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 !בקעת אונו שלום רב" צוות"חברי 
  .ייל חדשה של הסניףנא שימו לב למספר טלפון חדש נוסף וכן כתובת מ

  .לפירוט האירועים ולא להסתפק בריכוז בלבד ,שימו לבכ "כ
  !התוכנית לפי שעון קיץ

  .ריכוז אירועים במידעון זה
  

  תאריך
  

  הערות  אירוע                          שעה

שנה לניצחון בנות הברית על  70טקס מרכזי לציון   17:00  7.5.15' יום ה
  לטרון כולל הסעה חינם מהסניףגרמניה הנאצית יתקיים ב

פרטים ראה 
  בהמשך

  11.5.15' יום ב
  

עם , לפקיעין ופארק הסלעים בכיסרא -לצפון  טיול  07:00
  .המדריך אודי לניאדו

פרטים ראה 
  בהמשך

   25.5.15' יום ב
  

    .סיפור סינדרלה –דוד המלך –טובי גולן  –הרצאה   19:30

  'עד ג' ימים א
14-16.6.15  

 ים כולל ימי טיול, "הגושרים"במלון בטבע  נופשון  07:00
  .שיפורטו בהמשך

פרטים ראה 
  בהמשך

  22.6.15' יום ב
  

היווצרות הדת הדרוזית  –אביבי שמעון ' דר –הרצאה   19:30
  ועיקרי האמונה

  

  14.7.15' יום ג
  

 :כולל" תגליות" סודות מעבר מפואר עם , לרמלה  טיול  07:30
בית מרחץ  ,וני והתוססהשוק הצבע ,ביקור במסגד הגדול

  .יט רומנטי בבריכת הקשתותטורקי ונסיים בשי

פרטים ראה 
  בהמשך

  27.7.15' יום ב
  

הבולשת הבריטית עוקבת  –אלדד חרובי ' דר –הרצאה   19:30
  היישוב היהודי בתקופת המנדט אחר

  

  17.8.15' יום ב
  

    .מונהמסע אל בטן הא, הודו –דני ינאי  –הרצאה   19:30

  18.8.15 'יום ג
  

צעידה -וביקור בפארק אלונה  –זור זיכרון יעקב לא טיול  07:00
נסייר ביער אבא , "מי קדם" -בתוך מים עד הברכיים ב

הגשרים התלויים , המלח בעתלית' בחבנבקר , חושי
קטיע ונסיים בביקור באנדרטה לצבא האדום  בואדי

  .בטיילת נתניה

פרטים ראה 
  בהמשך
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     הרצאות 

.                                                                                              בקריית אונו 5המייסדים ' ההרצאות תתקיימנה בספריה העירונית ברח
  . דיוקב  20:00 ההרצאות תתחלנה בשעה). כולל כיבוד קל(19:30עה אירוע בש/שעת המפגש

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

 
  :טיולים /פירוט האירועים

  
  .בלטרון –שנה לניצחון בנות הברית על גרמניה הנאצית  70אירוע מיוחד לציון יתקיים  7.5.15בתאריך 

, ברצוני לציין שוב שיש להירשם בסניף ולהודיע כמה משתתפים,  רת שהוצאנו בנדוןבהמשך לתזכו
כדי שנוכל לדעת כמה אוטובוסים להזמין וכן כמות המזון , )שישתתפו חשובכמובן גם בני או בנות זוג (

  .והשתיה הדרושים
  .ללא תשלום –השתתפות בכנס כולל ההסעה ה

  .בהתאם לפרסום המיוחד שהוצאנו במייל  ,לגבי הכנס כולל לוח זמניםיתר הפרטים 
  

  .בכיסרא הסלעים טיול לאזור פקיעין ופארק 
  .ל"הננצא לטיול  07:00בשעה   11.5.15' ביום ב
נתכבד בפיתות חמות עם זעתר , בבית הבד של סבא חביב בקיבוץ פרודלארוחת בוקר עצמית  ההפסק

  . מהבית ושמן זית ונאכל גם מה שהבאנו
  .מ לצד מים זורמים ופריחה"ק 1.5-כ, ן ונצעד במסלול הליכה קלנבקר בנחל צלמו

