קול

צוות כפר סבא פברואר 2015

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

טיולים בארץ  -כללי
הרישום לטיולים רק לאחר התשלום בהמחאה )בלבד( לפקודת "צוות סניף כפר סבא" .רישום בלבד אינו תקף
ללא התשלום .יש לשלוח את ההמחאה בצרוף פתק המציין את שם הטיול ותאריך קיומו.
לכל טיול יש לשלם בהמחאה נפרדת למועד הטיול .ניתן לוודא הגעתה בטלפון .אין לשלוח בדואר רשום.
עדיפות לחברי "צוות" .ייתכנו שינויים בתכניות הטיול בהתאם להחלטת הנהלת הסניף.
טיול לנגב – יום חמישי ) 19.2.15נותרו עוד מקומות אחדים(
הטיול באמצעות "זיו תיירות ונופש בע"מ" ובהדרכת שבתאי קו.
 7:30יציאה מחניון ארבל .במהלך הטיול נבקר בחניון הרועָ ה בסמוך לנחל הרועָ ה ,ב"בית השאנטי במדבר"
ונפגוש את רחל סבוראי בקיבוץ רביבים.
המחיר ₪ 130 :לחבר "צוות" ) 260לזוג( לאורח  320) ₪ 160לזוג( בהמחאה לפקודת "צוות כפר סבא".
פרטים מדויקים לגבי טיול זה נשלחו אליכם במייל נפרד.

"חלוצים במושבה" – שבת 21.3.15
הטיול באמצעות "זיו תיירות ונופש בע"מ".
 - 8:00יציאה מחניון ארבל .בדרך נעצור בנוף לטרון להפסקת בוקר ,במימון עצמי.
נפתח בתצפית על עמק הארזים ממרומי המוצב הירדני שיח' עבדול עזיז .בהמשך נלך בנתיבי ההיסטוריה ונציץ
אל חצרות האיכרים ילין ,ברוזה ומקלף .נסייר בחצר בית ההבראה של ארזה )ה"ארז" שנטע הרצל ,משק
הילדים שארל את ילדי טהרן ,מקום שבתה של הציירת אנה טיכו ,המעיין הנסתר( .נמשיך לבקר באתר
המחצבה הנטושה של הקסטל ,נפקוד את החאן המקומי )שהפך לבית כנסת( ,את בית החרושת לרעפים
)שהפך לשכונת מגורים( ואת בית משפחת מקלף שחווה טבח נוראי במאורעות תרפ"ט.
נקנח במפגש ייחודי עם האמן אמיר באומפלד "מלאך שביל ישראל" ובונה טוטמים )עמוד עץ מגולף עצום ממדים,
שהיה נפוץ בעבר בקרב תרבויות אינדיאניות(.

ארוחת צהרים בקיבוץ צובה .שעת חזרה משוערת 18:00
המחיר ₪ 140 :לחבר "צוות" ) 280לזוג( לאורח  360) ₪ 180לזוג(.

סיור בתל אביב" :בעקבות המשוררות לאה גולדברג ויונה וולך" – יום שלישי 28.4.15
הטיול בהנחיית עופר רגב ,ישלב הליכה רגלית ו"הקפצות" באוטובוס.
 - 8:30יציאה מחניון ארבל .הפסקת בוקר ,במימון עצמי .במהלך הטיול נבקר בפינות חמד הקשורות לחייהן
ולפעילותן של המשוררות .נסיים בביקור בבית הקברות טרומפלדור המשלב את סיפורה של תל אביב והאנשים
בה .ארוחת צהרים משותפת במסעדה.
המחיר ₪ 140 :לחבר "צוות" ) 280לזוג( לאורח  320) ₪ 160לזוג(.

