
מידעון צוות בקעת אונו
שבט/אדר תשע"ג חוזר 1/2013 פברואר-אפריל 2013

עמותת "ידיד לחינוך" - אנו מבקשים אותך, חבר "צוות", להצטרף למתנדבים שתורמים  ב. 

לטפח  חיובי,  עצמי  דימוי  לטפח  מיוחדים,  צרכים  בעלי  לתלמידים  לסייע  כדי  מזמנם 

יחס של כבוד למבוגר  דורי לעידוד  בין  ידי כך מפגש  ולאפשר על   - תחושות מסוגלות 

קולי  הסניף/תא  במשרד  הודעה  להשאיר  מתבקשים  המעוניינים  בחברה.  ולקשיש 

 5345540

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.

לסניף  לפנות  מתבקש  הקרוב,  הפסח  לקראת  חג  למענק  כזקוק  עצמו  את  שרואה  חבר 

ליעקב ורד ולהשאיר הודעה בתא קולי של הסניף.

עדכוני הסניף ישירות לתיבת הדוא"ל שלך
הנהלת הסניף מבקשת להדק את הקשר עם חבריה ולאפשר עדכונים בזמן אמיתי. לצורך 

זה, אם טרם העברת את כתובת המייל שלך לסניף,  הינך מתבקש לעשות זאת בהקדם 

 botzevet@netvision.net.il. : ולהעביר לנו לכתובת דלהלן

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

כולל:

קורס ערבית - שיעורי ערבית למתחילים ומתקדמים.

מפגשי ברידג' 

לימודי מוזיקה

המעוניינים יפנו לאיש הקשר שלנו )איש צוות( בשם חמאני אהרון טל': 050-8554592, 

או למר סבח יוסף טל': 050-2558948, כדי להירשם לחוג המתאים.

ביום ב' 18.2.13 בשעה 19.00
ישראל,  ועם  ביטון, תואר שני בהיסטוריה כללית  מר אלי  תתקיים הרצאתו של 

בנושא - מסע בזמן במרוקו ובאטלס.
ביום ד' 20.2.13 בשעה 07:00

נצא לטיול בעקבות זרימת המים ופריחות בגולן,
נצפה על הירמוך, נטפס לגולן מחמת גדר ועוד.....) פירוט ראה בהמשך (.

ביום ב' 11.3.13 בשעה 19:00
תתקיים הרצאתו של מר גדעון שניר - מומחה לניהול משא ומתן בינלאומי חוצה 
תרבויות - בנושא השפעת התרבות על ניהול משא ומתן עיסקי בין הודו לישראל. 

נושא זה שימש אותו לעבודת הדוקטוראט.
ביום ג' 12.3.13 בשעה  07:00

 ,E1 ושטח  שלמה  רמת  סמואל,  נבי  כולל:  וסביבתה  לירושלים  לטיול  נצא 
אוניברסיטת המורמונים, האוניברסיטה העברית בהר הצופים, אוגוסטה ויקטוריה, 

גת שמנים ועוד.. )פירוט ראה בהמשך(.
ביום ד' 20.3.13 בשעה  19.00 

תתקיים הרמת כוסית לכבוד חג הפסח - בספריה העירונית
ברח' המייסדים 5 קריית אונו.

כולל חלוקת שי לבני 70 וערב שירה.
ביום ב' 8.4.13 בשעה 19:00

יתקיים מפגש חברים בספריה, לציון יום הזיכרון לשואה ולגבורה  ונשמע חברים 
שלנו מהסניף, אשר יספרו את קורותיהם כניצולי שואה או פליטי שואה.  

החברים  ואת  הזה  הזיכרון  יום  את  נכבד  דניאל-  ואבידר  מיכאל  נאור  ידברו: 
בהשתתפות של כולנו.

ביום ב' 22.4.13 בשעה  19:00
נכונה  אכילה  בנושא   - נטורופתית  בן-סירא,  עמרית  דר'  של  הרצאתה  תתקיים 

ואריכות ימים בגיל השלישי.
ביום ה' 25.4.13  בשעה 07:00

תתקיים נצא לטיול לאזור שמורת חוף דור - הבונים, נבקר בשרידי תל דור, נשמע 
את ההיסטוריה על "גויי הים", נבקר במוזיאון "המזגגה" שבקיבוץ נחשולים ונטייל 

בשמורת נחל התנינים ועוד...

ריכוז ארועים במידעון זה 
חברי "צוות" בקעת אונו שלום רב - וחג פורים שמח.

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 

הרצאות
תתקיימנה בספריה העירונית בקריית אונו ברח' המייסדים 5.                                                                                             

שעת המפגש בשעה  19:00 )כולל כיבוד קל(. ההרצאות תתחלנה בשעה 
19:30 בדיוק. 

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



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 אונו מתבקשים להחנות את רכבם רק במקומות מותרים 
בלבד. ניתן להשתמש בחניון הקניון הסמוך ללא תשלום )קרוב מאד לנקודת היציאה(. 

