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 בס"ד 
 תשפ"אה' בניסן                                                         2021מרץ  18 חמישי

 
 02-2021סימוכין: 

 

 ( 2-2021)  2021מאי ויוני    , אפריל לחודשים מידעון  

ומגוונת לשלושת החודשים הקרובים עם    2021לשנת   ,  שניבפניכם מידעון   •  פעילות תרבותית עשירה 
מידע להגברת הקשר עם החברים  ו  של החברים  הנהלת הסניף לקידום פעילות התנדבותיתבצרוף ופניית  

 .באמצעות הדוא"ל, רשת הוואטסאפ וכו'. קריאה מהנה

מעטה בשנה האחרונה בוצעה פעילות תרבותית  וההסגר שהוטל על מדינת ישראל,  עקב נגיף הקורונה   •
   שבוצעה לאחרונה.תרבותית לא תוצג טבלת פעילות  במידעון זהלכן 

יב • המתוכננות  התרבותיות  הפעילויות  נגיף  וכל  מפני  להגנה  המדינה  שקבעה  לכללים  בהתאם  צעו 
 קורונה.

ממשלת • מטעם  להודעות  בהתאם  לעת  מעת  התרבותית  בפעילות  שינויים  כל   ייתכנו  על  ישראל. 
 וא הודעה מוקדמת סמוך ליום האירוע.  שינוי/ביטול פעילות תרבותית כזו או אחרת שתוכננה, תב

 איסוף חברים לטיולים/הצגות 
 והועברה לתחנת האוטובוס עקב עבודות הרכבת הקלה באזור המצבה, נקודת האיסוף ליד מגה בוטלה 

 .  57בשד' העצמאות 

 
 2021יוני י ומא ,אפריל מתוכננים אירועים 

סוג  ספ. חודש
 תאריך תיאור פעילות

עלות 
 חבר
)₪( 

עלות 
 #אורח
)₪( 

 אפריל 
1.  

 טיול/
  נופשון

 ימים( 3)

טיול ונופשון בן שלושה ימים ושתי 
. אירוח במלון לילות באזור ירושלים

 רמת רחל.

18/04/2021 
 עד

20/04/2021 
1000 1200 

 ** * 27/04/2021 ""הנצרות והנוצרים במזרח התיכון הרצאה  .2

 מאי 

   05/05/2021 "פרשת פולארד הרצאה  .3

4.  
טיול חד 

 135 90 09/05/2021 טיול חד יומי להר הגלבוע ועמק המעיינות  יומי

5.  
 טיול/
 נופשון

 ימים( 3)

טיול ונופשון בן שלושה ימים ושתי לילות  
 .בקיבוץ אליפז וטיול לפטרה שבירדן

 )המחיר אינו כולל מיסי גבול(

23/05/2021 
 עד

25/05/2021 
1450 1625 

  .6  יוני

 טיול/ 

 נופשון 

 ימים( 4)

.  דרום הארץב ארבעה ימים בןטיול ונופשון 
   אירוח במלון אירוס המדבר בירוחם

06/06/2021 
 עד

09/06/2021 
1350 1600 

 
 ללא תשלוםכניסה חופשית   -* 

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

 על בסיס מקום פנוי  ,אורח -#  
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 2021  אפריל 
    ן שלושה ימים ושתי לילות באזור ירושליםבטיול ונופשון  ❖

על   לילותשלושה ימים ושתי  בן  נצא לטיול ונופשון  ,  2021לאפריל    20אפריל עד  ל  18  תאריכים,  'גו  'בא',בימים  
פנסיו חצי  י  ןבסיס  רחללאזור  רמת  במלון  ונתארח  בסיס  בירושלים  רושלים  פנסיון  על   . חצי 

 , להלן תוכנית ולו"ז הטיול:צמוד אוטובוס תייריםו דריךמאת חיים ההטיול כולל 

 

