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  בס"ד 
  תשפ"א תמוז"ד י                                                             2021יוי  24 חמישי יום

  15-2021סימוכין: 
  

    2021יולי עד דצמבר   לחודשים מידעון  
מפורטת תוכית הפעילות התרבותית של סיף צוות בת ים לששת  לתשומת לב החברים במידעון זה 
  ) 2021 ר החודשים הקרובים (יולי עד דצמב

 איסוף חברים לטיולים/הצגות.  קודת האיסוף ליד מגה בוטלה עקב עבודות הרכבת הקלה באזור המצבה
  .  57בשד' העצמאות   תחת האוטובוסמבוצע מ

  2021יולי עד דצמבר  מתוכים אירועים 

סוג  ספ.  חודש
  פעילות

  תאריך   תיאור
עלות 
 חבר
(₪)  

עלות 
 #אורח
(₪)  

  יולי 

1.
טיול חד  
  195  125  22/07/2021  טיול חד יומי לאפולויה   יומי

  70  40  25/07/2021  ""מיוחדים במים  הצגה.2

  הרצאה .3
השיויים במזרח התיכון עם היבחרו של 

  **  *  27/07/2021  לשיאות ארה"ב  ביידןג'ו 

  אוגוסט 

 75  40  15/08/2021  "יהודים רעים"  הצגה.4

5.
טיול 

וופשון 
 תלת יומי 

טיול וופשון בן שלושה ימים ושתי  
עם ליה במלון   לילות באזור הצפון
  מדיסון בהרייה

08-10/08/2021 1310 1470  

6.
מפגש 
  חברים 

  80, ערב הוקרה לבי מפגש חברים 
  והרמת כוסית לרגל ראש השה תשפ"ב

31/08/2021  *  **  

  עקב ריבוי החגים הבאים עליו לטובה הסיף לא יקיים פעילות תרבותית בחודש ספטמבר ספטמבר

 אוקטובר 
7.

טיול 
וופשון 
ארבעה  
  ימים

טיול וופשון בן ארבעה ימים ושלושה  
  ברמת הגולן לילות במלון רמות

03-06/10/2021 1500 1700  

  **  *  12/10/2021  יאים הפלשתארגוים הלאומיים ה  הרצאה .8

  ובמבר
9.

טיול חד  
  180  110  02/11/2021  טיול חד יומי לחבל לכיש   יומי

השתלטות ארדואן על כלי התקשורת    הרצאה .10
  בתורכיה 

16/11/2021  *  **  

  דצמבר 

11.
טיול חד  
  175  100  05/12/2021  טיול חד יומי למל אשדוד   יומי

  **  *  01/12/2021  פורצת דרך"ר הלה כגן רופאת ילדים ד  הרצאה .12

  **  *  21/12/2021  המזרח התיכון  יתיאקטואל  הרצאה .13

  ללא תשלוםכיסה חופשית  -* 

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

  על בסיס מקום פוי ,אורח -#  
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  2021  יולי 
 יהטיול חד יומי לאפולו   
ה'  יב במוזיאון  צא    22/07/2021ך  תאריום  השרון,  באזור  יומי  חד  לטיול 

ה בעיר דור העתיקה. בקר בפיסיפס הציפורים בקסריה, באמת המים   המיזגג
הלאומי "אפולויה",  ובגן  קיסריה  העיר  לתושבי  מים  שסיפקה  "האקוודוט" 
מצודה עתיקה ועיר ששרידיה מצאים במישור החוף על מצוקי הכורכר בשרון 

בחל  הדרומי ובקר  צא  עוד  השרון.  משמר  בקיבוץ  אכל  צהרים  ארוחת   .
   סדר עם צבי העק.אלכ

  להלן תוכית ולו"ז הטיול:

   ים.-יד המצבה בבת, ל57ברח' העצמאות יציאה מקודת האיסוף  - 06:45
  ). 92ים (רח' יוספטל -יציאה מקודת האיסוף בקיון בת - 07:00
  .על חשבון המטיילהפסקת ארוחת בוקר בקיון אור עקיבא  - 08:00
משם משיך  בעיר דור העתיקה.  המזגגהיציאה לסיור במוזיאון  - 09:30

  וצפה באמת המים העתיקה. הלקיסרי
  ארוחת צהרים אכל בקיבוץ משמר השרון  - 13:30
     .ובאפולויהצא לסיור בחל אלכסדר  - 14:30
  הגעה משוערת לבת ים.  - 18:00

 עלויות הטיול:  

   עלות ש"ח ליחיד (מסובסד)  125  ,או בן/בת זוגלחבר צוות  עלות הטיול .
   .₪ 195לאורח על בסיס מקום פוי 

 יסה ל,  מדריךחיים ה,  אוטובוס תיירים  המחיר כוללוארוחת  אתרים  כ
 צהרים. 

