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ד"ר ברוך לוי

ארליך  יוכי  יו"ר,  )תא"ל(  לפיד  אפרים  )קש"צ(:  וההסברה  הציבור  קשרי  ועדת  חברי 
ר  דו אביבה   , )סא"ל( גרי  י  חג  , )אל"ם( אשר  בן  דוד   , )סא"ל( נס  י ברי שלמה   , ) ן )רס"
 , ) )רס"ן פלג  יוסי   , )סא"ל( פורת  יוסי   , )רס"ב( מעוז  מנחם   , ) )רנ"ג כהן  משה   , )אל"ם(
)סא"ל(  שחרור  זהבית   , ) )רס"ן צויקל  זהבה   , )סא"ל( פריימן  דני   , ) )רס"ן פרבר  חניאל 

ל " ה צ י  א ל מ ג ן  ו ג ר א ן  ו א ט י ב

לחברותיי ולחבריי בארגון "צוות" שלום וברכה!

שינוי ההצמדה של הגמלה לגמלאי שירות הקבע בצה"ל, מוסיף 
להיות הנושא המרכזי על סדר היום שלנו בהנהלת הארגון. עקב 
חשיבותו של העניין, הנוגע לכל אחד ואחת מאתנו, מצאתי לנכון 

לעדכן אתכם על השתלשלות הדברים.

הקבע  משרתי  לשכר  הגמלה   הצמדת 
מסרנו   ,)19 )"צוותון"  אלקטרוני  בדואר  שנשלחה  באיגרת, 
תמונת מצב עדכנית בנושא חשוב זה )זו ההזדמנות לבקש מאלה 
מחברינו שטרם העבירו אלינו את 
כתובת הדואר האלקטרוני שלהם, 
לנו  לאפשר  ובכך  זאת  לעשות 
במהירות  מידע  ולהעביר  לעדכן 
הנושא  חשיבות  בשל  וביעילות(. 

יש מקום לעדכון נוסף.
מהות הפגיעה - שינוי חוק שירות 
להפרדת  יביא  והגמלאות,  הקבע 
ל  צה" גמלאי  של  ת  הגמלאו
שאר  של  גם  מכך  שנגזר  )וכפי 
שירותי הביטחון( משכר הפעילים 
ההצעה,  לפי  הכתף.   ומדרגות 
במקום ההצמדה  לתנאי השירות והמשכורת הקובעת של דרגת 

הכתף בה  פרשנו - תוצמד הגמלה למדד יוקר המחייה. 
המשמעות - על-פי חוות דעת של  מומחה אקטוארי, יביא השינוי 
האמור במשך השנים לשחיקה  בתנאי הפנסיה שלנו ושל שאירינו 
שנזדקק  ככל  כלומר,  השחיקה.  תגדל  כך  יותר  שנחיה  -  וככל 

לגמלה  יותר, היא תשחק יותר.
המצב החוקי - שירתנו בצבא הקבע ויצאנו לגמלאות, תחת כנפי 
כי בהחלטת  והגמלאות. אסור  - חוק שירות הקבע  החוק הקיים 
יוזמה לשינוי החוק הקיים, שהוחל עלינו עשרות  ממשלה תהיה 
והן במעמדנו  כיום  שנים - הן במהלך  תקופת  שירותנו הפעיל 
כגמלאים. זהו למעשה שינוי חוק רטרואקטיבי, על תנאי השירות 
הבסיסיים ביותר שעל פיהם שירתנו. שום ציבור מועסקים במדינה 
לא היה מסכים לשינוי כזה בתנאי השירות. שירתנו לפי החוק הקיים, 

ראוי ונכון שכל חיינו כגמלאים יהיו בחסותו של החוק.
זאת ועוד, יש לראות  במשרתי הקבע והגמלאים  גוף אחד שלא 
לקבע  ההתגייסות  משלב  הוא  השירות  ומסלול   - להפרדה  ניתן 

ועד סוף הדרך כגמלאים.
עם  ואינטנסיביים  שוטפים  מגעים  קיימנו  האיגרת,  נשלחה  מאז 
על  היד  עם  להיות  כדי  במטכ"ל,  אכ"א  וראש  הרמטכ"ל  לשכת 
את  להשאיר  וכדי  צה"ל  כגמלאי  זכויותינו  על  ולשמור  הדופק 

הגמלה צמודה לשכר משרתי הקבע. 
בין הנימוקים לכך, ראוי להדגיש את הייחוד בשירות הקבע, שאיננו 

שירות רגיל של עובדי מדינה. זאת, כי הוא מתבסס על חוק מיוחד 
של שירות הקבע בצה"ל, וכי המטה הכללי של צה"ל מוסיף להיות 

הגוף המייצג את משרתי הקבע גם לאחר פרישתנו לגמלאות.
אנו דורשים שיראו בנו, גמלאי צה"ל, ארגון מיוחד, המתבסס על 
ערכי השליחות בצה"ל, נבדל מהמגזר הציבורי הכללי וראוי להיות 

מיוצג במלוא הזכויות על-ידי משרד הביטחון וצה"ל. 
הקבע  שירות  לשכר  צמודים  ולהישאר  להוסיף  נאבקים  אנו 
וראש  הביטחון  שר  על-ידי  חגיגית  לנו  שהובטח  כפי  בצה"ל, 

המטה הכללי.    

תוכנית עבודה לשנת 2010 - אנו בפתחה של 
שנת העבודה והפעילות 2010. בימים אלה אושרה התוכנית על-
ידי הנהלת "צוות", והיא תובא גם לדיון ולאישור בכינוס המועצה 

עומדים על משמר הגמלה

מטרות ארגון "צוות"
0 לפעול למען גמלאי שירות הקבע בצה"ל, ולאגדם 
בארגון אחד, שיטפל בזכויותיהם במעמדם וברווחתם 

כגמלאים.
0  לייצג את גמלאי שרות הקבע בצה"ל בפני רשויות 

המדינה ובפני כל גורם אחר. 
0  לקיים את הקשר בין גמלאי שרות הקבע, לבין 
צבא הגנה לישראל ומערכת הביטחון. לטפח לשמר 

את הזיקה שלהם לענייני המדינה והביטחון.
0  להתנדב למען העם, המדינה, החברה והאדם.

0  לארגן פעילות תרבותית וחברתית למען חבריו 
ובני משפחותיהם.

להם  לסייע  חבריו,  בין  הדדית  לעזרה  לפעול    0
בעבודה  שילובם  זה  ובכלל  בצרכיהם,  בטיפול 

ובתעסוקה.
0  לשמר את מורשת צה"ל וערכיו, לטפח קשרים 
בין חבריו, ובינם לבין משרתי הקבע וחברי ארגונים 

דומים בארץ ובעולם.
0  לקיים מסגרת משותפת לגמלאי צה"ל, בעזרתה 
והסוציאלי,  הכלכלי  לביטחונם  שירותים  יופעלו 

רווחתם, בריאותם ושאר צרכיהם. 
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המתנדבים  בין  שלנו  הנכון  שבשילוב  בטוח,  אני  שלנו.  הארצית 
בהנהלה, במחוזות ובסניפים לבין העובדים, נשכיל להוציא לפועל 
לטובת  ובראשונה  בראש   - עצמנו  על  שנטלנו  המשימות  את 

החברים בארגון.  

מטרות הארגון - לאחרונה עובדו ונוסחו מחדש מטרות 
ארגון "צוות" )ראה מסגרת בעמוד זה(.

דנה  הארגון  הנהלת   - התנהגות  וכללי  ערכים 
של  ההתנהגות  ובכללי  בערכים  הקשורים  בנושאים  לאחרונה 

החברים, כראוי בכל ארגון המכבד את עצמו ואת חבריו.
הכוונה הכללית היא, שנשמור כולנו על מסגרת הולמת של יחסי 

חברות ופעילות נכונים וטובים.
גם נושא זה קודם על ידינו, מתוך מגמה להביא את ארגון "צוות" ואת 
רבבות חבריו להיות למופת בקרב הארגונים החברתיים בישראל.

פרויקט "הטובים בחינוך" - בשנה החולפת הסתיים 
בהצלחה המחזור הראשון של חברי "צוות" שלמדו במכללת "בית 

ברל", לקראת מילוי תפקידים במערך החינוך וההוראה.
במפעל חשוב זה, חברו יחד משרדי הממשלה הנוגעים בדבר ויחידת 
התעסוקה של הארגון, במטרה שקציני צה"ל, אשר שירתו במשך 

שנים רבות בצה"ל, יתרמו למערכת החינוך בישראל.
יש לברך את הבוגרים ואת כל העוסקים במלאכה חשובה זו. בשנת 
הלימודים תש"ע כבר שובצו עשרות חברים בתפקידי ניהול והוראה 

בבתי ספר ברחבי הארץ.

סקר צרכים וציפיות - בגיליון זה מובאות בהרחבה 
תוצאות סקר מיוחד שנעשה על-ידי חברת "מאגר מוחות", בראשותו 
של פרופ' יצחק כץ. עיון בתוצאות מצביע על שביעות רצון של 

חברי ארגון "צוות" בכל מיגוון הפעילות שלנו.
מחשבה,  רעיון,  דרך  בכל  אלינו  להעביר  לחברים  קורא   אני 
כדי  והכל  "צוות"  בארגון  למתרחש  הנוגע  בכל  ובקשה,  הערה 

להוסיף ולשפר.

שנת היובל לארגון "צוות" - ארגון "צוות" הוקם 
בחודש אוקטובר 1960 על-ידי תשעה חברים שהיו בין הראשונים 
שפרשו לגמלאות משירות הקבע בצה"ל. בשנת 2010 אנו חוגגים 

יובל.
הגדולים  הארגונים  לאחד  "צוות"  היה  השנים  חמישים  במהלך 

בישראל והוא מונה כיום למעלה מ-33,000 חברות וחברים.
בתוך כך, הלכו והתרחבו תחומי הפעילות של הארגון ובהם זכויות, 

תעסוקה, בריאות, תרבות ועוד.
השנה תהיה רצופה באירועים מיוחדים, בצד הפעילות השוטפת. 
שר  המדינה,  נשיא  במעמד  אביב  בתל  יתקיים  המרכזי  האירוע 

הביטחון והרמטכ"ל ב-10.10.2010.
אני מברך את החברות והחברים בשנת היובל, ומצפה לראות אלפים 

מכם באירוע המרכזי, בבריאות טובה.
מי יתן ותהיה לכולנו ולבני ביתנו, שנת יובל מוצלחת.

בברכת חג אורים שמח,
שלכם,
ד"ר ברוך לוי, יו"ר "צוות"

באותו הרגע
מאת: איתמר צ'יזיק )אל"מ( 
 שיר שנכתב בעקבות הקרבות שעבר 

הכותב ברמת הגולן במלחמת יום הכיפורים

באה התחושה והרווחה הסתיימה לה האימה
אחרי ימים ולילות של פגז טנק ומרגמה

נכנסנו ל"חווה לאה"...
מתי מעט להפיג קימעה את הזוועה,

לתנומה קצרה בחסות החשכה.

חלפה דקה וכמו דבר לא השתנה
מטחים מטחים התיכו הבזלת הדוממה

וה"כבדים" וכל מי שבסביבה
לכל עבר בדהרה

מילטו נפשם מאימת שובה של תופת אש המלחמה.

ופתאום שם בפינה פרצה הלהבה 
"חצי כבד" ספג פגיעה קשה

וקול דממה, רק לחישה כה עמומה
לא ידעה נפשי במצוקתה

האם לכל רוח גם רגלי תשא?
או לכיוון הלחישה?

ובלי משים מצאתי עצמי ליד גופתו החרוכה
ובתוכה אחי למלחמה.

אחי, שאותה פגיעה ישירה
קטעה חייהם של שותפיו לכלי המלחמה

ורק הוא נותר, קורא לאמא
כאילו ידע שלא נותרה לו עוד תקווה.

ואני, אחרי ימים של הלם תופת
מחזיק ידו האפורה המפויחה

זועק אל תוך החשיכה
מדוע אל מול פני

דועכת נשמתו הצעירה, הטהורה?

שנים חלפו מאותה הנוראה
ולא ידעתי מה עלה בגורלו

שם בתוך החשיכה.
ועד כמה מול כל גוויות המלחמה

רק קולו עולה אלי מדי כמה.

ושם לצד הדרך ואבני בזלת
ניצבת לה שלדה ומצבה

וברוש צומח מתוכה
ולא ידעתי אם שמו רשום שמה

ליד אחיו לכלי המלחמה.

במחשבה תחילה: ד"ר ברוך לוי
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עודד טירה )תא"ל(, לשעבר נשיא התאחדות התעשיינים *

אפילו  או  הכיפורים  יום  מלחמת  באמצע  עם,  נערך משאל  אילו 
באמצע מלחמת לבנון השנייה, ובו עם ישראל היה נשאל מה הוא 
מוכן להעניק לחיילי צה"ל ולמפקדיו ובלבד שהמלחמה תסתיים 

והשקט יחזור - התשובה היתה: כל מה שיבקשו.
הישראלי  הציבור  בתודעת  לפחות  ממלחמות,  התרחקנו  היום 
שיודע להדחיק סכנות, וחיילי צה"ל ומפקדיו נשכחו )עד למלחמה 

הבאה(.
במשרד האוצר ובכנסת מתנהלים דיונים על שינוי חוק שירות קבע 
והגמלאות כדי להביא להפרדת הגמלאות של גמלאי צה"ל )ושירותי 
הביטחון האחרים( משכר המשרתים הפעילים ובעלי דרגות הכתף. 
היוקר,  תוספת  במסגרת  לא  יועלה  צה"ל  קציני  אם שכר  כלומר 
הדבר לא ישפיע על רמת השכר של הגמלאי. השכר של גמלאי 

צה"ל יעודכן רק אם תינתן תוספת יוקר לכל תושבי ישראל.
הביטחון  ושירותי  צה"ל  גמלאי  של  השכר  לשחיקת  יביא  הדבר 
תישחק  כך  ימים,  יאריכו  שהגמלאים  וככל  אחוזים,  בעשרות 
היא   - יותר מכל  לגמלה  יזדקק  הזקן  ועד אשר הגמלאי  הגמלה 
תהיה שחוקה לחלוטין. השחיקה תהיה גדולה ומשמעותית יותר 
אצל גמלאים בדרגות הנמוכות. אם שכרו של גמלאי הוא, למשל, 
כ־5,000 שקל בחודש, הוא עשוי להישחק לכדי 2,500 שקל במונחים 

ריאליים, כשיזדקן.

חקיקה נפרדת
בשנים קודמות ניסה משרד האוצר להכניס לחוק ההסדרים את 
שינוי החוק, אך ללא הצלחה. בחוק ההסדרים הנוכחי העלה משרד 
ההצעה  את  הממשלה  אישרה  והפעם  שוב,  הנושא  את  האוצר 
בהחלטה מס' 174, סעיף 51, מ־12 במאי 2009. הממשלה התנתה 
לצה"ל. מאחר שחוק  האוצר  בין  ומתן  במשא  החוק  הפעלת  את 
ההסדרים כבר עבר בכנסת, הרי שהשינוי המוצע לא עבר ותידרש 

חקיקה נפרדת.
ידי  על  מנוהל  הגמלאים  של  הגמלה  על  המו"מ  הצער,  למרבה 
צה"ל )ראש אכ"א והיועץ הכספי למשרד הביטחון( מול הממונה 
על השכר באוצר, כשנושא המו"מ הוא תנאי המעבר עקב שינוי 
החוק המוצע. מאחר שלצה"ל מגוון צרכים נוספים נוכח איומים 
ביטחוניים חסרי תקדים, הוא עשוי לוותר בנושא הגמלה לעומת 

נושאים אחרים.

על סדר היום

האוצר אף מודיע שיוכל להפנות את מיליארדי השקלים שייחסכו 
מהגמלאים לטובת שיפור תנאי השירות של חיילי הקבע הפעילים. 
כלומר, האוצר יוצר תחושה של משחק סכום אפס בין גמלאי צה"ל 
ניגוד  במעין  בתווך,  נמצא  הרמטכ"ל  הפעילים.  המשרתים  לבין 
עניינים בשל חובותיו להיות נאמן לצד החיילים הפעילים והגמלאים 
כאחד. כמו כן, בל נשכח שכל חייל פעיל יגיע לבסוף לגמלאות. 
חלק מהקצינים והנגדים הפעילים, שיראו את אשר מתרחש לנגד 
זה  ואין  אנשיו,  עיניהם, עשויים לחשוב שאכן הצבא מפקיר את 

משנה אם ההפקרה מכוונת לימי בחרותו של הלוחם או לזקנתו.

מצב של הפרת חוזה
נוסף על כך, יש להיזהר מהכוונה לשנות את כללי המשחק לאחר 
בתנאים  לצה"ל  שהתנדבו  הקבע  משרתי  הרי  עצמו.  המשחק 
מסוימים, תוך ידיעה שהצבא דואג גם לתקופת הגמלאות שלהם, 
חוזה" כאשר הגמלה המובטחת  "הפרת  ימצאו עצמם במצב של 
למתגייס בעת גיוסו תישחק קשות. כלומר, הדבר אמור בעיקר לגבי 

הגמלאים אך חשוב לא פחות לחיילים הפעילים בשירות קבע.
אסור שהרמטכ"ל יימצא "בניגוד עניינים". עליו לדבוק בהבטחות 
שנתן בכנס גמלאי צה"ל האחרון בקיסריה, שבו אמר כי לא ייתן 
בכל  מלתקוף  לחדול  לממשלה  קורא  אני  צה"ל.  בגמלאי  לפגוע 
פעם מחדש את גמלאי צה"ל ושירותי הביטחון האחרים, בעיקר 
בין המלחמות. כמו כן אני קורא לממשלה לבטל את הצעת החוק 
וגמלאיו.  צה"ל  כלפי  שכזו  טובה  כפוית  עוולה  לבטל  ובכך  הזו 
חשבו תמיד על הנושא מתוך תחושה שאתם בעיצומה של מלחמה 

בלתי נמנעת.

* המאמר פורסם לראשונה בעיתון "כלכליסט".

גמלאי שירותי הביטחון מופקרים

על הרמטכ"ל לעמוד בהבטחותיו 
ולפיהן לא ייתן לפגוע בגמלאי צה"ל

יש להיזהר מהכוונה לשנות את כללי המשחק 
לאחר המשחק עצמו. הרי משרתי הקבע שהתנדבו 

לצה"ל בתנאים מסוימים, תוך ידיעה שהצבא 
דואג גם לתקופת הגמלאות שלהם, ימצאו עצמם 
במצב של "הפרת חוזה" כאשר הגמלה המובטחת 

למתגייס בעת גיוסו תישחק קשות

עודד טירה )תא"ל(
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משולחן המנכ"ל

דן נדיב

ריכוז ועריכת "חדשות צוות": יוסי פורת

שמירת  על  המאבק 
בראשות  "צוות"  הנהלת  הזכויות 
למנוע  באינטנסיביות  פועלת  היו"ר 
כפי שעולה מהצעת  בזכויותינו,  פגיעה 
האוצר לנתק את הגמלה משכר הפעילים 
 )6 )עמ'  היו"ר  בדבר  הכתף.  ודרגות 
תמצאו פרטים על המאבק. בנוסף, היו"ר 
שהופץ  בנושא  מיוחד  "צוותון"  פירסם 
באינטרנט בנובמבר 2009. אני מפנה את 
תשומת לבכם גם למאמר שכתב חברנו 
התעשיינים,  התאחדות  נשיא  לשעבר  )תא"ל(,  טירה  עודד 

בסוגיה זו המתפרסם בגיליון זה.

"בריאות בצוות" בחודש האחרון קיבלתם לבתיכם 
את חוברת הפוליסה העדכנית של חברת "הפניקס", בליווי 
איגרת הסבר על התנהלות הפוליסה. ברצוני לציין לחיוב את 
איתנות ההסכם עם "הפניקס" ואת שביעות הרצון של עמיתינו 
מהטיפול בתביעות במוקד הבריאות של חברת "מדנס", כפי 
שהדבר משתקף בסקר מקצועי על רמת השירותים לחבר, 

שערכנו לאחרונה.

שנערך  הסקר  ממצאי  לחבר  שירותים  סקר 
מתפרסמים  ושעיקריו  חיצוניים  מומחים  על-ידי  לאחרונה 
בגיליון, מצביעים על שביעות רצון מרוב השירותים הניתנים על-

ידי הארגון לחברים ואת זהות החברים עם הארגון ומפעליו.

"צוות"  סיוע לחברים בתעסוקה הנהלת 
של  קיומו  המשך  על  החליטה   ,2009 בספטמבר  בישיבתה 
תוך  הקיימים,  ובתקציב  בארגון  במבנה,  התעסוקה  מערך 
שינויים בהגדרות המערך. מעתה, תהיה זו יחידת תעסוקה 
"צוות"  סמנכ"ל  הוא  ומנהלה  תעסוקה,  רשות  במקום 
לתעסוקה, במקום מנהל רשות. העוסקים בשטח הם מנהלי או 

מנהלות תעסוקה מחוזיים, במקום ראשי מינהלים בעבר.

על-ידי  אושרה  ל-2010  העבודה  תוכנית 
הנהלת "צוות" ב-1 בנובמבר 2009, ומועברת עתה לאישור 

המועצה הארצית שצפויה להתכנס ב-23 בדצמבר 2009.

להתכנס  עתיד  המועדון  אקטואליה   צוות 
הפעם  בהרצליה.  האוויר  חיל  בבית   2010 בפברואר  ב-19 

אורח המועדון יהיה שר החינוך גדעון סער.

"חוגגים יחד מיליון שנות שירות ביטחוני בישראל..."

אירועי שנת היובל של "צוות" נפתחו בצעדת ירושלים 
בחול המועד סוכות, פתח ארגון "צוות" את אירועי שנת היובל להיווסדו 
בצעדת ירושלים, בה השתתפו כ-500 חברי "צוות" - רובם ממחוז הצפון. 
ירושלים, ושמעון מלכה  יו"ר מחוז  וסרמן  יוסף  את הצעדה ארגנו הרב 
מנהל המחוז. יו"ר "צוות", ד"ר ברוך לוי, אמר כי הוא רואה בפתיחת אירועי 

היובל בירושלים סמליות מיוחדת לארגון אשר ל-33,000 חברותיו וחבריו 
יש במשותף כמיליון שנות שירות ביטחוני בישראל. 

הנעימה  פורת, אשר  טובה  בניצוח  "צוות"  הובילה מקהלת  את הצעדה 
בשירתה לאורך רחובות ירושלים.
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הנהלת "צוות" בישיבתה בחודש נובמבר 2009 אישרה את הערכים וכללי ההתנהגות של ארגון "צוות".

ערכים
לאזרחיה  לאומי  בית  המהווה  ודמוקרטית,  יהודית  כמדינה  ישראל  למדינת  והמסירות  והמחויבות  המולדת  אהבת 

ולתושביה.
שוויון ודמוקרטיה - הם זכות יסוד עקרונית לחברי הארגון וכוללים שוויון הזדמנות ליהנות משירותי הארגון, והזדמנות 

שווה לבחור ולהיבחר למוסדותיו. 
ההתנדבות - היא ערך מוביל בפעילות הארגון. 

כבוד למדינה ולצה"ל - "צוות" והחברים בו יפעלו בדרך המכבדת את המדינה, וצה"ל מוסדותיהם וסמליהם.
ינקוט עמדה בשאלות פוליטיות, שאינן בתחום מטרותיו  איסור זיקה מפלגתית - "צוות" הוא ארגון בלתי מפלגתי ולא 

וערכיו.

כללי התנהגות
0 החבר יפעל במסגרת הארגון לקידום מטרות הארגון ולהגנה על מעמד גימלאי צה"ל וזכויותיהם. 

0 חבר לא יפעל נגד ההכרה ב"צוות" כארגון המייצג את כלל גימלאי צה"ל, ולא יהיה חבר בארגון אחר, המתיימר לייצג 
את גימלאי צה"ל. 

0 נבחר יפעל בשליחות חברי הארגון בהתנדבות וכנאמן ציבור. הוא לא יקבל תשלום או טובת הנאה חומרית אישית עקב 
תפקידו אלא אם הדבר אושר במפורש בהחלטות המוסדות המוסמכים של הארגון. 

0 חבר יכבד את החלטת המוסדות המוסמכים בארגון ולא יפעל בניגוד להן. 
0 חבר הממלא תפקיד במוסד של הארגון נושא באחריות משותפת להחלטותיו. אם אינו מקבל את החלטות המוסד 

ראוי כי יתפטר מתפקידו. 
0 חבר ינהג כלפי החברים בארגון בכבוד הדדי, ברעות, ביושר ובהגינות. כל חבר ינהג בפעילותו בארגון בניקיון כפיים תוך 

שמירה על טוהר המידות. לא יפגע בשמו הטוב של הארגון או בשמו הטוב של חבר מחבריו. 
0 דיונים במוסדות הארגון יתנהלו באורח תרבותי, מתוך סובלנות לדעות הזולת וברוח נאותה. 

0 חבר לא ישתמש בתפקידו בארגון או במתקני הארגון או באמצעיו כדי לתמוך במפלגה כלשהי או במועמד בבחירות 
במדינה או ברשויות המקומיות, או במוסדות או בארגון אחר.

ועדת אתיקה
הנהלת "צוות" תמנה ועדת אתיקה שחבריה יהיו שופטים בדימוס חברי הארגון והם יצרפו אליהם אישים נוספים מקרב 

חברי הארגון. יו"ר "צוות" יקבע את יו"ר הועדה באישור הנהלת הארגון.
חבר רשאי לפנות לוועדת האתיקה בבקשה לגילוי דעת או בתלונה על חבר אחר שפעל לדעתו בניגוד לערכים ולכללי 
ההתנהגות בארגון. ועדת האתיקה הארצית רשאית להעיר, לגנות, לנזוף או להוקיע את התנהגותו של חבר. כן רשאית 

היא לדרוש מחבר כי יתנצל או יחזור בו מהתבטאויותיו.
ועדת האתיקה הארצית רשאית להחליט כי מסקנותיה והמלצותיה יפורסמו בכלי התקשורת של הארגון.

 מסמך ערכים וכללי ההתנהגות 
של חברי ארגון "צוות"
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סקר שנערך ביולי 2009 על-ידי מכון המחקר המקצועי "מאגר מוחות" - 
בראשות המנכ"ל פרופ' יצחק כץ, המנהל המדעי פרופ' ברוך מבורך ומנהל 
שניתנים  השירותים  מיגוון  בהערכת  עסק   - הורקין  אמיר  ד"ר  המחקר 

על-ידי הארגון לחבריו.
הסקר הקיף 515 חברים, אשר מהווים מדגם מייצג של אוכלוסיית החברים 
המונה כ-33,000 איש )טעות הדגימה המירבית היא 4.5% ביחס לאומדנים 
השונים(. יודגש כי קבוצה של 515 הינה מספיקה בהחלט, ורלוונטית גם 
לאוכלוסיות גדולות בהרבה - אפילו של 150,000 איש - כך שלסקר יש 

תקפות רבה. 
מהסקר עולה, כי הרוב המוחלט של חברי "צוות" )91%( הינם בעלי רמת 
הזדהות גבוהה עם הארגון, וסבורים כי חשוב לחזק את "צוות" ולהרחיב 
את היקף פעולותיו. רוב מוחלט )88%( מייחס חשיבות רבה מאוד לחברות 
בארגון, ומספר דומה )85%( מרוצה מהשירותים הניתנים על-ידי הארגון. 
עם זאת, הסקר העלה צורך בהעמקת הטיפול בנושאי התעסוקה, הזכויות, 

ביטוח השיניים והדיור המוגן.
הזכויות  הבטחת  בנושא  הארגון  שתפקוד  סבורים   72% כי  נמצא,  עוד 

הוא בינוני ומעלה.
"צוות",  על-ידי  הניתנים  מהשירותים  הכללית  הרצון  שביעות  כי  נמצא 
וההכשרה  הסיוע  הייעוץ,  בתחום  הרצון  לשביעות  חיובי  באופן  קשורה 
לתעסוקה, לשביעות הרצון בתחום הסיוע לדיור המוגן, ולשביעות הרצון 

בתחומי הרווחה ומתן ההלוואות לחברים.
 80%( "חבר"  ארגון  שמספק  מהשירותים  מאוד  מרוצים  "צוות"  חברי 

תוצאות הסקר המקצועי להערכת השירותים בקרב חברי "צוות":

מזדהים עם "צוות", מרוצים מהשירותים שהארגון מעניק, 
נהנים מהביטוח הרפואי והסיעודי ומהטבות "חבר"

הביטוח  בתחום  וההנחות.  מהמבצעים  מרוצים  ו-70%  הדעה(  מבעלי 
אותו  מעריכים   14% השירות,  מרמת  מרוצים   75% והסיעודי,  הרפואי 

ברמה בינונית, ואילו 11% אינם מרוצים מביטוח זה. 
בשיקלול התוצאות שעשתה חברת "מאגר מוחות", נקבע כי הציון הממוצע 
לשביעות הרצון לביטוח הרפואי הוא 4.03 נקודות מתוך 5, שהן למעשה 
מעל 80% שביעות רצון. בהקשר זה, מציין מנהל הביטוח הרפואי והסיעודי 
של "צוות", עמיר להב, שמספר הנעזרים בשירותי הביטוח הרפואי והסיעודי 

גבוה מאוד - כמחצית מכלל בעלי הפוליסה. 
עוד מגלה הסקר, כי רמת ההשתתפות בפעילויות "צוות" נמוכה יחסית: רק 
שליש מחברי "צוות" משתתפים בפעילויות בתדירות בינונית ומעלה, בעוד 
כשליש )27%( משתתפים בתדירות נמוכה ואילו יותר משליש )37%( לא 
משתתף כלל. נמצא כי ככל שעולה הגיל, ההשתתפות בפעילות הולכת 
וגדלה. בנוסף, הסקר הראה כי מספר גדל והולך של חברי "צוות" מעדיפים 

לקבל את המידע השוטף באמצעות האינטרנט והדואר האלקטרוני.

19.2.2010 - אורח "צוות אקטואליה":

שר החינוך גדעון סער
שר החינוך גדעון סער יהיה אורח במועדון "צוות אקטואליה". 

מפגש זה מהווה המשך לסדרת המפגשים של חברי המועדון עם 
אישים בכירים במשק ובחברה. במפגשים קודמים התארחו אהוד 

אולמרט, בנימין נתניהו, שמעון פרס, אבי דיכטר, אביגדור ליברמן, 
שאול מופז, מאיר שיטרית וציפי לבני. 

 המפגש יתקיים ביום שישי, 19.2.10, ב"בית חיל האוויר" בהרצליה. 
בתוכנית: מפגש חברים וארוחת בוקר )10:00 - 11:00(, דברי פתיחה ד"ר ברוך 

לוי יו"ר "צוות", הרצאתו של שר החינוך גדעון סער )11:10 - 12:30(.

הזמנות יישלחו בדואר לחברי המועדון.

החברות במועדון פתוחה 
לכל חברי "צוות". 

המעוניינים להירשם 
מתבקשים לפנות לעוזר 
המנכ"ל משה חזן טלפון: 
03-6173512, או בדוא"ל: 
amankal@tzevet.co.il

"מ
לע

ם, 
שו

גר
בן 

ס 
מו

 ע
ם:

לו
צי

רוב מוחלט של חברי "צוות" )91%( הינם בעלי 
 רמת הזדהות גבוהה עם הארגון, וסבורים כי חשוב 
לחזק את "צוות" ולהרחיב את היקף פעולותיו. רוב 
מוחלט )88%( מייחס חשיבות רבה מאוד לחברות 

בארגון, ומספר דומה )85%( מרוצה מהשירותים 
הניתנים על-ידי הארגון
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*
מצטוותים מינויים של חברי "צוות" במשק ובחברה 

* הדרגות - כפי שהיו בתפקידם האחרון בצה"ֹל

מונה   - הים  חיל  יוצא   - )סא"ל(  משה לריאה 
למנהל מרכז "מעברים-גליל מזרחי". ייעודה של 
תוכנית "מעברים" הינה לפעול לקידום התעסוקה 
בפרטים  המעוניינים  הארץ.  בכל  הכפרי  במגזר 
או   WWW.MGM.ORG.IL לאתר:  לגלוש  יכולים 

 moshel@mvhr.org.il :לכתוב אי-מייל ל

יהודית גריסרו )תא"ל( מונתה למנהלת האגף לשרות לנוסע בחברת 
אל-על. בתפקידה האחרון - יועצת הרמטכ"ל לענייני נשים.

לנגב  צה"ל  מעבר  מינהלת  לראש  מונה  )תא"ל(  משיטה  חזי 
במשהב"ט.

המגזר  למנהל  מונה  )אל"מ(  שטיינר  איתן 
הביטחוני שרותי מערכות מידע one 1. בתפקידו 

האחרון בצה"ל - רמ"ח אג"מ באגף התקשוב.

המרכז  ליו"ר  מונה  )תא"ל(  סנה  אפרים  ד"ר 
לדיאלוג אסטרטגי במכללה האקדמית נתניה. 

דני רוטשילד )אלוף( מונה לראש המכון למדיניות ואסטרטגיה 
במרכז הבין תחומי הרצליה.

תעופה  תחום  לראש  מונה  )אל"מ(  אלון  איתי 
במכון פישר למחקר אסטרטגי, אוויר וחלל. היה 
נספח   - בכיר בחיל האוויר. תפקיד אחרון  קצין 

צה"ל בפולין.

"קמור  למנכ"ל  מונה  )אל"מ(  חיים  בן  ישראל 
ומנכ"ל  האוויר  בחיל  בכיר  קצין  לשעבר  רכב". 

חברת "ישראייר".

א  ו ל י מ - ל א י ו מ א ן  ו ר ה א
"בית  ו"ר  לי נבחר  )אל"מ( 

היה  התותחנים.  חיל  יוצא  בירושלים.  הלוחם" 
סגן קתמ"ר. 

נבחר  )סא"ל(  לחיאני  אבי 
שירת  לתעסוקה.  "צוות"  לסמנכ"ל  במכרז 
בתפקידים בכירים בחמ"ן ובמגזר האזרחי בתחום 

משאבי אנוש.

אהרון אופיר )תא"ל( נבחר ליו"ר מרחב צפון של 
האגודה למען החייל. בתפקידו האחרון בצה"ל היה 
קצין שלישות ראשי. כיהן כמשנה למנכ"ל העירייה 
בחיפה וכראש המינהל הכללי. כיום חבר הוועדה 
הממונה בלוד ובירוחם. חבר ההנהלה הארצית של 

"צוות" מטעם מחוז הצפון.

אהרון זאבי-פרקש )אלוף( מונה לנשיא המכון לתכנון מדיניות העם 
בתפקידו  היהודית.  הסוכנות  של  מיסודה  יהודי 

האחרון בצה"ל - ראש אמ"ן.

פרנקו גונן )תא"ל( מונה למנכ"ל עיריית ראשון 
לציון. יוצא חיל התותחנים.

התפלגות דרגות
אחוז חברים דרגה
20% 6,156 עד רס"ן
30% 9,198 סא"ל-אל"מ
2% 508 תא"ל ומעלה

48% 14,874 נגדים
100% 30,736 סה"כ

יובל ל"צוות":
 כמחצית מהחברים ב"צוות" נגדים. 

רק 2% תא"לים ומעלה

לקראת שנת היובל של "צוות" )2010-1960(, נערך מבדק ופילוח של אוכלוסיית 
החברים. אנו מפרסמים כאן לראשונה חלק מהתנתונים, ובגיליונות נוספים נמשיך 
ונפרט. על-פי הנתונים המתפרסמים כאן, בניגוד למקובל ולתפיסה בציבור, שאותה 
מלבה כעת משרד האוצר, רוב מכריע של החברים בדרגות שכר נמוכות יחסית, ורק 
מתי מעט בדרגות תא"ל ומעלה. הנגדים - כמחצית האוכלוסייה )48%(, ועד רס"ן 
עוד 20% - בסה"כ 68% )!(. משמע מעל שני שלישים. שאר הדרגות מפורטות 
אך נתון אחד בולט במיוחד: רק 2% מחברי "צוות" בדרגות תא"ל ומעלה. כידוע, 
האוצר מאז ומתמיד מנפנף בתלושי השכר של אלופים, כדי להציג את גימלאי צה"ל 

כ"גונבי הקופה הציבורית". חומר למחשבה.
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לראשונה בישראל: כנס העמותה הבינלאומית להיסטוריה של המודיעין

באמצע חודש אוקטובר 2009, התקיים בישראל כנס של העמותה 
הבינלאומית להיסטוריה של המודיעין. בכנס השתתפו נציגי קהילות 
מודיעין מרחבי העולם, וביניהן ארה"ב )C.I.A(, קנדה, אוסטרליה, יוון 

וגרמניה, וכמובן ותיקי ויוצאי קהילת המודיעין הישראלית.
משתתפי הכנס שמעו הרצאות והחליפו דעות בנושאים שונים של 
פעילות המודיעין - הפתעות אסטרטגיות וטקטיות, מודיעין במלחמה 

ומודיעין בתקופת התפרצות הטרור הבינלאומי והלאומי.
שיאו של הכנס היה מפגש של המשתתפים עם ראשי קהילות 
המודיעין בישראל: שבתי שביט - ראש "המוסד" בשנים 1989-1996, 
אבי דיכטר - ראש השב"כ ולשעבר השר לביטחון פנים, ושלמה 
גזית )אלוף( שהיה ראש אמ"ן. כמו כן השתתף במפגש ד"ר שלמה 
שפירא ממרכז בס"א )בגין סאדאת( באוניברסיטת בר-אילן, אשר 

אירח את הכנס. את מושב הסיום הנחה אפרים לפיד )תא"ל(. 
שלמה גזית סיפר על ההיערכות המחודשת של אמ"ן אחרי מלחמת יום הכיפורים 
בין השאר ההפתעה בהגעתו של אנואר סאדאת  וסוגיות שונות שעסק בהן, 
ב-1977, ובניתוח הצורך בהתמודדות עם הערכה של מנהיגות במדינה שאינה 

פועלת כמדינה דמוקרטית. 
אבי דיכטר ניתח לעומקה את התרבות הארגונית של גופי המודיעין בכלל ושל 
השב"כ בפרט, ובמיוחד שלושת ה-T: האמת - Truth, האמון - Trust והשקיפות 

.Transparency -
שבתי שביט דיבר על המעבר האסטרטגי של המוסד, מטיפול בבעיות איזוריות של 
המזה"ת לבעיות חובקות עולם, והשינוי בין תקופת המלחמה הקרה לתקופה בה 

אנו חיים כיום - בה האתגרים גדולים לאין שיעור: ההתפרצות האדירה של תפוצת 
הנשק בעולם; התפשטות תופעת הטרור; הצורך להביא לקברניטים ולמקבלי 
ההחלטות, לצד ההוכחות המודיעיניות, גם הוכחות משפטיות; הדילמות מול גורמי 
מודיעין עמיתים בסוגיות החלפת מידע; דילמות חריפות בסוגיית שיתוף הפעולה 
כי חרף ההתפתחות הטכנולוגית  ועוד. בדברי הסיכום, אמר שביט  במבצעים 

העצומה, האנשים הם שעושים בסופו של דבר את המודיעין למה שהוא.
והדגישו את  הרבה שהפיקו מהמפגש,  התועלת  ציינו את  בכנס  המשתתפים 

הפתיחות הרבה, הרמה הגבוהה והארגון המוצלח. 
מאת: יוסי פורת

גדעון שני בראש "כח הגמלאים החדש" 
של הוועדים הגדולים בדרום

 שיאו של הכנס היה מפגש של המשתתפים עם ראשי קהילות המודיעין בישראל לשעבר: 
שבתי שביט ראש "המוסד", אבי דיכטר ראש השב"כ ושלמה גזית ראש אמ"ן

גיורא רום )אלוף( בכנס השלישי של בוגרי הפנימיות הצבאיות:
 "היינו חפים מכל הבנה של המעבר 

מתרבות הבט"ש למלחמה"
באוקטובר  הצבאיות שהתקיים  הפנימיות  בוגרי  של  השלישי  השנתי  הכנס 
2009, הוקדש לציון 36 שנים למלחמת יום הכיפורים ולזכרם של הנופלים בוגרי 
הפנימיות. בין השאר נשאו דברים גיורא רום )אלוף(, עמרם מצנע )אלוף( בני 
מיכלסון )אל"מ(, יוסי דסקל )אל"מ( ורון כתרי )תא"ל( - כולם בוגרי הפנימיות 
הצבאיות, וכן נאמו עמנואל סקל )אלוף( ושלמה גזית )אלוף(. אנשי האקדמיה 

פרופ' אסא כשר ויואב גלבר, נשאו אף הם דברים.
האווירית  הלוחמה  על  דיבר  רום  גיורא 
השאר  ובין   ,1973 מאז  בפרספקטיבה 
ציין, כי "גם ב-1973 וגם במלחמת לבנון 
השנייה ב-2006, היינו חפים מכל הבנה של 
המעבר מתרבות הבט"ש לניהול מלחמה 
מקיפה. צבא שאינו יודע לעבור למלחמה 
משלם מחיר איום". לדבריו המלחמה היא 
מציאות שלעולם לא תהיה כמו התו"ל והתוכניות שבונים לפניה, ונדרש 
מאמץ אינטלקטואלי אדיר בכדי להבין את המציאות הנרקמת. "אם יש 
דבר שאני נלחם עליו להמשכיות הפנימייה, זה המאבק להקים מנהיגות 

של אלה שיבינו את המלחמה", סיכם רום. 
עמרם מצנע דיבר על הקלקולים החברתיים והמנהיגותיים בישראל מאז 1973 
- "אובדן האמון בהנהגה ובעצמנו" ו"התנתקות החברה הישראלית מהקישורים 

של עצמה". מצנע קיבל מעמותת הבוגרים את "אות הבוגר למופת".
מאת: יוסי פורת

לאחרונה הוקמה בדרום הארץ הנהלה משותפת לחמשת ועדי הגמלאים הגדולים 
בנגב, אשר מייצגים 10,000 משפחות. ליו"ר ההנהלה נבחר גדעון שני )אל"מ( - 
יו"ר "צוות" במחוז הדרום. בתמונה, ההנהגה המשותפת )מימין לשמאל(: יעקב 
וול - יו"ר גמלאי קמ"ג, חיים טננבאום - יו"ר גמלאי המרכז הרפואי "סורוקה", 
גדעון שני - יו"ר "צוות" בדרום, אורן אקרמן - ארגון נכי צה"ל, ודב שורצמן - יו"ר 

גמלאי אוניברסיטת בן גוריון.
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ציפי לבני ב"מועדון האקטואליה": 
"להקים מדינה פלסטינית ממערב לירדן"

יו"ר "צוות" ד"ר ברוך לוי: "אלה שהופיעו במועדון שלנו, 
הגיעו לתפקידים בכירים ביותר..."

