
  

           

          

   

                                          

  נכון    "צוות"               

  ל"ארגון גמלאי צה                                                                                                     
                                                               סניף בקעת אונו                                                                                                   

                                     קריית אונו – 42ירמיהו ' רח                                                                                                         
                                                            03-5345540: פקס/ תא קולי/טל                                                                                                  

                                    03-6173567 נוסף טלפון חדש                                                                                                   

                                                         snif@tzevet.org.il-Bo   
  2016אוגוסט -מאי –ו "ניסן תשע                                                       

                                                                                                        

                   20162/חוזר  -  בקעת אונו "צוות"מידעון  

                              
 . וחג פסח כשר ושמח  -  בקעת אונו שלום רבסניף " צוות"חברי  
   .ואל תסתפקו בעיון בריכוז בלבדאירועים לפירוט ה ,שימו לב 
  .בסעיף ההתנדבות -נו לבקשת –כ שימו לב "כ 

  
  )לפי שעון קיץ (  .ריכוז אירועים במידעון זה

  
  יום בשבוע

  
  הערות  אירוע                          שעה

במסגרת אירועי יום ,  טאותהג לוחמיקיבוץ נצא לסיור ב  07:00  3.5.16' יום ג

  .בפארק תפןכן נבקר ו" יד לילד" קר במוזיאוןנב, השואה

 פורסםפירוט 

במידעון 

   הקודם

  9.5.16' יום ב

  

החוק למניעת הטרדה מינית  –אבי זלבה ' דר – הרצאה 19:30

  והשפעתו על החברה הישראלית

  

  19.5.16' יום ה

  

07:00  

  

נטייל בנופי הגלבוע ועמק . טיול מזמר לגלבוע ולעמק יזרעאל

ים ונשזור את הזמר העברי לאירועים יזרעאל הנהדר

  תוך שירה משירי ארץ ישראל האהובים, שהתרחשו בשטח

פירוט ראה 

  בהמשך

  

  

  

  

  31.5.16' יום ג

  

  

  

20:00  

  "זיכרונות מוזיקה מכל הזמנים" –הופעה מסובסדת 

מחייב רישום והזמנת , בתיאטרון בית צבי ברמת גן 

  ,כרטיסים דרך הסניף

הסעה 

 –מאורגנת 

  המשךראה  ב

הסופר המוסלמי הידוע על  –טולילה -יוסי בן' דר -הרצאה  19:30  13.6.16' יום ב

  .סאלמן רושדי שמתח ביקורת על האיסלם

  

  20.6.16' יום ב

  

ר בעמוקה ובק .להר מירון ולקברי צדיקים, טיול לצפת  07:00

על ונשמע נסייר בצפת , עוזיאל- יונתן בן' ובקברו של ר

נבקר בהר . המשנה והתלמודההיסטוריה שלה בתקופת 

  .מירון ובמערת הלל הזקן

פירוט ראה 

  בהמשך

  11.7.16' יום ב

  

ך "האם יש סתירה בין התנ –מר נפתלי פרום  – הרצאה  19:30

  ?למדע

  

  19.7.16' יום ג

  

גיבורים - נבקר בתל ,ס החקלאי מקווה ישראל"טיול לביה  07:30

   .למוזיאון מורשת המודיעין בגלילות ומשם נמשיך

פירוט ראה 

  בהמשך



  

           

          

  

  22.8.16' יום ב

  

19:30  

  

תופעת הזנות וסחר בנשים  –עידית הראל שמש  –הרצאה 

  .מיתוסים מול מציאות –בישראל 

  

  

  30.8.16' יום ג

 
  

העולמי המרכז  ,בירושלים ושם-ביקור מודרך במוזיאון יד  07:00

  . השואה של העם היהודילהנצחת 

  .מורשת בגיןבמרכז  בהמשך נבקר

  

ירוט ראה פ

   בהמשך

                                                     

                                        הרצאות

.                                                                                בקריית אונו  5המייסדים ' ההרצאות תתקיימנה בספריה העירונית ברח
  . דיוקב 20:00: ההרצאות תתחלנה בשעה). כולל כיבוד קל( 1930עה אירוע בש/שעת המפגש

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

  
   :פירוט האירועים והטיולים

    
  טיול מזמר לגלבוע ולעמק יזרעאל

יזרעאל - נתחיל בטיולנו בתל. באזור הגלבוע ועמק יזרעאלמזמר נצא לטיול  07:00בשעה  19.5.16' הביום 
נעלה לגלבוע לכתף שאול  .אחאב ואיזבל, שם נשמע את סיפור המשולש הטרגי של אליהו הנביא

