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  20143/חוזר                 בקעת אונו "צוות"מידעון 
                                                  

  !בקעת אונו שלום רב" צוות"חברי 
  

  הנהלת הסניף ביחד עם כל חברי הסניף משתתפים בצערם של המשפחות השכולות של הלוחמים במבצע 
  .ומאחלים החלמה מהירה לכל הפצועים" צוק איתן"
  

  .באשר הם " צוות"ברכת שנה טובה ומבורכת  לכל חברי 
 
  

  .ריכוז אירועים במידעון זה
  

  תאריך
  

  הערות  אירוע                          שעה

  8.9.14' יום ב
  

יצטרף אתנו האלוף  .בואך ארץ נגב –ח "מאורעות תש –טיול    07.00
 המדריך . ח"בתש שהיה מפקד גדוד ולחם בדרום פונדקיצחק 
וץ קיב, גשר עד הלום, נבקר בניצנים הישנה. מולה דך – יהיה 

  ..ועוד מוזיאון חטיבת גבעתי, מרדכי- יד

  פירוט בהמשך

  16.9.14' יום ג
  

כולל  – הרמת כוסית לראש השנה וחלוקת תעודות לגבורות  19.00
  .י מר שלמה שביט"ע ערב זמר

  

  20.10.14' יום ב
  

. ישראל ומשמעותה- ההתיישבות הבדואית בארץ -הרצאה    19.00
  .מולה דך –המרצה 

  

  27.10.14 'ביום 
  

כולל מוזיאון , המדריכה עדינה -א"תבקריה ב טיול לשרונה  08.00
לוינסקי בדרום  'רחובית הכנסת , סיור בפלורנטין  ,י"הלח

  .א"ת

  פירוט בהמשך

  17.11.14' יום ב
  

  -המרצה, ך"התאמה בין המדע לתנ, בין יהדות וקבלה–הרצאה   19.00
  .נפתלי פרום

  

  'ה-'אימים 
23-27.11.14  

על בסיס  "'ליאונרדו פריויליג"לנופשון לאילת במלון נצא   07.00
כולל ימי -ביקור במצפה התת, כולל טיול בדרך הלוך, הכל כלול

  ..ועודבריכת הכרישים 

  פירוט בהמשך

 - המרצה .  ווצרות הדת הדרוזית ועיקרי האמונהיה –הרצאה   19.00  8.12.14' יום ב
  שמעון אביבי' דר

  

   23.12.14' יום ג
  

כולל ארוחה חגיגית , אוויה איוונט ביהודבאולם  סיבת חנוכהמ  19.00
  .וריקודים זמר שיבצע גם שירים/בהגשה ואמן

  וט בהמשךפיר
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     הרצאות 

  19.00עוברים לשעון חורף התכנסות להרצאות בשעה 
.                                                                                              בקריית אונו 5המייסדים ' ריה העירונית ברחההרצאות תתקיימנה בספ

  . בדיוק19.30ההרצאות תתחלנה בשעה ). כולל כיבוד קל(19.00אירוע בשעה /שעת המפגש
    .מתבקשים לעשות זאת בעת הרישום בכניסה לספריה, ל שלהם"החברים שטרם מסרו לסניף את כתובת הדוא

 

  טיולים/פירוט האירועים

  
  :באתרים הבאים ח ונבקר "בעקבות מלחמת תשנצא לטיול   07.00בשעה  8.9.14' ביום ב

מוזיאון חטיבת /מצודת יואב, מרדכי- קיבוץ יד ,"יד לאישה הלוחמת"אנדרטת , ניצנים הישנה ,הלום-גשר עד

  .שהיה מפקד גדוד במלחמת השחרורפונדק יצחק האלוף  כל זה בהשתתפותו של...בה ועודקיבוץ נג, גבעתי
  6בכביש  –ת ארוחת בוקר עצמי

  מרדכי- ארוחת צהריים בקיבוץ יד
  ₪ 200לאורח , ₪ 120בת זוג /או לבן" צוות"מחיר לאיש 

  

לוינסקי ' ורח בית הכנסת ,י"כולל מוזיאון הלח, א"בקריה בת שרונהל נצא לטיול  08.00בשעה  27.10.14' יום ב
  .א"בדרום תופלורנטין 

  ארוחת בוקר עצמית
  אביב-בתל" מונופול"ארוחת צהריים במסעדת

  .₪ 150לאורח , ₪ 90בת זוג /או לבן" צוות"מחיר לאיש 
  

  נופשון באילת
דו ליאונר"נצא לנופשון במלון ,  07.00' שעת יציאה ביום א,  1123.-27.11.14תאריכים ב' ה-'בימים א

  ..והפתעות השף בבריכה ועוד, נישנושי לילה, צ "כולל קפה ועוגה אחה, על בסיס הכל כלול" 'פיריוויליג
  .מרכז המבקרים במצפה רמון, גוריון ואשתו פולה-נבקר בקבר בן, נשלב בנופשון זה גם טיול בדרך הלוך
  .ימי המשודרג כולל בריכה ענקית לכרישים-בשהייה באילת נבקר גם במצפה התת

  .₪ 1630לאורח , ₪ 1430בת זוג /או לבן" צוות"המחיר לאיש 
  23.12 – 23.11 – 23.10תשלומים שווים בתאריכים  3-ניתן לשלם ב

