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 בקעת אונו "צוות" 8112שנת  1מספר מידעון  
 8102אפריל -לחודשים ינואר

 .וחג חנוכה שמח  בקעת אונו שלום רבסניף " צוות"חברי 

בירך , מר מוטי בר דגן " צוות"ר "יו, שבמהלך מסיבת החנוכה, חברי הסניף, לכם  בשראנחנו גאים ל

זאת כמובן בזכות עבודתם , ין ביותר במחוז דןהמצטי אותנו וציין במיוחד שסניף בקעת אונו נבחר כסניף

 .המסורה של חברי ההנהלה והמתנדבות בסניף

 .ואל תסתפקו בעיון בריכוז בלבד והטיולים לפירוט האירועים ,שימו לב
 .מיד עם קבלת המידעוןאבקש להירשם לטיולים ולאירועים 

 .ריכוז אירועים במידעון זה
 

 אירוע                         שעה תאריך
8.0.02 

 'יום ג

 .בעקבות הנבטים לעין עובדת ושיבטה -טיול 10:11

 ,חלב בראשיתחוות ב, נבקר בשבט הבדואי טארבין

כולל במרכז )בשדה בוקר  בצריף בן גוריוןנבקר , לעין עובדתנמשיך 

 .פירוט ראה בהמשך .שיבטהלעיר הנבטית נמשיך ומשם ( המבקרים

01.0.02 

 'יום ב

כולל , מר דן נדיב, ל צוות "משולחנו של מנכ, ל"זכויות גמלאי צה – הרצאה 08:11

 .במס הכנסה ועוד 081סעיף , ביטוח רפואי וסיעודי

0.8.02 

 'יום ד

 .מזמר לדרום האדום -טיול 10:11

 :לאתרים שבהם נבקר(בלווי האקורדיוניסט עוזי )מלווה בזמר עברי רלוונטי 

 , כלניות ביער שוקדה,  עצי השקמה, ניצניםקיבוץ , גשר עד הלום

 .פירוט ראה בהמשך. ק"ואנדרטת אנז

08.8.02 

 'יום ב

ד סיגל טל "המרצה עו "רצונו של אדם כבודו"בנושא ירושה וצוואה  - הרצאה 08:11

 .לוי

1...02 

 'יום ב

, מצבה האסטרטגי של ישראל אל מול העולם הערבי המתהפך - הרצאה 08:11

' ל במיל"המרצה תא. ם בעקבות האביב הערביסיכונים וסיכויי( מעגל ראשון)

 .שלום הררי

0...02 

 'יום ד

 .לגוש עציון והרודיון -טיול 10:11

 בישוביי גוש עציוןנבקר ,ה "נתיב שיירת הל,  בעמק האלהטיולנו נתחיל 

. לרמת רחלומשם נמשיך  הרודיון –לגן הלאומי נמשיך . ובמרכז המבקרים

 .פירוט ראה בהמשך

81...02 

 'ב יום

 הרמת כוסית לכבוד חג הפסח 08:11

 פירוט האירוע יפורסם בנפרד

8...02 

 'יום ב

בסיפורו , מרדכי אלדר' מ במיל"אל: במסגרת יום השואה המרצה - הרצאה 1.:08

 . מרתק –האישי כשורד השואה בתנאים בלתי אפשריים 

8....02 

 'יום ב

 .מחיר יפורסם בנפרדפרסום התכנית כולל -אירוע לכבוד יום העצמאות 1.:08

81...02 

 'יום ה

 

 .לבקעת הירדן וארץ המרדפים –טיול  10:11

אנדרטת , בקאסר אל יהודבאתר הטבילה  , לה'חג–דיר  במנזרנבקר 

  .פירוט ראה בהמשך. וודאי קלט, עין פשחה, הבקעה

 חג חנוכה שמח

1221821/ 
 ח"בכסלו תשע 'ל

 ל"צהארגון גמלאי 

 סניף בקעת אונו

 קריית אונו 24ירמיהו ' רח
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 במעלה החמישה–נופשון במלון יערים 

פירוט  ,נא לשריין התאריך ,מתוכנן נופש במלון יערים' ה-'בימים ב, 1.02..80-8 ךתאריב

 .יפורסם בנפרד

 

                                       הרצאות

.                                                                                             בקריית אונו  1המייסדים ' ת ברחההרצאות תתקיימנה בספריה העירוני
 1.:08  ההרצאות תתחלנה בשעה(. כולל כיבוד קל) 08:11עה אירוע בש/שעת המפגש

  1.:08בשעון הקיץ נתחיל את המפגש בשעה . דיוקב
מתבקשים לעשות זאת בעת , ל שלהם"לסניף את כתובת הדוא החברים שטרם מסרו

