
  

  

 .סניף חולון - '' צוות''יש קישור בסמליל לאתר 

 !!!!!!!!!!!!התנדבו למשימות התנדבותהתנדבו למשימות התנדבותהתנדבו למשימות התנדבותהתנדבו למשימות התנדבות

        ....לעזרת מערכי העורףלעזרת מערכי העורףלעזרת מערכי העורףלעזרת מערכי העורף, , , , לעזרת הנוערלעזרת הנוערלעזרת הנוערלעזרת הנוער, , , , לללל''''''''לעזרת צהלעזרת צהלעזרת צהלעזרת צה
            2010201020102010    באפרילבאפרילבאפרילבאפריל    1111                                                                                                                עעעע''''''''תשתשתשתש''''הההה    ניסןניסןניסןניסןבבבב    זזזז''''''''יייי, , , , פפפפ''''''''דחוהמדחוהמדחוהמדחוהמ' ' ' ' בבבב

        2010/2010/2010/20102222/מידעון מידעון מידעון מידעון 
        ,,,,היקריםהיקריםהיקריםהיקריםחברי סניף חולון חברי סניף חולון חברי סניף חולון חברי סניף חולון 

        
        ::::2010201020102010    יונייונייונייוני    - - - - אפריל אפריל אפריל אפריל : : : : שלושת החודשים הבאיםשלושת החודשים הבאיםשלושת החודשים הבאיםשלושת החודשים הבאיםלהלן פעילות והודעות הסניף ללהלן פעילות והודעות הסניף ללהלן פעילות והודעות הסניף ללהלן פעילות והודעות הסניף ל

 

 נושא הפעילותנושא הפעילותנושא הפעילותנושא הפעילות שעהשעהשעהשעה תאריךתאריךתאריךתאריך יום בשבועיום בשבועיום בשבועיום בשבוע

 ....''''''''מארץ הירדן ההררי לרמת הגולןמארץ הירדן ההררי לרמת הגולןמארץ הירדן ההררי לרמת הגולןמארץ הירדן ההררי לרמת הגולן''''''''טיול טיול טיול טיול  07:0007:0007:0007:00 7.4.20107.4.20107.4.20107.4.2010 רביעירביעירביעירביעי

 ....מסיבת יום העצמאותמסיבת יום העצמאותמסיבת יום העצמאותמסיבת יום העצמאות 18:3018:3018:3018:30 22.4.201022.4.201022.4.201022.4.2010 חמישיחמישיחמישיחמישי

        הגלוי והסמוי למהלכים הגלוי והסמוי למהלכים הגלוי והסמוי למהלכים הגלוי והסמוי למהלכים '''''''': : : : הרצאההרצאההרצאההרצאה 18:3018:3018:3018:30 3.5.20103.5.20103.5.20103.5.2010 שנישנישנישני
 ....''''''''למלחמת ששת הימיםלמלחמת ששת הימיםלמלחמת ששת הימיםלמלחמת ששת הימים    שקדמושקדמושקדמושקדמו                      

 ....''''''''עיר בלב העולםעיר בלב העולםעיר בלב העולםעיר בלב העולם''''''''טיול לירושלים טיול לירושלים טיול לירושלים טיול לירושלים  07:0007:0007:0007:00 10.5.201010.5.201010.5.201010.5.2010 שנישנישנישני

        ).).).).שששש''''''''מתמתמתמת((((ת ת ת ת ''''''''במופבמופבמופבמופ'' '' '' '' צוותצוותצוותצוות''''''''מפגש עם נציג מפגש עם נציג מפגש עם נציג מפגש עם נציג         16:0016:0016:0016:00        16.5.201016.5.201016.5.201016.5.2010        ראשוןראשוןראשוןראשון
 ....''''''''ראראראראלהיות כמו הבולהיות כמו הבולהיות כמו הבולהיות כמו הבו    - - - - קבלה קבלה קבלה קבלה ''''''''הרצאה על הרצאה על הרצאה על הרצאה על  18:3018:3018:3018:30 25.5.201025.5.201025.5.201025.5.2010 שלישישלישישלישישלישי

 ....יומי לצפוןיומי לצפוןיומי לצפוןיומי לצפון    - - - - טיול דוטיול דוטיול דוטיול דו 07:0007:0007:0007:00 1.6.20101.6.20101.6.20101.6.2010----31.531.531.531.5 שלישישלישישלישישלישי----שנישנישנישני

