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Ï¢‰ˆ Ï˘Â ÔÂÁËÈ·‰ „¯˘Ó Ï˘ ‰ÈË¯˜Â¯È·‰
‰ÒÈÙ˙ ‰˙ÈÈ‰ ÂÏ Æ˙ÂÎ· ÏÂÙÈË‰ ‡˘Â·
ÂÚ˙ÙÂ‰ È¯Ó‚Ï ÆÁÂËÈ·‰ ˙Â¯·Á ÏÚ ˙¯Á‡
Æ¢‰·ÂËÏ
ÂÒÎ ¢Ò˜ÈÙ‰¢ È˘‡Â ¢˙ÂÂˆ· ˙Â‡È¯·¢ È˘‡
ÌÈ¯Â˘È‡‰ ÏÎ Æ˙ÂÏÈÚÙ Ï˘ ¢Ò¯Ë¢Ï ÌÏÂÎ
„ÏÙÊÂ¯ ‰È¯‡ ≤∞∞∑ ¯‡Â¯·Ù· ∂≠·Â ÂÏ·˜˙‰
¯Â·ÚÎ Æ‰ÈÏÎ Â· ‰Ï˙˘Â‰Â ÁÂ˙È‰ ˙‡ ¯·Ú
¯ÊÁ ¯·Î ≤∞∞∑ ¯‡Â¯·Ù· ±∂≠· ÌÈÓÈ ±∞
ÆÏ‡¯˘ÈÏ ‰È‡¯˜Â‡Ó
˘ÓÓ ÍÎ ¨¢‰·ÈÒÓÏÈ˙ÎÏ‰ ÂÏÈ‡Î ÁÂ˙ÈÏ È˙ÒÎ¢
¢˙ÂÂˆ· ˙Â‡È¯·¢ È˘‡ ÈÎ ø‰ÓÏÂ Æ‡Ë·˙Ó ‡Â‰
ÒÈÊ ¯¢„Â ·‰Ï ¯ÈÓÚ „ÁÂÈÓ·Â ¨¢Ò˜ÈÙ‰¢ È˘‡Â
‰ÎÊ ‡Ï ÌÏÂÚÓ˘ ÔÙÂ‡·Â ÒÁÈ· Â· ÂÏÙÈË ¨‡ÏÙ‰
‡Â‰ÆÂÈÎ¯ˆÂÂ¯ÂÒÁÓÏÎÏ Â‚‡„ÆÁÂ˙ÈÏÂÒÎÈ‰·Â·
ÆÁÂ˙ÈÏ ÂÎ¯„· ÂÈÏ˘Â ÚÂ‚¯ ‰È‰
Ï˘ Ì‰ÈÙ· ¨ÁÂ˙È‰ È¯Á‡ ÌÈ˘„ÂÁ ‰˘ÂÏ˘
ÌÈÁ·˘Â ˙Â·ÂË ÌÈÏÈÓ ˜¯ „ÏÙÊÂ¯ ‰È¯‡Â ‰·Ï
ÚÈÓ˘‰Ï ÌÈÎÂÓ Ì‰ Æ¢˙ÂÂˆ· ˙Â‡È¯·¢ ÁÂËÈ·Ï
ÒÁÈ‰ ÏÚ ˜¯ ‡Ï ¨ÚÂÓ˘Ï ÔÎÂÓ˘ ÈÓ ÏÎ ÈÊÂ‡·
¯˜ÈÚ·Â Ì‚ ÆÁÂ˙È‰ È¯Á‡Â ¨ÍÂ˙· ¨ÈÙÏ ‡ÏÙ‰
˙Â‡È¯·¢ ÁÂËÈ· Ï˘ ‰ÏÈ‚¯ È˙Ï·‰ ˙ÂÈÂÈÁ‰ ÏÚ
¨‡·ˆ‰Ó ÌÈ‡ˆÂÈ‰ ¨ÌÈ¯ÈÚˆ ÌÈ˘¯ÂÙÏ¢ Æ¢˙ÂÂˆ·
È‡ÂÙ¯ÁÂËÈ· ˘ÂÎ¯Ï˙ÂÓ„Ê‰‰ ˙‡ ÒÙÒÙÏ¯ÂÒ‡
ÂÏÈÂ‡¢ÆÌÈ¯ÓÂ‡ Ì‰ Æ¢Â‰ÂÓÎ ÔÈ‡ÓÈ˙ÂÎÈ‡È„ÂÚÈÒÂ
¨˘„ÂÁ· ÌÈÏ˜˘ ˙Â‡Ó ‰ÓÎßÍÂÒÁÏß‰ÒÓ˘ÈÓÏ
¨Î¢Á‡ Æß˙ÂÂˆ· ˙Â‡È¯·ß ˙ÈÎÂ˙ ÏÚ Ì˙ÂÁ ‡ÏÂ
ÈÂÒÈÎÏ ÌÈ¯ÏÂ„‰ÈÙÏ‡ ˙Â‡ÓÂ ˙Â¯˘Ú ˙‡ Â˘ÙÁ·
˙‡ ¯ÂÎÓÏ ıÏ‡ÈÈ Ê‡ ÆÂÏ ÚÓ˘È ‡Ï ˘È‡ ÁÂ˙È‰
Â‡ ¨ÂÈÈÁ ˙‡ ÏÈˆ‰Ï ÏÈ·˘· ¨ÂÈÒÎ ÏÎ ˙‡Â Â˙È·
Æ¢ÈÈ„Ó ¯ÁÂ‡Ó ‰È‰È ‰Ê Ï·‡ ¨Â˙Â‡È¯· ˙‡

˙‡ Â‡ÙÈ¯ ‡Ï ¯·Ú˘ ÌÈÁÂ˙È ±≥ Æ˙˜˙Â˘Ó‰
Æ‰˙Â‡ ÚÂË˜Ï Í¯Âˆ ‰È‰Â ¨˙˜ÒÂ¯Ó‰ Ï‚¯‰
˙Â˜È„· È„Î ÍÂ˙ ¨≤∞∞∞ ˙˘· ¨ÌÈ˘ ∑ ÈÙÏ
‰¯ˆÈ ÂÊ ‰ÏÁÓ Æ˙¯ÎÒ ˙ÏÁÓ ‰˙Ï‚˙‰ ‰˘Ú˘
ÆÂÈ˙ÂÈÏÎ· ÌÈÎÂ·ÈÒ
‰‡È¯Â‡‰ ˙Â˜È„· ¨ÌÈ˘ ˘ÂÏ˘Î ÈÙÏ ¨≤∞∞¥≠·
‰‡ÙÂ¯‰ ÆÌÈ‚È¯Á ÌÈÎ¯Ú Â‡¯‰ ÔÈË‡È¯˜‰Â
¯‡· ¢‰˜Â¯ÂÒ¢ Á¢‰È·Ó ‰È¯Ó ¯¢„ ¨˙È‚ÂÏÂ¯Ù‰
¨‰‡¯˙‰ Â˙ÈÈÚ¯ ‰·ÏÏÂ ‰È¯‡Ï ‰˙ ¨Ú·˘
¯·Î ‰È¯‡ Æ‰ÊÈÏ‡È„ ¯Â·ÚÏ Í¯Âˆ ‰È‰È˘

˙¯ÂÙ ÈÒÂÈ ∫˙‡Ó

˙ÂÎ ÏÚ· ¨‰˘˜ ‰Î ‡Â‰ „ÏÙÊÂ¯ ‰È¯‡
ÚÈÈ˙Ó ¨ÔÈÓÈ Ï‚¯ ÚÂË˜ ¨ÒÂÏÙ ÊÂÁ‡ ±∞∞ Ï˘
˙ÏÁÓÓÂ ·Ï· ÌÂÓÓ Ï·ÂÒ ¨ÌÈÏ‚Ï‚ ‡ÒÎ·
‰ÈÏÎ ˙Ï˙˘‰ ¯·Ú ≤∞∞∑ ¯‡Â¯·Ù· Æ˙¯ÎÒ
Ï˘ ÂÈ‰ ÚÂÈÒ‰Â ÔÂÓÈÓ‰ Æ‰È‡¯˜Â‡ ¨ıÈÈÂ„·
Æ¢˙ÂÂˆ· ˙Â‡È¯·¢ ÁÂËÈ·
±π∏±≠· ‰ÏÈ·Â‰ ‰¯„˘‰ „ÂÓÚ· ‰˘˜ ‰ÚÈ‚Ù
ÁÂ˙È‰Ó ‡ˆÈ˘Î Æ‰¯„˘‰ „ÂÓÚ· ÁÂ˙ÈÏ

˘ÂÎ¯Ï ˙ÂÓ„Ê‰‰ ˙‡ ÒÙÒÙÏ ¯ÂÒ‡ ¨‡·ˆ‰Ó ÌÈ‡ˆÂÈ‰ ¨ÌÈ¯ÈÚˆ ÌÈ˘¯ÂÙÏ¢
ßÍÂÒÁÏß ‰ÒÓ˘ ÈÓÏ ÂÏ ÈÂ‡ ÆÂ‰ÂÓÎ ÔÈ‡Ó È˙ÂÎÈ‡ È„ÂÚÈÒÂ È‡ÂÙ¯ ÁÂËÈ·
¨Î¢Á‡ Æß˙ÂÂˆ· ˙Â‡È¯·ß ˙ÈÎÂ˙ ÏÚ Ì˙ÂÁ ‡ÏÂ ¨˘„ÂÁ· ÌÈÏ˜˘ ˙Â‡Ó ‰ÓÎ
ÚÓ˘È ‡Ï ˘È‡ ÁÂ˙È‰ ÈÂÒÈÎÏ ÌÈ¯ÏÂ„‰ ÈÙÏ‡ ˙Â‡ÓÂ ˙Â¯˘Ú ˙‡ Â˘ÙÁ·
¢ÂÈÈÁ ˙‡ ÏÈˆ‰Ï ÏÈ·˘· ¨ÂÈÒÎ ÏÎ ˙‡Â Â˙È· ˙‡ ¯ÂÎÓÏ ıÏ‡ÈÈ Ê‡ ÆÂÏ
‰˘ÙÂÁ· Â˙ÂÈ‰· ‡˜ÂÂ„ Í‡ ¨˙È˘Ù ÔÂÎ˙‰
„ÈÈÓÂ ¨Â·ˆÓ· ‰¯ÓÁ‰ Ú˙ÙÏ ‰ÏÁ ¨˙ÏÈ‡·
˙‡¯˜Ï ˙Â¯ÂÈˆ ˙Ï˙˘‰Ï ÁÂ˙È Â· ÚˆÂ·
Æ‰ÊÈÏ‡È„ ÚÂˆÈ·
Â˙ÁÙ˘ÓÏÂ ‰È¯‡Ï ¯‰·Â‰ ‰Ê ·Ï˘· ¯·Î
‰˙Ó‰ Ï·‡ Æ‰ÈÏÎ ˙Ï˙˘‰· Í¯Âˆ ‰È‰È˘
Æ˙ÂÂÓ ÔÈ„ ¯Ê‚ ‰˙ÈÈ‰ ‰Ï˙˘‰Ï ÏÈ‚¯‰ ¯Â˙·
¯ÏÂ„ ±∞∞¨∞∞∞ ÒÈÈ‚‡ ÔÈ‡Ó øÈ¯ÊÚ ‡Â·È ÔÈ‡Ó
Æ¯ÒÈÈ˙Ó‰ ˘È‡‰ ‰‰˙ ¨ø‰ÈÏÎ ˙Ï˙˘‰ ÁÂ˙ÈÏ
¨¢˙ÂÂˆ¢Ó ¯‡Â„· ‰ÚÈ‚‰˘ ‰„·Î ‰ÙËÚÓ
ÁËÂ·Ó ‰È‰ ÌÓ‡ ‰È¯‡ Æ‰ÚÂ˘È‰ ˙‡ ‰‡È·‰
·˘Á ‡Ï ÏÏÎ Í‡ ¨¢˙ÂÂˆ· ˙Â‡È¯·¢· ˜È˙Â
ÁÂËÈ· È„È≠ÏÚ ‰ÚÈÈ ¨‰ÏÂÁÂ ‰Î ¨Â·ˆÓ· ˘È‡˘

ÍÏ‰Ó· ‰ÚÈ‚Ù ∫‰˘˜ ‰¯Â˘·· ¯˘·˙‰
·‡‰ ˙‡ ‰¯È˙Â‰ ‰¯„˘‰ ËÂÁ È·ˆÚ· ÁÂ˙È‰
ÆÔÈÓÈ Ï‚¯· ˜˙Â˘Ó ÌÈ„ÏÈ ‰Ú·¯‡Ï
Æ˙È„ÈÈÓÂ ˙·ÂÓ ‰˙ÈÈ‰ ‡Ï ˙ÂÎ· ‰¯Î‰‰
˙ÂÈËÈ‡· ¯ÎÂ‰ Â·˘ ¨‰˘˜ ˜·‡Ó È¯Á‡ ˜¯
Î¢Á‡Â ¨ÊÂÁ‡ ±∞ ‰ÎÎ ‰ÏÈÁ˙ ÌÈ¯ÂÒÈÈ·Â
ÍÂ˙ ÛÂÒ·Ï ˜¯Â ¨ÊÂÁ‡ µ¥ Î¢Á‡ ¨ÊÂÁ‡ ≤∞
±∞∞ ‰ÎÎ ¯ÎÂ‰ ¨Â˙˜„ˆ· ÔÈÓ‡Ó ‡Â‰˘
ÆÒÂÏÙ ÊÂÁ‡

˙˜˙Â˘Ó Ï‚¯Â ÌÈÁÂ˙È ±≥
¯‡·· ˜Â˘· ˙ÂÈ˜ Í¯ÂÚ Â„ÂÚ· ¨±ππ≥≠·
Ï‚¯‰ ÏÚ Ú˙ÙÏ ËËÂÓ˙‰ ¨ÂÏ‚¯‰Î ¨Ú·˘

¥≤
‡·‰ „ÂÓÚÏ

˙È·‰ „ÂÓÚÏ

˙ÂÂˆ ˇ ∏≤ ÔÂÈÏÈ‚

ÌÈÈÈÚ‰ ÔÎÂ˙Ï

Ì„Â˜‰ „ÂÓÚÏ

‰˜ÂÒÚ˙

‰ÙÂ˙· ‰ÎÈ˘ÓÓ ‰˜ÂÒÚ˙‰ ˙Â˘¯

˙Â˘¯‰ ˙ÂÏÈÚÙ ‰ÁÓˆ ≤∞∞∑ Ï˘ ÔÂ˘‡¯‰ ÔÂÈˆÁ·
„˜˙˘‡ ‰ÏÈ·˜Ó‰ ‰ÙÂ˜˙‰ ˙ÓÂÚÏ µ∞•≠·
±Ø≤∞∞∂ ÔÂÈˆÁÏ ‰‡ÂÂ˘‰· ±Ø≤∞∞∑ ÔÂÈˆÁ ˙Â‡ˆÂ˙

„Â·ÚÏ ÂÏÈÁ˙‰

‰˜ÂÒÚ˙‰ ˙Â˘¯ Ï‰Ó ≠ ÏÁ Èˆ· ∫˙‡Ó

·ˆÓ‰ ¨‰˙˙˘‰ ‡Ï ‰È„Ó· ˙È˙˜ÂÒÚ˙‰ ˙Â‡ÈˆÓ‰
¨‰„Â·Ú ‚È˘‰Ï ÌÈ˘˜˙Ó ‰ÏÚÓÂ ¥µ È‡ÏÈ‚ ¨¯ÈÓÁÓ ˜¯
‰Ï˘ÓÓ‰ Æ‰˘Ï ≤•≠· ‰˙ÏÚ ‰Ï‡‰ ÌÈ‡ÏÈ‚· ‰ÏË·‡‰
ÌÈ„ÁÂÈÓ ‰¯˘Î‰ ÈÏÂÏÒÓ ÂÓ˜ÂÈ˘ ¨‰Ú·˜ ‰È˙ÂËÏÁ‰·
Â˜ÈÒÚÈ˘ ÌÈ˜ÈÒÚÓ Â„Ò·ÂÒÈÂ ¨‰ÏÚÓÂ ¥µ È‡ÏÈ‚Ï
ÚÈÈÒÏ ·ËÈÓ‰ ˙‡ ‰˘Ú Â‡ Ê‡ „Ú ≠ ÌÈ¯‚Â·Ó
ÆÂÈ˘‡Ï
¥∞∞≠Ï Ï„‚ ±Ø≤∞∞∑ ÔÂÈˆÁ· ˙ÂÓ˘‰‰ ÚÂˆÈ· ·ˆ˜
ÆÏ„‚ÈÂ ÍÏÈ ·ˆ˜‰˘ ‰ÂÂ˜˙ È‡Â ¨‰˘Ï ˙ÂÓ˘‰
¯ÙÒÓÂ ‰ÁÈÓˆ‰˘ ÏÎÎ ˙„¯ÂÈ ¢˙ÂÂˆ¢· ‰Ó˘‰ ÏÎ ˙ÂÏÚ
Æ‰ÏÂÚ ˙ÂÓ˘‰‰
ÈÙÒÎÓ ±∞•≠Ó ˙ÂÁÙ ¢˙ÂÂˆ¢ ÔÂ‚¯‡ ‡ÈˆÂÈ ≤∞∞∑ ˙˘·
Ô˙È ¨¯˙ÂÈ· ·Â˘Á‰ ˙Â¯˘‰ ≠ ‰˜ÂÒÚ˙Ï ÌÈÒÈÓ‰ ÌÏ˘Ó

ÚÂÈÒ· ˙ÂÓ˘‰ ¢˙ÂÂˆ¢ È¢Ú ˙ÂÓ˘‰

Æ¯˙ÂÈ· ÍÂÓ‰ ¯ÈÁÓ·
˙ÈˆÁÓ „Ú ¨‰˜ÂÒÚ˙Ï ·Â˘ÁÓ ˙Î¯ÚÓ ÒÈÎ‰Ï ¢˙ÂÂˆ¢ ˙ÂÂÎ·
¯ÙÒÓ Ï„‚È ‰˜ÂÒÚ˙Ï ‰ËÈÏ˘‰ ÊÎ¯Ó ÌÚ „ÁÈ·Â Æ≤∞∞∏
Æ¢˙ÂÂˆ¢· ‰„Â·Ú‰ È˘¯Â„ ÌÈ¯·Á‰ ˙·ÂËÏ ¨˙ÂÓ˘‰‰

¢˙ÂÂˆ¢·Â ˜˘Ó· ÌÈ¯ÈÎ·ÏÂ ¢˙ÂÂˆ¢ È¯·Á ‰˜ÂÒÚ˙ È˘¯Â„Ï ‰‡È¯˜
ÌÈ·ÈÈÁ˙Ó ‰˘‡¯· „ÓÂÚ‰Â ˙Â˘¯‰ Æ‰ÓÈ‡˙Ó ‰˜ÂÒÚ˙ ‡ÂˆÓÏ ¯·Á ÏÎÏ ÚÈÈÒÏ È„Î ¨˙Â‡ÈÏ ‡ÏÏ ˙ÏÚÂÙ ‰˜ÂÒÚ˙‰ ˙Â˘¯
˙Â˘¯© È˘Ï „Á‡‰ ÚÈÈÒÂ ÍÂÓ˙ ≠ ‰ÚÙ˘‰Â Á˙ÙÓ ˙Â„ÓÚ· ÌÈ‡ˆÓ‰ ÌÈ¯·Á ÌÚ „ÁÈÂ ˙È˘È‡ ˙ÂÈ¯Á‡ ÌÈÏËÂ˘ ‰Ï‡Ï ¯ÂÊÚÏ
ÆÁˆÓ ¢˙ÂÂˆ¢ ‰È‰ „ÁÈ Æ®˜˘Ó· ÌÈ¯ÈÎ·Â ÌÈ¯Á· ¢˙ÂÂˆ¢ È¯·ÁÂ ‰„Â·Ú‰ È˘¯Â„ ¨¢˙ÂÂˆ¢ Ï˘ ‰˜ÂÒÚ˙‰
ÚÈ‚Ó ¢˙ÂÂˆ¢ ÔÂ‡ËÈ· ¯˘‡ ÌÈÙÒÂ ÌÈ˜ÈÒÚÓÂ ¨Á˙ÙÓ ˙ÂÓÂ˜Ó· ÌÈÈÂˆÓ‰ ¨˜˘Ó· ÌÈ¯ÈÎ· ¢˙ÂÂˆ¢ È¯·ÁÏ ‰ÂÙ È‡
˙Â¯È˘È Ì‡ ¨‰„Â·Ú ˙ÂÓÂ˜ÓÏ ÚÈ‚‰Ï ÌÈ¯·ÁÏ ÚÈÈÒÏ ¨˙È„„‰ ˙Â·¯ÚÎ Âˆ¯˙ Ì‡Â ¨˙È¯ÒÂÓ ‰·ÂÁÎ ˙‡Ê Â‡¯ ÆÌ‰ÈÏ‡
ÆÌÎÏ˘ ÚÂÈÒÂ ‰ÂÂÎ‰· Â‡ØÂ ÌÎÏˆ‡

