קול

צוות כפר סבא אוגוסט 2017

שלום רב למשפחת חברי "צוות" סניף כפר סבא,
עם סיומה של פגרת הקיץ ,אנחנו פותחים שנת פעילות חדשה בטיולים ,סוף שבוע והרצאות כפי שמפורט להלן.
אנו מקווים לראותכם בפעילויותינו.
לתשומת לבכם ,אירוע חנוכה של הסניף יתקיים ביום חמישי .14.12.17 ,אנא שריינו את התאריך .פרטים נוספים
יפורסמו בסמוך יותר לאירוע.

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 09.09.17
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 ,בגובה  750מ' מעל פני הים 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 מ3,000-
מתפללים .נשיא צ'צ'ניה רמזן קדירוב חנך את המסגד המפואר הנקרא על שם אביו,
הנשיא לשעבר אחמד קדירוב שנרצח במאי  .2004עלות 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 ו מנזר נשים חסודות .נביט במעיין בציורי הקיר 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 .קבוץ קריית ענבים
שימש כבסיס לפלמ"ח בזמן מלחמת העצמאות ,וקבורים בו רבים מחללי חטיבת
הראל ,מגיני הדרך לירושלים במלחמת העצמאות .בית הקברות שהוקם בתוך ערוצו
של גיא היורד אל הקיבוץ מכיוונה של גבעת הראדאר מהווה "פיסת הסטוריה" ,ומכל חלקה קטנה של בית העלמין
אפשר להוציא 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".

"לא בגדתי"-טיול בעקבות אורי אילן והחוליה – שבת 21.10.17
הטיול באמצעות "אהרל'ה טיולים" ובהדרכת אהרל'ה ברינדט.
 - 07:30יציאה מחניון ארבל.
ארוחת בוקר במימון עצמי בחוצות אלונים.
בשנת  1955נפלה בשבי חוליה של חמישה חיילים בצפון רמת הגולן .לאחר זמן קצר התאבד ,בכלא ,החייל אורי
אילן .לאחר שהוחזרה גופתו ,התגלו מספר פתקים מוטמנים וביניהם פתק בו נכתב "לא בגדתי" .בטיולנו נגולל את
פרטי הפרשה ,על כל הפרטים שבה.
__________________________________________________________________________

"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 :

נבקר במקומות הבאים:
 המקום בו חצתה החוליה את הגבול לסוריה
 נצפה לנקודה בה נתפסה החוליה ונכנעה
 נבקר במקום בו עמד עמוד הטלפון שעליו הותקן
מתקן האזנה ואליו היו אמורים להגיע החיילים
 נבקר במקום אליו הובאה גופתו של אורי אילן
ושבה נמצא אחד הפתקים
 נבקר במוצב תל פאחר ובמידת האפשר גם
ב"חורבת עומרית" (שרידי מקדש רומי מדהים)
הטיול כולל ארוחת צהריים במסעדת "דגי דפנה".
חזרה משוערת בשעה .19:00
המחיר ₪165 :לחבר "צוות" ( 330לזוג) לאורח  420( ₪210לזוג) בהמחאה לפקודת "צוות-ארגון גמלאי צה"ל".

 03-04.11.17שישי-שבת במלון "אירוס המדבר" בירוחם
"אירוס המדבר" הוא מלון סוויטות ,בדרוג ארבעה כוכבים של משרד
התיירות ,אשר הוקם כחזון ציוני ,חברתי וכלכלי ,בלב המדבר בפאתי
עיירה שקטה ומתפתחת .זהו המלון החברתי הראשון בישראל .מרבית
עובדיו הם תושבי המקום ויותר מ 50%-מרווחי המלון מועברים ישירות
לטובת חינוך ילדי ירוחם ופיתוח הכלכלה המקומית.
בסוף השבוע נשלב ביקורים באטרקציות תיירותיות בדרך לירוחם ובאתרי טבע
וכאלה מעשה ידי אדם בסביבתה.

