
  

  

 .17:00-19:00ראשון ורביעי בשעות  משרד הסניף פתוח בימי

 !!!!!!!!!!!!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    ביוניביוניביוניביוני    13131313                                                                                                                                                                                עעעע''''''''תשתשתשתש''''הההה    תמוזתמוזתמוזתמוזבבבב    ''''אאאא

        2010/2010/2010/20103333/מידעון מידעון מידעון מידעון 
        ::::2010201020102010    ספטמברספטמברספטמברספטמבר    - - - - יולי יולי יולי יולי : : : : לושת החודשים הבאיםלושת החודשים הבאיםלושת החודשים הבאיםלושת החודשים הבאיםששששלהלן 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
 ....אדאדאדאד''''דינזדינזדינזדינזר מחמוד ומיסטר אחמר מחמוד ומיסטר אחמר מחמוד ומיסטר אחמר מחמוד ומיסטר אחמ''''''''דדדד: : : : הרצאההרצאההרצאההרצאה 18:3018:3018:3018:30 7.7.20107.7.20107.7.20107.7.2010 רביעירביעירביעירביעי

        שנישנישנישני
 

        יייי''''''''ממקובלי צפת למערת הרשבממקובלי צפת למערת הרשבממקובלי צפת למערת הרשבממקובלי צפת למערת הרשב''''''''    ::::טיולטיולטיולטיול 07:0007:0007:0007:00 12.7.201012.7.201012.7.201012.7.2010
     ....''''''''יןיןיןיןבפקיעבפקיעבפקיעבפקיע                                

        ....ברמת גןברמת גןברמת גןברמת גן    נכדיםנכדיםנכדיםנכדיםההההספארי על הבוקר עם ספארי על הבוקר עם ספארי על הבוקר עם ספארי על הבוקר עם         06:3006:3006:3006:30        18.7.201018.7.201018.7.201018.7.2010        ראשוןראשוןראשוןראשון
 ....''''''''התרבות והאנושותהתרבות והאנושותהתרבות והאנושותהתרבות והאנושות----מקור האדםמקור האדםמקור האדםמקור האדם'''''''': : : : הרצאההרצאההרצאההרצאה 18:3018:3018:3018:30 27.7.201027.7.201027.7.201027.7.2010 שלישישלישישלישישלישי

 ....''''''''פלאי העולם החדשיםפלאי העולם החדשיםפלאי העולם החדשיםפלאי העולם החדשיםשבעת שבעת שבעת שבעת '''''''': : : : הרצאההרצאההרצאההרצאה 18:3018:3018:3018:30 3.8.20103.8.20103.8.20103.8.2010 שלישישלישישלישישלישי

 ....ערב לירושליםערב לירושליםערב לירושליםערב לירושלים- - - - צצצצ''''''''טיול אחהטיול אחהטיול אחהטיול אחה 14:0014:0014:0014:00 18.8.201018.8.201018.8.201018.8.2010 רביעירביעירביעירביעי

        ....טטטט''''''''ש חברים לכבוד השנה החדשה הבעלש חברים לכבוד השנה החדשה הבעלש חברים לכבוד השנה החדשה הבעלש חברים לכבוד השנה החדשה הבעלמפגמפגמפגמפג        18:3018:3018:3018:30        1.9.20101.9.20101.9.20101.9.2010        רביעירביעירביעירביעי
        ....''''''''מלחמת יום הכיפוריםמלחמת יום הכיפוריםמלחמת יום הכיפוריםמלחמת יום הכיפורים'''''''': : : : הרצאההרצאההרצאההרצאה        18:3018:3018:3018:30        14.9.201014.9.201014.9.201014.9.2010        שלישישלישישלישישלישי
        ....2010201020102010    - - - - א א א א ''''''''תשעתשעתשעתשע''''ס הס הס הס ה''''''''צעדת ירושלים חוהמצעדת ירושלים חוהמצעדת ירושלים חוהמצעדת ירושלים חוהמ        כל היוםכל היוםכל היוםכל היום        28.9.201028.9.201028.9.201028.9.2010        שלישישלישישלישישלישי

        

