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 נכון    "צוות"               
 ארגון גמלאי צה"ל                                                                                                     

                                                                סניף בקעת אונו                                                                                                   
                                                                                                                                                                       קריית אונו – 42רח' ירמיהו                                                                                                          

  אייר תשע"ז -סן ני                                                                                                   
                                                                                                          2.4.17                                                                                                       

 2/2017 מס' חוזר -  בקעת אונו "צוות"מידעון  
                             

  .בקעת אונו שלום רבסניף חברי "צוות" 
 .םמשפחותיכבני ללכם ו כשר ושמחחג פסח 

 
 ואל תסתפקו בעיון בריכוז בלבד.לפירוט האירועים  שימו לב,

  מיד עם קבלת המידעוןלטיולים ולאירועים  להירשם כםאבקש
 ו אנו חייבים להזמין חדרים מראש.הקרוב בלנופשון במיוחד 

 

 
 ריכוז אירועים במידעון זה.

 
 

 תאריך
 

 הערות אירוע                         שעה

16.05.17 
 יום ג'

 - "בין צרעה לאשתאול בעקבות התנ"ך טיול "דרך היין 07:00

 ל ,אי יין, במנזר בית ג'מקור ביקביבאזור בית שמש ב
בתל ופארק עדולם, טרה, מוזיאון המש, בביה"ס לשוטרים

 צרעה

פירוט ראה 
 בהמשך

22.5.17 

 יום ב'

בירת הפיכתה ל ירושלים, ועד מבינאום  :בנושא  הרצאה 19:30

 המרצה בדיחי יוסף -ישראל. 

 

04.06.17 

 יום ג'

 

 

כולל הופעה  ,בתיאטרון הקאמרי בת"א כנס מחוזי מחוז דן

 ם.אומנותית וחלוקת תעודות הוקרה למתנדבים מצטייני

 

11-14.06.17 

 ד' -ימים א'

י נופש משולבים ימ 4 , ברמת הגולן נופשון במלון רמות 07:30

בהר , קטיף דובדבנים בטיולים וסיורים ברמת הגולן, בבניאס

 ......ועודאודם 

פירוט ראה 

 בהמשך

22.06.17 

 יום ה'

שנה למלחמת ששת הימים  50לרגל  כנס ארצי של צוות 11:30

, כולל ארוחת צהריים ותכנית ומה בירושליםבבניני האיתקיים 

 אמנותית בהשתתפות יהורם גאון.

פרטים יפורסמו 

 נפרדדף ב

26.06.17 

 יום ב'

משחקי הכס חלק א' של עו"ד עידן אבוהב בנושא:   הרצאה 19:30

 .על מאבקי הכוח בין המערכת הפוליטית לבין בג"צ

 

17.07.17 

 יום ב'

מטעם  –, המרצה ושחיתויות שלטוןהון, בנושא  הרצאה 19:30

 אלי סולםהתנועה לאיכות השלטון מר 
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25.07.17 

 יום ג'

  טיול לעכו וקסמיה 07:00

ביקור במוזיאון ארכיאולוגיה ימית. שייט מחיפה לעכו. כולל : 

בקור במוזיאון אסירי , סיור על חומות העיר העתיקה 

 תהתוניסאיהכנסת המיוחד של העדה המחתרות. ובבית 

ט ראה פירו

 בהמשך

14.08.17 

 יום ב' 

על משפחת  –בנושא טיול בין דפי ההיסטוריה  הרצאה 19:30

 מורן גל און -המרצה  עושרה ועוצמתה., רוטשילד

 

16.08.17 

 יום ד'

  יתואם בנפרד –אפשרות לטיול עם נכדים  07:30

04.09.17           

 יום ב'

 

   ורבעקבות שיריו של אהוד מנ -טיול מזמר  07:00

 שיריו.את בבנימינה בבית בו גדל וחיבר נבקר 

 רון יעקב.כי בז"במוזיאון נילו בבית אהרונסון,וכן 

פירוט ראה 

 בהמשך

11.9.17  

 יום ב'

חלוקת תעודות כולל  הרמת כוסית לכבוד ראש השנה 19:30

 נו שהגיעו לגיל גבורותיהוקרה לחבר

פרטים יפורסמו 

 בנפרד

    
                                                                                               

                                       הרצאות
                   בקריית אונו .                                                                           5ההרצאות תתקיימנה בספריה העירונית ברח' המייסדים 

 )כולל כיבוד קל(.  19:30עה שעת המפגש/אירוע בש
החברים שטרם מסרו לסניף את כתובת הדוא"ל שלהם, מתבקשים לעשות זאת בעת הרישום בכניסה 

 לספריה.   
  

