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 נכון    "צוות"               
 ארגון גמלאי צה"ל                                                                                                     

                                                                סניף בקעת אונו                                                                                                   
                                                                                                                                                                       קריית אונו – 42רח' ירמיהו                                                                                                          

                                                                                                         15.12.2016  
              טבת תשע"ז -כסלו      

 1/2017 מס' חוזר -  בקעת אונו "צוות"מידעון  
                             

 .  בקעת אונו שלום רבסניף חברי "צוות" 
 חג חנוכה שמח לכם ולמשפחותיכם

 ואל תסתפקו בעיון בריכוז בלבד.לפירוט האירועים  שימו לב,
 מיד עם קבלת המידעון.אבקש להירשם לטיולים ולאירועים 

 ריכוז אירועים במידעון זה.

 תאריך
 

 אירועה                         שעה

 יום ה' 

12.1.17 

 

 טיול לנגב הצפוני 07:00

דודאים, נבקר במרכז המבקרים  -טיולנו יתחיל בביקור באתר לסילוק אשפה

 רלביקונמשיך משם ונלמד על הטיפול בפסולת בצורה ידידותית לסביבה. 

למרכז מורשת צא נ אחרי ארוחת הצהריים.  במוזיאון חיל האוויר בחצרים

 יהדות קוצ'ין בנבטים ונלמד על המורשת העשירה של יהודי קוצ'ין. 

 יום ב'

16.1.17 

בנושא: "מאחורי הקלעים של עולם התקשורת", חדשות, אינטרנט,  הרצאה 19:00

 .המרצה אור גלזר. טלוויזיה ובכלל

 יום ד'

8.2.17 

 

 טיול בעקבות המורשת הבדואית והרוח הנשית 07:00

נכיר את עולמן של הנשים הבדואיות, נבקר ב "רוקמות במדבר" בלקייה, 

נבקר בכפר הציורי דאריג'את ונראה את המגורים במערות והמעבר לבתי 

המרכז למורשת  –האבן. לאחר ארוחת הצהריים נבקר במרכז גו' אלון 

 הבדואית.

 יום ב'

13.2.17 

, התפתחות היחסים בנושא "יחסי ישראל ואפריקה השחורה" הרצאה 19:00

 .המרצה ד"ר דרור מנורהדיפלומטים והכלכליים בין ישראל ואפריקה. 

 יום ב'

6.3.17 

חקירות רקע, איתור נכסים, :  בנושא: "כשהמציאות עולה על כל דמיון" הרצאה 19:00

,  מנהלת מרצה אנט קירשאבודים בארץ ובעולם. האנשים בגידות ואיתור 

 משרד חקירות פרטיות.

 

 'ביום 

13.3.17 

 )שושן פורים(

 טיול סבים וסבתות נכדים ונכדות 07:30

טיול חוויתי שיתחיל בנחל הבשור והגשר התלוי, משם נמשיך לשביל הסלט 

 –שם נקטוף עגבניות ושאר ירקות. לאחר ארוחת הצהריים נבקר בחוות יענים 

  יאכילו את היענים. הטיול משולב במשחקים וחידונים. "אל היען" והנכדים

 יום ב'

3.4.17 

בליווי , וערב זמר עם הזמר/אומן אודי יאן  הרמת כוסית לכבוד חג הפסח 19:00

 שקופיות.

 יום ד'

19.4.17 

 

 הדרך לירושלים בקרבות תש"ח 07:00

טיול מורשת שיתחיל בחולדה הישנה משם נמשיך לאנדרטת אלכסנדרוני, 

דרך בורמה, לרכס השיירות ולשמורת המסרק. נסיים בבית העלמין בקרית ל

 ענבים.

 יום ב'

24.4.17 

 

 

 , דימוי נשי בסרט"או צועדות במקום" פסגות  "נשים כובשות: בנושא הרצאה 19:00

 .המרצה עו"ד תמרה אבנר "אפס ביחסי אנוש" בין הסרטל" גבעת חלפון 
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                                       הרצאות                                                  

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

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

 הרישום בכניסה לספריה.   
  

 אירועים וטיולים:
 

 הטיולים/אירועים ונופשונים :   כללים לכל
                                                                                                               

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

 אונו, קרוב לקניון.-היציאה ליד רחבת מד"א ברח' יחזקאל פינת ירמיהו בקריית
 

ב. חברים שאינם תושבי קריית אונו מתבקשים להחנות את רכבם רק במקומות מותרים 
רוב מאד בלבד, קרוב לקפה קפה. ניתן להשתמש בחניון הקניון הסמוך ללא תשלום ) ק

 לנקודת היציאה(.
 

ג. הזמנת אורחים כולל חברי צוות מסניפים אחרים על בסיס מקום פנוי בלבד, כאשר אישור 
 סופי ייקבע כשבוע לפני מועד הטיול. 

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

 לפירעון.
                        

