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 ' באלול תשע"זה                                                                                                                          

                                                                                                        

 3 'מס חוזר -  בקעת אונו "צוות"מידעון  
 2017 'דצמ-'לחודשים ספט

                             

 . בקעת אונו שלום רבסניף חברי "צוות" 
 םמשפחותיכלכם ולבני  יםמאחל , בשם הנהלת הסניף ובשמיראשית

 בריאות טובה .ושנה טובה ומתוקה  שתבוא עלינושנה טובה ומבורכת, 
 ואל תסתפקו בעיון בריכוז בלבד.לפירוט האירועים  שימו לב,

מסיבת חנוכה מיד הנופשון ואבקש להירשם לטיולים ולאירועים כגון: 
 , כדי שנוכל להתחייב על חדרים ועל האולם  במועד הרצוי. עם קבלת המידעון

 
 ריכוז אירועים במידעון זה.

 

 תאריך
 

 הערות אירועה                         שעה

03.09.17  

 יום א'

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

04.09.17  

 יום ב'

07:00 

 

 בעקבות שיריו של אהוד מנור –טיול מזמר 

 בשני ימים רצופים מקיימים אותוואנחנו רב לטיול זה יש ביקוש 

גדל  נבקר בבנימינה בבית בו, (ואקורדיוניסט)עם אותו מדריך 

 העלמין בו הוא קבור.-ובבית  וחיבר את שיריו

 בבית אהרונסון, ובמוזיאון ניל"י בזיכרון יעקב.נבקר גם 

הטיול יתקיים 

 באותה מתכונת 

 ב'-בימים א' ו

ראה פירוט 

 בהמשך

11.09.17 

 יום ב'

 חלוקת תעודות הוקרהו  הרמת כוסית לכבוד ראש השנה 19:30

 ספרייה העירונית., בלחברינו שהגיעו לגיל גבורות

ראה פירוט 

 בהמשך

25/9/17 

 יום ב'

 בנושא:  מר כהן אהרון  , חבר צוותהמרצה :הרצאה 19:00

  כורים גרעיניים ופצצות אטום

 

08.10.17 

 'איום 

 . בחול המועד סוכות -/סבתותסביםטיול נכדים  07:00

ברכבים ירוקים בפארק כולל נסיעת כייף חוויתי טיול נצא ליום 

נעלה בהמשך  נות, סיור בגן גורו "אוסטרליה זה כאן "המעיי

 לתצפיות בתל יזרעאל ובכתף שאול בגלבוע.

 

ראה פירוט 

 בהמשך

10.10.17 

 יום ג'

לרגל לירושלים,  ההעלייבהתאם למסורת  : צעדת ירושלים 

אנחנו משתתפים גם השנה בחול המועד סוכות , כמידי שנה, 

  . אחרים יחד עם סניפים, במסגרת צוות בצעדה

ראה פירוט 

 בהמשך

23.10.17 

 יום ב'

 

  -עידן אבוהב  משחקי הכס חלק ב' המרצה: הרצאה: 19:00

מערכת  ון שלאנפולי") – ברק אהרון כולל ציון חלקו של 

 ( , מי ששימש נשיא בית המשפט העליון"המשפט

 

24.10.17 

 יום ג'

 ":הצגה "כנר על הגג 19:00

חולון, בת ים, רמת גן : ספיםעם סניפים נו נצא להצגה יחד

 ההופעה בתיאטרון בית צבי ברמת גן ובקעת אונו.

ראה פירוט 

 בהמשך
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 הערות אירועה                         שעה תאריך

29.10.17 

 יום א'

 ביקור במגדלי הים התיכון בגני תקווה 09:45

בגני תקווה המלווה החדש ביקור היכרות בבית דיור מוגן 

כולל  שביל ישראל"על "  של  מר אודי גורן נתמעניי בהרצאה

 ארוחת בוקר קלה.

