מדור משפטי

חג אביב ויום עצמאות שמח
חברי "צוות"

התנדבו למשימות התנדבות!!!
לעזרת צה"ל ,לעזרת הנוער ,לעזרת מערכי העורף
הרשמה בסניפי "צוות"
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חברי "צוות"  -הוו דוגמה לציבור
השמעו להנחיות משרד הבריאות
משמעת עצמית תסייע לעבור את משבר הקורונה בהצלחה

חברי "צוות"

איחולי בריאות טובה לכולנו

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

ההיבט הלאומי תא״ל נחמן אש ,פרויקטור הקורונה

מודעה

גלגלי המשק אל״ם יצחק אברכהן ,מנכ״ל שופרסל

שם

 ,טקסט

באופן אישי

האוכלוסייה המבוגרת סא״ל מיקי פרנס ,מנכ״ל בית בכפר

במישור המוניציפלי סא״ל שוקי אוחנה ,ראש עיריית צפת

יום העצמאות תשפ״א :נולד עם המדינה

ראיון עם אלוף יעקב עמידרור על המועד המיוחד בו נולד ,על הבית
בו גדל כבן לאם לוחמת אצ"ל ולאב לוחם בצבא הבריטי ,על השירות
הצבאי המורכב כאדם דתי ועל כהונתו כראש המל"ל
לעמוד הבא
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לעמוד הקודם

לעמוד הבא

העורך הראשי
העורך הראשי

אחדות :צו השעה!

יחנה מחוץ לשער ,לא יותר להקרין סרט במבנה ציבורי אך יותר
בחדרים סגורים שאינם משרתים את הכלל ועוד .הכיפה לא עוד
נתפסת כ"תווית ניכור" אלא כ"פריט לבוש" .מה שעלול להיתפס
ככפייה דתית  -אינו נתפס כך.
מנגד ,אופיין של משימות מבצעיות  -שפיקוח נפש כרוך בן
במישרין או בעקיפין  -מטשטש יסוד אפשרי של כפייה הפוכה,
חילונית ,על החייל הדתי.
הלקח הוא שניתן ,עם העדפת מטרות משותפות על פני
מפרידות ,ליצור הבנה ולהרחיב את תחומיה גם כאשר נמצאים
איים של אי נחת בכל צד .אני מקווה ,שתמצאו עניין בכתבות
שלפניכם.

עמיתיי היקרים,

בהחזיקנו חוברת זו נהיה לאחר
הבחירות לכנסת ונקווה ,שהתבונה
תשרור בכולנו ונדע לגשר על
פני המים הסוערים שליוונו בעת
האחרונה בכל מישורי החיים.
בחושבי על הפילוג ועל הדם הרע
הקיים או נוצר ביננו לבין עצמנו,
איני יכול שלא להיזכר בשירותנו
הצבאי .צה"ל הוא דוגמא ומופת
תא״ל (מיל׳) אהוד גרוס
לאפשרות לגשר על פני ניגודים
ואף להגיע להרמוניה .כך ,בהסדרים הקיימים בעניין שירותי
דת ויחסי דתיים חילוניים .נשרטט בדמיוננו מעגל דתיים
(שומרי מצוות וצרכיהם) ומעגל חילוניים (שאינם שומרי מצוות
וצרכיהם) ונקרבם זה לזה עד שיווצר במרכז שטח דמוי פלח של
חפיפה .אזור החפיפה ,שנוצר במודע על-ידי הצבא ,הוא תחום
ההסדרים המשותפים.
כך ,למשל ,האוכל שצה"ל מנפק כשר ובמטבח לא יערבו חלב
ובשר ,אך במעון הפרטי ,שלא בשטח הציבורי הצבאי ,כל חייל
וחיילת יוכלו לאכול כרצונם .לא יעשנו בשבת בחדר אוכל ,אלא
בחדר האישי .לא יהיו נסיעות בתוך הבסיס אך רכב המפקד

0 0 0

פני הגיליון כפני העת וחברינו ב"צוות" נמצאים בחזית המאבק
במגפה" :אופטימיות מפוכחת" הוא המושג שמנחיל בראיון עימו
תא"ל פרופ' נחמן אש ,פרויקטור הקורונה .מדבריו אפשר ללמוד
על מורכבות אתגר המגפה ועל תפיסת עולמו באשר למיגורה.
אוכלוסייה שניצבה בחזית ההתמודדות מול הנגיף הייתה בני
הגיל השלישי .סא"ל מיקי פרנס ,נווט חיל אוויר ,מנכ"ל רשת
הדיור המוגן בית בכפר ,מציג את המשימה החשובה והרגישה
של ההגנה על האוכלוסיה הוותיקה ,תוך שמירה על רווחתה
האישית ,בעיקר הנפשית.
היבט אחר  -אספקת מזון רציפה למשק לאורך כל התקופה
האחרונה  -מציג מנכ״ל רשת שופרסל אל"ם יצחק אברכהן.
הוא מספר על ההיערכות הלוגיסטית ,המעבר לתפקוד בממד
המקוון ובעיקר על הדילמות האישיות שנעו בין התמסרות לצרכי
המערכת לבין שמירה על בריאות עובדיה.
גיליון זה מביא בין דפיו את רוח האביב ובו אנו חוגגים את חירותנו
אנו נפרדים בהרכנת ראש ובעצב מחבר
מאז ועד היום  -חג הפסח ויום העצמאות למדינת ישראל.
מערכת ״צוות שלנו״ שבתאי קו ז״ל
אלוף יעקב עמידרור ש"נולד עם המדינה" וגדל בבית של לוחמות
ולוחמים ,נזכר בילדותו ומספר על השירות הצבאי בהיותו האלוף
סא"ל שבתאי קו שירת בצנחנים ובאגף המודיעין
הראשון בצה"ל החובש כיפה (מלבד הרב הראשי).
ולאחר שחרורו הקדיש עצמו לחינוך ,להנחלת
היבט זה מטופל גם במדור המסורת בגיליון זה ,פרי עטו של הרב
המורשת ולאהבת הארץ.
חניאל פרבר ,בשיחותיו עם חברים חובשי כיפה וקסדה גם יחד.
הוא צעד בשביליה והוביל מטיילים רבים שנהנו
עת הקורונה לא רק הציבה אתגרים  -אלא גם הציעה אפשרויות
מידענותו וספגו מאישיותו המיוחדת.
למי שהיה פתוח אליהן ,והכוונה בעיקר למי שרוצה ויכול להקדיש
שבתאי היה חבר בעמותה להיסטוריה צבאית,
עתותיו ליצירה .וכך ,חובק אל״ם דוד בן אשר ספר חמישירים
חקר וכתב מאמרים וספרים בנושא צה"ל ומערכת
חדש" ,צוות" מכריז על זוכי תחרות הצילום "חלון אל הטבע",
הביטחון.
ובמדור האמנות מפגיש אותנו שאול נגר עם תא״ל אברהם אלמוג
בגיליון זה ,תוכלו לקרוא את מאמרו בנושא
בעל עיטור העוז  -חרט עץ ייחודי.
מנהרות התקפיות בגבול עזה ולבנון וכן את
זאת ועוד בגיליון שיש בו גם את רוח סיכום השנה החולפת,
מדורו הקבוע "צוות מטייל".
המטלטלת ,ובעיקר  -את ניחוח האביב שבפתח ,מביא עמו
בשורות טובות  -לו יהי כך .נשמח בחירותנו ,נזכור את מתינו,
השאיר אחריו רעייה ,דורית ,שותפה ליצירתו,
נחגוג את עצמאותנו.
ילדים ונכדים .יהי זכרו ברוך
קריאה נעימה וחגים טובים ,שלכם
		
אהוד גרוס
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לעמוד הבית

לעמוד הבא

במחשבה תחילה

דבר יו״ר הארגון

רואים את האור בקצה המנהרה
להגיע אל מי שזקוק לסיוע ולהגיש את העזרה המתבקשת.
בנימה אישית אומר ,כי נפעמתי מהיכולת של חברים לפתוח את הלב ולצאת
מגבולות האפשר .כמי שחי מקרוב את הווית ארגוני הגמלאים בישראל,
אומר כי אני חש גאווה על הדרך שבה אנו צולחים שעת מבחן זו .איני מכיר
עוד ארגון גמלאים במדינה ,שפעל כפי ש"צוות" עשה וממשיך לעשות למען
חבריו  -בעוצמה ובהיקפים שכאלה.
באופן טבעי התמקדנו באוכלוסיות שהיו רגישות יותר בעת הזו  -כאלה
שנדרשו לסיוע בתחום הכלכלי ,בתחום הרפואי-סיעודי ובתחום התעסוקתי.
לנגד עינינו עמדו מקבלי השכר הנמוך  -בעיקר הנגדים והאלמנות,
האוכלוסייה הבוגרת וחברים שנקלעו למצוקה .אסקור בקצרה את עיקרי
הפעילויות:

חברים יקרים,
מוטי בר דגן
דבריי אלה נכתבים במלאת שנה
לכהונתי כיו"ר "צוות" בקדנציה
השנייה  -שנה רבת אתגרים ויוצאת
דופן ,במהלכה התוודעה האנושות
כולה למגפת הקורונה .כבר בראשית
דבריי ,אני מבקש להביע צער עמוק
על לכתם של  60חברים (נכון לעת
כתיבת שורות אלה) בשל המגפה.
אנו מרכינים ראש בכאב ומחבקים
את בני המשפחות" .צוות" ימשיך
להיות ביתכם ואנו נתייצב לימינכם
כדי לתמוך ולהקל על הקושי ככל
הניתן.
רבות כבר נכתב על המציאות
הדמיונית שהפכה לסרט של חיינו ,וכמובן על ההשלכות רחבות ההיקף
של מגה-אירוע זה .ברגע אחד הוטלנו כולנו לתוך עולם שלא הכרנו ,ונגזר
עלינו ריחוק חברתי עד כדי הימנעות ממפגש עם בני משפחתנו .ואם בכך
לא די ,הרי שהקיום הכלכלי התערער כולו ,ענפים שלמים במשק נפגעו
ומספר רב של משפחות איבדו את מטה לחמן.
אנו ב"צוות" נדרשנו לחשב את דרכנו מחדש  -לפעול מהר ,להגיב בזריזות,
לשנות דפוסי חשיבה ולהתאים את פעילותנו למציאות החדשה .מתוך
ראיית הזולת ודאגה לפרט ,התאמנו את תוכניות העבודה של הארגון ,תוך
שאנו קובעים סדרי עדיפויות ודפוסי עבודה חדשים ,הלוקחים בחשבון גם
את ההנחיות והמגבלות מצד משרד הבריאות.
מגפת הקורונה אמנם "הפרידה" בינינו פיזית  -אך היא גם לימדה אותנו
שיעור חשוב בלכידות ובאחדות .כשנכפה עלינו ריחוק  -אנו דווקא התקרבנו:
אל הייעוד המקורי שלנו ,אל החזון לאורו אנו פועלים ,ואל הערכים המנחים
אותנו  -ובראשם ערך "הערבות ההדדית".

סיוע כלכלי  -העשייה התמקדה במתן הלוואות הדדיות ללא ריבית
ובמענק קורונה מיוחד ,שניתן לבעלי שכר נמוך ובתווי קנייה לחגים  -פסח,
ראש השנה וחגי המגזר הדרוזי והמוסלמי .מעל  9,000חברים ( 23%מחברי
"צוות") ,קיבלו את הסיוע שהיקפו נאמד בכ 18-מיליון שקל.
סיוע רפואי וסיעודי  -נושא חשוב זה טופל באמצעות תחום הבריאות
ב"צוות" וחברת הביטוח "מדנס" .כ 24,000-תביעות קיבלו מענה בתחומים
הבאים :השתלות ,ניתוחים ,תרופות שאינן בסל ,יעוץ רפואי ,אבחונים,
רפואה משלימה וסיעוד.
תעסוקה והשמות  -אתגר הקורונה חייב אותנו "לחשוב מחוץ לקופסא".
נדרשנו להרחבת מערך ההכשרות תוך ביצוע התאמות לצרכי השוק .כך
הגענו למקצועות בהם לא עסקנו בעבר  -שמאי נזק ורכוש ,שוק ההון,
מנהלי אבטחה בכירים ,מטיסי רחפנים ומומחי מכירות באתרים באינטרנט.
במהלך השנה החולפת קיימנו כ 65-הכשרות ,קורסים וימי עיון ,בנוסף
לאלה שביצענו בכל שנה רגילה ,דוגמת תוכנית "הטובים בחינוך" במכללות
אורנים ,בית ברל ומכללת קיי להכשרת פורשים להוראה  -ובשנה הקרובה
גם בסמינר לוינסקי.
למרות הקורונה והמשבר התעסוקתי שיצרה ,הצלחנו לבצע לא פחות מכ-
 680השמות (בשנה רגילה אנו מבצעים כ 1,000-השמות) .בתוך כך ,פנינו
אף לאלמנות מתחת לגיל  60לסיוע בתעסוקה ,וכן עודדנו קצינים גמלאים
שפרשו לאחרונה לקבל הכשרה ולהתנדב במערכת החינוך ,בהכנת תלמידים
לקראת גיוסם לצה"ל.

חברותיי וחבריי ,אנשים וארגונים נמדדים בתקופות קשות וסוערות ,וזו ללא
ספק הייתה שנה סוערת במיוחד ומלאה באתגרים .רבים מחברינו נמנים
עם קבוצת הגיל המבוגר ,והם מצאו את עצמם מתמודדים מול אתגרים
חדשים  -חלקם כלכליים ,חלקם בריאותיים וחלקם רגשיים .הבדידות והניתוק
 מהמשפחה ,מהחברים ,מהשגרה  -היו עבור חברים רבים קשים מנשוא.חשיבותו של ארגון "צוות" כגוף המקנה לחבריו תחושת שייכות ,גברה לאין
שיעור .מספר הפניות שהגיעו לפתחנו ובו טיפלנו היה עצום  -וכל פנייה
עולם ומלואו" .רוח צוות" התבטאה במלוא עוצמתה .לזכותנו עמדו לא רק
האחווה והרעות  -אלא גם הידע והניסיון .מי כמונו ,ששרתנו בצה"ל עשרות
שנים ,מורגלים בהתמודדות "בזמן אמת" ,בשינוי תוך כדי תנועה ,באיגוף
מכשולים ובחתירה בלתי מתפשרת אל עבר היעד  -במבצעים ובמלחמות.
זו הייתה העת להתארגן במהירות ,להגיב בגמישות ,לגייס את כל מי שיכול
ומוכן למשימה – ליישום החלטות ברמה הארצית ,במינימום בירוקרטיה,
וברגישות המתבקשת .לצורך כך התגייסה "שרשרת הפיקוד" של הארגון
 החל מראשיו ,עבור בהנהלות המחוזות והסניפים ועד למאות החבריםהפעילים" .חיילי החזית" ,המתנדבים ,חיפשו כל דרך ליצור קשר עם החברים,

זכויות החברים  -לא זנחנו נושא חשוב זה הנמצא תמיד בראש מעייננו.
אנו נמצאים בדיונים משפטיים מול רשות המיסים בנושא תקנה  190וכן
שותפים בבג"צ הגדלת הרמטכ"ל יחד עם צה"ל ומשהב"ט .כל זאת כדי למנוע
פגיעה במשרתים בצה"ל בעת שיפרשו בעתיד ובחברינו הגמלאים שקיבלו
את מענק הרמטכ"ל .בכך גם נבטיח שבצה"ל יוסיפו לשרת הטובים ביותר,
נגדים וקצינים .במקביל ,אנו ממשיכים לטפל בשחיקת השכר ,בהיותנו
צמודים למדד .יש לנו קשרים הדוקים ו"דלת פתוחה" בהסתדרות ,הרואה
בנו גוף חשוב ,מוערך ובעל זכויות .כמו כן ,אנו נמצאים בקשר הדוק עם
גורמי צה"ל ומשהב"ט בכל נושא השכר והקצבאות.
ניהול מוסדות הארגון  -היבט חשוב זה זכה להתייחסות מיוחדת.
זאת ,מתוך תפיסה שדווקא בתקופה קשה זו ,חשוב שהארגון יפעל היטב
בכל הרמות  -הסניפים ,המחוזות וברמה הארצית .אני גאה לציין שבשטח
מתקיימת פעילות ענפה ,מסורה ורגישה ,המבוצעת על-ידי הסניפים  -מול
ולמען החברים ,וכאמור ובמיוחד מול בני הגיל השלישי וחברים שנקלעו
למצוקה כלכלית ובריאותית.
והדבר
מכך
יותר
אף
וכשנדרש
חודש
מדי
הרמות
הארגון מקיים ישיבות בכל
מוטי בר דגן
נעשה באמצעות מפגשי זום .כל הוועדות במחוזות וברמה הארצית מאוישות

חשיבותו של ארגון "צוות" בעת המגפה ,כגוף המקנה
לחבריו תחושת שייכות ,גברה לאין שיעור .מספר הפניות
שהגיעו לפתחנו ובו טיפלנו היה עצום  -וכל פנייה עולם
ומלואו" .רוח צוות" התבטאה במלוא עוצמתה
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במחשבה תחילה

דבר יו״ר הארגון

ופועלות ,ואף הוספנו שלוש ועדות  -סניפים ,הדור הצעיר ואתיקה  -הפועלות
ברמה הארצית .הוועד המנהל מתכנס מדי חודש ואסיפת הנבחרים של
הארגון התכנסה פעמיים בתקופה מאתגרת זו.
בנוסף ,ביצענו באמצעות הזום שתי שיחות חתך עם החברים וכן שני מפגשים
עם יו"רי הסניפים .היו אלה מפגשים חשובים ,מהם הפקנו לקחים ויישמנו
אותם כנדרש .ליו"רי הסניפים ולחברים הפעילים הקצינו  35מחשבים ניידים
(לפטופ) לצורך עבודה מהבית כל עוד המצב מחייב זאת.

מגפת הקורונה אמנם "הפרידה" בינינו פיזית  -אך היא גם
לימדה אותנו שיעור חשוב בלכידות ובאחדות .כשנכפה
עלינו ריחוק  -אנו דווקא התקרבנו :אל הייעוד המקורי
שלנו ,אל החזון לאורו אנו פועלים ,ואל הערכים המנחים
אותנו  -ובראשם ערך "הערבות ההדדית"

שימוש בזום  -אילוצי הקורונה חייבו אותנו לפיתוח ערוצי תקשורת
חלופיים ,אשר יאפשרו לנו המשך שיח אפקטיבי ופורה .וכך ,כפועל יוצא של
הריחוק שנכפה עלינו ,העברנו חלק ניכר מפעילות הארגון במהלך השנה ובכל
הרמות  -לפלטפורמת זום .אני מציין את שביעות רצוני מהשימוש הנרחב
במערכת זו  -בדיונים ,בהרצאות ובאירועים .הזום סיפק לנו לא רק מענה
לצרכי שיח מנהלתי וארגוני  -אלא היווה כר נרחב ליוזמות העשרה ופעילויות
שהצליחו להנגיש לחברינו תכנים ,חוויות ומפגשים אנושיים מרתקים.
כך ,למשל ,יזמנו מערך הרצאות ופעילויות תרבות ואקטואליה ,ויצרנו
מסגרות מעורבות ויצירה אישית .הצענו לחברים ליטול חלק בתחרויות
כתיבת סיפורים ושירים ברוח העת המיוחדת ,הזמנו אותם לצלם את הטבע
מבעד לחלונם ,ורבים עשו זאת .הזוכים במקומות הראשונים קיבלו פרסים
כאות הוקרה על הנכונות ועל היצירתיות.
לדעתי ,גם אחרי תקופת הקורונה יהיה מקום לעשות שימוש בפלטפורמת
זום ,אשר תשתלב לצד מפגשים פיזיים בשגרת פעילותנו.
כדי ללמד ולו מעט על יכולת ההסתגלות שלנו ועל הצלחתנו באימוץ
דרכי התקשרות חלופיות ,נספר בגאווה כי מעל  15אלף חברים נטלו חלק
בפעילויות המקוונות שהתנהלו בזום .על ההישג הזה ,המעיד יותר מכל על
הקשר ההדוק עם החברים  -אני מודה לכל אחת ואחד מהמשתתפים .אני
מוקיר במיוחד את פועלו של סמנכ"ל הארגון דרור טוקר ,שהיה אמון על
ארגון האירועים בזום לציבור החברים ,וממשיך גם כיום בפעילות ברוכה זו.
תוכנית העבודה בארגון  -הקמנו צוותי עבודה מקרב חברי הוועד המנהל
וחברים נוספים ,כדי לקדם את התוכנית האסטרטגית שלנו ,2024-2020
לאחר שקבענו את סדר העדיפויות של הנושאים המטופלים:
 0מודל והליך הפרישה מצה"ל.
 0מבנה וארגון "צוות".
" 0צוות" ארגון יציג או מייצג.
 0קליטת "הדור הצעיר" ושילובו במוסדות הארגון.
 0הרשתות החברתיות ובכלל זאת פייסבוק ואתר "צוות".
 0מיתוג "צוות" והתאמתו לעידן הנוכחי.
 0הנגשת השירות ומוקד פניות החברים.
 0לקחי הבחירות הדיגיטליות  2020והיערכות לבחירות הבאות.
 0שדרוג מערכת הבריאות והסיעוד.
 0הקמת לשכת ייעוץ כלכלי לחברים בנושאי שכר ,זכויות ,היוון ,מיסוי
והתנהלות מול הביטוח הלאומי.
 0הרחבת סל השירותים של "צוות" והתאמתו לגילאי החברים בארגון.

ישראל את פתרון החיסון ויישמה אותו  -עוררה השתאות בעולם כולו .את
הקטר הובילו ותיקי האוכלוסייה ובהם רבים מחברינו ,מי שהוגדרו כ"קבוצת
סיכון" בראשית המגפה  -ועתה הם "קבוצת הסיכוי" .בהתנהגותם הראויה
לשבח ,הם נטעו בלב כולנו את התקווה והסיכוי למיגור המחלה הנוראה.
אני פונה לכל החברים בארגון בכל גיל ,ולא רק למבוגרים שבקבוצת הסיכון,
שטרם עשו זאת להפגין אחריות ולהתחסן .בנוסף ,זה הזמן לעודד גם את בני
המשפחה בכל הגילאים רבים כך נשמור על בריאותנו  -כך נמגר את המגפה.
בתוך כך ברצוני להביע בשם כולנו את הערכתי ותודתי לחברי "צוות"
העושים לילות כימים למען הציבור בתפקידים בכירים במערכת הבריאות
ואזכיר רק כמה מהם :תא"ל חזי לוי  -מנכ"ל משרד הבריאות ,תא"ל נחמן
אש  -פרויקטור הקורונה (ראו עמ'  ,)14תא"ל יצחק קרייס  -מנכ"ל המרכז
הרפואי שיבא תל השומר ,תא"ל טריף בדר  -מנהל המרכז הרפואי קפלן,
אל"ם סלמן זרקא  -מנהל המרכז הרפואי זיו בצפת ,הגורמים לכולנו גאווה
והוקרה על עשייתם.
התנדבות למען החברה והקהילה  -אנו פועלים באופן שמנסה לשפר
ולעשות יותר בכל המעגלים והממשקים עימם בא במגע ארגון "צוות" .בזמנים
כאלה במיוחד ,יש חשיבות רבה לעזרה לקהילה סביבנו .עינינו פקוחות ואזנינו
כרויות לכל קריאה  -אנו רואים בכך זכות וחובה אזרחית מהמעלה הראשונה.
כמי שהקדישו את מיטב שנותיהם לבניית ולחיזוק בטחון המדינה  -כך אנו
עושים גם כעת ,לתמיכה בקהילה ,בחברה ,בסביבה הקרובה.
מיזמי ההתנדבות של "צוות"  -במישור הארצי והמקומי  -ממשיכים להתקיים
ולהיטיב עם אוכלוסיות מגוונות .בהתאם להנחיות הבריאותיות ,נשיב ואף
נרחיב יוזמות התנדבותיות של חברינו  -כגון השתלבות כמוקדנים במשטרה
ובמערך הכבאות הארצי ,ליווי חיילים בודדים ,ליווי חברי "צוות" הזקוקים
לסיוע לקבלת חיסון וקיום קשר טלפוני רציף עם החברים בני הגיל השלישי.
הגם שאנו רואים את האור בקצה המנהרה  -כדי להגיע אליו אנו חייבים
לנהוג במישנה זהירות .אנחנו חייבים להישאר ערניים ולהקפיד שבעתיים על
ההנחיות והנהלים שאימצנו בתקופה האחרונה .אסור לנו לרגע להרפות את
המאבק בנגיף  -קחו אחריות אישית כדי שכולנו נישאר בריאים ובטוחים.
זוהי תקופת מבחן לא פשוטה ,שיש בה רגעים רבים של תסכול ,עייפות
ושחיקה.
האביב שבפתח עדיין אינו מבשר את מיגור המגפה  -אך המבט בהחלט
נשלח קדימה ,אל העתיד  -הקרוב והרחוק.
בעתיד הקרוב  -מי ייתן ונחוש כולנו בפיזור העננה המעיבה עלינו.
בעתיד הרחוק  -מי ייתן ותוכניות רבות מעוף ,יהפכו למנועי הצמיחה שלנו
ויאפשרו לנו להמריא לגבהים חדשים של עשייה והצלחה.

פגישות עם בכירים בצה"ל ובמערכת הביטחון  -אנו מקיימים
קשר רצוף עם ראש אכ"א ,רמ"ט אכ"א ,היועכ"לית ,יו"ר ומנכ"ל "חבר" ועם
מנכ"ל משהב"ט אלוף אמיר אשל .אנו מתכננים להיפגש בקרוב עם ראש
אכ"א הנכנס ,אלוף יניב עשור ובהזדמנות זו אאחל דרך צלחה ליו"ר אכ"א
היוצא אלוף מוטי אלמוז.
חגיגות ה 60-לארגון "צוות"  -הקורונה מנעה מאיתנו לציין מועד
חשוב זה בשנת  2020באירוע רב משתתפים ולכן הגינו דרך אחרת להנציחו:
הנפקת בול ומעטפת היום הראשון על-ידי השירות הבולאי .בחציון השני
של השנה ובכפוף להתפתחות הטיפול בקורונה והנחיות משרד הבריאות,
תישקל אפשרות לקיום אירוע מרכזי לחברי הארגון.

חשיבות החיסון למדינה ,לחברה ול"צוות"

לסיום דבריי ברצוני להודות מכל הלב למנכ"ל דן נדיב ,שעושה לילות
כימים במסירות אין קץ בתקופה הקשה והרגישה שעוברת עלינו למען
החברים והארגון .להוקיר ולומר תודה לעובדים היקרים שלנו ,ליועצים
שלנו ,למתנדבים ולנבחרים  -חברי הוועד המנהל ,יו"רי המחוזות ויו"רי
הסניפים  -שמנהיגים ומובילים את החברים.
חברותיי וחבריי ,אני מודה לכם מעומק הלב ,על היכולת הנדירה שלכם
להתעלות על הקושי ,להתמיד במאמץ לאורך זמן ולפעול מתוך יוזמה,
מסירות ,נחישות ותקווה.
ברכות חמות שלוחות לכם ולבני ביתכם לכבוד חג הפסח ויום העצמאות,
וכן לחברינו המציינים את הרמדאן וחג נבי שועייב.

 -הדרך שבה אימצה

שלכם ובשבילכם ,מוטי בר דגן ,יו"ר "צוות"
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חדשות

משולחן המנכ"ל
זכויות

דן נדיב

רשות המיסים (תיקון  - )190התביעה כנגד רשות המיסים מתנהלת
בבית המשפט המחוזי בלוד .עד כה התקיימו שתי פגישות בבית הדין.
אנו נמצאים בשלב הגשת הסיכומים וממתינים להכרעת בית המשפט.
נעדכן את החברים באמצעי התקשורת של הארגון.

"בג"ץ הגדלת הרמטכ"ל"  -בדיון שהתקיים
לאחרונה בבג"ץ בנושא הגדלת אחוזי הרמטכ"ל,
הביע "צוות" התנגדות נחרצת לניסיון לפגוע
בהגדלה כרכיב חוקי הקיים עשרות שנים בגמלה.
הדיון יימשך על-פי הוראת בג"ץ ואנו נמשיך
לפעול נגד הניסיון לפגוע בחברינו ובפורשים
העתידיים .ראו איגרת רמ"ט אכ"א ודיווח של
עו"ד ברוך אברהמי בחדשות אתר "צוות".

בריאות ב"צוות"

אנו ממשיכים לעקוב אחר התנהלות פוליסת הבריאות בחברת הפניקס.
בכוונתנו לשפר במהלך 2021את תנאי הפוליסה ,תוך מתן דגש להגדלת
רכיב התרופות שאינן בסל .כל זאת ,מבלי להעלות את הפרמיה.
התשלום עבור פוליסת הסיעוד המתנהלת בחברת מנורה נשאר בעינו
עד חודש אפריל  .2022הגדלת הפרמיה בשיעור של  2%כפי שנכתב
בהסכם לא תבוא לידי ביטוי בשלב זה.

היוון  -להלן עדכון סטטוס קבוצות המהוונים:
.1מבין החברים שפרשו לגמלאות לפני  1997זכו  8,000לפטור מהחזר
וסיום ההיוון .בשלוש השנים הקרובות יסיימו את ההיוון  3,000חברים
נוספים .החברים הנמנים עם קבוצה זו ,מטופלים גם בוועדה לחריגי
היוון ועשרות בקשות נענות בחיוב מדי שנה 300 .חברים זכו עד כה
לפטור מהיוון על-ידי הוועדה ,ונמשיך הלאה בטיפול בחברים נוספים
גם במהלך השנה הנוכחית.
.2לקבוצת המהוונים לכל החיים אחרי שנת  ,1997המונה  1,800חברים,
טרם נמצא פתרון .הנושא מונח על שולחן מנכ"ל משהב"ט ו"צוות"
יוסיף לעקוב אחר הטיפול בו.

תעסוקה

בתקופת הקורונה פעלה יחידת התעסוקה ביתר שאת תוך דגש על
חברים שפוטרו או הוצאו לחל"ת .בנוסף הגדילה היחידה בשיעור
משמעותי את היקף ההשתלמויות והקורסים וכן את מגוון ההסבות
המקצועיות .כמו כן ,הורחבו מסגרות הלימודים בתוכנית "הטובים
בחינוך" לתשע כיתות  -ולמכללות אורנים ,קיי ובית ברל נוספה
מכללת לוינסקי.

פעילות הסניפים

ההסכם במגזר הציבורי  -יישום הפעימות לפורשים החל משנת 2017
מטופל בצינורות אכ"א ,ההסתדרות והאוצר  -אנו עוקבים אחר
הנעשה בנושא.

כחלק מראיית הוועד המנהל את סניפי "צוות" הניצבים בחזית מול
החברים ,ופועלים מולם בממשק יומיומי ,ניתן אישור לרכש ציוד
מחשוב מתקדם כדי שיסייע בידם לניהול יעיל של הקשר עם החברים.
בשלב זה יש יציאה הדרגתית לפעילויות בסניפים בהתאם להנחיות
משרד הבריאות.

תוכנית העבודה 2021

אסיפת הנבחרים אישרה בישיבתה מיום  28.12.20את תוכנית העבודה
לשנת  .2021הוחלט כי במסגרת תקציב זה ובשל משבר הקורונה
יימשכו המענקים לחברים שגמלתם נמוכה ,אשר יעמדו בקריטריונים
שנקבעו ובהתאם להמלצות ועדות הפרט הארציות והמחוזיות .כמו כן,
ניתן את הדעת להעברת תקציב לחיזוק קרן ביטוח הבריאות והסיעוד.

מצטרפים ל"צוות"

אנו מקדמים בברכה כ 550-חברים חדשים שהצטרפו לארגון במהלך
החודשים האחרונים .ברוכים הבאים.

תודה והערכה לרחל קראוס

זכויות ניצולי שואה ונכי רדיפות הנאצים

ארגון "צוות" נפרד ממנהלת מחוז השרון ,הגב' רחל
קראוס ,לאחר  16שנות עבודה כמזכירת ומנהלת המחוז.
בדברי פרידתם הודו יו"ר "צוות" מוטי בר דגן ומנכ"ל "צוות" דן נדיב
לרחל ,על שנים רבות של עשייה פורייה וברוכה למען חברי המחוז.
כמו כן ,הם קידמו בברכה את מנהל המחוז הנכנס צביקה פרוור
ואיחלו לו הצלחה.

בימים בהם אנו עסוקים בענייני קורונה ,אנו מוצאים לנכון שלא להסיט
את הדיון מטיפול בנושאים נוספים ,חשובים ביותר לחברי "צוות" רבים.
כוונתנו לזכויותיהם של ניצולי שואה ונכי רדיפות הנאצים ,כפי שמעוגנות
בחוק .לצערנו ,חברים רבים הזכאים לזכויות אינם מודעים להן ואינם
ממצים את המגיע להם .המידע מאוגד בחוברת זכויות של הרשות לניצולי
שואה ,המתעדכנת מדי פעם אך לא תמיד מגיעה לידיעת הנוגעים בדבר.
הזכויות כוללות ,למשל ,הנחות בתשלום על חשמל ומים ,שינוי אחוזי
נכות על-פי מסמכים רפואיים ובכלל זאת החמרה במחלה מוכרת,
תגמול שאירים לכל החיים לבת/בן הזוג ,השתתפות בהוצאות הקמת
מצבה לשאירים ועוד.
רדיפות הנאצים ועוזריהם :אוכלוסייה גדולה סבלה מרדיפות הנאצים,
ובה גם אזרחי מדינות המזרח  -עולי לוב ,תוניסיה ,פרס ,מרוקו ועוד.
חברות וחברים שקיבלו הכרה מלאה וזכאות ,זוכים לקצבה חודשית ולסל
זכויות רחב .המידע בנושא נמצא בחוברת הרשות לזכויות ניצולי השואה.
זה לא מכבר יצא לדרך פרויקט ארצי במטרה להקל על שגרת היום של
ניצולי שואה  -מערך תומך להפגת הבדידות ולטיפול נפשי.
למידע ניתן לפנות למרכז המידע בטלפון  03-5682651או . *5105

בתמונה (מימין) :דן נדיב מנכ״ל ״צוות״ ,מוטי בר דגן יו״ר ״צוות״ ,רחל
קראוס מנהלת המחוז היוצאת וצביקה פרוור מנהל המחוז הנכנס

מאת :יצחק כחלון ,חבר ועדת זכויות וחבר הנהלת מחוז יהודה
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לזכרו

נפרדים מעודד ארז ז"ל,
לשעבר יו״ר מחוז השרון

כקצין בתא שליטה במבצע ערצב .19
לאחר פרישתו כיהן כסמנכ"ל במשרד הביטחון בו הקים את אגף קש"ח,
כיום האגף המדיני-צבאי ,ועשה במגוון תפקידים ובהם :יו"ר חברת אינקוטק,
מנכ"ל חברת זארקון אנטרפרייזס ,יו"ר ועדת הביקורת של בנק לאומי ,חבר
הנהלת עמותת חיל האוויר ,חבר בדירקטוריונים של מכון פישר למחקר
אסטרטגי ושל בנק ירושלים וכן יו"ר ועדת השקעות בקרן ההשתלמות של
ההסתדרות הרפואית.

"לימים ,כאשר טסתי במלחמות ישראל
ו'שחררתי חימוש' ,עמדה תדיר תמונת
הדקוטה המפציצה את עירי ראשון לציון
אל מול עיניי( "...עודד ארז)

0 0 0

חברו אל"ם בנצי נחל ,נפרד ממנו" :הכרתיך בשנת  1973כשאתה נווט
בכיר בטייסת  201וראש ענף הגנה במחלקת מבצעים בחיל האוויר ואני
הקצין הטכני של .201
כך גם עברנו את מלחמת יום הכיפורים ומאז נפרדו דרכינו ,למעט פגישות
אקראיות  -אתה לכיוון כלי טיס בלתי מאוישים ואני לכיוון מטת"א (מפקד
טיסת תחזוקה) חצרים .אתה מנהל פרויקט מסווג עליו קיבלת את פרס
בטחון ישראל ,וממשיך לתפקיד מפקד בח"א ( 30פלמחים) ורלמדן (ראש
להק מודיעין) ,ואני יורד ל"בור" השליטה של חיל האוויר להיות מפקד
השליטה של המערך הטכני בחיל האוויר.
אתה משתחרר ועושה מגוון תפקידים חריג בכמותו ובאיכותו בסקטור
האזרחי ,ואני לדרכי בסקטור הפרטי והציבורי.
פגישתנו המחודשת האמיתית הייתה בארגון "צוות"  -אני חבר הנהלת מחוז
השרון ואתה עודד ארז יו"ר המחוז .עבדנו יחד בחמש השנים האחרונות,
לוויתי אותך צמוד ובמסגרת הזאת ,ועל בסיס ניסיונך רב-השנים בחיל
האוויר ובסקטור האזרחי ,הפגנת ראייה רחבה ויכולות התמודדות בתחום
שהיה חדש עבורך .באינספור השיחות והפגישות שקיימנו גיליתי אדם ישר,
הגון ,מקצוען ,מיומן ואמפטי .מעולם לא הרמת קולך על אדם .גם במצבים
קשים ולא נעימים אתה ,עודד ,ידעת לפעול בתבונה ובאיפוק אין סופי.
ועדיין ,אף פעם לא ויתרת על עקרונותיך.
אהבת את משפחתך אהבת נפש .לא הייתה פגישה בה לא סיפרת על
משפחתך ,ילדיך ונכדיך ,וגם סיפור או שניים על חיל האוויר .היית מבכירי
הנווטים בחיל האוויר ,דוגמא ,מופת ומודל עבורם .עזבת ואני עצוב ,אך
זו דרכו של עולם.

ב5.2.21-

 ,בגיל  ,85הלך לעולמו
תא"ל עודד ארז ,ששימש בתפקידים
בכירים בחיל האוויר ובשוק האזרחי וכן
כיהן כיו"ר מחוז השרון של "צוות".
ארז גדל והתחנך בראשון לציון ,וכבר
כילד החליט כי כשיגדל יהיה טייס .בבלוג
שכתב סיפר על האירוע שחווה בילדותו -
אשר השפיע עליו לאורך  28שנות שירותו
עודד ארז
בחיל האוויר" :ב 1948-הייתי בן ,12
בכיתה ז' ,אבל לפי דברי אמי ז"ל ,כבר אז ועוד קודם אמרתי שאהיה טייס.
ימים מעטים לאחר הכרזת המדינה הגיעו מטוסים מצריים להפציץ את
ראשון לציון .ההפצצה הראשונה הייתה לפני הצהריים וכשנשמעה האזעקה
הבהילו את כולנו למקלט .אני התחמקתי מהירידה ועליתי לגג כי רציתי
לראות אווירונים!
ואכן ,ראיתי מטוס דקוטה מעל סרפנד (מחנה צריפין) ממזרח לראשון,
ואפילו ראיתי ,או אני חושב שראיתי ,שהוא משליך "חבילות קטנות"...
אינני זוכר התפוצצויות ,אך מכל מקום יכולתי לרוץ למקלט ולספר לחברים
שמפציצים את סרפנד ולא אותנו.
זמן קצר אחר כך שבו הדקוטות לראשון לציון והפעם גרמו ליותר מ40-
הרוגים!
לימים ,כאשר טסתי במלחמות ישראל ו"שחררתי חימוש"  -עמדה תדיר
תמונת הדקוטה המפציצה מול עיניי" .
ארז התגייס לצה"ל ב 1954-והצטרף לקורס טייס (מס'  )18אותו סיים כנווט
קרב .הוא הוצב כנווט במטוס מטאור שהיה המטוס הקרבי הראשון של חיל
האוויר והיה בשימוש במלחמת העולם השנייה.
ארז היה הנווט הראשון ששירת כסגן וכמ.מ .מפקד טייסת .תוך כדי שירותו,
סיים את לימודיו במגמת בקרה בפקולטה להנדסת חשמל בטכניון .בשנות
ה 60-מונה על-ידי מפקד חיל האוויר דאז ,בני פלד ז"ל ,לנהל פרויקט פיתוח
והקמה של מערכת נשק גדולה  -החל בשלב הפיתוח הרעיוני ועד לקליטה
מבצעית  -ואף שימש כמפקד המערך (כנף .)2
על פעילות זו זכה ב 1972-בפרס ביטחון ישראל יחד עם משה אור-טס,
שהיה מנהל הפרויקט בחברת אלתא ויוסף שרוני מאגף הנדסה של
התעשייה האווירית.
למרות שחיל האוויר לא הסיר את מעטה הסודיות מהפרויקט ,דיווחה
היצרנית הצרפתית דאסו תעופה כי באותן שנים פיתחה עבור ישראל טיל
בליסטי בשם ( MD620לימים נודע כ"יריחו").
בשנת  1971שימש ארז כראש הפרויקט של חיל האוויר לקליטה ,הפעלה
מבצעית ופיתוח הדורות העתידיים של מערך כלי הטיס הלא מאוישים.
במלחמת יום הכיפורים שימש כרע"ן הגנה במחלקת מבצעים של החיל
במקביל להצבת חירום בטייסת .201
ארז שירת כמפקד בסיס פלמחים ובתפקידו האחרון בצה"ל היה ראש להק
המודיעין ,בדרגת תא"ל .במלחמת לבנון הראשונה נטל חלק במילואים
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מצדיעים לך

אלכס ז'ילוני הועלה בדרגה בגיל 105
עד איזה גיל אפשר להמשיך להתקדם בסולם
הדרגות בצה"ל? מסתבר שבכל גיל ...לאחרונה,
בהמלצתו של נשיא "צוות" ד"ר ברוך לוי ,זכה
אלכס ז'ילוני ,בן  ,105מהאבות המייסדים של חיל
האוויר הישראלי וממובילי הנצחת מורשת הלוחם
היהודי  -לקבל דרגת אל"ם

 0ז'ילוני מילא שורת תפקידים בחיל האוויר ,ובין השאר היה :קצין המטה
לפעילות החיל באירופה ,ראש משלחת חיל האוויר לשבדיה ולצרפת לבדיקת
רכש מטוסים חדשים וראש להק אוויר ( 5להק הדרכה של החיל) .בין השנים
 1956-1958שימש כנספח צה"ל בארה"ב ובקנדה.
השירות בצבא הבריטי ,יחד עם לוחמים יהודיים נוספים ,וההכרה העמוקה
בתרומתם של אלה לניצחון בנות הברית ,היו הקרקע בה נבט הרצון שלו להביא
שמעם ברבים ,להנציח את פועלם ולשמר את מורשתם.
בראשית שנות ה 50-הוא הצטרף לאיגוד החיילים המשוחררים (וטרנים) היהודים
הבינלאומי ,שכלל חיילים משוחררים ממזרח וממערב ,שלחמו במלחמת העולם
השנייה נגד הגרמנים ובעלות בריתם.
בראיון שנערך עימו אמר ז'ילוני" :שמירת מורשת הלוחם היהודי וגבורתו
חשובה לא רק כשלעצמה אלא לדורות הבאים .אסור לשכוח כי  340חיילים
ארצישראליים זכו בעיטורים ובציונים לשבח מממשלת בריטניה".
בין שאר פעילויותיו במסגרת איגוד החיילים המשוחררים ,היה ז'ילוני חבר

לקורת רוח רבה זכה לאחרונה סא"ל
אלכס ז'ילוני" ,זקן" חברי "צוות" (תואר
בו הוא נושא יחד עם אל"ם דוד אורן
המתגורר כיום בראש פינה) ,עת התבשר
על אישור הרמטכ"ל רא"ל אביב כוכבי
ומפקד חיל האוויר אלוף עמיקם נורקין
להעלאתו לדרגת אל"ם.
"אלכס ז'ילוני הוא בבואה מצוינת של
ארץ ישראל היפה ומודל נאמן להגשמת
הציונות" ,כתב נשיא "צוות" ,ד"ר ברוך
לוי ,בהמלצה להעניק לו דרגה ,והייתה
בכך יותר מאמירה על הקשר ההדוק המתקיים בין ארגון "צוות" לבין חבריו,
בלוותו אותם לכל אורך חייהם.
אלכס ז'ילוני נולד ב 1.1.1916-ובגיל חמש כבר דרכו רגליו על אדמת ארץ
ישראל .וכך ,שזורה מסכת חייו בסיפור תקומת המדינה ושמירה על בטחונה
כמעט  90שנים.
 0בגיל  17התגייס להגנה ,עבר הכשרה ואימונים ,והצטרף ל"נודדת הירושלמית"
(ה"נודדות" היו יחידות שהוקמו במאורעות  1936ברחבי הארץ והידועה שבהן
פעלה בשכונות ירושלים וביישובי הסביבה).
 0ב 1936-יצא ז'ילוני לאנגליה ,בה למד הנדסת תעופה באוניברסיטת לונדון.
שם חווה את הבליץ במלחמת העולם השנייה.
 0ב 1940-בעיצומה של המלחמה ,התנדב לחיל האוויר המלכותי הבריטי,
השתתף בקורס קצינים ובשל ההפצצות הממושכות על לונדון והסביבה יצא
לקנדה להמשך הכשרה מקצועית תעופתית .בבסיס חיל האוויר בקנדה שימש
כמפקד יחידת תחזוקה בבית הספר לטיסה והשתתף בטיסות ניסוי רבות.
 0ב 1945-הועבר ז'ילוני למזרח התיכון והוצב במפקדת חיל האוויר הבריטי
בקהיר ,ובבסיס עקיר (תל נוף) ,בתפקיד מפקד אגף לשיפוץ מטוסי הפצצה,
ושירת גם במפקדת בסיס חיל האוויר הבריטי בהבניה שבעיראק.
 0ב 1946-חזר להגנה ,בה הגיש תוכנית להקמת טייסות קרב עבור "הכוח
האווירי" שבדרך (לימים חיל האוויר הישראלי).
 0ערב הקמת המדינה מונה ז'ילוני למפקד הראשון של בסיס תל נוף .תחת
פיקודו קלט הבסיס מטוסי דקוטה ,קומנדו ,מסרשמיט ומטוסי הפצצה B-17
שהגיעו מצ'כיה .מהבסיס בוצעו התקפות על דמשק ועל אזור עזה והוא שימש
בסיס אספקה לנגב.

מפקד חיל האוויר אלוף עמיקם נורקין ,אל״ם אלכס ז׳ילוני והרמטכ״ל אביב כוכבי
במעמד הענקת הדרגה ,בו השתתפו גם אלוף דן טולקובסקי ונשיא ״צוות״ ברוך לוי

בוועדת האיגוד להקמת מוזיאון התנדבות הישראלים לצבא הבריטי במלחמת
העולם השנייה ,חבר בוועדת קשרי חוץ של איגוד החיילים המשוחררים ובשנת
 1979מונה ליו"ר האיגוד העולמי של חיילים יהודים משוחררים.
"אני גאה מאוד בארגון 'צוות' שנטל על עצמו את המשך שמירת מורשת
הלוחמים היהודיים ,ההולכים ומתמעטים  -מיליון וחצי יהודים לחמו במלחמת
העולם השנייה" ,אומר ברוך לוי" .הענקת הדרגה לאלכס ז'ילוני היא יותר
מסמלית .היא הכרה והוקרה לאנשים כמותו וסמל לקשר שלא ניתן לנתק
בין הלוחם היהודי ,צה"ל ו'צוות' בו ממשיך ז'ילוני ,גם בגילו המתקדם ,לשמש
כחבר בוועדת קשרי חוץ של הארגון וכחבר האסיפה הכללית של ארגון ההגנה".

בדרך למצדה בחודש שעבר צוין יובל להקמת הרכבל
הראשון למצדה .אלכס ז'ילוני שהיה הנדסאי בחברת Brandle
השוויצרית ,נמנה עם מקימי הפרויקט .בראיון שנערך עמו בעיתון
ידיעות אחרונות הוא אמר" :העבודות לקחו הרבה זמן ,אבל יצא
משהו יפה .באותה עת הרגשתי חלק מההיסטוריה היהודית ,שמחתי
לאפשר לאנשים לעלות לאתר החשוב הזה" .ז'ילוני ליווה את
תחזוקת הרכבל המקורי וגם את הרכבל החדש עד שיצא לגמלאות.

ברוך לוי" :הענקת הדרגה לאלכס ז'ילוני היא יותר מסמלית.
זוהי הכרה והוקרה לאנשים כמותו וסמל לקשר שלא ניתן
לנתק בין הלוחם היהודי ,צה"ל ו'צוות' בו ממשיך ז'ילוני ,גם
בגילו המתקדם ,לשמש כחבר בוועדת קשרי חוץ של הארגון
וכחבר האסיפה הכללית של ארגון ההגנה"

לעמוד הקודם

לתוכן העניינים

8

לעמוד הבית

לעמוד הבא

משרדי "צוות" לשירותך

חברי הוועד המנהל של "צוות"

כתובות ושעות פעילות ברחבי הארץ

מוטי בר דגן  -יו"ר "צוות"; יצחק חביו ,סגן יו״ר ״צוות״;
ניסן בגולה  -יו"ר מחוז הדרום; יעקב דרעי  -יו"ר סניף אופקים;
אילן דולפין  -יו"ר מחוז יהודה ויו״ר ועדת הבריאות; עליזה רז,
מחוז יהודה; יעקב לבקוביץ  -יו"ר סניף מודיעין-מכבים-רעות;
שמואל פז  -יו"ר סניף יבנה; לורנס יצחק ,מחוז יהודה; נעם
זמר ,מחוז יהודה; יוסף וסרמן  -יו"ר מחוז ירושלים; משה בן
דוד ,מחוז ירושלים; סיגל טל-לוי  -יו"ר מחוז דן; ירמי אולמרט,
מחוז דן; בני פרידמן  -יו"ר סניף פתח תקווה; דן תל-ניר ,יו"ר
סניף תל אביב; מוטי שגיא ,מחוז דן; נתי פרישמן  -יו"ר מחוז
השרון; אהוד גרוס ,מחוז השרון; יוסי ברנע ,מחוז השרון; בנצי
נחל ,מחוז השרון; יוסי משען  -יו"ר מחוז הצפון; יוסי לוי ,מחוז
הצפון; יצחק שגב ,מחוז הצפון; יעל דקל ,יו"ר סניף גליל עליון.

דוא"ל | tz-org@tzevet.org.il :אתר "צוות"www.tzevet.org.il :

המשרדים הראשיים של "צוות"
במשרדים הראשיים פועלים היו״ר ,המנכ"ל ,סמנכ"ל ,סמנכ"ל
לתעסוקה ,מנהל הכספים ,מנהל הביטוח הרפואי ,המבקר.
משרדי "צוות" "בית סלע" ,רחוב ברוך הירש  14בני ברק ,מיקוד
( 5120206ממזרח לקניון איילון) .כתובת למשלוח דואר" :צוות"
ת"ד  2222בני ברק ,מיקוד  .5112102טלפון 03-6173500 :פקס':
.03-6173520
שעות פעילות :א'-ה'  17:00-08:00ובימי שישי תורנות טלפונית.
מנהלת לשכת יו״ר ומנכ״ל :יונה פרי ,טלפון.03-6173506 :

מנהל הביטוח הרפואי של "צוות" :עמיר להב :טל׳ ,03-6173515
 ;050-3202152פקס | m b i t u a h @ t ze ve t . o rg . i l ,03-6166260
אילנית לזרוב | katvanit@tzevet.org.il ,03-6173544 :עדינה שסטל:
 .tzbituah@tzevet.org.il ,03-6173551מוקד "בריאות בצוות":
.1-700-700-251
יחידת התעסוקה :טלפונים ,פקס ודוא"ל  -במדור תעסוקה
בגיליון זה.

עו"ד ברוך אברהמי  -יועמ"ש "צוות"
רו"ח דוד כהן  -רו"ח "צוות"
נשיא כבוד  -ד״ר ברוך לוי

נבחרי ועדת הביקורת וחבר השופטים

משרדי המחוזות  -שירות לפרט

מחוז הצפון  -מנהל המחוז דוד קוסובר
דוא"ל" ;mzafon@tzevet.org.il :בית עופר" דרך בר יהודה  ,52קומה ב' ת"ד
 521נשר  ;3660302טל'  ,03-6173519פקס' .03-6173576
מחוז השרון  -מנהל המחוז צביקה פרוור
דוא"ל ;msharon@tzevet.org.il :רח' התע"ש " 20בית הפעמון" ,ת"ד 177
כפר-סבא  ;4410101טל'  ,03-6173530/1 ,09-7667176פקס' .09-7657318
מחוז דן  -מנהל המחוז אלי ינאי
דוא"ל ;mdan@tzevet.org.il :דרך מנחם בגין " 82בית אופקים"
קומה ב' ,תל-אביב .כתובת למשלוח דואר :ת"ד  ,20807תל-אביב .6120701
טל'  ,03-6173522 ,03-6243250 ,03-6173523פקס' .03-6243252
מחוז יהודה  -מנהל המחוז ראובן חמו
דוא"ל ;myehuda@tzevet.org.il :רחוב גאולה  ,4ת"ד  1824רחובות .7611701
טל'  ,03-6173527טל׳  ,08-9467062פקס' .08-9316429
מחוז ירושלים  -מנהל המחוז שמעון מלכה
דוא"ל ;mjerusalem@tzevet.org.il :בית החייל ,רחוב אלוף דוד שאלתיאל
 ,1ירושלים  .9455522טל'  ,02-6221758 ,03-6173524/5פקס' .02-6235713
מחוז הדרום  -מנהל המחוז אברהם לוגסי
דוא"ל ;mdarom@tzevet.org.il :בית החייל ,רחוב בית לחם  ,2ת"ד
 521באר שבע  .8410401טל' ,08-6431874 ,08-9903106 ,03-6173529
פקס' .08-6417188
קבלת קהל במשרדי המחוזות בימים ראשון-חמישי בין השעות
 .16:00-13:00 ,12:30-08:30לפגישה עם מנהל המחוז ,יש לתאם טלפונית.

ועדת הביקורת הארצית :יו״ר :נחום נוימן ,ארז יער ,אלי
זיכרמן ,אבי עבדי ,גדעון שני ,מרדכי קיאני ,שי קדרון ,משה כהן,
צבי יונדלר ,דוד שרון.
חבר השופטים :יו״ר :בן ציון פרחי ,יהודית אלקה שלם,
דנה נוף ,מיכאל נבון ,שלמה שגב ,שבתאי גרוטס ,אלדד פלד,
גרשון רוטשילד.

