
 

    2015 אוגוסט     סבא כפר צוות קול     
 בהרצליה 7.09.2015יום שני, כ"ג אלול תשע"ה  - כנס "צוות" מחוז השרון

 בהרצליה. 15ייערך בהיכל אומנויות הבמה ב"בית חיל האוויר ", רח' ז'בוטינסקי המחוזי  הכנס 

 http://www.tzevet.co.il/?CategoryID=601קישור ובו כל הפרטים אודות הכנס.                           מצ"ב 

', ד' ב םמיובי 10:00-13:00בשעות א', ג', ה'  םבימי, במשרדי הסניף 26.07,15מכירת הכרטיסים תחל ביום א' 
לכתובת:   7/09/2015לפקודת "צוות" סניף כפר סבא לתאריך ניתן לשלוח המחאה בדואר . 17:00-19:00בשעות 

המעוניינים תעמוד הסעה ללא תשלום בשעה ת לרשו .(4410301כפר סבא  364צוות" סניף כפר סבא ת.ד. "
 . בהרשמה מראש. ההסעה מותנית 18:15

 בבית רייזל בכפ"ס 17.09.2015 ,ד' בתשרי תשע"ו חמישי, יום - אירוע הוקרה למתנדבים
 ז"ל ונידחה עקב מחלתו.  נפתולביום בו נפטר  5.5.15-האירוע היה מתוכנן להיערך ב

 .בטלפון או במייל השתתפותכםמצ"ב הזמנה לאירוע חשוב זה. אנא אשרו 

ייערך ביום חמישי  ,שהיה יו"ר הסניףנפתול  -אירוע מיוחד לזכרו של נפתלי שגיא . כרון לנפתול ז"ליאירוע ז

 .. פרטים על מקום האירוע יפורסמו לקראת ראש השנה הבעל"ט 22.10.15

 כללי -טיולים בארץ 
רישום  .)פרט לסופ"ש( הרישום לטיולים רק לאחר התשלום בהמחאה )בלבד( לפקודת "צוות סניף כפר סבא"

 .פתק המציין את שם הטיול ותאריך קיומובצרוף ההמחאה שלוח את יש לבלבד אינו תקף ללא התשלום. 
 אין לשלוח בדואר רשום.בטלפון.  ה. ניתן לוודא הגעתבהמחאה נפרדת למועד הטיוללכל טיול יש לשלם 

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

 10.10.2015-09מלון "גולדן קראון"  –סופשבוע בנצרת 
המלון ממוקם בסמוך להר הקפיצה, משקיף אל הנוף המרהיב של עמק יזרעאל הציורי בשעריה הדרומיים של 

סאונות ארוחות מגוונות. חדרים נעימים הפונים לנוף. בכל חדר  4העיר נצרת. במלון לובי מפואר, מועדון כושר, 
האירוח כולל לילה אחד בפנסיון מלא )ארוחת ערב ביום שישי, בוקר  אלחוטי.מייבש שיער, טלוויזיה, אינטרנט 

 וצהרים בשבת(.
מחניון ארבל. סוף השבוע ישולב בטיולים ביום שישי ובשבת. המקומות בהם נבקר  08:00יציאה ביום שישי בשעה 

 ייקבעו בימים הקרובים. הפסקת בוקר וארוחת צהריים הכלכלה עצמית.
לפקודת "זיו תיירות המחאות  3-ניתן לשלם ב.  ₪ 1650לזוג. המחיר לזוג אורחים  ₪ 1470ות" המחיר לחברי "צו

 . 9/11/2015, 9/10/2015, 9/09/2015כל המחאה( לתאריכים  ₪ 490/550)ונופש בע"מ" 
 משתתפים מינימום. 40היציאה מותנית בהשתתפות 

  5.9.15שבת  –ג'סר א' זרקא, שפרעם וקיבוץ הרדוף 
 סיור בחצר הפנימית של היישובים ומפגש עם אנשי המקום 

 .ובהדרכת שבתאי קו הטיול באמצעות "זיו תיירות ונופש בע"מ"

  .בכלכלה עצמית הפסקת בוקר,להדרך"  Mב"בדרך נעצור יציאה מחניון ארבל.  - 8:00

הכפר והליכה בקטע  הכרות עםסיור ומפגש עם בן המקום,  – ההיסטוריה, התרבות והמציאות, ג'סר א' זרקא
 של נחל התנינים, החוף היפה ורחובות הכפר. 

, סיור בגרעין ההיסטורי של העיר שפרעם, מפגש עם תושב מקומי נת שלהשפרעם ההיסטוריה המגוונמשיך ל
 ושיחה על מערכת היחסים בין דרוזים, נוצרים, מוסלמים ויהודים בשפרעם.

