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צוות כפר סבא ינואר 2018

למשפחת "צוות" כפר סבא שלום,
להלן מידע לגבי פעילויות הסניף בחודשים ינואר – מרץ .2018
בהמשך תמצאו מספר הודעות.

טיולים בארץ  -כללי
הרישום לטיולים רק לאחר התשלום .רישום בלבד אינו תקף ללא התשלום .ניתן לשלוח המחאה בדואר (לא רשום)
בצרוף פרטי הטיול .לכל טיול יש לשלם בהמחאה נפרדת למועד הטיול .ניתן לוודא הגעתה בטלפון.
עדיפות לחברי "צוות" .ייתכנו שינויים בתכניות הטיול בהתאם להחלטת הנהלת הסניף.

טיול בנתיב האנז"ק (גייסות הצבא האוסטרליים והניו זילנדיים) – שבת 13.01.18
הטיול באמצעות "זיו תיירות ונופש בע"מ" ובהדרכת דניאל הניג.
 07:30יציאה מחניון ארבל .נעצור ביד מרדכי לארוחת בוקר במימון עצמי.
נתחיל את טיולנו באנדרטה ליד דיר סניד .האנדרטה מנציחה את זכרם של
 192פועלים מצריים ,עובדי כפייה ,שמתו במלחמת העולם הראשונה ,במהלך
סלילת מסילת הרכבת מקנטרה (בתעלת סואץ) בואכה לוד (המקום הינו
למעשה קבר אחים לפועלים אלו) .נשמע את סיפור המקום.
נמשיך למצפה נביה מרעי  -מצפה לזכר הקצין הדרוזי שנהרג ב1996-
במאורעות פתיחת מנהרת הכותל.
נבקר באנדרטת אנז"ק – המנציחה את
פלישת כוחות אנז"ק ואת מלחמתם נגד העות'מניים בכיבוש ארץ ישראל
במלחמת העולם הראשונה.
נבקר באתר בארות יצחק הישנה ונשמע את סיפור היישוב הדתי שננטש.
נמשיך לביקור במכרות הגופרית הנטושים ,אשר נחצבו על ידי הבריטים,
ונמצאים ליד קיבוץ בארי.
לאחר ארוחת צהריים בקבוץ "גבולות" נבקר במוזיאון אנז"ק ,מוזיאון שנחנך
לאחרונה ,לרגל  100שנים לקרב על באר שבע ומנציח את סיפורם של הגדודים
האוסטרלים והניו זילנדיים במלחמת העולם הראשונה .נבקר בבית העלמין הסמוך לו ונעצור ליד קברו של החייל
היהודי היחיד הטמון כאן.
המחיר ₪150 :לחבר "צוות" ( 300לזוג) לאורח  380( ₪190לזוג) בהמחאה לפקודת "צוות-ארגון גמלאי צה"ל".
חזרה משוערת לכפר סבא בשעה .18:30

מזכרת בתיה-מפגש חווייתי עם ניחוחות ההיסטוריה-שבת 17.02.18
הטיול באמצעות "זיו תיירות ונופש בע"מ"
מזכרת בתיה ,ממושבות העלייה הראשונה ,שמרה על צביונה הכפרי המיוחד עד לפני שנים מעטות ,ומהווה מודל
לשימור מטעם המועצה לשימור אתרי מורשת .נסייר בעקבות מייסדי המושבה ומתיישביה הראשונים ,נבקר
באתריה ההיסטוריים ונעקוב אחר פסיעותיהם הראשונות על אדמת המולדת.
 07:30יציאה מחניון ארבל ונסיעה לכיוון מזכרת בתיה .נעצור לארוחת בוקר במימון עצמי.
את סיורנו במושבה נתחיל ברחוב המרכזי ,רחוב רוטשילד נראה את "בית הפקידות" ,אחד מששת הבתים
הראשונים שהוקמו במושבה ויועדו לפקידי הברון; נטייל אל ה"קרזמות" ,בתים דו-קומתיים ,בהם השתכנו
המתיישבים הראשונים של המושבה ,שם נשמע את סיפורם; נצא אל החצר האחורית ונבקר ברפת הראשונה
ובנפחייה המשוחזרת; נשוב אל הרחוב הראשי ונטייל אל בית הכנסת של היישוב שנבנה בשנת  ,1927בנדבת
הברון רוטשילד; נצא אל הבאר" ,באר אנטיליה" ,הבאר הראשונה ששוחזרה בדיוק רב בשנת .1994
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את סיורנו במושבה נסיים בביקור במוזיאון ע"ש ערן שמיר ,מוזיאון פתוח ,המתעד ומשמר את ההיסטוריה של
המקום ומשחזר מבנים ואתרים המופעלים במתכונתם המקורית.
משך הסיור כ 3-שעות.

