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  20161/חוזר                    ובקעת אונ "צוות"מידעון  
                              

 .  בקעת אונו שלום רבסניף " צוות"חברי  
  .שימו לב למספר טלפון חדש נוסף וכן כתובת מייל חדשה של הסניף

  .ואל תסתפקו בעיון בריכוז בלבדלפירוט האירועים  ,שימו לבכ "כ
  

  .ריכוז אירועים במידעון זה
  

  יום בשבוע
  

  הערות  אירוע                          שעה

  11.1.16'  יום ב

  

19:00  

  

סיוע של : חיים ארז בנושא  )'במיל( הרצאה של האלוף

הצבא הגרמני לחיזוק חיל השריון הישראלי לפני מלחמת 

  .ששת הימים

  

  19.1.16' יום ג

  
מפעל לייצור נשק במסווה (– ברחובות למכון איילון טיול 03:07

, מזכרת בתיה, צ"ראשל: מושבות יהודהול)בסהשל מכ

  .גדרה ורחובות

פרטים ראה 

  .בהמשך

  1.2.16' יום ב

  

סופרת ועיתונאית , סטוריוניתיה, מרים דובי חזן–הרצאה   19:00

  חיים ישל תיעוד  סיפורות החשיב על – מדופלמת

  

  14-17ד - 'יום א

  בפברואר

  

  

. "הכל כלול" ס נצא לנופשון במלון לגונה באילת על בסי  07.00

בפסל אשת לוט ובמטע , בדרכנו לאילת נבקר במצפה זוהר

במהלך שהייתנו באילת נבקר בריף .  האגבות בעין יהב

  .הדולפינים ובמעבר הגבול לירדן ובהר יהואש

פירוט ראה 

  בהמשך

מומחה בעל שם עולמי  – יובל חלד' פרופ –הרצאה   19:00  22.2.16' יום ב

 ל"שימש כפיזיולוג ראשי של צה ,בפיזיולוגיה של המאמץ

  . הבסיס המדעי - אורח חיים בריא בגיל השלישי: בנושא –

  

 16.3.16' יום ד
  .  

  

וקברו של יהודה  מערות קבורה - יול לבית שעריםט  07:00

הגליל בתקופת המשנה  בירת –ציפורי .      הנשיא

  .והתלמוד

פרטים   

  ראה בהמשך

  19:00  21.3.16' יום ב

  

  

דוקטור לביולוגיה מטעם  ,סיגל ביצור' דר של –הרצאה 

 על מדע –מדע בשירות המשטרה : מכון ויצמן בנושא 

  .מה אפשר ומה אי אפשר לגלות במעבדה, יהפלילהזיהוי 

  

       4.4.16' יום ב

                       

1900  

  

ן "רע, )ל במיל"סא( –גדעון מיטשניק  שלהרצאה     

  , הזמן במודיעין תמנהר : בנושא ן"סטוריה ומורשת באמיה

  .על פרשיות אנשים ומבצעים

  

המשך הריכוז 

  בדף הבא



    

  14.4.16' יום ה

  

, ל"בכפר מלנתחיל , בעקבות  מורשת אריק שרון  טיול  07:00

גבעת הכלניות מקום קבורת , אנדרטת לטרון, נבי סמואל

מורשת גוש ומוזיאון ל ,החץ השחור .לילי ואריק שרון

  .בניצן קטיף

פירוט ראה 

  בהמשך

    ערב שירה בציבור לכול הרמת כוסית לכבוד חג הפסח  19:00  18.4.16' יום ב

 3.5.16' יום ג
  

-ביקור במוזיאון ההיסטורי של יד , טאותלמורדי הגטיול   07:00

  ,לילד

  . בהמשך נבקר בגן התעשייה במרכז תפן

ראה  פירוט 

  בהמשך

     

                                              0730היא בשעה  16.19.1לון בתאריך היציאה לטיול למכון איי!! שימו לב 
                                                    

                                        הרצאות
.                                                                                             בקריית אונו  5המייסדים ' ונית ברחההרצאות תתקיימנה בספריה העיר