‰˜ÂÒÚ˙‰ ˙Â˘¯
‰ÁÂÏ˘

„ÈÈ

E-Mail

±≥µ

∞µ∞≠≥µ±∂≤¥≤

±±∏
±¥∞

ÔÂÙÏË

˙·Â˙Î

„È˜Ù˙

mtasuka@tzevet.co.il

∞≥≠∂±∂µ≤∂∏ ∞≥≠∂±∑≥µ≥µ

µ±≤∞≤ ˜¯· È· ±¥ ˘¯È‰ ÍÂ¯·

‰˜ÂÒÚ˙‰ ˙Â˘¯ Ï‰Ó

Èˆ·

ÏÁ

∞µ∞≠≤∏±πµ≥≥

wzafon@tzevet.co.il

∞¥≠∏≤∞∞≥≤∂ ∞≥≠∂±∑≥µ±∏

≥∂∂∞≥ ¯˘ µ≤ ‰„Â‰È ¯· Í¯„

ÔÂÙˆ ‰˜ÂÒÚ˙ Ï‰ÈÓ ˘‡¯

„ÈÙÂÓ

ÔÓ˙ÂÚ

∞µ∞≠≤∑∂∞≤±∏

wzafon@tzevet.co.il

∞¥≠∏≤∞∞≥≤∂ ∞≥≠∂±∑≥µ¥∞

≥∂∂∞≥ ¯˘ µ≤ ‰„Â‰È ¯· Í¯„

ÔÂÙˆ ‰˜ÂÒÚ˙ ˙ÊÎ¯

ÏÚÈ

‰„È‚≠Ô·

wzafon@tzevet.co.il

∞¥≠∏≤∞∞≥≤∂ ∞≥≠∂±∑≥µ±∏

≥∂∂∞≥ ¯˘ µ≤ ‰„Â‰È ¯· Í¯„

ÔÂÙˆ ‰˜ÂÒÚ˙ Ï‰ÈÓ ˙¯ÈÎÊÓ

Ô¯˜

Ô‰Î

±±∏

Ò˜Ù

Ì˘ ‰ÁÙ˘Ó

±≥∂

∞µ∞≠π≥¥∞¥≤∂

wcenter@ tzevet.co.il

∞≥≠∂±∂πµ∂∏ ∞≥≠∂±∑≥µ≥∂

µ±≤∞≤ ˜¯· È· ±¥ ˘¯È‰ ÍÂ¯·

ÊÎ¯Ó ‰˜ÂÒÚ˙ Ï‰ÈÓ ˘‡¯

‰ÏÈ‡

Ô‚˜

±≥∏

∞µ∞≠≤µ¥≤∞µµ

awcenter@ tzevet.co.il

∞≥≠∂±∂πµ∂∏ ∞≥≠∂±∑≥µ≥∏

µ±≤∞≤ ˜¯· È· ±¥ ˘¯È‰ ÍÂ¯·

Ô„≠ ÊÎ¯Ó ‰˜ÂÒÚ˙ ˙ÊÎ¯

ÏÁ¯

ÈÓÁ

±¥∂

∞µ∞≠π∏πµ≤∂≥

awcenter2@ tzevet.co.il

∞≥≠∂±∂πµ∂∏ ∞≥≠∂±∑≥µ¥∂

µ±≤∞≤ ˜¯· È· ±¥ ˘¯È‰ ÍÂ¯·

ÔÂ¯˘≠ ÊÎ¯Ó ‰˜ÂÒÚ˙ ˙ÊÎ¯

‰¯Â‡

¯ÏÈ·

±¥≤

∞µ∞≠¥µ∞π∏∞±

wdarom@tzevet.co.il

∞∏≠∂¥≥π≤π≥ ∞≥≠∂±∑≥µ¥±

˘¢· ÏÈÈÁ‰≠˙È· ≤ ÌÁÏ ˙È·

ÌÂ¯„ ‰˜ÂÒÚ˙ Ï‰ÈÓ ˘‡¯

ÌÈÈÁ

¯‚¯·

±¥±

∞µ∞≠≤∑¥±∂π∏

adarom@tzevet.co.il

∞∏≠∂¥≥π≤π≥ ∞≥≠∂±∑≥µ¥≤

˘¢· ÏÈÈÁ‰≠˙È· ≤ ÌÁÏ ˙È·

ÌÂ¯„ ‰˜ÂÒÚ˙ ˙ÊÎ¯

˙ÈÂ¯

È‡ÏÂÊ‡

±≥≥

∞µ∞≠≥≥≤π∑≤∂

wyehuda@tzevet.co.il

∞∏≠π¥∑±≤≥π ∞≥≠∂±∑≥µ≥≥

∑∂≤∑≤ ˙Â·ÂÁ¯ ¥ ‰ÏÂ‡‚

‰„Â‰È ‰˜ÂÒÚ˙ Ï‰ÈÓ ˘‡¯

‰˘Ó

ÔÂ¯‡

±¥µ

∞µ∞≠≤∑∑∂≥µ∞

awyehuda@tzevet.co.il

∞∏≠∂¥∑±≤≥π ∞≥≠∂±∑≥µ¥µ

∑∂≤∑≤ ˙Â·ÂÁ¯ ¥ ‰ÏÂ‡‚

‰„Â‰È ‰˜ÂÒÚ˙ ˙ÊÎ¯

‰ÂÈˆ

Ô„

±≤¥

∞µ∞≠≥µµ≥¥µ∏

mjerusalem@tzevet.co.il

∞≤≠∂≤≥µ∑±≥ ∞≤≠∂±∑≥µ≤¥

π¥µ∏± ÌÈÏ˘Â¯È ≤∑ ÏÏ‰

ÌÈÏ˘Â¯È ÊÂÁÓ Ï‰Ó

¯¯ÂÙ

‰„Â‰È

¥¥
‡·‰ „ÂÓÚÏ

˙È·‰ „ÂÓÚÏ

˙ÂÂˆ ˇ ∏≤ ÔÂÈÏÈ‚

ÌÈÈÈÚ‰ ÔÎÂ˙Ï

Ì„Â˜‰ „ÂÓÚÏ

‰˜ÂÒÚ˙

¢¯·Á¢ Ì‚ ‡Â‰˘ ¯ÈÚ‰ ˘‡¯
ÔÂÙˆ ‰˜ÂÒÚ˙ Ï‰ÈÓ ˘‡¯ ≠ ÔÓ˙ÂÚ „ÈÙÂÓ ¯¢„ ∫˙‡Ó

˙È¯ÂÊ‡‰ ‰ÈÈ˘Ú· ÏÈÚÙ Û˙Â˘ ¨ÔÂÙˆ ‰˜ÂÒÚ˙ Ï‰ÈÓ¢ ∫¯ÈÚ‰ ˘‡¯
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„È˜Ù˙ ÌÈ‡ÏÓÓ ¨Ò¢ÙÎ ¢˙ÂÂˆ¢ È¯·Á Ì‰ ‰Ú˘˙ ¨ÌÂÈÎ ÌÈ·„˙Ó‰
ÔÂ‡ËÈ·· ‰ÚÈÙÂ‰ ÌÈÈ˙˘Î ÈÙÏ ¨ÈÎ ÔÈÈÂˆÈ Æ˙ÂÁ‰ ˙ÏÚÙ‰· ÈÊÎ¯Ó
Æ‡˘Â· ˙·Á¯ÂÓ ‰·˙Î ¢˙ÂÂˆ¢

Ï˜„ È·ˆ ∫ ˙‡Ó

˙Ó˜‰Ï ‰˘ ≤∞ ÔÂÈˆÏ ±µÆµÆ∞∑≠ · ‰ÓÈÈ˜˙‰˘ ˙È‚È‚Á‰ ‰·ÈÒÓ·
ÌÈ·„˙Ó‰˘ ÍÎÏ ÈÂËÈ· ÌÂ˘Ó Ì‚ ‰È‰ ¨‡·Ò ¯ÙÎ· È¢·ÏÓ ÛÈÒ
¢˙ÂÂˆ¢ È¯·Á Ì‰ ≠ ÌÈÓÈ˜Ó‰Â ÏÚÂÙ· Ï‰Ó‰ ≠ È¢·ÏÓ· ÌÈÈÊÎ¯Ó‰

‰È„Ó‰ ÔÚÓÏ ˙ÈÏÂÏÈÓ‰ ‰ÓÁÏÓ‰

˙ÂÂˆÏ ·„˙‰
Ë¯ËÈ‡· ˙Â·Â‚˙‰

‰ÏÈ‰˜Ï ‰ÓÂ¯˙

˙˙ÂÓÚØËÈÂß‚‰Â ÈÏ‡¯˘È‰ Ë¯ËÈ‡‰ „Â‚È‡ ¨ıÂÁ‰ „¯˘Ó
ÌÈ˘ÏÂ‚‰ ÌÈ¯·Á ¢˙ÂÂˆ¢ È¯·Á ·¯˜Ó ÒÈÈ‚Ï ÌÈ˘˜·Ó ¨¢Ï˘‡¢
˙ÂÂˆ ˙‡ ¯È·‚‰Ï È„Î ¨˙Â¯Ê ˙ÂÙ˘· ÌÈËÏÂ˘Â Ë¯ËÈ‡·
Æ˙˘¯· ˙Â·Â‚˙‰
¨Ë¯ËÈ‡· Ï‡¯˘È „‚ Â‡ „Ú· ÌÈ¯Ó‡Ó ¯˙‡Ï ‡È‰ ˙ÂÂˆ‰ ˙¯ËÓ
Æ˙ÂÙ˘ ÈÙÏÂ ÌÈ˙ÂÂˆ· ˙È˘Ú ‰„Â·Ú‰ Æ˙È„ÈÈÓ ‰·Â‚˙ ·È‚‰ÏÂ
È˙ÂÂˆÓ „Á‡Ï Û¯ÂˆÈÂ ‰ÓÈ‡˙Ó ‰Î¯„‰ Ï·˜È ·„˙Ó‰
Æ‰·Â‚˙‰
¢‰ÓÁÏÓ¢· ˜ÏÁ ÂÁ˜Â ¨Â‡Â· ÆÂ·„˙‰ ¯·Î ¢˙ÂÂˆ¢ È¯·Á ¯ÙÒÓ
Æ‰È„Ó‰ ÔÚÓÏ ˙ÈÏÂÏÈÓ‰
¨˙Â·„˙‰‰ ˙„ÚÂ ¯¢ÂÈÏ ‰ÙÈ ¨Û¯Ëˆ‰Ï ÔÈÈÂÚÓ‰ ¢˙ÂÂˆ¢ ¯·Á
yarhaim@zahav.net.il Ï¢‡Â„· ¨ÈÂ˜¯È ÌÈÈÁ

Æ‰ÏÈ‰˜Ï ˙Â·¯ ÌÈÓ¯Â˙ Ì˙Â·„˙‰ ˙¯‚ÒÓ· ÛÈÒ· ÌÈ¯·Á
˙ÂÏÈÚÙ ¨˙˘¯ÂÓ È‡˘Â· ¯ÙÒ È˙·· ˙Â‡ˆ¯‰ ∫˙ÏÏÂÎ ˙Â·„˙‰‰
¨¢‰¯˘ „È¢· ¨¢‡Ë‰ ‡ÂÏÓ¢· ¨ÈÁ¯Ê‡ ¯Ó˘Ó· ¨Ï‡¯˘È ˙¯Ë˘Ó·
‰„Â‚‡‰ ¨¢Ì˘Â „È¢· ≠ ˙Èˆ¯‡‰ ‰Ó¯·Â ¨·ÆˆÆÁ Ï¢‰ˆ ÈÎ ÔÂ„ÚÂÓ·
Æ„ÂÚÂ ÏÈÈÁ‰ ÔÚÓÏ

ÌÈÏ˘Â¯È ¢˙ÂÂˆ¢ È·„˙Ó
ÍÂÈÁ ˙Â„ÒÂÓ ÏÈ‚¯˙· ÌÈ¯˜·
ÌÈÏ˘Â¯È ÊÂÁÓ Ï‰Ó ≠ ¯¯ÂÙ ‰„Â‰È ∫˙‡Ó
ÌÈ¯˜·Î ˘Ó˘Ï Â·„˙‰ ¨˙Á‡ ‰¯·Á ÌÎÂ˙· ¨ÌÈÏ˘Â¯È ÊÂÁÓÓ ÌÈ¯·Á ±∏
ÍÈ¯„˙Ï ÂÓÂÊ ÌÈ¯·Á‰ Æ‰˘‰ ı¯Ó· ÌÈÈ˜˙‰˘ ÍÂÈÁ‰ ˙Â„ÒÂÓ ÏÈ‚¯˙·
Æ ÏÈ‚¯˙‰ ÈÙÏ ÌÈÓÈ ¯ÙÒÓ ¯Ï˘ ‰ÁÓ·
ÆÛ¯ÂÚ‰ „Â˜ÈÙ ˙„˜ÙÓ Ï˘ ‡ÏÓ‰ ‰Âˆ¯ ˙ÂÚÈ·˘Ï ‰ÚˆÂ· Ì˙ÓÈ˘Ó

¢˙ÂÂˆ¢ ˙ÂØÈ¯·Á

˙Â·„˙‰ ˙ÂÓÈ˘ÓÏ Â·„˙‰
‰È„Ó‰ ˙·ÂËÏ ¨Ï¢‰ˆ ˙¯ÊÚÏ
Ë˜ÈÂ¯Ù· ÂÙ˙˙˘È ¢˙ÂÂˆ¢ È¯·Á ˙Â‡ÓÂ ÌÈ„ÈÓÏ˙ ¥¥¨∞∞∞
Æ¢≤∞∞∑ ÌÈÓÁÂÏ ˙Â·˜Ú·¢
¯Â„‰ Ï˘ ‰Èˆ·ÈËÂÓ‰ ˙¯·‚‰ ÔÚÓÏ ÂÓ˙¯˘ ¢˙ÂÂˆ¢ È¯·Á
Â‡ˆÈÂ ˙ÂÊÂÁÓ· ‰Î¯Ú˘ ÌÈÎÈ¯„Ó ˙Î‰Ï Â·ˆÈÈ˙‰ ¨¯ÈÚˆ‰
ÆÔÏÂ‚‰ ˙Ó¯· ‰Î‰ ¯ÂÈÒÏ
ÂÏÚÈ ¨≤∞∞∑ ¯·ÂË˜Â‡· ±∏ „Ú ≤∞∞∑ ¯·ÂË˜Â‡· ∏ ÌÈÎÈ¯‡˙·
ÔÂ‚¯‡· ı¯‡‰ ÏÎÓ ·¢È ˙Â˙ÈÎ È„ÈÓÏ˙ ¥¥¨∞∞∞ ≠Î ÔÏÂ‚‰ ˙Ó¯Ï
ßÏÈÓ Ï¢‡˙ Ï˘ Â˙Â˘‡¯· ¨Ë¢·˘Ó· È˙¯·Á ÈÂÁË·‰ Û‚‡‰
ÌÈËÚÓ Ï˘ Ì˙¯Â·‚ ÏÚ ÌÈ¯ÂÙÈÒÏ Â·È˘˜È Ì‰ ÆÈÏ‰˜ ¯Â„‚È·‡
ÌÈ¯ÂÒ‰ È„ÈÏ ÏÈÏ‚‰ ˙ÏÈÙ ˙‡ Ì˙Â˘ÈÁ· Â¯ˆÚ˘ ¨ÌÈ·¯ ÏÂÓ
ÆÌÈ¯ÂÙÈÎ‰ ÌÂÈ ˙ÓÁÏÓ·
ÌÈ„ÈÓÏ˙Ï Â¯ÙÒÈÂ ÌÈÒÂ·ÂËÂ‡Ï ÂÙ¯ËˆÈ ¢˙ÂÂˆ¢ È¯·Á ˙Â‡Ó
ÌÈ¯ÂÙÈÎ‰ ÌÂÈ ˙ÓÁÏÓ ÏÚÂ ÏÏÎ· Ï‡¯˘È ˙ÂÓÁÏÓ ÏÚ
˙Â‡Ó ˙‡ ˙Î¯·Ó ˙Èˆ¯‡‰ ˙Â·„˙‰‰ ˙„ÚÂ ÆË¯Ù·
¨ÂÊ ‰·Â˘ÁÂ ˙ÈÓÂ‡Ï ‰ÓÈ˘ÓÏ ÂÓ˙¯˘ ˙ÂØÌÈ·„˙Ó‰
°ÁÏˆ‰Â ‰ÏÚ ˙Î¯··
Ô‰Î ÈÓÈÒ ‰¯·Á‰ ‰ÂÓ˙‰ ÊÎ¯Ó· ¨ÌÈ·„˙Ó‰Ó ˜ÏÁ

¥∏
‡·‰ „ÂÓÚÏ

˙È·‰ „ÂÓÚÏ

˙ÂÂˆ ˇ ∏≤ ÔÂÈÏÈ‚

ÌÈÈÈÚ‰ ÔÎÂ˙Ï

Ì„Â˜‰ „ÂÓÚÏ

ÈÓÂÁ˙ ·¯ ·„˙Ó Ì‚Â ÔÓ‡ ¨¯ÈÈˆ
Ï˜„ È·ˆ ∫ ˙‡Ó

¨ÌÈÈ˘Ï ·ÒÂ ÌÈÈ˘Ï ·‡ ¨ßÏÈÓ Ô¢Ò¯ ¨‡¯ÊÚ Ú˘Â‰È
Æ‡·Ò ¯ÙÎ ¢˙ÂÂˆ¢ ÛÈÒ· ¯·Á
‰·˘ÈÈÈ˙‰˘ Â˙ÁÙ˘Ó ÌÚ ˜¯ÈÚÓ ı¯‡Ï ‰ÏÚ ‡Â‰
Ï˘ ˙ÂÏÎ˙‰ ‰ÂÂÁ ¨±∞ Ô· Â˙ÂÈ‰· ¯·Î ÆÏ¢ÏÓ ¯ÙÎ·
‰˘ÂÏ˘ ¯˘‡Î ‰¯˜ ‰Ê Æ¯¯Â‚˙‰ Â· ·Â˘ÈÈÏ ÌÈ·¯Ú
ÌÚ Â˙È·Ï ÂÚÈ‚‰ ¨È„¯È‰ ÏÂ·‚‰Ó Â¯„Á˘ ÌÈ˙ÒÓ
È·· ‚Â¯‰ÏÂ „Â„˘Ï ¨ÚÂ‚ÙÏ ‰¯ËÓ· ¨˙·ÏÎ· ÚÂ‚ ·ÏÎ
ÁÈ¯·‰Â ·ÏÎ· ÂÁ„˜‡· ‰¯È Ú˘Â‰È Ï˘ Â„Â„ Æ‰ÁÙ˘Ó‰
Ï·‡ ¨ÂÏˆÈ ÌÓ‡ Â˙ÁÙ˘ÓÂ Ú˘Â‰È ÆÌÈ˙ÒÓ‰ ˙‡
ÆÏ¢ÏÓ ¯ÙÎ ˙‡ ·ÂÊÚÏ Ì‰Ï ‰Ó¯‚ ÂÂÁ˘ ‰ÓÂ‡¯Ë‰
ÍÈ˘Ó‰ ¨ÌÂ˜Ó· ÌÈÈ„ÂÒÈ‰ ÂÈ„ÂÓÈÏ ˙‡ ÏÁ‰˘ Ú˘Â‰È
Æ‰ÁÙ˘Ó‰ ‰¯·Ú Ì˘Ï ¨˜¯· È·· ÂÈ„ÂÓÈÏ ˙‡
Ú˘Â‰È
„ÓÏ ¨±π∂µ ˙˘· È‡·ˆ‰ Â˙Â¯È˘ ÈÙÏ „ÂÚ
‡·Ò ¯ÙÎ ¢È¯ËÂ¯¢ ÔÂ„ÚÂÓ È„ÏÈ ÌÚ ‡¯ÊÚ Ú˘Â‰È
È‡ÎËÎÂ ˘·ÂÁÎ ‰‡ÂÙ¯ ÏÈÁ· ‰È‰ Ú·˜· Â˙Â¯È˘ Æ¯ÂÈˆ
‰˙ÎÊ ÂÊ ‰ÎÂ¯Ú˙ Æ‡·Ò ¯ÙÎ· ˙ÈÂ¯ÈÚ‰ ˙ËÈÒ¯·ÈÂ‡· È‡ÂÙ¯ Ï‰ÈÓ „ÓÏ ÍÎ ¯Á‡Â Ó¢ÂÙ· „ÓÏ ‡Â‰ ÆÁÂ˙È ¯„Á·
ÆÌÈ·¯ ÌÈ„‰Ï ¯ÙÒ È˙·· ¨ÂÂ·˘Á ÏÚ ÌÈ·¯Ú· ¯ÂÈˆ „ÓÏ Â˙Â¯È˘ ÍÏ‰Ó· Æ·È·‡ Ï˙
±≤ ¯·Î Ú˘Â‰È ˜ÂÒÚ ¨È‡ÂÙ¯‰ Â·ˆÓ Û¯Á
Æ˙ÂÓ‡Ï ˙Â˘¯„Ó·Â
‡Â‰ Æ˙Â·¯ ˙ÂÈ¯ËÂÏÂÂ ˙ÂÈÂÏÈÚÙ· ÌÈ˘ ¯È˘Î‰Â ¨˙ÂÓ‡Ï ˙ÂÏÏÎÓ· ¯ÂÈˆ „ÓÈÏ ¨±π∏∏≠· Â¯Â¯ÁÈ˘ ¯Á‡Ï
‡·Ò ¯ÙÎ· ¢È¯ËÂ¯¢ ‡È˘Î ÌÂÈÎ Ô‰ÎÓ ‰È¯Ï‚· ÂÈ¯ÂÈˆ ˙‡ ‚Èˆ‰ Û‡ ÈˆÁÂ ‰˘ ÈÙÏ Æ¯ÂÈˆ ˙‡¯Â‰Ï ÌÈÎÈ¯„Ó
‡¯ÊÚ Ú˘Â‰È ÌÈ„„Â· ÌÈÏÈÈÁÏ ÔÂ„ÚÂÓ‰ ÈÓÈ˜Ó ÔÈ· ‰È‰Â
ÚÂÈÒ· ¨ÍÓÂ˙ ‡Â‰ Æ¯ÈÚ· ‰ËÈÏ˜‰ ÊÎ¯Ó·
Ì˘ Æ‡·Ò ¯ÙÎ· ˙ÂÂÎ˘‰ ˙Á‡· ‰ÈÙÂÈ˙‡ ÈÏÂÚÏ ÔÂ„ÚÂÓ· ¨¢È¯ËÂ¯¢ ÔÂ„ÚÂÓ
Ô‚¯‡Ó ÔÎ ÂÓÎ Æ¢È¯ËÂ¯¢ È¢Ú ÂÓ¯˙˘ ÌÈ·˘ÁÓ ˙ÈÙÂ ‰È¯ÙÒ ÂÓÈ˜‰ Ì‚
‡ÂÏÓ¢ ˙˙ÂÓÚ· Ì‚ ÏÈÚÙ ·„˙Ó ‡Â‰ ÆÔÂ„ÚÂÓ‰ È‡·Ï ı¯‡· ÌÈÏÂÈË Ú˘Â‰È
¢È¯ËÂ¯¢ ˙ÂÚˆÓ‡· ¨ÚÈÈÒ Ú˘Â‰È ÆÌÈÎ¯ˆÏ ÔÂÊÓ ˙˜ÂÏÁ· ˙˜ÒÂÚ˘ ¨¢‡Ë‰
 מיזם התנדבותי ארצי לחונכות וקידום בני נוער לאזרחות- ""צהלה
ÌÈ¯˙ÒÙ ˙Â¯Á˙Ï ÁÏ˘˘ ¯˘ÎÂÓ „ÏÈÏÂ ÁÂ˙ÈÏ ‰˜˜Ê˘ ‰˘È‡Ï Ì‚
.טובה ומעורבות חברתית
‰ÚÈ¯È‰ ‰¯ˆ˜˘ ˙ÂÙÒÂ ˙Â·¯ ÏÚÂ ÂÏ‡ ÂÈ˙ÂÈÂ·„˙‰ ÏÚ Æ‰ÈÒÂ¯· ÌÈ¯ÈÚˆ
 טיפוח, ציונות ואהבת הארץ, חינוך לערכים:"מטרות "צהלה
Æ¢˙ÂÂˆ¢Ó ‰¯˜Â‰ ˙„ÂÚ˙ ˙Ï·˜Ï ‡¯ÊÚ Ú˘Â‰È „ÓÚÂÓ ¨ÔË¯ÙÏÓ

È·Á¯ ÏÎ· ¢‰Ï‰ˆ¢ Ë˜ÈÈÂ¯ÙÏ
ÌÈ·„˙Ó ÌÈ˘Â¯„ ı¯‡‰

 טיפוח מנהיגות חינוך לאזרחות,סובלנות ומעורבות חברתית
.טובה ותרומה למדינה
 ההתנדבות היא למשך שעתיים שבועיות לפחות:דרישות התפקיד
. שנים3 לתקופה של
 יכולת לגבש וללכד, מנהיג ומחנך, אדם פתוח:תכונות נדרשות
.סביבו בני נוער
 מפגשים שבועיים עם בני נוער בבית הספר ומחוצה:תיאור הפעילות
 למתנדב חדש מוצמד חונך שמלווה. טיולים ובילויים, סדנאות,לו
.אותו בשלבים הראשונים
:להרשמה ופרטים נוספים נא לפנות ל
02-5411358 : פקס,02-5411351 : טל,"פרוייקט "צהלה
.96705  ירושלים,22 רח' גואטמאלה
info@zahala.org :דוא"ל
www.zahala.org :כתובת אתר האינטרנט

