קול צוות

כפר סבא ינואר  -אפריל 2019

למשפחת "צוות" כפר סבא שלום,
להלן מידע לגבי פעילויות הסניף בחודשים הקרובים.

טיולים בארץ  -כללי
הרישום לטיולים רק לאחר התשלום .רישום בלבד אינו תקף ללא התשלום .ניתן לשלוח המחאה בדואר (לא רשום)
בצרוף פרטי הטיול או להשאירה בתיבת המכתבים הממוקמת בכניסה לבניין .יש לציין על המעטפה את פרטי הטיול
והשם .לכל טיול יש לשלם בהמחאה נפרדת למועד הטיול .יש לוודא הגעתה בטלפון.
עדיפות לחברי "צוות" .ייתכנו שינויים בתכניות הטיול בהתאם להחלטת הנהלת הסניף.

טיול לבאקה אל גרבייה – זר הפרחים – שבת 19.01.19
הטיול בביצוע "דרכים שלובות" – תיירות משותפת ברחבי הארץ.
באקה אל גרבייה  ,שפרוש שמה הוא "זר פרחים" ,ידועה גם כעיר השלום .בשנים האחרונות עוברת העיר תהליך
שינוי מבחינת הפתיחות התיירותית והרצון לשבור את הסטיגמות שרובנו מחזיקים כעוד מקום שבו חיים ערבים.
בסיורנו בעיר ,המונה כ  30-אלף מוסלמים ,נפגש עם תושביה וננסה לבחון את
השינוי הזה וכיצד הוא מתבטא.
 08:15יציאה מחניון ארבל בכפר סבא
נתחיל את סיורנו במכללת "אל קאסמי" ,המכללה
הערבית הראשונה בארץ ונקבל הסבר על הזרם
הצופי באסלאם .נסייר במכללה ונחשף לתצוגה
מרתקת של פריטים המשלבים בין עבר להווה.
בהמשך ניסע ל"באר באקה" ,נשמע את הסיפור ההיסטורי של הבאר ונצפה בקיר
הפסיפס הניצב מולה ומספר את סיפורן של נשות העיר שעמדו בפני הבריטים
בשנות ה.30-
נבקר בחנות תבלינים שם נקבל הסבר על התבלינים המיוחדים למטבח הערבי ועל
"תרופות סבתא" .נמשיך בנסיעה אל גדר ההפרדה שבין באקה אל-גרבייה לבאקה
אל-שרקייה .בהמשך נבקר במסגד שם נשמע הסבר על עקרונות האסלאם והמנהגים.
נסיים את סיורנו בארוחת צהרים במסעדה מקומית.
את הסיור ילווה מר יצחק וולד ,ראש עיריית כפר סבא ,בעבר ,ששימש ראש עיר ממונה בבאקה אל-גרבייה בין
השנים  .2006-2011בשנים אלה ניהל את העיר ,חילץ אותה מהמשבר בו היתה נתונה וארגן מפגשים רבים להבנה
וקירוב לבבות בין יהודים לערבים.
המחיר ₪ 120 :לחבר "צוות" ( 240לזוג) לאורח  330( ₪165לזוג) בהמחאה לפקודת "צוות-ארגון גמלאי צה"ל".
חזרה משוערת לכפר סבא בשעה 15:00

