
 
  

  
  .17:00-19:00ראשון ורביעי בשעות : פתיחת משרד הסניף בימים

 !!!התנדבו למשימות התנדבות
  .לעזרת מערכי העורף, לעזרת הנוער, ל''לעזרת צה

  2010בינואר  1                                                           ע''תש'הטבת בו ''ט
  20101/מידעון 

  ,היקריםסניף חולון  חברי
  

 :2010מארס  -ינואר : הבאים להלן פעילות והודעות הסניף לשלושת החודשים
 

  נושא הפעילות  שעה  תאריך  יום בשבוע

  ''בין גמלים למגדלים - דובאי '': הרצאה  18:00  5.1.2010  שלישי
  טכניקת הרייקי המסורתית היפנית: ההרצא  18:00  26.1.2010  שלישי
  ''נשים בפשיעה'': הרצאה  18:00  2.2.2010  שלישי
  טיול לאזור חבל הבשור  07:00  8.2.2010  שני
  ''ך בקוראן''סיפורי התנ'': הרצאה  18:00  22.2.2010  שני
  טיול בין שרון לכרמל  07:00  8.3.2010  שני
  ''ים בספרדיהודים ואנוס'': הרצאה  18:00  16.3.2010  שלישי
  ט''מפגש חברים לכבוד חג הפסח הבעל  19:00  22.3.2010  שני

  

  ,בהקדם האפשריבמקרה של ביטול הרשמה לטיולים יש לעשות זאת 
  .אשר עלולים לחול על המבטל באיחור, מ למנוע הפסדים''זאת ע

   

  .בלבד הרשמת האורחים לטיולים ונופשונים על בסיס מקום פנוי
  

 .ילה בכל ההרצאות והפעילויותנא השתתפותכם הפע
  

  חניה לבאים למועצת פועלי חולון 
  . יעקב פיכמן ודגניה, במגרש הנמצא בין הרחובות ההסתדרות

 .הישן'' בית המתנדב''יעקב כהן ליד ' פיכמן ורח' הכניסה דרך רח
  

  ''בין גמלים למגדלים - דובאי '': הרצאה
  

  :ך הרצאה בנושאתיער 18:00בשעה  2010בינואר  5, ביום שלישי
  .''בין גמלים למגדלים - דובאי ''

  .מומחה לאסלאם, במשפט מוסלמי M.A., משפטן - אסף רגב מר : המרצה
  ,ההרצאה תיערך במועצת פועלי חולון

  .חולון, )הכניסה דרך השביל( 54ההסתדרות ' רח
  .ההרצאה               למיקום              לב                     שימו      
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  טכניקת הרייקי המסורתית היפנית, שפת היקום החיובית: הרצאה
  

  :תיערך הרצאה בנושא 18:00בשעה  2010בינואר  26, ביום שלישי
  לחיים בריאים יותר, טכניקת הרייקי המסורתית היפנית, שפת היקום החיובית

  .מורה ומטפל, מסטר ברייקי ובשיטות אחרותעתיר חנן מר : המרצה
  ,ך במועצת פועלי חולוןההרצאה תיער

  .חולון, )הכניסה דרך השביל( 54ההסתדרות ' רח
  .ההרצאה         למיקום                 לב                      שימו        

  
  ''נשים בפשיעה'': הרצאה

  
  :תיערך הרצאה בנושא 18:00בשעה  2010בפברואר  2, ביום שלישי

  .''נשים בפשיעה''
  .מפקחת בבתי הכלא והקהילה, קרימינולוגיתדוד - ברגילי ' גב: המרצה

  ,ההרצאה תיערך במועצת פועלי חולון
  .חולון, )הכניסה דרך השביל( 54ההסתדרות ' רח

  .ההרצאה           למיקום                לב                     שימו        
  
  ''...יודע חקלאי פיקח''טיול לאזור חבל הבשור 
  

יערך טיול לאזור חבל הבשור בעת פריחת הכלניות  2010בפברואר  8, ביום שני
  :ולהלן תמציתו

