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 בקעת אונו "צוות" מידעון

                                                  

  . בקעת אונו שלום רב" צוות"חברי 
  

  .ריכוז אירועים במידעון זה
  אירוע                                    שעה  תאריך

  
  הערות

כולל כלי לחימה , "לבד מול איראן"בנושא , מאיר כהןמר הרצאה של   19.00  13.1.14' יום ב
  .מתאימים בשעת הצורך

  
  

נמשיך לאזור עכו , "אורות רבין"יקור ב אזור חדרה ובנצא לטיול ל   07.00  21.1.14' יום ג
כ במרכז המבקרים "ואח מחלבות שטראוסונבקר במרכז המבקרים של 

  .ידיעות אחרונותשל 

פירוט 
  בהמשך

  
נבקר  ,"שרונה"-ב במרכז המבקרים  נבקר ,נצא לסיור בקריה בתל אביב   07.00  18.2.14'  יום ג

רך במוזיאון הישראלי לאחר מכן ביקור מוד, א"בת מיכל נגריןשל במפעל 
  .במרכז רבין

פירוט 
  בהמשך

  
  24.2.14' יום ב

  
ההתנגשות בין מערכות החוק בנושא , מרדכי קידר' דרהרצאה  של   19.00

   .השונות בעולם הערבי המודרני
  

 במוזיאון החאןנבקר , עם המדריך אריה גרינברג מזמר לטיולנצא   07.00  19.3.14' יום ד
בית העלמין של לנמשיך למושבה בנימינה , וןיורדבליווי שירה ואקבחדרה 

-ב משם נמשיך לסיור  .והמשורר אהוד מנורהמושבה שם קבור המלחין 
פסלו של  –בזיכרון יעקב ולסיום עליה לגבעת שיך אבריק  "דרך היין"

  .אלכסנדר זייד

פירוט 
  בהמשך  

  

 -מרתקות בארץ ישראל חוקרת דמויות, אביבה גרשלר' גבהרצאה של   19.00  24.3.14' יום ב
  ."הנדיב הלא ידוע" .שנשכחו

  

  

  .כולל ערב זמרהרמת כוסית לפסח   19.00  7.4.14' יום ב
  

  

בנחל אורן כולל  ,"שוויץ הקטנה"- נבקר ב ,כרמלה לאזור נצא לטיול  07.00  23.4.14' יום ד
 יער"מוזיאון  ,חוות משמר הכרמל ,מחצבות קדומים, פריחות מרהיבות

   ."מצדת הכרמל"-ת הארבעים ונסיים בחורש ,"הדורות
  

פירוט 
  בהמשך

  29.4.14' יום ג
  

על חסיד אומות  ,יום השואההקשור לבנושא  ,כמנוב משהילמר  הרצאה  19.00
שהיה קונסול בליטה במלחמת העולם השניה , סוגיארה, היפני העולם
  .יהודים מידי הנאצים 6000-כ והציל

  



                        הרצאות
                                                                                           . 5 המייסדים' בספריה העירונית בקריית אונו ברח יימנהתתק

  .בדיוק19.30בשעה תתחלנה וההרצאות  )  כיבוד קל( 1900יתחילו בשעה המפגשים להרצאות 
  .לספריהמתבקשים לעשות זאת בעת הרישום בכניסה , ל שלהם"אהחברים שטרם מסרו לסניף את כתובת הדו

  
  טיולים/האירועיםפירוט 

ביקור  ,"אורות רבין"תחנת הכוח : חדרה ועכו כולללאזור  לטיולנצא  07.00בשעה  21.1.14' גביום 
לפני כן נעצור   "ידיעות אחרונות"וכן מרכז המבקרים של " וסאמחלבות שטר"במרכז המבקרים 

  .הדרך  M -קר עצמית בלארוחת בו
  .בקיבוץ כפר מסריקארוחת צהרים כשרה 

  .₪  175לאורח  , ₪ 90 בת זוג/או לבן "צוות"הטיול לאיש מחיר 
  

סיפור תולדות  - שבקריה" שרונה"-מרכז המבקרים בלאזור גוש דן ונבקר ב לטיולנצא  07.00בשעה  18.2.14' גביום 
  .במנהרה ובמערה ,סיור ביקב, קפלן' לשם הרחבת רח ישבות הטמפלרית וביקור במבנים שהוזזויההת

  .)סיור מודרך(, יצחק רביןולסיום נבקר במוזיאון הישראלי במרכז  א"בת "מיכל נגרין"של  במפעלנסייר 
  .בקיבוץ גליל ים כשרה ארוחת צהרים

  .₪  165לאורח ₪  80בת זוג /או לבן" צוות"לאיש הטיול מחיר 
   

   6כביש ב נעצור, אריה גרינברג וניסטיאקורדוהמדריך הבליווי  ,מזמר לטיולנצא  07.00בשעה  19.3.14 'ג ביום
  , לארוחת בוקר עצמית

ביקור בבית העלמין של , ביתו של אהוד מנור, נמשיך למושבה בנימינה, וןיבליווי שירה ואקורד בחאן בחדרהנבקר 
  פסלו של אלכסנדר זייד, שיך אבריק  עליה לגבעת ,נסייר בדרך היין בזיכרון יעקב. המושבה מקום קבורתו

   .בקיבוץ עין השופטכשרה  ארוחת צהריים
  ₪  175לאורח ,₪ 90 בת זוג/או לבן" צוות"מחיר  הטיול לאיש 