 2021/40/18, א'לו"ז יום 

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

צעדו לוחמי  בו נסיעה לאורך המסלול ש לטוב -, דרך היישוב הרלכיוון גוש עציוןיציאה  - 09:30
 בגבעתהפלמ"ח שיצאו מירושלים לתגבר את לוחמי גוש עציון במלחמת השחרור. נבקר 

ה לזכר הלוחמים שבה הלוחמים ובאנדרט 35 כל ו נהרגוהמר בהקרב  ללחוהתהקרב שבה 
 סיפור הקרב.   מונצח

 סיפורו של גוש עציון במלחמת השחרור               
(, יום אחד בלבד לפני הכרזת המדינה, נפל כפר  1948במאי    13יום חמישי, ד' באייר תש"ח )

ו תוך כדי קרב. כמה עשרות לוחמים  רגנהתושבים חברי הקיבוץ, לוחמי הפלמ"ח ו 242עציון. 
י, נטבחו על ידי חיילי הלגיון הערבי וערביי  ואזרחים שנכנעו לכוחות סדירים של הלגיון הערב

איש   240-האזור. ארבעה לוחמים הצליחו להימלט. שאר שלושת הקיבוצים נכנעו והמגינים, כ
 . ירדןהשטח נכבש על ידי ו נלקחו בשבי, ונשלחו למחנות שבויים בירדן

 צהרים הפסקת  - 14:00
 הגעה למלון התארגנות וקבלת חדרים.  - 16:00
  ארוחת ערב במלון  - 19:00
 בירושלים הבירה "עיר עוטפת אור" יציאה לסיור רכב )באוטובוס(  - 20:30

 

 

 

 

 

 רמת רחלמלון 

 תצפית על גוש עציון
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 19/04/2021, 'בלו"ז יום 

 .ארוחת בוקר - 07:00 - 08:00
 . בירושליםביקור במוזיאון האיסלם  - 08:30 - 10:00
נובע בתחומי גן לאומי  ה, "יציאה לסיור במעיין "עין לבן - 10:00 - 14:00
פאים בירושלים. מי הנביעה מתנקזים מתוך ניקבה קצרה דרך  נחל ר

מטרים, ועומק   48תעלה אל בריכה גדולה ויפה מעשה ידי אדם, שגודלה 
  נקרא על שם רותםהמצפה רותם שיך למשם נמ. מטר 1.5-המים בה כ

המצפה נשקף  . מגילה שנהרג בשרותו הצבאי בלבנון שכונתיליד  שרביט,
 .הסביבהמרהיב על העיר ירושלים ונוף 

 על חשבון המטייל.ון מלח"א בקניהפסקת צהרים  - 14:00
   חזרה למלון - 15:30
  ארוחת ערב במלון  - 19:00
 תוכנית בידור של המלון - 20:30

 

 04/20201/20, 'גלו"ז יום 
 .קרת בו ארוח - 07:00 - 08:00
והעמסת המזוודות   החזרת מפתחות, פינוי חדרים - 08:30 - 09:00

 באוטובוס.
החיים במלון    חקלאי  לסיוריציאה    -  10:00 חווית  להכרת 

הח וחוויית  רחלהחקלאיים  רמת  קיבוץ  של  . קלאות 
ובמוזיאון הביולוגי   ענק והמרהיבה  באקווריום נסייר גם  
הג במהימי  בכרישים,  ונצפה  ענק  דול  סרטנים, דוזות 

און עוסק בחיים בים סוף יהמוז  וחתולי ים וכו'.    יקיפוד
התיכון   העיקובים  העלאתכשהמטרה  הינה    רית 

 והגנה על החיים בו. המודעות לצורך בשמירה על הים
 על  בשוק מחנה יהודה הפסקת צהרים סיור חופשי ונצא ל     - 12:00

 המטייל.  חשבון    
 ת ים. נסיעה לכיוון העיר ב - 14:00
 הגעה משוערת לבת ים. - 16:30

 עלויות הטיול 
ש"ח ליחיד )מסובסד( חבר "צוות"   1000)שלושה ימים(  בחדר זוגי    ,או בן/בת זוגלחבר צוות  עלות הטיול   •

 ₪7601. עלות לחדר בודד חבר צוות    1020עלות לשלישי בחדר    ₪,  1200יחיד על בסיס מקום פנוי  עלות אורח  
 )מסובסד( ₪. 

