
  

  !!!התנדבו למשימות התנדבות
  .לעזרת העם, לעזרת הנוער, ל''לעזרת צה

  2009ינואר 
  20091/' חוזר מס

  
  ,חברות וחברים יקרים

  :2009מרס  - ינוארניף בחודשים להלן הודעות ופעילות הס
  

  נושא הפעילות  תאריך
  סיפורים מאת יצחק בסביץ זינגר ואפרים קישון:הרצאה  15.1.09

  בים המלח'' הוד המדבר''שון במלון נופ  25-29.1.09
  ''חכמת הקבלה ושיפור החיים'': הרצאה  5.2.09
  ''י האימפריה הבריטית''ארץ ישראל עכיבוש '' :הרצאה  12.2.09
  בבית התפוצות על הבוקר שייש  20.2.09
  מפי תזונאית קלינית המלצות לדיאטה: הרצאה  12.3.09

  ''בות השומרבעק''יומי לגליל  -טיול דו  23-24.3.09
  

  החברים מתבקשים להירשם מוקדם ככל האפשר
  :מ להבטיח''עם פתיחת ההרשמה וזאת ע

 .יומי-על הבוקר ובטיול הדו יבשיש, מקום בנופשון .1
 .את האירוע עלול לבטל בזמן מיעוט נרשמים .2

  
  שאלון לעדכון פרטים אישיים

  
חברים אשר טרם שלחו חזרה את השאלון לעדכון פרטים אישיים 

  .מתבקשים לשלחו לאלתר, לאממו
  .סניףב גם טלפוניתיכולים לבקשו , שר אבד להם השאלוןחברים א

  > '' צוות''שאלון למילוי גם מהאתר ניתן להוציא את ה
  .פרסומים> חולון סניף 

השאלון מתאים גם לשימוש עתידי המידה ויהיו שינוים בפרטים 
  .האישיים

  דואר אלקטרוני
וטרם ) E-mail, ל''דוא(אלקטרוני כל מי שיש לו כתובת דואר 

חנה הראל ' מתבקש לשלוח אותה לגב, העביר אותה לסניף
  )סניף חולון ומתנדבת פעילה בנושא מחשוב- ''צוות''חברת (



2  
  misdar@bezeqint.net :לפי הכתובת

על  ל תשמש להעברת מידע ושינוים לחברים''תובת הדואכ
  .הפעילויות השונות במהירות האפשרית

שם משפחה ושם פרטי עם מסירת , דרגה, יש לציין מספר אישי
  .הכתובת האלקטרונית

  
  ח''הודעה על חברים המאושפזים בבי

  
  להודיע לסניף , הם מתבקשיםובני משפחותי'' צוות''חברי 

מאושפז בבית חולים  ,חולה על כל מקרה של חבר בהקדם האפשרי
  .ק לסיוע או עזרה כל שהםאו זקו

  
  .התנדבו למשימות התנדבות'' צוות''חברי 

  
  .לעזרת העם, לעזרת הנוער, ל''לעזרת צה

  .החברים מתבקשים לדווח לסניף על מקום התנדבותם
  

  עמותת פעמונים
  

עמותת פעמונים מסייעת ומדריכה משפחות נזקקות לנהל את 
  ).מושכלתמחנכת נזקקים לצריכה ( .משק הבית שלהם בתבונה

  :נזקקות מוקד הן למתנדבים והן לפניות של משפחות
  .02-9975567: פקסימיליה      02-9975577: טל

  
  ''סיפורים מאת יצחק בסביץ זינגר ואפרים קישון'' :הרצאה בנושא

  :תיערך הרצאה בנושא 18:00בשעה  2009בינואר  15, ביום חמישי
  .''וןסיפורים מאת יצחק בסביץ זינגר ואפרים קיש''

  שחקן ומספר סיפורים, י מר יניב שטרייפלר''ההרצאה מוגשת ע
  . במסגרת תיאטרון סיפור
  .נא השתתפותכם הפעילה               .55ההרצאה תיערך בחדר 

  
  בים המלח'' הוד המדבר''נופשון במלון 

  
  תקיים נופשון בים המלחי 2009בינואר  25-29', ה -'בימים א
  .הוד המדבר''במלון 

בנוסף ארוחת צהרים , לילות על בסיס חצי פנסיון וח ארבעהאיר
  .ביום הראשון

לאדם ) לאחר סבסוד(ח ''ש 1,090בת זוג /ובן ''צוות''המחיר לחבר 
  .ח''ש 1,840בחדר יחיד בחדר זוגי ו



3  
  .ח''ש 1,940ובחדר יחיד  ח לאדם בחדר זוגי''ש 1,190 לאורח

  .מ''נופש בעזיו תיירות ו :לפקודתהמחאות  שהתשלום בשלו
  .בדיוק 17:00בשעה  2009בינואר  7, רביעי ההרשמה החל מיום