ומשם נמשיך גניגר  ץנאכל ארוחת צהריים בקיבו. ונשמע את סיפור שאול המלך ומלחמתו בפלישתים
  .ראשוני המתיישבים בעמק וכן אילן רמוןקבורים  בובנהלל  בית העלמיןאת הטיול ל

את הטיול ידריך וילווה המדריך רוני אהרוני וכן אקורדיוניסט אשר ילווה אותנו בשירי העמק והגלבוע 
  .ויעניק לנו חוויה מרגשת

  .₪ 185 –לאורח ₪  97בת זוג /בןאו /המחיר לאיש צוות ו
  

  טיול לצפת ולהר מירון
שם נשא תפילה , עוזיאל-נצא לטיול בעמוקה לקברו של רבי יונתן בן 07:00בשעה  20.6.16' ם בביו
חכמי  על הסבר נשמע. הענפה נמשיך משם לצפת אפופת הקדושה וההיסטוריה היהודית. מזל וברכהל

  .י הקדוש והניסים שהוא חולל"צפת והתנאים וכן על האר
 בקיבוץ עמיעד לאחר ארוחת הצהריים.של המצודה נעלה על המצודה הצלבנית ונשמע את סיפורה

   .ונסיים בביקור במערת הילל הזקן יוחאי-נמשיך להר מירון לקברו של רבי שמעון בר
  ₪ 185לאורחי ₪  97בת זוג /או לבן/המחיר לאיש צוות ו

  
  .ן בגלילות למוזיאון קהילת המודיעי, טיול למקווה ישראל

  07:30בשעה  19.7.16' ביום ג

סיפור , שם נלמד את תולדות השער ההיסטורי של מקווה, ס החקלאי מקווה ישראל"יול לביהצא לטנ
גן הבוטני נבקר בכמו כן . בית הכנסת המרשים ומרתפי היקב החצובים בסלע הכורכר, הפיקוס הבנגאלי

  .שהוקם במקום
  . גיבורים בחולון ונשמע את סיפור התל במלחמת השחרור- לתללאחר מכן נשים פעמינו 

  .ים לארוחת צהריים-לאחר מכן ניסע לקיבוץ גליל
אודות ים טנתונשמע סיפורים עלומים ואובגלילות  ןנתארח באתר למורשת קהילת המודיעיבהמשך 

  .מרתקמעניין ומובטח ביקור  –. כ"המוסד והשב, ןמורשת חיל המודיעי
  ₪  185ולאורח ₪  97בת זוג /או בן/המחיר לאיש צוות ו
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  מוקדש לשואה ולתקומה - ושם -בידסיור 

נתארח במוזיאון יד ושם ". שלישי בשלייקס"נצא לסיור במסגרת  07:00בשעה  30.8.16'ביום ג
המוזיאון המופקד על ההנצחה ותיעוד תולדות העם היהודי בתקופת השואה והנצחת סיפור , בירושלים

להנצחת , "כוכבים בלי שמים" כמו כן נבקר במוזיאון . ששת המיליונים שנספו בשואהחייהם של 
  .הילדים שנספו בשואה

המספר על , ציון-נבקר במרכז למורשת בגין הממוקם מול הר" בלו הול"- לאחר ארוחת צהריים כשרה ב
  ובשנים ,ל"מנהיג פוליטי שפעל מטרום הקמת המדינה כמפקד האצ, תולדות חייו של מנחם בגין

  .כראש ממשלת ישראל שחתם על הסכם השלום עם מצריים 1977-1983
  ₪   70בת זוג /או לבן/מחיר לאיש צוות וה
  
                                                                                                                : אירועים ונופשונים/כללים לכל הטיולים 

ארוחת , ביטוח נוסעים, כניסה לאתרים, מדריך מוסמך, אוטובוס תיירותי: לטיולים כולליםהמחירים 
א "היציאה ליד רחבת מד. היכן שצריך -  6לנהג ולמדריך וכן נסיעה בכביש ) תשר(צהריים כשרה וטיפ 

  .קרוב לקניון, אונו-יחזקאל פינת ירמיהו בקריית' ברח
קרוב לקפה , מתבקשים להחנות את רכבם רק במקומות מותרים בלבדחברים שאינם תושבי קריית אונו 

