קול

צוות כפר סבא אפריל-יוני 2018

למשפחת "צוות" כפר סבא שלום,
להלן מידע לגבי פעילויות הסניף בחודשים אפריל  -יוני .2018
בהמשך תמצאו מספר הודעות.

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 באבו גוש והסביבה – שבת 21.04.18
הטיול באמצעות "זיו תיירות ונופש בע"מ" ובהדרכת אייל חיניץ.
 - 08:00יציאה מחניון ארבל.
ארוחת בוקר במימון עצמי בלטרון.
את טיולנו נתחיל בביקור במנזר גבירתנו של ארון הברית באבו-גוש .כשנתקרב
למקום ,נבחין בפסל מרשים בדמותם של המדונה והילד ,הניצב על גג הכנסייה.
הכנסייה ,המעוצבת בפשטות והגוון הלבן שולט בה ,ניצבת על תל קריית יערים הקדום,
וממנה נשקפים נופי האזור .נבקר בכנסייה ונשמע את סיפור המקום.
נמשיך למסגד באבו גוש ,המסגד השני בגודלו בישראל לאחר מסגד אל-אקצה שבהר
הבית .המסגד בנוי על שטח של  3,200מ"ר ויש בו מקום ליותר מ 3,000-מתפללים.
המסגד המפואר הנקרא על שם אחמד קדירוב ,נשיא צ'צ'ניה שנרצח ב  .2004בנו,
רמזן קדירוב חנך את המקום .עלות הקמת המסגד מוערכת בעשרה מיליון דולר ,שישה
מיליון מהם תרמה צ'צ'ניה.
נמשיך ונבקר במתחם הבנדיקטיני באבו-גוש .נשוחח על
גלגולה של חצר :ממתחם של הלגיון הרומי העשירי ,לכנסייה צלבנית שהוקמה מעל
מעיין (הנובע עד היום בקריפטה שלה) והיום משמשת כמתחם בנדיקטיני .במתחם
מצויים זה בסמוך לזה מנזר ומנזר נשים חסודות .נביט בציורי הקיר במעיין וננסה
לתפוס כמה רגעים במחיצתו של הנזיר המפורסם אוליביה .מסע שראשיתו בסרט
אקסודוס ואחריתו בקבלת אזרחות ישראלית בירושלים.
נאכל ארוחת צהריים אוטנטית ב"בבית של סלווה" בעין נקובה.
לאחר ארוחת הצהרים נבקר בבית הקברות של קריית ענבים .הקבוץ שימש כבסיס
לפלמ"ח בזמן מלחמת העצמאות ,וקבורים בו רבים מחללי חטיבת הראל ,מגיני הדרך
לירושלים במלחמת העצמאות .בית הקברות ,הממוקם בערוצו של גיא היורד אל הקיבוץ
מכיוונה של גבעת הראדאר ,מהווה "פיסת היסטוריה" .מכל חלקה קטנה של בית העלמין אפשר להפיק הרבה מאד
מידע כמו גיל החללים ,שמות החיבה שהוענקו להם ,נסיבות נפילתם ועוד.
חזרה משוערת בשעה .18:00
המחיר ₪160 :לחבר "צוות" ( 320לזוג) לאורח  400( ₪200לזוג) בהמחאה לפקודת "צוות-ארגון גמלאי צה"ל".

