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ד"ר ברוך לוי

לחברותיי וחבריי ב"צוות" שלום וברכה,
המו"מ,  וצוות  הארגון  הנהלת  חברי 
הקיימים  ולאכזבה  לתסכול  מודעים 
בקרב חברינו בשל הסחבת במציאת 
פתרון הולם לנושא הכאוב של שחיקת 

הגמלה שלנו.
כי  להדגיש  ברצוני  דבריי,  בראשית 
הנוגעים בדבר במוסדות הארגון  כל 
ביומו.  יום  מדי  זה  בנושא  עוסקים 
מובן לי ולכולנו, כי כל עוד לא נראה 
הגמלאות,  בתלוש  התוצאות  את 
בעניין  ולפעול  להוסיף  עלינו  חובה 

ללא ליאות.
מאז התקיימו שתי הפגישות בעניין זה אצל ראש הממשלה בחודש מרס 
2011, נעשתה פעילות אינטנסיבית לקדם פתרון באמצעות נציגי המטכ"ל, 

משרד הביטחון ומשרד האוצר.
המסקנה העיקרית מפעילות זו היתה שלא ניתן להגיע לכלל סיכום ללא 

הכרעתו האישית של ראש הממשלה.
יחד עם זאת הבהרנו לנוגעים בדבר, ובראשם לשר הביטחון ולרמטכ"ל, כי 
אנו רואים בהם את נציגנו ואת האחראים לרבבות גמלאי צה"ל המצפים 

לפתרון הבעיה הכאובה של שחיקת הגמלה לאלתר.
בהקשר זה, ציינו באופן חד משמעי, בכנס ההתנדבות של "צוות" שנערך 
לאחרונה השר להגנת העורף מתן וילנאי וראש המטה הכללי רב אלוף בני 
גנץ, כי הם מודעים לחשיבות עניין הגמלה וכי הם יפעלו לסיכום הנושא 

אצל מקבלי ההחלטות ובראשם ראש הממשלה.
במהלך השבועות האחרונים שוחחתי ונפגשתי עם שר הביטחון אהוד ברק, 
וכן קיימתי - עם חברי צוות המו"מ צבי שור ודן נדיב - פגישות עם הרמטכ"ל, 
מנכ"ל משרד הביטחון ואחרים, כדי לקדם פתרון. בנוסף, שלחתי לראש 
הממשלה ולשר הביטחון מספר מכתבים המדגישים את חומרת המצב, 
אך כאמור טרם עמדנו, לצערי, במבחן התוצאה. כמו כן, ערכנו פגישה עם 

יו"ר ההסתדרות עופר עיני. 
0 0 0

הוצאתי מכתב מפורט למבקר המדינה השופט בדימוס מיכה לינדנשטראוס 
וביקשתי את התערבותו בעניין הגמלה. בה בעת שוחחתי אישית עם המבקר 
וכן עם האחראי לחטיבת הביטחון במשרדו, מנדי אור )אלוף(. הוסכם בינינו, 
שבימים הקרובים יקיים צוות המו"מ פגישה עם מבקר המדינה. נראה לנו 
שאם יחליט המבקר על מעורבות בעניין הדבר יועיל לקידומו של פתרון 

בנושא )ראו מכתבי - עמ' 16(. 
0 0 0

צעד נוסף בו אנו נוקטים, הוא בחינת התכנות של הגשת תביעה משפטית 
בעניין זה, באמצעות אחד ממשרדי עורכי הדין המובילים בארץ.  לפעולה זו 
יש השלכות באשר למשך הזמן הכרוך בצעד כזה וההשפעה על הפעילות 

האחרת הנעשית בנושא, והוא נבדק על-ידינו ביסודיות.
0 0 0

מכיוון שכל פתרון בנושא הגמלה יהיה כרוך בחקיקה, אנו עוסקים בגיבוש 
שדולה של חברי כנסת, שיובילו את הפעולה. בפגישה שערכנו ב-20.6.2011 
במשכן הכנסת הביעו ח"כים רבים הזדהות ותמיכה בעמדתנו, וציינו כי יפעלו 
לקידום הנושא ואף ייפגשו וישוחחו עם ראש הממשלה ושר הביטחון, כדי 
להביא לזירוז החלטתם. כמו כן הבטיחו כי יהיו חלק מהשדולה שתקדם 

חקיקה בנושא. 
את מאבקנו באמצעות הכנסת מובילים יו"ר ועדת החוץ והביטחון שאול 

מופז, יו"ר ועדת העבודה והרווחה חיים כץ, וחברי הכנסת שלי יחימוביץ', 
מירי רגב ואיתן כבל.

קיימנו פגישות עם מספר חברי כנסת והובטח לנו הסיוע שלהם. ייתכן 
כי נקיים מפגש מיוחד בכנסת של השדולה, בהשתתפות חברי "צוות", וזו 

תהיה הזדמנות נוספת להביע את דרישותינו בפני המחוקקים.

כנס ההתנדבות
השנה בחרנו לערוך כנס ארצי של מתנדבים בארגון "צוות", כדי להעלות 
על נס את חשיבות הפעילות ההתנדבותית לפרט ולחברה וכדי להביע 
הערכה למתנדבים בארגון. בטקס הענקנו תעודות הערכה למתנדבים 

שנבחרו על-ידי המחוזות והנהלת "צוות".
את  לברך  נוספת  הזדמנות  לי  וזו  רוח  התרוממות  זו שעה של  היתה 
המתנדבים ולהביע את הערכת הארגון על הפעילות החשובה שהם עושים 

בתחומים שונים בקהילותיהם.
המתנדבים שלנו מוסיפים לשמו הטוב של ארגון "צוות", ומקנים לו מוניטין 
של ארגון שאינו מסתפק רק בטיפול ובהענקת שירותים ופעילויות לחבריו, 

אלא גם תורם לחברה ולקהילה בישראל.
זה המקום לציין את חברותיי וחבריי הנבחרים ב"צוות", בהם יושבי ראש 
העושים  ההנהלה,  וחברי  הארצית  המועצה  חברי  והסניפים,  המחוזות 
פעילותם בהתנדבות ונושאים את הארגון על כתפיהם. לצד המתנדבים 
פועלת חבורת העובדים, בראשותו של המנכ"ל דן נדיב, העושים מלאכתם 
נאמנה בכל ימות השנה, ואשר היו מופקדים על הפקתו וביצועו של הכנס 

המוצלח של המתנדבים. יבואו כולם על התודה ועל הברכה.

חיים ישראלי ז"ל
לאחרונה הלך לעולמו אחד מאחרוני "הנפילים" של מערכת הביטחון- חיים 
ישראלי ז"ל. במשך עשרות שנים פעל חיים לצידם של 14 שרי ביטחון 

והיה לכולם לעזר רב.
חיים ישראלי היה כתובת לרבים מאיתנו חברי "צוות". עוד בהיותנו בשירות 
בתפקידים שונים, וגם לאחר צאתנו לגמלאות - תמיד היה שם בשבילנו 

בעצה טובה וביד מושטת.
חיים ישראלי נבחר להיות בין היחידים שזכו בתואר של חבר כבוד בארגון 
"צוות". הוא היה עימנו עם הקמתו של הארגון לפני יובל שנים, ושמר עימנו 
על קשר ממש עד ימיו האחרונים. ארגון "צוות" מבכה את לכתו של חיים 

ישראלי ז"ל ומשתתף בצערה העמוק של משפחתו. יהי זכרו ברוך.

חילופי ראש אכ"א
בימים אלו מסיים את תפקידו ראש אכ"א, האלוף אבי זמיר. היתה לנו 
הזדמנות להיפרד ממנו בכנס המתנדבים, בו כיבד אותנו בנוכחותו, ואף 

להעניק לו תשורה למזכרת.
האלוף זמיר פעל נמרצות בכל הנוגע לגמלאי צה"ל בנושאים הנוגעים 
לפעילות "חבר", לביטוח החיים, לביטוח הרפואי וכמובן בכל הנוגע לנושא 

שחיקת הגמלה של גמלאי צה"ל.
ראש אכ"א היוצא הביע תמיד את נכונותו לסייע לארגון "צוות" ולגמלאי 
צה"ל, ושיתף עימנו פעולה לא רק מתוקף תפקידו אלא גם כחבר. אני 
מבקש להודות לו, גם בדרך זו, ולאחל לו הצלחה בכל אשר יפנה.  תודה, 

אבי,  יישר כוח וברוך הבא ל"צוות".
לתפקיד ראש אכ"א נתמנתה האלוף אורנה ברביבאי. היא מביאה עמה 
לתפקיד ניסיון רב שנים בטיפול בנושאי כוח אדם, אשר נצבר במגוון רחב 

של תפקידים אותם מילאה בתחום חשוב זה.
בשם ארגון "צוות" אני שמח לברך את אורנה, לאחל לה הצלחה והישגים 

שלכם,לטובת כלל חיילי צה"ל וגמלאיו.
ד"ר ברוך לוי, יו"ר ארגון "צוות"

מגייסים את חברי הכנסת לשינוי חוק הגמלה 
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דן נדיב

משולחן המנכ"ל
אנו   - הגמלה  על  המאבק 
להביא  במאמצינו  שאת  ביתר  ממשיכים 
ונקטנו  הגמלה  שחיקת  סוגיית  את  לסיומה 

צעדים נוספים ובהם: 
 - בהמשך  )ראו  המדינה  למבקר  פנייה   0

המכתב המלא(. 
0 פגישה עם יו"ר ההסתדרות עופר עיני, אשר 

הבטיח להיכנס לעובי הקורה. 
ובקרייה  בירושלים  הכנסת  מול  הפגנות   0

בתל אביב. 
0 פעילות ענפה של יחסי ציבור ופרסום על 

המאבק הצודק בכלי התקשורת.
0 שיחות ודיונים רבים עם כל בעלי התפקידים הנוגעים בדבר 
ובראשם מנכ"ל משרד הביטחון, היועץ הכספי לרמטכ"ל, הממונה 

על השכר והממונה על התקציבים באוצר. 

אנו עדיין ממתינים לפגישה של ראש הממשלה ושרי הביטחון 
והאוצר לסיכום הנושא לשביעות רצוננו )ראו גם דבר היו"ר(.

הטובים לחינוך - נמשכת ההרשמה למחזור שני של 
הטובים לחינוך בנגב לקראת שנת הלימודים תשע"ב, ובקרוב 
מתוכנן מפגש היכרות עם המועמדים. אנו רואים חשיבות רבה 
בעידוד ההסבה להוראה במכללת קיי, תוך סיוע לשיפור החינוך 
בפריפריה. במקביל, נמשכת ההרשמה למחזור הבא בבית ברל, 

שנחשב ל"ספינת הדגל" בהכשרת מורים מקרב חברי "צוות". 
אני מציין בשמחה, כי בכנסת ובמשרדי הממשלה הנוגעים בדבר, 
החינוך,  במערכת  צה"ל  פורשי  לקליטת  הוכרה החשיבות שיש 
והצעת חוק פרטית של ח"כ חיים כץ לעידוד יוצאי מערכת הביטחון 
להשתלב בהוראה כבר יצאה לדרך. עיקר ההצעה: הורדת מגבלת 

"הקופה הציבורית" שחלה על הפורשים )ראה ידיעה נפרדת(. 

ביטוח בריאות - אנו נמצאים עם "חבר" בשלב סיכום 
שתסתיים  הבריאות,  ביטוח  פוליסת  הארכת  בנושא  הדיונים 
מוקד  נבחר  כך,  בתוך  נוספות.  שנים  בחמש   ,2011 בדצמבר 
סילוק תביעות של חברת מדנס, שייתן מענה לכלל אוכלוסיית 
הקבע  אנשי  משפחות  "צוות",  חברי  משפחות   - המבוטחים 

ומשרתי הקבע. 

דו"חות כספיים - מועצת "צוות" אישרה בישיבתה 
היתרה   .2010 לשנת  הכספיים  הדו"חות  את   13.6.2011 מיום 
בסך 170 אלף שקל הועברה לסעיף המאבק בשחיקת הגמלה. 

המעוניינים יכולים לעיין בדו"חות במשרדי "צוות". 

כנס התנדבות - ב-15.6.2011 קיימנו כנס התנדבות 
בסימן "צוות ערבים זה לזה" )ראו כתבה בגיליון זה(.

 בקרוב: עבודה במערכת 
החינוך - לא עוד "קופה ציבורית" 

ועדת השרים לחקיקה אישרה לפני כשבועיים הצעת חוק לעידוד פורשי 
צה"ל לעבוד בהוראה, מבלי שיצטרכו לשאת במיסוי הכבד הנדרש כתוצאה 

מעבודה בגופים ממלכתיים המוגדרים כ"קופה ציבורית". 
על-פי הצעתו של יוזם החוק, ח"כ חיים כץ, יוכלו יוצאי מערכת הביטחון 

לקבל את הגמלה במלואה גם כשיעבדו במערכת החינוך הציבורית. 

השר להגנת העורף, הרמטכ"ל וראש אכ"א:
נפעל בנושא הגמלה עד שננצח

בטקס ההוקרה למתנדבים שנערך באמצע החודש )ראו כתבה בהמשך(, 
התייחסו לנושא הגמלה, השר להגנת העורף מתן וילנאי, הרמטכ"ל רא"ל 

בני גנץ וראש אכ"א היוצא אלוף אבי זמיר.
שלושתם סקרו את המאמצים הרבים שנעשים בנושא, את הדיונים והפגישות, 
והדגישו את הצורך שנושא זה יסתיים במהרה לשביעות רצון גמלאי צה"ל. 

"לא ננוח ולא נשקוט עד לפתרון מוחלט של הנושא", הצהירו הדוברים.

אירוע ההתנדבות - הזדמנות להביע זעקת החברים בפני השר להגנת 
העורף והרמטכ"ל

בתחום  להיקלט  רבים  פורשים  של  רצונם  על  לו  ידוע  כי  ציין,  כץ  ח"כ 
ואולם, מגבלת  נוסף למען המדינה.  החינוך, שכן הם רואים בכך שירות 

"הקופה הציבורית" מרתיעה אותם. 
שר החינוך גדעון סער, רואה ברכה בקליטתם של פורשי צה"ל במערכת 
החינוך, ולכן הוביל את התמיכה בחוק. הוא אמר בוועדת השרים לחקיקה, 

כי חשיבות החוק הינה במשיכת כוח אדם איכותי למערכת החינוך. 
הקיים במערכת  יושלם המחסור  "אם תתקבל ההצעה,  כי  כץ אמר  ח"כ 

החינוך - בעיקר במורים במקצועות הריאליים". 

ברכות לראשי אכ"א היוצא והנכנסת
0 ארגון "צוות" נפרד מאלוף אבי זמיר 
עם פרישתו מצה"ל, מאחל לו הצלחה 
את  בברכה  ומקדם  האזרחיים,  בחייו 

הצטרפותו לשורות "צוות". 

 " ת ו ו צ " ן  ו ג ר א  0

ף  אלו את  מברך 
י  א ב י ב ר ב ה  נ ר ו א

אכ"א,  ראש  לתפקיד  כניסתה  לרגל 
פעולה  ושיתוף  הצלחה  לה  ומאחל 

פורה עם "צוות".
 קריירה בנדל"ן - שיתוף פעולה 
בין מכללת רילטי ל"צוות" )עמ' 29(
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"צוות" ערבים זה לזה

טקס הוקרה למתנדבים מצטיינים תשע"א 2011
טקס הוקרה למתנדבים מצטיינים, בסימן "צוות ערבים זה לזה", נערך 
ב-15.6.2011 באולם סמולרש באוניברסיטת תל אביב, בהשתתפות השר 
להגנת העורף מתן וילנאי, הרמטכ"ל רא"ל בני גנץ, ראש אכ"א אלוף אבי 

זמיר, יו"ר "חבר" אל"ם צחי עין-גל ומנכ"ל "חבר" שלומי אברהם. 
לאחר שירת "התקווה" בליווי תזמורת צה"ל, הוקרן סרט הנושא את 
הכותרת: "מה עשית היום", שעסק בנושא התנדבות. אחריו קראה זהבה 
צויקל )רס"ן( מקאמה בשבח המתנדבים. לאחר ביצוע השיר "רוח צוות" 
על-ידי מקהלת "צוות", הוזמן יו"ר הארגון ברוך לוי לשאת את דבריו. לוי 
קידם בברכה את הרמטכ"ל, נפרד בדבריו מראש אכ"א אבי זמיר )מאוחר 
יותר העניק לו שי פרידה מ"צוות"(, ואמר בין השאר: "התנדבות היא 
סימן היכר של חברה מפותחת. ארגון 'צוות' הוא המקום בו באה לידי 
ביטוי במלוא עוזה רוח ההתנדבות. הן בתוך 'צוות' בו פועלים בהתנדבות 
מאות חברים - במועצה, בסניפים ובמחוזות - והן בקהילה בה פועלים 
אלפי חברים. אנשי 'צוות' ממשיכים את רוח הנתינה לחברה, שהחלה 

בעת שירותם הצבאי ונמשכת גם לאחר שחרורם". 
אחריו עלה לבמה הרמטכ"ל בני גנץ, שציין כי למרות סדר יומו העמוס, חש גאווה 
על שהוזמן ליטול חלק בטקס חשוב זה, המעלה על נס את פועלם של חברים 
רבים למען הקהילה. "אני רואה כאן אנשים שלחמו בכל מלחמות ישראל, אשר 
גם לאחר שחרורם הם בחרו להמשיך  וההתנדבות שורה עליהם.  רוח הנתינה 
ולתרום בתחומים חברתיים מגוונים. רוח השליחות נטועה ומפעמת בכם אנשי 

'צוות'. צה"ל נמצא לימינכם, ועם ישראל מודה לכם על פועלכם".
יו"ר ועדת ההתנדבות נפתלי )נפתול( שגיא, עמד בדבריו על פועלם של החברים בתחום 
בטחון העורף, והדגיש גם את הצורך בעשייה למען נוער בסיכון. "התנדבות היא צו 

קריאה וצו השעה - וטוב שיש בינינו את אלה שנענים לצו הזה", אמר נפתול. 
0 0 0

לאחר דבריו הוקרן סרט "בכיכובם" של המתנדבים המצטיינים: מחוז השרון - משה 
כהן מסניף נתניה; מחוז יהודה - עמרם מלול מסניף אשקלון; מחוז ירושלים - 
יעקב נענה מסניף ירושלים; מחוז דרום - שלמה סלומון מסניף באר שבע; מחוז 
דן - עמיר פוריאן מסניף ראש העין; מחוז הצפון - ארמונד פרץ מסניף חדרה. 
הם הוזמנו לשולחן הנשיאות לקבל את האות מהשר להגנת העורף, ראש אכ"א, 

יו"ר ומנכ"ל "צוות" ויו"ר ועדת ההתנדבות. 
בשם המתנדבים הוזמן לשאת דברים ארמונד פרץ. "ביום חג זה, אני עומד כאן 
'צוות'  היותי שייך למשפחת  ובגאווה על עצם  בכבוד  זו בהתרגשות,  על במה 
שהיא עבורי בית שני", אמר ארמונד. "אינני לבד - אני מייצג קבוצת מתנדבים 
מצטיינים שנבחרה מתוך מועמדים רבים במחוזות - אשר כולם ראויים, אחד 

אחד, להיבחר ולזכות להכרה על פעילותם ההתנדבותית ב"צוות" ולמען הקהילה. 
תודה ויישר כוח למתנדבים על פעילותם, כל אחד בתחומו".

לאחר דבריו זכתה להוקרה מיוחדת פעילות התנדבותית חוצת-ארגון - "וידאו צוות" 
בניהולה של אביבה דור. הוקרן סרט הסוקר את פעילות הטלוויזיה הקהילתית 

ונציגי "וידאו צוות" הוזמנו לבמה לקבל תעודת הוקרה מיוחדת. 
גוף נוסף שהטביע את חותמו בחברה הישראלית, ואשר זכה להוקרה בטקס, הוא 
ארגון צהלה - העוסק בפעילות למען הנוער בפריפריה, שהוקם על-ידי רן פקר 
)תא"ל(. רק סחף אחריו מאות מתנדבים מקרב חברי "צוות", במחוזות השונים. לאחר 

הקרנת הסרט "צהלה" הוזמן פקר לקבל תעודת הוקרה על פעילות הארגון. 
לסיום, הוזמן לשאת דברים השר להגנת העורף, האלוף מתן וילנאי, שאמר בין 
השאר: "אותה רוח ואותו ברק בעיניים, שהיו לחברים עת התגייסו ולחמו בצה"ל, 
אני מוצא אצלכם כיום בהתגייסות למען החברה הישראלית. תודות ל'צוות', אתם 
משמרים את אותה הרוח. אני מודה לכל אחת ואחד מכם על המשך השירות למען 
המדינה והנתינה לקהילה - הרוח שלכם היא מרכיב החוסן של מדינת ישראל". 
השר התייחס בהרחבה לפועלם של אלפי חברים למען הגנת העורף, בעיקר במסגרת 

הרשויות המקומיות, כולל השתתפות בכל התרגילים ובכללם "נקודת מפנה 5".
"צוות" נפרד מראש אכ"א היוצא אבי זמיר - ויו"ר הארגון העניק לו שי. זמיר 
התרגש, ואמר שהוא גאה להיות בקרוב חבר ארגון כמו "צוות", שאהבת האדם 

ואהבת הארץ פועמים בו. 
אלי  האירועים  ולמפיק  לעורך  ביצוע ההפקה  על  הודה המנחה  האירוע  בתום 
מאחורי  החיה  ולרוח  חזן,  משה  המנכ"ל  לעוזר  "צוות",  למזכירות  פלשניצקי, 

האירוע המנכ"ל דן נדיב.
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התלוש שלך

מאת: הרמן חיימוביץ'

אחת לשנה זכאים גמלאים ושאירים מקבלי קצבה מצה"ל לתשלום חד-
פעמי על התקופה שבין ה-1 בינואר עד ה-31 בדצמבר 2011 בגין:

0 קצובת הבראה המשולמת בקצבת יולי.
0 קצובת ביגוד המשולמת בקצבת אוגוסט.

להלן הסבר על חישוב הזכאות לשני התשלומים:
הבראה  יום  של  ערך  כך:  מחושב  הבראה"  "קצובת  ברוטו  סכום 
)לשנת 2011 - סך של 411 שקל(, כפול 13 יום לשנה, שהם 5,343 

שקל. את הסכום הזה יש להכפיל באחוז הקצבה. 
דוגמא: אם אחוז הקצבה הינו 55% הרי 5,343 שקל X 55% קצבה 

תשלום "קצובת הבראה" ו"קצובת ביגוד" לגמלאים

100 אלף איש צפו עד כה בכתבות ובסרטים ביוטיוב, אותם הפיקה לשידור 
מערכת "וידאו צוות" - הטלוויזיה הקהילתית של ארגון "צוות".

"וידאו צוות" ממשיכה לסקר ולתעד בוידאו ולהעלות לשידור בטלוויזיה ולצפייה 
הגמלה,  בין השאר:  "צוות".  הנושאים המעניינים את חברי  מגוון  ביוטיוב את 

התנדבות, מורשת קרב, תעסוקה ובריאות.
חברי הארגון מוזמנים לצפות בכל הפרקים בסדרת הגמלה המתעדת כרונולוגית, 
החלטות שהתקבלו במועצת "צוות", כנסים במחוזות ודיונים שנערכו במסגרות 
שונות, כולל הדיון עם אלופי צה"ל וראשי אכ"א, וכן את הפגנות חברי "צוות" 
נגד העוול המתמשך בשחיקת הגמלאות - פועל יוצא של עבודה מאומצת של 

מערכת "וידאו צוות". 
בערוץ 98  לשידור  צוות"  "וידאו  העלתה  למדינה  ה-63  חג העצמאות  לרגל 
בטלוויזיה, את מגזין 48. במגזין כתבת פרופיל על מפקד חיל הים לשעבר, האלוף 

בן שושן, וכתבה על טייס חיל האוויר שבחר לעסוק בפיסול לאחר פרישתו.
לאור העובדה כי שנת ה-63 למדינה הוכרזה כשנת הערבות ההדדית, בחרה 
מערכת "וידאו צוות" לייחד את מגזין 49 כולו לנושא ההתנדבות, המאפיין את 
חברי "צוות", משקף את רוח השליחות המפעמת בהם ואת הערבות ההדדית 

הייחודית לארגון. 
במגזין משודר ראיון עם נפתלי שגיא )אל"ם(, יו"ר ועדת ההתנדבות, וכן משודרות 
כתבות על פרויקטים ארציים של "צוות", בהם השתתפו מאות מחברי הארגון: 
"בעקבות לוחמים" - בשיתוף משרד הביטחון, העוסק במורשת קרב; "יעלים 
צהלה" - לימודי תעופה לבני נוער והקניית ערכים ואהבת מולדת; תרגילי התגוננות 

100 אלף צופים ב"וידאו צוות": 
הרייטינג בעלייה מתמדת

העורף האזרחי, בהשתתפות רבים מחברים "צוות", הנערכים בשיתוף הרשויות 
המקומיות ופיקוד העורף. נוסף על אלו, משודר קליפ קליל המציג את פעילותה 

של הטלוויזיה הקהילתית. 
מערכת "וידאו צוות" מברכת ארבעה חברים חדשים ממחוז ירושלים שהצטרפו 
לפעילויות ההפקה של הקבוצה, לאחר שסיימו קורס טלוויזיה קהילתית )טל"ק( 

למתחילים, מטעם האגודה לתקשורת קהילתית במרכז כגן בירושלים.
מערכת "וידאו צוות" תעודד הפקת כתבות וידאו ערוכות בסניפים ותשדר אותן 

במגזין "וידאו צוות". 
יום ראשון  "צוות" מוזמנים לצפות בשידורים בערוץ 98 בטלוויזיה בכל  חברי 
ביוטיוב. צוות"  וב"וידאו  בבוקר,   11:00 רביעי בשעה  יום  ובכל   19:00  בשעה 

100 אלף צופים לא טועים.

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

נציגי "וידאו צוות" מקבלים תעודות הוקרה

= 2,939 שקל - תוספת ברוטו לקצבת חודש יולי.
סכום ברוטו "קצובת ביגוד" מחושב כדלקמן: ערך של חודש ביגוד 
)לשנה סך של 149 שקל(, כפול 12 חודשים לשנה = 1,792 שקל. 

סכום זה להכפיל באחוז הקצבה. 
 986 = 55% X דוגמא: אם אחוז הקצבה הוא 55% הרי 1,792 שקל

שקל - תוספת ברוטו לקצבת חודש אוגוסט.
לגמלאים שהיוונו את קצבתם ועדיין יש להם ניכוי עקב היוון, ינוכה 
מהתוספות ברוטו החלק שהיוונו ולכן יגדל בחודשים יולי ואוגוסט 

סכום "הפחתה עקב היוון".
יולי ואוגוסט, ולאחר מכן הקצבה  יינתנו רק בחודשים  התוספות 

תשוב להיות כפי שהיתה.

חברי "צוות"
התנדבו למשימות התנדבות!!!
לעזרת צה"ל, לעזרת הנוער, לעזרת מערכי העורף

הרשמה בסניפי "צוות"

9 7
ון 

ת גילי וח צוו 5ר

חדשות



מכרז לתפקיד סמנכ"ל צוות
 ארגון "צוות" מפרסם מכרז פנימי 

לתפקיד סמנכ"ל "צוות" 

התפקיד הינו במשרה מלאה, וכרוך בנסיעות בכל הארץ.
תיאור המשרה: ימלא את מקומו של מנכ"ל "צוות" בהיעדרו 
• יקיים קשר עם חברי "צוות" ויטפל בבעיות פרט, רווחה 
וזכויות של חברי הארגון • יסייע למנכ"ל "צוות" בהנחיית 
המחוזות והסניפים בכל הקשור לפעילות חברתית ותרבותית 
וכן יטפל על-פי הנחיות המנכ"ל בביצוע אירועים ברמה 
הארצית • ירכז את קידום נושא המחשוב ב"צוות" כולל 
פיתוח אתר "צוות" • יהיה אחראי לנושא התקנון והנהלים 
בארגון, על-פי החלטות המוסדות המוסמכים ב"צוות" • ירכז 
את עבודת המטה לבחירות ב"צוות" • ישתתף בדיוני הנהלת 
"צוות", ינהל את הפרוטוקולים ויעקוב אחר ביצוע ההחלטות 
• ירכז את הפעילות המינהלית של ועדות "צוות", בשיתוף 

עם מטה "צוות", ויקיים מעקב אחר החלטות הוועדות. 
דרישות התפקיד וכישורים נדרשים: חבר בארגון "צוות" • 
השכלה אקדמית • כושר ארגון וניהול צוות עובדים • ניסיון 
מוכח בניהול מערכות בארגונים גדולים • ידע בתכנון, מעקב 
וביצוע • יכולת לנהל מו"מ עם גורמים שונים, כגון משרדי 
בקיאות   • ועוד  גופים ציבוריים, מוסדות צה"ל  ממשלה, 
במערכות מחשוב ניהוליות • יחסי אנוש מעולים • בעל 
מוטיבציה ויוזמה לסייע לחברי הארגון • בעל כושר הבעה 
הכרה טובה של מוסדות ממשלתיים,   • בכתב ובעל-פה 
בעל   • מוסדות צה"ל, מערכת הביטחון ומוסדות "צוות" 
ידע וניסיון בניהול פיננסי ותקציבי • תושב מרכז הארץ 

)או שיעתיק מגוריו עם קבלת התפקיד(. 
בקשות להשתתפות במכרז יש להפנות לעוזר המנכ"ל, משה 
יש לציין על המעטפה  בני ברק, 51121.  חזן, ת.ד. 2222 

"מכרז לתפקיד סמנכ"ל צוות". 
מועד אחרון להגשת מועמדות: 28.7.2011. 

יש לצרף קורות חיים, תעודות המעידות על השכלה וכן 
מסמכים המוכיחים את ניסיון העבר. 

על  דעתו  לשיקול  בהתאם  להחליט  רשאי  "צוות"  ארגון 
בחירת המועמד המתאים. 

בכבוד רב, 
דן נדיב, מנכ"ל "צוות"

עיטור הכסף של ארגון הווטרנים 
העולמי WVF לגדעון שני

באירוע שנערך במחוז דרום בהשתתפות מאות 
יו"ר "צוות" ד"ר ברוך לוי  חברי "צוות", העניק 
ליו"ר מחוז הדרום גדעון שני את עיטור הכסף של 
ארגון הווטרנים העולמי. מוחמד בנג'לון המזכיר 
של  המנהל  "הוועד  כתב:  הארגון  של  הכללי 
הארגון החליט להעניק לגדעון שני את העיטור 
להשגת  החשובה  תרומתו  על  הוקרה  כאות 
מטרות הארגון, על המצוינות הייחודית והראויה 

לשבח ועל מעשיו ופועלו למען הארגון". 
הדרום  מחוז  כי  בדבריו  הדגיש  לוי  ברוך 

בהנהגתו של גדעון שני, הפך דוגמא ומופת למצוינות. 

גדעון היקר,
ברצוני לברך אותך מעומק הלב, לרגל קבלת עיטור הכסף של ארגון 
WVF. פועלך, עבודתך המקצועית ואנושיותך, ממחישים עד כמה 

הינך אדם מיוחד. יישר כח והמשך עשייה פורייה.
בברכה,
רוביק דנילוביץ', ראש העיר באר שבע

ייעוץ בענייני הביטוח הלאומי
חברנו, משה פלד )אל"ם(, שעבד בביטוח הלאומי, 
ממשיך במתן ייעוץ בהתנדבות בנושאי ביטוח לאומי 
במשרדו במחוז יהודה. לתיאום פגישה, יש להתקשר 
.08-9467062 טל'  יהודה,  רחובות/מחוז  ל"צוות" 

 ויקטור כהנא, חבר "צוות", מגשר ומפשר, מגיש סיוע 
בכל הנוגע לזכויות הפרט. לפרטים: טל' 052-2551991
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6.6.2011, ד' סיון תשע"א 
לכבוד      

השופט )דימ( מיכה לינדנשטראוס, מבקר המדינה
שלום רב,

הנדון : גמלת גמלאי צה"ל
אני פונה אליך בשם ארגון "צוות" המייצג למעלה מ-34,000 חברים 
גמלאי צה"ל. אני פונה אליך בשם גמלאי צה"ל לדורותיהם אשר נתנו 
ממלאי  בהם  נוהגים  ועתה  ולביטחונה  למדינה  שנותיהם  מיטב  את 
גמור  ובניגוד  הגינות  באי  יושר,  בחוסר  משרה  ונושאי  תפקידים 

לנורמות ציבוריות ולסדרי מינהל תקין.
לשר  וזעקותינו  קריאותינו  שכל  ולאחר  לנו  בצר  אליך  פונים  אנו 
הביטחון אהוד ברק המופקד על הנושא לא הועילו במאומה והעוול 
נמשך. העוול מקומם וכואב לאנשים שהתמסרו לשירות בצה"ל בכל 
להם  מפנים  ועתה  ממש  חייהם  סיכון  תוך  וסייג  תנאי  ללא  מאודם 

עורף ונוטשים התחייבויות מפורשות שניתנו להם.
בידיך אדוני, להתערב וייווכחו הם וייווכחו כולם כי משרתי מדינה 
ציבורית  ואחריות  אוזן קשבת  לו  מי שיש  במדינה  ויש  הפקר  אינם 

וממלכתית לערכים ולנורמות.
המדובר בקצבאות גמלאי צה"ל שנשחקו בתהליך מתמיד ומתמשך. 
ונצברו על ידם בזכות ולא בחסד במשך שנים  קצבאות אלה נרכשו 
רבות וארוכות של שירות צבאי קשה. לעת פרישתם הקצבאות מהוות 
משענת כלכלית וזכות סוציאלית שרבים מהם תלויה בה לפרנסתם 

ולרווחתם. הן נועדו לאפשר להם לעת זיקנה חיים בכבוד.
זאת לדעת כי קצבאות אלה הן ברוב המקרים נמוכות. כשבעים אחוז 
מגמלאי צה"ל הם נגדים וקצינים שמשכורותיהם כבר בזמן השירות 
היו נמוכות. הם נאלצו לפרוש בגיל מוקדם יחסית בשל צרכי השירות 
עניין  לו  שאין  למשק  ונפלטו  פנסיה  אחוזי  די  לצבור  מבלי  הצבאי 

במקצועותיהם הצבאיים ובגילם המתקדם.
ולא  צה"ל  בגמלאי  בגסות  שפוגעים  החומרה  למרבה  מסתבר  והנה 
שירות  גמלאי  כל  שמקבלים  מה  את  אפילו  זמן  מזה  להם  נותנים 
הציבורי ושירות המדינה. כולם זכאים ממחצית שנת 2008 להצמדת 
גמלאותיהם למדד, על בסיס תיקון השחיקה שהיתה קודם לכן, ואילו 

גמלאי צה"ל לבדם נותרו מקופחים.
השכר  על  הממונה  עם  והסכמות  הבנות  לידי  הגיעו  "צוות"  נציגי 
באוצר, עם מנכ"ל משרד הביטחון ועם היועץ הכספי לרמטכ"ל. אך 
בשל חילוקי דעות על מקור הכיסוי התקציבי לא סיכם שר הביטחון 
את הנושא עם שר האוצר. המחלוקות הועלו להכרעת ראש הממשלה 

אשר לא החליט לא לכאן ולא לכאן וגמלאי צה"ל הם הקורבנות.
להלן מהלך העניינים

ארגון גמלאי צה"ל - "צוות" הינו הארגון המוכר ע"י משרדי הממשלה 
הנוגעים בדבר )ביטחון, אוצר( כארגון היחיד המייצג את כלל גמלאי 
כעמותה  רשום  הארגון  גמלאים.  כ-34,000  כיום  בו  חברים  צה"ל. 

