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  2019דצמבר -ספטמבר     כפר סבא קול צוות 
 משפחת "צוות" כפר סבא שלום,ל

  חודשים הקרובים. להלן מידע לגבי פעילויות הסניף ב

 SAVE THE DATEשמרו את התאריך    –אירועים קרובים 

שיביא  ד"ר אריק קובריק "הזהוב"בהשתתפות  ערב טברנה מיוחדנקיים  05.11.19ביום שלישי,  .1

בביצוע חי של להקת מיטב שיריהם שירת ה"רבטיקה" ומוזיקת ה"לאיקה", לצד יוצרי סיפורי רקע על 

 פרטים בהמשך. שלומי ניסן )בוזוקי ושירה(, יהודה אלל )בוזוקי( ואלון יקוטי )קלידים(.: "הטברנה"

 פרטים בהמשך.. 24.12.19שלישי יתקיים ביום  אירוע חנוכה של סניף כפר סבא .2

 כללי -טיולים בארץ 

דואר לשלוח המחאה בניתן רישום בלבד אינו תקף ללא התשלום. . הרישום לטיולים רק לאחר התשלום

או להשאירה בתיבת המכתבים הממוקמת בכניסה לבניין. יש לציין על  צרוף פרטי הטיול)לא רשום( ב

 .לוודא הגעתהו. בהמחאה נפרדת למועד הטיולהמעטפה את פרטי הטיול והשם. לכל טיול יש לשלם 

 .עדיפות לחברי "צוות". ייתכנו שינויים בתכניות הטיול בהתאם להחלטת הנהלת הסניף

 199.041. - שבת -מיפו לירושלים  -בדרך אל העיר 

  הטיול בביצוע אהרל'ה ברינדט ובהדרכתו

כדרך בעלת סטוריה, ילאורך ההאת התושבים המקומיים ואת המעצמות שרתה הדרך מיפו לירושלים 

  , הקשורים לדרך זו. מספר אתרים. הטיול יכלול ביקור בחשיבות מהמדרגה הראשונה

  יציאה מחניון ארבל בכפר סבא 08:00

 הפסקה לארוחת בוקר במימון עצמי, 

הנביא. כר לנו מסיפורי יונה , המובתצפית לנמל יפונתחיל את הטיול 

ו לנו אנשי ב, הסמוך לכיכר השעון " "בחאן מאנולינמשיך ונבקר ב

 הסבילאל נמשיך  העליות הראשונות את הלילה הראשון בארץ הקודש.

של הפסל  הפסלים ובגןשבנה השליט המוסלמי "אבו נבוט"  המזרחי

" נבקר במצודה צלבנית אזורבישוב " סמוך אליו.בשנמצא  יגאל תומרקין

נשמע ו לירושלים על מנת להגן על דרך הצליינים 1099נסתרת שהוקמה ב 

עת , בבה נהרגו שבעה נוטרים בפיקודו של אליק שמיר ,על התקרית

 הדרך. את אבטחוש

נבקר במצודה עותומאנית שהשתמרה והייתה  תהמטאורולוגי בצומת

נצפה אל ו ללטרוןנמשיך המצודות הטורקיות לאורך הדרך.  20-לאחת מ

נקודת לינה לנוסעים מיפו , 19-במאה ה ,שהיווה ,"מלון המכבים"

נציץ אל בית המשאבות שהזרימו מים שם , הגיא שערלנגיע . לירושלים

כניסה נסיים את טיולנו ב (.בתקופת המנדט לירושלים )בית ברוך ג'מילי

שהוקמה  ,נשמע את סיפורה של משטרת המנדטו, גוש אבולישוב 

 .שעברה בתוך הישובלירושלים,  ועל הדרך הישנה ,במקום

 

 .ארוחת צהריים במסעדת "הבית של סילווה" בעין נקופה

 .18:00חזרה משוערת לכפר סבא בשעה 

ארגון -לזוג( בהמחאה לפקודת "צוות 400לאורח ) 200₪לזוג(  280לחבר "צוות" ) 140₪ המחיר:

 גמלאי צה"ל".
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 31.10.19חמישי יום  - בעקבות חשיפת מנהרות ארגון החיזבאללה 

 רז"ר לבנון בפיקוד צפון.ובהדרכת שבתאי קו, בעבר,  הסיור בחסות העמותה להיסטוריה צבאית

במהלך מבצע "מגן צפוני" חשף צה"ל מנהרות התקפיות חוצות גבול שנועדו לאפשר פיגועים איכותיים 

כיר את אזור נהסיור במהלך של יחידות עלית של החיזבאללה בצפון הארץ. 