        ....''''''''ההפתעות המודיעיניות הגדולותההפתעות המודיעיניות הגדולותההפתעות המודיעיניות הגדולותההפתעות המודיעיניות הגדולות'''''''': : : : הרצאההרצאההרצאההרצאה        18:3018:3018:3018:30        7777.6.2010.6.2010.6.2010.6.2010        שנישנישנישני
        ....''''''''השינההשינההשינההשינה'''''''': : : : הרצאההרצאההרצאההרצאה        18:3018:3018:3018:30        22.6.201022.6.201022.6.201022.6.2010        שלישישלישישלישישלישי

        
בהקדם בהקדם בהקדם בהקדם יש לעשות זאת יש לעשות זאת יש לעשות זאת יש לעשות זאת ולנופשונים ולנופשונים ולנופשונים ולנופשונים במקרה של ביטול הרשמה לטיולים במקרה של ביטול הרשמה לטיולים במקרה של ביטול הרשמה לטיולים במקרה של ביטול הרשמה לטיולים 

 ....לולים לחול על המבטללולים לחול על המבטללולים לחול על המבטללולים לחול על המבטלאשר עאשר עאשר עאשר ע, , , , מ למנוע הפסדיםמ למנוע הפסדיםמ למנוע הפסדיםמ למנוע הפסדים''''''''זאת עזאת עזאת עזאת ע    ,,,,האפשריהאפשריהאפשריהאפשרי
        

 ....על בסיס מקום פנוי בלבדעל בסיס מקום פנוי בלבדעל בסיס מקום פנוי בלבדעל בסיס מקום פנוי בלבדולמסיבה ולמסיבה ולמסיבה ולמסיבה     נופשוניםנופשוניםנופשוניםנופשוניםלללל, , , , הרשמת אורחים לטיוליםהרשמת אורחים לטיוליםהרשמת אורחים לטיוליםהרשמת אורחים לטיולים

        
        ....ולמסיבה בהמחאות בלבדולמסיבה בהמחאות בלבדולמסיבה בהמחאות בלבדולמסיבה בהמחאות בלבד    לנופשוניםלנופשוניםלנופשוניםלנופשונים, , , , התשלום לטיולים השוניםהתשלום לטיולים השוניםהתשלום לטיולים השוניםהתשלום לטיולים השונים, , , , ככללככללככללככלל

        
        ומתקיימותומתקיימותומתקיימותומתקיימות    בדיוקבדיוקבדיוקבדיוק    18:3018:3018:3018:30בשעה בשעה בשעה בשעה , , , , כל ההרצאות ברבעון השני נערכות בערבכל ההרצאות ברבעון השני נערכות בערבכל ההרצאות ברבעון השני נערכות בערבכל ההרצאות ברבעון השני נערכות בערב

  ....חולוןחולוןחולוןחולון, , , , ))))יסה דרך השביליסה דרך השביליסה דרך השביליסה דרך השבילהכנהכנהכנהכנ((((    54545454ההסתדרות ההסתדרות ההסתדרות ההסתדרות ' ' ' ' רחרחרחרח, , , , במועצת פועלי חולוןבמועצת פועלי חולוןבמועצת פועלי חולוןבמועצת פועלי חולון    
  

 ....נא השתתפותכם הפעילה בכל ההרצאות והפעילויותנא השתתפותכם הפעילה בכל ההרצאות והפעילויותנא השתתפותכם הפעילה בכל ההרצאות והפעילויותנא השתתפותכם הפעילה בכל ההרצאות והפעילויות

  
        



        רמת הגולןרמת הגולןרמת הגולןרמת הגולן'' '' '' '' מבצרימבצרימבצרימבצרי''''''''טיול מארץ הירדן ההררי אל טיול מארץ הירדן ההררי אל טיול מארץ הירדן ההררי אל טיול מארץ הירדן ההררי אל 
 

  :בהדרכתו של מר מולה דך יערך טיול 2010באפריל  7, ביום רביעי
  .רמת הגולן'' מבצרי''מארץ הירדן ההררי אל 

  .תיאטרון חולון-בניםמבית יד ל בדיוק 07:00יציאה לטיול בשעה 
  .ארוחת בוקר בקיבוץ דליה

  
  : להלן תמצית הטיול

מפל גמלא ובקיני עופות , גמלא העתיקה, במושב אניעם'' כפר האומנים''
ותוך  הר אביטל, צפית על העיר קונייטרהת, הדורסים המקננים במקום

