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  2015ל אפרי -ינואר –ד "טבת תשע                                                                                                              
                                                                                                                  

  20151/חוזר                   בקעת אונו "צוות"מידעון   
                               

                     
  !בקעת אונו שלום רב" צוות"חברי 

 .עם ישראל ולכל - לבני ביתכם , "צוות"חברי כם ברכות לחג אורים שמח ל
  .נא שימו לב למספר טלפון חדש נוסף וכן כתובת מייל חדשה של הסניף

  

  .ריכוז אירועים במידעון זה
  תאריך

  
  הערות  אירוע                          שעה

  12.1.15' יום ב
  

הרצאה של שולמית סונינו בנושא  סרטי האהבה הגדולים של   19:00
  .ל הזמניםכ

  

  19.1.15' יום ב
  

כולל ביקורים  בתל , ירדן ההררי עם המדריך מולה דךטיול ל  07:00
שרידי המצודה , באתר אשמורת , במשמר הירדן,חצור

   .וגשר בנות יעקב" עתרת"הצלבנית 

פירוט ראה 
  בהמשך

  9.2.15'  יום ב
  

אנשים .ית סיפורה של הדת הבהא –י כהנוביץ הרצאה של רוע  19:00
  .נחמדים וגנים יפים

  

  18.2.15' יום ד
  
  

טיול  ,יגאל דורון ניר דוד עם המדריך -עמק המעיינותטיול ל  07:00
בין בריכות דגים , ברכבים ירוקים חשמליים בשטחים חקלאיים

כולל בעלי חיים וצמחיה , ביקור בגן גורו,מעיינות ונחלים ,
  .ומיני זוחלים, אמו, קזואר, קואלות, מאוסטרליה

וט ראה פיר
  בהמשך

  2.3.15' ביום 
  

19:00    
  סוגיות במודיעין טכנולוגי –עזריאל לורבר ' דרשל הרצאה 

  

  

  10.3.15' יום ג
  

ביקורים  :כולל ,ארץ עין גדי עם המדריך מולה דךטיול ל  07:00
נחל , מפל שולמית, ס שדה עין גדי"תצפית בי" בצומת הלידו"

  הכנסת היהודי העתיקביקור בפסיפס בית , מעיין עין גדי, דוד

פירוט ראה 
  בהמשך

  29.3.15' יום א
  
  

19:00    
  . נגן וזמרוערב זמר בליווי של  הרמת כוסית לכבוד חג הפסח

  

  14.4.15' יום ג
  

יום כיף בים המלח כולל ספא בריכות מים מינרלים  –טיול   07:00
   ועוד חמים

  

ראה  פירוט
  בהמשך

  20.4.15' יום ב
  

ישראל וילפריד מציל יהודי על אילן בר ' דר של תוהרצא  19:00
  גרמניה

  במסגרת אירועי
  יום השואה
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     הרצאות 
  

  19.00התכנסות להרצאות בשעה , לשעון חורף  עברנו
                                                                                       .       בקריית אונו 5המייסדים ' ההרצאות תתקיימנה בספריה העירונית ברח

  . דיוקב  19.30  ההרצאות תתחלנה בשעה ). כולל כיבוד קל(19.00אירוע בשעה /שעת המפגש
   . מתבקשים לעשות זאת בעת הרישום בכניסה לספריה, ל שלהם"החברים שטרם מסרו לסניף את כתובת הדוא

 
  טיולים /פירוט האירועים

במשמר הירדן , עם המדריך מולה דך ונבקר בתל חצורנצא לטיול לירדן ההררי  0700בשעה   19.1.15' ביום ב
יובלי מים רבים הזורמים לרגלי הגולן נשמע את סיפור המקום ואת סיפור קורותיו  שם בין ,הישנה באתר אשמורת

  .של גרעין אייל
  .גדותהפסקת צהריים בקיבוץ 

  .אחר הצהריים נמשיך אל אפיק זרימתו של הירדן ההררי וסיפור מפעל המים הראשון של המוביל הארצי
  .נמשיך למצפה גדות וגשר בנות יעקב, "עתרת"נבקר בשרידי המצודה הצלבנית 

  ₪ 192לאורח ₪  115 "צוות"המחיר לאיש 
  

טיול ברכבים ירוקים חשמליים . ל ולאורך הגלבוענסיעה לתל יזרעא, נצא לטיול לעמק המעיינות 18.2.15' ביום ד
  ,הטיול כשעה וחצי משך.ונחל הקיבוצים נטייל בין מעיינות יפהפיים כולל עין מודע , בפארק המעיינות החדש 

  .ילוו אותנו כל הדרך  והצמחיה הטבעית, הציפורים, הנוף) חובה רשיון נהיגה( כנראה מדובר גם בנהיגה עצמית
  .בשרות עצמי – "חברותא"סעדת ארוחת צהריים במ

