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

 בס"ד 
 תש"פ אדר ' ה                                                                     2020מרץ  01ראשון  יום

 02-2020סימוכין: 

 ( 2-2020)  2020מאי, יוני    , אפריל מידעון  

בו ולשלושת החודשים הקרובים עם פעילות תרבותית עשירה ומגוונת  2020לשנת  שני, בפניכם מידעון חדש
ית התנדבותפעילות קידום להנהלת הסניף  ותבקש ,לאחרונהשבוצעה ילות פע, החדש יתפעילות תרבותמוצגת 

   קריאה מהנה. .'וכו הוואטסאפרשת , הגברת הקשר עם החברים באמצעות הדוא"למידע לו של החברים
מידעון זה הוא אחרון המידעונים של הנהלת הסניף שסיימה את תפקידה בחודש פברואר השנה וראשון 

   המידעונים להנהלת הסניף החדשה. בהצלחה לכולנו. 

 : לאחרונה שקיימנותרבותיים  םפעילויות ואירועי

 תאריך  תיאור סוג פעילות  ספ. חודש

 ינואר

 הרצאה  .1
 השקת הספר האוטוביוגרפי 

 סין וישראל 
14/01/2019 

 19/01/2020 לרקוד ולעוף  הצגה  .2

 הרצאה  .3
משפחת מויאל והשפעת חותמה על היישוב 

 היהודי 
29/01/2020 

 פברואר
 הרצאה  .4

סיפורו של   -ההשנייבולגריה במלחמת העולם 
  עם אמיץ והצלת היהודים

11/02/2020 

 25/02/2020  יום הבוחר בחירות בצוות   .5

 מרץ

 3-4/03/20 טיול ונופשון לצפון הארץ טיול תלת יומי   .6

 17/03/2020 המלחמה בסוריה והשלכותיה לאזור ולעולם"  הרצאה  .7

 31/03/2020 הרמת כוסית פסח תש"פ מפגש חברים  .8
 

 

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

 
 2020וני וי מאי, אפריללמתוכננים אירועים 

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

עלות 
 #אורח
)₪( 

 210 130 01/04/2020 יום כיף לחבר בחמת גדר  "נופשון" יומי  .1 אפריל 

 מאי 

 170 90 11/05/2020 יום טיול לירושלים בירת ישראל טיול יומי  .2

 ** * 26/05/2020 נפלאות לוח השנה העברי  הרצאה  .3

 95 50 31/05/2020 עוד סיפור אחד של אהבה  הצגה  .4

 יוני

 ** * 02/06/2020 מאחורי הקלעים של עולם התקשורת  הרצאה  .5

 98 50 24/06/2020 באוריינט אקספרס רצח  הצגה  .6

 195 110 28/06/2020 יום טיול לאזור גוש עציון  טיול חד יומי   .7

 
 ללא תשלוםכניסה חופשית  -* 

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

 על בסיס מקום פנוי ,אורח -#  
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   2020אפריל  

   יומי בחמת גדרנופשון  ❖

ֵדרליום "כיף" בנצא  01/04/2020ך תאריום ד' בי אתר מרחצאות מרפא ונופש ישראלי השוכן בעמק , ַחַמת גָּ
מ' מתחת לפני הים. באתר נובעים ארבעה מעיינות חמים עשירים   150-הירמוך, מדרום לרמת הגולן, בגובה של כ

 קילומטר ויותר.  2-מעומק משוער של כ, במינרלים

מפנקת בקיבוץ דליה, וארוחת צהרים עשירה במסעדת "המחבת" השוכנת עוד כלול ביום הכיף ארוחת בוקר 
 במתחם אתר חמת גדר.  

