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 ד "בס
 ט"טבת תשע' ח                                                       8112דצמבר  16 ראשון יום         

 11-8112: סימוכין
 

 

 (2-1029) 1029 מרץו פברואר, ינוארמידעון 

ילות שקיימנו פעלצד  החדש יתפעילות תרבותמוצגת בו ו 8112אחרון חביב לשנת , בפניכם מידעון חדש
הגברת הקשר עם החברים באמצעות ו ית של החבריםהתנדבותפעילות קידום לכלליות  ותבקשולאחרונה 

     .'וכו ל"הדוא

 8102אוגוסט וספטמבר , יוליבחודשים  שקיימנותרבותיים  םפעילויות ואירועי
 

 טיולים: 

 צפון הארץלתלת יומי טיול  - 81-8201108112כים בתארי 

 חברים ימפגש/הצגות/הרצאות: 

  הלאומנות הפלסטינאית"רצאה ה - 1201108112בתאריך" 

  שבתות וחגים"צגה ה - 1101108112בתאריך  " 

  א"אהרון מאיר  מזי" רצאהה - 2101108112בתאריך" 

  ייפוי כח מתמשך" רצאהה - 1601108112בתאריך" 

  מניין נשים"צגה ה - 1201108112בתאריך" 

  המזרח התיכון לאן"הרצאה  - 8101108112בתאריך" 

  ט"מסיבת חנוכה תשע" מפגש חברים - 1601808112בתאריך" 

 .להתראות בסניף ובאירועים. חברי הסניף להשתתף בפעילות המוצעתומצפים מממליצים אנו 

 8102פברואר ומרץ , ינוארמתוכננים אירועים 

סוג  .ספ חודש
 תאריך תיאור פעילות

עלות 
 חבר

(₪) 

עלות 
 #אורח

(₪) 

 ינואר

 ** * 1101108112 המשותף בין חגי אירן וחגי ישראל הרצאה .1

מופע  .8
ללא  01 8201108112 "קטורזה בהופעה" מחוזי

 אורחים

 פברואר
 121 111 1201808112 טיול חד יומי לאזור חיפה ולמפרץ טיול  .1

 ** * 1201808112 "בריאים וחטובים בכל גיל" הרצאה .8

 מרץ

 ** * 1801208112 "השפעת התקשורת על מקבלי ההחלטות" הרצאה .1

 21 61 1001208112 "יפו פינת סלוניקי" הצגה  .8

 הרצאה .2
ואירן והקשר  ההחיזבאללבצבת  ,לבנון"

 ** * 8601208112 "לישראל

 ללא תשלוםכניסה חופשית  -* 

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

  על בסיס מקום פנוי ,אורח -#  
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 1029ינואר 

 המשותף בין חגי אירן וחגי ישראל", הרצאה " 

תאריך ', ביום ג הרצאהיגיע לסניף צוות בת ים ל, המומחה לענייני אירןכמאל פנחסי מיועדינו 
 . ?" מה משותף בין חגי ישראל לחגי אירן"בנושא  12:21בשעה  1101108112

 "הנורוז"-ליל הסדר אצלנו לבין שולחן ה כמאל יספר על הדימוי שבין שולחן
נורוז הוא היום הראשון בלוח . שמו של ראש השנה וחג האביב הפרסי"( יום חדש" :בפרסית)

זהו חג שמקורו . שאחת הגרסאות שלו משמשת באופן רשמי באיראן, השנה הפרסי המסורתי
דינות שונות ברחבי אך השפיע על בני אמונות אחרות ועל כן הוא נחוג במ, דתי זורואסטרי

 .וכן על מנהג השפרצת המים בחג השבועות אצלנו אסיה

  קטורזה בהופעה"מחוזי מופע"  

יתקיים בבית החייל בתל אביב רחוב , מופע קומי של השחקן והקומיקאי ישראל קטורזה
 12-6812811כרטיסים ניתן להשיג דרך הנהלת מחוז דן בטלפון . 8201108112' ביום ד, 68ויצמן 

 .הגעה עצמית. ללא אורחים, ₪ 01עלות כרטיס לחבר צוות ובת זוגו . באמצעות כרטיס אשראי
 .81:21תחילת מופע , 12:21התכנסות וכיבוד קל : ז"לו

 1029פברואר 

  לצפון הארץ  חד יומיטיול 

. יומי באזור חיפה והמפרץ בליווי המדריך המסור חייםנצא לטיול  1201808112' ום אבי
. בעין אפק ובגשרים התלויים מעל נחל קטוע בקרנ, נבקר בבתי הזיקוק בחיפהבמהלך הטיול 

