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ד"ר ברוך לוי

חברותיי וחבריי בארגון גמלאי צה"ל שלום וברכה, 
היום  סדר  על  המרכזי  הנושא 
של כל חבר ב"צוות" ושל הנהלת 
לפתרון  מאבקנו  הוא  הארגון, 
ת  רו הקשו ת  ו י נ ו עקר ת  ו י ג סו
פיצוי  שבהן:  החשובות  לגמלה. 
לאורך  העמוקה  השחיקה  על 
שנים, והגעה לסיכום בדבר בסיס 
ומנגנון אשר יבטיחו את שלמות 

הגמלה בעתיד. 
מאחר שהנושא טרם בא על פתרונו 
לשביעות  ויסודי  מלא  באופן 
יכול עדיין להיות  - אינני  רצוננו 
איש בשורות. יתכן כי עד מועד קבלת גיליון זה בבתיכם, תחול 

התקדמות נוספת.  
עד אז אוכל לומר בוודאות, כי כל עוד לא יימצא פתרון מוחלט 
וסופי לסוגית הגמלה, נמשיך להיאבק - לא נירתע, לא נוותר, לא 

ננוח ולא נשקוט. 
אין לי ספק, כי "בסוף הדרך" נצא מהמאבק כשידינו על העליונה, 

וזאת מהטעם הפשוט: מאבקנו צודק! 
מאבקנו צודק, לא רק מפני שלחברינו אשר נטלו חלק בשמירת 

ביטחון המדינה לאורך שנים "מגיע יותר"; 
מאבקנו צודק, לא רק משום שפתרון הסוגיה יקרין בצורה ישירה 

על רצונם של אנשי הקבע להתחייב לשירות ממושך בצה"ל; 
מאבקנו צודק, לא רק כי הוא מאבק ערכי, מוסרי וחברתי, שהרי 

התחייבויות צריך לקיים; 
מאבקנו צודק, כי באופן הכי פשוט והכי בסיסי - גמלתנו נשחקה 

באחוזים ניכרים במשך שנים ויש לתקן את המעוות לאלתר!
יותר מכך: לא נתקלתי עד היום במישהו, ובמיוחד בקרב מקבלי 

ההחלטות במדינת ישראל, שחושב אחרת מאיתנו. 
או  זו  )בדרך  אחרים  בארגונים  נפתרה  השחיקה  שבעיית  כפי 
אחרת, בפרק זמן זה או אחר( ובמיוחד בקרב גמלאי המדינה, אין 
כל סיבה שבעיית השחיקה בגמלתנו - ונושאים ייחודיים נוספים 

המאפיינים את גמלאי צה"ל - לא ייפתרו. 

השתלשלות האירועים  
מו"מ  האחד,  מרכזיים:  אפיקים  בשני  מנהלים  אנו  מאבקנו  את 
לו  שיש  או  הגמלה  בנושא  יד  לו  שיש  גורם  כל  עם  אינטנסיבי 
במטרה  ופרסום  ציבור  יחסי  מערכת  האחר,  כך;  על  השפעה 

להשפיע על מקבלי ההחלטות. 
הדיונים  השיחות,  כל  לאחר  הראשון:  הפעילות  לאפיק  אתייחס 
והמפגשים עם גורמים בקרב מקבלי ההחלטות בממשלה ומחוצה 
לה - ועקב אי הסכמת האוצר לעמוד בהבנות ובהסכמות שגובשו, 

גם על דעתנו, בין משרד הביטחון לממונה על השכר באוצר - הגענו 
למסקנה, כי בסופו של דבר תוכרע הסוגיה על-ידי ראש הממשלה 

בנימין נתניהו. ביקשנו משר הביטחון לקיים פגישה כזו.   
ב-3.3.2011, לקראת הדיון אצל ראש הממשלה, קיימנו פגישה עם 
שר הביטחון - בנוכחות מנכ"ל משרד הביטחון אודי שני, המזכיר 
הצבאי וראש מטה לשכת השר. בפגישה הצגנו שוב את הנושא, 
תארנו את השתלשלות האירועים, פירטנו כיצד פעלנו עד כה, וכן 
הצגנו את המסמך שאושר על-ידי מועצת "צוות" ביום 27.12.2010 

)ראו מסגרת בעמוד הבא(. 
המסמך  תוכן  את  קיבל  עמדתנו,  בצדקת  שוכנע  הביטחון  שר 

במלואו, וציין כי יתמוך במאבקנו הצודק ככל שיידרש. 
יום למחרת, ב-4.3.2011, קיימנו פגישה עם הרמטכ"ל רב אלוף 
בני גנץ, ראש אכ"א אלוף אבי זמיר ועוזר הרמטכ"ל. גם בפגישה 

דיונים מואצים בראשות ראש הממשלה: 
ההכרעה בסוגיית הגמלה קרובה

יוכי ארליך  יו"ר,  חברי ועדת קשרי הציבור וההסברה )קש"צ(: אפרים לפיד )תא"ל( 
)רס"ן(, שלמה בריינס )סא"ל(, דוד בן אשר )אל"ם(, גיטה גופר )סא"ל(, חגי גרי )סא"ל(, 
חניאל  )רס"ן(,  פלג  יוסי  )סא"ל(,  פורת  יוסי  )רנ"ג(,  כהן  משה  )אל"ם(,  דור  אביבה 
לזרוב. אילנית  כתבנית:  )סא"ל(.  שחרור  זהבית  )רס"ן(,  צויקל  זהבה  )רס"ן(,  פרבר 

חברי הארגון הפגינו מול הכנסת 
במחאה על השחיקה בגמלה

למעלה מ-350 גמלאי צה"ל התייצבו ביום א', 30.1.11, תחת 
גשם שוטף, והפגינו מול בניין הכנסת במחאה על הפגיעה 
בכבודם עקב שחיקת הגמלאות. כותרות ההפגנה היו: "ידע 
הממשלה",  בידי  מופקר  הגמלאי  שגורל  ישראל  חייל  כל 
"צבא ההגנה לא לגמלאים", "איך תגייסו חיילים היום אם 

לא תדאגו להם מחר?!".
מחברי  להתייחסות  צה"ל  גמלאי  זכו  לא  ההפגנה  במהלך 
הממשלה, למרות העובדה שהנושא הובא לידיעתם, ובאופן 
מתן  יעלון,  )בוגי(  משה  ברק,  אהוד  השרים  לידיעת  אישי 

וילנאי ויוסי פלד.
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 מועצת "צוות" אישרה פה אחד 
את מתווה ההסכם לפתרון נושא הגמלה

ב-27.12.2010 אישרה מועצת "צוות" את מתווה ההסכם לפתרון בעיית 
שחיקת הגימלה. החברים אישרו פה אחד את הנוסח שהוצג על-ידי יו"ר 

"צוות" ברוך לוי:
א. החלת "הסכם עיני" לשינוי שיטת הצמדת הגמלה, כפי שנחתם בין 
תחולתו  ממועד  מלא,  באופן  צה"ל  גמלאי  על  לממשלה,  ההסתדרות 

מחצית שנת 2008.
ב.הפסקת הניכוי עקב ההיוון בגיל 65, לאחר 15 שנות החזר ועריכת חשבון 
רטרואקטיבית   - ההיוון  עקב  הסכום שהתקבל  ולאחר שהוחזר  אישי 

ממחצית שנת 2008.
ג. הפסקת הניכוי עבור "קופה ציבורית". לעובדים בחברות ממשלתיות, 

ובמגזר הציבורי הרחב, למעט משרדי הממשלה.
ד. תינתן קרן רווחה של כ-400 שקל לשנה, לכל גמלאי - הקרן וכספיה 
יועברו ל"צוות". ההפרשה לקרן כלולה ב"הסכם עיני" והיא תינתן גם כן 

רטרואקטיבית ממחצית שנת 2008 - צמוד למדד.
יוקר  למדד  הנ"ל  תוספותיה  על  הגמלה,  תוצמד  ה. החל משנת 2008 
המחיה מדי ינואר בכל שנה. כאמור, כל התוספות הכלולות ב"הסכם עיני" 

תיכללנה בשכר הקובע לגמלה של גמלאי צה"ל.
ו. לגבי גמלאי צה"ל שהשתחררו בשנים 2008, 2009 ו-2010, אשר "הסכם 
עיני" הנ"ל אינו חל עליהם, סוכם שהם יקבלו תוספת לשכר הקובע לגמלה 

בשיעור שלא יפחת מ-5%.
ז. יינתנו על-ידי הממונה על השכר באוצר לארגון "צוות" שני מכתבים: 

1. מכתב המאשר כי אם תינתנה תוספות שכר רוחביות למשרתי הקבע 

הפעילים, במשך ארבע השנים הקרובות, הן תחולנה גם על גמלאי צה"ל 
- גם לאחר שניכנס לחישוב הגמלה בהצמדה למדד יוקר המחיה.

2. מכתב המאשר כי כל תוספות השכר לגמלאי השירות הציבורי יחולו 
במלואן על גמלאי צה"ל. 

ח. שר הביטחון יישא באחריות לגמלאי צה"ל. מתוקף סמכותו זאת, יעקוב 
ויפרסם מדי שנה את ממוצעי קצבאות הגמלאים ושכר הפעילים. במידה 
ותימצא שחיקה בקצבת הגמלאים ביחס לרמת המחירים במשק, יפעל 

שר הביטחון לתיקון השחיקה.

זו הצגנו שוב את הנושא, את גובה השחיקה, את מצבם של חלק 
ניכר מגמלאינו ואת השיקולים שעלו בדיונים שבין משרד הביטחון 

למשרד האוצר. 
בסיכום הפגישה, הדגיש הרמטכ"ל את חשיבות הטיפול המיידי 
בפיצוי עבור השחיקה ואת הצורך במנגנון קבוע שימנע שחיקה 

בעתיד.

הדיון אצל ראש הממשלה 
בחלקו  הממשלה.  ראש  בלשכת  דיון  התקיים  אכן  ב-6.3.2011 
הראשון השתתפו שרי הביטחון, האוצר וביטחון הפנים, ובחלקו 
השני ראשי מערכת הביטחון - הרמטכ"ל, המפכ"ל, ראשי המוסד 

והשב"כ ונציב שב"ס.
בדיונים אלה ייצג אותנו שר הביטחון, שהדגיש פעם נוספת בפני 
ראש הממשלה והמשתתפים את הייחודיות של גמלאי צה"ל לעומת 
הגדולה  השחיקה  על  בפיצוי  הדחוף  הצורך  את  המדינה,  עובדי 

והמתמשכת בגמלה ואת הצורך בשמירת רמת הגמלה בעתיד.
בתום הפגישה הוחלט על דיון נוסף אצל ראש הממשלה. 

בסיום הדיון קיימנו הערכת מצב בהשתתפות שר הביטחון, מנכ"ל 
שר  של  הצבאי  המזכיר  וסגן  לרמטכ"ל  הכספי  היועץ  המשרד, 
הביטחון. בדיון זה חזר שר הביטחון על מחויבותו לגמלאי צה"ל 

ולפתרון בעיית הגמלה. 

הדיון בוועדת החוץ והביטחון של הכנסת 
ב-7.3.2011 התקיימה ישיבה מיוחדת בעניין הגמלה בוועדת החוץ 
הגמלאים  ונציגי  "צוות"  יו"ר  הציגו  בדיון  הכנסת.  והביטחון של 
של המוסד, שב"כ, משטרת ישראל ושב"ס את עמדתם. כל חברי 

על  השמירה  לחשיבות  באשר  דעים  תמימי  היו  בוועדה  הכנסת 
בשכר  החדה  השחיקה  מול  אל  והגמלאים  הקבע  אנשי  זכויות 

ובגמלאות. 
בסיכום הדיון, הכריזו יו"ר ועדת החוץ והביטחון שאול מופז, ויו"ר 
את  לפתור  חיוני  כי  כץ,  חיים  והבריאות  הרווחה  העבודה  ועדת 
הנושא בהקדם ולהבטיח את עתידם של הגמלאים, וכי על ראש 

הממשלה לפתור את המחלוקת בין משרדי האוצר והביטחון. 
"תפקיד הכנסת להגן על גופי הביטחון, כיוון שאין להם יכולת להפעיל 

לחץ כמו איגודים מקצועיים אחרים", נאמר בדברי הסיכום.
על  מיידי  פיצוי  במתן  הצורך  על  השאר,  בין  החליטה,  הוועדה 
השחיקה, הכרה בייחודיות השירות הביטחוני, ובחירה בין הצמדה 

לאנשי קבע לבין אפשרויות אחרות.
עד קבלת ההחלטה המסכמת על-ידי ראש הממשלה, נוסיף ונפעל 
בנחישות, בלכידות ובשיקול דעת, תוך הפעלת אמצעי התקשורת, 
נקיטת צעדי מחאה וכן נמשיך לערוך פגישות עם מקבלי ההחלטות 

בממשלה ובכנסת. 
ב-13.3.2011, טרם הורדת גיליון זה לדפוס, נערכה פגישה נוספת 
בנושא בין ראש הממשלה לשר הביטחון אך הסוגיה טרם הוכרעה. 
והסניפים,  המחוזות  דרך  האפשר  ככל  אתכם  לעדכן  נמשיך 

באמצעות האינטרנט ומעל דפים אלה. 
חג אביב שמח ופסח כשר לכם ולבני משפחותיכם

בברכה, 

 ד"ר ברוך לוי, 
יו"ר ארגון "צוות"

חברי מועצת "צוות" מאשרים את נוסח מתווה ההסכם
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דן נדיב

משולחן המנכ"ל
שחיקת הגמלה - להלן הפעילויות 

שנערכו בנושא: 
0 אישור מתווה ההסכם על-ידי מועצת "צוות" 

בישיבותיה בדצמבר 2010 ובינואר 2011. 
0 כנסי הסברה בסניפים במחוזות השונים, בהם 
הוצגו בפני החברים הנושא והפעולות שנעשו 

עד כה לפתרון הסוגיה. 
0 נשלחו בדוא"ל עדכונים לחברים במסגרת 

"צוותון". 
0 הפגנה בהשתתפות מאות חברים מול הכנסת 

בירושלים. 
0 פעילויות יחסי ציבור מול כלי התקשורת ופרסום מודעות בעיתונים 

בנושא. 
0 דיונים אצל ראש הממשלה בנושא.

0 פגישות עם שר הביטחון, הרמטכ"ל, חברי כנסת.
של  והביטחון  החוץ  ובוועדת  והרווחה  העבודה  בוועדת  דיונים   0

הכנסת. 

ההתנדבות.  כשנת  הוכרזה   2011 שנת   - התנדבות 
באולם  למתנדבים,  ארצי  הצדעה  כנס  נקיים  ב-16.5.2011 
"סמולרש" באוניברסיטת תל אביב, במעמד השר להגנת העורף 

מתן וילנאי, והרמטכ"ל רא"ל בני גנץ. 

תעסוקה - יחידת התעסוקה ממשיכה במשימתה לאיתור 
מקומות עבודה לחברי "צוות". הנושא בעדיפות ואף הגדלנו בשנת 
2011 את התקציב המיועד להכשרות ולסדנאות העצמה במחוזות 
רשימת  את  תעסוקה,  מדור  במסגרת  מפרסמים  אנו  השונים. 

ההכשרות המתוכננות. 
הסבת אקדמאים חברי "צוות" להוראה נמשכת, במסגרת פרויקט 
"הטובים לחינוך". ההרשמה לשנת הלימודים הבאה נמשכת - בבית 
בנושא  כתבה  )ראו  שבע  בבאר  קיי  ובמכללת  סבא  בכפר  ברל 

בגיליון זה( - ואנו בוחנים קיום פעילות דומה בצפון. 

ביטוח בריאות - פוליסת ביטוח הבריאות מסתיימת 
את  להאריך  במטרה  ובדיונים  בפגישות  והתחלנו   ,2011 בסוף 
"חבר"  כוונתנו היא לשלב בפוליסה שלנו את פוליסת  הפוליסה. 
ופוליסת משפחות משרתי הקבע, במטרה ליצור המשכיות ולחזק 

את פוליסת גמלאי צה"ל. 

שיתוף חברי "צוות" ב"מצעד החיים" 
החלה ההרשמה להשתתפות חברים ב"מצעד החיים" במסגרת "עדים 
במדים" של צה"ל - שיתקיים בין ה-25.7.2011 ל-1.8.2011 )ראו 

פירוט בעמוד 10(. 

חברי  מחברים  של  ספרים  יריד 
החייל  בבית  בחנוכה  היריד  משך  צמצום  לאחר   - "צוות" 
בת"א, תוכנן לקיים אותו במסגרת יריד "חבר". לצערנו עקב חוסר 
מקום מתאים למספר הספרים המוצגים ביריד, לא נוכל לממש את 

הרעיון בשנה זו. עם המחברים הסליחה.

צילום: דובר צה"ל

תודה לרמטכ"ל היוצא - ברכות לרמטכ"ל הנכנס
לרמטכ"ל  מודים   - צה"ל  גמלאי  ארגון   - "צוות"   חברי 
גבי אשכנזי על עשרות שנות שירות למען בטחון ישראל, 
ומברכים את הרמטכ"ל ה-20 של צה"ל, רא"ל בני גנץ. 

 ערב הוקרה למתנדבים מצטיינים במעמד 
 השר להגנת העורף מר מתן וילנאי, 

הרמטכ"ל רא"ל בני גנץ יו"ר "צוות" ד"ר ברוך לוי

יום רביעי, יג' בסיון תשע"א, 15.6.2011, בשעה 18:00
ב בי א תל- טת  י ברס י נ או  , לרש" סמו " ם  ו י ר טו י ד או

ית:  כנ בתו

ת  ו ד ו ע ת ת  ק נ ע ה ת  ו כ ר ב  • ל  ק ד  ו ב י כ ו ת  ו ס נ כ ת ה
ל " ה צ ת  ר ו מ ז ת  •  " ת ו ו צ " ת  ל ה ק מ  • ה  ר ק ו ה

ע ללא תשלום רו והכניסה לאי ההסעה 

2011 הרשמה להסעה וקבלת כרטיסים במחוזות החל מחודש אפריל 

לא תופחת קצבתם של פורשי צה"ל 
בשל "קופה ציבורית" 

מליאת הכנסת אישרה בקריאה שנייה ושלישית את הצעת החוק של ח"כ 
עתניאל שנלר )קדימה(, הקובעת כי לא תופחת קצבתם של פורשי צה"ל 
שעוברים לעבוד בתעשיות הביטחוניות של המדינה, במטה לביטחון לאומי, 

במוסד, בשב"כ ובשאר גורמי הביטחון הממלכתיים. 
לדברי ח"כ שנלר, על-פי המצב החוקי אשר היה קיים עד כה, תעשיות 
ביטחוניות שבבעלות המדינה נכללות בהגדרה של "קופה ציבורית". הדבר 
וניסיון בתחומם,  ידע  רכשו במשאבי המדינה  צה"ל, אשר  מנע מפורשי 

להיקלט כעובדים מן המניין באותן תעשיות. 
אומר ח"כ שנלר: "הפסדנו כוח אדם איכותי לטובת התעשיות הפרטיות 

בארץ ובחו"ל". 
קבלת הצעת החוק תסייע לשימור הידע הביטחוני ותביא לשיפור איכותם 

של עובדי התעשיות והמערכות הביטחוניות של ישראל.

"צוות - ערבים זה לזה"
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16 פברואר 2011
י"ב אדר א' תשע"א 

לכבוד
רב אלוף בני גנץ

ראש המטה הכללי - צבא הגנה לישראל

שלום וברכה, 

הנדון: ברכה והצלחה
אני מתכבד לברך אותך, בשם רבבות חברי "צוות" ארגון גמלאי 

צה"ל, עם כניסתך לתפקידך כראש המטה הכללי של צה"ל.
אחת מן המטרות של ארגון "צוות" היא שימור הזיקה לצה"ל 
וחינוך  הפנים  בטחון  בתחומי  התנדבותית  פעילות  והמשך 

לשירות בצה"ל.
אנו הגמלאים רואים בצה"ל את כור מחצבתנו ובמטה הכללי 
הנוגע  בכל  ולסיוע  פעולה  כתובת לשיתוף   - בראשו  והעומד 

לזכויותיהם ולרווחתם של הגמלאים. 
ואני מבטיחך  להצלחתך בתפקידך החשוב  ברכותינו הטובות 
שתוכל תמיד לראות ברבבות חברי "צוות" חומת מגן לצה"ל 

ככל הנדרש. 
כל טוב עליך. 

בברכה,

ד"ר ברוך לוי 
יו"ר "צוות", ארגון גמלאי צה"ל 

21 פברואר 2011
י"ז אדר א' תשע"א 

לכבוד
ד"ר ברוך לוי,

 יו"ר "צוות", ארגון גמלאי צה"ל

ברוך שלום רב,
המילים  ועל  האיחולים  על  מכתבך,  על  לך  להודות  מבקש 

החמות.
קיבלתי ליידי את תפקיד הרמטכ"ל ה-20 של צה"ל בתקופה 
המעמידה לפתחנו אתגרים רבים ומשמעותיים. בכדי להתמודד 
החוסן  מעיינות  מכל  כוח  לשאוב  נצטרך  אלו,  אתגרים  עם 
החברה  לבין  צה"ל  בין  הקשר  היווה  ומעולם  מאז  צה"ל.  של 
הישראלית מקור עוצמה חשוב מאין כמוהו, והקשר עם אנשי 

הצבא המשוחררים ניצב תמיד כעמוד תווך מרכזי בקשר זה.
לארגון "צוות" מקום מרכזי ביצירת המעטפת האזרחית החיונית 
להשתלבותם של גמלאי צה"ל בחברה. הידיעה כי יש מי שידאג 
את  למשרתים  שנותנת  היא  הצבאי,  שירותם  בתום  גם  להם 
הרגשת הביטחון באשר לעתידם. הרגשה זו מאפשרת להם לבצע 
על הצד הטוב ביותר את המשימה המוטלת עליהם - שמירה 

על בטחונם של אזרחי מדינת ישראל.
ומקווה  תמיכתכם  על  לכם  מודה  הענף,  פועלכם  את  מוקיר 

שנמשיך לפעול מתוך שיתוף פעולה למען גמלאי צה"ל.
                                     בברכה,
בנימין )בני( גנץ, רב אלוף
ראש המטה הכללי

"וידיאו צוות": 170 כתבות ביוטיוב
"וידיאו צוות", הטלוויזיה הקהילתית של הארגון, ממשיכה לסקר וללוות את 

נושא הגמלה בטלוויזיה וביוטיוב.
חברי הארגון מוזמנים לצפות ביוטיוב בהפגנות נגד העוול המתמשך בשחיקת 
בסדרת  הפרקים  ובכל  צוות",  "וידיאו  על-ידי  ונערכו  שתועדו  הגמלאות, 

הגמלה. 
במגזינים האחרונים העלתה "וידיאו צוות" לשידור בערוץ 98 בטלוויזיה, בנוסף 
לאמור לעיל, גם מספר כתבות נוספות: האחת, לזכרו של חגי אפרת ז"ל יו"ר סניף 
ראש העין לשעבר, שנפטר לאחרונה, האחרת על זקו חברי "צוות", אשר ברקר 
)סא"ל( בהגיעו לגיל מאה, וכן כתבות על "כנס היובל", חגיגת חנוכה בסניפים, 
נווט חיל האוויר שתחביבו הוא בניית דגמי אוניות, והשתתפות מינהל התעסוקה 

של "צוות" ביריד משאבי אנוש. 
חברי "צוות" מוזמנים לצפות בערוץ 98 בטלוויזיה בכל יום ראשון בשעה 19:00 

ובכל יום רביעי בשעה 11:00 בבוקר .
"וידיאו צוות" מוכנה לפתוח קורסים בסיסיים לטלוויזיה קהילתית בכל מחוז/

זוגם. מחיר הקורס 450  ו/או בני  "צוות"  יירשמו לפחות 15 חברי  סניף, שבו 
שקל, לאחר סבסוד. 

ארבעה מחברי מחוז ירושלים משתתפים כיום בקורס בסיסי מטעם האגודה 
לתקשורת קהילתית.

חזון "וידיאו צוות" לעתיד הלא רחוק כולל פעילות בפריסה ארצית, כאשר בכל 
סניף יהיה לפחות נציג אחד של "וידיאו צוות", שיתעד אירועים חשובים בסניף 
כיום מוכנה  ויעביר סיפורים אישיים מרתקים על דמויות מעניינות מהסניף. 

"וידיאו צוות" לקבל מכל סניף כתבה ערוכה לשידור. 
"וידיאו צוות" נתמכת כספית על-ידי משרד התקשורת.

עד כה צפו ב-170 הכתבות של "וידיאו צוות" ביוטיוב כ-80,000 איש. 

מאת: עו"ד אביבה דור, מנהלת הטלוויזיה הקהילתית בארגון

 מדליות לארבעה חברי "צוות" מטעם 
 WVF - ארגון הווטרנים העולמי

במסגרת ישיבת מועצת "צוות" ב-27.12.2010 הוענקו מדליות מטעם ארגון 
לחברים  לשבח,  וראוי  מצוין  שירות  על   ,World Veterans Federation-ה
שפעלו במדינותיהם למען המטרות העיקריות של הארגון. הזוכים במדליות 
זילוני - על פעילותו באיגוד החיילים המשוחררים מהצבא  הם: אלכס 
הבריטי; יוסף זלצר - על פעילותו באיגוד החיילים המשוחררים מהצבא 
הבריטי; ד"ר ברוך לוי יו"ר ארגון "צוות" - על פעילותו בארגון "צוות", 
וגדעון שני יו"ר מחוז "צוות" דרום - על פעילותו בארגון "צוות". בארגון 
World Veterans Federation חברות 91 מדינות, שבהן פועלים 177 ארגוני 

וטרנים, המייצגים יותר מ-38 מיליון וטרנים.

יו"ר "צוות" מעניק מדליה לאלכס זילוני
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מאת: עו"ד ברוך אברהמי, היועץ המשפטי של "צוות"

ב"צוות" התקבל תקנון חדש, המשקף את הניסיון הנצבר עד 
והדיונים על  ועם זאת הוא צופה פני עתיד. הכנתו, עריכתו  כה, 
קבלתו היוו הזדמנות טובה לבחון מחדש ומן היסוד את דרכו של 
הארגון, מטרותיו, מבנהו ואופן פעולתו. הוא נערך אחרי עבודה 
מתמשכת, בה השתתפו גורמים רבים, שתרמו מנסיונם. הוא משמר 

ומכבד את המסורת של הארגון עד כה, ועם זאת הוא 
נפתח לשינויים.

התקנון הוא קונסטיטוציה של הארגון. לחקיקתו הייתה 
על כן משמעות חגיגית - והוא כונה "תקנון היובל". 
התקנון נבנה כ"בית של גמלאי צה"ל". הוא מסדיר 
מערכת  ואת  החברים  של  והחובות  הזכויות  את 

היחסים בינם לבין עצמם ובינם לבין הארגון. 
הוא קובע את דפוסי ההתנהלות של "צוות" 
כתאגיד ואת חובותיו כלפי רשם העמותות. 

התקנון הוא גם "תוכנת ההפעלה" הארגונית, 
שעל פיה יתנהלו בשנים הבאות "צוות" וחבריו. 

וערכי, שנועד  כל זאת כארגון חברתי, התנדבותי 
לאלפים רבים. 

התקנון מבטיח את ההתנהלות הדמוקרטית של "צוות" כארגון 
ליהנות  הזכות  מהם  ואחד  אחד  לכל  צה"ל.  גמלאי  לכלל  פתוח 
באופן שוויוני משירותיו, ולכל אחד ואחד מהם זכות שווה לבחור 

ולהיבחר. 
הארגון  למנהיגות  ושקוף  פתוח  בחירות  תהליך  קובע  התקנון 
ולמוסדותיו. הוא מגשים בדרך ראויה את ייעודו לייצג את גמלאי 

צה"ל בפני רשויות המדינה ובפני כל גורם אחר.
במובן זה, הוא כורת ברית בין חברי הארגון למען מטרותיו. מבחינת 

פורסם תקנון חדש לארגון "צוות"
בין  כחוזה  כמוהו  המשפטים,  במשרד  התאגידים  ורשות  החוק 
חבריו. מכאן, בין היתר, שואבים מנהיגי הארגון את כוחם כלפי 
המדינה והרשויות לייצג את הארגון וגמלאי צה"ל, ומכאן ההכרה 

בהם על-ידי צה"ל ומשרד הביטחון כנציגי ארגון מייצג. 
התקנון תוכנן ונכתב בצלמו ובדמותו של הארגון: פירמידה הצומחת 

מלמטה, כשבסיסה בשטח, בסניפים ובמחוזות.
מתוך  ובצמרתו,  בארגון  להשתלב  יכול  והוא  במרכז  הוא  החבר 
הסניף הקרוב למקום מגוריו. נקבע בו מי רשאי להיות 
חבר - אופן הקבלה והפסקת החברות. מוסדות הארגון 
והמחוזות הם במבנה  מוסדות הסניפים  וכן  הארציים 
אחיד והתקנון קובע את תפקידיהם, סדרי עבודתם 
ואופן קבלת ההחלטות בהם. אסיפת נבחרים כלל 
מדיניות  שמתווה  העליון,  המוסד  היא  ארצית 
את  קובעת  הנבחרים  אסיפת  ו"מחוקק". 
תחתיה  העבודה.  תוכניות  ואת  התקציב 
במרכז - הוועד המנהל - המוביל ומנהל את 

הארגון, ובראשו יושב ראש הארגון.
ערכים  מגילת  בקביעת  הוא  התקנון  מחידושי 
לפשט  גם  נועד  החדש  התקנון  התנהגות.  וכללי 
ולייעל את דרכי העבודה. כדי להקל על השימוש בו, 
נקבע בפתחו תוכן עניינים. כך יוכל הוא להיות מורה דרך וניתן 

יהיה להתאימו לרוח הזמן. 
נושא קשה ומורכב נוסף שהתמודדנו עימו לראשונה בתקנון, הוא 
תקופת  במהלך  הארגון  מוסדות  בכל  כהונה  או  תפקיד  הפסקת 
כהונה. נקבעו כללים אחידים לכל המוסדות ולכל נושאי התפקידים 

המבטיחים איזון בין סמכות לאחריות.
נברך על התקנון החדש מתוך אמונה שישרת כהלכה את אלפי 

החברים, בוגרי השירות בצה"ל לדורותיהם.
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מאת: הרמן חיימוביץ', נציג "צוות" במופ"ת

זכאי/ת לקצבה  צה"ל שנפטר,  גמלאי  זוגה( של  בן  )או  זוגו  בת 
זוגו בשלוש השנים  בשיעור של 60% מקצבתו - אם הייתה בת 
)לפחות( שקדמו לפטירתו. קצבת האלמנה לא תעלה על שיעור 

של 40% מהמשכורת הקובעת. 
לדוגמא: אם הגמלאי היה זכאי לגמלה בשיעור של 65%, בת זוגו 

 .)65%X60%( 39%-תהיה זכאית ל
עם זאת, אם הגמלאי היה זכאי לגמלה בשיעור של 75%, בת זוגו 

תהיה זכאית לקבל רק 40% ולא 45%. 
בת הזוג זכאית לקצבה החודשית לכל חייה - כל עוד לא נישאה. 
אם נישאה בת הזוג, היא זכאית ל-36 קצבאות חודשיות בלבד. 

)לאחר תשלום זה, הקצבה מופסקת(.
כאשר הנפטר הותיר שני יתומים - כל עוד אינם עומדים ברשות 
עצמם )ולגמלאי שנפטר יש בת זוג הזכאית לקצבה( - יקבל כל 

אחד מהם 15% משיעור הגמלה שהייתה מגיעה לפורש - אילו לא 
נפטר. לדוגמא: אם שיעור הקצבה של הגמלאי היה 65%, אזי יתום 

אחד זכאי ל-65%X15%( 9.75%( - וכך גם היתום השני. 
יצוין, כי כל השאירים גם יחד יכולים לקבל מקסימום 90% משיעור 

הקצבה המגיעה לפורש. 
יתומים שאינם עומדים ברשות עצמם  במקרה שבו קיימים שני 
ואין לגמלאי הנפטר בת זוג - זכאים הם ל-15% כל אחד ועוד 25% 

לכל היתומים ביחד. כל זאת מאחוז הקצבה של הנפטר. 
לדוגמא: אם שיעור הקצבה של הגמלאי היה 65%, זכאים היתום 
הראשון והשני ל-9.75% כל אחד - והתוספת לשאר היתומים הינה 
65%X25%( 16.25%(. סה"כ השיעור לכל היתומים  בשיעור של 

הינו 35.75%. 
היתומים זכאים לקבל קצבה עד גיל 21. אם בגיל זה הם ממשיכים 
עדיין בשירות חובה בצה"ל, עליהם לפנות למופ"ת, ענף שכר קבע, 

מדור גמלאות, כדי להמשיך את זכאותם לקצבה.

