
02 במחשבה תחילה: יו"ר צוות, ד"ר ברוך לוי

06 "חדשות צוות": ארועים, חדשות, דיווחים, מינויים

16 מהנעשה במערכת הביטחון: מאיר אלרן )תא"ל(:  
         העורף הישראלי מוכן טוב יותר למלחמה הבאה 

20 מזג משפטי: מאיר שמגר, לשעבר הפרקליט הצבאי הראשי
         ונשיא בית המשפט העליון 

 24 "יקיר צוות": מתנדבים הנותנים ועושים מעל ומעבר 
          למען הקהילה ולמען החברים

26 רב שיח: צה"ל והתקשורת: מיחסי כוחות - ליחסי ציבור 

30 יובל ל"צוות": שיחה עם אהוביה מלכין, זקן אנשי ה"צוות"

32 רפואה שלמה: מאחורי הקלעים של הביטוח הרפואי של "צוות" - ראיון עם שוקי מדנס 

36 ערבות הדדית: וערת פרט: סיוע "צוות" לחברים במצוקה

40 מורשת: 30 שנה לפטירתו של יגאל אלון - כך נרצה לזכור אותו

42 "צוות יוצר": רשמים מהתערוכה בה הציגו את יצירותיהם חברי "צוות"

גיליון 94

)לחץ על החץ המתאים(

2 0 1 0 ר  ב מ ט פ ס  0 א  " ע ש ת ו  י ת ס  0 ת  ו ו צ ח  ו ר

תוכן העניינים

צוות בשטח: מחוזות וסניפים
56 יהודה
58 צפון

60 דן
64 שרון
66 דרום

67 ירושלים

מדורים קבועים
38 תעסוקה - הכשרה, השמות, פעילויות

44 תולדות היישוב - מורשת, ערכים, היסטוריה
46 זרקור - על סניף העמקים

47 היו ימים חבר - חידה, היסטוריה, סיפורים
48 התלוש שלך - בעריכת הרמן חיימוביץ
50 למען הכלל - התנדבות, נתינה, מסירות 

52 מתחברים למסורת - יהדות, הלכה, שורשים
54 מחיל אל חיל - הנצחה, מורשת, טיול בסביבה

68 "צוות" קורא - חדש על מדף הספרים
69 הצדעה אחרונה
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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

יובל לארגון "צוות": יום חג הוא לנו!

חברותיי וחבריי ב"צוות", 
מתבקש  היה  היובל,  שנת  לציון 
הפעולות  את  בהרחבה  לסקור 
עושים  שאנו  והחשובות  הרבות 
למען חברינו - את הסיוע לפרט 
הביטוחים  את  למצוקה,  שנקלע 
את  נפשי,  שקט  לנו  שמקנים 
את  תעסוקה,  במציאת  העזרה 
"חבר" בו אנו שותפים, פעילויות 

פנאי ותרבות - ובעצם מה לא. 
כדי להזכיר הכל, היה צורך ביריעה 
רחבה בהרבה. אולם, קרוב לוודאי 
ואחד  ולו רק בשל העובדה שכל אחת  מיותרת,  הזו  שהתזכורת 
מכם, בנקודת זמן כלשהי אחרי פרישתו מצה"ל, פגש את "צוות", 
מתח  לעתים  "צוות",  את  חווה  ל"צוות",  התקשר  ל"צוות",  פנה 
ביקורת על "צוות". וגם אם לא - "צוות" בוודאי הגיע אליו, דרך 

המחוז, דרך הסניף, דרך "חבר" או דרך חבר. 
חברים רבים יודעים, כי "צוות" תמיד היה ותמיד יהיה לצדם, כי 
הם יכולים למצוא בו אוזן קשבת, פתרון לבעיה או למצוקה, לקיים 
חיי חברה פעילים, ליטול חלק באירועים, טיולים, ופעילויות פנאי 
- כל אלה הופכים את הארגון לכזה, שמהותו וחשיבותו הן בראש 

ובראשונה עצם קיומו! 
ארגון "צוות" היה במרוצת הזמן לבית השני של החברים ולכתובת 

שתמיד תהיה שם בשבילם. 
0 0 0

יתר על כן, כדי להבין את מהות הארגון לעומק, יש לנסות לחשוב: 
מה היה בלי "צוות"? 

איך היו חיינו נראים לאחר השירות הצבאי, אלמלא נפגשו תשעה 
חברים לפני 50 שנה והחליטו להקים את "צוות". נשאלת השאלה, 
מה ראו לנגד עיניהם המייסדים כאשר התוו את קווי היסוד של 
כיסוד  "הערבות ההדדית"  נושא  דווקא את  בחרו  הארגון. מדוע 
לנו  שהנחילו  המורשת  פשוטה:  התשובה  הארגון.  למהות  מוצק 

מייסדי "צוות" היא מורשת צבא ההגנה לישראל. הערכים שהיו חלק 
בלתי נפרד מהוויתנו בצה"ל - "רעות", "אחרי", "דוגמה אישית", 

"לא מפקירים פצוע" - מיושמים הלכה למעשה ב"צוות". 
כארגון  ב"צוות"  רק  לא  להתבונן  הזדמנות  מהווה  היובל  שנת 
אלא   - וסניפים  מחוזות  מוסדות,  מועצה,  הנהלה,  עם  פורמלי 
מקובל  בצה"ל  שהוא.  למה  "צוות"  את  ועושים  שעשו  באנשים 
שהאדם הוא המנהיג והמפעיל את כלי המלחמה - כך הדבר גם 
הישגינו  אנשיו.  כדמות  היא  "צוות"  ארגון  דמות  "צוות".  בארגון 
לפעול  בחרו  אשר  מהאנשים  נבעו  השנים  לאורך  והצלחותינו 
וערבות  שליחות  תחושת  מתוך  ובהתנדבות  ביוזמה   - במסגרתו 
הדדית. מעודד לראות את חברינו פושטים מדים ומתגייסים שוב, 
הכוח  מעיין  מאז.  שנים  שחלפו  הגם  נעורים,  התלהבות  באותה 
אני  והחיוניות של אנשינו.  נובע מהכוח  והחיוניות שלנו כארגון 
בבואה  הוא  "צוות"  ארגון   - לאורך שנים  לכם, הפעילים  מצדיע 

של פועלכם הנאמן.  