  ,צפריית לורים וכן קזואר,קנגורו,בגן נראה קואלות. שהוא פארק אוסטרלי יחודי, ביקור בגן גורו  -אחר הצהריים
  .. מיני זוחלים ועוד, אמו

  ₪  195לאורח ₪  116" צוות"המחיר לאיש 
  

   .ארוחת בוקר עצמית בדרך."בארץ עין גדי"נצא לטיול לנווה מדבר מרהיב ביופיו  10.3.15' ביום ג
נסייר בין עתיקות ופסיפסים ונשמע על עושר קורותיה . וצמחיהבין ערוצי נחלים שופעי מים נטייל בשמורת הטבע 

לנחל , שולמית למפל, בהמשך נטייל בשמורה. גדי-ס שדה עין"ולתצפית בי" צומת הלידו"נגיע ל. של עיר מקראית
  .גדי-דוד ומעיין עין
  .גדי-בעין ארוחת צהריים

  .עם חשיפת היישוב היהודי הקדום  ,לאחר הצהריים נבקר בשרידי בית הכנסת היהודי העתיק שנתגלה במקום
  ₪  195לאורח , ₪  115" צוות"המחיר לאיש 

  
שימוש במתקני הספא , כולל קבלת פנים בכניסה, "הוד המדבר"נצא ליום כיף בים המלח במלון  14.4.15' גביום 

  .קפה ועוגה בסיום ונסיעה חזרה הביתה, ארוחת צהריים במלון, בריכות מים חמים מינרליים כולל, של המלון
  ₪     210ח  לאורח "ש125" צוות"המחיר לאיש 

 
  
  

  כללי לכל הטיולים
  :לטיולים כוללים המחירים

נהג ולמדריך ל) תשר(ארוחת צהריים כשרה וטיפ , ביטוח נוסעים, כניסה לאתרים, מדריך מוסמך, אוטובוס תיירותי
  .קרוב לקניון, אונו-יחזקאל פינת ירמיהו בקריית' א ברח"היציאה ליד רחבת מד. היכן שצריך 6וכן נסיעה בכביש 

  
ניתן . קרוב לקפה קפה, חברים שאינם תושבי קריית אונו מתבקשים להחנות את רכבם רק במקומות מותרים בלבד

  ).ד לנקודת היציאהקרוב מא( שלום להשתמש בחניון הקניון הסמוך ללא ת
כאשר אישור סופי ייקבע כשבוע לפני , הזמנת אורחים כולל חברי צוות מסניפים אחרים על בסיס מקום פנוי בלבד

                                                                                 ).מועד הטיול
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יכולים לבצע שינוי פה , בתיאום עם המדריך , ר הסניף או האחראי לטיול מטעמו "יו - שינויים במסלול הטיול

קים יש לציין למוטב בלבד 'על הצ.  ז צפוף"או לו, עקב אילוצים של עבירות או מזג אוויר, ושם  במסלול הטיול
 -ק נפרד לכל טיול ולשלוח בדואר רגיל'יש לרשום צ. פרט כאמור לנופשון -סניף בקעת אונו" צוות"לפקודת 
  . 56915סביון דואר סניף  21. ד.ת:  לכתובת

  
   .אין לשלוח דואר רשום או דואר אקספרס

  03-5345540 פקס/בטלפון למשרד הסניףבכל נושא של בירור או שאלה הקשורה לטיולים  ניתן לפנות 
   03-5345540 ל "הנ ולי בטלפוןניתן להשאיר הודעה בתא ק

  03-6173567ניתן להתקשר גם בטלפון החדש שמספרו 
                                                  

  מידע כללי
  טיפול בפרט

  ,ייעוץ ראשוני במצבים של מחלה: וקיבלה על עצמה את הטיפול בפרט כולל חנה שילה הצטרפה להנהלת הסניף' גב
, מצבים של נזקקות, בעיות הקשורות בביטוח לאומי וברווחה, "צוות"מיצוי זכויות כגמלאים ב, תכניסה לבית אבו

ל יש להפנות לחנה ולהשאיר הודעה בתא קולי של הסניף "בכל פניה בנושאים הנ. טיפול במענקי חג וניחום אבלים
– 03-5345540   

  

  . 2.151.' ביום א אביב-בתיאטרון הקאמרי בתל" הפושעים החדשים"הצגה 
  ,מי שיהיה מעוניין בהסעה. מחוז דן וחלק גדול מהחברים רכשו כרטיסים " צוות"י "פורסמה ע ל"ההצגה הנ

אי לכך יש להתחיל ברישום כבר כעת כדי שנוכל . נרשמים 40הסניף מוכן לארגן הסעה זו בתנאי שיהיו לפחות 
  .לאדם₪  20עלות ההסעה הלוך וחזור תהיה  . להזמין אוטובוס בזמן

