
  
  !!!התנדבו למשימות התנדבות

  .לעזרת העם, לעזרת הנוער, ל''לעזרת צה
  .17:00-19:00בימי ראשון ורביעי בשעות  פתיחת משרד הסניף

  2009ספטמבר                                      ט''תשסה אלול

  009/24חוזר 
  

  ,היקריםברי סניף חולון ח
  אוקטובר-לחודשים ספטמבר חולון ניףסלהלן הודעות ופעילות 

  ).2009לתחילת חודש נובמבר  עם גלישה מועטת(
  

  נושא הפעילות  תאריך  בשבוע יום
אומנות יהודית מבית המקדש לבית ''הרצאה   3.9.2009  חמישי

  ''הכנסת ומראש השנה לחג הסוכות
ט ''שנה החדשה הבעלמסיבת חברים לכבוד ה   10.9.2009  חמישי

לחברות וחברים  תעודות ושי וטקס הענקת
 2009בשנת   שהגיעו לגבורותים ומחולון -מבת

  ע''סוכות תש - צעדת ירושלים  6.10.2009  שלישי
  ''המוח השני- למערכת העיכו''הרצאה   15.10.2009  חמישי
הודית קלסית  נגן סיטאר למוזיקה-בני דגובס  22.10.2009  חמישי

  ''בעקבות השומר''יומי לגליל -טיול דו  3-4.11.2009  רביעי-שלישי
, למסיבה בסניף החברים מתבקשים להירשם מוקדם ככל האפשר

  .מקומםאת  מ להבטיח''זאת ע, לטיול בספח המודפס בסוף החוזר
  , במקרה של ביטול הרשמה למסיבה או לטיול

  , הקדם האפשריביש לעשות זאת 
  .אשר יחולו על המבטל באיחור, מנוע הפסדיםכדי ל

  .חברים מכל סניפי מחוז דן מוזמנים להשתתף באירועים השונים
  

  ר סניף חולון וחברי ההנהלה מברכים את ''יו
  מר משה אוגד חבר סניף חולון

  עם קבלת תעודת הוקרה למתנדבים 
  ובקהילה '' צוות''על פעילות התנדבותית ברוכה בארגון 

  .2009לשנת  ס השנתי של מחוז דןבמסגרת הכנ
  

  ר סניף חולון וחברי ההנהלה מברכים את''יו
  ים וסניף חולון-החברות והחברים מסניף בת

  .2009שהגיעו לגבורות בשנת 
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  מענקי חג לנזקקים
  

  ,מעניק מענקי חג לנזקקים בראש השנה ובפסח'' צוות''ארגון 
  .לחברים במקרים של מצוקה כלכלית

, אשר מצבו הכלכלי קשה'' צוות''ר עים על חבחברים אשר יוד
מטפל בפרט ורווחה  - ים לדווח בדחיפות למר רפי ביגוןמתבקש

  .ארצי'' צוות''ו בסניף חולון וחבר בוועדות פרט ורווחה במחוז דן
  .052-5718067, 03-5042693: להלן הטלפונים של מר רפי ביגון

  .סודיות מובטחת
  

  מקדש לבית הכנסתאומנות יהודית מבית ה''הרצאה 
  ''ומראש השנה לחג הסוכות

  
  תתקיים הרצאה 18:00בשעה  2009בספטמבר  3, ביום חמישי

   אומנות יהודית מבית המקדש לבית הכנסת''
  .''ומראש השנה לחג הסוכות

  .שקופיותההרצאה בלווי 
  .אילן- מרצה בכירה באוניברסיטת בר- המרצה דוקטורנט ציפי שפיגל

  .55ן חולון בחדר ההרצאה תיערך בתיאטרו
  .נא השתתפותכם הפעילה

  
 וטקס הענקת ט''לכבוד השנה החדשה הבעלחברים חברות ומסיבת 

   2009בשנת  חברים שהגיעו לגבורותחברות ותעודות ושי ל
  

  ערך תי 18:45בשעה  2009בספטמבר  10, ביום חמישי
 הענקת וטקס ט''השנה החדשה הבעל חברים לכבודחברות ומסיבת 

