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 537מועמדים חברי "צוות" הגישו מועמדותם
לבחירות למוסדות "צוות" .בימים אלה ישלחו
לבתיכם חוברות המועמדים ודפי ההצבעה .מועד
אחרון לקבלת מעטפות ההצבעה  7 -בינואר .2008
ראו פרסום נוסף בגיליון זה.

בכנס ההצדעה שלנו לצה"ל בירושלים ביום ,6.11.07
הבטיח לנו שר הביטחון ,מר אהוד ברק ,לבחון את
סוגית החזרי ההיוון .ואכן ,בתוך שבוע ימים מאז
כנס ההצדעה זימן השר פגישה במשרדו בעניין זה.
בפגישה השתתפו מטעם "צוות" יו"ר "צוות" ,סגנו,
המנכ"ל והיועץ המשפטי.
בתחילה הודינו לשר הביטחון על השתתפותו בכנס ועל
דבריו החמים והשר ,אף הוא ,אמר ששמח להיות נוכח „·È„ Ô
בכנס ולהתרשם מן העוצמה ומן התוכן ששררו בו.
לעניין ההיוון ,הצגנו בפניו את היקף הבעיה המעיקה על חברים רבים
ובקשנו את השר להסכים לנוסחת גמר ניכוי החזרי ההיוון ,כאשר החבר
שהיוון לכל החיים ,מגיע לשלב שבו החזיר את כל המגיע ממנו.
לאחר דיון קצר בהשתתפות יועצים ממערכת הביטחון ,הנחה השר
את מנכ"ל משרד הביטחון פנחס בוכריס ,לקיים עבודת מטה בעניין,
שתיעשה בשיתוף עם "צוות" והיועץ הכספי לרמטכ"ל ,במגמה למצוא
פתרון לבעיה שהובנה היטב על-ידי השר.
ההתרשמות שלנו מן הדיון ,מן המעורבות של השר ,בו ומן התגובות
שלו ,היא חיובית וכי הנושא נכנס להילוך מתקדם יותר.
בפגישה אמרנו לשר הביטחון ,את שהצהרנו בפניו בכנס ,כי ארגון
"צוות" מוכן לעמוד בהתנדבות לרשות צה"ל ולסייע במסגרת רשות
החרום הלאומית ובכל תחום שנתבקש .השר הביע את שביעות רצונו
בעניין זה וברך על כך.

‡Ï¢‰ˆÏ ‰Ú„ˆ‰ ÚÂ¯È
בגיליון זה תמצאו סיקור נרחב לאירוע ההצדעה
שערך הארגון לצה"ל בבנייני האומה בירושלים ב6-
בנובמבר  ,2007בסימן  40שנה לשחרור ירושלים ובמעמד נשיא
המדינה ,שר הביטחון ,הרמטכ"ל ,ראשי "צוות" ואלפי חברות וחברים
מכל רחבי הארץ.

‡¢˙ÂÂˆ ¯È˜È¢ ˙Â
אות "יקיר צוות" יוענק השנה במושב המועצה הארצית
במעמד סגן שר הביטחון ב 25-בדצמבר  ,2007ל25-
יקירי "צוות".

È‡ÂÙ¯‰ ÁÂËÈ·‰
אנו ממשיכים במאמצינו לשימור ושיפור פוליסת ביטוח הבריאות.
במדור הבריאות בגיליון תמצאו את סקירת מנהל הביטוח הרפואי
עמיר להב ,ובה נתונים מעודדים על אופן ניהול התביעות בפוליסה,
לרבות המשמעויות הכספיות.

Ì‰È˙Â¯Â„Ï ¢˙ÂÂˆ¢ ¯¢ÂÈ ÌÂ¯ÂÙ

≤∞∞∏ ‰„Â·Ú ˙ÈÎÂ˙Ï ÌÈÎ¯Ú

ב 22-באוקטובר  2007התקיים פורום של יו"ר "צוות" לדורותיהם.
ראו רשימה בנושא בגיליון זה.

תכנית העבודה ותקציב לשנת  2008אושרו על ידי מועצת "צוות"
ב 13-בנובמבר .2007

שר הביטחון רא"ל מיל' אהוד ברק:

¢ÔÂÂÈ‰‰ ‡˘Â ˙‡ ‰˘‰ ÔÁ·˘ È˙ÁË·‰¢
במהלך נאומו ,מעל במת בנייני האומה בירושלים ,ובתוך הברכות וההתרגשות בערב ההצדעה לצה"ל ולציון  40שנה לשחרור ירושלים,
אמר שר הביטחון רא"ל מיל' אהוד ברק "הבטחתי שנבחן השנה את נושא ההיוון".
כאשר התקיים ערב ההצדעה ,ב 6-בנובמבר  ,2007בו נכחו גם הנשיא פרס ,שר הביטחון אהוד ברק והרמטכ"ל גבי אשכנזי) ,ראה כתבה
מצולמת( נפגשו האישים עם ראשי "צוות" בטרם תחילת האירוע .בפני שר הביטחון אהוד ברק ,הועלתה שוב את הבעיה הכואבת של
אי-פתרון בעיית ההיוון ,הסחבת והסבל לאלפי חברי "צוות".
שר הביטחון שמע בקשב ,וזמן קצר אחר-כך הכריז מעל במת בנייני האומה ,כאמור ,את הצהרתו ,נוכח קהל אלפי חברי "צוות" מכל הארץ.
עוד אמר השר " :ישבנו היום עם אנשי האוצר על "חוק המילואים" ,וראינו עד כמה קשה לשכנע אותם .לכן אני אומר שגם פתרון בעיית
ההיוון לא יהיה קל .אבל אנחנו במשרד הביטחון נעשה כל שבכוחנו לפתור את הבעיה" הכריז שר הביטחון.

·ÔÂ‡ËÈ

יו"ר ועדת הסברה ומערכת :סא"ל מיל' חנה שביט ∞ עורך :סא"ל מיל' יוסי פורת ∞ חברי ועדת הסברה :סא"ל
מיל' משה אבן-פז ,סא"ל מיל' שלמה בריינס ,אל"מ מיל' אביבה דור ,סא"ל מיל' חגי גרי ,סא"ל מיל' שמאי גולן,
רנ"ג מיל' משה כהן ,רס"ן מיל' ד"ר חניאל פרבר ,רס"ן מיל' זהבה צויקל ∞ יועץ משפטי :אל"מ מיל' עו"ד ברוך
אברהמי ∞ מזכירת הביטאון :ריבי אמיתי ∞ קלדנית הביטאון :אילנית זנאטי ∞ צלם המערכת :דני טולדנו

Ì„Â˜‰ „ÂÓÚÏ

ÌÈÈÈÚ‰ ÔÎÂ˙Ï

‚∏≥ ÔÂÈÏÈ

≤

ˆ˙ÂÂ

˙È·‰ „ÂÓÚÏ

‡·‰ „ÂÓÚÏ

¢˙ÂÂˆ¢ ˙Â˘„Á

„·¯ ¢˙ÂÂˆ¢ Ï˘ ˙Â¯ÈÁ·‰ ˙„ÚÂ ¯¢ÂÈ
‡Ï‡ÈÂÓ ˜ÈÏÂÓ˘ „¢ÂÚ ßÏÈÓ Ó¢Ï
הנבחרים הם השליחים של כולנו במוסדות
"צוות".
אנחנו ,חברי ועדת הבחירות של "צוות",
עשינו כל שלאל ידינו ,להכין בחירות הוגנות,
שקופות ,ודמוקרטיות ,כראוי לארגון מכובד
כשלנו .נצלו את ההזדמנות ומלאו את חלקכם
בהליך הדמוקרטי לחיזוק ארגוננו.
נא מלאו את הטפסים ושילחו במעטפות
ההחזרה מייד עם קבלתן כי הבחירות הן בשבילכם ובשביל בני
ביתכם.
בברכת בחירות מוצלחות
יו"ר ועדת הבחירות  -אל"מ מיל' עו"ד שמוליק מויאל,
וחברי וועדת הבחירות של "צוות"

לחברות ולחברי "צוות" היקרים,
בימים אלה מתקיים תהליך הבחירות למוסדות "צוות" .מעל 500
מועמדים מתנדבים מעמידים עצמם לבחירה .התהליך מתקיים פעם
ב 4-שנים ,באמצעות הדואר ,כדי להקל עליכם את הבחירה.
אנו קוראים לכולכם ,ללא יוצא מן הכלל ,להשתתף בתהליך הבחירות
לארגון שלנו.
השתתפותכן והשתתפותכם בבחירות היא ביטוי של אמון ברצונם של
המועמדים לפעול למענכם ,וביטוי של תמיכה במוסדות הדמוקרטיים
הנבחרים של הארגון .בחירתכם היא גם תוספת כוח למאמצי הנבחרים
להשיג עוד הישגים בכל תחומי הפעילות שלנו ,בהגנה על הזכויות ,בהשגת
ביטוחים ושירותים רפואיים טובים יותר ,בהשגת תעסוקה לחברים,
בפעולות רווחה ובעזרה הדדית .אנו שבים וקוראים לכל אחת ואחד
למלא זכות וחובה מוסרית גם יחד ,ולהיות שותפים בתהליך הבחירות.

¢˙ÂÂˆ¢ ˙Â„ÒÂÓÏ ˙Â¯ÈÁ·‰ È¯„Ò
והחלטותיה סוברניות ואינן עומדות בפני דיון והחלטת מוסדות "צוות".
כל חבר באגודה יכול לפנות לוועדה במקרה של תלונה בנושאי הבחירות
בכלל ולעניין תעמולת הבחירות ושימוש באמצעי "צוות" בפרט.
ועדת הבחירות הארצית מוסמכת לדון בתלונה בדבר הפרה של הכללים
הנוגעים לטוהר הבחירות .לוועדה סמכות רחבה לטיפול בתלונה ולנקיטת
סנקציות נגד חברים שתלונה נגדם נמצאה מוצדקת .קשת האמצעים שהוועדה
מוסמכת לנקוט היא רחבה למדי  -החל מהערה לחבר ,דרך הפחתת קולות
ועד פסילת מועמדות במקרים קיצוניים.
אנו מאחלים לכולנו בחירות הוגנות ,בהן ייקחו חלק כל החברים
הזכאים לבחור.

הבחירות יתבצעו בדואר ,באמצעות מעטפת הבחירה אותה ימלאו החברים
על-פי ההוראות שתצורפנה ויחזירו אותה בהקדם.
"פנקס הבוחרים"  -בכל משרדי המחוז קיים "פנקס בוחרים" המתגוררים
במחוז והרשאים לבחור ולהיבחר .ניתן לעיין ב"פנקס הבוחרים" ולהעתיק
ממנו פרטים .השימוש במידע שמקורו בפנקס הבוחרים יעשה אך ורק לעניינים
הקשורים לבחירות למוסדות האגודה.
בתקופת הבחירות ,על מנת לשמור על הליכים דמוקרטיים ושיוויוניים ,חלות
מגבלות על תעמולה ופרסום אישי .לעניין זה פורסם חוזר מנכ"ל "צוות" מיום
 ,1.8.2007בו פורטו בהרחבה הוראות מטעם ועדת הבחירות הארצית.
ועדת הבחירות הארצית  -ועדת הבחירות מונתה על-ידי הנהלת "צוות"

≤∞∞∏ ¢˙ÂÂˆ¢ ˙Â„ÒÂÓÏ ˙Â¯ÈÁ·Ï ÌÈÓÊ ÁÂÏ
תאריך

פירוט

יום שלישי 4.12.07
יום שני 7.1.08

מועד אחרון להפצת החוברות ודפי הצבעה לחברי הארגון.
מועד אחרון לקבלת מעטפות ההצבעה.

יום שלישי 8.1.08

יום הבוחר  -ספירת הקולות וסיכום התוצאות.

יום חמישי 17.1.08

כינוס הנהלות הסניפים ובחירת יו"ר סניפים וסגנים ,גזברים ומזכירים.
כינוס המועצות המחוזיות לבחירת יו"ר מחוזות ,גזברים ,הנהלות מחוזיות ,נציגי המחוזות
למועצה הארצית ולהנהלה הארצית ויו"ר ועדת הביקורת המחוזית.
פרסום הרכב המועצה הארצית וההנהלה הארצית לחברי המועצה ופנייה להגיש מועמדות
לתפקיד יו"ר "צוות".
מועד סגירת רשימת המועמדים לתפקיד יו"ר "צוות".
מועד הפצת חוברת המועמדים לתפקידים :יו"ר "צוות" ,חברי ועדת הביקורת הארצית וחבר השופטים.
כינוס המועצה הארצית הנבחרת לבחירת יו"ר הארגון ,ועדת הביקורת הארצית וחבר השופטים.
כינוס ההנהלה הארצית הנבחרת לבחירת סיו"ר "צוות" ויו"ר הוועדות הארציות.
כינוס ועדת הביקורת הארצית וחבר השופטים לבחירת יו"ר וסיו"ר.
גמר "תקופת הבחירות".

יום שני 21.1.08
יום חמישי 24.1.08
יום ראשון 3.2.2008
יום חמישי 7.2.2008
יום שלישי 12.2.08
יום שלישי 19.2.08
יום שלישי 26.2.08
יום רביעי 27.2.08

Ì„Â˜‰ „ÂÓÚÏ

ÌÈÈÈÚ‰ ÔÎÂ˙Ï
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¢˙ÂÂˆ¢ ˙Â˘„Á
·¯‰ Ï¢‡Ò ˘¢Ú ÏÂÚ˘Ó ‰ÎÁ ‰Â˜˙ Á˙Ù
Ï¢ˆÊ ˜ßˆÂÏÙ ÌÁÓ

¢˙ÂÂˆ¢ ÔÂ‚¯‡Ï ‡È˘‰ ˙Î¯·

 החליטה עיריית פ"ת להנציח,בעקבות המלצות של רבנים ואישי ציבור
"את זכרו של סא"ל הרב מנחם פלונצ'ק זצ"ל בחנוכת "משעול מנחם
 סא"ל הרב פלונצ'ק זצ"ל היה.המצוי בין הרחובות פיק"א וביל"ו בפ"ת
בתפקידו האחרון רע"נ זיהוי חללים במקחל"ר ובמקביל רב בית הכנסת
, האירוע התקיים במעמד רבנים.של צעירי פועלי אגודת ישראל בפ"ת

„Â·ÎÏ
¨Ï¢‰ˆ È‡ÏÓÈ‚ ÔÂ‚¯‡ ¢˙ÂÂˆ¢ ¯¢ÂÈ
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, יושבי ראש סניפי "צוות" פתח תקוה ובני ברק,ראש העיר יצחק אוחיון
. בני משפחה ומוקירי זכרו של המנוח,אנשי הרבנות הצבאית בעבר
 הבן אלעזר.יצחק אוחיון ציין בדבריו את מידותיו הטובות של המנוח
, וסיים רבה של פ"ת,פלונצ'ק הוסיף על הכרת הטוב שהייתה באביו
הרב סלומון על דמותו הייחודית כפי שבאה לידי ביטוי בעבודתו
.המסורה לפרט ולכלל
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תעודת הוקרה לסא"ל מיל' מיכאל )מיכה( מאור

ÛÏÂ„‡ ˙„ÈÎÏ Úˆ·Ó· Û˙˙˘‰
‡Ï‡¯˘È· ÔÈ„Ï Â˙„ÓÚ‰Â ÔÓÎÈÈ
פתח אותם במטרה לצלמם ,הבחין
שהמסמכים קשורים לאדולף אייכמן
וברפרוף בחומר תוך כדי צילום ,זיהה
שמדובר במסמכים נאציים רשמיים עם
חתימות של בכירי הרייך .לאחר שסיים
את משימת הצילום החזיר מיכה את
התיקים למקומם.
לאחר זמן מה נשלח מיכאל שוב
למשימת השלמת צילום תיקים
נוספים וכמעט שנתפס במשימה זו
ע"י המנקה…
המסמכים הללו ,אותם צילם מיכאל
מאור בפרנקפורט ,היו המסמכים
שבאמצעותם ניתן היה להוכיח חד
משמעית את ידיעתו ,מעורבותו ,יוזמתו ופעילותו המלאה של אדולף
אייכמן במסגרת מה שהוגדר אז במשטרו של היטלר " -הפתרון הסופי
של שאלת היהודים".
ללא הבאת מסמכים אלה כהוכחות במשפט אייכמן יתכן ומשפטו
של הצורר הזה היה מסתיים אחרת .המסמכים שמורים עד היום
בגנזך המדינה ובמוסד "יד ושם" בירושלים.
בתאריך  25ביוני  2007נערך בכנסת ישראל מפגש בו השתתפו כל
הפעילים בלכידתו של אייכמן .חלק מהפעילים אינם כבר עמנו ובני
משפחותיהם ייצגו אותם.
מיכאל מאור שלנו היה במפגש זה ובמעמד יו"ר הכנסת ח"כ דליה
איציק והשר לענייני גימלאים ח"כ רפי איתן ,קיבל תעודת הוקרה
על השתתפותו במבצע .מיכה מאור ,אנחנו גאים בך.

