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 בס"ד 
 ' טבת תשע"חו                                                                 4027 דצמבר 42 ראשון יום     

 02-4022סימוכין: 
 

 

 (0-8102) 8102ינואר, פברואר ומרץ מידעון 

סיכמנו שנה נפלאה של פעילות והנה אנו עומדים בפני שנה חדשה מלאה עניין ופעילות. חברים וחברות יקרים, 
כלליות ות בקשולאחרונה ילויות שקיימנו פעפעילויות תרבות חדשות לצד מוצגות בו  בפניכם המידעון החדש

     .וכו' הדוא"להגברת הקשר עם החברים באמצעות , ית של החבריםהתנדבותפעילות קידום ל

 7102אוקטובר, נובמבר ודצמבר בחודשים  שקיימנותרבותיים  םפעילויות ואירועי
 

 טיולים: 

  ונופשון לצפון הארץ.טיול  - 22-21/22/4027בתאריך  

 מפגש חברים/הצגותהרצאות/: 

  השבי בסוריה במלחמת יום הכיפורים"הרצאה  -01/20/4027בתאריך". 

  ירושליים" "צעדת - 20/20/4027בתאריך 

  הצגה "כנר על הגג" - 42/20/4027בתאריך 

  הרצאה "ספינות שרבורג" - 07/22/4027בתאריך 

  הרצאה "סינגפור, ארץ קטנה גדולה" - 01/24/4027בתאריך 

  ח"מסיבת חנוכה תשע" - 27/24/4027בתאריך" 

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

 1022ינואר, פברואר ומרץ  לחודשיםמתוכננים אירועים 

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

עלות 
 אורח
)₪( 

 ינואר

 אביב"-"מדינת דרום תל הרצאה .2
 ** * 01/02/4022 אביב-חלונה האחורי של העיר תל

 פצצה מתקתקת"" הרצאה .4
 ** * 41/02/4022 יפורו המטלטל של איש שב"כס

 פברואר
נסיעה ברכבת ישראל בקו רכבת " טיול חד יומי .2

 "העמק לבית שאן
07/04/4022 200  221 

 20 20 24/04/4022 "תפוחים מן המדבר" הצגה .4

 מרץ

 הרצאה .2
 "העם מתקומם" 

 היסטוריית נסיונות המרד של העםסיפור 
 הפשוט באיראן במשך עשרות שנים

21/01/4022 * ** 

 מפגש חברים .4

מפגש חברים וטקס הרמת כוסית 
 מסורתית לרגל חג פסח תשע"ח

במסגרת המפגש נשלב הענקת תעודות 
 לחברים שהיגיעו לגבורות ומכתבי הוקרה

40/01/4022 * ** 

 ללא תשלוםכניסה חופשית  -* 
  בלבד ההרצאות מיועדות לחברי "צוות" ובנות זוגם -** 
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  8102ינואר  

   ותהרצא

  "אביב-חיים מסובך בחלונה האחורי של העיר תל סיפור אביב"-מדינת דרום תל  

מחד יושבים להם  .הסיפור בדרום תל אביב הוא סיפורה של החברה הישראלית
מאידך יושבת לה המדינה על מוסדותיה ו תושבים מוחלשים בדרום העיר

נשמע מפי המרצה  אביב -. את סיפור החיים המסובך של מדינת דרום תלהמנוכרים
חקר ומאוניברסיטת ת"א בתחום הבלשנות  בעלת תואר אקדמי  הגב' זהבית כהן

 .22:10בשעה  01/02/4022בהרצאה שתערך בסניף ביום ג', תאריך , שפות

 "יפורו המטלטל של איש שב"כס "פצצה מתקתקת 

להרצאה עם סיפור  יגיע אלינו יזהר דוד מי שהיה מנהל מחלקת רכזי שטח בשב"כ
הר, כפי שפורסם ברב מכר סיפורו של יז מטלטל ומרתק על מסלול עבודתו המיוחד.

החל  -פרי עטו "פצצה מתקתקת", מאפשר הצצה נדירה לפעילות השטח של השב"כ
מגיוס, דרך הפעלת הסוכנים ועד סיכול טרור ומבצעים שונים. ובמקביל הצצה כנה 

בשב"כ המתמודדים מול דילמות מקצועיות, ומפתיעה לנפשם של רכזי השטח 
מוסריות וערכיות מורכבות יום יום. בהרצאתו מספר יזהר את סיפורו האישי, בתור 
מנהל הנדרש למשימות מורכבות העוסקות בדיני נפשות ובו בזמן הוא כיצד סבל 

טראומה מורכבת, שבאה -תקופה ארוכה, מבלי שאיש בשירות ידע זאת, מפוסט
סיוטים, מחשבות טורדניות, בהזיות ובשקיעה לדיכאון שהביאו לידי ביטוי ב

