קול

צוות כפר סבא ספטמבר 2016

שלום רב למשפחת חברי "צוות" סניף כפר סבא,
להלן מידע לגבי פעילויות הסניף ברבעון הקרוב.

אירוע  30שנה להקמת הסניף
ביום רביעי  26.10.16בשעה  18:00נתכנס יחד באודיטוריום קרית ספיר
לציין מלאת  30שנה לסניף "צוות" בכפר–סבא.
בתכנית :התכנסות וכיבוד
ברכות
מוקירים את הסניף והעשייה בו בשיר ,באומר ובסרט

אומן אורח :מתי סרי
"יוסי בנאי – בשיר ובסיפור"
בתכניתו

כרטיסים ניתן לרכוש בסניף במחיר  ₪ 35לחבר צוות ₪ 50 ,לאורח

טיולים בארץ  -כללי
הרישום לטיולים רק לאחר התשלום .רישום בלבד אינו תקף ללא התשלום .ניתן לשלוח המחאה בדואר (לא רשום)
בצרוף פרטי הטיול .לכל טיול יש לשלם בהמחאה נפרדת למועד הטיול .ניתן לוודא הגעתה בטלפון.
עדיפות לחברי "צוות" .ייתכנו שינויים בתכניות הטיול בהתאם להחלטת הנהלת הסניף.

טיול בעקבות מאיר הר-ציון – האיש והאגדה – יום שבת08.10.16 ,
הטיול באמצעות "פעמונים ,טיולים ונופשונים" ובהדרכת עדינה רינת.
 07:30יציאה מחניון ארבל .ארוחת בוקר במימון עצמי.
במהלך הטיול נבקר בכוכב הירדן ונסייר במצודה האדירה שבסמוך לה בנה
מאיר הר ציון את ביתו .כאן נוכל לצפות לעבר מרחבי העמק וההרים ממולם.
נצפה לעבר "חוות שושנה" ,קברה של אחותו .נפגוש אחת מבנות משפחתו
שתחלוק עמנו כמה מהסיפורים הפחות מוכרים של מאיר.
ליד אתר כורסי ,בצידה המזרחי של הכנרת ,היה אחד המבצעים החשובים
בהם השתתף הר-ציון ובעקבותיו קיבל עיטור גבורה.
בהמשך נסע סביב הכנרת ונתייחס לנקודות שונות הקשורות בחייו,
כולל הפעם בה "גנב" את הגבול לסוריה עם אחותו שושנה ובעקבות
כך ישבו שניהם בכלא .במהלך הסיור נפגוש את גדעון ברוידא,
מוותיקי עין חרוד ,שחנך את דרכו של הר-ציון.
ארוחת צהרים באחד מקיבוצי עמק הירדן.
המחיר ₪150 :לחבר "צוות" ( 300לזוג) לאורח  380( ₪190לזוג)
בהמחאה לפקודת "צוות-ארגון גמלאי צהל".
שעת חזרה משוערת 18:00

__________________________________________________________________________

"צוות"  -אגודת גמלאי שירות הקבע בצה"ל ,סניף כפר סבא (ע"ר)
בניין תהילה רח' המייסדים  31למכתבים :ת.ד 364 .כפר סבא  4410301טל( 7659867 :משיבון) ,פקס7675666 :
דוא"ל :יו"ר הסניף ks-yor@tzevet.org.il :מזכירות הסניףks-snif@tzevet.org.il :

