השיאן רס"ר משה אבוהב 33 .שנות התנדבות

"יקירי צוות"  :2007מעל  600שנות התנדבות
שיאני התנדבות :משה אבוהב (מחוז
צפון)  33 -שנים ,יצחק אלצור וחיים
ירקוני (מחוז דן)  32 -שנים כל אחד
טקס הענקת תואר "יקיר צוות"  2007נערך ב25-
בדצמבר  2007במעמד סגן שר הביטחון ,חבר "צוות"
אלוף מיל' מתן וילנאי ,יו"ר צוות ד"ר ברוך לוי ,יושבי
ראש המחוזות בקדנציה  2008-2004ארוין לביא ,מוטי
בר-דגן" ,מקסי" אביגד ,אילנה נחמיאס ,גדעון שני ,ומ"מ
יו"ר מחוז יהודה אילן דולפין .כן נכחו חברי הנהלה
ומועצת "צוות" ,מנהלי המחוזות ויושבי ראש הסניפים,
יו"ר ועדת "יקיר צוות" יעקב מרקוביץ' וחברי ועדת "יקיר
צוות" וכמובן יקירי "צוות" ומשפחותיהם.

סגן שר הבטחון ,מתן וילנאי (באמצע) מכבד את המעמד

יעל דקל "יקירת צוות" מתראיינת

מנכ"ל "צוות" דן נדיב הינחה את הטקס וציין כי אירוע הענקת
תואר "יקיר צוות" מהווה סיומו של תהליך בחירה ארוך ומרתק,
שבמהלכו נחשפו חברי הוועדה לסיפורי עשייה ונתינה של החברים
בסניפים ובמחוזות .נדיב הדגיש כי זוהי רוח "צוות" אותה אנו
משמרים ולה אנו מצדיעים ,רוח המאפיינת את כלל החברים איש
איש בתחומי עשייתו" .אתם "יקירי צוות" מביאים לידי ביטוי את
המצוינות והאמונה בדרך הנתינה .כולם מצוינים ,כולם משקיעים,
כולם מוכיחים שהנתינה בשנות השירות הצבאי אינה מסתיימת".
אמר נדיב ל"יקירי צוות".
המנכ"ל הודה ליו"ר הוועדה יעקב מרקוביץ' ,וכן לחברי הוועדה חיים
מלכה ,משה בן דוד ,יצחק בראון ,מרדכי פלטנר ,אהרון פלדמן והמזכיר
אפרים לב.
בדברי פתיחה התכבד יו"ר ועדת "יקיר צוות"  -יעקב מרקוביץ'.
אחרי דברים אלה נשא יו"ר "צוות" ד"ר ברוך לוי דברי ברכה ,בהם העלה
על נס את תרומתם ההתנדבותית של חברי "צוות" בכלל ושל "יקירי
צוות" החדשים ,בפרט.

יצחק דואני "יקיר צוות" (שרון) ורעייתו

חנה שביט מקבלת את התואר עם בעלה
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מנכ"ל "צוות" ,דן נדיב ,נואם בטקס

"יקירי צוות"  :2007מעל  600שנות התנדבות
יקירי צוות"  - 2007מחוז צפון

 1אל"מ שמעון כהן
שמעון סיכם  16שנות פעילות ב"צוות"
ובמחוז צפון .מכהן כחבר בהנהלת המחוז
ובהנהלה הארצית ומועצת "צוות" ,ובמהלך
 8השנים האחרונות שימש כגזבר המחוז.
שמעון כהן קיבל את התואר עם רעייתו.

 1רס"ר משה אבוהב

משה סיכם  33שנות פעילות ב"צוות" ובמחוז הצפון .יחד עם
פעילות בקהילה מכהן משה כחבר בהנהלת סניף הקריות וכיהן
בעבר כחבר בהנהלת המחוז ,בוועדת הפרט והזכויות של "צוות",
כמייצג הנגדים בהנהלת "צוות" ואף שימש  2קדנציות כמזכיר
וכגזבר הנהלת מחוז צפון .על כך נמצא משה אבוהב ראוי לקבל  1רס"ן יצחק מיזלמן ז"ל
יצחק מיזלמן ז"ל הספיק לשמש  12שנים
את תואר "יקיר צוות".
כחבר ב"צוות" ובמחוז צפון .בין יתר תפקידיו הקים את סניף הקריות
 1סא"ל יהושע (שוקה) אפט ז"ל
ועמד בראשו עד יומו האחרון .יצחק היה חבר בהנהלת המחוז ונציגו
הצפון.
ובמחוז
ב"צוות"
כחבר
שוקה אפט ז"ל הספיק לשמש  21שנים
בוועדת ההסברה .יצחק ז"ל היה פעיל בהתמדה בעשייה בקרב
ועדת
יו"ר
המחוז,
גזבר
המחוז,
בין יתר תפקידיו כיהן כחבר בהנהלת
הקהילה .מפעלי התנדבות רבים שיזם פועלים עד היום .על כך נמצא
"צוות".
במועצת
וכחבר
ההתנדבות המחוזית והארצית
ראוי לקבל את תואר "יקיר צוות" .את התואר קיבלה אלמנתו עינת
שוקה ז"ל היה פעיל בהתמדה בתפקידים השונים מאז פרישתו מצה"ל מיזלמן -ממשיכת דרכו ,המשמשת כסגנית יו"ר סניף הקריות.
ועד יום מותו .על כך נמצא ראוי לקבל את תואר "יקיר צוות" .את התואר
קיבלו בשם המשפחה החיילת דנה טלר ועידן לב ,נכדיו של שוקה 1 .אל"מ משה עבו
משה עבו סיכם  16שנות פעילות ב"צוות".
 1רס"ב יעל דקל
משה היה שותף בהקמת סניף טבריה וגליל
יעל סיכמה  16שנות פעילות ב"צוות" ובמחוז צפון.
תחתון ועמד בראשו שלוש קדנציות רצופות.
יעל השתתפה בהקמת סניף גליל עליון ,שימשה כסגנית יו"ר ואח"כ משה כיהן כיו"ר ועדת התעסוקה וחבר
נבחרה לעמוד בראשו משנת  1997עד היום .בנוסף יעל מכהנת ההנהלה הארצית .כיום מכהן משה כיו"ר
כחברת הנהלת המחוז וחברת ההנהלה הארצית ומועצת "צוות" .על סניף גליל תחתון וחבר בהנהלת המחוז
כך נמצאה יעל דקל ראויה לקבל את תואר "יקיר צוות" .יעל דקל קיבלה והמועצה הארצית .על כך נמצא משה עבו
את התואר עם בעלה.
ראוי לקבל את תואר יקיר "צוות".

 1סא"ל חנה שביט

 1אל"מ אבי תלם

חנה סיכמה  16שנות פעילות ב"צוות" ובמחוז צפון .בין יתר תפקידיה
כיהנה חנה שלוש קדנציות כחברת הנהלה במחוז צפון ושתי קדנציות
כסגנית יו"ר מחוז חיפה והצפון.
כמו כן כיהנה חנה כחברת מועצת "צוות" ,כיו"ר ועדת ההסברה וביטאון
"צוות" וכחברת הנהלת "צוות" במשך שתי קדנציות .על כך נמצאה
חנה שביט ראויה לקבל את תואר "יקיר צוות" .את התואר קיבלה חנה
שביט יחד עם בעלה.

אבי תלם מסכם  20שנות פעילות ב"צוות"
ובמחוז צפון .אבי מכהן משנת  1991כחבר
מועצת "צוות" .בעבר כיהן אבי כיו"ר
הנהלת המחוז ,סגן יו"ר "צוות" ואף שימש
כיו"ר ועדות שונות בהנהלת "צוות" .על
כך נמצא אבי תלם ראוי לקבל את תואר
"יקיר צוות".
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"יקירי צוות"
היתר שימש כמ"מ יו"ר הסניף ,חבר הנהלת המחוז ,חבר המועצה
הארצית ,מזכיר ועדת קשרי חוץ ופעיל בטלוויזיה הקהילתית של
"צוות" .יחד עם פעילות התנדבותית במשמר האזרחי כיהן יצחק
 1סא"ל גרשון אקשטיין
גרשון אקשטיין סיכם  21שנות פעילות גם בוועדת ביקורת ארצית ,ועדת אירועים וטקסים ,ועדת השי ועוד
ב"צוות" ובמחוז שרון .בין יתר תפקידיו כיהן ועדות נוספות .על כך נמצא יצחק אלצור ראוי לקבל את תואר "יקיר
גרשון בתפקיד יו"ר ועדת ההסברה ,יו"ר צוות" .יצחק אלצור קיבל את התואר עם רעייתו.
ועדת או"ת ,כחבר בוועדה לנושא בדיקת בית
 1אל"מ חגי אפרת
"צוות" ובדיקת נושא החברה הכלכלית וכחבר
חגי מסכם  24שנות פעילות ב"צוות" במחוז
הנהלת מחוז שרון והנהלת "צוות" .בתפקידו
דן ובמחוז יהודה .חגי החל את דרכו ב"צוות"
האחרון שימש כיו"ר ועדת הביקורת הארצית.
במחוז יהודה ,שם כיהן כחבר ועדת הכספים,
על כך נמצא גרשון אקשטיין ראוי לקבל את תואר "יקיר צוות".
ועדת זכויות וחבר הנהלה וסגן יו"ר המחוז .חגי
 1סא"ל יצחק דואני
שימש בעבר כמ"מ מנכ"ל "צוות" ,יו"ר סניף
יצחק דואני מסכם  28שנות פעילות ב"צוות" ובמחוז שרון  -פעילות
ראש העין ,יו"ר ועדת פרט ,חבר בהנהלת מחוז
רבת עשייה לרווחת החברים .יצחק מכהן משנת  1994כיו"ר סניף
דן ,חבר במועצה הארצית ובהנהלת "צוות".
נתניה .יצחק משמש כחבר הנהלת המחוז ,וכחבר מועצת המחוז
על כך נמצא חגי אפרת ראוי לקבל את תואר
וחבר במועצה הארצית .יצחק פעיל בעירו נתניה ובקהילה ואף נושא "יקיר צוות" .חגי אפרת קיבל את התואר עם רעייתו.
בתואר "יקיר העיר נתניה" .על כך נמצא יצחק דואני ראוי לקבל את
 1אל"מ חיים ירקוני
תואר "יקיר צוות" .יצחק דואני קיבל את התואר עם רעייתו.
חיים ירקוני מסכם  32שנות פעילות ב"צוות".
במהלך השנים כיהן ומכהן כיו"ר סניף
גבעתיים ,כיו"ר ועדת ההתנדבות הארצית,
 1אל"מ רולנד אלוני
חבר הנהלת מחוז דן ,חבר הנהלה ארצית
ב"צוות"
פעילות
רולנד מסכם  26שנות
ומועצת "צוות" .על כך נמצא חיים ירקוני
רולנד
שימש
תפקידיו
ובמחוז דן .בין יתר
ראוי לקבל את תואר יקיר "צוות" .חיים ירקוני
כחבר בוועדת או"ת וסגן יו"ר הוועדה ,קיבל את התואר עם רעייתו.
חבר בוועדת כספים וחבר הנהלת מחוז
דן והמועצה הארצית .על כך נמצא רולנד  1אל"מ משה יעקב
יעקב מסכם  21שנות פעילות ב"צוות"
אלוני ראוי לקבל את תואר "יקיר צוות".
ובמחוז דן .במהלך השנים כיהן כחבר הנהלת
רולנד אלוני קיבל את התואר עם רעייתו.
סניף גבעתיים וכרכז ההתנדבות בסניף
 1רס"ן יצחק אלצור
וכן כיו"ר ועדת ביקורת במחוז דן .בנוסף
שותף
היה
יצחק
דן.
ובמחוז
בצוות
פעילות
יצחק מסכם  32שנות
כיהן כגזבר ומזכיר סניף ת"א .בקדנציה
בין
התפקידים.
בכל
בו
מכהן
ומאז
רמת-גן
סניף
בצוות ההקמה של
 2008-2004שימש כגזבר מחוז דן .על כך נמצא
יעקב משה ראוי לקבל את תואר "יקיר צוות".
משה יעקב קיבל את התואר עם רעייתו.

יקירי צוות"  - 2007מחוז שרון

"יקירי צוות"  - 2007מחוז דן

 1סא"ל אבי ניסל
אבי מסכם  22שנות פעילות ב"צוות" ובמחוז דן .אבי החל את דרכו
כסגן יו"ר סניף בני ברק ובהמשך כיו"ר הסניף .הוא משמש חבר הנהלת
המחוז וחבר המועצה הארצית .על כך נמצא אבי ניסל ראוי לקבל את
תואר "יקיר צוות" .אבי ניסל קיבל את התואר עם רעייתו.

 1סא"ל רפי פיליפסון
רפי מסכם  17שנות פעילות ב"צוות" ובמחוז דן .בין יתר תפקידיו
כיהן רפי כחבר ועדת הבריאות ומאז הצטרפותו ל"צוות" שימש כיו"ר
סניף רמת-גן  4קדנציות ברציפות ,חבר הנהלת המחוז והמועצה
הארצית .על כך נמצא רפי פילפסון ראוי לקבל את תואר יקיר "צוות".
רפי פיליפסון קיבל את התואר עם רעייתו.

בני פרידמן (מימין) ורעייתו עם
"מקסי" אביגד

רפי פיליפסון ורעייתו

יצחק אלצור ורעייתו

עינת מיזלמן ,ממחוז צפון ,מקבלת את התואר
עבור בעלה יצחק ז"ל (בתמונה הקטנה)

 1סא"ל בני פרידמן
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"יקירי צוות"

סגן שר הביטחון אלוף מיל' מתן וילנאי:

"במקום שאיש 'צוות' נמצא ,אני בטוח
שהדברים ייעשו על הצד הטוב ביותר"
בטקס נכח סגן שר הביטחון
אלוף מיל' מתן וילנאי אשר
הגיע היישר מביקור בעיר
שדרות הנמצאת תחת אשר.
"למרות עיסוקיי הרבים
והמחייבים לא ויתרתי על
הנוכחות וההשתתפות בטקס
של "צוות" ,מתוך הוקרה
והערכה ל"צוות" ולאנשים המתנדבים".
הוא ציין כי בין עיסוקיו הרבים במשרד הביטחון הוא אחראי
כיום גם על הפעלת "רחל" " -רשות החירום הלאומית",
שהוקמה לאחרונה ,נושא עמוק ורחב ביותר שאליו צלל,
ועל רקע זה יש לו הוקרה מיוחדת לאנשי "צוות" ,שעוסקים
בתפקידים שונים במערכת זו" .אני יודע שבמקום בו אני
פוגש איש 'צוות'  ,אני סמוך ובטוח שהדברים ייעשו על הצד
הטוב ביותר ,ברמת אמינות ואחריות הגבוהה ביותר".

בני משפחת שוקה אפט ז"ל לדורותיהם בטקס "יקיר צוות" שהוענק לאבי
המשפחה .שני נכדיו ,החיילת דנה טלר ועידן לב קיבלו את התואר בשם המשפחה

 1רס"ן יוסי שני
יוסי מסכם  19שנות פעילות ב"צוות" ובמחוז יהודה  -בעשייה לרווחת
החברים .בין יתר תפקידיו כיהן יוסי כחבר בוועדת תרבות הפנאי
ובוועדת ערר לפרט .כמו כן שימש חבר מועצת "צוות" וחבר הנהלת
המחוז ,ובתפקידו האחרון כיו"ר סניף רחובות .על כך נמצא יוסי שני
ראוי לקבל את תואר יקיר "צוות".

"יקירי צוות"  - 2007מחוז יהודה

"יקירי צוות"  - 2007מחוז דרום

 1סא"ל ירח יעקובי ז"ל

 1גדעון שני
גדעון מסכם  25שנות פעילות ב"צוות" ,בהן כיהן בתפקיד פעיל כיו"ר
המחוז ,חבר הנהלת המחוז ,הנהלת "צוות" ומועצת "צוות" .על פעילות
ענפה זו נמצא גדעון שני ראוי לקבל את תואר "יקיר צוות" .גדעון שני
קיבל את התואר עם בתו ונכדיו.

ירח יעקובי ז"ל פעל ב"צוות" מיום שחרורו מצה"ל ועד עצם יום מותו.
הקים את סניף ראשון לציון בשנת  .1986בין יתר תפקידיו כיהן כיו"ר
ועדת בתי אבות ,יו"ר מחוז יהודה ,חבר
במועצת המחוז ,הנהלת "צוות" ומועצת
"צוות" .החלטת הוועדה להעניק לו את  1סא"ל חיים אלטס
אות "יקיר צוות" התקבלה בעודו בחיים חיים מסכם  17שנות פעילות ב"צוות" ובמחוז דרום .חיים הקים את
והוא קיבל הודעה על כך .לצערנו נפטר מערך הגזברות של המחוז וכיהן כגזבר וחבר הנהלת המחוז .על כך נמצא
ירח ביום שבת כ"ח בכסלו  8דצמבר .2007
את האות קיבלו בני משפחתו :אלמנתו
ושלושת ילדיו.

 1סא"ל אלי אלמושנינו
אלי מסכם  19שנות פעילות ב"צוות" ובמחוז
יהודה  -פעילות רבת עשייה לרווחת החברים.
אלי מכהן משנת  1991כיו"ר סניף אשדוד
וכחבר הנהלת המחוז וחבר מועצת "צוות".
על כך נמצא אלי אלמושנינו ראוי לקבל את
תואר "יקיר צוות".

אבי ניסל" ,יקיר צוות" ממחוז דן

ישקה בר" ,יקיר צוות" ,ממחוז יהודה

 1אל"מ לורנס יצחק
לורנס מסכם  17שנות פעילות ב"צוות" ובמחוז יהודה  -בעשייה
לרווחת החברים .הוא מכהן משנת 2000
כיו"ר סניף ראשון לציון .בין יתר תפקידיו
כיהן כחבר בהנהלת הסניף ,חבר בוועדת
בתי אבות ,ועדת המכרזים ,חבר הנהלת
המחוז ,הנהלת "צוות" ויו"ר ועדת התעסוקה
הארצית .על כך נמצא יצחק לורנס ראוי
לקבל את תואר "יקיר צוות" .יצחק לורנס
קיבל את התואר עם רעייתו.
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יו"ר ועדת "יקיר צוות" ,יעקב מרקוביץ'
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"יקירי צוות"

התרגשות במשפחתו של עזרא פרת ז"ל

אילנה נחמיאס עם בניה

 1רס"ן עזרא פרת ז"ל

חיים אלטס ראוי לקבל את תואר יקיר "צוות".
מאחר ונבצר ממנו להשתתף בטקס מסיבות
בריאותיות ,מנהל המחוז אברהם לוגסי ,יחד
עם אתי פלדברג ,ועם כרמל שלום ,לקחו מיד
בתום הטקס את התעודה ואת זר הפרחים,
והעניקו אותם בביתו ,בנוכחות אשתו ,בתו
ונכדיו .חיים אלטס התרגש מאוד מהמחווה
והודה מקרב לב על מעשה זה.

עזרא פרת ז"ל הספיק לשמש  22שנים כחבר ב"צוות" ובמחוז דרום.
בין יתר תפקידיו כיהן כחבר הנהלת המחוז ויו"ר ועדת פרט .עזרא ז"ל
היה פעיל בעשייה בקהילה ,בעיקר בביקוריו את חברי "צוות" בבית
חולים סורוקה .על כך נמצא ראוי לקבל את תואר יקיר "צוות" .בני
משפחת פרת היו נוכחים בטקס ,ובהם אלמנתו מלכה פרת ושתי
בנותיו והן התרגשו עד דמעות במהלך הענקת התואר.

"יקיר צוות"  - 2007מחוז ירושלים

 1סא"ל ניסים זגורי

 1סא"ל אילנה נחמיאס

ניסים מסכם  15שנות פעילות ב"צוות" ובמחוז
דרום .יחד עם כהונתו כיו"ר סניף קרית-גת
משמש ניסים חבר הנהלת האגודה למען החייל
בקרית-גת ,חבר הנהלת המחוז ומועצת "צוות".
על כך נמצא ניסים זגורי ראוי לקבל את תואר
יקיר "צוות" .נסים זגורי קיבל את התואר עם
רעייתו רינה ובתו מאיה.

אילנה מסכמת  23שנות פעילות ב"צוות" ובמחוז ירושלים .אילנה
שימשה כחברת הנהלת המחוז ,הייתה חברה בוועדת פרט ואף עמדה
בראשה .משנת  2004כיהנה כיו"ר מחוז ירושלים ואף שימשה כחברת
הנהלת "צוות" .בין יתר תפקידיה כיהנה אילנה כיו"ר ועדת ערר לפרט
וחברה בוועדה להפסקת ההיוון .על כך נמצאה אילנה נחמיאס ראויה
לקבל את תואר "יקירת צוות" .את התואר קיבלה אילנה יחד עם שני
בניה וכלותיה שנכחו בטקס.

 1סא"ל חן עיני
חן מסכם  27שנות פעילות ב"צוות" ובמחוז
ירושלים  -מחוז שהיה בין מקימיו .חן כיהן
כמזכיר וגזבר המחוז עד שנת  1986וכיום
משמש כגזבר המחוז וחבר בהנהלת מחוז
ירושלים .על כך נמצא חן עיני ראוי לקבל
את תואר "יקיר צוות" .חן עיני קיבל את
התואר עם רעייתו.

 1תא"ל דוד הגואל (ג'וקי)
דוד הגואל (ג'וקי) ורעייתו

דוד מסכם  28שנות פעילות ב"צוות" ובמחוז ירושלים .דוד כיהן כיו"ר
מחוז ירושלים משנת  1986עד  2004וכן כחבר ההנהלה הארצית
ומועצת "צוות" .דוד מכהן כיו"ר חבר השופטים ב"צוות" ,פעיל
בירושלים עירו ואף נושא בתואר "יקיר ירושלים" .על כך נמצא דוד
הגואל (ג'וקי) ראוי לקבל את תואר "יקיר צוות" .דוד (ג'וקי ) הגואל
נשא דברי תודה וברכה בשם מקבלי התואר.

זהבה צויקל כותבת המקאמה

המנכ"ל הודה

בסיום האירוע המנכ"ל הודה לכל משתתפי האירוע ,להרכב
תזמורת צה"ל ,לנגנים ולזמרים .כמו כן הודה לכל מי שעסקו
בהכנת האירוע ,למזכירות "צוות" ולעוזר המנכ"ל משה חזן ,לאלי
פלשניצקי על העריכה וההפקה ,לבית חיל האוויר ,ליו"ר "חבר" ולחברי
הדירקטוריון על התמיכה ,וכמובן תודה מיוחדת ל"יקירות ליקירי צוות"
ובני המשפחות .האירוע הסתיים בשירת "התקווה".

גדעון שני עם נכדיו
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יהדות שורשים מסורת

מגילה ייחודית שאין כמוה בכל העולם

"מגילת אסתר וכל אנשי החצר"
מאת :רס"ן מיל' הרב חניאל פרבר

את האמן וסופר הסת"ם סא"ל מיל' מוטי
מה שמגילה
יכולה לספר רוטשטיין פגשנו בביתו החד קומתי מוקף דשא
ועצי פרי שבגני תקווה .מוטי ששירת בשירות
הקבע כחצי יובל שנים שמתוכם שירת בין השאר
בנושאי הצנחה בחיל האוויר וכמפקד בסיס
הדרכה במרכז הארץ .לאחר שירותו הצבאי החליט
לשלוח ידו בתחומי האמנות היהודית וסופרות
הסת"ם "דבר שהיה קרוב לליבי שנים רבות
משחר נערותי".
בפגישתנו מראה לנו האמן את היצירה שיצר באמצעים גרפיים שונים.
"מגילת אסתר כשרה שבכל עמוד בה מתוארות דמויות מהווי המגילה
המותאמות לימינו כדוגמת המן בגירסת בן לאדן ונסראללה" .במהלך
שירותו הצבאי רכש מוטי נסיון בתחום העיצוב וההוצאה לאור .אייר
באופן קבוע עלונים וספרים שיצאו לאור ביחידות הצבא .במהלך
עבודתו עיצב סמלים אשר נכנסו לשימוש רשמי ביחידות השונות.
במקביל עסק ונתנסה כסופר סת"ם בכתיבת מזוזות ,מגילות ,פרשיות
וכו' בעיקר לשימוש בתוך המשפחה.
"מגילת אסתר וכל אנשי החצר"
הוא שמו של הפרוייקט שיצר האמן
המקומי מוטי רוטשטיין תושב גני
תקווה � רוטשטיין ,אמן וסופר
סת"ם יצר באמצעים גרפיים שונים
מגילת אסתר כשרה לקריאה שבכל
עמוד בה מתוארות דמויות מהווי
המגילה המותאמות לימינו לדוגמא:
המן בגירסת רוטשטיין יכול להיות
גם בן לאדן ונסראללה � סיפורה
של מגילה מיוחדת במינה

ניצן קידר

"המסר שלי לעצמי ולציבור:
סיפור המגילה חוזר על עצמו
באופן כזה או אחר לאורך כל
הדורות ,כפי שאנו אומרים
בסדר פסח" :בכל דור ודור
עומדים עלינו לכלותינו,
והקב"ה מצילנו מידם"

30

000

מוטי מספר" :יצרתי מגילת אסתר שהינה ייחודית במינה בעולם כולו,
מגילה זו כתובה ע"פ כל כללי ההלכה וכשרה לקריאה בציבור ,מצוירת
על קלף ומעמידה בחזית הסיפור את כל הנפשות הפועלות המופיעות
בסיפור המגילה .יצירת אומנות זו נוצרה במשך חודשים רבים ובסבלנות
אין קץ .בניתי אותה כבמה המוצבת במרחב דמיוני בה משמשות
כתפאורה יריעות הטקסט של המגילה המשובצות במבנים בסגנון
מלכי פרס ומדי וביניהן ניצבות הדמויות הקשורות לסיפור העלילה
לפי סדר ההתרחשות ,בליווי הפסוק המתאים לדמות ובעיצובן שולבו
גם תיאורים מן המדרשים של המגילה".
לכאורה תמוה ,המעיין והקורא במגילה ,שהינה קדושה וכשירה
לקריאה בציבור בבית הכנסת מחד גיסא ומאידך גיסא המגילה הינה
יצירה אומנותית המיועדת לאספנים וחובבי אומנות ,יתפלא כיצד
היוצר-האמן הצליח להוציא מתחת ידו עבודה שכזו כאשר הרקע של
מוטי שירות בצה"ל ולא הכשרה במכללת "בצלאל"?
מוטי ממשיך במונולוג" :מי שמלווה אותי שנים יודע כי העיצוב הגראפי
והיצירה האומנותית הינן הטבע השני שלי .עוד במסגרת השירות הצבאי
שלי שילבתי לימודים בעיצוב ובאומנות ואף במסגרת חופשת הפרישה
שלי השתלמתי במחשוב גראפי ובמולטימדיה וזמן לא רב לאחר מכן
למדתי והוסמכתי כסופר סת"ם ורכשתי ניסיון בשני התחומים.
כעת איך בכל זאת הגעתי לתחום האומנות היהודית " -היודאיקה"? יום

מוטי רוטשטיין

אחד נפגשתי עם ידיד יקר במשרדו ועל שולחנו מצאתי "רפרודוקציה"
 הדפס אומנותי  -של מגילת אסתר אשר צויר ע"י אמנית בעלתשם .התפעלתי מעבודתה ומהיקף ההשקעה וחשבתי לתומי מעצבים
גראפיים יש הרבה וכן סופרי סת"ם יש לא פחות אבל כמה מעצבים
שהם גם סופרי סת"ם יש בארץ"?!
מאותו הרגע גמלה ההחלטה בליבי שאני בתוך "הנישה" הזו .מאותו
יום ובמשך קרוב לשנה תמימה שקדתי על מיגוון נושאים ורעיונות
אשר הראשונה שבהם הינה מגילת אסתר ,השונה מכל מה שראיתי
עד כה ,והחלטתי לספר את סיפור העלילה לא רק בקישוטים ועיטורים
כמקובל ,או בצורות ארכיטקטוניות של מבנים מתקופת פרס ומדי,
אלא להתמקד בנפשות הפועלות ולהוציא מכל עמודת טקסט של
המגילה את הדמות המרכזית עליה מסופר באותו עמוד ,תוך שמירה
על אופי הדמות  ,המדרשים הסובבים אותו ,הלבוש וכו' .כמו-כן פעלתי
ברובד נוסף של הסיפור והחלטתי להכניס לתוך הדמויות את פניהם
של מקבליהם מן העת החדשה כדוגמת חומייני ואנשי טרור נוספים.
מובן שהמסר שלי לעצמי ולציבור שסיפור המגילה חוזר על עצמו באופן
כזה או אחר לאורך הדורות .כפי שאנו מבטאים זאת בפסח "בכל דור
ודור עומדים עלינו לכלותינו והקב"ה מצילנו מידם".
נפרדנו מהאמן וסופר הסת"ם מוטי רוטשטיין בתקוה להמשך יצירה
פורה ופעילות ברוכה בתחום ה"יודאיקה".