ראיין וכתב :יו"ר סניף רעות מכבים מודיעין
לאחרונה הסתבר לנו כי בסניף רעות מכבים מודיעין ,חבר סא"ל מיל'
מיכאל מאור ,הנושא עימו פיסת הסטוריה .מיכה נטל חלק במאמצים
ללכידתו והעמדתו לדין בישראל של אדולף אייכמן.
נפגשתי עימו ושמעתי ממנו את הסיפור הבא:
מיכה מאור ,יליד  1933בגרמניה ,הוא ניצול שואה ששהה במחנה
הריכוז  RABביוגוסלביה .מיכה עלה ארצה ב 15-ביוני  1945בסיוע
אנשי "החי"ל" " -החטיבה היהודית הלוחמת" ,או כפי שכינו
אותה " -הבריגדה היהודית" ,אשר אספו יתומים יהודים ברחבי
איטליה .מיכאל הקטן בילה 10
ימים במחנה עתלית ואח"כ עבר
לקיבוץ מזרע .לאחר שסיים את
חוק לימודיו התגייס לצנחנים,
שימש כמדריך צניחה ולאחר
קורס קצינים שובץ חזרה לגדוד
 890כשלישו של המג"ד רפאל
)רפול( איתן ז"ל.
לאחר שחרורו מצה"ל בשנת
 ,1958שהה מיכה מאור במשך
¯Â‡Ó Ï‡ÎÈÓ
ארבע שנים בגרמניה לצורך
לימודי צילום .במסגרת זו גויס לשירות המדינה במשרד ראש
הממשלה ,כמנהל מעבדה.
בשנת  1960נשלח מיכה על ידי מעסיקיו לפרנקפורט והוטלה עליו
משימה לא קלה :לחדור למשרדו של ד"ר באואר  -התובע הכללי של
מדינת באדן-אסן ולצלם מסמכים שנמצאו במשרד .מיכה הצליח
במשימה וחדר למשרד .על שולחן התובע נמצאו שני תיקים שכאשר

"יקיר צוות" הוא גם "יקיר הכללית"

¢˙ÈÏÏÎ‰ ¯È˜È¢ ≠ ¯ËÏÙ ‰˜ËÂÓ ßÏÈÓ Ï¢‡Ò
∞˙È¯Â·Èˆ ˙ÂÏÈÚÙÂ ˙Â·„˙‰ ˙Â˘ ∂∞ ÏÚÓÂ ÈÂÁË· ˙Â¯È˘ Ï˘ ‰˘ µ
סא"ל מיל' מרדכי )מוטקה( פלטנר בן ה 80-זכה לאחרונה בתואר "יקיר
הכללית" ,תואר המוענק לפעילים ומתנדבים בקופת חולים הכללית .מוטקה
פלטנר הוא מהוותיקים והפעילים ביותר בין המתנדבים ב"צוות" ובמערכות
ציבוריות רבות במדינת ישראל ובארץ ישראל ,עוד משחר נעוריו.
פלטנר ,יליד  1927בגרמניה ,עלה לארץ בגיל  8ומאז הוא תושב חיפה .כבר
בנעוריו נאבק למען כיבוש מקומות לעבודה עברית.
התנדב לפלמ"ח בשנות ה 40-של המאה הקודמת; פעל בפלמ"ח בחיפה
ובהגנה על קווי המים של המוביל בנגב .לחם במבצע "נחשון" ובמשלטי
שער הגיא ונפצע שם .עם הקמת צה"ל המשיך בשירות קבע עד שסיים
בדרגת סא"ל ,תוך שהשתתף בשש מלחמות.
גם לאחר פרישתו שירת במילואים עד  ,1994כשהיה בגיל  .67בסה"כ היה
בשירות הביטחון מעל  50שנה .במקביל עסק ועוסק גם כיום בפעילות
ציבורית מקיפה ,מזה שישה עשורים ויותר .ב"צוות" היה ,בין השאר ,חבר

Ì„Â˜‰ „ÂÓÚÏ

ÌÈÈÈÚ‰ ÔÎÂ˙Ï

‚∏≥ ÔÂÈÏÈ

הנהלת "צוות" מחוזית וארצית  20שנה ,יו"ר מחוז
ויו"ר ועדת ארגון ותקנון ,חבר הנהלות באל"ח,
באיגוד החיילים המשוחררים בחיפה ובארגון
ה"הגנה" בחיפה.
זכה בתארים בהסתדרות בחיפה ובין השאר בעל
עיטור המופת מטעם ההסתדרות על מפעל חיים
 "יקיר צוות" הן בחיפה והן ברמה הארצית ,עלפעילות למען חברי "צוות" והקהילה .פעיל בוועד
המפקח של קופ"ח בחיפה והצפון מאז  1990וברמה הארצית מאז .1993
"על עשייתו המבורכת זה עשרות שנים ,תחושת השליחות המפעמת בו וגילוי
האומץ והתושייה למען ביטחון מדינת ישראל .על היותו מופת להתנדבות
ולדאגה לזולת ,על מסירותו ותרומתו הייחודית ,מתכבד הוועד המפקח
הארצי להעניק למר מרדכי פלטנר את אות 'יקיר הכללית'".
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∑≥Ì˙Â„ÓÚÂÓ Â˘È‚‰ ¢˙ÂÂˆ¢ È¯·ÁÂ ˙Â¯·Á µ
≤∞±≤≠≤∞∞∏ ‰˘„Á‰ ‰Èˆ„˜Ï ˙Â¯ÈÁ·Ï
ועדת הבחירות הארצית של "צוות" ,שחבריה הם נציגים
מכל ששת המחוזות ברחבי הארץ .ספירה זו ,תקבע את
חברי הנהלות הסניפים ,מתוכן ייבחרו יו"ר הסניפים ,וחברי
המועצות המחוזיות שמתוכם ייבחרו יו"ר המחוזות ,הגזברים,
ההנהלות המחוזיות ,חברי המועצה הארצית וחברי ההנהלה
הארצית של "צוות" ובהמשך התהליך גם בעלי תפקידים
נוספים ,בהם יו"ר "צוות" ,חברי ועדת הביקורת הארצית
וחבר השופטים למשפט חברים.

 537חברות וחברי "צוות" הגישו את מועמדותם לבחירות
לתפקידים השונים במוסדות "צוות" ,לקדנציה החדשה
 .2012-2008הגשת המועמדות הסתיימה בחודש אוקטובר .2007
תהליך הבחירות ב"צוות" מתקיים ,כידוע ,בדואר .אחרי ההצבעה
ע"י מילוי הטפסים ,שיישלחו בתחילת דצמבר לבתי החברים ,הם
יוחזרו ,גם כן בדואר ,ו"יום הבוחר" הוא ה 8-בינואר .2008
 8בינואר  2008הוא היום שבו נפתחות כל המעטפות שהוחזרו
כאמור ובו ביום תתקיים ספירת קולות ממוחשבת ,בפיקוח

קורה בימים אלה.
בטקס השתתפו :מטעם צה"ל  -תא"ל אבי זמיר ראש מטה משאבי
אנוש בצה"ל .מטעם "חבר"  -אל"מ ירון בארי יו"ר "חבר" ושחר
תורג'מן מנכ"ל "חבר" ,וחברי הנהלת "חבר" .מטעם "צוות"  -יו"ר
"צוות" ,מנכ"ל "צוות" וחברי הנהלת "צוות" .מטעם בנק "אוצר
החייל"  -יו"ר דירקטוריון הבנק ,מר זאב גוטמן ,מנכ"ל הבנק מר
ישראל טראו ,המשנה למנכ"ל הבנק מר נועם קוטאי ,מנהלת מחלקת
לקוחות נבחרים גב' מירי רביד המשמשת גם כחברת הנהלת "צוות"
וכן מנהלי סניפי בנק "אוצר-החייל" .את הטקס ניהל בני ברקאי
מנהל מטה אסטרטגיה בבנק.

„¯˙Ï˙˘‰ ÔÂÓÈÓÏ ‰ÓÂ¯˙ ‰˘Â
¢˙ÂÂˆ¢ ¯·ÁÏ ÌˆÚ ÁÓ

‡¨¢ÏÈÈÁ‰ ¯ˆÂ‡¢ ˜· ¯¢ÂÈ ¨ÔÓËÂ‚ ·‡ÊÂ ¨˙¢ÙÂÓ ˘‡¯ ¨·Ï ˙ÈÂ¯ Ó¢Ï
ÔÂ·˘Á‰ Ï˘ ‰˜˘‰‰ ˙ÏÈ‚ÓÏ Ì˙ÓÈ˙Á ˙‡ ÌÈÙÈÒÂÓ

„Û¯Ëˆ‰ ‡Ï˘ ¯·Á Ï˘ ˙ÂÚËÏ ‰Ó‚Â
¢˙ÂÂˆ· ˙Â‡È¯·¢ ÁÂËÈ·Ï

˙Â·Ë‰‰ ÔÂ„ÚÂÓÏ ÂÙ¯Ëˆ‰ ¯·Î ±π¨∞∞∞≠Î
¢ÏÈÈÁ‰ ¯ˆÂ‡¢ ˜· Ï˘ ¢¯·Á ÔÂ·˘Á¢

חבר "צוות" ש.ב .זקוק לתרומות כספיות לצורך השתלת מח עצם,
בפעם השלישית ,עקב מחלת  CMLלוקמיה-סרטן הדם.
ש.ב .לא הצטרף לביטוח "בריאות בצוות" ,לצערו ,לצער משפחתו
וגם לצערו של ארגון "צוות" ששב וקורא ללא הרף לכל חבריו,
להצטרף לביטוח הרפואי והסיעודי.
לשמחתנו ,הרוב המכריע של חברי "צוות" ובני משפחותיהם
הצטרפו לביטוח ,אך יש יוצאים מהכלל ,ואלה נקראים להצטרף
למקרה ,חלילה וחס של מחלה או בעיה רפואית קשה ,כמו
המקרה שלפנינו.
מספר גורמים פועלים לסייע לש.ב .במצוקתו ,בהם ארגון "חברים
לרפואה" חברת "ארנון פז" )תיירות( ,מסעדת "קאת בלו" חווית
הרוכבים בצומת בית-אורן ועוד.
גם ארגון "צוות" פועל בימים אלה לסייע לו ,אך מבקש
מהחברים ,הן בעלי ביטוח "בריאות בצוות" ובוודאי כאלה
שאינם נמנים עליו ,לראות במקרה זה דוגמה לטעות שבאי-
הצטרפות לביטוח.
תרומות יש לשלוח אל "חברים עבור ש.ב ,.בבנק לאומי ,חשבון
מס'  , 30783/21בסניף בל"ל מס' .856
במקרה של הפקדה ישירה יש לשלוח העתק לפקס03-5792223 :
לשם קבלת קבלה כל התרומות מוכרות לפי סעיף .46
השם המלא של ש.ב .בידי מנהל הביטוח הרפואי והסיעודי של
"צוות" -עמיר להב.

מאת :יוסי פורת
בטקס חגיגי ורב רושם הושק לאחרונה בבנק "אוצר החייל"" ,חשבון
חבר" מועדון ההטבות החדש לעמיתי "חבר" ,המכיל בתוכו הטבות
רבות ומשתלמות ביחס לתנאי ניהול חשבונות בבנקים אחרים
בישראל.
ארגון "חבר" ,בראשות היו"ר אל"מ ירון בארי והמנכ"ל שחר תורג'מן,
הגיעו לאחר מו"מ ארוך לסיכום על סדרת הטבות אשר מיטיבות
מאוד את תנאי ניהול החשבון המיוחד ,הקרוי "חשבון חבר" .התנאים
המיוחדים חוסכים מאות עד אלפי שקלים בשנה לבעל החשבון ,תלוי
כמובן באופי החשבון וההתנהלות.
במהלך החודשים הראשונים להפעלת התוכנית ,נוספו לבנק 3,600
לקוחות חדשים שפתחו "חשבון חבר" ,ועוד כ 15,000-לקוחות של
הבנק הצטרפו למועדון ההטבות החדש" .מבחינת הבנק" ,ציין המנכ"ל
ישראל טראו" ,מדובר במהלך חשוב שנעשה מתוך אמונה שיש לנו
שותף אסטרטגי לטווח ארוך ,וככל שיהיו לנו יותר לקוחות ,נוכל
להגדיל את ההטבות".
"בנק אוצר החייל" הוקם לפני  61שנים )ע"י חיילים יהודים משוחררים
של הבריגדה היהודית אחרי מלחמת העולם השנייה( ,וכיום הוא
חלק מקבוצת הבנק הבינלאומי הראשון ,עם  47סניפים ברחבי
הארץ 200,000 ,לקוחות ו 107,000-חשבונות של מקבלי משכורות.
הבנק שם לו למטרה לשפר את התנאים לעמיתי "חבר" ,וכך אכן
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"תנסה  -מקסימום תצליח"

ÔÂ¯˘‰Â Ô„ ˙ÂÊÂÁÓÓ ¢˙ÂÂˆ¢ È¯·ÁÏ ÔÂÓÈ‡ ˙„Ò
בימים אלה מתקיים במשרדי "צוות" פיילוט לסדנת אימון לכ 18-חברים
ממחוזות דן והשרון .סדנת אימון ) (coachingהיא שיטת הנחיה שמטרתה
השגת תוצאות ויעדים באמצעות שינוי הרגלים ומיקוד בעשייה .הסדנה
מועברת על ידי מוטי אלוני ,מאמן בכיר בחברת "תות תקשורת ותוצאות",
העוסקת בארץ בתחום האימון האישי ,העיסקי והמשפחתי בראשותו של
אלון גל ,המאמן בתכנית הטלוויזיה "משפחה חורגת".
הסדנה מתמקדת במטרות הבאות:
השתלבות החברים במעגל העבודה .הקניית כלים תקשורתיים לשיפור
תקשורת בין אישית עם מעבידים ושותפים עסקיים פוטנציאליים .הטמעת
תובנות וגישה משרתת ליצירת פריצת דרך בהתנהלות האישית .העצמה
והעשרה גם ברמת החוויה האישית של כל משתתף )יציאה מהשגרה( .מדברי
חברי "צוות" המשתתפים בסדנה ניתן ללמוד על השינוי שחל בהם:
אמנון גריל" :הגעתי לסדנה בעקבות הצעה של "צוות" תחת הכותרת סיוע
למציאת תעסוקה לה אני זקוק כתוספת לעיסוקי כמטפל הוליסטי."....
"אני מוצא כיווני מחשבה חדשים בפיתוח תקשורת ,לא רק בינאישית ועם
מטופלים שרוצים בכך אלא גם עם עצמי .זו הזדמנות ללמוד על עצמך,
לראות דרך נוספת ,לא לחשוש ולהתמודד עם העולם וגם איתך".
אביהו טננבוים" :ב 25-השנים האחרונות עישנתי כ 2-קופסאות סיגריות
ביום .ניסיתי להפסיק לעשן מספר רב של פעמים בסיוע ותמיכה של הרפואה
הקונבנציונאלית והלא-קונבנציונאלית ,אך ללא הצלחה" .חווית הסדנה
הביאה אותי להכרה בתובנות שהניעו אותי להפסיק לעשן .למדתי לקחת
אחריות על הבחירות שלי ולהכיר בכוחות אשר נמצאים בתוכי להשפיע על
ההתרחשויות בחיי" .הסדנה נוגעת באמיתות הפשוטות של החיים ,מניעה
ומלווה את המשתתפים לממש את הבחירות שלהם".
גיטה גופר" :אני הייתי טובה בלייעץ לאחרים ולא לעשות לבד לעצמי.
הסדנה עזרה לי להיות מחויבת כלפי עצמי".
ב"צוות" מתעתדים להציע סדנאות אימון נוספות לחברים המעוניינים
לשפר הצלחתם בעבודה ,בעסק ,במציאת כיווני קריירה חדשים ושיפור
מערכות יחסים קיימות .לפרטים ניתן ליצור קשר עם אילנה קגן ברשות
התעסוקה של "צוות" ,בטלפון .03-6174546