ארוחת צהרים . באור עקיבא" אורות"נקיים בקניון  ,הפסקה לארוחת בוקר על חשבון המטייל
 :ז הטיול"להלן תוכנית ולו .תערך בקיבוץ כפר מסריק

   לטיולז "לו

  .ים-ליד המצבה בבת" בעירמגה "יציאה מנקודת האיסוף  - 16:11
 (.28יוספטל ' רח)ים -יציאה מנקודת האיסוף בקניון בת - 10:11
 .ח המטייל בקניון אורות באור עקיבא"עארוחת בוקר  - 12:21

   .ביקור בבתי הזיקוק בחיפה - 11:11
 .ביקור בעין אפק - 18:11
  .צהרים בקיבוץ כפר מסריקארוחת  - 11:11
 .מעל נחל קטועהתלויים  ביקור בגשרים - 11:21
 .חזרה משוערת לבת ים - 12:11

 עלויות הטיול

יחיד על בסיס מקום עלות אורח " צוות"חבר ( מסובסד)ח ליחיד "ש 111 ,בת זוג0או בןלחבר צוות עלות הטיול 
  ,₪ 121פנוי 
 המחיר כולל: 

  ומדריך טיולים צמוד חייםצמוד אוטובוס תיירים . 
 כניסה לאתרים. 
  צהרים בקיבוץ כפר מסריקארוחת. 

 1201808112 תשלום לטיול יבוצע בהמחאה לפקודת צוות בת ים לתאריךה. 
 מספר . 12:11 דע 10:11בין השעות ' ד-ו' בימים ג 1101808112,רשמה במשרדי הסניף החל מתאריך  ה

 .כל הקודם זוכה ,המקומות מוגבל
   תשר למדריך ולנהג ,ח במזומן"ש11בעת ההרשמה ייגבו מכל משתתף. 
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 בריאים וחטובים בכל גיל" ,הרצאה " 

בעלת תואר דוקטור למדעי התזונה מטעם , ר אולגה רז היא דיאטנית קלינית וחוקרת"ד
מהמומחיות ו האוניברסיטה העברית בירושלים ובעלת תארים נוספים בביולוגיה ובחינוך

תזונה מצליחים כולל רב מחברת ספרי , המובילות בתחום התזונה והדיאטה בישראל
ר אולגה תגיע להרצות "ד. ל"מרצה בכנסים בארץ ובחו, "לאכול לחם ולרזות"המכר 

  .יהיה מעניין. 12:21בשעה  1201808112תאריך ', בסניף ביום ג

  1029 מרץ

 השפעת התקשורת על מקבלי ההחלטות" ,הרצאה " 

עמוקה  האחרונות תמורהניכרת בשנים , כמו במדינות רבות אחרות בעולם, ישראל
בין תמורה זו באה לידי ביטוי  .ביחסים שבין האזרחים לבין ההנהגה הפוליטית שלהם

 ,הנבחרים בעיני הבוחרים הסמכות המקצועית והמוסרית של, השאר בשחיקת המעמד
הפרשנות . קבלת החלטות אסטרטגיות בתהליכי" קול"ובדרישה גוברת של הציבור לקבל 

ששורש הדבר הוא , היא, בשיח הציבורי הרחב ומכאן שגם, עיקרהרווחת בתקשורת ב
 .?האם כך  ". הולך ופוחת הדור" בבחינת, בירידה באיכות ההנהגה

ל "מר אליהו בן און יגיע להרצות על הנושא הנ' העיתונאי הותיק ושדרן הרדיו ברשת ב
  .יהיה מעניין. 12:21בשעה  1801208112תאריך ', בסניף ביום ג

 ת סלוניקייפו פינ ,הצגה 

 בקעת אונוו בלה בהצגה משותפת יחד עם סניף חולוןנ 1001208112 תאריך , 'אביום 
מופע רב " יפו פינת סלוניקי"מחזמר חיבת ציון ונצפה בברחוב , בתאטרון רמת גן

מסע מרתק ומלהיב מפסגות המופע מספר סיפור ה .משתתפים בליווי תזמורת על הבמה
עם מיטב , מלא שמחה וגעגוע, ערב מרגש. של יפו המוסיקה היוונית ועד לסמטאות

: בין השירים .השירים היווניים שתורגמו לעברית והפכו לחלק מהקלאסיקה הישראלית
בכניסה   .שכשנבוא ועוד, ספרי איילת אהבים, שיר השיירה, איריסים, עיניים שלי, סיגל

 מאפים מתוקים ,םטורטיות מסוגים שוני, החברים בכיבוד עשיר הכולל לאולם יתכבדו
 .שתיה חמה ושתיה קרה, ומלוחים