אנו מסמנים את יובל "צוות" כציון דרך משמעותי בחיי הארגון. סמלים ומועדים 
מיוחדים נועדו, כדי שנוכל לעצור לרגע מהמולת היומיום, להביט לאחור ולנסות 
לבדוק מי אנחנו, מהיכן הכל התחיל, מה עשינו - ולאן הגענו. כל אותם דברים, 

שבלהט העשייה אינם מקבלים את מלוא תשומת הלב שלנו

חברים רבים יודעים, כי "צוות" תמיד היה ותמיד יהיה 
לצדם. הם יכולים למצוא בו אוזן קשבת ופתרון לבעיה 
או למצוקה, כתובת לקיום חיי חברה פעילים, הזדמנות 

ליטול חלק באירועים, טיולים, ופעילויות פנאי - וכל אלה 
הופכים את הארגון לכזה, שמהותו וחשיבותו הן בראש 

ובראשונה בעצם קיומו! 

התרומה,  לקהילה,  הסיוע  הנתינה,  לסייע,  הרצון  ההתנדבות, 
חברי  ומתמיד.  מאז  נעלים  ערכים  היו   - הכלל  למען  העבודה 
"צוות" עושים זאת הן במסגרת הארגון, במחוזות ובסניפים, והן 
כאנשים פרטיים בהתנדבות בחברה ובקהילה. בכך הם ממשיכים 
את מסורת הנתינה, המסירות והאכפתיות שהחלה בשירות הצבאי 
הארוך, וממשיכה לאחריו מתוך אמונה כי אפשר להשפיע על סדר 

היום החברתי במדינה. 
לא מפתיע כי עם מסד ערכי כה עמוק ומושרש, ועם הון אנושי כה 
רב ונדיר, הפך ארגון "צוות" לאחד מארגוני הווטרנים המובילים 
והבולטים בעולם. אנו חברים בפדרציה העולמית של הווטרנים, 
ומתקבלים בהערכה על-ידי קהילות וארגונים עמיתים לנו, המעלים 

על נס את הישגינו.
ארגון "צוות" התפתח במהלך הזמן גם "כאגוד מקצועי" הבא לשמור 
על זכיותיהם של חבריו גמלאי צה"ל. הנהלת "צוות" פועלת בשיתוף 
לאמנה  בהתאם  הבטחון,  משרד  ועם  הכללי  המטה  עם  פעולה 

דמות ארגון "צוות" היא כדמות אנשיו. הישגינו והצלחותינו 
לאורך השנים, נבעו מהאנשים אשר בחרו לפעול במסגרתו - 
ביוזמה ובהתנדבות - מתוך תחושת שליחות וערבות הדדית. 

מעודד לראות את חברינו פושטים מדים ומתגייסים שוב, 
באותה התלהבות נעורים, הגם שחלפו שנים מאז
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שנחתמה לפני שנים אחדות עם שר הבטחון והרמטכ"ל. זכויות 
החברים המעוגנות, בין השאר, גם בחוק שרות הקבע והגמלאות 

בצה"ל, היו מאז ומתמיד יסוד בפעילות "צוות". 
בנושא זה ובענייני דיומא: הפעילות בנושא הגמלה נמשכת - מכתב 

בנושא זה יצא לשר הביטחון והוא מובא לידיעתכם בעמוד זה. 
הדברים לא היו קורים, אלמלא עבודה נאמנה, מסורה ומקצועית 
המנהיגות  בלפיד  אחזו  אשר  לדורותיו,  הארגון  ראש  יושבי  של 
והמתנדברים  הם,  ראויים  כך  ועל   - ליד  מיד  אותו   והעבירו 

שעזרו בידם, למלוא ההערכה.  

הנה כי כן הגענו עד הלום. קיימנו אירועים רבים לציון יובל ל"צוות". 
ולפנינו הארוע המרכזי אותו נחגוג ברוב עם ב-10.10.2010. אחרי 
ולעבודת  העשייה  לשגרת  נחזור  הפסטיבלים"  "תרועת  שתיעלם 
היומיום - בהנהלה, במחוזות ובסניפים. נוסיף לפעול בערבות הדדית 

ולעשות לטובת החברים - ולהיות כאן כ"צוות" בשבילכם תמיד. 
השני  היובל  את  הפותחת  חדשה, תשע"א,  בפתחה של שנה  אנו 
לארגון "צוות". אני מאחל לכם ולבני ביתכם שנה בה יתמלאו כל 

שלכם,משאלות לבנו לטובה.      
ד"ר ברוך לוי, יו"ר "צוות"

8 יולי 2010    

כ"ו תמוז תש"ע
לכבוד: 

שר הביטחון, 
מר אהוד ברק

הנדון: עדכון קצבאות גמלאי צה"ל - מתן מקדמה 

בעקבות הדיונים על גמלת גמלאי צה"ל הסתבר כי גמלאי צה"ל קופחו בצורה יזומה ב-20 השנים   .1
האחרונות, בסכומים ניכרים וזאת בניגוד לחוק שירות הקבע והגמלאות. 

לפני כשנה הונחה לפנינו החלטת הממשלה, שהינה הצעת האוצר, לפיה תחושב קיצבת גמלאי צה"ל   .2
בהצמדה למדד במקום ההצמדה לשכר הפעילים. 

בפגישות עם האוצר בנושא זה, נאמר כי יוצע לגמלאי צה"ל:  .3
החלה של "הסכם עיני". א. 

הפסקת ההיוון, למי שיעמדו בתנאים, בגיל 65 במקום בגיל 70. ב. 
הפסקת ההפחתה עקב קופה ציבורית. ג. 

