
מידעון צוות בקעת אונו
אייר/סיון תשע”ג חוזר 2/2013 מאי-אוגוסט 2013 

בשעה טובה ומוצלחת חנכנו את המשרד החדש של הסניף במעמד ראש העיר והנהלת 
צוות, פרטים ראה בהמשך המידעון.

21/4/2013

חברים יקרים, ברצוני להביא לידיעתכם שהנהלת “צוות” והמחוז החליטו שמעתה,
המידעון ישלח בדוא”ל.

המידעון יישלח בדואר רק לחברים שאין ברשותם כתובת מייל.
לכן הנכם מתבקשים, להדפיס את המידעון ולעקוב אחר פעילות הסניף.

בנוסף תוכלו למצוא פרסום המידעון גם באתר “צוות”.

הערה חשובה - עקב המעבר לשעון קיץ מתכנסים למפגשים בספריה בשעה 19.30 לכיבוד 
קל, ההרצאות תתחלנה בשעה 20.00 

y  - ביום ב’ 20.5.13 בשעה 19.30 תתקיים הרצאתו של תא”ל )מיל’( קן-תור צבי בנושא
הלוחמים היהודים במלחמת העולם השניה.

y  ביום ד’ 29.5.13 בשעה 07.00 נצא לטיול להרודיון, נבקר בגוש עציון ובמוזיאון לתולדות
הגוש, “האלון הבודד” ותצפית על גבעת הקרב של נתיב הל”ה. פירוט ראה בהמשך.

y  ביום ב’ 10.6.13 בשעה 07.00 נצא לטיול לרמת הגולן ולקטיף הדובדבנים - “אכול כפי
לאורך  וסיור  גדות  ביקור במצפה  אודם,  הר  הגדולה” שליד  ב-”ג’ובה  ביקור  יכולתך”, 

הירדן ההררי. פירוט ראה בהמשך.
y  ביום ב’ 17.6.13 בשעה 19.30 תתקיים הרצאתו של דר’ יוסי בן-טולילה בנושא - מדינאים

ומצביאים על תקופתו של הגנרליסימו פרנקו. יוסי הנו בעל תואר דר’ בתולדות ישראל 
ותואר שני בהיסטוריה יהודית, מומחה בלשון, יהדות, תנ”ך והיסטוריה. התמחות מיוחדת 

שנוגעת להרצאה זו, ביוגרפיות של אישים מהעבר וההווה. 
y  תתקיים הרצאתה של דר’ צילה שלום בנושא - הומור ביום ב’ 22.7.13 בשעה 19.30 

לשוני - שפת הילדים ושפת הפרסומות. גב’ צילה מומחית ללשון העברית, התפתחות 
ומשמשת  הוראתה  ודרכי  העברית  ללשון  מורה   - במקצועה  ופדגוגיה.  חינוך  השפה, 

כראש החוג ללשון במכללת לוינסקי.
y  בית ישראל,  בנק  כולל  וסביבתה  לירושלים  לטיול  נצא   07.00 25.7.13 בשעה  ה’  ביום 

הכנסת המרכזי, מוזיאון ישראל והתצוגה על הורדוס, נבי סמואל. פירוט ראה בהמשך. 

y  ביום ב’ 29.8.13 בשעה 19.30 תתקיים הרמת כוסית לכבוד ראש
השנה וטקס הענקת תעודות לגבורות ולסיום נקיים ערב זמר. 

 

משרד חדש לסניף

ריכוז אירועים במידעון זה

חברי “צוות” בקעת אונו שלום רב!

הפצת המידעון

התנדבות לעמותת “ידיד לחינוך”
לסייע  כדי  מזמנם  שתורמים  למתנדבים  להצטרף  “צוות”,  חבר  אותך,  מבקשים  אנו 
מסוגלות  תחושות  לטפח  חיובי,  עצמי  דימוי  לטפח  מיוחדים,  צרכים  בעלי  לתלמידים 
בחברה.  ולקשיש  למבוגר  כבוד  של  יחס  לעידוד  דורי  בין  מפגש  כך  ידי  על  ולאפשר 

המעוניינים מתבקשים להשאיר הודעה במשרד הסניף/תא קולי 5345540 

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

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

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

כולל:
y קורס ערבית - שיעורי ערבית למתחילים ומתקדמים
y ’מפגשי ברידג
y לימודי מוזיקה

050- טלפון:  אהרון.  חמאני  בשם  “צוות”(  )איש  שלנו  הקשר  לאיש  יפנו  המעוניינים 
 8554592

או למר סבח יוסף בטלפון - 050-2558948, כדי להירשם לחוג המתאים.

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 



תתקיימנה בספריה העירונית בקריית אונו ברח’ המייסדים 5.
שעת המפגש/אירוע בשעה 19.30 )כולל כיבוד קל(. ההרצאות תתחלנה בשעה 20.00 
בדיוק.  החברים שטרם מסרו לסניף את כתובת הדוא”ל שלהם, מתבקשים לעשות זאת 

בעת הרישום בכניסה לספריה.