  .2009לגבורות בשנת  חברים שהגיעוחברות וי לתעודות וש
  .ים וסניף חולון-חברים מסניף בתחברות ול סיבה משותפתהמ

  .חולון. ת.א ,19 הסתת' רח'', התחלות''המסיבה תיערך באולם 
  : בתכנית

 .ועיריית חולון'' צוות''ברכות של נבחרי ארגון  .1
 חברות וחברים  17 - טקס הענקת תעודות ושי ל .2

  .2009חולון שהגיעו לגבורות בשנת ם וסניף י-סניף בתמ
 , מסביב לשולחנותבישיבה  ,ארוחת ערב מלאה .3

  .וכשרה למהדרין י מלצרים''בהגשה ע
  .הופעה של הזמרת ורדינה כהן .4

  זוגםבנות /יובנ'' צוות''עלות המסיבה לחברי 
  ,)מוגדל לאחר סבסוד( למשתתף בלבד ח''ש 50
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  ).ד כללללא סבסו( למשתתף ח''ש 140אורח ל
   .36חדר  -בסניף תיאטרון חולון- בבית יד לבניםה הרישום למסיב

  .משתתף למכ במזומן) ח''ש 5ולא ( ח''ש 10רישום יגבה תשר של ב
  

  , סניף יהיה סגור החל מיום ראשוןלרגל החגים ה
  .2009באוקטובר  11, ויפתח מחדש ביום ראשון 2009בספטמבר  13

  
  ע''סוכות תש - צעדת ירושלים

  
  .ירושלים תתקיים צעדת 2009באוקטובר  6, ום שלישיבי

  . בצעדה זו, בהתאם למסורת, משתתף'' צוות''ארגון 
  .להשתתף בצעדה יירשמו בסניף םחברים המעונייני

  .פרטים נוספים יימסרו בהמשך
  

  ''המוח השני- מערכת העיכול''הרצאה 
  

  תתקיים הרצאה 18:00בשעה  2009באוקטובר  15, ביום חמישי
  ''המוח השני- מערכת העיכול''

ההרצאה סוקרת בעיות במערכת העיכול ונותנת כלים לשיפור 
  .ולטיפול בבעיות אלו

   .ריבי להב' יפעת נטלר וגב' תזונאיות נטרופטיות גב - המרצות
  .55ההרצאה תיערך בתיאטרון חולון בחדר 

  .תתפותכם הפעילהנא הש
  

  נגן סיטאר למוזיקה הודית קלסית -בני דגובס
  

   הרצאה/מופעיתקיים  18:00בשעה  2009ובר באוקט 22, ביום חמישי
נגן סיטאר למוזיקה הודית , תואר שני בפילוסופיה -בני דגובס של

   וזיקלי להודו אל תרבותה של הודומסע מ -קלסית
   .יום- הפילוסופיה והפולחן בחיי היום, דרך הצלילים

  .55יערך בתיאטרון חולון בחדר  הרצאה/המופע
  .שתתפותכם הפעילהנא ה

  
  ''בעקבות השומר''יומי לגליל -טיול דו

  
  יומי -יערך טיול דו 2009בנובמבר  3-4, רביעי-שלישיבימים 
  .''בעקבות השומר''לגליל 

  .תיאטרון חולון-מבית יד לבנים בדיוק 07:00יציאה לטיול בשעה 
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  .ארוחת בקר בקיבוץ דליה

  :להלן תמצית המקומות בהם נבקר
  - ''רה'סג''המושבה '', השומר''חוות , כפר תבור- ''סחהמ''המושבה 

נחל עיון , ח''מצודת כ, תל חצור'', מערת ההשבעה'' ,האילניי
  .''השומר''חי ובמוזיאון המוקדש לארגון - חצר תל, )התנור(