כל הנ"ל רטרואקטיבית ממחצית שנת 2008 ומשנת 2010 הצמדה למדד.  
עמדת "צוות" בנושא הוצגה בפניכם במכתבנו מיום 16 מאי 2010 )סימוכין 2474(, אשר העתקו מצ"ב   .4

בשנית לנוחותכם. 
עמדתנו מחייבת לקבל את הצעת האוצר בתוספות מסוימות כפיצוי על השחיקה הניכרת וכפיצוי על   .5

מעמדם הייחודי של גמלאי צה"ל כמצוין בהחלטת הממשלה בנדון )הכל מפורט במכתבנו הנ"ל(.
הרמטכ"ל הטיל על אלוף עמי סגיס בחודש מרץ 2010 לבחון את הנושא והוא הציג לרמטכ"ל ולראש   .6

אכ"א את ממצאיו. ארגון "צוות" לא שותף בפגישה זו. 
ההתמהמהות בקבלת החלטות גורמת לקיפוח גמלאי צה"ל, שעל השחיקה הניכרת בגמלתם אין ויכוח.   .7
כל גמלאי המדינה קיבלו מזמן את "הסכם עיני" - תוספת המסתכמת לגמלאים הוותיקים ב-20% 

ומעלה, לבסיס השכר הקובע לגמלה.
המצב כיום הוא כי בכל חודש שעובר מפסידים הגמלאים למעלה מ-20% מגמלתם.    .8

אנו סבורים שיש למצוא פתרון לשחיקה ארוכת השנים ולפצות את גמלאי צה"ל בהתאם. כדי לא   .9
לעכב את המגיע אנו מבקשים כי תינתנה לגמלאי צה"ל כל התוספות הכלולות בהצעת האוצר כמצוין 

בסעיף 3 לעיל וזאת כמקדמה מידית עד לסיכום הסופי של הנושא.  

בברכה,          
ד"ר ברוך לוי,           

יו"ר "צוות" עותקים:          
 הרמטכ"ל - רא"ל גבי אשכנזי
ראש אכ"א - אלוף אבי זמיר
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2010-1960: יושבי הראש לדורותיהם
יובל ל"צוות"

מטרות  לקידום  פעל  מהם  אחד  כל  ראש.  יושבי   15 פעילותו  את  הובילו  "צוות"  ארגון  הקמת  מאז 
עיסוקם  ותחומי  כהונתם  למועד  בהתאם  הראש,  יושבי  הישראלית.  בחברה  מעמדו  ולביסוס  הארגון 
והתמחותם - יצקו תוכן אל פעילות הארגון ועודדו יוזמות במיגוון תחומים. במהלך השנים התעצבה 
דמותו של הארגון כמי ששם לנגד עיניו לא רק את טובת חבריו - בתחומי הבריאות, התעסוקה, התרבות 
והפנאי ועוד - אלא גם את טובת החברה והמדינה. וכך, מוביל כיום ארגון "צוות" פעילות התנדבותית 
עניפה, נוטל חלק בעשייה משמעותית בתחום החינוך ומעורב באופן עמוק בנעשה בחברה הישראלית

 אל"מ ד"ר אברהם עצמון ז"ל
 1962 

 אל"מ נחום שדמי ז"ל
 1961-1960 

 אל"מ שמואל ינאי "סמק" 
 1965-1963

 אל"מ יהודה ניצן ז"ל 
 1969-1966

 אל"מ יצחק אלמוג 
 1970

 רא"ל חיים לסקוב ז"ל 
 1976-1971

 אלוף שמואל אייל ז"ל 
 1977-1976

 אל"מ שמואל אלבק 
 1979-1978

תא"ל ישראל ליאור ז"ל
 1981-1980

אל"מ נחמיה ברוש ז"ל
1982-1981

אלוף יוסף גבע
 1984-1982

אלוף משה נתיב ז"ל
2004-1995 / 1986-1985

תא"ל צבי שור
 1995-1987

אלוף רן גורן
2006-2004

 אל"מ ד"ר ברוך לוי
החל מ-2006
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משולחן המנכ"ל

דן נדיב

ל"צוות" יובל   אירועי 
פעילויות רבות נערכו לרגל ציון 
"צוות",  ארגון  להקמת  שנה   50

ומתוכננות פעילויות נוספות:

בעקבות   - המרכזי  האירוע 
הביקוש הרב מצד החברים להשתתף 
לישראל  "מצדיעים  המרכזי  באירוע 
בהיכל  ב-10.10.2010  היובל"  בשנת 
נוקיה, החלטנו להוסיף מקומות כדי 
יוכלו  זוגם  ובני/בנות  חברים  שיותר 
יכבדו  האירוע  את  חלק.  בו  ליטול 
בנוכחותם נשיא המדינה שמעון פרס, 

שר הביטחון אהוד ברק, והרמטכ"ל גבי אשכנזי.
הכרטיסים נמכרים באמצעות אתר "חבר" במחיר אחיד של 90 
ש"ח ובאמצעות מנהלי המחוזות. אלה המבקשים להשתתף באירוע 
וטרם הזמינו כרטיסים - מתבקשים לעשות זאת בהקדם. פרטים 
מדויקים על התוכנית ועל אופן הזמנת הכרטיסים )ראו עמודים 

3-2 בגיליון זה(.
במסגרת האירוע, נחשוף את בול "צוות" המונפק לכבוד היובל.

יריד ספרים - "צוות", בשיתוף ה"האגודה למען החייל", יזם 
יריד ספרים פרי עטם של חברי "צוות". ביריד ישתתפו הוצאות 
ספרים, וכן יוצגו ספרים שראו אור על-ידי החברים. מועד היריד 
תחילת דצמבר 2010 בבית החייל בתל אביב. אני קורא לחברים 
אשר הוציאו לאור ספרים ומעוניינים להציגם ולמכרם במסגרת 
היריד, לפנות לרחלי דאבוש במזכירות "צוות". כל החברים מוזמנים 

להגיע ליריד, להתרשם ואף לרכוש ספרים במחירים מיוחדים.

צעדת ירושלים - מחוזות הארגון החלו להיערך לקראת צעדת 
ירושלים, בה ישתתף ארגון "צוות" בסימן יובל להיווסדו. הצעדה 
תתקיים ב-28.9.10, חול המועד סוכות. מחוז ירושלים ירכז את 

הנושא מטעם הארגון. 