 – 10-11-12.11.2016חמישי-שישי-שבת במלון "דונה גראציה" בטבריה
" הבית של דונה גרציה" הוא "מוזיאון חי" מיוחד במינו בעיצובו ובתכנונו .הסיפור
המרכזי של ה"בית" מבוסס על דמותה של המנהיגה היהודייה בת המאה ה 16-דונה
גרציה או בשמה היהודי  -חנה נשיא ,ומדגיש את פועלה למען העם היהודי.
ה"בית של דונה גרציה" ,הוא מפעל תרבותי ייחודי המדגיש את מעורבותן ומרכזיותן
של נשים בהיסטוריה של האנושות בכלל ושל העם היהודי בפרט על ידי האדרת שמה,
דמותה ופועלה של דונה גרציה .הרעיונות המרכזיים של ה"בית" הם טיפוח והעצמת
מנהיגות נשים בהיסטוריה של האנושות והעם היהודי ,מתן ביטוי מרכזי למורשת
תרבות הלדינו והדגשת מרכזיותה של מורשת טבריה בתולדות עם ישראל.
במהלך שהותנו במלון נצפה בסרט ברוח המאה ה" 16 -יופי מסוכן"; נסייר במוזיאון
"הבית של דונה גרציה" ונבקר באולמות הבית ובתערוכות המוצגות בו .כל זאת,
לצלילי פסנתר באווירה תרבותית ברוח המאה ה.16-
במהלך סוף השבוע ישולבו טיולים ע"י הפירוט הבא:
סיור מודרך בצריף יצחק בן צבי בבית קשת; ביקור בכפר תבור ב"חצרות
האיכרים"-מוזיאון מודרני המציג מוצגים,
מסמכים ותמונות מחיי החלוצים
במושבה; סיור במושבה סג'רה ,היא
אילניה ,אירוח בחצר משפחת
"חצר
שמואלי-סטפמן
אסתר
ראשונים" ,נפגוש את דמותה של
פרוטופופוב,
אסתר סווקטינה
שתספר על היותה גרה בארץ
ישראל ,ונשמע את סיפור בני משפחת פרוטופופוב (שמואלי) שעשו דרכם
מאסטרחן לארץ ישראל ,מנצרות פרובוסלבית לדת היהודית;
ביקור בקיבוץ דגניה א' ,והכרות עם החלום שהפך לחזון ,נשמע על מעמדן של נשות העלייה השנייה ,הקמת
הרפת הראשונה ,החינוך החקלאות והשיתוף בקיבוץ הראשון; סיור באתר
ירדנית ,אתר הטבילה לצליינים ותצפית אל סכר דגניה; חורשת האקליפטוס
שניטעה במקום ע"י החלוצים ובית המוטור המשוחזר ,בית משאבות שנבנה
בשנת  .1911נלך לאורך ביצת כנרת ,שריד אחרון לאפיקו הקדום של הירדן.
מטע התמרים מנציח את זכרה של רחל המשוררת .נמשיך לבית הקברות של
כנרת ,הפנתיאון של חלוצי העלייה השנייה והשלישית .נבקר את קבריהן של
נעמי שמר ושל רחל המשוררת ולידה שלושת ידידיה שבצוואתם ביקשו להיקבר
לידה.
תכנית מפורטת תועבר לנרשמים.
האירוח כולל שני לילות בחצי פנסיון (א .ערב ביום ה' ,א .בוקר וערב ביום ו' .א .בוקר וצהרים בשבת)
יציאה ביום חמישי בשעה  08:00מחניון ארבל( ,א .בוקר וצהרים ביום ה' וכן א .צהרים ביום ו' ,במימון עצמי).
המחיר לחברי "צוות" ₪1800לזוג .המחיר לזוג אורחים .₪2000
בודד בחדר :חבר צוות  )515X3( ₪1545אורח .₪ 1645
ניתן לשלם ב 3-המחאות לפקודת "זיו תיירות ונופש בע"מ" חבר צוות /₪600X3אורח  ₪650X2ועוד ₪700X1
לתאריכים .10.11.16 ;10.10.16 ;10.09.16
חזרה משוערת לכפר סבא במוצאי שבת בשעה .18:00
לתשומת לבכם ,עומדים לרשותנו  24חדרים בלבד ,על כן ,כל הקודם זוכה.
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הרצאות ידע והעשרה
ההרצאות תתקיימנה בימי שני ,בבית תרבות ע"ש רייזל ,גאולה  ,12כפ"ס .תחילת ההרצאות ב 20:00-בדיוק.
רישום ,תשלום ו"תה/קפה (או שתייה) ומאפה" החל מ .19:30-עלות ₪ 20 :למשתתף.