המקיימת על פי תקנונה בחירות דמוקרטיות 
שווה  הזדמנות  בארגון  חבר  לכל  יש  בהן 

לבחור ולהיבחר. 
האוצר  משרד  יזם   16.5.2009 בתאריך 
כנספח  בזה  מצורף  לחוק.  לתיקון  הצעה 
א'. תמציתה היא הצמדת הקצבאות למדד 

ו"ניתוק" משכר המשרתים ומההצמדה אליהם. הצעה זו אושרה ובוצעה 
לגבי כלל גמלאי שירות המדינה.

במהלך הדיונים בהצעת החוק החליטה ממשלת ישראל החלטה מס' 
174 המצורפת כנספח ב' . ומדברת בעד עצמה. תמצית החלטת ממשלה 
זו, היא להנחות את הממונה על השכר והממונה על התקציבים באוצר 
לנהל מו"מ עם נציגי משרד הביטחון במטרה להגיע להסכמות בדבר 
למאפייני  בהתייחס  והכל  המוצע  החדש  העדכון  מנגנון  השלכות 
שירות הקבע הייחודיים וביצוע השינויים וההתאמות הנדרשות. זאת 
במגמה לקדם את תהליך החקיקה לגבי משרתי הקבע בדומה לתהליכי 

החקיקה בשירות הציבורי. 
עמדת "צוות" נקבעה באסיפת הנבחרים של "צוות" מיום 27.12.10 
 28.12.10 מיום  במסמך  הביטחון  משרד  למנכ"ל  הועברה  והיא 

המצורפת כנספח ג'.
)גמלאות(, תש"ל-1970  המדינה  שירות  חוק  תוקן  המדינה  בשירות 
ו"נותקה" ההצמדה שהיתה קודם לכן בין הגמלאות לשכר העובדים. 

במקומה נקבעה בחוק ההצמדה למדד.
"הסכם עיניי" הנזכר בעמדת "צוות" כאמור לעיל הוא הסכם קיבוצי 
ואחרים  ישראל  וממשלת  ישראל  מדינת  בין   11.4.08 ביום  שנחתם 
לבין הסתדרות העובדים הכללית החדשה. ההסכם מובא כנספח ד' 
ומדבר בעד עצמו. התיקון הנ"ל בחקיקה ישם את האמור בהסכם זה 

בשירות הציבורי.
למרות ההסכמות כאמור, נוצרה סחבת בלתי נסבלת והמשך הקיפוח 
של גמלאי צה"ל. בהתאם לדיווחים שקיבלנו ממנכ"ל משרד הביטחון 
ומראש אגף התקציבים במשרד הביטחון הסחבת הינה עקב אי הסכמות 
בין משרדי הביטחון והאוצר לגבי מקורות הכיסוי התקציבי, כאשר 

גמלאי צה"ל מהווים תקופה ארוכה כ"קורבן" לויכוח זה.
הסחבת המתמשכת מאז החלטת הממשלה 174 מיום 12.5.2009 לפתור 
יצאו  ובזעמם  בכאבם  צה"ל  גמלאי  נסבלת.  בלתי  היא  הבעיה  את 
להפגנות שלא ידענו כמותם מאז קום המדינה. במדינה מתוקנת לא 
היה קורה כדבר הזה, נותרת אתה אדוני המבקר. אנו מאמינים כי אם 
תודיע ברבים כי נטלת לידיך את בדיקת הנושא יהיה בכך כדי לקרוא 

לשר הביטחון לסדר ולהביא לבצע את המוטל עליו.
אנו מצרפים שורה של מסמכים כנספחים המוכיחים את האמור כאן 
ולהציג לך  ובאופן חד משמעי. מבוקשנו הוא להיפגש איתך  בברור 

את הנושא באופן מפורט יותר.
בברכה,
ד"ר ברוך לוי, יו"ר "צוות"

זות  היכונו היכונו: בקרוב - כנסי מחו
בחודשים הקרובים צפויים אירועים מרכזיים של המחוזות:

•8.9.2011 - כנס מחוז דן •22.9.2011 - כנס מחוז השרון •15.11.2011 - כנס מחוז הצפון
הודעות בדבר פרטים מדוייקים ייצאו לחברים על-ידי כל מחוז 
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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 מחויבת 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, 
חבר הנהלה; מרדכי בר דגן - ס.יו"ר "צוות" ויו"ר 
הבריאות,  ועדת  יו"ר   - דולפין  אילן  שרון;  מחוז 
יו"ר סניף נס ציונה ודירקטור ב"חבר"; עו"ד אביבה 
דור - חברת הנהלה; יחזקאל 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 - חבר הנהלה; לורנס 
יצחק - יו"ר ועדת תעסוקה ויו"ר סניף ראשון לציון; 
יצחק כחלון - יו"ר ועדת פרט; אפרים לפיד - יו"ר 
ועדת קשרי ציבור והסברה; יהודה פרץ - יו"ר מחוז 
דן; יצחק קיקוס - חבר הנהלה; מוטי שגיא - יו"ר 
ועדת רכישות; נפתלי שגיא - יו"ר ועדת התנדבות 
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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החזית האזרחית

מאת: דוד גרין

מחוז  אנשי  של  השוטפת  החודשית  העבודה  בתוכנית  קצר  עיון 
מכל  יותר  ללמד  יכולה  לאומית(,  חירום  )רשות  רח"ל  של  הדרום 
על סוג הפעילות של היחידה. התוכנית העמוסה צפויה להשתנות 
מהרגע להרגע, שכן מזה כעשור נתונים כמעט באופן רציף יישובים 
שבאחריות המחוז לירי בלתי פוסק מעזה. המציאות הזו גורמת לאנשי 
רח"ל בדרום - אלי חוגג, מנהל המחוז, יעקב נקש, מנהל מרחב לכיש 
ואיציק קיקוס, מנהל מרחב באר שבע והנגב - לצבור ניסיון בזמן 
- תהליך של "הפנמת לקחים  "תוך כדי תנועה"  ולהשתפר  אמיתי 

ושיפור מתמיד", כך הם קוראים לזה. 
סדר יומם כולל פגישות ודיונים בנושאי "מאקרו" )אשר רובם חוזרים 
על עצמם באופן קבוע לפחות כל חודש(, כמו: היערכות למחסור 
במים, דיונים לקראת תרגילים, השתלמויות לבעלי תפקיד בחירום 

ברשויות המקומיות, פגישות עם מנהלי אגפי חירום במשרדי ממשלה 
רלוונטיים )חינוך, רווחה, בריאות(, הצגת תרחישי ייחוס בתחומים 
מגוונים כמו מים, חשמל, תחבורה וכו', הנחיות והשתלמויות לקראת 
תרגילים בערים, ביקורת בחמ"לים בעיריות, דיונים עם "מקורות", 

פגישות עם גיאולוגים בנושא רעידות אדמה ועוד. 
מדובר בשעות ארוכות של דיונים, הערכות מצב, הכנות לתרגילים 
והשתלמויות, שנועדו להשיג את מטרת-העל שהוצבה בפני רח"ל 
עם הקמתה ב-2007, בעקבות לקחי מלחמת לבנון השנייה: "לשמש 
כדי לממש את אחריות-העל לטיפול  ליד שר הביטחון,  גוף מטה 
בעורף בכל מצבי החירום". עוד נאמר באותה החלטה כי "יש לשלב 
והוגדרו תפקידי  את מטה מל"ח ארצי ברשות החירום הלאומית", 
רח"ל: הכנת העורף למצבי חירום שונים, כדי למנוע ולהקטין ככל 
הניתן פגיעות בנפש וברכוש ולאפשר קיום שגרת חיים סבירה, וכן 
המקומיות  והרשויות  הממשלה  משרדי  של  והכוונה  ליווי  לצורך 

לפני מספר ימים נערך שבוע החירום הלאומי - "נקודת מפנה 5". הקמתה של רח"ל - 
רשות החירום הלאומית - בשנת 2007, נועדה לשפר את יכולתה של החברה הישראלית 
להתמודד עם מצבי חירום. פגישה עם אנשי מחוז הדרום של רח"ל, מגלה התמודדות עם 

מצב חירום מתמשך מזה עשר שנים ועשייה "תוך כדי תנועה", בישובי עוטף עזה ואף 
בערים דוגמת באר שבע, אשדוד, אשקלון, אופקים וקריית גת 0 מוכנים תמיד אנחנו

אלי חוגג )יושב( ויעקב 
נקש בחמ"ל מחוז הדרום 

החדש בבאר שבע

מדרום תיפתח... 
ברח"ל בתך הקטנה
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אלי חוגג: "אני רואה מה נעשה אצלנו במחוז מדי יום 
ואת ההתייחסות הרצינית של כלל הגורמים ובראשם 
הרשויות המקומיות. אני חושב שהיום יותר מתמיד 

יודע כל גוף את תפקידו וגזרת פעילותו, והדבר יאפשר 
לנו לקדם טוב יותר את פני הרעה"

בין כלל  והכוונה  זאת על-ידי תיאום  למתן מענה באירועי חירום. 
המוסדות והגורמים העוסקים בזירת העורף, יצירת שפה משותפת 

ובניית תוכניות עבודה משולבות. 
וביתר פירוט: לאפשר למשק האזרחי בישראל לתפקד ולפעול נוכח 
בנפש,  באבדות  הניתן  ככל  צמצום  תוך  העורף,  על  אויב  תקיפות 
מהר  בעורף  המצב  לייצוב  להביא  ותשתית;  לרכוש  ובנזק  בהרס 
ככל שניתן, במגמה לשמור על שגרת חיים סבירה ולתמוך במאמץ 
המלחמתי הכולל; לאפשר התגברות מהירה על תוצאות הנובעות 
מאסונות המוניים ולהחזיר את המצב לקדמותו תוך צמצום היקף 

הנפגעים והנזק.
- אלי חוגג, תיאום והכוונה מהווים את עיקר התפקיד של מחוזות 

רח"ל, ובכלל זה מחוז דרום שאתה עומד בראשו?
הרשויות  של  ופעולתם  התנהגותם  על  אחראי  לא  אני  "בהחלט. 
המקומיות, כוחות ההצלה, מקורות, חברת חשמל או מחלקת הרווחה 

אלא   - חירום  בזמן  בעירייה 
והתיאום,  הליווי  ההכוונה,  על 
באופן  ביטוי  לידי  יבואו  אשר 

אופטימלי בשעת חירום. 
היסוד  תפיסת  עקרונות  לכן, 
למוכנות והפעלת העורף במצבי 
חירום הם עיסוק שוטף ומתמיד 
שפה  יצירת  כמו:  בנושאים 
מצב  תמונת  יצירת  משותפת, 
מסונכרנת בכל הרמות, הסדרת 
הגופים,  בין  אחריות  תחומי 
הכנה מקדימה של האוכלוסייה 
של  מקסימלי  מיצוי  ולמעשה 
העורף,  מגופי  אחד  כל  יכולות 

בהתאם ליתרונם היחסי. 
חשוב לציין, כי מצב חירום יכול 
לנבוע לא רק ממלחמה כוללת 
גם  אלא  מוגבל,  מעימות  או 
טבע  אסון  גדול,  טרור  מפיגוע 
)רעידת אדמה, שיטפון(, מגיפה, 
דליפת חומרים מסוכנים ועוד. 

נדבך  מהווה  המקומית  הרשות 
ואליה  הזאת,  בפעילות  מרכזי 
חוברים גופי ביצוע אופרטיביים 
משטרת  העורף,  פיקוד  כמו 

ישראל וארגוני ההצלה".
- אתה ועמיתיך ברח"ל עושים - כדרך שגרה - פעילות תיאום להכנת 

העורף. מהו מבחינתך עורף מוכן?
"עורף מוכן כולל היבטים שונים, אשר המרכזי בהם הוא הידיעה של 
כל אחד מהגופים מה עליו לעשות בשעת חירום: התושבים יודעים 
כיצד לנהוג ויש להם את האמצעים הבסיסיים לניהול שגרת חיים 
סבירה; הרשות המקומית ממשיכה לספק את המוצרים והשירותים 

עליהם היא אחראית, תומכת בקהילה ומגיבה כהלכה לצרכים הנובעים 
ממצב החירום; המפעל החיוני או המשרד הממשלתי ממשיכים לספק 
את המוצרים והשירותים עליהם הם אחראים; וגם - ואולי החשוב 
ביותר - אל מקבלי ההחלטות זורמים באופן רצוף ובזמן אמת כל 
הנתונים הנדרשים מכל הגורמים לצורך ניהול מצב החירום בצורה 

הטובה ביותר". 
- נראה כי הרשות המקומית היא בעצם הבסיס. על כתפי קברניטיה 

מוטל התפקיד המרכזי בטיפול באוכלוסייה בשעת חירום.
השירותים  את  לספק  הוא  המקומית  הרשות  תפקיד  כן,  "בהחלט 
כל המערכות הלאומיות  חירום, כאשר  לתושביה בשעת  החיוניים 
תומכות בפעילותה. רח"ל צריכה למפות את הבעיות של הרשויות 
לשעת  מלאי  רמות  קביעת  בהיערכות:  אותן  ולהנחות  המקומיות 
חירום, מפעלים חיוניים, כוח אדם לשעת חירום, תובלה ותחבורה, 

הצטיידות, מידע לציבור, הדרכה וביקורת, כוננות וכשירות. 

במקביל, על פיקוד העורף לבצע הנחיות התגוננות אזרחית )מיגון, מקלוט, 
התרעה וכו'(, חילוץ והצלה וסיוע לרשויות המקומיות על-פי הצורך".

- על פניו, הרבה ביורוקרטיה. זה באמת עובד בשטח?
"הקמת רח"ל מבחינתנו עיגנה בחוקים, בהוראות, בתקנות ובנהלים 
חלק גדול ממה שעשינו במסגרת מל"ח - ואני מברך על כך. מעבר 
לכך, אני יכול להעיד רק על המחוז שלי, וכאן זה עבד מצוין גם לפני 
הקמת רח"ל. מרחב לכיש שלנו אחראי על גזרת עזה, ומתמודד כבר 
עשר שנים עם מצבי חירום - כולל מבצע עופרת יצוקה - ונותן מענה 
לרשויות המקומיות, האחראיות על מאות אלפי תושבים הנמצאים 

דרך קבע תחת איום". 
- אילו אתגרים עומדים בפני רח"ל במחוז דרום, שאינם מאפיינים 

מחוזות אחרים?
"מחוז הדרום חולש על 60% משטח ישראל. פועלות בו 39 רשויות 
האתגר  נפש.  מיליון  כ-1.2  בת  אוכלוסייה  מונה  והוא  מקומיות, 

מערכת ''כיפת ברזל'' בבאר שבע 
)צילום: מור קטיפה, דובר צה"ל(

החזית האזרחית )המשך מעמוד קודם(
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יומיומית במצב חירום  כל, התמודדות  המתמשך שלנו הוא, קודם 
במרחב לכיש, הכולל כאמור את יישובי עוטף עזה ובכללם הערים 
שדרות, נתיבות וכן אשקלון ואשדוד שהטילים מגיעים גם אליהן. 

)ראה מסגרת(. 
מרוחקים  אילות  וחבל  אילת  העיר  הגיאוגרפי.  הפיזור   - שנית 
הגעה  בזמן  כרוכה  חירום  בעת  להם  לסייע  והיכולת  ומבודדים, 
ארוך יותר. משמעות הדבר שיש להכין אותם לפעול באופן עצמאי 
לפחות לשלושה-ארבעה ימים בעת חירום. לצורך כך אנו עומדים 
להקים שם מרכז חירום עירוני, בו יכונסו כל גופי החירום - פיקוד 
פרויקטור  מינינו  וכבר  רח"ל,  וכן  כיבוי  כוחות  משטרה,  העורף, 

להקמת המרכז. 
האתגר השלישי - המגזר הבדואי, המונה כ-190 אלף נפש - ביישובי 
קבע ובפזורה. ביישובי הקבע מטפלים כמו בכל רשות, אך הפזורה 
מציבה קושי רב יותר בטיפול בה. כדי לתת לתושבי הפזורה מענה 
בעת חירום, הוקמה ועדת היגוי שבראשה עומדים ד"ר אל-נבארי, 
ראש מועצת חורה ואנוכי, שתגיש את המלצותיה לראש רח"ל. הבעיות 
שם אינן רק סיוע ומיגון לאוכלוסיות בשטח או לאלה המתגוררים 
סמוך ליישובים הבדואיים, אלא גם, למשל, בנושאי חקלאות ובעיקר 
גידול צאן - ענף החשוף לפגיעת חומרים מסוכנים ופועל ללא פיקוח 

של משרד החקלאות. 
בנוסף, קיימים לא מעט נושאים הנובעים מתרבות ומסורת, שאינם 
מאפשרים לטפל בהם בכלים הרגילים. בעניין זה אספר לך קוריוז: 
כמה  גם  הדרום  לאזור  מהצפון  התפנו  השנייה,  לבנון  במלחמת 
ובית  עשרות בדואים, מרצונם. ביישוב חורה נערכו לקלוט אותם, 
הספר המקומי הוכן כדי לשכן אותם. הם התקבלו בסבר פנים יפות, 
ונהנו מכיבוד שהוכן עבורם. אלא מה, פחות משעה אחרי  נרשמו 
שנכנסו, הם נטלו את מטלטליהם ופנו לצאת בחזרה לצפון. התברר, 
כי במסורת ובתרבות הבדואית גברים ונשים אינם נמצאים יחד תחת 
זאת  הביאו  לא  המגזר,  בני  היו  שלא  המארגנים,  גג.  קורת  אותה 

בחשבון - והתוצאה היתה עגומה.
22 מפעלים  נושא נוסף - רמת חובב. ברור שברמת חובב, המונה 
ומוגדרת מועצה תעשייתית, כל אסון - רעידת אדמה, שריפה וכמובן 
מלחמה - תוצאותיו יהיו חמורות פי כמה מאסון באזור אחר. הדבר 

לטפל  למועצה  לאפשר  כדי  מיוחדת,  להתארגנות  אותנו  מחייב 
בעצמה ובאופן מיידי בכל אירוע. לכן, הוחלט להקים מוקד במקום, 
עם כוחות חירום - מגן דוד אדום, מכבי אש, משטרה, נציגי המשרד 
ולתת מענה מיידי לכל אירוע  וזאת כדי לנסות   - להגנת הסביבה 

מבלי לאבד זמן".
ועדת  לקום  שוב  תצטרך  הבא  החירום  באירוע  האם  לסיכום,   -

חקירה? 
"אני רואה מה נעשה אצלנו במחוז מדי יום ואת ההתייחסות הרצינית 
של כלל הגורמים ובראשם הרשויות המקומיות. אני חושב שהיום 
יותר מתמיד יודע כל גוף את תפקידו וגזרת פעילותו, והדבר יאפשר 

לנו לקדם טוב יותר את פני הרעה". 

בגיל חמש עם  ועלה ארצה  נולד בטוניס,  אלי חוגג 
משפחתו לבאר שבע. הוא שירת במגוון תפקידים בחיל 
האוויר, והאחרון שבהם - מפקד טייסת תחזוקה אווירית 
בבסיס עובדה בדרגת סא"ל. מאז שחרורו מצה"ל מועסק 
ברח"ל )עד לאחרונה מל"ח( כמנהל מרחב באר שבע והנגב, 
ומשנת 2010 - מנהל המחוז. יש לו תואר שני בניהול אזורי 
 ,)30( נשוי לחנה, אב למשה  אסון מאוניברסיטת חיפה. 

מעיין )28( ועודד )24(. 

עלתה  שנה  חצי  ובגיל  בבגדד  נולד  נקש  יעקב 
משפחתו לחיפה. הוא שירת במגוון תפקידים בחיל תחזוקה 
ובתפקידו האחרון היה עוזר טכני לקצין תחזוקה ראשי 
בדרגת אל"ם. הוא בעל תואר מהנדס מכונות מהטכניון, 
מאוניברסיטת  ציבורית  במדיניות  שני  תואר   ובעל 

תל אביב. 
ומאז  ב-1995  פרישתו מצה"ל  הגיע אחרי  דרום  למל"ח 
הוא מנהל מרחב לכיש. בימים אלה נכנס לתפקיד ראש 
חטיבת תכנון ברשות החירום הלאומית. נשוי לדינה, אב 

לליאור )33(, מאיה )31(, אסף )29( ושירן )26(. 

www.rahel.mod.gov.il

מאות חברי "צוות" 
פעילים בשבוע 
החירום הלאומי

נדיב  דן  והמנכ"ל  לוי  ברוך  "צוות"  יו"ר 
ביקרו במינהלת תרגיל החירום הלאומי 
"נקודת מפנה 5" וקיבלו הסברים מחברי 
"צוות" בכירים השותפים בתרגיל. מימין: 
שאול עטיה )סא"ל( ק' אג"ם המינהלת, 
ר'  )סא"ל(  אמיר  אמנון  משנה  טפסר 
מינהלת הכבאות, אפרים לפיד )תא"ל( ר' 
מינהלת ההסברה, ברוך לוי יו"ר "צוות", 
משרדי  מינהלת  ר'  )אל"ם(  בורגר  אבי 

הממשלה, דן נדיב מנכ"ל "צוות"
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אשקלון,  לעבר  הגראד  וטילי  הקסאמים  "התקדמות"  לאור 
הוחלט לפרק את מרכז ההפעלה המיושן של העיר אשקלון 
ולהקים חדש במקומו. "הספקנו לתכנן ולהקים מרכז מתקדם 
ואף לתרגל את המרכז. מרכז ההפעלה  ומאובזר לתפארת, 
החדש שימש את העירייה במהלך ההסלמות וירי טילי הגראד 
לעבר העיר. בנוסף, ערכנו לעירייה תרגיל עם כוחות פיקוד 
העורף. זה היה ביום רביעי בשבוע ושלושה ימים לאחר מכן, 

בשבת, יצא לדרך מבצע 'עופרת יצוקה'. 
לאחרונה ביצענו תרגיל למועצה האזורית שער הנגב. אחד 

יומיים  יישובים' במרכז ההפעלה.  'תא  הלקחים היה הקמת 
לאחר ביצוע התרגיל פגע טיל נ"ט באוטובוס הילדים, בו נהרג 
לצערנו הנער דניאל ויפליך בן ה-16. המועצה הפעילה את 
מרכז ההפעלה תוך יישום פונקציית 'תא היישובים' לביצוע 
ביישובים. במהלך האירוע  צוותי החירום  והנחיה של  קשר 
של  'התזמון  שאמר:  המועצה  ראש  מעוזר  טלפון  קיבלתי 
ביצוע התרגיל, לא היה יכול להיות טוב יותר'. יישמנו את לקחי 
התרגיל, התפקוד שלנו השתפר, והיה תיאום מושלם בין חמ"ל 

המועצה, היישובים וכל המערכות שטיפלו בנושא".

האירועים משיגים אותנו...

16 שנים בתפקיד מנהל מרחב לכיש, עובר בימים אלה  לאחר 
)אל"ם( לתפקיד ראש חטיבת התכנון ברשות החירום  נקש  יעקב 
הלאומית. בעשור האחרון הוא נמצא "בעין הסערה" - ירי בלתי פוסק 
מרצועת עזה על אוכלוסייה אזרחית. הוא זוכר היטב את הקסאם 
הראשון שנפל בשדרות ב-2001, סמוך לביתו של ראש העיר דאז, 
אלי מויאל. זו היתה "טבילת האש" הראשונה שלו, שאילצה את אנשי 
מל"ח לא רק להתכונן ל"משק לשעת חירום", אלא גם לפעול כמשק 
בו השתתפתי, שערך  המפגש  את  היטב  זוכר  "אני  חירום.  בשעת 
השאלה  העירייה.  של  הבכיר  הצוות  עם  מויאל,  אלי  לילה  באותו 

המרכזית שהועלתה בפניי היתה 'מה עושים 
מחר בבוקר'?".

השאלה הזאת מלווה את נקש עד היום, אבל 
בווריאציה קצת שונה: לא "מה עושים מחר", 
אלא "מה עושים היום כדי להיות מוכנים טוב 
ההכנה  פעילות  את  מרכז  הוא  מחר".  יותר 
בעוטף  המקומיות  הרשויות  של  וההיערכות 
עזה, ומלווה אותן - שבעה ימים בשבוע, 24 
שעות ביממה - "כדי להיות ערוכים טוב יותר 
למטח הטילים הבא - כמובן בשיתוף משרדי 
הממשלה ופיקוד העורף", הוא אומר. "זה כולל 
נפסק, של הנחיה, סיוע  תהליך ארוך, שאינו 
והובלת הליך מובנה של הפקת לקחים, מעקב 
אחר ביצוע, תרגול, ושוב הפקת לקחים וכו'".

אנשי  עבור  היוותה  השנייה  לבנון  מלחמת 
ציון  נקודת  רח"ל,  כיום  דאז,  דרום  מל"ח 
נוספת בהיערכות. "הקמנו שני צוותי חשיבה 
הרשויות  תפקוד  לגבי  הן   - לקחים  להפקת 

והן לגבי תפקוד משרדי הממשלה בצפון. בעקבותיהם  המקומיות 
יושמו מספר מסקנות, שעיקרן: ביצוע תרגילים בתדירות של לפחות 
אחת לשנה במתכונת 'מתקדמת'; שיתוף של כל בעלי התפקידים 
הקמת  זירוז  מנהלים;  רק  ולא  התרגילים  בכל  המקומית  ברשות 
מרכזי הפעלה ומרכזי מידע לכל אחת מהרשויות מתקציב שהצלחנו 
לקבל לנושא ועוד. ואכן, מרכזים אלו הוקמו בתכנון שלנו ובתהליך 
מזורז, באמצעות קבלנים של משרד הביטחון. ביצענו אימוני הקמה 

לחמ"לים חדשים ותרגילים בתרחישי חירום מגוונים והבאנו אותם 
לכשירות מבצעית". 

הראשון  )הקסאם   2001 מאז  שנעשו  הפעולות  הן  נקש,  לדברי 
בשדרות( והן אלה שנעשו לאחר לקחי מלחמת לבנון השנייה, הביאו 
למצב בו הרשויות נכנסו ל'עופרת יצוקה' מוכנות וערוכות הן מבחינת 
האמצעים הפיזיים )מרכזי הפעלה וחמ"לים( והן מבחינת כשירותם 
של בעלי התפקידים. "התפקוד של כל הרשויות במרחב לכיש היה 
מצוין, והוכח ללא כל ספק כי ההשקעה שלנו בכל הקשור להתכוננות 

ולהיערכות לשעת חירום - נתנה את פירותיה".
- מה נעשה בפועל?

ממוגנים,  כשהם  )החמ"לים(,  ההפעלה  מרכזי  את  הקמנו  "בפועל 
בכל  מתקדמות  תקשורת  במערכות  ומצוידים  היטב  מאובזרים 
הרשויות המקומיות. כדי לוודא את תפקודם התקין, ביצענו תרגולים 
של כל בעלי התפקידים להפעלת המרכזים בחירום. כך, כל אחד ידע 

 מרחב לכיש
 10 שנים תחת אש

שדרות: פגיעת קסאם שנורה מעזה )צילום: עמוס בן גרשום, לע"מ(

למעשה מה הוא צריך לעשות בכל תרחיש אפשרי. 
כמו כן, הקמנו צוותי חירום יישוביים )צח"י(, יחד עם משרד הרווחה, 
ותרגלנו אותם לטפל באירועים  יישובי עוטף עזה - הכשרנו  בכל 
מסוגים שונים. בעת אירוע, והיו רבים כאלה, ליווינו את הרשויות, 
סייענו להם לתפקד, תיאמנו את הסיוע של משרדי הממשלה, והובלנו 
אירוע  לכל  וכך,  ושיפור מתמיד.  תהליך מובנה של הפקת לקחים 

היינו מוכנים טוב יותר מהאירוע הקודם".
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מובילים במשק ובחברה

מאת: דוד גרין

גז טבעי. שתי מילים שמהלכות קסם על הציבור הישראלי ומסרבות 
את  הצית  ישראל  חופי  מול  אדירים  גז  גילוי מאגרי  לרדת מהכותרות. 
הדמיון והוביל לגל פרסומים שרובם אינם עוסקים בגילוי עצמו - אלא 
בעיקר במשקיעים, בספקולנטים, בשערי ניירות ערך בבורסה ובפרשיית 

רציו, בה הוזמנו גורמים מהעולם התחתון לפתור את הסכסוך. 
ההפיכה במצרים, ובעקבותיה מעשי טרור במסוף הגז באל-עריש שמוביל 
גז לישראל - במקביל לידיעות על שחיתות בקביעת מחירי הגז - כל אלה 

מציבים את נושא הגז בראש סדר היום הציבורי.
סוגיית הגז הטבעי בישראל מורכבת הרבה יותר, וליבה אינו רק המאגרים 
בעיקרו:  כלכלי  עניין  הגז המצרי, אלא  פרשיית  או  העצומים שנמצאו 
השקעות העתק הכרוכות בהפקת הגז, שאיש מבעלי המאגרים לא יבצע 
טרם שיהיה לו קונה לגז שיפיק; ההשקעות העצומות הכרוכות בהנחת 
תשתית הולכת גז ושליטה בה; בחינת הכדאיות הכלכלית של השימוש 
בגז כמשאב אנרגיה מרכזי עבור מפעלים גדולים וגם מוסדות כמו בתי 
חולים או מגדלי משרדים; אופציית הגז הטבעי הנוזלי LNG - יבוא גז דחוס 
במצב נוזלי במכליות ו”הגזזתו” - קרי הפיכתו שוב לגז, במתקנים יקרים 

שיוקמו לחופה של ישראל ועוד.
דן ורדי )תא”ל(, שהיה עד שנת 2008 מייסד חברת “נתיבי גז” ומנכ”לה, 
וקודם לכן עמד בראש מנהלת הגז הטבעי, הוא ללא ספק אחד המומחים 
החשובים בתחום. בתקופתו הונחה תשתית רחבה להולכת גז, ובאמצעותה 
החלה אספקת גז טבעי לישראל - ממצרים וממאגרי ים-תטיס, שנתגלו 
מול חופי אשדוד - ובכלל זאת הקמת הצנרת הימית להולכת גז לתחנות 
הכוח של חברת החשמל אשכול באשדוד ורדינג בתל-אביב; צנרת הולכת 
וכן לתחנות  נייר חדרה,  גז למתקן ההתפלה באשקלון, לחברת מפעלי 
הכוח הפנים-ארציות גזר וחגית - וגם לרמת חובב, עד למפעלי ים המלח 

בסדום. 
“בעוד שבאירופה ובארה”ב נעשה שימוש בגז טבעי עשרות שנים - תחילה 
להסקת בתים ורק מאוחר יותר לתחנות כוח ולמפעלים גדולים - בישראל 
החל השימוש בגז טבעי רק לפני שנים ספורות, וייעודו הוא תחנות כוח 

ומפעלים, כלומר הפוך למה שהתרחש במערב”, מסביר דן ורדי. 
במשך שנים ארוכות היה הגז “סרח עודף” של תעשיית הנפט, שהמפיקים 
נאלצו לסלקו כדי להגיע למאגרי הנפט. אולם, העלייה החדה במחירי 
האנרגיה מאז שנות ה-70 של המאה הקודמת, גרמה לחברות האנרגיה 
לבדוק את אפשרויות השימוש במשאב זה. ואכן הענף החל להתפתח, 
הולכה שדרשה ספציפיקציות  בהנחת תשתית  בוצעו השקעות  כאשר 
מחמירות של בטיחות, איכות הסביבה ועוד. היריעה תקצר מלתאר את 
התפתחות הענף, בו השליטה בצינור הפכה את חברות האנרגיה הגדולות 
לבעלות מונופול גם בהפקה וגם בחלוקה, אשר מאוחר יותר ירוסק על-ידי 
הרגולטור, ויפורק לשלושה גורמים: חיפושים )הספקים(, בעלי תשתית 

 הגז הטבעי:
מי מרוויח ומי מרוויח יותר

דן ורדי )תא”ל(, אשר עמד בראש החברה הממשלתית “נתיבי גז” והוביל את 
הקמת תשתיות ההולכה לגז טבעי בישראל, מצייר תמונה עדכנית של הענף: 

המורכבות הכלכלית, הסוגיה הפוליטית, הסיכון הלאומי, הגז המצרי, התמלוגים 
הכספיים והשיקול הסביבתי 0 הכל על הגז הטבעי

ההולכה וחברות החלוקה. 
מאגרי גז גדולים נתגלו במצרים והיא החלה לפתח שדות, מסופים ותשתית 
הולכה - הן למטרות פנימיות והן לייצוא. המחיר הזול יחסית של גז מצרי 
לעומת אלטרנטיבות הנפט, הקרבה הפיזית לישראל )לא צריך תשתיות 
ארוכות מדי(, הרצון להשתמש בהסכם סגור ארוך טווח למטרות פוליטיות 
)“שלום כלכלי”( והעובדה ששימוש בגז מפחית מאוד את זיהום האוויר 
- כל אלה הכריעו את הכף לטובת רכישת גז במצרים, בחוזה ל-25 שנים, 
כנהוג בענף. ראוי לציין, כי בעת חתימת ההסכמים טרם התגלו מאגרי גז 

“מאגרים גדולים ככל שיהיו, הם חסרי שימוש אם 
המאגר שנתגלה לא יפותח. מדובר בהשקעות עתק, 
אשר בעלי המאגר - טייקונים עסקיים ככל שיהיו - 
אינם מסוגלים לעמוד בהן. שום גורם פיננסי - בנק 

או משקיעים - לא יממן זאת מבלי להבטיח את החזר 
ההשקעה בריבית מתאימה"

בישראל ונקודת המוצא היתה שאין גז בישראל. 
“היה ברור כי הגז המצרי ישמש לצרכי חברת החשמל - שהיא היחידה 
ובמשך   - שיכולה לחתום על חוזים בהיקף כזה לתקופה כה ארוכה 
הזמן תיכנס לתמונת הגז גם התעשייה”, אומר ורדי. “כדי להבין את 
סדרי הגודל, די אם אציין כי בתחנת הכוח של חברת החשמל באשדוד 
נייר  כמו  ובמפעל תעשייתי  קוב-שעה,   320,000 על  הצריכה  עומדת 

חדרה - 15,000 קוב-שעה”. 
- חתמו חוזים על רכישת גז ממצרים לפני שהיתה תשתית בישראל, כלומר 

דן ורדי
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רתמו את העגלה לפני הסוסים?
“כן. ספק הגז המצרי לא רצה להתעסק עם צרכנים קטנים, ואמר כי הוא 
מוכן למכור גז רק לגוף גדול אחד - וזו חברת החשמל. היא זו שחתמה 
על החוזה והיא התחייבה לשלם תמורת גז שיגיע עד חופי ישראל. חברת 
‘נתיבי גז’ הוקמה כדי להניח תשתיות הולכה מהחוף לתחנות הכוח וגם 

למפעלים גדולים”.
- במדינה בה מפריטים הכל, למה לא פורסם מכרז להנחת התשתית המיועד 

לסקטור העסקי?
“פורסם מכרז כזה, אך אף יזם לא הסכים לתנאים, שבעיקרון היה בשיטת 
BOT, כלומר, היזם יקים את התשתית ויתפעל אותה 25 שנים, ואז יתן אותה 
למדינת ישראל. חוסר ההיענות נבע מכך, שהממשלה לא היתה מוכנה 
לתת ליזם בטחונות לגבי כמות מינימלית של גז שיועבר בצנרת, בדומה, 
אגב, למה שעשו בכביש 6 בו הבטיחו ליזם שאם לא יהיה שימוש בכביש 

כמתוכנן, הממשלה תפצה אותו”. 
- ואז מונית לתפקיד מנכ”ל “נתיבי גז”, והיית צריך לפעול מהר, כשהגז 

המצרי נושף בעורפך... 
“זה נכון. הממשלה שקלה אם לתת לחברת חשמל, הצרכן העיקרי, להקים 
את התשתית או להקימה בעצמה. היא בחרה באפשרות השנייה. בסוף 
והציבו בפניי דרישה לא פשוטה: להניח תשתית  2003 מוניתי למנכ”ל 

הולכת גז באורך של 400 ק”מ בתוך שלוש שנים”.
- ועמדת במשימה?