יחידת התעסוקה - סיכמה לאחרונה את המחצית 
הראשונה של 2010. אני מציין בסיפוק את הפעילות האינטנסיבית 
כ-190  הצליחו  ובאמצעותם  המחוזות,  בכל  היחידה  שעשתה 
חברים להשתלב במעגל העבודה. בנוסף, קיימה היחידה סדנאות 
למציאת  חברים  לעידוד  וסדנאות  הכשרות  בשילוב  העצמה 
תעסוקה. תוכנית חדשה ומיוחדת נחנכה בבית קיי בבאר שבע 

"הטובים לחינוך בנגב". 

- בגיליון זה תוכלו למצוא כתבה ובה  טיפול בפרט 
"שאלות ותשובות" בנושא הפרט והטיפול בו. ב"צוות" חברים 

רבים אשר נקלעו למצוקה והם זוכים לסיוע מהארגון.

קשר עם החברים - אנו פועלים להרחבת הקשר עם 
החברים, במיגוון ערוצי תקשורת, ומהחודש יועבר ה"צוותון", ערוץ 
החדשות האינטרנטי של הארגון, גם באמצעות "חבר". זו אפשרות 

זמינה ונוחה להתעדכן בנעשה בארגון למען החברים.

ביטוחי בריאות וחיים - הנושא נמצא בעדיפות 
גבוהה על סדר יומה של הנהלת "צוות", לאור העובדה שפוליסת 
ביטוח  פוליסת  כי  והרצון   ,2012 החיים תסתיים בשנת  ביטוח 
הבריאות תוסיף לשמור על תנאיה המיוחדים לחברים. כתבה 

בנושא הביטוח הרפואי ב"צוות" מתפרסמת בגיליון זה.

המאבק לשמירת הזכויות - אנו ממשיכים 
לטפל באופן אינטנסיבי בנושא הנוגע לכל אחד ואחת מאיתנו 
- שמירת הגימלה. לאחרונה נפגשנו בנושא זה עם הרמטכ"ל, 
ראש אכ"א, שר הביטחון ועמי סגיס, שמונה על-ידי הרמטכ"ל 

לבדוק את הנושא. 

תתכנס  הארצית  המועצה   - הארצית  המועצה 
"צוות"  של  העבודה  תוכנית   - המרכזי  הנושא  ב-27.12.2010. 

לשנת 2011. זימונים לחברי המועצה יישלחו בנפרד.

 ברכת בריאות, רוב נחת, 
שלום והצלחה

מי ייתן, ובשנה הבאה עלינו לטובה נראה בהתקרב השלום 
ונחזה בשוב כל השבויים והנעדרים הביתה
 ד"ר ברוך לוי - יו"ר "צוות", דן נדיב - מנכ"ל "צוות",

חברי המועצה הארצית וההנהלה

 לשנת תשע"א, שלוחה לכל
חברות וחברי "צוות"
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עדכון בנושא הגמלה 
נושא הגמלה והשלכותיו נמצא בראש בסדר העדיפות של הנהלת "צוות". 

להלן תמונת המצב העדכנית:  
צה"ל  גמלאי  של  הגמלה  בסיס  הצמדת  של  הנוכחי  במצב  שינוי  אין 

למקבילים אליהם בשירות קבע פעיל.
חוק ההסדרים לתקציב המדינה לשנים 2011-2012 איננו כולל התייחסות 
 2009 ממאי  הממשלה  החלטת  בעינה  נותרה  לפי-כך  צה"ל.  לגמלאי 
לגבי העברת כל המגזר הציבורי, כולל מערכת הביטחון וגמלאי צה"ל, 

להצמדה למדד.
בשנה האחרונה נתברר כי נוצרה שחיקה בגמלת גמלאי צה"ל לעומת 

הפעילים בסדר גודל של למעלה מ-20%.
לבחון את  גבי אשכנזי  רא"ל  ע"י הרמטכ"ל  סגיס, שמונה  האלוף עמי 
הסוגיה, קבע גם הוא כי נוצרה שחיקה והמליץ בפני הרמטכ"ל לפצות 

את הגמלאים בהתאם. 
טרם נקבעה העמדה של שר הביטחון והרמטכ"ל בעניין בכללותו וצפוי 

כי בימים הקרובים תתקיים פגישה אצל שר הביטחון.  
לנגד עיני הנהלת "צוות" עומדת טובתם ורווחתם של גמלאי צה"ל. גם 
עתה, לקראת קביעת העמדה של מערכת הביטחון, אנחנו נמצאים במגע 

שוטף עם צה"ל ומשרד הביטחון. 
בינתיים, מכיוון שהובהר מעל לכל ספק שהייתה שחיקה בבסיס השכר 
הקובע לגמלה, פנה יו"ר "צוות" אל שר הביטחון להסדיר לאלתר תשלום 

מקדמה לגמלאים בגובה השחיקה.

אושר תיקון לחוק "קופה ציבורית" 
ליועצים בתעשייה הביטחונית

ועדת שרים לחקיקה אישרה תיקון לחוק )"קופה ציבורית"(, שימנע ניכוי 
מגמלת הפרישה של משרתי הקבע הבוחרים להצטרף לתעשייה האווירית, 

לרפא"ל ולתע"ש.
 - ורפא"ל  אווירית  תע"ש, תעשיה   - הביטחוניות הממשלתיות  התעשיות 
היא  לכך  הסיבה  אנשי קבע שפרשו מצה"ל.  לשורותיהן  לגייס  מתקשות 
אחרת  מקופה  או  המדינה  מאוצר  )משכורת  ציבורית"  "קופה  של  הניכוי 

שקבעה הממשלה(.
כדי לשמר מאגר אנושי זה, מציעים חברי הכנסת עתניאל שנלר וחיים כץ 
להחריג תעשיות אלה מגדר "קופה ציבורית" באופן שיאפשר פטור מתשלום 

מס על קצבת גמלת הפרישה של אנשי הקבע.

הלוואה הדדית של "חבר" - עידכון
החל מ-1 ביולי 2010 הופסק הטיפול בקבלת הלוואה הדדית 
קבלת  מעתה  ב"צוות".  המחוזות  הנהלת  ע"י  "חבר"  של 
 הלוואה הדדית של "חבר" תיעשה ישירות דרך אתר "חבר". 
לאתר נכנסים  "חבר":  לאתר  כניסה  הוראות   להלן 
WW.HVR.CO.IL, מקישים "מידע פיננסי" 7 הלוואות הלוואה 

הדדית 7 חדש.

