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      2016 אפריל     סבא כפר צוות קול    
  ,שלום למשפחת חברי "צוות" סניף כפר סבא

, עם בחירתו לתפקיד יו"ר מחוז השרון עודד ארזבראשית דברינו ברצוננו לברך את אל"מ )מיל.( 
ההנהלה  ,ן, אשר נבחר לתפקיד יו"ר "צוות".  סניף כפר סבא, היו"רדג-מוטי ברואת תא"ל )מיל.( 

 והחברים ימשיכו בשיתוף הפעולה, כפי שהיה עד כה, למען רווחתם של חברי הסניף.
 

 להלן מידע לגבי פעילויות הסניף ברבעון הקרוב:
 

 כללי -טיולים בארץ 
רישום בלבד  . ל""צה גמלאיארגון  -ודת "צוות הרישום לטיולים רק לאחר התשלום בהמחאה )בלבד( לפק

 יש לשלם בהמחאה נפרדת לכל טיול. אינו תקף ללא התשלום. 
: יש לציין את שם הטיול ותאריך קיומו. אין לשלוח בדואר רשום. יש לוודא בטלפון את לשולחים בדואר

 הגעת ההמחאה. 

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

 1640.16.יום שבת  -בעקבות אלי כהן, האיש שלנו בסוריה 
  הטיול באמצעות "זיו תיירות ונופש". 

החל מלידתו באלכסנדריה אלי כהן, לוחם המוסד, בטיול נעקוב אחר דמותו של 
במאי  18-מרג'ה בדמשק ב-בכיכר אל, שבמצרים ועד להוצאתו להורג בתלייה

ונפגש עם  הטיול נעבור באתרים ברמת הגולן בהם ביקר אלי כהןבמהלך . 1965
  אנשים שהיו קרובים אליו במהלך חייו ועד למותו.

 .יציאה מחניון ארבל. בדרך נעצור להפסקת בוקר, במימון עצמי - 07:30
, שפעל חמה-בית מלון ופנסיון אל, בה היה ממוקם בחמת גדרנתחיל בביקור את טיולנו 
השחרור. אלי כהן התאכסן ת יהודית עד למלחמ-ערבית  בשותפות

במלון הנ"ל במסגרת פעילותו ברמת הגולן. במקום הוקמה אנדרטה 
בו הסורים הציבו , אזורבקר בנשם  לרמת הגולן,נעלה . לזכרו

 חמה. -, שדרכם עבר אלי כהן בדרכו לאלמחסומי בטון נגד טנקים
הפסל פסל לזכרו של אלי כהן.  ,מחסוםל גבי בצד הכביש נבנה ע

מסמל את , ראשלמסביב  דמות ראש אדם עם חמש עינייםב
  התבוננותו המקיפה של אלי כהן בנעשה באזור.

  במועדון קצינים סורים במחנה פיק, בו אלי כהן ביקר במהלך משימותיו.נבקר   אפיקבקיבוץ 
  .בקוניטרההמפקדה הסורית בניין נמשיך אל ו על-מחנה אלבבקר נ

  הר בנטל.ליד וילדיה, נדיה כהן, אלמנתו,  שהקימונסיים את הטיול באנדרטה 
 ארוחת צהרים בקיבוץ מרום גולן.

 
 .18:00שעת חזרה משוערת 

 לזוג(. 320) ₪ 160לאורח לזוג(  260לחבר "צוות" ) ₪ 130המחיר: 

 
  21.05.16שבת  -  גיבורי ההגה - סיפור השיירות לירושלים

 הטיול באמצעות המועצה לשימור אתרי מורשת ובהדרכת עודד גטרוייר
שנסעו לירושלים על מנת לשבור את  השיירות 300בסיור זה נספר את סיפור 

נכיר את סיפור המצור שהוטל עליה לאחר החלטת האו"ם בכ"ט בנובמבר תש"ח. 
, המארגנים, הנהגים, כלי הרכב, שיטות הניהול והשליטה ושיבוץ המלווים

במהלך  כמבצע הלוגיסטי המשמעותי והגדול של תש"ח שלא זכה לכבוד הראוי.
" ממרכז הארץ לירושלים, העוקפת את "דרך השיירותטיולנו ניסע ונשחזר את 

 הישובים הערביים, לוד ורמלה.
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  .מחניון ארבל. בדרך נעצור להפסקת בוקר, במימון עצמינצא  7:30 

מתקופת תש"ח, ניסע בתוואי  המים במגדל)שאינה קיימת היום( ונבקר  מולדתנתחיל בביקור בשכונת 
 ההיסטורי, דרך ראשון לציון ורחובות. 

