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

 . 2017יוני -חודשים מאימידע לגבי פעילויות הסניף ב להלןשנת הפעילות. אנחנו על סף סיומה של 
  בחודשים יולי ואוגוסט נצא לפגרת הקיץ ונחדש את פעילותנו לקראת חודש ספטמבר.

 אנו מאחלים לכולכם קיץ טוב ומהנה ומקווים לראותכם בפעילויותינו.
 בסוף המידעון תמצאו מספר הודעות המתייחסות ליוזמות בסניף.

 

 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

 27.05.17שבת  -חי -למטולה ולתלטיול 
 זיו תיירות ונופש בע"מ" ובהדרכת יאיר עישבי.הטיול באמצעות "

 . נעצור בדרכנו צפונה לארוחת בוקר במימון עצמי.יציאה מחניון ארבל 07:30
. נשמע את סיפורו של העמק בהיבטים התיישבותיים, עמק החולהאת טיולנו נתחיל בתצפית מרהיבה לעבר 

 נשמע על ימת החולה, ייבושה והצפתה מחדש.גע גם בהיבט ה"ירוק". יונ םביטחונייגאוגרפיים, מדיניים, 

אשר תפתח בשבת, במיוחד בעבורנו.  לחצר תל חי,משיך בטיולנו בנסיעה נ
כבר במבט מן החוץ ניכר יופיה של החצר וייחודה בנוף. משער הכניסה נשקף 

, נוף אצבע הגליל, העיר קריית שמונה, מרחביו המוריקים של העמק והאוויר
ח החצר, התבצע על פי כללי שחזור קפדניים תוך שמירה . פיתו..צלול כל כך

באמצעות מיצג .  2008על צביונה המקורי של החצר המקורית והושלם בשנת 
מרגש ומעורר מחשבה בחצר הקטנה  ,נצא למסע מרתקמולטימדיה חדיש 

שהיתה עדה לאירועים גדולים ומספרת את סיפורם של אנשים שחפשו שלווה 
אירועי י"א על רומפלדור וחבריו וטל דמותם של יוסף ומצאו מלחמה. נשמע ע

מר או לא שנה. א 90-נבחן את המיתוס שלא גווע כבר יותר מבאדר תר"פ.  
 אמר: "..... בעד ארצנו"?

. )אפשרות לדגים, פרגית, קבב או במסעדת "דגי דפנה"ארוחת צהרים נעצור ל

 צמחוני(. 

נטייל . מטולה ,ה הראשונהיהעלימושבת בלאחר ארוחת הצהרים נמשיך לביקור 

את נשמע זו, נתבונן בבנייניה ו קסומהמושבה לאורכו של הרחוב הראשי של 

היכן למדו נראה ; המושבה תו אהקימהאנשים שמי  ספרנ .סיפורה המעניין

הקשר שמע אודות ; ונאיפה ישבו הפקידים שמיררו לאיכרים את חייהם ;התלמידי

בזכותה  ,כיצדונלמד  נכיר את ה"שפיץ" של המדינהשל מטולה לאחד מאנשי ניל"י. 

 .נקבע גבולה הצפוני של מדינת ישראלנוצרה "אצבע הגליל" ו ,של מטולה

 ל"."ארגון גמלאי צה-לזוג( בהמחאה לפקודת "צוות 460) 230₪לזוג( לאורח  360לחבר "צוות" ) 180₪המחיר: 

 .18:00 לכפר סבא בשעהחזרה משוערת 

 29.06.17יום חמישי  – בכפר חסידים ענקל'ס שטעטלי מפגש מרגש ונוסטלגי במוזיאון 
 זיו תיירות ונופש בע"מ".הטיול באמצעות "

"יענקל'ס שטעטעל" הוא מרכז מבקרים ייחודי, מלא קסם ואווירה, השוכן במבנה 
להכרות ששימש בעבר דיר כבשים ושופץ ללא הכר. סיור במקום מקנה עוצמה מיוחדת 

עם מרקם החיים של העיירה היהודית המופיעה בסיפורי שלום עליכם וש"י עגנון. 
דמויות המאירים את התקופה שלפני השואה, באמצעות מוצגים אלפי פריטים, , במוזיאון

. חלק גדול מהפריטים של בעלי מלאכה, דגמי בתים, כלי עבודה, משחקי ילדות ואביזרים
שחיו בהן. ליהודי העיירות והשטעטלים   שייכיםוהיו  נאסף בעיירות במזרח אירופה
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ונכנס לאווירה באמצעות סיפוריו והדרכתו  המבקר במוזיאון נשבה מייד בקסם הסיפורים מחיי העיירה היהודית
 של מייסד המוזיאון, גדי יעקב. 