קצבה ליורשי גמלאי צה"ל

http://tzevet.org.il


מחקר ראשון מסוגו של מחלקת היסטוריה:

הצבא והתקשורת במלחמת לבנון 
השנייה ובמבצע "עופרת יצוקה"

2009: מבצע "עופרת יצוקה" )צילום: דו"צ(

2006: מלחמת לבנון השנייה )צילום: דו"צ(

מאת: דוד בן ישראל

והתקשורת  הצבא  יחסי  על  דופן  יוצא  מחקר 
יצוקה",  "עופרת  ובמבצע  לבנון השנייה  במלחמת 
קדיש  אלון  פרופ'  בצה"ל,  היסטוריה  רמ"ח  יזם 
מהאוניברסיטה העברית, שהוא ההיסטוריון הצבאי 
הראשון מהאקדמיה. מחלקת היסטוריה בצה"ל ידועה 
בניסיון רב השנים שלה בחקר קרבות צה"ל - בין אם 
זה מבצע בודד ובין אם מלחמות ישראל. המחקר 
אך  הלוחם,  הדרג  את  מקיף  היסטוריה  במחלקת 
כולל גם את דרגי הפיקוד והמטכ"ל. בחיל האוויר 
בחקר  העוסקים  היסטוריה  גופי  יש  הים  ובחיל 
אנשי  רוב החוקרים הם  הזרועות.  באותן  הקרבות 
צבא, המסתמכים על פקודות המבצע, חומר כתוב, 
לוחמים,  הקלטות של רשתות הקשר, עדויות של 

מפקדים ומתכננים ועוד.
צבאות העולם, ובהם צה"ל, נאלצים להקדיש יותר 
ויותר תשומת לב ומשאבים לטיפול ביחסיהם עם 
מאופי  כנגזרת  והעולמית  המקומית  התקשורת 
בשדה  ולא  אזרחית  אוכלוסייה  בלב   - הלחימה 

מתוך המלצות המחקר
0 להמשיך במדיניות של פתיחות מבוקרת לתקשורת, ולא לאפשר כניסה מהירה של כתבים לאזור 
כך  ביקורת על  להיות מוכנים לספוג  יש  הלחימה בכל מחיר, אלא לאחר שהתייצב המצב בשטח. 
מהתקשורת. כדי לאזן את הביקורת הבינלאומית הצפויה באזורי לחימה במרחבי אוכלוסייה אזרחית 

עוינת, חשוב לאפשר לכתבים, לרבות כתבי החוץ, להיכנס לשטח מוקדם ככל האפשר.
0 כתבי החוץ צריכים להיות בעדיפות גבוהה יותר גם ברגיעה, כשישראל נמצאת על סדר היום העולמי 
של "דיפלומטיה ציבורית" - עם התגברות משקלן של מדינות האסלאם בארגונים בינלאומיים והעצמת 

שיקולי הדין הבינלאומי בפעילות העולמית.
0 ההסברה לעולם הערבי מחייבת אישים ישראליים מוסמכים ובעלי כושר ביטוי, היודעים לפנות לקהל 

הערבי בשפתו, מתוך הכרת אורח חשיבתו של הממסד ושל דעת הקהל שם.
0 יש לבחון מחדש את מדיניות השידורים החיים במלחמה. זו נקודת התורפה המרכזית בשמירה על 

בטחון המידע בלחימה.
0 מומלץ לעדכן באופן שוטף קבוצת מפקדים לשעבר, שישמשו פרשנים ומסבירים לקהלים 

השונים, בארץ ובעולם.

דובר צה"ל מוסר...
נתונים המשקפים את היקף 

עבודה הדוברות
במלחמת לבנון השנייה: 476 שיחות רקע 
של קצינים בכירים עם עיתונאים 0 448 
הודעות דובר צה"ל 0 300 כתבות יזומות 
של דו"צ באתרי האינטרנט 0 150 סרטי 
שצילמו  מבצעית  פעילות  על  וידיאו 

צוותי דו"צ.
הודעות   212 יצוקה":  "עופרת  במבצע 
דובר צה"ל 0 1,258 ראיונות של נציגי דו"צ 

בתקשורת הבינלאומית. הנדסה  )טנקים, ארטילריה,  הקרב המוכר מהעבר 
וחי"ר(. כאן, בלב אוכלוסייה זו שרובה עוינת לפעילות 
כוחותינו, ישנם מוסדות ציבור, בתי ספר, מסגדים, 
מחנות פליטים, מרכזי אונר"א ועוד. רובם משמשים 
לעתים  פוגעים  שכוחותינו  קורה,  כך  אנושי.  מגן 
באנשים שאינם יעד הלחימה. הסיפורים האנושיים 
הללו הופכים את הקרב ואת המערכה לזירת ניגוח 
ועל  הלחימה  המשך  על  ומשפיעים  בינלאומי 

תוצאותיה - לעתים יותר מהאש הנורית בשטח.
מהצד  תקשורת  מלווה  בשטח  ההתרחשות  את 
הישראלי, מהצד הערבי ונציגי תקשורת בינלאומית. 
דובר צה"ל, המופקד על הקשר עם אנשי התקשורת 
בארץ ובעולם, נדרש ליזום מדיניות נבונה של סיוע 
לתקשורת, על-ידי אספקת מידע אמין, זמין והולם, 
וגם לעמוד בנחישות ובאמינות מול שטף של מידע 
מגמתי, למשל מצד חזבאללה או חמאס. מידע זה 
נועד לזרוע דמורליזציה בציבור הישראלי ולהבליט 

את הדלגיטימציה של ישראל בעולם.
אפרים לפיד )תא"ל(, מי שהיה קצין מודיעין בכיר, 
דובר צה"ל ומפקד גלי צה"ל, ערך מחקר מקיף על 

היחסים בין הצבא והתקשורת בשני אירועי הלחימה 
המשמעותיים של השנים האחרונות: מלחמת לבנון 
השנייה )2006( ומבצע "עופרת יצוקה" בעזה )2009(. 
נושא  וסיקור  דברור  כמו  נושאים  בדק  במחקרו, 
כתבים לשטחי הלחימה, תפקוד  כניסת  הנפגעים, 
קצינים בכירים לשעבר כפרשנים, התקשורת החדשה 

)New Media(, הסברה לעורף ועוד. 
שונים של  בפורומים  הוצגו  והמסקנות  הממצאים 
הצבא ועתה יהיו גם נחלת השיח הציבורי. המחקר 
בצבא,  אנשים  עשרות  עם  ראיונות  על  הסתמך 
בתקשורת ובציבור, ועל מסמכים, ספרים ומאמרים 
שהתפרסמו בנושא. זהו מחקר ייחודי, שאינו ועדת 
חקירה ואינו מסמך מסכם של חטיבת דובר צה"ל, 

אלא בחינת הנושא מזוויות רבות ככל האפשר. 
מדובר באירועי לחימה שונים בהיקף - באורך הזמן, 
במספר הנפגעים ובמאפיינים רבים נוספים - אך היה 
חשוב לנתח את המרכיבים של יחסי הצבא והתקשורת 
שהופקו.  בלקחים  גם  ולהבחין  הללו  בתקופות 
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מאת: יוכי ארליך

"כנס הרצליה" ה-11, "מאזן החוסן והביטחון הלאומי של ישראל", התקיים 
השנה )9-6 בפברואר 2011( תחת רישומם המטריד של הקולות והמראות 
מרחובותיה הסוערים של מצרים והתחושה העמוקה שאנו מצויים בפתחו של 
עידן היסטורי חדש במרחב האזורי כולו. מאות משתתפים התכנסו במרכז 
הבינתחומי בהרצליה - פוליטיקאים, אנשי תקשורת ויחסי ציבור, אנשי הממסד 
הצבאי והביטחוני, דיפלומטים, אנשי כלכלה וכאלה העוסקים בתחומי חינוך 
וחברה, לצד אנשי אקדמיה ואורחים מחו"ל שמילאו את האולמות, נשאו דברים 

ודנו במכלול רחב של סוגיות. 
פתח את הכנס, יו"ר סדרת "כנסי הרצליה" וראש המכון למדיניות ואסטרטגיה 
במרכז הבינתחומי, דני רוטשילד )אלוף(, שהציג את שנת 2011 כשנת מפנה 
דרמטית בהתפתחויות האזוריות: התהליכים הפנימיים במצרים ובתוניסיה 
עלולים להציב איום משמעותי לעתיד האזור; התפישה הרווחת באזור על 
היחלשותה של ארה"ב והפגיעה במיצובה האזורי מחלישות את ישראל ואת 
המדינות המתונות באזור; התרחבות ההגמוניה האיראנית ומעמדה המתחזק 

של טורקיה מגבירים את הסיכונים להתפרצות של רדיקאליזם אסלאמי, 
נכסים  צברה  איראן  האזור;  את  ויטלטל  המשטרים  יציבות  את  שיערער 
אסטרטגיים, עוד בטרם הושלמה אופציית הגרעין שלה. מנגד, הצד המתון 
במזה"ת הולך ונחלש והשפעת המערב מצטמצמת, אם לא נעלמת. על מנת 
להביא למפנה ב"מורד המסוכן", קרא רוטשילד להקים "ברית מבוגרים" - 
ליצור  פעילה, שתכליתו  אמריקאית  מעורבות  על  הנשען  מתון  ערבי  גוף 
להרחבת  להביא  לקידום התהליך המדיני,  ישראל  מהלכים מתואמים עם 
מעגל ההידברות עם הפלסטינים, לתרום ליציבות המדינות המתונות, ולבצר 
את מעמדה האזורי של ישראל ולסייע לה לצבור נכסים גיאו-אסטרטגיים 

גם בזירה הבינלאומית. 
יכולתה של ישראל לעמוד מול האתגרים האזוריים והגלובליים וחוסנה הלאומי 
הוצגו גם השנה בהקשרים רחבים, שביקשו למדוד )גם כמותית( את חוסנה 
מדדים  של  השוואה  נערכה  והפוליטי.  החברתי  הכלכלי,   - מבית  הלאומי 
אלה ביחס למדינות אירופה ולמדינות המזה"ת, על-פי נתוני הבנק העולמי, 
שנותחו על-ידי צוות מחקר בראשות פרפ' רפי מלניק מהמרכז הבינתחומי, 
והן על-פי סקרי דעת קהל, שנותחו על-ידי צוות בראשות פרופ' גבי בן-דור 

כנס הרצליה 2011:

מאזן החוסן והביטחון הלאומי 
האמנם מזרח תיכון חדש?

מאוניברסיטת חיפה. 
מדדי הרצליה לחוסן לאומי לשנת 2010-2009 מצביעים על תמונה לא אחידה. 
למרות המשבר הכלכלי העולמי המתמשך, נרשם שיפור ניכר במימד הכלכלי, 
תוך סגירת פער מול המדינות המפותחות והתרחבותו מול מדינות האזור, ועלייה 
בחוסן הכלכלי של המשק. במקביל, נרשמה הרעה במימד המשטרי/פוליטי, 
שהתבטאה במדדי המשילות של ישראל, וכן הרעה קלה בתחום החברתי, תוך 

נסיגה, הן בחזית העוני והן בתחום הפערים בחלוקת ההכנסות: 
במימד הכלכלי - התנופה הכלכלית באה לידי ביטוי בעליית התוצר הלאומי 
והתוצר לנפש, בירידת שיעור הבלתי מועסקים כך שהגיע לסביבה של ערב 
המשבר, בעודף בחשבון השוטף של מאזן התשלומים ובירידה במשקל החוב 
הציבורי יחסית לתוצר. ישראל שדרגה את דרוגה אל המקום ה-18 מתוך 31 

)26 מדינות OECD וכן איראן, ירדן, מצרים וסוריה(. 
במימד החברתי - ניכרת הרעה מסוימת בשנת 2009, נוכח המיתון בפעילות 
הכלכלית של המשק, אשר קטע מגמת שיפור קלה שהסתמנה מאז השפל 
העובדה  את  חדה  בצורה  המחישה  זו  התפתחות  לכן.  קודם  הידרדר  אליו 
ששיפור כלכלי, לעצמו, אינו מחלחל לתחום החברתי אם אין בצידו מדיניות 

חברתית ממוקדת. 
במימד המשטרי/פוליטי - נרשמה הרעה 
בתחומי  בעיקר  אך  רכיביו,  בכל  כמעט 
הממשל,  יעילות  השחיתות,  על  הפיקוח 
היציבות הפוליטית ויכולת האזרח להשפיע 
לקהילה  בהשוואה  הממשל.  את  ולבקר 
הבינלאומית נותרה ישראל במקום ה-26; 
אך  האזור,  מדינות  מעל  מדורגת  כלומר, 
)למעט   OECD-ה מדינות  לכל  מתחת 

טורקיה(.
במקביל, הוצגו ממצאי הרכיב החברתי של 
החוסן הלאומי, לפי סקרי דעת קהל שבחנו 
חמש סוגיות: פטריוטיות, אופטימיות, פחד 
מטרור או התקפה על ישראל, מיליטנטיות 
על  בהכללה  מצביעים  הממצאים  עיקרי  המדינה.  במוסדות  הציבור  ואמון 
ומיליטנטיות.  אופטימיות  פטריוטיות,  הללו:  מהפרמטרים  בשלושה  ירידה 
מדד הפטריוטיות אף הגיע לשפל של כל המדידות עד כה. לצד זאת, חלה 
עליה ברמת האמון שרוחש הציבור היהודי למוסדות הפוליטיים, וירידה ברמת 

הפחד מטרור ומהתקפה צבאית נגד ישראל.
השנה נמדד לראשונה ספציפית האמון שרוחש הציבור לצה"ל: כושר הלחימה, 
מידת המוסריות ותרומתו לשוויוניות החברה בישראל. באוכלוסיה היהודית 
מסתמנת הערכה גבוהה יחסית לכושר הלחימה של צה"ל ולרמת המוסריות, 
לצד הערכה נמוכה יותר יחסית לתפקידו החברתי. מנגד, באוכלוסיית המיעוטים, 

כושרו הצבאי של צה"ל הוא המוביל ורמת מוסריותו היא הנמוכה ביותר. 
לסיכום, למרות שלל הסטטיסטיקות, הסקרים, ההערכות וההתרשמויות שעלו 
בתוך סיעור המוחות המלומד בהרצליה נראה כי על הכנס כולו, על עשרות 
הפאנלים ושלל מפגשי המסדרון שבו, שררה תחושה כללית של אי-ודאות. בפי 
כל שבה ובוטאה התחושה, כי אנו שרויים בצלה של תמורה כוללת המתרגשת 
באזור; תמורה שמגמותיה בלתי ניתנות לחיזוי, וכי בכל מקרה - ויותר מתמיד 

- על ישראל לעמוד על משמר חוסנה. 

כנס הרצליה 2011 )צילום: יותם פרום, באדיבות "כנס הרצליה"(
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 מחיר: 1,330 אירו לנוסע בחדר זוגי. יחיד בחדר: תוספת 210 אירו. 
תנאי תשלום: 4% הנחה למשלמים בכרטיס אשראי "חבר", בחיוב 

הכרטיס וב-5 תשלומים.
המחיר כולל: טיסה סדירה עם אל על וסאן דור )הלוך ושוב( לוורשה 
0 לינה במלונות בדרגת תיירות טובה/ראשונה 0 חצי פנסיון + ארוחות 

צהריים ארוזות; מזון כשר במארזים אישיים ניתן לקבל בתיאום מראש 
השתתפות   0 וסיורים עפ"י התוכנית  ביקורים   0 וללא תוספת תשלום 
המרכזי  הספר  בבית  למסע  הכנה  יום   0 צה"ל  משלחת  עם  בטקסים 
תנאי  הינה  ההכנה  ביום  )ההשתתפות  ושם"  ב"יד  השואה  להוראת 
משלחת  ראש   0 ושם"  מ"יד  ישראלי  מדריך   0 בנסיעה(  להשתתפות 
שמע  מערכת   0 חימום  עם  ממוזג  תיירים  אוטובוס   0 "צוות"  מטעם 

אישית לכל משתתף. הערה: ניתן לצרף ילדים מגיל 15.
פירוט המסלול:

)לינה  בוורשה  יום   -  06:00 לוורשה  אל-על  טיסת   -  25/7 ב'  יום   0

יאנוש  של  היתומים  בית  אוקופובה,  הקברות  בית  ורשה:  בלובלין(. 
קורצ'אק, חומות הגטו, מסלול הגבורה, אנדרטת רפפורט.

0 יום ג' 26/7 - לובלין, מיידנק )לינה בקרקוב(: ישיבת חכמי לובלין, 

בית הקברות הישן, גטו לובלין )העיר העתיקה(, ביקור במחנה מיידנק, 
טקס צבאי.

27/7 - קרקוב )לינה בקרקוב(: הרובע היהודי קז'ימיז', בתי  0 יום ד' 

כנסת הרמ"ה, הישן והטמפל, הגטו היהודי פודגוז'ה, מפעלו של שינדלר, 
מחנה פלשוב, ארמון הוואל, זמן חופשי בשוק הסוקינצה.

0 יום ה' 28/7 - אושוויץ 1, אושוויץ 2, בירקנאו )לינה בלודג'(: אושוויץ: 
10, 11 ו-27 ביתו של מפקד המחנה, תא גזים. בירקנאו:   ,5  ,4 ביתנים 

הרמפה, הקרמטוריום, הסאונה )קנדה(, טקס צבאי.
0 יום ו' 29/7 - לודג' )לינה בוורשה(: בית הקברות, אנדרטת הלב השבור, 
גטו לודג', אנדרטת משה, רדגאגסט - תחנת השילוחים, ביקור במחנה 

ההשמדה "חלמנו". ורשה: קבלת שבת בבית הכנסת נוז'יק.
לעיר  רגלי  סיור  חופשי,  יום  בוורשה(:  )לינה  ורשה   -  30/7 שבת   0

העתיקה.
0 יום א' 31/7 - טיקוצין, לופוחובה, טרבלינקה. טוקוצין: בית הכנסת, בית 
הרב, בית המדרש, בית המלמד, כיכר השוק, בורות ירי ביער לופוחובה, 

ביקור במחנה טרבלינקה.
0 יום ב' 1/8 - טיסה לארץ מוורשה.

ימים משותפים עם משלחת צה"ל: ג' וה'. ייתכנו שינויים בלו"ז משלחות 
צה"ל שיגרמו לשינויים בתוכנית. כל שינוי יובא לידיעתכם.

משלחת "צוות": מסע לפולין 2011
כמו בשנים קודמות תצא גם השנה משלחת "צוות" לפולין. המסע יחלוף בין שרידי התרבות של יהדות 
אירופה לבין תהומות הזוועה מעשי ידי הנאצים ואלה שסייעו להם. ננסה להבין את מצוקת הקורבנות 

ונצדיע לגיבורים ולעוז נפשם של הנספים והמורדים. נצעד בנתיב הקשה במקביל למשלחות צה"ל, 
"עדים במדים", ונשתתף יחד עמן בטקסים מרכזיים ובחלק מהביקורים במחנות ההשמדה. חברי "צוות" 

מוזמנים להצטרף למסע זה 0 מועד יציאה: 25.7.2011 - 1.8.2011, כג' תמוז תשע"א - א' אב תשע"א

תוכנית מסע מפורטת ניתן לקבל בהרשמה ו/או באתר "חבר":
www.mcc.co.il 

יום הכנה למסע לפולין:
הלל,  י.  וחברת  "חבר"  בשיתוף  השואה,  להוראת  המרכזי  הספר  בית 
יקיימו תהליך הכנה שיכלול יום עיון ב"יד ושם". ההכנה תכלול: תשתית 
ידע עם העולם היהודי טרום השואה ואירועי השואה, והכנה חברתית-

יום ההכנה יתקיים  רגשית במטרה לגבש את הקבוצה באופן חווייתי. 
ביום חמישי, 14.7.2011.

פירוט יום ההכנה:
10:00-09:00 - פתיחה - יסודות המסע לפולין.
10:00-11:00 - "עולם יהודי שנחרב" - הרצאה.

11:00-11:45 - הפסקה.
11:45-14:00 - "קווי יסוד בהתפתחות מדיניות הפתרון הסופי" - סיור 

במוזיאון "יד ושם".
14:00-15:00 - ארוחת צהריים קלה.

15:00-16:30 - "השואה בגוף ראשון" - מפגש עם איש עדות.
16:30-16:45 - הפסקה.

16:45-19:00 - מפגש קבוצה - היכרות ותיאום ציפיות עם מדריך 
הקבוצה.

סגירת מינהלות מסע - תוכנית ולוגיסטיקה - ראש משלחת "צוות".

בברכה,
דן נדיב, מנכ"ל "צוות"

משלחת "צוות" ל"עדים במדים" )2010(

לקבלת פרטים נוספים ולהרשמה:
חב' י. הלל - טל. 03-6216307/8/9, פקס 03-6293593

ronit@hilleltours.co.il :מייל

ייעוץ בענייני הביטוח הלאומי
בביטוח  שעבד  )אל"ם(,  פלד  משה  חברנו, 
בהתנדבות  ייעוץ  במתן  ממשיך  הלאומי, 
בנושאי ביטוח לאומי במשרדו במחוז יהודה. 
לתיאום פגישה, יש להתקשר ל"צוות" רחובות/

מחוז יהודה, טל' 08-9467062.
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משרדי "צוות" לשירותך
 כתובות ושעות פעילות ברחבי הארץ 

tz-org@tzevet.org.il :דואר אלקטרוני
www.tzevet.org.il :"אתר "צוות

המשרדים הראשיים של "צוות"
במשרדים הראשיים פועלים המנכ"ל, סמנכ"ל לפרט, ע' מנכ"ל, 

חשב, המבקר, מזכירה ראשית. 
רחוב ברוך הירש 14 בני ברק, מיקוד 51202  משרדי "צוות" "בית סלע", 

)ממזרח לקניון איילון(.
 כתובת למשלוח דואר: "צוות" ת"ד 2222 בני ברק, מיקוד 51121. 

טלפון: 03-6173500 פקס': 03-6173520.
שעות פעילות: א'-ה' 17:00-08:00 ובימי שישי תורנות טלפונית.

מנהל תוכניות הביטוח הרפואי של "צוות": 
עמיר להב: טלפון 03-6173515, 050-3202152; פקס 03-6166260

אילנית: 03-6173544. מוקד "בריאות בצוות": 1-700-700-251

 יחידת התעסוקה: הרשימה המלאה - טלפונים, פקס ודוא"ל - 
ראה מדור תעסוקה בגיליון זה.

משרדי המחוזות - שירות לפרט ותעסוקה
מחוז הצפון - מנהל המחוז אלי חן

 52 יהודה  בר  דרך  עופר"  "בית   ;mzafon@tzevet.org.il  דוא"ל: 
קומה ב' ת"ד 521 נשר 36306; טל/פקס' 04-8204567 רב-קווי.

מחוז השרון - מנהל המחוז אביהו טננבוים
הפעמון",  "בית   20 התע"ש  רח'   ;msharon@tzevet.org.il  דוא"ל: 
.09-7657318 פקס'   ,09-7667175/6 טל'   ;44425 כפר-סבא   177 ת"ד 

מחוז דן - מנהל המחוז אלי ינאי
אופקים"  "בית   82 בגין  מנחם  דרך   ;mdan@tzevet.org.il  דוא"ל: 
קומה ב', תל-אביב. כתובת למשלוח דואר: ת"ד 20807, תל-אביב 61205. 

טלפון 03-6243250, 03-6173522, פקס' 03-6243252.

מחוז יהודה - מנהל המחוז ראובן חמו
דוא"ל: myehuda@tzevet.org.il; רחוב גאולה 4, ת"ד 1824 רחובות 

76272. טל/פקס' 08-9467062.

מחוז ירושלים - מנהל המחוז שמעון מלכה
דוד  אלוף  רחוב  החייל,  בית   ;mjerusalem@tzevet.org.il דוא"ל: 
 ,02-6221758  ,03-6173524/5 טלפון   .94555 ירושלים  שאלתיאל, 

פקס' 02-6235713.

מחוז הדרום - מנהל המחוז אברהם לוגסי
2, ת"ד  mdarom@tzevet.org.il; בית החייל, רחוב בית לחם  דוא"ל: 
פקס'   ,08-6431874  ,08-9903106 טלפון   .84100 שבע  באר   521

.08-6417188

קבלת קהל
השעות בין  ראשון-חמישי  בימים  המחוזות  במשרדי  קהל   קבלת 
12:30-08:30, 16:00-13:00. לפגישה עם מנהל המחוז, יש לתאם טלפונית.

מודעות ב"רוח צוות"
ארגון "צוות", מערכת ביטאון "רוח צוות" ומו"ל ביטאון 
"רוח צוות", אינם אחראים בשום אופן לתוכן ההצעות 
המתפרסמות במודעות הפרסום או לאמיתותן. אין 
בפרסום המודעות משום המלצה של ארגון "צוות", 
או בדיקה שעשה הארגון ביחס למידע המתפרסם 
ולא תחול על הארגון כל אחריות בקשר עם המודעות 
ופרסומן. אין ארגון "צוות" יוזם, מעורב, או נוטל חלק, 
המתפרסמים  "צוות"  לחברי  המיועדים  במבצעים 
בגיליון, ועל כל חבר או חברה בבואם לרכוש מוצר 
לבחון   - המודעה  מקריאת  כתוצאה  שירות  או 
את הדברים על-פי כללי צרכנות נבונה. במודעות 
המתפרסמות בצורת "כתבה" או "ידיעה", רשומים 
במפורש המילים "פרסום" או "מדור פרסומי", ולכן יש 
להתייחס אליהן כאמור לעיל. כל צרופה )"אינסרט"( 
יש  ולכן  המצורפת לעיתון, הינה פרסום לכל דבר 

להתייחס אליהן כאמור לעיל.

בחוברת  המופיעים  "צוות"  ארגון  חברי  שמות  ליד 
שלהם  האחרונה  הדרגה  בסוגריים  יינת  מצו זו 
ס. מו בדי או   ' ל מי ן  ו צי ללא   , ל פעי ת  רו בשי

הבהרה בעניין חומרים 
הנשלחים ל"רוח צוות"

דעות, תגובות וכתבות מתפרסות לאחר עיון, עריכה, 
שיכתוב והגהה. המערכת שומרת לעצמה את זכות 
לערוך את השינויים הנדרשים בטקסטים המועברים 
אליה. המערכת אינה מחוייבת לפרסם כלשונו חומר 
כלשהו שהועבר אליה. ועצם משלוח החומר מהווה 

הסכמה מצד המעביר לשינויים הנדרשים.

ד"ר ברוך לוי - יו"ר "צוות"; מרדכי אביגד - יו"ר 
ועדת קשרי חוץ, טקסים ואירועים; אהרן אופיר - 
יו"ר ועדת או"ת ודירקטור ב"חבר"; שלום בן משה, 
מחוז השרון; מרדכי בר דגן - ס.יו"ר "צוות" ויו"ר 
הבריאות,  ועדת  יו"ר   - דולפין  אילן  שרון;  מחוז 
יחזקאל  ב"חבר";  ודירקטור  ציונה  נס  סניף  יו"ר 
דסקל - חבר הנהלה; דב דקל - יו"ר ועדת בינוי, 
פרויקטים ודיור; יעל דקל - יו"ר סניף גליל עליון; 
יוסף וסרמן - יו"ר מחוז ירושלים ויו"ר ועדת ערר 
פרט; יצחק זמיר - יו"ר ועדת כספים והשקעות; 
אלי חן - מחוז ירושלים; לורנס יצחק - יו"ר ועדת 
יצחק כחלון -  ויו"ר סניף ראשון לציון;  תעסוקה 
יו"ר ועדת פרט; אפרים לפיד - יו"ר ועדת קשרי 
ציבור והסברה; יהודה פרץ - יו"ר מחוז דן; יצחק 
ועדת  יו"ר   - שגיא  מוטי  דרום;  מחוז   - קיקוס 
התנדבות  ועדת  יו"ר   - שגיא  נפתלי  רכישות; 
דרום;  מחוז  יו"ר   - שני  גדעון  כ"ס;  סניף   ויו"ר 

אברהם תלם - יו"ר מחוז צפון.

יהודית הר גד - יו"ר ועדת ביקורת; עו"ד ברוך אברהמי 
"צוות". רו"ח   - כהן  דוד  רו"ח  "צוות";  יועמ"ש   -

חברי הנהלת "צוות"
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יו"ר ועדת החוץ והביטחון, שאול מופז:

שחיקת הגמלה

מאת: דוד גרין

הביטחון  ושר  כיום,  הכנסת  של  והביטחון  החוץ  ועדת  יו"ר 
והרמטכ"ל של צה"ל בעבר, ח"כ שאול מופז, נחוש בדעתו לשים 
ליו"ר  מינויו  מאז  הגמלה.  שחיקת  של  המתמשכת  לסאגה  קץ 
הוועדה, ב-1.12.2010 הוא לומד את הנושא, בוחן את המספרים 

ועומד בקשר רציף עם ראשי "צוות". 
"לא משנה לי מה תהיה ההחלטה - המשך הצמדה לשכר משרתי 
הקבע או מעבר להצמדה למדד במסגרת הסכם עיני", אומר מופז, 
"קודם כל ולפני הכל יש לתקן את העוול המתמשך שגרמה השחיקה 
לגמלאי צה"ל ולתת להם באופן מיידי תוספת שחיקה של 20%. בין 
אם התשלום יהיה בפעימה אחת או בשלוש - העיקר שיתנו. לאחר 

מתן תוספת בשיעור הזה - שידברו על השאר. שכל צד יבוא עם 
הנתונים שלו, ישבו, ידונו, יתווכחו ובסופו של דבר יגיעו להסכם 

כזה או אחר בדבר תוספות אחרות, ההצמדה או ההיוון". 
- האם עלה הנושא בעת שכיהנת כשר הביטחון, בין השנים 2002 

עד 2006 ואם כן - כיצד טיפלת בנושא? 
"הנושא עלה בזמנו, אבל ככל הזכור לי, לא השחיקה עמדה על 
הפרק אלא שאלת ההצמדה. זוהי סוגיה ותיקה, שיש לה השפעה 
דרמטית על תקציב הביטחון. עמדתי היתה אז, שיש צורך להמשיך 
את הקשר הבלתי ניתן לניתוק בין גמלאי צה"ל לבין אנשי הקבע, 

שבעתיד - הקרוב או הרחוק - יצטרפו לשורות הגמלאים. 
יכולת  כדי להבטיח את  רק  חשבתי אז שהקשר הזה חשוב, לא 
הקיום בכבוד של מי ששירתו את ארצם תקופה כה ממושכת, אלא 
בשל העניין הערכי שיש בכך - צה"ל היה ונשאר חלק בלתי נפרד 

מאלה שקשרו את גורלם בשירות למען ביטחון המדינה. 
מעבר לעניין הערכי היה גם מימד פרקטי שחשבתי עליו אז. על 
משרתי הקבע והגמלאים - בנושא תנאי השירות הצבאי - אין מי 
בעת השירות  עליכם  הגנתי  בבחינת  הבטחון.  זולת משרד  שיגן 

הצבאי - אגן עליכם גם אחריו. לא רציתי שהאנשים האלה יהיו 
תלוים בחסדי האוצר שהאג'נדה שלו ברורה לכולם. 

נושא שחיקת שכר הגמלאים לא עלה אז, מפני שלא היתה בעיה 
תאוצה  צברה  השחיקה  שבידיי,  המספרים  על-פי  כזו.  דרמטית 
בארבע-חמש השנים האחרונות, והחריפה מאוד את מצב החלשים 
שבין גמלאי צה"ל. מדובר בגמלה נמוכה ביותר - והנתונים מראים 
פחות  משתכרים  מהגמלאים  כ-70%  חמורה:  הבעיה  כמה  עד 
משכר  פחות  משתכרים  רבים  מהם  במשק,  הממוצע  מהשכר 
כבר  אני   - להתקיים  האלה  לאנשים  לאפשר  חייבים  המינימום. 

לא מדבר על להתקיים בכבוד...". 
- ההצמדה, כביכול, לשכר המשרתים שררה וקיימת, אבל למעשה, 
על  הוחלו  לא  ואלה   - הקבע  לאנשי  ייחודיות  תוספות  ניתנו 

הגמלאים. 
יכול להבין את הרצון לשפר  "אני 
תנאי שכר של אנשי הקבע, הן כדי 
לעודדם להמשיך בשירות והן כדי 
לגייס את כוח האדם הרצוי. אבל, 
למה מוביל מהלך כזה? אנשי הקבע 
מחר.  של  הגמלאים  הם  היום  של 
בעצם, אתה אומר להם, כי למרות 
ההסכמים,  ולמרות  שהובטח,  מה 
ולמרות הידיעה הברורה של איש 
הצבא  את  יעזוב  כאשר  כי  הקבע 
הנה   - שיהיה  הוא  שהוסכם  מה 

אתה פוגע בו". 
הצמדה  היום?  חושב  אתה  ומה   -
הצמדה  או  הקבע  משרתי  לשכר 
למדד, כמו הפנסיות של כלל גמלאי 

שירות המדינה? 
"אין ספק, כי לגמלאי צה"ל מאפיינים ייחודיים. אין דין עובד מדינה 
כדין לוחם בשירות המדינה. יחד עם זאת, דעתי לא חשובה בעניין 
הזה. מה שיחליטו ראשי 'צוות' כמיצגי הגמלאים, זה מה שיהיה 

ובלבד שהבעיה הכספית - שהיא בעיני בעיה ערכית - תיפתר. 
את הסוגיה הזו צריך לפתור ראש הממשלה בעצמו, והיא הועלתה 

במלוא חריפותה בפגישת ראשי 'צוות' עימו. 
ולקבל  בנושא  ברורה  עמדה  להביע  הממשלה  לראש  קורא  אני 

שלוש החלטות מרכזיות: 
האחת - מתן פיצוי של 20% על השחיקה. 

יש לתקן את העוול המתמשך 
שגרמה השחיקה לגמלאי צה"ל

"עצוב שהגענו למצב בו גמלאי צה"ל נאלצים להפגין 
מול הכנסת להשבת זכויותיהם. זו אוכלוסיה שאף פעם 

לא הפגינה, שאין לה תרבות של הפגנות או הפעלת 
לחץ. אין לה 'אצבע על השלטר' או 'ברז לסגור', והיא 
לא רגילה לצאת לחסום כבישים. ברור לי לחלוטין, כי 

אם זה מה שהם עשו - כנראה הגיעו מים עד נפש"

חברי הנהלה של "צוות" עם ח"כ שאול מופז, בתום דיון בוועדת החוץ והביטחון
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השנייה - להבטיח את קיומו של מנגנון לעתיד לבוא - על דעת 
ארגון 'צוות' - אשר יבטיח את הגמלה הריאלית. 

השלישית - לפתור אחת ולתמיד את בעיית ההיוון. נושא זה חשוב בעיני 
לא פחות מהשחיקה והצמדתה. נוצר מצב אבסורדי בו אלפי גמלאים אשר 
פרשו מצה"ל והיוונו רבע מגמלתם העתידית - החזירו אותה במלואה, 

והם ממשיכים לשלם את ההחזרים החודשיים עד יום מותם". 
- כשאתה רואה גמלאי צה"ל מפגינים, אוחזים בשלטים ומביעים 

את מחאתם - מה זה עושה לך? 
"זה עושה לי רע. עצוב שהגענו למצב הזה בו גמלאי צה"ל נאלצים 
זו אוכלוסיה שאף פעם  להפגין מול הכנסת להשבת זכויותיהם. 
לא הפגינה, שאין לה תרבות של הפגנות או הפעלת לחץ. אין לה 
'אצבע על השלטר' או 'ברז לסגור', והיא לא רגילה לצאת לחסום 
כנראה   - עשו  שהם  מה  זה  אם  כי  לחלוטין,  לי  ברור  כבישים. 