“בין 2004, המועד בו יצאנו למכרזים ועד 2008, סיימנו 330 ק”מ מתוך 
ה-400. נשאר רק המקטע הצפוני שהוא 70 ק”מ”. 

- במקביל, נתגלה המאגר של ים תטיס סמוך לאשדוד, וזו החלה להוליך 
גז אל התשתיות של “נתיבי גז”. 

“נכון, והחלה להתפתח תחרות בין הגז המצרי )אליו מחויבת חברת החשמל 
בכמויות מסוימות(, לבין הגז של יצחק תשובה בים-תטיס. מאחר שהצריכה 
עלתה, היה מקום גם לגז המצרי וגם לגז של תשובה - וזאת על-פי תחזית 
לפיה תידרש למדינה מערכת שתוליך BCM 7 )ביליון קוב מטר( ובעתיד 
 ,BCM 11 לכן, התשתית שהקמתי בתקופתי מתאימה להיקף של .BCM 11

אך לאור הגילויים החדשים יצטרכו מערכת הולכה גדולה יותר”. 
בו  ים-תטיס שהכמות  ועל מאגר  הגז המצרי  - אתה מדבר בעיקר על 
מוגבלת יחסית. מה עם הגז במאגרים הגדולים שנתגלו לאחרונה, למשל, 

בקידוח תמר?
“מאגרים גדולים ככל שיהיו, הם חסרי שימוש אם המאגר שנתגלה לא 
יפותח. מדובר בהשקעות עתק, אשר בעלי המאגר - טייקונים עסקיים 
ככל שיהיו - אינם מסוגלים לעמוד בהן. כדי לפתח מאגר כזה צריך הרבה 
מאוד כסף. שום גורם פיננסי - בנק או משקיעים - לא יממן זאת מבלי 
להבטיח את החזר ההשקעה בריבית מתאימה. זה אפשרי רק אם צרכני 
הגז - במקרה הזה בעיקר חברת החשמל או מפעלי התעשייה הכבדה - 
יתחייבו בחוזים ארוכי טווח לרכישת הגז, וגם צרכני גז גדולים מעבר לים, 
אליהם יהיה ייצוא של גז. כלומר, כל עוד לא יהיו חוזי אספקה לטווח ארוך, 
אין כדאיות כלכלית לפיתוח השדה, לא תונח תשתית מהים ליבשה ולא 

יופק קוב אחד של גז מהמאגר”.
- ולכן יצחק תשובה לוחץ על חברת החשמל לחתום עמו על חוזה?

“בהחלט, וזה לגיטימי. חוזה עם חברת החשמל יאפשר לו להשיג מימון 
- לפחות חלקי - לפיתוח השדה. משבר הגז המצרי משחק, בעצם, לידיו 

של תשובה...”. 
- האם לדעתך לגיטימי שחברת הגז המצרית תבוא ותדרוש לפתוח את 

החוזה, כלומר להעלות את המחיר?
“זה מקובל, בעיקר כשמדובר בחוזים לטווח כה רחוק של שנים. אני 

לא יודע אם זה מוצדק, אבל קרו דברים 
מחיר  נקבע  דבר  של  ובסופו   - מעולם 

אחר מזה המקורי”.
- ציינת כי פיתוח שדה כמו תמר יחייב לא רק למכור גז בשוק המקומי 
אלא גם, ואולי בעיקר, לייצא אותו. אפשר להניח תשתית הולכה בים לייצוא 

גז לאירופה?
“להלכה - כן. באופן פרקטי - לא. כדי לייצא גז עדיף להפכו לגז טבעי 
למעשה  המהוות  עצומות  יעודיות  במכליות  אותו  ולשנע   LNG נוזלי 
מאגר צף. קבלת גז בצורה שכזו מחייבת הקמת מיתקן מתאים ל’הגזזת’ 
ה-LNG, כלומר הפיכתו מחדש מנוזל לגז, ומשם המשך שינוע בצנרת 
ארצית להובלת גז טבעי. כיום חלק ניכר מייצוא הגז הטבעי הבינלאומי 
מבוצע בשיטה זו, למשל, כל הגז המגיע ליפן, צרכנית גז טבעי מרכזית 
ביותר - משונע כנוזל. בפועל, נדרשות היערכות מאסיבית והשקעה רבה 

במתקנים מתאימים לקבלת הגז הנוזלי”.
- האם ניתן לפתח את תמר אם חברת חשמל תתחייב לרכוש את הגז, 

בהנחה שהמו”מ על הגז המצרי יעלה על שרטון?
“אם הביקוש מצד חברת החשמל והתעשיות יהיה בהיקף שיהפוך את 
הגורם הפיננסי שיממן את  יימצא  העניין לכלכלי עבור בעלת המאגר, 

פיתוח השדה”. 
- אם זה יקרה, יש בתמר מספיק גז כדי לענות על רוב התצרוכת בישראל 

לשנים ארוכות?
“המאגר בתמר הוא של BCM 320. התצרוכת של כלל המשק צפויה לעמוד 
על כ-BCM 16 לשנה. המאגר הזה יספיק לכ-20 שנה, ואסור לשכוח שנתגלו 

מאגרים רבים נוספים. 
הצד השני של הבחירה בגז כמקור אנרגיה מרכזי ואף יחיד הוא, שהתלות 
בגז עלולה להיות מסוכנת. תיקון תקלה בצינור ימי, למשל, עלול להימשך 
מספר חודשים. מה תעשה אז המדינה? אסור לה להיות תלויה בפתרון 

אנרגיה אחד. 
יוכל  אנרגיה  צרכן  כל  לא  כי  להבין,  גם  חשוב 
לעשות הסבה לגז טבעי באופן מיידי. מכוניות 
עוד יפעלו שנים רבות על דלק - וכך גם מטוסים. 
גם תחנות כוח חופיות רבות, עד שייגרטו )כלומר 
יגיעו לסוף חייהן(, ימשיכו לפעול על דלק או על 

פחם המגיע אליהן ממסופים ימיים”. 
מדינה צריכה גיבוי, למשל, של אנרגיה מתחדשת 
- טורבינות רוח, תאים פוטו-וולטאיים וכיו”ב. זה 
פתרון טוב, אך כרגע הוא אינו מספיק כלכלי: 
הפקת מגה וואט חשמל מגז עולה כ-900 אלף 
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דולר - קבלת כמות דומה של חשמל באמצעות תאים פוטו-וולטאים תעלה 
שלושה מיליון דולר”. 

כולל המאגרים  ועדיין, מבחינת תמונת הגז הטבעי הכוללת בישראל,   -
החדשים, אפשר לומר כי אין לנו סיבה לדאגה? 

“אם אכן יפתחו את השדות שנתגלו - אין מה לדאוג. מדובר בכ-1,000 
BCM שזה באמת הרבה מאוד גז...”. 

- אז ברשותך, נעבור לנושא אחר, אשר היה מקור למחלוקת ולסכסוכים 
בין היזמים והמשקיעים לממשלה - נושא התמלוגים. 

“נושא התמלוגים שנוי במחלוקת מעצם העובדה, שהיזם רוצה לשלם מה 
שפחות, והמדינה רוצה למקסם את התועלות שהיא ואזרחיה יפיקו מהגז 
שנתגלה. כשניתנו הרישיונות, אכן דובר על תמלוגים בשיעור מסוים - נמוך 
למדי, אולי הנמוך בעולם. במדינות רבות בעולם שינו את שיעור התמלוגים 
כאשר נתגלו מאגרי אנרגיה גדולים ולא היתה מהומה גדולה. אין דבר כזה 
שהמדינה רוצה לשנות חוק והיא לא יכולה. 12.5% תמלוגים זה שיעור 
נמוך ועם הגילויים והבנת הפוטנציאל, הממשלה החליטה להעלות את 

זאת  להעלות? האם לעשות  בכמה  יותר.  גבוה  לרף  שיעור התמלוגים 
כתוצאה  ליזמים  פיצוי  לתת  האם  מו”מ?  לנהל  האם  רטרואקטיבית? 
מהשינוי? אלה נושאים שיש לתת עליהם את הדעת. אגב, כדי לסבר את 
האוזן, התמלוגים בערב הסעודית הינם בשיעור שנע בין 60% ל-80%, אז 

גם לאחר שהעלו אצלנו את התמלוגים, הם עדיין נמוכים ביותר”.
- מעניין מה שיעור התמלוגים במצרים...

“במצרים השיטה שונה. כל ספקי הגז מחויבים למכור את הגז לחברת 
הגז הממשלתית במחיר שנקבע - יעשו ‘בריטיש גז’ או ‘של’ את החשבון, 

ויחליטו אם זה כדאי להן כלכלית. כנראה שכן”.
- קיים חשש בישראל שללא גז מצרי, תצטרך חברת חשמל להפעיל את 

הטורבינות בדלקים כמו מזוט וסולר, שהם גם יקרים וגם מזהמים.
“הדאגה מוצדקת, כי חלק מהזמן יצטרכו אכן להפעיל את הטורבינות במזוט, 
שהוא האנרגיה המזהמת ביותר או בסולר שגם הוא לא מצטיין בנקיונו. 
אבל אני לא חושש מאי אספקה. אסור לשכוח, כי הגז הוא מקור הכנסה 
מספר שלוש במצרים, אחרי התיירות ותעלת סואץ. הם לא יוותרו כל כך 
מהר על ההכנסה הזאת. בעיית המחיר היא פוליטית מקומית. המצרים 
מסבסדים את הגז לשימוש מקומי ונאלצו להעלות את המחיר. כך נוצר 
מצב בו החוזים עם ישראל - הגם שמחירם הגון - הפכו את הגז שמשווק 

לנו ליותר זול מהגז המשווק למצרים עצמם”. 
- אז מה בכל זאת יהיה?

“צריך לחכות שהרוחות יירגעו, יהיה בוודאי מו”מ, תהיה אווירה יותר נוחה, 
המחיר אולי יעלה מעט - ובכל מקרה, כמו בכל עניין עם המצרים, כדאי 

לעשות הכל בשקט”.
- למה להתעקש על גז מצרי כשיש לנו גז כאן, במאגר ים-תטיס?

“משתי סיבות: האחת, הממשלה מעוניינת לגוון את מקורות האספקה 
 BTU לא רוצה מונופול(. השנייה - המחיר לגז מצרי הינו כ-5 דולר למיליון(
והמחיר לגז ממאגר ים-תטיס הוא כ-7 דולר. זה הפרש עצום. יחד עם זאת, 
גם מחיר כזה הוא נמוך ביותר בהשוואה לאלטרנטיבה המזהמת של 20 
דולר למזוט ו-30 דולר לסולר - ואף יותר מכך לדלקים יותר נקיים. מעבר 

לכך, מאגר ים- תטיס הוא קטן יחסית והוא ימוצה תוך זמן לא רב”. 
ניתן  יכולה לצמצם את התלות באחד הספקים. האם  יצירת מאגרים   -

לעשות זאת? 
ים-תטיס  מאחר שמאגר  התקבל.  לא  הוא  אך  פתרון שהצעתי,   “יש 
)מרי B( יתרוקן תוך תקופה קצרה, אפשר לקחת ממאגר תמר, למשל 
BCM 30 ולמלא את מאגר ים-תטיס מחדש. כך נוכל להבטיח למדינת 
ישראל מאגר חירום בכמות גדולה. אגב, אם נחזור לרגע לעניין התמלוגים, 
אני הצעתי כי במקום כסף תקבל הממשלה גז. זו עוד דרך בה הממשלה 
תבטיח את קיומו של מאגר חירום של גז טבעי, שינטרל את התלות שלנו 

כרגע במקורות חיצוניים. 
בכל מקרה, בכל האמור בענף הגז הטבעי, מדובר במקור אנרגיה תחרותי 
בהחלט לאלה המרכיבים כיום את סל האנרגיה של מדינת ישראל. 
ויגבר. צריכת גז טבעי תביא לביקוש,  סביר כי השימוש בו רק ילך 
שיביא להשקעות הנדרשות כל כך בפיתוח התשתיות - ואלה יתרמו 
האנרגיה  במקור  השימוש  את  וירחיבו  שלנו  האנרגטית  לעצמאות 

הזול, הירוק והאיכותי הזה”.

לשריון  התגייס  ב-1940,  בחיפה  נולד  )תא”ל(,  ורדי  דן 
לאחר  שוב  וגוייס  כקצין  סדיר  משירות  ב-1959, השתחרר 
מלחמת ששת הימים, הישר למלחמת ההתשה. במלחמת יום 

הכיפורים לחם ברמת הגולן ונפצע בקרבות. 
בין יתר תפקידיו בצבא היה מפקד חטיבות 500, 460, צאלים, 
מפקד אוגדה 162, ועמד בראש “כוח ורדי” במלחמת לבנון 
את  כוכבא  בר  אלוף  עם  להקים  לו  כשהוצע  הראשונה. 
מפקדת חילות השדה ולהיות סגנו בדרגת אלוף סירב, וכך גם 
כשהוצע לו לעמוד בראש המכללה לביטחון לאומי - שהיה 
שלדעתי  מכך  נבע  “סירובי  שלה.  הראשון  המחזור  בוגר 
ביטחון לאומי אינו נושא צבאי בלבד, אלא כולל גם היבטים 
כלכליים, פוליטיים וחברתיים וצה”ל אינו המסגרת המתאימה 
לטיפול בנושאים אלה. הצעתי להעבירה למסגרת אקדמית 
באחת האוניברסיטאות ולכלול במסגרתה גם אנשי מערכות 
אחרות - נציגי תעשיינים, פקידי ממשלה בכירים, אנשי רוח 

ואפילו אנשי דת”. 
ורדי השתחרר ב-1984 והחל לעבוד באפריקה כמנהל קבוצת 
הרכבות  לרשות  כיועץ  הועסק  ל-1994   1992 בין  חברות. 
והנמלים לפיתוח קו רכבת הפרברים. בין 1996 ל-2001 היה 
יועץ לנושא גז טבעי במשרד התשתיות ומ-2003 עד 2008 
שימש כמנכ”ל חברת “נתיבי גז”. משנה זו ועד ימים אלה ניהל 

את כלל אנרגיה, מקבוצת אי.די.בי.

"במדינות רבות בעולם שינו את שיעור התמלוגים כאשר 
נתגלו מאגרי אנרגיה גדולים ולא היתה מהומה גדולה. 

אין דבר כזה שהמדינה רוצה לשנות חוק והיא לא 
יכולה. 12.5% תמלוגים זה שיעור נמוך. התמלוגים בערב 

הסעודית הינם בשיעור שנע בין 60% ל-80%, אז גם 
לאחר שהעלו אצלנו את השיעור, הם עדיין נמוכים ביותר"

©
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מנהיג מקומי

"לא קל לנהל עיר מעורבת. לא פשוט לנהל עיר 
שאוכלוסייתה מוגדרת ‘אשכול 4’ - רמה סוציואקונומית 

נמוכה. התדמית אכן היתה ירודה והאתגר הגדול שלי היה, 
להחזיר את אמון התושבים בעירם הם. לגרום לתושבים 

לדעת שיש מי שדואג להם, יש מישהו שרואה את 
 הדברים ויעשה כל מה שאפשר כדי לשפר את מצבם. 

זה מה שאני עושה כבר כמעט 20 שנה"

יואל לביא, ראש העיר כבר ארבע קדנציות

רמלה - לא מה שחשבתם...

מאת: אביתר גורן

כדי להיכנס ללשכתו של יואל לביא )אל”מ(, ראש עיריית רמלה, יש 
לעבור ארבע דלתות מאובטחות, הנפתחות בזמזום רק לאחר זיהוי הבא 
בפתחן: בכניסה לבניין העירייה, בקומה בה נמצאת הלשכה, במבואה 
ללשכה בה נמצאת המזכירות ובלשכה עצמה. “אני נמצא כנראה בסיכון 
גבוה”, אומר בחיוך יואל, ומוסיף ברצינות: “קיימת הוראה של המשטרה 
לגבי אבטחת ראשי ערים. לא אצל כולם זה אותו הדבר. כנראה שלאחר 
שזרקו שני רימונים לבית שלי, הוחמרו ההוראות. אבל, אני לא מפחד, 
מסתובב חופשי בעיר, בשוק, נפגש עם אנשים ברחוב. לא תקין ולא רצוי 
שאיש ציבור יחיה תחת איומים. יש כנראה לא מעט אנשים שמפתחים 
איבה כלפי ראש העיר, שמובילה לאלימות. הם חושבים שבהבל פה אני 
יכול לפתור את כל המצוקות שלהם וכל העוולות שנגרמו להם. אם הם 
היו יודעים שלמנהל בית אבות יש היום יותר סמכויות מאשר לי, אולי 

היו נוהגים אחרת...”.
- מה זאת אומרת?

“זאת אומרת שבישראל של שנות ה-2000 קוצצו מאוד סמכויות ראש 
העיר והמועצה, והוא נתון בכבלי ביורוקרטיה בלתי אפשרית - בתכנון 
ובנייה, ברווחה, בהשקעות, ביוזמות - כמעט בכל נושא. החל בשנת 

כבר 18 שנים משמש יואל לביא )אל"ם( כראש עיריית רמלה. ח"י שנים בהן ניקה 
את העיר מפשע ומסמים, פעל לקידום מערכות החינוך, הרווחה והספורט, פיתח 

אזור תעשייה, כדי לממן מתשלומי הארנונה פעילויות לרווחת תושבי העיר ובעיקר 
- החזיר את הגאווה לתושבי רמלה. ואת קבוצת הנשים אליצור רמלה, שזכתה בגביע 

אירופה בכדורסל כבר הזכרנו? 0 "הגענו להישגים אלה למרות שהצרו מאוד את גזרת 
הפעילות של ראשי הערים בישראל", אומר לביא. "זה אבסורד שלמערכת הציבורית 

המקומית בישראל אין כיום כמעט שיקול דעת"

הציבור  ו’שיתוף  התקציב’,  יסודות  ‘חוק  שנקרא  מה  במסגרת   ,2000
בקבלת החלטות’, נקבעו הוראות ותקנות המעגנות את הסוברניות של 
בעלי משרות בכירות, שהיו בעבר כפופים לראש העיר - יועץ משפטי, 

מבקר העירייה וגזבר - והיום כבר לא”.
- למה זה כל כך רע?

“כי עם כל הכבוד לאנשים האלה, הם לא יודעים - ואולי גם לא אמורים 
לדעת - איך לנהל עיר. נראה לך שהגזבר יחליט אם הוצאה למטרה 
מסוימת היא נכונה או לא? מה, הוא נבחר לצורך זה? הכי הרבה הוא יכול 
לומר שאין מספיק כסף, או אין כיסוי תקציבי. שמבקר הפנים, שפעל 
כל השנים על-פי תוכנית ביקורת רב-שנתית של ראש העיר והמועצה, 
יפעל מעתה רק בנושאים שהוא מוצא לנכון או על-פי דרישת ועדת 
ביקורת )שהורחבו סמכויותיה( והיא מורכבת מאנשי אופוזיציה? נראה 
לך שיועץ משפטי יכול להפעיל שיקול דעת רחב שמביא בחשבון גם 
את כל ההיבטים הציבוריים הכרוכים בהחלטתו? עם כל הכבוד, יועץ 
משפטי צריך לומר מה חוקי ומה לא. חס ושלום שהוא יקבע מה לעשות 

וכיצד לפעול. 
תהליך זה, של יצירת גופים סוברניים הפועלים כמנגנון מקצועי מוניציפלי, 
יצר בהליכים רגולטוריים מצב בו צומצמו סמכויותיהם של נבחרי ציבור. 
לדוגמא - ועדת תמיכות. בעבר, נבחרי הציבור איישו ועדה זו וקבעו, 
על-פי שיקול הדעת הציבורי, למי לתת מה. היום יושב בוועדה יועץ 
משפטי, שיכול להטיל וטו על ההחלטה. לא פעם ולא פעמיים גזבר 
או יועץ מפעיל שיקול דעת לא ענייני ולא מקצועי - ועדיין אני חייב 
לקבל את קביעתו. עכשיו קיימת גם מגמה להעביר את סמכויות נבחרי 

הציבור בוועדות המכרזים למנגנון מקצועי”.
- אתה זה שמינה את אותם בעלי תפקידים שעכשיו הם סוברניים. אם הם 

“שמים מקלות בגלגלים” ובולמים את הפעילות - אתה יכול לפטרם...
יועץ משפטי, למשל, אתה צריך רוב  “נדמה לך. כדי לפטר גזבר, או 
מיוחד במועצה של 75%. אין קואליציה כזאת כמעט בשום מקום, מה 
גם שהאופוזיציה תחכך ידיים בהנאה כשתראה התנגחות בין ראש העיר 
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לבעל תפקיד. יותר מכך, גם אם השגת את הרוב הדרוש, יש לעבור 
ועדה של משרד הפנים או משרד המשפטים, שיעשו הכל כדי להגן 

על אותו בעל תפקיד. 
תראה לאיזה אבסורד הגענו - למערכת הציבורית הנבחרת בישראל 
אין שיקול דעת! מעמידים אותנו למבחן הציבור, אבל העבירו תהליכי 
קבלת החלטות למנגנון מקצועי. איך ישפטו אם כך את פעילותי? איפה 

שיקול הדעת שלי? איפה השכל הישר?”. 
- האם ראשי הערים לא הביאו זאת על עצמם? הרי אם הכל היה נעשה 

כהלכה וכחוק, לא היו צריכים זאת...
“שפכו את התינוק עם המים. לעשות הכל באופן חוקי? בוודאי! לתקוף 
כל נושא אך ורק מההיבט המשפטי - לא נכון! יש שכל ישר, יש מערכת 
שיקולים רחבה, יש טובת הציבור - וחייבים להביא בחשבון את כל אלה 
לפני ה’נייט’. חלילה מלפעול בניגוד לחוק, אבל אפשר למצוא את שביל 
הזהב. יש טווח רחב ביותר בשביל הזה, המאפשר עשייה. לאלה החוששים 
מיושרם של ראשי הערים, אזכיר שהיום נקבעו סנקציות כנגד ראשי 
ערים, אשר פעלו אמנם למטרה ציבורית - אך לא על-פי אמות מידה 

ציבוריות. אם ההוצאה לא חוקית, תשלם על כך מכיסך”.
- ולמרות כל מה שאתה אומר, העמדת את מועמדותך לראשות העיר 

שוב ושוב, כבר קדנציה רביעית ברציפות...
גייסתי את כל  יותר קל לפעול. אחריה  “לפני שנת 2000 היה הרבה 
ניסיוני, את כוחות הנפש ואת הידיעה שתושבי רמלה תולים בי תקוות 
להמשך תנופת העשייה בעיר. למדתי לשחות מול הזרמים הרבים של 
הרגולציה, המפריעים למהלך העשייה התקין. הגזבר והיועץ והמבקר 
הם אמנם סוברניים - אבל אני יודע לשאול שאלות, לפעמים נוקבות, 
לא לוותר, להעמיד דברים על דיוקם, להקשות, להתעקש, ולהציג 

בפניהם דילמות הקשורות להפעלת השכל הישר. 
מעבר לכך, אנחנו משתמשים ביועצים משפטיים חיצוניים המסייעים 
יכולים להתמודד בשאלות מקצועיות גם מול  ולכן אנו  לנו מאוד, 
יועץ משפטי או מבקר. יועץ משפטי מוכשר ככל שיהיה לא יודע 
הכל. כשמביעים בפניו חוות דעת מקצועית אחרת, נוספת, גם הוא 

בר שכנוע. 
- וזה באמת עובד?

“ללא הרגולציה המסרסת, זה היה יכול לעבוד טוב יותר, ועדיין, העובדה 

“כסף צריך לייצר. אנו עושים זאת על-ידי עידוד יזמים 
לפעול באזורי התעשייה, המסחר והמשרדים שלנו. יש 
לנו ברמלה שלושה מיליון מ”ר של שטחים מסחריים 

המשלמים ארנונה. להם אני לא צריך לתת שירותי 
חינוך ורווחה, ולכן 65% מכספי הארנונה של המסחר, 

מסבסדים את פעילויות החינוך והרווחה"

מעידה שעשינו   - ברציפות  פעמים  ארבע  העיר  לראשות  שנבחרתי 
משהו בעיר הזאת. התושבים יודעים הכי טוב מה נעשה כאן ואיך בנוי 

סדר העדיפויות שלנו”.
- בשביל זה צריך כסף...

הוא  הארנונה  גביית  אחוז  יציב,  התזרים  תקציבית,  מאוזנת  “העיר 
מהגבוהים בארץ, ואנו דואגים כל הזמן להגדיל את ההכנסות”.

- מאילו מקורות? 
“כסף צריך לייצר. אנו עושים זאת על-ידי עידוד יזמים לפעול באזורי 
התעשייה, המסחר והמשרדים שלנו. יש לנו היום ברמלה שלושה מיליון 
מ”ר של שטחים מסחריים המשלמים ארנונה. להם אני לא צריך לתת 
שירותי חינוך ורווחה, ולכן 65% מכספי הארנונה של המסחר, מסבסדים 
פעילויות חינוך ורווחה. מעבר לכך, היינו הראשונים שבנו מודל הנפקת 
אג”ח וגייסנו 140 מיליון שקל. האיזון התקציבי והניהול הכספי הנכון 
הביאו לכך שהיום הבנקים רצים אחרינו כדי להלוות לנו כסף. אני מקפיד 
מאוד על גביית תשלומי ארנונה מתושבים - הגענו ל-85% גבייה ועם 

פעולות אכיפה אף ל-94%”. 
- לא פשוט להיות ראש עיר ברמלה, עיר מעורבת, שהתדמית שלה 
בעיני הציבור אינה מהגבוהות - ואם לא זכיית בנות אליצור ביורוקאפ 

לא רבים היו מגלים בה עניין...
“את מה שעשתה זכיית הבנות ביורוקאפ לרמלה מבחינה תדמיתית, לא 
היינו יכולים להשיג בשום דרך אחרת. האם אתה היית בא לראיין אותי 

אלמלא היו מופנים אלינו לרגע זרקורי התקשורת? 
נעבור לשאלתך. אכן לא קל לנהל עיר מעורבת - ערבים ויהודים. לא 
פשוט לנהל עיר שאוכלוסייתה מוגדרת ‘אשכול 4’ - רמה סוציואקונומית 
נמוכה. התדמית אכן ירודה והאתגר הגדול שלי היה, בראש ובראשונה, 

מנהיג מקומי )המשך מעמוד קודם(
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שחקניות אליצור רמלה חוגגות את זכייתן ביורוקאפ

מנהיג מקומי )המשך מעמוד קודם(

"למדתי לשחות מול הזרמים הרבים של הרגולציה, 
המפריעים למהלך העשייה התקין. הגזבר והיועץ 

והמבקר הם אמנם סוברניים - אבל אני יודע לשאול 
שאלות, לפעמים נוקבות, לא לוותר, להעמיד דברים על 
דיוקם, להתעקש - ולהציג בפניהם דילמות הקשורות 

להפעלת השכל הישר"

להחזיר את אמון התושבים בעירם הם. לגרום לתושבים לדעת שיהיה 
מי שידאג להם, שיש מישהו שרואה את הדברים ויעשה כל מה שאפשר 
כדי לשפר את מצבם. זה מה שאני עושה כבר כמעט 20 שנה - וגם כמה 

ספרים לא יוכלו להכיל את מה שעשינו. אאיר רק שלוש נקודות:
עבריינות ופשע - סטטיסטית, רמלה שקטה יותר מהרצליה. הביטחון 
האישי של תושב רמלה גבוה יותר מבטחונם של תושבים ברוב הערים 
שהיה   - קהלני  אביגדור   - אחד  לאדם  הודות  הושג  השקט  בארץ. 
וכפה מעורבות משטרתית  השר לביטחון פנים. הוא הבין את המצב 
אינטנסיבית, עד למיגור הפשע. הוא הצליח להוציא מהעיר את משפחת 
ג’ועריש. כשהם עזבו - קל היה לטפל בכל  הפשע קראג’ה משכונת 

השאר.
חינוך - העובדה שהאוכלוסייה מדורגת ברמה סוציואקונומית נמוכה 
יחסית, מחייבת אותנו להשקיע יותר בתלמידים, כי הורים לא יכולים 
מתקנת,  הוראה  רוצים.  לא  או  מתעניינים  לא  או  לעצמם,  להרשות 

מחשבים, סיוע בהכנת שיעורים, מלגות, טיפול פסיכולוגי, ציוד לבתי 
ספר אפילו טיפולי שיניים לתלמידים - אם לא תיתן, לא יהיה. בנוסף, 
כל מערכת החינוך המיוחד עברה חידוש ושיפוץ מהיסוד. אנחנו נותנים 
באופן יחסי אולי יותר מכל מקום אחר בארץ. כמה אנשים יודעים שרמלה 

קיבלה את פרס החינוך?”. 
רווחה - נולדתי בבית דתי חרדי, למדתי בחינוך העצמאי והמוסר היהודי 
הוא נר לרגליי. בתחום הרווחה בוצעו בעיר השקעות חסרות תקדים: 
הקמנו את בית אקי”ם, מועדון לנוער הסובל מפיגור, מרכזי יום לקשישים, 
מרכז לתשושי נפש, וכן מערכות תומכות של עובדים סוציאליים ואנשי 
אחזקה לשירות נצרכי הרווחה של העיר. אם קשיש ערירי צריך שמישהו 

יחליף לו נורה בבית, אנו יכולים לדאוג לו. 
רק לאחרונה קיבלתי את אות ‘יקיר קרן שלם’ - על תרומה לאוכלוסייה 
ניכרים  משאבים  מקצים  אנו  רבות  שנים  מיוחדים.  צרכים  בעלת 
לתמיכה בתוכניות המסייעות לקידום אוכלוסייה שהגורל לא היטיב 
עימה ורמלה אף משמשת מרכז אזורי בו הוקם רצף שירותים ופותח 
מענה כולל מקצועי לאוכלוסייה זו. אני מאמין כי נפלה לידי זכות 
לגרום לשינוי, להטביע חותם ולקיים תשתית חיים טובה יותר עבור 

האנשים הללו ובני משפחותיהם”. 
- מה עוד לא נכתב על זכיית אליצור רמלה ביורוקאפ...

“לא נכתב מספיק על מה שהניצחון עשה לתושבי העיר. לא נכתב כמה 
כסף הכניסה לעיר הזכייה הזאת. רק אתמול קיבלתי תרומה ממוטורולה 
העולמית של שני מיליון דולר - לעיר, לא לקבוצה. רמלה על המפה. 

אנשים מסתובבים עם חיוך על הפנים, גאים להיות תושבי העיר. 
הזכייה מוכיחה, בעיקר לבני הנוער, שעם רצון והתמדה אפשר להגיע 
רחוק. ואספר לך עוד דבר שלא יודעים על רמלה: 14 שנים ברציפות 
זוכה קבוצת מרכז הטניס העירונית באליפות המדינה. הספורט הוכיח 
לבני הנוער בעיר שהם יכולים להגיע רחוק. בהתמדה בנחישות ובאמונה 

שאנו מקנים להם - חלומות יכולים להתגשם”.
- משרת ראש עיר אינה, בעצם, קרש קפיצה לפוליטיקה?

“להיות ראש עיר לא היה חלום חיי. חברי ילדות דחפו אותי והסכמתי. 
קיבלתי 85% מקולות הבוחרים. היו לי הרבה הצעות ללכת לפוליטיקה 
וזה לא עניין אותי. יש אולי חמישה-שישה שרים בממשלה שתפקידם 
חשוב יותר מתפקיד ראש עיר, בו הגיוון והעניין כל כך גדולים עד כי 
אין יום דומה לקודמו. מבחינה זאת, אני בהחלט יכול להשוות לעניין 

ולגיוון שיש בשירות בצה”ל”. 
- ולכן יש לנו, באופן יחסי, ראשי עיר רבים מקרב פורשי צה”ל? האם 

יש להם את כישורים הנדרשים?
“הכישורים שנרכשו בצבא, ועליהם עמדתי קודם, תורמים ללא ספק 
ליכולתו של הפורש להצליח בתפקידו כראש עיר. אבל זה לא מספיק. 
ואני כמובן מדבר על אלה שקשרו את גורלם בצה”ל  לאנשי צבא - 
מתוך אהבת המולדת - יש מוכנות פנימית ורצון כן, כמעט בלתי נשלט, 

להמשיך ולשרת את הציבור. 
לו  תאמר  אם  צבא?  באיש  ביותר  העמוקה  הפגיעה  מה  יודע  אתה 
שעשה משהו בניגוד לאינטרס הציבורי או הבטחוני. אלה אנשים שהיו 
ויעשו הכל למען תושבי העיר  מוכנים למסור עצמם למען המדינה, 
ציבור  יבואו עם תפיסה שהם משרתי  שהביעו בהם את אמונם. הם 
ולא מנהלי ציבור. ולכן, מסירות, ראיית טובת הציבור, היעדר אינטרס 
אישי ודבקות במשימה יאפיינו אנשי צבא שבחרו להיות ראשי ערים”.

ראשון  תואר  בעל  רמלה,  יליד   )61( לביא  יואל 
בהיסטוריה כללית מאוניברסיטת תל אביב, תואר מוסמך 
 )MBA( במדעני המדינה מאוניברסיטת חיפה ומוסמך )MA(

במינהל עסקים מאוניברסיטת הריוט וואט, סקוטלנד. 
שירת בצה"ל משנת 1967 בתפקידי פיקוד, מטה והדרכה 
ביחידות ובעוצבות חיל השריון ובמטה הכללי. בין השאר 
והמכללה  בוגר קורס מג"דים, קורס מח"טים, פו"מ  הוא 

לביטחון לאומי. 
תפקידיו  קשה.  נפצע  הכיפורים  יום  מלחמת  במהלך 
ב-1992  אל"ם  בדרגת  לשחרורו  עד  בצה"ל,  האחרונים 
של  אג"מ  קצין  במילואים,  שיריון  חטיבת  מפקד  היו: 
מפקדת פיקוד הדרום וראש מחלקת ארגון באגף תכנון 

במטכ"ל. 
מאז 1993 הוא משמש כראש עיריית רמלה, כיו"ר איגוד 
ערים "איילון" הכולל 14 רשויות ומועצות מקומיות באזור, 
במועצות  וחבר  החשמל  חברת  דירקטוריון  חבר  היה 

מנהלים של חברות נוספות.

www.ramla.muni.il
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היו זמנים

פרויקט גדול שהגה לסקוב להקמת קאנטרי קלאב לחברי 
“צוות” לא יצא בסוף אל הפועל. “צ’יץ נתן לנו שטח בצפון 
העיר, כדי להקים עליו מרכז עבור פורשי צה”ל. השקענו 
רבות בתכנון, שכלל גם הקמת משרדים ל'צוות' וגם בית 

אבות. בסוף זה לא נסתייע"

מאת: יונתן כהן

40 שנים בדיוק חלפו מאז מינה יו”ר “צוות”, רב אלוף חיים לסקוב ז”ל, את 
המזכיר הראשון במשרה חלקית - תפקיד שהפך ברבות הימים למשרה 

חשובה ביותר בארגון: מנכ”ל “צוות”. 
לסקוב ידע היטב, כי כמות הפורשים מצבא הקבע תלך ותגדל, והחליט כי 
כדי לטפל בהם כיאות במסגרת הארגון, ראוי שימונה אדם בשכר שיהיה 

כתובת אמיתית לכל פונה.
ההיסטוריה מלמדת, שחיים לסקוב, שהיה בו בזמן יו”ר איגוד החיילים 
“צוות”  את  ראה  ובעצם  הארגונים,  שני  את  לאחד  תכנן  המשוחררים, 
כממשיכו של איגוד זה. אולם, הדבר לא נסתייע בידו והארגונים המשיכו 
לפעול בנפרד. למשרת מזכיר “צוות” הראשון מינה לסקוב את שמעון 
רשף )סא”ל(, אותו הכיר מהשירות הצבאי ובעצם היה מפקדו הראשון 

של שמעון.
רשף, כיום בן 90, אב לשניים וסב לחמישה, תושב רשפון ומגדיר עצמו 
בנו מטעים  יחד עם  הוא מטפח  כחקלאי. מאז פרש מ”צוות” ב-1978, 

המזכיר הראשון של "צוות"

שמח לראות איך 
הארגון התפתח

שמעון רשף היה לפני 40 שנה המזכיר 
הראשון של “צוות”, במשרה חלקית. 