 לל:המחיר כו •
 על בסיס חצי פנסיון. ת רחל אירוח שלושה ימים ושני לילות במלון רמ ✓
 . לשלושה ימים ומדריך טיולים צמוד חייםצמוד אוטובוס תיירים  ✓
 כניסה לאתרים.  ✓

 :  תוכנית הסיורים ניתנת לשינויים. הערה
  התשלום לטיול יבוצע בשלושה תשלומים ובהמחאות לפקודת "זיו תיירות" כלהלן: •

 לחבר צוות •

 לתאריך  סכום  ספ. 
 18/04/2021 ש"ח  400המחאה ע"ס  א.
 18/05/2021 ש"ח  400המחאה ע"ס  ב.
 18/06/2021 ש"ח  200המחאה ע"ס  ג.

 ₪ לחבר צוות 1000סה"כ 
 
 
  

 מעיין עין לבן

 בשכונת גילהמצפה רותם 

 האקווריום הימי
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 אורח ל •
 לתאריך  סכום  ספ. 

 18/04/2021 ש"ח  400המחאה ע"ס  א.
 18/05/2021 ש"ח  400המחאה ע"ס  ב.
 18/06/2021 ש"ח  400המחאה ע"ס  ג.

  ₪ לאורח   1200סה"כ 
o מספר המקומות מוגבל כל הקודם  19:00עד    17:00ד' בין השעות  -במשרדי הסניף בימים ג' ו  הרשמה .

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

 "  הנצרות והנוצרים במזרח התיכוןהרצאה "  ❖

דוחקי החוצה,  המוסלמים  אותם  פשוט ם  ואחרים  מרצון  עוזבים    חלקם 
  ורק ,  דומה  תהליך  מתרחש  ובגדה  הרשות  בשטחי  גםנמלטים מחוסר ברירה  

יותר .  עבור הנוצרים במזרח התיכון  היחיד  הבטוח  המקום  נותרה  ישראל
בשנה   100-מ מצרים  את  עזבו  הנוצרית  הדת  בני  מצרים  אזרחים  אלף 

הם עזבו,  לא  הם  למעשה,  קצה   האחרונה.  שחושף  מדהים  נתון  נמלטו. 
התיכון   המזרח  מדינות  בכל  היום  שמתחוללת  רחבה  תופעה  של  קרחון 

הרגישיומאיימ המקומות  באחד  הדתי  התמהיל  את  לשנות  בעולם  ת  ם 
ישראל היא המדינה היחידה במזרח התיכון שבה    מאידך,  מבחינה דתית.

מ האחרונה.  המאה  בחצי  הנוצרית  האוכלוסייה  שיעור  גדל  קום בה  אז 
המדינה מספר הנוצרים בישראל גדל פי שלושה כמעט, זאת לעומת מגמות 

 הנוצרים למיעוט נרדף במזרח התיכוןאיך הפכו    הפוכות במדינות השכנות.
בסניף צוות בת בהרצאה שתערך  אבי צפדיה  וכל לשמוע מהמרצה  נ  ,עודו

 . 18:30בשעה  , 27/04/2021ים, ביום ג', תאריך 
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 2021  י מא 
 " רשת פולארדפ" הרצאה ❖

פולארד ג'יי  הצי -יהודי,  יונתן  של  המודיעין  באגף  שעבד  אמריקאי, 
וב  בוושינגטון  ה־מקביל  האמריקני  ידי  על  נעצר  ישראל.  למען   FBIריגל 

וב1985בנובמבר   טיעון    1987-,  הסדר  במסגרת  הודאתו  פי  על  הורשע 
לם.  בקשירת קשר למסירת מידע ביטחוני לממשלה זרה, ונידון למאסר עו