הישוב היהודי בנגב המערבי  -שבת – 16.02.19
הטיול בביצוע אהרל'ה ברינדט ובהדרכתו
 7:30יציאה מחניון ארבל בכפר סבא
הפסקה לארוחת בוקר במימון עצמי,
 11:30 – 9:30נבקר בחוות הבודדים של דנדן ולילך בולוטין .בחווה מקלט שיקום לחיות פצועות או דחויות .במבוך
כלובים הבנויים על מדרון טבעי ,ללא רצפות בטון ,בתנאי שבי הכי קרובים שאפשר לטבע ,הם מגדלים חיות בר על
סף הכחדה שכבר לא יכולות להסתדר בעצמן בטבע .דנדן מספר על ההיסטוריה של הקמת המקום ,על מקורן של
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החיות שהגיעו לחווה ועל העבודה הקשה של תחזוקת המקום .דנדן הוא אישיות
צבעונית בעלת הומור וידע רב .הביקור במקום חווייתי ומעשיר.
נמשיך לקיבוץ חצרים ונבקר במטע החוחובה.
קיבוץ חצרים החל לגדל את צמחי
החוחובה בשנת  .1990השילוב בין
אקלים מדברי והידע החקלאי
והאגרוטכני האדיר ,שנצבר בקיבוץ
במרוצת השנים ,הפכו את ענף
החוחובה לענף משגשג שלא מפסיק לגדול .כיום מהווה קיבוץ חצרים כ-
 30%משוק החוחובה העולמי ,ומייצר שמן חוחובה טבעי ,אשר עומד
בתקני האיכות הגבוהים ביותר בתחום הקוסמטיקה .נשמע את סיפור
ההצלחה של הצמח ,נסייר
בשדות החוחובה ובבית הבד
ונראה את קו הייצור של השמן.
במהלך ביקורנו נאכל ארוחת צהרים בחדר האוכל של הקיבוץ.
נמשיך לחוות רוחמה ,היישוב היהודי הראשון שעלה לקרקע בנגב.
שלוש פעמים נהרסה חוות רוחמה וארבע פעמים הוקמה מחדש.
נשמע את סיפורה המיוחד של החווה ,של הבאר ואת תולדות רוחמה
מאז ועד היום.
באם יתאפשר נצא גם לסיור פריחות בין הכלניות הפורחות במקום.
חזרה משוערת לכפר סבא בשעה .19:00
המחיר ₪ 160 :לחבר "צוות" ( 320לזוג)  ₪ 210לאורח ( 420לזוג) בהמחאה לפקודת "צוות-ארגון גמלאי צה"ל".

סוף שבוע בשישי שבת 08-09.03.19
אנו מתכננים סוף שבוע במלון רדיסון בנהריה בימים שישי-שבת .08-09.03.19
פרטים נוספים יועברו לכשהתכנית תושלם ואז גם נתחיל ברישום.

בעקבות הפשיעה והטרור החקלאי בצפון – יום שלישי 02.04.19
הטיול בביצוע שבתאי קו ובהדרכתו
רבים מהחקלאים סובלים כבר שנים ממקרים יום יומיים של גניבות תוצרת
וציוד ,השחתת שטחים חקלאיים ,הצתות ופרוטקשן .טרור חקלאי זה מוביל
להפסדים כספיים ולחיים בחרדה .בסיור נבחן את התופעה ודרכי ההתמודדות
עמה ממגוון היבטים.
 7:30יציאה מחניון ארבל בכפר סבא
הפסקה לארוחת בוקר בחוצות אלונים.
נתחיל את סיורנו במושב ציפורי ,שם נשמע על
פעילות ארגון ה"שומר החדש" ועל עזרתו לחקלאים .נמשיך ליבנאל ,שם נפגש
עם חקלאי ,בעל עדר פרות מרעה ,הסובל מזה שנים אחדות מהטרור החקלאי.
נשמע את סיפורו.
בהמשך הטיול נפגש עם איש משמר הגבול ,אשר יציג את דרכי ההתמודדות
של מג"ב עם תופעת הטרור החקלאי.
נפגש גם עם נציג התאחדות האיכרים לשיחה על הנושא.
נסיים את סיורנו בביקור בחוות שושנה בכוכב הירדן למפגש עם משה הר ציון.
ארוחת צהרים באחוזת אוהלו.
חזרה משוערת לכפר סבא בשעה .19:30
המחיר ₪ 165 :לחבר "צוות" ( 330לזוג)  ₪ 200לאורח ( 400לזוג) בהמחאה לפקודת "צוות-ארגון גמלאי צה"ל".
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"תרבות בצוותא" – הרצאות
ההרצאות עוסקות בנושאים מגוונים :העשרה ,אקטואליה ושירות לחברים.
ההרצאות תתקיימנה בימי שני( ,למעט הרצאות שלא תוכננו מראש ואשר נוספו לתכנית).
מקום ההרצאות ,באולם הגדול בבית תרבות ע"ש רייזל ,רח' גאולה  ,12כפ"ס.
תחילת ההרצאות ב 20:00-בדיוק .סיום משוער .21:30
רישום ,תשלום ו"תה/קפה (או שתייה) ומאפה" החל מ .19:30-עלות ₪ 20 :למשתתף.