מדור בנושאי יהדות ,שורשים ומסורת אותו כותב ומרכז הרב
חניאל פרבר ,מהנהלת "צוות" ירושלים וחבר ועדת הסברה וקשרי
ציבור .קשר עם הרב חניאל פרבר  -בטלפון נייד .050-5680610
נא לשמור על קדושת הדף
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השקל שלך

לקראת הגשת דו"חות לשנת 2007

מדוע כדאי לשכיר להגיש
דו"ח למס הכנסה
שכירים ו/או גימלאים אינם חייבים בדרך כלל בהגשת דו"ח שנתי למס הכנסה .למרות זאת ,הגשת
דו"ח עשויה להקנות לשכיר הקלות במס העשויות לזכות אותו בהחזר מס
יש לזכור כי לא את כל הקלות המס יכול השכיר לקבל בתשלומי
השכר השוטפים ממעבידו וכדי לקבל הקלות אלו עליו להגיש דוח
שנתי למס הכנסה.
רשות המסים מחזירה מס ששולם ביתר ,רק לאחר הגשת דו"ח
שנתי על ידי השכיר .בקשה להחזר מס לשנה מסוימת ,יש להגיש
לא יאוחר מתום  6שנים לאחר שנת המס.
אם אחד מהסעיפים הבאים חל עליך ,קיים סיכוי טוב שמגיעות לך
הטבות מס העשויות לזכות אותך בהחזר מס:
 0תשלומים באופן עצמאי לקרן פנסיה ,קופת תגמולים או ביטוח
חיים
 0תשלומים באופן עצמאי עבור ביטוח בפני אבדן כושר עבודה
 0תשלומים לקרן השתלמות לעצמאים
 0מגורים באזורי עדיפות לאומית  -אזור הצפון ,נגב וכו'
 0סיום לימודים לתואר אקדמי
 0תרומות למוסדות ציבור מוכרים
 0משפחה שכולה שלה הוצאות בגין הנצחה
 0בעיה רפואית של העובד או בן/בת זוגו או מי מבני משפחתו
מדרגה ראשונה.
 0אחד מבני המשפחה נמצא במוסד מסיבה רפואית
 0משפחה חד הורית
 0תשלום דמי מזונות
 0השתתפות בכלכלת ילדים

זיכוי הוא סכום המקטין את חבות המס.
יחיד או בן זוגו המשלם פרמיות לביטוח חיים לחברת ביטוח
(גם תשלומים לביטוח חיים במסגרת תשלום משכנתה) ,או
המשלם תשלומים לקופת גמל ,זכאי לזיכוי ממס בשיעור 25%
מן התשלומים ששילם עד לתקרה המוגדרת בפקודת מס הכנסה.
אם התשלומים הם לרכישת זכויות פנסיה מקיפה הזיכוי הוא בשיעור
 35%מהסכום ששולם בכפוף לתקרה.
ניכוי בגין תשלומים באופן עצמאי עבור ביטוח בפני אובדן כושר
עבודה.
אם רכשת ביטוח בפני אובדן כושר עבודה והביטוח הוא "ביטוח
מועדף" וההכנסה שלגביה נרכש הביטוח היא הכנסה מעסק ,משלח
יד או מעבודה ,יותר ניכוי בשל ההוצאה לרכישת הביטוח בסכום
של עד  2.5%מאותה הכנסה.
"ביטוח מועדף" הוא ביטוח בפני אובדן כושר עבודה שנרכש בטרם
מלאו למבוטח  60שנים ומתקיים לגביו שתקופת הביטוח נמשכת
עד מלאת למבוטח  60שנה לפחות ,ואם יקרה מקרה אבדן כושר
לפני מלאת למבוטח  60שנה ישולמו כספי הביטוח עד תום תקופת
אי הכושר או עד גיל  60לפי המוקדם.

ניכוי בגין תשלומים לקרן השתלמות לעצמאי
שכיר שיש לו הכנסה נוספת מעסק או משלח יד יכול להפקיד
עבורו כספים לקרן השתלמות לעצמאים .בגין תשלומים אלו יותר
לניכוי עד  4.5%מהכנסתו הקובעת.

ניכוי וזיכוי ממס בגין תשלומים באופן עצמאי
לקרן פנסיה ,קופת תגמולים או ביטוח חיים

הנחה ממס לתושבי אזורים מסוימים בעלי
עדיפות לאומית

ניכוי אישי הוא הסכום המופחת מההכנסה החייבת.
שכיר המפקיד סכומים באופן עצמאי לקופת גמל לעצמאים
בגין סכומים הנכללים במשכורתו ,אך המעביד אינו מפריש מהם
לקופת גמל כמו :החזר הוצאות ,נסיעות ושעות נוספות ,יקבל ניכוי
ממס מהכנסתו החייבת עד תקרה המוגדרת בפקודת מס הכנסה.
כך גם שכיר המפקיד באופן עצמאי לקופת גמל לעצמאים בגין
הכנסות נוספות שלו שאינן הכנסת עבודה כמו הכנסות שכירות.
נישום שמלאו לו  50שנה ביום  1בינואר  2001או לפני כן זכאי
לניכוי ממס בשיעורים מוגדלים.

"תושב"  -כתושב נחשב יחיד שמרכז חייו באותו ישוב.
הזיכוי מגיע על הכנסה חייבת מ"יגיעה אישית"  ,שהיא הכנסה מעסק,
ממשלח יד או מעבודה ,מקיצבה  /פנסיה ממעביד לשעבר ,דמי
שכירות מהשכרת נכס ששימש במשך עשר שנים לפחות להפקת
הכנסה מיגיעה אישית או מקצבת אובדן כושר עבודה.
על מנת לקבל את הזיכוי עליך להתגורר בישוב המזכה ברציפות
במשך  12חודשים לפחות.
ניתן לקבל את הזיכוי ע"י הצגת אישור תושבות למעביד או בדו"ח
השנתי.

נקודות זיכוי בגין סיום לימודים לתואר אקדמי

אם רכשת ביטוח בפני אובדן כושר עבודה והביטוח
הוא "ביטוח מועדף" וההכנסה שלגביה נרכש
הביטוח היא הכנסה מעסק ,משלח יד או מעבודה,
יותר ניכוי בשל ההוצאה לרכישת הביטוח בסכום של
עד  2.5%מאותה הכנסה
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החל משנת  2006ניתן לקבל נקודות זיכוי בשל סיום לימודים לתואר
אקדמי או לתעודת הוראה.
הזיכוי יינתן לתושב ישראל שסיים לימודיו החל משנת המס 2005
בשנה שלאחריה.
כדי לקבל את הזיכוי יש להציג אישור על סיום לימודים ,תעודת גמר
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השקל שלך

נשוי לבן זוג אחר ,זכאי לנקודת זיכוי אחת בשל תשלום המזונות.
תמיכה בבני משפחה נטולי יכולת :נישום שהיה לו בשנת המס ילד משותק,
עיוור ,מפגר ,או שהיה לבן זוגו ילד כאמור ,זכאי לשתי נקודות זיכוי בעדו.
אם בן משפחה מוגבל  -בן זוג ,ילד ,הורה  -הוחזק במוסד בשנת המס,
יותר לאותו נישום זיכוי ממס בגובה  35%מאותו חלק מהסכומים
ששילם בעד החזקתו במוסד ,שעולים על  12.5%מהכנסתו החייבת
של הנישום בשנת המס.
זיכוי בעד הנצחת חללים :נישום זכאי לקבל זיכוי ממס בסכום השווה
ל 30% -מהסכום שהוציא להנצחת זכרו של בן משפחתו (בן זוג,
אח ,הורה ,גיס ,או חתן) שהיה חייל או שוטר ונספה במערכה או
שנפל בפעולות איבה וטרור.

סכומים הפטורים ממס הכנסה
הכנסתו ממשכורת ,שכר עבודה ,או קצבה של עיוור ושל נכה
שנקבעה לו נכות בשיעור של  ,100%קבועה או זמנית ,ובתנאים
מסויימים אף אם נקבעה לו נכות של  90%לפחות ,פטורה ממס
עד תקרה המוגדרת בפקודת מס הכנסה.
במקרים בהם תקופת הנכות המזכה בפטור ממס מתייחסת לחלק
משנת המס  -נכות זמנית לתקופה מינימלית של חצי שנה ומעלה,
למשל בשל אירוע לב  -הפטור על הכנסות יינתן יחסית לתקופת
הנכות.
בנוסף לסעיפים שנמנו למעלה ,אשר מעניקים הטבות מס ,קיימים
מצבים נוספים שעשויים לזכות שכיר בהחזר מס:
 0עבודה אצל מספר מעסיקים בו זמנית.
 0עבודה בחלק משנת המס.
עבודה אצל מספר מעסיקים בו זמנית
עובד שעבד בעבודה נוספת ,נוכה משכרו מס בשיעור של 48%
(נכון לשנת  ,)2007אלא אם כן עשה תיאום מס בתחילת שנת המס.
גם אם הביא אישור תיאום מס ממס הכנסה ,לעיתים שיעור
המס בגין העבודה הנוספת נמוך יותר משיעור המס שנוכה,
ולכן סכום המס שנוכה לעובד ע"י מעבידיו גבוה מן המתחייב.
עבודה בחלק משנת המס
עובד שעבד רק מספר חדשים מתוך שנת המס ולא נעשה לו
תיאום מס על בסיס שנתי יתכן והמס במקור שנוכה ממנו גבוה
מן המתחייב.

הזיכוי מגיע על הכנסה חייבת מ"יגיעה אישית",
שהיא הכנסה מעסק ,ממשלח יד או מעבודה,
מקיצבה/פנסיה ממעביד לשעבר ,מדמי שכירות
מהשכרת נכס ששימש במשך עשר שנים לפחות
להפקת הכנסה מיגיעה אישית או מקיצבת
אובדן כושר עבודה

לתואר או תעודת הוראה ולמלא טופס הצהרה על סיום לימודים
ולצרפו לדו"ח השנתי.
מי שסיים תואר ראשון ,יהיה זכאי החל מן השנה שלאחר סיום
התואר ,לקבל חצי נקודת זיכוי למשך שנות לימוד התואר אך לא
יותר משלוש שנים( .אם סיים לימודיו משנת  2007ואילך זכאי
לנקודת זיכוי אחת).
מן
שנה
לכל
זיכוי
נקודת
לחצי
זכאי
שני
תואר
מי שסיים לימודי
לסיכום
השנה שלאחר סיום הלימודים כמספר שנות לימוד התואר אך לא לצורך הגשת הדו"ח השנתי למס הכנסה ,מומלץ לרכז את כל
יותר משנתיים( .משנת  2007ואילך זכאי לנקודה אחת)
המסמכים הרלוונטיים לצורך הגשת הדו"ח כגון:
טופסי  ,106אישורים שנתיים מקופת גמל ,מביטוח חיים ,אישור שנתי
זיכוי בעד תרומות למוסדות ציבור
אדם שתרם בשנת המס למוסד ציבורי שהוכר לעניין זה ,זכאי לזיכוי על תשלום משכנתה ,מסמכים המאמתים תמיכה בבני משפחה נטולי
ממס בגובה  35%מסך התרומות עד תקרה המוגדרת בפקודת מס יכולת ,מסמכים המעידים על תשלומי מזונות ,מסמכים המאמתים
הכנסה ובתנאי שסכום התרומות שנתרמו בשנת המס על ידו עולה זכאות לעניין הפטור ממס הכנסה לנכה בשיעור  ,100%קבלות על
תרומות למוסדות ציבור.
על  380ש"ח.

מומלץ לערוך בדיקה עם אנשי מקצוע על סמך
המסמכים הרלוונטיים לבדיקת זכאות להחזר מס.

זיכויים נוספים ממס
משפחה חד הורית :יחיד שהוא הורה במשפחה חד הורית לילדים
שטרם מלאו להם  19שנה ונושא בכלכלת ילדיו הנמצאים
אצלו ,זכאי לנקודת זיכוי אחת בשל היותו משפחה חד הורית.
בנוסף לכך זכאי ההורה גם לנקודות הזיכוי עבור ילדים :חצי
נקודת זיכוי לילד שנולד בשנת המס או מלאו לו  18בשנת המס
ונקודת זיכוי אחת עבור כל ילד שטרם מלאו לו  18בשנת המס.
השתתפות בכלכלת הילדים :הורה החי בנפרד מבן זוגו ,הנושא
בכלכלת ילדיו שאינם נמצאים בחזקתו ,יקבל נקודת זיכוי אחת.
תשלום דמי מזונות :גרוש המשלם מזונות לבן זוגו לשעבר ,והוא

לעמוד הקודם

לתוכן העניינים

גיליון 84

שאלות יש להפנות למשרד ד.כהן את ר .כהן
ושות' רואי חשבון ,רואי חשבון של ארגון "צוות" לפקס:
 03-6340758או במייל office@dr-cpa.co.il :כמו כן
ניתן גם לפנות דרך אתר האינטרנט של המשרד בכתובת:
WWW.DR-CPA.CO.IL

51

צוות

לעמוד הבית

לעמוד הבא

תעסוקה

רשות התעסוקה החדשה של "צוות" :סיכום קדנציה 2008-2004

ב 2007-התחילו לעבוד  1,135חברים -
מספר שיא בתולדות רשות התעסוקה
כיוון שלא עמדו בקריטריונים.
בשנת  2007התחילו לעבוד  1135חברים ,מספר שיא בתולדות

רשות התעסוקה של "צוות" במתכונתה החדשה יצאה לדרך ב3-
באפריל  ,2005על בסיס החלטת הנהלת "צוות" מאוקטובר 2004
והמועצה הארצית מנובמבר .2004
הרשות התחייבה ל 200-השמות בשנה הראשונה ו 250-השמות
בשנה השניה.
רשות התעסוקה מבצעת פעילויות מגוונות במסגרת הכשרה ,הסבה
כגון :ימי סדנה,ימי עיון ,כנסי מעסיקים ,קבוצות העצמה ,כנסי תעסוקה
למגזרים השונים ב "צוות" ,מפגשים משותפים למחפשי עבודה
ומעסיקים ,בנוסף לטיפול בהשמות ,מציאת מקומות עבודה.
רשות התעסוקה פועלת בשיתוף פעולה מלא עם פרויקט הקצינים
והנגדים בראשותו של אל"מ מיל' מוטי שגיא ,במסגרת מערכות
תומכות עבודה (קורסים ,סדנאות למעברי קריירה ,ועוד) .ומודה
למוטי שגיא על היותו שותף בעשייה,
ב 2007-רשות התעסוקה חתמה על אמנה לשיתוף פעולה עם מחלקת
מופ"ת/מינהל השמה (מחלקת פרישה לשעבר) ,לשיתוף פעולה רב
תחומי .התוצאות כבר נראות בשטח והפוטנציאל נראה מבטיח.
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להציג סיכום קדנציה .מציאת תעסוקה היא לדעתי היותר חשובה
במטלות "צוות'' .תעסוקה היא תרופה מצילת חיים :מי שעובד זקוק
פחות לפוליסת הבריאות ,ויש לו זמן לעשות למשפחתו.
ניתן לראות במצגת ההשמות את הקפיצה שהתרחשה ב,2005-
ואת הצמיחה הגבוהה מידי שנה .התחלנו עם  115השמות ב2003-
וסיימנו עם  416השמות ב 40 .2007-השמות נוספות לא נימנו
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רשות התעסוקה
משפחה

שם

תפקיד

ברוך הירש  14בני ברק 51202

03-6165268 03-6173535

mtasuka@tzevet.co.il

050-3516242

135

דרך בר יהודה  52נשר 36603

04-8200326 03-6173518

wzafon@tzevet.co.il

050-2819533

118

דרך בר יהודה  52נשר 36603

04-8200326 03-6173540

wzafon@tzevet.co.il

050-2760218

140

אילנה ראש מינהל תעסוקה מרכז ברוך הירש  14בני ברק 51202

03-6169568 03-6173536

wcenter@ tzevet.co.il

050-9340426

136

נחמני

רחל

רכזת תעסוקה מרכז  -דן

ברוך הירש  14בני ברק 51202

03-6169568 03-6173538

awcenter@ tzevet.co.il

050-2542055

138

ברגר

חיים

ראש מינהל תעסוקה דרום

בית לחם  2בית-החייל ב"ש

08-6439293 03-6173541

wdarom@tzevet.co.il

050-4509801

142

אזולאי

רונית

ארנון

משה

גאולה  4רחובות 76272

08-9471239 03-6173533

wyehuda@tzevet.co.il

050-3329726

133

דן

ציונה

רכזת תעסוקה דרום
ראש מינהל תעסוקה
יהודה
רכזת תעסוקה יהודה

בית לחם  2בית-החייל ב"ש

08-6439293 03-6173542

adarom@tzevet.co.il

050-2741698

141

גאולה  4רחובות 76272

08-6471239 03-6173545

awyehuda@tzevet.co.il

050-2776350
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יהודה

פורר

מנהל מחוז ירושלים

הלל  27ירושלים 94581

02-6235713 02-6173524

mjerusalem@tzevet.co.il

050-3553458
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נחל

בנצי

עותמן

מופיד ראש מינהל תעסוקה צפון

בן-גידה יעל
קגן

מנהל רשות התעסוקה
רכזת תעסוקה צפון
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צוות

פקס

E-MAIL

נייד

שלוחה

יעדי רשות התעסוקה לשנת 2008
 .6יאותרו הזדמנויות תעסוקה במשק העבודה .המשמעויות:
פרוייקטים לאומיים הפרטות ואזרוחים ,בכך נגדיל מאגר
המעסיקים.
 .7יוכשרו ויקודמו מקצועית עובדי הרשות.
 .8יעוגנו וימוסדו מנגנוני בקרה ניהולית ,לשיפור וטיוב תהליכי
עבודה ותפוקות ברשות (לאחר הכנסת מערכת המחשוב).
 .9יעודכנו נוהלי העבודה של הרשות ,ויותאמו לצרכים
המשתנים.
 .10ההשקעה בחבר תגדל ע"י ביצוע פעולות תומכי עבודה,
כגון :סדנאות העצמה אישית ,יעוץ וליווי ,כנסים וימי עיון,
תגדל המסגרת התקציבית של "סל-ההכשרה".

 .1בחירת מערכת מחשוב לתעסוקה (תוכנת מדף) ,המותאמת
לצרכים ולמשימות של הרשות .גמר ביצוע ,סוף חציון
.1/2008
 .2תופעל תוכנית שיווק פרסום ויח"צ של הרשות ,למעסיקים
פוטנציאלים במשק העבודה.
 .3יוקם מועדון מעסיקים לעידוד קליטת חברי "צוות".
 .4כנגזרת מקליטת מערכת המחשוב ,יופעל מרכז שליטה ארצי,
כגיבוי לפעילות השוטפת של מינהלי התעסוקה האזוריים.
 .5יוגבר שיתוף הפעולה בין הרשות למנהלי המחוזות
והסניפים ,כ"מכפיל כח" למציאת תעסוקה (איתור מעסיקים
ומשרות).

החבר יוצב במרכז הפעילות ,ונגדיל את ההשקעות בו .במערכות
תומכות עבודה ,סדנאות העצמה אישית :יעוץ ,ליווי ,כנסים וימי
עיון .נשאף להגדיל את מסגרת התקציב של "סל -הכשרה" לטובת
החברים.

התעסוקה של "צוות" .בשנה זו מספר החברים שהיו בתהליכים שונים
של איתור תעסוקה ב"צוות" היה  3237שהם כ 10%-מחברי "צוות".
פעילויות אלה מתבצעות בתקציב של  10%ממיסי החבר.
מספר החברים הפונים לסיוע בתעסוקה הולך וגדל מידי שנה ,והוא
מצביע על האמון הרב ברשות התעסוקה .מאגר
המעסיקים העומד לסיכום
לרשותנו גדל מאד ,ומספק משרות רבות במיגוון תחומים.
שלוש נקודות מרכזיות מאפיינות את התקופה שהסתיימה:
ועדת משנה ל"סל-הכשרה" מאפשרת סיוע לחברים (על בסיס
א .נחתמה אמנה  -מופ"ת " -צוות".
קריטריונים) בהכשרה והסבה .בשנת  2007אושרו  50בקשות ,מתוכן
ב .העמקנו את השימוש ב "סל-הכשרה" (סיוע ישיר לחבר).
 21חברים החלו לעבוד ,היתר בשלבי לימודים ומציאת עבודה10( .
ג .גידול רב במאגר המעסיקים.
בקשות נוספות לא אושרו ).בשנת  2007הופנו  8%מתקציב רשות
אני תקווה ששנת  2008תהיה טובה יותר מקודמתה בכל הפרמטרים
התעסוקה לטובת "סל-הכשרה".
שצוינו.
תודה לכל עובדי הרשות ,למנכ"ל ולוועדת התעסוקה ,ואיחולי הצלחה
מצב המשק והשפעתו על איתור תעסוקה
החדשות הטובות הן ,שהצמיחה במשק מורגשת בשוק העבודה ,נתוני רבה להנהלה הנכנסת של ארגון "צוות" לקדנציה .2008-2012
האבטלה של שרות התעסוקה ל 2007-מצביעות על ירידה מתונה
במספר המובטלים .מאידך  ,החדשות הרעות הן ,שמספר מובטלי
העומק (לא מצאו עבודה  10חודשים ועברו את גיל  45שנים) גדל
פי  4משנת  2003ועד  .2007המשמעות כלפי חברי "צוות" שהשוק
עבורנו קשה.
נתון נוסף ראוי לציון הוא ש 20%-מדורשי העבודה ב"צוות" הם מעל במהלך ארבעת ימי הפרישה בדצמבר  ,2007פרשו מצה"ל  .338מהם
גיל  .60בשנת  5% 2007מסך ההשמות היו חברים מגיל  60ומעלה ,הצטרפו ל"צוות"  313חברים ,המהווים  95%מכלל הפורשים בחודש
שהושמו במגוון תפקידים (אב-בית ,מערכות מידע ,מנהל תפעול ,זה .מתוכם נרשמו  200כמבקשי עבודה חדשים.
הרשות הובילה את מעגל הפרישה ברמת-אפעל בסיוע מזכירות
מלוה נכה ועוד).
היעדים העיקרים של רשות התעסוקה ל 2008 -הם :להכניס מערכת "צוות" וכח מתנדבים מיוחד ,שכלל שני רנ"גים (שי יניב -שיקל ,משה
מחשוב ,להפעיל מרכז שליטה למינהלי התעסוקה ,להגביר את שיתוף חזן) .אחריות כוללת למעגל הפרישה הייתה על ר' מינהל תעסוקה
מרכז -אילנה קגן.
הפעולה של הסניפים והמחוזות כמכפיל כח
למציאת תעסוקה לחברים .נאתר הזדמנויות לתעסוקה ,בתחומי במהלך ימי הפרישה השתתפו ולקחו חלק מנהלי המחוזות וראשי
ההפרטה והאזרוח .נגדיל את מאגר המעסיקים על מנת לסייע ליותר מינהלים ,ביקרו יו"ר "צוות" ויו"ר מחוזות.
תודות לעוסקים במלאכה ולמנכ"ל "צוות".
חברים להגיע למקומות עבודה.

פורשים בדצמבר :2007
 200מבקשי עבודה חדשים

קריאה לדורשי תעסוקה חברי "צוות" ולבכירים במשק וב"צוות"
רשות התעסוקה פועלת ללא לאות ,כדי לסייע לכל חבר למצוא תעסוקה מתאימה .הרשות והעומד בראשה
מתחייבים לעזור לאלה שנוטלים אחריות אישית ,ויחד עם חברים הנמצאים בעמדות מפתח והשפעה נתמוך ונסייע
האחד לשני (בכירים במשק ,המצויים במקומות מפתח ,ומעסיקים נוספים אשר ביטאון "צוות" מגיע אליהם).
ראו זאת כחובה מוסרית ,ואם תרצו כערבות הדדית ,לסייע לחברים להגיע למקומות עבודה.
אל"מ מיל' בנצי נחל ,מנהל רשות התעסוקה של "צוות"
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תעסוקה

המשתתפים חברי "צוות" בסדנת ההעצמה לדורשי עבודה

סניף טבריה:

קולט חברים גם של "סובב כינרת"
כי שיתוף פעולה בין סניפים הוא גולת כותרת שיש לאמץ אותה
בביצוע פעולות צוות במתכונת של אשכולות.
יו"ר הסניף משה עבו הניע את האחראים להגדיל את הסיוע לחברים
בטבריה וביישובי סובב כינרת כמו כן קרא לחברים "לא לסגור
מדפים ולהיות מעורבים בעתידם התעסוקתי".
מנהלת שירות התעסוקה בטבריה הגב' תמר אברג'יל בירכה על
הסדנא והביעה נכונות לשיתוף פעולה בפעילויות הבאות מתוך
מגמה להשמת כמה שיותר חברים תוך מתן עדיפות בולטת לחברי
צוות .יעל דקל יו"ר סניף גליל עליון בירכה על הסדנא ובהשתתפותה
המלאה תרמה רבות להצלחתה  ,כאשר בכוונתה לקיים סדנא דומה
בסניף גליל עליון.
מוטי שגיא מנהל פרויקט קצינים ונגדים שהיה חלק מרכזי בארגון
היום והצלחתו ,השפיע על החברים להתקדם במישור התעסוקתי
דרך ההכשרות המקצועיות תוך כדי הבעת נכונות לליווי אישי שלו
ושל משרד התמ"ת .מנהל רשות התעסוקה בנצי נחל אמר "שזוהי
רק טעימה קלה והעתיד יוכיח כי משאבים ופעילויות מקדמות
תעסוקה יושקעו דווקא כאן .יישובי הפריפריה'' .סיכם את הפעילות
המוצלחת והודה לכלל העוסקים בדב ,מנהל פרויקט קצינים ונגדים,
מינהל תעסוקה צפון ,פעילי הסניפים והמחוז.