במשך שנים התקיימה מערכה ציבורית בישראל ובארצות הברית שקראה  
בהרחבה  לחנינתו פולארד  פרשת  של  סיפורה  את  מהמרצה  נ .  לשמוע  וכל 

, 'דביום  בסניף צוות בת ים,  בהרצאה שתערך  אל"מ )מיל.( עו"ד דודו יהב  
 .18:30בשעה  , 05/05/2021תאריך 

 ק המעיינות עמו הגלבועהר  טיול חד יומי ל  ❖

אזור הר הגלבוע ועמק המעיינות. נצא מבת ים דרך כביש לטיול חד יומי בנצא    09/05/2021ך  תאריום א'  בי
על כרם נבות ל יזרעאל שם נישמע את הסיפור המקראי  ונבקר בת  ליזרעאלכיוון עמק  עד ואדי ערה  וניסע    6

ם הָ  והמלך אחאב " רֶּ ה כֶּ ר ְבִיזְ ַוְיִהי ַאַחר ַהְדָבִרים ָהֵאלֶּ ל ֵהיכַ ָיה ְלָנבֹות ַהִיְזְרֵעאִלי ֲאשֶּ אל ֵאצֶּ ל ַאְחָאב ְרעֶּ
ְך שְֹׁמרֹון  לֶּ עדות למעמדה החשוב של העיר היא העובדה כיוון ש  . נשמע גם את סיפורו של שאול המלך"מֶּ

ך הנופים . נעלה בדרכי שאול בחר בעין יזרעאל אשר לרגלי התל, כדי למקם את בסיסו ללחימה בפלשתים
 בתחנת הכח החדשה ר  בק. נהמשתרע מתחתשל עמר יזרעאל  ע לתצפית מהר שאול אל הנוף  להר הגלבו

. משם נמשיך ונסייר סחנה(ה בגן השלושה ) ה הכשרונצפה על גדר ההפרדה. ארוחת צהרים נאכל במסעד
   .בעמק המעיינות בנהיגה עצמיתועם רכבים חשמליים במשך כחצי שעה 

 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
 .6הדלק איילון בכביש בתחנת , על חשבון המטייללארוחת בוקר הפסקה  - 08:30

    הר הגלבוע.סיור ביציאה ל - 09:00
 ברותה" בגן השלושה.במסעדת "חארוחת צהרים  - 14:30
 סיור בעמק המעיינות באמצעות רכבים חשמליים ובנהיגה עצמית.  - 15:00
 הגעה משוערת לבת ים. - 18:00

 עלויות הטיול 
   .₪ 135. עלות לאורח על בסיס מקום פנוי ש"ח ליחיד )מסובסד( 90 ,או בן/בת זוגלחבר צוות עלות הטיול  ❖

 המחיר כולל: ❖

 .צהריםוארוחת  צמוד ליםטיומדריך  , אוטובוס תיירים ✓

 צורת התשלום 
 . 09/05/2021המחאה לפקודת "צוות בת ים" לתאריך  ✓
 ₪ עבור תשר למדריך ולנהג.  10בעת ההרשמה ייגבו מכל משתתף  ✓
 . 19:00 - 17:00ד' בין השעות -ההרשמה במשרדי סניף צוות בת ים בימים ג' ו ✓
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 11  מתוך 6 עמוד

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

    וטיול לפטרה שבירדןז אליפ בקיבוץן שלושה ימים ושתי לילות בטיול ונופשון  ❖

על   לילותשלושה ימים ושתי בן נצא לטיול ונופשון , 2021למאי  25עד מאי ל 23  תאריכים, 'גו 'בא',בימים 
 ובמהלכו נבקר גם בפטרה שבירדן.  קיבוץ אליפזל בסיס חצי פנסיון

לאחר  שוקת.  בצומת ל"ח המטייה לארוחת בוקר עלכיוון דרום  ונעצור להפסקא מבת ים הראשון נצביום 
משם נמשיך סיפורם של הנבטים באזור. הדרכה המלווה בסרט קצר על ניסע למרכז ההדרכה בעובדה למכן 

