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                  3/2016 -  מידעון "צוות" בקעת אונו
 
 . חברי "צוות" סניף בקעת אונו שלום רב ל

 ברכות לשנה החדשה תשע"ז, לכם ולבני משפחותיכם.
 בלבד.אירועים שימו לב, לפירוט האירועים ואל תסתפקו בעיון בריכוז 

אבקש להירשם לטיולים ולאירועים מוקדם ככל האפשר על מנת שנוכל להתארגן 
 בהתאם.

 ריכוז אירועים במידעון זה.
 
 
 תאריך
 

 הערות אירוע שעה

 יום ה' 
15.9.16 
 

 המדריך רוני אהרוני – טיול לגוש משגב והמצפים בגליל 07:00
סיור בגוש משגב  והמצפים המיוחדים שבו, טיילת שכניה, מפעל 

ליצור שוקולד ג'ונקולד, ביקור חוויתי אצל אמן החלילים איתן 
 ורדי.

פרטים 
ראה 

 בהמשך

 יום ב' 
26.9.16 
 

הרמת כוסית לראש השנה, חלוקת תעודות לחברים שהגיעו  19:00
 זמר.לגבורות ובהמשך נקיים ערב 

 

יום ב' 
10.10.16 

 

אין ספור איים, טרסות אורז ומה -הרצאה בנושא הפיליפינים  19:00
 שביניהם, המרצה משה פויסטרו.

 

 יום ה'
20.10.16 

 

נצא לצעדת ירושלים המסורתית בחוה"מ סוכות תשע"ז. נשתתף  11:00
יחד עם חברי "צוות" מסניפים אחרים בצעדה, בתלבושת אחידה 

וכובעים מטעם "צוות". ניתן לבוא עם בני או בנות זוג עם חולצות 
 בלי ילדים.

 ההשתתפות באירוע ללא עלות כולל ארוחת צהריים ע"ח "צוות".

פרטים 
ראה 

 בהמשך

יום ה' 
27.10.16 

 

הכפר שהקים האלוף אלמוג  נחלת ערן". -"עלי נגב-ביקור ב 07:00
 ליד אופקים. -לטיפול בילדים בעלי מוגבלויות 

נבקר בקריית ההדרכה החדשה שהוקמה בנגב, )עיר  בהמשך
 הבה"דים(.

פרטים 
ראה 

 בהמשך

יום ב' 
7.11.16 
 

הרצאה בליווי סרט "המסע של ילדי טהרן" ע"י הגב' דליה גוטמן  19:00
 יוצרת הסרט.
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 ד'-ימים א'
13-16.11.16 

 
 

07:00 
 
 
 
 
 

בדרכנו לצפון  נצא לנופשון במלון "הגושרים" שבגליל העליון.
נבקר את אמן כלי ההקשה מיכה ברעם. במהלך שהייתנו במלון 

נבקר כל יום באתר אחר. בין השאר ניפגש עם חייל צד"ל 
במטולה, נבקר ב"עמק הנעלם" ונסייר ברמת הגולן, ובשמורת 

 הבניאס.

פרטים 
ראה 

 בהמשך

יום ד' כט' 
 בנובמבר

18:00 
 

יתקיים ב כט' בנובמבר  "צוות"אירוע יום ההגנה בשיתוף עם 
בתל אביב , בסימן "מההגנה לצה"ל" כל המעוניין להשתתף  2016

ולקראת האירוע יקבל  035345540עליו להירשם בסניף בטל' 
 .כולל תכנית הזמנה אישית

 

 

יום ג' 
6.12.16 
 

. נהריים, אי השלום וכנרתוסכר גשר קיבוץ טיול לעמק הירדן,  07:00
חנת הכח, שהקים רוטנברג תנבקר בגשר הישנה, נשמע את סיפור 

 על הירדן. נמשיך ל"אי השלום" ומשם לקבוצת כנרת.

פרטים 
ראה 

 בהמשך
יום ב' 
12.12.16 

 

הרצאה בנושא אהבה והומור בקולנוע ע"י המרצה רפי שרגאי,  19:00
 .םכולל דוגמאות של סרטים אופייניי

 
 
 

יום ד' 
28.12.16 

 

מסיבת חנוכה לחברי הסניף באולם אוויה איוונט ביהוד, כולל  19:00
ארוחת ערב חגיגית ואמן וירטואוז בשירה מכל הסגנונות והזמנים, 

 כולל מסיבת ריקודים.