 כולל בניית החומה בגבול הצפוני. ,לי"המענה הצהאת המנהרות ו

  יציאה מחניון ארבל בכפר סבא 7:30

 בוקר במימון עצמיהפסקה לארוחת 

  במהלך הטיול נבקר באתרים הבאים:

 עם -סיור לאורכו מקבוץ יפתח ועד משגב כביש הצפון 

 תצפית פנורמית מרהיבה על אצבע הגליל עאמר מצפה חוסיין :

נציח את ממהמצפה ה ,כנונים הצבאיים של ארגון החיזבאללהתוהבהרת ה

  .זכרו של סא"ל חוסיין עאמר ז"ל, שנפל בקרב באזור

  תצפית ממצפור בניה( עם-במשגבמנהרות וחומה( 

 התרשמות מארץ החיזבאללה בגבול הצפוני מצפור דדו בהר צפיה 

 סיור ותצפית על מנהרות החיזבאללה מטולה  

 הרצאה וטעימות( איכותי בקבוץ דפנה מוזיאון שולמן לשוקולד( 

 

 ארוחת צהרים בקבוץ כפר גלעדי

 .20:00חזרה משוערת לכפר סבא בשעה 

 

ארגון -לזוג( בהמחאה לפקודת "צוות 340לאורח ) ₪ 170לזוג(  260לחבר "צוות" ) ₪ 130המחיר: 

 גמלאי צה"ל".

 19.11.19-17שלישי   -שני  -"אחוזת אסיינדה ביער" ימי ראשון בנופשון 

 דניאל הניג באמצעות "זיו תיירות ונופש בע"מ" ובהדרכתהנופשון 

 ,בין כפר ורדים למעלות ,אחוזת נופש השוכנת במרומי יערות הגליל המערבי ואה "ביער מלון "אסיינדה

חדרים נוחים ובהם טלוויזיה בלווין, חיבור  .בתוך חורש ארצישראלי. במלון לובי מחודש גדול ונעים

לרשות האורחים בריכת שחיה, סאונה, מגרשי ספורט, בית  לאינטרנט, מיני מקרר וערכת קפה / תה.

 שירותי ספא בתוספת תשלום.  כנסים. כנסת, אולמות

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   17.11.19 –ראשון יום 

 . צפונה כפר סבא ונסיעה 8יציאה מרח' ארבל   03:70

  ע"ח המטייל –הפסקה לארוחת בוקר 

  המקום היחידי בעולם שמספר את סיפורו של אדם שאת בקיבוץ הזורע. זהו  מוזיאון וילפרידבביקור

 סיפורו.את פיץ להותרצו אבל אחרי שתכירו תהפכו להיות "שליחים" לבטח, אינכם מכירים, אך  ,שמו

mailto:ks-snif@tzevet.org.il


________________________________________________________________________ 
 שירות הקבע בצה"ל, סניף כפר סבא )ע"ר( גמלאיאגודת  -"צוות" 

 7675666: , פקס(משיבון) 7659867טל:  4410301כפר סבא  364. דלמכתבים: ת.  31בניין תהילה רח' המייסדים 
 snif@tzevet.org.il-ks: מזכירות הסניף דוא"ל

את מרבית חייו להצלת ילדים   ברלינאי שהקדישודי יה, וילפריד ישראל

ובצוואתו הוריש לחברי  1943-נהרג ב, ובני נוער מגרמניה הנאצית

המזרח  הקיבוץ, שאת מייסדיו הכיר עוד בברלין, את אוסף אמנות

במלחמת העולם  הצילוילפריד  .הקרוב והרחוק שקיבץ לאורך השנים

"בימי הידוע הספיד אותו:  אלברט איינשטיין אלפי יהודים.  ה יהשני

 אציל..." ל כך חיי לא הכרתי אדם כ

 המטייל ע"ח - צהריים תהפסק  

 נמצא בבית האבן שהיה בחניתה ביום מוזיאון חניתה, שב ביקור

הקרקע. במוזיאון תצוגה של העלייה על 

אביזרים ומסמכים מתקופת חומה ומגדל, הנוטרות העברית ותצוגה של 

"הפסיפס ו ממצאים ארכאולוגים שנתגלו במקום, כולל רצפות פסיפס

 ייחודי בארץ. ההגאומטרי" המפורסם, 

 .במקום מוקרן סרט על העלייה לחניתה

 15:00 התארגנות בחדרים, הגעה משוערת למלון. 

