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  2020מרץ -ינואר     כפר סבא קול צוות 
 למשפחת "צוות" כפר סבא שלום,

 לכל חברינו שלוחה ברכת "חג אורים שמח" ושנה אזרחית חדשה טובה ומוצלחת.

  חודשים הקרובים. להלן מידע לגבי פעילויות הסניף ב

 כללי -טיולים בארץ 

דואר )לא לשלוח המחאה בניתן רישום בלבד אינו תקף ללא התשלום. . הרישום לטיולים רק לאחר התשלום

או להשאירה בתיבת המכתבים הממוקמת בכניסה לבניין. יש לציין על המעטפה את  צרוף פרטי הטיולרשום( ב

 .לוודא הגעתהו. בהמחאה נפרדת למועד הטיולפרטי הטיול והשם. לכל טיול יש לשלם 

 .שינויים בתכניות הטיול בהתאם להחלטת הנהלת הסניףעדיפות לחברי "צוות". ייתכנו 

 18.01.2020 -שבת  -באר שבע סביבות ב

 בהדרכת דניאל הניג הטיול בביצוע "זיו תיירות ונופש בע"מ"

  יציאה מחניון ארבל בכפר סבא 08:00

 הפסקה לארוחת בוקר במימון עצמי 

ע"י  1986שהוקמה בשנת אנדרטת חטיבת הנגב נתחיל את הטיול בביקור ב

שבע במלחמת  -הנגב וסביבת באר  הפסל דני קרוון לזכר חללי חטיבת

שבע. ממרומי -השחרור. האנדרטה הוקמה על גבעה גבוהה בצפון העיר באר

שבע, הרי חברון והר הנגב.  -האנדרטה תצפית פנורמית אל עבר העיר באר

אובייקטים מבטון  18 -האנדרטה בנויה מ

 .יםהמתקשרים עם אירועים וסמל

אתר ארכיאולוגי שהוכרז כאתר מורשת . זהו לאומי תל שבעהגן נמשיך ל

. באתר נחשפו שכבות יישוב החל מהמאה "אונסקו"עולמית על ידי 

העשירית לפני הספירה. שכבת היישוב המרשימה מכולן היא מתקופת 

מ',  70מלכי יהודה. מחוץ לרחבת השער החיצונית, נמצאת באר בעומק 

. הבאר עם הפלישתיםרהם ת אבהבאר הנזכרת בזיקה לברימשערים שזו 

 ממלחמת השחרור והפלמ"חהיתה חלק ממערכת המים של העיר 

 
 ארבין.שבשטח של שבט ט "חוות בראשית"ב נעצור לביקור

ובשימוש בחלב  העוסק במחקר רפואיכלול של מרכז המחקר "חלב בראשית", היא חלק ממ "חוות בראשית"
נשמע  .מרתק של גמלים, נאקות ובכריםכיר את עולמם הנערוך סיור במקום ונ נאקות לטיפול במחלות האדם.
  על בסיס חלב הנאקות.ונוכל לרכוש מוצרים ייחודיים העשויים  הנאקות הרצאה השימוש הרפואי בחלב

 אותנטית. בדואית  –ארוחת צהריים נאכל במקום  

. דרך בדרך הפסלים ביער חצריםלאחר ארוחת הצהרים נצא לסיור 

של אמנות עכשווית המתייחסת לסביבה  "לריה בטבעג"היא  הפסלים

משל מיטב אמני  פסלים, 39מיצב אמנותי, המונה  כוללתוולמרחב 

לכל אחת מהיצירות אמירה אמנותית המתייחסת לסביבה ישראל. 

 ולמרחב. 

 18:30חזרה משוערת לכפר סבא בשעה  

-לפקודת "צוותלזוג( בהמחאה   ₪ 380) ₪ 190לאורח  ₪לזוג(  ₪ 300) ₪ 150לחבר "צוות"  ₪המחיר: 

 ארגון גמלאי צה"ל".
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 11.02.2020יום שלישי  - חבל לכיש המתחדש

 הסיור בחסות העמותה להיסטוריה צבאית ובהדרכת שבתאי קו.

  יציאה מחניון ארבל בכפר סבא 7:30

 הפסקה לארוחת בוקר במימון עצמי        

  במהלך הטיול נבקר באתרים הבאים:        

 היה אחד הישובים החשובים בארץ ישראל מהתקופה  תל לכיש

הכלקוליתית ועד לתקופה ההלניסטית. המקום מזוהה עם העיר 

המקראית לכיש, שנייה בממלכת יהודה רק לירושלים. באתר 

התגלו ממצאים רבים המשתלבים בתיאור המקראי ובתבליטי 

לכיש המפורסמים שהתגלו בארמונו של המלך האשורי סנחריב. 

