
מידעון צוות בקעת אונו
 חשון תשע"ג חוזר 4/2012 נובמבר - ינואר 2013 

חוג למשחק שחמט
יש בכוונתנו לארגן קבוצה/חוג למשחק שחמט למתחילים אחת לשבוע. מי שמעוניין מתבקש 

להירשם דרך הסניף בטלפון/תא קולי 03-5345540 .לאחר מכן נודיע על המקום והשעה 

המדויקים בהם יתקיים החוג.

עדכוני הסניף ישירות לתיבת המייל שלך
הנהלת הסניף מבקשת להדק את הקשר עם חבריה ולאפשר עדכונים בזמן אמיתי. לצורך זה 

 botzevet@netvision.net.il. : הינך מתבקש להעביר את כתובת הדוא"ל שלך לסניף

סדנה להעצמה אישית
בתאריך 20.11.2012 תתקיים סדנה להעצמה אישית באיתור תעסוקה - ברמת אפעל בין 

השעות 08:30-17:00. מטרת הסדנה קבלת כלים עדכניים בתהליך איתור מקומות עבודה.

המעוניינים יפנו לגב' אילנה שורר, נציגת המחוז המטפלת בנושא תעסוקה

בטלפונים:   03-6173536/8, או 050-9340426.

קורסים וחוגים ללא תשלום
וחוגים ללא תשלום  קורסים שונים  32 מתקיימים  חייק  יהודה, ברח'  צוותא באור  במועדון 

כולל:

קורס ערבית בימי ראשון בשעה 18.00 - שיעורי ערבית למתחילים ומתקדמים.

מפגשי ברידג' בימי חמישי בשעה 18.00 

לימודי מוזיקה  בימי רביעי בשעה 18.00 - למתחילים

המעוניינים יפנו לאיש הקשר שלנו ) איש צוות ( בשם חמאני אהרון טל': 050-8554592, 

או למר סבח יוסף טל': 050-2558948, כדי להירשם לחוג המתאים.

בימים ב'-ה' בתאריכים 5-8 בנובמבר 2012
יוצאים לנופש בכפר בלום כולל 2 ימי טיול הלוך וחזור וטיולים במהלך הנופש. 

פרסום מתאים כבר הופיע במידעון קודם - ההרשמה נסגרה  ב-.1.10.12
ביום ב' 12.11.12 בשעה 19:00

תתקיים הרצאתו של יריב פלד, מומחה לביטחון ישראל- בנושא מהות היחסים 
המיוחדים עם הממשל בארה"ב והשפעת תוצאות הבחירות עלינו. 

ביום ג' 11.12.12  בשעה 19:30
תתקיים מסיבת חנוכה באולם אוויה "איוונט" ביהוד , כולל ארוחת ערב חגיגית 
בהגשה, מסיבת ריקודים בליווי זמרת, אקורדאוניסט וכנר וירטואוז- וכן חלוקת 

תעודות למתנדבים מצטיינים- פירוט בהמשך.
ביום ב' 17.12.12 בשעה  07:00

נצא לטיול למפעלי ים המלח בסדום ונאות הכיכר. פירוט ראה בהמשך.
ביום ב' 24.12.12  בשעה 19:00

יורם פרי, חבר צוות בסניף,  )בהתנדבות(  בנושא  תתקיים הרצאתו של עו"ד 
סוגיות משפטיות "לגיל השלישי".   

ביום ג' 15.1.13 בשעה 07:00
נצא לטיול למכתשים, למעלה העקרבים, ופארק ירוחם.פירוט בהמשך.

ביום ב' 21.1.13  בשעה 19:00
תתקיים הרצאתו של דוד )דודי( ירון, סא"ל במיל'  ח"א, סופר ויוצר מקורי המספר 
בדרכו הייחודית ורווית ההומור על ה –"קווקז" אשר בדרום רוסיה -  מקום בו 
המציאות עולה  כל דמיון, כולל בין היתר מגפת הגניבות, טרור צ'צ'ני, "תרבות", 

רדיפות בלתי פוסקות מצד שוטרים ואנשי ק.ג.ב. ועוד.

תתקיימנה בספריה העירונית בקריית אונו ברח' המייסדים 5.                                                                                             
שעת המפגש בשעה  19.00 )כולל כיבוד קל(. ההרצאות תתחלנה בשעה 

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

זאת בעת הרישום בכניסה לספריה.

ריכוז ארועים במידעון זה 

הרצאות

חברי "צוות" בקעת אונו שלום רב 
הטיפול בגימלה

חברי סניף צוות בקעת אונו מברכים את הנהלת צוות וכל מי שעסק במלאכת המשא ומתן 
לשיפור תנאי הגימלה ותודה על מה שהושג עד כה.

שימו לב לשינוי בשעת תחילת ההרצאות -  19:00 שעון חורף.

בברכה,
שלום פארינטה
יו״ר סניף “צוות״ בקעת אונו וההנהלה

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



המחירים לטיולים כוללים: 
אוטובוס תיירותי, מדריך מוסמך, כניסה לאתרים, ביטוח נוסעים, ארוחת צהריים 
כשרה וטיפ )תשר( לנהג ולמדריך וכן נסיעה בכביש 6 היכן שצריך. היציאה ליד 

רחבת מד"א, רח' יחזקאל פינת ירמיהו בקריית אונו, קרוב לקניון החדש. 