        לרגל חג הסוכות הסניף יהיה סגור לרגל חג הסוכות הסניף יהיה סגור לרגל חג הסוכות הסניף יהיה סגור לרגל חג הסוכות הסניף יהיה סגור 
        2010201020102010בספטמבר בספטמבר בספטמבר בספטמבר     22222222, , , , החל מיום רביעיהחל מיום רביעיהחל מיום רביעיהחל מיום רביעי

        ....2010201020102010באוקטובר באוקטובר באוקטובר באוקטובר     3333, , , , ויפתח שוב ביום ראשוןויפתח שוב ביום ראשוןויפתח שוב ביום ראשוןויפתח שוב ביום ראשון
        

    ,,,,האפשריהאפשריהאפשריהאפשרי    יש לעשות זאת בהקדםיש לעשות זאת בהקדםיש לעשות זאת בהקדםיש לעשות זאת בהקדם    לטיוליםלטיוליםלטיוליםלטיוליםבמקרה של ביטול הרשמה במקרה של ביטול הרשמה במקרה של ביטול הרשמה במקרה של ביטול הרשמה 
 ....אשר עלולים לחול על המבטלאשר עלולים לחול על המבטלאשר עלולים לחול על המבטלאשר עלולים לחול על המבטל, , , , מ למנוע הפסדיםמ למנוע הפסדיםמ למנוע הפסדיםמ למנוע הפסדים''''''''עעעע

        

 ....על בסיס מקום פנוי בלבדעל בסיס מקום פנוי בלבדעל בסיס מקום פנוי בלבדעל בסיס מקום פנוי בלבד    ולספאריולספאריולספאריולספארי    הרשמת אורחים לטיוליםהרשמת אורחים לטיוליםהרשמת אורחים לטיוליםהרשמת אורחים לטיולים
        

        ....בהמחאות בלבדבהמחאות בלבדבהמחאות בלבדבהמחאות בלבד    התשלום לכל האירועיםהתשלום לכל האירועיםהתשלום לכל האירועיםהתשלום לכל האירועים, , , , ככללככללככללככלל
        

 ....הפעילויותהפעילויותהפעילויותהפעילויותבכל בכל בכל בכל נא השתתפותכם הפעילה בכל ההרצאות ונא השתתפותכם הפעילה בכל ההרצאות ונא השתתפותכם הפעילה בכל ההרצאות ונא השתתפותכם הפעילה בכל ההרצאות ו
        

        ומתקיימותומתקיימותומתקיימותומתקיימות    בדיוקבדיוקבדיוקבדיוק    18:3018:3018:3018:30הרצאות ברבעון השלישי נערכות בשעה הרצאות ברבעון השלישי נערכות בשעה הרצאות ברבעון השלישי נערכות בשעה הרצאות ברבעון השלישי נערכות בשעה כל הכל הכל הכל ה
        ....חולוןחולוןחולוןחולון, , , , ))))הכניסה דרך השבילהכניסה דרך השבילהכניסה דרך השבילהכניסה דרך השביל((((    54545454ההסתדרות ההסתדרות ההסתדרות ההסתדרות ' ' ' ' רחרחרחרח, , , , במועצת פועלי חולוןבמועצת פועלי חולוןבמועצת פועלי חולוןבמועצת פועלי חולון    

  

        מפגש חברים מפגש חברים מפגש חברים מפגש חברים לללל    ,,,,לספארי ברמת גןלספארי ברמת גןלספארי ברמת גןלספארי ברמת גן, , , , ההרשמה לשני הטיוליםההרשמה לשני הטיוליםההרשמה לשני הטיוליםההרשמה לשני הטיולים
        לצעדת ירושלים לצעדת ירושלים לצעדת ירושלים לצעדת ירושלים ט וט וט וט ו''''''''לכבוד השנה החדשה הבעללכבוד השנה החדשה הבעללכבוד השנה החדשה הבעללכבוד השנה החדשה הבעל    והרמת כוסיתוהרמת כוסיתוהרמת כוסיתוהרמת כוסית

             ....בדיוקבדיוקבדיוקבדיוק    17:0017:0017:0017:00עה עה עה עה בשבשבשבש    2010201020102010ביוני ביוני ביוני ביוני     20202020    ,,,,מיום ראשוןמיום ראשוןמיום ראשוןמיום ראשוןהחל החל החל החל 



