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 בס"ד 
 סיון/תש"ף /ט"ו                                                                     2020 יוני 07ראשון  יום

 03-2020סימוכין: 

 ( 3-2020)  2020  ספטמבר ,  אוגוסט  , לחודשים יולי מידעון  

. לשלושת החודשים הקרוביםעם פעילות תרבותית עשירה ומגוונת  2020לשנת  שלישי, בפניכם מידעון חדש
מידע ו ית של החבריםהתנדבותפעילות קידום להנהלת הסניף  תבקש, החדש יתפעילות תרבותמוצגת במידעון 

  קריאה מהנה. .'וכו הוואטסאפרשת , הגברת הקשר עם החברים באמצעות הדוא"לל
חודשים שלושת  בעל גל גווניה  לא בוצעה פעילות תרבותית  וההסגר שהוטל על מדינת ישראל,  עקב נגיף הקורונה  

 שבוצעה לאחרונה.תרבותית לא תוצג טבלת פעילות   במידעון זהלכן  ,האחרונים
חזרת המשק לפעילות סדירה, לצד שמירת הנחיות להגנה מהנגיף, חוזר ארגון צוות לפעילות התרבותית העם 

. יו"ר הסניף וחברי ההנהלה מברכים את החברים ומאחלים בריאות וחזרה לפעילות ואיתו גם סניף צוות בת ים 
 חברי הסניף. תרבותית עשירה ומגוונת לכלל 

 כל הפעילויות התרבותיות המתוכננות יבצעו בהתאם לכללים שקבעה המדינה להגנה מפני נגיף קורונה. 

 
 2020ספטמבר ו יולי, אוגוסטלחודשים  מתוכננים אירועים 

סוג  ספ. חודש
 תאריך תיאור פעילות

עלות 
 חבר
)₪( 

עלות 
 #אורח
)₪( 

 יולי 

 ** * 07/07/2020 נפלאות לוח השנה העברי  הרצאה  .1

 170 90 12/07/2020 יום טיול לירושלים בירת ישראל טיול יומי  .2

והשלכותיה המלחמה בסוריה  הרצאה  .3
 ** * 29/07/2020 לאזור/לעולם

 אוגוסט

4.  
טיול 

 טיול ונופשון בגליל המערבי ונופשון
09/08/2020 

עד 
11/08/2020 

1160 1360 

 ** * 18/08/2020 פרשת יום הנקם  הרצאה  .5

 ** * 25/08/2020 מאחורי הקלעים של עולם התקשורת הרצאה  .6

 ספטמבר

משירי עוזי עוד סיפור אחד של אהבה,  הצגה  .7
 100 60 06/09/2020 חיטמן

 ** * 08/09/2020 האיש והאגדה ברוך אגדתי הרצאה  .8

9.  
מפגש 
 ** * 15/09/2020 הרמת כוסית לקראת ראש השנה תשפ"א חברים

 
 ללא תשלוםכניסה חופשית  -* 

 בלבד ההרצאות מיועדות לחברי "צוות" ובנות זוגם -** 

 על בסיס מקום פנוי ,אורח -#  
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   2020  יולי 

 השנה העברי"הרצאה "נפלאות  לוח  ❖

סביב השמש, בעל  -יחד עם  הירח, כמובן  -לוח שנה שהתבסס ברובו על סיבוב הירח סביב הארץ, סיבוב הארץ 
שנים לפחות. השומרים הורישו את הלוח שלהם   5000חודשים בשנה היו נהוג בהודו, בסין, ובשומר כבר לפני    12

קשר לעבודה תקינה בתחום החקלאות ולכל חגי ישראל והקשר ללוחות השנה הנוצריים והמוסלמים יחד עם ה
נוכל  ? על כל כל אלהאיך תיקנו אותו חכמי ישראלו ? יעודכנו בעתיד םבתעשייה, מי יעיל יותר ומי פחות הא

