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  2018דצמבר -ספטמבר     סבא כפר צוות קול 
 למשפחת "צוות" כפר סבא שלום,

 אנו מברכים את כל חברות וחברי הסניף ובני משפחותיהם חגי תשרי בפרוס 
 . מועדים לשמחהבשנה טובה ו

 תביא עמה רק שמחות, בריאות והגשמת הרצונות.מי ייתן והשנה החדשה 
 כתיבה וחתימה טובה.

 . 2018 דצמבר -ספטמברלהלן מידע לגבי פעילויות הסניף בחודשים 
 בהמשך תמצאו מספר הודעות.

    SAVE THE DATE -שריינו את המועד 

 . 04.12.18אנו מתכוננים לחגיגת החנוכה המסורתית שתתקיים ביום שלישי, כ"ו כסלו, 
 שריינו את המועד ביומניכם. מידע נוסף יועבר בהמשך.

 
 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  .הטיולצרוף פרטי ב

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

  13.10.18שבת  –אורד וינגייט  –בעקבות הידיד" טיול 
 הטיול בביצוע "זיו תיירות ונופש בע"מ ובהדרכת  רמי אהרוני 

ושהה כאן כשלוש  1936צ'ארלס אורד וינגייט שכונה בארץ "הידיד" הגיע לא"י בספטמבר 

שנים. במהלך התקופה הקים את "פלגות הלילה המיוחדות" שנלחמו בכנופיות הערביות והגנו 

 על קו צינור הנפט מעיראק.

ות את החשיבה הצבאית של ראשי ה"הגנה" ושל אנשי עמק יזרעאל וינגייט הצליח לשנ

ובראשם חברו האישי חיים שטורמן, בעברו איש ארגון "השומר" והמוכתר של קיבוץ עין חרוד. 

 על שני אלה ועוד רבים אחרים נשמע ונספר בטיול.

לארוחת בוקר  חניון ארבל. נעצור בצומת מגידויציאה מ 07:30

 במימון עצמי. 

יפור הגעתו של ונשמע את ס"כיכר דוד" נבקר בביקורנו נתחיל בעיר עפולה:  את

שימש בסיס ליציאה ש", "מחנה ישראלנמשיך ל "הקפטן המשוגע" לארץ ישראל. 

. שפעלו נגד הכנופיות באותה תקופה פלוגות הלילה של

  נשמע על הקמתן ועל פעילותן של הפלוגות המיוחדות.

 .עיראקמ צינור הנפט וקלעין חרוד דרך נסע 

 מפקדתו של "הידיד",  מקוםשהיה מוזיאון אזורי, , בית שטורמןנבקר ב ין חרודבע

  .העלמין של הקיבוץ ובבית 

האנדרטה לזכר  –תל תאומים לאחר ארוחת הצהרים במלון פלאז'ה נצרת נבקר ב

 שלושת הנופלים. 

 

 ארגון גמלאי צה"ל".-לזוג( בהמחאה לפקודת "צוות 440) 220₪לזוג( לאורח  340לחבר "צוות" ) 170₪ המחיר:
 .18:00 לכפר סבא בשעהחזרה משוערת 
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 20.11.18-18שלישי  –ראשון באילת,  נופשון במלון המלך שלמה

 שבתאי קו באמצעות "זיו תיירות ונופש בע"מ" ובהדרכתהנופשון 

המלון ממוקם באזור בתי המלון, על שפת הלגונה ובמרחק הליכה קצר מחוף 
ה שיפוץ נרחב בחדרים ובשטחים הציבוריים. במלון  נהמלון עבר לפני כשהים. 

שתי  חדרים  נעימים  וממוזגים, חדרים מרוהטים בהידור, כוללים מיטה זוגית או
 תה. מיטות נפרדות,  בכל  חדר טלוויזיה, כספת, ערכת קפה/ 

ולובי שקט(,   לרשות האורחים : בריכת  שחיה, לובי מרווח  )יש לובי בידורי

 בירה / שתיה קלה.  /. בכל ארוחה שתיה  חופשית של ייןפעילויות  בידור, ארוחות מגוונות וכשרות

 
 עוטף עזה ומצפה רמון – 18.11.18 יום ראשון 

 דרומה. כפר סבא ונסיעה  8יציאה מרח' ארבל   03:70
 באורחן יד מרדכי. ע"ח המטייל –הפסקה לארוחת בוקר 

על שיספר לנו מפגש עם דני ברזילי לשעבר מזכיר המשק , בקבוץ מגן ביקור בשייח' נוראן  :"בעוטף עזה"ור סי•   

כנגד  ב, הנג בצפון מערב קיים צה"ל,ש בצע "אסף". נשמע את סיפור מתצפית על הרצועה .חירוםבהחיים בשגרה ו

הייתה כיבוש והחזקה של תלים שהצבא , הוכתר בהצלחהשמטרת המבצע  ת. אומלחמת העצמ הצבא המצרי, בעת

 המצרי תפס באזור. 