ייעוץ בנושא זכויות
ראובן נחושתן חבר אסיפת נבחרים וחבר מועצת מחוז השרון
מייעץ בהתנדבות בנושא זכויות .ניתן לפנות אליו בטלפון:
 052-8479781או בדוא"לtirzare@gmail.com :

תודה והערכה למשה פלד
בימים אלה מסיים חברנו ,משה פלד (אל"ם),
את התנדבותו במתן שרותי ייעוץ בנושא
ביטוח לאומי לחברי "צוות" ובני משפחותיהם.
פלד עסק בהתנדבות זו במשך  15השנים
האחרונות במסירות ובהתמדה.
חברים רבים מאוד הסתייעו בתקופה זו בעצה מקצועית
וידידותית ,בזכותה הצליחו למצות את זכויותיהם על-פי החוק.
חברי הנהלת "צוות" והנהלת מחוז יהודה ,מוקירים את מעשה
ההתנדבות ,מודים לו על כך ומאחלים לו בריאות שלמה.
ראובן חמו ,מנהל מחוז יהודה

לעמוד הקודם

לתוכן העניינים

מודעות ב"צוות שלנו" ארגון "צוות" ,מערכת הביטאון והמו"ל 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 ,במבצעים המיועדים לחברים המתפרסמים בגיליון ,ועל כל חבר או
חברה בבואם לרכוש מוצר או שירות כתוצאה מקריאת המודעה  -לבחון
את הדברים על-פי כללי צרכנות נבונה .כל צרופה ("אינסרט") המצורפת
לעיתון ,הינה פרסום לכל דבר ולכן יש להתייחס אליהן כאמור לעיל.
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לעמוד הבית

לעמוד הבא

היערכות לאומית

תא"ל פרופ' נחמן אש ,ראש תוכנית "מגן ישראל":

קיבלתי צו  8והתייצבתי מיד

פרופ' נחמן אש ידע היטב לתוך מה הוא נכנס ,כאשר נענה לקריאתו של מנכ"ל משרד
הבריאות תא"ל פרופ' חזי לוי ,לאייש את תפקיד פרויקטור הקורונה .לרשותו עמדו אמנם הידע
הרפואי ,הניסיון בתפעול מערכות גדולות וההיכרות המעמיקה עם מערכת הבריאות ,אך גם
ההבנה שלמרות שהוא נמצא בחזית המגפה ,אין לו סמכות להחליט" .אלה חוקי המשחק ,מי
שלא רוצה ,שלא ישתתף" ,הוא אומר
מאת :דוד גרין

התפרצות

תא״ל פרופ׳ נחמן אש

כרופא ,כפנימאי ,אני חש
היטב את משמעות הידע
הרפואי ואת עוצמת המחקר הרפואי,
כאמצעי היעיל ביותר למיגור המגפה.
התברכנו בכוחות אדירים הפועלים
במלוא המוטיבציה  -מוסדות מדעיים
וקבוצות חוקרים מובילות ברמה
העולמית ,מערך בתי חולים וקופות
חולים מצוין ,וכמובן ,הצוותים
הרפואיים הלוחמים בחזית

מגפת הקורונה יצרה סדר עולמי חדש ,בו הוענקה משמעות שונה לחלוטין
למונחים מוכרים מתחום הלחימה" :האויב" הוא עתה נגיף בלתי נראה" ,שדה הקרב" אינו
מוגבל לגזרה מסוימת אלא חובק עולם ,ו"הכוחות הלוחמים"  -הם עתה אנשי מקצועות
המחקר והרפואה.
בציר הלחימה לכיוון החיסון והתרופה  -מובילים המדענים והחוקרים; בציר הלחימה למען
הצלת חיי הנפגעים  -נמצאים רופאים ,אחיות ,אנשי סיעוד ותמך ,הלובשים את "מדי הקרב",
בדמות סרבלים ואביזרי מיגון  -ויוצאים לאזורי הסיכון תוך חירוף נפשם .לעיתים ,הם עושים
זאת רק כדי לאחוז בידו של חולה הנושם את נשימותיו האחרונות ,באין בן משפחה לצדו.
"זוהי ללא ספק שעתה הגדולה של הרפואה  -בישראל ובעולם כולו" ,אומר תא"ל פרופ' נחמן
אש ,שהיה קצין רפואה ראשי בין השנים  2007ל 2011-וכיום ראש תוכנית 'מגן ישראל' המוכר
יותר כ"פרויקטור הקורונה".
"כרופא ,כפנימאי ,אני חש היטב את משמעות הידע הרפואי הנצבר ובמיוחד את עוצמתו של
המחקר הרפואי ,כאמצעי היעיל ביותר למיגור המגפה .נקודות התפנית המשמעותיות שחווינו
במהלך חודשי הקורונה ,וכוונתי כמובן לתפנית לטובה ,היו כולן פרי מאמץ מחקרי-רפואי .אנו
בישראל התברכנו בכוחות אדירים הפועלים במלוא המוטיבציה לכל אורך השרשרת  -החל
ממוסדות מחקר מדעיים וקבוצות חוקרים מובילות ברמה העולמית ,עבור במערך בתי החולים
וקופות החולים המצוין וכמובן ,הגורם האנושי :צוותים רפואיים מיומנים מבחינה מקצועית ובעלי
יכולת מרשימה לעמוד גם באתגר הנפשי והרגשי שהמגפה הזו מציבה בפניהם ,כלוחמים בחזית".
לפיכך ,אם נתייחס אל מגפת הקורונה כאל מלחמה חדשה שעלינו לנהל ,הרי השילוב המתקיים
בפרופ' אש ,בין הדיסציפלינה הרפואית לבין הרקע הצבאי ארוך השנים הרווי התמודדות מול
עתות חרום ואסונות  -יכול בהחלט לשרת את המטרה לשמה מונה.
כשהתפרסמה בכלי התקשורת השונים הידיעה כי נחמן אש מונה לתפקיד פרויקטור הקורונה,
מבול טלפונים הציף את מכשיר הנייד שלו  -רובו מחברים ,שרצו לא רק לברך אותו על המינוי,
אלא גם לשאול" :בשביל מה אתה צריך את זה" ,ו/או לומר" :אתה מכניס ראש בריא למיטה
חולה" ,וגם "אתה בטח יודע שאין שום סיכוי להצליח בתפקיד כזה ."...גם ראש הממשלה
נתניהו ,עימו נפגש לקראת כניסתו לתפקיד ,שאל אותו ,ספק בהומור ספק ברצינות ,אם הוא
מבין למה הוא נכנס ו"מה אומרת אשתך על זה?".
באמצע נובמבר  2020נענה אש לקריאתו של מנכ"ל משרד הבריאות ,תא"ל פרופ' חזי לוי,
להיכנס לתפקיד אותו אייש קודם לכן פרופ' רוני גמזו ,כממונה על הקורונה וכראש תוכנית
"מגן ישראל" .הוא נכנס לתוך הקלחת הרותחת הפוליטית ,הכלכלית והחברתית של המגפה,
מתוך הבנה מוחלטת של מהות התפקיד  -אמנם דמות מפתח במאבק במגפה ,אך כמעט ללא
סמכויות" .חזי הציג לי את התמונה המלאה ,הוא לא החסיר פרט ,לא ייפה ולא הסתיר דבר.
אבל לא היססתי לרגע ,מה עוד שאשתי תמכה בהחלטתי ועודדה אותי לקחת את התפקיד".
ועכשיו ,שלושה חודשים אחרי שנכנסת לתפקיד ,האם אתה עדיין שלם עם החלטתך?"בהחלט ,גם כשלא קיבלו את דעתי וגם כשחשבתי  -ואני עדיין חושב  -שבתקופה הזו עשו
ועושים טעויות .לא היו לי הפתעות ,לא לקחתי שום דבר באופן אישי ,היה לי ברור שיהיו
לחצים ,שהחלטות אינן מתקבלות תמיד משיקולים ענייניים ושהן מושפעות מגורמים כאלה
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צילום :דוברות לניאדו

אני נע בין תקווה למציאות  -קראתי לזה אופטימיות
מפוכחת .המגפה תמוגר במוקדם או במאוחר ,ואני
רוצה להאמין שלקחים רבים יופקו .נעשה חשבון נפש בהיבט
הכלל והפרט .כולנו אחרים אחרי אירוע שכזה .אני מקווה
שהפנמנו ,החכמנו ,ובעיקר שלמדנו לקחת אחריות

ואחרים .אבל אלו כללי המשחק ,אלה גבולות הגזרה ואני צריך לעשות
את הכי טוב שאפשר.
אוסיף עוד :זה לא לגמרי חדש לי ,ואם כן זה רק מבחינת עוצמת האירוע.
לאורך הקריירה שלי בצה"ל ,לא פעם היו לי חילוקי דעות עם הממונים
עליי ,אך מרגע שהוחלט אחרת ממה שסברתי  -קיבלתי זאת ללא עוררין.
בעולם אוטופי הייתי שמח אם איש מתחום הרפואה היה עומד בראש
המאבק בקורונה ,עם כל הסמכויות וכי השיקולים וההחלטות היו מתקבלים
אך ורק משיקולים מקצועיים .אבל ברור לי שלהתמודדות הזו יש היבטים
רבים בנוסף לרפואה  -כלכלה ,חברה ,אמונה ו ...כן ,גם פוליטיקה".

להשפיע ולכוון .וכי מה האלטרנטיבה? אתה חושב שהיו יותר מדי קופצים
על התפקיד?
אוסיף ואומר :מבחינה מקצועית ,הייתי בשיא המוכנות .הכרתי את המערכת
הציבורית כשכיהנתי כשנתיים כסמנכ"ל בכיר למידע ומחשוב במשרד
הבריאות ,ובמיוחד כששימשתי משנת  2014ועד לאחרונה כראש חטיבת
הבריאות במכבי שירותי בריאות .בתפקיד זה פעלתי רבות בנושא הקורונה
וצברתי ידע רב .זהו ללא ספק מטען יקר ערך למי שנכנס לתפקיד הזה".

0 0 0

לא קידום אישי-מקצועי ובוודאי לא פוליטי ,הניעו את אש לקבל את
התפקיד .גם לא פרסום ,תארים או רדיפת כבוד .הוא מוכר בקרב עמיתיו
בצה"ל ובקהילה הרפואית מקצועית ,כאדם צנוע ,דיסקרטי ,ששומר על
פרטיותו .זאת ,בניגוד גמור לסיטואציה בה מצא את עצמו ,המחייבת
אותו להימצא תדיר באור הזרקורים  -להסביר ,להגיב ,לענות לשאלות.
"למה הסכמתי? זה פחות מורכב ממה שאולי חושבים" ,הוא אומר" .יש
בישראל ציבור גדול  -ובכללם אלה שקשרו את גורלם בביטחון המדינה -
שכאשר ניצב בפניהם אתגר ,במיוחד בסדר גודל לאומי ,הם לא שואלים
יותר מדי שאלות.
יש מגפה קשה ,קוראים לי לבוא לסייע  -איך אני יכול לסרב? מילים כמו
שליחות ,מחויבות כרופא ,עשייה למען הזולת  -נשמעות אולי כקלישאות,
אך זו האמת .קיבלתי צו  8והתגייסתי למערכה".

0 0 0

נחמן אש ,60 ,נשוי לד"ר שפרה אש ,רופאה מומחית באונקולוגיה של
ילדים ,מנהלת המחלקה להמטו-אונקולוגיה ילדים בבית החולים רמב"ם.
הוא בעל תואר שני במחשוב רפואי מטעם תוכנית משולבת של אוניברסיטת
הארוורד ו MIT -ובעל תואר שני במדע המדינה אותו השלים במסגרת
המכללה לביטחון לאומי באוניברסיטת חיפה.
בני הזוג אש הם הורים לשלושה :בנים תאומים בני  - 26אפק ,סטודנט
לרפואה בחו"ל וילי שהשתחרר לא מזמן מצה"ל מתפקיד מ"פ  -ורותם,
 ,23ששירתה כחובשת בשייטת ,נמצאת בתהליכי קבלה ללימודי רפואה,
וכיום היא בשירות במילואים כפרויקטורית הקורונה ב.8200-
אמו ,בלה ,עלתה ארצה לפני המלחמה ומאורעות השואה ואביו ,מנחם ז"ל,
ניצול אושוויץ ,שם איבד את משפחתו .לימים יסגור אש מעגל ,כשיעמוד
בראש משלחות צה"ל ("עדים במדים") וההסתדרות הרפואית ("עדים
בלבן") ,למחנות ההשמדה.
להיות רופא לא היה חלום ילדות שלו ,אולי כדורגלן ...בבית הספר התיכון
עמל ב' למד מחשוב ובקרה ושיחק כדורגל בקבוצת מכבי פתח תקווה.
רק כשהתנדב עם חברים במגן דוד אדום נחשף לתחום ,במיוחד לרפואת
חרום ,וחווה את אתגרי המקצוע ומורכבותו .במסגרת מד"א עבר מספר
קורסים ,שחיזקו בו את התחושה כי זה יכול להיות ייעודו.

הוצבת בחזית  -אך ללא סמכויות של מפקד?"כן ,כי אלה הם הכללים בקרב הזה .אתה רוצה? תשתתף .לא רוצה ,אל
תיטול בו חלק .כבר ציינתי שדברים יכולים היו להיעשות אחרת ,ועדיין,
אני רוצה להאמין שגם בסיטואציה הנוכחית ,אני יכול להביע דעה ,לייעץ,

במצבי משבר קיצוני כמו המגפה  -לרוח ,למורל
ולדוגמא האישית יש משקל רב .לצערי בנושא חשוב
זה איבדנו את אמון הציבור .ועם זאת ,אני בהחלט חושב
שבנושא החיסונים השבנו את אמון הציבור לפחות בכל
הקשור ליחסו למערכת הבריאות הציבורית
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היערכות לאומית
משלחת חרום שתצא למוקד הרעש .תוך שעות מקבלת הידיעה הועמס
הציוד על המטוסים וצוות גדול של רופאים ,חובשים ואחיות יצא לדרך",
מספר אש .כעבור יומיים יצא גם הוא למקום האסון ,ומה שראה בשטח
חיזק בו את ההכרה בדבר נחיצות פריסת בית חולים שדה  -הכי מהר והכי
קרוב לזירת האירוע" .התרשמתי לא רק מההתארגנות המהירה ומהיכולת
הגבוהה של הצוותים לפעול במצבי חרום ולהציל חיים ,אלא גם מהתהודה
הבינלאומית והסיקור האוהד בכלי התקשורת של המעשה ההומניטרי הזה",
אומר אש" .העולם כולו חווה את הפנים היפות של ישראל".
כשחזר ,המשיך לפעול ביתר שאת להקים תשתיות ראויות של בי"ח שדה,
ובכלל זאת אוהלים מתקדמים וציוד נילווה ,יכולת לוגיסטית להבאת הציוד
לזירת האסון והפעלת המערך כולו ברמה רפואית גבוהה.
אש גאה על השבחים בהם זכה חיל הרפואה הישראלי בשנת  2013מארגון
הבריאות העולמי ומהאו"ם ,שהחלו בתהליך סיווג בתי חולים שדה ,כדי
לוודא שהסיוע הרפואי הניתן באירועי אסון יהיה באיכות גבוהה.
"בית החולים של צה"ל נמצא ככזה העומד בדרישות הגבוהות ביותר והיה
הראשון בעולם לקבל הסמכה ברמה  - 3הגבוהה ביותר בעולם" ,מציין
אש" .ראש צוות הביקורת אף ציין כי מכל הגופים שנבדקו עד אז ,הציב
בית החולים הישראלי את הסטנדרטים הגבוהים והאיכותיים ביותר ,ואמר
כי הוא 'בית חולים שדה הטוב בעולם'”.

אש נרשם ללימודי רפואה במסגרת העתודה האקדמית בבית הספר
לרפואה ע"ש סאקלר באוניברסיטת ת"א ובמהלכם עבד במקביל כאח
בבית חולים השרון .בתקופת השירות בצה"ל ,בין הסמסטרים ,ובמשך
כמה שנים ,שימש כחובש קרבי .הניסיון שצבר כחובש ,הוסיף לו לדבריו
רבות במהלך הקריירה בצבא .הוא מצר על שנמנע ממחזורי עתודאים
שהתגייסו אחריו לעשות זאת .את ה"תיקון" למצב זה עשה אש עצמו,
לאחר שמונה לקרפ"ר ,עת יזם ב 2008-את פרויקט "צמרת"  -מסלול
להכשרת רופאים צבאיים באוניברסיטה העברית בירושלים.
"המיזם פתר גם את בעיית המחסור ברופאים בצבא ,שנבע מהירידה
הן במספר הנרשמים לעתודה והן במספר המתקבלים בשל תנאי הסף
הגבוהים" ,מסביר אש" .ב'צמרת' ,מעבר לתכני לימודי הרפואה של
הפקולטה ,זכו הסטודנטים להכשרה ספציפית בתחום הרפואה הצבאית
 טראומה ,פיזיולוגיה צבאית ,פגיעות כימיות ,ניהול אירוע רב נפגעים,אתיקה ועוד" .באוקטובר  2009החלו את לימודיהם כ 50-סטודנטים במחזור
א' של המסלול ,ובהדרגה עלה המספר משנה לשנה עד שהתייצב על 70
סטודנטים בכל שנה.
000

נחמן אש עשה בצה"ל את כל המסלול  -רופא גדודי ,חטיבתי ,אוגדתי
ופיקודי (מר"פ דרום) ,סגן קרפ"ר וקרפ"ר .בדרך ,היה גם רופא סיירת
מטכ"ל  -תפקיד שהותיר בו חותם עד היום ,בין השאר בשל אסון צאלים ב'.
השנה  .1992 -אש עושה את ההתמחות שלו במחלקה פנימית בבי"ח
שיבא .בשיחת טלפון דחופה שקיבל ממפקד בסיירת ,הוא נדרש להתייצב
מיד בבסיס היחידה .כשהגיע הבין כי נבחר להשתתף במבצע סודי" .גם
כשהתחלנו להתאמן ,עוד לא ידענו במה מדובר" ,הוא מספר" ,אבל הבנו
כי הולכים לקראת משהו גדול .די מהר התברר שהסיירת עומדת לצאת
למבצע השאפתני ביותר בתולדותיה ' -שיח אטד'  -לחיסול נשיא עיראק
סדאם חוסיין".
(על-פי תוכנית המבצע ,כוח הסיירת היה אמור לטוס לעיראק בשני
מסוקים ,להגיע בג'יפים לאזור הפעולה ולהתפצל לשני צוותים :אחד
מוסווה במרחק כמה מאות מטרים מיעד החיסול; שני במרחק כ 12-ק"מ
ממנו ,אחראי על שיגור טילים לעבר המטרה  -ד.ג).
בעת ביצוע התרגיל ,בתאריך  5.11.92בשעה  ,06:10במהלך השלב ה"יבש",
שוגרו בשוגג שני טילי תמוז לעבר קבוצת חיילים שדימתה את הפמליה
של נשיא עיראק .אש ,שהשתתף בתרגיל כחלק מהצוות השני ,היה הרופא
הראשון שהגיע לזירת האירוע .הוא דילג בין הפצועים ונאלץ להתמודד
עם דילמה קשה אותה חווים רופאים וחובשים צבאיים :במי לטפל קודם.
"ניגשתי לחייל שאמרו לי שעד לפני רגע הוא עוד נשם ...ניסיתי להחיות
אותו כמה דקות ואז קראו לי לטפל בפצוע אחר שמצבו התדרדר .החלטתי
לעבור לטפל בפצוע השני רק כי ידעתי שלפצוע בו טיפלתי לא היה סיכוי.
רצתי לפצוע השני ,הכנסתי לו נקז לחזה והוא ניצל .תוך זמן לא רב הגיעו
רופאים וצוותי חרום מצאלים ומיחידה  ,669ונתנו מענה בשטח לשאר
הפצועים" .מחשבות רבות ליוו אותו אחרי האסון ,תחושות תסכול ואכזבה,
הן בשל התוצאות הטרגיות (חמישה הרוגים וחמישה פצועים) והן בשל
העובדה שהדבר קרה ביחידה כה מובחרת ומיומנת.

 ואם לחזור לנושא הקורונה ,אחת ההצעות שעלו באוקטובר ,2020כאשר מספר החולים קשה עלה בצורה דרמטית ,הייתה לפרוס בי"ח
שדה לנפגעי המגפה.
"אף שזה היה טרם כניסתי לתפקיד ,לא תמכתי בהצעה .הסתבר כי גם
מנכ"ל המשרד ,חזי לוי ,לא תמך בה .הבעיה המרכזית אינה מחסור באתרי
אשפוז ואפילו לא בציוד  -אלא בכוח אדם .אין מספיק צוותים שהוכשרו
לטפל בחולים כאלה ושיודעים לתפעל את הציוד המורכב .זאת הסיבה
שהוחלט באמצע אוקטובר להקים מחלקות קורונה בתוך בית החולים
רמב"ם (מחלקות "כתר") ,אותן יתפעלו צוותים רפואיים צבאיים מתוך
המערך הרפואי הסדיר של חיל הרפואה  -סגל המונה כמאה איש".
כשנכנסת לתפקיד הפרויקטור הצהרת כי אחת המשימות החשובותשלך תהיה "לשדר תקווה" .לא כל כך הצלחת בכך...
"זה נכון ,בניהול מצבי משבר קיצוני כמו המגפה  -לרוח ,למורל ולדוגמא
האישית יש משקל רב .לצערי בנושא חשוב זה איבדנו את אמון הציבור.
ועם זאת ,אני בהחלט חושב שבנושא החיסונים השבנו את אמון הציבור
לפחות בכל הקשור ליחסו למערכת הבריאות הציבורית .הצלחנו לשכנע
את אזרחי המדינה ,במיוחד המבוגרים ,להתחסן  -והם עשו זאת במהירות,
ברצון ובשיעורים מרשימים .לדעתי ,אחת הסיבות המרכזיות לכך הייתה
ההחלטה אותה הוביל המנכ״ל חזי לוי ,לעמוד על מתן החיסון השני במועד
שנקבע  -גם אם זה יהיה על חשבון אלה שטרם חוסנו בחיסון הראשון ,כפי
שנעשה במספר מדינות .מצד שני ,ולצערי ,צעירים רבים עדיין תופסים את
הקורונה כ'מחלה של זקנים' .הם חושבים 'לי זה לא יקרה' ולא ממהרים
להתחסן .איפה האחריות? איפה הסולידריות שכל כך מאפיינת את אזרחי
ישראל? איפה החשיבה ההגיונית שמעדיפה חיסון על פני מחלה?
אין מועד טוב יותר מהעת הזו לעשות זאת ,כי עכשיו התקווה היא מוחשית,
החיסונים נמצאים בהישג יד ומיגור המחלה נמצא באופק .האתגר
הגדול הוא להעביר שוב ושוב את המסר :המחלה אינה פוסחת על איש,
היא קשה ,מסכנת חיים ,וגם אלה שהחלימו כבר אינם אותם אנשים".
יש לך מסר אופטימי באשר לעתיד לבוא?"אני נע בין תקווה למציאות  -קראתי לזה אופטימיות מפוכחת .המגפה
תמוגר במוקדם או במאוחר ,ואני רוצה להאמין שלקחים רבים יופקו -
ונעשה חשבון נפש בהיבט הכלל ובהיבט הפרט .כולנו אחרים אחרי אירוע
שכזה .אני מקווה שהפנמנו ,החכמנו ,ובעיקר שלמדנו לקחת אחריות".

000

אסון אחר ,מרחק אלפי ק"מ מכאן ,אותו חווה אש ,היה רעידת האדמה
שפקדה את האיטי ב" .2010-חיל הרפואה ,יחד עם פיקוד העורף ,ארגנו

ניגשתי לחייל שאמרו לי שעד לפני רגע עוד נשם...
ניסיתי להחיותו כמה דקות ואז קראו לי לטפל
בפצוע אחר שמצבו התדרדר .החלטתי לעשות זאת רק כי
ידעתי שלפצוע בו טיפלתי לא היה סיכוי .רצתי לפצוע השני,
הכנסתי לו נקז לחזה והוא ניצל
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שיעור מולדת

אלוף יעקב עמידרור:
הילד שנולד עם המדינה

קשה להניח כי מתנה גדולה מזו היו יכולים לקבל הוריו של יעקב עמידרור  -אם לוחמת אצ"ל
ואב לוחם בצבא הבריטי  -במועד הכרזתו של דוד בן גוריון על הקמת המדינה .לא רק "הקמת
בית יהודי בארץ ישראל" ,לא רק חלום של  2,000שנים מתגשם לנגד עיניהם  -אלא גם הולדת
הבן יעקב ,בלילה כמה שעות אחרי ההכרזה ותום המנדט הבריטי בחצות
ואסביר :כשנעצרה על-ידי הבריטים ונכלאה בכלא בית לחם ,הביאו אליה
לביקור את אחי הבכור ,בנימין ,אז ילד בן ארבע .מנהלת הכלא שאלה
אותה' :כיצד מעזה אם לילד כה רך להשקיע עצמה במאבק פוליטי
ולהביא להפקרת בנה לסבל וייסורים?' .בספרה 'במעצר בבית לחם'
נכתבה תשובתה ( בפרק שכותרתו 'וידויה של אם')' :חובותיה של אם
הינם להבטיח את עתידו וטובתו של בנה  -בזאת אין כלל ספק .השאלה
היא רק מה פירושה של טובה זו ...כיצד עליי להבטיח שילדיי יוכלו לחיות
חיים נורמליים ,שיוכלו להתהלך חופשי תחת השמש ולנשום אוויר חופשי
ככל האדם .'...מבחינתה ,הקמת המדינה הבטיחה זאת".
זו הייתה חגיגה כפולה ,גם יום הולדת וגם יום העצמאות..."אפילו משולשת ,כי גם אחי בנימין נולד באותו תאריך 11 ,שנים קודם לכן.
אבל מעבר לציון יום ההולדת ,התכנסות ,הרמת כוסית ,ברכות  -ההתרגשות
הגדולה נבעה בעיקר מכך שמדובר ביום העצמאות למדינת ישראל.
על המרפסת בביתנו ביד אליהו התנוסס כמו אצל כולם בגאווה דגל ישראל,
ושלא כמו אצל כולם ,לפני כל בחירות ,גם שלט עם האות ח' (חירות) .אני
גם זוכר היטב שבכל יום ירושלים היה אבי לובש בגדי חג  -חולצה לבנה
וז’קט  -ויוצא לבקר בירושלים .כך שנה אחר שנה."...

אלוף יעקב עמידרור

נשמע שיום ההולדת שלך היה נבלע בחגיגות הלאומיות."אני לא חשתי כך ,אבל גם לא עשו מזה בבית עניין מיוחד .הייתה גם
פעם ,אולי היחידה ,שבה עובדת היותי 'הילד של המדינה' באה לידי ביטוי.
הייתי אז בן חמש כשראש העיר תל אביב ישראל רוקח הזמין את ילידי
ה' באייר תש"ח לטקס בלשכתו .כשהוא ניגש ללחוץ את ידינו ואמרו לי
שזה רוקח ,שאלתי את אמי :מי זה? היא אמרה שהוא האיש הכי חשוב
בתל אביב .יותר מבן גוריון? שאלתי אותה .אז ,שמו היה שגור בפי כל
ילד ,אפילו אם חונך בבית רוויזיוניסטי ...בטקס העניק לנו רוקח תעודה
ומלגת לימודים שתבטיח לנו השכלה גבוהה .עד היום יש לי את התעודה
ותמונות שלי משוחח עם רוקח .לימים התברר ,כי קופת העיר תל אביב
לא ניזוקה מאותה מחווה נדיבה של מלגה ,שכן את לימודיו באוניברסיטה
עשה עמידרור במהלך שירות הקבע שלו בצה"ל...
"אגב ,הפעם השנייה שפקדנו את בניין העירייה בנסיבות משמחות ,הייתה
כשאמי נבחרה בשנת  1989ליקירת העיר תל אביב" ,מוסיף עמידרור.

מאת :דוד גרין

בכל

יום עצמאות חוגג יעקב עמידרור ,לימים אלוף בצה"ל וראש המל"ל,
"שני ימי הולדת" :האחד פרטי  -תאריך לידתו; האחר לאומי  -יום הקמת
המדינה .אולי היה מצופה ממי שנולד בתאריך ההיסטורי הזה ,לפני 73
שנים ,שיאמר כי עובדה זו הביאה אותו לקשור את מהלך חייו בביטחון
המדינה .אלא שהוא עצמו ,ממעיט בכך ואומר" :לא הייתי היחיד .גם אחי
הגדול בנימין שרת כקצין שריון בדרגת רס"ן ,היה שנים לא מועטות אזרח
עובד צה"ל ומומחה בעל שם בתאוריה והיסטוריה צבאית ,וגם אחותי
הצעירה אהובה ,אל"ם במיל' ,בחרו בייעוד הזה .ועדיין ,אולי בתת ההכרה
היה הדבר טמון ולכן בעל השפעה."...
עיון קצר בתולדות משפחת עמידרור מעלה עד מהרה ,שכנראה זה גם
לא היה יכול להיות אחרת :אמו צילה ז"ל הייתה לוחמת אצ"ל ,שנכלאה
בכלא הבריטי בבית לחם; אביו אריה ז"ל שירת בצבא הבריטי ,לחם במדבר
הערבי וביוון ואף נפל בשבי הגרמני.
הבית הפטריוטי בו גדל ,אפוף משנה פוליטית סדורה ("כילד הייתי הולך
לבקר את בגין עם אמי") ,וגם אחיו הגדול שהתגייס לצה"ל כשהיה בן שבע
והפך אולי בבלי מודע לדוגמא עבורו  -כל אלה היו כר פורה להתפתחות
כל ילדי המשפחה בכיוון מאוד מסוים.
"אם היה מי שחש גאווה אדירה במועד היוולדי הסמלי ,הייתה זו אמי
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על תקופתה בכלא הבריטי כתבה אמי בספרה:
'חובותיה של אם הינם להבטיח את עתידו וטובתו
של בנה .כיצד עליי להבטיח שילדיי יוכלו להתהלך חופשי תחת
השמש ולנשום אוויר חופשי ככל האדם?' .מבחינתה ,הקמת
המדינה הבטיחה זאת
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לפני יציאתי לפו"ם קרא לי מפקדי הקיבוצניק ואמר:
'התקדמת יפה עד עכשיו ,אך תדע לך שבכל תפקיד
שתמלא בעתיד ,תצטרך לעשות לפחות עשרה אחוז יותר טוב
מהמקבילים לך' .אז ,אולי בפעם הראשונה ,מישהו הציב בפניי
מראה לתחושות שהיו מסביבי בלא שחשתי בהן...
אמי שוב ושוב את סיפורו .משם המשכנו לבית העלמין בצפת ,שם טמונים
שבעה הרוגי הפריצה הנועזת לכלא עכו ,ולשבי ציון שם נטמנו עולי הגרדום
שכמה יישובים לא הסכימו לקברם בבתי עלמין אחרים .פקדנו כמובן גם
את כלא עכו ,בו הם הוצאו להורג בתלייה .אני גם זוכר היטב את טקס
חנוכת פסל דב גרונר ,מול משטרת רמת גן ,שם התרחשה הפעולה בה
נפצע ובגינה הועלה לגרדום .זה העולם שבו גדלתי".
בעולם שתיארת ,בבית הרוויזיוניסטי-חילוני בו גדלת ,לא הייתה כנראהלדת נוכחות רבה ובכל זאת הפכת לדתי.
"במידה רבה הדבר קשור להחלטה של הוריי שלא לשלוח לאותי למוסד
של זרם העובדים ,לאחר איחודו עם בית הספר הממלכתי בו למדתי ביד
אליהו .הורי לא רצו שאלמד בבית ספר עם מורשת סוציאליסטית ,והם
העדיפו לשלוח אותי לבית הספר הממלכתי דתי ביל"ו.
בביל"ו חבשתי כמובן כיפה ,אך רק כשהמשכתי לתיכון צייטלין ,הפכתי
באמת לאדם דתי .החלטה זו התגבשה ,לדעתי ,בזכות המורים הדגולים
שהיו לי :ד"ר בומבך שלימד אותי מה היא גדלות רוח וסבלנות לדעות
שונות; הרב שפירא שלימד אותי מהי אמונה; ד״ר פויזן שעשה לי היכרות
עם עולם מדעי היהדות כששלח אותי לקרא את המאמר של גרשום שלום
'מצווה באה בעבירה' והמחנך שלי ,הרב לאו ,ממנו למדתי איך לפשט
סוגיה מורכבת ככול שתהיה ולהציגה בצורה ברורה .המיומנות הזו ,שירתה
אותי היטב גם בשירות הצבאי .למוריי באותה עת יש חלק גדול בתפיסת
החיים ובאמונה שלי עד היום".

צילה עמידרור במדי ביתר ,שנות ה30-

0 0 0

עמידרור התגייס לצה"ל בשנת  .1966אז ,כמו גם מעת הקמתו של צה"ל,
חוו המתגייסים הדתיים דילמות לא פשוטות סביב שמירת אורח חיים דתי
בסביבה שהווייתה חילונית .היעדר מעטפת תומכת לחיילים כמותו ,גרם
לחלק מהם להתפשר על שמירת מצוות ואף להסיר את הכיפה.
זה לא קרה לעמידרור .מאז התגייס לצנחנים ("לא קיבלו אותי לסיירת
מטכ"ל בשל בעיות ראייה") ועד שחרורו בדרגת אלוף ,לא התפשר על אורח
חייו" ,אלא אם כן מדובר היה בצורך בטחוני ממשי .במאמר מוסגר אציין
כי כשמוניתי לראש המל"ל ב ,2011-נפגעתי משאלה שהעלה עיתונאי:
'מה יעשה עמידרור הדתי כשיצטרך להגיע בשבת לדיון דחוף .'?...בכל
תפקיד שעשיתי ובמיוחד בתפקידים בכירים  -למעלה משלוש שנים כקצין
מודיעין פיקודי ,יותר מארבע שנים כרח״ט מחקר ושנתיים כמזכיר צבאי
לשר הביטחון  -לא היו לי דילמות .מילאתי את כל חובותיי גם בשבת".

אריה עמידרור כחיל בצבא הבריטי
0 0 0

לא היה זה דבר של מה בכך ,לגדול כילד להורים רוויזיוניסטים ,בתקופה
ובסביבה בה משלה בכיפה תנועת העבודה  -וחותמה היה ניכר בכל תחומי
החיים" .זה ללא ספק היה מורגש" ,אומר עמידרור" ,שררה דיכוטומיה
מובהקת והפערים האידאולוגיים אף גלשו לחיי היומיום .לכולם היה
ברור מי נמצא ב'צד המרוח של הפרוסה' .אחותי אהובה סיפרה לי פעם,
שאבא היה מועמד למשרה ממשלתית ,אך כשהתברר שהוא אינו חבר
הסתדרות הדבר נמנע ממנו.
בביתנו השיוך היה ברור וכמעט כל חבריהם של הוריי היו אנשי אצ"ל
ובית"ר .השיחות נסובו כמובן על "אותם ימים" ועל המציאות הפוליטית
העכשווית .אמי נחשבה לחברה מכובדת במה שכונה "המשפחה הלוחמת"
של יוצאי אצ"ל ,חברת מרכז תנועת חירות ופעילה בהתנדבות במפלגה.
באופן אישי ,לא חוויתי איזה שהן טראומות מהתקופה  -ההיפך הוא הנכון.
שמחתי והייתי גאה לנסוע בכל שנה לאתרי מורשת וזיכרון של האצ"ל.
היינו מתחילים את הסיור בראש פינה ,בקבר שלמה בן יוסף ,בו סיפרה לי
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אתה גורם לדברים להישמע פשוטים מאוד..."זה אולי לא פשוט  -אבל זה מאוד ברור .לדעתי קיימת אי הבנה עמוקה
באשר ל'איך חיילים דתיים מסתכלים על השירות הצבאי שלהם' .היום
זה כבר צבא אחר ,אבל אז לא היו מסוגלים להבין איך אני לא יוצא אחרי
תקופה ארוכה לחופשת סוף שבוע ,רק כי הדבר כרוך בחזרה לבסיס
לפני צאת השבת.
וכששכבנו במארבים בגבול לבנון ואני אכלתי כל השבוע לחם ובננות כי
לא הייתה אופציה כשרה ,לא הבינו למה אני מבקש לקבל מזון משימורים.
'תאכל מה שיש  -קונסרבים תביא מהבית' אמרו לי .גם כשכבר הייתי קצין
המודיעין של פיקוד הצפון ,לא היססתי ,בתום מבצע בבוקר יום שבת,
להישאר לבד בתחום החפ״ק הפיקודי במוצב ולחזור בכוחות עצמי רק
במוצאי שבת".
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צילומים :לע״מ

 האם הרגשת שקידומך נעצר בשל היותך אדם דתי?"באופן כללי אומר שלא ,אבל העובדה שבפלוגה שלי ואחר כך בגדוד היו
באופן יחסי מעט חיילים דתיים  -ואת הקצינים הדתיים אפשר היה לספור
על כף יד אחת  -ודאי לא עשתה את השירות קל יותר בתחילת הדרך.
אי אפשר לנתק את צה"ל מההוויה ששרתה בזמנו ,לפיה 'מיטב הנוער' היו
קיבוצניקים ומושבניקים ,חילוניים כמובן .אספר לך קוריוז :רפול כמח"ט
הגיע אלינו לגדוד ולפני שהוא מתחיל לשאת דברים הוא שאל' :מי מהחיילים
כאן הוא מההתיישבות העובדת?' .רבים הרימו את היד וכך גם אני ,כי אבא
שלי היה עובד בניין ,ברזלן .זה היה הפירוש שלי ל'התיישבות עובדת' ,כי לא
הכרתי את המושג .כמובן שמיד הוסבר לי שלא זאת הכוונה."...

מאמירות כאלה ואחרות של מפקדים שהובילו דורות של לוחמים,
תוך ציון פסוקים מהמקורות  -מהתנ"ך או מדברי חז"ל .אלה ראויים
בעיניי להיאמר במדינת הלאום היהודי .זה יסוד התרבות והרוח שלנו".
ובאותו עניין מכיוון אחר ,איך אתה רואה את נושא גיוס בנות לצה"ל?"שלוש בנות מהארבע שיש לי התגייסו לצה"ל ודתיותן לא נפגעה  -אולי
ההיפך הוא הנכון .צה"ל של היום ערוך לכך ואני רוצה להאמין גם רגיש יותר.
כהורה אני רואה ערך רב בשירות הצבאי כמו גם חובה מוסרית לאומית,
לכל מי שחשה שהיא לא תיפגע מהשירות".
במבט לאחור ,היכן לדעתך לאורך השירות הצבאי שלך הותרת אתהחותם המשמעותי ביותר?
"זו שאלה לא הוגנת ,כי בכל תפקיד ,בוודאי של מפקד ,מצופה ממך לתת
את כל כולך ולהותיר חותם .כך השתדלתי ובחלק מהתפקידים גם הצלחתי
לפעול ,עם מודעות גדולה והשקעה בלימוד וחינוך הפקודים .עם זאת,
בתפקידי כמפקד המכללות הצבאיות ,ניתן לומר כי היה לי חלק בעיצוב
ופיתוח שדירת הפיקוד של צה"ל בהיקף רחב יותר.
במסגרת המכללות הצבאיות יש הזדמנות יוצאת דופן להשפיע על
האוכלוסייה המגוונת הבאה בשעריהן :החל מסרנים במכללה לפיקוד טקטי
(אותה הייתה לי הזכות לעצב ולפקד עליה בשנתה הראשונה) ,עבור בפו״ם
למפקדים ולקציני מטה (אותו הפכתי לראשונה לרב-זרועי) וכלה במכללה
לביטחון לאומי ,בה היו חניכים בדרגת אל״ם .במכללות העשייה היא השקעה
נטו באנשים ולכן זאת עשייה משמעותית ובעלת ערך גם בראי הזמן".

ואם נחזור לשאלתי לגבי קידומך בצבא?"אני לא חושב שהקריירה שלי נעצרה ועובדה היא שהגעתי לדרגת אלוף
 הדתי הראשון ,למעט כמובן הרב הראשי לצה"ל .אני כן יכול להעיד עלשני מקרים בהם העלו מפקדיי תהייה בעניין .באחד ,דוביק תמרי ,מפקד
סיירת מטכ״ל ,שאל אותי בעת שהייתי מועמד ליחידה אם אוכל כאדם דתי
להחזיק מעמד בתפקיד הזה .השבתי לו שהוא שואל את השאלה הזו ,כי
סביר שהוא יודע על הדת של סבא שלו פחות ממה שאני יודע על קרל
מרקס .התפתח בינינו ויכוח ,בו לשמחתי בקיאותי במניפסט הקומוניסטי
(הודות לדודי נפתלי שהיה ״קומוניסט ציוני״) עמדה לי .לזכותו יש לומר
שהוא הסכים לקבל אותי ליחידה.
המקרה השני היה לפני יציאתי לפו"ם .מפקדי ,שהיה ילד חוץ בקיבוץ ,אמר
לי' :התקדמת יפה ,אך תדע לך שבכל תפקיד שתמלא בעתיד ,תצטרך לעשות
לפחות עשרה אחוז יותר טוב מהמקבילים לך' .אז ,אולי בפעם הראשונה,
מישהו הציב בפניי מראה לתחושות שהיו מסביבי בלא שחשתי בהן."...

הפעם היחידה בה עובדת היותי 'הילד של המדינה'
באה לידי ביטוי ,הייתה בגיל חמש ,כשראש העיר ת"א
ישראל רוקח הזמין את כל ילידי ה' באייר תש"ח לטקס בלשכתו.
הוא העניק לנו תעודה ומלגה שתבטיח לנו השכלה גבוהה

באופן אישי

אמרת שהמצב בצה"ל של היום שונה ,ואולי אפילו קיימת הקצנה לצדהשני .הכוונה ,למשל ,לדף המפקד לקרב של עופר וינטר.
"דף המפקד של מח"ט גבעתי וינטר ,אינו פסול בעיניי ואינו שונה
יעקב עמידרור ,נשוי לדורית ,אב לארבע בנות ובן ,סב לתריסר נכדים.
התגייס לצה"ל ב 1966-והתנדב לצנחנים ,גדוד  ,202במסגרתו לחם במלחמת
ששת הימים בקרבות ברצועת עזה וברמת הגולן .יצא לקורס קציני חי"ר
ובהמשך שירותו עבר לאגף המודיעין.
ב 1973-השתתף בלחימה בחזית המצרית כקצין מודיעין בחפ"ק עוצבת
הפלדה .לפני המלחמה ולאחריה שירת במודיעין השדה ובחטיבת המחקר.
ב 1983-הקים ומונה לראש מחלקת הבקרה באמ"ן.
ב 1986 -מונה לקצין המודיעין של פיקוד הצפון ולאחר שסיים את המכללה
לביטחון לאומי עמד בראש פרויקט טכנולוגי מרכזי בחיל המודיעין.
כתא"ל ,עמד בראש חטיבת המחקר באמ"ן בין  1992ל .1996-בין השנים
 1996 -1998היה מזכיר צבאי לשר הביטחון יצחק מרדכי .ב 1998-מונה
לתפקיד מפקד המכללות הצבאיות בדרגת אלוף.
לאחר שחרורו כיהן כסגן נשיא המכללה האקדמית "מכון לנדר" ,כראש

לעמוד הקודם

לתוכן העניינים

תוכנית ההסברה של המרכז הירושלמי לענייני ציבור ומדינה ,ושימש
בהתנדבות כחבר בוועדת משרד הביטחון לתפיסת הביטחון העתידית של
ישראל .הוא עומד מאז  2004בראש הצוות הממונה על חיפוש הנעדרים
בחזית המצרית .במסגרת התחקור של צה"ל ,היה אחראי על בדיקת פעילות
המודיעין במלחמת לבנון השנייה.
באפריל  2011מונה לראש המטה לביטחון לאומי וכיהן בתפקיד עד נובמבר
 .2013ב 2017-אומצו על-ידי הממשלה המלצות הוועדה לשיפור עבודת
הקבינט הביטחוני בראשה עמד.
כיום ,עמידרור הוא עמית בכיר במכון ירושלים לאסטרטגיה וביטחון ובמכון
המחקר של  JINSAבוושינגטון.
בעת סיום שירותו ,יצא ספרו "הרהורים על צבא וביטחון"  -אוסף מתוך
דברים שכתב ועליהם הרצה במהלך שנותיו הרבות בצה"ל .במסגרת הסדרה
אוניברסיטה משודרת ראה אור ספרו "מודיעין הלכה למעשה".
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משפט המפתח בהתמודדות מול הדרג הממשלתי,
הוא הכרת גבולות הגזרה :הבנה מוחלטת שאתה
כגורם מקצועי יכול לייעץ  -אך לא לקבוע .עמוד על דעתך,
נסה לשכנע ,אך משהוחלט אחרת ,לא רק שתקבל זאת ,אלא
תפעל ליישום ההחלטה בצורה הטובה ביותר

צילום :קובי גדעון ,לע״מ

מתוקצב ,מקצועי  -כזה שיכול לנהל כל סיטואציה ובכלל זאת גם מגפה.
לראייה ,הצלחה בקנה מידה עולמי של משרד הבריאות וקופות החולים
בחיסוני קורונה .יש בכך גם חיזוק לדמוקרטיה  -אזרחים ולא לובשי מדים
הם אלה המביאים את המזור .אפשר להיעזר ביכולות של הצבא  -אך לא
להתבלבל ,אין זה תפקידו.
בעניין זה אוסיף :לא מכבר התעורר ויכוח באשר לאחריות על מטה הסייבר
הלאומי (כיום יחידת סמך במשרד ראש הממשלה בשם :מערך הסייבר
הלאומי) .בסוגיה זו עמדה לנגד עיניי שמירה על הדמוקרטיה .היו שסברו
שנכון יהיה אם יפעל במסגרת השב"כ .אני התנגדתי ,כי חשבתי שראוי
שגוף אזרחי יפעל במסגרת אזרחית של משרד ממשלתי רלוונטי  -ומשטרת
ישראל תטפל בעבירות סייבר .אם תזדקק לכך ,היא יכולה להיעזר בגופים
צבאיים וביטחוניים כמו  ,8200המוסד או השב"כ .ככל שניתן יש למנוע
ערבוב בין טיפול באויב לטיפול באזרחי ישראל ,כולם".
0 0 0

כמי שהעמיק ברזי היחסים של מדינת ישראל עם שכנותיה הקרובות
והרחוקות יותר ,חש עמידרור קורת רוח עם החתימה על "הסכמי אברהם"
עם איחוד האמירויות ,בחריין ,סודן ומרוקו" .אני גאה ושמח על ההישג
הזה ,שללא ספק משנה את פני המזרח התיכון .האם הופתעתי? לא
לגמרי ,כי הזרעים נטמנו כבר לפני מספר שנים ,אם כי היו רק מעטים
שהאמינו שהם ינבטו.
לפני מספר שנים ,בדיאלוג במכון וושינגטון למזרח התיכון בו נטל חלק הנסיך
תורכי אל פייסל בן למשפחת המלוכה הסעודית ,אמרתי כי 'צריך לקחת
את המפתח לשלום אזורי מידי הפלסטינים' ,קרי לקדם הסכמי שלום עם
מדינות ערב בטרם ייחתם הסכם עם הפלסטינים .הוא הסביר שזה בלתי
אפשרי ולא מעט מבין השומעים חשבו והתבטאו כמוהו.
למובילי המדיניות בממשלת ישראל היה ברור שזאת הדרך הנכונה ,וראש
הממשלה השקיע בכך ימים ולילות ,הרבה לילות .בדיעבד ,הובהר לגמרי
שזו הגישה שאפשרה את קידום הנושא עד לחתימה.
בהקשר זה אוסיף :ההסכמים לא נחתמו בגלל 'העיניים היפות שלנו' .מדינות
רבות באזור מבינות ,שהן יכולות להיתרם מחוסנה של ישראל וכוונתי בעיקר
לעוצמתה הטכנולוגית ,ממנה ניתן ליהנות ולהביא לשגשוג במזרח התיכון
כולו .לכך יש להוסיף את עוצמתה הצבאית של ישראל ,המאפשרת לה
לעמוד מול אויבים המאיימים על כלל האזור ,ואת יכולותיה הכלכליות,
המאפשרות לקדם כאן חברה חזקה שאחרים מקנאים בה.
תרמו להחלטה גם היחסים המיוחדים עם ארה"ב ,שנתפסת כמי שמצמצמת
את השקעותיה באזור ויש הרואים ביחסים עם ישראל מעין תחליף
להתרופפות המטרייה האמריקאית".

אלוף יעקב עמידרור עם הרמטכ״ל אביב כוכבי כשהיה ראש אמ״ן

כמי שעמד בראש המל"ל בין השנים  ,2011-2013חווית את החיכוך שביןהדרג הצבאי לדרג הביטחוני .לא תמיד ראיתם עין בעין סוגיות כבדות
משקל ובוודאי שיקולים פוליטיים הכריעו לא פעם את הכף.
"לכאורה מורכב לחיות על קו התפר הזה ,אבל ברגע שאתה מקבל על
עצמך את כללי המשחק  -הכול נעשה הרבה יותר פשוט .אני מדגיש ,פשוט
אך לא יותר קל .בתפקיד הזה במיוחד ,וגם כמזכיר צבאי לשר הביטחון,
אתה יכול להיות מאוד מתוסכל כאשר לא מקבלים את דעתך המקצועית,
משיקולים כאלה ואחרים.
משפט המפתח בהתמודדות הזו הוא הכרת גבולות הגזרה :הבנה מוחלטת
שאתה כגורם מקצועי יכול לייעץ  -אך לא לקבוע .עליך לעמוד על דעתך,
נסה לשכנע ,הצג הוכחות לחיזוק דעתך ,היאבק ככל יכולתך ,אך ברגע
שהוחלט אחרת ,לא רק שתקבל זאת ,אלא תפעל ליישום ההחלטה בצורה
הטובה ביותר .אגב ,זה נכון לא רק בין הדרג המדיני לדרג הצבאי (או כל
דרג מקצועי אחר בממשלה ,כגון באוצר בכלכלה ומשרד החוץ) ,אלא
במידה רבה גם בין קציני המטה למפקד .בסוף הוא הקובע ואת החלטתו
יש לקדם במלוא היכולת והמרץ".
ההתמודדות מול נגיף הקורונה ,הפכה עד מהרה למשימה של מערכתהביטחון  -צה"ל ,משהב"ט ,מל"ל ,המוסד .האם אלה אכן אמורים
להתייצב בחזית המאבק?
"לא ,מערכת הביטחון ובראשה צה"ל אמורים להתמודד מול אויב  -לעסוק
בביטחון שוטף ,להתכונן למלחמה ולהכריע את המערכה .את ההתמודדות
בתוך המדינה ,מול כל אתגר ,ראוי שיעשה משרד להגנת העורף  -חזק,

לסיום ,מה דעתך על פועלו ומעמדו של "צוות" עם ציון  60שנה להיווסדו?"צוות הוא בהחלט גוף חשוב ורלוונטי לפורשי צה"ל .בעיניי ,מעבר למעטפת
הביטוחית-רפואית ולסיוע לפורשים למצוא תעסוקה  -הוא יוצר תחושת
ביטחון עבור חבריו .אני רוצה להאמין שכל חבר יודע בלבו שהוא לא לבד
ושאף פעם לא יישאר מאחור .אם יימצא במצוקה  -יהיה מי שיעזור לו.
התחום הנוסף אותו אני רואה כבעל חשיבות הוא ההתנדבות ,ולמעשה זה
הצד השני של אותו מטבע' .צוות' עומד לימיננו כשאנו זקוקים לו ,ואנשי
'צוות' מתנדבים בחברה ,בקהילה ,בהגנת העורף  -וממשיכים לתרום כפי
שעשו בשירותם הצבאי".

