
מידעון צוות בקעת אונו
אדר א׳ תשע״א חוזר 2/2011, מרץ - מאי 2011

המאבק על הגמלה - מתנהל מאבק מתמשך בין הנהלת צוות לבין האוצר משרד הביטחון 
והרמטכ״ל, כדי לקדם את זכויות גמלאי צה״ל ובעיקר בנושא שחיקת השכר. מועצת “צוות״ 

אישרה לאחרונה נקודות עיקריות שהופנו לראש הממשלה ולמנכ״ל משרד הבטחון.
על  למאבק  הקשור  בכל  שוטפים  עדכונים  לקבל  מעוניינים  הנכם  אם  “צוות״,  חבר/חברת 

הגמלה, נא העבירו את כתובות המייל שלכם לסניף.

איכות החיים שלך בביתך ובקהילה - חבר “צוות״, תוכל לשמור על איכות החיים שלך, גם 
בביתך ובקהילה שלך, עם השירותים הקהילתיים של עמותת “על״ה״. העמותה למען האזרח 
וליווי רפואי, טיפולי  הוותיק בבקעת אונו מציעה לך: “קהילה תומכת״, שירותי אחזקה בבית 
בית - מרכז יום לבילוי בחברה, ארוחות, הרצאות ופיזיוטרפיה, הסעות להצגות וקונצרטים בתל 

אביב והסביבה, לפרטים נא לפנות לעמותת “על״ה בטלפונים: 03-7362435, 03-5351808.
 

הודעה על חולים/מאושפזים/נזקקים - אנו מבקשים לידע את הסניף על חולים/מאושפזים 
הודעה  ניתן להשאיר  לצורך.  לסייע בהתאם  שנוכל  כדי  כלשהי,  לעזרה  הזקוקים  או חברים 

בטלפון/תא קולי של הסניף 03-5345540.

התנדבות - אנו פונים שוב ומבקשים מחברי הסניף להתנדב למשימות שונות לטובת הקהילה. 
הדרישה   .03-5345540 קולי  בתא  בסניף,  הודעה  להשאיר  מתבקשים  להתנדב  המעוניינים 
המועדפת כיום לנושאים הבאים: רשות חירום לאומית )רח״ל( פרוייקט צ.ה.ל.ה, ניצולי שואה, 

מרכז לשיקום נכי צה״ל, הדרכת נוער בבתי״ס לקראת גיוס .

עדכוני הסניף ישירות לתיבת המייל שלך - הנהלת הסניף מבקשת להדק את הקשר עם 
זה הינך מתבקש להעביר את כתובת הדוא״ל  ולאפשר עדכונים בזמן אמיתי. לצורך  חבריה 

 .botzevet@netvision.net.il :שלך לסניף

לימודי מחשב - ללא תשלום - קיימת אפשרות לעבור קורס בשימושי המחשב במסגרת 
והפעלתו,  במבנה המחשב  בסיסי  ידע  להקנות  הקורס  יהודה. מטרת  באור  להב״ה  פרוייקט 
להעניק בטחון בשימוש במחשב, לגלוש באינטרנט, חיפוש מידע אלקטרוני, יתרונות הפורטל 
הממשלתי - gov.il. חברי “צוות״ המעוניינים יפנו למרכז פרוייקט להב״ה, מר אלי חולי בטל׳ 
03-6345434 או בדוא״ל: eli.hu@lehava.gov.il. עקב התעניינות גדולה בקורס קיימת אפשרות 

של המתנה יותר ארוכה לפתיחת הקורס.

כגון  שונים,  בנושאים  קורסים אקדמאים  מקיימת  יהודה  אור  - מכללת  קורסים אקדמאים 
היקף  ב-28.3.11.  להיפתח  לאנגלית אמור  ואנגלית מדוברת. הקורס  אתיקה, הלכה, רפואה 
הקורס 50 שעות אקדמאיות, בימי שני בין השעות 17:00-19:30 . העלות לחבר “צוות״ 1,000 

₪. המעוניינים יפנו למכללה לקבלת פרטים נוספים בטלפון 03-7353545 

מידע כללי

ביום ב׳ 14.3.11 בשעה 19:00 תתקיים הרצאתו של עופר ענבי, איש מודיעין 
וסוציולוג, בנושא ההפתעות המודיעיניות הגדולות בחיינו. 

ביום ד׳ 16.3.11 בשעה 07:00 נצא לטיול לנגב הפורח כולל ביקור בשדרות, באתר 
מקורות )אתר שמחה(, פסיפס במעון, ביקור במוזיאון וכרמי הזיתים בקיבוץ רביבים.

ביום ב׳ 11.4.11 בשעה 19:00 - נקיים הרמת כוסית במועדון לקראת חג הפסח, 
כולל ערב זמר ושירה בציבור, בליווי הזמרת רויטל והאקורדיוניסט- עוזי.

