קול

צוות כפר סבא מרץ 2014

שלום רב למשפחת חברי "צוות" סניף כפר סבא,
להלן מידע לגבי פעילויות הסניף ברבעון הקרוב.

טיולים בארץ  -כללי
הרישום לטיולים רק לאחר התשלום בהמחאה )בלבד( לפקודת "צוות סניף כפר סבא" .רישום בלבד אינו תקף
ללא התשלום .יש לצרף את ההמחאה לספח שלהלן.
לכל טיול יש לשלם בהמחאה נפרדת למועד הטיול .אין לשלוח בדואר רשום .ניתן לוודא הגעתה בטלפון.
עדיפות לחברי "צוות" .ייתכנו שינויים בתכניות הטיול בהתאם להחלטת הנהלת הסניף.
סיור בגוש עציון וקבר רחל  -יום חמישי . 24.4.14
הטיול באמצעות "תגליות" .בהדרכת מודי שניר.
 - 07:00יציאה מחניון ארבל .הפסקת בוקר ,במימון עצמי בלטרון.
ניסע לגוש עציון דרך עמק האלה .בגבעת הקרב של הל"ה נשמע הסבר אודות הקרב שהתרחש במקום
במלחמת העצמאות .מגבעת הדגן ,הסמוכה לישוב אפרתה נצפה אל עבר בריכות שלמה ובית לחם ונשמע
על תולדות המקום מראש המועצה .בהמשך נבקר את האלון הבודד המסמל את הכמיהה להתיישבות בגוש.
בכפר עציון נבקר במוזיאון לתולדות הגוש.
ארוחת צהרים כשרה בבי"ס שדה כפר עציון.
לאחר ארוחת הצהרים נסע דרך כביש המנהרות לביקור בקבר רחל ובארמון מלכי יהודה שהתגלה בחפירות
בקיבוץ רמת רחל .לסיום נצפה לעבר סביבותיה של ירושלים ומדבר יהודה.
שעת חזרה משוערת 19:00
נא הגיעו לביקור בקבר רחל בלבוש צנוע
המחיר ₪ 160 :לחבר "צוות" ) 320לזוג( לאורח  390) ₪ 195לזוג(.
טיול לשרונה המתחדשת  -יום חמישי . 8.5.2014
הטיול באמצעות "זיו תיירות ונופש בע"מ" .בהדרכת אבי משה-סגל.
 - 8:30יציאה מחניון ארבל .בדרך נעצור להפסקת בוקר ,בכלכלה עצמית.
סיורנו יתקיים בשרונה ,המושבה הגרמנית הטמפלרית המתחדשת  .במהלך הסיור נערוך היכרות מעמיקה עם
מתחם הפארק העירוני ההיסטורי הראשון מסוגו בארץ .נשמע אודות המהפך שעבר המתחם ממושבה
טמפלרית מוריקה ושלווה ) ,(1871למרכז שלטוני ובטחוני ישראלי ) (1948ועד להפיכתו למוקד בילוי וקניות
עירוני ) .(2013נתוודע למאבק הציבורי על שרונה ולהשפעותיו ארוכות הטווח.
הסיור ,שייערך מעל פני האדמה ומתחתיה יעבור באתרים המרכזיים של המושבה :היקב המודרני הראשון,
בית הבד הממונע ,ומרכז המבקרים החדש.
שעת חזרה משוערת .15:00
המחיר ₪ 50 :לחבר "צוות" ) 100לזוג(  ₪ 70 ₪לאורח )140ש"ח לזוג(.
לתשומת לבכם ,הטיול אינו כולל ארוחת צהרים.

אירוע מחוז השרון יום שלישי 1.4.2014
ביום שלישי 1.4.2014 ,יתקיים אירוע מחוז השרון בו תתקיים הופעתו של הסטנדאפיסט ישראל קטורזה.
האירוע יתקיים באולם הרשטריט במכון וינגייט.
לוח הזמנים:
 - 19:00התכנסות וכיבוד קל
 20:00תחילת ההופעה
מחיר כרטיס לחברי "צוות" –  , ₪ 60מחיר כרטיס לאורח –  ,₪ 80המחיר כולל חניה במקום האירוע
בשלב זה ,מכירת הכרטיסים הינה לחברי צוות בלבד,
מאחר ומספר הכרטיסים מוגבל אתם מתבקשים לזרז את רכישתם.
כרטיסים ניתן לרכוש בסניף החל מיום ראשון  .16.3.2014זכרו ,כל הקודם זוכה!!
ישנה אפשרות להסעה מכפר סבא .המעוניינים מתבקשים להודיע זאת בעת רכישת הכרטיסים.
__________________________________________________________________________

"צוות"  -אגודת גימלאי 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 tzevetkf@bezeqint.net :מזכירות הסניףtzevetkf1@bezeqint.net :

בוקר אקטואליה יום שישי 28.3.2014
ביום שישי  28.3.2014בשעה  9:30יתקיים בוקר אקטואליה בשיתוף "צוות" עם המגזין Israel Defence
במהלכו יתארח השר סילבן שלום .האירוע יתקיים בבית חיל האוויר בהרצליה ומחירו  ₪ 25למשתתף.
ישנה אפשרות לשלם בסניף או לשלם בכרטיס אשראי במשרדי צוות טל מספר .03-6173500/1
תתכן הסעה מהסניף ,תלוי במספר הנדרשים לה .המעוניינים בהסעה יודיעו בסניף.
פרטים נוספים באתר צוות.

