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  !בקעת אונו שלום רב" צוות"חברי 
  

  .לכם חברי הסניף ולבני משפחותיכם, הבאה עלינו לטובה -ברכות לשנה החדשה

  .2013למעבר לשעון החורף החל מחודש אוקטובר  ! שימו לב
  

  .ריכוז אירועים במידעון זה
  

  לחברינו שהגיעו לגיל  תעודות תתקיים הרמת כוסית לראש השנה וטקס הענקת     19.30בשעה    28.8.13' דביום 
  .פירוט ראה בהמשך .כולל ערב זמר, גבורות                                             

  
  .שנה למלחמת יום הכיפורים  40בנושא  –ל בר דוד אברהם "תאתתקיים הרצאתו של    19.30בשעה    9.9.13'  ביום ב

  
   מנהרת , כפר עילבון : כולל ,בהדרכתו של מולה דך ,התחתוןבמסתרי הגליל   נצא לטיול  07.00בשעה   30.9.13' ביום ב

  . פירוט ראה בהמשך. פארק הסלעים ועוד, יודפת-תל, המוביל הארצי                                          

       !!שעון חורף  -מכאן 
  

  .בעתיד והביטוחים השונים "צוות"נושא זכויות חברי ל צוות ב"מנכתתקיים הרצאתו של   19.00בשעה   7.10.13' ביום ב
                                          

  .פירוט ראה בהמשך. בים המלח" הוד המדבר"יום כיף במלון נצא ל  07.00 בשעה  23.10.13' ביום ד
  

  בעידן של יקל האמריקאי  המיוז בנושא –שולמית סונינו ' גב תתקיים הרצאתה של 19.00בשעה    11.11.13' ביום ב
  אנר המיוזיקל 'היבטים חברתיים וכלכליים שהביאו להצלחתו העצומה של ז. משבר                                              
  . 40- וה 30-בקולנוע האמריקאי בשנות ה                                              

  
  פירוט". הכל כלול" על בסיס ,ימים 5לילות  4במלון לגונה באילת למשך לנופשון  נצא 07.00בשעה   24.11.13 'ביום א

  .התכנית ראה בהמשך                                             
  

  .              פירוט בהמשך –תתקיים הצגה מרגשת אודות סיפור אהבתה של רחל המשוררת  20.30בשעה     30.11.13ש "במוצ
  

  .כולל ארוחת ערב חגיגית בהגשה, ביהוד איוונט" אוויה"תתקיים מסיבת חנוכה באולם    1900בשעה  4.12.13 'ביום ד
  .הופעת אמנים וערב ריקודים                                           

  
  לראות את   - ות סיור וירטואלי לארץ האייטול –תתקיים הרצאתו של מר רועי כהנוביץ  19.00בשעה  16.12.13' ביום ב

  .בשילוב קליפים מיוחדים לעומק איראן, ית אחרתואיראן מז                                            
  

  ערבות , ורד יריחו - תצפית ב :כולל בהדרכתו של מולה דך לבקעת הירדן נצא לטיול 07.00בשעה     26.12.13' ביום ה
  .המידעוןפירוט ראה בהמשך . אנדרטת הבקעה ועוד, "ר אל יהודסאק", נצרותלוש אתר הטבלה הקד, יריחו                 



                                                     2  
                    הרצאות
                                                                                             .   5  המייסדים' בספריה העירונית בקריית אונו ברח תתקיימנה

  . בדיוק 20.00ההרצאות תתחלנה בשעה ). כולל כיבוד קל(19.30 בשעה אירוע/שעת המפגש
  .19.30וההרצאות בשעה  )  כיבוד קל( 1900יתחילו בשעה  2013המפגשים להרצאות החל מחודש אוקטובר 

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

  
 

  .טיולים/האירועיםפירוט 
, נצא לטיול לגליל התחתון ונשמע על החלטות הרות גורל לתולדותיהן של עמים ותיקים 07.00בשעה  30.9.13' ביום ב

, את מנהרת המוביל הארצינבקר בכפר עילבון ונראה , "אלונים"נעצור לארוחת בוקר עצמית בצומת . כמו גם יישוב הגליל
ארוחת צהריים , נמשיך ליישוב מעיליא, יודפת-נבקר בתל. מהפרויקטים הנועזים שבוצעו בשנותיה הראשונות של המדינה

  ".הסלעים"כשרה במלון פקיעין ונבקר בפארק 
  .₪ 185לאורח ₪  120בת זוג  /או לבן" צוות"מחיר הטיול לאיש 

  
  .נעצור לארוחת בוקר עצמית בדרך, בים המלח" המדבר-הוד"ליום כיף במלון  נצא 07.00בשעה  23.10.13' ביום ד

בריכת מי ים , כניסה לספא החדש של המלון. במלון יוקצה מקום מיוחד להנחת חפצים . הגעה למלון וקבלת משקה קר
  .ים פרטי צמודחדר כושר וחוף , בריכת גופרית, סאונה יבשה, בריכת מים מתוקים חיצונית, קוזי'ג, פנימית המלח