ביום ד׳ 27.4.11 בשעה 07:00 נצא לטיול למגזר הבדואי בנגב, כולל ביקור 
בארמונו של השייך סלמאן אל-הוזייל ברהט, מפגש עם קבוצת נשים שחורות, 

צפיה בסרט מרתק ומרגש וביקור בעיירה תל-שבע.

ביום ה׳ 5.5.11  בשעה 19:00 - לקראת יום העצמאות - תתקיים הרצאתו 
של אלוף נתי שרוני, חבר “צוות״ בקעת אונו, בנושא: ישראל במזרח תיכון משתנה. 

ביום ד׳ 18.5.11 בשעה 07:00 נצא לטיול לירושלים ונבקר בעיר דוד, כולל 
עם  להגיע  )חובה  המלך  דוד  מתקופת  השילוח  לנקבת  ובהמשך  לפיר  כניסה 
גגות הבתים במרכז העיר העתיקה, ומשם  ונעליים להחלפה(. נעלה על  פנסים 

נשקיף על הכנסיות והמסגדים המתערבבים אלו ובאלו.

ביום ב׳ 30.5.11 בשעה 19:00 תתקיים הרצאתו של מאיר כהן, בנושא “אתגר 
כפרשן  משמש  וחלל.  תעופה  לנושאי  וסופר  פרשן  הוא  מאיר-  בחלל״.  החיים 
ומומחה לאמצעי התקשורת. בהרצאה יסביר כיצד מקיימים שגרת יום יום בתנאי 

חוסר משקל.

בתאריכים  22-23 ביוני 2011 בכוונתנו לארגן טיול בן יומיים לצפון, כולל לינה 
 ₪ 400 על הכנרת. במחיר משוער של  במופע המזרקות  וצפיה  שייט  בטבריה, 
לחבר “צוות״. תכנית מפורטת נפרסם במידעון הבא. המעוניינים מתבקשים לציין 

זאת על גבי הספח המתאים.

ריכוז ארועים במידעון זה 

חברי "צוות" בקעת אונו שלום רב!

הדפסה בצבע סגול

בברכת חג חירות ועצמאות שמח,
שלום פארינטה
יו״ר סניף “צוות״ בקעת אונו וההנהלה

תתקיימנה במועדון הרגיל ברח׳ ההדר 20 בקריית אונו )קיראון( ליד בית ספר שרת. 
שעת ההתכנסות וכיבוד קל בשעה 19:00. ההרצאות תתחלנה בשעה 19:30 בדיוק. 
החברים שטרם מסרו לסניף את כתובת הדוא״ל שלהם, מתבקשים לעשות זאת בעת 

הרישום בכניסה למועדון.

הרצאות



המחירים לטיולים כוללים:
אוטובוס תיירותי, מדריך, כניסה לאתרים, ביטוח נוסעים, ארוחת צהריים כשרה וטיפ )תשר( לנהג ולמדריך.

אונו, קרוב לקניון החדש. חברים  ירמיהו בקריית  יחזקאל פינת  ליד רחבת מד״א, רח׳  היציאה 
שאינם תושבי קריית אונו מתבקשים להחנות את רכבם רק במקומות מותרים בלבד. ניתן לחנות 

בחניון הקניון הסמוך ללא תשלום )קרוב מאד לנקודת היציאה(.
הזמנת אורחים על בסיס מקום פנוי בלבד.

שינויים במסלול הטיול - יו״ר הסניף או ממלא מקומו, בתיאום עם המדריך, יכולים לבצע שינוי פה 
ושם במסלול הטיול, עקב אילוצים של עבירות או מזג אויר, או לו״ז צפוף.

על הצ׳קים יש לציין למוטב בלבד לפקודת “צוות״ סניף בקעת אונו, יש לרשום צ׳ק נפרד לכל 
טיול, ולשלוח בדואר רגיל לכתובת: ת.ד.21 סניף סביון 56915.

אין לשלוח דואר רשום או דואר אקספרס.
בכל נושא של בירור או שאלה הקשורה לטיולים או נופשון, 

ניתן לפנות לאילן קליין בטלפון 054-4748956 או 03-5351701. 

מסיבת חנוכה באולם “אוויה״ - ביהוד.  	8
הרצאתו של עופר ענבי - איש מודיעין - בנושא פרשת “עסק הביש״ והשלכותיה לימינו. 		8

טיול לעמק הירדן, פארק נהריים, אי השלום וסיפור הטנק בדגניה. 		8
הרצאתו של מוטקה עציוני - בנושא “תפיסת האושר של ה- ״דאלאי למה״ ומדיטציה. 		8

נופשון באילת לחמישה ימים . 		8
בקורטוב של  והיום,  אז  אירופה״  “השווקים של  בנושא  אמי שקד  גב׳  הרצאתה של  		8

אומנות והסטוריה.