פרשיות נעלמות ואנשים טובים בחוף הכרמל – שבת 05.05.18
הטיול באמצעות "אהרל'ה טיולים ובהדרכת אהרל'ה ברינדט
 07:30יציאה מחניון ארבל .בדרכנו צפונה נעצור לארוחת בוקר במימון עצמי.
את טיולנו נתחיל בביקור בבית הספר הערבי של הכפר טנטורה ,ובאנדרטת הזיכרון
לחללי חטיבת אלכסנדרוני .האנדרטה מעוצבת בצורת  12אבני החושן ,תוכננה ע"י
הסופר אברהם טריוואקס ,שבנו ,בנימין ,נפל בקרב.
נמשיך בביקור בגן פסלי הבזלת "בזלתון" בקיבוץ עין כרמל .הפסלים המרהיבים נוצרו
בהשפעת תרבויות קדומות מכל העולם על ידי הפסל דגן שקלובסקי.
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המשך הטיול בביקור ב"חאן יותם ,המקום לאדם ולחברו" ,אשר הוקם
לזכרו של יותם מלמד ז"ל ,שנהרג בתאונה בשנת  2012והוא בן .24
המקום הוקם ע"י המשפחה ומופעל ע"י מתנדבים למען בני נוער ,בעלי
צרכים מיוחדים ,למען תושבים קשי יום מבחינה כלכלית או בודדים אשר
יצאו ממעגל החברה והקהילה ,למען אמנים צעירים בתחילת דרכם ועוד.
לאחר ארוחת צהרים כשרה נבקר באתרים בהם התרחשה "פרשת
לזרוביץ" .פרשת חטיפה ורצח של משפחה יהודית בידי כנופיה ערבית
בהנהגתו של יוסוף אבו דורה ,שאירעה בימי מאורעות תרצ"ו-תרצ"ט .הפרשה
באה לקיצה ב 1963-עם גילוי שרידי גופות הנרצחים ביער עין חוד והבאתם
לקבר ישראל.

חזרה משוערת לכפר סבא בשעה .18:00
המחיר ₪160 :לחבר "צוות" ( 320לזוג) לאורח  400( ₪200לזוג) בהמחאה לפקודת "צוות-ארגון גמלאי צה"ל".

 – 31.05-01.06-02.06.18חמישי-שישי-שבת בסימן מיעוטים ודתות בגליל במלון "פלאז'ה נצרת"
סוף השבוע באמצעות "זיו תיירות ונופש בע"מ" ובהדרכת דניאל הניג.
מלון "פלאזה נצרת עלית" שוכן בלב הגליל ,משקיף על נצרת העתיקה
ובמרחק לא גדול מהגן הלאומי ציפורי .במלון מועדון בריאות ,בריכת שחייה
(בעונה) ,בית כנסת .החדרים נעימים ,בכל חדר מיני-בר ,ערכת קפה,
טלוויזיה ,רשת אלחוטית חינם.

יום חמישי " 31.05.18הר אחד -חמש דתות"
 08:00יציאה מרח' ארבל  8כפר סבא ונסיעה צפונה לחיפה.
הפסקה לארוחת בוקר – ע"ח המטייל
היום יוקדש לחמש דתות בכרמל – בהאיים ,אחמדים (מוסלמים) ,דרוזים,
נוצרים ויהודים .נבקר באתרים מרתקים ונשמע הסברים על אורחות חייהם ,המנהגים ובמידת האפשר גם מפגש
עם אנשי העדה.
נתחיל בטיילת לואי  -תצפית לעבר המקדש הבהאיי והטרסות.
נמשיך למסגד האחמדי בשכונת כבאביר ,שם נפגוש אחד מבני
העדה ונשמע את סיפורה של העדה שוחרת השלום.
נבקר בכנסיית הכרמליטים ונשמע על מנזר הכרמליטים.
נזירים נוצרים ,שפטרונם הוא אליהו הנביא .נמשיך לביקור
במערת אליהו ,המערה קדושה ליהודים ,למוסלמים (אליהו הוא
גם נביא שלהם) וגם לנוצרים (כאן הסתתרה משפחתו של ישו
שברחה מפני המלך הורדוס).
ארוחת צהרים (במימון עצמי) בדלית אל כרמל.
נבקר בכפרים עוספיה ודלית אל כרמל ונשמע על האמונה הדרוזית
ועקרונותיה.
נסיעה למלון "פלאז'ה נצרת" – קבלת מפתחות והתארגנות בחדרים
 19:00ארוחת ערב במלון ולאחריה תכנית בידור