¢≤∞∞∑ ÌÈÓÁÂÏ ˙Â·˜Ú·¢ Ë˜ÈÈÂ¯Ù
¢ÌÈÓÁÂÏ ˙Â·˜Ú·¢ Ë˜ÈÈÂ¯Ù· ‰˘‰ Ì‚ Û˙˙˘ Â‡
Ï˘ ÔÂÎ˙ ÈÙÏ ˙ÂÊÂÁÓ‰ ÏÎ ˙‡ Û˙˘ ‰˘‰ Æ‚¢‰Ó¯·
ÌÚ© ‰ÓÂ„ ˙ÂÎ˙Ó· ÚˆÂ·È Ë˜ÈÈÂ¯Ù‰ ÆÔÂÁËÈ·‰ „¯˘Ó
Æ‰¯·Ú˘ ‰˘Ï ®ÌÈÏ˜ ÌÈÈÂÈ˘
„Ú© ‰„Â·Ú ÈÓÈ ∏ Í˘ÓÏ ≤∞∞∑ ¯·ÂË˜Â‡· ∏ ∫ÚÂˆÈ·‰ È„ÚÂÓ
Æ®≤∞∞∑ ¯·ÂË˜Â‡ ±∏
≤∞∞∑ ËÒÂ‚Â‡ ∑ ÍÈ¯‡˙· Í¯Ú ¢˙ÂÂˆ¢ ÈÎÈ¯„Ó ˙Î‰Ï ¯ÂÈÒ
ÌÈÎÈ¯‡˙‰ ÔÈ· ˙ÂÊÂÁÓ· ˙Ó„˜ÂÓ ‰Î‰ ÌÈÈ˜˙˙ Æ‚¢‰Ó¯·
ÆÊÂÁÓ‰ ·Á¯Ó· ≤∞∞∑ ËÒÂ‚Â‡· ≤∂≠≤≤
ÆÌÈÙÈÒ· Ì˘¯È‰Ï ÌÈ˘˜·˙Ó ¢˙ÂÂˆ¢ È¯·Á

"חברי "צוות

!!!התנדבו למשימות התנדבות
ÌÚ‰ ˙¯ÊÚÏ ¨¯ÚÂ‰ ˙¯ÊÚÏ ¨Ï¢‰ˆ ˙¯ÊÚÏ
ÍÏ˘ ÛÈÒ‰ „¯˘Ó· Ì˘¯È‰
¥π
‡·‰ „ÂÓÚÏ

˙È·‰ „ÂÓÚÏ

˙ÂÂˆ ˇ ∏≤ ÔÂÈÏÈ‚

ÌÈÈÈÚ‰ ÔÎÂ˙Ï

Ì„Â˜‰ „ÂÓÚÏ

ÌÚ· ÌÈ·„˙Ó‰

ÊÂÁÓ Ï‡¯˘È ˙¯Ë˘Ó·
Ò¯Â˜ ÌÈÈ˜˙‰ ÌÂ¯„‰
Í¯ÚÓ© Ë¢Ï˘Ó ÈÏÈÚÙÓ
®ÊÂÁÓ· ‰ËÈÏ˘‰
Ò¯Â˜‰ ÌÂÈÒ· ÆÌÂ¯„ ˙ÂÂˆÓ ÌÈ¯·Á ±∞ ÂÙ˙˙˘‰ Ò¯Â˜·
˙¯Ë˘Ó Ï˘ ÌÂ¯„‰ ÊÂÁÓ „˜ÙÓ ˙ÂÙ˙˙˘‰· ¯„ÒÓ Í¯Ú
Ò˜Ë· ÆÌÈ·¯ ÌÈÁ¯Â‡Â ÊÂÁÓ‰ ÈÈˆ˜ ¨·Ï≠¯· È¯Â‡ ·ˆÈ ¨Ï‡¯˘È
¨ÌÂ¯„ ÊÂÁÓ ¢˙ÂÂˆ¢ ˙Ï‰‰ ¯¢ÂÈ ≠ È˘ ÔÂÚ„‚ ÂÙ˙˙˘‰
ÆÌÂ¯„ ÊÂÁÓ ¢˙ÂÂˆ¢ Ï‰Ó ≠ ÈÒ‚ÂÏ Ì‰¯·‡Â

ÌÈ¢ÁÓÈ· ÌÈ·„˙ÓÏ ‰Î¯·
‰ÙÈÁ ÛÈÒ ¯ËÈÂ ÍÂ¯· ∫˙‡Ó
¨‰Î¯Ú‰Â ˙ÂÎ¯· ‡ ÂÏ·˜
Æ‰˘Â„˜ ˙ÂÏÈÚÙ ÌÈ˘ÂÚ Ì˙‡
ÌÈ¯˜È‰ ÂÈÏÈÈÁ ÌÎ˙ÂÎÊ·
ÆÔÈ˜˙Â ÔÈÓ‡ „ÂÈˆ ÌÚ ·¯˜Ï Â‡ˆÈÈ
¨‰Î¯· ·Ï‰Ó ‰Ù¯Âˆ ˜È˙ ÏÎÏ
Æ‰Î‡ÏÓ‰ ˙‡ Â˘Ú˘ ¢˙ÂÂˆ¢ È˘‡Ó

ÌÈ·„˙Ó ÌÈ˘Â¯„
ÌÂÈÒ· ÈÊÂÁÓÂ Èˆ¯‡ ¢˙ÂÂˆ¢ ˙Ï‰‰ ˙¯·Á ≠ ‚¯·„ÏÙ È˙‡
·Ï≠¯· È¯Â‡ ·ˆÈ È¢Ú ¯„ÒÓ‰ ˙¯È˜Ò·Â Ò¯Â˜‰

¢‰¯˘ „È¢ ÔÂ‚¯‡Ï
∫ÌÈ‡·‰ ÌÈÓÂÁ˙· ı¯‡‰ ÏÎ· ÌÈ·„˙Ó ÌÈ˘˜Â·Ó
„ÂÈˆ‰ ˙˜ÊÁ‡Â ÔÂ˜È˙· ªÈÓÂ˜È˘ È‡ÂÙ¯ „ÂÈˆ ˙Ï‡˘‰· ÏÂÙÈËÏ
È˜˙Â¯Ó ÌÚ ˙ÂÏÈÚÙÏ ªÌÈÈ‡ÂÙ¯ ‡¯‡Ù ÌÈÓÂÁ˙· ªÏ‡˘ÂÓ‰
ÆÌ˙È·· ˙È·
¨ÈÂ˜¯È ÌÈÈÁ ¨˙Èˆ¯‡‰ ˙Â·„˙‰‰ ˙„ÚÂ ¯¢ÂÈÏ ¯˘˜˙‰Ï ‡
yarhaim@zahav.net.il ∫Ï¢‡Â„· Â‡ ¨∞≥≠∑≥±∏±µ≤

˙ÂÎ¯ˆÏ ˙ÈÏ‡¯˘È‰ ‰ˆÚÂÓÏ
ÌÈ‡˘Â Ï˘ ·Á¯ ÔÂÂ‚ÈÓ· ˙˜ÒÂÚ‰ ¨˙ÂÎ¯ˆÏ ˙ÈÏ‡¯˘È‰ ‰ˆÚÂÓ‰
ÌÈ„È˜Ù˙Ï ·„˙‰Ï ¢˙ÂÂˆ¢ È·„˙Ó ‰ÈÓÊÓ ¨ÔÎ¯ˆ‰ ˙·ÂËÏ
∫ÌÈ‡·‰
‚ÂˆÈÈ Æ≥ ÌÈ˜ÂÁÂ ÌÈÏ‰Â ÈÂÈ˘ ÌÂÊÈÈ Æ≤ ˙ÂÂÏ˙· ÏÂÙÈË Æ±
‰Î¯„‰ ¨‰‡ˆ¯‰ Æ¥ ÌÈ˜˙‰ ÔÂÎÓ· ‰È˜˙‰ ˙Â„ÚÂ· ‰ˆÚÂÓ‰
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Ï¢‰ˆ È‡ÏÓÈ‚Ï ‰˜ÂÒÚ˙ ∫ÔÂ„‰
ארגון "צוות" הוקם באוקטובר  ,1960והיום מונה הארגון מעל  31אלף בתי-אב .ייעודו
של הארגון לאגד את כל גימלאי שירות הקבע בצה"ל ,לשמור על זכויותיהם ,לקדם עזרה
הדדית ,לתרום לקהילה בהתנדבות ,לשמור על זיקת החברים לצה"ל ולדאוג לתעסוקתם.
בשנת  1986הקים הארגון רשות תעסוקה ,כדי לסייע לחברים באיתור מקומות עבודה,
הכשרה ,הסבה והשמה .הרשות פועלת כרשות ארצית מרכזית ומקצועית ,הפרוסה על פני
כל הארץ ,במסגרת מחוזות הארגון וסניפיו.
במאגר המתחדש המצוי ברשות התעסוקה שלנו ,רשומים ונכונים לקבל הצעות עבודה מגוון
אנשים איכותיים :אקדמאים ,מנהלים ,הנדסאיים ,טכנאים ועובדים מקצועיים ,כולם בעלי
ניסיון עשיר ומגוון ,בעלי ערכים ,מוסר עבודה ,ומוטיבציה גבוהה להשתלבות בעבודה.
כל המועמדים שירתו שנים רבות בצה"ל ועברו קורסים והשתלמויות ברמות שונות
ובנושאים מגוונים ,ביניהם' כאלו שצברו ניסיון גם במסגרת אזרחית.
אני פונה אליכם ומבקש את שיתוף הפעולה שלכם ,לסייע לחברי "צוות" שנתנו שנים רבות
לביטחון המדינה ,להשתלב במעגל העבודה אצלכם ,הנני מודה לכם על תשומת הלב.

ד"ר ברוך לוי,

יו"ר ארגון "צוות"
* לצורך מתן מענה לצרכי כח האדם שלכם  -ניתן לפנות לראשי המינהלים.

יום עיון על מלחמת יום הכיפורים ב 17-בספטמבר 2007

‰ÓÁÏÓ‰ ÏÚ ÌÈ˘„Á ÌÈË·È‰
העמותה ע"ש ישראל גלילי לחקר כוח המגן יחד עם העמותה הישראלית
להיסטוריה צבאית מקיימות ביום שני  17בספט'  2007יום עיון על מלחמת
יום הכיפורים ,לציון  34שנים למלחמה
המשתתפים :אלוף מיל' אביעזר יערי על המודיעין במלחמת יום הכיפורים ,אלוף מיל' הרצל שפיר
על מאפייני המלחמה במבט רטרוספקטיבי.
אל"מ מיל' בני מיכלסון וסא"ל מיל' אברהם זהר על הממצאים החדשים של דו"ח אגרנט המלא.
)מהדורת .(2007
יו"ר יום העיון  -פרופ' אלון קדיש ,ראש מחלקת היסטוריה בצה"ל.
יום העיון מתקיים במרכז פיס בשדרות רוקח מס'  118ברמת-גן ב 17-בספט'  2007בין השעות:
.10:00-15:00
עלות 50 :ש"ח כולל כיבוד.
חברי "צוות" נקראים לקחת חלק ביום העיון.
אברהם זהר ,סא"ל מיל'
מנהל העמותה הישראלית להיסטוריה צבאית
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˘‰Â˜˙≠Á˙Ù ¢˙ÂÂˆ¢ È¯·ÁÏ ÌÂ„‡ ÁÈË
··˙ÂÈËÏ·‰ ˙ÂÈ„Ó· Ï‡¯˘È ¯È¯‚˘ ˙È

ואכן זכינו ל") “red carpet treatment”-שטיח אדום"(" ,טיפול מלכותי
דיפלומטי".
לא צפינו לקבלת פנים כזו מצד השגריר מר חן עברי ורעייתו דליה ,שפתחו
לא רק את ביתם ,אלא גם את ליבם .לא יכולנו לצפות לטוב מזה.
התקרובת והשתייה היו "בסגנון דיפלומטי" עשיר ואנין טעם .קיבלנו
הסבר ותדריך ממקור ראשון על הארצות הבלטיות ,היחסים שלהן עם
ישראל ,על הקהילות היהודיות המפוארות בעבר ועל החיים בקהילה
היום .נשאלו שאלות והושבו תשובות.
חוויה יוצאת דופן ובלתי מתוכננת הייתה בשבת ,כאשר בעת טיול בעיר
פגשה הקבוצה בשגריר ,רעייתו ובנו ,צועדים לתפילה לבית הכנסת.
הצטרפנו כולנו אליהם ,והפגישה עם בני הקהילה לקידוש של שבת
ולסעודת שבת ,הייתה חוויה מרטיטה שלא תשכח אף פעם .הייתה
הרגשה אמיתית של "שבת אחים גם יחד".
קצרה היריעה מלתאר את גודש הנושאים והאתרים .ליטא ולטביה
ואסטוניה ,וילנה וקובנה ריגה וטאלין ועוד עשרות אתרים בדרך.
זכינו גם ב"טיפ" ענק  -יום טיול בפראג היפהפייה ,כאשר ביקרנו בעיר
בין טיסה לטיסה .עוד חוויה תיירותית שנוספה לכל האחרות.
כל-כך הרבה היסטוריה יהודית מפוארת פגשנו בטיול זה  -של ישיבות,
קהילות ,רבנים ,אינטלקטואלים ועמך ,בהם מחדשי הציונות המודרנית
והשפה העברית .ואיך אפשר בלי האתר הנורא  -יער פונאר ,שבו נרצחו
ונשרפו  70,000יהודים.
הוקרה ותודה מיוחדת ליוזם הטיול והכוח הדוחף ,יו"ר סניף פ"ת בני
פרידמן ,שבזכות נחישותו יצאנו לדרך .הערכה מיוחדת למדריך הטיול,
יוסי פורת ,שהוכיח עצמו לא רק בידע ובהדרכה ,אלא גם במציאת
פתרונות לבעיות שנפתרו מיידית ,כגון כשנדרש להחליף מלון או לסדר
אוטובוס חליפי .הוא היה דוגמא למופת לאופן ניהול משברים ,אף אם
אלה היו מעטים.
כולנו חזרנו נרגשים ועמוסי חוויות ,וכבר אנו מצפים לטיול נוסף של
"צוות" פ"ת שבני פרידמן הבטיח לארגן לנו.

˙¢Ù ¢˙ÂÂˆ¢Ó Ï‡¯‰ ‡¯ÊÚ ßÏÈÓ Ï¢‡Ò ∫˙‡Ó

"מסלול מעניין ,ארגון למופת והדרכה מעולה" .כך נכתב במכתב תודה
והערכה ששלח רס"ן מיל' יוסי ניסן מפתח-תקוה.
"רמת סיור מאלפת ,טיול מתוכנן בקפידה המכיל שילוב נכון של ערכי
התרבות היהודית והמקומית ,ביקור באתרים החשובים והמעניינים ביותר,
מוזיאונים ובתי כנסת אל מול כנסיות וארמונות" ,כתבה המשתתפת
בטיול חוה גרודסקי.
שניהם הבליטו במיוחד את ההפתעה שנכונה לכל משתתפי הטיול ,חברי
"צוות" מסניף פתח-תקוה :פגישה עם שגריר ישראל בארצות הבלטיות
ליטא ולטביה ,מר חן עברי ,ורעייתו רס"ן מיל' דליה עברי ,שהיא עצמה
חברת "צוות" פתח-תקוה" .פגישה מעניינת ומרגשת עם שגריר ישראל
בליטא ובלטביה" ,כתב יוסי ניסן" .החוויה המוצלחת ביותר בבית השגריר,
שהייתה הפתעת הטיול" ,כתבה חוה גרודסקי.
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Â· ·ˆÓ· ¨˙‡Ê ÌÚ „ÁÈ ÆÌÈ·ÂÈÁ ˙‡ÁÓ‰ Ï˘ ÔÂ¯˜ÈÚ‰ ÈÙÏ ˙Úˆ·˙Ó
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Æ‰Ê ˜ÂÁ ÈÙÏ ‰ÏÓÈ‚Ï ˙ÂÎÊ‰
ÚÂ‚ÙÏ È„Î ÔÈ‡ ‰ÏÓÈ‚Ï ˙ÂÎÊ‰ Ï˘ ‰˙Â¯È·Ú ˙ÏÈÏ˘· ¨˙‡Ê ÌÚ „ÁÈ
˙Î¯ÚÓ· Æ‚ÂÊ‰ È· ÔÈ·˘ ÌÈÒÁÈ· ‰ÏÓÈ‚Ï ˙ÂÎÊ‰ È·‚Ï ÛÂ˙È˘‰ ˙ÂÎÊ·
Í‡ ¨‰ÏÓÈ‚· Â˜ÏÁ ˙Ï·˜Ï ‚ÂÊ‰≠˙ØÔ· Ï˘ Â˙ÂÎÊ ˙¯Ó˘ ÂÊ ÌÈÒÁÈ
ÂÏ ˙„ÓÂÚ ‰È‡ ‡È‰Â Â‚ÂÊ ˙ØÔ· „‚Î ˜¯Â Í‡ Â„È· ‰¯ÂÓ˘ ÂÊ ˙ÂÎÊ
Æ¢‡·ˆ‰ „‚Î

ÛÈÏÁ˙ ÂÈ‡Â „·Ï· ÈÏÏÎ‰Â ÈÂ¯˜Ú‰ ¯Â˘ÈÓ· ÂÈ‰ ÂÊ ‰ÓÈ˘¯· ¯ÂÓ‡‰
ÆÂÈ˙Â·ÈÒÏ Ì‡˙‰· ÂÙÂ‚Ï ‰¯˜Ó ÏÎ Ï˘ ‰ÈÁ·Ï

µ≥
‡·‰ „ÂÓÚÏ

˙È·‰ „ÂÓÚÏ

˙ÂÂˆ ˇ ∏≤ ÔÂÈÏÈ‚

ÌÈÈÈÚ‰ ÔÎÂ˙Ï

Ì„Â˜‰ „ÂÓÚÏ

‡¯Â˜ ¢˙ÂÂˆ¢
ÆÔÂÙˆÂ ÊÎ¯Ó ¨ÌÂ¯„ ∫‰ÓÈÁÏ‰ ˙Â˙ÈÊÁ
‰ÂÂ‰Ó ‡Â‰˘ ÍÎ· Â˙Â·È˘ÁÂ È„ÂÒÈ ¯˜ÁÓ ÂÈ‡ ı·Â˜‰ ÈÎ ¨ÔÈÈˆÓ ¯ÙÂÚ
Æ¯˙ÂÈ ÌÈÈË¯Ù ÌÈ¯˜ÁÓÏ ÒÈÒ·
ÂÓ˘¯ ¯˘‡ ÌÈ„˜ÙÓ Ï˘ ÌÈÓÂÈ ¯ÙÒ· ÌÈÓÒ¯Ù˙Ó ‰Â˘‡¯Ï
ÔÓÂÈ ˙‡ ÔÈÈˆÏ ÔÂÎÏ È˙‡ˆÓ ÆÌ‰È˙Â„ÈÁÈ Ï˘ ‰ÓÈÁÏ‰ ÈÎÏ‰Ó ˙‡
ÌÁÏ˘ ¨∂¥∑ ÌÈ‡ÂÏÈÓ „Â„‚ „˜ÙÓ ¨¯‚ÈÊ ‰È¯‡ Ó¢Ï‡ Ï˘ ‰ÓÁÏÓ‰
‰ÏÚÓ ˜˙¯Ó ¯Â‡È˙· ÆÌÂ¯„‰ ˙ÈÊÁ Ï˘ ÈÂÙˆ‰ ¯Èˆ· ÏË ˙„‚Â‡·
ÁÎÂ Â˙Â·ˆÈÈ˙‰ „ÚÂ ÂÒÂÈ‚Ó „Â„‚‰ ˙ÂÏÈÚÙ ˙‡ ·˙Î‰ ÏÚ ‰È¯‡
Æı‡ÂÒ ˙ÏÚ˙
ÌÂ‡ ÈÓÁ˙Ó ˘Â·ÈÎÏ È¯ÏÈË¯‡‰ ÚÂÈÒÏ ˘„˜ÂÓ ¯ÙÒ· „·Î ˜ÏÁ
·˜ÚÈ ßÏÈÓ Ï¢‡˙ ¨È¯ÏÈË¯‡‰ „‚‡‰ „˜ÙÓ ÆÔÂ¯˘ ˜È¯‡ ˙„‚Â‡· Û˙Î
Æ˙È¯ÏÈË¯‡‰ ‰ÏÂÚÙ‰ Í¯„Â ÌÈÏÂ˜È˘‰ ˙‡ ÂÓÚ ÔÂÈ‡¯· Ë¯ÙÓ ¨ÔÈ˜Ú
˙Â‡·ˆ·Â Ï¢‰ˆ· ÌÂÈ‰ „Ú ÌÈ„ÓÏ Û˙Î ÌÂ‡ ÈÓÁ˙Ó· ·¯˜‰ ÈÁ˜Ï
ÆÌÏÂÚ‰
‡Â‰ Ì‰Ó „Á‡ ÆÌÈÈ˘È‡ ‰¯Â·‚Â ‰ÈÈ˘Â˙ È¯ÂÙÈÒ Ì‚ ¯ÙÒ· ‡ˆÓ
È¯ÏÈË¯‡ ¯Â˘È˜ ÔÈˆ˜ ˘ÓÈ˘˘ ¨Ô¯È·‡ „Â‰‡ ßÏÈÓ Ó¢Ï‡ Ï˘ Â¯ÂÙÈÒ
ÆÔÏÂ‚‰ ˙Ó¯Ï ‰ˆÈ¯Ù· ∏ ßËÁ Ï˘ ±≤π ÔÂÈ¯˘‰ „Â„‚·
„Â˜ÈÙ‰ ˙¯„˘ ‰Ú‚Ù Â˙È‡ „ÁÈÂ Â¯È· ‰È¯‡ „¢‚Ó‰ ÚˆÙ ¯˘‡Î
˙„ÈÁÈ ÏÚ „Â˜ÈÙ· ‰¯˘Î‰ ‡ÏÏ ¨ÌÈÁ˙Â˙ ÔÈˆ˜Î ¨„Â‰‡ ¨˙È„Â„‚‰
Ù¢Ó ÔÏÂ‚ È˙ ÌÚ ‰¯È·ÁÏ „Ú ˙ÂÚ˘ ≤¥≠Î „Â„‚‰ ÏÚ „˜ÈÙ ¨ÔÂÈ¯˘
Æ„Â„‚·
∫ÔÈ·¯ ˜ÁˆÈ ¨‰ÓÁÏÓ‰ Ï¢ÎËÓ¯ ÈÙÓ ËÂËÈˆ Á˙ÂÙ ¯ÙÒÏ ‡Â·Ó‰ ˙‡
¨‰Â¯Á‡‰ ‰Î¯ÚÓ‰ Ï˘ ˙ÂÂ˘‰ ˙Â¯Ê‚· ÌÈÁ˙Â˙‰ ÏÈÁ Ô˙˘ ÚÂÈÒ‰¢
ÌÈÁ˙Â˙‰ ÏÈÁ ¨‰ÓÁÏÓ ‡È‰˘ ÂÊÈ‡· Ú„È Ï¢‰ˆ˘ ¯˙ÂÈ· ÌÈ·ÂË‰Ó ‰È‰
Æ¢Â˙ÓÈ˘Ó ˙‡ ÚˆÈ· Â·˘ ÔÙÂ‡‰ ÏÚ ‰‡‚ ˙ÂÈ‰Ï ÏÂÎÈ