מערכת הביטחון אמורה להתמודד מול אויב -
להתכונן למלחמה ולהכריע את המערכה .באתגרים
אחרים בתוך המדינה ,ראוי שיטפל משרד להגנת העורף ,כזה
שיכול לנהל כל סיטואציה ,כולל מגפה .לראייה ,הצלחה אדירה
של משרד הבריאות וקופות החולים בחיסוני קורונה
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התמודדות בני הגיל השלישי

מנווטים בין שמירה על חוסן בריאותי
לבין הגנה על החוסן הנפשי

ספק אם שנותיו של סא"ל מיקי פרנס בחיל האוויר כנווט מסוק יסעור ,היה בהן כדי להכינו ולו
לשנה אחת של קורונה ,כמנכ"ל רשת הדיור המוגן "בית בכפר" .הוא נדרש למאמץ פיזי ונפשי
ולתושייה רבה כדי להיאבק באויב חמקמק ומפתיע " 0כשהגעתי לענף לפני  17שנים ,דרך
יחידת התעסוקה של 'צוות' ,ראיתי זכות גדולה ללוות אנשים בפרק זה של חייהם״
הזה של חייהם".
הקורונה טרפה את הקלפים" .אין ספק שעברנו ,בדיוק כמו כל עם ישראל,
טלטלה עזה שטרם הסתיימה  -ואותותיה יהיו ניכרים בנו גם בעתיד .אבל,
חשוב להדגיש מכה נוספת שספג הדיור המוגן ,מורלית בעיקר ,שעשתה
עוול גדול לבתים איכותיים רבים הפועלים בארץ .זה קרה כאשר מתוך
בורות כרכו אותנו בנשימה אחת יחד עם מספר מוסדות סיעודיים ומוסדות
גריאטריים בהם פרצה המגפה".
את המכה הזו ספגו בכאב גם עובדי הענף ,העושים את מלאכתם לדברי
פרנס באהבה ,במסירות ,מתוך תחושת שליחות" .היום כבר ברור מעבר
לכל ספק שאם יש מקום בו כדאי להעביר את חודשי הקורונה  -בביטחון,
בשלווה ,בחברה טובה ,בפעילות שאינה פוסקת  -זה הדיור המוגן .החיים
בדיור המוגן היום הם 'אי של שפיות' במצב הלא נורמלי שבו אנו נמצאים".
 אולי זה קרה כי לא היו פתרונות בנמצא עבור האוכלוסייה המבוגרת,שהתבררה מהר מאוד כפגיעה ביותר?
"בתחילה אולי ,כי היה מחסור במידע ,בלבול וגם חשש גדול לנוכח מספר
אירועים של התפשטות הנגיף בכמה מוסדות .אבל עם הקמת מנהלת מגן
אבות ואמהות במשרד הבריאות ,בראשות פרופ' רוני גמזו ,לימים הפרויקטור,
הלכו והתעצבו קווי הייסוד של ההתמודדות שלנו.
כיום מי שעומד בראש המינהלת הוא פרופ' נמרוד מימון ממשרד הבריאות.
רגולטור  -אך כזה שאינו חושש לבחון באומץ את ההנחיות ולבצע את
ההתאמות הנדרשות כשצריך .אני מעריך אותו מאוד .הוא מעניק גיבוי
אדיר ליוזמות שלנו כמנהלי הענף בשטח ,מבין שאנחנו נמצאים עם היד
על הדופק ,ויכולים להתקרב לאיזון העדין שבין שמירה על בריאות הדיירים
לבין שמירה על איכות חייהם  -בדגש על המצב הנפשי .זה היה האתגר,
שלא הסתיים ,ובכך לדעתי הצלחנו מאוד".
חלק מההצלחה אפשר לזקוף ודאי לאיחוד כוחות שהתרחש בענף בעיצומה
של המגפה.
"בדיוק כמו שהקורונה איחדה את מעבדות המחקר ברחבי העולם  -כך גם
אנו ,מנהלי חמש רשתות דיור מוגן גדולות מצאנו לנכון להתאגד ל'פורום
דיור מוגן זהב' .הקולגיאליות ,שהייתה מנת חלקנו בעבר ,עלתה כיתה ואני
גאה על כך .חלק מהמטרות שהצבנו לעצמנו ,היה טיפול בנזק התדמיתי
של הענף  -ואת זאת עשינו בין השאר באמצעות קמפיין טלוויזיוני משותף,
שחושף באמצעות הדיירים עצמם את שגרת החיים הנמשכת בבתי הדיור
המוגן".
פרנס מספר בגאווה על המתרחש בתוך בתי הדיור המוגן של רשת בית
בכפר בחודשי הקורונה הממושכים" :אם הבדידות התבררה כרעה החולה
של התקופה הזו  -הדיירים שלנו לא היו לבד לרגע .אם השעמום וחוסר
המעש התבררו כפוגעים בחוסן הנפשי  -הפעילויות אצלנו חזרו ,אמנם

מיקי פרנס
מאת :דורית טל אור

בשנה

האחרונה נקלע סא"ל מיקי פרנס ל"עין הסערה" ואיש לא יכול
היה להכינו לכך .הוא מצא עצמו ניצב בחזית המאבק של אוכלוסייה
מבוגרת ,מול אויב לא מוכר שעד מהרה התברר כי "אינו מפחד מכלום".
פרנס נדרש לנווט בין הגנה על בריאותם של יותר מאלף דיירי רשת "בית
בכפר" בראשה הוא עומד ,לבין שמירה על חוסנם הנפשי בהתמודדות עם
החרדה והריחוק החברתי.
מה שעמד לצדו היה הניסיון הרב שצבר ב 17-שנות עשייה בענף הדיור
המוגן" ,העבודה הראשונה שלי אחרי הצבא" ,מתוכן שבע כמנכ"ל הרשת.
"הבחירה הזו שלי ,אפשרה לי להכיר מקרוב ולהוקיר את האנשים הללו,
האוכלוסייה המבוגרת ,מי שמאחוריהם שנים רבות של בנייה ועשייה  -כל
אחד במסגרת אחרת ,בכיוון אחר .זכות גדולה ראיתי ללוות אותם בפרק

בחלוף הזמן אנשים מבוגרים הבינו שהם צריכים
מעטפת תמיכה ,שהשהות לבד בביתם מזיקה להם
וגם ,לצערנו ,שהתמיכה שהמשפחה יכולה להציע להם היא
מוגבלת .כן ,גם הילדים המסורים ביותר נשחקו בעת הזו

לעמוד הקודם

לתוכן העניינים

17

לעמוד הבית

לעמוד הבא

רוב הדיירים שייכים ל'עדת השלאף שטונדה' ,כך
שבין שתיים לארבע הם נחים .כך נולד פתרון לנושא
הקשר עם בני המשפחה :לאפשר ביקורים קצובים ,מתואמים
מראש ,בדירות הדיירים ,בשעות הצהריים השקטות הללו

לפי הנחיות התו הסגול ,אך בהחלט כמעט במלואן .אצלנו ניתן להעביר
את התקופה לצד פעילויות תרבות ,חדרי כושר פתוחים ,בריכות פעילות,
מסעדות ובתי קפה .זה ללא ספק חיזק את יכולת הדיירים להתמודד עם
אתגרי הזמן המורכב הזה".
המסלול של פרנס מהאדרנלין של הטיסה אל שלוות מדשאות הדיור המוגן
בביתן אהרון ,אינו טריוויאלי ,אך עבורו הוא אינו מפתיע" .אפשר לומר
שקיבלתי סוג של הכנה ,לקראת הפרישה ,לפרק הבא שייפתח בחיי" ,הוא
אומר ומספר על התפקיד האחרון שביצע בחיל  -רע"ן נפגעים" .המשכתי
לשרת בטייסת ,אבל לקחתי על עצמי את התפקיד הזה ,שקודם לכן אויש
כמעט בלעדית על-ידי מי שצמחו בענף הנפגעים וחיו את הווייתו במשך
שנים .מבחינה זו ,הייתי 'מינוי מבחוץ' ,אבל לקחתי את התפקיד כהזדמנות
להתקרב אל מה שהבנתי שהוא תחום העניין האמיתי שלי בחיים  -אנשים.
כבר אז ידעתי ,שאחרי השחרור ודאי אסרב לכל הצעות התעסוקה שיוצעו
לי בתעשיות הבטחוניות  -נוצצות ככל שיהיו  -ואחפש משהו אחר .מה זה

התחיל אצלכם סיפור הקורונה?
"לדעתי זה היה בסוף ינואר ,כשהחלו שמועות על נגיף בסין ,וביתר שאת
כשהובן שהוא הגיע לאיטליה .הבנתי מוקדם מאוד את המשמעות של
התפשטות עולמית בעידן של תעופה בינלאומית שוקקת .כבר אז מיניתי
חבר הנהלה שיהיה ממוקד בנושא זה באופן ייעודי  -יאסוף מידע ,יצליב
ידיעות ,יעדכן .בפברואר כבר ניהלנו שיחות עם כל מי שיכולנו לאתר בחו"ל
(סין ,איטליה ,סינגפור וכו') ,שהייתה לו נגיעה לנושא  -קולגות מהתחום,
רופאים ,חוקרים".
וכך ,כבר בסוף פברואר כינס פרנס את מנהלי הבתים של הרשת והצהיר

כיתוב תמונה

על תשאול נכנסים והצבת מדי חום בכניסה לכל בית" .הכוונה למדוד חום
לכל מי שנכנס נשמעה אז מטורפת לחלוטין .הייתה התנגדות ,זו חדירה
לרשות הפרט ,איך זה בכלל יעבוד? שומר באחד הבתים אפילו התפטר
מתפקידו במחאה על הרעיון המוזר .אבל לא ויתרתי על כך .לדעתי היינו
הראשונים לעשות זאת.
לצד זאת ,הנחינו את ילדי הדיירים כי מי שהיה בחו"ל בשלושת השבועות
האחרונים אינו מורשה להיכנס לביקור בבית ההורים והצבנו בקבוקי
אלכוג'ל בבתים (מה שלאחר זמן לא רב הפך דבר שבשגרה).
בחודש מרץ החלטתי שכולנו נתחיל ללכת עם מסיכות  -הרבה לפני שהעניין
הושרש .היו עוד דיבורים על כך שאין בכך תועלת ,וכמובן שזה נראה מוזר
לחלוטין ,אבל נתתי דוגמא אישית ,והעובדים יישרו איתי קו .התחלתי בכך
ביום שישי ,התנענו לתוך סוף השבוע ,כשיש מיעוט אנשי צוות בבתים ,ומי
שהגיע ביום ראשון לעבודה כבר עמד מול עובדה מוגמרת 30 .אלף מסיכות
נרכשו וחיכו לעובדי הרשת.
בהמשך השתלשלות האירועים ,כבר היה ברור מעל לכל ספק שהאוכלוסייה
הבוגרת רגישה ביותר ונדרשת עליית מדרגה בהיערכות .וכך ,עוד טרם הסגר
הראשון ,כפינו על עצמנו סגר מרצון  -אין יוצא ואין בא.
את הגזירה של 'אין בא' ריככנו בהמשך באמצעות הכשרת מתחמי ביקורים
באוויר הפתוח ,בבקרה קפדנית על משך זמן הביקור והגבלת

המשהו האחר  -לא ידעתי ,וגם לא ידעתי מה זה דיור מוגן כשהגעתי לראיון
העבודה ,דרך יחידת התעסוקה של 'צוות'.
אבל הייתה לי תחושה שזה הכיוון שאליו אני צריך ללכת .תחושה נכונה.
התרגשתי בראיון העבודה והייתי מאושר כשהתקבלתי למשרת מנהל בית
הדיור המוגן של הרשת שלנו ,בביתן אהרון".
את תקופת כניסתו לתפקיד כמנהל הבית בילה בצמוד למחברת עבת כרס,
בה רשם את כל מה שנאמר לו בכ 100-פגישות אישיות על ספל קפה ,שערך
באופן פרטני עם כל דייר ודייר .כמי שהיה חסר רקע באנשים מבוגרים" ,אמי
כבר נפטרה ואבי בן ה 92-עדיין צעיר" ,האזין פרנס לסיפורים האישיים,
לזיכרונות מהשואה ,למד פרקים בתקומת הארץ מפי מחבריהם  -ונמלא
כבוד לאוכלוסייה זו.
בחלוף עשור כמנהל הבית ,הוצע לו לנהל את הרשת ,המונה כיום חמישה
בתים ונמצאת בשלבי הקמה של הבית השישי בבאר יעקב ,על השטח
שהיה עד לא מכבר מחנה צריפין" .בתפקידי כיום ,אני עוסק הן בפן העסקי
ניהולי והן בפן האנושי .אנחנו מנהלים אופרציה מורכבת אך עדיין אני שואב
סיפוק רב מטיפול במקרים של דיירים המובאים לפניי ,וכמובן ,מביקורים
בבתים ,במהלכם אני הכי אוהב לשבת לקפה עם דייר ,להקשיב לו ,לשמוע
את הסיפור שלו  -ממש כמו שעשיתי בתחילת הדרך".
 -אבל כל זה השתנה מאוד מאז תחילת  .2020באיזה נקודה ,אתה מרגיש,
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פרופ' מימון ראש מינהלת מגן אבות ואמהות ,מעניק
גיבוי ליוזמות של מנהלי ענף הדיור המוגן .הוא מבין
שאנחנו עם היד על הדופק ,ויכולים להתקרב לאיזון העדין
שבין שמירה על בריאות הדיירים לבין שמירה על איכות חייהם
 -בדגש על המצב הנפשי

מספר המבקרים .את מודל הביקורים הזה יישמו בבתי דיור מוגן
רבים בארץ ,ואני חושב שהוא היה חשוב להפגת התחושה הקשה
שהתלוותה לכולנו להסתגרות בבתים ולנתק מבני המשפחה".
 איזה התמודדות זכורה לך יותר מכל מהסגר הראשון?"זה היה חדש לכולנו .בכדי להמעיט בחשיפת הדיירים ,לא הורשו מטפלות
הביטוח הלאומי להיכנס לבית והיינו צריכים למצוא פתרונות לאנשים
שהסתייעו במטפלות אלה .העובדות הסוציאליות ניתחו את העבודה
המדויקת הנדרשת עם כל דייר ודייר והגענו עד הסתייעות בעובדים זרים
שהתגוררו בבתי הדיור המוגן והיו מוכנים ,בתשלום כמובן ,לעזור לעוד
דיירים .זאת ,לצד פתרונות נוספים.
אני זוכר היטב את הקושי של דיירים חדשים ,כאלה שאך זה מקרוב אכלסו
את הדירה  -ונכנסו לתוך הסגר .מקרים של משפחות שבהן הילדים כלל לא
הספיקו לראות את הדירה של ההורים .צוות העובדים של בית בכפר היה
מגויס בצורה יוצאת דופן על מנת שהדיירים לא ירגישו כל חסך .וכאמור,
ברגע שהתחלואה הכללית אפשרה זאת ,פתחנו את מתחמי המבקרים".
חזית נוספת בה פעל ללא ליאות ,הייתה הטמעת נוהל בדיקות קורונה
שבועיות לכל אנשי הצוות" .התחלנו לבדוק את העובדים בצורה עצמאית
בשלב מוקדם .בהמשך העניין הגיע מפרופ' מימון שהתעקש על כך שכל
עובדי המוסדות הנמצאים באחריות מנהלת 'מגן אבות ואמהות' ייבדקו מידי
שבוע .צעד זה ,אני משוכנע ,חסך חיי אדם רבים ,ממש כך".
השגת האיזון בין האפידמיה לדיפרסיה ,הניבה תוצאות שפרנס לא היסס
לעשות בהן שימוש .כשהתברר כי הקורונה אינה ממהרת לעזוב ,ושגם חג
הפסח ייעשה בריחוק חברתי  -עלה לאוויר קמפיין פרסומי בו נראה המנהל
הרפואי המוכר של הרשת ,פרופ' רפי קרסו ,מכריז" :אפס קורונה".
"מאחורי הקמפיין הזה עומדת המציאות החדשה ,שבה הקהל של הדיור
המוגן השתנה .אם לפני הקורונה אנשים חיפשו לייף סטייל והשוו בין הבתים
השונים את גודל הבריכה וחדר הכושר ,היום אנשים מחפשים פתרון לחיים
פעילים  -לפעמים גם כאלה שלא חלמו לעבור לדיור מוגן.
בחלוף הזמן אנשים מבוגרים הבינו שהם צריכים מעטפת תמיכה ,שהשהות
לבד בדירה שלהם מזיקה להם וגם ,לצערנו ,שהתמיכה שהמשפחה יכולה
להציע להם היא מוגבלת .כן ,גם הילדים המסורים ביותר נשחקו .וככה

פתאום ראינו מתעניינים ,שבמקום לקחת את הזמן ולהשוות בין המקומות
השונים האפשריים  -מגיעים למעמד חתימת חוזה עם המזוודות ,רוצים
להיכנס היום ,לפני הסגר".
כשאמרנו בקמפיין 'בואו להתארח אצלנו' הכוונה הייתה בעצם לפנות לאלו
שקשה להם בתקופה זו בבית לבוא אלינו ,ולבלות אצלנו את תקופת הקורונה.
זאת ,מתוך ידיעה שסביר להניח שהם יישארו גם בתום תקופת ההתרשמות.
חשוב לדעת שכל חוזה בדיור המוגן יכול להסתיים ביוזמת הדייר בכל
עת שיחפוץ .בפועל ,זה כמעט ולא קורה ,ובטח לא בתקופה האחרונה".
 האם הקורונה עשתה טוב לשורת המאזן של הרשת לשנת ?2020"אנשים לא עוברים לדיור מוגן ללא ביקור התרשמות .לכן ,חודשים של
השבתת פעילות במישור השיווקי פגעו בתוכניות שלנו ,אך התאזנו על-ידי
חודשים של התעניינות מוגברת ,בזכות שינוי דעת הקהל שהתרחש ,שוב,
גם בקהלים שלא ראו את עצמם לפני כן מגיעים לדיור מוגן.
אני מאמין שנצא מהמגפה בזכות החיסון ונמשיך בתנופת העשייה שלנו כבר
בשנת  .2021יש לנו תוכניות לשנים הקרובות  -בית חדש בהקמה ,ובתים
נוספים שנמצאים בתהליכי התרחבות של מאות יחידות דיור".
 הזכרת את החיסון .מה היה שיעור המתחסנים בקרב הדיירים?"כמעט כולם ,97% ,למעט אלה שלא יכולים מסיבות רפואיות
ומתי מעט שחוששים .גם בקרב הצוותים שיעור המתחסנים גבוה
 כ .75% -אני מקווה שעוד יעלה ,לאור העובדה שטרם החלטתיכיצד ננהג מול מי שמסרב .זה סוג הדילמות שאנו מתמודדים עימן,
כשעל הכף בריאות הכלל למול חירות הפרט ,לא פחות מכך".
 אתה מדבר על איזונים ,אבל למעשה מתקיים בדיור המוגן מצב מתמשךבו כניסת בני משפחה אינה מורשית.
"הנושא הזה טופל ברגישות ובלא מעט יצירתיות .אספר לך שהתלבטנו
בנושא מאוד ,ולעזרתנו באה העובדה שכמעט כל דיירינו שייכים לעדה
מיוחדת במינה ' -עדת השלאף שטונדה' .בין השעות שתיים עד ארבע אחה"צ
הבתים כמעט דוממים ורוב הדיירים נחים .וכך נולד הפתרון :לאפשר ביקורים
קצובים ,מתואמים מראש ,בדירות הדיירים ,בשעות הצהריים השקטות
הללו .המפגש הוא רק עם ההורים ,אין שהות ומפגשים אקראיים במרחבים
הציבוריים ,אבל המשפחה מצליחה לבקר בדירה וזה נותן הרגשה של בית.
הבאתי את הרעיון לפתחו של פרופ' מימון והוא ביקש לשתף בפתרון את
הענף כולו .וכך ,בתוך שגרת הקורונה המוקפדת ,מתקיימות עוד שגרות
קטנות ייחודיות לדיור המוגן ,שמאזנות את מדד הבדידות וממלאות את הלב".
 הדיור המוגן היה הראשון שנכנס לסגר  -האם הוא יהיה האחרון לצאתממנו ,כפי שנאמר פעמים רבות?
"לא בטוח .החיסון ובעיקר המהירות שבה ניתן לדיירים ,יכולים לשנות את
המשוואה .אני מקווה ומייחל ליום שבו נחזור לשגרה ,נפתח את הבתים
ובעיקר נוריד מעלינו את העננה הכבדה הזו ששמה קורונה".

חברי "צוות" מוזמנים לקרוא מידע רב ומגוון
באתר האינטרנט של "צוות":
www.tzevet.org.il
לצפות במגזין ״וידאו צוות״ ביוטיוב:
www.youtube.com/
user/tlktzevet
ולהתעדכן בעניין השידורים בפייסבוק
״וידאו צוות״:
www.facebook.
com/videotzevet
לעמוד הקודם
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ידעתי שאחרי השחרור ודאי אסרב לכל הצעות
התעסוקה בתעשיות הבטחוניות  -נוצצות ככל שיהיו
 ואחפש משהו אחר .מה זה המשהו האחר? לא ידעתי .גם לאמה זה דיור מוגן ,לפני שהגעתי לראיון העבודה ,דרך יחידת
התעסוקה של 'צוות'
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גלגלי המשק

יצחק אברכהן ,אל"ם ,מנכ"ל רשת שופרסל:

מלחמה ניטשה על כל חבילת כפפות,
בקבוק אלכוג'ל וכמובן ,מסכות...
עם פרוץ מגפת הקורונה מצא עצמו יצחק אברכהן "בחזית ההגנה על העורף" כאחראי על
אספקת מזון סדירה לתושבים .האתגר כלל שינוי בדפוסי הצריכה ,מעבר לאונליין ,ביקושי
שיא שגבלו בפאניקה ,וגם ביקורת עזה על רווחי הרשתות על חשבון חנויות הרחוב הסגורות
 0העלייה הדרמטית בערך החברה עם כניסתו לתפקיד (מ 2-ל 6-מיליארד שקל) ,נבעה גם
מהעובדה שהיא כבר מזמן לא רק רשת המשווקת מזון
מאת :אוהד יעקב

שנת

 2021נפתחה מבחינת שופרסל ברגל ימין .שנה אחרי פרוץ מגפת הקורונה ,שהיטיבה
מאוד עם עסקי רשתות המזון והפארם ,עשתה החברה עוד צעד עסקי משמעותי ליצירת
סינרגיה בין עסקיה המסורתיים והחדשים  -כניסה לעולם הפיננסים והבנקאות.
ביום הריאיון עם מנכ"ל שופרסל אל"ם יצחק (איציק) אברכהן שנערך לקראת סוף הסגר
השלישי ,חברה שופרסל לבנק דיסקונט ,בעלת אפליקציית התשלומים פייבוקס ישראל ,ויחד
הקימו חברה חדשה שתספק שירותי "ארנק דיגיטלי" .אמנם ,בשלב ראשון יתאפשר השימוש
בפייבוקס כאמצעי תשלום לרשת שופרסל ,אך המטרה ,לדברי אברכהן ,לספק מנעד רחב של
שירותים פיננסיים ללקוחות כל הבנקים" .זה יהיה גוף חזק ומהפכני שמתחיל מרגע זה לייצר
טלטלה בעולם הבנקאות והפיננסים" ,הוא מציין" ,כשהיעד הוא פלטפורמה שתכלול מאות
מוצרים  -קמעונאיים ומעולם הבנקאות החדשה".
000

יצחק אברכהן

אברכהן ,66 ,יליד מגדל העמק ,עשה את כל הדרך בשופרסל עד שהגיע לתפקיד המנכ"ל.
בריאיון שנערך עימו בעבר ,הוא אמר" :תשאף לרחוק ,לגבוה ,אך תוודא שיש לך בסיס איתן
כדי לא להתרסק .יש מטאורים אך הם מעטים ...ברוב המקרים אי אפשר להאיץ את הדרך
ואין קיצורים".
כשנכנס לתפקידו ,פקפקו רבים ביכולתו להשיט את "נושאת המטוסים" ששמה שופרסל
במים הסוערים של אותה עת  -המחאה החברתית ששינתה סדרי עולם בתחום הצרכנות.
"אכן ,הושיטו לי כתף קרה" ,אומר אברכהן שהפך מאז לאחד האנשים החזקים במשק" ,אבל
האמנתי בדרך ,בעובדים ובמנהלים ,ולא זו בלבד שעמדנו בסערה  -אלא אף הובלנו את
הספינה למים בטוחים".
 לא רק בטוחים אלא גם עמוקים ...יצרת ערך פנומנלי לבעלי המניות  -מחברה עם שווי שוקשל  2מיליארד שקל כשנכנסת לתפקיד ,לחברה בעלת שווי שוק של  6מיליארד שקל ויותר.
"זהו פועל יוצא של תוכנית סדורה להרחבת עסקיה של שופרסל לעולמות שלא נגענו בהם קודם.
שופרסל כבר מזמן אינה רק רשת מזון ,אלא פעילה בתחומים רבים :ייצור ,פארם ,פיננסים,
מסחר מקוון ,נדל"ן ,תיירות ועוד .יש כאן ניצול היתרון לגודל כדי להציע מוצרים ושירותים
נוספים .אתגר הקורונה הוכיח ,שהבסיס הרחב שיצרנו איפשר להניע את המערכת בתקופת
אי הוודאות  -ואף להגדיל את המחזור ואת רווחי החברה באופן משמעותי".
 מתי לראשונה נוכחת לדעת שנגיף הקורונה עומד לשנות סדרי עולם בשופרסל?"אמנם התוודענו לנגיף ,כמו כל אזרחי ישראל ,בתחילת מרץ  ,2020אך את עוצמת המגפה
והשפעתה הדרמטית עלינו ,כמי שאחראים לספק לצרכן מוצרים בסיסיים  -מזון כאמצעי
קיום  -הבנו חודש לפני חג הפסח.
ההתנפלות על הרשתות והמרכולים גבלה בפאניקה .אנשים צובאים על דלתות החנויות עוד
טרם פתיחתן ,צפיפות ודוחק ,רמות ביקושים אדירות ,קניות במאות אחוזים יותר מבימים

לעמוד הקודם
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חייבים לייצר מנועי צמיחה ,החיבור בין מזון לפארם
נפוץ בעיקר בארה"ב וגם באירופה .כך נותנים מענה
לצורך אדיר של פיתוח הפעילות במרכזי הערים .רק מי שיש
לו חזון ועוצמה יכול להתמודד מול רשת סופר פארם ,שהייתה
שחקנית כמעט בלעדית במשך עשרות שנים

כתיקונם  -ובמיוחד התנפלות על מוצרי אגירה ,כמו שימורים ,קטניות,
פסטות ,חומרי ניקוי' .מלחמה' ניטשה על כל חבילת כפפות ,על כל בקבוק
אלכוג'ל וכמובן  -מסכות .כל משלוח לסניף נחטף בתוך זמן קצר".
 והיה מה לשלוח? הרי גם אתם זקוקים לספקים ולשרשרת אספקהשאולי לא הייתה ערוכה לגידול כזה ,ולא פחות חשוב למענה מיידי
לשינוי בדפוסי הקנייה ,כמו הזמנות רבות באינטרנט.
"ראשית ,התשתית הרחבה שיצרנו בשנים האחרונות ,בעיקר בשרשרת
האספקה ,במערכות מידע ,במועדוני לקוחות ,בכוח אדם ובמערך השירות
 לא צפתה אמנם את הקורונה ואת גל הביקושים שהתלווה אליה ,אךהיא סיפקה בסיס איתן להתארגנות מהירה ואיפשרה לעמוד גם מול
הבלתי צפוי.
שנית ,יותר מ 25%-מהמכירות שלנו נעשות תחת מותג פרטי  -עובדה
שמאפשרת שליטה לכל אורך התהליך :מהמפעל המייצר או היבואן עד
למדף .ועדיין ,קיימת תלות ביצרנים המקומיים .חשוב לי לציין ,כי תעשיית
המזון הישראלית התמודדה באופן ראוי לשבח בתקופה מאתגרת זו .בזכות
מערכת היחסים שנרקמה והתהדקה במהלך השנים ,הדיאלוג איתם היה
מצוין .הם הבינו לגמרי את 'גודל השעה'  -וגם אם נוצר מחסור בפריט
מסוים הוא היה זמני".

המשכתי לפקוד סניפים ברחבי הארץ לפחות פעם או פעמיים בשבוע,
שוחחתי עם מנהלים ועובדים ,הייתי קשוב למצוקות שהעלו ,וכך ידעתי
בכל רגע נתון מה קורה בשטח ממקור ראשון .המשמעות עבור העובדים
הייתה אדירה :רואים אותם ,מקשיבים להם ומבינים שכל אחד מהם אינו
רק בורג במערכת ,אלא נושא אותה על כתפיו .לא היינו יכולים להתמודד
מול המצב ,אם לא היינו מנחילים מראש תרבות ארגונית ,שמעודדת
ומאתגרת כל עובד להתפתח בארגון ולעשות את המקסימום".
 ועדיין ,לא מעט בחרו להישאר בבית ,עם הילדים..."כן ,אבל הבנו זאת ולא ניסינו יותר מדי לשכנע .למעשה ,מבחינה
תעסוקתית בעת המגפה ,פעלו שני כוחות מנוגדים ,שאצלנו לפחות איזנו
זה את זה :מחד ,מחסור בעובדים (מחלה ,בידוד ,חשש) ומאידך ,אבטלה
גואה במשק כתוצאה מפיטורים או יציאה לחל"ת .וכך ,גייסנו אלפי עובדים
שהיו זקוקים לפרנסה גם אם היא זמנית ,הכשרנו אותם בשטח  -והם הפגינו
מוטיבציה והיו אסירי תודה על ההזדמנות להמשיך ולהתפרנס .לא מעט
ביקשו להיקלט בארגון .זו גם הייתה ההזדמנות שלנו למלא את השורות
בעובדים חדשים נדרשים  -בעיקר בליקוט הזמנות ומילוי מדפים בסניפים.

 בסופו של דבר הכול מתנקז לחנות ,והעובדים מוצאים את עצמם בחזית."בחוד החנית של החזית .העובדים נקלעו לסיטואציה מורכבת ,לדילמה
אישית ,ונדרשו להפגין גדלות רוח בהבנת המצב .מעבר לסיכון האישי
הטמון במפגש עם כל כך הרבה לקוחות מדי יום ,הייתה להם גם חזית
מבית .לחלק גדול מהם יש משפחה ,הילדים בבית ,בסגר ,בבידוד ,באתגר
הלמידה מרחוק ' -סיר לחץ' אמיתי...
מבחינתי ,העלמתי את המילה 'שיפוטיות' מהלקסיקון שלי  -לגיטימי
שעובדת שחוששת לעצמה ודואגת לילדים מחליטה להיות איתם .לשמחתי
מקרים אלה לא היו הרוב.
מטבע הדברים ,כמי שמוביל מערכת כזו בתקופה קריטית כזו ,כולם נושאים
אליך עיניים  -בוחנים אותך ,מצפים שההחלטות שלך יהיו נכונות ,רוצים
להיות משוכנעים שאתה עושה הכי טוב ושתשמש עוגן עבורם.
בשיחות עם עובדים ומנהלים המסר שלי היה ברור :שופרסל כרשת המזון
הגדולה בישראל קיבלה על עצמה להבטיח אספקת מזון לכל אזרח שיבוא
בשעריה או יזמין באתר.
לא הייתי צריך להדגיש יותר מזה את נושא השליחות ,שכן לרבים מהם
זה בער בעצמות .אנשים עבדו משמרות נוספות ,החליפו עובדים אחרים
ולא רק בסניפם אלא גם בחנויות המרוחקות עשרות קילומטרים .כל אחד
הבין ,גם בלי שיאמרו לו ,כי הלקוחות שופטים אותנו לא רק בעת רגיעה,
אלא בחרום .היה חשוב להם לשמר את שביעות רצון הלקוחות  -וזה קשה
שבעתיים בתקופה של מתח ,לחץ וחשש הן של הקונים והן של העובדים.
בשיתוף פעולה עם ועד העובדים ,שהתגייס אף הוא למערכה ,העמדנו
עבורם כלים שיסייעו להם להתמודד טוב יותר עם המצב  -עובדים
סוציאליים ,ייעוץ פסיכולוגי ,התאמת משמרות לצרכים  -והעברנו את
המסר שיש מי שעומד לצדם.
במקביל ,זכרתי כל העת היטב את הפתגם 'נאה דורש נאה מקיים' ,ולכן
כל המנהלים נדרשו למאמץ יתר ולמתן דוגמא אישית.

צילום :טל גליק

אתה נמנה עם קבוצת הסיכון ובוודאי ליוו אותך חששות אישיים ,כמוגם את בני המשפחה שדאגו לך במיוחד.
"חששתי כמו כולם ,בוודאי בתחילת המגפה  -תקופה של אי וודאות
ודילמה לא פשוטה :מה נדרש ממני באופן אישי כדי לשמור על עצמי ועל
הקרובים לי (אימא בדיור מוגן ,הבת ומשפחתה בארה"ב מוכת הקורונה),
ומה המחויבות שלי כלפי ציבור העובדים ומיליוני הלקוחות.
אשתי מיכל ,שלצדי כבר  43שנים ,חיה את הסיטואציה של נטילת סיכון
ואחריות אישית מאז שהכרתי אותה .גם עכשיו היא הבינה מיד שהנוכחות

התשתית הרחבה שיצרנו בשנים האחרונות ,בעיקר
בשרשרת האספקה ,במערכות מידע ,במועדוני
לקוחות ,בכוח אדם ובמערך השירות  -לא צפתה אמנם את
הקורונה ואת גל הביקושים בעקבותיה ,אך היא סיפקה בסיס
איתן להתארגנות מהירה כדי לעמוד גם מול הבלתי צפוי

לעמוד הקודם

לתוכן העניינים
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גלגלי המשק
בעת המגפה פעלו שני כוחות מנוגדים :מחד ,מחסור
בעובדים (מחלה ,בידוד ,חשש) ומאידך ,אבטלה
גואה כתוצאה מפיטורים או חל"ת .גייסנו אלפי עובדים שהיו
זקוקים לפרנסה והכשרנו אותם בשטח .הם הפגינו מוטיבציה
והיו אסירי תודה על ההזדמנות להמשיך להתפרנס

באופן כללי ,די ברור שאם אנשים נמצאים בבית והחנויות סגורות ,יהיה
גידול במגוון נרחב במכירות מוצרי נון פוד  -החל ממקררים וטלוויזיות,
עבור בכלי מטבח ועד לציוד ספורט ופנאי".
שתי מגמות נוספות שהסתמנו בעת הקורונה ,היו הגידול העצום במכירות
אונליין והחזרה למכולת השכונתית .אברכהן אינו מתעלם מתופעת הקנייה
ליד הבית שהיא טבעית ,לדבריו ,לא רק בשל הסגר ומגבלת המרחק ,אלא
בשל הרצון לא להתקהל לצד לקוחות רבים נוספים.
"הן אכן היוו פתרון זמין עבור רבים ,אבל אינן תחליף לרשתות" ,הוא אומר.
"המכולת השכונתית הייתה ותהיה תמיד ,חנויות הנוחות יפעלו כבעבר,
והרשתות ירחיבו את הסניפים העירוניים .מעבר לכך ,ובשל השלכות
'הקורונה הכלכלית' שיהיו ניכרות עוד מספר שנים ,ציבור רחב יחפש את
חנויות הדיסקאונט הגדולות .לכן ,מודל הפעילות שלנו לא ישתנה :שילוב
בין 'הגדולות והזולות' לבין 'הקטנות והיקרות'.
מה שכן ימשיך להשתנות הוא תחום הרכישות בערוץ המקוון ,באינטרנט
 מגמה שאנו חווים כבר מספר שנים ,שהועצמה בחסות הקורונה .בשנההחולפת עלה שיעור הקניות אונליין ב .50%-מאחר וציבור רחב הרבה יותר
נחשף לאפשרות זו ,אני מעריך שחלק לא מבוטל מהם ימשיכו להשתמש
בערוץ נוח זה גם אחרי המגפה".

שלי בשטח הכרחית ,והיא גאה במה שאני עושה .את רוב השירות הצבאי
שלי עשיתי בשטח  -בלבנון ,בעזה במבצעים .היא ראתה אותי מעט ,גידלה
את שלוש הבנות לבד ,אבל תמיד גיבתה ועודדה אותי.
מיכל ,אשת חינוך שפרשה לאחרונה לאחר ארבעים שנות חינוך ,ובתפקידה
האחרון שימשה כמפקחת באזור הצפון,פרסמה פוסט מרגש עם חזרת
מערכת החינוך ללימודים פרונטליים ,בסוף אוקטובר .הפוסט המחיש
היטב את המשמעות של נטילת אחריות אישית .היא כתבה ,בין היתר:
"אתם ,אנשי הצוות החינוכי ,דברו עם התלמידים ,חבקו אותם בעיניים
ולטפו אותם ליטוף וירטואלי .הם כל כך זקוקים לו .דברו איתם ,במנות
קטנות ,ברגישות ,אך בחשיבות משמעות המילים אחריות הדדית  -של
ילדים ,לא של ממשלה ...דברו איתם על שיח מכבד ומתחשב למרות ניגוד
האינטרסים ביניהם בכיתה ובהפסקה ,דברו איתם על לקיחת אחריות,
לא של מנהיגים לאזרחים  -אלא בין ילדים .פנו מקום לחלוק רגשות על
קשיים ועל משמעותה של הושטת יד ועזרה הדדית למי שיש לו קצת
פחות .במילים של גדולים  -׳להיכנס מתחת לאלונקה׳ .דברו איתם על
דאגה ,על פחדים ,ובעיקר על כך שאתם שם בשבילם".

 לא מעט ביקורת נשמעה על רמת השירות באונליין."היא מוצדקת בחלקה ,כי כשנמצאים בגידול של מאות אחוזים בביקוש
בטווח זמן כה קצר ,לא ניתן לתת שירות של  .100%הנושא מטופל על-ידינו:
ביצענו ועודנו מבצעים השקעות גדולות בשירות ובחוויית הלקוח כנקודת
חוזק ובידול .כמו כן ,השקענו בשיפור טכנולוגיות תומכות ,בליקוט ובשינוע.
בפסח הקרוב אנו חונכים את המחסן האוטומטי הראשון ובפסח  2022את
השני ,הגדול יותר  -שניהם בטכנולוגיה המתקדמת ביותר .רמת השירות
עומדת להשתפר בצורה משמעותית  -ואנו נכנסים למעשה לעידן חדש".
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במהלך שלושת הסגרים נמתחה ביקורת עזה מצד הסוחרים על אי שוויון
באכיפה  -רשתות מזון ופארם פתוחות והם סגורים .יותר מכך ,נטען כי
הרשתות ניצלו את ההזדמנות והחלו למכור מוצרים שעד כה נרכשו
בחנויות הרחוב .הם ראו בכך את התעשרות החזקים על חשבון החלשים.
אברכהן מודע לביקורת הזו ,אך מציין כי עיקר הדיון לא התמקד ברשתות
המזון אלא בפתיחת סניפי סטוק מרקט למיניהם וחנויות איקאה" .אומר
באחריות כי בדקתי את המספרים 99.7% :ממכירות הנון-פוד ברשת היו
של מוצרים הקיימים במגוון שלנו בימי שגרה .אם הייתה הרחבה מסוימת
במגוון ,היא נבעה מביקושים מצד הורים לילדים שישבו בבתים בסגר
ונדרשו לתעסוקה.

 נטען כי הרשתות ניצלו את הביקוש המוגבר בחסות החשש מהמגפה,להעלאת מחירים .גם כך שופרסל אף פעם לא הייתה הרשת הזולה ביותר...
"וכנראה גם לא תהיה .אבל היא בהחלט ההוגנת ביותר ,בעלת השקיפות
הגדולה ביותר והשירות הטוב ביותר .אחרת אי אפשר להסביר את האמון
הרב והנאמנות שרוכשים לנו הלקוחות .ולראייה ,שני מיליון אנשים מחזיקים
בכרטיס המועדון שלנו ו 640-אלף בכרטיס האשראי שופרסל.
לגבי ניצול הביקוש להעלאת מחירים  -זה לא נכון .מדד המחירים של
סטורנקסט מראה שהתרומה שלנו להורדת מדד המחירים היא דרמטית.
רק בזכות העובדה שהורדנו מחירים ,בתקופת המשבר מחירי המזון
בישראל עלו רק ב .0.3%-אנו גם הרשת היחידה שהוציאה לפועל בשנה
הזו את כל המבצעים שתוכננו".

יצחק (איציק) אברכהן

 נכנסתם בתנופה לתחום הפארם עם רכישת  - Beהשקעות ענק ותוצאותמאכזבות .האם יש לך הרהור שני לגבי המהלך?
"לא ,כי אנו חייבים כל העת לייצר מנועי צמיחה .לא אני המצאתי את
החיבור בין רשת מזון לפארם :בארה"ב באופן מובהק וגם באירופה ,עושים
זאת ונותנים מענה לצורך אדיר של פיתוח הפעילות במרכזי הערים.
אנו ערכנו את כל הבדיקות הנדרשות ונקטנו בכל המהלכים כדי להצליח
בצעד זה .נכון ,ביצענו השקעות גדולות ,אבל רק מי שיש לו חזון ועוצמה
יכול להתמודד מול רשת סופר פארם ,שהייתה שחקנית כמעט בלעדית
במשך עשרות שנים בשוק .אני בטוח שכפי שהצהרנו כבר ברבעון אחרון
של  ,2020רשת  Beתעבור לאיזון ומהשנה הבאה תעבור לרווח".

בן  ,66יליד מגדל העמק ,התגייס באוגוסט
 1973לצנחנים .עם סיום מסלול הפלוגה
בחטיבה ,יצא לקורס קצינים (זימון ישיר),
לאחריו עבר לשרת בחטיבת גולני בשורת
תפקידים  -מ"מ ,מ"פ ,סמג"ד  ,12מפקד
בסיס הטירונים (בזק) וסמח"ט גולני.
עם פרוץ האינתיפאדה (תחילת  )1988מונה
למח"ט הגזרה הדרומית בעזה ולאחר מכן היה מפקד חטיבת חברון וסגן
מפקד אוגדה  91שפעלה בלבנון .תפקידו האחרון בצה"ל היה נספח
צה"ל וראש משלחת משרד הביטחון בשווייץ ,עם אחריות על אוסטריה,
סלובניה וסלובקיה ,עד לשחרור בשנת  .2000הוא בוגר קורסי פיקוד ומטה
של צה"ל ושל צבא היבשה של ארצות הברית ובעל תארים ראשון ושני
במדעי המדינה וביטחון מאוניברסיטת חיפה.
לשופרסל הצטרף עם השחרור משירות קבע וביצע מגוון תפקידים סמנכ"ל
תפעול ושרשרת אספקה ומזה  10שנים מכהן כמנכ"ל שופרסל .איציק
נשוי למיכל ,אב לפז ,למעיין ולקמה וסב לחמישה נכדים.

לעמוד הקודם

לתוכן העניינים

המכולת השכונתית הייתה ותהיה תמיד והרשתות
ירחיבו את הסניפים העירוניים .בשל השלכות
'הקורונה הכלכלית' ,ציבור רחב יחפש את חנויות הדיסקאונט
הגדולות .לכן ,מודל הפעילות שלנו לא ישתנה :שילוב בין
'הגדולות והזולות' לבין 'הקטנות והיקרות'
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ההיבט המקומי

שוקי אוחנה ,סא"ל ,ראש עיריית צפת:

ראשי רשויות בישראל פועלים
בחזית הקורונה בידיים קשורות

"תשעה חודשים נאבקו הרשויות לקבל סמכויות ,ורק אחרי שהתברר שהמפתח נמצא
בידיים שלנו הן ניתנו ,אך באופן חלקי" .כך אומר סא"ל שוקי אוחנה ,ראש עיריית צפת,
הניצב בחזית המאבק כנגד מגפת הקורונה בעיר .בשיחה עימו הוא מספר על התושבים
שרואים בו כתובת למצוקותיהם ,על התיירות שנפגעה אנושות ,על הסוחרים שאיבדו את
מטה לחמם  -וגם על התקווה להמשיך לקדם תוכניות פיתוח שאפתניות בעיר
כחבר מועצת העיר .בתפקיד זה עשה עד לבחירתו כראש העיר ,בבחירות
המוניציפליות ב.2018-
משנכנס אוחנה לתפקידו הוא יזם שורה ארוכה של פרויקטים  -רבים מהם
בתחום החינוך הקרוב ללבו (הוא מחזיק בתיק החינוך בעירייה ועומד בראש
תחום החינוך בפורום אשכול גליל מזרחי).
אלא שהכול קיבל לפתע תפנית לא צפויה ,ובמקום להתרכז בקידום
התוכניות מצא עצמו אוחנה מתמודד מול מגפת הקורונה ששינתה סדרי
עולם  -התנהלות במציאות של חוסר ודאות מוחלט.
"אני הוא זה שעומד מול התושבים שפוגשים אותי או מתקשרים אליי או
אפילו דופקים על דלת ביתי  -והלב מתכווץ .זה נורא לראות משפחות שעד
המגפה הצליחו לפחות לגמור את החודש  -מחוסרות תעסוקה ופרנסה .ואם
השכירים  -גם אם הם בחל"ת  -עוד מקבלים מהמדינה תמיכה ומחזיקים
את הראש מעל המים ,הרי העצמאים ,בעלי העסקים הקטנים ,החנויות,
הצימרים ,שחלקם הגדול תלוי לחלוטין בתיירות  -פשוט קרסו.
התושבים מפנים אליי את זעמם ,את ייאושם ,ורואים בי את מי שאמור לעזור
להם בשעת צרה .אבל ההרגשה היא שהידיים כבולות .לא פעם ולא פעמיים
פניתי לראש הממשלה שיעביר את המושכות במישור המקומי לשלטון
המוניציפלי ,אך לצערי זה נעשה מעט מדי ומאוחר מדי".
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למרות זאת ,לא מעט ראשי ערים ואוחנה ביניהם ,הבינו כבר עם פרוץ המגפה
המציאות.
במבחן אוחנה
שפתרונות כלל ארציים והנחתות מלמעלה אינם עומדים שוקי
זאת ,בעיקר משום שכל רשות מתמודדת עם אוכלוסייה בעלת מאפיינים
שונים ,ולמעשה היא זו שיכולה לסייע ולהיטיב עם התושבים שהיא מכירה
היטב ומקרוב.
"די מהר ,כשהתבררה עוצמת המגפה ,פתחנו חמ"ל מרכזי בעירייה דרכו
ניתבנו את כל הפעילות :חקירות אפידמיולוגיות ,אתר העירייה ועמוד פייסבוק
ייעודי ,חלוקת עלונים ,כריזה לתושבים ,פעולות אכיפה אינטנסיביות ,הרחבת
פעילות גורמי הרווחה ובכלל זאת עובדים סוציאליים ופסיכולוגים ,ביקורי
לקשישים,
ותרופותשוקי אוחנה
בית לנזקקים וטלפונים לנמצאים בבידוד ,וכן סלי מזון סא״ל
חולים ומעוטי יכולת .כל זאת ,תוך הרחבת מערך המתנדבים שלנו ,הכולל
עתה  300תושבים העושים במשימות שונות בהנחיית החמ"ל.
לצד האוכלוסייה הבוגרת ,דאגנו לילדים שנמצאים תקופה ארוכה בבית
בסגר ,ובהשקעה של מאות אלפי שקלים רכשנו וסיפקנו משחקי קופסא
לבתי התושבים .חילקנו כ 2,400-מחשבים שיסייעו לתלמידים להצטרף
ללמידה מרחוק .ביקשתי באופן אישי ממנהלי בתי הספר להתקשר לתלמידים
ולעודד אותם ,במיוחד את אלה שהתקשו להצטרף לשגרת הלמידה החדשה.
הפעולה האחרונה שערכנו בעיר הייתה הקמתו של מתחם חיסונים מרכזי,

אין

ספק ,כי ראשי הרשויות המקומיות בישראל מצאו עצמם עם פרוץ
מגפת הקורונה ועד ימים אלה בחזית ההתמודדות האזרחית .רמת הציפיות
מצד התושבים הרואים בראש העיר את הכתובת המיידית לכל מצוקה
מחד ,ותכתיבי הממשלה ומשרד הבריאות מאידך ,מציבים אותם במצב
כמעט בלתי אפשרי.
"תשעה חודשים נאבקנו לקבל סמכויות ,והן הגיעו רק אחרי שהתברר לכל כי
המפתח נמצא בידיים שלנו" ,אומר שוקי אוחנה ,ראש עיריית צפת.
"מקבלי ההחלטות הבינו אמנם ,שאנו מסוגלים להתמודד בצורה הטובה
ביותר 'במגרש הביתי' שלנו .אבל ,די מהר התברר כי הסמכויות שהועברו
היו מוגבלות ,לא ניתנו לנו כלים להתמודדות והכי חשוב  -התקציבים
לפעילויות הנדרשות לא הגיעו .אין פלא אפוא ,שכל ראש עיר נוהג עכשיו
כמיטב הבנתו ויכולתו".
סא"ל שוקי אוחנה ,54 ,נשוי לדורית ,עו"ד ובכירה במערכת החינוך ,ואב
ל ,3-הוא בן למשפחה המתגוררת במשך דורות בצפת .ב ,2008-שנה אחרי
שחרורו מצה"ל ,החל בעשייה ציבורית ,כיהן כיו"ר סניף הליכוד ונבחר
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במסגרתו פועלות קופות החולים השונות  -וקריאה נרחבת לכלל התושבים
להגיע להתחסן .מיותר לציין שכל הפעולות הללו מומנו על-ידי תקציב
העירייה השוטף".

מקבלי ההחלטות הבינו אמנם שאנו מסוגלים
להתמודד היטב 'במגרש הביתי' ,אבל הסמכויות
שהועברו היו מוגבלות .לא ניתנו לנו כלים להתמודדות והכי
חשוב  -התקציבים לפעילויות הנדרשות לא הגיעו .אין פלא
אפוא ,שכל ראש עיר נוהג עכשיו כמיטב הבנתו ויכולתו

 כמי שמקורב מאוד לשלטון ,האם יכולת לפעול טוב יותר בתקופה זועבור עירך?
"למה הכוונה יכולת לפעול טוב יותר? פעלנו מצוין והתוצאות מדברות בעד
עצמן .אין ספק כי למי שמגיע מתוך המערכת כמוני ,יש יותר כלים ויותר
ניסיון החיוניים בעת הזו .יתרה מכך ,אני מודע לדרך הפעולה של המנגנון,
מבין איך דברים עובדים מבפנים ,מכיר רבים ממקבלי ההחלטות והדברים
הללו בהחלט סייעו לי להיות פעיל ויוזם למען התושבים.
אבל ,הבעיה המרכזית מולה ניצב בעצם עם ישראל כולו ,הינה יציבות השלטון
ובעיקר היעדר תקציב .אני רוצה להאמין שסוף סוף בבחירות הללו תקום
ממשלה יציבה ,יאושר תקציב המדינה ונוכל גם בתקופה לא שגרתית כמו
זו  -לתפקד .כוונתי לא רק לתת מענה לצרכים דחופים אלא גם ובעיקר
להוציא לפועל תוכניות פיתוח רחבות היקף".

עד סוף המאה ה .19-אני מחובר לעבר ולהווה  -ומאמין בעתיד של העיר.
יש בה פוטנציאל עצום שטרם מומש.
בתקופה בה שימשתי כחבר מועצה במשך עשר שנים ,למדתי היטב את העיר
ואת האתגרים העומדים בפנינו .כשנבחרתי הרגשתי בשל ליישם תוכניות
מרחיקות לכת שהתוויתי ,ובראשן הכפלת אוכלוסיית העיר והפיכתה לאבן
שואבת לאוכלוסייה חזקה שתמצא בה איכות חיים ,מקורות תעסוקה ,תרבות
ייחודית וקהילה פעילה ומעורבת".
ברוח זו ,מוביל אוחנה מהלך לתכנון ופיתוח תשתיות בעיר ,בראייה קדימה של
 30ואף  40שנה .היא עומדת לעבור תנופת פיתוח אדירה ,לאחר שאושרה לעיר
תוכנית מתאר הכוללת אלפי יחידות דיור ,מסחר ומרכזי חינוך.
בעתודת קרקע גדולה ומשמעותית שקיימת בעיר ,הוא מקדם תוכניות להקמת
 5,100יחידות דיור ,ומאמין כי "יכולות להגיע לכאן אוכלוסיות חזקות שייהנו
מיופייה ומאופייה של צפת".
לשכונת הדגל שמקים אוחנה בצפת יש כבר שם" :מצפה ימים" .היא ממוקמת
בצפון העיר וצופה אל הכנרת .על-פי התכנון יקומו בה אלפי יחידות דיור צמודות
קרקע" .פעלתי לשינוי התב"ע במקום ,כדי לעצור את הבנייה לגובה שלדעתי
פוגמת בנופי העיר הייחודיים .במקום זאת ,נקים מוסדות חינוך ,מגרשי משחקים,
שטחים ירוקים  -זו תהיה מעין עיר קטנה ,סמל להתחדשות של צפת .קיימת
התעניינות רבה במיזם הזה ,גם מצד תושבי העיר וגם מצד תושבים מבחוץ.
אנו נמצאים בקשר גם עם גופים וארגונים גדולים כמו משטרת ישראל וצה"ל
המתעניינים ברכישה מרוכזת".
לצד התוכניות וההתרחבות הצפויה ,מקדיש אוחנה תשומת לב למרקם
העירוני הוותיק ,הרווי מבנים נושנים המשוועים לטיפול" .נפגשתי עם שר
השיכון ובכירי המשרד במטרה להאיץ תהליך שיוביל להתחדשות עירונית
המביאה עמה לא רק שיפור פני העיר וטיוב תנאי הדיור ,אלא גם חיזוק
המוכנות לתסריט של רעידת אדמה .אבל עוד לפני כן ,יש לנו כבר פעילות
בשטח ,במסגרת פרויקט שיקום שכונות ,שעורך מתיחת פנים לבניינים
בשכונות הוותיקות".

 ההתמודדות שלכם מול התחלואה מורכבת יותר מזו של ערים רבותאחרות  -בצפת אוכלוסיית חרדים גדולה ,ישיבות ,כוללים וחיידרים...
"ראשית ,צפת היא פסיפס מגוון ,ראי החברה הישראלית .יש בה חילוניים,
דתיים וחרדים  -ואני ראש העירייה של כולם .שנית ,איני מקבל אוטומטית
את ההנחה ששיעורי התחלואה היו גבוהים יותר בקרב או בגלל התושבים
החרדים ,בהשוואה לשאר תושבי העיר .העובדה שהמצב הסוציואקונומי
הממוצע בצפת אינו גבוה ,יצרה מצב שבו רבים  -מכל המגזרים  -מתגוררים
בדירות קטנות וצפופות .היום כבר ברור לכל ששיעור התחלואה במשפחה
יהיה גבוה יותר בתנאים שכאלה ,ללא שיוך למגזר כזה או אחר.
אם נוסיף לכך מקרי הדבקה שנבעו ממבקרים שהגיעו לעיר ממקומות
שונים בארץ  -ברור שהתמונה האפידמיולוגית מורכבת הרבה יותר מאמירה
כללית כזו או אחרת.
באשר לציבור החרדי בעירנו ,חשוב להדגיש כי הפגין התנהגות למופת,
שמר על הכללים ,נשמע להנחיות ומלוא הערכתי נתונה לחברי מועצת העיר
מקרב המגזר ולרבנים בעיר ,אשר תמכו ביישום הגבלות גם אם היו כרוכות
בסגירת מוסדות לימוד".
 מה באשר לעסקים?"גם כאן ההיבט המקומי הוא ייחודי :הפגיעה אצלנו קשה יותר מבערים אחרות,
שכן עסקים רבים בנויים על תיירות חוץ ופנים  -ושתיהן נעצרו לחלוטין .וכך,
גם אם בתקופות שבין הסגרים עוד נרשמה תנועה כלשהי בחנויות הרחוב -
לעסקים הללו זה לא הועיל והם ספגו מכה אנושה .רבים מהם לא יישרדו.
העזרה שאנו יכולים להציע במקרים האלו היא מועטה ,אבל עדיין קיימת:
הקמנו קניון וירטואלי כדי לעודד רכישות אונליין בחנויות ,הענקנו פטור
מתשלום ארנונת שילוט ,הקפאנו את התשלום על החנייה ברחבי העיר
בתקופות הסגר ,סייענו בפלטפורמה שיווקית לעסקים מקומיים ועוד".

000

אחד העוגנים של אוחנה בחזון פיתוח העיר היא הפקולטה לרפואה  -שלוחה
של אוניברסיטת בר אילן בצפת ,אשר שטחה יגדל משמעותית ויוקמו בה גם
מעבדות ומכוני מחקר .לכך יש להוסיף את המרכז הרפואי זיו .אלה מביאים
לאזור רופאים ,אחיות וצוותים רפואיים השואפים להתגורר בסמוך למקום
הלימודים והעבודה.
אך זו תהיה רק הירייה הראשונה .אוחנה מקדם במרץ תוכנית להקמת
אוניברסיטה בעיר .ראשי הרשויות באזור ,רואים במהלך מסוג זה חיזוק
משמעותי לגליל מבחינת הרכב האוכלוסייה ,מקורות התעסוקה והמענה
האקדמי שיינתן לבני האזור ,שמעתה לא יצטרכו להרחיק כדי לרכוש השכלה
גבוהה" .בצפת כבר פועלת מכללה מובילה ופקולטה לרפואה הנמצאת,
כאמור ,בתהליך של התרחבות .הדבר יוצר תשתית טבעית להקמת גוף
אקדמי חדש ומוביל בצפת".
אם לשפוט על-פי אוחנה ,לצפת צפוי עתיד מזהיר ,שיטופח במסירות על-ידי
בן העיר שרוצה להשיב עטרה ליושנה" .צפת היא אחת ומיוחדת בעולם כולו.
עם מורשת כמו שלנו ,עם שורשים כמו שלנו ,אין לי ספק שנצליח להעניק
לעיר את המעמד המכובד לו היא ראויה ,על מפת ערי ישראל ,על מפת
התיירות המקומית ומבחינתי גם על מפת התיירות העולמית".