 מכרז פנימי לתפקיד 
מבקר פנימי ב"צוות"

 בהיקף חצי משרה )עם אופציה להרחבה( 
כרוך בנסיעות בכל הארץ

תיאור התפקיד: מבקר הפנים יפעל על פי עקרונות חוק הביקורת הפנימית, 
התשנ"ב - 1992, או כל חוק אחר שיבוא במקומו או שיוסיף עליו או שישנה אותו  
# המבקר כפוף ליו"ר "צוות" # יבקר את המערך הכספי של "צוות" # יבקר את 

תקינות הפעולות ב"צוות", טוהר המידות, שמירה על ציוד, חיסכון והתייעלות # יכין 
תוכנית ביקורת שנתית # ידווח באמצעות יו"ר "צוות" להנהלה הארצית ולוועדת 
הביקורת הארצית לפחות פעמיים בשנה, ובנוסף, דיווחים על-פי הצורך. הנהלת 
"צוות" רשאית לבקש ממבקר הפנים לבקר נושאים מסוימים במוסדות "צוות" 

השונים, ולהביא בפניה את ממצאיו # יעסוק בפניות חברים.
דרישות התפקיד וכישורים נדרשים: חבר/ה בארגון "צוות" # בהתאם לחוק 
הביקורת הפנימית, התשנ"ב - 1992, עליו להיות יחיד )לא חברה(, תושב הארץ, 
שלא הורשע בעבירה שיש עמה קלון # תואר אקדמי מוכר מאת מוסד להשכלה 
ניסיון של שנתיים לפחות בעבודות ביקורת   # גבוהה בישראל, או עו"ד או רו"ח 
היכרות מלאה של מערכות המחשב, הכרה טובה  )רצוי בארגונים ציבוריים( # 
של מערכת הפעלה WINDOWS ותוכנת OFFICE # יחסי אנוש טובים # כושר הבעה 

בכתב ובעל פה # רישיון נהיגה ובעל רכב.
תנאי שכר: על פי הסכם עבודה בחוזה אישי.

מועמדים יפנו בכתב בלבד, בצירוף קורות חיים, תעודות והמלצות למטה "צוות", 
עבור מנכ"ל "צוות" בכתובת: "צוות", רחוב ברוך הירש 14 )"בית סלע"( בני-ברק 
51202. על גבי המעטפה נא לציין: עבור מכרז המבקר הפנימי בארגון "צוות". 

המועד האחרון להגשת מועמדות הוא 31 באוקטובר 2010.
הערות:

ארגון "צוות" שומר לעצמו את הזכות לשלוח מועמדים סופיים למבחני התאמה. 
חבר באחד ממוסדות הארגון לא יוכל להציג מועמדותו להתקבל כעובד קבוע 

בשכר )ס' 21 ג בתקנון הארגון(, אלא אם התפטר קודם מתפקידו בארגון.

מכרז פנימי לתפקיד מנהל מחוז הצפון
הרווחה,  אדמיניסטרטיבי של המחוז בתחומי הכספים,  ניהול  תיאור המשרה: 
קליטת חברים חדשים, הכנת תוכניות עבודה וטיפול באירועי המחוז. כפיפות ליו"ר 

המחוז, תיאום מקצועי למנכ"ל "צוות".
דרישות התפקיד: חבר/ה בארגון "צוות" בעל/ת השכלה אקדמאית # כושר ארגון 
וניהול # ניסיון מוכח בניהול משאבי אנוש # יחסי אנוש מעולים # ניסיון אדמיניסטרטיבי 
ותכנון תכניות עבודה # נכונות לעבודה מאומצת ויכולת גבוהה בעבודת צוות, תוך 
יצירת תקשורת וסמכותיות עם גורמי חוץ ופנים ב"צוות" # מגורים באזור הצפון # 
 WINDOWS היכרות מלאה של מערכות המחשב, הכרה טובה של מערכת ההפעלה

.OFFICE ותוכנת
תנאי שכר: על פי הסכם עבודה בחוזה אישי.

תעודות  חיים,  קורות  בצירוף  בלבד,  בכתב  תופנה  במכרז  להשתתף  בקשה 
והמלצות, למטה "צוות" עבור מנכ"ל "צוות" לכתובת להלן: "צוות", רחוב ברוך 
הירש 14 )"בית סלע"( בני-ברק 51202. על גבי המעטפה נא לציין "עבור מכרז 

מנהל מחוז צפון". 
המועד האחרון להגשת מעטפות המכרז הוא 31 באוקטובר 2010.

הערות:
ארגון "צוות" שומר לעצמו את הזכות לשלוח מועמדים סופיים למבחני התאמה.

יוכל להציג מועמדותו להתקבל כעובד קבוע  חבר באחד ממוסדות הארגון, לא 
בשכר )ס' 21 ג' בתקנון הארגון(, אלא אם התפטר קודם מתפקידו בארגון.

ראשי "צוות" רשאים להחליט על המועמד הנבחר, לפי שיקול דעתם.
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יובל לארגון: פגישה חגיגית של ראשי "צוות" עם הרמטכ"ל
לציון יובל להקמת "צוות", קיימו חברי הנהלת הארגון פגישה חגיגית 

עם רמטכ"ל צה"ל רא"ל גבי אשכנזי במטה הכללי. 
ביחסים  כקודמיו  ממשיך  שהוא  על  לרמטכ"ל  הודו  הארגון  ראשי 
"צוות",  יו"ר  לוי,  ברוך  ד"ר  סייג.  ללא  בו  ותומך  הארגון  עם  החמים 
הביע את הערכתו לקשר הבל יינתק בין צה"ל לגמלאים, שראשי צה"ל 

לדורותיהם מטפחים.

הרמטכ"ל אשכנזי הודה לראשי הארגון על פעולותיהם למען החברים, 
והזיקה שהם שומרים לצה"ל, ואף העניק להם תשורה - מעשה אמנות 
בצורת רימון, בבחינת "ירבו זכויותיהם כרימון". ברוך לוי העניק לרמטכ"ל 

את סמל "צוות", עליו הוקדשו המילים:
"לרמטכ"ל רא"ל גבי אשכנזי, בברכת רוח עצה וגבורה )ישעיהו י"א(. 