" ונשמע את הסיפור על ההיסטוריה היהודית של מחנה שכינהנמשיך בהליכה קצרה ומתונה אל בית הכנסת "
. כמו כן נבקר במסגד מתקופת דר אל עמר 1920נהדרין עד שנת סשפרעם והקהילה שחיה במקום מתקופת ה

 המעורה ביחסי העדות באזור. שאול הולנדרהביקור ילווה תושב מקומי ומר את ובכנסייה הקתולית יוונית. 
 "הרדוףעדה צמחונית אורגנית ב"ארוחת צהרים במס 14:00

 . נדבר על הקשר עם הישובים הערביים והבדואים. הדוגל בהשקפת עולם אנתרופוסופית - קיבוץ הרדוףביקור ב
 זייד שם נספר על יחסי משפחת זייד והבדואים. אלכסנדרנסיים באנדרטת 

 .לזוג( 390) ₪ 195לאורח לזוג(  320לחבר "צוות" ) ₪ 160המחיר: 
________________________________________________________________________ 

 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 tzevetkf@bezeqint.net   :דוא"ל: יו"ר הסניף
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  8.11.2015ראשון יום  – אתרים ברמלה והסביבהיול ט

 ."טיולים -אהרל'ה הטיול באמצעות "
ביתר בתי גם  )ובמקבילבבית הקברות הצבאי הבריטי ברמלה  11:11בשעה  11.11-זה קורה פעם אחת בשנה ביום ראשון הקרוב ל

לאומים שונים שנפלו בשדות  57-"( השנה נצפה בטקס הממלכתי ונבקר במקום בו נטמנו חיילים מאימפריה הבריטית"הקברות של ה
 ים שחלקם לחמו בגדודים העבריים.ת העולם וכן יהודוהקרב )ולא רק( במלחמ

 הפסקת בוקר בכלכלה עצמית.. יציאה מחניון ארבל 7:30
 . ניכנס לעולמם של הקראים, זרם הפועל על פי חוקי המקרא בלבד.בית הכנסת הקראי במושב מצליחבביקור 
 וסודותיו והפסקת בוקר. שוק רמלה – 09:30
בהשתתפות הסגל הדיפלומטי  2-וה 1-מות העולם ההשתתפות בטקס האזכרה המרכזי לחללי מלח – 11:00

 שגריר אנגליה בישראל ועוד.
 בוכרית אותנטית וכשרה במסעדת "ירושלים" ארוחת צהרים – 13:30
 "נשרביקור במרכז המבקרים במפעל " – 15:00
 )חוות שיפון( ליד קיבוץ נצר סירני. חוות אלנבי – 17:00

 לזוג( בהמחאה לפקודת "צוות כפר סבא". 370) ₪ 185לזוג( לאורח  300לחבר "צוות" ) ₪ 150המחיר: 

 
   הרצאות ידע והעשרה

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

 החברים מתבקשים להימנע מהכנסת שתייה ודברי מזון לאולם ההרצאות. 
  לצורך הכנת המקום מתבקשים החברים להודיע מראש על השתתפותם )יאפשר גם להודיע על שינויים(.

  - "רומנטיקן ביום ואיש ביטחון בלילה -אברהם אלדמע " :אביבה גרשלר – 12.10.15
עוסקת בחקר דמויות שפעלו בארץ ישראל ונשכחו. מעבירה בחן רב ובדרכה המיוחדת סיפורים , אביבה גרשלר

 . 'הציוני, הנדיב 'הלא ידועאודות אישים אלו. הרצתה לנו בשנה שעברה על 

 . "חכמת האנושות -פתגמי העולם " :ד"ר בלנק ריקרדו  – 26.10.15

עבד בתחום ההייטק ומזה כמה שנים, לאחר ששוטט בעולם, חיבר ספרים וגם  ה.ד"ר לפיזיק, בלנק

 מרצה בנושא "פתגמי העולם" 

                          ".והלחצים ערב קום המדינה שיקוליםה –מגש הכסף ": עו"ד גרי פאל - 2.11.15

 מעניינות.מרתקות וגרי פאל הוא מרצה ותיק אצלנו והרצאותיו 

 

  .""זיהוי אמת ושקר ניצב משנה )בדימוס( אבי דוידוביץ:  – 16.11.15

התגייס למשטרה בדרגת רס"ר לאחר שירות כקצין בהנדסה קרבית. מילא שורה של תפקידים:  דוידוביץ

היה ראש היח' לביקורת פנימית וסגן ראש  ,2008ראש מחלק סמים, מודיעין ובילוש. לפני פרישתו ב 

ותואר שני  בארץ ובחו"ל. בעל תואר ראשון בסוציולוגיה ואנתרופולוגיהפשיעה חמורה  היחידה לחשיפת 

מרצה  , עבירות "צווארון לבן", ביטחוניות, מין, סמים ועוד.בקרימינולוגיה. חקר מקרי פשיעה רבים

 בחוגים רבים ומרבה להופיע בתקשורת.

  "הטיפול בחלשים ביותר בחברה: "אלוף )מיל.( דורון אלמוג – 30.11.15

בזכות בנו ערן, הקרוי ע"ש אחיו של "עלה נגב נחלת ערן" דורון אלמוג ייסד ובנה את הכפר השיקומי  

הבן דורון  שנפל ברמת הגולן. דורון מספר על נער אוטיסט עם פיגור עמוק שמעולם לא קרא לו אבא אך 

 .את עולמם של החלשים ביותר בחברה לראות ולחוששל האב כדי פקח את עיניו 

 "פרשת השב"כ"עו"ד דוד יהב: )מיל.(  אל"מ – 21.12.15  

דודו יהב, שירת בתפקידים בכירים בפרקליטות הצבאית. לאחר שחרורו שימש כסמנכ"ל ויועץ משפטי 

. שופט בבית משפט צבאי לערעורים. עוסק בייעוץ משפטי 2014של חברת החשמל עד לסוף שנת 

 לתאגידים ומרצה בתחומים משפטיים. 

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

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