פרטים 
ראה 

 בהמשך
                                                                                              

                                                  

                                       הרצאות
בקריית אונו .                                                                                              5יה העירונית ברח' המייסדים יההרצאות תתקיימנה בספר

 19:30)כולל כיבוד קל(. ההרצאות תתחלנה בשעה  19:00המפגש/אירוע בשעה שעת 
 בדיוק. 

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

  
 :פירוט האירועים והטיולים

 
 טיול לגוש משגב והמצפים בגליל

נצא צפונה לטיול בגוש משגב והמצפים בגליל. לאחר  07:00בשעה  15.9.16ביום ה' 
מערה  –הררית, נסייר במבדד נטופה ל נמשיךארוחת בוקר עצמית בצומת אלונים. 

ביזנטית המשמשת היום ככנסייה לקהילה הנוצרית. נמשיך בדרכנו לעבר "טיילת שכניה" 
ן נבקר במפעל לייצור שוקולד "גו'נקולד". ממנה נשקפים הרי הגליל המערבי. לאחר מכ

סג'ור ולאחר מכן נבקר אצל אמן החלילים איתן ורדי ביודפת, -נאכל ארוחת צהריים ב
ונחווה במופע מרתק הכולל מוסיקה קלאסית קלה, קטעי פולקלור ושירי ארץ ישראל 

 רוני אהרוני -בצוותא. מדריך הטיול  
 ₪  190לאורח ₪   110המחיר לאיש "צוות" ו/או לבן/בת זוג 

 
 ללא עלות – צעדת ירושלים המסורתית תשע"ז

 
, נצא לצעדה )מהמקום הרגיל ברח' יחזקאל בקרית אונו( 11:00בשעה  20.10.16ביום ה' 

ונשתתף בצעדה החגיגית בירושלים. ההשתתפות בצעדה ללא אורחים וללא ילדים. 
המשתתפים יקבלו כובעים וחולצות כדי ללכת בהופעה אחידה. ארוחת צהריים תינתן 
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ה יקבלו  המשתתפים תעודה ומדליה. לערך. בסיום הצעד 13:00בבית החייל בשעה 
 .03-5345540חייבים להירשם דרך הסניף בטלפון  כתנאי להשתתפות

 בין ארוחת הצהריים לתחילת הצעדה נראה הופעות אמנים בגן סאקר.
 

 נגב/נחלת ערן" ובקריית ההדרכה שבנגב-טיול וביקור ב"עלי
 

נצא דרומה, נעצור לארוחת בוקר עצמית ובהמשך נבקר  07:00בשעה  27.10.16ביום ה' 
 בכפר עלי נגב, נחלת ערן שהקים האלוף דורון אלמוג. 

נחלת ערן", הכפר שהקים למען בנו ערן ולמען ילדים אחרים בעלי מוגבלויות -"עלי נגב
קומי, המשלב במקום סקירה והסבר על מגוון פעילויות הכפר השיקשות. נשמע 

בעלת צרכים מיוחדים. משם נמשיך לכיוון באר שבע  אוכלוסייה נורמטיבית עם אוכלוסייה
 ונבקר ב"תחנת הקטר" ובבית העלמין הבריטי.

נמשיך בדרכנו לעבר צומת הנגב שם נערוך ביקור  בבאר שבע לאחר ארוחת צהריים
בקריית ההדרכה החדשה ) עיר הבה"דים ( בה רוכזו מרבית בסיסי ההדרכה של צה"ל. 

 מרכז ההדרכה נבנה בצורה מודרנית וחדשנית והביקור בו יהיה מעניין ומרתק.
 ₪ . 180ורח לא₪  100רוני אהרוני,  מחיר לאיש "צוות" ו/או לבן/בת זוג  -מדריך הטיול  

 
 , 2016נובמבר  16-13ד' בתאריכים -בימים א'נופשון במלון הגושרים 

 
 לרשותנו יעמוד המדריך רוני אהרוני ואוטובוס צמוד לכל מהלך הנופשון.

 , נצא צפונה לעבר הגליל. 07:00בשעה  13.11.16ביום א' 
ברקאי, בדרך נבקר במספר אתרים וביניהם האנדרטה למורשת משמר הגבול בצומת 

נצפה במופע מוזיקלי "קו וצליל" של האמן מיכה ברעם ובגלריה לציור בקיבוץ דברת, 
 משם נמשיך לעבר המלון בקיבוץ הגושרים.

