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  2017ינואר      סבא כפר צוות קול     
  ,שלום רב למשפחת חברי "צוות" סניף כפר סבא

(. האירוע האחרון 2016) הפעילותאנחנו על סף סיומה של השנה האזרחית. בימים אלה הסתיימה בסניף שנת 
, להנאת החברים ואורחיהם. רבקה זוהר ולירון לבמשותפת והופעת האומנים הדלקת נרות היה אירוע חנוכה שכלל 

ובדף   ryID=285http://www.tzevet.co.il/?Catego אתר "צוות"ימים הקרובים בבותמונות יפורסמו פרטים 

 גמלאי צה"ל סניף כפר סבא -צוות : בשם פייסבוק של הסניףה
 

      מידע לגבי פעילויות הסניף ברבעון הקרוב. להלן
 

 כללי -טיולים בארץ 
דואר )לא רשום( בהמחאה שלוח לניתן רישום בלבד אינו תקף ללא התשלום. . הרישום לטיולים רק לאחר התשלום

 בטלפון.  ה. ניתן לוודא הגעתבהמחאה נפרדת למועד הטיוללכל טיול יש לשלם  .צרוף פרטי הטיולב

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

 21.01.17שבת  –רכבת העמק: מקטע עמק הירדן בעקבות טיול 
  .אהרל'ה ברינדט ובהדרכתארהל'ה טיולים" הטיול באמצעות "

 במימון עצמי.בבית השיטה, ארוחת בוקר . יציאה מחניון ארבל 07:30

נבקר במבני הקיבוץ, ששכנו על גדות הירדן  גשר הישנהאת טיולנו נתחיל באתר 

, ע"י העיראקים במלחמת השחרור. נשמע את סיפורו של אמיל בריגואשר הותקפו 

בעל עיטור הגבורה, שהצליח לפוצץ את הגשרים מעל הירדן ולעכב את פלישת 

 העיראקים. 

נערוך ביקור יוצא דופן מעבר לקו המערכת ונגיע עד קו הגבול והגשרים שמעליו. 

באתר גשר נצפה  מדהים שהתגלה לאחרונה על גדת הירדן. בחאן ממלוכינסייר 

פעולתה של מיצג אור קולי אקטיבי המסביר את דרך ב

רוטנברג בנהריים בשנת , אותה הקים תחנת הכוח

1932  . 

בסובבן של תחנת הרכבת  בצמח,בהמשך נבקר 

העותומאנית, שהתגלה השנה ונסיים בגשר 

מעל נחל חרוד ובמפל נחל חרוד , הקנטרה הממלוכי

  שבמקום.

 .ארוחת צהריים בקיבוץ אפיקים

 ארגון גמלאי צהל".-לזוג( בהמחאה לפקודת "צוות 400) 200₪לזוג( לאורח  300לחבר "צוות" ) 150₪המחיר: 
 18:00 לכפר סבא בשעהחזרה משוערת 

 04.02.17שבת  – 18-אהר אל עומר, נסיך הגליל במאה ה'טיול בעקבות ד
 הטיול באמצעות "זיו תיירות ונופש בע"מ" ובהדרכת אסתר שטפמן

  .באלונים יציאה מחניון ארבל. ארוחת בוקר במימון עצמי 08:00
נתחיל  במהלך הטיול נבקר בתחנות בחייו ד'אהר אל עומר, נשמע את סיפור חייו ומותו.

אשר שימש ד'אהר אל עומר,  1740אותו הקים ב , במבנה הסאריה נצרתאת טיולנו ב
 מרכז שלטוני בעיר. ל הפךומגורי אשתו הדמשקאית, ל

 

חידוש פעל לד'אהר אל עומר . טבריהל משיךנמשם 

חברותו שמע על נ. 18-במאה העיר היישוב העברי ב

 נעצור ליד המצודה הגדולה ו האמיצה עם רבי חיים אבולעפיה בעיר המעורבת

 הקבועה בצפון מערב החומה. 
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בין השנים  צ'ולייביע"י ד'אהר ובנו  ושהקיפה את העיר משלושה צידי העיר הפונים ליבשה, נבנ, החומההמצודה ו

1737-1738  . 