יום שישי " 01.06.18נצרת"
 07:00-09:00ארוחת בוקר במלון
 09:00יציאה מהמלון לסיור מקיף בנצרת.
נטייל בטיילת פסגות החדשה.
נבקר בכנסיית הבשורה ,בה התבשרה מרים על הולדת ישו ,נמשיך בביקור בכנסיית יוסף הנגר (כנסיית בית
הכנסת) ,שעפ"י המסורת הנוצרית הוא המקום בו גדל ישו.
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נבקר בכנסיית מרים האורתודוכסית בה נבחין בהבדלים בין כנסיה
מזרחית לכנסיה מערבית.
ולסיום – איך לא?? סיור בשוק הססגוני
הפסקה לארוחת צהריים בנצרת – ע"ח המטייל
 19:00ארוחת ערב במלון

שבת " - 02.06.18נהלל"
 07:00-10:00ארוחת בוקר במלון
 10:00יציאה מהמלון ונסיעה לנהלל ,מושב העובדים הראשון ,שהאמין
בדרך חיים חברתית ,עליה נשמע בסיורנו.
סיור מודרך ומפגש עם עופר אבידב בסליק בנהלל  -מוזיאון משפחתי
ייחודי ,הממוקם מעל הסליק הישן במשק המשפחה ובצל עץ התמר .נשמע
את סיפורי המשפחה הקשורים בהקמה ובביטחון מדינת ישראל מפי בני
הדור השלישי והרביעי ,ונזכה לאירוח חווייתי.
נשמע גם מעט רכילות על תושבי נהלל המפורסמים.
 13:30נסיעה חזרה למלון לארוחת צהריים ומנוחה
 16:00קפה ועוגה
חזרה משוערת לכפר סבא במוצאי שבת בשעה .18:00
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"  ₪1710לזוג .המחיר לזוג אורחים .₪1950
בודד בחדר :חבר צוות .) X3( ₪
ניתן לשלם ב 3-המחאות לפקודת "זיו תיירות ונופש בע"מ" חבר צוות /₪ 570X3אורח  ₪ 650X3לתאריכים
.01.04.18 ;01.05.18 ;01.06.18
לתשומת לבכם ,עומדים לרשותנו  29חדרים בלבד ,על כן ,כל הקודם זוכה .עדיפות לחברי הסניף.

המושבה האמריקאית  -יום שלישי 12.06.18
טיול בשעות אחר הצהרים במושבה האמריקאית בתל אביב וסיום חגיגי של שנת הפעילות במסעדה אותנטית.
פרטים נוספים יועברו במועד מאוחר יותר

"תרבות בצוותא" – הרצאות
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 (יאפשר גם להודיע על
שינויים) .חמש ההרצאות הראשונות פורסמו לאחרונה.
 19.3.2018ד"ר סיגל ביצור" :חיידקים – לא מה שחשבתם"
הרצאה על המחקרים האחרונים בתחום שמסעיר מחדש את המדענים ואנשי הרפואה .נשמע כיצד החיידקים
שסביבנו ובתוכנו משפיעים על הבריאות ואפילו על המחשבות שלנו .חשוב מכל ,נלמד איך אנחנו יכולים להשפיע
עליהם ולגייס אותם לטובתנו .
הערה :ד"ר ביצור הופיעה כבר בעבר בסניפנו בעבר בהרצאה מרתקת אחרת