לאחר ארוחת הצהרים ,במסעדת עותמאן בגדרה ,נסע לבקר בגן הלאומי תל-צפית (תל א-צאפי) .תל צפית הוא
בין הגדולים בתלי ארץ ישראל הקדומים .שטחו הכולל  500–400דונם ,הוא מתנשא לגובה  180מטר מעל פני
הים ומהווה נקודת התצפית הגבוהה ביותר בשפלה הפנימית .בתל שרידי עתיקות מהם עולה שהעיר יושבה
לראשונה בסוף העידן הפרהיסטורי .לאורך תקופת הברונזה היה בתל יישוב גדול ,והתגלה גם ביצור מתקופת
הברונזה התיכונה.
המחיר 170ש"ח לחבר "צוות" ( 340לזוג) לאורח  440( ₪ 220לזוג) בהמחאה לפקודת "צוות-ארגון גמלאי צה"ל".
חזרה משוערת לכפר סבא בשעה .18:00

פרשיות נעלמות ואנשים טובים בחוף כרמל  -יום שלישי 6.3.18
הטיול באמצעות "אהרל'ה טיולים ובהדרכת אהרל'ה ברינדט
 07:30יציאה מחניון ארבל .בדרכנו צפונה נעצור לארוחת בוקר במימון עצמי.
את טיולנו נתחיל בביקור בבית הספר הערבי של הכפר טנטורה ,ובאנדרטת
הזיכרון לחללי חטיבת אלכסנדרוני .האנדרטה מעוצבת בצורת  12אבני החושן,
תוכננה ע"י הסופר אברהם טריוואקס ,שבנו,
בנימין ,נפל בקרב.
נמשיך בביקור בגן פסלי הבזלת "בזלתון"
בקיבוץ עין כרמל .הפסלים המרהיבים
נוצרו בהשפעת תרבויות קדומות מכל העולם על ידי הפסל דגן שקלובסקי.
המשך הטיול בביקור ב"חאן יותם ,המקום לאדם ולחברו" ,אשר הוקם
לזכרו של יותם מלמד ז"ל ,שנהרג בתאונה בשנת  2012והוא בן .24
המקום הוקם ע"י המשפחה ומופעל ע"י מתנדבים למען בני נוער ,בעלי
צרכים מיוחדים ,למען תושבים קשי יום מבחינה כלכלית או בודדים אשר יצאו
ממעגל החברה והקהילה ,למען אמנים צעירים בתחילת דרכם ועוד.
לאחר ארוחת צהרים כשרה נבקר באתרים בהם התרחשה "פרשת לזרוביץ".
פרשת חטיפה ורצח של משפחה יהודית בידי כנופיה ערבית בהנהגתו של יוסוף אבו דורה ,שאירעה בימי מאורעות
תרצ"ו-תרצ"ט .הפרשה באה לקיצה ב 1963-עם גילוי שרידי גופות הנרצחים ביער עין חוד והבאתם לקבר ישראל.
המחיר ₪160 :לחבר "צוות" ( 320לזוג) לאורח  400( ₪200לזוג) בהמחאה לפקודת "צוות-ארגון גמלאי צה"ל".
חזרה משוערת לכפר סבא בשעה .18:00
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"תרבות בצוותא" – הרצאות
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.