על בסיס ₪   21עלות לאורח (. מסובסד)₪  61בן או בת זוג 0עלות ההצגה לחבר צוות
התשלום  .1101208112רישום להצגה יבוצע במשרדי הסניף החל מתאריך   .מקום פנוי

הרישום ניגבה בעת . 1101208112ש צוות בת ים לתאריך "יבוצע באמצעות המחאה ע
מזכיר לחברים שבמקום אין . במזומן עבור הסעה באוטובוס מאורגן₪  81מכל משתתף 

 :להלן לוח הזמנים להסעה להצגה. חנייה מסודרת לרכבים פרטיים

 .בקירבת המצבה בבת ים" מגה בעיר"יציאה מנקודת האיסוף  - 12:11
 .(28יוספטל ' רח)ים -יציאה מנקודת האיסוף בקניון בת - 12:21
 .הגעה לאולם לכיבוד העשיר המצפה לנו - 12:11
 .תחילת ההצגה - 81:21
 .חזרה משוערת לבת ים - 82:11

 ואירן לבנון בצבת החיזבאללה" ,הרצאה " 

הוא . 1228 -החיזבאללה היה הפלישה הישראלית ללבנון בארגון התמריץ להקמת 
אשר שכנעה בראשית שנות השמונים איש דת שיעי ידוע , הוקם בעידודה של איראן

במהלך כל שנות . לעמוד בראש ההתארגנות החדשה, סיד מחמד חסין פדאללה, בלבנון
 רמיודענו ממרצה ה .י מאיראןאידיאולוג-ארגוני ודתי, קיומו קיבל הארגון סיוע חומרי

 8601208112תאריך ', ביום גבנושא מעניין ומרתק זה בסניף אבי צפדייה יגיע להרצות 

 . 12:21בשעה 
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  הודעות לחברים
 

 תעסוקה בצוות
, ביחידת התעסוקה קיימת מערכת השמה מתקדמת לניהול וטיפול במאגר דורשי העבודה

היחידה מקיימת ימי עיון וסדנאות . ומציאת עבודה, שמטרתה לשפר את סיכויי ההשמה
עוד ניתן . מיועד לדורשי עבודה הרשומים אצלנו –המקנות כלים מעשיים לחיפוש עבודה 

על פי )ערוץ נוסף לאיתור תעסוקה  -עיתלביצוע הסבה מקצו" סל הכשרה"לקבל 
מוזמנים , המעוניינים לקבל סיוע בתחום התעסוקה(. קריטריונים ובאישור ועדת תעסוקה

ל "או בדוא 12-6102126 -בטלפון , אילנה שורר מנהלת תעסוקה מרכז' ליצור קשר עם הגב
wcenter@tzevet.org.il  ,12-6102122אסתי לוי רכזת תעסוקה מרכז בטלפון ' או עם הגב ,

 .awcenter@tzevet.org.il ל"או בדוא

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

ל "דוא0החברים מתבקשים להודיע טלפונית, ת אחרתעמותות וכל פעילות התנדבותי, (חולים
, חברים המעוניינים להתנדב וטרם מצאו מסגרת התנדבותית מתאימה. לסניף על פעילותם זו

אחראי התנדבות בסניף צוות בת ים , מתבקשים לפנות ולהיעזר בחבר צוקרשטיין ליאון
 .118-2610222טלפון 

 טיפול בנפטרים
מתבקשת משפחת הנפטר , שהולך לעולמו" צוות"לחלוק כבוד אחרון לחבר   כדי 

להלן הטלפונים שניתן . להודיע להנהלת מחוז דן במהירות האפשרית בסמוך לפטירה
 : לדווח

 12-6812811' בטל: מר אלי ינאי, מנהל מחוז דן  

 111-1011102קארו מרדכי  : לטלפון נייד 

 (MAIL-E)ל "עדכון כתובות דוא
או , או שחל שינוי בכתובתם, ל שלהם לסניף"ים שטרם העבירו את כתובת הדואחבר

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

10-שמספרו חדש לפקס או  1102218-12:או לטלפון mirza38@013.net: הבאה
חברים המעוניינים אך מתקשים לגלוש . תוך ציון שם פרטי ושם משפחה 2640609

 .אנו נעזור ככל שנוכל. מתבקשים לפנות לסניף, באתרי האינטרנט

 " צוות"עזרה לנזקקים חברי 
. מתבקשים להגיע למשרד הסניף" צוות"חברים הנדרשים לסיוע ועזרה מארגון 

 . הסיוע והטיפול נעשים בדיסקרטיות וברגישות רבה, להזכירכם

  שעות פתיחת הסניף

 02:11 - 00:11בין השעות  -' וד' בימים ג
 
 

 
 קארו מרדכי

 ים-בת" צוות"ר סניף "יו
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