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 !שלום רב ,בקעת אונוסניף " צוות"חברי  
  .שימו לב למספר טלפון חדש נוסף וכן כתובת מייל חדשה של הסניף

  .לפירוט האירועים ולא להסתפק בריכוז בלבד ,שימו לבכ "כ

  .שפחותיכם בברכת שנה טובה ומבורכתבהזדמנות זו ברצוני לברך אתכם ואת בני מ
  

  .ריכוז אירועים במידעון זה
  

  תאריך
  

  הערות  אירוע                          שעה

  8.9.15' יום ג
  

כולל " גבורות" הרמת כוסית לראש השנה וחלוקת תעודות ל  19:00 
  אונו-קונסרבטוריון של קרייתי צמד נגנים מה"עקטעי נגינה 

  

  10.9.15' יום ה
  

תצפית , כולל ביקור בבתי הזיקוק, גת-טיול לאשדוד וקריית  07:00
ז וסיור "ביקור באנדרטת פ ,"תום ותומר"גבעת ,מגבעת יונה

  .במפעל הבירה קרלסברג

זיו תיירות 
פרטים ראה 

  בהמשך
  שמות ואותיות לפי הקבלה –נפתלי פרום  –הרצאה   19:00  12.10.15' יום ב

  
  

  14.10.15' יום ד
  

1830   
  יציאה

  בהסעה

יהיה  האישיות המרכזית, יתקיים כנס מחוזי של מחוז דן 
ברוך לוי ' ר צוות דר"יו, ל גדי אייזנקוט"רא ל "הרמטכ

ר המחוז מר "בניהולם של יו - והאומן המרכזי יהודה פוליקר
  .יהודה פרץ ומנהל המחוז מר אלי ינאי

פרטים על 
האירוע יפורסמו 

י המחוז לכל "ע
  .חבר צוות במחוז

  'ד -'א םימי
25-28.10.15  

כולל טיולים  לילות 3ימים  4 חיפה נופשון במלון ליאונרדו  07:00
  .באזור הצפון

פרטים ראה 
  בהמשך

  16.11.15' יום ב
  

    חייו ויצירתו של וולט דיסני –, שולמית סונינו' של גבהרצאה   19:00

  19.11.15' יום ה
  

החפירות , דירושלים כולל ביקור במוזיאון מגדל דוטיול   07:00
ביקור , סיור בשוק מחנה יהודה והנחלאות, החדשות בקישלה

ונסיים במסלול הליכה על חומות העיר , במרכז מורשת בגין
  .העתיקה

פרטים ראה 
  בהמשך

  13.12.15' איום 
  

וחלוקת תעודות  ביהוד" אוויה איוונט"באולם  מסיבת חנוכה  19:00
  .ריקודיםומסיבת  כולל הופעת אמנים, הוקרה למתנדבים

פרטים ראה 
  בהמשך

  21.12.15' יום ב
  

    בנושא שיפור הזיכרון –שינטל יונית ' גב –הרצאה   19:00
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     הרצאות
                                                                .                              בקריית אונו 5המייסדים ' ההרצאות תתקיימנה בספריה העירונית ברח

החברים שטרם מסרו  .דיוקב 1930: ההרצאות תתחלנה בשעה). כולל כיבוד קל( 1900עה אירוע בש/שעת המפגש

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

  :טיולים/פירוט האירועים
  

   ו וטכס גבורות"תשע הרמת כוסית לראש השנה. א
  

  אונו. בהשתתפות ראש העיר ק –נתכנס כולנו בספריה להרמת כוסית  19:00בשעה  8.9.15' ביום ג
חלוקת תעודות , בטכס יהיו ברכות. " גבורות"החברים שלנו שהגיעו לגיל ' וראשי צוות ולאחר מכן נקיים טכס לכ

רשאים להביא עמם בני משפחה קרובים  "הגבורות"חברי  –ל "כל אחד מהחברים הנכ נקרא מקאמה על "כ. ומגנים
  .מדרגה ראשונה

  

  "קרלסברג " וביקור במפעל הבירה אשדוד , טיול לשפלת יהודה  .ב
  

, נעלה לתצפית בגבעת יונה, בתי הזיקוקב כולל סיור, נצא לטיול לאזור אשדוד 0700בשעה  10.9.15' ביום ה
ארוחת צהרים ,  ז"נמשיך לאנדרטת פ, אתר מרגש לזכרם של חללי אסון המסוקים, "ם ותומרתו"נמשיך לגבעת 

  .  1800חזרה משוערת  .באשקלון במפעל הבירה קרלסברגונסיים בביקור , צורים-כשרה בקיבוץ עין
  .₪  180לאורח ₪  105או לבן בת זוג /ו" צוות"לאיש : מחיר הטיול 

  