¢‰Ï‰ˆ¢ Ë˜ÈÂ¯Ù ˙ÂÈÂÏÈÚÙ
ÏÚ Ë¯Ò ˙Â·˜Ú· ÂÙÒÂ ÌÈ˘„Á ÌÈ·„˙Ó
≤ ıÂ¯Ú· Ô¯˜Â‰˘ ¢‰Ï‰ˆ¢
פרויקט "צהלה" פועל בהתנדבות מעל  14שנים בכל רחבי הארץ .במשך
השנים השתתפו בפרויקט מעל  3000בני נוער .כיום פועלות כמאה קבוצות
"צהלה" אשר מכשירות כאלף בני נוער לאזרחות טובה עם דגש על תרומה
למדינה ושרות בצה"ל .חלק גדול מהמתנדבים הנם חברי "צוות" ,קצינים
וקצינות במילואים ואנשי שרות הביטחון.
כבשנים קודמות ,סיימו הקבוצות את שנת הלימודים כאורחי מפקד
ח"א בטקס מסדר כנפיים בבסיס חצרים .קבוצות רבות עשו דרכם
לחצרים כבר בשעות הבוקר וסיירו במוזיאון ח"א המארח את הפרויקט
כבר שנים רבות .בהמשך ,לאחר התארגנות יצאו החניכים למפגן ,צפו
בתרגילי הסדר ובתצוגת מטוסי ח"א.
ברוח מסורת "צהלה" ,המשיכו קבוצות רבות את פעילותן גם בזמן
החופש כאשר החניכים מתארגנים באופן ספונטאני ויחד עם המדריכים
מקיימים פעולות מיוחדות המשלבות הנאה עם חינוך .קבוצות מהכרמל
יצאו לפעילות בחוף הים שכללה רחצה בים ,ארוחת ערב משותפת
וריקודים .למחרת בבוקר עסקו החניכים בניקוי חוף הים מלכלוך ופסולת
שהשאירו המתרחצים .קבוצות אחרות התנדבו בבסיסי צהל וימ"חים,
לאחר שקיבלו מדים והשתתפו בטקס הנפת הדגל הועסקו החניכים
בביצוע עבודות בבסיס.
על אף שביתת המורים ,יצאו כ 150-נערי ומתנדבי "צהלה" ליום בעקבות
לוחמים ברמת הגולן .החניכים קיימו תצפית לעבר סוריה ושמעו את
סיפור הקרב בעמק הבכא .הסיור כלל ביקור והסבר על אתרי הקרבות,
תצוגת כלי נשק וטקס סיום מרשים.
על רקע סרבנות גואה בקרב בני הנוער והשתמטות מצה"ל הוצג סרט על
פרויקט צהלה ערב חג הסוכות בערוץ  .2הסרט התמקד בחניכי צהלה
שלא וויתרו על רצונם להתגייס לאחר שנדחו ע"י צה"ל ,לאחר מאמץ
משותף בעזרתו של רן פקר ,יו"ר צהלה ,הסכים צהל לגייסם .חניכים אלו
בצעו שרות מלא וחלקם אף זכו בהצטיינות ביחידותיהם .בין החניכים
שהופיעו בסרט בלט עינן יישנו ,חניך צהלה מיבנה ובן העדה האתיופית,
שמסיים השנה את הטכניון כעתודאי במגמת הנדסת מטוסים וחלל
ומתגייס כקצין לח"א .בעקבות הסרט הגיעו מעל מאה פניות חדשות
של מתנדבים המעוניינים להצטרף לצהלה והם נמצאים כעת בתהליך
קליטה והדרכה.
חופשת הקיץ הסתיימה וצהלה חזרה לפעילות מלאה ,מתנדבים המעוניינים
להצטרף יכולים להתקשר לטלפונים הבאים :שאול קרמר ,מנכ"ל "צהלה",
טל' 052-4767263 :ואורלי ג'קסון ,רכזת הפרויקט ,טל'.02-5411351 :
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יו"ר הנהלת "צוות" ארצי ,מנכ"ל "צוות" דן נדיב ,יו"ר הנהלת "צוות" מחוז
דרום ועשרות חברי "צוות" מהמגזר הבדואי השתתפו באירוע השנתי של
הסניף הבדואי בדרום לרגל חג עיד אל פיטר .את החברים ברכו לרגל החג
מנהל המחוז אברהם לוגסי ,יו"ר המחוז ויו"ר "צוות" .במסגרת האירוע,
שהתקיים בחוות הגמלים בממשית ליד דימונה ,הופיעה הזמרת אורלי צרפתי
וצוות נגינה בדואי .את האירוע כיבדו בנוכחותם יו"ר סניף דימונה ,יו"ר
סניף ערד ,ויו"ר סניף ב"ש .האירוע הסתיים בארוחה במסורת הבדואית.
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אל"מ מיל' אביבה דור מתנדבת המנהלת את הטלוויזיה הקהילתית של
 מוסרת כי בימים אלה נרכשה מערכת לעריכת וידאו לטלוויזיה,""צוות
 עורכי המגזין," שתשמש את מתנדבי "צוות,"הקהילתית )טל"ק( של "צוות
. בביצוע עבודות העריכה,הטלוויזיוני
 ולמנוייHot- ובYes- ב98 יוזכר כי המגזין משודר פעמיים בשבוע בערוץ
 ובימי רביעי באותם18:00  בימי ראשון בשעה:25  אנלוגי בערוץHot
: לדוא"ל, אתם מוזמנים לצפות ולהגיב. בבוקר09:30 ערוצים בשעה
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¢˙ÂÂˆ¢ ˙Â˘„Á
בחידון " -צוות" גימלאים ונערים ∞ בשירה  -מקהלת הנערות ומקהלת בנות "צוות"

‰˙·È·ÒÂ ‰ÙÈÁ· ·¯˜ ˙˘¯ÂÓ ‡˘Â· ÔÂ„ÈÁ ≠ Á¢Ò˘˙Ï Á¢˘˙Ó ¢˙„‚‰Â¢
מאת :חנה שביט
ביום שלישי 23 ,באוקטובר  ,2007במסגרת אירועי "גימלאידה" ,קונגרס
הגימלאים שהתקיים בחיפה ושעמד בסימן הצדעה לדור מייסדי המדינה,
נערך חידון במורשת קרב בנושא קרבות תש"ח בחיפה והסביבה .את
השאלות לחידון כתבו :יצחק חביו  -מנהל מחוז חיפה והצפון ,חנה שביט
 יו"ר ועדת ההסברה ומנהלת בית "יד לבנים" בחיפה וצבי אשכנזי גימלאי ומורה דרך .השאלות קיבלו אישור אקדמי ע"י פרופ' יוסי בןארצי -רקטור אוניברסיטת חיפה.
תלמידי כתות י"א מבית הספר "ליאו-בק" בחיפה) ,שהוכנו לחידון
ע"י המורה להיסטוריה ,מר אילן פרילוצקי( וגימלאים אשר לחמו
בחיפה או התגוררו בעיר בתש"ח ,ברובם חברי "צוות" ,היוו את צוות
הנשאלים ,שמונה זוגות .כל זוג כלל גימלאי ונער .בצוות השופטים
ישבו ד"ר מוטי גולני וד"ר תמיר גורן מהחוג ללימודי ארץ ישראל
באוניברסיטת חיפה.

החידון כלל שלושה שלבים ,בכל שלב שני סיבובים .שני הזוגות שעלו
לגמר נשאלו שאלה על ידי ראש העיר חיפה ,מר יונה יהב ,ועליה ענו
בכתב .כל המשתתפים זכו בשי על השתתפותם ,ושני הזוגות שבמקום
הראשון והשני קיבלו פרסים.
האולם היה מלא מפה לפה ,נוער וגימלאים .ביניהם חברי "צוות" לרוב,
וההשתתפות היתה פעילה גם מכיוון הקהל ,שענה על חלק מהשאלות.
הן התלמידים והן הבוגרים התלהבו מהפעילות והרגישו שאכן התקיים
"והגדת" מהדור הבוגר לדור הצעיר.
בתום החידון היתה הופעה אמנותית של להקת הנוער "כרמלים",
מ"ליאו -בק" ,שביקשה להמחיש את תקופת תש"ח בשירים ,בתפאורה
ובכוראוגרפיה .שיאו של המופע  -השיר "אני והסבתא" שהושר על ידי
בנות הלהקה הצעירה ובנות מקהלת "צוות" .כמו כן ,הוקרנו סרטונים,
בהם צולמו גימלאים ונכדיהם במקום בו היו "ביום ההוא"  -מלחמת
העצמאות .קירוב לבבות מאין כמוהו ,וחוויה בלתי נשכחת.
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¢˜· Â‡ÈÏ¢ Ò¢‰È· È„ÈÓÏ˙Â ¢˙ÂÂˆ¢ È˘‡ Ï˘ ÌÈ·ÏÂ˘Ó ÌÈ˙ÂÂˆ ≠ ÌÈ¯Á˙Ó

‡˙¯ www.palyam.org ≠ Ì¢ÈÏÙ‰

¯ÓÂÁ Û¯ˆÏÂ ˘ÂÏ‚Ï ÔÈÓÊÓ

˙∏∞ Ô·¢ ˙„ÂÚ
·Ï ı¯ÙÏ ¢˙Â¯Â·‚Ï

אנו ,קבוצת חברי פלי"ם ,לקחנו על עצמנו לשמר את מורשת
הפלי"ם ,פלוגת הפלמ"ח שהיוותה את חוד החנית במפעל
ההעפלה והמאבק הצמוד בבריטים ,ואשר חבריה השתתפו
במבצע "נחשון" להסרת המצור מעל לירושלים ,הקימו את
חיל-הים ,וליוו אוניות רכש במלחמת העצמאות.
לפני למעלה משנה הקמנו את האתר www.palyam.org -
 ואנו מרכזים מאמצים להוסיף ולמלא אותו בתוכן ככלשנוכל .האתר עשוי לשמש חומר לימודי יוצא מן הכלל
בלימוד תולדות מדינת ישראל בעת הקמתה.
לעניות דעתנו חשוב שדבר האתר יגיע לידיעת חברי
'צוות' ,לרבות דור ההמשך והנכדים .חברי 'צוות' מוזמנים
לשלוח לאתר סיפורים ,כתבות ,תמונות מסמכים ותעודות
הקשורים לפעילות הפלי"ם  -אנו נשמח לפרסם כל
חומר ראוי*.
יצוין שכל עבודתנו נעשית בהתנדבות מלאה ,לרבות תפעול
ואחזקת האתר הנעשית ע"י אחד מבני החברים.
בברכה,
סא"ל )מיל (.יהודה בן-צור
* סיפורו של חגי גרי ,מעפיל ב'אקסודוס  ,'47שפורסם
בביטאון "צוות" ,מצא את מקומו באתר.
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˙∏∞ Ô·¢ ‰Î¯Ú‰ ˙„ÂÚ
È‡¯Á‡‰ ¨·Ï ı¯ÙÏ ¢˙Â¯Â·‚Ï
ÊÂÁÓ· ∑µ´ È· ˙ˆÂ·˜ ÏÚ
„¯¯Â„Ó· ‰·Á¯‰ ‰‡¯© ÌÂ
®¢ÌÈÙÈÒÂ ˙ÂÊÂÁÓ¢

˙‚˙Â·Â

˘¢ÈÓ˙Ò¢ ÂÈ‡ ¯„‡ ¯‰ ·Â˘È‰ Ì
רק עתה הזדמן לי לקרוא את שיחתו של ד"ר חניאל פרבר עם סא"ל מיל' יהודה
זיו "שמות בעקבות מורשת הקרב של ששת הימים" )גיליון "צוות" מס' ,81
מאי-יוני  ,2007עמ'  .(53הופתעתי לקרוא את קביעתו שהשם "הר אדר" שניתן
אחרי מלחמת ששת הימים לגבעת הרדאר )לאחר שהצעה קודמת של "הר הדר"
נגנזה( הוא "שם סתמי" .האמת הפוכה :השם הוא תוצאה של שילוב מבריק של
צליל כינויו הישן של המקום עם שמו של אתר מקראי .מדובר בעטרות אדר
ששכנה לפי המסופר ביהושע ט"ז ה' וי"ח י"ג בגבול בנימין ואפרים ,מדרום
לבית חורון ,קילומטרים ספורים ממערב לגבעת הרדאר.
יואל בן-דב ,ירושלים

≤±

ˆ˙ÂÂ

˙È·‰ „ÂÓÚÏ

‡·‰ „ÂÓÚÏ

¢˙ÂÂˆ¢ ˙Â˘„Á

Ï¢ˆÊ Ô¯Â‚ ·¯‰ Ï˘ ÂÎ¯„Ï ÌÈÙ˙Â˘ ÂÈ‰˘ ÌÈ¯ÈÎ· Ï¢‰ˆ ÈÈˆ˜Â ÌÈ·¯ ÂÈ‰ ÌÈÙ˙˙˘Ó‰ ÔÈ· ÆÏ¢ˆÊ Ô¯Â‚ ·¯‰ Ï˘ Â¯ÎÊÏ ·¯Ú‰ ÈÙ˙˙˘Ó Ï˘ Ï‡Ù‰

Ô¯Â‚ ‰ÓÏ˘ ·¯‰ ÛÂÏ‡ ˙˘¯ÂÓÏ È˘‰ È˙˘‰ ÒÂÈÎ‰
הכינוס השנתי השני
למורשת הרב גורן והרבנות
הצבאית ,עמד בסימן 40
שנה למלחמת ששת הימים
ואיחוד ירושלים ולשחרור
המקומות הקדושים .הכינוס
נערך זה לא מכבר ב"יד
לשריון" בלטרון בנוכחות
מאות קצינים ,אנשי קבע
ומילואים ,גימלאי צה"ל
וכמובן משפחת הרב גורן
È˘‡¯‰ ·¯‰ ¨Ô‰Î ·Â˘È≠¯‡˘ ·¯‰
 ‰ÙÈÁÏואורחים.
·¯‰ Ï¢‡˙Â Ï¢ˆÊ Ô¯Â‚ ‰ÓÏ˘ Ï˘ ÂÒÈ‚Â
‡· ·¯Ú· Ï¢‰ˆÏ È˘‡¯‰ ·¯‰ ¨È˜ÒÂ¯ ÈÁÈהאירוע נפתח ע"י יו"ר קרן
Ï¢ˆÊ Ô¯Â‚ ‰ÓÏ˘ ·¯‰ ÛÂÏ‡ Ï˘ Â¯ÎÊÏ
"להב" ,ד"ר פנחס איזק,
שיזם את הערב ,עם הרבנות הצבאית ,מועצה אזורית מטה יהודה,

Ì„Â˜‰ „ÂÓÚÏ

ÌÈÈÈÚ‰ ÔÎÂ˙Ï

‚∏≥ ÔÂÈÏÈ

עמותת "יד לשריון" והוועדה לאימוץ הצנחן.
באירוע ,בהרצאות ובדברי הברכה ,השתתפו בין השאר הרב הראשי
לצה"ל תא"ל רונצקי ,אלוף מיל' חיים ארז יו"ר עמותת "יד לשיריון",
גיסו של הרב גורן הרב שאר-ישוב כהן ,הסופר והעיתונאי שאול
מייזליש ,אלוף מיל' יוסי בן חנן ,כתב קול ישראל דאז רפי אמיר ,יורם
זמוש שהניף את הדגל על הכותל ,אלוף מיל' שלמה שמיר ,הרבנים
אריה שלום  -נהגו של גורן במלחמת ששת הימים ,וישראל אראל
ממפקדת החטיבה של מוטה גור ,שסיפרו על הלכי הרוח וחוויות
העלייה להר-הבית ,עם גורן ומוטה.
רב המועצה האזורית מטה יהודה מיוזמי הערב והרוח החיה שבו
הקריא את ברכתו של אלוף מיל' ישראל טל שנכח בכינוס .כמו-כן
נכחו תא"ל מיל' צורי שגיא ,תא"ל מיל' מנשה ענבר ואל"מ מיל'
ד"ר מאיר פעיל.
בתוכנית האמנותית הנעימה מקהלת הרבנות הצבאית בניצוחו של
מונה רוזנבלום למשתתפים במבחר שירים.
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ÔÈ·Ï ¢˙ÂÂˆ¢· ‰˜ÂÒÚ˙‰ ˙Â˘¯ ÔÈ· ‰ÏÂÚÙ ÛÂ˙È˘Ï ‰Ó‡
Ï¢‰ˆ· ÌÈÓÂÏ˘˙Â Ë¯ÙÏ ˙Â¯È˘ ¨‰˘È¯Ù Ï‰ÈÓ ≠ ˙¢ÙÂÓ

‡·‰ „ÂÓÚÏ

˙È·‰ „ÂÓÚÏ

˙ÂÂˆ
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˙¢ÙÂÓ≠¢˙ÂÂˆ¢ ‰˜ÂÒÚ˙‰ ˙Â˘¯ ‰ÓÈ˙Á‰ Ò˜Ë

ÔÈÓÈÓ Æ®Ï¢‰ˆ· ÌÈÓÂÏ˘˙Â Ë¯ÙÏ ˙Â¯È˘ ¨‰˘È¯Ù ˙˜ÏÁÓ© ˙¢ÙÂÓ ÔÈ·Ï ¢˙ÂÂˆ¢ ÔÈ· ‰ÏÂÚÙ ÛÂ˙È˘Ï ÌÎÒ‰‰ ÏÚ ‰ÓÈ˙Á‰ Ò˜Ë· ˙ÈÒÂÎ ˙Ó¯‰
¨ÔÊÁ ‰˘ÓÂ ˙¢ÙÂÓ ˘‡¯ ¨·Ï ˙È¯Â Ó¢Ï‡ ¨˙¢ÙÂÓ· ‰˘È¯Ù Ï‰ÈÓ ˘‡¯ ¨ÔÂÓ‚‡ ˙ÈÁ Ï¢‡Ò ¨¢˙ÂÂˆ¢· ‰˜ÂÒÚ˙‰ ˙Â˘¯ Ï‰Ó ¨ÏÁ Èˆ· ∫Ï‡Ó˘Ï
¢˙ÂÂˆ¢ Ï¢ÎÓ ¯ÊÂÚ

¢¯ÂÎ·‰ ÂÈÁ‡ ‰È‰ ˘Â¯· ‰ÈÓÁ¢
¢˙Â˘ÈÁ· Ï·‡ ˙Á· ÏÚÙ˘ ¨˙¯Â˘˜˙ ˙ÏÂÎÈ ¨˙ÂÁÎÂ ÏÚ· ˘È‡¢
"נחמיה ברוש היה אחינו הבכור" אמר יו"ר "צוות" ,בדברי
ההספד שלו ,בעת הלוויתו של אל"מ נחמיה ברוש ז"ל ,שהלך
לעולמו בחודש ספטמבר השנה .נחמיה ,יש לדעת ,היה למעשה
המייסד בהא הידיעה של "צוות" .הוא היה הרוח החיה
בחבורת המייסדים 9 ,אנשים במספר ,שהקימו ב 1960-את
ארגון "צוות".
ביוזמתו התקיימו מפגשי הגישוש ,חלקם תחת עץ במזנון בקריה
בת"א ,חלקם בביתו בצהלה ,שם חשבו איך ליצור מסגרת המשך
עבור הפורשים הראשונים מצה"ל .בבית זה נחתמה "תעודת
הייסוד" של "צוות".
"אני מצדיע לך בשם  32,000חברות וחברים ב'צוות' וגאה על
תרומתך למדינה ול'צוות'" ,אמר יו"ר "צוות".
"אחינו הבכור" ,כהגדרת היו"ר ,הלך לעולמו בגיל  .94הוא היה לא
רק המייסד של "צוות" .הוא שייך לדור המייסדים והלוחמים של

כוח המגן העברי ושל המדינה .הוא
היה מבכירי ארגון ה"הגנה" ,ועל כך
זכה לתואר יקיר ה"הגנה" .אלוף מיל'
ארווין דורון שספד גם הוא לנחמיה
ברוש ,אמר כי כ"צפוני" לא הכיר
בתחילת הדרך את ארגון ה"הגנה",
אבל כשהכירו לו את נחמיה ברוש,
למד ממנו על הארגון והכירו כאיש
בעל נוכחות ,שפעל בנחת אבל
בנחישות" .לא היה איש נאמן למטרה מנחמיה" ,קבע דורון.
בין המלווים היה גם יאיר שטרן ,איש התקשורת ,בנו של "יאיר"
מי שהיה מפקד לח"י .נחמיה ז"ל ו"יאיר" ז"ל היו גיסים ,אך
בטרם ימי המדינה פעלו בארגונים שונים ,האחד ב"הגנה",
השני ב"לח"י".