 . : ארוחת צהרים עצמיתרמון-מצפהכיוון נסיעה ל• 

מציע מסע  מרכז המבקריםאילן ואסף רמון.  ע"שמבקרים המרכז בביקור 

עם , לצד היכרות אילן רמון, מרתק בחייו של האסטרונאוט הישראלי הראשון

חליפת האסטרונאוט של : בין המייצגים במרכז. פלאי הטבע באזור הייחודי

לצד מייצגים , שרידים מהמעבורת, יומניו האישיים וסרטים שלו מהחלל אילן,

חיבור בין . היכרות עם המכתש הגדול בעולםו בתחום הגיאולוגיה והטבע

צמתו, לבין במלוא הדרו ועו –לחלל. בין מכתש רמון  שמיים לארץ ובין אדמה

 .המעורר השראה בכולנו –סיפורו של אילן רמון 

מוזאון גאולוגי במכתש.  רמוןהצבעי ציר לאורך נסיעה ניסע באם יוותר זמן •  

אזור הכרייה והחציבה הנטוש בלב . שיקום פתוח המציג שלל סלעים ססגוניים ותופעות טבע גאולוגיות מרתקות

 מכתש רמון. 

  .כולל עצירת התרעננות ביוטבתהנסיעה לאילת נמשיך ב•  

 חלוקת מפתחות והתארגנות בחדרים. –הגעה משוערת למלון   16:30

  .ארוחת ערב במלון  18:30-20:30

 אילת וסביבתה – 19.11.18יום שני 
 ארוחת בוקר במלון - 08:00

 נסיעה לנמל אילת ו יציאה מהמלון - 09:00

 תא"ל מיל. ימיני כנען. והדרכה של  בנמל אילתביקור  - 09:30

תצפית על "בקעת ו 838נשא לגובה של המת להר חזקיהנסיעה  - 11:00

מרהיבה וחולשת על כל אזור הרי אילת וסיני, בקעת הירח . התצפית הירח"

מצרים  בימים עם ראות טובה ניתן לראות את. ופסגות רכס ג'אבל אל חמרא

 ל. במזרח וישראבדרום מערב, סעודיה בדרום מזרח, ממלכת ירדן 

 )מותנה במצב הביטחוני באזור(.קירה ביטחונית מנציג האוגדה. במקום סנשמע 

 ע"ח המטייל.  –ארוחת צהרים **    

מארג מיוחד של סיפורים על תושבי העיר , "אילת שלי". המוזיאון מציג ביקור במוזיאון ההיסטורי של אילת - 15:00

 .כלכלית, תעשייתית ותיירותיתאת תולדות התפתחותה ההיסטורית, ומספר 

( אילת של היום, )היא אּום ַרְשַרש"מבצע עובדה" לכיבוש על נשמע ודגל הדיו" "באנדרטת  אם יתאפשר, נבקר•  

  ף. סו-קשר ליםופתיחת ה

 .ארוחת ערב במלון - 18:30
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בבימויו  ,המופע. רדןאבמלון רויאל ג "ווגאס שואו" WOWיציאה למופע  - 20:00 

 וא המופע החדש, הייחודי והמושקע של רשת מלונות ישרוטלה ,רוזן של חנוך

הקרנות תלת מימד, הולוגרמות, תאורה חדשנית כמו אפקטים בימתיים  וכולל

  . מרגשתצבעונית ומוזיקלית  חוויה. ומערכות סאונד מתוחכמות

 , על כביש הערבהצפונה – 20.11.18יום שלישי 
 ארוחת בוקר במלון  - 08:00

 צפונה. ונסיעה  פינוי החדרים, העלאת המזוודות על גבי האוטובוס  - 09:00

 

אחראי מפגש עם ביקור בשדה התעופה החדש ע"ש אילן ואסף רמון.  - 09:30

 .כשעה ורבעמשך הסיור  הסבר וסיור בשדה.  ,אבי חוברהתפעול, 

 

 .חלון לחקלאות בערבה  - בחצבהש "מרכז ויידור"ביקור ב - 12:15

המרכז מציע למבקרים חוויה רב חושית המתמקדת באופיו המיוחד של אזור 

הערבה. אורחי המרכז נחשפים לחקלאות המתקדמת, לעולם החי והצומח, 

 לאתגרי האקלים, הקרקע והמים במדבר.