, חממת עגבניות שרי'', שביל הסלט'': סיור בהייטק של החקלאות בחבל הבשור
  .מרוץ יוני דואר, פרדס תפוזונים סיניים, חממת תות ביולוגי תלוי

  :אתרים נוספים שמתוכננים בהתחשב בלוח הזמנים
  .צר בגשר התלוי של נחל הבשור והצצה על מאגרי המיםסיור רגלי קצר

  .סבוב קצר בעיירת שדרות
  .ביקור באנדרטת אוגדת הפלדה שהועברה לאזור עם פינוי ימית

  .תיאטרון חולון-מבית יד לבנים בדיוק 07:00יציאה לטיול בשעה 
  .ארוחת בוקר כשרה בקיבוץ עין צורים ליד קריית מלאכי

  .בקיבוץ גבולות'' בר בכפר''ה בארוחת צהריים בשרית כשר
  ).לאחר סבסוד(ח למשתתף ''ש 125'' צוות''עלות הטיול לחברי 

  ).סבסוד חלקי עם(ח למשתתף ''ש 160עלות הטיול לאורחים 
  .שרותי תיירות - כנפי משק : ההמחאה לפקודת

  .ח למשתתף יגבה בעת הרישום''ש 5תשר של 
  .בדיוק 17:00ה בשע 2010בינואר  3, הרישום החל מיום ראשון

  
  ''ך בקוראן''סיפורי התנ'': הרצאה

  
  :תיערך הרצאה בנושא 18:00בשעה  2010בפברואר  22, ביום שני

  .''ך בקוראן''סיפורי התנ''
  

  .חוקר ארץ ישראל והאסלאם - שמעון גת ר ''ד: המרצה
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  ,ההרצאה תיערך במועצת פועלי חולון
  .חולון, )הכניסה דרך השביל( 54ההסתדרות ' רח

  .ההרצאה          למיקום                     לב                  שימו       
  

  ''אנשים זה כל הסיפור בין שרון לכרמל'': טיול
  

  .אנשים זה כל הסיפור בין שרון לכרמל: יערך טיול 2010במארס  8, ביום שני
, זמארין טיילת, בית אבשלום פיינברג, מוזיאון החאן בחדרה: להלן תמצית הטיול

  .בית התותחן'', בית אל''נוצרים - קבוצת גרמנים: בזיכרון יעקב
  .תיאטרון חולון-מבית יד לבנים בדיוק 07:00יציאה לטיול בשעה 

  .ארוחת בוקר כשרה בקיבוץ משמר השרון
  .ארוחת צהריים בשרית כשרה בקיבוץ דליה

  ).לאחר סבסוד(ח למשתתף ''ש 139'' צוות''עלות הטיול לחברי 
  ).עם סבסוד חלקי(ח למשתתף ''ש 171ת הטיול לאורחים עלו

  .שרותי תיירות - כנפי משק : ההמחאה לפקודת
  .ח למשתתף יגבה בעת הרישום''ש 5תשר של 

  .בדיוק 17:00בשעה  2010בינואר  3, החל מיום ראשון ,גם לטיול זה, הרישום
  

  ''יהודים ואנוסים בספרד'':  הרצאה
  

  :תיערך הרצאה בנושא 18:00בשעה  2010במארס  16, ביום שלישי
  .''יהודים ואנוסים בספרד''

  .ומומחה לספרד ןהיסטוריו - עודד ציון מר : המרצה
  ,ההרצאה תיערך במועצת פועלי חולון

  .חולון, )הכניסה דרך השביל( 54ההסתדרות ' רח
  .ההרצאה            למיקום                  לב                 שימו         

