
 " צוות "
 ארגון גמלאי צה"ל 

 סניף בת ים
 zbatyam@013net.net, דוא"ל:9463435-03, פקס 5077169-03, טל' 59160בת ים  7067)כניסה ב'(, ת.ד.  33שד' העצמאות  
 

 

 7  מתוך 1 עמוד

 ים  -"צוות" ארגון גמלאי  צה"ל  סניף בת 
 

 בס"ד 
 ב תשפ"אדר ב' ' בה                                                                  2022מרץ  8שלישי  יום

 03-2022סימוכין: 
 

   2022מאי ויוני  ,  אפריל מידעון  
פניית  ,עם פעילות תרבותית עשירה ומגוונת לשלושת החודשים הקרובים 2022לשנת שני בפניכם מידעון חדש, 

עם החברים באמצעות הדוא"ל,  הקשרעמקת לקידום פעילות התנדבותית ומידע להלחברים הנהלת הסניף 
 רשת הוואטסאפ וכו'. קריאה מהנה.   

איסוף חברים . וטלהנקודת האיסוף ליד מגה ב .עקב עבודות הרכבת הקלה באזור המצבהלידיעת החברים, 
 . 57בשד' העצמאות  תחנת האוטובוסמבוצע מ  לטיולים/הצגות

 2022 אפריל, מאי ויוני מתוכננים אירועים 

סוג  ספ. חודש
 ריך/תא תיאור פעילות

עלות 
 חבר
)₪( 

עלות 
 #אורח
)₪( 

 אפריל 

 ** * 05/04/2022 החברה הפלסטינאית בהיבט האזורי הרצאה  .1

2.  
מפגש 
 חברים

מפגש חברים והרמת כוסית לרגל חג 
 פסח תשפ"ב 

13/04/2022 * ** 

 185 110 24/04/2022 טיול חד יומי לאזור ירושלים טיול  .3

 מאי 

 ** * 10/05/2022 פרשת השב"כ הרצאה  .4

טיול חד יומי לחיפה וביקור במוזיאון  טיול   .5
 חיל הים

26/05/200 100 180 

 - 50 30/05/2022 בתיאטרון רמת גןהצגה "יינטל"  הצגה  .6

 יוני

הצצה אל מאחורי הקלעים של עולם  הרצאה  .7
 התקשורת

07/06/2022 * ** 

8.  
טיול 

 ונופשון
טיול ונופשון בן ארבעה ימים ושלושה 

 ץ לילות בצפון האר
19-22/06/2022 1700 1980 

ניסים בכר מורה ואיש חינוך מנכבדי  הרצאה  .9
 העדה הספרדית  

29/06/2022 * ** 

 ללא תשלוםכניסה חופשית   -* 

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

 על בסיס מקום פנוי  ,אורח -#  
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 2202  אפריל 
 "החברה הפלסטינאית בהיבט האזורי"  הרצאה ❖

הפנים אחת  ישראלית  -העשייה  לא  ופוליטית כוללת  ציבורית  מודעות  להעלאת  ניסיונות 
בישראל למשבר הכלכלי החמור ברשות הפלסטינית, ולצורך של ישראל לפעול למען שינוי 

לתחומה שליליות  השלכות  זליגת  למנוע  כדי  גם  נוספים המצב,  ותחומים  זו  עשייה  על   .
בהרצאה שתערך בסניף   מר אבי צפדיה  שמוע מהמרצה  נוכל ל בסכסוך הישראלי פלסטינאי 
 .18:30בשעה , 05/04/2022צוות בת ים, ביום ג', תאריך 

 

 ב "פ מפגש חברים והרמת כוסית לרגל חג הפסח תש ❖
 ב "פטקס הרמת כוסית מסורתית לרגל חג פסח תשמפגש חברים ונקיים    ,19:00בשעה    13/04/2022',  דביום  

הבא עלינו לטובה. במסגרת המפגש נשלב הענקת תעודות ומכתבי הוקרה מיו"ר צוות לחברים שהגיעו לגבורות. 
צוות מוטי בר דגן, מנכ"ל צוות דן נדיב . יכבדו אותנו בנוכחותם יו"ר  תופיע זמרת אורחתבתוכנית האומנותית  