  .י  וכן בכפר היהודי מתקופת המשנה והתלמוד"נבקר בפקיעין במערת רשב
  .בשלומי ולסיום  בפארק הסלעים  וחזרה הביתה" שירת הים"ארוחת צהריים תהיה במסעדת 

  .₪ 160לאורח , ₪ 85או בן בת זוג /ו" צוות"איש למחיר 
  

  .על בסיס חצי פנסיון.16.6.15-14'  עד ג' בימים א,  מלון בטבע -"הגושרים"במלון  -וןנופש
   .ל"הננצא לנופשון  07:00בשעה  14.6.15' ביום א

  .מדריך צמוד שילווה אותנו לאורך כל הנופשוןעם ים במסגרת הנופשון נקיים טיול
  .ח המטייל באלונים"הפסקת בוקר עצמית ע

  ,טיילת יוני נתניהו, מצודת כח , מוזיאון הרעות, ת הגליל דומוס גלילאיבי: בקרהאזורים בהם נ
  .נסיעה למלון קבלת חדרים והתארגנות, שמונה-ארוחת צהריים עצמית בקניון קריית

  .לאחר מכן ערב בידור במלון,  19:00בשעה ארוחת ערב במלון 
לאחר מכן , 19:00ערב בשעה  ארוחות,  07:00-09:00ארוחות בוקר במלון תהיינה בין השעות  :כללי

  .ערב בידור במלון
  :במקומות הבאים , נקיים טיול רק למי שירצה בכך, ביום השני של הנופשון

  ,גבעת הצעקות, מפגש עם פאיז, דל שאמס'מג, תצפית לברכת רם ועמק יעפורי, אטיב-קיבוץ נמרוד  נווה
  .צומת וואסט וביקור בגן הפסלים, הפארק הוולקני

  .ים עצמית בדרך וסיור רגלי בעמק הנעלםארוחת צהרי
לאחר מכן נצא לסיור מודרך בקיבוץ . ומזוודות באוטובוס  30:09ביום האחרון פינוי חדרים עד שעה 

  ,  תצפית מהר אדיר, מלכיה
 הפסקת, המשך דרך כפר ורדים לכרמיאל, יור רכוב בדרך הפסליםס, ש למעלותינסיעה דרך חורפ
  19:00הגעה משוערת . ונסיעה חזרה הביתה, ח המטייל"צהריים עצמית ע
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  , ₪  1250לאורח , ₪  990בת זוג /לאיש צוות או בן -: לאדם בחדר זוגימחיר הנופשון 

  .ח "ש1600לאדם בודד בחדר 
  :ניתן לחלק את הסכום לשלושה תשלומים .מ"זיו תיירות בע" לפקודת  ש לרשום קים י'את הצ

   14.7.15תשלום שלישי ,  14.6.15תשלום שני ,  14.5.15תשלום ראשון 
  .קים שזמן פירעונם עבר'צלא נוכל להחזיר , מאחר ומזמינים חדרים במלון מראש: הערה 

 3מדריך מוסמך ל , אוטובוס תיירותי צמוד, גה פעם אחת קפה ועו, ימים 3, לילות 2: המחיר כולל 
ביקור , דל שמס'מפגש עם פאיז במג ,ביקור בפארק הוולקני באביטל, ביקור במוזאון הרעות, ימים

  .בקיבוץ מלכיה
  

  סודות מעבר מפואר –טיול לרמלה 
  ".תגליות"נצא לטיול לאזור רמלה עם החברה הארכיאולוגית  07:30בשעה  14.7.15' ביום ג

  במסגד הגדול של רמלהלאחר מכן נבקר , הפסקת לארוחת בוקר עצמית בגן הנשיא – 08:15עה בש
  . הטומן בחובו הפתעה

בית אלנבי והמבנים המרשימים של , חוות שיפון בביר סלים, בבית הקברות הבריטי: בהמשך נבקר
  .שנלר

