
                             

  

  "צוות"                                                                                                                    
  ל"ארגון גמלאי צה                                                                                                               

  21.ד.סניף בקעת אונו ת                                                                                                                                           
  56915אר סביון ד סניף                                                                                                                                          

  botzevet@netvision.net.il                                                                                                                           )תא קולי(  03-5345540: לט                                                                                                                                       

        מ י ד ע ו ן                       

 !  בקעת אונו שלום רב" צוות"חברי      

 .לארגון 50 –בשנת ה " צוות"לחברי חג שמח    

  

   ריכוז ארועים במידעון זה                                               

            
   "עמכת המיילים ועומס המיד: "תתקיים הרצאתו של נתן זלדס בנושא 19:00שעה ב     -         15.3.10' ביום ב          

  .התמודדות עם הנושאהו                                                
       בגיוס מתנדבים על מנתתסביר בקצרה את הצורך " עמיתים"נוגה שטיימן מתוכנית ' גב                                                

  .ללוות נפגעי נפש החיים בקהילה                                                
    ,ניצנה - תל, שבטה- נצא לטיול באזור ניצנה כולל העיר הנבטית 07:00בשעה       -        23.3.10' ם גביו           

  .פירוט בהמשך                                                
   -ברכתוכולל , להרמת כוסית לכבוד חג הפסח ,הרגיל ,במועדוןנתכנס  19:00בשעה       -       25.3.10' יום הב           

  ".צוות"בנושא זכויות חברי  "צוות"ל "של מנכוהרצאתו                                                 
  טיסת מטוסי חיל  האויר הישראלי מעל  :בנושא , יתקיים ערב מרגש 19:00בשעה       -        13.4.10' ביום ג.          

  . נוף-שהיה באותו זמן מפקד תל ,בהובלתו של אלוף אשל אמיר –מחנה ההשמדה אושוויץ                                                 
  .יוקרן סרט מיוחד). בנו של חברנו חזי אשל(                                                 

   ,בקצריןש,"קסם הגולן", כולל גשר בנות יעקב נצא לטיול ברמת הגולן 07:00בשעה        -       22.4.10' הביום            
          פירוט בהמשך –קשתות רחבעם , באניעם  שדרת האומנים                                                 

  שתתפותבה, "מלחמת ההתשה"בנושא ) פאנל מיוחד" (מורשת"יתקיים ערב  19:00בשעה        -         5.5.20' ביום ד           
  ,  אלוף הרצל בודינגר, אלוף חיים ארז, אלוף נתי שרוני:מפקדים בכירים מאותה תקופה                                                 

  104ל "צה' רח - בקתדרה שבקריית אונו האירוע יתקיים  .ל עוזי עילם ועוד"תא                                                 
  ).ל לשעבר"דובר צה(ל אפרים לפיד "ינחה את הערב תא                                                 

                                              טחון בקיבוץ יוהבמוזיאון המים  :נצא לטיול למישור החוף הדרומי כולל 07:00בשעה        -       20.5.10' ביום ה           
  .פירוט בהמשך  ,מרעי עש הקצין הדרוזי נבי"מצפור ע, עם-ניר                                                 

            שלונסקי אורה' של הגב תתקיים הרצאה מיוחדת לנשים )בבוקר( 10:00בשעה        -        27.5.10 'ביום ה          
  "היבטים פסיכולוגיים בציורי ילדים" -בנושא                                                 
  
  

                                                                             
          
  .ליד בית ספר שרת) קיראון(בקרית אונו  20ההדר ' במועדון הרגיל ברח – ההרצאות תתקיימנה         

                                                                                                                              .בדיוק 19:30תתחלנה בשעה ההרצאות  -19.00 ההתכנסות וכיבוד קל בשעה  שעת         
     .למועדון בעת הרישום בכניסה –מר אילן קליין ל שלהם ל"החברים מתבקשים למסור את כתובת הדוא         

  .במועדון הרגיל ,בבוקר 10:00בשעה ) חמישי נשי( 27.5.10 תתקיים ביום חמישי  - ההרצאה המיועדת לנשים         
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  "מ ו ר ש ת "ע ר ב  
  
   ".צוות"להקמת ארגון  50 –ה  חגיגותבמסגרת  ,שנה למלחמת ההתשה  40לרגל יים ערב מיוחד הסניף יק        

    .דן מחוזמסניפים ה הנהלותכן ווהנהלת המחוז " צוות"הנהלת בערב  זה יוזמנו         
  אלוף , אלוף חיים ארז, אלוף נתי שרוני: חלק בפאנל המכובד מפקדים בכירים שלקחו חלק במלחמת ההתשה יקחו        
   ).יתכנו שינויים של הרגע האחרון. (ל עוזי עילם"ותא, הרצל בודינגר        

       .שלום פארינטה -ף בקעת אונו ר סני"יפתח את הערב יו        
  .מר יהודה פרץ ,ר מחוז דן"יו, ברוך לוי ' דר ,"צוות"ון ר ארג"יו: יוזמנו לברך        