  . דיוקב 1930: ההרצאות תתחלנה בשעה). כולל כיבוד קל( 1900עה אירוע בש/שעת המפגש
לעשות זאת בעת הרישום בכניסה  מתבקשים, ל שלהם"החברים שטרם מסרו לסניף את כתובת הדוא

 .   לספריה
 

  :טיולים/פירוט האירועים
  

  טיול למכון איילון ומושבות יהודה
בתחילה נבקר במוזיאון הראשונים . מושבות יהודהנצא לטיול  לאזור  07.30בשעה  19.1.16' ביום ג

, שמוקם במרתף על הסודי לייצור נשקבהמשך ניסע למפ. ראשון לציוןההיסטורי המתאר את תולדות 
  .בגבעת הקיבוצים ברחובות של מכבסה מתחת לאפם של הבריטים במסווה

  .קבוצת שילרבנאכל ארוחת צהריים בשרית מלאה וכשרה 
  . ונשמע את סיפורי המתיישבים הראשונים ורחובות מזכרת בתיהלנמשיך משם 
  .₪ 180לאורח . ₪ 97 –או לבן או בת זוג /לאיש צוות ו :המחיר

  

  217-14/ – 2016מתאריך  , הכל כלול –מלון לגונה באילת נופשון ב
 .אוטובוס צמוד לכל מהלך הנופשון יעמוד לרשותנו, נצא לנופשון באילת' עד ד' בימים א
, מצפה זוהר: ביניהם  בדרך ונבקר במספר אתרים. נצא בדרכנו לאילת  07.00בשעה  14.2.16'  ביום א

  . ריקודים ומופע של צוות הבידור–בערב במלון . יהב- ות בעיןובמטע האגב, בים המלח" אשת לוט"פסל 
  . פארק סקייטנבקר בריף הדולפינים ובערב נצפה במזרקה המוסיקלית במתחם  -' ביום ב
  . נבקר במעבר הגבול עם ירדן והר יהואש - 'ביום ג
  .יניםנגו ונבקר בחוות התבלינבקר בבריכות המלח ונצפה בלהקת הפלמבדרכנו חזרה  –ד ביום 

  ₪ 1,250לאורח ₪  1,160בת זוג /או לבן/ו" צוות"לאיש : המחיר
קים יש לרשום 'את הצ 15.4.16,  15.3.16,  15.2.16: ניתן לשלם בשלושה תשלומים שווים כדלקמן

    1.2.15קים להגיע לסניף לא יאוחר מ 'על הצ" צנובר " לפקודת 
   

  .טיול לבית שערים וציפורי
המקום , הספוג היסטוריה ומורשת  ארץ ישראל, שערים-נצא לטיול לבית 07.00בשעה  16.3.16' ביום ד

נראה את מערות הקבורה הרבות וכן את קברו של רבי יהודה . הוכרז לאחרונה כאתר מורשת עולמי
  .השומר האגדי, בו מוצב פסלו של אלכסנדר זייד, לאחר מכן נבקר בשייך אברק.  הנשיא

נמשיך את טיולנו לעבר ציפורי בירת הגליל בתקופת , בוץ גניגרלאחר ארוחת צהריים עשירה בקי
  .שם התמקמה הסנהדרין ונבקר בבית הכנסת בו פסיפס מעניין במיוחד. התלמוד והמשנה

  .₪ 180לאורח ₪  97או בן או בת זוג /לאיש צוות ו: המחיר
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  טיול בעקבות מורשת אריק שרון 

  . איש הצבא והפוליטיקאי רב הפעלים, אריק שרוןנצא לטיול בעקבות  07.00בשעה  14.4.16' ביום ה
נבקר בבית הוריו ונשמע על ילדותו , מקום הולדתו של אריק שרון ל"בכפר מלנתחיל את טיולנו 

