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 בס"ד 
 "ד אדר תשע"זי                                                                                                                    1122מרץ  21 ראשון יום 

 1-1122סימוכין: 
 

 

 

 (7-7102) 7102מאי ויוני  ,אפרילמידעון 

ילויות שקיימנו פעפעילויות תרבות חדשות לצד מוצגות בו  בפניכם המידעון החדשחברים וחברות יקרים, 
     .וכו' הגברת הקשר עם החברים באמצעות הדוא"ל, נושא ההתנדבותקידום , םביניהכלליות ות בקשולאחרונה 

 7102ינואר, פברואר ומרץ בחודשים  שקיימנותרבותיים  םפעילויות ואירועי
 

 טיול: 

  וביקור מודרך במוזיאון ח"א בחצרים. טיול חד יומי לנחלת ערן - 1111211122בתאריך 

 מפגש חברים/הצגותהרצאות/: 

  כיפת ברזל נגד אלצהיימר" - 2211211122בתאריך" 
  הלילה הוא שירים" - 7211211122בתאריך" 

  לוחם הסתר איש המודיעין במצרים "מאיר מקס בינט" - 1211111122בתאריך 

 תחבולות מול המנהרות" 1211111122תאריך ב" 

  שיינדלה" )בבית צבי( - 1111111122בתאריך" 
  סיפור חייו של המשורר "יעקב אורלנד" - 1211711122בתאריך 

 ובאירועים.להתראות בסניף חברי הסניף להשתתף בפעילות המוצעת. ומצפים מממליצים אנו 
 

 7102אפריל, מאי ויוני  לחודשיםמתוכננים אירועים 

 תאריך תיאור סוג פעילות ספ. חודש
עלות 
 חבר
)₪( 

עלות 
 אורח
)₪( 

 אפריל
מפגש  .2

 ** * 1111/11122 הרמת כוסית לקראת פסח תשע"ז חברים 

 ** * 1111/11122 "מבינאום ירושלים ועד בירת ישראל" הרצאה .1

 מאי

2. 
 הצגה

)משותפת עם סניף 
, קירית אונו חולון

 (ורמת גן

 עם מיטב  מחזמר על אהבה וגעגוע
 שירי הלאדינו המוכרים

1111111122 11 211 

 121 271 1/11111122 טיול יומי לצפון הארץ טיול יומי 

 ** * 1711111122 "אקטואלייה ישראלית" הרצאה .1

 יוני

 1/11111122 כנס מחוז דן כנס מחוזי .2
השתתפות עלות 

תפורסם במועד 
 מאוחר יותר

 ** * 1111111122 האירנית הסודות מאחורי המהפכה הרצאה .1

 ** * 1111111122 למלחמת ששת הימים השנ 11 אירוע צוות .7

 ללא תשלוםכניסה חופשית  -* 
 בלבד ההרצאות מיועדות לחברי "צוות" ובנות זוגם -** 
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 מפגש חברים

 הרמת כוסית לקראת חג פסח תשע"ז 

 זטקס הרמת כוסית מסורתית לרגל חג פסח תשע"מפגש חברים ונקיים  21:71בשעה  1111/11122', דביום 
 שהגיעוהבא עלינו לטובה. במסגרת המפגש נשלב הענקת תעודות ומכתבי הוקרה מיו"ר צוות לחברים 

וראש עיריית בת ים מר יוסי  מחוז דן מר יהודה פרץלגבורות ושירה בציבור. יכבדו אותנו בנוכחותם יו"ר 
 בכר.

  .בת ים 2במרכז הקהילתי "גורדון" ברחוב ביל"ו  הטכס יתקיים 
 בתוכנית:

 21:71 - 21:11 - התכנסות וכיבוד לחברים 

 21:11 - 11:11 -  ברכות והרמת כוסית לחג 

 11:11 - 12:11 - .ערב שירה בציבור בלוויית אומן 
 החברים ובנות זוגם מוזמנים 

  ות הרצא

 "מבינאום ירושלים ועד בירת ישראל" 

מאוחדת ירושלים עמדה החוקי של ירושלים על פי החוק הישראלי הוא, מ
חלק ממדינת ישראל ועיר בירתה. מעמדה החוקי של ירושלים לפי החוק כ

על נושא מורכב ומעניין  הבינלאומי מורכב, ונתון במחלוקת בין משפטנים.
 החבר בדיחי יוסף חבר צוות מסניף ראש העיןבפני החברים ירצה 

 בהתנדבות וללא תשלום.
באולם האירועים  21:71בשעה  1111/11122תתקיים ביום ג' ההרצאה 

 בסניף.