הנושאים שעמדו על הפרק אז - היוון, 
 תעסוקה, תרבות הפנאי ועוד - ניצבים 

גם היום בראש סדר יומו של הארגון

וחממות פרחים. הוא נולד ליד וילנה ועלה בגיל חמש עם הוריו החלוצים 
ארצה. אביו היה מראשוני מושב רשפון, שחגג בימים אלה 75 להיווסדו. 
“את הבתים ומשקי העזר קיבל אבי, כמו יתר ראשוני רשפון, כדי לפתח 
משק קטן - פרה או שתיים, תרנגולת ושדה קטן - כדי שתהיה להם פרנסה 

בחודשים בהם לא היתה להם עבודה כשכירים”, מספר שמעון. 
ב-1941 הוא התגייס לבריגדה ושירת בארץ ובמצרים זמן ממושך. ב-1946 
יצא במסגרת זו לגרמניה, אך חיש מהר מצא את עצמו, יחד עם חבריו, 
לו  יש  ארצה.  והעלאתם  העקורים  יהודים ממחנות  בהברחת  עוסקים 
זיכרונות רבים משיחות שהיו לו עם ניצולי המחנות, והוא אינו שוכח גם 
את ההתנפלות של יהודי אחד עליו, כי חשב שהיה קאפו במחנה... רק 
לאחר שכנועים ארוכים עלה בידו ובידי חבריו לשכנע את אותו יהודי, 

שהוא כלל לא היה במחנות.
כשחזר לארץ, היה כבר בעל ניסיון צבאי, וארגון ההגנה ביקש שיצטרף אליו. 
איסר הראל הזמין אותו לש”י, בו פעל עד 1948. כשהחלו קרבות מלחמת 
העצמאות התגייס לשריון, שם קיבל אותו חיים לסקוב אשר לימים, כאמור, 
גייס אותו ל”צוות”. תוך זמן לא רב בלט ביכולותיו הארגוניות ובמקצועיות, 

והוא מונה לערוך את אימוני הפלוגה ומאוחר יותר, של הגדוד כולו.
במלחמת השחרור פעל בעיקר בצפון. לאחריה לחם ב”מבצע חירם” 
כמפקד אחד הכוחות. אחרי המלחמה קיבל דרגת סגן, התקדם בסולם 

הדרגות בתפקידי שטח - מ”פ, קצין מבצעים גדודי ומפקד יחידת סיור 
12 של חטיבה 7. 

ב-1956 היה קצין שלישות בחטיבה 27, אותה הקים תחת פיקודו של חיים בר 
 לב. תפקידיו האחרונים בצה”ל היו באג”א, כראש ענף כוננים וראש ענף ביקורת.

של  חי  עין  בנק  מנכ”ל  להיות  הספיק  ב-1970  ל”צוות”  שהגיע  עד 
שבאפריקה. בלסוטו  הביטחון  משרד  ושליח  המושבים   תנועת 

במסגרת “צוות” הוטל על רשף למלא כמה מתוכניותיו של לסקוב - אך 
לא כולן צלחו או צלחו בחלקן. “למשל, נושא ההיוון שהיה אז לכל החיים”, 

אומר רשף, “לא הצלחנו לבטלו, אך הפחתנו את גיל ההיוון”.
פרויקט גדול שהגה לסקוב להקמת קאנטרי קלאב לחברי “צוות” לא יצא 
בסוף אל הפועל. “צ’יץ נתן לנו שטח בצפון העיר, כדי להקים עליו מרכז 
עבור פורשי צה”ל. השקענו רבות בתכנון, שכלל גם הקמת משרדים ל”צוות” 
וגם בית אבות. בסוף זה לא נסתייע. נושא הדיור לגיל המבוגר העסיק 

אותנו מאוד ולכן רכשנו מקומות בבתי אבות של משען”.
נושא ביטוח החיים העסיק גם הוא את רשף. הוא פעל עם מינהל הסגל 
כדי “לפתוח” את ספרי חברות הביטוח וכשהסתבר שהסכומים ששולמו 

היו מעל ומעבר - נקבע כי ביטוח חיים יהיה לכל החיים.
נושאים המעסיקים גם היום את ארגון “צוות” היו חלק בלתי נפרד מתפקידו: 
טיפול  לשורותיו עם שחרורם,  וקבלתם  הפורשים  בפני  הארגון  הצגת 
במציאת מקומות עבודה )בעיקר אצל מעסיקים חברי “צוות”(, פעולות 
הסברה ומורשת לתלמידים - יוזמה בה החל חיים לסקוב; קרן לעזרה 

הדדית, פתיחת סניפים בירושלים וחיפה ועוד.
בעיקר  ובעצם  לבודדים  מועדון  הפעיל  ויצ”ו  ארגון  קוריוז:  גם  ויש 
חברי  למועדון  לצרף  בבקשה  אליו  פנתה  הארגון  מנהלת  לבודדות. 
“צוות” פנויים. רשף ריכז את רשימת האלמנים בארגון והזמין אותם 
להצטרף לפעילות. אבל חברי “צוות” יכלו כנראה להפיג את בדידותם 

גם ללא סיוע והפרויקט לא צלח...

97
ון 

ת גילי וח צוו 24ר

http://tzevet.org.il


זרקור על סניף "צוות" כפר סבא

"יש לנו לא פחות מ-200 מתנדבים, ולמרות שלכאורה 
'מומחיותם' של אנשי צבא לשעבר באה לידי ביטוי 

בהיערכות לשעת חירום - אנשי הסניף עוסקים 
בפעילויות רבות נוספות בקהילה: חלוקת מזון לנזקקים, 
פעילות חינוכית, התנדבות בשורות משטרת ישראל ועוד"

ההתנדבות היא אחד מעמודי התווך של 
פעילות סניף "צוות" כפר סבא, ואנשיו זוכים 

לשיתוף פעולה פורה וליחס חם מצד ראש 
העיר, יהודה בן חמו 0 יו"ר הסניף, נפתלי 

)נפתול( שגיא, מציג את העשייה ומציין גם 
את תחום התעסוקה, אליו מתכוונים להפנות 

זרקור, במטרה לסייע לחברים במציאת עבודה

בימים אלה עוברת פעילות סניף כפר סבא 
ממקומה הנוכחי למשכן מרווח יותר - אולם 
בעיר.  תהילה  מכללת  במבנה  ידיים  רחב 
"המקום החדש בו נעבוד בשיטת האופן ספייס, 
תנאי  ולמתנדבים  הסניף  להנהלת  יאפשר 
עבודה נוחים יותר", אומר נפתלי )נפתול( שגיא, 
יו"ר הסניף. "אבל למיקום הפיזי ולנוחות אין 
קשר לפעילות בסניף בכל קשת התחומים בהם 
הוא עוסק. גם במקום הישן פעלנו כל השנה 

ביתר שאת - הן בהתנדבות והן בפעילות חברתית-תרבותית".
נפתול )אל"ם( משמש כיו"ר הסניף כבר שמונה שנים, אך גם כשלא נשא 
בתפקיד הזה מילא שורה ארוכה של תפקידים בהנהלת הסניף במשך 

שנים רבות )"עם הפסקה קצרה באמצע"(. 
כמו "צעירי" הסניף, כשהשתחרר נפתול מצה"ל )תפקידו האחרון סגן 

ומפקד בפועל של פיקוד מרש"ל - מרחב שלמה(, גם הוא 
עשה קריירה שנייה. עד היציאה "לגמלאות שניות", שימש 
כיו"ר מועצת פועלי כפר סבא-הוד השרון, וכבר בתקופה זו 
"התגייס" לבקשתו של איציק זייד )תא"ל( לפעילות בסניף 

"צוות" המקומי. 
הסניף מונה 1,100 חברים, רובם מכפר סבא, אך יש בהם 
גם חברים מיישובי הסביבה ובעיקר מאלפי מנשה. כ-30% 
מהחברים פעילים, ונוטלים חלק באירועים, הרצאות, טיולים 
"היותר  הינם   - "צוות"  סניפי  ביתר  כמו   - רובם  וכיו"ב. 

מבוגרים". 
"זה טבעי", אומר נפתול, "הצעירים מקדישים את כל זמנם 
היציאה  אחרי  רק  יש  אמיתי  ופנאי  ולמשפחה  לפרנסה 
הנוספת לגמלאות. ויחד עם זאת", מציין נפתול, "בכל הנוגע 
להתנדבות - גם החבר'ה הצעירים נוטלים חלק. כשמבקשים 

את מעורבותם - בהעברת הרצאה, או בהתנדבות במסגרת תרגיל חירום 
עירוני - הם תמיד נענים".

לדבריו, מקיים הסניף קשר רצוף עם החברים באמצעות מידעון קבוע 
הסוקר את הפעילויות המתוכננות, וכן באמצעות המייל אליו מחוברים 

כיום כ-50% מהחברים. 
- איך היית מאפיין את חברי הסניף? 

"אנשים בעלי לב גדול, פתוחים, רציניים, בעלי משמעת עצמית וגישה 
חוגים,  או  טיולים  כמו  בפעילויות  החברים משתתפים  כאשר  חיובית. 
אני מקבל תגובות דווקא מהמדריכים - על התענוג שהיה להם לשהות 

במחיצת החברים". 
הקשרים של הסניף עם ראש העיר, יהודה בן חמו, חמים במיוחד, ולדברי 
נפתול עוד טרם שזה מונה לתפקיד ראש העיר, עסק בנושאי קהילה 
ורווחה, ובכלל זה טיפול בבני נוער וחיילים מעוטי יכולת. "כבר בתפקידו 
הקודם נהנה בן חמו משיתוף פעולה פורה עם מתנדבי 'צוות' והוא העצים 

פעילות ענפה יד ביד עם העירייה
את הנושא עם היבחרו לתפקידו הנוכחי". 

נפתול סבור, כי המפתח להצלחת סניף "צוות" באשר הוא, טמון בקשר 
 WIN-WIN טוב ובשיתוף פעולה עם הרשות המקומית. "כשזה קורה - זהו
אמיתי", הוא אומר. "העיר נהנית משירותם של אנשים מצוינים, המעוניינים 
לפעול בהתנדבות בתחומים שונים - והמתנדבים זוכים לשיתוף פעולה, 

יד מכוונת, הערכה והוקרה".
התנדבות תופסת מקום מרכזי בפעילות הסניף. "יש לנו לא פחות מ-200 
מתנדבים", אומר נפתול בגאווה, "ולמרות שלכאורה 'מומחיותם' של אנשי 
רובע,  ניהול   - ביטוי בהיערכות לשעת חירום  לידי  צבא לשעבר באה 
תרגילים וכיו"ב - אנשי 'צוות' כפר סבא עוסקים בפעילויות רבות נוספות 
בקהילה: חלוקת מזון לנזקקים, פעילות חינוכית, בין היתר במסגרת פרויקט 

צהלה, התנדבות בשורות משטרת ישראל ועוד".    
נפתול מדגיש, כי ניהול הסניף נעשה בשקיפות ובשיתוף פעולה עם חברים 
רבים - ובמיוחד בעלי התפקידים: הרצאות וחוגי ידע - צבי דקל; ארגון 
טיולים - בת שבע יניב; רכז מערכי מידע וכוח אדם, הסגן והמזכיר - אלי 
הקר; תיאום וארגון טיולים - נעמי שחר; קשר עם הוועד למען החייל - טובה 
צורן; מסיבות ואירועים - עזרא שמיע ורכזת התנדבות בסניף - אורית רגב 
)חברת פורום ארגוני המתנדבים בכפר סבא, מתנדבת במשטרה בדרגת 

רנ"ג, מפקדת בסיס משא"ז וסיירת בית"מ(. 
המצב הסוציואקונומי של העיר כפר סבא הוא סביר, ובכלל זאת מצבם 
של חברי "צוות" המקומיים. "ועדיין, ישנם 11 חברים המתמודדים עם 
בעיות פרט וזוכים לסיוע מהסניף, אותו מרכזת טובה צורן. כמו כן, אנו 

חברי סניף כפר סבא בטיול בהלסינקי

הנעשים  ביקורים  כולל  הזהב שבינינו,  גיל  בני  עם  על קשר   שומרים 
על-ידי שמחה בנישתי". 

לדברי נפתול, בעתיד הקרוב יושם דגש רב בנושא התעסוקה, שהיא אתגר 
חשוב ביותר של הסניף. "הכוונה היא לקבל רשימות מבקשי תעסוקה 
מקרב חברי 'צוות' מרשות התעסוקה, ליצור עימם קשר באופן אישי ולוודא 
טיפול נאות בהם. אנו ננסה לקדם את העסקתם גם באמצעות הסניף. זה 
נושא קריטי לפורש מצה"ל - ועלינו לעשות כל מאמץ כדי שכל פורש 

יוכל להמשיך לקריירה שנייה באזרחות". 

נפתלי )נפתול( שגיא
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תעסוקה
הכשרות # השמות # פעילויות

סוגיית מורכבות שילובם של בני 45 + במעגל העבודה נדונה ומטופלת 
בלא מעט מסגרות ופורומים הן ברמה הממלכתית, למשל, משרד התמ"ת, 
והן ברמה המגזרית של עמותות העוסקות בנושא כדוגמת "עמותת 50 +" 

או "המרכז הרב-תחומי לגילאי +60" לתעסוקת מבוגרים.
ארגון "צוות" קבע והגדיר את הטיפול בנושא התעסוקה כנושא ליבה. 
יחידת התעסוקה שהוקמה לצורך העניין מודעת לחשיבותה של העבודה 

ולמרכזיותה בפרק החיים החדש של חבר "צוות".
בד בבד, אנו עדים בתקופתנו לתנודות בהיקף שיעור התעסוקה במשק, 

בהתאם למצב הכלכלי ולגורמים נוספים המשפיעים על שוק העבודה. 
כיום עומד מספרם של כלל דורשי העבודה בישראל על כ-800 אלף, מתוכם 
בגילאים 60-45. מנהלי התעסוקה במחוזות השונים  הינם  כ-250 אלף 
הזדמנויות לשילובם של החברים  ליצור  כדי  רבים  משקיעים מאמצים 
בעבודה. הפעילות הינה בעיקרה בעלת אופי שיווקי/מכירתי, והיא נעשית 

מול מגוון רחב של מעסיקים.
החיבור בין דורש העבודה לבין המעסיק הינו תהליך מורכב, ותלוי גורמים 
שאינם תמיד בשליטתנו. במקביל להשמות שאנו מבצעים, מיקדה יחידת 
התעסוקה את פעילותה בכיוון הכשרות להסבה מקצועית, אשר הוגדרו 
פרויקט  הינו  ומוכר, הפועל מעל עשור,  ותיק  "מנוע"  כ"מנועי השמה". 
"צוות - הטובים בחינוך". פרויקט זה מתקיים בבית ברל, בהובלתו של 
מוטי שגיא, מנהל בכיר באגף להכשרה במשרד התמ"ת. בשנה החולפת 
פיתחנו "מנוע" דומה נוסף במכללת קיי שבדרום, תחת הכותרת "הטובים 

לחינוך בנגב".
יוכל  ייעודם של "מנועי השמה" הינו לשמש מנוף מקצועי, באמצעותו 
החבר להביא לידי ביטוי ומימוש את ניסיונו העשיר ואת יכולותיו האישיות. 
דרכו  את  לסלול  החבר  יוכל  באמצעות ההכשרה המקצועית החדשה 

למעגל העבודה.
זו הינו שכל הכשרה היוצאת לדרך - סופה  העיקרון המנחה בפעילות 
שתתבצע השמה של בוגריה במקומות תעסוקה. ההתקשרות עם גופי 

ההכשרה מותנית במתן סיוע לשילובם בפועל של החברים בעבודה.
גופי ההכשרה נבדקים לעומק מבחינת יכולתם ורמתם המקצועית להעניק 
לחברים את ההכשרה הטובה ביותר. כמו כן, נבדקים קשריהם ויכולתם 
ובין אם באמצעות  ישיר  בין אם באופן  לממש העסקתם של הבוגרים 

קשרים עסקיים עם מעסיקים מולם הם עובדים.
מצפים  לאלה שעדיין  או  לחברים המתלבטים, מהססים,  קוראים  אנו 

ל"משרה החלומית" או למימוש הבטחה של חבר או קרוב משפחה, לנטוש 
את "הישיבה על הגדר", לקום ולעשות מעשה. 

אנו מציעים מספר מסגרות, בהן תוכלו להשתלב ולרכוש מקצוע. עתידכם 
בידיכם, אנו נלווה אתכם בייעוץ ואף בסיוע במימון של מסגרות אלו. 

זה הזמן להחליט, לשנות ולהצליח!
שלכם, אבי לחיאני

כנס "נטוורקינג" לחברי "צוות" - מחוז צפון
"נטוורקינג", התקיים בתאריך  בנושא  "צוות" במחוז הצפון  לחברי  כנס 
24.5.2011. הכנס נערך ביוזמת פורטל "ביטחונט", בניהולו של חבר "צוות" 

אבי פרנקל, ובחסות סוכנות הביטוח "שחם".
בכנס נטלו חלק כ-40 חברי "צוות" - כמחציתם דורשי עבודה. במסגרת 
הכנס נסקרה בפני החברים פעילות יחידת התעסוקה בדגש על מסגרות 
ההכשרה המוצעות. לחברים ניתנה הזדמנות לפגוש את מנהלת התעסוקה 
במחוז הצפון דליה סלוצקי, ובאמצעותה להצטרף למאגר דורשי העבודה 
ולהסתייע בשירותי היחידה. במהלך היום ניתנו לחברים כלים עדכניים 

אשר יקלו על השתלבותם במעגל העבודה. 

סדנת טלמיטינג 
במסגרת פעילות הכשרה מקצועית של "צוות" - יחידת התעסוקה, התקיימה 
במהלך חודש מאי סדנה מקצועית בת יום אחד לאנשי היחידה בנושא 
טלמיטינג )פנייה טלפונית יזומה ללקוח פוטנציאלי, במקרה שלנו מעסיק 
פוטנציאלי, במטרה לקבוע פגישה בעלת מטרה שיווקית(. מטרת הסדנה 

פיתוח והתנעה של "מנועי השמה": 

במוקד העשייה של יחידת התעסוקה

פרויקט הקצינים והנגדים לשירותכם 
"פרויקט הקצינים והנגדים" פועל במסגרת אגף בכיר להכשרה ופיתוח כוח אדם במשרד התמ"ת ובשיתוף 
חבר  שגיא,  מוטי  על-ידי  ומנוהל  הפרישה,  בתהליך  וסיוע  תמיכה  מעניק  הפרויקט  התעסוקה.  שירות 

הנהלת "צוות", סגן יו"ר ועדת התעסוקה ב"צוות", יו"ר ועדת סל הכשרה ויו"ר ועדת רכישות.
הפרויקט מסייע לפורשי צה"ל וזרועות הביטחון לממש את הניסיון שצברו במהלך שירותם במסגרות 
הבטחונייות בבחירת קריירה תעסוקתית שנייה, וכן מלווה ותומך בתהליך הקליטה בעבודה המתאימה. 

הסיוע ניתן באמצעות שירותים ותשומות ייחודיות מראש הפרויקט.
והשמה  מותאמת  מקצועית  הכשרה  מקצועית,  הכוונה  תעסוקתי,  ייעוץ  ניתנים:  הסיוע  במסגרת 

בעבודה.
הפרויקט פועל תוך קיום קשרי עבודה ויחסי גומלין עם "צוות" - יחידת התעסוקה ומחלקת מופ"ת - מינהל הפרישה בצה"ל. 

חברים המעוניינים לקבל מידע נוסף או סיוע יפנו לכתובת הבאה: 
.moti.sagi@moital.gov.il :פרויקט הקצינים והנגדים", דרך מנחם בגין 86, ת"א 67138. טלפון : 03-7347451, דוא"ל"

סיור מעסיקים בצפון וביקור בכפר הנוער "נהר הירדן", עם השחקן חיים טופול 

97
ון 

ת גילי וח צוו 26ר

http://tzevet.org.il


המשתתפים בסדנת "טלמיטינג"

להעניק כלים וטכניקות עדכניות למנהלים ולרכזות התעסוקה בתחומי 
יצירת הקשר והכימיה עם המעסיקים, עקרונות וטכניקות שכנוע וכלים 

לטיפול בהתנגדויות. 
הסדנה הועברה על-ידי מנכ"ל חברת "תנופה" - הדרכה פיתוח וייעוץ ארגוני, 
דני בלונדיים. הסדנה התקיימה במרכז המבקרים בבית ז'בוטינסקי. תודה 

מיוחדת לחבר שלמה קטן, שסייע בהקצאת המקום ללא תמורה.

קורסים והכשרות מקצועיות - רשימה עדכנית
"הטובים לחינוך בנגב" - ההרשמה למחזור ב' לתוכנית להסבת אקדמאים 
להוראה במכללת קיי בעיצומה - הפתיחה ב-30 באוקטובר 2011. כנס 
מועמדים לתוכנית יתקיים ביום ה', 30.6.2011, במכללת קיי. תושבי הדרום 
)מאשדוד עד אילת(, המעוניינים להצטרף לתוכנית, יפנו למנהלי התעסוקה 

במחוזות דרום ויהודה.
"צוות - הטובים בחינוך" - ההרשמה לשנת הלימודים תשע"ב לתוכנית 
להסבת אקדמאים להוראה, שתיפתח במכללת בית ברל )כפר-סבא( ב-30 
באוקטובר 2011 עומדת להיסגר. חברים המעוניינים להצטרף לתוכנית יפנו 

למנהלי התעסוקה במחוזות.
קורס ליועצי נדל"ן - בשיתוף הרשת הבינלאומית "ריליטי אקזקיוטיב" 
ייפתח בקרוב. הקורס מכשיר את משתתפיו למקצוע יועץ נדל"ן, כולל הכנה 
לבחינת רשם המתווכים של משרד המשפטים. בתום ההכשרה יוכלו בוגרי 
ההכשרה להשתלב בתעסוקה בסניפי הרשת - הן כשכירים והן כעצמאיים. 
לקבלת פרטים נוספים: ניתן לפנות למנהלי התעסוקה במחוזות. מקום 

ומועד פתיחת הקורסים מותנים במספר המשתתפים.
תיור  "אגד  עם  בשיתוף   - הארץ  וידיעת  טיולים  מדריכי  קורס 
אביב  בתל  דן"  "בני  הנוער  באכסניית  ב-21.7.2011  ייפתח  ונופש", 
יהודה,  שפלת  בארץ:  הדרכה  אזורי  ובארבעה  בסיסי(  )שלב 
יפנו  להצטרף  המעוניינים  חברים  ונגב.  תחתון  גליל  עליון,   גליל 

למנהלי התעסוקה במחוזות.
קורס ממונים על הבטיחות בעבודה - ייפתח במחוז הצפון בסוף חודש יוני 
2011, בשיתוף מכללת "עתיד". חברים המעוניינים להצטרף יפנו למנהלת 

תעסוקה מחוז צפון - דליה סלוצקי.
שני  לפתוח  בכוונתנו   - ושילובם בתעסוקה  פנסיוניים  יועצים  הסמכת 
מסלולי הסמכה למשווקים/ יועצים פנסיוניים, בשיתוף עם חברת "גולד" 
ומכללת "אתגר". חברים המעוניינים לקבל פרטים יפנו למנהלי התעסוקה 
במחוזות דן, שרון ויהודה. כנס הסברה למועמדים התקיים במחצית חודש 

יוני 2011.
קורס לנהיגת רכב ציבורי - ייפתח במרכז במהלך חודש אוגוסט 2011, 
בשיתוף פעולה עם "אגד תיור". חברים המעוניינים להצטרף יפנו למנהלת 

תעסוקה מרכז - אילנה קגן.
קורס להכשרת מדריכים לנהיגה מונעת - בכוונתנו לפתוח מספר קורסים 
להכשרת מדריכים לנהיגה מונעת. הקורסים מתוכננים להיפתח באזור 
נוסף באשדוד.  וקורס  רעננה   - באזור המרכז  והקריות,  חיפה   - הצפון 

בוגרי הקורס אשר יעמדו במבחן הסמכה, יוכלו להשתלב בעבודה מעשית. 
לפרטים יש לפנות למנהלי התעסוקה במחוזות.

סדנאות העצמה - נמשכת הפעילות בנושא סדנאות העצמה. סדנה בת 
)מחוז  הדרוזי  והקמת עסק, המיועדת לחברים מהמגזר  ליזמות  יומיים 
צפון(, התקיימה ב-28.6.2011. סדנת העצמה לדורשי עבודה בעיר אילת 
התקיימה ב-27.6.2011 בבית החייל שבעיר. חברים המעוניינים להשתתף 

בסדנאות יפנו מיידית למנהלות התעסוקה במחוזות.
העבודה,  דורשי  החברים  לכלל  להזכיר  אנו מבקשים   - "סל הכשרה" 
המבקשים לעשות הסבה מקצועית אשר תביא להשתלבותם בעבודה, כי 
יש באפשרותם לקבל סיוע כספי למימון ההכשרה מתוך "סל הכשרה" 
לפנות למנהלי  ניתן  יחידת התעסוקה. לפרטים  העומד לרשות תקציב 

התעסוקה במחוזות.

כנס נטוורקינג במחוז הצפון בשיתוף עם פורטל "ביטחונט"

תעסוקה
הכשרות # השמות # פעילויות
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תעסוקה
הכשרות # השמות # פעילויות

 

מצטוותים - באמצעות יחידת התעסוקה - רבעון ראשון 2011
ציון פת )אל"ם( - מונה למנכ"ל חברת התחבורה הציבורית "קווים".

שלמה פרידמן )רס"נ( - מונה למנהל פרויקט )מינהלן( במכללת 
אתגר להנדסה וטכנולוגיה. 

צבי שחורי )רס"מ( - מונה לאב קהילה במוקד אנוש. 

מיכאל רונן )רס"ב( - מונה לתורן מכון אחזקה במכון וינגייט.

יצחק עמר )רנ"ג( - מונה למפקח הנדסי בחברת כחלית.

יעקב כחלון )רס"ן( - מונה למפקח אזורי - "המשרד הנקי".

אהרון שטרית )רס"ב( - מונה למכונאי בחברת אלדן.

יוסף משאש )רנ"ג( - מונה לאב בית בבית ספר נוף ארבל.

איריס פרץ )רס"ב( - מונתה למזכירה בדפוס פאר. 

חיים ביטון )רס"ב( - מונה לעוזר קצין רכב בחברת עם שחר. 

- השתלב בתחום האחזקה הטכנית  )רס"ן(  זילברצוויג  חיים 
בנכסי אריאל / פארק המדע רחובות. 

במדיסקאן/ שיווק  למנהל  מונה   - )רס"ן(  ישי  בן  שלמה 
מנש"מ. 

יוכבד מנחם )רס"ב( - מונתה למזכירה במדיסקאן/מנש"מ     

הרשות  פרויקט  ראש  לסגן  מונה   - )אל"ם(  אביב   מרדכי 
לפינוי מוקשים במשהב"ט.

דוד זוהר )רס"ב( - מונה לאיש אחזקה בבית הלוחם ב"ש. 

אריק אואקי )רס"ב( - מונה למפקח קו דלק בחברת כחלית.

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@tzevet.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
02-622175802-6235713pjerusalem@tzevet.org.ilירושלים 94555

חברי "צוות"
התנדבו למשימות התנדבות!!!
לעזרת צה"ל, לעזרת הנוער, לעזרת מערכי העורף

הרשמה בסניפי "צוות"
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רפואה שלמה
הביטוח הרפואי והסיעודי

מאת: אוהד יעקב

“להחזיר  הולך  בטוח שהוא  כבר  היה  )רס”ן(  ברק  אורי 
ציוד” פעם שנייה. כשעשה זאת לראשונה, ב-1992, אחרי 
20 שנה בשירות קבע בחיל הים, זה היה בבקו”ם, כמו כל 
עמיתיו. הפעם השנייה בה העריך כי “יחזיר ציוד” היתה מועד 
כלשהו, בשלוש השנים האחרונות, בהן הוחמר מאוד מצבו 
הרפואי - וליבו כמעט פסק לפעום. לכן, כאשר העלו בפניו 
הרופאים את האפשרות האחרונה שנותרה לו - השתלת לב 
- הוא לא היסס. “אמרו לי שזה מסוכן”, הוא אומר. “השבתי, 
מה יותר מסוכן מהמוות הוודאי שצפוי לי? ברור שאני הולך 

על זה, עם כל הסיכונים הכרוכים בכך...”.
אורי, נשוי לעופרה ואב למור )31( מתן )30( וענת )25(, נולד 
בחדרה, למד בבית הספר מבואות ים ושירת בחיל הים כאיש 
טכני. תפקידו האחרון בצה”ל - קצין מדור אוניות ונחתות 

בענף הנדסה ימית. 
כללית,  כושר  בדיקת  בעת  לו  נודע  בלב”  קטן  “פגם  על 
אשר ב-1984 “נכפתה” על כלל אנשי הקבע. “עיבוי בבסיס 
השסתום”, היתה האבחנה - אך מעבר לקבלת תרופה, לא 

היה בכך דבר שירמוז על הבאות. כשהשתחרר, עבד במספר חברות כמנהל 
טכני ותיפקד ללא דופי. לפני 11 שנים, בעקבות תחושותיו ובדיקות שנערכו 
לו בבי”ח הדסה, הסתבר כי יש להסיר שריר בלב, כדי לאפשר זרימת דם 
לריאות. כך אכן נעשה, ואורי חזר לתפקוד מלא. “ההידרדרות הגדולה החלה 
לפני שלוש שנים”, מספר אורי. תוך ימים לא רבים גיליתי שאני מתקשה 

לתפקד, והליכה של מטרים ספורים הפכה לאתגר של ממש”. 
כשהגיע שוב להדסה, מצא את עצמו מועבר למחלקת טיפול נמרץ, והרופא 

שבא לבקרו “הטיל את הפצצה”: “אתה צריך השתלת לב”.
לפסק הדין הזה אורי לא ציפה, ובעקבות בדיקות ודיונים נוספים הוחלט 
לנתחו ולנסות להסיר את הגוש שחסם את זרימת הדם. הניתוח, שבוצע 
על-ידי מנהל מחלקת ניתוחי לב בתל-השומר, הופסק באמצע, כי המשכו 
הצורך  בדבר  המוחלטת  הידיעה  ועד  מכאן  מוות.  בסכנת  כרוך  היה 
בהשתלת לב - הדרך היתה קצרה, ואורי הלך למרפאת אי-ספיקה, כדי 
לחכות בתור עד מציאת תורם מתאים. “הייתי במצב נורא”, מספר אורי. 
“הרגשתי גמור. בקושי הולך, בקושי נושם, מחובר לחמצן ולא יכול לתפקד. 
המתנתי חודשים מספר, אך היה לי די ברור שעד שימצאו תורם - אני 

כבר לא אהיה כאן...”.
סידרו לו פגישה עם מנתח מפורסם מבלגיה שהגיע לארץ, והוא לאחר 
שעיין בניירות אישר את האבחנות הקודמות. “הלב שלך סמרטוט”, אמר 

המנתח, והוסיף כי בבלגיה לא ניתן להשתיל לב לזרים. 

לאחר שנודע לאורי על חולה לב כמותו, שעבר השתלה בקולומביה, בה 
ניתוחים כאלה הינם חוקיים, החליט שזה יהיה המקום שיעניק לו חיים 
חדשים. “אמרתי לעופרה: לשם אני נוסע ושם אתחיל חיים חדשים”. בעזרת 
הארגון היהודי 'ונטקס' הפועל בקולומביה ומסייע לישראלים לעבור בה 
השתלה, יצר אורי קשר עם בית החולים, העביר מסמכים )בסיוע “צוות” 
- ראה מסגרת(, ויצא בתחילת פברואר השנה לקולומביה. הוא השתכן עם 
עפרה בבית מלון וחיכה לתורו. “המתח היה עצום”, הוא מספר. “כמעט 
לא זזתי. הייתי מחובר למסכת חמצן. פשוט ישבנו בחדר וחיכינו לצלצול 
טלפון. עוד שבוע, ועוד שבוע, עבר חודש, עברו חודשיים, ובדיוק 80 יום 
לאחר שנחתנו בקולומביה הגיע צלצול טלפון. על הקו היה טים לוי, העומד 

בראש עמותת "ונטקס". 
  “’תתכונן’ הוא אמר לי, ‘ייתכן שיש תורם’. הייתי אז בלובי, עליתי לחדר, 
ביקשתי מעופרה להישאר למטה. נשכבתי על המיטה, והתחלתי לבצע 
תרגילי דמיון מודרך שלמדתי עוד בארץ, המיועדים למועמדים להשתלה. 
לי עוד להספיק. בת אחת  חשבתי בעיקר על המשפחה, על מה שיש 
חיתנתי, יש לי עוד בן ובת להכניס לחופה, וכמובן, הנכדים שיהיו ירצו 

לשחק עם סבא... 
היתה לי תחושה טובה, של מי שהולך לקבל את החיים שלו בחזרה. ועדיין 
לא הייתי בטוח לגמרי, כי כבר היו מקרים של חולים שהגיעו להשתלה 
והתברר כי הם לא מוכנים או שהלב הנתרם אינו תקין או לא מתאים. 

אורי ברק עבר השתלת לב בקולומביה: 

לב חדש, חיים חדשים 
יד ביד עם "צוות" 

אורי ברק היה בעיצומו של תהליך מורכב להסדרת ניתוח השתלת לב. זה היה המוצא 
האחרון שנותר לו לאחר ההידרדרות החמורה במצב הלב שלו. “מרגע שנכנס לתמונה 

עמיר להב, מנהל תחום הבריאות ב’צוות’, ידעתי שאני בידיים טובות. שידאגו לי לאורך 
כל הדרך”. כך אומר אורי שהרחיק עד לקולומביה וחזר עם לב חדש ועם חיים חדשים 

מימין: מזכיר סניף חדרה דוד אבוטבול, עופרה ואורי ברק, ויו”ר הסניף משה אבן פז
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כשקיבלתי במיון שני כדורים להורדת פעילות המערכת החיסונית, אמרתי 
לעצמי ‘אורי, אתה יוצא לדרך חדשה’”.