 צורת התשלום
  22/07/2021המחאה לפקודת "צוות בת ים" לתאריך . 
  הג.  10בעת ההרשמה ייגבו מכל משתתףעבור תשר למדריך ול ₪ 
 ו ג'  בימים  ים  בת  צוות  סיף  במשרדי  השעות  -ההרשמה  בין   -  17:00ד' 

19:00.  
   

 סידנא עלי מסגד  

 כרם התימנים 

 גן לאומי אפולוניה 

 אמת המים  

 מוזיאון המזגגה

 פסיפס הציפורים 
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 " םהצגהמיוחדים במי " 
" שתערך מיוחדים במיםוצפה בהצגה " חולוןצא לבילוי משותף יחד עם סיף צוות  25/07/2021', תאריך אביום 

בהשראת סיפורים אמיתיים של אשים על הספקטרום  ברמת גן. ההצגה  16ציון  חיבתבתאטרון בית צבי, רחוב  
שוזר זה בזה את  מתאר המחזה   האוטיסטי, "מיוחדים במים" הוא מחזה חדש המוצג בפעם הראשוה בישראל.

תוך שהוא חושף   -כמו גם של משפחותיהם, חבריהם ובי זוגם  -ארבעת המסעות האישיים של דן, ג'ס, מוס וללי 
"מיוחדים במים" ירגש, יצחיק ויגע   את האתגר בהתמודדות עם ה"שוה" ואת הרצון להתחבר, המשותף לכולו. 

הבמה, ובאלו המביטים אל תוך עולם האוטיזם בפעם  באלו הבאים לראות את חוויותיהם משתקפות על –בכולם 
    ויגרום לכל אחד לשאול את עצמו למי בכלל אפשר לקרוא "רגיל". -הראשוה

  בכיסה לאולם בית צבי יתכבדו החברים בכיבוד עשיר.

  וי   40עלות ההצגה לחבר צוות או בת זוג₪70 (מסובסד). עלות לאורח על בסיס מקום פ .₪  

 יגבה מכל משתתף 25/07/2021אמצעות המחאה על שם "צוות בת ים" לתאריך  התשלום יבוצע ב בעת הרישום .
₪ עבור ההסעה באוטובוס מאורגן. להזכירכם אין מקומות חייה לרכבים פרטיים הקרובים לתאטרון בית    25

 צבי.

     סיעה להצגהלו"ז 

 18:00-  קודת האיסוףים.-בבתמצבה , בסמוך ל57רחוב העצמאות יציאה מ   

 18:15 - יון בתקודת האיסוף בק92ים (רח' יוספטל -יציאה מ .(  

 19:00 -  .והגעה לאולם ולכיבוד העשיר המחכה ל  

 20:30 -  .תחילת ההצגה  

 23:00 -  .חזרה משוערת לבת ים  

   "שיאות ארה"בויים במזרח התיכון עם היבחרו של ג'ו ביידין להרצאה "השי 
כשהוא מצח את השיא    2020של ארצות הברית בובמבר    46-ביידן בחר לשיא הג'ו  

שהמכהן   הכרזה  ולא  תוך  בדיפלומטיה  שימוש  מעדיפה  ממשלו  של  החוץ  מדייות 
ועל מך בחידוש הסכם עם איראן בושא תוכית הגרעין  ובכוח צבאי כפתרון. ביידן ת

מדית    ההאסטרטגיפי   של  הברזל  לביטחון  "מחויבת  הברית  ארצות  ממשלו,  של 
שק   הפצת  ולמוע  איראית  תוקפות  להרתיע  שותפיה  עם  ותעבוד    .גרעייישראל 

ארה"ב    ךאי של  החדש  מהשיא  התיכון  המזרח  מהמרצה  יושפע  לשמוע  אבי  וכל 
שתערך  צפדיה   ים,  בהרצאה  בת  צוות  תאריך  'גביום  בסיף  בשעה  ,  27/07/2021, 

18:30. 
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  2021  אוגוסט  
 "הצגה "יהודים רעים 

" שתערך  יהודים רעיםוצפה בהצגה " חולוןצא לבילוי משותף יחד עם סיף צוות  15/08/2021', תאריך אביום 
  ברמת גן.   16ציון  חיבתבתאטרון בית צבי, רחוב  

אמריקאים שממש לא מסתדרים, תקעים  -שלושה בי דודים יהודיםההצגה, קומדיה שוה ומצחיקה מתארת 
המפגש מציף ויכוחים מהעבר, גורר מאבק על ירושה ומעלה את    זה עם זה בדירה צפופה, ביום ההלוויה של סבם.