רתק עם  , חקלאות מתקדמת למפגש מיםטכנולוגי ים פיתוחבקיבוץ החושף  לסיור מרתק לקיבוץ קטורה
לביקור  צהרים נצא לאחר ארוחת .צהרים ע"ח המטיילתושבי המקום. משם נצא למפגש יוטבתה לארוחת 

 .במרכז לפיתוח הערבה הדרומית
 , להלן תוכנית ולו"ז הטיול: צמוד אוטובוס תייריםו דריךמהטיול כולל 

 23/05/2021, 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
 .ארוחת בוקר על חשבון המטיילצומת שוקת להפסקה ב - 08:30

 יציאה לכיוון מרכז ההדרכה בעובדת.  - 09:00
 "ח המטייל בקיבוץ יוטבתה.ע צהריםהפסקת  - 14:00
   לפיתוח הערבה הדרומית.ביקור במרכז  - 15:00
 חדרים.בהתארגנות ז ואירוח הכפרי בקיבוץ אליפהגעה ל - 16:30
 ן וערב פעילות במועדו ארוחת ערב - 19:00
 מפגש גיבוש חברים ברחבת הדשא וכיבוד קל. - 20:00

 2021/24/05, 'בו"ז יום ל

 .ארוחת בוקר - 06:30 - 07:30
וטובוס תיירים ירדני לכיוון עקבה ומשם לפטרה דרך ואדי יאטם ודרך  נסיעה עם א - 07:30 - 19:00

בנסיעה האורכת כשעתיים. הביקור בפטרה מתאים לכולם. חברים שיתקשו  המלך
 לשני אנשים בתוספת תשלום.  בכרכרותאו  בסוסים  ועגלות רלהיעזללכת יוכלו 

ייערך עד שעות העולם הקדום  אחד מפלאי בת אלפיים שנה ו הביקור בעיר הקסומה
 צהריםארוחת  פטרה כולל ביקור בכנסייה הביזנטית במקום.ר ב. הסיוהצהריים

  מוסא. יבוואדמסעדה נאכל ב
   חזרה למלון - 19:00
  ארוחת ערב במלון  - 20:00
 כיבוד קל. ועל הדשא חברים  גיבוש ערב  - 21:00

 0212/25/05, 'גלו"ז יום 

 .ארוחת בוקר - 07:30 - 08:30

והעמסת המזוודות   החזרת מפתחות, חדרים פינוי - 08:30 - 09:00
 באוטובוס.

 החושים.  5לחממת יציאה  - 09:00
 .בקיבוץ לוטן סיור  - 11:30
 . לם ע"ח המטייצהריה לארוחת  הפסק - 15:00
 ים. הגעה משוערת לבת - 18:00
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 11  מתוך 7 עמוד

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

 עלויות הטיול 
ש"ח ליחיד )מסובסד( חבר "צוות"   1450)שלושה ימים(  בחדר זוגי    ,או בן/בת זוגלחבר צוות  עלות הטיול   •

 ₪7601. עלות לחדר בודד חבר צוות    1020עלות לשלישי בחדר    ₪,  1625יחיד על בסיס מקום פנוי  עלות אורח  
 )מסובסד( ₪. 

 המחיר כולל: •
 בסיס חצי פנסיון.בקיבוץ אליפז על אירוח הכפרי ת באירוח שלושה ימים ושני לילו ✓
 . ושה ימיםלשלצמוד אוטובוס תיירים  ✓
, רכיבה על סוסים, ארוחת צהרים בפטרה ובקבוק  , ביקור באתרים שהוזכרולעיר הקדומה פטרהכניסה   ✓

 מים גדול.

