
מידעון צוות בקעת אונו
סיון תשע”א חוזר 3/2011 יוני - ספטבמבר         

השירותים  עם  שלך,  ובקהילה  בביתך  גם  שלך,  החיים  איכות  על  לשמור  תוכל  “צוות״,  חבר 
הקהילתיים של עמותת “על״ה״. העמותה למען האזרח הוותיק בבקעת אונו מציעה לך: “קהילה 
תומכת״, שירותי אחזקה בבית וליווי רפואי, טיפולי 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.

שרות חדש ב-שי”ל )שרות ייעוץ לאזרח ( ניתן לקבל ייעוץ מידע והדרכה ללא תשלום, עבור 
אלה שמעסיקים עובדים זרים בסיעוד. שרות זה לא כולל המלצות על חברות  כ”א או עובדים. 

המעוניינים יפנו ל-שי”ל בטלפון 03-5350946.

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

תא קולי של הסניף 03-5345540.

התנדבות - אנו פונים שוב ומבקשים מחברי הסניף להתנדב למשימות שונות לטובת הקהילה. 
הדרישה המועדפת כיום לנושאים הבאים : רשות חירום לאומית )רח”ל(, פרוייקט “ידידות צ.ה.ל.ה”, 

ניצולי שואה, מרכז לשיקום נכי צה”ל.

מגיל  ונערות  נערים  של  קבוצות  ללוות  היא  העיקרית  מטרתו   - צהלה”  “ידידות  פרוייקט 
ההתבגרות עד גיוסם לצה”ל, ולהפכם לאזרחים טובים יותר, על ידי הקניית ערכי מוסר, התנהגות 

חברתית, תחושת שייכות קהילתית ולאומית, הרחבת אופקים ועוד.. 
עיריית גבעת שמואל תערוך כנס מיוחד בתאריך 12.6.11 בשעה 19.30 במתנ”ס גבעת שמואל, 

ברח’ נחום 1. בכנס נשתף מועמדים פוטנציאליים להתנדבות בפרוייקט חשוב זה.
גמלאי צה”ל, שיכולים לתרום   - זקוקים למתנדבים מתוכנו  אנו  הנ”ל,  לצורך המטרות הנעלות 
רבות למפעל חינוכי וחברתי זה. אנו מבקשים מכל המעוניינים להתנדב, להתקשר לסניף ולהשאיר 
הודעה לדינה פרנקו בתא קולי 03-5345540. לבעלי המיילים תישלח הזמנה מיוחדת כולל פירוט 

מטרות הפרוייקט.

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

 .botzevet@netvision.net.il :לסניף

במסגרת  המחשב  בשימושי  קורס  לעבור  אפשרות  קיימת   - תשלום  ללא   - מחשב  לימודי 
פרוייקט להב״ה באור יהודה. מטרת הקורס להקנות ידע בסיסי במבנה המחשב והפעלתו, 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.

קורסים אקדמאים מכללת אור יהודה מקיימת קורסים אקדמאים בנושאים שונים, כגון אתיקה, 
הלכה, רפואה ואנגלית מדוברת. 

המעוניינים יפנו למכללה לקבלת פרטים נוספים בטלפון 03-7353545

)ללא  מוזל   במחיר  מדוברת  ספרדית  בשפה  קורס  לארגן  אפשרות  קיימת   - ספרדית  קורס 
סבסוד(. הקורס יתקיים בביתו של המורה בגני תקווה. המחיר ייקבע בהתאם למספר המשתתפים 

שיירשמו. לכל המתעניינים נא להתקשר למר רפאל בן-טולילה בטלפון 054-7408177.

מידע כללי

- תתקיים הרצאתו של אמנון אשד, היסטוריון  ביום ב׳ 13.6.11 בשעה 19:30 
ירושלים   - בנושא  לאומיים,  בין  ביחסים  העברית  האוניברסיטה  מוסמך  מדיני- 

בהסדר הקבע )אם יהיה(.