  .)קרוב מאד לנקודת היציאה( הסמוך ללא תשלום ניתן להשתמש בחניון הקניון . קפה
כאשר אישור סופי ייקבע , על בסיס מקום פנוי בלבדהזמנת אורחים כולל חברי צוות מסניפים אחרים 

  . כשבוע לפני מועד הטיול
  
  .ק לפירעון'לסניף או לפקודת מקום האירוע לא יוחזרו לאחר המועד שנקבע בצ קים שנמסרו'צ
   
  .בכל הטיולים נעצור בדרך לצורך ארוחת בוקר עצמית :הערה  

                       
   שינויים במסלול הטיול

עקב , לבמסלול הטיוים יכולים לבצע שינוי, ם עם המדריך בתיאו, ר הסניף או האחראי לטיול מטעמו "יו
  .  ז צפוף"או לו, אילוצים של עבירות או מזג אוויר

 או למסיבת פרט כאמור לנופשון -סניף בקעת אונו" צוות"קים יש לציין למוטב בלבד לפקודת 'על הצ
   .שם אנחנו מציינים אחרת, חנוכה

                                                                                                                                                         
או  . 56915סניף דואר סביון  21. ד.ת: לכתובת  ,ק נפרד לכל טיול ולשלוח בדואר רגיל'יש לרשום צ

 . קים למשרד הסניף'להביא את הצ) עקב בעיות בדואר ישראל ( לחילופין 
                                                                    

   .אין לשלוח דואר רשום או דואר אקספרס
  

                                                                   .03-6342113 -ליעל פחם בטלפון בכל נושא של בירור או שאלה הקשורה לטיולים  ניתן לפנות 
  1100-14:00בין השעות  -  03-5345540תא קולי /פקס/ף בטלפוןלמשרד הסני לפנותכמו כן ניתן 

                                                                                                            
  :מידע כללי 

  . לפרוייקט חשוב זה" פיילוט"סניף בקעת אונו לקח על עצמו לשמש , " בשביל הארץ " פרוייקט 
ולהעביר להם ' יב' הכוונה להכין קצינים בכירים להעביר את נושא המורשת לתלמידי תיכון בכיתות יא

  :מ"סדרה בת שלוש הרצאות בנושאים הר
  .העמקת הידע של התלמידים בנושא המורשת ההיסטורית של העם היהודי בארץ ישראל .א
  ,צעי עם אדם בעל ניסיוןלימוד נושא הקמת המדינה ופיתוחה באמצעות מפגש בלתי אמ..ב

  .שתרם לביסוסה של המדינה בתחומים שונים, ל ותיק לשעבר"כמו קצין צה
.                                     ולמחויבות חברתית באמצעות הדוגמה האישית שמספקים המרצים המתנדבים חינוך להתנדבות. ג
  

זהו פרוייקט לציונות ממדרגה  .יסיון בהדרכה רים בעלי ניצינים בכל דרושים מתנדבים ק"לפרוייקט הנ
  .ראשונה
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  .ולהשאיר הודעה 035345540נשמח לקבל פניות של מועמדים מתאימים למייל של הסניף או לטלפון 

  
  הופעה בתיאטרון בית צבי ברמת גן

בתיאטרון בית צבי –לי מכל הזמנים בליווי תזמורת חיה מופע מוזיקיתקיים  31.5.16תאריך ' ביום ג
  .ברמת גן 

  .מבעוד מועד דרך הסניףאנחנו מזמינים כרטיסים עבור חברים וחברות שנרשמים 
  . הודעה מיוחדת נשלחה לכל החברים שיש ברשותם כתובת מייל

להירשם בהקדם כדי שנוכל יש  ) ₪ 90במקום ( ₪  45המחיר המסובסד לאיש צוות ו או בן בת זוג 
  .י  בקשת החברים"להזמין את הכרטיסים וכן לארגן הסעה עפ

  
  חוג לטלביזיה קהילתית

מ לשרת את "וידאו ע+ום ללטלביזיה קהילתית שבו ילמדו המעוניינים ציחוג בקרוב בכוונתנו לארגן 
  . בקעת אונו בכלל זה" צוות"ית של קריית אונו וקהילתהטלביזיה ה

לאחר שנסכם מחיר כולל , אנחנו נודיעכם פרטים בהמשך, ניינים להירשם דרך הסניףמבקש מהמעו
  .כעת זה בחזקת אתור המעוניינים.. סבסוד אם יהיה וכו