ראה פירוט 

 בהמשך

12-15.11.17 

  ד'-ימים א'

 

 

 :  נופשון במלון אסיינדה 07:30

 .)ליד מעלות( ביערות הגליל המערבי הנופשון ע"ב חצי פנסיון

ביקור  :באתרי הגליל המערבייומיים כלול טיולים התכנית ת

רט, ופנמערת קשת, פארק גורן, המו, בנקרות ראש הנקרה

 ועוד ....תצפיות על גבול הלבנון קיבוץ חניתה, 

 

ראה פירוט 

  בהמשך

20.11.17 

 יום ב'

חבר "צוות" בכיר  ,אפרים לפידתא"ל במיל המרצה : הרצאה  19.00

 , ההרצאה בהתנדבות.בעבר "ועורך עיתון "צוות שלנו

 .נההמודיעין ככלי לקבלת החלטות במדיהנושא: 

 

16.12.17 

 מוצ"ש

השנה נקיים את מסיבת החנוכה בשיתוף עם  – מסיבת חנוכה 19:00

כולל ארוחת  ,באור יהודה "דניאלאירועים " באולם סניף ר"ג  , 

ולסיום  בשירי שנות השישים/שבעיםתזמורת ערב בהגשה וכן 

 מסיבת ריקודים.

ראה פירוט 

 בהמשך

25.12.17 

 יום ב'

 "פסטיבל הזמר " , בנושא:ובל יניב יהמרצה  : הרצאה 19:00

 עברי כולל מצגת של שיריםר זמ

 

26.12.17 

 יום ג'

. מלווה בהדרכה על אתרים בדרך. יום בים המלח:  יום כיף 07:00

  הוד המדברהכיף יתקיים במלון 

ראה פירוט 

 בהמשך

    

                                       הרצאות

בקריית אונו .                                                                                              5העירונית ברח' המייסדים  ההרצאות תתקיימנה בספריה
 19:30  )כולל כיבוד קל(. ההרצאות תתחלנה בשעה 19:00 - התכנסותשעת המפגש/

  דיוק.ב

 פירוט האירועים והטיולים:
 ריו של אהוד מנורבעקבות שי -טיול מזמר 

 
בודדים. המעוניינים מתבקשים להירשם במשרד נותרו מספר מקומות 

 הסניף. כל הקודם זוכה.
-3-ב' ה-ימים א' ובעקב ריבוי המשתתפים הטיול ייצא בשני מחזורים, 

  .נצא לטיול מזמר בעקבות שיריו של אהוד מנור 7:00בשעה   4/9/17
, ומשם נמשיך לבנימינה דרהלפארק חלאחר ארוחת בוקר עצמית נגיע 

" מקום בו גדל וכתב אהוד מנור את שיריו. בבית שליד המסילהלביקור "
 בהמשך נבקר בקברו ונשמע את סיפור חייו.

בבית . משם נמשיך למדרחוב ונבקר בזיכרון יעקב אין במלון עדןארוחת צהריים 
ייל להנאתנו במדרחוב ובהמשך נט באחוזת לנגה.וכן בבית הכנסת  אהרונסון/מוזיאון ניל"י

 היפיפה. 
 מדריך הטיול רוני אהרוני מלווה  באקורדיוניסט.

 .₪ 185, לאורח ₪ 105מחיר לאיש צוות ו/או לבן/בת זוג 
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 הרמת כוסית לכבוד ראש השנה
בספריה  19:30בשעה  11/9/17טקס הרמת כוסית לקראת ראש השנה יתקיים ביום ב' 

 העירונית של קרית אונו.
 ראש העיר, יו"ר צוות ויו"ר המחוז, כיבוד עשיר. באולם יתקיים טקס חלוקת בטקס: ברכת

בהמשך הזמר מיקי זיו, ינעים לנו את הערב  .תעודות הוקרה לחברינו שהגיעו לגיל גבורות
 בשירים מכל הזמנים. 