, שם מוצב רכב ששימש בליווי המשוריין כיכרנבקר ב" בתיה במזכרת
 שיירתהשיירות. בחולדה )"התחנה האחרונה"( נשמע את סיפור הקרב של 

טת פורצי הדרך של חיל , מאנדר1948שהותקפה במקום במרץ  חולדה
 ההנדסה. 

, ליד הדגם המוצב הראל  למצפהנעלה 
את המבנה הטופוגראפי שהשפיע על קבלת ההחלטות  במקום, ננסה להבין 

( להכרזת 1947הכרזת החלוקה באו"ם )נובמבר  שבין בתקופה 
העצמאות ותחילת  (. 1948המלחמה )מאי 

נראה  הגיא בשער ההיסטורית אילן בנווהאת המשוריינים ונסיים 
( אליה הדרך שבקצה האור נקודת -המגדלור)

 שיירות לא עברו. 3שאפו נהגי השיירות להגיע בשלום. רק 
 .זהו סיור כולו הצדעה לגיבורי ההגה

  
 .18:00שעת חזרה משוערת 

 
 לזוג(. 340) ₪ 170לאורח לזוג(  280לחבר "צוות" ) ₪ 140המחיר: 

 ימסרו לקראת הטיולפרטים י –המחיר כולל ארוחת צהרים 
 

  18.06.16 -טיול מתוכנן ליום שבת –נוסע דרומה  70קו 
 .פרטים נוספים יועברו בהמשך

 
   הרצאות ידע והעשרה

 20:00-, כפ"ס. תחילת ההרצאות ב12ההרצאות תתקיימנה בימי שני, בבית תרבות ע"ש רייזל, גאולה 
 למשתתף. ₪ 20. עלות: 19:30-מרישום, תשלום ו"תה/קפה )או שתייה( ומאפה" החל  בדיוק.

לצורך הכנת המקום מתבקשים החברים להודיע מראש על השתתפותם )יאפשר גם 
 להודיע על שינויים(.

 

 "יום-האגו האנושי בחיי יום"מר דוד יצחקי:  - 11.04.16
לימד בביה"ס תיכון הוא  .תעודת הוראה ובעלתואר שני בהיסטוריה וגאוגרפיה יצחקי הוא בעל  מר

ההרצאה תעסוק בדוגמאות מחיי   .שנים 27 חטיבות ביניים עצמאיות בארץ ובחו"ל במשך וניהל
שליליים של רגשות, מחשבות והתנהגות אנושית. המרצה יתייחס או היומיום בהיבטים חיוביים 

הרצאתו מלווה  .עודלרגשות המניעים כל אדם: כבוד, יצר נקמה, קנאה, שנאה הישגים חומריים ו
 שולבים בה קטעי הומור רלוונטים לנושא.במצגת ומ

 

   "החברה הפלסטינית: מה"נכבה" לאבו מאזן"אלון אביתר:  סא"ל )מיל.( -  9.05.16
יועץ לענייני ערבים למתאם . בעבר שמש 8200מומחה לזירה הפלסטינית ויוצא יחידה אביתר הוא 

משמש  .מאמרים מקצועייםפרשן קבוע באמצעי התקשורת וכותב הוא משמש הפעולות בשטחים. 
  .כעד מומחה בתביעות משפטיות בארץ ובחו"ל נגד ארגוני טרור פלסטיניים

ההרצאה תציג באופן שונה וייחודי את המתחולל בחברה הפלסטינית מאז ה"נכבה" ועד שלטונו של אבו מאזן 
 .מרתקים מהשטח תוך שילוב סיפורים, ואת המציאות האמתית בשטחים

 מר( לקראת ל"ג בעו) "אז ועתה –בר כוכבא  מרד"  :ןד"ר רז מוסטיגמ -  23.05.16

באוניברסיטה הפתוחה בתחום ההיסטוריה של העת העתיקה בכלל  הוא מרצה מוסטיגמן ד"ר
ההרצאה תציג באופן שונה וייחודי  .והיסטוריה של תקופת הבית השני וימי המשנה והתלמוד בפרט