סדנת העצמה לחברים דורשי עבודה התקיימה ביום ב'  14בינואר
 2008בהשתתפות  44חברים תושבי טבריה והאזור .ד"ר מופיד
עותמן ראש מינהל תעסוקה צפון פתח את הסדנא באומרו כי סניף
גליל תחתון וטבריה מארח את כלל החברים מתוך ראייה עתידית

משה עבו יו"ר סניף גליל תחתון וטבריה (משמאל) עם בנצי נחל ,יעל
דקל ,מופיד עותמן ומוטי שגיא

שדרוג לאיתור תעסוקה בצפון בתוכנית עבודה 2008
קבוצות העצמה לחברים דורשי העבודה בתוך הסניפים
מינהל תעסוקה צפון ישדרג את פעילות התעסוקה בצפון עם
פרסום תוכנית עבודה לשנת  ,2008אשר בה הושם דגש מיוחד
על החבר דורש העבודה .עיקרי התוכנית:
 0מינוף החברים במאגר התעסוקה והעצמתם האישית על ידי
הקמת קבוצות העצמה בתוך הסניפים.
 0הרחבת הפעילות של התעסוקה על ידי :כנסים ,ירידי תעסוקה,
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פורומי תעסוקה ויזום פעילות מקדמת תעסוקה אזורית.
 0הרחבת פעילות החברים והכשרתם המקצועית .
 0הקמת מועדון מעסיקים .
תוכנית זו מתבססת על תוכנית עבודה ארצית של רשות
התעסוקה אשר בכוונתה לשדרג את פעילות התעסוקה ואת
החברים דורשי העבודה בכלל צוות.
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מכתבים למערכת
"האמריקאים צריכים לנקוט יוזמה"

"שמות בעקבות מורשת הקרב
של ששת הימים"

תגובה למאמרו של תא"ל מיל' צורי שגיא.
פורסם בגיליון "צוות" מס' 82
בעניין הרעיון שעליו כתב תא"ל מיל' צורי שגיא של
הטלת מצור ימי ואווירי על האי חרג' בו נמצאים
מסופי הנפט של איראן .אכן מחסור בכסף לא
יאפשר לאיראן לתמוך בארגוני טרור ,יפגע בכלכלת
איראן ויעצור פיתוח הנשק הגרעיני .במקביל יהיה
צורך לפעול להגברת תפוקת הנפט של מפיקות הנפט
האחרות במפרץ הפרסי .מצב עניינים כזה עשוי ליצור
באיראן התקוממות נגד השלטון .לכאורה מתוארת כאן פעולה פשוטה.
הבעיה היא שארה"ב אינה מסוגלת לממשה עם מדינות אירופה ,כפי
שאסביר להלן.
שלטון האיטולות באיראן ומשמרות המהפכה מחזיקים "חזק וקצר"
את הציבור באיראן .לאחרונה ראינו בעיתונות צילומים מהפגנות
של סטודנטים .הנושא טופל ע"י השלטונות ואין יותר הפגנות ונעצרו
הסטודנטים שפעלו.
בארצות הברית קיים ציבור המגובה באנשי עיתונות ,שלדעתם יש לפעול
אך ורק בשיטות דמוקרטיות ,הווה אומר לשכנע בדיבורים .אבל לחוגים
אלה האיסלאם זר לחלוטין והשקפתם היא למעשה שכל זמן שהנפט זורם
מאיראן אין לבצע מהלכים אגרסיביים .ראו את הכנס עם אחמדינג'ד
באוניברסיטת קולומביה .רמספלד וסגנו התפטר בעבר על רקע זה .הקירבה
לתאריך הבחירות משפיעה על שיקולי הממשל ומקבלי ההחלטות ,ועם
זאת על פניו סביר מאוד שאנשי המימסד הביטחוני מכירים ותומכים
ברעיון של צורי שגיא.
לאחרונה פורסמו ממדי הסחר ייבוא/ייצוא של איראן 40% .עם גרמניה,
 20%אנגליה 30% ,צרפת .איראן מיצאת נפט גולמי אולם זקוקה לתזקיקים
(בנזין ,נפט ,סולר ,שמנים) ומוצרים נוספים .כאשר נעצרו המלחים הבריטים
ע"י האיראנים איימה בריטניה לעצור את הסחר עם איראן ולצרף את
האיחוד האירופאי לחרם .המלחים הבריטים שוחררו מהר; הנה רואים
שיש אפשרות יותר קלה לעצור את איראן מפעולתה הגרעינית .אולם מצד
אחר מתברר שחברות בגרמניה מכרו לאיראן את הנדרש להקמת מפעלים
לייצור אורניום מועשר ,וממשיכות להגדיל את סחרן עם איראן.
נשיאת גרמניה אנג'לה מרקל פנתה בקריאה להקטין את הסחר עם איראן,
אולם בה בשעה גרמניה נמצאת בקשיים כלכליים וחברתיים פנימיים (בעיקר
נושא הפנסיות ושכר העובדים הזרים) .כך גם בצרפת ובבריטניה ,שם למרבה
האירוניה ,מתקבלים לאחרונה סטודנטים מאיראן ללימודי פיזיקה וכימיה
בנושאים של העשרת אורניום וביקוע גרעיני .המשמעות שיהיו באיראן
ממשיכים לייצור נשק גרעיני .התנהגות ממשלות אירופה וארה"ב ועמדות
תושביהן מזכירות את שנות ה 30-בזמן עליית היטלר לשלטון.
במקביל למהלכי מדינות אירופה וארה"ב הפכה רוסיה להיות מדינה קובעת
מהלכים בינלאומיים.
על רקע דברים אלה אין פלא שלאחרונה אישרה ארה"ב הסכם למכירת
אמל"ח משובח לסעודיה ,תוספת של  30מיליארד דולר לאורך  10שנים
למדינת ישראל ו 20-מיליארד למצרים ,ועוד סכומים קטנים לנסיכויות
המפרץ .בזה שלחה ארה"ב מסר " :קבלו את הנדרש לפעילות נגד איראן
אנחנו איננו מתכוונים לפעול" .לעניות דעתי הבנתם של האישים המנווטים
את ממשלי ארה"ב ומדינות אירופה את דת האיסלאם ,הפיצולים והיריבויות
באיסלאם הינה שטחית ועל-כן רצונם יעלה חרס.
אי אפשר להימלט מהמסקנה שארה"ב ,מדינות אירופה וארצות האיסלאם
הסוני משאירות לישראל לבצע את "העבודה המלוכלכת" .בבוא היום הן
תוכלנה לרחוץ בניקיון ידיהם .נשק גרעיני בידי איראן ,הינו פשוט סכנה
קיומית למדינת ישראל ועלינו לדעת כיצד לפעול בנחישות וללא היסוס.
רס"ן מיל' יוסי צין
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תגובה של סא"ל מיל' יהודה זיו לסוגיית השם הר-אדר.
פורסם בגיליון "צוות" מס' 81
אני מתייחס למכתבו של יואל בן-דוב ,שפורסם
ב"צוות" גיליון  ,'83בסוגיית קביעת שם הישוב
"הר-אדר".
הן חברי ועדת השמות הממשלתית והן הח"מ,
כאחד מחברי הוועדה ,היו מודעים לשם "עטרות
אדר" המקראית ,כאשר סוגיית שם הישוב החדש
"הר אדר" עמדה אז בפנייה.
זיהויה של "עטרות-אדר" המקראית שנוי במחלוקת :החל מח'רבת
עטארה ליד תל א-נצבת (המצפה) ,ועד הכפר ראפאת ,שהוא הקרוב
מכל הצעות הזיהוי הללו ,אל "גבעת הרדאר" ואל הישוב הר-אדר,
שקם בצידה .ואף על פי כן ,אותם "קילומטרים ספורים" (כדברי י'
בן-דוב) עדיין הם  9.5בינה לבין המצפה ,ו 7-ק"מ עד ראפאת.
ועדת השמות הממשלתית ,בבואה לקבוע בימינו שם היסטורי קדום
ליישוב חדש ,קבעה לעצמה זה מכבר את הכלל  :המרחק בינו לבין
מקור שמו בימי קדם לא יעלה על חמישה ק"מ!
לפיכך ,לא הביאה הוועדה בחשבון את השם המקראי "עטרות-אדר",
ואף כי בעיניה היה השם "הר-אדר" שם סתמי כיוון ששום אירוע
מורשת לא התרחש ב"גבעת הרדאר" בחודש אדר! נענתה לבקשת
המתיישבים ואישרה את השם!
סא"ל מיל' יהודה זיו
ירושלים

"הספינה והנער שניצחו"
תגובה לכתבה על "אקסודוס".
פורסם בגיליון "צוות" מס' 81
אני מבקש להגיב על הכתבה המצוינת של סא"ל
מיל' חגי גרי על "אקסודוס" בגיליון "צוות" .'81
הכומר ,חסיד אומות העולם ,גרואל ,ששרת על
הספינה ,לא נקבר בבית הקברות הפרוטסטנטי
שבהר ציון ,אלא בזה שבמושבה הגרמנית
בירושלים .הוא הובא שם לקבורה כשארונו מלווה
במשמר כבוד של חיילי חיל הים.
בגיליון  '81התפרסמו גם מספר מאמרים מאלפים על מלחמת ששת
הימים שעליהם מגיעות לכם מחמאות .לעומת זאת פגמו התמונות
הרבות של ראשי "צוות" .התופעה הזאת חוזרת על עצמה בכל גיליון
כמעט .איני מאמין שלקוראים רבים יש עניין בתמונות האלה ,מה
עוד שמריבוי פרסומן נודף ריח בלתי נעים של פרסומת ו/או פולחן
אישיות.
סא"ל מיל' יואל בן-דוב
ירושלים

הערת המערכת:
תודה על ההערות ועל המחמאות .בעניין תמונות ראשי "צוות" אנו
מסכימים שמספרן רב יחסית .הדבר נובע לא מרצון פרסום ,לא
מפולחן אישיות ולא מבקשות אישיות של ראשי "צוות" ,אלא פשוט
מרצונם של אנשי השטח ,בסניפים ובמחוזות ,לציין ביקורי ראשי
"צוות" אצלם .בד"כ הם אלה ששולחים את התמונות .עם זאת נרשום
הערה זו לפנינו ונשתדל להימנע מריבוי תמונות כזה.
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זרקור על יו"ר

סניף אילת אימץ את
ביה"ח "יוספטל" בעיר
סניף אילת הוא סניף מרוחק ,כפי שכל
אחד יודע ,אך הלכידות החברתית שלו ,כך
ניתן להתרשם ,גבוהה 300 .משפחות של
חברי "צוות" מחוברות לסניף אילת .ההנהלה
בקדנציה  2008-2004שפעלה בראשות רוברט
סיבוני ,ואשר נבחר שוב בבחירות האחרונות
לשמש יו"ר "צוות" אילת ,מקיימת דרך קבע
פעילות חברתית וקהילתית נמרצת מאוד.
פעמיים בשבוע ,בימים שני ורביעי ,בין 19:00
ל 21:00-המועדון של הסניף פתוח לחברים.
בימי שישי מתקיימת גם קבלת שבת בשעה
 ,15:00עם שירה בציבור בליווי אקורדיון.
זהו כנראה הסניף היחיד של "צוות" בארץ
שמתקיימת בו פעילות מסוג זה בערב שבת.
הפעילות השבועית הזו היא שוטפת וקבועה.
בנוסף לזאת יש פעילות במהלך כל השנה.
בדרך כלל בחודש פברואר בכל שנה מתקיים חברי הסניף פועלים במסגרת
טיול חברים ובני משפחה לצפון .בקשר לטיול
מתנ"א  -משטרת התנועה
לירושלים הגיע בשנה שעברה להרצאות
הארצית  -לסייע באירועים
באילת ד"ר אדם אקרמן ,מומחה לירושלים.
בחודש מרץ מסיבת פורים .באפריל או ובתקופות של לחץ על המשטרה.
במאי  -מסיבת יום העצמאות .בספטמבר הם עושים זאת למשל באירוע
מקבלים בחברותא את השנה העברית "יום שחרור אילת" ,וכן בחגים
החדשה .בנובמבר מארגנים יציאה מרוכזת
ובסופי שבוע כאשר רבים
לסדנת בריאות במחנה הנופש בגבעת
מגיעים מהצפון לעיר
אולגה .בדצמבר  -מסיבת חנוכה וסיום שנת
הפעילות .בדצמבר  2007נכחו גם יו"ר המחוז ,רוברט סיבוני ,היו"ר ,שהוא איש עסקים פעלתן
גדעון שני ופרופ' יוחנן פייזר ,מנהל ביה"ח ויזם בתחום הנדל"ן באילת ,כבר יוזם פעילות
"יוספטל" שבעיר .נוכחותו התבקשה וציינה בתחום חדש .לאחרונה החליט "לרוץ" בבחירות
את הפעילות והעשייה של חברי "צוות" באילת לראשות העיר אילת .ניסיונו העסקי והפעילות
בבית החולים העירוני.
בתחום הפיתוח העירוני ,וניסיונו הקהילתי,
000
בוודאי יעזרו לו אצל הבוחרים הפוטנציאליים
במסגרת הפעילות הקהילתית ,התגייסו חברים וסביר שהחברים ב"צוות" יתנו כתף.
בסניף להתכוננות למצבי חירום .ההתכוננות בינתיים החברים היו שותפים בתהליכי
מקיפה את בית החולים "יוספטל" באילת,
התכוננות למקרה רעידות-אדמה ,שאילת
כבר התנסתה בהם ,התכוננות למצבי חירום
כמו הפיגועים שאירעו לפני מספר שנים
בטאבה ,התכוננות ושילוב בפעולות פיקוד
העורף ,כגון בבתי-ספר.
בנוסף חברי הסניף פועלים במסגרת מתנ"א
 משטרת התנועה הארצית ,לסייע באירועיםובתקופות של לחץ על המשטרה .למשל
באירוע "יום שחרור אילת" ,וכן בחגים כאשר
תיירים רבים ומכוניות מגיעים מהצפון ,או
בסופי שבוע ,ועוד .חשוב לציין שהפעילות
הקהילתית של חברי הסניף כוללת גם את
בנות או בני הזוג .החברים מסייעים גם ב"יד
שרה" ,בסיוע לקשישים באילת ועוד.

רוברט סיבוני

הבחירות ב"צוות" ,שהתקיימו בשבועות
האחרונים ,בעוד הפעילות השוטפת נמשכה.
הרצאות ומפגשים חברתיים ,סיוע לחברים
בקבלת הלוואות ,עזרה לחברה חד-הורית,
בירורים עם נציג מופ"ת ו"צוות" בענייני
גימלאים  -הרמן חיימוביץ שהגיע לאילת
מהצפון בדצמבר  2007באופן מיוחד וענה
לשאלות החברים ,ועוד ועוד .הוא שאמרנו:
הסניף מרוחק ,אך הלכידות החברתית והסיוע
ההדדי ברמה הראויה לכל שבח.

חברי הנהלת הסניף בקדנציה
החדשה 2012-2008

מימין :הרמן חיימוביץ ,נציג מופ"ת ו"צוות" לענייני גימלאים ,מבקר ומייעץ
לחברים בסניף אילת .איתו רוברט סיבוני ,אלי בן הרוש ,אבי קסטל ,אלי מתוק
ודוד אשכנזי
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רוברט סיבוני  -יו"ר הסניף ,אלי בן הרוש ,מימון
וקנין ,יהודה בן שמעון ,משה מלכה ,רותי לנצמן,
משה הראל .בשתי הקדנציות הקודמות שימשו
גם מאיר שלו ואלי עמיאל ,שהיו פעילים ביותר
בהנהלת הסניף .חברי הסניף מודים לפעילים
היוצאים על התנדבותם ותרומתם ומאחלים
להם הצלחה בעיסוקיהם הפרטיים ,אליהם
עברו לאחרונה.

לעמוד הבית

לעמוד הבא

הביטוח הרפואי והסיעודי

מפעילים את ביטוח השב"ן (טופס )17
בניתוחים  -ומקבלים פיצוי כספי
מאת :אילן דולפין יו"ר ועדת הבריאות ועמיר להב מנהל תוכניות הביטוח

בפוליסת "בריאות בצוות" יש השתתפות עצמית לניתוחים .גובה
ההשתתפות הינו  20%מעלות הניתוח ועד תקרה של  4,000ש"ח.
יש אפשרות להימנע מהצורך בהשתתפות עצמית וזאת ע"י הפעלת
הביטוח הנוסף (הביטוחים המשלימים של קופות החולים  :כללית-
מושלם/פלטינום ,מכבי מגן  -זהב/כסף ,מאוחדת  -שיא/עדיף,
לאומית-זהב).

כיצד מפעילים את הביטוח בשב"ן?
חשוב מאוד שמבוטח המגיש תביעה לניתוח למוקד הבריאות ב"מדנס"
( )1-700-700-251ישלח מיידית את החומר הרפואי שברשותו ע"מ
שתהיה לנציגי המוקד יכולת להפעיל את ביטוח השב"ן לכיסוי חלקי
או מלא של הניתוח.
בטופס התביעה שהמבוטח מעביר יש לציין באיזו קופ"ח קשור
מהו גובה הפיצוי שמקבלים ?
המבוטח ואיזה סוג ביטוח יש לו שם.
במידה וכל הניתוח מבוצע במסגרת ביטוח השב"ן יקבל המבוטח
(לאחר ששלח את דו"ח הניתוח) פיצוי בגובה של  25%מעלות ט'-17
טלפונים של השב"ן:
(לפי מחירון משרד הבריאות) וכן את ההחזר של ההשתתפות העצמית
ביטוח מושלם כללית *2700 -
(במידה ויש) כנגד קבלה מקורית.
ביטוח מגן זהב/כסף במכבי *3555 -
שימו לב :לביצוע ניתוחים מומלץ לפנות לרופאי הסכם ואזי לא נדרש
לאומית זהב 1-700-507-507 -
המבוטח לתשלום נוסף בגין הניתוח( .רשימה מעודכנת של הרופאים
מאוחדת עדיף/שיא 1-700-706-706 -
נמצאת במוקד "בריאות בצוות" וכן באתר של חברת הביטוח "הפניקס":
.www.phoenix.co.il

מבצע מיוחד:

הערה :האמור לעיל הינו הסבר בלבד .התנאים הקובעים כמפורט
בפוליסת "בריאות בצוות".

התייעצות רפואית במרפאות חוץ
במימון מלא של "הפניקס"

עדכון פרטים לצורך שיפור השירות
למבוטחי "בריאות צוות"

חשוב ומומלץ ,לפני שמקבלים החלטה למהלך רפואי כגון
ניתוח ,טיפול וכו'  ,לקבל חוות דעת נוספת מרופא מומחה.
מבוטחי ביטוח בריאות בצוות רשאים לקבל ייעוץ רפואי חינם
(במימון מלא של חברת הביטוח) במרפאות החוץ במרכזים
הרפואיים הבאים:
רמב"ם ,איכילוב ,תל השומר ואסף הרופא.
כדי לנצל את הזכאות ,יש לפנות למוקד הבריאות של צוות
ב"מדנס" ( )1-700-700-251לקבלת ההפנייה.

בביטאון הקודם העברנו לכלל המבוטחים בקשה לשלוח את הפרטים
העדכניים ,כתובת ,טלפון ,קופת חולים( ,שב"ן באם יש) וכו' .המטרה
הינה לשפר את השירות הניתן למבוטח כיוון שלא תמיד הפרטים שלו
מעודכנים ואזי יש עיכוב בטיפול בתביעות .אנו מבקשים ממי שעדיין
לא שלח את העדכון לשלוח זאת למזכירות "צוות" ,פקס,03-6166260 :
או בדואר לכתובת  :רח' ברוך הירש  ,14בני ברק .51202

משמעות ביטול ביטוח הבריאות
לאחרונה ,קיבלנו פניות מעמיתי "צוות" שביטלו בעבר את
הביטוח וכעת התחרטו וביקשו להצטרף מחדש .הם נדרשו
למלא הצהרת בריאות  -ולא התקבלו מחדש לביטוח ,כיוון
שמצב בריאותם לא היה תקין .לבטל את הביטוח זה תהליך
פשוט .לחזור להיות מבוטח הוא תהליך מורכב .חשוב
לשקול היטב לפני שמבטלים את הביטוח!

פניות למוקד הבריאות
במוקד יש  6עמדות מאויישות בנציגי המוקד המטפלים
ועונים לפניות המבוטחים .לעיתים נוצר עומס רב ולכן במידה
ואין תשובה יועברו הפניות ישירות לתא הקולי .חשוב מאוד
להשאיר בתא הקולי פרטים מלאים ,שם ומשפחה ,ת.ז .ומספר
טלפון ,על מנת שיתאפשר למוקד להשיב לפנייה.
במידה ומדובר על פעולה דחופה רצוי לשלוח גם פקס
( )03 - 6380399או לפנות במקרים דחופים בלבד!
(במשך שעות העבודה) למזכירות "צוות" 03-6173500
.03-6173544
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החלפת רופא אמון בביטוח השיניים
רופא האמון של ביטוח השיניים ב"הראל" התחלף .שמו של
הרופא החדש ד"ר רון לב ממקרפ"ר .טלפון,03-7376291 :
פקס.03-7376056 :
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"צוות" קורא

על הספר :ישראל רוויה במלחמות ,רוויה
במבצעים.
לכל מלחמה יש שם ,לכל מבצע יש כינוי .אבל
יש מלחמה אחת  -ארוכה ,יומיומית ,עקבית
ועיקשת  -שאין לה שם או כינוי .מלחמת
הצללים הזאת נמשכת יותר מ 120 -שנה .היעד
שלה קצר וברור :הבטחת ההישרדות הפיזית של
מדינת ישראל במרחב העוין.
מלחמה זו מתנהלת רובה ברקע העמוק של היום
יום .מדי פעם היא פורצת אל קדמת הבמה.
השחקנים הראשיים בדרמה הזאת הם בעיקר
היחידות המיוחדות בצה"ל ,ב"מוסד" ,בשב"כ,
ובמשטרה ,ולפניהם  -היחידות המיוחדות ב"הגנה".
ספר זה  -שהוא המשך ישיר לספרו רב המכר של המחבר " -זה היה סודי
ביותר"  -מגולל את סיפורן של  25פרשיות ,מן היותר מעניינות במלחמת
הצללים .חלק מן הפרשיות מוכרות בקווים כלליים ,אחרות ידועות רק
בחלקן ,כמה מהן לא התפרסמו או נשכחו כליל .המחבר עיין במסמכים
רבים בארכיונים הצבאיים ,שוחח עם אנשים שעמדו במרכז ההתרחשויות
ומביא לקורא נוסח חדשני ,בהיר ומעמיק של האירועים המתוארים.
יוסף ארגמן הוא היסטוריון צבאי וסופר ,היה עורך עיתון "במחנה" .כתב
וערך ספרים בנושאי ביטחון .בין ספריו :דרך יאיר ,זה היה סודי ביותר,
הגבול 100 ,אתרי הגנה ,חיוור היה הלילה  -גרסת סיקו.