חנוכת המשרד החדש לסניף
בשעה טובה ומוצלחת חנכנו את המשרד החדש של הסניף במעמד ראש העיר קריית אונו, 
רב העיר, יו”ר “צוות”, מנכ”ל “צוות” ויו”ר מחוז דן. המשרד נמצא בתוך מרכז מד”א בקריית-
אונו ברח’ ירמיהו פינת רח’ יחזקאל. המשרד אמנם פתוח כל ימות השבוע, אך קבענו ימים 

לקבלת קהל לשאלות ובעיות אישיות מיוחדות.
ימי קבלת קהל: יום א’ 10.30 עד 12.30 ויום ה’ 16.00 עד 18.00 )רצוי בתיאום מראש(.
טלפונים למשרד: 03-5345540 שהוא גם תא קולי/פקס. טלפון נוסף למקרה הצורך

03-5017226 כתובת המייל כפי שמופיעה בתחתית המידעון.

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.

גיוס מתנדבים לשעת חירום
אנו מבקשים ממפקדים לשעבר, להתנדב לטובת שעת חירום בעיריות השונות - בבקעת 
אונו.הכוונה לאייש בעזרתכם תפקידים של מפקדי רובעים בערים בהם הינכם מתגוררים, 
עם  סבירה,  בצורה  שאפשר  כמה  עד  חירום  בשעת  ולתפקד  להמשיך  לעיר  לעזור  כדי 
שליטה מתאימה על האירועים. המתנדבים יעברו השתלמות/תדרוך מתאים לצורך מילוי 
מתבקשים  שיכולים  המעוניינים  זו.  חשובה  למטרה  תתגייסו  באם  לכם  נודה  תפקידם. 

להשאיר הודעה בתא הקולי של הסניף בטלפון: 03-5345540.

חוג למשחק שחמט )פרסום אחרון בנושא זה(
שמעוניין  מי  לשבוע.  אחת  למתחילים  שחמט  למשחק  קבוצה/חוג  לארגן  בכוונתנו  יש 

מתבקש להירשם דרך הסניף בטלפון/תא קולי 03-5345540.
לאחר מכן נודיע על המקום והשעה המדוייקים בהם יתקיים החוג.

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. 

חניה -  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 ייקבע כשבוע לפני מועד הטיול.

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. 
או  לנופשון  אונו. פרט  “צוות” סניף בקעת  למוטב בלבד לפקודת  יש לציין  על הצ’קים 

מסיבה בהם אנו נוהגים לציין אחרת.

יש לרשום צ’ק נפרד לכל טיול ולשלוח בדואר רגיל לכתובת :  ת.ד. 21 סניף סביון 56915.
הקשורה  שאלה  או  בירור  של  נושא  בכל  אקספרס.  דואר  או  רשום  דואר  לשלוח  אין 
לטיולים ניתן לפנות בטלפון לדני אבידר בטלפון 054-2596616 או לתא קולי של הסניף 

.03-5345540

הרצאות 

מידע כללי

פירוט האירועים/טיולים

כללי לכל הטיולים 

שליד הר אודם - תופעת טבע ייחודית. ביקור ב”מצפה גדות”, סיפור קרבות מלחמת 
ששת הימים, ארוחת צהריים במצפה גדות וסיור לאורך הירדן ההררי. מחיר הטיול 

לאיש “צוות” ו- או/בן/בת זוג 115 ₪. לאורח 180 ₪.

y  ביום ה’ 25.7.13 בשעה 07.00 נצא לטיול לירושלים וסביבתה, הפסקה לארוחת בוקר
עצמית בקניון הראל, ביקור במוזיאון בנק ישראל, ביקור בבית הכנסת המרכזי, ביקור 
במוזיאון ישראל כולל התצוגה החדשה על הורדוס ומפעליו, ארוחת צהריים במסעדת 
“המזלג” וביקור בנבי סמואל. מחיר הטיול לאיש “צוות” ו- או בן/בת זוג 95 ₪. לאורח 

.₪ 160

y  לגיל שהגיעו  לחברינו  תעודות  והענקת  השנה  ראש  לכבוד  כוסית  הרמת  אירוע 
יכבדו  כרגיל.  העירונית  בספרייה   ,19.30 בשעה   29.8.13  ‘ ב  ביום  יתקיים  “גבורות” 
אותנו בנוכחותם ראש העיר, יו”ר “צוות” ויו”ר המחוז. בהמשך הערב נקיים ערב זמר.

y  בוקר עציון, הפסקה לארוחת  גוש  לאזור  לטיול  נצא   07.00 29.5.13 בשעה  ד’  ביום 
ביקור  גוש-עציון,  לתולדות  במוזיאון  ביקור  בהרודיון,  ביקור  הראל,  בקניון  עצמית 
ב”אלון הבודד” וסיפור ההתיישבות בהר, סיור ממונע ביישוב הקהילתי אפרתה, ביקור 
בנווה-דניאל ו”דרך האבות”, ארוחת צהריים בבי”ס שדה ניר-עציון, ביקור באנדרטה 
הצופה על גבעת הקרב של הל”ה. מחיר הטיול : לאיש “צוות” ו- או/בן בת זוג 115 

₪.לאורח 180 ₪.

y  ביום ב’ 10.6.13 בשעה 07.00 נצא לטיול לרמת הגולן ולקטיף הדובדבנים, הפסקה
לארוחת בוקר עצמית בצומת אלונים, עוברים דרך מחלף המוביל, מחלף גולני, גשר 
בנות יעקב ואח”כ מושב אודם, קטיף הדובדבנים “אכול כפי יכולתך”, “ג’ובה הגדולה” 