 

 .טיול נכדים וסבים בחול המועד סוכות
 

י של נצא לטיול חווית 07:00יום א' בשעה  08/10/17בתאריך 
"גן גורו" ליד קיבוץ ניר בפארק המעיינות ובחוות סבים/סבתות ונכדים 

 .בבקעת בית שאןדוד , 
נקיים )מעיין עין שוקק ונחל הקיבוצים(,  פארק המעיינותנמשיך לוארוחת בוקר עצמית  נאכל

 נהיגה עצמית ברכבים "ירוקים" נצפה בחי ובצומח ונתרחץ בנחל הקיבוצים.
ש בלהקת קואלות, קנגורו, ונאכיל את ו"אוסטרליה זה כאן" ונפג גורו בגןלאחר מכן נבקר 

 .אמו, ומיני זוחלים שונים( ,)קזואר התוכים והחיות הנוספות בפארק.
תצפיות טבע לנמשיך ו. בקיבוץ ניר דודצהריים ב"חברותא" ארוחת נאכל 

 .בתל עזריאל וכתף שאולונשמע סיפורי גבורה 
 ומעלה 7ד שני נכדים מגיל לטיול זה ניתן לצרף עהערה: 

 לאחר הרחצה. מומלץ להביא בגדי ים ומגבות וכן בגדים להחלפה
 רוני אהרוני וארז כהן הטיול: כימדרי

 ( הטיול מיועד לחברי צוות בלבד.)  ₪ 145 נכד/  מחיר לאיש צוות ו/או לבן/בת זוג

 צעדת ירושלים 
לירושלים ונשתתף במסגרת צוות נצא כמידי שנה  11:15בשעה  10/10/17ביום ג' בתאריך 

בצעדת סוכות  החגיגית. ההשתתפות בצעדה ללא אורחים וללא 
 ילדים.

 המשתתפים יקבלו חולצות צוות כדי להופיע בהופעה אחידה.
לערך, לאחר  13:00ארוחת צהריים תינתן בבית החייל בשעה 

מכן נצפה בהופעות אומנים בגן סאקר. בסיום הצעדה יקבלו 
 דה ומדליה.המשתתפים תעו

המעוניינים להשתתף חייבים להירשם מראש במשרדי הסניף 
 5345540-03בטלפון: 

 ללא תשלום -ההשתתפות בצעדה 
 

 הצגה "כנר על הגג" 
נצא להצגה "כנר על הגג" בתיאטרון בית צבי ברמת גן.  19:00בשעה  24/10/17בתאריך 

, עלות ההצגה, במחיר הרישום להצגה יבוצע רק במשרד הסניף. מספר המקומות מוגבל
, להצגה זו לא ניתן לצרף אורחים. יש לרשום ₪ 50לאיש צוות  -מסובסד כולל כיבוד עשיר

 .20/10/17-צ'ק לפקודת סניף צוות בקעת אונו לזמן פירעון ב
 .הסניף יארגן הסעה למעוניינים בתוספת תשלום
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 ביקור במגדלי הים התיכון בגני תקווה
נקיים מפגש חברים והרצאה בבית הדיור המוגן החדש  09:45ה בשע 29/10/17 -ביום א' ה

בגני תקווה. הביקור יחל בארוחת בוקר קלה, לאחר מכן יתקיים מפגש עם מנהל הבית 

ונשמע הסבר על המקום. בהמשך תתקיים הרצאה של מר אודי גורן על "שביל ישראל", וכן 

 .12:30יתקיים סיור במקום. שעת סיום משוערת 

ללא תשלום, כמובן ניתן גם  09:30מש בהסעה שיוצאת ליד משרד הסניף בשעה ניתן להשת

 גני תקווה. 3להגיע למקום באופן עצמאי לכתובת ברחוב הנגב 

מתבקשים להירשם מראש במשרדי הסניף עד  םהביקור אינו כרוך בתשלום, אולם המעונייני

 .22/10/17תאריך 

 

 : נופשון במלון אסיינדה 
כולל טיולים  "אחוזת אסיינדה."ד'( נצא לנופש במלון -)ימים א' 12-15/11/17בתאריכים 

ו שני נהמלון ממוקם בחורש טבעי ליד מעלות. האירוח על בסיס חצי פנסיון. לרשותיומיים. 

