
 
  !!!דבו למשימות התנדבותהתנ

  .לעזרת העם, לעזרת הנוער, ל''לעזרת צה
   2009ט                                                    אפריל ''תשסניסן 

  20092/' חוזר מס
  ,היקרים ים-חברי סניף חולון וחברי סניף בת

  :2009 יוני -אפרילבחודשים  חולון ניףסלהלן הודעות ופעילות 
  נושא הפעילות  תאריך  םיו

  ''מופת''ט באולם ''הרמת כוסית לכבוד חג הפסח הבעל  31.3.2009  שלישי
  מר הרמן חיימוביץ -ת''במופ'' צוות''מפגש עם נציג   19.4.2009  ראשון
  הרצאה של ההיסטוריון מר שמואל אייל  30.4.2009  חמישי
  בים המלח ועליה למצדה'' מינרל''טיול לחוף   4.5.2009  שני

  מפגש ראשוני עם דת האסלאם: הרצאה בנושא  14.5.2009  חמישי
  ...הווה ועתיד, עבר - טיול לירושלים  20.5.2009  רביעי
  מרצה מר מולה דך'' לורנס איש ערב'': הרצאה בנושא  4.6.2009  חמישי
  ''אנוש כחציר ימיו'' - טיול לעמק יזרעאל  8.6.2009  שני
  ''פאר הגליל כולו'' -וריטיול יום שישי לציפ  19.6.2009  שישי
  אביב- כנס מחוז דן במשכן לאומנויות הבמה בתל  28.6.2009  ראשון

  ,לטיולים החברים מתבקשים להירשם מוקדם ככל האפשר
 .בטיול מקוםמ להבטיח ''זאת ע ,ם פתיחת ההרשמהע

  בסניף ניתן לעיין בפירוט מלא של מסלולי הטיולים 
  .להשתתף באירועים השוניםחברים מכלל סניפי מחוז דן מוזמנים 

  
  ט''הרמת כוסית לכבוד חג הפסח הבעל

  
 2009במארס  31, ביום שלישי ט תיערך''הרמת כוסית לכבוד חג הפסח הבעל

  לא בתיאטרון חולון אלא                 ,)שעון קיץ( 19:00בשעה 
  .אולם תיאטרון ואירועים - '' מופת''באולם 

  .חולון, 31תדרות ההס' פינת רח, 41ליאון בלום ' רח
  ).מול חניון החינם שליד עיריית חולון(

  :בהרמת הכוסית יכבדו אותנו בנוכחותם
  מר מוטי ששון -ראש עיריית חולון                             

 .ר ברוך לוי''ד -''צוות''ר ''יו                       
 .מר יהודה פרץ -ר מחוז דן''יו                       

 .מר דן נדיב -''צוות''ל ''מנכ                       
  .מר אלי ינאי -מנהל מחוז דן                        

     : בתכנית
 .מפגש חברים

 .ברכות
 .סופרים ידועים שחקן תיאטרון ומספר סיפורי, מופע של מר יניב שטרייפלר

  .ת תלמידים ממגמת אומנויות בבתי ספר בחולוןומקהל
  .ת וכיבודהרמת כוסי



  )ש''לשעבר מת(ת ''במופ'' צוות''מפגש עם נציג 
  מר הרמן חיימוביץ

  
  יתקיים בסניף חולון  16:00החל משעה  2009באפריל  19, ום ראשוןבי

  .מר הרמן חיימוביץ - ת''במופ'' צוות''מפגש עם נציג 
  מתבקשים להגיע , ם בנושא קצבתםבירוריחברים אשר יש להם שאלות ו

  .ימים ותלושי קצבה רלוונטייםמתאעם מסמכים 
  

  אביב- הדרמות בוושינגטון ובתל'': הרצאה בנושא
  14.5.1948 - בשבועות שקדמו להכרזת המדינה ב

    
  :תיערך הרצאה בנושא 18:00בשעה  2009באפריל  30, ביום חמישי

  אביב בשבועות שקדמו- הדרמות בוושינגטון ובתל''
  ''.14.5.1948 - להכרזת המדינה ב

  .מר שמואל אייל -סטוריוןהמרצה ההי
  .נא השתתפותכם הפעילה.         55בתיאטרון חולון בחדר  ההרצאה תיערך