חברים שאינם תושבי קריית אונו מתבקשים להחנות את רכבם רק במקומות מותרים 
בלבד. ניתן להשתמש בחניון הקניון הסמוך ללא תשלום ) קרוב מאד לנקודת 

היציאה(. הזמנת אורחים כולל חברי צוות מסניפים אחרים על בסיס מקום פנוי בלבד, 
כאשר אישור סופי יינתן רק לפני סגירת הרשימה במידה ונותרו מקומות פנויים.

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

או לו"ז צפוף. 
על הצ'קים יש לציין למוטב בלבד לפקודת "צוות" סניף בקעת אונו. פרט לנופשון או 

מסיבה, בהם אנו נוהגים לציין אחרת.
יש לרשום צ'ק נפרד לכל טיול ולשלוח בדואר רגיל לכתובת:  צוות בקעת אונו,

ת.ד. 21 סניף סביון 56915.
אין לשלוח דואר רשום או דואר אקספרס. בכל נושא של בירור או שאלה הקשורה 

לטיולים  ניתן לפנות לאילן קליין בטלפון 054-4748956 או 03-5351707.

נופשון – ביום ב' 5.11.12 בשעה 07.00
נצא לנופשון עפ"י התוכנית המפורטת שתישלח במייל לנרשמים בלבד. 

ההרשמה נסגרה לנופשון זה.

ביום ג' 11.12.12 בשעה 19:30 נקיים מסיבת חנוכה באולמי "אוויה איוונט" ביהוד א.  
למתנדבים  הוקרה  תעודות  נעניק  גם  זה  בערב  בהגשה.  חגיגית  ערב  ארוחת  כולל   

מצטיינים ונסיים בערב ריקודים עם אומנים: זמרת, אקורדאוניסט וכנר וירטואוז.
עלות האירוע לאיש צוות/או בן/בת זוג  105 ₪,  לאורח 190 ₪.  

בכל מקרה עדיפות לחברי הסניף.  אורחים ע"ב מקום פנוי בלבד. מס' המקומות מוגבל.  

ביום ב' 17.12.12 בשעה 07.00 נצא לטיול למפעלי ים המלח בסדום ונאות הכיכר.   ב.  
הפסקה לארוחת בוקר עצמית ) ע"ח המטייל ( בצומת שוקת. ביקור במוזיאון הבובות   
או במוזיאון הזכוכית בערד. ביקור במפעלי ים המלח וסיפור הפקת האשלג וחומרים 
אחרים. ארוחת צהריים במסעדת המפעל, ביקור בחקלאות החורף במושבים נאות 

הכיכר ועין-תמר, סיור לאורך הגבול עם ירדן.
המחיר לחבר "צוות" או בן/בת זוג 85 ₪,  לאורח 155 ₪.  

ביום ג' 15.1.13 בשעה 07.00 נצא לטיול לאזור המכתשים  ג.  
הפסקה לארוחת בוקר עצמית בצומת שוקת, ביקור באגם ירוחם ובפרק שסביבו,   
צין  בקעת  של  המרהיב  הנוף  אל  נצפה  העקרבים.  מעלה  הגדול,  למכתש  נרד 
ופריצת הדרך לאילת וכן הפיגוע הטרגי שהתחולל במקום, בנוסעי אוטובוס"אגד" 

בשנות החמישים.
ארוחת צהרים כשרה ועשירה  "בהיכלי זינו "- ביקור ב" חוות אורלי " גידול סברס   

ללא קוצים -  וחזרה הביתה. 

מחיר הטיול - לאיש צוות או בן/בת זוג 95 ₪, לאורח 170 ₪.  

פירוט הטיולים/אירועים

כללי לכל הטיולים

מידע כללי

הודעה על חולים/מאושפזים/נזקקים
אנו מבקשים ליידע את הסניף על חולים/מאושפזים או חברים הזקוקים לעזרה כלשהי, כדי 

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

התנדבות
גמלאי צה"ל - חבר "צוות" סניף בקעת אונו, אנו פונים אליך בבקשה להתנדב ולתרום למען 

הקהילה בה אנו חיים.

והן מפגעי טבע כמו  ברור לכולנו כי העורף חייב להיות ערוך לתרחישים שונים, הן עוינים 

רעידת אדמה ואחרים.

להשתלב  ותוכל/י  מאד  לעזור  יכולים  צה"ל,  כגמלאי  שלנו  והרקע  הניסיון  כי  בטוחים  אנו 

להבעת  אלינו  תחזור/י  אם  נשמח  מגוריך.  באזור  המקומית  הרשות  של  החירום  במערך 

נכונות להתנדב ותזומן לשיחה לשיבוץ מתאים על ידי הרשות המקומית. צרכי הקהילה רבים 

וקיימות גם אפשרויות נוספות להתנדבות בתחום החינוך, עזרה לאוכלוסיות מיוחדות, נוער 

וקשישים. נא השאר פרטיך במענה הקולי של הסניף  בטלפון 03-5345540 או במייל של 

הסניף הרשום במידעון. לפרטים נוספים ניתן לפנות ליחיאל הל-אור בטלפון 03-5350533 

בין השעות 17.00-19.00, )נא לא להשאיר הודעות בטלפון זה(.

הרצאות לנשים
יש בכוונתנו בעתיד הקרוב לקיים הרצאות לנשים - אנו מבקשים להודיע לסניף בתא קולי 

מס' 5345540 , על נכונותכן להשתתף בהרצאות אלו. יש להשאיר הודעה ברורה כולל שם 

וטלפון ואנו ניצור אתכן קשר ואף נודיע על מועד קיום ההרצאה - בהתאם למידת ההיענות 

שלכן.