  חוזי של מחוז דן יתקיים כנס מ 14.10.15' ביום ד
  

ר "י יו"במחוז ע "צוות"פרטים נוספים יפורסמו לכל חבר , האירוע יתקיים במשכן לאומנויות הבמה בתל אביב
יבוצע ) לאחר פרסום המחוז ( לכנס הרישום  .פרטים על כך נפרסם בנפרד , ללא תשלוםהסניף ידאג להסעה . המחוז

יש לעשות דרך הסניף ולהשאיר הודעה בתא קולי  -ה למי שיבקש רישום להסע, מר אלי ינאי, דרך מנהל מחוז דן 
  .תבואו בהמוניכם עם בנות ובני הזוג  035345540: טל

   

 נופשון באזור חיפה ועכו  .ג
  

לילות על בסיס  3ימים  4למשך , חיפה - נצא לנופש במלון לאונרדו,  25-28/10/15בתאריכים ' עד ד' בימים א
  .משולב בטיולים מענייניםנקבל נופש מפנק , חצי פנסיון 
ונבקר ככל שהזמן יאפשר באתרים הצפון וכן נערוך טיולים באזור  0700בשעה   25.10.15' נצא ביום א

  : הבאים
המסגד , השוק הססגוני, כנסיית הבשורה, הר הקפיצה :טיול בנצרת על כל גווניה כולל  - ביום הראשון  )1

בבית קפה בבניין מיוחד ונסיים בביקור במפעל הממתקים נבקר , שנה 200ביקור במפעל תבלינים בן , הלבן
  ,הגדול ביותר בנצרת

מנוחה , חדרים תקבל, קבלת פנים בעוגיות ושתיה ,  1500ונגיע בערך בשעה  -משם נצא לדרכינו למלון בחיפה
  . ושימוש במתקני המלון

  .בידור לפי תכנית המלון,  1900ארוחת ערב בשעה 
וחזרה  –בבית המרחץ התורכי ביקור ,  שייט, טיול בחומות עכונסיעה לעכו   1000בשעה –ביום השני .) 2

  1400עד שעה , למלון
  ,נסיעה וביקור בגן הבאהיים בחיפה 1000בשעה  -ביום השלישי.) 3

  נסיעה לכפר הדרוזי עוספיה על הר הכרמלכ "אח. כולל מקדשים וגנים רחבי ידיים , נכיר את דת הבאהיים
  .לאחר מכן חזרה למלון , י בני העדה"קבלת פנים ע, עדה הדרוזית על כל גווניההכרות מעשית עם ה

    יד  טת ביקור באנדר, ונחל כזיב תצפית על מבצר נמרוד, נצא לסיור לפארק גורן 1000בשעה  -ביום הרביעי    .)4
  .עייפים אך מרוצים,  ואנחנו בדרכינו חזרה הביתה מלאים חוויות, הגשרים בלילה אחד 11ד ונשמע על פיצוץ "יל
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 שות כןעלוותר על טיול כלשהו ולהישאר במלון מוזמן ל יםביום מסו, שמי שירצה  חשוב לדעת

  .משרותי המלוןוליהנות 
  

  .₪  1500לאורח ) כולל תשר למדריך ולנהג לימי הטיולים( ₪  1330לאיש צוות  –מחיר הנופשון 
  :שלושה תשלומים עדניתן לשלם 

  . 1.12.15 –תשלום שלישי   1.11.15 –תשלום שני ,   1.10.15 - ב –תשלום ראשון 

    .למוטב בלבד –קים יש לרשום לפקודת אופק תיירות והפקת אירועים 'את הצ
                                                                                                       

  -:לוח זמנים לשהייה במלון 
   15.00הגעה למלון עד שעה  25.10.15ביום הראשון 
    19.00ארוחות ערב במלון   –זמני ארוחות 

  09.45עד  08.00ארוחות בוקר בין השעות 
  10.00לטיולים מהמלון בשעה  יציאות

  10.30יציאה לטיול של היום האחרון בשעה  10.00בשעה )  28.10.15( פינוי חדרים ביום האחרון 
  

  טיול לירושלים   .ד
  

נבקר , נתחיל בתצפית על ירושלים העתיקה והחדשה מארמון הנציב, נצא לטיול לירושלים  19.11.15' ביום ה
  .חדשות בקישלה במוזיאון מגדל דוד וכן בחפירות ה

  ) כנראה באוניברסיטה( לאחר מכן ארוחת צהריים כשרה , נסייר בנחלאות, ניסע לשוק מחנה יהודה
  .נשמע על תולדותיו של האיש ותרומתו למדינה, צ נבקר במרכז מורשת בגין "אחה