  .)ל לשעבר"דובר צה(, ל אפרים לפיד"אינחה את הערב ת        

  . 104ל "צה' ברח ,קתדרה שבקריית אונוב 8' מסבאולם רוע יתקיים יהא        
  בגיבוש התכנית ובזימון ,םשקבלתי מהרב על הסיוע ה ,ברצוני להודות למר אפרים לפיד ולמר יוסי פורת ,בהזדמנות זו      

  .נלאהחברים המשתתפים בפ        
  

  וליםלי לכל הטיכל
  
   ארוחת צהריים כשרה, ביטוח נוסעים, כניסה לאתרים, מדריך מוסמך, אוטובוס תיירותי –:המחירים לטיולים כוללים       
  .למדריך ולנהג) תשר(וטיפ       
   .קרוב לקניון החדש, בקרית אונו, פינת יחזקאלו ירמיה' רח, א"היציאה מרחבת מד      

  ניתן לחנות בחניון).לא מסומנים בכחול לבן(מתבקשים לחנות רק במקומות מותרים  ת אונויחברים שאינם תושבי קרי      
  )חנייה חינם.( של הקניון הסמוך      
  

  כליש לרשום שיק נפרד ל, ת אונו עקבסניף  –" צוות"לפקודת   למוטב בלבד צייןהשיקים יש ל על       
  .56915סניף דואר סביון  21. ד.ת: לכתובת רגיל טיול ולשלוח בדואר       
  .אין לשלוח דואר רשום או דואר אקספרס      
    . ת אורחים על בסיס מקום פנוי בלבדהזמנ      

  

  פ י ר ו ט   ה ט י ו ל י ם     
            

               .נצא לטיול לאיזור ניצנה 07:00בשעה   23.3.10' גביום    . א     
  .הפסקה לארוחת בוקר עצמית בצומת דביר             

  .בשבטה -ביזנטית  , רומית, נבקר בעתיקות העיר הנבטית *                
 )באר משה ואהרן( ם יובחורשת בארותי "עזוז"נבקר ביישוב החדש    *  
  נציג מהכפר במידת האפשר נקיים מפגש עם (ניצנה  הנוער הציוני ארוחת צהרים בכפר   *  

  .)שיספר את סיפור הישוב המיוחד הזה        
  .תל ניצנה ואנדרטת השריון ומעבר הגבול למצרים ,תצפית על הסביבה   *  
  .סיפור חקלאות מדברית המתבססת על מים מליחים שנמצאו באזור, נבקר במושב קדש ברנע   *  
  

  ₪ 165 –לאורח ₪          100  -בת זוג  /או בן/ו" צוות"המחיר לאיש                      
     

  .והפסקה לארוחת בוקר עצמיתי צומת גולנ, קנצא לטיול לרמת הגולן דרך ואדי מיל 07:00בשעה   22.4.10' ביום ה     .ב      
 .שבקצרין "קסם הגולן"ב ,נבקר בגשר בנות יעקב

                                                                                                                          .במלחמת יום הכיפוריםעל רמת הגולן  ב המכריענקודת ההנצחה לקר, "77עז "הבכא  מקנבקר בע     
  .ןתצפית מהר בנטל על כל הגולן הצפוני  והחרמו              

  .ארוחת צהרים בקיבוץ מרום גולן                 
  .ביקור בשדרת האמנים ביישוב הקהילתי אניעם                 
  .תצפית על הכנרת והגליל ,מצפה אופיר, בית הכנסת והמעיין דרך בני יהודה ,אום אל כנתיר, ביקור בקשתות רחבעם                 

                                 
  ₪ 165 –לאורח ₪         95  -בת זוג  /או בן/ו" צוות"המחיר לאיש                                   
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   .נצא לטיול למישור החוף הדרומי דרך כביש החוף למושב בני דרום 07:00בשעה   20.5.10' ביום ה      .ג
  .הפסקה לארוחת בוקר עצמית        

  והמצפור, עם-ל על יד ניר"קולחין שהקימה קקביקור במאגר מי ה, עם-טחון בקיבוץ ניריבמוזיאון המים והב  יקורב        
  ). עם שנפל באסון המסוקים בשאר ישוב-אתר הנצחה ייחודי לבן ניר(  אסף סיבוני  ש"ע        
  .אלוף משנה דרוזי שנהרג ברצועה –מרעי  עביקור במצפור נבי        

  .ע קדשאתר הנצחה לפעולות התגמול שקדמו למבצ –ביקור באתר החץ השחור         
  .ארוחת צהריים בקיבוץ אור הנר וטיול לאורך ציורי הקיר הענקיים והסבר עליהם        

  .טפונות בנחל שקמהיביקור במפעל לתפיסת מי ש        
  

   ₪  150 –לאורח           ₪ 85 –בת זוג /או בן/ו" צוות"המחיר לאיש                            
  

  )094/' מידעון מס(עו מהמידעון הקודם ארועים שבוצ              
  

 .בית לחם הגלילית כולל חוות התבלינים וסיור בנחל שופט, טיול בעקבות רכבת העמק ומושבות הטמפלרים •