 "אקטואלייה ישראלית" 

 ורוצה לשמוע עוד  כל מי ש"סדר היום הלאומי" נמצא על סדר היום שלו1ה
של כולנו טבעה הינה נושא שגורם ליצרים אקטואלייה ישראלית שמעל 

מוזמן להרצאה נוגע לאנשים בעצבים החשופים, ובדרך כלל  להתעורר
בסניף  בנושא מפי חבר הכנסת יעקב פרי, לשעבר ראש השב"כ. שתתקיים 

 .21:71בשעה  1711111122תאריך , ביום ג'

 "הסודות שלאחר המהפכה האירנית" 

, שהפכה את איראן ממדינה אוטוקרטית, 2121מהפכה שהתרחשה בשנת 
מערבית, מונרכית, תחת שלטונו של השאה מוחמד רזה פהלווי, -פרו

תיאוקרטית תחת שלטון האייתוללה ח'ומייני. -לרפובליקה אסלאמית
למהפכה היו שני חלקים: בחלקה הראשון גורש פהלווי מהמדינה על ידי 

מוסלמים, פעילים ליברלים ואנשי שמאל. בחלק קואליציה של אנשי דת 
 .הועלה לשלטון האייתוללה ח'ומייניהשני, המכונה המהפכה האסלאמית, 

סניף כאמל פנחסי בבהרצאה מפי  ענשמ ,על אירועים אלה וסודות נוספים
  .21:71בשעה  1111111122תאריך  ,ביום ג'
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 מחוז דןארגון צוות/אירועי 

  לחו"לטיול מחוז דן 

 .לאזור דוברובניקו ים מחוז דן טיול למונטנגרו ודרום קרואטייהימאי יק שלקראת סוף חוד
 פרוט נוסף ועלויות הטיול יפורסמו מאוחר יותר ע"י הנהלת מחוז דן.

 כנס מחוז דן 

 אביב.-במרכז לאומנויות הבמה בתל 21:11בשעה  1/11111122כנס מחוז דן יתקיים ביום א' 
 יפורסמו מאוחר יותר ע"י הנהלת מחוז דן. אירועה פרוט נוסף ועלות

  שנים למלחמת ששת הימים. 00ארוע לציון 

הימים. האירוע יתקיים בבניני  תשנה למלחמת שש 11יתקיים אירוע צוות לציון  1111111122ביום ה' 
 האומה בירושלים בהשתתפות יו"ר צוות ומכובדים רבים נוספים.

 יפורסמו מאוחר יותר ע"י הנהלת מחוז דן.פרטים נוספים, הסעות וכו' 

 :ההצג

 .מחזמר מרגש על אהבה וגעגוע עם מיטב שירי הלאדינו 

רמת לתאטרון , קירית אונו ורמת גן נצא יחד עם סניף חולון ,1111111122', בביום 
מחזמר מרגש על אהבה וגעגוע עם מיטב שירי ביחד ונצפה  21גן ברחוב חיבת ציון 
בהפקה מוזיקלית רבת משתתפים בליווי תזמורת חיה. בהצגה הלאדינו האהובים 

משולבים מיטב השירים המוכרים והאהובים של יהדות ספרד וירושלים של פעם. 
שירי אהבה וגעגועים, שירי שבת ופיוט, שירים שבוצעו על ידי גדולי הזמרים 

. ר עופרים, הפרברים ועוד רבים וטוביםתבישראל ובעולם כמו יהורם גאון, אס
מבין השירים: שחרחורת, צור משלו אכלנו, המבדיל ביין קודש לחול, אדיו קרידה 

 ועוד רבים וטובים.
 .כיבוד עשיר ושתיה קרה וחמהבכניסה נתכבד ב

 ₪. 211לאורח העלות   .)מסובסד( ₪ 11עלות כרטיס להצגה לחבר צוות הינה 
 .1211111122: תשלום יבוצע בהמחאה לפקודת צוות בת ים לתאריך

 עבור ההסעה באוטובוס. ,במזומן₪  11בעת ההרשמה נגבה 
 לוז יציאה להצגה:

  .ים-" ליד המצבה בבתבעיריציאה מנקודת האיסוף "מגה  - 21:71
 .(11ים )רח' יוספטל -יציאה מנקודת האיסוף בקניון בת - 1/:21
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 טיול יומי

 הארץ "בעקבות הדתות". נקיים טיול יומי לצפון  1/11111122תאריך ', היום ב
במסגרת הטיול נבקר בנבי שועייב הקדוש לדרוזים, נבקר בעיר צפת בבתי הכנסת 
של האר"י הקדוש ואבוהב, נבקר בכנסיית הדגים בטבחה הקדושה לנוצרים 

 )שופצה לאחרונה(.

 דליהנסעד בקיבוץ  ,ארוחת בוקר מפנקת.  

 גדות קיבוץארוחת צהרים נסעד ב.  