"השומרון והשומרונים" – יום שלישי 12.5.15
הטיול באמצעות דרור הלוי )מתגליות( .מדריך :מודי שניר
לנרשמים לטיול זה מומלץ להשתתף בהרצאתו של דני ינאי "חידת השומרונים-מסע אחורה בזמן"
שתתקיים ביום שני .27.4.15
 - 7:15יציאה מחניון ארבל .הפסקת בוקר ,במימון עצמי באריאל.
נסיעה בכביש חוצה שומרון לכיוון פארק התעשיה ברקן ומכללת אריאל .נעלה )באוטובוס( להר כביר לתצפית
אל נופי השומרון :הר עיבל ,הר גריזים ועד הרי הגלעד בירדן .נבקר ב"מצפה שלושת הימים" ממנו נראה את
הים התיכון ,הכנרת וים המלח .נעלה להר גריזים לביקור בעדה השומרונית .נפגוש את כהן העדה ,יפת בן
אשר ונשמע מפיו את סיפור העדה :תולדותיה ,מקורה ,שפתה ומנהגיה .נבקר במפעל הטחינה במקום .לסיום
נצפה על העיר שכם וקבר יוסף .אם הזמן יאפשר נבקר גם בשמורת סלמן פרסי.
ארוחת צהרים במסעדה כשרה ביישוב ברכה או באיתמר .שעת חזרה משוערת .18:00
המחיר ₪ 160 :לחבר "צוות" ) 320לזוג( לאורח  390) ₪ 195לזוג(.
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ערב הוקרה למתנדבים
ביום יום שלישי  05/05/15יתקיים ערב הוקרה למתנדבי הסניף.
האירוע יתקיים בבית רייזל ,רח' גאולה  12בכפר סבא.
אנא ,שריינו את המועד ,פרטים נוספים יועברו בהמשך.

הרצאות ידע והעשרה

) 3ההרצאות הראשונות פורסמו במידעון הקודם(

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.
החברים מתבקשים להימנע מהכנסת שתייה ודברי מזון לאולם ההרצאות.

לצורך הכנת המקום מתבקשים החברים להודיע מראש על השתתפותם )יאפשר גם להודיע
על שינויים(.
 - 16.2.15עופר ענבי" :העם דורש צדק חברתי"  -כיצד ניתן להפוך את מחאת האוהלים
למדינה ,בעלת סולידריות חברתית ועתיד טוב יותר?
עופר ענבי ,עשה את שירותו הצבאי בחמ"ן .בעל תואר שני במנהל עסקים ובסוציולוגיה ארגונית .מרצה במגוון
נושאים הקשורים לחברה הישראלית .הרצה בפנינו בעבר.

 - 2.3.15יריב פלד" :מבצע צוק איתן ,סיכום והערכה עתידית".
יריב פלד ,הרצה בפנינו מספר הרצאות מרתקות בין השאר על "סוגיית הגרעין האירני" "תפיסת הביטחון
של ישראל"" ,יחסי טורקיה–ישראל"" ,הטיפול בשבויים" ועוד .הרצאותיו מעניינות.

 - 16.3.15עו"ד רון פוגל" :אסי דיין  -החלום ושברו".
רון פוגל הרצה אצלנו בנושאי קולנוע והרצאותיו היו מעניינות.

 - 13.4.15תא"ל )מיל (.אמיר השכל" :גיבורים רגילים"  -מסיפורי השואה.
אמיר השכל כתב ספרים על השואה ויזם עם אלוף )מיל (.אלעזר שטרן ,את פרוייקט "עדים במדים"
מסעות צה"ל לפולין .השכל תורם את רווחיו ממכירת ספריו ומהרצאותיו ל"קרן לרווחת נפגעי השואה
בישראל"

 - 27.4.15דני ינאי" :חידת השומרונים-מסע אחורה בזמן"
 - 4.5.15סא"ל )מיל (.גדעון מיטשניק" :שרשי החבצלת"-המודיעין במלחמת העצמאות ומעבר
גופי ההגנה )הש"י( לצה"ל.
מיטשניק שרת  27שנה באמ"ן ,ומרצה בנושא בפני גופים שונים ,ביניהם יחידות צה"ל .בעל תואר ראשון
בהיסטוריה של המזרח התיכון ואפריקה ,תואר שני במדיניות ציבורית ובלימודי מידע באוניברסיטאות
תל אביב ובר אילן.

 - 18.5.15עו"ד גרי פאל" :הקריקטורות על מוחמד  -חופש ביטוי ואמונה במבחן הדמוקרטיה".
גרי פאל הוא מרצה ותיק אצלנו והרצאותיו מעניינות.

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 :
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