
מידעון צוות בקעת אונו
 אב תשע"ב חוזר 3/2012 אוגוסט - אוקטובר 2012 

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 .

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

במשרד הסניף/תא קולי 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, כדי לעזור 
לעיר להמשיך ולתפקד עד כמה שאפשר בצורה סבירה, עם שליטה מתאימה על הנעשה בשעת 

חירום. הגילאים הנדרשים עד גיל 70.
תתגייסו  באם  לכם  נודה  תפקידם.  מילוי  לצורך  מתאים  השתלמות/תידרוך  יעברו  המתנדבים 
למטרה חשובה זו. המעוניינים שיכולים מתבקשים להשאיר הודעה בתא הקולי של הסניף בטלפון: 

.03-5345540

מענקים לחג
להגיש  מתבקשים  צוות,  של  הקריטריונים  עפ"י  החג  לקראת  מענק  לקבל  הזכאים  צוות  חברי 
יעקב  ורד  מר  עבור   03-5345540 בטלפון:  הסניף  של  הקולי  בתא  הודעה  להשאיר  או  בקשה 

המטפל בנושא הפרט.

חוג למשחק שחמט
יש בכוונתנו לקיים חוג למשחק שחמט למתחילים אחת לשבוע. מי שמעוניין מתבקש להרשם 
דרך הסניף בטלפון/תא קולי 03-5345540 לאחר מכן נודיע על המקום והשעה המדוייקים בהם 

יתקיים החוג.

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

תעסוקה -
ארגון צוות כידוע מטפל גם באיתור מקומות עבודה עבור חברי צוות שמעוניינים בכך. 

לאחרונה צוות יצא ב"קול  קורא" כדי להכשיר מדריכי טיולים למערכת החינוך.
להלן מפורטים תנאי הקבלה:

תנאי קבלה
הקורס  מיועד לפורשי צה"ל, חברי "צוות", פורשי מערכת הביטחון , משטרה ושב"ס, בעלי תעודת 

בגרות מלאה )עדיפות לבעלי ניסיון בהדרכה(. 
הדרכה   במקצוע  לעסוק  כללית  התאמה  לבדיקת  יזומנו  בקורס,  התעניינות  שיביעו  החברים 

במסגרת חצי יום מיונים הכולל ראיון קבלה .
העדר רישום פלילי- יש להצטייד בתעודת יושר מהמשטרה.

אישור רפואי מרופא המשפחה המעיד על כשירות לעסוק בתחום הדרכת הטיולים.

משמשת כנציגת המחוז המטפלת בנושא תעסוקה. המעוניינים בקורס הנ"ל  גב' אילנה שורר, 
מתבקשים לפנות אליה בטלפונים  03-6173536/8 , או 050-9340426

מידע כללי

ביום ב' 20.8.12  בשעה 19.30
ופסלת, מספרת בהומור על  יוצרת  בן עמי,  גב' אורנה  תתקיים הרצאתה של 
בחו"ל  לתערוכות  שנוצרו  ופסלים  אישה,  ביד  בברזל  ויצירה  רעיונות  גיבוש 

ובארץ וביניהן בקריית אונו ובגני תקווה.

ביום ד' 22.8.12  בשעה 08.00
נצא לטיול עם נכדים )מגיל 8 ומעלה( לכיוון מפעל השוקולד "עלית" בנצרת, 

ביקור במוזיאון המרציפן בכפר תבור, וסדנת פיסול במרציפן.

ביום ב' 3.9.12 בשעה 19.30  
תתקיים הרצאתו של מר דודו דיין, לשעבר קריין בגלי צה"ל בנושא לוח השנה, 
"זמן מי יודע", מדוע עושים לוח שנה בעמים ותרבויות שונות ואזכור לחגי תשרי.

ביום ב' 10.9.12 בשעה 19.30
לחברינו  הוקרה  תעודות  חלוקת  וכן  השנה  ראש  לכבוד  כוסית  הרמת  נקיים 

שהגיעו לגיל גבורות. תופיע בפנינו חבורת "גשר הזהב" בערב זמר מהנה.