 רבים מפורשי צה"ל מצאו קריירה שנייה בעשייה לביתם .מה יש בתפקידהזה ,ראש עיר ,אליו הגעת במערכת בחירות שלישית  -שכה משך אותך?
"ראשית ,אינני היחיד ועובדה היא שלא פחות מ 14-פורשי צה"ל מכהנים
היום כראשי ערים ומועצות מקומיות .שנית ,נבחרתי במקום ריאלי ברשימת
המועמדים לכנסת ,כנציג הגליל והעמקים ,אולם ,החיבור עם מפלגתו של
ליברמן מנע את כניסתי לכנסת ה.19-
שלישית ,כמו שאמר המשורר שאול טשרניחובסקי 'אדם אינו אלא תבנית
נוף מולדתו' .אני בן למשפחה צפתית שורשית המתגוררת בעיר כבר מאות
בשנים .בני משפחתי חוו את רעידת האדמה במאה ה ,18-נלחמו על הגנת
צפת במלחמת השחרור ,ודודי שעל שמו אני נקרא נפל בקרב לשחרור העיר.
צפת ההיסטורית הינה אחת מארבע ערי הקודש שגדולי החכמים פעלו בה,
וגדולי המקובלים התרכזו בה ,לרבות תושבי היישוב הישן מסוף ימי הביניים
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התנדבות

אלי יפת ,חבר ״צוות״ ,מתנדב בעמותת "מתחברים":

השמשת מחשבים עבור תלמידים
היא שליחות לאומית

בעידן המחייב למידה מרחוק ,נותרו מאחור תלמידים רבים שאין ברשותם מחשב .אלי יפת
הצטרף לפרויקט הלאומי-התנדבותי "מתחשבים" העוסק באיסוף והשמשה של מחשבים
והעברתם לתלמידים .מהמעבדה שהוא מתפעל ,הוא קורא לעוד חברים להצטרף אליו ולתת
יד לצמצום הפער הדיגיטלי בישראל
מגפת הקורונה העלתה על
סדר היום את הלמידה מרחוק
כאופציה המרכזית להמשך פעילות
מערכת החינוך בישראל .לצד זאת,
התבהר עד מהרה עומקו של "הפער
הדיגיטלי" בישראל  -תלמידים רבים
נותרו מאחור כשהם לא מסוגלים
להשתלב בלמידה .זאת משום שידם
של הוריהם אינה משגת לרכוש
עבורם מחשב .מנתונים שנאספו
התברר ,כי לכ 16%-מהתלמידים אין
מחשב כלל ובכ 65%-מכלל משקי
הבית שיש בהם מספר תלמידים,
אחים צריכים להתחרות על גישה
למחשב.
הפרויקט ההתנדבותי "מתחשבים"
הוקם במטרה להנגיש לתלמידים
הנדרשים לכך מחשב וציוד היקפי ,בהם יוכלו לעשות שימוש .במסגרתו
נאספים מחשבים וציוד מחברות ,ארגונים ואנשים פרטיים ,בעזרת
מתנדבים  -ומרוכזים באתרים ייעודיים .בשלב הבא מטופלים המחשבים
במעבדות השותפות ליוזמה ,בהן פועלים בעיקר טכנאים העושים מלאכתם
בהתנדבות .המחשבים מושמשים ,משודרגים ובמקרה של מחסור בציוד
היקפי חיוני ,משלימים גם אותו .בסוף התהליך התלמידים זוכים במחשבים
תקינים וכן בתמיכה טכנית לתיקונים.
היוזמה זכתה לעידודו של נשיא המדינה ראובן ריבלין ולתמיכת משרד
החינוך.
ב"קול קורא" שהפיץ המשרד ,הוזמן הציבור לתרום מחשבים וציוד היקפי
הזוכים במסגרתה ל"חיים חדשים" בבתי תלמידים הזקוקים להם.
אלי יפת ,חבר "צוות" מסניף כפר סבא ,נחשף לפרסום באינטרנט של
"מתחשבים" אשר קרא למתנדבים להצטרף לפרויקט " -הציץ ונפגע".
מאז הוא עושה כבר חודשים ארוכים את הדרך הקצרה מביתו למעבדת
"מתחשבים" ,הנמצאת בבניין חברת ווסטרן דיגיטל בעיר ,יצרנית מוצרי
דיסק קשיח ומפתחת שבבי זיכרון פלאש המהווה שותפה מובילה בפרויקט.
אם לשפוט על-פי החיבור של יפת לעשייה ההתנדבותית הזו ,נראה כי
הוא האדם הנכון ,במקום הנכון ובזמן הנכון .בכל שנות שירותו בצה"ל,
שימש כמפקד מעבדת ציוד תקשורת ועסק בכך גם בקריירה השנייה עד
פרישתו לגמלאות .הוא התקבל בחיבוק חם על-ידי מנהל התפעול של
פרויקט מתחשבים ,ניסים פיוטרקובסקי ,ולמעשה היה זה שהקים את
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אלי יפת במעבדה

המעבדה כמעט מהתחלה .הוא הפך אותה לזו שעד כה סיפקה מאות
מחשבים משודרגים לתלמידים הזקוקים להם .בכך איפשר להם להשתתף
בפעילות הלימודית המקוונת כמו גם בפעילויות חברתיות ומפגשים שנערכו
בזום מהם היו מנותקים.
אלי בנה במו ידיו מעבדה לתפארת ,והטמיע שיטות עבודה שיאפשרו תיקון
ושדרוג מהיר" .כשהגעתי למעבדה בפעם הראשונה כדי להציע את עצמי
למשימה ,ראיתי המון מחשבים וציוד נלווה  -אך לא מעבדת תיקונים של
ממש .נראה היה כאילו חיכו למישהו ש'ירים את הכפפה' ,אך לא ניתן היה
להתחיל לעבוד ,כי חסר במקום ציוד בסיסי ,אפילו שולחנות עבודה".
די מהר שכנע אלי את נסים להתקין במקום שולחן עבודה ראוי ,לציידו
כהלכה במכשור  -ותוך זמן לא רב השולחן הזה הפך לשולחנות והמעבדה
התרחבה למעבדות התמחות  -אחת לתיקון ושדרוג מחשבים נישאים
והשנייה לבדיקת מסכים .מעת לעת סייעו לאלי טכנאי ווסטרן דיגיטל,
אם כי הזמן שהיו יכולים להקצות לכך היה מוגבל ,שכן הם היו מחויבים

יפת" :המעבדה הפכה לבית השני שלי .אני מתייצב
לעבודה כל יום ,מהבוקר עד הערב ,ויודע שאני עושה
עבודת קודש .אני אמנם לא מקבל תגובות ישירות
ממקבלי המחשבים ששדרגתי ,אבל עצם ההשתתפות
במיזם כל כך חשוב נותנת לי סיפוק עצום"
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התנדבות
פיוטרקובסקי" :כשרצינו להוציא למעבדה חיצונית
מחשבים נישאים לשדרוג  -בשל הכמות שהצטברה  -אלי
לא הסכים .הוא לקח עימו ,לאחר יום התנדבות מלא ,עוד
כמה מחשבים נישאים כדי להספיק לתקן אותם בבית"

מתנדבים ,אך כיום לצערו זו שוב "הצגה של איש אחד".

כיצד הופכים מחשב מיושן ואולי לא תקין לשמיש עבור תלמיד?"המחשבים הנתרמים מטבע הדברים אינם חדשים ,ומצוידים בדיסק
קשיח מיושן .הפעולה העיקרית שאני נדרש אליה היא החלפתו בSSD -
(כונן שבבי) ,שהינו מהיר הרבה יותר כי אינו מכיל חלקים נעים ולכן זמן
הגישה לנתונים שבו קצר יותר".
לעבודתם בחברה.
סיוע שהגיע ממקור לא צפוי ,לא רק "עשה עבורו את ההבדל" ,אלא אף חוויה יוצאת דופן נזדמנה ליפת ,כאשר הגיע נשיא המדינה לבקר במעבדה.
העניק נדבך ערכי נוסף ומרגש לפעילותו :חניכי עמותה המשקמת ,בין "זו הייתה התרגשות עצומה" ,הוא מספר" .הציגו אותי בפניו והוא התרשם
מהפעילות והחמיא לכל העושים במלאכה .זו הפעם הראשונה שאני פוגש
השאר ,מוגבלים בקהילה ,החלו לפקוד את המעבדה.
"נכון ,הם לא טכנאים ,לא מכירים את המערכות ,אבל יש המון עבודות את נשיא המדינה ,ושמחתי להציג בפניו את העשייה החשובה במעבדה".
בסיסיות שרק אחרי שהן נעשות אני יכול לטפל במחשבים" ,מסביר אלי .ניסים פיוטרקובסקי ,איש הייטק ותיק ,מנהל התפעול של הפרויקט ,אומר:
"לימדתי אותם מה צריך לעשות ומבחינתי זה היה סיוע אמיתי .הם עסקו "אלי הוא דוגמא לאדם המעמיד עצמו לרשות הציבור ונותן את כל כולו
למען המטרה .הוא מרגיש כאילו זה עסקו
הפרטי .למשל ,כשרצינו להוציא למעבדה
חיצונית מחשבים נישאים לשדרוג בשל
הכמות הגדולה שהצטברה  -אלי לא הסכים.
הוא לקח על עצמו להעלות את התפוקה
ונטל עימו לביתו ,אחרי יום התנדבות מלא,
כמה מחשבים כאלה כדי לתקן אותם בבית.
הוא דמות לחיקוי ,העושה מעל ומעבר וזוכה
להערכה רבה על פועלו".
אלי יפת ,נשוי ואב לארבעה ,התגייס ב1968-
לחיל הקשר ,בו עבר קורס טכנאי טלפרינטר.
הוא שירת בפיקוד מרכז ,בגדוד קשר עליו פיקד
מוטי בר דגן ,יו"ר "צוות" .כשנכנס לשירות
קבע ,מונה למפקד מעבדת טכנאי טלפרינטר
במרחב הפיקוד .הוא הושאל לאמ"ן ו 15-שנים
שירת בחיל המודיעין בחטיבת המחקר ,בה
נשיא המדינה ראובן (רובי) ריבלין מבקר במעבדה בה מתנדב יפת
חווה את התחדשות ציוד התקשורת  -שכלל
מעתה גם תעבורת נתונים  -בעוד יחידות
הקצה עדיין היו טלפרינטרים .לאחר שחרורו
בעיקר בניקוי הציוד ,בסידור כבלים ,בבדיקת מסכים ,בפירוק ספקים עבד כטכנאי ומרכיב מחשבים עד יציאתו לגמלאות.
000
ובמשימות נוספות שנדרשו.
הם עבדו ברצון ,שמחו להגיע בכל פעם מחדש והבינו היטב מה נדרש "המעבדה הפכה לבית השני שלי" ,אומר יפת" .אני מתייצב לעבודה כל
מהם .ראיתי את האושר בעיניים שלהם ,את ההתרגשות להיות בצד שנותן יום ויודע שאני עושה עבודת קודש .אני אמנם לא מקבל תגובות ישירות
ועוזר לאחר .הם הבינו שהם חלק ממשהו גדול וחשוב .שמחתי לתת להם ממי שמקבל את המחשבים ששדרגתי ,אבל עצם ההשתתפות במיזם כל
תחושה מעצימה ומחזקת .התייחסתי אליהם כשווים ,לימדתי בסבלנות ,כך חשוב נותנת לי סיפוק עצום.
עודדתי אותם ,דיברתי בגובה העיניים  -והתוצאות היו נהדרות .זה באמת אני קורא לכל חבריי בארגון 'צוות' המתגוררים באזור לבוא ולתת יד
היה  - WIN WINגם העליתי בצורה משמעותית את מספר המחשבים למיזם החשוב הזה .צוואר הבקבוק שלנו אינו בתרומת המחשבים אלא
השמישים היומי וגם סייעתי לאנשים הללו לחוש מועילים וראויים .לצערי דווקא בשדרוגים ובהשמשה שלהם  -וכל סיוע יתקבל בברכה .וכמובן ,זו
הזדמנות לקרוא לכל מי שיש ברשותו מחשב שכבר אינו בשימוש  -להעביר
הם כבר לא מגיעים והם חסרים לי".
יפת מציין כי במשך הזמן פקדו לא אחת את המעבדה גם סטודנטים אותו אלינו ,למתחשבים".

חברי "צוות"

התנדבו למשימות התנדבות!!!
לעזרת צה"ל ,לעזרת הנוער ,לעזרת מערכי העורף
הרשמה בסניפי "צוות"
לעמוד הקודם
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מצב האומה

ישראל בחמשירים:

עקיצה בחמש שורות
אחרי כמה עשורים בהם כתב ופרסם את חמשיריו ,החליט אל"ם דוד בן אשר לקבצם בספר
חדש ,שיראה אור לקראת יום העצמאות ה 73-לישראל .הוא גייס את המאייר דני קרמן אשר
חידד את הפרספקטיבה של החמשירים ,המשקפים אירועים אקטואליים בזווית אישית
למקצוע .הוא כתב מאות ואלפי מאמרים בעיתונים ובכתבי עת בישראל
ובעולם בנושאי צבא ,פוליטיקה ,ציונות ,ספורט ועוד .מקום מיוחד שמור
בלבו לפועלם הספרותי של סופרים ישראליים והוא פרסם ראיונות עם
עשרות מהם.
את המשיכה למילה הכתובה מייחס דוד לעוצמתה" .העט חזקה מהחרב",
הוא אומר" .היום ,כנראה בגלל מהפיכת המידע והרשתות החברתיות,
היא נראית חסרת משמעות .ויחד עם זאת ,אני רואה סופרים ומשוררים
רבים ומוכשרים  -אותם אני פוגש גם היום ,במסגרת טור שבועי שאני
כותב במקומון 'ירוק' בשרון  -שלא נותנים לגל השטחי והעכור הזה
להשפיע עליהם.
ההתמודדות בעידן כזה מורכבת ומאתגרת ,אבל העובדה שבישראל רואים
אור כ 7,000-ספרים בשנה  -טובים יותר וטובים פחות  -מעידה הן על
כמות היוצרים והן על כמות הקוראים .ישראל היא במידה רבה ולמרות
הכול משכנו של עם הספר".
כתיבת חמשירים הפכה עם השנים חלק בלתי נפרד מחייו .הוא "מחויב"
לפחות לחמשיר אחד בשבוע ,המתפרסם במעריב ובתוכנית הלילה של
היותו
למרותבן אשר
מושיק טימור ברשת ב'" .אולי דפוס הכתיבה של חמשיר ,דוד
סוגה נושנה ,הוא התשובה הקצרה והאולטימטיבית למה שאנו חווים במדיה
הדיגיטלית :תזזיתיות ,חוסר העמקה ,דברים מהפה אל החוץ ומעל לכל
ההנחה' :אני כותב (בפייסבוק) משמע אני קיים'".
לשאלה אם לתקופת הקורונה הייתה השפעה על החלטתו להוציא לאור
לאחרונה את ספרו "ישראל בחמשירים" ,אין לו תשובה חד משמעית" .זה
בוודאי לא כי הייתי בסגר וחיפשתי תעסוקה" ,הוא אומר" .גם בתקופה הזו
המשכתי לכתוב כתבות כעיתונאי ,וכמובן גם חמשירים ,בשל המציאות
הפוליטית ההזויה אליה נקלענו והשפעתה על החברה והכלכלה.
הפרסום הרב לו זכה כל חמשיר בכלי התקשורת  -כולל ברשתות החברתיות
(כן ,גם בפייסבוק)  -יצר בי תחושה שזה הזמן המתאים .בנוסף ,קיבלתי
הרבה יותר תגובות מבעבר ,כך שלא רק אני שאלתי את עצמי 'מתי ספר?',
אלא גם קוראיי וחבריי שעודדו אותי לעשות זאת".
הרצון "ללכוד" את עיני הקורא ,או במילים אחרות מתחום העיתונות
"תמונה שווה אלף מילים" ,הובילו את דוד להחלטה להמחיש את המסרים
גם באמצעים ויזואליים .הוא פנה למאייר הידוע דני קרמן ,ולאחר שזה
קרא את חמשיריו הסכים ללוות את הספר באיוריו.

לא

פחות מ 800-חמשירים כתב עד כה אל"ם דוד בן אשר ,שבתפקידו
האחרון בצה"ל היה רמ"ח כושר קרבי  -חמשירים המתארים פסיפס
חברתי-לאומי-פוליטי של מדינת ישראל ,בעין ביקורתית מחד ובחוש הומור
מאידך" .על מה שאני כותב מתאים לומר את הקלישאה' :אם זה לא היה
עצוב ,היינו צוחקים" ,אומר דוד" .בחמשירים שלי אני משלב בין השניים.
אני עצוב מאוד ממה שקורה כאן במיוחד בעשור האחרון .דור המייסדים
בוודאי מתהפך בקברו .ועדיין ,אולי נקודת מבט קצת הומוריסטית יכולה
להמתיק מעט את הגלולה".
דוד בן אשר ,שנולד וגדל בקיבוץ עין שמר ,הוא יוצר בלתי נלאה .הוא כתב
מאות שירים שכמה מהם הולחנו (שני תקליטורים) ופרסם חמישה ספרי
שירה" :וחוה נתנה לאדם"" ,זרמים"" ,אין חדש תחת השמש"" ,ספורט
בצד  -שירי ספורט" ו"שירים ליעל שירים לדוד".
עוד בשירות הצבאי שלו שילב "ספרא וסיפא" .כששירת באזור תעלת
סואץ במלחמת יום הכיפורים ,כתב את שירו המרגש "שלושת הגשרים",
המספר על צליחת התעלה ועל שלושה מפקדים שנפלו במהלך הקרב.
גם בקריירה השנייה העשירה שלו ,היה מקום רב לכתיבה ,שאף הפכה

000

"לא קל לכתוב חמשיר  -גם לא לקרוא אותו" ,אומר דוד" .מספר המילים
המועט העומד לרשותך ,מחייב לכתוב את כל מה שרצית לומר בקיצור
נמרץ  -התמצית של התמצית .וכמובן שורת המחץ .האם בכל החמשירים
שכתבתי הצלחתי בכך? לא בטוח ,אבל נראה לי שב 190-שנכנסו לספר,
בהחלט שכן".
ההגדרה למבנה חמשיר ברורה מאוד ואין לחרוג ממנה .השורה הראשונה,
השנייה והחמישית מתחרזות ובעלות אותן הברות ואותו צליל ומקצב .כך

"לא קל לכתוב חמשיר וגם לא לקרוא אותו .מספר
המילים המועט אשר עומד לרשותך ,מחייב לכתוב את כל
מה שרצית לומר בקיצור נמרץ  -התמצית של התמצית
 -וכמובן ,לא לשכוח לסיים בשורת מחץ"

לעמוד הקודם
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"אולי דפוס הכתיבה של חמשיר ,הוא התשובה הקצרה
והאולטימטיבית למה שאנו חווים במדיה הדיגיטלית:
תזזיתיות ,חוסר העמקה ,דברים מהפה אל החוץ ומעל לכל
ההנחה :אני כותב (בפייסבוק) משמע אני קיים"
גם השורה השנייה והשלישית" .המבנה מחייב ואין בלתו" ,אומר דוד" ,סיפור
שלם עם התחלה ,אמצע וסוף ,כאשר השורה האחרונה היא הפאנץ' ליין,
הפואנטה  -עוקצנית ,מפתיעה ,סרקסטית ,משעשעת".
צורת החמשיר מתקשרת לשפה האנגלית ,ובעברית המלאכה קשה
יותר .הראשון ש"ייבא" אותה לארץ היה אורי סלע ,שכתב את החמשירים
העבריים הראשונים בשנות החמישים של המאה הקודמת .הוא גם זה
שהמציא את המילה חמשיר .חמשירים פרי עטו פורסמו בשבועון "העולם
הזה" ובטור בידיעות אחרונות .גם לדידי מנוסי שמורה חזקה בסוגה זו,
שכן כבר ב 1958-יצא לאור הספר " 101חמשירים" פרי עטו.
"בספר החדש שלי יש  190סיפורים שלמים .הם עוסקים בהוויית הארץ
שלנו על מגוון מאפייניה  -אנשים ,ממשלה ,פוליטיקה ,חרדים ,דת ,תובנות
חיים ,וכמובן קורונה .מי שלוקח את הספר בידו לא צריך לקרוא ברצף ,זה
לא רומן .קרא כמה חמשירים ,תהנה מהאיורים ,מחר תקרא עוד כמה"...
הספר ראה אור בהוצאת צבעונים .העורכת :ד"ר לאה צבעוני.

דוד בן-אשר מעניק את הספר לנשיא רובי ריבלין לצידם לאה צבעוני ודני קרמן

רובי

משיח

ארנונה

רובי כך אל גנצניהו :המילה שלי  -מילה!
אוי לכם אם גם הפעם לא תקימו ממשלה,
כאן אני נשיא הזעם,
מתנבא חזיז ורעם,
שתדעו שזאת הפעם  -אין סליחה ומחילה.

משיח בכיכר ובכנפיו בשורה
ממש לא יאמן שזה אכן קרה,
קבל כל עדתו
ממש יחד אתו
על החמור הצח ישבה גם נערה.

ארנונה לקברים – רעיון רע וטוב
כי אם לא תשלם ירשמו לך חוב
ואם עוד תתעלם
ותשכח לשלם
אז מבור קברך תיזרק לרחוב

תחום התעסוקה באתר
האינטרנט של "צוות"

בקרו בדף הפייסבוק
הרשמי של הארגון:

בפרק התעסוקה באתר ״צוות״ ניתן להתעדכן באשר
לפעילויות שעורכת יחידת התעסוקה :ימי עיון ,קורסים,
הכשרות מקצועיות ,סדנאות ,הכוונה תעסוקתית ועוד.
כמו כן ,קיים באתר מנגנון חיפוש שבאמצעותו ניתן לאתר
משרות המוצעות לדורשי העבודה.
אנו מקווים כי תמצאו את האתר יעיל ,ידידותי ונוח לגלישה.
כניסה לאתר:

"צוות"  -הבית של גמלאי צה"ל
www.facebook.com/
tzevet.org

לעמוד הקודם

לתוכן העניינים

www.tzevet.org.il

28

לעמוד הבית

לעמוד הבא

רפואה שלמה

הביטוח הרפואי והסיעודי

עדכוני הביטוח הרפואי והסיעודי
פקס ,03-6380399 :או בוואטסאפ לטל'.052-8259424 :
יש להקפיד לשלוח את כל המסמכים הנדרשים כדי שלא יהיה עיכוב
בתשלום התביעה.

מאת :אילן דולפין ,יו"ר ועדת הבריאות
ועמיר להב ,ראש תחום הבריאות

הביטוח הסיעודי במנורה מבטחים

ניתוחים פרטיים באמצעות השב"ן

בסוף שנת  2020נעשתה בדיקה אקטוארית מול חברת מנורה-מבטחים.
מבדיקת הנתונים עולה שהביטוח הסיעודי תואם למתווה שתוכנן
באפריל .2018
לאור הנתונים המשופרים ובהסכמה עם חברת הביטוח ,הוסכם לבטל את
הגדלת הפרמיה שהייתה אמורה להתרחש באפריל  .2021שינוי פרמיה
יהיה אך ורק בקבוצות הגיל.

האופציה המומלצת הינה להפעיל את ביטוחי השב"ן של קופות החולים
כדי לבצע ניתוח במערכת הפרטית .יש לזכור שבמערכת של קופת החולים,
ניתן להפעיל את הביטוח של הקופה ,רק אם יש לרופא הסכם בקופת
החולים שבה אתם מבוטחים.
במידה והופעל ,כאמור ,הביטוח בקופת החולים ,יהיה המבוטח זכאי
לפיצוי של  25%מעלות הניתוח (לפי מחירון הפניקס) ,הכולל בתוכו גם
את ההשתתפות העצמית ששולמה במסגרת קופת החולים.
באם לא ניתן להפעיל את ביטוח השב"ן ,ניתן יהיה להפעיל את הביטוח
הקולקטיבי של "צוות" בחברת הפניקס.
רצוי ,במקרה זה ,לבחור רופא מתוך רשימת רופאי ההסדר של הפניקס
(רשימה עדכנית נמצאת באינטרנט) ואז המבוטח ישלם השתתפות
עצמית בלבד.
לכל ניתוח המופיע בחוברת הפוליסה נקבע סכום השתתפות עצמית.
במידה והניתוח המבוקש אינו מופיע ברשימה ,ישלם המבוטח השתתפות
של  20%מהעלות הכוללת של הניתוח (לפי מחירון הפניקס) .תקרת
ההשתתפות המקסימלית הינה  6,000שקל.
במידה ונבחר מנתח שאינו בהסדר של הפניקס ,ישלם המבוטח את שכר
הטרחה ישירות למנתח ויגיש את הקבלה לקבלת החזר.
ההחזר יהיה בגובה השווה לשכר הטרחה שמשולם למנתח הסכם של
הפניקס ,ובמקרים רבים הוא מכסה רק חלקית את ההחזר!
כאשר מפעילים את ביטוח "צוות" ,קופת החולים אינה משתתפת כלל
בעלות כלשהי של הניתוח.
אנו ממליצים ,לפני שפונים לביצוע ניתוח ,לפנות למוקד "צוות" במדנס
( )1-700-700-251לקבלת ייעוץ מיטבי.

הגשת תביעות למוקד "צוות" במדנס
נפתח מסלול נוסף להגשת התביעות למדנס באמצעות דואר אלקטרוני
וואטסאפ .ניתן לשלוח את כל סוגי התביעות כולל קבלות בדוא"ל ,וזאת
בתנאי שמצרפים טופס תביעה! (ניתן להורידו באתר "צוות" או דרך מדנס).
הכתובת למשלוח תביעותzevet@madanes.com :

ביטוח בריאות וסיעוד :סיכום 2020

במהלך שנת  2020טופלו במוקד "צוות" במדנס 20,580
תביעות (לעומת  19,570בשנת .)2019
פירוט התביעות לפי תחומים:
• תרופות שאינן בסל .900 -
• ניתוחים .3,008 -
• פיצוי לניתוחים שבוצעו בקופ״ח (פרטי וציבורי) .3,973 -
• שירותים אמבולטוריים  - 12,049 -ובכללם:
ייעוץ רפואי ,רפואה משלימה ,בדיקות אבחוניות ,אביזרים
רפואיים ,התעמלות שיקומית ,מנוי למשדר קרדיולוגי ,טיפולי
פיזיותרפיה לאחר ניתוח.
• תביעות סיעוד 650 -
פניות טלפוניות למוקד "צוות":
סה"כ  64,000פניות במהלך שנת  ,2020בממוצע כ 260-פניות
כל יום .בחודשים מרץ ואפריל (תקופת הסגר הראשון) חלה
ירידה משמעותית בכמות השיחות שהתאזנה עד סוף השנה.

מכתב תודה והערכה לעמיר להב
בעלי שמואל לב רם ,גמלאי צה"ל ,היה מאושפז כשלושה חודשים
בביה"ח שיבא במהלכם עבר שלושה ניתוחי ראש .פניתי לחברת
הביטוח בבקשה לשיפוי המגיע לנו ולא נעניתי ,והובהר לי כי
כך נקבע לפי הפוליסה ואין מה לעשות! מאחר שתשובת חברת
הביטוח נראתה לי על פניו לא צודקת ,לא הסכמתי לחתום וטענתי
כי אני מאמינה בגוף המכובד המייצג אותנו ,שידע להיאבק עבורנו
וימצא את הדרך הנכונה לפתרון .כבר בשיחתי הראשונה עם עמיר
להב ,ראש תחום הבריאות ב"צוות" ,הרגשתי כי אכן מאזין לי
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נותני השירות בארגון "צוות":
 0עמיר להב  -ראש תחום הבריאות03-6173515 ,
mbituah@tzevet.org.il
 0אילנית לזרובkatvanit@tzevet.org.il 03-6173544 ,
 0עדינה שסטלtzbituah@tzevet.org.il 03-6173551 ,

פקס03-6166260 :

מוקד הבריאות של "צוות"1-700-700-251 :
אדם שאכפת לו והוא קשוב ורגיש .לא עבר זמן רב עד שהודיעו
לי מחברת הביטוח כי אכן נמצא פתרון .נתתם לי להרגיש כי "לא
אלמן ישראל" ויש מי שמוכן ורוצה לעזור  -ועל כך תודתי .התברר
לי מעובדת חברת הביטוח ,דליה ,כי עמיר ניסה בכל דרך לעזור
לנו .בזכותו ובשיתוף פעולה עמה נמצא הפתרון.
ולא נותר אלא לסיים בשירו של נתן יהונתן" :איפה ישנם עוד
אנשים כמו האיש ההוא ,אשר היה כערבות הבוכיות .וכמו מבצר
עתיק היה בסוף הדרך" .אני גאה להיות חברה בארגון הדואג
לחבריו ובו אנשים הראויים לתפקידם!
		
בברכה ובתודה ,שמואל וגילה לב רם
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היערכות בטחונית

עם סיום הקמת המכשול התת-קרקעי בעזה:

התמודדות ישראל מול אתגר
מנהרות הטרור בדרום ובצפון

בימים אלה ,שלוש שנים לאחר שהחלו העבודות ,מסתיימת בניית מכשול החיץ התת-קרקעי
בגבול רצועת עזה .ההחלטה להקימו התקבלה לאחר מבצע "צוק איתן" כדי למגר את איום
מנהרות הטרור של החמאס ,בעזרת עליונות הנדסית וטכנולוגית ויצירתיות תכנונית .סא״ל
שבתאי קו סוקר את אופן יישום המיזם ומותח קו גם אל נטרול מנהרות החזבאללה בצפון

צילום דובר צה״ל

בלב

כאשר יחידת איכות של החמאס הגיעה במנהרה חוצת גבול מרפיח למוצב
"אפריקה" ,ליד הישוב כרם-שלום וחטפה את גלעד שליט ,שהועבר על-ידי
חוטפיו באותה מנהרה לרפיח.
החמאס המשיך בשני מאמצים בתחום לוחמת התת-קרקע :ראשית ,בניית
מערך מנהרות רחב ממדים ברצועה לצרכי התגוננות מול תקיפות חיל האוויר,
לאחסון מערך הרקטות והטילים וכן להנעת כוחות בתוך הרצועה בחרום
(למעשה ,כיום קיים מערך מסועף של מאות ק"מ ,היוצר למעשה סוג של
"עיר תחתית" בעזה) .המאמץ השני  -כריית עשרות מנהרות חוצות גבול לכוון
השטח הישראלי ,ככלי אסטרטגי נגד ישראל ,שבא לידי ביטוי מובהק במהלך
מערכת "צוק איתן" (.)2014
תפיסת ראשי החמאס באשר לייעוד המנהרות הייתה פועל יוצא של מהלך
מתוכנן וסדור ,אשר הוצג בעבודה אקדמאית מפורטת של איש חמאס ובראיונות
שערכו בנושא מנהיגי החמאס .מודעות הארגון לחולשתו הצבאית מול ישראל,
היוותה מרכיב מרכזי באימוץ ויישום אסטרטגיית הלחימה באמצעות כריית
רשת מנהרות.
מערכת הביטחון וצה"ל ,הגם שהייתה מודעת לכך ,זיהתה את התהליך כאיום
מבצעי טקטי בלבד  -עובדה אשר גררה בעקבותיה פגיעה בפעילות צה"ל
במהלך צוק איתן.
במקביל ,ארגון החיזבאללה ,המהווה סוג של "משמר קדמי" של איראן בחזית

אחת היוזמות הביטחוניות המשמעותיות ביותר בעת האחרונה ניצבת
חומה תת-קרקעית באורך של  65ק"מ ,המתחילה בדרום רצועת עזה סמוך
לכרם שלום ,ונמשכת עד נתיב העשרה בצפון הרצועה .זהו המענה הטכנולוגי-
הנדסי אשר פותח בצה"ל מול איום מנהרות החמאס אשר איימו להגיע עד
לעומק האוכלוסייה האזרחית בעוטף עזה" .הפרויקט הזה  -מבחינת גודלו,
עוצמתו ,אורכו ועומקו  -אין לו אח ורע בעולם" ,אמר ראש מינהלת קו התפר
תא"ל ערן אופיר.
000

ארגון החמאס החל בחפירת מנהרות הברחה מאולתרות משטח מצרים לתחומי
רצועת עזה ממחצית שנות התשעים .בראשית שנות ה 2000-כבר החל הארגון
לבצע פיגועים כנגד מוצבי צה"ל ברצועת עזה ,באמצעות החדרת חומרי נפץ
במנהרות נגד מוצבים צבאיים של צה"ל .שיאה של הפעילות ,היה בשנת ,2006

דו"ח מבקר המדינה מ ,2017-תיאר בהרחבה ליקויים ברמת
מקבלי ההחלטות בממשלה ,במערכת הביטחון ובצה"ל
באשר לאיום המנהרות .בעקבותיו ,גיבשה מערכת הביטחון
ראייה אסטרטגית לנוכח איום המנהרות בשתי חזיתות
הטרור  -החמאס והחיזבאללה  -הן בהגנה והן בהתקפה
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צילום :דובר צה״ל

הביא לשינוי משמעותי:
א .מערכת הביטחון והמטה הכללי גיבשו ראייה אסטרטגית באשר לאיום
המנהרות בשתי חזיתות הטרור  -בדרום החמאס ובצפון החיזבאללה  -הן
בהגנה והן בהתקפה.
ב .התקיים מאמץ רצוף להבנת האיום ולחידוד המעקב המודיעיני אחר פעילות
האויב במנהרות.
ג .מעבדות טכנולוגיות הוקמו באוגדות בדרום ובצפון ,במטרה ללמוד בצורה
מיטבית את ההיבט הגיאולוגי-הנדסי בגזרות הפעילות.
ד .חיל ההנדסה הקרבית הוכשר כגוף הכולל יחידות ייעודיות איכותיות
המתמחות באיתור ובלחימה במנהרות.
ה .יחידות רבות בצה"ל עוברות הכשרה ללחימה במנהרות ,באמצעות מתקנים
המדמים את האיום.
המאמץ הרב שהושקע בלימוד הנושא ובהטמעתו ברמות השונות בצבא ,הוביל
להצלחה הרבה של מבצע "מגן צפוני" ,במהלכו חשף ונטרל צה"ל את מערך
המנהרות חוצות הגבול של החיזבאללה .הייתה זו מכה מורלית ומבצעית
מהדהדת לארגון ולראשיו.
לאור הנאמר ,אנו עדים בשנים האחרונות לפעילות חסרת תקדים של התבצרות
למטרות התגוננות  -לאורך גבולות המדינה .בלב היערכות זו ,נמצאת כאמור
בניית המכשול התת-קרקעי והעילי ,באורך כ 65-ק"מ ,לאורך "עוטף עזה"
 מנתיב העשרה ועד כרם שלום .התבצרות זו כוללת כיום מערך חומותוגדרות ביטחון באורך של מאות ק"מ  -לאורך גדר ההפרדה ,בגבול עם מצרים,
ובקטעי גבול עם ירדן ולבנון לצד ציר הבשן ברמת-הגולן  -בהשקעה כספית
של מיליארדי שקלים.
מערכות אלו ,כמו גם חשיפה ונטרול של מנהרות חוצות גבול שנחפרו לעבר
ישובי "העוטף" וגבול הצפון ,נועדו למניעת פיגועי טרור ,לסיכול הסתננות
שב"חים ,לעצירת פשיעה חקלאית לאומנית ועוד .ההשקעה הכספית האדירה
הכרוכה בהתבצרות של מערך חומות וגדרות ביטחון לאורך הגבולות ,הובילה
לביקורת מחוגים הגורסים שיש להשקיע כספים אלו בייעודים אחרים .הטיעון
העיקרי לשיטתם ,הוא כי ההתבצרות מעידה על הסכמה לחברה החייה במצור
ומנטרלת יוזמות התקפיות מעבר לחומות.
הניסיון הצבאי המצטבר מוביל למסקנה ,שיש להמשיך ולאמץ תמהיל מאוזן
של התבצרות לצד בניית יוזמות התקפיות ושימור כושר ההרתעה מול צבאות
הטרור בדרום ובצפון.

הצפון בגליל ,קיבל בראשית שנות ה 2000-החלטה אסטרטגית להתמודד מול
צה"ל באמצעות לוחמת תת-קרקע .הארגון ,המודע לעוצמתו של צה"ל ,החליט
לבנות "שמורות טבע" תת-קרקעיות (למעשה ,מנהרות ומחילות מקשרות),
אשר מוקמו בשטחים נסתרים בעומקו של האזור המיוער בדרום לבנון.
המטרה הייתה לאחסן מתחת לקרקע את מערך נשק הרקטות והטילים ולאפשר
יציאה מהמסווה של לוחמי החיזבאללה אל מול כוחות צה"ל.
על אף שצה"ל הכיר והיה מודע לקיומה של מערכת זו ,התמודדות כוחותינו
במהלך מלחמת לבנון השנייה ( - )2006לראשונה מול לוחמה תת-קרקע
מאסיבית  -הייתה מלווה בתקלות .לאחר סיום המערכה ,קיבלו ראשי הארגון
החלטה להמשיך באסטרטגיה ואף לחפור מנהרות חוצות גבול לשטח ישראל.
במהלך מבצע "מגן-צפוני" ( ,)2018-9חשף צה"ל שלוש מנהרות במרחב
הישובים זרעית-שתולה ושלוש מנהרות נוספות באזור מטולה .הן נחפרו לצורך
ביצוע פיגועים איכותיים נגד מוצבי צה"ל ולהשתלטות על ישובים אזרחיים
לאורך הגבול הצפוני.
סביר להניח ,כי ארגון החמאס יתמיד בשימוש במנהרות בהיקף מאסיבי כחלק
מתהליך ההתמודדות מול צה"ל  -במישור ההגנתי וההתקפי .יש להמשיך
ולהיערך לאפשרות ,שארגון החיזבאללה מתכנן פיגועים איכותיים בגבול הצפון
באמצעות כריית מנהרות.

תגובת מערכת הביטחון וצה"ל לאיום המנהרות
במלחמת לבנון השנייה בה ,כאמור ,התמודד צה"ל לראשונה עם לוחמת תת-
הקרקע של ארגון החיזבאללה ,הועלו טענות על הליקויים שהתגלו בפעילות
כוחותינו .על אף ביקורת זו ,כמו גם אירועי המנהרות הקשים בעזה ובראשם
חטיפת גלעד שליט  -לא חל שינוי תודעתי באשר לזיהוי איום המנהרות
כאסטרטגי ולא טקטי בלבד.
תפיסה זו באה לידי ביטוי בכשלים שהתגלו במבצע צוק איתן (יולי-אוגוסט
 .)2014דו"ח מבקר המדינה מ ,2017-עסק בהרחבה בתיאור הליקויים ברמת
מקבלי ההחלטות בממשלה ,במערכת הביטחון ובצה"ל .פרסום הדו"ח החמור

מעבדות טכנולוגיות הוקמו באוגדות בדרום ובצפון ,במטרה
ללמוד בצורה מיטבית את ההיבט הגיאולוגי-הנדסי בגזרות
הפעילות; חיל ההנדסה הקרבית הוכשר כגוף הכולל יחידות
ייעודיות איכותיות המתמחות באיתור ובלחימה במנהרות
ויחידות רבות בצה"ל עוברות הכשרה ללחימה במנהרות
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מנהרת טרור בגבול לבנון

הקמת מכשול החיץ התת קרקעי בעזה

*ספר בנושא איום המנהרות מאת שבתאי קו ייראה אור בקרוב.
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הסבות מקצועיות

רוכשים מקצוע ומשתלבים במעגל
העבודה גם בעת קורונה

פעילות יחידת התעסוקה ב"צוות" לא פסקה בעת המגפה  -ההיפך הוא הנכון .לא מעט
חברים עברו בעת הזו הסבה מקצועית והשתלבו במעגל העבודה .בשיחות עימם הם
מספרים על הפרק החדש בחייהם

כשהוא הגיע הכול נעצר .הקורס נפסק והייתה אי בהירות לגבי
המשכו .כאן נכנסה יחידת התעסוקה ב'צוות' לתמונה בצורה
מופתית וארנון משה גייס מדריכים שהמשיכו את הלמידה מרחוק.
הנושא הזה טופל בתוך זמן קצר במלוא הרצינות ,וההתערבות
הזו אפשרה לנו לשמר את המסגרת ,להמשיך בתהליך ולסיימו
בחודש אוקטובר".
דודי מספר ,כי הלבטים שקדמו להחלטה שלו ,המשיכו ללוות אותו
גם במהלך הלימודים ,שעברו תהפוכות ושינויים בחסות הקורונה.
"למזלי ,אני אדם שאוהב לסיים את מה שהוא מתחיל .אמרתי לעצמי
 גם אם לא אעבוד בזה ,אסיים את הלמידה ואקבל את ההסמכה.זה בטח לא יזיק .אני שמח שעשיתי זאת ,כי היום אני נמצא במקום
טוב :מועסק בפרויקט גדול וחשוב ,מהווה חלק מעשייה משמעותית,
מקבל שכר טוב ונהנה מהשינוי הדרמטי לעומת לשכת המנכ"ל
וחדרי הישיבות המעונבים שהכרתי."...
בקיצור ,לסיום" :אם יש מסר שאני יכול להעביר הלאה לעמיתיי
המתלבטים לאיזה כיוון לפנות ,הוא מתמצה במילה אחת :לנסות .מי
שמנסה ,משתחרר מדעות קדומות ומתכתיבים ובודק רק מול עצמו
 -מתאים או לא מתאים .מי שלא מנסה ,רק ימשיך להתלבט."...

דודי הירש ,ממונה בטיחות בעבודה" :לא
התפשרתי ,אני מרגיש שזה המקום הנכון עבורי"
דודי הירש ,סא"ל ,63 ,תושב יבנה,
עשה בתפקידים מרתקים בצבא
(שלוש שנים בארה"ב כקצין הקישור
לצבא ולחיל הים) .לאחר הפרישה
הקים ועמד כמנכ"ל בראש השלוחה
הישראלית של חברה אמריקנית
גדולה .משם המשיך לעשר שנים
בתעשייה האווירית  -בתחום הרכש
הבינ"ל.
לאורך כל הקריירה הזו ,לא היה דבר
שיכול היה להעיד על עיסוקו הנוכחי .אפילו הוא עצמו לא יכול היה
לשער ,שיום העבודה שלו  -משבע בבוקר עד שבע בערב  -יהיה
בנעלי עבודה ,סרבל זוהר וקסדה ,מעל לקרקע וגם מתחתיה,
כממונה בטיחות בעבודה בקו האדום של הרכבת הקלה בת"א.
"אני יודע שלמסתכל מהצד זה יכול להיראות כמו ירידה ברמה,
הסתפקות בפחות ,אבל מבחינתי זו בחירה מושכלת ואסביר:
אחרי ארבע שנים כמנכ"ל ועשר שנים בתעשייה האווירית ,הרגשתי
שאני רוצה שינוי.
יצאתי לחופשה ארוכה ,ובמהלכה התחלתי לחפש את מקום
העבודה הבא שלי .כחלק מכך ,התהדק הקשר שלי עם יחידת
התעסוקה של 'צוות' מחוז יהודה ,בראשותו של ארנון משה .כך
נודע לי על קורס ממוני בטיחות בעבודה  -וזה התחום אליו בחרתי
להיכנס.
בתחום הזה הגיל אינו מהווה חיסרון ,אלא להיפך ,יתרון .הרקורד
שלי בעבודה כמובן שמוסיף נקודות ,ואפשרויות תעסוקה קיימות
גם אחרי גיל פרישה ,בעיקר כעצמאי .וכך ,אם ארצה ,אוכל ללמד
אפילו בטיחות בעבודה בגובה מביתי הפרטי ,בן שלוש הקומות."...
דודי הצטרף לקורס בו נטלו חלק  20חברי "צוות" כמותו ,במגוון
גילאים וממגוון רקעים" ,ועם זאת ,כולנו דיברנו באותה שפה שאותה
לומדים בשירות הממושך .זה היה נחמד".
הקורס שנערך על-ידי מכללת שבירו ,המוסמכת על-ידי משרד
העבודה להעביר את ההדרכה ,החל בפברואר  2020ואמור היה
להסתיים באפריל" .התחלנו אותו עוד לפני הסגר הראשון ,אבל

מנשה אסא ,יועץ משכנתאות" :במיוחד היום
חשוב לדעת מתי ואיך לקחת משכנתא"
מנשה אסא ,רס"ן ,בן  50מכפר סבא,
נדבק ב"חיידק" הנדל"ן עוד במהלך
השירות הצבאי ,אותו סיים כרמ"ד
הנדסה במערך הגנ"א.
"הנושא הזה תמיד עניין אותי ,הייתי
קורא בעיתונים ,מתעדכן בעסקאות
מעניינות וידעתי שכשאפרוש ארצה
לעסוק בתחום" ,הוא מספר .לכן,
לא מפתיע שמנשה עבר מיד לאחר
השחרור ב 2016-קורס יועצי נדל"ן,
"שזה בעברית פשוטה יותר מתווכים".
הוא עבד במקצוע במשך ארבע שנים ,עד שלדבריו חש "ניגודים
ערכיים בין הדרך בה חונכתי ופעלתי לבין מה שהתחום דורש
מקצועית".
בעת הזו החל הקשר שלו עם אילנה מיחידת התעסוקה באזורו,
ששלחה לו הצעות קונקרטיות למשרות ואף אפשרויות להדרכה
והסבה בתחום .כך הגיע להסמכה כיועץ משכנתאות שנערכה על-
ידי חברת פוקוס המתמחה בתחום" .מדובר בעולם תוכן שלם שיש
בו תחומים שונים בהם ניתן להעמיק .בחודש אוגוסט עברתי את
קורס הבסיס ,שהיה בעל שני רובדים  -לימוד מרחוק ומפגש כיתתי.
ההדרכה הייתה מרוכזת וממצה ובעולם הזה נהוג להמשיך לקבל

דודי" :היום אני נמצא במקום שהוא טוב ומתאים
עבורי :אני מועסק במסגרת של פרויקט גדול וחשוב,
מהווה חלק מעשייה משמעותית ,מקבל שכר טוב
ואפילו נהנה מהשינוי הדרמטי לעומת לשכת
המנכ"ל וחדרי הישיבות המעונבים שהכרתי"...
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מנשה" :זו תקופה מאתגרת מכל בחינה ,אבל דווקא
עכשיו אנשים צריכים הרבה ייעוץ לפני קבלת כל
החלטה פיננסית בסדר גודל כזה .רבים מחפשים
דרכים להקטין החזרי משכנתא ,למחזר הלוואות,
וחלק גדול פשוט הקפיא את התשלומים"

לאחר שחווה את התחום דרך המגזר הפרטי ,התקבל עמיר לעבודה
במוסד לבטיחות וגהות" .היום אני הנציג של הממסד" ,הוא אומר
בגאווה" .אני אחראי על אזור גדול  -מדליית אל כרמל ועד אזור
התעשייה ברקן .אני עורך ביקורות באתרי בנייה ובמפעלי תעשייה,
ובכל מקום שאני מגיע אני משתמש בידע המקצועי ומתייחס לכל
ליקוי שנמצא בשטח .בבטיחות אין צבע אפור  -זה שחור או לבן.
לשמחתי התחום מאוד התפתח בשנים האחרונות .גורמים רבים
אפילו מזמינים אותנו לערוך ביקורות יזומות ,כדי להשתפר ולשמור
על רמה גבוהה של בטיחות בעבודה".
השפה הערבית השגורה בפיו נמצאת לדבריו בשימוש תדיר ,לאור
העובדה שבדרך כלל הוא מבקש לפגוש באתרים שהוא פוקד את
מנהלי העבודה  -ורבים מהם הם בני המגזר הערבי.
"זה פשוט יותר בשבילם לדבר איתי בערבית ,אבל הם מבינים שבגלל
ששנינו דוברים את השפה  -זה לא אומר שהם מקבלים הנחה."...
בתחום הבטיחות בעבודה רואה עמיר שליחות" .אני מרגיש
שהעבודה שלי חשובה ,מקשיבים להמלצות שלי ,לומדים ממה
שאני אומר  -ומשתפרים .זה נותן לי הרגשה טובה ,שאני נמצא
במקום הנכון ובתפקיד הנכון".
בקיצור ,לסיום" :אני ממליץ לכל פורש להיעזר ביחידת התעסוקה
של 'צוות' ולהיות פתוח להצעות שלהם .יכול להיות שהם ידעו
טוב יותר ממך מה התחום שכדאי לך לבחור .שווה להקשיב ,שווה
לנסות".

הדרכה או ליווי .לי יש מנטור מנוסה עימו אני נפגש אחת לשבוע
והוא הכתובת שלי לכל הסוגיות בהן אני נתקל בטיפול בלקוחות
שלי .למעשה ,אני פותח עסק חדש ,כעצמאי ,ובונה עכשיו את
השם שלי בתחום ייעוץ המשכנתאות.
זו תקופה מאתגרת מכל בחינה ,אבל דווקא עכשיו אנשים צריכים
הרבה ייעוץ לפני קבלת כל החלטה פיננסית בסדר גודל כזה .רבים
מחפשים דרכים להפחית החזרי משכנתא ,למחזר הלוואות ,וחלק
גדול פשוט הקפיא את המשכנתא כי אין דרך לשלם אותה עכשיו.
היועץ עושה את כל העבודה המקדימה ,את כל הבדיקות מול
הבנקים ,את עבודת ההשוואה והניתוח ,ולמעשה הפגישה של
הלקוח עם הבנק היא לצרכי ביצוע ההחלטה  -נטילת המשכנתא
או ביצוע השינוי המבוקש במשכנתא קיימת".
מנשה מספר כי המפגש שלו עם יחידת התעסוקה ,בה עבד בעיקר
מול אסתי ,היה נעים ויעיל" .קודם כל אתה חש חמימות ,כמו
להגיע הביתה .הרגשתי שכאן מנסים באמת לעזור לי .הזמינות
של אנשי היחידה גבוהה ,המענה מהיר והרצון הטוב בא לידי ביטוי
בצורה בולטת".
בקיצור ,לסיום" :הרבה פורשים נמצאים בנקודה בה הם מנסים
לאזן בין הרצון להיות בבית ,ליהנות מהפנאי ולבלות עם המשפחה,
לבין פיתוח קריירה שנייה .אם יש מקום בו יכולים להבין את הנושא
הזה לעומק ולעזור לך למצוא את האיזון בצורה נכונה  -זה יחידת
התעסוקה של 'צוות'".

עמיר" :ההסמכה המקצועית הייתה רצינית ,ובאמת
הצלחתי למצוא עבודה כממונה בטיחות בכמה
פרויקטים גדולים .אחד מהם היה הקמת תחנת
כוח בגז  -פרויקט של מפעלי נייר חדרה .אני מרגיש
שהעבודה שלי חשובה ,מקשיבים להמלצות שלי"

עמיר נסר-דין ,ממונה בטיחות בעבודה :כשאתה
מגיע לאתר ומפגין ידע  -מקשיבים לך

אבי ג'ורנו ,מסחר מקוון ברשת" :כבר תוך כדי
לימוד החזרתי את דמי הלימוד ממכירות"

עמיר (עאמר) נסר-דין מדלית אל
כרמל ,רס"ב ,53 ,השתחרר מצה"ל
במאי  .2016את סוף שירותו עשה
כמפקד משרד ישראלים  /קצין
פניות הציבור במעבר ארז ,הפועל
במסגרת תיאום פעולות הממשלה
בשטחים.
"כמו פורשים רבים התחלתי את
הדרך באזרחות בלי לדעת לאן אני
הולך .לא היה לי כיוון ,לא היו לי
תוכניות" .עמיר חשב שאולי יבחר להיות חשמלאי בתעשייה ,אולי
יהיה מורה לנהיגה" :היו לי כל מיני רעיונות אבל אף אחד מהם לא
הצליח להתממש .החלטתי לפנות ליחידת התעסוקה צפון של
'צוות'  -לדליה ואילנה  -על פעילותם שמעתי לראשונה בתהליך
הפרישה .מאז שהתחברתי אליהם ,הם ליוו אותי ועזרו לי לפתח
קריירה באזרחות.
כשקיבלתי את ההצעה ללמוד את תחום הבטיחות בעבודה  -זה
נשמע לי רעיון טוב .קיבלתי הרבה תמיכה לאורך הדרך ,בעיקר
מדליה סלוצקי מנהלת יחידת תעסוקה צפון ,שעשתה הכול כדי
שאני אצליח .ההסמכה המקצועית הייתה רצינית ,ובאמת הצלחתי
למצוא עבודה כממונה בטיחות בכמה פרויקטים גדולים .אחד מהם,
למשל ,היה הקמת תחנת כוח בגז  -פרויקט של מפעלי נייר חדרה".
תולדות ארץ-ישראל
ומרצה על
* הכותב הוא מורה דרך
לתוכן העניינים
הקודם
לעמוד

אבי ג'ורנו ,רס"ב ,בן  ,61תושב
באר שבע ,השתחרר בשנת 2000
משירות הקבע .בתפקידו האחרון היה
אחראי תפ"י במחנה נתן" .השתלבתי
בעבודה כמנהל מכירות של חברת
בנייה באזור הדרום ,ועבדתי שם
במשך  14שנה .הפרק הזה הסתיים
כשהחברה הפסיקה לבנות באזור,
ואני התחלתי לחפש לעצמי כיוון אחר.
תוך כדי ,הקמתי סטודיו לצילום ,ולצד
העבודה כשכיר הייתי מצלם משפחות ,עושה בוקים לבת מצווה,
דברים כאלה."...
אבל העיסוק בצילום לא הצליח להפוך להכנסה ולקריירה ,ואבי
חיפש כיוון התפתחות נוסף .לאורך השנים ,שמרה עימו דניס אוחנה,
מנהלת תעסוקה מחוז הדרום ,על קשר ושלחה מעת לעת מידע
רלוונטי על הסבות" .כשהציעו לי ללמוד את נושא המסחר ברשת,
נדלקתי .זה היה חדש עבורי ,אבל הרגשתי שזה עיסוק רלוונטי לזמן
הזה  -מה עוד שהקורונה הגיעה ולימדה את כולנו איזה כוח יש
ברשת ,ושאפשר לקנות הכול מהבית".
אבי הצטרף להדרכה שנערכה בזום ונמשכה כשבעה שבועות.
"המשימה הראשונית שלנו הייתה למכור ברשת פריטים ,כך שיכסו
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הסבות מקצועיות
אבי" :אם 'צוות' מציע את ההדרכה ,סימן שגוף
המדריך נבדק ,השוו אותו ביחס לאחרים בשוק
ועשו עבודה מקדימה .זה משמעותי ביותר כשאתה
רוצה להיכנס לתחום שמוצע על-ידי אינספור
גורמים ,שכולם מנסים לפתות אותך לבחור בהם"

לי ובזכות המנעולנות השגתי זאת".
יוסי חבר לעוד שני מנעולנים ,ויחד הם מפרסמים את עצמם
וחולקים את האחריות לזמינות ללקוחות" .אתה לא יכול לדעת מי
יזדקק לך ובאיזה שעה" ,הוא אומר" ,אבל כשיש יותר מאדם אחד
אפשר להתחלק במשימות".
הוא יצא לדרך הזו בחודש יוני  ,2020בעיצומה של מגפת הקורונה,
אבל במבט לאחור הוא לא מתחרט על כך" .אני רק לא מבין איך
לא עשיתי את זה חמש שנים קודם לכן" ,הוא אומר" .העצמאות
היא משהו שחששתי ממנו מאוד ,אבל אם בונים את העסק נכון
אפשר גם לעבוד וגם ליהנות".
בקיצור ,לסיום" :בזכות יחידת התעסוקה ב'צוות' רכשתי מקצוע
מעניין ,חשוב ,ואני מצליח להוסיף לעצמי תוספת נאה להכנסות.
עבורי המעבר מלהיות שכיר לעצמאי היה מלווה בחשש גדול  -אבל
אחרי שעשיתי אותו קשה לי לדמיין משהו אחר .אני נהנה להיות
אדון לעצמי ,לעבוד במקצוע שמתאים לי ולחיות לפי המוטו שלי:
תעשה את מה שאתה אוהב ,תאהב את מה שאתה עושה".