  להלן תוכנית ולו"ז הטיול:

  ים.-יציאה מנקודת האיסוף "מגה בעיר" ליד המצבה בבת - 06:45
 (.92ים )רח' יוספטל -יציאה מנקודת האיסוף בקניון בת - 07:00
 . דליהמפנקת בקיבוץ ארוחת בוקר  - 08:30

   יציאה לכיוון חמת גדר. - 09:30
   סיור בחוות התנינים ובמיני ספרי. בבריכות החמות בחמת גדר. - 12:30
 ארוחת צהרים במסעדת המחבת - 14:00
  יציאה חזרה לבת ים - 15:00
  הגעה משוערת לבת ים- 17:30

 עלויות הטיול 
  ₪, 210. עלות לאורח על בסיס מקום פנוי ש"ח ליחיד )מסובסד( 130 ,או בן/בת זוגלחבר צוות עלות הטיול  •

 המחיר כולל: •

 צמוד אוטובוס תיירים  ✓
 ארוחת בוקר מפנקת בקיבוץ דליה ✓
 ארוחת צהרים עשירה במסעדת "המחבת" בחמת גדר ✓
 חמת גדר  כניסה לאתר ✓
 6נסיעה הלוך חזור בכביש  ✓

 צורת התשלום 
 ₪  5. בעת ההרשמה ייגבו מכל משתתף 01/04/2020המחאה לפקודת "צוות בת ים" לתאריך  ✓

 עבור תשר לנהג. 
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 ים -"צוות" ארגון גמלאי  צה"ל  סניף בת 
 

   2020  מאי 

   טיול חד יומי לירושלים ❖

קטע בגדר , עוטף ירושליםטיול חד יומי בירושלים בירת ישראל. נסייר בלנצא  11/05/2020ך תאריום ב' 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 
 בתצפית שלושת הבתים, נצפה על בית לחם, בית ג'לה ובית סחור הנמצאים בשטחי הרשות הפליסטינאית 

 ובמערת צדקיהו.  

  ארוחת צהרים נאכל בבית מאירסדוף בקמפוס הר הצופים.

 להלן תוכנית ולו"ז הטיול:

  ים.-יציאה מנקודת האיסוף "מגה בעיר" ליד המצבה בבת - 06:45
 (.92ים )רח' יוספטל -יציאה מנקודת האיסוף בקניון בת - 07:00
 חשבון המטייל. הפסקה בקניון הראל במבשרת לארוחת בוקר על  - 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  ✓

 צורת התשלום 
 ₪   10. בעת ההרשמה ייגבו מכל משתתף 05/05/2020המחאה 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 ✓

   נפלאות לוח השנה העברי"הרצאה " ❖

   יחד עם -שהתבסס ברובו על סיבוב הירח סביב הארץ, סיבוב הארץ לוח שנה 
בהודו, בסין,   חודשים בשנה היו נהוג 12, בעל סביב השמש -הירח, כמובן 

השומרים הורישו את הלוח שלהם   שנים לפחות. 5000ובשומר כבר לפני 
על נפלאות לוח   ישראל כשחזרו מבבל.-והיהודים הביאו אותו לארץ לבבלים,

השנה העברי הקשור לחג הפסח ולכל חגי ישראל והקשר ללוחות השנה  
הנוצריים והמוסלמים יחד עם הקשר לעבודה תקינה בתחום החקלאות  
בתעשייה, מי יעיל יותר ומי פחות האן יעודכנו בעתיד איך תיקנו אותו חכמי 

 צוות  בסניףבהרצאה שתערך המרצה מר אריה פרנס נוכל לשמוע מישראל 
 . 18:30בשעה  , 26/05/2020בת ים, ביום ג', תאריך 
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 הצגה "עוד סיפור אחד של אהבה"  ❖

 אביב בהצגה -נבלה יחד עם סניפי צוות חולון, ותל 31/05/2020ביום א', תאריך 
עוד סיפור אחד של אהבה" שתערך ברמת גן, תיאטרון בית צבי באולם גרי  "

השיר למעשה מדבר על אהבה של שחקן  " העוד סיפור אחד של אהב"בילו. 
לקהל, הקהל כמובן נמשל לבחורה. אם תקשיבו היטב תופתעו לגלות שכל  

שורה בשיר מאמתת עובדה זו. פעם את בוכה ופעם את צוחקת, מזילה דמעה  
סיפור אהבה מרגש ומהנה המלווה במופע מוסיקלי רב   כי זה הזמן ללכת.