‡„ÙÒ‰ ‡˘Â ¨¢‰‚‰¢‰ È‡ˆÂÈ ÔÂ‚¯‡ ¯¢ÂÈ ¨ÔÂ¯Â„ ÔÈÂ¯‡ ÔÂ¯‰‡ ßÏÈÓ ÛÂÏ

‰È„Ó‰ ‡È˘Ó ‰„ÂÚ˙ Ï·˜Ó Ï¢Ê ˘Â¯· ‰ÈÓÁ
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¢˙ÂÂˆ¢ È¯·Á Ï˘ ‰¯·Á·Â ˜˘Ó· ÌÈÈÂÈÓ
‡Æ˙ÈÏÏÎ ˙Â‡È¯· È˙Â¯È˘ Ï¢ÎÓ ˘Ó˘Ï ¯Á· ÒÙ„ ÈÏ‡ ßÏÈÓ Ó¢Ï

˙‡ Æ¢Ò¯ÂËÂÓ ÏÒ¯·ÈÂ‡¢ Ï¢ÎÓÏ ‰ÂÓ ÍÂ¯‡ È·‡ ßÏÈÓ Ï¢יוצא
חיל האוויר ,שהגיע בשעתו לחברת "יו.אמ.איי" ולענף הרכב יחד עם
מפקד חה"א לשעבר אלוף מיל' אביהו בן נון.

יוצא חיל האוויר.

¯‡˙¯·Á Ï¢ÎÓÏ ‰ÂÓ ıÂÏÁ Ô„ ßÏÈÓ Ï¢
ÆB.M.C ˙ÂÈÂÎÓ ˙È‡Â·È ¨¢¯ÂÓ˜¢ ·Î¯‰

‡Ô‚Ò „È˜Ù˙Ï ‰ÂÓ ¯‚¯· È·‡ ßÏÈÓ Ó¢Ï
˙¯·Á· ‰È‚ÂÏÂÎËÏÂ ‰Ò„‰Ï Ï¢ÎÓÒ
 Æ˙¯Â˘˜˙ ¢¯Ë¯Ù¢יוצא חיל התקשוב ,היה

הרמטכ"ל לשעבר.

רמ"ח אמל"ח באגף התקשוב.

˙‡ÌÈ„ÁÂÈÓ ÌÈÚˆÓ‡ Ï‰ÈÓ ˘‡¯Ï ‰ÂÓ ¯È˘ ·‡Ê ßÏÈÓ Ï¢
· ÆÔÂÁËÈ·‰ „¯˘Óיוצא חיל האוויר.

˙‡È„È„È¢ ˙˙ÂÓÚ Ï¢ÎÓ „È˜Ù˙· ˙˘Ó˘Ó „ÈÒÁ ‰¯Â·„ ßÏÈÓ Ï¢
 Æ¢ÌÈ„È˙Úלשעבר יועצת הרמטכ"ל לענייני נשים )יוהל"ן( .העמותה
ממומנת ע"י איתן ורטהיימר ,בני לנדא ,הסוכנות היהודית ובנק לאומי,
ומסייעת בקידום תוכנית "עתידים" המופעלת על
ידי צבא ההגנה לישראל .מטרתה :מיצוי הפוטנציאל
האנושי בפריפריה לתועלת הפרט ,החברה והמשק
באמצעות טיפוח מצוינות ,השכלה גבוהה ומתן כלים
להשתלב במרקם העשייה של החברה הישראלית.
היא פועלת להקטנת הפערים החברתיים והכלכליים
בין ישובי מרכז הארץ לישובי הפריפריה ולשילובם של תושבי הפריפריה
)לרבות אוכלוסיות ייחודיות ,כגון יוצאי אתיופה ,בדואים ודרוזים(
במארג החברתי-כלכלי ,בצה"ל ובמדינת ישראל.

‡Æ¢˙ÂÈ‚¯‡ ‰ÈÏ„¢ ˙¯·Á Ï¢ÎÓÏ ‰ÂÓ ¯Â‡Ó Ô˙È‡ ßÏÈÓ Ó¢Ï
יוצא חיל החינוך.

˙‡¯¢ÂÈ „È˜Ù˙Ï ‰ÂÓ ÈÏ‰˜ ¯Â„‚È·‡ ßÏÈÓ Ï¢
 ÆÏ‡¯˘È· ÏÈÈÁ‰ ÔÚÓÏ ‰„Â‚‡‰יוצא חש"ן,
ששימש כראש האגף הביטחוני-חברתי במשרד
הביטחון.

˙‡ÏÚÙÓ Ï‰ÓÏ ‰ÂÓ ÔÂËÈ· ÔÏÈ‡ ßÏÈÓ Ï¢
ÏÏÁÂ ÌÈÏÈË ¨˙ÂÎ¯ÚÓ ˙·ÈËÁ· ˙ÂÈ‚ÂÏÂÎË‰
·˙ Æ˙È¯ÈÂÂ‡‰ ‰ÈÈ˘Úיוצא חיל האוויר ,שימש
בתפקידו האחרון בצה"ל מפקד כוחות הנ"מ.

‡Ï¢ÎÓ „È˜Ù˙Ï ‰ÂÓ Ô·Â‡¯ Ô· ÏÈÈ‡ ßÏÈÓ ÛÂÏ
 Æ¢„ÏÂ ˘ÙÂÁÏ¢עמותה שמטרתה לפעול להחזרת

˙‡ÏÈÈÁ‰ ÔÚÓÏ ‰„Â‚‡‰ Ï¢ÎÓÏ ‰ÂÓ ¯ÈÙÒ ÔÂÈˆ ßÏÈÓ Ï¢
· ÆÏ‡¯˘Èיוצא חש"ן ,בתפקידו האחרון היה סגן מפקד חילות

השבויים והנעדרים מקרב כוחות הביטחון.
העמותה מטפלת כיום בהחזרת רון ארד ,שבויי
סולטן יעקב ,גיא חבר ומג'די חלבי .העמותה
ממומנת ע"י ממשלת ישראל ועוסקת באופן שוטף
בהשגת מידע מכל קצוות העולם ,כולל העולם הערבי ,שיביא לשחרור
השבויים והנעדרים ,באמצעות פרס כספי של  10מיליון דולר.

השדה בצה"ל.

˙‡˙Â„Á‡˙‰ Ï¢ÎÓÎ Ô‰ÎÓ Ô¯Â‡ ‰ÓÏ˘ ßÏÈÓ Ï¢
 ÆÏ‡¯˘È· ‰˘„Á‰ ÌÈÏ·˜‰יוצא חיל הרגלים,
שבין תפקידיו היה מפקד אוגדת יהודה ושומרון
וראש חטיבת כ"א בזרוע היבשה.

˙‡Æ„ÂÏ ¯ÈÚ· ‰ÂÓÓ‰ ‰ÈÈ¯ÈÚ‰ ˘‡¯Î Ô‰ÎÓ È¯¯‰ ÔÏÈ‡ ßÏÈÓ Ï¢
היה קח"ר בצה"ל.

‡˙¯Ë˘Ó Ï˘ ÈËÙ˘Ó‰ ıÚÂÈÏ ‰ÂÓ ÔÂ„¯Â‚ ÏÂ‡˘ ¯¢„ ßÏÈÓ Ó¢Ï
 Æ·ˆÈ≠˙˙ ˙‚¯„· ¨¯‰ÂÒ‰ È˙· ˙Â¯È˘ Ï˘Â Ï‡¯˘Èהיה בצה"ל

˙‡˙ÈÓÂË‡ ‰È‚¯‡Ï ‰„ÚÂÂ‰ Ï¢ÎÓÏ ‰ÂÓ ·¯ÂÁ ÏÂ‡˘ ßÏÈÓ Ï¢
· ÆÏ‡¯˘Èיוצא חיל הים.

נשיא בתי המשפט בשטחים.

‡„È˜Ù˙Ï ‰ÂÓ È˜ÒÈÏ˜ ÈÂ¯ ßÏÈÓ Ó¢Ï
¯‡˘ ÆÏ‡¯˘È· ÈÓÏÂÚ‰ ¢Ë¯Â‡¢ ˙Â‚Èˆ

‡„È˜Ù˙Ï ‰ÂÓ Ï‡¯‰ ®È˜Á© ˜ÁˆÈ ßÏÈÓ ÛÂÏ
 Æ˙·Î¯‰ Ï¢ÎÓיוצא חיל השריון ומי שהיה ראש

יוצא חיל החינוך בצה"ל ,היה ראש מטה חיל
החינוך והנוער.

אג"ת בצה"ל.

˙Â¯ÈÁ·‰ ·˜Ú ÌÂÒ¯Ù ˙ÂÏ·‚Ó
˙ÂÓÈÂÒÓ ˙ÂÏ·‚Ó ˙ÂÏÁ ˙Â¯ÈÁ·‰ ˙„ÚÂ ˙ÂÈÁ‰Â ¢˙ÂÂˆ¢ ÔÂ˜˙ ˙Â‡¯Â‰ ·˜Ú
Æ‰Ê ÔÂÈÏÈ‚· ¢˙ÂÂˆ¢· ˙Â¯ÈÁ·Ï ÌÈ„ÓÚÂÓ ˙ÂÓ˘Â ˙ÂÂÓ˙ ÌÂÒ¯Ù ÏÚ

Ì„Â˜‰ „ÂÓÚÏ

ÌÈÈÈÚ‰ ÔÎÂ˙Ï

‚∏≥ ÔÂÈÏÈ

∏±

ˆ˙ÂÂ

˙È·‰ „ÂÓÚÏ

‡·‰ „ÂÓÚÏ

¢˙ÂÂˆ¢ ˙Â˘„Á

‰ÈÊÈÂÂÏË· ¢˙ÂÂˆ¢ ÔÈÊ‚Ó‰ Ï˘ ‰ÈÈÙˆ‰ È„ÚÂÓ· ÈÂÈ˘
ÌÂÈ ÏÎ·Â ±∏∫∞∞ ‰Ú˘· ÔÂ˘‡¯ ÌÂÈ ÏÎ· ¢˙ÂÂˆ¢ Ï˘ ˙È˙ÏÈ‰˜‰ ‰ÈÊÈÂÂÏË‰ ÔÈÊ‚Ó· ˙ÂÙˆÏ Ô˙È¢
È‚ÂÏ‡ ËÂ‰ ÈÈÂÓÏ Í‡ ¨π∏ ıÂ¯Ú· Ì‰È˘· ¨ÒÈ≠·Â ËÂ‰≠· ∫ÌÈ‡·‰ ÌÈˆÂ¯Ú· ¨π∫≥∞ ‰Ú˘· ÈÚÈ·¯
www.tzevet.co.il ∫¢˙ÂÂˆ¢ ¯˙‡· Ì‚ ˙ÂÙˆÏ Ô˙È ÌÈÈÊ‚Ó· ∞ ≤µ ıÂ¯Ú· ‡È‰ ‰ÈÈÙˆ‰
.מגזין "צוות" מופק מדי חודש ע"י חברי הטלוויזיה הקהילתית ומשודר פעמיים בשבוע
 לקבלת תוכנית מפורטת של הקורס לטלוויזיה קהילתית,חברי צוות ממחוז הצפון מוזמנים לפנות למנהל המחוז איציק חביו
, עמוס צוקר. באתר חי"ק ביהוד והחלו לערוך כתבות, שמונה מתנדבי טל"ק "צוות" סיימו קורס לעריכת וידאו.שייפתח בקרוב
.בוגר הקורס מונה כעורך מגזין "צוות" הטלוויזיוני
 תשודר כתבה, כמו כן. ושתי כתבות אישיות בנושא זה, אל"מ מיל' בנצי נחל, שיחה אישית עם מנהל רשות התעסוקה:במגזין הפעם
." החונכים מועדון טייס לנוער אתיופי וכן סרט "כאן ועכשיו באמצע הקיץ,"על התנדבות חברי "צוות" במסגרת "יעלים צהלה
∞∞∞

 באמצעות הטלויזיה הקהילתית, הלא שגרתי וכיוצ"ב, המעניין, הרגשי, האישי,ה "צוות" מוזמנים לספר את סיפורם/חבר
.ת ידע בתחום עריכת וידאו מתבקשים להתנדב לטלוויזיה הקהילתית ולתרום מנסיונם/ה "צוות" בעל/ חבר."של "צוות
avivdor@gmail.com 03-5338742 : טל, אביבה דור:המען לפניות

∫„ÁÂÈÓ Úˆ·Ó

ÒÙÂË© Ô¢·˘‰ ÁÂËÈ· ˙‡ ÌÈÏÈÚÙÓ „ˆÈÎ
˙Â‡È¯·¢ ˙¯‚ÒÓ· ÌÈÁÂ˙È ÈÂÒÈÎÏ ®±∑
¢˙ÈÓˆÚ ˙ÂÙ˙˙˘‰¢ ÌÈÓÏ˘Ó ‡ÏÂ ¢˙ÂÂˆ·

ıÂÁ ˙Â‡Ù¯Ó· ˙È‡ÂÙ¯ ˙ÂˆÚÈÈ˙‰
¢Ò˜ÈÙ‰¢ Ï˘ ‡ÏÓ ÔÂÓÈÓ·

˙ÈÎÂ˙ ˙‡ ÏÈÚÙ‰Ï „ˆÈÎ ÔÙÂ‡‰ Ë¯ÂÙÓ ‰Ê ÔÂÈÏ‚· ˙Â‡È¯· ¯Â„Ó·
˙Â‡È¯· ˙Â¯È˘© Ô¢·˘‰ ˙‡ ÏÈÚÙ‰Ï „ˆÈÎÂ ¢˙ÂÂˆ· ˙Â‡È¯·¢ ÁÂËÈ·‰
˙‡ ÚÂÓÏ ‰Ó‚Ó· ˙‡Ê ÏÎ ÆÌÈÁÂ˙È ÈÂÒÈÎÏ ¨±∑ ÒÙÂË ˙‡Â ®ÛÒÂ
Æ˙È˜ÏÁ ‡È‰ ‰ÏÚÙ‰‰ Ì‡ Ì‚ ¨˙ÈÓˆÚ‰ ˙ÂÙ˙˙˘‰‰
ÁÂ˙ÈÏ ¯˘˜· È„ÈÈÓ‰ ÁÂÂË· Ô‰ ¨ÁËÂ·ÓÏ ÈÙÒÎ ÔÂÎÒÈÁ· ¯·Â„Ó
˙ÂÏÚ‰Ï Í¯Âˆ‰ „È˙Ú· ÍÒÁÈÈ ÍÎ· ÈÎ ¨ÍÂ¯‡‰ ÁÂÂË· Ô‰Â ¨ÂÓˆÚ
¯Â„Ó· ¨¯ÂÓ‡Î ¨ÌÈË¯Ù ÆÂÊ ˙ÈÎÂ˙· ‰ÈÈÓ¯Ù‰ ÈÓÂÏ˘˙ ˙‡
Æ‰Ê ÔÂÈÏÈ‚· ˙Â‡È¯·‰

ÔÂ‚Î ¨È‡ÂÙ¯ ÍÏ‰ÓÏ ‰ËÏÁ‰ ÌÈÏ·˜Ó˘ ÈÙÏ ¨ıÏÓÂÓÂ ·Â˘Á
Æ‰ÁÓÂÓ ‡ÙÂ¯Ó ˙ÙÒÂ ˙Ú„ ˙ÂÂÁ Ï·˜Ï ¨ ßÂÎÂ ÏÂÙÈË ¨ÁÂ˙È
ÌÈÁ È‡ÂÙ¯ ıÂÚÈÈ Ï·˜Ï ÌÈ‡˘¯ ˙ÂÂˆ· ˙Â‡È¯· ÁÂËÈ· ÈÁËÂ·Ó
ÌÈÊÎ¯Ó· ıÂÁ‰ ˙Â‡Ù¯Ó· ®ÁÂËÈ·‰ ˙¯·Á Ï˘ ‡ÏÓ ÔÂÓÈÓ·©
∫ÌÈ‡·‰ ÌÈÈ‡ÂÙ¯‰
Æ‡ÙÂ¯‰ ÛÒ‡Â ¯ÓÂ˘‰ Ï˙ ¨·ÂÏÈÎÈ‡ ¨Ì¢·Ó¯
˙ÂÂˆ Ï˘ ˙Â‡È¯·‰ „˜ÂÓÏ ˙ÂÙÏ ˘È ¨˙Â‡ÎÊ‰ ˙‡ ÏˆÏ È„Î
Æ‰ÈÈÙ‰‰ ˙Ï·˜Ï ®±≠∑∞∞≠∑∞∞≠≤µ±© ¢Ò„Ó¢·

