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 5  מתוך 1 עמוד

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

 בס"ד 
 סיון תשפ"ב ז"ט                                                                 2022יוני  15 רביעי

 04-2022סימוכין: 
 

  2022ספטמבר ואוגוסט , יולימידעון 
 ,עם פעילות תרבותית עשירה ומגוונת לשלושת החודשים הקרובים 2022לשנת לישי שבפניכם מידעון חדש, 

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

 תחנת האוטובוסמבוצע מ לטיולים/הצגות המצבה באזורהחברים  נקודת איסוף לידיעת החברים
 . 57בשד' העצמאות 

 2022יולי, אוגוסט וספטמבר  מתוכננים אירועים 

סוג  ספ. חודש
 תאריך תיאור פעילות

עלות 
 חבר
)₪( 

עלות 
 #אורח
)₪( 

 יולי

הצצה אל מאחורי הקלעים של עולם  הרצאה  .1
 התקשורת

05/07/2022 * ** 

 - 45 10/07/2022  הנה באים ימי הקיץ הצגה  .2

 ** * 12/07/2022 השינויים בלבנון והשפעתם על האזור הרצאה  .3

 ** * 26/07/2022 הרופאים בארץ ישראל הרצאה  .4

 ** * 16/08/2022 סברה ושתילה בלבנון הרצאה  .5 אוגוסט

 ספטמבר

ירדן, הממלכה האשמית וחשיבותה  הרצאה  .6
 לביטחונה של ישראל

06/09/2022 * ** 

 - 45 14/09/2022  חווה ליוסי בנאימ-מרוב אהבה הצגה  .7

8.  
מפגש 
 חברים

 80, ערב הוקרה לבני מפגש חברים
 גוהרמת כוסית לרגל ראש השנה תשפ"

20/09/2022 * ** 

 ללא תשלוםכניסה חופשית  -* 

 בלבד ות לחברי "צוות" ובנות זוגםההרצאות מיועד -** 

 על בסיס מקום פנוי ,אורח -#  
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 5  מתוך 2 עמוד

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

 2202 יולי

 הצצה אל מאחורי הקלעים של עולם התקשורת" הרצאה" 

היקפי המידע העצומים, הקצב המהיר של ההתרחשויות החדשותיות בעולם ואלפי 
ערוצי תקשורת המונים ורבדי שיחה במדיה חברתית, הופכים את היכולת של אנשי 

יחסי ציבור, דוברים ומנהלי שיווק לסנן מידע ולצרוך מידע חיוני בזמן אמת, למשימה 
פע כולנו מהיקפי מידע אלו בעולם תפעולית מאתגרת, גוזלת זמן ומתישה. איך נוש

גב' גיל עבודי נוכל לשמוע מהמרצה נושא מעניין ומרתק זה התקשורת של היום. על 
 .18:30, בשעה 05/07/2022בהרצאה שתערך בסניף צוות בת ים, ביום ג', תאריך 

 " הנה באים ימי הקיץהצגה" 

 הצגה "הנה באים ימיונצפה במת גן וגבעתיים פי רנצא לבילוי משותף יחד עם סני 10/07/2022', תאריך אביום 
 שירים וקטעים ממחזות פרי עטו., הצגה המשלבת הקיץ" מאת חנוך לוין, אחד מגדולי המחזאים בישראל

 ברמת גן. 2ההצגה תתקיים בבית צבי, באולם "גרי בילו" ברחוב שועלי שמשון 

)ואולי בראש חנוך לוין, גדול המחזאים הישראליים והפורה שבהם, היה גם 
ובראשונה( משורר. הוא, שקנה לו שם בתור "הילד הרע", הפרובוקטיבי של 
התיאטרון הישראלי, כתב במקביל שירה מעודנת, שירים שהם נכסי צאן ברזל 

המופע משלב את כל  ושלל מערכונים חברתיים, פוליטיים, מצחיקים ומרגשים.
 שירים: אני חיה לי מיום ליום,בין ה הטוב שיש ביצירתו לכדי אירוע אחד חד פעמי.
 וכו'. מה איכפת לציפור, לונדון, שחמט, בצער לא רב

 ארוז בשקיות ושתיה חמה וקרה. יתכבדו החברים בכיבוד עשירתאטרון רמת גן בכניסה לאולם 

  מסובסד(. ₪  45עלות ההצגה לחבר צוות או בת זוג( 

 בעת הרישום ניגבה מכל משתתף  .5/07/2022 ךהתשלום יבוצע באמצעות המחאה על שם "צוות בת ים" לתארי
לתאטרון בית  בסמוךעבור ההסעה באוטובוס מאורגן. להזכירכם אין מקומות חנייה לרכבים פרטיים ₪  25

 צבי.