ב"מועדון האקטואליה של צוות" הופיעה יו"ר האופוזיציה ציפי לבני, אשר 
המגמות  על  עמדה  הדוברת  והחברתית.  הפוליטית  תפיסתה  את  שטחה 
בפוליטיקה ובחברה הישראלית ובין השאר הצורך לשיטתה, להקים מדינה 
פלסטינית ממערב לירדן, ההשלכות של דחיית מציאת פתרון לנושא הפלסטיני 

על החברה הישראלית ועוד. 
יו"ר "צוות" ד"ר ברוך לוי, העניק לה את מדליית "צוות", והזכיר לה כי בעבר, 
מי שנאמו מעל במת "צוות אקטואליה" זכו להגיע לתפקידים מרכזיים ביותר 

- אהוד אולמרט, בנימין נתניהו ושמעון פרס.

היו"ר ד"ר ברוך לוי מעניק את מדליית "צוות" לציפי לבני

מחזור רביעי של קורס טלוויזיה קהילתית עתיד להסתיים בחודש 
דצמבר 2009.

מחזור שני של קורס עריכת וידאו בתוכנת פרימייר, ייפתח בחודש 
ינואר 2010. הקורסים ייערכו באיזור המרכז, והמעוניינים מתבקשים 

להירשם במזכירות "צוות". 
"יוטיוב" - הטלוויזיה הקהילתית של "צוות" העלתה עד כה 68 
"צוות" מוזמנים לצפות באינטרנט,  וידאו ל"יוטיוב". חברי  סרטי 
על-ידי  "צוות",  באתר  קבע  דרך  הנמצאים  ובכתבות  בסרטים 

הקלקה על הלוגו של ה"יוטיוב".
שודר מגאזין 34 של צוות - במהלך חודש נובמבר 2009, שודר 
34 של צוות. מועדי השידור: ימי  98 מגאזין מספר  בערוץ ערוץ 
ראשון בשעה 19:00-19:30 וימי רביעי בשעה 11:00-11:30. הצופים 

מוזמנים להתייחס לסרטים ולכתבות.
תמיכה כספית - לאחרונה אישר משרד התקשורת תמיכה כספית 
התמיכה  בכספי  "צוות".  של  הקהילתית  לטלוויזיה   2009 לשנת 

נרכוש ציוד צילום, וידאו סאונד, תאורה ואביזרים נוספים.

דרושים מתנדבים וסרטי וידאו - חברי "צוות" מוזמנים 
לתרום מניסיונם ומומחיותם בתחום זה לטלוויזיה הקהילתית, 

בעיקר בתחום עריכת וידאו וצילום וידאו. כמו כן, נשמח לשבץ 
סרטי וידאו מוכנים שהכינו החברים. לפניות בכל הקשור 

לטלוויזיה הקהילתית: 
אימייל:   ,03-5338742 דור, טלפון:  "צוות" אביבה  מנהלת טל"ק 

avivdor@gmail.com
מאת: אביבה דור

הטל"ק של "צוות": לראשונה תמיכה כספית של משרד התקשורת

ת"  ו צו " ף  י לסנ חדש  ר  " ו  י
)רס"ן(  אלרום  עמנואל  בתל-אביב: 
יוצא חיל האוויר. בתפקידו האחרון בצה"ל 
- מפקד מוצב הפיקוד הלוגיסטי החילי של 
הממשלה  קרית  מנהל  כיום  חיל-האוויר. 

בקריה בתל-אביב.

דרושים מתנדבים לעורף בחירום
במבצע  המבורכת  ההתנדבותית  לפעילות  בהמשך 
"עופרת יצוקה", מתארגנות בימים אלה בסניפים קבוצות 
הרשויות  בתיאום  בעורף,  חירום  למשימות  מתנדבים, 
המקומיות. יו"ר ועדת ההתנדבות, "נפתול" שגיא, קורא 
לחברות ולחברי "צוות" נוספים להצטרף, ולהרשם אצלו 

tzevetkf@bezeqint.net :בדוא"ל

 חברי "צוות" מוזמנים להציע מחקרים 
על כוח המגן העברי

מערכת "עלי זית וחרב", שנתון שרואה אור על-ידי העמותה לחקר כוח 
המגן על-שם ישראל גלילי שבסמינר אפעל, קוראת לחוקרות ולחוקרים 
וחרב"  זית  "עלי  בשנתון  לפרסום  מאמרים  להציע  מתקדמים  לתארים 
מהדורת 2011. הנושאים : בניית כוח המגן העברי, מבצעי מחתרות, מפעלי 
העפלה, ההתיישבות הביטחונית, הקמת צה"ל ומלחמת העצמאות. את 
תנאי  על  מלאים  לפרטים   .2010 ביולי  ה-15  עד  להגיש  יש  המאמרים 

ההגשה והכתובת, ראו ידיעה מפורטת באתר "צוות".

הנחות "אזרח ותיק"
 בתשלומי ארנונה, בתחבורה, באגרת טלוויזיה, 
בדמי כניסה לגנים לאומיים ולאתרים לאומיים, 

בתרופות ועוד
מובא בזאת לתשומת לבם של חברות וחברי "צוות", כי אזרחים ותיקים, 
הציבורית  נסיעה בתחבורה  בדמי  שונות  להנחות  זכאים  בחוק,  כמוגדר 
לאומיים,  לגנים  כניסה  בדמי   )50%( טלוויזיה  אגרת  בתשלום   )50%(
לשמורות טבע, לאתרים לאומיים, לאתרי הנצחה ולאתרי עתיקות )לכולם 
המדינה  ע"י  הנתמכים  תרבות  ולמופעי  למוזיאונים  כניסה  בדמי   )50%
)50%(, בתרופות, עפ"י קריטריונים המוגדרים בחוק 50%, וכן בתשלומי 

ארנונה )25% או 30%( אף זאת כמוגדר בחוק.
על החברים לבדוק את זכויותיהם אצל הרשויות המקומיות או במוסדות 

או האתרים, כמובן ע"י הוכחת הגיל באמצעות המסמכים הרלוונטיים.
"אזרח ותיק" הוא אזרח ישראלי שהגיע לפי הרשום במירשם האוכלוסין 

לגיל 67 בגבר ולגיל 64 באישה.
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המועד היציאה והחזרה: יב' עד יט' באייר תש"ע, 26/4/2010 - 3/5/2010, 
)7 לילות ו-8 ימים(.

החברה המבצעת, חברת י. הלל ושות' בת"א, תרכז את פעילות ההרשמה 
אפורים,  מכנסיים  ייצוג:  בבגדי  "צוות" תשתתף  הנסיעה. משלחת  וסידורי 

חולצה לבנה וג'קט כחול כהה, וכן כומתה ועניבה שיסופקו ע"י "צוות".
של  תוספת  בחדר,  יחיד  זוגי.  בחדר  לנוסע  יורו   1,320 המחיר: 

210 יורו.
המחיר כולל:

טיסת אל-על הלוך ושוב לוורשה 0 מס נמל, מס ביטחון והיטל דלק. כניסות 
לכל האתרים במסלול 0 7 לילות אירוח בתי מלון דרגת תיירות טובה על 
בסיס לינה וארוחת בוקר ו-7 ארוחות חמות 0 אוטובוס מערבי צמוד לכל ימי 
הסיור 0 מדריך פולני דובר אנגלית 0 מדריך ישראלי מטעם "יד ושם" ידריך 
את המשלחת 0 ראש משלחת מטעם "צוות" 0 7 ארוחות צהריים ארוזות 0 
מים מינרלים באוטובוס 0 תשר 0 זרי פרחים לטקסים 0 נרות לטקסים 0 
יום הכנה ביד ושם כולל ארוחת צהריים חמה )ניתן להזמין בתיאום מראש 

עם החברה המבצעת מזון כשר/צמחוני לכל הארוחות(.
תנאי תשלום: למשלמים בכרטיס אשראי "חבר" 4% הנחה בחיוב הכרטיס 

וב-4 תשלומים.
דמי ביטול עד 14 ימים לפני הטיסה 150 יורו.
דמי ביטול עד 7 ימים לפני הטיסה 350 יורו.

מ-7 ימים ועד יום הטיסה 900 יורו.
דמי רישום 50 יורו לאדם.

המחיר אינו כולל: מיסים והיטלים אשר אינם ידועים היום 0 ביטוח רפואי 
ומטען 0 הוצאות אישיות.

מסלול המסע לפולין:
0 26/4 - טיסת אל על לוורשה )לינה בלובלין(.

חומות  קורצ'אק,  יאנוש  של  היתומים  בית  אוקופובה,  הקברות  בית  ורשה: 
הגטו, מסלול הגבורה, אנדרטת רפפורט.

0 27/4 - לובלין, מיידנק )לינה בקרקוב(.

0 28/4 - קרקוב )לינה בקרקוב(.

0 29/4 - אושוויץ 1 , אושוויץ 2 בירקנאו )לינה בלודג'(.

0 30/4 - לודג' )לינה בוורשה(.

0 1/5 - ורשה )לינה בוורשה(. קבלת שבת, שבת חופשית, סיור רגלי בעיר 

העתיקה.
0 2/5 - טיקוצין, לופוחובה, טרבלינקה. טיקוצין.

0 3/5 - טיסת אל-על לתל-אביב.

ייתכנו שינויים.
יום הכנה למסע לפולין:

בית הספר המרכזי להוראת השואה בשיתוף עם "צוות" וחברת י. הלל יקיימו 
תהליך הכנה כולל יום עיון ב"יד ושם".

במסגרת אירועי היובל ל"צוות", תצטרף משלחת "צוות" למסע לפולין של "עדים במדים". במסע 
נצדיע לגיבורים ולעוז נפשם של הנספים והמורדים. נצעד בנתיב הזוועה במקביל למשלחת צה"ל 

"עדים במדים", ונשתתף בטקסים מרכזיים ובביקורים במחנות ההשמדה

משלחת "צוות" במסע "עדים במדים" לפולין

פרטים נוספים בטלפון: 03-6216307-8-9 אצל ירדנה 
 Ronit@hilleltours.co.il :ובדוא"ל

 להרשמה ולקבלת טפסים לפנות לעוזר המנכ"ל: 
.050-4607080 / 03-6173512 משלחת "צוות" ל"מצעד החיים" )2007(

91
ון 

ת גילי וח צוו 18ר

חדשות



חדשות

במפגש חברי "צוות" בירושלים
יו"ר "חבר" אל"מ צחי עין-גל: נקדם 
מופעי תרבות בפריפריה בשנת 2010

במפגש של חברי וחברות "צוות" ממחוז ירושלים סקר יו"ר "חבר" אל"מ צחי 
עין-גל את מיגוון הפעילויות של "חבר" בתחומי צרכנות, תיירות, דירות, שוק 
ההון וביטוחים. יו"ר המחוז הרב יוסף וסרמן הודה לאל"מ מיל' צחי עין-גל על 

הרצאתו וציין את החשיבות הרבה של מפגש כזה לעמיתי "צוות" ו"חבר".
ובדרום  בירושלים, בצפון  "חבר" הבטיח להגביר את מספר המופעים  יו"ר 

בשנת 2010. 

המאבק בהשתמטות
דרושים מתנדבים להרצאות 
בנושא גיוס ושירות משמעותי

בבתי  נוער  עם  לשיחות  מתנדבים,  "צוות"  חברי  דרושים 
ספר ובמתנ"סים, בנושא אזרחות טובה והתגייסות לשירות 
במסגרת  זאת   . ן הביטחו ובכוחות  בצה"ל  משמעותי 
"צוות",  לבין  ראשי  חינוך  קצין  מפקדת  בין  פעולה  שיתוף 
מגיוס  ההשתמטות  תופעת  את  ולצמצם  לנסות   במטרה 

לכוחות הביטחון.
החברות והחברים המתנדבים מתבקשים להעביר את פרטיהם, 
דוא"ל,  וכתובות  לתקשורת  טלפונים  מספרי  כתובת,   כולל 
שגיא לנפתלי  טלפונית  או   tzevetkf@bezeqint.net  אל: 

050-4951906, יו"ר ועדת ההתנדבות ב"צוות".

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

יהודה, טל' 08-9467062.

נמשך אכלוס דירות בדיור המוגן 
של "משען". יורחב גם לצפון

לרשות ארגון "צוות" עומדות יחידות דיור מוגן ברשת "משען" במספר 
אתרים בארץ - נאות אפקה, חולון, באר שבע במחירים נוחים, לאחר 
מידע על אפשרות האכלוס עבור חברי "צוות" או הורים של  הנחה. 
החברים, אצל סמנכ"ל "צוות" - אפרים לב, טל' 03-6173511, דוא"ל: 
tz-org@tzevet.co.il. בימים אלה מתנהלים דיונים עם נציגי "משען" 

להרחבת הדיור המוגן גם בצפון הארץ.

מימין לשמאל: אל"מ צחי עין-גל, יו"ר "חבר", מרצה לחברים. ליד שולחן 
הכבוד: שמעון מלכה - מנהל המחוז, יער ארז - מנהל מרחב האגודה למען 

החייל, הרב יוסף וסרמן - יו"ר המחוז

קהל רב השתתף באזכרה לאלוף משה נתיב ז"ל, מי שהיה בין השאר יו"ר 
"צוות", ביום השנה לפטירתו. בחזית התמונה - בני המשפחה והאלמנה שוש 

נתיב ויו"ר "צוות" ד"ר ברוך לוי, ייבדלו כולם לחיים ארוכים 

 זוכרים את יו"ר "צוות" לשעבר, 
אלוף משה נתיב ז"ל 

במלאות שנה לפטירתו של אלוף משה נתיב ז"ל, 
שהיה יו"ר "צוות" במשך 10 שנים, נערכה אזכרה 
בבית העלמין בקרית שאול, בנוכחות אלמנתו 
הרבים  זכרו  ומוקירי  משפחה  בני  נתיב,  שוש 
מצה"ל, מהסוכנות היהודית, מחברת "עמיגור" 
)בה שימש יו"ר עד פטירתו(, מאיגוד המכללות 
האיזוריות וכמובן מ"צוות". בין הדוברים לזכרו 

היה יו"ר "צוות" - ד"ר ברוך לוי.

מוקד המדינה ומשרדי הממשלה למען הגמלאים - 9444*

אבי לחיאני יעמוד בראש יחידת 
התעסוקה של "צוות"

לאחרונה מונה אבי לחיאני )סא"ל( לסמנכ"ל "צוות" 
בארגון  התעסוקה  יחידת  בראש  ויעמוד  לתעסוקה 
לחיאני  עסק  בצה"ל  האחרונים  בתפקידיו  "צוות". 
שחרורו  לאחר  המודיעין.  בחיל  האדם  כוח  במערך 
מילא שורת תפקידים ניהוליים בתחום משאבי אנוש 

במספר ארגונים גדולים.
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משרדי "צוות" לשירותך
 כתובות ושעות פעילות ברחבי הארץ 

tz-org@tzevet.co.il :דואר אלקטרוני
www.tzevet.co.il :"אתר "צוות

המשרדים הראשיים של "צוות"
התעסוקה,  רשות  הארצית,  המזכירות  את  כוללים  הראשיים  המשרדים 

החשב, המבקר ועוד. 
בין הכתובת הפיזית לבין הכתובת למשלוח דואר.   תשומת ליבכם לשוני 

משרדי "צוות" ממוקמים ב"בית סלע".
 כתובת: רחוב ברוך הירש 14 בני ברק, מיקוד 51202 

)ממזרח לקניון איילון(.
 כתובת למשלוח דואר: "צוות" ת"ד 2222 בני ברק, מיקוד 51121. 

טלפון: 03-6173500 פקס': 03-6173520.
שעות פעילות: א'-ה' 17:00-08:00 ובימי שישי תורנות טלפונית.

מנהל תוכניות הביטוח של "צוות": 
עמיר להב, טלפון 03-6173515, 050-3202152; פקס 03-6166260

אילנית: 03-6173544. מוקד "בריאות בצוות": 1-700-700-251

יחידת התעסוקה:
הרשימה המלאה - טלפונים, פקס ודוא"ל - ראה מדור תעסוקה בגיליון זה.

משרדי המחוזות - שירות לפרט ותעסוקה
mzafon@tzevet.co.il :מחוז הצפון - מנהל המחוז יצחק חביו, דוא"ל

"בית עופר" דרך בר יהודה 52 קומה ב' נשר 36603.
טל/פקס' 04-8204567 רב-קווי

msharon@tzevet.co.il :מחוז השרון - מנהל המחוז אביהו טננבוים, דוא"ל
רח' התע"ש 20 "בית הפעמון", ת"ד 177 כפר-סבא 44425

טלפון 09-7667176, 09-7667175 , פקס' 09-7657318

mdan@tzevet.co.il :מחוז דן - מנהל המחוז אלי ינאי, דוא"ל
דרך מנחם בגין 82 "בית אופקים" קומה ב', תל-אביב 67138.

כתובת למשלוח דואר: ת"ד 20807, תל-אביב 61205.
טלפון 03-6243250, 03-6173522 פקס' 03-6243252

myehuda@tzevet.co.il :מחוז יהודה - מנהל המחוז ראובן חמו, דוא"ל
רחוב גאולה 4 רחובות 76272. 

טל/פקס' 08-9467062

mjerusalem@tzevet.co.il :מחוז ירושלים - מנהל המחוז שמעון מלכה, דוא"ל
בית החייל, רחוב אלוף דוד שאלתיאל, ת.ד. 6566 ירושלים 94555.

טלפון 03-6173524, 02-6221758, 03-6173525, פקס' 02-6235713

mdarom@tzevet.co.il :מחוז הדרום - מנהל המחוז אברהם לוגסי, דוא"ל
בית החייל, רחוב בית לחם 2 באר שבע 84100.

טלפון 08-9903106, 08-6431874 פקס' 08-6417188

קבלת קהל
קבלת קהל במשרדי המחוזות בימים ראשון-חמישי בין השעות 12:30-08:30, 

16:00-13:00. לפגישה עם מנהל המחוז, יש לתאם טלפונית.

מודעות בביטאון 
"רוח צוות"

ארגון "צוות", מערכת ביטאון "רוח צוות" ומו"ל 
ביטאון "רוח צוות", אינם אחראים בשום אופן 
לתוכן ההצעות המתפרסמות במודעות הפרסום 
משום  המודעות  בפרסום  אין  לאמיתותן.  או 
בדיקה שעשה  או  "צוות",  ארגון  של  המלצה 
תחול  ולא  המתפרסם  למידע  ביחס  הארגון 
המודעות  עם  בקשר  אחריות  כל  הארגון  על 
או  מעורב,  יוזם,  "צוות"  ארגון  אין  ופרסומן. 
נוטל חלק, במבצעים המיועדים לחברי "צוות" 
חברה  או  חבר  כל  ועל  בגיליון,  המתפרסמים 
בבואם לרכוש מוצר או שירות כתוצאה מקריאת 
כללי  על-פי  הדברים  את  לבחון   - המודעה 
צרכנות נבונה. במודעות המתפרסמות בצורת 
"כתבה" או "ידיעה", רשומים במפורש המילים 
"פרסום" או "מדור פרסומי", ולכן יש להתייחס 
)"אינסרט"(  צרופה  כל  לעיל.  כאמור  אליהן 
המצורפת לעיתון, הינה פרסום לכל דבר ולכן 

יש להתייחס אליהן כאמור לעיל.

 ממועדון "חבר" נמסר, כי מידע 
על נופש בבתי מלון בארץ וחבילות תיירות 

לחו"ל נמצא גם באתר של מועדון "חבר"
WWW.MCC.CO.IL

ד"ר ברוך לוי - יו"ר "צוות"; מרדכי אביגד 
- יו"ר ועדת קשרי חוץ, טקסים ואירועים; 
אהרן אופיר - דירקטור ב"חבר"; שלום 
דגן  בר  מרדכי  השרון;  מחוז  משה,  בן 
יואל  שרון;  מחוז  ויו"ר  "צוות"  ס.יו"ר   -
 - אילן דולפין  יהודה;  יו"ר מחוז   - גונן 
יו"ר ועדת הבריאות ודירקטור ב"חבר"; 
אביבה דור - יו"ר ועדת רכישות; דב דקל 
- יו"ר ועדת בינוי, פרויקטים ודיור; יעל 
דקל - ועדת זכויות; יהודית הר-גד - יו"ר 
ועדת ביקורת; יוסף וסרמן - יו"ר מחוז 
ירושלים; יצחק זמיר - יו"ר ועדת כספים 
והשקעות; אלי חן - ועדת זכויות; לורנס 
יצחק - יו"ר ועדת תעסוקה; יצחק כחלון 
- יו"ר ועדת פרט ופטור מהיוון; אפרים 
לפיד - יו"ר ועדת קשרי ציבור והסברה; 
יהודה פרץ - יו"ר מחוז דן; מרדכי שגיא 
יו"ר  נפתלי שגיא -  יו"ר ועדת או"ת;   -
ועדת התנדבות; גדעון שני - יו"ר מחוז 
דרום; יצחק קיקוס - ס.יו"ר מחוז דרום; 

אברהם תלם - יו"ר מחוז צפון.

חברי הנהלת "צוות"

המופיעים  "צוות"  ארגון  חברי  שמות  ליד 
בחוברת זו מצויינת בסוגריים הדרגה האחרונה 
שלהם בשירות פעיל, ללא ציון מיל' או בדימוס.

חדשות
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רב-שיח

מאת: יוסי פורת

משתתפים: כבוד השופט ד"ר עודד מודריק )תא"ל(, סגן נשיא 
ביהמ"ש המחוזי בתל-אביב; כבוד השופט יוסף תלרז )אל"מ( 
עו"ד פנינה שרביט ברוך )אל"מ(,  אב ביה"ד לעובדי מדינה; 
תל-אביב;  באוניברסיטת  בינלאומי  למשפט  ומרצה  מומחית 
ברוך  עו"ד  זאבי;  קבוצת  מנכ"ל  )אל"מ(  רוזנברג  עו"ד משה 
אברהמי )אל"מ(, היועץ המשפטי של "צוות"; יוסי פורת, עורך 

בטאון "צוות".

"מוציאים את אנשי הקבע מכלל משרתי המדינה"
כנושא מרכזי ברב-שיח עלתה לדיון סוגיית הפגיעה בזכויות אנשי 
הקבע ובזכויות הגימלאים. עו"ד ברוך אברהמי, ציין את המציאות 
הקשה בה מצויים היום גימלאי צה"ל, אשר נאלצים לקיים מערכה 
את  לנתק  האוצר  תוכניות  כנגד  זכויותיהם,  על  לשמירה  כבדה 

כיצד היה ראוי להתייחס לדו"ח השופט גולדסטון עוד לפני שעורר כל כך הרבה הדים 
צורמים בעולם? כיצד ניתן היה לעמוד טוב יותר בפרקליטות הצבאית על משמר 
זכויותיהם של אנשי הקבע ושל פורשי צה"ל? כיצד נראית המערכת המשפטית 

הצבאית על-ידי בוגריה, לאחר ש"חצו את הקווים" והיו אנשי משפט ומעשה במערכות 
 האזרחיות? מה ראוי לעשות בעניין שינוי תפקידו של היועץ המשפטי לממשלה? 

אלה, ונושאים חשובים אחרים עלו ברב-שיח משפטנים חברי "צוות", שהתקיים 
לאחרונה. הינחה: עו"ד ברוך אברהמי )אל"מ(

הגמלה משכר משרתי הקבע הפעילים ודרגות הכתף. הן השופט 
יוסף תל רז והן עו"ד אברהמי סבורים, שאולי בתקופתם, וגם אחריה, 
לא נעשה די הצורך בפרקליטות הצבאית לחזק את מעמד אנשי 
הקבע וכפועל יוצא מזה גם של הגימלאים. מדבריהם התברר, כי 
חוק שירות הקבע אינו מסדיר באופן ראוי את מעמדם וזכויותיהם 

של משרתי הקבע. 
אמנם, מציין תלרז, שהיה בין השאר עוזר פצ"ר לייעוץ ולחקיקה, 
אבל  אברהמי,  ברוך  על-ידי  והן  ידו  על  הן  שנוסחו  טיוטות  היו 
בסופו של דבר, מי שעמדו בראש מערכת המשפט הצבאית "לא 
עשו די לדחוף אותן ולהופכן לחוקים ולמסכת זכויות חסינות מפני 
מדיניות חולפת של ראש אכ"א או הרמטכ"ל. לכן, בהינף קולמוס 
ניתן לשנות את פקודות הצבא ואת זכויותיהם של משרתי הקבע. 
זכויות שונות אינן מוסדרות עדיין בחוק יסוד ובחקיקה ראשית, וזה 

פער שצריך להשלים אותו". 
אברהמי מאשר, שאמנם יזם הצעת חוק בסוגיה זו, אך לא היה מספיק 
עיקש ונחוש להתגבר על ההתנגדות להצעת החוק, שכן התכלית 
הייתה צריכה להיות שאף אם השירות בצבא אינו במסגרת יחסי 

עוזר  הייתי  האחרונים  "בתפקידיי  תלרז:  יוסף  השופט 
פצ"ר לייעוץ ולחקיקה ואח"כ סגן הפרקליט הצבאי הראשי. 
התפקידים לימדו אותי את סוגיית תכנון כוח האדם המשפטי 
איוש  בצד של  בעיקר  כאזרח,  בעיסוקיי  גם  נדרשתי  אליה 
תפקידים בהרכבי בתי הדין. למדתי היטב תכנון ארוך טווח, 
שמסייע לי בעיסוק האזרחי וכמובן עצם הטיפול בנושאים 

משפטיים מורכבים".

משפטי  'יועץ  המקצוע  את  "לקחתי  רוזנברג:  משה  עו"ד 
ציבורי' ו'איך להעביר את הסחורה לקליינטים', באופן שיקבלו 
את חוות הדעת. לא כל עורך דין יכול להיות יועץ משפטי. 
הדבר השני, היכולת להחליף תפקידים ולגוון את המסלול, 

מבלי לחשוש מעשיית שינויים".

השופט ד"ר עודד מודריק: "לקחתי שלושה דברים: האחד, את 
תחושת השליחות והמחויבות לשירות, לאו דווקא מהפרקליטות 

אלא מהיותי בחלק משירותי בקרב קצינים לוחמים; השני, את 
החתירה הבלתי פוסקת לעסוק בנושאים מאתגרים, יותר ממה 
שאני עוסק בהם ממילא. זו תופעה שלא ראיתי אלא בצה"ל, 
גם כשהושאלתי לשנתיים למערכת אחרת. אנשים כיום מנסים 
לברוח מתפקידים; השלישי, ההרגשה שהתפקיד שאני עושה 
הוא החשוב ביותר שצריך לעשות, ושהוא מתגבר על הרבה 

דברים, בוודאי על הרווחה האישית שלי".

לימדה  הצבאית  "המערכת  ברוך:  שרביט  פנינה  עו"ד 
אותי את ההבנה של מורכבות הדברים. הדבר בולט במיוחד 
במעבר לאקדמיה. לראות ולהבין את כל התחומים בהיבטים 
להכיר  וכן  זוויות,  מהרבה  מדיניים  ובהיבטים  ביטחוניים 

באילוצים ובמגבלות הכוח".

עו"ד ברוך אברהמי: "אני סבור שבאנו כדי לתת למערכת 
הצבאית ולא כדי לקחת".

מה לקחתי מצה"ל אל החיים האזרחיים?

"הציבור בישראל לא מוכן עוד 
לראות בצה"ל כחריג בחברה"
לא לשתף פעולה עם מחברי דו"ח גולדסטון - טעות פטאלית
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עובד-מעביד, הזכויות הסוציאליות-החברתיות, כמו זכויות פרישה, 
צריכות להיות מעוגנות בחוק. לדבריו, היוזמה לשינוי החקיקה צריכה 
לבוא מהמערכת המשפטית, כיוון שהיא אמונה על זכויות האדם 

ובכלל זה - זכויות חברתיות וזכויות סוציאליות.
קורא  לממשלה,  המשפטי  ליועץ  המשנה  גם  שהיה  מי  אברהמי, 
למדינה לקחת אחריות על פורשי צה"ל עד גיל הפרישה האזרחי. 
היא  מוקדמת",  "פרישה  במושג  מצה"ל  הפרישה  הגדרת  לדבריו, 

מעשה צביעות שיש להפסיק להשתמש בו.
"המדינה פשוט 'מחריגה' את אנשי הקבע מכלל משרתי המדינה", 
אומר עו"ד משה רוזנברג. "אנשי קבע רבים שפרשו, לאחר שעשו 
שירות תוך סיכון חיים ועשו לילות כימים, פורשים פתאום באמצע 
חייהם, לפעמים בלי מקצוע מוגדר, אמנם עם ניסיון פיקודי וניסיון 
עדיפות  מקבלים  אינם  שהם  רק  לא  לזה.  מעבר  לא  אך  ניהולי, 
במכרזים ממשלתיים, אלא שהם גם מנועים מלהשתתף במכרזים 
פנימיים לעובדי המדינה". דוגמה צורמת ביותר היא, לדבריו, עו"ד 
שפורש מהפרקליטות ולו עשרות שנות ניסיון מקצועי עשיר. אם 
הוא  המשפטים,  במשרד  לעבודה  להתקבל  רוצה  היה  עו"ד  אותו 
אינו נחשב ל'פנימי' אלא ל'חיצוני'. "דוגמאות כאלה יש רבות וזה 

אבסורד מוחלט שהגיע הזמן לתקן אותו", אומר רוזנברג.

עם דו"ח גולדסטון - לאן?
דו"ח גולדסטון הינו אחת הסוגיות המשפטיות הקשות ביותר כיום 

מבחינתה של ישראל, והיא מתחום המשפט הבינלאומי.
עו"ד משה רוזנברג סבור, שהייתה טעות פטאלית מבחינת ישראל, 
שלא לשתף פעולה עם מחברי הדו"ח. "נקלענו למצב קשה ביותר, 
חלק  בהיותנו  האו"ם.  במוסדות  הדו"ח  לאימוץ  כידוע  שהוביל 

מהמדינות שחברות באו"ם, היינו צריכים לשתף עימן פעולה".
אינה  גולדסטון  דו"ח  שסוגיית  סבורה,  ברוך  שרביט  פנינה  עו"ד 
משפטית בלבד, וכי לפני היותה בעיה משפטית היא בראש ובראשונה 

הפוליטי:  בהיבט  רמות  שתי  יש  לדעתה,  פוליטית.  סוגיה  כיום 
עוינות  או מאוד  ישראל,  אויבות של  בעצם,  מדינות שהן,  קבוצת 
לה, ושמבחינתן הדו"ח נופל לידיהן ככלי לניגוח ולהוקעת ישראל 
כמדינה פושעת ומדינת אפרטהייד, וקבוצת מדינות מתונות. "את 
המדינות בקבוצה הראשונה לא נצליח לשכנע - צריך רק 'לצמצם 
נזקים'. עלינו להתייחס אל הקבוצה השנייה - המדינות והגורמים 
ומפגשים להבהרת  וכאן העיקר הוא בהסברה   - המתונים בעולם 

העמדה הישראלית".
על רקע זה, נתבקשו המשתתפים להתייחס לשאלה, האם שינוי 
האמנות הבינלאומיות, הוא הפתרון הראוי למנוע את המצב שהוביל 

למעשה לדו"ח גולדסטון?
המשפטיות:  הטיפול  דרכי  לשתי  מתייחסת  ברוך  שרביט  כאן 
"האחת, נוגעת לדיני המלחמה ושאלת התאמתם למציאות בימינו, 
והשנייה, נוגעת לפוטנציאל התביעות הבינלאומיות. קיימת גישה 
טובים  אינם  כיום  הקיימים  הבינלאומי  במשפט  הכללים  לפיה 
ולא התעדכנו - ואולי ישראל פעלה בכלל ב'עופרת יצוקה' ללא 

כללים כלל". 
מי שהייתה ראש מחלקת הדין הבינלאומי קובעת נחרצות שצה"ל 
גם  עוברות  המבצע  "פקודות  המקובלים:  הכללים  במסגרת  פעל 

עו"ד משה רוזנברג: "אנשי קבע רבים שפרשו, 
לאחר שעשו שירות תוך סיכון חיים, לילות כימים, 

פורשים פתאום באמצע חייהם, לפעמים בלי מקצוע 
מוגדר, אמנם עם ניסיון פיקודי וניסיון ניהולי, אך 

לא מעבר לזה. לא רק שהם אינם מקבלים עדיפות 
במכרזים ממשלתיים אלא גם מנועים מלהשתתף 

במכרזים פנימיים לעובדי המדינה"

יושבים מימין לשמאל: עודד מודריק, יוסף תלרז, משה רוזנברג ופנינה שרביט ברוך. עומדים מימין לשמאל יוסי פורת וברוך אברהמי
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אחד  בקנה  שעולה  באופן  מנוסחות  ומלכתחילה  משפטית  עין 
עם דיני המלחמה בכל הפקודות. כשמדברים על 'עופרת יצוקה', 
בחלקים  והופיע  פעם  אחרי  פעם  שם  שחזר  משהו  היה  אם  הרי 
פגיעה  מינימום  היה  זה   - ושל התכליות  הראשונים של המטרה 
בחפים מפשע וכיבוד דיני המלחמה. הדברים האלה הופיעו בתור 

חלק מהפקודה".
הבינלאומי  במשפט  והתאמות  שינויים  להכנסת  הדרך  לדבריה, 
הכללים  התאמת  דרך  אלא  אמנות,  שינוי  דרך  אינה  זה  בתחום 
גיבוש אמנות חדשות מחייב  בפרקטיקה אל המציאות המשתנה. 
קונצנזוס של הרבה מדינות, אך בעולם של ימינו, שהוא כה עמוס 
המשפט  כללי  "בפועל,  קלוש.  אמנה  לשינוי  הסיכוי  פוליטיקה, 
על  המתבסס  התהוות,  של  מתמשך  תהליך  עוברים  הבינלאומי 
דיני  דבר  של  בסופו  בשטח.  הפועלות  מדינות  של  הפרקטיקה 
המלחמה משקפים אקט של איזון בכלל, ואיזון בין הצורך הצבאי 
להישג וליתרון הצבאי לבין המאמץ למנוע פגיעה באוכלוסייה של 
בלתי מעורבים בפרט. הבעייתיות של דו"ח גולדסטון אינה נובעת 
סלקטיבי  פוליטי,  מיישום  אלא  הלחימה,  דיני  של  התאמה  מאי 

ומוטה שלהם.
גם אם בדיקות וחקירות עצמיות לא יגלו תקלות, הן יתגלו מסיפורי 
של  טיבה  וזו  יושתקו  לא  דברים  קורבנות.  או  משפחות  חיילים, 

חברה דמוקרטית". 
חקירה  ועדת  להקים  אם  "השאלה  כי  הוסיף,  מודריק  השופט 
מדינית,  החלטה  היא  גולדסטון,  דו"ח  בעקבות  בדיקה  לבצע  או 
השוקלת מה יתאים יותר לאינטרסים הפנימיים והבינלאומיים של 

מדינת ישראל".
והפוליטית  המשפטית  לשאלה  מעבר  מודריק,  של  לדעתו 
הבינלאומית, קיימת שאלת המנהיגות. לדבריו, ההתייחסות לדו"ח 
גולדסטון היא לא שאלה למשפטנים, אלא למנהיגים, שנדרשים 
לעשות הערכת מצב פשוטה. "לא גולדסטון ולא שום גורם אחר צריך 

ללמד אותנו איך להתנהל, כי אנו חברה דמוקרטית פתוחה, שבודקת 
את עצמה, וחוקרת את עצמה". לדבריו, במקרה של הרופא שבנותיו 

נהרגו, אסור היה להמציא סיפורים שהתגלו כחלקי אמת.
בתגובות  שהשתקפה  המשפטי,  ההיבט  של  החשיבות  רקע  על 
למבצע "עופרת יצוקה", שרביט ברוך מציינת שאנשי הפרקליטות 
והן  אופרטיביים  בתכנונים  הן  מוקדם,  שיותר  כמה  משתלבים 
בחשיבה האסטרטגית, כדי להבטיח שההמלצות המשפטיות תכללנה 

ותשולבנה ברמות מטכ"ל, פיקוד ואפילו אוגדה.

היועץ המשפטי לממשלה - "לפצל או לא לפצל?"
עו"ד ברוך אברהמי, שהיה המשנה ליועץ המשפטי לממשלה, גורס 
תפקיד  לבין  הכללית,  התביעה  תפקיד  בין  מהותי  הבדל  קיים  כי 
הייעוץ המשפטי. הוא תומך בהפרדת שתי "הישויות" האלה, שהן 
ובין  מטלות,  עומס  הכללית  לתביעה  ומקצועית.  מהותית  שונות 
השאר צורך לעשות אינטגרציה של הזרועות השונות של מערכת 
אכיפת החוק הפיסקאלית, המינהלית, הפלילית, המשמעתית - וזאת 

מעבר למה שנעשה על ידה כיום.
המתוכננת  שההפרדה  בטן",  תחושת  "מתוך  סבור,  רוזנברג  עו"ד 
תעשה רע מאוד לתפקיד היועץ, ותחליש אותו ואת מעמדו. מעמדו 
של היועץ כיום, מול הממשלה, נובע בין היתר מהעוצמה שמעניק 

לו תחום התביעה הכללית.
אחת  מיקשה  הם  והתביעה  שהייעוץ  סבור,  תלרז  השופט  גם 
במדינה.  החוק  לשלטון  תועיל  לא  הזו  "ההפרדה  אחת.  ושלמות 
היא תפצל את אכיפת המשפט בין גופים שונים ולא תהיה מערכת 
אשר תתאם". עו"ד פנינה שרביט סייגה את הבנתה בסוגיה, אך 
החלשה  למנוע  כדי  לעומק,  להיעשות  חייבת  שהבדיקה   סברה 

במעמד היועץ המשפטי.