יהדות, אמוה, משפחה ומה  קומדיה שוה ומעוררת מחשבה על בקיצור  מי (יותר) יהודי? –השאלה הצחית 
  שבייהן, עם סוף מרגש ומפתיע.

  בכיסה לאולם בית צבי יתכבדו החברים בכיבוד עשיר.

  וי   40עלות ההצגה לחבר צוות או בת זוג₪75 (מסובסד). עלות לאורח על בסיס מקום פ .₪  

   יגבה מכל  15/08/2021התשלום יבוצע באמצעות המחאה על שם "צוות בת ים" לתאריך משתתף . בעת הרישום
לתאטרון בית  ₪ עבור ההסעה באוטובוס מאורגן. להזכירכם אין מקומות חייה לרכבים פרטיים הקרובים    25

  צבי.

   לו"ז סיעה להצגה  

 18:00- קודת האיסוף רחוב העצמאותים. -, בסמוך למצבה בבת57 יציאה מ   

 18:15 - יון בתקודת האיסוף בק92ים (רח' יוספטל -יציאה מ .(  

 19:00 -  .והגעה לאולם ולכיבוד העשיר המחכה ל  

 20:30 -  .תחילת ההצגה  

 23:00 -  .חזרה משוערת לבת ים  
  ופשוןבן שלושה ימים ושתי לילות באזור הצפון טיול ו 

בן שלושה ימים ושתי לילות על בסיס חצי  צא לטיול וופשון  ,  2021לאוגוסט    10עד    08  תאריכים,  'וג  'א',בבימים  
פסיון  חצי  בסיס  על  הריה  העיר  של  ימה  חוף  על  מדיסון  במלון  ותארח  הצפון  לאזור    . פסיון 

  , להלן תוכית ולו"ז הטיול:צמוד אוטובוס תייריםאת חיים המדריך והטיול כולל  

  2021/80/08, א'לו"ז יום 

   ים.-מצבה בבת, בסמוך ל57רחוב העצמאות יציאה מקודת האיסוף  - 06:45
  ). 92ים (רח' יוספטל -יציאה מקודת האיסוף בקיון בת - 07:00

 .חשבון המטייללארוחת בוקר על אור עקיבא הפסקה בקיון  - 8:300
. המקום על שם הטייס תום פרקש שהרג בוסתן תום בכרם יציאה לכיוון צפון לבוסתן  - 09:30

ם ולחיילים האחרים שפלו על משמרתם בהגה על ומסמל את ההמשכיות לתבמלחמת לבון 
מתוך שאיפה להעלאת המודעות  וכל זאת  מדית ישראל וציוו לו את המשכיות החיים

  .שמירת הסביבהו  לחשיבות החקלאות האורגית בחייו
  יציאה לכיוון העיר חיפה לביקור בטיילת לואי ותצפית על גן הבהאיים. - 11:00
  הפסקת צהרים על חשבון המטייל. - 14:00
  הגעה למלון וחלוקת חדרים.  - 16:00
  ארוחת ערב במלון. - 19:30
  ערב בידור במלון.  - 20:30

  
  
  
  

 מלון מדיסון נהרייה

 בוסתן תום בכרם מהר"ל
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  02109/0/2ב', לו"ז יום 

  ארוחת בוקר. - 07:00 - 08:00
ועלה ברכבל המקומי ובקר  יציאה לביקור בראש היקרה. רד  - 09:30

  בקרות המדהימות ומלאות הצבע והמים.
צא לסיור באתרים על כביש הצפון, בקר בפארק גורן עם תצפית   - 11:00

  באתר ציורי הקיר. על מבצר המופורט ובקר במושב שתולה 
  הפסקת צהרים על חשבון המטייל. - 13:30  

  חזרה למלון   - 14:30
   ארוחת ערב במלון - 19:30
  תוכית בידור של המלון - 20:30

  2021/10/08ג',  לו"ז יום 

  ארוחת בוקר. - 07:00 - 08:00
  והעמסת המזוודות באוטובוס.  החזרת מפתחות, פיוי חדרים - 08:30 - 09:00
  .בשוק לקיותלבילוי חופשי וזמן   ןיציאה לכיוון העיר עכו לסיור בשוק. לחברים יית - 09:15
  סיעה לביקור בפרק חל הקישון - 12:00
  הפסקת צהרים על חשבון המטייל. - 14:30
  סיעה לכיוון העיר בת ים.   - 13:30
  הגעה משוערת לבת ים.  - 17:30

  עלויות הטיול

   ש"ח ליחיד (מסובסד) חבר "צוות" עלות    1310(שלושה ימים)  בחדר זוגי    ,או בן/בת זוגלחבר צוות  עלות הטיול
פוי  אורח   מקום  בסיס  על  בחדר    ₪,  4701יחיד  לשלישי  צוות    1330עלות  חבר  בודד  לחדר  עלות   .₪2230  

 (מסובסד) ₪. 
 :המחיר כולל 

   י לילות במלוןהריה אירוח שלושה ימים וש סיון. על בסיס מדיסוןחצי פ 
  לשלושה ימים  ומדריך טיולים צמוד חייםצמוד אוטובוס תיירים . 
 .יסה לאתריםכ 

  :  תוכית הסיורים יתת לשיויים.הערה
 :התשלום לטיול יבוצע בשלושה תשלומים ובהמחאות לפקודת "זיו תיירות" כלהלן  

  לחבר צוות 
 לתאריך  סכוםספ.