  
  בים המלח ועליה למצדה'' מינרל''טיול לחוף 

  
  ,בים המלחורחצה  ''מינרל''יערך טיול לחוף  2009במאי  4, ביום שני
  .לרגלי המצדה ועליה למצדההורדוס  מוזיאוןביקור ב

  .תיאטרון חולון-מבית יד לבנים בדיוק 07:00בשעה היציאה לטיול 
  .ח למשתתף''ש 205לאורח , )לאחר סבסוד(ח למשתתף ''ש 155ול עלות הטי

  .ארוחת צהריים בעין גדי                               .ארוחת בוקר עצמית
  .  מ''שפר את אלי לוי בע: ההמחאה לפקודת

  .בדיוק 17:00בשעה  2009באפריל  1, ההרשמה החל מיום רביעי
  .ח למשתתף''ש 5בעת ההרשמה יגבה תשר של 

  
  ''מפגש ראשוני עם דת האסלאם'': הרצאה בנושא

  
  :תיערך הרצאה בנושא 18:00בשעה  2009במאי  14, ביום חמישי

  .''מפגש ראשוני עם דת האסלאם''
, ליהדות והנצרותהקשר בין האסלאם , וש המילה אסלאםפר: פרקי ההרצאה

  .ר שמעון גת''ד: המרצה       .כדת של מצוותהאסלאם 
  .נא השתתפותכם הפעילה         .55 בחדרבתיאטרון חולון  ההרצאה תיערך

  
  ...הווה ועתיד, עבר - טיול לירושלים

  
   -יערך טיול לירושלים  ,יום ירושלים  לכבוד, 2009במאי  20, ביום רביעי

  ...הווה ועתיד, עבר
  , תצפית מהר הצופים לעבר העיר העתיקה: מקומות הסיור תמציתלהלן 

  בכותל ובסמטאותיה הציוריות של '', מנהרות הכותל''ביקור ב, עיר דוד
  .הרובע היהודי

  .''אווזי''ארוחת צהריים ב                               .ארוחת בוקר עצמית
  .תיאטרון חולון-מבית יד לבנים בדיוק 07:00היציאה לטיול בשעה 

  .ח למשתתף''ש 169לאורח , )לאחר סבסוד(ח למשתתף ''ש 119ול עלות הטי
  .מ''שפר את אלי לוי בע: ההמחאה לפקודת



  .בדיוק 17:00בשעה  2009באפריל  19, ההרשמה החל מיום ראשון
  .ח למשתתף''ש 5בעת ההרשמה יגבה תשר של 

  
  ''לורנס איש ערב'': הרצאה בנושא

  
  :תיערך הרצאה בנושא 18:00בשעה  2009ביוני  4, ביום חמישי

סיפורו של האיש שגייס . סיפור על דמות שהפכה לאגדה -''לורנס איש ערב''
העותמני במלחמת  שבטים ערביים לכוחות הלחימה הבריטיים כנגד הצבא

  .''טיילות אחרת''ל ''מר מולה דך מנכ: המרצה             .העולם הראשונה
  .נא השתתפותכם הפעילה         .55בחדר  בתיאטרון חולון ההרצאה תיערך

  
  ''אנוש כחציר ימיו'' - עמק יזרעאלטיול ל

  
  . ''אנוש כחציר ימיו''עמק יזרעאל יערך טיול ל 2009ביוני  8, ביום שני

  גדעונה , רכבת העמק, הר ברקן, תל יזרעאל: תמצית המקומות
  .ומעיין חרוד

  .ןתיאטרון חולו-מבית יד לבנים בדיוק 07:00היציאה לטיול בשעה 
  .ח למשתתף''ש 157לאורח , )לאחר סבסוד(ח למשתתף ''ש 107עלות הטיול 

  .ארוחת צהריים בקיבוץ בית אלפא                     .ארוחת בוקר עצמית
  .מ''בע'' טיילות אחרת'' :ההמחאה לפקודת

  .בדיוק 17:00בשעה  2009במאי  3, ההרשמה החל מיום ראשון
  .למשתתףח ''ש 5בעת ההרשמה יגבה תשר של 

  
  ''פאר הגליל כולו'' -טיול יום שישי לציפורי
  

  .''פאר הגליל'' -יערך טיול מקיף לציפורי 2009ביוני  19, ביום שישי
  .תיאטרון חולון-מבית יד לבנים בדיוק 07:00היציאה לטיול בשעה 