¢˙ÂÂˆ¢ È¯·Á ÏÚ ÌÈÓ ‰˙‡ Â‡ ˙‡ Ì‡‰
ø±π¥∏ ‰È„Ó‰ ˙Ó˜‰ ˙˘· Â„ÏÂ˘
‰È„Ó‰ ÌÚ Â„ÏÂ˘ ¢˙ÂÂˆ¢ È¯·Á Ï˘ ÌÈÈÁ È¯ÂÙÈÒ ¯ÙÒÏ ÌÈˆÂ¯ Â‡
ÆÏ¢‰ˆÂ ‰È„Ó‰ ˙ÂÁ˙Ù˙‰Ó ÌÈÎÙ Ì‰ÈÈÁ È¯ÂÙÈÒ Í¯„ ‚Èˆ‰ÏÂ
ÌÈ˘˜·˙Ó ¨‰È„Ó‰ ˙Ó˜‰ ˙˘ ¨±π¥∏ ˙˘· Â„ÏÂ˘ ¢˙ÂÂˆ¢ È¯·Á
‰„ÈÏ ˙„ÂÚ˙ Â‡ ÔÂÎ¯„ ÌÂÏÈˆÂ ÌÈÈÁ ˙Â¯Â˜ ˙ÈˆÓ˙ Â·Â „Á‡ Û„ ÁÂÏ˘Ï
∞≥≠∂±∂∂≤∂∞ ∫¯ÙÒÓ Ò˜ÙÏ ¨‰„ÈÏ‰ ÌÂ˜ÓÂ ‰„ÈÏ‰ ÍÈ¯‡˙ ÔÈÂˆÓ Ì‰·˘
Æ˙¯Â˘˜˙Ï ˙·Â˙ÎÂ ÔÂÙÏË ¯ÙÒÓ ÔÂÈˆ· ¨˙¯ÂÙ ÈÒÂÈ ¨ÔÂ‡ËÈ·‰ Í¯ÂÚ È„ÈÏ
˙˘ „ÈÏ ÔÈÈˆÏÂ katvanit@tzevet.co.il ∫˙·Â˙ÎÏ Ï¢‡Â„· ˙ÂÙÏ Ì‚ Ô˙È
˙¯Â˘˜˙ ÈÎ¯„ ÔÎÂ ÔÂÎ¯„‰ Â‡ Ê¢˙ Ï˘ ˜Â¯Ò‰ Û„‰ ˙‡ ÁÂÏ˘ÏÂ ‰È„Ó‰ ˙Ó˜‰
Æ˙ÈÂ¯Ë˜Ï‡ ˙·Â˙ÎÂ „ÈÈ ÔÂÙÏËÂ ÚÂ·˜ ÔÂÙÏË ≠
ÌÈÈÁ‰ ¯ÂÙÈÒ ˙‡ ÔÁ·˙ ˙Î¯ÚÓ‰

‡·‰ „ÂÓÚÏ

˙È·‰ „ÂÓÚÏ

˙ÂÂˆ

≤∞

∏≥ ÔÂÈÏÈ‚

ÌÈÈÈÚ‰ ÔÎÂ˙Ï

Ì„Â˜‰ „ÂÓÚÏ

¢˙ÂÂˆ¢ ˙Â˘„Á

ביטוח "בריאות בצוות":

Í˙Â¯È˘Ï ¢˙ÂÂˆ¢ È„¯˘Ó

כתובת למוקד התביעות והבירורים

ı¯‡‰ È·Á¯· ˙ÂÏÈÚÙ ˙ÂÚ˘Â ˙Â·Â˙Î

"מוקד צוות מדנס"
רח' השלושה  2יד אליהו
)ליד היכל הספורט( תל אביב
ת.ד 9050 .מיקוד61090 :
טלפון 1-700-700-251
פקס' .03-6380399
שעות הפעילות :בימים א'-ה'08.00-17.00 ,

Ú„ÈÓ ÈÎ ¨¯ÒÓ ¢¯·Á¢ ÔÂ„ÚÂÓÓ
˙ÂÏÈ·ÁÂ ı¯‡· ÔÂÏÓ È˙·· ˘ÙÂ ÏÚ
˙‡ˆÓ Û¯ÂÁ‰ ˙ÙÂ˜˙Ï Ï¢ÂÁÏ ˙Â¯ÈÈ
‚¢¯·Á¢ ÔÂ„ÚÂÓ Ï˘ ¯˙‡· Ì
WWW.MCC.CO.IL

מוקד טלפון ותקשורת
ביטוח שיניים "הראל"
חברת "הראל" מעמידה לרשות
המבוטחים מוקד טלפוני לקבלת
מידע ושירות:
במשרדי "הראל":
טלפון 03-7547222
פקס03-7547200 :
מען למכתבים :בית הראל ,אבא הלל
 ,3ת"ד  1952רמת-גן מיקוד 52118
מוקד זה פועל כל יום בין השעות

 08.00-15.30למעט יום ו' וערבי חג.

˙ÂÚ„ÂÓ
··¢˙ÂÂˆ¢ ÔÂ‡ËÈ
‡¯‚Ï¢ÂÓÂ ¢˙ÂÂˆ¢ ÔÂ‡ËÈ· ˙Î¯ÚÓ ¨¢˙ÂÂˆ¢ ÔÂ
·ÔÙÂ‡ ÌÂ˘· ÌÈ‡¯Á‡ ÌÈ‡ ¨¢˙ÂÂˆ¢ ÔÂ‡ËÈ
ÌÂÒ¯Ù‰ ˙ÂÚ„ÂÓ· ˙ÂÓÒ¯Ù˙Ó‰ ˙ÂÚˆ‰‰ ÔÎÂ˙Ï
‡ÌÂ˘Ó ˙ÂÚ„ÂÓ‰ ÌÂÒ¯Ù· ÔÈ‡ ÆÔ˙Â˙ÈÓ‡Ï Â
‰˙˘Ú˘ ‰˜È„· Â‡ ¨¢˙ÂÂˆ¢ ˙„Â‚‡ Ï˘ ‰ˆÏÓ‰
ÏÂÁ˙ ‡ÏÂ ÌÒ¯Ù˙Ó‰ Ú„ÈÓÏ ÒÁÈ· ‰„Â‚‡‰
˙ÂÚ„ÂÓ‰ ÌÚ ¯˘˜· ˙ÂÈ¯Á‡ ÏÎ ‰„Â‚‡‰ ÏÚ
¨˙·¯ÂÚÓ ¨˙ÓÊÂÈ ¢˙ÂÂˆ¢ ˙„Â‚‡ ÔÈ‡ ÆÔÓÂÒ¯ÙÂ
‡È¯·ÁÏ ÌÈ„ÚÂÈÓ‰ ÌÈÚˆ·Ó· ¨˜ÏÁ ˙ÏËÂ Â
Â‡Â·· ¯·Á ÏÎ ÏÚÂ ¨ÔÂÈÏ‚· ÌÈÓÒ¯Ù˙Ó‰ ¢˙ÂÂˆ¢
˙‡È¯˜Ó ‰‡ˆÂ˙Î ˙Â¯È˘ Â‡ ¯ˆÂÓ ˘ÂÎ¯Ï
ÈÏÏÎ ÈÙ≠ÏÚ ÌÈ¯·„‰ ˙‡ ÔÂÁ·Ï ‰Ú„ÂÓ‰
ˆ¯˙¯Âˆ· ˙ÂÓÒ¯Ù˙Ó‰ ˙ÂÚ„ÂÓ· Æ‰Â· ˙ÂÎ
ÌÈÏÈÓ‰ ˘¯ÂÙÓ· ÌÈÓÂ˘¯ ¨¢‰ÚÈ„È¢ Â‡ ¢‰·˙Î¢
ÒÁÈÈ˙‰Ï ˘È ÔÎÏÂ ¨¢ÈÓÂÒ¯Ù ¯Â„Ó¢ Â‡ ¢ÌÂÒ¯Ù¢
‡®¢Ë¯ÒÈ‡¢© ‰ÙÂ¯ˆ ÏÎ ÆÏÈÚÏ ¯ÂÓ‡Î Ô‰ÈÏ
ÔÎÏÂ ¯·„ ÏÎÏ ÌÂÒ¯Ù ‰È‰ ¨ÔÂ˙ÈÚÏ ˙Ù¯ÂˆÓ‰
ÆÏÈÚÏ ¯ÂÓ‡Î Ô‰ÈÏ‡ ÒÁÈÈ˙‰Ï ˘È

Ì„Â˜‰ „ÂÓÚÏ

דואר אלקטרוניagudat@tzevet.co.il :
אתר "צוות"www.tzevet.co.il :

המשרדים הראשיים של "צוות"
המשרדים הראשיים כוללים את המזכירות הארצית ,רשות התעסוקה ,החשב,
המבקר ועוד.
תשומת ליבכם לשוני בין הכתובת הפיזית לבין כתובת למשלוח דואר .משרדי
"צוות" ממוקמים ב"בית סלע".

כתובת עירונית :רחוב ברוך הירש מספר  14בני ברק,
מיקוד ) 51202ממזרח לקניון איילון(.
כתובת למשלוח דואר" :צוות" ת"ד  2222בני ברק ,מיקוד .51121
טלפון 03-6173500 :פקס'.03-6173520 :
שעות פעילות :א'-ה'  17:00-08:00וערבי חג .11:00-08:00
מנהל תוכניות הביטוח של "צוות":
עמיר להב ,טלפון  ;050-3202152 - 03-6173515פקס .03-6166260
אילנית.03-6173544 :

רשות התעסוקה החדשה:
הרשימה המלאה של משרדי הרשות  -טלפונים ,פקס ודוא"ל  -ראה מדור
תעסוקה בגיליון זה.

משרדי המחוזות -
מחוז הצפון  -מנהל המחוז יצחק חביו ,דוא"לmzafon@tzevet.co.il :
שירות לפרט ו/או לנושא תעסוקה

"בית עופר" דרך בר יהודה  52קומה ב' נשר .36603
טל/פקס'  04-8204567רב-קווי
מחוז השרון  -מנהל המחוז אביהו טננבוים ,דוא"ל:
רח' התע"ש " 20בית הפעמון" ,ת"ד  177כפר-סבא 44425
טלפון  , 09-7667175 ,09-7667176פקס' 09-7657318

msharon@tzevet.co.il

מחוז דן  -מנהל המחוז אלי ינאי ,דוא"ל:
דרך מנחם בגין " 82בית אופקים" קומה ב' ,תל-אביב .67138
כתובת למשלוח דואר :ת"ד  ,20807תל-אביב .61205
טלפון  03-6173522 ,03-6243250פקס' 03-6243252

mdan@tzevet.co.il

מחוז יהודה  -מנהל המחוז ראובן חמו ,דוא"ל:
רחוב גאולה  4רחובות .76272
טל/פקס' 08-9467062

myehuda@tzevet.co.il

מחוז ירושלים  -מנהל המחוז יהודה פורר ,דוא"ל:
משרדי קצין העיר ,רחוב הלל  27ירושלים .94581
טלפון  02-5697127 ,02-5697187פקס' 02-6235713

mjerusalem@tzevet.co.il

מחוז הדרום  -מנהל המחוז אברהם לוגסי,
בית החייל ,רחוב בית לחם  2באר שבע .84100
טלפון  08-6431874 ,08-9903106פקס' 08-6417188

דוא"לmdarom@tzevet.co.il :

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

ÌÈÈÈÚ‰ ÔÎÂ˙Ï
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‡·‰ „ÂÓÚÏ

ÌÚ Ï¢‰ˆÏ ÚÈ„ˆÓ ¢˙ÂÂˆ¢
Ï¢ÎËÓ¯‰Â ÔÂÁËÈ·‰ ¯˘ ¨‡È˘‰

≤∞∞∑ ¯·Ó·Â· ∂≠· Â˘‚Ù ¯˘‡ ¨ı¯‡‰ ÏÎÓ ¢˙ÂÂˆ¢ È¯·Á ÈÙÏ‡ ÏÚ ¯·Ú ÁÂ¯≠ÌÓÂ¯ÓÂ „·ÂÎÓ ¨˘‚¯Ó ·¯Ú
ÆÌÈÓÈ‰ ˙˘˘ ˙ÓÁÏÓ· ÌÈÏ˘Â¯È ¯Â¯Á˘Ï ‰˘ ¥∞ ˙‡ÏÓ· ¨Ï¢‰ˆÏ ‰Ú„ˆ‰ ·¯ÚÏ ¨ÌÈÏ˘Â¯È· ‰ÓÂ‡‰ ÈÈÈ··
È·‚ Ï¢‡¯ Ï¢ÎËÓ¯‰ ¨˜¯· „Â‰‡ ßÏÈÓ Ï¢‡¯ ÔÂÁËÈ·‰ ¯˘ ¨Ò¯Ù ÔÂÚÓ˘ ‰È„Ó‰ ‡È˘ „ÓÚÓ· Í¯Ú ÚÂ¯‡‰
Ï¢ÎÓ ¨ÈÎ„¯Ó ˜ÁˆÈÂ Ò¯‡ ‰˘Ó ¯·Ú˘Ï ÔÂÁËÈ·‰ È¯˘ ¨È˜Ò‡ÈÏÂÙÂÏ È¯Â‡ ÌÈÏ˘Â¯È ¯ÈÚ‰ ˘‡¯ ¨ÈÊÎ˘‡
È¯·Á ¨ÔÂÏÚÈ ¢È‚Â·¢ ‰˘Ó ¨¯·Ú˘Ï Ï¢ÎËÓ¯‰ ¨ÔÂÏËÓ ¢ıÂÓ¢ Ï¢‰ˆ ÈÎ ÔÂ‚¯‡ ¯¢ÂÈ ¨ÒÈ¯ÎÂ· ÒÁÙ ÔÂÁËÈ·‰ „¯˘Ó
°‰Ú„ˆ‰Ï Ì‰ Û‡ ÂÎÊÂ ÚÈ„ˆ‰Ï Â‡·˘ ı¯‡‰ È·Á¯ ÏÎÓ ¢˙ÂÂˆ¢ È¯·Á ÈÙÏ‡ ≠ Ô·ÂÓÎÂ ÌÈ¯Ú È˘‡¯ ¨˙ÒÎ
∫È˜Ò‡ÈÏÂÙÂÏ È¯Â‡ ¨¯ÈÚ‰ ˘‡¯ ˙Â˘‚¯˙‰· ‡˘ ˙Á¯‡Ó‰ ¯ÈÚ‰ ¯·„ ˙‡
‰¯¯ÁÂ˘ Ì˙ÂÎÊ·˘ ÌÈ˘‡‰ ˙‡ ‰‡Â¯ È‡ ¨ÌÎÈÙÏ Ô‡Î È„ÓÂÚ·¢
„ÂÚ ‡Â‰ ÌÈÏ˘Â¯ÈÏ ÌÎ·Â˘ ≠ ÌÈ·¯ ˙ÂÂÁˆÈ Ì˙ÈÂÂÁ ÌÎÈÈÁ· ÆÌÈÏ˘Â¯È
ÔÂÈˆÓ Ì˘‰ ÌÎÎ¯·È¢ ∫¯ÓÂ‡ È‡ ‰¯È·‰ È·˘Â˙ ÏÎ Ï˘ ÌÓ˘· ÆÔÂÁˆÈ
Æ¢ÌÎÈÈÁ ÈÓÈ ÏÎ ÌÈÏ˘Â¯È ·ÂË· Â‡¯Â
‰È‰ ¨¢˙ÂÂˆ¢ È¯·Á ÌÈÚÈ„ˆÓ ÂÏ ¨Ï¢‰ˆ ˙‡ ·¯Ú Â˙Â‡· ‚ˆÈÈ˘ ÈÓ
¨ß˙ÂÂˆß ˙ÁÙ˘Ó È· ÌÚ ˙ÂÈ‰Ï ‰‡‚ È‡¢ ÆÈÊÎ˘‡ È·‚ Ï¢‡¯ ¨Ï¢ÎËÓ¯‰
ÏÎ¢ ÆÈÊÎ˘‡ ¯Ó‡ ¨¢ÈÈÁ ˙ÂÁ˙· Í¯„Ï ÌÈ¯·ÁÂ ÌÈÚ¯ ˘Â‚ÙÏ ÁÓ˘
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π

±π∏≤≠±π∏±

Ï¢Ê ‰ÈÓÁ ˘Â¯· Ó¢Ï‡

±∞

±π∏¥≠±π∏≤

ÛÒÂÈ Ú·‚ ÛÂÏ‡

±±

±ππµ≠±π∏∑
±π∏∂≠±π∏µ
≤∞∞¥≠±ππµ
≤∞∞∂≠≤∞∞¥

È·ˆ ¯Â˘ Ï¢‡˙

±≤

‰˘Ó ·È˙ ÛÂÏ‡

±≥

Ô¯Â‚ Ô¯ ÛÂÏ‡

±¥

¢˙ÂÂˆ¢ ÔÂ‚¯‡ ˙„Â·Ú· ÌÈ˘‚„‰ ÏÚ ÔÂÈ„ ÌÈÈ˜˙‰ ¯¢ÂÈ‰ È¯·„ È¯Á‡
Ì‰È˙ÂÚ„ ÂÚÈ·‰ ¯·Ú· ÔÂ‚¯‡‰ ˘‡¯ È·˘ÂÈÂ ¨‰ÈÂˆ¯‰ ˙ÂÏÈÚÙ‰Â
ÆÌÈÂ˘‰ ÌÈ‡˘Â·