ישוב במזרח בקעת סכנין , חנא לדירארוחת צהרים בקיבוץ "אפיקים", נמשיך לאחר 

-ה דיר חנא בירתו של ד'אהר אלתהי 17-באמצע המאה ה. שבמרכז הגליל התחתון

 .עומר, עד כיבוש עכו והעברת בירת נסיכותו אליה

בה נבקר בתוך המצודה הגדולה, שהיום משמשת את  לשפרעםנמשיך  משם  

 הדרוזים בשפרעם, נחפש גם שרידים יהודיים בעיר. תנועת הצופים

 17:00 לכפר סבא בשעהחזרה משוערת 
 

ארגון גמלאי -"צוותלזוג( בהמחאה לפקודת  420₪) 210₪ לזוג( לאורח 320₪) לחבר "צוות" ₪ 160המחיר: 
 צהל".

 
 04.03.17 שבת –תכשיט של טיול 

 מפגש בין נוף, אומנויות ותרבויות –ואדי עארה מזווית אחרת 

 .טל רז, תושבת האזורזיו תיירות ונופש בע"מ" ובהדרכת הטיול באמצעות "

אינספור פעמים נסעתם בכביש ואדי עארה, האם חשבתם פעם אילו סיפורים טמונים 
 בהרים שמעליו?

 
 יציאה מחניון ארבל. ארוחת בוקר במימון עצמי. 08:00

החל חריש גלגולה של באזור. נשמע על  המארג היישובילעבר  מאום אל קטףתצפית מרהיבה את הטיול נתחיל ב

: גבולות באזור. נצפה אל עבר המהקמתה כקיבוץ, הפיכתה לעיר חרדית החמישית בגודלה בארץ ופיתוחה כיום

 קו ירוק, גדר ההפרדה.ה

 .טבענמשיך בטיול קצר ב

שבקומת הקרקע של  ,גלריהב .גלריה לקליגרפיה בכפר קרעבנבקר  
 .לש מבחר מעבודותיו באמנות הקליגרפיהכ דביתו, מציג האמן מוחמד סעי

העבודות מיושמות בטכניקות שונות: ציור על זכוכית, יצירה בפורניר ועץ. 
על המוטיבים ביצירותיו ועל עושר סגנונות הכתב ונשמע  עם האומןנפגש 

 הערבי ושילובם באומנות המוסלמית. 

סיפורו הייחודי של ונשמע את המזרחית  ברטעהובשוק של  נסייר בכפר
  . כפר החצוי על ידי הקו הירוק

נבנה , בית עץ ייחודי, הבית. בית על הואדי" בקציר"נתארח בלסיום הטיול, 
הבית משמש כאבן . ונעם זמיר)המדריכה( טל רז , ע"י במרומי הר אמיר

שואבת לאומנים ומעצבים, וכמקום למפגשי קיום משותף בוואדי עארה. 
 . להתכבד בשתייה חמה ועוגה ביתיתיוזמנו המטיילים 

חומוס בטעמים שונים,  וכוללת" חומוס אל עכוואי"ת ארוחת צהריים  במסעד
שתיה קלה, קפה, קינוח )ארוחה פשוטה אבל מג'דרה סלטים, פלאפל, 

  טעימה(.

 0071: לכפר סבא בשעהחזרה משוערת 

ארגון גמלאי -לזוג( בהמחאה לפקודת "צוות 380₪) 190₪לזוג( לאורח  ש"ח 300 לחבר "צוות" ) ₪ 150המחיר: 
 צהל".
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   הרצאות ידע והעשרה

 בדיוק. 20:00-, כפ"ס. תחילת ההרצאות ב12הרצאות תתקיימנה בימי שני, בבית תרבות ע"ש רייזל, גאולה ה
 למשתתף. ₪ 20. עלות: 19:30-רישום, תשלום ו"תה/קפה )או שתייה( ומאפה" החל מ

  .לצורך הכנת המקום מתבקשים החברים להודיע מראש על השתתפותם

 