שבעת "ית נכונשמע על תמודיעין על פני העיר ובדרך נחלוף  לנבי סמואלמשם נמשיך . הסוערת
  . שהגה אריק שרון" הכוכבים

נשמע על קרב , לאנדרטת לטרוןכיבוש המקום ומשם נמשיך הקרב לבנבי סמואל נעמוד מקרוב על 
  .אריק  עלטרון בו נפצ

  .קמה- ביתלארוחת צהריים בקיבוץ נמשיך משם 
 חוות השיקמיםשם נצפה על " גבעת הכלניות"בלקבר אריק ולילי שרון  לאחר ארוחת הצהריים נמשיך

  .מרכז חייו עם לילי ושני בניו –
  .אתר מורשת לקרבות הצנחנים "חץ השחור"-נמשיך בטיול לאתר ההנצחה ב

  .ניצןביישוב " גוש קטיף"בדרכנו חזרה נבקר באתר מורשת הנצחת 
  ₪ 200 לאורח . ₪ 120בת זוג /או בן/לחבר צוות ו: המחיר

     

  חמי הגיטאות ולגליל המערביטיול ללו
  יאוןזבתחילה נבקר במו. נצא לטיול לקיבוץ לוחמי הגיטאות ולגליל המערבי 07.00בשעה  3.5.16' ביום ג

  .לאחר מכן נבקר באתר שיירת יחיעם. השואה ונשמע את סיפורם המיוחד של ניצולי השואה 
  .התעשייה המתקדמת פארק –ומשם נמשיך לתפן , ארוחת צהריים  בקיבוץ לוחמי הגיטאות

  .גן הפסלים ואוסף המכוניות, נבקר במוזיאון התעשייה 
  ₪  180לאורח ₪   97בת זוג /או לבן/לאיש צוות ו: המחיר

  

                                                                                                  : אירועים ונופשונים/כללים לכל הטיולים
ארוחת , ביטוח נוסעים, כניסה לאתרים, מדריך מוסמך, אוטובוס תיירותי: לטיולים כולליםהמחירים . א

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

  
קרוב , אינם תושבי קריית אונו מתבקשים להחנות את רכבם רק במקומות מותרים בלבדחברים ש. ב

  .)קרוב מאד לנקודת היציאה( הסמוך ללא תשלום ניתן להשתמש בחניון הקניון . לקפה קפה
  

כאשר אישור סופי , על בסיס מקום פנוי בלבדהזמנת אורחים כולל חברי צוות מסניפים אחרים  .ג
  . מועד הטיולייקבע כשבוע לפני 

  

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

                                                                                                                            

   שינויים במסלול הטיול .ה
  

יכולים לבצע שינוי פה ושם  במסלול , בתיאום עם המדריך , יף או האחראי לטיול מטעמו ר הסנ"יו
  .  ז צפוף"או לו, עקב אילוצים של עבירות או מזג אוויר, הטיול
 או למסיבת פרט כאמור לנופשון -סניף בקעת אונו" צוות"קים יש לציין למוטב בלבד לפקודת 'על הצ
  . חנוכה
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או  . 56915סניף דואר סביון  21. ד.ת: לכתובת  ,ק נפרד לכל טיול ולשלוח בדואר רגיל'יש לרשום צ

 . קים למשרד הסניף'להביא את הצ) עקב בעיות בדואר ישראל ( לחילופין 
                                                                    

   .אין לשלוח דואר רשום או דואר אקספרס
  

                                                                   .03-6342113 -ליעל פחם בטלפון בכל נושא של בירור או שאלה הקשורה לטיולים  ניתן לפנות 
  1100-14:00בין השעות  -  03-5345540תא קולי /פקס/למשרד הסניף בטלפון לפנותכמו כן ניתן 

                                                                                                            

  : מידע כללי
  

  2016" צוות"בחירות ב
  7.1.2016להזכירכם שעד תאריך  ברצוננו, "צוות"בהמשך לחומר שקיבלתם בנדון מ