 19:00 במלון ארוחת ערב 

 21:00  תכנית בידור במלון 
 

  18.11.19 –ני יום ש

 09:30-07:00  ארוחת בוקר במלון 

 10:00  -  מיזם של קהילת כפר ורדים למען אנשים בעלי צרכים  -"מארג"נבקר ב . לכפר וורדיםנסיעה

נבקר בחנות בה . מיוחדים. נסייר בין סדנאות בהן מייצרים החניכים מוצרי נוי מעץ, קרמיקה, בד ועוד

 מוצגים המוצרים למכירה. 

  מרכז יהודי בוכרה בכפר ורדים -במרכז "פליאה" ביקור . 

יום ם בו המציע למבקרי ,בבית עגול ומיוחדשוכן מרכז המבקרים 

את יופייה של העדה הבוכרית, המסורת ציג חוויתי ומרגש. המרכז מ

תספר לנו תפגוש אותנו ו ,בעלת הבית ,שרה וההיסטוריה שלה.

. יהדות, המפוארת, האקזוטית והמסתורית יהדות בוכרהאודות 

מסחר, האישים בתחומי הרוח, ומשוררים, סופרים שהצמיחה 

צליל, המאופיינים בנשמע על המנהגים של העדה, עוד מעשה. הו

, בבית העגולנסייר את העדה הבוכרית. המאפיינים  כליםבלבוש וב

ניגונים. בשירה וב ,בריקודיםנצא בגדים בוכרים מסורתיים ונלבש 

 נלגום יחד תה ירוק ונטעם מאפה מסורתי. 

 13:30 ע"ח המטייל  –צהריים ת הפסקנעצור ל 

  נסיעה חזרה למלון 

  במלון מנוחה ובילוי 

 19:00 ארוחת ערב במלון 

 

 19.11.19 -יום שלישי  

 07:00-09:30  ארוחת בוקר במלון 

 10:00  פינוי חדרים 

 בו משתמרת תרבות  ,אחד הכפרים היחידים בגליל, נסיעה לפקיעין

הגגות שהייתה נהוגה לפנים. מעל רוב בתי הכפר משתרגות גפנים. 

"איש תחת גפנו ותחת תאנתו". בכפר  מתחתן, בצל, יושבים בני הכפר

חיים בשלום מוסלמים, דרוזים, נוצרים ואף קומץ יהודים, שריד וזכר 

מערת נבקר בהמקדש הראשון. -היהודי שהתקיים כאן מאז בית ליישוב
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ובנו, רשב"י ה, מאימת הרומאים ,והסתתר זהבמקום על פי המסורת, . הרשב"ירבי שמעון בר יוחאי, 

מקובל לזהות את העץ הנטוע בפתח  .ןילרוויה את מי המעי וחרובים ושת ואכלהם  יםשנ 13משך ב

עד לכיכר בה נלך ו ,אל סמטה בכפרמהמערה נעלה הרשב"י. המערה עם עץ החרוב העתיק מסיפורו של 

 המעיין. 

 עולה וותיקה מאתיופיה. מרגע הכניסה  ,יוניי סקיבה  למפגש מרגש ומרתק  עםלקיבוץ עברון  נמשיך

 ערכישזהו קסם התרבות האתיופית,  .לחצר ביתה מתחיל הקסם

מבוססים על  , המאפיינים אותה,עוצמההפשטות והכבוד, ה

את סיפורה האישי של יוניי נשמע  החיבור לטבע ולאימא אדמה.

סיפור על נחישות, סקיבה, בו תתאר את עלייתה לארץ ישראל. 