2222        
        
        

        הרצאההרצאההרצאההרצאה
  :תיערך הרצאה בנושא 18:30בשעה  2010ביולי  7, ביום רביעי
         ....''''''''אדאדאדאד''''אחמדינזאחמדינזאחמדינזאחמדינזר מחמוד ומיסטר ר מחמוד ומיסטר ר מחמוד ומיסטר ר מחמוד ומיסטר ''''''''דדדד''''''''

 .מזרחן    - - - - אסף רגב אסף רגב אסף רגב אסף רגב מר : המרצה
        
        

  טיול לצפת ולפקיעיןטיול לצפת ולפקיעיןטיול לצפת ולפקיעיןטיול לצפת ולפקיעין
  יערך טיול יומי 2010ביולי  12, ביום שני

  ....''''''''י בפקיעיןי בפקיעיןי בפקיעיןי בפקיעין''''''''ממקובלי צפת למערת הרשבממקובלי צפת למערת הרשבממקובלי צפת למערת הרשבממקובלי צפת למערת הרשב''''''''
  .תיאטרון חולון-מבית יד לבנים בדיוק 07:00ל בשעה יציאה לטיו

  .ארוחת בוקר בקיבוץ דליה: להלן תמצית מקומות הטיול
ביקור בבית הכנסת , סיור ברובע היהודי הישן, ביקור במצודה הצלבנית -צפת 

  .רובע האומנים וסיור בין הגלריות המיוחדות, י הקדוש''של האר
  .''פקיעין''ארוחת צהריים במלון 

  , ביקור במעיין העתיק, י''ביקור במערת הרשב, סיור בפקיעין - קיעין פ
  . ''מילה'סבתא ג''ביקור במפעל הסבונים המיוחדים משמן זית של 

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

  .8.7.2010מ לתאריך ''בע'' חרתטיילות א'': ההמחאה לפקודת
 .בעת ההרשמהח במזומן למשתתף יגבה ''ש 5תשר של 

  
  

        ספארי על בוקר עם הנכדים ברמת גןספארי על בוקר עם הנכדים ברמת גןספארי על בוקר עם הנכדים ברמת גןספארי על בוקר עם הנכדים ברמת גן
   בדיוק 06:30בשעה  2010ביולי  18, ביום ראשון
  .תיאטרון חולון לסיור בספארי ברמת גן-נצא מבית יד לבנים

  .בוקר על שפת האגם ארוחת.    הסיור ברכבת.    07:15-10:30: שעות הסיור
  .ח למשתתף''ש 50'' צוות''עלות לחברי 

  .ח למשתתף''ש 75עלות לאורחים 
 .15.7.2010סניף חולון לתאריך  - '' צוות'': ההמחאה לפקודת

  
        

        הרצאההרצאההרצאההרצאה
  :תיערך הרצאה בנושא 18:30בשעה  2010ביולי  27, ביום שלישי
  .''''''''התרבות והאנושותהתרבות והאנושותהתרבות והאנושותהתרבות והאנושות    - - - - מקור האדם מקור האדם מקור האדם מקור האדם ''''''''

 . מומחה לרפואה    - - - - לר לר לר לר גלין גגלין גגלין גגלין ג' פרופ: המרצה
        
        

        הרצאההרצאההרצאההרצאה
  :תיערך הרצאה בנושא 18:30בשעה  2010באוגוסט  3, ביום שלישי

  .''''''''שבעת פלאי העולם החדשיםשבעת פלאי העולם החדשיםשבעת פלאי העולם החדשיםשבעת פלאי העולם החדשים''''''''
  .הרצאה חווייתית מסביב לגלובוס

 .גיאוגרף ומרצה לתיירות    ----שלמה פליבה שלמה פליבה שלמה פליבה שלמה פליבה מר : המרצה
  



3333 

        
        

  ערב לירושליםערב לירושליםערב לירושליםערב לירושלים----צצצצ''''''''טיול אחהטיול אחהטיול אחהטיול אחה
  ערב לירושלים-צ''יערך טיול אחה 2010באוגוסט  18, ביום רביעי