  , )ודלאחר סבס(למשתתף  בלבדח ''ש 60עלות הטיול 
  .למשתתף ח''ש 110לאורח 

  .סניף חולון -''צוות'': תההמחאה לפקוד
  .בדיוק 17:00בשעה  2009במאי  10, ההרשמה החל מיום ראשון

  .ח למשתתף''ש 5בעת ההרשמה יגבה תשר של 
   .עצמיות'' חוצות אלונים''הפסקות לארוחת בוקר וארוחת צהריים ב

  ).ניתן להביא גם אוכל מהבית(
  

  כנס שנתי של מחוז דן
  

  .ות הערב יערך כנס שנתי של מחוז דןבשע 2009ביוני  28, ביום ראשון
  .אביב- תל, 19שאול המלך ' שד, הכנס יערך במשכן לאומנויות הבמה

  .''עופרת יצוקה''ל על הצלחתו במבצע ''הכנס בסימן הצדעה לצה
  .י הנהלת המחוז ובפרסומי הסניף''פרטים נוספים ומדויקים יפורסמו ע
  

  ח''הודעה על חברים המאושפזים בבי
  

  בהקדם האפשרילהודיע לסניף , או בני משפחותיהם מתבקשים/ו'' ותצו''חברי 
  או זקוק לסיוע, מאושפז בבית חולים או בביתו, על כל מקרה של חבר חולה

  .או עזרה כל שהם



  דואר אלקטרוני
  

וטרם העביר אותה ) E-mail, ל''דוא(כל מי שיש לו כתובת דואר אלקטרוני 
סניף חולון  -''צוות''חברת (ראל חנה ה' מתבקש לשלוח אותה לגב, לסניף

  misdar@bezeqint.net :לפי הכתובת )ומתנדבת פעילה בנושא מחשוב
ל תשמש להעברת מידע ושינוים לחברים על הפעילויות השונות ''כתובת הדוא

  .במהירות האפשרית
  .שם משפחה ושם פרטי, אישי יש לציין מספרעם מסירת הכתובת האלקטרונית 

   
  .התנדבו למשימות התנדבות'' צוות''חברי 

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

  .החברים מתבקשים לדווח לסניף על מקום התנדבותם
  

  שאלון לעדכון פרטים אישיים
  

, חברים אשר טרם שלחו חזרה את השאלון לעדכון פרטים אישיים ממולא
  .לשלחו לאלתר ,של בקשהבכל לשון , מתבקשים

  .יכולים לבקשו גם טלפונית בסניף, חברים אשר אבד להם השאלון
  > מחוז דן  '' > צוות''ניתן להוציא את השאלון למילוי גם מהאתר 

  .פרסומים> סניף חולון 
  .השאלון מתאים גם לשימוש עתידי המידה ויהיו שינוים בפרטים האישיים

  
  דיווח על חברים הזקוקים לעזרה

  
  החברים מתבקשים לדווח בסניף על חברים הזקוקים לעזרה

  .'משפטית וכו, רפואית, חומרית, כל שהיא
  

  צוותון
  

  מומלץ להירשם, ל שלו''מי שטרם מקבל צוותון ישירות לדוא
  .מ לקבלו''ע'' צוות''באתר 

  .11' נכון לכתיבת חוזר זה הופץ צוותון מס
  

  ''צוות''הטלוויזיה הקהילתית של 
  

  :הם'' צוות''השידור הקבועים של מגזין הטלוויזיה הקהילתית של מועדי 
  .11:00ובכל יום רביעי בשעה  19:00בכל יום ראשון בשעה 

  ''הוט''וב'' יס''ב 98המגזין משודר בערוץ 
  .''הוט''למנויי הממיר האנלוגי של  25ובערוץ 

  .ארגוןשל ה י חברי הטלוויזיה הקהילתית''מופק מדי חודש ע'' צוות''מגזין 
  .26 'נכון לכתיבת חוזר זה הופק מגזין מס

  www.tzevet.co.il'' צוות''מידע עדכני וצפייה באתר 
  ,שמח וכשר בברכת חג פסח
  

  קימלשלמה                                                            
  ר סניף חולון''יו