ובים של המלחין והיוצר עוזי חיטמן  פי שיריו המוכרים והאה-משתתפים על
 מגדולי  )נולדתי לשלום, מי יודע שכך יהיה כאן, עוד סיפור אחד של אהבה וכו'( 

 הפזמונאים בזמר העברי 
 .  יתכבדו החברים בכיבוד עשירבכניסה לאולם 

   ל בסיס מקום פנוי.    ₪ ע ₪95 )מסובסד(. עלות לאורח  50עלות ההצגה לחבר צוות/בן או בת זוג 
. בעת הרישום ניגבה מכל 20/05/2020התשלום יבוצע באמצעות המחאה ע"ש צוות בת ים לתאריך 

₪ במזומן עבור הסעה באוטובוס מאורגן. מזכיר לחברים שבמקום אין חנייה מסודרת   20משתתף 
 לרכבים פרטיים.  

 . 07/05/2020רישום מסודר להצגה יחל מתאריך 

 צגהלו"ז לנסיעה לה
 יציאה מנקודת האיסוף "מגה בעיר" בקירבת המצבה בבת ים.  - 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

 2020 י נו י  

 "  עולם התקשורתמאחורי הקלעים של הרצאה " ❖

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

   החדשות? מאיזו זווית נספר את הסיפור הפעם? על מה ידברו מחר בבוקר?
ה לעבודת עורך ההרצאה "מאחורי הקלעים של עולם החדשות מספקת הצצ

החדשות, לסדר היום הצפוף ולרגעי קבלת ההחלטות שמשפיעים על מה  
על כך ועוד על קשרי הגומלין . שאנחנו רואים, קוראים ולפעמים גם חושבים

  , גיל עבודימהמרצה הגב' ע בין עולם המדיה ויועצי התקשורת נוכל לשמו
בשעה   , 02/06/2020בסניף צוות בת ים, ביום ג', תאריך אה שתערך בהרצ
18:30. 
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 הצגה "רצח באוריינט אקספרס" ❖

אביב  -נבלה יחד עם סניפי צוות חולון, ותל 24/06/2020ביום ד', תאריך 
" שתערך ברמת גן, תיאטרון בית צבי "רצח באוריינט אקספרס  בהצגה

   באולם גרי בילו. 
רכבת האוריינט אקספרס המפורסמת נעצרת על המסילה  סמוך לחצות הליל  

מפאת השלג הכבד. עם בוקר מתגלה גופתו של המיליונר סמואל אדוארד 
ראצ'ט בתאו הנעול, הוא נדקר תריסר פעמים. הרכבת מבודדת בשלג, איש  

  אחד מן הנוסעים האחרים מוכרח להיות הרוצח.  - לא עלה לקרון בּסופה 
ברכבת בדרכו מאיסטנבול ללונדון, חייב לפתור    הבלש הרקול פוארו, שנמצא

מי משנים עשר הנוסעים ירצה לפגוע   - את התעלומה לפני שיהיה עוד רצח 
המחזה   בראצ'ט? מתברר כי לכל אחד ואחד מהם עשוי להיות מניע משלו. 

 . ספרה הנודע של אגתה כריסטימבוסס על 
 .  יתכבדו החברים בכיבוד עשירבכניסה לאולם 

   ל בסיס מקום פנוי.    ₪ ע ₪98 )מסובסד(. עלות לאורח  50עלות ההצגה לחבר צוות/בן או בת זוג 
 .  20/06/2020התשלום יבוצע באמצעות המחאה ע"ש צוות בת ים לתאריך 

₪ במזומן עבור הסעה באוטובוס מאורגן. מזכיר לחברים שבמקום    20בעת הרישום ניגבה מכל משתתף  
 אין חנייה מסודרת לרכבים פרטיים. 

 . 02/06/2020רישום מסודר להצגה יחל בתאריך 

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

 

  טיול חד יומי לאזור גוש עציון ❖

 לטיול חד יומי באזור גוש עציון.  נצא  28/06/2020ך תאריום א',  בי

י"ז בכסלו תש"ח -ישראל,  אור ל-יהודית בארץ-ההכרזה באו"ם על הקמת מדינהפעולות האיבה פרצו למחרת 
עציון. ארבעת יישובי -(. ימים ספורים לאחר מכן התנכלו הערבים גם ליישוב היהודי המבודד בגוש29.11.47)

