קול

צוות כפר סבא נובמבר 2014

משפחת חברי "צוות" יקרים,

חג החנוכה קרב ובא וכמידי שנה ,נתכנס גם השנה להדלקה משותפת של הנר השמיני.
אירוע החנוכה יתקיים ביום שלישי ,א' טבת תשע"ה ,23.12.14 ,באודיטוריום קריית ספיר

בתכנית האמנותית :ננסי ברנדס והסופרנוס.
ננסי ברנדס בהפקה ייחודית בה לוקחים חלק ,על אותה
הבמה 3 ,זמרות וזמר ,כנר וירטואוז ,להקת נגנים
ורקדנית והכל עטוף בסטנד אפ משובח.
נתכנס במבואת האולם החל מהשעה  19:30ונתכבד בתקרובת עשירה.
מחיר השתתפות באירוע ₪60 :לחבר "צוות" ) ₪120לזוג( ו ₪ 75 -לאורח ) ₪150לזוג(.
התשלום בהמחאה )בלבד( לפקודת "צוות סניף כפר סבא ,לתאריך .23.12.14
רכישת הכרטיסים תתבצע בסניף החל ביום שלישי  28.10.14או באמצעות הדואר.
הישיבה באולם במקומות מסומנים .קביעת מקומות הישיבה תיעשה לפי סדר ומועד התשלום.
הזמנה מפורטת תשלח בהמשך.

סוף שבוע בכפר הנופש אלמוג שישי-שבת 21-22.11.2014
כפר הנופש אלמוג הנו אי ירוק בפתחו של מדבר יהודה ,שוכן במרחק קצר מחופו הצפוני של ים המלח ,מול נוף
קדומים מרהיב בין כרי דשא מוריקים .סוף השבוע כולל טיולים ביום שישי ובשבת ,בהדרכת יריב אברהם ,לינה
בכפר הנופש ,בחדרים מרווחים וממוזגים .בכל חדר מיני מקרר ,טלוויזיה עם מגוון ערוצים וערכת קפה.
 08:00יציאה מחניון ארבל ,בכפר סבא
• ארוחת בוקר עצמאית בצומת אלמוג
• ביקור במערות קומראן
• עינות צוקים – עין פשחה
• ארוחת צהריים עצמאית ולאחריה סיור בשמורה החבויה
• ביקור במסעדת "לידו"  -אחת המזכרות המעניינות מהתקופה היפה של צפון ים המלח,
מלפני כמאה שנה .המקום נפגע במלחמת ששת הימים וננטש.
• ביקור בחוות האפרסמון באלמוג
 17:30הגעה לבית הארחה בקיבוץ אלמוג ,התארגנות וקבלת חדרים
• ארוחת ערב ולאחריה ערב חברתי
יום שבת  – 22.11.2014הסיור הספרותי בים המלח
 07:30-08:30ארוחת בוקר
 08:30יציאה לסיור "ספרות וטבע לחופי ים המלח" ,סיור שהוא שיר לחבל ים המלח ומשלב בין נופיו וחופיו של
ים המלח :מצוק ההעתקים ,הבולענים ,נופי נווה המדבר ,עין גדי ,ועד למצוקי המצדה ,לבין שירי משוררים
וכותבי סיפורים )עמיחי ,ביאליק ,טהון ,נתן יונתן ועוד( ,ששאבו השראתם מהאזור.
ארוחת צהריים במהלך הסיור
שעה משוערת לחזרה 19:00

התשלום בשלוש המחאות לתאריכים  1.1.15 ;1.12.14 ;1.11.14לפקודת "זיו תיירות ונופש בע"מ".
 ₪ 1080לזוג בחדר ) .(360X3אדם יחיד בחדר .(300X3) ₪ 900
המחיר :לחברי צוות108 :
לאורחים ₪ 1320 :לזוג בחדר ) .(440X3אורח יחיד בחדר .(330X3) ₪ 990
לתשומת לבכם ,עומדים לרשותנו רק  25חדרים ועל כן ,כל הקודם זוכה .עדיפות לחברי צוות.
ההרשמה תיסגר לאחר סיום אכלוס החדרים ולא יאוחר מיום ראשון .16.11.14
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טיולים בארץ  -כללי
הרישום לטיולים רק לאחר התשלום בהמחאה )בלבד( לפקודת "צוות סניף כפר סבא" .רישום בלבד אינו תקף
ללא התשלום .יש לשלוח את ההמחאה בצרוף מידע ובו פרטי הטיול.
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.

אתרים בבקעת הירדן  -יום חמישי 22.1.15
הטיול באמצעות "תגליות" ובהדרכת ד"ר אריה בורנשטיין
 - 7:00יציאה מחניון ארבל .בדרך נעצור באריאל להפסקת בוקר ,במימון עצמי.
נסיעה לבקעה בכביש חוצה שומרון .תצפית אל הבקעה מעץ האלון שמעל מעלה אפרים ,שם נשמע על "ארץ
המרדפים" משנות ה  60שלאחר מלחמת ששת הימים.
סרטבא-הליכה קצרה ותצפית אל מעברות הירדן ונופי הבקעה .על פסגת הסרטבא נוכל לראות את שרידי
מצודת אלכסנדריון החשמונאית .נשמע את תולדות המקום ועל מנהג השאת המשואות לקידוש החודשים
העבריים.
כף רגל ארגמן-הליכה קצרה אל שרידי מתחם קדום ,המיוחס לראשית ימי ישראל .המתחם ,בדומה למתחמים
נוספים באזור ,דומה בצורתו לכף רגל ומביא למסקנות מעניינות לגבי תפקודם כאתרים מקודשים בעת העתיקה.
ארוחת צהרים חלבית בסניף "קפה קפה" במפגש הבקעה.
פצאל – ביקור בעמק נחל פצאל )הנקרא על שם אחיו של המלך הורדוס( בו נראה מערכת חקלאית היסטורית
מהתקופה ההרודיאנית ,הכוללת אמות מים ובריכת אגירה גדולה .אם יתאפשר ,נקיים גם סיור בין מעיינות
הנחל.
נסיים בביקור באנדרטת בקעת הירדן.
שעת חזרה משוערת 18:00
המחיר ₪ 140 :לחבר "צוות" ) 280לזוג( לאורח  380) ₪ 190לזוג(.