עו"ד שרביט ברוך: "פקודות המבצע עוברות גם עין 
משפטית ומלכתחילה מנוסחות באופן שעולה בקנה 

אחד עם דיני המלחמה בכל הפקודות. כשמדברים 
על 'עופרת יצוקה', הרי אם היה משהו שחזר שם 

פעם אחרי פעם והופיע בחלקים הראשונים של 
המטרה ושל התכליות - זה היה מינימום פגיעה 

בחפים מפשע וכיבוד דיני המלחמה"

השופט מודריק: "לא גולדסטון ולא שום גורם 
אחר צריך ללמד אותנו איך להתנהל, כי אנו חברה 

דמוקרטית פתוחה, שבודקת את עצמה, וחוקרת את 
עצמה". לדבריו, במקרה של הרופא שבנותיו נהרגו, 

אסור היה להמציא סיפורים שהתגלו כחלקי אמת
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השופט יוסף תלרז )אל"מ(, אב ביה"ד למשמעת של עובדי המדינה.
עו"ד יוסף תלרז שירת בצה"ל 34 שנים ופרש בשנת 2000 בדרגת אל"מ. בתפקידו האחרון 
שימש סגן הפרקליט הצבאי הראשי, וקודם לכן היה, בין השאר, עוזר פצ"ר לייעוץ ולחקיקה 

ופרקליט צבאי של חיל הים.
מאז פרישתו משמש כאב בית הדין למשמעת של עובדי המדינה, ועומד בראש מערכת השיפוט 
של עובדי המדינה ועובדים נוספים שהחוק חל עליהם. תפקידה של מערכת זו לאכוף ולשמר 
את בסיס הסמכות השיפוטית ונורמות ההתנהגות של עובדי המדינה שהפרו את חוקי המדינה 
או את התקשי"ר, או את כללי האתיקה או נוהלי המשרד, וזאת כדי לשמר את תדמית השירות 

הציבורי ואמון הציבור.

השופט ד"ר עודד מודריק )תא"ֹל(, סגן נשיא בית המשפט המחוזי בת"א.
עו"ד ד"ר עודד מודריק פרש מצה"ל ב-1993 בדרגת אל"מ, ובמילואים קודם לדרגת תא"ל. 
בתפקידו האחרון היה שופט ביה"ד הצבאי לערעורים. בשנתיים שקדמו לפרישתו הושאל 

למשטרת ישראל וכיהן כיועץ המשפטי של המשטרה, בדרגת תת-ניצב.
מאז פרישתו מכהן כשופט בביהמ"ש המחוזי בת"א ולאחרונה קודם לדרגת סגן נשיא.

עיקר תחומי השפיטה שלו: משפט כלכלי-פלילי, משפט מינהלי )תכנון ובנייה, מכרזים ציבוריים, 
הגירה, חופש המידע, חינוך, רשויות מקומיות ועוד(.

משמש מרצה מן החוץ בפקולטות למשפטים של האוניברסיטאות תל-אביב ובר-אילן, ובבתי 
הספר למשפטים של המרכז הבינתחומי ומכללת שערי משפט. בעבר לימד משפט צבאי 

וכיום מלמד דיני ראיות.

עו"ד משה רוזנברג )אל"מ(, בתפקידו האחרון יועץ המשפטי של אזור יהודה והשומרון. 
במסגרת תפקיד זה. היה חבר בצוות המשא-ומתן עם הפלסטינים על הסכם עזה ויריחו.

עם פרישתו ב-1994, מונה ליועץ המשפטי של עיריית חיפה ולאחר מכן למנכ"ל עיריית חיפה, 
אותה ניהל אף במהלך מלחמת לבנון השנייה. מאז שנת 2006 משמש כמנכ"ל קבוצת זאבי, 
אשר כוללת, בין היתר, את חברת יפנאוטו )יבואנית סובארו(, את מרכזי הקניות גרנד קניון 
וסיטי סנטר בחיפה, את בית החולים אלישע, את חברת הלוגיסטיקה "אוברסיז", עסקי נדל"ן 

וכן חברות בחו"ל.

הדין  רמ"ח   - בצה"ל  אחרון  תפקיד  )אל"מ(,  ברוך  שרביט  פנינה  עו"ד 
הבינלאומי בפרקליטות הצבאית )כולל בתקופת "עופרת יצוקה"(. שירתה במחלקת 
הקשורים  שונים  בנושאים  עסקה  השירות  במהלך  שנה.   20 במשך  הבינלאומי  הדין 
למשפט בינלאומי, כולל דיני תפיסת הלוחמה, דיני הים וכיו"ב. הייתה שותפה לתהליכים 
המדיניים מול הפלסטינים ומול סוריה, ובליווי יישום ההסדרים המדיניים גם מול שאר 
המדינות השכנות. בשנים האחרונות עסקה בעיקר בנושאים הנוגעים לדיני המלחמה 
והלחימה בטרור. במסגרת התפקיד השתתפה גם בצוותי מומחים בארץ ובעולם בתחום 

המשפט הבינלאומי. 
מאז הפרישה במחצית הראשונה של שנת 2009, מלמדת את הקורס "משפט בינלאומי" 

בפקולטה למשפטים באוניברסיטת תל-אביב.

עו"ד ברוך אברהמי )אל"מ(, בעלים ומנהל של משרד עורכי דין בתל אביב. 
משמש  שלטונות.  ומול  רשויות  מול  ובייצוג  פרט  זכויות  חברתיות,  בזכויות  מתמחה 
כיועץ משפטי קבוע של מועצת הבריאות הממלכתית, הסתדרות הפסיכולוגים, "צוות" 
ומספר בתי חולים. מלווה כעורך דין באופן שוטף תאגידים ציבוריים וחברות. עורך דין 
פרטי אשר נותן שירותים לממשלה ולכנסת. הכנסת שכרה את שירותיו לצורך חקיקת 
וכונס הנכסים  ועדת האפוטרופוס הכללי  כיו"ר  בריאות ממלכתי. שימש  ביטוח  חוק 
חוזים, משפט  בנושאי  במשרדו מתמחים  הדין  עורכי  הרשמי מטעם שר המשפטים. 

מסחרי, דיני עבודה, ירושות עזבונות ומשפחה. 
פרישתו  אחרי  אל"מ,  בדרגת  וחקיקה  ייעוץ  בתפקידי  הצבאית  בפרקליטות  שירת 
ליועץ  וכמשנה  והחקיקה  הייעוץ  על  כממונה  וכיהן  המשפטים  למשרד   עבר 

המשפטי לממשלה.

"אלה עדיי": משפטנים בכירים - בצה"ל וכיום
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מאת: ד"ר שמואל גורדון )אל"מ( *

תפיסת אניית הנשק הייתה מבצע ראוי לציון. בתוך ים הבינוניות 
ישנם איים של הצטיינות בקהילת המודיעין, וביחידות המיוחדות של 

צה"ל, בצד יכולת קביעת החלטות מהירה ונכונה של הדרג המדיני. 
אחד הקשיים שבתהליך קביעת החלטות כאלו הוא התמודדות עם 
המגבלות של החוק הבין-לאומי. השתלטות על אניה בים הפתוח אינה 
עונה בקנה אחד עם החוק. כך גם אירועים אחרים פחות ידועים לעין 
הציבורית. ישראל תיאלץ לעתים קרובות יותר להחליט על פעולות 
חיוניות נגד ארגוני טרור שאינן נמצאות במגבלות החוק הבין-לאומי 

שיחממו את האווירה באו"ם ובארגונים אחרים.
מה השתנה בעצם? טרור אינו תופעה חדשה, אולם שיתוף הפעולה בין 
ארגונים מקומיים, היווצרות ארגונים עולמיים ואזוריים כמו אל-קעידה, 
נוספים,  ורבים  הג'יהאד העולמי, האחים המוסלמיים במזרח התיכון 
יצרו סביבת איומים חדשים שיש להתמודד איתה גם מבחינת עיצוב 

החוק הבין-לאומי. 
בעבר חוק זה היה פיסת נייר חסרת חשיבות מעשית, אולם בעשרים 
לדוגמה:  במערכת.  משמעותי  לשחקן  הופך  הוא  האחרונות  השנים 
ייסוד בית המשפט בהאג שמעמיד לדין מנהיגים ואנשי צבא, ומדינות 
שמכלילות בחוקיהן אפשרות להעמיד לדין על פשעי מלחמה, מחלישים 
את הצידוק והיכולת להילחם בטרור במבצעים התקפיים. התעצמות 
זאת של החקיקה ובתי הדין, מחזקת דווקא את ארגוני הטרור ומעניקה 

להם חופש פעולה בלתי נסבל.
לכן אסור לנו לנוח על זרי הדפנה של המבצע האחרון, אסור להסתפק 
במבצעים מוצלחים ככל שיהיו. עלינו לעצב כלים משפטיים וחוקיים 
ישראל  על  יוטלו  בלי חשש שמא  לפעול  שירחיבו את האפשרויות 
סנקציות או יוגבל חופש הפעולה של מפקדים ומנהיגים. כדי להקדים 
המערב  ומדינות  ארה"ב  עם  יחד  ישראל,  על  שומה  למכה,  רפואה 
הנאורות והמאוימות על-ידי טרוריסטים, לפעול להתאמת החוק הבין-

תפיסת אניית הנשק והדין הבין-לאומי
המבצע האחרון חושף את המכשולים שמציב בפנינו הדין הבין-לאומי. אסור להתעלם 

מהאתגר ויש לפעול להתאמת החוק לאיומים החדשים 

לאומי לאויב החדש יחסית.
החוק  לשינוי  לפעול  מחויבים  אנו 
בכמה תחומים. אחד מהם הוא התיחום 
הגיאוגרפי. המושג "מים פתוחים" אינו 
וחילות  יש להקנות לציים  ישים עוד. 
נגד  בחופשיות  לפעול  זכות  אוויר 
הטרור ללא חסמים גיאוגרפיים. תחום 
מנהיגי  החסינות של  ביטול  הוא  שני 
טרור כל עוד לא שפכו דם במו ידיהם. 
למה הכוונה? מדוע חאלד משעל אינו 
מוסגר לבית הדין הבין-לאומי? מדוע 
מוכרזים  אינם  החיזבאללה  מנהיגי 
שהחוק  מתים"  או  חיים  "מבוקשים 

מתיר לקצר את חייהם? 
תחום שלישי של שינוי החוק הוא, ביטול הלגיטימיות של משטרים 
הנותנים חסות לארגוני טרור ולחוקק חוקים, שיאפשרו להעמיד את 
מנהיגי סוריה ואיראן לדין בהאג חסרת העבודה. תחום רביעי הוא עיצוב 
חוקי חרום בין-לאומיים בדומה לחוקי החירום הקיימים במדינות רבות 

כדי לתת מענה למצבי חירום.
חדשה?  משפטית  תפיסה  ומעצבים  משפטנים  בארץ  יושבים  האם 
המאבק המשפטי נגד ועדת גולדסטון הוא רק דוגמה לתחילת המאבק. 
החוק  על  למתקפה  הקהל  דעת  הכוונת  ידועי-שם,  משפטנים  גיוס 
והמשפט הבין-לאומי המיושן והאנכרוניסטי, כינוס ועידה בין לאומית 
רק  הן  אלו  כל  הבין-לאומי.  החוק  לעדכון  מפורטת  הצעה  שתתווה 
הדרגתיים  יהיו  השינויים  טווח.  ארוכת  משפטית  למערכה  דגימות 
ואיטיים. אך מי שחושב שהמאבק בטרור יסתיים בשנים הקרובות מוטב 

שיתעדכן. הטרור ימשיך לירות, לפוצץ ולהרוג עוד זמן רב. 

ליחסים  מומחה  האוויר.  חיל  יוצא  הוא  )אל"מ(  גורדון  שמואל  ד"ר   *
בין-לאומיים, אסטרטגיה, ביטחון לאומי ומאבק בטרור.

אמצעי הלחימה שנמצאו על סיפון האניה "פראנקופ" )צילום: דו"צ(

עמדה       

שמואל גורדון
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מובילים במשק ובחברה

מאת: דוד גרין

עשייה  שנות   20 תציין  בו  מועד   ,70 לך  מלאו  השנה,  עינן,  מנחם 
עסקית - שלוש שנים כמנכ"ל המשביר לצרכן ו-17 שנים כמנכ"ל 

ונשיא קבוצת עזריאלי. עד מתי בכוונתך להמשיך?
"אני אכן נמצא בצומת החלטה חשוב בחיי. אחרי הרבה מאד שנות 
עשייה, הן בשירות הצבאי והן בסקטור הפרטי, מצאתי את עצמי חושב 
לא פעם על המועד המתאים למצות עוד קצת את שנותיי הבריאות, 
לנוח ולהימצא יותר בחיק משפחתי - עם אשתי, הילדים והנכדים. זו 

החלטה לא פשוטה, אבל אין לי ספק כי ההכרעה קרובה.
אומר  לא  זה  אך   - שנים  חמש  עוד  בתפקידי  להמשיך  התבקשתי 
אשמש  מסויים  זמן  שעוד  מניח  אני  כזאת.  תקופה  כאן  שאשאר 
תפקיד   - הקבוצה  ליו"ר  אתמנה  אולי  כך  אחר  הנוכחי,  בתפקידי 

המחייב פחות אינטנסיביות - ועדיין הכל בסיס לשינויים".
והנה  הסוציאליזם,  ברכי  על  יוסף,  תל  בקיבוץ  והתחנכת  גדלת   -

בבחרותך הפכת קפיטליסט. איך אתה מגשר על הפער הזה?
"השיטה והמסגרת פחות חשובות, אבל המהות והערכים כן. הרגישות 
החברתית שלי היתה גבוהה ונשארה כזאת גם כשאני עומד בראש 

קבוצת עזריאלי. 
הקפיטל חשוב, אבל לא פחות מכך איך אתה משיג את הקפיטל ואיזה 
שימוש אתה עושה בו. לכן, אסור רק להסתכל דרך החור שבגרוש. מי 
שעושה זאת הופך כהה חושים ועיוור לנעשה סביבו. אפשר לייצר הון, 

אפשר להרוויח, אפשר להגיע להישגים כלכליים, ועדיין לעשות זאת 
מתוך ראייה חברתית עמוקה ורגישות לקהילה בה אנו חיים. 

עזריאלי  בקבוצת  אנחנו  כל  קודם  אצלנו?  ביטוי  לידי  בא  זה  איך 
מינימום  משכורות  כלל  אצלנו  אין  ביותר.  הוגן  למעסיק  נחשבים 
שאנו  ה'אאוטסורסינג'  בחברות  לדאבוני,  לכך.  קרוב  לא  ואפילו   -
אנו  אך   - נמוכות  אכן  העובדים  בשירותיהם משכורות  משתמשים 
דואגים לכתוב בתנאי המכרז שהחברות הללו ישלמו לעובדיהן שכר 
שהוא מעבר למינימום. אנו גם תורמים מאד גדולים לקהילה, ואעדיף 

להתייחס לכך בהרחבה בהמשך".
- כמי שעושה תקופה ארוכה מאד בסקטור הפרטי, ושהגיע אליו, 
קבלת משרה  לדעתך  האם   - בצה"ל  אלוף  היותו  מעצם  למעשה, 

בכירה היא פועל יוצא של דרגה בצבא?
"אולי פעם זה היה ככה, למרות שאינני חושב שקיבלתי את משרתי 
הראשונה מחוץ לצבא )מנכ"ל המשביר לצרכן( מפני שנשאתי דרגות 

גבוה במגדל: מצמרת צה"ל 
לצמרת הכלכלית הישראלית

מנחם עינן )אלוף( חושב 
שאפשר לעשות עסקים 

בהגינות, ביושר, ובלי לפגוע 
בערכים, בקהילה או במועסקים. 

כמי שמכהן 17 שנים כמנכ"ל 
וכנשיא קבוצת עזריאלי והפך 
אותה לאחת המובילות במשק 

הישראלי, הוא נמנע מ"אור 
הזרקורים", מעורב מאד בהוויה 
החברתית הישראלית, כואב את 
הזילות בצה"ל, מאמין שעבודת 
ועדת וינוגרד בה היה חבר לא 

היתה לשווא - ונותן כמה עצות 
למשוחררים הטריים 0 בגיל 70 

בוערת בו עדיין אש היצירה, 
אבל גם הוא שוקל להאט את 

הקצב. "אפשר להגיע רחוק וגם 
להימנע מאור הזרקורים", אומר 
עינן, "אבל, זה עניין של סגנון..."

"לאלוף אין יתרון בהייטק על זוטר יוצא 8200 - ההיפך 
הוא הנכון. לעומת זאת, למשרות בארגונים גדולים בהן 

נדרש ידע וניסיון, שבכיר בצה"ל רכש אותם בשנותיו 
הרבות - יש לו בהחלט מה להציע. הרי אין ארגון בכל 

מדינת ישראל, שהיקפי הפעילות, האחריות והידע 
הנדרשים בו דומים אפילו לאלה של צה"ל"
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אלוף. במקרה שלי, הניסיון והידע שרכשתי בעיקר באט"ל ואג"ת היו 
להם משקל לא פחות חשוב מהדרגה - וכנראה יותר. 

ועדיין, אם היה בעבר קשר בין דרגה בכירה למשרה, היום זה לחלוטין 
לא כך - וטוב שכך. השוק האזרחי הפך מאד מתוחכם, מאד מקצועי, 
ובמיוחד  שיווק  לכספים,  שקשור  מה  בכל  בוודאי   - ממוקד  מאד 
לטכנולוגיה. לאלוף אין יתרון בהייטק על זוטר יוצא 8200 - ההיפך 
הוא הנכון. לעומת זאת, למשרות בארגונים גדולים, בהם נדרש ידע 
וניסיון שבכיר בצה"ל רכש אותם בשנותיו הרבות בצבא - יש לו בהחלט 
הפעילות,  ישראל, שהיקפי  מדינת  בכל  ארגון  אין  הרי  להציע.  מה 

האחריות והידע הנדרש - דומים אפילו לאלה של צה"ל.
אני זוכר, כי כשהגעתי לראיון עבודה ראשון במשביר לצרכן ונשאלתי 
לגבי ניסיוני, עלתה בדעתי בפעם הראשונה העובדה, שהיו לי, כראש 
אט"ל )אז אג"א(, לא פחות מ-56 מפעלים שייצרו תחת פיקודי. הרי 

אין לזה שום מקבילה בשוק האזרחי!"
- מה לגבי קצינים בדרגות פחות בכירות?

"שוב, אם הם מקצוענים בתחומם - לרוב בצד הטכני - וצברו ידע 
וניסיון, הרי אין להם בעיה להשתלב בכל מקום. אם הם אינם כאלה, 
הרי במשרות בתחום הניהול הכללי - אדמיניסטרציה ולוגיסטיקה 
יכולים להביא לידי ביטוי את הכישורים שלהם ואת הניסיון  - הם 
יוצאי צה"ל מביאים איתם ערכים, תרבות  כל  שצברו. בכל מקרה, 

עבודה ומוסר עבודה מעל ומעבר".
לגבי  יישמת את דעתך  אכן  מוביל,  אותו אתה  גדול  כה  בארגון   -

אנשי צבא?
"בהחלט. כמעט את כל הקניונים שלנו מנהלים אנשי צבא לשעבר 
- את חלקם אני הכרתי אישית ואת חלקם לא. הם נבחרו כי הם אכן 
מסוגלים למלא מצוין תפקיד הכרוך בניהול ובתפעול פרויקט מורכב 

כמו קניון, ובכך יש להם יתרון על כל מועמד אחר". 
- רבים מפורשי צה"ל מדברים על "הלם האזרחות", ובעצם מדברים 

על הקושי להסתגל לשוק הפרטי. מה דעתך?
"אכן הלם, ושוב אדבר קודם כל מניסיוני. ראשית, כי זה אחרת ממה 
התובענות,  הדרך,  החשיבה,  שירות.  שנות  בעשרות  לו  שהורגלנו 
המיקוד בתוצאות ועוד ועוד. תקופת ההסתגלות שלי במשביר לצרכן 
נמשכה שנה, ונבעה בעיקר מעובדה אחת: מעבר ממערכת של תקציבי 

ענק נתונים, למערכת הפועלת על-פי תזרימי מזומנים. 
כראש אג"א, רק מחיר השגיאות שעשיתי, היה גבוה יותר ממחזור 
חודשי כולו של המשביר לצרכן. בצה"ל לא התמודדתי אף פעם עם 
צורך לשלם לעובדים או לספקים. במשביר זה קרה במקביל לכניסתי 

לתפקיד - כאשר הסתבר לי שאין לי ממה לשלם...
הבעלים   - שלך  ל'בוסים'  שוטף  בדיווח  חייב  אתה  לכך,  מעבר 
שורת  על  המאזן,  על  קבוע  באופן  והם מסתכלים   - והדירקטוריון 
הרווח וההפסד, ודורשים הסברים ברמה הרבעונית. וכמעט שכחתי 
עוד גוף שאני מחויב לו - ולא הכרתי כמותו בצבא - ועד העובדים. 
כזה שבוודאי בהתחלה מנסה 'לעשות שרירים' ולא מהסס לומר 'כבר 

אכלנו קודם גדולים ממך...'. 

קבוצת עזריאלי - כרטיס ביקור
ופועלת  בישראל,  הגדולות  אחת  היא  עזריאלי  קבוצת 
קניונים  זאת  ובכלל  המניב,  הנדל"ן  בתחום  שנה   27 מעל 
גם  היא  הקבוצה  הארץ.  ברחבי  מובילים  משרדים  ובנייני 
בעלת השליטה בחברת האחזקות הבורסאית גרנית הכרמל 
הפועלת בתחומי האנרגיה, המים, איכות הסביבה והצבעים. 
 .GES-ו סופרגז  טמבור,  סונול,  המרכזיות:  אחזקותיה  בין 
האשראי  כרטיסי  מחברת   20% הקבוצה  בבעלות  כן  כמו 
לאומי קארד. הקבוצה נמצאת בבעלות היזם, האדריכל ואיש 

העסקים דוד עזריאלי. 
המלאה,  בבעלותה  קניונים   10 עזריאלי  קבוצת  בבעלות 
כולל מרכז עזריאלי על שלושת המגדלים שבו, וכן מתחם 
 6 הכולל  פיתוח,  בהרצליה  הנמצא  פארק  ביזנס  הרצליה 
מגדלי משרדים ומרכז מסחרי הרצליה Outlet. בנוסף נמצאת 
הקבוצה בעיצומה של בניית מגדל משרדים נוסף במתחם. 
הכולל  מודיעין,  העיר  מרכז  את  הקימה  עזריאלי  קבוצת 

מגורים משרדים וקניון. 
ים  מי  התפלת  מתקן  הם  החברה  של  חשובים  פרויקטים 
ומהווה  שתייה  מי  מ"ק  מיליון   36 מייצר  אשר  בפלמחים, 
ייצור  ומתקן  בישראל,  המים  למשק  משמעותית  תרומה 
חשמל ירוק מפרש פרות בעמק חפר, באמצעות טכנולוגיה 
של עיכול אנארובי - עיבוד פסולת חקלאית לביוגז - ממנו 

מיוצר חשמל שנמכר לחברת החשמל הארצית.
וגיוס  באיתור  החברה  משקיעה  האחרונות  השנים  במהלך 
השקעה  כולל   ,Clean-tech-ה בתחום  חדשות  טכנולוגיות 
בחברת ההזנק יוניקלין בתחום הטיפול בשפכים תעשייתיים, 
מים,  של  ירוק  לחיטוי  אלקטרוליטיות  מערכות  בפיתוח 

בטכנולוגיה חדשנית לטיפול בבוצות ועוד.

"נפלה לידי זכות גדולה לעבוד תחת דוד עזריאלי, 
איש ענק, יזם בנשמתו, צעיר ברוחו, עם בעירה עצומה 
להמשיך ליצור, לבנות, להתקדם, ולראות בפסגה אליה 

הגיע - רק מדרגה נוספת במעלה הסולם. נדבקתי 
בפרץ היצירה הזו, נסחפתי לעשייה הגדולה. קשה 
 להפסיק זאת, בוודאי אם אני מסתכל מה היה לנו 

לפני 17 שנים, ומה יש לנו היום"
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הכישורים  הכוח,  את  צבא  כאנשי  לנו  יש  אך  הלם,  יש  אכן  אז 
והאינטגריטי להתגבר עליו ולצאת מנצחים".

- למרות שקבוצת עזריאלי נחשבת לאחד הגופים הכלכליים החזקים 
במדורי  מככבים   - בכללם  ואתה   - שבכיריה  נראה  לא  במשק, 
הרכילות, משתתפים באירועים עמוסי סלבריטאים, וקושרים בין 

"עסקים לחברים". האם זה "בא מלמעלה"?
כדאי  או  צריך  אם   - לנהוג  צריך  איך  אצלנו  קובע  לא  אחד  "אף 
להיחשף, ואם היחשפות בתקשורת תתרום לעסקים. בינתיים, אנו 
באור  להיות  שאוהבים  אנשים  יש  אלה.  כל  בלי  מצליחים  מאד 
הזרקורים, שזה עושה משהו לאגו שלהם. יש רבים שדרכם הפוכה. 
אני נמנה עם הקבוצה השנייה ואני שמח על כך לא רק בגלל שזה 
מההזמנות  קטן  לאחוז  רק  נענה  הייתי  שאם  משום  אלא  אופיי, 

לאירועים שמצטברות על שולחני - לא הייתי מתפנה לעבודה. 
אני לא צריך אירוע חברתי כדי 'לתקשר' עם מנכ"ל בנק. אני יכול 
לבוא אליהם בכל עת, וכל בקשה עניינית תטופל בהתאם. אגב, אני 
יחסים אישיים ליחסים עסקיים. מה  בין  גם לא חושב שיש קשר 
- כלל לא  וחזקה  היינו קבוצה כה רצינית  שבטוח הוא, שאם לא 

בטוח שהבנקים היו מחזרים אחרינו".
- נראה כי בשנה האחרונה, שנה של משבר כלכלי, פעלה קבוצת 
דווקא   2009 שנת  את  ניצלתם  כלומר  למגמה",  "בניגוד  עזריאלי 

לגידול בפעילות ולהתרחבות...
"נכון. העובדה שקבוצת עזריאלי קבעה כמדיניות לא להרחיב את 
פעילותה בחו"ל - כפי שעשו קבוצות עסקיות רבות אחרות - התבררה 
הזדמנויות  לנצל  לנו  איפשרה  הזאת  העובדה  ביותר.  כמוצלחת 
עסקיות בישראל, למשל רכישת קניון גבעתיים וכניסה לפרויקטים 

רבים אחרים של בנייה, פיננסים, תעשייה ועוד".
ב"לאומי  החזקות  רכישת  על  מדבר  אתה  הפיננסי,  בתחום   -

קארד"?
צרכני,  אשראי  ובמיוחד  החוץ-בנקאי,  האשראי  תחום  "בהחלט. 
אפשר  כאשר  במיוחד  מעולה,  עסקה  זו  מואץ.  בקצב  מתפתח 
לגייס את הקבוצה, בעיקר באמצעות שליטתה בקניונים, למכירת 
כרטיסי אשראי לאומי קארד ולעידוד השימוש בהם. בעניין הזה, 
די הצטערתי שהפסדנו במכרז שערך ארגון 'חבר' לבחירת כרטיס 

האשראי לחבריו".
"עייפות  אין  האם  הקבוצה.  בראש  עומד  אתה  שנים   17 כבר   -

החומר"? האם החברה לא זקוקה ל"דם חדש"?
ולא  מתווכחים',  לא  הצלחה  'עם  ולומר  בפשטות  להשיב  "יכולתי 
הייתי משקר, כי קבוצת עזריאלי הפכה באמת לקונצרן ענק - אפילו 
בקנה מידה מערבי. מאידך, קרוב לוודאי, שאם לא היינו מתפתחים 
בקצב כה גבוה, אם לא היינו עוסקים בעשייה אמיתית, אם הייתי 
הייתי מחזיק  לא  בוודאי   - ביצירה  העניין, את ההנאה  מאבד את 

מעמד זמן רב. 
יזם  ענק,  איש  עזריאלי,  דוד  תחת  לעבוד  גדולה  זכות  לידי  נפלה 
לבנות,  ליצור,  להמשיך  עצומה  בעירה  עם  ברוחו,  צעיר  בנשמתו, 
להתקדם - ולראות בפסגה אליה הגעת רק מדרגה נוספת במעלה 
הסולם. נדבקתי בפרץ היצירה הזו, נסחפתי לעשייה הגדולה. קשה 
להפסיק זאת, בוודאי אם אני מביט 17 שנים אחורה ורואה קניון וחצי, 
ומסתכל מה יש לנו היום. אינני מדבר רק על קניונים - אלא בעיקר 
על גרנית הכרמל )פירוט - ראו מסגרת ד.ג(, פרויקטים של נדל"ן, 

איכות סביבה ועוד".
- מה לדעתך ההבדל בין הצבא של היום לצבא שאתה עזבת לפני 

20 שנה?
"הצבא של היום הרבה יותר מקצועי, האנשים שמשרתים היום יותר 
משכילים ויש להם הרבה מוטיבציה - לפחות כמו בזמני. מה ששונה 
אינו קשור לצבא, אלא לחברה הישראלית. מערכת ההיזונים בין הצבא 
לחברה הופרה. בעבר נישאנו על כפיים, העריכו אותנו ואת פועלנו, 
היה קונזנזוס לגבינו, כיבדו אותנו בעצם העובדה שאנו לובשי מדים 
הצבא   - אחר  הוא  המצב  היום  מינימלית.  היתה  כלפינו  והביקורת 
נמצא 'בעין הסערה', התביעות ממנו עצומות, הביקורת עליו גדולה. 
מסתכלים עליו בזכוכית מגדלת, הפוליטיזציה משפיעה על לובשי 
המדים, ההשפעה החיצונית על הצבא גברה, ויש אף כאלה המטילים 

ספק בערכים שמייצג הצבא".
- האם אתה שלם עם מסקנות ועדת וינוגרד ששימשת בה חבר?

פנקס שירות: מנחם עינן, תושב כוכב יאיר, נולד בשנת 
1939 בתל-אביב. הוא התחנך בקיבוץ תל-יוסף. נשוי לנירה, אב 
למיכל, מירב ואורי וסב לאחד עשר נכדים. בשנת 1957 התגייס 
לצה"ל ושירת בנח"ל, בגולני ובחיל השריון. שלוש שנים לאחר 
שיחרורו מהשירות הסדיר, חזר לשירות קבע. ב-1974 מונה 
למפקד חטיבה 609, ואחר כך למפקד חטיבה 459 וחטיבה 401. 
ב-1978 מונה לראש מחלקת מבצעים באגף המבצעים, ושלוש 
שנים אחר כך למפקד אוגדה 162. בשנת 1983 הועלה לדרגת 
אלוף ומונה לראש אגף התכנון. בשנת 1986 מונה לראש אג"א 

וב-1989 מונה לעוזר הרמטכ"ל. 

"צריך לעשות עבודה מקיפה, לבחינת מצב הגמלאים 
והקריירה השנייה שלהם. אני משוכנע, שיש רבים, 

כמוני למשל, שמשתכרים סכומים גבוהים בתפקידם 
החדש, ויש לחייב את גמלתם במיסוי גבוה. אבל 

באוכלוסיות החלשות מקרב חברי 'צוות' - אל לנו 
לפגוע. הגמלה מאפשרת להם לחיות בכבוד"

מובילים במשק ובחברה מנחם עינן

"הייתי שותף מלא לתחקיר ועדת וינוגרד ואני עומד 
מאחורי כל מילה הכתובה בדו"ח. המסקנות תיארו 

במדויק את היערכות הצבא לפני המלחמה ותפקודו בעת 
המלחמה, ואת התנהלות הדרג המדיני והדרג הצבאי, 

שבוודאי לא מילאו אחר המצופה מהם. אני רוצה להאמין 
שהעבודה המקיפה שעשתה הוועדה לא היתה לשווא. 

כאשר הוועדה הגישה מסקנות והמלצות - תפקידה תם"

מנחם עינן )משמאל( עם השופט אליהו וינוגרד )צילום: משה מילנר, לע"מ(
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דוד עזריאלי )מימין( עם מנחם עינן

ואני עומד  ביותר,  "הייתי שותף מלא לתחקיר שהיה לדעתי רציני 
מאחורי כל מילה הכתובה בדו"ח הוועדה. המסקנות תיארו במדויק 
ואת  המלחמה,  בעת  ותפקודו  המלחמה  לפני  הצבא  היערכות  את 
אחר  מילאו  לא  שבוודאי  הצבאי,  והדרג  המדיני  הדרג  התנהלות 

המצופה מהם.
נפגשתי לאחר  ניכרת בהתנהלות הצבא.  הזה  הדו"ח  השפעתו של 
מבצע 'עופרת יצוקה' עם הרמטכ"ל והוא סיפר על הסקת המסקנות 
לא  צה"ל.  בתוך  גם מהתחקיר שנעשה  כמו  הוועדה,  בצבא מדו"ח 

התפלאתי ששני התחקירים העלו ממצאים דומים. 
היתה  לא  הוועדה  המקיפה שעשתה  להאמין שהעבודה  רוצה  אני 
לריק. כאשר היא הגישה מסקנות והמלצות - תפקידה תם. אני לא 
חושב שתפקידי הוא לבדוק את יישום ההמלצות. אני גם לא יכול 
יישום  ידיעה, אם אכן הופקו כל הלקחים מה עומק  לומר, מחוסר 

ההמלצות".
- מה עמדתך בעניין כוונת משרד האוצר לנתק את שכר הגימלאים 

מזה של הפעילים ולהצמיד אותו למדד?
כיוונים:  משני  הביטחון,  תקציב  על  כבד  לחץ  נוצר  השנים,  "עם 
והשני, שיקום  גמלאי צה"ל,  פנסיוניות, בעיקר של  זכויות  האחד, 

הצבא לאור לקחי העבר והתעצמות האויב. שני אלה עולים ממון 
רב ומוטלים כאבן ריחיים על התקציב. בהיבט ראשון, כל מי שמנסה 
לדבר על גמלאי צה"ל בהיבטי חשבונאות צרים - הצורך בצמצומים 
ובחיסכון - עושה חטא. מאחר ואנשי הקבע של היום יהיו גמלאי 
צה"ל מחר, חייבים לתת להם תחושה לא רק של הכרה בחשיבות 
תפקידם, אלא גם להקנות להם תחושת ביטחון כלכלי, כך שיוכלו 
לפעול ולהקדיש מרצם וזמנם לתפקידם. זאת מתוך ידיעה שיש מי 
שידאג להמשך רווחתם הכלכלית גם לאחר הפרישה. מעבר לכך, 
יש גם משהו ערכי בכך שאנשי הקבע וגמלאים הם חלק בלתי נפרד 
ממשהו גדול וחשוב ששמו בטחון המדינה. הצבא ו'צוות' - הא בהא 

תליא. ההצמדה לשכר הפעילים נדרשת, ולו מהעובדה הזאת".
- ובכל זאת, יש פתרון?

"יש פתרון, אבל צריך לעשות עבודה מקיפה, לבחינת מצב גמלאי 
צה"ל והקריירה השנייה שהם עושים. אני משוכנע, שיש רבים, כמוני 
למשל, שמשתכרים סכומים גבוהים בתפקידם החדש, ויש לחייב 
את גמלתם במיסוי גבוה. אבל באוכלוסיות החלשות מקרב חברי 

"צוות" - אל לנו לפגוע. הגמלה מאפשרת להם לחיות בכבוד. 
בהקשר זה, ברצוני להתייחס לעוד ארבע נקודות חשובות: 

האחת, גיל הפורשים: היום יותר מתמיד, השוק האזרחי נמנע מלקלוט 
את  מפחיתה  מאד  הזאת  העובדה  ומעלה.   40-45 בגילאי  אנשים 

סיכוייהם של הפורשים - גם הטובים - לפתוח בקריירה שנייה. 
הנקודה השנייה, המשרות תפוסות: בעבר הרחוק, בשלושת העשורים 
הראשונים לקיומה, פעלה המדינה להקמת תשתית כלכלית, בנתה 
מפעלים ופיתחה שירותים ציבוריים בהם יכלו פורשי צה"ל - שבעצם 
היוו דור שסייע בהקמת המשק הישראלי - למצוא עבודה. זה לא 
המצב בשלושת העשורים האחרונים. יוצאי צבא נדרשים להתמודד 

על משרות קיימות ולא משרות חדשות. 
על הנקודות השלישית והרביעית - התמקצעות השוק האזרחי ופיחות 
במעמד הצבא בקרב האזרחים - הרחבתי כבר קודם. ארבע הנקודות 
הללו, הופכות את חיי הפורשים לקשים מתמיד, ואני שמח כי "צוות" 

פועל כל העת למען הבטחת ביטחונם התעסוקתי של חבריו".