מ'צוות' - ארגון גמלאי צה"ל בשנת היובל".

  הבעת תמיכה בצה"ל
מועצת "צוות" בישיבתה מיום 2  ביוני 2010, קיבלה את ההחלטה 
הבאה: "ארגון 'צוות' מביע את תמיכתו בצה"ל על כל  זרועותיו שפעלו 
באומץ לב, מסירות, נחישות ורגישות בטיפול במשט המחאה. אנו 

שולחים  איחולי החלמה חמים לפצועים.
 ארגון 'צוות' מחזק את ידי הרמטכ"ל וסגל הפיקוד הבכיר על המבצע, 
אשר מטרתו,  בראש ובראשונה, הגנה על אזרחי ישראל".  החלטה 

זו  נשלחה לרמטכ"ל ולראש אכ"א.

אושרו הדו"חות הכספיים של "צוות"
 בישיבת מועצת "צוות" ב-2 ביוני 2010  אושרו פה אחד הדו"חות הכספיים של 

הארגון לשנת 2009, הדו"ח המילולי ודיווח ועדת  הביקורת לשנת 2009.
 המועצה אישרה גם את התקנון המעודכן, והסמיכה את היועץ  המשפטי 

עו"ד ברוך אברהמי להגישו לאישור רשם העמותות.

יו"ר "צוות", ברוך לוי, מעניק את "מגן צוות" לרמטכ"ל, 
רא"ל גבי אשכנזי 

המפגש בלשכת הרמטכ"ל )מימין(: אפרים לפיד, מוטי בר-דגן, הרמטכ"ל אשכנזי, ברוך לוי, הרב 
יוסף וסרמן, אבי תלם ודן נדיב

שירותי הביטוח הלאומי - הבהרה
החברים,  אצל  נפוצה  בטעות  נוכחתי  הלאומי,  הביטוח  בנושא  מניסיוני 
שאינם יודעים להבחין בין אחוזי "נכות רפואית" לבין אחוזי "אובדן כושר 

השתכרות".
זכאותו  נכות,  קצבת  לקבלת  תביעה  לאומי  לביטוח  למוסד  המגיש  אדם 
נבחנת על פי מידת אובדן כושר השתכרותו. חוק ביטוח נכות מסתמך על 
"פגם גופני, נפשי שכלי או מום מלידה". ראשית יש לקבוע לתובע את אחוזי 
הנכות הרפואית הנובעים מהפגימה. אחוזים אלה הם שמביאים, לאובדן או 

לירידה בכושר ההשתכרות שלו.
כושר  אובדן  אחוזי  לבין  הנקבעים,  הרפואית  הנכות  אחוזי  בין  הקשר 
נכות רפואית בשיעור  כי תיקבע לאדם  ליניארי. אפשר  ההשתכרות, אינו 
40% )שזה המינימום הנדרש( ואובדן כושר בשיעור מלא )100%(. מאידך, 
אפשר כי אדם בעל נכות רפואית 100% לא איבד את כושרו להשתכר כלל 

)למשל, ממשיך לעבוד ומוכיח יכולת השתכרות בפועל(.
גובה הקצבה נקבע, כמובן, על פי מידת אובדן כושר ההשתכרות, כאשר 

דרגת אי כושר בשיעור 75% מזכה בקצבה מלאה.
מאת: משה פלד

חברי "צוות" יציגו את ספריהם בחנוכה  
ביריד בבית החייל בתל אביב

היריד יתקיים בבית החייל בתל אביב בתחילת דצמבר 2010 ויהיה פתוח 
לקהל הרחב ובמיוחד לחברי "צוות" ולחיילים בשירות קבע וחובה.

הספרים שיוצגו ויימכרו ביריד יהיו מאת מחברים גמלאי צה"ל, חיילים בשירות 
קבע וחובה )אשר חיברו ספרים באישור( וספרים על יחידות צה"ל.  

כל הספרים אשר ייכללו ביריד יובאו אליו על-ידי הוצאות ספרים ועל-ידי 
המחברים. ארגון "צוות" לא ייזום ולא יטפל בהבאה של ספרים ליריד.

ההשתתפות ביריד למחברים פרטיים )לא הוצאות ספרים( אינה כרוכה בתשלום, 
אך המציגים יידרשו לתרום ספרים לספריות של יחידות צבאיות.

צוותון -  בדוא"ל לחברי "צוות"
לאחרונה החלנו בהפצת אגרת המידע של "צוות" - צוותון -  גם דרך "חבר" 
וכך הגענו לרבים מאוד מחברי "צוות" שכתובת הדוא"ל שלהם לא הייתה 
בידינו. חברי "צוות" המקבלים צוותון רק דרך "חבר" מוזמנים להעביר את 

tz-org@tzevet.org.il  :כתובת הדוא"ל שלהם לצורך עדכון ברישומינו

שינוי כתובת מגורים - חברי "צוות" המשנים כתובת מגורים 
prashit@tzevet.org.il :מתבקשים לעדכן בפקס:   03-6173520 או בדוא"ל

חברי "צוות" וחיילים בקבע ובחובה המעוניינים כי ספריהם יוצגו, מתבקשים 
  .prashit@tzevet.org.il :להעביר פרטים על ספריהם לרחלי דאבוש
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סקירה רחבה על מצבה של ישראל בכל 
הזירות בהן היא מתמודדת, קיבלו משתתפי 

"צוות אקטואליה" מעמוס גלעד )אלוף(, ראש 
האגף המדיני-בטחוני במשרד הביטחון

תוך  השונות  בזירות  ישראל  של  מצבה  את  בהרחבה  סקר  גלעד  עמוס 
הדגשים הבאים:

חזית מזרחית: מאז 1973, ישראל אינה עומדת בפני חזית מזרחית - סוריה, 
ירדן סעודיה ובעבר הלא רחוק עיראק - שהיו יכולות להיות איום ממשי 

על ישראל בחזית זו.
ירדן: שלום, אמנם קר, אך צבאה הפך לבנוי למגננה ולא למתקפה.

שהפסידה  לאחר  ביו"ש  בחמאס  להילחם  נחושה  הפלסטינית:  הרשות 
את עזה.