האירוח כולל לילה בפנסיון מלא (ארוחת ערב ביום שישי ,ארוחות בוקר
וצהרים בשבת).
ארוחות בוקר וצהרים ביום שישי במימון עצמי.
יום שישי 03.11.17
 - 07:30יציאה מחניון ארבל ,עצירה בדרך לארוחת בוקר (במימון עצמי).
בנסיעתנו דרומה נעצור בנתיב העשרה .נתכנס במועדון היישוב להרצאה
ובה נשמע את ההיסטוריה של המושב ,עוד מימיו בחבל ימית ,תוך מתן דגש
לחיים היום ,במושב צמוד גדר :החוסן הקהילתי בצל ירי הקסאמים והפצמ"רים
ומבצע צוק איתן .לאחר ההרצאה נצא לסיור במושב ונסע לאורך חומת הגבול ,עד לנקודת תצפית מרהיבה על
רצועת עזה .מנקודת התצפית ניתן לראות את כל צפון רצועת עזה מהים במערב ועד מחסום ארז במזרח .משך
המפגש כשעה וחצי כולל קפה ועוגה.
בסמוך ליישוב ,נבקר במיזם "נתיב לשלום" .זהו מיזם הייחודי של הדבקת
פסיפס על חומת הגבול בצידה הישראלי .נשמע מפי האומנית על הדרך
שהביאה אותה להקמת המיזם ואת סיפורה האישי בהתמודדותה עם החיים
ביישוב צמוד גדר ,לאחר מכן ,נוזמן לקחת חלק פעיל ביצירה ,ולהדביק פסיפס,
פרי יצירתה של האומנית ,על החומה .משך המפגש כ  30-40דקות.
נמשיך לדימונה לביקור אצל "שומרי השלום" ,קהילת העבריים מדימונה.
קבוצה דתית ,המונה כ 5000-איש ורוב חבריה חיים בקהילה שיתופית בעיר.
הקהילה מתנהלת על פי פרשנות מייסדיה לחוקי התורה וחבריה אינם מקבלים
את מסורת חז"ל .הקהילה דוגלת בתזונה טבעונית ומתנזרת משתית אלכוהול ,למעט יין מיצור עצמי ,ומתרופות.
לקהילה רשת מסעדות המגישות אוכל טבעוני (כגון מוצרי סויה) ומפעל בגדים פופולארי במיוחד .בני הקהילה
דוגלים בנישואים פוליגאמיים ואורח חייהם מאופיין בקהילתיות ובעזרה הדדית רבה .ביקורנו במקום כולל שתיה
חמה ,רקע היסטורי ,וסיור במוסדות הקיבוץ של הקהילה.
 14:00נעצור לארוחת צהריים (ע"ח המטייל) ולאחריה נמשיך לירוחם ,למלון ,להתארגנות ומנוחה.
 18:30נסיעה קצרה להר אבנון הסמוך ,לתצפית על הסביבה באור הירח (ירח מלא ,)..נהנה מהנוף ,נרים כוסית
יין ונשיר שירי שבת.
 19:00ארוחת ערב במלון
הרצאה במלון
__________________________________________________________________________

"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 :

שבת – 04.11.17
 07:00-09:00ארוחת בוקר במלון
 09:30נצא לתצפית מהר אבנון ,הנמצא מצפון מערב למכתש הגדול.
ממרפסת המצוק תצפית מרהיבה על נופיו של המכתש הגדול ,מכתש
חתירה .על גבי מדרגות הגיר המלוטשות המוליכות למצפור ,נראה צדפים
מאובנים דמויי מגדלונים ,הנחשבים לערך טבע מוגן.
נמשיך לסיור מקיף בירוחם ,העיירה שהוקמה בשנת  1951כמעברה לעולי
רומניה ,אליהם הצטרפו עולי מרוקו ,פרס והודו .בירוחם כ 10000-תושבים,
מרביתם מועסקים בתעשייה מקומית ,במגזר הציבורי ,במסחר ובתיירות.
תדמיתה של ירוחם השתנתה בשנים האחרונות ,ואנו עדים לפריחה מחודשת
של המקום .נשמע על ההיסטוריה של ירוחם על ההווה ועל התכניות
העתידיות.
נמשיך לביקור בפארק ירוחם ,שבמרכזו נמצא אגם ירוחם ,אגם מלאכותי
באפיק נחל רביבים .הפארק משתרע על כ 3000 -דונם ,ובמרכזו האגם
הגדול ,ועוד אגם קטן .מסביבם חורש גדול ופינות מוצלות.
 14:00נחזור לארוחת צהריים במלון ולאחריה מנוחה או בילוי בבריכה
 17:00נסיעה חזרה הביתה
המחיר לחברי "צוות"  ₪ 1450לזוג .המחיר לזוג אורחים  .₪1600בודד בחדר ,חבר צוות .₪1300
ניתן לשלם ב 2-המחאות לפקודת "זיו תיירות ונופש בע"מ" חבר צוות ₪800X2 ₪ 725X2 :לאורח.
לתאריכים.05.11.17 ;05.10.17 :
חזרה משוערת לכפר סבא במוצאי שבת בשעה .19:00
לתשומת לבכם ,עומדים לרשותנו  24חדרים בלבד ,על כן ,כל הקודם זוכה .עדיפות לחברי הסניף .אורחים רק
על בסיס מקום פנוי.

