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רבעון יולי אוגוסט ספטמבר 2020
חברים יקרים

אנו נמצאים בתקופת מגיפת הקורונה אשר איננו יודעים מתי יימצא לה חיסון ומה הנזקים אשר היא
גורמת לחולי הקורונה .חשבנו שמצב החירום הסתיים ונוכל לחזור לפעילות מלאה ,ואכן תכננו תכנית
גדושת אירועים לרבעון זה .לצערנו אנו נאלצים לבטל את כל הטיולים והנופשים המתוכננים לאור
ההתפרצות המחודשת של המחלה ומאות החולים החדשים אשר מתווספים מדי יום ביומו .אנו עם
יד על הדופק ובמידה ומצב החירום ישתנה ,אנו נחזור לפעילות הכוללת סיורים ,טיולים ,הצגות
ונופשים .אנו מאחלים בריאות והחלמה מהירה ממחלת הקורונה לחברנו פרגפור אברהם אשר
מאושפז בבית חולים ביפו ובריאות טובה לכל שאר חברי הסניף.
פעילות טיולים והרצאות
להלן פרוט הפעילות של הסניף בחודשים יולי ,אוגוסט וספטמבר 2020
הפעילות תתמקד בהרצאות כניסה לאולם בהתאם למגבלות הקורונה
תעסוקה
לפרטים בכל הקשור למשרות המוצעות או קורסים והכשרות בתחומים רלוונטיים
ניתן לפנות ישירות לרכזת התעסוקה גב' ציונה דן במשרדי המחוז
ברח' גאולה  4ברחובות בטל' .03-6173545

ריכוז הפעילות ברבעון 2020
יום רביעי  1ביולי  -הרצאה
יום רביעי  15ביולי  -הרצאה
יום חמישי  16ביולי – סמינר להיסטוריה צבאית
יום רביעי  5באוגוסט  -הרצאה
יום רביעי  12באוגוסט – הרצאה
יום חמישי  20באוגוסט – סמינר להיסטוריה צבאית
יום רביעי  26באוגוסט  -הרצאה
יום רביעי  9בספטמבר -הרצאה
יום רביעי  23בספטמבר - -הרצאה

יום רביעי  1ביולי  2020בשעה  - 20:30הרצאה
הנושא –מסע במנהרת הזמן המוסיקלית -מאחורי היצירות החשובות
שנרקחו בארצנו בין שתי מלחמות .כולל אריק איינשטיין ,להקת כוורת,
להקות הקצב המובילות ,שלום חנוך ,החלונות הגבוהים ,שמוליק קראוס ועוד .
המרצה – נועם רפפורט  -מוסיקולוג רציני ומרצה עם ידע עצום ורחב .אחד
המומחים הגדולים בארץ בתחום מוסיקת הרוק

יום רביעי  15ביולי  2020בשעה  - 20:30הרצאה
הנושא – עבודה מול רשות המיסים וביטוח לאומי .הנושאים שיעלו בהרצאה :
 כל מה שרצית לדעת על תיאומי מס. כל מה שרצית לדעת על החזרי מס הכנסה . כל מה שרצית לדעת על החזרי ביטוח לאומי. כל מה שרצית לדעת על תיקון .190 נושאים נוספים כגון :עוסק פטור ,סעיף  125ד' ,כספים אבודים ,המסלקה הפנסיונית.מומלץ להביא נייר וכלי כתיבה לצורך רישום העצות שנקבל
המרצה – עזרא כהן גימלאי צה"ל וגימלאי רשות המיסים ( 23שנה) .מזה  5שנים
עוסק מורשה בכל הקשור למיסוי ,בדגש על החזרי מס הכנסה והחזרי ביטוח לאומי.
בתקופה האחרונה ,בכל הקשור לתיקון .190
ידריך אותנו ויסביר את דרך הטיפול בתחומים השונים הנוגעים לנו כגמלאים מול
רשות המיסים .כמו כן ינחה במילוי הטופס הנדרש (  161ד' או  161ח').