בכניסה לחדר ניתוח חיכו לו עופרה וטים, אשר ערכו טקס קצר, בו 
נשאו את תפילת הדרך מכרטיס קטן שהחזיק טים בידו. מאוחר יותר 
יתברר לאורי, כי מסורת תפילת הדרך החלה כאשר אנשי ונטקס ליוו 
לפני שנים בפעם הראשונה מושתל לב מישראל, וכשרצו לומר תפילה 
- לא היה להם דבר זולת כרטיס קטן ועליו תפילת הדרך. “ובעצם”, 
אומר אורי, “מה מתאים יותר מתפילה לדרך צלחה, כשמושתל לב עומד 

בפתח חדר הניתוח...”.
אורי זוכר היטב את כניסתו לניתוח. חיוך רחב על הפנים, אופטמיות ב’לב 
סמרטוט’, וידיעה ברורה שהוא הולך לצאת מנצח במאבק הזה. “אני אוהב 
אותך”, אמר לעופרה, וחש כי אם יש מישהו שהביא אותו ל”פתח התקווה”, 
זו היתה אישתו. עפרה, היתה כל זמן הניתוח בקשר באמצעות הסקייפ 
עם הארץ, ודיווחה לבני המשפחה כל העת מה קורה. היא אפילו סיכמה 
עם הבת מור ועם הארוס שלה, שאם אבא יוצא בשלום - הם למחרת על 

המטוס לקולומביה. 
המנתח עצמו, לאחר שיצא מחדר ניתוח, סיפר גם הוא למשפחה באמצעות 
הסקייפ על הצלחת הניתוח. כמובן, אורי לא יכול לזכור הרבה מהניתוח 
שנערך בפסחא - החג החשוב ביותר בקולומביה - אך כשהתעורר הוא 
בהחלט זוכר מה אמר לעצמו: “אתה חי, תנשום דרך האף, אל תעשה 

תנועות חפוזות”. 
אני  מצוין,  הכל  בסדר,  הכל   - לה  אמרתי  נכנסה,   “כשעופרה 

מרגיש טוב...”.
את הידיעה שהשתל נקלט ובאמת “הכל בסדר”, קיבל לאחר הביופסיה 
הראשונה שאחריה באו עוד שלוש. אז כבר היה ברור לו שהוא חוזר ארצה 

עם לב חדש. 
- בוודאי חשבת לא פעם בינך לבינך על הגורל שהופך את אסונו של אחד 

לישועתו של אחר...
“חשבתי על זה לא פעם, ואתה מעמיד אותי במצב לא קל כשאתה מצפה 
עיניו.  בזכות מישהו שעצם את  חי  אני  לגמרי.  נכון  זה  ממני לתשובה. 
בעצם, הוא נתן לי את חיי במתנה. אני מרגיש שהוא ממשיך לחיות אתי. 
שני אנשים בגוף אחד... מעבר לכך, אני נושא כבר שנים ארוכות כרטיס 
אדי, וחלילה אם אני הייתי נקלע למצב סופני, הייתי רוצה שאבריי ייתרמו 

ועל-ידי כך אוכל לתת חיים לאנשים אחרים”.
- ידעת מי התורם? נפגשת עם משפחתו?

מה צריך יותר מה"צוות" הזה...
“גדולתו של אדם נבחנת בעת משבר או מצוקה”, אומר אורי. 
“גדולתו של ארגון באה לידי ביטוי כאשר מישהו זקוק לעזרתו. 
כשהתחלתי את התהליך לפני שלוש שנים, לא חשבתי על ‘צוות’ 
ועל הביטוח הרפואי. היו לי את כל הביטוחים של קופת חולים, 
ונתנו לי להבין שהתהליך יהיה פשוט ולא תהיה בעיה של מימון. 
בקופת חולים אף פעם לא התכחשו, אבל לא בדיוק עשו הכל 
כדי שזה יצליח. אולי חיכו, כי חשבו שבסוף יוכלו לחסוך את 
הכסף שדרוש לניתוח. אולי זו הבירוקרטיה. אני לא יודע. אבל, 
יום אחד קיבלתי פנייה מעמיר להב, מנהל תחום הבריאות ב’צוות’. 
לא הבנתי מה פתאום הוא מתקשר אלי, הרי לא ביקשתי דבר. 
הסתבר, כי קופ”ח עירבה את הפניקס בתהליך ומיד נודע לו על 
כך. ברגע שהוא נכנס לתמונה - ידעתי שאני בידיים בטוחות. 
שיש לי אמא ואבא שלא יפקירו אותי, שידאגו לי ויטפלו בי עד 
לקבלת תוצאה. גם חבריי בסניף חדרה ב’צוות’ - היו”ר משה אבן 
פז והמזכיר דוד אבוטבול - פעלו באופן נמרץ והיו בקשר איתי 
לא רק פרוצדורלי, אלא גם הפגינו חברות ודאגה אמיתיות. גם 
כשהייתי בקולומביה, הם היו מתקשרים הרבה והיינו מדברים 
דרך הסקייפ. אני רוצה לומר תודה גדולה ל’צוות’, אני ממש לא 

יודע אם הייתי בכלל חי היום לולא הטיפול המהיר”.
עופרה מוסיפה לדבריו של אורי: “אני מודה באופן אישי לחברי 
ודואגות. הם לא עזבו  הסניף שלנו, שהתגלו כנשמות טובות 
אותנו לרגע, וממשיכים ללוות אותנו היום. אני מודה במיוחד 
בעצם  הדרך’  באמצע  טובים  ‘אנשים  ולדוד שהשיר  למשה 

נכתב עליהם...”.

רפואה שלמה
הביטוח הרפואי והסיעודי

“בדרך כלל המידע הזה נשמר בסודיות... אבל אני יודע שהוא היה בן 30, 
ארכיטקט במקצועו, שבוקר אחד סבל מכאב ראש והרופא שלו רשם לו 
כדורים. מסתבר שהוא קיבל אירוע מוחי, שממנו לא קם. אני לא מכיר את 
המשפחה. זה לא נהוג שם. בקולומביה נושא ההשתלות מאד מושרש. זו 
זכות להציל חיים ולא עושים מזה עניין. במהלך השהות שלי שם הכרתי 
ארץ מופלאה, עם אנשים טובים ומסבירי פנים, בעלי מודעות חברתית 

ורצון לעזור. הייתי רוצה שכך יהיה גם כאן”.

של  הבריאות  במוקד  חדשה  תביעות  מערכת  הותקנה  לאחרונה 
"צוות" במדנס. 

מערכת זו תאפשר לכל מבוטח לראות את מצב התביעה וסטטוס 
הטיפול בה ותשפר את זמני הטיפול בתביעות.

עקב הצורך בהטמעת המערכת והרצתה, עלולים להיווצר, לתקופה 
מוגבלת, שיבושים בזמני הטיפול בתביעות. אנו פונים לכלל העמיתים, 

בבקשה להתאזר בסבלנות ולקבל את המצב בהבנה.

הארכת תקופת ביטוח הבריאות 
פוליסת הבריאות של "צוות" מיועדת להסתיים בדצמבר 2011. בימים 
אלו אנו שוקדים על המשך תקופת הביטוח לחמש שנים נוספות. 
על-פי הנתונים הקיימים כיום, ניתן לומר בסבירות רבה שהפרמיה 

לא תתייקר עם החידוש.

הפעלת ביטוחים משלימים בקופות החולים
האיזון בנתונים האקטואריים של פוליסת "צוות" )תשלומי תביעות 
מול תשלום פרמיות(, נובע מכך שעמיתי "צוות" הפנימו את הצורך 
אפשרות  בכל  )שב"נים(,  בקופות  הנוספים  הביטוחים  שבהפעלת 
הוצאות  את  מקטינה  הקופות  דרך  התחייבויות  הפעלת  שניתנת. 

הפוליסה ומאפשרת למבוטח לקבל גם פיצוי כספי. 
רצוי מאוד לפנות תחילה למוקד הבריאות ב"צוות" או למזכירות "צוות" 

לבירור הזכויות בטרם ביצוע הניתוח. 

ביטוח תאונות אישיות
"חבר" חידשה את ביטוח התאונות האישיות )נכות צמיתה( בחברת 
הביטוח "איילון". לקבלת פרטים/הצטרפות יש לפנות בטלפון -1-700

55-22-57, או באמצעות אתר האינטרנט של "חבר":
www.hvr.co.il

מוקד הבריאות של "צוות" במדנס
מדור בריאות

מאת: אילן דולפין, יו"ר ועדת הבריאות ועמיר להב, מנהל תחום הבריאות 
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רפואה שלמה
הביטוח הרפואי והסיעודי

נא לשמור על קדושת הדף

"קדשו צום קראו עצרה" )יואל א', יד'(

דברי ימי עם ישראל רצופים חורבן, יסורים ואסונות אשר שינו את 
וגורלו, נרשמו בהיסטוריה היהודית וחכמי ישראל קבעו  אופי העם 

אותם לזיכרון.
מדוע נקבעו ימי הזיכרון כימי צום ותענית? כדי להיות זכר לצרה גדולה 
שפגעה בעם. ימי הצום והאבל שנשמרו בדבקות במשך כל הדורות, 
מתמקדים במאורע הטראגי ביותר שחווה עם ישראל בתולדותיו - 

חורבן בית המקדש, וקץ עצמאותו של העם על אדמתו.
ארבעה ימי צום מציינים את המאורעות הקשורים לחורבן בית המקדש:

ג' תשרי - צום גדליהו; עשרה בטבת - יום הטלת המצור על ירושלים; 
שריפת   - באב  תשעה  ירושלים;  חומות  הבקעת  יום   - בתמוז   י"ז 

בית המקדש.
חודש תמוז הוא במסורת חודש של אבל על צרות ופורענות. שבעה 
עשר בתמוז מציין את תחילת תקופת ימי האבל "בין המצרים", שבה 
אנו מתאבלים על חורבנם של שני בתי המקדש ונוהגים מנהגי אבלות 

המסתיימים ביום צום תשעה באב. 
אלו הם חמשת האסונות שאירעו בשבעה עשר בתמוז: 

נשתברו הלוחות - על-פי הכתוב בתורה, ירד משה מהר סיני ולוחות הברית 
בידיו. כשראה את עגל הזהב שהעם עשה לו, השליך מידיו את הלוחות, 

שיבר אותם וביקש מהקב"ה לסלוח לבני ישראל על מעשיהם.
ירושלים  - על-פי המסופר בתלמוד, בזמן המצור על  בוטל התמיד 

שררו בעיר רעב ומחסור ולא נמצאו כבשים לקרבן התמיד.

מתחברים למסורת
יהדות # הלכה # שורשים

ימי בין המצרים

רובנו נהנים מראייה טובה במהלך החיים, אך ככל שמתבגרים, קיימות 
מחלות הפוגעות בראייתנו, באיכות החיים וביכולת להתנהל בעצמאות.

AMD (Age Macular Degeneration) נמ"ג )ניוון מקולרי בגלל גיל(, היא 
מחלה שכיחה ביותר לירידה בחדות הראיה. אצל אנשים מגיל 65 ומעלה 

- אחד מכל שישה זה עלול לחלות!
"רבים מהחולים מוכרים וידועים והם קוראים לכולנו לפקוח עין ולהיבדק", 
התודעה  לעידוד  נמרצות  ופועל  מהמחלה  הסובל  גזית  אומר שלמה 

לטיפול בה.
המחלה פוגעת ברשתית העין במרכז הראייה )המקולה( וכתוצאה מכך 
קיימת ירידה בחדות הראייה. מטבע הדברים, אנו מייחסים לירידה בראייה 
את הגיל, את הצורך בהחלפת משקפיים וכו'. לרוב איננו מייחסים חשיבות 
לתופעות הנלוות וכאשר אנו כבר מגיעים לרופא מומחה - לעיתים זה 

כבר מאוחר".
בראייה  שפוגעת  ותורשתית  כרונית  קשה,  ניוונית  מחלה  היא  נמ"ג 

מאת: הרב חניאל פרבר

אפוסטומוס שרף את התורה - מעשה התגרות נגד היהודים שנעשה 
על-ידי חייל רומי שקרע ספר תורה ושרף אותו באש.

הועמד צלם בהיכל - מעשה התגרות נגד היהודים שנעשה על-ידי היוונים 
בעת מלחמת החשמונאים, כשהעמידו פסל של זאוס בבית המקדש.

הובקעה העיר - חומות ירושלים הובקעו ונפרצו מבואותיה על-ידי הרומאים 
בבית שני. מאז החל חורבנה של ירושלים וקיצה של מלכות ישראל.

אלו הם חמשת האסונות שהתרחשו בתשעה באב, כפי שמצוין במסכת 
תענית דף כ"ט עמ' א': 

נגזר על אבותינו שלא ייכנסו לארץ ישראל בגלל חטא המרגלים.
חורבן בית ראשון בידי הבבלים - 587 לפני הספירה.

חורבן בית שני בידי הרומאים - 70 לספירה.
נלכדה ביתר, המבצר האחרון של בר כוכבא - 135 לספירה.

נחרשה ירושלים - לאחר החורבן.
מה המשמעות של הביטוי "ימי בין המצרים"?

המילה מצר היא דו-משמעית: הראשונה, רצועה צרה של יבשה בין שני 
ימים או רצועה של ים בין שתי יבשות; השנייה, ביטוי לצרה ומצוקה. 
ימי בין המצרים הם כינוי לשלושת השבועות שבין שני ימים שבהם 

קרו אסונות לעם ישראל - בימים שבין י"ז תמוז ל-ט' באב.
ימי צום אלו באים לבטא את צערנו על מה שקרה לעם בימים ההם - 
חורבן בית המקדש, שהיה הסמל לריבונותנו בארץ ישראל - ובכך אנו 
ממשיכי הדורות הקודמים. מהות הצום להביאנו לכך שלא נחזור על 
שגיאות אבותינו ועל חטאם. מטרתם של הצומות להפסיק את שגרת 
החיים שלנו ולהתייחד עם עירנו ומקדשנו החרבים. לולא ימי זיכרון 
אלו ושמירתם הקפדנית, היינו עלולים להכות שורש בארצות גלותנו, 

להתבולל בין האומות ולבסוף להיעלם מעל בימת ההיסטוריה.

וביכולת להבחין בפרטים. כך היא מגבילה )עד  המרכזית )הממוקדת( 
כדי הרס מוחלט( את האפשרויות: לקרוא, לכתוב, לזהות פנים, לצפות 
בטלוויזיה, בהרצאות ובמופעים, להפעיל מחשב ומכשור, להתנהל בבית 

ובחוץ וכמובן לנהוג. 
המחלה היא 'תלוית גיל'. תחילתה בקרב בני 50, מהם נפגע 1% בלבד. 
אולם, היא עולה באופן תלול ומגיעה עד 40% בבני 80 ומעלה. המחלה 
בעולם  קשישים  בקרב  עיוור"  "תעודת  לקבלת  העיקרי  הגורם  היא 
המפותח. בישראל חיים 190,000 איש החולים באחד מסוגיה, שלביה 

וצורותיה של מחלה זו.
איך נציל את הראייה? 0 כל מבוגר מעל גיל 18 צריך לעשות בדיקת 
עיניים לפחות אחת לשנתיים - מעל גיל 50 רצוי אחת לשנה 0 לא לעשן 
- מחקרים מצביעים על סבירות גבוהה פי שלושה לחלות אצל מעשנים 

0 יש להרכיב משקפי שמש 0 לנהל אורח חיים בריא.
בישראל, פועלת עמותת נמ"ג למען חולי נמ"ג. חברים בה כ-2000 איש 
והיא מפעילה 20 קבוצות תמיכה בכל רחבי הארץ. מנהלת את העמותה 
חברת "צוות" עליזה רז )סא"ל(, אשר משקיעה רבות לעידוד החולים 

ולמניעת המחלה בקרב כולנו הצריכים "לפקוח עין" שלא נסבול.
לפרטים: עמותת נמ"ג, טל: 03-5472751 פקס: 03-5477648

office@namag.org.il :אימל  www.namag.org.il  

נמ"ג )AMD(: מחלה שאינה 
"גזירה משמיים"

שלמה גזית )אלוף(: "יש מה לעשות"
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*משרד עורכי דין ברוך אברהמי, היועץ המשפטי של "צוות"

הפינה המשפטית
תקדימים # סוגיות # פרשנות

כאשר ההורים נפרדים, קובע החוק כי שניהם יישארו האפוטרופסים, 
אך רק אחד מהם יהיה המחזיק, שמכונה גם המשמורן, בעוד להורה 
ההורה  על  ההחלטה  הקטינים.  הילדים  את  לפגוש  זכויות  יהיו  השני 
שאתו יתגורר כל אחד מהילדים הקטינים מתקבלת על-ידי בתי המשפט 

בהתאם לעיקרון של טובת הילד.
המונח "הסדר ראייה" קובע את המסגרת לפגישה בין הילדים הקטינים 
לבין ההורה שאין הם מתגוררים אתו. הסדר הראייה מושג בהסכמה בין 
ההורים עצמם, או באמצעות פנייה לבית המשפט לענייני משפחה או 

בית הדין הרבני בתביעה לקביעת הסדרי ראייה.
במאמר זה נתייחס לשאלה, האם גם לסבא ולסבתא יש סמכות או זכות 
לתבוע הסדרי ראייה על נכדיהם הקטינים. לצורך מענה על שאלה זו, 
נביא מעט מקרים מתוך הפסיקה האחרונה של בתי המשפט, כדי להבין 
מה הם השיקולים העומדים בפניהם. יש לציין, כי כיום אין הסדר חקיקתי 
מהותי מפורש בנושא של עצם הזכות לקשר עם סבים, במקרה בו הורי 
הקטין בחיים וחיים בנפרד. ההסדר החקיקתי היחידי המתייחס לעניין, 

נוגע למצב בו אחד מהורי הקטין נפטר.
בעניין שנדון בפני בית המשפט, דובר במקרה שבו שהתה האם של הילד 
הקטין בחו"ל והסבתא עתרה לבית המשפט לצורך קביעת הקשר עם 
הנכד, כאשר ההורה השני התנגד לכך. בית המשפט קבע כי יש מקום 

לאפשר קשר עם הסבתא.
בית המשפט נימק את קביעתו, כי מבחינת הסבתא האפשרות לקיים מגע 

עם נכדיה, היא כאילו האם אינה חיה, שכן האם אינה בארץ. 
בית המשפט ציין, כי ניתוק מעין זה עלול שיהיה כתוצאה מפטירה - 
יכול להיות גם במצבים אחרים, כגון אירוע פיזיולוגי של אחד  ואולם 
ההורים, בעל השלכות רפואיות טראומתיות, השולל כל יכולת תפקוד, 
וכן,   - תקופה ממושכת  בפועל  נעדר  או  כנעדר  הוכרז  הורה  בו  מצב 
בנסיבות מסוימות, מצב בו נשללה כשירותו של הורה או זכותו לשמש 

כאפוטרופוס לילדו . 
מקביעה זו של בית המשפט ניתן ללמוד, כי רשימת המקרים בהם ניתן 
להיעתר לבקשת הסבים להסדר הראייה עם נכדיהם אינה סגורה ואינה 
מתמצית רק במוות של אחד ההורים במובנו הרפואי-קליני. הוא קובע 
שיש לבחון כל מקרה ומקרה לגופו, כאשר לעניין זה לא זכותם של הסב 
והסבתא דווקא בבסיס הוראת החוק, אלא בראש ובראשונה זכותו של 
הקטין לשמירה על קשר עם שני חלקי משפחתו, הכל כפי שטובת הקטין 

עצמו מחייבת ותוך מתן משקל הולם לזכות ההורה שחי עם הקטין.
בפסק דין חדשני נוסף, שניתן בחודש יולי 2010 על-ידי בית המשפט 
בחו"ל  התגורר  הקטין  הילד  אבי  במקרה שבו  דובר  לענייני משפחה, 
והוריו - שהם הסבא והסבתא של הילד הקטין - הגישו תביעה לקשר 

עם הנכד. במקרה זה פסק בית המשפט, כי יש מקום להורות על קיום 
הסדרי הקשר בין הסבא והסבתא לבין נכדם הקטין.

בית המשפט נימק את החלטתו, כי ככלל, טובתו של קטין היא קיום קשר 
שוטף ורצוף עם שני חלקי המשפחה בכלל, ועם הסבים משני הצדדים 
בפרט. קשר זה מעבה את מעטפת הביטחון של הקטין, מפרה אותו ומחבר 
אותו אל שורשיו. שלא כמו ההורים, הטרודים לעיתים בענייני פרנסה 
וקריירה, הסבים מסוגלים לרוב להקדיש זמן רב יותר לנכדים ולתרום 

להתפתחותם הרגשית והאינטלקטואלית ממרום גילם וניסיונם.
חיובית,  ונוכחותם, כשהיא  הנכד,  הינם חלק חשוב בעולמו של  סבים 
תורמת לחינוכו ולעיצובו החברתי, לאושרו וליכולת שלו להפיק הנאה 
וסיפוק מתהליך גדילתו והתבגרותו. מחקרים תומכים בטענה, שקשר 
עם הסבים תורם לבריאותו הנפשית של הנכד, להתפתחותו הרגשית 

ולתחושת הביטחון שלו, בייחוד במצבי משבר כגון גירושין. 
זכות נוספת עליה עמד בית המשפט, היא זכותם של הסבים לקשר עם 
הנכדים. לשיטת בית המשפט, זוהי זכות עצמאית העומדת בפני עצמה 
וקבועה בדין, והיא מאפשרת לסבים להגיש תביעה לבית המשפט במקרה 
של אי הסכמה לישוב סכסוכים בינם לבין הורי הילדים הקטינים. אין 
הזכות להגשת התביעה, אלא אם אלה  כגון  דיוניות,  לזכויות  הצדקה 

הזכות לראות את 
הנכדים לאחר 
גירושי ההורים

מאת: עו"ד ראובן בבדז'נוב*

טובתו של קטין היא קיום קשר שוטף ורצוף עם שני 
חלקי המשפחה בכלל, ועם הסבים משני הצדדים 

בפרט. קשר זה מעבה את מעטפת הביטחון של הקטין, 
מפרה אותו ומחבר אותו אל שורשיו

באות לממש זכויות מהותיות. מכאן שאם הדין העניק לסבים את הזכות 
המפורשת לעתור בנושא הסדרי הקשר עם הנכדים, הנחת העבודה היתה 
קיומה של זכות הסבים לקשר כזה, וסמכותו של בית המשפט לקבוע קשר 

על סמך זכות זו לפי שיקול דעתו ואף ללא הסכמת ההורה המשמורן.
ניתן לסכם ולומר, כי מפסיקת בתי המשפט האחרונה עולה התפתחות 
בחיזוק הקשר בין סבים לבין נכדיהם. בית המשפט יהיה מוסמך, במקרים 
בריאים  הוריו  גם כששני  הנכדים  עם  הסדרי קשר  לכפות  מתאימים, 
ושלמים ונוכחים בחייו של הקטין. ניתן אף לראות מפסיקת בתי המשפט, 
תשלום  בנטל  בפועל  נושאים  אף  הסבים  בהם  מסוימים  במקרים  כי 
המזונות של הנכדים, נראה כי הסדרת הקשר של הסבים עם נכדיהם 

לא רק מתחייבת מהדין, אלא אף משקפת את תחושת הצדק. 
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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 אם תעדכנו אותנו בפרטי המופיעים בתמונות

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

חידת "צוות"

מי 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

דני מס, רס"ן, בן חנה וראובן, נולד ב-19.10.23 בברלין. בהיותו בן עשר עלה עם הוריו 
ארצה. הוא למד בגימנסיה העברית בירושלים והיה אחד מטובי תלמידיה, התגייס 

לפלמ"ח ושירת בו עד יומו האחרון.
מס היה מפקד מחלקת הל"ה )"מחלקת ההר"( - לוחמי פלמ"ח וחי"ש שנשלחו כתגבורת 
לגוש עציון לאחר ההתקפה הגדולה על הגוש ביום 14.1.48. הם יצאו לדרכם מהר 
היציאה  בשל שעת  אולם,  בנשק.  עמוסים  כשהם  בינואר   16-15 בלילה שבין  טוב 
המאוחרת וקשיי הדרך, לא הצליחו להגיע לגוש באותו הלילה. עם שחר התגלתה 
וכיתרו  הסביבה  ערביי  את  הזעיקו  והם  ומצוריף  מג'בע  כפריים  על-ידי  המחלקה 
אותם. הלוחמים ניהלו קרב עקוב מדם בהמוני הערבים, עד שנפלו כולם בקרב, ב-ה' 

בשבט תש"ח 16.1.48. דני נקבר בקבר אחים בכפר עציון. 
בפרס זכו חברי "צוות": אליהו פריימן - ירושלים; משה דרזנר - רעננה; צבי קרייסלר - חולון.

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

שם לו יומרני ומורכב, ללא כל ספק
במנהיג דגול אחד - הוא לא הסתפק!

אלא בשניים המשלבים רוח וגבורה - ואין זה פלא
ואחד הגיבורים השזורים בשמו, מוזכר בדיוק בימים אלה!

בגליציה נולד הילד ורקם הרבה חלומות 
הוא עלה לארץ ולחם באחת המחתרות המפורסמות.

נודע כלוחם נועז, והתגייס במהרה לצבא הקבע
ומצא את ביתו בתוך חטיבה שבע.

ממלחמה למלחמה הוא שעט על רכבו
כשהוא סופג אבק דרכים אל קרבו.
מאויביו הוא לא הותיר אפילו זכר, 

במיוחד בקרב המפורסם על הסכר!
שם התחולל קרב ענק, 
בין הרכובים על הטנק.

קרב ידוע שנודע לתהילה, 
כאשר צלש”ים - כל היחידה אז קיבלה.

וכך הוא כובש עוד יעד ומעוז, 
כשהצל”ש הפרטי שלו הופך לעיטור העוז.

שם הוא המציא את הסיסמה שבפי כולם היתה שגורה:
“יש להמשיך קדימה בכל דרך ובכל צורה!”

הוא היה לחייליו מופת חי ודוגמה, 
הוא נלחם עם כל הגוף ועם הנשמה. 

וכשהוא נפצע באחת המלחמות השונות, 
הוא סירב בתוקף לעזוב את הקרב ולהתפנות.

הוא השתתף בשני מבצעים ששמם קצת מזכיר צלחות...
הוא מנצח את הצבא העיראקי וזוכה לתשבחות.

והוא ממשיך להילחם ובעוד קרבות משתתף, 
עד שמגיעה הדרגה הגבוהה על כתף.

הוא מפקד על הגיס ביד רמה, 
ועוזר לרמטכ”ל להפיק לקחי מלחמה.

וכשחץ לשונו בעתיד תשלח ביקורת ב’קודקודים’, 
הוא יבין שהגיעה העת לפשוט המדים.

אך אהבתו לכלים בעלי גלגל וכובד משקל 
תוביל אותו לרכבת ישראל ולכס המנכ”ל.

הוא רץ להיבחר לכנסת, חשב שזה קל, 
אך בגלל ה’שביעיות’ הוא לא נבחר ונכשל.

יש לו בת שחקנית מיוחדת, 
אשר גם שמה שזור באהבתו למולדת.

לאחרונה נקרא רחוב על שמו בעיר הגדולה, 
ובדרך זו זכה להיכנס להיכל התהילה.
הרחוב על שמו מתחיל ברחוב בר-לב

וכך מנהיג אחד בשני משתלב.
היה לו גם כינוי מפורסם מאד,

אבל את זה אתם תצטרכו לגלות !!! 

  מאת: זהבה צויקל )רס”ן(

פתרון חידת "צוות" גיליון 96: רס"ן דני מס ז"ל

 ) ל א מ ש מ ( ה  נ ו מ ת ה
ן  ו י ל י ג ב ה  מ ס ר ו פ ש
כניסת  )96(, טקס  הקודם 
צבי  רא"ל  חדש,  רמטכ"ל 
צור, לתפקידו )1.1.1961(. 
מימין: מאיר זורע, יוחאי בן 
נון, יוסף גבע, חיים בר-לב, 
ויצמן,  עזר  יפה,  אברהם 
נתן  בן  אשר  רבין,  יצחק 

ושמעון פרס.
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התמונה * צולמה בתחילת שנות הששים במפקדת קצין קשר ראשי. האם תוכלו 
לזהות את המופיעים בתמונה? 
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עולמי
ארגונים עמיתים בעולם 

משלחת "צוות" יצאה לרוונה שבאיטליה, למסע 
זיכרון והנצחה ללוחמי הבריגדה היהודית שנהרגו 
הצבא  נגד  במלחמתם  איטליה,  אדמת  על 
שעוד  המעטים  לחיילים  ולהצדעה  הגרמני, 
נותרו. בארבעת ימי הביקור הוקירו המשתתפים 
משפחות איטלקיות שסייעו ליהודים בשואה, 
וכאלה אשר סייעו לקיומו של מפעל הזיכרון 

לחיילי הבריגדה.

משלחת "צוות" לרוונה: מסע הנצחה ללוחמי הבריגדה
ביישובים  טקסים  נערכו  הביקור  במהלך 
שונים ברוונה וסביבותיה, בהשתתפות ראשי 
היהודית  הקהילה  ורב  מקומיות  רשויות 
ברוונה, הרב קארו. בטקסים השתתפו חיילי 
נציגי  איטלקים,  וטרנים  חיילים  הבריגדה, 
השגרירות הישראלית באיטליה, חיילי צה"ל 
הצבאית,  הרבנות  להקת  הנשיא,  מצטייני 
החזן הראשי, קצינות נפגעים, רע"ן משטר 

משלחת חברי "צוות" ברוונה

חברי הקבוצה בעת ביקור בפיקוד העורף

קבוצה של קציני מילואים מגרמניה, החברים 
בארגון ZiFkras השתתפה בקורס ביטחון לאומי 
במכללת נהלל. במסגרת הקורס הם נפגשו עם 

יו"ר "צוות", ד"ר ברוך לוי. 
אפרים לפיד )תא"ל( ליווה את חברי הקבוצה 
הספר  ובבית  בלטרון  לשריון,  ביד  בביקורם 

לחילוץ והצלה של פיקוד העורף בצריפין. 
 Zivil הגרמני  הביטוי  של  )קיצור   ZiFkras

קציני מילואים מגרמניה בקורס במכללת הגליל
מנהיגות  משמעותו   ,)Fuerhrungskraefte
באזרחות. החברים באגודה מחזיקים בתפקידים 
ועוד,  במדע  בתעשייה,  בפוליטיקה,  מובילים 
ונוטלים חלק בתוכנית להעברת ידע ואימונים 
בצבא. זאת, במטרה לחזק את הקשר של הצבא 
עם מנהיגיו האזרחיים. הצבא הגרמני מעניק להם 
באופן זמני דרגת קצונה, ומשלב אותם במסגרת 

של גיוס מילואים. 

 ICJW האיגוד העולמי של הווטרנים היהודיים
במסגרת  השנייה  העולם  במלחמת  שלחמו 
מדינותיהם נגד הנאצים, הוקם מיד לאחר סיום 
יהודיים  וטרנים  ארגוני   19 על-ידי  המלחמה 

מכל חמשת היבשות ומשרדו נקבע בלונדון.
מעת  וקיים  בעבר  מאוד  פעיל  היה  האיגוד 
 - משתתפים  רבי  וכנסים  מפגשים  לעת 
בירושלים. עם השנים  בבנייני האומה  כולל 
מהארגונים  גדול  חלק  החברים.  התמעטו 
ברוב המדינות צמצמו את פעילותם וחלקם 
בשמונה  פעילות  קיימת  כיום  נסגר.  אף 

מדינות: ארה"ב, אנגליה, צרפת, אוסטרליה, 
וישראל.  פולין  פינלנד,  אפריקה,   דרום 
זילוני,  אלכסנדר  הוא  הנבחר  האיגוד  יו"ר 
בחיל  השנייה  העולם  במלחמת  ששירת 
האוויר המלכותי הבריטי. עם הקמת המדינה 
היה לראש המטה הראשון של חיל האוויר. 
אלכס היה פעיל באיגוד החיילים המשוחררים 
מזרועות הביטחון של בריטניה והוא חבר פעיל 

ב"צוות" בוועדת קשרי חוץ של הארגון. 
הווטרנים  איגוד  את  מחדש  לארגן  כדי 
ולהחזיר  חדשה  רוח  בו  להפיח  היהודיים, 

משרד האיגוד העולמי של הווטרנים היהודיים ICJWV עובר מלונדון לישראל
יהודיים שהתנתקו,  וטרנים  אל חיקו ארגוני 
הוחלט להעביר את המשרד מלונדון ולשכנו 

בתוך משרדי ארגון "צוות". 
העברת המשרד ועלות תפעולו תמומן מדמי 
החבר שהארגונים משלמים. שירותי המשרד 
יינתנו באמצעות התקורה הנוכחית של הנהלת 

"צוות". 
ברוב  אושרה  המשרד  העברת  על  החלטה 
קולות על-ידי הוועד המנהל של ארגון "צוות" 

וכן על-ידי מועצת "צוות".
מאת: מרדכי )מקסי( אביגד יו"ר ועדת קש"ח

להנצחה  היחידה  ראש  בצה"ל,  ומשמעת 
וחברי  איטלקי  פרלמנט  חבר  גבאי,  יעקב 

ארגון "צוות".
בקסטל בולונייזה נערך טקס סביב 41 עצים, 
שניצל  יהודי  של  שם  ניתן  עץ  לכל  כאשר 
טקס  נערך  בברזיגלה  האיטלקים.  בזכות 
במקום שבו הונף בזמנו דגל ישראל בידי חיילי 
הבריגדה, ומשה שרת נשא בו נאום, שחלקו 

מודפס כיום על שטר של 20 שקל.
ביום השלישי למסע נערכו הטקסים המרכזיים, 
הקהילה  של  העצמאות  יום  חגיגת  גם  כמו 
היהודית במילאנו. ביום זה הצטרפו למשלחת 
הנספחים הצבאיים של ישראל, ארה"ב, דרום 
אפריקה, ראש אגף משפחות והנצחה במשרד 

הביטחון אריה מועלם, והאלוף יוסי בן חנן.
בטקס בקרמרלונה ובטקס המרכזי בפיאנג'יפנה 
נציג  האיטלקי,  הצבא  חיילי  גם  השתתפו 
הפרלמנט האיטלקי וראשי רשויות מקומיות. 
הכנסת  בבית  המשתתפים  ביקרו  כן  כמו 

במילאנו ונשאו תפילת יזכור מרגשת. 
קיקוס;  יצחק   - יו"ר  "צוות":  משלחת  חברי 
עמרם מלול; שלום פריינטה; אלי חן; יעקב 
דרעי; עידו אלמגור; אהרון קפלן )ז"ל - נפטר 

לאחרונה(.

מאת: יצחק קיקוס
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התגבשה יוזמה עם ארגון וטרנים גרמני לסיור של משלחת "צוות" בברלין 
אנו מפרטים את עיקרי התוכנית. התוכנית כולה באתר צוות.

8 ימים / 7 לילות: 
יום ב' 12 בספטמבר 2011: תל אביב - ברלין.