בימים ד׳-ה׳ 22-23.6.11   -  נצא  לשני ימי טיול לצפון כולל לינה של לילה אחד 
במלון קיסר בטבריה ומופע מזרקות על הכינרת. מספר החדרים מוגבל, הרישום 

החל כבר במידעון הקודם. פירוט כולל מחירים ראה בהמשך המידעון.

  MA גולן,  טובי  גב’  של  הרצאתה  תתקיים    -  19:30 11.7.11 בשעה  ב׳  ביום 
בהיסטוריה - בנושא - שדים ורוחות ביהדות, גב’ גולן בעלת ידע מקיף ומציגה את 

הפינות המסקרנות שבדרך כלל מוסתרות מהעין.

- נצא לטיול בקו התפר באיזור המשולש, עם  ביום ד׳ 20.7.11 בשעה 07:00 
זמר  בכפרי  סיור  הביטחון,  גדר  לאורך  סיור  כולל  עומר.  ראדי  המקומי  המדריך 

ובאקה אל גרביה .  

 MA ביום ב’ 22.8.11  בשעה 19:30 - תתקיים הרצאתה של גב’ ענת קלקה
סוציולוגית, מרצה ומנחת קבוצות, בנושא זיכרון שמות.         

ביום ד׳ 24.8.11  בשעה 07:00 -  נצא לטיול לאזור רמות מנשה ודרום הכרמל 
כולל ביקור במוזיאון העלייה הראשונה בזיכרון יעקב, בבית התותחן וסיור ברמת 

הנדיב.

- במרחצאות הבריאות  ומים  כיף  ליום  נצא   - ד׳ 21.9.11 בשעה 07:00  ביום 
בחמי עין גדי כולל : ארוחת צהרים .

פירוט ראה בהמשך המידעון.

ביום ב׳ 26.9.11 בשעה 19:30 - נקיים ערב הוקרה לחברינו שהגיעו לגיל גבורות  
בפנינו  תופיע  זו  חגיגית  במסגרת  תשע”ב-  השנה  ראש  לכ’  כוסית  הרמת  וכן 

הפסנתרנית. אפרת בן מנחם, בוגרת לימודי מוסיקה באקדמיה ושחקנית.
אפרת תגיש לנו טעימות על הצופן במוסיקה וסוד כוחו בחיינו. 

ריכוז ארועים במידעון זה 

חברי “צוות” בקעת אונו שלום רב!
ברכות, לרגל יום ירושלים וחג השבועות הבאים עלינו לטובה.

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

ספר  בית  ליד  )קיראון(,  אונו  בקריית   20 ההדר  ברח’  הרגיל  במועדון  תתקיימנה 
שרת. )עוברים לשעון קיץ( שעת המפגש/אירועים, כולל כיבוד קל בשעה 19:30. 
ההרצאות תתחלנה בשעה 20:00 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.

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 לחנות בחניון הקניון הסמוך ללא תשלום )קרוב מאד לנקודת היציאה(.

הזמנת אורחים על בסיס מקום פנוי בלבד.

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 אויר, או לו״ז צפוף. 
יש לציין למוטב  רוב אנחנו צמודים לתכנית המתפרסמת במידעון(. על הצ׳קים  )עפ”י 
בלבד לפקודת “צוות״ סניף בקעת אונו - ולשלוח בדואר רגיל לכתובת: ת.ד.21 סניף 

סביון 56915. ניתן לחלק את התשלום רק לטיול לכינרת לשניים או שלשה תשלומים.

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. 

הרצאתו של עופר ענבי  - איש מודיעין - בנושא ההפתעות המודיעיניות הגדולות   8
בחיינו.  

טיול לנגב הפורח כולל ביקור בשדרות, באתר מקורות  )אתר שמחה(. 8

הרמת כוסית לכבוד חג הפסח כולל ערב זמר ושירה בציבור. 8

טיול למגזר הבדואי בנגב כולל ביקור בארמונו של השיך סלמאן אל הוזייל  8
ברהט ומרים בת המדבר.  