הספר עוסק בזיקת הזיכרון הציבורי לעצמה ולדומיננטיות הפוליטית
ובקשר שבין שכול לאומי ללגיטימציה פוליטית וחברתית .הוא מאיר את
שיקוליהן והתנהלותן של ממשלות ישראל בהחלטותיהן בפרשיות שונות
כגון הטבעת האנייה 'אלטלנה' ,עיצוב מדיניות הטיפול במשפחות החללים,
העלאת עצמותיו של זאב ז'בוטינסקי ,חקירת רצח ארלוזרוב ועוד.
הספר מצביע על 'אחרים' בזיכרון הציבורי שמצאו עצמם מחוץ למותגי
ה'ממלכתיות' ו'מגש הכסף' ,ועוקב אחר תהליכי מחיקת הזיכרון ומאמצי
הכניסה אליו  -זיכרון ממלכתי שעוצב בקפידה בידי מפלגה (מפא"י)
שעשתה בו כבתוך שלה ,עת החליטה כי 'לפנתיאון הלאומי אין מכניסים
כל אדם' .וכל זאת כדי שהתודעה הציבורית תזהה מפלגה יחידה (מפא"י)
ומנהיג יחיד (דוד בן גוריון) עם מפעל
הקוממיות .הוא מצביע על כך שהשכול
וההנצחה הלאומית  -מתחמים ישראליים
מקודשים  -עוצבו על פי שיקולים
פוליטיים ,רציונליים וציניים.
דר' אודי לבל ,יליד תל אביב ( ,)1973סיים
את לימודי התואר השלישי בקינג'ס קולג',
אוניברסיטת לונדון ( .)2001חוקר ומרצה
לפסיכולוגיה פוליטית ולמדע המדינה.
עוסק בחקר השכול ,הזיכרון וההנצחה;
ÔÂ‡È˙Ù‰†Ï‡†Í¯„‰
ביחסי צבא ,חברה ותקשורת; בתרבות
ובהתנהגות פוליטית.
מרצה במכללה האקדמית ספיר ובמכללה האקדמית יהודה ושומרון
באריאל ,חוקר במכון הבינלאומי למדיניות נגד טרור ( )ICTשבמרכז
הבינתחומי הרצליה.
‡Ï·Ï†È„Â

מלחמת הצללים

הדרך אל הפנתיאון
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ÆÏ¢‰ˆÓÂ†ß‰‚‰ß‰Ó†Ì‰È˙ÈÓÚÎ†‡Ï˘†¨È˙ÎÏÓÓ‰†ÔÂ¯ÎÈÊÏ
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לתוכן העניינים

ÆÈÏ‡¯˘È

‡Ï·Ï†È„Â

‡ˆÈÏ‡¯˘È‰†ÔÂ¯ÎÈÊ‰†˙ÂÏÂ·‚Â†È¢ÁÏ†¨Ï¢

זהויות במדים
גבריות ונשיות בצבא הישראלי  0ספרה של אורנה ששון-לוי ,הוצאת
ספרים ע"ש מאגנס והוצאת הקיבוץ המאוחד
אפרים לפיד*

הצבא והשירות בו משמש כר נרחב למחקרים בתחומי ידע רבים :מדע
המדינה ,סוציולוגיה ,פסיכולוגיה ,תקשורת ,כלכלה ועוד .למדף הצטרף
ספר  -מחקר נוסף" :זהויות במדים  -על גבריות ונשיות בצבא הישראלי".
המחברת ,ד"ר אורנה ששון-לוי ,מרצה בכירה במחלקה לסוציולוגיה
ואנתרופולוגיה ובתכנית ללימודי מגדר באוניברסיטת בר אילן ,מתמחה
בתחום .עם רקע כמו שלה מהווה הצבא אוקינוס נפלא לשוט בו ולדוג
נתונים רבים לתיאוריות על המציאות החברתית בצה"ל .היא הגיעה
למסקנותיה על יסוד ראיונות ושיחות שערכה בשנים  1995-1999עם
חיילות וחיילים רבים מארבע קבוצות :המערך הקרבי ,מערך האחזקה
("צווארון כחול") ,מערך "צווארון לבן" וחיילות בתפקידים "גבריים".
המסקנה הגורפת במחקר היא כי גם עתה ניצב החייל הקרבי בראש
הפירמידה של זהויות והוא מגלם את הגבריות הדומיננטית והאזרחות
הטובה.
לאמירה המשמעותית על החייל הקרבי הנתמכת במחקר יש ערך דווקא
בתקופה שההשתמטות היא נושא מוביל בשיח הציבורי ובדיאלוג של
קברניטי הביטחון עם החברה הישראלית .המיוחד במחקר זה בא לביטוי
בבחינת זהויות גם בקרב חיילים לא-קרביים ,שהם כידוע רובו של הצבא.
השירות הצבאי נתפס בארץ כביטוי האולטימטיבי למחוייבות של הפרט
למדינה ,לכן הוא מסמן את ההשתייכות למדינה ואת מעמד האזרחות
וכן  -כמה מוכר לנו זה שנים ומקבל תוקף עדכני  -בצבא המין זכר או
נקבה ,הוא עקרון ארגוני מרכזי ,גלוי ופורמלי בעוד שבארגונים האזרחיים
המגדר הוא עקרון ארגוני סמוי.
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זהו ספרו השמיני בסדרת ספריו של ר' מרדכי טוהר ז"ל" ,שעשועי
לשון על ספר ויקרא" שזכתה המשפחה להוציא אחרי מותו .שבעת
הספרים שיצאו בחייו הינם שעשועי לשון "בתורה"" ,שיר השירים",
"מסכת אבות"" ,לשון ירושלים"" ,לשון האל"" ,בראשית"" ,שמות".
כמעשהו בספריו הקודמים כן בספרו זה ליקט המחבר מדברי
רבותינו הראשונים והאחרונים (מתוך קרוב לשמונים ספרים) והביאם
כשעשועי לשון ,פרפראות לחכמה בדרכי הנוטריקון ,גימטריות ,סופי
תיבות וראשי תיבות .מרדכי טוהר ז"ל היה איש אשכולות -איש שהכל
בו כפי שמעידים ידידיו ,מוקירי זכרו ובני משפחתו .הוא היה איש
מתמיד בשעורים ומבאי בית המדרש ,שעלה ונתעלה ולן באוהלה
של תורה ונקטף בייסורים קשים ומרים .ספריו ערוכים בטוב טעם
ודעת ובסדר נכון ,דבר דיבור על אופניו ,כפי שמעידים הרבנים
הראשיים לישראל הרב ישראל מאיר לאו ,הרב אליהו בקשי-דורון
והרב יונה מצגר.
יפה עשתה משפחת טוהר מבאר שבע הממשיכה להוציא לאור את ספריו
של אבי המשפחה ,להיות שפתותיו של המחבר דובבות ושלא תצא תקלה
תחת ידם ויזכו לברך על המוגמר בקרב ימים.
מרדכי טוהר ז"ל חבר "צוות" סניף באר שבע
נולד בטוניס ב .1947-עלה לארץ בשנת .1951
מגיל  8התגורר עם בני משפחתו בבאר שבע
ושם סיים לימודיו היסודיים .לאחר שרות סדיר
של  3שנים חתם קבע.
שירת בחיל האוויר בכנף  6עד גיל הפרישה,
השתחרר בדרגת רס"מ ,המשיך לעבוד בחב'
"עלית" בר"ג ובבאר שבע ,תוך כדי עבודת הקודש
בלימודיו התורניים וכתיבת ספריו ,נפטר ממחלה
קשה .המעוניינים בספרו במחיר מוזל במיוחד
יפנו לשי .052-8512247
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Politics of Memory†∫ÌÈ¯ÙÒ‰†Ï˘†Ì¯·ÁÓ
)ÌÚ©†ÒÂÈÙ‰Â†ÌÚÊ‰†ª(2007, Routledge, London
˘ª®·È·‡†Ï˙†˙ËÈÒ¯·ÈÂ‡†¨≤∞∞¥¨Ï‡Â¯†È˙Â†ÔÙ‚†ÈÏ
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∫ÌÈ¯ÙÒ‰† ˙‡† Í¯Ú† Æ®„ÁÂ‡Ó‰† ıÂ·È˜‰
Communicating Security: Civil- Military
)ªRelations in Israel (2007,Routledge, London
†·ˆ˙‡ˆÂ‰†¨≤∞∞∑†¨·‚˘Ó†ÌÈÈÁ†ÌÚ©†˙Â˜˙˙‰‰†Ï
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‰Ï˘ÓÓ‰†˙Â˘‡¯†˙‡†ÔÂÈ¯Â‚†Ô·†Ï˘†Â˙·ÈÊÚ†¯Á‡Ï†˜¯†ÆÌÈÈÙÂÏÁ†ÔÂ¯ÎÈÊ†ÈÏÚÙÓÏÂ†¨˙È„ÒÓÓ ıÂÁ
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„˙‡†ÌÈÈÒ†¨®±π∑≥©†·È·‡†Ï˙†„ÈÏÈ†¨Ï·Ï†È„Â‡†¯¢
˙ËÈÒ¯·ÈÂ‡†¨ß‚ÏÂ˜†Òß‚È˜·†È˘ÈÏ˘‰†¯‡Â˙‰†È„ÂÓÈÏ
˙ÈËÈÏÂÙ†‰È‚ÂÏÂÎÈÒÙÏ†‰ˆ¯ÓÂ†¯˜ÂÁ†Æ®≤∞∞±©†ÔÂ„ÂÏ
ÔÂ¯ÎÈÊ‰† ¨ÏÂÎ˘‰† ¯˜Á·† ˜ÒÂÚ† Æ‰È„Ó‰† Ú„ÓÏÂ
˙Â·¯˙·†ª˙¯Â˘˜˙Â†‰¯·Á†¨‡·ˆ†ÈÒÁÈ·†ª‰Áˆ‰‰Â
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לעמוד הבא

"צוות" קורא
בפעילות לחימה לאורך הגבולות במטרה
לכפות על ישראל לסגת ללא תנאי מהשטחים
שכבשה .כל אלו התוו את תחומי הפעולה בהם
עסק צה"ל בין מלחמת ששת הימים למלחמת
יום הכיפורים .מדף הספרים עשיר בספרות
אודות שתי מלחמות אלו ,אולם הוא דל באשר
לתקופה שביניהן והכותרים המעטים העוסקים
בה מתרכזים בפעילות הלחימה לאורך הגבולות.
במהלך התקופה הזו התכונן צה"ל בדרכים שונות
למלחמה נוספת ,הספר "בין שתי המלחמות"
מציג לראשונה בצורה סדורה את הפעילות
הביטחונית בתקופה הזו על היבטיה השונים:
השיח הביטחוני עם הדרג המדיני ,גיבוש
התפיסות המבצעיות ,התוכניות האופרטיביות ,התרגילים ,ההתעצמות
הצבאית וההיבטים התקציביים והמשקיים .תיאור מפורט זה מבהיר את
הגורמים שעיצבו את יכולותיו של צה"ל בבואו להתמודד עם אתגר מתקפת
הפתע המצרית-סורית ביום הכיפורים תשל"ד.
חברי "צוות" רבים "ימצאו את עצמם" בספר זה ,לאו דווקא במובן האישי,
אלא בכך שהיו שותפים קרובים לאירועים ולחוויות של פעולות ומבצעי
צה"ל בתקופה שבין שתי המלחמות .אירועים ותכניות עולים וצפים מחדש
ביניהם "זרוע נטויה"" ,ספטמבר השחור"" ,תוכנית סלע"" ,מכבי"" ,גושן",
"כחול לבן" הפעולות המשולבות ועוד.
אלוף מיל' ד"ר חיים נדל היה בתקופה המתוארת מפקד חטיבת הצנחנים
וכיום הוא חוקר ומרצה בהיסטוריה צבאית .ספרו זה משלב את נסיונו הרב
כמפקד קרבי עם תובנות המחקר הארכיוני רחב ההיקף שערך במסגרת
המחלקה להיסטוריה של צה"ל .יוזכר כי לאחרונה היה חבר ב"וועדת
וינוגרד" שדנה והמליצה בנושאי מלחמת לבנון השנייה.

יש עניין דווקא לנו ,כוותיקי השירות בצבא,
לקרוא מחקר סוציולוגי המאושש בדרך מחקרית
 מדעית הרבה מהתובנות שנחשפנו להןבשירותנו ,וגם להיווכח כי השינויים בחברה
הישראלית הם יותר איטיים משנדמה.
גם אם לא נקרא כל פרט במחקר ,מסתבר כי
עדיין יש לשירות הצבאי מקום מרכזי בעיצוב
אישיותו של הצעיר הישראלי בעתידו בחברה.
מסקנה זו מצדיקה לעשות יותר לחיבורן של
קבוצות בחברה הישראלית אשר עדיין מוגבלות
בשירות הצבאי ,כמו בעלי מעמד סוציו-אקונומי
נמוך ,עולים חדשים והמיגזר החרדי ,שלא שותף
כמעט כלל בכור ההיתוך הזה וחבל.
* הכותב ,תא"ל מיל' ,היה קצין מודיעין בכיר ודובר צה"ל.

מאינתיפאדה למרד!

1947-1939

ספרו של אל"מ מיל' ד"ר יגאל  0אייל ,הוצאת אפי מלצר בע"מ
ספר מקיף ,בן כ 700-עמ' ,הבוחן את המאבק היהודי בשלטון הבריטי
בשנים  ,1947-1939ואת חלקם של כוחות הביטחון הבריטיים ,הצבא
ובייחוד המשטרה ,במאבק מול ,היהודים .זו התקופה שבריטניה התפכחה
מחלומותיה בארץ ישראל מהר משציפתה או רצתה .אז הבינה שהיא
בליבו של סיכסוך בין שתי קהילות על אותה כברת ארץ ,ועליה להוות
חומת הפרדה ולחפש פתרון מדיני מקובל על הצדדים .פעמיים בתקופת
שלטונה נאלצה בריטניה להתמודד עם אחת הקהילות שהניפו נגדה את
נס המרד :המרד הערבי בשנים  ,'39-'36והיהודי בשנים  .'47-'39ספר זה
הוא ,אם כן ,המשך טבעי לספר "האינתיפאדה הראשונה" של אייל שבו
סיפור דיכוי המרד הערבי .'39-'36
למעשה הספר הוא ריכוז מונומנטלי של
התקופה  -שילוב בין הסיפור ההיסטורי המרתק
כשלעצמו ,לבין המידע הארכיוני האינצקלופדי
שנחקר ומוצג על משמעותיו והשלכותיו ,עם
הדמויות והשחקנים הראשיים ,בהם גולומב ,בן
גוריון וסנה ,צ'רצ'יל ,מונטגומרי ,רומל ופאולוס
ורבים אחרים ,וכן גם הארגונים ה'הגנה' ,האצ"ל,
הלח"י ,עם מלחמת העולם והשואה שברקע,
ועם ספינות המעפילים ומאמצי העלייה הבלתי
פוסקים של הניצולים.
פסיפס עשיר ומעמיק שאל"מ מיל' ד"ר יגאל
אייל שזר בכישרון מרשים ,של ספר היסטורי
ושל ספר שימוש .עם מאות הערות והארות ,אינדקס והפניות למקורות.
זהו מסמך מעשיר וראוי לכל בית בישראל.
אל"מ מיל' ד"ר יגאל אייל היה בעבר מח"ט שריון ,רמ"ח היסטוריה בצה"ל,
וכיום מרצה במכללות הצבאיות וחוקר היסטוריה.

בין שתי המלחמות

מרוקו

הספר מספר אודות הארץ והמגראב בכלל,
וקורות היהודים (מהגעתם למאגרב) והחכמים
(בהרחבה רבה) במרוקו בפרט .כל זה ארוז בשפה
ציורית ,פשוטה ,נהירה ונעימה.
כן מסופר על מסעותיו של המחבר לחבלי ארץ
הולדתו ,ומפגשיו הבלתי אמצעיים של אביזמר...
עם סמטאות המלאח הבלות ,הבתים הנטושים,
בתי הכנסת" ,המצבות" הדוממות (המביעות
עוצמה מחד ,רעדה וקדושה מאידך) ,הערים
ה"יהודיות"( ,כך כונו פאס  -עיר של ישיבות
ותלמודי תורה ,ומקנאס  -ירושלים של מטה) ,ו ..בני האדם ,הדמויות
והסיפורים (של אנשים ,מקומות ואתרים) .כן אלה..שבאו ..מן האוקיינוס
הגדול עד מדבר הסהרה ,מהפסגות הגבוהות של הרי האטלס עד מורדות
עמק האוריקה ומהרי הריף ועד מקומות כמו איסאווירה ,נטיפה ,טנג'יר,
ועוד ועוד.
הספר יסייע לכם להכיר ארץ רחבת ידיים זו ,ויספק לכם את הנתונים
המעודכנים ביותר על מרוקו ,היום.

()1973-1967

ספרו של אלוף במיל' חיים נדל  0הוצאת "מערכות" וההוצאה לאור
של משהב"ט
עם תום מלחמת ששת הימים ניצבה מדינת ישראל מול מציאות
גיאופוליטית וביטחונית חדשה .מציאות זו הציבה שורה של אתגרים
שחייבו מענה מיידי.
הגנה על גבולות ארוכים  -יבשתיים וימיים ,שליטה על שטח גדול ובו
אוכלוסיה כבושה באמצעות ממשל צבאי ,ולאו מהדהד מצד מדינות
ערב לקריאת הממשלה למשא ומתן על הסכם שלום .לאו זה אף לווה

לעמוד הקודם

לתוכן העניינים

גיליון 84

 -מדריך למטייל

פרופ' ישעיהו תדמור הוא אל"מ ולא תא"ל

בגיליון "צוות" מס'  83פורסמו במדור "צוות קורא" ,בין השאר ,דברים
על ספרו החדש של פרופ' ישעיהו תדמור "החינוך כחוויה קיומית".
בטעות צוין שם כי דרגתו הצבאית של פרופ' תדמור היא תא"ל ,ולא כך
הדבר .פרופ' תדמור נושא דרגת אל"מ (כיום מילואים) .עם פרופ' תדמור
והקוראים הסליחה.
המערכת

59

צוות

לעמוד הבית

לעמוד הבא

צפון

מחוזות וסניפים

רוב הנבחרים בהנהלת מחוז צפון  -חדשים.
ארבעה יו"רי סניפים הם נגדים
בהנהלת המחוז הנבחרת  -חמישה חברים חדשים וארבעה ותיקים .ביניהם שני נגדים ,שתי נשים,
שלושה יוצאי חיל האוויר ושני יוצאי חיל הים
יצחק חביו 41 .חברי מועצת המחוז הנוכחים בחרו את נציגיהם בקלפי ב3-
סיבובים :בחירות ליו"ר המחוז ,בחירות להנהלת המחוז ובחירות לנציגי
המחוז להנהלה הארצית.
לתפקיד יו"ר המחוז נבחר אל"מ מיל' אבי תלם ,ששימש בעבר בתפקיד
יו"ר המחוז במשך  3קדנציות .לתפקיד חבר הנהלת המחוז נבחרו  9חברים
שהצטרפו ליו"ר המחוז הנבחר ול 9-יו"ר הסניפים הנבחרים :סא"ל מיל'
אלי אסף מחיפה ,רס"ר מיל' אהרון קפלן מכרמיאל ,סא"ל מיל' יוסי
לוי  -מקרית מוצקין ,רנ"ג מיל' עינת מיזלמן  -מקרית מוצקין ,סא"ל מיל'
משה כהן מושיקו  -מחיפה ,סא"ל מיל' קאנג' פארס  -מעוספיה ,רס"ן מיל'
יפה בהט  -מחיפה ,סא"ל מיל' צביקה גינצבורג  -מכפר יהושע ,סא"ל מיל'
ישעיהו פטוקה  -מחיפה.
לתפקיד נציג המחוז בהנהלה הארצית נבחרו  3חברים :רס"ב מיל' יעל
דקל  -מראש פינה ,תא"ל מיל' אהרון אופיר -מחיפה ,תא"ל מיל' איציק
זמיר -מקרית טבעון.
בנציגות המחוז להנהלה הארצית יש  2חברים ותיקים ואחד חדש ,יש נגד(ת)
ויש אישה .מאחלים לכל מוסדות המחוז הנבחרים הצלחה בתפקידיהם.

ביום  20בינואר  2008התכנסו חברי מועצת המחוז הנבחרת כדי לבחור
מתוכם את יו"ר המחוז ,חברי הנהלת המחוז ונציגי המחוז להנהלה הארצית.
שעה קלה לפני כן התכנסו  3חברי ועדת הביקורת המחוזית הנבחרים ובחרו
מתוכם את יו"ר הועדה -סא"ל מיל' אהרון פידלמן.
מספר ימים קודם לכינוס מועצת המחוז נערך סבב בחירות להנהלות  9סניפי
המחוז .נבחרו  9יו"ר הנהלות הסניפים שצורפו להנהלת המחוז ,מועצת המחוז
והמועצה הארצית .שמות יו"ר הסניפים הנבחרים :רס"ר מיל' ברוך וינטר  -יו"ר
סניף חיפה ,רס"ן מיל' אריאל כרמון  -יו"ר סניף הקריות ,אל"מ מיל' יום-טוב
חזן ,יו"ר סניף גליל מערבי ,רס"ב מיל' שלומי קליין  -יו"ר סניף כרמיאל ,סא"ל
מיל' ריאד אברהים  -יו"ר סניף מרכז הגליל ,רס"ב מיל' יעל דקל  -יו"ר סניף
גליל עליון ,אל"מ מיל' משה עבו  -יו"ר סניף גליל תחתון ,רס"ב מיל' מנחם
מעוז ,יו"ר סניף עמקים ,סא"ל מיל' משה אבן-פז  -יו"ר סניף חדרה.
את כל תהליך הבחירות במועצת המחוז ניהל ,על-פי התקנון ,נציג המחוז
בועדת הבחירות הארצית ,אל"מ מיל' עו"ד זאב ליסון .סייעו לו נציג המחוז
לשעבר בועדת הבחירות הארצי החבר פנחס שושני ,חברי ועדת הביקורת
המחוזית הנבחרת אהרון פידלמן ,שלמה אלון ויורם ביכמן ומנהל המחוז

סניף חדרה יציין בעצרת חגיגית  30שנה להקמתו
מאת :משה אבן -פז  -יו"ר "צוות" סניף חדרה

כמיטב המסורת נערכה מסיבת חנוכה של "צוות" באולמי "פנינת הברון" .באירוע נכחו כ 250 -חברות וחברים ,והוא נערך בהנחייתו
של חבר ההנהלה דוד אביטבול שהינו יו"ר ועדת התרבות בסניף .קבלת פנים נערכה ע"י להקת "נואמי קונספט" בניצוחו של איציק לוי
מנהל הלהקה המתמחה בניגון על  30סוגי חלילים .כמו כן הופיעו צמד "רק לגעת" במחרוזת ריקודים הפתעת הערב הייתה רקדנית בטן
צעירה בשם ליבנת נפתלי תושבת זיכרון יעקב .יו"ר הסניף הח"מ סקר את הפעילות שנעשתה במהלך שנת  2007וציין כי במהלך שנת
 2008ימלאו  30שנה להקמת הסניף וכי יש בכוונת ההנהלה לקיים עצרת סניפית שתסקר את פעילות הסניף מאז הקמתו כולל מופע
אומנותי מרשים .נשאו ברכותיהם יו"ר "צוות"
ד"ר ברוך לוי ,יו"ר המחוז דאז ארוין לביא,
ומנכ"ל "צוות" דן נדיב .במהלך האירוע חולקו
תשורות ותעודות למתנדבים ,ולאישי הציבור
שהיו במסיבה והם ראש עיריית חדרה חיים
אביטן וראש מועצת בנימינה גבעת עדה אריה
זיתוני אשר בדברי ברכתם ציינו לשבח את פעילות
חברי הסניף בתחום ההתנדבות ואת תרומתם של
החברים לקהילה.
בנוסף לאמור לעיל נפרד הסניף מהחבר דוד שמיר
אשר פרש מפעילות בהנהלה לאחר ארבע קדנציות
של תרומה אינטנסיבית וקיבל תשורה למזכרת .לקראת סיום הערב הנעים והרקיד את החברים  .D.Jמטעם להקת נומאי קונספט במגוון
רחב של ריקודי שנות ה 60-וכן בריקודים עכשוויים אשר השאירו לבאי המסיבה טעם של עוד .מהלך הערב לווה בכיבוד עשיר בהגשה
מלאה כיד המלך בניצוחו של בעל אולמי פנינת הברון יוסי קונסטנטין.
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חנוכה משותפת לגליל מערבי
ולחברים מכרמיאל
חברי הסניפים גליל מערבי ואורחים חברי סניף כרמיאל חגגו במשותף
את מסיבת החנוכה באולמי "יהלום" שבמפרץ עם אירוח שהיה ברמה
גבוהה מאוד .לאחר מפגש החברים והכיבוד נפתחה המסיבה בברכות
ואיחולים מפי יו"ר סניף גליל מערבי יום טוב חזן ,יו"ר כרמיאל יצחק
דוידוביץ ,יו"ר מחוז צפון היוצא ארוין לביא ,ומנהל מחוז צפון יצחק חביו.
למשתתפי המסיבה הנעימו הזמרת דולי בליווי רקדנים ונגן הסטנדאפיסט
לוויס שהצחיק עד דמעות .במסיבה נכחו  350חברים.

חברי גליל תחתון-טבריה
נפרדו בהתרגשות מארוין לביא

מגן הערכה לארוין .הערב היה מרגש ומלווה בשירים תוך מעורבות רבה
של חברי הסניף .כיבדו בנוכחותם חברים מסניף מרכז הגליל ובראשם
יו"ר הסניף ריאד איברהים שאותם קיבל משה בהערכה רבה ובברכה
לרגל חגם וכן מנחם מעוז יו"ר העמקים ורעייתו ברוריה וכן אהרון קפלן
ויצחק חביו מהמחוז            .

מאת :משה עבו

אירוע מרגש התקיים בסניף גליל תחתון-טבריה ,שבו החברים נפרדו מיו"ר
מחוז צפון היוצא ,תא"ל מיל' ארוין לביא .בדברי ברכתו ציין יו"ר הסניף
משה עבו את תכונותיו האנושיות של ארוין ,שכל פנייה אליו בנושא סיוע
לחבר נענתה בחיוב ,ואפילו אם הדבר לא תאם במדויק לקריטריונים
שנקבעו" .לא אוכל לשמוח בחג עם מחשבה שאולי גרמתי עוול לאחד
החברים" ,מצטט עבו את ארוין .עבו ציין את מעורבותו החיובית של
ארוין בהקצאת משרד לסניף כמו הסיוע המחוזי בזמן המלחמה וכן
בגיבוי והמעורבות המחוזית בהתנדבות לימ"חים .חברי ההנהלה העניקו

תקנון "צוות" בנושא הבחירות ב"צוות" ,קובע מגבלות וסייגים על
פירסומים בתקופת הבחירות ,לפיכך נבצר מהמערכת לפרסם חלק
מהידיעות בביטאון הקודם ,והן הועברו לגיליון הנוכחי מס' .84
המערכת
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הקריות  -ההנהלה היוצאת
נפרדה במסיבת חנוכה

סניף גליל עליון נפרד בהוקרה
מהפעילים המסיימים תפקיד

מאת :בני בשן

סניף גליל-עליון חגג את מסיבת חנוכה בהיכלי הזוהר בחצור הגלילית.
באירוע נכחו חברים וחברות מכל האזור :צפת ,חצור ,קרית-שמונה,
קצרין ,תושבי מרום הגליל ,תושבי מבואות חרמון ותושבי המושבות
באזור .את הערב הינחה האמרגן עמיר ,ברכות נישאו מפי היו"ר יעל דקל
מראש-פינה ,יו"ר המחוז ארוין לביא ויו"ר "צוות" ד"ר ברוך לוי .כיבדו
בנוכחותם מנכ"ל "צוות" דן נדיב ומנהל המחוז יצחק חביו .ראש מועצת
מבואות חרמון בני בן-מובחר ברך את החברים בלחיצת יד בעוברו בין
השולחנות .התוכנית הייתה מלאה ,הקרקס האפריקאי הופיע בלהטוטיו
בשני חלקים ,האומן הבדרן וידר הצחיק את הקהל,יהונתן דקל עינג
בשירה ,ובין לבין נערכו הגרלות לפרסים .האוכל היה מצוין והקהל רקד
כדי לעשות שמח (ולהפטר מעודפי המזון).
טקס מיוחד נערך במהלך הערב .במעמד זה ציינו את הגעתו לגבורות
של ישראל רון חבר הנהלת הסניף .ישראל ,פעיל נמרץ בהתנדבות למרות
גילו ,חגג את הולדתו השמונים .החבר קיבל שתי תעודות הערכה
ושי  :תעודה ראשונה מטעם "צוות" עליה חתומים יו"ר "צוות" ,יו"ר
"צוות" מחוזי ויו"ר "צוות" סניף גליל-עליון .תעודה שנייה מטעם
סניף גליל-עליון הכוללת פסוקים מיוחדים מהמקורות וגימטריות
הקשורים לגיל הגבורות .כ"כ הוענק לישראל רון שי מהסניף :ערכת יין
מיוחדת המשולבת עם משחק שח-מט שתאפשר לו פעילות משותפת עם
הנכד .איחולי הצלחה והרבה בריאות לחבר אשר מסיים את פעילותו
הציבורית בסניף.
כנהוג ב"צוות" החברים ובנות זוגם קבלו שי קטן והערב נחתם בשירת
התקוה.תודה לעוסקים במלאכה בהתנדבות בהנהלת הסניף ובימים
אלו מסיימים את הקדנציה בתפקידם .להם ולמשפחותיהם העומדים
מאחוריהם בעשייה ההתנדבותית .תודה לשלמה חוסרבי ממשמר הירדן,
לישראל רון מקצרין ,למשה אבוטבול מצפת ,למשה עמיר ממשמר הירדן
מיעל דקל יו"ר סניף גליל-עליון.