 .18:30,  בשעה  07/07/2020בת ים, ביום ג', תאריך    לשמוע מהמרצה מר אריה פרנס בהרצאה שתערך בסניף צוות

 איסוף חברים לטיולים/הצגות
     שד' לתחנת האוטובוס בנקודת האיסוף ליד מגה בוטלה והועברה  ,באזור המצבההרכבת הקלה עקב עבודות     
 .  57העצמאות     

  

 

 

 

 

 

 

  טיול חד יומי לירושלים ❖

קטע בגדר , ירושליםעוטף טיול חד יומי בירושלים בירת ישראל. נסייר בלנצא  12/07/2020ך תארי' אום בי 
לחצוץ בין ריכוזי האוכלוסייה הישראליים והפלסטינים, על מנת לשפר את שמטרתה   ההפרדה באזור ירושלים

נבקר ק"מ, מהר אדר בצפון ועד גוש עציון בדרום.  168הביטחון בישראל. אורכו של עוטף ירושלים עומד על 
 סחור הנמצאים בשטחי הרשות הפליסטינאית  בתצפית שלושת הבתים, נצפה על בית לחם, בית ג'לה ובית

 ובמערת צדקיהו.  

  ארוחת צהרים נאכל בבית מאירסדוף בקמפוס הר הצופים.

 להלן תוכנית ולו"ז הטיול:

  ים.-יד המצבה בבת, ל57ברח' העצמאות יציאה מנקודת האיסוף  - 06:45
 (.92ים )רח' יוספטל -יציאה מנקודת האיסוף בקניון בת - 07:00
 הפסקה בקניון הראל במבשרת לארוחת בוקר על חשבון המטייל.  - 08:00

   תחילת הסיור בירושלים. - 09:00
 בבית מאירסדוף קמפוס הר הצופיםארוחת צהרים  - 14:00
  לביקור בציון שמואל הנביא לתצפית על אזור גדר ההפרדה.יציאה  - 15:00
 ים.הגעה משוערת לבת  - 17:30

 עלויות הטיול 
   . ₪   170. עלות לאורח על בסיס מקום פנוי  ש"ח ליחיד )מסובסד(  90  ,או בן/בת זוגלחבר צוות  עלות הטיול   ❖

 המחיר כולל: ❖

 . צמודומדריך טיולים )חיים( אוטובוס תיירים  ✓
 . בבית מאירסדוף קמפוס הר הצופיםארוחת צהרים  ✓

 

 כיכר המצבה 

 נקודת האיסוף 
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 צורת התשלום 
 ₪   10. בעת ההרשמה ייגבו מכל משתתף 01/07/2020המחאה לפקודת "צוות בת ים" לתאריך  ✓

 נהג. מדריך ולעבור תשר ל
 . 19:00 - 17:00ד' בין השעות -ההרשמה במשרדי סניף צוות בת ים בימים ג' ו ✓

 הרצאה "המלחמה בסוריה והשלכותיה לאזור ולעולם"  ❖

במסגרת הגל השני של האירועים , 2011במרץ  15-המלחמה בסוריה פרצה ב
שזכו זה מכבר לכינוי "האביב הערבי". גילויי המחאה נגד השלטון הסורי שאבו 
עידוד מהמהפכות במצרים ותוניסיה, ממלחמת האזרחים בלוב ומהמהומות 
נגד השלטון במדינות ערביות נספות. ההפגנות נגד משטרו של הנשיא בשאר 

רעא ובהדרגה התרחבו לכל רחבי אסד, שפרצו תחילה בעיר הדרומית ד
המדינה, נענו ביד קשה מצד צבא סוריה, והמחאה העממית הידרדרה במהרה  

  .  למלחמת אזרחים עדתית, בין נאמני השלטון העלווי ובין מתנגדיו
כעת כשהמלחמה לקראת סיומה, נוכל לשמוע על הסיבות ומדוע פרצה ומהן  