שימו לב ,מתוכנן טיול נוסף לחודש פברואר  ,2015פרטים יועברו בהמשך
הרצאות ידע והעשרה

) 3ההרצאות הראשונות פורסמו באגרת הקודמת(

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(.
 - 27.10.14אביבה גרשלר" :ציונים לא ידועים-הנדיב ה'לא ידוע" )סבו של אחד ממפקדי חיל האוויר(
אביבה גרשלר למדה אדריכלות וחקר ארץ ישראל .היא עוסקת בחקר דמויות שפעלו בארץ ישראל
ונשכחו ,מרצה במכללות ,בצה"ל ובסניפי צוות.

 - 10.11.14אל"מ )מיל( ד"ר אשר פורת" :חלוק לבן-כומתה שחורה" ,סיפורו של רופא צבאי
במלחמות ישראל.
ד"ר פורת התגייס לצה"ל לאחר סיום לימודי הרפואה בירושלים .במלחמת ששת הימים שימש כרופא
חטיבתי בשריון וקיבל "עיטור העוז" על פעולתו במבצע כראמה .במלחמת יום הכיפורים שימש מג"ד
רפואה אוגדתי .ניהל את בית החולים "מאיר"  11שנים וכתב ספר אודות קורותיו כרופא במלחמה.
 - 24.11.14סא"ל )מיל( שלמה פיליבה :אינדונזיה ,ארץ השבטים הנידחים והחיות הנכחדות"
שלמה פיליבה חבר צוות בחיפה .הרצה בפנינו בעבר והרצאותיו היו מרתקות.

 - 15.12.14מאיר אהרוני" :על ספרים וסופרים ישראליים .מה מסתתר מאחורי הקלעים?"
מאיר אהרוני ,בעל תואר ראשון בספרות ופילוסופיה .מורה ומרצה לספרות ולשון .בעבר שימש כעיתונאי
ב"מעריב" וכשליח הסוכנות בדרום אמריקה .בשיתוף עם רעייתו ,שרה ,כתב וערך  16ספרי מידע
ותיעוד .אהרוני פעיל בחוג היוצרים בשרון וברוטרי כפר-סבא.
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 - 29.12.14דני ינאי" :מונגוליה-לשרוד בארץ הנוודים"
דני ינאי ,בעל תואר שני ) (MBAבמנהל עסקים וניהול פרויקטים בהיי-טק .צלם דוקומנטרי-גיאוגרפי .מתעד
תרבויות בארץ ובעולם ומספר על כך בהרצאות מלוות מולטימדיה בקתדראות ,חוגי בית ,סינמטקים ומועדונים
שונים ברחבי הארץ.

 - 5.1.15ישראל גת" :בן גוריון ,ז'בוטינסקי וחיים ויצמן-בתקופתם"
ישראל גת ,גמלאי בעל תואר בהיסטוריה ומדעי המדינה .שימש כממונה על קשרי חוץ במפלגת העבודה.
הוא הרצה בפנינו בעבר בנושא הומור יהודי טיפוסי.

 - 19.1.15אודי גזית" :ראשית התעופה הצבאית בארץ ישראל"
רס"ן )מיל (.אודי גזית ,שירת כטייס בחיל האוויר .מזה שנים הוא עובד כקברניט ב"אל על".

 - 2.2.15ניצב )בדימוס( עמיחי שי" :תפקיד מבקר המדינה בסוגיית טוהר המידות והשחיתות
הציבורית"
עמיחי שי ,תושב הכפר סבא בעל תואר ראשון ושני במדעי המדינה ,שירת בחיל השריון .עם שחרורו
מצה"ל עבר לשרת בשב"כ ולאחר מכן שימש כמבקר פנים בבנק דיסקונט .בשנת  1984התגייס
למשטרה ומילא תפקידים רבים .ביניהם היה מפקד משטרת כפר סבא ,מפקד מחוז השרון וראש אגף
משאבי אנוש .עם שחרורו ,בדרגת ניצב ,מונה ליועץ לתפקידים מיוחדים במשרד מבקר המדינה.

 - 16.2.15עופר ענבי" :העם דורש צדק חברתי"  -כיצד ניתן להפוך את מחאת האוהלים
למדינה ,בעלת סולידריות חברתית ועתיד טוב יותר?
עופר ענבי ,עשה את שירותו הצבאי בחמ"ן .בעל תואר שני במנהל עסקים ובסוציולוגיה ארגונית .מרצה במגוון
נושאים הקשורים לחברה הישראלית .הרצה בפנינו בעבר.

 - 2.3.15יריב פלד" :מבצע צוק איתן ,סיכום והערכה עתידית".
יריב פלד ,הרצה בפנינו מספר הרצאות מרתקות בין השאר על "סוגיית הגרעין האירני" "תפיסת הביטחון
של ישראל"" ,יחסי טורקיה–ישראל"" ,הטיפול בשבויים" ועוד .הרצאותיו מעניינות.

 - 16.3.15דני ינאי" :חידת השומרונים-מסע אחורה בזמן".

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 :
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