ט, ממלא מקום ראש העיר מר אלי יריב  , ראש עיריית בת ים מר צביקה ברוטל לויהגב' סיגל  מחוז דן  ויו"ר  
 ומכובדים מהנהלת צוות.וסגן ראש העיר מר יהודה הרוש 

   .בת ים 1במרכז הקהילתי "גורדון" ברחוב ביל"ו  הטכס יתקיים 
 בתוכנית:

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

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

 .אומן אורח הזמרת יהודית מנצורהופעת  - 20:00 - 21:00 •

 החברים ובנות זוגם מוזמנים  
 

 טיול חד יומי  ❖
נמצא בחלקו המערבי של יער הטיול חד יומי במרכז הארץ למצפה הראל  נצא ל  24/04/2022', תאריך  אביום  

עומד שם ראש הגבעה  , נבקר בשפלת יהודה ליד קיבוץ הראלאלף דונם בצפון    12-המשתרע על פני כואשתאול  
נבצע תצפית .  מגדל תצפית של הקרן הקיימת ובצמוד אליו שרידי הישוב בית ג'יז ששכן כאן עד הקמת המדינה

על דרך בורמה ונשמע את הסיפור על חטיבת הראל במלחמת תש"ח. נבקר גם במוזיאון "חאן שער הגיא" ונשמע 
המשוריינות לירושלים במלחמת העצמאות. נבקר גם בשמורת הקסטל ונישמע את סיפור   על סיפור השיירות 

 כיבוש הקסטל בתש"ח.  

 : הלן תוכנית ולו"ז הטיולל ✓

 ,  57יציאה מנקודת האיסוף ברח' העצמאות יציאה מנקודת האיסוף  - 06:45
 ים.-ליד המצבה בבת             

 (.92ים )רח' יוספטל -בקניון בתיציאה מנקודת האיסוף  - 07:00
 .ארוחת בוקר על חשבון המטייל בלטרון, יד לשריון - 08:00
 . יציאה וביקור במצפה הראל - 08:30
דקות, כאשר   45-הביקור נמשך כ ביקור במוזיאון "חאן שער הגיא" - 10:00

את  נכיר בקומה העליונה  הטכנולוגיה מעבירה את המבקרים מחדר לחדר.
  מחוויותיהם.  את מלווי השיירות שיספרונפגוש לסיפור והרקע 

 . באצוארוחת צהרים בקיבוץ  - 13:30
 . יציאה לסיור בשוק מחנה יהודה - 14:30
 הגעה משוערת לבת ים. - 17:00
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 :עלויות הטיול ✓

  .₪   185פנוי  . עלות לאורח על בסיס מקום  ש"ח ליחיד )מסובסד(  110  ,או בן/בת זוגלחבר צוות  עלות הטיול   ▪

 .צובא בקיבוץ , כניסה לאתרים וארוחת צהריםצמוד מדריךו אוטובוס תיירים המחיר כולל ▪

 צורת התשלום ✓

 . 24/04/2022המחאה לפקודת "צוות בת ים" לתאריך  •

 עבור תשר למדריך ולנהג. במזומן ₪  10בעת ההרשמה ייגבו מכל משתתף  •

 . 19:00 - 17:00ד' בין השעות -וההרשמה במשרדי סניף צוות בת ים בימים ג'  •

 

   2022   מאי 

 הרצאה" פרשת השב"כ"  ❖

ונמשכה כשנתיים וחצי, שתחילתה בחטיפת נוסעי   1984-רשת השב"כ היא פרשה שאירעה בפ
אוטובוס על ידי מחבלים פלסטינים כבני ערובה לצורכי מיקוח ושחרורם בפעולה צבאית בה  

והמשכה בחקירה ממושכת של אנשי השב"כ שהרגו שני  נהרגה אחת מנוסעות האוטובוס,  
לנסיבות המוות. הפרשה הביאה למשבר  בעדותם באשר  ושיקרו  מחבלים לאחר תפיסתם 
ובכירים  השב"כ  ראש  ולפרישת  אחרים,  ממשלתיים  גורמים  עם  וביחסיו  בשב"כ  חמור 