  .נסיים את הטיול במסלול הליכה על חומות העיר העתיקה ונגיע לכותל המערבי
  ₪  185לאורח  -  ₪ 100בת זוג  /או בן/ו" צוות"ש לאי: מחיר הטיול

  

  מסיבת חנוכה 
  

כולל חלוקת תעודות , נקיים מסיבת חנוכה באולם אוויה איוונט ביהוד, נר שמיני של חנוכה  13.12.15' ביום א
 ,יכבדו אותנו בנוכחותם ראשי ערים, תהיה ארוחת ערב חגיגית כולל בירה ויין למי שיבקש. הוקרה  למתנדבים 

  .כולל מסיבת ריקודים, וכמובן הופעת אומנים, ראשי צוות
  לפקודתקים יש לרשום 'את הצ ,₪ 230לאורח  ₪  115בת זוג /או בן/מחיר המסיבה לאיש צוות ו

  ) מבקש לדייק ברישום השיקים בדיוק לפי המוכתב(  1.12.15למועד פירעון . מ"ל בע.אוויה איוונט ע 
בגלל הצורך  -בדומה לטיולים עבור המלצרים והטבחים  תשרמראש נוהגים לגבות יש לציין שבמקרה זה אנחנו לא 

  .כמובן בתנאי שהשרות כצפוי מעולה, לאדם ₪  10במהלך המסיבה נאסוף תשר בסך  ןלכ, לתת להם מזומן
  

  נופשון/ כללי לכל הטיולים
  

  :לטיולים כולליםהמחירים 
לנהג ולמדריך ) תשר(ארוחת צהריים כשרה וטיפ , ביטוח נוסעים, כניסה לאתרים, מדריך מוסמך, אוטובוס תיירותי

  .קרוב לקניון, אונו- יחזקאל פינת ירמיהו בקריית' א ברח"היציאה ליד רחבת מד. היכן שצריך - 6וכן נסיעה בכביש 
ניתן . קרוב לקפה קפה, ק במקומות מותרים בלבדחברים שאינם תושבי קריית אונו מתבקשים להחנות את רכבם ר

הזמנת אורחים כולל חברי צוות מסניפים ) קרוב מאד לנקודת היציאה( הסמוך ללא תשלום להשתמש בחניון הקניון 
  . כאשר אישור סופי ייקבע כשבוע לפני מועד הטיול, אחרים על בסיס מקום פנוי בלבד

  

עקב הכנסת צינור ביוב , יחזקאל ' שיפוצים ברח בתקופה הקרובה מתקיימים הודעה  / הערה 
סביר להניח , נופש/נופש נודיע היכן יעמוד האוטובוס ביציאה לטיולים/לכן לפני כל טיול, לאדמה 

  .בתחנת האוטובוס, שלמה המלך' שזה יהיה בחזית הכניסה של הקניון ברח
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   שינויים במסלול הטיול

  
עקב , יכולים לבצע שינוי פה ושם  במסלול הטיול, בתיאום עם המדריך , ר הסניף או האחראי לטיול מטעמו "יו

  .  ז צפוף"או לו, אילוצים של עבירות או מזג אוויר
ק נפרד 'יש לרשום צ. פרט כאמור לנופשון -סניף בקעת אונו" צוות"ין למוטב בלבד לפקודת קים יש לצי'על הצ

קים 'או לחילופין להביא את הצ . 56915סניף דואר סביון  21. ד.ת: לכתובת  ,לכל טיול ולשלוח בדואר רגיל
  . למשרד הסניף

  

   .אין לשלוח דואר רשום או דואר אקספרס
  

  .03-6342113 - ליעל פחם בטלפון הקשורה לטיולים  ניתן לפנות  בכל נושא של בירור או שאלה
                                                                        

  03-5345540תא קולי /פקס/למשרד הסניף בטלפון לפנותכמו כן ניתן 
                                                                                                            1100-14:00בין השעות  03-6173567ניתן להתקשר גם בטלפון החדש שמספרו 

  

  : מידע כללי
  

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

  .קריה האקדמית אונוס וה"המתנ, האגף לשירותים חברתיים - שנים בשיתוף העיריה 10ל פועל מזה "המרכז הנ
הידברות ובניית הסכמות : פועלים בהתנדבות ומציעים שירותי גישור, מקצועיים ומנוסים מאד, מגשרי המרכז

  .מגשרים בתיקי בית משפט לתביעות קטנות, בנוסף. סכסוכים שונים, לתושבי בקעת אונו
  . ר הקהילתי ועודהשיטו, הוועדה לתכנון ולבניה, ל"למרכז הגישור ניתן לפנות באמצעות שי