  
  ט''מפגש חברים והרמת כוסית לכבוד חג הפסח הבעל

  
יערך מפגש חברים והרמת כוסית לכבוד חג  19:00בשעה  2010במארס  22, ביום שני

  .ט''הפסח הבעל
  :יכלולללא עלות לחברים והמפגש 

  
 .תכנית אומנותית .1
  .''צוות''נשות באדיבותן של וכן שי וכיבודהרמת כוסית  .2

  ,לוןהמפגש יערך במועצת פועלי חו
  .חולון, )הכניסה דרך השביל( 54ההסתדרות ' רח

  .המפגש              למיקום                  לב                 שימו       
  

  :בתחומים 2009הסניף בשנת להלן דיווח ההנהלה על פעילות 
 .פעילות התנדבותית .1
 .טיפול בפרט .2
  .ביצוע אירועים לחברים .3
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  פעילות התנדבותית
  

  , סניף חולון רואה בנושא ההתנדבות חשיבות גדולה וערך עליוןהנהלת 
  עושה כל מאמץ לעידוד ההתנדבות וממליצה בחום רב

  .בהתאם ליכולות של המתנדב, להתנדב בכל מסגרת אפשרית
    אגודות ועמותות, מוסדות, חברי סניף חולון מתנדבים בעשרות ארגונים

  '', יד שרה, ''א''מד'', וולפסון''ח ''ביה: בחולון ומחוצה לה ביניהם
  , סים של רשת קהילה ופנאי''מתנ ,התנועה - ישראל  משטרת '',עזר מציון''

  .'אגפי הביטחון והרווחה וכו - יריית חולון ע
  

  .3 ''מפנה- נקודת''השתתפות בתרגיל עורף לאומי 
  

  .3 ''מפנה- נקודת''רגיל עורף לאומי ארץ תנערך ב 2009ביוני  2, ביום שלישי
  .חולוןעיר חינוך בהעשרות חברים כבקרים במוסדות  במסגרת התרגיל השתתפו

  
  2009מבצעיי התנדבות מיוחדים בחודש ספטמבר 

  
 2009חברי סניף חולון השתתפו במבצעיי התנדבות מיוחדים בחודש ספטמבר 

  :ביניהם
  ,חבילות שיהכנת מאות  -  ''פרח ואיגרת לקשיש''מבצע  .1

  מ לחלקם לקשישים ''ע, מתרומות של עמותות וארגונים שונים
  .עריריים ונזקקים בחולון

 , במעברי חצייה ליד בתי הספר) ב''זה(מבצע בטיחות בדרכים  .2
  .בשלשת הימים הראשונים לתחילת הלימודים

 ,מבצע הסעת משפחות נזקקות עם חבילות שי לחג .3
  .לביתם, האגף הרווח - שקיבלו מעיריית חולון

 
  , 2009בדצמבר  17 - ע שהתקיימה ב''תש'במסגרת מסיבת חנוכה ה

  .מתנדבים זכאים 17 - ל'' אות המתנדב''נערך טקס הענקת 
  .יישר כוחב חברי ההנהלה מברכים את מקבלי האותותר סניף חולון ו''יו

  
  טיפול בפרט

  
  :)כולל חברים מתנדבים(הסניף הנהלת י ''טופלו  עלהלן הנושאים בהם 

 .לחברים נזקקים) פסחבראש השנה וב(הענקת מענקי חג  .1
 .ביקור חברים חולים בבתי חולים ובביתם .2
השתתפות בדרכם האחרונה של חברים שהלכו לעולמם ולווי המשפחות  .3

 .והדרכתם לקבלת זכויותיהן רםהאבלות בצע
 .יצירת קשר ומעקב של חברים עריריים ואלמנות חברים .4
כל החברים ועריכת טקס לחברים שהגיעו משלוח ברכות לימי הולדת ל .5