מסיבת חנוכה המסורתית של סניף הקריות בחג החנוכה התקיימה
בהשתתפות כ 500-חברים .לאחר מפגש חברים וכיבוד עשיר במזנון והדלקת
נרות חנוכה ,הושמעו ברכות מפי יו"ר המחוז היוצא תא"ל מיל' ארוין לביא,
מנהל המחוז איציק חביו ,ודברי פרידה מהנהלת הסניף היוצאת ,מפי יו"ר
הסניף אל"מ מיל' אריה גור .במעמד זה התקיים טקס חלוקת שי לחברינו
שהגיעו לגיל גבורות ,ואח"כ מוסיקה לריקודים וארוחת ערב.
החלק האמנותי כלל את "סיפורי כרבולת" .יוסי חן ומוישה וייס שרו עם
הקהל בנוסטלגיה והומור ,ובליווי תזמורת והקרנת שקופיות ,את שירי
שנות השישים ,וזכו למחיאות כפיים סוערות.
הערב הנעים ומלא התוכן הסתיים בקפה ועוגה ומוסיקה לריקודים.
בוקר של כיף עם המחלץ חיליק מגנוס 110 .חברים השתתפו במפגש
ביום שישי  14בדצמבר  .2007אחרי ארוחת בוקר דשנה הופיע בפנינו
אדם עם זקן עבות ,מחלץ עם לב ענק ,חיליק מגנוס ,שיחד עם צוותו
מיחידת החילוץ איתר וחילץ מאות מטיילים ישראלים במקומות נידחים
בעולם .במשך כשעה וחצי הוא ריתק אותנו בתיאור כמה מהמבצעים
היותר מרתקים בליווי מצגות שצולמו בשטח בזמן הביצוע .הזמן אזל
ואנחנו השתוקקנו לעוד ועוד תיאורים.

תקנון "צוות" בנושא הבחירות ב"צוות" ,קובע מגבלות וסייגים על
פירסומים בתקופת הבחירות ,לפיכך נבצר מהמערכת לפרסם חלק
מהידיעות בביטאון הקודם ,והן הועברו לגיליון הנוכחי מס' .84
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מפגש חברים בדואים מסניף עמקים וגליל תחתון לרגל חג הקורבן
מאת  :מעוז מנחם יו"ר סניף העמקים

בחודש בדצמבר  2007התקיים מפגש
חברים בדואים ובנות זוגם ,של סניף
העמקים וגליל תחתון לרגל חג הקורבן,
במסעדת יונס בצומת גולני .החברים,
כמנהג החג זה ,שמחו להיפגש ולברך זה
את זה ,ליהנות מארוחה חגיגית ולפגוש
חברים.
את המפגש המכובד ,כיבדו בנוכחותם
ונשאו ברכות יו"ר "צוות" ברוך לוי ,מנכ"ל
"צוות" דן נדיב ,יו"ר המחוז ארוין לביא,
מנהל המחוז חביו איציק ,ומנהל התעסוקה
בצפון מופיד עותמאן ,יו"ר סניף העמקים
המארח מעוז מנחם וחברי הנהלת הסניף
העמקים צביקה גינצבורג ,סלומון טולדנו
ואחמד פלאח.
את הערב פתח בדברי ברכה מסורתיים ,חבר הנהלת סניף העמקים
אחמד פלאח.
כאן המקום להודות לחברים אחמד פלאח וצביקה גינצבורג הפועלים
יחדיו ללא לאות תוך השקעת זמן ומשאבים אחרים ,על מנת לדאוג ולקרב
את החברים הבדואים למעורבות ועשייה ב"צוות".
באותו המעמד נפרדנו מיו"ר המחוז ארוין לביא ,שבתקופת כהונתו
קודמו הרבה נושאים הקשורים לחברים הבדואים והענקנו לו מגן בשם
החברים הבדואים והנהלת הסניף .גם אותי הצליחו להפתיע ולרגש
כאשר החברים העניקו לי מגן הוקרה על פועלי ותרומתי לסניף במהלך
ארבע השנים שחלפו.
אין ספק כי היה זה אירוע ראוי ומכובד וכל מי שנבחר להנהלת הסניף,
מחויב לדאוג להמשיך ולשפר את החיבור הנדרש הזה.

נשף חנוכה אשכול עמקים גליל תחתון
מאת :מנחם מעוז וצביקה גינזבורג

פשוט היה תענוג לראות מעל  400חברות וחברים ואורחים שהגיעו לנשף חנוכה ,מסניף
עמקים וטבריה גליל תחתון כולל חברינו הבדואים ,שהתקיים באולם "בראשית" בעפולה.
כולנו שמחנו להיפגש עם חברים וליהנות מגסטרומוניה שהייתה  + 10בסולם הטעמים.
חבורת הזמר "אלגרוס" בעמקים שרו מחרוזת שירים ולאחר מכן החברים רקדו במיגוון
סגנונות עד חצות .כיבדו בנוכחותם יו"ר המחוז ארוין לביא ,אשר באותו מעמד יו"ר
הסניפים עבו-משה ומעוז מנחם הגישו לו חנוכייה למזכרת .כמו כן חולק שי צנוע לכל
חבר הנהלה .באירוע נטלו חלק מנכ"ל המחוז איציק חביו יו"ר ועדת אירועים יוסי לוי
ודוקטור מופיד עותמן מנהל שירות התעסוקה של מחוז צפון.
להתראות בקרוב במסיבת פורים שתיערך בטבריה.
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ארוין סיכם קדנציה :מספר שיא של משתתפים באירועים 13,000 -

חברתנו אביבה דור.
מעמד ה"יזכור" לזכר חברינו שהלכו לעולמם בשנה האחרונה ,היה
מרגש גם בשל הקרנת תמונותיהם על המרקע.
גם השנה חולקו תעודות הוקרה לחברים שהצטיינו בפעילות התנדבותית
למען הארגון והקהילה .השנה צוינו לשבח  12חברים מכל סניפי המחוז,
דבר שהעיד גם על הגידול המשמעותי בפעילות ההתנדבותית למען הארגון,
צה"ל והקהילה .החברים שצוינו הם :סיומה ויסמן וישראל פלד  -מסניף
חיפה ,צבי הרשקו ובני בשן -מסניף הקריות ,שאול עובדיה  -מסניף גליל
מערבי ,אלי אלקריף  -מסניף כרמיאל ,סאלח פלאח  -מסניף מרכז הגליל,
משה עמיר  -מסניף גליל עליון ,מאיר פניש  -מסניף טבריה וגליל תחתון,
צביקה גינצבורג  -מסניף עמקים ,דוד אביטבול  -מסניף חדרה .ואחרון
חביב  -אהרון קפלן  -יו"ר ועדת ההתנדבות המחוזית שסייע ותרם להגברת
הפעילות ההתנדבותית .כבוד והוקרה לכל המצטיינים.
בחלק האמנותי הופיע לראשונה במחוז האמן שלומי שבת ולהקתו
בערב שירים ים תיכוניים וישראלים וסחף את הקהל בתשואות
ממושכות ובריקודים בקדמת הבמה .דן כנר הנחה את הערב
שהסתיים בשירת "התקווה".

כמידי שנה ,וזו כבר מסורת מבורכת של כמעט  20שנה ,התכנסו
כ 1500-חברות וחברים ובני הזוג לאירוע השנתי המחוזי .האירוע
התקיים הפעם במרכז הקונגרסים בחיפה.
יו"ר המחוז היוצא תא"ל במילואים ארוין לביא סיכם בדבריו את
הקדנציה ,כולל בזמן מלחמת לבנון השנייה ואחריה והדגיש שחל
גידול מרשים בפעילות ההתנדבותית ובמספר המתנדבים שהתגייסו
לפעילות בעיקר כתוצאה ממלחמה זו .מאות חברים נטלו חלק
בפעילות החזרה לכשירות של ימ"חים .עשרות ליוו את תלמידי כיתות
י"ב בפרויקט "בעקבות לוחמים" של משרד הביטחון והסבירו להם
על הגיוס לצה"ל כערך בחברה הישראלית וגם סיפרו להם חוויות
אישיות מתקופת שירותם הצבאי.
עוד סיפר על הגידול במספר החברים שהשתתפו באירועים השונים
והוא הסתכם בכ 13000-איש ,מספר שיא בתולדות המחוז .שתי
מצגות ליוו את דבריו :האחת סיכמה את האירועים והפעילות
במחוז ובסניפים ב 4-שנות הפעילות והשנייה  -סרט קצר על
פעילות המחוז והסניפים במלחמת לבנון השנייה ואחריה .סרט זה
הופק באדיבות הטלוויזיה הקהילתית של "צוות" והעומדת בראשה

פרידה והערכה לארוין לביא גם בסניף חיפה
לציון שיתוף הפעולה בינינו ,הגשתי לארוין מסגרת עם תמונות
כמפקד בכיר בצה"ל "חיים שכאלו" ומקאמה על הנהגתו את המחוז
ואיחולים בהמשך דרכו.
יו"ר המחוז ארוין לביא ויו"ר "צוות" ד"ר ברוך לוי ,בירכו את
המשתתפים לרגל חג האורים .זמר הנעים את הערב בשירים של כל
הזמנים והשמיע מוזיקה לריקודים .התוכנית האומנותית הוגשה ע"י
הצמד מוטי גלעדי ואסנת וישינסקי ,שהצליחו להצחיק את הקהל
וקצרו מחיות כפיים סוערות .בהמשך ,נערכה הגרלה וחבר "צוות"
זכה באירוח זוגי באחד מבתי המלון בארץ .הנהלת הסניף מעריכה את
השתתפות החברים ומאחלת לכולם פעילות מהנה ובריאות טובה.

מאת :ברוך וינטר  -יו"ר הנהלת סניף חיפה

מסיבת חנוכה המסורתית תשס"ח של סניף חיפה נערכה באולם
"הנסיכה" בהשתתפות של כ 530-חברים ,עם ארוחת ערב חגיגית
מסביב לשולחנות.
חבר הסניף ,מוטקה שי בירך והדליק נרות החנוכה בליווי שירה של כל
המשתתפים .בהמלצתי ובאישור הנהלת המחוז ,חולקו תעודות הערכה
לחברי ההנהלה :גזבר הסניף  -משה ברקאי; מנהל חוגים במועדון -
יורם לוי; מזכיר ומבקר פנים  -ניסן פורת .בשם הנהלת הסניף ברכנו
את יו"ר המחוז ארוין לביא אשר סיים את תפקידו והגשנו לו שי,
שעון ,עם ברכת הבית "לארוין בהערכה" מסניף חיפה.
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החברים מחיפה
בבסיס חיל האוויר
ברמת דוד
רשם :אלי אסף סגן יו"ר "צוות" סניף חיפה

לאחרונה יצאנו בשני אוטובוסים מלאים לסיור
בבסיס של חיל האוויר .ההיענות של החברים
הייתה גבוהה .בבסיס התקבלנו בכיבוד קל בחדר
התדריכים של הטייסת .מפקד גף מנועים סיפר לנו
על פעילות היחידות .יצאנו לסייר בטייסות הקרב
וקיבלנו סקירה רחבה על פעילות הטייסת בזמן
רגיעה ומלחמה .ביקרנו במאמני הטיסה והתרשמנו
מאד מהיכולת של המאמן כאמצעי חיוני להדרכת
טייסים על הקרקע .נפגשנו עם מפקד הבסיס אשר נתן תמונה מערכתית
על פעילויות יחידות הבסיס .לקראת הסיום ,בקרנו במח' מנועי מטוסים

שמבצעת בדיקות תיקונים להשמשת מנועי המטוס .סיימנו את הסיור עם
אמונה וביטחון שיש לנו חיל אויר בעל יכולת גבוהה בהגנת הארץ.

אנשי הגבורות בסניף חדרה:

האחד רוכב על אופניים  -השני עובד במפעל בבקרת איכות
הממוקם מאחורי ביתו.
הענקנו לשלמה תעודת הוקרה לגיל גבורות כנהוג ב"צוות" ושי לו
ולרעייתו מטעם יו"ר הסניף .המשכנו לקיבוץ מעגן מיכאל לביתו
של החבר צבי רם שקיבל את פנינו ברכיבה על אופניו ,אדם פעיל
מאוד ונמרץ .צבי רם היה מופתע לראותנו ואף לא הבין על מה כל
הטרחה .הבהרנו לו כי אין זו טרחה עבורנו ואנו עושים זאת מכל
הלב .צבי רם "צבר" "מלח הארץ" אשר לו סיפורי מורשת קרב
מרתקים מאוד .כיום חרף גילו הוא חבר מזכירות ועובד במפעל
הקיבוץ בתפקיד בקרת איכות .הרמנו כוסית לכבודו וברכנו אותו
וכמובן הענקנו לו תעודת הוקרה מ"צוות" בהגיעו לגיל גבורות
וכן שי מיו"ר הסניף.

כתבה :שושי קריצ'מן ,חברת הנהלת הסניף

לאחרונה ערכנו ביקור בביתם של שני חברינו אל"מ מיל' צבי רם ורס"ב
מיל' שלמה סביון לרגל הגעתם בחודש דצמבר  2007לגיל גבורות (.)80
בביקור השתתפו :יו"ר הסניף משה אבן פז ,מזכיר הסניף אביחיל שובל,
חבר הנהלה דוד אביטבול וחברת הנהלה שושי קריצ'מן.
ביקרנו בעתלית בביתו של החבר שלמה סביון .סביון ריתק אותנו
בסיפורו האישי החל מעלייתו ארצה ממרוקו כילד ,מעבר לקיבוץ
נווה ים ,גיוס לצה"ל ושחרור לאחר  30שנות שירות .במהלך שירותו
שימש כטכנאי טורפדו בחיל הים .כיום שלמה עצמאי לחלוטין והוא
ורעייתו מנהלים את הבית למופת ,ללא סיוע מבחוץ .שלמה מעסיק
את עצמו במהלך שעות היום באחזקת הבית ובבית המלאכה הקטן

סניף חיפה בנופשון בטבריה

מתוך הצער נולדה שמחה

רשם :אלי אסף סגן יו"ר סניף חיפה

מפגש יוצאי יחידת חר"פ
 541לדורותיהם

לאחרונה יצאנו לנופשון בטבריה .בדרך ביקרנו במוזיאון המחתרת בעכו.
במהלך הימים ביקרנו בקניון הבזלת בעמק הירדן ,באתר הנצחה לבנות ב
"אי השלום" ,במקומות ונהנינו משירותי המלון בבריכה ,בסאונה ,אוכל
ומנוחה .בערב הסיום הייתה מסיבה עם שתייה חופשית ותוכנית.

לעמוד הקודם

לתוכן העניינים

גיליון 84

לפני כחודשיים נפגשו כמה חברים ששרתו ב-חר"פ 541
הצפוני ,באזכרה לחבריה ששרתה איתם והלכה לעולמה
בטרם עת .שמחת המפגש היתה גדולה למרות העצב של
סיבת המפגש .ואז הוחלט ספונטנית" :הבה ונכנס חברים
ששירתו יחד לפגישת נוסטלגיה וחידוש קשר".
כל אחד מהחברים תרם מהידע האישי שמות ומספרי
טלפון של משרתי יחידת חר"פ מתקופות שונות ובסופו
של דבר התכנסנו כ 50-חברים לארוחת ערב ומפגש רעים.
הגיעו מכל הארץ מצפון ודרום ,רופאים ונגדים וקצינים,
מפקדים ופקודים וחברים שלא נפגשו עשרות שנים.
המפגש היה מרגש ,וכולם הסכימו להפגש שוב ,כי לא מיצו
את הקשר שחודש.
באופן טבעי לא הצלחנו להגיע אל כולם ולא כולם הצליחו להגיע,
ועל כן אנו מפרסמים קריאה לכל "בוגרי חר"פ  "541ליצור קשר ולהרשם
אצל חנה שביט בטלפון  ,052-2853052כדי שלמפגש הבא יגיעו כולם.
סא"ל מיל' חנה שביט ,בוגרת היחידה
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על דרוזים ,על בדואים ,על מרגלים ואיך הוגנב נאום חרושצ'וב למערב

"צוות" כפר סבא  -הרצאות וטיולים
תחילה היו אורחי הבדואים בישוב רהט ,שם ביקרו ב"אוהל השלום".
תוך כדי לגימת קפה בנוסח בדואי ,שמעו מפי מדריך בדואי על המסורת
והתרבות הבדואית ועל מעמד האישה .שמעו מוסיקה שנוגנה על כלי
מיתר בדואים .משם המשיכו ל"מגרש שדים" ,בו סיפר מרפא מקומי על
תפקיד המקום .לאחר שביקרו ב"ארמון השייחים" שנבנה ע"י השייח
סולימן ,צפו לעבר חברון ולעבר דרכי המסחר העתיקות וביקרו בשוק
המקומי .לאחר ארוחת צהריים בקיבוץ כרמים ,סיירו באתרים שונים
וחשובים בבאר שבע.

מרכז החומר של סניף כפר סבא צבי דקל

בסניף כפר סבא התקיימה הרצאה על ספר קהלת .המרצה ,יוסי נינוה,
ניסה ,בצורה מרתקת ועם הרבה חוש הומור ,לפתור את הסוגיה המוכרת:
מי חיבר את ספר קהלת ,שלמה המלך או חכמי אותה תקופה?
הרצאה על הדרוזים .הסופר והעיתונאי מדלית אל כרמל ,מוסבאח חלבי,
הירצה על הדרוזים בכלל ,על הדת בפרט ועל מעמד האישה בעדה .הוא
הפריך את המחשבה שלאלמנה דרוזית אסור להינשא פעם שנייה .בין
השאר סיפר שהיה "מוחרם" ואף קיבל לא אחת איומים על חייו בגלל
דעותיו הליברליות.
הרצאה על המרגלים זאב אבני (וולף גולדשטיין) ויעקב לוינסון .סא"ל
מיל' משה כץ ,חבר "צוות" ,סיפר בהומור ובלווי מצגת ,על קורות חייהם,
דרכי פעולתם וכיצד הגיעו לכך שפעלו בשרות ישראל מחד גיסא ,ובשרות
ברית המועצות לשעבר ,מאידך גיסא .כמו"כ החברים שמעו כיצד הועבר
מסמך סודי על נאום חרושצ'וב לישראל ואחר כך למערב ,חרף העובדה
שבאותה תקופה היה עדיין "מסך ברזל".
טיול לבאר שבע ולרהט .השתתפו למעלה מ 80-חברי "צוות" מסניף כפ"ס.

"שהרחובות על שמנו לא יצטלבו" " -סיפורים
קטנים על סופרים גדולים"
על אירועים גדולים וקטנים שחלקם הפכו לקוריוזים בחיי סופרים בעלי
שם בעולם ובארץ ,הירצה בפני חברי סניף "צוות" כפר סבא ,המרצה שלמה
טחן .בין השאר סיפר המרצה על סופרים ששנאו אחד את השני ודאגתם
היחידה הייתה שמא הרחובות שיקראו על שמם לאחר מותם ,יצטלבו זה
בזה .ממנו למדנו שלא מעט סופרים ומשוררים הפכו לשיכורים מועדים.

אורנה רון פורשת .תעודת הוקרה ל"נפתול"

חברי כפר סבא ,אלפי מנשה ,כוכב יאיר
וצור יגאל עם "רומן רוסי"
בחג חנוכה האחרון התכנסו באולמי
"אחוזת השרון" שבהוד השרון 260
חברי "צוות" כפ"ס-אלפי מנשה עם
חברי סניף כוכב יאיר-צור יגאל,
למסיבת חנוכה המסורתית .לאחר
הדלקת הנר ע"י מזכיר סניף כפ"ס,
אלי הקר ,התחממה האווירה בכמה
שירי חנוכה בלווי נגנים והזמר אנטולי,
"נפתול" שגיא
והחל סדר הברכות .יהודה בן חמו
ראש העיר כפ"ס ,ציין את ההתנדבות של חברי הסניף למען
הקהילה .ציין את הסיוע הרב שמגיש הסניף למועדון נכי צה"ל,
מועדון ח.צ.ב ,והודה לנפתלי שגיא ,המכונה "נפתול" ,יו"ר הסניף
על תרומתו הרבה לקשר בין "צוות" לקהילה .יו"ר המחוז מוטי
בר דגן דיבר על הצטיינות סניף כפ"ס בראשות נפתלי שגיא
בפעילות רב תחומית ובהתנדבות ,והדגיש בעיקר הרצאות מורשת

שמעבירים חברי "צוות" כפ"ס .ברך
גם יו"ר הסניף "נפתול" שהופתע לקבל
תעודת הוקרה על פעילותו מחברי
הנהלת סניף כפ"ס .אחרונה חביבה,
ברכה אורנה רון יו"ר סניף כוכב יאיר,
שלאחר  11שנים פורשת מפעילות
ב"צוות" .בין מנה למנה ליוותה
התזמורת של להקת "צבעונים על גדות
אורנה רון
הדנייפר" את הרוקדים הרבים שלא
פסקו מלחולל מיגוון של ריקודים במשך שעה" .מסמר" הערב היה
נגינה ושירה של שירים עבריים מכל הזמנים שהולבשו במנגינות
רוסיות ,כשהקהל באולם מצטרף אליה .בין הזמרים היו שני ילידי
הארץ ,ציונה תמוז וישראל ניצן .בין לבין השמיע מנהל הלהקה,
נחמיה אורגד ,קטעי קישור מחורזים .כותרת הערב הייתה "רומן
רוסי" ,רומן של שירה ומחול ,שזכה לתשואות רמות.

מנחה הערב דודו יהב מסניף כוכב יאיר

אורנה רון וחברים במסיבת הפרידה מתפקידה כיו"ר סניף כוכב יאיר
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"צוות" הרצליה מבקר בתל יזרעאל

חברי סניף הרצליה בעקבות ראשית ההתיישבות
הטיולים של חברי הסניף מוקדשים השנה לראשית ההתיישבות היהודית
בארץ ,בהדרכתו של מולה דך .הטיולים הראשונים היו בנגב ובבאר שבע
והקיפו את נושא תום האימפריה העותומנית וראשית המנדט בבריטי בסוף
מלחמת העולם הראשונה ,ההתיישבות ברוחמה והמצפים בנגב.

בפברואר טיילנו בגלבוע ובעמק יזרעאל .התחלנו ליד מגידו ,נקודת התבוסה
של העותומנים ,ערכנו תצפית מתל יזרעאל ומהר הגלבוע על העמק .הסיור
כלל ביקור במוזיאון חנקין ובמעיין חרוד ,כשהנושא הוא רכישת הקרקעות
בארץ .בטיולנו הבא נעסוק בארגון השומר וההתיישבות בגליל .

לרגלי האנדרטה בעין חרוד שעיצב דוד פלומבו ,ליד ביתם וקברם של
אולגה ויהושע חנקין

בהר ברקן בגלבוע

מסיבת חנוכה בהרצליה
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ה"ממשלה" של סניף "צוות" כ"ס
הרחיבה את הפעילות ב2007-

בהוד השרון הפתיעו בעוגות
יום הולדת ויום הנישואין
מאת :עידו אלמגור יו"ר סניף הוד השרון

מאת :אל"מ מיל' נפתלי שגיא  -יו"ר סניף כפר סבא

גם השנה התקיימה מסיבת חנוכה לחברי ולחברות הסניף .באולמי
מצדה בראש העין .תכנית הייתה לעילא ולעילא ובהם אומנים רבים,
שכללו תקליטן ,מנחה/זמרת ,רקדניות ורקדן ב 8-מופעים ,זוג זמרים
מבני הכושים העבריים וזמרים בטברנה יוונית ,וכמובן ארוחת ערב
כיד המלך.
במסיבה השתתפו נכבדי "צוות" יו"ר הארגון ד"ר ברוך לוי ,יו"ר
המחוז וסגן יו"ר "צוות" מוטי בר דגן ,והמנכ"ל דן נדיב .האומנים
הנעימו את הערב עד כי החברים לא רצו לעזוב את האולם וביקשו
עוד ועוד .השמחה והצלחת הערב השפיעו על כל המסובין ,בריקודים,
בצחוק ,בהתלהבות וסחפו את כולם לרחבת הריקודים .באותו ערב
נמסרו תעודות הוקרה לחברים/ת המתמידים להשתתף בכל אירועי
הסניף בהם :דוד צעידי ,יונה גילה ,יצחק מיכאלי ,אברהם שאשה
(שדה) ,אבי שרעבי ,אלי כהן ,שמואל לדרמן ודורי זכריה .שלושה
מהם ,וכן יו"ר המחוז/סגן יו"ר האגודה קיבלו גם עוגת יום הולדת
ושניים עוגה לשנת ה 50-שנה לנישואין .החברים הביעו שמחתם
בעת צאתם והודו על הערב הנפלא .מכתב תודה של חבר סניף פ"ת
שהשתתף עם קבוצת חברי "צוות" מפ"ת מדבר בעד עצמו .אני מודה
לכל החברים/ות המשתתפים בכל האירועים ואלו שאינם משתתפים
מוזמנים להשתתף  :תתחילו ,ואני מבטיחכם שתתמידו.

בסניף כפר סבא  938חברים ועוד  65אלמנות ובסה"כ  1003חברים.
בהנהלת  11חברים ,מהם  9נבחרים ועוד  2ממונים ,וכן משתתפות
בפעילות השוטפת  4חברות  -שתרומתן מאוד משמעותית  -למרות שהן
לא שותפו בתהליך קבלת ההחלטות .בהנהלה קבענו תחומי אחריות של
חברי הנהלה ושל מתנדבים פעילים ,שהם כעין "ממשלה" עם חלוקת
אחריות ו"תיקים" :
 0אלי הקר  -מזכיר ואחראי על מערכי מידע  0יצחק קלמן  -גזבר  0ציפי
גרבינסקי  -מחשבים  0צבי דקל  -רכז החוג לידע והעשרה ,תקשורת
ויחצ"נות  0שמשון ממליה  -טיפול בפרט /רווחה וטיפול בחברים דתיים
 0מוטי גובר  -התנדבות  0אסתר שיינווטר  -אלמנות  0אסתר דביר -
ניצול שעות הפנאי /נופשונים וטיולים  0שימחה בניסטי  -טיפול בגיל
הזהב  0טובה צורן  -יו"ר אל"ח כ"ס.
חלוקת אחריות זו מוכיחה את עצמה ,ואכן יש הישגים והצלחה בפעולות:
פעולות החוג לידע והעשרה  -גדלו ובמשך השנה היו  27אירועים מהם
  25הרצאות ו 2 -טיולים  -סיורים .במסגרת פעילות משותפת לאגףהתרבות בעירית כ"ס וסניף "צוות" כ"ס בנושא "בעקבות לוחמים"
קוימה הרצאה של תא"ל מיל' אברהם אלמוג על לחימת גד' השריון 184
במלחמת יום כיפור וכיבוש החווה הסינית .במסגרת ניצול שעות הפנאי
נערכו  9טיולים בתחום ההתנדבות  -הסניף מאמץ את מועדון "חצב"
ותומך במועדון "אנוש".
כמידי שנה הסניף "הרים" ליל סדר לחניכי ומדריכי מועדון "אנוש" .כמו
כן הייתה השתתפות חברים בהתנדבות בכל העמותות ופעולות ההתנדבות
בקהילה כולל השתתפות כבקרים בבקרת מוסדות חינוך מטעם פיקוד
העורף .בתחום האירועים  -לקראת יום בעצמאות תשס"ז נערך אירוע
(מוצלח במיוחד) באודיטוריום שבקריית ספיר בכפר-סבא .הסניף קיים
מסיבת חנוכה-מוצלחת במיוחד  -באולמי "אחוזת השרון" בהוד השרון.
כ"כ חברי ההנהלה מסייעים באופן שוטף לאל"ח כ"ס.