. ערכים, מסורת וקודים תרבותיים, על אומץ, כוח רצון ואופטימיות

האם, בכפר האתיופי והחיבור לעולם עוד נשמע על מקומה של 

הסיפור ילווה מוזיקת רקע אתיופית.  .המודרניזציה המערבי

", שהינו חלק בלתי נפרד "buna-טקס האת  נחווהבהמשך 

 אורח החיים בכפר האתיופי היהודי. יציג בפנינו מעט מו מתרבות הכנסת האורחים האתיופית

 

 14:00 ע"ח המטייל  –צהריים ת הפסקנעצור ל 

 כפר סבאנסיעה חזרה ל.  
 

ביום , א. בוקר ניביום ש, א. בוקר וערב ראשוןשני לילות בחצי פנסיון )כולל: א. ערב ביום  האירוח כולל

 במימון עצמי. מים שני ושלישי,וכן א. צהרים ביראשון, שימו לב, א. בוקר וצהרים ביום . שלישי(

 

 .2025₪לבודד בחדר . 2400₪לזוג. המחיר לזוג אורחים  2040₪לחברי "צוות":  המחיר

; 15.10.19; 15.09.19 לתאריכים לפקודת "זיו תיירות ונופש בע"מ"המחאות  3-ניתן לשלם ב

  3X675₪.  בודד בחדר 3X800₪ לזוג. זוג אורחים  3X680₪: . חבר צוות15.11.19

 חדרים בלבד, על כן, כל הקודם זוכה. עדיפות לחברי הסניף. 92לתשומת לבכם, עומדים לרשותנו 

 הרצאות –א" צוות"תרבות ב

ההרצאות תתקיימנה בימי  לחברים.ההרצאות עוסקות בנושאים מגוונים: העשרה, אקטואליה ושירות 

 שני, )למעט הרצאות שלא תוכננו מראש ואשר נוספו לתכנית(.

 , כפ"ס. 12מקום ההרצאות, באולם הגדול בבית תרבות ע"ש רייזל, רח' גאולה 

 . 21:30בדיוק. סיום משוער  20:00-תחילת ההרצאות ב

 למשתתף. ₪ 20ות: . על19:30-רישום, תשלום ו"תה/קפה )או שתייה( ומאפה" החל מ

לצורך הערכות מוקדמת נבקשכם להודיע מראש על השתתפותם )הודעתכם 

 מאפשרת התראה במקרה של שינוי או ביטול(.

 

   ( אורי דרומי: ״מכיסא הנווט: פרקי חיים בארץ סוערת".אל"מ )במיל – 02.09.19 

שנים בטייסת  37מיל.( אורי דרומי, הוא נווט בחיל האוויר הישראלי ועיתונאי. דרומי טס באל"מ )

משה". עם פרישתו, יצא לשליחות הסברה ללוס אנג'לס  וב"מבצע"הפילים" והשתתף במלחמות ישראל 

הצטרף דרומי  1996-והתמנה, ע"י ראש הממשלה יצחק רבין, כמנהל לשכת העיתונות הממשלתית. ב

-ישראלי לדמוקרטיה, הקים את ההוצאה לאור של המכון וערך עשרות ספרים וניירות עמדה. בלמכון ה

 2013הוא התמנה כמנכ"ל משכנות שאננים, שם יזם את פסטיבל הסופרים הבינלאומי. בשנת  2007

הקים את מועדון העיתונאים ירושלים, המשמש ככתובת העיקרית לעיתונאים הזרים המוצבים בישראל 

  ת עיתונאים המבקרות בה.ולקבוצו

אורי דרומי חיבר מספר ספרים, האחרון ביניהם "מכיסא הנווט: פרקי חיים בארץ סוערת". במפגש ניתן 

 .בהנחה ,עם הקדשת המחבר ,יהיה לרכוש את הספר

  בשיחתו ידבר דרומי על ״יש חיים אחרי הפרישה״, על הצורך להישאר פעיל ולהתחדש ללא הרף.
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 זאב )זבו(: "סיפורה של הצוללת דקר"-( אברהם אור בן.)במילאל"מ  – 16.09.19

שנה: בצוללות, בספינות ה"דבור"  30-זאב, שירת בחיל הים קרוב ל-אל"מ )במיל.( אברהם אור בן

מהטובות בעולם. תפקידו  וכמהנדס מכונות שנטל חלק בהפעלת הַחִיל, בתחזוקתו ובהפיכתו לזרוע ים

 לוף משנה. האחרון היה מפקד בסיס בדרגת א

קצין מכונות במשך כשנה.  זבו שרת בצוללת זו בתפקיד .25.01.1968-הצוללת "דקר" נעלמה ב

השירות כלל את סיום השיפוץ, את הפלגות האימונים שלה ואת בחינת המערכות בסקוטלנד. למזלו, 

 יומיים לפני שה"דקר" יצאה להפלגתה האחרונה מאנגליה לישראל, הועבר לצוללת אחרת. 