 .במהלך הנופשון אוטובוסים צמודיםמדריכים ושני 

 

 

 

 

 תכנית הנופשון:
  12/11/17יום א' 

 – בברא צמחיםארוחת בוקר עצמית לאחר מכן נבקר צפונה, נעצור ל 07:30נצא בשעה 

 נבקר בצריפי למחנה המעפילים בעתליתסוגי צמחים איכותיים. נמשיך  700משתלה ובה 

 ובמוזיאון ונשמע את סיפור הפריצה למחנה. המעפילים

 בחדרים. והתארגנותפנים ארוחת צהריים עצמית, ונמשיך לעבר המלון, קבלת 

 בידור של המלון. ותכנית במלון ארוחת ערב

 

 17/1113/יום ב' 

 ארוחת בוקר במלון  07:00-09:00
נצפה במיצג אורקולי באולם חצוב  ראש הנקרה, בנקרותנצא לטיול מודרך, נסייר  09:30

 תני הטבע.יאעוצמתם של בסלע ונתרשם מ
 .ובאגם מונפורט במערת הקשת, בפארק גורןנבקר 

 ארוחת צהריים עצמית וחזרה למלון.
 ארוחת ערב במלון ותכנית בידור של המלון. 19:00

 
 17/1114/יום ג' 

 ארוחת בוקר במלון 07:00-09:00
, מראשוני יישובי חומה ומגדל חניתהקיבוץ במוזיאון חומה ומגדל בנצא לביקור  09.30

 .וסיפור עמידתו כישוב בודד מול צבא לבנון והכנופיות ונלמד על העלייה לקרקע של הקיבוץ
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, ונצפה באתרי הקרבות של הר אדירב, נעלה לתצפית צפוןר לאורך כביש הנמשיך בסיו
 הלוחמים שנפלו במלחמה זו. 121מלחמת לבנון השנייה. נבקר באנדרטה לזכר 

 ארוחת צהריים עצמית ונחזור למלון.
 ארוחת ערב במלון ותכנית בידור של המלון. 19:00

 
 15.11.17יום ד' 

 ארוחת בוקר במלון 07:00-09:00
 סיםופינוי חדרים ,מזוודות באוטוב – 09:30

 הרדוף""ביישוב ונלמד את סיפור השמורה. בהמשך נסייר  עין אפקנבקר בשמורת הטבע 
 נכיר את הקהילה ואת החקלאות הייחודית במקום.

 צמחי המרפא. למד עלונ בבית לחם הגליליתדרך התבלינים ל נמשיך
 .לביתנובחזרה  ומשם נשים פעמינו בקיבוץ דליהארוחת צהריים 

 

 לכל אחד. ₪ 1500, לאורח ₪ 1330מחיר לאיש צוות ו/או לבן/בת זוג 

  ₪ 2350.מחיר לאורח יחיד בחדר זוגי  ₪ 0921איש צוות יחיד בחדר זוגי:

. צ'ק "בשביל המטיילים" תשלומים שווים. ע"ג הצ'קים יש לרשום לפקודת 3-ניתן לשלם ב
 .9/12/17-וצ'ק שלישי ל ,9/11/17-, צ'ק שני ל9/10/17-ראשון ל

 

 מסיבת חנוכה
תתקיים  19:30בשעה  16/12/17בתאריך  במוצאי שבת

מסיבת חנוכה מפוארת משותפת עם סניף רמת גן באולמי 
 "דניאל" באור יהודה.