 קפהת הפסק. בדרכנו צפונה נעצור ליציאה מחניון ארבל 16:00
 הגעה משוערת לכפר חסידים  18:00

בארוחת ערב את הביקור במקום נתחיל 

 .חלבית עשירה

לאחר הארוחה נסייר במוזיאון. משך הסיור 
 במוזיאון כשעה וחצי.

 סוחפים ושמחים. שירים נוסטלגיים, לסיום נשיר עם גדי רווה

 ל"."ארגון גמלאי צה-לזוג( בהמחאה לפקודת "צוות 460) 230₪לזוג( לאורח  360לחבר "צוות" ) 180₪המחיר: 

 .0023: לכפר סבא בשעהחזרה משוערת 

 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

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

 

 "המרוקאים: "מר דניאל בן סימון 08.05.17
. יליד מרוקו, נולד במקנס וגדל בקזבלנקה. בשנת 18-מר דניאל בן סימון כיהן כח"כ מטעם העבודה בכנסת ה

בחטיבת גולני, למד באוניברסיטת חיפה, שם החל לעסוק בפעילות ציבורית עלה לבדו לישראל. שירת  1969
כיו"ר אגודת הסטודנטים. בעל תואר שני מאוניברסיטת בוסטון. כתב בעיתון דבר ולאחר סגירתו בעיתון "הארץ". 

 החל את פעילותו הפוליטית במסגרת מפלגת העבודה. 2008-ב
 פרס סוקולוב והפרס לעיתונות של ארגון בני ברית.בן סימון זכה בפרסים של ארגון הג'וינט, 

 .1997ארץ אחרת: ניצחון השוליים: איך קרס השמאל ועלה הימין,  בין ספריו:
 .2007נשיכה צרפתית: סיפורה של חרדה יהודית, 

 .2016המרוקאים, הוצאת כרמל,  בהרצאתו ידבר על ספרו האחרון:

 
   "מאחורי הרעלה הסעודיתהפנים האמתיות "גב' מיכל יערי:  22.05.17

מומחית למדיניות החוץ והפנים הסעודית. מרצה באוניברסיטת תל אביב, האוניברסיטה גב' מיכל יערי היא 
נטציה ביטחונית, באשר ימשמשת כיועצת לארגונים בעלי אורי גב' יעריהפתוחה ומוסדות אקדמיים נוספים. 

 כפרשנית לענייני סעודיה בערוצי התקשורת השונים.להתנהלותה של סעודיה במרחב האזורי. משמשת 
 תתייחס גב' יערי לשאלות הבאות:  ,מעמדה של האישה בסעודיהעל  ,בהרצאתה

 סעודיה היא המדינה היחידה בעולם שבה אסור לנשים לנהוג?  מדוע 

  ?מדוע יותר ויותר נשים בסעודיה מעדיפות להישאר רווקות 

  מעמד הנשים בממלכה? איך משפיעות הרשתות החברתיות על 

 ?מדוע הנשים הסעודיות סובלות מעודף משקל ואיך זה קשור לשוק העבודה 

 בהרצאה ישולבו גם סרטונים, קריקטורות ואמצעי המחשה נוספים. 
 
 

 "תרופה ורפואה, מבט אחר על התרופות שכולנו מכירים: "ד"ר סיגל ביצור 05.06.17
 במכון ויצמן, וכיום מרצה ומנחה קבוצות וסדנאות לאורח חיים בריא.סיגל ביצור עשתה את הדוקטורט בביולוגיה 

החזון שלה הוא להנגיש את נושא הבריאות לקהל גדול ככל האפשר. היא עושה זאת באמצעות הרצאות 
המטרה שלה ללמד נושאים  סיגל מעבירה הרצאות בנושאי בריאות ומדע לקהלים שונים ברחבי הארץ. וסדנאות.

חיים בריא, בצורה ברורה ומרתקת, ולהפיק מכך תועלת מעשית לגבי החיים שלנו כאן הקשורים לאורח 
גילוי התרופות שאנחנו נוטלים כמעט יום  סיפורים הפחות מוכרים עלבהרצאתה תעסוק ד"ר ביצור ב ועכשיו.