למחוז שרון  -סניף הוד השרון

הערכה ותודה חמה מהאורחים מפתח תקוה
השתתפנו במסיבת חנוכה שנערכה ע"י סניף הוד השרון באולמי
"מצדה" בראש העין .אני רואה חובה נעימה להודות באופן אישי
לעידו אלמגור יו"ר סניף הוד השרון וגם לאלו שטרחו איתו לארגן
ערב מופלא בחנוכה האחרון ,במיוחד לגב' הלנה לוי.
אני מודה בשם  28איש שהבאתי למסיבה זו בני משפחה וחברי
"צוות" מפתח-תקוה .בשבילנו זה היה ערב נפלא ,החל בארגון,
בדאגה שלכם לכל פרט ,תוכניות הבידור הנפלאות ,השירות,
הגסטרונומיה ,שמחתך כיו"ר סניף ושמחת כל האורחים.
הייתי במסיבות רבות וממש הייתי נפעם מערב רב תוכן שארגנת
כיו"ר סניף .וכמובן ,תודה עמוקה לשי שהגשת לנו ,העוגה ליום
נישואינו ה .50...תחזקנה ידי כל העמלים.
בברכה חמה ולבבית
אביגדור מרום ,חבר סניף פתח תקוה

מסיבת חנוכה " -צוות" רעננה
עם פצועי צה"ל המשתקמים
בחג חנוכה ,באווירה קסומה וחגיגית בילו בצוותא חברי הסניף
ואורחיהם .הנהלת הסניף הזמינה למסיבה פצועי צה"ל המשתקמים
בבית לוינשטיין .למסיבה הגיעו כמה עשרות פצועים ומלווים .בכניסה
לאולם היפה קידמה את פני משתתפי המסיבה נגינת אקורדיון ,כוסית
משקה וכיבוד ראשוני .השולחנות היו ערוכים בטוב טעם .התחלנו
בהדלקת נרות ,כשמנעים בשירה-ברכה חברנו חזי .את הערב הינחה
בהומור ובחן חברנו אורי מנוס .יו"ר הסניף ,איצ'ה גושן ,נשא דברים
והעלה על נס את פעילות חברי הנהלת הסניף .לאחר ארוחה טעימה
וכשרה הוצגה התוכנית האומנותית "אין כבר דרך חזרה" שכתב והגיש
יורם טהר-לב בליווי הזמרת המצוינת דלית כהנא .התוכנית הייתה
ממש תפורה לקהלנו .יורם טהר-לב בשבט לשונו צלף בחן והומור
בקוטלי הלשון העברית ,והזמרת ,אותה ליווה הקהל בשירה ,החזירה
אותנו לימים עברו.

 9בספטמבר :2008

אירוע של "צוות" לציון  60למדינה
ארגון "צוות" יקיים אירוע לציון  60שנה למדינת ישראל .המועד
נקבע ל 9-בספטמבר  .2008שריינו אצלכם תאריך זה.
פרטים מלאים יהיו בגיליון הבא של ביטאון "צוות" ,באתר
"צוות" באינטרנט ובמידעון הממוחשב ( )newsletterהחדש
שיישלח לחברים במועד.
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הוקם פורום קצינים בדימוס ברעננה
ברעננה הוקם לאחרונה פורום קצינים בדימוס .הפורום מקיים מפגשים
בנושאי אקטואליה ,צבא וביטחון .חברים המבקשים להתוודע לפורום
יכולים לקבל פרטים נוספים בכתובתgershone@zahav.net.il :
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סניף נתניה :הנהלה חדשה ,גיבושון וטיול לפטרה
פנורמה" חיפה בחודש מרץ  .2008ב 27-בחודש אפריל מתוכנן טיול
מחזור ב' לאילת ולפטרה (מותנה באישורים בטחוניים).
התנדבות :אנו מברכים את המתנדבים אשר נענו לקריאה לסייע לנו
בזמן חירום :תרגיל עיריית נתניה  -בחירום בתאריך  6/3/08תרגיל
מוסדות חינוך  -פיקוד העורף ,שיתקיים בתאריך .8/4/08
תעסוקה :אנו ממשיכים לסייע לחברים בתחום איתור מקומות
תעסוקה  -ראש מדור תעסוקה מר משה כהן  -מקבל קהל כל יום
שני בשבוע משעה .12:30-09:30
הנהלת הסניף תערוך בזמן הקרוב ביקורי בית לצורך מתן מענקי חג
לקראת חג הפסח .שעות הפעילות במשרד בימים א-ה בין השעות
 10:00-13:00ובשעות הערב בין השעות .17:00-19:00
אנו קוראים לכלל חברי הסניף לבוא ולקחת חלק בפעילות
המתקיימת בסניף.

מאת :יצחק דואני  -יו"ר סניף נתניה

לאחר מערכת בחירות יפה הוגנת ומוצלחת ,נבחרה הנהלת סניף
חדשה :יצחק דואני  -יו"ר הסניף ,דני סלע-סגן ,שלמה חולי  -מזכיר,
מיכאלה בראל  -גזברות ,יצחק אהרוני  -הסברה ,עזי פרל  -ביקורי
בית ,אלי אייל  -ביקורי בית ,משה כהן  -מדור תעסוקה ,אפרים
מרקוביץ  -התנדבות ,יצחק לבני  -סיוע לפרט ,שבתאי גרוטס  -יעוץ
משפטי ,אהוד בנאי  -התנדבות והסברה.
החוגים שמתקיימים בסניף הם :ברידג' ,חוג מחשבים (מתחילים,
אינטרנט ,מתקדמים) ,חוג אנגלית ,חוג ספרדית ,חוג "חדר כושר
למוח" ,חוג ציור ,בעתיד הקרוב ייפתח חוג לתנ"ך.
הרצאות :כל יום שני בשעה  - 19:00אחת לשבוע מתקיימת הרצאה ב"מדרשה
הליברלית"  -רחוב הרב קוק  ,13הכניסה חופשית ללא תשלום.
תרבות ופנאי :נופשון לגיבוש חברי הסניף  -סוף שבוע במלון "דן

חנוכה בסניף בנתניה

חנוכה בנתניה .יצחק דואני (במרכז) מקבל את פני החברים האורחים כחתן בחתונתו

חברותא ליד שולחנות ערוכים

תעודות הוקרה למתנדבים ()1

רוקדים

תעודות הוקרה למתנדבים ()2
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מימין :אבי הלר חבר הנהלה ורעייתו ,אריה אזולאי -ראש העיר ,גדעון שני -יו"ר המחוז ,דן נדיב -מנכ"ל "צוות" ,ניסן בגולה -חבר הנהלה ,אתי
פלדברג -חברת הנהלה ,יעקב דרעי -יו"ר הסניף

מסיבת חנוכה בסניף אופקים,
נתיבות שדרות

החברים מסניף נתיבות שדרות
במשכן "אלה"

נשף חנוכה התקיים באולמי "ישמח משה" באופקים .במסיבה השתתפו
חברי "צוות" מסניף אופקים שדרות ונתיבות .את האירוע כיבדו
בנוכחותם מנכ"ל "צוות" דן נדיב ,יו"ר "צוות" מחוז דרום  -גדעון שני,
ראש עיריית אופקים אריה אזולאי ,ראש המועצה האזורית מרחבים
אבנר מורי ,יו"ר "צוות" שדרות נתיבות אילן פרץ ,יו"ר "צוות" אופקים
יעקב דרעי .חברים נהנו מאד מ"צוות המלאכים" שהנעימו את הערב
ומהבדרן  -חייקן "בבר" מאילת.
יו"ר סניף אופקים יעקב דרעי סקר את פעילות הסניף וקרא לחברים
להגביר את ההתנדבות לקהילה .האירוע המרשים תרם רבות
לגיבוש חברי הסניף.

החברים משדרות ועוטף עזה התכנסו בחג החנוכה בהשתתפות סגן יו"ר
מחוז דרום שמוליק זקש ,יו"ר הסניף אילן פרץ ,חברי הנהלת המחוז ניסן
בגולה ,חיים ברגר ,אברהם לוגסי ויעקב דרעי .התקיים טקס הדלקת נרות
ב"משכן אלה" בשדרות .הטקס היה מרגש מאוד ,השתתפו בו חברים
רבים ובמסגרת האירוע חולק שי לכל החברים.

שלמה בריינס מסייע בפרסומי
מדור "מחוזות וסניפים"
שלמה בריינס ,חבר המערכת ,מסייע בנושא מדור "מחוזות
וסניפים" של הביטאון .כיו"ר סניף (יבנה),
הוא מכיר את החשיבות הרבה של הדיווחים
מהשטח  -דיווחים המשקפים את הפעילות
הרבה של החברים.
העברת החומר מהסניפים תעשה אל המשרד
המחוזי ,בדואר אלקטרוני בלבד ,כפי שהורה
מנכ"ל "צוות" .מהמשרד המחוזי החומר יישלח ,בצירוף רשימה
מרוכזת של המחוז ,לכתובת הביטאון ,המצויה בכל משרד
מחוזי.
המערכת

מימין :יעקב דרעי ,שמוליק זקש ,ניסן בגולה ואברהם לוגסי

תקנון "צוות" בנושא הבחירות ב"צוות" ,קובע מגבלות וסייגים על
פירסומים בתקופת הבחירות ,לפיכך נבצר מהמערכת לפרסם חלק
מהידיעות בביטאון הקודם ,והן הועברו לגיליון הנוכחי מס' .84
המערכת

לעמוד הקודם

לתוכן העניינים

גיליון 84

מימין :יוני אבוקסיס ,כינרת לישע ,יאיר פרץ ,אברהם לוגסי ,אילן פרץ,
ניסן בגולה ,שניאור דוד ,יעקב דרעי ,וחיים ברגר (יושב)
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סניף באר שבע עם שלומי
סרנגה בערב מהנה במיוחד
המסיבה התקיימה בהשתתפות כ 700-חברי "צוות" עם בנות ובני
זוג ,ב"אולמי הינומה" בבאר שבע .את האירוע כיבדו בנוכחותם יו"ר
"צוות"  -ד"ר ברוך לוי ,מנכ"ל "צוות" דן נדיב ,יו"ר "צוות" מחוז דרום
גדעון שני ויו"ר הסניפים ערד ,דימונה ,אופקים ,ומצפה רמון .בתוכנית
האמנותית הופיע האומן שלומי סרנגה שזיכה את המשתתפים בערב
מהנה במיוחד.

מימין :יו"ר סניף אילת רוברט סיבוני ,מנהל בית החולים פרופ' יוחנן
פייזר וגדעון שני

מסיבת חנוכה באילת
מסיבת חנוכה לחברי "צוות" באילת התקיימה בהשתתפות מאות חברים.
באירוע השתתפו ראש העיר מר מאיר יצחק הלוי ומנהל בית החולים
פרופסור יוחנן פייזר ,יו"ר "צוות" מחוז דרום גדעון שני ואורחים מהנהלת
"צוות" מחוז דרום .הערב היה מהנה במיוחד ונמשך לתוך הלילה .את
הערב הינחה חבר "צוות" רוני יפה בתוכנית להקת הבית בשירי א"י
ומופע קברט.

חברי "צוות" סניף ב"ש לא הפסיקו בריקודים באירוע שנמשך לתוך הלילה

נפתחה תערוכת ציורים של גדעון שני
עשרות חברים ,ביניהם חברי "צוות" רבים ,השתתפו בבאר שבע בפתיחת
תערוכת ציורים של אל"מ מיל' גדעון שני ,יו"ר הנהלת "צוות" מחוז דרום.

דברי ברכה בפתיחת התערוכה .מימין לשמאל :פרופ' אלברט גתות ,יו"ר
אגודת הציירים בבאר שבע ובנגב ,גדעון שני ,חבר אגודת הציירים ,פרופ'
שלמה בק נשיא מכללת קיי וד"ר ברוך לוי יו"ר הנהלת "צוות"

מימין :חיים ברגר ,מנהל בית החייל ציון לנקרי ורעייתו ,ויהודה בנשימול

מסיבת חנוכה משותפת לסניפים דימונה וערד
המסיבה התקיימה באולמי זינו המפוארים בדימונה .במסיבה השתתפו כ 170-חברי "צוות" משני הסניפים .כיבדו את האירוע גדעון שני יו"ר מחוז
דרום ,חיים ברגר מנהל רשות תעסוקה בדרום ,אתי פלדברג חברת הנהלה ויעקב דרעי יו"ר סניף אופקים.
את העיר ייצג באירוע אלי בורנשטיין מ"מ וסגן ראש העיר .יו"ר הסניפים אבי אבוחצירה ושלום כרמל נשאו דברי ברכה ולאחריהם הייתה הארוחה
כיד המלך ותוכנית בידור מגוונת .לסיום הערב נערכה הגרלת פרסים מרהיבה.

מימין :יו"ר סניף ערד כרמל שלום ,יו"ר סניף דימונה אבי אבוחצירה,
יו"ר המחוז מר גדעון שני ,גזבר המחוז ניסן בגולה ,וחברת הנהלת
המחוז אתי פלדברג

חברי "צוות" מערד ומדימונה נהנים באירוע חנוכה
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רשמיו של מלווה מתנדב במבצע "בעקבות לוחמים" 2007
רבבות תלמידים באוטובוסים מכל הארץ עולים ומתרכזים
מאת :יעקב נענה ,ירושלים
גם ב 2007-זכיתי להשתתף וללוות שני בתי ספר לרמת הגולן .בנקודות תצפית בליווי מדריכים ומקבלים הדרכה על החשיבות
ביום ראשון  14.10.07ביה"ס טכנולוגי כללי "עמית" ,מקרית האסטרטגית ,הכלכלית ,המדינית והחברתית של רמת הגולן.
מנחם עם המורה ציפי טרנר .ביום רביעי  17.10.07ביה"ס "מפנה" עוברים לעמק הבכא ,מקבלים הרצאה על השטח ,על המקום
עם המורה כוכבה .למרות השביתה של המורים בבתי הספר לא ועל הקרבות שהתחוללו בו ,וכן על הפריחה והשגשוג של המקום.
יכולנו להחסיר ולבטל מהתלמידים חוויה ואירוע מאין כמוהו כל זה מפי אחינו היקר ידיד לנשק ,תא"ל מיל' אביגדור קהלני,
בעל עיטור הגבורה ,שמעביר את דגל ישראל לדור הצעיר
הנושא את השם "בעקבות לוחמים" ברמת גולן.
למשמרת" .דור הולך ודור בא והארץ לעד עומדת"
אמר אביגדור" :זה הבית ,זאת הארץ ,צריך לחרוש
לזרוע לקצור והחשוב מכל לשמור על הקיים ולהניף
את הדגל".
ראינו תערוכה של כל חילות צה"ל ,כמו כן אמצעי
לחימה וכלי עבודה של כל חייל וחייל.
ראינו תרגיל אש חיה בשטח אש באחמדיה ,חיילים
צעירים בני  18מפעילים טנקים וציוד לחימה כבד.
החיילים גדולים מהתלמידים בשנה אחת בלבד,
התלמידים מתבוננים ומתפעלים מהביצועים
המעולים של החיילים המאובקים בסרבלים ,שנכנסו
לקהל בסיום התרגיל עם מחיאות כפיים שירה
וריקודים ,מעגלים מעגלים.
השנה הזאת זכינו למעמד מיוחד ,בכל יום הופיעו
אנשים מכובדים על הבמה שכיבדו את המעמד ,את
הנשיא שמעון פרס בביקור אצל אנשי "בעקבות לוחמים" .מאחוריו עומד עם
המקום ואת ידידנו היקר אביגדור קהלני .ביום רביעי
חולצת "צוות"  -יעקב נענה
הגיע כב' נשיא המדינה שמעון פרס עם פמלייתו
והקהל כיבד אותו בקימה ובברכה ,במחיאות כפיים
התלמידים ,המורים ואנשי האגף הבטחוני חברתי במשרד הביטחון
וחברי "צוות" המתנדבים ,התארגנו לעלות לרמת הגולן ,לראות ובסבר פנים יפות .הוא בצניעותו נכנס לתוך הקהל בלחיצות
לחוש ולשמוע מפי לוחמים אמיצים וגיבורים בלי עיטורים על ידיים ובברכות.
הרגשנו כי הבנים והבנות הבינו את החובה האזרחית להתגייס,
הקרבות.
כמה נעים לעלות לרמת הגולן מכל הארץ ,בבחינת "כל הדרכים הזכות להשתתף ולתרום למען המולדת ,זאת הארץ שלנו ואין
לנו ארץ אחרת .ארץ ישראל ורמת הגולן.
מובילים לרמת הגולן".

החברים הדתיים במחוז ירושלים חגגו חנוכה
מאת :יהודה פורר ,מנהל המחוז

בחנוכה תשס"ח ,חגגו חברי\ות המחוז במסיבה שמתאימה גם לחברים
הדתיים ,באולם היפה של בית -שמואל בירושלים .בתחילת האירוע
הדליק נרות חנוכה הרב יוסף הראל .לאחר מכן שמענו ברכות מאילנה
נחמיאס יו"ר המחוז היוצאת .לאחר ארוחת הערב החגיגית החל לשמח
אותנו האומן אחיה רובין שהוא זמר ,חזן ופייטן בשירי חנוכה ,שירי

חברי המחוז בשירה וריקודים

ארץ-ישראל ,שירים חסידיים ועוד.
החברים שיתפו פעולה בשירה וריקודים עד לשעות המאוחרות של הלילה.
קיום שתי מסיבות חנוכה הפך למסורת במחוז ירושלים וכך יכולים כל
חברי\ות המחוז ללא יוצא מן הכלל ,לחגוג את חג -החנוכה במסגרת
שמתאימה להם.

משמאל :הרב יוסף הראל ,אילנה נחמיאס ,הרב וסרמן ויהודה פורר
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פרידה מאילנה נחמיאס עם סיום תפקידה
כיו"ר מחוז ירושלים

תעודות הוקרה למתנדבים במחוז

אילנה נחמיאס ,יו"ר המחוז היוצאת ,מופתעת ומתרגשת כשמוענקת
לה תעודת הוקרה של התנדבותה ומפעליה הרבים ,על ידי מיקי הכהן
ויהודה פורר

במסיבת החנוכה שהתקיימה כמסורת המחוז ,הייתה הפעם התרגשות
מיוחדת .אילנה נחמיאס יו"ר המחוז סיימה את תפקידה וזכתה
לתעודת הוקרה ולפרידה מצד כל חברי המחוז .במהלך המסיבה
הוענקו תעודות הוקרה לבני הגבורות ותעודות הוקרה למתנדבים
המתמידים חברי המחוז.

רוקדים וחוגגים במחוז

תעודות הוקרה לבני הגבורות

אווירה משפחתית ליד שולחנות ערוכים

"יום כיף" במלון "לוט" בים המלח
בסוף  2007יצאו חברי\ות המחוז בשני אוטובוסים
ליום-כיף במלון "לוט" בים-המלח.
עם הגעתם למלון התכבדו בקפה ועוגה ולאחר
קבלת תאי-אכסון ומגבות התפזרו לבלות
במתקני המלון ,בריכת מים מלוחים פנימית
מחוממת ,חדר כושר ,טיפולים ,חוף הים הפרטי
ועוד .בצהריים התכנסו לארוחת צהרים עשירה
במלון ואח"כ המשך הבילויים עד לפנות ערב,
יצאו חזרה לירושלים.
חלק מהחברים/ות בפתח המלון .מחזיק את
השלט החבר יצחק צרפתי ,ממעלה אדומים,
משמאלו חבר הנהלת המחוז (בחולצה )88
אלי חן שנבחר לאחרונה בבחירות "צוות"
להנהלה הארצית .עומדים שני משמאל יעקב
מאוטנר יו"ר ועדת התנדבות ואשתו
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סניפי תל אביב ,רמת גן וגבעתיים

מסיבת חנוכה וציון סיום הקדנציה 2008-2004
בנר שישי של חנוכה ,התכנסו סניפי ת"א ,ר"ג וגבעתיים בכפר המכביה כדי
לחגוג את חג האורים בהדלקת נר שישי ולציון סיום הקדנציה של ההנהלות
בקדנציה  .2008-2004השתתפו ראש העיר רמת גן ,חבר "צוות" צבי בר,
ראש העיר גבעתיים ראובן בן שחר ,יו"ר "צוות" ד"ר ברוך לוי ,יו"ר מחוז
דן דאז אביגד (מקסי) שהוא גם יו"ר סניף ת"א ,יו"ר סניף גבעתיים חיים

ירקוני ויו"ר סניף ר"ג היוצא רפי פיליפסון .פיליפסון ארגן וניצח על הערב
הזה בכישרון רב ובנחישות.
הערב התחיל בקבלת פנים באוהל הכניסה שם נפגשו ותיקי המלחמות עם
חבריהם מתקופות השרות הארוך בצבא .שפע מטעמים חמים וקרים עמדו
לרשות החברים שהתגודדו קבוצות קבוצות והחליפו זיכרונות .הערב התחיל

האחים .אל"מ מיל' חיליק בורשטיין מהמודיעין והאלוף מיל' שלמה
ענבר מהקשר

יצחק אלצור ורעייתו מיקי עם חברים מסניף רמת-גן

אלוף מיל' דני מט  -לגבורות

הנכדה שחר על המופת של סבא (למעלה) וראש העיר צבי בר מעניק תעודה (למטה)

מימי הקרבות הנואשים בגוש עציון ,שם לחם בגבורה עילאית
והציל לוחמים ותושבים ממוות ודאי ,דרך ימי הנח"ל ,פעולות
התגמול ,מלחמות קדש ,ששת הימים ויום הכיפורים ועד עתה,
כיו"ר קרן לב"י.
רעיו הלוחמים עלו וסיפרו על גבורתו ומנהיגותו שבאו לביטוי
שוב ושוב בשדה הקרב ,דוגמא ומופת לדור החדש .חברי "צוות"
רבים נכחו במקום ,באירוע שאורגן למופת ע"י עיריית רמת-גן.
ראש העיר צבי בר ,שכן וחבר לשירות בצנחנים ,העניק תעודה
מיוחדת .גם בני המשפחה עטפו את הבעל ,האבא והסבא באהבה
מרגשת כשקראו את דבריהם וזכו לתשואות נלהבות .סרט "אלה
הם חייך" על דני מט ,של עמוס אטינגר ,ליווה את כל הערב.
ראויים לציון מיוחד רפי פיליפסון ועיריית רמת גן בראשות
המנכ"ל על ארגון ערב מיוחד זה.

בחג החנוכה האחרון ,התכנסו מאות חברים לנשק ,ידידים,
וכמובן בני משפחה לציין את יום הולדתו ה 80-של אלוף מיל'
דני מט .היו שם עמיתיו מכל שנות שירות הביטחון שלו ,החל
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חוגגים ורוקדים במסיבת תל אביב ,רמת גן וגבעתיים

בהדלקת נרות חנוכה ע"י סגן יו"ר סניף ר"ג דאז (לימים היו"ר החדש) יצחק
אלצור ושירי חנוכה בניצוחה של הזמרת הילה המרשימה והנמרצת.
המכובדים נשאו דברי ברכה קצרים .רפי פיליפסון נפרד מפעילותו בסניף
ר"ג לאחר  16שנות פעילות רצופה למען החברים .אחריהם הופיעו שתי
ילדות מהקונסרבטוריום למוזיקה של ר"ג ,בנגינת כינור של יצירות קלאסיות
בלווי המדריכה שלהן.
ארוחת הערב הייתה עשירה בליווי בדרן שבדיחותיו גרמו לרעמי צחוק
באולם .רחבת הריקודים הייתה קטנה מלהחיל את הרוקדים והשמחה
הייתה רבה .ברחבת הריקודים נראו חברים וחברות שעברו את גיל הגבורות,
רוקדים ושמחים ומשמשים דוגמה לצעירים .היה זה עוד ערב מוצלח לכבוד
חנוכה ולציון סיום הקדנציה של ההנהלות השונות.

סוף קדנציה בסניף
בקעת אונו
מאת :חברת הסניף חוה שפירא

בסניף בקעת אונו התקיים במסגרת אירועי חנוכה
ערב של מפגש חברים בנוסף למסיבה השנתית .זו
הייתה הפעילות האחרונה שארגן משה שגיא כיו"ר
הסניף שלנו ,לפני פרישתו מהתפקיד .בפתיחת
הערב נאמרו דברי פרידה ע"י משה והחברים,
וגם אנכי הצטרפתי לדוברים ועשיתי זאת תוך
קריאת הקטע המצ"ב.

למשה  -עם סיום תפקידך כיו"ר סניף בקעת אונו
מזה  4שנים שהסניף שלנו בבקעת אונו פעיל ביותר .מפגשי חברה
שכוללים הרצאות ,מסיבות ,יציאה מאורגנת להצגות ,טיולים ,נופשונים
ועוד .אין ספק שאישיותך הדומיננטית ,המרכזת והדוחפת עומדת מאחורי
הפעילות הענפה.
ברור לכולנו שאינך לבד ,איתך צוות נפלא שמריץ את הפעילויות וכולכם
יחד תרמתם ותורמים לנו מיכולתכם .הפעילויות בסניף התרחבו תרתי
משמע ,הן בכמות והן באיכות והן במספר המשתתפים .כולם בוודאי
יסכימו עמי שאתה הוא הבולדוזר מאחורי צמיחה נהדרת זו.
גילית אוזן קשבת לחברים ,נענית לכל פנייה בחיוך ובהבנה ,אפילו את
המאחרים לצאת לטיול קיבלת ב"בוקר טוב" עם חיוך .זו הייתה תרומתך
לנו ועל כך תבורך.
אני מבקשת לקרוא כמה שורות שכתב אלמוני.
"כשנותנים"  -מוקדש לכל הפעילים שנותנים לנו כל כך הרבה.
"כשנותנים"  -אז נותנים את הנשמה ואת הלב" .כשנותנים"  -נפרדות
החומות ומתהדקים הקשרים.
"כשנותנים"  -אז ההרגשה טובה ומרגישים שחלק מאיתנו טבוע בנתינה.
"כשנותנים"  -מקשיבים לרצונו של הזולת ונותנים למי שרוצה.

