
      2014אוגוסט 
אנו מחזקים את ידי הלוחמים . בשעה שאגרת זו נכתבת ממשיכים כוחות צהל בפעילותם ברצועת עזה

, יישר כוח לכוחות פיקוד העורף. בים  וביבשה ומייחלים לשובם לאחר השגת יעדי הפעילות
עזה  ברכת חזק ואמץ שלוחה לכל תושבי ישראל ובמיוחד לתושבי הדרום וישובי עוטף

  .ליבנו עם המשפחות ששכלו את יקיריהן בחזית ובעורף ומאחלים החלמה מהירה לפצועים

. נערכים למשלוח חבילות שי ללוחמינו באשר הם
: תכשירי היגיינה ורחצה, גרביים וגופיות

 8:00-14:00כל יום בין השעות ) 189רח ויצמן 

של סניף כפר סבא ונצפה  "ספר המורשת
  .ירון אנוש בליווי תזמורת ושירה

רישום בלבד אינו תקף . "צוות סניף כפר סבא

  . בטלפון הניתן לוודא הגעת. רשום

  .ייתכנו שינויים בתכניות הטיול בהתאם להחלטת הנהלת הסניף

  

   : תערוכות הבאות

  משפט אייכמן כנקודת מפנה בזיכרון השואה

  .בארכיון הבית והסבר אודות אופן שימורם

  אולם המחנות ודגם טרבלינקה

  .צפייה בחזרה של מופע הלהקה וסרט על הכפר

   .במימון עצמי
ישוב שעמד בודד מול , משמר הירדן הישנה

  הסמוך נשמע על הקשר בין  יעקב
__________________________________________________________________________  

  )ר"ע(סניף כפר סבא 
  7675666: פקס, )משיבון( 7659867: 

snif@tzevet.org.il-ks  

אוגוסט      סבאסבאסבאסבא    כפרכפרכפרכפר צוות קול

   ,סניף כפר סבא" צוות"שלום רב למשפחת חברי 
בשעה שאגרת זו נכתבת ממשיכים כוחות צהל בפעילותם ברצועת עזה

בים  וביבשה ומייחלים לשובם לאחר השגת יעדי הפעילות
ברכת חזק ואמץ שלוחה לכל תושבי ישראל ובמיוחד לתושבי הדרום וישובי עוטף

  .חמאסואיום מנהרות ההמצויים תחת מטחי רקטות 
ליבנו עם המשפחות ששכלו את יקיריהן בחזית ובעורף ומאחלים החלמה מהירה לפצועים

נערכים למשלוח חבילות שי ללוחמינו באשר הם עירכפר סבא ומועצת ארגוני המתנדבים ב
גרביים וגופיות: לבוש דברי מאכל אלא פרטי מומלץ שהחבילות לא יכילו 

  .'כלי גילוח וכו, מברשות שיניים
רח ויצמן (בשכונת אלי כהן מרכז הקהילתי את החבילות ניתן להביא ל

       .להלן מידע לגבי פעילויות הסניף ברבעון הקרוב

  9.9.14 כפר סבא
  .נקיים באודיטוריום בית ספיר אירוע סניפי

ספר המורשת"ת השקציין את נ, במהלך האירוע נרים כוסית לקראת השנה החדשה
ירון אנוש בליווי תזמורת ושירהי העיתונאי ואיש הרדיו "שיונחה ע "בין אתונה לסלוניקי