את דמי הרישום שלנו בסך כ 2,000-שקל .אהבתי את הגישה הזו
והידע שהעבירו לנו  -אכן גרם לי להצליח בכך".
אבי מספר כי החל למכור פריטים אישיים שלא היה לו בהם שימוש
ובהם ציוד צילום ,שעונים ,גאדג'טים שצבר ,והתנסה בכל שלבי
המכירה" .ההיכרות שלי עם תחום הצילום ,נכנסה גם היא לשימוש
בחלק של תיעוד הפריטים שפרסמתי באתרי המכירות הגדולים.
עכשיו אני מתכונן לשלב הבא :הקמת אתר משלי שבו אציע פריטים
של ספקים שונים עימם אני מתקשר לצורך העניין .זה האתגר הבא
עליו אני שוקד .עוד לא ברור לי באיזה תחום זה יהיה ,אבל אין ספק
שמה שלמדתי ,הכלים שרכשתי ,ובעיקר החוויה שעברתי ,עודדו
אותי להשקיע בכיוון הזה".
אבי מספר שהעובדה שרכש את הידע דרך ספק שנבחר על-ידי
ארגון "צוות" הרגיעה אותו" .אם 'צוות' מציע לי את ההדרכה הזו
סימן שמישהו בדק את הגוף המדריך ,השווה אותו ביחס לאחרים
בשוק ועשה בשבילי את העבודה המקדימה .זה משמעותי ביותר
כשאתה רוצה להיכנס לתחום שמוצע לך על-ידי אינספור גורמים,
שכולם מנסים לפתות אותך לבחור בהם .העובדה שזה הגיע
מיחידת התעסוקה של 'צוות' עזרה לי להשתכנע שלא מדובר
בזריקת כסף ,אלא בהשקעה בתחום שהוא רלוונטי מתמיד בעולם
התעסוקה העתידי".
בקיצור ,לסיום" :בעיניי חשוב מאוד לחשוב מחוץ לקופסא .למשל,
הצעתי ל'צוות' לארגן הדרכה בנושא הוצאת רישיון להטסת רחפן
לצורך צילום .זה אולי נשמע איזוטרי ,אבל אני עצמי זקוק להסמכה
הזו ובאין תעודה מסודרת אי אפשר להוציא חשבונית למזמין
העבודה .יותר מכך :ביחידת התעסוקה הרימו את הכפפה וכיום
 35חברי 'צוות' לומדים את הנושא בזום!".

יוסי" :בתחום הזה קיימת הלימה בין ההשקעה שלך
לבין השכר שאתה מקבל בגין העבודה שביצעת.
כך אפשר ליצור איזון בחיים בין העבודה לבין
הזמן הפנוי .זה דבר שהיה חסר לי  -ובזכות מקצוע
המנעולנות השגתי זאת"

יחידת התעסוקה  -היחידה שעובדת בשבילך
שרית רוזנצוייג

דליה קוקוש סלוצקי
מנהלת תעסוקה ,מחוז צפון

אהובה אברט

רכזת תעסוקה ,מחוז צפון
מנהלת תעסוקה ,מחוזות דן ושרון

ברוך הירש ,14
בני ברק 5120206

רכזת תעסוקה ,מחוזות דן ושרון

ברוך הירש ,14
בני ברק 5120206

מנהל תעסוקה ,מחוז יהודה

גאולה ,4
רחובות 7627211

רכזת תעסוקה ,מחוז יהודה

גאולה ,4
רחובות 7627211

אסתי לוי

משה ארנון
ציונה דן

דניס אוחנה

מנהלת תעסוקה ,מחוז דרום

רונית אזולאי

רכזת תעסוקה ,מחוז דרום

שמעון מלכה

במשך שנתיים וחצי.
לאחריהן ,החליט שהוא רוצה ללמוד תחום שקרוב ללבו ,בתור
"הנדימן" בנשמה וקורס המנעולנים שהוצע לו על-ידי דליה סלוצקי,
מנהלת יחידת תעסוקה צפון של "צוות" התאים כמו כפפה ליד .הוא
עבר את הקורס ואמר לעצמו שגם אם לא יעבוד במקצוע  -הוא
רוכש ידע שמעשיר אותו ובוודאי יהיה שימושי עבורו.
"במקצוע הזה יש הלימה בין ההשקעה לבין השכר ,ואפשר ליצור
איזון בין העבודה לבין הזמן הפנוי" ,הוא אומר" .זה דבר שהיה חסר

דרך בר יהודה ,52
נשר 3668034
דרך בר יהודה ,52
נשר 3668034

אילנה שורר

יוסי ישראל ,בן  ,52מקרית ביאליק,
פרש מצה"ל ב .2011-בתפקידו
האחרון היה סגן לארגון קמ"פ/
קמ"ג" .פרשתי מתפקיד לוגיסטי
ובאופן טבעי חיפשתי תעסוקה אחרי
הפרישה בתחום דומה" ,הוא מספר.
בסיוע יחידת התעסוקה מחוז צפון
מצא את מקום העבודה שלו כאיש
רכש של חברת דן  -תפקיד בו עשה

לעמוד הקודם

מזכירת יחידת התעסוקה

ברוך הירש ,14
בני ברק 5120206

רונית אזולאי

יוסי ישראל ,מנעולן" :חבל שלא עשיתי את
השינוי לפני חמש שנים"...

לתוכן העניינים

סמנכ"לית "צוות" לתעסוקה

ברוך הירש ,14
בני ברק 5120206

מנהל תעסוקה ,מחוז ירושלים

בית לחם ,2
בית החייל
באר שבע 8477732
בית לחם ,2
בית החייל
באר שבע 8477732
האלוף שאלתיאל ,3
בית החייל
ירושלים 9455524

טל'03-6173535 :
פקס03-6165268 :
נייד050-4509801 :
טל'03-6173537 :
פקס03-6169568 :
נייד052-3255278 :
טל'03-6173518 :
פקס04-8200326 :
נייד050-2819533 :
טל'03-6173540 :
פקס04-8200326 :
נייד050-2760218 :
טל'03-6173536 :
פקס03-6169568 :
נייד050-9340426 :
טל'03-6173538 :
פקס03-6169568 :
נייד054-2550058 :
טל'03-6173533 :
פקס08-9471239 :
נייד050-3329726 :
טל'03-6173545 :
פקס08-9471239 :
נייד050-2776350 :
טל'03-6173541 :
פקס08-6439293 :
נייד050-8211052 :
טל'03-6173542 :
פקס08-6439293 :
נייד054-5741698 :
טל'03-6173524 :
פקס02-6235713 :
נייד050-9895263 :

mtasuka@tzevet.org.il
ptasuka@tzevet.org.il
wzafon@tzevet.org.il
awzafon@tzevet.org.il
wcenter@tzevet.org.il
awcenter@tzevet.org.il
wyehuda@tzevet.org.il
awyehuda@tzevet.org.il
wdarom@tzevet.org.il
awdarom@tzevet.org.il
mjerusalem@tzevet.org.il

האם אתה מקבל מ"צוות" אחת לחודש בדוא"ל את
ה"צוותון"  -המידעון האינטרנטי של "צוות"?
אם לא  -נא שלח את פרטיך האישיים בדוא"ל אל:

pk ida1@tzevet.org.il
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תעסוקה

הכשרות  #השמות  #סדנאות  #קורסים

פתיחת שנה"ל תשפ"א במכללת בית ברל  -מסלול מהנדסים

פתיחת שנה"ל תשפ"א במכללת ״אורנים״

פתיחת שנה"ל תשפ"א במכללת קיי

פתיחת שנה"ל תשפ"א בסמינר הקיבוצים

״צוות  -הטובים בחינוך״

שנה"ל תשפ"א  -יחידת התעסוקה של "צוות" ,בשיתוף מינהל הפרישה
בצה"ל ,פתחה מחזור נוסף של התוכניות להסבת אקדמאים להוראה "הטובים
בחינוך" .התוכניות מכשירות פורשים בעלי תארים אקדמאים לאיוש מישרות
חינוך והוראה בחטיבות עליונות .התוכנית קנתה לעצמה מקום של כבוד כנדבך
בעל חשיבות וערך למערכת החינוך.
התוכנית מופעלת בארבעה מוסדות השכלה גבוהה :מכללת בית ברל בכפר
סבא ,מכללת קיי בבאר שבע ,מכללת אורנים בקרית טבעון וסמינר הקיבוצים
בתל אביב.
התוכניות צוברות תאוצה ומעוררות עניין רב בקרב חברי "צוות" ותיקים
וחדשים .מערכת החינוך מצדה ,שואפת לקלוט לשורותיה אנשים איכותיים
הרואים בעבודת החינוך שליחות ויעוד ומוכנים להנהיג את הדור הבא למצוינות
אקדמית וערכית.
בחודש אוקטובר  ,2020במהלך משבר הקורונה ,התקיימו טקסי פתיחת שנה"ל
תשפ"א במכללות  -בהשתתפות נשיאות וסגלי המכללות ,מנכ"ל "צוות" ,יו"רי
המחוזות ,סמנכ"ל "צוות" לתעסוקה ,היועץ מלווה לתוכנית ,מנהלי התעסוקה
המחוזיים ונציגי מינהל הפרישה בצה"ל.

טקס הענקת תעודות במכללת קיי

בטקס נשאו דברים נשיאת המכללה ,יו"ר "צוות" מוטי בר דגן ,ראש התוכנית
ובשם הבוגרים בירך יובל בן דב ,אשר הודה על התוכנית ועל הליווי של "צוות"
במהלך השנה.

הענקת תעודות הוראה במכללת בית ברל " -חינוך מתמטיקה,
פיזיקה ומדעי המחשב מעל ומעבר"  -ב 21.10.20-התקיים בזום
טקס סיום לבוגרי המחזור החמישי של תוכנית הסבת מהנדסים להוראת

קבלת תעודות :מכללת קיי  -ב 6.9.20-התקיים טקס קבלת תעודות
הוראה למחזור ט' של "הטובים בחינוך" מכללת קיי .הטקס התקיים בזום
בהשתתפות פרופ' לאה קוזמינסקי  -נשיאת המכללה ,ד"ר אורלי קרן  -המשנה
לנשיאת המכללה ,ד"ר אסתי פירסטיין  -ראש ביה"ס להכשרה ,ד"ר אלבדור
איברהים  -ראש תוכנית שחף ,ד"ר אליעזר וינוגרד  -ראש תוכנית שחפ"צ ,ד"ר
אריק שגב  -מרצה בתוכנית ,מוטי בר דגן  -יו"ר "צוות" ,מוטי שגיא  -יועץ ומלווה
לתוכנית ,שרית רוזנצוויג  -סמנכ"ל "צוות" לתעסוקה ,אברהם לוגסי  -מנהל
מחוז הדרום ,ארנון משה  -מנהל תעסוקה מחוז יהודה ודניס אוחנה  -מנהלת
תעסוקה מחוז דרום.
טקס הענקת תעודות בזום  -בית ברל
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מתמטיקה והמחזור השלישי להוראת פיזיקה והמחזור הראשון להוראת מדעי
המחשב ( 5יחידת לימוד) .כיבדו בנוכחותם ד"ר אילנה פאול בנימין  -דיקנית
הפקולטה לחינוך בבית ברל ,ד"ר תילי וגנר  -ראשת התוכניות במכללה ,מוטי
בר דגן  -יו"ר "צוות" ,דן נדיב  -מנכ"ל "צוות" ,מוטי שגיא  -יועץ התוכנית ,שרית
רוזנצוויג  -סמנכ"ל "צוות" לתעסוקה ,ארנון משה  -מנהל תעסוקה מחוז יהודה,
לימור מזרחי  -ראש מינהל הפרישה ,מיטל טרגן  -רמ"ד שער יציאה מצה"ל
ואילנה שורר  -מנהלת תעסוקה מחוזות דן ושרון.
יו"ר "צוות" ,מוטי בר דגן ,שיבח את התוכנית ,הודה למכללה ולצה"ל על
שיתוף הפעולה במיזם ערכי זה ואיחל הצלחה לבוגרים שהשתלבו במשרות
הוראה במערכת החינוך .ישראל מגן ,נציג הבוגרים ,בירך והודה על הליווי
לאורך מסלול הלימודים.

לקראת שנה"ל תשפ"ב

יחידת התעסוקה ,בשיתוף מינהל הפרישה ,נערכת לפתיחת
מחזור נוסף של תוכניות "הטובים בחינוך" בשנה"ל תשפ"ב.
התוכנית מופעלת במכללת בית ברל כ"ס ,במכללת קיי ב"ש,
במכללת אורנים קרית טבעון ובסמינר הקיבוצים ת"א.
חברים המעוניינים להשתתף בתוכניות המוצעות
מוזמנים לפנות למנהלי התעסוקה במחוזות

הענקת תעודות הוראה במכללת אורנים -ב 22.9.20-התקיים בזום
טקס סיום במכללת אורנים לבוגרי מחזור (ז') תשע"ט של תוכנית "צוות  -הטובים
בחינוך" .כיבדו בנוכחותם פרופ' עמית שכטר  -נשיא המכללה ,פרופ' מיכל
ראזר  -דיקנית הפקולטה לחינוך ,גב' גלית קשת  -ראשת המינהל האקדמי,
ד"ר שירלי שוייער  -מרצה בתוכנית "צוות" ,מר אליוסף זוהר  -מרצה בתוכנית
"צוות" ,גב' לימור מילגרום  -מזכירה אקדמית במכללה ,יו"ר "צוות" מוטי בר
דגן ,המנכ"ל דן נדיב ,שרית רוזנצוויג סמנכ"ל תעסוקה ב"צוות" ,מוטי שגיא
 יועץ התוכנית ,דליה סלוצקי  -מנהלת תעסוקה מחוז צפון ודודו קוסובר -מנהל מחוז הצפון.
יו"ר "צוות" מוטי בר דגן ,ציין כי התרשם מהעבודה הרצינית שנעשית על-ידי כל
הגורמים במכללה וב״צוות״ כדי שהסטודנטים יסיימו בהצלחה את לימודיהם
וישתלבו במערכת החינוך .הדר בראל ,נציגת הבוגרים ,ציינה לחיוב את הליווי
של "צוות" לאורך תהליך הלמידה .רוב בוגרי התוכנית השתלבו במשרות
הוראה במערכת החינוך.

קורסים מוכווני תעסוקה

קורס מדריכי דיגיטל קהילתיים ,מחוז יהודה  -ב 3.8.20-נערך
טקס סיום קורס מדריכי דיגיטל קהילתיים במחוז יהודה .הקורס הקנה
לבוגרים ידע בתחומים דיגיטליים מגוונים ,ושיטות הדרכה אשר יסייעו
בידם להשתלב בעבודה בתחום .כיבדו בנוכחותם :עמי שטייבל  -מנכ"ל
"ותיקים למען ותיקים" וארנון משה  -מנהל תעסוקה מחוז יהודה .מנהלי
התעסוקה המחוזיים ונציגי מינהל הפרישה בצה"ל.

טקס סיום קורס מדריכי דיגיטל קהילתיים

הרמת כוסית לכבוד ראש השנה תשפ"א :מחוז דרום  -במסגרת
אירוע הרמת כוסית במחוז הדרום לקראת ראש השנה תשפ"א ,הוענקה תעודת
הוקרה למעסיק חבר "צוות" עמית ארצי  -מנהל אגף שפע במועצת עומר.
עמית סייע בקליטת מספר חברי "צוות" לעבודה במועצה .האירוע התקיים
במעמד מוטי בר דגן  -יו"ר "צוות" ,ניסן בגולה  -יו"ר מחוז דרום ,דן נדיב  -מנכ"ל
"צוות" ודניס אוחנה  -מנהלת תעסוקה מחוז דרום.

קורס יועצי משכנתאות -ב 20.8.20-נערך טקס סיום קורס יועצי
משכנתאות ,שנערך בפתח תקווה .כיבדו בנוכחותם :יו"ר "צוות"  -מוטי
בר דגן ,מנכ"ל וסמנכ"ל לתעסוקה ב"צוות" ,מנהל מכללת פוקוס ודניס
אוחנה  -מנהלת תעסוקה מחוז דרום .יו"ר "צוות" ,מוטי בר דגן ,בירך את
בוגרי הקורס ואת יחידת התעסוקה על היוזמה לפתיחת הכשרות בתחומים
מגוונים .בוגרי הקורס שיבחו את ההכשרה המקצועית שתסייע בידם
להשתלב בשוק העבודה.

הרמת כוסית במחוז דרום

טקס סיום קורס יועצי משכנתאות

טקס בזום :הענקת תעודות הוראה ,מכללת אורנים
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תעסוקה

הכשרות  #השמות  #סדנאות  #קורסים
קורס מנעולנים ,מחוז דרום ,אילת  -ב 27.8.20-נערך טקס סיום
קורס מנעולנים באילת .באירוע השתתפו ניסים בגולה  -יו"ר מחוז דרום,
אלי דהן  -יו"ר סניף אילת ואברהם נגבקר  -מנכ"ל חברת אמנות הפריצה
והמיגון .כיבדו בנוכחותם בזום מוטי בר דגן  -יו"ר "צוות" ,מנכ"ל וסמנכ"ל
לתעסוקה ב"צוות" ,אברהם לוגסי  -מנהל מחוז דרום ,דניס אוחנה  -מנהלת
תעסוקה מחוז דרום ורונית אזולאי  -רכזת תעסוקה מחוז דרום .יו"ר
"צוות" ,מוטי בר דגן ,בירך את הבוגרים והדגיש כי ישמח לפיתוח יוזמות
נוספות בתחום התעסוקה בעיר אילת .נציג הבוגרים ,חבר "צוות" יוסי
אסרף ,הביע את הערכתו ליוזמה לפתיחת הקורס בעיר הדרומית וציין
לשבח את המרצה והתכנים בקורס.

יו"רי המחוזות ,מנכ"ל "צוות" וסמנכ"ל "צוות" לתעסוקה נשאו דברי ברכה
לבוגרים ,שקיבלו במעמד זה תעודות סיום .בוגרי הקורס הביעו את שביעות
רצונם מההדרכה וחלקם כבר השתלבו בשוק העבודה.
קורס מדריכי דיגיטל קהילתיים :מחוז צפון  -ב 25.11.20-הסתיים
קורס מדריכי דיגיטל קהילתיים שהתקיים בחיפה ,בשיתוף פעולה עם
"ותיקים למען ותיקים" .יעקב כספי רכז הקורס ודליה סלוצקי מנהלת
תעסוקה מחוז צפון נכחו בטקס הסיום .בוגרי הקורס שיבחו את תכניו
וציינו את האווירה הטובה ואת הלמידה האפקטיבית ,על אף שרוב הקורס
התקיים בזום.

טקס סיום קורס מנעולנים  -אילת

טקס סיום קורס מדריכי דיגיטל קהילתיים ,מחוז צפון

קורס מנעולנים :מחוז צפון  -ב 14.9.20-נערך טקס סיום קורס
מנעולנים שהתקיים בבית החייל בחיפה .במסגרת הקורס ניתנה הרצאה
מטעם "מעוף לעסקים" בנושא יזמות עסקית .כיבדו בנוכחותם מנכ"ל
וסמנכ"ל "צוות" לתעסוקה ,יוסי משען  -יו"ר מחוז צפון ,דודו קוסובר -
מנהל מחוז הצפון ,מנהלת תעסוקה במחוז דליה סלוצקי ואברהם נגבקר,
מנכ"ל חברת אמנות הפריצה והמיגון.
בטקס נשאו דברים מנכ"ל "צוות" וסמנכ"ל "צוות" לתעסוקה ,והוענקו
תעודות סיום.

טקס סיום קורס מדריכי דיגיטל קהילתיים ,מחוז צפון

תוכנית לפתיחת עסק ב :eBay-מחוז דרום  -ב 30.11.20-התקיים
טקס סיום לבוגרי התוכנית להקמת עסק ב ,eBay -בהשתתפות צוות גלזר
הדרכות שהעבירו אותו ובהשתתפות יו"ר "צוות" מוטי בר דגן ,המנכ"ל
וסמנכ"ל "צוות" לתעסוקה ,אילנה שורר  -מנהלת תעסוקה מחוזות דן
ושרון ודניס אוחנה  -מנהלת תעסוקה מחוז דרום .בוגרי התוכנית הביעו
את שביעות רצונם מההדרכה המקצועית ומהליווי של יחידת התעסוקה
ב"צוות" .סמנכ"ל "צוות" לתעסוקה הדגישה את ראשוניות התוכנית,
המוצעת כדי להרחיב את אפשרויות ההשתלבות בתעסוקה של חברים
דווקא בימים אלו .מנכ"ל "צוות" הוסיף כי יחידת התעסוקה עושה את המרב
כדי להתאים את הפעילויות המוצעות על-ידה לשוק העבודה המשתנה בשל
משבר הקורונה .את פרק הברכות חתם יו"ר "צוות" ,מוטי בר דגן ,בדברי
הערכה ליחידת התעסוקה ב"צוות" ,ל"גלזר הדרכות" ולבוגרי התוכנית.

טקס סיום קורס מנעולנים ,מחוז צפון

קורס מנעולנים :מחוזות דן ושרון  -ב 8.11.20-נערך טקס סיום קורס
מנעולנים במחוזות דן ושרון ,שהתקיים בסניף ראש העין (בשתי קפסולות).
במהלך הקורס ניתנה הרצאה של "מעוף לעסקים" בנושא יזמות עסקית.
כיבדו בנוכחותם מנכ"ל וסמנכ"ל "צוות" לתעסוקה ,סיגל טל לוי  -יו"ר
מחוז דן ,נתי פרישמן  -יו"ר מחוז השרון ,דוד אביטל  -יו"ר סניף ראש העין,
הארי מנשה  -גזבר הסניף ,אברהם נגבקר  -מנכ"ל חברת אמנות הפריצה
והמיגון ואילנה שורר  -מנהלת תעסוקה מחוזות דן ושרון.
טקס סיום התוכנית לפתיחת עסק ב ,eBay-מחוז דרום

קורס יועצי משכנתאות :מחוזות דן ושרון  -ב 10.12.20-התקיים
טקס סיום קורס יועצי משכנתאות ,שנערך בשיתוף עם חברת פוקוס,
בהשתתפות יו"ר "צוות"  -מוטי בר דגן ,מנכ"ל וסמנכ"ל לתעסוקה ב"צוות",
סיגל טל לוי  -יו"ר מחוז דן ,אורן שלו  -מנכ"ל פוקוס ואילנה שורר  -מנהלת
תעסוקה מחוזות דן ושרון .בוגרי הקורס בירכו על הכלים המקצועיים
שרכשו ועל הליווי של יחידת התעסוקה ב"צוות" .בדבריו בטקס סקר מוטי
בר דגן יו"ר "צוות" את פעילויות הארגון והביע הערכה ליחידת התעסוקה,

טקס סיום קורס מנעולנים ,מחוזות דן ושרון
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טקס סיום קורס יועצי משכנתאות ,מחוזות דן ושרון

טקס סיום קורס "שמאי נזקי רכוש וסוקר סיכונים והגנות"

סדנאות העצמה לדורשי עבודה חברי "צוות"  -יחידת התעסוקה
ב"צוות" מקיימת בכל המחוזות סדנאות העצמה ,שעברו עדכון בהתאם
למציאות "היום שאחרי" משבר הקורונה .מטרת הסדנאות היא לפתח
ולשפר את מיומנות השיווק העצמי בתהליך חיפוש העבודה ,ולהעניק
כלים לניצול הזדמנויות לתעסוקה .במסגרת הסדנאות מועברות הרצאות
בנושא שכר והיבטים פנסיוניים .הנחיית הסדנאות מבוצעות על-ידי מכון
שיפור .ממשובי המשתתפים בשנים האחרונות עולה ,כי הסדנאות תרמו
להם רבות והשיגו את מטרתן  -השתלבות החברים במעגל העבודה.

לחברת פוקוס ולבוגרים ,להם איחל הצלחה בהשתלבות במעגל התעסוקה.
קורס ממונה בטיחות בעבודה :מחוז יהודה  -ב 16.12.20-התקיים
טקס סיום קורס ממונה בטיחות בעבודה שנערך בשיתוף מכללת שבירו,
בהשתתפות מוטי בר דגן  -יו"ר "צוות" ,המנכ"ל וסמנכ"ל לתעסוקה ,אילן
דולפין  -יו"ר מחוז יהודה ,רויטל שבירו  -מנכ"ל מכללת שבירו ,שלומי יוסף
 מרכז מקצועי של הקורס ומנהלי תעסוקה מחוזיים  -דליה סלוצקי ,ארנוןמשה ואילנה שורר .למרות הקשיים שליוו את הקורס בשל משבר הקורונה,
הביעו בוגריו את שביעות רצונם מתכניו ,מהכלים המקצועיים שרכשו
ומהליווי של יחידת התעסוקה ב"צוות" .מוטי בר דגן ,יו"ר "צוות" ,סקר
את פעילויות הארגון ,בירך את העושים במלאכה ואיחל לבוגרים הצלחה.

סדנת העצמה מחוזות דן ושרון ,דצמבר 2020

סדנת העצמה מחוז יהודה ,דצמבר 2020

טקס סיום קורס ממונה בטיחות בעבודה :מחוז יהודה

קורס שמאי נזקי רכוש וסוקר סיכונים והגנות :מחוז יהודה -
ב 16.12.20-התקיים טקס סיום קורס שמאי נזקי רכוש וסוקר סיכונים
והגנות ,שנערך בשיתוף מכללת מישלב ,בהשתתפות מוטי בר דגן  -יו"ר
"צוות" ,סמנכ"ל "צוות" לתעסוקה ,יהודה שמש  -סמנכ"ל מכללת מישלב,
עו"ד רויטל בן נתן  -מרצה בקורס ומנהלי תעסוקה מחוזיים דליה סלוצקי,
דניס אוחנה ,ארנון משה ואילנה שורר .מוטי בר דגן,יו"ר "צוות" ,ציין את
הפעילות הענפה של יחידת התעסוקה ב"צוות" בתקופת הקורונה ובירך
את הבוגרים.

סדנת העצמה מחוז דרום ,דצמבר 2020

סל הכשרה לסיוע להשתלבות במעגל העבודה  -באפשרותם של
חברי "צוות" דורשי עבודה ,המעוניינים לעבור הסבה מקצועית לקבל סיוע
כספי למימון ההכשרה מתוך תקציב סל הכשרה העומד לרשות יחידת
התעסוקה .קבלת הסיוע מחייבת עמידה בקריטריונים .לקבלת פרטים
נוספים ניתן לפנות למנהלי התעסוקה במחוזות.
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תעסוקה

הכשרות  #השמות  #סדנאות  #קורסים
מועדי סדנאות העצמה המתוכננות לחציון א'  :2021מחוז יהודה ,22.4.21 -
מחוז צפון  ,2.6.21 -מחוז דרום  ,16.6.21 -מחוזות שרון ודן .29.6.21 -
חברים המעוניינים להשתתף בסדנאות יפנו למנהלי התעסוקה במחוזות.

ימי עיון מקוונים :בוקר תעסוקה
 0ב 25.11.20-התקיים יום עיון מקוון בשיתוף פורטל ביטחונט ,בהשתתפות
יותר ממאה חברים .את יום העיון פתחו מוטי בר דגן יו"ר "צוות" ושרית
רוזנצוויג סמנכ"ל "צוות" לתעסוקה .יום העיון כלל הרצאות מגוונות ובהן:
מיזמים ותוכניות של ביטחונט  -הרצאתו של אבי פרנקל ,מנכ"ל ביטחונט;
להגדיל את הנטו :המרכיבים הפיננסים פנסיוניים בשכר  -הרצאתו של
יואב נחמני; תכנון מס חכם למשכורת שנייה  -הרצאתו של רו"ח צחי מנע;
הסעיפים הנסתרים/המתוחכמים בחוזה עבודה  -הרצאתה של עו"ד שרונה
וינרב; מתגובה ליוזמה :אבני הדרך בניהול קריירה  -הרצאתה של אביטל
וסרמן .את היום סיכם וחתם דן נדיב ,מנכ"ל "צוות".
 0ב 9.12.20-התקיים יום עיון מקוון בשיתוף פורטל ביטחונט ,בהשתתפות
כ 120-חברים .יום העיון כלל הרצאות ובהן :מיזמים ותוכניות של ביטחונט"
 הרצאתו של מנכ"ל ביטחונט ,אבי פרנקל; טיפים לקורות חיים שפותחיםדלתות  -הרצאתו של גדי ישראלי; כיצד לצלוח ועדת מכרזים  -הרצאתו של
ששי מגידו ,מנכ"ל עירית כפר יונה; התפקיד שלך :הכנה מנטלית לראיון/
פגישה  -הרצאתה של תמי גולדנברג; ארגז הכלים להצלחה  -הדס מובס.
ימי עיון מקוונים בשיתוף פורטל ביטחונט

מדגם מצטוותים

חיל הטכנולוגיה והאחזקה ,מתגורר במודיעין ,השתלב בעבודה כסמנכ"ל
תפעול ברהיטי הכוח 0 .אברהם פרימט ,רס"ב ,יוצא חיל האוויר ,מתגורר
בראשון לציון ,השתלב בעבודה כמחסנאי בתעשייה אווירית 0 .בן ציון
ברוכיאן ,רס"ב ,יוצא חיל האוויר ,מתגורר בראשון לציון ,השתלב בעבודה
כעוזר מנהל בהמילטון 0 .גיא גוטל ,רס"ן ,יוצא חיל הטכנולוגיה והאחזקה,
מתגורר במודיעין ,השתלב בעבודה כמנהל מוסך במוסך הרץ ,פתח תקווה.
 0אילן אלימלך ,רס"ב ,יוצא חיל הטכנולוגיה והאחזקה ,מתגורר באשדוד,
השתלב בעבודה כממונה בטיחות בעבודה בשר בטיחות 0 .ראובן אבן
צור ,רס"ן ,יוצא חיל האוויר ,מתגורר בגדרה ,השתלב בעבודה כסמנכ"ל
כפר הנוער סילבר 0 .אילן פנסו ,רנ"ג ,יוצא חיל הלוגיסטיקה ,מתגורר
בבת הדר ,השתלב בעבודה כאחראי רכש בסננס 0 .פאני חזות ,רס"ב,
יוצאת חיל החינוך ,מתגוררת באשדוד ,השתלבה בעבודה כאשת תפ"י
בסננס 0 .עופר נחום ,רס"ב ,יוצא חיל האוויר ,מתגורר בבני עייש ,השתלב
בעבודה מנהל הפצה בחברת צ'יטה שליחויות 0 .מרדכי סולימן ,רס"ב,
יוצא חיל האוויר ,מתגורר בראשון לציון ,השתלב בעבודה כאב קהילה
בתיגבור ראשון לציון 0 .יורי זינגרמן ,רנ"ג ,יוצא חיל הלוגיסטיקה ,מתגורר
באשקלון ,השתלב בעבודה כמחסנאי בסננס 0 .ישראל ניסן ,רנ"ג ,יוצא
חיל הלוגיסטיקה ,מתגורר בגן יבנה ,השתלב בעבודה כבקר איכות באד"י
מערכות 0 .מאיר ממן ,רס"ב ,יוצא חיל האוויר ,מתגורר בראשון לציון,
השתלב בעבודה כאיש אחזקה בצ'יטה שליחויות 0 .גיא מזרחי ,רס"ב,
יוצא חיל הטכנולוגיה והאחזקה ,מתגורר בראשון לציון ,השתלב בעבודה
כרכז נכסים במרכז הישראלי לאפוטרופסות.

*

באמצעות יחידת התעסוקה
מחוז צפון  0רובין סאסי ,רס"ב ,יוצא חיל האוויר ,מתגורר בכרמיאל,
השתלב בעבודה כמנהל מחסן בפתחון לב כרמיאל 0 .מגירא רפאל ,רנ"ג,
יוצא חיל הים ,מתגורר בעכו ,השתלב בעבודה כמנהל מחסן משקי מרכזי
בבי"ח רמב"ם 0 .יוסי עמר ,רנ"ג ,יוצא חיל הנדסה ,מתגורר בקריית שמונה,
השתלב בעבודה כנהג שינוע במוסך דב מוטורס 0 .מנסור ראיד ,אל"מ,
יוצא חיל כללי ,מתגורר בעוספיא ,השתלב בעבודה כממונה בטיחות
בעבודה בחברת מסד בטיחות 0 .זוהר שמואלי ,רס"ב ,יוצא חיל הים,
מתגורר בקריית מוצקין ,השתלב בעבודה כאב בית בבית ספר אורט מוצקין.
מחוז מרכז  0מרסל אסולין ,אל"ם ,יוצאת חיל החינוך ,מתגוררת
בתל אביב ,השתלבה בעבודה כמנהלת האגף לגיל הרך בויצ"ו העולמית.
 0אמיר בר ,סא"ל ,יוצא חיל הטכנולוגיה והאחזקה ,מתגורר בהרצליה,
השתלב בעבודה כמנהל חטיבת הבטיחות בחברת אשד-משאבי ניהול
והנדסה 0 .תמר פריגת ,רס"ן ,יוצאת חיל האוויר ,מתגוררת ברמת השרון,
השתלבה בעבודה כמנהלת מתחם בחברת מבנה 0 .דיצה גורפינקל,
רס"ן ,יוצאת חיל הלוגיסטיקה ,מתגוררת בצור משה ,השתלבה בעבודה
כמנהלת מטה הבטיחות העירונית בעיריית הרצליה 0 .דדי מאירי ,סא"ל,
יוצא חיל האוויר ,מתגורר בכפר סבא ,השתלב בעבודה כסגן מנהל אגף
הבטיחות וגיהות הסביבה במפעל אלביט מערכות 0 .יחיאל חוס ,סא"ל,
יוצא חיל הלוגיסטיקה ,מתגורר בכפר יונה ,השתלב בעבודה כסגן מנהל
אגף טכנולוגיות וניהול בקרת תנועה בחברת נתיבי ישראל 0 .שירלי קינן,
רס"ן ,יוצאת חיל האוויר ,מתגוררת בפתח תקוה ,השתלבה בעבודה כרכזת
אפוטרופסות במרכז הישראלי לאפוטרופסות.

מחוז דרום  0רונן לאופר ,סא"ל ,יוצא חיל האוויר ,מתגורר בקיבוץ
רוחמה ,השתלב בעבודה כאחראי מו"פ ושיווק באלתא 0 .ולרי מרדכייב,
רנ"ג ,יוצא חיל האויר ,מתגורר בבאר שבע ,השתלב בעבודה כמנהל
איכות יחידתי במפעל בטחוני בדרום 0 .עדה אלבז ,רס"ן ,יוצאת חיל
משאבי אנוש ,מתגוררת בבאר שבע ,השתלבה בעבודה כמנהלת סניף
באר שבע בויצ"ו 0 .אבי ונונו ,רנ"ג ,יוצא חיל משאבי אנוש ,מתגורר בבאר

מחוז יהודה  0יוסף חמי ,רס"ן ,יוצא חיל האוויר ,מתגורר בגדרה,
השתלב בעבודה כמנהל  ,ilsבתעשייה אווירית 0 .בנימין דורי ,סא"ל ,יוצא
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שבע ,השתלב בעבודה כאב בית בבית ספר יצחק נבון בכרמית ,דרך
מועצת מיתר 0 .חנן סולודוחה ,רס"ב ,יוצא חיל החימוש ,מתגורר בבאר
שבע ,השתלב בעבודה כנהג הסעות במוביל הדרומי צביקה ,באר שבע.

שבע ,השתלב בעבודה כאחראי תפעול בחברת אופרייט ליס באר שבע0 .
פרוספר אסייג ,רנ"ג ,יוצא חיל האוויר ,מתגורר במיתר ,השתלב בעבודה
כמדריך בטיחות במוסד לבטיחות וגהות 0 .אבי שגב ,סא"ל ,יוצא חיל
הלוגיסטיקה ,מתגורר באשכולות ,השתלב בעבודה כמנהל אגף פרויקטים
דרום בחברת נתיבי ישראל 0 .עוזי חדד ,רס"ב ,יוצא חיל האוויר ,מתגורר
בבאר שבע ,השתלב כאחראי אחזקה וניקיון בבית ספר נווה מנחם דרך
עיריית באר שבע 0 .יונתן מנשריאן ,רס"ב ,יוצא חיל האוויר מתגורר בבאר

* הרשימה מונה שמות חלק מהחברים שנמצא עבורם מקום עבודה באמצעות
יחידת התעסוקה של "צוות".

רציתי להביע את תודתי לדניס אוחנה ,מנהלת התעסוקה במחוז דרום ,על

השמה מוצלחת :אומרים תודה למנהלי התעסוקה של ״צוות״
שבו עסקתי עד פרוץ הקורונה .לצערי בשל המשבר סגרתי את העסק
ועד מהרה מצאתי את עצמי מספר חודשים ללא תעסוקה ,עד שפניתי
לארנון מנהל תעסוקה ב"צוות" ברחובות ,ששמח לתת כתף ולעזור .גם
כשחלפו  20שנה ויותר מצאתי אוזן קשבת ורצון רב לעזור .לא חלף זמן
רב והצעות תעסוקה מגוונות החלו להגיע אליי  -האחרונה שבהן מנכ"ל
קניון לוד .תודתי לצוות ברחובות ולארנון משה .ב .ש .סניף רעות/מכבים

הליווי והתמיכה שלך בתהליך הגיוס גם לאוניברסיטת בן גוריון וגם למפעל
ביטחוני .בתהליך הגיוס למפעל זיהיתי בעיה שפורשי צה"ל לא מקבלים
מענק יובל ,בתואנה שלא מגיע מענק יובל כפול למי שמקבל מענק יובל
כגמלאי צה"ל .בפנייתי אלייך לעזרה בנושא נרתמת בכל כוחך ובזכות
המקצועיות שהפגנת והחתירה לעזור לפורשים ,הצלחת לתקן עיוות של
שנים רבות לפורשי צה"ל שעובדים במפעל הביטחוני .זכות גדולה נפלה
בחלקנו לעזור לפורשי צה"ל .על כך אני מביע את תודתי הרבה ומאמין
שתמשיכי בנתינה ובתמיכה מכל הלב ,לכל הפונים אלייך.
ו .מ .סניף באר שבע
000

000

פרשתי מצה"ל לפני כשנה וחצי ,אחרי  32שנות שירות בחיל האוויר .בחרתי
לעבור לעולם החינוך וביצעתי הסבה והכשרה להוראת פיזיקה בתוכנית
מעל ומעבר במכללת בית ברל .מתחילת ההסבה ליוו אותי אנשי "צוות",
תמכו ,ייעצו וסייעו.
אילנה שורר ליוותה התוכנית בבית ברל ,והייתה אוזן קשבת ומייעצת
לאורך כל התוכנית וגם אחרי סיומה .ברצוני להודות ולהעריך באופן מיוחד
את הליווי והעזרה שהעניק לי מוטי שגיא .מוטי עזר לי להיקלט במערכת
החינוך ,וטיפל בעצמו בכל הממשק מול משרד החינוך ,עמל ולא הירפה.
אינספור שיחות בוצעו ומכתבים נכתבו עד להכרה בזכויותי .המערכת של
משרד החינוך מאופיינת בהרבה בירוקרטיה .ההכוונה ,התמיכה והסיוע
של אנשי ארגון "צוות" בכלל ושל מוטי שגיא בפרט ,אפשרו לי לצלוח
ניר ,תא"ל
את הקליטה הראשונית בשלום.

ברצוני לומר תודה לגברת דליה סלוצקי מנהלת התעסוקה ב"צוות" מחוז
צפון .האגף מציע לא מעט הכשרות בתחומים שונים ,בין היתר קורס
מנעולנות בו השתתפתי .הקורס היה מעניין וממצה ותרם לי רבות ודחף
אותי לעסוק בתחום .נכון להיום אני מנעולן מוסמך וכבר מבצע עבודות.
תודה לך דליה היקרה ותודה ל"צוות" מחוז צפון .י .ו .סניף עמקים
000

תודה לארנון משה ,מנהל התעסוקה "צוות" מחוז יהודה ,על תמיכתך
במשתתפי קורס ממונה בטיחות בעבודה שנערך במכללת שבירו .מלוא
הערכתי על יוזמתך לפתיחת ההשתלמות ועל הליווי שהענקת ל20-
חניכים מכל הארץ עד לסיומו של הקורס .בשל מגפת הקורונה נקטע
רצף הלימודים ,וללא תמיכתך הצמודה ספק אם ניתן היה לחדש הקורס
במלוא המרץ ולהגיע לקו הסיום .במהלך ההתנעה המחודשת תמכת,
שכנעת ,ואף הוספת ימי תגבור שמומנו ביוזמתך .אני מעריך שלולא
פעילותך לתמיכה בחניכים ,סביר היה שלפחות חלק מהחניכים לא היה
ד .ה .סניף יבנה
מסיים את הקורס .שא ברכה על יוזמותיך.

000

לאחר חודשיים מיום פרישתי מצה"ל ,ולאחר מחשבות שארכו כשנתיים,
קיבלתי את ההחלטה להיות מורה למתמטיקה .המניעים היו אישיים אך
גם התחברו לרצוני להשפיע על חינוך הנוער בישראל .ההחלטה לוותה
בחששות הן מרמת הקושי של מקצוע המתמטיקה והן מהקשיים הטמונים
ביכולתנו להמשיך ולקיים את המשפחה לאורך תקופת הלימודים .מיום
שקיבלתי את ההחלטה זכיתי לליווי צמוד ,תומך וענייני המציב מולך מראה,
משקף את המציאות ומסייע לקדם סוגיות פרטניות כסטודנט בתוכנית
שחפ"ץ המצוינת .לאחרונה ,לאחר שהמצב הכלכלי הפך למאתגר יותר,
שפכתי ליבי בפניכם ואתם עזרתם מכל הלב ,באופן שהיה משמעותי
ביותר עבור משפחתי.
וכך ,למרות שהתחלתי את הלימודים מנקודת התחלה לא פשוטה ,הצלחתי
לצמצם פערים ,להעמיק בחומר ובעיקר לפתור עוד ועוד תרגילים ולהגיע
להישגים מכובדים בכלל הקורסים ובמיוחד בקורסי המתמטיקה .אמנם
עוד ארוכה הדרך ואני רק בתחילתה ,אך בע"ה יגיעו ימים בהם אהיה מורה
מקצועי ,המוביל נערים להישגים לימודיים שיפתחו בפניהם את השער
לאקדמיה .גם אז לא אשכח כי הייתם לי משענת יציבה ,שסייעה להבטיח
את הצלחת המסע אותו בחרתי להגשים.
אני גאה להיות חלק מארגון הפועל מתוך שליחות ,הטבועה בכל אדם אותו
פגשתי  -ובעיקר דניס האחת והיחידה ,שמלווה אותי מזה חודשים ארוכים.
הסיוע שלכם הוא לא רק כלכלי ,הוא מאיר לי את הדרך ומאפשר מעט שקט
נפשי בתקופת המבחנים .תודה לרונית ,ציונה ,ארנון ולכל חברי ההנהלה.
מאחל שתזכו תמיד להיטיב ולסייע לכל החברים .ג.א .סניף אשקלון

000

סיימתי קורס ממונה בטיחות לפני חודשים .עד לפני שנה גרתי באזור
עמק חפר ,ולא מצאתי עבודה .עברתי לראשון לציון ונפגשתי עם ארנון
שהציע לי לעבור קורס ממונה בטיחות .שבועיים אחרי סיום הקורס מצאתי
עבודה בתפקיד מדריך בטיחות לעובדי הרכבת הקלה ואני מאוד מרוצה
בעבודה .כל זה קרה בזכות ארנון  -אדם מיוחד ,משימתי ,יודע לכוון אנשים
ולתת מענה הולם ,נחוש להצליח ,מוודא אישית תמיד שמה שתוכנן גם
יוצא לפועל ,פועל תמיד ברוגע ,לא מוותר ולא מרים ידיים .בזכותו חזרתי
למעגל העבודה .וכל זאת ,למרות כל המהמורות שהיו בקורס ,בתקופת
הקורונה ,להן מצא ארנון פתרון הולם ונלחם על כל סטודנט .אציין גם את
ציונה שמרכזת את כל הפעילות במשרד "צוות" ברחובות ועושה עבודה
ג .ב .סניף ראשון לציון
מדהימה .עלו והצליחו		.
000

שלום ארנון ,רציתי לעדכן אותך כי התחלתי לעבוד כמנהל סניף משמרת
לילה בצ'יטה משלוחים .בהזדמנות זו אני רוצה להודות לך שמצאת עבורי
את המשרה וליווית אותי אישית לאורך כל הדרך עד לתחילת העבודה .זה
מרגש שיש ארגון שכזה שדואג ומכוון .כפורש צבא זה לא פשוט למצוא
ע .נ .סניף אשדוד
עבודה טובה בעת שיגרה ,ובוודאי בעת קורונה.
השתחררתי מצה"ל לפני  21שנים .עם שחרורי פניתי לתחום הפרטי,
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כיכר בחיפה ע"ש אל"ם רות מושכל ז״ל:
כברת הדרך של שירות הנשים בצה"ל

בקיץ הקרוב ימלאו  20שנים לפירוקו של חיל הנשים ,וכיום משרתות
נשים בכל החילות והמערכים  -בים ,באוויר וביבשה .כדוגמא בלבד אציין
כי בבסיסי חיל הים שבחיפה ,מוכשרות חיילות המשרתות כלוחמות
ימיות וכחובלות.
אין לי ספק ,כי פועלה של רות ,והתשתית שהניחה לבאות אחריה ,תרמו רבות
למקום המשמעותי שממלאות נשים בצה"ל  ,2020ולהיותו של צה"ל צבא
ערכי ,ממלכתי ושוויוני ,בו משרתות נשים בתפקידים משמעותיים וחשובים,
וזוכות לתרום את תרומתן לביטחון המדינה.
לצערי ,לא זכיתי להכיר את רות ז"ל ,אך הסיפורים הרבים על עשייתה מלמדים
על אישיותה המרשימה ,על הישגיה הרבים ,על עוצמתה ועל נחישותה.
בזכות אלה ,מהווה רות עבורי ועבור המשרתות בצה"ל מקור גאווה
והשראה .בזכות אלה ,זכתה רות לקריאת כיכר על שמה.
הבאים והבאות בכיכר ייחשפו לדמותה הייחודית של רות ויידעו כי במדינת
ישראל ,יש לנשים את הכוח ,החובה והזכות ,להגן על המדינה ,להשפיע,
להוביל ולעשות את ההבדל.
תודה לעיריית חיפה ולעומדת בראשה ,על ההחלטה החשובה לקרוא
כיכר על-שם רות מושכל ז"ל.

וידאו צוות

צבי מושכל ,תא״ל יפעת תומר-ירושלמי וסגן ר׳ עיריית חיפה עו״ד דוד עציוני

סיכום שנת עבודה 2020

לאורך השנה ,המשכנו ליצור ולהתקדם מקצועית ,באמצעות הדרכות
שנעשו בזום ,כגון הדרכות בנושאי סאונד ותאורה ,שהועברו על-ידי
ספק המצלמות החדשות וכן באמצעות קורסים והשתלמויות שהופצו
לחברים על-ידי האגודה לתקשורת קהילתית .רכשנו שתי מצלמות
חדשות וערכות נלוות ,והחברים שקיבלו ציוד חדש זה עברו הדרכה
בת שלוש שעות שהועברה פיזית במשרדי "צוות" על-ידי הספק.
בצל מגפת הקורונה ,בעת הפוגה בסגר ,צילמנו ,ערכנו והפצנו את
ברכתו של יו"ר "צוות" לקראת חגי תשרי לכל חברי הארגון ,וכן ראיון
עם מנכ"ל "צוות" בכל הנושאים העומדים על הפרק בהם עוסק
הארגון ,כולל השתתפות בהפגנה אותה ארגנה הסתדרות הגמלאים
בכיכר רבין .פעילויות אלה יצרו תהודה בקרב חברי "צוות".
ב 11.12.20-ערכנו מפגש גיבוש בחצרם של חברינו יובל צור ועדי
טוב ,במהלכו עלו נושאים ורעיונות .לסיום פועלנו לשנה זו ,צילמנו
"מפגש חתך" ,שנערך על-ידי הנהלת "צוות" באמצעות הזום ,עם
נציגים מהסניפים ומהמחוזות ,בו העלו החברים סוגיות שונות.

"וידאו צוות" מסיים את שנת העבודה
 ,2020שגם במהלכה לא הפסקנו את
פעילותנו למרות הקשיים והמגבלות
שהערימה עלינו מגפת הקורונה .עמדנו
ביעד של  13מגזינים ובהם  49כתבות -
הודות לרעיונות היצירתיים של החברים
הצלמים ,העורכים ,הבמאים והמפיקים.
על כך  -יישר כוח לכל חברי "וידיאו צוות".
למעשה המשכנו לתפקד ,קיימנו ישיבות עבודה בזום ,עבדנו טלפונית
והעברנו חומרים לצפייה באמצעים טכנולוגיים .כאשר ניתן היה ,יצאו
צוותים לביצוע צילומים ,ראיונות ,תחקירים או מפגשים מצומצמים,
בהתאם להנחיות משרד הבריאות .המגזינים הועברו מדי חודש לערוץ
 ,98לאתר "צוות" והועלו לפייסבוק של הארגון וליוטיוב.
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צילום :ראובן כהן ,דוברות עיריית חיפה

מאת :תא"ל יפעת תומר-ירושלמי ,יועצת הרמטכ"ל לענייני המגדר
לפני מספר חודשים ,קיבלתי בהתרגשות
גדולה את הודעתו של צבי מושכל ,כי
עיריית חיפה החליטה לקרוא כיכר על-
שם רעייתו ,אלוף משנה רות מושכל ז"ל.
התרגשותי הייתה כפולה :ראשית ,עצם
קריאתה של כיכר ציבורית על-שם אישה
אינה דבר של מה בכך .אחוז קטן בלבד
מן הרחובות וממבני הציבור קרוי על-שם נשים ,ואין ספק כי הנצחת
נשים במרחב הציבורי היא אחת הדרכים החשובות לשיקוף תרומתן
של נשים לחברה ולמדינה ,ולעידוד ילדות ,נערות ונשים נוספות ללכת
בדרכן .שנית ,קריאתה של הכיכר על-שם אישה ששימשה כקצינה בכירה
בצה"ל ,הייתה עבורי מרגשת שבעתיים.
רות מושכל ז"ל ,שנולדה וגדלה בחיפה ,הייתה אישה פורצת דרך .רות
התגייסה לצה"ל בשנת  ,1955השתחררה לאחר שירות סדיר ושנת קבע,
ובשנת  ,1961לאחר שלמדה חינוך וספרות עברית ,התגייסה שוב.
עם שובה לשירות ,שימשה רות בשורה ארוכה של תפקידים במערך הח"ן,
אשר שיאם בתפקידה כקצינת הח"ן הראשית ,בדרגת אלוף משנה .כיום
קשה להאמין ,אך עד לפני כשני עשורים כל אישה שגויסה על-פי חוק,
השתייכה אוטומטית ,בשל מינה ,לחיל הנשים.
רות פיקדה על חיל הנשים במהלך מלחמת יום הכיפורים ,והתמודדה
עם האתגרים הרבים בפניהם ניצבו החיילות בזמן המלחמה .בין היתר,
שימשה כמסבירה וכמרגיעה לאומית ,כאשר נרתמה להפרכת השמועות
בדבר נפילתן של חיילות בשבי הסורי והמצרי .זאת ,תוך הדגשת פועלן
של החיילות וחלקן במאמץ המלחמתי .במהלך שירותה הייתה רות ז"ל
הרוח החיה מאחורי מהלכים להעמקת שילובן של נשים בצה"ל  -מהלכים
מורכבים ,פורצי דרך ,שחלקם נושאים פרי רק בשנים האחרונות.
אכן ,ארוכה היא הדרך ,ולרות חלק משמעותי בה .לא בכדי ,זכתה רות
בגין פועלה לכינוי "קצינת הח"ן המיתולוגית".
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יוצר

אמנות  #יצירה  #הגשמה

אברהם אלמוג ,חריטה אמנותית:

חושף את היופי הטמון בעץ
לאמנות מסוג זה ,לצורך עיבוד ,גימור ושימור העץ של הכלים הנאים שהוא
מעצב בחריטה ובעבודה נלווית.
עוד במחסן :חלקי גזעים וענפים של עצים מסוגים שונים ,בגדלים וקטרים
שונים ,המונחים לייבוש למשך כשנה לפני שהם עולים על המחרטה .לכל סוג עץ
הצבע הטבעי ,הקושי המכני שלו ,הציוריות של הסיבים ורמת הנוחות בעבודה.
ראוי לציין ,כי לפני שלב החריטה ישנו כמובן תכנון קפדני ואף שלבים מקדימים
של הכנת ניסור מדויק והדבקה של חלקי עץ .בתוך כך ,למד אלמוג לשלב
לקראת חריטה סגמנטים מכמה סוגי עצים ,בהם גם עץ לבוד ,בצורה ישרה
ואלכסונית ,המעניקה למוצר המוגמר יופי מיוחד .בגמר החריטה נעשה טיפול
המעניק ליצירה הגנה למשך שנים מפני פגעי אקלים ,צביעה לפי הצורך ופעולות

מאת :אל"ם (במיל') שאול נגר

אברהם אלמוג
תא"ל אברהם אלמוג ,המכונה אלמוג בפי כל מכריו ואפילו רעייתו נעמי ,פרש
מצה"ל לאחר שירות רב שנים בשריון .אלמוג נולד בהדסה הר הצופים ב 1-ביולי
 .1940סבו מצד אמו עלה לארץ ממרוקו ב ,1920-שם שימש רב של קהילה גדולה.
בשיעורי המלאכה בבית הספר היסודי אלמוג למד נגרות .בעזרת הידע
הבסיסי הזה ,והמיומנויות הטכניות שרכש בשירותו הצבאי ,הוא בנה שנים
לאחר שהשתחרר מצה"ל כמה רהיטים לביתו ,ובהם שולחן כתיבה יפהפה
וספרייה גדולה ומרשימה.
לא ָּמנּות החריטה בעץ הגיע רק לפני כשבע שנים ,בהשפעת חבר ותיק שהתמחה
ָ
בכך ,ומאז הוא "מכור" ועוסק בכך כמעט מדי יום .עם הזמן רכש מחרטה
איכותית ומערכת מרשימה של כלי עבודה הדרושים לכך.
הדיוק ,הסדר והניקיון ,שבוודאי רכש גם בשירות הממושך בשריון ,הם ברמת
דת"ק של מטוסי קרב :הכלים ערוכים ותלויים על לוח ,כל אחד מעל לציור
הצללית שלו ,ובמבט חטוף אפשר לגלות מה חסר.
כמובן שבמחסן הביתי שבו הוא יוצר ,מצויים גם כל חומרי העזר הדרושים

גביע המשלב טבעת עץ אלכסונית

גימור נוספות .במהלך העיסוק באמנות מהנה זו ,החליט אלמוג לשלב בעץ
גם כלי זכוכית .גם על התחום הזה הסתער בתנופה של כוח משוריין :אסף כלי
זכוכית צבעוניים ויפים ,למד חיתוך זכוכית וכמובן הצטייד בכלים הדרושים לכך.
שאלתי את אלמוג היכן למד את כל המלאכה ומאין מגיעים הרעיונות לכך.
לדבריו החבר הוותיק עדיין משמש לו מודל ומקור ידע ,כמו גם הלימוד
וההתנסות העצמית ,בסיוע חיפוש ועיון במידע באינטרנט .הלהט של העבודה
בעץ אינו מרפה והוא מקדיש לך מספר שעות כמעט בכל יום .ומה עושים עם
היצירות? יש כמה יקירים שזכו במתנה נדירה ממנו והשאר שמור כאוסף מטופח
בבית .לאחרונה החל להרהר ברצינות בהצגת עבודותיו בתערוכה לקהל הרחב,
אך אין בכוונתו להיפרד מהן באמצעות מכירה.