 16.4.2018גב' אפרת ליבנה" :על יחסי הגומלין בין התקשורת למשפחות שכולות"
אפרת אברהם-ליבנה שכלה את אחיה ,בני-אברהם ,באוקטובר  2000כאשר נחטף ונהרג על ידי חיזבאללה.
אפרת שימשה עד לפני כשנה כדוברת תיאטרון הקאמרי וכיום היא דוברת האוניברסיטה הפתוחה.
לקראת יום הזיכרון תשע"ח תספר אפרת את סיפורה האישי כבת למשפחה שכולה ותשוחח על יחסי הגומלין בין
התקשורת למשפחות השכולות בישראל.
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 30.4.2018מר דוד ניסן" :טיול וירטואלי לאיראן"
איך תגיבו אם יציעו לכם להצטרף לטיול מאורגן באיראן? -וודאי שמעתם שמדובר במדינה מעניינת עם תרבות
עתיקה ועשירה ,אבל לנסוע לשם?
דוד ניסן יקח אותנו לביקור וירטואלי באיראן המודרנית .באמצעות שקופיות מרהיבות ,נגלה כי מאחורי הרעלה הכהה
והמאיימת של המשטר האסלאמי ,מסתתרים נופים ,אנשים ותרבות של ארץ מרתקת .דוד יחשוף בפנינו את תרבות
המקום ,האומנות ,ההיסטוריה ,האדריכלות ,האוכל ,יהודי איראן ,אקטואליה ועוד.
דוד ניסן נולד באיראן להורים יוצאי עיראק ,ולמד בבית הספר הבינלאומי בטהראן .עם סיום לימודי התיכון ,עלה
לישראל .דוד הוא בעל תואר ראשון בהיסטוריה של המזרח התיכון ותואר שני ביחסים בינלאומיים ,שירת כקצין
מודיעין ,כיועץ מטעם משרד הביטחון בחיל המודיעין וכחוקר בחברה לאיסוף וניתוח מודיעין בטחוני מהאינטרנט.

 14.5.2018אלוף (מיל ).עוזי דיין" :שיחה בענייני אקטואליה"
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 ישוחח עוזי דיין על יחסי חברה וצבא במדינת ישראל בת ה.70 -

 28.5.2018ד"ר יריב פלד" :העימות בסוריה  -הקשר האיראני והזווית הישראלית"
ד"ר יריב פלד הוא מומחה לענייני צבא ביטחון ואסטרטגיה ,בוגר ביה"ס לממשל באונ' תל אביב.
יש מי שסבור כי ישראל ננטשה על ידי ארה"ב לבדה להתמודד מול הציר השיעי האיראני ,רוסי ,טורקי .ואילו רוסיה
ואיראן הפליאו במהלכים מרהיבים .תוך קריאה נכונה של המפה ,איראן הצליחה במידה מרשימה להתפתח לכדי
מעצמה אזורית אפקטיבית .מעצמה המרחיבה תדיר את כוחה והשפעתה.
בהרצאתו ינתח ד"ר פלד את המצב בגבולנו הצפוני .יישאלו שאלות רבות וביניהן :האם צה"ל ערוך למלחמה עם
איראן בגבול הצפון? האם התרעה מול איראן תעבוד? מה יהיה תפקידו של ארגון חיזבאללה בעת מלחמה? ועוד.

 11.6.2018מר יואב רגב" :פלמ"ח סיוריו ומסעותיו"
יואב רגב הוא בן קיבוץ רבדים וכיום מתגורר בכפר סבא .יואב כתב מעל  30ספרים ביניהם "פלמ"ח – לפקודה
תמיד"" ,ימי דיזנגוף  -תל אביב " ,"1936- 1909הגדות תש"ח"" ,סובוטניקים בגליל"" ,הידיד" ב"ארץ האש"  -צ'רלס
"פלַ גֹות הלילה המיוחדות" ועוד.
אורד וינגייט ואנשי ְּ
יואב רגב ירצה על ספרו החדש "לנו קוראים המשעול והרוח :פלמ"ח -סייריו ומסעותיו ".כותרת הספר לקוחה ממילות
שיר הסיירים:
קֹוס ִמים הַ חֶ ְּדוָה ֶשל הַ ֶד ֶרְך,
לָ נּו ְּ
קֹור ִאים הַ ִמ ְּשעֹול וְּהָ רּוחַ ,
לָ נּו ְּ
צּוק ִמ ְּתנ ֵַּׂשא
ִמ ְּסּתֹור בֶ הָ ִרים,
ִאילָ ן ו ְִּט ָירה
מֶ ְּרחַ ב הַ ִמ ְּדבָ ר.
ישי נִ כְּ ַרע בֶ ֶרְך
ְּליַד מַ ְּעיָן חֲ ִר ִ
לַ יְּלָ ה וָיֹום ל ֹא נִ ְּשקֹ ט ,ל ֹא נָנּוחַ –
ִמיָד שּוב נֵּׂצֵּׂ א
נָשּוט בַ כְּ פָ ִרים,
לַ מַ סָ ע ְּב ִש ָירה
נִ ְּבֹלש ִע ְּקבֹות-צָ ר...