 .)במסגרת הדלקת נר רביעי של חנוכה(" ההפתעה ביחסים בינלאומיים" –ר שמואל צבאג בנושא "הרצאה של ד •

 סיפורה המדהים של פצצת הכור הגרעיני" –בנושא , ייני תעופה וחללמרצה וסופר בענ –הרצאה של מאיר כהן  •
  ."כל מטוסינו חזרו בשלום" – 2007ספטמבר  –" בסוריה

 ,גן הפסלים של יומה שגב, משתלת הקקטוסים בבית אלעזרי, מכון ויצמן :טיול לאורך השפלה הדרומית כולל •
 .וביקור בבית הרצל      

 ".קבלת החלטות בתנאי אי ודאות"א שובנ –ר שמואל צבאג "הרצאה של ד •

 ,במפעל מחלבות תנובה, בפסל אלכסנדר זייד : בהם בקרנו , חמי טבריה ושני ימי טיול :נופשון בטבריה כולל •
 .ביוקנעם" מורד"בנבי שועייב וביקב , בכרי דשא, בבית יגאל אלון בגינוסר, "דונה גרציה"במוזיאון       

  
  מידע כללי              

   
  : להיכנס לסניף בקעת אונו   www.tzevet.co.ilמחוז דן בכתובת " צוות"החברים מתבקשים לעיין באתר               

  .בגלריית התמונות מאירועי הסניף וכל המתפרסם מטעם הסניף, בתוכנית הפעילות של הסניף, לעיון במידעונים              
              

  . ואז רואים כתבות של הטלביזיה הקהילתית youTubeניתן ללחוץ על " צוות"כאשר מגיעים למגאזין               
               
  הנהלת הסניף מבקשת להדק את הקשר עם חבריה ולאפשר עדכונים – עדכוני הסניף ישירות לתיבת המייל שלך              

  . botzevet@netvision.net.il  –לסניף שלך ל "לצורך זה הינך מתבקש להעביר את כתובת הדוא. מתבזמן א              

  03-5652701" פרוייקט הקצינים והנגדים "_חברים המתעניינים בהסבה או הכשרה מקצועית מתבקשים לפנות ל              

   .ס"המתנ בבקעת אונו היא תכנית ייחודית לשילוב נפגעי נפש בפעילות פנאי וקהילה של "עמיתים"תכנית  - התנדבות             
                          .בעקבות משבר או פגיעה נפשית, מאד משמעותית לאלפי אנשים בישראל הסובלים מבדידות חברתית התנדבות זו היא             

  .כדי לקיים קשר חברתי עם אחד המשתתפים בתכנית ,ישתתפו בתכנית ויתנדבו" צוות"אנו מבקשים שגם חברי              
  או  054-5507083: 'נגה שטיימן בטל' לפרטים נוספים נא לפנות לגב). פגישה אחת לשבוע למשך שעתיים(              
  .03-5345540טלפון  , להשאיר הודעה בתא קולי של הסניף               

  
               

  בברכת חג פסח כשר ושמח                                                                                                      

 שלום פארינטה                                                                             
                                                                                     

 בקעת אונו" צוות"ר סניף "יו

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

  
   23.3.10' ביום ג -טיול לאיזור ניצנה                                

 
  

  __________   כ משתתפים "סה__________ אורחים __________ חברים 
  

  .22 3.10.לתאריך פירעון" צוות בקעת אונו"לפקודת ______________ ס "ב המחאה ע"מצ                   
  

___           _____________________________________        ____________________  
  משפחה ושם פרטי                               כתובת ומיקוד                                 מספר אישי           

  
  ______________________ ל"כתובת דוא______________         נייד_______________' טל                   

  
………………………………………………………………………………………………  

  
  
  

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

   22.4.10 –' רמת הגולן ביום הטיול ל                              
 

  __________   כ משתתפים "סה__________ אורחים __________ חברים                        
  

  
  21.4.10 לתאריך פירעון" צוות בקעת אונו"לפקודת ______________ ס "ע ב המחאה"מצ
  
                     ________________        _______________________           _____________________  

  מספר אישי             משפחה ושם פרטי                               כתובת ומיקוד                               
  

  ________________________:ל"כתובת דוא________________         נייד______________'טל
  
  

………………………………………………………………………………………………..  
  

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

  
   20.5.10' יום המישור החוף הדרומי בטיול ל                              

 
  

  __________   כ משתתפים "סה__________ אורחים __________ חברים 
  
  
  19.5.10 לתאריך פירעון" צוות בקעת אונו"לפקודת ______________ ס "ב המחאה ע"מצ                      
  

                    _______________________           _____________________       ________________  
  משפחה ושם פרטי                               כתובת ומיקוד                                 מספר אישי           

  
  ___________________: ל"כתובת דוא_____________         נייד_________________' טל


