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צוות כפר סבא דצמבר 2015

שלום למשפחת חברי "צוות" סניף כפר סבא,

מסיבת חנוכה
בראשית דברינו ,ברצוננו להודות לכל מי שלקח חלק באירוע חנוכה שהתקיים ביום שלישי.8.12.15 ,
הביקוש לכרטיסים לאירוע היה מעל למצופה ,ניסינו לתמרן בין ההיצע לביקוש ואנו מתנצלים בפני מי שלא
יכול היה לקחת בו חלק בשל העדר כרטיסים .לקראת האירועים הבאים נערך בהתאם.
אנו מעבירים אליכם את המידעון ובו פירוט הפעילויות המתוכננות לרבעון הקרוב:

טיולים בארץ  -כללי
הרישום לטיולים רק לאחר התשלום בהמחאה (בלבד) לפקודת "צוות  -ארגון גמלאי צה"ל" .רישום בלבד
אינו תקף ללא התשלום .יש לשלם בהמחאה נפרדת לכל טיול.
לשולחים בדואר :יש לציין את שם הטיול ותאריך קיומו .אין לשלוח בדואר רשום .יש לוודא בטלפון את
הגעת ההמחאה.
עדיפות לחברי "צוות" .ייתכנו שינויים בתכניות הטיול בהתאם להחלטת הנהלת הסניף.

באר שבע – ישן וגם חדש – יום שבת 16.01.16
הטיול באמצעות "זיו תיירות ונופש" ובהדרכת אודי סגל.
 - 07:30יציאה מחניון ארבל .בדרך נעצור להפסקת בוקר ,במימון עצמי.
נתחיל את טיולנו בבאר שבע בסיור בעיר העתיקה  ,באזור שנבנה ע"י התורכים ובבית הממשל
(הסראיה) .נמשיך לגן אלנבי בו מוצבת אנדרטה ועליה השם אלנבי .נבקר בתחנת הרכבת התורכית,
שנבנתה בשנת  1915על מנת לקשר בין מצרים לבין דמשק ושרתה את התורכים להעברת אספקה
ואנשים .לאחר קום המדינה שימש המקום כמחסנים של צה"ל ובהמשך כתחנת בית הספר שדה של
החברה להגנת הטבע .בהמשך נגיע למצפה בית אשל ,אחד משלושה מצפים שהוקמו ב  1943 -מדרום
לבאר שבע ,והיוו את תחילת ההתיישבות החלוצית בנגב .במלחמת העצמאות הופגז בית אשל ללא
הפסקה ,נגרמו בו הרס ופגיעות בנפש והחברים נאלצו לעזוב .המשך הטיול בפארק נחל באר שבע,
פרויקט שיקום שהפך את האזור לפארק אקולוגי שמשולבים בו אתרים היסטוריים ,גשרים מעוצבים,
מתחם ספורט ,גן בוטני עם דגש על צמחייה מדברית ופינות ישיבה.
נסעד ארוחת צהריים שתמר תכין באחד הפארקים.
שעת חזרה משוערת .19:00
המחיר ₪ 135 :לחבר "צוות" ( 270לזוג) לאורח  340( ₪ 170לזוג).

דרום אדום  -כלניות ונשים במלחמה – יום רביעי 10.02.16
הטיול באמצעות "זיו תיירות ונופש" ובהדרכת שבתאי קו.
 - 07:30יציאה מחניון ארבל .נעצור בצומת דבירה להפסקת בוקר ,במימון עצמי.
טיולנו יתחיל בנירים הישנה (דנגור) שם נתוודע לחלקן של לוחמות הפלמ"ח בקרב נירים בעת פלישת הצבא
המצרי לארץ ישראל .נמשיך לצומת גבולות ,שם נשמע את סיפורה של מרים שחור ז"ל לוחמת הפלמ"ח
שנהרגה במערכה להגנת קווי המים .נבקר בצומת מעון ,ב"בית הלבן" שהפך בגלריה ובגן הפסלים לידו
ונפגש עם חיים פרי ,חבר קיבוץ ניר-עוז .המשך טיולנו ביער שוקדה ,שם נהנה משלל מרבדי פריחה
אדומים.
נאכל ארוחת צהרים בקיבוץ אור הנר ונצא לסיור קצר בציורי המוראלים.
נסיים באזור ניצנים ,עם סיפורה של מירה בן-ארי ז"ל בקרב ניצנים ונכיר את שרשי הסכסוך בין חברי הקבוץ
ומפקדי חטיבת גבעתי.
שעת חזרה משוערת .19:00
המחיר ₪ 140 :לחבר "צוות" ( 280לזוג) לאורח  350( ₪ 175לזוג).

