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 ארגון גמלאי צה"ל                                                                                                     
                                          סניף בקעת אונו                                                                                                                         

                                                                                    קריית אונו                                                                                    – 42רח' ירמיהו                                                                                                          
 כסלו/ טבת תש"פ                                                                                                               

 2020ינואר                     
 

      2020 לשנת - אונוצוות" בקעת " 1מס'  מידעון

 , חברי "צוות" סניף בקעת אונו שלום רב
 .  2020להלן מידעון ראשון לשנת 

הנהלת הסניף מאחלת לכם ולבני משפחותיכם חג חנוכה שמח  
ומזמינכם לנצל את הפעילויות התרבותיות שהסניף מציע )כולל 

 הסבסוד(. ומאחלת לכולנו שנת פעילות פורייה.
 להירשם לטיולים ולאירועים מיד עם קבלת המידעון. ים בקשמתהנכם 

  29.12.19מצפים מאלה שטרם נרשמו למסיבת החנוכה לעשות כן בהקדם. המסיבה ב 
     ריכוז אירועים במידעון זה 

 

 תאריך
 

 הערות אירוע                         שעה

 יום ב'

13.01.20 

 שראל לאינטרפולהקשר בין משטרת י -הרצאה בנושא 19:00

 טרור, הלבנת הון, פשעי מחשב.-:עו"ד ענת גרנות –מרצה 

 

 יום ה'

16.01.20 

, מחתרת האצ"ל, הלח"י ומורשת טיול בעקבות דור תש"ח 08:00

רבין. נבקר במוזיאון ז'בוטינסקי ובמוזיאון האצ"ל. ובהמשך 

 במרכז למורשת רבין

פירוט ראה 

 בהמשך

 

בשביל )

 (המטיילים"

 יום ב'

17.02.20 

 .להעלאת יהודי אתיופיה "מבצע משה" – הרצאה בנושא 19:00

 אורי דרומי )אל"מ )מיל –מרצה 

 

 יום ג'

18-20.02.20 

 

בסימן ענקי התרבות  -נופשון  מוזיקאלי בכפר בלום 07:30

שמוליק  יוסי בנאי, שושנה דמארי,, נעמי שמר, העברית: 

 ועד עידן רייכל.  קראוס

פירוט ראה 

 בהמשך

 ו תיירות()זי

 יום ד'

11.03.20 

 /תות .סביםטיול נכדים/ות   07:30

 ב "בא לגן" )פארק אטרקציות בקיבוץ יגור(,  קרנב

 נסיעה ברכבל בכרמל ונבקר בחי בר בחיפה. 

פירוט ראה 

 בהמשך

 

 )זיו תיירות(
 יום ב'

16.03.20 

 M.Aתואר ,רוני פרידמן  -מרצה, "פייק ניוז "-הרצאה בנושא 19:00

 זיהוי המקורות וטכנולוגיות חדשניות. :רת פוליטיתבתקשו

 

 יום ב'

30.03.20 

, בהשתתפות ראשי צוות, לכבוד חג הפסח – הרמת כוסית 19:00

 בנוסף יופיעו בפנינו צמד אומנים מעולה , -וראש העיר

 מוטי  וקאיה, שינעימו לנו את הערב. 

 

 יום ד'

22.04.20 

ם,  וכן סטרי על סודהפבמ נבקרוסביבתה.  טיול לבאר שבע 07:00

באתרים ובהמשך  ,בקיבוץ חצרים  במפעל החוחובה

( 70414במתחם הקטר ) ,בב"ש היסטוריים בעיר העתיקה

 .ובפארק נחל באר שבע המדהים

  פירוט ראה 

 .בהמשך

 

בשביל ")

 (המטיילים"

 יום ב'

27.04.20 

נקיים ערב זמר, עם  לקראת יום העצמאות – ערב זמר 19:30

 ר, פסנתר בליווי אקורדיאון ומצגת שירי לוחמים.רבקל'ה ב
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                                       הרצאות

בקריית אונו .                                                                                              5ההרצאות תתקיימנה בספריה העירונית ברח' המייסדים 
 19:30)כולל כיבוד קל(. ההרצאות תתחלנה בשעה   19:00ש/אירוע בשעה שעת המפג

 בדיוק. 
החברים שטרם מסרו לסניף את כתובת הדוא"ל שלהם, מתבקשים לעשות זאת בעת 

 הרישום בכניסה לספריה.   
 