ו ידועות אילו תרופות הי מה היתרונות והחסרונות שלהן? מה הקשר בין צמחי מרפא לתרופות המודרניות? ום.י
 משמשות אותנו עד היום?ו למצרים הקדמונים
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 "עשה ואל תעשה בחיים על פי "דת המידע": צוויג-ד"ר ענת קלומל 19.6.17

 אתמרצה במוסדות אקדמיים ומרכזת ענת מומחית במידענות ובמודיעין תחרותי.  היא צוייג-ד"ר ענת קלומל
לימודי "הכשרת מידענים" במסגרת האוניברסיטה הפתוחה. מכהנת כחברת מועצה בעיר כפר סבא ודירקטורית 

 .בחברה הכלכלית כפ"ס ובחברה לתרבות ופנאי כפ"ס

שהיקום כולו הוא רק זרימת מידע והערך של כל דבר נקבע  "הני המידעוכ"בהרצאתה תתייחס ענת לטענתם של 
המידע. אם הערך העליון של "דת המידע" הוא ערך זרימת המידע ברשת  לפי תפקידו בתהליכי עיבוד

באינטרנט של הדברים, בביג דאטה, במסחר אלקטרוני, בחינוך , ל, ברשתות החברתיותיהאינטרנט, במובי
פרט ברם, אליה וקוץ בה: ה ו!שתפ –העלו  -דיגיטלי, בערים חכמות ובממשל זמין, הרי שהמצווה היא תעדו 

 .תמודד עם עומס מידע, הצורך בפרטיות ואיומים רבים המשפיעים על החיים הפרטיים והמקצועייםנאלץ לה
 

   ebay" מהאלטע זאכען ועד"מר דוד תאני:  26.6.2017
 . דוד גםבמסחר באינטרנט גםבשנים האחרונות מר דוד תאני הוא איש ניהול ושיווק עתיר ניסיון, אשר עוסק 

  .פלוס 50מיועד בעיקר לבני ש  Viva Italiaמופע של שירים באיטלקית יק, והפעוסק שנים רבות בשירה

מוצרי יד שנייה, החל מהאלטע זאכען על החמור  המסחר באינטרנט דרך המשקפיים של בהרצאתו הוא יציג את 
לקניה , דרך שווקי הפשפשים וחנויות יד שנייה למיניהן, סיפורים על מוצרים מעניינים, וטיפים 50-של שנות ה

 .נכונה

 
  שימוש מושכל בטלפון חכםהצעה להשתלמות סדנאית: 

)אייפון( או אנדרואיד  IOSאנו נערכים לפתוח השתלמות סדנאית לשימוש מיטבי בטלפון חכם בשני סוגי תכנות: 

חברים  6-: כמספר המשתתפיםמפגשים בני שעה וחצי כל אחד;  6 : היקףלהלן פרטי הסדנא:  )כל השאר(.

לכל ההשתלמות, אשר ישולמו  ₪ 240: עלות; 31: משרדי צוות, רח' המייסדים מקוםבכל קבוצת משתלמים; 

תחילת : ייקבעו בהתאמה לבקשות המשתתפים )בוקר או אחה"צ(; מועדיםישירות למדריך במפגש הראשון; 

, עפ"י הצורך והביקוש; : מתחילים או מתקדמיםרמת המשתלמים; 21.5.17: סביב ההשתלמות המשוערת

 : חברי צוות ובני משפחתם.אוכלוסיית היעד

, לא או במייל 09-7659867, בטלפון באם אתם מעוניינים נבקשכם להעביר את פרטיכם הרלוונטיים לסניף

 .15.05.17יאוחר מיום 

 תערוכת אמני צוות
יש בכוונתנו לארגן תערוכה לאמנים ויוצרים מקרב החברים בסניף. התערוכה תכלול יצירות ממגוון תחומי 

האמנות, ציור, פיסול, צילום, עבודת יד, קרמיקה תכשיטנות, כתיבה  ועוד. בשלב ראשון אנו אוספים נתונים על 

לסניף את המידע הבא: נא העבירו מנת לבחון אפשרות לקיום תערוכה שכזו. באם הנושא רלוונטי עבורכם, א

; האם יש לך ניסיון בארגון תערוכות; האם תהיה מהו התחום בו ברצונך להציג; האם השתתפת בעבר בתערוכה

לסניף באמצעות מוכן לקחת חלק בארגון התערוכה; האם יש לך ניסיון כאוצר תערוכה. ניתן להעביר את המידע 

 מפורטים להלן. הטלפון שאו מייל ה

 .2017סוף חודש מאי נשמח לקבל את תגובותיכם לא יאוחר מ

 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 

 

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

 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  –קצועית הרשומים אצלנו. ניתן גם לקבל "סל הכשרה" לביצוע הסבה מ
קריטריונים ובאישור ועדת תעסוקה(. המעוניינים לקבל סיוע בתחום התעסוקה, מוזמנים ליצור קשר עם: אילנה 

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