לצורך הכנת המקום מתבקשים החברים להודיע מראש על השתתפותם (יאפשר גם להודיע
על שינויים) .שלוש ההרצאות הראשונות פורסמו לאחרונה.
 01.01.18ד"ר מרדכי (מוטי) קידר" :המאבק על ירושלים  -בין יהדות לאסלאם"
ד"ר מרדכי (מוטי) קידר הוא מזרחן ,מתמחה בתקשורת ההמונים של העולם הערבי ומתראיין לערוצים ערביים
דוגמת אל -ג'זירה .קידר שירת באמ"ן וסיים את שירותו בדרגת סגן אלוף .את לימודיו האקדמיים עשה
באוניברסיטת בר-אילן ,במחלקה לערבית ובשנת  2000מונה למרצה בה.
לאחרונה התראיין לערוץ הקטארי ,אל ג'זירה ,בעקבות ההכרה של ממשל טראמפ בירושלים כבירת ישראל וגל
המחאות ברחוב הערבי ובעולם האסלאמי.
בהרצאתו יעסוק קידר בהיסטוריה של המאבק על ירושלים בין היהדות לאסלאם ובהיבטיו האקטואליים.

 8.1.18מר זאב בן-אריה" :הגשר על הדנובה"
מר זאב בן אריה הוא מדריך טיולים ותיק ,העורך טיולים המבוססים על מחקר רוחני ומחקר בעקבות מורים
רוחניים .בן אריה חיבר כמה ספרים העוקבים אחר דתות שונות בעולם ,תרבויותיהן ,טקסיהן ,ובעיקר דרכן
המיסטית להתחבר אל האלוהים .הוא מכוון את טיוליו על מנת ללמוד מקרוב את המהלכים התנועתיים ,הטקסיים,
והמיסטיים ,על סוגיהם ומהותם ,תוך כדי שהות במקום עצמו שבו מתקיים האירוע והשתלבות בהם.
בהרצאתו ישוחח בן-אריה על סרביה ,הממוקמת באזור שהיה מרכז תרבות הדנובה המסתורית ,לפני  8000שנה,
בעלת הכתב העתיק בעולם ,קו הגבול של האימפריה הרומית ,ומקום התנגשות וחיבור ציוויליזציות במשך הדורות.
בהרצאה יספר על קורותיו של העם הסרבי ,בלגרד ,דרך הקיסרים הרומאים ,ההיסטוריה של הבלקן ועד לימינו
ויכלול בה סיפורים יהודיים מרגשים.

 22.1.2018גב' ענת שרון" :ברק הבארוק" – מסע לוונציה בעקבות ויוואלדי"
גב' ענת שרון היא פסנתרנית ומוזיקולוגית ,מרצה בקורסים אקדמיים באוניברסיטה הפתוחה ובחוגים רבים של
האזנה למוסיקה ,ומנחה קונצרטים באוניברסיטה הפתוחה ברעננה ובמוזיאון תל-אביב.
במפגש נאזין למוסיקה של אנטוניו ויוואלדי שזכה לכינוי "הכומר האדום" ,גדול מלחיני תקופת הבארוק באיטליה,
שהמוסיקה שלו פופולרית עד היום ומוכרת גם למי שאינם מאזינים מיומנים .ויוואלדי הלחין יותר מ 500-יצירות
ש נועדו לכלים שונים בליווי תזמורת של נערות! נכיר את נסיבות חיבורן של היצירות ,את הכלים השונים ואת
מאפייני הסגנון הוונציאני.