לצורך הערכות מוקדמת נבקשכם להודיע מראש על השתתפותם (הודעתכם מאפשרת התראה
במקרה של שינוי או ביטול).
 – 31.12.18ד"ר נינה פינטו-אבקסיס" :סיפורים אינטימיים" (הרצאה זו פורסמה במידעון הקודם)
ד"ר נינה פינטו-אבקסיס היא חוקרת פולקלור והומור ועמיתת הוראה במרכז לחקר הלאדינו באוניברסיטת בר-אילן.
היא כלת פרס בן-צבי לחקר קהילות ישראל במזרח ,פרס היצירה לסופרים ומשוררים וכלת פרס ראש הממשלה
לסופרים עבריים לשנת  .2018המופע" ,סיפורים אינטימיים" ,הוא מופע תיאטרלי ספרותי ,המתבסס על ספרה והוצג
ב"הבימה" .המופע מביא אל הבמה סיפורים אינטימיים קצרים מעולמות התרבות של מרוקו הספרדית ,המסופרים
בגילוי לב וחשיפה אישית ,מילדות עד בגרות ,דרך סיפורי אהבות ראשונות ,חיי נישואין ואימהות ,התמודדויות עם
משברים וחוויות אוניברסליות של ניצחון .את ההרצאה תלווה השחקנית נילי צרויה ,אשר תציג קטעים מתוך סיפורי
הספר היוצרים קולאז' של תמונות ממעגל החיים.

 - 14.01.2019ד"ר אריק קובריק" :קורות המוזיקה היוונית בישראל"
ד"ר אריק קובריק ,המוכר בארץ בכינוי "הַ זָּ הֹוב" ,מומחה למוזיקה יוונית בכלל ,ולסצנת הבילוי במועדונים ובטברנות
ביוון ובקפריסין בפרט .אריק שומע מוזיקה יוונית מאז ימי ילדותו ,לומד את מקורותיה ומבקר באופן קבוע מאז שנת
 1990במועדוני המוזיקה והטברנות ביוון .אריק דובר את השפה היוונית ,מנגן בבוזוקי ותורם לקהילה ע"י פרסום
מידע נרחב על אירועי מוזיקה ובילויים ביוון ובקפריסין באתר שלו" ,האתר של הזהוב" .הוא התארח במהלך השנים
האחרונות בתוכניות רדיו שונות ומרצה בפני קהלים שונים על מוזיקה יוונית.

 – 28.01.2019מר חיים נתנאל" :סוד האותיות והשמות במקרא"
חיים נתנאל ,איש "מעריב " ו"קול ישראל" לשעבר ,מתמחה בפרשנות ייחודית למקרא .הוא מרצה בנושאים אלה
בפני גופים גדולים במשק ,רשויות מקומיות ,קתדרות ,ארגונים גדולים ,מרכזים קהילתיים ,דיורים מוגנים ,מתנ"סים,
מועדונים וחוגי בית .הרצאתו עוסקת בכוחן של האותיות והשפעתן על השם ,חשיבות שמו של אדם ,האם מותר
להחליף שם ובאילו נסיבות? כיצד משפיע השם על מהלך חייו של האדם ,התנהגותו והתנהלותו וכל זאת דרך
סיפורם של גיבורי המקרא.