יום ג' 13 בספטמבר :2011: בבוקר - הרצאה על ברלין ובהמשך סיור בעיר.
יום ד' 14 בספטמבר 2011: נסיעה לביקור ברובע פוטסדם. ביקור במפקדת 
מטה המבצעים המשולב של זרועות הבונסוור במחנה טרסקוב. ביקור במכון 
המחקר הצבאי של היסטוריית הכוחות המזוינים. סקירה תינתן ע"י סרן מיכאל 
תומס ברגר יו"ר איגוד החיילים היהודים בבודנסוור. סיור פוליטי היסטורי 
בפוטסדם, כולל ארמון סיסילנהוף בו נפגשו ב-1945 מנהיגי בנות הברית 
המנצחים לחלוקת אזורי השפעה באירופה. כמו כן ביקור קצר בארמון וגני 

סאנסוסי המיוחדים ביופיים. סיור בפוטסדם.                                  
יום ה' 15 בספטמבר 2011: פגישה עם שגריר ישראל ו/או נספח צה"ל בגרמניה. 

)טרם סוכם( ביקור וסיור מודרך במשרד ההגנה הגרמני.
ברציף  ביקור  בברלין.  היהודי  במוזיאון  ביקור   :2011 ו' 16 בספטמבר  יום 
17 של תחנת הרכבת גרינוולד בברלין ממנו נשלחו יהודים רבים למחנות 

ההשמדה.
שבת 17 בספטמבר 2011: יום חופשי בברלין.

יום א'  18 בספטמבר 2011: סיור בבית הסוהר של השטזי לשעבר. ביקור במחנה 
הריכוז זכסנהאוזן. בערב אפשרות לאירוע תרבותי ע"ח המשתתפים בסיור.

יום ב' 19 בספטמבר 2011: שיחת סיכום עם המארחים. נסיעה לנמל התעופה 
וטיסה חזרה ארצה.

הערה: המסלול מתאר את אתרי הביקור, אך לא בהכרח את סדר הימים או 
הביקורים. יייתכנו שינויים בסדר הלינות והביקורים.

תאריך יציאה: 12 ספטמבר 2011.
חברת תעופה: אל על; מחיר לאדם בחדר זוגי: 6,200 ש"ח; תוספת ליחיד 
בחדר: 1,200 ש"ח; המחיר כולל: טיסה סדירה במסלול תל אביב - ברלין - תל 
אביב, מסי נמל, דלק וביטחון )נכון ליום 15 במאי 2011(, בית מלון, סיורים 
וביקורים, כולל דמי כניסה כמפורט בתוכנית. אוטובוס תיירים נוח וממוזג. 

כלכלה: שלוש ארוחות ביום. 
הדרכה על ידי מדריכים מקומיים בשפה האנגלית. )במידת האפשר יסייעו 

חברי המשלחת בתרגום לעברית(.
המחיר אינו כולל: ביטוח נסיעות - אישי, רפואי ומטען - חובה על כל נוסע 
לרכוש פוליסת ביטוח מתאימה. הוצאות בעלות אופי אישי. ארוחות שאינן 
כלולות בתוכנית. תשר לנותני שירותים בחו"ל )יגבו 20 יורו במזומן לאדם 

בנמל התעופה ב.ג ע"י ראש הקבוצה(.

כללי:
המחיר מבוסס על מחירי הדלק, נכון ליום ה-15 במאי 2011. במידה ויעלו 
מחירי הטיסות עקב ייקור דלק או יתייקרו המסים, ישתנה המחיר בהתאם. 

התשלום עבור הסיור בשקלים. המחיר למינימום 30 איש בקבוצה.
תשלום המקדמה בעת ההרשמה או השתתפות בטיול או בחלק ממנו מבטאים 

את הסכמת המשתתף לכל התנאים.
במקרה של ביטול הטיול ע"י צוות מסיבה כל שהיא, יוחזרו הכספים ששולמו 

אך "צוות" לא יהיה מחויב לשלם פיצוי נוסף עקב ביטול הטיול. 
ייתכנו שינויים בתכנית הטיול.

יייתכנו שינויים בעלויות בכל אחד מהמקרים הבאים:
שינוי שער החליפין של היורו ביותר מ-4% לעומת השער ב-15.5.11.

שינויים במסי נמל )נכון ל-15.5.11 הסכום הוא 95$(.
היטלים נוספים )כגון היטל דלק( במידה ויחולו.

על הנוסע להצטייד בדרכון בר תוקף לחצי שנה לפחות מיום סיום הסיור 
)תוקף הדרכון עד 19 במרס 2012 לפחות(.

"צוות" שומר לעצמו את הזכות להפסיק את השתתפותו של מטייל אשר 
התנהגותו או מצב בריאותו מונעים ממנו להמשיך בסיור ו/או עלולים לפגוע 
במטייל או במשתתפים אחרים בסיור, וזאת על פי שיקול דעתו הבלעדית 
והמוחלטת של ראש הקבוצה בסיור. אם תופסק ההשתתפות, יחויב המשתתף 

בכל העלויות שיחולו על "צוות" עבורו. 
התשלום: פירוט באתר צוות.

ההרשמה: ההרשמה תעשה באמצעות טופס ההרשמה המצורף באתר "צוות" 
והעברת תשלום. לטופס ההרשמה יש לצרף צילום דרכון. 

את טופס ההרשמה יש לשלוח לחשב "צוות" אלי נתיב בדוא"ל:
  hashav@tzevet.org.il
)www.tzevet.org.il :"פרטים באתר "צוות(

הרשמה למשלחת "צוות" לסיור בגרמניה

ביום השואה והגבורה, ב-2.5.2011, התקיים 
חללים  ל-694  זיכרון  טקס  הרצל  בהר 
מתוך  השנייה,  העולם  במלחמת  שנפלו 
בארץ,  העברי  היישוב  מתנדבי   30,000
הביטחון של  זרועות  בשורות  לחמו  אשר 
בריטניה. הטקס כלל גם ציון מיוחד ל-140 
462 של הצבא  יחידת חיל התובלה  חללי 
הבריטי, שטבעו על סיפון האונייה הבריטית 
מטוסי  על-ידי  הופצצה  אשר  ארינפורה, 

קרב גרמניים, מול חופי מלטה. 
הכללים  על-פי  נערך  המרשים  הטקס 
מחלקת  של  כבוד  משמר  וכלל  הנהוגים, 
הכנסת  נציגת  דגלים.  ונושאי  חיילים 
יו"ר  סגן  היתה  לטקס  ישראל  וממשלת 

טקס זיכרון למתנדבי היישוב לכוחות הבריטיים במלה"ע השנייה

יו"ר ועדת קש"ח מקסי אביגד, בטקס הנחת זרים ליד 
 האנדרטה להנצחת 140 החיילים שטבעו באניה ארניפורה

אברהם  רוחמה  לשעבר  השרה  הכנסת, 
איילה  תא"ל  היתה  צה"ל  נציגת  בלילה. 
חכים. את שגרירות בריטניה ייצג הנספח 

סאטק פיליפ  קולונל  הבריטי,   הצבאי 
.Col. Philip Stack

 בטקס נטלו חלק משפחות שכולות וחיילים 
בארץ  היישוב  מתנדבי  מקרב  משוחררים 
במלחמת  בריטניה  של  הביטחון  לזרועות 
העולם השנייה, אשר הגיעו לבושי מדים. 
על-ידי  זרים  הונחו  הטקס  סיום  לקראת 
נציגת  ישראל,  וממשלת  הכנסת  נציגת 
נציגי  הבריטית,  השגרירות  נציג  צה"ל, 
ובני המשפחות השכולות.  וטרנים  ארגוני 
בשם ארגון "צוות" הניחו זר מנכ"ל "צוות" 
מרדכי  חוץ  קשרי  ועדת  ויו"ר  נדיב  דן 

)מקסי( אביגד. 
 מאת: מרדכי )מקסי( אביגד 

עולמי
ארגונים עמיתים בעולם 
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יוצר

ראיינה וצילמה: נורית רוזן )רס''ן(

מאושר,  אדם  הוא  )סא"ל(,  זוהר  עמנואל 
שהסטודיו שלו מלא פסלי צפרדעים עשויים 
זכוכית, מעשה ידיו. האמנות טבועה בו מלידה. 
בגיל 10 קיבל מאמו פלסטלינה, באמצעותה יצר 
עולמות שלמים. תחושת האושר של יצירת יש 
מאין בעזרת עשר אצבעות וכוח הדמיון מלווה 

אותו מאז עד היום.
לעומת אמו התומכת ומעודדת, לחץ עליו אביו 
''להפסיק עם השטויות'' ולהיות רציני: ללמוד, 
להשיג תואר אקדמי, לעסוק בעיסוק מכובד. 
עמנואל חש שקיבל מאביו רק ביקורת קשה. 
בגיל 50 , לאחר פרישתו מצה"ל, השלים לימודי 
תואר בגיאוגרפיה, "רק כדי לרצות את אביו". עד 
היום החשבון עם האב, שנפטר לפני למעלה 

מ-40 שנה, נותר פתוח.
עמנואל הוא כיום פסל זכוכית מוערך והיצירה 
ביטוי  לידי  באים  חיים, שבה  דרך  עבורו  היא 
סביבה,  איכות  חיים,  איכות  אמונתו:  עיקרי 
וכבוד  דמיון  חופש  ערכית,  התנהגות  מחזור, 

לאדם וליצירה. 
את שירותו הצבאי התחיל עמנואל זוהר כשוחר 
בחיל האוויר וסיים כמפקד בית הספר הטכני. 
כשרעייתו קיבלה מלגת לימודים בארה''ב, פרש 

מצה''ל. מאחר שלא עבד, לקח קורס ויטראז'. 
בסיומו קנה את כל הציוד והביאו ארצה אך עדיין 
לא ידע איזה שימוש יעשה בו. כשחזר ארצה עזב 
את הזכוכית, המשיך לעבוד עוד כעשר שנים, 

ואז החליט שזה הרגע לחזור אליה. 
הוא עדיין לא ידע מספיק, אבל בערה בעצמותיו 
קורס  בכל  הוא השתתף  להתפתח.  התשוקה 
אפשרי, השתלם בארה''ב אצל גדולי היוצרים 

בתחום, רכש עוד ציוד והביאו לסטודיו שלו. 
ואז הגיע הרגע להתחיל לעבוד ולהתנסות לבד. 
הוא עבר רגעים של סבל, כעס, כישלון, עשה 
הלימוד  להרוס את מה שיצר.  ונאלץ  טעויות 
הכישלונות  מתוך  לדבריו  היה  ביותר  הטוב 

והטעויות. 
בעבודתו הוא משלב את כל הכישורים והניסיון 
לו  יש  עובד,  חייו. כשעמנואל  שרכש במהלך 
כושר ריכוז עצום והוא יכול לשבת ימים ולילות 
''חשוב לעמנואל לפתור לבד את כל  ולעבוד. 
הקשיים הטכניים", אומרת גילה רעייתו. "הוא 
לא מוכן להיות תלוי באף אחד. החומרים ממש 
נשמעים לו. יש לו שליטה מוחלטת על הדמויות, 

והוא מביא אותן בדיוק למקום אליו כיוון". 
עמנואל מפסל בזכוכית בסגנון ובדרך ייחודית 
יצורים  של  שלמים  עולמות  ובונה  שפיתח, 
שחיים, חולמים, אוהבים, מתאכזבים, פועלים, 

יוצרים וחיים. עיניו נוצצות כשהוא מספר מה 
עובר על הדמויות שלו.

לעמנואל תלמידים רבים, חלקם הפכו עם הזמן 
לאמנים רציניים בזכות עצמם. הוא מורה קפדן 
שמלמד את תלמידיו לתכנן, להתבונן, לחשוב 
ולהחליט לפני שניגשים לעבודה. הוא מקפיד 

מאוד על התמדה ומסירות.

ממלכת הצפרדעים
היא  עמנואל  של  ביצירתו  המרכזית  הדמות 
הצפרדע. הרומן שלו עם הצפרדעים החל לפני 
כעשר שנים, עת ראה שתי צפרדעים קטנות 
רגע  באותו  כינור.  ונגן  פסנתר  נגן  בדמות   -
ידע שזה מה שהוא הולך לעשות עם הכלים 

והמיומנות שלו. 
הנסיך- כמובן  היה  שיצר  הראשונה  הדמות 
צפרדע, שהכניס אותו לעולם האגדות. עמנואל 
החליט לתת לנסיך הצפרדע הזה ממלכה, ולעקוב 

אחר קורותיו. כיום יש לנסיך ממלכה עצומה. 
חיובית,  מראה  היא  הצפרדעים''  ''ממלכת 
נקייה, אופטימית, תמימה ומלאת אמון ותקווה 
לעולם שלנו. אין בה צבא, אין אלימות, אין 
משטרה, אין פשע. זהו עולם אוטופי מקסים, 
אסתטי וכובש. עמנואל תמיד מתחיל מרעיון 
והדבר נכון גם לגבי יצירת פרט בודד וגם לגבי 
בניית סצנה שלמה. הוא מחבר עניין לעניין: 
חלק  שהוא  לו  ברור  היה  צ'לו,  נגן  כשיצר 
וגידים תזמורת  וכך קרמה עור   - מתזמורת 
סימפונית שלמה, עם פסנתרן, מנצח, זמרים 
עשרות  הזו  ביצירה  מאזינים.  וקהל  סולנים 

פרטים קטנים - כל אחד מהם מושלם. 
עמנואל מציג את עבודותיו בתערוכות בארץ 
אך  לעבודות,  מעניק שמות  לא  הוא  ובעולם. 
ה''אני  את  המשקף  בחרוזים,  טקסט  מוסיף 

מאמין'' שלו. 
חשוב לו שלכל מה שהוא עושה תהיה משמעות. 
גורם  הצפרדעים  באמצעות  הרעיון  מימוש 
לצופים להזדהות ביתר קלות עם עולם הערכים 
שלו. לאחרונה הוציא אלבום תחת השם: ''זמן 

צפרדעים'' ובו הגיגים לצד צילומי העבודות. 
עמנואל קשור לעבודותיו וחש כי חלק מהנשמה 

שלו מובע בהן. 
''למרות שפע הדמויות שכבר יצרתי, עדיין לא 
אומר.  הוא  הצפרדעים",  ממלכת  את  מיציתי 
כל  עולים במוחי  ועוד דמויות  "רעיונות לעוד 
העת. אני מרגיש שאני רק בתחילת הדרך. ברור 
לי שזה מה שאני רוצה לעשות והיצירה מסבה 

לי אושר וסיפוק רב". 
www.artglassemanuels.com 

להקת קצב מהלך האבולוציה על-פי עמנואל זוהר תזמורת, מקהלה וצופים

עמנואל זוהר )סא''ל(, אמן זכוכית: 

הצפרדע שהפך לנסיך...
בעזרת טכניקת יצירה מרהיבה בזכוכית צבעונית בונה עמנואל זוהר 

עולם שלם של התרחשויות: "ממלכת הצפרדעים". האמונות והערכים 
שלו משתקפים בצפרדעי הזכוכית בעלות ההבעה והעיסוקים האנושיים
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תל גזר: ממצאים ארכיאולוגיים מהתקופה הרומית )צילום: מארק נוימן, לע"מ(

מסייר ומטייל
ביקורים # אתרים # טבע ונוף

מאת: זהבית שחרור )סא"ל(

 דרגת קושי: קלה-בינונית; אורך מסלול: 
16 ק"מ; זמן רכיבה: כשעתיים

המסלול מתחיל במושב משמר איילון, מבצע 
סיבוב מעגלי )נגד כיוון השעון( ומסתיים בנקודת 
ההתחלה - כשעתיים של רכיבה. אורך המסלול 

כ-16 ק"מ.
המסלול הינו ברמה קלה-בינונית, וגובה הטיפוס 

המצטבר לאורכו הוא כ-270 מטר.
התחנה הראשונה - מושב משמר איילון: מושב 
משמר איילון הוקם בשנת 1948 כחלק מהיישובים 
שנועדו לחזק את האחיזה היהודית בשטח שבין 
תל אביב לירושלים. הוא הוקם על חורבות הכפר 
הדרך  על  הכיפות(,  )תרגום:  קובאב  אל  הערבי 
גרעין  על-ידי  לירושלים,  אביב  מתל  הישנה 

ק"מ  כ-10  נמצא  המושב  מצ'כוסלובקיה.  מתיישבים שמוצאם 
ממזרח לרמלה.

נגיע ברכב לכניסה למושב משמר איילון, הנמצא על כביש מספר 
לקיבוץ  בפנייה  שנמצא  בחניון  לחנות  גם  ניתן  הרכב  )את   424
שעלבים(, אליו ניתן להגיע הן מצומת לטרון והן מכיוון רמלה - 
ממחלף הנשרים. באזור הכניסה למושב נמצא חניון ומשם נצא 

לרכיבה.
 170 הרכיבה מתחילה בשטח מישורי יחסית, בגובה ממוצע של 

מטר מעל פני הים, בכיוון כללי דרום-מערב.
התחנה השנייה - עין ורד: לאחר רכיבה של כ-3 ק"מ, לאחר חציית 

רוכבים על אופניים בשפלת יהודה

נחל גזר, נגיע לעין ורד )עין ירדה( הנובע למרגלותיו המזרחיים 
של תל גזר. זהו אחד המעיינות היחידים הנובעים במרחב, לצדו 
עץ תאנה )בחורף בשלכת( ובקרבתו נמצאים אחו מוריק וצמחייה 

מגוונת. 
התחנה השלישית - תל גזר: אחרי מנוחה במעיין נרכב עוד כ-2 
ק"מ, נקיף את הגן הלאומי "תל גזר" מדרום, וכשנגיע לצדו הדרום-
מערבי נטפס על התל כ-50 מטר, עד לפסגה. תל גזר הינו אחד 
מרכזית  עיר  גזר  היתה  אז  המקרא,  מתקופת  החשובים  התילים 
שנעשו  ארכיאולוגיות  בחפירות  לירושלים.  הדרך  על  ששלטה 
ביותר  הקדומה  העברית  הכתובת   - גזר"  "לוח  התגלה  במקום 

אבינועם דור רוכב במסלול

שהתגלתה עד היום. השביל עובר לצד העתק מוגדל של לוח גזר 
והלאה לנקודת תצפית אל מפעל המים - מנהרה משופעת שירדה 
אל מפלס מי התהום, כ-40 מטרים מתחת לפני השטח. בתל נמצא 
עצי אורן, חרוב, ברוש וזית; בחורף - נרקיסים, רקפות וצבעונים 

ובאביב צמחי תבלין.
מתל גזר נצפה לעבר עמק איילון )מגוש דן ועד אשקלון(. העיר 
איילון נזכרת במקרא ובמכתבי אל עמארנה, וכך גם עמק איילון. 
בעמק עברה דרך שירדה מבית חורון )בין נחלת אפרים לבנימין( 
אל השפלה. נראה שבדרך זו רדף יהושע אחרי מלכי האמורי ושם 

נשא את דבריו: "ֶׁשמֶׁש ּבְגִבעֹון ּדֹום וְיֵָרַח ּבְעֵמֶק אַּיָלֹון".
עמק  של  בנוף  שצפינו  לאחר  בקוע:  מצפה   - הרביעית  התחנה 
איילון מתל גזר, נרד חזרה לכיוון דרום מערב, נדווש לעבר מושב 
כרמי יוסף ונרכב לאורך צידו המערבי. בשלב מסוים ניכנס לתוך 
רכיבה  ק"מ  כ-4  בקוע  מצפה  לכיוון  ונרכב  אותו  נחצה  המושב, 
מגדל  הגבעה  ובראש  המגינים  ביער  נמצא  בקוע  מצפה  מהתל. 

תצפית אש שאינו בשימוש )הטיפוס עליו אסור(. 
משה  של  לזכרו  הנצחה  אתר  שוכן  הדקל  לעץ  מסביב  במצפה 
שרת )שרתוק( - ראש הממשלה השני של מדינת ישראל. במקום 

שולחנות פיקניק, ספסלי ישיבה וברזי מים. 
התחנה האחרונה - סיום המסלול: ממצפה בקוע נרכב את הקטע 
מזרחה  נרכב  תחילה  ק"מ:  כ-8  לאורך של  האחרון של מסלולנו 
כשבאופק נראה את קיבוץ נחשון, מיני ישראל, מנזר לטרון ואתר 
השריון - עד לדרך סלולה סוג א'. נפנה צפונה )שמאלה( ונרכב 
לכיוון מחנה מג"ב הנישא מעל פיתולי כביש 424. בסביבות המחנה 
נעלה על הכביש, נרכב בזהירות כ-1.5 ק"מ לצפון מערב עד הכניסה 

למשמר איילון.
פיקניק ביער: מומלץ לעצור לפיקניק בפארק, בין הקצה המזרחי 
של משמר איילון למחנה מג"ב, שם נמצאים גם שולחנות וספסלים 

לשימוש הציבור. 
ציוד מומלץ: מפת סימון שבילים, מים - 4 ליטר לרוכב )מקורות 
למילוי מים: כרמי יוסף ובבית העלמין שבצידו הצפוני של מצפה 
בקוע(, פירות יבשים וחטיפי אנרגיה, עזרה ראשונה, טלפון נייד. 

*תודה לאבינועם דור על הסיוע בהכנת הכתבה
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מחיל אל חיל
הנצחה # מורשת # טיול בסביבה

מאת: מנשה ענבר )תא"ל(, מנכ"ל העמותה

היווסדו של חיל השריון במלחמת העצמאות ועד מלחמת יום  מיום 
הכיפורים נערכו ההנצחה והנחלת המורשת בַחיִל - ומאוחר יותר בגייסות 
השריון - בהכוונה חיילית, ויושמו ברמה היחידתית. הגדודים והחטיבות 
הנחילו את המורשת בעזרת חומר מקצועי מועט שהופץ על-ידי הַחיִל, 
וההנצחה באה לביטוי לרוב בעצרות יחידתיות - ובעיקר בעצרת הגבורה 

החיילית. 
בעקבות מלחמת יום הכיפורים השתנו דפוסי ההנצחה. מחיר יקר מאוד 
גבתה מלחמה זו מחיל השריון. 1,492 לוחמי השריון שנפלו הינם יותר 
מ-50% מכלל הנופלים במלחמה. בנוסף, יותר מ-5,000 לוחמי שריון נפצעו. 

יצוין כי למעלה ממחצית הנופלים והפצועים בשריון היו מפקדים.
בתפיסת ההנצחה החיילית אשר גובשה לאחר המלחמה נקבע כי במקביל 
יונצחו  בו  - מקום  בית לשריון  ייעשו מאמצים להקמת  הַחיִל,  לשיקום 
הנופלים, אתר אשר ינחיל את מורשת הַחיִל ויספר את סיפורי הגבורה 

של לוחמיו. 
הבחירה נפלה על משטרת לטרון, ולא במקרה. קרב השריון הראשון של 
חטיבה 7 לפתיחת הדרך לירושלים במלחמת העצמאות התרחש באזור, 

ובנוסף, האתר ממוקם במרכז הארץ, ונוח לגישה מכל חלקיה. 

 "יד לשריון": הנצחה, מורשת 
ובית חם לשיריונאים לדורותיהם

מאז עוסקת עמותת "יד לשריון" בהנהגת יושבי הראש שלה - החל באלוף 
שלמה להט )צ'יץ'(, עבור באלוף מוסה פלד ומשנת 2000 אלוף חיים ארז 

- בפיתוח האתר שהוא לב לבה של העמותה. 
שלושה יעדים מרכזיים הוגדרו ל"יד לשריון": 

0 להנציח את זכרם של חללי השריון בכל מערכות ישראל.
0 להנחיל את מורשת חיל השריון לדורותיו.

0 להוות בית חם ומחבק לכל השריונאים, לכל אוהדיה של "יד לשריון" 
ולכל הבאים בשעריה - למעלה מ-400 אלף מבקרים מדי שנה. 

המשאבים שגויסו והושקעו באתר מגיעים לכדי 25 מיליון דולר ופיתוחו 
מרכיבי  בכל  שוויוניות  על  הקפדה  הבאים:  לעקרונות  בהתאם  נעשה 
כל  להנצחה.  היסוד  יחידת  כאל  לגדוד  והתייחסות  והתצוגות,  ההנצחה 
הנופל במסגרת לחימתו ופעילותו של הגדוד - גם אם אינו מחיל השריון 

- יונצח ב"יד לשריון".
המרכיבים העיקריים באתר הם:

כותל השמות - עליו חרותים שמותיהם של כל חללי חיל השריון בכל 
מערכות ישראל, ללא הבדל דרגה, תפקיד ומקצוע.

שער הגבורה - בו נחשפים פניהם וגילם של החללים על רקע תמונת 
שדה קרב.

מגדל דמעות השריון - יצירתו המרשימה של האמן דני קרוון - חיל השריון 
מבכה את הנופלים. 

מעמד היזכור היומי - בו מתקיימת אזכרה יומית לכל חללי השריון שנפלו 
באותו יום, על-פי הלוח העברי.

גלעד תולדות החיים - בו מרוכז כל המידע המצוי בידינו אודות החלל. 
המידע ניתן לשליפה על-ידי כל מבקר. המוטיב המנחה להנצחה הוא: קח 

אתך שם - זכור אותו, כתוב עליו וספר עליו.
בית הכנסת "צרור החיים" - בו מתקיימות תפילות יזכור ומניינים אחרים.

אולם המרכבה - כולל 250 מקומות ישיבה. משמש לכינוסים, לימי עיון 
ועוד. באולם מוקרן ברציפות מיצג "רעּות ועוצמה" באמצעים טכנולוגיים 

מתקדמים, בשילוב תשעה מסכים. 
מוזיאון השריון - בו מוצגים כ-160 סוגי טנקים וכלי שריון אחרים, ובהם 
כל טנקי המערכה של חיל השריון הישראלי לדורותיו, כל סוגי טנקי האויב 

טקס הנחת אבן הפינה למוזיאון הלוחם היהודי במלחמת העולם השנייה, ליד האנדרטה לכבוד בנות הברית

כותל השמות
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מוזיאון הלוחם היהודי במלחמת העולם השנייה - ליד אנדרטת 
ההצדעה של חיל השריון הישראלי לחילות השריון של בנות 
הברית במלחמת העולם השנייה על חלקם בהבסת המפלצת 
הנאצית, יוקם מוזיאון אשר יספר על לחימתם, גבורתם ומורשתם 
של מיליון וחצי יהודים, שלחמו במסגרת צבאות בנות הברית. 
המוזיאון ישמש יד לזכרם של 250 אלף מהם שנפלו בלחימה. 
בשלב זה, קיימת בנושא תערוכת קבע קטנה בבניין המשטרה.

שלחמו נגדנו, ופינת אוסף שבה כלי שריון מיוחדים מהעולם, שלא לחמו 
בזירת המזרח התיכון.

אמפיתיאטרון פתוח - המכיל 12 אלף מקומות ישיבה.
קריית חינוך בשם "מורשת" - מאפשרת קיום סדרות חינוך לשריונאים 

ולחיילים אחרים, במחזורים בני 250 איש כל אחד. 
מרכז המידע - מכיל ספרים ופרסומים בנושא שריון.

מרפסת תצפית - על גג בניין המשטרה וממנה נשקף נוף עוצר נשימה 
של הסביבה, בה ארעו התרחשויות היסטוריות רבות - מן העבר הרחוק 

ומאז קום המדינה.
לאום, חברה,  לפעילות שדה,  בתי הספר  קולט תלמידי   - מרכז של"ח 
ומשרד  לשריון"  "יד  בהנחיית  ימים,  מספר  של  בגיחות  המתבצעת 

החינוך.
פארק העוצבות המשוריינות - יער בשטח 90 דונם ובו אנדרטות לאוגדות 

ולחטיבות השריון. בכל אנדרטה אפשר ללמוד פרק במורשת העוצבה. 
חדרי תצוגה - ממוקמים סביב חצר המשטרה, ובהם: חדר מפקדי השריון, 
חדר תצוגת בולים בנושא שריון, תערוכת הלוחם היהודי במלחמת העולם 

השנייה, חדרי לימוד וחדר דגמי רק"ם )רכב קרבי משוריין(.
תצוגת מלחמת יום הכיפורים - מביאה את סיפור המלחמה בצירוף צילומים 
ומפות, ובמרכזה 13 סיפורי מופת, שנבחרו בקפידה מתוך מאות סיפורי 

מופת של לוחמים יחידים ושל מסגרות קטנות )עד לרמת פלוגה(.
מכון צבי מיתר לחקר לוחמת היבשה - הוקם לאחר מלחמת לבנון השנייה 
כמרכז חשיבה וייעוץ בתחום זה לצה"ל. מקיים ועידות שנתיות בינלאומיות 

ועבודות בצוותים לאורך השנה.
מוקדים בחצר - מספר מבני עץ יפהפיים הפרוסים לאורך תצוגת הרק"ם 
ונותנים מחסה למבקרים משמש ומגשם. במוקדים אלה ייפרסו בעתיד 

הקרוב תצוגות של מלחמות השריון.
מרכז המבקרים - מצוי בכניסה לאתר, מכיל חומר הסברה על אתר "יד 
לשריון" וסביבותיו ומשמש לקליטת קהל המבקרים. בצמוד לו חנות ספרים 

ומזכרות. במרכז מוצגים דגמי שריון מיניאטוריים.
מרכז בינלאומי לחקר נדידת הציפורים - מופעל בשיתוף החברה להגנת 

הטבע ואוניברסיטת תל-אביב. כולל מכ"ם למעקב אחר להקות הציפורים 
הנודדות, כיתת לימוד ומרכז מחקר בינלאומי.

מפגשים קבועים - ערבי רעות לחברי העמותה מתקיימים אחת לרבעון.
אתר "יד לשריון" מוכר ברמה הארצית והבינלאומית ומוגדר כאתר ייחודי 
ועתיר פעילויות. במקום מתקיימת פעילות חינוכית ענפה, בה נוטלים חלק 
תלמידי בתי הספר, חניכי תנועות הנוער, חיילים בשירות סדיר, בני נוער 

וסטודנטים מחו"ל. 
שריונאים באשר הנכם - בואו להיות שותפים לעשייה מדהימה זו לזכרם 

של חברינו וליחד של כולנו.

אתר "יד לשריון" - מבט מהאוויר

הכניסה למבנה המרכזי ב"יד לשריון"

חיים ירקוני )אל"ם(, יו"ר סניף גבעתיים, קיבל לאחרונה אות "איש השנה" 
של גבעתיים מטעם מועדון ליונס "גור אריה" בעיר.

אפרים לפיד )תא"ל(, יו"ר ועדת קשרי ציבור והסברה ב"צוות" קיבל את 
אות מפעל חיים של האיגוד הארצי ליחסי ציבור ודוברות לשנת 2011.

הנחלת זכרון השואה
אריה סורקיס ,רס,ב,, איש חיל המודיעין, 
ניצול שואה, לאחר שעלה לארץ שירת 
חבר ,צוות,,  סורקיס,  הקבע,  בצבא 
השואה  זיכרון  להנחלת  רבות  עושה 
קורות  את  צה,ל  לחיילי  לספר  ומרבה 

חייו בתקופת השואה,

כל הכבוד

מחיל אל חיל
הנצחה # מורשת # טיול בסביבה
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באופן אישי

מאת: יורם שפר )סא"ל(*

חשיבה סביבתית בוחנת את המציאות דרך משקפי יחסי הגומלין בין 
האדם לסביבתו. מאז תחילת המאה ה-19, עם התפתחות התיעוש והשפעתו 
על הסביבה, התפתחה בקצב מואץ חשיבה זו, המתרכזת ביחסי הגומלין 

שבין האנושות לכדור הארץ ובין האדם לסביבתו הקרובה. 
מי שעוסק  כל  והמתחדשת של  האידאולוגיה המתהווה  זוהי  למעשה, 
בתחום הסביבה והאקולוגיה. חשיבה סביבתית כוללת כיום תפיסות רבות 

ומגוונות, הקושרות בין כלכלה, חברה ושימור הטבע והסביבה.
עם פרישתי מצה”ל בשנת 1998 התחלתי לפעול במסגרת עירי אשקלון 

בנושאים סביבתיים מגוונים: 
תחנת כוח פחמית - לאחר מאבק ציבורי שנמשך כ-10 שנים, נרשם לאחרונה 
הישג היסטורי: סוכם כי תחנת הכוח הפועלת באשקלון תופעל בגז טבעי, 

ופחם ישמש כמקור אנרגיה לגיבוי בעת חירום בלבד. 
פליטות דו תחמוצת הפחמן - נושא זה תפס מקום מרכזי בעולם וכן בארץ, 
והוא מביא לשינוי חברתי ותרבותי בהתייחסות לסביבה. אשקלון הובילה 
מהלך משמעותי לפני כשלוש שנים, עת חתמה על אמנת פורום ה-15, 
המחייבת אותה לפעול להפחתת הפליטות העירוניות בשיעור של 20% 
עד שנת 2020. לצורך כך ערכנו סקר פליטות דו תחמוצת הפחמן בעיר, 
אשר התייחס למכלול תחומים: תעשייה, תחבורה, אשפה ובתי אב. זיהינו 

את המוקדים הדורשים טיפול.
אשפה ומחזור - בעיית הפסולת הינה אחת הבעיות הסביבתיות הקשות 
והמורכבות העומדות לפנינו. מקורה בביתו של כל אחד מאיתנו - ישראל 

נמצאת כיום במקום השני בעולם בייצור אשפה לנפש, ובממוצע מייצר 
אדם בישראל 2.5 ק”ג פסולת ליום. באשקלון מתמודדים עם הנושא, בין 
היתר, על-ידי פריסת פחי אשפה מוטמנים. כ-1,000 פחים כאלה פזורים 

כיום ברחבי העיר.
בנוסף, כ-1,000 מתקני מחזור פזורים ברחבי העיר - מה שהוביל לעלייה של 
קרוב ל-300% בשנתיים האחרונות בכמות הפסולת הממוחזרת. אשקלון 
נערכת להפרדת פסולת במקור, לשני זרמים: רטוב )פסולת אורגנית( ויבש 

)נייר, פלסטיק, זכוכית וכיו”ב(.
אנרגיה - אשקלון חתמה על “תג הסביבה”: מחויבות לפעול להתייעלות 
אנרגטית בתחום מבני ציבור, וכבר השנה ייכנסו בתי הספר לתהליכים 

שיביאו לחיסכון של עשרות אלפי שקלים בהוצאות האנרגיה.
מים - שינוי שיטת ההשקיה הציבורית הביא לכך שהצריכה ירדה מכמיליון 

קו”ב מים לכ-600,000 קו”ב. 
תקשורת - עיריית אשקלון מיסדה את נושא האנטנות הסלולריות. כולן 

מופו ועברו תהליכים לקבלת היתר מוסדר.
יייתכנו הישגים בתחום איכות הסביבה ללא חינוך  חינוך סביבתי - לא 
עיון, הרצאות במתנ"סים  ימי  נערכו מאות סדנאות,  סביבתי. באשקלון 
מחויבות  הספר.  בבתי  סביבתיות  במגמות  פעילויות  וכן  העיר,  ברחבי 
חברתית בתחומים אלו מביאה למעורבות ושותפות מצד התושבים ובכללם 

בני הדור הצעיר. 
פעילות חברתית - באוקטובר 2010 נערך באשקלון פסטיבל ירוק לכל 
המשפחה. אשקלון היא אחת הערים הראשונות בארץ המקיימות פסטיבל 
להפכו  כוונה  באוקטובר הקרוב, מתוך  גם  להיערך  צפוי  הוא  זה.  מסוג 

למסורת עירונית.

זוכה  הסביבה,  איכות  ממונה  העיר אשקלון,  מועצת  חבר  “צוות”,  חבר   *יורם שפר, 
“הגלובוס הירוק” לשנת 2011, השתתף כנציג השלטון המקומי בוועידת האו”ם במקסיקו.