 פירוט האירועים והטיולים:
 

 טיול "דרך היין בין צרעה לאשתאול בעקבות התנ"ך"
נצא לטיול באזור בית שמש בין  7:00בשעה  16.5.17ביום ג' 

 צרעה לאשתאול בעקבות התנ"ך ובדרך היין.
 במוזיאוןלאחר ארוחת בוקר עצמית בצומת לטרון נבקר 

 המשטרה באזור בית שמש, לאחר מכן נבקר במנזר בית ג'מאל.
, משם שיאביער הנ נמשיך את סיורנו בביקור ב"דרך הפסלים"

עלה לתל נו .את גולייתנמשיך לצומת האלה, מקום בו ניצח דוד 
 עזקה, נאכל ארוחת צהריים במסעדת "אנטקה" בקיבוץ הל"ה.

ישוב יהודי שחרב  – "חורבות עתרי"לאחר מכן נמשיך לסייר ב
במרד הרומאים. לסיום נבקר ביקב "מוני" )הצמוד למנזר 

 רפעאת( נטעם מן היין ומשמן הזית )תתקיים מכירה במקום(. 
 מדריך הטיול ארז כהן

 ₪. 185לאורח ₪,  105לאיש צוות ו/או לבן/בת זוג  המחיר
 

  נופשון במלון רמות ברמת הגולן

במלון )משולב בטיולים(  ון א לנופשצנ  11-14/6/17, 'ד-'בימים א
 ברמת הגולן. ש רמותפה יהיפ

 האירוח על בסיס חצי פנסיון.
, המדריך הראשי בכל מהלך הטיול צמודיםלרשותנו אוטובוסים 

 .אהרונייהיה רוני 
 ₪ . 1410עלות הנופשון לאיש צוות ו / או בן בת זוג בחדר זוגי 

 ₪   2.060לאיש צוות יחיד/ בודד בחדר 
 ₪ . 1630העלות לאורח 
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 תכנית הנופשון:

 
 11.6.17יום א' 

וכן ולאחר מכן נבקר במצפה הוד ברכס אלומות,  צפונה, נעצור לארוחת בוקר עצמית 7:00נצא בשעה 
 .נמשיך לעבר המלון במושב רמותמשם  משוחזרת בצמח ומצפה אופיר.בתחנת הרכבת ה

 קבלת פנים בכניסה למלון וקבלת חדרים.
 במלון ותכנית בידור של המלון. ת ערבארוח

 
 

 12.6.17יום ב' 
 ארוחת בוקר במלון 07:00-09:00

 נצא לשמורת הטבע בבניאס, נטייל בשביל החדש בנחל הבניאס שרגל 9:30
 בו. נעבור בגשר העץ החדש המוביל ללב הנחל ולאחר מכן נבקר אדם לא דרכה 

 בחוות דגי הדן ונשמע על גידול דגי הפורל.
  .בצהריים נחזור למלון

 בערב ארוחה במלון ותכנית בידור של המלון.
 

 13.6.17יום ג' 
 ארוחת בוקר במלון 07:00-09:00

קשתות רחבעם, בגולן, נבקר בהר בנטל ונצא לחוויית קטיף דובדבנים במושב אודם ברמת ה 9:30בשעה 
 אחר הצהריים קפה ועוגה. לאחר ארוחת צהריים עצמית נחזור למלון.

 בערב ארוחה במלון ותכנית בידור של המלון.
  ביקור ורחצה בחמת גדר

במרחצאות  יבלו ויתרחצו)יום ג'(  שביום זהקיימת אפשרות  םלמעונייני
מסגרת התכנית המקורית של ביקור זה אינו ב ,על חשבונם חמת גדר

כמו כן מי שיירשם לביקור בחמת גדר הנופשון והוא כרוך בתשלום נפרד. 
 יצטרך לוותר על תכנית הטיול של יום ג'.