 .   הרישום בכניסה לספריה
  

 :פירוט האירועים והטיולים
 

  .עין עובדת ושיבטה –טיול בעקבות הנבטים 
 

נצא לטיול בעקבות הנבטים  10:11בשעה  ' יום ג 8/0/02בתאריך 
 .בנגבומצודות  שבט קדום שהקים מערך ישובים , בנגב

נמשיך לביקור , ארוחת בוקר עצמית בצומת בית קמהלאחר 
יהודי הנקרא ובדואי משותף ונצפה במיזם  ארביןטבשבט הבדואי 

נמשיך לגן . חווה לגידול חלב מנאקות ותמרוקים-"חלב בראשית"
נמשיך לארוחת . ונצפה בחי וצומח בשמורה עין עובדתהלאומי 

כן במרכז ו בן גוריוןובצריף בקבר נבקר . צהרים לשדה בוקר
ל פועלו של בן גוריון ואורח שם נצפה בסרט ע, המבקרים החדש

נשמע . עיר נבטית על דרך הבשמים, לשיבטהנמשיך משם  .חייו
 .עלייתם ונפילתם ,את סיפור הנבטים

 ₪  811לאורח ₪  111בת זוג 2מחיר לאיש צוות בן

 
 .טיול מזמר לדרום האדום

בליווי  .א לטיול מזמר לדרוםנצ 10:11בשעה  ' ביום ד 0/8/02בתאריך 
 .האקורדיוניסט עוזי רוזנבלט
נבקר בגשר בו נבלם הצבא  בצומת עד הלוםלאחר ארוחת בוקר עצמית 

 ,המצרי במלחמת השחרור
ונשמע את  ניצניםקיבוץ נמשיך לכיוון . בעמדת הפילבוקס המצרינבקר 

 .סיפור הקרב הטראגי במלחמת העצמאות
לפגוש  ליער שוקדהומשם נמשיך  לוחמתשה היבאנדרטת האבהמשך נבקר 

 .את פריחת הכלניות
ונשמע את  ק"אנדרטת אנזנמשיך לעבר קיבוץ דורות לאחר ארוחת צהרים ב

 .0800-ב הצבא האוסטרלי והניוזילנדי י"סיפור שחרור ארץ ישראל ע
 ₪ 191לאורח ₪  111בת זוג 2מחיר לאיש צוות בן

 
 

  .טיול לגוש עציון והרודיון
 

 גוש עציוןנצא לטיול לאזור  10:11בשעה ' יום ד 02/./0 בתאריך
 . לאחר ארוחת בוקר עצמית במיני ישראל. והר ההרודיון

לעבר גוש  ה"מחלקת הלנמשיך לעמק האלה נתיב צעידתם של 
ובמרכז המבקרים ונשמע את  ביישובי גוש עציוןנבקר . עציון
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 .לאחר מלחמת ששת הימיםסיפורי נפילתו של הגוש במלחמת השחרור ובנייתו מחדש 
נשמע הסברים על בניית ההר . לגן הלאומי הרודיוןס שדה כפר עציון ומשם נמשיך "ארוחת צהרים בביה 
 .ברמת רחלנסיים בביקור בגן הארכאולוגי . י הורדוס ואת סיפור לוחמי  מרד בר כוכבא"ע

 ח"ש 811לאורח ₪  111בת זוג 2מחיר לאיש צוות בן
  .רץ המרדפיםטיול לבקעת הירדן וא

 
נצא לטיול  10:11שעה ' יום ה 02/./81בתאריך 

נתמקד  .לבקעת הירדן ארץ המרדפים והמנזרים
בסיור זה בתיאור המרדפים הקשים שהתנהלו באזור 

נלמד מקרוב על המנזרים , השבעיםהשישים ו בשנות 
 .האבודים

 לה'חג-במנזר דירלאחר ארוחת בוקר עצמית נבקר 
 .יו סמוך ליריחוהמרשים והמרתק ביופ

 בקאסר אל יהודבהמשך נבקר באתר הטבילה 
מהמקומות החשובים במסורת הנוצרית בו טבל ישו 

משם . ואליו מגיעים  לטבילה אלפי צליינים בשנה
נאכל ארוחת צהרים  .לאנדרטת הבקעהנמשיך 

 .קיבוץ אלמוגב
 .ונבקר בשמורת הטבע המיוחדת לעין פשחהנמשיך 

ונשמע על המרדף  טלוודאי קלבהמשך נמשיך 
 .סגן אלוף צביקה עופרהמפורסם בו נהרג מפקד סיירת חרוב 

 ₪ 191לאורח ₪  111בת זוג 2מחיר לאיש צוות בן
 

    

 פשוניםאירועים ונו2כללים לכל הטיולים

ביטוח , כניסה לאתרים, מדריך מוסמך, אוטובוס תיירותי: לטיולים כולליםהמחירים  .א
היכן  - 1לנהג ולמדריך וכן נסיעה בכביש ( תשר)ארוחת צהריים כשרה וטיפ , נוסעים
 .קרוב לקניון, אונו-יחזקאל פינת ירמיהו בקריית' א ברח"היציאה ליד רחבת מד. שצריך