  .הזמנה מפורטת תשלח בימים הקרובים

  
צוות סניף כפר סבא"לפקודת ) בלבד(הרישום לטיולים רק לאחר התשלום בהמחאה 

  .בצרוף לפרטי הטיולההמחאה שלוח את 
רשוםאין לשלוח בדואר . בהמחאה נפרדת למועד הטיול

ייתכנו שינויים בתכניות הטיול בהתאם להחלטת הנהלת הסניף

   11.9.14חמישי יום  -מחול הלוחמי הגטאות וכפר 

  . "זיו תיירות
  .עצמי מימוןב ,הפסקת בוקרבדרך נעצור ל. יציאה מחניון ארבל

   "בית לוחמי הגטאות
תערוכות הבאותה) בחלקן תהיה הדרכה(תהיינה פתוחות בפנינו 

  אוןיתערוכת בית עדות וסיפורם של מייסדי הקיבוץ והמוז

משפט אייכמן כנקודת מפנה בזיכרון השואה - "תא הזכוכית

בארכיון הבית והסבר אודות אופן שימורםמפגש עם החפצים השמורים  - " יזכור

  .האמנות כדרך ביטוי חווית השואה -תערוכת האמנות 

אולם המחנות ודגם טרבלינקה - בין מחיקת צלם אנוש למאבק על הזהות 

  בקיבוץ לוחמי הגטאות
צפייה בחזרה של מופע הלהקה וסרט על הכפר, ביקור מודרך בכפר

19  
  ).לזוג 350(₪  175 לאורח) לזוג 270" (צוות

  25.10.2014שבת  –סתיו בצפון רמת הגולן 
  .בהדרכת אמיר מנדלמן. "
במימון עצמי ,הפסקת בוקרבדרך נעצור בצומת אלונים ל. יציאה מחניון ארבל

משמר הירדן הישנהנחצה את נהר הירדן ליד שרידי . לאחר ארוחת הבוקר נמשיך צפונה
יעקב בנות בגשר. נכנע ותושביו נלקחו לשבי הסורי, 

_____________________________________________________________________

סניף כפר סבא , ל"שירות הקבע בצה גמלאיאגודת  
: טל 4410301כפר סבא  364. ד.ת: למכתבים  31המייסדים 

tzevetkf@bezeqint.net מזכירות הסניף :snif@tzevet.org.il

  

קול     
שלום רב למשפחת חברי 

בשעה שאגרת זו נכתבת ממשיכים כוחות צהל בפעילותם ברצועת עזה
בים  וביבשה ומייחלים לשובם לאחר השגת יעדי הפעילות, באוויר

ברכת חזק ואמץ שלוחה לכל תושבי ישראל ובמיוחד לתושבי הדרום וישובי עוטף. המשטרה וההצלה
המצויים תחת מטחי רקטות 

ליבנו עם המשפחות ששכלו את יקיריהן בחזית ובעורף ומאחלים החלמה מהירה לפצועים
  

כפר סבא ומועצת ארגוני המתנדבים בצוות סניף 
מומלץ שהחבילות לא יכילו 

מברשות שיניים, מגבונים
את החבילות ניתן להביא ל

  .16:00-20:00- ו
  

להלן מידע לגבי פעילויות הסניף ברבעון הקרוב
  

כפר סבאאירוע סניף 
נקיים באודיטוריום בית ספיר אירוע סניפי 9.9.14, ביום שלישי

במהלך האירוע נרים כוסית לקראת השנה החדשה
בין אתונה לסלוניקי"במופע 

הזמנה מפורטת תשלח בימים הקרובים

  
  כללי -טיולים בארץ 

הרישום לטיולים רק לאחר התשלום בהמחאה 
שלוח את יש ל. ללא התשלום

בהמחאה נפרדת למועד הטיוללכל טיול יש לשלם 

ייתכנו שינויים בתכניות הטיול בהתאם להחלטת הנהלת הסניף". צוות"עדיפות לחברי 
  

לוחמי הגטאות וכפר 
זיו תיירות"הטיול באמצעות 

יציאה מחניון ארבל  -  08:00
בית לוחמי הגטאות"בביקור  – 10:30

תהיינה פתוחות בפנינו במהלך הביקור 

תערוכת בית עדות וסיפורם של מייסדי הקיבוץ והמוז •

תא הזכוכית"שיחה מול  •

יזכור"סיור באוהל  •

תערוכת האמנות  •

בין מחיקת צלם אנוש למאבק על הזהות  •
  

בקיבוץ לוחמי הגטאות צהרים ארוחת
ביקור מודרך בכפר, לכפר המחולנסיעה 

9:00שעת חזרה משוערת 
צוות"לחבר ₪  135: המחיר

סתיו בצפון רמת הגולן 
"תגליות"הטיול באמצעות 

יציאה מחניון ארבל -  7:00
לאחר ארוחת הבוקר נמשיך צפונה

, ח"הכוחות הסוריים בתש
_____________________________________________________________________