וות בת ים, בהרצאה שתערך בסניף צמר דודו יהב  נוכל לשמוע מהמרצה  על פרשה זו    נוספים.
 .18:30בשעה , 10/05/2022ביום ג', תאריך 

 טיול חד יומי  ❖
טיול חד יומי בצפון הארץ ונבקר בחיפה. נטייל בין עתיקות העיר דור, נבקר נצא ל  26/05/2022', תאריך  הביום  

 ר. במוזיאון העפלה של חיל הים ונבקר גם באנדרטת הכרמל בצמוד לנחל אורן. ארוחת צהרים נסעד בקיבוץ יגו

 : הלן תוכנית ולו"ז הטיולל ✓

 ,  57יציאה מנקודת האיסוף ברח' העצמאות יציאה מנקודת האיסוף  - 06:45
 ים.-ליד המצבה בבת             

 (.92ים )רח' יוספטל -יציאה מנקודת האיסוף בקניון בת - 07:00
 קניון אור עקיבא. ארוחת בוקר על חשבון המטייל ב - 08:30
 עתיקות העיר דור. יציאה וביקור  - 09:30
  .של חיל הים "העפלהביקור במוזיאון "  - 11:00
 . יגורארוחת צהרים בקיבוץ  - 13:30
 .ביקור באנדרטת הכרמל - 14:30
 הגעה משוערת לבת ים. - 17:30

 :עלויות הטיול ✓

  . ₪  180. עלות לאורח על בסיס מקום פנוי  ש"ח ליחיד )מסובסד(  100  ,או בן/בת זוגלחבר צוות  עלות הטיול   ▪

 . יגורבקיבוץ  , כניסה לאתרים וארוחת צהריםחיים צמוד מדריךו אוטובוס תיירים המחיר כולל ▪

 צורת התשלום ✓

 . 23/05/2022המחאה לפקודת "צוות בת ים" לתאריך  •

 עבור תשר למדריך ולנהג. במזומן ₪  10בעת ההרשמה ייגבו מכל משתתף  •

 . 19:00 - 17:00ד' בין השעות -ההרשמה במשרדי סניף צוות בת ים בימים ג' ו •
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 " יינטלהצגה " ❖

ונצפה אביב -לתו, גבעתיים חולון, בקעת אונוצוות פי נצא לבילוי משותף יחד עם סני 30/05/2022', תאריך בביום 
ציון  חיבתשתערך בתאטרון בית צבי, רחוב מוסיקלית רבת משתתפים חגיגה מאת בשביס זינגר, " יינטלהצגה "ב

 ברמת גן.  16
ינטל, נערה צעירה, בתו היחידה של הרב טודרוס, רב ומלמד בעל עמדה בעיירה היהודית יענאב, מתקוממת כנגד י

לתה השכלית אינה נופלת מזו של גברים ומפצירה ייעודן וגורלן של נשים בחברה המסורתית. היא חשה שיכו
באביה שילמד אותה תורה. הרב נעתר להפצרותיה של בתו ומעניק לה בסתר השכלה ודעת. כאשר הולך הרב 

לעולמו, גוזזת ינטל את שיערה, עוזבת את העיירה שבה נולדה וגדלה, ויוצאת להגשים את חלומה בתחפושת של 
ה הגברי החדש "אנשל", היא מגיעה לעיירה ביחוב, הופכת לתלמיד ישיבה גבר צעיר. בדמותה החדשה ובשמ

ומתאהבת באברך צעיר, עילוי ויפה תואר בשם אביגדור. העלילה מסתבכת כאשר משדכים לינטל את הדסה, ועד 
 .  מהרה ניצבות שתיהן תחת החופה, נישאות כדת משה וישראל ככל זוג צעיר

 ארוז בשקיות ושתיה חמה וקרה.  ו החברים בכיבוד עשיריתכבדתאטרון רמת גן בכניסה לאולם 

 ₪ )מסובסד(.   50עלות ההצגה לחבר צוות או בת זוג  ✓

בעת הרישום ניגבה מכל משתתף   . 25/05/2022  התשלום יבוצע באמצעות המחאה על שם "צוות בת ים" לתאריך ✓
 לתאטרון בית צבי.  בסמוךטיים  ₪ עבור ההסעה באוטובוס מאורגן. להזכירכם אין מקומות חנייה לרכבים פר   25