≤∏

∏≥ ÔÂÈÏÈ‚

ÌÈÈÈÚ‰ ÔÎÂ˙Ï

Ì„Â˜‰ „ÂÓÚÏ

∫ ¢‰ÈÏ‡ÂË˜‡ ˙ÂÂˆ¢ ˘‚ÙÓ· ÔÓ¯·ÈÏ ¯Â„‚È·‡

ÏÂÎÈ ‡Ï ‰ÏÏ‡¯Ò¢
¢‰È¯ÂÒÂ Ô¯È‡ ÈÏ· ÌÈÈ˜˙‰Ï
Æ‰˜ÈËÈÏÂÙ ¨˙ÒÎ ¨¯˘ „È˜Ù˙ ¨ÏÎ‰ ÏÚ ¯˙ÂÂÏ ÔÎÂÓ È‡˘ ¨‰Ï˘ÓÓ ˘‡¯ ‰È‰˘Î ¨ÔÂ¯˘Ï È˙¯Ó‡¢
¢˙¯Á‡ Â‡¯ÈÈ ÌÈ¯·„‰Â ÌÈ˘„ÂÁ ‰˘ÂÏ˘Ï ‰ÊÚÂ ÔÂ¯ÓÂ˘ ‰„Â‰È „˜ÙÓ ˙ÂÈ‰Ï ÈÏ Ô˙ ¨È˙˘˜È·
˙Â˘¯Ï ¨‰Ï˘ÓÓ‰ È¯˜ ¨˙Úˆ·Ó‰ ˙Â˘¯‰ ÔÈ· Í˘Ó˙ÓÂ „ÈÓ˙Ó ˜·‡Ó
Ì‰ ˙ÒÎ‰ È¯·ÁÓ ˘ÈÏ˘ Â·˘ ÈÁÎÂ‰ ·ˆÓ· Æ˙ÒÎ‰ ‡È‰ ˙˜˜ÂÁÓ‰
ÆÈ¯˘Ù‡ È˙Ï· ËÂ˘Ù ‰Ê ÌÈ¯˘ È‚Ò Â‡ ÌÈ¯˘ Ì‚
˙ÒÎ ¯·Á ¨¯ÓÂÏÎ Æ˙ÒÎÏ ‰Ï˘ÓÓ‰ ÔÈ· ‰„¯Ù‰ Ú·Â˙ ÔÓ¯·ÈÏ ¨ÔÎÏ
ÔÈÈÚ ÆÂ‰˘ÏÎ ÈÚÂˆÈ· „È˜Ù˙ ÏÚ· Â‡ ¯˘ Ô‚Ò Â‡ ¯˘ ˙ÂÈ‰Ï ÏÂÎÈ ‡Ï
˘‡¯˘ ˜ÂÁ· ÚÂ·˜Ï ÍÈ¯ˆ¢ Æ‰Ï˘ÓÓ‰ ˘‡¯ ˙¯ÈÁ· ‡Â‰ ·Â˘Á ÛÒÂ
ÌˆÓˆÈ ‰ÊÂ ¨‰¯È˘È ‰¯ÈÁ· ÔÈÚÓ ¨‰ÏÂ„‚‰ ‰‚ÏÙÓ‰ ˘‡¯ ‰È‰È ‰Ï˘ÓÓ‰
Æ¢ÌÈ‡˜ÈËÈÏÂÙ‰ Ï˘ ‰ËÈÁÒ‰ ·Á¯Ó ˙‡
¨ÔÂÁË·Â ıÂÁ È‡˘Â· ÌÈ˜ÂÒÚ ÌÈ¯˘‰ ÏÎ ÆÌÈ¯˘‰ Ì‰ ˙ÙÒÂ ‰„Â˜
˙È¯·‰ ˙Âˆ¯‡·˘ È˙ÚÓ˘ ‡Ï¢ Æ„È‚‰Ï ‰Ó ˘È ¯˘ ÏÎÏ ‰Ï‡‰ ÌÈ‡˘Â·
˙Ù‚Ó ˙ÓÈÈ˜ ‰Ï‡ ÏÎ „ˆÏÂ Æ¢ÔÂÁË·Â ıÂÁ È‡˘Â· ¯·„Ó ÔÂÎÈ˘‰ ¯˘
Æ‰ÈÈ˘‰ ÔÂ·Ï ˙ÓÁÏÓ ÔÓÊ· È‡¯Â ÈÂËÈ· È„ÈÏ ‰‡· ¯˘‡ ˙ÂÙÏ„‰‰
ÍÂÒÎÒ ÆÈ‡ÈËÒÏÙ‰ ÍÂÒÎÒ‰ ‡Â‰ È˘ÈÏ˘‰ ÔÈÈÚ‰
˙‡ ÔÂÎ Â¯„‚‰ ‡Ï Æ‰È„Ó‰ ˙Ó˜‰ Ê‡Ó ÌÈÈ˜ ‰Ê
¯Â˙ÙÏ ÂÏ˘ ÔÂÈÒÈ ÏÎ ÔÎÏÂ ÍÂÒÎÒ‰ È·ÈÎ¯ÓÂ ˙Â‰Ó
ÂÏ ‰È‰È ‡Ï „ÂÚ ÏÎ ÆÁÈÏˆÈ ‡ÏÂ ‰ÏÚÈ ‡Ï Â˙Â‡
¯ÓÂ‡ ¨ÍÂÒÎÒ‰ ˙·ÈÏ ˙‡ Ì¯ ÏÂ˜· ¯È„‚‰Ï ıÓÂ‡
ÌÈÎÈ˘ÓÓ ËÂ˘Ù ÂÁ‡ Æ¯·„ ¯ÂÊÚÈ ‡Ï ¨ÔÓ¯·ÈÏ
ÌÂÏ˘ ¨ÂÈ˘ÎÚ ÏÎ‰ ÌÈˆÂ¯ ÂÁ‡ ÆÂÓˆÚÏ ¯˜˘Ï
˙Â˘ÚÏ ÂÈÒÈ Æ„·ÂÚ ‡Ï ‰Ê ¨ÂÈ˘ÎÚ ÔÂÁË· ¨ÂÈ˘ÎÚ
Æ˙ÂÚË ÂÊÂ ÈÏ‡È¯ÂËÈ¯Ë ÍÂÒÎÒ ‰ÊÓ
ÌÈÁË˘ ÏÚ ¯˙ÂÂ Ì‡ Ì‚ ¨¯ÂÊÚÈ ‡Ï ÁË˘ ÏÚ ¯Â˙ÈÂ
‰·¯‰ ÍÂÒÎÒ‰ Æ‰ÈÏ˘‡ ÂÊ ¨ÌÂÏ˘ ‰È‰È ‡Ï ÌÈ‰ „Ú
¨˙Â˜˙˙‰ È¯˜Ó È˘ ÂÈ‡¯ Æ·Î¯ÂÓÂ ˜ÂÓÚ ¯˙ÂÈ
¨‰¯ÂÓ˙· ÂÏ·È˜ ‰Ó ¨‰ÊÚÓ È˘‰Â ÔÂ·ÏÓ ÔÂ˘‡¯‰
¯Á‡Ï Ì‚ ˙‡ÊÂ ˙ÂË˜¯Â ˙Â˘ÂÈË˜ ¨ÌÈÏÈÈÁ ˙ÂÙÈËÁ
Â‡ ÔÂ·Ï· ÌÈÈËÂÂÏ¯‰ ÌÈÁË˘‰ ÏÎ ˙‡ Â¯ÊÁ‰˘
Æ˙È¯˘Ù‡ È˙Ï· ‰ÓÒÈÒ ÂÊ ¢ÔÂÁË·Â ÌÂÏ˘¢ Æ‰ÊÚ·
ÌÂÏ˘ ÏÈ·˘· ¨¢‰ÏÎÏÎÂ ÔÂÁË·¢ ÏÚ ¯·„Ï ¯˘Ù‡
ÆÈ˘‰ „ˆ‰ ˙‡ Ì‚ ÍÈ¯ˆ
È‡˘ ¨‰Ï˘ÓÓ ˘‡¯ ‰È‰˘Î ¨ÔÂ¯˘Ï È˙¯Ó‡ ÔÂ¯ÓÂ˘Â ‰„Â‰È ÈÁË˘ ÔÈÈÚ·¢
„˜ÙÓ ˙ÂÈ‰Ï ÈÏ Ô˙ ¨È˙˘˜È· Æ‰˜ÈËÈÏÂÙ ˙ÒÎ ¨˙Â¯˘ ¨ÏÎ‰ ÏÚ ¯˙ÂÂÏ ÔÎÂÓ
Æ¢˙¯Á‡ Â‡¯ÈÈ ÌÈ¯·„‰Â ÌÈ˘„ÂÁ ‰˘ÂÏ˘Ï ‰ÊÚÂ ÔÂ¯ÓÂ˘Â ‰„Â‰È
ÌÂÏ˘‰ ¯ÂÙÈÒ˘ ÔÈ·‰Ï ÍÈ¯ˆ ¨‰ÓÈÚ ‡Ï ¨‰˘˜ ˙Ó‡ ¯ÓÂÏ ÛÈ„ÚÓ È‡¢
Æ¢ÈËÈ¯ÙÒÂ¯ÙÂ ÔÂÁË· ¨È˙Â‡ÈˆÓ „ÚÈ ¯È„‚‰Ï ÍÈ¯ˆ ¨Â˙È‡Ó ˜ÂÁ¯
Ï˘ ‰È‚Ë¯ËÒ‡ ÏÚ ˙ÎÏÏ ÍÈ¯ˆ °ÔÎ ‰·Â˘˙‰ ¨ÔÂ¯˙Ù ˘È Ì‡‰ ‰Ï‡˘‰
ÌÈÈ˜˙‰Ï ÏÂÎÈ ‡Ï ‰ÏÏ‡¯Ò Æ„ß‚È„ÓÁ‡Â „Ò‡Ï ‰ÂÂÎ‰Â ˘¯Â˘ ÏÂÙÈË
Æ‰È¯ÂÒÓÂ Ô¯È‡Ó ÚÈ‚Ó ÏÎ‰ ¨˜˘‰ ¨ÛÒÎ‰ Æ‰È¯ÂÒÂ Ô¯È‡ ÈÏ·
È‡¢ ¨˙ÈÓÈËÙÂ‡ ÁÂ¯· ÂÈ¯·„ ˙‡ ÌÎÒÓ ÔÓ¯·ÈÏ ¯Â„‚È·‡ ¯˘‰
¨˙ÂÈ¯ÏÂÙÂÙÏÂ ÌÈ¯˜ÒÏ ÒÁÈÈ˙Ó ‡Ï È‡ ¨Ì¯Ê‰ „‚ ‰ÁÂ˘ ÏÏÎ Í¯„·
ÌÎÂÓÎ ÈÓÂ Ô‚¯‡˙‰Ï Ï¢‰ˆÏ ÔÓÊ ˙˙Ï È„Î ‰Ï˘ÓÓÏ ÂÙ¯Ëˆ‰
Æ¢˙‡Ê ÌÈÈ·ÓÂ ÌÈÚ„ÂÈ Ï¢‰ˆ È‡ÏÓÈ‚

‡·‰ „ÂÓÚÏ

˙È·‰ „ÂÓÚÏ

˙ÂÂˆ

˙ÂÂˆ¢ ÔÂ„ÚÂÓ Á¯Â‡ ‰È‰ ¨ÔÓ¯·ÈÏ ¯Â„‚È·‡ ¯˘‰ ¨‰Ï˘ÓÓ‰ ˘‡¯ Ô‚Ò
‡Ï˘ ÌÈ¯·ÁÏ ÂÈ¯·„ È¯˜ÈÚ ÌÈ‡·ÂÓ Ô‡Î Æ≥±Æ∏Æ≤∞∞∑≠· ¢‰ÈÏ‡ÂË˜‡
ÔÓ¯·ÈÏ ¯Â„‚È·‡ ¯˘Ï ˙Â„Â‰Ï ÌÈ˘˜·Ó Â‡ ÂÊ ˙ÂÓ„Ê‰· ÆÚÈ‚‰Ï ÂÏÎÈ
Æ¢˙ÂÂˆ¢ÏÂ Ï¢‰ˆÏ ÌÈÓÁ‰ ÂÈ¯·„ ÏÚÂ Â˙ÂÚÈ‰ ÏÚ
ÌÈÈÈÚÏ ¯˘‰ ¨‰Ï˘ÓÓ‰ ˘‡¯ Ô‚Ò ˙ˆÓ˙Ó ˙ÈÈ„Ó‰ ÂÓÏÂÚ ˙ÒÈÙ˙ ˙‡
ÆÌÈ¯Â˘ÈÓ ‰˘ÂÏ˘· ¨ÔÓ¯·ÈÏ ¯Â„‚È·‡ ÌÈÈ‚Ë¯ËÒ‡
ÔÂÎ ÏÂ‰ÈÂ ÔÂ‚¯‡· ¨ÂÈ¯·„Ï ¨¯Ó‚Â ÏÈÁ˙Ó ÏÎ‰ ÆÔÂ‚¯‡Â ÏÂ‰È ≠ ÔÂ˘‡¯‰
¨‰·Â˘Á ˙ÂÁÙ ‰ÓˆÚ˘ÎÏ ‰È‚ÂÏÂ‡È„È‡ ÆÍ¯„ È¯ÂˆÈ˜ ÔÈ‡ ¨˙Î¯ÚÓ‰ Ï˘
Æ˙Âˆ¯Á· Ú·Â˜ ‡Â‰ ¨ÂÓ˘ÈÈÏ Ú„ÂÈ ‡Ï ‰˙‡ Ì‡ ‰ÂÂ˘ ‡Ï ÔÂÈÚ¯
ÈÂÈ˘ ‡Â‰ ¨ÏÂ‰È‰ ÔÈÈÚ Ï˘ ‰¯È˘È ‰‡ˆÂ˙ Â‡ ˙¯Ê‚ ‡Â‰˘ ≠ È˘‰
ÂÈ‡ ‡Â‰ ¨˙È˙¯·Á ˙ÈÈ„Ó ¨˙ÈËÈÏÂÙ‰ ‰‚‰‰· ¯·˘Ó‰ ÆÏ˘ÓÓ‰ ˙ËÈ˘
ÆÂÈ˘ÎÚ ‰¯Â˜ Â‡ ‰¯˜˘ Â‰˘Ó Ï˘ ‰‡ˆÂ˙ ÂÈ‡ ‡Â‰ ¨ÈÏ‡ÂÒ¯Ù ¯·˘Ó

‰Ê¢ ÆÏ‡¯˘È· Ï˘ÓÓ‰ Ï˘ ÈÂËÏ˘‰ ‰·Ó· È˘¯Â˘ ÔÙÂ‡· Ú‚Â ¯·„‰
¨Â‰È˙ ÆÌÈ˜È˙Â Â‡ ÌÈ¯ÈÚˆ ¨Ï‡Ó˘ Â‡ ÔÈÓÈ ¨ÔÂËÏ˘· ÈÓ ‰˘Ó ‡Ï
±± ÍÂ˙· Æ˜ÂÓÚ ¯·˘Ó· ¯·Â„Ó Æ¯·„ ÂÈ˘ ‡Ï Ì‰ ÆË¯ÓÏÂ‡ ¨ÔÂ¯˘ ¨˜¯·
ÆÚˆÂÓÓ· ÌÈÈ˘„ÂÁÂ ÌÈÈ˙˘ ÏÎ ¯ÓÂÏÎ ¨˙Â¯ÈÁ·Ï ÌÈÓÚÙ µ ÂÎÏ‰ ÌÈ˘
Ì‚ ÆÔÂÁËÈ· È¯˘ ∑ ¨¯ˆÂ‡ È¯˘ π ¨ıÂÁ È¯˘ ±± ÂÙÏÁ˙‰ ÂÊ ‰ÙÂ˜˙·
Æ¢ÔÂÁËÈ·‰Â ¯ˆÂ‡‰ È¯˘ ÂÙÏÁÂ‰ ¯·Î ˙ÈÁÎÂ‰ ‰Ï˘ÓÓ·
ÂÈÈ‰ Ì‡ ‰¯Â˜ ‰È‰ ‰Ó ¨ÔÓ¯·ÈÏ Ú·Â˜ ¨ÔÈËÂÏÁÏ ¯È·Ò È˙Ï· ·ˆÓ Â‰Ê
ÆÏ‡Â˘Â ‰ÂÂ˘Ó ‡Â‰ ¨ÌÈ„Â˜ÈÙ ÈÙÂÏ‡ Â‡ Ï¢ÎËÓ¯ ÂÊÎ ˙Â¯È„˙· ÌÈÙÈÏÁÓ
˙ÂÈÓ‰ ÈÏÚ·˘Î ÔÎÏÂ Æ‰Ï˘ÓÓÏ ˙ÈË¯Ù ‰¯·Á ÏÂ‰È ÔÈ· Ï„·‰ ÔÈ‡
¨‰¯ËÓ ÔÈ‡ ßÔÂÂÈÎ ÔÈ‡ ÆÁÈÏˆ‰Ï ÈÂÎÈÒ ÔÈ‡ ÌÈÎÒÎ˙ÒÓÂ ÌÈˆÈÓ˘Ó ¨ÌÈ·¯
Æ˙ÂˆÓ˘‰Â ÌÈÙÂ„È‚· ÌÈ˜ÂÒÚ ¨‰Ï˘ÓÓ· ÌÈ¯˘‰ ¨ÔÂÈ¯ÂË˜¯È„‰ È¯·Á
ÆÈ˙ÈÓ‡Â ÈÈˆ¯ Â‰˘Ó ¯ˆÈÈÏ ¯˘Ù‡ È‡ ‰ÊÎ ·ˆÓ·
ÆÌÈÈ˘È‡ ¨ÌÈÈÏ‡ÂÒ¯Ù ÌÈÈÈÚ· Î¢„· ¯·Â„Ó ‡Ï˘ ÔÈ·‰Ï Ì‚ ÍÈ¯ˆ
˘È Æ‰ÈÈ˘‰ ÍÂ˙Ï ˙ÒÎ ˙Á‡ ˙Â˘¯ ¨˙ÂÈÂ˘¯ Ï˘ ‰È·Â·¯Ú· ¯·Â„Ó

≥∞

∏≥ ÔÂÈÏÈ‚

ÌÈÈÈÚ‰ ÔÎÂ˙Ï

Ì„Â˜‰ „ÂÓÚÏ

‰Ú˙¯‰‰ ÔÊ‡Ó
‰È¯ÂÒ≠Ï‡¯˘È ¢ÔÈÚ ˙··¢

˜˘Ó„ Ï˘ È¯ÈÂÂ‡ ‰‡¯Ó

¯ÈÂÂ‡‰ ÏÈÁ ˘È‡ ¨ÌÂ¯ ‡¯ÂÈ‚ ßÏÈÓ ÛÂÏ‡ ÚÈˆÓ ˙È˙¯ÈˆÈÂ ‰Â˘ ‰ÒÈÙ˙
˙‡ ¨È„„‰ ÔÙÂ‡· ¨Ï¯ËÏ ˙Â¯˘Ù‡Ï ÒÁÈ· ¨·¢‰¯‡· Ï¢‰ˆ ÁÙÒ ¯·Ú˘ÏÂ
ÔÊ‡Ó ˙¯ÈˆÈ Ï˘ Í¯„· ¨‰È¯ÂÒ· Ô‰Â Ï‡¯˘È· Ô‰ ÈÁ¯Ê‡‰ Û¯ÂÚ‰ ˙ÙÈ˜˙
ø‰ÈÙ ÏÚ ÏÂÚÙÏÂ ˙ÂÒÏ ÈÂ‡¯ Ì‡‰ ø˙È˙Â‡ÈˆÓ ÂÊ ‰ÒÈÙ˙ Ì‡‰ Æ‰Ú˙¯‰
FLN ≠‰ ÔÂ‚¯‡· È˙Ù¯ˆ‰ ‡·ˆ‰ Ï˘ ‰Á·‡‰