  .סיפור הקרבות עמק הבכא, מרהיבה על רכס התילים של הרמה תצפית
  .ריים בקיבוץ מרום גולןארוחת צה

  ).לאחר סבסוד(ח למשתתף ''ש 140'' צוות''עלות הטיול לחברי 
  ).סבסוד חלקי עם(ח למשתתף ''ש 175עלות הטיול לאורחים 

  

        ....ממממ''''''''טיילות אחרת בעטיילות אחרת בעטיילות אחרת בעטיילות אחרת בע'''''''': : : : לפקודתלפקודתלפקודתלפקודתההמחאה ההמחאה ההמחאה ההמחאה 
        

  .בזמן הנסיעה באוטובוסלמשתתף יגבה במזומן ח ''ש 5תשר של 
  

        מסיבת יום העצמאותמסיבת יום העצמאותמסיבת יום העצמאותמסיבת יום העצמאות
            

   תיערך מסיבת יום העצמאות 18:30בשעה  2010באפריל  22 ,ביום חמישי
        ....''''''''צוותצוותצוותצוות''''''''שנה להקמת ארגון שנה להקמת ארגון שנה להקמת ארגון שנה להקמת ארגון     50505050    - - - - שנה לעצמאות ישראל ושנה לעצמאות ישראל ושנה לעצמאות ישראל ושנה לעצמאות ישראל ו    62626262לציון 

  
        ....ים ולסניף חולוןים ולסניף חולוןים ולסניף חולוןים ולסניף חולון----המסיבה משותפת לסניף בתהמסיבה משותפת לסניף בתהמסיבה משותפת לסניף בתהמסיבה משותפת לסניף בת

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

  :בתכנית
  .כולל בר עשיר, מפגש חברים במרפסת האולם  .1
 .ברכות  .2

 י מלצרים''בהגשה ע, ביב לשולחנותמסבישיבה , ארוחת ערב מלאה  .3

  .וכשרה למהדרין
 :האומנותיתתכנית ב  .4

  .''זה ייגמר בצחוק גדול''דינה אור בהופעה מלאה  -סטנדאפיסטית . א
בהופעה '' סאלח שבתי''יהודה אליאס שחקן במחזמר  -זמר . ב

  .מקורית
 .סיקה לאורך כל הערבמו -י בן עמי אב - זמר מרקיד . ג

  ).לאחר סבסוד(ח למשתתף ''ש 90 ''צוות''לחברי  עלות המסיבה
  ).סבסוד חלקי עם(ח למשתתף ''ש 155לאורחים עלות המסיבה 

        ....סניף חולוןסניף חולוןסניף חולוןסניף חולון    - - - - '' '' '' '' צוותצוותצוותצוות'''''''': : : : ודתודתודתודתההמחאה לפקההמחאה לפקההמחאה לפקההמחאה לפק
        ....ההרשמה נמשכת ועתידה להסתייםההרשמה נמשכת ועתידה להסתייםההרשמה נמשכת ועתידה להסתייםההרשמה נמשכת ועתידה להסתיים



        ''''''''הגלוי והסמוי למהלכים שקדמו למלחמת ששת הימיםהגלוי והסמוי למהלכים שקדמו למלחמת ששת הימיםהגלוי והסמוי למהלכים שקדמו למלחמת ששת הימיםהגלוי והסמוי למהלכים שקדמו למלחמת ששת הימים''''''''הרצאה הרצאה הרצאה הרצאה 
  

  :תיערך הרצאה בנושא 2010 במאי 3, שניביום 
        ''''''''הגלוי והסמוי למהלכים שקדמו למלחמת ששת הימיםהגלוי והסמוי למהלכים שקדמו למלחמת ששת הימיםהגלוי והסמוי למהלכים שקדמו למלחמת ששת הימיםהגלוי והסמוי למהלכים שקדמו למלחמת ששת הימים''''''''

  .היסטוריון    - - - - שמואל אייל שמואל אייל שמואל אייל שמואל אייל מר : המרצה
  

        ''''''''עיר בלב העולםעיר בלב העולםעיר בלב העולםעיר בלב העולם''''''''לירושלים לירושלים לירושלים לירושלים טיול טיול טיול טיול 
 