וב עציון לייש-עציון מצאו עצמם כלואים בטבעת כפרים ערביים עויינים, הדרך היחידה המקשרת בין גוש-גוש
פי -לחם. הכביש היה נתון לשליטה ערבית לכל ארכו. על-חאדר ובית-ירושלים, עוברת באיזור אל -היהודי 
עציון להימצא עמוק בתוככי -ידי ההנהגה היהודית, עתיד היה גוש-החלוקה, שאושרה ונתקבלה על-החלטת
החליטו להישאר הערבית שעתידה לקום. חברי הקיבוצים, בעצה אחת עם ההנהגה הלאומית, -המדינה

. במהלך הסיור נלמד כולם מה באמת במקומם, לבצר את היישובים ולחזקם, בלא שידעו מה צופן להם העתיד
 עבר על גוש עציון מאז מלחמת השחרור. 

לוחמי הפלמ"ח שנשלחו ל"ה נתחיל את הטיול בעלייה לגוש עציון דרך בית שמש במקביל לנתיב שהלכו 
בדרך ונפלו בקרב. על שמם נקרא הקיבוץ "נתיב הל"ה".. נבקר בגבעת הקרבות , נתגלו כתגבורת ללוחמי הגוש

במקום שבו התרחש הקרב מול האספסוף הערבי שזרם למקום לאחר שנודע על מקומם של לוחמי הפלמ"ח, 
 נסייר בכפר עציון ונבקר במוזיאון כפר עציון המספר את סיפור נפילת הגוש במלחמת העצמאות. 

בקיבוץ נתיב הל"ה. לאחר הארוחה נצא לסיור בתל עזקה ונצפה על האזור שבו התרחש ארוחת צהרים נאכל 
 הקרב המפורסם בין דוד לגוליית.
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 להלן תוכנית ולו"ז הטיול:

  ים.-יציאה מנקודת האיסוף "מגה בעיר" ליד המצבה בבת - 06:45
 (.92ים )רח' יוספטל -יציאה מנקודת האיסוף בקניון בת - 07:00
 לארוחת בוקר על חשבון המטייל.בחניון לטרון הפסקה  - 08:00

   .נסיעה לכיוון גוש עציון - 08:45
 קיבוץ נתיב הל"ה בארוחת צהרים  - 13:00
  .סיור בתל עזקה יציאה ל - 14:00
  הגעה משוערת לבת ים. - 17:00

 עלויות הטיול 
.  ש"ח ליחיד )מסובסד( 110 ,או בן/בת זוגלחבר צוות עלות הטיול  ❖

   .₪ 195עלות לאורח על בסיס מקום פנוי 

 המחיר כולל: ❖

 )חיים(. צמוד ומדריך טיולים אוטובוס תיירים  ✓
 . בבית מאירסדוף קמפוס הר הצופיםארוחת צהרים  ✓
 כניסה למוזיאון בכפר עציון. ✓

 צורת התשלום 
 ₪   10. בעת ההרשמה ייגבו מכל משתתף 25/06/2020המחאה לפקודת "צוות בת ים" לתאריך  ✓

 עבור תשר למדריך ולנהג. 
 . 19:00 - 17:00ד' בין השעות -ההרשמה במשרדי סניף צוות בת ים בימים ג' ו ✓
 . 01/06/2020יחל בתאריך טיול רישום מסודר ל ✓

 
 
 

 

 

 הודעה מיוחדת והוקרת תודה
הנהלת סניף צוות בת ים יחד עם הפעילים המתנדבים 
המלווים אותנו במסירות רבה, סיימה השנה קדנציה ארוכה 
של ארבע שנים ארוכות ומאתגרות שבהם עבדו חברי 
ההנהלה היוצאים והמתנדבים הפעילים במסירות רבה 

 למען רווחתם של גמלאי צה"ל חברי צוות בעיר בת ים. 

צוני להודות להם מקרב לב ולהוקיר ברכיו"ר הסניף הנכנס, 
ובהזדמנות זו לברך את חברי ההנהלה  את תרומתם הרבה
 החדשים שנבחרו.
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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 

פעילות התנדבותית אחרת, החברים מתבקשים להודיע טלפונית/דוא"ל חולים(, עמותות וכל 
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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