אינטראקטיבי וסיור -וייתיוצפייה בסרט תלת ממד, ביקור בחלל חכולל הסיור 

 בחממות עם מיטב גידולי הערבה.

 ארוחת צהרים באזור. ** 

שם נשמע אודות  ר. מעלה תמ בראשו שלהממוקמת  ,ביזנטית-התקופה הרומאיתמ מצודה, במצד תמרביקור • 

להגן על האימפריה מפני פלישות של שבטי הנוודים, ולהבטיח את נתיבי הסחר , שנועד ביזנטי-הרומאיקו הלימס 

 ם. הבינלאומי החשובי

  

 נסיעה למרכז.• 

 

 .הגעה משוערת לכפר סבא - 19:00

 (ג'יום א. בוקר וצהרים בב',  , א. בוקר וערב ביוםא'ביום  . ערבאכולל: שני לילות בחצי פנסיון ) האירוח כולל
 במימון עצמי.וכן א. צהרים ביום ב',  א'בוקר וצהרים ביום . אלב,  שימו

 . ₪ 2580 וג אורחיםזזוג. המחיר לל 2340₪:  לחברי "צוות" המחיר

  3X860₪ יםאורחזוג . לזוג 3X780₪חבר צוות המחאות לפקודת "זיו תיירות ונופש בע"מ"  3-ניתן לשלם ב

 . 20.11.18; 20.10.18; 20.09.18 לתאריכים
 

 חדרים בלבד, על כן, כל הקודם זוכה. עדיפות לחברי הסניף.  28לתשומת לבכם, עומדים לרשותנו 

 (12-6)בטווח הגילאים  , ילדים ונכדיםתואימהודורי: סבים וסבתות, אבות -טיול בינ
 10.12.18חופשת חנוכה, יום שני 

 
 יציאה מחניון ארבל בכפר סבא 7:45

  , בלטרוןהפסקה לארוחת בוקר במימון עצמי
 

בבית שמש. המרכז, שנפתח  משטרת ישראל בית המורשת שלוזיאון במביקור 
ישראל, החל בארגוני , מציג את סיפורה של המשטרה בארץ 2015לציבור ב 

כן אז הקמתה ומהשמירה העברית בסוף התקופה העותומאנית, ומשטרת המנדט 
בית המורשת כולל מספר רב  .שנות האלפייםב משטרהילותה ותפקידה של האת פע

צפייה בסרט כולל של מיצגי מולטימדיה שונים, המעשירים את חוויית הביקור. הסיור 
 נוטרכמו מיצגים בהם שחזורים מזירות פשע, אולמות התצוגה סיור בקצר, ו

 .ה"משוחח" עם הקהל, הולוגרמה של שוטר מקוף, ועוד
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משתמש האמן ומפגש עם אמן מיחזור הברזל, נסים לוי.  לישוב צפריריםנסיעה 
בגרוטאות ברזל, הנותנות לו השראה, תוך שמירה על צורתן המקורית. 
יצירותיו מחיות את הגרוטאות, משלבות אותן בהקשרים מפתיעים, והן מלאות 

הפסלים שיצר ממלאים את הבית, החצר והמבנים ה מקורית. הומור ומחשב
  השונים שמסביב, לכל פסל שם וסיפור משלו.

שילוב מקסים בין יצירות האומן לבין תרבות ומורשת עיראק  ,בגלריה
כחלק משימור המורשת  .וכורדיסטן

את  האמןהמשפחתית שיחזר 
, ממנה בכורדיסטן העיר אורמיה

לראות  בחצר ניתןעלתה משפחתו. 
של המורשת בחדר מיוחד הוא מתעד את . בבנייה מיניאטורית את העיר

. במסגרת אותם ימים, הכלים והריהוט כפי שהוא זוכר מסיפורי הוריו
ה ימספר האמן את סיפור העליבמקום, וכמחווה למשפחתו, הביקור 

 מעיראק. 

 

 מקום נתכנס לארוחה קלה )כריכים ושתיה(.סיור בהלאחר 

 

 
 בצפרירים.   CAJA Chocolaterie בסדנת שוקולדהמשך היום 

 . מתעסקת באומנות, אומנות השוקולדגליה, ביתו של ניסים לוי, 
             ה מתוקה הסדנה היא חוויבהדרכתה. מעשית סדנת שוקולד נשתתף ב

הן חוויה מתוקה ומעשירה ומלווה  ומעשירה בליווי הסברים הדגמות וטעימות

הסברים, הדגמות וטעימות. המשתתפים יכירו ויתנסו בטכניקות שונות: 

 מרציפןיעבדו עם מוצרים משוקולד, יציקה, טבילה, זילוף וקישוט. יכינו 

 וגנאשים שונים. 