 5.2.2018עו"ד מיכאל הוכהויזר" :רכוש ומשפחה – כיצד ניתן לשמור על שלמות שניהם"
עו"ד מיכאל הוכהויזר ,הוא מומחה לדיני משפחה.
בהרצאתו הוא יתייחס למקרים שבהם  ,לאחר פטירת ההורים ,המשפחה מתפרקת והרכוש מחולק בשונה ממה
שרצו ההורים .עו"ד הוכהויזר יסביר כי פטירת ההורים הנה הגורם העיקרי לסכסוכים בתוך המשפחה ,ולפירוק
משפחות בישראל .בהרצאה משולבים "סיפורים מהחיים" ומקרים רבים בהם טיפל.
אין ספק כי זו הרצאה "שתפתח לכולנו את העיניים."....

 19.2.2018מר ערן רמות" :עדשה בשמיים"
מר ערן רמות הוא טייס אל על ויועץ תעופתי .מר רמות טס כבר מעל ארבעה עשורים כטייס קרב וכטייס ניסוי בחיל
אוויר .בטיסותיו נוהג מר רמות לצלם מן האוויר ובזמנו הפנוי נוהג לכתוב שירים .ספר שיריו ("שירים הם לפעמים
תמונות" )2007 ,הוא שילוב נאה בין שירה לבין צילומים.
בהרצאתו ייתן ערן נקודת מבט ייחודית ואחרת לאופן שבו משתקף עולמנו מלמעלה.

 5.3.2018מר דוד תאני - Viva Italia" :קפיצה קטנה לאיטליה"
דוד תאני ייקח אותנו לסיור מוזיקלי בארץ המגף .ננחת ברומא ,נמשיך לסן רמו ,נבקר במילנו ובוונציה ,ונסיים
בנאפולי .דוד ישיר בשפת המקור את השירים המוכרים ,ויספר את הסיפורים שמאחורי השירים.
הרפרטואר מורכב משירים מפסטיבל סן רמו ,קטעים מאופרות מפורסמות ,שירים נפוליטנים ,שירים איטלקיים
שקיבלו לבוש עברי ,ועוד .אנחנו נשיר את הפזמונים החוזרים  -ומי שירצה מוזמן גם לרקוד...
הערה :מר תאני הופיע בסניפנו בעבר בהרצאה מרתקת אחרת.
________________________________________________________________________

"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) ,פקס7675666 :
דוא"ל :יו"ר הסניף ks-yor@tzevet.org.il :מזכירות הסניףks-snif@tzevet.org.il :

 19.3.2018ד"ר סיגל ביצור" :חיידקים – לא מה שחשבתם"
הרצאה על המחקרים האחרונים בתחום שמסעיר מחדש את המדענים ואנשי הרפואה .נשמע כיצד החיידקים
שסביבנו ובתוכנו משפיעים על הבריאות ואפילו על המחשבות שלנו .חשוב מכל ,נלמד איך אנחנו יכולים להשפיע
עליהם ולגייס אותם לטובתנו .
הערה :ד"ר ביצור הופיעה כבר בעבר בסניפנו בעבר בהרצאה מרתקת אחרת

 16.4.2018גב' אפרת ליבנה" :על יחסי הגומלין בין התקשורת למשפחות שכולות"
אפרת אברהם-ליבנה שכלה את אחיה ,בני-אברהם ,באוקטובר  2000כאשר נחטף ונהרג על ידי חיזבאללה.
אפרת שימשה עד לפני כשנה כדוברת תיאטרון הקאמרי וכיום היא דוברת האוניברסיטה הפתוחה.
לקראת יום הזיכרון תשע"ח תספר אפרת את סיפורה האישי כבת למשפחה שכולה ותשוחח על יחסי הגומלין בין
התקשורת למשפחות השכולות בישראל.

