
 

 

                                                                                                          
  "צוות"               

  ל"ארגון גמלאי צה                                                                                                                 
  21. ד.סניף בקעת אונו ת                                                                                                                
  56915ואר סביון סניף ד                                                                                                                

  )תא קולי (  03-5345540: טל                                                                                                                  
  ) פקס (  03-6059452: טל                                                                                                              

botzevet@netvision.net.il 

                                                              
  2/2014חוזר                                                                                                                               

   2014' אוג–ד מאי "אייר תשע                                                                                                                
  

 מידעון צוות בקעת אונו
                                                  

  !בקעת אונו שלום רב" צוות"חברי 
  

  .בספריה 19.00בשעה  7.4.14-הרמת כוסית ב - .חג פסח כשר ושמח -ולחברי הסניף בכלל " צוות"איחולינו לחברי 
  

   .ח"תשל מצדיע ללוחמי "ארגון גמלאי צהבסימן  –בלטרון  19.6.14יתקיים בתאריך " צוות"אירוע מרכזי של 
  ".צוות"ל וראשי "הרמטכ, שר הביטחון, האירוע יתקיים במעמד נשיא המדינה

  .פירוט האירוע בהמשך .או באמצעות הסניף" חבר"כרטיסים ניתן לרכוש דרך 

  
  .מתחילים את הפעילות במידעון זה בהתאם לשעון הקיץ –שימו לב 

  

  .ריכוז אירועים במידעון זה
  אירוע                                    שעה  תאריך

  
  הערות

 בנושא – ד"אחיו של אלי כהן הי, של אברהם כהן הרצאה  19.30  19.5.14' יום ב
  .ואזכור התחנות בהן פעל"  האיש שלנו בדמשק"

  
  

 ,לחבל לכיש וחבל עדולם כולל מערות בית גוברין טיולנצא ל  07.00  21.5.14'  יום ד
ערות הצידוניות המ ,תל מרשהב עם המדריך מולה דך ונבקר

  .ואמפיתיאטרון הרומי

  בהמשךפירוט 

  

 –" ארץ הנוודים" מונגוליהבנושא של דני ינאי  הרצאה  19.30  16.6.14' יום ב
  .צילומים מרהיבים וקטעי וידאו בצירוף ,חאן יס'ינג'ג

  

  19.6.14' יום ה
  
  

. בלטרון" צוות"יציאה באוטובוסים לאירוע המרכזי של   18.00
רכישת . ליד משרד הסניף א תשלום ותצאההסעה תהיה לל

  . סניףדרך האו , דרך המחוז , "חבר"הכרטיסים באמצעות אתר 

  פירוט בהמשך

  'געד יום  'איום 
22.6-24.6.14   

בדרך הלוך וחזור וכן כולל טיולים , נופשון במלון רמותנצא ל  07.00
נקיים סיור בהמשך להרצאה , טיולים באזור בעת הנופשון

  .ברמת הגולן" עקבותיו של אלי כהן ב" -מודרך 
  

  פירוט בהמשך
קים יש 'את הצ

לרשום לפקודת 
זיו תיירות "

  "מ"בעונופש 
ביקור במוזיאון ו, ן"השפד, טיול לפארק אריאל שרוןנצא ל   07.30  7.7.14' יום ב

  ".בית התפוצותב "העם היהודי 
  פירוט בהמשך  

  
סיור וירטואלי לארץ  -ביץ בנושא רועי כהנו מר של הרצאה  19.30  21.7.14' יום ב

  .לראות את אירן מזוית אחרת.האייתולות
  

, קובי דרורי בנושא קונספירציות בינלאומיותמר של  הרצאה  19.30  18.8.14' יום ב
  .בנקאיותוקונספירציות  דתות ,ממשלות
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                                               הרצאות

                                                                                             . בקריית אונו 5 המייסדים' בספריה העירונית ברח תתקיימנהההרצאות 
  . בדיוק 20.00ההרצאות תתחלנה בשעה ). כולל כיבוד קל(19.30 בשעה אירוע/שעת המפגש

