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 2019יולי  –מאי      כפר סבא קול צוות 
 למשפחת "צוות" כפר סבא שלום,

  חודשים הקרובים. להלן מידע לגבי פעילויות הסניף ב

 יום העצמאות והוקרה למתנדביםאירוע 

למדינת ישראל בשיר ובהצדעה למתנדבי  71-השנה נציין את יום העצמאות ה

 הסניף על רוח ההתנדבות ומסירותם לנתינה לקהילה.

  יתקיים ביום ראשון, האירוע, בנוכחות ראש העיר ויו"ר "צוות" 

, בכפר סבא. 65באשכול פיס, רח' הגליל  (, 19.05.19י"ד באייר )  

 ד קלמפגש חברים וכיבו   18:30בתכנית:    

 דברי ברכה והענקת תעודות הוקרה   19:00      

 

 

 שימו לב, ההשתתפות היא ללא תשלום אך מצריכה הודעה מראש במייל או בטלפון. 

 נוכחותכם חשובה לנו.

 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

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

 בטלפון.

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

 21.05.19 - יום שלישי - טיול לילות רמדאן באום אל פחם

 ואדי עארה" ובהדרכת שירין מחאג'נה.  -הטיול בביצוע "מרבד ירוק 

להיכרות מרתקת ומרגשת עם מקומות, מנהגים, נצא כשהלילות הופכים לימים והימים הופכים ללילות 

 מוסלמית. –מסורות, אנשים וטעמים בכפרי ואדי עארה בתקופה החשובה ביותר בתרבות הערבית 

 

 יציאה מחניון ארבל בכפר סבא ונסיעה לכיוון צפון. 15:00

י נבקר במסגד המקומי  נשמע הסבר על חשיבות הרמדאן תוך כד  בכפר קרע,את ביקורנו נתחיל 

סקירה על עמודי האסלאם. )יש להגיע בלבוש צנוע, לא גופיות או מכנסיים קצרים. בכניסה למסגד 

 חולצים נעליים, נשים נכנסות בכיסוי ראש )כובע/מטפחת(.
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שם נצטרף לתושבים היוצאים לקניות לקראת סעודת  –לשכונת שאע'ור פחם -אלשיך לאום מנ

. נטייל בשוק בין בסטות של חמוצים, מיצים, פלאפל, קובה, בסיס הקטאיף שימולא בהמשך האפטאר

 בתערובת אגוזים או גבינות  ועוד... 

לתצפית מרהיבה בעת שקיעה. חוויה עוצמתית של רגע שבירת שבאום אל פחם,  לפסגת אסכנדרניסע 

 הצום והשקט המוחלט הפרוש על העיר ברגעי הארוחה.

חגיגית )ארוחת שבירת האפטאר הסעודת ונצטרף ל באום אל פחםם לבית משפחה נסע בטרנזיטי

 מפגש עם המשפחה המארחת.להזדמנות לחוות טעמים של מטבח ערבי מסורתי ו. זו הצום(

התפילה בתושבים החוזרים מהולכים ומתמלאים סיור רגלי לילי בסמטאות העיר שנצא ללאחר הארוחה 

סוגי המאפים הייחודים נעצור בקונדיטוריה מקומית ונכיר את  יים וקניות.יוצאים לביקורי קרובים, בילוו

 .קנייהלאפשרות . תהיה לרמדאן

 . 23:30חזרה משוערת לכפר סבא בשעה 

 

ארגון -לזוג( בהמחאה לפקודת "צוות 440) 220₪לזוג( לאורח  320לחבר "צוות" ) ₪ 160המחיר: 

 גמלאי צה"ל".

 משתתפים. 35במינימום של רק קיים הטיול יתשימו לב:  

 

 15.06.19 - שבת - )טיול שנדחה מחודש פברואר( הישוב היהודי בנגב המערבי 

 ה ברינדט ובהדרכתו'הטיול בביצוע אהרל

 

  יציאה מחניון ארבל בכפר סבא 7:30

  הפסקה לארוחת בוקר במימון עצמי,

. בחוות הבודדים של דנדן ולילך בולוטיןנבקר  11:30 – 9:30

בחווה מקלט שיקום לחיות פצועות או דחויות. במבוך כלובים 

כי קרובים ה הבנויים על מדרון טבעי, ללא רצפות בטון, בתנאי שבי

שאפשר לטבע, הם מגדלים חיות בר על סף הכחדה שכבר לא 

דנדן מספר על ההיסטוריה של  .בטבעבעצמן  יכולות להסתדר 

הקמת המקום, על מקורן של החיות שהגיעו לחווה ועל העבודה 

הקשה של תחזוקת המקום. דנדן הוא אישיות צבעונית בעלת הומור וידע רב. הביקור במקום חווייתי 

 ומעשיר.