ספדיה בהרצאה שתערך   ההשלכות על האזור ועל העולם מפי המרצה אבי
 .18:30בשעה  , 29/07/2020, תאריך 'ד ביום  בסניף צוות בת ים,
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 2020  אוגוסט 

  תלת יומי לגליל המערבי טיול ונופשון  ❖

על בסיס חצי פנסיון, בן שלושה ימים , נצא לטיול ונופשון 2020אוגוסט ל 11-ו 10, 9 , תאריכים 'גו ' ב', אבימים 
אחוזה ספרדית קסומה , בעיר מעלות תרשיחא.  אחוזת אסיינדה ביערבמלון  נתארך  במהלך הטיול  בצפון הארץ.  

במרומי הגליל המערבי. המלון בנוי כאחוזה ספרדית אותנטית וקסומה הפרושה על פני שבעים דונם של חורש 
 נפלאה של   שלמת לחופשהחווית פינוק מו, טבעי. קומפלקס מתקני המלון מציע מרחבים ירוקים ומטופחים

 להלן תוכנית ולו"ז הטיול:  .ימיםשלושה , חיים להטיול כולל אוטובוס תיירים, מדריך צמוד. בסיס חצי פנסיון

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ( /202009/08)   א'לו"ז יום 

  ים.-מצבה בבת, בסמוך ל57רחוב העצמאות יציאה מנקודת האיסוף  - 06:45
 (.92ים )רח' יוספטל -יציאה מנקודת האיסוף בקניון בת - 07:00
 חשבון המטייל בקניון אור עקיבא. -הפסקה לארוחת בוקר על - 08:30

 ביקור במחלבת שטראוס באחיהוד המייצרת מוצרים ומעדני חלב  - 11:00
  ניידיד אדם. בגמר הסיור נתכבד בטעימה ממוצרי ומעדללא מגע 

הביקור במפעל שטראוס מחייב לבוש הולם כגון   המפעל. יהיה טעים.
מכנסיים ארוכות ונעליים סגורות. חשוב להזכיר שהסיור באולמות  

 הייצור אינו מאפשר כניסה עם תיקים, מצלמות פלאפונים ותכשיטים. 
 . למלוןסיום הסיור ונסיעה  - 13:30
 הגעה למלון התארגנות וקבלת חדרים.  - 16:00
  ארוחת ערב במלון  - 19:00
  ערב בידור במלון. - 20:00

  ( 2020/10/08) ב'לו"ז יום 

  ארוחת בוקר במלון. - 08:00 - 10:00
מכלול לביקור במוזיאון הפתוח בחבל תפן, יציאה מהמלון  - 09:00

הממוקמים בשטח גן התעשייה מגדל של ארבעה מוזיאונים  
בין  על ידי התעשיין סטף ורטהיימר. 1985-נוסד בש תפן

המוזיאונים בגן נמצאים גלריה לאמנות המציגה תערוכות 
ואמנים   מתחלפות מיצירותיהם של אמנים ישראלים

"המוזיאון ליהדות דוברת גרמנית" המכונה גם , מחו"ל
 40-קלאסיות ובו כאוסף מכוניות , "מרכז מורשת הייקים"

ו"מוזיאון  מכוניות, בבעלות התעשיין איתן ורטהיימר 
אומנות התעשייה" המציג את התפתחות הכלים ומכונות 
החיתוך בתעשייה מימי האדם הקדמון ועד לעיבוד השבבי 

    .20-של המאה ה
 

 מלון אסיינדה ביער 
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 יציאה לביקור במבצר המונפורט ותצפית על האזור. - 12:00
 חזרה למלון.  - 16:00
 הקרנת סרט באודיטוריום של המלון.  - 17:00
 ארוחת ערב במלון.  19:00
 ערב בידור במלון.  - 20:30

 