מקדש שער מתקופת המלך חזקיהו במקום התגלה נה לאחרו

 .וסיפור המצור האשורי של סנחריב

 נשמע נסייר במושב ו : מושב לכיש

אודות הקמתו והחיים בו וכן אודות 

המזוהה בעיקר עם  המותג "ענבי טלי"

 . ענבי המאכל של מושב לכיש

 ז"ל, בכניסה למושב אליאב. נשמע את סיפורו של  אנדרטת אלי כהן

 שיצא לעבוד בכרמו ונרצח ע"י בני עוולה כחלק מהפשיעה החקלאית באזור. חקלאי 

 נפגש עם מתיישב שיספר על חוויית העקירה הקשה מגוש  , מדרשת הדרום

 .קטיף ותהליך ההתיישבות בחבל לכיש. חוויתי ומרגש

  צהרים.נאכל במקום ארוחת 

  חומת הביטחון, משומריה ועד מושב שקףלאחר הארוחה נצא לסיור לאורך 

 

 19:30חזרה משוערת לכפר סבא בשעה  

ארגון גמלאי -לזוג( בהמחאה לפקודת "צוות ₪ 350לאורח ) ₪ 175לזוג(  ₪ 280לחבר "צוות" ) ₪ 140המחיר:

 צה"ל".

  03.03.2020 –יום שלישי  –אנרגיות מתחדשות בעמק הירדן 

 הטיול בביצוע "זיו תיירות ונופש בע"מ"

  יציאה מחניון ארבל בכפר סבא 07:30

 הפסקה לארוחת בוקר במימון עצמי          

שם  ,נעלה לאתר ההטמנה "טליה" ,המושבה מנחמיהבפתחה של הטיול נתחיל את 

בהן  ,טורבינותשצורכות הגז : הנלמד מקרוב על הפיכת האשפה למקור אנרגיה זמין

  מספק את התצרוכת למספר קיבוצים השותפים לפרויקט. ,מיוצר חשמל

לאתר ההנצחה  רמות סיריןנמשיך במעלה ההר לכיוון 

 על עמק הירדןלזכרו של נציב המים, חבר קיבוץ כנרת, נח כנרתי ז"ל.  נצפה 

טורבינות ה 11נראה את  באזור. מאחורינו מיםהתיישבות והההסבר על  ונשמע

 )רוחות( בכל שעות היום. חשמל ממקורות אנרגיה זמיניםהמייצרות 

מי בו מועברים לאומי שהפרויקט את ה, נראה מקרוב לקיבוץ  גשררומה, סע דנ

שעות היום, . במאגר לעבר כוכב הירדן בשעות הלילה )כשהחשמל זול יותר(

מפילים כמויות מים אדירות לעבר החשמל יקר והצריכה גבוהה יותר, כאשר 

חברה יפנית זכתה במכרז ומעסיקה . )יצירת חשמל בטורבינותצורך המאגרים ל

  .סינים  בפרויקט המיוחד הפועל סביב השעון( 500
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 בדרך אחרת.אם כי כאן היום... , מתקיים לזקן מנהרייםבעבר מה שהתאים 

גג הרפת ליצור חשמל כיצד מנוצל נראה מקרוב ו כאן עין גבמשיך לקיבוץ נ

  . בזבל הפרותחוזר לחקלאות, שימוש איך נעשה ו

 לאורך חופי הכנרת מעין גב וחזרה.לשייט מרענן נצא 

 חדר האוכל בקיבוץ.צהרים בארוחת נאכל 

 18:30חזרה משוערת לכפר סבא בשעה  

לזוג(  ₪ 400לאורח ) ₪ 200לזוג(  ₪ 320לחבר "צוות" ) ₪ 160המחיר: 

  ארגון גמלאי צה"ל".-בהמחאה לפקודת "צוות

 הרצאות –א" צוות"תרבות ב
ההרצאות תתקיימנה בימי שני,  ההרצאות עוסקות בנושאים מגוונים: העשרה, אקטואליה ושירות לחברים.

 )למעט הרצאות שלא תוכננו מראש ואשר נוספו לתכנית(.

 , כפ"ס. 12באולם הגדול בבית תרבות ע"ש רייזל, רח' גאולה : מקום ההרצאות

            הרצאות אחדות יתקיימו באולם האירועים ב"מגדלי הים התיכון", לתשומת לבכם, 

 אנא, עקבו אחר הפרסומים בסמוך לאירוע. , כפ"ס.58סירני  אנצ'ו רח' 

 . 21:30בדיוק. סיום משוער  20:00-תחילת ההרצאות ב

 למשתתף. ₪ 20. עלות: 19:30-תשלום ו"תה/קפה )או שתייה( ומאפה" החל מרישום, 

לצורך הערכות מוקדמת נבקשכם להודיע מראש על השתתפותם )הודעתכם מאפשרת התראה במקרה 

 של שינוי או ביטול(.