הרצאתה של הגב׳ מישל בינט-כגן, בתו של מקס בינט. מרגל במצרים שנתפס.  		8

התקציב השנתי - כולל התוספת שקבלנו בסוף השנה, עמד על סך של 92,941 ₪, תקציב זה 
נוצל עד תום.

בכל מגוון הפעילות שבצענו הייתה השתתפות ערה של החברים יותר משנת 2009ֿ.

כינוס רב  וכן  ט״ו בשבט  בנטיעות  כגון:  בפעילויות  היובל  לכ׳ שנת  “צוות״,  הנהלת  את  ייצגנו 
משתתפים בנושא - רב שיח על מלחמת ההתשה.

קיימנו 12 הרצאות כולל הרמת כוסית, בהם השתתפו 804 איש - ממוצע של 67 איש בכל 
הרצאה.

יצאנו ל- 11 טיולים שונים ונופש בהם השתתפו 571 איש - ממוצע של 52 איש בכל טיול.

קיימנו ערב רב שיח בנושא מלחמת ההתשה בו השתתפו 156 איש.

הרצאת בוקר מיוחדת לנשים בה השתתפו 23 נשים.

מסיבת הענקת תעודות לחברים שהגיעו ל״גבורות״ - השתתפו 85 חברי צוות ועוד בני משפחה 
של הבוגרים.

מסיבת חנוכה בה השתתפו 102 חברות וחברים ועוד 11 אורחים.

אירועים שונים בהם השתתפו 1,777 חברים, ממוצע של 64 איש בכל  בסה״כ התקיימו 28 
אירוע.

עסקנו בפעילויות נוספות כגון: ביקור חולים, טיפול בפרט, גיוס מתנדבים,

אני משוכנע שאם היה לנו משרד עצמאי, היינו יכולים לבצע יותר פעילות ואף להעמיק עוד 
יותר את הקשר עם החברים. 

ביום ד׳ 16.3.11 בשעה 07:00  א. 
נצא לטיול לנגב הפורח, הפסקה לארוחת בוקר עצמית בצומת יד מרדכי. סיור בשדרות, 
נסיעה לביקור בפסיפס בחירבת מעון, ארוחת צהרים  ביקור באתר שמחה של מקורות, 
כשרה בקיבוץ צאלים או באחד הקיבוצים הסמוכים. ביקור ברביבים כולל כרמי הזיתים, 

המוזיאון וגן העצים המעוצבים.
חזרה משוערת 18:30

מחיר הטיול: לחבר צוות ו או בן בת זוג 98 ₪ לאורח 163 ₪.

ביום ד׳ 27.4.11 בשעה 07:00  ב.  
נצא לטיול למגזר הבדואי בנגב ולהתרשם מאורח חייהם ושינויים החלים בחברה הבדואית. 

נבקר בארמונו של השייך אל -הוזייל ברהט, אשר התחתן עם 39 נשים.
נשמע הרצאה מרתקת כולל כיבוד של קפה ותה. ניפגש עם קבוצת נשים שחורות שנמכרו 

כעבדים ונשמע את סיפורן. נצפה בסרט מרתק. ארוחת צהריים כשרה בקיבוץ כרמים. 
נבקר בעיירה תל שבע ונשמע על הקוסמטיקה הטבעית שעוברת מדור לדור במשפחתה 

של מרים אבו רקייק.
חזרה משוערת 18:30.

מחיר הטיול - לחבר צוות ו או בן בת זוג 95 ₪ לאורח 165 ₪.

ביום ד׳ 18.5.11 בשעה 07:00 ג.  
נצא לטיול לירושלים לעיר דוד. ארוחת בוקר עצמית בקניון הראל.

סיור בעיר דוד, כניסה לפירוורן והמשך לנקבת השילוח מתקופת דוד המלך.
נבקר בכנסיית הקבר, נמשיך בסיור מעל גגות הבתים של העיר העתיקה.

ארוחת צהריים מלאה וכשרה במסעדת המנזה בהר הצופים, סיום משוער 18:00 
מחיר הטיול לחבר צוות ו או בן בת זוג 85 ₪ לאורח 140 ₪.

טיול לחו"ל - התראה ד.  
קיימת אפשרות לארגן טיול לארצות  הבלטיות, ליטא, לטביה ואסטוניה )12 יום( או לברלין 
וסביבותיה )8 ימים( בחודש יוני או בספטמבר 2011, המעוניינים מתבקשים לשלוח לסניף 

את הספח המתאים ואנו נארגן כנס הסברה.

אירועים שבוצעו מהמידעון הקודם ) מידעון 1/2011(

סיכום פעילות שנתית 2010 - בסניף בקעת אונו

כללי לכל הטיולים

פירוט האירועים / טיולים

"צוות" ארגון גמלאי צה"ל סניף בקעת אונו ת.ד. 21, סניף דואר סביון 56915
 botzevet@netvision.net.il  טל: 03-5345540 תא קולי 