¢·¯˜ ˙¯ÈÊ¢
∞

¢ÔÂÁËÈ·‰ „¯˘Ó Ï˘ ¯Â‡Ï ‰‡ˆÂ‰‰¢ ˙‡ˆÂ‰·
ıÈ·Ï‡ÂÓ˘ ‰È¯‡ ∫Í¯ÂÚ

‰È¯ÂËÒÈ‰Ï ˙ÈÏ‡¯˘È‰ ‰˙ÂÓÚ‰
Ï˙ ˙ËÈÒ¯·ÈÂ‡ „ÈÏ ˙È‡·ˆ
˘„Á ¯ÙÒ ¯Â‡Ï ‰‡ÈˆÂ‰ ¨·È·‡
Ï‡¯˘È ı¯‡· ‰Ú¯Î‰ ˙Â·¯˜ ÏÚ
ÆÏ‡¯˘È ˙È„ÓÂ
Ï˘ ÌÈ¯Ó‡Ó ≤µ ¯ÙÒ·
∫Ì‰È· ÆÌÈÈ‡·ˆ ÌÈÂÈ¯ÂËÒÈ‰
¨‡·ÎÂÎ ¯· ßÙÂ¯Ù ¨ËÓÏÓ ßÙÂ¯Ù
¯¢„ ¨ÔÂÁÈ‚ ßÙÂ¯Ù ¨¯„È˜ ßÙÂ¯Ù
¨„ÏÂÂ¯‡ ¯¢„ ¨¯˘‡ ¯¢„ ¨ÏÈÚÙ
ßÏÈÓ Ï¢‡Ò ¨‰Â¯ ßÏÈÓ Ï¢‡˙
≠ ÔÂÒÏÎÈÓ ßÏÈÓ Ó¢Ï‡Â È„Â·Ú
Æ¢˙ÂÂˆ¢ È˘‡ ÏÂ„‚‰ Ì˜ÏÁ
¨˙ÈÏ‚Â „Â„ ¨ÔÂÚ„‚ ¨ÈÚ‰ ∫˙Â·¯˜·
Â·‡ ¨±π¥∂ ÌÈ¯˘‚‰ ÏÈÏ ¨±π±∏ Â„È‚Ó ¨ÔÈËÈÁ ¨¯ÂˆÓ· ‰„ˆÓÂ ÌÈÏ˘Â¯È
‰ÏÚ˙‰ ˙Â·¯˜ ¨±π∂∑ „˜ÂÓ ¨±π¥∏ „Â„˘‡ ¨±π∂∑ ¨±πµ∂ ¨±π¥π ‰ÏÈ‚Ú
Æ±π∏≤ Ú‡˜·‰ ·¯˜ ¨±π∑≥ ‰È˜ßËÏ ·¯˜ ¨±π∑≥ ÔÏÂ‚‰Â
˜ËÏ „ÚÂ „Â„ ÚÏ˜ ÔÓÏ ‰ÓÈÁÏ ÈÏÎÂ ÌÈÓÁÂÏ È¯ÂÈ‡· ‰ÂÂÏÓ ¯ÙÒ‰
Æ˙Â·¯˜‰ Ï˘ ˙ÂÙÓ·Â ¨¢‰·Î¯Ó¢‰
¨ÔÂÁËÈ·‰ „¯˘Ó Ï˘ ¯Â‡Ï ‰‡ˆÂ‰Ï ˙ÂÙÏ Ô˙È ÆÏ˜˘ π∏ ¯ÙÒ‰ ¯ÈÁÓ
∞≥≠∑≥∏∞∂≥∂ ∫ Ò˜Ù ¨∞≥≠∑≥∏∞∑∞πÆÏË ¨µµ±∞∏ ÂÂ‡ ˙È¯˜ ¨π±∂ Æ„Æ˙
ÁÂÏ˘Ó ÏÏÂÎ ¨Ï˜˘ ∑≥ Ï˘ ¢˙ÂÂˆ¢ È¯·ÁÏ „ÁÂÈÓ ¯ÈÁÓ· ÂÏ·˜ÏÂ
¨Û˜Â˙ ¨¯ÙÒÓ ∫È‡¯˘‡ ÒÈË¯Î ÈË¯Ù Â‡ ‰‡ÁÓ‰ ÁÂÏ˘Ï ˘È Æ¯‡Â„·
Æ‰ÓÈ˙Á ¨ÊÆ˙

¢·Â˘ È˙Ó˜Â È˙ÏÙÂ È˙Ó˜¢
ÈÁÂÓ ÚÂ¯È‡ Ï˘ ‰¯˜Ó· ‰Î¯„‰Â ‰ÚÈÓ ÏÚ È„ÂÁÈÈ ¯ÙÒ
ÔÈÈË˘˜‡ ÔÂ˘¯‚ ˙‡Ó ∞

ÌÈÁ˙Â˙‰ ÏÈÁ¢
¢ÌÈÓÈ‰ ˙˘˘ ˙ÓÁÏÓ·

ÔÂ˘¯‚ ßÏÈÓ Ï¢‡Ò Â¯·Á Ï˘ Â¯ÙÒ
˙Ï‰‰ ¯·Á ¯·Ú· ¨ÔÈÈË˘˜‡
¯¢ÈÁ ˘È‡ ¯·Ú· ‰È‰˘ ¨¢˙ÂÂˆ¢
ÌÈÚˆ·Ó Û‚‡· ¢Ú¯Â ÌÈÁˆÂ
‰Ï‡ ÌÈÓÈ· ¯Â‡Ï ‡ÈˆÂ‰ ¨Ï¢‰ˆ·
˙¯„ÒÏ Û¯ËˆÓ ¯˘‡ ˘„Á ¯ÙÒ
‰ÎÓ ÈÏÚ· ÌÏÂÎ˘ ¨ÌÈ¯ÙÒ
ÌÈ¯ÙÒÓ‰ ˘ÂÓÈ˘ È¯ÙÒ ∫Û˙Â˘Ó
Ì˙Â‡˘ ¨ÁË˘‰ ˙¯Î‰Â ÔÂÈÒÈ ÏÚ
ÆÌÈ‡¯Â˜‰ ÌÚ ˜ÏÂÁ ‡Â‰
ÏÂ‰È ¨‰Ó˜‰ ÏÚ ÂÈ¯ÙÒ· ÍÎ
ÍÎ ªÌÈ˜ÒÚ ˜Â¯ÈÙ ®ÏÈ„·‰Ï© Â‡
¨ÌÈ¯Â‰ „ÂÚÈÒ· ÂÂÈÒ ÏÚ ÂÈ¯ÙÒ·
ÔÙÂ‡ ÏÚ ¨˘„Á‰ Â¯ÙÒ· ÍÎÂ
ß
¨ÈÁÂÓ ÚÂ¯È‡ Ï˘ ‰¯˜Ó· ¨È˙ÁÙ˘Ó‰Â ÈÓˆÚ‰ ÏÂ‰È‰Â ÏÂÙÈË‰
Æ¯·Ú Â˙Â‡˘
Â˙ÁÙ˘ÓÂ ‡Â‰ ÂÂÁ˘ ‰¯˜Ó‰ ÏÚ ¯ÙÒÓ ¨‰¯È„ ˙ÈÓˆÚ ‰ÙÈ˘Á· ¨ÔÂ˘¯‚
ÆÌÂ˜È˘‰Â ÌÈÏÂÙÈË‰ ˙ÎÒÓ· ¨¢˙ÂÂˆ¢ È¯·Á ¨Â˙Â‡ Û˙˘ÓÂ
ÌÂÏ‚‰ Ú„ÈÓ‰Â ¯ÙÒ‰ ˙Â·È˘Á· Â¯ÈÎ‰· ¨È¯ÊÈ Ô· ·˜ÚÈ ¨˙Â‡È¯·‰ ¯˘
Æ‰Î¯·Â ‰Ó„˜‰ È¯·„· Â˙Â‡ Á˙ÂÙ ¨Â·
Ì‰ ¯ÙÒ‰ ˙ÂÒÎ‰˘ ÏÚ ¨ÔÈÈË˘˜‡ ÔÂ˘¯‚ ˙‡ „ÁÂÈÓ· ÍÈ¯Ú‰Ï ˘È
ÆÌÂ˜È˘‰ ÍÈÏ‰˙ ˙‡ ¯·ÚÂ ÊÙ˘‡˙‰ Â·˘ ¨¢ÔÈÈË˘ÈÂÏ ˙È·¢Ï ˘„Â˜
WWW.GERSHONE.IOS.ST ∫‡Â‰ ¯ÙÒ‰ ¯˙‡
gershone@zahav.net.il ∫ ÏÈÈÓ‰Â

¯ÙÂÚ È·ˆ ßÏÈÓ Ï¢‡Ò ∫Í¯ÂÚ ∞ ˙ÂÈÂ„ÚÂ ˙Â¯Â˜Ó ı·Â˜
„Â˜ÈÙÏ ˙ÈÚÂ¯Ê ÔÈ·‰ ‰ÏÏÎÓ‰ ≠ Ï¢‰ˆ ˙‡ˆÂ‰© ∞
≤∞∞∑ ÈÂÈ ®‰ËÓÂ

„‚‡Ó‰ ¯ÙÒ‰ ˙‡ Í¯Ú ¨¯ÙÂÚ È·ˆ ßÏÈÓ Ï¢‡Ò
ÌÈ„˜ÙÓ Ï˘ ÌÈÎÓÒÓÂ ˙ÂÂÈ‡¯ ¨˙ÂÈÂ„Ú ÂÎÂ˙·
ÌÈÓÈ‰ ˙˘˘ ˙ÓÁÏÓ· ÂÓÁÏ˘ Ó¢˙Á ˙Â„ÈÁÈÂ
ÒÂÓ È¯Â‡ ßÏÈÓ Ï¢‡˙ ∫˙‡Ó

ÏÈÁ ˙Â„ÈÁÈ Ï˘ ·¯‰ ÔÏÚÂÙ ˙Â¯ÓÏ¢
ÈÎ ¯¯·˙Ó ¨‰ÓÁÏÓ· ÌÈÁ˙Â˙‰
È„ÂÒÈ ¯˜ÁÓ ÏÎ Í¯Ú ‡Ï ÌÂÈ‰ „Ú
Û‡ Æ‰ÓÁÏÓ· ÏÈÁ‰ ˙ÂÙ˙˙˘‰ ÏÚ
‰È¯ÂËÒÈ‰ ˙˜ÏÁÓ ‰Î¯Ú˘ ¯˜ÁÓ·
Ì˘ÂÓ ≠ ‰ÓÁÏÓ‰ È¯Á‡ Ï¢‰ˆ Ï˘
¯¢ÈÁ‰ ¨ÔÂÈ¯˘‰ ˙ÂÏÈÚÙ ÏÚ ˘‚„‰
ÌÈÁ˙Â˙‰ ÏÈÁ „ÂÚ· ¯ÈÂÂ‡‰ ÏÈÁÂ
Æ¢ßÚÂÈÒ ‰È‰ß ¨·‚‡ Í¯„·Î ˜¯ ¯ÎÊÂÓ
È·ˆ Í¯ÂÚ‰ ¯ÙÒÏ ‡Â·Ó· ·˙ÂÎ
Æ¯ÙÂÚ
˘ÂÏ˘ ÈÙ≠ ÏÚ Ô‚¯Â‡Ó ı·Â˜‰
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‡·‰ „ÂÓÚÏ

˙È·‰ „ÂÓÚÏ

˙ÂÂˆ ˇ ∏≤ ÔÂÈÏÈ‚

ÌÈÈÈÚ‰ ÔÎÂ˙Ï

Ì„Â˜‰ „ÂÓÚÏ

„Ô

ÌÈÙÈÒÂ ˙ÂÊÂÁÓ

≤∞∞∑ ≠ Ô„ ÊÂÁÓ Ï˘ È˙˘‰ ÒÎ‰

‡¢˙· ¢‰¯ÙÂ‡‰ ˙È·¢ ÌÏÂ‡ ˙‡ ˘„‚˘ ·¯‰ Ï‰˜‰

מאת :אלי ינאי ,מנהל המחוז
הכנס השנתי של מחוז דן התקיים ב 24-ביוני  2007במשכן לאמנויות
הבמה בתל אביב.
תוכנית הכנס כללה מפגש חברים וכיבוד ,טקס יזכור לחברים שהלכו
לעולמם ,טקס חלוקת תעודות הוקרה למתנדבים מצטיינים ,וגולת
הכותרת  -הופעה מרשימה של "להקת הכל עובר חביבי" בתוכניתה
"שלומית אהרון מארחת את הכל עובר חביבי" .בכנס נשאו דברים
יו"ר המחוז מרדכי )מקסי( אביגד ,שהדגיש בדבריו את מפגש הרעים,
המאפשר לפגוש חברים מתקופת השירות הצבאי והמשך קיום הרעות.
יו"ר "צוות" ד"ר ברוך לוי ,עדכן את החברים בנושאים הנמצאים על
סדר היום של הנהלת "צוות" ,ובמיוחד יחסי "חבר""-צוות" והאמנה
שנחתמה לאחרונה בין "צוות"-צה"ל ומשרד הביטחון.
את הערב הינחה בהומור וטוב טעם יורם טהר לב .ההנחיה והחלק
הטקסי של הכנס לוו בקטעי שירה של הזמרת דלית כהנא.
יו"ר המחוז מקסי אביגד ,ציין שבמחוז נעשית פעילות עניפה בתחום
תרבות הפנאי :הרצאות ,הצגות ,ערבי זמר ,מסיבות וטיולים .כמו

כן הועמק הטיפול בפרט :קשר עם חברים ערירים ,מתן מענקי חג
לנזקקים ,הלוואות ועוד .בנוסף רבים מחברי המחוז מתנדבים בקהילה
ובפרוייקטים מיוחדים בהם "צוות" לוקח חלק.
"מקסי" עידכן ,שבחודש אוקטובר  2008יתקיים פרוייקט "בעקבות
לוחמים" ,ופנה לחברים להתנדב ולקחת חלק במפעל חשוב זה ,שמטרתו
להגביר את המוטיבציה בקרב תלמידי י"ב העומדים בפני גיוס לצה"ל.
כמו כן הוא גם עידכן את החברים שהמחוז נכנס לפעילות אינטנסיבית
בנושא מציאת מקומות עבודה לחברי המחוז מחפשי העבודה.
הוא ציין שאנו בפתח הבחירות למוסדות "צוות" ,כי "יום הבוחר"
נקבע ל 8-בינואר  ,2008ופנה לחברים בקריאה להגיש מועמדות
לתפקידים השונים במוסדות "צוות"" .אנו זקוקים בארגון לדם
חדש וצעיר שייתן לארגון תנופה ביכולת הביצוע ויהווה דור המשך".
בסיום דבריו ,הודה יו"ר המחוז לוועדת הכנס שעשתה רבות להצלחת
הערב ,וציין במיוחד את מנהל המחוז אלי ינאי ,שהוציא לפועל
במקצועיות ומיומנות רבה את כל הסיכומים וההחלטות שהביאו
לקיום הכנס על הצד הטוב ביותר.

Ô„ ÊÂÁÓ Ï˘ È˙˘‰ ÒÎ· È˙¯·Á ˘‚ÙÓ

¯¯¢ÂÈ ¨„‚È‚‡ ¢ÈÒ˜Ó¢Â ¨È˙˘‰ ÒÎ‰ ˙„ÚÂ ¯¢ÂÈ ¨®ÔÈÓÈÓ© ÈÂÏ‡ „ÏÂ
‡‰Î ˙ÈÏ„ ˙¯ÓÊ‰Â ·Ï≠¯‰Ë Ì¯ÂÈ ÌÚ ®Ï‡Ó˘Ó© ÊÂÁÓ‰
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„Ô
‡¢˙ ¢˙ÂÂˆ¢ ÛÈÒ· ‰ÙÈ˜Ó ˙ÂÏÈÚÙ
מאת :מרדכי )מקסי( אביגד
הפעילות בסניף מקיפה את התחומים הבאים :הצגות מיוחדות ומופעי
מחזמר ,ערבי שירה ,טיולים בארץ בנושאי מורשת ישראל ,מורשת צה"ל
וישראל היפה .להלן חלק מהפעילויות שהתקיימו בסניף תל אביב במהלך
החודשים האחרונים:
אירוע יום עצמאות משותף לסניפים תל אביב ,גבעתיים ,רמת גן ובקעת
אונו בתיאטרון גבעתיים ,שכלל :מפגש רעים ,ברכות של יו"ר סניף גבעתיים
המארח חיים ירקוני ,יו"ר מחוז דן מרדכי )מקסי( אביגד ,ויו"ר צוות ד"ר ברוך
לוי .בהמשך התקיים מופע נוסטלגי של שירה ישראלית/רוסית "צבעונים
על גדות הדנייפר".
חברי הסניף ניהנו גם ממבחר הצגות :מחזה "שמנה" מאת ניל לאביוט,
בתיאטרון היהלום ברמת גן; מחזה "חסיה היתומה"  -דרמה מרגשת
בביצוע תלמידי ובוגרי "בית צבי"; הצגת יידישפיל "מזל טוב יידן" בבית
ציוני אמריקה .הצדעה לכבוד יובל על הבמה של שניים מוותיקי התיאטרון:
יעקב בודו ויענקל'ה אלפרין; ערב זמר "להיטי הזהב של הלהקות הצבאיות",
בצוותא :מיטב השירים של הלהקות הצבאיות; הצגה על הזמרת הצרפתית
הגדולה אדית פיאף ,בבית צבי; הצגה "ג'יג'י" דרמה קומית מהנה בביצוע
תיאטרון בית צבי.
השתתפות בכנס מחוז דן ,במשכן לאומנויות הבמה ת"א :הכנס כלל ,מפגש
רעים ,כולל כיבוד עשיר לחברי תשעת סניפי המחוז ,טקס זיכרון לחברי
המחוז שנפטרו בשנה האחרונה ,חלוקת תעודות הוקרה למתנדבים  -נבחרי
הסניפים ,וברכות מפי :יו"ר המחוז מרדכי )מקסי( אביגד ,ויו"ר אגודת
"צוות" ד"ר ברוך לוי .בתוכנית האומנותית הופיעה שלומית אהרון במופע
נוסטלגי עם להקת"הכל עובר חביבי" .את הערב הנחה יורם טהר לב בלווי
שירה ונגינה.
טיול וחופשה בים המלח ) 5ימים( במלון מרידאן :נסיעה דרומה לקריית
גת לביקור במפעל ההיי-טק "אינטל" .הביקור כלל הסבר והמחשה בסרט
על פעילות חברת "אינטל" ברחבי העולם ועל חלק הפיתוח והייצור בארץ.
בהמשך ביקרנו בקווי הייצור .משם ירדנו לים המלח לארוחת צהרים במלון.
בימים ב' ג' וד' ביקורים באזור ים המלח ,בילוי ושימוש במתקני המלון
המפוארים .ביום ה' יצאנו לביקור במוזיאון הזכוכית בערד ,ולאחר ארוחת
צהרים בדימונה חזרנו לת"א.
טיול לרמת הגולן במרחב שבין אל חמה ,מצפה שלום ,ציר המפלים,
חרמונית:
נסענו צפונה דרך כביש פוריה ועלינו לרמת הגולן דרך אל -חמה .צפינו על
מעיין תאופיק ועל שרידי אזור "תותחי נברון" .בהמשך ערכנו תצפית על
הכנרת ממצפה לשלום בכפר חרוב וסיפור על הקרב על המים .המשכנו בציר
המפלים לצפייה במצלעות הבזלת המיוחדות .משם למוצב חרמונית לתצפית
על עמק הבכא וסיפור הגבורה של לוחמי חטיבה  .7בהמשך צפינו מהר בנטל
על רכס בשנית ועל טורבינות הרוח המייצרות חשמל .שמענו את סיפור העיר
קונייטרה והריסתה .בסיום הסיור ביקרנו באתר הפליאו-מגנטיזם ,אזור
סלעים מיוחד שמסיט את מחוגי הצפון במצפנים לכיוונים שונים.

˙ÓÁÏÓ ˙Â·˜Ú· ÔÂÏÂÁ ¢˙ÂÂˆ¢
‰ÈÈ˘‰ ÔÂ·Ï
מאת  :יעקב גל יו"ר "צוות" חולון
ביוני השנה ערכנו  45חברים וחברות טיול לגליל המערבי וצפון הארץ.
ביקרנו במוזיאון בג'וערה אשר שימש בסיס אימונים של ההגנה והפלמ"ח
בתקופת טרום המדינה ,ובביה"ס למכ"ים לאחר הקמת המדינה .קיבלנו
הרצאה והדרכה מרשימות מנציגת הבסיס ,ומשם פנינו דרך יערות
משמר העמק ,פארק רמות מנשה ,שמורת נחל השופט וסיור רגלי לאורך
מעיינות ופלגי מים .המשכנו לקרית חרושת ואלרועי בעקבות רכבת
העמק שנסעה בין חיפה עמק יזרעאל לצמח ומשם לחיגאז בסעודיה.
לאחר קבלת הסבר על תולדות הרכבת ,ביקרנו בגבעות "שייך אברק"
ועלינו לפסל אלכסנדר זייד .המשכנו בסיור באזור נחל ציפורי דרך עין
המפרץ לנהריה למלון "קרלטון".
ביום שלישי נסענו לראש הנקרה ,לכביש הצפון דרך אדמית זרעית
לאורך הכביש הצמוד לכביש המערכת וערכנו תצפית על כל גליל
המערבי .סיירנו וטיילנו בפארק גורן ,צפינו על נחל כזיב ומבצר
מונפורט ,ביקרנו  -תוך צעידה  -בשמורת מערת קשת ומשם לקיבוץ
כברי לארוחת צהריים ומנוחה.
לאחר הארוחה וסיור בסביבה ,נסענו חזרה דרך שפרעם וביר מכסור
לחולון .חזרנו שמחים ומלאי התפעלות על הפיתוח המרשים של הגליל.
וכבר אנו יושבים על תוכנית לטיול הבא.

˙¢˙ÂÈ˙ÙÎÈ‡Â ·Ï ˙ÓÂ˘˙ ÏÚ ‰„Â
לכבוד בני פרידמן ,יו"ר "צוות" פתח תקוה
אני מבקשת להודות מקרב לב על המתנה שקיבלתי מ"צוות"
ליום הולדתי.
תודתי איננה על התשורה בלבד ,אלא ובעיקר על המחשבה,
ההתייחסות ,תשומת הלב ,האיכפתיות והרצון .פעילותכם
מבורכת ואיננה מובנת מאליה כלל ועיקר.
הרשה לי לציין באופן מיוחד את גאולה עציוני .פעילותה ,דאגתה
לאין קץ ,היחס ,האוזן הקשבת והלב הפתוח ,אינם יכולים לבוא
לידי ביטוי בכתיבת שורות אלו.
אשרינו שיש אנשים כמוכם.
תבורכו ,יישר כוח.
בתודה
יהודית עשת ,חברת "צוות" פ"ת
אלמנתו של חבר "צוות" שנפטר ,צבי עשת ז"ל ,פתח תקוה

„¯Ú· ˙ÈÎÂÎÊ‰ ÔÂ‡ÈÊÂÓ· ¯Â˜È·· ‡¢˙ ÛÈÒ È¯·Á
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ÌÈÙÈÒÂ ˙ÂÊÂÁÓ
ÌÈÈ˙Ú·‚ ÛÈÒ· ˙ÂÏÈÚÙ‰
˙Â‡ˆ¯‰
בחודש מאי  2007התקיימו בסניף שתי הרצאות:
"חבלה תת-ימית ושייטת הצוללות" ,מפי מר צור פרלמן שעסקה
בהתפתחות חיל הים של צה"ל" .החלל ובטחון ישראל" ,מפי מר
מאיר כהן ,מומחה בנושא.
בחודשים יוני ויולי  2007התקיימו בסניף שלוש הרצאות:
"אל קעידה והג'יהד העולמי" ,מפי מר אמנון אשד ,חוקר מדיני,
"הנזירות במדבר יהודה  -סיפורם של המגילות הגנוזות" מפי הגב'
אביבית ברוקשטיין ,האניות "פטריה ומאוריציוס" מפי מר צור
פרלמן.