 .לגבורות
 הכשרה מקצועית, טיפול והדרכת חברים בהשתתפות בקורסים .6

  .והכוונת חברים למקומות עבודה
  .)ל''מחלקת התשלומים של צה- ש''מת(ת ''יצירת קשר בין החברים ובין מופ .7
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  ביצוע אירועים לחברים
  

  16 - הרצאות שבוצעו לפי בקשת החברים  .1
 7                     - ם וסיורים טיולי .2
 3                            - מסיבות  .3
 2                           - נופשונים  .4
 29                     -כ אירועים ''סה .5

  2008בהשוואה לשנת באירועים  ולדיגהיה  2009 בשנת
  ).38 %עליה של  ,בהתאמה 21לעומת  29(

  :2008לשנת  2009ול משמעותי בין שנת בהשתתפות החברים היה גיד
  ).42.35 %עליה של  ,בהתאמה 1091לעומת  1553(

  
  מענקי חג לנזקקים

  
לחברים במקרים  ,ובפסח בראש השנה, מעניק מענקי חג לנזקקים' 'צוות''ארגון 

  . של מצוקה כלכלית
  . נקבעו קריטריונים ברורים ומדויקים לקבלת המענק

למענק חג  אשר במצבו הכלכלי זכאי'' צוות''חברים אשר יודעים על חבר 
  .פל בפרט ורווחה בסניף חולוןמט - מתבקשים לדווח בדחיפות למר רפי ביגון 

  .052-5718067, 03-5042693: להלן טלפונים של מר רפי ביגון
לעזרה כל  הזקוקיםהחברים מתבקשים כמוכן לדווח למר רפי ביגון על חברים 

  .סודיות מובטחת                        . 'ית וכומשפט, רפואית, חומרית, שהיא
  

  .מרכז נושא ההתנדבות בסניף- בכל נושאי ההתנדבות יש לפנות למר אלי מוריס
  

  דיווח על מקומות ההתנדבות
  

  .מרכז את כל הנתונים על מקומות התנדבותם של החברים'' צוות''ארגון 
  :אולם ביניהם, מטרות ריכוז הנתונים הן רבות

  .ולהוקיר חברים על התנדבותםלכבד  .1
  .לוודא קיום של ביטוח המתנדב במקומות התנדבותו .2

  
  תרגילי ביטחון בעיר חולון

  
  יתקיימו שני תרגילי ביטחון ברמה לאומית  2010בחודשים ינואר ופברואר 

  .באחריות אגף הביטחון של עיריית חולון, אשר יכללו גם את העיר חולון
 ,4'' כתומה- להבה''תרגיל  יתקיים 2010בינואר  14, ביום חמישי .1

  .בו יתורגל התמודדות עם תרחיש ביולוגי
  :ל זקוקים למתנדבים רבים בשני מחזורים''לתרגיל הנ

  .08:00-12:00: מחזור בוקר בשעות. א
  ).לכל היום גם ניתן להתנדב(    .12:00-16:00: צ בשעות''מחזור אחה. ב

   2010בינואר  12, המתנדבים יקבלו תדריך מקדים ביום שלישי
  .ח''מרכז הפעלה מל-בקומת המרתף של עיריית חולון  18:00בשעה 
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 .יערך תרגיל בכל מוסדות החינוך בחולון 2010בפברואר  18, ביום חמישי .2
  .בעיר חולון לתרגיל דרושים מתנדבים רבים אשר ישמשו כבקרים בבתי הספר

  

  .ל''החברים מתבקשים להתנדב לשני התרגילים הנ
  

  נדבות במחלקת הביטחון ושירותי החירום בעיריית חולוןהת
  

  :הביטחון ושירותי חרום' מנהל מח - להלן קטע ממכתבו של מר יוסי לביא 
  .מצאתי לנכון לפנות בבקשה להתנדב לשירותי החירום העירוניים''

  .העירייה מתרכזת במתן שירותים חיוניים וקיומיים לאוכלוסיה, בשעת חרום
  :ת במגוון נושאים בתחומים הבאים/נחוצים מתנדבים, מותכדי לעמוד במשי