  15/07/2021  ש"ח  440המחאה ע"ס    א.
  15/08/2021  ש"ח  440המחאה ע"ס    ב.
  15/09/2021  ש"ח  430המחאה ע"ס   ג.

 ₪ לחבר צוות  1310סה"כ 
   לאורח  

  לתאריך  סכוםספ.
  15/07/2021  ש"ח  490המחאה ע"ס    א.
 15/08/2021ש"ח490המחאה ע"ס   ב.
  15/09/2021ש"ח  490המחאה ע"ס   ג.

   ₪ לאורח  1470סה"כ 
 ו  הרשמה ג'  בימים  הסיף  השעות  -במשרדי  בין  הקודם 19:00עד    17:00ד'  כל  מוגבל  המקומות  מספר   .

 ש"ח במזומן (עבור שלושה ימים), תשר למדריך ולהג.   20בעת ההרשמה ייגבו מכל משתתף זוכה. 
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 "ה תשפב מפגש חברים והרמת כוסית לרגל ראש הש  
 בפ"תשראש השה  טקס הרמת כוסית מסורתית לרגל  מפגש חברים וקיים    ,19:00בשעה    31/08/2021',  גביום  

לגבורות ומכתבי הוקרה    הבא עליו לטובה. במסגרת המפגש שלב העקת תעודות מיו"ר צוות לחברים שהגיעו
צוות מוטי  . בתוכית האומותית תופיע הזמרת יהודית מצור. יכבדו אותו בוכחותם יו"ר  90-לחברים בי ה

הגב' סיגל טל לוי, ראש עיריית בת ים מר צביקה ברוט, ממלא מקום ראש העיר מר אלי מחוז דן  גו, יו"ר  בר ד
  יריב ומכובדים מההלת צוות.

   ., בת ים1במרכז הקהילתי "גורדון" ברחוב בילו  הטכס יתקיים 

  בתוכית: 
 19:30 - 19:00 - .סות וכיבוד לחבריםהתכ  
 20:00 - 19:30 -  הרמת כוסית, ברכות וחלוקת תעודות  

 . 90ומכתבי הוקרה לחברים בי  לחברים שהגיעו לגבורות                           
 21:00 - 20:00 -  אמן אורחהופעת .  

  החברים ובנות זוגם מוזמנים  
  

  2021  ספטמבר 
מסודרת. לכן לא   שאים מאפשרים פעילות תרבותיתחודש ספטמבר כולל חגים רבים ואיתם ימי חופש ושבתוים 

קיים פעילות בסיף במשך חודש זה. יו"ר הסיף, חברי הההלה והמתדבים הפעילים מאחלים חג שמח לחברים 
  ולמשפחות החברים ובילוי עים בחיק המשפחה. 

  2021אוקטובר  
 ופשבן ארבעה ימים ושלושה לילות במלון רמות ון טיול ו 

לילות על לושה  ימים ושארבעה  בן  צא לטיול וופשון  ,  2021קטובר  לאו  06עד    03  תאריכים,  'דו, ג'  'א',בבימים  
    רמות שברמת הגולן.בסיס חצי פסיון לאזור הצפון ותארח במלון 

  .צמוד ם אוטובוס תייריאת חיים המדריך והטיול כולל  

  להלן תוכית ולו"ז הטיול:

  2021/10/30, א'לו"ז יום 

   ים.-מצבה בבת, בסמוך ל57רחוב העצמאות יציאה מקודת האיסוף  - 06:45
  ). 92ים (רח' יוספטל -יציאה מקודת האיסוף בקיון בת - 07:00

 . חשבון המטיילעל  תחת הדלק בצומת מגידוהפסקה ב - 8:300
דרך הכוכבים, דרך מלאה במצפים הצופים על גדר ההפרדה, משיך עד תל  יציאה לכיוון  - 09:30

עד לקיון הבזלת  לעם תצפית על עמק חרוד, שמע על סיפורי המקרא, כפר יזרעא  ליזרעא
  בחל חרוד. 