חושבים ירוק 

מאת: פנינה שניצר )סא"ל(*

מקאמה זו לכל הפורשים אני מקדישה / כדי לתאר כפורשת את פירושה של 

הפרישה • הפרישה משירות הקבע / מגלמת בתוכה שינויים רבים במהות, בסגנון 

ואפילו בצבע.

בפרישה פושטים מדים / ולא עוד פושטים על ...יעדים • זו פרידה מתלבושת 

צבאית אחידה / ממדים, מכומתה, מסיכות ומתג יחידה • בפרישה משחררים מן 

הכתפיים את הדרגות / ובעצם, משחררים אותן מן האחריות והדאגות.

בפרישה - ה"הקפצה" בגלל המתיחות אי שם בגבול הרחוק / הופכת להקפצה 

של... "נודלס" בשמן עמוק • ה"נכס לאומי" מפסיק להיות רשימה שמית של חיילי 

היחידה / אלא הוא שב ומייצג: ספרי קודש, אוצרות טבע, או הישגי מדע.

בפרישה מפסיקים להילחץ כשמדברים על "אירוע" / אלא מתרגשים שהולכים 

לבלות בחתונה, או במסיבה של סוף שבוע • ואילו התרגיל המאיים של "שילוב 

זרועות" / מתרחש בהנאה עם בן או בת הזוג ביפו בסמטאות...

בפרישה - ה"נתיב" חוזר להיות אותו מסלול רגיל בכביש / אשר על מספר 

העוברים בו, אין צורך לתת הסברים לאיש... • ועליך לקלוט ופשוט לא להאמין / 

שאתה נפרד מן ה"מירס", ועובר למצב לגיטימי של "לא זמין"...

לאלו מביניכם שקצת דואגים/ כיצד ישרדו באזרחות ללא אותם המושגים • יש לי 

מסר מרגיע עבורכם - הסירו דאגה מלבכם / כי כל מושגי הצבא • נמצאים שם 

גם באזרחות בסביבה: "תרגילים" יש המון ב...חשבון / ו"חטיבות" נמצאות בין היסודי 

לתיכון • בצופים ישנם..."גדודים" / ובכל משולש לעולם יהיו שלושה ... "קודקודים" 

• "פקודות" תמיד תהיינה ב...מחשב / וב"אג"מ"- ניתן להשתכשך ולהירטב • "פירושה של פרישה"
על ה"גזרה" ב...שומרי משקל שומרים / ו"אימונים" עוברים הפעם דווקא עם... 

"קואוצ'רים" • והכי כדאי יהיה לקנות מכנס במתנה / ב..."מבצע" של... סוף העונה!

פרישה פירושה: פרידה מאין סוף פקודות ונהלים / ישיבות, דיונים, פורומים, 

מסדרים ותרגילים • פרידה מהמחויבות לעמוד בכל המשימות והמטלות / פרידה 

מהצורך לספק תמיד תשובות לכל השאלות

פרידה מתכנונים וסיכומים של כל תלת ורבעון / אשר לעולם לא ימלאו את 

מקומם של השנתי והחציון • בפרישה עליך להפנים באופן ודאי וללא כל ספק / 

ש"פז"ם"- אינו קיצור של פרק זמן, אלא פרק זמן מספק.

פרישה פירושה: סיום של תקופת חיים משמעותית ומאתגרת, אך גם עמוסה 

וקשה / ותחילתה של דרך חיים שונה וחדשה • לומר שלום לפרק חיים ארוך 

ובעל משמעות / להיפרד מחוויות ועשייה שהפכו לחלק בלתי נפרד מן הזהות • 

לומר שלום לגופים שהובלנו, לפרויקטים שקידמנו ול"חלקות האלוהים" שהקמנו / 

ולקוות שימשיכו ויתפתחו ויצדיקו את המלחמות שלחמנו! • לאחר שנים כה רבות 

שבהן אמרנו "אחרי" להמוני חיילינו / זה הזמן לעצור ולהפנים שהגיעה העת דווקא 

להביט על אשר לפנינו.

אין ספק, פרישה מן השירות הצבאי / זוהי פרישה המלווה בשינוי ודאי • ישנה 

תחושה של שחרור והקלה / אך בוודאי גם תחושת סיפוק אדירה / שבכל מקרה 

היינו חוזרים על הכול מן ההתחלה • השירות בצבא קבע, אינו שירות חובה, 

הוא בעיקר שירות המשולב בזכות / תרמנו, הטבענו חותם וכעת פנינו למימוש 

חלומותינו באזרחות!

מסורת  ובעלת  החינוך  בחיל  שירתה  ב"צוות",  טרייה  חברה  שניצר,  *פנינה 
ארוכה של כתיבת מקאמות בשירותה הצבאי
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אירוע בלטרון לשומרי מסורת 
מאות גמלאי צה"ל שומרי מסורת ובנות זוגם, חיילי צה"ל המוצבים 
ב"יד לשריון", יוצאי הרבנות הצבאית לדורותיה, קבוצת נכי צה"ל 
ה-63  העצמאות  יום  בערב  התכנסו  רבים  ואורחים  מירושלים 

למדינת ישראל בבית הכנסת המפואר ב"יד לשריון" בלטרון.
לפני התיבה עבר החזן הנודע בנימין שכטר, שהנעים בקולו הנפלא, 

והתפלל על-פי הנוסח של הרב גורן זצ"ל באמירת הלל בברכה.
רב  )אל"ם(,  הראל  יוסף  הרב  דברים  נשאו  המצווה  בסעודת 
המועצה האזורית מטה יהודה, שנשא דברי תורה. איציק מרדכי 
)אלוף(, מי שהיה מפקד שלושת הפיקודים של צה"ל ולימים שר 
במדינת  הביטחון  מהות  על  בדבריו  עמד  הממשלה,  ראש  וסגן 

ישראל המתחדשת.
דניאל  הרב  פרופ'  והטכנולוגיה,  המדע  שר  חלק  נטל  באירוע 
הרשקוביץ, שהדגיש בדבריו את הצירוף המעניין של יום הזיכרון 

לחיילי צה"ל ויום העצמאות כימים המשלימים זה את זה.
חתם את האירוע גיבור ישראל דני זיו )אל"ם( מהצנחנים, שסיפר 

על חלקו בקרב המיתלה ובמבצעים בהם השתתף. 
הערב נערך בסיוע קרן לה"ב בראשות פיני איזק ובעזרתם של 

החברים שלמה שטרנברג וחניאל פרבר.

טקס יום הזיכרון לחללי צה"ל בעיריית ירושלים

טקס יום השואה ביד ושם 

יום כיף במלון לוט ים המלח

גיבוש במעלה אדומים 

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

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

האירועים של  באולם  לחברי המחוז  עליזה  בפורים התקיימה  מסיבה   0
מלון רמת רחל. החברים נהנו מתוכנית אמנותית שכללה קרקס אפריקני, 
בדרן והופעה של להקת "מידנייט". כמו כן נערכה תחרות תחפושות נושאת 

פרסים. 
0 במסגרת מועדון תרבות של המחוז התקיים לאחרונה מפגש חברים בנושא 
הגמלה וחוק הסיעוד. נשאו דברים: הרמן חיימוביץ' - בנושא הגמלה, ויהודית 

בר-חמה - בנושא חוק הסיעוד. 
0 לאחרונה יצאו חברי המחוז ליום כיף במלון לוט ים המלח. במהלך היום 

נהנו החברים ממגוון פעילויות במתקני המלון. 

0 ביום הזיכרון לשואה ולגבורה הניחו יו"ר המחוז, הרב יוסף וסרמן ומנהל 
המחוז שמעון מלכה, זרים מטעם "צוות", בטקס המרכזי ביד ושם. 

יו"ר ומנהל המחוז וחברי ההנהלה  0 ביום הזיכרון לחללי צה"ל השתתפו 
בטקס בעיריית ירושלים, בהשתתפות ראש העיר ניר ברקת ומנכ"ל העירייה 
יוסי היימן )תא"ל(, חבר "צוות". הרב וסרמן נשא תפילת אל מלא רחמים. 

0 מפגש חברי "צוות" ממעלה אדומים והסביבה נערך לאחרונה במסגרת 
מועדון תרבות, באולם האירועים של בית הכנסת אוהל יצחק, בחסות החבר 
יצחק צרפתי. כיבדו בנוכחותם: בני כשריאל, ראש העיר מעלה אדומים, מנכ"ל 
"צוות", מנהל סניף בנק אוצר החייל צבי צחר, מנהל המחוז וחברי הנהלת 
המחוז. ראש העיר הבטיח לשתף פעולה עם גמלאי צה"ל הגרים במעלה 

אדומים, ולהקצות משרד לסניף המקומי - אם יוחלט להקימו.
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בשטח
פעילויות במחוזות ובסניפים

שרון

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 בחול המועד פסח ערכנו טיול לירושלים, במסגרתו סיירנו בשכונת בקעה 
ביקרנו  הבית,  מהר  העפר  סינון  לפרויקט  התוודענו  הגרמנית,  ובמושבה 

באוגוסטה ויקטוריה ובמפעל חילזון התכלת, ועוד. 
0 בל"ג בעומר נערך טיול באזור עמק האלה, כולל סיור בתל עזקה ותצפית 
על האזור, ביקור במערת לוזית, ביקב בוטיק, במבשלת בירה כפרית, ועוד. 

חברי הסניף בטיול ל"ג בעומר באזור לכיש ויואב

חברי הסניף בטיול לספרד

חברי הסניף בטיול שבת

חברי הסניף בטיול "זורם ירדן"

סניף הרצליה
 יו"ר הסניף: ראובן ליימונד # הבנים 15 הרצליה 46427 # טל': 09-9563838 

hymrl@zahav.net.il :דוא"ל #

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

Tzevet-n@bezeqint.net :דוא"ל #

0 תרגיל נקודת מפנה 5 - 60 מתנדבי יחידת החירום השתתפו בתרגיל מוכנות 
העורף בשני רבעים בנתניה, וכן בחפ"ק ובמרכז ההפעלה העירוני. 

0 47 חברי הסניף ובני/בנות הזוג יצאו לטיול בברצלונה. 
0 אנו פועלים להרחבת מספר החוגים והגדלת מספר המשתתפים לקראת 

חידוש הפעילות בספטמבר הקרוב. 
0 אנו נערכים לכנס מתנדבים, שייערך בחודש ספטמבר. 

והשרון,  דן  מחוזות  של  התעסוקה  מנהלת  עם  עבודה  פגישת  קיימנו   0
אילנה כגן, במגמה לקדם את הטיפול במציאת מקורות תעסוקה לחברים 

מנתניה הזקוקים לכך. 
חברים   400 בהשתתפות  גדולה  עצמאות  מסיבת  ערכנו  מאי  בחודש   0

ובני/בנות זוגם. 

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

tzevetkf@bezeqint.net :דוא"ל

אירועים: 
תרגיל  במסגרת  בקרים  שימשו  מנשה  סבא/אלפי  כפר  סניף  חברי   35  0
)מתקפת טילים( של פיקוד העורף שהתקיים בחודש מרס. זו השנה השביעית 
חברים  כ-65  כי  לציין  ראוי  זה.  מסוג  בתרגילים  הסניף מתנדבים  שחברי 

משובצים בהתנדבות בתפקידים שונים במסגרת פיקוד העורף. 
0 מדי שנה, סמוך לחג הפסח, מתקיים סדר מקדים לדיירי מוסד "אנוש" 
בכפר סבא וזו השנה העשירית שקבוצת מתנדבים מהסניף, ובראשה שי 
)שיקל( יניב )רנ"ג(, מסייעת בארגון האירוע ובאיסוף תרומות. בין האורחים 
היה גם ראש העיר, יהודה בן חמו, שבדברי הברכה שלו העלה על נס את 

התנדבותם של חברי "צוות". 

טיולים: 
המים".  על  "המאבק  בנושא:  לטיול  הסניף  חברי  כ-50  יצאו  לאחרונה   0

החברים ביקרו בסכר הירמוך, ברמת הגולן, באזור שפך הירדן ועוד. 
0 כ-90 חברים יצאו לאחרונה לסוף שבוע מהנה במתחם הנופש של משטרת 

חברי הסניף בטיול לראש הנקרה
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שרון

חברי הסניף בסיור בפונאר

חברי הסניף בטיול לכנרת

ישראל בראש הנקרה. הם קיימו ערב הווי עם כיבוד וריקודים. כמו כן, טיילו 
החברים לאנדרטת יד ל-י"ד )לזכר לוחמי הפלמ"ח מבצעי פעולת פיצוץ גשר 

הרכבת מעל נחל כזיב(, ובאנדרטה לזכר הנופלים בשיירת יחיעם. 
0 ב-13.5.2011 יצאו 40 חברים לטיול בארצות הבלטיות: אסטוניה לטביה 

וליטא. המשתתפים ביקרו באתרים חשובים ונחשפו למוראות השואה עת 
סיירו בפונאר, בבית הכנסת השרוף ביער ריגה ובמבצר התשיעי בקובנה. 

כמו כן, ערכו ביקור קצר בהלסינקי ובפראג. 

צילמה: בת שבע יניב 

0 ב-21.5.2011 השתתפו כ-50 חברים בטיול סובב כנרת ובין השאר ביקרו 
בבית הכנסת העתיק בכפר נחום, באנדרטה לנופלים בקרב נוקייב, האזינו 

לסיפורי רכבת העמק וסיירו בחורבות טבריה הרומית. 

צילם: שייקה שחר

הרצאות: 
0 נס לא קרה לנו - הרצאתו של אלוף שלמה גזית. 

0 פרשת פולארד - הרצאתו של משה כץ, חבר "צוות". 

50 0 שנה למשפט אייכמן - הרצאתו של יוסי נינווה.

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

 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.i :טל': 050-8898931, פרטי: 03-5475330 # דוא"ל

דיווחים מהשטח 
הצפונית,  באוגדה  בביקור  צהלה  חניכי   150 השתתפו  ב-6.4.11   0
כולל סיור בקו הגבול הצפוני, ביקור במוצבים ותצפית ללבנון. הסיור 
התקיים בסיוע רחכ"א מז"י, תא"ל ירון בארי, במסגרת שיתוף הפעולה 
זו  היתה  הפרויקט  לחניכי  צהלה".  "ידידות  פרויקט  עם  צה"ל  של 
הזדמנות ללמוד מקרוב לקראת גיוסם, על פעילות לוחמי צה"ל ועל 
חשיבות ההגנה על גבולות המדינה. בדרך לאוגדה הצפונית נערך 

למען הכלל
התנדבות # נתינה # מסירות

סיור באתר ההנצחה לחללי שיירת יחיעם.
החניכים האזינו לסיפור התקופה, השיירות ליישובים הנצורים והקרב 

העקוב מדם של לוחמי השיירה. 

0 חניכי "ידידות צהלה" מאורט בנימינה יצאו ערב פסח לפעילות למען 
משפחות קשות יום בזכרון יעקב. המבצע כלל ניקוי חצרות וסיוד דירות 
בעיר. הקבוצה, בהדרכת חבר "צוות" עמי שר-אל )אל"ם(, נוהגת לערוך 

מבצע זה מדי שנה ומעודדת את הנוער להתנדבות ועזרה לזולת. 

התנדבות לפרויקט "ידידות צהלה" 
פרויקט "ידידות צהלה" ישמח לקלוט מתנדבים נוספים מבין אנשי 
יעברו הכשרה  נוער. המתאימים  בני  ולהדריך  "צוות" כדי להנחות 

ויזכו לליווי.  
www.zahala.org פרטים בטל': 04-8596032 ובאתר האינטרנט

מימין: דן נדיב, אלוף אבי זמיר, השר מתן וילנאי, רן פקר, ברוך לוי, נפתלי שגיא

"ידידות צהלה" עם חברי "צוות"

לפרויקט   הצטיינות  אות  הוענק  "צוות"  של  ההתנדבות  בטקס 
"ידידות צהלה" שבו משתתפים רבים מחברי "צוות".  
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בשטח
פעילויות במחוזות ובסניפים

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

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

38 חברי סניף העמקים הדרימו ב-22.5.2011 לנופש במלון לאונרדו פלאזה 
באילת, אשר שולב בטיולים. בדרך ביקרנו במצפה רביבים. באילת ביקרנו 
באיימקס ובמצפה הימי, ערכנו שיט וסיירנו במכרות אבן אילת. קיימנו ערב 
חברתי סביב שולחנות במלון וכל זוג קיבל שי צנוע מטעם הסניף. בדרך 
חזרה ביקרנו במושב עין יהב ובמאפיית "ילדודס" - פרויקט מעניין ומרגש. 

האזנו לסיפורו של מיקי טל, חבר "צוות" אודות המקום.

מסיבת יום עצמאות בסניף העמקים

חברי הסניף בטיול לאילת

חברי הסניף בטיול לגלבוע

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

David_h@bezeqint.net :דוא"ל

ביום הזיכרון לחללי צה"ל אנו נוהגים 
לבית העלמין  נציג מהסניף  לשלוח 
הצבאי, בו נערך טקס אזכרה, להנחת 

זר "צוות". 
בפרדס חנה/כרכור יזם חבר הנהלת 
הסניף פיני אביטוב )אל"ם( הנחת זר 
בטקס ביישוב והשנה נבחר להניח את 
הזר חברנו אלי אבידן, ששימש כרס"ר 

בחטיבת גולני. 

חברי הסניף בביקור במקדש האל פאן בשמורת הטבע בניאס

פיני אביטוב בטקס יום הזיכרון

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

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

0 ב-10.3.2011 חגגו חברי הסניף מסיבת פורים באולם קריגר בחיפה. אלי 

אסף, סגן יו"ר הסניף, סקר את הפעילויות והאירועים הצפויים בסניף בזמן 
הקרוב וציין את מסירותם של חברי הנהלת הסניף בארגון אירועים לרווחת 

החברים. 
מחבריה  חלק   - והמחוז  הסניף  של  הזמר  חבורת  פתחה  המסיבה  את 

בתחפושות - שהלהיבה בשירי חג את הנוכחים. 
בתוכנית האמנותית: הסטנדאפיסט שמואל ספן בבדיחות וחיקויים, ונחמיה 

אורגד שהינחה תוכנית מיוחדת לחג - "שלהבת הצוענים". 
0 ב-28.3.2011 יצאו חברי הסניף ליום טיול - "מסע אל התנ"ך". סיירנו ברכס 

הגלבוע, האזנו לסיפורי ההתיישבות בעמק, ביקרנו בשדה תרומות בעמק 
בית שאן ונהנינו מפריחת האירוסים בגלבוע. 

0 לאחרונה נערכה הרצאתו של מוטי קרן, חבר "צוות", בנושא טיפוס הרים, 
במועדון הגמלאים במגדל העמק. 

0 חברי "צוות" מסניפי העמקים וחדרה והשומרון, חגגו במשותף 63 שנות 
עצמאות באולמי איפרן במגדל העמק. בין הנוכחים היו גם רבים מחברינו 

הבדואים. האירוע נערך בנוכחות מנהל המחוז, אליקו חן, וראש עיריית מגדל 
העמק, איש "צוות", אלי ברדה, אשר בירך את המשתתפים. 

לאחר דברי ברכה שנשאו יו"רי הסניפים, שרנו יחדיו ממיטב שירי ארץ ישראל, 
עם הזמרת אנדלה ניר שסחפה את החברים לשירה וריקודים. 

כתב: צביקה גינצבורג, גזבר סניף העמקים

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

# טל': 04-8732214

במחצית הראשונה של השנה קיימנו 20 אירועים בהשתתפות 1,850 חברים, 
ובהם: 

0 מפגש לעדכון בנושא הגמלה עם יו"ר המחוז ובנוכחות 500 חברים. 
0 סוף שבוע בעוטף עזה, בהשתתפות 45 חברים, שנערך בין יום השואה ליום 
הזיכרון לחללי צה"ל. מסלול הטיול נבנה סביב הנושא "משואה - לשחרור 
ותקומה". בין השאר ביקרנו ב"בית העדות למורשת הציונות הדתית והשואה" 

בניר גלים, באתרי מלחמת השחרור - גבעת 69, רגבה וניצנה ועוד. 
0 ערב תרבות, בו בירכנו את חברי הסניף אשר הגיעו לגבורות, וצפינו בהצגת 

יחיד - "סיפור אהבה ארץ ישראלי". 
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מסיבת יום העצמאות של סניף חיפה

0 ב-9.4.2011 יצאו חברי הסניף ליום טיול ב"קו התפר". בין השאר ביקרנו 

באנדרטת חטיבת אלכסנדרוני, בגן הלאומי מזור ובמוזוליאום הרומי, בגן 
הלאומי אפק ובקיבוץ מצר. 

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

slomek1@walla.com :דוא"ל 

חברי הסניף יצאו לארבעה ימי נופש במלון גנים בים המלח. החברים בילו במתקני 
המלון, רחצו בים המלח, טיילו באזור ונהנו מתוכנית אמנותית במלון. 

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

abomosh@gmail.com :דוא"ל 

ערב חברתי בנושא הגמלה

0 לכבוד יום העצמאות ה-63, הרמנו כוסית לחיי המדינה והאזנו להרצאה 
בנושא אקטואלי.

0 יצאנו לטיולים לירושלים וסביבותיה וכן לרמת הגולן ולגבול הצפון. בין 
השאר, ביקרנו באזור אביבים, באנדרטה לחללי אסון המסוקים ועוד.

0 ערכנו טקס לחברים שהגיעו לגבורות והענקנו להם תעודת הוקרה ושי.
0 אנו ממשיכים לטפל בנושאי פרט והנזקקים מקבלים תווי קנייה.

חברי הסניף בטיול

הרמת כוסית בסניף

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

golani48@barak.net.il :דוא"ל

 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 הגליל העליון יו"ר הסניף: יעל דקל # טל': 04-6935756, 050-4130801 
dekelya@gmail.com :דוא"ל #

כ-350  בהשתתפות  קריגר,  באולם  עצמאות  מסיבת  ערכנו  ב-5.5.2011 
חברים. דברי ברכה נשאו יו"ר הסניף, ברוך וינטר, סגן יו"ר המחוז ישעיהו 
פטוקה, ומנכ"ל "צוות" דן נדיב. התוכנית האמנותית כללה הופעה של להקת 
הרקדנים "רקפת" מקריית אתא, והופעתו של הזמר אבי טולדנו בתוכנית: 

מחזירים את הרגש לשירים. 

רשם: אלי אסף, סגן יו"ר סניף חיפה 

0 קבלת שבת - מדי יום ו' מתכנסים חברים סביב שולחן ערוך, ולאחר הרמת 
כוסית מקבלים סקירה על המתרחש ב"צוות" ובסניף מיו"ר הסניף משה עבו, ועל 
הפעילויות המתוכננות מהגזבר יוסי חגג. לאירוע זה מוזמנים גם חברים שחוגגים 

יום הולדת, ולאחר ברכות ופריסת עוגה שרים החברים יחד שירי שבת.
0 סיוע הדדי - לנושא זה אנו מקדישים את מירב תשומת הלב. בין השאר 

אנו עורכים ביקור חולים, ניחום אבלים, סיוע לנזקקים ובעיקר אנו מאפשרים 
לחברים לשוחח על כל נושא המטריד אותם.

0 טיולים, ערבים חברתיים - הנהלת הסניף קבעה כיעד לערוך פעילות חודשית, 

במידת האפשר. קיימנו מפגש חברים במלון קיסר והאזנו לסקירות מפי מנכ"ל 
"צוות" וכן ממנהל המחוז, אליקו חן.

0 הגמלה - החברים מגלים התעניינות רבה בנושא, משתתפים בכנסים ובהפגנות. 

זימנו ישיבת מועצה ארצית בנושא, בתקווה להנעת תהליכים מהירה יותר.

בס"ד

לציון יום השואה - נדרתי נדר!
נדרתי נדר! "איכה ישבה בדד אומה בן החומות, צועקת בדמה 

ואין לה מושיע". )אבא קובנר בזמנו(
*** 

אני נדרתי נדר! שאם אשאר בחיים אספר לאומה על סבלם 
ומצוקתם, עד להשמדתם במיתות שונות של שליש מעמנו, על 

ידי התליינים הגרמנים ועוזריהם האכזריים.
אכן: נותרתי בחיים, ממחבוא הצר מעל הרפת כאשר ממש לידי 
התנהלה המלחמה. זה היה כבר לקראת הסוף צבא האדום היה 
התוקף, בצבאות גרמניה הנסוגה. היו אילו ימי הסיום למלחמה!

אלף סיפורים במשך אלף שנים! לא יוכלו לתאר, את החיים 
בצל המוות! ולי נותר לקיים את הנדר בלספר על:

"איכה ישבה בדד אומה בן החומות, צועקת בדמה ואין לה מושיע!" 

מאת: חנוך שחר
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פעילות במחוז 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 

לאחרונה  יצאו  אילת  סניף  חברי 
לטיול בצפון הארץ. הם נהנו להחליף 
בנופים  המוכרים  הערבה  נופי  את 
אשר  השוצפים  ובנחלים  הירוקים 

בחבל הארץ הצפוני.

מימין: יו"ר הסניף, ראש העיר ומנהל המחוז; משמאל: חברי סניף דימונה 
באירוע לכבוד יום העצמאות

סניף דימונה
יו"ר הסניף: אבי אבוחצירה # רח' עובדת 1 דימונה # טל': 052-2704148

יום העצמאות. כיבד את האירוע  חברי סניף דימונה הרימו כוסית לכבוד 
בנוכחותו ראש העיר, מאיר כהן, שסקר את תרומתם של החברים למדינה 
של  סיכום  ערך  הנוכחים,  את  בירך  אבוחצירה,  אבי  הסניף  יו"ר  ולעיר. 

הפעילויות בסניף והציג את תוכנית העבודה לשנת 2011.

את  הזמינה  המחוז  מזכירות 
לרגל  המתנדבות  הנשים 
וכן  הבינלאומי,  האישה  יום 
לארוחת  נוספים  מתנדבים 
בוקר בבית קפה בבאר-שבע, 

לאות הוקרה והערכה.

יו"ר המחוז גדעון שני עם המתנדבים

סניף קרית גת
 יו"ר הסניף: ניסים זגורי # שד' גת 32/17 קרית גת # טל': 08-6878350, 

nisimz@giryat.net.muni.il # 057-7447013

סניף קרית גת, יחד עם סניפי ערד ודימונה, ערכו כמדי שנה נשף פורים 
בדברי  פרסים.  נושאת  תחפושות  תחרות  נערכה  הערב  במהלך  מפואר. 
והוצגה   2010 העבודה  שנת  סוכמה  זגורי,  ניסים  הסניף  יו"ר  של  הברכה 

תוכנית העבודה לשנת 2011.

סניף נתיבות-שדרות
 יו"ר הסניף: אילן פרץ # ת"ד 110 אופקים # טל': 050-5282815 

ilan-ngv@darak.net.il :דוא"ל #

חברי סניף נתיבות-שדרות השתתפו בהפגנה בירושלים ובסיומה יצאו לטיול 
באתריה של העיר.

לכבוד חג הפסח נערכה בסניף הרמת כוסית בהשתתפות חברים מהסניף. 
בטקס נשאו דברי ברכה יו"ר הסניף אילן פרץ, שהודה במילים חמות לחברי 
הנהלת הסניף על ההשקעה ותרומתם לפעילות. יו"ר המחוז גדעון שני, בירך 

את החברים. בסיום חולק שי לחברים.

מימין: החברים ליד הכותל המערבי; משמאל: חברי הסניף בחצר משכן 
האלה, בו נערכה הרמת כוסית לחג הפסח

מימין: יו"ר המחוז מעניק תעודה לבתה של שולמית ניר; החבר איש טוב צבי, בן 91

יו"ר המחוז גדעון שני, ביקר חברים המאושפזים בבית חולים לקראת חג 
הפסח והעניק להם שי.

לכבוד חג הפסח הוזמנו חברי הנהלה ומועצת המחוז לישיבה חגיגית בנוכחות 
מנכ"ל "צוות", דן נדיב. יו"ר המחוז בירך את החברים, סקר את הפעילויות 
החשובות שנעשות במחוז והודה לחברי ההנהלה הפועלים לרווחתם של 

החברים. נדיב בירך את החברים והודה להם.

סניף אופקים
 יו"ר הסניף: יעקב דרעי # היוגב 37 מקלט 5 אופקים # טל': 08-9924930,

tzevetofqim@bezeqint.net :077-9256070 # דוא"ל 

לקראת  הסניף  במועדון  קריוקי  וערב  כוסית  הרמת  ערך  אופקים  סניף 
חג הפסח.

מימין: הרמת כוסית בסניף; משמאל: יו"ר סניף אופקים יעקב דרעי, מניח זר 
לזכר חללי צה"ל בבית העלמין באופקים, ביום הזיכרון

במחוז,  הבוגרת  לאוכלוסייה  לב  תשומת  להקדיש  ממשיך  הדרום  מחוז 
וערך אירוע לאלמנות וגמלאים. המשתתפים האזינו להרצאה של ד"ר ורדה 
ציזר קורלשטיין בנושא התעמלות מבוגרים. הם נהנו מכיבוד עשיר ובסיום 

האירוע קיבלו שי.

 מימין: יו"ר הסניף עם המנכ"ל, יו"ר המחוז ומנהלת התעסוקה
משמאל: מנהל המחוז, חבר הנהלת המחוז וחברת הסניף בתחפושת
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בשטח
פעילויות במחוזות ובסניפים

חברי הסניף בטיול לדרום

טיול סבים/סבתות ונכדים בכפר חב"ד

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

sharlop@012.net.il :דוא"ל #

אירועים: 
0 הסניף עומד להשקיע מאמץ מיוחד לגיוס מתנדבים לפרויקט "ידידות 
)תא"ל(,  פקר  רן  בהשתתפות  יוני,  בחודש  כנס  ייערך  כך  לצורך  צהלה". 

העומד בראש העמותה. 
0 ערכנו מפגש לקראת חג הפסח שכלל הרמת כוסית, ברכות, הופעה של 

צמד נגנים ושירה בציבור. 

טיולים: 
0 קיימנו טיול לנגב הפורח וביקרנו באתר "שמחה" של מקורות, במוזיאון 

קיבוץ רביבים ובפסיפס שנתגלה ליד הקיבוץ. 

0 ערכנו ביקור במגזר הבדואי ולמדנו מקבוצת נשים על תרופות המופקות 
מצמחי מדבר. 

0 ערכנו טיול לבירה וביקרנו בעיר דוד, כולל כניסה לנקבת השילוח ותצפית 
על גגות הבתים בעיר העתיקה. 

סניף תל אביב יו"ר הסניף: עמנואל אלרום # הארבעה 8 תל אביב 61203 # 
Ta-tzevet@012.net.il :טל': 050-4241212, 03-5616020 # דוא"ל

0 לקראת חג הפסח קיימנו סיור מיוחד לסבים/סבתות ונכדים בכפר חב"ד, 

ונחשפנו לאופן הכנת מצות שמורות ולהלכות הפסח. 

הרצאות: 
0 ישראל במזרח תיכון משתנה - הרצאתו של אלוף נתי שרון. 

0 האסלאמיזציה המתהווה במזרח התיכון לאחר ההפיכות במדינות השכנות 
- הרצאתו של ד"ר מרדכי קידר. 

0 ההפתעות המודיעיניות הגדולות בחיינו - הרצאתו של עופר ענבי, איש 
מודיעין. 

סניף באר שבע
בית החייל, רחוב בית לחם 2, ת"ד 521, באר -שבע 84100 # טל: 08-6431874, 

מענה קולי: 03-6173529, פקס: 08-6417188 

לכבוד יום האישה יצאו לאחרונה 
כיף  ליום  שבע  באר  סניף  נשות 
במלון לאונרדו בים המלח. החברות 
נהנו משירותי וממתקני המלון. כמו 
כן, התנסו במגוון טיפולי יופי וספא 

המוענקים במקום. 

סלומון ביטון עם ציפי לבני במימונה

מימין: גדעון שני, פלורה שושן ראש המועצה המקומית, אברהם ברששת 
ומנהל המחוז; משמאל: תמונה כללית של הטקס

סניף מצפה רמון
 יו"ר הסניף: יצחק ברגר # נשק 15/3 מצפה רמון # טל': 054-4760330 #

bergeri@mitzpe-ramon.muni.il :דוא"ל 

סניף מצפה רמון ערך הרמת כוסית לכבוד חג הפסח. ראש המועצה המקומית, 
פלורה שושן, בירכה את החברים והדגישה את תרומתם ליישוב. היא הבטיחה 

כי יוקצה מועדון לטובת הסניף. בסיום האירוע חולק לכל חבר שי.

נשף עצמאות של מחוז דרום באולמי הינומה

דן
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החברים במסיבת יום העצמאות

יו"ר המחוז עם שלושת יו"רי הסניפים - עמנואל אלרום, יצחק אלצור ועמיר פוריאן

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

הרצאות:
0 מה עובר על מצרים? עבר מזהיר, יומיום עגום ועתיד מעורפל - הרצאתו 

של ד''ר שמעון גת, מזרחן, חוקר ארץ ישראל והאסלאם.
0 כלים מעשיים להרזיה ובריאות במיטבה - הרצאתה של ד''ר דורית מאיר, 

ד''ר לנטורופתיה, דיאטנית ומאמנת אישית להרזיה.
0 אנדלוסיה - נוף, היסטוריה, תרבות - הרצאתו של עודד ציון, מזרחן.

הפסיכולוגיה בחיינו היומיומיים - הרצאתו של דורון דוד מסיקה, בעל   0

תואר ראשון בפסיכולוגיה ותקשוב.
0 תהליכי ההזדקנות והדרכים למניעתם - הרצאתו של פרופ' אוריון גלין-

גלר, מומחה לרפואה.

סיורים, טיולים ונופשונים:
0 סוף העולם שמאלה - טיול יום לרביבים, שבטה וניצנה, כולל ביקור בתל 

ניצנה, כפר הנוער ניצנה, שבטה העתיקה הנבטית, מצפה רביבים ופארק 
גולדה. 

טקס הענקת תעודות ושי לחברים המגיעים לגבורות בשנת 2011

חברי הסניף בטיול לירושלים 

0 לקראת יום ירושלים ערכנו טיול יום לבירה: ביקור בגנזך המדינה, סיור 

כרם  בעין  רגלי  סיור  יהודה,  מחנה  בשוק  חופשי  סיור  נחלאות,  בשכונת 
ואנדרטת אסון מגדלי התאומים. 

0 נופשון בן ארבעה ימים )שלושה לילות( בשילוב טיולים בגליל המערבי - 
כפר חסידים, הגשרים התלויים בנשר, ציפורי, מוזיאון לוחמי הגטאות, סיור 

לילי בחיפה, סיור מקיף בעכו העתיקה ועוד. 

מפגשים ומסיבות:
האמנותית:  בתוכנית  הפסח.  חג  לכבוד  כוסית  והרמת  חברים  מפגש   0

הצמד ננה - מיקי ולימור לדרמן, ביצועים רעננים לשירים בלתי נשכחים 
בכל השפות.

0 מפגש עם הרמן חיימוביץ', נציג ''צוות'' במופ''ת )לשעבר מת''ש(. 

0 מסיבה לציון 63 שנים לעצמאות ישראל וטקס הענקת תעודות ושי לחברות 

ולחברים המגיעים לגבורות בשנת 2011. בתוכנית האמנותית: הזמרים אילנה כץ 
וגל גרינברג, צמד הרקדנים אלעד ודנה, מופע בידור של השחקנית-קומיקאית 

רונלדה שגרן: ''רק על עצמי לצחוק ידעתי'' ומוזיקה לריקודים.