ביום ה' 20.9.12 בשעה 07.00
ומגדל,  חומה  ומוזיאון  חניתה  בקיבוץ  ביקור  כולל  המערבי,  לגליל  לטיול  נצא 
תצפית על הנקרות )בראש הנקרה(, נסיעה דרך כביש הצפון, לנחל צלמון ועוד.

ביום ב' 15.10.12 בשעה 19.30
תתקיים הרצאתו של הטייס אריה עוז )סא"ל בדימוס( , בנושא - "המלחמה שלא הייתה".
נגד  במלחמתם  בתימן,  למלוכנים  ישראל  מדינת  סייעה  הששים,  בשנות 
רחוק  הלמה  האוויר  חיל  הארוכה של  הזרוע  נאצר.  ע"י  הרפובליקנים שנתמכו 

מחופי המדינה באמצעות מטוסי סטרטוקרוזרים ובפיקודו של המרצה. 

ביום ב' 22.10.12 בשעה 07.00
נצא לטיול ליפו וחולון כולל : מתחם  תחנת הרכבת של יפו, המושבה הטמפלרית 
ומוזיאון  גן הפסלים בראשון לציון מערב,  והשכונות היהודיות הראשונות ביפו, 

חוסמסה.

ריכוז ארועים במידעון זה 

חברי "צוות" בקעת אונו שלום רב -  וברכות לקראת השנה החדשה תשע"ג

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

ב', 18  ומוצלחת שמחים לבשר לחברי הסניף שכנסת ישראל, בישיבתה ביום  בשעה טובה 
ביוני 2012, אישרה את הצעת חוק שירות הקבע בצבא הגנה לישראל )גמלאות( )תיקון מס' 

27(, התשע"ב-2012.
www.tzevt.co.il נוסח החוק באתר צוות

מידע בנושא הגמלה - באחריות צה"ל
מובהר בזאת כי בעקבות תלוש הגמלה האחרון ופניות חברים רבים, כל הנתונים על מרכיבי 

הגמלה הם באחריות צה"ל/אכ"א/מופ"ת. ארגון "צוות" אינו מוסמך למסור מידע בנושא זה.

זאת,  עם  מחייב.  ואינו  מוסמך  אינו  צה"ל(,  )שאינם  שונים  גורמים  ע"י  ברשת  המופץ  מידע 
"צוות" פועל עם אכ"א לספק לחברים נתונים מוסמכים לקראת תלוש הגמלה הבא.

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  לאתרים,  כניסה  מוסמך,  מדריך  תיירותי,  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 במקומות המותרים 
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 .

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

טיול נכדים עם סבים וסבתות א.  
נצא לטיול עם נכדים )מגיל 8 ומעלה( לכיוון נצרת, הפסקה לארוחת בוקר עצמית ע"ח   
המטייל באלונים. בהמשך תצפית מהר הקפיצה, סיור ביער הר דבורה ומצפור צ'רצ'יל.
ביקור  גניגר,  בקיבוץ  צהריים  ארוחת  בנצרת,  של"עלית"  המבקרים  במרכז  ביקור   
חזרה  נסיעה  וחצי(,  כשעה   ( במרציפן  פיסול  סדנת  תבור,  בכפר  המרציפן  במוזיאון 

לקריית אונו.

מחיר הטיול : לאיש צוות או בן בת זוג 85 ₪ בטיול זה אין השתתפות אורחים.  

טיול לגליל המערבי - ביום ה' 20.9.12  בשעה 07.00  ב.  
נצא לטיול לגליל המערבי כולל תצפית מרהיבה על הנקרות, ביקור בקיבוץ חניתה   
ומוזיאון חומה ומגדל, נסיעה דרך כביש המערכת, אדמית, ציר הגבול, הגעה לזרעית 
לביקור בנקודת חטיפת החיילים, הסבר על מאורעות המקום, ארוחת צהריים בקיבוץ 

בית העמק. נסיעה לנחל צלמון וסיור רגלי בפינות החמד של הנחל, צמחית נחלים 
ענפה כמו עצי תאנה ותחנות הקמח הגדולות והעתיקות.