החל קיבוץ חצרים ונבקר במטע החוחובה.  לקיבוץ חצריםנמשיך 

. השילוב בין אקלים מדברי 1990לגדל את צמחי החוחובה בשנת 

והידע החקלאי והאגרוטכני האדיר, שנצבר בקיבוץ במרוצת השנים, 

כיום  הפכו את ענף החוחובה לענף משגשג שלא מפסיק לגדול.

משוק החוחובה העולמי, ומייצר שמן  %30-מהווה קיבוץ חצרים כ

יכות הגבוהים ביותר בתחום חוחובה טבעי, אשר עומד בתקני הא

דות נשמע את סיפור ההצלחה של הצמח, נסייר בש. הקוסמטיקה

 .את קו הייצור של השמןראה ונבבית הבד החוחובה ו

 במהלך ביקורנו נאכל ארוחת צהרים בחדר האוכל של הקיבוץ.

רוחמה  פעמים נהרסה חוותשלוש . , היישוב היהודי הראשון שעלה לקרקע בנגברוחמה לחוותנמשיך 

פעמים הוקמה מחדש. נשמע את סיפורה המיוחד של החווה, של הבאר ואת תולדות רוחמה ארבע ו

 מאז ועד היום.

 .19:00חזרה משוערת לכפר סבא בשעה 

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

 גמלאי צה"ל".
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  25.06.19יום שלישי ערב  -וחברים בעקבות אריק איינשטיין 

 הטיול בביצוע "זיו תיירות ונופש בע"מ" ובהדרכת רמי אהרוני.

 

 "בכל זאת יש בה משהוא..."

סיור מגדות הירקון )אולם הכדורסל אוסישקין אל עבר הנמל נצא ל

וחוף מציצים(, נזכיר את "שלישיית גשר הירקון", "החלונות 

 הגבוהים", פועלי הנמל הסלוניקאים ואת המציצים הקבועים...  

 
 הסיור מהנמל אל חוף מציצים כולו רגלי, דרגת הקושי קלה.

 

 יציאה מכפר סבא ונסיעה לצפון תל אביב.  – 17:30

בנמל תל אביב ליד "פסל הפועל העברי" את סיורנו נתחיל ביריד המזרח 

נתור ונחפש  נצעד בינות לביתני "יריד המזרח" )הביתן הלבנוני יפה במיוחד(, )מרשים גם היום!!!(,

 נבחין ב"מצבת הצליחה" )של מי?(,נחצה את גשר רידינג,  במגרשי התערוכה את "הגמל המעופף",

נחלוף ליד המעגנה, נשיר יחד את "שיר הנמל", ונסיים בחוף שרתון )מציצים( עם  

 אריק, אורי וחברים...  ,)הצריף...הוי הצריף...( אביגדור

  .20:30סיום משוער בחוף מציצים בשעה 

ציין את ה נארוחת ערב בל)מסעדה כשרה( תכנס במסעדת "הילולים" נ   – 21:00

 .סיום שנת הפעילות

 

לזוג( בהמחאה לפקודת  360לאורח ) ₪ 180לזוג(  280לחבר "צוות" ) ₪ 140המחיר: 

 ארגון גמלאי צה"ל".-"צוות

 

 הרצאות –א" צוות"תרבות ב

 ההרצאות עוסקות בנושאים מגוונים: העשרה, אקטואליה ושירות לחברים.

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

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

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

 למשתתף. ₪ 20. עלות: 19:30-רישום, תשלום ו"תה/קפה )או שתייה( ומאפה" החל מ

מראש על השתתפותם )הודעתכם לצורך הערכות מוקדמת נבקשכם להודיע 

  מאפשרת התראה במקרה של שינוי או ביטול(.

 

 "הנשים הפולניות", זונות יהודיות בדרום אמריקה חני ברקת גלנצר: - 13.05.19

של המאה  60-אחד הפרקים האפלים בהיסטוריה של ארצות דרום אמריקה, התרחש  למן סוף שנות ה

ועד פרוץ מלחמת העולם השנייה. בפרק זמן זה, נמכרו לעבדות, אלפי צעירות, רובן בנות עיירות  19-ה

יהודיות במזרח אירופה, השקועות בדלות ובמצוקת פרנסה, בידי כנופיית פשע ידועה לשמצה, שכל 

 חבריה היו יהודים. מרכז פעילותה היה בריו דה ז'נרו ובבואנוס איירס. 