 -" צוות" 
המייסדים ' בניין תהילה רח

tzevetkf@bezeqint.net   :ר הסניף"יו: ל"דוא



  

ונצפה לעבר סקירה ממנו שם נשמע  אביטל להרנמשיך .. נזירות מצפת לבין זכויות המעבר במקוםמסדר 
שנות מיזם לשיקום מחצבות י, הוולקני בפארקנבקר ). גדר המערכת, ם"מחנה האו, קוניטרה(השטח הסורי 

בו נבלם , הבכא בעמקבהמשך נבקר . הפעילויות הוולקניות בגולןהיווצרות הרי הגעש במרחב ואת מדמה את ה
  ).ל אביגדור קהלני"בפיקוד סא 77גדוד (הצבא הסורי במלחמת יום הכיפורים 

   .ארוחת צהרים בקיבוץ מרום גולן

בתוך ) אחד מעשרים(תופעת טבע שיצרה מכתש -שביער אודם הגדולה ובה'בגלאחר ארוחת הצהרים נבקר 
נשמע על הדרוזים שהתיישבו ; מי מעיינות ומי נגר עילי, לוע הר געש שהתמלא במי תהום – רם בברכת; אלונים

ל לטיפול בנפגעי "את בית חולים שדה שהקים צה ,בוקעטאליד הישוב  ,נראה ,אם יתאפשר. בצפון הגולן
  .יהלחמת האזרחים בסורמ

  19:00שעת חזרה משוערת 
  ).לזוג 400(₪  200לאורח ) לזוג 320" (צוות"לחבר ₪  160: המחיר

  

    הרצאות ידע והעשרה

 .בדיוק 20:00- תחילת ההרצאות ב. ס"כפ, 12גאולה , ש רייזל"בבית תרבות ע, ההרצאות תתקיימנה בימי שני

  .למשתתף₪  20: עלות. 19:30-החל מ" ומאפה) או שתייה(קפה /תה"תשלום ו, רישום
  . החברים מתבקשים להימנע מהכנסת שתייה ודברי מזון לאולם ההרצאות

יאפשר גם להודיע . (לצורך הכנת המקום מתבקשים החברים להודיע מראש על השתתפותם
  ).על שינויים

  18:00תחילת ההרצאה בשעה  "מבצע אופרה" :דוד עברי) מיל(אלוף  – 1.9.14
. ל"היה מפקד חיל האוויר וסגן הרמטכ. ם"בעל תואר ראשון בהנדסת אווירונאוטיקה ובוגר פו, דוד עברי 

ב ונציג ישראל לשיחות האסטרטגיות בתחום "בין השאר כשגריר ישראל בארה ,כיהן במגוון תפקידים
 חבר; "על- אל"חבר מועצת המנהלים של ; עוזר שר הביטחון ;טחון לאומייראש המועצה לב; טחונייהב

" בואינג"א יכיום מכהן כנש. חבר מועצת הנאמנים של הטכניון; הוועד המנהל של האוניברסיטה העברית
  .לאומי- ר המועצה הציבורית לשרות האזרחי"ישראל ויו

  

   "דברים שטרם נודעו –על אלי כהן " :אברהם כהן – 15.9.14

. א במדעי החברה"בוגר אוניברסיטת ת. ן"שירת בחיל הקשר ובאמ, ל"אחיו של אלי כהן ז, אברהם כהן
  .במגוון תפקידים בבנק לפיתוח התעשייה ועורך סקרים ומחקרים לגופים כלכליים ותעשיות בארץעבד 

  

  )יל האווירסבו של אחד ממפקדי ח" (ידוע לא'ה הנדיב-ידועים לא ציונים" :אביבה גרשלר – 27.10.14