ÌÈ¯ÙÒÓ ÌÈ¯·Á
ÔÂÈ„¯Â˜‡‰ ÌÚ ıÎ ‰˘Ó ≠˙Â¯·Á ‚ÂÁ

כדי לקרב ולגבש את החברים הוחלט על נוהל חדש .לפני כל הרצאה
יספר אחד החברים על חוויה מעניינת משירותו בצבא ,בחיים
האזרחיים או מידע אישי על נושא מעניין .החבר גדעון שמש ,שהיה
מושל קנטרה שליד תעלת סואץ ,סיפר על תקופת היותו מושל ועל
החיים בקנטרה .החבר יעקב לופו ,שהינו מורה לנהיגה נכונה במשרד
התחבורה ,סיפר על הבטיחות בדרכים .החבר חיים יוגב ,לשעבר יו"ר
הסניף סיפר על המודיעין שנאסף.

אשל ,סגנית ראש עירית גבעתיים לשעבר ,סיפרה על הניהול ברשות
המקומית .חברת החוג אלה רון ,פירשה את מגילת אסתר לקראת
חג פורים.
מר משה כץ מעירית גבעתיים ,ארגן בוקר עם סיפורים ושירים
בהשתתפות מר רן אלדמע ,מר אמנון יונה ומר יונתן ממלוק מותיקי
גבעתיים הפליאו בסיפורים מרתקים .משה ניגן באקורדיון וחברות
הסניף פצחו בשירה .חברת החוג סימה זימן ,סיפרה על נפילת משמר
הירדן במלחמת העצמאות ,על נפילתה בשבי הסורי ועל מה שעברה

¢˙ÂÂˆ¢ ˙Â¯·Á ‚ÂÁ
תוכן מגוון ניתן לחוג זה המתכנס אחת לחודש :חברת החוג זאבה

ÌÈÏ˘Â¯È ÌÂÈ ÔÂÈˆÏ ÏÂÈË· ˜¯· È· ÛÈÒ

בקולו הערב במנגינות קרליבך ,והמשיך איתנו בכל הסעודות .בסעודת
הערב אמר דברי תורה חברנו דוד אבן ,ובשבת בבוקר ,לאחר הקפה
והעוגה ושיעור בדף היומי ,תפילת השבת ובארוחת השבת ,אמר
דברי תורה חברנו עו"ד בנימין שטרן .עוד שמענו הרצאה מאלפת על
עמידת קיבוץ רמת -מגשימים במלחמת יום הכיפורים מחבר המושב
שהגיע אלינו ברגל בגלל השבת .הוא סיפר ממבט אישי ,איך ישוב
קטן שרק עלה לקרקע ובאמצע תפילת מוסף של יום הכיפורים חטף
הפגזה קשה מהסורים שהגיעה עד קצה הקיבוץ ,והיום הישוב פורח.
בסעודה שלישית אמר דברי תורה חברנו אריה פריש ,וכמו כל יתר
הדוברים ציין את הקשר שלנו ליום ירושלים.
סיכם את כל האירוע יו"ר הסניף אבי ניסל ,ששיבח את חברנו שמואל
מור שהגה את המסלול ותיאם מול כל הגורמים ,ואת סגן יו"ר הסניף
יוסי פלג ,שללא עזרתם לא יכולנו להגיע הלום .החברים הודיעו שהם
מצפים בכיליון עיניים לחוויות חדשות מעין אלו.

נרשם על-ידי בן-ציון וקסברג  -חבר הנהלת הסניף
בסוף חודש אייר תשס"ז בכ"ח באייר ,יצאנו בשני אוטובוסים מלאים
לרגל "יום ירושלים" ,כאשר השיא היה בגיבוש בשבת פ' במדבר בחיספין
שברמת הגולן .ביום חמישי שמענו הרצאה על משק המים ברמת הגולן
ולמחרת ,לאחר שיעור בדף היומי על-ידי חברנו אלי נתיב ,תפילת שחרית
של ראש חודש וארוחת הבוקר ,יצאנו לסיור ,ראינו את מאגרי המים ,ואם
חשבנו שרמת-הגולן שופעת מים ,הסתבר לנו שמים יש רק אם אוגרים
אותם במאגרים .ואכן ליד המלון שבו שהינו ,נמצא המאגר הגדול ביותר
ברמה ששמו "בני-ישראל".
תחילה ביקרנו בקשתות רחבעם באום אל קנטור ,ע"ש השר רחבעם
זאבי הי"ד .במקום בית כנסת קדום המשוחזר בימים אלה .המשכנו
לאתר "גמלא" וקיבלנו הסבר על גבורת היהודים במקום המיוחד הזה.
המשכנו לקיני הנשרים וראינו וקיבלנו הסברים על הנשרים ברמת
הגולן וסכנת הכחדתם בידי חקלאי המקום .המשכנו לקצרין וחזינו ב
"מיצג הגולן" ובסרט על עמידת רמת הגולן במלחמת יום הכיפורים.
לארוחת צהריים הגענו לבי"ס שדה "חרמון" ,וגם שם קיבלנו הסבר
מרגש מהגברת שטרן על התנחלות בשם "נחלים" שהייתה במקום
במלחמת השחרור ,ליד קיבוץ דן ודפנה ,עד שעברה למקומה הנוכחי
ליד פתח תקוה.
בליל שבת עבר לפני התיבה חזן מקצועי מישיבת חיספין שהנעים

‰„ÂÚ˙ ˙˜Ú‰ ∫ÂÂ‡ ˙Ú˜· ÛÈÒ
˙Â¯Â·‚ ÏÈ‚Ï ÂÚÈ‚‰˘ ÌÈ¯·ÁÏ ˙¯ÎÊÓÂ
מאת :משה שגיא  -יו"ר סניף בקעת אונו
ביוני השנה קיימנו טקס צנוע במסגרת אירועי החודש ,והענקנו
לחברים שהגיעו לגיל גבורות את הברכה והמזכרת הצנועה מטעם
הארגון .אחת לשנה אנו משבצים אירוע זה במסגרת תוכניות הסניף,
וזוכים למעמד מרגש של כל המשתתפים .ראיתי את השמחה בעיניו
של כל אחד מהם נושא איתו שמונים שנות היסטוריה של עמנו ...רובם
היו שותפים למערכת הביטחון ולזרועותיה עוד לפני קום המדינה,
והמשיכו בפעילותם לאחריה במסגרת צה"ל.
בטוחני שאם נעיין בסיפור חייו של כל אחד מהם ,נקבל פסיפס
מגוון ומרתק של חלק ניכר מההיסטוריה והתקומה של עמנו במאה
העשרים .אסיים בברכה ואיחולים חוזרים לכל החברים בהגיעכם
לגבורות ולכל שאר חברי "צוות" שנזכה למעמד זה ולאריכות ימים
טובים ובריאים עד .120

˜¯Ô‚ÂÓ ¯ÂÈ„ ‡˘Â· ¢˙ÂÂˆ¢ È¯·ÁÏ ‰‡È
˙Â„ÈÁÈ˙Â„ÓÂÚ¢˙ÂÂˆ¢˙„Â‚‡ ˙Â˘¯ÏÈÎ ÌÈ¯·Á‰ ˙ÚÈ„ÈÏ ˙‡Ê· ‡·ÂÓ
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Ô‚ ˙Ó¯· ¢˙ÂÂˆ¢ ÏÂÈË
מאת :רפי פיליפסון
ביום קיץ אביבי במהלך חודש יוני  ,2007קיים סניף רמת-גן סיור מודרך
לחברי הסניף באתרים נבחרים בעיר רמת גן .במהלך הסיור סיירנו
בפארק הלאומי אשר חודש לאחרונה ללא הכר ,במוזיאון האדם והחי,
ובתחנת טיפת חלב שמטפלת בגיל הרך ,בשיטה ייחודית וחדשנית.
סיירנו בבית ספר "נטעים" שברמת שקמה אשר חידש את פניו ופתח
מגמות לימוד חדשות .נפגשנו עם המנהלת ,צוות המורים ונהנינו
משירת מקהלת בית הספר ,אשר קיבלה את פנינו .לאחר מכן סיירנו
ב"מרכז היום לקשיש" שנפתח לאחרונה ברמת חן .המשכנו לתחנת
כיבוי אש ,שם שמענו כיצד מטפלים בכיבוי שריפות ובחילוץ ממגדלי
משרדים ומגורים גבוהים בעת חירום .בהמשך ביקרנו באולם הספורט
החדש שבשכונת מרום נווה ,שם קיבלנו סקירה מאדריכל העיר על
התפתחותה של רמת-גן לאורך השנים.
עצרנו לארוחת צהריים במרכז הפדגוגי בשכונת מרום נווה ,בה קיבל
את פנינו מנכ"ל העירייה מר דוד בנימין ,שהירצה בפנינו על יעדי
הפיתוח העתידיים של רמת-גן .משם נסענו דרך המנהרה החדשה
שנכרתה מתחת לצומת "עלית" אל המגדל הגבוה ביותר " -מגדל אביב"

„ÂÓÚ ÏÁ· ÔÂÙÈÒ‰

בתקופה זו .משה כץ ארגן בוקר של סיפורים מפיהם של מייסדי
גבעתיים שסיפרו על גבעתיים הקטנה ותחילת הקמת שכונותיה.

ÌÈÏÂÈËÂ ÔÂ˘ÙÂ
ב 10-ביוני  2007יצאנו לנופשון במלון "פסטורל" בכפר בלום .ביום
א' עלינו לתצפית על מאגר צלמון ,ביקרנו במצפור צ'רה וצפינו על
הסיפון בנחל עמוד .משם נסענו למושב פרוד לביקור בתעשיית שמן
הזית המקומית .ביום ב' שמענו הרצאה מפי מר אריק לובובסקי הידוע
על תולדות הגליל .ביום ג' עלינו לרמת הגולן ,למבצר נמרוד ולמטעי
הדובדבנים .ביום ד' ביקרנו באנדרטת חללי מלחמת לבנון השניה
בתל חי ונסענו לאורך כביש הצפון .עצרנו בצוק מנרה ,בחמדת ימים
וברמות נפתלי ,שם ביקרנו באנדרטה לזכרו של רס"נ בלחסן שנפל
במלחמת לבנון השניה .החברים הביעו את שביעות רצונם מהנופשון
והטיולים והרעיפו שבחים על הנהלת הסניף.
ב 10-ביולי  2007יצאנו לטיול עם הנכדים .נסענו ברכבת עד קרית
גת ,שם ביקרנו במאפיית הילדים "ילדודס" .משם נסענו למערות
בית גוברין ,וערכנו משחקים וחידונים .הנכדים זכו לפרסים והסבים
והסבתות )כמובן גם ההורים( נהנו מיום בילוי עם הנכדים בטבע.
טיול בחודש יולי  :2007אוטובוס מלא נכדים וסבים/סבתות יצא
לטיול וביקר בבית הילדים "נווה חנה" בקרית גת .שם התרשמנו
מעבודת החינוך המקיפה הניתנת לילדים ממשפחות הרוסות ומהמפעל
"ילדודס"  -מאפיה המופעלת על-ידי ילדי המוסד ותוצרתו נמכרת
במוסדות וחנויות יוקרה .משם ביקרנו במערות בית גוברין ,שם ערך
המדריך חידונים וחילק פרסים לילדים .חוויה בלתי נשכחת.

¯ÈÚ‰ ¯Ú˘ ÔÈ· ‚‚Ó ˙ÈÙˆ˙· Ô‚≠˙Ó¯ ¢˙ÂÂˆ¢ ÛÈÒ È¯·Á

 שם שמענו סקירה ממנכ"ל המתחם תא"ל )מיל( מיקי בראל ,וקיימנותצפית מרהיבה על האזור כולו מגג הבנין מן הקומה ה.69-
לח"מ היה העונג והכבוד ללוות ולהדריך את הסיור בכללותו .לאור
הביקוש הגדול ,נקיים סיור נוסף במהלך החודשים אוקטובר-
נובמבר.

¢‰ÎÈ˘Á· ‚ÂÏ‡È„¢ ∫ÔÂÏÂÁ ÛÈÒ
סיכם את רשמיו :בני נתנאל  -סגן יו"ר הסניף
בחודש יולי  2007יצאנו לסיור של אנשי "צוות" במוזיאון הילדים
בחולון במיצג "דיאלוג בחשיכה" .היה זה סיור בעולם בלתי נודע לנו.
הייתה זו הזדמנות חוויתית בה יכולנו "להכנס" ולהציץ לעולמם של
העיוורים .חוויה מדהימה בה חשנו את עולם החושך והרגשנו את
האור דווקא דרך עולמם החשוך של העיוורים .החוויה מקרבת אותנו
כלפי העיוורים.
כל אחד מאיתנו מזדהה לפתע עם חוסר הידע ,חוסר האונים והפחד מפני
הלא נודע .והנה דווקא הם ,המדריכים העיוורים ,הם שנטעו בנו את
הביטחון שאכן אפשר גם לחיות כשאתה עיוור .אכן חוויה מדהימה.
סיימנו את הערב בארוחה במסעדת אל גאוצ'ו בתל אביב ,ובכך גם
יכולנו לטעום מעט גם מחיי הלילה של תל אביב.

˙Â¯ÚÓÏ ‰ÒÈÎ· ÌÈ„ÏÈÏ ¯·Ò‰
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סניף גליל-עליון משתדל לקיים את המסיבה השנתית כל פעם בישוב אחר.
מאחר וקצרין חוגגת  30שנה להיווסדה הוחלט שאת המסיבה נקיים הפעם
כמסיבת קיץ בקצרין .הרעיון של יעל דקל היה לאתר את חברי "צוות" שהגיעו
לישוב בשלוש השנים הראשונות ,ועד היום חיים במקום .ארכיון קצרין איתר
את המתיישבים הראשונים ויעל הגיעה לאותם חברים .בישוב הוכן לוגו מיוחד
לציון החגיגות ,ויעל השתמשה בו בהכינה תעודות מיוחדות במסגור יפה
לחברים .מקום האירוע נערך במסעדת "מקום טוב ברמה" ב.27.6.07-
כמובן שהוזמנו יו"ר המחוז ,מנהלו ,יו"ר ארצי ,והמנכ"ל .לצערם של חברי
הסניף ,באותו מועד התקיימה פגישה של המועצה הארצית והסניף חגג בלי
אורחים מבחוץ .את ראש המועצה ייצג הסגן מני ביטון.
את הערב פתחה חבורת מחול של מתנ"ס קצרין ולסירוגין בין המחולות שרה
זמרת עולה חדשה מרוסיה בליווי בעלה .האמנים מקצרין הופיעו בהתנדבות.
החברים נהנו מאוכל ברמה מעולה.
היו"ר יעל פתחה את דבריה בהתנצלות ובברכות של ה"נעדרים" מהמסיבה.
דווח לחברים על אירועי יום קודם ,ה - 26.6.07-האירוח בכנסת והשדולה
שיצאה לדרכה בתמיכת ח"כים רבים .יעל הודתה לחברי הנהלת הסניף
שפועלים לצידה ומסרה תודה מיוחדת לעיר קצרין ולעומד בראשה סמי
בר-לב על התרומה לקיום האירוע.
ותיקי המקום הוזמנו לקבל את התעודות מידי יו"ר הסניף וסגן ראש
המועצה והונצחו בצילומים שהופצו בצרוף כתבה בעיתונות המקומית.
עם סיום הארוחה ניתן השרביט לחלק האמנותי לראובן ארז .הוא
הופיע בתוכנית מעולה ,בשירה מלווה בנגנים בשילוב בדיחות להנאתם
המרובה של החברים.

ישראל רון ,חבר הנהלת הסניף והגזבר הוא המבוגר מבין חברי
"צוות" הגרים בקצרין מימיה הראשונים ועד היום .ישראל עם
אשתו מזל גידלו שלושה ילדים לתפארת קצרין ואחת מהן בנתה
את ביתה בקצרין ועוסקת בחינוך ילדי הישוב .ישראל תרם לא
מעט לישוב ,הוא היה סגן ראש המועצה וביצע תפקידים לא
קלים ברשות המקומית .השנה ,ישראל יחגוג גבורות אבל חברי
הסניף יציינו זאת ביום הולדתו בחנוכה .ישראל מצולם בתמונה
עם יו"ר הסניף יעל דקל.
להלן נוסח התעודה:
"לישראל רון ,מראשוני המתיישבים בקצרין ,התמדת לאורך
השנים לדור ביישוב הצפוני ובכך תרמת לביטחונה ,גידולה,
בנייתה ושגשוגה של העיר קצרין ברמת הגולן.
חבריך ב"צוות" מעריכים את פועלך ומאחלים לך אריכות ימים
והמשך עשייה ליישוב".
חתומים על התעודה יעל דקל-יו"ר סניף "צוות" גליל עליון וסמי
בר-לב ראש המועצה המקומית קצרין.

¢‰ÙÂ˙· ÌÈÎÈ˘ÓÓ¢ ≠ ‰¯„Á
·≤∞∞∑≠Ï ≤∞∞∂≠Ó ÌÈÁ¢ÓÈ
ב 28.5.07-זומנו כל המתנדבים מסניפי מחוז הצפון לכנס הוקרה שנערך
ביוזמת פיקוד הצפון ובהנחייתו של אל"מ מיל' משה עבו .הם זכו להוקרה
על עבודתם בימ"חים בשנת .2006
בכנס נשאו דברים מנהל מחוז הצפון יצחק חביו ,יו"ר המחוז ארווין
לביא ,ראש מטה פיקוד צפון וקצין הלוגיסטיקה הפיקודי.
בכנס ההוקרה שנערך ברחבת הדשא היפה שמאחורי משרד "צוות" בחדרה,
נשאו דברים בשבחם של המתנדבים הח"מ יו"ר הסניף ,הפרוייקטור,
החבר ,משה עבו ,וכן מנהל מחוז חיפה והצפון ב"-צוות".
על ארגון הכנס היה אחראי חבר הסניף ,אביטבול דוד ,בסיועו של סגן
יו"ר הסניף החבר ,פרץ ארמונד.
גם השנה ,נמשך הפרויקט במסגרת מה שהוגדר "ממשיכים-בתנופה".
בין  3ביוני ועד  28ביוני  2007התנדבו ונסעו יום יום שמונה עד עשרה
חברים למחנה עמוס ,לארגון מחסני ציוד ,ובסה"כ השתתפו בעבודות
אלה בימ"חים  44חברים מסניף חדרה.

Â˜Â¯ÓÏ ÌÈ˜ÓÚ‰ ÛÈÒ ÏÂÈË
במהלך חודש מאי השנה )בדומה למה שהיה בשנה שעברה( ,יצאו שני
מחזורים של חברי "צוות" מכל הארץ ,לטיול מאורגן במרוקו הקסומה.
היוזם ,המארגן ,המגבש והמוציא לפועל ,הוא חבר "צוות" והנהלת סניף
העמקים סלומון טולדנו .טולדנו לא חסך שום מאמץ לגיבוש הקבוצות
ובחירת המסלול האטרקטיבי ביותר ששילב בתוכו ערי מלוכה ,אתרים
יהודיים ,טבע ונוף.
מהמשוב שהתקבל ממשתפי הטיול עולה ,כי החברים חזרו שבעי רצון
ומלאי חוויות וריגושים .הכול היה מעל ומעבר למצופה .בתי המלון,
המדריך ,האוטובוס ,החפלות ועוד.
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כמוביל במחוז הצפון .הטיול מומן על-ידי פיקוד הצפון.
חברנו בסניף חדרה ,סא"ל יהודה מימון ,שהיה בעת מלחמת יום
הכיפורים קצין האג"מ באוגדתו של הרמטכ"ל לשעבר רא"ל רפאל
איתן ז"ל ,תכנן את הטיול .ההדרכה כללה סקירה היסטורית של
רמת הגולן והגליל מאז מלחמת השחרור ,הסכמי שביתת הנשק,
העימותים שהיו עם הסורים בשנות ה ,50-בעיות המים ,מלחמת
ששת הימים ומלחמת יום הכיפורים.
ברמת הגולן צפינו מתל-פאחר ושמענו את סיפור הקרב ,עברנו
את הישובים הדרוזים וצפינו בתלים של הרמה .במרום גולן צפינו
בסרט המרגש על קרב עמק הבכא .באתר ההנצחה נפגשנו ,על-פי
תיאום מוקדם של הח"מ ,עם גיבור ישראל ,תא"ל מיל' אביגדור
קהלני ,אשר היה מג"ד במלחמת יום הכיפורים ,ואשר חייליו בלמו
בגופם את הכוחות הסוריים .בדבריו ,עמד על הבעיות שהיו לצה"ל
בלחימה זו.
מעמק הבכא נסענו למחנה ירדן לארוחת צהריים מאוחרת ,במחנה
קיבל אותנו רס"ן יוני ,הצעיר שבחבורה ,שהיה עד אותו יום קצין
הלוגיסטיקה של היחידה ואשר דאג לנו אישית ,על כך ,מגיעות לו
כל הברכות ויישר כח.
למארח שלנו ,קצין הלוגיסטיקה רס"ן יוני ,הענקנו שי צנוע מטעם
"צוות" סניף חדרה ,ואיחלנו לו לעלות בסולם הדרגות עד שבבוא
היום יצטרף גם הוא לשורות "צוות" .החברים חזרו לבתיהם עייפים
אך מרוצים ומיד יצאו לימי התנדבות נוספים.

מאת :יצחק חביו  -מנהל המחוז
מחוז חיפה והצפון בשיתוף עם תיאטרון חיפה ,קיים ערב תרבותי
חברתי שבמסגרתו הועלתה הצגת תיאטרון הבימה "מועדון האלמנות
העליזות" בהשתתפות ליא קניג ,דבורה קידר ,רבקה גור ,ועוד .

האירוע התקיים באודיטוריום חיפה וזכה להיענות של הקהל שנהנה
מן הקומדיה השנונה והמוצלחת ,מן המשחק והעלילה וזיכה את
משתתפי ההצגה בתשואות סוערות.
המחוז אירח שתי קבוצות חיילים ,מחיל הים ומיחידת אגוז של
חטיבת "גולני" ,שהוסיפו להרגשה החגיגית ולקשר שבין חיילי
צה"ל לגמלאיו.
מנהל המחוז בירך את הנוכחים בשם יו"ר המחוז שנבצר ממנו להגיע,
וציין את החוט המקשר בין צה"ל ל"צוות" מחוז הצפון שמתבטא
בפעולות התנדבות למען צה"ל בימ"חים בשני מועדים :האחד ,מיד עם
סיום המלחמה והשני ,בחודש יוני האחרון .כמו כן ציין את ההיערכות
זו השנה השנייה לסיוע במדריכים ומלווים למבצע "בעקבות לוחמים"
 להגברת המודעות לבני נוער העומדים לפני גיוסם לצה"ל ,שמארגןהאגף הביטחוני חברתי במשרד הביטחון.
כ 700-חברי "צוות" ,בני משפחותיהם ואורחים צפו בהצגה.