ביקורת "צוות" בסניף כפר סבא
בחודש דצמבר נערכה בסניף ביקורת ,ע"י עו"ד א .זיכרמן ,מבקר מחוז השרון ב"צוות" .הביקורת התמקדה
בתחומים הבאים :מבנה וארגון ,כספים ,אירועים חברתיים ,פרט ורווחה ,מחשוב ותקשורת ,תעסוקה
והתנדבות ועוד .בדו"ח הביקורת מצוין הסניף ככזה הפעיל ביותר מבין סניפי המחוז "המתנהל ומנוהל בצורה
מקצועית וחברית בשיתוף פעולה של היו"ר ,חברי ההנהלה ומתנדבים נוספים" .עוד מצוין בדו"ח ההיבט
ההתנדבותי ,אשר מהווה "דוגמה מצוינת ליכולות של צוות" .אנו גאים בחברינו ובמתנדבים שבינינו ומצדיעים
לכל העושים במלאכה.

טיול לפלופונס
כידוע לכם ,בחודשים יוני ויולי תצאנה שתי קבוצות של חברי הסניף לטיול בפלופונס.
קבוצה א' תצא בין התאריכים .20.6.14-29.6.14
קבוצה ב' תצא בין התאריכים .27.6.14-6.7.14
בקבוצה ב נותרו  4מקומות .המעוניינים יפנו בהקדם לבת שבע יניב בטלפון מס 050-9068992

הרצאות ידע והעשרה
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.
החברים מתבקשים להימנע מהכנסת שתייה ודברי מזון לאולם ההרצאות.

לצורך הכנת המקום מתבקשים החברים להודיע מראש על השתתפותם) .יאפשר גם
להודיע על שינויים(.
 - 31/3/14יריב פלד" :הסכם ג'נבה-בנושא הגרעין האירני בין המעצמות לאיראן"
 - 7/4/14יוסי נינוה" :יאנוש קורצ'ק-מופת של מחנך" אפשר לחנך ילד בלי דת אך אי אפשר
לחנכו ללא אלוהים"
 - 12/5/14עודד שוהם" :מערכות סייבר-כחלק מעולם ההייטק הישראלי"
אל"מ )מיל (.עודד שוהם שרת במערך הטכנולוגי בחיל המודיעין .מאז פרישתו עובד כמנכ"ל של חברות הזנק
בתחום פיתוחי טכנולוגיות ומוצרים להגנת שדות תעופה ,פתרונות הגנה ברשתות מחשבים ועוד.

 - 19/5/14רון פוגל" :סרטי הקומדיה הצרפתית-במיטבה".
רון פוגל :עו"ד במקצועו ,גם מומחה בנושאי קולנוע ,הרצה אצלנו בעבר והרצאותיו היו מעניינות.

 - 16/6/14גרי פאל" :כיצד הושפעה מלחמת ששת הימים מעמדת המעצמות הגדולות?"
 - 7/7/14מיכל לסר" :האישה שלצידו-על נשות מנהיגים בארץ ובעולם".
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 החולים09-7472413 :
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ספחים לתשלום עבור אירועים
לכב' "צוות" סניף כפר סבא
ת.ד 364 .כפר סבא 4410301
טיול לגוש עציון וקבר רחל  -יום חמישי 24.4.14
מצ"ב המחאה ע"ס ________  ₪לתאריך  24.4.14לפקודת "צוות סניף כפר סבא"
עבור_____ משתתפים ,מתוכם______ חברי "צוות"  _____ +אורחים.
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פרטי החבר __________ _____________ ____________ _____________ _____________
שם משפחה

שם פרטי

טלפון בבית

טלפון נייד

טלפון נוסף

הערות ______________________________________________________________________

---------------------------------------------------- --

לכב' "צוות" סניף כפר סבא
ת.ד 364 .כפר סבא 4410301
טיול לשרונה המתחדשת – יום חמישי 8.5.14
מצ"ב המחאה ע"ס ________  ₪לתאריך  8.5.14לפקודת "צוות סניף כפר סבא"
עבור_____ משתתפים ,מתוכם______ חברי "צוות"  _____ +אורחים.
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פרטי החבר __________ _____________ ____________ _____________ _____________
שם משפחה

שם פרטי

טלפון בבית

טלפון נייד

טלפון נוסף

הערות ______________________________________________________________________
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