את שיטות הביקורת עליהם ואת המסקנות  , כוכבא בר מרד את המקורות העתיקים לחקר

 .ההיסטוריות שניתן להסיק מהם
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 "בשביל הארץ" :אל"מ )מיל.( יוסקה ברנע - 30.05.16

סטורית של העם היהודי ההיהעוסק במורשת  ,יוזם ומוביל המיזם "בשביל הארץ"הוא יוסקה ברנע, 
מתנדבים מחברי -מדריכיםע"י  ,הופעלהמיזם  ,בשנת הלימודים הנוכחית. , מולדתנובארץ ישראל

יש כוונה להרחיבו בשנה . בעיר כפר סבאכיתות י"א בשלושה בתי ספר תיכוניים  15ב , הסניף
הקרובה. ההרצאות זכו למשוב טוב מאוד. בשני המפגשים הקרובים יחשוף בפנינו ברנע את 

היהודי בארץ ישראל הקשר ההיסטורי ורציפות הישוב הרעיונות המרכזיים של המיזם שעיקרם: 
אירועי המלחמה (  ו1881-1947) סיפור התנועה הציונית, חזון ומימושו, שנה 3000 -למעלה מ

 .(1947-1949) להקמת המדינה

 )המשך( "בשביל הארץ"אל"מ )מיל.( יוסקה ברנע  -  6.06.16

 "?לאן – התיכון המזרח": קידר מרדכי ר"ד – 20.06.2016

 מחקר ועמית, אילן-בר באוניברסיטת לערבית במחלקה מרצה, מזרחן הוא קידר( מוטי) מרדכי
 בחקר ,היתר בין ,תמחהמוא ה. אילן-בר באוניברסיטת אסטרטגיים למחקרים סאדאת-בגין במרכז
 האחרונות השנים של הדרמטיות בהתפתחויות תעסוק הרצאתו. בסוריה אסד-אל חאפז ממשל

 .בעתיד אפשריים לתרחישים התייחסות תוך התיכון במזרח
 

 עדכון מידע
אל חברי  מתקשרותהתחלנו לפני מספר חודשים. מתנדבות מהסניף בו טלפוני הסבב אנו ממשיכים ב

כבר פנו אליו, . אנו מבקשים להודות לכל מי שוהשלמת מידע חסרצורך עדכון מסד הנתונים הסניף, ל
 שיתוף הפעולה.להודות לכם מראש על ומבקשים 

 
 

 בצוותביטוח בריאות 
חברנו ישראל שפירא מרכז את נושא הביטוח ב"צוות" בסניף כפר סבא. ניתן לפנות אליו בשאלות  .1

 .054-8099078או במקרים בהם מתעוררים קשיים בטלפון מספר 
 ,. לדבריו"צוות"פנינו אל מר עמיר להב, הממונה על הביטוח ב 28.3.16לאחר האירוע ביום שני  .2

 י.פמועד למפגש חלופועלים לתיאום ואנחנו ננזף קשות  (המרצה )שלא הגיע

 

  שהצטרפו לסניףחדשים חברים 
  .צוות ולסניף כפר סבאאשר הצטרפו ברבעון האחרון ל ,החדשים צה"ל פורשיאת אנו מברכים 

 לכל שאלה ניתן להגיע לסניף בשעות הקבלה, או לפנות אלינו בטלפון או באמצעות המייל שלהלן.
 בפעילויותינו.לראותכם מקווים 

 רנ"ג )מיל.( ברוך הרי

 רס"ן )מיל.( הדה קאן

 סא"ל )מיל.( אלון פרידמן

 רנ"ג )מיל.( אייל אבנון

 צבי-סא"ל )מיל.( שי הר

 רס"ן )מיל.( ניר יפתח
 פקטור-רס"ב )מיל.( יוכי לוי

 רס"ן )מיל.( קובי צור

 
 קשר למאושפזים בביה"ח מאיר 

 שמש כאיש קשר לחברים המאושפזים. ממתנדב בבית החולים ו שמואל בסוןחבר הסניף, 
עבורו בימים א' ג' ה' . בהעדרו ניתן להשאיר  ,משרדי הקבלהכולים ליצור עמו קשר בקרובי המשפחה י

 הודעה. 
 . 09-7472413: בביה"חאו   052-8477660נייד אישי: טלפוני. קשר עמו גם ניתן ליצור 
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