 25.6.2018פרופ' נסים גרתי" :קנביס טוב או רע ולאן מוביל"
פרופ ' גרתי הוא מנהל מכון קזאלי לכימיה יישומית באוניברסיטה העברית .לפני כשנתיים זכה בפרס בארה"ב על
תרומתו להבנת התהליכים הפיסיקליים והמבניים של תוספי מזון .
בהרצאתו יתייחס להיגד הבא :יותר ויותר ישראלים מבינים שקנאביס עשוי להיות התרופה למכאוביהם .מחקרים
המתפרסמים חדשות לבקרים מציגים את השפעתם החיובית של רכיבי הקנאביס המגוונים על בריאות האדם ,ואת
הפוטנציאל שיש לאותם רכיבים למנוע ,להקל ואף לרפא מחלות וקשיים .למעלה מ 30,000-ישראלים נהנים כבר
היום מהטיפול האלטרנטיבי ,שחוסך לרבים מהם אלפי שקלים ונזק מתרופות ,מוסיף שעות שינה נחוצות ומקל על
כאבים ותופעות לוואי של מחלות קשות וקלות .בשנים הקרובות צפוי לגדול משמעותית מספר המטופלים שיחליפו
את הכדורים ברכיבי קנאביס טבעיים.
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הודעות:
לתשומת לבכם ,בכניסה לבניין "תהילה" ,בו שוכנים משרדי הסניף ,הותקנה תיבת
מכתבים וניתן לשלשל שם דברי דואר ,בשעות בהן המשרד סגור.
ביטוח בריאות וסיעוד
המתווה הסיעודי החדש אושר על ידי המפקחת על הביטוח וייכנס לתוקף ב 1-באפריל  2018בחברת הביטוח
"מנורה-מבטחים" .המעבר ,לכל המבוטחים הקיימים בפוליסה הנוכחית ,ייעשה באופן אוטומטי ,ללא צורך במילוי
טפסים או בהודעה כלשהי .
התעריפים המיועדים למתווה הסיעודי פורסמו ונמצאים גם באתר של "צוות" .לחצו כאן
ביטוח הבריאות נשאר ללא שינוי בחברת הביטוח "הפניקס" עד דצמבר .2025
בתלוש הגמלה ,שיגיע ב 1-במאי  ,2018תהיה הפרדה בחיובים ויופיע:
ביטוח בריאות " -הפניקס".
ביטוח סיעודי " -מנורה-מבטחים".
אירוע  70למדינת ישראל
החלה מכירת כרטיסים לאירוע המרכזי של "צוות" – ארגון גמלאי צה"ל ,לציון  70שנה להקמת מדינת ישראל וצה"ל .
האירוע ייערך באמפיתאטרון קיסריה ,ביום חמישי 14 ,ביוני . 2018
פרטים ורכישה מוקדמת של כרטיסים לאירוע ,במחיר  ₪ 70לכרטיס ,באתר מועדון חבר
לכל חבר "צוות" זכאות לשני כרטיסים.
הסעה לאירוע תאורגן ע"י המחוז .פרטים בהמשך.

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
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