  שנים לשחרור ירושליםשנים לשחרור ירושליםשנים לשחרור ירושליםשנים לשחרור ירושלים    43434343לכבוד  ,2010במאי  10, ביום שני
        ....''''''''עיר בלב העולםעיר בלב העולםעיר בלב העולםעיר בלב העולם''''''''לירושלים  יערך טיול

  .תיאטרון חולון-מבית יד לבנים בדיוק 07:00שעה יציאה לטיול ב
    .ארוחת בוקר חלבית כשרה בחדר האוכל של קיבוץ צובה או קריית ענבים

   :להלן תמצית הטיול    
        , תצפית ירושלים, שרשרת הדורות, מוזיאון בגין

  .מגרש הרוסים וביקור בגבעת התחמושת
  .רושליםביער י ''ציפורי''ארוחת צהריים בשרית כשרה במסעדת 

  ).לאחר סבסוד(ח למשתתף ''ש 140'' צוות''עלות הטיול לחברי 
  ).סבסוד חלקי עם(ח למשתתף ''ש 175עלות הטיול לאורחים 

        ....שרותי תיירותשרותי תיירותשרותי תיירותשרותי תיירות    ----'' '' '' '' כנפי משקכנפי משקכנפי משקכנפי משק'''''''': : : : לפקודתלפקודתלפקודתלפקודתההמחאה ההמחאה ההמחאה ההמחאה 
  ....בדיוקבדיוקבדיוקבדיוק 17:00בשעה  2010 באפריל 14, ם החל מיום רביעיהרישו

  .בזמן הנסיעה באוטובוסלמשתתף יגבה במזומן ח ''ש 5תשר של 
  

        מר הרמן חיימוביץמר הרמן חיימוביץמר הרמן חיימוביץמר הרמן חיימוביץ    ----    ))))שששש''''''''לשעבר מתלשעבר מתלשעבר מתלשעבר מת((((ת ת ת ת ''''''''צוות במופצוות במופצוות במופצוות במופ''''''''מפגש עם נציג מפגש עם נציג מפגש עם נציג מפגש עם נציג 
        

  יתקיים בסניף חולון  16:00החל משעה  2010במאי  16, ביום ראשון
  .הרמן חיימוביץהרמן חיימוביץהרמן חיימוביץהרמן חיימוביץמר  -ת ''במופ'' צוות''מפגש עם נציג 

  , חברים אשר יש להם שאלות ובירורים בנושא קצבתם
  .ם מסמכים מתאימים ותלושי קצבה רלוונטייםמתבקשים להגיע ע

        
        הרצאה על קבלההרצאה על קבלההרצאה על קבלההרצאה על קבלה

        
  .תיערך הרצאה בנושא קבלה 2010במאי  25, ביום שלישי

   ,רוב העולם רק מתפלל אל הבורא או מתיירא ממנו - להיות כמו הבורא 
 ,למרות שחכמת הקבלה מלמדת שמהות הבריאה היא לחיות כמו הבורא

לאה ללמוד כיצד ניתן להפוך נפמנות לכל בני האדם הזד לנוכעת ניתנת 
  .הבוראלהיות 

  .צה בכיר מהמכון לקבלהמרי ''ההרצאה תינתן ע
  
  
  



        יומי לצפוןיומי לצפוןיומי לצפוןיומי לצפון----דודודודוההההטיול טיול טיול טיול שינוי בתאריכי השינוי בתאריכי השינוי בתאריכי השינוי בתאריכי ה
        

  .יומי לצפון- דויערך טיול , 2010ביוני  1 -במאי  31 ,שלישי-בימים שני
  .תיאטרון חולון-מבית יד לבנים בדיוק 07:00יציאה לטיול בשעה 

  .בגבעת עדה'' עץ השדה''בוקר כשרה בהגשה ב ארוחת
  ,שייח אבריק, סיור רגלי בנחל שופט :להלן תמצית היום הראשון

  .ככל שהזמן יאפשר בית לחם הגלילית ומקומות נוספים 
  .והתארגנותטבריה לקבלת חדרים '' אין הולידי''נסיעה למלון 

  .ב במלוןארוחת ער .מינרלים-תרמומרחצאות  -'' חמי טבריה''בילוי ב
  .''לילות שאן'': קולי-לחיזיון אור -בערב יציאה לעתיקות בית שאן 