 המחיר אינו כולל 
על שערו   .מעבר הגבולב. ניתן לשלם בשקלים  הניגבים בכניסה לירדןדולר )$(    65על סך  וטיפים    מיסי גבול

 ליחיד.  65$במזומן או  ₪  300יכין לעצמו של הדולר לאותו יום. רצוי שכל חבר 
 

 :  תוכנית הסיורים ניתנת לשינויים. הערה
  :ןאליפז "כלהלתיירות התשלום לטיול יבוצע בשלושה תשלומים ובהמחאות לפקודת " •

 לחבר צוות •

 לתאריך  סכום  ספ. 
 20/05/2021 ש"ח  490 המחאה ע"ס א.
 20/06/2021 ש"ח  490המחאה ע"ס  ב.
 20/07/2021 ש"ח  470המחאה ע"ס  ג.

  ₪ לחבר צוות 1450סה"כ 
 אורח ל •

 לתאריך  סכום  ספ. 
 20/05/2021 ש"ח  550המחאה ע"ס  א.
 20/06/2021 ש"ח  550המחאה ע"ס  ב.
 20/07/2021 ש"ח  525המחאה ע"ס  ג.

  ₪ לאורח   1625סה"כ 
o מספר המקומות מוגבל כל הקודם  19:00עד    17:00ד' בין השעות  -במשרדי הסניף בימים ג' ו  הרשמה .

 ש"ח במזומן )עבור שלושה ימים(, תשר למדריך ולנהג.   20בעת ההרשמה ייגבו מכל משתתף זוכה.  
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 ים  -"צוות" ארגון גמלאי  צה"ל  סניף בת 
 

 2021יוני  

    ימים לדרום הארץ העבראשל טיול ונופשון  ❖

על בסיס חצי פנסיון, ימים  ארבעהבן , נצא לטיול ונופשון 2021ליוני  9-ו 8, 7, 6 , תאריכים'ד-ו 'ג, 'ב', אבימים 
מוזמנים לגלות את אוצרות הטבע אתם    .אירוס המדבר בירוחם  ח במלון נתארבמהלך הטיול  הארץ.    בדרום

במלון, שהינו נווה מדבר פסטורלי המוקף באטרקציות ובנופים עוצרי נשימה. לאחר יום גדוש הרפתקאות, אין 
תענוג גדול יותר מאשר לחזור למלון, להתרגע וליהנות ממגוון המתקנים והשירותים המפנקים במלון המציעים 

. בסיס חצי פנסיון  נפלאה של      חווית פינוק מושלמת לחופשה יצור  בק  חוויית התחדשות מושלמת לגוף ולנפש
 להלן תוכנית ולו"ז הטיול: .ימיםארבעה ל ,חיים הטיול כולל אוטובוס תיירים, מדריך צמוד

 

 

 

 

 

 

 

 

     06/06/2021 ראשוןלו"ז יום 

  ים.-מצבה בבת, בסמוך ל57רחוב העצמאות יציאה מנקודת האיסוף  - 06:45
 (.92ים )רח' יוספטל -יציאה מנקודת האיסוף בקניון בת - 07:00
 . בית קמהצומת חשבון המטייל ב -הפסקה לארוחת בוקר על - 08:30
חוויות לסיור של      "חוות בראשית"מרכז המבקרים  נסיעה לכיוון    -  09:00

. בדואיים ענקיים ממוזגים  םאוהלי  מקום נמצא  במדבריות בנגב.  
לפגוש מקרוב את עולמם המרתק של הגמלים, הנאקות  כאן נוכל  

הבדואי    והבכרים )סלפי עם גמל כבר עשיתם?(, להתארח במאהל
המסורת כמיטב  אסלי  ומקפה  מפנק  צמחים  מתה  ,  וליהנות 

 .היחשף לסגולותיו של חלב הנאקותל
ונשמע את סיפור   העתיקהציאה לכיוון העיר באר שבע לביקור בעיר  י  -  11:00

העיר   העולם מהעותומנים  כיבוש  במלחמת  האנגלים  ידי  על 
ו בעיר.ההתיישבות  סיפור  הראשונה  שבע  קרעל    היהודית  באר  ב 

על שהיה  הראשונה    לחמת העולםבמ קרב מכריע במהלך המערכה 
ההתקפה הבריטית על סיני וארץ ישראל במלחמת העולם הראשונה.  

