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  )ר"ע(סניף כפר סבא 

  7675666: פקס, )משיבון( 7659867: 

snif@tzevet.org.il-ks  

2015     
 שגיא) לנפתו(נפתלי ) מיל(מ 

כפי שהורגלנו , משתדלים להמשיך בשגרת העשייה של הסניף

  :ובו פירוט הפעילויות המתוכננות לחודשיים הקרובים

רישום בלבד אינו . "צוות סניף כפר סבא

  .אין לשלוח בדואר רשום. בטלפון

  .להחלטת הנהלת הסניף

27.06.15  
  .חוקר תולדות התעופה העברית

   .במימון עצמי
  .משיך בנסיעה לעמק יזרעאל לטיול שבמרכזו תעופה עברית וסודות שבעמק

השורשים העמוקים והחלום אך , 
 אל סודות השדות שבעמק, נצא למסע מרתק

משוגרת על ידי קלוב התעופה ההאנושית 
הוד בשירות ון הוק 'הקצין היהודי הבלגי ג

לשדה התעופה  שלימים הפך , שדה תעופה

 .בדיוק 20:00- תחילת ההרצאות ב

  .למשתתף₪ 
  

  .ומלווה אותם בהרצאותמצלם סרטים 
"  

התיכון מאוניברסיטת תל אביב ומרצה בנושאים 

                                                              

  בבית חיל האוויר בהרצליה
  כפר סבאבבית רייזל בבמהלך חודש ספטמבר 

__________________________________________________________________________

סניף כפר סבא , ל"שירות הקבע בצה גמלאיאגודת  
: טל 4410301כפר סבא  364. ד.ת: למכתבים  31המייסדים 

tzevetkf@bezeqint.net מזכירות הסניף :snif@tzevet.org.il

2015 מאי     סבאסבאסבאסבא    כפרכפרכפרכפר צוות קול

   ,סניף כפר סבא" צוות
מ "אל, ר הסניף חברנו"בעקבות פטירתו של יו, 

  .שמר את מורשתואת זכרו ול
משתדלים להמשיך בשגרת העשייה של הסניףאנו  ,הכאב והגעגועים

ובו פירוט הפעילויות המתוכננות לחודשיים הקרוביםמעבירים אליכם את המידעון 

צוות סניף כפר סבא"לפקודת ) בלבד(ה הרישום לטיולים רק לאחר התשלום בהמחא
  .בצרוף לפרטי הטיולההמחאה שלוח את 

בטלפון הניתן לוודא הגעת. בהמחאה נפרדת למועד הטיול

להחלטת הנהלת הסניףייתכנו שינויים בתכניות הטיול בהתאם 

  )5.150.12נדחה מ ( 6.150.70 ראשוןיום  
  מודי שניר :מדריך ).תגליותמ(

  .ההרשמה הסתיימה

27.06.15יום שבת   - מסע בשבילי ההיסטוריה האווירית
חוקר תולדות התעופה העברית, אבי משה סגלובהדרכת  "מ"ונופש בעזיו תיירות 

במימון עצמי ,הפסקת בוקרלאלונית בדרך נעצור ב. 
משיך בנסיעה לעמק יזרעאל לטיול שבמרכזו תעופה עברית וסודות שבעמק
, המציאות בעמק היא של תעופה צבאית מפותחת בדמות בסיס רמת דוד

נצא למסע מרתק.  הם של תעופה אזרחית מפותחת של ימות שלום
האנושית " רוגטקה"הדרך , )1917(של המהנדס ברוך קטינקא  

הקצין היהודי הבלגי ג בה סולל 1941 שנתועד ל) 1937( המורה
שדה תעופה. ברמת דוד, לשעת חירום בלבד, 