עזה: מבצע עופרת יצוקה השיג את מטרתו - אפקט ההרתעה.
3 לאחר שנכשלו ב''עופרת יצוקה'', מבינים בחמאס כי ישראל יכלה למחקם 

מהמפה - אך לא נשברים. 
3 הוקמה מדינת חמסטאן. היעד - להשתלט על הגדה המערבית.

סוריה: גבול הגולן - השקט ביותר במדינה. 
3 המנהיג הסורי אסד מצהיר על רצונו בשלום.

זכות קיומה של  נראים באופק. איראן שוללת את  איראן: עננים כבדים 
מדינת ישראל ומאמינה כי לאורך זמן "אללה" לצידה, ובסוף תנצח.

אינה מיועדת רק להשמדה אלא  גרעינית  עבור מנהיגי איראן, פצצה   3

לשליטה מוחלטת בתוך המדינה.
3 משמרות המהפיכה ירמסו כל גילויי התנגדות, מה שכבר עשו, ולכן אין 

לצפות למהפיכה פוליטית.
3 האיראנים מתקדמים לפצצה גרעינית, אם כי מתגלים אצלם קשיים.

לבנון: הקמת חיזבלסטן בדרום לבנון באישור נשיא לבנון, ש"מכר" את 
הדרום תמורת שקט ביתר אזורי ארצו. 

3 בידי חיזבאללה כיום פי שלושה רקטות לעומת הכמות שהיתה ברשותם 

במלחמה ב-2006. חלקם לטווחים יותר ארוכים.
התגובה  כך  יותר,  גדולה  תהיה  שעוצמתו  ככל   - בחיזבאללה  חשש   3

הישראלית תהיה חזקה יותר. 
3 הם מבקשים להימנע מעימות לפחות עד שלאיראן יהיה נשק גרעיני.

תורכיה: מנהיג חכם וכריזמתי נחוש לשנות את המבנה הפנימי ולהפוך את 

תורכיה לרפובליקה איסלאמית. 
3 הנשיא ארדואן מעריך את החמאס על שעלה 

לשלטון במשאל עם.
מצרים: שלום קר. הנשיא מובראק נחוש לקיים 

את הסכם השלום.
בהיקף  ישראל  בבטחון  ותמיכה  ארה"ב  עם  בטחוני  דו-שיח  חוץ:  יחסי 

שלא ידענו מעולם.
3 גידול חד ביצוא בטחוני של ישראל. עיקר הגידול - להודו.

היום טוב, אך עננים קודרים באופק...
עמוס גלעד, ראש האגף המדיני-בטחוני במשרד הביטחון , ב"צוות אקטואליה":

מצטוותים 

* הדרגות - כפי שהיו בתפקידם האחרון בצה"ֹל

נפגעי  לרווחת  הקרן  ליו"ר  מונה  )אלוף(  שטרן  אלעזר 
השואה.

מאיר שפי )רס"ן( מונה על-ידי שר החינוך כחבר המועצה 
של "יד ושם".

אירופה  חטיבת  לראש  מונה  )אל"מ(  קרביץ  משה 
במשרד  )סיב"ט(  הביטחוני  הסיוע  באגף  אמריקה  וצפון 

הביטחון.

ישראל )רליק( שפיר )תא"ל( מונה למנכ"ל IED העוסקת 
בהפקת נפט מפצלי שמן באזור השפלה הדרומית.

מונדי יצחק )סא"ל( מונה לסמנכ"ל שיווק ופיתוח משאבים 
של אתגרים.

מוטי בר דגן )תא"ל( נבחר לנגיד רוטרי ישראל. לארגון 
יש ברחבי הארץ 60 מועדונים עם 1,400 חברים.

 מינויים של חברי "צוות" 
*

במשק ובחברה 
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צפיית שיא של כ-10,000 צופים/ות ב"וידאו צוות" 
הקהילתית  הטלוויזיה  מאז שמגאזין  ספורים  חודשים  רק  למרות שחלפו 
של "צוות" החל לעלות לאתר שיתוף הוידאו "יוטיוב", אפשר להכתיר את 
המהלך כהצלחה.  150 הסרטונים המוצגים באתר זוכים להתעניינות רבה 
מצד החברים, כשלמעלה מ-10,000 צפיות נרשמו בהם. הכתבות עוסקות  
בנושאים מגוונים כגון מורשת קרב, פעילויות וראיונות עם ראשי הארגון, 
כשעיקר ההתעניינות היתה באלה אשר עסקו בסוגית הגמלה )מגאזינים 

39 ו-40(.
האתר מהווה הזדמנות נוספת לחברים לצפות במגאזין הטלוויזיה הקהילתית 
של "צוות", המשודר בערוץ 98 בכל יום ראשון בשעה 19:00 ובכל יום רביעי 

בשעה 11:00.
אפריל  בחודש  צולמו  רובם  אשר   ,41 מגזין  כתבות  את  העלנו  לאחרונה 
2010 באולפן השידור הוירטואלי במדיה תקשורת פ"ת. מהדורה זו כוללת 
ראיון עם אבי לחיאני, אשר התמנה לפני כחצי שנה לסמנכ"ל צוות לענייני 
הטכניון  נאמן שליד  במכון  חוקר  אלעד,  אל"מ משה  עם  ראיון  תעסוקה; 
בנושא  המחקר  תוצאות  בנושא  הגליל,  במכללת  לאומי  לביטחון  ומרצה 
חוג  על  כתבה  הישראלי-פלסטיני;  הסכסוך  ועל  הציבורית  הדיפלומטיה 

המשוטטים של סניף הקריות.  
הרב  החומר  ועריכת  בהכנת  עסוקה  הקהילתית  הטלוויזיה  אלו,  בימים 

שהצטבר - בין היתר ממועדון אקטואליה, תערוכת אמני צוות  וטקס יקיר 
צוות.  במהלך חודש אוגוסט נשדר, בנוסף על המגזין החודשי השוטף, סרט 
מיוחד שהכינו החברים רות ועמוס צוקר. תאריכי השידור יפורסמו באתר 