 פירוט האירועים והטיולים:
 

 .ומורשת רבין , הלח"ית האצ"לוטיול בעקבות דור תש"ח מחתר
נאכל ארוחת בוקר נצא לכיוון ת"א,  08:00בשעה  16.01.20ביום ה' 
 דיזינגוף סנטר,בקניון  עצמית 

לאחר מכן נלך רגלי למכון ז'בוטינסקי. נשמע סקירה על מורשתו של זאב 
ז'בוטינסקי, שהולידה מתוכה את האצ"ל והלח"י. נמשיך למוזיאון האצ"ל 

מאבק הסמוך ושם נשמע על המחתרת ופועלה וכיצד השפיעה על ה
להקמת מדינת ישראל. לאחר ארוחת צהרים כשרה באכסניית בני דן, נגיע 

מתקופת מע סקירה על פועלו של יצחק רבין ז"ל למרכז מורשת רבין ונש
 היותו פלמ"חניק  צעיר ותרומתו במלחמת תש"ח, ועד היותו רמטכ"ל

 שר ביטחון וראש  ממשלה.  במלחמת ששת הימים. ובהמשך

סיום משוער  גה את אירועי מלחמת ההתשה.נסייר בתערוכה המצי

16:30 

 . ₪ 210לאורח , ₪ 110עלות לחבר/ה צוות 

 .20.02.20-18ה' בתאריכים -בימים  ג' בכפר בלוםמוזיקאלי  נופשון 

 
 18.02.20יום ג' 

נצא צפונה )לאחר ארוחת בוקר עצמית בצומת מגידו(   07:30בשעה 

הפסקת צהרים )ע"ח( המטייל נמשיך למוזיאון וילפריד בקיבוץ הזורע. 
 באגמון מרקט. ומשם נמשיך למלון.

 קבלת חדרים. 16:00בשעה 
מוליק קראוס, הקרנת סרט ומפגש עם תיערך הרצאה על ש 17:30בשעה 
  הבמאי.
  ארוחת ערב במסעדת המלון. 19:00בשעה 
 מופע תוצרת הארץ, מחווה לענקי התרבות העברית. 21:00בשעה 

 
 19.02.20.יום ד' 

 ארוחת בוקר במלון. 7:30-9:00
שנה ועשרה צעדים. על חטיפת המטוס לאנטבה,  40 - הרצאה 11:00

 בזמן החטיפה. 13בן       ון שהיה סמזווית ראייתו של בני דויד
 .(₪ 25במחיר )מרק השף עם לחם הבית  13:00
 קפה ועוגה בפואיה. 16:00
 סיפורה של שלישיית הגשש החיוור. –הרצאה  17:00
 ארוחת ערב. 19:00
 סיפור חייה של נעמי שמר בהשתתפות הזמרת מיטל טרבלסי. –"נועה נולדה בשדה"  21:00
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 20.02.20.יום ה' 
 ארוחת בוקר. 9:00 - 07:30
 פינוי חדרים ומזוודות באוטובוס.  09:30
 בקיבוץ דן המנציח את הנוף הייחודי והחי באגם החולה. –ביקור במוזיאון אוסישקין  10:30
 חזרה הביתה.  12:00

 
 . ₪ 1780בחדר זוגי, בודד בחדר זוגי  ש"ח1250, לאורח ש"ח 1050מחיר לחבר/ה צוות 

 

 

 .הצפוןלאזור  - וסבתות סבים נכדים/ת טיול

נצא לטיול  חוויתי לאזור הצפון, לאחר ארוחת בוקר עצמית  נגיע לפארק  08:00בשעה  11.03.20ביום ד' 
, שם נשתעשע במתקנים יגור בקיבוץ "בא לגן"האטרקציות 

 השונים ונהנה ממגוון פעילויות. 
)בפארק מכוניות קרטינג, ומכוניות מתנגשות, משחקייה סגורה, 

 מתקנים מתנפחים ופינת חי(.
 נשמע את סיפור "השבת השחורה" ביגור.

לאחר ארוחת צהרים  במקום,  
 נעלה לרכבלנמשיך לחיפה 

בכרמל ) בית   בר - בחיחזרה. נבקר הים ו ונרד ממרומי הכרמל לאזור חוף 
הנמצאות בסכנת הכחדה, נשרים ועופות  חולים לשיקום חיות פצועות 

 דורסים שונים(.
 

₪,  105עלות לחבר/ה צוות  ₪.                                     210ולאורח 
 
 

 
 וסביבתה שבעטיול לבאר 

שבע , לאחר נצא לטיול לאזור באר  07:00בשעה  22.04.20ביום ד' 
 ארוחת בוקר עצמית נבקר 

המופעל ע"י יהודים ובדואים בצומת רהט והפך   במפעל סודה סטרים
 למותג בינלאומי מצליח.