  16.00בשעה הביתה יציאה מהמלון לחזרה . מלוןהארוחת צהרים כשרה מוגשת במזנון 
  .₪ 190לאורח , ₪ 124בת זוג /או לבן" צוות"מחיר יום הכיף לאיש 

  
  האירוח) ימים 5לילות  4(באילת " לגונה"למלון  28.11.13' צא לנופשון עד יום הנ 07.00בשעה  24.11.13' ביום א
במלון חדרים יפים . תיתהעוגות וכל מה שנבקש בחופשה אמי, הגלידות, המשקאות,  כולל הארוחות "הכל כלול"יס על בס

  .כולל טלויזיהומרווחים 
  .והסביבה במהלך הנופשאוטובוס ומדריך לטיול בתמנע , "םכפות תמרי"-ביקור ב, מדריך בדרך לאילת :המחיר כולל

  .ל"המוקדש לאסטרונאוט אילן רמון ז, ש במצפה רמוןבדרך חזרה נבקר במרכז המבקרים המחוד
זיו תיירות "לפקודת , תשלומים 4-ניתן לשלם ב.₪ 1650לאורח ₪  1,520בת זוג /או לבן" צוות"מחיר הנופשון לאיש 

  ".מ"ונופש בע
  

. ללאהוב ליבה מיכא תה של רחל המשוררתקיים הצגה מרגשת אודות סיפור אהבתת 20.30בשעה  30.11.13ש "במוצ
קוד  –052-6380953הזמנת כרטיסים בטלפון .בלבד₪  45 -בקעת אונו " צוות"סניף  כרטיסים בהנחה מיוחדת לחברי

  .בקעת אונו "צוות"חבר  –יש לציין  –לקבלת ההנחה 
  
  

ב כולל ארוחת ער,ביהוד )ליד מלון אוויה ( איוונט" אוויה"באולם  תתקיים מסיבת חנוכה  19.00בשעה  4.12.13' ביום ד
  . חשובה מאד הרשמה מוקדמת לצורך שריון מקומות באולם .הופעת אמנים וערב ריקודים, חגיגית בהגשה
קים יש 'על  הצ.  20.9.13ההרשמה תסתיים בתאריך  ...ח"ש 195.לאורח .   ₪ 110בת זוג  /או לבן" צוות"המחיר לאיש 

  ".צוות בקעת אונו"לרשום לפקודת 
  

נמשיך בסיפור , נעצור בדרך לארוחת בוקר עצמית, "ארץ נוף"נצא לטיול לבקעת הירדן  07.00בשעה  26.12.13' ביום ה
, הפסקה לארוחת צהריים בקיבוץ גלגל. "קאסר אל יהוד"ו נבקר בבית הערבה, המקראי והמנזרים שמקיפים את יריחו
בבקעת פצאל ונסיים  נבקר ,נשמע על ההתיישבות המופלאה בבקעה בעת החדשה, בהמשך נבקר בתצפית אנדרטת הבקעה

  .באחד האתרים המיוחדים בבקעה המגדלים עצי תמר
  .₪ 178לאורח , ₪ 110בת זוג/או לבן" צוות"מחיר  הטיול לאיש 

  

  כללי לכל הטיולים 
    :המחירים לטיולים כוללים

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



  3                              המשך כללי לכל הטיולים
בחניון הקניון  ניתן להשתמש. חברים שאינם תושבי קריית אונו מתבקשים להחנות את רכבם רק במקומות מותרים בלבד

  ). קרוב מאד לנקודת היציאה( הסמוך ללא תשלום 

כאשר אישור סופי , על בסיס מקום פנוי בלבדכולל חברי צוות מסניפים אחרים  הזמנת אורחים
  .ייקבע כשבוע לפני מועד הטיול

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

לפקודת  למוטב בלבדיש לציין  קים'הצעל .  ז צפוף"או לו, עקב אילוצים של עבירות או מזג אוויר, במסלול הטיול
  .פרט לנופשון בו אנו נוהגים לציין אחרת. סניף בקעת אונו" צוות"

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

  .03-5345540תא קולי של הסניף /או בטלפון 054-2596616בטלפון
  

  מידע כללי
  קורס חובשי רפואת חירום

יחד עם זאת בוגרי הקורס יצטרכו להביע רצונם . א ללא תשלום"יש בכוונתנו לפתוח קורס חובשי רפואת חירום במד
  . שעות בכל מפגש 4שעות ויתקיים פעמיים בשבוע  200משך הקורס . א כחובשים בעת הצורך"להתנדב במד

  תא קולי/או בטלפון  lbotzevet@netvision.net.iל של הסניף "לדוא 10.9.13המעוניינים מתבקשים לפנות עד 
 .ולהביע הסכמתם  03-5345540

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

  . 03-5345540תא קולי של הסניף /ניתן להשאיר  הודעה בטל. כדי שנוכל לסייע בהתאם לצורך, כלשהי
  