  הפסקת צהרים על חשבון המטייל. - 14:00
  חדרים. הגעה למלון וחלוקת  - 16:00
  ארוחת ערב במלון. - 19:30
  ערב בידור במלון.  - 20:30

  
  
  
  

 רמות ברמת הגולןמלון 

 מעיין כנף
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  2021/01/40ב', לו"ז יום 

  ארוחת בוקר. - 07:00 - 08:30
יציאה לסיור במעיין כף על שם אשר וביק (אשי), לוחם חי"ר, פל בדרום לבון   - 09:00

במלחמת לבון השייה וזכרו מוצח במעיין. משם משיך לבית הכסת העתיק 
עזיז מתקופת המשה והתלמוד בדרום רמת הגולן. בית הכסת מצא  בדיר  

ירות ארכאולוגיות. משם  הסורי הטוש דיר עזיז ששוחזר בחפסמוך לכפר  
שרידי היישוב היהודי בחורן ולמד על יסיוות ההתיישבות משיך למצפה אל 

גם אל חל רוקד, החל הגדול ביותר מבין חלי רמת היהודית במקום וביט  
את גבולה המזרחי של רמת הגולן. משיך לאתר  ק"מ אורכו ומסמן  74הגולן, 

שחרבה במרד הגדול בסוף ימי הבית השי  גמלא, עיר יהודית ברמת הגולן  
בתצפית השרים המדהימה והייחודית ושמע על סיפור המרד הגדול. עוד בקר 

מעיין סלוקיה אוסף של מעייות  באזור. סיים את הסיור בתיבי המים של 
  הובעים באזור צומת קצרין במרכז רמת הגולן.   

  הפסקת צהרים על חשבון המטייל. - 14:00
  חזרה למלון.   - 15:00
   ארוחת ערב במלון - 19:30
  תוכית בידור של המלון.  - 20:30

  2021/01/50ג',  לו"ז יום 

  ארוחת בוקר. - 07:00 - 08:30
לסיור    -  09:00 הגלילבאיציאה  שצבע  החולה, ,  ועמק  הישראלי  העליון  הגליל  של  לוחה 

על   הבריטי  המדט  לשטח  בשת  שצורפה  ישראל  לבין  1924ארץ  ביו  בהסכם   ,
והמוארכת,  הצרה  צורתה  בשל  לה  יתן  כיויה  ולבון  סוריה  על  הצרפתי  המדט 

. גיע לעיר מטולה ובקר באדרטה לזכר חללי צד"ל. כמעין אצבע הבולטת צפוה
רחבת תצפית המעיקה מבט מרהיב מרומי הר פתלי על עמק בקר במצפה ביה,  

. המצפה מציח את זכרו של רס"ן ביה ריין, ודרום לבון  ן והחרמוןהחולה, הגול 
לטק חבריו  עם  יחד  השייה  לבון  במלחמת  שהרג  שריון,  פלוגת  סיים מפקד   .

יוסף .  קרויה על שם העיר הקדומה ֶקֶדׁשבסיעה בכביש הצפון לכיוון בקעת קדש  ה
סותיו במקום לקראת  בן מתתיהו מתאר כי בימי המרד הגדול, טיטוס חה את גיי

  .  כיבוש גוש חלב הסמוכה
  הפסקת צהרים על חשבון המטייל. - 14:00
  .  חזרה למלון - 15:00
   ארוחת ערב במלון - 19:30
  תוכית בידור של המלון.  - 20:30

  2021/006/1', דלו"ז יום 

  ארוחת בוקר. - 07:00 - 08:30
  . החזרת מפתחות החדרים והעמסת המזוודות באוטובוס - 08:30 - 09:00
על   אורתודוקסית בכפר חום-כסייה יוויתהשליחים,    12בכסיית  יציאה לסיור    -  09:00

בשת   הוקמה  הכסייה  הכרת.  של  הצפוי  ובו  ו  1931חופה  קטן  מזר  במקום 
בודדים. למרכז  זירים  משיך  ג'  משם  של  הבד  ובית  ממוקם המבקרים  השאן 

בכיסה למושב כלית ומוקף בשטחים חקלאיים. המרכז משמר את אווירת ייצור 
מהמתקדמים  מודרי  בד  בית  לצד  עתיק  בד  בית  עברו.  בימים  כמו  הזית  שמן 

באתר   בישראל. צפה  ושמע  רימון  בית  ליישוב  הסמוכה  לתצפית  משיך  משם 
     מים במדיה. אשכול ובקעת בית טופה מהאתרים החשובים למקורות ה

  הפסקת צהרים על חשבון המטייל. - 14:00
  .  6בת ים דרך כביש חזרה ל - 15:00
  . הגעה משוערת לבת ים - 17:30

  

כרזה לביקור באזור 
שפורסמה לפני 
 הכרזת המדינה

 מעיין סלוקיה

 בקעת קדש

 מצפה בניה

 השליחים 12כנסיית 
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  עלויות הטיול