  .אתם אמורים לקבל את חוברת המועמדים לתפקידים השונים) או מוקדם יותר (  
בדואר או ( ולהצביע " צוות"הנכם מתבקשים לא לשכוח למלא את חובתכם כחברי 

  .רת שתשלח אליכםכמפורט בחוב) באינטרנט 
                                            

  !!בתנופה  - קרית אונו  -המרכז לגישור וליישוב סכסוכים בקהילה
  

ס והקריה "המתנ, האגף לשירותים חברתיים -שנים בשיתוף העיריה 10ל פועל מזה "המרכז הנ
  .האקדמית אונו
הידברות ובניית : בהתנדבות ומציעים שירותי גישורפועלים , מקצועיים ומנוסים מאד, מגשרי המרכז

  .מגשרים בתיקי בית משפט לתביעות קטנות, בנוסף. סכסוכים שונים, הסכמות לתושבי בקעת אונו
  . השיטור הקהילתי ועוד, הוועדה לתכנון ולבניה, ל"למרכז הגישור ניתן לפנות באמצעות שי

                                            .ינםניתן ח, ייעוץ טלפוני. עלות הגישורים מאד נוחה
י מדריכים מקצועיים מאד "הקורס יועבר ע,  מרכז הגישור מציע לכל המעוניינים קורס גישור בסיסי

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

gishur@ono.ac.il 
  

  טיפול בפרט
ייעוץ : פרט כוללנושא הוקיבלה על עצמה את הטיפול ב חנה שילה הצטרפה להנהלת הסניף' גב

בעיות הקשורות , "צוות"מיצוי זכויות כגמלאים ב, כניסה לבית אבות ,ראשוני במצבים של מחלה
ל "בכל פניה בנושאים הנ. טיפול במענקי חג וניחום אבלים, צבים של נזקקותמ, בביטוח לאומי וברווחה

  03-5345540 :יש להפנות לחנה ולהשאיר הודעה בתא קולי של הסניף 
  

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

  03-5345540תא קולי של הסניף /ניתן להשאיר  הודעה בטל. נוכל לסייע בהתאם לצורךבכדי ש
  

  גיוס מתנדבים לשעת חירום
,                                                להתנדב לטובת שעת חירום בעיריות במקום מגוריהם , אנו מבקשים ממפקדים לשעבר

  נודה לכם באם. רום עד כמה שאפשר בצורה סבירהכדי לסייע לעיר להמשיך ולתפקד בשעת חי
המעוניינים שיכולים מתבקשים להשאיר הודעה בתא הקולי של הסניף . תתגייסו למטרה  חשובה זו

  03-5345540: בטלפון
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  תעסוקה

קיימת יחידת תעסוקה שבה יש  מערכת השמה מתקדמת לניהול וטיפול במאגר דורשי " צוות"- ב
יחידת תעסוקה של מחוז דן , כמו כן. יי ההשמה ומציאת עבודהשמטרתה לשפר את סיכו, העבודה

מיועד לדורשי עבודה הרשומים  –מקיימת ימי עיון וסדנאות המקנות כלים מעשיים  לחיפוש עבודה 
, המעוניינים לקבל סיוע בתחום התעסוקה. לביצוע הסבה מקצועית" סל הכשרה"ניתן גם לקבל . אצלנו

 03-6173536 –מנהלת תעסוקה מרכז  –שורר  אילנה: מוזמנים ליצור קשר עם

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

. awcenter@tzevet.org.il   
  

                                                                                                                                

  .הרכזת חבצלת פלד -  "ידיד לחינוך"התנדבות לעמותת 
לתלמידים בעלי שתורמים מזמנם כדי לסייע ים למתנדב להצטרף, "צוות"חבר , אנו מבקשים אותך

  לטפח תחושות מסוגלות ולאפשר על ידי כך מפגש , עצמי חיובילטפח דימוי , צרכים מיוחדים
במשרד המעוניינים מתבקשים להשאיר הודעה . בין דורי לעידוד יחס של כבוד למבוגר ולקשיש בחברה