  
  2016" צוות"בבחירות 
אני מבקש לנצל במה זו כדי להודות שוב לכל החברות והחברים שתמכו בי ובחברי הנהלת , ראשית 

   ."צוות"הסניף בבחירות שנערכו ב
  :ותפקידיהם שנבחרולהלן פירוט החברות והחברים 

  ר הסניף"יו –שלום פארינטה 
  .ח כולל גיוס מתנדבים למטרה זו"אחראי על שע -וחבר הנהלה ר הסניף"סגן יו ,ראובן דורון
  .אחראי על תכנון וביצוע הטיוליםחבר הנהלה ו –יעקב יפה 

  חברת הנהלה - אורית חורש   
  גזבר הסניףוחבר הנהלה  –נתן כספי 

  .מנהלה ותפקידים מיוחדים, חבר הנהלה –אליעזר מרקוביץ 
  .צורף כחבר הנהלה מן המניין בסניף - אלי קידר  

  
  .לסניף מידי שבוע מסייעיםבמתנדבות ומתנדבים אשר  בנוסף אנחנו נעזרים

ה אולם מקווים שבהקדם נאתר מחליפ, ממשיכה מתוך התחשבות לסייע להנהלת הסניף , חיה ניר 
  .מתאימה במקומה

  .ארגון וביצוע הכיבודים באירועים השונים של הסניף –קטי ארז 
  .ות בסניף ומגייסת מתנדבים/מטפלת בהעמקת הקשר עם החברים –אביבה להב 

  .שימות המטיילים כולל אחריות על השיקים שנמסרו לסניףרמופקדת על  –יעל פחם 
  ...ועוד, ניחומי אבלים, נזקקים, יםביקורי חול: וכןמטפלת בתחום הפרט  –חנה שילה 

  ".צוות"חות כספיים להנהלת "מסייע לסניף בענייני דו –נאור מיכאל 
  .מסייעת לסניף בענייני רישום לאירועים ועבודות משרד שונות –ברכה תדהר 

  
  !!בתנופה  -קרית אונו  - המרכז לגישור וליישוב סכסוכים בקהילה

  
ס והקריה "המתנ, האגף לשירותים חברתיים -תוף העיריהשנים בשי 10ל פועל מזה "המרכז הנ

  .האקדמית אונו
הידברות ובניית : פועלים בהתנדבות ומציעים שירותי גישור, מקצועיים ומנוסים מאד, מגשרי המרכז

  .מגשרים בתיקי בית משפט לתביעות קטנות, בנוסף. סכסוכים שונים, הסכמות לתושבי בקעת אונו
  . השיטור הקהילתי ועוד, הוועדה לתכנון ולבניה, ל"ות באמצעות שילמרכז הגישור ניתן לפנ

                                            .ניתן חינם, ייעוץ טלפוני. עלות הגישורים מאד נוחה
י מדריכים מקצועיים מאד "הקורס יועבר ע,  מרכז הגישור מציע לכל המעוניינים קורס גישור בסיסי

  .שתתפים תעודה מוכרתובסיומו יקבלו המ
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: ל"דוא). ניתן להשאיר הודעה במענה הקולי( 03-5310979: לקבלת מידע נוסף יש לפנות בטלפון

gishur@ono.ac.il  
  
  

  טיפול בפרט
ייעוץ ראשוני : פרט כוללנושא הוקיבלה על עצמה את הטיפול ב הסניף להנהלת מסייעתחנה שילה ' גב

בעיות הקשורות בביטוח לאומי , "צוות"מיצוי זכויות כגמלאים ב, כניסה לבית אבות ,במצבים של מחלה
ל יש להפנות "בכל פניה בנושאים הנ. טיפול במענקי חג וניחום אבלים, מצבים של נזקקות, וברווחה

  03-5345540 :עה בתא קולי של הסניף לחנה ולהשאיר הוד
  

   נזקקים/מאושפזים/הודעה על חולים
  

, כגון מענק לחג, מאושפזים או חברים הזקוקים לעזרה כלשהי/אנו מבקשים ליידע את הסניף על חולים
  03-5345540תא קולי של הסניף /ניתן להשאיר  הודעה בטל. בכדי שנוכל לסייע בהתאם לצורך

  
  התנדבות

מזכירת הסניף כאשר שרתה בנאמנות רבה , חיה ניר' לגב -להודות מבקשאני  חברי הסניף בשמי ובשם
עקב רצונה זה גם לא הגישה מועמדות .  לפרוש ,לפי בקשתה ,שנים רצופות והחליטה  8במשך כ 