  .לספריהמתבקשים לעשות זאת בעת הרישום בכניסה , ל שלהם"החברים שטרם מסרו לסניף את כתובת הדוא

  
                                                   

  טיולים/פירוט האירועים
  

  טיול
 תחנת 6כביש מית בנעצור לארוחת בוקר עצ .לחבל לכיש וחבל עדולם לטיולנצא  07.00בשעה  21.5.14 'ד ביום 

  .דלק דרום

  .גוברין ואמפיתיאטרון הרומי-מערות בית, רשהתל מ,  ובהמשך נסע לבית גוברין לכיש-המסלול מתחיל בתל
בין המערות אשר שימשו את לוחמי מרד  ,העתיקה בהמשך ניסע למדרס .ה"ארוחת צהריים כשרה בקיבוץ נתיב הל

                               .כוכבא- בר
  .₪  175לאורח  , ₪ 103 בת זוג/או לבן "צוות"הטיול לאיש יר חמ
  

  בלטרון" צוות"פירוט האירוע המרכזי של 
מר שמעון , במעמד נשיא המדינה -בלטרון " צוות"יתקיים הכנס המרכזי של  19.00בשעה   19.6.14ביום חמישי 

ראשי , ברוך לוי ' דר, ל"ארגון גמלאי צה ר"יו, ל בני גנץ"ל רא"הרמטכ, יעלון) בוגי(מר משה , שר הביטחון, פרס
  .מחוזות ונכבדים נוספים

, "חבר"רכישת הכרטיסים ניתן לבצע באתר . לאדם₪  60מחיר הכרטיס , כרטיסים בלבד 4ניתן לרכוש עד 
ק לפקודת 'ג הצ"יש לציין ע. 03-5345540או במשרד הסניף בטלפון ,  03-6243250במזכירות המחוז בטלפון 

  )לא לציין סניף . ( ל"ון גמלאי צהארג" צוות"
מותנה ברישום מוקדם , 18.00שתצא מהסניף בשעה ) ללא תשלום(כל מי שרוכש כרטיסים יוכל להשתמש בהסעה 

                                       .בכדי שנדע כמה אוטובוסים להזמין כל הנרשמים חייבים לדווח לסניף על רצונם להשתמש בהסעה.  בסניף
  

  :לוח זמנים לאירוע
  התכנסות וכיבוד                                                             -  20.00 – 19.00
  תחילת האירוע  -               20.15
    סיום משוער  -               22.30

  .ל"נגנים ותזמורת צה 7בליווי " ום היוולדיכבי" בחלק האומנותי יופיע יהורם גאון במופע החדש 
  

  נופשון
  .רמת הגולןב - על בסיס חצי פנסיון מלון רמות בנצא לנופשון  .622. -6.1424.' געד  'אימים ב

   .מקריית אונו 07.00שעת יציאה  - 6.1422.' איום 
  . יל הארצימקום תחילתו של המוב, באתר ספירבהמשך נבקר  ,הפסקה לארוחת בוקר עצמית באלונים

  . רה מעל נחל עמוד'ביקור במצפור צ
   .בבית הכנסת בכפר נחום לאחר מכן נבקר. )על חשבון המטייל(הפסקה לארוחת צהריים בקניון חצור 

  תוכנית הנופשון במלון
  .חדריםלקבלת התארגנות והגעה למלון 

  .תוכנית בידור ולאחר מכן ארוחת ערב במלון
בהמשך להרצאה שהתקיימה (, ד"ציאה לסיור מודרך בעקבותיו של אלי כהן היי 09.00בשעה  – 6.1423. 'ביום 

  .ביקור וסיקור פעילותו ברמת הגולן). בספריה
  . הפסקת צהריים על חשבון המטייל בקצרין

  .תוכנית בידורו ארוחת ערב, שימוש במתקני המלון, חזרה למלון 14.30בשעה 
  .י לבילוי ושימוש במתקני המלוןלאחר ארוחת הבוקר זמן חופש - 6.1424.' גיום 