 – 11.02.2019עו"ד קרן רז" :ייפוי כוח מתמשך"
עו"ד קרן רז היא שותפה ומייסדת משרד רז-רוסו עורכי דין ,בכפר סבא .היא ניהלה תיקים מורכבים מתחום דיני
המשפחה וצברה ניסיון רב בנושאים הקשורים לחיי המשפחה .כן הינה מגשרת מוסמכת בעלת ניסיון בגישור
משפחה בתיקים רבים .בהרצאתה תעסוק עו"ד קרן רז בייפוי כוח מתמשך למצבים של אי-יכולת לקבל החלטות
בעתיד .יפוי כוח מתמשך הוא מסמך משפטי ,המגן עליכם כאשר לא תוכלו לקבל החלטות עבור עצמכם -בין אם
כתוצאה מזקנה ,מחלה או תאונה .במסמך אתם קובעים מראש מי יטפל בכם ואיך אתם רוצים להיות מטופלים -
במישור הרפואי ,האישי או הרכושי.

 – 25.02.2019ד"ר אריאל קוך וד"ר אהוד רוזן" :האסלאם הקיצוני באירופה וההשלכות על
ישראל"
ד״ר קוך הוא חוקר של תנועות קיצוניות בנות זמננו וחבר בדסק לרשתות של מרכז משה דיין באוניברסיטת ת״א.
מחקריו עוסקים באינטראקציה שבין האסלאם הקיצוני ,הימין הקיצוני והשמאל הקיצוני במערב ,תוך שימת דגש על
פעילות ברחובות ובאינטרנט .ד״ר קוך הוא מנהל חטיבת מחקר בחברת הייטק שעוסקת במאבק בטרור ובהסתה
באינטרנט.
ד"ר רוזן הוא מומחה לאסלאם פוליטי ורדיקאלי .הוא משמש כחוקר בכיר במרכז הירושלמי לענייני ציבור ומדינה,
ועוסק מזה כ 10-שנים במיפוי שיטתי והבנת שורשי הקמפיין הבינלאומי לדה-לגיטימציה של ישראל ,ה.BDS -
נושא הרצאתו של ד"ר קוך :ההכלאה של נאו-נאציזם וג׳יהאדיזם באירופה.
נושא הרצאתו של ד"ר רוזן" :ה"ברית האדומה-ירוקה"  -הקשר בין האסלאם הרדיקלי והשמאל הרדיקלי
באירופה.
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 – 11.03.2019גב' ענת שרון" :מסע בצלילים של מלחינים בעקבות הצוענים מהונגריה עד
אנדלוסיה"
גב' ענת שרון היא פסנתרנית ומוזיקולוגית ,מרצה בקורסים אקדמיים באוניברסיטה הפתוחה ובחוגים רבים של
האזנה למוסיקה ומנחה קונצרטים באוניברסיטה הפתוחה ברעננה ובמוזיאון תל-אביב.
בהרצאתה נשמע (ונראה) מוסיקה צוענית אותנטית ויצירות של מיטב המלחינים (בהם ליסט ,ברהמס ,סָּ ָּרסאטֶ ה,
ראוול ,סן-סאנס ,דבוז'ק ואחרים) בהם ניכרת השפעת המוסיקה הצוענית .בין היתר נשמע סצנות צועניות מאופרות
של וֶרדי ואי אפשר בלי "כרמן".