לאובדנות ולאשפוז. בכנות מרשימה ומרתקת מספר יזהר על הדילמות המקצועיות, 
יזהר דוד יגיע לסניף להרצאה בנושא בתאריך  .הערכיות והמוסריות עמן התמודד

 .22:10בשעה  41/02/4022

 8102פברואר 

  ישראל בקו רכבת העמק לבית שאן חד יומי ונסיעה ברכבתטיול 

חד יומי בצפון הארץ במסגרת הטיול ניסע ברכבת נצא לטיול  07/24/4022ביום ד' 
ישראל בקו רכבת העמק. נצא באוטובוס תיירים מבת ים עד לתחנת הרכבת בעתלית, 
שם נעלה על הרכבת וניסע לבית שאן. ארוחת בוקר על חשבון המטייל במסגרת הפסקה 

לאחר העלייה לרכבת בתחנת עתלית ימשיך האוטובוס לבית  ניון אור עקיבא.שנערוך בק
שאן וימתין לנו בתחנת הרכבת. לאחר ההגעה לבית שאן נמשיך ונבקר במרכז המבקרים 

  .בהר הגלבוע ונבקר בחוות השבשבות. ארוחת צהרים נאכל בקיבוץ רמת דוד
( ונבקר באנדרטת 10לאחר ארוחת הצהרים ניסע חזרה דרך כביש הבקעה )כביש 

 1הביקעה. נמשיך וניסע דרך הישובים פצאל, מעלה אפרים ואריאל נתחבר לכביש 
 ונחזור לבת ים.

  לו"ז 

  .ים-" ליד המצבה בבתבעיריציאה מנקודת האיסוף "מגה  - 01:21
 .(14ים )רח' יוספטל -יציאה מנקודת האיסוף בקניון בת - 07:00

 המטייל( בקניון אור עקיבא. הפסקה לארוחת בוקר )ע"ח - 02:10
 בית שאן.תחנת משוערת ברכבת ישראל מתחנת עתלית ל נסיעה - 20:00
 ביקור במרכז המבקרים בגילבוע. - 24:00
  צהרים בקיבוץ רמת דוד.ארוחת  - 22:00
 נסיעה לאנדרטת חללי הביקעה. - 21:00
  הגעה משוערת לבת ים. - 27:10
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 עלויות הטיול

  או בן/בת זוג.  "צוות"ש"ח ליחיד )מסובסד( חבר  200הטיול עלות 
 .₪ 221יחיד על בסיס מקום פנוי עלות אורח 

 :המחיר כולל 
  חייםאוטובוס תיירים ומדריך טיולים צמוד . 
 .נסיעה ברכבת וכניסה למרכז המבקרים בגלבוע 
  רמת דודבקיבוץ  צהרייםארוחת. 

 02/04/4022לתאריך המחאה לפקודת צוות בת ים התשלום לטיול יבוצע ב.  
 מספר המקומות 21:00עד  27:00' בין השעות ד-' וגבמשרדי הסניף בימים  הרשמה .

 מוגבל כל הקודם זוכה.  
  תשר למדריך ולנהג. ש"ח במזומן  20בעת ההרשמה ייגבו מכל משתתף 

 הצגה

 "תפוחים מן המדבר" 

 נצא לבילוי משותף יחד עם  חברי סניף צוות חולון,  24/04/4022תאריך ביום ג', 
תפוחים מן "ונצפה בהצגה  4לתאטרון רמת גן אולם גרי בילו רח' שועלי שמשון 

בתאטרון. בכניסה לאולם יתכבדו החברים בכיבוד עשיר הכולל כריכונים, " המדבר
טורטיות, סושי, מבחר ירקות, פוטיפרים ושתייה חמה וקרה. ההצגה תפוחים מן 
המדבר הינה קומדיה רומנטית, מרגשת ומהנה סיפור אהבה ישראלי משעשע ומרגש 

דית לתוכה אחר מאבקה של רבקה בת השמונה עשרה בחוקי החברה החרהעוקב 
נולדה. בעודה מתבגרת ומגלה את עצמה, הוריה המודאגים מבקשים לקרבה 
למסורות ולערכים עליהם גדלה. אך כאשר "הבת הסוררת" נמלטת לקיבוץ חילוני 
ומתאהבת בבחור צעיר, נאלצים הוריה לבחון מחדש את עמדתם, על מנת שלא לאבד 

פת את השבר העמוק בין את בתם היחידה. מעבר למשבר המשפחתי, ההצגה חוש
  קטבי החברה הישראלית, ואת התקווה לשינו המציאות. 