  .פינוי חדרים - 11.00בשעה 
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  המשך פירוט הנופשון

   .גב- עיןבמסעדת ח המטייל "ארוחת צהריים ע, טיול ממונע במושב רמותיציאה ל 12.00בשעה 
ונעלה " כוכב הרוחות"נבקר ב ובהמשך  "שמש-הנצחה לבנות ביתאתר ה" נבקר באי השלוםבדרך חזרה הביתה 
  .ובפעולות התגמול בצנחנים בשנות החמישים 101- שלחם ביחידת ה - גיבור ישראל , ל"ציון ז- לקברו של מאיר הר

  .תצפית מרכס יששכר על עמק הירדן
  . ₪ 1070אורח ל, ₪ 900  בת זוג /או לבן" צוות"לאיש  -:  כולל שלושת הטיוליםהנופשון מחיר 

  .₪ 1520מחיר ליחיד בחדר 
 -תשלומים שווים החל מ 3- להסכום ניתן לחלק את ". מ"זיו תיירות ונופש בע"קים יש לרשום לפקודת 'את הצ
1.6.14 ,1.7.14 ,1.8.14          

  
  

      פירוט המשך הטיולים

  .לביקור בפארק אריאל שרוןנצא  ) לאחר ארוחת בוקר בבית( 30.07בשעה  7.7.14' ב ביום
  .טיהור מי הקולחין והזרמתם לנגב מקום  - ן"ביקור במרכז המבקרים שפד
                  .בבית התפוצות ברמת אביבבמוזיאון העם היהודי ביקור  לאחר מכן, ים-ארוחת צהריים בקיבוץ גליל

  .₪ 175  המחיר לאורח, ₪ 95 בת זוג/או לבן" צוות"מחיר  הטיול לאיש 
  

  כללי לכל הטיולים 
    :המחירים לטיולים כוללים

לנהג ולמדריך ) תשר(ארוחת צהריים כשרה וטיפ , ביטוח נוסעים, כניסה לאתרים, מדריך מוסמך, אוטובוס תיירותי
קרוב , חזקאל בקריית אונוי 'פינת רח 42ירמיהו ' רח, א"היציאה ליד רחבת מד. היכן שצריך 6וכן נסיעה בכביש 

                                                   . שלקניון החד
ניתן להשתמש בחניון . חברים שאינם תושבי קריית אונו מתבקשים להחנות את רכבם רק במקומות מותרים בלבד

  ). קרוב מאד לנקודת היציאה( הקניון הסמוך ללא תשלום 
כאשר אישור סופי ייקבע כשבוע לפני , וי בלבדהזמנת אורחים כולל חברי צוות מסניפים אחרים על בסיס מקום פנ

  .מועד הטיול

יכולים לבצע שינוי פה , בתיאום עם המדריך , ר הסניף או האחראי לטיול מטעמו "יו - שינויים במסלול הטיול

 למוטב בלבדקים יש לציין 'על הצ.  ז צפוף"או לו, עקב אילוצים של עבירות או מזג אוויר, ושם  במסלול הטיול
סניף  21. ד.ת - : ק נפרד לכל טיול ולשלוח בדואר רגיל לכתובת 'יש לרשום צ. סניף בקעת אונו" צוות"דת לפקו

  . 56915סביון 

  "מ"זיו תיירות ונופש בע"קים לפקודת 'ביחס לנופשון בלבד יש לרשום את הצ
  תן לפנות בכל נושא של בירור או שאלה הקשורה לטיולים  ני.אין לשלוח דואר רשום או דואר אקספרס

-03ניתן להשאיר הודעה בתא קולי בטלפון .03-6059452 פקס/או בטלפון 054-2596616בטלפון לדני אבידר
5345540  

                                                   
  מידע כללי

זקוקים מאושפזים או חברים ה/אנו מבקשים ליידע את הסניף על חולים – נזקקים/מאושפזים/הודעה על חולים
תא קולי של הסניף /ניתן להשאיר  הודעה בטל. כדי שנוכל לסייע בהתאם לצורךב ,כגון מענק לחג, לעזרה כלשהי
03-5345540 .  