אשר מציג את הגשמת החזון הציוני מהיאחזות   נמשיך לקיבוץ חצרים 
במדבר השומם ועד תעשיות עתירות ידע. נבקר במרכז המבקרים ונשמע 

ונאכל וגידול החוחובה ומוצרי הקוסמטיקה,.   סקירה על מפעל נטפים
 . בקיבוץ חצרים ארוחת צהרים כשרה

אתרים ונבקר במספר  לבאר שבעלאחר ארוחת הצהרים נמשיך 
 : היסטוריים בעיר העתיקה

, בבאר אברהם,  במוזיאון הנגב, בית הסרייה הטורקית, גן אלנבי
 ככל שיאפר (70414במתחם הקטר )ובית הקברות של אנז"ק 

 הזמן.
ק"מ של פארק  8.)המדהים בפארק נחל באר שבע ולסיום נבקר

 חדיש ומטופח(
 

 ₪.  210לאורח ₪,  115עלות הטיול לחבר/ה צוות 
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 כללים לכל הטיולים/אירועים ונופשונים

מוסמך, כניסה לאתרים, ביטוח ך כוללים: אוטובוס תיירותי, מדרי המחירים לטיולים .א
היכן  - 6רה וטיפ )תשר( לנהג ולמדריך וכן נסיעה בכביש נוסעים, ארוחת צהריים כש

 אונו, קרוב לקניון.-שצריך. היציאה ליד רחבת מד"א ברח' יחזקאל פינת ירמיהו בקריית
חברים שאינם תושבי קריית אונו מתבקשים להחנות את רכבם רק במקומות מותרים  .ב

 אד לנקודת היציאה(.בלבד, ניתן להשתמש בחניון הקניון הסמוך ללא תשלום ) קרוב מ

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

 אישור סופי ייקבע כשבוע לפני מועד הטיול. 

צ'קים שנמסרו לסניף או לפקודת מקום האירוע לא יוחזרו לאחר המועד שנקבע בצ'ק  .ד

 לפירעון.
  שינויים במסלול הטיול  .ה

י לטיול מטעמו , בתיאום עם המדריך , יכולים לבצע שינוי פה ושם  יו"ר הסניף או האחרא
 במסלול הטיול, עקב אילוצים של עבירות או מזג אוויר, או לו"ז צפוף.  

למקרים בהם אנו פרט  -על הצ'קים יש לציין למוטב בלבד לפקודת "צוות" סניף בקעת אונו
 מציינים אחרת כגון נופשון.

סניף דואר סביון  21יש לרשום צ'ק נפרד לכל טיול ולשלוח בדואר רגיל, לכתובת : ת.ד. 
                                                                                                                                                                                                                                               . . או לחילופין ) עקב בעיות בדואר ישראל ( להביא את הצ'קים למשרד הסניף 56915

 . אין לשלוח דואר רשום או דואר אקספרס

 ליעקב יפה בניידבכל נושא של בירור או שאלה הקשורה לטיולים  ניתן לפנות 
 .                                                                     052-3512282 ו למרקוביץ' אליעזר בטלפוןא 053-2502203

                                                                                                           .11:00-14:00בין השעות  - 03-5345540ניתן לפנות למשרד הסניף בטלפון/פקס/תא קולי 

 
 מידע כללי :

 בתנופה !! -קרית אונו  -המרכז לגישור וליישוב סכסוכים בקהילה
האגף לשירותים חברתיים, המתנ"ס  -שנים בשיתוף העיריה 10המרכז הנ"ל פועל מזה 
 והקריה האקדמית אונו.

יר הודעה במענה הקולי(. )ניתן להשא 03-5310979לקבלת מידע נוסף יש לפנות בטלפון: 
 gishur@ono.ac.ilדוא"ל: 

                                                                                                                                                               

אנו מבקשים ליידע את הסניף על  .ולים/מאושפזים/נזקקיםהודעה על ח

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

 
 גיוס מתנדבים לשעת חירום

שעת חירום בעיריות במקום מגוריהם ,                                                ב פעילות להתנדב ל המעוניינים  חברי הסניף
חשובה זו.  תתגייסו למטרה נודה לכם באם .בחרוםכדי לסייע לעיר להמשיך ולתפקד 

 , עבור ראובן דורוןהמעוניינים מתבקשים להשאיר הודעה בתא הקולי של הסניף
                                                                                                                                                                                                03-5345540בטלפון:  

 
 תעסוקה

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

מיועד  –של מחוז דן מקיימת ימי עיון וסדנאות המקנות כלים מעשיים  לחיפוש עבודה 

mailto:gishur@ono.ac.il
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. ניתן גם לקבל "סל הכשרה" לביצוע הסבה מקצועית. בצוותלדורשי עבודה הרשומים 
מנהלת  –ם התעסוקה, מוזמנים ליצור קשר עם: אילנה שורר המעוניינים לקבל סיוע בתחו