    נסיעה להצגהלו"ז 
  ים.-מצבה בבת, בסמוך ל57רחוב העצמאות יציאה מנקודת האיסוף  -18:00 ✓
 (.92ים )רח' יוספטל -יציאה מנקודת האיסוף בקניון בת - 18:15 ✓

 הגעה לאולם ולכיבוד העשיר המחכה לנו.  - 19:00 ✓
 תחילת ההצגה.  - 20:30 ✓
 משוערת לבת ים.חזרה  - 23:00 ✓

 

   2022יוני  

 הרצאה "הצצה אל מאחורי הקלעים של עולם התקשורת"  ❖

נוכל לשמוע מהמרצה  הצצה מעניינת אל מאחורי הקלעים של עולם התקשורת ויחסי הציבור  
עבודי   גיל  תאריך  הגב'  ג',  ביום  ים,  בת  צוות  בסניף  שתערך  בשעה ,  07/06/2022בהרצאה 

18:30. 

 ארבעה ימים ושלושה לילות בצפון הארץבן טיול ונופשון  ❖

 ארבעה בן  נצא לטיול ונופשון  ,  2022יוני  ל  22עד    19  תאריכים  וד'  , ג''א',בבימים  
הטיול כולל   .כפר בלום בצפון הארץלילות על בסיס חצי פנסיון למלון  לושה  ימים וש

  להלן תוכנית ולו"ז הטיול:צמוד.  םאוטובוס תייריאת חיים המדריך ו

 19/06/2022, א'לו"ז יום 

  ים.-מצבה בבת, בסמוך ל57רחוב העצמאות יציאה מנקודת האיסוף  - 06:45
 (.92ים )רח' יוספטל -מנקודת האיסוף בקניון בתיציאה  - 07:00

 . חשבון המטיילעל לארוחת בוקר בקניון אורות באור עקיבא הפסקה  - 8:300

יציאה לסיור בעיר חריש, בעוקף ואדי ערה ולאורך גדר ההפרדה. נגיע לגבעת  - 09:15
 המרשים.  להמורה ושם נקיים תצפית על עמק יזרעא

 חשבון המטייל. הפסקת צהרים על  - 14:00
 הגעה למלון וחלוקת חדרים. - 15:30
 ארוחת ערב במלון. - 19:30
 ערב בידור במלון.  - 20:30

 

 כפר בלום מלון 
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 20/06/2022ב', לו"ז יום 

 ארוחת בוקר. - 07:00 - 08:30
אתר ארכאולוגי בו נמצאו שרידיו של מבצר צלבני אשר מצד עטרת יציאה ל - 09:00

ממוקם לגדות נהר הירדן, כקילומטר אחד דרומית  ו  12-הוקם בשלהי המאה ה
 . עוד נבקר גם בארמון האמיר פעור. לגשר בנות יעקב

 חשבון המטייל. על הפסקת צהרים  - 12:30
 חזרה למלון.   - 15:30
  ארוחת ערב במלון  - 19:30
  תוכנית בידור של המלון. - 21:00

 

 2202/21/06', גלו"ז יום 

 ארוחת בוקר. - 07:00 - 08:30
השוכן מהתקופה האיובית ממלוקית  נמרוד )קלעת נמרוד(למבצר  יציאה  - 09:00

מיקומו   מבצר הגדול ביותר שנותר בישראל מימי הביניים. למרגלות החרמון,
לש על אחת הנקודות  וחו  מוקף במצוקים תלוליםוהוא מטר,  760-ובה של כבג

עמק החולה והגולן לעבר סוריה. נופי  האסטרטגיות ביותר בדרך שהובילה מ
 . משם נמשיך ונבקר גם בברכת רם הצפון הנפלאים נשקפים מכל מגדל במבצר

 חשבון המטייל. על הפסקת צהרים  - 12:30
 חזרה למלון.   - 15:30
  ארוחת ערב במלון  - 19:30
  תוכנית בידור של המלון. - 21:00

 