 

 אלוף )במיל.( מתן וילנאי: "האדם והמפקד: הסיפור האישי והצבאי של מתן וילנאי" – 13.01.20

סיעת ו מפלגת העבודה מטעם חבר הכנסתוכ שר. שימש כישראלי פוליטיקאיו איש צבא הוא וילנאימתן 

סגן שימש כ מדיםובתפקידו האחרון ב אלוף בדרגת צה"ל. השתחרר מסיןישראל ב גרירשוכן כ העצמאות

בארבעת העשורים  . ספרו החדש של וילנאי "ידעתי את ארצי" מאפשר היכרות מעמיקה עם הצבאהרמטכ"ל

 האחרונים, ומשלב בתוכו חוויות מבצעיות ואישיות של האיש שנתן רבות למדינת ישראל.

 "קריאה בכף היד"  חיים אוראל: – 27.01.20

שנה. קריאת כף יד אינה  40-חיים אוראל מאמן תקשורת ומאבחן דרך כף היד, מומחה לקריאת כף יד למעלה מ

ה את העתיד. זו שפה וכלי תקשורת עוצמתי המשפרים את מערך היחסים מיסטיקה, לא ניתן לנבא באמצעות

 אישיים, עסקיים ובכלל, בין אדם לחברו.-הבין

בהרצאה נדבר על האפשרויות המשורטטות לנו בכף היד. נלמד איך היכרות עם כף היד יכולה לעזור לנו להכיר 

 את עצמנו טוב יותר ולהגיע לייעוד שלנו. 

 תחנות בחייו"-בודינסקי: "טום ג'ונסדני  – 10.02.20

סולן בלהקת שימש  בעברמוזיקאי וזמר מקצועי המספר אודות ענקי זמרי העולם ומבצע משיריהם. , דני בודיסקי

רית'ם אנד ונשמה  מוזיקת ,מוזיקת פופ זמר ג'ונס, בטוםבודינסקי  בהרצאתו יתמקד השגרירים המיתולוגית.

ויובאו  הייחודיות שלושל הזמר ו ההרצאה תעסוק בסיפור חייו , שהתפרסם בזכות קולו המיוחד.ולשי בלוז

 קריירה המוסיקאלית שלו. הממחישים את הקטעים מוסיקאליים 

 "איראן על פרשת דרכים": רז צימטד"ר  – 24.02.20 

( ומאוניברסיטת תל אביב. תחומי INSSד"ר רז צימט הוא מומחה לאיראן מהמכון למחקרי ביטחון לאומי )

 יראן. אפוליטיקה, יחסי חוץ, חברה ורשתות חברתיות ברפובליקה האסלאמית של  המחקר המרכזיים שלו הם

יים בפניה ניצבת איראן מאז פרישת ארה"ב מהסכם הגרעין באתגרים הפנימיים והחיצונבהרצאתו ידון צימט 

 וחידוש הסנקציות הכלכליות ובתגובתה למציאות החדשה.
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 : "קולנוע קולינארי"אסנת פיינזילבר - 09.03.20

ולמי. עמרצה יותר מעשור על קולנוע ישראלי וקולנוע בעלת תואר שני בקולנוע,  אסנת פיינזילבר, 

אוכל ותאוות בשרים, אוכל ובלוגים, או אוכל ופשע. נצא למסע קולינרי  תעסוק ב"קולנוע קולינרי": הרצאתה

מרהיב בין שפים ותרבויות, נדון בסמלים ובמטאפורות שאוכל מייצג ונבחן את התפקידים השונים של האוכל 

בקטעים מסרטי האוכל הבלתי נשכחים:  נדון בהתפתחות ייצוגי הבישול והאכילה בקולנוע, ונצפה  בכל סרט.

  ."טמפופו"ו ( soul kitchen" )קיטשן-סול" "החגיגה של באבט" ,"ג'ולי וג'וליה"

 מה התחדש?" -ארנון הראל: " אסדת הקידוח לוויתן  – 23.03.20

 חברות מהגדולות במשק. הראלבמשרדי ממשלה ובשב"ס, , בחיל האווירמגוון תפקידים בארנון הראל שירת ב

לומד  ,כגמלאי ,בעל השכלה אקדמית בגאוגרפיה, מדע המדינה, לימודי ארץ ישראל ומערכות מידע, וכיום

  משפטים ומסביר מתנדב מטעם עמותת "שומרי הבית".

על ההתפתחויות מאז הרצאתו הקודמת בנושא אסדת ליוויתן: שיקולי בריאות, סביבה, הראל בהרצאתו יסביר 

 גרה ובחרום.ביטחון וכלכלה, סיכונים בש
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