הגיעו מים עד נפש.
יש לי שני בנים שמשרתים בקבע. הם וחבריהם משוכנעים לחלוטין, 
כי מי שדואג להם בעת השירות - ידאג להם גם בעתיד. הם עושים 
תוכניות ל'יום שאחרי', איך יתכננו את חייהם כאזרחים ולא כחיילים. 
איזה מסר יכול לצאת מאיתו כיום? שהבטחה היא לא הבטחה? 
שהתחייבות אינה התחייבות? שהמדינה תתנער מהתחייבויותיה? 
שיתווכחו איתם כמו עם תגרנים בשוק? כפי שאמרתי זה לא רק 

עניין כספי - זהו מסר ערכי".
יכולה לעשות משהו, מעבר להצהרות  ובטחון  - האם ועדת חוץ 

ולתמיכה? 
היא  יכולה לתת בפועל את הפיצוי הנדרש, אבל  אינה  "הוועדה 
בהחלט יכולה להשפיע על מקבלי ההחלטות, שכן חברים בה ח"כים 
מכל הסיעות. בדיון שערכנו ב-7.3.2011, הזמנו גם את יו"ר ועדת 
כלל  רבות למען  ועושה  פועל  כץ, אשר  חיים  והרווחה,  העבודה 
הגמלאים בישראל. אני מאמין, כי המסר שיצא מהוועדה - פיתרון 
לאלתר של הסוגיה - יקדם את הנושא. בכל מקרה, ולמרות שאני 
משוכנע בצדקת מאבקם של גמלאי צה"ל, אם חלילה הנושא לא 
ייפתר מיידית - לא אנוח ולא אשקוט, צדק חייב להיעשות בוודאי 

עם גמלאי צה"ל". 
- מדוע לדעתך הגענו למצב הזה? 

" כי פשטה בנו תרבות שלטונית שאין בה חמלה - והיא מוצאת 
דואג  האוצר  בינינו.  בחלשים  האמור  בכל  במיוחד  חריף  ביטוי 
ראינו שגם  אבל  לרגישות.  ממנו  לא מצפה  ואני  האוצר,  לקופת 
עשוי  כנים  ממניעים  שנובע  ציבורי  לחץ  יכול.  כל  אינו  האוצר 
בהחלט להשפיע, למשל, ביטול המע"מ על פירות וירקות, בלימה 

של עליית מחירי המים, הדלק ועוד". 
בסך  אנשים  של  הוא  הציבור  בקרב  צה"ל  גמלאי  של  הדימוי   -

הכל מסודרים...
"אם היה הציבור יודע את הנתונים - ודאי הדימוי היה אחר. גמלאי 
צה"ל אינם ציבור חלש מבחינה כלכלית - וטוב שכך - אבל גם לא 
מבוססים כלכלית כפי שמצטייר לעיתים בכלי התקשורת. גמלאי 
צה"ל לא צריכים להתנצל על שום דבר. אני לא רוצה שמישהו ירחם 

על גמלאי צה"ל - אבל אני כן רוצה שיבלו את המגיע להם". 

הרמטכ"ל שאול מופז )במרכז( בעת מבצע "חומת מגן" )צילום: צביקה גולן, לע"מ(

ועדת החוץ והביטחון: השחיקה 
במעמד אנשי הקבע וגמלאי 

מערכת הביטחון הגיע לקו האדום
בדיון מיוחד שקיימה ועדת החוץ והביטחון בנושא הזכויות 
ב'  ביום  הביטחון  ומערכת  צה"ל  גמלאי  של  הפנסיוניות 
שקיימת  כך  על  המצביעים  נתונים  בפניה  הוצגו   ,7.3.2011
שחיקה בשכר הגמלאים בטווח שבין 20 ל– 30 אחוז מגובה 
הפנסיה. עוד עולה מהנתונים, כי עלות הפיצוי על השחיקה 

מוערך בכ-2 מיליארד שקל. 
להצמיד  "ניתן להמשיך  מופז,  ח"כ שאול  הוועדה,  יו"ר  לדברי 
הוסיף  עוד  הפעילים".  המשרתים  לשכר  הגמלאים  שכר  את 
כי הוא "שמח על מתווה הסיכום שהוצג לראש  יו"ר הוועדה, 
לגמלאים  הביטחון  שר  של  מחויבותו  את  הכולל  הממשלה 

ולחיילים הסדירים כאחד". 
ח"כ מופז אמר, כי "אין להתנער מהמחויבות הערכית שלנו לגמלאי 
מערכת הביטחון וכי יש בשחיקה הכספית בתנאי הפנסיה גם 

פגיעה משמעותית במעמדם החברתי של הגמלאים". 
הדוברים ציינו, כי הממשלה היא, למעשה, ועד העובדים של עובדי 
גופי הביטחון - מאחר ואין להם ועדי עובדים ולא מוקנות להם 
זכויות עובדים בסיסיות, כגון שביתה. לכן, על הממשלה לדאוג גם 
לגימלאים ולשחיקת שכרם. יו"ר הוועדה ציין כי "ביום שהממשלה 

תתכחש למחויבותה לגימלאים - אבוי למדינת ישראל".
כץ,  חיים  ח"כ  והרווחה  העבודה  ועדת  יו"ר  השתתפו  בדיון 
בכלל  אנוש  משאבי  על  הממונים  הביטחון,  משרד  מנכ"ל 
גופי הביטחון, נציגי משרד האוצר, נציגי ארגון "צוות", גמלאי 

המשטרה, שב"ס, שב"כ ומוסד.

- האם לדעתך ראשי "צוות" פועלים כהלכה בעניין הגמלה? 
"אני רואה את ראשי 'צוות' עושים לילות כימים במאבק על הגמלה 
ואני מלא הערכה לפועלם ולאחריות שהם מגלים. הם הכינו עצמם 
היטב לנושא, הם בקיאים במספרים ויודעים מה הם עושים. טוב 

שאלה האנשים העומדים בראש הארגון". 

"גמלאי צה"ל אינם ציבור חלש מבחינה כלכלית - וטוב 
שכך - אבל גם לא מבוססים כלכלית כפי שמצטייר 

לעיתים בכלי התקשורת. גמלאי צה"ל לא צריכים 
להתנצל על שום דבר. אני לא רוצה שמישהו ירחם על 
גמלאי צה"ל - אבל אני כן רוצה שיבלו את המגיע להם"

שחיקת הגמלה )המשך מעמוד קודם(
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נציג הנגדים בהנהלה

מאת: אביתר טל-אור

לאלי חן )רס"ב(, נשוי ואב לחמישה, יש אג'נדה ברורה: לעשות 
הכול כדי שהחבר ימצה עד תום את הזכויות שיש לו, מתוקף היותו 
איש צבא לשעבר, חבר "צוות" ואזרח במדינת ישראל. כדי שזה 
הנזקק  החבר  עם  ביד  יד  ומעבר,  מעל  לעשות  מוכן  הוא  יקרה, 

לסיוע - עד לפתרון הבעיה. 
- הן כמייצגם של הנגדים  ב-18 השנים בהן הוא פעיל ב"צוות" 
בוועדת  כפעיל  והן  הזכויות  ועדת  כחבר  הן  הארגון,  בהנהלת 
בין  ש"נפלו  חברים  של  מקרים  במאות  טיפל  הוא   - הבריאות 
ולחזור  להם,  המגיע  את  לקבל  זכו  הם  בהתערבותו  הכיסאות". 

בעקבות כך לשגרת חייהם. 
"הבעיה הגדולה ביותר של החברים היא חוסר ידע וחוסר מודעות. 
בפני  נושא  שאני  "בהרצאות  אומר.  הוא  יאומן",  לא  פשוט  זה 
מחוזות  בסניפי  גם  אך  ירושלים,  שלי,  במחוז  בעיקר   - חברים 
אחרים אליהם אני מוזמן להרצות - אני נתקל, וסליחה על המילים, 
את  שסיימו  שלאחר  חושבים  מהחברים  חלק  בבורות.  ממש 
שירות הקבע הם הולכים הביתה - וזהו. אני צריך להסביר להם, 
שהם עדיין נשארים מחוברים לצה"ל ושאת הגמלה הם מקבלים 
ממת"ש צה"ל. אני מסביר להם מה הזכויות שלהם מעבר לאותה 
ואם הם לא  משכורת, מדגיש שיש לקרוא את תלוש המשכורת 
מבינים משהו - לבוא ולשאול. בנוסף, אני מספר להם על הסיוע 
שניתן לקבל ב'צוות' - הביטוח הרפואי הכי טוב בארץ שיש לנו, 

חברות במועדון 'חבר' ועוד".
- וזה מפתיע אותך?

"בהתחלה זה הפתיע אותי - היום כבר לא. זה בעיקר עצוב, כי יש 
מקרים רבים מספור של אנשים נקלעו למצוקות קשות - מחלות, 
מצב כלכלי, נכות - ולא ידעו כי מגיע להם סיוע אמיתי, לא בחסד 

אלא בזכות. 
קיבלתי טלפון  יום אחד  רק מהימים האחרונים:  דוגמא  לך  אתן 
עם  נפגשתי  החיים.  ביטוח  בנושא  ירושלמי  'צוות'  חבר  מאשת 
האישה בביתה ומצאתי שבעלה חולה למעלה מ-15 שנה במחלת 
ניוון שרירים, במצב סיעודי, והוא לא זכה לשום תמיכה מהביטוח 
על  ידע  לא  כי  אלא   - רצה  לא  כי  לא  שלנו.  והסיעודי  הרפואי 
הזכויות המגיעות לו! מיד התחלתי בסיוע ובהדרכה למשפחה לגבי 
4,000 שקל,  זכויותיהם. כיום, מקבלת האישה קצבת סיעוד של 
למשך חמש שנים )האישה, כאמור, לא ידעה על הפוליסה(. כמו 
כן, קיבלה דרך הביטוח תשלום חד-פעמי של למעלה מ-120 אלף 
שקלים - הכול בתיאום עם מנהל תחום הבריאות עמיר להב. כמו 

כן, המשפחה מקבלת קצבת נכות וקצבת ניידות מהביטוח הלאומי, 
זר, המטפל בחבר.  כן סייעתי בארגון עובד  זה בעזרתי. כמו  כל 
המשפחה הזו חזרה לתפקד כלכלית, עומדת בהוצאות הרפואיות, 

וחשה מוקפת ובטוחה יותר, כי היום יש לה כתובת". 
- האם לדעתך זו רק "בורות"?

"זה בעיקר חוסר ידע, אבל לא רק. בתוכנו ישנם לא מעט חברים, 
המוכנים למשכן את עתידם על חשבון ההווה. יותר מכך: יש כאלה 
מוותרים  ב'צוות',  חברות  על  מוותרים  הנמוכה,  הכנסתם  שבשל 
על הביטוח הרפואי והסיעודי, מוותרים על האפשרות להסתייע 

בנושא תעסוקה, ובכך, בעצם, חורצים את גורלם".
- למה כוונתך?

למחיר  המודעות  חוסר  ההיוון.  לנושא  כל  קודם  היא  "כוונתי 
הגבוה שישלם הפורש, כל חייו, על חשבון ההיוון - גרם לרבים, 
ולא לחשוב עוד  ואני בתוכם, לקחת את ההיוון לאחר השחרור, 
שני צעדים קדימה. ההיוון הוא רעה חולה ובכל הרצאה שלי אני 
קורא לחברים לעשות הכול כדי להימנע מלקחת אותו. חלמתם 
על נסיעה לחו"ל? קחו הלוואה - אני אעזור לכם ואגיד לכם איפה 
ואיך. רוצים להחזיר משכנתא מעיקה? חישבו פעמיים, אולי יש 

אפשרות אחרת, ואני יודע שאכן יש אפשרות אחרת.
למעשה, נוצר מעגל קסמים שמוביל למצוקה ועוני. יוצאים בדרגת 
שכר מסוימת, שההכנסה נגזרת ממנה. אצל חלק מהנגדים, וגם 
הקצינים - שאין להם תוספות אקדמיות או שלב מקצועי גבוה, או 
שירות קרבי - המשכורת הבסיסית אינה גבוהה. לאחר הפרישה, 

אלי חן: "אנשים פשוט לא 
יודעים מה מגיע להם..."

אלי חן, נציג הנגדים בהנהלת הארגון, שם לו למטרה לפעול למיגור תופעה 
נפוצה: חברי "צוות" אינם יודעים מה הן זכויותיהם, וחברים רבים אחרים אף 

מוותרים עליהן בלי להבין את ההשלכות. למשל, מה המשמעות של ויתור על 
הביטוח הרפואי שמציע "צוות". לצורך כך הוא מעביר הרצאות, פוגש חברים 

ומגיע עד לבתיהם כדי להגיש עזרה למי שנקלע למצוקה 0 לדבריו, חברי 
"צוות" ראויים למעטפת תנאים בתחומי חיים מגוונים - בזכות ולא בחסד

אלי חן
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סכום  זהו  שקל.   4,000 נאמר  מחציתה,  את  בערך  מקבלים  הם 
נמוך לכל הדעות, אך מאפשר קיום בצנעה. אם יוסיף החבר לכך 
עבודה, גם אם היא חלקית וגם אם יצטרך להפריש הרבה למיסוי 
יגיע לסכום שאפשר להתקיים ממנו ברווחה  מהגמלה ומהשכר, 
יחסית. בפועל, רבים לקחו היוון, צמצמו מאוד את השכר הבסיסי, 
חלקם לא רצו לצאת לעבודה נוספת כי 'לא נתנו להם מספיק', או 
'חבל על המס'. בפנסיה הכול כך נמוכה, ויתרו על חברות ב'צוות' 

ועל הביטוח הרפואי ו... הסוף ידוע מראש. 
כל זמני, כל רצוני, כל מה שאני עושה נועדו למנוע תופעות כאלה 

- ואני מדבר על אלפים רבים".
0 0 0

- אתה מייצג ב"צוות" את הגמלאים הנגדים. האם יש לאוכלוסייה 
זו, המהווה כמעט כ-50% מהחברים בארגון, מאפיינים מיוחדים?
"ככל הידוע לי, ברמות 'השכר הקובע' הנמוך, יש יותר נגדים ורבי-
מזמן,  אלה שהשתחררו  שווים.  כולם  לא  כאן  גם  כי  אם  סרנים, 
יצאו עם שלב מקצועי 7, שהוא נמוך ביותר וגמלתם אכן נמוכה 
מאוד. אלה שהשתחררו בשנים האחרונות יכלו להגיע לשלב 35, 

וזה עושה הבדל עצום בשכר.
ההיוון,  את  לקחת  החליטו  נמוך  שכר  בעלי  דווקא  כללי,  באופן 
יכול להבין  אני  יותר.  גבוה  נוטלי ההיוון  ולכן חלקם בקרב כלל 
אותם - הם תמיד חלמו שאחרי השחרור יוכלו להגשים חלום אישי 
או הבטחה משפחתית - טיול גדול בחו"ל, עזרה לילדים וכו'. יש 
עוד עניין שלכאורה לא קשור להיוון, אך הוא בהחלט חלק ממנו: 
תוחלת החיים. זו גדלה מאוד, ולכן הצורך לדאוג לעצמנו לשנים 
ארוכות יותר גדל. ההיוון לא נגמר, ההתחייבויות לא נגמרות, יוקר 

המחייה עולה - וההכנסה הקטנה בלאו הכי הולכת ונשחקת". 
חלק  שמאפיין  לעבודה,  לצאת  הרצון  חוסר  את  קודם  ציינת   -

מהחברים.
"נכון, זה קשה במיוחד לאנשים, אשר גם אם לא היו קצינים בצה"ל 
היה להם מעמד מקצועי גבוה ותפקיד אחראי ביותר. הרי כולנו 
יודעים שקצין בא לתפקיד והולך לתפקיד אחר, ואילו הרס"רים 
- שמחזיקים את המחסנים, את הלוגיסטיקה, את השלישות, את 
יוצאים לאזרחות, לא תמיד המקצוע שלהם  - כשהם  המשמעת 
נדרש. כמובן, במקצועות טכניים, אפשר בהחלט למצוא עבודה 
הולמת, אבל רבים צריכים לעבור הסבה מקצועית והם לא כל כך 
מוכנים. רבים אומרים, 'בשכר הזה לא כדאי לי', או 'בשיעורי המס 
האלה לא כדאי לי'. אני אומר: לא כדאי לך? יותר טוב לשבת בבית, 
להתכנס בד' אמותיך? לריב עם האישה שאומרת 'פתאום הגנרל 
אחרי  יש  גירושין  של  מקרים  כמה  יודע  אתה  בבית...'.  לי  יושב 

השחרור? אנשים הורסים את חייהם במו ידיהם. 

בכל ההרצאות שלי, אני קורא להם להציל את עצמם ואת משפחתם 
כאשר  בשוק.  שנדרש  למה  וללכת  מקצועית,  הסבה  לעשות   -
אתה נמצא בשוק העבודה, במגע עם אנשים, אתה יכול להיחשף 
להזדמנויות נוספות. לצערי, אנשים רבים לא עושים זאת, ומגיעים 
עד לפת לחם, או במקרה הטוב אני מוצא אותם, בסופו של דבר, 

עובדים כשומרים או כאנשי אבטחה... הם יכולים הרבה יותר".
- אולי יש כאלה שנקלעו למצוקה ומתביישים לבוא לסניף "צוות" 

ולבקש עזרה?
"יש גם לא מעט מקרים כאלה, ולאותם חברים שמתביישים אני 
אומר: אתם אחים שלנו, בזכות ולא בחסד. הסיוע הכספי הוא רק 
המעט שאפשר לעשות עבורכם. כחברי 'צוות' אתם יכולים ליהנות 

מעזרה אמיתית בכל תחומי החיים. אל תוותרו עליה".
אלי חן, סוכן ביטוח במקצועו, מקדיש, כאמור, את רוב זמנו לעזרה 
בהתנדבות  לפעול  לו  מאפשרת  עצמאי  שהוא  העובדה  לזולת. 
מספר רב של שעות ביום. מעבר להרצאות שהוא נושא בסניפים, 
בכל  שלו,  מאמין'  ה'אני  את  להציג  הזדמנות  בכל  משתדל  הוא 
הקשור לרווחת החברים. כמו כן, הוא מסייע רבות למנהל מחוז 
ירושלים בארגון טיולים, מסיבות ואירועים חברתיים. בנוסף הוא 
הירושלמית  וכגזבר בעמותה  10 שנים כחבר הנהלה  זה  משמש 

לקידום לנוער. העמותה עוסקת בקידום משפחות מעוטות יכולת 
ואנשים בעלי צרכים מיוחדים. בנוסף, הוא אוסף תרומות לעמותה 
לקידום פרויקטים בבתי ספר בחינוך המיוחד, מארגן בר-מצוות 
לילדים ממשפחות מעוטות יכולת בחינוך המיוחד, מארגן קייטנות 

מיוחדות בחופשת הקיץ ועוד. 
כמו כן, משמש אלי כחבר הנהלה בארגון ועד הורים כנציג החינוך 
המיוחד, ומשמש כנציג ההורים בעירייה בנושא זה. זה כעשור הוא 
מלווה ומסייע לזוג מבוגרים בהסעתם למועדונים, ופעיל במינהלת 

השכונה בקידום החינוך והתחבורה.
שהידע  יודע  "אני  אומר.  הוא  בדמי",  היא  החברתית  "העשייה 
חיים.  להציל  אף  ולעיתים  חיים,  לשנות  יכולים  שלי  והניסיון 
הגשמתי  כי  מרגיש  אני  למישהו,  יד  להושיט  מצליח  אני  כאשר 

את מטרתי וייעודי בחיים". 

נציג הנגדים בהנהלה )המשך מעמוד קודם(

"בתוכנו ישנם לא מעט חברים, המוכנים למשכן את עתידם 
על חשבון ההווה. יותר מכך: יש כאלה שבשל הכנסתם 

הנמוכה, מוותרים על חברות ב'צוות', מוותרים על הביטוח 
הרפואי והסיעודי, מוותרים על האפשרות להסתייע בנושא 

תעסוקה, ובכך, בעצם, חורצים את גורלם"

הירשמו במשרד הסניף שלכם
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להתחיל מחדש

מאת: שירה דינור

הוא  לדור,  מדור  אצלנו  שעברו  המשפחתיים  האוצרות  "אחד 
חבילה ובה שני פמוטי כסף, טלית ותפילין, שהיו שייכים להורים 
בכניסה  לסלקציה  אבי,  עם  סבי,  הגיע  כאשר  שלי.  סבא  של 
למחנות, במלחמת העולם השנייה, הוא נתן לאבי את החבילה, כי 
שיער שיצליח לשרוד בגלל גילו הצעיר. אבי נשלח למחנה עבודה 
והחביא את החבילה בבור שחפר בקצה הצריף בו שהה. כאשר 
שהיה  משום  בצריף  אבי  נותר  המלחמה,  בסוף  המחנה  שוחרר 
חולה מאוד. כאשר אזר כוחות והלך לחפור החוצה את החבילה, 
נפלה פצצה בדיוק במקום בו שכב קודם במשך ימים ארוכים. זו 
הייתה חוויה מכוננת עבור אבי, בעקבותיה התקרב לדת. לימים, 
קיבלתי אני את החבילה ושמרתי עליה מכל משמר במשך שנים 
רבות". את הסיפור הזה מספרת זיוה קיינר שר-אל לאט, בעצב. 
סופו באובדן החבילה יקרת הערך, בשריפה הגדולה בכרמל, בה 

נשרף לחלוטין ביתה של זיוה בעין-הוד.
"היינו בבית, כל המשפחה, משום שישבנו שבעה על בעלי הראשון, 
אבי שלושת ילדיי", נזכרת זיוה. "ראינו עשן מיתמר באזור הכרמל", 
ושאלתי  בכפר  הביטחון  על  לאחראי  "התקשרתי  זיוה.  נזכרת 
אותו מה קורה. הוא הרגיע אותי ואמר שאין סיבה לדאוג. זו גם 
התשובה שקיבלתי כאשר התקשרתי מאוחר יותר, כשעמוד העשן 
הכפיל את גובהו. רק בשבע בערב התקבלה ההודעה בכפר - צריך 

להתפנות ומיד". 
המנחמים שבאו לשבעה עזבו במהירות ובני המשפחה נטל איתם 
רק מעט מאוד חפצים. "כנראה הסיטואציה של השבעה גרמה לנו 
להבין, שהחשוב ביותר הוא האנשים ובעלי החיים, ולכן יצאנו בלי 

וכפכפים.  יצאתי מהבית בכותונת לילה  לקחת כמעט שום דבר. 
לא העליתי על דעתי שכל מה שאני משאירה מאחוריי, לא יהיה 

שם כשאחזור".
בבית שנשרף לחלוטין, התגוררה זיוה במשך למעלה משלושים 
שנה, אבל התאהבה בו עוד הרבה קודם לכן. "הפעם הראשונה בה 

"הידיעה שיש אנשים טובים 
מפיחה בי אופטימיות"

כשעמדה מול הריסות ביתה בעין הוד שבכרמל, אשר היה מלא מזכרות ויצירות 
אמנות, הבינה זיוה קיינר שר-אל, רעייתו של סא"ל מנחם שר-אל ז"ל, כי היא 

ניצבת בפני מציאות חדשה 0 לשמחתה, לא אבדו לה חבריה, שפנו בשמה ל"צוות" 
- אשר התגייס למתן עזרה מיידית וממשית 0 "הסיוע הזה איפשר לי להתחיל 

במסע הארוך להקמת הבית מחדש", היא אומרת 

השריפה בכרמל: ביתה של זיוה קיינר שר-אל נשרף עד היסוד:

צילום: משה מילנר )לע"מ(
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כמורה-חיילת  הייתה כשהייתי בצבא. שירתתי  ראיתי את הבית 
בניר עציון, הסמוכה לעין-הוד, והתושבים שם, שידעו שאני אוהבת 
כשירדתי  הסמוך.  האמנים  כפר  על  לי  סיפרו  ומציירת,  אמנות 
לשם ראיתי את בית האבן, שהיה אחד הראשונים בכניסה לכפר - 
והתאהבתי בו. אז נערכו בחלקו שיעורי קבלה ואני התחלתי ללמוד 
רק כדי להיות בו. היה משהו מהפנט במבנה הזה, וידעתי שיום אחד 
אגור בו. שנים לאחר מכן הגעתי לכאן עם בעלי הראשון, ראובן 

ז"ל, וקנינו את הבית. עבורי זו הייתה הגשמת חלום". 
בליל השריפה יצאה זיוה מן הבית ותכננה לשוב לעין-הוד מאוחר 
יותר. "הבית נשרף ביום שישי בלילה. לא נתנו לנו לחזור למקום. 
בדרך  במכונית,  אותי  שראו  שכנים  זאת.  בכל  לחזור  החלטתי 
נורא לבית.  לכפר, הזמינו אותי לביתם. כך הבנתי שקרה משהו 
שלא  מראה  מול  ועמדתי  חברים,  עם  לכפר  עליתי  יותר  מאוחר 
הצלחתי לקלוט. הבית שבו גרתי במשך מחצית מחיי, שבו חייתי 
עם משפחתי וגידלתי את ילדיי, שבו יצרתי וציירתי - שרוף עד 
היסוד. הרגשתי כמו שחקנית בסרט. הכול נראה לא מציאותי. ככל 
שנקפו הדקות הבנתי, שאני עומדת בפני מציאות חדשה. כל מה 
שהיה לי - איננו עוד. הזכרונות שלי - אלבומי תמונות, מזכרות, 
יצירות האמנות שלי, רהיטים, בגדים, החבילה עם פמוטי הכסף, 

הטלית והתפילין - הכול איננו".
כיצד  כדי לראות  לכפר,  ובניה  זיוה  ביום שלאחר השריפה, שבו 
בני,  עם  חולקת  אני  הבית  "את  חייהם.  בשיקום  להתחיל  אפשר 
אשתו ובתם - וכן עם בני הצעיר. היינו צריכים למצוא מקום מגורים 
אחר. אני עברתי להתגורר באופן זמני בצימר בכפר, ששייך לחברים 

טובים, והיום אני שוכרת סטודיו בכפר ומתחילה לחשוב על בנייה 
מחדש של הבית, בעזרת כספי הביטוח, ואולי גם כספי פיצויים 
שאקבל מהמדינה. אבל עיקר הכאב שלי אינו רק על הבית, אלא 

על הזכרונות שאבדו. עכשיו הכול קיים רק אצלי בראש. 
ביקשתי מקרובי משפחה ומחברים המחזיקים עבודות שלי, להעביר 
לי העתקים שלהן. ועדיין, יש דברים שלעולם לא יהיה להם תחליף, 
כמו הפמוטים שעברו מדור לדור. במימד הפרקטי, בגדים למשל, 
קיבלתי מחברות. אני לא ממש מזהה אותם כבגדים שלי, וכך קורה 
שאני שוכחת אותם בכל מיני מקומות... הקנייה הראשונה שעשיתי 
הייתה של זוג נעליים, וגם מברשות וצבעים - כדי לחזור ליצור". 
"זה  נשרף.  לא  לבית,  הצמוד  זיוה,  של  הסטודיו  המזל,  למרבה 
בקרבת  סנטימטרים  כמה  הצמחייה  את  חרכה  האש  מדהים. 
הכניסה לסטודיו והחום נכנס, עיקם את מסגרות התמונות והרס 
שלמות.  נותרו  והתמונות  נשרף  לא  הסטודיו  אבל  הצבעים,  את 
קיבלתי מהכפר מבנה והעברתי אליו את התמונות. אני מתכוונת 
רואה  לא  אני  כי  וצבעוניות,  אופטימיות  לצייר תמונות  להמשיך 
סיבה להוסיף ולשכפל את הקושי והצער גם באמנות שלי. כשאני 
עומדת מול כן הציור, אני בסוג של מדיטציה שמרגיעה ומשמחת 
אותי. אני מאמינה שאת החוויות הרעות צריך להשאיר בצד ולייצר 

חוויות טובות באמצעות הציור".
האמנות היא חלק בלתי נפרד מחייה של זיוה מאז שהיא זוכרת 
את עצמה. "החיים משתנים, התבגרתי, למדתי, נישאתי, התגרשתי, 

"הסיוע של 'צוות' הוא הצלה של ממש. הוא אפשר 
לי להתחיל לבנות מחדש את חיי. יותר מהתמיכה 

החומרית שקיבלתי המארגון, הסיוע הזה נתן לי 
כוח לצאת למסע הגדול של הקמת הבית מחדש, 

על כל המשתמע מכך"

עלי  עברו  לימדתי.  ילדים,  גידלתי  התאלמנתי,  בשנית,  נישאתי 
חיים מגוונים ומלאים - והאמנות הייתה תמיד חלק מהם. כאשר 
עברתי לגור כאן, בניתי לי סטודיו ואני יוצרת במגוון טכניקות של 
הוראת   - ציור  ולימדתי  וציור. הצגתי בעשרות תערוכות  רישום 
ציור ופיתוח מנטלי באמצעות אמנות. זה העיסוק שלי, התחביב 
לי  תעזור  שהאמנות  משוכנעת  אני  שלי.  הגדולה  והאהבה  שלי 

לעבור גם את התקופה הלא פשוטה הזו".
לצידה של זיוה עומדים חברים רבים, מהכפר וממקומות נוספים, 

"אני מתכוונת להמשיך לצייר תמונות אופטימיות 
וצבעוניות, כי אני לא רואה סיבה להוסיף ולשכפל את 
הקושי והצער גם באמנות שלי. כשאני עומדת מול כן 

הציור, אני בסוג של מדיטציה שמרגיעה ומשמחת אותי. 
אני מאמינה, שאת החוויות הרעות צריך להשאיר בצד"

אשר מחפשים דרכים להושיט יד. כך הסתבר להם כי זוג חברים 
ותיק, שהכירה כשנישאה לבעלה השני, מנחם שר-אל ז"ל, סא"ל 
במיל' שנפטר לפני כתשע שנים, פנו בשמה ל"צוות" והארגון נרתם 
מיד לעזרה. "זה הפתיע ושימח אותי מאוד. קיבלתי תלושי קנייה 
בסכום נדיב ביותר, וכן הלוואה בסכום של עשרת אלפים שקלים. 
הסיוע הזה אפשר לי להתחיל לבנות מחדש את חיי - קניתי מכונת 
כביסה קטנה והדבר הבא שאקנה הוא מיטה. הסיוע הזה הוא הצלה 
של ממש, משום שיותר מהתמיכה החומרית, הוא נותן לי כוח לצאת 

למסע הגדול של הקמת הבית מחדש, על כל המשתמע מכך. 
אני מאמינה שיהיה לי שוב בית לגור בו וכוחות ליצור ולמלא את 
הבית הזה בחיים ובחוויות, שיהפכו לזיכרונות החדשים שלנו. הידיעה 
שיש אנשים טובים באמצע הדרך, כמו אנשי 'צוות', היא זו שמעודדת 

אותי ומאפשרת לי להישאר כמו שאני - אופטימית". 