דרכן של הבנות, מיום שהועברו מאבותיהן, לסוחרי העבדים והסרסורים ועד ההרצאה תלווה את 

שהגיעו למקום אותו ייעדו להן אותם סרסורים. נשמע על מקימי הארגון, כיצד התייחסו אליהן בקהילות  

 היהודיות באמריקה ומי היו אירגוני החסד שקמו לעזרת אותן בנות.
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 , סיפורים על תזונה כחוויה" דוד רזניק: "חביתה של עשירים - 27.05.19

דוד רזניק הוא דיאטן קליני, חוקר תזונה ומספר סיפורים, המבנה, בדרכו המיוחדת, את מציאות 

האכילה האנושית. בהרצאתו ישולבו סיפורים על אוכל ותזונה, המאירים בחוכמה וכחוויה מענגת, את 

אים שבראש סדר הנאותינו הסיבות לכך שבסביבת האכילה המודרנית אוכל ותזונה הם מהנוש

 ודאגותינו כאחד. בהרצאתו יענה רזניק על השאלות:

 ?איך אוכל הפך מחוויה פשוטה, בריאה ומהנה לחוויה המעוררת קושי ומועקה 

 ?מה יעזור לאזן בין אכילה בריאה לבין החשק למאכלים מפנקים 

 ליטה?ממדיות של חווית האכילה המודרנית תעזור להחזיר את הש-כיצד הבנת הרב 

 כל אחד מהשומעים ימצא את עצמו בתוך הסיפור, יזדהה ויוכל לקחת מלוא הטנא.

 סא"ל )מיל.( שבתאי קו: "מצפון תפתח הרעה"  – 10.06.19

סא"ל )מיל.( שבתאי קו  שימש קצין צנחנים ומודיעין בכיר בפיקוד צפון, בעל תואר מ.א. מאוניברסיטת 

 חה במסגרת העמותה להיסטוריה צבאית ומורה דרך בכיר. ג'והנס הופקינס בוושינגטון, מרצה ומנ

ההרצאה תעסוק בהצגת גורמי הכוח הפועלים בזירה הצפונית, בכלל זה ארגון חיזבאללה, מיליציות  

אסלמיסטיות בסוריה, הצבא הסורי, יחידות "משמרות המהפכה האיראניות" וניסיונותיהם לעצב  

יוצגו האינטרסים של רוסיה וארה"ב במרחב ודרכי התגובה מדיניות ביטחונית חדשה. במהלך ההרצאה 

 העומדות בפני מדינת ישראל במציאות מורכבת זו.

 ענבל נסים: "כיצד הפכה תימן לזירת האסון ההומניטרי החמור בעולם? - 24.06.19

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

 זורית. א

את שנותיה של ו 2015בהרצאתה תסקור גב' ענבל נסים את השתלשלות האירועים בתימן מראשית 

המלחמה הפנימית, שהובילה להפיכה שלטונית ולמלחמה אזורית, בה מעורבות סעודיה ואיראן. 

המרצה תעסוק באסון ההומניטרי החריף שבא בעקבות המלחמה, אשר הובילה את המדינה לקריסה 

 והפכה אותה לזירת המשבר ההומניטרי החמור בעולם. 

 ק הגז של לוויתן"ארנון הראל: "אסדת זיקו – 08.07.19

ארנון הראל שירת בחיל האוויר בתפקידי הדרכה ופיקוד בשדה, מבצעים ומודיעין, עסק בהגדרה אפיון 

והקמה של מערכות מידע פורצות דרך בתחומי שו"ב, תכנון, ניהול ותפעול.  עבור ח"א, צה"ל, מ"י, 

תיכון. הראל בעל השכלה שב"ס, משרדי ממשלה וחברות מהגדולות במשק. עם פרישתו עסק בהוראה ב

אקדמית בגאוגרפיה, מדע המדינה, לימודי ארץ ישראל ומערכות מידע, וכיום כגמלאי לומד משפטים 

 ומסביר מתנדב מטעם עמותת "שומרי הבית".

בהרצאתו יסביר ארנון על התהליכים והחומרים המעורבים בתהליכי זיקוק הגז, התוכניות השונות 

והמיקומים שתוכננו, שיקולי בריאות, סביבה, ביטחון וכלכלה, סיכונים בשגרה להקמת אסדת ליוויתן 

ובחרום, השחקנים שבמגרש, תמונת המצב הנוכחי, לקחים מאסדת תמר, חלופות אפשריות, יתרונות 

 וחסרונות, השקרים שמוסרים לנו, האמת שמסתירים מאתנו, וכיצד הגענו לכך.

 משולחנה של מנהלת התעסוקה

 )מנחים בקורס "נהיגה מונעת"(. הצעה לקורס "מנחי נהיגה נכונה"

 להלן עיקרי ההצעה:

 (רכבת "עזריאלי"דק' ברגל מ 5) תל אביב. 5רחוב ראם  –הקורס יתקיים ב"מכללת דעת" 

 .16.6.19מועד פתיחת הקורס: 

 , במשך כחודשיים.10:00-17:00  ד' בין השעות –הקורס יתקיים בימים א' 

  16.5.19חברים המעוניינים להשתתף בקורס ישיבו במייל חוזר עד לתאריך: 

 wcenter@tzevet.org.ilניתן לפנות במייל : ולהרשמה לפרטים נוספים 

mailto:ks-snif@tzevet.org.il
mailto:wcenter@tzevet.org.il