למען הקהילה
וגופים  רבות למוסדות  דויד עזריאלי, תורם  וראש הקבוצה,  מייסד 

ציבוריים רבים באמצעות קרן עזריאלי והחברות שבשליטתו. 
בקנדה,  מופעלות  עזריאלי  על-ידי  הנתמכות  והיוזמות  התוכניות 
בישראל ובארה"ב, ובין יתר הגופים הנתמכים ניתן למנות את מוסד 
יד ושם, אוניברסיטת תל אביב, הטכניון, מכללת שנקר, קק"ל, איל"ן, 

צה"ל )אימוץ יחידות והקמת אנדרטאות( וגופים רבים אחרים.
דויד  על-ידי  שהוקם  קנדי  פילנטרופי  ארגון  הינה  עזריאלי  קרן 
תוכניות  ולהפעיל  לפתח  הינה  המרכזית  ומשימתו  עזריאלי, 
בישראל. במיוחד  ומצוינות,  לחינוך  נגישות  לקדם   שמטרתן 

קידום  הגבוהה,  בהשכלה  תמיכה  הקרן:  של  פעילויותיה  עיקרי 
מדעי,  רפואי  וחינוך  במחקר  תמיכה  האדריכלות,  בענף  מצוינות 
פערים  וצמצום  הביניים  חטיבות  תלמידי  בקרב  נשירה  מניעת 
חינוך  קידום  היהודיות,  הקהילות  בקרב  בחינוך  תמיכה  חברתיים, 
בעלי  מבוגרים  בקרב  השכלה  קידום  השואה,  והנצחת  מחקר 
 מוגבלות התפתחותית, קידום המצוינות בענפי המוסיקה והאמנויות. 
בנוסף לתוכניות הפילנתרופיות, הקימה ומפעילה קרן עזריאלי את 
בקרב  ומצוינות  מנהיגות  לקידום  )תוכנית  עזריאלי  עמיתי  תוכנית 
סטודנטים לתארים מתקדמים באוניברסיטאות בישראל(, את ההוצאה 
לאור של זיכרונות ניצולי שואה קנדיים, וכן את מכון עזריאלי להעצמה 
חינוכית - תוכנית שמטרתה להעצים נוער בסיכון נשירה, דרך צמצום 

"מערכת ההיזונים בין הצבא לחברה הופרה. בעבר נישאנו בפערים חינוכיים וחברתיים.
על כפיים, העריכו אותנו ואת פועלנו, היה קונצנזוס 

לגבינו. היום המצב הוא אחר - הצבא נמצא 'בעין הסערה', 
התביעות ממנו עצומות, הביקורת עליו גדולה. מסתכלים 
עליו בזכוכית מגדלת, הפוליטיזציה משפיעה על לובשי 

המדים, ההשפעה החיצונית על הצבא גברה, ויש אף 
כאלה המטילים ספק בערכים שמייצג הצבא"

מנכ"ל "צוות" דן נדיב, מעניק את "אות צוות" למנחם עינן

מובילים במשק ובחברה מנחם עינן
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"הרמטכ"ל" של מכבי חיפה, איתמר צ'יזיק, ב"צ'מפיונס-ליג"

"המודל שלי הוא מועדוני 
הכדורגל של אירופה"

ראיין וכתב: יוסי פורת

בו  האחרון  למקום  להתגלגל  צה"ל  של  מודיעין  קצין  מביא  מה 
היית מצפה לפגוש אותו - רווי יצרים, סכסוכים, קנאה, פוליטיקה, 
ומה לא? במקרה של מנכ"ל מכבי חיפה איתמר צ'יזיק, הסיבה אינה 
אהבת כדורגל. "אני אמנם חובב ספורט, אבל כדורגל לא היה ממש 
ששימשתי  לאחר   2002 בשנת  חיפה  למכבי  הגעתי  שלי.  בראש 
אחרי  י.פ(.  בחיפה,  וספורט  תרבות  )אמנות  אתו"ס  חברת  כמנכ"ל 
כ-10 שנים ביקשתי לפרוש, אך עוד בטרם הספקתי להודיע לראש 
העיר חיפה וליו"ר מועצת המנהלים שלנו, פנה אלי יעקב שחר ואמר 
לי: 'אתה בא למכבי חיפה'. הפנייה של שחר בהחלט הפתיעה אותי 
אך ראיתי בתפקיד אתגר ניהולי ממדרגה ראשונה. עשינו קונסוליום 

משפחתי - ונעניתי".
עוד לפני שהספיק צ'יזיק לחמם את הכיסא במכבי חיפה, הוא מצא את 
עצמו בליגת האלופות - מפעל הכדורגל האירופי החשוב ביותר. "מכבי 
ישראלית  קבוצה  ובפעם הראשונה  באליפות,  ב-2002  זכתה  חיפה 

יחסים מיוחדים עם "הבוס" יענקל'ה שחר, חופש פעולה נרחב, תקן ISO 9001, שערים 
אלקטרוניים, 1,200 ילדים ובני נוער בבתי ספר לכדורגל, 14 שחקנים בוגרי בתי הספר 

בקבוצה הבוגרת - ותשובה לכל פניית אוהד "אפילו כשהיא חמורה", תוך 24 שעות. 
איתמר צ'יזיק )אל"מ(, באור הזרקורים גם כשהוא לא נמצא על המגרש

הגיעה להתמודדות בליגת האלופות", הוא נזכר. "הרגע המרגש ביותר 
שלי אז היה - הבקעת הגול של אדורם קייסי מול קבוצת 'שטורם 
גראץ' האוסטרית, שקבע שקבוצת מכבי חיפה, לראשונה בהיסטוריה 

של הכדורגל הישראלי, תשחק בליגת האלופות האירופית. 
בגלל המצב  בישראל  יהיו משחקים  אחרי שאופ"א החליטה שלא 
הבטחוני, נדרשתי להתמודד גם עם סדרת משחקים שכולם מחוץ 
שלא  מקווה  שאני   - וספורטיבי  כלכלי  ארגוני,  אתגר   - לישראל 
נגד  משחקת  חיפה  מכבי  פתאום  עצמו,  ובמגרש  עצמו.  על  יחזור 
ועוד  'אולימפיאקוס'  נגד  לברקוזן',  'באייר  נגד  יונייטד',  'מנצ'סטר 

אריות הכדורגל האירופי. 
אני שמח ש'נזרקתי' לאתגר הזה, כי למערכת הארגונית והכלכלית 
מאורגנת  משומנת,  היא  בעולם.  ורע  אח  אין  ה'צ'מפיונס-ליג'  של 

ומתוזמנת להפליא. לא יכול להיות בית ספר יותר טוב מזה.
ניירות  הרבה  בצה"ל:  אותנו  שלימדו  כמו  המשחקים  את  אז  הכנו 
עבודה והנחיות לסידורים ארגוניים. זו הייתה חוויה מדהימה ובלתי 

נשכחת".
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"יש לנו 1,200 ילדים ובני נוער בבתי הספר לכדורגל. 
אנחנו יודעים ש-99% מהם לא יהיו כדורגלנים מקצועיים, 

אבל אנו עושים זאת כי העיסוק בכדורגל מרתק את בני 
הנוער, ומושך אותם מהרחוב. יענקל'ה שחר השקיע הרבה 

כספים לשידרוג מתקנים עבור הילדים ובני הנוער, שאין 
כדוגמתם בישראל - וממשיך להשקיע בהם כל העת"

"לנהל את מכבי חיפה זה כמו לנהל חברה כלכלית, 
אבל ה-Human Source הרבה יותר חזק. זה לא 

לייצר ברזל או לייצר צ'יפ. המוצר הכלכלי הוא 
ש-11 שחקנים יתרוצצו על הדשא ויביאו הישגים. 

התוצאות הנדרשות הן לא פחות מחייבות ולא פחות 
מאתגרות מאשר במפעל הייטק"

כבר אז הגיע צ'יזיק להחלטה, שהמודלים שלו לחיקוי יהיו המועדונים 
מאוד  מעורב  אני  "לכן,  שבישראל.  אלה  ולא  באירופה,  המובילים 
הכדורגל  מועדוני  של  הגג  בארגון  חבר  ואני  שם  שנעשה  במה 
אני  הזה.  הארגון  של  בדירקטוריון  לכהן  נבחרתי  אפילו  הבכירים. 
יושב בדירקטוריון עם המובילים בתחום - יו"רים ונשיאים של קבוצות 

הכדורגל כמו 'ברצלונה', 'מנצ'סטר יונייטד', 'צ'לסי', 'ליון' וכו'".

תקן ISO 9001 למועדון הכדורגל היחיד בארץ
בניהולו של צ'יזיק, הפכה מכבי חיפה להיות מועדון הכדורגל היחיד 
בארץ שפועל על-פי התקן הבין לאומי ISO 9001. "אצלנו הייתה לזה 
רק משמעות אחת: לשפר את המערכת הארגונית. גם ההתאחדות 
אמר  ההתאחדות  מנכ"ל  בעקבותינו.  הלכה  לכדורגל  הישראלית 
אז: 'אני לא יכול להרשות לעצמי שמועדון יהיה לו תקן ISO ואילו 

להתאחדות לא יהיה', וכך היה. 
 Human-לנהל את מכבי חיפה זה כמו לנהל חברה כלכלית, אבל ה
Source הרבה יותר משמעותי. זה לא לייצר ברזל או צ'יפ. המוצר 
הישגים.  ויביאו  הדשא  על  יתרוצצו  שחקנים  ש-11  הוא  הכלכלי 
מאתגרות  פחות  ולא  מחייבות  פחות  לא  הן  הנדרשות  התוצאות 

מאשר מפעל הייטק.
לדבריו, הוא עובד 7 ימים בשבוע, ובימי חול לפעמים אפילו עד 10 
או 11 בלילה. "שבת הוא יום אינטנסיבי ביותר מבחינתי. בבוקר אני 
יוצא  והנערים. אחר-כך, בצהריים,  קם לראות את משחקי הילדים 
לארגן את משחק הבוגרים וכמובן בהמשך לחזות בו. ארגון משחק 

הוא כמו ארגון מבצע צבאי".
לדבריו, הוא זכה ל"בוס", יענקל'ה שחר - בעל שיעור קומה בנושא 
הארגוני והניהולי. "מצד אחד יש לי חופש פעולה מלא, ומאידך הדלת 
וללמוד".  להתייעץ  הזמן  כל  יכול  אני  פתוחה.  תמיד  יענקל'ה  של 
השילוב הזה הוא לדבריו המתכון להצלחה: "שחר הוא איש מאוד 

יצירתי, שחצי מהזמן מקדיש לשיפור המערכת שהוא נמצא בה". 

חשוב להשקיע בנוער
המטרה החשובה ביותר של מועדון מכבי חיפה היא, לדברי צ'יזיק, 
להכשיר שחקנים לקבוצה הבוגרת - ותוך כך לתרום לקהילה. "יש לנו 
1,200 ילדים ובני נוער בבתי הספר לכדורגל. אנחנו יודעים ש-99% 
מהם לא יהיו כדורגלנים מקצועיים, אבל אנו עושים זאת כי העיסוק 
בכדורגל מרתק את בני הנוער, ומושך אותם מהרחוב. יענקל'ה שחר 
הנוער,  ובני  הילדים  עבור  כספים לשידרוג מתקנים  השקיע הרבה 
שאין כדוגמתם בישראל - וממשיך להשקיע בהם כל העת. יש אצלנו 
צעירים נוצרים, מוסלמים, צ'רקסים, דרוזים וכמובן יהודים. המתקן 
שלנו בנהלל, למשל, פועל בשיתוף פעולה עם ארגון 'נזירי השלום' 

בארה"ב, שהם גם תורמים כסף. 
אנחנו גאים על ש-14 שחקנים בקבוצה הבוגרת של מכבי חיפה כולם 
הם שחקנים 'תוצרת בית', כמו דקל קינן, כיאל, רפאלוב, גדיר וגולסה, 
שהם יחסית צעירים מאוד, בני 18, וכבר השתתפו במשחקים רשמיים 

בגביע אירופה לאלופות". 
לדברי צ'יזיק, בתי הספר של מכבי חיפה נמצאים בכל רחבי הארץ 

איתמר צ'יזיק עם יעקב שחר

איתמר צ'יזיק - כרטיס ביקור 
איתמר צ'יזיק יליד 1947, נשוי לרבקה )ריקי(, גמלאית צה"ל 
וחברת "צוות", אב לשלושה - כולם משרתים כקצינים בצה"ל. 

מתגורר ביישוב תמרת. 
ב-1970 נפגע קשה ברגלו בלבנון. בין תפקידיו בצה"ל: סגן 
קמ"ן באוגדה 60 במלחמת יום הכיפורים, בה חווה את הקרבות 
הקשים ביותר ברמת הגולן. מפקד בית הספר למודיעין )בה"ד 

15(, קמ"ן פיקוד צפון וסגן עוזר ראש אמ"ן למחקר.
לאחר שיחרורו ב-1991, מונה למנכ"ל חברת אתו"ס )אמנות, 
תרבות וספורט של עיריית חיפה( ומ-2002 משמש כמנכ"ל 

מכבי חיפה.

נוספים.  ובאתרים  ולא רק בחיפה - בבאר שבע, באשקלון, בנהלל 
"אל המועדון מגיעות פניות רבות לפתיחת בתי ספר ומתקנים, אך 

לצערי לא ניתן להיענות לכולן", הוא אומר. 
אוהדי מכבי חיפה, ידועים באהדתם ובהתלהבותם. מספרם, לדברי 
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הצטרפו לשיחה אוהדי מכבי חיפה, דן נדיב מנכ"ל "צוות", ועמיר 
להב מנהל תוכניות הביטוח.

יותר מכל צ'יזיק מאמין בחינוך, בדוגמה אישית, 
וביצירת אווירה מתאימה שיוצרת תנאים שמחייבים 

התנהגות הולמת. "מסר חינוכי הועבר לאוהדים כאשר 
הוסרו הגדרות מהמגרשים. נתנו לצופים את ההרגשה 

שהם חלק מהמשחק. יש להם אחריות לאווירה, 
לביטחון, ולמניעת אלימות" 

באור הזרקורים איתמר צ'יזיק

צ'יזיק, מונה מאות אלפים, אם כי רק רבע מהם מביעים את אהדתם 
בצפייה מעת לעת במשחקים. המעגל המרכזי מונה עשרות אלפים 
והוא הפעיל ביותר - הוא מגיע לכל משחק, ורבים מהם גם נוסעים 
למשחקי חוץ. "לדוגמא, למשחק בין מנצ'סטר יונייטד למכבי חיפה 
בקפריסין, הגיעו כ-12,000 אוהדים מישראל", אומר צ'יזיק. "לשלושת 
המשחקים ברמת גן נגד יובנטוס, באיירן מינכן ובורדו מכרנו יותר 
מ-30,000 מנויים, וזאת תוך 36 שעות - דבר ללא תקדים בכדורגל 
הישראלי. אם היה איצטדיון שיכול להכיל 60,000 מקומות - גם אז 
הוא מלא. במשחקים באירופה, כל הכרטיסים שמוקצים לנו - בדרך 

כלל 1500 - נמכרים כולם".
לדברי צ'יזיק, מכבי חיפה היא המועדון היחיד בארץ שמפעיל שערים 
"למכבי  לקוח":  מועדון  "יחסי  לו  שיש  בארץ  והיחיד  אלקטרוניים, 
חיפה מועדון אוהדים, מכל הארץ, ולקראת משחקי הקבוצה אנחנו 
אנחנו  מירושלים.  או  מאילת  אפילו   - היסעים  מערכת  מפעילים 
המועדון היחיד שיש לו מערכת תקשורת אלקטרונית עם האוהדים, 
אשר זוכים לתגובה מהירה על כל פנייה. כל אוהד נענה בתוך 24 

שעות - אפילו אם המכתב שלו נוראי". 

מניעת אלימות בספורט
שלטים  הקהל.  עם  בקשר  עוסקת  חיפה  במכבי  מיוחדת  מחלקה 
בגנות האלימות נישאים במשחקים וסיסמאות נרשמות על חולצות 
אישית,  בדוגמה  בחינוך,  מאמין  צ'יזיק  מכל  יותר  אבל,  השחקנים. 
התנהגות  שמחייבים  תנאים  שיוצרת  מתאימה  אווירה  וביצירת 

הולמת. 
מהמגרשים.  הגדרות  הוסרו  כאשר  לאוהדים  הועבר  חינוכי  "מסר 
יש להם אחריות לאווירה, לביטחון ולמניעת האלימות. אין ספק כי 
באיצטדיון החדש שנמצא בתהליך הקמה בדרום עיר, ניישם תובנות 

הנוגעות לנושא הביטחון ורווחת הצופים. 
והכניסות   - ומקורה  מרווח  יהיה  30,000 מקומות,  יכיל  האיצטדיון 
ויציאה מהירה של הצופים.  ויאפשרו כניסה  אליו תהינה מסודרות 
אגב, בתחומי האצטדיון לא יותר עישון - למרות שצ'יזיק עצמו חוטא 

בעישון סיגרים...

מותג ושמו צ'יזיק
צ'יזיק גאה בשבט המשפחתי: בשרה צ'יזיק שהייתה אחת מגיבורות תל 
חי ב-1920, בברוך צ'יזיק, שהיה בוטניקאי מחונן. סבי, יצחק יהלומי 
פלא שכאשר  לא  מטולה.  של  הראשון  המועצה  ראש  היה  שעוני, 
נקרא לרמטכ"ל דן שומרון, שהינחה לשנות את השם צ'יזיק בעת 
צ'יזיק  וסירב בתוקף. "השם  נסיעתו להשתלמות בחו"ל, לא היסס 

הוא מותג", אמר לרמטכ"ל.

19.2.2010 - אורח "צוות אקטואליה":

שר החינוך גדעון סער
שר החינוך גדעון סער יהיה אורח במועדון "צוות אקטואליה". 

מפגש זה מהווה המשך לסדרת המפגשים של חברי המועדון עם 
אישים בכירים במשק ובחברה. במפגשים קודמים התארחו אהוד 

אולמרט, בנימין נתניהו, שמעון פרס, אבי דיכטר, אביגדור ליברמן, 
שאול מופז, מאיר שיטרית וציפי לבני. 

 המפגש יתקיים ביום שישי, 19.2.10, ב"בית חיל האוויר" בהרצליה. 
בתוכנית: מפגש חברים וארוחת בוקר )10:00 - 11:00(, דברי פתיחה ד"ר ברוך 

לוי יו"ר "צוות", הרצאתו של שר החינוך גדעון סער )11:10 - 12:30(.

הזמנות יישלחו בדואר לחברי המועדון.

החברות במועדון פתוחה 
לכל חברי "צוות". 

המעוניינים להירשם 
מתבקשים לפנות לעוזר 
המנכ"ל משה חזן טלפון: 
03-6173512, או בדוא"ל: 
amankal@tzevet.co.il
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היא  הכיפורים  יום  "מלחמת 
בהיסטוריה  היותר  הקשה  המלחמה 
יותר ממלחמת  - אפילו  של המדינה 
העצמאות", אמר איתמר צ'יזיק בשיחה 
למלחמת  שנים   35 לציון  מיוחדת 
זרוע  באתר  הכיפורים שפורסמה  יום 

היבשה של צה"ל. 
סוריה  מדור  ראש  אז  שהיה  צ'יזיק, 
לימודים,  לתקופת  יצא  צפון,  בפיקוד 
ב-6  היחידה  אל  במפתיע  והוזעק 
באוקטובר 1973. מייד בהגיעו לפיקוד, 
הידיעות, המפות  הוא חטף מבט על 
עומדת  המלחמה  כי  והבין  והתצ"א, 
לפרוץ - לא "אם" אלא "מתי". כשאמר 
קרה"  "מקלחת  חטף  רם,  בקול  זאת 
על דבריו, והוטחה בו האשמה שהוא 

"מחרחר מלחמה".
תוך שעות ספורות התבררה צדקתו. 
אוגדת  קמ"ן  סגן  בתפקיד  הוצב  הוא 
לנר, כסגנו של אל"מ שייע בר מסדה 

המלחמה  כי  העריך  הוא  שאף  ומוערך,  ותיק  מודיעין  קצין   -
בפתח.

כמה ימים לאחר פרוץ המלחמה, התלווה צ'יזיק לכוח משוריין 
שהדף את הסורים עד למוצב 110 ברמת הגולן. בסיום הקרב, 
התמקם הכוח הישראלי, שמנה כ-40 טנקים ונגמ"שים, ליד תל 
עקשה, לחניון לילה. לפתע החלה הפגזה של ארטילריה סורית, 
כשמאות פגזי תותחים וקטיושות מומטרים עליהם. אחד מהם, 
פגע בנגמ"ש של סרן צ'יזיק וחבריו, וכל יושביו נפצעו קשה או 
נהרגו. צ'יזיק ניצל בנס. על אחד הבחורים שנפצע ונכווה קשות 
כתב צ'יזיק שיר מרגש, אם כי עד היום אינו יודע אם החייל שרד 

את הפציעה הקשה.
כעבור מספר ימים, נכנס צ'יזיק שוב עם כמה טנקים לתוך שטח 
סוריה. הכוח הישראלי נתקל באש תופת וצ'יזיק, שנסע בג'יפ, 
נאלץ להסתתר מתחת לגשר. שניות אחרי שמצא מסתור התהפך 

אחד הטנקים ובזכות הגשר ניצל ולא נמחץ.

1973/איתמר צ'יזיק בקרבות רמת הגולן

ידעתי שהמלחמה עומדת לפרוץ,  
לא "אם" אלא "מתי"...

הכוח הישראלי המשיך להתקדם, וליד תל-שער, התמקם חפ"ק 
האוגדה בנקודה גבוהה. צ'יזיק צפה במשקפת לכיוון צפון מזרח, 
את  לתכנן  כדי  צה"ל,  כוחות  למעבר  שנועדו  השטחים  לעבר 
התנועה. אך בעודו צופה, החליט להסיט את המשקפת גם לכיוון 
ורק"ם.  דרום. לתדהמתו, הוא ראה טורים טורים של כלי רכב 
צ'יזיק הזעיק את סגן מפקד אוגדה 210 אל"מ )אז( משה בריל, 
ונתן לו לצפות על הכוח, שמלמל מספר מילות תדהמה ורץ אל 
מפקדת האוגדה. צ'יזיק נקרא בבהילות למפקד האוגדה דן לנר 
ותיאר את מה שראה, שנראו לו להערכתו שני טורים דו חטיבתיים. 
התברר, שהיה זה כוח המשלוח העיראקי שהגיע לסייע לסורים, 
וכי תיתכן התקפה על הכוח הישראלי מהאגף הדרומי, בעוד בכלל 

מתכנן ומתקדם לצפון מזרח לעבר דמשק...
התצפית של צ'יזיק, איפשרה היערכות מתאימה לקדם את הסכנה 
מהכוח העיראקי, ומפקדיו אמרו לו כי ללא ספק הוא "שינה את 
פני המלחמה". לדבריו, המקרה הזה ממחיש למרות האמצעים 
המתוחכמים שיש כיום למודיעין, אין תחליף למודיעין השטח 

ברמת האוגדה ומטה.
בהן  הראשונות  היו  לא  הכיפורים  יום  במלחמת  התקריות 
שיחק לו מזלו. בשנת 1970 נפצע פציעה קשה וניצל ממוות 
ב"פתחלנד" כשעלה על מוקש ואיבד רגל. אהרל'ה יריב, ראש 
אמ"ן האגדי, ביקר אותו בבית החולים, חיזק את רוחו ואמר 

לו - "אתה תמשיך לשרת". הוא אכן המשיך, והסוף ידוע. 

הנגמ"ש המרוסק ברמת הגולן, שהתפוצץ מפגיעה ישירה. צ'יזיק ניצל בנס. המשפחות השכולות 
שתלו עץ בתוך החור באמצע הנגמ"ש. לפחות פעם אחת בשנה צ'יזיק מבקר במקום ונוכח בעץ 

ההולך וצומח מתוך השילדה, בין אלונים ועצים אחרים

 צ'יזיק נקרא בבהילות למפקד האוגדה דן לנר 
ותיאר את מה שראה - שני טורים דו-חטיבתיים. 
התברר, שהיה זה כוח המשלוח העיראקי שהגיע 

לסייע לסורים, וכי תיתכן התקפה על הכוח הישראלי 
 מהאגף הדרומי. זאת בשעה שהכוח הישראלי 

מתכנן להתקדם לצפון מזרח לעבר דמשק...

באור הזרקורים איתמר צ'יזיק

91
ון 

ת גילי וח צוו 38ר



רפואה שלמה
הביטוח הרפואי והסיעודי

לאחרונה הופצה לבתי החברים החוברת העדכנית של ביטוח 
"בריאות בצוות", אשר מפרטת את השינויים העיקריים בפוליסה, 

אשר נכנסו לתוקף ב-1 לאוקטובר 2009:
פרק ג' - תרופות שאינן בסל הבריאות - סכום הכיסוי הוגדל למיליון 
שקל. כמו כן הורחבו התנאים המזכים, וכעת מאושרות תרופות שגם 
רשומות ב-FDA )מינהל התרופות האמריקאי(, או במדינות האיחוד 

האירופאי ועוד )ראה פרק ג' סעיף 2.3 - מדינות מוכרות(.
פרק ד' - ניתוחים - ההחזרים בגין ניתוחים פרטיים במימון קופות 

החולים - )פרק ד' סעיף 4(.
במידה והניתוח הפרטי בוצע במלואו במימון קופת החולים )שב"ן(, 
יהיה המבוטח זכאי להחזר השתתפות עצמית )אם הייתה(, וכן פיצוי 

של 25% מעלות הניתוח )לפי מחירון משרד הבריאות(.
במידה והניתוח הפרטי כוסה בחלקו על-ידי השב"ן וחלקו האחר 
מומן על-ידי ביטוח "בריאות בצוות", יהיה המבוטח זכאי להחזר 

השתתפות עצמית )אם הייתה( בלבד.
רפואה משלימה - מעתה מתווסף לרשימה   -  3.1 פרק ה' סעיף 
ועד  מההוצאה   60% )החזר של  הידרותרפיה.  טיפולי  בגין  כיסוי 

תקרה של 97 ש"ח ממודד(.
פרק ה' סעיף 14 - רשימת אביזרים - מתווסף כיסוי לנעלי "אפוס".

הוכנס פרק חדש - פרק ז' - כיסוי טיפולים מחליפי ניתוח )בוטל הפרק 
הקודם המכסה אובדן כושר עבודה כתוצאה מכישלון ניתוח(.

כיצד מחשבים פיצוי לניתוח בבית חולים ציבורי ?
בהתאם לתנאי הפוליסה, זכאי מבוטח העובר ניתוח בבית חולים 
ציבורי להחזר כספי בגין הניתוח. חישוב הפיצוי נעשה לפי מספר 
ימי האשפוז, החל מיום לפני הניתוח אם היה ועד יום לפני השחרור 
)יום השחרור לא נכלל בחישוב(. בגין ניתוח אלקטיבי )ניתוח מוזמן 
מראש(, ההחזר מחושב לפי 700 ש"ח לכל יום אשפוז, ובגין ניתוח 

דחוף מחושב לפי 400 ש"ח לכל יום אשפוז.
שימו לב: למרות שהחישוב מתבסס על ימי האישפוז, ההחזר הינו 

בגין הניתוח עצמו, ולא בגין ימי האשפוז!

החזרים כספיים לתביעות - רק על-פי קבלות מקוריות
 : )כגון  רפואי  מקרה  בגין  טיפול  על  משלמים  הנכם  כאשר 
 התייעצות, טיפולי רפואה משלימה, השגחת אחות וכו'( יש להקפיד 

עדכונים בפוליסת "בריאות בצוות"
לאחרונה הוכנסו מספר שינויים בפוליסת "בריאות בצוות", לרווחת החברים: הכיסוי 

לתרופות שאינן בסל הבריאות הוגדל למיליון שקל, אושרו תרופות הרשומות ב-FDA או 
במדינות האיחוד האירופי, התווספו טיפולי הידרותרפיה ועוד

יו"ר ועדת הבריאות ועמיר להב - מנהל תוכניות הביטוח מאת: אילן דולפין - 

לקבל קבלה מקורית.
זאת מכיוון שהחזר כספי למבוטח נעשה רק על-פי קבלה מקורית 
נאמן  קבלות  ולא  חשבוניות  לא   -  )6.3 סעיף  א'  )פרק  בלבד 

למקור!!!
על-ידי  חתומה  הצהרה  לצרף  יש  אבדה,  המקורית  והקבלה  במידה 
מכל  החזר  לקבלת  זו  בקבלה  שימוש  נעשה  שלא  המעידה  נוטריון 

גורם אחר.
רק במידה והמבוטח הגיש קודם כל את הקבלה המקורית להחזרים 
דרך קופות חולים או ביטוח אחר, מאושר לו לשלוח צילום הקבלה 

בתוספת מכתב מהחברה המשלמת על גובה ההחזר.
הערה: כאשר סכום ההחזר גבוה מ-10,000 ש"ח, יש לצרף צילום 

של המחאה למסמכי התביעה.

מפעילים קודם כל את הביטוחים המשלימים של 
קופות החולים, ושומרים על פוליסת "צוות"

את  כל  קודם  להפעיל  ממשיכים  "צוות"  מבוטחי  לשמחתנו, 
ובכך  ניתן(  זה  )כאשר  החולים  בקופות  המשלימים  הביטוחים 

שומרים על פוליסת "בריאות בצוות".
חשוב מאוד: לפני שפונים למנתח לצורך קביעת הניתוח מומלץ 
או   )1-700-700-251 ( הבריאות  למוקד  כל  קודם  להתקשר 
על  הסבר  לקבל  כדי   )03-6173515( להב  עמיר  הביטוח  למנהל 
הדרך המומלצת ביותר לביצוע הניתוח. זאת מכיוון שישנם סוגי 
ניתוחים שכדאי למבוטח שהביטוח של "צוות" יכסה אותם, והוא 
יקבל את החזר ההשתתפות העצמית דרך הביטוח המשלים של 

קופת החולים.
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מבצע מיוחד:

התייעצות רפואית במרפאות חוץ 
במימון מלא של "הפניקס"

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 ואסף הרופא. כדי לנצל את הזכאות, יש לפנות למוקד 

הבריאות של צוות ב"מדנס" )1-700-700-251( לקבלת ההפנייה.
)מחייב מילוי טופס תביעה מס' 1 וחתימה על הטופס(.

טלפונים של השב"ן: 
ביטוח מושלם כללית - 2700* 

ביטוח מגן זהב/כסף במכבי - 3555*
לאומית זהב - 1-700-507-507 

מאוחדת עדיף/שיא - 1-700-706-706

הסדר מיוחד שבו 15% הנחה במרכז 
לבריאות הפה בביה"ח איכילוב 

המרכז לבריאות הפה באיכילוב - היחידי בארץ שנמצא 
משלב  אשר  תחומי,  רב  מרכז  הינו   - חולים  בית  בתוך 
הקיימים  השירותים  מיגוון  כל  את  אחת  גג  קורת  תחת 

בתחום.
בחדרי  כללית  בהרדמה  שיניים  טיפולי  מבצע  המרכז 
ובעלי  גבוה  בסיכון  בחולים  ניתוחים חדשניים, טיפולים 
ניתוחי  מורכבים,  פה  לשיקומי  מרפאה  מיוחדים,  צרכים 
במרכז  קיימת  כן,  כמו  גבי שתלים.  על  ושיקום  חניכיים 
מרפאה לילדים ובני נוער, אשר הטיפולים בה מבוצעים 

על-ידי רופאים מומחים בלבד.
חברי "צוות" זכאים להנחה של 15% מהמחירון.

לפרטים: טלפון - 03-6973676, פקס - 03-6974647.

חדש

צירוף נכדים לביטוח "קו הכסף" 
לאור פניות רבות בנושא ברצוננו להבהיר שניתן לצרף גם נכדים 
הפוליסה  ב"הפניקס".  הכסף"(  )"קו  הפרטית  הבריאות  לפוליסת 
כוללת כיסויים נרחבים והעלות הכספית לכל נכד היא 35 ש"ח בלבד 
לחודש. מנכד רביעי ואילך ההצטרפות בחינם )עד גיל 25 שנים(.

ההצטרפות לתוכנית בהתאם להצהרת בריאות מקוצרת והתשלום 
באמצעות כרטיס אשראי / הוראת קבע.

לפרטים נוספים: מוקד "בריאות בצוות" בטל: 1-700-700-251

מידע עדכני לביטוח השיניים 
חוברת עדכנית בהיקף של כ-10 עמודים, המפרטת את כיסויי 
בר  פיני  ד"ר  בעריכת  מבוטח,  לכל  והזכאות  השיניים  ביטוח 
הביטוחים של  באתר  נמצאת  "חבר",  האמון של  רופא  חמא, 
"חבר" אתר  באינטרנט:  החוברת  ולהורדת  לפרטים   "חבר". 
בשם:  ריבוע  על  להקיש  יש  האתר  בתוך   .WWW.HVR.CO.IL

הכיתוב:  על  ללחוץ  הביטוחים  בפירוט  "חבר",  לעמיתי  ביטוחים 
"ביטוח הוצאות ריפוי שיניים - הראל". כשנפתח החלון יש להקיש 

על תקציר הפוליסה ולהדפיסו.
לפניות נוספות ולבירורים, יש לפנות לבעל הפוליסה, ארגון 

"חבר", בטלפון: 03-6100100.

תעריף מיוחד לביטוח נסיעות לחו"ל 
הגענו להסדר עם חברת הביטוח "הפניקס" לתעריף מיוחד 
לפוליסת נסיעות לחו"ל עבור מבוטחי "צוות". ההסדר תקף 
לכל בני המשפחה של העמית המבוטח )בת זוג, ילדים, נכדים 
וכו'(. עיקרי פוליסת הנסיעות לחו"ל וכן התעריפים העדכניים, 

נמצאים באתר האינטרנט של "צוות" ובמוקד הבריאות.
 רכישת הפוליסה נעשית באמצעות המוקד ב"מדנס" בטל' 

mid@madanes.com :03-6380350, ובאמצעות דוא"ל

בס"ד

 "בריאות בצוות": 
"גאים שיש לנו אדם בעל 
איכפתיות ואוזן קשבת"

ברצוני לציין ולשבח את מר עמיר להב, מנהל הביטוח, 
על טיפולו היוצא מן הכלל בבקשתי.

לאחר מסכת ארוכה של שיחות ותכתובות איתו, ניכרה 
הזיכוי  להוציא אל הפועל את  והכנה  דאגתו האמיתית 

בגין הטיפול הרפואי שעברתי.
אכן ניתן בהחלט להתגאות בכך שיש לנו במערכת אדם 
בעל איכפתיות ואוזן קשבת, ועם רצון אדיר לסייע ככל 

האפשר.
אני מודה מקרב לב. יישר כח!

בברכה,
שרה דנינו
קרית מוצקין

 0 0 0

"בריאות בצוות" - תודה למח' 
התביעות של "הפניקס"

אני מבקש להודות מעל דפי הביטאון למחלקת התביעות 
של חברת "הפניקס" )מוקד הבריאות ב"מדנס"(. עברתי 
בקשה  ל"הפניקס"  הגשתי  ובעקבותיה  חשובה  בדיקה 
 - מצוין  אישי  וטיפול  יחס  קיבלתי  התשלום.  לכיסוי 
מיידי  ואישור  "עשר",   - במחוזותינו  שאומרים  כמו 

לתשלום.
בברכה,
אורי שני )סא"ל(
רחובות

רפואה שלמה
הביטוח הרפואי והסיעודי
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הפינה המשפטית
תקדימים # סוגיות # פרשנות

מאת: עו"ד ברוך אברהמי, היועץ המשפטי של "צוות"

נישואין.  זוגיות ללא  גרושים רבים מעדיפים לא אחת לקיים 
ויש רכוש  נכסים  יש  ילדים מנישואין קודמים,  יש   - ככלות הכל 
שנצבר בעבר, וידוע כי מרבה נכסים - מרבה דאגה, ומרבה נכסים 
ונשים - עוד יותר. רובם בטוחים כי כל עוד לא יינשאו שוב - הם 

מוגנים מפני סיבוכים במקרה של פרידה. 
אולם, אין טעות גדולה מזו. בית המשפט קבע כי גם חיים משותפים 
של בני זוג שאינם נשואים יוצרים מערכת זוגית לעניין חלוקת רכוש 
במקרה של פרידה. עיון בפסקי הדין השונים, מלמד כי נוצר מצב 
בו אותה "בת הזוג", "חברה" או אפילו "מאהבת", אוחזת בזכויות 

רכושיות על חשבון בעלי זכויות אחרים. 
הזכויות שניתנות לאותה בת זוג הינן לעתים משום שזכתה בהכרה 
כידועה בציבור, ולעיתים מכוח מה שנקרא בשפה המשפטית "חזקת 
השיתוף". העיקרון הבסיסי של "חזקת השיתוף" אומר, כי בני זוג 
שחיים בצוותא ומקיימים משק בית משותף, הרכוש שנצבר במשך 
חייהם המשותפים הוא רכושם המשותף ומתחלק בינהם בחלקים 
שווים. צורת הרישום אינה מכרעת - וזה הדין גם אם הרכוש נרשם 

אך ורק על שם אחד מהם. 
הזכויות  חלוקת  גורל  את  וחורצת  פועלת  אמנם  השיתוף  חזקת 
בין בני הזוג, אך היא לא מוחלטת וסופית. ניתן להביא ראיות כדי 
לגבור עליה, למשל הסכם שערכו בינהם בני הזוג אשר בו הסדירו 

את זכויותיהם ואת הרכוש שלהם.
לגבי דירת המגורים, התחזק במשך השנים בפסיקת בתי המשפט 
מעמד בני הזוג הטוענים לזכותם אף שאינם נשואים. הדבר שונה 
מנכסים אחרים ומרכוש אחר. בתי המשפט הכירו בחזקת השיתוף 

אפילו לגבי דירה שרכש אחד מבני הזוג עוד לפני הקשר בינהם. 
"חזקת השיתוף" כשלעצמה, הקנתה לבן הזוג מחצית מהזכויות 
על  מוטל  ולשכנע  ראיות לסתור  להביא  הנטל  בדירת המגורים. 
מי שטוען כנגד חזקת השיתוף. כמובן כי כל הכללים והתקדימים 
שנקבעו לגבי אישה ידועה בציבור, חלים גם על גבר שהוא ידוע 

בציבור. 
חשוב להדגיש, כי ידועים בציבור יכולים ליצור זכויות משפטיות 
ברכוש גם אם בני הזוג נשואים באותה עת כחוק לבני זוג אחרים, 

וגם, למרבה ההפתעה, אם הם בני אותו מין.
אגב, פסקי דין שונים מראים כי ההכרה כ"ידועה בציבור", יכולה 
להתקיים לאחר תקופת מגורים משותפת וניהול משק בית קצרה 
לזכות  כדי  זאת,  לעומת  בלבד.  חודשים  שלושה  אפילו   - ביותר 
)גמלאות(,  הקבע  שירות  חוק  לפי  הזוג  בן  של  שאירים  בקצבת 
יש צורך לפחות בשלוש שנים של חיים משותפים - אם לא נולד 

ילד מזוגיות זו.
לסיכום, הבעיות קיימות גם ובעיקר לגבי מי שעוצם עיניים מלראותן, 
אולם אין מקום לבושה ואין מקום להכחשה. על כן, רצוי למנוע 
מראש בעיות על דרך עריכת הסכמים שישקפו את כוונת בני הזוג. 
בדומה להסכמי ממון של זוגות נשואים, ניתן לערוך הסכמים גם 
כאשר יש יחסים אחרים בין בני הזוג. מוכרים הסכמים לידועים 
 - בציבור  ידועים  שאינם  בין  אחרים  הסכמים  ומוכרים  בציבור 
אלה  הסכמים  באמצעות  משותפים.  לחיים  או  לשיתוף  הסכמים 
ניתן לא רק להקנות זכויות, אלא גם לוותר על זכויות לטובת בני 

משפחה אחרים.

על צוואות בזוגיות ללא נישואין - בגיליון הבא

חשיבות הסכמי הממון כאשר חיים 
בזוגיות ללא נישואין 

אנשים החיים בזוגיות ללא נישואין בטוחים כי הם מוגנים מפני סיבוכים במקרה 
של פרידה. אולם חשוב לזכור, כי גם חיים משותפים ללא נשואים יוצרים מערכת 

זוגית לעניין חלוקת הרכוש "ביום שאחרי"
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ישכה שדמי )תא"ל(* 

ל"מצעד  ויצאתי  העזתי   ,2007 באפריל  שנים,  שלוש  כמעט  לפני 
החיים" בפולין, לסיור מודרך של משלחת "צוות". עשיתי זאת על-אף 
היותי אז כבר בן יותר מ-85 שנה ונכה צה"ל המתקשה ללכת. משלושה 

טעמים עשיתי זאת: 
ראשית - אני חש כי על כל יהודי, ובמיוחד ישראלי, לעבור את החוויה 

הקשה הזו. 
שנית - שנה קודם לכן חזרה נכדתי בת ה-17 מ"מצעד החיים", ובפיה 
שאלות נוקבות. חשבתי כי ראוי שבטרם אשיב לה, אחווה בעצמי את 

הביקור במחנות. 
תש"ח,  דור  בני  שלנו,  ההתייחסות  מצפוני  על  העיקה   - שלישית 
"סבונים",  כמו  גנאי  כינינו בשמות  אותם  הניצולים,  כלפי  "הצברים", 
"גחלצ'ים" )גיוס חוץ לארץ(, ולא חסכנו מהם את ביקורתנו - "כיצד 

הלכתם כצאן לטבח"...
אשר  צברים",  "דור  אותו  של  שליח  עצמי  ראיתי  החיים",  ב"מצעד 
מנסה לכפר על חוסר ההבנה והבוטות שהפגנו כלפי שורדי השואה. 
זהו, אפוא, ניסיון מאוחר להבין ולחוות טוב יותר את אשר לא ידענו 

ולא הבנו אז. 
במפגש הסיום של משתתפי "מצעד החיים", התייחסו האנשים בעיקר 
לזיכרון, להנצחה ולנושאים הקשורים בעבר. אבל אני חשתי שהשיעור 

שלמדנו וחווינו נוגע לרבדים עמוקים יותר, הנוגעים גם לעתיד. 