 לאדם(. ₪  97ים ילאדם, כניסה וארוחת צהר₪  61)כניסה לחמת גדר 
  .יש להודיע מראש למשרד הסניףהרשמה לאירוע זה על 

רם נסגרה סופית, כנראה שכל חבר צוות הערה: רכישת הכרטיסים ט
המעוניין ברחצה בחמת גדר יצטרך לרכוש את הכרטיסים באופן עצמאי 

 דרך אתר "חבר".
 

 14.6.17יום ד' 
 ארוחת בוקר 8:00-9:00

 פינוי חדרים 9:30
 ירדן, סוריה, ישראל. –לאחר מכן נצא לטיול מודרך במפגש הגבולות 

 נשים פעמינו בחזרה לביתנו.נחזור למלון לארוחת צהריים ומשם 
 

 טיול לעכו וקסמיה
נצא לטיול בקסמי עכו )מהתקופה  7:00בשעה   25.7.17 -ביום ג' ה

 הצלבנית ועד ימנו(. 
און הכט לארכיאולוגיה ינבקר במוז ,לחיפהלאחר ארוחת בוקר עצמית נגיע 

נשמע את סיפור  בעיר העתיקה, נסייר ימית. נשוט בספינה מחיפה לעכו.
 .ארוחת צהריים בקיבוץ כפר מסריק  .ון ומלחמתו לכיבוש עכויאנפול

  נבקר בכלא ,לביקור במוזיאון אסירי המחתרות נשוב לעכו
. בהמשך נבקר בבית בו הוצאו להורג הרוגי המלכות בחדר הגרדוםו

 הכנסת התוניסאי עטור הפסיפסים.
 מדריך הטיול אודי לניאדו

 ₪. 215לאורח ₪,  135המחיר לאיש צוות ו/או לבן/בת זוג 
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 בעקבות שיריו של אהוד מנור -טיול מזמר 
נצא לטיול מזמר בעקבות שיריו של אהוד מנור,  7:00בשעה  4.9.17-ביום ב' ה

לביקור  לבנימינהלאחר ארוחת בוקר עצמית נגיע לפארק חדרה, ומשם נמשיך 
ר " מקום בו גדל וכתב אהוד מנור את שיריו. בהמשך נבקבבית שליד המסילה"

 בקברו ונשמע את סיפור חייו.
למדרחוב ונבקר  משיךמשם נ. בזיכרון יעקב "אין–עדן "ארוחת צהריים במלון 

נטייל  בהמשךוכן בבית הכנסת באחוזת לנגה. ניל"י בבית אהרונסון/מוזיאון 
 להנאתנו במדרחוב היפיפה. 

 רוני אהרוני מלווה באקורדיוניסט.הטיול מדריך 
 ₪. 185לאורח ₪,  105ן/בת זוג מחיר לאיש צוות ו/או לב

 
                                                                                                                 : כללים לכל הטיולים/אירועים ונופשונים

נוסעים, ארוחת  אוטובוס תיירותי, מדריך מוסמך, כניסה לאתרים, ביטוח: לטיולים כולליםהמחירים א. 
היכן שצריך. היציאה ליד רחבת מד"א ברח'  - 6צהריים כשרה וטיפ )תשר( לנהג ולמדריך וכן נסיעה בכביש 

 אונו, קרוב לקניון.-יחזקאל פינת ירמיהו בקריית
 

, קרוב לקפה חברים שאינם תושבי קריית אונו מתבקשים להחנות את רכבם רק במקומות מותרים בלבדב. 
 .הסמוך ללא תשלום ) קרוב מאד לנקודת היציאה(. ניתן להשתמש בחניון הקניון קפה

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

 כשבוע לפני מועד הטיול. 
 

 .ע בצ'ק לפירעוןצ'קים שנמסרו לסניף או לפקודת מקום האירוע לא יוחזרו לאחר המועד שנקבד. 
 