  עשרה קבין יופי ירדו לעולם תשעה נטלה ירושלים עשרה קבין יופי ירדו לעולם תשעה נטלה ירושלים עשרה קבין יופי ירדו לעולם תשעה נטלה ירושלים עשרה קבין יופי ירדו לעולם תשעה נטלה ירושלים ''''''''
        ....''''''''ואחד כל העולם כולוואחד כל העולם כולוואחד כל העולם כולוואחד כל העולם כולו

  .תיאטרון חולון-מבית יד לבנים בדיוק 14:00יציאה לטיול בשעה 
  ):ככל שהזמן יאפשר(להלן תמצית מקומות הטיול 

  ''החורבה''כ ''ביה, ה הגרמניתהמושב, סיפורי אהבה ירושלמיים
  .קולי במגדל דוד-המייצג האור: והדובדבן שבקצפת

  .ביער ירושלים'' ציפורי''ארוחת ערב בשרית כשרה במסעדת 
  ).חצות הלילה( 24:00חזרה לחולון בשעה משוערת 

  ).לאחר סבסוד(ח למשתתף ''ש 90'' צוות''עלות הטיול לחברי 
 ).סבסוד חלקי עם(שתתף ח למ''ש 125עלות הטיול לאורחים 

  .17.8.2010שרותי תיירות לתאריך  - כנפי משק : ההמחאה לפקודת
  .בעת ההרשמהח במזומן למשתתף יגבה ''ש 10תשר של 

 

        
        

        מפגש חבריםמפגש חבריםמפגש חבריםמפגש חברים
        

        יערך  18:30בשעה  2010בספטמבר  1, ביום רביעי

        מפגש חברים והרמת כוסית מפגש חברים והרמת כוסית מפגש חברים והרמת כוסית מפגש חברים והרמת כוסית 
        ....טטטט''''''''לכבוד השנה החדשה הבעללכבוד השנה החדשה הבעללכבוד השנה החדשה הבעללכבוד השנה החדשה הבעל

        

  , עלי חולוןהמפגש יערך במועצת פו
  .חולון, )הכניסה דרך השביל( 54ההסתדרות ' רח

  :בתכנית
  .  מפגש חברים .1
 . ברכות .2
 חגיגת זמר עם המוזיקאיות והזמרות : בתוכנית האמנותית .3

 .לדינו ועוד, אידיש, לה בר בשירי ארץ ישראל'חן ורבקה
  .ט''כיבוד והרמת כוסית לכבוד השנה החדשה הבעל .4

  . ח למשתתף''ש 25עלות המפגש והרמת כוסית 
 .31.8.2010סניף חולון לתאריך  - '' צוות'': ההמחאה לפקודת

         
        

        הרצאההרצאההרצאההרצאה
  :תיערך הרצאה בנושא 18:30בשעה  2010בספטמבר  14, ביום שלישי

        ....''''''''יום הכיפוריםיום הכיפוריםיום הכיפוריםיום הכיפורים    המהלכים המדיניים והצבאיים שקדמו למלחמתהמהלכים המדיניים והצבאיים שקדמו למלחמתהמהלכים המדיניים והצבאיים שקדמו למלחמתהמהלכים המדיניים והצבאיים שקדמו למלחמת''''''''
 .היסטוריון -שמואל אייל שמואל אייל שמואל אייל שמואל אייל     מר: המרצה

        

        ....2010201020102010בספטמבר בספטמבר בספטמבר בספטמבר     28282828, , , , אאאא''''''''תשעתשעתשעתשע''''בתשרי הבתשרי הבתשרי הבתשרי ה' ' ' ' ככככ, , , , סססס''''''''המהמהמהמדחודחודחודחו' ' ' ' צעדת ירושלים הצעדת ירושלים הצעדת ירושלים הצעדת ירושלים ה
 ....ניתן להירשם בסניףניתן להירשם בסניףניתן להירשם בסניףניתן להירשם בסניף, , , , אין עדיין פרטים מלאיםאין עדיין פרטים מלאיםאין עדיין פרטים מלאיםאין עדיין פרטים מלאים
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        מענקי חגמענקי חגמענקי חגמענקי חג
        