יו"ר הסניף או האחראי לטיול מטעמו , בתיאום עם המדריך , : ויים במסלול הטיול ה. שינ
יכולים לבצע שינוי פה ושם  במסלול הטיול, עקב אילוצים של עבירות או מזג אוויר, או לו"ז 

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

 וכה. למסיבת חנ
                                                                                                                                                          

 יש לרשום צ'ק נפרד לכל טיול ולשלוח בדואר רגיל , יש לקחת בחשבון את הבעיות
שיכול שיביא את הצ'קים למשרד הסניף , הכתובת למשלוח  בדואר ישראל, לכן רצוי מי

  5691501סניף דואר סביון  21מכתבים : ת.ד. 
                                                                   

 אין לשלוח דואר רשום או דואר אקספרס. 
-03 -חם בטלפון על פבכל נושא של בירור או שאלה הקשורה לטיולים  ניתן לפנות לי

בין  , 03-5345540ף בטלפון/פקס/תא קולי כמו כן ניתן לפנות למשרד הסני.  6342113
.14:00- 11:00השעות 
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 פירוט האירועים והטיולים
 

  לנגב הצפוניטיול 
  

נים בנגב הצפוני. יבמספר אתרים מעני נצא לטיול משולב 07:00בשעה  12.1.17ביום ה' 
 . "דודאים" –בבית קמה נמשיך לאתר סילוק פסולת מרכזי בדרום  תלאחר ארוחת בוקר עצמי

שם נמשיך מלסביבה.  ונלמד על הטיפול בפסולת ידידותית באתר נצפה בעופות הרבים
במסעדת "פאפא אכל ארוחת צהריים כשרה נ .במוזיאון חיל האוויר בבסיס חצריםלביקור 
המשלב  ין במושב נבטים'צמרכז מורשת יהדות קוהמשך נבקר בב .בבאר שבע מישל"

העשירה ונבקר  םמסורת ואקזוטיקה, נכיר את מורשת
  .במוזיאון ובבית הכנסת

  .אלונימדריכת הטיול דליה 
 ₪ 150לאורח  ₪ 95מחיר לאיש "צוות" ו/או לבן/בת זוג 

 
 "הרוח הנשית"בדואים בדרום ולהכרת טיול ל

 
המרתק של הנשים הבדואיות תוך ת עולמן להכר לטיול נצא  07:00בשעה  8.2.17ביום ד' 

 . שמירה על המסורת והשתלבות בעידן המודרני
בר" בלקייה, נמשיך ת המדוקמונפגוש את בנות "רבית קמה, לאחר ארוחת בוקר עצמית ב

נראה את המעבר ממערות לבתי  ריג'את שםלכפר הציורי דא
 ונתנסה באפייה בתנור ענק. האבן

את סיורנו ונמשיך נאכל ארוחת צהריים בקיבוץ כרמים 
 בלימוד המורשת הבדואית במרכז גו' אלון.

 
 ₪ 130לאורח ₪  85המחיר לאיש צוות/ולבן בת זוג 

 

 
 ונכדות סבתות נכדיםו טיול סבים

 
 של סבים וסבתות חוויתי/משפחתינצא לטיול  7:30)שושן פורים( בשעה  13.3.17ביום ב' 

מרדכי, נתחיל  מת ידבצו ארוחת בוקר עצמית לאחר  נכדים ונכדות.עם 
נצעד על הגשר התלוי מעל הנחל ונלמד על , טיולנו בביקור בנחל הבשור

חקלאית  המתרחש בנחל וסביבתו. נמשיך משם ל"שביל הסלט" חוויה
נלמד, נטעם ונקטוף ירקות ופירות  בלתי נשכחת בחממות הבשור.

לפה, כל זאת בהדרכתו המאלפת של האגרונום מהעץ/השיח היישר 
 לון.אורי א

ארוחה המתאימה , )ולותארוחת צהריים בקיבוץ גבמשם נסע לאכול 
לאחר הארוחה נבקר בחוות "אל היען", שם יזכו  .למבוגרים וילדים(

הטיול ילווה  הילדים ללמוד על אורח החיים של היען ויאכילו יענים.
 פרסים והפתעות. ,בחידונים, הפעלות

 המדריכה דליה אלוני
מהרו .. מספר המקומות מוגבל החל מכיתה ב'נכדים.  2יא עד כל איש צוות רשאי להב

 להירשם.
.ש"ח  90ו או נכד / נכדה המחיר לאיש צוות 
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 . ירושלים בקרבות תש"חבדרך לטיול 
ריצה, על פ על קרבות תש"ח, ונלמד מורשתנצא לטיול  07:00בשעה  19.4.17ביום ד' 

ר לאחר ארוחת בוק .ירושליםשמירה והרחבת הדרך ל
שימשה מפקדה עצמית נתחיל טיולנו בחולדה הישנה אשר 

נמשיך לאנדרטת אלכסנדרוני  לכוחות שפעלו בלטרון.
משם נמשיך  המרים לכיבוש לטרון.  תניסיונוהמע על ונש

לדרך בורמה ונשמע את סיפורה וחשיבותה של דרך זו. 
נאכל ארוחת צהריים בקיבוץ צובה ומשם נמשיך למצפה 

שך נבקר בשמורת המסרק ונשמע על באב אל וואד, בהמ
קרב בית מחסיר. נסגור את מעגל סיפורי הגבורה בביקור 
בבית העלמין בקריית ענבים ונשמע על סיפור גבורתם של 

 הנופלים בקרבות לפתיחת הדרך לירושלים.
 רוני אהרוני –המדריך 

 150לאורח ₪  90המחיר לאיש צוות/ולבן בת זוג 
 
 
 

                                                                                                  
 : 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.