 .אחראים על תחנות חלוקת המים ברחבי העיר .1
 .אחראי וטיפול בפתיחת מקלטים ציבוריים בשעת חירום .2
 .טים בטיפול והפעלת מקלטים בבתי הספר''עזרה וסיוע לקב .3
 לפני גיל הפרישה בתפקידי ביטחון בשכר'' צוות''אפשרות העסקת חבר  .4

  '').צעות חברות אבטחה על בסיס מקום פנויבאמ(
   ומתמדת התנדבות קבועהגם הרבים הננו ממליצים בין כל גופי ההתנדבות 

  .ח''בשע יםלשיבוץ בתפקידהביטחון ושירותי החירום בעיריית חולון  במחלקת
  

  אגף הרווחה - עלון המלצות להתנדבות של עיריית חולון 
  

  היחידה להתנדבות -אגף הרווחה  - חולון זה עלון של עיריית  מצורף למידעון
  .להתנדבות ברחבי העיר חולון לטובת הקהילהרבות ובו המלצות 

  .בכל מסגרת אפשרית, כאמור, הנהלת הסניף מעודדת להתנדב
  

  רשימת קורסים והכשרה מקצועית
  

  ''פרויקט הקצינים והנגדים''המסחר והתעסוקה במסגרת , משרד התעשייה
  .והשתלמויות להכשרה מקצועיתרשימת קורסים  פרסם

  .בסניף של אזור המרכז ניתן לעיין ברשימה
  

  המרכז לפניות ציבור ומיצוי זכויות -  המשרד לענייני גמלאים
  

   ציבורלפניות  להלן פרטים על מוקד טלפוני ארצי
  .לגמלאים שמקיים המשרד לענייני גמלאים ומיצוי זכויות

  .בלת מענה סופי לפניהמתאפיין בלווי צמוד עד לק שירות המוקד
  ,ראשון עד חמישיבימים , ימים בשבוע 5פועל  טלפוניהמוקד ה

  נותן מענה לגמלאים ובני משפחותיהם, 08:00-20:00  בין השעות
  ).רוסית ואמהרית, ערבית, אנגלית, עברית( שפות 5 - ב

  :אפשרויות התקשרות
  *9444ה מוקד ניצולי שוא,         *8840'' גמלאפון''מוקד : טלפונית

  .53108גבעתיים  889. ד.ת: כתובת                   .03-6442572: פקסימיליה
  lwww.gimlaim.gov.i : אתר אינטרנט     infogimlaim@pmo.gov.il: דואר אלקטרוני

  ,בברכה
  .ר סניף חולון וחברי ההנהלה''יו -  שלמה קימל



  

 
 
 

עיריי 

אגף הרווחה 

חולוןעיריית
    
  
  
  
  
  
  
  
  

 
 

    היחידה להתנדבות מציעה לך מגוון תחומים 
ברחבי העיר לטובת הקהילה, בהתאם לרצונך,  להתנדבות 

יכולתך, כישורך וזמנך. 
  

העברת חוגים  ♥עבודה עם ילדים בגילאים שונים  ♥

מועדוניות לילדים  ♥בתי ספר  ♥

סיוע לקשישים  ♥גני ילדים  ♥

סיוע לאמהות חד הוריות  ♥שיקום נכים ומוגבלים  ♥

 בארגונים תעבודות אדמיניסטרטיביו ♥

שונים: קופת חולים, טיפת חלב, 

עירייה 

עבודה עם הקהילה  ♥

האתיופית ועולים 

חדשים 

ליווי וקשר עם נשים מוכות  ♥  

  
  

  
  
  

לקבלת פרטים:  
  

. 03-5025663   אגף הרווחה, עו" ס עדנה יהלום ארצי, היחידה להתנדבות, טלפון: 
     

EdnaY@Holon.muni.il  

  
  