מספר זבו על התקופה שלו בצוללת ועל ההווי  צוללות בכלל ועל הצוללת "דקר" בפרט, רצאתו עלבה

יעקב רענן; מה עושים הצוללנים מתחת למים; ומה עשו  המיוחד, בעיקר בהפלגות; על מפקד הצוללת,

  המדינה וחיל הים מאז היעלמות ה"דקר". ההרצאה המרתקת מלווה בסרטי ארכיון ובמצגת מיוחדת.

 מלך הרוקנרול" –)יום רביעי( מר ארז בר: "אלביס פרסלי  25.09.19

בעל תואר ראשון במדעי המדינה ותקשורת, חוקר תרבות, קולנוע ומוסיקה. מרצה בכיר  ,ארז בר

 .בנושאי תרבות, תקשורת, וההיסטוריה של מוסיקה וקולנוע במוסדות שונים ברחבי הארץ

הטראגי של "מלך הרוקנרול", אלביס פרסלי, ושיריו ואלבומיו למעלה מארבעים שנה חלפו מאז מותו 

עדיין נמכרים במיליונים ברחבי העולם ומורשתו התרבותית ניכרת בכול רובד ואספקט במוסיקה 

 הפופולרית ובתרבות המערבית בכללותה.

ר ארז בר, חוקר את חייו ויצירתו של פרסלי. בהרצאתו נתחקה אחר סוד הגדולה של מי שכונה "זמ

הנשמה הלבן עם הקול השחור", נעקוב אחר תחנות בחייו, נכיר את מגוון היצירות והשירים ואת צורות 

 הביצוע של האמן, שחולל מהפיכה מוסיקלית, ונדון באישיותו המורכבת. 

 ההרצאה תלווה בשלל שירים מתורגמים, וסרטונים מגוונים ונדירים.

 על פי רפי קישון" -ליטיקה ד"ר רפי קישון : "ההומור שבפו  - 07.10.19

ד"ר רפי קישון, הוא בנו הבכור של אפרים קישון, גדול יוצרי ההומור בישראל. ד"ר רפי קישון, וטרינר 

 שנים.  22במקצועו, מרצה בתקשורת הישראלית כבר 

בהרצאתו יעסוק קישון בנושא ה"פוליטיקה", המסעיר ומרתק כל אזרח בישראל, דרך משקפי ההומור 

נשמע הרצאה מרתקת ומצחיקה על ההומור, האבסורד והחיוך שמאחורי הפוליטיקה  .הקישוניים

 .ההרצאה תלווה קטעי סרטים ומערכונים מצחיקים ומרגשים .הישראלית והעולמית

 רפי קישון יוצר קשר מיידי, חם, אינטימי והומוריסטי עם הקהל, אשר מרבה לצחוק ולהתרגש בהופעותיו.

 אל בכור: "השקעות אלטרנטיביות בעולם של היום"דני - 28.10.19

דניאל בכור הוא מתכנן פיננסי בכיר, בעל תואר ראשון בכלכלה ומנהל עסקים ותואר שני במערכות 

מידע. בעל רישיון של סוכן ביטוח פנסיוני, מורשה מטעם משרד האוצר לעסוק בשיווק תכניות פנסיוניות 

ה בתחום הכלכלי והפיננסי בארץ ובחו"ל. בהרצאתו ינסה בכור שנ 20ופיננסיות. בעל ניסיון של מעל 

ליצור הבנה מעמיקה יותר בנושא של השקעות אלטרנטיביות, מיסוי שלהן ונקודות מפתח לבחינה לפני 

כל השקעה. הוא יעסוק בשאלות כמו: היכן כדאי להשקיע, באילו השקעות, מהו נכס מניב, למה יש 