Ô˙Ó Ï˘ ¯Â·¯·‰ ˙¯È˘ ‰˙ÈÈ‰ ¯Èß‚Ï‡·
¨‰˘ÚÓÏ Æ‰ÓÈÁÏ Ï˘ ‰Ê Ï„ÂÓÏ ‰ÈˆÓÈËÈ‚Ï
¨ÌÈ¯Èß‚Ï‡· ÂÈ˙ÂÎÓ ‡ÈÏÙ‰ ˙Ù¯ˆ ‡·ˆ˘ ÏÎÎ
ÔÈÏÂÙÂ¯ËÓ‰ ˙ÎÈÓ˙ ‰˙ÁÙÂ ‰ÎÏ‰ ÔÎ
˙ÂÙ˙‰ÏÂ ÏÂ„ÁÏ ıÏ‡˘ „Ú ¨Â· È˙Ù¯ˆ‰
ÌÈÁ¯Ê‡ ˙ÈÈ‡¯ Ï˘ ÂÊ Í¯„ ÔÈ‡ ¨Ê‡Ó Æ¯Èß‚Ï‡Ó
Æ·¯ÚÓ· ˙Ï·Â˜Ó ˙È‡¯˜‡Â ˙ÈÂÓ‰ ‰¯ËÓÎ
ÌÈÁ¯Ê‡˘ ˙Â¯˘Ù‡‰ Ï˘ ÌÓ‡ ‰Ï·˜ ˘È
˙ÂÎÈÓÒ· ˙˘Á¯˙Ó ‰ÓÁÏÓ‰ ¯˘‡Î ÂÚ‚ÙÈÈ
ÌÈ‡ ÌÓˆÚ Ì‰ ÌÏÂ‡ ¨Ì‡ˆÓ‰ ÌÂ˜ÓÏ
Æ‰Ù˜˙‰‰ ‡Â˘
˘ÂÓÈ˘‰ ˙‡ Ï·˜Ï ÔÈÈ„Ú ‰ËÂ ÌÏÂÚ‰
¯Â¯Ë ˙ÏÂÚÙ Ï˘ ¨‰ÙÈ˜Ú‰ ‰È‚Ë¯ËÒ‡·
ÌÈÙÂ‚ È¢Ú ¨˙ÈÁ¯Ê‡ ‰ÈÒÂÏÎÂ‡ ÈÊÂÎÈ¯ ÏÂÓ
¯˘‡Î ÂÓˆÚ Â‡ˆÓ ÍÎ ÆÌÈÈ˙È„Ó ‡Ï
≤∞∞∂ ıÈ˜· ı¯‡‰ ÔÂÙˆ· ÂÙ˜˙Â‰ ÌÈ·Â˘È
Æ˙Â·¯ ÌÈ˘ ‰Ê ˙Â¯„˘ ÌÚ ÌÈÈÁ ÂÁ‡ ÍÎÂ
˙ÏÚÙÂÓ‰ ¨‰ÙÈ˜Ú ‰È‚Ë¯ËÒ‡ Ï˘ ¨‰Ê ‡˘Â

‡·‰ „ÂÓÚÏ

‰ÈÈ˘‰ ˙ÈˆÁÓ‰ ˙ÏÈÁ˙Ï „ÚÂ ‰ÓÈÁÏ‰
ÌÈÎ¯„ ¯ÂÙÒÈ‡ ‰˙‡¯ ¨ÌÈ¯˘Ú‰ ‰‡Ó‰ Ï˘
˜ÏÁÎ ÈÁ¯Ê‡‰ Û¯ÂÚ‰ Û˜˙Â‰ Ì‰· ˙Â¯ÂˆÂ
˙¯ÒÁ Â˙ÓÁÏÓ ÆÏÏÂÎ‰ È˙ÓÁÏÓ‰ ıÓ‡Ó‰Ó

˙È·‰ „ÂÓÚÏ

ÌÂ¯ ‡¯ÂÈ‚ ßÏÈÓ ÛÂÏ‡

˙ÂÂˆ

≥≤

∏≥ ÔÂÈÏÈ‚

ÌÂ¯ ‡¯ÂÈ‚ ßÏÈÓ ÛÂÏ‡ ∫ ˙‡Ó

˙ÂÈËÙÓÈÒ ˙ÂÁÙ‰ ¢˙Â˘Â¯È¢‰ ˙Á‡
‰Ó ‡È‰ ‰ÈÈ˘‰ ÔÂ·Ï ˙ÓÁÏÓÓ Â¯˙Â˘
Û‡Â ¨¯Â·Èˆ‰ È¢Ú ‰Ï·˜Î ¨‰¯Â‡ÎÏ ¨‰‡¯˘
ÌÈÈÁ¯Ê‡ ÌÈ·Â˘È˘ ¨˙Â‚È‰Ó‰ È¢Ú ¨ÍÎÓ ¯ÂÓÁ
Æ‰ÓÁÏÓ· ˙ÂÈÓÈËÈ‚Ï ˙Â¯ËÓ Ì‰
¯·Ú· Ì‚ ÈÎ ˙„ÓÏÓ ˙È‡·ˆ‰ ‰È¯ÂËÒÈ‰‰
ÌÈÈÓÈËÈ‚Ï‰ ÌÈÚˆÓ‡‰ ÏÒÓ ˜ÏÁ ‰È‰ ÔÂÈÚ¯‰
˙ÂÈ‚Ë¯ËÒ‡‰ È˙˘ ÍÂ˙Ó ˜ÏÁÎ ¨‰ÓÁÏÓ·
ÆÌÁÂÏ‰ „ˆ‰ ˙Â˘¯Ï ˙Â„ÓÂÚ‰
‰‡Â¯ ¯˘‡ ¨‰¯È˘È‰ ‰È‚Ë¯ËÒ‡‰ ≠ ˙Á‡‰
˙‡ „‚Ó˘ „ˆ‰ Ï˘ ÌÈÓÁÂÏ‰ ˙ÂÁÂÎ·
¨˙Â¯Á‡ ÌÈÏÓ· Â‡ ¨È‡·ˆ‰ ıÓ‡ÓÏ ÔÚÓ‰
‰È‚Ë¯ËÒ‡‰ ≠ ‰ÈÈ˘‰ ÆÌÁÏÈ‰Ï Â˙ÏÂÎÈ ˙‡
Û¯ÂÚ‰ ˙‡ ‰‡Â¯ ¯˘‡ ¨‰˙ÓÂÚÏ ¨‰ÙÈ˜Ú‰
¨ÚÓ˙˘Ó·Â ¨È‡·ˆ‰ ıÓ‡ÓÏ ÔÚÓÎ ÈÁ¯Ê‡‰
ÌÈÓÁÂÏ· Â˙ÎÈÓ˙ ˙‡Â ÌÁÏ‰Ï ÂÂˆ¯ ˙‡
¯Á˘Ó ¨˙È‡·ˆ‰ ‰È¯ÂËÒÈ‰‰ Æ˙ÈÊÁ·˘

ÌÈÈÈÚ‰ ÔÎÂ˙Ï

Ì„Â˜‰ „ÂÓÚÏ

ÔÙÂ‡· ÛÂ˜˙Ï È¯ÂÒ‰ ‡·ˆ‰ ÂÓˆÚÏ ‰˘¯È
‰È‰˙ ‡Ï ÈÏÂ‡˘Â ¨˙ÂÈÁ¯Ê‡ ˙Â¯ËÓ ¯È˘È
ÌÂÈ‡ Ï˘ ‰˘ÂÁ˙Ï ˙¯ÁÂ‡Ó ‰·Â‚˙ ˜¯ ÂÊ
¨‰Î¯Ú‰ ÍÎÏ ÛÒÂÂ˙˙ Ì‡ Æ¯Ë˘Ó‰ ÏÚ
·È‚Ó ‡ˆÓÈÈ ÈÏ‡¯˘È‰ ÈÁ¯Ê‡‰ Û¯ÂÚ‰˘
ÁÂ¯Ï ¯˘‡· Ô‰ ¨˙‡ÊÎ ˙Â‡ÈˆÓÏ ‰˘˜
ÌÈÈÁ‰ È·‚Ï ˙ÂÎÏ˘‰· Ô‰ ¨‰„ÈÓÚ‰ ÁÂÎÂ
ÈËÈÏÂÙ‰ ¯Â˘ÈÓ· ÂÏÈÙ‡ Ô‰Â ¨È¯Á‡˘ ÌÂÈ·
˙ÂÒÏ ‰·ÂË ‰·ÈÒ ˘È ÈÊ‡ ¨¯˘Ù‡˙È˘ÎÏ
ÆÛ¯ÂÚ‰ ÏÚ ÌÂÈ‡‰ ÏÂ¯ËÏ ÌÈÎ¯„ ‡ÂˆÓÏÂ
‡Ï ‰Ú¯Î‰‰ ˙‡ ˙Â˘ÚÏ ‰È‰ ˙Á‡ Í¯„
¨‰È‰ ‰Ú¯Î‰ Ì‡ Æ¢˙È˙Ú¯Î‰¢ ÍÎ ÏÎ
ÌÂÈ˜ ÏÚ È˙ÈÓ‡ ÌÂÈ‡ ˙¯ÈˆÈ ¨¯‡˘‰ ÔÈ·
‰ÈˆÓÈËÈ‚Ï Ô˙Ó ÍÎ ˙Â·˜Ú·Â ¨¯Ë˘Ó‰
¨¢ÆÆÆÈ˘Ù ˙ÂÓ˙¢ Ï˘ ˙È¯ÂÒ ‰È‚Ë¯ËÒ‡Ï
˙ÓˆÂÚ· ËÂÏ˘Ï Ô˙È Ì‡ ˜Â„·Ï ÍÈ¯ˆ
¯˘‡· ˙Â˜ÙÒ ¯È‡˘‰Ï ‡Ï ÔÈÈ„ÚÂ ‰Ú¯Î‰‰
ÆÍÈ‡Â ¨ÁˆÈ ÈÓÏ

‰‡¯ ÆÌÈÓÈ Ï˘ ËÚÂÓ ¯ÙÒÓ· ‰Ú¯Î‰ ÏÏÎÏ
‚˘ÂÓ‰ ˙¯„‚‰· ÍÏÂ‰Â Ï„‚ È˘Â˜ ˘È ÈÎ
ÏÂÎÈ·Î ˙¯·ÂÚ ‰ÓÁÏÓ‰˘ ÏÎÎ ß‰Ú¯Î‰ß
ÆÌÈÈ˙Ú„Â˙‰ ÌÈ„ÓÈÓÏ ÌÈÈÊÈÙ‰ ÌÈ„ÓÈÓ‰Ó
¯˘‡Î ÌÈÈ˜˙˙ ¨‰Ê ¯Ó‡Ó Í¯ÂˆÏ ¨ß‰Ú¯Î‰ß
˙˜ÒÙ‰ Ï·˜Ï ‰ÎÂÓ ‰È‰˙ ß· ‰È„Ó
‰È„Ó‰ ¨ß‡ ‰È„ÓÏ ÌÈÁÂ‰ ÌÈ‡˙· ˘‡
Ò¯ËÈ‡‰˘ ¨ÍÎ Ì‡ ¨ÁÈ‰Ï Ô˙È Æ‰ÚÈˆÓ‰
˙„ÂÎÏÓÏ ¯¯‚‰Ï ‡Ï˘ ‰È‰È ÈÏ‡¯˘È‰
È‡„Â ¨‰ËÈ‡Ï ˙Á˙Ù˙Ó‰ ‰ÓÁÏÓ Ï˘
Æ‰˘˙‰ ˙ÓÁÏÓ Ï˘ ˙ÂÂ˘ ˙Â¯ÂˆÏ ‡Ï˘
ÏÎ ˙‡ ÏÈÚÙ‰Ï ‰È‰È ÈÏ‡¯˘È‰ Ò¯ËÈ‡‰
È„Î ¨‰È„Ó‰ ˙Â˘¯Ï ˙„ÓÂÚ‰ ‰ÓˆÂÚ‰
¯Â¯· ¨¯È‰Ó ÌÂÈÒ È„ÈÏ ‰ÓÁÏÓ‰ ˙‡ ‡È·‰Ï
ÆÈ¯˘Ù‡‰ ¯˙ÂÈ· ¯ˆ˜‰ ÔÓÊ· ¨ÈËÏÁ‰Â
È˙Î¯ÚÓ‰ ÔÂÈÚ¯‰ ÌÂ˘ÈÈ˘ ÏÎÎ˘ ‡˜Ú ‡„
‡ˆÓ˙ ‰È¯ÂÒÂ ¨¯˙ÂÈ ÁÏˆÂÓ ‰È‰È ‰Ê‰
ÏÈÁ˙È ¯Ë˘Ó‰˘ ÏÎÎÂ ¨˙Ù‚ÈÂ ˙ÎÏÂ‰

‰ÓˆÚ ˙Ï·ÂÎ‰ ‰È„Ó ÏÂÓ ¯Â¯Ë ÈÂ‚¯‡ È¢Ú
˙ÓÏÂ‰‰ ‰·È˘ÁÏ ˜Â˜Ê ¨‰¯È˘È ‰È‚Ë¯ËÒ‡Ï
‰· ¨˙Â‡ÈˆÓ Æ˙Â·ÈÒ‰ ˙‡Â ÔÓÊ‰ ˙‡
‰È‡ ÌÈÈÁ¯Ê‡ ÌÈ·Â˘È Ï˘ ‰¯Â¯· ‰ÙÈ˜˙
‰ÎÈ¯ˆ ¨˙È‡Â˙ÈÚ ‰˜ÈÂ¯Î ¯˘‡Ó ¯˙ÂÈ
‰È„Ó‰ Ï˘ ‰È‚Ë¯ËÒ‡· Ô‰ ‰·Â˘˙ Ï·˜Ï
ÆÈÓÂ‡ÏÈ·‰ ˜ÂÁ· Ô‰Â ˙Ù˜˙‰
ÔÈÈ„ÚÂ ‰¯ˆÈ˘ ˙ÂÒÈÙ˙‰Â ¨ÂÊ ˙Â‡ÈˆÓ Ï˘·
˙Â˘ÚÏ Ô˙È ‰Ó ¯¯·Ï ˘È ¨˙¯ˆÂÈÂ ‰ÙÈÒÂÓ
¨‰È¯ÂÒ ÌÚ È¯˘Ù‡ Ë˜ÈÏÙÂ˜ ‡ÈˆÂ‰Ï È„Î
˙ÂÓÂ‡‰ ÔÂ‚¯‡· ‰¯·Á‰ ‰È„Ó ‡È‰˘
ÌÈÓÈÈ˜˙Ó‰ ˜Á˘Ó ÈÏÏÎÓ ¨˙Â„ÁÂ‡Ó‰
ÆÌÈÈ˙È„Ó≠˙˙ ÌÈÂ‚¯‡ ÏÂÓ ÌÈÈ˙È·
˙Â„Â‡ ÌÈÁÂÂÈ„· ˙ÈÈÙ‡˙Ó ‰Â¯Á‡‰ ‰˘‰
˙ÎÏÂ‰Â ˙Î˘Ó ÌÈ„˜˙ ˙¯ÒÁ ˙ÂÓˆÚ˙‰
≠Ú˜¯˜ ˙ÂË˜¯ Ï˘ ·Á¯ ÔÂÂ‚Ó· ‰È¯ÂÒ Ï˘
ÈÏÈË Í¯ÚÓÏ ˙ÂÙ¯ËˆÓ‰ ¨®˜¢˜¯© Ú˜¯˜
Æ¯·ÎÓ ‰Ê ÌÈÈ˜‰ ®˜¢˜Ë© Ú˜¯˜ Ú˜¯˜‰

È„Î ˙Â˘ÚÏ Ô˙È ‰Ó ¯¯·Ï ˘È
ÌÚ È¯˘Ù‡ Ë˜ÈÏÙÂ˜ ‡ÈˆÂ‰Ï
‰¯·Á‰ ‰È„Ó ‡È‰˘ ¨‰È¯ÂÒ
¨˙Â„ÁÂ‡Ó‰ ˙ÂÓÂ‡‰ ÔÂ‚¯‡·
ÌÈÓÈÈ˜˙Ó‰ ˜Á˘Ó ÈÏÏÎÓ
ÌÈÂ‚¯‡ ÏÂÓ ÌÈÈ˙È·
ÌÈÈ˙È„Ó≠˙˙
®Ó¢ÚÏ ¯ÏÈÓ ‰˘Ó ∫ÌÂÏÈˆ© ‰È˘‰ ÔÂ·Ï ˙ÓÁÏÓ ˙Ú· ‰ÙÈÁ· ÌÈ¯Â‚Ó ˙È·· ‰¯È˘È ‰ÚÈ‚Ù

