
מידעון צוות בקעת אונו
כסלו תשע"א, חוזר 1/2011, דצמבר 2010 - ינואר, פברואר 2011

חבר “צוות״, תוכל לשמור על איכות החיים שלך, גם בביתך ובקהילה שלך, עם השירותים 
הקהילתיים של עמותת “עלה״, העמותה למען האזרח הוותיק בבקעת אונו מציעה לך: 
“קהילה תומכת״, שירותי אחזקה בבית וליווי רפואי, טיפולי בית - מטפלים בעת הצורך, 
מרכז יום לבילוי חצי יום בחברה, ארוחות, הרצאות ופיזיוטרפיה, הסעות להצגות וקונצרטים 

בתל-אביב והסביבה. לפרטים נא לפנות לעמותת “עלה״ טלפון 03-5353094.

הודעה על חולים/מאושפזים/נזקקים - אנו מבקשים ליידע את הסניף על חולים/
ניתן  שנוכל.  ככל  לסייע  שנוכל  כדי  כלשהי,  לעזרה  הזקוקים  חברים  או  מאושפזים 

להשאיר הודעה בטל/תא קולי של הסניף 03-5345540.

יריד ספרים של מחברים חברי “צוות״ - במסגרת אירועי היובל ל״צוות״ יתקיים יריד ספרים 
של מחברים חברי “צוות״ בחג החנוכה, בין התאריכים 5-9.12.2010 בשיתוף עם האגודה למען 
ומעוניינים  ספרים  שחיברו  פרטיים  “צוות״  חברי  גם  וכן  הספרים  הוצאות  יוצגו  ביריד  החייל. 
בהקדם  להעביר  מתבקשים  ביריד  להציג  המעוניינים  חברים  ביריד.  ספריהם  את  למכור 

 .prashit@tzevet.org.il :האפשרי פרטים לרחל דאבוש בטלפון 03-6173502 או בדוא״ל

התנדבות - אנו פונים שוב ומבקשים מחברי הסניף להתנדב למשימות שונות לטובת 
הקהילה. לצורך זה יש לפנות לחבר ההנהלה בסניף מר סייג שלום . המעוניינים יכולים 
לנושאים  כיום  המועדפת  הדרישה   .035345540 בטלפון:  קולי  בתא  הודעה  להשאיר 
לשיקום  מרכז  שואה,  ניצולי  צ.ה.ל.ה,  פרוייקט  )רח”ל(,   לאומית  חרום  רשות  הבאים: 
נכה צה”ל. הדרכת נוער בבתי״ס לקראת גיוס. )פנייה מיוחדת תשלח בדוא״ל לחברים 

שמסרו לנו כתובת וכן במכתב נפרד(.

עדכוני הסניף ישירות לתיבת המייל שלך - הנהלת הסניף מבקשת להדק את הקשר 
עם חבריה ולאפשר עדכונים בזמן אמת. לצורך זה הינך מתבקש להעביר את כתובת 

.botzevet@netvision.net.il :הדוא״ל שלך לסניף

המחשב  בשימושי  קורס  לעבור  אפשרות  קיימת   - תשלום  ללא   - מחשב  לימודי 
במבנה  בסיסי  ידע  להקנות  הקורס  מטרת  יהודה.  באור  להב״ה  פרוייקט  במסגרת 
מידע  חיפוש  באינטרנט,  לגלוש  בשימוש במחשב,  בטחון  להעניק  והפעלתו,  המחשב 
יפנו למרכז  “צוות״ המעוניינים  gov.il חברי   - יתרונות הפורטל הממשלתי  אלקטרוני, 

.eli.hu@lehava.gov.il :פרוייקט להב״ה, מר אלי חולי בטל׳ 03-6345434 או לדוא״ל

מידע כללי

ביום ד׳ 8.12.10 בשעה 18:00
נקיים מסיבת חנוכה באולם “אוויה״ )במלון אוויה ב-יהוד( ונדליק נר שמיני של 

חנוכה. פירוט בהמשך המידעון.

ביום ב׳ 20.12.10 בשעה 19:00
תתקיים הרצאתו של עופר ענבי - איש מודיעין - בנושא פרשת ״עסק הביש״ 

והשלכותיה לימינו.

