
מידעון צוות בקעת אונו
טבת תשע"ב חוזר 1/2012 ינואר  מרץ 2012

בימים א'-ה', 15.1.12 עד 19.1.12
נצא לנופש במלון סאנרייז בקיבוץ אילות, נקיים שני ימי טיול בדרך לאילת ובחזרה. 

הנופש כולל טיול ג'יפים וסיור בפארק תמנע, פירוט ראה בהמשך.
היציאה ביום א' בשעה 07:00

ביום ב', 23.1.12, בשעה 19.00
וחשיבותם  ופטנטים  "המצאות  בנושא:  שגיא  משה  מר  של  הרצאתו  תתקיים 
אילנה  גב'  בפנינו  תופיע  השעה,  כמחצית  בהמשך  ולפרט".  לתעשייה  לאנושות, 

בריקר בנושא: "בריאות בצוות" - שאלות ותשובות.
ביום ב' 6.2.12, בשעה 19.00

תתקיים הרצאתו של דר' צביקה שפרלינג, בנושא: "הפרעות נוירולוגיות והשפעתן 
על חיי היום יום". (מתאים גם לצעירים). 

ביום ה' 23.2.12, בשעה 07.00
נצא לטיול לבקעת באר שבע כולל ביקור בכלא "אוהלי קידר", או לחילופין ביקור 

במרכז המבקרים של חב' "טבע" ברמת חובב, בדרך הפסלים בחצרים ועוד...
פירוט ראה בהמשך.

ביום ב' 5.3.12, בשעה 19.00
תתקיים הרצאתו של תא"ל אברהם אלמוג, בעל עיטור העוז,

בנושא: "הקרב של גדוד 184 בחווה הסינית - במסגרת חטיבה 14".
ביום ב' 19.3.12, בשעה 07.00

נצא לטיול בעקבות הפריחה בשפלת יהודה, כולל סיור בקטע של דרך בורמה, 
ביקור במצפה הראל, מוזיאון הר-טוב, פריחת הכלניות בתל בית שמש ועוד..

פירוט ראה בהמשך. 

ביום ב' 2.4.12, בשעה 19.00
נקיים הרמת כוסית לכבוד חג הפסח וערב שירה.

ביום ב' 23.4.12, בשעה 07.00
נצא לטיול לגליל המערבי, כולל תצפית על המונפור, ביקור בפארק גורן,  מבצר 

יחיעם, אנדרטת שיירת יחיעם. ראה פירוט בהמשך.

ריכוז אירועים במידעון זה

לחברי "צוות" - בקעת אונו שלום רב!
חג חנוכה שמח.

ללא  והדרכה  מידע  ייעוץ  לקבל  ניתן  לאזרח(  ייעוץ  )שירות   - ב-שי"ל  חדש  שרות 
תשלום, עבור אלה שמעסיקים עובדים זרים בסיעוד. שרות זה לא כולל המלצות על חברות 

כ"א או עובדים. המעוניינים יפנו ל-שי"ל בטלפון 03-5350946.

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

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

ומבקשים מחברי הסניף להתנדב למשימות שונות לטובת  פונים שוב  אנו  התנדבות - 
הקהילה. הדרישה המועדפת כיום לנושאים הבאים: רשות חירום לאומית )רח"ל(, פרוייקט 

"ידידות צ.ה.ל.ה.", ניצולי שואה, מרכז לשיקום נכי צה"ל.

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

botzevet@netvision.net.il :כתובת הדוא"ל שלך לסניף

לנו לקבל  ולעזור  חברי הסניף מתבקשים להתנדב   - התנדבות בזמן פנוי מהבית 
כתובות מייל של חברי הסניף שעדיין אין לנו את כתובתם. המתנדב יקבל רשימת טלפונים 
של חברי הסניף ובזמנו החופשי יטלפן ויברר את כתובת המייל של החבר.המוכנים לסייע 

בידנו, נא להשאיר הודעה בתא קולי של הסניף 03-5345540

קורסים וחוגים ללא תשלום - במועדון צוותא באור יהודה, ברח' חייק 32 מתקיימים 
קורסים שונים וחוגים ללא תשלום כולל:

קורס ערבית בימי ראשון בשעה 18:00 - שיעורי ערבית למתחילים ומתקדמים.
מפגשי ברידג' בימי חמישי בשעה 18:00

לימודי מוזיקה בימי רביעי בשעה 18:00 - למתחילים

המעוניינים יפנו לאיש הקשר שלנו )איש צוות( בשם חמאני אהרון טל': 050-8554592, או 
למר סבח יוסף טל: 050-2558948, כדי להירשם לחוג המתאים..

