלחסן במושב רמות נפתלינגיע . שעדין זורמים

  העמק והחרמון וסיפורו של , נוף מרהיב להרי הגולן
  .ן בלחסן''רס

 ותצפית ''''''''חניק ושמו דודוחניק ושמו דודוחניק ושמו דודוחניק ושמו דודו''''''''פלמפלמפלמפלמ'''''''' סיפורו של - לנבי יושעלנבי יושעלנבי יושעלנבי יושעהגעה 
 נספר על -  תצפית גם לעבר ימת החולה....לנחל קדש החתורלנחל קדש החתורלנחל קדש החתורלנחל קדש החתור

  ,על השפעות הייבוש על הסביבה ועל הכנרת,  הייבושעל, החולה
  .ועל ההצפה מחדש והשפעותיה
  . כשר בשרות עצמי-ארוחת צהריים בנאות מרדכי

        ''''''''................גן עדן לציפורים ואנשיםגן עדן לציפורים ואנשיםגן עדן לציפורים ואנשיםגן עדן לציפורים ואנשים''''''''נגיע לאגמון החולה 
נצא לסיור רגלי לפינות הקסומות של אגמון החולה שם נאזין 

  .ורים החורפות בארץסיור מודרך וצפייה בציפ. לשירת הציפורים
, נראה שקנאי שהפך את אגמון החולה למקום מושבו הקבוע

  ....עגורים ועוד
        משקפת ומצלמהמשקפת ומצלמהמשקפת ומצלמהמשקפת ומצלמה: : : : מומלץמומלץמומלץמומלץ. . . . נעליים נוחותנעליים נוחותנעליים נוחותנעליים נוחות, , , , כובעכובעכובעכובע, , , , מיםמיםמיםמים: : : :  חובה חובה חובה חובהציודציודציודציוד

  .17:00 בשעה 2008 בנובמבר 9, הרשמה לטיול החל מיום ראשון
  :עלות הטיול

 ).בסודלאחר ס(ח למשתתף '' ש130בת זוג /ובן'' צוות''לחבר 
  ).ללא סבסוד(ח למשתתף '' ש180לאורח 

  .מ''זיו תיירות ונופש בע: ההמחאות לפקודת
  .ח למשתתף'' ש5בהרשמה יגבה תשר של 

  
         ניסים על פי הקבלה ניסים על פי הקבלה ניסים על פי הקבלה ניסים על פי הקבלה::::הרצאה בנושאהרצאה בנושאהרצאה בנושאהרצאה בנושא

            
  : תיערך הרצאה בנושא18:00 בשעה 2008בדצמבר  11, ביום חמישי

        ....ניסים על פי הקבלהניסים על פי הקבלהניסים על פי הקבלהניסים על פי הקבלה
  .55חדר ב -ההרצאה תיערך בתיאטרון חולון

  
        נא השתתפותכם הפעילהנא השתתפותכם הפעילהנא השתתפותכם הפעילהנא השתתפותכם הפעילה
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  מסיבת חנוכהמסיבת חנוכהמסיבת חנוכהמסיבת חנוכה
  
נר רביעי  (2008 בדצמבר 24, מסיבת חנוכה תיערך ביום רביעי

  צ'' החדש ראשלהבאזור התעשיי'' נסקי'רוז''באולמי ) של חנוכה
  .  דוד רזיאל'  פינת רח3נסקי 'רוז' רח

   .חצות הליל- שעת סיום משוערת.19:30תחילת האירוע בשעה 
, מופעים, צוות בידור,  עשירהלול ארוחת ערבהמסיבה תכ

  .הגרלות והפתעות
לאחר  (למשתתף ח'' ש100בת זוג /ובן'' צוות'' לחבר עלות
  ).סבסוד

  ).ללא סבסוד(ח '' ש160'' צוות''עלות לאורח של חבר 
        ....חן חולוןחן חולוןחן חולוןחן חולון: התשלום בהמחאות לפקודת

  .ח במזומן לאדם יגבה בזמן ההרשמה'' ש10תשר לנותני השירות 
  .בדיוק 17:00 בשעה 2008 בנובמבר 9, הרשמה החל מיום ראשוןה

 מיקום הישיבה בשולחנות המסומנים וכל בעת ההרשמה יקבע
  .הקודם זוכה

  
  
  
        
 

        ,,,,חולוןחולוןחולוןחולון'' '' '' '' צוותצוותצוותצוות''''''''אנו מאחלים לכל חברי אנו מאחלים לכל חברי אנו מאחלים לכל חברי אנו מאחלים לכל חברי 
            ,,,, שנה טובה ומבורכת שנה טובה ומבורכת שנה טובה ומבורכת שנה טובה ומבורכתבני משפחותיהם ולכל עם ישראלבני משפחותיהם ולכל עם ישראלבני משפחותיהם ולכל עם ישראלבני משפחותיהם ולכל עם ישראל

        ....בריאותבריאותבריאותבריאותשנת אושר והעיקר שנת אושר והעיקר שנת אושר והעיקר שנת אושר והעיקר , , , , שנת שלום ושגשוגשנת שלום ושגשוגשנת שלום ושגשוגשנת שלום ושגשוג
        
        
        

  ,בברכה
  
  
  

  שלמה קימל                                             
  .ר סניף חולון''יו