חבר "צוות" ,חברת "צוות"

"צוות"
זקוק לך!
ÌÈ·„˙Ó‰ ˙Â‡ÓÏ Û¯Ëˆ‰
¢˙ÂÂˆ¢ Ï˘ ÂÓ˘· ÌÈÏÈÚÙ‰

ÔÏÂ‚‰ ˙Ó¯· ‰¯„Á È·„˙Ó
מאת :אבן פז משה  -יו"ר "צוות" סניף חדרה
ב 12-ביולי  2007יצאו חברי "צוות" סניף חדרה ,אשר התנדבו
לעבוד בימ"ח ג'למי ובמחנה עמוס בשנים  2006ו ,2007-לטיול
ברמת הגולן.
עבודתם של החברים בהתנדבות נועדה לסייע לצה"ל בהחזרת
הימח"ים לכשירות מבצעית לאחר מלחמת לבנון השנייה .המתנדבים
עסקו בארגון מחסני הציוד ,סידור נשקיות על-פי יחידות ומספרי
צל"מ ,רשומת אפסנאית לוגיסטית ,ועבודות אחזקת רכב ורק"מ
על-ידי מתנדבים שהיו בעלי מקצוע בתחום ועוד.
רוח ההתנדבות לא פסה מחברינו והם ממשיכים להתנדב בבסיס
ציוד בטירה בהכנת ערכות מתוך ציוד חדיש שהגיע מחו"ל ,בעקבות
לקחי המלחמה.
הטיול לרמת הגולן נערך ביוזמת פיקוד הצפון ,כאשר בראשו עומד
הפרויקטור של העבודה בימ"ח ,אל"מ מיל' משה עבו ,שהינו גם יו"ר
"צוות" סניף טבריה .הטיול הוא מחווה על ההתנדבות ,על מספר
המתנדבים ועל ארגון ההתנדבות מצד חברי הנהלת הסניף אשר משמש

°°°·„˙‰
ÍÏ˘ ÛÈÒ‰ „¯˘Ó· Ì˘¯È‰
‡˙¯ ˘ÂÏ‚Ï Í˙Â‡ ÔÈÓÊÓ ˘„ÂÁÓ‰ ¢˙ÂÂˆ¢
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Ï¢Ê ÔÂÒÁ ÈÊÓ¯ ßÏÈÓ Ï¢‡Ò Ï˘ Â¯ÎÊÏ ·¯Ú
מאת :יצחק חביו  -מנהל המחוז
חברנו ,סא"ל מיל' רמזי חסון מדלית אל כרמל,
הלך לעולמו לאחר מחלה קשה והוא בן 56
שנים.
משפחתו וחבריו קיימו ערב לזכרו בבית "יד
לבנים" בדלית אל כרמל בהשתתפות בני
המשפחה ,חבריו וידידיו מן השרות בצה"ל ולאחר
פרישתו .הערב נערך במעמד ראש העירייה ד"ר
אכרם חסון ,יו"ר יד לבנים דלית אל כרמל מר
אמל נסראלדין ,יו"ר "צוות" מחוז חיפה והצפון
ארוין לביא ,מנכ"ל "צוות" דן נדיב ,שרמזי היה
פקודו בחלק מתקופת השרות .כמו כן ,השתתף
אלוף מיל' יוסי בן חנן שהיה מפקדו של רמזי
בחטיבה .7
האירוע היה מרגש .מספר אישים נשאו דברים
שסקרו את פועלו כנער בבית הספר ,בצה"ל לאורך
השרות הצבאי הארוך ,בכפר בדלית אל כרמל ואת פועלו ההתנדבותי לאחר פרישתו ,הן במסגרת "צוות" והן במסגרת הקהילה.
חלקם הדגישו את האחדות והשתלבות העדה הדרוזית במדינת ישראל ובצה"ל.
כל הדוברים ציינו את אישיותו ,צניעותו ,נועם הליכותיו ,היותו איש משפחה למופת ,והיותו מסביר פנים לכולם ,אך גם את
דבקותו במטרה ושאיפתו לסיים את משימותיו עד תום .בנו של הנפטר הודה לכל המשתתפים והדוברים ,בשם המשפחה במלים
נרגשות .יהי זכרו ברוך.

˙Ú Ì¯Ë· ¯·Á ÈÏ ÍÏ‰ ≠ ¯ÂÒÓÂ ÔÓ‡ ¯·Á ÈÏ ‰È‰
אישית .המשפחה והעדה היו כל גאוותו ,עבורם היה מוכן להקריב
את עצמו .עם שחרורו מצה"ל ניסה להקים עסק לו ולמשפחתו.
קשיים רבים היו לו ,ובדמעות היה מספר לי על הצער שהוא גורם
לילדיו ולאשתו מירדה .אך כמנהגו ,נשא את הנטל בהפנמה ובשקט
עד אשר ליבו כשל.
רמזי היה גאה מאוד במשפחתו ,בילדיו ובאשתו מירדה .מחשבה
רבה ודאגה לעתידם תמיד ליוו אותו .איש שמח ומאושר מאוד
היה ביום חתונתה של בתו ענת.
את בנו הבכור עמיר רצה לראות בחתונתו ,אך לפחות הוא זכה
לראות שיש לו כלה יפה ומקסימה .את עמיד רצה לראות בראש
עסקי המחשבים שהקים בשל כישרונו הרב בתחום הזה .נחת הייתה
לו משוקי המוכשר וכמה גאה היה לספר לי על בחירתו של שוקי
לייצג את בית ספרו בפרויקט 'זרעים של שלום'
ולצאתו עם משלחת של נערים מחוננים לארה"ב
מטעם המדינה .עומרי הצעיר ובן הזקונים היה
הפינוק של רמזי ואני בטוח שאחיו הגדולים
ידאגו לו וישמרו עליו.
אני שמח שהספקתי לפגוש את רמזי בשבת ,לפני
האירוע המכריע ,וכשסיפרתי לו על הכוונה לארגן
מפגש של כל קציני האגד שגם הוא ישתתף בו,
ראיתי על פניו את ההתרגשות הגדולה למפגש
המחודש עם חבריו .בעיניי ,ייזכר רמזי כחבר
נאמן חייכן וחביב .אני מבטיח להמשיך ולשמור
על קשר עם מירדה והילדים ולהמשיך להיות חלק
מהמשפחה כפי שרמזי היה רוצה .לי אישית אבד
אח וחבר שחסר לי מאוד.
אזכור אותך לעד .רמזי חברי הטוב!

מאת :אל"מ מיל' רפי חליוה
על סא"ל רמזי חסון ,האזרח והקצין ,אפשר לספר במשך שעות
רבות .על תרומתו לביטחון המדינה והדוגמא האישית ניתן לדבר
ארוכות .אתמקד ברמזי החבר הנאמן והמסור .ברמזי הצנוע והנחבא
אל הכלים .ברמזי איש המשפחה האוהב והאהוב .ברמזי יליד העדה
הדרוזית שכה היה גאה להיות חלק ממנה .רמזי יישאר בעיניי חבר
מסור ואהוב ,איש עניו שקט וצנוע .רמזי בשבילי היה קצין למופת
בצבא .מספיק היה להסתכל לו בעיניים וידעת שהמשימה תתבצע
על הצד הטוב ביותר.
רמזי היה סגני ויד ימיני ומאז נוצר קשר אמיץ בינינו ובין משפחותינו.
זו הייתה עוצמתו של רמזי ,לעזור ,לעבוד ולבצע את המוטל עליו
בשקט ובצנעה .את הסובבים אותו רמזי הפעיל תוך מתן דוגמא

ÊÎ¯Ó· ‰ÂÈÏÁ ÈÙ¯ Ó¢Ï‡ ÌÚ ‰„¯ÈÓ Â˙ÈÈÚ¯Â Ï¢Ê ÈÊÓ¯ Ïß‡Ò
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ˆÔÂÙ
¢˙¯Á‡ ˙ˆ˜¢ ˙ÈÂÂÊÓ ÌÈÏ˘Â¯ÈÏ ‰¯„ÁÓ
מאת :משה אבן-פז  -יו"ר "צוות" סניף חדרה
"צוות" סניף חדרה יצא לטיול "בירושלים מזווית קצת אחרת" ,ועקב
ההיענות הרבה קיימנו שני מחזורים :ב 14-ביוני ו 5-ביולי  ,2007בהדרכת
חבר הסניף אלי נבון.
ביקרנו באתרים מיוחדים וביקרנו בבית החולים האיטלקי המרשים
במבנהו הארכיטקטוני ,מבנה אשר נבנה עבור הקונסוליה האתיופית,
אך כיום משמש כמעין אכסניה אולם חזותו היפה השתמרה .ביקרנו גם
במגרש הרוסים ,ובאכסניית סרגיי.
במקום צפינו באמצעים ישנים כמו צינור ובתוכו חילזון להעלאת מים או
מכבש עץ לכבישת זיתים וענבים ,וכן ביקרנו בגן יפה ופסטורלי .ממקום
זה עשינו פעמינו לבית ד"ר טיכו ,אשר שימש כרופא העיניים הראשון
בירושלים ,התרשמנו מהכנסייה האתיופית  -מהמבנה ומהציורים  -כנסייה
יפה בעיצובה והן בפשטותה.
מול הכנסייה האתיופית התוודענו לביתו של אליעזר בן יהודה ,ובקרבת
מקום הבית בו נולד רמטכ"ל מלחמת ששת הימים וראש הממשלה
הראשון יצחק רבין ז"ל.
נכנסנו לרובע היהודי בעיר העתיקה דרך שער האריות ,צעדנו בין החנויות
והשווקים בעקבות ישו ב"ויה דולורוזה".
אחרי הגעתנו לכותל התחלקנו לשתי קבוצות ,כאשר האחת עסקה בתפילה
והכנסת פתקי בקשות בין אבני הכותל ,ואילו הקבוצה האחרת נכנסה
אל "מנהרת הדורות" שהינה מיצג חדש הסמוך למערות הכותל ,מיצג
זה משולב במשחקי אור ,צל ,תאורה ,צליל וצבע ,כך שכולנו יצאנו לאור
שבקצה המנהרה מוקסמים ,אחוזי רגשות ומלאי תקווה ותפילה לשקט
ושלווה במדינתנו הקטנה.

ÌÈÁ¢ÓÈ· ‰ÙÈÁ ¢˙ÂÂˆ¢
מאת  :סיומה וייסמן
השנה ,כמו בשנה שעברה ,אנשי "צוות" חיפה נרתמו לפעילות התנדבותית
בימ"חים ,כל זאת במטרה לעזור בהכנת הציוד לקראת פעילות מבצעית או
אימונים במידת הצורך .עבודות ההתנדבות התמקדו בבסיסים בחטיבה
 226בפיקוד הצפון ,ובבסיס ציוד בטירה .על פי דברי קצין הלוגיסטיקה
בפיקוד תרומתנו מאפשרת להקדים בהכנת הציוד לאנשי המילואים
במידה וייקראו לאימונים או פעילות מבצעית.

˜ÈÒÈÒ· ·Â˘ÁÈÓ Ò¯Â
È·¯ÚÓ ÏÈÏ‚ ¢˙ÂÂˆ¢ È¯·ÁÏ

·¯Ú· ÌÈÈÈ¯·Ë‰ ∫‰È¯·Ë ÛÈÒ
¢‰Èˆ¯‚ ‰Â„·¢ ˘‚¯Ó

מאת :אל"מ מיל' יום טוב חזן  -יו"ר סניף גליל מערבי
אנו שמחים להודיע על קורס מחשבים בסיסי ,ללימוד היסודות
בהפעלת המחשב הביתי ולימודי אנגלית לחברי "צוות" גליל
מערבי .הקורס מתנהל בשני מחזורים ,בבוקר ובערב .משך
הקורס  48 -שעות לימוד ,חודש וחצי 3 ,שעות בכל שיעור
 -פעמיים בשבוע.

יו"ר הסניף משה עבו ,מספר שחברי הסניף גילו מעורבות ביוזמה המבורכת
 ביקור בכנסת לשם יצירת "לובי" וגילו רצון להיות מעורבים בנושאיםהכלל -ארגוניים .עבו מציין ,שהסניף ערך ערב מרגש ב"דונה גרציה",
במסגרתו נשמעו דברים מעניינים על תולדות טבריה ,הארוחה הטעימה כמו
השירה בציבור הוסיפו לערב  .עבו מציין ,שכיבדו את הטבריינים בנוכחותם:
יו"ר "צוות" ברוך לוי שהגיע לכל אירועי הסניף ,המנכ"ל דן נדיב ,יו"ר
המחוז ארוין לביא ,ומנהל המחוז יצחק חביו ,אורחי כבוד היו יעל דקל
 -יו"ר גליל עליון ובעלה .הסניף מתכנן טיולים וערב כיף נוסף.

·‰‡‰Â ÛÈÎ Ï˘ ¯˜Â· ≠ ‰ÙÈÁ
מאת :אלי אסף סגן יו"ר סניף חיפה
ביולי  2007התקיימה הרצאתו של ד"ר צבי ברק בנושא "מצוינות אישית
וארגונית" באולם "בית אבא חושי" בהשתתפות של כ 120-חברים .המיפגש
החל בכיבוד קל ושיחות רעים ,ובהמשך ניתנה סקירה על-ידי יו"ר הסניף
על פעילות הסניף כולל תוכניות לעתיד .ד"ר צבי ברק ,מומחה למדעי
ההתנהגות ,נשא הרצאה מרתקת ומלווה בהומור שנון ואינטלגנטי בנושאי
מצוינות אישית וארגונית .הוא הצליח לרתק ולהלהיב את המשתתפים
על-ידי הצגת החומר בדרך חוויתית ומיוחדת במינה.

¨‰È¯·Ë ∫˙Ù˙Â˘Ó ˙ÂÏÈÚÙ
ÌÈ˜ÓÚ‰Â ÏÈÏ‚‰ ÊÎ¯Ó
במסיבה שהתקיימה באולמי כינור דוד בטבריה הוענקו מגיני
הוקרה למתנדבים .השתתפו חברי מרכז הגליל וסניף העמקים.
יו"ר "צוות" ,מנכ"ל ,יו"ר המחוז ,ויו"ר הסניף "צוות" בטבריה,
בירכו את החברים במפגש חברים ב"חוף הטרפז".
חברי מרכז הגליל ,יצאו לטיול לירושלים .החברים ביקרו
במערת הנטיפים ,בכותל ,בשוק מחנה יהודה ,אכלו ארוחת
צהרים וחזרה הביתה.

Ú„ÈÓ ÈÎ ¨¯ÒÓ ¢¯·Á¢ ÔÂ„ÚÂÓÓ
˙Â¯ÈÈ˙ ˙ÂÏÈ·ÁÂ ı¯‡· ÔÂÏÓ È˙·· ˘ÙÂ ÏÚ
¯˙‡· Ì‚ ‡ˆÓ ıÈ˜‰ ˙ÙÂ˜˙Ï Ï¢ÂÁÏ
˘¢¯·Á¢ ÔÂ„ÚÂÓ Ï
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ÌÈÙÈÒÂ ˙ÂÊÂÁÓ

„¯ÌÂ
ÔÈÈÂ ˙ÂÈ·‚ ·¯Ú
·‰ÂÓÈ„ ÛÈÒ
יו"ר סניף דימונה אבי אבוחצירה אירגן
בסניף החדש ערב גבינות יין וקריוקי.
ההענות הייתה גדולה .השתתפו חברי
"צוות" ונשותיהם שנהנו מאוד.

‡·˙Ï‰‰ ¯¢ÂÈ ‰¯ÈˆÁÂ·‡ È
‰Î¯· È¯·„ ‡˘Â ÛÈÒ‰

‡ÌÈÙÒÂ ÌÈ¯·ÁÂ ¨·˜ÚÈ ‰„·Ú ¨Ï‡ÎÈÓ ¨‰ÈÏ‡ ˜ÁˆÈ ¨ÛÂÏÎÓ Â‰ÈÏ

ÌÈ˜È„ˆ È¯·˜Ï ÏÈÈË ÌÈ˜ÙÂ‡ ÛÈÒ
סניף אופקים יצא לטייל בצפון ובקברות צדיקים .החברים נהנו מאוד
מהטיול ומתשומת הלב המיוחדת שניתנה ע"י יו"ר הסניף יעקב דרעי
וחברי הנהלה .הטיול תרם רבות לגיבוש הסניף.

˙ÈÒÂÎ ˙Ó¯‰· ‰ÂÓÈ„ ÛÈÒ ˙Ï‰‰ È¯·ÁÓ ˜ÏÁ

ÌÈ˜È„ˆ È¯·˜· ÏÂÈËÏ ˙‚ ˙È¯˜Ó
בחודש יוני  2007יצא לטיול בצפון סניף קרית גת אשר כלל ביקור בקברי
צדיקים וסיור להכרת הארץ בצפון.
‰„·Ú ·˜ÚÈ ßÏÈÓ Ï¢‡Ò ÌÚ ÛÈÒ‰ ¯·Ê ‚≠ È„ÚÏ‡ ÏÂ‡˘ ∫ÔÈÓÈÏ Ï‡Ó˘Ó
ÛÈÒ‰ ¯¢ÂÈ ≠ ÈÚ¯„ ·˜ÚÈÂ

˙‚ ˙È¯˜ ¢˙ÂÂˆ¢ È˘‡Ï ÔÂÁË· ÒÎ
מאת :ניסים זגורי ,יו"ר סניף "צוות" קרית גת
ביוני השנה ,נערך כנס בטחון לאנשי "צוות" קריית גת בראשות ראש
העיר מר אבירם דהרי ומנהלי אגפים ,לאור המצב הביטחוני והאיום של
נפילת טילים על קריית גת.
בכנס ניתנה סקירה על היערכות הביטחונית של קריית גת והוחלט להקים
צוותי חירום מקרב גימלאי צה"ל הייתה היענות גדולה של החברים
שהתנדבו לשמש כראשי צוותים שכונתיים .במהלך הכנס נערך שיבוץ
לחברים לפי מקום מגוריהם ומתוכנן בקרוב תרגיל.
ÔÂÙˆ· ˙‚ ˙È¯˜Ó ÌÈ¯·Á‰

מערכת הבחירות הכלליות ב"צוות"
מתחילה באוגוסט  .2007הבחירות
מתקיימות בדואר .לוח הזמנים
המפורט מתפרסם בגיליון זה

Ô‚¯ÙÈ ÈÙ‡ ÛÈÒ‰ ¯·Ê‚ ÌÚ ¨È¯Â‚Ê ÌÈÒÈ ˙‚ ˙È¯˜ ÛÈÒ ¯¢ÂÈ
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¢˙ÂÂˆ¢ ˙ˆÚÂÓÂ ‰Ï‰‰ È¯·ÁÏ ÌÈÏ˘Â¯È· ¯ÂÈÒ
 ארוחת, השתתפות בישיבות בוועדות הכנסת, ביקור בכנסת ישראל:חברי הנהלה ומועצת "צוות" מחוז הדרום ערכו לאחרונה סיור בירושלים שכלל
.צהרים ובהמשך סיור בבית המשפט העליון

Ò‡·Â¯ÙÏ ÏÂÈË ≠ Ú·˘ ¯‡· ÛÈÒ
˙È˙Ù¯ˆ‰ ‰¯ÈÈ·È¯ÏÂ

Â·„˙‰
È˘‡ ˙Â„Â·ÚÏ
ÌÈÁ¢ÓÈ· ¢˙ÂÂˆ¢
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˙ÂÂÎÂ ˙Â¯È˘ÎÏ
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Â˜ÂÓ·Â ÒÙÂ¯Ë

ÊÂÁÓ Ï‰Ó Ïˆ‡ ÌÈË¯Ù
ÂÈ·Á ˜ÁˆÈ ÔÂÙˆ
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È¯·Á ÆÌÏÂÚ·Â ı¯‡· ÌÈÏÂÈËÏ Ú·˘ ¯‡· ÛÈÒÓ ÌÈ¯·Á ÌÈ‡ˆÂÈ ‰˘ È„ÓÎ
˙È˙ˆÂ·˜ ‰ÂÓ˙· ˙ÂÁÙ˘Ó‰Â ¢˙ÂÂˆ¢

˙ÏÈ‡· Â˘Ù Ú·˘ ¯‡· ÛÈÒ È¯·Á
.סניף באר שבע ערך הפעם טיול לאילת ונפש במלון סיאסטה
 הרבה אוכל,לדברי החברים היו שלושה ימים נהדרים של הרבה מנוחה
.והרבה פעילויות חברתית
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‡·‰ „ÂÓÚÏ

˙È·‰ „ÂÓÚÏ

˙ÂÂˆ ˇ ∏≤ ÔÂÈÏÈ‚

ÌÈÈÈÚ‰ ÔÎÂ˙Ï

Ì„Â˜‰ „ÂÓÚÏ

ÌÈÏ˘Â¯È

ÌÈÙÈÒÂ ˙ÂÊÂÁÓ

Æ¢Ï‡¯˘È ˙¯ÂÒÓ· È·˘‰¢

·‚ÌÈÏ˘Â¯È ¢˙ÂÂˆ¢ Ï˘ „ÂÓÈÏÂ ÔÂÈÚ ˙·˘ ≠ ¢Ï‡¯˘È ˙¯ÂÒÓ· È·˘‰¢ Ì˘· ‰·˙Î‰ ‰ÓÒ¯ÂÙ ß∏± ÔÂÈÏÈ
Æ˙·˘‰ Á¯Â‡ ‰È‰˘ Ô‰Î ·Â˘È≠¯‡˘ ·¯‰ „Â·Î Ì‰ÈÈ· ¨‰Ê ˘‚ÙÓ· ÌÈ„·Î‰ ÌÈÙ˙˙˘Ó‰ Ï˘ ‰ÂÓ˙ Ì‚ ÌÈÙ¯ˆÓ Â‡ Ô‡Î ÆÂÈÁ¯Â‡Â

ÌÏÂ‡ ÈÙÏ ÂÚÈÙÂ‰ ¢ÌÈÎ‡ÏÓ‰¢
ÌÈÓÏ˘Â¯È ‡ÏÓ
מאת :יהודה פורר ,מנהל המחוז
במרץ השנה ,התקיימה במחוז ירושלים מסיבת פורים .האולם היה
מלא מפה לפה .חברים חדשים שלא ראינו באירועים קודמים הגיעו
גם כן .החברים נהנו מארוחה חגיגית סביב שולחנות ומהופעת "להקת
המלאכים" והבדרן "רון גבאי" שהנעימו את הערב .בתחרות התחפושות

¨‡‚¯˘ È˙Ó ∫Ï‡Ó˘Ï ÔÈÓÈÓ ÊÂÁÓ‰ ˙Ï‰‰ È¯·Á ˙‡ ‰‚ÈˆÓ ‰ÏÈ‡ ¯¢ÂÈ‰
‡„Â„ ¨Ò‡ÈÓÁ ‰ÏÈ‡ ¨Ô‰Î‰ È˜ÈÓ ¨¯ËÂ‡Ó ·˜ÚÈ ¨˜ÈˆÈ‡ È˜ÈÂÂ˘ ¨ÔÁ ÈÏ
‡È·Ï ÈÏ‡Â Ï‡Â‚‰

המצטיינות זכו חמישה חברים מתוך רבים שהתחפשו.
אילנה נחמיאס ,יו"ר המחוז ,בירכה את החברים והציגה את חברי
ההנהלה המסורים שעוסקים כל השנה בפעילות ומייצגים את המחוז.
כמו כן הודתה לדוד הגואל ,יו"ר המחוז בעבר ,שמגיע לכל אירוע .לאחר
שירים וריקודים הסתיים הערב בחצות הלילה.
*הערה :ידיעה זו נשמטה מגיליון  81ומתפרסמת עתה.