להתחיל מחדש )המשך מעמוד קודם(
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למען הכלל

מאת: ליאור ניב

"אוכלוסיית התלמידים המוכשרים באזורים החלשים יותר מבחינה 
את  ארוכה.  תקופה  במהלך  לב  לתשומת  זכתה  לא  חברתית-כלכלית 
מכך  וכתוצאה  יותר,  בתלמידים החלשים  דווקא  המשאבים משקיעים 
בעלי הפוטנציאל לא זוכים להזדמנות לממש אותו". אל ההבנה הזו הגיעו 
מקימי עמותת "חינוך לפסגות" כשהחליטו, בשנת 1999, ללוות תלמידים 
לאחר שאומצה  אביב.  תל  בדרום  חלשות  בשכונות  פוטנציאל   בעלי 
והקימה  פעילותה  על-ידי קבוצת אנשי עסקים, הרחיבה העמותה את 

תשעה מרכזים ברחבי הארץ.
אל העשייה הזו הצטרף לפני כחמש שנים שמואליק ויס )65(, אשר מונה 
למנכ"ל העמותה. "אני מרגיש שהגעתי למקום ראוי", הוא אומר. "לא ידעתי 
על העבודה החשובה שעושה העמותה לפני שנחשפתי לפעילותה, ואני 

שמח על ההזדמנות להיות חלק מהפעילות הזו".
לתפקידו הנוכחי הגיע שמואליק לאחר שנים של פעילות בטחונית, ציבורית 
וחינוכית במגוון תחומים. "בשנת 1988 השתחררתי משירות קבע בדרגת 
סגן אלוף, לאחר שמילאתי מספר תפקידים מקצועיים ביחידת 8200 של 
חיל המודיעין. אחד מהם היה מפקד ענף מקצועות בבה"ד 15. בעקבותיו, 
נכבשתי בקסמו של תחום החינוך ובחרתי ללמוד לתואר שני במסלול 
תוכניות לימודים במחשבים וטכנולוגיות חינוך. לאחר השחרור הקמתי 
פרויקט שעסק בקירוב הנוער לתעשייה, במסגרת התאחדות התעשיינים, 
ופעלתי כמנהל הפדגוגי ובהמשך כמנכ"ל התוכנית, שהתרחבה, גדלה והפכה 
לעמותת 'תעשיידע'. במהלך עבודתי כתבתי את הדוקטורט שלי בחינוך, 

בנושא תוכניות לימודים העוסקות בחשיבה תעשייתית".
בסוף שנת 2005 עזב את העמותה שניהל - והגיע לעמותת "חינוך לפסגות". 
"במהלך השנים בהן אני פועל במסגרת העמותה הרחבנו את הפעילות 
ל-22 מרכזים, הממוקמים בשכונות ברחבי הארץ - מחצור הגלילית בצפון 
ועד שדרות ובאר שבע בדרום. במהלך השנה הקרובה עתידים להיפתח 

שלושה מרכזים נוספים". 
בתמורה  מלגות  המקבלים  סטודנטים  הם  העמותה  מדריכי  מרבית 
לפעילותם. "יש לנו כיום כ-500 מדריכים, המפעילים כ-1,500 ילדים, אותם 
אנו מלווים מכיתה ג' עד סוף כיתה י"ב. אנו מעניקים לתלמידים מסגרת 
של חינוך למצוינות. מדובר במסגרת תובענית, הוליסטית, המשלבת תגבור 
במקצועות הנלמדים בבית הספר ובמקביל פיתוח מיומנויות למידה, העשרת 
הידע הכללי, טיולים ברחבי הארץ ושילוב הילדים בתרומה משמעותית 

לקהילה בה הם חיים. 
המטרה שלנו היא להביא את הילדים הללו למצב שבו יוכלו לממש את 
הפוטנציאל הטמון בהם - להשיג תעודת בגרות איכותית, להגיע לשירות 
חלומותיהם  את  ולהגשים  אקדמית  לרכוש השכלה  בצבא,  משמעותי 
האישיים. חלק גדול מההשפעה על הילדים נעשה באמצעות חשיפתם 
לעשייה שלנו ולמודלים בדמות הסטודנטים-המדריכים. הם מהווים עבורם 

הוכחה חיה לכך, שאפשר באמת להגשים שאיפות - ולהצליח".
הליווי לו זוכים הילדים מהעמותה הינו ייחודי, אינטנסיבי ומעמיק. "מדובר 
בפעילויות לאורך 16 שעות שבועיות במהלך השנה, ובפעילות בתדירות 
גבוהה במהלך החופשות, ובכלל זה חופשת הקיץ. בסך הכול, מקבלים 
התלמידים קרוב ל-600 שעות סיוע והעשרה בשנה, לאורך עשר שנים! 
הפעילות כולה ממומנת באמצעות תרומות של גופים מהמגזר העסקי, 

קרנות ומוסדות אקדמיים".
בארץ ישנם, על-פי הערכות העמותה, קרוב ל-100 אלף ילדים המתאימים 
ל"חינוך לפסגות", כלומר: בעלי פוטנציאל, מרקע כלכלי-חברתי נמוך. "לא 
כל מי שרוצה יכול להצטרף לתוכנית של 'חינוך לפסגות'", מסביר שמואליק. 
הילדים  ובוחנים את  ומבתי הספר  "אנחנו מקבלים המלצות מהעיריות 
בעצמנו. מי שעובר את מבדקי ההתאמה והראיונות ומעוניין להשתתף 

שמואליק ויס, מנכ"ל עמותת "חינוך לפסגות": 

"חשוב לתת לכל ילד בעל 
פוטנציאל את האפשרות לממשו"
זה כחמש שנים מנהל שמואליק ויס )אל"ם(, יוצא חיל המודיעין, את עמותת "חינוך לפסגות", אשר 
שמה לה למטרה לקדם ילדים בעלי פוטנציאל בקרב שכבות חלשות בחברה הישראלית. שמואליק 

רואה תפקיד חשוב למתנדבים מ"צוות", אשר יוכלו להירתם לעשייה - בהעברת הרצאות, בחניכה 
אישית, או בהעברת סדנאות מעשירות בכל תחום, בעיקר לילדים אך גם להוריהם 

"חלק גדול מההשפעה על הילדים נעשה באמצעות 
חשיפתם לעשייה שלנו ולמודלים בדמות הסטודנטים 

המדריכים. הם מהווים עבורם הוכחה חיה לכך, 
שאפשר באמת להגשים שאיפות - ולהצליח"

שמואליק ויס
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בפעילות, צריך לקחת בחשבון שמדובר במאמץ לא פשוט, לאורך עשר 
שנים, הדורש השקעה רבה ותמיכה מבית. לכן, הורי הילדים משתתפים 
אף הם בפעילות ייעודית מדי חודש - הרצאות, סדנאות, טיולים משותפים 

עם הילדים, קורסים בנושאים מגוונים כולל קורסים בהורות. 
ההורים משתתפים במימון בסכום של כ-1,000 שקלים בשנה, המהווה 
עבורנו,  בעמותה.  ילד  כל  פעילות  אחוז מהעלות השנתית של  כ-9% 
התשלום וההשתתפות הם בבחינת הצהרת רצינות של המשפחה כולה. 
כמובן, אם ישנו קושי כלכלי אנו מסייעים, וכן תורמים לילדים גם בדרכים 
אחרות, כגון תרומת ילקוטים עם פתיחת שנת הלימודים, מימון טיפול 

רפואי כאשר יש בכך צורך ועוד". 
רחב של  במגוון  עוסק שמואליק  העמותה,  כמנכ"ל  תפקידו  במסגרת 
פעילויות. "חלק משמעותי מהעשייה הוא הטיפול במערך גיוס המשאבים, 
המאפשר את המשך קיומה של העמותה, ובכלל זה קשר עם עשרות 
מוסדות אקדמיים וגופים אחרים, המשתתפים במימון המלגות לסטודנטים. 
בנוסף, כולל התפקיד פיתוח פדגוגי, התוויית דרך במימד האסטרטגי וגם 
- מקצועי,  צוות מעולה  לי  יש  ולוגיסטי. לשמחתי הרבה  פיננסי  ניהול 
מסור ומחויב - המקיף אותי, מסייע ומפעיל את 'חינוך לפסגות' באופן 
היא  העיקרית שלנו  לילדים. המטרה  המיטב  את  לתת  לנו  שמאפשר 
להמשיך ואף להרחיב את מעגל העשייה שלנו. בימים אלה אנו מתחילים 
במיזם משותף עם משרד החינוך, שיתבטא, בין היתר, בהקמת שלושה 
מרכזי פעילות חדשים. אני גאה מאוד בפעילות העמותה. אנחנו באמת 

מחוללים מהפך. 
אני קורא לאנשי 'צוות' להצטרף אלינו. כל מי שמעוניין לתרום מזמנו, 
הורים(  ו/או  ילדים  )בפני  להרצות  כדי  חד-פעמי,  או  קבוע  באופן 
פוליטיקה  צבא,  היסטוריה,  גיאוגרפיה,   - מעניינו  נושא שהוא  כל  על 
קבוע  באופן  לעבוד  או  ייחודי,  תחביב  או  אישית  פעילות  להציג  ואף 
אלי  לפנות  מוזמן  בית(,  שיעורי  בהכנת  סיוע  )למשל,  ילדים   עם 
למייל Shmuelik@college4all.org. נשמח לשלב את חברי 'צוות' בפעילות 
ולהמשיך בכך את תרומתם המשמעותית לחברה ולקהילה בישראל. אני 

מבטיח להם, שהם גם ייהנו וגם יזכו לסיפוק רב. 
האפריקנים אומרים, ש'צריך כפר שלם כדי לגדל ילד אחד'. צריך הרבה 
יותר כדי להביא את הילדים המוכשרים של 'חינוך לפסגות' מהמקומות 
שבהם הם נמצאים, אל החברה המצליחה, העובדת, המעורבת והתורמת 

בישראל. זאת המשימה של כולנו". 

יוזמה של  אריאל בן טובים, יקיר העיר רמת השרון, ואורי ילוז, 
יו"ר סניף "צוות" רמת השרון, לתיעוד סיפורי לוחמים תושבי העיר 
ומרגש.  מיוחד  לפרויקט  הובילה  תש"ח,  במלחמת  שהשתתפו 
במסגרתו, תיעדו בני נוער מתנדבים מבתי הספר התיכוניים ומחטיבות 
הביניים את סיפורי הקרב, כשלצידם מתנדבים מבוגרים. לפרויקט 
חברו תוכנית עמ"ן )עיר מתנדבת נוער( באגף החינוך, מינהל גיל 
הזהב וארגון "צוות" - והוא נערך בחסות ובברכת ראש העירייה 

איציק רוכברגר וסגניתו, שירה אבין.
55 בני הנוער ו-42 הוותיקים הלוחמים - רובם חברי "צוות" מרמת 
השרון - עברו תהליך הכשרה מקיף ונחשפו לתכנים ולמיומנויות 
שסייעו בידם במהלך הפרויקט. בין היתר, נעשתה פעילות "הכשרת 
לבבות", שכללה התייחסות למאפייני הגיל של הקבוצות ולערוצי 
ראיון  סדנאות  נערכו  הדורות;  פערי  על  יגשרו  התקשורת אשר 
וכתיבה תיעודית; הועברו הרצאות על הרקע ההיסטורי של התקופה 

ביקור  נערך  וכן  עצמם  הלחימה  מהלכי  ועל  למלחמה  שקדמה 
ב"מוזיאון הפלמ"ח".

רבות,  בין-דוריות  תוכניות  מבין  הינה אחת  זו  התנדבות  תוכנית 
המופעלות על-ידי אגף החינוך בעיריית רמת השרון, יד ביד עם 
מינהל גיל הזהב. זאת, במסגרת מדיניות חינוכית שבבסיסה הקניית 
ערכי היסוד הבאים: מעורבות והתנדבות, נתינה, מסירות, נאמנות, 

רעות, כבוד האדם ואהבת הארץ.
סיכום התוכנית נערך בדרך חווייתית: סיור בעקבות לוחמים לאזורי 
הקרבות של חטיבות "הראל" ו"אלכסנדרוני", בקרבת לטרון ונווה 
שלום. בסיור נטלו חלק התלמידים ונציגי הלוחמים, יצחק )טולקה( 
ארד ואשר לוי, אשר תיארו בפני הצעירים את מאורעות התקופה. 
הראיונות האישיים שערכו התלמידים עם הלוחמים, עובדו ונערכו 
בנובמבר  ב-14  על-ידי אנשי מקצוע לספר תיעודי, אשר הושק 

ברמת השרון.
אורי ילוז, יו"ר סניף "צוות" רמת השרון

"כך נלחמנו" - תיעוד סיפורי לוחמי מלחמת תש"ח

יעקב מרקוביץ' )סא"ל(: 
 את ההתנדבות הזאת 
אי אפשר להפסיק...

יעקב מרקוביץ' )85( פועל זה עשרות 
שונים  התנדבות  תחומי  במגוון  שנים 
חבר  היה  מרקוביץ'  הקהילה.  למען 
בתפקידים  שירת  ובצה"ל  ה"הגנה" 
מפקד  היה  שבהם  שהאחרון  שונים, 
המשטרה הצבאית בפיקוד מרכז. לאחר 
שחרורו מצה"ל, שימש כמשנה למנכ"ל 
הראשון  הנציב  והיה  הפנים  משרד 

לכבאות והצלה. 
על פעילותו ההתנדבותית רבת השנים 
להוקרה:  שזכו  הפעילויות  יתר  בין  רבות.  הערכה  לתעודות  זכה 
הקמת עמותה להנצחת 87 חללי הפלוגה הדתית בגדוד 33 בחטיבת 
"אלכסנדרוני", שנפלו במלחמת העצמאות; קבלת "עיטור זהב" על 
התנדבותו ב-SOS ישראל - אגודה שמטרתה הקמת כפרים לילדים 
חסרי בית )פעל להקמת כפרים כאלו בערד ובמגדל העמק(; פעילות 
הארגון  ועדת  בראש  עומד  הוא  היתר,  בין   - ב"צוות"  התנדבותית 
לבחירת "יקיר צוות"; פעילות במשמר האזרחי בגוש דן, וכן אות "יקיר 

צהלה" - על פעילות רבת שנים למען הקהילה בשכונת צהלה. 
בתמונה: יעקב מרקוביץ' כמפקד המשטרה הצבאית בפיקוד מרכז, 

בין השנים 1964-1961. 

מאת: צבי דקל 

הוקרה  אותות  לאחרונה  הוענקו  הפלמ"ח,  להקמת  70 שנה   במלאות 
לוותיקי הפלמ"ח:

0 שאול ביבר )סא"ל(, יקיר העיר תל אביב-יפו לשנת תשע"א.
0 יהודה זיו )סא"ל(, יקיר העיר ירושלים לשנת תשע"א.

למען הכלל )המשך מעמוד קודם(

כל הכבוד
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מורה לחיים

מאת: אוהד יעקב

לכאורה, עניין פשוט: אנשי צבא לשעבר בדרגות שונות, בחרו להמשיך 
את דרכם המקצועית - חלקם הגדול לאחר קריירה שנייה - בתחום החינוך. 
למעשה, פרויקט מורכב מאוד, שרבים וטובים היו צריכים לחבור יחדיו כדי 

להוציאו אל הפועל.
רק  לא  לחינוך"  "הטובים  בפרויקט  רואה  יו"ר מחוז הדרום,  גדעון שני, 
עניין ערכי, דהיינו: המשך נתינה לחברה הישראלית - כפי שהיה בשירות 
הצבאי הממושך - אלא פתרון נוסף לבעיית התעסוקה של חברי "צוות" 
בדרום. "מאז נכנסתי לתפקידי ב-1982, חרתתי על דגל המחוז את נושא 
התעסוקה", אומר גדעון. "אני רואה בעבודה לא רק ערך, אלא פתרון לכלל 
המצוקות שחברים עלולים להימצא בהן לאחר השחרור: אובדן הכבוד 
העצמי, עימותים בתוך המשפחה, היקלעות למצוקה כלכלית, דכאונות, 

הטלת דופי במערכת ועוד. 
"אדם באשר הוא - ובמיוחד איש 'צוות' לאחר שירות מסור, אינטנסיבי 
וממושך - לא יכול להישאר בבית. אסור לנו להפקיר אותו, ולכן אני שמח כי 
הפעילות המאומצת שלנו - ובמיוחד של יחידת התעסוקה בדרום בראשות 

שרית רוזנצוויג - נושאת פרי ואנו מובילים בכמות ההשמות".
במכללת  בהצלחה  מכבר  זה  לדרך  שיצא  לחינוך",  "הטובים  פרויקט 
בית ברל, עודד את גדעון לפעול, או יותר נכון "לקשור את הקצוות" בין 
הגורמים השונים, כדי להניע את הפרויקט גם בדרום. "לאחר קבלת אישור 
ותמיכה של הנהלת 'צוות', יצאנו לדרך", הוא אומר. "היינו צריכים 'לחבר' 
בין אכסניה מתאימה )שתוביל את הלימודים ותקנה הסמכה ללומדים(, 
כניסת  להבטיח  כדי  עיריית באר שבע,  זה  )במקרה  הרשות המקומית 

הבוגרים למוסדות החינוך(, וכמובן פוטנציאל מועמדים הולם".
בעבודה מאומצת וממושכת, נרתמו כל הגורמים לפרויקט, וכשנמצאה 
קבוצה מתאימה - כולם אקדמאים - הוא יצא לדרך בתחילת שנת הלימודים 

"הטובים לחינוך" בנגב: "טוב 
שיש אנשים כמותכם בסביבה"

חבורת אנשים רציניים, נחושים, עם ברק בעיניים, יש שיאמרו אידיאליסטים, החליפה לשעה 
קלה את ספסל הלימודים, במפגש קבוצתי עם ראשי "צוות" לשיחת סיכום מחצית שנת 

הלימודים הראשונה, בפרויקט "הטובים לחינוך" בנגב, במכללת קיי בבאר שבע

תשע"א. ראוי לציין, כי כדי להגדיל את מאגר פוטנציאל הלומדים, התגייס 
גם מחוז יהודה למשימה, וחלק מהלומדים הם אכן חברי מחוז זה. 

פגישת סיכום מחצית השנה, שנערכה בנוכחות יו"ר "צוות" ברוך לוי, המנכ"ל 
דן נדיב, סמנכ"ל לתעסוקה אבי לחיאני, וכן נשיאת מכללת קיי פרופ' לאה 
קוזמינסקי, ראש תוכניות מיוחדות במכללת קיי ד"ר רות מנסור, ומנהלת 
תחום החינוך בעיריית באר שבע, ד"ר רות פרנקל, הוכיחה כבר בשלב זה את 
הצלחתו ונחיצותו של הפרויקט. בפגישה ביקש גדעון לשמוע מהמשתתפים 
את התרשמותם מהלימודים, התוכן, רמת העניין, המקצועיות וכו'. הדוברים 
היו תמימי דעים לא רק באשר לחשיבות הקורס, ולא רק בראיית החינוך 
כהמשך לדרכם הצבאית, אלא גם לגבי הלימודים עצמם - הידע הרב שצברו 

בחודשים הספורים בהם הם נמצאים בקורסים השונים.
ניסים זוהר אמר, כי "בארבעה חודשים במכללה, למדתי יותר מבשנים 
רבות שעשיתי באוניברסיטה... מגוון המקצועות, היריעה הרחבה, ה'טיפים' 

והעיסוק במעשה ולא רק בהלכה, קידמו אותנו מאוד".
אהרון שמיסיאן: "כולנו רואים בהוראה דרך להמשך נתינה למען עתיד 
המדינה. זו שליחות ואני מרגיש בר-מזל לקבל כלים וידע להיות מחנך 

ברמה הגבוהה ביותר". 
גדעון מגד סיפר לנוכחים, כי כמהנדס במקצועו הלך לאחר השחרור לעבוד 
בתעשייה, אבל משהו בער בו 'לברוח' משם. "אני מאושר על ההזדמנות 
שנקרתה בדרכי לבוא למכללת קיי. כמי שבחר - בניגוד לחברים - בהוראת 
המתמטיקה, אני מחכה בכליון עיניים כבר להתייצב בכיתה. אני מאושר, כל 

בוקר אני קם עם שיר בלב, ואין לי ספק כי עשיתי צעד נכון". 
הלימודים  נפלא.  הוא  למחנכים  צבא  אנשי  להפוך  "הרעיון  דוד הרוש: 

מעניינים ביותר, ואין לי ספק שאנו נהיה שגרירי הפרויקט והמכללה".
מלכה מורד, תושבת אשדוד, עושה את הדרך למכללה ובחזרה חמישה 
ימים בשבוע, ולא מצטערת לרגע. "הגעתי למקום הנכון בזמן הנכון. אני 

לומדת המון. התוכנית מגוונת, מעניינת, ובעיקר מעשית". 
והן מצד  הן מצד המורים  כהן מברכת על החיבוק החם שקיבלה  רות 
חבריה, ומציינת כי עבורה להיות בעתיד בסגל ההוראה של בית הספר 

זוהי הגשמת חלום.
עמיר אליהו בוכריס: "הייתי מכנה את הלימודים כאן כ'חוכמת המעשה'. 
כל שיעור עומד בפני עצמו, וביחד הם משלימים זה את זה ונוצר פאזל, 

עמיר אליהו בוכריס: "הייתי מכנה את הלימודים 
כאן כ'חוכמת המעשה'. כל שיעור עומד בפני עצמו, 

וביחד הם משלימים זה את זה ונוצר פאזל, שסך 
מרכיביו מציג את תמונת ההוראה הכוללת"

9 6
ון 

ת גילי וח צוו 20ר

http://tzevet.org.il


שסך מרכיביו מציג את תמונת ההוראה הכוללת".
ירון ביטון: "יש לאנשי צבא מה לתרום, ולא רק ברמה הערכית. הם היו מפקדים, 
היו צריכים לגבש צוות, להוביל - וברשותם כלים מצוינים להוראה. מצאתי את 
עצמי מלמד בבית ספר את המלחמה בין ישראל לפלשתים. בניתי 'כוחות ומשימות' 

בדיוק כמו בצבא, והדבר המחיש לתלמידים מאוד את הפרק שלמדנו".
יוסי זגרון: "למרות שכל השנים עסקתי בהדרכה, אני מקבל כאן כלים חדשים 

ומשמעותיים. נוצרה כאן קבוצה, שמצליחה לייצר משהו יפה ונעים".
יגאל אלוש: "פתחתם לנו חלון הזדמנויות - ואנו נכנסנו לתוכו. אני ממלא מקום 
בתיכון מקיף ח' בעיר, והכנתי תלמידים למבחן מעבר בהיסטוריה. נתתי את הלב 
והנשמה, ובעיקר האמנתי בתלמידים והקניתי להם תחושה שהם יכולים לעשות 

את זה. לשמחתי - הם עברו את המבחן בהצלחה".
יוסי אברג'יל, החונך של הקורס, ממחיש את חשיבות הפרויקט: "כאשר ראיתי 
מה עשה יגאל ל-200 ילדים - בסיכון או בסיכוי - החווים חוויית הצלחה במבחן 
המעבר בהיסטוריה, רק בשביל זה היה שווה. אנו זקוקים לאנשים כמותכם, המוכנים 
להשקיע, להתמיד, להפגין מסירות ואכפתיות. טוב שיש אנשים כאלה בסביבה".

דברים אלה ואחרים שהשמיעו המשתתפים התקבלו בקורת רוח רבה, ולאחריהם 
כי ההצלחה של  ואמר,  גדעון שני פתח  והמכללה.  "צוות"  דברים ראשי  נשאו 
הפרויקט תימדד ברציפותו. "אם זה יהיה אירוע חד-פעמי לא עשינו דבר. על-פי 
דבריכם היום, אין לי ספק כי תהיו שגרירים טובים של הפרויקט ותסייעו לנו לגייס 

אליו את חבריכם ב'צוות'". 
נשיאת המכללה, פרופ' לאה קוזמינסקי: "למידה היא תהליך שאינו מסתיים אף 
פעם. המטרה היא לשפר מיומנויות כל העת. אתם לומדים דברים שונים, אבל יחד 
- השלם הוא גדול מסך חלקיו. נהניתי לראות אנשים מחוברים לנושא ההוראה עם 
להט בעיניים, ואין לי ספק, שבלהט הזה תסחפו אחריכם את התלמידים ותדביקו 
אותם בהתלהבות. לא באתם אל מקום לימודים, אלא אל 'המכללה שלכם'. אתם 
חשים תחושת שייכות. 'צוות' תרם משמעותית במיוחד לגיוס הסטודנטים, ועיריית 

באר שבע תהיה זו שתמצא לכם מוסד לעבודה לאחר סיום הלימודים".
ד"ר רות פרנקל: "מה שנעשה כאן הוא לא פחות ממפעל לאומי, ואני שמחה שאני 
נוטלת חלק במפעל הזה. הפרויקט אינו רק של באר שבע. כבר שוחחתי עם עמיתי 
בעיריית אשדוד, שרואים בפרויקט חשיבות עליונה והם ישתפו עימנו פעולה בעתיד. 
אתם תהיו החוליה החזקה במערכת החינוך ואני אסירת תודה ל'צוות', למכללה, 

וכמובן לכם הסטודנטים". 
דן נדיב, מנכ"ל "צוות", הזכיר למשתתפים איך הכול התחיל, והדגיש את הצורך 
בהמשך יישום הפרויקט ברחבי הארץ. "אתם אלה שתסחפו אחריכם עוד אנשי 

'צוות'". 
סיכם ברוך לוי: "מי שבוחר לקחת על עצמו את חינוך הדור הצעיר, עושה את 
המלאכה החשובה לחברה ולמדינה. במופת האישי שלכם, תהוו דוגמא לתלמידכם, 
והם יצעדו בדרך להישגים. דרככם - כפי שהייתה בצבא - היא דרך השליחות, 

ועל כך תבורכו".

גדעון שני )מימין( וניסים זוהר

גדעון מגד: "אני מאושר על ההזדמנות שנקרתה 
בדרכי ללמוד במכללת קיי. כמי שבחר בהוראת 

המתמטיקה, אני מחכה בכליון עיניים להתייצב כבר 
בכיתה. אני מאושר, כל בוקר אני קם עם שיר בלב, 

ואין לי ספק כי עשיתי צעד נכון"

מורה לחיים )המשך מעמוד קודם(
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זרקור על סניף "צוות"

סניף חולון:
ההתנדבות בראש 

סדר העדיפויות 
סניף חולון הוקם בשנת 1984, על-ידי קומץ מתנדבים בראשותם 
של יונה נדלר ז"ל, אברהם קם ז"ל ואלי מוריס יבדל"א. כיום חברים 
בו 859 אנשי "צוות" )כולל אלמנות(, מחולון, אזור, משמר השבעה, 

גנות וחמד. 
עד שנת 2008 שימש בתפקיד יו"ר הסניף במשך 12 שנים יעקב )גלס( 
גל, מועד בו נבחר ליו"ר הסניף שלמה קימל )אל"ם(. הנהלת הסניף 
יו''ר, אלי  יו''ר, יעקב גל - סגן  מונה שמונה חברים: שלמה קימל - 
מוריס - התנדבות, רפי ביגון - פרט ורווחה, אלי בן בסט - גזבר, אפרים 

מור - מזכיר, יגאל ניסנבוים ויעקב צמח - ארגון אירועים.
בצד חברי ההנהלה, פועלים מתנדבים המסייעים רבות לפעילות הסניף: 
אלה אלישר - מטפלת באלמנות, חיים ברגר, חנה הראל - מטפלת 
בנושא המחשוב, יעקב )ז'ק( לוי, יוסי לרנפלד ועזרא צפדיה, המשמש 

כמבקר פנים של הסניף.
וערך  גדולה  חשיבות  ההתנדבות  בנושא  רואה  חולון  סניף  "הנהלת 
בחום  וממליצה  ההתנדבות  נושא  את  דגלה  על  חרתה  היא  עליון. 
רב להתנדב בכל מסגרת אפשרית, בהתאם לכישורים והיכולות של 
המתנדב", אומר יו"ר הסניף, שלמה קימל. "במסגרת זו, רבים מחברי 
סניף חולון מתנדבים בעשרות ארגונים, מוסדות, אגודות ועמותות, כמו 
ביה''ח וולפסון, מד''א, 'יד שרה', 'עזר מציון', 'ידיד לחינוך', מתנ''סים 
'המועצה  התנועה,  אגף   - ישראל  ופנאי, משטרת  קהילה  של רשת 
לישראל יפה', עיריית חולון - אגפי הביטחון והרווחה ועוד. אנו עושים 
מאמצים גדולים להחדיר את תודעת ההתנדבות בקרב החברים, כיוון 

שהיא מסייעת הן לתורם והן לנתרם". 
לדברי שלמה, חברי הסניף משתתפים במבצעי התנדבות מיוחדים, 
הלאומי  העורף  תרגילי  החינוך,  מוסדות  בכל  ביטחון  תרגילי  כגון: 
''נקודת מפנה'', הכנת חבילות שי לקשישים עריריים בחולון לקראת 

ראש השנה ועוד. 

אלי  "פנתה  שלמה.  אומר  קטן",  סיפור  לך  "אספר 
אשת חבר, שאיבד את מאור עיניו והוא מאוד רוצה 
שיקראו בפניו את העיתונים. איתרנו מתנדב מקרב 
החברים, והוא אכן מגיע אחת לשבוע ועושה זאת. 

את שמחתו של החבר קשה לתאר". 
לדבריו, בנושא ההתנדבות מעוניינים בסניף למצות 
לשעבר,  צבא  כאנשי  חבריו  של  המוסף  הערך  את 
בכל הקשור להתנדבות בשעת חירום. לכן, מעודדת 
הנהלת הסניף התנדבות במחלקת הביטחון ושירותי 
החירום בעיריית חולון. כדי לעמוד במשימות, נחוצים 

מתנדבים רבים ככל האפשר, בתחומים הבאים:
0 אחראים על תחנות חלוקת המים ברחבי העיר.

0 טיפול בפתיחת מקלטים ציבוריים בשעת חירום.
0 עזרה לקב''טים בהפעלת מקלטים בבתי הספר.

0 השתלבות במרכזי קליטה ובמוקד העירוני לציבור, 
וכן בצוותי חילוץ לאחר רעידת אדמה.

יצוין, כי חבר הסניף אלי מוריס, האחראי כאמור על 
ראש  מגן  את   2008 בשנת  קיבל  נושא ההתנדבות, 

העיר למתנדבים מצטיינים. 
מגן  לקבלת  כמועמדים  הסניף  מתנדבי  כל  את  להגיש  כוונה  "יש 
ראש העיר חולון בשנת 2011, כקבוצת מתנדבים מצטיינים", אומר 

שלמה. 
נושא הטיפול בפרט וברווחה נמצא גבוה בסדר העדיפויות. בין השאר 
מדובר על מענקי חג לנזקקים, ביקור חברים חולים בבתי חולים ובביתם, 
קשר עם חברים עריריים ואלמנות חברים, ברכות לימי הולדת, הענקת 
תעודות ושי לחברים שהגיעו לגבורות, ליווי משפחות אבלות בצערן 
מופ''ת,  ובין  החברים  בין  קשר  יצירת  זכויותיהן,  לקבלת  והדרכתן 
והכוונת  מקצועית  ובהכשרה  בקורסים  בהשתתפות  חברים  הדרכת 

חברים למקומות עבודה. 
"לצערי, רבים מחברי הסניף אינם יודעים ואינם מכירים את זכויותיהם 
כפורשי צה"ל וכאנשי 'צוות'", אומר שלמה. "קרה לא פעם, שאנשים 
עשו טעויות ושילמו על כך מחיר יקר. לדוגמא, בביטוח הרפואי, הם 
אינם מפעילים קודם כל את הביטוחים המשלימים - מה שגורם להם 

הפסד כספי". 
הרצאות  פעילויות:  של  רחב  מגוון  מוצע  לחברים  כי  מציין,  שלמה 
בנושאים שונים, סיורים, נופשונים ועוד. הוא גאה בהשתתפות הולכת 
וגדלה של החברים בפעילויות ומציין כי בשנת 2009, נרשמה עלייה 
של 42.35% במספר המשתתפים )1,553 לעומת 1,091(, ובשנת 2010 

עלייה של 21% נוספים )1,880 לעומת 1,553(. 
אחד הנושאים אשר הנהלת הסניף מטפלת בו בהתמדה הוא עדכון 
פרטים אישיים של החברים. "לאחר טיפול מסיבי, הצלחנו לקבל את 
כתובתם האלקטרונית של קרוב ל-350 חברים. תקשורת עם כולם 

היא חיונית להגברת ההשתתפות".
עם זאת, מצר שלמה על כך שרוב ה"צעירים" מבין החברים )"צעיר 
בפעילויות.  חלק  נוטלים  אינם  בחיוך(,  אומר  הוא  מינוס",   70 זה 
יצרתי  אז  עובדים.  "כשניסיתי לשאול אותם מדוע, הם אמרו שהם 
פעילות ביום שישי, אבל עדיין ההיענות הייתה נמוכה. עם זאת, אנו 

לא מוותרים".
ככלל, רואה שלמה בצעירים מקרב החברים את דור ההמשך, אשר 
קיומה  המשך  את  יבטיח  ובכך  הפעילות  למובילי  יצטרף  כי  חשוב 
והתפתחותה. "אני קורא לצעירים לבוא ולתפוס את מקומנו בהנהלת 
לטובת  מקומנו  את  נפנה  וברצון  חדש'  ל'דם  זקוקים  אנו  הסניף. 

''הצעירים'", אומר שלמה. 

חברי הנהלת סניף חולון ומתנדבים פעילים
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מאת: דוד גרין

כרבע מכלל 240 עובדי כנפי תחזוקה, הפעילים בבסיסי חיל האוויר 
בחצרים ובנבטים, הם אנשי "צוות". יותר מכך: הם מאיישים את רוב 
קלאסי",   WIN WIN זהו  "מבחינתי,  בחברה.  הבכירים  התפקידים 
אבירם שמואלי, מנכ"ל ומייסד החברה, חבר "צוות" בעצמו.  אומר 
"מחד, כנפי תחזוקה מחויבת על-פי חוזה לבצע עבור חיל האוויר 
את תחזוקת חלק מהמערך האווירי - ולשם כך, היא חייבת כוח אדם 
מקצועי, מיומן ובעל ניסיון, המכיר לפני ולפנים את המטוסים. מאידך, 
רבים מאנשי 'צוות' עונים בדיוק על הקריטריונים הללו, ומעוניינים 
להמשיך לעבוד בתחום בו התמחו בעשרות שנותיהם בצה"ל. לפיכך, 
אנו יכולים לתת שירות ברמה גבוהה ביותר ולעמוד בתנאי ההסכם 

שלנו עם חיל האוויר מעל ומעבר".
כנפי תחזוקה הוקמה על-ידי חברת ארקיע )ובעצם על-ידי חברת 
שירותי  לתת  במטרה  בארקיע(,  השליטה  בעלת  שהיא  כנפיים, 
ה"עיט"  מטוסי  תחזוקת  את  ש"אזרח"  האוויר  לחיל  תחזוקה 
)סקייהוק( בחצרים, ובהמשך גם את תחזוקת מטוסי התובלה בבסיס 
נבטים )הרקולס ובואינג(. למעשה, משמשת כנפי תחזוקה כקבלן 
 משנה של התעשייה האווירית )תע"א(, לטובת הפרויקטים הללו.
מטוסי  אחזקת  על  מלאה  אחריות  לנו  יש  אוויוניקה,  "למעט 
הטכניים:  המקצועות  בכל  "מדובר  אבירם.  מסביר  הסקייהוק", 

"כנפי תחזוקה": לשרת בחיל 
האוויר - לעבוד באזרחות 

מרבית התפקידים המקצועיים והבכירים בחברת כנפי תחזוקה מאוישים על-ידי חברי 
"צוות", יוצאי חיל האוויר. הדבר לא מפתיע, שכן החברה פועלת כקבלן משנה של 

התעשייה האווירית ומעניקה שירותי תחזוקה למטוסיה בבסיסי חצרים ונבטים 0 "זה 
WIN WIN קלאסי", אומר אבירם שמואלי, מנכ"ל כנפי תחזוקה וחבר "צוות" 

מנוע, חשמל, חימוש, מבנה - כולל אבטחת איכות, משרד טכני, 
ניהול מחסן וכיו"ב".

- במקצועות כל כך מובהקים, בוודאי לא היה קשה לגייס כוח אדם 
מקרב יוצאי חיל האוויר.

"כשיצאנו לדרך ב-2005, המצב הכלכלי היה קשה בכלל, ובדרום 
רשות  עם  הקשר  נרקם  אז  כבר  מועמדים.  המון  לנו  היו  בפרט. 
התעסוקה של 'צוות' בדרום. את כל הראיונות למועמדים - גם של 
אנשי 'צוות' וגם אחרים - עשינו במשרדי 'צוות'. מובן, שעדיפות 

ניתנה לאנשי הארגון. בסך הכול גייסנו אז 150 איש".
- זו אחריות כבדה לקחת נושא כה קריטי כמו תחזוקת מטוסים 

ולהעבירו לגוף פרטי.
"זה נכון, ואשקר אם אומר שלא היו לי רגליים קרות. ביום 29.5.2005 
העלו חיילים את המטוסים לאוויר ומי שקיבל אותם כשנחתו היו 
אזרחים. לא היו חפיפות מסודרות, לא היו לנו 100 ימי חסד. זה היה 
 תהליך בלתי הפיך ואני שמח שעברנו את טבילת האש בשלום".