  ( 2020/11/08) ג'לו"ז יום 

  ארוחת בוקר במלון. - 07:00 - 08:30
   פינוי חדרים והחזרת מפתחות. - 09:00 - 09:30
העיר יציאה לסיור בעיר צפת. נטייל בגן הפיסגה, שם נשקיף על  - 10:00

צפת, נטייל ברחוב הגלריות ובסימטאות העיר, נבקר בבית הכנסת  
    שם רבי יוסף קארו.-שם אבוהב ועל-על

 הפסקת צהרים על חשבון המטייל.  - 13:00
 נסיעה לכיוון העיר בת ים.  - 14:30
 הגעה משוערת לבת ים. - 18:00

  

 עלויות הטיול 

ש"ח ליחיד )מסובסד( חבר "צוות"  1160ימים(  שלושה) בחדר זוגי  ,או בן/בת זוגלחבר צוות עלות הטיול  •
   ₪. 1000עלות לשלישי בחדר  ₪, 1360יחיד על בסיס מקום פנוי עלות אורח 

 )מסובסד( ₪.  1930עלות לחדר בודד חבר צוות  •

 המחיר כולל: •

 ". במלון אחוזת אסיינדה ביעראירוח שלושה ימים ושתי לילות במלון " ✓
 . לשלושה ימיםומדריך טיולים צמוד צמוד אוטובוס תיירים  ✓
 .6: ביקור במפעל שטראוס, ביקור במוזאונים בתפן, נסיעה בכביש כניסה לאתרים ✓
 

 .07/07/2020ניתן להירשם לטיול החל מתאריך 
 

 :  תוכנית הסיורים ניתנת לשינויים. הערה
 

  ובהמחאות לפקודת "זיו תיירות" כלהלן:התשלום לטיול יבוצע בשלושה תשלומים 

 לחבר צוות •

 לתאריך סכום  ספ. 
 01/08/2020 ש"ח 390המחאה ע"ס  א.
 01/09/2020 ש"ח 390המחאה ע"ס  ב.
 01/10/2020 ש"ח 380המחאה ע"ס  ג.

 ₪ לחבר צוות 1160סה"כ 

 לאורח  •
 לתאריך סכום  ספ. 

 01/08/2020 ש"ח 480המחאה ע"ס  א.
 01/09/2020 ש"ח 480המחאה ע"ס  ב.
 01/10/2020 ש"ח 400המחאה ע"ס  ג.

  ₪ לאורח  1360סה"כ 

. מספר המקומות 19:00עד    17:00ד' בין השעות  -במשרדי הסניף בימים ג' ו  07/07/2020תחל מתאריך  הרשמה   •
ימים(, תשר למדריך שלושה  ש"ח במזומן )עבור    20בעת ההרשמה ייגבו מכל משתתף  מוגבל כל הקודם זוכה.   

 ולנהג. 
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 הרצאה "פרשת יום הנקם"  ❖

הפרטיזנים,  הנוקמים הוא שם כולל לקבוצות של יהודים ניצולי השואה, 
ואנשי הבריגדה היהודית, שהתארגנו בשלבים האחרונים של מלחמת העולם  
השנייה ולאחריה, לבצע מעשי נקם בנאצים. הרקע להתארגנות הוא הרצון של 
חלק מיהודי אירופה לבוא חשבון עם הנאצים על השמדת רוב יהודי אירופה  

ה היהודית  בשואה. במסגרת התארגנויות אלו הוקמה בקרב אנשי הבריגד
"חוליית המוציאים לפועל" שפעלה מאיטליה, וחבריה הרגו עשרות אנשים 
שהיו מעורבים ישירות ברצח יהודים. בולטת בקיצוניותה הייתה קבוצה 
"הנקם" אשר תכננה הרעלה המונית, ופגעה בשבויים מן האס אס. שתי 

נקם הקבוצות שתפו פעולה ביניהן. בנוסף להן, עסקו גם יחידים בפעולות 
. על כל אלה, נוכל לשמוע מהמרצה אל"מ במילואים דודו יהב , פרטיות

בשעה   , 18/08/2020בסניף צוות בת ים, ביום ג', תאריך בהרצאה שתערך 
18:30. 