  

לפארק נמשיך  6כביש נעצור לארוחת בוקר עצמית ב ,לאזור הכרמללטיול נצא  07.00בשעה  23.4.14' דביום  
אל חוות משמר  מחצבות קדומיםנעבור דרך  ,היפים הזורמים בהר הכרמל אחד הנחלים, בנחל אורןנתחיל  הכרמל

חורשת (  חורשת הארבעים, יער הדורותכ מוזיאון "אח, שבות יהודיתינשמע על הניסיונות הראשונים להתי, הכרמל

  .)אלונים עתיקים 
  ."מצדה בכרמל"לסיום ניסע לאתר בו היתה צריכה להיות 

  .זוריכשרה באארוחת צהרים 
  .₪  173לאורח ,₪  95 בת זוג/או לבן" צוות"יר הטיול לאיש מח

  

  כללי לכל הטיולים 
    :המחירים לטיולים כוללים

לנהג ולמדריך וכן ) תשר(ארוחת צהריים כשרה וטיפ , ביטוח נוסעים, כניסה לאתרים, מדריך מוסמך, אוטובוס תיירותי
                                                 . קרוב לקניון החדש, חזקאל פינת ירמיהו בקריית אונוי' רח, א"היציאה ליד רחבת מד. היכן שצריך 6נסיעה בכביש 

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

כאשר אישור סופי , על בסיס מקום פנוי בלבדכולל חברי צוות מסניפים אחרים  םהזמנת אורחי
  .ייקבע כשבוע לפני מועד הטיול

  . סניף בקעת אונו" צוות"לפקודת  למוטב בלבדיש לציין  קים'הצעל 
  . 56915סניף סביון  21. ד.ת -: ק נפרד לכל טיול ולשלוח בדואר רגיל לכתובת 'יש לרשום צ

  בכל נושא של בירור או שאלה הקשורה לטיולים  ניתן לפנות לדני אבידר.ין לשלוח דואר רשום או דואר אקספרסא
  03-5345540תא קולי של הסניף /או בטלפון 054-2596616בטלפון

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



  .מיד עם קבלת המידעון, שאתם מעוניינים בהםאני מבקש להירשם לכל הטיולים והאירועים 
  

מאושפזים או חברים הזקוקים לעזרה /אנו מבקשים ליידע את הסניף על חולים – נזקקים/מאושפזים/הודעה על חולים
  . 03-5345540תא קולי של הסניף /ניתן להשאיר  הודעה בטל. י שנוכל לסייע בהתאם לצורךכד, כלשהי

   
  להצטרף, "צוות"חבר , אנו מבקשים אותך) רונית פיאלקוב , הרכזת(  –"ידיד לחינוך"התנדבות לעמותת 

לטפח תחושות מסוגלות , לטפח דימוי עצמי חיובי, לתלמידים בעלי צרכים מיוחדיםשתורמים מזמנם כדי לסייע ים למתנדב
המעוניינים מתבקשים להשאיר הודעה . ולאפשר על ידי כך מפגש בין דורי לעידוד יחס של כבוד למבוגר ולקשיש בחברה  

  . 03-5345540תא קולי בטלפון  /במשרד הסניף
  

ונים בזמן הנהלת הסניף מבקשת להדק את הקשר עם חבריה ולאפשר עדכ – עדכוני הסניף ישירות לתיבת המייל שלך
 botzevet@netvision.net.il - לל שלך לסניף "לצורך זה הינך מתבקש להעביר את כתובת הדוא. אמיתי

  
  19.00בשעה  21.12.13מארגן אירוע סוף שנה בתאריך , יטיאת'מר שאול צ, ר הוועד למען החייל בקריית אונו"יו

פסנתרנית מירה , האמנים שיופיעו הזמרת אביבה הד. שירמפגש חברים ומזנון ע: בתוכנית . ר"בכפר אז 17ברחוב ההגנה 
  . זמר נהדר פסח והקריין ירין קימור, צוות הווי ובידור, גלזמן

  077-8220045יש להירשם במיידי אצל שאול בטלפון . 100במקום ₪  50" צוות"המחיר לאיש 
  

תקיימים קורסים שונים וחוגים ללא תשלום מ 32חייק ' ברח, במועדון צוותא באור יהודה  -  קורסים וחוגים ללא תשלום
  :כולל

  .לימודי מוזיקה, 'מפגשי ברידג, שיעורי ערבית למתחילים ומתקדמים –קורס ערבית 
   050-8554592: טלפון. בשם חמאני אהרון ") צוות"איש (המעוניינים יפנו לאיש הקשר שלנו 

  .תאיםכדי להירשם לחוג המ, 050-2558948 –או למר סבח יוסף בטלפון 
  
  

  יהודה- קורסים למתחילים במכללת אור
  

 פייסבוק למתחילים

   9.2.14 -במתחיל 
  12:00-9:00ימי ראשון 

  מפגשים 2
   ח"ש 390עלות הקורס 

  
  :פרטי יצירת קשר

  אור יהודה 86אליהו סעדון  -כתובת/  03-7353545- משרדי המכללה / מכללת אור יהודה 
  

  
   
  

  ,בברכה                                                                                             
   

                                                                                  
  שלום פארינטה                                                                                   

  בקעת אונו וחברי ההנהלה" צוות"ר סניף "יו                                                             
  
  
  
  
  
  
  