פחות  לא  לינוק"  רוצה  "העגל  אם  "צוות",  אנשי  של  במקרה   -
מש"הפרה רוצה להיניק" - למה לא לבסס את כל המערך של כנפי 

תחזוקה על אנשי "צוות"?
מעט  לא  כאן  יש  לתפקיד.  האדם  את  להתאים  צריכים  "היינו 
תפקידים שכרוכה בהם עבודה פיזית והאחריות הכרוכה בביצועם 
אינה גבוהה. אי אפשר לתת לאיש 'צוות' שהיה בעל מעמד מקצועי 

תעסוקה
הכשרות # השמות # פעילויות
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דובי גרוידנץ

אבי כהן

אבירם שמואלי

אבירם שמואלי: "יש כאן לא מעט תפקידים שכרוכה בהם עבודה פיזית והאחריות 
הכרוכה בביצועם אינה גבוהה. אי אפשר לתת לאיש 'צוות' שהיה בעל מעמד 

מקצועי ופיקודי, תפקידים זוטרים. זה לא מתאים. הוא לא יהיה מרוצה - וייצא 
שכרנו בהפסדנו. לכן, כפי שציינתי, את רוב התפקידים הבכירים בכנפי תחזוקה 
ממלאים אנשי 'צוות' - וכך אנו משיגים גם איכויות ביצוע וגם עובדים מרוצים"

יהיה מרוצה  זה לא מתאים. הוא לא  זוטרים.  ופיקודי, תפקידים 
וייצא שכרנו בהפסדנו. לכן, כפי שציינתי, את רוב התפקידים   -
הבכירים בכנפי תחזוקה ממלאים אנשי 'צוות' - וכך אנו משיגים 

גם איכויות ביצוע וגם עובדים מרוצים. 
מעבר לכך, אני רואה באנשי 'צוות' יותר עמיתים מאשר עובדים 
הכפופים לי. יש לי איתם שפה משותפת. במקרים רבים, אנו מכירים 
עם  'צוות'  אנשי  של  שילוב   - הנוכחית  כך שהמתכונת  מהצבא, 
עובדים מקצועיים זוטרים - היא מנצחת. אסור לשכוח, שאנחנו 
לכן,  נמדדים על-פי שורת הרווח. חשוב,  ואנחנו  עסק לכל דבר 

שהעבודה תתבצע על הצד הטוב ביותר".
0 0 0

דובי גרוידנץ, 50, נשוי ואב לשניים, השתחרר מחיל האוויר ב-2005. 
בתפקידו האחרון היה מנהל פריטים לוגיסטיקה בענף קרב במטה 
חיל האוויר. עם שחרורו עבד מספר חודשים בגוף פרטי, ולאחר 
מכן קיבל פניה מהתע"א להיות יועץ בנושא ה"עיט". "לא הופתעתי, 
כי אני מכיר היטב את המטוס. צברתי מומחיות רבה וניסיון של 

שנים על המטוס, במספר בסיסים בחיל האוויר". 
הצעה זו השתלבה עם פנייתו של מנהל שירות התעסוקה בדרום 
- ודובי מצא עצמו בכנפי תחזוקה. "הסיסמא שלי: הפריט הנכון, 
יותר  רציני  באופן  בחיוך.  אומר  הוא  הנכון",  בזמן  הנכון,  במקום 
בין  האיזון  את  למצוא  לו  מאפשר  הרב  הניסיון  כי  מסביר,  הוא 
מלאי לצרכים. הוא אחראי על ארבעה עובדים צעירים, וביחד הם 
מספקים את הדרוש - לא יותר וגם לא פחות. את מערכת היחסים 
עם העמיתים מ'צוות' הוא מגדיר כמצוינת. "יש שפה משותפת, יש 

רקע משותף ובכלל, לעשות את אותה עבודה כאזרח זה יותר קל: 
אין תורנויות, אין חיילים עם בעיות ת"ש - רק נטו עבודה".

מהחופש  ליהנות  בבית,  להישאר  השחרור  לאחר  חשבת  ולא   -
ומפנסיה לא קטנה?

"אחרי שבוע הבנתי שזה בלתי אפשרי. זה רק מקור לבעיות. אני 
ממליץ לכל חבר שמשתחרר: אל תסתכל על הכסף, זה לא קריטי 

למי שיש פנסיה. קודם כל - צא לעבוד".
0 0 0

יהלומה זכות, 50, נשואה ואם לארבעה )אחת מאומצת(, עושה את 
הדרך מאופקים, עיר מגוריה, לבסיס חצרים כבר יותר מ-30 שנה. 
"באתי לכאן כחיילת בשירות חובה, 
אחת הבודדות שעברו קורס חשמל 
שונים  תפקידים  עשיתי  מטוסים. 
בשירות קבע ואני ממשיכה בעשייה 

גם במסגרת כנפי תחזוקה.
- למה כל כך הרבה שנים במסגרת 

צבאית?
לומר  מקובל  לא  קצת  אולי  "זה 
זאת היום, אבל אני ציונית. אהבת 
המולדת טבועה בי והיכולת לשרת 
את המדינה משמחת ומרגשת אותי", 
היא אומרת בעיניים נוצצות ובחיוך 
בעירי  "אני פעילה חברתית  רחב. 
שקורה  ממה  לי  אכפת  אופקים. 
 במדינה ואני רוצה לתרום ולעזור".
שלה  הקבע  ת  רו שי ב  רו את 
ולאחר  הבסיס  במעבדות  עשתה 
שבועיים  חלפו  לא  שהשתחררה, 
ו"קראו לה לדגל". "בכנפי תחזוקה 
זה  ולכן  מאין,  יש  לבנות  היה  זה 
כל כך ריתק ואתגר אותי", אומרת 
מספר  ממלאת  שכיום  יהלומה, 
תפקידים במקביל - איכות, הדרכה 
ובטיחות. "וכמובן, החבר'ה הטובים, 
שאת חלקם אני מכירה שנים והיום 

יותר מתמיד נעים להיות איתם".
0 0 0

לשלושה,  ואב  נשוי   ,47 כהן,  אבי 
משמש כממונה על מכונאי מטוסים 

יהלומה זכות

"כנפי תחזוקה" )המשך מעמוד קודם(

יצחק בן דוד
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יחידת התעסוקה - היחידה שעובדת בשבילך!
E-mailניידפקסטלפוןכתובתתפקידשם

סמנכ"ל "צוות" אבי לחיאני
לתעסוקה

ברוך הירש 14, בני ברק 
5120203-617353503-6165268050-7408200mtasuka@tzevet.org.il

דליה קוקוש 
סלוצקי

 מנהלת תעסוקה 
03-617351804-8200326050-2819533wzafon@tzevet.org.ilדרך בר יהודה 52, נשר 36603מחוז צפון

 רכזת תעסוקה אהובה אברט
03-617354004-8200326050-2760218awzafon@tzevet.org.ilדרך בר יהודה 52, נשר 36603מחוז צפון

 מנהלת תעסוקה אילנה קגן
מחוזות דן ושרון

ברוך הירש 14, בני ברק 
5120203-617353603-6169568050-9340426wcenter@tzevet.org.il

 רכזת תעסוקה רחל נחמני
מחוזות דן ושרון

ברוך הירש 14, בני ברק 
5120203-617353803-6169568050-2542055awcenter@tzenet.org.il

 מנהל תעסוקה משה ארנון
wyehuda@tzevet.org.il 03-617353308-9471239050-3329726גאולה 4, רחובות 76272מחוז יהודה

 רכזת תעסוקה ציונה דן
03-617354508-9471239050-2776350awyehuda@tzevet.org.ilגאולה 4, רחובות 76272מחוז יהודה

 מנהלת תעסוקה שרית רוזנצוויג
מחוז דרום

 בית לחם 2, בית החייל 
wdarom@tzevet.org.il 03-617354108-6439293050-4509801באר שבע 84100

 רכזת תעסוקה רונית אזולאי
מחוז דרום

 בית לחם 2, בית החייל 
awdarom@tzevet.org.il 03-617354208-6439293050-2741698באר שבע 84100

 מנהל תעסוקה שמעון מלכה
מחוז ירושלים

האלוף שאלתיאל, בית החייל 
03-617352402-6235713050-9895263mjerusalem@tzevet.org.ilירושלים 94555

האלוף שאלתיאל, בית החייל פקידת מחוז ירושליםסיון ניסים
02-622175802-6235713jerusalem@tzevet.org.il pירושלים 94555

הוא  בטייסת.  אחזקה  לקצין  המקביל  תפקיד   - תחזוקה  בכנפי 
השתחרר באוקטובר 2010, ולאחר חודשיים הגיע לחברה. למרות 
שבשירות הצבאי הממושך, 27 שנים, היה אחראי לסוגים שונים 
של מטוסים, עם מטוס ה"עיט" טרם עבד. "זה מטוס קל יחסית, 

והקליטה שלי בכנפי תחזוקה הייתה מהירה".
אבי ידע, כי הוא שואף להגיע לחברה ודאג לפעול בעניין, הן באופן 
אישי והן באמצעות יחידת התעסוקה של "צוות" בדרום. "ב'צוות' 
קיבלו אותי יפה, הציגו בפני את אפשרויות התעסוקה וסייעו לי 
בכתיבת קורות חיים. שרית רוזנצוויג, מנהלת היחידה, אמרה לי 
שהיא מכירה היטב את כנפי תחזוקה ושתעשה הכול כדי לעזור 
לי. היו לי עוד הצעות, אבל הערכתי כי אוכל למצות את יכולותיי 

בצורה הטובה ביותר בכנפי תחזוקה".
אבי מספר, כי הגיע לחברה בה העבודה לא קלה והאחריות גדולה, 
אבל פגש אנשים שעושים את מלאכתם מתוך אהבה למקצוע ונכונות 
לפעול יחד למען מטרה משותפת. את חלקם, אנשי "צוות", הכיר 
קודם לכן וגם עם האחרים קל לו לתקשר. "יש לנו אותו רקע, אנו 
מבינים אחד את השני ובשותפות אמיתית אפשר להצליח מאוד".
כדאי  ממש  לא  הגבוה,  המיסוי  שיעור  בגלל  כי  שאומרים  יש   - 

לצאת לעבודה...
"אני לא חושב שאפשר לשבת בבית באפס מעשה. הן בחופשת 
השחרור והן בחודשים בהם טרם חזרתי לעבוד, הספקתי לעשות 
טיול גדול, לשפץ את הבית שלי ושל אבי ולנוח מעט. זה הספיק 
לי. התעסוקה חשובה מאוד, אפילו יותר מהשכר. התרגלנו, הרבה 

שנים, לקום בבוקר וללכת לעבוד עד הלילה. אי אפשר ביום אחד 
להפסיק את הכול. צריך לשאוף להגיע למקום הכי מתאים, אך 

גם אם לא - עצם התעסוקה חשובה יותר מהכול".
0 0 0

הוא  ב-2003.  השתחרר  לשלושה,  ואב  נשוי   ,54 דוד,  בן  יצחק 
אותו  תפקיד   - מטוס  מבנה  צוות  כראש  תחזוקה  בכנפי  משמש 

עשה כמעט בכל שירותו הצבאי.
- מה בדיוק התפקיד הזה?

אותו  בדיוק  תמיד  לא   - מחדש  מרכיבים  המטוס,  את  "מפרקים 
שלצורך  ביותר,  מורכב  בתפקיד  מדובר  זאת,  עם  וזהו.   - דבר 
רב". טכני  וידע  מקצועות  במגוון  רבות  מיומנויות  דרושות   ביצועו 
בשנה וחצי בכנפי תחזוקה, הוא משמש גם נאמן בטיחות וגם מדריך 
מבנאיות מטוסים - וכבר העביר הדרכה בנושא. בשש שנות ההפוגה 
שלו ממטוסים הספיק יצחק ללמוד הנהלת חשבונות, עסק בלימוד תורה 
ועבד בעבודות מזדמנות. "לא ישבתי בבית רגע", הוא אומר. "מי שרגיל 
לעבוד - חייב לעשות משהו עם עצמו. היה לי סדר יום קבוע. בין היתר, 
התנדבתי ב'יד שרה', הייתי בין מקימי מבנה בית הכנסת שלנו ועשיתי 

עוד דברים. רק לא לשבת בחוסר מעש".
הוא לא הציע עצמו לעבוד בכנפי תחזוקה אלא קיבל פנייה, לאחר 
שהתברר כי הוא יהיה האדם המתאים ביותר לתפקיד. "פנו אלי גם 
מ'צוות' וגם מכנפי תחזוקה", הוא אומר, "כנראה, העיסוק במטוסים היה 
חסר לי, אז הגעתי - ואני לא מצטער. אני מרגיש שאני ממשיך להיות 

פעיל ולהביא תועלת, ואף להנחיל את הידע שלי לדור הצעיר".

"כנפי תחזוקה" )המשך מעמוד קודם(
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תעסוקה
הכשרות # השמות # פעילויות

 

מצטוותים - באמצעות יחידת התעסוקה - רבעון רביעי 2010
משה קורן )רס"ב( - מונה למנהל טכני בחברת מנש"מ/מדיסקאן. 

צחי צבארי )רס"ם( - מונה למנהל אחזקה ב"בית באטה". 

אבי ברוך )רס"ן( - מונה למנהל פרויקטים בחברת קינטיקס. 

איריס בוזגלו )רס"ם( - מונתה למנהלת קנטינה בכלא נווה תרצה. 

מאיר וקנין )סא"ל( - מונה למנהל אגף שפ"ע בעיריית מעלות. 

צביקה גנון )אל"ם( - מונה למנהל משרד הרישוי - מחוז חיפה והצפון.

רות בן עמי מצרי )אל"ם( - מונתה למנהלת שיווק בפרויקט מטעם 
התאחדות התעשיינים. 

וולף רייס )רס"ן( - מונה למלווה פרויקטי בינוי במשרד הביטחון. 

פרידה סולומון )רס"ב( - מונתה להנדסאית בניין בווקסמן גוברין שטרן.

שוקי קראים )רס"ן( - מונה למנהל מפעל בעמותת "שווים".

סיסאי טדסה )רס"ם( - מונה למזכיר בבית משפט השלום בת"א.

ציון אלבז )רס"ב( - מונה לחשמלאי ראשי בבית הלוחם בבאר שבע.

מאיר אליהו )רס"ן( - מונה למנהל מרכז תעסוקה שיקומי באילת. 

יוסי בן חמו )רס"ב( - מונה למורה למבנאות מטוסים בבית הספר 
התעשייתי פריקלאס-רשת עתיד. 

הכשרות מקצועיות 
וקורסים לשנת 2011

0 "הטובים לחינוך בנגב" - החלה ההרשמה למחזור ב' לתוכנית הסבת 
)מאשדוד  הדרום  תושבי  חברים  קיי.  במכללת  להוראה  אקדמאים 
בצפון ועד אילת בדרום(, המעוניינים להצטרף לתוכנית, יפנו למנהלי 

התעסוקה במחוזות דרום ויהודה.
0 "צוות - הטובים בחינוך" - החלה ההרשמה לשנת הלימודים תשע"ב 
לתוכנית להסבת אקדמאים להוראה, שתיפתח במכללת בית ברל )כפר 
סבא(. חברים המעוניינים להצטרף לתוכנית יפנו למנהלי התעסוקה 

במחוזות.
מדריכי  להכשרת  קורס   - הארץ"  ידיעת  להדרכת  הארץ  "מלח   0

ידיעת הארץ ומורשת, בשיתוף אגד תיור, ייפתח ב-4.7.2011. לבוגרי 
מנהלי התעסוקה  והרשמה אצל  פרטים  מובטחת תעסוקה.  הקורס 

בכל המחוזות.
0 קורס טכנאי מכונות בתעשייה - נמשכת ההרשמה לקורס להכשרת 

טכנאי מכונות בעלי התמחות ברכב, בשיתוף משרד התמ"ת, שירות 
עתיד"  ב"מכללת  יתקיים  אשר  בדרום,  המוסכים  ואיגוד  התעסוקה 

בבאר שבע. פרטים אצל מנהלת התעסוקה במחוז דרום.
0 קורס להכשרת נהגי רכב ציבורי - נבחנת אפשרות לפתיחת קורס 

מסיימי  תיור.  אגד  בשיתוף  )אוטובוס(  ציבורי  רכב  נהגי  להכשרת 
מנהלי  אצל   - והרשמה  פרטים  בחברה.  בעבודה  ישולבו  הקורס 

התעסוקה במחוזות.
0 קורס ממנוה בטיחות בעבודה במחוז צפון - בכוונת יחידת התעסוקה 

לפתוח קורס להסמכת ממונה בטיחות בעבודה לחברי "צוות" במחוז 
הצפון. פתיחת הקורס מותנית במספר הנרשמים. לקבלת פרטים נא 

לפנות למנהלת התעסוקה - דליה סלוצקי.
0 סדנאות העצמה - שנת הפעילות 2011 יצאה לדרך. יחידת התעסוקה 

מתכננת לקיים השנה כ-11 סדנאות העצמה לדורשי עבודה. הסדנאות 
יתקיימו ברחבי הארץ. 

פרטים והרשמה - אצל מנהלי התעסוקה במחוזות.
0 "סל הכשרה" - אנו מבקשים להזכיר לכלל החברים דורשי העבודה, 
המבקשים לבצע הסבה מקצועית, כי יש באפשרותם לקבל סיוע כספי 
למימון ההכשרה מתוך "סל הכשרה", העומד לרשות תקציב יחידת 

התעסוקה. לפרטים ניתן לפנות למנהלי התעסוקה במחוזות.

פעילויות ואירועים:
0 15.12.2010 - נערך סיור מנכ"ל במחוז דרום, בהשתתפות יו"ר מחוז 

דרום, סמנכ"ל "צוות" לתעסוקה ומנהלת תעסוקה מחוז דרום. במסגרת זו 
התקיימו פגישות עם מעסיקים ובהם מנכ"לית מתחם "השדרה השביעית" 

בבאר שבע ומנהל מחוז דרום ברשות הדואר.
0 22.12.2010 - התקיימה סדנת העצמה במחוז ירושלים, בהשתתפות 

20 חברי "צוות" דורשי עבודה. ליוו את הסדנה יו"ר מחוז ירושלים הרב 
יוסף וסרמן, מנהל תעסוקה שמעון מלכה, מנהל פרויקט הקצינים והנגדים 

מוטי שגיא, וסמנכ"ל "צוות" לתעסוקה.  
0 4.1.2011 - יחידת התעסוקה סיכמה את פעילותה לשנת 2010 והציגה 

)מנהלים  התעסוקה  יחידת  צוות   .2011 לשנת  עבודה  ותוכנית  יעדים 
לסיכום שנת  נדיב,  דן  "צוות"  מנכ"ל  פגישת עבודה עם  קיים  ורכזות( 
העבודה: תוצאות, הפקת לקחים והמלצות. את המפגש אירח יו"ר מחוז 

ירושלים הרב יוסף וסרמן, שהצטרף לדיונים.
0 9.1.2011 - נפתח קורס ממוני בטיחות בעבודה במחוז יהודה, בהשתתפות 

24 חברי "צוות". הקורס מתבצע ע"י אמות מבדק, בבעלותו של חבר "צוות" 
מתי רביבי )אל"ם(. בתום הקורס ישולבו חלק מהמשתתפים בעבודה.

0 7.2.2011 - התקיימה סדנת העצמה במחוז דרום, בהשתתפות 24 חברים. 
מטרת הסדנה לפתח ולשפר את מיומנות ה"מכירה העצמית" בתהליך 
חיפוש העבודה ומתן כלים לניצול הזדמנויות לתעסוקה. במהלך הסדנה 
הועברה הרצאה על-ידי מעסיק שהינו חבר "צוות", בנושא תהליך קליטת 
חברי "צוות" לעבודה. כמו כן, הועברה הרצאה על-ידי דן ארז בנושא 
לוגסי מנהל מחוז  ליוו את הסדנה אברהם  פנסיוניים.  והיבטים  השכר 
הדרום, אבי לחיאני סמנכ"ל "צוות" לתעסוקה, מוטי שגיא מנהל פרויקט 
ורונית  רוזנצוויג מנהלת תעסוקה מחוז דרום  והנגדים, שרית  הקצינים 

אזולאי רכזת התעסוקה. 

מסלול הכשרה למדריכי המקצועות הטכנולוגיים בבתי ספר 
מקצועיים - הצעה לפתוח מסלול לימודים להכשרת מדריכי 
הוראה למקצועות הטכנולוגיים, הועלתה בפגישה שהתקיימה 
במשרד החינוך, בהשתתפות הממונה על הכשרת מורים במשרד 
נדיב, מנהל פרויקט הקצינים  דן  "צוות"  גרינפלד, מנכ"ל  נח 
והנגדים מוטי שגיא, וסמנכ"ל צוות לתעסוקה. ההסמכה הינה 
מטעם משרד החינוך, כאשר בוגרי התוכנית יוכלו להשלים את 
לימודיהם לתואר ראשון ).Bsc(. בימים הקרובים תחל עבודת 

מטה מואצת לפתיחת מחזור ראשון בשנת תשע"ב.
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דוד עתיר

רפואה שלמה
הביטוח הרפואי והסיעודי

מאת: שירי הלר

כשקיבל דוד עתיר )64( את הבשורה, כי לקה בסרטן הערמונית, 
הוא לא ידע בדיוק במה מדובר, מה הטיפול הנדרש ובמה הדבר 
כרוך. כמו רבים אחרים, הוא חיפש מידע זמין. "מדהים שהדבר 
הטוב ביותר שקרה בתחום חיפוש המידע, הוא גם הדבר הרע ביותר 
שקרה בתחום - האינטרנט. יש ברשת כמויות אדירות של מידע 
זמין כל העת, אבל בשל ריבוי המקורות, ובהם גם כאלה שאינם 
מקצועיים ואמינים, קל להתבלבל. למעשה, כל אחד יכול למצוא 

את התשובה המתאימה לו, ולא את התשובה הנכונה עבורו. 
עם  התמודד  לא  ומעולם  חייו  כל  בריא  שהיה  חזק  כאדם  אני, 
רופאים ומחלות, בחרתי את התשובות שהתאימו לי. כאשר אובחן 
אצלי גידול בערמונית, בחרתי להתייחס לחוות הדעת האופטימיות 
שמצאתי באינטרנט, ובמשך שלוש שנים דחיתי את ההתייחסות 

והטיפול. היום לא הייתי עושה זאת".
0 0 0

דוד עתיר, חבר "צוות", גמלאי זה 17 שנים, אחרי שירות קבע בחיל 
האוויר, ממנו השתחרר בשנת 1987 בדרגת רס"ן תפקידו האחרון 
היה מפקד גף בניסויי טיסה. לאחר השחרור פנה דוד לעבוד בתחום 
ההיי-טק, בנושאי תעופה ואלקטרוניקה. דוד, תושב ראשון לציון, 
נשוי לשרון, אמריקאית במקור שהגיעה ארצה כמתנדבת בגיל 19 

ולהם שלושה בנים: יהושע )37(, יהונתן )34( ויואל )31(.
הוא עבר ניתוח לכריתת הערמונית בנובמבר 2010, אולם, כאמור, 
הגידול אובחן אצלו כבר לפני כארבע שנים. השינוי בהסתכלות 
שלו על הנושא, נגרם ממקור חיצוני. "זה היה מקרי", הוא אומר, 
"את רופא המשפחה שלי החליפה רופאה, שפעלה על-פי הוראות 

אפשר להתגבר על 
סרטן הערמונית

"היום, לאחר שעברתי את הניתוח, לקחתי 
על עצמי להעביר מסר חשוב ביותר לכל מי 
שלקה בסרטן הערמונית: התייחסות רצינית 

ואחראית לנושא - וטיפול מיידי למיגורו". 
כך אומר דוד עתיר, שבזכות הביטוח הרפואי 

של "צוות", נותח בארה"ב על-ידי ד"ר סמאדי, 
מומחה בעל שם עולמי בתחום

משרד הבריאות ולא הניחה לי להמשיך ולהתעלם מהגידול, אלא 
שלחה אותי לאורולוג. זו הייתה הפעם הראשונה שהלכתי לרופא 
מומחה, ולאחר ביופסיה הוא בישר לי, שהגידול ממאיר והוא ממליץ 

על טיפול רדיקלי - הקרנות או הסרה של הערמונית".
דוד, שאוהב ללמוד בעצמו ובאופן מקיף כל נושא בו הוא עוסק, 
בנוגע  מידע  איסוף  הוא  הראשון  "השלב  הפעם.  גם  כך  עשה 
לפתרונות הקיימים, ניתוח על-פי יתרונות וחסרונות ובחירת הפתרון 
האופטימלי. התחלתי בחיפוש מקורות מידע, כשאני מעדיף לשמוע 
תמיד את דעתם של כאלה שעברו על בשרם את הטיפולים. קראתי 
אין סוף מידע באינטרנט, בעיקר בפורומים, אתרים וקבוצות תמיכה 

אמריקאיות, ולאחר חקר הנושא - בחרתי בניתוח".
ישנם רבים המעדיפים טיפול שאינו כולל הסרה של הערמונית, 
בגלל הסיכון בהסרה: אי שליטה על השתן ואין אונות. "אני בחרתי 
להתמקד ביתרונות הניתוח", מסביר דוד. "תופעות לוואי מעטות 
יותר ולתקופה קצרה יותר, סיכויים קטנים לפגיעה וגם הוודאות 
שהערמונית מחוץ לגוף ואפשר לדעת בדיוק מה היה גודל הגידול 
ומה המצב לאשורו, במקום להסתמך על ביופסיה שבודקת באופן 
רנדומלי חלקים נקודתיים בערמונית. בנוסף, הניתוח כואב פחות 
ניתוח  בעיקר   - הקרנות  מאשר  ואיברים  רקמות  בפחות  ופוגע 

בשיטה הרובוטית, כפי שאני בחרתי לעשות".
הערמונית:  להסרת  ניתוח  לביצוע  עיקריות  שיטות  שתי  ישנן 
לפרוסקופי  ניתוח   - והאחרת  הבטן,  פתיחת  תוך  ניתוח  האחת, 
רובוטי, המבוצע על-ידי החדרת ארבע זרועות רובוטיות המצוידות 
במצלמות אל חלל הבטן והפעלתן לכריתה מדויקת של הערמונית. 
"טכניקת הניתוח הרובוטי הומצאה, כדי שיהיה אפשר לנתח חיילים 
אמריקאים בשטח, כאשר הרופאים נמצאים באמריקה ומפעילים 
מאוד  לנפוץ  שהפך  הניתוח,  המנתח.  הרובוט  זרועות  את  משם 
בהסרת ערמונית, מתבצע כבר שנים בארה"ב. בישראל הוא נחשב 

"ההמלצה שלי לכל אדם, גם הבריא ביותר, היא להיות 
מודע לכך שהצורך לקבל סיוע מביטוח רפואי מגיע 

בלי התראה. חשוב מאוד לדאוג להיות מבוטח בביטוח 
טוב כמו של 'צוות'. בנוסף, חשוב לחפש את הטיפול 

הנכון עבורך, לאחר שלמדת היטב את הנושא"
הירשמו במשרד הסניף שלכם
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יו"ר ועדת הבריאות, ועמיר להב, מנהל תחום הבריאות מאת: אילן דולפין, 

ובני  עמיתים  כ-40,000  כיום  מבוטחים  "צוות"  בפוליסת 
)תקופת  היום  ועד   2005 מינואר  הביטוח,  בתקופת  משפחה. 
הביטוח ב"הפניקס"(, הגישו כ-65% מכלל המבוטחים תביעות 

במסגרת הפוליסה וקיבלו החזרים ו/או כיסוי לתביעתם.
שיעור שימוש גבוה זה מלמד, שאכן הפוליסה נותנת מענה ראוי 
לצרכים של הגמלאים. לפוליסה זו יש מערכת כספים סגורה, 
חברת  בין  התחשבנות  נעשית  מוגדרת  תקופה  בכל  דהיינו: 
הביטוח )"הפניקס"( ובין "צוות", שבה נבדקת ההוצאה )תשלום 

תקבולים למבוטחים( לעומת ההכנסה )תשלומי הפרמיה(. 
מבחינה  מאוזנת  הפוליסה  שקיבלנו,  העדכניים  הנתונים  לפי 
אקטוארית, כך שלקראת ההתחשבנות הצפויה בתום שנה זו, 
נצליח להוסיף כיסויים נוספים לפוליסה ללא צורך בהעלאת 
להמשיך  ישכילו  "צוות"  בתנאי שמבוטחי  זאת,  כל  הפרמיה. 
בקופות  המשלימים  הביטוחים  את  גם  הניתן,  ככל  ולהפעיל, 

החולים השונות. 
רענון נהלי הגשת תביעות למדנס: כדי לשפר את תהליך תשלום 

התביעות, להלן מספר נקודות מפתח: 
ניתוחים: 

0 לפני שמבצעים את הניתוח, יש לפנות למוקד התביעות כדי 
חברת  של  בהסדר  נמצאים  החולים  ובית  הרופא  אם  לבדוק 

הביטוח.
0 בכל מקרה מומלץ לפנות גם לביטוח המשלים בקופת החולים 

כדי לממש זכאות.
0 מבוטח אשר עובר ניתוח בבית חולים פרטי, במימון מלא של 
כללית מושלם / מכבי מגן זהב / לאומית זהב / מאוחדת עדיף 
וכיו"ב, ללא תשלום כלשהו של הביטוח, יהיה זכאי לקבל את 

לחדשני מאוד ולכן בחרתי לעבור אותו בניו-יורק, על-ידי רופא 
מנוסה ומיומן מאוד בטכניקה. אולם, התשלום על הטיסה, הניתוח 
וההתאוששות הגיע לסכום בלתי מבוטל של עשרות אלפי דולרים, 

והייתי זקוק לסיוע כלכלי במימונו".
מהוצאות  חלק  של  מימון  אישר  דוד  של  החולים  קופת  ביטוח 
הניתוח, בהחזרים לאחר התשלום, אך כשהם שאלו אותו האם יש 
לו ביטוח נוסף. הוא נזכר בביטוח הרפואי של "צוות". "הביטוח 
איתי מאז השירות הצבאי. כאשר התקשרתי לחברת  הולך  הזה 
הפניקס, הופניתי לעמיר להב, מנהל תחום הבריאות בארגון, וממנו 
קיבלתי את כל הפרטים להם הייתי זקוק. לשמחתי, להפניקס יש 
סוכן בארה"ב, שעובד מול בית החולים, ולא הייתי צריך לעסוק 
והפניקס ארגנו  'צוות'  כלל בענייני הבירוקרטיה הכספית. אנשי 
את הכול ואני רק הגעתי אל בית החולים בתאריך המיועד, כדי 
להיפגש עם המנתח שלי, ד"ר סמאדי מבית החולים הר סיני בניו-
יורק. הוא יהודי, אוהב ישראל ואחד הרופאים המובילים בתחום 

הניתוחים הרובוטיים לכריתת הערמונית".
פרטי  בחדר  להתאוששות  דוד  הועבר  בן שעתיים,  ניתוח  לאחר 
בבית החולים. "ד"ר סמאדי התעקש על כך, ונתן לי הנחה של 50% 
החולים  בבית  התאוששות  של  לילה  לאחר  החדר.  על  בתשלום 

החזר ההשתתפות העצמית )אם הייתה( וכן פיצוי בגובה 25% 
מעלות הניתוח, לפי מחירון משרד הבריאות.

החזר תביעות לפי קבלות: 
0 לקבלת ההחזר יש לשלוח קבלה מקורית בלבד! 

0 ניתן לקבל החזר לקבלה שהיא נאמן למקור, וזאת במידה 
שהקבלה המקורית הועברה לתשלום במסגרת קופת החולים 

)יש לצרף את אישור הקופה על התשלום(.
המלצות רפואיות: 

ובקשות  אבחוניות  בדיקות  בנושאים של  תביעות  בהגשת   0
להחזר בגין אביזרים רפואיים, יש לצרף המלצה רפואית של 

רופא מומחה לאותו התחום. 
בנוסף  לצרף,  יש  תרופות,  בגין  להחזר  הנוגעות  בתביעות   0
למרשם, המלצה רפואית )אפשרי גם של רופא משפחה( - וזאת, 
בכל תביעה חדשה )כאשר התביעה מאושרת, יש להעביר מדי 

חודש קבלה+מרשם(.
זמני טיפול בתביעות: 

0 כאשר התביעה דחופה )כגון ניתוח מהיום למחר(, יש להעביר 
בפקס את דפי התביעה, כדי שיטופלו בנוהל מיידי )יש לוודא 

טלפונית שהמסמכים הגיעו(.
0 בתביעות שבהן סכום ההחזר )לפי קבלות( הינו מעל 10,000 
שקל, יש לצרף צילום של צ'ק של המבוטח. מומלץ לציין על-

גבי המעטפה בטוש אדום: "טיפול דחוף".
0 בהתאם לתנאי הפוליסה, זמן הטיפול המרבי לסילוק תביעות 
המבוטחים  של  הבנק  לחשבון  העברות  עבודה.  ימי   14 הינו 
ניתן לראות  בימי רביעי. את ההפקדה  נערכות פעם בשבוע, 

בפועל ביום שישי הקרוב שלאחר התשלום.

"חשוב להשתמש גם בביטוח המשלים בקופות החולים"

עברתי, עם אשתי, אל בית המלון הצמוד לבית החולים, לשבוע 
נוסף של החלמה והתאוששות, שבמהלכו הגעתי לביקורות בבית 

החולים. 
לעניינים  לדאוג  לא  היה  'צוות'  אנשי  מצד  אותי  שליווה  המסר 
הכספיים ולהתרכז בהצלת חיי ובהחלמה. לאחר ששבתי ארצה, 
העברתי אליהם את הקבלות ופירוט ההוצאות הנלוות - וקיבלתי 
החזר מלא. ההמלצה שלי לכל אדם, גם הבריא ביותר, היא להיות 
מודע לכך שהצורך בסיוע מביטוח רפואי מגיע בלי התראה. חשוב 
מאוד לדאוג להיות מבוטח בביטוח טוב. בנוסף, חשוב לחפש את 
הטיפול הנכון עבורך, לאחר שלמדת היטב את הנושא. כעת אני 
בסרטן  כחולים  הם  גם  אנשים שאובחנו  צמוד של  בליווי  עוסק 
לטיפול  השונות  השיטות  על  ללמוד  להם  עוזר  אני  הערמונית. 

ומסייע להם בתהליך עצמו. 
רופאים  ללמד  כדי  לארץ,  כשהגיע  גם  פגשתי  סמאדי  ד"ר  את 
מפגש  וארגנתי  הרובוטי,  הניתוח  על  רמב"ם  החולים  מבית 
המתכננים  חולים  ועם  בעבר,  שלו  ישראלים  מנותחים  עם  שלו 
את  להעביר  ההזדמנות  על  שמח  אני  הניתוח.  את  אצלו  לעבור 
הידע ולעזור לאנשים שנקלעו למצוקה. יחד עם הסיוע מ'צוות', 
ולהחלים".  הקשה  התקופה  את  לעבור  גדול  סיכוי  להם  יש 

רפואה שלמה  )המשך מעמוד קודם(
הביטוח הרפואי והסיעודי
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נוסטלגי
אנקדוטות # רגעים # סיפורים

במדור זה אנו מפרסמים צילומים מהעבר של חברי "צוות". חלק 
מהדמויות המופיעות בתמונות, אינן מוכרות או אינן זכורות. 

נשמח עם תעדכנו אותנו בפרטי המופיעים בתמונות. 

מזכירת  לידי   03-6166260 או לפקס:   Bitaon@tzevet.org.il אל:  בדוא"ל  יש לשלוח  תשובות 
המערכת שוש סקורניק.