בעקבות יגאל אלון – יום שלישי 05.12.17
הטיול באמצעות "המועצה לשימור אתרים בישראל" ובהדרכת אסתר שמואלי-ינקלביץ (הדריכה אותנו בעבר
במושבות הגליל).
 - 07:30יציאה מחניון ארבל .ארוחת בוקר במימון עצמי בחוצות אלונים.
יגאל אלון ,איש הגליל ,מצביא ,מדינאי ומנהיג ( )1980 - 1918מהדמויות הבולטות
בהנהגת המדינה ,הלך לעולמו לפני  38שנה .בין השנים  1948-1945היה מפקד
הפלמ"ח ,הכוח העברי הסדיר הראשון .במלחמת השחרור ,והשתחרר מצה"ל בדרגת
אלוף .לאחר תקופת לימודים ,הצטרף לחיים הפוליטיים ,שימש כחבר כנסת ,כשר וכסגן
ראש הממשלה .יגאל אלון הוא אבי "תכנית אלון" לפתרון בעיית "השטחים" כהצעה
לפתרון סכסוך ישראל  -ערב.
במהלך הסיור נבקר בתחנות חייו:
כפר תבור  -מושבה בה גדל כבן למשפחת פייקוביץ התבגר ועבד בחלקת המשפחה
(כיום בי'ס שדה אלון תבור) .נלך לאורך רחוב המייסדים ונספר על המשפחה ,שוד
העדר ,פציעתו של צבי אחיו וגבורתו של אביו ראובן.
ביה"ס החקלאי כדורי  -שבו היה יגאל אלון תלמיד מחזור א' ( )1937-1934ומהדמויות
הבולטות של בני המחזור .נשמע על ה'מנזר' ומבני המשק החקלאי ,על הווי החיים
בבית הספר ,על מבחני הכבוד ו"ההשבעה" ועל ההחלטה של יגאל אלון לעזוב את הבית
וללכת להתיישבות בקיבוץ גינוסר.
קיבוץ גינוסר  -יגאל אלון היה ממקימי הקיבוץ ושם גם הובא למנוחת עולמים .נבקר בבית יגאל אלון שהוקם לזכרו
ולהנצחת מורשתו.
הטיול כולל ארוחת צהריים כשרה באחד מקיבוצי הסביבה.
חזרה משוערת בשעה .18:00
המחיר ₪170 :לחבר "צוות" ( 340לזוג) .לאורח  440( ₪220לזוג) בהמחאה לפקודת "צוות-ארגון גמלאי צה"ל".
היציאה לטיול מותנית במינימום  40מטיילים.
__________________________________________________________________________
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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 (יאפשר גם להודיע
על שינויים).
 11.09.17מר דוד סימן טוב" :הסייבר והביטחון הלאומי  -עימותים ומלחמות בעידן
הקיברנטי"
דוד סימן טוב חוקר את תחום המודיעין והסייבר ,שרת בצה"ל בתפקידי מחקר ואיסוף באמ"ן וכן בחטיבה לתכנון
אסטרטגי באג"ת .בשנים האחרונות היה חוקר במכון לחקר המודיעין באמ"ן .במסגרת זו היה מעורב בתהליכי
למידה מרכזיים ובשינויים תפיסתיים וארגוניים בצה"ל ובאמ"ן ,דוגמת גיבוש תפיסת המערכה בין מלחמות (מב"מ),
הקמת חטיבת הפעלה והקמת מטה הסייבר הצה"לי ופרסם מזכר ,יחד עם שמואל אבן ,בנושא הסייבר .במסגרת
עבודתו כאזרח הוא משמש יועץ לחברות במגזר הביטחוני .בהרצאתו ישוחח מר סימן טוב על הלוחמה הקיברנטית
 -מושגים ,מגמות ומשמעויות לישראל.