היא  עוסקת בחקר דמויות שפעלו בארץ ישראל . אביבה גרשלר למדה אדריכלות וחקר ארץ ישראל
  .ל ובסניפי צוות"בצה, מרצה במכללות,  ונשכחו

  

    סיפורו של רופא צבאי , "כומתה שחורה-חלוק לבן": ר אשר פורת"ד) מיל(מ "אל – 10.11.14
  .חמות ישראלבמל

במלחמת ששת הימים שימש כרופא . ל לאחר סיום לימודי הרפואה בירושלים"ר פורת התגייס לצה"ד
ד "במלחמת יום הכיפורים שימש מג. על פעולתו במבצע כראמה" עיטור העוז"חטיבתי בשריון וקיבל 

  .שנים וכתב ספר אודות קורותיו כרופא במלחמה 11" מאיר"ניהל את בית החולים . רפואה אוגדתי
  

  "ארץ השבטים הנידחים והחיות הנכחדות, אינדונזיה :שלמה פיליבה) מיל(ל "סא – 24.11.14

  .הרצה בפנינו בעבר והרצאותיו היו מרתקות. שלמה פיליבה חבר צוות בחיפה
  

    "?מה מסתתר מאחורי הקלעים. על ספרים וסופרים ישראליים" :מאיר אהרוני -  15.12.14

בעבר שימש כעיתונאי . מורה ומרצה לספרות ולשון. בספרות ופילוסופיהבעל תואר ראשון , מאיר אהרוני
ספרי מידע  16כתב וערך , שרה, בשיתוף עם רעייתו. וכשליח הסוכנות בדרום אמריקה" מעריב"ב

  .סבא-אהרוני פעיל בחוג היוצרים בשרון וברוטרי כפר. ותיעוד
  

  

  ח מאיר "קשר למאושפזים בביה
  . שמש כאיש קשר לחברים המאושפזיםממתנדב בבית החולים ו שמואל בסון, חבר הסניף

בהעדרו ניתן להשאיר הודעה . ' ה' ג' בימים א ,משרדי הקבלהכולים ליצור קשר עמו קשר בקרובי המשפחה י
  .09-7472413: בבית החוליםאו   052-8477660: נייד אישי. טלפוניקשר עמו גם ניתן ליצור . עבורו

  
   



  

  אירועים ספחים לתשלום עבור
 

  סניף כפר סבא                           " צוות"' לכב

                      4410301כפר סבא  364. ד.ת
            

   11.9.14יום חמישי  -גוש עציון וקבר רחל לוחמי הגטאות וכפר המחול טיול ל

  "צוות סניף כפר סבא"לפקודת  24.4.14לתאריך ₪ ________ ס "ב המחאה ע"מצ  

 . אורחים_ ____" + צוות"חברי ___ ___מתוכם, משתתפים_____ עבור  

                                         135/270                            175/350                         

 ____________  _____________  _______________________  _____________   פרטי החבר 
טלפון בבית                               טלפון נייד                            טלפון נוסף                          פרטי שם                          משפחה  שם                                  

 

  ______________________________________________________________________ הערות 

  

     -  -  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  -  -  - - - - - - - - - - - - - - - -  -  -  - - -  
  

  סניף כפר סבא                           " צוות"' לכב

                      4410301כפר סבא  364. ד.ת

  25.10.2014שבת  –סתיו בצפון רמת הגולן 

  "צוות סניף כפר סבא"לפקודת   8.5.14לתאריך ₪ ________ ס "ב המחאה ע"מצ  

  . אורחים_ ____" + צוות"חברי ___ ___מתוכם, משתתפים_____ עבור  
        160/320                                200/400  

 ____________  _____________  _______________________  _____________   פרטי החבר
טלפון נוסף     טלפון בבית                             טלפון נייד                                                    פרטי שם                         משפחה  שם                                  

 

  ______________________________________________________________________       הערות 

       
     -  -  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  -  -  - - - - - - - - - - - - - - - -  -  -  - - -  
  

  
 