   ש"ח ליחיד (מסובסד) חבר "צוות" עלות    1500ימים)    ארבעה(בחדר זוגי    ,או בן/בת זוגלחבר צוות  עלות הטיול
 (מסובסד) ₪.  3062עלות לחדר בודד חבר צוות  .₪  0701יחיד על בסיס מקום פוי אורח 

 :המחיר כולל 
  סיון. רמות ברמת הגולן לילות במלון לושה ימים וש ארבעהאירוחעל בסיס חצי פ 
  ימים ארבעה ל  ומדריך טיולים צמוד חייםצמוד אוטובוס תיירים . 
 .יסה לאתריםכ 

  :  תוכית הסיורים יתת לשיויים.הערה
 :התשלום לטיול יבוצע בשלושה תשלומים ובהמחאות לפקודת "זיו תיירות" כלהלן  

  לחבר צוות 
 לתאריך  סכוםספ.

  03/10/2021  ש"ח  500המחאה ע"ס    א.
  04/11/2021  ש"ח  500המחאה ע"ס    ב.
  05/12/2021  ש"ח  500המחאה ע"ס   ג.

  ₪ לחבר צוות  1500סה"כ 

   
   לאורח  

  לתאריך  סכוםספ.
 03/10/2021 ש"ח570המחאה ע"ס   א.
  04/11/2021ש"ח  570המחאה ע"ס    ב.
  05/12/2021ש"ח  560המחאה ע"ס   ג.

   ₪ לאורח  1470סה"כ 
 ו  הרשמה ג'  בימים  הסיף  השעות  -במשרדי  בין  הקודם 19:00עד    17:00ד'  כל  מוגבל  המקומות  מספר   .

 ש"ח במזומן (עבור שלושה ימים), תשר למדריך ולהג.   20בעת ההרשמה ייגבו מכל משתתף זוכה. 

  " אי הרצאהים הלאומיים הפלשתיםהארגו  "  
לזרמים   כולל  שם  היא  הפלסטיית  הלאומית  לערבים  התועה  עצמית  הגדרה  למען  הפועלים  וארגוים 

על ריבוית-הפלסטיים  פלסטיית  למדיה  והשאיפה  הלאומיות  רעיון  עם ,  בסיס  השתו  התועה  מטרות 
צפדיה  וכל לשמוע מהמרצה אבי   מושפעים חייו מתועה זו  איך  השים, בעיקר בעקבות הקמת מדית ישראל  

 .18:30בשעה   , 12/10/2021יום ג', תאריך בהרצאה שתערך בסיף צוות בת ים, ב 
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  2021  נובמבר 
 חבל לכישטיול חד יומי ל    

אזור חבל לכיש. מבקר בגן  , לדרום הארץצא לטיול חד יומי ב  02/11/2021' תאריך  גביום  
לב לבה של "ארץ אלף המערות". איספור מערות שועדו למגוון רחב  הלאומי בית גוברין,  

של שימושים, אמפיתאטרון שלם מהתקופה הרומית ושרידים מרשימים של מבצר ושל  
מ' ,מצא בלב    372ארכיאולוגי שגובהו  בקר בתל אזקה, תל    כסייה מהתקופה הצלבית.

   .ריטיה ,בקודה שלטת על מרחבי השפלה , ממו תצפית מדהימה על עמק האלהפארק ב
מיוחד   במקום  סעד  צהרים  אביב ארוחת  לתל  ירושלים  בין  הדרך  אם  על  הטבע,  בלב 

   סיים את יום הטיול בביקור במצפה הראל.ואווירה רוגעת  " והה מהתיבל'ה"מסעדת  

  להלן תוכית ולו"ז הטיול:

   ים. -, ליד המצבה בבת57ה מקודת האיסוף ברח' העצמאות יציא  - 06:45
  ). 92ים (רח' יוספטל -יציאה מקודת האיסוף בקיון בת - 07:00
  .על חשבון המטיילהפסקת ארוחת  - 08:00
  בגן הלאומי בית גוברין, בקר באתר אמפיתאטרון המרשים במקום. יציאה לסיור  - 09:30
   סעדת "תיבלה"במארוחת צהרים  - 13:30
  .  במצפה הראלסיור  - 14:30
  הגעה משוערת לבת ים.  - 17:30

  עלויות הטיול:

 ויש"ח ליחיד (מסובסד).   110בן/בת זוג, /עלות הטיול לחבר צוות180 עלות לאורח על בסיס מקום פ   .₪ 
   יסה לאתרים וארוחתצהרים.המחיר כולל אוטובוס תיירים, מדריך, כ  

  התשלוםצורת 

  02/11/2021המחאה לפקודת "צוות בת ים" לתאריך .  
  הג.  10בעת ההרשמה ייגבו מכל משתתףעבור תשר למדריך ול ₪  
 יף צוות בת ים בימים ג' ו19:00 - 17:00ד' בין השעות -ההרשמה במשרדי ס . 