האידיאולוגיה  בשם  השואה  את  וביצע  חולל  ימ"ש,  היטלר,  כאשר 
הנאצית, העולם המערבי עמד מנגד, וזאת למרות שהמודיעין הצבאי 
הביא הוכחות )במיוחד בתצ"א( על מחנות ההשמדה, המסילות להובלת 
האם תשוב  הנוקבת:  עולה השאלה  מכאן  ועל המעשים.  הקורבנות 

תופעת השואה ותופעת ההסכמה שבשתיקה וההתעלמות?!
לעשות  שבכוונתם  את  מראש  ואמרו  הצהירו  ואחמדיניג'אד  היטלר 

ליהודים.
בימי היטלר, העולם והקהילות היהודיות מיאנו להאמין, ואנחנו כעם, 
שילמנו את המחיר. ומה כיום בימי אחמדיניג'אד? ומה בעתיד הנראה 

לעין?
לדעתי, כלקח מהניסיון ההיסטורי הנורא של השואה והתעלמות העולם 
ממנה, חשוב בכל מקרה של כוונה מוכחת לפגוע בעם היהודי, בריבונות 

היסטוריה

על לקחים היסטוריים והחלטות של מנהיגות ראויה

"עלינו לקחת את גורלנו בידינו"
בגיל 85 החליט ישכה שדמי, חבר "צוות" נכה צה"ל, להשתתף ב"מצעד החיים", כחלק 

מסגירת מעגל אישי ולאומי. המצעד חידד אצלו את ההכרה כי קיים הרבה מן המשותף בין 
היטלר ואחמדינג'אד, ועל כן על ישראל לנקוט בקו תקיף ואיתן כנגד מי שמאיים להשמידה

משלחת "צוות" ל"צעדת החיים" בפולין )2007(

המדינה ובעצם קיומה, לבטל את ההגבלות שהשתנו על עצמנו במסגרת 
הסכמים בינלאומיים או אזוריים. מנהיגות ראויה חייבת להוביל למעשים 
שיישנו את המציאות ההולכת ומתהווה אל מול עינינו, על-פי גודל 
השעה וחומרתה. נדרנו אחרי השואה "לעולם לא עוד" וגם "דם יהודי 
לא יהיה הפקר". כבר חווינו בעבר ימים גורליים, אך המנהיגות ידעה 

לעשות את שראוי לעשות, ועליה לפעול בנחישות גם כעת. 
כמי שחוו הן את השואה והן עומדים מול מכחישי השואה כיום במזה"ת 
ובעולם, מותר לנו להיות "הילד הרע" של המזרח התיכון, ולהראות שאיננו 
מוכנים להפקיר את ריבונותנו. זכותנו להיות "פראנואידים", ולהתכונן לכל 
תרחיש אפשרי. אסור לקבל את הטפות "המוסר הכפול" של מדינות 
העולם - מדובר בעניין קיומי, ועלינו לקחת את גורלנו בידינו. בעניינים 
אלה יפים דברי חז"ל: "אם אין אני לי - מי לי. ואם לא עכשיו, אימתי". 
ערך: יוסי פורת

* עיקרי דברים מתוך רשימה רחבה שכתב לאחרונה עמיתנו ישכה שדמי 
)תא"ל( איש הפלמ"ח, וההרהורים שעלו בו, שנתיים לאחר שביקר במחנות 

ההשמדה בפולין, כשהוא אז כבר בן למעלה מ-85 שנה.

חידת "צוות", גיליון 191

מי היה איש הצבא שהיה?
האם הוא ראה חזיון תעתועים או אמת?

האם יתכן שמלחך העשב ואוכל העלים יהפוך ראש 
לשועלים ואח"כ הראשון לחבור אל הנצים? 

האם יתכן שהייתה חיה כזו?
אם כן, מי הדמות מתולדות צה"ל המסתתרת 

מאחורי רמזים אלה?
לאיזה ארועים בהם קשורה הדמות 

מרמזים רמזים אלה?

 תשובות יש לשלוח בדואר אלקטרוני
 Bitaon@Tzevet.co.il, או בדואר לביטאון "צוות", 

רח' ברוך הירש 14, ת"ד 2222, בני ברק 51121, או 
בפקס 03-6166260 )נא לציין את מספר הגיליון(.

בין הפותרים נכונה יוגרלו 3 ספרים.

9 1
ון 

ת גילי וח צוו 44ר



 

היו ימים
היסטוריה בתמונות

אנו  בתמונות  היסטוריה   - ימים  היו  החדש  המדור  במסגרת 
קוראים לחברי "צוות" לשלוח תמונות מימי השירות הצבאי 
תמונות  יועדפו  המצולמים.  שמות  ואת  האירוע  את  ולציין 
משמעות  בעלי  או  אישיים  מיוחדים,  אירועים  המתארות 

היסטורית.

קוראים מגיבים

המתנדב הראשון לצבא 
הבריטי - יעקב מידד או 

יצחק מונין ז"ל? 

 ,90 בעקבות הכתבה שהתפרסמה ב"רוח צוות" גיליון 
על יעקב מידד, המתנדב הראשון לצבא הבריטי, שלחה 
סיפור  מירושלים,  הראל  דבורה  "צוות"  חברת  אלינו 
מעניין על דודה, יצחק מונין ז"ל, וטענה כי הוא - ולא 

מידד - הינו המתנדב הראשון...
ב-1922  כבר  הבריטי  לצבא  יצחק  התנדב  לדבריה, 
העולם  מלחמת  במהלך  גם  צבאי,  כמודד  והועסק 
המדבר  במערכות  השאר  בין  השתתף  בה  השנייה, 
באל-עלמיין. לימים היה מונין המודד הצבאי הראשון 
של צה"ל, והוא זה שקבע מיד עם הקמת צה"ל ב-1948 
הצבאיים  והמתקנים  המחנות  וגבולות  שטחי  את 

החדשים.
בעקבות שירותו בצבא הבריטי, זכה מונין לאות כבוד 
יוצא דופן מהבריטים - תואר "חבר מסדר האימפריה 
 -  (Order of the British Empire)  O.B.E הבריטית 
בדיוק  השנייה  אליזבט  המלכה  על-ידי  לו  שהוענק 

לפני 40 שנה.
)הנשיא  הרצוג  חיים  עם  יחד  זכה  כך,  אחר  שנתיים 
לשעבר( ואשר בן נתן השגריר לשעבר ב"צלב ויקטוריה" 

ובתואר "סר". הסיפור המלא באתר "צוות".

אל: Bitaon@tzevet.co.ilאו  בדוא"ל  לשלוח  יש  תשובות 
לפקס: 03-6166260 לידי עורך הביטאון. התשובה תתפרסם 

בגליון הבא, ובין המשיבים יוגרל ספר.
המערכת

2. היכן, מתי, באיזה נסיבות ומי בתמונה? 

1. היכן, מתי, באיזה נסיבות ומי בתמונה? )אלוף קלמן מגן ז"ל במרכז(

התמונות  פרסום  בעקבות  אותנו   מעדכנים 
שוקי  90, עדכן אותנו  "רוח צוות"  ההיסטוריות בביטאון 
גבי  כי  - עדיין במילואים בפיקוד צפון(,  )תא"ל  שחרור 
אופיר היה מח"ט 300 )בשנים 1984-5(, והתמונה צולמה 
בלשכת מח"ט גולני - גבי אופיר בעת ביקור הרמטכ"ל דאז, 
משה לוי, באימון של החטיבה. שני האנשים הלא מזוהים 
בתמונה הם: מימין עם הכובע - סא"ל )אז( שוקי שחרור, 
סמח"ט גולני. השני הוא רס"ן )אז( שמואל גלעד - שהיה 

רל"ש אלוף פצ"ן.

צילום תעודת O.B.E שהוענקה ע"י המלכה אליזבת' השנייה

היסטוריה
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תעסוקה
הכשרה # השמות # פעילויות

 

* הדרגות - כפי שהיו בתפקידם האחרון בצה"ֹל

מצטוותים - באמצעות יחידת התעסוקה - ברבעון הרביעי 2009

פרויקט הקצינים והנגדים לשירות חברי "צוות"
משרד התמ"ת - אגף בכיר להכשרה ולפיתוח כוח אדם, המנוהל על-ידי שלום בן משה )תא"ל( חבר הנהלת "צוות", באמצעות 
"פרויקט הקצינים והנגדים", מעמיד בפני חברי "צוות", נגדים וקצינים כאחד, אפשרות לקבל שירותים תומכי עבודה, לרבות 
לימודים בקורסי הכשרה מקצועית בתחומי עיסוק הנדרשים בשוק העבודה. הפרויקט הפועל בשיתוף פעולה מלא עם רשות 
התעסוקה מנוהל מזה שנים רבות על-ידי חבר הנהלת "צוות" מוטי שגיא )אל"ם(. הלימודים בקורסים השונים ממומנים על 

ידי הממשלה מתקציבי הכשרת מבוגרים. 
מיגוון הקורסים המוצע הינו רחב ונוגע בתחומי עיסוק שנותנים מענה תעסוקתי לרבים מקרב החברים, הזקוקים להכשרה 

ולהשלמות ידע. הקורסים מתבצעים במרכזי הכשרה בכל רחבי הארץ.
דוא"ל:  ;03-5652709 פקס:   ;03-5652701  : ן לטלפו לפנות  יש  ההרשמה,  לסדרי  ות  והנחי פרטים   לקבלת 

MOTI.SAGI@MOITAL.GOV.IL

מציעי  מכלל   2/3 מהווים  הם   - קטנים  ארגונים  אחר  חפש   0
המשרות החדשות.

0 נסה להשיג ראיונות גם בעזרת חברים - השגת ראיון היא "דלת 
הכניסה" לארגון.

בית על הארגון לפני הפגישה תוך הסתמכות על  0 הכן שיעורי 
מידע שהתפרסם באמצעי התקשורת השונים )אינטרנט, עיתונות, 

כתבי עת וכו'(.
במשרה  אותך  להעסיק  הסמכות  לו  שיש  מי  אל  פנה  בארגון,   0

הרצויה לך.
0 קבע את תכני הראיון בהתאם להתעניינותך, שאל שאלות והיה 

סקרן לדעת אם המשרה מתאימה/או אינה מתאימה לך.
הארגון  טובת  את  ישרת  שתציע  מה  אם  רק  עצמך  על  דבר   0

וצרכיו.
0 השב לשאלות בקצרה )20 שניות עד 2 דקות בכל פעם(.

0 התייחס לעצמך כאיש בעל ידע וניסיון, שיכול לתרום לארגון 
ולבצע את העבודה טוב יותר מכל מועמד אחר.
0 שלח תמיד מכתב/מייל תודה למחרת הראיון.

ולבסוף חשוב לזכור!
0 בסופו של יום, אתה זקוק למשרה אחת בלבד.

בית  מנהלת   - השלישות  חיל  יוצאת  )רס"ן(  אוחנה  דניס 
ספר תעשייתי "עתיד" קמ"ג.

דוד בן מוחה )רס"ב( יוצא חיל האוויר - מנהל תפעול במלון 
"לב אילת" בחברת א.א. עציון.

פנחס ראש )רנ"ג( יוצא חיל החימוש - ממונה על התביעות 
במוסכים בחברת "מקס סקניה".

עבודה  מנהל   - האוויר  חיל  יוצא  )רס"ב(  כוליצקר  יעקב 
.L- 3 בצוות לוגיסטי בחברת

שלמה אלקיים )רס"ן( יוצא ח"א - מנהל תפעול ב"קבוצת 

"ארגז הכלים" 
לדורשי עבודה

הטיפים שלנו לחיפוש עבודה אפקטיבי:

תודה ליחידת התעסוקה מחוז דרום
אני  חינוך.  מוסדות  אבטחת  לקורס  התקבלתי  לאחרונה 
מבקש להודות לכם על הטיפול הזריז והיחס הטוב ומאחל 

לכם שתמשיכו להיות טובים עם כולם.
בכבוד רב,

 ציון קינן 

אופק", בהשכלתו טכנאי תעשייה וניהול. תושב ראשל"צ.
לורנס גבר )רס"ן( יוצא חיל האוויר - גיאולוג ב"איזוטופ". 

בהשכלתו ד"ר לגיאולוגיה. תושב מודיעין.
דליה לב )רס"ב( יוצאת חיל התחזוקה - לוגיסטיקה/פרסום 
תושבת  עסקים.  במנהל   B.A בהשכלתה  "העוגן".  בחברת 

באר יעקב.
- מנהל אחזקה  חיל השלישות  יוצא  )רס"ב(  דניאל עטר 

בשילטקס. בהשכלתו טכנאי תו"ן. תושב רחובות

ביכולתך  מה  תדע  לא  ובנחישות,  בנחרצות  תפעל  שלא  עד   0
למצוא.

0 לא קיימת משרה מושלמת, יש רק את המשרה הטובה הבאה.
0 מחפשי עבודה שנכשלים, לא הכינו את עצמם נכון.
0 חיפוש עבודה הוא עבודה מקצועית במשרה מלאה.

חברים כותבים
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ניידE-MAILפקסטלפוןכתובת תפקידשםמשפחה

03-617353503-6189243mtasuka@tzevet.co.il050-7408200ברוך הירש 14 בני ברק 51202סמנכ"ל "צוות" לתעסוקהאבילחיאני

03-617351804-8200326wzafon@tzevet.co.il050-2819533דרך בר יהודה 52 נשר 36603מנהלת תעסוקה צפוןדליהסלוצקי

03-617354004-8200326wzafon@tzevet.co.il050-2760218דרך בר יהודה 52 נשר 36603רכזת תעסוקה צפוןאהובהאבהרט

03-617353603-6169568wcenter@ tzevet.co.il050-9340426ברוך הירש 14 בני ברק 51202מנהלת תעסוקה מרכזאילנהקגן

03-617353803-6169568awcenter@ tzevet.co.il050-2542055ברוך הירש 14 בני ברק 51202רכזת תעסוקה מרכזרחלנחמני 

03-617354108-6439293wdarom@tzevet.co.il050-4509801בית לחם 2 בית-החייל ב"שמנהלת תעסוקה דרוםשריתרוזנצוויג

03-617354208-6439293adarom@tzevet.co.il050-2741698בית לחם 2 בית-החייל ב"שרכזת תעסוקה דרוםרוניתאזולאי

03-617353308-9471239wyehuda@tzevet.co.il050-3329726גאולה 4 רחובות 76272מנהל תעסוקה יהודהמשהארנון

03-617354508-6471239awyehuda@tzevet.co.il050-2776350גאולה 4 רחובות 76272רכזת תעסוקה ירושליםציונהדן

מנהל תעסוקה מחוז י-םשמעוןמלכה 
 האלוף דוד שאלתיאל 

02-622175802-6235713mjerusalem@tzevet.co.il050-9895263בית החייל ירושלים 94555

יחידת התעסוקה - היחידה שעובדת בשבילך!

שוק העבודה, ספטמבר 2009: תמונת מצב 
מנתוני חודש ספטמבר שפרסמה מחלקת המחקר של שירות התעסוקה 
הארצי, עולה כי נמשכה העלייה במספרם של דורשי העבודה שהתייצבו 
בסניפי שירות התעסוקה. מספר דורשי העבודה עמד על 236.4 אלף, 
עלייה של 2.9%. מספר המובטלים   - באוגוסט  229.7 אלף  לעומת 
בספטמבר הסתכם ב-216.3 אלף לעומת 215.2 אלף באוגוסט - עלייה 
בשיעור של 0.5% בנתוני מגמה*. מדובר בעלייה מתונה יותר לעומת 

ממוצע של כ-2% מאז תחילת המשבר הכלכלי.
עוד עולה מהנתונים כי נרשמה עלייה בשיעור של 3.6% במספרם 
של דורשי עבודה ללא אקדמאים וללא מקבלי הבטחת הכנסה. מנגד, 

נרשמה ירידה בשיעור של 0.3% במספרם של האקדמאים.
כי בספטמבר הסתכם מספר המפוטרים ב-15,716  הדו"ח מגלה 
איש, לעומת 15,120 בחודש אוגוסט, עלייה של כ-600 איש במספר 

המפוטרים. 55% מתוכם היו נשים.
 6,093  :25-34 גילאי  בקרב  היה  ביותר  הגדול  המפוטרים  מספר 

מפוטרים.
במהלך חודש ספטמבר, פנו 22,352 דורשי עבודה חדשים לסניפי 
שירות התעסוקה בחיפוש אחר עבודה, כש-70.3% הגיעו לאחר 

שפוטרו. 
בנתוני מגמה הסתכם מספרם של המצטרפים החדשים ב-22,840 
בממוצע חודשי, לעומת 22,780 אלף בחודש קודם - עלייה בשיעור 

של 0.3%.

מה היו מוקדי האבטלה?
הדו"ח מגלה שהצפון ממשיך להוביל את מוקדי האבטלה - נכון 
לעומת  מובטלת  הינה  מאוכלוסייתו   11.3% ספטמבר,  לחודש 

הממוצע הארצי שעומד על 7%.
הדרום היה במקום השני עם 10.6%, ובמקום האחרון היו מחוזות 

ירושלים ודן עם שיעור מובטלים של 4.1% כל אחד.
הדו"ח מגלה כי 40% מכלל דורשי העבודה באו בחודש ספטמבר 
מקרב היישובים הערביים ועיירות הפיתוח - שיעור הגבוה מחלקם 

היחסי באוכלוסייה.

מה היה עומק האבטלה?
בחודש אוגוסט, צברו 32.4% מכלל דורשי העבודה יותר מ- 270 
ב  הסתכם  ומספרם  האחרונים,  החודשים   12 במשך  אבטלה  ימי 

 .76,800
בספטמבר, צברו 33% מדורשי 270 ימי אבטלה מעל 12 חודשים 

ומספרם עמד על 75,480.

* נתוני המגמה מראים את המגמה הכללית של מצב האבטלה ודורשי 
"ניכוי" של  לאחר  הינם  המוצגים  הנתונים  מסויימת.  בתקופה  העבודה 
השפעות ארעיות )תקופת חגים למשל(. נתונים אלה מועברים מהלשכה 

המרכזית לסטטיסטיקה. 

 "אנחנו לא לבד" - דורשי עבודה 
רבים בצפון ובדרום

נתוני האבטלה במספרים
 236 אלף דורשי 
עבודה בספטמבר

 3.6% עלייה במספר 
דורשי עבודה לא 

אקדמאים

15,716
מפוטרים בספטמבר

55% נשים 
מבין המפוטרים

 6,093 מפוטרים 
בגילאים 34-25

22,352
דורשי עבודה חדשים

11.3% דורשי עבודה
בצפון

 10.6% דורשי עבודה 
בדרום

4.1% דורשי עבודה 
במחוזות דן וירושלים

כותב מדור תעסוקה:  אבי לחיאני, סמנכ"ל "צוות" לתעסוקה

תעסוקה
הכשרה # השמות # פעילויות
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זרקור
סניפי "צוות" רחובות ומרכז הגליל

מאת: יוסי שני )רס"ן( - יו"ר הסניף

סניף רחובות, הינו אחד משבעת הסניפים במחוז יהודה, ונחשב 
לאחד מהגדולים ב"צוות". 1,200 חברים נמצאים בשורותיו, מתוכם 
כ-70 אלמנות. הנהלת הסניף מונה תשעה אנשים: היו"ר הנבחר 

 יו"ר סניף רחובות, יוסי שני )רס"ן( 
יקיר "צוות" על תרומתו לארגון 

יוסי שני, יו"ר סניף רחובות, שרת 
במהלך  שנים.   23 הקשר  בחיל 
כשהיה  הכיפורים,  יום  מלחמת 
נגד קשר חטיבתי, נפצע  בתפקיד 
החליט  זאת  למרות  אולם  קשה, 
השיקום.  לאחר  לשירות  לחזור 
יוסי המשיך ללבוש מדים עד שנת 
בדרגת  לגימלאות  ופרש   ,1988
רס"ן. לאחר פרישתו עסק בתחום 
בחברת  נסיעות  כסוכן  התיירות 

"צבר" וכן כסוכן עצמאי. 
במקביל לעבודתו, החל שני את התנדבותו ב"צוות", ובשנת 
1992 נבחר ליו"ר הסניף, בראשו הוא עומד עד היום. במקביל 
נכי  לפעילותו ב"צוות" שימש כחבר מועצת המחוז בארגון 

צה"ל, מחוז השפלה, במשך שתי קדנציות.
תרומתו  על  צוות",  "יקיר  אות  את  יוסי  קיבל   2008 בשנת 

ופעילותו בארגון. 
יוסי שני נשוי, אב לשתי בנות וסב לשישה נכדים. 

יוסי שני, וחברי הנהלה יהודה קירט, רפאל חמאוי, יוסי שיין, דב 
דקל, נחמן ארנרייך, משה מזרחי, אהרון עינת ושחר חיים.

סניף רחובות פועל במספר תחומים למען רווחת החברים: פעילות 
תרבות, קורסים והכשרות, סיוע לחברים נזקקים, תמיכה במשפחות 
שאיבדו את יקיריהן וסיוע באיתור תעסוקה. כמו כן, חברי הסניף 
פעילים מאוד בכל הקשור ליציאה לטיולים, שבהם היו"ר מיישם 
גם את נסיונו האזרחי כסוכן נסיעות. בכל טיול משתתפים כ-250 
חברים, והתכנון והביצוע נעשים בצורה טובה מאוד. כמו כן, בכל 
סוף שנה, מתקיימת מסיבה שנתית עם אמנים וארוחת ערב עשירה, 

בה לוקחים חלק כ-500 חברים מהסניף ובנות זוגם.
בנוסף, במסגרת שיתוף פעולה עם העירייה, מתנדבים חברי הסניף 
"צהלה", התנדבות לשמש  לפרוייקטים שונים בקהילה: פרוייקט 
חירום, התנדבות במשא"ז,  חינוך לשעת  בקרים בתרגול מוסדות 

באגודה למען החייל, במד"א ועוד.
משרדי הסניף ממוקמים במרכז העיר רחובות, ברח' גאולה 4. הסניף 
מקבל את כל השירותים מהמחוז, פועל עימו בשיתוף פעולה מלא, 
ועל כך תודתנו ליו"ר המחוז - יואל גונן, למנהל המחוז - ראובן 
חמו, ולמזכירת המחוז - אביבה פרידמן. במקביל יצר הסניף קשרים 
עם יתר הסניפים במחוז, לשם גיבוש רעיונות ולהוצאה לפועל של 

אירועים שונים המתקיימים במשותף.

"הפרלמנט של רחובות" הוקם בסניף "צוות"
במסגרת פעילות הסניף הוקם חוג חברים - "הפרלמנט של רחובות" 
פרט  רחובות.  במרכז  "על"ה"  במועדון  לשבוע  אחת  המתכנס   -
בהן  שונות  מפעילויות  המשתתפים  ייהנו  החברתיים,  למפגשים 

הרצאות, דיונים וסרטים. 
 25 כ- נכחו  ובו  נובמבר,  בחודש  התקיים  הראשון  המפגש 
לפנות  מוזמנים  לחוג  להצטרף  המעוניינים  "צוות"  חברי   חברים. 

 למשרדי הסניף.

חלוקת תעודת התנדבות לחברי הנהלת סניף רחובות. מימין לשמאל: חיים שחר, יהודה קירט, משה קרקו )מוסתר(, יוסף שיין, רפי חמאוי, יוסי שני, ד"ר ברוך לוי, 
דן נדיב ויואל גונן

 סניף רחובות: תרבות, תעסוקה, חברה, 
התנדבות וטיולים
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מאת: ריאד איברהים )סא"ל( יו"ר סניף מרכז הגליל

עד שנת 2000, חברי "צוות" הדרוזים היו פזורים בסניפים השונים 
במחוז הצפון, ובעיקר בסניף גליל מערבי. בעקבות יוזמה של מספר 
חברים, הוחלט על הקמת סניף שיושתת על חברי "צוות" ממג'אר. 

חברי "סניף מג'אר" דרשו מהנהלת מחוז 
ולקיים  החדש  הסניף  את  למסד  צפון 
נתקבלה,  בקשתם  מתוקנות.  בחירות 
ובבחירות החשאיות נבחרה הנהלה בת 
חמישה חברים, כשלתפקיד היו"ר נבחר 

כותב שורות אלה.
כעבור שנה, הציע יו"ר המחוז אבי תלם, 
לרכז את כל חברי "צוות" בני המיעוטים 
בגליל תחת סניף מג'אר. הנהלת המחוז 
קיבלה את יוזמתו, והסניף הפך ל"סניף 
 457 בו  חברים  כיום,  הגליל".  מרכז 
 - העדות  מכל  אלמנות  ו-15  חברים 

דרוזים, מוסלמים, בדואים ונוצרים. 
חברי הסניף פזורים על שטח גיאוגרפי 
חורפיש  ועד  בדרום  מעילבון  נרחב: 
במערב  סנא  ואבו  משפרעם  בצפון; 
אל  ו-ואדי  מג'אר  אסד,  אל  עין  עד 
הרחב  הפיזור  בגלל  במזרח.  חמאם 
והאופי המיוחד של אוכלוסיית החברים 

ומשפחותיהם, הוחלט לצרף להנהלה עוד נציגים על בסיס גיאוגרפי, 
מכלל הישובים הגדולים, וכן לצרף נציג בדואי, אשר יתווספו לאלה 
שנבחרו קודם לכן. כיום יש בהנהלת הסניף 13 חברים, והדבר מקל 

על הקשר לחברים בשטח.

סניף מרכז הגליל: 
פריסה גיאוגרפית 

רחבה ופעילות 
ייחודית למגזרים

במהלך השנים האחרונות התגבש הסניף, וכעת כולם מרגישים כמו 
בשמחות,  להשתתף  מקפידה  הסניף  הנהלת  גם  גדולה.  משפחה 
ערך  בעלות  פעולות  בהם  ורואה  אבלים,  ובניחום  חולים  בביקור 

עליון.
אירועי תרבות וחברה - בנוסף להשתתפותם באירועי מחוז צפון, 
לאוכלוסייה  מותאמים  אשר  מיוחדים  אירועים  הסניף  מקיים 

המגוונת:
ימי עיון למגזר הדרוזי - במהלך שתי הקדנציות האחרונות, יזמה 
ההנהלה שני ימי עיון למגזר הדרוזי ברמה הארצית, אשר התקיימו 
בקבר נבי-שועייב )עלה"ש( שליד כפר חיטין, בו נטלו חלק נכבדי 
וראשי  טריף,  מואפק  השייך  כבוד  העדה  ראש  ובראשם  העדה 
מועצות דרוזיות. ימי העיון נועדו לקשר ולהציג את העדה לעמיתים 

היהודיים, וכן לשמש כשופר למען החברים הדרוזים.
מסיבות חגים - מתקיימות מעת לעת במהלך השנה: עיד אלדחא 
במפגש  רמאדאן  צום  ומוסלמים.  דרוזים  חברים  בהשתתפות 

חברי הנהלת הסניף מרכז הגליל
- עין אל אסד, מופיד  - חורפיש, פואז עאמר  פריד סאבק 
סאלח - סאג'ור, פארס טאפש - בית ג'אן, כמאל קיס - בית 
ג'אן, סאלח דיב - פקיעין, יוסף סאלח - ירכא, יוסף מועדי 
- ירכא, סאלח הינו - ג'וליס, ג'מאל עליאן - שפרעם, אחמד 
ג'ואנמה - מג'אר, נאיף פואעד - בדוים. ריאד איברהים הוא 

יו"ר הסניף, תושב מג'אר.

היו"ר ריאד איברהים וחברי ההנהלה

בחודש צום הרמאדאן משתתפים חברים רבים מכל מרחב הסניף. 
נבי סבאלאן נחוג כל  בין השאר השתתפו בו גם חברים בדואים. 

שנה ב-10 בספטמבר.
הממוצע  מעל  הינה  בפעילויות  החברים  שהשתתפות  למרות 
הארצי, הנהלת הסניף ממשיכה להקדיש משאבים רבים לשיווק 

הפעילויות. 
נושא  על  וכן  לקהילה  התנדבות  על  דגש  שם  הסניף   - יעדים 
התעסוקה, אשר מהווה בעיה קשה. על כן, בכוונת הסניף לקיים 

ב-2010 יריד תעסוקה שייוחד הפעם לתושבי מג'אר.

מרכז המדור: מנחם מעוז )רס"ב(, יו"ר סניף העמקים

זרקור
סניפי "צוות" רחובות ומרכז הגליל
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מחיל אל חיל
הנצחה # מורשת # אתרים

מאת: אברהם אלפסי )תא"ל(, יו"ר העמותה

העמותה להנצחת מורשת חיל התחזוקה נוסדה בשנת 1986 
ע"י תא"ל )אז במילואים( חיים טייטלבוים ז"ל, שעמד בראשה עד 

1995. מאז מכהן אברהם אלפסי בראש העמותה.
וטיפוח  הלוגיסטיקה  חיל  חללי  הנצחת  הן:  העמותה  מטרות 

מורשת החיל.
הממלאים  החיל  יוצאי  מילואים  קציני  הם  המנהל  הוועד  חברי 

תפקידם בהתנדבות, ואין בעמותה אף מקבל שכר.
בשנת 1990 נחנך אתר הנצחה ומורשת בתל חדיד, סמוך ליישוב 

שוהם. האתר כולל:
וקמפינג  הנופלים, פארק למשחקים  וקיר שמות  התייחדות  אתר 
מקומות   3,500 עם  אמפיתיאטרון  קק"ל,  עם  בשיתוף  שהוקם 
ואירועים  קצינים  קורס  החיל לטקסים של  ישיבה, המשמש את 
חיליים גדולים אחרים. מבנה מורשת והנצחה שהוקם בשנת 2000 
אך בנייתו טרם הושלמה מחוסר מימון. )עלות משוערת להשלמת 

המבנה היא 4 מיליון שקל(.

פעילויות העמותה 
אירועי בר-בת מצווה ליתומי החיל: העמותה חוגגת כל שנה בשיתוף 
החיל את אירועי בר/בת מצווה ליתומי החיל ובשנים האחרונות 

גם לאחים שכולים צעירים. 

נופש הורים שכולים ואלמנות צה"ל: העמותה תומכת בחיל בסיוע 
שנה  כל  החיל.  ולאלמנות  השכולים  להורים  נופשים  ובארגון 

משתתפים כ-250 איש.
ימי כיף שנתיים: העמותה תומכת בארגון ימי כיף שנתיים למשפחות 

השכול של החיל, בהם משתתפים כ-800 בוגרים וצעירים.
הנצחת הנופלים: העמותה מימנה את הנצחת חללי החיל באמצעות 
מילואים.  ואנשי  סדירים  ונגדים  קצינים  ובשיתוף  "מילניום"  חב' 
בחיל נאסף החומר מכל המשפחות השכולות כולל תעודות, תמונות, 

סרטונים וכיו"ב.
ממשיכה  העמותה  באתר:  והנצחה  מורשת  בניין  בניית  השלמת 
בגיוס משאבים להשלמת מבנה המורשת וסביבתו ומקיימת קשר 

עם תורמים וקבלנים לביצוע עבודות אלו.
אשר  קבע  ואנשי  החיל  ותיקי  תרומות  הם  הכספיים  המקורות 
תקציב  הקצאת  וכן  חודשית  קבע  בהוראת  ממשכורתם  תורמים 

מינימאלי ממשרד הביטחון. 
יוצאי החיל וידידים חברי "צוות" נקראים להרים תרומות להשלמת 
בית המורשת, ומוזמנים להעביר אלינו חומרים שברשותם. כמו כן 

נעריך ונוקיר התגייסות של חברים לפעילות העמותה.
תרומות והתגייסות

משפחת "חיל התחזוקה" זקוקה לך. 
טלפון: 03-5333566 או 054-4994142 פקס: 03-5331445 

albertelf@012.net.il :ודואר אלקטרוני

עמותת אזרחים להנצחת מורשת חיל הלוגיסטיקה

"עם הלוחמים ולמענם..."

אנדרטת חיל הלוגיסטיקה ליד תל חדיד )צילום: אתר חיל הלוגיסטיקה(. משמאל: אברהם אלפסי )תא"ל(
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מסייר ומטייל
ביקורים # אתרים # טבע ונוף

ערכה: זהבית שחרור )סא"ל(

חברי "צוות" מזומנים לקיים סיור באתר חיל הלוגיסטיקה, בנחל יתלה, 
וכן ניתן לצרף סיור למושבה מזכרת בתיה - אחת מפנינות החמד של 

השפלה המשמרת את אופי המושבות מימי העלייה הראשונה.
משך הטיול הרגלי:  כיוון.  אורך מסלול ההליכה: קילומטר הליכה לכל 
שעה עד שעתיים. אופי הטיול: מתאים לכל המשפחה. סימון שבילים: 
אדום. איך להגיע: בצומת לטרון פונים צפונה )כביש מס' 3(. חולפים על 
פני פארק איילון )קנדה(, עוברים מתחת לגשר הרכבת ופונים ימינה בכביש 
הגישה למושב מבוא חורון. מעט לפני שער הכניסה למושב, פונים ימינה 
)מערבה( לדרך עפר המסומנת בשחור. לאחר כמאתיים מטרים פונים 
שמאלה בדרך עפר המסומנת בכחול )ניתן לראות את הסימון הכחול על 
עמוד חשמל(. הדרך "הכחולה" ממשיכה לנחל כפירה, אך אנו נפרד ממנה 
אחרי 1.5 ק"מ ונפנה ימינה )דרומה( בדרך עפר )הפנייה ימינה אחרי מעבר 
בקר(. ניסע כ-500 מטרים עד המפגש עם הסימון האדום )צמוד למתקן 
שאיבה של מקורות(. בנקודה זו יש להחנות את הרכבים ומכאן מתחיל 

המסלול הרגלי בסימון שבילים אדום עד הקניון וחזרה.
המסלול: נחל יתלה נקרא על שמה של העיר המקראית יתלה, שנמנתה 
עם ישובי שבט דן )יהושוע י"ט 40-42( "...בני דן למשפחתם יצא הגורל 

השביעי. ויהי גבול נחלתם צרעה ואשתאול....ושעלבין ואיילון ויתלה...".
השביל "האדום" נכנס לתוך נקיק שחצב הנחל במדרונות ההר. מדרונות אלו 
מכוסים בחורש ים תיכוני פתוח, המצמיח בחורף ובאביב פריחה ססגונית 
כגון כלניות ורקפות, קידה שעירה ומרוות ירושלים, לוטם שעיר ולוטם 
מרווני, ופריחה לבנבנה של שקדיות בעונה. במסלול תוכלו לפגוש גם מיגוון 

רחב של בעלי חיים, השוכנים באזור ה"בתה" הטבעי והפתוח.
עד מהרה השביל נכנס לתוך קניון קטן שאורכו כ-250 מטרים. בקניון 
נמצאת מערה שאליה מוביל גרם מדרגות שנחצב בסלע. יתכן שהמערה 
שימשה בתקופה כלשהי למגורי נזיר מתבודד. מכאן נשוב לרכב כלעומת 

שבאנו.
החומר באדיבות רשות שמורות הטבע - ענף הסברה

0 0 0

מזכרת בתיה, חלומם של שני אנשים - יחיאל בריל, עורך עיתון "הלבנון" 
והרב שמואל מוהליבר - חיה ומגשימה עצמה בכל יום מחדש. 

החזון להקמת מושבה חקלאית לדוגמא בארץ הקודש, התממש עת עלתה 
הישן של המושבה  קבוצת המייסדים על הקרקע בשנת 1883. חלקה 
משמר עדיין הרבה מאופי המושבה מימי העלייה הראשונה. ההתפתחות 
המאוחרת של המושבה, אשר שקטה על שמריה עד שנות ה-70 של 
המאה העשרים, שמרה על רצף בתים מקוריים שכמוהו לא שרד בשום 
מושבה אחרת. במזכרת בתיה אתרים היסטוריים מעניינים נוספים: הבאר 
הראשונה משנת 1884 )ועלייה מערכת שאיבה משוחזרת מסוג אנטיליה, 
אותה מפעילים גם כיום(, בית המשק של הברון בו מוצגות תערוכות שונות, 
ירושלים הנצורה  משוריין ממלחמת העצמאות כאנדרטה לשיירות אל 

מסלול טיול לכל המשפחה בנחל 
יתלה וביישוב הוותיק מזכרת בתיה

)המושבה הייתה אחת מנקודות המעבר( ובית העלמין ומצבותיו הישנות, 
המביאות סיפור מרתק של תולדות העם והמדינה. 

נקודת העניין המרכזית, ונקודת התחלה מומלצת לכל סיור במושבה 
ברחוב  נמצא  שלו  המרכזי  המבנה  אשר  המושבה,  מוזיאון  היא 
נקרא ע"ש סרן  ערן  08-9349525(. המוזיאון  רוטשילד )טלפון: 
שמיר, בן המושבה אשר נפל בפעילות מבצעית בלבנון בשנת 1997, 
כסגן מפקד סיירת הצנחנים, ואשר לאור אהבתו את ההיסטוריה 

והטבע מדריכים את הבאים בשערי המוזיאון.
המוזיאון מראה ומספר את תולדות המושבה מימי העלייה הראשונה 
ובתקופות שלאחר מכן. התצוגות בו מבוססות בעיקר על חפצים אותנטיים 
מימיה הראשונים של המושבה. ערן קרניאלי, רנ"ג במילואים חבר "צוות" 
והמדריך הבכיר במוזיאון, מספר: "בעת ההדרכה במוזיאון, בפני נוער, 
מכל  וגמלאים  עובדים  חברים,  וקבוצות  תלמידים  משפחות,  חיילים, 
רחבי הארץ, אני רואה עד כמה העשייה הציונית, בעבר ובהווה, קרובה 
וחיים  עולם  בונה תמונת  רצף החיים במושבה  לליבם של המבקרים. 
והמורשת  המסורת  ההתמדה,  הקשיים,  דרך  הראשונה,  העלייה  מימי 
והעשייה העכשווית, המתעקשת לנצור את המורשת הבנויה והמורשת 

המסופרת".
לאחר הסיור, מוזמנים המבקרים לטיול עצמאי בסדנאות, בגלריות ובחנויות 

של האמנים הרבים המתגוררים במושבה.
הביאה לדפוס: דפנה שמשוני - מנהלת מוזיאון המושבה ע"ש ערן שמיר

משוריין מ-1948 באנדרטה לציון מלחמת העצמאות

מוזיאון המושבה במזכרת בתיה

חברי "צוות" מוזמנים לקיים סיור באתר חיל 
הלוגיסטיקה, בנחל יתלה, וכן ניתן לצרף סיור 

למושבה מזכרת בתיה, אחת מפנינות החמד 
של השפלה, המשמרת את אופי המושבות מימי 
העלייה הראשונה ברצף בתים שאין במקום אחר
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תולדות היישוב
מורשת # ערכים # היסטוריה

מאת: יוסי פורת

בשנה הבאה, 2010, יצוין מועד הקמת 
 .1920 ביוני  שהוקם  "ההגנה",  ארגון 
המצב  החמרת  לאחר  נוסד  הארגון 
ישראל,  בארץ  היהודים  של  הביטחוני 
במאורעות  עת  באותה  ביטוי  שמצאו 

תל-חי וירושלים.
"ארגון ההגנה העברי  היה  שמו המלא 
לו  שקראו  יש  אך   , ישראל" בארץ 
"הארגון" וכמובן "ההגנה", שהוא השם 

שנודע בעיקר.
המגן  כוח  הקמתו  מאז  היה  "ההגנה" 
"המאורעות"  בתקופת  ישראל  בארץ  היהודי  היישוב  המרכזי של 
בשנות העשרים והשלושים. יחידות "ההגנה" היו כוח המגן העיקרי 
בפרוץ מלחמת העצמאות ב-1947, והיוו בסיס עליו הוקם צה"ל 

ב-1 ביוני 1948.
חטיבות שהוקמו בשעתן בארגון "ההגנה" - ובינהן חטיבות החי"ר 
7 - היו לחלק מצה"ל. כך  "גולני" ו"גבעתי" וחטיבת המשוריינים 
על  האוויר  חיל   : "ההגנה"  תשתיות  על  הוקמו  צה"ל  חילות  גם 
בסיס "שירות האוויר", חיל הים על בסיס ה"פלי"ם", חיל הקשר 
על בסיס "שירות הקשר", חיל המודיעין על בסיס הש"י )שירות 

הידיעות - המודיעין של "ההגנה"( וכך הלאה.
יו"ר   - ז"ל  נחום שדמי  "ההגנה":  יוצאי  הם  "צוות"  מוותיקי  חלק 
שדמי  ישכה  בנו  גם  "ההגנה".  ארגון  חבר  היה  הראשון,  "צוות" 
)תא"ל( שהיה איש הפלמ"ח הוא חבר "צוות" כיום, וכך גם הבת 

נטע שדמי, )סא"ל( שהיא חברת "צוות". 