 קבלת פנים במלון, קבלת חדרים, ארוחת ערב במלון וכן ערב בידור.
 

 14.11.16יום ב' 
י, חייל צד"ל נצא לטייל במטולה, נפגש עם האנ –, לאחר ארוחת הבוקר 09:30בשעה 

 בביתו. נשמע על מורכבות הקשר בין אנשי צד"ל למדינת ישראל.
 נבקר בבתים מספרים, ובמצפה דדו וכן בטיילת עמי במטולה.

ארוחת צהריים עצמית בדרך, לאחר חזרתנו למלון נצא אחה"צ לטיול מודרך ב"עמק 
 הנעלם".

 
 15.11.16יום ג' 
פאחר, -ברמת הגולן ונבקר בין השאר בתל , לאחר ארוחת הבוקר נצא לטיול09:30בשעה 

 מצפה גולני, ברכת רם. ניפגש עם פאוזי, דרוזי בוגר האוניברסיטה , איש שוחר שלום.
 ארוחת צהריים עצמית בדרך וארוחת ערב ובידור במלון.

 
  16.16.11יום ד' 

 לאחר ארוחת הבוקר פינוי חדרים. 
ל שנחשף לאחרונה. נבקר בגן נסיעה לשמורת הבניאס וביקור בחלק הפראי של הנח

 הפסלים של צביקה בכפר סאלד.
 נחזור למלון לארוחת צהריים ובסיומה נשים פעמינו חזרה הביתה.

 
, ואו מחיר לאיש "צוות" בודד בחדר יחיד ₪  1,370המחיר לאיש "צוות" או לבן/בת זוג 

 ₪. 2,280הינו 
   ₪ . 2,440, ואו מחיר לאורח יחיד בחדר ₪ 1,530לאורח 

את התשלום לנופשון ניתן לשלם בשלשה תשלומים שווים: ע"ג הצ'קים יש לרשום 
, צ'ק 5.12.16-, צ'ק שני ל5.11.16-לפקודת "זיו תיירות ונופש בע"מ". צ'ק ראשון ל

 .5.1.17-שלישי ל
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 נהריים, אי השלום וכנרתסכר  ,גשרקיבוץ טיול לעמק הירדן, 
 

צפונה לעבר גשר הישנה. לאחר ארוחת בוקר נצא לטיול  07:00בשעה  6.12.16בתאריך 
עצמית נמשיך לקיבוץ גשר, נצפה בגשרים על הירדן מהתקופות השונות, נשמע את 

סיפור עמידתו של הקיבוץ בתקופת מלחמת השחרור וההתשה. נלמד את סיפור הקמת 
תחנת הכח הראשונה על הירדן ע"י רוטנברג. נמשיך לאי השלום בו הונצחו שבע הנערות 

רצחו ע"י חייל ירדני. לאחר ארוחת צהריים נמשיך לאזור הכנרת ונשמע על שנ
ההתיישבות בעמק בתקופת העלייה הראשונה והשנייה. נבקר בקבוצת כנרת ובבית 

העלמין על שפת הכנרת שם קבורים ותיקי העמק וביניהם רחל המשוררת ונעמי שמר. 
ונשמע על הישוב התימני  נשיר משירי ארץ ישראל ולאחר מכן נבקר במוזיאון התמר

 בכנרת.
 ₪  180לאורח ₪,  100מדריך הטיול: אודי לניאדו. מחיר לאיש "צוות" ו/או לבן/בת זוג 

 
 מסיבת חנוכה תשע"ז

 , נר רביעי של חנוכה,19:00בשעה  28.12.16המסורתית תתקיים ביום ד' חנוכה המסיבת 
חלוקת תעודות ו "צוות"ראשי עיר וראשי  :בהשתתפות –באולם אוויה איוונט ביהוד 

 נים.הוקרה למתנדבים מצטיי
באירוע תוגש ארוחת ערב חגיגית בהגשה ותכלול קבלת פנים בליווי מוזיקה, מנות 

מנות עיקריות , משקאות וקינוחים. את האירוע ילווה אמן / בדרן בשירה מכל  ראשונות,
  ₪ 230לאורח ₪  115צוות לאיש הזמנים וכן מסיבת ריקודים. מחיר המסיבה : 

יש    .5.12.2016למועד פירעון  ,"אוויה איוונט ע.ל בע"מ"את הצ'קים יש לרשום לפקודת 
 לדייק ברישום הצ'קים עפ"י המוכתב בסעיף זה.