  " השתלטות ארדואן על כלי התקשורת בתורכיההרצאה  " 
למ חשבת  עתה  שכבר  את  טורקיה,  מצמצמת  עיתואים,  של  במעצר  המובילה  דיה 

המוכה הטורקית  בתקשורת  ותר  שעוד  המועט  העיתוות  שמצא  .   חופש  ארדואן, 
שה, מתכון לבסס את שליטתו עם הבחירות הכלליות בשה הבאה,    15בשלטון כבר  

יחיד. שלטון  למעשה  ויציח  הממשלה  ראש  תפקיד  יבוטל  אלו    שבהם  מגבלות  על 
א בתורכיה  ומעללי  התקשורת  מול  ומשפחתו  מהמרצה  רדואן  לשמוע  אסא  וכל  מר 

  . 18:30בשעה   ,  16/11/2021בהרצאה שתערך בסיף צוות בת ים, ביום ג', תאריך  אופיר  

  2021  דצמבר 
  " ה כגן רופאת ילדים פורצת דרךהרצאהד"ר הל " 

האישה הראשוה בארץ ישראל במקצוע זה,  ,  הלה כגן הייתה רופאת ילדים ישראלית
במהלך המצור על ירושלים .  1975פעילה חברתית ומראשי ויצו. כלת פרס ישראל לשת  

היהודית   בקהילה  הרפואית  המחלקה  של  לאחראית  כגן  מותה  העצמאות  במלחמת 
קחה תיוקות רבים  ל  בירושלים, ודאגה לכל המרפאות והמערכות התברואתיות בעיר 

השים   ביוזמתה. לאורךכון ושיכה אותם בבית התיוקות של ויצו, שוסד  מאזורי סי
במקצועיותה    ודעהו   טיפלה כגן וריפאה דורות של ילדים יהודים, וצרים ומוסלמים 

המסורה    ובמסירותה. הילדים  רופאת  של  המרתק  הסיפור  מהמרצה  על  לשמוע  וכל 
 ,  01/12/2021', תאריך דביום בהרצאה שתערך בסיף צוות בת ים, גב' אביבה גרשלר  

  . 18:30בשעה 

 מערות בית גוברין

 מצפה הראל
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  מל אשדוד טיול חד יומיל   
לטיול חד יומי במל אשדוד משם משיך לסיור בקיבוץ  צא  05/12/2020ך תאריום א' בי 

משטרת  לסיור במשם משיך  בזכות המערכה על גבה במלחמת העצמאות.המוכר גבה, 
מצודת טגארט, החולשת על צומת דרכים מרכזי בדרום הארץ. המצודה  , עירק סוויאדן

ידועה בלחימה הקשה שדרשה לשם כיבושה במהלך מלחמת העצמאות. לאחר כיבושּה  
שוה שמה למצודת יואב על שמו של סא"ל יצחק דובו, מפקד קיבוץ גבה שהרג בקרב על 

  .בגבעת תום ותומר על שם שי בים שפלו במלחמת לבון  . משיך ובקר גםהקיבוץ
   ארוחת צהריים אכל בקיבוץ עין צורים.

עקב הצורך בכיסה מסודרת למקום מאובטח "מל אשדוד", דרש רישום מסודר   הערה:
  של מספרי הזהות של כל משתתף בטיול. 

  להלן תוכית ולו"ז הטיול:

   ים.-יד המצבה בבת, ל57ברח' העצמאות יציאה מקודת האיסוף  - 06:45
  ). 92ים (רח' יוספטל -יציאה מקודת האיסוף בקיון בת - 07:00
 הפסקה לארוחת בוקר על חשבון המטייל.  - 08:00
הסיור    -  09:00 אשדוד,  תחילת  במל  מספר הרכוב  מבחית  בישראל  הגדול  המל 

פועל   אשדוד  מל  המטעים.  שיוע  והיקף  דרכו  שעוברות  המטען  אויות 
בישראל   האחרים  המסחריים  המלים  שי  אילת.    - לצד  ומל  חיפה  מל 

בצפוןה ממוקם  התיכון-מל   הים  לחוף  אשדוד,  העיר  גם    מערב  ומשמש 
  ש במל.  בקר במתחם החד למעבר סחורות עבור ממלכת ירדן.