 חלב ישראל( ובחומרי גלם איכותיים. -השימוש בשוקולד משובח )כשר

 יארוז את תוצריו וייקח עמו. בסוף הפעילות כל משתתף 

 הסדנה מיועדת לילדים בלבד. 
  ₪מבוגר שירצה להצטרף ישלם במקום    

 
 .16:00 לכפר סבא בשעהחזרה משוערת 

 
 ארגון גמלאי צה"ל".-המחאה לפקודת "צוותב לילד.  120₪, מבוגרל ₪ 90לחברי "צוות":  המחיר
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 הרצאות –א" צוות"תרבות ב

 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

הודעתכם מאפשרת לצורך הכנת המקום מתבקשים החברים להודיע מראש על השתתפותם )
  ויים(.שינהתראה במקרה של 

    

 "מיסוי והשקעות בגיל השלישי: "דניאל בכורמר  – 08.10.18
רישיון ותואר שני במערכות מידע. בעל  מנהל עסקיםבכלכלה ו בעל תואר ראשוןדניאל בכור הוא מתכנן פיננסי בכיר, 

בעל ניסיון של מעל מורשה מטעם משרד האוצר לעסוק בשיווק תכניות פנסיוניות ופיננסיות. , של סוכן ביטוח פנסיוני
 שנה בתחום הכלכלי והפיננסי בארץ ובחו"ל.  20

קופת גמל להשקעה )אפיק חסכון ; מוצרים פיננסים המותאמים לגיל השלישינושאים הבאים: בהרצאתו יעסוק בכור ב
מימוש זכויות רפואיות ; העברת נכסים לדורות הבאים; השקעות אלטרנטיביות; הטבות מיסוי לגיל השלישי; חדש(

 מול מס הכנסה/ביטוח לאומי.

      האם העולם הערבי מעוניין בהסדר שלום עם ישראל?"ד"ר מוטי קידר: " – 17.10.18
ם ערביים ומתראיין לערוצי ד"ר מרדכי )מוטי( קידר הוא מזרחן, מתמחה בתקשורת ההמונים של העולם הערבי

ג'זירה. קידר שירת באמ"ן וסיים את שירותו בדרגת סגן אלוף. את לימודיו האקדמיים עשה באוניברסיטת -דוגמת אל
בהרצאתו, הסמוכה ליום הזכרון ליצחק רבין, יבחן ד"ר מונה למרצה בה.  2000אילן, במחלקה לערבית ובשנת -בר

   קידר את תהליך השלום בעיני הערבים.

  מר שומי שירן: "שירי הלהקות הצבאיות" – 05.11.18

. עוסק , מרצה ומחנךהוא שחקן ובמאי ותיק, בוגר ביה"ס לאומנויות "בית צבי" סירני,-, חבר קיבוץ נצרשומי שירן
בשנים  .בפעילות תרבות וסיפור לילדים ולמבוגרים. מרצה על מופעי בידור מכל רחבי העולם בפני קהלים בכל הגילים

 .הזהב-פעילות תרבותית, חברתית וחווייתית עבור בני גילבעיקר ב האחרונות עוסק

 יספר אודות השירים המוכרים והאהובים.ו ם נדירים ממופעי הלהקות הצבאיותיציג שומי שירן קטעיבהרצאתו 
 https://www.youtube.com/watch?v=FBc2Wavzzk0נוסטלגיה במיטבה. ניתן להתרשם בקישור:           

  הסרטים, ההומור והחיים" –"אפרים קישון ד"ר רפי קישון:  – 03.12.18
 מרצה המופיע, גדול יוצרי ההומור בישראלבנו הבכור של אפרים קישון, ווטרינר במקצועו, הוא ד"ר רפי קישון, 

 שנים.  22בתקשורת הישראלית כבר 
הגאון והאדם הפרטי  ,היוצר, אפרים קישון ,יציג קישון בהומור חד לשון את אביו ,שהיא בעצם מופע בידור ,בהרצאתו

ינים ומרגשים ואנקדוטות משעשעות, שחלקם אף לא ידועים יללת סיפורים מענכו ,הרצאה. הסיפור חייו ויצירתו –
תעלת סאלח שבאתי, ארבינקא, ידועים: סרטיו הסיפוריו של אביו ומקטעים נבחרים ומצחיקים מוישולבו בה  לציבור

בהופעותיו יוצר קישון קשר מיידי, חם, אינטימי והומוריסטי  עם הקהל, אשר מרבה   בלאומליך, השוטר אזולאי ועוד.
 לצחוק ולהתרגש בהופעותיו.