בתכנית קבלת פנים כולל כיבוד, ברכות, ארוחת ערב עשירה 
בהגשה והופעת תזמורת מלווה בזמרת ומוסיקה משנות 

 השישים/והשבעים וכן מוסיקה לריקודים.
למסיבה זו  האירוע יתקיים באולם מפואר ובמתכונת חדשה.

 אין רישום לאורחים.
להירשם מראש במשרדי חברים מתבקשים הלאדם.  ₪ 125 )לאחר סבסוד( עלות האירוע

את הצ'קים יש לרשום לפקודת צוות  הסניף על מנת לאמוד את מס' המשתתפים באירוע.
 בקעת אונו.

 .(אור יהודה )ליד חאן הדקל 14הגעה לאירוע בצורה עצמית לכתובת: המפעל ההערה: 
 מקום חניה קיים בשפע במיוחד במוצאי שבת.

 
 בים המלח במלון הוד המדבר יום כייף 

 
 ים המלח. בדרך נשמעב הוד המדברמלון בדרכנו לנצא  07:00בשעה  26.12.17יום ג' ב

 הסברים על האתרים השונים.
במלון עומדים לרשותנו מתקני ספא הכוללים: בריכת מי מלח 

מחוממת ומקורה, בריכת מי גופרית, סאונה יבשה, חדר כושר, 
 בריכה פתוחה לא מחוממת. 

ניתן לקבל מסג'ים וטיפולים ארוחת צהריים בשרית עשירה. 
 בתשלום נפרד במלון.

, לאורח ₪ 165מחיר לאיש צוות ו/או לבן/בת זוג עלות יום הכיף: 
 לכל אחד. ₪ 245
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                                                                                                                 : כללים לכל הטיולים/אירועים ונופשונים
אוטובוס תיירותי, מדריך מוסמך, כניסה לאתרים, ביטוח : לטיולים כולליםהמחירים א. 

היכן שצריך.  - 6נוסעים, ארוחת צהריים כשרה וטיפ )תשר( לנהג ולמדריך וכן נסיעה בכביש 
 אונו, קרוב לקניון.-היציאה ליד רחבת מד"א ברח' יחזקאל פינת ירמיהו בקריית

 
נם תושבי קריית אונו מתבקשים להחנות את רכבם רק במקומות מותרים חברים שאיב. 

הסמוך ללא תשלום ) קרוב מאד . ניתן להשתמש בחניון הקניון , קרוב לקפה קפהבלבד
 .לנקודת היציאה(

 
, כאשר אישור על בסיס מקום פנוי בלבדהזמנת אורחים כולל חברי צוות מסניפים אחרים  ג.

 עד הטיול. סופי ייקבע כשבוע לפני מו
 מומלץ לבוא לטיולים עם כובע, שתיה ונעליים נוחות להליכה.ד. 
צ'קים שנמסרו לסניף או לפקודת מקום האירוע לא יוחזרו לאחר המועד שנקבע בצ'ק . ה

 .לפירעון
                        

  שינויים במסלול הטיול. ו
 

  קלים ים, יכולים לבצע שינוייו"ר הסניף או האחראי לטיול מטעמו , בתיאום עם המדריך 
 במסלול הטיול, עקב אילוצים של עבירות או מזג אוויר, או לו"ז צפוף.  

  פרט כאמור לנופשון -על הצ'קים יש לציין למוטב בלבד לפקודת "צוות" סניף בקעת אונו
                                                                                                                                                          

סניף דואר סביון  21לכתובת : ת.ד.  ,יש לרשום צ'ק נפרד לכל טיול ולשלוח בדואר רגיל
 להביא את הצ'קים למשרד הסניף. רצוי ) עקב בעיות בדואר ישראל ( או לחילופין  . 56915

                                                                   
  .אין לשלוח דואר רשום או דואר אקספרס

 
 ליעקב יפה בניידבכל נושא של בירור או שאלה הקשורה לטיולים  ניתן לפנות 

                                                                      .052-3512282 או למרקוביץ' אליעזר בטלפון 053-2502203
-1100בין השעות  - 03-5345540למשרד הסניף בטלפון/פקס/תא קולי  לפנותכמו כן ניתן 

14:00 
                                                                                                           

 : מידע כללי
 

 בתנופה !! -ית אונו קר -המרכז לגישור וליישוב סכסוכים בקהילה
  gishur@ono.ac.il :או בדוא"ל 03-5310979למרכז הגישור ניתן לפנות באמצעות טלפון 

בנוסף המרכז מציע לכל המעוניינים קורס גישור בסיסי שבסיומו המשתתפים יקבלו תעודה 
 מוכרת.