  .  הצבאי המרכזי בצפון הארץ
  .18:00שעת חזרה משוערת . רוחת צהריים בקבוץ גניגר

  ).לזוג 390(₪  195לאורח ) לזוג 320" (צוות

תחילת ההרצאות ב. ס"כפ, 12גאולה , ש רייזל"בבית תרבות ע, ההרצאות תתקיימנה בימי שני
₪  20: עלות. 19:30-החל מ" ומאפה) או שתייה(

  . החברים מתבקשים להימנע מהכנסת שתייה ודברי מזון לאולם ההרצאות

  "עליה לרגל לאגם המסתורין בהימלאיה
מצלם סרטים , יאוגראפיק'שהחל דרכו בנשיונאל ג צלם עיתונות

"אויבים ישנים- רוסיה חדשה: ממשל פוטין": ד אייל אופנבך
התיכון מאוניברסיטת תל אביב ומרצה בנושאים בעל תואר שני בהיסטוריה של המזרח 

  .מתוך התחום במגזר הציבורי והפרטי

                                                            "דימויה של עיר- תל אביב
  .מיכל כבר הרצתה אצלנו והרצאותיה היו מעניינות

בבית חיל האוויר בהרצליה 07.09.15יתקיים ביום   "צוות
במהלך חודש ספטמבר , יתקיים 05.05.15אירוע ההוקרה למתנדבים שנדחה מיום 
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 -" וותצ" 
המייסדים ' בניין תהילה רח

tzevetkf@bezeqint.net   :ר הסניף"יו: ל"דוא

  

קול     
צוות"שלום למשפחת חברי 

, עוד טרם תמו ימי האבל
את זכרו ולהנציח אנו נערכים לו, ל"ז

הכאב והגעגועים, למרות הצער
  .בשנים האחרונות

מעבירים אליכם את המידעון אנו 
  

  כללי -טיולים בארץ 
הרישום לטיולים רק לאחר התשלום בהמחא

שלוח את יש ל. תקף ללא התשלום
בהמחאה נפרדת למועד הטיוללכל טיול יש לשלם 

ייתכנו שינויים בתכניות הטיול בהתאם ". צוות"עדיפות לחברי 

 –" השומרון והשומרונים"
דרור הלוי הטיול באמצעות 

ההרשמה הסתיימה. טיול זה מלא
  
מסע בשבילי ההיסטוריה האווירית -  "סודות שבעמק"

זיו תיירות "הטיול באמצעות 

. יציאה מחניון ארבל -  8:00
משיך בנסיעה לעמק יזרעאל לטיול שבמרכזו תעופה עברית וסודות שבעמקנ

המציאות בעמק היא של תעופה צבאית מפותחת בדמות בסיס רמת דוד
הם של תעופה אזרחית מפותחת של ימות שלום, האוטופי

של המהנדס ברוך קטינקא  " אינדיאנה"מ
המורה-ילדים שבגבעת-מכפר

, זמניתעופה  שדה, מלכותו
הצבאי המרכזי בצפון הארץ

רוחת צהריים בקבוץ גניגרא 

צוות"לחבר ₪  160: המחיר

 הרצאות ידע והעשרה  

ההרצאות תתקיימנה בימי שני
(קפה /תה"תשלום ו, רישום

החברים מתבקשים להימנע מהכנסת שתייה ודברי מזון לאולם ההרצאות

עליה לרגל לאגם המסתורין בהימלאיה" :יורם פורת – 01.06.15
צלם עיתונות, יורם פורת

ד אייל אופנבך"עו - 15.06.15
בעל תואר שני בהיסטוריה של המזרח , אייל אופנבך

מתוך התחום במגזר הציבורי והפרטי

תל אביב": מיכל לסר - 29.06.15
מיכל כבר הרצתה אצלנו והרצאותיה היו מעניינות

  אירועים מתוכננים
  ,שימו לב

צוות"השרון של  חוזמאירוע 
אירוע ההוקרה למתנדבים שנדחה מיום 

  .מידע נוסף יועבר בהמשך