חשוב לדעת שבמסגרת התשלום הזה אנחנו לא נוהגים לגבות תשר עבור המלצרים 
בתנאי כמובן )שקלים לאדם,  10 -כ אוספים במזומן לקראת סוף האירוע לכןוהטבחים, 

 .(שהשרות היה מעולה
 
 
 

                                                    : כללים לכל הטיולים/אירועים ונופשונים
אוטובוס תיירותי, מדריך מוסמך, כניסה לאתרים, ביטוח : המחירים לטיולים כוללים .א

 - 6ארוחת צהריים כשרה וטיפ )תשר( לנהג ולמדריך וכן נסיעה בכביש נוסעים, 
אונו, -היכן שצריך. היציאה ליד רחבת מד"א ברח' יחזקאל פינת ירמיהו בקריית

 קרוב לקניון.
חברים שאינם תושבי קריית אונו מתבקשים להחנות את רכבם רק במקומות  .ב

קניון הסמוך ללא מותרים בלבד, קרוב לקפה קפה. ניתן להשתמש בחניון ה
 .תשלום ) קרוב מאד לנקודת היציאה(

, על בסיס מקום פנוי בלבדהזמנת אורחים כולל חברי צוות מסניפים אחרים  .ג
אישור סופי ייקבע כשבוע לפני העדיפות תינתן בכל מקרה לחברי צוות, כאשר 

 מועד הטיול. 

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

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

 או מזג אוויר, או לו"ז צפוף.  
 

פרט כאמור לנופשון  -על הצ'קים יש לציין למוטב בלבד לפקודת "צוות" סניף בקעת אונו
 . כאשר נמסר אחרת או למסיבת חנוכה
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סניף דואר סביון  21יש לרשום צ'ק נפרד לכל טיול ולשלוח בדואר רגיל, לכתובת : ת.ד. 
 . שרד הסניף. או לחילופין ) עקב בעיות בדואר ישראל ( להביא את הצ'קים למ 5691501

 . אין לשלוח דואר רשום או דואר אקספרס
                                                                                                                         

-03בכל נושא של בירור או שאלה הקשורה לטיולים  ניתן לפנות ליעל פחם בטלפון 
בין  - 03-5345540ניתן לפנות למשרד הסניף בטלפון/פקס/תא קולי  כמו כן 6342113
                                                                                                          11:00-14:00השעות 

 
 :מידע כללי 

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

מגשרי המרכז, מקצועיים ומנוסים מאד, פועלים בהתנדבות ומציעים שירותי גישור: 
סכסוכים שונים. בנוסף, מגשרים בתיקי בהידברות ובניית הסכמות לתושבי בקעת אונו 

 עות קטנות.בית משפט לתבי
למרכז הגישור ניתן לפנות באמצעות שי"ל, הוועדה לתכנון ולבניה, השיטור הקהילתי 

 ועוד. 
                                           עלות הגישורים מאד נוחה. ייעוץ טלפוני ניתן חינם.

ם הקורס יועבר ע"י מדריכי,  מרכז הגישור מציע לכל המעוניינים קורס גישור בסיסי
 מקצועיים מאד ובסיומו יקבלו המשתתפים תעודה מוכרת.

)ניתן להשאיר הודעה במענה הקולי(.  03-5310979לקבלת מידע נוסף יש לפנות בטלפון: 

 gishur@ono.ac.ilדוא"ל: 
 

 טיפול בפרט
להנהלת הסניף וקיבלה על עצמה את הטיפול בנושא הפרט כולל:  מסייעתגב' חנה שילה 

ייעוץ ראשוני במצבים של מחלה, כניסה לבית אבות, מיצוי זכויות כגמלאים ב"צוות", 
בעיות הקשורות בביטוח לאומי וברווחה, מצבים של נזקקות, טיפול במענקי חג וניחום 

איר הודעה בתא קולי של הסניף אבלים. בכל פניה בנושאים הנ"ל יש להפנות לחנה ולהש
 :03-5345540 
 