  .''חמי טבריה''ארוחת בוקר ובילוי ב 10:30למחרת עד שעה 
  .כפר נחום וארוחת צהריים בקיבוץ אפיקים, כורסי, דגניה

  ).לאחר סבסוד(ח למשתתף ''ש 410'' צוות''עלות הטיול לחברי 
  ).סבסוד חלקי עם(ח למשתתף ''ש 485עלות הטיול לאורחים 

        ....ממממ''''''''זיו תיירות ונופש בעזיו תיירות ונופש בעזיו תיירות ונופש בעזיו תיירות ונופש בע: : : : ודתודתודתודתלפקלפקלפקלפק    ההמחאותההמחאותההמחאותההמחאות
        ....בדיוקבדיוקבדיוקבדיוק    17:0017:0017:0017:00בשעה בשעה בשעה בשעה     2010201020102010באפריל באפריל באפריל באפריל     22225555, , , , הרישום החל מיום ראשוןהרישום החל מיום ראשוןהרישום החל מיום ראשוןהרישום החל מיום ראשון

  .בזמן הרישוםיגבה למשתתף במזומן ח ''ש 10תשר של 
        

        ''''''''ההפתעות המודיעיניות הגדולות של חיינוההפתעות המודיעיניות הגדולות של חיינוההפתעות המודיעיניות הגדולות של חיינוההפתעות המודיעיניות הגדולות של חיינו'''''''': : : : הרצאה בנושאהרצאה בנושאהרצאה בנושאהרצאה בנושא
  

  :הרצאה בנושאתיערך  2010ביוני  7, ביום שני
        ....''''''''ההפתעות המודיעיניות הגדולות של חיינוההפתעות המודיעיניות הגדולות של חיינוההפתעות המודיעיניות הגדולות של חיינוההפתעות המודיעיניות הגדולות של חיינו''''''''

  ?האם היה ניתן למנוע ולנהוג אחרת
   .איש מודיעין וסוציולוג - עופר ענביעופר ענביעופר ענביעופר ענבימר  :המרצה

  
        ''''''''השינההשינההשינההשינה'''''''': : : : הרצאה בנושאהרצאה בנושאהרצאה בנושאהרצאה בנושא
  

  :תיערך הרצאה בנושא 2010 ביוני 22, ביום שלישי
  ,מותגורמים לקשיי השינה והירד, חשיבות השינה בחיינו -השינה 

  .להתמודדות עם בעיות השינהההשלכות והדרכים 
  .תזונאיות ונטרופטיות - רובי להברובי להברובי להברובי להב' וגב יפעת נטלריפעת נטלריפעת נטלריפעת נטלר' גב: ותהמרצ

  
            2010201020102010במסע לפולין במסע לפולין במסע לפולין במסע לפולין '' '' '' '' צוותצוותצוותצוות''''''''משלחת משלחת משלחת משלחת 

        
תצא קבוצה מיוחדת לחברי , 2010במסע לפולין '' חבר''במסגרת משלחות 

  .''צוות''
  .26.4-3.5.2010: ''צוות''מועד יציאת הקבוצה המיוחדת של חברי 

-03: בטלפונים הלל. לקבלת פרטים נוספים והרשמה יש לפנות למשרדי י
6216307/8/9.  

  



        פרויקט משפחה מלווהפרויקט משפחה מלווהפרויקט משפחה מלווהפרויקט משפחה מלווה
        

ל נערכים ''בשיתוף עם צה אביגדור קהלניאביגדור קהלניאביגדור קהלניאביגדור קהלנימר  -ר האגודה למען החייל ''יו
  .משפחה מלווה לחייל בודד - לפרויקט שהרעיון המרכזי שעומד בבסיסו הינו 

  : ם ולהצטרפות לפרויקט ניתן לפנותפילפרטים נוס
  .072-2702000ל ''מנכ. עאתי בכר אתי בכר אתי בכר אתי בכר ל

  
  בכלל מוסדות החינוך בארץבכלל מוסדות החינוך בארץבכלל מוסדות החינוך בארץבכלל מוסדות החינוך בארץ    תרגיל התגוננות ארציתרגיל התגוננות ארציתרגיל התגוננות ארציתרגיל התגוננות ארצי

  
        התקיים תרגיל התגוננות ארצי התקיים תרגיל התגוננות ארצי התקיים תרגיל התגוננות ארצי התקיים תרגיל התגוננות ארצי     2010201020102010בפברואר בפברואר בפברואר בפברואר     18181818    - - - - בבבב