צביקה   - "צוות"  חבר  עומד  דהיום  "ההגנה"  חברי  ארגון  בראש 
חגי  למשל  כמו  בו,  פעילים  "צוות"  מחברי  ורבים  )אל"מ(  לבנון 
"ההגנה"  של  ההמשך  דור  עמותת  ראש  כיום  שהוא  )אל"מ(  מן 

)ראה מסגרת(.
הארגון  של  להיווסדו  ה-90  שנת  את  יציינו  ההגנה  ארגון  ותיקי 
עיון  יום  להתקיים  נועד   ,2009 בדצמבר  ב-9  דרך:  ציוני  במספר 
ארצי של מנהלי מוזיאונים בארץ, בשיתוף "האגודה לשימור אתרי 
מורשת בישראל". לפני יום העצמאות ב-2010 יתקיים כנס תנועות 

צבי לבנון )אל"מ(

בין ארגון "ההגנה" ו"צוות" יש קשר מורשת וברית הדמים - בשנת 2010 יצוינו 90 שנה 
לארגון ושנת היובל של "צוות". סמל "ההגנה" - עלה זית וחרב, הם חלק מסמלו של צה"ל

חגי מן )אל"מ( בראש פעילות עמותת 
דור ההמשך של חברי ה"הגנה"

חגי מן )אל"מ( יוצא חיל המודיעין 
הוא פעיל בעמותת דור ההמשך של 
בה  ופעילים  חברים  ההגנה.  חברי 

בנים ונכדים של חברי ה"הגנה".
בפתח תקוה קיים מועדון )המופעל 
ר(  בעי שפירא"  אברהם  ב"בית 
מורשת,  סיורי  מקיימים  שחבריו 
בירושלים  י  נ רו העי בקו  למשל 

ובאתרי קרבות של ה"הגנה", ברמת הגולן ועוד, הרצאות 
על מערכות ישראל, פעולות תרבותיות שונות ועוד. הצלחת 
הפעילות במועדון זה אמורה להיות דגם להרחבת הפעילות 

והפעלת מועדונים במקומות נוספים ברחבי הארץ.

ממשיכים את המורשת: ארגון 
"ההגנה" מציין 90 שנה להקמתו

חברי "ההגנה" בעמדת שמירה בדרך לראש העין כפר קאסם )ליד מגדל צדק(, 
אוחזים ברובים אנגליים מתקופת מלחמת העולם הראשונה )צילום: אוסף צילומיו 

של יוסף תמיר( 

הנוער בסימן 90 שנה ל"הגנה"; ארגון של"ח )שדה, לאום, חברה( 
הפועל במסגרת משרד החינוך, יעסוק בהנחלת מורשת "ההגנה" 
שיחזור  יבצע  השאר  ובין  ביניים,  ובחטיבות  תיכוניים  ספר  בבתי 
פעולות "ההגנה" כמו שחרור המעפילים ממחנה המעצר בעתלית, 
מועצת  ועוד;  נבחרות  מבצעיות  פעולות  בנגב,  היישובים  הקמת 
תנועות הנוער בישראל תתכנן טיולים ומסלולים בסימן פעילות 
לדורותיהם  בוגרים  כנס  יתקיים  ובהעפלה;  בהתיישבות  "ההגנה" 
וישוקמו אתרי  יטופלו  בג'וערה;  "ההגנה"  של קורס המ"מים של 
ההנצחה של "ההגנה"; תורחב פעילות עמותת דור ההמשך, לפי 
דגם הפעילות במועדון שקיים בפתח תקוה; תתקיים קבלת פנים 

בבית הנשיא בירושלים, ועוד.
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למען הכלל
התנדבות # נתינה # מסירות

"צוות" מעורב בפרויקט 
ה"גדעונים" לעידוד הגיוס לצה"ל

פעילות "ידידות צהלה": סובב 
כנרת, מפגש סיכום ביבנה

מבצע סובב כינרת - בחופשת סוכות, יצאו כמאה חניכות וחניכים 
מקבוצות "צהלה", למבצע סובב כנרת אשר נמשך שלושה ימים. 

סיכום פעילות לבוגרי קבוצות יבנה - בחודש אוגוסט, נערך מפגש 
פעילות.  שנות  ארבע  סיום  לרגל  ביבנה,  "צהלה"  לקבוצות  סיכום 
הקבוצות פעלו בהדרכת חברי "צוות" דובי פרי)סא"ל( יואב גד )סא"ל( 
ואשתו נאוה, אשר הדריכו כל אחד מהם קבוצה נפרדת. חלק גדול 
מהחניכים, בוגרי כיתת "אומץ", זכו לציון לשבח, ממשרד החינוך, על 

הישגים מרשימים בבחינות הבגרות.

תדרוך עם עשרה חברי "צוות" מתנדבי פרויקט ה"גדעונים", אשר 
מטרתו עידוד הנוער לגיוס לצה"ל, התקיים בחודש אוקטובר. נכחו 
סא"ל מיכל הרפז ורס"ן ורד שוחט - נציגות מחיל החינוך המלוות 
את הפרוייקט, וכן אנשי צוות - יו"ר ועדת ההתנדבות נפתלי שגיא 
ומזכירת הוועדה רחלי דאבוש. הפרוייקט מהווה "פיילוט" לבחינת 

אופן הביצוע ויעילותו בשטח. 
למזכירת  לפנות  זה, מתבקשים  בפרויקט  ליטול חלק  המבקשים 

prashit@tzevet.co.il :הוועדה - רחלי דאבוש בדוא"ל לכתובת

פרס בן גוריון לשנת תש"ע 
לעמרם מצנע )אלוף(

גוריון לשנת תש"ע, הוענק בסוכות  פרס בן 
לעמרם מצנע )אלוף(. בדברי ההסבר קבעו 
רבקה  פרופ'  שמגר,  מאיר  לשעבר  השופט 
כרמי ומר אורי לוברני, כי הפרס מוענק למצנע 
על התנדבותו והיחלצותו לשמש יו"ר הוועדה 
הקרואה בירוחם, בהגשימו את חזונו ומורשתו 
הייחודית  תרומתו  על  גוריון,  בן  דוד  של 
שירותו  בישראל,  והחברה  המשק  לקידום 

המבורך כראש העיר חיפה ושירותו הנאמן והמסור במשך 30 
שנה בצה"ל כלוחם וכמפקד בארבע ממערכות המדינה. מצנע 
בכנס  הצבאיות  הפנימיות  של  למופת"  "בוגר  לתואר  גם  זכה 

הבוגרים שהתקיים באוקטובר 2009.

נלחמים בסמים ובאלכוהול
הרשות למלחמה בסמים ואלכוהול מכריזה על מלחמת חורמה במכירת 
אלכוהול לקטינים - שתיית אלכוהול הינה מחולל מרכזי של אלימות 
בחברה. הפשיעה בעקבות אלכוהול וסמים מקיפה מעגלים הולכים וגדלים, 
וכיום יש עלייה דרמטית בשתייה לשוכרה בעיקר של בני נוער וצעירים.

גלר  יאיר  "צוות"  חבר  ואלכוהול,  בסמים  למלחמה  הרשות  מנכ"ל 
סדר  בראש  הינו  לצעירים  באלכוהול  המאבק  נושא  כי  אומר  )אל"מ(, 
"צוות"  חברי  כי  מצפה,  גלר  הקרובה.  לתקופה  הרשות  העדיפויות של 
הרווחה  בגופי  להתנדב  ניתן  הזה.  החשוב  החברתי  במאמץ  ישתתפו 
פורסמה  על העמותה  )כתבה  "אל-סם"  ובעמותת  ברשויות המקומיות 
בסמים: למלחמה  הרשות  באתר  נוספים  פרטים  הקודם(.   בגליון 

www.antidrugs.gov.il

למען ניצולי שואה
פרויקט "לעד" - למיצוי זכויות ניצולי שואה - רבים מניצולי השואה אינם 
ממצים את זכויותיהם עקב חוסר נגישות למקורות המידע המתאימים. על 
כן, הקימו הסוכנות היהודית והמשרד לענייני גמלאים את פרויקט "לעד", 
במסגרתו נפגשים מתנדבים עם ניצולים ומסייעים להם במילוי טפסים. חברות 
וחברי "צוות" נקראים להתנדב. לפרטים יש לפנות אל יו"ר סניף "צוות" במקום 
 מגוריך, או לשלוח דוא"ל אל יו"ר ועדת ההתנדבות "נפתול" שגיא באימייל: 

 tzevetkf@bezeqint.net

דרוש מתנדב למתנדבים
המועצה הלאומית להתנדבות בישראל - ארגון הגג של אירגוני המתנדבים 
המועצה:  )בהתנדבות( של  מנהל  לתפקיד  מועמד  בישראל, מחפשת 
אופי התפקיד: לקדם את ההתנדבות וארגוני המתנדבים בישראל, לסייע  
לאומיים,  פרוייקטים  בקידום  המועצה  של  המתנדבת  ולהנהגה  ליו"ר 
לסייע בקידום תוכנית לאומית להתנדבות,לקדם את תוכנית "בזכותם" 
לסיוע לניצולי השואה בישראל במיצוי זכויותיהם, להניע תוכנית טוענים 
משפטיים בבתי המשפט בישראל ולקדם תכנים ערכיים באתר האינטרנט 

של המועצה הנחשף בפני 130,000 גולשים מידי חודש.
מועמד/ת בעל מידות וערכים , כישורי הנהגה וכריזמה, מעוף ויצירתיות 
המשולבים עם יחסי אנוש מעולים, ונכון ליטול על עצמו בהתנדבות 
משימה מהחשובות בעת הזו מוזמן לפנות למועצה הלאומית להתנדבות 

בישראל 03-5608888 )פנינה( לתיאום ראיון עם ועדת האיתור.

מפגש ועדת ההתנדבות של "צוות" עם אנשי אכ"א על פרויקט ה"גדעונים"
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נא לשמור על קדושת הדף

מתחברים למסורת
יהדות # הלכה # שורשים

במלאות 15 שנים לפטירתו של הרב שלמה גורן זצ"ל, מי שהיה 
הרב הראשון לצה"ל ולימים הרב הראשי לישראל, התקיים לזכרו 
ערב עיון ולימוד בבית הכנסת הגדול בירושלים בנושא האקטואלי 
והכאוב: "האם מותר לשחרר מחבלים כדי לפדות שבויים"? בערב 
נכחו בני משפחתו של הרב גורן, רבנים, ראשי ישיבות, מאות תלמידי 
ישיבות, מכינות, חניכי הפנימייה הצבאית באור עציון. תלמידות 

אולפנות ואנשי הרבנות הצבאית לדורותיה.
פתח רבה הראשי של חיפה וגיסו של הרב המנוח הרב שאר ישוב 
כהן, שציין בתחילת דבריו את גדולתו של המנוח ויחסו להלכות 
שבויים כפי שהדבר מתבטא בעשרות פסיקות הלכתיות המובאות 

ניצחון לכוהניך הקדושים, הזוכרים כי "מאת ה' הייתה זאת"

כוחו של חג החנוכה
מאת: הרב חניאל פרבר

חנוכה הוא אחרון החגים שנקבעו והתקבלו בעם ישראל. ניתן 
לאמר שזהו החג האקטואלי ביותר. המאבק עם יוון הוא המייצג את 
רוחו של החג, כי גם לאחר שמלכות יוון נעלמה הרי התרבות שלה 

וחכמתה היא שעמדה בבסיסה של מלכות רומא שבאה אחריה.
"התרבות  של  ביסודה  העומדת  גם  היא  יוונית  תרבות  אותה 

המערבית" המודרנית לגווניה וגלגוליה עד עצם היום הזה.
חיללו  היוונים  בקודש:  היה  היוונית  האומה  של  מלחמתה  עיקר 

וקידוש  המילה  ברית  על  השבת;  על  גזרו  המקדש;  את  וטימאו 
החודש; בנוסף אף פגעו בבנות ישראל. כל אלו מייצגים את הקודש 

בכל המישורים שהוא מופיע.
וכך מובא בספרו של ר' לוי יצחק מברדיטשוב "קדושת לוי", על 
פרשת ויגש: "נראה לי דכל מעשי שבטי יה "הקדושים והטהורים 
סימן טוב לבנים" כמו כן שמעון ולוי בהריגתם לשכם רמזו גאולת 
חנוכה מאומה הרשעה, דכמו דגבי שכם היה קצת על ידי מלחמה 
של שמעון ולוי וישועת ה' עזר להם. כמו כן בחנוכה היה על ידי 
מלחמה של חשמונאי ובניו והשם יתברך עזר להם למסור גיבורים 
היוו  ולוי  כך, שכמו ששמעון  על  להוסיף  וניתן  וכו'.  חלשים  ביד 
סמל בגבורתם על מעשי שכם, גם אחד מבני מתתיהו, שמעון היה 

הסמל בכיבוש במלחמת החשמונאים.
אותם אנשי הרוח והכהונה הזוכים להתעורר "על דבר כבוד שמך", 
הרוח  את  הם  מעוררים  כך  ומתוך  כולה,  לאומה  הם  דרך  מורי 
הנמצאת בכל אחד מישראל, שהם בנים לממלכת כהנים. מעלתם 
והארץ אינה רק בעצם  גאולת העם  של הכהנים הפועלים למען 
ישועה  ובאה  שזוכים  לאחר  אלא  למלחמה,  במסירות  החלצותם 
והצלה על ידם, אינם תולים את הניצחון בעצמם. זאת כי הם זוכרים 
והנבחרים  הראויים  הם  נמצאו  כן  על  זאת",  הייתה  ה'  "מאת  כי 

שיצליח ה' בידם את ישועת עם ישראל.

פרפראות לחנוכה 
מרן החתם סופר הביא רמז נפלא וראשי תיבות במילה "חנוכה", 

המסכמים את כל סיפור החנוכה.
חשמונאים נלחמו ונצחו כל היוונים.

חושים נכנסו ופינו כלי ההיכל.
חביבים נמצאו ובקרקע כד השמן.
חתום נמצא ובטבעת כהן הגדול.

חיבתם נגלית והספיק כל השמונה.
חכמים נמנו וקבעו כסלו הבא.

ח נרות ולגמור כל ההלל.

שחרור מחבלים לפדיון שבויים
ערב עיון לציון 15 שנים לפטירתו של הרב שלמה גורן ז"ל

בספריו. הוא קבע בדבריו כי כל שחרור של מחבלים נמצא אך ורק 
באחריותו של השלטון, הממשלה, והזרועות הכפופים לה. הם אלו 

שצריכים לתת את הפתרונות ולא הרבנים.
בהמשך הערב הדגיש הרב חיים דרוקמן, ראש ישיבות אור עציון, 
יש סכנה  ולכן  נוספות  לעודד חטיפות  כי שחרור מחבלים עלול 
בשחרורם של מחבלים. כן הזכיר את יהונתן פולרד השבוי שלנו 

בארצות הברית שאף אותו יש לשחרר. 
)המשך בעמוד 59(
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המדור פותח את שעריו לכל חבר "צוות" שעוסק ביצירה: ציור, 
איור, פיסול, כתיבה, וכו'. נא לפנות לנורית רוזן בדואר אלקטרוני: 

memcohen@gmail.com

ראיינה וצילמה: נורית רוזן )רס''ן(

לפני חמש שנים פרש גדעון שני )אל''מ( - כיום יו"ר "צוות" מחוז 
גדעון,  הביטחון.  במשרד  חטיבה  כראש  שנייה  מקריירה   - דרום 
שמעולם לא צייר קודם, חש בדחף פנימי לצייר. ''יש כאלה שלאחר 
הפרישה לוקחים קורס מחשבים, אבל אני נרשמתי לקורס רישום'', 

הוא אומר. "כנראה שידעתי למה...". 
חזותית'  לאמנות  ב'מרכז  שנים  ארבע  גדעון  למד  הקורס,  לאחר 
מיומנות הציור  זמן קצר רכש את  ותוך  קיי( בבאר שבע,  )מכללת 
שהוא  תוך  גדולים,  קנווסים  על-גבי  לצייר  החל  הוא  שמן.  בצבעי 

מקפיד שלא להזניח את גם הפרטים הקטנים ביותר.
עבודותיו מעוררות התפעלות, וקשה להאמין שרק לפני חמש שנים 
כמות  וגם  מאוד,  גבוהה  הציורים  איכות  במכחול.  לראשונה  אחז 
בישראל  והפסלים  הציירים  שאגודת  פלא  לא  מרשימה.  העבודות 
הגושפנקה  לו את  ולתת  לפני שנה לשורותיה,  אותו  שמחה לקבל 

הרישמית של אמן. 
במהלך חמש השנים האחרונות, השתתף גדעון שני בלא פחות מ-17 
הוא  כעת  יחיד.  תערוכות  ושתי  קבוצתיות  תערוכות   15 תערוכות: 
עובד באינטנסיביות על תערוכת יחיד שלישית, שתתקיים בסוף שנת 
2009, ותוקדש לנופים שנשקפים משני צידי כביש 40 - מרהט דרך 

רמת חובב ועד מכתש רמון.
עבור גדעון, אשר את שירותו הצבאי בהנדסה הקרבית עשה בעיקר 
בדרום, וכעת גר בעומר - הנגב הוא הבית. הדבר מתבטא בעבודותיו 

הצייר של הנגב
כשפרש גדעון שני )אל"מ( מצה"ל, הוא חש 

דחף עז לצייר. ההרגשה הפנימית הפכה 
לפרץ של יצירה כשרונית, שלא פסק עד 

היום. מאחוריו כבר 15 תערוכות קבוצתיות, 
שתי תערוכות יחיד ואחת חדשה שתוצג 

לציבור בסוף 2009

- ציורי הנוף שלו מבטאים את האיכויות של הנגב, את החול, המדבר, 
רק  לביטוי לא  הוא מביא  הסלעים, המלח, האור המיוחד, העומק. 
צבעים אלא גם את הריחות והטעמים של הנגב, ומציג אותו באותה 

חושניות שהוא מצייר את הפורטרטים וציורי העירום.
מעבר לאסטטיקה, הציורים שלו הם בעלי אופי חברתי ביקורתי. לכל 
ציורי יש שם, שמרמז על הרעיון המרכזי, על הסימליות והמסר שגדעון 
רוצה להעביר. למרות שציוריו עוסקים בנושאים טעונים )למשל ''רמת 
חובב''(, דרך ההבעה שלו נראית מאופקת מאוד, ובולט הקונטרסט 

בין הצבעים הרכים של המדבר והנושאים הקשים שהוא מעלה.
סגנונו ריאליסטי קלאסי. אמנם הוא משתמש בצבעי מים ואקריליק, 

אבל מעדיף צבעי שמן. 
הבית בו גרים גדעון ואתי רעייתו, מלא בציוריו. גם במשרדי ''צוות'' 
עמוס  שלו  הסטודיו  כעת  שלו.  עבודות  כמה  תלויות  שבע  בבאר 
בבדים והוא עובד במקביל על כמה יצירות, לקראת תערוכת היחיד 

הקרובה.
הבית בו נולד היה בית עני. אביו של גדעון, אלתר, סיים בשנות העשרים 
של המאה הקודמת לימודי אמנות בבצלאל. האב לא הצליח למכור 
ציורים, ועבד לפרנסת המשפחה כצבעי. בבית לא הייתה התייחסות 
לציורים של האב, ורק לאחרונה, שנים לאחר פטירתו, התחיל גדעון 

בדיאלוג פנימי משמעותי מאוד עם אביו ויצירותיו. 
גם  גדעון  משמש  "צוות",  של  הדרום  מחוז  כיו''ר  לתפקידו  בנוסף 
כחבר במועצות מנהלים של ארגונים רבים וחברות, ועוסק בפעילות 

התנדבותית ענפה. על פועלו קיבל את אות יקיר באר שבע. 
בפרויקט  ישתתף  הבאה  בשנה  ולהתפתח.  ללמוד  ממשיך  גדעון   
''שנת התמחות'' במרכז לאמנות חזותית, והוא רוצה להוסיף פיסול 

לעיסוק האמנותי שלו.
גדעון,  של  הקרובה  לתערוכה  בהתרגשות  מחכה  אני  אישי,  באופן 

ונראה לי ששיאו עוד לפניו. כדאי להמשיך לעקוב.

גדעון שני בסטודיו שלו
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נתיבים בחכמת היהדות
פרקי מחשבה, מחקר וזיכרון 0 על ספרו של הרב 
מרדכי פירון )אלוף( 0 ההוצאה לאור של משרד 

הביטחון )320 עמודים(
טרם  ומאמרים שחלקם  מחקרים  מיגוון  המציג  בגישתו  מקורי  ספר 
ביטאון  ב"מחניים",  השנים  במשך  התפרסמו  אחרים  ואילו  אור  ראו 
הרבנות הצבאית הראשית, וכן ברבעונים ובכתבי עת מדעיים ותורניים 

אחרים.
בספר זה, שהינו החמישי במספר שכתב הרב, מוגשים לקורא מכלולים 
מרכזיים ממשנת האגדה הקדומה של התנאים והאמוראים, תוך ניתוח 
הקווים הכלליים של מושגים ומגמות מבית מדרשם של חכמינו. החומר 
מגוון ובעל משמעות שיש בה כדי להאיר את יסודות ההגות וההלכה, 

נכסי הרוח והמוסר של עם ישראל לדורותיו.
אחד מסימני ההיכר המובהקים של תקופתנו, שלהי המאה עשרים 
הדינמיות העצומה בהשתלשלותם  הוא  ותחילת המילניום השלישי, 
של המאורעות העולים על בימת ההיסטוריה העולמית, שעם ישראל 

מהווה חלק אינטגרלי ממנה.

שטף של מאורעות אלו, הגובר והולך בתאוצה מתמדת, גורם לנו 
היהודים, החיים בארץ ישראל, לחוש תחושות של תהייה, הרהורים 
ושאלות. הקורא בספרו של הרב מרדכי פירון, מי שהיה רבו השני 
של צה"ל, יקבל תמונה נרחבת, מעמיקה ומוסמכת הבאה לענות 
של  אפשרויות  עמנו  קורות  מתוך  לדלות  בעבר,  להתבונן  לרצון 
יציבות  נפשי,  חוסן  להעניק  המסוגל  למענה  ניסיונות  תשובה, 

רוחנית ואיתנות מוסרית.

הרב מרדכי פירון שירת בצה"ל מאז קום המדינה, במשך שלושים וארבע 
שנים, סיים שירותו כרב הראשי לצה"ל בדרגת אלוף, היה בין המייסדים 
מחדש של המכללה לביטחון לאומי, בה הינחה במשך שלושה מחזורים 
את התכנית ללימודי יהדות. לאחר שירותו הצבאי נקרא לשמש במשך 

שתיים עשרה שנה כרבה הראשי של ציריך בשוויץ.
חיבר ארבעה ספרים העוסקים באגדות חז"ל, ייחודו של עם ישראל 

וערכים ביהדות.

מלחמת העצמאות - החשובה 
ביותר בתולדות ישראל

ד"ר מאיר פעיל )אל"מ( 0 פרק מתוך "תולדות 
היישוב היהודי בארץ ישראל מאז העלייה 

הראשונה" )777 עמודים( 0 הוצאת מוסד ביאליק
מלחמת העצמאות היא המלחמה החשובה ביותר בתולדות המפעל 
בזכות  : רק  ישראל משום הסיבות האלה  ובתולדות מדינת  הציוני 
ההישגים הצבאיים במלחמה זו יכלו המפעל הציוני והיישוב היהודי 

בארץ ישראל להגשים עצמאות לאומית מלאה.
ת  חו ו הכ חסי  י ת  נ מבחי
ומבחינת  הפוטנציאליים 
של  ת  ו י פ הצי ו ת  ו נ ו ו הכ
עת,  באותה  הערבי  העולם 
מלחמת  המלחמה  הייתה 
המילה  מובן  במלוא  קיום 
ליישוב היהודי בארץ ישראל 
אילו  לחדול.  או  להיות   :
הצליחו צבאות ערב שפלשו 
את  להגשים  ישראל  לארץ 
מטרותיהם, היה בא קיצו של 

המפעל הציוני.
יתה  הי הזאת  המלחמה 
האכזרית והמתישה שבכל מלחמותיה של מדינת ישראל. היא נמשכה 
כשנה וחצי ובמהלכה נהרגו כ-6,000 יהודים, כמעט אחוז שלם מכלל 

האוכלוסייה היהודית בארץ ישראל ב-1948.
מצד   : היסטוריות  תופעות  שלוש  השתלבו  העצמאות  במלחמת 
אחד הצליח הציבור היהודי הקטן, שמנה כשש מאות ושלושים אלף 
נפש, לא רק לגייס מתוכו צבא בן כשמונים אלף חיילים במשמעת 
פנימית ראויה לציון, אלא גם להשתתף במאמץ הכלכלי-חברתי ואף 
להעלות מיסים שערכם הכספי היה רב ולהעמידם לרשות המאמץ 

המלחמתי.
שתי  השנייה,  העולם  מלחמת  של  העיקריות  המנצחות  שני,  מצד 
תמכו  המועצות,  וברית  אמריקה  של  הברית  ארצות  מעצמות-על, 
במפעל הציוני ב-1948. זאת בעקבות השואה שפקדה את העם היהודי 
במלחמת העולם השנייה ובגלל מערכת חד פעמית של אינטרסים 

ברגע ההיסטורי ההוא.
הודות לתמיכתן הצליחו המפעל הציוני ומדינת ישראל לרכוש אמצעי 
לחימה, דלק, מזון ובגדים - וכן תמיכה בין-לאומית ברוב המהלכים 

ההתקפיים שנקט הצד היהודי במלחמה.
מצד שלישי, הצליחו המוסדות הציוניים שמחוץ לארץ ישראל לגייס 
מיהודי התפוצות תרומות חיוניות של כסף כדי לממן את הרכישות 
הרבות בחו"ל וכן תגבורת של מגויסים )גח"ל: גיוס חוץ לארץ( ושל 
מתנדבים )מח"ל: מתנדבי חו"ל(, שהוסיפה על העוצמה האנושית 

של ה"הגנה" ושל צה"ל כעשרים וחמישה אלף לוחמים.

קורא
חדש על מדף הספרים
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"על בלימה"
סיפורה של חטיבה 188 במלחמת יום 

הכיפורים 0 ספרו של אבירם ברקאי 0 הוצאת 
"ספריית מעריב"

במלחמות ישראל אין אח ורע לחטיבה שאיבדה את שדרת הפיקוד 
במלחמות  הראשונות.  הלחימה  24 שעות  במהלך  הבכיר שלה 
ישראל אין גם אח ורע לחטיבה שבחלוף 24 שעות ירדה מסד"כ 
הכוחות הצה"לי אבל חרף זאת, תוך יומיים, חזרה ושבה ליטול 
חלק משמעותי בהמשך הלחימה, סייעה להדוף את הסורים מרמת 

הגולן ונטלה חלק בהבקעה הגדולה לתוך שטח סוריה.
במלחמות ישראל יש רק חטיבה אחת כזו: 188. סיפורה המדהים, 
שלא סופר במלואו עד היום, נחשף בספר "על בלימה". לראשונה 
המחבר, אבירם ברקאי, שהיה מפקד מחלקת טנקים ב-1973, 
תיחקר 230 לוחמים ומפקדים, ועבר על הררי חומר כולל יומני 
ודו"ח אגרנט, עד שהגיע למסמך המרתק, המתאר  המבצעים 
הנוראה, עדות  וההקרבה  גבורת הלוחמים  את פרטי הקרבות, 
לרוח הלחימה הנפלאה. מרתק גם אחרי כל כך הרבה פרסומים, 

ולמרות השנים שעברו.

"אלוף הניצחון" 
על אסף שמחוני, אלוף פיקוד דרום ב"מבצע 

קדש" 0 ספרו של עמוס כרמל
של  הלחימה  תורת  את  ששינה  הצעיר  הקצין  על  חדש  ספר 
צה"ל והבטיח את הניצחון במלחמת סיני ב-1956, וגם על מי 

שלא סלח לו על כך.
מטוס  בתאונת  נספה  שמחוני,  אסף  הדרום,  פיקוד  אלוף 
ב-6.11.1956, פחות מ-24 שעות לאחר שמבצע "קדש" הסתיים 
טיראן.  מיצרי  ועל  סיני  חצי-האי  על  צה"ל  של  בהשתלטותו 
ושר  הממשלה  ראש  הגדירו  הטרי  קברו  על  שנשא  בהספד 
הביטחון דאז דוד בן-גוריון במילים "אהוב נפשי" ו"אלוף הניצחון". 
הוא ביטא בכך את יחסו המיוחד לשמחוני בן ה-34 ואת דעתו 
על תרומתו המרכזית של האיש להשגת הניצחון במערכה, בחלון 
ההזדמנויות המדיני המצומצם שהוקצה לה. לימים התברר כי 
התרומה הזאת חוללה תמורה מרחיקת-לכת בתורת הלחימה 
של צה"ל. זו הייתה אבן-הפינה להכרה בצורך לבסס כל יוזמה 
התקפית של כוחות היבשה על עוצמה מרוכזת של שריון ועל 
איגופים מעמיקים. מכאן נולדה האסטרטגיה שיושמה בהצלחה 

במלחמת ששת הימים.
כבר בקיץ 1956 קטע הרמטכ"ל דיין את השתלמותו של שמחוני 
הקרוב  באופק  הדרום.  פיקוד  לאלוף  למנותו  כדי  בבריטניה 
הקצין  לו  נראה  ושמחוני  המצרים  נגד  מלחמה  אז  הסתמנה 

המתאים ביותר לנהלה בשטח.
השגויות  הצבאיות  התפיסות  עם  יחד  ב-1956,  הנסיבות 
וההתחכמויות של דיין וזלזולו באויב, הכתיבו תכנון חפוז ופגום 
של המערכה. שמחוני, שעמד על כך, תיקן את המעוות. הוא 
הפעיל מיד את חטיבת השריון הסדירה במרוכז, באיגוף עמוק 
של המתחם המצרי המרכזי. לצעד זה הייתה חשיבות אדירה 
בשינוי התנופה הצה"לית ובזירוז הנסיגה המצרית מסיני. דיין 

מיהר לאמץ את היוזמה ופתח במקביל בהשמצה על היוזם. 
יומן  ובהם  לציבור בשנים האחרונות,  רבים שנחשפו  מסמכים 
לשכת הרמטכ"ל, יצרו את האפשרות לצייר את התמונה האמיתית 

נא לשמור על קדושת הדףולהראות בבירור כי אסף שמחוני אכן היה אלוף הניצחון.

שבת עיון ולימוד לגימלאי 
צה"ל דתיים בגבעת וושינגטון

למחרת ט' באב ערב שבת "נחמו" תשס"ט, התארחו מעל חמישים 
במכללה  ולימוד  עיון  לשבת  דתיים,  "צוות"  חברי  של  משפחות 

למורות בגבעת וושינגטון, שליד קיבוץ יבנה. 
עזה,  מול  השחור"  "החץ  באנדרטת  סיור  האירוח  לשבת  קדם 
המנציחה את פעולות התגמול בשנות ה-50. ארבעת לוחמי הצנחנים 
הוותיקים: צורי שגיא )תא"ל(, אהרון )ארול( אשל )אל"מ(, ניר ניצן 
)אל"מ( ודוד )"טרזן"( בן עוזיאל )סא"ל( סיפרו על פעולות התגמול 

וחוויות אישיות מאותם ימים, תוך הדרכת הקבוצה באתר. 
במהלך השבת ניתנו שיעורים והרצאות על-ידי: הרב עוזי ביננפלד, 
שאול  הרב  נשים;  תפילת  בנושא  במקום,  לבנות  המדרשה  ראש 
אחרק )סא"ל( בנושא מעשה שבת; הפסיכולוג משה ברנדר )סא"ל( 

בנושא מתח ומצבי לחץ בחיי יום יום. 
במהלך השבת נשאו דברים הרבנים: יעקב פולק, אבשלום קציר, 

חניאל פרבר וד"ר פיני איזק, יו"ר קרן לה"ב.

)המשך מעמוד 56(
כי ערך פדיון  ישיבת מרכז הרב,  יעקב שפירא, ראש  הוסיף הרב 
השבויים הינו לא רק חסד של בן אדם לחברו אלא חסד של בן 

אדם למקום.
הרחיב בדברים הרב הראשי לישראל הראשון לציון, הרב שלמה 
משה עמאר, וטען כי טרם קביעת פסיקת הלכה, יש לחקור ולדרוש 
היטב על מהות המקרה והסיכון הכרוך בו ורק לאחר שלובנו הדברים 

היטב, יש להביאם לדרג הביטחוני.

יוני 1967: הרב גורן עם הצנחנים בכותל המערבי )צילום: דוד רובינגר, לע"מ(

מתחברים למסורת
יהדות # הלכה # שורשים

להביא  האחריות  המדינה  על  כי  אמר,  )אלוף(  עמידרור  יעקב 
לשחרורם של השבויים אפילו בפעילות צבאית - גם אם יש בזה 

סיכון של הרג חיילים. 
משא  מנהלת  שאינה  ארה"ב,  כמו  להיות  צריכה  ישראל  מדינת 
תמורת  מחבלים  לשחרר  נכון  זה  אין  כן  ועל  חוטפים  עם  ומתן 

חיילים או אזרחים.

קורא
חדש על מדף הספרים
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עולמי
ארגונים עמיתים בעולם 

באסיפה הכללית ה-26 של הפדרציה העולמית של הווטרנים WVF בקופנהגן:

מצטרפים למאמץ הבינלאומי 

האסיפה  התקיימה   ,2009 באוקטובר   23-19 התאריכים  בין 
WVF בקופנהגן  הכללית ה-26 של פדרציית הווטרנים העולמית 
 "Blueבירת דנמרק. המארחים היו ארגון הווטרנים של דנמרק - ה
"Berets - אשר מורכב מווטרנים של כוחות האו"ם לשמירת השלום 
אפגניסטן,  ישראל,  סוריה,  לבנון,  בסיני,  ששירתו  העולם  ברחבי 
פקיסטן ועיראק. באסיפה השתתפו כ-300 נציגים מ-62 מדינות, 

שולחן הנהלת ה-WVF באולם הדיונים  חיים יפרח )מימין( ומקסי אביגד )לידו(, באולם הדיונים ליד נציגי ירדן

יו"ר ועדת קשרי חוץ מאת: "מקסי" אביגד )אל"מ(, 

שר החוץ של האיחוד האירופי, מיגל מורטינוס, שר החוץ של ספרד 
לשעבר, עם דב שפי )תא"ל(, לשעבר הפרקליט הצבאי הראשי, והיועץ 

המשפטי למערכת הביטחון, בכנס של משפטנים ושופטים יהודים 
וספרדים )מדריד, יוני 2009(

מתוך 96 מדינות החברות בפדרציה המייצגות 38 מיליון ווטרנים. 
חיים  היו  הכללית  באסיפה  ישראל  של  הווטרנים  ארגוני  נציגי 
)אל"מ(  אביגד  )מקסי(  ומרדכי  צה"ל  נכי  מארגון  )תא"ל(  יפרח 

מארגון "צוות".
באחת  שנים  לשלוש  אחת  כללית  לאסיפה  מתכנסת  הפדרציה 
)את האסיפה  האירוע  מהמדינות החברות, המתנדבת לארח את 
הקודמת ב-2006 אירחה מלזיה(. באסיפה הכללית התקיימו בחירות 
להנהלת ה-WVF. בין הנושאים על סדר יומה של האסיפה הכללית 
- שינויים בתקנון ובנהלי הפדרציה, דו"ח ביצוע פעילות מכל חברי 
ההנהלה )כולל הנשיא, סגני הנשיא ויו"ר הוועדות האזוריות, יו"ר 
הוועדה לנושאי נשים(, אישור הדו"חות הכספיים ואישור תוכניות 

עבודה לשנים הבאות.
זרים על מצבת החייל האלמוני בכניסה למצודת קופנהגן  הונחו 
)ה-CITADEL(. לאחר מכן התקיים טקס קבלת פנים על-ידי מ"מ 

ראש עיריית קופנהגן באולם האירוח של העירייה.
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שלושה ישראלים בנבחרת 
בריטניה )בכדורעף...(

1965 - נבחרת הצנחנים בכדורעף מתכוננת במרץ למפגש הגדול נגד צבא 
בריטניה בקפריסין, ומקיימת מחנה אימונים בן חודש.

המאמן-שחקן עורך מדור זה, האחראי להכנות רס"ן משה וחצי )סגנו של 
שופט  לצניחה(,  ביה"ס  מפקד   - ארליך  סא"ל 
המשחק סא"ל )היום אל"מ( שאול אפק, ורופא 
המשלחת סרן ד"ר ערן דולב - עולים על דקוטה 
וטסים לבסיס אקריקירי. לאחר הנחיתה הם 
מתקבלים בכבוד רב - בטמן לכל קצין, טיולים 

ואירוח כיד המלך )הבריטי... (.
ביום המשחק התרגשות גדולה. כולם מגיעים 
לאולם, למשחק אשר נערך במעמד מפקד הבסיס, 

שהיה בעבר מפקד כוח בגשר על נהר קוואי. 
עובדה  כשמתבררת  גדולה,  למבוכה  ההתרגשות  הופכת  מהר  חיש  אולם, 
לא  זה. השחקנים  לפני  כדורעף  על  לא שמעו  האנגלים פשוט   - מצערת 

מתואמים, כל כדור עף לגג, והישראלים צוברים נקודות במרץ.
לעבור  בריטים  שחקנים  לשלושה  אפק  השופט  מורה  רגע,  של  בהחלטה 
לצד הישראלי, ולשלושה צנחנים לעבור למגרש היריב.... המשחק מתחדש, 

ומתנהל באופן שקול, ונמנעת "תקרית" ספורטיבית.

נזכר ומחייך...
אנקדוטות # רגעים # סיפורים

עורך: דוד בן-אשר )אל"מ(

טוב שם טוב מדרגת אל"מ?!
ביום שישי שטוף שמש בשנת 1981, עשה יהודה בלכר יחד עם משפחתו 
את הדרך ללשכת הרמטכ"ל רפול, בכדי לקבל דרגת אל"מ. למרות שרפול 
הציב תנאי לקבלת הדרגה - עיברות השם, בלכר היה מעוניין לשמר את 

שם משפחתו שנספתה בשואה, כפי שהבטיח לאביו.
המשפחה הגיעה ללשכה, ורפול רכן על הניירות, העיף 

בהן מבט מזערי והודיע: "בלכר, אתה לא מקבל 
ואישתו  דממה,  השתררה  ברגע  בו  דרגה!!!". 

היתה על סף עילפון.
לאחר מכן, פנה רפול ישירות ליהודה ואמר: 
"בלכר - אתה מכפר אז"ר. כשהייתי בפלמ"ח 
וייצרנו רימונים, גילינו שהבריטים עלו עלינו, 

אותנו בארץ,  לפזר  ולכן ראשי ההגנה החליטו 
לשם הסוואה. אני התחבאתי בכפר אז"ר אצל ג'ינג'ית 

שמנה שאפילו לא נתנה לי אוכל. תיכף תגיד לי שזאת אמא שלך....".
שאגות הצחוק הידהדו בלשכה, ולאחר מכן יצא יהודה הן עם דרגות האל"מ 

החדשות, והן עם שם משפחתו המקורי.

חסד של אמת
פסיכולוגית  היתה   , צורן טובה  רס"ן 
תעסוקתית בחיל הים וכיום משמשת כיו"ר 
במסגרת  סבא.  בכפר  החייל  למען  האגודה 
לעשרות  ואנשיה  טובה  עוזרים  הסניף, 
חיילים בודדים שעלו מרחבי העולם, ומנסים 
להיענות לכל בקשה -קטנה כגדולה. אחת 

מהן, היתה מרגשת במיוחד:
"חייל קרבי, עולה מארגנטינה, פנה בקריאה 
נואשת לראש העיר שיעזור לו במימון נסיעה 
לארץ מוצאו, כדי שיוכל להיות נוכח בטקס 
שלא  לאחר  זאת,  אביו.  של  המצבה  גילוי 

התאפשר לו לנסוע להלוויה.
 , אלינו אותו  הפנה  העיר  שראש  לאחר 
התגייסנו כולנו ובעזרתם של תורמים נדיבים 
מן העיר אספנו את הכסף במהירות - והחייל 

יצא במועד.
שיכולנו  על  אותנו  אפפה  גדולה  התרגשות 

לסייע במצווה כל כך חשובה".