 " מאחורי הקלעים של עולם התקשורתהרצאה " ❖

עולם החדשות דורש להיות כל הזמן עם היד על הדופק. לקבל החלטות תוך 
איך תיפתח מהדורת החלטות לא פשוטות, יות לשנות אותן. ותוך שנ -שניות 

   החדשות? מאיזו זווית נספר את הסיפור הפעם? על מה ידברו מחר בבוקר?
ההרצאה "מאחורי הקלעים של עולם החדשות מספקת הצצה לעבודת עורך 
החדשות, לסדר היום הצפוף ולרגעי קבלת ההחלטות שמשפיעים על מה  

על כך ועוד על קשרי הגומלין . ולפעמים גם חושביםשאנחנו רואים, קוראים 
  , מהמרצה הגב' גיל עבודיע בין עולם המדיה ויועצי התקשורת נוכל לשמו

בשעה   , 25/08/2020בסניף צוות בת ים, ביום ג', תאריך אה שתערך בהרצ
18:30. 
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 2020ספטמבר  

 "עוד סיפור אחד של אהבההצגה " ❖

עוד  " בהצגה צוות חולוןף נבלה יחד עם סני 06/09/2020ביום א', תאריך 
סיפור אחד של אהבה" מופע מוסיקלי רב משתתפים וסיפור אהבה מרגש  

שתערך ברמת גן, תיאטרון בית צבי  ומהנה המלווה בשיריו של  עוזי חיטמן
   , רמת גן. 2, רחוב שועלי שמשון באולם גרי בילו

 ₪ 100סד(. עלות לאורח ₪ )מסוב 60עלות ההצגה לחבר צוות/בן או בת זוג 
על בסיס מקום פנוי. התשלום יבוצע באמצעות המחאה ע"ש צוות בת ים 

₪ במזומן עבור  20. בעת הרישום ניגבה מכל משתתף 01/09/2020לתאריך 
הסעה באוטובוס מאורגן. מזכיר לחברים שבמקום אין חנייה מסודרת 

 לרכבים פרטיים.  

 לו"ז לנסיעה להצגה 
 בקירבת המצבה בבת ים. ,  57העצמאות רח' , יציאה מנקודת האיסוף - 18:00
 (.92ים )רח' יוספטל -יציאה מנקודת האיסוף בקניון בת - 18:15
 הגעה לאולם לכיבוד העשיר המצפה לנו.  - 18:45
 תחילת ההצגה.  - 20:00
 חזרה משוערת לבת ים. - 22:30

 הרצאה "ברוך אגדתי, האיש והאגדה"  ❖

ברוך אגדתי היה צייר ורקדן ישראלי, מאבות תעשיית הקולנוע והמחול בארץ  
. תרם רבות 30-וה 20-ישראל ומאנשי הרוח הבולטים בתל אביב של שנות ה

אגדתי הגה בתל אביב את נשפי פורים ההמוניים   לפיתוח התרבות בישראל. 
ציה. הנשף הראשון במתכונת נשף ריקודים בהשראת נשף המסכות הנהוג בוונ

פשוט, ללא מסכות, נערך בבית הספר לבנות בנוה צדק. בעקבות הצלחת הנשף  
ן הראשון ובו נטלו חלק כשלושת אלפים איש ואשה. כ המסכותארגן את נשף 

ר". על  יזם אגדתי את תחרות היופי הראשונה בארץ ישראל, "מלכת אסת
בהרצאה שתערך  אביבה גרטשלר, צה הגב' נוכל לשמוע מהמרהאיש והאגדה 