  ת חירוםגיוס מתנדבים לשע
הכוונה לאייש בעזרתכם .בבקעת אונו –להתנדב לטובת שעת חירום בעיריות השונות , אנו מבקשים ממפקדים לשעבר

כדי לעזור לעיר להמשיך ולתפקד בשעת חירום עד כמה , תפקידים של מפקדי רובעים בערים בהם הינכם מתגוררים
תדרוך מתאים לצורך מילוי /בים יעברו השתלמותהמתנד. עם שליטה מתאימה על האירועים, שאפשר בצורה סבירה

המעוניינים שיכולים מתבקשים להשאיר הודעה בתא הקולי של . נודה לכם באם תתגייסו למטרה  חשובה זו. תפקידם
  03-5345540: הסניף בטלפון

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

לטפח תחושות מסוגלות , לטפח דימוי עצמי חיובי, לתלמידים בעלי צרכים מיוחדיםשתורמים מזמנם כדי לסייע ים למתנדב
המעוניינים מתבקשים להשאיר הודעה . ולאפשר על ידי כך מפגש בין דורי לעידוד יחס של כבוד למבוגר ולקשיש בחברה  

  . 03-5345540תא קולי בטלפון  /במשרד הסניף
  

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

  
ימים קורסים שונים וחוגים ללא תשלום מתקי 32חייק ' ברח, במועדון צוותא באור יהודה  -  קורסים וחוגים ללא תשלום

  :כולל
  .לימודי מוזיקה, 'מפגשי ברידג, שיעורי ערבית למתחילים ומתקדמים –קורס ערבית 

   050-8554592: טלפון. בשם חמאני אהרון ") צוות"איש (המעוניינים יפנו לאיש הקשר שלנו 
  .םכדי להירשם לחוג המתאי, 050-2558948 –או למר סבח יוסף בטלפון 

  
  

  ,בברכה                                                                                       
   

  שלום פארינטה                                                                                   
  ברי ההנהלהוח בקעת אונו" צוות"ר סניף "יו                                                             



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

  

                                                                            30.9.13' ביום ב הגליל התחתון כולל כפר עילבון במסתריטיול                  
  

  ______________________ל"כתובת דוא  ________כ משתתפים"סה______אורחים_______ חברים        

  

   25.9.13  פרעוןלתאריך  "צוות בקעת אונו"לפקודת _________ ס "ב המחאה ע"מצ

   

 ________________         ________________________  ______________    ___________  ____________     

  טלפון נייד      טלפון                           מספר אישי     כתובת ומיקוד                               ושם פרטי                 משפחה 

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

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

    

  23.10.13' ד ביום -בים המלח " הוד המדבר"יום כיף במלון                   

                       

  ______________________ל"כתובת דוא      ________כ משתתפים"סה_______אורחים_______ חברים        

  

    17.10.13פרעון לתאריך  "צוות בקעת אונו"לפקודת ________ס "ב המחאה ע"מצ

  

  ______________________    ___________________     ____________   _______________  __________  
  טלפון              טלפון נייד            מספר אישי                         משפחה ושם פרטי                        כתובת ומיקוד    

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

  

  56915סניף דואר סביון  21. ד.ת" וות בקעת אונוצ"אל 

  

   28.11.13' עד יום ה – 24.11.13' מיום א נופשון במלון לגונה באילת                        
  

  ______________________ל"כתובת דוא          ________כ משתתפים"סה_______אורחים_______ חברים

  

  1.11.13החל מתאריך  תשלומים 4-ניתן לשלם ב מ"בעונופש זיו תיירות קודת לפ    ________ס "ע ותב המחא"מצ

  

     1.2.14תשלום רביעי          1.1.14תשלום שלישי      1.12.13תשלום שני       1.11.13תשלום ראשון    

  

    ______________________    ___________________   ____________  _________  _________________  

  טלפון             טלפון נייד           מספר אישי         כתובת ומיקוד                             משפחה ושם פרטי                 
.............................................................................................................................................................................  

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

  

  איוונט " אוויה"במלון   4.12.13' מסיבת חנוכה ביום ד                               

  
  ______________________ל"אכתובת דו           ________כ משתתפים"סה_______אורחים_______ חברים

  

   1.12.13   פרעון לתאריך    "צוות בקעת אונו"לפקודת  ________ס "ב המחאה ע"מצ

  

    ______________________    ___________________   _________________  __________  ___________  

  טלפון                טלפון נייד       מספר אישי                       כתובת ומיקוד               משפחה ושם פרטי                 

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

  

   56915סניף דואר סביון  21. ד.ת" קעת אונוצוות ב"אל 
  

   26.12.13' בוןרד יריחו ביום ה טיול לבקעת הירדן כולל תצפית                      

  

  ______________________ל"כתובת דוא            ________כ משתתפים"סה_______אורחים_______ חברים

  

  22.12.13 פרעון לתאריך  "אונו צוות בקעת"לפקודת ________ס "ב המחאה ע"מצ

  

____________    ______________________    ___________________  _________________   __________  

  טלפון             טלפון נייד            משפחה ושם פרטי                        כתובת ומיקוד                           מספר אישי