אירועי זיכרון:
0 נציג הסניף השתתף בטקס העירוני לזכר נפגעי פעולות האיבה תושבי 

העיר חולון, שנערך באנדרטה לזכרם. 
0 נציגי הסניף נטלו חלק בעצרת הזיכרון לחללי מלחמות ישראל ונפגעי 

פעולות האיבה ברחבת אנדרטת הזיכרון מול בית העירייה בחולון.

התנדבות:
עשרות מחברי הסניף התנדבו במחלקת ביטחון ושירותי חירום של עיריית 

חולון, במסגרת תרגיל העורף הלאומי ''נקודת מפנה 5''.

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 יהודי אתיופיה, הסיפור שלא סופר - הרצאתו של דודו דיין.

0 רשמי מסע בארצות אסיה, בליווי שקופיות - הרצאתו של חבר הנהלת הסניף 

ראובן גרינברג. 

טיולים:
"התקווה של שכונת התקווה" - סיור צבעוני וריחני שזור בסיפורים של תושבי 

שכונת התקווה. 

אירועים:
0 נשף יום העצמאות התקיים בבית החייל, בהשתתפות סניפי תל אביב וראש 

העין, בנוכחות כ-350 חברים. 
במסגרת  לחודש,  וזוהר מתקיים אחת  גאון  יעקב  עם  בציבור  שירה  ערב   0

מועדון הזמר. 
0 חברי הסניף נטלו חלק בתרגיל החירום הארצי נקודת מפנה 5 ברמת גן.
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בשטח
פעילויות במחוזות ובסניפים

פעילות במחוז דן

מסיבת עצמאות משותפת של סניפי רמת גן, ראש העין ותל אביב

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

puriyan@012.net.il :דוא"ל #

הרצאות: 
0 מיומנה של חברת כנסת - הרצאתה של ח"כ תא"ל )מיל'( מירי רגב.

0 מורשת הקרב בצה"ל - הרצאה מניסיון אישי, של סא"ל ישראל סימנטוב.

0 שחיקת הגמלה ודרכי הפעולה של "צוות" - שיחה עם יו"ר "צוות". 

0 חוכמת המיסטיקה והקבלה ביהדות - הרצאתו של אסי פיניאן.

טיולים, סיורים ונופשונים:
0 נופשון במלון לאונרדו קלאב באילת, במהלכו התקיימו שני טיולים: האחד 

לירוחם, המכתש הגדול ומעלה עקרבים, והשני באזור קיבוץ יטבתה ולאורך 
גבול ישראל ירדן.

0 טיול, בהדרכת ירדנה מנור, לכרמל "המתעורר", קיסריה, והאנדרטה לזכר 

חללי הפיגוע בצומת בית ליד. 
0 טיול לאזור בית שמש, במסגרתו סיירנו ביער צרעה, באתר לציון קרבות 

חטיבת הראל, בגן פסלים ע"ש גולן, שהוקם על-ידי אפיק ועדה פלאי לזכר 
בנם שנפל במילוי תפקידו, וכן במנזר בית ג'מאל.  

הגנים  רבים  בה  ובחולון,  ישראל"  "מקוה  החקלאי  הספר  בבית  סיור   0

והמוזיאונים. 
0 טיול לבניאס וצפון רמת הגולן, כולל ביקור בשמורת הבניאס ונחל סער, 

בכנסייה העתיקה בעין קיניה, ב"גבעת הצעקות" במג'דל שמס, בתצפית נמרוד 
מעל "ברכת רם" וקו ההפרדה משנת 1974 בין ישראל לסוריה.

אירועים ופעילויות: 
0 ערב להנצחת זכרו של אל"ם חגי אפרת ז"ל, יקיר "צוות" שנפטר לאחרונה, 

נערך בהשתתפות יו"ר "צוות", בני משפחתו של חגי )רעייתו חוה, ילדיו ונכדיו(, 
ורבים מחברי הסניף. במהלך הערב הועלו קווים לדמותו ולפועלו, תוך מתן 

דגש בפעילותו להקמת סניף "צוות" בראש העין ולהיותו יו"ר הסניף. 
0 כמדי שנה שימשו חברי הסניף בקרים ומנחים במהלך התרגיל הארצי שנערך 

בכל מוסדות החינוך בעיר.
0 הסתיים קורס צילום סטילס, בהדרכת חבר "צוות" אילן פורת )סא"ל(. 

סניפי תל אביב, רמת גן וראש העין חברו יחד וקיימו מסיבת יום עצמאות 
משותפת. המסיבה, שנמשכה עד שעות הלילה המאוחרות, נערכה בבית 
החייל בתל אביב, בהשתתפות למעלה מ-350 חברים, וכללה ארוחת ערב 

ותוכנית אמנותית עשירה. 

כתבה וצילמה: רותי רזגור 

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

הרצאות:
0 הים - עומק אסטרטגי: הרצאתו של שלמה אראל )אלוף( מפקד חיל הים לשעבר. 

0 ותיקים ומנוסים בדרך: הרצאה מטעם עמותת "אור ירוק". 
0 ניהול כעסים: הרצאתו של הדר גדול, חבר הסניף. 

0 האסון האווירי באוסלו ב-'49 של ילדי תוניס: הרצאתו של רונלד אלוני, חבר הסניף. 

0 הקמת מוזיאון הלוחם היהודי במלחמת העולם השנייה: הרצאתו של צבי קן-תור 

)תא"ל( מנהל המוזיאון באתר יד לשריון בלטרון. 

טיולים:
0 דרום של אנשים ופרחים: כביש 358 שנפתח השנה מחבר את חבל לכיש עם אזור 

להב-שוקת. ביקרנו באתר סוסיא, במאגר המים ליד ניר עם, ובמורלים בקיבוץ אור הנר. 
בטיול השתתפו 73 חברים/ות. 

0 העמק הוא חלום: תחנת הרכבת בכפר יהושע, בית הקברות בתל-שימרון, גבעת עודד 

בסמוך לקיבוץ רמת דוד, מושב בלפוריה, כפר הילדים בשיפולי גבעת המורה ושדה 
התעופה הבריטי במגידו. הסיור בעמק כלל את סיפורי האתרים, בהם נשזרו סיפורי 

חיל אוויר ואנשיו. 

התנדבות - אנו מקיימים שיתוף פעולה עם עיריית פתח תקוה להקמת 10 חוליות 
אזוריות לפעילות בשעת חירום. עד כה הוקמו ארבע חוליות )בכל חוליה 10 חברים( 
שעברו הדרכה, וחוליה חמישית נמצאת בשלבי הקמה. את הפעילות מארגן חבר הסניף 

מיכאל רוזנברג )לשעבר ע' קרפ"ר לארגון( בסיועו של אלי איבגי, סגן יו"ר ראש הסניף 
ורכז ההתנדבות.

חוגים - בסניף פועלים כעת שני חוגים: חוג צ'י קונג )התעמלות ייחודית( מתקיים זו 
השנה השנייה פעם בשבוע, וחוג ללימוד המחשב. 

חברי הסניף בטיול לחוף הכרמל, ליד אמת המים בקיסריה

חברי הסניף במוזיאון רקנטי בקיסריה

חברי הסניף באתר הזיכרון לנספים בשריפה בכרמל
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סניף גבעתיים
 יו"ר הסניף: חיים ירקוני # כצנלסון 103 ת.ד 351 גבעתיים # 03-6700998 

yarhaim@zahav.net.il :דוא"ל #

התנדבות:
0 14 חברי הסניף השתתפו כבקרים בתרגיל פיקוד העורף בכל בתי הספר 

בגבעתיים. 
ולאחריו  ולגבורה  לשואה  הזיכרון  יום  בטקס  הסניף השתתפו  0 מתנדבי 

הרצו בפני תלמידי בי"ס "תלמה ילין".
0 חברי הסניף הניחו זר פרחים בגן הזיכרון של יד לבנים בערב יום הזיכרון 

לחללי מלחמות ישראל.

טיולים: 
0 לירושלים - ביקור בהר הבית, בגבעת התחמושת ובאנדרטה לזכר ההתקפה 

על בנייני התאומים, בה נהרגו גם ישראלים.

0 לאזור גוש דן - סיור במעיינות הירקון ובמכון המטאורולוגי בבית דגן. 

אירועים: 
0 ערכנו מסיבה לרגל יום העצמאות באווירה חגיגית. התוכנית כללה ארוחת 

ערב, זוג זמרים, סטנדאפיסט וריקודים.
0 בערב פסח הרמנו כוסית ושמענו הרצאה על פסח כחג החרות.

הרצאות:
המודיעיניות  "ההפתעות   0 הרצאות:  של  ומעניינת  מגוונת  לשורה  האזנו 
הגדולות" 0 "משפט האינתיפאדה" 0 "הרובוטיקה בצה"ל במבצע עופרת 

יצוקה" 0 "רשמי מסע לקובה". 
0 חוג חמישי נשי קיים שלושה מפגשים בהם ניתנו הרצאות על סוקרטס, 

על המלכה ויקטוריה ועל בישולים בתקופת המקרא.

0 ערב מוזיקלי רב משתתפים התקיים בנוכחות ראש העיר משה סיני במועדון 

הסניף, בהנחיית איריס יערי ואיציק שטיין. במהלך הערב חגגנו עם שלושה 
חברים שהגיעו לגיל גבורה ועם בני משפחותיהם. 

0 מסיבת יום העצמאות התקיימה בבית החייל בתל אביב, במשותף עם סניפי 

תל אביב ורמת גן, בהשתתפות כ-330 חברים. כיבדו בנוכחותם יו"ר "צוות", יו"ר 
הנהלת מחוז דן יהודה פרץ ואורחים נוספים. בחלק האמנותי הופיעו הצמד 

שרה גור וארמנדו ולהקה אקרובטית מקניה.
0 פעילות יצירה של חברות הסניף התקיימה במסגרת יום האישה הבינלאומי 

בהנחיית שתי מתנדבות מבין נשות חברי הסניף.
0 חברים יצאו לתל אביב בהסעה, לצפייה בהצגה "האריסטוקרטים" - ביוזמת 

הנהלת מחוז דן.
0 במסגרת טקס יום העצמאות שהתקיים בראש העין הודלקו משואות לכבוד 

צה"ל וכוחות הביטחון. את המשואה לכבוד חיילי המילואים וגמלאי צה"ל הדליקו 
מנכ"ל "צוות" דן נדיב, תושב העיר, במשותף עם שני חיילי מילואים.

הזיכרון  יום  בטקסי   0

שנערכו בראש העין בערב 
יום הזיכרון, ובטקס שנערך 
בבית  הצבאית  בחלקה 
נציגי  הניחו  בעיר,  העלמין 
סניף "צוות" ראש העין את 

זר "צוות".

כתבה וצילמה: רותי רזגור

סניף בת-ים
 יו"ר הסניף: יו"ר הסניף: איציק קרן # שד' העצמאות 33 כניסה ב' 

karakol@netvision.net.il :ת"ד 7067 בת-ים # טל': 052-4815547 # דוא"ל

של  יותר  רב  במספר  ביטוי  מוצא  והדבר  ומתרחבת,  הולכת  הסניף  פעילות 
משתתפים בהרצאות, בטיולים ובאירועים השונים. לאחרונה סיים מוריס שואקה 

את תפקידו כיו"ר סניף בת-ים, ובמקומו נבחר יצחק קרן. 

הרצאות: 
0 הגיל הכרונולוגי מול הגיל הביולוגי - הרצאתה של ריבי להב 0 עידן חדש 
בחלל - הרצאתו של מאיר כהן 0 מערכת העיכול של האדם - הרצאתה של עינת 

מזרחי 0 הביטוח הרפואי ב"צוות" - הרצאתה של נציגת חברת "מדנס". 

טיולים ואירועים: 
0 הכרמל השרוף - כך נראה הכרמל לאחר השריפה הגדולה. הביקור כלל גם 

סיור באתרים בגליל התחתון. 
0 הי דרומה לנגב ולאילת - טיול תלת יומי ואירוח במלון אסטרל סיסייד. 

0 טיול לבניאס ולרמת הגולן. 
0 טיול לרמלה וסיור במפעל המלט נשר. 

0 ב-12.4.2011 נערכה הרמת כוסית מסורתית לרגל חג הפסח. 
0 ב-11.5.2011 ערכנו מסיבת עצמאות מרשימה ב"המרפסת" בטיילת בת-ים. 
בשני האירועים נכחו יו"ר המחוז יהודה פרץ ומנהל המחוז אלי ינאי שבירכו 

את החברים. 

טקס יום הזיכרון בראש העין

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

Aviai014@bezeqin t.net :דוא"ל #

שבת הגדול - סניף בני ברק ודתי-כלל ארצי
בשבת שלפני פסח תשע"א )שבת הגדול( קיימנו סוף שבוע ארוך ומהנה במלון 
"אשל השומרון" שבאריאל. סוף השבוע היה כולו בסימן של התוודעות לחבל ארץ 
לא מוכר, לימוד הבעיות הבטחוניות הייחודיות לו ומפגש עם נציגי המתיישבים. 

במקביל, נהנינו מטיול, הדרכה משובחת וצפייה בנופי בראשית מרהיבים. 
במהלכה של השבת למדנו על מנהגי פסח, מקורותיהם והשתלשלותם בקרב 

עדות ישראל. המרצה המרכזי היה הרב ד"ר חיים טלבי, שריתק את הנוכחים.

כתבה: רבקה דגן

יום האישה - בר"ח אדר תשע"א, 7.3.11, התקיים לרגל יום האישה 
הבינלאומי, אירוע מיוחד לנשות חברי "צוות" ולנשים דתיות ממקומות שונים 

בארץ.
הכינוס נערך באולם "כינור דוד" בבני-ברק ונמשך כל היום. מחצית היום הוקדשה 
להרצאות של בעלות מקצוע בנושאים: "החיים הטובים בראי הפסיכולוגיה" - 
על-ידי ד"ר ארנה אטלס, ו"אינטליגנציה רגשית - המפתח להצלחה", על-ידי 
מירה ברנע. בחלקו השני של היום התקיימה סדנה פעילה להתבוננות עצמית, 
מתוך שמחה. הסדנה הועברה על-ידי מומחיות בהנחיית נשים - ד"ר רבקה רנץ 

כתבו: שולמית וקסברג ורבקה דגןוברכה טובול. 

הרצאה מיוחדת לקראת יום העצמאות תשע"א - בערב ראש חודש אייר ולקראת 
יום העצמאות התקיימה הרצאה בנושא "הקרב על שחרור ירושלים במלחמת 
)מיל'(  בליווי מצגת. המרצה: סא"ל  צנחן",  אישית של  עדות   - הימים  ששת 

יהודה כהן.
כתבה: רבקה דגן

חברי הסניף מבקרים בהר הבית
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בשטח
פעילויות במחוזות ובסניפים

"בעקבות לוחמים" בהרי ירושלים

חברי הסניף בטיול לחיפה

חברי הסניף בטיול לגליל המערבי

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

 itzhak74@walla.co.il :דוא"ל

טיולים: 
בראשל"צ  שונים  באתרים  הסניף  חברי  של  סיור  התקיים  מכבר  לא   0
והסביבה, בהדרכתו של חבר הסניף איזי כנען, ארכיאולוג ומומחה לתולדות 
ארץ ישראל. בין השאר נערך ביקור בבית אבו ג'באן, שם ניטשו קרבות מול 
פורעים ערביים במלחמת העצמאות, סיור בחוות גתות, תצפית על המצודה 

האשורית וביקור במינחת למטוסים קלים בראשל"צ. 
0 לאחרונה ערכנו טיול "בעקבות לוחמים", למערב הנגב, שכלל ביקור באזורי 

הקרבות במלחמת הקוממיות. 
0 חברי הסניף טיילו בהרי ירושלים "בעקבות לוחמים". הם האזינו לסקירות 
על קרבות מלחמת העצמאות וביקרו באנדרטת חטיבת אלכסנדרוני וחטיבת 

הראל פלמ"ח, באנדרטת הטייסים וכן בבית הקברות בקריית ענבים. 

בחולדה,  הרצל  בית  חב"ד,  לכפר  טיול  הסניף  חברי  ערכו  ב-7.4.2011   0
אנדרטת הצנחנים, גדרה ומזכרת בתיה. 

0 ב-28.4.2011 יצאו חברי הסניף לטיול בחיפה, בכרמל ובבסיסי חיל הים 
בעיר. במהלך הסיור האזינו לסקירה בטחונית על תפקידי החיל. 

השאר  בין  בגליל".  לוחמים  "בעקבות  לטיול  החברים  יצאו  ב-5.5.2011   0
ביקרו המטיילים במצודת נבי יושע, באנדרטה לחללי אסון המסוקים בשאר 

יישוב ועוד.

אירועים: 
0 מסיבת פורים עליזה התקיימה בסניף וכללה תחרות תחפושות וסעודה 

חגיגית. בתוכנית האמנותית: הבדרן והקוסם מושיקו. 
0 הרמת כוסית לרגל חג הפסח נערכה בסניף. דברים לחג נשא חבר הסניף, 

הרב פנחס קזיוף. הנעימה את הערב חבורת "גשר הזהב". 
0 בערב יום הזיכרון לחללי צה"ל נערך בסניף ערב שירי לוחמים עם חבורת 

"גשר הזהב". 
0 ב-4.4.2011 נערך מופע "ירושלים באומר ובצליל" מאת בתיה חרמון, אשר 

נולדה וגדלה בבירה. במופע היא מספרת את סיפורי העיר ושרה משיריה. 
0 בחודש מרס הסתיים קורס "שוק ההון" שנמשך מספר חודשים בהדרכתו 

של חיים קיויתי - מומחה לשוק ההון. 
0 ב-13.5.2011 יצאו חברי הסניף, בראשותו של חבר הנהלת הסניף רמי חדד 
ואנשי עמותת "אור ירוק", לגן העיר ולמדרחוב שבמרכז ראשל"צ, וחילקו 

חומר הסברה לקידום המלחמה בתאונות הדרכים. 

הרצאות: 
0 רעידת אדמה פוליטית במזרח התיכון - הרצאתו של המזרחן והעיתונאי 

ניסן גן מור. 
0 תרופות, צמחים ואנשים - הרצאתו של ד"ר דוד חובבי ציון. 

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

הרצאות: 
0 גידול סחלבים - הרצאתם של אפי מלר ורעייתו, מגדלי סחלבים. 

0 תרבות הודו - הרצאתו של טל רשף. 
0 מסע ויזואלי ומוזיקלי לאתרי מורשת אונסק"ו, בעקבות "אני מאמין" של 

המרצה כצלם - הרצאתו של נפתלי הילגר. 
0 איראן מאחורי הרעלה - הרצאתו של דיויד ניסן. 

0 שדים ורוחות - הרצאתו של טובי גולן. 
0 יחסי ישראל תורכיה - הרצאתו של יריב פלד. 

0 אימון אישי - הרצאתה של רותי צפרוני. 
0 להתיר את הפלונטר, סכסוכים לא פתורים ותפיסת הגישור - הרצאתה 

של נורית הרשקוביץ. 
0 כך מנהלת התקשורת את העולם - הרצאתו של גד ליאור. 

המתנדבים עם נציגי  עמותת "אור ירוק"
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0 הרתפקאות בת הגיל השלישי בהודו - הרצאתה של זהבה שילון. 
0 אלימות פוליטית - הרצאתו של גדי חיטמן. 

0 ערב יוגה וצחוק - התנסות חווייתית משחררת, מגבשת ובעיקר מצחיקה, 
עם תום זמר. 

טיולים: 
0 לאחרונה ערכו חברי הסניף טיול לרמת הגולן ועמק החולה. בין השאר, 

יצאו לסיור בשטח, בנהיגה עצמית על רכבי טום-קאר. 
מספר  ופקדו  המערבי  בגליל  לטיול  הסניף  חברי  יצאו  ב-17.5.2011   0
אתרים, בהם אנדרטת יד ל-י"ד, פארק התעשיות תפן, וזכו לחוויה דרוזית 

בכפר סאג'ור. 
0 חברי הסניף יצאו לטיול מודרך בתל אביב שכלל ביקור במרכז רבין. 

אירועים: 
0 לקראת חג הפסח התקיימה הרמת כוסית חגיגית בסניף. באירוע נכחו 

ראש העיר, חיים ביבס, יו"ר ומנכ"ל "צוות", יו"ר מחוז יהודה יואל גונן ומנהל 
המחוז ראובן חמו, רב העיר יעקב צ'קוטאי, חברי מועצת העיר, חברי הנהלת 
הסניף, המתנדבים הרבים וחברי הסניף. המברכים העלו על נס את הפעילות 

הענפה בסניף. 
0 מסיבת עצמאות של חברי הסניף התקיימה במרפסת מסעדת "נוף לטרון" 

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

shlbre@gmail.com :08-9467062 # דוא"ל

חברי הסניף ערכו לאחרונה טיול לחבל הבשור. מלי ניב, חברת הסניף, חרזה: 
אנו נוסעים אל חבל הבשור / תוך שמיעת סיפורים על יישובי האזור / על 
אשדוד אשקלון הקיבוצים ושדרות/ וצבעי צינורות מי קולחין לומדים לזהות/ 
כבר יודעים מה מגדלים בקיבוץ חצרים/ ומה סיפורי העבר של קיבוץ נירים/ 

את גידולי תלמי יוסף כבר מכירים/ וכעת יוני דואר עם פתקים משגרים.

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 

יצאו 150 חברים ליום טיול בגליל המערבי, שכלל ביקור בעכו  לאחרונה 
)חמאם אל באשה, מנהרות הטמפלרים(, בראש הנקרה )כולל צפייה במיצג 

האורקולי "הים והסלע"(, ובאנדרטת לוחמי שייטת 13 בשבי ציון. 

חברי הסניף בטיול לגליל המערבי

יום כיף של נשות הסניף

סניף רחובות
 יו"ר הסניף: יוסי שני # גאולה 4 רחובות 76272 # טל': 08-9467062 # 

y_sho806@015.net.il :דוא"ל 

חברי הנהלת הסניף יוסי שיין ורפי חמאוי הניחו זר בערב יום הזיכרון לחללי 
צה"ל, בטקס המרכזי שנערך בעיר. 

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

 almoshnino@ashdod.muni.il :דוא"ל

ב-31.5.2011 ערכו חברי סניף אשדוד טיול לגליל המערבי. 

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

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

כמיטב המסורת, יצאו נשות הסניף לטיול לרגל יום האישה. החברות ביקרו 
בירושלים ופקדו את אוהל המחאה של משפחת שליט. כמו כן, כלל הטיול 
סיורים בבית קטרוס, בית הכנסת "החורבה", בהירודיון, במוזיאון ישראל וכן 

נערכה תפילה בכותל. 

שבעמק איילון. להקת "הקולות של פיראוס" הקפיצה את החברים בצלילי 
שירים יווניים מוכרים ואהובים. 

הרמת כוסית - פסח תשע"א

חברי הסניף במסיבת עצמאות
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¢ספר†חיוני†לכל†חוקר†של†תקופת†המנדט†בתולדות†ארץ≠ישראל†והיישוב†ולכל
המתעניין†בה¨†ולא†פחות†מכך†לכל†החוקר†והמתעניין†בהיסטוריה†של†ארגונים

משטרתיים†ודרכי†עבודתם†בכללÆ¢†††††††††††פרופß†יואב†גלבר¨†מתוך†ההקדמה†לספר

Criminal©†CÆIÆDÆ†¢הבולשת†הבריטית¨†או†בשמה†הרשמי††המחלקה†לחקירות†פליליות
Investigation Department®††פעלה†בארץ≠ישראל†מראשיתה†של†תקופת†המנדט†ועד
ליציאת†הבריטים†מן†הארץ†בעיצומה†של†מלחמת†העצמאותÆ†אנשי†הבולשת†פרשו†רשת
Æמודיעין†נרחבת†ומשוכללת†שהפילה†חיתתה†על†היישוב†היהודי†ועל†ערביי†הארץ†גם†יחד

ספר†זה¨†המבוסס†על†תיעוד†מקיף†ומגוון¨†ובראש†ובראשונה†על†מסמכי†הבולשת†עצמם¨
מתאר†את†עלילותיה†בארץ≠ישראל†בתקופת†המנדט¨†ותוך†כך†גם†שופך†אור†חדש†ורענן

Æעל†המציאות†בארץ†כפי†שנשקפה†מעיניהם†של†אנשי†הבולשת

Æד¢ר†אלדד†חרובי†הוא†היסטוריון†צבאי†המשמש†כמנהל†ארכיון†בית†הפלמ¢ח†בתל†אביב

אלדד†חרובי

הבולשת†חוקרת
±π¥∏†≠†±π≤∞†¨בארץ≠ישראל†CÆIÆDÆ≠†סיפור†ה

מחיר†מומלץ†לצרכן∫†∏π†ש¢ח

הבולשת†חוקרת
±π¥∏†≠†±π≤∞†¨בארץ≠ישראל†CÆIÆDÆ≠†סיפור†ה

קורא
חדש על מדף הספרים

הבולשת חוקרת
 סיפור ה-C.I.D. בארץ ישראל, 1948-1920

מאת: אלדד חרובי 0 הוצאת פורת 
הבולשת הבריטית או בשמה הרשמי "המחלקה לחקירות פליליות" 
ישראל  בארץ  פעלה   C.I.D - Criminal Investigation Department
הארץ  מן  הבריטים  ליציאת  ועד  המנדט  תקופת  של  מראשיתה 
העצמאות.  מלחמת  של  בעיצומה 
מודיעין  רשת  פרשו  הבולשת  אנשי 
ומשוכללת, שהפילה חיתתה  נרחבת 
על היישוב היהודי ועל ערביי הארץ 

גם יחד. 
הספר מבוסס על תיעוד מקיף ומגוון - 
בראש ובראשונה על מסמכי הבולשת 
עצמם - ומתאר את עלילותיה בארץ 
ישראל בתקופת המנדט. בכך, שופך 
הספר אור חדש ורענן על המציאות 
של  מעיניהם  שנשקפה  כפי  בארץ, 

אנשי הבולשת.
ד"ר אלדד חרובי הוא היסטוריון צבאי המשמש כמנהל ארכיון בית 
הפלמ"ח בתל אביב, וכמו שכותב פרופ' יואב גלבר, בהקדמה לספר, 
זהו "ספר חיוני לכל חוקר של תקופת המנדט בתולדות ארץ ישראל 
והיישוב ולכל המתעניין בה, ולא פחות מכך לכל החוקר ומתעניין 

בהיסטוריה של ארגונים משטרתיים ודרכי עבודתם בכלל". 

"לפקודה תמיד אנחנו"
מאת: יואב רגב 0 הוצאת ארץ ארץ

הספר מתאר את הפלמ"ח מייסודו בשנת 1941 ועד פירוקו בתום 
מלחמת העצמאות, ומציג את מקומו ואת ייחודו בקרב היישוב העברי 
ובארגון ה"הגנה". הפלמ"ח נולד בליל ה-19 במאי 1941, עת פורסמה 
פקודת יום של "המפקדה הארצית של ההגנה", אשר הורתה על הקמתן 

של תשע פלוגות, שתשמשנה "רזרבה 
ארצית וגלילית". לאחר פרסום הפקודה 
הוחל בהקמת חטיבה ארצית, שנועדה 
לפעול על-פי הצרכים והנסיבות תחת 
פיקודו של ארגון ה"הגנה", ובכפיפות 
מלאה למרותה של ההנהגה הלאומית 

הנבחרת.
 )1949-1941( קיומו  שנות  בשמונה 
סדיר,  עממי  לצבא  הפלמ"ח  היה 
שהיווה מכשיר כוח עיקרי של ה"הגנה" 
ומילא   - אנחנו"  תמיד  "לפקודה   -

תפקידים מרכזיים בארגון ההעפלה, ב"מאבק", ב"תנועת המרי העברי", 
בהכנת כוח לוחם למערכה, בהקמת יישובים חקלאיים בקצות הארץ, 
ובמלחמת העצמאות שבה לחמו שלוש חטיבותיו, "הראל", "יפתח" 

ו"הנגב", כחלק מן ה"הגנה" ואחר כך כחלק מצה"ל.
ספר חשוב לכל המתעניין בשורשי קיומם של צה"ל ושל החברה 

הישראלית.

הנגישות הרבה למעבדי תמלילים וירידת עלויות הפקת הספרים 
שנה  מדי  היוצאים  הזיכרונות  ספרי  להתרבות  רבות  תרמה 
לא  פרויקט  הוא  זיכרונות  ספר  הוצאת  פרויקט  בישראל.אך 
פשוט, הדורש זמן רב, וכרוך בהתלבטויות רבות, מה להכליל 
צריך  האם  להשמיט?  ומה  להתחיל  מאיפה  להכליל?  לא  ומה 
פעם  אף  כתיבה  כישרון  לכתוב ספר?  מנת  על  כתיבה  כשרון 
לא הזיק לכותבי ספרי זיכרונות, אך לא חייבים להיות סופרים 
על מנת להוציא ספר חיים טוב. למי שאין כושר ביטוי טוב יכול 

על  להעלות  כדי   - צללים מקצועי  בסופר  או  בחבר  להסתייע 
הכתב את זיכרונותיו.

"אופיר ביכורים - בית הוצאה לאור" המתמחה בקידום סופרים 
ישראלים בראשית דרכם, מציע הטבה מיוחדת לחברי "צוות" 
מהדורה  או  מסחרית  להפצה  מהדורה  על   16% של  הנחה   -

אישית. בתוקף עד 31.7.2011.
 . ן סו ו נ מו ד  הו י  28 ן  ו ר י ג אברהם  רח'  צאה:  ההו בת   כתו

.www.ofir.org.il 03-5562677.טל

הנחה מיוחדת לחברי "צוות" בכתיבת ספר זיכרונות

חברי "צוות"
התנדבו למשימות התנדבות!!!
לעזרת צה"ל, לעזרת הנוער, לעזרת מערכי העורף

הרשמה בסניפי "צוות"

זות  היכונו היכונו: בקרוב - כנסי מחו
בחודשים הקרובים צפויים אירועים מרכזיים של המחוזות:

•8.9.2011 - כנס מחוז דן •22.9.2011 - כנס מחוז השרון •15.11.2011 - כנס מחוז הצפון
הודעות בדבר פרטים מדוייקים ייצאו לחברים על-ידי כל מחוז 
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הצדעה אחרונה  
 חברי "צוות" שהלכו לעולמם

אדר א' תשע"א - סיון תשע"א, מרס 2011 - יוני 2011

גבעתיים	 חר"פ	 רביץ	 קלמנט	 רס"ב	

חולון	 חכ"ל	 אביבי	 פרץ	 סא"ל	

מודיעין	 חת"ק	 אגימן	 יהודה	 רס"ן	

מעגן	 חי"ר	 אדרי	 מיכאל	 רס"ן	

ראש	העין	 חי"ק	 אל	עמרני	 מתניה	 סא"ל	

רמת	השרון	 חכ"ל	 אלבק	 שמואל	 אל"מ	

קרית	ביאליק	 חי"ק	 אליעזר	 סמי	 רס"מ	

חולון	 ח"א	 ארבל	 זאב	 רס"ן	

אור	עקיבא	 ח"י	 ביגי	 שמעון		 רס"ב	

קרית	ים	 חכ"ל	 בכור	 דוד	 סא"ל	

אשקלון	 חכ"ל	 בללי	 אהרן	 רס"ן	

הוד	השרון	 חי"ר	 בן	אמיתי	 ישראל	 אל"מ	

יהוד	 חת"ק	 בן	עזרא	 סמי	 רס"ב	

ירושלים	 חי"ק	 בר	 אריה	 סא"ל	

בטחה	 ח"א	 בר	זהר	 ירון	נח	 רס"מ	

חורפיש	 חי"ר	 גדבאן	 זייד	 רס"ן	

רעננה	 חי"ק	 גוטמן	 ראובן	 רס"ר	

רמת	גן	 ספ"כ	 גולן	 חיים	 תא"ל	

קרית	שמונה	 חת"ק	 גולן	 עודד	 רס"מ	

אור	עקיבא	 רב"צ	 גולני	 משה	 רס"ר	

ראשון	לציון	 חה"ס	 גינדין	 משה	 רס"ן	

תל	אביב	 חכ"ל	 גלעד	 דב	 רס"ן	

פתח	תקווה	 חי"ר	 גפן	 מיכאל	 סא"ל	

רמת	השרון	 חת"מ	 דורון	 מאיר	 אל"מ	

חיפה	 ח"א	 דותן	 דוד	 סא"ל	

אשקלון	 חת"ק	 דיין	 מאיר	 סא"ל	

נצרת	 חכ"ל	 הייב	 סאלח	 סא"ל	

רמת	השרון	 חמ"ן	 הראל	 יוסף	 סא"ל	

פתח	תקווה	 ח"א	 ובר	 יוסף	 רס"מ	

כפר	סבא	 חת"ק	 וייס	 יעקב	 אל"מ	

כפר-סבא	 ח"י	 ויסלברג	 משה	 רס"ן	

תל	אביב	 ח"א	 זיכרמן	 זליג	 רס"ן	

רמת	גן	 חמ"ן	 יוגב	 חיים	 רס"ן	

זכרון	יעקב	 ח"י	 יפה	 אברהם	 סא"ל	

חולון	 ח"א	 כהן	 אריה	 רס"ר	

סביון	 חי"ר	 לוי	 יעקב	 רס"ן	

תל	אביב	 חר"פ	 לחמן	 רוחמה	 רס"ן	

מזכרת	בתיה	 חת"ק	 ליאון	 שלמה	 רס"מ	

רמת	גן	 חכ"ל	 ליברמן	 ישראל	 רס"ן	

תל	אביב	 ח"א	 מאור-מלר	 משה	 רס"ן	

קרית	אונו	 חי"ר	 מאירי	 יהודה	 אל"מ	

תל	אביב	 חמ"ן	 מרון	 אפרים	 סא"ל	

פתח	תקווה	 חי"ח	 נחיסי	 ניסים	 רס"ב	

בית	שמש	 חת"ק	 נעמן	 אריה	 רס"ב	

חיפה	 ח"א	 סגל	 אורי	 רס"ר	

עפולה	 חש"ן	 סולימן	 טוביה	 רס"ב	

גני	עם	 חמ"נ	 עמיר	 פנחס	 סא"ל	

בני	ברק	 חכ"ל	 פוקס	 מנחם	 סרן	

רמת	השרון	 חמ"ן	 פיירמן	 זלמן	 רס"ן	

כרמיאל	 חי"ק	 פרדס	 אברהם	 רנ"ג	

חולון	 חה"נ	 פרנקל	 עמנואל	 רס"ן	

כרמיאל	 ח"א	 קפלן	 אהרן	 רס"ר	

רעננה	 ח"י	 רוטביין	 גדעון	 רס"ן	

חולון	 ח"א	 רון	 משה	 רס"ן	

קרית	מוצקין	 ח"א	 רוסק	 שמואל	 רס"ב	

באר	שבע	 חר"פ	 שאור	 משה	 רס"ן	

אילת	 חכ"ל	 שולזינגר	 יצחק	 רס"ן	

תל	אביב	 חי"ר	 שחם	 דב	 אל"מ	

ראש	העין	 חי"ח	 שיפמן	 אריה	 רס"ב	

סביון	 ח"י	 שליף	 אביה	 סא"ל	

באר	שבע	 חי"ר	 ששון	 ששון	 רס"ל	

תל	אביב	 ח"א	 תמיר	 פלג	 אל"מ	

ך ו ר ב ם  ר כ ז י  ה י
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