חידת "צוות"

 מי הייתה 
האישיות הצבאית?

prashit@tzevet. org.il תשובות יש לשלוח בדואר אלקטרוני 
 או בדואר לביטאון "צוות", רח' ברוך הירש 14, ת"ד 2222,

 בני ברק 51121, או בפקס 03-6166260 
)נא לציין את מספר הגיליון(.

בין הפותרים נכונה יוגרלו שלושה ספרים.

ההיסטוריה שלנו בתמונות

אל"ם דרור וינברג ז"ל נולד בכפר סבא ב-26 באוקטובר 1964 
ב-1983,  לסיירת מטכ"ל  התגייס  וינברג.  ולבת שבע  לאוריאל 
סיים קורס קצינים כחניך מצטיין, השתתף בפעולות חשאיות 

שונות ועל אחת מהן עוטר בציון לשבח.
בין תפקידיו הרבים היה מג"ד 890 של חטיבת הצנחנים. בתפקידו 
האחרון היה מפקד החטיבה המרחבית יהודה )"חטיבת חברון"( 
וזמן קצר לפני מותו, התבשר כי הוחלט למנותו למפקד חטיבת 

הצנחנים.
ב"ציר  בפיגוע   ,2002 בנובמבר   15 שבת  בליל  נהרג  דרור 

המתפללים" בחברון. 
בפרס זכו חברי "צוות": מוטי נחמיה ממושב צור-משה, שלום מור 

מנצרת עילית ונפתלי שפיצר מבית אל

שמות  ואת  האירוע  את  ולציין  הצבאי  השירות  מימי  תמונות  לשלוח  מוזמנים  "צוות"  חברי 
היסטורית. משמעות  בעלי  או  אישיים  מיוחדים,  אירועים  המתארות  תמונות  יועדפו  המצולמים. 

לאחרונה מונה רב אלוף בני גנץ לרמטכ"ל ה-20 של צה"ל. לפני 50 שנה מונה לרמטכ"ל רב 
אלוף צבי צור )למטה משמאל(. בתמונה: טקס מינויו של צור. מי הנוכחים בטקס? הוא נולד בבירת ארץ הספוגה בדם,

הוא קיבל מהוריו חינוך ציוני וחם.
ללימודי קודש וחול הוא פתח את השער

ועלה לארצנו עוד בהיותו נער.
בציורים ובעיטורים הוא הגשים יעדיו

ובעיר המעטירה הוא הצטיין בלימודיו.

הוא היה מנהיג כריזמטי ו"יפה בלורית ותואר",
הוא איחד תחת שבטו שתי קבוצות תנועות-נוער.

ותוך כדי כך - הוא הצטרף לאצ"ל ואחר כך לפלמ"ח.
ציוריו ואיוריו פורסמו בספרים -

ולחם כגיבור ופוצץ גם גשרים.

הוא קיבל פיקוד, הוביל וחילק פקודות
הוא "הכפיף" ישובים לצבא וביצר עמדות.

וכך חלפה עברה עוד שנה,
יש קרבות - אך עוד אין מדינה.

והמפקד הזה מקבל פקודה בליל חורף,
לסייע לכוחות הנמצאים שם בעורף.
היו שם מתנדבים חדורי רוח לחימה,

אך רק מעטים נבחרו לביצוע המשימה.

עם מטען כבד הם התנהלו בחשיכה לבטח,
אך נאלצו לשוב בגלל תנאי הדרך והשטח.

בדרכם למחרת, גילו הלוחמים כלפי מישהו רחמים -
וטעות זו הביאה עליהם את מותם במרחץ של דמים.

ועת הפציע השחר נשמעו בשטח קולות צוהלים ורמים,
שיצאו בהמונים ולא הותירו כל סיכוי לפלוגת הלוחמים.

ועל הגבעה נפלה מחלקת-ההר, על נשקה שבעת קרבות,
כשהאספסוף משתולל וצורח ומניף באוויר חרבות...

"הנה מוטלות גופותינו שורה ארוכה ארוכה.
לא בגדנו, ראה נשקנו צמוד... אשפתנו ריקה".

כך כתב המשורר על הגיבורים האילמים,
שחזרו ופרחו שם כפרחים אדומים.

עם מפקדם שנהרג בעודו עול-ימים.

בעוד רוח גבורתו מנשבת שם בין ראשי ההרים -
על שמו נקרא מבצע נועז לכיבוש שתי ערים.

מאת: זהבה צויקל )רס"ן(

פתרון חידת "צוות" גיליון 95: אל"ם דרור וינברג ז"ל 

התמונה )משמאל( שפורסמה 
בגיליון הקודם )95(, צולמה 
במלחמת יוה"כ, קרוב לחווה 
נערכה  בו  במקום  בסיני, 
היום(,   514 (  205 חטיבה 
בפיקודו של יוסי פלד, שבה 
הייתי מג"ד 125. טליק נתמנה 
אז למפקד חזית הדרום ובה 
לבקר בחטיבתנו, ובין היתר, 
ביקש להיפגש עם המג"דים. 
המופיעים בתמונה הם )מימין 

לשמאל(: טליק, מוסה פלד מפקד האוגדה, מג"ד 94 גיא יעקובסון ז"ל, יבל"א מג"ד 61 משה מלר, 
מג"ד 125 דוד כספי, ומימינו סמח"ט חיים עדיני. 

  תודה לסא"ל מיל' דוד כספי שזיהה את המצולמים בתמונה
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יוצר
פיסול # ציור # מוזיקה # צילום 

"בפיסול מצאתי את הדרך שלי אל הרגש"

מאת: נורית רוזן )רס''ן(

דב ישראלי )אל''ם(, היה אחד מהמשתתפים הבולטים בתערוכת אמני 
היפים  בקיץ 2010. הפסלים  ביפו  ב"מרכז עמיעד"  ''צוות'', שהתקיימה 
והמסוגננים שלו, משכו תשומת לב מיידית. ''איך הגעת לפיסול''? שאלתי. 
''במקרה'', השיב, ''שום דבר לא היה מתוכנן. הדברים קרו ואני הסתקרנתי 

ומיהרתי לנסות''.
דב ישראלי שירת בשריון בתפקידים שונים. תפקידו האחרון היה נספח צה''ל 
בברזיל. לאחר שחזר ארצה, הגיע ערב אחד להרצאה ב"בית הלוחם" בתל 
אביב )מתוקף זכאותו כנכה צה''ל(. תוך כדי שיטוט במקום, לפני ההרצאה, 
הציץ לסדנת קדרות וראה עבודות של משתתפי הסדנה. הקדרות עוררה 
את סקרנותו והוא החליט לנסות להשתתף בסדנה. ''החומר דיבר אלי, 
נסך בי שלווה ורוגע'', אומר דובי. כשנה וחצי ''עבד בקדרות'', כהגדרתו, 

עד שהגיע לרמת מיומנות טובה ויצר עבודות יפות ומעניינות. 
יום אחד הגיע עם חבר לסטודיו לפיסול של פסלת בשם רבקה ברמת 
השרון. הסתבר לו בדיעבד, כי המקום מוכר וידוע למתמצאים בתחום, וכי 
רבקה ידועה כמורה טובה, עם הרבה סבלנות, יש לה יד טובה ועין טובה. 
וכך, לפני שלוש שנים, עזב את הקדרות והחל לפסל בחימר אצל רבקה. 
כשרונו לפיסול בלט מההתחלה ודי מהר הגיע להישגים יפים, "בעיקר 

בזכות ההתמדה והסבלנות'', הוא אומר. 
כשהעיסוק הפך לרציני יותר, שכר דובי סטודיו בשפיים, כדי לעבוד בו 
פיתח טכניקת עבודה משלו,  הזמן  הגדולים. במשך  ולבנות את פסליו 
שעיקרה החלקה של הפסל עם חומר 
טכניקה  על  מתבסס  כשהוא  מיוחד, 
קלאסית בה עשה שימוש מיכאלאנג'לו. 
''האתגר הטכני שבעבודה מרתק אותי", 
את  גם  בעצמו  יוצק  דובי, אשר  מעיד 
התבניות של הפסלים, ואינו מוסר פסלים 

ליציקה מחוץ לסטודיו שלו. 
תהליך העבודה על פסל מתחיל ברעיון. 
דובי יוצר רישום של הפסל, שהוא רישום 
התקדמות  עם  המשתנה  ''אקטיבי", 
העבודה. הוא אינו נצמד לרישום המקורי, 
העבודה,  צורת  זו  עבורו  ומה שחשוב 

שהיא דינאמית ומתפתחת כל העת. 

המפגש עם עולם הפיסול היה עבור דב ישראלי )אל"ם( - בתפקידו האחרון נספח צה"ל בברזיל - 
מפגש עם עולם הרגשות שהיה טמון בו אך לא קיבל ביטוי. כיום הוא מתמסר לעיסוק האמנותי, 

יוצר פסלים גדולי מימדים ומלאי תנועה, ושמח על ההזדמנות לתת לרגש, ולא לשכל, להוביל 

על הפסל מתחיל דובי לעבוד מלמטה, ולמעשה הוא "צומח" כלפי מעלה. 
בשלב הבא הוא בונה מודל מחימר ויוצר תבנית. לתוך התבנית הוא יוצק 
קוורץ-שיש-קיסר מעורב עם חומרים נוספים ופיגמנטים - בהתאם לאופי 
הפסל. העיבוד הסופי דורש עבודה טכנית רבה, אבל עבור דובי זה העיקר. 
שלב זה נותן לפסל את היופי הקלאסי שלו, בסגנון יווני ורומי. דובי מחובר 

לאמנות הקלאסית וסוג עבודה זה מתאים לפדנטיות שלו.
רק כאשר הפסל גמור דובי מעניק לו שם. הוא מניח את הפסל הגמור על 
סטנד, מתבונן בו שוב ושוב, עד שמתגבשת ההחלטה על השם. עבורו 
שם הפסל מאוד משמעותי. "כשהפסל סוריאליסטי", הוא מסביר, "ניתן 
לוותר על שם ולאפשר למתבונן להתחבר לאסוציאציות שהפסל מעורר 
בו - ואז לכותרת אין משמעות, אבל כשהפסל ריאליסטי, חשוב לי להביע 
את הרעיון בצורה חד-משמעית ולהעבירו ישירות למתבונן''. עבור דובי 
יש הרבה התרגשות בעבודה על פסל. "כשיפסיק הריגוש - אפסיק את 
מלאכת הפיסול ואעבור לתחום אחר", הוא אומר ומדגיש, כי עבורו התהליך 
לא פחות חשוב מהפסל הגמור. "כשאני עובד על פסל, ואני באמצע תהליך 
היצירה, אני יכול להתעורר גם באמצע הלילה, עם מחשבה או רעיון חדש. 

אני מדמה את זה להיריון, שבסופו יש לידה של יצירה חדשה". 
כיום מהווה הפיסול את עיקר עיסוקו. הוא למד בקורסים, התמקצע, הרחיב 

את השכלתו באמנות ומרבה לבקר במוזיאונים ובתערוכות. 
הפסלים שלו הם פיגורטיביים, וחשוב לו ליצוק בכל פסל תחושה של תנועה. 
הוא עושה זאת על-ידי סיבוב, למשל, בתנועת הידיים. "פסל שאין בו תנועה, 
לדעתי הוא אמנות קפואה", אומר דובי. הנושא המרכזי של פסליו הוא אדם 
ומשפחה. המשפחה מסמלת עבורו חום, תמיכה ומשענת, ולכן גם בפסלים 
ניתן למצוא רגש חם. הוא מודע לעוצמת הרגשות הקיימים בו, אבל עד 
שהגיע לפיסול לא היו לו כלים להביע אותם. "עד שהתחלתי לפסל הייתי 
יותר שכלתני. היום אני נותן דרור לרגשות ואף מאפשר להם להוביל אותי. 

המקום הרגשי שבו אני נמצא היום מתאים ליצירה ולפיסול".
קל להתחבר לעבודות שלו, ולרגש שמקרין כל פסל. לא מפתיע כי עד היום 
מכר עשרות פסלים. לדבריו, אין לו קושי להיפרד מפסל. אם מישהו אוהב 

ומעריך פסל מסוים שיצר - הוא ייפרד ממנו ללא היסוס. 
דובי מציע לכל פורש צה''ל להתנסות ביצירה, פיסול או ציור, ולחפש את 
הצד האמנותי שבו. לדעתו, האמנות והיצירה יגלו לכל אחד צדדים חדשים 

בעצמו ויעזרו לו להמשיך להתפתח כאדם. 
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הגלעד בכניסה לאתר

מחיל אל חיל
הנצחה # מורשת # טיול בסביבה

משפחות  מספר  התארגנו   1982 יולי  בחודש 
עם  יחד  הקשר,  בחיל  שירתו  שבניהן  שכולות 
הח"מ(  )ביניהם  מהחיל  בכירים  קצינים  מספר 
הקבוצה  חי"ק.  חללי  להנצחת  עמותה  והקימו 
בר  מוטי  תא"ל  דאז,  הקשר"ר  על-ידי  נתמכה 
יו"ר "צוות",  וכיום סגן  יו"ר העמותה  דגן, לימים 
והאלוף שלמה ענבר, קשר"ר לשעבר, שקיבל על 
 - העמותה  מטרת  העמותה.  כנשיא  לשמש  עצמו 
 להנציח את חללי חיל הקשר והתקשוב שנפלו במערכות ישראל, 
על-ידי הקמת אתר הנצחה חי ופעיל במשך כל ימות השנה, שישמש 
הנופלים, להעשרה טכנולוגית, לפעילות  כמרכז להתייחדות עם 
מורשת ולאירועים חיליים.  הרעיון להקים בית חי ותוסס למען 
החיים ולזכרון הנופלים, יצר מפעל חינוכי-ערכי בו חברו יחד תבונה 
ורגש. המייסדים נתנו את הדעת לקשירת תהילת העבר עם הישגי 
ההווה ואתגרי העתיד ולשימור וטיפוח הקשר בין החיל למשפחות 

השכולות. את אלה מצליחה העמותה להפוך למציאות.

אתר ההנצחה: בשנת 1983 קיבלה המועצה 
הקשר,  חיל  את  המאמצת  יהוד,  המקומית 
סעדיה  דאז  המועצה  ראש  של  בראשותו 
חתוכה, החלטה להקצות שטח ציבורי במרכז 
החיל.   לחללי  הנצחה  אתר  להקמת  היישוב 
בחודש ספטמבר 1989 נחנך אתר ההנצחה, 
בטקס רב-רושם בנוכחות שר החינוך, אישי 
מכספי  הוקם  האתר  צה"ל.  וצמרת  ציבור 
התקשורת  תעשיית  מפעלי  של  תרומות 
היו  מראשיה  שרבים  דאז,  והאלקטרוניקה 
יוצאי חיל הקשר, ומתרומות של יחידים יוצאי 
אגף  כולל  האתר  שכולות.  ומשפחות  החיל 
ולהעשרה  להכשרה  מרכז  ומורשת,  הנצחה 
טכנולוגית, אולם כנסים ואירועים, אנדרטה, 
מופעל  האתר  הנצחה.  וגן  טקסים  רחבת 
על-ידי העמותה באמצעות הכנסות מהמרכז 
החבר  מדמי  שבאתר,  טכנולוגית  להכשרה 
מוסדות  של  ומתרומות  העמותה  חברי  של 

ויחידים. 
חיל הקשר  חללי  כל  בהיכל שמות   - חי"ק  לחללי  הזיכרון  היכל 
הקשר"  "שירות  מתקופת  ישראל,  במערכות  שנפלו  והתקשוב 
ב"הגנה" ועד עתה, לפי תקופת נפילתם. בארונות מיוחדים נמצאים 
סיפור  הנופל,  של  חייו  קורות  את  המכילים  אישיים,  אוגדנים 
נפילתו וחומר מעזבונו. בהיכל מוצבת עמדת מידע ממוחשבת - 
"גלעד לזכרם" - שבה ניתן לקבל מידע אודות כל חלל, בנושאים 
האנדרטה שברחבת  לעבר  תצפית  ישנה  הזיכרון  מהיכל  שונים. 

הטקסים. 
אולם הזיכרון לחללי יהוד - ובו שמות מונצחי העיר יהוד )העיר 
גם  באולם  ישראל.  במערכות  שנפלו  החילות,  מכל  המאמצת( 

מערכת אוגדנים ו"גלעד לזכרם", כמו בהיכל הזכרון החילי.

מטר   30 לגובה  מתנשאת  האנדרטה   - טקסים  ורחבת  אנדרטה 
משני  בנויה  היא  החיים.  במוטיב  השכול  מוטיב  את  ומשלבת 
והוא  באלכסון  "צומח"  אחד  עמוד  עץ.  גזע  המסמלים  עמודים 
ועולה עמוד שני, המסמל את ההמשכיות  "צומח"  ומתוכו  גדוע, 
והתקווה הגדלים מתוך גזע החיים שנגדע. שני העמודים מוארים 
ומהווים נר תמיד. בבסיס האנדרטה חקוק הפסוק: "והקול נשמע 

עד למרחוק" )עזרא ג', י"ג(.
גן ההנצחה - נמצא בחזית האתר ובו שדרת אנטנות היסטוריות, 
המייצגות את האתר והגלעד הראשון לחללי החיל, שהוקם ביער 
חרובית שליד קרית גת על-ידי המשפחות השכולות בשנת 1978 

והועתק לכאן בשנת 2010.
אולם כנסים - לאירועי הנצחה ומורשת. האולם מצויד במיטב מערכות 
 ההקרנה וההגברה, מכיל כ-250 מקומות ישיבה, בצורות ישיבה 

רב-תכליתיות.
מורשת: 

אולם  מכיל  ובסמלים,  בדגלים  עטור   - והתהילה  הגבורה  אולם 
זה את קורות יחידות חיל הקשר והתקשוב 
של  מיצג  באולם:  עוד  הקמתן.  מראשית 
מקבלי העיטורים והצל"שים ושל חתני פרס 

בטחון ישראל.
מרכז לחקר מורשת חי"ק )מרמ"ק( - עוסק 
בחקר, בניתוח ובפרסום של תולדות הקשר 
והתקשוב של כוחות המגן העבריים ושל צה"ל 
ובהנחלת המורשת לדורות הבאים. המרמ"ק 
כולל גנזך, ספרייה ועמדות עבודה המצוידות 
משוכללים  ובאמצעים  מידע  במערכות 
שימור  תיעוד,  קיטלוג,  סריקה,  איסוף,  של 

ואחזור מידע.
ערכות מורשת - הן ה"מוצר" העיקרי לתיעוד 
כלי  ומשמשות  החילית  המורשת  ולשימור 
בערכת  מדובר  הבאים.  לדורות  להנחלתה 
הדרכה של פרקי מורשת במלחמה, במבצע, 
כוללת  היא  כלל-חילי.  בנושא  או  ביחידה, 
סרט מורשת, מצגת הדרכה, חוברת הדרכה 
ומערך שיעור וכן חוברת מקורות. כל החומר 
ארוז במארז קומפקטי, קשיח ועמיד בתנאי שדה. עד כה הופקו 
13 ערכות המתעדות קרבות, מבצעים מיוחדים ויחידות מובחרות. 
האינטרנט  לאתרי  ומועלות  החיל,  ליחידות  מופצות  הערכות 
נגישות  הן  ברשת".  "מורשת  פרויקט  במסגרת  ובעמותה  בצה"ל 

לכלל המשתמשים.
האוסף  "בתי  במוזיאון  חי"ק  מורשת  ביתן   - ללוויינים"  "מיונים 
לתולדות צה"ל" ביפו, הוקם על-ידי העמותה בשנת 2000. בביתן 
כרונולוגי,  בסדר  החיל  של  מורשת  ופרקי  ההיסטוריה  מוצגים 
שמו.  ומכאן   - הלווייני  לקשר  ועד  המורס  ומפתח  היונה  מעידן 
והתקשוב  הקשר  התפתחות  על  לעמוד  למבקר  מאפשר  הביתן 
בשני מימדים עיקריים - האדם והטכנולוגיה. תצוגה מדגמית מתוך 

עמותת חיל הקשר והתקשוב

מנציחים את הנופלים - מנחילים את המורשת
יו"ר ועדת המורשת של העמותה מאת: חגי גרי )סא"ל(, 
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הביתן שביפו, מוצגת גם במבואה באתר ההנצחה ביהוד.
מרכז להכשרה ולהעשרה טכנולוגית - ייחודו של אתר ההנצחה 
הוא בפעילות חיה ומתמשכת המתנהלת במסגרתו. באתר פועל 
"עמל  רשת  עם  בשיתוף  טכנולוגית,  ולהעשרה  להכשרה  מרכז 
התקשורת,  בתחומי  שונות  אוכלוסיות  ומעשיר  המכשיר   ,"1
האלקטרוניקה והמחשבים - מקצועות בהם עסקו הנופלים בחייהם. 
במרכז לומדים כוללות קצינים ונגדים, חיילים משוחררים, אזרחים 
עובדי  מקצועית,  הסבה  העוברים  חדשים  עולים  צה"ל,  עובדי 
מחו"ל  חינוך, משתלמים  מוסדות  תלמידי  תוכנה,  ובתי  תעשייה 
ותושבי יהוד והסביבה. המרכז כולל חדרי לימוד, כיתות מחשבים, 

מעבדות, אולמות הרצאה, וכן סידורי הסעדה וחניה.

מדור נפגעים 
מדור הנפגעים של חיל הקשר והתקשוב ממוקם באתר ההנצחה 
הנפגעים  קצינת  מלווים  הנפגעים  משפחות  את  מתוכו.  ופועל 

וצוותה וכן אנשי העמותה.
פעילויות שוטפות: בנוסף לפעילות היומיומית של המרכז להעשרה 
פעילות  משתרעת  בשנה,  איש  כ-12,000  המכשיר  טכנולוגית, 
העמותה על פני קשת רחבה של עשייה, הכוללת: אירוח והדרכה 
לסיורי מורשת של יחידות חי"ק, כ-9,000 איש בשנה 0 טקסי סיום 
טקסי סיום של מסעות   0 של קורסי קצינים, מש"קים וטכנאים 
 0 0 ערבי מורשת של יחידות חי"ק  גיבוש של צוערים ומש"קים 

ערבי זיכרון לאישים מחי"ק.
מועדון ותיקי חי"ק - מפגש חברתי הכולל הרצאה בנושא אקטואלי 

ובסיומה פינת מורשת בשם "היום לפני..." - אחת לחודש.
"שישי טכני" - יום עיון על חידושים טכנולוגיים, בחסות "אנשים 

ומחשבים" - אחת לחודשיים.
"טכני בשלישי" - מפגש על נושאים טכניים, בהשתתפות מפקדת 

לוט"ם ובחסות לשכת המהנדסים.

טקסים
טקס הענקת מלגות לחיילים מצטיינים ולחניכי פרויקט "עתידים", 
מתוך קרנות העמותה שהוקמו על-ידי משפחות שכולות - אחת 

לשנה.
טקס יום הזיכרון לשואה ולגבורה.

טקס יום הזיכרון לחללי מערכות ישראל - בהשתתפות כ-3,500 
איש.

מסדר יום הזיכרון לחללי צה"ל - בהשתתפות ספ"כ חי"ק.
טקס הזיכרון החילי להתייחדות עם הנופלים, מדי שנה בחודש 

יוני - בהשתתפות כ-1,500 איש.
מספר הפוקדים את אתר ההנצחה מדי שנה הינו כ-30,000 איש 

ומאז פתיחת האתר פקדו אותו כ-750,000 איש.

יוצאי חיל הקשר והתקשוב מכל התקופות ובכל הדרגות מוזמנים 
להצטרף לעמותה כחברים ולקחת חלק במלאכת הקודש. 

כתובתנו: רח' אלפרט 3, יהוד, 56214
www.amutakesher.org.il :כתובתנו באינטרנט

כותל השמות

 העמותה למורשת מלחמת 
העולם הראשונה בארץ ישראל

מלחמת העולם הראשונה )1918-1914( שהתחוללה בארצנו בשנים 
שנים  כשבע  לפני  רבים.  בקרב  התעניינות  מעוררת   ,1918-1917
סביב  זו  בתקופה  המתעניינים  את  המאגדת  עמותה,  התארגנה 
פעילויות שונות. בתחילה התמקדה הפעילות בלחימה בדרום, ואחר 

כך במישור החוף ובשפלה.
השנה עסק הכנס השנתי של העמותה בלחימה במבואות ירושלים. 
כ-200 איש נאספו באולם "יד לשיריון" בלטרון, האזינו להרצאות 
ונטלו חלק בסיורים ובתצפיות בהם סקרו מומחי העמותה את מהלכי 
ההתקדמות של "מדינות ההסכמה" מגזרת לטרון וסביבות תל גזר 
במעלה ההרים, עד לנבי סמואל - "המפתח של ירושלים". הדוברים 
הרקע  לירושלים,  הרכבת  של  סיפורה  אספקטים:  במגוון  עסקו 

להדחתו של ג'מאל פשה, אלתר לוין - המרגל מירושלים ועוד.

מאת: אבי נבון, יו"ר העמותה

מחיל אל חיל
הנצחה # מורשת # טיול בסביבה

הירשמו במשרד הסניף שלכם
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מושב בני עטרות: בעקבות הטמפלרים 
מאת: זהבית שחרור )סא"ל(

קבוצת  על-ידי  ב-1948  הוקם  עטרות  בני  העובדים  מושב 
חקלאים, מפוני היישובים עטרות ושאר ישוב ותושבים מבן שמן. 
הוא נקרא, למעשה, על-שם מושב עטרות המקורי, שהיה מצפון 
במושבה  התיישבו  מפוניו  השחרור.  במלחמת  ופונה  לירושלים 
הן  הקרויה  "חמידייה-וילהלמה",  הנטושה  הגרמנית-טמפלרית 
על-שם הסולטן עבד אל-חמיד השני, והן על-שם הקיסר וילהלם 

השני, שביקר בארץ ב-1898. 

הטמפלרים בארץ ישראל
מקורם של הטמפלרים בתנועה הפיאטיסטית, שהייתה זרם לותרני 
נוצרי דתי, אשר צמח מהנצרות הפרוטסטנטית של המאה ה-17. הם 
האמינו שירושלים תיבנה מחדש על-ידי "עם האל", שהוא עם נוצרי 

חדש המורכב ממספר לאומים ותפקידו להתנער מהכנסייה הנוצרית 
אמונה,  של  פשוטים  ערכים  על  הנשענת  מתוקנת,  חברה  ולבנות 
אגודת  קהילתית.  ופעילות  אישית  דוגמא  משפחה,  הזולת,  אהבת 
הטמפלרים נוסדה בגרמניה בשנת 1861. ב-1868 הגיעו הטמפלרים 
לארץ ישראל, כדי להקים כאן חברה חדשה. למרות הקשיים ומספרם 
המועט )כ-2,000 איש(, הותירו הטמפלרים חותם על החיים בארץ. 
הם הביאו עימם תמורות כמעט בכל תחום בו פעלו: בנייה ואדריכלות, 

תחבורה, תיירות, רפואה, חקלאות, תעשייה ומסחר. 
הבנייה  הוא  הטמפלרים  אחריהם  שהשאירו  חשוב  תרבותי  נדבך 
הייחודית. הם הביאו לארץ שיטות בנייה וידע שלא היו קיימים כאן 
בחשבון  נלקחו  יישוב,  בתכנון  עסקו  עת  בתחום.  מהפכה  וחוללו 
התנאים הטופוגרפיים, סוג האדמות וטיבן והקרבה לדרכים ראשיות. 
"כפר  בדגם  שהיו  באירופה,  מהכפרים  הועתק  המושבות  מבנה 
רחוב": יישוב שנבנה סביב רחוב מרכזי ובמרכזו מבני הציבור. כיוון 
הצבת הבתים התחשב באקלים, כך שזרימת הרוח תעבור ביניהם 
מצפון  כלל  בדרך  היה  הראשיים  הרחובות  כיוון  החום.  על  ותקל 
לדרום וכשהתאפשר, נבנו היישובים כצלב, עם שתי דרכים ראשיות 

המצטלבות במרכז.
דקורציה  במיעוט  בפשטות,  התאפיין  המסורתי  הטמפלרי  הסגנון 
ומיעוט קירות מעטפת. כמו כן, הוא כלל תריסי עץ, גגות רעפי חרס 
ומרצפות, שציירו הטמפלרים בעצמם. בתי המגורים נבנו מחומרים 
איכותיים, כדי לחסוך בתחזוקה עתידית. הבנייה נעשתה באבן מקומית 

מסותתת, ובמספר מקומות אף הייתה בנייה בבוץ - תערובת אדמה 
וקש אשר יובשה בשמש, בתבניות עץ, עד לקבלת לבנים. סגנון זה 

של בנייה הובא על-ידי הטמפלרים מרוסיה. 

המושבה הטמפלרית וילהלמה
דונם.   8,900 של  שטח  על  ב-1902  הוקמה  וילהלמה  המושבה 
והשתמרו  הטמפלרי,  הצלב  בדגם  נבנו  המושבה  ובתי  הרחובות 
במלואם. תושבי המושבה עסקו בחקלאות - היו להם שדות, כרמים 
ופרדסים, אך בעיקר גידלו פרות לחלב. ב-1948 פינו הבריטים את 
רובם  אך  לאירופה,  שב  חלקם  ישראל.  מארץ  הטמפלרים  אחרוני 

נדדו לאוסטרליה.
אנשי המושב שמרו על האופי ההיסטורי של המקום. המועצה לשימור 
אתרים, יחד עם ועדת השימור וועד המושב, הציבו שלטים על חלק 

וניתן ללכת בעקבותיהם. הליכה  מהמבנים ההיסטוריים שבמקום, 
פני המבנים  בכיוון צפון, על  ברחוב הראשי עוברת ממרכז הצלב, 
הציבוריים - בית הספר, הצרכנייה והדואר. משם ניתן להמשיך לאורך 
להיכנס  )מומלץ  הצדדים  משני  שבנחלות,  הטמפלריים  המבנים 
לחצרות ולמבני המשק המקוריים(, ועד לבריכת האגירה ההיסטורית, 

ליד מגדל המים, אשר שימשה כבריכת שחייה.
קישוט  ענפי  מטעים,  הם  כיום  במושב  העיקריים  החקלאות  ענפי 

לייצוא, ירקות ולול. 
באדיבות המועצה לשימור אתרי מורשת 

מסייר ומטייל
ביקורים # אתרים # טבע ונוף
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נא לשמור על קדושת הדף

מתחברים למסורת
יהדות # הלכה # שורשים

הרב אבשלום קציר )סא"ל(

ליל הסדר כמובן, העמוס  ועימו   - ומרכזי כמו חג הפסח  חג חשוב 
בחוויות מרוממות ובאווירה מיוחדת במינה - נועד להפגיש אותנו עם 
לכן,  חיינו.  את  ולהנחות  להאיר  האמורים  וחשובים,  גדולים  יסודות 
חובה עלינו להתבונן ביסודות ובתוכני החג המיוחד הזה ולהפיק ממנו 

את מירב התועלת.
יציאת מצרים  ומשמעותה של  גודלה  להבין את  כדי   - שעבוד מצרים 
)שהיא מרכז החג(, צריך להתבונן במציאות של עם ישראל במצרים, או 

כפי שהתורה קוראת למצרים "בית עבדים". 
בדרך כלל ובאופן טבעי - בבית אדם גדל, מתבגר, מתעצב ומתחנך - כל 

אישיותו של האדם צומחת ועולה מתוך הבית שלו.
להיות  גדלים עבדים, שם מתחנכים  - שם  "בית לעבדים"  היא  מצרים 
עבדים, שם אבא שלך עבד, סבא שלך עבד, אתה תהיה עבד וגם הבן 

שלך יהיה עבד!
עם המשועבד מאתיים ועשר שנים, היה עם של עבדים - אוסף של אנשים 
ללא תרבות וללא עולם נפשי-רוחני. העבדות הייתה טבועה בהם. תכונות 
הנפש של העבדות - החולשה, הדלדול התרבותי, הכניעה לאדון וחוסר 

העצמיות - עברו אצלם בירושה, מדור לדור.
מהתורה וממדרשי חז"ל אנו למדים, שהוטלה עליהם עבודת פרך קשה, 
נגזרו עליהם גזירות קשות והם סבלו מרשעות נוראה של המצרים - עד 

כדי רצון להכחיד את העם. 
לעם כזה, אין שום שאיפות לחופש ולעצמאות, העבדות טבועה כה עמוק 

בנפשו, עד שלא ייתכן שיחול שינוי מבפנים - מתוך העם.
כשהתורה אומרת: "ויאנחו בני ישראל מן העבודה ויזעקו..." , אנו צריכים 
להתחבר לזעקה זו - זעקתם של אנשים שבורים, שרודים בהם, מכים אותם, 
מתעללים בהם - ואין להם כוח יותר. ובאמת, הישועה צמחה ממשה, שגדל 

בתחילה בבית מלך מצרים ומעולם לא חווה את העבדות.
פריחה  נקודת  היא  מצרים  יציאת   - לחירות  מצרים: משעבוד  יציאת 
והתחדשות, שהשפיעה על האנושות כולה מאז ועד היום. בלעדיה היה 
העולם נשאר ב"חורף" - בקיפאון, בחושך. כפי שכותב הרב קוק: "יציאת 

מצרים תישאר לנצח האביב של כל העולם כולו". 

מחירות לגאולה - חג הפסח
יציאת מצרים היא אמנם "הלידה" של עם ישראל, ובליל הסדר אנו למעשה 
חוגגים את "יום ההולדת" של האומה, אולם היא ללא ספק ביטוי לשאיפה 

לחירות שנשתרשה בין אומות העולם. 
מצרים הייתה האימפריה הגדולה של התקופה העתיקה - עוצמה כלכלית 
אדירה )בזכות יוסף(, קדמה והתפתחות טכנולוגית )הפירמידות האדירות 
שעד היום לא ברור איך בנו אותן(, שושלת מלכים חזקה ויציבה והרבה 
ולכן עולם החומר היה  והדר. מצרים הייתה אומה חומרית מאוד,  פאר 
ואסתטיקה תפסו  יופי  ומתקדם מאוד.  - מרכזי, מפותח  הוויתה  ביסוד 

מקום חשוב ביותר.
כשפרעה ומצרים קורסים עקב מכות מצרים - במצרים ובים סוף - זוהי 
הוכחה כי "לא לעולם חוסן". יש כוח על-טבעי השולט ומתערב בנעשה 

במציאות בצורה מאוד מדויקת, ואין לבן אנוש כוח להתמודד עמו.
ואבדיל אתכם מן העמים - מאוסף של אנשים משועבדים, חסרי עצמיות 
וכוח, הפכנו בן-לילה לאומה מפורסמת בעולם, אומה מיוחדת המונהגת 

על-ידי ריבונו של עולם )רבש"ע( בכבודו, בעצמו ובהנהגתו הישירה.
מכות מצרים חידשו בעולם כמה חידושים גדולים: 

א. עצם העובדה שיש אלוקים - יש "מנהיג לבירה". 
ב. עם ישראל הוא העם של רבש"ע - עליו הוא משגיח בצורה מיוחדת.