ביום ה׳ 23.12.10 בשעה 07:00 
נצא לטיול לעמק הירדן, פארק נהריים, אי השלום, אתר חגל, שביל הסכרים, 

מורשת הקרב ממלחמת העצמאות וסיפור הטנק בדגניה. פירוט בהמשך 
המידעון.

ביום ב׳ 10.1.11 בשעה 19:00
תתקיים הרצאתו של חברנו ל-״צוות״ עציוני מרדכי - בנושא “תפיסת האושר 

של הדאלאי לאמה״ ומדיטציה.                                                          

בימים א׳-ה׳ 16-20.1.11
נצא לנופשון במלון ״לגונה״ באילת כולל טיולים בדרך לאילת ובחזרה. 

)היציאה ביום א׳ בשעה 07:00( פירוט בהמשך המידעון.

ביום ב׳ 7.2.11 בשעה 19:00
תתקיים הרצאתה של גב׳ אמי שקד בנושא “השווקים של אירופה״ אז והיום, 

בקורטוב של אומנות והיסטוריה.

ביום ד׳ 23.2.11 בשעה 07:00
נצא לטיול לאיזור ראשון לציון - לפארק מנהיגי האומה, אח״כ ל“שפדן״ 

ובהמשך לגשר עד הלום. פירוט בהמשך המידעון.

ביום ב׳ 28.2.11 בשעה 19:00
תתקיים הרצאתה של גב׳ מישל בינט-כגן, בתו של מקס בינט, מרגל במצרים 

שנתפס, )סיפור אישי מדהים, כהמשך להרצאה מיום 20.12.10(.

ברכות לחברינו, בהר אלברט שקיבל לאחרונה 
אות המתנדב המצטיין - מראש עיריית קיריית אונו.

ריכוז ארועים במידעון זה 

חברי ״צוות״ בקעת אונו שלום רב!

הדפסה בצבע סגול

בברכת חג אורים שמח,
שלום פארינטה
יו״ר סניף “צוות״ בקעת אונו וההנהלה



תתקיימנה במועדון הרגיל ברח׳ ההדר 20 בקריית אונו )קיראון( ליד בית ספר שרת. שעת 
ההתכנסות וכיבוד קל בשעה 19:00. ההרצאות תתחלנה בשעה 19:30 בדיוק. החברים 
שטרם מסרו לסניף את כתובות הדוא״ל שלהם, מתבקשים לעשות זאת בעת הרישום 

בכניסה למועדון.

נופשון באילת: בימים א-ה 16עד 20 ינואר 2011 ג.  

נצא לנופשון במלון “לגונה” באילת, 4 לילות 5 ימים. היציאה ביום ראשון16.1.2011 - 
בשעה 07:00. ארוחת בוקר וצהריים ע”ח המטייל בעת ההפסקות בדרך. 

הנופשון הוא על בסיס “הכל כלול”: ארוחות, משקאות, גלידות, עוגות וכו’. במלון חדרים 
וכן: שייט בן  יפים הכוללים טלביזיה וטלפון. הנופשון כולל טיול ביום הראשון והאחרון 

כשעתיים ביכטה ומופע wow בתיאטרון ישרוטל. 

מחיר הנופשון - לחבר “צוות”- ו/או בן בת זוג 1085 ₪ . לאורח - 1225 ₪. ניתן לשלם 
ב-4 תשלומים שווים ) או פחות (, המועד לפירעון השיק הראשון לתאריך1.1.11 והיתר 
בתאריכים עוקבים. את השיקים יש לרשום לפקודת “זיו תיירות בע”מ “ ולשלוח , כאמור 

לעיל בדואר רגיל לפי כתובת הסניף.

ביום רביעי 23.2.11 בשעה 07:00  ד.  

נצא לטיול לאזור ראשון לציון כולל: ביקור בפארק מנהיגי האומה, בשדרת חסידי אומות 
ישראל.  מדינת  לכבוד הקמת  והאנדרטה   - לזכר השואה  כץ-  דוד  באנדרטת  העולם, 
הפסקה לארוחת בוקר עצמית, ע”ח המטייל. נמשיך לביקור בשפ”דן, מפעל לטיהור מי 

השופכין של גוש דן וביקור בגשר עד הלום. ארוחת צהרים כשרה בקיבוץ גבעת ברנר.