הפתיעה   שבע  החיילים  באר  את    פו יצש  םהעות'מאנייבעוצמתה 
עזה. בגזרת  העלמי  להתקפה  בבית  נבקר  הקרב  עוד  לחללי  ן 

משם נמשיך     .בדרגת סרן  בקיברו של חלל יהודי  נבקרושם  הבריטיים  
 . ונבקר באנדרטת הנגב

  חשבון המטייל.-על באר שבעהפסקת צהרים בקניון  - 14:00
 התארגנות וקבלת חדרים. הגעה למלון  - 15:30
  ארוחת ערב במלון  - 19:00

  

 אירוס המדבר בירוחםמלון 

 באר שבע בתקופה העות'מאנית

 חוות בראשית

 הקרב על העיר באר שבע

 קופה העותומניתבאר שבע בת
 על העיר באר שבע
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 ים  -"צוות" ארגון גמלאי  צה"ל  סניף בת 
 

    06/2021/07  שנילו"ז יום 

  ארוחת בוקר במלון. - 07:00 - 08:00
נווה מדבר הצובע בירוק את  ,  בפארק ירוחםיציאה לסיור    -  09:30

הנגב,  הר  של  המדבריות  הגבעות  בין  כאן,  ירוחם.  מישור 
 4,000- טיפחה קרן קימת לישראל פארק המשתרע על פני כ

דונם ובו חורשות, חניוני נופש ומדשאות רחבות ידיים. בלב 
 הפארק, כמין פטה מורגנה, מתנוצצים מימיו של אגם גדול. 

המ על  לתצפית  ניסע  מכתש משם  גם  הנקרא  הגדול  כתש 
ירוחםירוחם   ֲחִתיָרה()  מכתש  מכתש  המדויק:  בשמו  . או 

אליפטית, והוא השני בגודלו במכתשי הנגב. ה  צורלמכתש  
מ' .    410ו המרבי הוא  עומקו  ק"מ  6רוחבו  ,  ק"מ  14  אורכו

במכתש הגדול אזור חולות צבעוניים, שם נחשפו שכבות של 
מגוון  ומגלות  במגע  המתפוררת  שונים,  בצבעים  חול  אבן 

קבר לאחר הביקור במכתש הגדול נצא לסיור בצבעים רב.  
בוקרבגוריון    בן ציןשדה  נחל  על  נצפה   , . 
גוריון  ל בן  בקבר  הביקור  ונטייל ניסע  אחר  רמון  למצפה 

   בטיילת העירונית ובגן הפסלים.
 .על חשבון המטיילבמצפה רמון הפסקת צהרים  - 13:00
 למלון.ערת ושמחזרה  - 15:30
 במלון.בשרית ארוחת ערב  - 19:00

 08/06/2021  שלישילו"ז יום  

  ארוחת בוקר במלון. - 07:00 - 08:00
על במעלה העקרבים נתמקם בתצפית  יציאה לסיור מודרך    -  09:30

האיר בתאריך מקום  שאירע  הפיגוע  על  הסבר  ונשמע   וע 
ידי  ש  1954במרץ    17 על  ביריות  נרצחו   מחבלים במהלכו 

לארץ שהסתננו  באוטובוס   ערבים  מהנוסעים  עשר  שנים 
שנים   חמש  לציון  מחגיגות  חזרה  בדרכם  שהיו  "אגד" 
לשחרור אילת. טבח זה עורר זעזוע עמוק בארץ באותה עת  

בראש המעלה,   והיו לו גם השלכות מדיניות. מעל לאנדרטה,
משם נמשיך לקיבוץ נאות   .נמצא לוח זיכרון לזכר הנרצחים

 . כיכר דרך הגבול הירדני ונבקר בבית השנאטי
 הפסקת צהרים על חשבון המטייל.  - 14:00
 חזרה למלון.  - 15:30
 ארוחת ערב במלון. - 19:00

   09/06/2021 ביעירלו"ז יום   

  ארוחת בוקר במלון. - 07:00 - 08:30
   .והעמסת המזוודות החזרת מפתחות, פינוי חדרים - 08:30 - 09:00
. בדרך נערוך  יציאה לסיור מודרך ועלייה ברכבל לגן לאומי מצדה  -  09:00