  . ארוחת צהריים מיוחדת במסעדה בוכרית טעימה ויקרה במיוחד
בית מרחץ תורכי , ם נסייר באתרי השוק הצבעוני והתוסס ובהמשך נבקר בחמאם רדואןלאחר הצהריי

  .מועדון קליפסו היכל התהילה של הזמר המזרחי, 1948שהיה פעיל עד 
דוד ולבסוף הדובדבן שבקצפת נקיים שיט רומנטי -בית הכנסת מגן, כ נבקר גם בבית הדואר הבריטי"כ

  .בבריכת הקשתות
  .₪ 195לאורח , ₪  120בת זוג /או בן" וותצ"מחיר הטיול לאיש 

  
   כרון יעקביטיול לאזור ז

מפעל קדום להולכת מים , "מי קדם", כרון יעקב ופארק אלונהינצא לטיול לאזור ז 18.8.15'  ביום ג
  ". מול זיכרון"ח המטייל במסעדה "הפסקת בוקר עצמית ע. סריהלקי

  .בפארק נקיים צעידה בתוך מים עד גובה הברכיים
  .ונבקר בגשרים התלויים בואדי קטיע ניסע ליער אבא חושי בנשר

לאחר מכן נבקר במרכז המבקרים בחברת המלח בעתלית , בקיבוץ מעיין צבי כשרה ארוחת צהריים
  .ונסיים את הביקור בדרך חזרה באנדרטה לצבא האדום בטיילת נתניה

  .₪  180לאורח ₪   95בת זוג /או לבן" צוות"מחיר הטיול לאיש 

  .הוראות לטיול זה
  .מגבות ונעלים להליכה במים, בגדי ים, יש להביא בגדים להחלפה

  

  כללי לכל הטיולים
  :לטיולים כולליםהמחירים 

) תשר(ארוחת צהריים כשרה וטיפ , ביטוח נוסעים, כניסה לאתרים, מדריך מוסמך, אוטובוס תיירותי
יחזקאל פינת ירמיהו ' א ברח"ליד רחבת מדהיציאה . היכן שצריך -  6לנהג ולמדריך וכן נסיעה בכביש 

  .קרוב לקניון, אונו- בקריית
קרוב לקפה , חברים שאינם תושבי קריית אונו מתבקשים להחנות את רכבם רק במקומות מותרים בלבד

הזמנת אורחים  )קרוב מאד לנקודת היציאה( שלום ניתן להשתמש בחניון הקניון הסמוך ללא ת. קפה
כאשר אישור סופי ייקבע כשבוע לפני מועד , ים אחרים על בסיס מקום פנוי בלבדכולל חברי צוות מסניפ

   .הטיול
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יכולים לבצע , בתיאום עם המדריך , חראי לטיול מטעמו ר הסניף או הא"יו - שינויים במסלול הטיול
קים יש 'על הצ.  ז צפוף"או לו, עקב אילוצים של עבירות או מזג אוויר, שינוי פה ושם  במסלול הטיול

ק נפרד לכל 'יש לרשום צ. פרט כאמור לנופשון -סניף בקעת אונו" צוות"לציין למוטב בלבד לפקודת 
  . 56915סביון דואר סניף  21. ד.ת:  תובתלכ -טיול ולשלוח בדואר רגיל

  
   .אין לשלוח דואר רשום או דואר אקספרס

  03-5345540 פקס/בטלפון למשרד הסניףבכל נושא של בירור או שאלה הקשורה לטיולים  ניתן לפנות 
   03-5345540 ל "הנ ניתן להשאיר הודעה בתא קולי בטלפון

                                                11:00-14:00בין השעות  03-6173567ניתן להתקשר גם בטלפון החדש שמספרו 

  מידע כללי
  טיפול בפרט

ייעוץ ראשוני במצבים : וקיבלה על עצמה את הטיפול בפרט כולל חנה שילה הצטרפה להנהלת הסניף' גב
, ביטוח לאומי וברווחהבעיות הקשורות ב, "צוות"מיצוי זכויות כגמלאים ב, כניסה לבית אבות ,של מחלה

ל יש להפנות לחנה "בכל פניה בנושאים הנ. טיפול במענקי חג וניחום אבלים, מצבים של נזקקות
   03-5345540ולהשאיר הודעה בתא קולי של הסניף  