ת אונו מתבקשים להחנות את רכבם רק במקומות מותרים חברים שאינם תושבי קריי .ב
 .(קרוב מאד לנקודת היציאה) הסמוך ללא תשלום ניתן להשתמש בחניון הקניון , בלבד

כאשר , על בסיס מקום פנוי בלבדהזמנת אורחים כולל חברי צוות מסניפים אחרים   .ג

 . אישור סופי ייקבע כשבוע לפני מועד הטיול

ק 'ו לפקודת מקום האירוע לא יוחזרו לאחר המועד שנקבע בצקים שנמסרו לסניף א'צ .ד
 .לפירעון

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

 .  ז צפוף"או לו, עקב אילוצים של עבירות או מזג אוויר, במסלול הטיול
למקרים בהם אנו פרט  -סניף בקעת אונו" צוות"לבד לפקודת קים יש לציין למוטב ב'על הצ

 .מציינים אחרת כגון נופשון
סניף דואר סביון  80. ד.ת: לכתובת  ,ק נפרד לכל טיול ולשלוח בדואר רגיל'יש לרשום צ

 . קים למשרד הסניף'להביא את הצ( עקב בעיות בדואר ישראל ) או לחילופין  . 11801

                                                                   

  .אין לשלוח דואר רשום או דואר אקספרס
 ליעקב יפה בניידבכל נושא של בירור או שאלה הקשורה לטיולים  ניתן לפנות 

                .                                                      108828.-118 אליעזר בטלפון' או למרקוביץ .811881-.11

-00:11בין השעות  - 11.1..1-.1תא קולי /פקס/כמו כן ניתן לפנות למשרד הסניף בטלפון
0.:11. 
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 : מידע כללי
 !!בתנופה  -קרית אונו  -המרכז לגישור וליישוב סכסוכים בקהילה

ס "המתנ, האגף לשירותים חברתיים -שנים בשיתוף העיריה 01ל פועל מזה "המרכז הנ
 .והקריה האקדמית אונו

הידברות : פועלים בהתנדבות ומציעים שירותי גישור, מקצועיים ומנוסים מאד, מגשרי המרכז
מגשרים בתיקי בית משפט , בנוסף. סכסוכים שונים, קעת אונוובניית הסכמות לתושבי ב

 .לתביעות קטנות
 . השיטור הקהילתי ועוד, הוועדה לתכנון ולבניה, ל"למרכז הגישור ניתן לפנות באמצעות שי

                                           .ניתן חינם, ייעוץ טלפוני. עלות הגישורים מאד נוחה
י מדריכים מקצועיים "הקורס יועבר ע,  יע לכל המעוניינים קורס גישור בסיסימרכז הגישור מצ

 .מאד ובסיומו יקבלו המשתתפים תעודה מוכרת
(. ניתן להשאיר הודעה במענה הקולי) 1.01808-.1: לקבלת מידע נוסף יש לפנות בטלפון

 .gishur@ono.ac.il: ל"דוא
 

 ול בפרטטיפ
 ,ייעוץ ראשוני במצבים של מחלה: פרט כוללה ינושאאת הטיפול במרכזת חנה שילה ' גב

, בעיות הקשורות בביטוח לאומי וברווחה, "צוות"מיצוי זכויות כגמלאים ב, כניסה לבית אבות
ל יש להפנות "בכל פניה בנושאים הנ. טיפול במענקי חג וניחום אבלים, מצבים של נזקקות

 .11.1..1-.1 :יר הודעה בתא קולי של הסניף לחנה ולהשא
 

  נזקקים2מאושפזים2הודעה על חולים
כגון , מאושפזים או חברים הזקוקים לעזרה כלשהי/אנו מבקשים ליידע את הסניף על חולים

תא קולי של הסניף /ניתן להשאיר  הודעה בטל. בכדי שנוכל לסייע בהתאם לצורך, מענק לחג
1.-1..11.1. 