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

טיול ליפו וחולון - ביום ב' 22.10.12 בשעה 07.00  ג.  

נצא לטיול למתחם תחנת הרכבת הישנה  של יפו, סיפור התחנה, המסילה והגשר.  
המושבה הטמפלרית והשכונות היהודיות הראשונות ביפו. ביקור בגן הפסלים בראשון 
 מערב ומוזיאון חוסמסה. ארוחת צהריים במסעדת חזן, ביקור בחולון בגן הקקטוסים 
פסלים  גן  מקווה-ישראל,  ליד  ממונע  סיור  קקטוסים(.  של  סוגים  מ-4000  )יותר 

שהוקם לכבוד יום האשה. 

מחיר הטיול : לאיש "צוות" או/בן/בת זוג 85 ₪ . לאורח 165 ₪.  

פירוט הטיולים

כללי לכל הטיולים

הודעה מקדימה לקראת הנופש

תתקיימנה בספריה העירונית ברח' המייסדים 5, בקריית אונו.                                                                                             
שעת המפגש/אירוע בשעה  19.30 )כולל כיבוד קל(.

ההרצאות תתחלנה בשעה 20.00 בדיוק.

בימים  ב'-ה' 5 עד 8 לנובמבר 2012 נצא לנופש במלון פסטורל בכפר בלום. האירוח 
3 לילות, 4 ימים, על בסיס חצי פנסיון.

בנוסף נקיים במסגרת הנופש טיול ביום הנסיעה וביום החזרה, שני חצאי ימי טיול 
נוספים באיזור הצפון וכניסה לשני אתרים.

מחיר הנופש לאיש "צוות" או בן/בת זוג - בחדר זוגי 1320 ₪ )כולל התשר למדריכים ולנהגים(.
מחיר הנופש לאורח בחדר זוגי 1530 ₪.

אתרים עיקריים בהם נבקר במהלך כל הנופש יהיו כדלקמן:
ביום היציאה - בדרך הלוך ביקור באתר ציפורי, ביקור בכפר נהר הירדן.

ביום השני - ביקור בתל פאחר, נבי חזורי, אתר ההנצחה לחללי סיירת אגוז, ברכת 
רם, אנדרטת עוז 77

ביום השלישי - מושב מרגליות, סיור רגלי בטיילת ע"ש יוני נתניהו, ביקור ביישוב 
הצ'רקסי ריחניה, סיור רגלי בשביל רון ברכס הרי נפתלי.

ביום הרביעי - בדרך חזרה ביקור בראש פינה, סיפור הבתים של גיא-אוני, בדרך 
נופית מחצור לעמוקה וסיור קצר בצפת.

תוכנית הנופש במלואה כולל הטיולים תינתן לנרשמים בלבד.

הערה חשובה -
כדי לשריין את החדרים והאוטובוסים, חייבים לבצע את הרישום למעוניינים, לכל 
המאוחר עד 1.10.2012, מבלי לחכות למידעון הבא כולל שליחת השיקים לסניף.

ע"ג השיקים יש לרשום לפקודת זיו תיירות בע"מ- ולציין למוטב בלבד.
מי שלא יירשם עד המועד הנ"ל נראה אותו כלא מעוניין בנופש.

ניתן לשלם עד ארבעה תשלומים שווים ולציין תאריכי פירעון כדלקמן:
צ'ק ראשון לתאריך  1.11.12, צ'ק שני לתאריך 1.12.12, צ'ק שלישי לתאריך 1.1.13 

ושיק רביעי 1.2.13 )כל הקודם זוכה. מס' החדרים מוגבל(.

הרצאות