לסיום נבקר בביהח”ר לבירה“ קרלסברג- באשקלון. מחיר הטיול: לחבר “צוות” ו/או לבן 
בת זוג 95 ₪ . לאורח 160 ₪  

המחירים לטיולים כוללים: 

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

היציאה ליד רחבת מד״א, רח׳ ירמיהו פינת יחזקאל בקריית אונו, קרוב לקניון החדש. 
חברים שאינם תושבי קריית אונו מתבקשים להחנות את רכבם רק במקומות מותרים 

בלבד. ניתן לחנות בחניון הקניון הסמוך ללא תשלום )קרוב מאד לנקודת היציאה(. 

הזמנת אורחים על בסיס מקום פנוי בלבד.

שינויים במסלול הטיול - יו״ר הסניף או ממלא מקומו, בתיאום עם המדריך, יכולים 
לבצע שינוי פה ושם במסלול הטיול, עקב אילוצים של עבירות או מזג אוויר, או לו״ז 

צפוף. )עפי״ר אנחנו צמודים לתכנית המתפרסמת במידעון(.

על הצ׳קים יש לציין למוטב בלבד לפקודת “צוות״ סניף בקעת אונו. פרט לנופשון או 
מסיבה בהם אנו נוהגים לציין לפקודת המלון או האולם.

יש לרשום צ׳ק נפרד לכל טיול ולשלוח בדואר רגיל לכתובת: ת.ד. 21 סניף סביון 56915.

אין לשלוח דואר רשום או דואר אקספרס.
הרצאתו של דר׳ שמואל צבאג בנושא: “הדמוקרטיה הישראלית, החולשה שבעוצמה״. 	8

טיול לירושלים כולל עליה להר הבית, ביקור במוזיאון ישראל המחודש כולל דגם בית שני. 	8
הרצאתה של חגית שגיא, קלינאית תקשורת בנושא: לשמוע או לוותר 		8

הרצאתו של עו״ד גארי פאל מתחום המשפט בנושא: ״מגש הכסף״ המאבק המדיני 	8
להקמת מדינת ישראל.  

טיול למושבה מטולה כולל “מצפה דדו״, ואגמון החולה. 	8
הרצאתו של דר׳ שמואל צבאג בנושא: “עצמאות מול תלות המדינה, בעידן הגלובליזציה״ 		8

טיול בעקבות לוחמים, בפרוזדור ירושלים ומוזיאון השעונים. 		8

מסיבת חנוכה - ביום ד׳ 8.12.10   א. 

עם  פנים  קבלת  בתכנית:  ביהוד.  אוויה  במלון   - “אוויה”  באולם  חנוכה  מסיבת  נקיים 
מוסיקת ברקע,הדלקת נר שמיני של חנוכה.ברכות קצרות, ארוחת ערב חגיגית בהגשה 
הזמרים מוטי וקאיה ינעימו לנו את הערב בשירה וריקודם. מחיר המסיבה לחבר “צוות” ו/

או לבן בת זוג 75 ₪. לאורח 155 ₪ .

ביום ה׳ 23.12.10 בשעה 07:00  ב.  

נצא לטיול לעמק הירדן. הפסקה לארוחת בוקר עצמית בדרך. נסיעה לפארק נהריים, 
שביל הסכרים, אי השלום, אתר חגל ועוד.. ארוחת צהרים כשרה בקיבוץ דגניה.  

מורשת הקרב עם הסורים בעמק הירדן - ממלחמת העצמאות, וסיפור הטנק בקיבוץ 
דגניה. מחיר הטיול: לחבר “צוות” ו/או לבן בת זוג 95 ₪ לאורח 160 ₪.

הרצאות

אירועים שבוצעו מהמידעון הקודם )מידעון 3/2010(

כללי לכל הטיולים

פירוט האירועים / טיולים

״צוות״ ארגון גמלאי צה״ל סניף בקעת אונו ת.ד. 21, סניף דואר סביון 56915
 botzevet@netvision.net.il    טל: 03-5345540 תא קולי  