  .שנערכו לאחרונה "צוות"להנהלת הסניף בבחירות 
יע שאנו זקוקים למתנדבת או מתנדב אשר ולהודחברי וחברות הסניף לבהזדמנות זו אני מבקש לפנות 

  .ימלא תפקיד חשוב זה
יחסי , עבודה של שלוש עד ארבע שעות שלש פעמים בשבוע, ידע בהפעלת מחשב: הדרישות לתפקיד 

הוצאת פרוטוקול לאחר כל , השתתפות בישיבות הנהלה אחת לחודש. אנוש ידידותיים עם חברי הסניף
  .ישיבה

  .לתפקידמכל מי שחושב שהיא או הוא מתאימים  -  035345540ל הסניף בטלפון שאשמח לקבל פניות 
  

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

  נודה לכם באם. שר בצורה סבירהכדי לסייע לעיר להמשיך ולתפקד בשעת חירום עד כמה שאפ
המעוניינים שיכולים מתבקשים להשאיר הודעה בתא הקולי של הסניף . תתגייסו למטרה  חשובה זו

  03-5345540: בטלפון
                                                                                                                                            

  תעסוקה
קיימת יחידת תעסוקה שבה יש  מערכת השמה מתקדמת לניהול וטיפול במאגר דורשי " צוות"- ב

יחידת תעסוקה של מחוז דן , כמו כן. השמטרתה לשפר את סיכויי ההשמה ומציאת עבוד, העבודה
מיועד לדורשי עבודה הרשומים  –מקיימת ימי עיון וסדנאות המקנות כלים מעשיים  לחיפוש עבודה 

, המעוניינים לקבל סיוע בתחום התעסוקה. לביצוע הסבה מקצועית" סל הכשרה"ניתן גם לקבל . אצלנו
 03-6173536 –מרכז  מנהלת תעסוקה –אילנה שורר : מוזמנים ליצור קשר עם

  wcenter@tzevet.org.il  6173538-03רכזת תעסוקה מרכז  –או עם אסתי לוי  

. awcenter@tzevet.org.il   
  

                                                                                                                                                                         
  בקעת אונו וחברי ההנהלה" צוות"ר סניף "יו –שלום פארינטה                                   

   

                                                                                                                                                            

  61735676 –טלפון נוסף   03-5345540 –פקס של הסניף /תא קולי/טלפון

 snif@tzevet.org.il-bo   ל"דוא – 56915סביון  21. ד.ת: כתובת למכתבים 
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  נספח רישום לטיולים ואירועים

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

  מזמר לגלבוע ולעמק יזרעאל טיול ל נצא  19.5.16' ה –ביום 
  

  ____________ל"כתובת דוא_______     כ משתתפים"סה_____ים אורח_______חברים 
  

    5.1661.פירעון    לתאריך   למוטב בלבד - בקעת אונו" צוות"לפקודת  ______ס"המחאה עב "מצ
  

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

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

   56915סניף דואר סביון  21. ד.ת" צוות בקעת אונו"אל 
   להר מירון ולקברי צדיקים, לצפת הקסומה טיולנצא ל -   16.20.6' ב –ביום 

  
  __________ל"כתובת דוא ____כ משתתפים"סה______ אורחים _______חברים 

  
  6.1671.  פירעון  לתאריך  למוטב בלבד  -  קעת אונוב" צוות"לפקודת             ס "ב המחאה ע"מצ
  

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

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

  
  ומוזיאון למורשת המודיעין בגלילות, ס החקלאי מקווה ישראל"לביה טיולנצא ל - 19.7.16' גביום 

  
  ______________ל"כתובת דוא_____ כ משתתפים"סה______ אורחים_______ חברים 

  
  7.1661.לתאריך פירעון  למוטב בלבד  - קעת אונו ב" צוות"לפקודת _______ ס "ה עב המחא"מצ
  

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

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

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

  בגיןרכז מורשת ולמ  ושם בירושלים- נצא לביקור מודרך במוזיאון יד   30.8.15  'ג   ביום      
  

  ______________ל"כתובת דוא_____כ משתתפים"סה______ אורחים_______ חברים        
  

  8.1672.ן  לתאריך פירעו   למוטב בלבד -  צוות בקעת אונו" לפקודת____ ___ס "ב המחאה ע"מצ
   

 _________   ____________    _____________    _______________    __________  
  טלפון נייד              טלפון             אישי' מסמשפחה ושם פרטי              כתובת ומיקוד            