בפסח, יום ההולדת של האומה, היום שבו התחילה הופעתנו הלאומית על 
בימת ההיסטוריה - אנו "ניזונים" ממצה: לחם טבעי, המורכב ממצרכים 

בסיסיים ועובר תהליך אפייה מינימלי הנדרש לאכילה - 18 דקות.
כל הדברים שנולדו ביציאת מצרים, הבאים לידי ביטוי באכילת המצה 
ובהתרחקות מחמץ, מחזירים אותנו למקוריותנו - לעצמנו, לטבענו האמיתי, 

למי שאנו באמת. 
לעם ישראל יש תפקיד, יש משימה. מוטלת עליו חובה גדולה כלפיו וכלפי 
כל האנושות כולה והיא: להיות אור לגוים כפי שניבאו והדריכו נביאי ישראל, 

כנאמר: "והלכו גוים לאורך ומלכים לנגה זרעך" )ישעיהו ס', ג'(. 
חג כשר ושמח לנו ולכל בית ישראל!

הביא לדפוס: הרב חניאל פרבר

פרויקט "ידידות צהלה"
0 ב-16.2.11 התקיים מבצע "מחממים בידידות" בו חולקו המחאות בסך 
7 מיליון שקל. לקשישים מעל גיל 75 המתקיימים מקצבת הכנסה. חניכי 

"ידידות צהלה" פקדו 140 משפחות והעניקו להם את ההמחאות. 
0 כ-15 קבוצות "ידידות צהלה" השתתפו בשלושת החודשים האחרונים 
למנהיגות באמצעות  ועידוד  פיתוח  אישית,  ODT להעצמה  בפעילות 
"ידידות  מתנדב  ליבנה,  צביקה  של  ישראל",  ב"שדות  ייחודית  חוויה 

צהלה" המנהל את המקום.
בביה"ס  סיירו  לציון,  ראשון  רביבים  מתיכון  צהלה"  "ידידות  חניכי   0

לצניחה בבסיס תל נוף. 
0 ב-12.12.10 התקיים ערב מיוחד לחניכות "ידידות צהלה" להעצמה נשית, 
שמטרתה חשיפה לנושאים ונשים מיוחדות, שהצליחו בתחום  חניכי רביבים 
מראשון לציון בביה"ס לצניחה עיסוקיהם ועשויות להוות מודל להזדהות 

וחיקוי. האירוע התקיים בתרומת הגב' שריל סבן מארה"ב. 

התנדבות ל"ידידות צהלה" - פרויקט "ידידות צהלה" ישמח לקלוט 
מתנדבים נוספים מבין אנשי צוות כדי להנחות ולהדריך בני נוער. 
המתאימים יעברו הכשרה וליווי. פרטים בטל: 04-8596032 ובאתר 

.www.zahala.org האינטרנט
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בשטח
פעילויות במחוזות ובסניפים

סניף חיפהפעילות במחוז צפון
 יו"ר הסניף: ברוך וינטר # בית ההגנה, רח' פבזנר ת"ד 7610 חיפה # 

brwinter@zahav.net.il :טל': 04-8666762 # דוא"ל

במסגרת  המתנדבים  ותיקים,  לאזרחים  הוקרה  נערך טקס  ב-13.12.2010 
הוענקו  ובמסגרתו  כרמל  בטירת  ציוד  בבסיס  נערך  האירוע  צפון.  פיקוד 

תעודות הוקרה למתנדבים המצטיינים. 
בטקס נטלו חלק רח"ט לוגיסטיקה, קצין לוגיסטיקה ראשי, מפקד מרכז 
ורמ"ט פיקוד צפון. בתוכנית  ציוד, מפקד מרכז מזון  תובלה, מפקד מרכז 
האמנותית הופיעו להקת פיקוד צפון, הזמרת נטשה ומקהלת "צוות", בניצוחה 

של טובה פורת ובניהולו של אלי אסף, במחרוזת שירי ארץ ישראל. 

סניף הגליל התחתון
  יו"ר הסניף: משה עבו # הגלבוע ת"ד 491 טבריה # טל': 04-6720656 #

abomosh@gmail.com :דוא"ל 

כנס הסברה בנושא הגמלה נערך בהיכל התרבות בטבריה, בנוכחות חברים 
רבים. בכנס דיווח יו"ר הסניף משה עבו, על הפעילות שנעשתה והביע אכזבה 
על כך שעד כה טרם הושגו התביעות במו"מ. יו"ר המחוז אבי תלם הציג 
בפני החברים את הפעילות המתוכננת בנושא. "יש לבצע פעולות נמרצות 

לקבלת הזכויות שנגזלו", נאמר בכנס. 

סניף  הנהלת  קיימה  ב-2.12.2010   - חביו  מיצחק  ופרידה  חנוכה  מסיבת 
חיפה מסיבת חנוכה ופרידה ממנהל מחוז הצפון, יצחק חביו. אלי אסף, סגן 
יו"ר הסניף, נשא ברכות לרגל החג ודיווח על הפעילות המתוכננת ברבעון 

הראשון של 2011. 
יצחק חביו התכבד בהדלקת הנרות והקהל שר שירי חנוכה. יו"ר המחוז אבי 

תלם נשא ברכות והציג את מנהל המחוז החדש אלי )אליקו( חן. 
יו"ר הסניף ברוך וינטר, בירך גם הוא. יצחק הודה לכולם במילים נרגשות. 

מקהלת הזמר "צוות" בטקס הוקרה למתנדבים בבסיס צה"ל בטירת הכרמל

חברי הסניף בטיול בנווה צדק בתל אביב

טיול: חברי הסניף יצאו לטיול יומי בתל אביב בארבעה מועדים שונים. 
יום כיף: ב-25.2.11 התקיים בוקר של כיף במלון "הר כרמל", בהשתתפות 130 איש. 
החברים נהנו מארוחת בוקר, אשר לאחריה האזינו להרצאתו של שבתאי קו, מג"ד 

צנחנים ואיש מודיעין לשעבר, בנושא "מודיעין והפתעותיו האסטרטגיות".

מאת: אלי אסף, סגן יו"ר סניף חיפה 

כנס חירום בטבריה

 סניף מרכז הגליל יו"ר הסניף: ריאד אברהים # מועדון מפ"ת מג'אר 
Fared_s@walla.co.il :ת"ד 2795 # טל': 04-6781466 # דוא"ל

 סניף הקריות יו"ר הסניף: אריאל כרמון # בית התרבות שד' קק"ל 25 
ת"ד 3068 קריית מוצקין # טל': 04-8732214

החברים בכנס במחוז צפון בנושא הגמלה

המחוז נפרד מיצחק חביו

ב-25.2.2011 נערך אירוע פרידה מיצחק חביו מנהל מחוז הצפון, בהשתתפות 
חברי הנהלת המחוז והמועצה, במלון דונה גרציה בטבריה. האירוע אורגן 
על-ידי הנהלת סניף טבריה יחד עם מנהל המחוז הנכנס אלי )אליקו( חן 

וסגן יו"ר המחוז, ישעיהו פטוקה.
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סניף הגליל העליון
  יו"ר הסניף: יעל דקל # טל': 04-6935756, 050-4130801 # 

dekelya@gmail.com :דוא"ל

סניף כרמיאל
 יו"ר הסניף: שלומי קליין # הגליל 2 כרמיאל # טל': 04-9982215 #

slomek1@walla.com :דוא"ל 

לא מכבר יצאו חברי הסניף לטיול בירושלים וסביבתה. החברים ביקרו בעמק 
האלה ובגוש עציון וחזו במצגת אודות מאבקם של תושבי הגוש במלחמת 
השחרור. בנוסף ביקרו החברים במוזיאון "מורשת מנחם בגין", ערכו ביקור 
קצר בשוק מחנה יהודה ובסיום הטיול צפו בחיזיון האורקולי במגדל דוד. 

סניף העמקים
  יו"ר הסניף: מנחם מעוז # משרד הקליטה ע"י האגודה למען החייל, עפולה #

maozm6@walla.com :טל': 04-6490553 # דוא"ל 

הנהלת הסניף קיימה ישיבה חגיגית לציון סוף שנת העבודה 2010, במסגרתה 
נערך מפגש היכרות עם אלי )אליקו( חן, מנהל המחוז החדש. בתום הישיבה 
הוזמן אליקו לארוחה חגיגית, בה הורמה כוסית לרגל כניסתו לתפקיד ולרגל 

השנה האזרחית החדשה. 
כנס חירום - ב-6.2.2011 נערך כנס חירום במועדון גמלאי סניף עמקים, 
בנוכחות כ-200 חברים, בנושא שחיקת הגמלה. יו"ר המחוז אבי תלם, נשא 
דברים והבהיר באמצעות מצגת את נתוני שחיקת הגמלה. חלק מהחברים 

הביעו דעתם, כי משרד הביטחון אינו מטפל כהלכה בנושא. 

טיול - חברי הסניף יצאו ליום כיף בחמת גדר. בדרך סיירו בהר יונה וערכו 
תצפית על בקעת טורען. בנוסף, פקדו החברים את אנדרטת החייל הבדואי 
ביקרו  הטיול  בתום  המגזר.  בני  החיילים  בנושא  מעניינת  סקירה  וקיבלו 

החברים במצפה בית נטופה. 
הפעילות במועדון סניף העמקים במגדל העמק תופסת תאוצה ולאחרונה 
נערך ערב חברתי סביב שולחנות, עם כיבוד ובינגו נושא פרסים. את הערב 

הנחה יו"ר הסניף מנחם מעוז ועל הארגון שקדו צביקה ואיריס.

חברי הסניף בטיול לחמת גדר

חברי הסניף בטיול לירושלים

כנס חירום בנושא הגמלה בסניף הגליל העליון

סניף חדרה והשומרון
 יו"ר הסניף: משה אבן פז # הרצל 69 חדרה ת"ד 2191 # טל': 04-6342407 # 

David_h@bezeqint.net :דוא"ל

כנס חירום בנושא הגמלה בסניף חדרה

סניף הגליל המערבי
 יו"ר הסניף: יום טוב חזן # הרצל 61 נהריה # טל': 04-9510702 # 

golani48@barak.net.il :דוא"ל

חברי סניף הגליל המערבי בכנס בנושא הגמלה

חברי הסניף במועדון במגדל העמק
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בשטח
פעילויות במחוזות ובסניפים

פעילות במחוז דן

סניף בקעת אונו
 יו"ר הסניף: שלום פארינטה # ת"ד 21 סביון 15569 # טל': 03-5345540 

sharlop@012.net.il :דוא"ל #

סיכמנו פעילות שנתית של הסניף ל-2010, בה קיימנו 28 אירועים שונים, 
בהם השתתפו 1,777 חברים. 

לאחרונה קיימנו מסיבת חנוכה מוצלחת, בהשתתפות 110 חברים. המשכנו 
להשקיע מאמצים לגיוס מתנדבים ולהעמיק את הקשר עם החברים, כולל 

עדכון ורישום כתובות הדוא"ל של החברים.

חברי הסניף בנופש באילת

חברי הסניף בטיול לפארק נהריים

סניף חולון
 יו''ר הסניף: שלמה קימל # בית יד לבנים - תיאטרון חולון, שד' קוגל 11, 
kimels@bezeqint.net :חולון 58262 # טל/פקס: 03-5012420 # דוא''ל

בחודש דצמבר 2010 יצאה קבוצת חברי "צוות" ממחוז דן לטיול בן 13 יום 
לקובה. גולת הכותרת של הטיול הייתה ה"חזרה בזמן" למאפייני שנות ה-50, 

השולטים בחיי הקובנים כיום. 
הטיול כלל ביקורים באתרים מההיסטוריה הקרובה של האי ובעיקר מתקופת 

המהפכה של פידל קסטרו. 
בין השאר, ביקרנו בעמק "וינייאלס", המכונה "הגן של קובה", וחזינו בציור 
פרה-היסטורי על קיר הסלע הגדול בעולם; סיירנו בעיר הוואנה ברובעים 
הישנים והחדשים, וכן במקום בו חי הסופר ארנסט המינגווי בסנטיאגו דה 
קובה, הבירה הראשונה. בילינו במסעדות ובשווקים בעלי אווירה קריבית 
סיגרים  מייצרים  כיצד  ראינו  שונים.  בסגנונות  למוזיקה  והאזנו  מובהקת 
קובנים בעבודת יד, חלפנו על פני העיר גואנטנמו, דרך מפרצים עוצרי נשימה, 
וביקרנו בערים קאמאגווי, באיימו, טרינידד העתיקה , סייאנפואגוס, סנטה 

קלרה ובאתר ההנצחה לגיבור הלאומי צ'ה גווארה. 

מאת: אסתי לוי 

חברי מחוז דן בטיול לקובה

הרצאות:
0 "עסק הביש והשלכותיו לימינו" - המרצה: איש מודיעין.

0 "תפיסת האושר של הדלאי לאמה" - המרצה: איש "צוות". 
חברי הסניף בטיול ל"ארץ הבדואים" בנגב0 "השווקים של אירופה - אז והיום, עם גוון של אמנות". 

טקס הענקת תעודות ושי לחברה וחברים שהגיעו לגבורות בשנת 2010 

הרצאות:
0 "הכרת המוח'' )הרצאה מס' 2( - פרופ' אוריון גלין-גלר, מומחה לרפואה 0 
''המרוץ לפצצה האטומית במלחמת העולם השנייה'' - ד''ר יצחק נוי, היסטוריון, 
סופר, איש קול ישראל 0 "אדם פוגש את עצמו" באמצעות צפייה בקטעי הסרט 
''כמו בגן עדן'', חוויה מרגשת ועוצמתית המשלבת קולנוע ופסיכולוגיה - ענת 
שפרן-אור, מרצה ומבקרת סרטים 0 ''חכמת קהלת: אכול ושתה כי מחר תזקין'' 
- יוסי נינוה, מומחה במקרא ולשון 0 ''לבן מול שחור: שאלת העבדות והגזענות 
בארה''ב - היסטוריה, משפט ואקטואליה" - עו''ד גרי פאל, משפטן והיסטוריון 0 

''ישראל והעולם היהודי'' - אפרים לפיד, יו"ר ועדת קשרי ציבור והסברה ב"צוות" 
0 ''תהליכי ההזדקנות ומניעתם, מנגנוני הזיכרון ומחלות ניווניות'' - פרופ' אוריון 

גלין-גלר, מומחה לרפואה )הרצאה ראשונה מתוך שתיים(.
סיורים, טיולים ונופשונים:

0 ''אל ארץ הבדואים בנגב'' - טיול יומי לעיר הבדואית רהט, ביקור בחווה 
החקלאית ''בת המדבר'', ביקור במועצת הישוב חורה, מפגש נדיר עם אישה 
הנישואים  וקשיי  במשפחה  הנשים  ריבוי  מנהג  על  שסיפרה  דרך  פורצת 

המסורתיים ועוד. 
0 טיול בן יומיים לגליל העליון: כנסיית "דמוס גליליי" בכורזים, בית הכנסת 
''קשתות רחבעם'', אתר הבניאס )כולל הגשר התלוי החדש(, שמורת נחל דן, 

0 סיפור אישי מדהים של מישל 
בינט,  מקס  של  בתו  בינט-כגן, 

המרגל שנתפס במצרים.
טיולים וסיורים: 

נהריים,  פארק  הירדן,  עמק   0
הקרב  מורשת  וכן  השלום  אי 

בדגניה.
0 נופשון בן חמישה ימים באילת, 

כולל שני ימי טיול בדרך.
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חברי סניף תל אביב בפתחת שלום

מרכז מבקרים בנושא שוקולד בעין זיוון וטיילת הירדן ליד כפר בלום.
התנדבות:

0 במסגרת תרגיל ביטחון במוסדות החינוך בארץ, נערך ב-15.3.2011 תרגיל 
בחולון בהשתתפות רבים מחברי הסניף בתפקיד בקרים. 

מאת: אפרים מור, מזכיר הסניף           

סניף גבעתיים
 יו"ר הסניף: חיים ירקוני # כצנלסון 103 ת.ד 351 גבעתיים # 03-6700998 

yarhaim@zahav.net.il :דוא"ל #

התנדבות: 
נערכה השתלמות לקראת תרגיל פיקוד העורף במוסדות החינוך בגבעתיים, 

שהתקיים ב-15.3.2011. 17 חברים שימשו כבקרים בתרגיל.
טיולים ונופשונים: 

0 לא מכבר נערך נופשון במלון "ליאונרדו פלאזה" בטבריה. טיילנו לצפת, ביקרנו 
במפעלי נייר חדרה וחזינו במופע אור-קולי ומזרקות מים על חוף הכנרת.

0 לאחרונה נערך טיול למרכז "מונארט" באשדוד ולכפר חב"ד. 
0 סיור לדרום: עתיקות שבטה וביקור בבסיס האימונים של חיל התותחנים, 

בו נערך מסדר השבעת טירונים ותצוגת אש תותחים על יעד.
0 ביקור בהר הבית ובאנדרטה לזכר אסון התאומים בניו-יורק.

ארועים: 
0 מסיבת חנוכה נערכה בנוכחות יו"ר "צוות" ויו"ר המחוז. התוכנית כללה 

ארוחת ערב, מופע של זוג נגני כינורות וריקודים.
0 "חמישי נשי" - במסגרת זו נערכו מפגשי בוקר של חוג חברות הסניף. 
החברות ציינו את ילידות החודש והאזינו להרצאות בנושאים מגוונים: שבטים 
ותרבויות סביב הגלובוס, המלכה ויקטוריה, "אריה בעל גוף" - יצירת הפרוזה 

הראשונה של ח.נ. ביאליק ושווקים באירופה - אז והיום. 
הרצאות: 

ביטוח  נושא  הצגת  ובהן:  מעניינות  הרצאות  למגוון  האזינו  הסניף  חברי 
השיניים ב"חבר", סקירה על משטרת ישראל והצצה לעולם עריכת התוכניות 
בערוץ 2. כמו כן, הועברו הרצאות בנושא נוסטרדמוס חוזה העתיד, בעיות 
שמיעה ופתרונן, רשמי מסע לבורמה, המאבק טרם הקמת המדינה ואבטחת 

האיכות בתעשיית התרופות.

חברי הסניף בביקור בשבטה

סניף בני-ברק
 יו"ר הסניף: אבי ניסל # מביתו של יו"ר הסניף # טל': 050-4115544

Aviai014@bezeqin t.net :דוא"ל #

חברי הסניף במסיבת חנוכה

סניף תל אביב
יו"ר הסניף: עמנואל אלרום # הארבעה 8 תל אביב 61203 # טל': 050-4241212, 

Ta-tzevet@012.net.il :03-5616020 # דוא"ל

ב-2.12.2010, נר שני של חנוכה, נערך הנשף השנתי של הסניף בבית החייל 
בתל אביב, בהשתתפות 130 חברים ובני/בנות זוגם. כיבדו אותנו בנוכחותם 
יו"ר ומנכ"ל "צוות" ויו"ר המחוז יהודה פרץ. לאחר טקס הדלקת נרות סעדו 
המשתתפים ושרו משירי החג. תוכנית הערב כללה את צוות הבידור של 

אילנה כץ, וכן נגנים ורקדניות אשר תרמו להצלחת האירוע. 

חברי הסניף בנשף השנתי

כמדי שנה חגג סניף "צוות" בני ברק את חג החנוכה באירוע מרשים, שהתקיים 
בראש חודש טבת, 7.12.2010, נר שביעי של חנוכה. האירוע התקיים סביב 

שולחנות ערוכים, באולם "כינור דוד" בבני ברק. 
לאחר הדלקת נרות החנוכה, זימר הקהל את שירי החג, בניצוחו של החזן יעקב 
שוגול וכליזמרים, שהפליאו בשיריהם במהלך כל הערב. את הערב הנחה יוסי 
פלג, סגן יו"ר הסניף, בשל היעדרו של יו"ר הסניף אבי ניסל, המצוי באבל על 

פטירת אמו. אנו שולחים לו תנחומים ומודים לו על עבודתו המסורה.
נשאו ברכות יו"ר מחוז דן יהודה פרץ, ויו"ר "צוות" - אשר העלו על נס את 

פעילות הסניף.
את החיבור בין "הניסים בימים ההם ובזמן הזה", ערך הרב צבי יהודה לאו, 

רב בקהילה בתל אביב, באמצעות הרצאה מרתקת.
על ארגון הערב עמלו: יוסי פלג, אריה פריש ובן-ציון וקסבר. 

כתב: משה ברנדר )סא"ל(

ב-17.2.2011 יצאו חברי הסניף לטיול בן יום בפתחת שלום. חזינו במרבד 
כלניות שפרחו באזור, ביקרנו באזורי ההתיישבות של מפוני ימית וגוש 
וסיימנו  ימית", במושב דקל  קטיף, ביקרנו במוזיאון חדש, "הגדת חבל 

בביקור בחוות קקטוסים. 
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 סניף בת-ים יו"ר הסניף: איציק קרן # שד' העצמאות 33 כניסה ב' 
morissh@gmail.com :ת"ד 7067 בת-ים # טל': 03-5077169 # דוא"ל

סניף ראש העין
 יו"ר הסניף: עמיר פוריאן # שלו 72 ראש העין # טל': 03-9022114 

puriyan@012.net.il :דוא"ל #

הרצאות: 
0 "פעילות ועדות הכנסת והמליאה" - הרצאתו של ח"כ איתן כבל 0 "הנתינה 
והשפעתה על הנותן" - הרצאתו של יניב קנדל 0 "הפתעות מודיעיניות ומזימות 
פוליטיות" - הרצאתו של עופר עינבי 0 "השמיעה, ליקויים בשמיעה - שיקום 
ודרכי הטיפול" - הרצאתה של סימונה ששון 0 "תכנונים וביצועי תוכניות בעיר 
ראש העין" - הרצאתה של אירית נתן, מנכ"לית העירייה וחברת הסניף 0 "מאחורי 
כל מספר יש שם - סיפור אישי כמופת להנצחת השואה" - הרצאתו של יקי גנץ 
0 "העוני בישראל" - הרצאתו של ח"כ יצחק )בוז'י( הרצוג, שר הרווחה לשעבר 
0 "חישה מרחוק - שילוב מידע מהקרקע ומהחלל לצרכים חקלאיים" - הרצאתו 

של ד"ר נפתלי גוטשלגר, חבר הסניף. 
טיולים, סיורים ונופשונים: 

0 נופשון בן 4 ימים בטבריה, במלון "ליאונרדו 
קלאב", אשר כלל בין היתר סיור בתחנת הכוח 
"אורות רבין" ובשמורת חפציבה, וכן טיול באזור 

נצרת והר הקפיצה.
0 טיול לגן הלאומי ציפורי ולמתקן המוביל 
ירדנה  בהדרכת   - אשכול"  "מאגר  הארצי 

מנור. 
0 טיול  לאזור "בקעת הירדן הבלתי מוכרת" 
אורגניים,  תבלינים  בשדות  סיור  ובכללו   -
הגעה סמוך לגשר דמיה ומאגר נחל תרצה, 
ביקור באנדרטת הבקעה ובמועדון "אם הדרך", 
שהיה חלומו של חייל שנפל במלחמת לבנון 

השנייה. 
0 טיול יום שישי לתל אביב, לאורך רחוב הירקון, בסימן רציחות ומאורעות 

פוליטיים שהתרחשו באזור. 
0 טיול לארץ בנימין - כולל תצפית מנבי סמואל, שמורת נחל פרת, עופרה, 

כוכב השחר ומעלה אפרים. 
0 טיול פריחה - כולל ביקור בבית הבד בקיבוץ בני דרום, במושב נתיב העשרה 
ובקיבוץ ארז, סיור במאגר המים "שמחה" של מקורות, בקיבוץ רוחמה, ב"חוות 

השקמים" ובאנדרטה לחללי חטיבת גבעתי במלחמת השחרור.
אירועים ופעילויות: 

גן, בהשתתפות למעלה  0 מסיבת חנוכה התקיימה במשותף עם סניף רמת 
מ-240 חברים. כיבדו בנוכחותם ראש עיריית ראש העין וחבר הסניף משה סיני, 
יו"ר "צוות" ברוך לוי, יו"ר מחוז דן יהודה פרץ ואורחים נוספים. בחלק האמנותי 

סניף רמת גן
 יו"ר הסניף: יצחק אלצור # הראה 21 רמת גן 52100 # טל': 03-6702485, 

elzur@bezeqint.net :03-6723663 # דוא"ל

הרצאות:
0 "מסרים אאא      חינוכיים בסיפורי גילוי העריות במקרא" - הרצאתה של 
זהבה איטמן 0  "מי אמר דיאטה ולא קיבל - כלים מעשיים להרזייה"- הרצאתה 
של ד"ר דורית מאור 0 "מקס בינט, איש המודיעין הישראלי שפעל במצרים" 

- הרצאתה של בתו מישל בינט-דגן.
אירועים וטיולים: 

0  טיול למושבה האמריקאית-הטמפלרית ביפו ומתחם תחנת הרכבת במנשיה.

 0 סיור למצרים, שנערך בהדרכת אברהם זוהר מהמכון לחקר מלחמות ישראל.

0 מפגשי  מועדון הזמר בהנחיית יעקב גאון וזוהר בחודשים ינואר ופברואר 2011.
התנדבות:

0 חבר הסניף עו"ד יהושע לפלר הודיע על נכונותו לסייע בהתנדבות לחברי 
הסניף בטיפול בבעיות משפטיות. 

0  חברים מהסניף נטלו חלק בתרגילי החירום שנערכו בעיר על-ידי פיקוד העורף. 

חברי הסניף במסיבת חנוכה

חברי הסניף ליד "מאגר אשכול"

חברי הסניף בארץ בנימין

חברי סניף פתח תקוה בטיול לסוסיא

סניף פתח תקוה
 יו"ר הסניף: בני פרידמן # ז'בוטינסקי 4 פתח תקוה # טל': 03-9242899, 

s.tzevet.pt@bezeqint.net :03-9224167 # דוא"ל

הופיעה הזמרת אנדלה ניר ולהקתה. 
0 נציג "צוות" ומחלקת מופ"ת הרמן חיימוביץ, נפגש עם חברים שהיו מעוניינים 
לבדוק עימו נושאים שונים הקשורים בקצבתם, שינוי מוטבים בהצהרת דמי 

ביטוח החיים ועוד.
0 אורגנו שתי הסעות לתל אביב, למופעים שנערכו על-ידי הנהלת "צוות" - "כנס 

היובל של צוות", והנהלת מחוז דן - ההצגה "מעגל הגיר הקווקזי". 
0 הסתיימו שני קורסים בתחומי המחשב והאינטרנט, שהתקיימו בסניף - האחד 

למתחילים והאחר למתקדמים.
0 החל קורס מקצועי לצילום סטילס דיגיטלי, הכולל סדנאות עיוניות וסדנאות 

מעשיות בשטח.

0 ערב גבינות ויין התקיים במועדון הסניף, סביב שולחנות ערוכים. במסגרתו 
נערכה הרצאה, וכן טעימות של יינות שונים.

0 פעילות יצירה עם ילדים ונכדים של חברי הסניף, נערכה לקראת חג החנוכה 
בהנחיית שתי מתנדבות, נשות חברי הסניף.

כתבה וצילמה: רותי רזגור

חברי הסניף בבית לחם הגלילית )מימין( ובסיור בנחל השופט
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הירשמו במשרד הסניף שלכם

כנס המחוז ומסיבת חנוכה - כנס מחוז ירושלים ומסיבת חנוכה נערכו 
ב-7.12.2010 במלון "רמת רחל" בנוכחות ראש עיריית ירושלים ניר ברקת, 
מנכ"ל "צוות" דן נדיב, ויו"ר המחוז הרב יוסף וסרמן , שבירכו את המשתתפים 

- חברי המחוז ואורחים נוספים. 

ירושלים

מחוז ירושלים
 מנהל המחוז: שמעון מלכה # שאלתיאל 1 בית החייל 94581 ירושלים 

mjerusalem@tzevet.org.il :טל': 02-6173525 # דוא"ל #

נופש וימי כיף
לאחרונה יצאו החברים לנופשים בבתי מלון באילת ובים המלח, וכן לימי כיף 

בים המלח ובחמי געש.

יו"ר המחוז,  בתחילת המסיבה הודלקו נרות חנוכה על-ידי מנכ"ל "צוות", 
רותה דנינו, צ'רלי ביטון, שמעון מלכה וסיוון נוריאל. האירוע כלל ארוחת 

ערב חגיגית והופעה אמנותית. 
סדנת העצמה - בסוף דצמבר 2010 התקיימה סדנת העצמה לדורשי תעסוקה 
מבין חברי המחוז, בבית ההארחה "בית וגן" בירושלים, בהנחיית אוהלה אבינר 
ודן ארז. נכחו וברכו יו"ר המחוז הרב יוסף וסרמן, מנהל פרויקט הקצינים 

והנגדים מוטי שגיא וסמנכ"ל "צוות" לתעסוקה אבי לחיאני. 

התקיים  המחוז,  של  תרבות  ערבי  במסגרת   - וביטוחים  זכויות  מפגש 
לאחרונה בבית החייל בירושלים מפגש בנושא ביטוחים וזכויות חברי "צוות" 
ובני המשפחה. הרצאה בנושא הועברה על-ידי חבר הנהלת המחוז אלי חן 
)ראו כתבה בגיליון זה(. ההרצאה לוותה במצגת שהוכנה על-ידי יו"ר ועדת 
ההתנדבות המחוזית יעקב מאוטנר. במפגש נכחו כ-180 חברים ובני/בנות 

הזוג. אירועים דומים מתוכננים במעלה אדומים ובבית שמש. 

חברי הסניף ביום כיף בים המלח

ראש עיריית ירושלים ניר ברקת )במרכז( עם הרב יוסף וסרמן ושמעון 
מלכה במסיבת חנוכה במחוז

מסיבת חנוכה במחוז

סדנת תעסוקה בירושלים

החברים בהרצאה בנושא ביטוח וזכויות 

ערב שירה בציבור - ערב שירה בציבור עם הזמר עודד כהן.

*9444 מוקד ממשלתי למען הגמלאים - 
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סניף רחובות
 יו"ר הסניף: יוסי שני # גאולה 4 רחובות 76272 # טל': 08-9467062 # 

y_sho806@015.net.il :דוא"ל 

ב-5.12.2010 חגגו 350 חברי הסניף ובני/בנות זוגם את סיום שנת הפעילות, 
בגני "שמיים כחולים" ברחובות. לאחר קבלת פנים ומפגש חברים, הודלק נר 

חמישי של חנוכה והחברים שרו בצוותא משירי החג. 
את האירוע כיבדו בנוכחותם: ראש עיריית רחובות רחמים מלול, יו"ר "צוות" 
ברוך לוי, יו"ר המחוז יואל גונן, מנכ"ל "צוות" דן נדיב, חברי הנהלת המחוז 

ויו"רי הסניפים.

חברי הסניף בטיול לירושלים

מסיבת סוף שנה בסניף

ראש העיר בירך את חברי הסניף וציין, כי הוא מצפה לשיתוף פעולה בין חברי 
הסניף לבין הרשות המקומית, בכל הקשור בהתנדבות למען הקהילה. 

יו"ר המחוז קרא לתמוך בהנהלת "צוות", בראשות היו"ר, בפעילותם בנושא 
השחיקה בגמלה. יו"ר הסניף יוסי שני בירך את חברי הסניף והודה לאנשי 
המחוז על העזרה והסיוע במהלך כל השנה. החברים נהנו מארוחת ערב 

חגיגית ומהופעתה של הזמרת ירדנה ארזי.
טיולים:

150 חברי הסניף יצאו ב-15.2.2011 ליום טיול בירושלים. בין היתר, ביקרו 
החברים ב"מוזיאון לאמנות האסלאם", ב"מוזיאון בגין" ובחצרות הציוריות של 
השכונות בנחלאות - מזכרת משה, אהל משה וזכרון טוביה. בהמשך, התכנסו 

החברים לשיחה עם יו"ר המחוז והאזינו לסקירה בנושא הגמלה.

סניף אשקלון
 יו"ר הסניף: עמרם מלול # הנשיא 2 מרכז אפרידר אשקלון 78374 # 

tzevetashelon@walla.com :טל': 08-6744677 # דוא"ל

הרצאות: "נזקי העישון ודרך הגמילה" - מפי רופאי בית החולים ברזילי. 
טיולים: סיור סליחות בירושלים. 

את סוף שנת העבודה, ציינו חברי הסניף בנשף ב"אולם סילבר", אשר כלל 
תוכנית אמנותית עשירה וארוחת ערב חגיגית. 

סניף אשדוד
 יו"ר הסניף: אלי אלמושנינו # טל': 08-8634860, 08-9647062 #

 almoshnino@ashdod.muni.il :דוא"ל

פגישה  התקיימה  ב-23.1.2011   0
ד"ר  אשדוד  עיריית  ראש  בלשכת 
יחיאל לסרי, בה נטלו חלק יו"ר מחוז 
אשדוד  סניף  יו"ר  גונן,  יואל  יהודה 
יהודה  אלי אלמושנינו, ומנהל מחוז 
ראובן חמו. במפגש הוענק מגן הוקרה 

לראש עיריית אשדוד. 
המפגש  התקיים  ב-30.11.2010   0
השנתי של חברי הסניף, בו השתתפו 

ברכות,  פנים,  קבלת  כלל:  האירוע  זוגם.  ובני/בנות  רבים   חברים 
ארוחה חגיגית, הופעת להקת "שחקים", הזמר טריפונס והסטנדאפיסט 

מיקי גבע.
220 חברים  בים המלח, בהשתתפות  כיף  יום  0 ב-14.2.2011, התקיים 

ובני/בנות זוגם.