מידע כללי

בברכה¨
שלום פארינטה
יו"ר סניף ”צוות" בקעת אונו וההנהלה

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

תתקיימנה במועדון הרגיל ברח' ההדר 20 בקריית אונו (קיראון), ליד
בית ספר שרת. שעת המפגש/אירועים, כולל כיבוד קל בשעה 19.00.

ההרצאות תתחלנה בשעה 19.30 בדיוק.
החברים שטרם מסרו לסניף את כתובת הדוא"ל שלהם, מתבקשים 

לעשות זאת בעת הרישום בכניסה למועדון.

הרצאות



 בשנת 2011  בשנת 2010
702 משתתפים  - 11 הרצאות  743 משתתפים   - 12 הרצאות 

498 משתתפים  - 10 טיולים  574 משתתפים   - 12 טיולים 

74 משתתפים  - 1 נופשון  87 משתתפים   - 1 נופשון 
104 לקראת פסח   - 1 הרמת כוסית  92 לקראת פסח+ערב זמר    - 1 הרמת כוסית 

85 לקראת ראש השנה  - 1 הרמת כוסית  97 לקראת ראש השנה   - 1 הרמת כוסית 
והענקת תעודות לגבורות  97 לקראת ראש השנה      - 1 והענקת 

תעודות לגבורות
102 משתתפים  - 1  מסיבת חנוכה  110 לקראת ראש השנה   - 1 מסיבת חנוכה  
37 משתתפים  - 1 נטיעות ט"ו בשבט     

156 משתתפים 1 רב שיח מלחמת התשה-     
23 משתתפים  - 1 בוקר נשים     

סה"כ  1,781 סה"כ  1,800 

המחירים לטיולים כוללים:
אוטובוס תיירותי, מדריך מוסמך, כניסה לאתרים, ביטוח נוסעים, ארוחת צהריים כשרה 
וטיפ )תשר( לנהג ולמדריך וכן נסיעה בכביש 6 היכן שצריך. היציאה ליד רחבת מד"א, 
רח' יחזקאל פינת ירמיהו בקריית אונו, קרוב לקניון החדש. חברים שאינם תושבי קריית 
בחניון  לחנות  ניתן  בלבד.  מותרים  במקומות  רק  רכבם  את  להחנות  מתבקשים  אונו 

הקניון הסמוך ללא תשלום )קרוב מאד לנקודת היציאה(.
הזמנת אורחים על בסיס מקום פנוי בלבד.

הסבסוד לנופשון ניתן רק עבור שני ימי הטיול בדרך הלוך וחזור ולא למלון.

שינויים במסלול הטיול - יו"ר הסניף או האחראי לטיול מטעמו , בתיאום עם המדריך, 
יכולים לבצע שינוי פה ושם במסלול הטיול, עקב אילוצים של עבירות או מזג אוויר, או 
לו"ז צפוף. )עפ"י רוב 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 אחרת.
יש לרשום צ'ק נפרד לכל טיול ולשלוח בדואר רגיל לכתובת: ת.ד. 21 סניף סביון 56915.

אין לשלוח דואר רשום או דואר אקספרס.

בכל נושא של בירור או שאלה הקשורה לטיולים ניתן לפנות לאילן קליין
בטלפון 054-4748956 או 03-5351707.