לצורך הכנת המקום מתבקשים החברים להודיע מראש על השתתפותם.
 -12.09.16אלוף (מיל ).עוזי דיין" :על הזהות הלאומית תרבותית של הישראלים".
אלוף (מיל ).עוזי דיין שרת במגוון תפקידים ,בין השאר כמפקד סיירת מטכ"ל ,כעמית מחקר במרכז יפה
למחקרים אסטרטגיים ,כמפקד חטיבת השריון 401וכמפקד גיס .כראש אגף התכנון ,עמד בראש
המשלחת הביטחונית למשא ומתן לקראת הסכם השלום בין ישראל לירדן .בתפקידיו האחרונים שימש
אלוף פיקוד המרכז ,סגן הרמטכ"ל ויו"ר המועצה לביטחון לאומי .היום משמש דיין כיו"ר מפעל הפיס.
בהרצאתו יציג את האופן שבו הוא תופס את החברה בישראל על רבדיה ושסעיה ויתייחס לסוגיות מפתח.

 - 26.09.16ד"ר אשר עידן" :דור ה X -ודור ה :Y-פערי הדורות והדרכים לגישור ביניהם".
ד"ר אשר עידן הינו מומחה-עתידן ,מרצה בבית ספר למנהלים של האוניברסיטה הפתוחה ואוניברסיטת בר–אילן.
שימש בעבר יועץ לשר החינוך ולמנכ"ל משרד החינוך בתחומי הדרכה ולמידה בסביבת אינטרנט עתידית .מחבר
הספר "הכוח החמישי :סוד הרשתות שמשנות את העולם" .הרצאתו תעסוק בפערים בין דור ה( Y-בני  35ומטה),
לבין דור ה"בייבי-בומרס" (בני  .)35-65הוא יצביע על הבעיות ,על דרכים להבנתן ועל דרכים לפתרון.

 - 31.10.16ד"ר רוביק רוזנטל" :הפז"מניק יצא לחמשוש :סודות השפה הצבאית".
ד"ר רוזנטל בלשן ,עיתונאי וסופר ישראלי ,בעל הטור השבועי "הזירה הלשונית" בעיתון "מעריב" .מחבר "מילון
הצירופים"" ,המסע המופלא לארץ המילים" וספרים רבים נוספים ,זכה בשורה של פרסים על יצירותיו ופועלו
בתחום הלשון .עבודת הדוקטורט של רוזנטל עוסקת במאפיינים הלשוניים וההיררכיים של השפה הצבאית
הישראלית.

 - 14.11.2016ד"ר יואב בן דב" :הקסם שבקלפי הטארוט".
ד"ר יואב בן-דב בעל תואר ד"ר באפיסטמולוגיה והיסטוריה של המדע ומחזיק תעודה מהפקולטה ללימודים
אסטרולוגיים בלונדון .שימש כחוקר ומורה באוניברסיטת תל אביב וכפרופסור כבוד של אוניברסיטת דל וייה
בקאלי ,קולומביה .הוא עורך מדעי של כתב העת "גליליאו" סופר ומנחה של סדרת תכניות "אסכולה" בטלוויזיה
החינוכית ועד מומחה בבית המשפט בענייני תרבות הטראנס ואסטרולוגיה .בהרצאתו יציג את קלפי הטארוט,
שנוצרו באירופה של סוף ימי הביניים ומקובלים כאמצעי לחיזוי עתידות ,כמערכת סמלים מיסטית ,וכאמצעי להנעת
תהליכים אישיים ולמציאת פתרונות לבעיות החיים; את ציורי הקלפים ואת סוד קסמם; יספר כיצד אפשר לחוות
את הקסם מתוך התבוננות בציורי הקלפים; יתאר את השימושים השונים בקלפי הטארוט ויציג הדגמה של קריאה
אישית בקלפים.