˙Â˘ÂÙÁ˙· ÊÂÁÓ‰ È¯·ÁÓ ˜ÏÁ

¢≤∞∞∑ ÌÈÓÁÂÏ ˙Â·˜Ú·¢ Ë˜ÈÈÂ¯Ù
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˘‚ÙÓ· ¢¯ÙÈÈ„‰ ÈÂÚ·ˆ¢
˙¯·ÌÈÏ˘Â¯È· È˙Â
מאת :יהודה פורר מנהל מחוז ירושלים
ב-מאי  2007התכנסו חברי\ות מחוז ירושלים למפגש חברים ,במרכז
התרבות "בית שמואל" בירושלים .לאחר שנהנו מהכיבוד והקפה צפו
במופע המרגש "צבעונים על גדות הדנייפר"  -שהיה שילוב מרגש של
אמנים ילידי ברה"מ ו"צברים" מתוצרת "כחול לבן" .כולם שרו ביחד
שירי תנועות הנוער המלווים אותנו מראשית הציונות ועד ימינו אלה.
כמו כן ,היו הוצגו פרודיות וקטעי קישור משעשעים ,מצגת ססגונית של
הטקסטים המזומרים בליווי תמונות וריקודים של חלק מהלהקה .חברים
רבים ביקשו לארגן ערב נוסף עם אמנים אלה.

˘‚ÙÓ· ÂÙ˙˙˘‰˘ ÊÂÁÓ‰ È¯·ÁÓ ˜ÏÁ

ÔÂÙˆ· ˘ÙÂÂ ÌÈÏÂÈË

טיילו ב"תל-יזרעאל"  -כולל הליכה למעיין ולבריכה היפה במקום.
משם יצאנו לגלבוע ל"הר-ברקן"  -תצפית על צפון השומרון ,גדר
מאת :יהודה פורר ,מנהל המחוז
ההפרדה ועמק יזרעאל .לאחר ארוחת צהרים ומנוחה קצרה בקניון
בחודש יוני  ,2007יצאו חברי\ות מחוז ירושלים לטיולים ונופש בצפון,
בבית -שאן ,המשיכו החברים לביקור ב"מרכז התמר" במושבה כינרת,
כשהבסיס ליציאה לכל טיול היה מלון "קיסר" בטבריה .ביום הראשון
שם צפו בסרט על ההתיישבות במקום וגידולי התמרים.
ביום השני יצאו צפונה לשמורת "האלות
האטלנטיות" ,מצפור קרן נפתלי ,כביש הצפון
לאורך גבול הלבנון" ,טיילת ירדן" ,הליכה לאורך
הנחל משדה-נחמיה ועד כפר בלום וחזרה למלון.
ביום השלישי ,ביקור במפעל התכשיטים "כפריס"
בטבריה משם לרמת הגולן באזור אל-חמא ,ביקור
ב"עין-פיק" ו"באום אל-קנטר"  -ביה"כ העתיק
שנחפר לאחרונה.
ביום הרביעי ,חצי יום חופשי לביקור בטבריה
או שימוש במתקני הספא במלון .אחר ארוחת
צהרים במלון ,נסיעה לדרך נופית מדהימה
שנפרצה ע"י קק"ל ברכס טורען ,תצפיות לבקעת
"בית-נטופה" עד בית רימון .משם נסיעה לבית
שאן ,סיור באמפיתאטרון הרומי ואחר כך דרך
כביש הבקעה חזרה לירושלים.
בכל ערב השתתפו וצפו החברים במופעים במלון,
¨È˙Ù¯ˆ ˜ÁˆÈ Â¯·Á ËÏ˘‰ ˙‡ ˜ÈÊÁÓ ÆÈÁ≠Ï˙· ¢‚‡Â˘‰ ‰È¯‡‰¢ ÏÒÙ „È≠ÏÚ ÊÂÁÓ‰ È¯·Á
וכן השתמשו בכל המיתקנים.
Â˙˘‡Â „È„È ¯‰ÂÊ ¨ÂÏ‡Ó˘Ó Â˙˘‡Â ÈÓÈÏ˜ Ï‡ÎÈÓ ¨ÂÈÓÈÓ
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התפילה ,סעדו המשתתפים ארוחת ערב בהיכל שלמה.
עתיקות בית שאן ב ,26/5/07-יצאו  50מחברי הסניף לטיול בעמק בית
שאן ,שהיה מוקדש בעיקר לביקור בעתיקות האזור .ארוחת צהרים סעדו
בקיבוץ בית אלפא ,ולאחר מכן המשיכו לפארק חרוד .כמו כן ,סיירו בהר
הגלבוע ובתצפית מדהימה לעבר עמק יזרעאל והגליל התחתון.
עכו וראש הנקרה ב ,24/6/07-בשעות אחה"צ יצאו למעלה מ40-
חברים לגליל המערבי ,תחילה הגיעו לעכו וביקרו בבית הכנסת של
העדה הטוניסאית ,סיירו בעיר העתיקה ,ביקרו ב"מצודה"  -בית הכלא
המפורסם בו נכלאו ,בין השאר ,אסירי המחתרות בתקופת המנדט הבריטי.
בהמשך ביקרו במערת הקשת שבגבול הלבנוני ובפארק אדומים .לאחר
ארוחת ערב בראש הנקרה וירידה ברכבל ,שבו המטיילים המרוצים סמוך
לחצות ,לכפר סבא.

‡·Ò ¯ÙÎ ¢˙ÂÂˆ¢· ˙˘¯ÂÓ È¯ÂÈÒÂ ˙Â‡ˆ¯‰
 - 14/5/07תחת הכותרת "הנחיתה באוולי  1982ואי-הנחיתה בלבנון
 ,"2006הרצה אל"מ מיל' מייק אלדר ,בפני החוג לידע של הסניף .מייק
כתב ,בין השאר ,ספרים הקשורים בפעילות חה"י ,היה מפקד נחתות,
ולא חסך בקורת על התנהלות צה"ל במלחמת לבנון השנייה.
 - 21/5/07המרצה צור פרלמן סיפר בפירוט רב ובצורה מרתקת ,על כך
שיהודים שירתו במלחה"ע השנייה גם בצבא הנאצי .חלק מהיהודים
פשוט רצה להציל את עצמו מהשמדה ,ואכן אלו שהיו דומים במראם
החיצוני לגרמנים ,הצליחו בכך.
 - 11/6/07על "איך תראה הטכנולוגיה בעולם בעידן השלישי"  ,הירצה ד"ר
דן מרגלית שהינו מדען בתחום העתידנות .לדבריו ,המחשוב והאינטרנט
גורמים בין השאר להגברת האבטלה ,שכן מה שהייתה עושה בעבר קבוצה
גדולה של עובדים ,יכול כיום לעשות מחשב אחד.
" - 18/6/07קיים איום גרעיני של ממש מצד איראן על ישראל" ,זאת אמר,
בין השאר ,יריב פלד ,מומחה באסטרטגיה צבאית ,שריתק את הנוכחים
בהרצאתו .בעזרת מצגת ,הראה פלד למשתתפים ,תמונות של כמה ממנהיגיה
הקיצוניים השולטים באיראן .בהמשך דבריו ,ציין יריב שמצב זה ישתנה
אם יפתרו בדרכים דיפלומטיות את משבר הגרעין ,ו/או אם תהיה הפיכה
באיראן .ישראל ,בלית ברירה ,תנהג על-פי "ברירת שמשון".
 - 2/7/07על "הבניה החדשה והישנה ביפן" הירצה בפני חברי החוג,
האדריכל צבי בן דוד .בעזרת מצגת הבליט המרצה את השונה והמיוחד
באדריכלות היפנית לעומת מקומות אחרים בעולם.

ÌÈÏÂÈË ∫‡·Ò ¯ÙÎ ÛÈÒ
מאת :צבי דקל
יום ירושלים ב ,13/5/07-יומיים לפני "יום ירושלים" ,יצאו  52חברים
דתיים מ"צוות" כפר סבא לירושלים ,לביקור באתרים שונים בעיר,
"רכובים" על אוטובוס קומותיים .הביקור נמשך כשעתיים ,תוך קבלת
הסברים מקיפים .לאחר מכן ,התארחו החברים בישיבת "עטרת ירושלים"
הסמוכה לכותל ,ושמעו מפי הרב בן יצחק סיפורים על ירושלים .לאחר

למחרת יצאנו לשיט בים סוף ,קיבלנו הסברים מפי הקברניט וגם רקדנו
לצלילי המוסיקה .בכל יום התקיימו ריקודים ופעילות בבריכה .חזרנו
הביתה עייפים ומאד מאד מרוצים!! על כן ,תודה למר ברזילאי ,על הליווי
לאורך כל הדרך ,על האוזן הקשבת והרצון הגדול להשביע כל בקשה

˙ÏÈ‡· Â˘Ù ÔÂ¯˘‰ „Â‰ ÛÈÒ È¯·Á
מאת :עדו אלמגור ,יו"ר הסניף
ביוני השנה ,יצא אוטובוס מהוד השרון לאילת עם חברי צוות סניף
הוד השרון במטרה לנפוש ארבעה ימים במלון "פרימה מיוזיק" )לשעבר
קרלטון(.
התקבלנו בזרועות פתוחות בלובי ע"י מר ברזילאי מנהל שיווק ,עם
שתייה קרה ומילות ברכה .בערב רקדנו כולנו ובסיום יצאנו לטייל
לאורך החוף.

˙˘ ÌÂÎÈÒ ∫‡·Ò ¯ÙÎ ÛÈÒ
‰¯˘Ú‰Â Ú„ÈÏ ‚ÂÁ· ˙ÂÏÈÚÙ‰
החל מנובמבר  2006ועד תחילת יולי  2007התקיימו  15הרצאות במיגוון
נושאים :ביטחון ,מדע ,פרשיות מעניינות ועוד.
כמו כן התקיימו שני סיורי מורשת :הראשון בחורף ל-מ.ל.מ )מרכז למורשת
המודיעין( ,בו למדנו רבות על פעילות החיל בעבר ובהווה .הסיור השני
ב 26.6.07-לנגב המערבי ולמיסדר הכנה לסיום קורס טיס.
בהרצאות ובסיורים אלו השתתפו  20עד  45חברים כאשר הממוצע הינו
 30איש להרצאה .כמו כן התקיימו שני אירועים )שבמסגרת ההכנות
להם לקחה גם ועדת ההיגוי( :האחד ,בספטמבר  2006באודיטוריום,
אירוע לציון  20שנה להקמת הסניף ,והשני ,בסמוך ליום העצמאות ה59-
למדינה ,אירוע בו חולקו תעודות הוקרה של "צוות" לחברים מתנדבים,
הושמעו שירים של המשורר חיים חפר ,שסיפר מסיפוריו) .ערב זה הנחה
פרדי ברק (.סך הכל השתתפו בשני אירועים אלו כ 500-איש.

∏∂
Ì„Â˜‰ „ÂÓÚÏ

ÌÈÈÈÚ‰ ÔÎÂ˙Ï

‚˙ÂÂˆ ˇ ∏≤ ÔÂÈÏÈ

˙È·‰ „ÂÓÚÏ

‡·‰ „ÂÓÚÏ

˘¯ÔÂ
‰Ï„‚Â ˙ÎÏÂ‰ ˙ÂÏÈÚÙ‰ ≠ ‰È˙ ÛÈÒ

אנו מתכננים נופשון באזור רמת הגולן לצורך גיבוש חברתי ,וכן
נופשון בחו"ל :צפון איטליה ושוויץ.
אני קורא לכל חבר בסניף הזקוק לסיוע כלשהו שיפנה בדחיפות
לסניף.

מאת :יצחק דואני  -יו"ר הסניף
בסניף נתניה הפעילות הולכת ומתגברת .מספר החברים ובני
משפחותיהם הפונים לסניף ,גדל מדי יום .אנו פועלים ונותנים
שירותים לחברים באופן עצמאי ונותנים פתרונות בכל הנושאים.
בחודש יוני  2007השתתפנו בביקור בכנסת .הופענו עם מספר רב של
חברים והיה מאוד מרשים.
נושא שינוי המבנה הארגוני של האגודה :הצלחנו ,בעזרתם של מספר
חברים יקרים הן ממועצת המחוז והן חברים מהמועצה הארצית,
לדחות לשנה הבאה ,לאחר הבחירות של האגודה ,את הרעיון להעביר
את סניף נתניה למחוז הצפון.
הסניף משתתף בפרויקט "בעקבות לוחמים" והתדרוך התקיים ביום
ראשון  22/7/07בבית הגדודים ב אביחיל.
חברי הסניף יצאו לטיול לאזור ירושלים ,לביקור מקיף ויסודי ב"-יד
ושם" ולביקור "במנהרת הדורות" החדשה וסיור "עוטף ירושלים".
בימים אלה הפעילות במועדון גוברת .פתחנו חוג לאנגלית למתחילים
ואנו מתכוונים לפתוח חוגים נוספים לספרדית .בתחילת חודש
ספטמבר  2007נפתח שתי כתות למחשבים למתחילים ולאינטרנט,
וכן חוג בריד'ג .אנו קוראים לחברים לבוא ולקחת חלק בכל
הפעילויות.
בשטח ההתנדבות אנו פועלים בשיתוף עם עיריית נתניה בפרויקטים
שונים ומעניינים ומבקשים מהחברים לבוא ולקחת חלק בפרויקטים.

ÂÚÈ„ˆ‰ ‡·Ò ¯ÙÎÓ ÌÈ¯·Á‰
ÒÈË Ò¯Â˜ È¯‚Â·Ï
מאת :צבי דקל
ב 26/6/07-יצאה קבוצה מחברי "צוות" כפ"ס לסיור משולב בדרום
הארץ .הסיור החל בשעות לפנה"צ באזור "עוטף עזה" .לאחר ארוחה
קלה ביד מרדכי ,נסעו החברים לאנדרטת "החץ השחור" ,המנציחה את
לוחמי יחידה  101ואת הצנחנים אשר נפלו בהגנת הנגב נגד ההסתננויות
והפדאין מרצועת עזה בשנים  .1957-1953תוך כדי הסיור ,צפו החברים
לעבר הרצועה ושמעו הסברים מפי נעמי שחר ,חברת הסניף.
לאחר ארוחת צהריים בפינת טבע מוצלת בקיבוץ בארי ,ביקרו
המשתתפים בבית הדפוס הענק והמשוכלל שבמקום ואף "תיצפתו"
מגג המבנה ושמעו מפי אחד מראשוני הקיבוץ ,על תולדות ההתיישבות
בנגב עוד מלפני קום המדינה ובכלל .בבסיס ח"א בחצרים ,צפו החברים
במסדר )הכנה( מרשים לסיום קורס טיס ,ובחשיפת דרגות הקצונה
לבוגרי "מחזור  "154ובמפגן מרהיב של כלי טיס שונים .עמוסי רשמים
וחוויות ,חזרו החברים ,בשעת לילה מאוחרת ,לכפר סבא.

ÌÈÁ¢ÓÈ· ¢˙ÂÂˆ¢ È˘‡ ˙Â„Â·ÚÏ Â·„˙‰
·ˆ˙ÂÂÎÂ ˙Â¯È˘ÎÏ ‰¯ÊÁ‰Ï ¨ÔÂÙ
ÂÈ·Á ˜ÁˆÈ ÔÂÙˆ ÊÂÁÓ Ï‰Ó Ïˆ‡ ÌÈË¯Ù
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ציפה לנו מתחם כנסיית הבשורה ,כנסייה מפוארת שנבנתה בשנת .1969
בעת הביקור נערך בכנסיה טקס לחם הקודש והיין ,חוויה מעניינת.
חזרנו הביתה עם ערב לאחר יום עמוס ומלא חוויות.

ריכוז יענקלה לבקוביץ ,יו"ר הסניף

¢‰ÁÏˆ‰Ï ‰È¯Â‡È˙Ó¢

·˘¯˜Â·‰ ÏÚ È˘È

בחודש יוני  ,2007נערכה במועדון "צוות" ההרצאה "מתיאוריה להצלחה".
מסתבר ,כי ניתן להוציא לפועל ולהגשים בדרך מעשית ופשוטה את
החלום שאתם רוצים להגשים .זאת באמצעות טכניקות יעילות ,קלות
ליישום ,שהומצאו ע"י מומחים בקנה מידה עולמי ,בתחום ההגשמה
העצמית ויצירת מציאות.

באחד מימי שישי של חודש מאי  ,2007יצאנו לסיור של "צוות" סניף
רעות  -מכבים מודיעין .הפעם נגענו באיזור השרון היפה ,בקטע שבין
משמר השרון  -חדרה  -גבעת אולגה  -בית ינאי .בן קיבוץ משמר השרון
אסף יקיר ,שימש כמדריך ומורה הדרך במשך היום.
התחנה הראשונה  :אנדרטת אבשלום פיינברג ,על אם הדרך בכביש 4
בין צומת הרוא"ה לחדרה .במקום שמענו את את סיפור אהבתו של
אבשלום פיינברג מייסד ניל"י ,לשרה אהרנסון .פיינברג נהרג בתחילת
 1917באיזור רפיח .קיברו נתגלה בתחילת שנות השלושים אך הזיהוי
והעברת עצמותיו נדחה לתקופה שלאחר מלחמת ששת הימים .עצמותיו
הועברו ונקברו בהר הרצל בירושלים .שריד מן הדקל שנמצא מעל קברו
ברפיח ,נמצא גם באנדרטה בה ביקרנו.
משם נסענו ,דרך העיר חדרה לגבעת אולגה .בדרך לגבעה שעליה בנה חנקין
)רוכש האדמות האגדי( את הבית לאהובתו אולגה .חלפנו דרך "כפר הים",
מתקן החוף הימי מימי הבריטים הנמצא בתוך כפר הנופש ,תחנת החשמל

זכינו להרצאה מעניינת על תפקודי המוח ויכולתו להביא את המעוניין
בכך לבצע יותר מאשר השיג עד כה .המרצה הסבירה ,הדגימה ואף תירגלה
עימנו חלק מהתיאוריות החדשניות בתחום זה.
הרצתה :גב' דלית אביטל ,מנחת קבוצות .אם תהיה דרישה ,נארגן סדנה
בתחום זה עם דלית.

ÔÂ˙Á˙‰ ÏÈÏ‚Ï ÏÂÈË
בחודש יוני  2007יצאנו לטיול בגליל התחתון .התחלנו בכפר תבור
והתקבלנו במוזיאון המושבה בברכה על-ידי מנהל המוזיאון )חבר "צוות"
מסניף העמקים( .נחשפנו לתקופת ההתיישבות בכפר תבור ובסביבה,
שמענו על הקשיים שחוו המתיישבים ,על העימותים עם התושבים הערבים
ועל הקמת ארגון השמירה בר גיורא ואח"כ ארגון השומר ,שנועדו להגן
על המתיישבים ועל רכושם .מוזיאון מרשים ומומלץ.

"אורות רבין" ומתקן הפריקה והשינוע של הפחם לתחנה.
נקודת הביקור הבאה :בית ינאי ,מצפה המעפילים .שמענו את סיפורן של
אניות המעפילים ולוס א' וב' וכן של אניות אחרות שניסו משנת 1937
להוריד מעפילים בחוף זה .אפילו אלטלנה הייתה במקום לפני שנחתה
בחוף תל אביב .במקום גם גשר הצופה על אגם בית ינאי ,שווה ביקור.
מבית ינאי נסענו דרך בית חרות וכפר ויתקין לגשר הצבים על נחל
אלכסנדר .לא רחוק משם ,בית הראשונים )מצפור רמי על יד ביתן
אהרון( מבנה ישן על גבעה ,בתוך המבנה צילומים הסטוריים של ראשוני
המתיישבים בעמק חפר אשר הקימו את הבית .משם לשמורת נחל
אלכסנדר ,הנחל נמצא בשלבי שיקום מתקדמים.

התחנה הבאה  -מחלבת אלון תבור של תנובה .קיבלנו הסבר על החברה,
בעיקר על תשלובת החלב ,צפינו בסרט ובמצגת מרשימים ,ביקרנו באולם
הייצור )מאחורי חלון זכוכית גדול( וקינחנו בטעימות ממגוון מוצרי
תנובה הטעימים.
משם נסענו לעיר נצרת .תוך כדי תנועה קיבלנו הסברים על אילניה וחוות
השומר ,צומת גולני ,הר טורען ובקעת בית נטופה.
ביקרנו בנצרת בכנסיית המעין ,צעדנו בדרך אל השוק ,דרך בניין
המוסקוביה ,מלון שנבנה לשיכון צליינים שבאו מרוסיה ,חלפנו על פני
מתחם הפטריארך היווני אורטודוכסי בואכה השוק של נצרת .מעבר לשוק,
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במועדון סניף רעות/מכבים/מודיעין מתנהל מזה כחודש קורס "הציור שבפנים" ,קורס ייחודי בהדרכת דורית ויניקוב.
זהו קורס חוויתי של ציור אינטואיטיבי הנובע מ"הבטן" ולא מהראש .בעזרת "משחקים" בצבע ,שכבות של צבעי פנדה ואקריליק ,של
גילוי וכיסוי ,הופכות חוויות ותחושות לצבעים וצורות .זהו ציור בתנאים המאפשרים תהליך מרתק לביטוי רגשי ,ריפוי ושחרור מביקורת
עצמית.
בתחילת כל מפגש מתקיימת הפעלה גופנית קצרה להעלאת המודעות של הקשר בין הגוף לנפש ,בסוף כל מפגש מתקיימת שיחה לעיבוד
התהליכים שעברו היחידים והקבוצה במפגש.
לאור הצלחת הקורס ,מתוכנן קורס המשך למשתתפות הקורס מיד עם סיומו .כמו כן ,ייפתח קורס חדש ל"מתחילים" בחודש ספטמבר.
ביקרנו בשדרת האמנים בקיבוץ משמר השרון .הקיבוץ הופרט והחברים
מתפרנסים מעסקים שונים .פגשנו חרש מתכת מעניין היוצר יצירות נאות
מברזל ומפח וכן את קולין ,מתנדב בקיבוץ לשעבר שהשתקע בו לפני 40
שנה )ראו צילום ,האיש עם הזקן הלבן( ועוסק בקדרות.
ביקרנו גם ב"סליק"  -המקום בו החביאו את הנשק מהבריטים; בבריכות
הדגים  -מפעל מעניין ,שווה ביקור; באתר ובאנדרטה המדהימה לזכר נופלי
הפיגוע בצומת בית ליד )השרון( ,מעין סולם אלכסוני ועליו "צועדות"
כלפי מעלה דמויות חיילים וחיילות.
הספקנו ביום קצר אתרי טבע ונוף אתרים הסטוריים .יום מעניין ביותר
 -אני ממליץ.