 25.09.17מר מיכאל לביא" :מימוש זכויות בגיל השלישי"
מיכאל לביא הוא מתכנן פיננסי קרוב ל 15 -שנה .מומחה לגרנטולוגיה (מדע הגיל השלישי) .שותף בכיר בחברה
העוסקת בניהול הון משפחתי ,מהוותיקות והגדולות בישראל .בעל רישיון ממשרד האוצר ,מחזיק בהסמכה
בינלאומית לתכנון פיננסי ) (CFPועובד עם גמלאים מקרב אוכלוסיות שונות.
בהרצאתו ישוחח לביא על השינויים הרבים שחלו בשנים האחרונות בכל הקשור להתנהלות הפיננסית שלנו כתא
משפחתי ,והסיבות הדרמטיות שהובילו לשינויים אלו .נקבל כלים להתנהלות פיננסית יעילה ונכונה ,שתאפשר לנו
להפיק תועלת רבה יותר מהחסכונות שלנו ,דוגמת מימוש זכויות רפואיות ,צמצום עמלות בבנקים ,הפחתת תשלומי
המס ,הבטחת ההגנה על הכספים שלנו מפני משברים בשוק ועוד.

 16.10.17מר שומי שירן" :מקהלת הצבא האדום״ המקורית במופע נדיר עם השירים הרוסיים
שכולם אוהבים"
שומי שירן הוא שחקן ובמאי ותיק ,בוגר ביה"ס לאומנויות "בית צבי" .עוסק בפעילות תרבות וסיפור לילדים
ולמבוגרים .מרצה על מופעי בידור מכל רחבי העולם בפני קהלים בכל הגילים .בהרצאה יציג שומי שירן קטעי וידיאו
ממופע של "מקהלת הצבא האדום" ויספר אודות השירים המוכרים והאהובים.

 30.10.2017גב' ציונית פתאל קופרוואסר" :המסע שלי לבגדאד היהודית בעקבות ספרי
התמונות שעל הקיר"
סא"ל (מיל ).פתאל -קופרווסר שירתה באגף המודיעין וביחידת מתאם פעולות הממשלה בשטחים .היא מתמחה
במחקר ההיסטוריה של המזרח התיכון .ספרה ״התמונות שעל הקיר" מתאר את חייהם של יהודי בגדד במחצית
הראשונה של המאה העשרים .הרומן יצא לאור בשנת  .2015על ספר זה זכתה בפרס אח"י ( האגודה לעידוד
המחקר ,הספרות והאמנות) לשנת  . 2017ספרה יצא לאור בערבית בעיראק ,והוא מעורר עניין רב בתקשורת
העיראקית ,על רקע קשריה עם אינטלקטואלים ערביים בולטים בעיראק .מחקר על ספרה הוצג בכנס בינ"ל
באוניברסיטה בבגדאד .בעקבות פרסום ספרה בישראל ובעיראק ,היא כותבת" :כמה חבל שהוריי ,שבעורקיהם,
השלובים בעורקיי ,זרמו מי החידקל והתערבבו במי הירדן ,לא זכו לראות זאת".