רכזת  –או עם אסתי לוי    wcenter@tzevet.org.il 6173536-03 –תעסוקה מרכז 
   .ilawcenter@tzevet.org.  6173538-03תעסוקה מרכז 

 

הנהלת הסניף מבקשת להדק את הקשר   עדכוני הסניף ישירות לתיבת המייל שלך 

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

snif@tzevet.org.il-bo              
 
 

 שירות יעוץ לאזרח –"ל עמותת שי

 :תחנת שי"ל קריית אונו מעניקה יעוץ מקצועי , דיסקרטי וללא תשלום במגוון תחומים
יחסי עבודה ,יעוץ טרום משפטי ע"י עו"ד וטוענים משפטיים, משפט אזרחי, הוצאה 

ימי קבלת קהל: ראשון עד בתחום רווחת הפרט . ועוד נושאים רבים נוספים  לפועל, 
 16-18ובימים שני ורביעי גם בין השעות  9-12  השעות בין –  חמישי

)יש מעלית במקום(.  2קומה  –קרית אונו  39כתובת: בית המתנדב רחוב הזמיר 

 03-3005074, 03-6487784טלפון: 

 

 

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

 
 
 

                                                                                                               
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 03-6173567טלפון חדש נוסף   03-5345540טל/תא קולי/ פקס של הסניף: 
 

 bo-snif@tzevet.org.ilדוא"ל  – 5691501סביון  21כתובת למכתבים: ת.ד. 

 
 

mailto:wcenter@tzevet.org.il
mailto:awcenter@tzevet.org.il
mailto:bo-snif@tzevet.org.il
mailto:bo-snif@tzevet.org.il
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  ח רישום לטיולים ואירועיםנספ
 

 
 

 
 
 
 
 

 

 
                   5691501סניף דואר סביון  21אל "צוות בקעת אונו" ת.ד. 

 בעקבות דור תש"ח טיול 16.01.20 בתאריך ה' ביום
 

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

  למוטב בלבד ""צוות בקעת אונולפקודת ₪  210חבר/ה לאורח/ת ₪  110מצ"ב המחאה ע"ס 
 10.01.20 פירעוןלתאריך 

....  ...............................................    .....................................................   ................   .................. 
 משפחה ושם פרטי                כתובת ומיקוד               מספר אישי      טלפון           נייד  
 

 

 

 

 במשק שקיימים רביות הטובים בתנאים קולקטיבים בריאות מביטוחי נהנים צוות חברי
 .הישראלי

                   5691501סניף דואר סביון  21אל "צוות בקעת אונו" ת.ד. 
 נופשון מוזיקלי בכפר בלום 18-20.02.20כים  בתארי ה''-מים ג'בי
 

 תפים........כתובת דוא"ל...........................@..............................חברים.......אורחים........ משת
 

 ₪  1780לבודד בחדר זוגי ₪  1250חבר/ה לאורח/ת ₪  1050מצ"ב המחאה ע"ס 
  למוטב בלבד "זיו תיירות"לפקודת  
  10.02.20-ו 10.01.20 כים תארילפירעון ב 

.................................................   ................   ......................  ...............................................    .... 
 משפחה ושם פרטי                כתובת ומיקוד               מספר אישי      טלפון           נייד  
 

 

 

 

 במשק שקיימים ביותר הטובים בתנאים קולקטיבים בריאות מביטוחי נהנים צוות חברי
 .הישראלי

                   5691501סניף דואר סביון  21אל "צוות בקעת אונו" ת.ד. 
 הצפון וחיפהור לאז נכדים/ות סבים/ות טיול 11.03.20 בתאריך ד' ביום

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

 
  למוטב בלבד ""צוות בקעת אונולפקודת ₪  210חבר/ה לאורח/ת ₪  105מצ"ב המחאה ע"ס 

 05.03.20 פירעוןלתאריך 
.........................................   ................   ......................  ...............................................    ............ 

 משפחה ושם פרטי                כתובת ומיקוד               מספר אישי      טלפון           נייד  
 

 

 

 

 במשק שקיימים ביותר הטובים בתנאים קולקטיבים בריאות מביטוחי נהנים צוות חברי
 .הישראלי

                   5691501סניף דואר סביון  21אל "צוות בקעת אונו" ת.ד. 
 לבאר שבע וסביבתה טיול 22.04.20 בתאריך ד' ביום

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

 
  למוטב בלבד ""צוות בקעת אונולפקודת ₪  210חבר/ה לאורח/ת ₪  115מצ"ב המחאה ע"ס 

 15.04.20 פירעוןלתאריך 
............   ......................  ...............................................    .....................................................   .... 

 משפחה ושם פרטי                כתובת ומיקוד               מספר אישי      טלפון           נייד  
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