  .וצהריים  בוקר, ערב: כולל שלוש ארוחות, לינה במלון כפר גלעדי
קפה ועוגה ויציאה , ולסיום הטי 17:00ביום השני בשעה משוערת 

  .לכוון חולון
  ).לאחר סבסוד(ח למשתתף ''ש 435'' צוות''עלות הטיול לחברי 

  .ח כל אחת''ש 145ס ''דשיות זהות עהתשלום בשלוש המחאות חו
  ).חלקי סבסודעם (ח למשתתף ''ש 495 לאורחיםעלות הטיול 

  .כל אחתח ''ש 165ס ''ת עהתשלום לאורחים בשלוש המחאות זהו
  .מ''בע'' טיילות אחרת'': אות לפקודתההמח

  .3.1.2010, 3.12.2009, 3.11.2009: לתאריכים
  .ח המודפס בסוף החוזרמה לטיול בספההרש

  .עם קבלת החוזר מידניתן להירשם ולשלוח את הספח 
  .בימים ושעות פתיחת הסניף, את הספח אישית בסניף למסור ניתן

  .יףבסנ יםפחהס לתהרישום יעשה בהתאם למועד קב
  .לעיל בהתאם להנחיות הרשומות, בלבד בהמחאות התשלום

  .היציאהיגבה באוטובוס ביום  למשתתף במזומןח ''ש 10 של תשר
  

  דואר אלקטרוני
  

  ) E-mail, ל''דוא(כל מי שיש לו כתובת דואר אלקטרוני 
  חנה הראל' מתבקש לשלוח אותה לגב, וטרם העביר אותה לסניף

לפי ) ומתנדבת פעילה בנושא מחשוב סניף חולון - ''צוות''חברת (
  .שם משפחה ופרטי, כולל מספר אישי misdar@bezeqint.net  :הכתובת

  
  ''צוות''סניף חולון בתוך אתר 

  
  .מתעדכן בתדירות גבוהה'' צוות''סניף חולון בתוך אתר 

  .מ להתעדכן''מומלץ מאד להיכנס לאתר לעיתים קרובות ע
אשר מומלץ '' צוות''להלן הגישה לסניף חולון בתוך אתר 

  :להכניסו גם למועדפים
http://www.tzevet.co.il/Index.asp?CategoryID=259  

  
  ,שנת שלום ושגשוג ,שנה טובה ומבורכת

  .תוהעיקר בריאושנת אושר 
  
  .וחברי ההנהלה ר סניף חולון''יו - שלמה קימל



  :כתובת למשלוח הספח
  .58262חולון , 11קוגל ' שד ,תיאטרון חולון- בית יד לבנים

  E-mail.את הכתובת האלקטרונית  גםנא לרשום בספח 
  

  מספר
  אישי

שם 
  משפחה
 ושם פרטי

  הרשמה
  לאירוע

  מועד 
  האירוע

  טלפון
  בבית נייח

  טלפון
  נייד

  
  

  לגליל יומי-דוטיול   
  ''בעקבות השומר''

  בנובמבר 3-4
2009   
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  כמות 
  םימשתתפ
  

חברי 
  ''צוות''

  כמות
  

  משתתפים
  

  אורחים

  כ תשלום''סה
  ''צוות''לחברי 

  
  של המחאותשלוש ב

  ח למשתתף''ש 145

  כ תשלום''סה
  לאורחים

  
של  המחאותשלוש ב

 ח למשתתף''ש 165

כ ''סה
  תשלום
   כולל

בשלוש 
  המחאות

  לתשר ש
  ח''ש 10

  במזומן 
  יגבה 

  באוטובוס
ביום 
  היציאה
  לטיול

  
  
  

    
 ח''ש

  
 ח''ש

  
 ח''ש

  E-mailל  ''כתובת דוא
  

                 @  

  