 להזכירכם,
 .הרצאה בנושא "ביטוח בצוות"בבית רייזל תתקיים  18:00, בשעה 5.01.17ביום חמישי, 

להב, הממונה על הביטוח מטעם "צוות". עמיר מר ההרצאה בנוכחות נציג "מדנס" ו
אין צורך )למי שנרשם  בסניף. ההרצאה ללא תשלום אך מחייבת הרשמה מוקדמת

 .ברישום פעם נוספת(
 

   "להתחבר לשרשרת הדורות"סא"ל )מיל.( אביעד בן יצחק:  09.01.17

 דורות לאחור?  25מי מצא שהוא צאצא של רש"י 
 ?של מישהו מפורסם אחרהאם גם אתם קרובים של רש"י, או 

 ?איך מגלים ממצאים מדהימים שנמצאים לעיתים מתחת לאף
 ?כיצד גילו שני אנשים שמכירים זה את זה שלושים שנה שהם בני דודים

 איך ניתן לאתר את רישום החתונה של סבא ורישום לידה שלו?
  ?איך מתעדים את המסורת המפוארת ומשאירים מורשת לדורות הבאים

)מיל.( אביעד בן יצחק, מומחה לבניית עצי יוחסין ואיתור שורשי משפחה יציג את התהליך לגילוי סא"ל 
השורשים המשפחתיים. בן יצחק, מפקד בית הספר למחשבים )ממר"ם( בעבר משמש היום ממונה על 

   מערכות המחשב ב"צוות".

  "מבצע סוזאנה"פרופ' נחם אילן:  23.01.17

חוקר . מאז פרישתו מצה"ל הוא 8200, סא"ל )מיל( ביחידה קהיר קדושי ן להנצחתראש הקרפרופ' נחם אילן, 
 . בהרצאתו, ישוחח עלאת ההיסטוריה האינטלקטואלית של יהודי ספרד והמזרח בימי הביניים ובעת החדשה

במצרים חוליה של צעירים יהודים  1954המהלך ההרפתקני של אגף המודיעין בצה"ל, אשר הפעיל בקיץ 
ם למטרות פיגוע ביעדים בריטיים ואמריקנים. איש בצה"ל ובמערך הפוליטי לא נטל עד היום אחריות מקומיי

-( נאלץ בן1963להפעלת החוליה בניגוד מוחלט לפקודות. העניין עוררה סערה ציבורית ופוליטית ובסופה )
ות השכולות תמקד בעיקר בזווית הראייה של בני המשפחיבהרצאה  .גוריון לפרוש סופית מן הממשלה

 .והאסירים

 "בישראל הסטרטאפתעשיית ": קלוגר-אבי יביןסא"ל )מיל.(  06.02.2017

בתעשיית מנטור . כיום משמש מנכ"ל חברת אגינקסושימש בעבר  8200שרת ביחידה  קלוגר-אבי יבין
-את עולם הסטרטאפ בישראלי, מגמותיו העתידיות ואת עולם הוןבהרצאתו יציג אבי בישראל.  סטרטאפה

 סיכון המשולב בו. 
המהפכה -: תעשיית המזון והשימוריםהאבי משמש שותף, יו"ר ודירקטור בארבעה מיזמים אותם יציג בהרצא

ות ; תעשיית תכשיטים אישיים; תעשיית מוקדי שירתמוגבלויובדרך; הנגשת אתרי אינטרנט לאוכלוסיות בעלות 
 לקוחות.  

 

 "נשות ראשי הממשלה לדורותיהן" ד"ר אילן בן עמי: 20.02.2017

 ל?מה היתה תרומתה של פולה בן גוריון למגילת העצמאות של מדינת ישרא
 ת?מהו סוד התרחקותה של סוניה פרס מהתקשור

  ?התקשורת לתקוף ולבקר את שרה נתניהו מרבהמדוע 
ד"ר בן עמי, סוציולוג ומומחה בתחום נשות ראשי הממשלה בארץ לשאלות אלה ואחרות יתייחס בהרצאתו 

עשרה נשות -הצצה מרתקת אל חייהן של אחתהמאפשר  "האישה שאיתועמי חיבר את הספר "-ובעולם. בן
עמן חלקו ראשי הממשלה את חייהם, בהן נועצו בסוגיות פוליטיות , זהו סיפורן של נשים. ראשי ממשלה