  
  

מאושפזים או חברים הזקוקים /אנו מבקשים ליידע את הסניף על חולים – נזקקים/מאושפזים/הודעה על חולים
תא קולי של הסניף /ניתן להשאיר  הודעה בטל. בכדי שנוכל לסייע בהתאם לצורך, כגון מענק לחג, לעזרה כלשהי
03-5345540  

  
  גיוס מתנדבים לשעת חירום

  , במקום מגוריהםלהתנדב לטובת שעת חירום בעיריות , אנו מבקשים ממפקדים לשעבר
נודה לכם באם תתגייסו למטרה   .חירום עד כמה שאפשר בצורה סבירה כדי לעזור לעיר להמשיך ולתפקד בשעת

  03-5345540: המעוניינים שיכולים מתבקשים להשאיר הודעה בתא הקולי של הסניף בטלפון. חשובה זו

                                                                                                                                
  להצטרף, "צוות"חבר , אנו מבקשים אותך) רונית פיאלקוב , הרכזת(  –"ידיד לחינוך"התנדבות לעמותת 

לטפח תחושות , טפח דימוי עצמי חיוביל, לתלמידים בעלי צרכים מיוחדיםשתורמים מזמנם כדי לסייע ים למתנדב
המעוניינים מתבקשים . מסוגלות ולאפשר על ידי כך מפגש בין דורי לעידוד יחס של כבוד למבוגר ולקשיש בחברה

. 03-5345540תא קולי בטלפון  /במשרד הסניףלהשאיר הודעה   
                                                                      

הנהלת הסניף מבקשת להדק את הקשר עם חבריה ולאפשר עדכונים  – דכוני הסניף ישירות לתיבת המייל שלךע
 snif@tzevet.org.il-bo – לל שלך לסניף "לצורך זה הינך מתבקש להעביר את כתובת הדוא. בזמן אמיתי

 
                                                                                     

  
                                                                                           

   
  שלום פארינטה                                                                                      

  בקעת אונו וחברי ההנהלה" צוות"ר סניף "יו                                                                 
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   56915סניף דואר סביון  21. ד.ת" אונוצוות בקעת "אל 

  

  לירדן ההרריטיול        -      19.1.15' בביום           
  

  ______________________ל"כתובת דוא  ________כ משתתפים"סה______אורחים_______ חברים        
 

  

   16.1.15 רעוןיפלתאריך   בלבד למוטב  "אונוצוות בקעת "לפקודת    _______ס "ב המחאה ע"מצ

   

  

 ________________         ________________________  ______________    ___________  ____________     
  טלפון נייד      טלפון                           מספר אישי     כתובת ומיקוד                               משפחה ושם פרטי                 

...........................................................................................................................................................................  

  

  56915סניף דואר סביון  21. ד.ת" צוות בקעת אונו"אל 

  

  ניר דוד –לעמק המעיינות  טיול    -    18.2.15' ד ביום                 
   

  ______________________ל"כתובת דוא  _______כ משתתפים"סה_______אורחים_______ חברים

  

  

  16.2.15פירעון   לתאריך  למוטב בלבד  בקעת אונו " צוות"לפקודת     ________ס "ע הב המחא"מצ

  

  
______________________    ___________________       ____________  ________________  __________  

  טלפון             טלפון נייד           מספר אישי         כתובת ומיקוד                             משפחה ושם פרטי                 

.............................................................................................................................................................................  

  

    56915סניף דואר סביון  21.ד.ת" צוות בקעת אונו"אל 

    

  גדי-לנווה מדבר בארץ עין טיול     -     10.3.15' גביום             
  

  ______________________ל"כתובת דוא________  כ משתתפים"הס_______אורחים_______ חברים        

  

  

  8.3.15פירעון לתאריך  בקעת אונו למוטב בלבד" צוות"לפקודת ___________ס"ב המחאה ע"מצ

  

           
_______________  __________   ____________       ______________________    ___________________  

  טי                        כתובת ומיקוד                             מספר אישי            טלפון              טלפון ניידמשפחה ושם פר

  

.............................................................................................................................................................................  

  
  56915סניף דואר סביון  21. ד.ת" צוות בקעת אונו"אל 

  

  "הוד המדבר" יום כיף בים המלח במלון      -   14.4.15' ג ביום               

  

  ______________________ל"כתובת דוא          ________כ משתתפים"סה_______אורחים_______ חברים

  

  

  12.4.15 רעוןיפ לתאריך   למוטב  בלבדבקעת אונו  " צוות"לפקודת     ________ס "ב המחאה ע"מצ
  

  

__________       ______________________    ________________________________  __________  __ 

  מספר אישי           טלפון             טלפון נייד        משפחה ושם פרטי                         כתובת ומיקוד                      

  