הזמנת אורחים כולל חברי צוות מסניפים אחרים על בסיס מקום פנוי בלבד.

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. 
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:  צוות בקעת אונו,

ת.ד. 21 סניף סביון 56915.
אין לשלוח דואר רשום או דואר אקספרס. בכל נושא של בירור או שאלה הקשורה 
לטיולים  ניתן לפנות לדני אבידר בטלפון 054-2596616 או לתא קולי 03-5345540.

ביום ד' 20.2.13 בשעה 07.00 , נצא לטיול בעקבות זרימת המים ופריחות בגולן א.  
ליד  הירמוך  על  נצפה  עין-חרוד,  ליד  ע"ח המטייל  בוקר עצמית  כולל: הפסקה לארוחת   
קיבוץ אשדות יעקב, נטפס לגולן בכביש העולה מחמת גדר, נבקר במצפה השלום, נבקר 

בקצרין העתיקה בכפר התלמודי, ארוחת צהריים בקיבוץ גדות וביקור במשמר הירדן.

המחיר לאיש "צוות" או בן/בת זו  105 ₪, לאורח 170 ₪.  

ביום ג' 12.3.13 בשעה 07.00 נצא לטיול לירושלים וסביבתה ב.  
כולל: הפסקה לארוחת בוקר בצומת קניון הראל, ביקור בנבי סמואל, סיור ממונע ברמת   
שלמה ובשטח E1, ביקור באוניברסיטת המורמונים, ביקור באוניברסיטה העברית על הר 
הצופים דרך מנהרת הר הצופים, בית כנסת הכט, הגן הבוטני, האמפיתיאטרון ועוד. ארוחת 

צהריים במסעדת "המזלג".
ביקור באוגוסטה ויקטוריה, בכנסיית "גת שמנים", וסיום בתצפית על ירושלים ממרומי הר   

הזיתים.
המחיר לאיש צוות או בן/בת זוג 95 ₪, לאורח 160 ₪.   

דור-הבונים  חוף  לטיול לשמורת  נצא  ה' 25.4.13 בשעה 07.00,  ביום  ג.  
בנושא "חופים הם לפעמים סיפור של ארץ", 

הפסקה לארוחת בוקר עצמית ב - M הדרך, טיול בשמורה כולל שרידי תל-דור   
והסיפור ההיסטורי.

נספר על "גויי הים" שהגיעו לחופי הארץ, בהמשך נבקר במוזיאון המזגגה בקיבוץ   
נחל  בשמורת  נבקר  היום  בהמשך  שדות-ים,  בקיבוץ  צהריים  ארוחת  נחשולים, 
התנינים, נראה את החפירות הארכיאולוגיות שגילו את שרידי הסכר ומפעל המים 

הגדול של קיסריה בתקופה הרומית
המחיר לאיש צוות או לבן/בת זוג 103 ₪. לאורח  170 ₪.              

פירוט הטיולים/אירועים

כללי לכל הטיולים

מידע כללי

תערוכת "צוות יוצר"
ברכות לחברנו ראובן בראל, מסניף בקעת אונו, על הארגון וניהול פרוייקט "צוות יוצר".

13.2.13  במרכז  24.1.13 עד  בין התאריכים  והחברים מוזמנים  לבקר בתערוכה  החברות 

עמיעד, רח' עמיעד 12 ביפו )ליד שוק הפישפשים(.

התנדבות
בקרית אונו חיים כששת אלפים גמלאים. לחלקם יש קשיים בהתמודדות היום יומית כגון:  א. 

בדידות, מוגבלויות המונעות מהם לצאת מהבית, חוסר מעש ועוד ..

אנו מבקשים ממך - גמלאי/ת צה"ל להתנדב ולסייע לגמלאים בעיר במגוון תחומים: אוזן   

קשבת לקשישים באמצעות הטלפון, ריכוז והפעלת בית חם/ מועדון לקשישים, הרצאות 

ועוד.. לפרטים  ושיחות בנושאים מגוונים במועדונים, לימודי מחשב לקשישים בבתיהם, 

נוספים נא לפנות לגב' אביבה להב, רכזת ההתנדבות של הסניף בטלפון של הסניף

03-5345540 או להשאיר הודעה בתא קולי.  

מרכז הבמה - בגני תקווה
חגיגות ה-100 של מופע השנסונים בצרפתית – פרח קטן  Petite Fleur,  יתקיים ביום חמישי 

21.3.13 בשעה 20.30 במרכז הבמה בגני תקווה, בביצוע מורחב של 13 אמנים  בקלסיקות  

של איב מונטאן, שארל אזנאבור, ג'ק ברל, אידית פיאף, אנריקו מסיאס, ז'ילבר בקו ועוד....

תחת עיבודים מוסיקליים רעננים ומקוריים. 

כרטיסים ניתן לרכוש בהפקה, בטלפון 050-7256366 ) 24 שעות ( בציון קוד ההטבה/

הנחה 4046 עבור חברי "צוות" במחיר של 75 ₪ במקום 120.