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

  .מקצועיים מאד ובסיומו יקבלו המשתתפים תעודה מוכרת
: ל"דוא). להשאיר הודעה במענה הקולי ניתן( 03-5310979: טלפוןבלקבלת מידע נוסף יש לפנות 

gishur@ono.ac.il  
  

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

 מצבים, בעיות הקשורות בביטוח לאומי וברווחה, "צוות"מיצוי זכויות כגמלאים ב, כניסה לבית אבות ,של מחלה
ל יש להפנות לחנה ולהשאיר הודעה בתא קולי "בכל פניה בנושאים הנ. טיפול במענקי חג וניחום אבלים, של נזקקות
  03-5345540 :של הסניף 

  

   נזקקים/מאושפזים/הודעה על חולים
 בכדי שנוכל, 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. לסייע בהתאם לצורך
  

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

למטרה  נודה לכם באם תתגייסו  .חירום עד כמה שאפשר בצורה סבירה לעיר להמשיך ולתפקד בשעת לסייעכדי 
  03-5345540: המעוניינים שיכולים מתבקשים להשאיר הודעה בתא הקולי של הסניף בטלפון. חשובה זו

                                                                                                                                

  



                                                                 5  
  "ידיד לחינוך"התנדבות לעמותת 

   
שתורמים מזמנם כדי לסייע ים למתנדב להצטרף, "צוות"חבר , אנו מבקשים אותך, רונית פיאלקוב , הרכזת 

  לטפח תחושות מסוגלות ולאפשר על ידי כך מפגש , לטפח דימוי עצמי חיובי, לתלמידים בעלי צרכים מיוחדים
תא /במשרד הסניףהמעוניינים מתבקשים להשאיר הודעה . דורי לעידוד יחס של כבוד למבוגר ולקשיש בחברה בין

  . 03-5345540קולי בטלפון  
  

 הנהלת הסניף מבקשת להדק את הקשר עם חבריה ולאפשר  עדכוני הסניף ישירות לתיבת המייל שלך
  bo-snif@tzevet.org.il – לל שלך לסניף "בת הדואנך מתבקש להעביר את כתולצורך זה ה. עדכונים בזמן אמיתי

                                                                                    
                                                                                                     בברכת שנה טובה                                                                                                           

         

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

  
                                                                                             

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  6                  56915סניף דואר סביון  21. ד.ת" צוות בקעת אונו"אל 

    
  "קרלסברג"אשדוד ומפעל הבירה , לשפלת יהודהטיול   -     10.9.15' ה יום ב      
  

  ______________________ל"כתובת דוא  ________כ משתתפים"סה ______אורחים_______ חברים        
 
  

  8.9.15   רעוןילתאריך פ   למוטב בלבדונו  צוות בקעת א"לפקודת    _______ס "ב המחאה ע"מצ
   

 ________________         ________________________  ______________    ___________  ____________     
  טלפון נייד      טלפון                           מספר אישי     כתובת ומיקוד                               משפחה ושם פרטי                 

...........................................................................................................................................................................  
  
  56915ואר סביון סניף ד 21. ד.ת" צוות בקעת אונו"ל א
  
  

  נופשון במלון ליאונרדו בחיפה   -   15/1028-25/'  ד -' ום אבי
  

  ______________________ל"כתובת דוא________          כ משתתפים"סה_______אורחים _______חברים 
  
  

  מיםתשלו 3-ניתן לשלם ב   -   למוטב בלבד - " אופק תיירות והפקת אירועים"ב המחאות לפקודת "מצ
  
   

  1.12.15תשלום שלישי          1.11.15תשלום שני        1.10.15תשלום ראשון  
  

_____________  __________  ____________       ______________________    __________________  
  ר אישי           טלפון             טלפון ניידמשפחה ושם פרטי                         כתובת ומיקוד                              מספ

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

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

  

   לירושלים כולל ביקור במגדל דוד טיול    -   19.11.15' ה ביום               

  
  ______________________ל"כתובת דוא          ________כ משתתפים"סה_______ אורחים_______ חברים

  
  

  17.11.15רעון יפ לתאריך   למוטב  בלבדבקעת אונו  " צוות"לפקודת     ________ס "ב המחאה ע"מצ
11.   

__________       ______________________    ________________________________  __________  __ 
  ניידמשפחה ושם פרטי                         כתובת ומיקוד                              מספר אישי           טלפון             טלפון 

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

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

   

  ביהוד" יה איוונטאוו"מסיבת חנוכה באולם   –  13.12.15 'אביום       

  
  

  ______________________ל"כתובת דוא________  כ משתתפים"סה______ אורחים_______ חברים        
  
  

    1.12.15לתאריך פירעון    למוטב בלבד  - מ "ל בע.לפקודת אוויה איוונט ע_______   ס "ב המחאה ע"מצ
  

     ________________________     ________________     ____________  ___________    ______________  
  ניידטלפון משפחה ושם פרטי                      כתובת ומיקוד                               מספר אישי             טלפון                   