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

 03-5345540של הסניף 
 

 ם לשעת חירוםגיוס מתנדבי
, להתנדב לטובת שעת חירום בעיריות במקום מגוריהם ,                                                חברי צוותאנו מבקשים מ

כדי לסייע לעיר להמשיך ולתפקד בשעת חירום עד כמה שאפשר בצורה סבירה. נודה 
שים להשאיר הודעה מתבק להתנדבתתגייסו למטרה  חשובה זו. המעוניינים  לכם באם

                                            03-5345540בתא הקולי של הסניף בטלפון: 
 תעסוקה

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

יחידת תעסוקה של מחוז דן מקיימת ימי עיון וסדנאות המקנות כלים מעשיים  לחיפוש 
יתן גם לקבל "סל הכשרה" לביצוע מיועד לדורשי עבודה הרשומים אצלנו. נ –עבודה 

הסבה מקצועית. המעוניינים לקבל סיוע בתחום התעסוקה, מוזמנים ליצור קשר עם: 

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

awcenter@tzevet.org.il.   

mailto:gishur@ono.ac.il
mailto:wcenter@tzevet.org.il
mailto:awcenter@tzevet.org.il
mailto:awcenter@tzevet.org.il
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 .הרכזת חבצלת פלד -  התנדבות לעמותת "ידיד לחינוך"

 
אנו מבקשים אותך, חבר "צוות", להצטרף למתנדבים שתורמים מזמנם כדי לסייע 
לתלמידים בעלי צרכים מיוחדים, לטפח דימוי עצמי חיובי, לטפח תחושות מסוגלות 

 ולאפשר על ידי כך מפגש 
בין דורי לעידוד יחס של כבוד למבוגר ולקשיש בחברה. המעוניינים מתבקשים להשאיר 

 . 03-5345540/תא קולי בטלפון  הודעה במשרד הסניף
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       
 

        
 
 

 
 
 

 
           

 
 
 

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

 
 
 
 
 

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

 למשפחת "צוות" ולמתנדבים

 ברכות לשנה החדשה

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

                   5691501סניף דואר סביון  21אל "צוות בקעת אונו" ת.ד.  
 גוש משגב והמצפים בגליללנצא לטיול  ..15.9.16..בתאריך ה' ביום

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

 
 12.9.16פירעון  לתאריך  "צוות בקעת אונו למוטב בלבדמצ"ב המחאה ע"ס ...........לפקודת 

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

 משפחה ושם פרטי                כתובת ומיקוד               מספר אישי      טלפון           נייד  
 

 

                   5691501סניף דואר סביון  21אל "צוות בקעת אונו" ת.ד. 
 לנחלת ערן וביקור בקריית ההדרכה בדרוםנצא לטיול   27.10.16 בתאריך ה' ביום

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

 
 1624.10.פירעון  לתאריך  "צוות בקעת אונו למוטב בלבדמצ"ב המחאה ע"ס ...........לפקודת 

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

 משפחה ושם פרטי                כתובת ומיקוד               מספר אישי      טלפון           נייד  
 

                   5691501סניף דואר סביון  21אל "צוות בקעת אונו" ת.ד.  
 נצא לנופשון במלון הגושרים ע"ב חצי פנסיון 16.11.16-13בתאריכים  -'ד-בימים א'

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

 
   תשלומים שווים 3-ניתן לשלם ב למוטב בלבד –לפקודת "זיו תיירות ונופש בע"מ מצ"ב המחאות 
 5.1.17-ל שלישיתשלום     5.12.16-ל תשלום שני   5.11.16-ל תשלום ראשון

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

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

 נהריים , אי השלום וכנרת , וסכרגשרקיבוץ עמק הירדן, ל  נצא לטיול 6.12.16 בתאריך  ה' ביום
 

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

 3.12.16פירעון  לתאריך  "צוות בקעת אונו למוטב בלבדמצ"ב המחאה ע"ס ...........לפקודת 
 

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

                   5691501סניף דואר סביון  21אל "צוות בקעת אונו" ת.ד.  
 ביהוד -מסיבת חנוכה במלון "אוויה איוונט "תתקיים  28.12.16 בתאריךד'  ביום

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

 
  12.165. פירעוןלתאריך  בע"מ  .אוויה איוונט ע.ל"מצ"ב המחאה ע"ס ...........לפקודת 

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

 משפחה ושם פרטי                כתובת ומיקוד               מספר אישי      טלפון           נייד  
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