    נסיעה להצגהלו"ז 
 18:00-  ם.י-מצבה בבת, בסמוך ל57רחוב העצמאות יציאה מנקודת האיסוף  
 18:15 - (.92ם )רח' יוספטל י-ציאה מנקודת האיסוף בקניון בתי 
 19:00 - כיבוד העשיר המחכה לנו.קבלת מארזי ההגעה לאולם ול 

 20:30 - .תחילת ההצגה 
 23:30 - .חזרה משוערת לבת ים 

 השינויים בלבנון והשלכתם על האזור" הרצאה" 

משותקת ולא יכולה לקדם מהלכים ממשלת לבנון שכנתנו מצפון הלכה למעשה 
שבית לא אחת ממשמעותיים שיחלצו את המדינה מהמשבר העמוק בו היא מצויה. 

שיתוק בפעולת הממשלה מנע ממנה כהו יתוחזבאללה את פעולת הממשלה בגלל דריש
-לקדם צעדים נדרשים בהתמודדות עם המשבר הכלכלי. ראש הממשלה לשעבר סעד אל

א יתמודד בבחירות הקרובות לפרלמנט, והבהיר בנאום הפרישה חרירי הודיע השבוע כי ל
שלו כי כל עוד איראן וחזבאללה מחזיקות בהשפעה כה נרחבת אין סיכוי לשינוי בלבנון. 

בהרצאה שתערך בסניף מר אבי צפדיהנוכל לשמוע מהמרצה נושא מעניין ומרתק זה על 
 .18:30, בשעה 12/07/2022צוות בת ים, ביום ג', תאריך 
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 5  מתוך 3 עמוד

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

 הרופאים בארץ ישראל" הרצאה" 

רופאים של סיפורם בתחילת דרכה, תביא המרצה את ישראל -ופאיה של ארץבהרצאה ר
להכרזת המדינה לפני הקמתה ועד בוגרי האוניברסיטאות ובני אומות שונות, שפעלו בארץ 

את כל חלוצי קבוצה גדולה ומכובדת זו, שרוב אנשיה היו רופאים יהודים, כוללת  .1948 -ב
הרפואה בארץ ישראל; אלה הפכו חבל ארץ קטן, דל ומוכה חולי למעצמה רפואית 

מי היו אנשים מופלאים אלה? מנין באו? היכן הוכשרו? כיצד נקלטו  מהמובילות בעולם.
  כאן ואיך הצליחו לפעול כנגד כל הסיכויים?

בהרצאה שתערך בסניף  גב' אביבה גרשלרנוכל לשמוע מהמרצה נושא מעניין ומרתק זה ל ע
 .18:30, בשעה 26/07/2022צוות בת ים, ביום ג', תאריך 

 2022אוגוסט 

 סברה ושתילה בלבנון"  הרצאה" 

טבח סברה ושתילה הוא טבח שערכו אנשי הפלנגות הנוצריות במהלך מלחמת האזרחים 
, במאות מתושבי מחנות הפליטים 1982בספטמבר  18-בספטמבר ל 16-בלבנון, בין ה

רב ביירות. פאכהאני שבמע-נת אלבראג'נה ושכו-הפלסטינים סברה, שתילה, בורג' אל
 .כוחות הפלנגות נכנסו למחנה כחלק מהשתלטות צה"ל על מערב ביירות

בהרצאה שתערך בסניף צוות בת אל"מ )מ( מר דודו יהב נוכל לשמוע מהמרצה נושא זה על 
 .18:30, בשעה 16/08/2022ים, ביום ג', תאריך 

 2022טמבר ספ

  חשיבותה לביטחונה של ישראלו הממלכה האשמית, ירדן" הרצאה " 

שורה של אירועים והתפתחויות בירדן ובסביבתה הקרובה מעוררים סימני שאלה אשר 
ליציבות המשטר בממלכה, וגם דאגה בישראל. שאלה זו נובעת מהשפעתו האפשרית של 
המשבר הכלכלי המתרחש בירדן, במיוחד בקרב החברה השבטית ההאשמית, שהיא 

ורמות שהמלך מתכוון ליישם בסיס התמיכה המסורתי במוסד המלוכה, ומתגובתה לרפ
בשיטת הבחירות לפרלמנט. יציבות המשטר ההאשמי הייתה ונותרה אבן חשובה 

-במעטפה החיצונית של ביטחון ישראל. לכל שינוי משמעותי באוריינטציה המדינית
ביטחונית של ירדן או התערערות המשטר בה עלולות להיות השלכות על המאזן 