¯Ó‡Ó ÊÎ¯Ó· ˙„ÓÂÚ‰ ÂÊ ‡È‰Â ¨‰ÈÈ˘ Í¯„
¨‰Ú˙¯‰ ≠ ÔÊ‡Ó ≠ ÈÈÓ ˙¯ÈˆÈ ‡È‰ ¨‰Ê
¨¯˙ÂÂÏ ÌÈ„„ˆ‰Ó „Á‡ ÏÎ Í¯ËˆÈ Â·
‰ÓˆÂÚ‰ È·ÈÎ¯ÓÓ ˜ÏÁ ÏÚ ¨‰ÏÈÁ˙ÎÏÓ
ÌÈ¯ÂÒ‰ ÈÊ‡ ÌÈÈÙÈˆÙÒ ¯˙ÂÈ ˙ÂÈ‰Ï Ì‡ ÆÂÏ˘
˙ÂÈÁ¯Ê‡ ˙Â¯ËÓ ˙ÙÈ˜˙Ó ÔÈËÂÏÁÏ ÂÚÓÈÈ
‡Ï ˜˘ ¨Ì‰Ï˘ ÈËÒÈËËÒ‰ ˜˘‰ È¢Ú
ÂÏÈ‡Â ¨‰Â·‚ ÈËÒÈËËÒ ¯ÂÊÈÙ ÏÚ·Â ˜ÈÂ„Ó
¯˘ÂÎ ÔÊÎ¯Ó·˘ ¨‰È˙ÂÏÂÎÈ ˙‡ ¯Âˆ˙ Ï‡¯˘È
˙·· Ô‰˘ ˙Â¯ËÓ Ï˘ ÈÒ¯‰Â ˜ÈÂ„Ó ‰ÚÈ‚Ù
ÔÎÒÏ ˙ÂÈÂ˘Ú˘Â È¯ÂÒ‰ ¯Ë˘Ó‰ Ï˘ ÂÈÚ
¢ÁÂËÈ· ˙ÒÈÏÂÙ¢ ÔÈÚÓ ÂÊ ‰È‰˙ ÆÂÓÂÈ˜ ˙‡
Ï¢ÎËÓ‰ ÔÈ·Ï ¨˙Â‡È˘‰ ÔÂÓ¯‡Ï ˙È˙ÂÓ
¨ÏÓ˘Á‰ ˙Î¯ÚÓÏ ¨ËÓÏ¯ÙÏ ¨˜˘Ó„·
¯‡˘ÏÂ ß˙Ú·‰ È„¯˘ÓÏ ¨ÈÊÎ¯Ó‰ ˜·Ï
Ï˘ ÌÓÂÈ˜ Æ¯Ë˘Ó‰ Ï˘ ¢ÔÈÚ‰ ˙··¢ ˙Â¯ËÓ
¨˘‡¯Ó ˙È¯ÂÒ ‰ÚÈ„È·Â ¨ÁË·ÂÓ ‰È‰È ‰Ï‡
ÆÛ˜˙ÂÓ ÈÏ‡¯˘È‰ Û¯ÂÚ‰ ÔÈ‡ „ÂÚ ÏÎ
˙ÂÈ‰Ï ÏÈÁ˙È ÈÏ‡¯˘È‰ Û¯ÂÚ‰Â ‰È‰

‡·‰ „ÂÓÚÏ

˙Á˙Ó „ÂÚ¯Ï ‰ÏÈÁ˙Ó ‰Ó„‡‰˘ ˘ÂÁÏ
ÈÓÈÙ‰ È¯ÂÒ‰ ıÁÏ‰ ¯·‚È ÔÎ ¨ÂÈÏ‚¯Ï
˙ÂÓ˙Ï ÈÏ‡¯˘È‰ Û¯ÂÚ‰ ˙‡ ÛÈÒÂ‰Ï
Æ˙ÏÏÂÎ‰ ‰ÓÁÏÓ‰
˙ÂÈ‰Ï ‰ÈÂ˘Ú ˙È¯˘Ù‡ ˙ÈÏ‡¯˘È ‰˘È‚
Û¯ÂÚ‰ ‰·˘ ¨˙ÈÒÁÈ ‰¯ˆ˜ ‰ÓÁÏÓ·˘
ÌÈ¯ÂÒ‰˘ ‰Ú˘Ó ˜¯ Û˜˙ÂÓ ˙ÂÈ‰Ï ÏÈÁ˙È
Ô˙È ¨Ì˙Ú¯Ï ‰ËÂ ‰ÓÁÏÓ‰ ÛÎ˘ Â˘È‚¯È
Ï‡¯˘ÈÏ ¯˘‡Î ÂÏ‡ ˙ÂÙ˜˙‰ ‚ÂÙÒÏ ‰È‰È
È‰ÂÊ Æ˙ÂÈÙ˜˙‰‰ ˙ÂÈˆÙÂ‡‰ ÏÎ ˙Â„ÓÂÚ
È˘ Ï˘ ¢‰ÙÂ˜‰ ÏÎ ÏÚ¢ ˜Á˘Ó Ï˘ ‰˘È‚
Ï‡¯˘ÈÏ ˙˙Ï ‰ÏÂÎÈ˘ ‰˘È‚ È‰ÂÊ ÆÌÈ„„ˆ‰
˙ÂÈ‡·ˆ‰ ˙ÂÈÂ„„ÂÓ˙‰· ‰Ï ¯ÒÁ˘ ‰Ó ˙‡
¨¯Â¯·Â ˜ÊÁ ÔÂÁˆ ¨¯Â„ ˙Â˘ ‰ÊÓ ‰Ï˘
˙ÂÈÂÙÚ˙Ò‰ ‰·ÂÁ· ˙ÓÂË ‡È‰ ÌÏÂ‡
˙ÂÓÏ˘ ÏÚ ¯ÂÓÈ‰ ÏÏÂÎ ¨˙Â·Î¯ÂÓ „‡Ó
ÆÛ¯ÂÚ‰
‰ÈÂ˘Ú ˙È˜ÙÒ ¯˙ÂÈ ˙ÈÏ‡¯˘È ‰˘È‚
·Ï˘ ‰ÊÈ‡Ó ‰¯Â¯· ‰ÚÈ„È ÂÏ ÔÈ‡˘ ˙ÂÈ‰Ï

˙È·‰ „ÂÓÚÏ

˙ÂÂˆ

≥≥

∏≥ ÔÂÈÏÈ‚

ÔÂ·˘Á ÏÚ ¯Â¯· ÔÙÂ‡· ‰‡· ÂÊ ˙ÂÓˆÚ˙‰
‰Èˆ˜È„È‡ ˙˙ÂÂ ÔÂÈ¯˘‰Â ¯ÈÂÂ‡‰ ˙ÂÏÈÁ
‰È¯ÂÒ ‰ÈÂ˘Ú ‰· ‰È‚Ë¯ËÒ‡Ï ‰·ÂË
¨≤∞∞∂ ‰ÏÏ‡·ÊÈÁ ˙ÈÈ‚Ë¯ËÒ‡ È‰ÂÊ ÆËÂ˜Ï
¨˙ÁˆÓ ‰È‚Ë¯ËÒ‡Î ˙¢‰ÊÓ· ˙ÒÙ˙‰
ÌÈ„„ÂÓ˙Ó È¢Ú ÈÂ˜ÈÁÏ ˙˙È‰ ˙‡ÊÎÎ ÔÎÏÂ
ÆÌÈÈ˙È„Ó ˙˙ ÌÈÂ‚¯‡ ‡˜ÂÂ„ Â‡Ï ¨ÌÈÙÒÂ
È˙˘· ˘ÂÓÈ˘· ¯·Â„Ó ¨¯˙ÂÈ ¯Â¯· ÔÙÂ‡·
‰ÓÈÁÏ ¨˙Á‡ ‰ÂÚ·Â ˙Ú· ˙ÂÈ‚Ë¯ËÒ‡‰
Ï˘ ‰ÙÈ˜˙Â ‡ÒÈ‚ „ÁÓ È‡·ˆ‰ „ÓÈÓ·
Æ‡ÒÈ‚ Í„È‡Ó ÈÁ¯Ê‡‰ Û¯ÂÚ‰
‰¯˜Ó· Ï‡¯˘È ˙È„Ó ÈÙ· „ÓÂÚ‰ ¯‚˙‡‰
„ÓÈÓÏ ‰ÏÈÎ‰Ï „ˆÈÎ ÂÈ‰ ‰ÓÁÏÓ Ï˘
È„ÎÏ ‰˙ÂË˘Ù˙‰ ÚÂÓÏÂ „·Ï· È‡·ˆ‰
ÈÁ¯Ê‡ ÌÈÎÙÂ‰ ‰· ¨˙Â¯˘Ù ˙¯ÒÁ ‰ÓÁÏÓ
˜·‡Ó· ‡ÂÂ˘ ˙Â·¯Â˜ ˙ÂÈ„Ó‰ È˙˘
ÆÈÏ‡ËÂË
ÏÂÓ ‰ÓÁÏÓ· ˙ÈÏ‡¯˘È‰ ‰È‚Ë¯ËÒ‡‰
‡Â·˙ ‰ÓÁÏÓ‰˘ ˙‡ÊÎ ˙ÂÈ‰Ï ‰ÎÈ¯ˆ ‰È¯ÂÒ

ÌÈÈÈÚ‰ ÔÎÂ˙Ï

Ì„Â˜‰ „ÂÓÚÏ

Ô˙Â‡ ‡ÈˆÂÓ ÔÓÂ˜ÈÓ˘ ‰Ï‡Î ÔÈ·Â ¨ÈÁ¯Ê‡
ÆÂÏÏ‰ ˙Â¯ËÓ‰ ÏÏÎÓ
ÏÈ·˜Ó· Ì‡ ¨˙Â˘ÚÏ ‰È‰È ÍÈ¯ˆ ‰Ó Æ∂
Ï‡¯˘È ÔÂÙˆ Û˜˙ÂÈ ‰È¯ÂÒ ÌÚ ‰ÓÁÏÓÏ
Æ˙ÈÒÁÈ ‰Ï˜ ‰·Â˘˙‰ Ô‡Î ø‰ÏÏ‡·ÊÈÁ‰ È¢Ú
¨ÌÈ¯ÎÈ ÌÈÈ‡·ˆ ÌÈ·‡˘Ó ˙Âˆ˜‰Ï ÌÂ˜Ó·
˘È ¨‰ÈÚ·· ÏÂÙÈËÏ ¨ÌÈÈÚ˜¯˜Â ÌÈÈ¯ÈÂÂ‡
˙ÒÁÈÈ˙Ó ¢ÔÈÚ‰ ˙··¢ ˙ÒÈÏÂÙ˘ ¯È‰·‰Ï
ÆÈ¯ÂÒ‰ Í¯ÚÓ‰Ó ˜ÏÁÏÎ ‰ÏÏ‡·ÊÈÁÏ
¯ÒÂÁ ¯ˆÈÏ ‰È‰ Ô˙È Ì‡ ≠ ¯˙ÂÈ· ·ÂË‰
ÆÈÁ¯Ê‡ Û¯ÂÚ ˙ÙÈ˜˙ Ï˘ ‰ÈˆÓÈËÈ‚Ï
ıÓ‡Ó ˙ÂÈ‰Ï ·ÈÈÁ ÍÎÏ ÔÂ˘‡¯‰ „Úˆ‰
Ï·ÂÓ ¨ÌÈÈÓÂ‡ÏÈ· ÌÈÓÂ¯ÂÙ· Í˘Ó˙Ó
˙ÂÏÈ·˜‰ È‡Ï ¯˘‡· ¨ıÂÁ‰ „¯˘Ó È¢Ú
ÌÈÈÁ¯Ê‡ ÌÈ·Â˘È ˙ÙÈ˜˙ ˙È‚Ë¯ËÒ‡ Ï˘
‰„ÈÓ·˘ ÔÂˆ¯ ÍÂ˙ÓÂ ¨ÈÁÎÂ‰ ·ˆÓ· Æ‰Ï‡ÎÎ
È˘Ó ÌÈÁ¯Ê‡ ÂÚ‚ÙÈÈ ‡Ï ¨‰ÓÁÏÓ ‰È‰˙Â

ø‰ÓÁÏÓ‰ ˙‡ ÌÊÈ ÈÓ Æ‰ÓÁÏÓ‰ ˙Âˆ¯Ù˙‰
øÈ˘‰ „ˆ‰ Ï˘ ‰Ú˙Ù‰‰ ˙„ÈÓ ‰˙È‰ ‰Ó
‰· ¨ÔÓÊ‰ ¯Èˆ ÏÚ ˙˜ÈÂ„Ó‰ ‰„Â˜‰ ÈÂ‰ÈÊ
ÔÙÂ‡· È„„‰‰ ‰Ú˙¯‰‰ ÔÊ‡Ó ¯È˘ÎÓ ÏÚÙÂÈ
ÆËÂ˘Ù ‡ÏÎ ˙ÂÏ‚˙‰Ï ÈÂ˘Ú ¨ÈÓ˘¯
„ˆ‰ È¢Ú ‰Ï·˜˙‰ ‰‡ÂÂ˘Ó‰˘ Ú„ ÍÈ‡ Æ≥
ÔÂÙÏË Â˜ ÌÂÈ˜ Ï˘ ·ˆÓ ¯‡˙Ï ‰˘˜ øÈ˘‰
˙ÂÈ„Ó‰ È˙˘ ÈÏ¢ÎËÓ¯ ÂÓÈÎÒÈ Â·˘ ÌÂ„‡
Æ‰ÓÁÏÓ‰ ˙ÁÈ˙Ù Ì¯Ë ˙Â‚‰˙‰ ÈÏÏÎ ÏÚ
˙ÂÈÎ˙ ¯ÙÒÓ Ï˘ ‰Î‰ ·ÈÈÁÈ ¯·„‰
„Ú ‰‚‰ È˘ÈÁ¯˙ ¯ÙÒÓ Ï˘Â ‰Ù˜˙‰
¨Í„È‡Ó ÆÈ„„ˆ≠Â„‰ ˙Â‚‰˙‰‰ Ï„ÂÓ ¯¯·˙È˘
‰È¯ÂÒÏ Ï‡¯˘È ÔÈ· ˙¯Â˘˜˙ ÈˆÂ¯Ú ÌÈÓÈÈ˜
¨ÌÂÈ‰ ÂÏÈÙ‡ ¨ÌÈÈ˘ÈÏ˘ ÌÈ„„ˆ ˙ÂÚˆÓ‡·
Â˙ÏÈÁ˙Ï ÈÏÎ‰ ˙ÂÈ‰Ï ÌÈÏÂÎÈ Ì‰˘ ÔÎ˙ÈÂ
Æ‡˘Â· ÈÏ¯ËÏÈ· È‡˘Á ‚ÂÏ‡È„ Ï˘
Â· ¨ÍÂÙ‰ ·ˆÓ ¯ˆÂÂÈ‰Ï ÏÂÎÈ Ì‡‰ Æ¥

ÌÈ˜˙ÓÏ Â˙·¯È˜ ÌÂ˘Ó ‡ÏÂ ¨Û˜˙ÂÓ
Â‡ ‰ÙÂÚ˙ ˙Â„˘ ÔÂ‚Î ÌÈÈÊÎ¯Ó ÌÈÈ‡·ˆ
‡·ÈÏ‡ ¨‰È‰È ¯Â¯·˘ ‰ÙÈ˜˙ ‡Ï‡ ¨ÌÈÁ¢ÓÈ
ÏÚ ıÁÏ ˙ÏÚÙ‰ ‰˙ÂÂÎ˘ ¨Ï‡¯˘È„
˙˜ÈË˜Ë ÏÚÙÂ˙ ¨˙ÈÁ¯Ê‡‰ ‰ÈÈÒÂÏÎÂ‡‰
ÁÂËÈ·‰ ˙ÒÈÏÂÙ Ï˘ È˙‚¯„‰‰ ÏÂËÈ·‰
ÚÈ„Â˙ Ï‡¯˘È Æ¢ÔÈÚ‰ ˙··¢ ˙Â¯ËÓ Ï˘
˙ÈÁ¯Ê‡ ‰¯ËÓ Ï˘ ˙È¯ÂÒ ‰ÙÈ˜˙ ˙Â·˜Ú·˘
¨ÌÈ˙˘ ‰ÏÈÏ‰ ‰„Ó˘Â˙ Ï‡¯˘È· ˙ÈÙÈˆÙÒ
ÍÂ˙ ¨˙Â¯ËÓ Ï˘ ¯Á‡ ¯ÙÒÓ ÏÎ Â‡ ¨˘ÂÏ˘
‰· ‰Ú˘·Â ˙Â¯ËÓ‰ Ì˘· ˙·˜Â ‡È‰˘
Æ‰„Ó˘Â˙
˙ÒÈÏÂÙ¢˘ Ï‡¯˘È ÚÈ„Â˙ ‰ÙÈ˜˙‰ ¯Á‡Ï
ÌÈÏÏÎÏ ÛÂÙÎ· ¨˙˘„Á˙Ó ¢ÁÂËÈ·‰
ÆÌÈÓ„Â˜‰
∫˙ÂÏ‡˘ Ï˘ ‰¯„ÈÒ ‰ÏÚÓ ÂÊ ‡ÁÒÂ
˙Â¯ËÓ Ô‰Ó ÌÈÚ„ÂÈ ˙Ó‡· ÂÁ‡ Ì‡‰ Æ±

‰Ó ÌÈÚ„ÂÈ ˙Ó‡· ÂÁ‡ Ì‡‰
˘˘Á‰˘ ¨¢ÔÈÚ‰ ˙··¢ ˙Â¯ËÓ Ô‰
‰‚‰‰Ï ÌÂ¯‚Ï ÈÂ˘Ú Ô˙„Ó˘‰Ó
˙ÏÂÎÈ ÏÚ ¯˙ÂÂÏ ˙È¯ÂÒ‰
ÌÈÎÏÂ‰ Ì‰˘ ¨Û¯ÂÚ· ‰ÙÈ˜˙‰
˙ÂËÚÓ ‡Ï ÌÈÓÚÙ øÌÈÁ˙ÙÓÂ
˙‡ ÌÈ·¯Ú‰ ÏÚ ÏÈÁ‰Ï ÂÈË
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