סניף ראשון לציון
 יו"ר הסניף: לורנס יצחק # קק"ל 18 ראשל"צ 75286 # 03-9502873 # 

 itzhak74@walla.co.il :דוא"ל

התנדבות: 
0 חברי הסניף ביקרו בעיריית ראשון 
לציון, שם נערך תרגיל חירום ראשון 
בעיר.  רובעים  שישה  מתוך  באחד 
חלק  "צוות"  אנשי  נטלו  בתרגיל, 

בתפקידים מרכזיים. 
0 ב-16.1.2011, התקיים כנס תדרוך 
לחברי הסניף שהתנדבו לעמותת "אור 
הדרכים.  בתאונות  למלחמה  ירוק" 

החברים על הבמה יחד עם התזמורת

חברי "צוות" משתתפים בתרגיל חירום בעירייה בלשכת ראש עיריית אשדוד )שני משמאל(

המפגש השנתי של סניף אשדוד
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סניף נס ציונה, לוד, רמלה, באר יעקב
 יו"ר הסניף: אילן דולפין # דוד אלעזר נס ציונה 70400 # טל': 08-9467062 #

dolphin08@013.net.il :דוא"ל 

בהשתתפות  בסניף,  הפעילות  שנת  סיום  נשף  נערך  ב-28.12.2010, 
יו"ר  "צוות",  יו"ר  בנוכחות  התקיים  האירוע  זוגם.  ובני/בנות  חברים   350
הסניפים  ויו"רי  המחוז  הנהלת  חברי  ציונה,  נס  עיריית  ראש  המחוז, 
שהלהיבה  ולהקתו,  טריפונס  הזמר  של  הופעתו  האירוע:  שיא   במחוז. 

את המשתתפים.

נשף סיום שנת הפעילות בסניף סביב שולחנות במסיבת חנוכה

חברי הסניף מאזינים לחבורת הזמר "צלילי ראשון"

חברי הסניף מסיירים בתל אביב

טיול חנוכיות בירושלים

טיול פריחה לדרום

התדרוך ניתן על-ידי יו"ר העמותה בראשון לציון, חבר "צוות" אברהם הובר. 
את הפרויקט מרכז חבר הנהלת הסניף רמי חדד. 

טיולים וסיורים: 
0 סיור חנוכיות בירושלים שכלל, בין השאר, ביקור בבתי כנסת, סיור בשוק 
מחנה יהודה, בשכונת נחלאות, בטיילת אלרוב בממילא, ביקור ברובע היהודי 

ובכותל וצפייה בחיזיון האורקולי במגדל דוד.

0 23.12.2010 - סיור מרגש ומעניין ב"יד ושם" וב"מוזיאון הרצל" בירושלים. 
0 13.1.2011 - סיור בטכניון בחיפה, שם נחשפו החברים לחלק מחידושי 
השריפה,  לאחר  הכרמל  ביערות  ביקרו  בהמשך,  הישראלית.  הטכנולוגיה 

ומשם המשיכו למחנה המעפילים בעתלית. 
0 20.1.2011 - סיור בתל אביב-יפו. 

0 3.2.2011 - טיול פריחה לדרום הארץ. 
הרצאות: 

0 "פעילות 'חבר' למען אנשי הקבע והגמלאים" - מאת עדי מתתיהו, סמנכ"ל 
פיננסים ב"חבר".

0 "כף הרגל" - מאת הפיזיותרפיסטית אורית שכן.
אירועים ומסיבות

0 ב-2.12.2010, נערכה מסיבת חנוכה רבת משתתפים לחברי הסניף. את 
כיבדו  העיר.  וראש  "צוות"  יו"ר  המחוז,  יו"ר  הסניף,  יו"ר  בירכו  החברים 

ומנכ"ל  "צוות"(,  )חבר  גונן  פרנקו  לציון  ראשון  עיריית  מנכ"ל  בנוכחותם: 
והחקיין  הסטנדאפיסט  ארזי,  ירדנה  הזמרת  האמנותית:  בתוכנית  "צוות". 

יוסי חן והזמרת חגית שמעוני.
0 לאחרונה הופיעה בפני חברי הסניף מקהלת "צלילי ראשון". 

0 ב-18.1.2011 נערכה מסיבת ט"ו בשבט רבת משתתפים. 
0 ב-7.2.2011 נערך ערב בסגנון הטברנה.
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סניף מודיעין מכבים-רעות
 יו"ר הסניף: יעקב )יענקל'ה( לבקוביץ' # שד' האורנים ת.ד 1672 רעות 71799 # 

morag@netmedia.net.il # 08-9261373 :'טל

טיולים וסיורים:
הסניף  חברי  ערכו   ,23.11.2010 ב-  0
טיול באזור באר שבע. בין השאר, ביקרו 
החברים באתר הפסולת והמחזור "דודאים", 
ובחוות  בחצרים  האוויר"  חיל  ב"מוזיאון 

קוסמטיקה טבעית בתל שבע. 
0 ב-24.12.2010 יצאו חברי הסניף לטיול 
בירושלים, שהוקדש לדת הנוצרית ולאתריה 
בבירה. בין השאר, ערכו החברים תצפית 
על ירושלים העתיקה משכונת ימין משה 

וביקרו באתרים נוצריים בעיר העתיקה וברובע הארמני.
הרצאות:

0 "אלימות פוליטית" - מאת גדי חיטמן 0 "תהליכי חשיבה של משקיע 
0 "משפט האינתיפאדה" - מאת  בשוק האג"ח" - מאת מיכה צ'רניאק 
יהודה מאיר )אל"ם( 0 "ארומתרפיה בנעלי בית: שמנים אתריים ותערובות 
ונוף"  - אדם  "טנזניה   0 - מאת חבר הסניף סביון סגל  ארומתרפיות" 

סניף יבנה
יו"ר הסניף: שלמה בריינס # האלון 25 ת"ד 10 יבנה 81580 # טל': 08-9328203, 

shlbre@gmail.com :08-9467062 # דוא"ל

ואת חג החנוכה במסיבה שנערכה באולמי  ציין את סוף השנה  יבנה  סניף 
"דרימס" בעיר, בהשתתפות כ-300 חברים ובני/בנות זוגם. את האירוע כיבדו 
בנוכחותם יו"ר ומנכ"ל "צוות", יו"ר מחוז יהודה וחברי המזכירות, וכן יו"רי כל 
הסניפים במחוז. את המשתתפים בירך ראש העיר וחבר "צוות" צבי גוב-ארי 

"צוות" בפעילות התנדבותית  נס את השתלבות חברי  )תא"ל(, שהעלה על 
למען הקהילה. ראש העיר הביע הערכה רבה לפעילות יו"ר סניף יבנה שלמה 

בריינס, וחברי ההנהלה. 
טיולים:

חברי הסניף יצאו לסיור היכרות עם המגזר הבדואי.

מאת: נתן רונן, מזכיר הסניף

חברי הסניף במסיבת סוף השנה

- מאת שמעון צור, צלם טבע וטייל ותיק בארץ ובעולם 0 "לשמוע או 
לוותר - בעיות שמיעה" - מאת חגית שגיא, קלינאית תקשורת 0 "טיפולים 
"נפלאות   0 איגרא  הלנה  ד"ר  - מאת  הגוף"  וחיטוב  לעיצוב  חדשניים 
תורת המשחקים" - מאת אלעד הולנדר 0 "כוחה של מחשבה" - מאת 
עירית אילון ולד, יועצת לצה"ל ברפואה מונעת ושיקום חיילים 0 "שבויי 

ונעדרי צה"ל - האם עשינו הכול?" - מאת יריב פלג. 
נופש:

ב-25.1.2011 יצאו חברי הסניף לבילוי יומי בים המלח, ונהנו ממתקני 
המלון. 

אירועים ומסיבות:
"בלוודר"  באולמי  ב-8.12.2010,  התקיים  הסניף  של  השנתי  הנשף   0
בראשון לציון. באירוע השתתפו חברים רבים, מלווים בבני/בנות זוגם, 
וכן ראשי הסניפים ממחוז יהודה. בירכו את החברים יו"ר הסניף יענקל'ה 

הדלקת נרות בנשף השנתי

חברי הסניף בטיול לבאר שבע

סדנת "ישראל - הפסקול"

לבקוביץ', יו"ר המחוז יואל גונן, וסגן ראש עיריית מודיעין-מכבים-רעות 
חנן ברנשטיין )תא"ל(. את נרות החנוכה הדליק סגן יו"ר הסניף בני נתנאל 
עם רב היישוב יעקב צ'יקוטאי. החברים נהנו ממוסיקה וריקודים, קטעי 

נגינה, מופע תיאטרון ועוד. 
0 ב-15.1.2011 התקיימה בסניף סדנה מיוחדת בתחום המוזיקה, בשם 

"ישראל - הפסקול" - בהנחיית מיכל בן-דורי.

הירשמו במשרד הסניף שלכם
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סניף הוד השרון
 יו"ר הסניף: עידו אלמגור # ז'בוטינסקי 7 הוד השרון 43350 # טל': 09-7450773 

a.tzevet.hod-hasharon@012.net.il :דוא"ל #

0 לאחרונה יצאו חברי הסניף לטיול בנגב וביקרו ביישובים בדואיים. בנוסף, 

התקיימה פגישה עם יו"ר העמותה לקידום האישה הבדואית. 
השרון,  בהוד  "אחוזה"  באולמי  נערכה  הסניף  לחברי  חנוכה  מסיבת   0

בהשתתפות יו"ר ומנכ"ל "צוות" וחברי הסניף. 

סניף כפר סבא
יו"ר הסניף: נפתלי שגיא # ויצמן 136 כפר סבא 44103 # טל': 09-7659867 # 

tzevetkf@bezeqint.net :דוא"ל

חברי החוג לידע והעשרה של הסניף האזינו למספר הרצאות ובהן: 
0 15.11.2010 - סקירתו של ההיסטוריון גרי פאל בנושא "פגישת ויצמן-טרומן 

ב-1948 והציונות". 
0 29.11.2010 - הרצאתו של אילן בר, חבר "צוות" מרעננה, בנושא "נוסחת 

ההצלחה - סודות הניהול הכלכלי של המשפחה". 
לנפש  טוב   - "הומור  בנושא  בלום  אריק  של  הרצאתו   -  27.12.2010  0

ולזוגיות". 
0 24.1.2011 - הרצאתו של דוד קליין, לשעבר נגיד בנק ישראל, בנושא "המשבר 

הכלכלי בארה"ב ב-2008 והשפעתו על המשק הישראלי". 
0 14.2.2011 - הרצאתו של יריב פלד בנושא "שבויי ונעדרי צה"ל - האם עשינו 

הכול?". 
סיורים וטיולים: 

מעלה  בציר  לטיול  זוגם  ובני/בנות  הסניף  חברי   105 יצאו  ב-20.11.2010   0

אדומים-מדבר יהודה-בקעת הירדן. 
ביישובי  לטיול  זוגם  בני/בנות  עם  הסניף  כ-50 מחברי  יצאו  ב-12.2.2011   0

עוטף עזה. 
מסיבת חנוכה 

בצל אסון הכרמל, נערכה ב-4.12.2010 מסיבת חנוכה מסורתית, יחד עם סניף 
כוכב יאיר/צור יגאל, בהשתתפות כ-200 חברים ובני/בנות זוגם. כיבדו בנוכחותם 
- ראש העיר כפר סבא יהודה בן חמו, יו"ר "צוות" וסגנו ויו"ר המחוז. הדליק נרות 

 סניף כוכב יאיר יו"ר הסניף: סימה בן שושן # ת"ד 557 כוכב יאיר 44864 
bsdavid@013.net.il :טל': 052-3539685 # דוא"ל #

סניף רמת השרון יו"ר הסניף: אורי ילוז # ת"ד 1350 רמת השרון 47243 # 
uriyal@netvision.net.il :טל': 050-8898931, פרטי: 03-5475330 # דוא"ל

 סניף הרצליה יו"ר הסניף: ראובן ליימונד # הבנים 15 הרצליה 46427 
hymrl@zahav.net.il :טל': 09-9563838 # דוא"ל #

 סניף רעננה יו"ר הסניף: יצחק גושן # הסדנא 13 בית זוהר רעננה 43107 
oshen@zahav.net.il :טל': 077-4440806 # דוא"ל #

מזכיר הסניף אלי הקר, שארגן את המסיבה. יו"ר הסניף נפתלי )נפתול( שגיא 
בירך את הנוכחים והודה לחברי הנהלת הסניף על פעילותם. יהודה בן חמו הודה 

לחברי הסניף על התנדבותם למען הקהילה. 
להקת "ננה" עם הצמד מיקי ולימור לדרמן, הנעימה בנגינתה למשתתפים, ששרו 
יחד עימה שירי ארץ ישראל ואף רקדו לצליליה. בחלק האמנותי: הופעת להקת 

"חלב ודבש". את הערב הנחה דודו יהב מכוכב יאיר. 

חברי הסניף במסיבת חנוכה

חברי הסניף חוגגים חנוכה

סניף נתניה
 יו"ר הסניף: יצחק דואני # רזיאל 7 נתניה 42470 # טל': 09-8334008 

Tzevet-n@bezeqint.net :דוא"ל #

עם תחילת שנת 2011, נמצא הסניף בתנופת פעילות. הפרויקטים המתכוננים 
לשנת 2011 הם:

התנדבות:
0 השתתפות בתרגיל פיקוד העורף בכל מוסדות החינוך בנתניה. כ-50 חברי 

הסניף ישמשו כבקרים בבתי הספר. 
0 היערכות לקראת תרגיל פיקוד העורף "מפנה 5" בנתניה, במסגרתו ימלאו חברי 

הסניף תפקידים מרכזיים במהלך תרגול חלוקת העיר לרובעים. 
פניות  התרבו  לאחרונה  בפרט:  טיפול   0
חברי הסניף בבקשות להלוואות  ולמענקים 
לקראת החגים. אנו מטפלים בנושא ונותנים 

פתרונות לשביעות רצון הפונים. 
חוגים  נקיים  השנה  גם  החוגים:  מערך 
, אנגלית,  ואינטרנט  רבים כמו: מחשבים 
חברי  מאות  בהשתתפות  ועוד,  ספרדית 

הסניף ובני משפחותיהם.
סדנת העצמה: סדנה נוספת )השלושה במספר בשנת 2011(, התקיימה בסניף 
נתניה לחברי "צוות" הנימנים על דורשי העבודה. בסדנא השתתפו 24 חברים, 
במסגרתה הועברו הרצאות ע"י דר' רפי גלברט, אורני גוב - פסיכולוגית תעסוקתית 
ודן ארז. בשיחת הפתיחה נשאו דברים יו"ר מחוז השרון מוטי בר-דגן, מנכ"ל 

"צוות" דן נדיב, יו"ר סניף נתניה יצחק דואני.

חלוקת תעודת הוקרה לאלי אייל

תרבות ופנאי: 
חברי הסניף ביקרו השנה בשתי הצגות: המחזמר "לילה לא שקט" על-פי שיריו של 

שלמה ארצי ו"זהר ארגוב". מתוכננות יציאות להצגות נוספות במהלך שנה זו. 
במהלך השנה נקיים טיולים, נופשונים בבתי מלון, מסיבות וכן מתוכננת נסיעה 

לחו"ל - לברצלונה וקוסטה בראבה. 

חברי הסניף בסדנת העצמה

האירוע המרכזי של הסניף נערך ב-14.12.2010 בהיכל התרבות בנתניה,  בנוכחות 
מאות חברים. במסגרתו הענקנו תעודת הוקרה לחבר הנהלת הסניף אלי אייל, 

על פעילותו ההתנדבותית בקהילה ובסניף.
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בשטח
פעילויות במחוזות ובסניפים

פעילות במחוז דרום

 סניף מצפה רמון יו"ר הסניף: יצחק ברגר # נשק 15/3 מצפה רמון #
bergeri@mitzpe-ramon.muni.il :טל': 054-4760330 # דוא"ל 

 סניף קרית גת יו"ר הסניף: ניסים זגורי # שד' גת 32/17 קרית גת #
nisimz@giryat-gat.net.muni.il # 057-7447013 ,08-6878350 :'טל

 סניף נתיבות-שדרות יו"ר הסניף: אילן פרץ # ת"ד 110 אופקים # 
ilan-ngv@barak.net.il :טל': 050-5282815 # דוא"ל

לראשונה התקיים בחודש ינואר 2010 כנס מנהלי מחוזות במחוז הדרום - 
בהשתתפות ראשי "צוות", יו"ר מחוז הדרום ומנהלי המחוזות ברחבי הארץ. 
במהלך הכנס הוגש כיבוד אותנטי על-ידי חבר מסניף הגמלאים הבדואים.

סניף באר שבע
 # בית לחם 2 בית החייל באר שבע # 

גם  וביקרו  יצאו לטיול באזור הצפון  גת  וקרית  חברים מסניפי באר שבע 
באתר החרמון. מרכזים את תחום הטיולים והאירועים - אילנה חדד מסניף 

באר שבע וניסים זגורי מסניף קרית גת. 

חברי המחוז עם משפחת שליט

כנס מנהלי מחוזות במחוז הדרום

מזדהים עם משפחת שליט - חברי המחוז יצאו להפגנה בירושלים בנושא 
שחיקת הגמלה. לאחריה ערכו סיור בירושלים, ביקרו באוהל שהציבה משפחת 

שליט והביעו הזדהות עם המשפחה. 

חברים מבאר שבע וקרית גת בביקור בכותל המערבי לאחר ההפגנה בירושלים

יחידת התעסוקה במחוז ממשיכה בפעילות לאיתור מקומות תעסוקה, סיוע 
לחברים והכנתם לראיונות עבודה. 

החברים שנטלו חלק בסדנת העצמה

מתן תעודת הוקרה לארתור צ'יבוטרו )מימין(

חברי הסניף באתר החרמון

"צוות" והסמנכ"ל אפרים לב  במהלך ביקור במחוז הדרום החליטו מנכ"ל 
לפגוש חברים המתגוררים בדיור מוגן "משען" בבאר שבע. המנכ"ל שוחח 

עימם ועדכן אותם במתרחש ב"צוות". 

ביקור במשען באר שבע

במהלך ישיבת הנהלת המחוז הפתיע היו"ר גדעון שני את ארתור צ'יבוטרו 
והעניק לו תעודת הוקרה על פעילותו המסורה למען המחוז והחברים. שני 

הודה במילים חמות לארתור על פועלו.

96
ון 

ת גילי וח צוו 46ר

http://tzevet.org.il


דרום

סניף אילת
 יו"ר הסניף: רוברט סיבוני # בי"ס אלון שכ' הדקל אילת # טל': 08-6317552,

nider@netvision.net.il :052-2949449 # דוא"ל 

ראשי  בהשתתפות  חגיגית  שנתית  מסיבה  אילת  בסניף  נערכה  לאחרונה 
"צוות" ואורחים רבים. הנואם המרכזי באירוע היה השר לנושאים אסטרטגיים 
משה )בוגי( יעלון. במהלך האירוע העניק יו"ר הסניף רוברט סיבוני, שי לשר 
יעלון ולראש העיר מאיר יצחק הלוי. קודם לאירוע נערכה ישיבה חגיגית 
של הנהלת הסניף וראשי "צוות" והמשתתפים קיבלו סקירה מקיפה מסגן 

ראש העיר אילת על התפתחות העיר. 

סניף דימונה
יו"ר הסניף: אבי אבוחצירה # רח' עובדת 1 דימונה # טל': 052-2704148

סניפי דימונה וערד ערכו נשף חנוכה משותף בדימונה. יו"רי הסניפים אבי 
אבוחצירא )דימונה( ושלום כרמל )ערד( סיכמו כל אחד את שנת העבודה 

2010 והציגו את תוכניות העבודה ל-2011. 

סניף ערד
יו"ר הסניף: שלום כרמל # רחוב בשור 2 ת"ד 4444 ערד # טל': 052-5554523

סניף ערד ערך כנס למתנדבים בסניף, במהלכו חלק יו"ר המחוז גדעון שני, 
שבחים למתנדבים על הפעילות והודה ליו"ר הסניף כרמל שלום ולמתנדבים, 

על פעילותם לטובת העיר והקהילה. 

סניף אופקים
 יו"ר הסניף: יעקב דרעי # היוגב 37 מקלט 5 אופקים # טל': 08-9924930,

tzevetofqim@bezeqint.net :077-9256070 # דוא"ל 

חברי הסניף ערכו יום כיף וגיבוש במלון "ליאונרדו פלאזה" ים המלח. 

חברי סניף ערד ערכו לאחרונה טיול בצפון. בתמונה: החברים על רקע נוף מפרץ חיפה

מתנדבי סניף ערד עם תעודות ההוקרה

חברי סניף ערד ודימונה חוגגים חנוכה ביחד

סניף באר שבע קיים נשף חנוכה באולמי "נריה", בהשתתפות ראשי "צוות" 
ויו"ר מחוז דרום. במהלך האירוע הודלקו נרות חנוכה, הוגש כיבוד עשיר 

והמשתתפים נהנו מתוכנית אמנותית. 

חברי הסניף בנשף חנוכה עם להקת מנהטן

הענקת שי לראש העיר אילת

חברי הסניף ביום כיף בים המלח
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השר לשעבר מרדכי בן פורת
לגבולם”  ששבו  “בנים  של  סיפור  הראל,  עזרא  של  סיפורו  את  קראתי 

והתרשמתי מדביקותו לאהבת ישראל.
עזרא הראל, יליד עיראק. איש חיל האוויר ואחד ממפקדיה הראשונים של 

יחידת חיל האוויר למחשב.
אופקיו  את  הרחיב  הוא  הישראלי.  טק  ההי  חלוצי  עם  נמנה  עזרא 
בתחומי  העולם  ברחבי  שונות  במדינות  ובעבודתו  בסיוריו 
רבה”  עוצמה  בנו  “יש  עזרא  של  בספרו  המתקדמות.  הטכנולוגיות 
ואל ישראל  ארץ  אל  בבל  מנהרות  המרגש  מסעו  של  תיאור  יש 
ואת  היהודית  הרוח  ניצחון  את  ממחיש  הוא  הישראלי,  טק  ההי  נתיבי 

דבקות היהודים במורשתם.
מרדכי בן פורת – שר לשעבר

יו”ר המרכז למורשת יהדות בבל – אור יהודה

האלוף )מיל( אביהו בן נון
זהו סיפור של בנים ששבו למולדתם אחרי אלפי שנות גלות, בספרו “יש 
בנו עוצמה רבה”, עזרא הראל מגולל את סיפור חייו מילדותו בעיראק, 
בימי הגלות והרדיפות, דרך פעילותו כקצין בחיל האויר ועד ליוזמותיו 
בתחום האזרחי של פיתוח ושיווק הטכנולוגיה העילית הישראלית ברחבי 

העולם.
סגן אלוף )מיל( עזרא הראל היה ראש ענף ארגון של חיל האוויר בתקופה 
בה יושם חזונו של האלוף בנימין פלד לשינויים מפליגים במבנה הארגוני 
של חיל האוויר. הוא היה אחד ממפקדיה הראשונים של יחידת חיל האוויר 
למחשב בתקופה של תמורות טכנולוגיות ותפיסתיות באשר לשימושים 

המבצעיים, הלוגיסטיים והמנהלתיים של מערכות המידע הממוכנות.
בתפקידו האזרחי, הוא בחר להיות חלוץ ונציג נאמן של טכנולוגיות ההי 
טק הישראלי ברחבי העולם. סיפור חייו של עזרא הראל המתואר בספר 
זה, שזור בערכים היסודיים ביותר של האתגר הציוני, באשר הוא מקיים 

הלכה למעשה את הצו העליון של הציונות “לבנות ולהיבנות בה”.
אלוף אביהו בן נון

מפקד חיל האוויר לשעבר

עזרא מנשה הראלעזרא מנשה הראל  יש בנו עוצמה רבה

סיפור מסע - מנהרות בבל 
אל נתיבי ההי טק הישראלי

קורא
חדש על מדף הספרים

"ימי הצריף"
0 הוצאת קווים אישיים  מאת: יעקב צור )אל"ם( 

ומכון ז'בוטינסקי 
"ימי הצריף" הם הימים של המדינה בדרך, ימים של מאבק עיקש 
בשלטון  גלוי  ומאבק  מרי  בצד  בקרקע,  והיאחזות  עלייה  על 
הבריטי, כולל חילוקי דעות על ה"דרך". הצריף הוא נווה המגורים 
שבנו הוריו של המחבר בעיבורי נתניה, המושבה דאז. בצריף זה 
וראייה לאירועים  ילדותו ושם היה עד שמיעה  חווה המחבר את 

המעצבים של התקופה. 
אמו של המחבר שולמית, היא בת לשבט סלוצקי החקלאי מנהלל, 
ואביו, הלל צור )שטיין(, הגיע ארצה כעולה מריגה, שם היה ממנהיגי 
האצ"ל. כאן למד בבית הספר החקלאי "מקווה ישראל" והיה לימים 

פעיל מרכזי באצ"ל ואיש ציבור ומחנך בנתניה. 
מוקדם  הבן הבכור, שבגר  הילד,  כתוב מנקודת מבטו של  הספר 
לנוכח המציאות הקיומית הקשה - בהעדר אבי המשפחה, שנאסר 
פעמיים על-ידי הבריטים ואף הוגלה לאריתריאה. חוויות הילדות 
באותה  החיים  הווי  על  מקיף  חברתי  מחקר  חושפות  הדרמטיות 

התקופה - בארץ בכלל ובנתניה בפרט. 
דרורה לפיד

דובר צה"ל מודיע 
0 עורכת: מירב  ההודעות שליוו את חיינו 

0 הוצאת ידיעות ספרים הלפרין 
"דובר צה"ל מודיע" הוא פרויקט המרכז בתוכו מבחר עצום מהודעות 
המופיעות  ההודעות  מאות  היום.  ועד   1948 משנת  צה"ל  דובר 
בספר משקפות את פניה של מדינת ישראל ב-62 שנותיה - דרך 
המלחמות, המבצעים, האירועים ההיסטוריים, הפרשות, האסונות, 

ההסתבכויות, הנצחונות והכשלונות.
ההיסטוריות,  צה"ל  דובר  מהודעות  עשיר  מבחר  מציג  הספר 
מההודעות  ביותר.  והדרמטיות  המסעירות  העצובות,  המרגשות, 
ההגנה",  צבא  "דובר  של  מפיו  העצמאות,  במלחמת  הראשונות 
ועד  ישראל,  בתולדות מדינת  האירועים המשמעותיים  רצף  דרך 
הודעותיו  את  מפרסם  צה"ל  כשדובר  שבהן  האחרונות  השנים 
"לילה שקט  באינטרנט; מ"צה"ל פרץ היום לעיר העתיקה", דרך 
עבר על כוחותינו בתעלה", ועד "שמו של החייל הנעדר הוא גלעד 

שליט". 
בפרספקטיבה  עליהן  עמוק  ומבט  צה"ל  דובר  הודעות  ניתוח 
הצה"לית  ההתנהלות  על  מאוד  הרבה  ללמד  יכולים  היסטורית 
הכללית ברגעי משבר: מה מדווחים לציבור? מה עיקר ומה טפל? 

מה מופיע בהודעה ומה לא מופיע בה? ועוד. 
אלה האירועים שעיצבו את חיינו וזה פס הקול שליווה אותם.

'יש בנו עוצמה רבה
מאת: עזרא מנשה הראל 

אביהו בן נון )אלוף( מפקד חיל האוויר לשעבר, על הספר: בספרו "יש 
בנו עוצמה רבה", מגולל עזרא הראל )סא"ל( את סיפור חייו מילדותו 
האוויר  בחיל  כקצין  פעילותו  דרך  והרדיפות,  הגלות  בימי  בעיראק, 
ועד ליוזמותיו בתחום האזרחי של פיתוח ושיווק הטכנולוגיה העילית 

הישראלית ברחבי העולם. 
עזרא היה ראש ענף ארגון של חיל האוויר, בתקופה בה יושם חזונו של 
האלוף בני פלד לשינויים מפליגים במבנה הארגוני של החיל. הוא היה 
אחד ממפקדיה הראשונים של יחידת חיל האוויר למחשב, בתקופה 
המבצעיים,  לשימושים  באשר  ותפיסתיות  טכנולוגיות  תמורות  של 

הלוגיסטיים והמנהלתיים של מערכות המידע הממוכנות. 
הוא בחר להיות חלוץ ונציג נאמן של טכנולוגיות ההייטק הישראלי 
ברחבי העולם. סיפור חייו שזור בערכים היסודיים ביותר של האתגר 
הציוני, באשר הוא מקיים הלכה למעשה את הצו העליון של הציונות 

"לבנות ולהיבנות בה". 

יסודות ברפואה שיקומית 
 0 המרכז הרפואי רעות - עורך ראשי אבי עורי 

הוצאת דיונון
בעשורים  ביותר  משמעותיים  הישגים  רשמה  השיקומית  הרפואה 
בריאות  מקצועות  בין  שילוב  מצריך  הרפואי  השיקום  האחרונים. 
רבים, וכן תיאום עם גורמים מממנים, גורמי שלטון, חינוך וחברה. 
הרפואה השיקומית בישראל מתברכת במערכת מתקדמת, הנעזרת 

בטכנולוגיות ובשיטות אבחוניות וטיפוליות מודרניות. 
"רעות"  השיקומי  הרפואי  המרכז  בחסות  לאור  יצא  אשר  הספר, 
כוללנית.  שיקומית  ברפואה  הבסיסי  הידע  את  מרכז  אביב,  בתל 
רופאים ובעלי מקצועות הבריאות ממחלקות השיקום הרפואי בארץ, 
ממרפאות ומיחידות המשך טיפול קהילתיים, מאוניברסיטאות ועוד, 
תרמו מהידע הרב שרכשו בארץ ובחו"ל בכתיבת הפרקים השונים 
בספר. הספר ישמש בעלי מקצוע וסטודנטים במגוון תחומי הרפואה 
סיעוד,  ונוירופסיכולוגיה,  פסיכולוגיה  בעיסוק,  ריפוי  פיזיותרפיה, 
ריפוי בעיסוק, קלינאות תקשורת, יועצי תזונה, יועצי תעסוקה, יועצי 
שיקום מיני, עובדים סוציאליים, מורים לחינוך גופני, מנהלנים, נותני 

שירות בגופים ממלכתיים, עורכי דין ועוד. 
ד"ר ניסים אוחנה )אל"ם(, מנהל המרכז הרפואי "רעות"
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הצדעה אחרונה  
 חברי "צוות" שהלכו לעולמם

דצמבר 2010 - מרץ 2011

תל אביב כללי  אל"מ צבי ברזל 

פקיעין חת"ק  רס"ב מוחמד פדול 

באר שבע חי"ח  רס"ר מכלוף אלדו 

ירושלים חי"ח  סא"ל ראובן כהן 

חיפה ח"י  סא"ל דוד בלוה 

קרית אתא ח"י  סא"ל חיים שחק 

כפר-סבא חכ"ל  תא"ל אברהם אילון 

רמת השרון  חכ"ל  סא"ל אליעזר אילת 

קרית אונו חר"פ  סרן מרדכי גמר 

בית יצחק ח"א  סא"ל אליעזר אמיר 

רמת גן חכ"ל  סרן יוסף לוי 

קיסריה חכ"ל  תא"ל שמואל רשף 

חדרה חי"ח  רס"ב ציון חיון 

ראשון לציון חי"ק  רס"ן שמעון פנטופרו 

רמת גן חכ"ל  סא"ל אליעזר ארז 

תל אביב חמ"נ  סא"ל אשר סולל 

באר שבע חי"ק  רס"ן יגאל עליש 

בת-ים חת"ק  רס"ר ניסים טויטו 

אחיסמך חת"ק  רס"ב בכור ארבע 

הוד השרון ח"א  רס"ן יהודה עצמון 

הרצליה ח"א  רס"ב אשר וקסלר 

תל אביב ח"א  רס"ן עמנואל ראודנסקי 

גבעתיים חי"ק  רס"ן שלמה שפירא 

קרית חיים ח"י  רס"ר סשה ינאי 

כפר אחים חי"ק  סא"ל רמי פלד 

פתח תקווה ח"א  רס"ן יעקב כפיר 

רמת השרון חי"ח  סא"ל ירוחם כפכפי 

ראשון לציון ח"א  רס"מ אדם גייצמן 

הוד השרון חי"ח  רס"ן יצחק הרמלין 

קרית אונו חי"ר  סא"ל ארוין קידר 

פתח תקוה ח"א  רס"ר גרכניק חיים 

חולון חה"נ  רס"ן שלום דור 

ראש העין חכ"ל  אל"מ חגי אפרת 

תל אביב כללי  אלוף אברהם טמיר 

יבנה חי"ק  סא"ל זאב לשם 

חולון ח"א  רס"ר צבי רם 

קריית חיים חכ"ל  רס"ן פסח בן צבי  

הר אדר חמ"נ  רס"ן טל נועם 

רמת השרון חכ"ל  אל"מ אברהם אלזון  

קרית אונו ח"א  רס"ב משה חיים 

הוד השרון חש"ל  סא"ל יעקב נוימן 

חולון חת"ק  רס"ב יהושוע אברהם 

קרני שומרון חת"ק  סא"ל עופר עמיר 

ראשון לציון חת"ק  רס"ר צדקיהו עדטה 

תל אביב חכ"ל  סא"ל יוסף פרלמוטר 

אשקלון חי"ח  רס"מ דניאל גבריאל 

חולון חת"ק  רס"ר מיכאל שמואל 

קרית אונו חכ"ל  סא"ל דר' יצחק הנטוש 

כרמיאל חת"ק  רס"ב משה יחזקאל 

נס ציונה ח"א  רס"מ יחזקאל דגמי 

אילת חה"נ  רס"ר יוסף רובין 

שלומי חת"ק  רס"ר יצחק בוזגלו 

ק. מלאכי חי"ח  רס"ר משה דנינו 

מודיעין חמ"נ  רס"ר יהודה טלגם 

ירושלים חת"ק  רס"ר צבי דוידוביץ  

פתח תקוה חת"ק  סרן יוסף ארזי  

תל אביב חי"ח  רס"ר אדלמן יצחק 

רמת גן חכ"ל  סא"ל אליעזר ארז 

תל אביב חי"ח  רס"ר יצחק אדלמן 

לוד ח"א  רס"ן חיים מזרחי 

שדרות חת"ק  רס"מ סימון בוחבוט 

כרמיאל ח"א  רס"מ אברהם רון 

קרית גת ח"א  רס"ר בנימין מור 

ביתן אהרון חת"ק  רס"ן שלמה אפטר 

נתניה חי"ק  סא"ל מנחם פוקס 

ירחם כללי  רס"ר סאלם אלווג 

בת ים ח"י  רס"ר ירזי דומברובסקי 

רחובות ח"א  סא"ל בן גל  

ך ו ר ב ם  ר כ ז י  ה י
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