 .18:30בשעה  , 08/09/2020בסניף צוות בת ים, ביום ג', תאריך 

 "אמפגש חברים והרמת כוסית לרגל ראש השנה תשפ ❖
פ"א טקס הרמת כוסית מסורתית לרגל חג פסח תשמפגש חברים ונקיים  ,19:00בשעה  15/09/2020', גביום 

.  80הבא עלינו לטובה. במסגרת המפגש נשלב הענקת תעודות ומכתבי הוקרה מיו"ר צוות לחברים שהגיעו לגיל  
הגב' סיגל טל לוי, מחוז דן בתוכנית האומנותית תופיע הזמרת יהודית מנצור. יכבדו אותנו בנוכחותם יו"ר 

 ב ומכובדים מהנהלת צוות. ראש עיריית בת ים מר צביקה ברוט, ממלא מקום ראש העיר מר אלי ירי

   .בת ים, 1בילו " ברחוב גורדוןבמרכז הקהילתי " הטכס יתקיים 
 

 בתוכנית:
 התכנסות וכיבוד לחברים.  - 19:00 - 19:30 •

 הרמת כוסית, ברכות וחלוקת תעודות  - 19:30 - 20:00 •
 לחברים שהגיעו לגבורות.                            

 . הופעת הזמרת יהודית מנצור - 20:00 - 21:00 •

 

 החברים ובנות זוגם מוזמנים 
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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  

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

ובאישור ועדת תעסוקה(. המעוניינים לקבל סיוע בתחום התעסוקה, מוזמנים ליצור קשר עם 
או בדוא"ל  03-6173536 -הגב' אילנה שורר מנהלת תעסוקה מרכז, בטלפון 

wcenter@tzevet.org.il   או 03-6173538, או עם הגב' אסתי לוי רכזת תעסוקה מרכז בטלפון ,
 .awcenter@tzevet.org.il בדוא"ל

 התנדבות
לצורך עדכון רשימת המתנדבים הפעילים בהתנדבות, במוסדות שונים )ביטוח לאומי, בתי 

בותית אחרת, החברים מתבקשים להודיע טלפונית/דוא"ל חולים(, עמותות וכל פעילות התנד
לסניף על פעילותם זו. חברים המעוניינים להתנדב וטרם מצאו מסגרת התנדבותית מתאימה,  
מתבקשים לפנות ולהיעזר בחבר צוקרשטיין ליאון, אחראי התנדבות בסניף צוות בת ים טלפון  

052-8617399. 

 טיפול בנפטרים
לחלוק כבוד אחרון לחבר "צוות" שהולך לעולמו, מתבקשת משפחת הנפטר להודיע    כדי 

 להנהלת מחוז דן במהירות האפשרית בסמוך לפטירה. להלן הטלפונים שניתן לדווח: 

  03-6243250מנהל מחוז דן, מר אלי ינאי: בטל'  •

 054-5704473לטלפון נייד: קארו מרדכי   •

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

ים, לכתובת -לשלוח הודעה אל החבר אברהם מירזה, המשמש כמתנדב פעיל בסניף בת
 9463435-03שמספרו  חדש  לפקס  או    5073902-03או לטלפון:  irza38@013.netmהבאה:  

תוך ציון שם פרטי ושם משפחה. חברים המעוניינים אך מתקשים לגלוש באתרי 
 האינטרנט, מתבקשים לפנות לסניף. אנו נעזור ככל שנוכל.

 עזרה לנזקקים חברי "צוות" 
חברים הנדרשים לסיוע ועזרה מארגון "צוות" מתבקשים להגיע למשרד הסניף. 

 להזכירכם, הסיוע והטיפול נעשים בדיסקרטיות וברגישות רבה. 

  שעות פתיחת הסניף

 19:00 - 17:00בין השעות  -בימים ג' וד' 
 

 
 קארו מרדכי 

 ים - יו"ר סניף "צוות" בת 
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