
מידעון צוות בקעת אונו
 אייר תשע"ב חוזר 2/2012 מאי - יולי 2012 

שרות חדש ב-שי”ל )שירות 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 לשי"ל.  בטלפון 03-5350946.

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

במשרד הסניף/תא קולי 03-5345540.

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

 .botzevet@netvision.net.il :מתבקש להעביר את כתובת הדוא"ל שלך לסניף

קורסים וחוגים ללא תשלום -
במועדון צוותא באור יהודה, ברח' חייק 32 מתקיימים קורסים שונים וחוגים ללא תשלום כולל:

שיעורי ערבית למתחילים ומתקדמים. בשעה 18.00  בימי ראשון  קורס ערבית 
בשעה 18.00  בימי חמישי  מפגשי ברידג' 

למתחילים. בשעה 18.00   ימי רביעי  לימודי מוזיקה 
המעוניינים יפנו לאיש הקשר שלנו ) איש צוות ( בשם חמאני אהרון טל': 050-8554592, 

או למר סבח יוסף טל': 050-2558948, כדי להירשם לחוג המתאים.

בחירות ב"צוות" 2012"

בבחירות האחרונות שנערכו ב"צוות", נבחרו המועמדים הבאים:
ד"ר ברוך לוי. ליו"ר ארגון "צוות" 

מר מיקי בר-דגן. סגן יו"ר "צוות" 
מר יהודה פרץ, יו"ר מחוז דן  
מר חיים ירקוני. סגן יו"ר המחוז 

הרכב הנהלת סניף בקעת אונו לאחר הבחירות בצוות:
מיכאל נאור גזבר  שלום פארינטה  יו"ר הסניף 

יעקב ורד טיפול בפרט  נחום בראון  סגן יו"ר הסניף 
נתן שטראוס טיפול באירועים  חיה ניר  מזכירה 

יחיאל הל-אור טיפול במתנדבים 

מתנדבים נוספים שמסייעים בעבודת הסניף:
דני אבידר, יוסי בכר, מיטל אברהם,  קטי ארז, מרקוביץ אליעזר

מידע כללי

ביום ב' 14.5.12 בשעה 19:30
 - ירח קרול בר סמכא בחינוך קרימינולוגיה ומשפט  מר  תתקיים הרצאתו של 

בנושא: "האם המשפט צודק"?

ביום ב' 21.5.12 בשעה 07:00
מקדשים  התיישבות,  מצודות,  במבצרים,  ונבקר  הפורח,  לגליל  לטיול  נצא 

ומורשת בין נהר הירדן לגליל העליון. )פירוט ראה בהמשך(.

ביום ב'  18.6.12 בשעה  19:30
תתקיים הרצאתו של ד"ר גדי שניידר, מומחה לחניכיים והשתלות דנטליות וכן 

מומחה מטעם האיגוד האירופאי לפריודונטיה
בנושא: "טיפולי שיניים מתקדמים".

ביום ה' 21.6.12 בשעה 07:00
נצא לטיול לעמק יזרעאל כולל משטרת נהלל, הסליק בנהלל, מוזיאון לראשית 

ההתיישבות ביפעת, פירוט ראה בהמשך.

ביום ב' 16.7.12 בשעה 19:30
תתקיים הרצאתם של אייל ביטרמן וחגי טל יועצי השקעות

בנושא: "לא צריך להיות גאון כדי להבין בשוק ההון".

ביום ג' 24.7.12  בשעה 07:00
והמאבק  ההעפלה  נתיבי  את  ונכיר  המתחדש  הכרמל  לאזור   - לטיול  נצא 
לתקומה בארץ ישראל, כולל: ביקור במוזיאון מורשת ההעפלה, הסליק בקיבוץ 

יגור והשבת השחורה.  )פירוט ראה בהמשך(.

ריכוז ארועים במידעון זה 

חברי "צוות" בקעת אונו שלום רב!
חג פסח כשר ושמח

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

ברכות לחברנו שאול צ'יטיאט מצוות בקעת אונו
על קבלת אות איש השנה מארגון המתנדבים לאיונס "אלמוג".

החל מחודש מאי ההרצאות תתקיימנה בספריה שימו לב! 
העירונית ולא במועדון הרגיל  

כללי

"צוות" ארגון גמלאי צה"ל סניף בקעת אונו ת.ד. 21, סניף דואר סביון 56915
 botzevet@netvision.net.il טל: 03-5345540 תא קולי 



ביטוח  כניסה לאתרים,  תיירותי, מדריך מוסמך,  אוטובוס  כוללים:  לטיולים  המחירים 
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. 