לקראת יום העצמאות - הרצאתו של האלוף נתי שרוני בנושא - ישראל  8
במזרח תיכון משתנה.  

טיול לירושלים, ביקור בעיר דוד, כולל כניסה לפיר ונקבת השילוח . 8

הרצאתו של מאיר כהן בנושא “אתגר החיים בחלל”. 8

בימים ד׳-ה׳, 22-23/6/11   א. 
נצא לשני ימי טיול לאזור טבריה הכולל לינה של לילה אחדבמלון קיסר בטבריה.  

האירוח יהיה על בסיס חצי פנסיון.

יום ד׳ 22.6.11 - בשעה 07:00 נצא לטיול לכיוון טבריה: הפסקה לארוחת בוקר 
וצה”ל.  עצמית בדרך, ביקור במוזיאון  בגו’ערה - בית היוצר למפקדי ה”הגנה” 
ביקור באום ג’וני-ראשיתו ש ל קיבוץ דגניה א’. הפסקה לארוחת צהריים בצומת 

צמח )ע”ח המטייל(.
הגעה למלון, קבלת חדרים וארוחת ערב. בערב יציאה לצפייה במופע על הכנרת. 

תוכניות בידור במלון.

ביום ה׳ 23.6.11 -  ארוחת בוקר במלון עד השעה 09:00. בשעה 09:30 יציאה 
נוצרי מן המבנים היפים ביותר  לטיול כולל: ביקור ב”בית בגליל”- מרכז חינוכי 
בארץ. ביקור במושב אלמגור ובאנדרטה לקרבות תל מוטילה. נסיעה לאורך הגדה 
אוהלו,על  במלון  צהריים  ארוחת  לטבריה.  גב  מעין  ושיט  הכנרת  המזרחית של 

שפת הכינרת וחזרה
לקריית אונו.

ב-3  אותם  לשלם  שניתן   ,₪  400 זוג  ו/או/לבן/בת  “צוות”  לחבר  הטיול  מחיר 
תשלומים. לאורח 540 ₪. כנ”ל ניתן בתשלומים.

אירועים שבוצעו מהמידעון הקודם ) מידעון 1/2011(

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 

ביום ד׳ 20.7.11 - בשעה 07:00 נצא לטיול לקו התפר באזור המשולש כולל:  ב.  
ארוחת בוקר ע”ח  המטייל בכניסה לכפר זמר, סיור בכפרים: זמר, ג’ת, ובאקה 
אל גרביה. ארוחת צהריים בקיבוץ מגל, ביקור במכללה האיסלמית בבאקה אל 

גרביה, ומפגש עם אמן/אומנית בכפר קרע. ולסיום ביקור במבצר קאקון.
מחיר הטיול לחבר “צוות” ו/או/לבן/בת זוג 90 ₪. לאורח 155 ₪.

בשעה 07:00 נצא לטיול לאזור רמות מנשה ודרום הכרמל  ביום ד׳ 24.8.11 -  ג.  
כולל: ארוחת בוקר ע”ח המטייל, ביקור במרכז התעשייתי של קבוצת בית אל- 
ישראל,  עם  כלפי  אבותיהם  חטאי  על  לכפר  נוצרים שבאו  גרמנים  של  קבוצה 
בבית  ביקור  דליה,  בקיבוץ  צהריים  ארוחת   , הראשונה  העלייה  במוזיאון  ביקור 
התותחן האמיץ וסיור מהנה ברמת הנדיב. מחיר  לחבר “צוות” ו/או/בן/בת זוג 90. 

לאורח  155 ₪.

ביום ד׳ 21.9.11 - בשעה 07:00 נצא ליום כיף ומים במרחצאות חמי עין גדי כולל   ד. 
פינוק ובילוי בספא החדשני - 6 בריכות תרמו מינרליות, בוץ ים המלח, מקלחות 
לחבר  המחיר  המקום.  במסעדת  צהריים  ארוחת  מתוקים.  מים  ובריכת  גופרית 

“צוות” ו/או/בן/בת זוג 75 ₪ ולאורח 140 ₪.