 האסטרטגי של ישראל. 
בהרצאה שתערך בסניף צוות בת ים, אנקר דניאל מר נוכל לשמוע מהמרצה זה  נושאעל 

 .18:30, בשעה 06/09/2022ביום ג', תאריך 

 " מחווה ליוסי בנאי-מרוב אהבההצגה" 
נצא לבילוי משותף יחד עם סניפי רמת גן וגבעתיים ונצפה  14/09/2022', תאריך דביום 

ערב מחווה מחווה ליוסי בנאי" , אחד מגדולי השחקנים בארץ.  זהו  - מרוב אהבה" בהצגה
 יוסי בנאי, המשלב שירים ומערכונים פרי עטו ואחרים שכתבו עבורו. -לגדול שחקני ישראל 

יונה, רבקה -חיזקי-מופע בליווי תזמורת חיה המפגיש בין ז'אק ברל, אלתרמן וברסאנס, יוסי
: ספירת מלאי, אהבה בת עשרים, אני וסימון ומואיז בין השירים מיכאלי והגשש החיוור.

 רמת גן.ההצגה תערך באולם אהוד מנור ברחוב חיבת ציון  הקטן, מארגו ועוד.
בכניסה לאולם תאטרון רמת גן יתכבדו החברים בכיבוד עשיר ארוז בשקיות ושתיה חמה 

 וקרה.

  מסובסד(. ₪  45עלות ההצגה לחבר צוות או בת זוג( 

 בעת  .09/09/2022 באמצעות המחאה על שם "צוות בת ים" לתאריך התשלום יבוצע
עבור ההסעה באוטובוס מאורגן. להזכירכם אין ₪  25הרישום ניגבה מכל משתתף 
 לתאטרון בית צבי. בסמוךמקומות חנייה לרכבים פרטיים 

 

mailto:zbatyam@013net.net


 "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  
 

 

 5  מתוך 4 עמוד

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

    נסיעה להצגהלו"ז 
 18:00-  ים.-בבתמצבה , בסמוך ל57רחוב העצמאות יציאה מנקודת האיסוף  
 18:15 - (.92ם )רח' יוספטל י-ציאה מנקודת האיסוף בקניון בתי 

 19:00 - כיבוד העשיר המחכה לנו.קבלת מארזי ההגעה לאולם ול 
 20:30 - .תחילת ההצגה 
 23:30 - .חזרה משוערת לבת ים 

 "גמפגש חברים והרמת כוסית לרגל ראש השנה תשפ 
ג פ"תשראש השנה טקס הרמת כוסית מסורתית לרגל מפגש חברים ונקיים  ,19:00בשעה  20/09/2022', גביום 

הבא עלינו לטובה. במסגרת המפגש נשלב הענקת תעודות מיו"ר צוות לחברים שהגיעו לגבורות ומכתבי הוקרה 
אורח. יכבדו אותנו בנוכחותם יו"ר צוות מוטי בר דגן, יו"ר יופיע אומן . בתוכנית האומנותית 90-לחברים בני ה

הגב' סיגל טל לוי, ראש עיריית בת ים מר צביקה ברוט, ממלא מקום ראש העיר מר אלי יריב וסגן ראש ן מחוז ד
 העיר מר יהודה הרוש ומכובדים מהנהלת צוות.

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

 בתוכנית:
 19:30 - 19:00 - בוד לחברים.התכנסות וכי 

 20:00 - 19:30 -  הרמת כוסית, ברכות וחלוקת תעודות 
 .90לחברים שהגיעו לגבורות ומכתבי הוקרה לחברים בני                            

 21:00 - 20:00 -  ומן אורחאהופעת. 

 החברים ובנות זוגם מוזמנים 
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 ים -"צוות" ארגון גמלאי  צה"ל  סניף בת 
 

  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 
חולים(, עמותות וכל פעילות התנדבותית אחרת, החברים מתבקשים להודיע טלפונית/דוא"ל 
לסניף על פעילותם זו. חברים המעוניינים להתנדב וטרם מצאו מסגרת התנדבותית מתאימה, 

 , אחראי התנדבות בסניף צוות בת ים סורין וורנרבחבר מתבקשים לפנות ולהיעזר 
 .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: 

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

   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 -רזה, המשמש כמתנדב פעיל בסניף בתלשלוח הודעה אל החבר אברהם מי
 9463435-03שמספרו חדש לפקס או  5073902-03או לטלפון: mirza38@013.netהבאה: 

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

 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 - 17:00ין השעות ב -בימים ג' וד' 
 

 

 קארו מרדכי
 ים-בתיו"ר סניף "צוות" 
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