 : "כשהמציאות עולה על כל דימיון" אנט קירש – 17.12.18

עם  "אבודים"את התוכנית ה בשנים האחרונות ליוות. שנה 15ניסיון של מעל חוקרת פרטית עם היא אנט קירש 
משתתפת היא  של הנוכל שהונה עשרות נשים. לתפיסתו והביאה תוכנית "המתחזים" ה בשתתפה, צופית גרנט

בנושא  בועישטור וכותבת  בתוכנית "הצינור עם טל ברמן" ,שנלחמת בתופעת האלימות ברשתות חברתיות ,בפינה
 ירות.חק

ייחודיות  יטות חקירהש, יפורים מאחורי הקלעיםחושפת ס, בהרצאה מרתקת מציגה קירש את סיפורה האישי
מול מעשי נוכלות  ותהתמודדלדרכי טיפים המרצה נותנת  במסגרת ההרצאה. מהחיים בעולם החקירותותובנות 

 ושמירה על פרטיות בעידן החדש.

 אבקסיס: "סיפורים אינטימיים"-ד"ר נינה פינטו – 31.12.18
 .אילן-אוניברסיטת ברועמיתת הוראה במרכז לחקר הלאדינו ב הומורו פולקלור היא חוקרת אבקסיס-ד"ר נינה פינטו

וכלת פרס ראש הממשלה  פרס היצירה לסופרים ומשורריםצבי לחקר קהילות ישראל במזרח, -פרס בן היא כלת

על ספרה והוצג  "סיפורים אינטימיים", הוא מופע תיאטרלי ספרותי, המתבסס . המופע,2018לסופרים עבריים לשנת 

mailto:ks-snif@tzevet.org.il
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ב"הבימה". המופע מביא אל הבמה סיפורים אינטימיים קצרים מעולמות התרבות של מרוקו הספרדית, המסופרים 

בגילוי לב וחשיפה אישית, מילדות עד בגרות, דרך סיפורי אהבות ראשונות, חיי נישואין ואימהות, התמודדויות עם 

השחקנית נילי צרויה, אשר תציג קטעים מתוך סיפורי את ההרצאה תלווה משברים וחוויות אוניברסליות של ניצחון. 

 הספר היוצרים קולאז' של תמונות ממעגל החיים.
 

 נוהל פטירות ולוויות בצוות

לאחר הלוויה.  זמן רבעליהן התבשרנו סניף, השייכים לחברי "צוות" פטירות של מספר  ואירעבתקופה האחרונה, 
 לחלוק לנפטרים כבוד אחרון. עובדה זו מנעה מאתנו את האפשרות 

 נכתב:" צוות טיפול וייצוג בהלוויית חבר"נוהל ב
 :יבוצעו הפעולות הבאות לאחר קבלת הודעת הפטירה ואישור הפרטים על הפטירה .1

 עבר הודעה על הפטירה למטכ"ל / חמ"ל נפגעים. ות 

 עבר הודעה על הפטירה למופ"ת.ות 

 בעיתונים. רסם בהקדם מודעת אבל רשמית מטעם הארגוןותפ 

 שלח מכתב תנחומים למשפחה בחתימת מנכ"ל "צוות". המכתב ילווה בהנחיות הקשורות לפטירה יי
טופס בקשת קצבת שארים, טופס הצטרפות אלמנות ל"צוות"  ,ובנוסף, ומידע כללי על זכויות האלמנ/ה

 וטופס הצטרפות לחברות ב"חבר" ופרוט זכויות בני המשפחה.
 :הלווייתו וקבורתו של גמלאי צה"ל שנפטר, כמפורט בהמשך פקודות הצבא מסדירות את .2

  צבא ההגנה לישראלויניח זר מטעם צהל בכל הלוויה של חבר "צוות" שנפטר ישתתף נציג . 

  הארגוןבכל הלוויה של חבר "צוות" שנפטר ישתתף נציג "צוות" ויניח זר מטעם . 

 צוות" יבקשו מאכ"א השתתפות חזן צבאי בלוויית חבר "צוות" שנפטר, . הלוויה הינה לוויה אזרחית ,ככלל"
 מותנית באישור אכ"א. באם המשפחה תדרוש את שירותיו. ההשתתפות

 
 אריכות ימים ומבקשים להביא את הנוהל לידיעת בני משפחותיהם.בריאות טובה ואנו מאחלים לכל חברינו 
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