 
 ים לשעת חירוםגיוס מתנדב

                                                ,להתנדב לטובת שעת חירום בעיריות במקום מגוריהם אנשי צוותאנו מבקשים מ
תתגייסו  נודה לכם באם. להמשיך ולתפקד בשעת חירום בצורה סבירה םכדי לסייע לעיר

ודעה בתא הקולי של הסניף המעוניינים שיכולים מתבקשים להשאיר ה. למטרה  חשובה זו
 .10....111-8: ר הסניף לטלפון"וכן לראובן דורון סגן יו 11.1..1-.1: בטלפון

                                                   
                                                                                                                                              

 תעסוקה

קיימת יחידת תעסוקה שבה יש  מערכת השמה מתקדמת לניהול וטיפול במאגר " צוות"-ב
יחידת תעסוקה , כמו כן. שמטרתה לשפר את סיכויי ההשמה ומציאת עבודה, דורשי העבודה

מיועד  –דה של מחוז דן מקיימת ימי עיון וסדנאות המקנות כלים מעשיים  לחיפוש עבו
. לביצוע הסבה מקצועית" סל הכשרה"ניתן גם לקבל . לדורשי עבודה הרשומים אצלנו

מנהלת  –אילנה שורר : מוזמנים ליצור קשר עם, המעוניינים לקבל סיוע בתחום התעסוקה
רכזת  –ו עם אסתי לוי א wcenter@tzevet.org.il   .100.1.1-1 –תעסוקה מרכז 
  awcenter@tzevet.org.il .  .100.1.2-1תעסוקה מרכז 

 
                                                                                                                               

                                             

mailto:gishur@ono.ac.il
mailto:wcenter@tzevet.org.il
mailto:wcenter@tzevet.org.il
mailto:awcenter@tzevet.org.il
mailto:awcenter@tzevet.org.il
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הנהלת הסניף מבקשת להדק את הקשר   עדכוני הסניף ישירות לתיבת המייל שלך

נך מתבקש להעביר את כתובת לצורך זה ה. עדכונים בזמן אמיתי עם חבריה ולאפשר
 ל שלך לסניף"הדוא

snif@tzevet.org.il-bo . 
 
 

   הפצת המידעון לחברי הסניף
בשל שיבושים מתמשכים בהפצת המידעון באמצעות דואר ישראל לחברים שאין 

, הוחלט כי החל ממידעון זה יופץ המידעון אך ורק באמצעות המייל ,להם מייל
חברים המעוניינים לקבל העתק מהמידעון מתבקשים לסור למשרדי הסניף 

              .ולקבל עותק
 
                                          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 בקעת אונו וחברי ההנהלה" צוות"ר סניף "יו –שלום פארינטה 
                                                                                                                                                                

 
 
 
 
 

                                                                                                                                                                                                                 
 

 
 
 
 
 
 

 100.110-.1טלפון חדש נוסף   11.1..1-.1: ףפקס של הסני/ תא קולי/טל
 

 bo-snif@tzevet.org.ilל "דוא – 1180110סביון  80. ד.ת: כתובת למכתבים

mailto:bo-snif@tzevet.org.il
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 .נספח רישום לטיולים ואירועים

 
 
 
 
 
 

                   9052962סניף דואר סביון  12. ד.ת" צוות בקעת אונו"אל 
 בעקבות הנבטים לעין עובדת ושיבטהנצא לטיול   5.2.29 בתאריך 'ג ביום

 
 ..............................@...........................ל"כתובת דוא........משתתפים........ רחיםאו.......חברים

 
 8.2.29פירעון  לתאריך  למוטב בלבד "צוות בקעת אונו"לפקודת ...........ס "ב המחאה ע"מצ

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

 משפחה ושם פרטי                כתובת ומיקוד               מספר אישי      טלפון           נייד  
 

 

                   9052962סניף דואר סביון  12. ד.ת" צוות בקעת אונו"אל 
 מזמר לדרום האדוםנצא לטיול   8.1.29 בתאריך 'ד ביום

 
 ..............................@...........................ל"כתובת דוא........משתתפים........ אורחים.......חברים

 
 8.1.29פירעון  לתאריך  למוטב בלבד "צוות בקעת אונו"לפקודת ...........ס "ב המחאה ע"מצ

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

 משפחה ושם פרטי                כתובת ומיקוד               מספר אישי      טלפון           נייד  
 

 

                   9052962סניף דואר סביון  12. ד.ת" צוות בקעת אונו"אל 
 דיוןוגוש עציון והרנצא לטיול   29...8 בתאריך 'ד ביום

 
 ..............................@...........................ל"כתובת דוא........משתתפים........ אורחים.......חברים

 
 29...8פירעון  לתאריך  למוטב בלבד "צוות בקעת אונו"לפקודת ...........ס "ב המחאה ע"מצ

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

 משפחה ושם פרטי                כתובת ומיקוד               מספר אישי      טלפון           נייד  
 

 

                   9052962סניף דואר סביון  12. ד.ת" צוות בקעת אונו"אל 
 לבקעת הירדן וארץ המרדפיםנצא לטיול   10.8.29 בתאריך 'ה ביום

 
 ..............................@...........................ל"כתובת דוא........משתתפים........ אורחים.......חברים

 
 8.29..1פירעון  לתאריך  למוטב בלבד "בקעת אונו צוות"לפקודת ...........ס "ב המחאה ע"מצ

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

 מספר אישי      טלפון           נייד   משפחה ושם פרטי                כתובת ומיקוד              
 

 