 2202/60/22', דלו"ז יום 

 ארוחת בוקר. - 07:00 - 08:30
 .פינוי חדרים, החזרת המפתחות והעמסת המזוודות באוטובוס  - 08:30 - 09:00
נצא לביקור בראש פינה, בבית הבד ג'השאן ונתכבד בטעימות של פיתות וגבינת      -  09:30

 לבנה. 
 הפסקת צהרים על חשבון המטייל.  - 13:00
 . (6)דרך כביש  הגעה משוערת לבת ים - 18:00

 

 עלויות הטיול 

 .ש"ח ליחיד )מסובסד( חבר "צוות" 1700בחדר זוגי  ,או בן/בת זוגלחבר צוות עלות הטיול  •
   .₪ 9801יחיד על בסיס מקום פנוי עלות אורח   •
 )מסובסד( ₪.  3600עלות לחדר בודד חבר צוות  •
 תשר לנהג ולמדריך. עבור  במזומן ₪  25בעת הרישום ניגבה מכל משתתף  •
 המחיר כולל: •

 פנסיון. על בסיס חצי כפר בלום לילות במלון לושה ימים וש ארבעהאירוח  ✓
 . ימיםארבעה ל  ומדריך טיולים צמוד חייםצמוד אוטובוס תיירים  ✓
 . כניסה לאתרים ✓

 :  תוכנית הסיורים ניתנת לשינויים. הערה
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 צורת התשלום 

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

 

 לאורח  לחבר צוות
 לתאריך  סכום  ספ.   לתאריך  סכום  ספ. 

 15/06/2022 ש"ח  660המחאה ע"ס  א.  15/06/2022 ש"ח  600המחאה ע"ס  א.
 15/07/2022 ש"ח  660המחאה ע"ס  ב.  15/07/2022 ש"ח  600המחאה ע"ס  ב.
 15/08/2022 ש"ח  660המחאה ע"ס  ג.  15/08/2022 ש"ח  500המחאה ע"ס  ג.

 אורח ₪ ל  1980סה"כ       ₪ לחבר צוות 1700סה"כ 
   חדר בודדל

     לתאריך  סכום  ספ. 
     15/06/2022 ש"ח  1200המחאה ע"ס  א.
     15/07/2022 ש"ח  1200המחאה ע"ס  ב.
     15/08/2022 ש"ח  1200המחאה ע"ס  ג.

       ₪ לחבר צוות 3600סה"כ 
 

 

   הרצאה ❖

מנכבדי   בולט  עסקן  ישראל,  מארץ  יהודי  חינוך  ואיש  מורה  היה  בכר  שלה נסים  הוועד  ונשיא  הספרדית  העדה 
בארצות הברית. ממחיי הלשון   1901בירושלים, פעיל כל ישראל חברים בסוריה, בולגריה, טורקיה וירושלים, ואחרי  

יהודה -העברית, ממייסדי חברת תחיית ישראל, אבי שיטת עברית בעברית, ואחד מהשלושה שקדמו לאליעזר בן
בהרצאה שתערך אביבה גרשלר  הגב'  כל לשמוע מהמרצה  נונוך פורץ דרך  על ניסים בכר איש חי  בהחייאת השפה.

 .18:30בשעה , 2022/29/06, תאריך 'דביום  בסניף צוות בת ים, 
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 ים  -"צוות" ארגון גמלאי  צה"ל  סניף בת 
 

  הודעות לחברים
 

 

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

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

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

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

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

ולהיעזר   לפנות  וורנרבחבר  מתבקשים  ים סורין  בת  צוות  בסניף  התנדבות  אחראי   , 
 .054-4477965טלפון 

 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 )
או חבר בכתובתם,  שינוי  שחל  או  לסניף,  שלהם  הדוא"ל  כתובת  את  העבירו  שטרם  ים 

מתבקשים  אליהם,  המקורב  המשפחה  מבני  אחד  של  דוא"ל  כתובת  להעביר  שברצונם 
בת בסניף  פעיל  כמתנדב  המשמש  מירזה,  אברהם  החבר  אל  הודעה  לכתובת  -לשלוח  ים, 

 9463435-03שמספרו  חדש  לפקס  או    5073902-03או לטלפון:  a38@013.netmirzהבאה:  
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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