חיים ירקוני ורעייתו ,עם ראש העיר רמת גן ,צבי בר

ואתה משה באמת נתת כל כך הרבה מיכולתך והיקדשת לנו מזמנך .אתה
משאיר דוגמא נהדרת לבא אחריך וכולנו מאחלים לו בהצלחה.
עם סיום תפקידך וכניסה לתפקיד של יו"ר חדש ,אני אסיים בכמה שורות
מתוך השיר של המשוררת לאה נאור.
סוף זה תמיד התחלה
"סוף זה תמיד התחלה של משהו אחר  -טוב יותר?  -רע יותר?  -לא יודעת
מה יותר משהו אחר .כשהדרך נגמרת ,מתחיל איזה שביל ,כשהלילה
נגמר אז הבקר מתחיל ,יש תמיד יום מחר לכל יום שעובר ,כל חלום
משומש מחליפים באחר ,כשנגמרת שנה ,עוד שנה מתחילה ,כל תשובה
מתחילה רק בסוף שאלה ,כי סוף זה תמיד התחלה"...

רפי פיליפסון ורעייתו עם "מקסי" אביגד
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טיול סניף ת"א ליד אגם מים בנחל הערבה

פעילות סניף "צוות" תל אביב

של הרייך השלישי .דרכה נחשף עולמו הרקוב של הרייך השלישי ודמויות
המפתח שלו .בתיאטרון גבעתיים.
מסיבת חנוכה חגיגית לסניפים תל אביב ,רמת גן וגבעתיים בכפר
המכביה .ראה ידיעה נפרדת בגיליון זה.
שישי על הבוקר בנושא "ניו יורק ומנהטן  -עד הקצה" בבית
התפוצות .בילוי מסוג אחר במוזיאון ,המשלב ארוחת בוקר ,עם חוויה
תרבותית מעשירה ,כולל סיור מודרך במוזיאון/ביקור בתערוכת המאבק
לשחרור יהדות בריה"מ ,והרצאה בנושא "ניו יורק ומנהטן -עד הקצה".
הצגת "ילדי הצל" מחזה ישראלי מקורי בתיאטרון "יידישפיל" .ההצגה
מעלה את הדילמות של "ילדי טהרן" מתקופת מלחמת העולם השנייה,
וגם של ניצולי שואה אחרים ,שעלו לארץ והתמודדו מול היוהרה של בני
הישוב הוותיק בכל תחומי החיים .בבית ציוני אמריקה.
הרצאה בשישי על הבוקר בתיאטרון גבעתיים "איים בים האגאי".
הרצאה של יואל שתרוג בליווי מצגת אור קולית על האיים המקסימים
של יוון ,מיקונוס וסנטוריני ,ושל ד"ר יוסי פז על האיים בתרבות
ובמיתולוגיה היוונית.
ההצגות נבחרו ותואמו ע"י רכזת התרבות של הסניף החברה חני
מנהיים.
סניף תל-אביב קיים בתקופה זו שני טיולים .טיול וחופשה באילת (5
ימים) במלון רימונים (חמישה כוכבים דלוקס) ,כולל שימוש במתקני
המלון ,בריכת שחייה ,מועדון לילה ,צוות בידור וארוחות כשרות ומגוונות
כולל דוכני בריאות .המחיר כלל :טיול מודרך באוטובוס ביום הירידה
לאילת באיזור הערבה ובשטחי חקלאות מדברית ,אירוח  4לילות על
בסיס חצי פנסיון במלון ,טיסה מאילת לנתב"ג ביום ה' ,שיט ביאכטה
במפרץ אילת ארוחה ,הסעות ועוד.
טיול לנגב המזרחי במרחב שבין דימונה לירוחם .ביקור בישוב נבטים
בקהילת יהודי קוצין ,ממשית (כורנוב) לביקור בעתיקות העיר הנבטית.
אחה"צ עברנו בנסיעה בשכונת המגורים של קהילת הכושים העבריים,
המשכנו להר ארדון לתצפית על המכתש הגדול .משם לסיור בעיירה
ירוחם ,בפארק ואגם ירוחם.
את הטיולים תכנן והכין מרכז נושא הטיולים בסניף סא"ל מיל'
שחק פתחיה.

הביא לדפוס :מרדכי (מקסי) אביגד ,יו"ר סניף תל-אביב

הפעילות בסניף מקיפה מיגוון תחומים  :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:
אירועי תרבות והצגות :
הצגת יידישפיל "יאשקע מוזיקאנט" .סיפור אהבה והקרבה ,עצב וצחוק,
חוכמה ומוסיקה .ברקע כחוט השני עוברת ביקורת על כוחו של הכסף
והמעמד שהוא מקנה .בבית ציוני אמריקה.
הצגה "הגברת הראשונה של הרייך השלישי" .על דמותה החזקה של
מגדה גיבלס ,אישה בורגנית שבתאוות הכוח שלה הפכה לאישה הראשונה

חברי סניף ת"א בשיט במפרץ אילת

טיול סניף ת"א ליד האגם הנעלם במכרה תימנע הנטוש
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חברי סניף ראש העין מסיירים בחירייה

מסיבת חנוכה של סניף ראש העין

בראש העין חגגו את סיום שנת הפעילות
סיור בחירייה וב"מוזיאון ליהדות בבל"

חברי סניף ראש העין ובני/בנות זוגם ,חגגו במעמד עם רב את חג
האורים וסוף שנת פעילות ענפה .המסיבה שנערכה באולמי "אופיר"
בעיר ,החלה במפגש רעים סביב בר עשיר .בשרביט ההנחיה החזיק
בחן רב סגן יו"ר הסניף מר חנן רוזן .פתח יו"ר הנהלת הסניף עמיר
פוריאן ,אשר הדגיש כי המסיבה מהווה גם סיום פעילותה של הנהלת
הסניף אשר עומדת ,כיתר מוסדות "צוות" בפני בחירות והודה לחברי
ההנהלה על פעילותם בכלל ובמיוחד בארגון המסיבה.
כן ברכו יו"ר מחוז דן מרדכי (מקסי) אביגד ,סגן ראש העיר יבגני
מלמד ,מנכ"לית העירייה (חברת "צוות") גב' אירית נתן ,מנכ"ל "צוות"
(תושב העיר) דן נדיב ויו"ר הנהלת "צוות" ד"ר ברוך לוי.
סגן ראש העיר ומנכ"לית העירייה ,אשר ייצגו את ראש העיר (חבר
"צוות") מר משה סיני ,שנעדר מהארץ ,ציינו בין יתר דבריהם כי
המועדון החדש של הסניף נמצא בשלבי בניה אחרונים ובזמן הקרוב
יחלו עבודות הפיתוח הסביבתי ,כך שתוך תקופה קצרה יוכלו חברי
הסניף לחגוג את חנוכתו .לאחר פרק הברכות ,תוך הגשת ארוחת
ערב עשירה ,הנעימו את הערב הזמרת הגב' אילנה כץ והסטנדאפיסט
מאיר חרמון .הערב הסתיים בריקודים אל תוך הלילה.

כתבה :רותי רזגור צילם :דני רזגור

אתר הזבל חירייה זכור לכולנו כמפגע אקולוגי שהפיץ ריחות רעים
למרחקים ומעליו חגו אלפי שחפים שסיכנו את המטוסים הממריאים
והנוחתים בנתב"ג .בשנים האחרונות נעשה מאמץ לא להטמין בו יותר
אשפה והוא נקבע כחלק מ"פארק אריאל שרון" .כיום נערכים באתר
סיורים לימודיים ,בעיקר של תלמידי בתי ספר.
הנהלת סניף "צוות" ראש העין ,בראשותו של עמיר פוריאן ,ארגנה סיור
במקום במהלכו נערך ביקור בתצוגה של חומרים ממוחזרים שהפכו
לעצמים שימושיים כמו :שרפרפים ,מנורות ,אביזרי קישוט וכדומה.
במהלך הסיור במקום הסתבר למשתתפים שהמקום ממשיך לפעול ואליו
מגיעה אשפה ופסולת כפי שהיה בעבר ואין כל כוונה לשנות זאת .אומנם
האשפה הביתית אינה מוטמנת יותר באתר אלא מועברת מידי יום
במשאיות גדולות ,לדרום ,שם היא מוטמנת ללא כל מיון ,כפי שהוטמנה
בעבר בחירייה .פסולת בנין וגזם עצים המגיעים לחירייה מוטמנים
ומטופלים באתר .המשך הסיור נערך ב"מוזיאון ליהדות בבל" המצוי
באור יהודה והסתיים בארוחת צהרים מהנה במסעדה סמוכה.

חברי "צוות" חולון לטיול בצפון

בעיות המים בישראל ועל המוביל הארצי ועל הגיחון בנחל עמוד.
לאחר מכן יצאנו לשיט נחמד על הכנרת וסיימנו בארוחת דגים טעימה
בקיבוץ עין גב .חזרנו שמחים ומרוצים מאוד מטיול מהנה לסניף
חולון להתכונן לטיול נוסף.

מאת :אלי בן בסט

בסוף  2007יצאו כ 50-חברים וחברות מסניף "צוות" חולון לכיוון
צפון הארץ .המסלול כלל את הישוב חריש ,גדר ההפרדה בין הרשות
הפלסטינאית לישראל בריחו ,גוש ההתנחלות שקד וחיננית
בצמוד לגדר ההפרדה ,ובדרך היורדת ממי-עמי לתצפית
מקיפה על אום אל פאחם וואדי ערה .מפל בנחל חרוד.
בקיבוץ אשדות-יעקב קיבלנו הסבר מאימו של אייל ארנה,
שמענו על "בית אייל" ומטרותיו .בהמשך סיפור הטנק
הסורי מימי מלחמת השחרור שנעצר ליד קיבוץ דגניה.
לנו במלון "הולידיי אין" בטבריה ללינה ,חלק מהחברים
והחברות נסעו לחמי טבריה הצעירה לרחצה .ביום השני
נסענו לביקור ב"בית הגליל" ,מרכז רוחני נוצרי להכשרת
כמרים מכל העולם .ביקרנו בפינות הנוצריות והקסומות
שעל שפת הכנרת-בית הארחה גרמני לצליינים בטבחה.
באכסניית הנוער "כרי דשא" ובכנסיית "שולחן המשיח"
עלינו לקיבוץ חוקוק ל"מצפה צ'ירה" ,קיבלנו הסבר על
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סיור סבים ונכדים  -חנוכה
תשס"ח בסניף בני-ברק

יו"ר מחוז דן ,יהודה פרץ ,מקבל חברים לפגישות אישיות בכל נושא.
כל חבר המעוניין להפגש עימו ,מתבקש לפנות למזכירות מחוז דן,
בטלפונים ,03-6173523 ,03-6243250 :לתיאום מועד לפגישה.

נסענו מבני-ברק בשני אוטובוסים מלאים לסיור חנוכה מיוחד לסבים
ולנכדים הגדולים .התחלנו בבסיס חיל האוויר בתל-נוף .ביקרנו
במוסכים אחדים :בהם פגשנו מטוסי תקיפה שונים כמו " :נץ" ,ו"בז"
פגשנו מסוקים גדולים כמו ה"יסעור" ,והראו לנו תצוגה של מנועים.
כן ,ביקרנו במחסן האוטומאטי של הבסיס.
בכל אחד מהמקומות קיבלנו הסבר מקיף ומאיר עיניים מהמפקדים
במקום ,וכן נהנינו מקבלת פנים לבבית .הילדים אף זכו להיכנס
לתא הטייס ולהתרשם באופן בלתי אמצעי .נסענו לבקר במחלבת
תנובה שברחובות .שהיוותה חוויה גדולה בפרט קיבלנו הסברים,
באמצעים אור קוליים שונים כולל תלת מימדי .המבקרים התכבדו
במוצרי תנובה והילדים אף קיבלו מזכרות .את הסיור קינחנו במסעדת
שיפודים (גלאט כשר) באור יהודה .ובדברי תורה התכבד חברנו הרב
אבשלום קציר .הסיור המיוחד של סבים ונכדים היה מוצלח ביותר
והשאיר 'טעם של עוד'.

הגבוהים .משם פנינו לאיזור הבורסה ,חזינו במערכת הכבישים החדשה
שנחפרה מתחת למגדלים ,ביקרנו במגדל שער העיר תוך הסברי המנכ"ל,
משם עלינו לתצפית מהמגדל הגבוה ביותר במזרח התיכון ,היה זה
פרי יוזמת יו"ר הסניף שהוא גם עוזר ראש העיר.

מסיבת חנוכה מרשימה בסניף בני-ברק :
הזמר התימני שר ביידיש

חברי סניף פ"ת  -בעקבות לוחמי המחתרות בירושלים ובחיפה

ערכנו מסיבת חנוכה שהיוותה את גולת הכותרת לאירועים שהיו
בסניף ואקורד מרענן לסיים בו את הקדנציה .אולמי מודיעין שבו
נערך האירוע היה מלא ופתחנו בתפילת ערבית כאשר לפני התיבה
עובר חברנו יוסי פלג סגן יו"ר הסניף שגם היה מנחה הערב .את טקס
הדלקת הנר השישי הדליק הזמר אבנר צדוק כשהוא מלווה בגיטרה
את כל הערב ,כיבדו אותנו בהופעתם ובירכו יו"ר "צוות" ד"ר ברוך
לוי ,ראש עירית בני-ברק הרב יששכר פרנקנטהל שטרח בא וברך ,יו"ר
המחוז מרדכי אביגד (מקסי) וסגן יו"ר המחוז דאז יהודה פרץ.
את הנאום המרכזי נשא פרופ' הרב בן-ציון רוזנפלד ראש המחלקה
להיסטוריה יהודית באוניברסיטת "בר-אילן" כאשר הקהל מאזין
בעניין עצום לדבריו הנפלאים והבהירים .התכבדנו בסעודה דשנה
לכבוד ראש-חודש .הקהל הנרגש לא רצה להיפרד מהמעמד המיוחד,
השירה הנפלאה שהייתה אפילו ביידיש מפי זמר תימני.

מסיבת חנוכה תשס"ח  -סניף פ"ת
מאת :בני פרידמן יו"ר הסניף

במסיבת חנוכה של "צוות" סניף פתח תקווה השתתפו למעלה מ150-
חברים ובנות זוגם .בחלק הראשון היה מפגש חברים וכיבוד ובחלק השני
היה מופע "אהבה ספרדית" בהשתתפות הזמרת אנדלה ניר ולהקתה.
הקהל קיבל בתשואות את הזמרת ולהקתה.
בתחילת המופע הודלקו נרות חנוכה ע"י חבר סניף אריה בראון (החזן
הראשי של צה"ל לשעבר) .ברכות נישאו ע"י יו"ר הסניף בני פרידמן ,יו"ר
המחוז מרדכי אביגד (מקסי) וראש עיריית פתח תקווה איציק אוחיון.
עוד ערב מהנה במסגרת הפעילות החברתית של הסניף.
לפני סיום הקדנציה של הנהלת סניף פתח תקוה ,התקיים לחברי הסניף
טיול בירושלים ,בעקבות פעולותיהם ומורשתם של לוחמי המחתרות
בירושלים שהיו בין סוללי הדרך לצה"ל .זה היה סיור מוצלח במיוחד,
בהדרכתו הנפלאה של מודי שניר.
בין השאר עברו החברים במלון "המלך דוד" ,שאגף שלו פוצץ ואחד
הלוחמים של אותם ימים תיאר ממקור ראשון את הפעולה ,בבית
הסוהר בו הוצאו להורג לוחמי המחתרת ברזאני ופיינשטיין ז"ל,
במקום בו נרצח הרוזן ברנדוט ועוד ועוד .סיור מאלף ברמה גבוהה
ביותר .לאחר הצלחת סיור זה בירושלים חברי "צוות" פ"ת יוצאים
לסיור דומה ,בעקבות המחתרות בחיפה.

פעילות "צוות" רמת גן
ברבעון האחרון 2007
ברבע האחרון של שנת  2007קיימנו את הפעולות הבאות:
הרצאות .קיימנו  2הרצאות מאלפות ומעניינות במיוחד ע"י המרצה
דודו דיין בליווי שקופיות .הנושאים  -המבול ותיבת נח; ימי נובמבר
ימים של הכרעה.
הוקרה לבני הגבורות .קיימנו טקס הצדעה לבני הגבורות בטקס מרגש
במיוחד ואיכותי בנוכחות יו"ר "צוות" ,יו"ר המחוז ,כל חברי הנהלת
הסניף וחתני השמחה במסעדת מפגשים .הנוכחים נקראו לקבל את
התמונות כשברקע מוקרנים פרטי קורות חייו של כל מוזמן.
טיול מודרך ברמת גן .לאור דרישות חוזרות ונשנות הוחלט לקיים
טיול מודרך נוסף בעיר רמת גן על החידושים שנוספו בה ועל אתרים
בלעדיים .הסיור כלל סיור בפארק הלאומי ,במרכז לגיל הרך ובמרכז
היום למבוגרים שהוקמו לאחרונה ,בבית ספר נטעים שחודש ושופץ
ונפתחו בו מגמות ייחודיות.
הביקור היה מלא חוויות ורגשות התפעלות ,משם לתחנת כבוי האש
בה קבלנו הסבר מקיף על תפקוד מכבי אש בכלל ופעילות התחנה
בפרט .ההסבר כלל מצגת והדגמת האמצעים החדשים והמודרניים
ביותר בעולם שנרכשו לאחרונה כדי לאפשר להלחם בשרפות במגדלים
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חברי "צוות" סניף אשדוד חוגגים

"צוות" אשדוד  -אירוע שנתי במעמד ראש העיר ויו"ר המחוז
ההנהלה על הפעילות.
הנשף השנתי התקיים בחודש דצמ'  2007באולמי "בלו קאסל" אשדוד
בהשתתפות כ 400-חברים ( כולל בני/ות הזוג) .האירוע כלל מפגש רעים
וקבלת פנים ,ברכות ע"י יו"ר הסניף אלי אלמושנינו ,יו"ר המחוז יואל
גונן וראש העיר אינג' צבי צליקר ,ארוחת ערב עשירה וחגיגית ,תוכנית
אומנותית עשירה ומגוונת של להקת "היי סקיי מנדרין" זמרים זמרות
ונגנים ,מופע "מג'יק שואו"  -אטרקציות וטרנספורמציה ,הזמר אביהו
מדינה והמופע "המנטליסט" -אמן החושים "יוני גרסין" (מתוכנית
הטלוויזיה "היורש" של אורי גלר) .החברים שרו ,רקדו עשו שמח ונהנו
מאוד מהמטעמים מהתוכנית האומנותית ומהצלחת האירוע .חברי הסניף
הודו ליו"ר הסניף ולחברי ההנהלה על האירוע המרשים שתרם רבות
להנאת כל החברים שנכחו באירוע.

במסגרת הפעילות החברתית יצאנו בחודשים האחרונים לשני טיולים
לצפון ולדרום ,ליום כיף בים המלח וערכנו את הנשף השנתי בנר
שלישי של חנוכה.
הטיול הראשון לצפת ולגליל ,ובין השאר נסענו לחורפיש ,נפגשנו עם
קאסם בדר  -כהן דת דרוזי באתר המקודש "נבי סבלאן" ושמענו על
העדה הדרוזית ,מנהגיה ,המשפחה ורזי הדת הסודית .זה היה מפגש
מרתק מאוד .ביקרנו בבית ההנצחה של אל"מ נבי מרעי ז"ל ,סיירנו ברובע
היהודי הציורי בצפת ,ביקרנו בקברי הצדיקים ובצפת.
הטיול השני לרמת הגולן ולפקיעין ,ובין השאר במעיין סילוקי ממנו
נשאבים מי העדן הזורמים בברזים של קצרין ,מטע הדובדבנים בקיבוץ
מרום הגולן ,לעין זיוון ,פקיעין בבית הכנסת של משפ' זינתי ובמפעל
הסבונים של "סבתא גמילה" ועוד .יצאנו ליום כיף למרחצאות חמי
עין גדי וים המלח .ובין השאר בבריכות הגופרית ,שימוש באופן חופשי
בחביות הבוץ ונסיעה ברכבת לחוף ים המלח.
בכל הטיולים ובימי הכיף השתתפו כ 750-חברי "צוות" (כולל בני/ות
הזוג) שנהנו מאוד מהטיולים ומיום הכיף והודו ליו"ר הסניף ולחברי

רחובות  -האירוע השנתי עם
עינת שרוף ונאור ציון
מאת :יוסי שני ,יו"ר סניף רחובות

בדצמבר האחרון התקיים האירוע השנתי של "צוות" סניף רחובות ,אשר
סיכם את שנת הפעילות של הסניף ,ואת פעילות הסניף בקדנציה 2008-
 .2004באירוע השתתפו כ 350 -חברות וחברים ,בנוכחות יו"ר "צוות"
 ד"ר ברוך לוי ,יו"ר מחוז יהודה  -יואל גונן ומנכל "צוות"  -דן נדיבשנשאו ברכות והודו לחברי הנהלת הסניף על התנדבותם לרווחת החברים
בסניף .בחלק האמנותי הופיעו עינת שרוף שסחפה בשירה ובריקודים את
החברים ונאור ציון בסטנד-אפ שהלהיב את החברים .החברים צחקו,
שרו ,רקדו וכמובן נהנו מהאוכל המשובח של אולמי "שמים כחולים"
ובסיום הערב הודו לחברי ההנהלה על ארגון הערב המוצלח.

להקת "אתניקס" עם
"צוות" נס ציונה-לוד-רמלה
באירוע לסיכום 2007
מאת :אילן דולפין ,יו"ר הסניף

בדצמבר  2007נאספנו כ 350-חברי/ות סניף "צוות" נס
ציונה-לוד-רמלה בגני מרוויאס ,לחגוג את הנשף השנתי לסיום
שנת הפעילות במעמד ראש עיריית נס ציונה יוסי שבו ,יו"ר
"צוות" -ברוך לוי ,מנכ"ל "צוות"  -דן נדיב ויו"ר מחוז יהודה
יואל גונן .האירוע החל במפגש חברים מרגש שבמהלכו הופיעהשלישיית "כלייזמרים" במוזיקה יהודית והמשיך לארוחת ערב
עשירה ותוכנית אמנותית גדושה ומגוונת שכללה את צמד
הזמרים זיווה ואילן שהקפיצו את הקהל בריקודים מרהיבים
ושירה אדירה .ב"פינאלה" הופיעה להקת "אתניקס" בהרכב
מלא ובהופעה מדהימה ארוכה וסוחפת שהותירה את הקהל
נרגש ,המום ורוקד עד השעות המאוחרות של הלילה תוך כדי
מחיאות כפיים סוערות .זה היה ערב נפלא ויוצא דופן שכולם
יצאו מרוצים ושמחים וביקשו עוד אירוע כזה.
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בסדנה לחיפוש עבודה:

"לתת כבוד למעסיק" ודרכים להתמיד בתעסוקה
הקצינים והנגדים ,מנהל מחוז יהודה ראובן חמו ויואל גונן יו"ר
מחוז יהודה.
הדוברים השונים עמדו בדבריהם על חשיבות הרבה של מציאת
תעסוקה לחברי צוות ,על המאמצים הגדולים שצוות השקיע
בשנים האחרונות ברשות התעסוקה החדשה ועל הכבוד שצריך
לתת למעסיק בחיפוש עבודה ודרכים שונות שיכולות לעזור הן
כדי להתקבל לעבודה והן כדי להתמיד בה.

בסניף "צוות" ראשון לציון נערכה סדנה לחיפוש עבודה עבור הבלתי
מועסקים מבין חברי הסניף .בסדנה לקחו חלק  36חברים והיא
נערכה בשיתוף מנהל פרויקט הקצינים והנגדים במשרד התמ"ת
מוטי שגיא ,רשות התעסוקה ב"צוות" ,מחוז יהודה וסניף ראשון
לציון .הינחו שני מרצים עתירי ידע וניסיון בתחום ,דן וולקן ודן
ארז .נשאו דברים וברכות יו"ר הסניף ויו"ר ועדת התעסוקה לורנס
יצחק ,מנהל רשות התעסוקה בנצי נחל ,מוטי שגיא מנהל פרויקט

ראשון לציון " -לחדש לבית
פנים אחרי שנים"

שנתיים באוגדה  .340בזכות התמדתו ומסירותו ובזכות האחריות הרבה שהוא
מגלה ,זכה מאיר חביה בתעודת הצטיינות ,שציינה את פעילותו המסורה.
ניצה קלו ,רכזת פרויקט גמל"א בראשל"צ ,פרויקט התנדבות ארצית
מייסודו של הג'וינט בישראל ,כתבה מכתב תודה והערכה ליעקב חלילי,
חבר "צוות" ,על התגייסותו לגיוס מתנדבי "צוות" ,למען הילדים בפרויקט
גמל"א והודתה לו בשם התלמידים והוריהם על העזרה הלימודית והתרומה
לקידום הילדים בבתיה"ס ובחברה הנורמטיבית.

וגם הרצאות ,סדנאות וטיולים
מרכז החומר על "צוות" ראשל"צ :לורנס יצחק יו"ר הסניף

לאחרונה התקיימו הרצאות מעניינות בסניף "צוות" ראשון לציון:
"לחדש לבית פנים  -אחרי שנים" .הרצאתו של האדריכל יורם שטייניץ
אשר בעיקרה התאימה לאנשים שגרים בביתם וצורכי חייהם השתנו,
למשל כאשר הילדים התבגרו ועזבו את הבית .במהלך ההרצאה המרצה
דן על הנקודות החשובות בחללי הדירה/בית ,על החשיבות של כל
הפונקציות בבית ועל הדברים שיש לשים לב אליהם כשמתכננים לערוך
שינויים בבית .ההרצאה זכתה לעניין רב בקרב החברים לאור העובדה
שמדובר באוכלוסייה של אנשים מבוגרים שרוב ילדיהם עזבו את הבית
ולכן מעוניינים לערוך שינויים בדירתם.
"מכבים ,חשמונאים וההיסטוריה היהודית בימינו" .הרצאתו של המרצה
הידוע יוסי מריומה התקיימה ערב חנוכה .ובה סקר את ההיסטוריה
היהודית בתקופת בית שני ,את העולם ההלניסטי ,הזרמים השונים
בתוך היהדות באותה עת וכהונת הכהן הגדול ובית המקדש בתקופה
היוונית .עוד דיבר על החשמונאים ומלחמתם ביוונים ובמתיוונים המכבים
שעמדו בראש העם באותה עת .כל זאת תוך השלכה לדורות האחרונים
ובמיוחד על ימינו אלו.