  
מאושפזים או חברים /אנו מבקשים ליידע את הסניף על חולים – נזקקים/מאושפזים/הודעה על חולים

ניתן להשאיר  הודעה . בכדי שנוכל לסייע בהתאם לצורך, כגון מענק לחג, הזקוקים לעזרה כלשהי
  03-5345540תא קולי של הסניף /בטל

  

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

נודה לכם באם תתגייסו  .בירהחירום עד כמה שאפשר בצורה ס לעיר להמשיך ולתפקד בשעת לסייעכדי 
-03: המעוניינים שיכולים מתבקשים להשאיר הודעה בתא הקולי של הסניף בטלפון. למטרה  חשובה זו

5345540  
                                                                                                                                

  להצטרף, "צוות"חבר , אנו מבקשים אותך) רונית פיאלקוב , הרכזת(  –"ידיד לחינוך"לעמותת  התנדבות
לטפח , לטפח דימוי עצמי חיובי, לתלמידים בעלי צרכים מיוחדיםשתורמים מזמנם כדי לסייע ים למתנדב

. רהתחושות מסוגלות ולאפשר על ידי כך מפגש בין דורי לעידוד יחס של כבוד למבוגר ולקשיש בחב
. 03-5345540תא קולי בטלפון  /במשרד הסניףהמעוניינים מתבקשים להשאיר הודעה   

                                                                      
הנהלת הסניף מבקשת להדק את הקשר עם חבריה  – עדכוני הסניף ישירות לתיבת המייל שלך

  – לל שלך לסניף "נך מתבקש להעביר את כתובת הדואזה ה לצורך. עדכונים בזמן אמיתי ולאפשר
snif@tzevet.org.il-bo 

 

                בברכת חג עצמאות שמח                                                                              
                                                                                           

   
  שלום פארינטה                                                                                      

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

  

  טיול לאזור פקיעין ופארק הסלעים בכיסרא  -  11.5.15' ביום ב         

  

  ______________________ל"כתובת דוא  ________כ משתתפים"סה ______אורחים_____ __חברים        

 

  

   10.5.15  רעוןילתאריך פ   למוטב בלבדונו  צוות בקעת א"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 

  

  "הגושרים " נופשון במלון טבע בקיבוץ  -  16.6.15-14' עד ג' בימים א         

  

  

  ______________________ל"כתובת דוא  _______כ משתתפים"סה_______ אורחים_______ חברים

  

  

  תשלומים 3- ניתן לשלם ב     למוטב בלבד    "זיו תיירות"לפקודת   ותב המחא"מצ

  

  14.7.15תשלום שלישי         14.6.15תשלום שני       14.5.15 תשלום ראשון 

  
    ______________________    ___________________   ____________  ______________  ____________  

  טלפון             טלפון נייד           מספר אישי         כתובת ומיקוד                             משפחה ושם פרטי                 

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

  

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

  "תגליות"סודות מעבר מפואר עם , טיול לרמלה -   14.7.15' ביום ג            
  

  ______________________ל"כתובת דוא________  כ משתתפים"סה______ _אורחים_______ חברים        

  

  

    12.7.15  פירעוןלתאריך  בקעת אונו למוטב בלבד" צוות"לפקודת ___________ ס"ב המחאה ע"מצ

  
           

_______________  __________   ____________       ______________________    ___________________  

  קוד                             מספר אישי            טלפון              טלפון ניידמשפחה ושם פרטי                        כתובת ומי

  

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

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

  

  ופארק אלונה טיול לאזור זיכרון יעקב   -     18.8.15' ביום ג               
  

  ______________________ל"כתובת דוא          ________כ משתתפים"סה_______ אורחים_______ חברים

  

  

  14.8.15רעון יפ לתאריך   למוטב  בלבדבקעת אונו  " צוות"לפקודת     ________ס "ב המחאה ע"מצ

  
__________       ______________________    ________________________________  __________  __ 

  טלפון נייד         משפחה ושם פרטי                         כתובת ומיקוד                              מספר אישי           טלפון    

  