  .ולהעבירם  לסניף "ברזילי אירועים"יש לרשום לפקודת  )רק לנופשון(קים 'את הצ
  . 23.10.14דהיינו , הרישום לנופשון יבוצע עד חודש לפני היציאה

  

  נוכהמסיבת ח
ר "אונו ויהוד וכן יו-ערים של קרייתהנקיים מסיבת חנוכה בהשתתפות ראשי  19.00בשעה  23.12.14בתאריך 

משקאות , כולל ארוחה חגיגית בהגשה, המסיבה תתקיים באולם אוויה איוונט ביהוד. ר מחוז דן"יו-ו" צוות"ארגון 
  .ודיםיופיע בפנינו זמר אורח מלווה בקלידים לשירה וריק .וקינוחים

  ח"ש 210לאורח  -₪  105בת זוג  /או בן" צוות"המסיבה לאיש מחיר 

  כללי לכל הטיולים 
    :המחירים לטיולים כוללים

לנהג ולמדריך ) תשר(ארוחת צהריים כשרה וטיפ , ביטוח נוסעים, כניסה לאתרים, מדריך מוסמך, אוטובוס תיירותי
קרוב  ,אונו-בקרייתירמיהו ' רחפינת יחזקאל ' רחב "דהיציאה ליד רחבת מ. היכן שצריך 6וכן נסיעה בכביש 

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

  ).קרוב מאד לנקודת היציאה( שלום הקניון הסמוך ללא ת



 

 

כאשר אישור סופי ייקבע כשבוע לפני , ם פנוי בלבדהזמנת אורחים כולל חברי צוות מסניפים אחרים על בסיס מקו

                                                                                 )הביחס לנופש חודש לפני היציא( .מועד הטיול
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יכולים לבצע שינוי פה , בתיאום עם המדריך , הסניף או האחראי לטיול מטעמו  ר"יו - שינויים במסלול הטיול

קים יש לציין למוטב בלבד 'על הצ.  ז צפוף"או לו, עקב אילוצים של עבירות או מזג אוויר, ושם  במסלול הטיול
 -ק נפרד לכל טיול ולשלוח בדואר רגיל'יש לרשום צ. פרט כאמור לנופשון -סניף בקעת אונו" צוות"לפקודת 
  . 56915סביון דואר סניף  21. ד.ת:  לכתובת

  
   .אין לשלוח דואר רשום או דואר אקספרס

 פקס/או בטלפון 054-2596616בטלפון בכל נושא של בירור או שאלה הקשורה לטיולים  ניתן לפנות לדני אבידר
03-6059452.  

  03-5345540קולי בטלפון  ניתן להשאיר הודעה בתא
                                                  

  מידע כללי
  טיפול בפרט

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

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

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

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

  
  גיוס מתנדבים לשעת חירום

  ,בקעת אונוב –להתנדב לטובת שעת חירום בעיריות השונות , אנו מבקשים ממפקדים לשעבר
נודה לכם באם תתגייסו למטרה   .רה סבירהחירום עד כמה שאפשר בצו 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"דבות לעמותת התנ

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

. 03-5345540תא קולי בטלפון  /במשרד הסניףלהשאיר הודעה   
                                                                      

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

  
                                                                                     

  
  בברכת שנה טובה                                                                                          

   
  שלום פארינטה                                                                                      

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

  

  , ח"בעקבות מלחמת תשטיול         -  8.9.14' בביום                           
  

  ______________________ל"כתובת דוא  ________כ משתתפים"סה______אורחים_______ חברים        
  

  5.9.14  רעוןיפלתאריך   בלבד למוטב  "אונות צוות בקע"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 

  

  י"מוזיאון הלחוא "טיול לשרונה בקריה בת      14.27.10      'בביום                  
  

  ______________________ל"כתובת דוא  _______כ משתתפים"סה_______אורחים_______ חברים
  

  

  24.10.14 רעוןיפ  לתאריך  למוטב בלבד  בקעת אונו  " צוות"לפקודת     ________ס "ע הב המחא"מצ

  

  
___    ______________________    ________________   ____________  ________________  __________  

  טלפון             טלפון נייד           מספר אישי         כתובת ומיקוד                             משפחה ושם פרטי                 

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

  

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

    

  באילת -" ו פריוויליגליאונרד" –במלון  27.11.14' עד יום ה 23.11.14' מיום א - נופשון
                       

  ______________________ל"כתובת דוא________  כ משתתפים"סה_______אורחים_______ חברים        

  

   :תשלומים כלהלן 3- ניתן לשלם ב   למוטב בלבד   "ברזילי אירועים"לפקודת  ב המחאות "מצ

  

    23.12.14 – תשלום שלישי   23.11.14 –שלום שני ת      23.10.14  –תשלום ראשון          

  

  
_______________  __________   ____________       ______________________    ___________________  

  טלפון נייד       משפחה ושם פרטי                        כתובת ומיקוד                             מספר אישי            טלפון       

  

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

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

  

  ביהוד" איוונט-אוויה"מסיבת חנוכה באולם   -    23.12' גביום                

  

  ______________________ל"כתובת דוא          ________כ משתתפים"סה_______אורחים_______ חברים

  
  

  25.11.145 רעוןיפ לתאריך   למוטב  בלבדבקעת אונו  " צוות"לפקודת     ________ס "ב המחאה ע"מצ

  

  

________________________  __________  ____________       ______________________    ___________  

  ניידמשפחה ושם פרטי                         כתובת ומיקוד                              מספר אישי           טלפון             טלפון 
  

  