  
  מתנדבים

מעל גבי המידעון לחברות והחברים המתנדבים שהוענקה להם לאחרונה גם אני מבקש להביע הערכה מיוחדת 
  :תעודת הוקרה מטעם הסניף ואלו הם

  יוסף מאיר              רחיה ני
  יטיאט'שאול צ    הרוש-ארנונה בן

  עמליה תמרי    מרדכי גיטלין
  אילן מויאל    נתן כספי
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  גיוס מתנדבים לשעת חירום
  ,ונובקעת אב –להתנדב לטובת שעת חירום בעיריות השונות , אנו מבקשים ממפקדים לשעבר

נודה לכם באם תתגייסו למטרה   .חירום עד כמה שאפשר בצורה סבירה כדי לעזור לעיר להמשיך ולתפקד בשעת
  03-5345540: המעוניינים שיכולים מתבקשים להשאיר הודעה בתא הקולי של הסניף בטלפון. חשובה זו

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

לטפח תחושות , לטפח דימוי עצמי חיובי, לתלמידים בעלי צרכים מיוחדיםשתורמים מזמנם כדי לסייע ים למתנדב
המעוניינים מתבקשים . אפשר על ידי כך מפגש בין דורי לעידוד יחס של כבוד למבוגר ולקשיש בחברהמסוגלות ול

. 03-5345540תא קולי בטלפון  /במשרד הסניףלהשאיר הודעה   
                                                                      

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

  
  ,בברכה                                                                                            

   
  שלום פארינטה                                                                                      

  בקעת אונו וחברי ההנהלה" צוות"ר סניף "יו                                                                 
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   56915סניף דואר סביון  21. ד.ת" צוות בקעת אונו"אל 

  

                                                                    . וברין'לחבל לכיש וחבל עדולם כולל מערות בית גטיול    -  21.5.14' ביום ד                          
  

  ______________________ל"כתובת דוא  ________כ משתתפים"סה______אורחים_______ חברים        

  

   18.5.14 פרעוןלתאריך   למוטב בלבד  "צוות בקעת אונו"לפקודת    _______ס "ב המחאה ע"מצ

   

 ________________         ________________________  ______________    ___________  ____________     
  טלפון נייד      טלפון                           מספר אישי     כתובת ומיקוד                               משפחה ושם פרטי                 

  

  

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

  

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

  נופשון במלון רמות ברמת הגולן   - 24.6.14' עד יום ג 22.6.14' מיום א                          

                       

  ______________________ל"כתובת דוא  ________כ משתתפים"סה_______אורחים_______ חברים        

  
  :כלהלןתשלומים  3-ניתן לשלם ב   למוטב בלבד   מ"זיו תיירות ונופש בע"  לפקודת ותב המחא"מצ

  

  1.8.14 - תשלום שלישי       1.7.14 –תשלום שני      1.6.14 -תשלום ראשון 

  

_____________  ______________________    ______     ____________   _______________  __________  

  טלפון              טלפון נייד            מספר אישי     משפחה ושם פרטי                        כתובת ומיקוד                        
  

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

  

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

  

   בית התפוצותבוזיאון העם היהודי ן וביקור במ"השפד, לפארק אריאל שרוןטיול     7.7.14'  ביום ב               
  

  ______________________ל"כתובת דוא          ________כ משתתפים"סה_______אורחים_______ חברים

  

  

   4.7.14 פרעון לתאריך בקעת אונו  " צוות"לפקודת     ________ס "ע הב המחא"מצ

  
    ______________________    ___________________   ____________  ________________  __________  

  טלפון             טלפון נייד           מספר אישי         כתובת ומיקוד                             משפחה ושם פרטי                 

  

  

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

  