        ....בכלל מוסדות החינוך בארץבכלל מוסדות החינוך בארץבכלל מוסדות החינוך בארץבכלל מוסדות החינוך בארץ
        ....בתרגיל השתתפו כבקרים בבתי הספר עשרות חברי סניף חולוןבתרגיל השתתפו כבקרים בבתי הספר עשרות חברי סניף חולוןבתרגיל השתתפו כבקרים בבתי הספר עשרות חברי סניף חולוןבתרגיל השתתפו כבקרים בבתי הספר עשרות חברי סניף חולון

        ....ומוקירה השתתפות החבריםומוקירה השתתפות החבריםומוקירה השתתפות החבריםומוקירה השתתפות החבריםהנהלת הסניף מודה הנהלת הסניף מודה הנהלת הסניף מודה הנהלת הסניף מודה 
        ::::להלן שמות החברים שהשתתפו בתרגיללהלן שמות החברים שהשתתפו בתרגיללהלן שמות החברים שהשתתפו בתרגיללהלן שמות החברים שהשתתפו בתרגיל

        
        רינה משולםרינה משולםרינה משולםרינה משולם' ' ' ' גבגבגבגב        חנה הראלחנה הראלחנה הראלחנה הראל' ' ' ' גבגבגבגב        מר משה אוגדמר משה אוגדמר משה אוגדמר משה אוגד
        מר דב נדבמר דב נדבמר דב נדבמר דב נדב        מר אברהם חסוןמר אברהם חסוןמר אברהם חסוןמר אברהם חסון        מר מוריס אלימר מוריס אלימר מוריס אלימר מוריס אלי

        מר איתן סנדיקמר איתן סנדיקמר איתן סנדיקמר איתן סנדיק        מר אליעזר יצחקימר אליעזר יצחקימר אליעזר יצחקימר אליעזר יצחקי        אלה אלישראלה אלישראלה אלישראלה אלישר' ' ' ' גבגבגבגב
        מר ויקטור פרנקומר ויקטור פרנקומר ויקטור פרנקומר ויקטור פרנקו        מר אברהם כהןמר אברהם כהןמר אברהם כהןמר אברהם כהן        מר אהרון אלעדמר אהרון אלעדמר אהרון אלעדמר אהרון אלעד

        עקב צמחעקב צמחעקב צמחעקב צמחמר ימר ימר ימר י        מר אליעזר כרמימר אליעזר כרמימר אליעזר כרמימר אליעזר כרמי        מר דב בארימר דב בארימר דב בארימר דב בארי
        מר עזרא צפדיהמר עזרא צפדיהמר עזרא צפדיהמר עזרא צפדיה        לוילוילוילוי) ) ) ) קקקק''''זזזז((((מר יעקב מר יעקב מר יעקב מר יעקב         מר רפי ביגוןמר רפי ביגוןמר רפי ביגוןמר רפי ביגון

        מר מרדכי קיאנימר מרדכי קיאנימר מרדכי קיאנימר מרדכי קיאני        מר יוסף לרנפלדמר יוסף לרנפלדמר יוסף לרנפלדמר יוסף לרנפלד        מר רפאל בן נוןמר רפאל בן נוןמר רפאל בן נוןמר רפאל בן נון
        מר שלמה קימלמר שלמה קימלמר שלמה קימלמר שלמה קימל        מר אפרים מורמר אפרים מורמר אפרים מורמר אפרים מור        מר משה גאוןמר משה גאוןמר משה גאוןמר משה גאון
        מר דורי שרידמר דורי שרידמר דורי שרידמר דורי שריד        מר אברהם מניןמר אברהם מניןמר אברהם מניןמר אברהם מנין        מר משה גונןמר משה גונןמר משה גונןמר משה גונן

  
  
  

 ,,,,בברכת מועדים לשמחה חגים וזמנים לששוןבברכת מועדים לשמחה חגים וזמנים לששוןבברכת מועדים לשמחה חגים וזמנים לששוןבברכת מועדים לשמחה חגים וזמנים לששון

        
        
        
        

                        ....ברי ההנהלהברי ההנהלהברי ההנהלהברי ההנהלהר סניף חולון וחר סניף חולון וחר סניף חולון וחר סניף חולון וח''''''''יויויויו    - - - - שלמה קימל שלמה קימל שלמה קימל שלמה קימל 