  .ח למשתתף''ש 10בעת ההרשמה יגבה תשר של 
בעת ההרשמה תוצג טבלה עם פירוט סכומי שלשת ההמחאות 

  .ןפירעונ יומועד
תיאטרון  - מרחבת בית יד לבנים בדיוק 07:00יציאה לנופשון בשעה 

  .חולון
  ''חכמת הקבלה ושיפור החיים'': הרצאה בנושא

  
  .קיימים הרצאה נוספת בנושא קבלהלפי בקשת חברים אנו מ

  :תיערך הרצאה בנושא 18:00בשעה  2009בפברואר  5, ביום חמישי
  .''חכמת הקבלה ושיפור החיים''

  .לקבלה מרצה בכיר מהמרכז - המרצה מר דניאל אלדר
  .ם הפעילהנא השתתפותכ               .55ההרצאה תיערך בחדר 

  
  ''י האימפריה הבריטית''כיבוש ארץ ישראל ע'': הרצאה בנושא

  
  :תיערך הרצאה בנושא 18:00בשעה  2009בפברואר  12, ביום חמישי

י ''ארץ ישראל עסיפור הדרך לכיבוש  -''בארות המיםדרך ''
  .בעת מלחמת העולם הראשונה, האימפריה הבריטית

  .''רתטיילות אח''ל ''המרצה מר מולה דך מנכ
  נא השתתפותכם הפעילה               .55ההרצאה תיערך בחדר 

  
  בבית התפוצות על הבוקר שייש

  
ביקור בבית התפוצות עם  יערך 2009בפברואר  20, שייביום ש
  .באוטובוס הלוך וחזור הסעה

  :בתכנית
  .תיאטרון חולון- מרחבת בית יד לבנים יציאה בדיוק 08:30בשעה . 1
  .בבית התפוצות ''ארומה''בקפה וחת בוקר אר 09:30-10:30. 2
  קולי-סיור מודרך בתערוכת המוזיאון וחזיון אור 10:30-11:45. 3

  .המספר את סיפור העם היהודי   
   .''יש מלך בירושלים'' הקרנת הסרט 12:00-13:00. 4

     י הצבא הבריטי בראשותו ''לכיבוש ירושלים ע שנה 90במלאות    
            המתאר את סיפורה של  יהופק סרט היסטור  בישל גנרל אלנ      
  .ירושלים      
   - ום ההקרנה תיערך שיחה עם יוזם הסרט והתסריטאיבת   
  .מר יעקב גרוס   
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  .חזרה לחולוןו סיום - 13:00. 5

           )    לאחר סבסוד( ח''ש 60בת זוג /ובן'' צוות''המחיר לחבר 
  .למשתתף

  סניף חולון -''וותצ'' :ההמחאה לפקודת
  .בדיוק 17:00בשעה  2009בינואר  7, ההרשמה החל מיום רביעי

  
  ''המלצות לדיאטה'': הרצאה בנושא

 :תיערך הרצאה בנושא 18:00בשעה  2009 במרס 12, ביום חמישי
אולגה רז מנהלת ' גב- י דיאטנית קלינית''ע'' המלצות לדיאטה''

  .ח איכילוב''טה בבידיא מחלקת
  נא השתתפותכם הפעילה               .55ך בחדר ההרצאה תיער

  
  ''בעקבות השומר''יומי לגליל  -דו טיול

  
  יערך טיול בן יומיים  2009במרס  23-24', ג-ו' הימים ב
  .''בעקבות השומר'' לגליל

  מידע מפורט מאד על מסלול הטיול בשני הימים ניתן לראות 
  .פרסום חוזר זהבשני דפים על לוח המודעות של הסניף עוד לפני 

  , שמורת נחל עיון, תל חצור: האתרים בהם נבקר תתמצילהלן 
  .  השומר בכפר גלעדי ןמוזיאו, חצר תל חי

תיאטרון  - מרחבת בית יד לבנים בדיוק 07:00יציאה לטיול בשעה 
  .חולון

  .ארוחת בוקר בקיבוץ ברקאי
  .עצמית יםיארוחת צהר

  .לינה במלון כפר גלעדיארוחת ערב ו
  .גם ארוחת צהרייםתהיה שני ביום ה
  .קפה ועוגה במלון כפר גלעדי וחזרה לכוון חולון 17:00בשעה 

לאחר (ח ''ש 538בת זוג /ובן'' צוות''יומי לחבר - עלות הטיול הדו
  .ח''ש 638לאורח , )סבסוד

  .מ''בע'' טיילות אחרת'' :המחאות לפקודת התשלום בשלוש
  .בדיוק 17:00עה בש 2009בפברואר  8, הרשמה החל מיום ראשון

  .תףח למשת''ש 10בהרשמה יגבה תשר 
  
  

  ,בברכה
  
  

  שלמה קימל                                                
  ר סניף חולון''יו