__________________________________________________________________________

"צוות"  -אגודת גמלאי שירות הקבע בצה"ל ,סניף כפר סבא (ע"ר)
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רכבת העמק דוהרת – יום שבת 5.03.16
באמצעות אהרל'ה טיולים ובהדרכת אהרל'ה ברינדט
 - 07:30יציאה מחניון ארבל .בדרך נעצור להפסקת בוקר ,במימון עצמי.
טיולנו יתמקד באתרים לאורך רכבת העמק ,בעקבות  110שנה לנסיעת הבכורה חיפה-דמשק
תחילת הטיול בתחנת הרכבת במושב אלרואי ,נתארח אצל איש המקום ,נחום לוי שיספר על התושבים
שחיו בסמוך למסילת הרכבת .נמשיך ונבקר במעיין אלרואי ,פינת חן נסתרת ,המוכרת למעטים .נמשיך
ונטייל באתרים במרכז המושב כפר יהושע :עץ המכשפות ,הפסיפס שנבנה לכבוד ריצ'רד קאופמן ,פסלה
של בתיה לישינסקי לזכר הנופלים במערכות ישראל ומגדל המים.
לאחר ארוחת צהריים נבקר בבית הקברות של אגודת השומרים בבית שערים שם קבורים אלכסנדר זייד
ומשפחתו .נסים את טיולנו בגשר רכבת העמק .בצומת שער העמקים,
שעת חזרה משוערת .19:00
המחיר ₪ 150 :לחבר "צוות" ( 300לזוג) לאורח 370( ₪ 185 :לזוג).

הרצאות ידע והעשרה

(ההרצאה הראשונה פורסמה באגרת הקודמת)

ההרצאות תתקיימנה בימי שני ,בבית תרבות ע"ש רייזל ,גאולה  ,12כפ"ס .תחילת ההרצאות ב20:00-
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).
 - 21.12.15אל"מ (מיל ).עו"ד דוד יהב" :פרשת השב"כ"
דודו יהב ,שירת בתפקידים בכירים בפרקליטות הצבאית .לאחר שחרורו שימש כסמנכ"ל ויועץ
משפטי של חברת החשמל ,היום משמש שופט בבית משפט צבאי לערעורים ,עוסק בייעוץ משפטי
לתאגידים ומרצה בתחומים משפטיים.

 - 4.01.16אלי ביטון" :מסע בזמן במרוקו ובאטלס"
אלי ביטון ,סופר וחוקר ,אקדמאי בתחום ההיסטוריה ומוסמך לחינוך מבוגרים .מרצה במכללות
ובקורסים לוועדי עובדים .ספרו הראשון "מסע בזמן במרוקו ובאטלס" היה מועמד לקבלת פרס בן
צבי .הרצאותיו מועברות בליווי מצגת אור קולית ומוסיקה אתנית.

 - 18.01.16אפרת רבינוביץ-למדן" :זיכרונות בליבה החם של אפריקה"
אפרת רבינוביץ-למדן חייה שנים רבות במדינות הנחשלות במרכז אפריקה שם ניהלה ותיאמה
פרויקטים שיקומיים בשיתוף פעולה עם ארגונים הומניטריים בינלאומיים .היא עברה קורסים רבים
בתחום עיסוקה והיתה מדריכה בחברה להגנת הטבע .היום משמשת כיועצת וולונטרית בינלאומית.

 -1.02.16כנרת זוהר-לב" :הייטק ללא חשמל-פיתוחים טכנולוגיים בעת העתיקה"
כנרת זוהר לב בעלת תואר ראשון בתולדות האומנות .מרצה בתחום תולדות האומנות וארכיאולוגיה
במגוון גופים ובסניפי צוות .מדריכה במוזיאון ישראל בירושלים ובמוזיאון הארץ בת"א.