 – 28.11.16מר רועי קייס" :העולם הערבי מאחורי הקלעים"
מר רועי קייס הוא כתב לענייני ערבים ב .YNET -מר קייס הוא בוגר בית הספר לעיתונאות מעשית "כותרת"
באוניברסיטת תל אביב ותלמיד לתואר השני בחוג להיסטוריה של המזרח התיכון ואפריקה באוניברסיטת תל
אביב .מר קייס יתאר לנו כיצד נקלע למרכז הזירה התקשורתית בתקופה סוערת בעולם הערבי ,ויספר על
התנסויות חווייתיות באולפן ובבירות ערב.

 – 12.12.16ניצב-משנה (בדימוס) ,אבי דוידוביץ" :הסיפור האמיתי על תיק משה קצב"
דוידוביץ בעל תואר ראשון בסוציולוגיה ואנתרופולוגיה ותואר שני בקרימינולוגיה .שימש כראש מחלק סמים ,מודיעין
ובילוש ,היה ראש היחידה לביקורת פנימית וסגן ראש היחידה לחשיפת פשיעה חמורה בארץ ובחו"ל .אבי דוידוביץ,
שימש כסגן ראש צוות החקירה המיוחד שהוקם לחקור בתיק משה קצב .הוא יתאר בפנינו כיצד התנהלה החקירה
במשפטו של משה קצב ,מהן הראיות שהביאו להרשעתו ,באלו מהלכים נקטה הסנגוריה כדי לחלץ אותו מהאשמות
החמורות ,וסוגיות נוספות העולות מהפרשה.
אבי דוידוביץ הרצה בפנינו בעבר והרצאתו היתה מרתקות.

 -19.12.2016ד"ר רז צימט "על צעירים ורשתות חברתיות באיראן"
ד"ר רז צימט חוקר במרכז אליאנס ללימודים איראנים באוניברסיטת תל-אביב .תחומי המחקר המרכזיים שלו
הם פוליטיקה ,יחסי חוץ ,חברה ורשתות חברתיות ברפובליקה האסלאמית של איראן .בהרצאתו הוא ידון בצעירים
ככוח עולה באיראן ובפער הגדל בינם למשטר ולערכי המהפכה .כמו כן תעסוק ההרצאה בהתרחבות השימוש
ברשתות החברתיות ובהשפעתן הגוברת על התהליכים החברתיים המתחוללים באיראן בשנים האחרונות.
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( 05.01.17יום חמישי) בשעה  18:00תתקיים בבית רייזל הרצאה בנושא "ביטוח בצוות".
ההרצאה בנוכחות נציג "מדנס" ומר עמיר להב ,הממונה על הביטוח מטעם "צוות" .ההרצאה
ללא תשלום אך מחייבת הרשמה מוקדמת בסניף.
לתשומת לבכם,
מידע בנושא :הפעלת ניתוחים בביטוח "צוות" (פורסם ב" צוותון" אוגוסט )2016
בעקבות חוק ההסדרים בקופות החולים חלו שינויים בכיסוי ניתוחים פרטיים באמצעות השבני"ם של הקופות
בקופת חולים יש כיסוי מלא לניתוח פרטי המבוצע באמצעות רופא הסדר (למעט השתתפות עצמית).
במקרה שהמבוטח מפעיל את קופת החולים הוא יהיה זכאי לפיצוי בגובה  25%מעלות הניתוח ,לפי מחירון
"הפניקס" .במקרה שהמבוטח מפעיל את ביטוח "צוות" ,חלה עליו השתתפות עצמית (כמפורט בפוליסה).
בניגוד לעבר ,המבוטח לא יקבל את ההחזר מקופת החולים ,וזאת בגלל השינוי בחוק ההסדרים.
סיכום  :היום ,יותר מתמיד ,כדאי ומומלץ להפעיל ,קודם כל ,את הביטוח הנוסף של קופת החולים .חשוב
להתייעץ עם נציגי הביטוח במוקד "צוות" ,במדנס או במזכירות "צוות" בטרם מבצעים את הניתוח ,על מנת
לקבל מידע עדכני ודרך פעולה מיטבית.
נציג הסניף לטיפול בנושא הביטוח ב"צוות" הוא ישראל שפירא טלפון מס .054-8099078