קצועיים ומנוסים מאד, פועלים בהתנדבות ומציעים שירותי גישור: הידברות מגשרי המרכז, מ
ובניית 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. 

                                           ד נוחה. ייעוץ טלפוני, ניתן חינם.עלות הגישורים מא
הקורס יועבר ע"י מדריכים מקצועיים ,  מרכז הגישור מציע לכל המעוניינים קורס גישור בסיסי

 מאד ובסיומו יקבלו המשתתפים תעודה מוכרת.
הודעה במענה הקולי(. )ניתן להשאיר  03-5310979לקבלת מידע נוסף יש לפנות בטלפון: 

 gishur@ono.ac.ilדוא"ל: 
 
 
 
 

 טיפול בפרט

 
פרט כולל: נושא הוקיבלה על עצמה את הטיפול ב גב' חנה שילה הצטרפה להנהלת הסניף

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

03-5345540 :פניה בנושאים הנ"ל יש להפנות לחנה ולהשאיר הודעה בתא קולי של הסניף 

mailto:gishur@ono.ac.il
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  הודעה על חולים/מאושפזים/נזקקים
עזרה כלשהי, כגון אנו מבקשים ליידע את הסניף על חולים/מאושפזים או חברים הזקוקים ל

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

 
 גיוס מתנדבים לשעת חירום

 שעת חירום בעיריותההערכות בלטובת ולהצטרף , להתנדב מגמלאי הסניףאנו מבקשים 
בצורה ניתן חירום עד כמה שכדי לסייע לעיר להמשיך ולתפקד בשעת במקום מגוריהם , 

תתגייסו למטרה  חשובה זו. המעוניינים תבקשים להשאיר הודעה  סבירה. נודה לכם באם
-050או בטל האישי של ראובן דורון   03-5345540בתא הקולי של הסניף בטלפון: 

 במקום מגוריהם. בעדיפותהמתנדבים ישובצו ברשויות  2333361
                                                                                                                                                                                                 

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

ה, שמטרתה לשפר את סיכויי ההשמה ומציאת עבודה. כמו כן, יחידת תעסוקה דורשי העבוד
מיועד  –של מחוז דן מקיימת ימי עיון וסדנאות המקנות כלים מעשיים  לחיפוש עבודה 

לדורשי עבודה הרשומים אצלנו. ניתן גם לקבל "סל הכשרה" לביצוע הסבה מקצועית. 
מנהלת  –ים ליצור קשר עם: אילנה שורר המעוניינים לקבל סיוע בתחום התעסוקה, מוזמנ

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

 

                                                                                                                               
 הרכזת חבצלת פלד. -  התנדבות לעמותת "ידיד לחינוך"

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

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

                                             
הנהלת הסניף מבקשת להדק את הקשר עם   ישירות לתיבת המייל שלךעדכוני הסניף 

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

snif@tzevet.org.il-bo              
 
 
 
 
 
 
 

      שלום פארינטה                                                                                       
 

 יו"ר סניף "צוות" בקעת אונו 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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 נספח רישום לטיולים ואירועים
 
 
 
 

                   5691501סניף דואר סביון  21אל "צוות בקעת אונו" ת.ד. 
 לנגב הצפונינצא לטיול    12/01/17ך  בתאריה' ..ביום

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

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

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

 

                   5691501סניף דואר סביון  21אל "צוות בקעת אונו" ת.ד. 
 .בעקבות המורשת הבדואית.נצא לטיול   ..8/2/17ך  בתאריד' .ביום

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

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

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

 ושם פרטי                כתובת ומיקוד               מספר אישי      טלפון           נייד משפחה  
 

 

                   5691501סניף דואר סביון  21אל "צוות בקעת אונו" ת.ד. 
 סבים וסבתות נכדים ונכדות נצא לטיול   .13/03/17.תאריךב.ב'..ביום

 
 ם.......אורחים........ משתתפים........כתובת דוא"ל...........................@..............................חברי

 
 ...............פירעון  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. 
 .הדרך לירושלים בקרבות תש"חנצא לטיול   .19/04/17..בתאריךד'  .ביום

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

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

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

 משפחה ושם פרטי                כתובת ומיקוד               מספר אישי      טלפון           נייד  
 

 