 -15.02.16טובי גולן" :מיסטיקה ביהדות – האמנם?"
טובי גולן בעלת תואר שני בהיסטוריה ובלימודי ארץ ישראל .מומחית למיסטיקה ולהיסטוריה
יהודית .מרצה במגוון גופים .הרצאותיה מרתקות.

 -7.03.16עוזי טאובר" :קובה ,המהפכה כבר בדרך"
עוזי טאובר ,חוקר ומצלם ארצות אקזוטיות בעולם .בעל תואר ראשון בגיאוגרפיה ,מדריך טיולים
ומרצה בתחומו.

 -21.0316אלדד שטרייט" :פוליסת ביטוח הבריאות של "צוות".
אלדד שטרייט הוא מנהל המכירות של חטיבת הבריאות ב"מדנס" ויציג בפנינו ,בליווי מצגת ,את
הכיסויים והיתרון הבולט של הביטוח הסעודי .שימו לב ,ההרצאה מיועדת רק לחברי צוות
ותתחיל בשעה  .18:00ההרצאה ללא תשלום .קפה ומאפה בקפטריה-במימון עצמי.
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 -28.03.16ד"ר רז צימט" :איראן :מתכנית הגרעין למקדונלד'ס"
ד"ר רז צימט חוקר במרכז אליאנס ללימודים איראנים באוניברסיטת תל-אביב .בעבר ערך את הפרסום
"זרקור לאיראן" שיצא לאור מטעם מרכז המידע למודיעין ולטרור .תחומי המחקר המרכזיים שלו
הם פוליטיקה ,יחסי חוץ ,חברה ורשתות חברתיות ברפובליקה האסלאמית של איראן.

לקראת הבחירות ב"צוות"
במהלך חודש פברואר  2016יתקיימו בחירות בארגון "צוות" .במהלך הבחירות יבחרו יו"ר הסניף ,חברי
הנהלת הסניף וחברי מועצת המחוז .בהמשך ייבחרו בעלי התפקידים במוסדות הארגון .אנו מבקשים לנצל
את ההזדמנות ולהודות לכל חברי ההנהלה הנוכחית ,אשר מסיימים את הקדנציה ,ולאחל הצלחה
למועמדים הממשיכים והחדשים.
אנו קוראים לכל אחד ואחת מכם לנצל את זכותכם ,להצביע ולהשפיע (בדואר ובאינטרנט) .הנחיות מדויקות
לגבי ההליך תועברנה באמצעות פרסומי "צוות" ובאתר http://www.tzevet.co.il

עדכון מידע
בימים אלה התחלנו במהלך טלפוני לצורך עדכון מסד הנתונים והשלמת מידע חסר לגבי חברינו בסניף.
במסגרת זו יפנו אליכם ,בשיחה טלפונית ,נציגי הסניף בבקשה למידע רלוונטי.
אנו מודים לכם מראש על שיתוף הפעולה.

קבלה בסניף
ברצוננו להביא לידיעתכם כי יו"ר הסניף ,אלי הקר ,ימצא באופן קבוע בסניף כפר סבא בימי ראשון בין
השעות  .10:00-13:00חברים המעוניינים בפגישה אישית עם היו"ר יוכלו להגיע לסניף במועד זה.
לתאום פגישה במועדים אחרים ניתן להתקשר לאלי הקר ,אישית ,בטלפון  ,054-5879519או למשרדי
הסניף.
לתשומת לבכם ,הסניף ימשיך להיות פתוח בימים ובשעות הפעילות הרגילים ,ללא שינוי .בכל אחד מימי
הפעילות יימצא בסניף נציג ההנהלה שיוכל לענות לשאלות רלוונטיות.

טיול חו"ל
אנו מתחילים בהיערכות לקראת טיול למרוקו שיתקיים בחודש ספטמבר  2016ויימשך  12ימים (11
לילות) .בתכנון שני מחזורים טיול .פרטים נוספים יועברו אליכם במהלך חודש ינואר .2016

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

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 :

__________________________________________________________________________

"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) ,פקס03-6173584 :

דוא"ל :יו"ר הסניף ks-yor@tzevet.org.il :מזכירות הסניףks-snif@tzevet.org.il :