צלחת מעוטרת עשויה רצועות עץ

לעמוד הקודם

כלי המשלב מגוון עצים ועץ לבוד

שילוב של חריטה בעץ וזכוכית צבעונית
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מסייר ומטייל

ביקורים  #אתרים  #טבע ונוף

מסלול סובב הירדן ההררי:

טבע ,נוף ומורשת לוחמים
מאת :שבתאי קו*

אחד

בית המכס העליון

הראשונים ובכללם פטרוס .המקום נזכר במשנה ובתלמוד בהקשרים של
ישוב דייגים יהודי .קיימת מחלוקת באשר למיקומה של העיר .פרופ' רמי
ערב טוען שמיקומה בפארק הירדן ,באתר העיר הקדומה מימי ממלכת
גשור .לעומתו גורס פרופ' מוטי אביעם ממכללת כנרת ,כי היא ממוקמת
באזור בית הבק (חירבת אלערג') לשפת הכנרת.
מהמצפור ניתן לראות את נופי בקעת בית ציידא (המוכרת בשמה
הערבי ,אל בטייחה " -מים מבעבעים") .זוהי שמורת טבע מדהימה על
שטח של כ 5,000-דונם ,הכוללת מניפת סחף של נהר הירדן ונחלי רמת
הגולן היוצרים דלתא ייחודית המהווה בית גידול עשיר ומגוון לעולם חי
ולצמחייה חובבת מים.

0 0 0

נמשיך את הטיול למצפור בית ציידא המחודש (על שם דני קסטן ז"ל,
לשעבר יו"ר איגוד הכדורסל) ,הממוקם מעל ליישוב מעלה גמלא.
זהו מצפור מרשים הצופה מגובה  110מטרים אל הכנרת ואל בקעת בית
ציידא .במקום חנייה מסודרת ועמדת מסבירן (עמדת הדרכה קולית ,אחת
מכ 200-עמדות שהוצבו באתרים ברחבי הארץ).
בית ציידא התפרסמה בזכות פעילותו של ישו ,שגייס בה את שליחיו

המסלול נפתח ביישוב כרכום שברמת כורזים .הרמה
הבזלתית נוצרה כתוצאה מהתרוממות טקטונית בקרקעית
הבקע הסורי-אפריקאי .הדבר הוביל לחסימת זרימת
נהר הירדן בנתיב המקורי בעמק החולה ,וכתוצאה מכך
להיווצרות הירדן ההררי במפגש הגליל והגולן

מהמצפור נמשיך בדרכנו צפונה ,לאתר בית המכס העליון הממוקם על
"דרך הים" ההיסטורית ,שקשרה החל מתקופת הברונזה את מצרים
הפרעונית עם כנען ,סוריה ומסופוטמיה.
בית המכס העליון הוקם בשנות העשרים של המאה הקודמת ,על-ידי
שלטונות המנדט הצרפתי ממזרח לגשר בנות יעקב ,כמרכז מנהלי וכתחנת

Wikipedia | Tamar Marom
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Wikipedia | Dr. Avishai Teicher

תל בית ציידה

Wikipiki | Roni Kenigsberg

מאתרי הנוף היפים והמרתקים במרחב הגליל והגולן הוא הירדן
ההררי .בטיולנו נעבור בתצפית שגב ביישוב כרכום ,במצפור בית ציידא ,בבית
המכס העליון ,במצפה גדות ,במצד עתרת הצלבני ובחורבת ירדא .לאורך
הירדן ההררי נמשך מסלול רגלי באורך כ 20-ק"מ  -ממצד עתרת לפארק
הירדן .קיים מסלול המתאים לרכב שטח מהיישוב כרכום למצד עתרת.
נפתח את הטיול בתצפית שגב בכניסה ליישוב כרכום ברמת כורזים .כרכום
הוא ישוב קהילתי שהוקם בשנת  ,1986בצידה המזרחי של רמת כורזים.
הרמה הבזלתית המפרידה בין עמק החולה וארץ כנרות ,נוצרה כתוצאה
מהתרוממות טקטונית בקרקעית הבקע הסורי-אפריקאי .הדבר הוביל
לחסימת זרימת נהר הירדן בנתיב המקורי בעמק החולה ,וכתוצאה מכך
להיווצרות הירדן ההררי במפגש הגליל והגולן.
נקודת התצפית המטופחת הוקמה לזכרו של שגב מורדוך ז"ל ,בן המקום,
וניתן לראות ממנה את הגולן ,הירדן ההררי ,בקעת הבטייחה והכנרת.
במרחק הליכה קצר נמצאת טיילת מרשימה ,ממערב לירדן ההררי ,על
שם אברהם חדשי ז"ל ,מראשוני המתיישבים ביישוב.

אתרי מורשת | Wikipedia

מכס לבאים לסוריה משטח המנדט הבריטי.
מתש"ח ועד מלחמת ששת הימים היה המקום מוצב שליטה מרכזי של
הצבא הסורי במרכז הגולן ומקום מפגש לוועדת שביתת הנשק .לאחר
שנכבש על-ידי צה"ל ביוני  ,1967אירע אסון בית המכס העליון בו נהרגו
 11לוחמי חטיבת גולני (שהשתייכו לפלוגה ד' בגדוד  .)13חיילי הפלוגה
הקימו במקום אתר הנצחה מרגש  -חובה לבקר.
בטרם "מכת הקורונה" הקים במקום היזם ליאו גלזר מלון מרשים (אשר
טרם פועל) בסגנון באוהאוס ואישר ברוחב לב ללוחמי גולני להקים את
יד הזיכרון לחבריהם בתחום המלון.

0 0 0

אתר הסיור האחרון נמצא ממערב למושב משמר הירדן  -חורבת ירדא,
אתר ארכיאולוגי מעניין ואתר קרבות חשוב מימי תש"ח.
נתחיל את הסיור בבית אחוזה שנבנה במהלך המאה ה 19-הכולל ממצאים
ארכיאולוגיים החל מהתקופה הרומית ואילך .בהמשך נפסע מזרחה לאתר
זיכרון ללוחמים שנפלו במלחמת העצמאות בקרבות הקשים עם הצבא
הסורי ,שהגיע עד לאתר ונהדף במחיר דמים כבד של  103לוחמי חטיבות
עודד ,כרמלי ,גולני ,תותחנים ,הגמ"ר ויישובי האזור.
במקום תצפית מרהיבה על עמק החולה ,הגולן והחרמון הנישא.
ניתן להגיע לכל האתרים בשימוש בוייז.
חשוב :ממצפה גדות ניתן להגיע למצד עתרת לאחר נסיעה לצומת גדות
וביצוע פניית פרסה .ממצד עתרת אפשר להגיע לחורבת ירדא לאחר
נסיעה לגשר בנות יעקב ופניית פרסה למושב משמר הירדן ובהמשך
לאתר חורבת ירדא.
המעוניינים במידע משלים על הטיול (תכנים ולוגסטיקה) ,מוזמנים
להתקשר ישירות לשבתאי קו.052-6007566 :

0 0 0

מבית המכס העליון ניסע מערבה לאתר הבא :מצפה גדות .המקום שימש
עד מלחמת ששת הימים כמוצב סורי מבוצר ,שנודע בשם "אל מורתפע"
(בעברית "נישא") וכלל תעלות קשר ושדות מוקשים .המוצב שלט על
הדרך המרכזית העולה לגולן דרך גשר בנות יעקב.
במקום הוקמה אנדרטת זיכרון מרשימה לחללי חטיבת הגולן (לשעבר
חטיבת אלכסנדרוני ,אחת מחטיבות החי"ש שהוקמו בהוראת דוד בן
גוריון בימי תש"ח).
האנדרטה עוצבה על-ידי האמן עזרא אוריון ,מלוחמי החטיבה .במקום
הוקם מצפה לעבר עמק החולה ,המדגים את האיום הסורי עד למלחמת
ששת הימים .עמדת מסבירן מתארת את חיי התושבים בקיבוץ גדות
באותם ימים .אין לסטות מהשביל המוביל לתצפית!
נמשיך מערבה לתחנתנו הבאה :מצד עתרת .המבצר הצלבני המוכר
בצרפתית בשם "שסטלה" הוקם בשלהי המאה ה 12-כמוצב שליטה על
הירדן ההררי מדרום לגשר בנות יעקב.
האבירים והנזירים הטמפלרים בנו את המבצר בתקופת המלך בלדוין
הרביעי ("המצורע") ,תוך הפרת חוזה לבניית מבצרים בתקופה זו עם
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צילוםWikipedia :

מצפה גדות הוא באתר ששימש עד מלחמת ששת הימים
כמוצב סורי מבוצר ,שנודע בשם "אל מורתפע" (בעברית
"נישא") וכלל תעלות קשר ושדות מוקשים .המוצב שלט
על הדרך המרכזית העולה לגולן דרך גשר בנות יעקב

צלאח-א-דין מנהיג המוסלמים .לאחר שפניות רבות של המוסלמים
לחדול מבניית המבצר לא נענו ,הוביל צלאח-א-דין ב 1179-מבצע צבאי
לכיבוש המבצר שכשל.
המוסלמים לא ויתרו והשכילו לכבוש את המקום באמצעות מנהרה
שמוטטה את מגדל העוז (בצרפתית "הדונזון") ,וגרמה לנפגעים רבים
בקרב האבירים הטמפלרים ,שהוו את חוד החנית הצבאי של ממלכת
ירושלים הצלבנית.
שילוט מפורט מציג את ההיסטוריה של המבצר ואת מהלכי הקרב .מהמבצר
יש תצפית יפה על הירדן ההררי הזורם ממערב למבנה .יש להקפיד על
הנחיות הביטחון ולא לסטות מהשביל המסומן.

לאחר שנכבש על-ידי צה"ל ביוני  ,1967אירע אסון בית
המכס העליון בו נהרגו  11לוחמי חטיבת גולני (שהשתייכו
לפלוגה ד' בגדוד  .)13חיילי הפלוגה הקימו במקום אתר
הנצחה מרגש  -חובה לבקר
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נוסטלגי

חידה  #אנקדוטות  #רגעים

ההיסטוריה שלנו בתמונות

חידת "צוות"

במדור זה אנו מפרסמים צילומים מהעבר ובחלקם מופיעים חברי
"צוות" .חלק מהדמויות המופיעות בתמונות אינן מוכרות או אינן
זכורות .נשמח אם תעדכנו אותנו בפרטי המופיעים בתמונות

מי היה?
אם את שמו לפניכם נציג  /תבחינו באדם בעל חזון ומנהיג
 0הוא נולד בארץ הנושאת אות קין  /בה התענו הוריו ויצאו
בשן ועין.
לקיבוץ בעמק הירדן הגיעה המשפחה  /ולאחר מכן ל"עיר
המדע" היא ממשיכה  0למען המולדת הוא מתנדב לעשות
מעשים  /ואל הקיבוץ בדרום פעמיו ישים.
שם הוא סיים בהצלחה את לימודיו  /ומילא במסירות את
כל תפקידיו  0בחטיבה המפורסמת עוד חלום יממש  /שם
בפלוגה המסייעת כסייר ישמש.
בכיבוש ג'נין הוא משתתף כחבלן  /ועם סיום הקרב ,הוא
מעפיל אל הגולן  0צופה בסלעי הבזלת ובתל הניצב מולם
/ואז פגיעה ישירה מבעירה את הזחל"ם.
לנטוש את הרכב ,מצווה המפקד  /אך הוא אינו נרתע ואינו
מפחד  0את המקלע הוא ממשיך בעוז להפעיל  /כדי לחפות
על חבריו ואותם רצה להציל.
קפוץ מן הרכב  -זעקו חבריו  /שלא רצו לראותו נעזב  0אך
הוא בשלו ,המשיך בקרב  /כולו עוז רוח ואומץ לבב.
בכאבים הוא עטוף ובכלל לא שם לב  /ומנהמת המקלע
תעצומות הוא שואב  0אך בלהבות האש נלכד ונשרף  /הוא,
אוד מוצל ,ממש כמו הוריו.
כאליהו הנביא בסערה לרקיע עלה  /ועוטר בעיטור הראשון
במעלה  /על חירוף נפשו וגבורתו הנעלה.
בספריה בעירו מזכרת נאורה  /שם נפתח לזכרו "מדור הגבורה'
 0וכן גן על שמו ופינות הנצחה בעיר  /למען לא נשכח את
הלוחם הצעיר  0שמסכת חייו הייתה הקרבה ואהבה  /ומורשתו
תרצד אלינו מתוך הלהבה!

מאת :זהבה צויקל (רס”ן)

פתרונות לחידת "מי היה" ותשובות לזיהוי התמונה ,יש לשלוח לדוא"ל
 ,bitaon@tzevet. org.ilאו בדואר לביטאון "צוות" ,רח' ברוך הירש  ,14ת"ד  ,2222בני
ברק  ,51121או בפקס ( 03-6166260נא לציין על המעטפה" :חידת צוות") .בין הפותרים
יוגרלו שלושה ספרים.

פתרון "מי הדמות?" (גיליון  :)129פנחס נוי

חברי "צוות" מוזמנים לשלוח תמונות מהשירות הצבאי ולציין את האירוע ואת שמות
המצולמים .יועדפו תמונות מאירועים מיוחדים ,אישיים או בעלי משמעות היסטורית.

ימי תש״ח :באיזה מעמד צולמה התמונה?
היסטוריה בתמונות

מהגיליון הקודם (מס׳ )129

את התמונה זיהו מספר
חברים ובהם יגאל לוטן,
אל"ם ,שהשתתף במעמד
המצולם וכתב" :התמונה
צולמה ב 8.10.73-במהלך
ביקור סגן הרמטכ"ל,
אלוף טל ,בחפ"ק פיקוד
צפון .אלוף טל ורא"ל בר צלם "במחנה" :מיקי אסטל ,אוסף ארכיון צה"ל.
לב (המוסתרים) יושבים בצד ימין של התמונה .לידם עומד אלוף מנחם מרון (מנדי).
בראש השולחן יושב האלוף חופי ומאחוריו עומד אלוף מוטי הוד .עוד עומדים בצד
השמאלי העליון של התמונה :אל"ם אברהם איילון (רמ"ח היסטוריה) ואנוכי ,יגאל
לוטן ,אז רס"ן ,רל"ש סגן הרמטכ"ל".

במקום נהרגו שני חיילים ושמונה נפצעו .כיוון שבמשטרה החל הקרב,
שלח סגן פנחס ניידיק את סגנו להמשיך בביצוע משימת החיפוי ,והוא
אישית הסתער על עמדת האויב ,קפץ אל התעלה ובקרב פנים-אל-פנים
הרג תשעה מחיילי האויב .בזאת איפשר המשכת הסיוע לכוח במשטרה
ומנע נפגעים נוספים בקרב היחידה״.

ז"ל

את החידה פתרו בין היתר נחום ליברמן
מרחובות ,דוד סיטבון מבית שמש וזהבה
דואניס שציטטה מתוך "אתר הגבורה" את
הנסיבות שזיכו את פנחס (אלוש) נוי (ניידק)
ב"עיטור הגבורה":
"ביום ה 10-באוקטובר  ,1956בקרב על
משטרת קלקיליה ,פקד סגן פנחס ניידיק
צילום :ויקיפדיה
על מחלקת חיפוי.
בעת ההתקדמות אל המשטרה נתקל הכוח בעמדה לא ידועה מראש .בו
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הבהרה:
בחידה נפל שיבוש ,ולהגדרה השתרבבו פרטים מחיי אדם ראוי אחר ,בעל
שם זהה :הפסיכואנליטיקן פרופ' פנחס נוי ז"ל .תודה לחברים שעמדו
על הזהות הכפולה ,ובהם צחי אלטמן ,אלכס מגן ,עודד פדר ,אבי גנדר,
מיכאל זיו ,אריה עופר וארז פריטל ,שתיקן בחרוזים.
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"צוות" בעת הקורונה

תחרות צילום" :חלון אל הטבע"

במהלך הסגר השני יזם "צוות" תחרות צילום בין חברות וחברי הארגון שהוזמנו לשלוח צילומי טבע ונוף
במגבלות הסגר  -מבט מחלון ,צילום חצר הבית ותיעוד סביבת המגורים הקרובה .מאות תמונות מרגשות
נשלחו על-ידי החברים .הבחירה של צוות השופטים הייתה קשה ומאתגרת .תודה רבה לכל מי שנטל
חלק ביוזמה .ואלה שמות זוכי התחרות :מקום ראשון  -חגי יעקב ,מקום שני  -יצחק זוהר ,מקום שלישי -
דני פרנקל ,מקום רביעי (שלושה זוכים)  -יעקב סגל ,אילן פורת וליאור אלמגור

מקום שני  -יצחק זוהר

מקום ראשון  -חגי יעקב

מקום רביעי  -יעקב סגל

מקום שלישי  -דני פרנקל

מקום רביעי  -אילן פורת

לעמוד הקודם

מקום רביעי  -ליאור אלמגור
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מדור משפטי

גישור כפתרון לבעיות בגיל השלישי
בזכויות הפנסיוניות כתוצאה מחלוקת כספים ,נקבע בחוק מנגנון שונה ביחס להסדרי
חיסכון המבוססים על צבירת זכויות ,כגון הסדרי פנסיה תקציבית ,קרנות פנסיה
ותיקות או קופות ביטוח ישנות.
נקבע גם מנגנון של ניהול משותף של הכספים ,החל ממועד הפירוד ועד למועד בו
מגיע החוסך לגיל פרישה .בתקופה זו ,החוסך איננו רשאי לבצע פעולות מהותיות
בחשבונו מבלי לקבל את הסכמת בן הזוג לשעבר לכך .במועד הפרישה משולם
חלקו של בן/בת הזוג לשעבר בקצבת הפרישה ישירות לחשבונו" .גולת הכותרת"
של החוק ,נוגעת להסדרת מעמד בני זוג בהסדרי צבירת זכויות .לראשונה נקבע,
כי בן זוג לשעבר יהיה זכאי לקבלת החלק שלו בקצבת שאירים לאחר פטירתו של
המבוטח .בדרך זו ,נתן המחוקק מענה לעוול שנגרם לבני זוג לשעבר ,שעלולים היו
למצוא עצמם ללא הכנסה מרגע פטירתו של הגמלאי .הוראות החוק חלות גם לגבי
פסקי דין והסכמים שחתמו בני זוג שנפרדו לפני כניסת החוק לתוקף.
נושא מורכב זה של אופן חלוקת המשאבים במועד הפרידה ובכלל זאת זכויות הפנסיה,
מדגים ביתר שאת את התועלת בפנייה להליך של גישור כדי ליישב בנועם מתוך
כבוד הדדי מחלוקות כספיות ורכושיות .מחלוקות כאלה הן טבעיות ,אך מגשר נבון
ובעל ניסיון יכול למצוא פתרונות שיאזנו בין האינטרסים ויובילו להסדרים מוסכמים.
הליך הגישור מכבד גם את הילדים והנכדים שכן במסגרתו ניתן להסדיר גם את
ציפיות הילדים לירושה ,מבלי שהגירושין יהוו מכשול .וכך ,להסכם הגירושין שיגבש
הגישור יתלוו צוואות ,אשר תסרנה דאגה מהילדים ומהנכדים.
יתרון נוסף של הליך הגישור בגיל המבוגר ,טמון באפשרות להחליף הסכם גירושין
בהסכם פרידה .יתרונו של הסכם זה הוא בכך שהוא לא מקבע סכסוך ולא עושה אותו
בהכרח לבלתי הפיך .הסכם הפרידה בגישור פוטר את בני הזוג מקונפליקטים של
אגו ומסטיגמות נלוות .הגישור יאפשר לבן הזוג לא לאבד כלל את מעמדו וזכויותיו
כנשוי ,ולשמר בצורה מסודרת ומעוגנת משפטית חלק מהם.
הסכם פרידה שיושג בגישור ,יכול לשמר גם שיתוף בעסקים שיש לבני הזוג המניב
להם הכנסות .הוא יכול להשאיר רכוש משותף ללא חלוקה וגם להסדיר שילובם
של שותפים חדשים בחייהם של בני הזוג .יתכן שלבני הזוג הנפרדים יש כבר בני זוג
חדשים ויש להתייחס אליהם תוך הכרה במעמד של "ידועים בציבור".
משמעות רבה נוספת ויתרון נוסף לפרידה שתושג בגישור לעומת גירושין ,מעניקה
הזכאות לקצבת שאירים .המתגרש מאבד את זכותו לקצבת שאירים לאחר מות בן
הזוג הגמלאי ולעומת זאת ,אם נעשתה פרידה ולא גירושין ,בן זוג שנותר למעשה נשוי
מבחינה משפטית זכאי לחלק מקצבת בן הזוג הגמלאי שהלך לעולמו.
בדרך כלל ,קצבת שאירים בפנסיות תקציביות ופנסיות המוסדרות בחוק היא בשיעור
של שישים אחוז מהקצבה ,למשך כל חיי האלמן או האלמנה .הדברים אמורים
במיוחד בהקשר של גמלאי צה"ל (חוק שירות הקבע בצה"ל  -גמלאות) .מדובר
בהטבה משמעותית ובמשענת כלכלית שלא כדאי לוותר עליה ,שכן ממילא היא לא
יכולה לעבור לזכותם של ילדים בגירים.
וכך ,גירושין הם למעשה אובדן ביטחון כלכלי לעומת פרידה על-פי הסכם פרידה,
שלא פוגעת ולא גורעת מהזכויות.
יתרון נוסף שיש להליך הגישור בגירושין או בפרידה בגיל המבוגר טמון ביכולת להסדיר
גם את הנושאים הבין-דוריים .גירושין עלולים ליצור פילוג וזעזוע גם בין ילדיהם של
המתגרשים ולהציף מערכת של ציפיות אישיות ורכושיות .הגישור יזהה את הציפיות
והאפשרויות ויאפשר לבני הזוג המבוגרים המתגרשים או הנפרדים לסדר גם את
זכויותיהם לגבי הדור השני והשלישי שלהם.
כמו כן ,ניתן להסדיר את מעמדם כסבא וסבתא כלפי הנכדים ולקבוע ,למשל ,הסדרי
ראייה של הנכדים .ניתן לקבוע גם מחויבות לתמיכה במבוגר לעת זקנה ו/או בשעה
שיהיה תלוי בעזרת הזולת .ניתן להסדיר בגישור מערכת כוללת לצד צוואות וחלוקת
נכסים למי שיתמוך במבוגר וישמור עליו עד יום מותו.
מומלץ למי שמעוניין בגישור לפנות למגשר מוסמך ובעל ניסיון בתחום.
האמור במאמר זה אינו תחליף לייעוץ משפטי פרטני.

מאת :רינת אלדר-דגן*

לעיתים

 ,קורה שזוג חי שנים רבות במערכת נישואים ,ובשלב בו הילדים בגרו
ועזבו את הבית ,מגיע להחלטה "להפריד כוחות" מסיבות שונות .מטבע הדברים,
גירושין בגיל מבוגר מעוררים קשיים ובעיות שאינם מאפיינים גירושין בגיל צעיר .ניהול
העניין בין כתלי בית המשפט ,עלול להעצים את הסכסוך בין בני הזוג ,שהעבירו את
מרבית שנותיהם יחד כמשפחה .סביב החלטה זו עולות לא מעט שאלות ,לא רק
באשר לאופן הפרידה ובאיזה הליך לבחור ,אלא גם באשר לנושאים כלכליים מורכבים
הנוגעים לעתידם ולרווחתם של בני הזוג .אחת המשמעותיות היא לגבי הפנסיה
שלהם וכיצד תחולק לאור השוני בהכנסתם ובעבודתם של בני הזוג במהלך השנים.
המאבק המשפטי הופך למאבק אישי ורגשי .נשאלת השאלה באיזו דרך יש לנקוט
על מנת לסיים את הקשר ,האם יש לפנות לעורך דין ,מגשר ,חבר או בורר? בכתבה
זו נעסוק בהליך של גישור ,בדרך זו ינסו בני זוג בגיל השלישי לפתור את הסכסוך
בלי לגרום למשבר ,ואולי אף יצליחו "להיפרד כידידים" המעריכים את השנים הרבות
שחיו ביחד ,הקימו משפחה ,גידלו ילדים וכעת הם סבים לנכדים .הגישור נעשה בין
האינטרסים השונים ,בין היתר בנושאים כספיים וכלכליים במרכזם עומדות על-פי
רוב זכויות פנסיה שנצברו לאורך שנים ארוכות של נישואין.

מה הם העניינים המהותיים שיש לתת עליהם את הדעת:
ההפרדה הפיזית  -הצורך להיפרד לא רק מההוויה המשותפת כבני זוג נשואים אלא
אף מרכוש  -המקרקעין ,הדירה או הבית המשותפים לבני הזוג  -ומעבר לניהול שני
משקי בית נפרדים .כאן עולה שאלת ה"היכן"" ,כמה" ,ו"מי" מבני הזוג יכול לקנות
את חלקו של האחר בנכס שבו התגוררו מרבית חייהם .מי משאיר מה ומי נשאר עם
מה  -ולא רק פיזית ,אלא גם ובעיקר כלכלית.
עניין הוא לנו כעורכי דין מגשרים ,להביא את הסכסוך לכדי סיום מוצלח ,ומכאן שעלינו
לנווט את בני הזוג ואת המתווה כך שיהיה היעיל ביותר מבחינתם.
הפנסיה החודשית  -זו מהווה משענת כלכלית לעת זיקנה ונתנה לבן הזוג
ביטחון סוציאלי .מבחינה משפטית ,הפנסיה שייכת לאותו בן זוג שהיא נצברת לזכותו
במהלך שנות עבודתו .זהו המצב המשפטי על-פי רוב בפנסיות תקציביות .ועם זאת,
ישנה ציפייה סבירה אצל בת הזוג או בן הזוג של בעל הפנסיה ,לראות בה משאב
ומשענת כלכלית שנצברה בזמן ממושך של חיים משותפים .לעיתים גם בן הזוג
שהפנסיה שייכת לו ,חש כי מן ההגינות לחלוק אותה או שניתן באמצעותה ליישב
את המאבק על האינטרסים הכספיים.
לא פעם המאמץ המשפחתי המשותף הוא זה שאיפשר לבן הזוג שצבר את הפנסיה
לזכותו להתמסר לעבודה או לשירות במשך שנים על חשבון הבית .אין להתעלם מכך.
בהליך של גישור ניתן להגיע להסכם שיניח את דעת כולם  -ויקבל בנקל תוקף של
פסק דין מחייב בבית המשפט לענייני משפחה .בתי המשפט כבר קבעו כי הזכויות
הסוציאליות לרבות זכות הפנסיה הינן בנות איזון ,מאחר וזכותו של צד בן הזוג לפנסיה
לראות בה כנכס ככל נכס אחר ,שהרי נכס זה נרכש במהלך החיים המשותפים.
השאלה היא האם זכאית אישה למחצית מכל הזכויות הללו במועד פרידתם של בני
הזוג שברצונם להתגרש?
טרם כניסת חוק לחלוקת החיסכון הפנסיוני בין בני זוג לתוקף ,נמנעו בתי המשפט
מליישם הוראות של בתי הדין ,שחייבו להעביר לבן/בת הזוג לשעבר את חלקו
בחיסכון .בנוסף ,בעת פטירת הגמלאי ,מצאו עצמם בני הזוג לשעבר ללא הכנסה
כלל ,כיוון שלא ענו להגדרת "שאיר" בהסדרי החיסכון השונים .לעומת זאת ,בני הזוג
החדשים היו זכאים לקבל את מלוא הקצבה .הסיבה לבעיה טמונה בסתירה המצויה
בין הוראות דיני המשפחה לבין דיני החיסכון הפנסיוני .החוק החדש מסדיר את
אופן חלוקת הכספים ,כך שבן/בת הזוג לשעבר יהיה זכאי לקבל את חלקו בחיסכון
הפנסיוני החל מהמועד שבו נפרדו .ממועד חלוקת הכספים ,כל אחד מבני הזוג
לשעבר יוכל לקבל החלטות לגבי הסכום העומד לרשותו ,לרבות החלטות בעניין
אופן השקעת הכספים ,העברת הכספים לקופה אחרת ועוד .על מנת למנוע פגיעה

לעמוד הקודם

לתוכן העניינים

*עורכת דין ומגשרת מוסמכת ,משרד עורך הדין ברוך אברהמי.
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לעמוד הבית

לעמוד הבא

קורא

מאת :תא"ל ד"ר אפרים לפיד

חדש על מדף הספרים

הרמטכ"לים בשנים 1963-1948

בבני ישראל כעם הנבחר ,בקיומה של ברית בין אלוהים לבני ישראל ובהבטחת
הארץ הקדושה ליהודים.
הספר שופך אור על האנטישמיות המודרנית בתעמולה הערבית והפלסטינית
בהשפעת הקוראן ,ובוחן את השפעת הקוראן על הסכסוך בין ישראל לערבים
ולפלסטינים ,שקיבל אופי של סכסוך דתי-היסטורי ,פוליטי-לאומי וטריטוריאלי.
מספר מפורט זה ,הכולל ניתוח כל פרקי הקוראן ,עולה כי ירושלים ,חברון
ומערת המכפלה ,שכם ובית לחם אינן נזכרות בקוראן .בהשוואה בין היהדות
והאסלאם מציג צורף דוגמאות מהקוראן בהן תכנים ,אירועים ,פסוקים
ודמויות מהתנ"ך ,עברו סילוף ושינויים מהותיים ובהם הוספות והשמטות
ביחס למקור המקראי.
חלק נכבד בספר עוסק בבחינת שורשי הסכסוך בין ישראל לערבים
ולפלסטינים ,המלווה ציטוטים נרחבים של חוקרים והוגי דעות מוסלמים,
השוללים את הזהות הלאומית של היהודים ואת זכותם על הארץ.
המחבר ,ניר צורף ,סא"ל במיל' ,בעל תואר שני בערבית מאוניברסיטת בר
אילן ,קצין מודיעין ותיק ואיש תיאום הפעולה בשטחים ,הינו בעל ניסיון רב
במעקב אחר התקשורת הערבית.

מאת :גיא אביעד ,הוצאת מודן ,צה"ל/המחלקה להיסטוריה,
משרד הביטחון2020 ,
זהו סיפורם של ששת ראשי המטה הכללי הראשונים של צה"ל .דמויות
מוכרות בציבור הישראלי יותר מרמטכ"לים מאוחרים יותר (גם בזכות רחובות
ומוסדות שנקראו על שמם)  -יעקב דורי ,יגאל ידין ,מרדכי מקלף ,משה דיין,
חיים לסקוב וצבי צור .כולם היו עסוקים בפעילות מבצעית עמוסה (דורי וידין
עדיין במלחמת העצמאות ,דיין בפעולות תגמול ובמערכת סיני) ובבניית
הצבא החדש של מדינה בראשית דרכה.
הם עיצבו רבים מדפוסי פעולתו של הצבא שכוחם יפה גם כיום .בספר פירוט
מרבי של קורות כל אחד מהם דרך תחנות מרכזיות בחייהם ,ודגש על היבטים
של פיקוד ולחימה ובניין הכוח הצבאי .הספר מקיף גם את השירות הציבורי
והאזרחי בפעילותם ,לאחר שחרורם משירות קבע בצה"ל ,ואת תרומתם
הפחות ידועה לבניינה של המדינה בתחומי המחקר ,התעשייה והתשתית.
לששת הרמטכ"לים הללו מספר קווים משותפים:
הראשון ,כולם מונו על-ידי ראש הממשלה ושר הביטחון הראשון והדומיננטי,
דוד בן גוריון .השני ,לכולם היה עתיד אזרחי פורה :ידין ודורי במגזר המדעי
 דורי כנשיא הטכניון וידין כארכיאולוג בעל שם עולמי; מקלף ,לסקוב וצורניהלו מפעלים וחברות אשר שינו את פני המדינה .לידין ודיין הייתה משימה
פוליטית-לאומית חשובה בהשתתפותם בממשלת בגין ב - 1977-הם סייעו
לכרות את הסכם השלום עם מצרים.
הספר הוא פרי מחקר היסטורי העומד בכללים אקדמיים ,כולל הערות שוליים

המטכ"ל  -כיצד הוא לומד ,מתכנן ומתארגן
מאת :מאיר פינקל ,הוצאת מערכות ומודן2020 ,

המטכ"ל מהווה ישות צבאית ייחודית  -המפקדה האסטרטגית הרב-זרועית של
צה"ל ,המצויה בממשק עם הדרג המדיני ,עם גופים ממשלתיים ועם ארגוני
ביטחון אחרים .לאופן תפקודו יש השפעה גדולה על קבלת ההחלטות של

נרחבות ומקיפות .הוא מבוסס על ספרות מקצועית ענפה שהתפרסמה
בעשורים האחרונים ,ועל חומרים ראשוניים המתפרסמים כאן לראשונה.
המחלקה להיסטוריה בצה"ל ,בתקופת חיבורו של ספר זה ורבים
נוספים ,בראשותו של תא"ל במיל' ד"ר יגאל אייל ,הינה תורמת
משמעותית לחקר ביטחון ישראל .אנו בטוחים כי המגמה של פרסום
המחקרים לציבור תימשך ותועצם בראשותו של ד"ר אלי מיכלסון כיום.

הרמטכ"ל ,על המלצות הדרג הצבאי לדרג המדיני ועל יישום מגוון תהליכי
בניין הכוח והפעלתו.
למרות מרכזיות גוף זה בביטחון המדינה ,לא בוצע עליו עד היום מחקר שיטתי.
ספר זה הוא המשך והרחבה של הספר "הרמטכ"ל"  -מחקרו של פינקל על
מוסד הרמטכ"לות .במחקר לפנינו משלים המחבר את התמונה באמצעות
בחינת המטכ"ל והגופים המרכזיים בו ,תוך אבחון כמה מן הבעיות המרכזיות
מהן סובל המטכ"ל והעלאת דרכים לשיפור.
הספר מציג מחקר מקיף ושיטתי ,על סמך מגוון מקורות היסטוריים ומקרי
מבחן ייחודיים ,היכול לסייע לצה"ל לברר את דרכי למידתו ואת דפוסי
התארגנותו והשתנותו לנוכח האתגרים העומדים בפניו ,בימים אלה ובעתיד.
פינקל בחר לנתח במחקרו אירועים מארבעה נושאים עיקריים:
 0תהליכי התכנון במטכ"ל  -התכנון הרב־שנתי לבניין הכוח; התכנון המבצעי
למלחמה והתכנון תוך כדי מלחמה (הפעלת מוצב הפיקוד העליון ,המצפ"ע).
 0דפוסי למידה שונים של המטכ"ל  -כגון בחינת יכולת הדרגים הטקטיים
(בקרב על המים  ;)1965הפקת לקחים ממלחמה (לבנון הראשונה ;)1993-1985
למידה מלקחי צבאות זרים (האמריקנים במלחמת עיראק  )2006-2003ועוד.
 0דפוסי התארגנות אל מול אתגר מתפתח  -כגון הקמת גופי מטה חדשים
וניהול ישיר של המטכ"ל( .הקמת קו בר-לב; התמודדות עם לגיטימציה
ותודעה; הקמת חטיבת התקשוב שהפכה לאגף התקשוב) ועוד.
 0התמודדות עם התנגדויות במטכ"ל  -כיצד רמטכ"לים שונים ,לסקוב ,בר-

מוחמד הקוראן והיהודים

מאת :ניר צורף ,צמרת הוצאה לאור2020 ,
הקוראן הוא הספר המרכזי והחשוב ביותר באסלאם ,אשר השפיע רבות
על ההתפתחות החברתית-תרבותית ועל המנטליות של החברה הערבית-
מוסלמית מראשית האסלאם עד ימינו.
נושא מרכזי חשוב ובולט בקוראן הוא העיסוק הרב ביהודים .בולט יחסו
העוין של מוחמד ליהודים .הוא ראה ביהודים מכשול המסכן את היותו נביא.
היהודים דחו את מוחמד כי מבחינתם נביא הבא לשנות את תורת ישראל לא
יכול להיות נביא שנשלח אליהם .כך נפתחת העוינות של מוחמד ליהודים.
הספר בוחן בפירוט רב את מערכת היחסים בין מוחמד והקוראן ליהודים
ולתורה ואת תופעת שנאת היהודים ,כפי שמתוארת בפסוקי קוראן רבים
ובמסורת החדית'ים.
לצד ביטויי השנאה כלפי היהודים בקוראן ,ישנם פסוקים בהם מכיר מוחמד
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לב ,מופז ,התמודדו עם מטכ"ל "לעומתי" שהתנגד לרעיונות השינוי שביקשו
ליישם וכיצד ניהלו ויכוחים תפיסתיים במטכ"ל.
המטכ"ל עבר שינויים רבים לאורך שנותיו ,ולכל שינוי יש תועלת בתחום
שחוזק .פינקל סבור כי היכולת להשתנות באמצעות תהליכים מתקרבת
לתקרת זכוכית ועל כן מציע ,למשל ,הקמת "מנהלת מבצעית" ,מקבילה
מבצעית למנהלת טכנולוגית במפא"ת ,כזו שתקדם תחומים מתפתחים שאינם
מצויים בליבת העיסוק של זרועות או אגפים קיימים .המלצה חשובה אחרת
מוגשת כמענה לאתגר אי-הוודאות :לאמץ גישה של בניין כוח מבוסס גמישות
ארגונית-טכנולוגית  -צבא גמיש ,שיצליח ליצור איזון בין יכולות התקפיות
והגנתיות ,יכולות תמרון ואש מנגד וכדומה .המלצה זו מתאימה למציאות,
בה הדרג המדיני מבקש תדירות לקבע משאבים לפעולה נגד איראן ,להגנה
על העורף ועל ישובים סמוכי גדר וגם ליכולות התקפיות מבוססות מודיעין
ואש .ברור כי מגוון כזה יוצר קושי בתעדוף .מתבקש כי הדרג המדיני יאשר
כי תכנית רב-שנתית תכלול את כל המרכיבים הללו .המלצה תאורטית
נכונה  -אולם לא בטוח כי היא נובטת על מציאות פוליטית ומשאבית דומה.

ולהכיר אנשים מארצות אחרות.
חובבי הרדיו משתמשים בספקטרום האלקטרומגנטי ,ונדרשים להימנע
מהפרעות לשירותים אחרים הפועלים בתחום זה .לפיכך ,נדרשים חובבי
רדיו לעמוד בבחינות ממשלתיות שנועדו להוכחת בקיאות ומיומנות ,כתנאי
לקבלת רישיון .בעבר נדרשו חובבי רדיו להוכיח ידע באיתות מורס .היום אין
צורך בכך ,והבחינה היא בכתב בלבד .אגודת חובבי הרדיו בישראל מסייעת
לחובבים בהכנה לבחינות משרד התקשורת ובהשתלמות מעשית ,שהיא
תנאי לקבלת רישיון חובב רדיו .האגודה פיתחה מערכת למידה ממוחשבת
מודרנית ומתקדמת ,המאפשרת לימוד מקוון יעיל ונוח לכל מי שרוצה לעמוד
בבחינות ,במחיר שווה לכל נפש.
בישראל חברים כאלף איש ואשה באגודת חובבי הרדיו ,בכל הגילים  -מתלמידי
חטיבת ביניים ועד לפנסיונרים (חלקם גמלאי צה"ל) ,ותיקים בארץ ועולים
חדשים ,מכל שכבות החברה ,מכל קצוות הארץ .את כולם מאחדות אהבת
התחביב וההנאה מהאתגר הטמון בעיסוק ובהתנסות בטכנולוגיות תקשורת.

ספינת התלאות

ספר הדרכה עדכני לחובבי הרדיו בישראל

מאת :עודד טירה ,הוצאת מטר2020 ,

מאת :אל"ם בדימוס דניאל רוזן ,לשעבר מנכ"ל משרד התקשורת

ספרו החדש של עודד טירה הוא רומן דמיוני המתבסס על סיפורה של אניית
המעפילים "קאטינה" 700 .נוסעיה עלו על סיפונה בנמל קונסטנצה בדצמבר
 ,1939מצוידים במים ומזון לעשרה ימים ומצאו את עצמם מיטלטלים בים,
בתנאים קשים מנשוא ,במשך שלושה וחצי חודשים .המעפילים קובצו ממספר
ארצות כמו צ'כיה ,רומניה ,בולגריה וסלובקיה ועוד.
ההרכב הכביכול "פוליטי" של המעפילים ,מנה אנשי בית"ר ,תכלת לבן,
השומר הצעיר ועוד .לאורך מסעה המתמשך ,שכלל ניסיונות חוזרים ונשנים
להתקרב לחופי הארץ ,התמודדו מפקדיה והמעפילים שעליה עם מצבי
קיצון  -מחלות ,מגפות ,מקרי מוות ,אהבות בלתי אפשריות ,ואף פרשת
ריגול השזורה כחוט השני לאורך הספר .במהלך מסע התלאות של האנייה,
היא חילצה  500נוסעים של אניית מעפילים אחרת שטבעה ליד כרתים.
סיפון האנייה ההומה שכלל לאחר החילוץ כ 1,300-מעפילים ,היה רווי מאבקים
קשים שניטשו בין קבוצות מעפילים שונות .כשסוף סוף הגיעה האנייה לחופי
הארץ ,הפכו המעפילים והמפקדים שעליה לכלי משחק ב"מלחמות היהודים"
שבין תנועת בית"ר להגנה.
מפקד האנייה ,ד"ר פאול ,שהנהיג את האנייה באומץ ובגבורה תוך הפגנת
מנהיגות ,נאלץ לתת הסברים לגבי התנהלותו ,כפועל יוצא ממשחקי אינטרסים
שמאחורי הקלעים  -ואפילו שולחיו לא עמדו לימינו .ברבות הימים התברר
כי כ 1,500-מעפילי האנייה חבים לו את חייהם ואת הגעתם למנוחה ולנחלה
בארץ ישראל ,לאחר מסע תלאות מהקשים שנודעו בתולדות ההעפלה לא"י.
עודד טירה מצא דרך יצירתית להנחיל את מורשת ההעפלה של תנועת
בית"ר ,בשחר עלייה ב' ,בדרך של סיפור עלילתי על בסיס סיפורה של אמו
דינה טירס וסיפורן של מיקי ושרה ,בנותיו של מפקד האנייה .קריאה בספר
עלילתי זה ,מאפשרת ללמוד בדרך ריאלית ,חוויתית ורגשית את קורות
מעפילי ה"קאטינה" ומפקדיה.

בימים אלה הוציאה לאור אגודת חובבי הרדיו ספר וחוברת מקיפים ביותר,
כהכנה לבחינות משרד התקשורת לחובבי רדיו .יצוין כי בתמיכת משרד
התקשורת ,פורח תחום חובבות הרדיו בארץ בשנים האחרונות .התחביב
מקרב בני נוער ואנשים צעירים לעולם טכנולוגיות התקשורת ,ויש לו תרומה
חשובה למשק ולחברה .הספר הינו הזדמנות להכיר לציבור את תחום חובבות
הרדיו בישראל .מדובר בתחביב מדעי ,טכנולוגי וחברתי ,המקדם טכנולוגיות
תקשורת ,מפתח יכולות טכנולוגיות ,מכשיר בעלי מקצוע ומסייע לשירות
הציבור והמדינה .בעולם פעילים מיליונים רבים של חובבי רדיו .בארץ פעילים
יותר מאלף חובבי רדיו ,והתחביב 'תופס תאוצה' .משרד התקשורת ,המכיר
כאמור בחשיבות חובבות רדיו לפיתוח טכנולוגי ולהכשרת כוח אדם מיומן,
תומך ומסייע לפעילים בתחום.
המילה 'חובבות' אינה מתייחסת לרמת חובבי הרדיו או למיומנותם המקצועית,
אלא לציון אופי העיסוק שאינו למטרות מסחריות .התפתחויות טכנולוגיות
רבות בתחום התקשורת נעשו בידי חובבי רדיו ,כתחביב ,וקידמו מאוד את
טכנולוגיות התקשורת .ה'שגעון' האחרון של הפיתוח הטכנולוגי בתחום חובבות
הרדיו הוא טכנולוגיות תקשורת ספרתיות מתקדמות ,המאפשרות הקמת
קשר בטווחים של אלפי קילומטרים ,בהספקים נמוכים ובאנטנות פשוטות,
ברמות אות מתחת לסף הרעש! בפיתוח זה שותפים חובבי רדיו חתני פרס
נובל עם חובבי רדיו מכל העולם.
חובבי הרדיו מתקשרים ביניהם במגוון צורות .יש חובבים שעדיין נהנים להקים
קשר באיתות מורס .אחרים מעדיפים תקשורת דיבור .חובבים רבים נהנים
מתקשורת דיגיטלית ִ(ׂש ַ
יחּוח  - Chat -במקלדת ומסך מחשב) .יש העושים
זאת באמצעות החזרות מהיונוספרה .וישנם גם המעלים לווייני חובבים לחלל
(כן ,חובבי רדיו בונים ומשגרים לחלל לוויינים משלהם ,למטרות מדעיות,
הנושאים גם משיבי תקשורת .בארץ נבנו כבר מספר לוויינים כאלה ,בסדרה
המכונה 'דוכיפת').
יישום חשוב לתרומתם של חובבי הרדיו הוא קשר בשעת חירום ואסונות
טבע ,וחובבי הרדיו ערוכים לכך .חובבי רדיו רבים מרכיבים בעצמם משדרים,
מקלטים ואנטנות ,ואחרים משתמשים בציוד מסחרי ומבצעים בו שינויים.
המעבר למשדרים ומקלטים מבוססי תוכנה הוא כר נרחב לפיתוח עצמי בידי
חובבי רדיו .חובבי הרדיו הם בני כל הגילים ,צעירים ומבוגרים ,מכל שכבות
האוכלוסייה ,מרקע מגוון של מקצועות ועיסוקים .העניין שלהם בתחביב
מגוון :יש המתעניינים בהיבטים טכנולוגיים של משדרים ,מקלטים ואנטנות;
יש הנהנים מטיולים לשם הפעלת תחנות רדיו ניידות באתרים אקזוטיים
ברחבי העולם או מהיבטים חברתיים של התחביב .יש בו כדי לקשר בין
אנשים ,חובבי רדיו מכל העולם ,השותפים לרצון ללמוד ,להתפתח טכנולוגית
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נפתולי צבר :מיומנו של יליד הארץ ׀ חלומות
שמתגשמים מאת :צבי דקל ,הוצאת אחיטל 2020 ,2018
שני ספריו האחרונים של צבי דקל  -נפתולי צבר וחלומות שמתגשמים  -הם
עדות מעניינת של גמלאי צה"ל ,ציוני ,מסור ומחויב להתנדבות רבה ,המבקש
לשתף אותנו בקורות חייו ,בבחינת "ממני תראו ותלמדו איך להתמודד עם
אתגרים".
נפתולי צבר הוא סיפור הנפתולים האישיים הסבוכים שעבר דקל ,נגד בחיל
הקשר והתקשוב ,אשר גדל ללא הוריו ,התחנך בפנימיות ובנה את עצמו
בעשר אצבעותיו ,שרת בצבא הקבע והתנדב במשך שנים למען הכלל .סיפורו
מהווה השראה איך למרות הכול אפשר וצריך לתרום למדינה.
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קורא

מאת :תא"ל ד"ר אפרים לפיד

חדש על מדף הספרים
מעודד מספרו הקודם פנה דקל השנה לכתוב ספר נוסף ,שהוא סיפור דמיוני
על ילדה שנולדה בתימן ,ועלתה עם משפחתה בשנות השלושים של המאה
הקודמת ברגל לארץ ישראל .היא הקימה בקיבוץ משפחה עם בחור אשכנזי.
כך הופך הסיפור לנושא מסרים של קיבוץ גלויות ,ציונות ואהבת הארץ.

זהו רומן מותח וקצבי ,המתאר מדינה רגילה לחלוטין ,שבה מנהיג כוחני
מצליח לדרדר את אמות המוסר לשפל חסר תקדים ,לתקוע טריז בין ילדים
להוריהם באמצעות ליבוי שנאה ופיזור הבטחות שווא ,ומאיים להפוך את
הציוויים "כבד את אביך ואת אמך" ו"אהבת לרעך כמוך" לנחלת העבר .מי
שמאמין שזה לא יכול להתרחש כאן ועכשיו ,מוזמן לקרוא ולשקול מחדש.

לעניות דעתי

סיני שבלב

ניסים עזרא ,הוצאת רשת אשכולות2020 ,
לאחר עיון ב 437-עמודי הספר המסכמים את
קורות חייו של המחבר מכל זווית אפשרית,
ניתן להתחבר למסר הצמוד לסימניה" :מקווה
שכל אחד ייקח מספר זה משהו ,שיעשה אותו
טוב יותר".
ניסיון חיים ,לימוד אישי ,השכלה פורמלית ,בנייה
רציפה של פאזל הידע ,דעות ,תובנות חיים.
אלה הרכיבים שמציג אל"ם במיל' ניסים עזרא
בסל המזונות שהוא מציע לנו להיכרות עמו ,עם
אישיותו ועם סיפור חייו.
הספר מלא בסיסמאות מלהיבות מניסיון חייו .הוא משתף בשמחה עם
דמויות מעצבי השראה שהשפיעו על מסלול חייו .בולט כי מדובר במחבר
עם חום אנושי ,כזה המוכן לשתף עד פרטי פרטים ולחפש את הזדהות
הקורא עם סיפור חייו.
הסופר מנסח את מטרת הספר בכוונה להעמיד לרשות הקורא פאזל של
רעיונות מקיפי חיים ,מעצבים ,מעצימים ,לעיתים אף מעציבים  -אך כאלה
שתמיד יהיו מורי דרך ,אבני דרך ,אותות הוריה וסימני אזהרה.
הגדרת המחבר את עצמו :אב לשבעה ילדים וסב לתשעה נכדים שהם
מהות חייו ,מציבה קודם לעצמו ואחר כך לכולם ,מטרה נעלה" :לעשות
עולם טוב יותר".

מאת :עמנואל סקל ,עורך :דני דור ,הוצאת ליאור שרף/הפצות2002 ,
בספרו החמישי סיני שבלב ,לא יכול עמנואל סקל
לחדול מלתאר את מקומה של סיני בתודעה
ובהתנהלות הצבאית והאישית שלו .בתור מפקד
אשר ,לפי עדותו ,שרת בסיני יותר מכל קצין אחר
בצה"ל ,רואה הוא את הטנקים של גדוד  52שלו
אחרי מלחמת יום הכיפורים "באנטנות קצוצות,
כנפיים קרועות וסימני חבטות פגזים על הצריחים.
אך האנשים  -פלדה".
סיני שבלב הוא ספר על אהבה ומלחמה .אהבה
למדבר הגדול ,למרחבים האינסופיים ,לשקיעות
המדהימות ,לצד קרבות שריון קשים ,סיפורי גבורה נועזים ואחוות הלוחמים
שבתוך הטנקים כשמסביב סופת אש נוראית .שיר אהבה למדבר המרהיב,
וכאב הלוחמים והחברים שלא שרדו.
מלחמה זו הייתה שיאה של תקופת שירות בת שבע שנים סוערות ,אותן
העביר בסיני .גם כיום 47 ,שנים אחרי ,מתאר סקל בספרו את הדברים כאילו
קרו אתמול .יש לו לקחים טקטיים ומערכתיים על מה שהיה ומה שצריך היה
לקרות ,לו היו מתקבלות ההחלטות הנכונות על-ידי המפקדים המתאימים.
ספריו הקודמים של סקל  -הסדיר יבלום וימי לבנון  -כמו גם ספר זה,
מבוססים על ניסיונו הצבאי בשריון בגזרות סיני ולבנון ,ומהווים עדות אישית
חשובה למי שחוקר את מורשת הקרב ואת תפיסת ההפעלה של צה"ל בשני
סוגי לחימה :מלחמת מחץ בסיני ביום כיפור ומלחמת התשה לאורך שנים
בלבנון לאחר .1982

אולד אאוט

מאת :משה זילבר ,הוצאת שולחן כתיבה ,מבית מטר הוצאה לאור
אולד אאוט הוא רומן מתח דיסטופי ,המתרחש
בעתיד הקרוב ,ומתאר מזימה אפלה הנרקמת
כנגד בני הגיל השלישי.
הדור הצעיר כורע תחת נטל המסים התופחים,
בעוד שנתח גדול מתקציב המדינה מוקדש
למימון שירותי בריאות ,סיעוד ורווחה לקשישים,
שמספרם גדל בהתמדה.
מנהיג צעיר וכריזמטי בשם דיראק סורדר עולה
לשלטון ,ומתיימר לפתור את כל תחלואי החברה
באמצעות כרסום בזכויות בני גיל הזהב ,נישולם
מנכסיהם והפיכת חייהם לגיהינום עלי אדמות .עד מהרה ,לא רק הקשישים
יהפכו למופלים ולמנודים ,אלא גם מחפשי הצדק האחרים ימצאו את
עצמם נרדפים.
כאשר עיתונאי בשם דני גארד מחליט להוקיע בגלוי את התנהלות הממשל
ואת העומד בראשו ,מסתבר לו כי פתח חזית כנגד השטן בכבודו ובעצמו:
אביו נרדף ,חבריו ושכניו מפנים לו עורף ,רעייתו מתנהגת כגיס חמישי ,בנו
נקלע לסכנת חיים ,ודמות אלימה צצה מן העבר הרחוק כדי לסגור עמו
חשבון פתוח .כמעט לבדו יוצא דני למלחמה בשליט החדש ,מתוך הבנה
שאם ייכשל ,הדבר יחרוץ לא רק את גורלו שלו ואת גורלם של בני משפחתו,
אלא יחסל לצמיתות את מבנה החברה הקיימת.