 
 טיפול בפרט

כולל: חברות צוות  והיא תוכל לייעץ לחברים להנהלת הסניף סייעהתנדבה לגב' חנה שילה 
כניסה לבית אבות, מיצוי זכויות כגמלאים ב"צוות", בעיות  ייעוץ ראשוני במצבים של מחלה,

-03 :הודעה בתא קולי של הסניף מי שזקוק יכול להשאיר  .טוח לאומי וברווחההקשורות בבי
 ש/ת, לציין את הנושא ונחזור למבק 5345540

 
  הודעה על חולים/מאושפזים/נזקקים

mailto:gishur@ono.ac.il
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אנו מבקשים ליידע את הסניף על חולים/מאושפזים או חברים הזקוקים לעזרה כלשהי, כגון 
מענק לחג, בכדי שנוכל לסייע בהתאם לצורך. ניתן להשאיר  הודעה בטל/תא קולי של הסניף 

5345540-03 
 

 גיוס מתנדבים לשעת חירום
הינו מערכי היסוד של צוות. במהלך שירותינו ארוך השנים  ערך ההתנדבות למען הקהילה

ועבודה בתנאי לחץ. ניסיון עשיר זה נדרש  ,צברנו ניסיון רב בפיקוד, ניהול, ארגון צה"לב
למערכי החירום ברשויות בהם אנו גרים. ההתנדבות למערך החירום העירוני היא בבחינת 

 ויות המקומיות לתפקד בשעת חירום.ית" ומהווה סיוע חיוני וחשוב לרשב"השמירה על ה
 

לשעת חירום בעיריות במקום למערכת להתנדב להצטרף ומחברי הסניף  אנו מבקשים
תתגייסו למטרה   נודה לכם באם .מגוריהם ,כדי לסייע לעיר להמשיך ולתפקד בשעת חירום 

-03 חשובה זו. המעוניינים מתבקשים להשאיר הודעה בתא הקולי של הסניף בטלפון: 
או להתקשר לסגן יו"ר הסניף מר ראובן דורון מרכז תחום ההתנדבות בסניף  5345540

 .0502333361לטלפון: 
 

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

דורשי העבודה, שמטרתה לשפר את סיכויי ההשמה ומציאת עבודה. כמו כן, יחידת תעסוקה 
מיועד  –חוז דן מקיימת ימי עיון וסדנאות המקנות כלים מעשיים  לחיפוש עבודה של מ

לדורשי עבודה הרשומים אצלנו. ניתן גם לקבל "סל הכשרה" לביצוע הסבה מקצועית. 
מנהלת  –המעוניינים לקבל סיוע בתחום התעסוקה, מוזמנים ליצור קשר עם: אילנה שורר 

רכזת  –או עם אסתי לוי    wcenter@tzevet.org.il 6173536-03 –תעסוקה מרכז 
   .awcenter@tzevet.org.il  6173538-03תעסוקה מרכז 

                                                                                                                              
 

 הרכזת חבצלת פלד. -  התנדבות לעמותת "ידיד לחינוך"
לתלמידים שתורמים מזמנם כדי לסייע ים למתנדב אנו מבקשים אותך, חבר "צוות", להצטרף

בעלי צרכים מיוחדים, לטפח דימוי עצמי חיובי, לטפח תחושות מסוגלות ולאפשר על ידי כך 
מפגש בין דורי לעידוד יחס של כבוד למבוגר ולקשיש בחברה. המעוניינים מתבקשים 