יציאה לכיוון יצים, שם שמע סיפור גבורה ממלחמת העצמאות ומשיך   -  10:00
כאן שמע על סיפור הגבורה    ובמשטרת עירק סוויאדן,  לביקור בקיבוץ גבה

וסיים    במלחמת העצמאות  המצרישל לוחמי הקיבוץ ועמידתם מול הצבא  
  גבעת תום ותומר.בביקור ב

  ץ עין צורים.בקיבוארוחת צהרים  - 14:00
  הגעה משוערת לבת ים.  - 16:30

  עלויות הטיול

   על בסיס   . עלות לאורחש"ח ליחיד (מסובסד)  100  ,או בן/בת זוגלחבר צוות עלות הטיול
   .₪ 175מקום פוי 

 קיבוץ עין צוריםארוחת צהרים  ו מדריך טיולים (חיים) צמוד, אוטובוס תיירים  המחיר כולל. 

 צורת התשלום
  10. בעת ההרשמה ייגבו מכל משתתף 05/12/2020לפקודת "צוות בת ים" לתאריך המחאה  ₪  

 עבור תשר למדריך ולהג. 
 יף צוות בת ים בימים ג' ו19:00 - 17:00ד' בין השעות -ההרשמה במשרדי ס . 

  " אקטואליית המזרח התיכוןהרצאה  " 
אירועים  ועוד על    ביידןהתמורות במזה"ת לאור שיויי הממשל בוושיגטון ועלייתו של  

ולא זכו להתייחסות או יתוח    החשובים והדרמטיים שקרו בשה האחרוה באזורו
הבריאות   לעייי  עברה  החדשותית  הלב  תשומת  שרוב  משום  בתקשורת,  מעמיק 

לישראל גם  הקשורים  ומעייים  רבים  דברים  קרו  ואכן  לשמוע    והקורוה.  וכל 
צפדיה  מהמרצה   אבי  תואר  מר  האסלאם  בעל  ודת  המזה"ת  של  בהיסטוריה  ראשון 

תל הו  אביב.-באויברסיטת  במאה  המזה"ת  של  בהיסטוריה  שי  , 20-תואר 
תל ביום  בהרצאה    אביב -באויברסיטת  ים,  בת  צוות  בסיף  תאריך  גשתערך   ,'

  .18:30בשעה   ,  21/12/2021
   

 גבעת תום ותומר

 מגדל המים בקיבוץ נגבה

 סוויאדןמשטרת עירק 
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  הודעות לחברים 
  

 
  תעסוקה בצוות 

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

מיועד לדורשי עבודה הרשומים אצלו. עוד יתן לקבל   –המקות כלים מעשיים לחיפוש עבודה  
מקצו הסבה  לביצוע  הכשרה"  קריטריוים   -עית"סל  פי  (על  תעסוקה  לאיתור  וסף  ערוץ 

ובאישור ועדת תעסוקה). המעוייים לקבל סיוע בתחום התעסוקה, מוזמים ליצור קשר עם 
בטלפון   מרכז,  תעסוקה  מהלת  שורר  אילה  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

  התדבות 
בתי  לאומי,  (ביטוח  שוים  במוסדות  בהתדבות,  הפעילים  המתדבים  רשימת  עדכון  לצורך 

התד פעילות  וכל  עמותות  טלפוית/דוא"ל  חולים),  להודיע  מתבקשים  החברים  אחרת,  בותית 
לסיף על פעילותם זו. חברים המעוייים להתדב וטרם מצאו מסגרת התדבותית מתאימה, 
מתבקשים לפות ולהיעזר בחבר צוקרשטיין ליאון, אחראי התדבות בסיף צוות בת ים טלפון 

052-8617399. 

  טיפול בפטרים 
לחלוק כבוד אחרון לחבר "צוות" שהולך לעולמו, מתבקשת משפחת הפטר להודיע    כדי  

  לההלת מחוז דן במהירות האפשרית בסמוך לפטירה. להלן הטלפוים שיתן לדווח:  
  'אי: בטלהל מחוז דן, מר אלי י03-6243250מ   
   ייד: קארו מרדכי 054-5704473לטלפון  

  )MAIL-Eעדכון כתובות דוא"ל (
או חבר בכתובתם,  שיוי  שחל  או  לסיף,  שלהם  הדוא"ל  כתובת  את  העבירו  שטרם  ים 

מתבקשים  אליהם,  המקורב  המשפחה  מבי  אחד  של  דוא"ל  כתובת  להעביר  שברצום 
בת  בסיף  פעיל  כמתדב  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 המעוייים אך מתקשים לגלוש באתרי האיטרט, 

  מתבקשים לפות לסיף. או עזור ככל שוכל. 

  עזרה לזקקים חברי "צוות"  
חברים הדרשים לסיוע ועזרה מארגון "צוות" מתבקשים להגיע למשרד הסיף. 

  להזכירכם, הסיוע והטיפול עשים בדיסקרטיות וברגישות רבה. 

   שעות פתיחת הסיף 

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

  קארו מרדכי 
  ים -יו"ר סניף "צוות" בת 

  