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

  .נקבעו קריטריונים ברורים ומדויקים לקבלת המענק
 ,אשר מצבו הכלכלי קשה'' צוות''חברים אשר יודעים על חבר 

  .רפי ביגוןרפי ביגוןרפי ביגוןרפי ביגוןמתבקשים לדווח בדחיפות למר 
  

        ל חינם למעוטי יכולתל חינם למעוטי יכולתל חינם למעוטי יכולתל חינם למעוטי יכולת''''''''מנויי שחמנויי שחמנויי שחמנויי שח
        

  מנויים חינם 300ל הביעה נכונות לחלק ''חברת שח
  .''צוות''למעוטי יכולת מקרב כלל חברי ארגון 

  .ל''ללא שרותי ניידות של שח, מדובר על מנוי אבחנתי בלבד
  .מלא. ג.ק.י יצוידו במכשיר שידור אהחברים שיקבלו את המנו
  .רפי ביגוןרפי ביגוןרפי ביגוןרפי ביגוןיפנו למר '' מעוטי יכולת''החברים העונים להגדרה 

 .052-5718067: רפי ביגוןרפי ביגוןרפי ביגוןרפי ביגוןמספר הטלפון הסלולרי של מר  
        

 ....סודיות מובטחת בכל הנושאים הקשורים בצנעת הפרטסודיות מובטחת בכל הנושאים הקשורים בצנעת הפרטסודיות מובטחת בכל הנושאים הקשורים בצנעת הפרטסודיות מובטחת בכל הנושאים הקשורים בצנעת הפרט
        
  

        מבקר פניםמבקר פניםמבקר פניםמבקר פנים
        

  הנהלת סניף חולון בחרה במתנדב פעיל בסניף חולון 
  .כמבקר פנים של הסניף עזרא צפדיהעזרא צפדיהעזרא צפדיהעזרא צפדיהמר  -ים רבות זה שנ

  .ר הסניף''מבקר הפנים יהיה כפוף ליו
  .מבקר הפנים ימלא תפקידיו בהתאם לכל דין

  מבקר הפנים ישמש כנציב תלונות חברי הסניף 
  .ר הסניף''ויברר תלונות לפי החלטת יו

  ידווחו למבקר הפנים, חברים אשר יש להם הערה או תלונה כלשהיא
  .לכתובת הסניף עזרא צפדיהעזרא צפדיהעזרא צפדיהעזרא צפדיהלמר  אישילפון או במכתב בט

 .054-4666729: עזרא צפדיהעזרא צפדיהעזרא צפדיהעזרא צפדיהמספר הטלפון הסלולרי של מר 
  

  

 ))))mail-E, , , , לללל''''''''דואדואדואדוא((((    כתובת הדואר האלקטרוניכתובת הדואר האלקטרוניכתובת הדואר האלקטרוניכתובת הדואר האלקטרוני
  

  החברים אשר טרם מסרו את כתובת הדואר האלקטרוני שלהם או שחל 
  אלאלאלאלחנה הרחנה הרחנה הרחנה הר' מתבקשים לשלוח אותה לגב, שינוי בכתובתם האלקטרונית

  ,)סניף חולון ומתנדבת פעילה בנושא המחשוב - '' צוות''חברת (
 misdar@bezeqint.net:      לפי הכתובת

  ....שם משפחה ושם פרטישם משפחה ושם פרטישם משפחה ושם פרטישם משפחה ושם פרטי, , , , מספר אישימספר אישימספר אישימספר אישי: יש לציין את הפרטים הנוספים הבאים
 

        

        ,,,,שנת שלום ושגשוגשנת שלום ושגשוגשנת שלום ושגשוגשנת שלום ושגשוג, , , , שנה טובה ומבורכתשנה טובה ומבורכתשנה טובה ומבורכתשנה טובה ומבורכת
        ....ר בריאותר בריאותר בריאותר בריאותשנת אושר והעיקשנת אושר והעיקשנת אושר והעיקשנת אושר והעיק
  .ר סניף חולון וחברי ההנהלה''יו - שלמה קימל 