 30.4.2018מר דוד ניסן :טיול וירטואלי לאיראן
איך תגיבו אם יציעו לכם להצטרף לטיול מאורגן באיראן? -וודאי שמעתם שמדובר במדינה מעניינת עם תרבות
עתיקה ועשירה ,אבל לנסוע לשם?
דוד ניסן יקח אותנו לביקור וירטואלי באיראן המודרנית .באמצעות שקופיות מרהיבות ,נגלה כי מאחורי הרעלה
הכהה והמאיימת של המשטר האסלאמי ,מסתתרים נופים ,אנשים ותרבות של ארץ מרתקת .דוד יחשוף בפנינו
את תרבות המקום ,האומנות ,ההיסטוריה ,האדריכלות ,האוכל ,יהודי איראן ,אקטואליה ועוד.
דוד ניסן נולד באיראן להורים יוצאי עיראק ,ולמד בבית הספר הבינלאומי בטהראן .עם סיום לימודי התיכון ,עלה
לישראל .דוד הוא בעל תואר ראשון בהיסטוריה של המזרח התיכון ותואר שני ביחסים בינלאומיים ,שירת כקצין
מודיעין ,כיועץ מטעם משרד הביטחון בחיל המודיעין וכחוקר בחברה לאיסוף וניתוח מודיעין בטחוני מהאינטרנט.

 14.5.2018אלוף (מיל ).עוזי דיין" :שיחה בענייני אקטואליה".
אלוף (מיל ).עוזי דיין שרת במגוון תפקידים ,בין השאר כמפקד סיירת מטכ"ל ,כעמית מחקר במרכז יפה למחקרים
אסטרטגיים ,כמפקד חטיבת השריון 401וכמפקד גיס .כראש אגף התכנון ,עמד בראש המשלחת הביטחונית
למשא ומתן לקראת הסכם השלום בין ישראל לירדן .בתפקידיו האחרונים שימש אלוף פיקוד המרכז ,סגן
הרמטכ"ל ויו"ר המועצה לביטחון לאומי .היום משמש דיין כיו"ר מפעל הפיס.
בהרצאתו ישוחח עוזי דיין על יחסי חברה וצבא במדינת ישראל בת ה.70 -

 28.5.2018ד"ר יריב פלד" :העימות בסוריה  -הקשר האיראני והזווית הישראלית"
ד"ר יריב פלד הוא מומחה לענייני צבא ביטחון ואסטרטגיה ,בוגר ביה"ס לממשל באונ' תל אביב.
יש מי שסבור כי ישראל ננטשה על ידי ארה"ב לבדה להתמודד מול הציר השיעי האיראני ,רוסי ,טורקי .ואילו רוסיה
ואיראן הפליאו במהלכים מרהיבים .תוך קריאה נכונה של המפה ,איראן הצליחה במידה מרשימה להתפתח לכדי
מעצמה אזורית אפקטיבית .מעצמה המרחיבה תדיר את כוחה והשפעתה.
בהרצאתו של ד"ר פלד הוא ינתח את המצב בגבולנו הצפוני .יישאלו שאלות רבות וביניהן :האם צה"ל ערוך
למלחמה עם איראן בגבול הצפון? האם התרעה מול איראן תעבוד? מה יהיה תפקידו של ארגון חיזבאללה בעת
מלחמה? ועוד.

הודעות:
לתשומת לבכם,
בכניסה לבניין "תהילה" ,בו שוכנים משרדי הסניף ,הותקנה תיבת מכתבים וניתן לשלשל
שם דברי דואר ,בשעות בהן המשרד סגור.

בטוח רפואי – תביעות
לאחרונה ,קרו מספר אירועים שגרמו לאי הבנה בפניות לביטוח הרפואי של "צוות" .ברצוננו להזכירכם כי ,בכל
מקרה של תביעה יש לפנות קודם כל לביטוח של קופות החולים (כללית ,מכבי ,מאוחדת) .רק לאחר קבלת
ההחזרים מקופת החולים ,ובמקרה שלא הוחזר מלוא הסכום ,יש להפנות לביטוח הרפואי של "צוות" ,בקשה
לתשלום היתרה.
בכל מקרה ,לצורך קבלת הסברים נוספים ניתן לפנות אל ישראל שפירא ,רכז נושא הביטוח הרפואי בסניף ,בטלפון
מס' .054-8099078
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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 :

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
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