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.

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.  על הצ'קים יש לציין למוטב בלבד לפקודת "צוות" סניף בקעת אונו. פרט 

לנופשון או מסיבה בהם אנו נוהגים לציין אחרת.
יש לרשום צ'ק נפרד לכל טיול ולשלוח בדואר רגיל לכתובת: ת.ד. 21 סניף סביון 56915 .

בכל נושא של בירור או שאלה הקשורה  אין לשלוח דואר רשום או דואר אקספרס. 
לטיולים  ניתן לפנות לאילן קליין בטלפון 054-4748956 או 03-5351707.

ביום ב' 21.5.12 בשעה 07:00 א.  

התיישבות,  מצודות,  בין  העליון,  לגליל  הירדן  נהר  בין  הפורח,  לגליל  לטיול  נצא   
מקדשים ומורשת.

נעצור לארוחת בוקר עצמית באלונים, נמשיך לגדות הירדן הגועש, למבצר הצלבני   
עתרת ליד גשר בנות יעקב, בו נקבל הסבר על זירת הקרב בין הטמפלרים למצביא 

המוסלמי צלאח א-דין.
נמשיך בסיור למושבה הסמוכה משמר הירדן ונשמע על הקרב ההרואי של מגניה   

במלחמת השחרור. נבקר בחורבת ירדה, בה נבלם הצבא הסורי בתש"ח.

פירוט האירועים / טיולים

נבקר ביקב רמון ונשמע על סיפורו ופועלו.  
ארוחת צהרים בקיבוץ גדות.  

נעלה אל רכס נפתלי המזרחי, נבקר במקדש הרומאי בתל קדש, נשמע על ההתיישבות   
היטורים שהתנחלו בגליל העליון.

נבקר במצודת ישע ) מצודת כח(, שנכבשה בקרבות קשים ע"י הפלמ"ח  בתש"ח.  
 

מחיר הטיול : לאיש צוות ו/או בן בת זוג 90 ₪, לאורח 165 ₪.  

ביום ה' 21.6.12 בשעה 07:00  ב.  

נצא לטיול לעמק יזרעאל - "באה מנוחה ליגע", - ארוחת בוקר עצמית באלונים.  
ושמירה,  התיישבות  ראשונים,  סיפורי   - בטבעון  השומרים  של  העלמין  בבית  נבקר   

משפ' זייד ושומרים נוספים.
נבקר באתר משטרת נהלל, שהיה בסיס של הנוטרים בתקופת המאורעות.  
נבקר בסליק של משפ' אבידוב במושב נהלל. ארוחת צהריים בקיבוץ גניגר.  

ביקור במוזיאון לראשית ההתיישבות בקיבוץ יפעת.  
 

מחיר הטיול לאיש צוות ו/או בן/בת זוג 95 ₪. לאורח 170 ₪ .  

ביום ג' 24.7.12 בשעה 07:00  ג.  

נצא לטיול לאיזור הכרמל וקיבוץ יגור.  
נעצור בדרך ב- M הדרך לארוחת בוקר עצמית.  נקבל הסבר על נתיבי ההעפלה   

והמאבק לתקומה בארץ ישראל - בחוף בית ינאי.
 45 באוק'  מעתלית  שהוברחו  המעפילים"  מסע  "בעקבות  אורן  בית  לקיבוץ  נמשיך   

לכיוון הר הכרמל.
נראה את הכרמל המתחדש לאחר השריפה הגדולה, נעצור באנדרטת הנספים, נרד   

מהכרמל אל מוזיאון ההעפלה בחיפה.
ארוחת צהריים בקיבוץ שער העמקים.   

סיפור הגעת המעפילים, נבקר בקיבוץ יגור ונשמע את סיפורו של הסליק ו-"השבת   
השחורה" ונבקר בתערוכת פסלים.

מחיר הטיול : לאיש צוות ו/או בן/בת זוג 85 ₪, לאורח 160 ₪.  

כללי לכל הטיולים

שימו לב עוברים לשעון קיץ.
ההרצאות תתקיימנה בספריה העירונית בקרית אונו, רח' 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 למועדון.

הרצאות