ˆ¯¯¢ÂÈ ≠ ˜ÁˆÈ Ò¯ÂÏÏ ˙Â„Â˙ ¯Â
È˘‡ÏÂ Ú·‚ ·˜ÚÈÏ ¨ˆ¢Ï˘‡¯ ÛÈÒ
ˆ¢Ï˘‡¯ ÛÈÒ· ¢˙ÂÂˆ¢
הפעילות המבורכת והסיוע של חברי סניף "צוות" ראשון לציון,
בראשות היו"ר לורנס יצחק ,לקהילה בכלל ולנזקקים מבין החברים
בפרט ,מביאה לעיתים תגובות נרגשות ,הן של הנזקקים עצמם והן
של בעלי תפקידים.
לסניף ראשון לציון הגיעו כמה מכתבי תודה והערכה כאלה.
כך כתב ,אסף דעבול ,סגן ראש העירייה ,ליצחק לורנס ולמתנדבי
הסניף ,את תודתו והערכתו על הסיוע בהתארגנות וההערכות לחלוקת
סלי מזון למשפחות הנזקקות בחג הפסח תשס"ז ,ועל פועלם למען
הקהילה .כך גם גברת שרה אשכנזי ,ראש מינהל מרכז באגף השירות
לתושב )שיל"ת( בעיריית ראשל"צ ,על מפגש ואירוח תושבים משכונת
אברמוביץ במועדון "צוות" בעיר ,בהשתתפות רה"ע מאיר ניצן; יצחק
אלפנדרי מנהל מע"ש ,המרכז לעיסוק ולשיקום של נפגעי פיגור שכלי,
באגף לשירותים חברתיים ,שלח תודות והוקרה ליעקב גבע מ"צוות"
ראשל"צ על השתתפותו בטקס יום הזיכרון ,תשס"ז במרכז מע"ש ,ועל
ההתרגשות שדבריו והתנדבותו גרמו לכל באי הטקס  -חניכים ,אנשי
"צוות" ואורחים; מכתב מרגש כתב רס"מ מ.ח ,.גימלאי צה"ל ,שהודה
במילים חמות על הסיוע למשפחות הנזקקות בתווי קניה לקראת
החגים ,ועל הסיוע במצרכי מזון ובמיוחד הודה ללורנס יצחק .הוא
ברך את חברי "צוות" שיבורכו מפי עליון על התנדבותם ומעשיהם.
)שמו המלא של מ.ח - .שמור במערכת(

Ô˙˘‰ ÈÎ¯„· ÌÈ·‡Â ˙ÈÂÓ¯Ú‰ ÏÚ
ב 15-ביולי  ,2007התקיים במועדון "צוות" של סניף רעות/מכבים/מודיעין
מפגש עם האורולוג ד"ר שלום כץ .ד"ר כץ הוא מחלוצי שיטת הסרת
הפרוסטטה )ערמונית( בשיטת האידוי.
ד"ר כץ הרצה בפנינו על שני נושאים:
 .1הערמונית מהי ,דרכים לאבחון עצמי של הבעיה ,שיטות לניתוחי הסרת
הערמונית הקיימות כיום ושיטות חדשניות ללא פתיחת בטן ,ללא דימום
ותקופת החלמה מהירה מאוד .ההרצאה לוותה במצגת איכותית הכוללת
סרטון של הניתוח בשיטת האידוי.
 .2אבני בדרכי השתן ,הסיבות להיווצרותן והתפתחות הדרכים השונות
להוציאן מגופנו ומניעת הכאב .הערב הסתיים בשאלות חברים ותשובות
ענייניות של ד"ר כץ.
 .3ללא ספק ,הרצאה חיונית ביותר שהועברה בדרך מקצועית ועניינית,
ובהומור השזור ברצינות רבה לאור הנושא.

˙ÂÚ¯ ÛÈÒ
Ô¯Â˙ ‰‰Ï· ÏÚ ÌÈ¯ÂÙÈÒ
בחודש יוני  ,2007התקיים במועדון
הסניף ערב עם השחקנית ומספרת
הסיפורים בלהה תורן .בלהה לימדה
ב 40-השנה האחרונות משחק וקולנוע
בכפר הנוער בן שמן ,וסיפוריה מעניינים
ומקוריים .בחן ובהומור מיוחד ,פרשה
בלהה בפנינו סיפורים מקורות חייה
 החל מדרכה הקצרה ב"הבימה",קורס קצינות ,חתונה ולידה ,דרך
כל מסכת חייה ומשפחתה  -ועד
לפרישתה ,ניסיונה לחזור למשחק
דרך סרטי פרסומת ועוד סיפורים על
דברים שקרו באמת ואולי לא ....היו
גם כמה סיפורים רציניים ומסר בצידם.
צחקנו ונהנינו עם חברי הסניף הרבים
שהגיעו לערב.
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שמענו על נפלאותיו של "הזקן מנהריים" ומפעל החשמל האדיר שהוקם
לפני  80שנה ,וננטש במלחמת העצמאות .שמענו את סיפורה של "רכבת
העמק" המעורר כמיהה לימים עברו .חנינו בתחנה שנבנתה בסגנון
ה"באוהאוס" ,בה המתינו הנוסעים לרכבת שמעולם לא הגיעה בזמן.
ליד בית המוטור על שפת הירדן שמענו את סיפורו של התמר ודרכו לארץ
ואת סיפור המתיישבים הראשונים בעמק הירדן .ארוחת צהרים אכלנו
במלון "גולדן טוליפ" בטבריה .לאחר הארוחה עלינו לארבל וביקרנו
בבית הבד המודרני במקום ומשם חזרנו הביתה 250 .חברי הסניף הודו
לחברי הנהלת הסניף על היום המהנה.

Æˆ¢Ï˘‡¯· ¯ÓÊ ˙¯Â·Á ‰Ó˜Â‰
Û¯Ëˆ‰Ï Ô˙È

˙Â‡ˆÁ¯ÓÂ ÛÈÎÏ ≠ ˙Â·ÂÁ¯Ó
·‡¯ÌÈÓ È‚ÏÙ ı

מאת :לורנס יצחק ,יו"ר "צוות" ראשון לציון
לאחרונה הוקמה ב"צוות" ראשון לציון חבורת זמר ,שפועלת
בהדרכתה ובהנחייתה של המוסיקאית והמנצחת רבקל'ה בר
)ברומברג( .נערכה הופעת הבכורה של חבורת הזמר במסגרת
ערב זמר שקיים הסניף בנושא שירי אהבה .הופעתה עוררה
התרגשות וזכתה לתשואות רמות של החברים.
עדיין יש מספר מקומות פנויים ,וניתן לצרף חברים נוספים
לחבורת הזמר )גם מסניפים אחרים( .המעוניינים יפנו לסניף,
או לח"מ בטלפון .050-5390124

ביוני השנה יצאו  150חברי "צוות" סניף רחובות ליום כיף ,בחמת גדר.
יום הכיף החל בארוחת בוקר דשנה בקיבוץ רמות מנשה ,משם נסענו
לבילוי ופינוק במרחצאות "חמת גדר"-ברכות טרמומינרליות ,חוות
התנינים והתוכים .בצהרים סעדנו במסעדת התאילנדית עם תפריט
ואוכל עשיר ומגוון.
המשכנו לתצפית מכפר חרוב בו הכנרת נגלית במלוא יופיה .במקום
ציפתה הפתעה ,כאשר ניתן לחברים לרכוש דובדבנים שניקטפו באותו
יום .בחזרה הביתה נכנסנו לביקור בכפר הצ'רקסי כפר קמא ,ושמענו

·¯‡˘Â˙˘ÓÂ Ì¢·Ó¯‰ ÏÚ ≠ ÔÂÈˆÏ ÔÂ
˙È˙ÎÏ‰‰Â ˙È‡ÂÙ¯‰
מאת :לורנס יצחק ,יו"ר "צוות" ראשון לציון
בתאריך  10ביולי  2007התקיימה בסניף צוות ראשון לציון הרצאתו של
המרצה הפופולארי והידוע מר יוסי מריומה ,בנושא :הרמב"ם "ממעוף
הנשר הגדול ועד חכמת הרפואה" .מריומה סקר בהרצאתו את תולדות
חייו ומשנתו של הרמב"ם  -הן בחכמת הרפואה והן כגדול פוסקי ההלכות
שקמו לעם ישראל .בחכמת הרפואה הסתמך על היפוקרטס ,אבי הרפואה,
וגילנוס מחבר ספרי הרפואה היוונים מהמאה השנייה ובעקבותיהם
חיבר הרמב"ם ספר בתחום הרפואה שתורגם ללטינית ושימש את חכמי
הרפואה במערב.
הרמב"ם גם עסק רבות באורח חיים בריא ושמו כרופא הלך לפניו ,עד כדי
כך שהתמנה לרופאו של צלאח אלדין אלאיובי ,שליט מצרים באותה עת.
עם זאת המשיך לטפל בדלת העם ולא רק בשליט ובארמונו .נוסף על כך
חיבר ספרים מונומנטליים בתחום ההלכה ,שהסתמכו עליהם בתפוצות
ישראל מאז ועד היום.

את סיפור הצ'רקסים בארץ ישראל תרבותם ומנהגיהם .בדרך הביתה
החברים קינחו בקפה ועוגה .יש לציין שהטיולים הפכו למפגשים
חברתיים של החברים ומעגל המשתתפים הולך וגדל ,עם הצטרפותם
של חברים חדשים.

Ô„¯È‰ ÔÂ‡‚Â ÌÈÈ¯‰ ˙ÈÈÂÂÁ
חברי "צוות" רחובות ערכו טיול לנהריים וגאון הירדן .הטיול החל בארוחת
בוקר בקיבוץ דליה ,משם עלינו לגלבוע -להר ברקן וצפינו בפריחה
האביבית בשלל הצבעים כולל פריחת אירוס הגלבוע .נסענו לנהריים
סיור מרתק באוטובוסים בליווי מדריך מקומי ,עברנו במעבר הגבול לירדן
"בלי ויזה" ,בו הציב המלך את חייליו הבדואים הנאמנים.

Ô·Â‡¯Â Ï‡ÂÈ ÌÚ ß˙ÂÂˆß ˙¯ÊÚ·¢
≠ ‡¢ÍÂÂÈ˙ „¯˘Ó ÌÈÏ‰Ó Â
שמחתי להשתלב ב"צוות" מחוז יהודה ,ובעיקר להכיר אדם
יקר כמו ראובן חמו ,אשר בעיקר מקשיב ותמיד מנסה לעזור
בכל תחום.
השתתפותי שלי ושל חברי אלי קדוש בקורס נדל"ן האחרון
שהתקיים בראשל"צ ,סייעה לנו רבות להשתלב בתחום העיסקי
באזור מגורי  -ראשל"צ.
כיום אנו מנהלים משרד תיווך ,תודות לסיוע והתמיכה אשר
קיבלנו מיואל גונן ומראובן חמו .אני מוקיר תודה לשיחות
הרבות עם יואל וכמובן לעידוד הרב שזכינו ממנו.
בברכה ,גבאי שאול
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˙¯ˆÂ È¯ÂÙÈˆÏ ÌÈÏÈÈËÓ ‰·È ¢˙ÂÂˆ¢ ÈËËÂ˘Ó
מאת :שלמה בריינס ,יו"ר הסניף
בשנים האחרונות התגבשה קבוצת מטיילים בסניף יבנה .ההתחלה הייתה צנועה וכללה חברים מועטים במיניבוס קטן .לאחרונה כבר
מילאנו שני אוטובוסים והביקוש גדול .אחת לחודש ,חברי הסניף ובנות/בני הזוג מטיילים מבקרים ומסיירים מדן ועד אילת.

¯˘˙¯ˆÏÂ È¯ÂÙÈˆÏ ÏÂÈË ÈÓ
רשמה  :מלי ניב
בשמש יוקדת ,ביום קיץ חם
אנשי "צוות" יבנה עוזבים את ביתם
בשני אוטובוסים המקומות נתפסים
ומלאי ציפיות לציפורי נוסעים
כדי שכולם יהיו לבושים לתפארת
חולצות עם סמל "צוות" מקבלים למזכרת
מגיעים לציפורי ומיד ניגשים
למאגר מי גשמים עתיק ומרשים

המבנה הוא גבוה ,מעניין ומרשים
ונוצרים מזמרים בחצר כאן פוגשים
בשוק של נצרת עוד שעה סובבים
למשוך את הזמן ,עד שנהיה רעבים

סוף סוף מסעדה וכולם נהנים
שפע אוכל :טרי ,מגוון וטעים
אין על מה לקטר ,הכל מרוצים
הטיול מסתיים והביתה קופצים.

לאחר שלומדים על מבנה האתר
נכנסים לבית כנסת היחיד שנחפר
כאן רואים שאבותינו ,בעבר הרחוק
במונחים של היום "עברו על החוק"
הם עשו גם פסלים ,גם דמויות הם ציירו
כמה טוב ,שחלקם עד היום נשתמרו
צופים על גבעות אשר שמן עוד נשמר
עולים למצודה  -שם הנוף נהדר
עתה  ,הפסיפס ,שיופיו לא רגיל
שם הדמות " -מונה ליזה של הגליל"
לאל היין דיוניסוס אתר זה הוקדש
וכעת – לפסיפסי "בית הנילוס" ניגש
עוד רואים אמזונות ,שלהן שד אחד
כדי שלא יפריע להפעיל את היד
שבעים ממראות ,לנצרת נוסעים
ולכנסיית הבשורה נכנסים

∫ÔÂ˘‡¯ ÛÈÒ
È˙ÏÈ‰˜‰ ¯ÂËÈ˘‰
¯ÚÂ È· ˙ÂÓÈÏ‡Â

משה חסון ,מומחה לצמחי תבלין ומרפא ומחבר הספר "צמחי תבלין
ומרפא" על נושא זה .עשרות מחברי הסניף השתתפו בהרצאה וגילו
עניין רב .במהלך הרצאתו ,הדגים והציג חסון צמחים שונים טריים
שגדלים בארץ ישראל והשימוש בהם בבישול או בחליטה וכן הציג
צמחים אחרים שאינם גדלים בארץ .בדבריו התייחס למישנותיהם
של הרמב"ם ,אבן סינא ושל אחרים לגבי השימוש והתועלת בצמחי
המרפא השונים ובניהול אורח חיים בריא.

רכז וכתב לורנס יצחק ,יו"ר סניף
"צוות" ראשון לציון
בתאריך  28במאי התקיימה בסניף
"צוות" ראשון לציון הרצאתו של רס"ר
דרור רונן מהשיטור הקהילתי בראשון,
בנושא אלימות בני נוער .רס"ר רונן עמד
בדבריו על האלימות הקשה של בני
הנוער בבתי הספר ובשכונות ,וההזנחה
של חלק מההורים שמביאה לאלימות זו .כמו כן ,עמד בדבריו על הסיבות,
הגורמים והדרכים להתמודד עם האלימות של בני הנוער.

ÌÈÏ˘Â¯ÈÏ ¢Ï‚¯Ï ÂÏÚ¢ ÌÈÂ˘‡¯‰
לרגל יום ירושלים ערך "צוות" ראשון לציון סיור לירושלים בהדרכתו של
המומחה לירושלים ד"ר אדם אקרמן .בין השאר כלל הסיור ביקור בפתח
המנהרה דרכה ברח המלך צדקיה ,אחרון מלכי יהודה ,מצודת שלושת
מלכי יהודה האחרונים ,מסלול האנדרטאות החדש )ציוני דרך בתולדות
היישוב והמדינה( ,הסבר על גדר ההפרדה ,הסבר על הרכבת הקלה וגשר
המיתרים ,סיור בשכונה החדשה "הר חומה" ,מצפה רותם ,עבודת קרמיקה
ארמנית של האמנית הארמנית מרי בולן שמורכבת מ 960-אריחי כרמיקה
הנקראת "רזי גן עדן" ועוד.

ÌÈÂ˘‡¯Ï ¢‡Ù¯ÓÂ ÔÈÏ·˙ ÈÁÓˆ¢
ביוני השנה התקיימה בסניף "צוות" ראשון לציון הרצאתו של
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„·Ï· ÌÈ˘ ˙¯‰Ë ÏÚ ≠ ¢‰˘È‡‰ ÌÂÈ¢ ∫ÔÂÏ˜˘‡ ÛÈÒ
רכז :עמרם מלול  -יו"ר הסניף
קיימנו השנה את "יום האישה" במקום "חבר" אשר לא קיים את האירוע .החברות השתתפו בטיול בן יום לקיסריה והסביבה שהמחיש
והדגיש את מרכזיותה של האישה בהשתתפות ערה של החברות .יצאנו בשני אוטובוסים ליום מלא חוויות והנאה ,שבסיכומו חולק שי
נאות לכל החברות.
יום סיור בירושלים  -ביקרנו במנהרות הדורות ,חזינו במצגת בעיר דוד ,ערכנו תצפית על ואדי סילואן ,נכנסנו לפיר וורן מערכת המים
העתיקה ,פסענו על טיילת שרובר ,ביקרנו בפסיפס המים וסירנו בבתי מפורסמים מהדור הקודם.
טיול בן יומיים לצפון  -נסיעה מאשקלון ליד השמונה בהרי ירושלים לארוחת בוקר .משם ,למעלה אדומים נסיעה בכביש אלון בואכה
לוואדי קלט ,נסיעה על כביש  90עוקף יריחו לבית שאן .עלייה לרמת הגולן ,ביקור באום קנטיר בית הכנסת הנמצא בשלבי שיקום.
המשך למעלה גמלא לתצפית על נשרים ולינה בקבוץ הגושרים.
יום ב' :תצפית דדו מטולה ,האריה השואג ולוח הזיכרון ל 12-הצנחנים ,ביקור במצגת עופוריה והחולה וסיום בקברי צדיקים.
הרמת כוסית ליום העצמאות  -כיבדנו את חברי הסניף אשר הגיעו לגבורות בשירה בציבור ,בזר פרחים ,תעודה והמון ברכות לחיים
טובים וארוכים .הרצאה  -בנושא "שקט נפשי ,חיים ללא כעס" על-ידי ד"ר יוסי שלו באולם הכנסים ,מרצה מעולה בהרצאה מהנה.

·¯‡˘¢ÌÈÚÏ˜‰ È¯ÂÁ‡Ó ÌÈÏ˘Â¯ÈÂ¢ ˆ¢Ï
סניף "צוות" ראשון לציון קיים מספר אירועים לרגל יום ירושלים.
בתאריך ה 14-במאי התקיימה הרצאתו של המזרחן ויועץ ראש עיריית
ירושלים לשעבר ,אבי מלמד ,אשר הרצה בנושא "המאבק על ירושלים
 מבט מאחורי הקלעים" .בין השאר עסק מר בנושאים כגון :מהי מזרחירושלים ,מהי ירושלים החדשה ,מהו פוטנציאל ההתלקחות ואם יש
למאבק חוקי משחק ,מהם הסיכויים לדו -קיום וכו'.
בנוסף לכך ,קיימנו ערב "ירושלים באומר ובצליל" עם השלישייה גדי,
ישראל וניצה .הערב עסק בשירי ירושלים מתקופות שונות  -ומה שמאחורי
השירים .כמו כן גם בסיפורי ירושלים .ערבים אלו זכו להתעניינות
ולהשתתפות רבה מצד החברים שהביעו הערכתם.

∫„ÂÏØ‰ÏÓ¯Ø‰ÂÈˆ Ò ÛÈÒ
¢ÔÏÂ‚· Ô·„·Â„Â ˙Ùˆ˜¢

˙Â¯Â·‚‰ È·Ï ˆ¢Ï˘‡¯· ‰¯˜Â‰

מאת :אילן דולפין  -יו"ר סניף נ"צ/לוד/רמלה
בחודש יוני  2007יצאנו  143חברי/ות "צוות" ובני/ות זוגם ב 3-אוטובוסים
ליום טיול " -קצפת ודובדבן בגולן" .מסלול הטיול החל בארוחת בוקר
דשנה בקיבוץ דליה ,ומשם המשכנו לרמת הגולן כאשר בדרך אנו מבקרים
במעיין הסלוקייה שממנו נשאבים "מי-עדן" .גולת הכותרת של הטיול
היה ה"דובדבן בגולן" ,בו התפרסנו במטע הדובדבנים של קיבוץ "מרום
גולן" וקטפנו ואכלנו דובדבנים ,כפי יכולתנו .את ארוחת הצהרים סעדנו
במלון "כפר גלעדי" ,ומיד אחריה נסענו לבקר באתר ההנצחה לחללי
אסון המסוקים בדפנה ,שלצערנו לא הושלם למרות שעברו  10שנים
מאז האסון .הגענו בערב הביתה שמחים ,נרגשים ומאוד מאוד מרוצים,
כשבפינו בקשה אחת  -עוד טיול דומה ובקרוב.

הסניף ערך ערב הוקרה לבני ה 80-מקרב חברי הסניף .בני ה 80-הגיעו
עם משפחותיהם  -כולל נכדים .יו"ר הסניף דיבר בשיבחם של בני ה80-
ותרומתם הרבה להקמת צה"ל ,לעיצובו ולחיזוקו ,ותרומתם בכלל למדינת
ישראל .הם קיבלו מכתב תודה והוקרה ותעודה ממוסגרת חתומה ע"י
יו"ר צוות ,יו"ר המחוז ויו"ר הסניף .בנוסף לכך הם קיבלו גם שי שהוכן
עבורם ע"י הסניף .חתני השמחה היו נרגשים עד מאוד ,והודו במילים
חמות על המחווה וההוקרה למענם.

¯ÔÂ¯ÎÈÊ‰ ˙Ë¯„‡· ¯Ê ˙Á‰ ≠ ˙Â·ÂÁ
"צוות" סניף רחובות הניח זר באנדרטת הזיכרון לחללי צה"ל בבית
יד לבנים ברחובות ,בערב יום הזכרון תשס"ז ,ע"י חברי הנהלת הסניף,
מר יהודה קירט ומר חיים שחר.

·¢‰ÎÈ˘Á· ‚ÂÏ‡È„¢· ¯Â˜È
ביום חמישי 5 ,יולי  ,2007יצאנו חברי סניף רחובות לסיור "צוות" באתר
בחולון לחוויה הנקראת "דיאלוג בחשיכה" .הייתה זו הזדמנות חווייתית בה
יכולנו להיכנס ולהציץ לעולמם של העיוורים .תוך כדי סיור בעולם הדממה,
הרגשנו את האור דווקא דרך עולמם החשוך של העיוורים .החוויה המדהימה
בה חש כל אחד מאיתנו ,בחוסר הידע ,בחוסר האונים ,בפחד מפני הלא נודע
וברחמים כלפי העיורים .והנה ,דוקא הם ,המדריכים העיורים ,הם שנטעו בנו
את הביטחון שאכן אפשר גם כך ואפילו לחיות טוב .אכן חוויה מדהימה.
סיימנו את הערב בארוחה במסעדת אל גאוצ'ו בתל אביב ובכך גם יכולנו
לטעום מעט גם מחיי הלילה של תל אביב .סיכם את רשמיו :בני נתנאל
 -סגן יו"ר הסניף.
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הצדעה אחרונה
חברי "צוות" שהלכו לעולמם
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