   ליום הטיוללו"ז 

  .ים-" ליד המצבה בבתבעיריציאה מנקודת האיסוף "מגה  - 1/:11
 .(11ים )רח' יוספטל -יציאה מנקודת האיסוף בקניון בת - 12:11

 דליה.ארוחת בוקר בקיבוץ  - 11:71
 .נבי שועייב, קרני חיטין ובצפתביקור ב - 11:/2 - 11:21

 .ארוחת צהרים בקיבוץ גדות - 171:/2
 בכנסיית הדגים בטבחה.ביקור  - 21:11
 חזרה משוערת לבת ים. - 21:11

 עלויות הטיול

  על בסיס מקום  או בן1בת זוג. עלות אורח "צוות"ש"ח ליחיד )מסובסד( חבר  271עלות הטיול
 המחיר כולל: .₪ 120 ,פנוי

  ,ם בטבחה, יכניסה לכנסיית הדג, דליהארוחת בוקר מפנקת בקיבוץ אוטובוס תיירים

 מדריך טיולים צמוד )חיים(. ו 1קיבוץ גדות, נסיעה בכביש ארוחת צהרים ב

 1211111122בהמחאה אחת לפקודת "צוות בת ים" לתאריך שלום לטיול יבוצע ת.  

 מספר המקומות מוגבל 11:11עד  21:11' בין השעות ד-' וגרשמה במשרדי הסניף בימים ה .

 כל הקודם זוכה.  

  ולמדריך תשר לנהג ,במזומןש"ח  21בעת ההרשמה ייגבו מכל משתתף . 
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 הודעות לחברים
 

 תעסוקה בצוות

ביחידת התעסוקה קיימת מערכת השמה מתקדמת לניהול וטיפול במאגר דורשי העבודה, 
שמטרתה לשפר את סיכויי ההשמה, ומציאת עבודה. היחידה מקיימת ימי עיון וסדנאות 

עבודה הרשומים אצלנו. עוד ניתן מיועד לדורשי  –המקנות כלים מעשיים לחיפוש עבודה 
ערוץ נוסף לאיתור תעסוקה )על פי  -לקבל "סל הכשרה" לביצוע הסבה מקצועית

קריטריונים ובאישור ועדת תעסוקה(. המעוניינים לקבל סיוע בתחום התעסוקה, מוזמנים 
או בדוא"ל  17-1227171 -, בטלפון זליצור קשר עם הגב' אילנה שורר מנהלת תעסוקה מרכ

wcenter@tzevet.org.il  17-1227171, או עם הגב' אסתי לוי רכזת תעסוקה מרכז בטלפון ,
 .awcenter@tzevet.org.il או בדוא"ל

 התנדבות

לצורך עדכון רשימת המתנדבים הפעילים בהתנדבות, במוסדות שונים )ביטוח לאומי, בתי 
חולים(, עמותות וכל פעילות התנדבותית אחרת, החברים מתבקשים להודיע טלפונית1דוא"ל 
לסניף על פעילותם זו. חברים המעוניינים להתנדב וטרם מצאו מסגרת התנדבותית מתאימה, 

, אחראי התנדבות בסניף צוות בת ים צוקרשטיין ליאוןבחבר מתבקשים לפנות ולהיעזר 
 .111-1122711 טלפון

 טיפול בנפטרים

לחלוק כבוד אחרון לחבר "צוות" שהולך לעולמו, מתבקשת משפחת הנפטר   כדי 
להודיע להנהלת מחוז דן במהירות האפשרית בסמוך לפטירה. להלן הטלפונים שניתן 

  לדווח:

 17-11/7111בטל' מר אלי ינאי:  ,מנהל מחוז דן 

 27//121-/11  קארו מרדכי: לטלפון נייד 

 (MAIL-Eת דוא"ל )ועדכון כתוב

או  ,או שחל שינוי בכתובתם ,חברים שטרם העבירו את כתובת הדוא"ל שלהם לסניף
מתבקשים  שברצונם להעביר כתובת דוא"ל של אחד מבני המשפחה המקורב אליהם,

כתובת ל ,ים-פעיל בסניף בת מתנדבמשמש כה, אברהם מירזהלשלוח הודעה אל החבר 
 תוך ציון שם פרטי ושם משפחה. 1127111-17או לטלפון: mirza38@013.net: הבאה

אנו  .מתבקשים לפנות לסניף ,לגלוש באתרי האינטרנטאך מתקשים חברים המעוניינים 
 ור ככל שנוכל.זנע

 חברי "צוות"  לנזקקיםעזרה 

מתבקשים להגיע למשרד הסניף. ועזרה מארגון "צוות" חברים הנדרשים לסיוע 
  רבה.וברגישות בדיסקרטיות ים נעשסיוע והטיפול להזכירכם, ה

  שעות פתיחת הסניף

 שונושים לב שעות הפתיחה של הסניף 

 11:11 - 21:11בין השעות  - וד' בימים ג'
 
 
 

 

 
 קארו מרדכי

 ים-"צוות" בתיו"ר סניף 
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