 25.03.2019תא"ל (מיל ).יוסי קופרווסר ,סא"ל (מיל ).עילם שחר וד"ר אהוד רוזן" :רשת
קורי העכביש :שורשי ה  -BDSותנועת הדה לגיטימציה לישראל" (ערב אקטואליה)
תא"ל (מיל ).יוסף (יוסי) קופרווסר מנהל הפרויקט במרכז הירושלמי שעוסק בהשלכות מלחמת האזרחים בסוריה ,כיהן
כמנכ"ל המשרד לנושאים אסטרטגיים וכראש חטיבת המחקר באמ"ן.
סא"ל (מיל ).שחר עילם מנהל במכון למחקרי ביטחון לאומי את תכנית המחקר בנושא ההתמודדות עם הדה-לגיטימציה
לישראל וה BDS -ואת פרויקט המחקר המשותף עם קרן משפחת רודרמן לבחינת תרומתה של קהילת יהודי ארה"ב
לביטחון הלאומי של ישראל .בעבר שירת ביחידה  ,8200בחטיבת המחקר באמ"ן ובחטיבה האסטרטגית באג"ת.
ד"ר אהוד רוזן הוא מומחה לאסלאם פוליטי ורדיקאלי ,המשמש כחוקר בכיר במרכז הירושלמי לענייני ציבור ומדינה ,שם
הוא עוסק מזה כ 10-שנים במיפוי שיטתי והבנת שורשי הקמפיין הבינלאומי לדה-לגיטימציה של ישראל ,ה .BDS-ד"ר
רוזן מרצה באוניברסיטה הפתוחה.
בערב העיון יעסקו הדוברים בתנועת הדה-לגיטימציה לישראל תוך התייחסות לפרסומים שונים של מכוני המחקר,
ביניהם מחקר שפורסם לאחרונה על-ידי המרכז הירושלמי לענייני ציבור ומדינה הממפה את השותפים לקמפיין הדה-
לגיטימציה  BDS /במדינות מפתח באירופה ובארה"ב.

 – 08.04.2019ד"ר סיגל ביצור" :סטרס" (בעברית :לחץ ,דחק ,עקה)
ד"ר סיגל ביצור עשתה את הדוקטורט בביולוגיה במכון ויצמן ,וכיום מרצה ומנחה קבוצות וסדנאות לאורח חיים בריא.
החזון שלה הוא להנגיש את נושא הבריאות לקהל גדול ככל האפשר .היא עושה זאת באמצעות הרצאות
וסדנאות .בהרצאתה תעסוק ד"ר ביצור בנושא ה"סטרס" :מהרגע שאנחנו פוקחים את העיניים בבוקר ,ועד שאנחנו
עוצמים אותן (אם בכלל) ,אנחנו חשופים להמוני מסרים ורעשים .הזמן שלנו מנוצל עד רמת השנייה ,ואנחנו
מתמודדים עם כמה מטלות במקביל .התוצאה של כל אלה היא חוויה של סטרס ,לחץ ומתח .האם הסטרס הוא
המצאה של המאה שלנו ,או שהוא היה כאן תמיד ורק מחליף צורה? מה המנגנונים של הסטרס? למה הם גורמים
ומה יכול לעזור לנו להתמודד עם התחושות האלה טוב יותר?
 – 29.4.19פרופ' חיים סעדון" :שואת יהודי צפון אפריקה"
פרופ' חיים סעדון הוא דיקן הלימודים האקדמיים באוניברסיטה הפתוחה .בנוסף הוא מנהל מרכז התיעוד והמחקר
על יהודי צפון אפריקה במלחמת העולם השנייה שבמכון בן צבי .ערך וייסד את הסדרה "קהילות ישראל במזרח
במאות התשע עשרה והעשרים" ( 14כרכים) .תחומי המחקר העיקריים שלו :חקר יהודי ארצות האסלאם בעת
החדשה בדגש על הפעילות החברתית והפוליטית של היהודים ,יחסי יהודים ומוסלמים ,ציונות ,עלייה ,מלחמת
העולם השנייה ,עיצוב הזיכרון ההיסטורי של הקהילות.
בהרצאתו שתתקיים ב ערב יום השואה והגבורה ,ישוחח פרופ' סעדון על שואת יהודי צפון אפריקה כחלק מתכנית
"הפתרון ה סופי" ,שבין מטרותיה היה חיסול יהודי צפון אפריקה .המרצה יתמקד בחידושי המחקר של העשור
האחרון (בין היסטוריה לבין זיכרון היסטורי)
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