  .ו את הסודות הכמוסים ביותר של מדינת ישראלומדיניות בוערות ועמן חלק
 

 "משולחנו של כתב לענייני ערבים" מר ערן זינגר: 06.03.2017

מר ערן זינגר משמש ככתב לענייני ערבים ברשת ב', ומסקר את העולם הערבי ואת ערביי ישראל. בין עיסוקיו 
ולתרבות הדעת. בהרצאתו יציג את הוא משמש כמרצה ב"אסכולות", בית הספר ללימודים רב תחומיים 

 ישראל והמרחב המשתנה סביבה, תוך התייחסות למקומם של ערביי ישראל בתוך המדינה.
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  "מה צופן לנו העתיד"ד"ר אשר עידן:  20.03.2017

–עתידן, מרצה בבית ספר למנהלים של האוניברסיטה הפתוחה ואוניברסיטת בר-מומחהוא ד"ר אשר עידן ה
 סה לשרטט לנו, כיצד ייראו חייהם של נכדינו:. בהרצאתו ינאילן

  .חפצים יוכלו להתקשר ביניהם ברשת גם ללא התערבות בני אדם
 . "במקום מקרר תותקן בכל בית "מדפסת אוכל

בגופנו ובמוחנו וההבחנה בין בני גם יבלעו הם  2023הסלולר והמחשב ייבלעו בתוך בגדים ותכשיטים. עד 
 אדם לבין מכשירים לא תהיה רלוונטית. 

 .רוב התקשורת תהיה בין מכשירים ולא בין בני אדם

 ?"מיהו השד )העדתי(, מאין הוא בא ולאן הוא הולך": ד"ר גל לוי 03.03.2017
 בימים האלה נדמה כי לכל מקום אליו נפנה מבט, תוקף אותנו שד. שד עדתי.

 ד הוא חדש, או שאולי תמיד היה אתנו? האם הש
 האם זו תופעה חולפת או קבועה? 

 , ינסה לענות לשאלות:לאומיים-תחומיים, מדע המדינה ויחסים בין-לימודי דמוקרטיה ביןד"ר לוי, סוציולוג ב
 . בהקשר של מערכות הבחירותין השאר ב, גלגוליו עלולעמוד  מי הוא השד הזה, ומדוע הוא בא לבקר

 .12-הערה: ד"ר גל לוי הוא בנו של משה לוי המוכר לכולנו כ"משה וחצי", הרמטכ"ל ה

 קשר למאושפזים בביה"ח מאיר 
 שמש כאיש קשר לחברים המאושפזים. ממתנדב בבית החולים ו שמואל בסוןחבר הסניף, 

ן להשאיר הודעה בימים א' ג' ה' . בהעדרו נית ,משרדי הקבלהכולים ליצור קשר עמו קשר בקרובי המשפחה י
  .09-7472413בבית החולים: או   052-8477660נייד אישי: טלפוני. קשר עמו גם עבורו. ניתן ליצור 

 

 תעסוקה
ביחידת התעסוקה קיימת מערכת השמה מתקדמת לניהול וטיפול במאגר דורשי העבודה, שמטרתה לשפר את 

 סיכויי ההשמה, ומציאת עבודה.
מיועד לדורשי עבודה  –מדור תעסוקה מחוז השרון מקיים ימי עיון וסדנאות המקנים כלים מעשיים לחיפוש עבודה 

ערוץ נוסף לאיתור תעסוקה )על פי  –הרשומים אצלנו. ניתן גם לקבל "סל הכשרה" לביצוע הסבה מקצועית 
קה, מוזמנים ליצור קשר עם: אילנה קריטריונים ובאישור ועדת תעסוקה(. המעוניינים לקבל סיוע בתחום התעסו

רכזת תעסוקה  –או עם אסתי לוי   wcenter@tzevet.org.il 03-6173536 –מנהלת תעסוקה מרכז  –שורר 
 . awcenter@tzevet.org.il  03-6173538 –מרכז 
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