לעמוד הקודם

לתוכן העניינים

התנהגות לא נאותה בארגונים

מאת :יואב ורדי ואלי וייץ ,הוצאת מאגנס ואוניברסיטת
תל אביב2020 ,
התנהגות ארגונית לא נאותה היא תופעה מוכרת
בחיים הדינמיים בארגונים .כולנו נמצאים
בסביבה של ארגונים  -כמקבלי שירות ,כעובדים
או כמנהלים .לחלקנו ,הקשר עם ארגון כלשהו
הוא ארוך טווח ולאחרים  -קצר ומזדמן .רובנו
מכירים את הארגון באופן שטחי ,אך יש בינינו
המתוודעים גם לצדדים הפחות מוכרים שלו.
בתחום ההתנהגות הארגונית מקובל היה לעסוק
בעיקר בחלקים הפשוטים להבנה והנראים לעין,
ובעיקר לבחון את פני הארגון מנקודת מבט
נורמטיבית וחיובית.
ספרם של יואב ורדי ואלי וייץ התנהגות לא נאותה בארגונים מגיש לקורא
מפת דרכים כדי לבחון את החיים בארגון באופן מאוזן וריאליסטי יותר.
פרקי הספר סוקרים תיאוריות ומחקרים שנעשו בישראל ובעולם ,ומגבשים
אותם למודל מחקרי-פרקטי המפרט את הגורמים להתנהגויות לא נאותות,
התהליכים המעצבים אותן ,הביטויים שלהן והמחיר שהן גובות.
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פעילויות במחוזות ובסניפים :טיולים › הרצאות › התנדבות › טיפול בפרט › סיורים › תרבות
› פנאי › חוגים › אירועים › מסיבות › טקסים › הוקרה › ביקורים › סדנאות › נופש › הנצחה

סניף נס ציונה ,לוד ,רמלה ,באר יעקב

האישי של יו"ר הסניף.
הסיוע שניתן לחברים שהיו ספונים בבתיהם כלל :הבאת תרופות מבתי
המרקחת ,שמירה על קשר קבוע עם החברים באמצעות מייל ,פייסבוק
וואטסאפ ובחודשים האחרונים גם בטלגרם.
חברים בגילאי  75+זכו לקשר טלפוני קבוע אשר כלל הגשת סיוע ככל הנדרש
ומעל לכל  -אוזן קשבת לכל בעיה ומצוקה .כן קיימנו מעקב צמוד אחר חברי
הסניף המתגוררים בדיור מוגן .בנוסף ,טיפלנו בהעברת טופסי הלוואות
הדדיות ובנקאיות.

יו"ר הסניף :דורון נגי יוספאן  #דוד אלעזר ,נס ציונה
(בית המתנדב)  #טל'052-9465551 ,08-9467062 :
 #דוא"לdoronyos@gmail.com :

 0בעת האחרונה ,התמקד הסניף בהעמקת הקשר עם חברי הסניף המבוגרים.
זאת ,בעקבות החלטה שקיבלה הנהלת הסניף להפנות תשומת לב לאוכלוסייה
זו .העמקת הקשר כוללת ביצוע שיחות אישיות עם החברים והצעת סיוע
במידת הצורך.
 0בתקופת הסגר השלישי עודכנו החברים בדבר סיוע שיש בידיהם לקבל.
לצד זאת ,עסקו בסניף בתכנון הפעילות לאחר תקופת הקורונה ,או כאשר
יתאפשר במגבלות שמציבות הוראות משרד הבריאות.
 0משרדי סניף "צוות" הועברו לשימוש העירייה לצורך תפעול מוקד הקורונה
העירוני .בד בבד נערכו פגישות וסיור עם סגנית ראש עיריית נס ציונה ,שנועדו
לקדם קבלת משרדים אחרים עבור הסניף בתקופה הקרובה.

הרצאות

שגרת ההרצאות נמשכה בעיקר בזום וכללה השתתפות של כ 30-40-חברים
בכל מפגש .בין ההרצאות שהועברו:
 0זהירות ושימוש בטוח באינטרנט; הרצאות לימודיות על הפעלת תוכנת זום
/שימוש בוואטסאפ; סדנה מעשית להכנת כרטיס ברכה ממוחשב; טיפול
בצילומים ותמונות בוואטסאפ (חיתוך ,הקטנה ,הוספת סטיקרים ,סמיילים ועוד);
קניות באינטרנט; פעילות חנוכה במחשב  -הרצאותיה של חברתנו ליאורה מרום.
 0הטבות וזכויות בסיסיות לגמלאים.
 0גלגולי הגמלה משירותנו הצבאי; היוון לכל החיים על חשבון הפנסיה; טבע
הארץ ויופיה; פרחי בר בארצנו היפה; שפיצברגן :נגיעה בשולי הקוטב; ויאטנאם
 הרצאותיו של חברנו ליאור אלמגור. 0הכסף קנה את הזמן :כך מספר הכסף הישראלי את סיפורה של מדינת
ישראל  -הרצאתו של חברנו חיים תמרי.
 0שמות משפחה :מה אומרים?  -הרצאתו של חברנו אביעד בן יצחק.
 0צוואות ,ירושות ,ייפוי כוח מתמשך (כולל הרצאת המשך)  -הרצאותיו של
עו"ד דב קיבלוביץ.
 0הרצאות נוספות הועברו בזום על-ידי גורמים שונים ,בעיקר הרצאות בנושאים
ספורטיביים ואקטואליים.

סניף מכבים-רעות-מודיעין

יו"ר הסניף :יעקב (יענקל'ה) לבקוביץ'
 #שד' האורנים ת"ד  1718רעות  # 7179904טל'03-6173509 :
 #טל'morag@netmedia.net.il # 08-9261373 :

לאור התפשטות מגפת הקורונה בישראל ,נערכנו כמיטב יכולתנו במטרה
לשמור על בריאות חברינו .לפיכך ,נסגר מועדון הסניף והפעילות בו הושבתה
בעת הסגרים.
בין הסגרים הצלחנו לקיים פעילות ועדיין לעמוד בהנחיות הקורונה המחמירות
שחייבו אותנו לצמצם במספר המשתתפים.
חברים שנמצאו בבידוד או שנכנסו לבידוד בזמן הזה והיו זקוקים לעזרה
מנהלתית ,הוזמנו לפנות אלינו בכל עת בטלפון ,במייל או באמצעות הווטסאפ

לרווחת החברים

 0קיימנו מיזם לבדיקות עיניים על-ידי אופטומטריסט ומיזם לבדיקות שמיעה
על-ידי קלינאית תקשורת.
 0ערכנו מפגשים אישים בתחום ייעוץ המס עם חברנו עזרא כהן.
 0קיימנו מפגשי ייעוץ אישיים בתחום ניהול תקציב המשפחה עם מנהלת סניף
בנק אוצר החייל לשעבר.

פעילות מיוחדת לנשים

בין הסגרים נמשכה פעילות מיוחדת הנערכת בסניף עבור נשות "צוות"/בנות
זוג .בין היתר התקיימו האירועים הבאים:
 0סיפורי מחבלות מתאבדות  -הרצאתו של יוסי אמרוסי ,לשעבר איש שב"כ.
 0טקטיקות זיכרון ללמידה יעילה  -הרצאתו של איתי עניאל.
 0עונת המעבר ,הגיל ומה שביניהם  -הרצאתה של חברתנו ציפי אלתרמן.
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כמו כן ,הוצע סיוע בנושאים הקשורים למופת ,באמצעות המחוז.
לצד זאת ,נשמר כל העת הקשר הטלפוני עם חברים רבים ,בדגש על בני הגיל
המבוגר ,נערכו ביקורי תנחומים בבתי חברים שנפטרו וסיוע הוגש לאלמנות
במילוי טפסים לקבלת זכויות.
הסניף ימשיך בפעילותו הענפה לעזרת חבריו ,לרווחתם ולתמיכה בהם.

 0הכוח שבאופטימיות המניע אותנו קדימה  -הרצאתו של זוהר אלעני הס.
0לשמור על השפיות בתקופת הקורונה  -הרצאתו של חנן עתיר.
 0נשים שהודרו מסיפור מגורשי ספרד  -הרצאתה של זהבה חן  -טוריאל.

טיולים

 0ב 14.9.20-נערך טיול מזמר להרי ירושלים .למדנו את ההיסטוריה של ארץ
ישראל גם באמצעות הזמר העברי הרלוונטי .קיבלנו שירונים ויחד עם המדריך,
האקורדיוניסט הוירטואוז נפתלי סגל ,שרנו את שירי ארץ ישראל האהובים.
צעדנו בעקבות לוחמי הפלמ"ח בהרי ירושלים ,האזנו לסיפורים שמאחורי
השירים ונהנינו משיריהם של נתן אלתרמן ,חיים גורי ,חיים חפר ועוד.
סיירנו באתרים :חולדה הישנה ,אנדרטת אלכסנדרוני בלטרון ,דרך בורמה ,רכס
משלטים ,שמורת המסרק וסיימנו בבית העלמין בקריית ענבים ,שם קבורים
לוחמי חטיבת הראל.

סניף רחובות

יו"ר הסניף :אלי עזריאל  #גאולה  4רחובות 7627211
 #טל'( 050-6867767 ,03-6173508 :אלי)
 #דוא"לrehovot-snif@tzevet.org.il :

פעילותנו בתקופה זו מתמקדת בעיקר בשמירת הקשר עם החברים  -ובמיוחד
המבוגרים שבהם .ביקרנו אותם בבתיהם והענקנו תעודות הוקרה לחברים
אשר הגיעו לגיל  80 ,70ו.90-

חוגים ופעילויות בסניף

 0פרלמנט חברי הסניף נפגש מדי יום א' לדיון במגוון נושאים בהובלת חברנו
יוסי נוי ובהשתתפות חברים רבים.
 0חוג יידיש בהדרכת חברתנו גיטה גרודזינסקי (ימי ד' בבוקר); חוג צרפתית
בהדרכת חברנו דוד אלימלך (ימי ה' בבוקר); קורס ערבית מתחילים ומתקדמים
בהדרכת יפתח בן נון (ימי ב' כל היום); קורס אנגלית בהדרכת בוורלי ארליך
(ימי ג' בערב); חוג מרוקאית בהדרכת שלומית מבה (ימי ה' בערב).
בכל מפגש חוג/קורס נטלו חלק עד עשרה חברים.
 0פעילות מועדון הסניף:
ימי א' בבוקר  -שיחות רעים ,החל מהשעה  10:00מתקיים דיון פרלמנט ,אחה"צ
יוגה לגברים ,בערב יוגה לנשים .ימי ב' קורסי ערבית לפי הרמות השונות ,לפנות
ערב חוג פלדנקרייז ,בערב הרצאות ייחודיות ומקצועיות/ערבי נשים .ימי ג'
בבוקר טיול  /חוג ברידג' למתחילים ,בערב קורסי אנגלית .ימי ד' בבוקר חוגי
יוגה ,בצהריים חוג ידייש ,בערב הרצאה בזום .ימי ה' בבוקר קורס צרפתית,
אחה"צ קורס מרוקאית ,בערב מפגש סיפורי התנ"ך.
 0הכרזנו על תחרות כתיבת שירים וסיפורים המתאימים לתקופה .כמו כן
הוזמנו החברים להציג פרויקטים שונים ,ולשתף מתכונים המותאמים גם הם
לתקופה .חברים רבים כתבו שירים ,שלחו מתכונים ,ושיתפו בתחביבים כגון
פסיפס ובניית דגמי מטוסים.

אלוף מיל' עמנואל סקל  -רחובות

תא"ל מיל' חן אמציה – כרמי יוסף

סניף אשדוד

יו"ר הסניף :יוסי לוי  #רח׳ האצ״ל 6
 #טל'( 052-2515320 ,03-6173581 :יוסי)
 #דוא"לsnif-ashdod@tzevet.org.il :

 0בתקופה זו של הקורונה המשכנו לפעול בעיקר בסיוע לחברים שפנו אלינו.
כן טופלו מספר בקשות של חברים שרצו להתנדב במקומות שונים בעיר.
חברי הנהלת הסניף התקשרו לחברנו המבוגרים ,דרשו בשלומם והציעו עזרה.
כמו כן ,פנו לחברים וסייעו להם בקבלת תווי קנייה ובמילוי טופס  .161כאשר
התאפשר לעשות זאת ,הסניף נפתח לחברים והתקיימו בו פעילויות חברה.
 0בכוונתנו לרכז רשימת אנשי מקצוע מקרב חברי "צוות" ,כדי להפיצה בין
חברנו ולהציע להם שירות איכותי במחירים הוגנים .אנשי מקצוע מקרב החברים
מוזמנים לשלוח אלינו את פרטיהם :תחום עיסוק ,דרכי התקשרות ומחירון
שירותים לחברי "צוות".
 0אנו שוקדים ומתכננים פעילות מסודרת על-פי התו הסגול ,כדי ליישם אותה

סניף אשקלון

יו"ר הסניף :עמרם מלול הנשיא  2מרכז אפרידר אשקלון 7840401
 #טל'08-6744677 ,03-6173521 :
 #דוא"לtzevetashkelon@walla.com :
#

בעת זו של קורונה ,עקב השלכותיה של המגפה והוראות משרד הבריאות,
טרם ניתן לקיים פעילות ואנו מקווים כי בקרוב ישתנה המצב ונחזור לפעילות.
לכל אורך התקופה המאתגרת ,ממשיך הסניף לפעול כדי לסייע לחברים .בין
היתר חולקו מענקי חג והועברו חבילות שי לחברים נזקקים.
כמו כן ,סייענו לחברים במתן הלוואות בנקאיות והלוואות הדדיות של "צוות".
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סניף ראשון לציון

ברגע שהדבר יהיה אפשרי .בין היתר מתוכננים ערבי טברנה ,ערב שירה ,טיולים
ועוד .החברים יעודכנו במסרונים באשר לכל פעילות.
 0אנו מתכננים לפעול במטרה לרכז חברים שהתחסנו ולארגן עבורם פעילות
חברתית .זאת ,ברגע שיאושרו ההנחיות לגבי הפעילות המותרת לחברים
מחוסנים (דרכון ירוק).

יו"ר הסניף :יעקב סלע  #קק"ל  18ראשל"צ 7528642
052-3668578 ,03-9502873 ,03-6173552 #
 #דוא"לselaj@bezeqint.net :

לאור תקופת הקורונה ,עודכנו הנחיות משרד הבריאות בסניף וחל איסור על
ביצוע כל פעילות חברתית (מעל  10אנשים) .הפעילות שבה התמקדנו הייתה
מתן שירות לחברים "אחד על אחד".
 0גבורות  -חולקו תעודות לבתי החברים שציינו הגעה לגיל.
 0תיקון  - 190הוענק ייעוץ בנושא לכ 200-חברים בסניף ,על-ידי החבר עזרא כהן.
 0בדיקות שמיעה  -בוצעו בדיקות לכ 40-חברים.
 0בדיקות ראייה  -בוצעו בדיקות ל 17-חברים.
 0מענק לחג ראש השנה  -עודכנו כ 220-חברים הזכאים למענק  500שקל.
 0חברי ההנהלה מתקשרים לכלל החברים לדרוש לשלומם ולעדכן את פרטיהם
במערכת ה.CRM-
 0השירות הטלפוני לחברים ניתן גם בעת תקופת הסגרים.

התנדבות

 0אנו קוראים לחברינו המעוניינים להתנדב בעמותה ,שפותחת מרכז להשאלת
ציוד רפואי ומעניקה ייעוץ רפואי חינם לגילאים  60+לפנות אלינו.
כמו כן דרושים מתנדבים שמוכנים לסייע בכל תחום  -תיקונים ,מזכירות ועוד.
נא לפנות ישירות ליו"ר הסניף ,יוסי לוי .052-2515320

מאת :דויד זייד ,חבר הנהלת הסניף

מכתב תודה

לכבוד :מוטי בר דגן ,יו"ר "צוות" ,יוסף משען ,יו"ר
מחוז הצפון וניצן רזיאל יו"ר סניף חיפה
ברצוני להודות לכם עבור הברכות ששלחתם אליי ,שהסבו
לי הרבה סיפוק ושמחה.
הייתה לי קריירה צבאית ארוכה ומגוונת ובלתי שגרתית ,החל
משירות במילואים של ה SAS-באנגליה ,בהיותי סטודנט
לרפואה ,ובהמשך בצבא הבריטי במצרים ובקפריסין.
לאחר מכן ,שירות בצה"ל ביחידות השונות של הצנחנים
וכרופא חטיבה .35
הושאלתי למשרד הבריאות לשם הקמת מחלקה אורתופדית
בבית החולים בצפת ,שם עבדתי עדיין במדים ,ועברתי את
האסונות של אוטובוס ילדי אביבים ,מלחמת יום הכיפורים
ואסון מעלות.
איחולי בריאות טובה לכם ולחברי "צוות" באשר הם באמונה
שלמה שנתגבר על הקורונה במהרה.

סניף יבנה

יו"ר הסניף :עו"ד שמואל פז
 #האלון  25יבנה  # 8154903טל',03-6173550 :
050-5285807 ,08-9328203

בכבוד רב ,פרופ' דניאל רייס

 0בסניף נערכו בדיקות שמיעה וראייה בחינם לחברים.
 0החברים נהנו ממגוון רחב של הרצאות שהועברו בזום ,כגון:
אינדונזיה :חיים בין אזוטיקה ,פנטזיה ומציאות ודרום אפריקה :פנינת היבשת
השחורה  -הרצאותיו של צחי פלג; הרצאה על חייה של נעמי שמר; הרי הרוקי
ואלסקה  -הרצאתו של שוקי ברנדיון; היער השחור  -הרצאתה של אריאלה
פלד;  51שנה לפשיטה על האי שדואן  -הרצאתו של מודי שניר; סעודיה :כל
מה שלא ידענו  -הרצאתו של נפתלי הילגר; סיציליה :עוצמת הטבע והקסם
המיתולוגי  -הרצאתה של בילי לוין.

כתובת הדוא"ל שלך אצלנו?

האם אתה מקבל מ"צוות" אחת לחודש בדוא"ל את
ה"צוותון"  -המידעון האינטרנטי של "צוות"?
אם לא  -נא שלח את פרטיך האישיים בדוא"ל אל:

pkida1@tzevet.org.il
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מחוז ירושלים
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משרדים משותפים לסניף ירושלים ולסניף "ההגנה"

היהודים המשוחררים" ,סיפר לוי לראש העיר ,אשר התרשם מהעשייה
במסגרת שני הארגונים .ראש העיר נתן את ברכתו לשיתוף הפעולה בין "צוות"
לארגון "ההגנה" ,איחל הצלחה ביישום התוכנית והבטיח את תמיכת העירייה.
יצוין כי במלאת  100שנה להקמת ארגון "ההגנה" ,מתוכנן להתקיים
בירושלים מצעד חגיגי ,בהשתתפות חברי שני הארגונים .הם יצעדו יחד,
ובכך תקבל ביטוי מורשת הלוחמים לתקומת ישראל ולשמירת בטחונה
במשך מאה שלמה.
טקס פתיחת סניף ירושלים נערך בבית אגרון לפני חגי תשרי ,בהשתתפות
חברים משני הארגונים ,ובמעמד יו"ר "צוות" מוטי בר דגן ומנכ"ל "צוות"
דן נדיב .את עיריית ירושלים ייצג מ.מ .ראש העיר הרב צביקה כהן שבירך
את המשתתפים.

 0ב 5.8.20-התקיימה בלשכת ראש העיר ירושלים משה לאון פגישה ,אותה
ארגן חבר "צוות" הרב יוסי הראל ,בה הוצג בפני ראש העיר הסכם שנחתם

מאת :עו"ד שמוליק מויאל ,יועמ"ש הארגון הארצי של חברי ״ההגנה״

הרצאות ומופעים

 0מחוז ירושלים ערך מספר רב של הרצאות בזום ובהן :סיור מאחורי הקלעים
במנהרות הכותל; מצבה האסטרטגי של מדינת ישראל  -הרצאתו של אלוף
דני יתום; בריאות הגבר  -הרצאתה של נחמה שגב ,תזונאית ,בי"ח שערי צדק
וייפוי כוח מתמשך  -הרצאתה של עו"ד נעמי דדון 0 .ב 8.12.20-התקיים
בזום אירוע מוסיקלי לכבוד חג החנוכה עם הזמר דרור דוייב.

בין "צוות" מחוז ירושלים לבין ארגון "ההגנה" .לפי ההסכם ,סניף "צוות"
ירושלים וסניף "ההגנה" בבירה יחלקו משרדים משותפים בבית אגרון.
בפגישה בה השתתפו נשיא "צוות" ויו"ר ארגון "ההגנה" ברוך לוי ויו"ר מחוז
ירושלים הרב יוסף וסרמן ,סוכמו הפעילויות שיערכו שני הארגונים עבור
חבריהם ולמען הנצחת המורשת ,וכן שיתוף הפעולה המתוכנן.
ברוך לוי מנה את מטרות ארגון "ההגנה" ,המשמר את גבורת הלוחמים
ומנציח את פועלם לפני הקמת המדינה ובהמשך במסגרת שירותם בצה"ל.
"'צוות' למעשה הוא גוף העל אשר פרס את חסותו על ארגוני ואיגודי החיילים

אזרחות כבוד של העיר יאשי לרב וסרמן
בטקס מיוחד לציון  80שנה לפוגרום ביאשי ,שייערך במסגרת "מצעד
החיים" ברומניה (ראו מסגרת) ,יקבל הרב יוסף וסרמן אזרחות כבוד
של העיר יאשי ,מכבוד ראש העיר מיחאי קיריקא ,על פועלו למען
הנצחת זכרם של יהודי רומניה שנספו בשואה.

מצעד החיים ברומניה:
27.6.21-2.7.21
מצעד החיים השביעי ברומניה ייצא לדרך בסימן ציון  80שנה
לפוגרום שהתרחש בעיר יאשי ברומניה .בראש המצעד (שיתקיים
ב ,)29.6.21-יצעדו כבעבר הוגה מפעל ההנצחה ליהודי רומניה הרב
יוסף וסרמן ,ראש העיר יאשי מיחאי קיריקא ואישים בכירים נוספים.
מטרת המצעד לזכור ולא לשכוח את קרבנות השנאה ואת שואת
יהודי רומניה ,לחבק ולחזק את הקשר עם שורדי השואה למען
הדורות הבאים.
חברים המעוניינים ליטול חלק באירוע ,מוזמנים לפנות למזכירות
מחוז ירושלים ,טל'  02-6221758או ליו"ר מחוז ירושלים הרב יוסף
וסרמן טל' .054-7696377

סניף ירושלים

יו"ר הסניף :מנחם עצמון
 #במשרדי המחוז :שאלתיאל  ,1בית החייל ירושלים 9455522
 #טל'050-9104004 ,03-6173558 :

חברי "צוות" מוזמנים לקרוא מידע רב ומגוון
באתר האינטרנט של "צוות":
www.tzevet.org.il

סניף מעלה אדומים

יו"ר הסניף :דוד עלפי
 #טל'050-5853769 :

סניף בית שמש

יו"ר הסניף :אורי אורלב  #טל'050-9750145 :
 #דוא"לorlevuri@gmail.com :
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סניף העמקים

 0טיפלנו בחברים שפנו אלינו בנושאי תעסוקה ,בריאות ,הלוואות וביטוחים
והפנינו אותם אל הגורמים המקצועיים הרלוונטיים.
 0אנו שוקדים על הכנת רשימת הזכאים למענק בחג הפסח המתקרב.
 0קלטנו  12חברים חדשים.
 0חברי ההנהלה ומתנדבים נוספים יוצרים קשר טלפוני עם החברים ,מתעניינים
בשלומם ,ומסייעים להם בתחומים שונים המועלים על-ידם .כולנו מקווים
לימים טובים מאלה שיגיעו במהרה.

יו"ר הסניף :אחמד פלאח  #רח׳ יהושע ( 47ברחבת העירייה),
ת״ד  ,2450עפולה  #טל'04-6425715 ,03-6173597 :
 #פקס # 03-6173598 :דוא"לamakim-snif@tzevet.org.il :

נערכה פגישת עבודה עם שלמה שלום ,מנכ"ל עיריית עפולה ,בה נטלו חלק
יו"ר הסניף אחמד פאלח ,יהודה וזאן וקוטי .בשעה טובה קיבלנו את המשרד
החדש של הסניף  -תודה לראש העיר עפולה אבי אלקבץ.

סניף הקריות

יו"ר הסניף :אריאל כרמון  #בית התרבות שד' קק"ל 25
ת"ד  3068קרית מוצקין 2613001
 #טל'04-8732214 :

כפי שמגפת הקורונה שיבשה את מערך חיינו במדינה ,כך במקביל היא
שינתה את מרקם העשייה בסניף .פעילות ענפה של כ 40-אירועי תרבות
בשנה נעצרה ,הופסקו המפגשים האישיים החברתיים ,נדם מערך התנדבות
הפעיל והמגוון ,משרד הסניף הנמצא במתנ"ס סגור ולא ניתן להיכנס אליו.
הכול פסק במכת הסגר .מעתה כולנו מתמקדים בשמירה על בריאות
ושפיות ,שמירה על מרחק ,הקפדה על מרחבי תנועה ,והתקשורת מעתה
היא בטלפון ובזום .לאור זאת מה עשינו?
בתחום התרבות :בין הסגרים הצלחנו להוציא את חוג המשוטטים לשני
טיולי הליכה בטבע .התארגנו בהתאם להנחיות הקורונה והחברים הגיעו
ברכבם הפרטי לתחילת המסלול למפגש עם המדריכה.
ההליכה התקיימה במסלול היקפי שנמשך כחמש שעות .טיול ראשון היה
ביער חניתה ובסופו ביקרנו במוזיאון חניתה; טיול שני התקיים בהר הגלבוע
בסימן פריחות בטבע בעונת החורף.
 0החוג ללימודי שואה עבר התאמות לתקופת הקורונה וכל ההרצאות
בוצעו בזום.
 0הפעלנו לראשונה מערך תשלום עבור השתתפות בהרצאות באמצעות
האינטרנט .נכון לעתה אנחנו פועלים כדי להטמיע את הליך הגבייה
באמצעות האינטרנט .כך לא יידרשו החברים להגיע לסניף לשם הסדרת
ההרשמה לאירועי התרבות.
התנדבות ופרט:
 0קיימנו סבב טלפוני בין חברי הסניף 0 .מיזם צוות ל"צוות" המשיך

סניף חדרה והשומרון

יו"ר הסניף :ורדה ולדמן  #הרצל ,69
ת"ד  2191חדרה  # 3812101טל'03-6173561/2 :
 #דוא"לshadera@tzevet.org.il :

סניף חדרה ,כמו יתר סניפי "צוות" ,פועל כבשעת חרום .אנו יוצרים קשר עם
החברים המבוגרים ,דורשים בשלומם ומתעניינים במצבם של החולים .כמו
כן ,אנו מטפלים בהלוואות לחברים הזקוקים לכך .חברינו מהסניף מתנדבים
בעמותת "לב חם" בחדרה ,המסייעת לנזקקים .כולי תקווה שהפעילות תתחדש
בהקדם ונתחיל להחיות את הטיולים ,ההרצאות ואת שגרת היומיום המבורכת.

סניף חיפה

יו"ר הסניף :ניצן רזיאל  #בית ההגנה ,רח' פבזנר,
ת"ד  7610חיפה  # 3107601טל'054-4212059 ,04-8666762 :
 #דוא"לrazielnitzan@gmail.com :

 0הסניף חילק תעודות הוקרה ושי ל 44-חברות וחברים שחגגו גיל שמונים
ותשעים .השנה ,עקב הקורונה ,לא קיימנו את הטקס כמקובל ,והחלוקה
בוצעה ישירות לבתי החוגגים על-ידי חברי הנהלת הסניף .מחווה זו הסבה
להם שמחה רבה.
 0חברי הנהלת הסניף וסגן יו''ר "צוות" יצחק חביו השתתפו בטקס אזכרה
שנתי לחללי הצבא הבריטי ,בבית הקברות הצבאי הבריטי בחיפה .הטקס
נערך במעמד השגריר הבריטי ונציגי "צוות" הניחו זר מטעם הארגון .פקדנו
את קברות החיילים הארצישראלים והיהודים שנפלו בשירות הצבא הבריטי.
 0טיפלנו בחלוקת מענקי "צוות" לעומדים בקריטריון ,וכן שי ''חבר''.
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סניף הגליל המערבי

יו"ר הסניף :חווה רייכמן  #ביאליק  7נהריה 2232411
 #טל' # 04-9510702 :דוא"לhava3000@bezeqint.net :

תקופה קשה עוברת על כולנו  -כזו שאינה מאפשרת פעילות חברתית כהרגלנו.
ולא זו בלבד ,הסניף איבד במהלך החודשים האחרונים חברים רבים -
וליבנו עם המשפחות האבלות .חברי הנהלת הסניף שמרו על קשר עם החברים
והגישו סיוע ככל הניתן בנושאים שוטפים ,ובהם עזרה בהגשת בקשות לקבלת
השי מ"חבר" וסיוע כלכלי לנזקקים.
מדי חודש משגר הסניף ברכות לחברים ילידי החודש ,וכן נשלחות ברכות לכלל
החברים לקראת החגים .נשוב ונדגיש ,כי אנו עומדים לרשות החברים בכל עת,
ומקווים לזמנים טובים מאלה שיגיעו במהרה.

בפעילותו ,שמר על הגחלת ואף הרחיב את פעילותו 0 .הקמנו דוכן התרמה
בימי שישי לאיסוף מצרכי מזון לנזקקים 0 .פתחנו מוקד טלפוני לחברים
לעדכון בנושא תווים לחג ובנושא קיבוע זכויות.
תודה למתנדבים שעזרו בכל המיזמים ונאחל לכולנו חזרה לתלם וימים
טובים יותר.

סניף הגליל העליון

יו"ר הסניף :יעל דקל  #טל'052-6645756 ,04-6935756 :
 #דוא"לdekelya@gmail.com :

סניף הגליל התחתון

יו"ר הסניף :מוטי אלגרבלי
 #הגלבוע ,ת"ד  491טבריה  # 1410401טל',04-6720656 :
 # 054-7685224דוא"לmoti680@walla.com :

כמו לכל עם ישראל תקופת הקורונה אינה קלה גם לנו ואנו  -כדי לשמור עד כמה
שאפשר על בריאות חברינו  -נמנעים מקיום אירועים וטיולים במסגרת הסניף.
כשעוד ניתן היה לבקר את החברים ,הגענו לבתיהם כדי להעניק להם את תווי
הקנייה המסייעים לערוך את החג .ביקרנו חברים רבים לקראת ראש השנה,
ובהם גם חברינו הבדואים בטובא.
בעת שנמנע מאיתנו לעשות זאת ,המשכנו לקיים קשר טלפוני של חברי הנהלת
הסניף עם החברים במחוז.
לצערנו ,במהלך חודש נובמבר ,ארע מקרה מצער לחבר מהסניף :הקומה
העליונה בביתו נשרפה כליל .הוא פנה לעזרת יו"ר הסניף יעל דקל .לאחר
ששלח אליה תמונות המתארות את הנזק  -היא הפיצה אותן בקבוצות וואטסאפ
תחת הכותרת ערבות הדדית ,ועודדה רבים להתגייס לתרום כסף למשפחה.
במקביל ,היא סייעה לחבר לפנות למחוז לקבלת סיוע כספי חריג .תוך יומיים
התבשר החבר כי יקבל סך של  10,000שקל בתווי קנייה .תרומה נוספת העלו
חברי הנהלת הסניף .ראו מכתב תודה של החבר יוסי אברהם ,עמ׳ .64
כעת עסוקים בסניף בהיערכות לקראת חג הפסח ובכלל זאת איתור הנזקקים
לקבלת תווי קנייה לקראת החג.

הנהלת הסניף והיו"ר מוטי אלגרבלי רואים כערך עליון את נושא ההתנדבות.
לפיכך ,יצרנו קשרים רבים בתחום כגון ,התנדבות במחנות צה"ל ,שיתוף
פעולה עם בית יד לבנים טבריה ,העירייה ,לשכת הגיוס ועוד.
בחודש האחרון יזמנו שיתוף פעולה נוסף עם המועצה לארץ ישראל יפה,
כחברים בצוות הביקורת של מרחב צפון .אנו נמשיך לאתר מקומות חדשים
להתנדבות .אנו מודים לחברי הנהלת הסניף ולכלל החברים על שימור
וטיפוח רוח ההתנדבות בשורותינו.

מוטי אלגרבלי עם בני ויזאן יו"ר המועצה לא״י יפה במרחב גליל תחתון וטבריה

סניף כרמיאל

יו"ר הסניף :שלומי קליין
 #שדרות נשיאי ישראל  ,33כרמיאל
 #טל' # 03-6173572 :דוא"לslomek1@walla.com :

 0ב 15.9.20-נפגשו חברי הנהלת הסניף ובנות זוגם לטקס הרמת כוסית וברכות
לשנה החדשה .כמו כן הוזמנו למפגש חברים שסיימו את התנדבותם בסניף,
אביגדור ליזרוביץ וידידיה וייסברוד ובנות זוגם והוענק להם שי הוקרה מיו"ר
הסניף שלומי קליין.

סניף מרכז הגליל

יו"ר הסניף :ריאד אברהים  #מועדון מפ"ת מג'אר,
ת"ד  2795מג'אר  # 2012800טל' # 04-6781466 :דוא"לFared_s@walla. :
co.il

לעמוד הקודם

לתוכן העניינים
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סניף הרצליה

מחוז שרון

בורגתה .הסיור היה מעשיר וחווייתי .יצוין כי כל הטיולים התקיימו בהתאם
להנחיות משרד הבריאות.

יו"ר הסניף :שלמה גריידי
 #הנדיב  2הרצליה  # 4648502טל'054-5555137 ,09-9563838 :
 #דוא"לsnif-herzliya@tzevet.org.il :

 0סניף הרצליה קיים שמונה הרצאות בזום בתקופת הקורונה.
 0בשל הסגרים בוטלו טיולים יזומים ברכבים פרטיים ובאוטובוסים.
 0מסיבות חנוכה וט"ו בשבט נערכו בזום בלווי אומנים.
 0ישיבות הנהלת הסניף התקיימו בבתי חברים ,בחצרות ובזום כסדרן.

אירועים

 0מדי שנה אנו מציינים את ימי ההולדת של חברים המגיעים לגיל 80
(גיל גבורות) ולגיל  90באירוע חגיגי רב משתתפים .השנה ,בשל מגבלות
הקורונה ,החלטנו לציין את המועד באופן פרטני .חברי ההנהלה הגיעו
ביחידות או בזוגות ,לבתי החברים החוגגים ,והעניקו להם תעודה ושי
צנוע .למותר לציין את התרגשות החברים ובני משפחותיהם לנוכח
המחווה הייחודית.
השנה הענקנו תעודות ל 25-חברים 18 :מהם בני  ,80חמישה בני  90ושתי
חברות שציינו  .100אנו מאחלים לכל החוגגים אריכות ימים בבריאות
טובה ,בשמחה ובנחת.

סניף כפר סבא

יו"ר הסניף :אלי הקר  #המייסדים ( 31בניין תהילה) כפר סבא 4420539
 #טל'09-7659867 ,03-6173554 :
 #דוא"לtzevetkf@bezeqint.net :

טיולים

 0בחודש אוגוסט ,בימים שבין הסגרים ,יצאו  40חברי הסניף ,בשני
מחזורים ,לטיול ערב בקיסריה .הטיול כלל סיור מודרך בקמרונות קיסריה,
המוזיאון המקומי ,טיול בנמל ובאזור העתיקות ,בארמון הורדוס ובתאטרון.
לקראת השקיעה צפינו במופע אורות והאזנו לנגינת נבל  -דרך מרהיבה
לסגור את היום.
 0בחודש ספטמבר ביקרנו במוזיאון למורשת יהדות תימן בראש העין.
חזינו בתצוגה על הקהילה היהודית בתימן ובארץ ישראל ,הכוללת תעודות
ותמונות ,ספרי קודש ,כתבי יד עתיקים ,כלי בית ועבודה ,תלבושות,
תכשיטים וחפצי אמנות .סיירנו בליווי הדרכה מרתקת בין תצוגות הקבע
בבית המורשת ,צפינו בסרט המציג את חיי היהודים בצנעא ,שמענו ממקור
ראשון הרצאה מרגשת שעסקה בילדי תימן החטופים ,צפינו במופע ריקודים
ושירים אותנטי ולסיום ,טעמנו ממטעמי תימן.
 0בחודש דצמבר יצאנו לסיור מעניין באתרים קרובים ולא מוכרים באזור
נתניה והשרון .הטיול התקיים בשתי קבוצות וכלל ביקור באנדרטת הזיכרון
לזכר נספי מזרח אירופה במלחמת העולם השנייה בנתניה .האתר מרגש
ועוצמתי ומנציח את הצלת היהודים בידי הצבא האדום.
המשכנו לביקור בפסל הארי השואג בשכונת קריית אליעזר בעיר ,סיירנו
בצריף הנורבגי במושב ינוב ,שם שמענו את סיפורם של ילדי אוסלו
וסיימנו בביקור במייצג אמנותי של תומרקין ,ברחבה המרכזית של היישוב

לעמוד הקודם

לתוכן העניינים

 0בשל מגבלות הקורונה ,חגגנו את חנוכה באופן ייחודי ,בערב מרגש
שהתקיים בסלון דירתה של הזמרת שולי נתן .האירוע הועבר באמצעות
זום והשתתפו בו כ 100-מחברי הסניף.
האירוע נפתח בברכתו של אלי הקר ,יו"ר הסניף לאחריה נערכה הדלקת
נרות בידי אפי שרון ,חבר ההנהלה .נתי פרישמן ,יו"ר המחוז ,כיבד אותנו
בנוכחותו וציין את יוזמת הסניף לחגוג על אף המגבלות .הערב המשיך
למופע שירה ערבה של שולי נתן ,הזמרת בעלת קול הפעמונים.
רבים מהמשתתפים הצטרפו לשירה מבתיהם ונהנו מהמילים והצלילים
המוכרים.
בשיא הערב ,הצטרפו אלי הקר ,נתי פרישמן ,אפי שרון ועזרא שמיע ,מארגן
האירוע ,לשולי נתן ושרו יחד את השיר ירושלים של זהב.

לימודים בזום

 0יותר מ 35-חברי הסניף השתתפו בקורס שהתקיים בזום בנושא רשתות
חברתיות .במסגרתו נערכו עשרה מפגשים ,שעסקו בחשיפת הלומדים
לאמצעי התקשורת המרכזיים בעולמנו ,עריכת היכרות עמם ,ולימוד דרכי
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התקשורת הממוחשבת והשתלבות בעולם הדיגיטלי העכשווי.
צביקה פרוור ,כיום מנהל מחוז השרון ,הנחה את הקורס בהתנדבות והצליח
לעורר את סקרנות הלומדים ואת התעוזה לנסות ולבדוק .המשתלמים
ברכו על הידע הרחב שרכשו ,על ההבנה של העולם החדש ועל תחושת
השייכות להוויה הטכנולוגית העדכנית.
 0כ 40-חברי הסניף השתתפו בקורס ערבית ,שנערך בארבע קבוצות
נפרדות בהנחייתו של יפתח בן נון .הקורס נמשך  15מפגשים והתמקד
בערבית מדוברת ,במטרה להקנות אוצר מילים לניהול שיחה בסיסית.
במהלכו התנסו הלומדים בדיאלוגים ,צפו בסרטונים וניסו להבין את
השיח ,ולמדו שירים ופתגמים אותנטיים .לצערנו ,הימשכות הסגרים
גרמה להפסקות בלמידה ,אשר קטעו את הרצף ,אך הרצון ומעורבות
הלומדים סייעו ללמידה.

מחוז שרון

0

התנדבות

יחידת החירום למד"א  -מודיעין אוכלוסייה
 0בחודש אוקטובר התקיימה בזום הרצאתו של ד"ר צביקה ימי ,מפקד
היחידה ,בנושא איחוד האמירויות .ההרצאה לוותה במצגת וכללה סקירה
מעמיקה אודות ההיסטוריה ,הגיאוגרפיה ,הכלכלה ,המדיניות ,החברה
ומבנה האיחוד .בהמשך "טיילנו" באתרים מרשימים שעוררו רצון לבקר
במקום.
 0בחודש ינואר התקיימה בזום הרצאתו של ד"ר צביקה ימי ,מפקד היחידה,
בנושא :לפעול מחוץ לקופסה .ההרצאה הציגה את החשיבה פורצת הדרך
והבלתי שגרתית ,כאמצעי להתמודדות עם מצב משברי .היא עסקה
במיוחד בהתמודדויות של יחידות הקומנדו הבריטי במדבר המערבי,
במלחמת העולם השנייה .הנושא הוצג באנלוגיה להתמודדות עם מגפת
הקורונה כמצב משברי ,תוך התייחסות לדרכי ההתמודדות עמה .במהלך
ההרצאה הוצגו קטעי סרטונים ,תמונות ומפות ,אשר המחישו פרק ידוע
פחות מתקופת מלחמת העול השנייה.
 0בחודש אוקטובר התקיים ביקור של אלוף פיקוד העורף אורי גורדין במערך
החרום של העיר כפר סבא .במסגרת הביקור הוצגה פעילות יחידות החילוץ
העירוניות ובכללן יחידת החירום למד"א-מודיעין אוכלוסייה ,שמפקדה
ומרבית חבריה הם חברי הסניף .אנו גאים במתנדבי היחידה המהווים
מקור גאווה לעיר ודוגמא לרשויות רבות אחרות.

העברנו באמצעות הוואטסאפ חוברות יצירה ועבודה ,שעשועונים ומשחקים
עבור נכדים.
 0בחודש אוגוסט קיימנו אירוע מיוחד עבור הילדים והנכדים :חברנו מישקה
מזרחי ,קוסם חובב ,העביר מופע קסמים מרתק בזום.
 0בחודש ספטמבר ,בין הסגרים ,ארגנו נופש במלון כפר גלעדי וטיולים באזור
הצפון.
 0בין הסגרים השתתפנו בהרצאה מעניינת ביותר במתנ"ס קריית השרון,
בנושא מניעת מעשיי רמייה ועוקץ קשישים .את ההרצאה העביר חיים חקאני
ממשטרת נתניה.
 0בין הסגרים השתתפנו בהרצאות רבות ומעניינות בבית יד לבנים.
 0במסגרת יוזמות מקומיות לטיולים בקבוצות קטנות ,נערך בחודש דצמבר
טיול מעניין לקברי המכבים ,יער בן שמן ותל חדיד.
 0במסגרת שיתוף פעולה עם אחוזת פולג הוזמנו חברים בני  70+לבוקר של
תיאטרון עם נתן דטנר לכבוד סיום השנה האזרחית.
 0עודדנו חברים להצטרף לדף הפייסבוק של הסניף וכן לקבוצת הווטסאפ,
כדי לקבל עדכונים באופן רציף .המעוניינים מוזמנים ליצור קשר עם אורן
בטל' .052-2747561

סניף נתניה

יו"ר הסניף :עקיבא יצחקי
 #רזיאל  7נתניה  # 4247008טל'09-8334008 ,03-6173553 :
 #דוא"לnt-snif@tzevet.org.il :

 0סניף "צוות" נתניה פעל ועשה רבות כדי לסייע לחבריו הרבים בתקופה
מאתגרת זו .חברי הנהלת הסניף עמדו בקשר רציף עם חברים הזקוקים
לעזרה  -מילה טובה ,שיחת עידוד ,סיוע בלקיחת הלוואה ,עזרה במימוש זכויות
רפואיות וסיעודיות ,הפנייה למתנדבים העוסקים בתחום הפנסיוני ובכלל.
בחודש אוגוסט קיבל הסניף תעודת הוקרה על פעילויות ההתנדבות הרבות
במסגרתו ,בהן נוטלים חלק חברים רבים מהסניף.
העברנו מגוון רחב של הרצאות מקוונות בנושאים שונים ומעניינים ,בין השאר:
 0הרצאה בנושא תיקון  190לפקודת מס ההכנסה.
 0הרצאה של אלון גל.
 0הרצאתו של חברנו ליאור אלמגור בנושא פרחי הבר.
 0כמו כן ,הועברו מגוון רחב של הרצאות ובין השאר :קובה וקמבודיה מנקודת
מבטו של מדריך טיולים ,סדנא לבישול בריא עם הילית סביר ,סוד הקסם
האיטלקי ,אלצהיימר מגפה עולמית ,סיפורו של במאי ,מהי אהבה ,זה כל
הקסם ,אהבת אמת יש דבר כזה  -עם אורלי גרינשטיין ועוד.
 0הצענו סדרה של פאנלים תעסוקתיים לבני .50+
 0החברים השתתפו בהפגנה שארגנה ההסתדרות בת״א כנגד הפגיעה בגמלה.

לעמוד הקודם

לתוכן העניינים

סניף רמת השרון

יו"ר הסניף :אורי ילוז  #ת"ד  1350רמת השרון 4711202
 #טל' ,050-8898931 :פרטי # 03-5475330 :דוא"לuriyal@netvision.net.il:

סניף רעננה

יו"ר הסניף :יצחק גושן  #רחוב הרצל  2רעננה 4335401
 #טל'  # 09-7462653דוא"לsnif-raanana@tzevet.org.il :
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מחוז שרון

סניף הוד השרון

יו"ר הסניף :נתנאל ימיני
 #ז'בוטינסקי  7הוד השרון 4535020
 #טל' # 050-7922080 ,09-7450773 :דוא"לhsh@tzevet.org.il :

אירועים

 0הנהלת הסניף ערכה ערב הוקרה לחברי הסניף שהתנדבו במשך תקופה
ארוכה בחמ"ל המתנדבים שנפתח בימי הקורונה  -בין היתר בשינוע מזון
ותרופות לתושבי העיר שהיו בהסגר ובסיוע למשפחות רווחה .במהלך
הערב הוענקו למתנדבים המסורים תעודות הוקרה אישיות.
 0מועדון הנשים של הסניף נפגש לבוקר של סדנת שזירת פרחי קיץ וטיפים
לסידורי שולחן ,בהנחיית ליאת רדליך שהכניסה לסניף יופי ,חן וצבעוניות.
 0בערב ראש השנה הרמנו כוסית ,בהתאם למגבלות הקורונה ,עם חברינו
הוותיקים המתגוררים בדיור המוגן ,שם גם חגגנו יום הולדת  90לאחד
החברים ,וכן הענקנו תעודות גבורות.

טיולים

 0בראשית חודש יולי נערך טיול מפלים בצפון בכפוף להנחיות משרד
הבריאות .מצוידים במסכות ,הצהרות בריאות והרבה מצב רוח טוב ,טיילו
חברי הסניף ברמת הגולן ובאצבע הגליל ,שם חזו בזרימת מים שוצפת
וגועשת במפלי הצפון.
 0בספטמבר יצאנו לטיול ערב מיוחד שכלל צפייה בחזיון אורקולי במצדה
וחפלה בדואית.
 0בדצמבר יצאנו לסיור מרתק בעקבות חייו של יגאל אלון ז"ל.

התנדבות

בתקופת הקורונה התנדבו חברי הסניף במסגרות הבאות:
 0חמ"ל המתנדבים העירוני :חברי הסניף נרתמו למשימות ניהול לוגיסטי,
ניהול כוח אדם ושינוע מזון ותרופות.
 0מועדון הנשים של הסניף :חברות המועדון אפו עוגות נפלאות בטעם
של בית ,שנמסרו לדירת בוגרים עם צרכים מיוחדים והתקבלו בחיוכים
של תודה.
 0חברי הנהלת הסניף יזמו שיחות אישיות ,שנועדו לדרוש בשלומם של
כל חברי הסניף מעל גיל .65
 0חברי הנהלת הסניף התנדבו במסגרת סיירת שעסקה בהדרכות לתושבים
על מיגון בתקופת הקורונה ופעלה ברחבי העיר.

מועדון הנשים

חברות מועדון הנשים של הסניף נפגשו להרצאת העשרה בנושא רכישות
נכונות באינטרנט ולהרצאה מרתקת על אורח חיים בריא.

הרצאות בזום

חברי הסניף נהנים מהרצאות העשרה שמתקיימות בזום פעמיים בשבוע,
בנושאים מגוונים ומסקרנים.

נלחמים בנגיף הקורונה
חברי "צוות"  -הוו דוגמה לציבור!

הישמעו להנחיות
משרד הבריאות
הן מצילות חיים

כחלק מהעשייה להתאמת פעילות הארגון לחברות וחברים בני הדור
הצעיר ,נפתח בסניף חוג רכיבת אופניים אתגרית .הפעילות הינה יוזמה
נוספת של ועדת הדור הצעיר המחוזית ,בראשותו של יו"ר סניף הוד השרון
נתי ימיני ,ובתמיכת יו"ר המחוז נתי פרישמן והנהלת הארגון.

איחולי בריאות טובה לכולנו
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מחוז דן

שונים ומגוונים .חברינו ליאון קרת ,גזבר הסניף ,העביר הרצאה בזום והעשיר
את ידיעותינו בנושא תולדות המרכבה.

יו''ר הסניף :שלמה קימל  #בית יד לבנים  -תיאטרון חולון,
שד' קוגל  ,11חולון  # 5826233טל׳,03-5012420 :
פקס # 03-7781019 :דוא''לholon-snif@tzevet.org.il :

רווחת החברים

 0מענק  500שקל  -יצרנו קשר עם כל החברים שהופיעו ברשימת הזכאים ,כדי
לוודא שקיבלו את ההודעה בדבר המענק.
 0ייעוץ בנושאי מס  -קיימנו יום מפגשים אישיים ,לקבלת ייעוץ מיועץ המס
עזרא כהן .כן טופל נושא טופס  - 161יצרנו קשר עם החברים שלא ניצלו את
אפשרות קיבוע הזכויות ברשות המיסים ,הסברנו להם את אשר הנדרש לבצע
וקישרנו בינם לבין מזכירת המחוז שסייעה בקידום התהליך.
חברי הסניף בביקור במקווה ישראל

 0שנת העבודה הושפעה קשות מהקורונה ורוב הפעילויות שתוכננו לא התקיימו,
לאור הנחיות משרד הבריאות .לצד זאת ,קיימנו פעילויות שניתן היה להוציא
לפועל ,בהתאם להנחיות באותה עת.
 0הפעילות החשובה ביותר והנרחבת ביותר בה עסקנו הייתה שמירת הקשר עם
חברי הסניף  -גמלאים ואלמנות .ברכנו את החברים שציינו ימי הולדת ,דרשנו
בשלומם של החברים המבוגרים והתעדכנו במצבם של חברים שהתמודדות
עם בעיות רפואיות .חשוב לציין שלמרות המצב ,רוב החברים בכל הגילאים
גילו אופטימית ושמרו על בריאותם ובריאות משפחתם 323 .חברים השתתפו
בפעילויות שקיימנו בחודשים האחרונים.
 0לאור העובדה שבית יד לבנים היה סגור ,התקיימו ישיבות ההנהלה באתרים
אחרים כגון מדשאת המכון הטכנולוגי חולון ,מועדון דיירים בבניין אחד החברים
				
וכן בזום.

סניף רמת גן

יו"ר הסניף :יעקב פרץ  #הרא"ה  21רמת גן 5242231
 #טל'050-7921919 ,03-6723663 ,03-6702485 :
 #דוא"ל tzevetrg@zahav.net.il :

ביום שני  ,14.12.2020במהלך ימי החנוכה תשפ"א ,השתתפו חברי הנהלה
וחברים מהסניף ,בראשות היו"ר יענקל'ה פרץ ,באירוע המסורתי של מרוץ
הלפיד שהתקיים בבא"ח ( 35בא"ח צנחנים) ,סמוך לבית קמה .היו"ר פרץ
השתתף בחלק האחרון של המרוץ ,לצד ראש העיר רמת גן כרמל שאמה הכהן
שנשא את הלפיד ,ויו"ר ועדת האימוץ העירונית עו"ד גיא גונן.
כל החברי הסניף לבשו חולצות כחולות וכובעים עם סמל "צוות'' .טקס הדלקת

התנדבות

 0חברי הסניף התייצבו ,כמדי שנה ,במעברי החצייה ברחובות הראשיים
ובעיקר במעברי חצייה הסמוכים לבתי ספר בעיר .פעילות זו נמשכה בימים
בהם התקיימו לימודים.
 0השתתפנו כבקרים בתרגיל ארצי שבדק את מוכנות בתי הספר בשעת
חרום .ניסיון החברים תרם רבות להפקת לקחים שהביאו לטיוב מוכנות בתי
הספר בשעת חרום.
 0פרסמנו איגרת לחברים בה ביקשנו לגייס מתנדבים לקיום שיחות טלפוניות
עם חברי הסניף שהם עריריים וכן עם ניצולי שואה עריריים בעיר .פעילות זו
מתואמת עם עיריית חולון.

טיולים

 0קיימנו שלושה מחזורי סיורים במקווה ישראל ושמענו על תולדות ההתיישבות
בא"י ועל תעשיית הנשק בארץ בכלל ובמקווה ישראל בפרט.

הרצאות

 0קיימנו מספר הרצאות פרונטליות ובהמשך עברנו להרצאות בזום ,בנושאים
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שם פגשנו את גדי יעקב שסיפר על המוצגים שנאספו לאורך השנים המנציחים
את אורח החיים היהודי בעיירות מזרח אירופה בתקופה שקדמה לשואה.
כן ביקרנו בסליק הגדול שבקיבוץ יגור .צפינו בתערוכה של עשרות כלי נשק
מתקופת מלחמת העצמאות ושמענו את סיפור "השבת השחורה ביגור"
והמצור הבריטי על קיבוץ יגור .משם נסענו לגן הלאומי בית שערים והמשכנו
לתל יוקנעם ,ביקרנו גם בפסל אלכסנדר זייד ,באנדרטה מעשה ידיו של האמן
דוד פולוס .לאחר שספגנו קורטוב של טבע והיסטוריה חזרנו עם מורל גבוה.