 . 03-5345540ניף/תא קולי בטלפון  במשרד הסלהשאיר הודעה 
                                             

הנהלת הסניף מבקשת להדק את הקשר עם   עדכוני הסניף ישירות לתיבת המייל שלך
נך מתבקש להעביר את כתובת הדוא"ל עדכונים בזמן אמיתי. לצורך זה ה חבריה ולאפשר

        snif@tzevet.org.il-bo שלך לסניף
 

                
 

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

                                                                                                                                                                
                                                                                                                                                                                                                 

 03-6173567טלפון נוסף   03-5345540טל/תא קולי/ פקס של הסניף: 
 

 bo-snif@tzevet.org.ilדוא"ל  – 5691501סביון  21כתובת למכתבים: ת.ד. 

mailto:wcenter@tzevet.org.il
mailto:awcenter@tzevet.org.il
mailto:bo-snif@tzevet.org.il
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 נספח רישום לטיולים ואירועים
 
 
 
 
 

 
                   5691501סניף דואר סביון  21אל "צוות בקעת אונו" ת.ד. 

 מסיבת חנוכה באולמי "דניאל"ים תתקי 16/12/17 בתאריךמוצ"ש ב
 

 חברים.......אורחים........ משתתפים........כתובת דוא"ל...........................@..............................
 

 1/12/17פירעון לתאריך  למוטב בלבד ""צוות בקעת אונולפקודת ...............מצ"ב המחאה ע"ס
 

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

 

                   5691501סניף דואר סביון  21אל "צוות בקעת אונו" ת.ד. 
 ליום כיף בים המלחנצא  26/12/17ביום ג' בתאריך 

 
 ..כתובת דוא"ל...........................@..............................חברים.......אורחים........ משתתפים......

 
 17/1202/פירעון  לתאריך  למוטב בלבד ""צוות בקעת אונומצ"ב המחאה ע"ס ...........לפקודת 

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

 משפחה ושם פרטי                כתובת ומיקוד               מספר אישי      טלפון           נייד  
 

 

                   5691501סניף דואר סביון  21אל "צוות בקעת אונו" ת.ד. 
 סבים/סבתות נכדים/נכדותנצא לטיול   8/10/17 בתאריךא'  ביום

 
 .............חברים.......אורחים........ משתתפים........כתובת דוא"ל...........................@.................

 
 5/10/17פירעון  לתאריך  למוטב בלבד ""צוות בקעת אונומצ"ב המחאה ע"ס ...........לפקודת 

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

 משפחה ושם פרטי                כתובת ומיקוד               מספר אישי      טלפון           נייד  
 

 

                   5691501סניף דואר סביון  21אל "צוות בקעת אונו" ת.ד. 
 בתיאטרון בית צבי ברמת גן כנר על הגג  הצגהנצא ל 24/10/17 בתאריךג'  ביום

 
 חברים.......אורחים........ משתתפים........כתובת דוא"ל...........................@..............................

 
 20/10/17פירעון  לתאריך  למוטב בלבד ""צוות בקעת אונומצ"ב המחאה ע"ס ...........לפקודת 

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

 משפחה ושם פרטי                כתובת ומיקוד               מספר אישי      טלפון           נייד  
 

 
                   5691501סניף דואר סביון  21" ת.ד. אל "צוות בקעת אונו

 במלון אסיינדה נופשון נצא ל 15/11/17-12כים בתאריד' -מים א'בי
 

 חברים.......אורחים........ משתתפים........כתובת דוא"ל...........................@..............................
 

   תשלומים שווים 3-ניתן לשלם ב למוטב בלבד – טיילים""בשביל המלפקודת מצ"ב המחאות 
 9.12.17-ל תשלום שלישי   9/11/17-ל תשלום שני   9/10/17-ל תשלום ראשון

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

 