בקשר לקשר
רס"ר צבי דקל, אשר היה בנערותו תצפיתן 
וקשר ב"הגנה", שירת בחיל הקשר 24 שנים, 
נמרץ  באופן  לפעול  החל  פרישתו  ולאחר 

בארגון צוות.
כיפור,  יום  מלחמת  לאחר  כי  מספר  צבי 
כשהיה במחנה פאיד, דרש מתא"ל צבי אמיד 
"אין   .25 במ"ק   10 המ"ק  את  לו  להחליף 
בעיה - קפוץ לרפידים וקח לך", אמר אמיד 

וחיוך קטן נגלה בזוית פניו. 
של  אורכה   - מחייך  אמיד  מדוע  ידע  צבי 
ה"קפיצה" הזו היתה שעת טיסה שלמה - דבר 
שלא יכול היה להתפנות לו. וכך, נשאר צבי 

עם המ"ק 10 שלו.
במחנה  חנוכה  בארוחת  צבי  שותף  כפיצוי, 
החיילים  שאר  עם  נהנה  כשהוא  פאיד, 

מלטקעס-לוף לאור נרות החנוכה.

או  נחמד  סיפור  לך  יש 
מתקופת  קצרה  אנקדוטה 
נשמח  בצבא?  שירותך 
זה.  במדור  זאת  לפרסם 
לעורך  מלה   100 עד  שלח 
המדור דוד בן-אשר דוא"ל: 
 david-b-a@013.net.il 

או טלפקס: 09-7410450

שאול אפק

טובה צורן

צבי דקל

יהודה בלכר
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מאת: יוסי פורת

הכל התחיל ב-2002 כאשר עדי 
אלטשולר, אז נערה צעירה בת 16 
תושבת הוד השרון, התנדבה ללוות 
ולחנוך נער צעיר עם מוגבלות. תוך 
הבחינה  בו,  והטיפול  הליווי  כדי 
נוער  ובני  לילדים  שבישראל,  עדי 
מסגרת  כל  אין  ומוגבלים,  נכים 
להתרועע  אלטרנטיבית  חברתית 
עם בני גילם. תסכולה גבר כאשר 
ונערות  נערים  אותם  כי  גילתה, 
בתנועות  להשתלב  זוכים  אינם 
הנוער "הרגילות", אשר אמורות להיות פתוחות בפני כל אדם ללא 

כל אפליה. 
עדי החליטה להרים את הכפפה, ולהקים תנועת נוער אשר תהווה 
מסגרת לילדים ולבני נוער בעלי צרכים מיוחדים, בה הם יוכלו ליהנות 
בדיוק כמו שאר בני גילם חברי ה"צופים" או ה"נוער העובד". כך הוקם 

הסניף הראשון של התנועה, במקום מגוריה בהוד השרון.
"הפעילות החברתית במועדונים הינה בת שעתיים עד שלוש, ביום 
קבוע בשבוע, והמלווים והמפעילים הם כולם בני נוער, עד גיל 18", 
אומרת אופירה רותם )סא"ל(, מנכ"לית התנועה. "החיבור בין הנערים 
לבין המתנדבים בני גילם הינו מיוחד ומדהים, וההורים מלאי הוקרה 

והערכה". 
השלישות,  וחיל  כזה(  )כשהיה  הח"ן  מערך  יוצאת  הינה  אופירה 
ובתפקידה האחרון בצה"ל שירתה באכ"א כראש ענף קשר למשפחות 
שכולות ומשפחות נעדרים. אל "כנפיים של קרמבו" הגיעה לאחר תשע 
השנים בהן עבדה בחברות הייטק, בתחום משאבי אנוש ופיתוח כוח 
אדם. למרות השכר והתנאים, החליטה להתפטר ולהצטרף לעמותה. 

"אמנם המשכורת פחותה, אך העבודה מספקת הרבה יותר". 
לדבריה, השם המיוחד שנבחר על-ידי הנערים המתנדבים, "כנפיים 
של קרמבו", מייצג נאמנה את התנועה ואת ערכיה. "הרי כל ילד אוהב 
קרמבו וזהו ממתק שמייצג את הישראליות", היא מסבירה. "בנוסף, 
ייחודו של הקרמבו שהוא נוצר ביד, אחד אחד, ברגישות, בעדינות 

ובזהירות. כך גם צריך להתייחס לבני הנוער בעלי המוגבלויות". 
כיום לתנועת נוער ייחודית זו שמונה סניפים ברחבי הארץ, ופרט להוד 
השרון קיימים סניפים גם בבאר שבע, באשקלון, ביבנה, בכוכב יאיר, 
במודיעין ובמעיין ברוך. בשנת 2010 עתידים להיפתח שני סניפים 

חדשים - בתל אביב )ב"בית דני" שבשכונת התקוה( וברעננה. 
וביקשו  אלינו  פנו  עצמן  העיריות  התנועה,  הקמת  מאז  "לראשונה 
לפתוח סניפים בתחומן. הן אף התחייבו לסייע בלוגיסטיקה הכרוכה 
רצינית",  כוונות  בהצהרת  מדובר  כי  ספק  ואין  הילדים,  בהסעות 

מדגישה אופירה.

משתלבים בהתנדבות בפעילות התנועה 
אופירה אומרת, כי דרושים לתנועה הן מתנדבים במקצועות הטיפוליים 
)עובדים סוציאליים, פיזיותרפיסטים, מרפאים בעיסוק וכיוב'(, הן נהגים 
לרכבי הסעות שמותאמים לבעלי צרכים מיוחדים, והן "חונכי סניפים". 
"חונכי הסניפים מהווים אוזן קשבת ומנחי דרך למתנדבים הצעירים", 
בפעילות  להתערב  נדרשים  לא  הם  זאת,  "עם  אופירה.  מסבירה 
השבועית של המלווים הצעירים, כי הניסיון מלמד שהצעירים עושים 
אולם,  וביצירתיות.  בהתמסרות  גבוהה,  אחריות  ברמת  מצוין,  זאת 
מדי פעם צריך גם אדם בוגר אשר יסייע ויעניק מניסיון החיים שלו. 
חד- בפעילויות  או  מתמשכת  בפעילות  להיות  יכולה  ההתנדבות 
פעמיות. מי שיוכל אף להביא לתנועה ערך מוסף, בדמות קשרים אל 

הרשות המקומית ואל גורמי החינוך השונים - הרי זה מבורך".

צעירים בעלי צרכים מיוחדים 
ממריאים על "כנפיים של קרמבו" 

לפני מספר שנים, הקימה נערה צעירה מהוד השרון, את תנועת הנוער "כנפיים של קרמבו", אשר 
מיועדת לחניכים בעלי צרכים מיוחדים. אופירה רותם )סא"ל(, אשר מונתה לאחרונה לתפקיד 

מנכ"לית התנועה, קוראת לאנשי "צוות" לבוא ולהשתתף בפיתוח המפעל החשוב והמרגש

 ofira@krembo.org.il  www.krembo.org.il
טלפונים: אופירה רותם )סא"ל( 052-6649249, 054-3140045

אופירה רותם )סא"ל(

אות הנשיא שהוענק לעמותה למייסדת בשנת 2009כנפיים של קרמבו - מעגל מוראל בפעילות משותפת עם צעירים בעלי צרכים מיוחדים

חברתי
למען הפרט, למען הכלל 
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אשר  התנדבות  ארגון  הינו  ישראל  "ליונס" 
ראייה,  ללקויי  עזרה  רבים:  בתחומים  עוסק 
ארגון התרמות דם, חלוקת מלגות לתלמידים 
ולסטודנטים, עריכת בר ובת מצווה לנערים 
בגני  תמיכה  נזקקות,  ממשפחות  ונערות 
ובחו"ל,  בארץ  נוער  חילופי  חריגים,  ילדים 
קיום תחרויות "פוסטר השלום" ומוסיקה בקרב 
ילדים ובני נוער ותחרות ציורי הגיל השלישי, ניהול 
"קפה אירופה" - בתי קפה המיועדים לניצולי שואה, טיפוח 

ההתנדבות בקהילה ועוד.
ב-32  מתנדבים  כ-900  "ליונס"  במסגרת  כיום  פועלים  בישראל 

מועדונים. על-פי עקרונות הארגון, קיים חופש 
מטרות  את  ליישם  מועדון  לכל  מלא  פעולה 
הקהילה  לצרכי  ובהתאם  הבנתו  לפי  הארגון 

המקומית.
פנינה  עומדת  ישראל  "ליונס"  ארגון   בראש 
אפרתי  רמי  "צוות"  חבר  של  רעייתו  אפרתי, 
)אל"מ(. גם ארגון זה )לצד "צוות"( מציין בשנת 
2010 יובל להיווסדו - שניהם, גם "רוטרי" וגם 

"ליונס" מציינים יובל 50.
למד"א  דם  התרמות  נערכות  בשנה  פעמיים 
במרחב העיר רמת-גן, בחסות ראש עיריית ר"ג 
- חבר "צוות" צבי בר )תא"ל( ובשיתוף נשיא 
אמיתי  אבי  "צוות"  חבר  ר"ג  "ליונס"  מועדון 
אנשי  שהינם  ר"ג  מועדון  חברי  בין  )סא"ל(. 
"צוות" נמנים חברי גרי רוט )רס"ן( - נציב ארצי 
)לשעבר( ויו"ר ועדת רווחה, רפי מדינה )סא"ל( 
- משנה לנשיא המועדון, אלמנת חבר "צוות" 
ושושי  המועדון,  ודוברת  חברה   - כהן  עדנה 

מאירוביץ )רס"ן( - אחראית מועדונית.
הצליח   2008 שנת  בסוף  אחד  התרמה  ביום 

 נט"ל מסייעת לנפגעי טראומה 
על רקע לאומי

החיים  נפרד ממציאות  בלתי  היא חלק  לאומי  רקע  על  טראומה 
בישראל. מתוך הזדהות עם אלה שנפגעו כתוצאה מאירועי טרור או 
מלחמה באופן ישיר או עקיף, הוקמה אגודת נט"ל - נפגעי טראומה 
על רקע לאומי. בשנת 2008, נבחרה נט"ל לקבל את "אות הנשיא 

למתנדב". מנכ"ל נט"ל היא חברת "צוות" אורלי גל )אל"מ(.
שירותי העמותה 

העמותה מציעה שירותים רבים, ובהם: טיפול פסיכולוגי המותאם 
לכל מטופל לפי צרכיו; קו סיוע יחיד מסוגו בארץ העומד לרשות 
נפגעי הטראומה; פרויקט ליווי חיילים קרביים משוחררים, ששירתו 
במהלך האינתיפאדה הראשונה, השנייה, במלחמת לבנון השנייה 
מועדון חברתי-שיקומי, אשר משמש  שונים;  ואירועים  ובקרבות 

מקום למפגש לפעילות, יצירה ושיקום מיומנויות שאבדו. 
לאוכלוסיות  ומסייעים  מכשירים  הקהילתי,  הצוות  אנשי  בנוסף, 

סיכוי  בעלות  או  לטראומה  שנחשפו 
בשיתוף  לטראומה.  לחשיפה  גבוה 
הוקם  ב,  אבי תל  יברסיטת  נ או עם 
לימודי  תכנית  המציע  לימודים  מרכז 
וכן  בטראומה,  פסיכותרפיה שממוקדת 
לאנשים  מאפשר  אשר  תיעוד  מרכז 

שעברו טראומה על רקע לאומי לספר את סיפורם בפני המצלמה, 
דיסק עם  בתום התיעוד, מקבל המרואיין  איש מקצוע.  בהנחיית 
סיפורו האישי. עבור חלק מהאנשים זוהי הזדמנות אחרונה להנחיל 

את סיפורם גם לדורות הבאים.
קשר  ליצור  המבקשים  מקורביהם  או  משפחה  בני  "צוות",  חברי 
1-800-363-363 אל:  לפנות  יכולים  נוספים,  פרטים  לקבל   או 

WWW.NATAL.ORG.IL

אחר  התרמה  ביום  דם.  מנות  כ-80  להתרים  ר"ג  "ליונס"  מועדון 
מנות  כ-120  להתרים  ר"ג  "ליונס"  מועדון  הצליח   2009 באפריל 
דם. בערב סוכות תש"ע הצליחו חברי מועדון "ליונס" ר"ג להתרים 

כ-115 מנות דם נוספות. 
בין הפעילויות ההתנדבותיות של חברי "צוות" במועדון "ליונס" ר"ג 
למען הקהילה, ניתן למנות גם: סיוע למועדון כבדי ראייה - מרש"ל, 
סיוע לקשישים והפעלת מתנדבים להסעה ב"משען", עריכת טקסי 
בר/בת מצווה למיעוטי יכולת והענקת מילגות למצטיינים, ניהול 

חנות "ביגודית" של הרווחה לאוכלוסיה במצוקה, ועוד ועוד. 
הכל נעשה תחת הסיסמה: "לשרות אנו".

הביא לדפוס: רפי מדינה - מבקר פנימי ונציב תלונות "צוות"

מתנדבי "צוות" ב"ליונס" עושים חיל
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מועדון שתיפקד כמקלט באופקים 
הוחזר לרשות חברי "צוות"

בעבר החליטה עיריית אופקים להעמיד מקלט בעיר לרשות חברי "צוות", 
אשר לאחר ששופץ ושודרג על-ידם הפך למועדון המקומי. אולם, עם תום 
מבצע עופרת יצוקה, במהלכו שימש המקלט את האזרחים, נקבע כי חברי 
חזרו  החברים  שבלחץ  לאחר  שימוש.  יותר  בו  לעשות  יוכלו  לא  "צוות" 
הגורמים השונים מהחלטתם זו, התברר שציוד המקלט - כולל מזגנים וריהוט 

איכותי - הושחת וטונף. 
יו"ר הסניף יעקב דרעי ואנשיו לא אמרו נואש, ובמבצע התנדבותי משותף 
שיפצו שוב את המתקן ו"החזירו עטרה ליושנה". חנוכת המועדון המחודש 

נערכה בערב ראש השנה תש"ע. 
תודה מיוחדת נשלחה לאיציק קיקוס חבר הנהלת "צוות" מטעם מחוז הדרום, 

שטיפל באופן אישי להחזרת המקלט לשימוש החברים באופקים. 

 סניף ערד בטיול סופ"ש לצפון

 ממשיכים לחבק את החברים 
בסניף נתיבות-שדרות

במחוז  ממשיכים  בדרום,  רגיעה  ישנה  האחרונה  שבתקופה   למרות 
לאחרונה  עזה.  ועוטף  שדרות  נתיבות  מסניף  הגמלאים  את   לחבק 
התקיימו מפגש חברתי, הרמת כוסית לשנה החדשה וכן חולק שי לחברי 

הסניף והפעילים. 

הרצאה בנושא ביטוח לאומי בדימונה
חברי סניף דימונה, אשר התכנסו להרמת כוסית לכבוד חג ראש השנה, נהנו 
גם מהרצאה מרתקת בנושאים שונים הקשורים לביטוח הלאומי. יו"ר הסניף, 
אבי אבוחצירה, בירך את החברים, סיכם את הפעילות בשנה החולפת, והודה 

להנהלת המחוז על התמיכה המתמשכת.

הערכה למתנדבים בסניף באר שבע
לאחרונה נערך עבור מתנדבי סניף באר שבע בסניף טקס הרמת כוסית 
את  בירכו  ההנהלה,  חברי  וכן  הסניף,  יו"ר  פלדברג,  אתי  השנה.  לכבוד 

המתנדבים והעניקו להם תעודות הוקרה. 

יו"ר "צוות" והמנכ"ל במפגש ההנהלה 
ומועצת מחוז דרום

היו"ר  בראשות  הדרום  מחוז  הנהלת  אירחה  תש"ע,  השנה  ראש  לקראת 
גדעון שני, את יו"ר "צוות" - ד"ר ברוך לוי, ומנכ"ל "צוות" - דן נדיב, למפגש 

ההנהלה ומועצת המחוז.
במפגש בירך גדעון את המשתתפים ופירט בהרחבה את פעילות הסניפים 
וציין אותו כמחוז  "צוות" הודה לחברים על הפעילות במחוז,  יו"ר  והמחוז. 
מצטיין. לאחר מכן, סקר מנכ"ל "צוות" את הפעילות ברמה הארצית ואת 

הנושאים אשר עומדים בראש סדר היום של הארגון.

חברי סניף ערד בילו סוף-שבוע בטיול ברמת הגולן. בתמונה: חברי הסניף 
מצולמים על רקע טנק סורי

הענקת תעודה ע"י איציק קיקוס למתנדב בזק"א הרב חיים שלמה מקלר

מימין: אתי פלדברג - יו"ר הסניף; איציק קיקוס חבר הנהלה; אברהם לוגסי - 
מנהל המחוז. איציק כהן - חבר הנהלה

החברים מהסניף וחברי ההנהלה בעת חלוקת השי

דרום
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דרום

כנס שנתי לחברי "צוות" הבדואים בדרום

חברי "צוות" חנכו את מועדון הגמלאים 
החדש בקרית גת

לאחרונה נפתח בקרית גת מועדון חדש המיועד לארגוני הגמלאים הפועלים 
בעיר. אירוע הפתיחה התקיים במעמד ראש העיר אבירם דהרי, והשתתפו 

בו עשרות חברים.

הוקרה לגמלאים בני 75 ומעלה 
של מחוז הדרום

כמיטב המסורת, הוזמנו גמלאי מחוז דרום בני 75 ומעלה, לחלוקת 
שי והרמת כוסית לכבוד חג ראש השנה. במסגרת האירוע הוענקה 
תעודה לישראל שפירא שהגיע לגבורות, וכן נישאו ברכות על-ידי 
יו"ר המחוז - גדעון שני, ופרץ לב - מרכז הפעילות לבני 75 ומעלה. 
ישראל שפירא בירך את הנוכחים והודה במילים חמות ליו"ר המחוז 

על האירועים המוקדשים לבני הגבורות.
בתום הברכות, נהנו המשתתפים מהרצאה מרתקת בנושא הפרעות 

שינה, וכן מהופעה אמנותית.

סניף אופקים בצעדת ירושלים

מימין לשמאל: ישראל שפירא ורעייתו, גדעון שני, לב פרץ, אתי 
פלדברג ואברהם לוגסי

 חברי סניף קרית גת במפגש החברתי

מימין לשמאל: ניסים זגורי-יו"ר הסניף, אבירם דהרי - ראש העיר נושא דברי 
ברכה, גדעון שני - יו"ר המחוז, אברהם לוגסי - מנהל המחוז, והחבר אפי סגן 

וגזבר הסניף

שמרו על הופעה אחידה ומוראל גבוה בצעדת ירושלים - חברי סניף אופקים 
בהנהגת היו"ר המקומי יעקב דרעי

מפגש עם הגמלאים הבדואים

לקראת חג "עיד אל-פיטר", הזמינה הנהלת מחוז דרום את הגמלאים הבדואים 
לאירוע חגיגי.

בתוכנית נשאו ברכות יו"ר "צוות" מחוז דרום - גדעון שני, החבר רחמים מלול 
- גזבר ומ"מ ראש מועצה אזורית אבו-בסמה, אל"מ יוסי חדד - מפקד יחידת 
הגששים, אל"מ פיני גנון - יו"ר ועדת פרט, ושמוליק סעדון - חבר הנהלה. 

במסגרת האירוע, הרצה שמוליק על נושאים שונים הקשורים לביטוח הלאומי, 
מתוקף תפקידו כמנהל מחוז במוסד זה. בסיום הערב חולק שי לגמלאים.

בשטח
פעילויות במחוזות ובסניפים
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סניף גבעתיים: תרומה ספונטנית 
לילדים מחוננים בצפון הארץ

פעילות הסניף בחודשי הקיץ לא פסקה: 
ביקורים וטיולים - בחודש אוגוסט נערך טיול לאזור הכנרת. התרגשנו 
בביקור במתנ"ס במושבה מגדל, שם מתנדבת ד"ר אנה רוסנובסקי, מורה 
למוזיקה ונגנית ראשונה בתזמורת הסימפונית הישראלית לשעבר, אשר 
מלמדת ילדים מחוננים את תורת המוזיקה ונגינה על כלים מוזיקליים. 
בו במקום התארגנו  וזכו למחיאות כפיים סוערות.  ניגנו בפנינו  הילדים 

להרים תרומה למוסד, ומנהל המתנ"ס כתב לנו מכתב תודה מרגש.
בחודש יולי ביקרנו במכון הוולקני - המרכז לפיתוח חקלאי, שם שמענו 
על הפיתוחים המקוריים בחקלאות. סיירנו באתר "שמחה" לחלוקת מי 

המוביל לדרום הארץ וערכנו טיול בראשון לציון.
הרצאות - התקיימו חמש הרצאות ברמה גבוהה, אשר עסקו בנושאים: 
לשעבר(;  צה"ל  )דובר  לפיד  אפרים  חברנו  על-ידי   - בצה"ל  "הדוברות 
"קללת  לירח";  המרובע  "המרוץ  תחומית";  הרב  הגלובליזציה  "תופעת 
חירם - אזרחים במלחמות"; "סמליותם של ראש השנה ויום הכיפורים". 

ארוע משותף לסניפי פ"ת-ראש העין
מסורת מתהווה: סניפי פתח תקוה וראש העין פתחו שוב יחד את השנה

זו השנה השנייה שסניפי "צוות" פתח תקוה וראש העין מקיימים אירוע משותף 
לקראת השנה החדשה. באירוע נכחו ראש העיר פתח תקוה איציק אוחיון, 
יו"ר "צוות" ד"ר ברוך לוי ורעייתו, יו"ר מחוז דן יהודה פרץ, ראשי הסניפים - 
בני פרידמן ואמיר פוריאן, מנכ"ל "צוות" - דן נדיב, וכן 200 חברים. הדוברים 
ציינו את שיתוף הפעולה המתהדק בין שני הסניפים, וכן ברכו את גאולה 
עציוני - חברת ההנהלה של סניף פתח-תקוה - אשר זכתה בתואר יקירת 

העיר פתח תקוה לשנת 2009. 
לאחר הברכות, עלתה לבמה להקת "שמיים פתוחים", אשר בתוכנית עשירה 

ומגוונת "הקפיצה" את הקהל בריקודים.

מיגוון פעילויות בסניף ראש העין
סיור בכלא נווה תרצה - למעלה מ-100 חברי הסניף סיירו בשלושה 

מחזורים בבית הכלא לנשים.
טיול לירושלים - בחודש ספטמבר, נערך טיול לירושלים אשר התמקד 
בהר הרצל, גדר ההפרדה מנקודות תצפית שונות ומתחם ממילא החדש. 

כמו כן ביקרנו במוזיאון מגדל דוד. 
טיול לבית שאן - התחלנו בחבל תענך בדרך נופית חדשה שבין רמת 
צבי לבית שאן, עברנו לגן הלאומי, ראינו את עתיקות בית שאן וצפינו 

בחיזיון אור קולי.
הרצאות:

- הרצאת מאיר כהן, מומחה בתחום התעופה, על  ריגול חובק עולם 
היכולת המתקדמת של לוויני התקשורת בתחום הריגול. 

התארגנות העורף - אל"מ יחיאל סופר, רמ"ח אוכלוסיה במפקדת פיקוד 
לבנון  לאור לקחי מלחמת  העורף  בפיקוד  העורף, הרצה על השינויים 

השנייה ומבצע עופרת יצוקה.
הרצאה לאוכלוסיית הגיל השלישי - נציג "אור ירוק" הירצה לחברים 
הוותיקים על שינויים הנדרשים בנהיגה, וכן על הדרכים להתמודדות עם 

אירועים העלולים לגרום לתאונות. 
"בין השיח ראא'ד סלאח לבין השירות הלאומי האזרחי" - המזרחן 
עידן להב סיפר על גישות שונות של ערביי ישראל ליחסים עם מדינת 

ישראל. 

פעילויות ואירועים
ימים  ארבעה  בן  לנופשון  יצאו  הסניף  מחברי   50  - בטבריה  נופשון 

בטבריה, אשר כלל שני טיולים מודרכים ורחצה יומית בחמי טבריה.
"ביחד" - פעילות יצירה - שתים מחברות הסניף אירגנו במהלך חופשת 
סוכות פעילות יצירה משותפת לסבים וסבתות עם נכדיהם ולהורים עם 

ילדיהם. התגובות היו חיוביות ביותר והמשתתפים ביקשו עוד פעילויות 
דומות בעתיד.

ערב זמר וריקודים - אלי קבריטי ניגן ושר עם החברים שירה בציבור, 
וכן הרקיד את המשתתפים בעזרת קסילופון בריקודי שנות ה-60.

נפתחו שני קורסי מחשב חדשים - קורס למתחילים )מחזור שלישי( 
שעות   24 שמשכו  למתקדמים,  וקורס  אקדמיות,  שעות   32 שמשכו 
אקדמיות, בהדרכת אייל אדוארד. השיעורים מועברים בכיתת מחשבים 

עם מחשב לכל משתתף.
כתבה וצילמה - רותי רזגור

פתח תקוה וראש העין - הרמת כוסית לראש השנה. גאולה עציוני עומדת 
שנייה מימין

ראש העין: פעילות יצירה עם ילדים ונכדים

ראש העיר גבעתיים מברך לראש השנה
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מחוז ת"א: טקס חגיגי לבני גבורות
נערך בבית אריאלה בתל-אביב טקס מרגש, במסגרתו חולקו  ב-27.11.09 
תעודות ומגנים לחברים אשר הגיעו לגבורות בשלוש השנים האחרונות. כמו 
כן חולקו תעודות לזכר חברים אשר הלכו לעולמם, וניטעו עצים על שמם.

בטקס, בו נכחו מעל 100 איש, השתתפו יו"ר צוות ד"ר ברוך לוי, מנהל מחוז 
דן אלי ינאי, בעלי השמחה ונציגי משפחות הנפטרים.

מאת: עמנואל אלרום - יו"ר סניף תל-אביב

בערב ראש השנה תש"ע נערכה מסיבה 
ובמהלכה  החדשה,  השנה  לכבוד 
ושי  תעודות  הענקת  טקס  התקיים 
לגבורות  שהגיעו  וחברים  לחברות 
בשנה החולפת. התעודות והשי הוענקו 
לוי,  ברוך  ד''ר   - ''צוות''  יו''ר  על-ידי 
יו''ר מחוז דן - יהודה פרץ ויו''ר סניף 
חולון - שלמה קימל, אשר בירכו אותם 

ואת באי המסיבה.
את הערב הנעימה לנו הזמרת ורדינה 
פעם,  של  יפים  שירים  במחרוזת  כהן 
וברחבת הריקודים החברים ובנות זוגם 
ערב  זה  היה  ליחם.  נס  שלא  הוכיחו 

מרגש ומהנה.

 מבצעי התנדבות מיוחדים 
בסניף חולון

חברי סניף חולון השתתפו במבצעי התנדבות מיוחדים בחודש ספטמבר 
2009 ביניהם, מבצע ''פרח ואיגרת לקשיש'' - הכנת מאות חבילות שי, 
וכן  בחולון,  לנזקקים  לחלוקה  שונות,  ועמותות  ארגונים  של  מתרומות 
מבצע בטיחות בדרכים )זה''ב( במעברי חצייה ליד בתי הספר, בשלושת 

הימים הראשונים לתחילת הלימודים.
מאת: שלמה קימל - יו''ר סניף חולון

"בזכותכם הגענו למאות קשישים 
עריריים ובודדים בחולון"

אגף הרווחה של עיריית חולון שלח מכתב הוקרה ותודה לסניף 
"צוות" חולון על תרומה מיוחדת למען קשישים וערירים בעיר. בין 

השאר נכתב: 
והערכתנו על תרומת חבילות שי  "ברצוננו להביע את תודתנו 
לקשישים במסגרת מבצע "פרח ואיגרת לקשיש". בזכות תרומתכם 
הנדיבה, הצלחנו להגיע למאות קשישים עריריים ובודדים בעיר.

אנו, המכירים היטב את הקשישים, בעיותיהם ובדידותם, ראינו 
ונוכחנו בהתרגשות הרבה שתשומת לב זו גרמה.

תבורכו כקבוצת מתנדבים ששמה למטרה לדאוג לקשישים בודדים 
ולשמח את ליבם. בשמנו ובשם הקשישים - רוב תודות!".

על המכתב חתמו איריס פורת-עו"ס קהילתית, וורד נתנאל, מנהלת 
השירות לקשיש באגף הרווחה של עיריית חולון. ניתנו  בהם  לחברות  מפגשים  נערכו  וספטמבר  ביולי   - נשי"  "חמישי 

הרצאות על "האישה היהודיה בקולנוע" ובנושא "לקראת חגי תשרי".
הרמת כוסית והוקרה לבני הגבורות - לכבוד חברינו שהגיעו לגבורות 
שי  קיבל   80 בן  כל  בו  מרגש  טקס  קיימנו  תש"ע,  השנה  ראש  ולכבוד 
ותעודה. כיבדו אותנו בנוכחותם ראש העיר גבעתיים ראובן בן-שחר ויו"ר 
המחוז יהודה פרץ, שבירכו את בני ה-80. בהמשך נהנינו ממספר סיפורים 

שגרם לנו לחוויה מיוחדת. 
ניתן לסכם את הפעילות ברבעון זה כמעשירה ומרחיבת אופקים, אשר 

הסבה הנאה מרובה לחברים.

החברים בטקס 

 בסניפי חולון ובת-ים הוקירו 
את בנות ובני הגבורות

סניף גבעתיים במתנ"ס במושבה מגדל - תרומה ספונטנית

בשטח
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חברי סניף בני ברק ערכו לאחרונה ביקור בקבר שמעון הצדיק

מקבלי תעודות הוקרה: בני 80 - אריה אבידור , עזרא ברזני, חיים הולר, מרדכי 
רוזן, מיה רשף, גדעון שמש. מתנדבים - צבי בן דב, מרדכי כץ, אליהו לאלו, 

ד"ר יאיר מלמד, ראובן גרינברג. תעודת הוקרה מחוזית - ציון פלח

 סניף רמת-גן: הרצאות, טיולים 
והצדעה לבני הגבורות

אירוע חגיגי משולב - עם פתיחת שנת הפעילות תש"ע, קיימנו אירוע הרמת 
כוסית בה הצדענו לבני ה-80. את הערב הנעימה מקהלת "ותיקי הצבא האדום". 
הרצאה על סיפורי חודש תשרי - הועברה הרצאה מעשירה של חזי פוזננסקי 
בנושא מנהגי חודש תשרי, אשר שולבה בסיפורים שונים. ההרצאה התקיימה 

בנוכחות רבה של חברים.
הרצאה על ה"פרשה" - חיים יוגב, איש אמ"ן לשעבר, הרצה לנו על פרשת 

"עסק הביש" תוך שילוב סרט. 

טיול לאיזור באר-שבע - טיילנו דרך בארות המים לעיר באר-שבע, וביקרנו 
בבית המושל, בית הסראיה, מצודת פטיש, חבל הבשור, פארק אשכול, הרכבת 

החיג'אזית והבריטית ועוד.
הרצאה בנושא מחשבות על נושא הזמן - מול אולם מלא, ובמסגרת "ארון 

הספרים היהודי", הרצתה לנו זהבה איטמן אודות מחשבות על נושא הזמן. 
מועדון הזמר חידש את פעילותו - מועדון הזמן בהנחיית יעקב גאון, חידש 

את פעילותו החודשית להנאת החברים.

סניף רמת גן מטייל בדרום

הצגות מיוחדות לחברי "צוות" מחוז דן
במסגרת מפגשי התרבות, הוזמנו חברי מחוז דן לשתי הצגות, 
בהם לקחו חלק 1620 חברי "צוות" ובני/ בנות הזוג. באוקטובר, 
ובנובמבר,  הבימה,  בתיאטרון  המוזר"  "הזוג  הצגה  התקיימה 
לה  הקאמרי,  בתיאטרון  חמה"  "משפחה  ההצגה  התקיימה 
קדם מפגש חברים בו הוגש כיבוד קל. יו"ר המחוז ניצל את 
את  ופרט  המשתתפים,  בפני  דברים  לומר  כדי  ההתכנסות 
את  לנתק  האוצר  כוונת  למניעת  הארגון  שמקיים  הפעילות 
הגמלה משכר משרתי הקבע. בסיום דבריו הוא הודה לחברים 

על היענותם והבטיח להמשיך במסורת של מפגשי תרבות.

 סניף בקעת אונו - מעמיקים את 
הקשר עם החברים

ברבעון האחרון הוגברה פעילות הסניף, דבר שהתבטא בנוכחות גדלה והולכת 
באירועים ובהשתתפות של יותר "צעירים" שעד כה הדירו את רגליהם. 

קיימנו הרצאות מעניינות בנושא המזה"ת והגרעין האירני ובמקביל הרצאות 
ויישוב  "גישור  וכן  פנסיוני  יעוץ  בענייני  החברים  של  האישית  לתועלתם 
סכסוכים בדרכי שלום". כמו כן, קיימנו הרמת כוסית לראש השנה וטקס מכובד 

לחברינו שהגיעו לגבורות, שכלל הצדעה ליו"ר לשעבר שלמה צורף. 
הטיולים המעניינים בגליל המזרחי העליון ובבית שאן כולל תחנת החשמל 

בנהריים, נהנו מביקוש ער. 
מאת: שלום פארינטה - יו"ר סניף "צוות" בקעת אונו

בקעת אונו: מסיבת ראש השנה והצדעה ליו"ר לשעבר שלמה צורף )שני מימין(

מצדיעים ללוחמים הוותיקים. ותיקי מקהלת הצבא האדום - לוחמים ותיקים 
בנאצים בזכות עצמם - שעלו לבמה עטורי מדליות. הם ריגשו מאד את 

הקהל, שהצטרף לשירת שירים עבריים ורוסיים מוכרים

טיול לאיזור העמקים - טיילנו למעין חרוד, בית יהושע והגן היפני בכביש 
חפציבה. בנוסף, קיימנו תצפית לקבריהם של אנשי נהרים מעבר לגבול וביקרנו 

בבתי העלמין דגניה וכנרת.
מוזלים  כרטיסים  להשיג  ניתן  רמת-גן -  סניף  לחברי  מוזלים  כרטיסים 

להרצאות בתיאטרון היהלום.
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מיגוון אירועים ופעילויות 
בסניף ראשון לציון

"מסיבה  בסניף  התקיימה  לאחרונה   - ראשון  בסניף  ישראלית"  "מסיבה 
ישראלית", בהשתתפות הזמרים אקריש ועומרי זייד, אשר הנעימו את הערב 
בשירים ישראליים מכל התקופות ומכל הסגנונות. את שירתם לוותה מצגת 

אשר תיארה בתמונות את נופי ואתרי הארץ היפים. החברים נהנו מאד. 
ניהול חכם של משק הבית - הסניף אירח את רחל קסנר מארגון "פעמונים", 
אשר הרצתה לחברים בנושא ניהול כלכלי נבון של משק הבית. היא תיארה 
מספר שיטות אשר עוזרות לשלוט בהוצאות ומונעות "מינוסים" מיותרים. 
החברים ציינו לטובה את ההרצאה, ואמרו כי המסרים שהועברו בה חשובים 

ביותר בעת זו של משבר כלכלי. 
טיולים בין-דוריים - סבים, סבתות, אבות ונכדים יצאו לשני טיולים משותפים, 

אשר הסבו הנאה רבה לכל המשתתפים.
חפציבה,  בחוות  המשתתפים  ביקרו  חדרה,  באיזור  התקיים  אשר  בטיול 
צבי  את  להאכיל  מאוד  נהנו  הילדים  ובקיסריה.  בחדרה  הכוח  בתחנת 
ו"היהלום שבכתר" היה מפגש עם עולמם  המים הגדולים בנחל אלכסנדר, 

הקסום של הסחלבים למינהם. 
הטיול בעמק יזרעאל, כלל טיול רגלי בנחל עין השופט ועמק בית שאן, וכן 
סיור  מכן, התקיים  לאחר  פארק אוסטרליה.  באתר  דוד  בניר  חיות  ליטופי 
בנהריים, בנחל חרוד ובקניון הבזלת, אשר כלל תצפית ממרום הרי הגלבוע. 
"שיר סובב עולם" - לאחרונה נערך בסניף ערב מוסיקלי במהלכו "טיילנו" 
מסביב לעולם באמצעות שירים מארצות שונות. זמר הבריטון מרדכי בן-שחר 

והזמרת תמר רומר הפליאו בשירתם, אשר הסבה הנאה רבה לחברים.
סיור סליחות בירושלים - הסניף יצא לסיור סליחות בירושלים, אשר כלל 
בין היתר הליכה בסמטאות העיר העתיקה, תפילה בבתי הכנסת הספרדיים, 

ביקור בכותל ועוד. 
למען שיפור הזיכרון לאחרונה אירחנו בסניף את ענת קלקה - חברת "צוות", 
שהינה סוציולוגית ומנחה קבוצות לשיפור הזיכרון. ענת קיימה הרצאה בנושא 
הזיכרון האנושי, בה סיפרה כיצד להתמודד עם בעיות זיכרון שונות, וכן נתנה 

מספר טיפים שיעזרו לנו לשפר את הזיכרון. 
התנהגות במצבי חירום - אברהם הובר, ראש מטה מל"ח במחוז אילון, הרצה 
לנו בנושא התנהגות במצבי חירום. הובר, אשר הינו סא"ל במילואים, נחשב 
בר-סמכא בקנה מידה ארצי בתחום החירום. בין השאר סיפר אברהם על 
ההתנהגות בזמן רעידות אדמה, בזמן מגפות ובעיקר בזמן מלחמה. ההרצאה 

היתה מעניינת ונגעה לכל אחד ואחת מאיתנו. 
הרמת כוסית בסימן הוקרה לבני הגבורות - לרגל חגי תשרי, ערך הסניף 
הרמת כוסית לחברים, אשר כללה תוכנית אומנותית עם המוסיקאית רבקהל'ה 
בר והזמרת חן בר. במסגרת הערב, נערך טקס הוקרה לחברים שהגיעו לגיל 
80. יו"ר הסניף לורנס יצחק, הקריא ציוני דרך מקורות החיים של כל אחד 
ואחת מבני השמונים, והעניק להם שי ואגרת ברכה מטעם יו"ר הסניף, יו"ר 

המחוז ויו"ר "צוות". בין בני הגבורות היה גם דוד מימון )אלוף(, בעבר נשיא 
בית הדין הצבאי לעירעורים ונציב שירות בתי הסוהר. הטקס, שאליו הוזמנו 

גם קרובי משפחתם של בני הגבורות, היה מרגש במיוחד. 
סיור במרחב השרון - באוקטובר ערך הסניף טיול מקיף בשרון. בין השאר 
נחשפו המשתתפים לעץ השקמה הענק בגבעת אום חאלד בנתניה, ביקרו 
וסיירו במוזיאון  במצודת קקון בגעש שם שמעו על הקרבות שהיו באזור, 
תל מונד המספר את סיפורו של הגוש ותרומתו הגדולה של הלורד מונד. 
גולת הכותרת היתה ביקור וסיור בבית הגדודים העברים באביחיל, המגולל 
את סיפורם של החיילים היהודים שלחמו במסגרת הצבא הבריטי במלחמת 

העולם הראשונה ובמלחמת העולם השנייה. 
ביקור ראש העיר בסניף - דב צור, ראש העיר ראשון לציון, ביקר בסניף 
ונשא הרצאה בפני החברים. יו"ר הסניף לורנס יצחק ומנהל המחוז יואל גונן, 

העניקו לו דגלון ומדליון "צוות" כאות תודה והוקרה. 
הרצאה על יפן - למרות מזג האוויר הסוער, התאספו עשרות חברים להרצאתו 
של חבר הנהלת הסניף קובי כהנוביץ', אשר עסקה ביפן - ארץ השמש העולה. 
קובי סקר את הגיאוגרפיה, הדמוגרפיה, וההיסטוריה המיוחדת של ארץ זו, 
וכן סיפר על הדתות, החינוך, התרבות והאומנות. תגובות המשתתפים היו 

חיוביות ביותר. 
ליקט והביא לדפוס: לורנס יצחק - יו"ר הסניף

טיול בן-דורי 1: מבקרים בקיסריה

ראשון לציון: הרמת כוסית לכבוד ראש השנה

ראשון לציון: טיול לשרון - בית הגדודים

טיול בן-דורי 2: הסבר בשטח לסבים ולנכדים
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סניף מכבים רעות מודיעין
טקס לכבוד השנה החדשה - לרגל שנת תש"ע, קיים הסניף טקס מיוחד, 
בו כיבדו אותנו בהשתתפותם ראש עירית מודיעין-מכבים-רעות חיים ביבס, 
סגן ראש העיר חנן ברנשטיין, הרב יעקב צ'קוטאי, יו"ר מחוז יהודה יואל גונן 
גורודיש, מנכ"ל העיריה יורם כרמון, חברים ממועצת העיר וכן חברי "צוות" 

רבים ובני/בנות הזוג. 
"צוות"  של מועדון  העניפה  פעילותו  את  מוקיר  הוא  כי  אמר  העיר  ראש 
מספר  בעיר  מוקמים  כעת  כי  הדגיש  הוא  לקהילה.  הרבה  תרומתו  ואת 

פרויקטים ומיזמים, שחלקם הגדול יוכל יספק תעסוקה גם לחברי "צוות".
 , Mcity האירוע, אשר צויין  בעיתונות המקומית, סוקר גם באתר האינטרנט

בכתבתו של חברנו מנחם בנטוב. 