1. נופשון
בימים א' עד ה' 15.1.2012 עד 19.1.2012 נצא לנופשון במלון סאנרייז שבקיבוץ אילות, 

על בסיס "הכל כלול" כולל 2 ימי טיול בדרך הלוך ובדרך חזור. בידור בכל ערב במלון. 
בכביש  נסיעה  קמה.  בית  בצומת  עצמית  בוקר  לארוחת  הפסקה  ביום הראשון - 
הערבה וכניסה "לדרך השלום" ממושב עידן לעין יהב, נבקר במאגר 
ופיתוח  בחצבה-מחקר  יאיר  ובתחנת  ערבה  בנחל  השיטפונות  מי 

החקלאות באיזור. ארוחת צהריים במלון.
זמן חופשי לבילוי ושימוש במתקני המלון. לרשות האורחים שאטל -  ביום השני - 

הסעות לעיר אילת וחזרה.
ביקור בפארק תמנע, המשך בילוי ושימוש במתקני המלון. ביום השלישי - 

יציאה לטיול ג'יפים, בהמשך זמן חופשי לבילוי ושימוש במתקני המלון. ביום הרביעי - 
יציאה למרכז המבקרים "מעיין הנעורים" של דר' גרין וביקור בפארק  ביום החמישי - 
ספיר, בגן הפסלים שלידו, בקור "במלוא הטנא" ונסיעה חזרה הביתה.

מחיר הנופשון כולל הטיולים - לחבר צוות ו או בן בת זוג 1,215 ש"ח, לאורח 1,360 ש"ח,
השיקים לפקודת זיו תיירות בע"מ.

2. טיול לבקעת באר שבע
בוקר  לארוחת  הפסקה  שבע.  באר  לבקעת  לטיול  נצא   07.00 בשעה   23.2.12 ה'  ביום 
עצמית בבית קמה. סיור באנדרטת חטיבת הנגב ושרידי בית אשל..ביקור בכלא "אוהלי קידר" 
בבאר-שבע. )במידה והדבר יתאפשר( או לחילופין ביקור במרכז המבקרים של חב' "טבע" 
בדרך  כרמים,  בקיבוץ  בדרך הפסלים בחצרים, ארוחת צהריים כשרה  ביקור  חובב.  ברמת 

חזרה הביתה ניסע בדרך נופית ביער כרמים סנסאנה, שומריה אמציה ולכיש.
מחיר לחבר "צוות" או/לבן/בת זוג 80 ₪, לאורח 150 ₪. 

3. טיול פריחה בשפלת יהודה
הפסקה  יהודה.  בשפלת  הפריחה  בעקבות  לטיול  נצא   07.00 19.3.12 בשעה  ב'  ביום 
לארוחת בוקר עצמית בלטרון. בהמשך נסייר לאורך קטע של דרך בורמה וביקור במצפה 
הראל ומוזיאון הר-טוב, פריחת הכלניות בתל בית שמש, ביקור בגן גולן, גן פסלים בבית 
שמש, ביקור במנזר בית ג'מל. ארוחת צהריים כשרה בקיבוץ נתיב הל"ה. מצפור משואה, 

ביקור בפארק בריטניה - ולסיום ביקור במערות לוזית.
מחיר הטיול לאיש צוות ו או בן/בת זוג 75 ₪,  לאורח 145 ₪.

4. טיול לגליל המערבי
הר  על  תצפית  גורן,  בפארק  ביקור  כולל  המערבי  לגליל  לטיול  נצא   23.4.12 ב'  ביום 

המונפור, מבצר יחיעם, בית ליברמן בנהריה, ואנדרטת שיירת יחיעם בצומת השיירה.
ארוחת צהריים בקיבוץ בית העמק.

מחיר הטיול לאיש צוות ו/או בן/בת זוג 80 ₪ לאורח 150 ₪.

כללי לכל הטיולים 

פירוט האירועים/טיולים/נופשון.
להלן סיכום הפעילות )פירוט זה אינו כולל פעילות אחרת הכרוכה בטיפול בפרט כגון: 
ביקורי חולים, טיפול בפניות אישיות, טיפול במענקים, עבודה משרדית, ניחומי אבלים 

ל"ע וכן השתתפות בהפגנות( ועוד..

סיכום פעילות לשנת 2011 מול - 2010