טיול ונופש באילת ובפטרה
בין השאר כלל הטיול ,את גשר עד הלום ,נחל הבשור וגשר החבלים,
מצפה רמון ,יטבתה ,ובעיר אילת :עיר המלכים ואתרים שונים באילת
ובסביבתה .גולת הכותרת של הטיול הייתה הטיול לפטרה ועקבה ,שנערך
משעות הבוקר המוקדמות ועד שעות הערב המאוחרות .החברים חזרו
עייפים ותשושים ,אך מרוצים מאוד.

בראשון לציון מתנדבים למען הימח"ים ולמען
עולי אתיופיה
לורנס יצחק ,יו"ר סניף ראשון לציון מוסר כי חברים מהסניף מתנדבים
בימ"חים ,להחזרת כשירות מבצעית ובינהם מאיר חביה מתנדב בהתמדה מזה
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מאות צילומים במצגת על הפעילות השנתית

"לקרב סניפים נוספים של 'צוות' לרמת הפעילות
הקיימת בסניף רעות-מכבים-מודיעין"
המשתתפים סעדו את ליבם במיטב מאכלים טעימים של "שמים כחולים",
במשך כל הערב ניגנה ושרה והרקידה אותנו להקת "לונה אי סול" שבין
חבריה שלושה כושים עבריים מדימונה וכן חצוצרן וסקספוניסט וירטואוז.
על פי התגובות החברים נהנו מאד .תודה לכל חבריי (חברי ההנהלה ומתנדבי
הסניף) שסייעו בהפקת הנשף ובארגונו.

כל הדיווחים על רעות -מכבים-מודיעין נמסרו ע"י יו"ר הסניף יענקל'ה לבקוביץ

הנשף השנתי המסורתי של סניף רעות מכבים מודיעין ושוהם לציון חג החנוכה
וסיום הפעילות בשנת  ,2007התקיים בדצמבר  2007בגן האירועים "שמים
כחולים" בפארק המדע ברחובות .הייתה זו הזדמנות להיפגש עם חברים שלא
רואים כל יום ,להזכיר נשכחות ולחגוג בצוותא .אורחי הסניף בנשף היו הפעם
ראש עירית מודיעין רעות מכבים משה ספקטור ורעייתו ,יו"ר "צוות" ד"ר
ברוך לוי ,מנכ"ל "צוות" דני נדיב ,יו"ר מחוז יהודה יואל גונן  -גורודיש ,מנהל
המחוז ראובן חמו ,גזברית המחוז עליזה רז ,יו"ר ועדת הבקורת אבי סגל ,יו"ר
סניפים עמיתים במחוז :סניף ראשל"צ  -לורנס יצחק ,סניף רחובות  -יוסי
שני ומנהל סניף בנק "אוצר החייל" ברעות צביקה צחר.
השתתפו חברי הנהלת הסניף ,מתנדבי הסניף וחברי הסניף עם בני/בנות זוגם.
בהדלקת נר חמישי של חנוכה התכבד סגן יו"ר הסניף  -בני נתנאל שהנעים
בברכתו ובזמירותיו והקהל הצטרף למספר שירי חנוכה.
מנכ"ל "צוות" דן נדיב ויו"ר "צוות" ברוך לוי העלו על נס את פעילותו
היומיומית של הסניף והביעו את רצונם לנסות לקרב סניפים נוספים של
"צוות" לרמת הפעילות הקיימת בסניף שלנו .יו"ר המחוז יואל גונן בירך את
המתנדבים בסניף ואת החברים.
ראש העירייה אמר כי הוא גאה שבעירו גרים חברי "צוות" המשמשים דוגמא
ומופת ,מתנדבים לכל משימה ותורמים מזמנם לעיר ולקהילה.
במהלך הנשף הוקרנו שני קליפים ( 3דקות כ"א) אותם הכינה קרן קולרן
במיוחד לערב זה .מצגת מיוחדת ובה מאות צילומי פעילות הסניף מהשנה
האחרונה הוקרנה כל משך הערב על המסכים.
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ציור מנדלות לנשים בלבד .בדצמבר  2007התקיים במועדון סניף רעות/
מכבים בוקר לנשים בלבד בנושא ציור מנדלות .המנדלה הינה סמל עתיק
יומין בתרבות ההינדית ופירושו מעגל מקודש .האמנית אופירה אוריאל
הסבירה מדוע נקרא מבנה זה "מעגל מקודש" ,וההרצאה כללה התנסות
חוויתית של המשתתפות.
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על השתמטות ,על מנהיגות ועל מקום המפקד בקרב

סניף מודיעין-מכבים-רעות :מלחמת יום הכיפורים לקחיה
והשלכותיה על מלחמת לבנון השנייה
בסניף התקיימו הרצאות ודיונים על מלחמת יום הכיפורים:
חברנו תא"ל מיל' חן יצחקי הירצה על מלחמת יום הכיפורים.
יצחקי תיאר את המאורעות שקדמו למלחמה ,את היוהרה והזלזול
באויב ,ההרתעה שנפגמה והמוכנות הבלתי מושלמת למערכה זו.
בעקבות ההרצאה התפתח דיון מעניין על הסיבות שהביאו למה
שקרוי "מחדל יום הכיפורים" ,וכיצד לאחר שנים רבות יצאנו למלחמה
נוספת בלבנון מבלי להפיק עד הסוף את כל הלקחים מהמלחמה
ההיא וליישמם .הועלו בחומרה סוגיית המנהיגות בצה"ל ,מיקומו
של המפקד בשדה הקרב ועד תופעת ההשתמטות .סיכמנו ערב מעניין
ביותר שנגע בסוגיות רגישות.מלחמת יום הכיפורים בדגש על קרבות

הסינית בניגוד לנאמר בעבר בכלי התקשורת ,על שהצנחנים המעיטו
ואפילו "העלימו" השתתפות כוחות אחרים בקרב ההרואי ,נתנו דובדבני
ומעוזיה דגש רב על הסיוע שקיבלו במהלך הקרב מכוחות אחרים
שנמצאו בשטח בהם שריון ,תותחנים והנדסה ,והבהירו היטב כי ללא
הסיוע הזה ,היה מצב הגדוד ששני שליש מלוחמיו נפגעו ,גרוע יותר.
מסתבר כי בדרך מופלאה התקבצו בקרב הזה בחווה הסינית אנשים
העומדים או עמדו בראש המדינה בתקופות כאלה ואחרות (אהוד
ברק ,אפרים סנה ,איציק מרדכי ואחרים).
בתום הערב המאלף ,התפתח דיון על תופעת ההשתמטות מצה"ל וכן
דיון על השוואת מצבו של צה"ל אז וכיום.
שוק ההון  -שיחות עם מוטי אלבירו ועם מנכ"ל "פרפקט" .מזה
כשנתיים ויותר מתקיימים במועדון הסניף מפגשי בוקר בנושאי
שוק ההון.
מארגן ,מוביל ומנחה את המפגשים חברנו מוטי אלבירו .המשתתפים
דנים במצבו של שוק ההון ביום המפגש ,מנתחים מצבים ואירועים
בשוק ,סוקרים חברות וארגונים שמניותיהן נסחרות בבורסה ,בודקים
יחדיו בעזרת האינטרנט וחדשות כלכליות בטלוויזיה את מצב השווקים

יהודה דובדבני מימין ומעוזיה סגל

החווה הסינית .את מהלכי הקרבות הציגו הלוחמים חברנו תא"ל מיל'
יהודה דובדבני וכן מעוזיה סגל ,שניהם שירתו בגדוד  890של הצנחנים
והשתתפו באופן פעיל בלחימה( .דובדבני כסמג"ד ומעוזיה כמש"ק),
מעוזיה סגל נפצע אנושות לאחר שיצא בשלום מהחווה הסינית ,נפגע
בהמשך שירותו ואיבד יד ,שתי רגליים ופציעות באברים נוספים.
מעוזיה פירסם לאחרונה ספר ובו תיאור קרבות החווה הסינית .כל
אחד הציג מזווית פעילותו את השתלשלות המאורעות והקרבות
בחווה הסינית ,הסיבות שצה"ל היה מחויב לטהר את איזור החווה

המפגש בנושאי שוק ההון

מפגש אקטואליה "אש על כוחותינו"
לבנון השניה מזוית ראייתו של הסופר שהשתתף במלחמה ונמצא
בשטח .רפופורט תיאר את המחקר שערך לצורך כתיבת הספר.
שמענו על מהלכי הקרבות החיוניים והמיותרים ,סיפורים על
המנהיגים שלנו ,על "מלחמות הגנרלים" ,על פקודות
קרב ששונו או שלא ניתנו כראוי ועל כוחות שיצאו
לקרב כשאינם מצוידים בפקודות ברורות ובציוד
הולם .נחשפנו לסיפורים על דרך התנהגותם של
מנהיגים ומפקדים בזמן המלחמה ועל מה שהוביל
אותם להתנהגות זו .על השגיאות שנעשו ברמה
המדינית והצבאית ,הרדיפה אחר הכבוד ,אחר
"צילומי ניצחון" ,על הפחד מפני פגיעה פוליטית
או אישית ועוד.
מאידך ,שמענו גם סיפורי גבורה מופלאים של קציני
וחיילי צה"ל ,מבצעי חילוץ הרואיים ,על הרעות
ואחוות הלוחמים .ערב מרתק ומעניין .תודה לעמיר
רפופורט ולחברים שהגיעו לאירוע.

על שגיאות המנהיגים וגבורת הלוחמים ,עם סופר "מעריב"
וראש הדסק הצבאי של העיתון ,עמיר רפופורט ,אשר פירסם
לאחרונה את ספרו "אש על כוחותינו" .ספר המתאר את מלחמת

עמיר רפופורט עם חברי סניף מודיעין-מכבים-רעות
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בעולם ביום המפגש.
מידי פעם מצטרף מרצה בתחום כלכלי שונה המעשיר את הידע של
המשתתפים .כך ,לאחרונה ,התקיימה הרצאתו של מנכ"ל חברת
"פרפקט" על חיסכון לטווח ארוך והאלטרנטיבות המוצעות כיום בשוק
ההון ,מינוף תיק ההשקעות ,שיקולי מיסוי ועוד ,ועל שוק קופות הגמל
בישראל .הכניסה למפגשים אלה ,המתקיימים בימי ראשון ושלישי בין
השעות  - 12:00 - 09:00חופשית .תודה רבה למוטי אלבירו ולחברים
המשתתפים במפגשים ,שיצרו פורום מעניין ומושך חברים.
העלאת יהודי אתיופיה .אל"מ מיל' דוד זרחין סיפר לנו על תקופת
טרום מבצעי "משה" ו"שלמה" הידועים ,בהם הגיעו לארץ יהודים
מאתיופיה .כמובן שלא את כל הסיפורים ניתן לפרסם ,זרחין חלק
איתנו את המעט שניתן לחשוף במגבלות.

מילי צים על רקע הצילומים של ציורי חברי החוג

מסע כורסא לסין האדומה .חברנו אל"מ מיל' דודי ציון נשא הרצאה
בנושא סין .דודי שירת בתפקידו האחרון כנספח צה"ל בסין .במסגרת
זו למד רבות על התרבות הסינית ,ההיסטוריה ,הנופים והריחות של
מדינה רחבת ידיים זו .עם פרישתו הפך למורה דרך לסין והוא מבלה
בה את רוב זמנו .בהרצאה ,שירטט דודי בפנינו את ההיסטוריה של
קיסרות סין והתפתחותה דרך משברים ומאורעות שונים ,ראינו
צילומים מאפיינים של נופי סין ואתריה וקיבלנו המלצות על אפשרויות
הטיול בסין.
סיור כורסא וערב מורשת יהודי מרוקו .התקיים במועדון הסניף
ושזר יחדיו את מורשת יהדות מרוקו ואת הנופים ,הטעמים והריחות
של מדינה זו.
התחלנו בהדלקת נרות ובשירי חנוכה( .תודה לחברנו בני נתנאל)
חברנו חיים תמרי הכין מצגת המתארת את מהותו של חג החנוכה.
חיים תמרי ,המתמחה בטיולים למרוקו ערך לנו סיור כורסא במדינה
מרהיבה זו ועבר תוך שימוש בתמונות מעיר לעיר דרך המדבר ועד
הים .תודה לחיים תמרי על הרצאתו.
מסע כורסא לחבל בריטאני בצרפת .במועדון הסניף התקיימה
הרצאתו של האנתרופולוג ד"ר יוסי נגר מרשות העתיקות בנושא
חבל בריטאני בצרפת .מסע כורסא המבוסס על רשמי מסע אישי של
המרצה לחבל ארץ יפה במיוחד.
פעילות לגוף ולנפש .הרצאתו של ד"ר סער מנחה ,רופא במרכז הרפואי
"אסף הרופא" ואצן חובב למרחקים ארוכים ,שעסקה בנושא "פעילות
גופנית לגוף ולנפש" ,ומטרתה עידוד החברים לקיים שיגרת פעילות
גופנית תוך שמירה על כללי זהירות ובטיחות .העקרונות השונים ,כמה
אימונים דרושים? ובאיזו עצימות? נהנינו לשמוע רופא צעיר ומוכשר
מאד וגם מרצה מעניין ,המיישם את ה"תורה" שהוא מפיץ קודם כל
בעצמו .הרצאה מעניינת ומומלצת.
כל האמת על הפוליגרף .התקיימה בסניף הרצאתה של מומחית
הפוליגרף חוה יודפת .כיצד היא נערכת ,מה חשיבותה ,מה שימושיה,
מה קבילותה בבתי המשפט .במהלכה התקיימה הדגמת אמת של
הפוליגרף על אחד החברים.
תא"ל מיל' דני ארדיטי ראש המועצה לביטחון לאומי הירצה על
תפקידו החדש ,ועל בעיות הביטחון השוטף ונושאי טרור .דני ענה
על שאלות החברים.
ד"ר גדעון אבני ,על מצב החפירות בירושלים ומשמעותן הפוליטית.
אבני הוא מנהל תחום חפירות וסקר ברשות העתיקות ולשעבר
ארכיאולוג מרחב ירושלים העוסק מזה כ 25-שנה במחקר ובחפירות
בירושלים.
בהרצאה מאלפת ומעניינת מאד שירטט ד"ר אבני בפנינו את סטטוס
החפירות בירושלים בשנים האחרונות ,כאלה שזכו להתעניינות החורגת
מתחומם של הארכיאולוגים  -חפירות באזור הר הבית ובכנסיית
הקבר ,וגילויים של מערות קבורה מימי בית שני .המרצה הסביר מדוע

עוד פעילויות בסניף רעות/מכבים
הביא לדפוס החבר שמואל ויזל

מיפגש עם מספרת הסיפורים אביבה גרשלר .שמענו סיפורים
מצחיקים ועצובים שהזכירו לנו את חיי היומיום של כולנו.
הרצאתה של שרה ששון באמצעות ספר ילדים בנושא "יוזמים
ומשתנים" .דרך בלתי שגרתית של משמעויות ההערכות לשינויים
בחיינו .הסיכוי והסיכון ,האפשרי והמגבלות .כל זאת בעזרת ספר
הילדים המיתולוגי של לאה גולדברג  -איה פלוטו .המרצה נתנה
פרשנות אחרת להרפתקאותיו של פלוטו הכלב ונעזרה בו כמשל
ללבטים ולצורך בשינוי של כולנו .המפגש התנהל בהשתתפות ערה
של הנוכחים.

הרצאתו של ד"ר ערן לרמן

"הדרך לאנאפוליס" בעיני חברנו אל"מ מיל' ד"ר ערן לרמן .היה
בעבר איש מודיעין בצה"ל כיום עובד כמנהל משרד ישראל והמזה"ת
של הוועד היהודי האמריקני .ההרצאה "אירגנה" לשומעים את שלל
השמועות והידיעות בעניין הוועידה.
טיול לגליל המערבי .ביקרנו בפקיעין ,כפר שעבר ימים קשים של
מהומות ,במערה בה הסתתר הרשב"י מהרומאים ,במעין ובבית הכנסת
העתיק המוחזק ע"י הגב' זינאתי .כמאל ,המפעיל את ה"דיואן" (מעין
מוזיאון קטן למורשת העדה הדרוזית) ,אירח אותנו לכוס תה דרוזי
וסיפר על העדה ,מנהגיה ומורשתה .סבתא ג'מילה והסבר על ייצור
הסבונים המפורסם של הסבתא מפקיעין .משם לעכו העתיקה ,לביקור
באולמות האבירים ולחמאם המשוחזר בצורה מדהימה ,עם חזיון
אורקולי מעניין על חייו ותפקידיו של הבלן האחרון בחמאם .תודה
לכל המסייעים בארגון וביצוע הטיול לדודו ,מנכ"ל החברה לפיתוח
עכו ,לדוד זרחין ,לשעבר יו"ר החברה לפיתוח יוזם ומקים אתר שחזור
החמאם ,לחברי ההנהלה ולמתנדבים של הסניף.
חוג ציור ורישום .נפתח במועדון הסניף בהדרכתה של הגב' מילי צים .כל
המשתתפים קיבלו כן ציור וכפי שתוכלו לראות בצילומים המצורפים,
התחילו לצייר .החוג הוא בן  20מפגשים בני כשעתיים כל מפגש.
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סוף שנת  2007באשקלון :מופע
תיאטרונטו "הנמר" ומופעי בידור

הארכיאולוגיה בירושלים הפכה לנושא בעל משמעויות פוליטיות
עכשוויות ,על בני הדתות השונות הפועלים בירושלים והתובעים חזקה
על כל מימצא ארכיאולוגי המתגלה בבירה .נהננו מאד ,מומלץ.
ניר גודינגר בנושא הרפואה הסינית .מטפל אלטרנטיבי רב תחומי,
הרצה על עקרונות הרפואה הסינית ,האיברים הפנימיים ,הקשר בין
רגשות ותפקוד האיברים הפנימיים ,שיקוף חיצוני למצב האיברים
הפנימיים .במסגרת ההרצאה הדגים המרצה טיפול בדיקור סיני.
טיול הסניף לדרום הארץ .קיימנו לאחרונה טיול לדרום הארץ ובין
השאר למפעל "אינטל" בקרית גת ,לפרויקט "רקמת המדבר" לשיפור
מעמד האישה הבדואית ,למוזיאון הזכוכית של גדעון פרישמן ולמוזיאון
יהדות קוצ'ין במושב נבטים.

מאת :עמרם מלול יו"ר הסניף

בחודש דצמבר  2007קיימנו את האירוע השנתי בסגנון שונה מבשנים
קודמות ,שהתקיים באולם הכנסים הבינלאומי באשקלון .שילבנו תרבות
ובידור כאחת .היענות החברים היתה רבה .הערב החל בהצגת מופע
הומוריסטי תיאטרונטו " -הנמר" .לאחר ההצגה כל החברים ירדו קומה
למנזה לארוחת ערב חגיגית בשילוב תוכנית אמנותית עשירה עם יוני רועה
ולילה מלקוס מיסטרי שואו (שלשת אומנים במופעי ריקוד ואטרקציה).
והאומן חזי דין במופע על-חושי .בירכו רה"ע רוני מהצרי  -יו"ר המחוז
יואל גונן ולסיום ברכתי את החברים ,גם בשם יו"ר "צוות" ברוך לוי
שנבצר ממנו להגיע לסיום שנת הפעילות .אני מברך את כל חברי צוות
הסניף על תמיכתם להצלחת פעילות הסניף ולשנת  2008אנו כבר נערכים
להרחבת ולהעמקת הפעילות.

לאחרונה נפתחו  3קורסי מחשב חדשים במועדון הסניף .הקורסים
מתקיימים בימי חמישי בערב החל משעה  17:00ועד  .22:30קורס שימושי
תוכנות אופיס ,קורס טיפים להפעלת המחשב וקורס לעריכת סרטים

אשקלון  -ארוחת ערב חגיגית בשילוב תוכנית אמנותית עשירה

מיפקד  :'48דור המייסדים עולה לאינטרנט

הסיפור והזיכרון האישי יהפכו לנכס לאומי
בימים אלה ,וכחלק מהפעילות לציון שנת ה 60-למדינת ישראל ,יוצא לדרך מבצע בשם "מיפקד  ," '48של פורטל "מוטק'ה" (WWW.
 ,)MOTKE.CO.ILבשיתוף עם ארגון "צוות".

המטרה :איסוף ותיעוד זיכרונות אישיים ,תמונות ומסמכים מתקופת הקמת המדינה .הכוונה ליצור מאגר מידע לאומי וציבורי,
שמבוסס על זיכרונות אישיים ,ולא רק זכרונות מלחמה ,אלא כל פן של החיים והעשייה במהלך התקופה שבין נוב' ( 1947החלטת
האו"ם בנושא מדינה יהודית) ל-מרץ ( 1949סוף מלחמת העצמאות).
ניתן לשלוח את המידע והזיכרונות האישיים בכל דרך ,כולל באמצעות משרד סניף "צוות" המקומי ,אך עדיף באמצעות העלאה על
מחשב באתר "מיפקד  ," '48שפורטל "מוטקה"( .פירוט אמצעי הגישה להלן) .מכיוון שמדובר באוכלוסיה מבוגרת ,ניתן ורצוי לשלב
את בני הדור הצעיר באיסוף מידע והעלאתו על המחשב ,וזאת אף למען העברת והנחלת המורשת ושיתוף דור ההמשך במעשה
אבות .מי שבאפשרותו לסרוק מסמכים ו/או תמונות מאותה תקופה מוזמן לעשות זאת.
יו"ר הסניפים ומשרדי "צוות" ברחבי הארץ הונחו לסייע לחברי "צוות" ולבני משפחותיהם להתפקד ולהעלות את המידע והזיכרונות
על מחשב .אמצעי העברת המידע הם לפי סדר עדיפות הבא:
 )2 .WWW.MOTKE.CO.IL )1לפקס מספר  )3 .03-6352324משלוח לתא דואר " 18מיפקד  "48תל השומר מיקוד .52621
 )4משלוח לסניפי "צוות" ברחבי הארץ.
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הצדעה אחרונה
חברי "צוות" שהלכו לעולמם
נובמבר  - 2007מרץ 2008
חש"ל
זכריה גראשי
סרן
חמ"נ
תא"ל צבי שילר
חה"ס
		
הלל חפר
רס"ן
חי"ח
סא"ל ששון דוד
חת"ק
רס"ב כהן יעקב
חי"ק
סא"ל מאיר קלר
ספ"כ
אל"מ ישראל כרמי
מאיר אהרון בן סימון
רנ"ג
חי"ח
			
חת"ק
רס"ר חיים לנדסמן
חי"ח
ראובן עומר
רס"ן
חמ"נ
אל"מ יעקב פרומר
ח"י
רס"ב מרדכי קליר
סא"ל נח גנ-נץ (גנדץ) חה"נ
חת"מ
זאב קספין
רס"ן
חי"ק
רס"ר אהרון רגב
חי"ח
רס"מ מאיר אריאלי
ח"א
גבריאל פרץ
רס"ן
רס"ר אריה (ארנה) רוט חה"ס
חכ"ל
		
סא"ל נתן רז
ח"א
ברוך בן נריה
רס"ן
חי"ח
רס"ב מנחם דמארי
ח"א
רס"ב פאול לחמי
חמ"ן
יעקב אשר
רס"ן
ח"א
רס"מ אריה סלומון
חי"ח
תא"ל אלעזר ברק
חי"ר
סא"ל משה לוי
חי"ח
סא"ל ראובן שפירא
חי"ח
סא"ל ברוך קולסקי
ישראל שטריקס חכ"ל
רס"ן
חי"ק
סא"ל דב תירוש
חי"ק
רס"מ אילנה בר
חש"ן
סא"ל יגאל בן-דוד
חי"ר
רס"ר יעקב ברזני
חכ"ל
יוסף קראוזה
רס"ן
ח"א
רס"ר אמנון מירום
חכ"ל
גרשון נוימן
רס"ן
ספ"כ
רא"ל דן שומרון
חה"נ
סא"ל אברהם אדרי
פטר
סא"ל נפתלי שולמן
ספ"כ
אלוף שמואל אייל

ראשון לציון
חי"ח
שאול תמירי
רס"ן
נפטר במאי 2007
ארה"ב
אלכסנדר קולר חה"נ
רס"ן
נפטר במאי 2007
			
יעקב אינגרמן חמ"ן תל אביב
רס"ן
נפטר באוקטובר 2007
חת"ק בית אל
רס"מ מאיר בלמס
נפטר באוקטובר 2007
חולון
חי"ח
רס"ר יעקב פס
נפטר באוקטובר 2007
רמת הייב
חי"ר
רס"מ מחמוד בשיר
סא"ל מאיר לוטן (לוסטמן)
תל אביב
חי"ח
			
חת"ק ראשול לציון
יוסף יעיש
רס"ן
חש"ל קרית חיים
רס"ב חנה באום
חמ"ן תל אביב
אריאל ענבר
רס"ן
בת ים
ח"א
רס"ר יצחק דה לוי
חמ"ן ירושלים
אליהו לאור
סרן
רעננה
חי"ר
סא"ל מתי מנור
חת"ק באר שבע
רס"ב אלפרד אמנו
חת"ק מיתר
ג'ק דנינו
רנ"ג
מגדל העמק
חי"ח
רס"מ מומי אדרי
רמלה
רס"מ אברהם הרשקוביץ חי"ח
תל אביב
רס"ר אלחנן ניר		
רמת גן
חי"ח
אוטו באור
רס"ן
מבשרת ציון
חי"ח
רס"ב אלי כהן
חולון
חה"ן
סא"ל אריה מנור
ראשון לציון
חי"ר
סא"ל שלום לוגסי
סא"ל ירחמיאל יעקבי חש"ל ראשון לציון
תל אביב
ח"א
סא"ל יצחק יגדל
חת"ק קרית ים
רס"ב אברהם כהן
רס"ר הרמן אוברלנדר חת"ק חולון
נהריה
ח"י
רס"ר יצחק מלמד
חש"נ פתח תקוה
רס"ר אדולף שטרן
רס"מ יצחק טננבאום חת"ק לוד
תל אביב
חיים כרמלי גולן ח"א
סרן
ספ"כ בית אלפא
רא"ל משה לוי
חש"ל בית אריה
סא"ל בארי שלו
רחובות
שמואל בן רפאל ח"א
רס"ן
חיפה
אבשלום טהאו חה"ן
רס"ן
רעות/מכבים
ח"א
סא"ל עמיחי נהור

חדרה
תל אביב
תל אביב
רמת גן
באר שבע
גבעתיים
ביתן אהרון
קרית אתא
בני ברק
הוד השרון
אביחיל
ירושלים
פתח-תקוה
נס ציונה
גבעתיים
בית דגן
אשדוד
נצרת עלית
נתניה
מבשרת ציון
גבעת אולגה
ראשון לציון
רמת השרון
רחובות
רמת אפעל
כפר סבא
חיפה
נתניה
גבעתיים
רמת השרון
ראשון לציון
מודיעין עילית
בת-ים
רמת השרון
קרית מוצקין
קרית טבעון
הרצליה
הרצליה
גבעתיים
ראשון לציון

יהי זכרם ברוך
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