קשר למאושפזים בביה"ח מאיר
חבר הסניף ,שמואל בסון מתנדב בבית החולים ומשמש כאיש קשר לחברים המאושפזים.
קרובי המשפחה יכולים ליצור קשר עמו קשר במשרדי הקבלה ,בימים א' ג' ה'  .בהעדרו ניתן להשאיר הודעה
עבורו .ניתן ליצור עמו גם קשר טלפוני .נייד אישי 052-8477660 :או בבית החולים.09-7472413 :

תעסוקה
ביחידת התעסוקה קיימת מערכת השמה מתקדמת לניהול וטיפול במאגר דורשי העבודה ,שמטרתה לשפר את
סיכויי ההשמה ,ומציאת עבודה.
מדור תעסוקה מחוז השרון מקיים ימי עיון וסדנאות המקנים כלים מעשיים לחיפוש עבודה – מיועד לדורשי
עבודה הרשומים אצלנו .ניתן גם לקבל "סל הכשרה" לביצוע הסבה מקצועית – ערוץ נוסף לאיתור תעסוקה (על
פי קריטריונים ובאישור ועדת תעסוקה) .המעוניינים לקבל סיוע בתחום התעסוקה ,מוזמנים ליצור קשר עם:
אילנה שורר – מנהלת תעסוקה מרכז –  wcenter@tzevet.org.il 03-6173536או עם אסתי לוי – רכזת
תעסוקה מרכז – . awcenter@tzevet.org.il 03-6173538

צעדת ירושלים
צעדת ירושלים המסורתית תתקיים בחול המועד סוכות ,יום חמישי י"ח בתשרי20.10.16 ,
כבכל שנה ,גם השנה חברי "צוות" ייקחו חלק במצעד ברחובות העיר ,במסלול של כ 3-ק"מ.
בתכנית:
 11:30ארוחת צהרים בבית החייל ,בתום הארוחה יינתן לכל צועד בקבוק מים  1/2ליטר.
הליכה לגן סאקר לנקודת כינוס תחת רשת הצללה
 11:00-15:00השתתפות בהפנינג חגיגי בגן סאקר.
 12:15מופע מרכזי בגן סאקר ,שמות האמנים יועברו בהמשך.
 15:30הצטרפות לצעדה הססגונית
 17:00סיום משוער
לידיעתכם,
 החברים/ות יצעדו עם תלבושת אחידה (חולצות ,כובעים ,דגלים) עם לוגו של "צוות".
 כל מהלך הצעדה יצולם ע"י הטלוויזיה הקהילתית.
 עלות לכל משתתף  ₪ 25כולל ארוחת צהריים בבית החייל.
 בסיום המצעד יחולקו למשתתפים שנרשמו בסניף תעודות ומדליות.
נשמח באם גם השנה ,כבכול שנה ,תהיה השתתפות בולטת וייצוג הולם של חברי הסניף .
המעוניינים לקחת חלק בצעדה יודיעו בסניף באמצעות הטלפון או במייל חוזר.
הסעה מאורגנת תצא מכפר סבא ,השעה המדוייקת תועבר לנרשמים במועד מאוחר יותר.
__________________________________________________________________________

"צוות"  -אגודת גמלאי שירות הקבע בצה"ל ,סניף כפר סבא (ע"ר)
בניין תהילה רח' המייסדים  31למכתבים :ת.ד 364 .כפר סבא  4410301טל( 7659867 :משיבון) ,פקס7675666 :
דוא"ל :יו"ר הסניף ks-yor@tzevet.org.il :מזכירות הסניףks-snif@tzevet.org.il :