  שינויים במסלול הטיולה. 
במסלול הטיול, עקב  ים קליםמטעמו , בתיאום עם המדריך , יכולים לבצע שינוי רכז הטיוליםיו"ר הסניף או 

 אילוצים של עבירות או מזג אוויר, או לו"ז צפוף.  
לפקודת חב'  נופשוןל במקרה ש או -על הצ'קים יש לציין למוטב בלבד לפקודת "צוות" סניף בקעת אונו

 . התיירות שמפיקה את הנופשון
                                                                                                                                                          

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

                                                                   
  .אין לשלוח דואר רשום או דואר אקספרס

 
  א קולינים/תבטלפו  למשרד הסניף יתן לפנותנ  /נופשוןבכל נושא של בירור או שאלה הקשורה לטיולים

 11:00-14:00בין השעות  - 03-5345540 , 03-6173566
                                                          

 : מידע כללי
  משרד הסניף

 טלפונים/תא קולי למשרד: 11:00-14:00ה' בין השעות -המשרד פתוח בימים א'
 .11:00-14:00ה' בשעות -, קבלת קהל לבירורים והצגת בעיות בימים ג' ו 03-5345540 03-6173566

 בתנופה !! -קרית אונו  -המרכז לגישור וליישוב סכסוכים בקהילה
 

האגף לשירותים חברתיים, המתנ"ס והקריה האקדמית  -יהישנים בשיתוף העיר 10המרכז הנ"ל פועל מזה 
 אונו.

אד, פועלים בהתנדבות ומציעים שירותי גישור: הידברות ובניית מגשרי המרכז, מקצועיים ומנוסים מ
 הסכמות לתושבי בקעת אונו, סכסוכים שונים. בנוסף, מגשרים בתיקי בית משפט לתביעות קטנות.

 למרכז הגישור ניתן לפנות באמצעות שי"ל, הוועדה לתכנון ולבניה, השיטור הקהילתי ועוד. 
                                           וני, ניתן חינם.עלות הגישורים מאד נוחה. ייעוץ טלפ
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הקורס יועבר ע"י מדריכים מקצועיים מאד ובסיומו ,  מרכז הגישור מציע לכל המעוניינים קורס גישור בסיסי
 יקבלו המשתתפים תעודה מוכרת.

(. דוא"ל: )ניתן להשאיר הודעה במענה הקולי 03-5310979לקבלת מידע נוסף יש לפנות בטלפון: 
gishur@ono.ac.il 

 

 טיפול בפרט
פרט כולל: ייעוץ ראשוני נושא הוקיבלה על עצמה את הטיפול ב להנהלת הסניף מסייעתגב' חנה שילה 

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

 03-5345540 :ולהשאיר הודעה בתא קולי של הסניף 
 

  הודעה על חולים/מאושפזים/נזקקים
לחג, בכדי אנו מבקשים ליידע את הסניף על חולים/מאושפזים או חברים הזקוקים לעזרה כלשהי, כגון מענק 

 03-5345540שנוכל לסייע בהתאם לצורך. ניתן להשאיר  הודעה בטל/תא קולי של הסניף 
 

 :גיוס מתנדבים
 לשעת חירום .א

אנו מבקשים ממפקדים לשעבר, להתנדב לטובת שעת חירום בעיריות במקום מגוריהם ,                                                
 ולתפקד בשעת חירום עד כמה שאפשר בצורה סבירה. נודה לכם באם כדי לסייע לעיר להמשיך

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

 
כגון: ציור, קרמיקה,  : התחומים בהן ניתן להתנדב מאוד מגווניםלנפגעי הלם קרב בתל השומריוע בס

  מוסיקה, צילום, תכשיטנות ועוד..) ראו פרסום שהוצאתי בנפרד (י מחשב, לימוד
                                                   

 תעסוקה
"צוות" קיימת יחידת תעסוקה שבה יש  מערכת השמה מתקדמת לניהול וטיפול במאגר דורשי העבודה, -ב