נילי  המאסטרו  עם  אופרה  ערב  התקיים  הסניף  במועדון   - אופרה  ערב 
של  ו"פרנצ'סקה"  ורדי  של  "אאידה"  האופרות  מתוך  קטעים  בליווי  הרפז, 
סיפורי  דרך  המרתק  האופרה  עולם  אל  התוודענו  הערב  במהלך   רימיני. 

אהבות אסורות.

הסתיימה "עונת היידיש" - כ-30 חברים וחברות סיימו בהצלחה את קורסי 
השפה היידיש למתחילים ולמתקדמים, אשר שהתקיימו בחודשים האחרונים 
במועדון הסניף. המורה צילה גודרוב הפגינה יצירתיות רבה בהוראה, והביאה 
מרצי חוץ ואמנים שונים שהפכו את הלימוד לחוויתי ביותר. זכורים לטובה 

במיוחד ערב הבישול ביידיש והצפייה בהצגה ביידיש בתל אביב.
רפי סיטון מכה בשלישית - רפי סיטון )סא"ל( בעל עבר מפואר בקהיליית 
המודיעין בצה"ל, הרצה לחברים בפעם השלישית. הפעם עסקה ההרצאה 
במסכת היחסים עם הגנרל מוחמד דהוד מהצבא הירדני, אשר בשנת 1971 
שימש כראש ממשלת ירדן, נפטר והובא לקבורה בישראל. ההרצאה לוותה 

בסרט אשר גולל את סיפורו המעניין והייחודי.
את סיפור חייו המעניין של של רפי סיטון, אשר נטל חלק  במאמצים ללכידתו 
והעמדתו לדין בישראל של אדולף אייכמן, אפשר לקרוא באתר האינטרנט 

http://www.tzevet-reut.co.il/life-story.htm :של הסניף

 "הפיראטים של שנות ה-2000": 
הרצאתו של שוקי ברונהיים

שוקי ברונהיים, חבר "צוות" תושב רעות, איש מודיעין חיל הים, 
ריתק את החברים במשך שעתיים שלמות כשהרצה על נושא 
הציג  ייחודית,  מצגת  בעזרת  ה-2000.  שנות  של  הפיראטים 
שוקי את פרופיל הפיראט הימי הפועל בקרן אפריקה ובאיזור 
מאלזיה, את "שיטות העבודה" וכלי השיט שלהם, סוגי הספינות 
שנחטפו ומספרן. כמו כן הוצגו נתונים על הנחטפים וכן הדרכים 
שבהן נלחמים בעלי הספינות, חברות הביטוח וכעת גם המדינות 

בתופעה זו, ההולכת וגוברת משנה לשנה.

"ה-CNN של העולם הערבי" - מהפיכת 
הטלוויזיה הלוויינית בעולם הערבי

סקירה מרתקת של המהפיכה התקשורתית שעבר העולם הערבי 
מתחילת שנות השמונים ועד היום. מהפי כה זו טמנה בחובה שינויים 
התיכון  המזרח  במדינות  עולם  סדרי  שהפכו  ומשמעותיים  רבים 

ומחוצה לו, והשפיעו רבות על העמים והמשטרים הערביים. 
במהלך ההרצאה נחשף לעולם הטלוויזיה העכשווי בעולם הערבי 
דרך קטעי וידאו ייחודיים מהערוצים הערבים השונים, ונבחן את אופן 

הסיקור של אירועים משמעותיים )כמו מבצע "עופרת יצוקה"(. 
המרצה: עידן להב, מרצה בנושאי המזרח התיכון והעולם הערבי, 
מתמחה  בן-גוריון,  אוניברסיטת  בוגר  המודיעין,  חיל  איש  בעבר 

בתחום הקריקטורה והתקשורת הערבית העכשווית.

נפתחה העונה החדשה בסניף מודיעין מכבים רעות
מייד לאחר חגי תשרי החלה פעילות עניפה במועדון סניף מודיעין מכבים 

רעות.
הפעילות מתקיימת בימים א' - ד', וכוללת מפגשי בוקר בתחומי שוק ההון, חוג 
התעמלות בשיטת פלדנקרייז, קורס אמנות החרוזים, קורסי יידיש למתחילים 

ולמתקדמים, קורס ציור ורישום וחוג התעמלות יוגה. 
התקיימו  אשר  בין  אחר.  בנושא  הרצאה  מתקיימת  שבוע  מדי  בנוסף, 

לאחרונה: 
עם  מפגש   - אפשרי?  הדבר  האם  היילוד  מין  ובחירת   תכנון 

ערב אופרה עם המאסטרו נילי הרפז

הרצאתו של רפי סיטון

גונן, מימין, ולורנס, משמאל, מעניקים דגלון ומדליה לראש העיר ראשל"צ דב צור
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החברים מאשדוד טיילו בירושלים
חברי סניף אשדוד ובנות זוגם ייצאו לטיול לירושלים והסביבה. ביקרנו במשכן 
בית המשפט העליון החדש, סיירנו רגלית בשכונות החרדיות, צעדנו בטיילת 
ארמון הנציב, וכן נסענו ב"מעלית הזמן" ופקדנו את הכותל המערבי. הטיול 

נחתם בסיור רגלי בנחלת שבעה.
מאת: אלי אלמושנינו - יו"ר סניף אשדוד

סניף "צוות" נס-ציונה, באר-יעקב, לוד 
ורמלה נופשים בים המלח

באוקטובר יצאו 133 חברי הסניף ובנות זוגם ליום כיף במלון "קראון פלזה" 
מהבריכה  מספא,  נהנו  החברים  וכל  מאוד  מוצלח  היה  היום  המלח.  בים 

ומההרצאה המאלפת. 
מאת: אילן דולפין - יו"ר הסניף

יום כיף ל"צוות" רחובות בים המלח
כ-120 חברי סניף רחובות ובנות זוגם יצאו ליום כיף ב"קראון פלאזה" בים 
המלח. החברים נהנו ממתקני המלון, מהבריכות, הספא והים, ומארוחת צהריים 

עשירה. בנוסף, ניתנה הרצאה בנושא טיפולים בכאבים.
מאת: יוסי שני - י"ר סניף רחובות

שלושה טיולים בסניף אשקלון
יולי  חברי סניף אשקלון ערכו בתקופה האחרונה שלושה טיולים. בחודש 
יצאו החברים לטיול לביקעה ולצפון דרך עוקף יריחו. הם ביקרו בקאסר אל 
יהוד ומשם המשיכו ל"גשר הישנה". האטרקציה ביום זה היתה ביקור בכפר 

קמא הצ'רקסי, בו למדנו על אורחות ומנהגי התושבים. 
לקראת החגים, קיימו בסניף סיור סליחות בירושלים, אשר שכלל ביקור באתרי 
מגרש הרוסים וסביבתו, וכן כניסה ל"מעלית הזמן" - אטרקציה ייחודית. לאחר 

מכן בהליכה רגלית, הגיעו החברים לכותל לתפילת חצות. 
הטיול השלישי היה טיול גיבוש לאילת, בו יצאו למעלה מ-50 חברים לבית 

מלון בעיר, בו שהו ארבעה ימים. 
בכוונת הסניף להמשיך במסורת טיולים זו להנאת ולרווחת החברים.

מאת: עמרם מלול - יו"ר הסניף 

הגניקולוג ד"ר אבישי יעקובוביץ )סא"ל(.
"כל מטוסינו שבו בשלום" - סיפור הפצצת הכור הגרעיני הסורי בספטמבר 

2007" - עם המרצה מאיר כהן, סופר ומרצה לענייני תעופה וחלל. 
ערב נומרולוגיה, אסטרולוגיה, וקריאה בכף היד, עם המרצה ליאת יוגב.

היכרות  לנו  אדריאנסן עשתה  אורנה   - בוטייקו  בריאה בשיטת  נשימה 
בוטייקו  פרופ'  על  סקירה  כולל  בריאה,  נשימה  מהי   - שלנו  הנשימה  עם 

ושיטתו. 
אוצרות גנוזים - אוספים של אמנות יהודית בישראל. המרצה: ד"ר שירת-

מרים שמיר, לשעבר אוצרת מוזיאון יהדות איטליה בירושלים ומומחית יודאיקה 
של סותבי'ס תל אביב וסותבי'ס ניו-יורק. מרצה באוניברסיטה הפתוחה בתל 

אביב ובירושלים ובמסגרות פרטיות. 
"מעבר לאותיות ולמילים" - ערב בנושא גרפולוגיה עם הגרפולוגית נטע 
קרסו. מהי גרפולוגיה? מה טומן בחובו כתב היד? מה ניתן ללמוד מהם על 

אופיו של הכותב? המפגש לווה בדוגמאות של כתבי יד וחתימות.
התרמת דם במועדון הסניף - במבצע התרמת הדם שנערך לאחרונה, תרמו 
חברי הסניף ובני משפחותיהם 35 מנות דם. למעוניינים לתרום - ההתרמה 

מתקיימת בסניף מדי שלושה חודשים.
פסטיבל הכלייזמרים בצפת - חברי הסניף יצאו לטיול ערב בצפון הארץ. 
הטיול נפתח בארוחה במסעדה טורקית במושב גדות שעל הירדן, ולאחריו 

חברי הסניף בפסטיבל הכלייזמרים בצפת

חברי מכבים-רעות-מודיעין תורמים דם

חלק מהחברים מנס ציונה, באר יעקב, לוד ורמלה בים המלח

יצאו המשתתפים לסיור רכוב במושבה ראש פינה, תוך האזנה לסיפורים על 
ראשיתו של הישוב וצפיה באתרים העיקריים בו. בצפת, הצטרפנו להמוני 
באי פסטיבל הכלייזמרים והאזנו למוסיקה היהודית הייחודית. חזרנו הביתה 

בשעת לילה מאוחרת עייפים אך מרוצים.
ריכוז הידיעות: יענקל'ה לבקוביץ - יו"ר הסניף

החברים מאשקלון: רוקדים בכפר קמא
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1,500 איש השתתפו בכנס חגיגי שנתי במחוז הצפון

המאבק על הזכויות - במרכז דברי הנואמים
כנס מחוז הצפון לשנת תש"ע 2009 נערך 
וחברי  חברות   1,500 מעל  בהשתתפות 
"צוות" ועמד בסימן המאבק שמנהל כיום 

הארגון להבטיח את זכויות הגמלה.
שני הנואמים המרכזיים, יו"ר המחוז אבי 
תלם, ויו"ר "צוות" ד"ר ברוך לוי, התייחסו 

לסוגיה כל אחד בדרכו.
תלם הזכיר את דברי שר הביטחון אהוד 
"צוות" בקיסריה בספטמבר  בכנס  ברק 
קהל  מול  אל  הבטיח  כאשר   ,2008
צה"ל,  בגמלאי  פגיעה  למנוע  האלפים 
ובכל זאת, ציין תלם, כיום אנו מתמודדים 
עם גזירה מתוכננת חדשה בעניין ניתוק 
הגמלה משכר המשרתים. תלם מעריך 
פגיעה  למנוע  "צוות"  יו"ר  מאמצי  את 
בגמלאים ואת פגישותיו עם שר הביטחון, 

חברי כנסת ואחרים, אך לדעתו "דרך הנועם לא מועילה" והוא קורא 
לפעולות אגרסיביות כדי להשיג את המטרה.

ד"ר ברוך לוי ציין את המועד החשוב של כניסה לשנת היובל של "צוות" 
והתייחס כמובן גם לסוגיית הזכויות. הוא ציין שהטוב ביותר מבחינתנו 
הוא המשך ההצמדה לשכר המשרתים הפעילים; בינתיים לא החילו 
עלינו את ההסכם שחל על כלל המגזר הציבורי, אשר הוכפף בהסכם 
חתום להצמדה למדד יוקר המחיה. אנחנו אמנם רוצים את ההצמדה 
לפעילים אך אנו בתהליך של בחינת כל החלופות וככל שהוא העריך 
באותו מעמד, בתחילת נובמבר 2009, ההחלטה הסופית תיפול לקראת 
סוף שנת 2009. הוא ציין גם את שיתוף הפעולה הפורה "הבין זרועי" 

מקבלי תעודות הוקרה בכנס מחוז הצפון: שלמה חוסרבי - סניף גליל עליון; אברהם )אייבי( מאיר - סניף 
טבריה וגליל תחתון; אדי משה - סניף עמקים; פואד עאמר-סניף מרכז הגליל; נאוה שונר - סניף הקריות

בין "צוות" ל"מוסד" ולשב"כ ואף ציין כי מדובר באוכלוסיית גמלאים 
כאשר אלף,   50 כמעט  הנ"ל,  הארגונים   3 של  מאוד   משמעותית 

ל"צוות" המספר המשמעותי ביותר של מעל 33 אלף.
לוי העלה על נס את עבודת ההנהלה במחוז בראשות אבי תלם ואת 
עבודת המתנדבים במחוז, ואת עבודתו הברוכה של איציק חביו, מנהל 

המחוז.
בכנס חולקו תעודות הוקרה למתנדבים; נערכה תוכנית אמנותית של 
יווניים, בהנחיה ובהגשה של שדרן הרדיו וחובב המוזיקה  ערב שירי 
לריקודים  שיצא  הקהל  את  הלהיבה  המוסיקה  אנוש.  ירון  היוונית 

ברחבה שלפני הבמה.
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 חברי הגליל המערבי "גילו מחדש" 
את הסביבה הקרובה

חברי "צוות" גליל מערבי יצאו לטיול חד יומי לחיפה והסביבה. בנמל הקישון 
שייטנו לאורך הנמל וקיבלנו הסבר על תפעולו. לאחר מכן ביקרנו במוזיאון 
הרכבת שם שמענו על ההסטוריה של רכבת ישראל. בהמשך, סיירנו באיזור 
בגן  יצאנו לביקור  בו. משם  ואדי סליב תוך איזכור המאורעות שהתרחשו 
הבהאיים, עלינו למוחר'קה, ובהמשך נהנינו מהריחות והצבעים בשוק דלית 

אל-כרמל. כולם הסכימו כי בטיול גילינו מחדש את סביבתנו הקרובה.
מאת: יום טוב חזן )אל"מ( - יו"ר סניף "צוות" גליל מערבי

מעל 50 חברי "צוות" מסניף חדרה והשומרון יצאו לטיול בירושלים, שנשא 
את הכותרת "בין חזון למציאות ובין עבר להווה". במסגרת הטיול, שנערך 

טיול מחדרה לירושלים "בין חזון למציאות ובין עבר להווה"
בהדרכת חבר הסניף אלי נבון, סיירנו בהר הרצל, באוניברסיטה המורמונית 
וזכינו לשמוע קונצרט שנוגן בעוגב הגדול ביותר במזרח התיכון. בנוסף, 
צפינו בדגמי המתכת של ירושלים בתקופות השונות וכן סיירנו בגן הבוטני 
שסביב האוניברסיטה. כמו כן ביקרנו באתרים נוספים מימי הרומאים ומימי 

העות'מנים ואף בחדר שבו התאכסן הרצל בבואו לירושלים. 

הצועדים מחדרה נערכים לזינוק בצעדת ירושלים

סניף הגליל המערבי בטיול הסתיים קורס מחשבים חדרה והשומרון
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סניף חיפה: מפגש חברים בראש השנה 
מסיבת ראש השנה לחברי הסניף התקיימה השנה באולם "קריגר" המפואר. 
הערב החל במפגש חברים ברחבת התיאטרון, שהיה באווירה של חג ועם 
יו"ר הסניף, אלי  וינטר -  כיבוד עשיר. לאחר מכן ברכו את הנוכחים ברוך 
אסף - סגן יו"ר הסניף ופטוקה ישעיהו - סגן יו"ר המחוז. שלושתם הדגישו 

את תרומת הסניף למען רווחת החברים.
בסיום הברכות עלה לבנה הפנטומימאי הלאומי של ישראל חנוך רוזן, ובידר 

את 500 המשתתפים, שהסכימו כי הערב היה יוצא מן הכלל. 
רשם: אלי אסף סגן יו"ר הסניף

מפגש חברתי בחיפה במסיבת ראש השנה

נופשון סניף חיפה בים המלח
בתאריכים 18-22לאוקטובר 2009 בילו 110 חברי סניף חיפה בנופשון במלון 

"מוריה פלאזה" בים המלח, הממוקם על שפת הים. 
בדרך לים המלח עצרנו בערד וביקרנו במוזיאון הבובות היחיד בארץ. במוזיאון 
מוצגות בובות אמנותיות מעשה ידיה של מירי ליבוביץ, אשר היתה גם זו 
שהדריכה אותנו במהלך הביקור. ביום השני סיירנו בגן הבוטני שבעין גדי, 

המכיל אוסף מופלא של צמחים מכל רחבי העולם. 
גולת הכותרת של הנופשון היה ערב מיוחד עם כיבוד ותוכנית אומנותית, 
בים  לשחייה  ניצלנו  הזמן  יתר  ואת  וריקודים,  בשירה  הסתיים   אשר 

המלח ולמנוחה.

חנוך רוזן בפעולה

נוכחות מרשימה של חברי סניף חיפה

חברי סניף חיפה בים המלח

מסניף טבריה וגליל תחתון - לגליל 
המערבי ולגליל העליון

חברי "צוות" סניף טבריה וגליל תחתון טיילו בגליל המערבי ובעיר עכו, וכן 
יוחאי במירון.  פקדו את קברי הצדיקים בעמוקה ואת קבר רבי שמעון בר 

הטיול הסב הנאה רבה לחברים.
מאת: מאיר פניש

"בין קודש לחול" - סניף העמקים 
מבקר בירושלים

חברים וחברות מסניף העמקים טיילו בספטמבר באווירה הקסומה והמיוחדת 
סודות  החושפים  ההיסטוריים  אתרים  ביקרו  המשתתפים  ירושלים.  של 
מהעבר המפואר, ונהנו מהדרכתו המקצועית והלבבית של אלי נבון - איש 

"צוות" מסניף חדרה.

סניף כרמיאל: יום כיף וקטיף דובדבנים 
בסיור ברמת הגולן

גם  שבמהלכו  הגולן,  ברמת  לטיול  יצאו  כרמיאל  מסניף  וחברות  חברים 
השתתפו בקטיף ואכילת דובדבנים משובחים בקיבוץ עין זיוון. במהלך הטיול 
הם ביקרו במספר אתרים חשובים ויפים, בהם הדריך אותם יהודה מימון, חבר 

"צוות" מסניף חדרה.
מאת: שלומי קליין - יו"ר סניף כרמיאל
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ירושלים

מחוז ירושלים אירגן בהצלחה את "צעדת 
צוות" בצעדת ירושלים - סוכות תש"ע

אנשי מחוז ירושלים, בראשות היו"ר הרב יוסף וסרמן והמנהל שמעון מלכה, 
הצליחו לרתום מאות אנשי "צוות" מכל הארץ להשתתפות בצעדת ירושלים, 

אשר התקיימה בסוכות. הידיעה המלאה ב"חדשות צוות" בגיליון זה.
מאת: שמעון מלכה - מנהל המחוז

סיור העשרה לחברי מחוז ירושלים 
ב"מגרש הרוסים"

איציק שויקי - חבר הנהלת המחוז של "צוות" ירושלים ומנהל אזור ירושלים של 
החברה לשימור אתרים, אירח את חברי מועצת המחוז לסיור ברחובות העיר. 

לאחר סקירה על מצב השימור ומורשת הבנייה בירושלים, נערך סיור ב"מגרש 
הרוסים", אשר כולל בתוכו מספר מבני ציבור שנבנו ביוזמתה ובמימונה של 
משפחת הצאר הרוסי בשלהי המאה ה-19. אחד מהבולטים שבהם הינו "חצר 
סרגיי" - בנין דו קומתי המקיף חצר מרובעת ובפינתו מגדל צריח עגול בסגנון 
הרנסנס, אשר שימש בזמנו אכסניה לצליינים ממשפחות האצולה הרוסית. הוא 
קרוי על שם הנסיך סרגיי רומנוב, בנו של הצאר אלכסנדר השני. עוד קיבלנו 

הסברים ליד מבנה הקונסוליה הרוסית אשר בסמוך להיכל הגבורה.
היה זה סיור מעשיר, מהנה ומחנך.

חברי "צוות" מירושלים בפתח המלון בים המלח ביום כיף. באמצע, עם הכובע 
הלבן, הרב יוסף וסרמן - יו"ר המחוז ומימינו שמעון מלכה מנהל המחוז

יום כיף בים המלח
לאחרונה יצאו חברי וחברות מחוז ירושלים בראשות יו"ר המחוז, ליום כיף 
במלון "לוט" ים המלח, ונהנו ממיגוון פעילויות בספא המלון ובמתקנים כגון 
בריכת מי ים המלח מחוממת, ג'קוזי, סאונה וחדר כושר, חוף המלון ובריכה 
חיצונית. המשתתפים הביעו את הערכתם על היום המהנה וביקשו לקיימם 

בעתיד בתדירות גבוהה יותר.

חברי "צוות" ירושלים ערכו ביקור בצפון הארץ בקברי צדיקים, ובין השאר 
קבר רבי מאיר בעל הנס, קבר הרמב"ם, ביקור ב"עמוקה", קבר בו עוזיאל 

וטבילה במקווה האר"י הקדוש

19.2.2010 - אורח "צוות אקטואליה":

שר החינוך גדעון סער
שר החינוך גדעון סער יהיה אורח במועדון "צוות אקטואליה". 

מפגש זה מהווה המשך לסדרת המפגשים של חברי המועדון עם 
אישים בכירים במשק ובחברה. במפגשים קודמים התארחו אהוד 

אולמרט, בנימין נתניהו, שמעון פרס, אבי דיכטר, אביגדור ליברמן, 
שאול מופז, מאיר שיטרית וציפי לבני. 

 המפגש יתקיים ביום שישי, 19.2.10, ב"בית חיל האוויר" בהרצליה. 
בתוכנית: מפגש חברים וארוחת בוקר )10:00 - 11:00(, דברי פתיחה ד"ר ברוך 

לוי יו"ר "צוות", הרצאתו של שר החינוך גדעון סער )11:10 - 12:30(.

הזמנות יישלחו בדואר לחברי המועדון.

החברות במועדון פתוחה 
לכל חברי "צוות". 

המעוניינים להירשם 
מתבקשים לפנות לעוזר 
המנכ"ל משה חזן טלפון: 
03-6173512, או בדוא"ל: 
amankal@tzevet.co.il
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מפגש רב דורי של מתנדבי וחברי מחוז השרון 

ד"ר ברוך לוי, מוטי בר-דגן ו"נפתול" שגיא, חולקים כבוד לשני המתנדבים 
הוותיקים ששימשו כמח"טים במלחמת העצמאות ושמתנדבים גם כיום - 

בנץ פרידן ויצחק פונדק

"נארגן כנס לשני היובלים, של 'צוות' ושל 
'רוטרי'. יהודה בן חמו, ראש העיר כפר סבא

קהל רב בראשות יו"ר "צוות" ד"ר ברוך לוי ורעייתו, יושבי ראש "צוות" לשעבר צבי שור ורן גורן ויו"ר 
המחוז מוטי בר-דגן ורעייתו. כן נכחו עמוס לפידות )אלוף( ופינקו הראל )תא"ל(

המתנדבים חברי מחוז השרון

בתחילת נובמבר 2009, התקיים בהיכל התרבות בכפר סבא, מפגש רב-דורי 
של מתנדבים וחברי "צוות" ממחוז השרון, בו חולקו תעודות הוקרה למתנדבים. 
8 חברים הצטיינו בהתנדבותם למען החברה, הקהילה והארגון: תא"ל יצחק 
פונדק, אל"מ בנץ פרידן, סא"ל צבי נגאל, רס"ן יצחק מיכאלי, סא"ל אביב 
שלמה , סא"ל חזי שביט, רס"ב קלרה פרוביזור ואל"מ צפריר בן זאב. בין 
מקבלי התעודות היו גם שני המח"טים האחרונים ממלחמת העצמאות שנותרו 
בינינו - בנץ פרידן בן ה-91 ויצחק פונדק בן ה-96 - אשר ממשיכים להופיע 
בפני חיילים ובפני שוחרים בפנימיות הצבאיות כדי להעביר את מורשת הקרב. 
סיפורי המתנדבים אשר הוצגו באמצעות סירטונים - ובמיוחד אלה של שני 

המח"טים - ריגשו את הקהל וזכו לתשואות סוערות.
ואמר  ומעשיהם,  גאוותו על המתנדבים  ציין את  בר-דגן  מוטי  יו"ר המחוז 

ש"צוות" צריך להיות "עמוד האש ההולך לפני המחנה" בתחום זה.
ראש העיר כפר סבא יהודה בן חמו, אמר כי אמנם בא לברך, אולם הוא זה 
שמתברך באנשי 'צוות' הפועלים בקהילה. מתוך כבוד והערכה לארגון, לפועלו 
ולמתנדביו הוא הכריז כי בכוונתו לארגן בסוכות תשע"א כנס מיוחד לציון שני 

יובלים, הן ל"צוות" והן לארגון ההתנדבות "רוטרי". 
יו"ר "צוות" ד"ר ברוך לוי, עידכן את הנוכחים במאמץ 
המיוחד שהנהלת "צוות" עושה לביטול הגזרה המתוכננת, 
לפיה תנותק ההצמדה בין שכר הפעילים ודרגות הכתף 
לבין הגימלה של חברי "צוות". הוא ציין את הבטחותיהם 
המפורשות של הרמטכ"ל ושר הביטחון בכנס קיסריה 
2008 ותביעתו מהם לעמוד בהתחייבויותיהם. לוי העלה 
ההנהלות  ציר  ב"צוות":  הפעולה  צירי  שני  את  נס  על 
הנבחרות והמתנדבים וציר "עובדי המדינה", כהגדרתו, 
נשא  הוא  מכן,  לאחר  הארגון.  מגזרי  בכל  העובדים 
המח"טים  לשני  ובמיוחד  מהמחוז  למתנדבים  ברכות 

במלחמת העצמאות.
את התוכנית האמנותית פתחו חיילים וחיילות מצטיינים 
מהרביעייה הקאמרית של צה"ל, ולאחריהם עלו לבמה 
שלומית אהרון ושלושת הטנורים מהאופרה הישראלית: 
גיא מנהיים, יותם כהן ויוסף ארידן. דליה מזור, אשת 

הטלוויזיה, הינחתה בחינניות רבה. 
כולם זכו לתשואות סוערות, והדעה בקרב המשתתפים 
היותר מרגשים שהיו  כי מדובר באחד הערבים  היתה 

ב"צוות" בשנים האחרונות.
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חברי סניף כפר סבא בטיול לירושלים

 סניף כפר סבא: 
אירועים ופעילויות בסתיו 2009 

טיול בירושלים - "נצרות ועוד" - עם סיום חופשת הקיץ, חידש סניף כפר 
סבא את פעילותו הענפה בטיול לירושלים. צפינו מפסגת הר הזיתים על 

ירושלים רבתי, ובפרט על המקומות הקדושים לכל הדתות. 
"אנוש" בכפר סבא, התקיים רב-שיח  בבית   - בנושא תעסוקה  רב-שיח 
מוטי שגיא  "צוות". מההנהלה הארצית השתתפו:  בנושא תעסוקה לחברי 
ונגדים, אילנה קגן מיחידת התעסוקה  - מנהל פרויקט ההכשרה לקצינים 
ב"צוות", אביהו טננבאום - מנהל המחוז, נפתלי )נפתול( שגיא - יו"ר הסניף 

וכן חברי הנהלת "צוות". 
הקשיים  את  ההנהלה  חברי  בפני  תיארו  התעסוקה,  מבקשי  "צוות"  חברי 
במציאת עבודה, וזאת חרף ניסיונם העשיר והשכלתם הגבוהה. נפתול אמר 
לחברים שהנהלת הסניף מוכנה לסייע לחברים ככל שתוכל, אפילו בכתיבת 
חיים. אילנה תיארה את הקשיים עימם מתמודדת הרשות בהשגת  קורות 
תעסוקה, ואמרה כי, ישנם חברים שלא תמיד מוכנים לקבל את העבודות 
שמוצעות להם. היא הדגישה כי למרות זאת, ביחידה ממשיכים לנסות ולעזור 

לכל אחד ואחד מהפונים. 
ליקט וכתב את הידיעות על סניף כפר סבא: צבי דקל

 בכפר סבא ציינו 36 שנה 
למלחמת יום כיפור 

 השנה היתה זו הפעם השלישית ש"צוות", בשיתוף מחלקת הנוער והספורט 
של עירית כפר סבא, קיים סמוך יום כיפור, מפגש לקהל הרחב במטרה לציין 

את המלחמה ההיא. 
ברמת  "הקרבות  בנושא  )אלוף(,  אור  אורי  של  הרצאתו  התקיימה  הפעם 
הגולן במלחמת יום כיפור - במבחן מנהיגות וערך החברות". אור, שזמן קצר 
פיקוד על חטיבת טנקים, תיאר את  וקיבל  לפני המלחמה חזר מלימודים 
הערכות הכוחות ברמה, מהרגע שבו הגיעו הידיעות על ההכנות למלחמה 
בצד הסורי ועד לגיוס אנשי המילואים לאחר שהמלחמה החלה. הוא טען 
כי לשמחתו, בפיקוד צפון לא קיבלו כמובן מאליו את הערכות אמ"ן ש"לא 

יקרה שום דבר".
אחד היתרונות של צה"ל, אמר אור, הוא ערך החברות, והדבר בא לידי ביטוי 
במיוחד במערך המילואים. זאת מכיוון שבין האנשים אשר משרתים שנים 

רבות באותה היחידה, נוצרות חברויות שנמשכות גם באזרחות.
180 הנוכחים לא חסכו בשאלות וקיבלו מענה נרחב. למשל, נשאל אור האם 
הצבא הסורי "נעצר" בנפח ולא המשיך להתקדם לעבר עמק החולה משום 

סניף כפר סבא ברמת הגולן

שכוחותיו חששו ממלכוד. הוא ענה כי האיגוף שבוצע על-ידי צה"ל ורוח הלחימה 
שהפגינו כוחותינו - הם ורק הם מנעו את המשך התקדמות הסורים. 

לסיום, הדגיש אור, שאמנם אנו חיים בעידן בו הטכנולוגיה והתקשורת מאד 
מפותחים, אך אין זה מספיק שהמפקד מנהל את הקרב רק מאחורי הפלזמה 
בחמ"ל. עליו לגלות מנהיגות, להפגין דוגמה אישית ולצאת ולהיות עם חייליו 
בשטח, על מנת לדעת מה קורה בפועל. המורכבות האנושית של הלוחם 

בטנק, במטוס וכד', היא זו שמכריעה את המערכה בשדה הקרב. 
האלוף אור, זכה בפרס היוקרתי לספרות צבאית ע"ש יצחק שדה, עם צאת 
ספרו "אלו הם אחי". מזכיר הסניף אלי הקר הודה בשם "צוות" והעירייה, 

והגיש לו בהוקרה את מגן הסניף.

אורי אור )מימין( מקבל את מגן הסניף ממזכיר הסניף אלי הקר
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ראשי "צוות" מכבדים את דיירי "צוות" בדיור המוגן

לקראת ראש השנה תש"ע, התקיים מפגש חברי "צוות" בדיור המוגן "עד 
120" בהוד השרון, עם יו"ר הארגון ד"ר ברוך לוי, סגנו ויו"ר המחוז מוטי 
בר-דגן, מנהל המחוז אביהו טננבאום ויו"ר הסניף עדו אלמגור. האורחים 

עידכנו את החברים על הנעשה באגודה וברכו אותם לבריאות טובה.
בהמשך נפגשו ד"ר לוי, בר-דגן וטננבאום עם חברי "צוות" בכפר סבא 

רוכבים על כרכרות בטיול ברומניה. בחזית יו"ר "צוות" ד"ר ברוך לוי ורעייתו

סניף "צוות" בנתניה פעיל מאוד, ומקיים מגוון חוגים אירועים. מדי שבוע 
נהנים החברים מהרצאה של המדרשה הליברלית, ובנוסף מועברת הרצאה 
בנושאי בריאות על-ידי מומחים בתחום. כמו כן, יוזם הסניף מעל 10 אירועים 

סניפיים, וכן טיולים בארץ ובחו"ל בהתאם לתוכנית מפורטת. 
במיגוון  מתנדבים   200 מעל  פועלים  בסניף   - נתניה  בסניף  התנדבות 
תחומים. בין היתר, השתתפו אנשי הסניף בתרגיל פיקוד העורף במוסדות 

ראשי "צוות" מחבקים את ותיקי "צוות" בדיור המוגן בהוד השרון ובכפר סבא
)נפתול(  נפתלי  הצטרפו  לביקור  שי.  להם  והעניקו  מוגן,  בדיור  הגרים 
ברכה  דברי  נשא  "צוות"  יו"ר  הסניף.  הנהלת  מחברי  וכמה  שגיא 
 והסביר על המאבקים שמנהלת האגודה נגד כוונת המדינה לצמצומים 

בזכויות החברים. 
מאת: עדו אלמגור, יו"ר סניף הוד השרון וצבי דקל מסניף כפר סבא 

החינוך, וכן סייעו לעיריית נתניה לפני פתיחת שנת הלימודים בנושאי בטיחות 
שונים. בנוסף, חלק מאנשי הסניף פעילים ברח"ל - רשות החרום הלאומית 

- ומתנדבים לסייע לאוכלוסיה האזרחית בשעת חירום. 
למחלקות  קשרים  באמצעות  תעסוקה, אשר  מדור  קיים  בסניף  תעסוקה 
כוח-האדם בחברות השונות ובאמצעות חברים וידידים, מנסה לסייע לחברים 

למצוא תעסוקה.

פעילות רחבה לרווחת החברים סניף נתניה והשרון

שבת אחים יחדיו גם ברומניה. בחזית משמאל, היו"ר יצחק דואני, ומימין עזי פרל
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הצדעה אחרונה
 חברי "צוות" שהלכו לעולמם

אוגוסט - נובמבר 2009
חיפה ח"א	 יהודה עופר	 סרן 

ירושלים חת"ק	 	 דוד נקי	 רס"ב 

נס	ציונה אמ"ן	 דוד ענבר 	 סא"ל 

ירושלים ספ"כ	 שמואל אמיר	 אל"מ 

קיסריה חכ"ל	 ישראל רמר	 סא"ל 

אבן	יהודה ח"א		 דוד טבקמן	 רס"ן 

ראשון	לציון חת"ק	 שלום בזמי	 רס"ן 

חיפה חי"ח	 אברם שכטר	 רס"ן 

מצפה	רמון ח"א	 מיכאל חלמיש	 רס"ן 

גני	תקוה ספ"כ	 	 צבי ענבר	 תא"ל 

רעות-מכבים ח"א	 	 נדב פז	 סא"ל 

ראש	העין חי"ח	 יעקב אידן	 אל"מ 

כפר	סבא חי"ק	 גדליהו שפנר	 רס"ן 

חיפה ח"י		 זוהר גרייף	 רס"ן 

גבעתיים ח"א	 אברהם הורד	 רס"ן 

תל	אביב חמ"נ	 מתוק דורי	 רס"ן 

הרצליה חכ"ל	 אפרים דורון	 סא"ל 

באר	שבע חכ"ל	 גוסטב רוטנברג	 רס"ר 

אשקלון חי"ח	 משה זיתונה	 רס"ב 

רמת	השרון ח"א	 אלי בר לוי	 סא"ל 

פתח	תקוה ח"א	 חיים ארזואן	 רס"ר 

ראשון	לציון חכ"ל	 גיורא קטרמן	 רס"ר 

חיפה ספ"כ	 	 יוסף פרי  תא"ל 

ראשון	לציון ח"א	 אלכסנדר הדרי	 רס"ן 

תל	אביב חי"ח	 יהודה קרן	 סא"ל 

חולון חר"פ	 	 זאב מן  סא"ל 

מזכרת	בתיה חה"נ	 עובדיה בית און	 אל"מ 

אור	יהודה ח"א		 יוסף שאול	 רס"ן 

חולון ח"א	 משה דגלדטי	 רס"ר 

ראשון	לציון חה"נ	 יצחק פיצו	 רס"ר 

נתניה חר"פ	 יהודה דויטש	 סא"ל 

כפר	סבא ח"י	 הרצל לבון	 אל"מ 

מזכרת	בתיה חת"ק	 נח יהלום 	 רס"מ 

הרצליה ח"א	 זאב שליט	 סא"ל 

שלמה )סולומון(  רס"ר 

קרית	אונו חכ"ל		 	 גרינברג	  

בית	אריה ח"א	 גבריאל בר )בנקר(	 רס"ב 

רמת	אפעל חכ"ל	 יהורם בן שחר	 סא"ל 

ראשון	לציון חי"ר	 יונה גולדשטיין	 סרן 

נתניה חש"ל	 סוניה לובלסקי	 רס"מ 

נס	ציונה ח"א	 עמליה מוספי	 סא"ל 

צפת ח"א	 מאיר ליובה	 רס"מ 

צלפון ח"א	 עמוס סולומון	 רס"ן 

רעננה ח"א	 מרדכי פלג	 סא"ל 

רמת	השרון ח"א	 ניר גרשוני	 אל"מ 

מגדל	העמק חנ"כ	 שמואל גולן	 אל"מ 

תל	אביב חת"מ	 אברהם טולדו	 רס"ן 

דבורה שטיבל  רס"ן 

ארה"ב חש"ל	 	 גואטה	  

נתניה חכ"ל	 צבי הרמתי	 רס"ן 

חיפה חכ"ל	 דוד גרשון 	 אל"מ 

באר	שבע חי"ק	 יוסף בניטה	 רס"ב 

הרצליה	פיתוח חת"מ	 מנחם גלעדי	 סא"ל 

ראשון	לציון חש"ל	 פרץ שטייניץ	 רס"ב 

ראש	העין חה"נ	 יצחק מנקס	 רס"נ 

בית	נקופה חי"ר	 מאיר איכנטל	 רס"ר 

מודיעין ח"א	 צבי פקלר	 רס"ן 

אשדוד ח"א	 טוביה יוסף	 רס"ר 

באר-שבע חמ"נ	 	 דוד חדד  רס"ן 

רמת	השרון חי"ק	 משה גדרון	 אלוף 

בית	זרזיר חי"ר	 חוסיין אלהייב	 רס"ר 

חולון ח"י	 ברוך אשכנזי	 סא"ל 

תל	מונד ח"י	 יצחק בן גל	 סא"ל 

רמת	גן חי"ח	 אפרים קליין	 סא"ל 

רחובות ח"א	 	 ברוך רגב	 סא"ל  

טבריה חת"ק	 ישראל סולומון	 רס"ן 

כפר	סבא חכ"ל		 גבריאל סבא	 סא"ל 

קרית	ביאליק חת"ק		 רפאל בן ברוך	 רס"ב 
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