יום חמישי  16ביולי  2020בשעה  - 10:00סמינר להסטוריה צבאית
מורשת וביטחון ישראל סמינר להיסטוריה צבאית
סדרת הרצאות אקטואליה על נושאים אסטרטגיים בהשתתפות מרצים בכירים מתחום
האקדמיה ובעלי תפקידים בעבר ובהווה במערכת הביטחון

הנושא  -השלכות חיסול קאסם סולימאני

יום רביעי  5באוגוסט  2020בשעה  - 20:30הרצאה
הנושא יפורסם בהמשך

יום רביעי  12באוגוסט  2020בשעה  - 20:30הרצאה
הנושא  -תרופה ורפואה – הסיפורים המרתקים מאחורי התרופות המוכרות
מה הקשר בין צמחי מרפא לתרופות המודרניות ? מה היתרונות והחסרונות שלהן ?
אילו תרופות היו ידועות למצרים הקדמונים ומשמשות אותנו עד היום ?
בהרצאה נשמע את הסיפורים הפחות מוכרים על גילוי התרופות שאנחנו נוטלים
כמעט יום יום  .לא נשכח גם את המחלה שטרם נמצאה לה תרופה....
המרצה – ד"ר סיגל ביצור ד"ר לביולוגיה ממכון וייצמן .עד שנת  2010עבדה בהייטק
בתפקידים טכניים וניהוליים .מאז שנת  2011חזרה אל אהבתה הראשונה – המדע
והבריאות .התמחתה באימון לבריאות ואיכות חיים בחברת מדיקואוצ' .וכמו כן עסקה
בהנחיית קבוצות לעוסקים בתזונה ואורח חיים בריא באוניברסיטת תל-אביב.
כיום היא מקדמת בריאות :עוזרת לאנשים לאמץ הרגלים של אורח חיים בריא.
ומאמינה שכל אחת ואחד יכולים לשנות הרגלים שונים שישפרו את בריאותם .לכן
מנגישה לציבור את המחקרים המדעיים וההתקדמות הרפואית.

יום חמישי  20באוגוסט  2020בשעה  - 10:00סמינר להסטוריה צבאית
הנושא יפורסם בהמשך

יום רביעי  26באוגוסט  2020בשעה  - 20:30הרצאה
הנושא – על נוכלים ועוקצים  -ביטחון אישי לגיל השלישי
סכנות רבות רובצות לפתחנו בהרצאה יוצגו שיטות הפעולה של הנוכלים
והגנבים...ויוסבר כיצד לזהות את אותם ואם חלילה "נופלים בפח" מה לעשות
כדי למזער נזקים...
המרצה – חיים כהן  -קצין משטרה בכיר בדימוס במשטרת ישראל ובמשרד
לביטחון פנים .בעל רקע וניסיון עשיר בתחום הביטחון בכלל
והביטחון האישי בפרט .בוגר המכללה לביטחון לאומי בצה"ל בעל תואר ראשון
ושני במדעי המדינה ותואר שני במנהל חינוך .

יום רביעי  9בספטמבר  2020בשעה  - 20:30הרצאה
הנושא – יפורסם בהמשך

יום רביעי  23בספטמבר  2020בשעה  - 20:30הרצאה
הנושא – לגיהינום וחזרה  -סיפורו האישי של קצין צה"ל בשבי המצרי במלחמת יום
הכיפורים .בהרצאה משולבות אנקדוטות ייחודיות שלא סופרו עד כה ומהן עולות תובנות שצפו את
העתיד לקרות במדינתנו .הסיפור מגולל את נסיבות הנפילה בשבי,
התנאים הבלתי אנושיים אליהם נקלעו חיילי צה"ל השבויים בבידוד מתמשך,
בעינויים קשים ,ברעב ,בצמא ובחקירות אינסופיות.
מעל לכל ,זהו סיפור הישרדות בו הרוח והאמונה גוברות על המציאות הקשה.
הסיפור מתואר בהרחבה בספר "נקישות של תקווה" שיצא לאור ביום הכיפורים בו
צויינו  45שנים לאותה מלחמה.
המרצה – מיכי זייפה אל"ם (מיל') בן  ,75רוקח ,נשוי ,אב לשניים וסב לשישה נכדים.
משרת בצה"ל (סדיר ומילואים בלבד)  57שנים ברציפות ,בוגר  8מלחמות.
היום  -מפקד גדוד שירותי הדם המטכ"לי שפעל שבועות ארוכים גם באירוע "קרן אור" (קורונה).
עבדתי מעל שלושים שנה בחברת 'טבע' כמנהל בכיר שהוביל את מחלקת המחקר
והפיתוח של תרופות חדשות ,ביניהן ,ומעל כולן ,תרופת הקופקסון.
לאחר הפרישה לגמלאות עבדתי בחברת הזנק (סטארטאפ) אותה הובלתי מפיתוח
טכנולוגיות ביטחוניות (כיפת ברזל ועוד) לפיתוח טכנולוגיות חדשניות עבור תעשיית
התרופות .כיום אני משמש כיועץ למשרד הביטחון ולחברות שונות בנושאי פיתוח תרופות
חדשות ומרצה באוניברסיטה העברית בנושאים אלו.