  . 03-5345540תא קולי בטלפון  /ניףהס
                                              

הנהלת הסניף מבקשת להדק את הקשר עם חבריה   ךעדכוני הסניף ישירות לתיבת המייל של
  ל שלך לסניף"נך מתבקש להעביר את כתובת הדואלצורך זה ה. עדכונים בזמן אמיתי ולאפשר

snif@tzevet.org.il-bo                              
  
  

  הנהלת סניף בקעת אונו                                                                                    
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  נספח רישום לטיולים ואירועים
                      

                  56915סניף דואר סביון  21. ד.ת" צוות בקעת אונו"אל 
    

   מזכרת בתיה גדרה, צ"ראשל –למכון איילון ברחובות   טיולנצא ל   19.1.16 - 'ג ביום      
  

  ______________ל"כתובת דוא_____כ משתתפים"סה ______אורחים_______ חברים        
  

  17.1.16     רעוןילתאריך פ   למוטב בלבדונו  צוות בקעת א"לפקודת    _______ס "ב המחאה ע"מצ
   

_______________    _____________    ____________   _________     __________  
  טלפון נייד              טלפון             אישי' מסכתובת ומיקוד                          משפחה ושם פרטי

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

  
  

  56915סניף דואר סביון  21. ד.ת" צוות בקעת אונו"אל 
  

  נצא לנופשון במלון לגונה באילת       2016 לפברואר 17עד  14' עד ד' בימים א
  

  _________ל"כתובת דוא____ כ משתתפים"סה______ אורחים_______ חברים 
  

  תשלומים 3-ניתן לשלם ב   למוטב בלבד –" צנובר"לפקודת ב המחאות "מצ
  
    16.415.תשלום שלישי     163.15.תשלום שני      16.215.שלום ראשון ת
  

_____________        __________     ________       _________        ___________  
  טלפון            טלפון נייד     משפחה ושם פרטי          כתובת ומיקוד            מספר אישי      

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

  
  56915סניף דואר סביון  21. ד.ת" צוות בקעת אונו"אל 

  
  ופסלו של אלכסנדר זייד בשייך אברק, ציפורי, ול לבית שערים טיל נצא - 16.3.16 –' ביום ד

  
  ____________ל"כתובת דוא_______     כ משתתפים"סה_____אורחים _______חברים 

  
  

     1613.3.פירעון      לתאריךבקעת אונו למוטב בלבד " צוות"לפקודת  ______ס"ב  המחאה ע"מצ
  

__  ______________   _________________________ __________  __________  
  משפחה ושם פרטי            כתובת ומיקוד              מספר אישי        טלפון          טלפון נייד 

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

  
  
  

  ) 7המשך נספח רישום בדף (                                                                    
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   56915סביון סניף דואר  21. ד.ת" צוות בקעת אונו"אל 
                                                             

  .בעקבות מורשת אריק שרון טיול נצא ל – 14.4.16' ה ביום 
  

  __________ל"כתובת דוא ____כ משתתפים"סה______ אורחים _______חברים 
  
  

  11.4.16פירעון   לתאריך   בדלמוטב בל  -  קעת אונוב" צוות"לפקודת _______   ס "ב המחאה ע"מצ
  

  __________  ____________       ____________  _______________  ___________  
  משפחה ושם פרטי          כתובת ומיקוד            מספר אישי           טלפון            טלפון נייד

  

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

 
  
  

   56915סניף דואר סביון  21. ד.ת" צוות בקעת אונו"אל 
  

  טיול מורדי הגטאות ולמרכז תפןנצא ל  3.5.16' ביום ג
  

  ______________ל"כתובת דוא_____ כ משתתפים"סה______ אורחים_______ חברים 
  

  3.16.1פירעון למוטב בלבד   לתאריך    - קעת אונו ב" צוות"לפקודת ____   ___ס "ה עב המחא"מצ
  

  __________  ____________       ____________  _______________  ________  
  משפחה ושם פרטי          כתובת ומיקוד            מספר אישי           טלפון            טלפון נייד

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