  מסובסד( עלות לאורח על בסיס מקום ₪  20עלות ההצגה לחבר צוות בן/בת זוג(
 ש"ח. 20פנוי 

 07/04/4022ים, לתאריך -התשלום יבוצע באמצעות המחאה לפקודת צוות בת .
במזומן עבור הסעה באוטובוס מאורגן ₪  40בעת הרישום ניגבה מכל משתתף 

 )במקום ההצגה אין חנייה לרכב פרטי(. 

 .לוח זמנים להסעת החברים להצגה  

 22:10 - ים.-יציאה מנקודת האיסוף "מגה בעיר" ליד המצבה בבת  

 22:21 - (.14ים )רח' יוספטל -יציאה מנקודת האיסוף בקניון בת 

 21:10 - .כיבוד עשיר הכולל שתייה חמה וקלה ומאפים 

 40:10 - .תחילת ההצגה 

 44:21 - חזרה משוערת לבת ים בסיום ההצגה.  
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 0281 מרץ

  הרצאה 

  "דרכים לשינוי פוליטי באירן של היום" העם המתקומם  

מתקומם" הרצאה המספרת את היסטוריית נסיונות המרד של העם "העם 
 הפשוט באיראן במשך עשרות שנים. והאם מתי שהוא תגיע המהפכה הבאה?.

שתערך כמאל פנחסי פי חברנו ממוזמנים להרצאה רוצים לשמוע חברים ה
 .22:10בשעה  21/01/4022בסניף ביום ג', תאריך 

 ח תשע"חמפגש חברים והרמת כוסית לרגל חג הפס

ח טקס הרמת כוסית מסורתית לרגל חג פסח תשע"מפגש חברים ונקיים  22:10בשעה  40/01/4022', גביום 
הבא עלינו לטובה. במסגרת המפגש נשלב הענקת תעודות ומכתבי הוקרה מיו"ר צוות לחברים שהיגיעו 

ראש עיריית בת ים מר יוסי , מחוז דן מר יהודה פרץלגבורות ושירה בציבור. יכבדו אותנו בנוכחותם יו"ר 
 בכר ומכובדים מהנהלת צוות.

  .בת ים 2במרכז הקהילתי "גורדון" ברחוב ביל"ו  הטכס יתקיים 
 בתוכנית:

 22:10 - 21:00 - התכנסות וכיבוד לחברים 

 21:10 - 40:00 - .הרמת כוסית, ברכות וחלוקת תעודות לחברים שהגיעו לגבורות 

 40:00 - 42:00 - בור בלוויית האומן קובי הדר.ערב שירה בצי 

 
 החברים ובנות זוגם מוזמנים 
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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  -עיתלקבל "סל הכשרה" לביצוע הסבה מקצו

קריטריונים ובאישור ועדת תעסוקה(. המעוניינים לקבל סיוע בתחום התעסוקה, מוזמנים 
או בדוא"ל  01-1271111 -ליצור קשר עם הגב' אילנה שורר מנהלת תעסוקה מרכז, בטלפון 

wcenter@tzevet.org.il  01-1271112, או עם הגב' אסתי לוי רכזת תעסוקה מרכז בטלפון ,
 .awcenter@tzevet.org.il או בדוא"ל

 התנדבות

לצורך עדכון רשימת המתנדבים הפעילים בהתנדבות, במוסדות שונים )ביטוח לאומי, בתי 
בותית אחרת, החברים מתבקשים להודיע טלפונית/דוא"ל חולים(, עמותות וכל פעילות התנד

לסניף על פעילותם זו. חברים המעוניינים להתנדב וטרם מצאו מסגרת התנדבותית מתאימה, 
מתבקשים לפנות ולהיעזר בחבר צוקרשטיין ליאון, אחראי התנדבות בסניף צוות בת ים 

 .014-2127111טלפון 

 טיפול בנפטרים

לחלוק כבוד אחרון לחבר "צוות" שהולך לעולמו, מתבקשת משפחת הנפטר   כדי 
להודיע להנהלת מחוז דן במהירות האפשרית בסמוך לפטירה. להלן הטלפונים שניתן 

 לדווח: 

  '01-1421410מנהל מחוז דן, מר אלי ינאי: בטל  

   012-1702271לטלפון 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
תוך ציון שם פרטי ושם משפחה.  1071104-01או לטלפון: irza38@013.netmהבאה: 

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. 
 ם, הסיוע והטיפול נעשים בדיסקרטיות וברגישות רבה. להזכירכ

  שעות פתיחת הסניף

 20:00 - 27:00בין השעות  -בימים ג' וד' 
 
 
 

 

 
 קארו מרדכי

 ים-יו"ר סניף "צוות" בת
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