 ., שינוי בשערי מט"ח ועודלשים לב, מוטיב ביטוחי בהשקעה

 מדיקל סנטר כפר סבא, בעיות אורתופדיה וטיפול בכאב - 11.11.19

שנה ומתמחה בבעיות גב.  20ד"ר יוסף לייטנר, הוא מומחה לכירורגיה אורתופדית. עוסק בתחום מזה 
 ד"ר לייטנר מנהל יחידת גב ועמוד שדרה בבית החולים מאיר, שהיא היחידה הגדולה בארץ לניתוחי

עמוד שדרה ויועץ ב"מדיקל השרון". בהרצאתו יעסוק ד"ר לייטנר בבעיות גב, פריצות דיסק: גורמים 
 ודרכי טיפול. 

ד"ר יפעת סנדלר, רופאה מומחית לטיפול בכל סוגי הכאבים בשיטות מותאמות אישית וטכנולוגיות 
ד"ר סנדלר  רופאה בכירה ביחידת שיקום הכאב במרכז רפואי,  .חדישות המבטיחות את מיטב התוצאות

 לוינשטיין ויועצת ב"מדיקל השרון". בהרצאתה תעסוק ד"ר סנדלר בגישות טיפוליות להפחתת כאבים.
 .מהיר לעמיתי "צוות" ב"מדיקל השרון"המסלול ה: יציגכפר סבא" -אייל שימקוביץ, מנכ"ל "מדיקל השרון         
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"הרמטכ"ל לסקוב והחדשנות בבניין הכוח של צה"ל  בריכטה: ד"ר ליאור  - 25.11.19

  לאחר מלחמת סיני"

ומרצה באוניברסיטה הפתוחה בתחום היסטוריה ישראלית ומזרח  ד"ר ליאור בריכטה, היסטוריון צבאי

תיכון. בהרצאתו יסקור ד"ר בריכטה את השינוי העמוק שיזם וחולל לסקוב בתפיסת בניין הכוח של צה"ל 

ן מימושה ויישומה לאחר מלחמת סיני, במהלך תקופת כהונתו כרמטכ"ל ולאחריה. שינוי זה ואת אופ

משפיע על צה"ל עד עצם היום הזה. המרצה יעסוק גם בביקורתו של לסקוב על צה"ל, לאחר מלחמת 

 יום כיפורים, ויקשר זאת לביקורת של יצחק בריק על בניין הכוח של צה"ל.

 נשים ורפורמות בסעודיה  –גות בחסות המשטר" ענבל נסים: "נוה - 09.12.19

גב' ענבל נסים עוסקת בנושא תימן והנשים במדינות המפרץ, מנחה באו"פ ועמיתת מחקר בפורום 

 לחשיבה אזורית. 

בהרצאתה תסקור גב' ענבל נסים שורת חוקים חדשים, שאישר לאחרונה מלך סעודיה, סלמאן, המביאה 

נשים בממלכה להוציא דרכון או לטוס לחו"ל ללא אישור מהאב או לקיצה את המדיניות, האוסרת על 

מהבעל. החוקים האחרונים  מצטרפים להרחבה בזכויות הנשים שנרשמה בממלכה בשנים האחרונות. 

סעודיה, כזכור, התירה להן לראשונה בהיסטוריה את הזכות לנהוג במכונית ואף אפשרה להן להתמודד 

 סוק בספורט בבית הספר.ולהצביע בבחירות המקומיות ולע

 

 חיים אוראל:  "קריאה בכף היד" – 30.12.19 

 שנה.  40-חיים אוראל מאמן תקשורת ומאבחן דרך כף היד, מומחה לקריאת כף יד למעלה מ

קריאת כף יד אינה מיסטיקה, לא ניתן לנבא באמצעותה את העתיד. זו שפה וכלי תקשורת עוצמתי 

 שיים, עסקיים ובכלל, בין אדם לחברו. אי-המשפרים את מערך היחסים הבין

בהרצאה נדבר על האפשרויות המשורטטות לנו בכף היד. נלמד איך היכרות עם כף היד יכולה לעזור 

 לנו להכיר את עצמנו טוב יותר ולהגיע לייעוד שלנו. 
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