מו כן, יחידת תעסוקה של מחוז דן מקיימת ימי עיון שמטרתה לשפר את סיכויי ההשמה ומציאת עבודה. כ
מיועד לדורשי עבודה הרשומים אצלנו. ניתן גם לקבל "סל  –וסדנאות המקנות כלים מעשיים  לחיפוש עבודה 

הכשרה" לביצוע הסבה מקצועית. המעוניינים לקבל סיוע בתחום התעסוקה, מוזמנים ליצור קשר עם: אילנה 
רכזת  –או עם אסתי לוי    wcenter@tzevet.org.il 6173536-03 –ז מנהלת תעסוקה מרכ –שורר 

   .awcenter@tzevet.org.il  6173538-03תעסוקה מרכז 
 

                                                                                                                               
 הרכזת חבצלת פלד. -  התנדבות לעמותת "ידיד לחינוך"

לתלמידים בעלי צרכים שתורמים מזמנם כדי לסייע ים למתנדב אנו מבקשים אותך, חבר "צוות", להצטרף
 מסוגלות ולאפשר על ידי כך מפגש מיוחדים, לטפח דימוי עצמי חיובי, לטפח תחושות 

במשרד בין דורי לעידוד יחס של כבוד למבוגר ולקשיש בחברה. המעוניינים מתבקשים להשאיר הודעה 
 . 03-5345540ניף/תא קולי בטלפון  הס

                                             
 ק את הקשר עם חבריה ולאפשרהנהלת הסניף מבקשת להד  עדכוני הסניף ישירות לתיבת המייל שלך

 נך מתבקש להעביר את כתובת הדוא"ל שלך לסניףעדכונים בזמן אמיתי. לצורך זה ה
snif@tzevet.org.il-bo              

 
 

                                                                                                                                                               אונו וחברי ההנהלהיו"ר סניף "צוות" בקעת  –שלום פארינטה                                        
 
 
 

 03-6173567טלפון חדש נוסף   03-5345540טל/תא קולי/ פקס של הסניף: 
 bo-snif@tzevet.org.ilדוא"ל  – 5691501סביון  21: ת.ד. כתובת למכתבים

mailto:gishur@ono.ac.il
mailto:gishur@ono.ac.il
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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 נספח רישום לטיולים ואירועים
 
 
 
 

  

                   5691501סניף דואר סביון  21אל "צוות בקעת אונו" ת.ד. 
 עה לאשתאול בעקבות התנ"ך""דרך היין בין צרנצא לטיול   16.5.17 בתאריךג'  ביום

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

 
 12.5.17פירעון  לתאריך  למוטב בלבד ""צוות בקעת אונומצ"ב המחאה ע"ס ...........לפקודת 

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

 משפחה ושם פרטי                כתובת ומיקוד               מספר אישי      טלפון           נייד  
 

 

                   5691501סניף דואר סביון  21אל "צוות בקעת אונו" ת.ד. 
 לעכו וקסמיהנצא לטיול   25/7/17 אריךבתג'  ביום

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

 
 21.7.17פירעון  לתאריך  למוטב בלבד ""צוות בקעת אונומצ"ב המחאה ע"ס ...........לפקודת 

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

 משפחה ושם פרטי                כתובת ומיקוד               מספר אישי      טלפון           נייד  
 

 

                   5691501סניף דואר סביון  21אל "צוות בקעת אונו" ת.ד. 
 בעקבות שיריו של אהוד מנור -מזמר נצא לטיול   4/9/17 בתאריךב'  ביום

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

 
 1.9.17פירעון  לתאריך  למוטב בלבד ""צוות בקעת אונומצ"ב המחאה ע"ס ...........לפקודת 

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

 משפחה ושם פרטי                כתובת ומיקוד               מספר אישי      טלפון           נייד  
 

 

                   5691501דואר סביון סניף  21אל "צוות בקעת אונו" ת.ד. 
 במלון "רמות"נופשון  - 11-14/6/17בתאריכים  ד'-א'בימים 

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

 
   תשלומים שווים 3-ניתן לשלם ב בלבד למוטב –לפקודת "זיו תיירות ונופש בע"מ מצ"ב המחאות 
 10/7/17-ל תשלום שלישי   10/6/17-ל תשלום שני 10.5.17-ל תשלום ראשון

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

 
 