למצדה ונמשיך  זוהר  נחל  מעל  לוחמי    תצפית  של  האחרון  המעוז 
מסמלת את אחריתה של ממלכת ה  חירות יהודיים מול הצבא הרומי

ואת חורבנה האלים. על במת ההר שרידי יהודה בסוף ימי בית שני  
פאר   למצור  ארמונות  אילמת  ועדות  הורדוס  המלך  של  מתקופתו 

 והסוף המר. ההר שהפך לסמל הרומי 
 על חשבון המטייל.באתר מצגה הפסקת צהרים  - 12:00
 נסיעה לכיוון העיר בת ים.  - 13:30
 הגעה משוערת לבת ים. - 17:00

 

 

האוהל המונגולי בבית השאנטי במדבר 
 בית אשל

 פארק הפסלים מצפה רמון

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

 עלויות הטיול 

ש"ח ליחיד )מסובסד( חבר "צוות"   1350ימים(    שלושה) בחדר זוגי    ,או בן/בת זוגלחבר צוות  עלות הטיול   •
   ₪. 0016יחיד על בסיס מקום פנוי עלות אורח 

 .₪ 1400מחיר לשלישי בחדר זוגי,  )מסובסד( ₪. 2375עלות לחדר בודד חבר צוות  •

 המחיר כולל: •

 ". אירוס המדבר בירוחםבמלון לילות במלון "לושה ימים ושארבעה אירוח  ✓
 . ימיםארבעה לומדריך טיולים צמוד צמוד אוטובוס תיירים  ✓
 המצדה, ביקור בכפר השאנטי.: ביקור יסה לאתריםכנ ✓
 

 .15/05/20251ניתן להירשם לטיול החל מתאריך 
 

 :  תוכנית הסיורים ניתנת לשינויים. הערה
 

  תיירות" כלהלן:לי  -שיר התשלום לטיול יבוצע בשלושה תשלומים ובהמחאות לפקודת "

 לחבר צוות •

 לתאריך  סכום  ספ. 
 06/06/2021 ש"ח  450המחאה ע"ס  א.
 06/07/2021 ש"ח  450המחאה ע"ס  ב.
 06/08/2021 ש"ח  450המחאה ע"ס  ג.

 ₪ לחבר צוות 1350סה"כ 

 לאורח  •
 לתאריך  סכום  ספ. 

 06/06/2021 ש"ח  550המחאה ע"ס  א.
 06/07/2021 ש"ח  550המחאה ע"ס  ב.
 06/08/2021 ש"ח  500המחאה ע"ס  ג.

  ₪ לאורח   1600סה"כ 

. מספר המקומות 19:00עד    17:00ד' בין השעות  -במשרדי הסניף בימים ג' ו  15/05/2021תחל מתאריך  הרשמה   •
ימים(, תשר למדריך   ארבעהש"ח במזומן )עבור    20בעת ההרשמה ייגבו מכל משתתף  מוגבל כל הקודם זוכה.   

 ולנהג. 
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 " 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  
 

 

 11  מתוך 11 עמוד

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

✓  

  הודעות לחברים
 

 

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

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

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

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

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

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

ות בת ים טלפון  טיין ליאון, אחראי התנדבות בסניף צומתבקשים לפנות ולהיעזר בחבר צוקרש
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: 

  03-6243250 מנהל 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 
ים, לכתובת -כמתנדב פעיל בסניף בת  לשלוח הודעה אל החבר אברהם מירזה, המשמש

 9463435-03שמספרו  חדש  לפקס  או    5073902-03או לטלפון:  a38@013.netmirzהבאה:  
באתרי  לגלוש  מתקשים  אך  המעוניינים  חברים  משפחה.  ושם  פרטי  שם  ציון  תוך 

 שנוכל. האינטרנט, מתבקשים לפנות לסניף. אנו נעזור ככל

 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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