הנרות ברחבת הבסיס ,בו השתתפו מפקדים וחיילי הצנחנים ,היה מרשים
והיווה מפגן תמיכה והערכה לחטיבה ,של חברי ועדת האימוץ של עיריית רמת
גן בראשות היו"ר ,ראש העיר וסגנו ונציגי סניף "צוות" .הערב נחתם בארוחת
ערב חגיגית בחדר האוכל של היחידה.

מאת :יוסי פורת וציון נעים

סניף ראש העין

יו"ר הסניף :דוד אביטל  #שילה  62ראש העין 4806117
 #טל'054-2014015 ,03-9022114 :
 #דוא"לRosh.h-snif@tzevet.org.il :

חוגים והכשרות

 0ב 6.12.20-נפתח בסניף חוג ציור ,בהשתתפות  20חברים ובני/ות זוג,
בהדרכת הציירת זהבה הוד תושבת העיר .החוג מתנהל בשתי קבוצות בנות
עשרה משתתפים כל אחת .לימוד הציור מתבצע באופן הדרגתי ,אינו מחייב
ידע מוקדם ,אך דורש מחויבות המשתתפים להתמדה לאורך שנה שלמה.
בסוף השנה מתוכננת להתקיים תערוכה ,בה יוצגו יצירות החברים .משתתפי
החוג מעידים על הנאה גדולה והתרגשות מהיכולת להגשים חלום ולבטא את
כישרון הציור החבוי בהם.
 0הנהלת הסניף שמחה לארח קבוצה של  18חברי "צוות" ממחוז דן והשרון
לקורס מנעולנים שנמשך שמונה ימים .הקורס התקיים מטעם יחידת תעסוקה
"צוות" מחוז דן ושרון בראשות אילנה שורר .בסיום הקורס קיבלו החברים
תעודות הסמכה בטקס בהשתתפות מנכ"ל "צוות" ,יו"ר מחוז דן ,יו"ר מחוז
השרון ואחרים.
 0במועדון הסניף מותקן מכשיר החייאה  -דפיברילטור .חברי הנהלת הסניף
וחברי הסניף הוזמנו לקבל הדרכה בשימוש במכשיר על-ידי מדריך מאיחוד
הצלה.
 0בין הסגרים התקיימה פעילות חוגים מצומצמת בהתאם להנחיות :חוג ברידג'
פעמיים בשבוע ,חוגי התעמלות בריאותית פעמיים בשבוע ,פלדנקרייז פעם
בשבוע וחוג ציור חדש .אנו מקווים לחזור לפעילות בהקדם האפשרי ,לאחר
הסגר השלישי ולאחר שמרבית המשתתפים יקבלו את החיסון.

אירועים

 0כמיטב המסורת הנהוגה בסניף ,קיימנו גם השנה אירועים לציון הגעה לגיל
גבורות ( )80ולגיל  .90בהתאם למגבלות הקורונה ,לא ניתן היה לקיים אירוע רב
משתתפים במועדון הסניף ולכן ערכו חברי הנהלת הסניף ביקורים בבתיהם של
עשרה חברים ,במהלך חג החנוכה .כך נערכה החגיגה בסביבה ביתית ובנוכחות
בני משפחה .לחברי ההנהלה הצטרפו בני נוער מתנדבים מראש העין ,אשר
בירכו את החברים ,הנעימו להם בשירה וכיבדו אותם בסופגניות .לכל אחד
מהחברים הוענק שי  -שעון קיר ,ותעודת הוקרה מטעם הסניף.

סניף פתח תקווה

טיולים

 0ב 14.12.20-יצאו  63מחברי הסניף ובני/ות הזוג לצעידה במסגרת פרויקט
"בצוותא בשביל ישראל" .במיזם ,שהחל בשנת  ,2020מתוכננים החברים
לצעוד לאורך שביל ישראל מדן ועד אילת ,אחת לחודש ,במקטעים שאורכם
עד  15ק"מ כל אחד.
במקטע הנוכחי צעדנו במסלול נחל דישון תחתון ,מקרן נפתלי ועד גשר עלמה.
הצעידה התנהלה בשתי קבוצות ,כל קבוצה בהדרכת מורה דרך מקצועי ובליווי
רכב למקרה פינוי .מזג אויר סתוי ונעים ליווה את הצועדים ,שקיבלו הדרכה
בנושאי טבע ,גאוגרפיה ,היסטוריה ומורשת קרב.
 0ב ,21.12.20-בין הסגרים ,יצאנו להריח את האוויר הנקי וליהנות מהנופים
המרהיבים שבפאתי עמק יזרעאל .הקבוצה מנתה  25חברות וחברים .פתחנו
את הבוקר במוזיאון יענקל'ס שטעטל ,מקום כפרי וחוויתי למרגלות הר הכרמל,
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יו"ר הסניף :בני פרידמן  #ז'בוטינסקי  4פתח תקווה 4941425
 #טל'03-9224167 ,03-9242899 ,03-6173555 :
 #דוא"לptsnif@tzevet.org.il :

 0עקב משבר הקורונה ,הסניף עסק בעיקר ביצירת קשר עם חברי הסניף
בשלושה תחומים עיקריים :דרישה לשלומם ובירור צרכיהם; טופס  161י'
ושוברי קנייה .עוד במסגרת זו ,עסקנו רבות באיתור כתובות מייל של חברים
ועדכון טלפונים וכתובות.
 0בסוף חודש אוגוסט יצאנו לטיול לגן לאומי אשקלון ,שכלל ביקור בגבעה
 ,69האזנה לסיפורי הקרבות מול הפולש המצרי וסיפור ניצנה הישנה .בערב
נפגשנו עם מספר סיפורים סביב מדורה.
 0כמו כן ביצענו חלוקת שי לחברים מוגבלים שאינם יכולים לעזוב את ביתם.
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משם המשיכו לזכרון יעקב ,ביקרו בבית אהרונסון והאזינו לסיפורה של מחתרת
ניל"י .לאחר ארוחת צהריים המשיכו לביקור באחוזת לנגה שם התוודעו
לסיפורה המדהים.

סניף גבעתיים

יו"ר הסניף :צבי אורבך  #בית ״שקל״ ,רח׳ בן גוריון ,182
ת"ד  351גבעתיים  # 5310202טל03-6700998 :
 #דוא"לtzevet@barak.net.il :

מגפת הקורונה שיבשה באופן חמור את השגרה הטובה בסניפנו והציבה בראש
סדר העדיפות את נושא השמירה על קשר אישי שוטף עם החברים .לשם כך
הנהגנו מתחילת המגפה שיחות יזומות של חברי ההנהלה עם אנשי הסניף,
כאשר כל אחד אחראי לכ 20-חברים ,לפי סדר עדיפות של גיל.
במקביל גויסו מספר מתנדבות מבין נשות הסניף ,ששמרו על קשר רצוף עם
אלמנות.
המשכנו גם את המסורת של ברכות אישיות בטלפון לימי ההולדת.
בשיחות שערכנו יכולנו גם לעודד את האנשים וגם לשמוע על בעיות הדורשות
טיפול .המשוב שקיבלנו מחברי הסניף היה חם ומרגש .החברים העריכו את
הקשר החי הנמשך גם בזמנים הקשים .השיחות גם תרמו לעדכון פרטים שונים
בבסיס הנתונים הממוחשב.
 0אירועי תרבות ופנאי :במחצית הראשונה של השנה הצלחנו לבצע רק 15
אירועים שונים מתוך  28מתוכננים .בהמשך השנה לא עלה בידינו לממש
אף אירוע.
 0פעילות הרווחה נמשכה :חילקנו מענקי חג רגילים וגם דאגנו שהמענקים
המיוחדים של הנהלת "צוות" יגיעו לכל הזכאים.
 0לצערנו נפטרו בתקופה זו מספר חברות וחברים ובשל המגבלות לא יכולנו
להעניק להם את הכבוד האחרון כפי שנעשה בימי שגרה .ליבנו עם המשפחות
האבלות  -העברנו תנחומים ודאגנו להעביר מידע רלוונטי לאלמנות.

סניף תל אביב

יו"ר הסניף :דן תל ניר  #בית השריון ,רח' לוחמי גליפולי  ,51ת"א
 #טל' # 03-5616020 :פקס03-5616050 :
 #דוא"לta-snif@tzevet.org.il :

 0פעילות הסניף בעת האחרונה התמקדה בעיקר בקשר עם חברים :יצרנו
קשר טלפוני עם חברים שאינם בעלי טלפון נייד וכתובת דואר אלקטרוני,
שלא יכולים לקבל הודעות באמצעים אלו .שוחחנו עימם ,עדכנו אותם,
התעניינו בשלומם והצענו להם את עזרתנו .באותה הזדמנות עדכנו פרטים
אישיים של החברים.
 0יצרנו קשר עם חברים בעלי זכות למענק חג  -כדי לוודא קבלתו והענקנו
סיוע לחברים בעניין טופס  .161כן ערכנו ביקורי תנחומים לאלמנות ונתנו
הסברים במיצוי זכויות.
 0ערכנו ישיבות חודשיות  -בבתים ,בסניף ובזום .הסניף המשיך בעבודה
מהבית עד חודש מאי.
 0מערכת ה CRM-הותקנה בבית היו"ר והמזכירה ושיחות הטלפון הועברו לסגן
היו"ר .גם בהמשך נעשתה עבודה מהבית בהתאם להנחיות ולסגרים.
 0סייענו לחברים נזקקים על-ידי קשר עם עמותת "אחרי" לחברינו בדרום
תל אביב ,וצופי "אפק" (אזור רמת אביב) .זאת כדי לסייע בהעברת תרופות
לחברים קשישים שלא יכלו לצאת מהבית .יצרנו קשר עם חברים בני  90ומעלה
וכן עם חברים חולים.

טיולים

 0ב 16.6.20-יצאו  30חברי הסניף לטיול לקיסריה ולזכרון יעקב .הם סיירו
בעתיקות קיסריה ,במבנה הקשתות שנפתח לאחרונה ובו מוצגת ההיסטוריה
של קיסריה מהעת הרומית והביזנטית  -כולל מפות וממצאים .כן חזו החברים
בפסיפס הציפורים המרשים שהתגלה במקום.
הם המשיכו לסיור במוזיאון ראלי של רפאל רקאנטי ,הכולל חלק היסטורי וחלק
אמנותי ומשם לאקוודוקט  -מפעל המים המרשים של הורדוס.

לעמוד הקודם

לתוכן העניינים

נוסטלגיה :ביקור של חברי הסניף במוזיאון הבדווים בנגב.
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03-6173523

בשטח

יו״ר :סיגל טל-לוי

פעילויות במחוזות ובסניפים

מנהל :אלי ינאי

סניף בקעת אונו

מחוז דן

 0בחודש נובמבר האזנו להרצאתו של חברנו תא"ל אפרים לפיד בנושא "100
שנה מההגנה ועד צה"ל".
 0ערכנו סיור וירטואלי במנהרות הכותל.
 0האזנו להרצאה תורנית ,מפי חברנו סא"ל הרב אבשלום קציר.
 0בחודש דצמבר שמענו הרצאה מקצועית מפי אל"ם שלום גנצר ,ממונה על
ביקורת המדינה במערכת הביטחון ,בתחום עיסוקו.
 0במסיבת חנוכה וירטואלית האזנו להרצאה מפי חברנו סא"ל הרב זאב לוין
ונהנינו מהופעה של הזמר החסידי אחיה רובין ,בליווי המוסיקאי איתן סובול.
 0בט"ו בשבט קיימנו הופעה עם הזמר החסידי דב הנדלר ,העיתונאי שאול
מייזליש והמוסיקאי איתן סובול.

יו"ר הסניף :שלום פארינטה
 #רח' יחזקאל פינת ירמיהו (מרכז מד"א) ,קריית אונו
 #טל # 03-5345540 :דוא"לbo-snif@tzevet.org.il :

בשל מגפת הקורונה ועקב הסגרים לא התקיימו הרצאות או אירועים שונים
במקומות סגורים.
לעומת זאת ,בזמנים בהם לא היה סגר ,הוצאנו את החברים לטיולים ,בהתאם
להוראות.
יצרנו קשר טלפוני עם חברי הסניף בני ה 70-ומעלה כדי לדרוש בשלומם
ולסייע בהתאם לצורך.
כמו כן ,עודכנו רשימות המתנדבים במוסדות הקהילה ובשעת חרום .בתקופה
זו התקיימו שתי ישיבות הנהלת הסניף ,בהתאם להנחיות התו הסגול.

סניף בת-ים

יו"ר הסניף :מרדכי קארו  #שד' העצמאות  33כניסה ב' ,ת"ד 7067
בת-ים  # 5917001טל'03-5077169 :
 #דוא"לkarako1@netvision.net.il :

טיולים ונופשים

 0ב 15.7.20-יצאנו לטיול בין ערביים למתחם שרונה בת"א ולנמל יפו.
 0ב 11.8.20-יצאנו לטיול לאזור בקעת אונו והסביבה.
 0ב 1-3.9.20-יצאנו לנופשון במלון הגושרים.
 0ב 25.11.20-יצאנו לטיול לזכרון יעקב וקיסריה בשני סבבים.
 0ב 20.12.20-יצאנו לטיול גיבוש של הנהלת הסניף לאפולוניה ולשדות ים.
 0ב 23.12.20-יצאנו לטיול לבקעת הירדן בשני סבבים.
סה"כ השתתפו בטיולים אלו  223חברים.

מאז היציאה מהסגר האחרון ,נערכות פגישות יו"ר הסניף וחברי ההנהלה
בסניף ,בהתאם למגבלות .אנו מתעדכנים בפרסומי הארגון ומטפלים בסיוע
לחברים נזקקים .למרות הפסקת הפעילות התרבותית ,ממשיך הסניף את
הקשר עם החברים באמצעות המדיה החברתית ,בתקווה לימים טובים יותר.

מאת :איציק קרן ,צילום :באדיבות מתנדבי הסניף אברהם ויונה מירזה

פגישה ראשונה של חברי הסניף לאחר היציאה מהסגר הראשון

סניף בני-ברק

| סניף דתי כלל ארצי

יו"ר הסניף :יוסי פלג  #הירדן  31בני ברק5132515 ,
 #טל'( 054-4772939 :יוסי) ,טל׳03-6481233 :
 #פקס # 15336481233 :דוא"לtebb2016@gmail.com :

בעידן נגיף הקורונה קיימנו פעילויות לחברים באמצעות הזום .בכל מפגש
השתתפו כ 60-חברים.
 0בחודש אוקטובר קיימנו מפגש חברתי עם הזמר ישי לפידות ועם מספר
הסיפורים זאב הולין ("אני פנסיונר") ,דברי תורה השמיע חברנו סא"ל הרב
יצחק בן-יוסף.

לעמוד הקודם

לתוכן העניינים

חברי הסניף בטיול ונופשון לצפון הארץ בחודש אוגוסט  .2020מוקדש לחברנו
בנו ז"ל שנפטר מנגיף הקורונה.
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בשטח

פעילויות במחוזות ובסניפים

מחוז הצפון :מכתב תודה

אני הייתי בבית ושאפתי עשן אבל החשוב ,תודה לאל ,אין נפגעים.
לצערי הרב הבית לא היה מבוטח .אז חשבתי למי לפנות לעזרה ופניתי
ליעל דקל ,יו"ר הסניף .יעל הניעה מהלך ושלחה בוואטסאפ בקבוצות
בסניף פנייה לחברי הסניף להעביר תרומות לחשבון הבנק שלי .בשיחה
עם יעל היא הציעה לי לכתוב למנהל המחוז ולתאר את המצב ואת
הנזקים .לפני שפניתי למנהל המחוז פניתי ליו"ר המחוז יוסי ,לאור
היכרותנו מהשירות הצבאי והוא אמר לי שמנהל המחוז יחזור אליי .אכן
אח"כ שוחחו איתי מנהל המחוז ושולי הפקידה ,ותוך יומיים התבשרתי
על-ידי דודו ויוסי שארגון ״צוות״ אישר לי תווי קנייה בסך  10,000שקל
לרכישת מוצרי חשמל בסיסיים .במקביל קיבלתי עוד סכום נכבד מחברי
הנהלת הסניף שנרתמו ועזרו באופן אישי ומתרומות ישירות לחשבוני.
תודה לאל עכשיו חזרתי לשגרה ,בעזרת החברים היקרים מ"צוות" ועל
זה אני מודה להם מעומק ליבי  -אני ,בני ,נכדיי וכל משפחתי.
בכבוד רב ,יוסי אברהם ,קרית שמונה

המשך מעמ׳ 56

חברים יקרים ,בחודש נובמבר  2020פרצה שריפה בביתי בקומת חדרי
שינה .בקומה זו גרים בני איתי ,אשתו וארבעת ילדיהם (בשל הקורונה
והחל"ת נוצרה בעיה כלכלית עם השכירות ואני כהורה הצעתי להם

נזקי השריפה

לאחר השיפוץ

לפנות את דירתם ולבוא לגור אצלי בקומה העליונה) .השריפה פרצה
עקב קצר חשמלי .למזלנו אף אחד לא היה בבית .כל הנכדים היו בחוץ.

 0ב 26.11.20-ביקר מנכ"ל "צוות" דן נדיב במחוז הדרום ,בליווי יו"ר ועדת
הסניפים יעקב לבקוביץ' ,ומנהל הכספים של הארגון דקל שבח .בפגישה
שנערכה במשרדי מזכירות המחוז נטלו חלק יו"ר המחוז ניסן בגולה ,מנהל
המחוז אברהם לוגסי וחברי הנהלת המחוז .יו"ר המחוז סקר בפני הנוכחים
את ייחודיות המחוז והאוכלוסייה שבתחומיו ,הוצגה מצגת המשקפת את נתוני
המחוז והפעילויות שנערכו מתחילת השנה בצל מגפת הקורונה ,ודגש מיוחד
ניתן לנושא התעסוקה.
 0לאחרונה ציין אשר דישון יום הולדת  .97בהוקרה לפועלו של החבר הווטרן,
מציינים במחוז את יום הולדתו מדי שנה ,וגם הפעם יצאו מנהל המחוז ,יחד
עם חנן טאוב ,לביתו של דישון כדי לברכו ביום זה .זר פרחים ומתנה סמלית
הוענקו לדישון ולרעייתו ,בצירוף איחולי בריאות ואריכות ימים מיו"ר המחוז
ומחברי ההנהלה.

03-6173529

יו״ר :ניסן בגולה

מחוז דרום

סגן :מנחם ברנד | מנהל :אברהם לוגסי

סניף באר שבע

יו"ר הסניף :יעקב לחיאני  #בית החייל ,רחוב בית לחם  ,2ת"ד ,521
באר-שבע  # 8410401טל,6431874-08 :
מענה קולי ,03-6173529 :פקס08-6417188 :

ב 13.9.20-יצאו חברי הסניף לסיור סליחות באזור יער יתיר ,שנערך בהתאם
למגבלות הקורונה .החברים ביקרו במרכז המבקרים ובבית הכנסת העתיק
של הישוב עינם .את הסיור הובילו צמד זמרים ,שהנעימו את הסיור בפיוטים
ובסיפורים שהתלוו אליהם .בהמשך נערך קומזיץ במהלכו הרימו החברים
כוסית לכבוד ראש השנה .יעקב לחיאני יו"ר הסניף וניסן בגולה יו"ר המחוז
בירכו את הנוכחים לשנה טובה .לסיום האירוע התקיים סיור עששיות ביער.

סניף קרית גת

יו"ר הסניף :חיים אסולין  #ציקלג  ,48קרית גת
 # 8227424טל'052-2712422 ,08-6878350 :
haimasulin5@gmail.com #

סניף מצפה רמון

יו"ר הסניף :אליהו בדש
 #נחל ניצנה  15מצפה רמון 8060000
 #טל'054-4883718 :

סניף דימונה

יו"ר הסניף :אבי אבוחצירה
 #רח' עבדת  ,1דימונה 8604801
 #טל'052-2704148 :

סניף אילת

סניף אופקים

יו"ר הסניף :אליהו דהן  #בית החייל ,השיטה ,4
אילת  # 8806435טל'057-5818182 ,08-6317552 :
 #דוא"לeli34656@walla.com :

יו"ר הסניף :יעקב דרעי  #היוגב  37מקלט  5אופקים
 # 8761337טל' ,077-9256070 ,03-6173578 :פקס08-6414338 :
 #דוא"לsnifofaqim@gmail.com :

סניף נתיבות-שדרות

סניף ערד

יו"ר הסניף :אילן פרץ
 #ת"ד  110אופקים  # 8751002טל'050-5282815 :
 #דוא"לilanperez01@gmail.com :

יו"ר הסניף :אריה שיף  #רחוב בשור 2
ת"ד  444ערד 8910302
 #טל'052-5554523 ,03-6173557 :

לעמוד הקודם

לתוכן העניינים
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מתחברים למסורת

יהדות  #הלכה  #שורשים

צה"ל :כוח המגן העברי היחיד בעולם
על-ידי גורמים בלתי מוסמכים שהשפעתם על החיילים רבה.
האינטרסים ההלכתיים ו/או הפוליטיים אינם יכולים לעמוד כלל ועיקר בעת ביצוע
פקודות או תכנונן .איננו יכולים להתעלם מן העובדה שהדתה ,פוליטיזציה ,מעורבות
הורים וגופים משני תודעה  -כל אלה הינם חלק מהגורמים המשפיעים הפועלים
בצה"ל .אין זה סותר את כיבוד חופש הדת  -אך זה צריך להתקיים במסגרת
הפקודות והנהלים שהוגדרו לשם כך.
לטעמי ,אין לשיקולים ולתפיסות עולם אלו מקום כחלק מהחשיבה ומהתכנון
המבצעי ,וטוב היה עושה צה"ל אילו היה מדירם כליל או מאפשר את קיומם
בפיקוח ובקרה הדוקים ונאותים.
בתוך כך ברור כי אמירות או הנחיות הניתנות על-ידי רבנים אינן חוקיות בעליל.
רוח המפקד וכוחה העצום  -כשהיא מועברת לכוח הרב המנחה חיילים  -יש בה
כדי ליצור מוטיבציה שלילית ,העלולה להביא לפירוש ולביצוע הפקודה הצבאית
באופן שונה לחלוטין מאלה שאליהם התכוון המפקד.
לסיכום :צה"ל הוא צבא המדינה ,לא צבא השם ,ויש חשיבות רבה לשמירה ולהקפדה
על קביעה זו .זוהי קביעה חלוטה ואין בילתה".

מאת :הרב חניאל פרבר

עם

ההכרזה על מדינת ישראל ,הודיע ראש הממשלה הראשון דוד בן גוריון על
הקמת צה"ל  -צבא העם .לצה"ל יועדו שלוש מטרות :האחת ,הגנה על המולדת
והבטחת ביטחון תושביה; השנייה ,להוות גורם מרכזי ביישום תאוריית כור ההיתוך,
מתוך כוונה שייפגשו חיילים שונים ממקומות שונים ומרקעים שונים ומנוגדים וינהלו
שיחה ביניהם .כך יכירו וילמדו לחיות יחד .בנוסף ,המפקדים במסגרת פעילות
היחידה יטמיעו את התרבות הישראלית; והמטרה השלישית ,התגייסות למשימות
לאומיות חשובות ,כגון הוראה בעיירות פיתוח ,הדרכה במסגרת החברה להגנת
הטבע להעמקת אהבת הארץ ועוד.
בצה"ל משרתים יהודים חילונים ,מסורתיים ,דתיים ואף חרדים ,לצד בני דתות
אחרות שבחרו לקשור את גורלם למדינת ישראל .בעת שירותי כרב חטיבתי בסיני
הזדמן לי לשוחח עם אל"ם מנחם עינן ,ששירת כמח"ט באזור ,על מהותו של
הצבא כגורם מחנך ובונה .עינן ,לימים אלוף ,אמר לי משפט החרוט היטב בזיכרוני:
"גדולתו של הצבא של עם ישראל שלא מגדיר 'מהי יהדות' או 'מהי ישראליות'".
כלומר ,שאלות האלו עבור המשרת בצה"ל נמצאות
דווקא במגרש החברתי.
באתר צה"ל נכתב" :צה"ל כגורם מחנך ומשפיע,
חייב לבנות את הזהות הלאומית של המשרתים
בו על בסיס הערכים והזיכרון הקולקטיבי של העם
היהודי ,ולהציג בפניהם את ערכיה השונים של
היהדות ,באופן שיאפשר להם לראות את עצמם
שייכים אליה ולהזדהות עמה".
מתוך הדברים הינך למד שצה"ל רואה עצמו מחויב
לעשות כל שביכולתו כדי לייצר מסלולים שונים
וייחודיים ,שיאפשרו שירות של כלל החייבים בגיוס,
ובהם דתיים וחרדים אשר תורתם אומנותם.

צבא העם או צבא השם

סוגיה זו עלתה לכותרות בעת מבצע צוק איתן ,מועד
בו אוזכר שמו של אל"ם עופר וינטר ,מח"ט גבעתי,
שפרסם ביולי " 2014דף מפקד לקרב" אותו כתב
לחיילי החטיבה ובו ,בנוסף למסרים כגון הדגשת
העמידה במשימה והגנת העם והמולדת ,כתב:
"ההיסטוריה בחרה בנו להיות בחוד החנית של הלחימה באויב הטרוריסטי העזתי,
אשר מחרף מנאץ ומגדף אלוקי מערכות ישראל .אני נושא עיניי לשמיים וקורא
עמכם 'שמע ישראל ,ה' אלוקינו ,ה' אחד' .ה' אלוקי ישראל היה נא מצליח דרכינו,
אשר אנו הולכים ועומדים להילחם למען עמך ישראל כנגד אויב המנאץ שמך".
השאלה המתבקשת היא האם יש להעדיף את קיום הפקודה לפני קיום הצו
האלוקי ,או את קיום הצו האלוקי לפני קיום הפקודה?שאלה זו הפנינו לשלושה
חברי "צוות" :אל"ם יאיר גלר ,לשעבר מפקד המרכז לקידום אוכלוסיות מיוחדות
והשכלה בצה"ל ,רס"ן הרב אפרים גליקסברג ,לשעבר רב בה"ד חיל התקשוב
וסא"ל ישראל גרטי ,לשעבר רע"ן תחזוקה בחיל המודיעין.

רס"ן הרב אפרים גליקסברג" :שאלה זו נשאלה בצה"ל מימים ימימה  -מה עושים
כשהפקודות סותרות את ההלכה? התשובה לכך היא  -מפקד חכם .זה ,בבואו לתת
פקודה ,צריך מראש ללמוד את נפש פקודיו ולהבין שחייל שומר מצוות לא יציית
לפקודה הנוגדת את ההלכה ולא יקבל הסבר ערטילאי כגון "זה מבצעי" .ברוח זו,
אין צורך מבצעי בכך שבנות תשרתנה באותו טנק בו משרת חייל שומר מצוות.
אי לכך ,חובה על המפקד ללמוד את הדברים וברוב המקרים כך ניתן למצוא פתרון
נאות .כרב חטיבה מרחבית לשעבר בגבול לבנון ,זכורני שנה אחת בה באמצע יום
כיפור פנה אלי רא"ל בני גנץ ,אז מג"ד בצנחנים וסמח"ט החטיבה ,בדילמה :מה
עושים עם החיילים ביציאה למשימה כשהפקודה היא לאכול לפני היציאה  -והרי
ביום כיפור אסור לאכול .יחד מצאנו פתרון".

אל"ם יאיר גלר" :בבואנו לבחון את הסוגיה על משמעויותיה הרחבות ,תכניה הנגזרים
והשפעתה על התוצאה הרצויה והראויה למדינה  -נגיע למסקנות חד-משמעיות.
המדינה ,על מוסדותיה הדמוקרטיים ,החוקיים והמוסמכים ,המנחים את פעולת
הצבא ,אינם יכולים לשאת סירוב או פרשנות שונה לביצוע פקודה ,הנובעים מטעמים
אינטרסנטיים ,תפיסת עולם או מניעים שונים מאלו שהתכוון להם הפיקוד .פעולות
עליהן הורו הממשלה והכנסת ,כדוגמת פינוי ישובים ביו"ש ובאזח"ע (בעבר) ,אינן
ניתנות לערעור או לשיקול דעת רבני ו/או אחר .זו אנרכיה מובהקת .הדמוקרטיה
ושלטון החוק ייפגעו קשות אם החלטות המתקבלות על-ידי נבחרי העם "יכורסמו"

סא"ל ישראל גרטי" :יש לבדוק בזמן אמיתי מה עדיף על מה ,האם שמירת
ההלכה ואחריה ביצוע הפקודה ,או ביצוע הפקודה ולאחר מכן שמירת ההלכה.
חשוב לראות את ההתייחסות לנושא לימוד התורה וקיום מצוות .בני הנוער הדתי
והחרדי ,שלמדו בישיבות תיכוניות ובישיבות קטנות והמשיכו את לימודיהם בישיבות
גבוהות כולל הסדר  -התייחסותם ללימוד התורה שונה מזו של בני נוער שלא למדו
כלל במוסדות תורניים .לימוד התורה וקיום מצוותיה הוא אצלם ערך עליון ,ולכן כל
נושא קיום המצוות עדיף מבחינתם .זו אולי הסיבה שהמושג "תורתם אומנותם"
גרם לכך שהיום יש הרבה בחורי ישיבות שלא הולכים לשרת בצבא משום שהם

לעמוד הקודם

לתוכן העניינים
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הוא לא היה מעוניין ביצירת "גטו יהודי" אוטונומי .מתוך השקפת עולמו הציונית
הדתית הממלכתית ,תבע שהצבא ייבנה כצבאה של מדינת הלאום של העם היהודי
שקם לתחיה בארצו .השקפתו הממלכתית של הרב גורן ,מצאה בן ברית בדמותו
של דוד בן גוריון  -והשניים הם שעיצבו ,למעשה ,את הצבא היהודי לראשונה מזה
כאלפיים שנה.
עתה ,לאחר שבעים ושלוש שנות קיומה של מדינת ישראל ,מוטלת על קברניטי
צה"ל החובה למצוא את המסגרות המתאימות עבור החיילים והחיילות שומרי
המצוות ,למען שמירת אחדותו של צה"ל וחוסנו היהודי ,המוסרי והמבצעי ,כדי
לשמור על כוח המגן העברי היחיד בעולם  -צבא ההגנה לישראל.

סוברים שלימוד התורה לשמה ,תורם רבות לביטחון המדינה  -לפחות כמו תרומתם
של החיילים המשרתים בצבא.
לו הדבר היה קורה בזמן היותי בצבא ,הייתי פונה ישירות אל הרבנות הצבאית כדי
לקבל הנחיות כיצד לפעול .אם היה הנושא עולה בימים אלו ,הייתי מעדיף את קיום
ההלכה לפני קיום הפקודה".
000

האלוף הרב שלמה גורן זצ"ל ,מייסד ומעצב דמותה של הרבנות הצבאית הראשית,
היה מאדריכלי צה"ל .הוא מסר את נפשו על היותו של צה"ל צבא יהודי ,היונק את
ערכיו ורוח לחימתו מרוח האומה הישראלית עתיקת הימים.
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פנינה שלמור

תל אביב  -יפו אלמנתו של מרדכי שלמור

טוני חכמון

ראש העין

אלמנתו של עמוס חכמון

אילנה עדיפז

תל אביב  -יפו אלמנתו של זאב עדיפז

דיאנה חזק

ראשון לציון

אלמנתו של פרויד חזק

אסתר שדה

חיפה

אלמנתו של יוסף שדה

ויקטוריה מוסק מוסקובי ראשון לציון

אלמנתו של אברהם מוסק

שרה טורפז

רמת השרון

אלמנתו של אשר טורפז

אורה הראל

חולון

אלמנתו של שמואל הראל

נירה טל

חיפה

אלמנתו של גבי טל

רות בהלול

חיפה

אלמנתו של מקס בהלול

מילכה מוזר

תל אביב  -יפו אלמנתו של יוסף מוזר

אסתר גוטמן

חיפה

אלמנתו של הרברט גוטמן

מאירה בר עם

ראש העין

אלמנתו של יהושע בר עם

יהודית ארן

חיפה

אלמנתו של אליהו ארן

אביבה שואבי

נורדיה

אלמנתו של משה שואבי

חדוה בורשטיין

ראש העין

אלמנתו של מנחם בורשטיין

רחל אשכולות

חיפה

אלמנתו של זאב אשכולות

סימה סגל

מזכרת בתיה

אלמנתו של אפרים סגל

מרגוט קדרון

רמת גן

אלמנתו של שמואל קדרון

עליזה ברדזיק

תל אביב  -יפו אלמנתו של שלמה ברדגיק

פסיה איזנטל

רעננה

אלמנתו של מאיר איזנטל

בתיה יצחיאק

רמת השרון

אלמנתו של ששון יצחקי

אלמנתו של יעקב רוזנבליט

שמואל צביליך

רמת גן

אלמן של צילה צביליך

אליזבט ארז

הזורע

אלמנתו של צבי ארז

עדינה רביב

גבעת עדה

אלמנתו של אריה רביב

יונה דובשני

הוד השרון

אלמנתו של אלכסנדר דובשני

אליס בן שושן

יבנה

אלמנתו של מתתיהו בן שושן

אלמנתו של יצחק פליגלמן-דותן

תחיה קרן

קריית ביאליק

אלמנתו של משה קרן

חנה קם

חולון

אלמנתו של אברהם קם

רות אלון

ירושלים

אלמנתו של צבי אלון

ברוריה שרון

קריית ים

אלמנתו של אליהו שרון

מרים שני

חיפה

אלמנתו של אפרים שני

יפה רייך

כפר סבא

אלמנתו של עזרא רייך

שרה פלס

רמת גן

אלמנתו של אריה פלס

דליה ניסן

ראשון לציון

אלמנתו של מרדכי ניסן

מלכה פדרמן

רחובות

אלמנתו של מרקו פדרמן

מרים סולל

תל אביב  -יפו אלמנתו של אשר סולל

שרה רוזן (רוזנבליט) גבעתיים

פנינה פליגלמן דותן חולון

תל אביב  -יפו אלמנתו של יהושע אשכנזי

רחל אשכנזי

מרים הדר

גבעתיים

אלמנתו של משה הדר

אסתר כפכפי

כפר סבא

אלמנתו של ירוחם כפכפי

אידה גרינשפן

גבעתיים

אלמנתו של שלמה גרינשפן

רבקה לבב

קריית טבעון

אלמנתו של צבי לבב

אביבה רהב

זכרון יעקב

אלמנתו של חיים רבה

חסידה דוידי

אור יהודה

אלמנתו של אהרן דוידי

עדנה גונן

רמת השרון

אלמנתו של עמוס גונן

תמר מילוא

תל אביב  -יפו אלמנתו של זאב מילוא

גילה ירון

תל אביב  -יפו אלמנתו של יהודה ירון

חוה יטבת

תל אביב  -יפו אלמנתו של משה יוטבת

מלכה פנסקי

רמת גן

אלמנתו של צבי פנסקי

בתיה זלצברג

נס ציונה

מרים חיון

רמת גן

אלמנתו של אוסקר חיון

תמר דוד

מודיעין-מכבים-רעות אלמנתו של דוד דוד

בת-שבע דניאל

פתח תקווה

אלמנתו של משה דניאל

שפרה חנית

תל אביב  -יפו אלמנתו של יצחק חנית

שושנה אוברמן

ראשון לציון

לעמוד הקודם

אלמנתו של יעקב זלצברג

גנט זר אביב

נתניה

אלמנתו של צבי זר אביב

הלנה גלעד

פתח תקווה

אלמנתו של ישראל גלעד

אלמנתו של יורם אוברמן

לתוכן העניינים
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אחרונה
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לחברי "צוות" שהלכו לעולמם
רס"ר

מנחם דב

בליויס

שלישות

בני ברק

רס"ן

אמנון

אבגי

פטר

קריית מוצקין

רס"מ

ארמונד

בן אבי

אויר

יבנה

רס"מ

אשרי

אבו

פטר

קריית מלאכי

סא"ל

שלמה

בן דוד

תקשוב

קריית ביאליק

רס"ר

משה

אבוהב

פטר

קריית מוצקין

רס"מ

יחיאל

בן זיקרי

רגלים

חריש

רבנות צבאית ירושלים

רס"ן

נסים

בן יוסף

אויר

קריית ביאליק

להבים

סא"ל

חנן

בן יוסף

תחזוקה

יבנה

רס"ן

משה מ

בן יצחק

אויר

באר שבע

רס"ר

יצחק

בן כהן

שלישות

רמת גן

רס"ן

מרים

בן נעים

משטרה צבאית חולון

אל"מ

אברהם

אבידן

רס"ב

ציון

אברהמי

שלישות

רס"מ

בנימין

אברמס

אויר

קריית גת

תא"ל

יהודה

אדמון

ספ״כ

רעננה

סא"ל

חיים

אדמון

חימוש

רחובות

רס"ב

יעקב

אהרוני

חימוש

נתניה

רס"ן

יעקב

בן ציון

יחש

קריית שמונה

סרן

חנוך

אהרוני

כללי

ראשון לציון

רס"ב

אברהם

בן שושן

חימוש

עכו

רס"מ

אברהם

אוחיון

אויר

מגדל העמק

סא"ל

מרדכי

בן שחר

לוגיסטיקה

רעננה

סא"ל

אליעזר

אולמר

אויר

יבנה

רס"ב

יעקב

בן שלוש

חימוש

ירושלים

סמ"ר

אביחיל

אחרק

חימוש

ראש העין

רס"ב

יוסף

בנטולילה

לוגיסטיקה

באר שבע

רס"ר

מאיר

איטיאס

לוגיסטיקה

רכסים

רס"ן

אברהם

בנימיני

אויר

תל אביב  -יפו

איש הורוביץ רגלים

תל יצחק

רס"ר

מנחם

בסון

לוגיסטיקה

ראשון לציון

ראשון לציון

סא"ל

אביגדור

בר זהר

אויר

קריית טבעון

סא"ל

אריאל

בר לב

אויר

תל אביב  -יפו

סא"ל

צבי

ברוך

לוגיסטיקה

יד מרדכי

משה

ברוך

חימוש

רחובות

סא"ל

יהודה

סא"ל

יגאל

אכסלרוד

לוגיסטיקה

רס"ן

שלמה

אלגזי

פטר

ראש העין

רס"מ

ראובן

אליהו

מודיעין

נתניה

רס"ן

דוד

אלצור

תקשוב

רעננה

סא"ל

רס"ב

עמרן

אלקלעי

אויר

קדימה-צורן

אל"מ

שמואל

ברנע

לוגיסטיקה

רמת גן

רס"ב

אלי

אמויאל

לוגיסטיקה

באר שבע

אל"מ

אליהו

ברק

תותחנים

ראשון לציון

סא"ל

וילי

אמירולי

לוגיסטיקה

נתניה

רס"ן

אבי

ברק

חימוש

עפולה

רנ"ג

יחיאל

אמסלם

לוגיסטיקה

אשדוד

סא"ל

נסים

גאון

רגלים

רמת גן

רס"ב

אלי

אמסלם

לוגיסטיקה

טבריה

רס"ן

משה חיים

גאון

תקשוב

חולון

רנ"ג

יוסף

אפלבאום

אויר

גן נר

רס"ב

משה

גבאי

תקשוב

קריית גת

אל"מ

שאול

אפק

ספ״כ

רס"מ

אילן

אפרתי

אויר

כפר סבא

רס"ן

שלמה

גבאי

שלישות

ראשון לציון

באר יעקב

סא"ל

עמוס

גבעול

אויר

תל אביב  -יפו

תא"ל

עודד

ארז

אויר

רמת השרון

סא"ל

יצחק

גדות

תקשוב

רחובות

סא"ל

יעקב

ארנון

כללי

רמת גן

רס"ב

איתן

גהלי

אויר

רחובות

רס"ב

ניסים

אשכנזי

אויר

רמת השרון

רס"ן

אלי

גוטמן

רפואה

שוהם

רס"ן

אורי

אשכנזי

כללי

רמת גן

סא"ל

זיגי

גולדנברג

רגלים

רמת גן

רס"ב

יצחק

אשכנזי

התקשוב

ראשון לציון

רס"ר

יהונתן

גולן

חימוש

קריית טבעון

אל"מ

אריה

אשל

הים

חיפה

סא"ל

פנחס

גונן

כללי

חולון

רס"מ

עובדיה

אשרם

אויר

רחובות

סא"ל

אביגדור

גונן

אויר

הרצליה

פק"ב

מנשה

אשרף

שלישות

אשקלון

רס"ב

שלום

גור

לוגיסטיקה

יבנה

רס"ב

נעים

בדר

חימוש

חורפיש

אלף

שלמה

גזית

ספ״כ

כפר סבא

רס"ן

ישראל

בוזגלו

הים

קריית ים

רס"מ

לאונרד

גטלן

אויר

אשקלון

רס"ן

אליהו

בוחבוט

שלישות

נהרייה

רס"ר

יהודה

גינזבורג

תקשוב

מודיעין-מכבים-רעות

סא"ל

יצחק

בוניאל

פטר

אשקלון

רס"ב

יוסף

גל נוי

חימוש

כפר יונה

רס"ב

מכלוף

בוסקילה

הים

מגדל העמק

תאל

עמוס

גלבוע

ספ״כ

גני תקווה

רס"מ

מאיר

בופמן

אויר

תל אביב  -יפו

רסמ

משה

גלברג

הים

קריית מוצקין

רס"ן

בן ציון

בוקר

מודיעין

פתח תקווה

רס"ן

שמחה

גלעם

מודיעין

רעננה

סא"ל

אסתר

בורשטין

אויר

אלפי מנשה

רס"ן

סולומון

גנון

הים

ירושלים

רס"ר

עדי

בידה

חימוש

הוד השרון

אל"מ

חיים

געש

הים

פרדס חנה-כרכור

סא"ל

פדרו

ביילסקי

פטר

רחובות

רנ"ג

עופר

גריידי

אויר

שתולים

סא"ל

עוזי

בלוטרייך

הים

הוד השרון

ס"אל

גד

דביר

לוגיסטיקה

בני יהודה

לעמוד הקודם

לתוכן העניינים
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טור׳

יעקב

דורון

פטר

יהוד-מונוסון

רס״ר

יוסף

כהן

תקשוב

קריית מלאכי

רס״ר

אליהו

דיין

מודיעין

ראש העין

רס״ן

ניצן

כוכבי

אויר

פלמחים

רס״ן

רפאל

דיין

רפואה

בית שמש

רס״ן

דניאל

כנרות

מודיעין

הרצליה

רס״ר

יעקב

דמליך

הים

ירושלים

רס״ן

רפאל

כרמון

פטר

נתניה

רס״ב

יונתן

דנדקר

אויר

אשדוד

רס״ר

פנחס

כרמל

הים

קריית ים

רס״ב

סלומון

דניאל

אויר

רחובות

אל״מ

הלל

כרמלי

ספ״כ

רמת גן

סא״ל

מיה

דרפל

שלישות

ראשון לציון

סא״ל

שאול

לביא

חימוש

רחובות

אל״מ

יוסף

האס

ספ״כ

קריית מוצקין

רס״מ

אליהו

לוי

לוגיסטיקה

נתניה

רס״ר

איברהים

הייב

רגלים

טובא-זנגריה

טור׳

שלמה

לוי

לוגיסטיקה

ראשון לציון

סא״ל

מיכאל

הכהן

רגלים

הר אדר

רס״מ

שאול

לוי

מודיעין

מודיעין-מכבים-רעות

רס״ן

שניאור

המר

לוגיסטיקה

גדרה

אל״מ

עדי

לוי

ספ״כ

יהוד-מונוסון

אל״מ

אורי

הר

הים

כפר סבא

סא״ל

יצחק

לוי

חינוך

חיפה

רס״ן

שמואל

הרפז

אויר

גדרה

רס״ר

אריה

לנדמן

כללי

גבעת שמואל

אל״מ

יואל

הרצל

כללי

נתניה

רנ״ג

מרדכי

לסרי

לוגיסטיקה

נתניה

סא״ל

שמואל

ובר

לוגיסטיקה

חולון

סא״ל

ראובן

מאיר

אויר

קריית טבעון

רס״ר

יצחק

ווייס

הים

חיפה

רס״ן

לזר

מאיר

תקשוב

ראשון לציון

סא״ל

גדעון

וייס

שלישות

ראשון לציון

סא״ל

ברונו

מאירסון

כללי

ראש העין

רנ״ג

חנן

ויצמן

אויר

ראשון לציון

רנ״ג

משה

מגידש

לוגיסטיקה

קריית גת

רס״ב

שלמה

זאבי

אויר

רחובות

רס״ר

שמעון

מועלם

אויר

נהרייה

רס״ב

אברהם

זאוי

לוגיסטיקה

רמת גן

רס״ן

חיים

מורדוק

פטר

רמת השרון

סא״ל

עדי

זהר

לוגיסטיקה

באר יעקב

רס״ב

אהרון

מזרחי

חימוש

נס ציונה

סא״ל

עמנואל

זוסמן

מודיעין

חיפה

רס״מ

חיים

מזרחי

לוגיסטיקה

קריית גת

אל״מ

יצחק

זיו

ספ״כ

רעננה

רס״ב

צבי

מידן

לוגיסטיקה

הרצליה

רס״ן

איתי

זיידן

אויר

שובל

רס״ב

מלכה

מילוא

רפואה

ראשון לציון

סא״ל

יהודה

זך

אויר

רמת ישי

סא״ל

יהודה

מימון

הים

רמת גן

אל״מ

משה

זרקה

מודיעין

נהרייה

רנ״ג

מאיר

מימון

לוגיסטיקה

באר שבע

רס״ן

בנימין

חורש

לוגיסטיקה

בית אלעזרי

סא״ל

משה

מירום

חימוש

תל אביב  -יפו

רס״ב

דני

חטואל

אויר

דימונה

סר״ן

יוסף

מלאך

שלישות

חיפה

סא״ל

יוסף

חננאל

כללי

נתניה

רס״ב

מוריס

מלול

מודיעין

נהרייה

רס״ר

אברהם

חסון

לוגיסטיקה

חולון

סא״ל

דניאל

מלכה

שריון

להבים

רס״ר

אשר

טוניאן

אויר

אחוזת ברק

רס״מ

משה

מלכה

רפואה

ירושלים

רס״ר

שלמה

טל

שריון

טבריה

רס״ן

אהרן

מלכה

תקשוב

ראשון לציון

רס״מ

נסים

יהושע

שלישות

מעלה אפרים

רס״ב

שמואל

ממן

אויר

באר שבע

רס״ב

מאיר

יוסף

מודיעין

אור יהודה

רס״ב

משה

מנגד

חימוש

קריית מוצקין

רס״ב

יצחק

יוסף

תקשוב

מסלול

סא״ל

שמעון

מנדס

כללי

נתניה

סא״ל

ז'ק

ינאי

הים

הרצליה

רס״ב

חיים

מנשקו

חימוש

ראשון לציון

תא״ל

חיים

יעבץ

ספ״כ

רמת השרון

רס״ב

ויקטור

מקס

לוגיסטיקה

אשקלון

רס״ן

נחום

יעבץ

רפואה

באר שבע

סא״ל

יוסף

מרגלית

שלישות

ירושלים

רסב

ציון

יעיש

חימוש

אשדוד

אל״מ

יעקב

משה

ספ״כ

גבעתיים

סא״ל

יוסף

יפה

חימוש

גבע בנימין

רס״ב

תמר

משעלי

לוגיסטיקה

אופקים

רס״ב

אבשלום

יצחק

חימוש

ראש העין

רס״מ

זכריה

משרקי

לוגיסטיקה

אשקלון

סא״ל

משה

ירושלמי

תקשוב

חולון

רס״ב

אורי

נאור

אויר

רמת גן

רס״ן

עובדיה

כדורי

כללי

ראשון לציון

אל״מ

ראובן

נאמן (ארליך) מודיעין

רס״מ

יוסף

רס״ב

יעקב

כהן

מודיעין

הוד השרון

רנ״ג

צבי

כהן

חימוש

מעלה אדומים

רס״ר

אברהם

כהן

פטר

טבריה

תא״ל

יורם

כהן

ספ״כ

ראשון לציון

לעמוד הקודם

לתוכן העניינים

נדב

לוגיסטיקה

גבעתיים
תל מונד

יהי זכרם ברוך
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רס״ר

מנחם

נדלר

לוגיסטיקה

קריית ביאליק

סא״ל

עמית

קידר

אויר

קריית אונו

רס״ר

חיים

נועם

חימוש

כרמיאל

רס״ר

אלברט

קינוג

הנדסה

קריית ים

רס״ן

שלמה

ניסן

כללי

פתח תקווה

רס״ב

יעקב

קינן

לוגיסטיקה

ראשון לציון

סא״ל

שלמה

ניר

אויר

גני תקווה

רס״ר

חיים

קיקוס

כללי

באר שבע

רס״מ

אברהם

נקאש

כללי

כפר חנניה

אל״מ

בנימין

קלנר

ספ״כ

שוהם

סא״ל

מופיד

סאלח

כללי

סאג'ור

סא״ל

דב

קמינסקי

כללי

ראש העין

רס״ן

שלמה

סויסה

חימוש

עפולה

רס״ר

יוסף

קסטין

לוגיסטיקה

רמת השרון

רס״ב

חנוכה

סוסונוב

לוגיסטיקה

נתניה

רס״ב

פנחס

קרספין

חימוש

פתח תקווה

רס״ר

יהודה

סטרולוביץ

כללי

הרצליה

רס״ר

משה

רבינוביץ

רגלים

עכו

רס״ן

אריה

סיון

מודיעין

כפר סבא

רס״ב

דניאלה

רוזן

כללי

חיפה

סא״ל

דוד

סיטבון

כללי

בית שמש

רס״ב

יוסף

רוזנפלד

לוגיסטיקה

נתניה

רס״ב

רון

סלמה

חימוש

נהרייה

רס״ב

נסים

רומן

אויר

לפיד

רס״ב

משה

סלע

חימוש

כפר סבא

רנ״ג

יצחק

רון

חימוש

נתניה

רס״ב

רחמים

סער

אויר

ראש העין

רס״ב

אברהם

רחמים

לוגיסטיקה

נהרייה

רנ״ג

יצחק

סרור

אויר

ערד

רנ״ג

דוד

ריבלין

לוגיסטיקה

רעננה

רס״ר

חפץ

עוזיאל

אויר

בת ים

רס״ן

יוסף

רייסמן

הים

ראשון לציון

רס״מ

אסתר

עזרא

שלישות

הרצליה

אל״מ

שמואל

שביט

ספ״כ

ראש העין

רס״ב

אליעזר

עטר

חימוש

מעגלים

אל״מ

שלמה

שביט

לוגיסטיקה

פתח תקווה

רס״ן

אורי

עמית

רגלים

ראש העין

סא״ל

אליעזר

שגיא

לוגיסטיקה

ראשון לציון

רנ״ג

יעקב

פארג

לוגיסטיקה

אשדוד

אלף

יהושע

שגיא

ספ״כ

בית חנן

תא״ל

אלכסנדר

פארן

ספ״כ

תל אביב  -יפו

סא״ל

יחזקאל

שדה

שריון

קציר

רס״ל

אמיר

פואז

רגלים

עילבון

רס״ן

רחמים

שוהם

רפואה

ראש העין

רנ״ג

יעקב

פולציק

רבנות צבאית ראשון לציון

סא״ל

מקס

שופטן

לוגיסטיקה

מודיעין-מכבים-רעות

סא״ל

יצחק

פז

רגלים

קריית אונו

סא״ל

אריה

שורץ

מודיעין

ראשון לציון

רס״ן

צבי

פייביש

אויר

חיפה

רס״ן

יצחק

שושן

מודיעין

בת ים

רס״ר

יוסף

פיליבה

מודיעין

ראשון לציון

רס״מ

שלמה

שושני

אויר

פתח תקווה

רס״ן

רון

פיליפסבורן אויר

חיפה

סא״ל

שי

שושני

לוגיסטיקה

כרמיאל

רס״ר

פואד

פילפל

קריית מלאכי

סא״ל

חיים

שחל

הים

תל אביב  -יפו

תא״ל

אהרן

פלד

ספ״כ

תל אביב  -יפו

אל״מ

יורם

שחר

אויר

ניר צבי

סא״ל

משה

פלדמן

חימוש

תל אביב  -יפו

סא״ל

תקוה

שחר

כללי

נס ציונה

רס״ב

דוד

פלטאו

אויר

תל אביב  -יפו

רס״ב

יצחק

שטיינברג

אויר

מודיעין-מכבים-רעות

רס״ר

שבתאי

פנחס

אויר

נס ציונה

סא״ל

שמאי

שטראוס

אויר

תל מונד

אל״מ

יוסף הל

פקטור

רפואה

הרצליה

רס״ר

דב

שטרן

תקשוב

שורש

רס״ב

יצחק

פריאנטי

לוגיסטיקה

שוהם

רס״ן

אריה

שימרון

לוגיסטיקה

אבן יהודה

רס״ב

בתיה

פרלרוט

כללי

תל אביב  -יפו

אל״מ

עמיר

שלג

רגלים

ניר צבי

סא״ל

אליעזר

פרנקל

כללי

תל אביב  -יפו

סא״ל

ניסן

שלום

לוגיסטיקה

פרדס חנה-כרכור

רס״ב

משה

צאלח

חימוש

פתח תקווה

רס״ב

שלום

שלזינגר

כללי

קריית ביאליק

סא״ל

שמואל

צביון

הים

קריית ביאליק

רס״ן

ראובן

שליין

שריון

יבנה

רס״מ

אלי

צבעוני

לוגיסטיקה

עפולה

רס״מ

עזרא

שמואל

חימוש

עפולה

לוגיסטיקה

רס״מ

שלום

צדוק

פטר

ראש העין

סא״ל

מקס

שרי

רגלים

רעננה

רס״ב

מנחם

צובוטרו

אויר

קריית ביאליק

רס״מ

יוסף

שרמן

לוגיסטיקה

יבנה

אל״מ

שלמה

צופן

פטר

גני תקווה

רס״ר

יעקב

שרעבי

אויר

רחובות

רס״ר

עזרא

צורף

תקשוב

ראש העין

רס״ב

יוסף

תורגמן

אויר

אשדוד

רס״ב

אשר (ארטורו) צחור

חימוש

בת ים

סא״ל

אליהו

תמיר

הים

חיפה

סא״ל

שאול

ציטיאט

תותחנים

קריית אונו

רס״ן

בנו

תרשיש

העורף

בת ים

אל״מ

אורן

ציקו

שלישות

נתניה

רס״ן

צבי

בר יוסף

אויר

ראשון לציון

רס״ב

לאון

קאיה

תקשוב

ראשון לציון

אל״מ

יצחק

קט

פטר

ראש העין

לעמוד הקודם

לתוכן העניינים

יהי זכרם ברוך
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