 13.11.17ד"ר אייזיק לובלסקי" :השמדת המונים (ג'נוסייד) – עבר והווה"
ד"ר אייזיק לובלסקי הוא מרצה ,חוקר ,חבר סגל הוראה בכיר ומרכז הקורס "ג'נוסייד" באוניברסיטה הפתוחה.
תחומי המחקר וההוראה שלו מגוונים וביניהם :היסטוריה של הרעיונות ,תולדות הגזענות המודרנית ,חקר ג'נוסייד
ועוד .ד"ר לובלסקי לימד במספר מוסדות אקדמיים ביניהם אוניברסיטת בן-גוריון ,אוניברסיטת חיפה ואוניברסיטת
תל אביב .בתיאור הקורס "ג'נוסייד" כתב" :מקרי השמדת המונים מלווים את ההיסטוריה האנושית לדורותיה .אולם
נראה שבמאה ה 20-בוצעו מעשי ג'נוסייד ,או מעשים בעלי אופי של ג'נוסייד ,רבים יותר מאשר בכל מאה אחרת....
יש לנסות להבין למה ,כיצד ומתי מתרחשים מעשים אלה".
לשאלות אלה ואחרות יתייחס ד"ר לובלסקי בהרצאתו ,תוך התייחסות למקרים של ג'נוסייד במאות ה 20-וה21-
במקומות שונים בעולם.
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 27.11.17מר זאב בן-אריה" :הגשר על הדנובה"
מר זאב בן-אריה הוא מדריך טיולים ותיק ,העורך טיולים ,המבוססים על מחקר רוחני ומחקר ,בעקבות מורים
רוחניים .בן-אריה חיבר כמה ספרים העוקבים אחר דתות שונות בעולם ,תרבויותיהן ,טקסיהן ,ובעיקר דרכן
המיסטית להתחבר אל האלוהים .הוא מכוון את טיוליו באופן המאפשר ללמוד מקרוב את המהלכים התנועתיים,
הטקסיים ,והמיסטיים ,על סוגיהם ומהותם ,תוך כדי שהות במקום עצמו שבו מתקיים האירוע והשתלבות בהם.
בהרצאתו ישוחח בן-אריה על סרביה ,הממוקמת באזור שהיה לפני  8000שנה ,מרכז תרבות הדנובה המסתורית,
בעלת הכתב העתיק בעולם ,קו הגבול של האימפריה הרומית ,ומקום התנגשות וחיבור ציוויליזציות במשך הדורות.
בהרצאה יספר על קורותיו של העם הסרבי ,בלגרד ,דרך הקיסרים הרומאים ,ההיסטוריה של הבלקן ועד לימינו
ויכלול בה סיפורים יהודיים מרגשים.

 11.12.2017מר עמי גולדמן" :צחוק הומור וחשיבה יוצרת"
מר גולדמן מגדיר את עצמו כ"מרצה מצחיק בנושאים רציניים" ,הוא איש חידות ההיגיון של גל"צ בעבר ,יוצר ומגיש
חידות הגיון בערוץ  2בתכניות הבוקר עם אברי גלעד .כאיש של חשיבה יוצרת הוא פיתח את אפודות המגן נגד
כדורים הנמצאות בשימוש צה"ל.
בהרצאתו יציג ,בדרך משעשעת ,את היווצרותן של אי הבנות ההופכות למוקשים ביחסים בין אישיים ויחדד את
הפער העצום ,הבלתי נתפש לעיתים ,בין המסר שהתכוונתם להעביר לבין המסר שקלט בן שיחכם ,פער מסוכן
זה הוא האחראי לרוב לטינות ועימותים בין בני אדם.

 25.12.2017פרופ' בת-שבע שטרן' :עם כל ה"חנות והרינות" :נשים וצבא בישראל".
פרופ' שטרן מרצה בכירה במכון שכטר למדעי היהדות .פרופ' שטרן עסקה בסוגיות מחקריות שונות
באוניברסיטאות ומכוני מחקר בארץ ובעולם וכתבה מאמרים וספרים רבים ,המתייחסים להיבטים מגדריים .בין
היתר עסקה בתנועת הפועלות בארץ ישראל ,בנשים מנהיגות לפני קום המדינה (כגון גולדה מאיר ועדה פישמן)
ובסוגית "האימהות בחזית" .הרצאותיה קולחות ומרתקות.
בהרצאתה היא תעסוק בסוגיית שירות הנשים בצה"ל.

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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