"צוות" ובאתר "מכאן".  
במסגרת פעילות לקידום שיתוף פעולה של הטלוויזיה הקהילתית עם סניפי 
יו"ר סניף  "צוות", קיימנו מפגשי היכרות עם חברי הנהלות הסניפים ועם 

גבעתיים חיים ירקוני ויו"ר סניף בקעת אונו שלום פארינטה.           
בכל נושא ניתן לפנות לאביבה דור, מנהלת טל"ק צוות, טל': 03-5338742, 

 avivdor@gmail.com .054-6263338 :נייד

רוצה לצפות ב"וידאו צוות"?
"חיפוש".  והקלק על  "צוות"  בגוגל  גוגל: רשום  בחר במנוע חיפוש 
התוצאה הראשונה תהיה "צוות - אגודת גמלאי שרות הקבע בצה"ל 
 )ע.ר(". הקליקה על הקישור תפתח את דף הבית של "צוות", אשר מחולק 
לשלושה טורים: ימני, אמצעי ושמאלי. רדו לתחתית העמוד, והקליקו 

בטור השמאלי על "וידאו צוות" עם סמל היוטיוב.

ראש ממשלת צ'כיה מר Jan Fisher מקבל מנוריק את דגל "צוות" ותמונת מטוסי 
חיל האוויר מעל אושוויץ

הוקרה צ'כית לווטרנים היהודיים 
שלחמו בשירותה

הצ'כית  הרפובליקה  הוקירה  הנאצית,  גרמניה  להכנעת  שנה   65 לציון 
את מורשת וגבורת הווטרנים הישראליים, שלחמו בצבא הצ'כי במהלך 
מלחמת העולם השנייה ולאחריה. קבוצה של עשרה וטרנים הוזמנה על-
ידי שר ההגנה הצ'כי, ד"ר Martin Bartak, ליטול חלק בארועים הרשמיים, 
ולקבל אות מיוחד כסמל להוקרה הצ'כית לפועלם במהלך שירותם הצבאי. 
במשלחת השתתפו: יהודה פארמה, נוריק הראל, יהודה מנור, מאיר שפר, 
אברהם הר שלום, משה תירוש, מנחם טיבן, הוגו ומרטה מרום. המשלחת 

כללה טייסים וטכנאים מראשוני חיל האוויר הישראלי.
מאת: נוריק הראל )סא"ל(
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מהנעשה במערכת הביטחון

* חוקר במכון למחקרי ביטחון לאומי

מאת: מאיר אלרן )תא"ל(*

התוכנית לחקר החזית האזרחית של המכון למחקרי ביטחון לאומי 
(INSS), קיימה ביולי האחרון את הכנס הפומבי השנתי השני לדיון בסוגיית 
מוכנות העורף למלחמה. מטרת הכנס לבחון מדי שנה את ההתקדמות 
שחלה בהתכוננות החזית האזרחית לעימות נרחב, בו תהיה מעורבת 
האוכלוסייה האזרחית, ולדון בסוגיות העיקריות הניצבות בפני מקבלי 
ההחלטות האחראים לספק את המענה המיטבי מול האיום הגובר על 

והתשתית  האוכלוסייה  מרכזי 
הלאומית של מדינת ישראל.

השאלה המרכזית שנדונה בכנס 
מצטמצם  מידה  באיזו  היתה 
המתפתח  האיום  בין  הפער 
 - ישראל  של  אויביה  מצד 
סוריה  חמאס,  חיזבאללה, 
ואיראן - שתמציתו שיפור ניכר 
של  הפגיעה  ביכולות  ונמשך 
לסוגיו,  המסלול  תלול  הנשק 
ההתכוננות  הפתרונות,  לבין 
והיכולות של המדינה להתמודד 
אלה.  איומים  עם  בהצלחה 
תשובה  אין  הדברים,  מטבע 
וחד משמעית לשאלה  ברורה 
נוקבת זו. העוסקים במלאכה, 

כי  וילנאי, שקבע  )מיל'( מתן  ובראשם סגן שר הביטחון ח"כ אלוף 
בשלוש השנים האחרונות חל שיפור דרמטי במוכנות העורף הישראלי, 
וכן מפקד פיקוד העורף האלוף יאיר גולן וראש רשות החירום הלאומית 
)רח"ל(, תא"ל )מיל'( זאב )ווה( צוק-רם, פרטו את המהלכים והתחומים 

בהם התקדמה המערכת ברמת מוכנותה לחירום. 
העורף  תרגיל  של  הבולטים  החיוביים  הלקחים  נסקרו  השאר  בין 

הלאומי השנתי "נקודת מפנה 4", שהתנהל בסוף חודש מאי 2010, 
המדויקת  ההתרעה  בתחום  )למשל,  הטכנולוגיים  השיפורים  והוצגו 
המוניציפאליות  המערכות  חיזוק  בתחום  )למשל  והארגוניים  יותר(, 
ושיתוף הפעולה בין משרדי הממשלה(. זאת לצד התקדמות נמשכת 

בתחום הפיתוח של מערכות ההגנה האקטיבית. 
נבחנה  בראשון  יותר:  פרטניות  סוגיות  נדונו  נוספים  מושבים  בשני 
אותה  המוניציפאלית,  הראייה  מזווית  האזרחית,  המערכת  מוכנות 
זו של מערכת הבריאות, אותה  וקנין,  ייצג ראש העיר אשקלון, בני 

הכנס השנתי השני של המכון למחקרי ביטחון לאומי:

העורף הישראלי מוכן טוב יותר למלחמה 
הבאה, אך עדיין יש מקום לשיפורים...

תרגול לוחמת אב"כ במסגרת תרגיל העורף הלאומי "נקודת מפנה 4" )צילום: דו"צ(

צילום: מתוך אתר חיל השריון

"מעיל רוח" מוטמעת אצל קציני שריון 
מערכת הגנה מתקדמת לגילוי וניטרול איומי נ"ט, נקלטה באימוני קורס 
 ,ASPRO - ARMORED SHIELD PROTECTION קציני שריון. המערכת ששמה
מכונה בצה"ל "מעיל רוח". מדובר במערכת 
הגנה אקטיבית מתוצרת רפאל, שפותחה 
דיינמיקס  ג'נרל  וחברת  בשיתוף אלתא 
לזהות  לגלות,   - תפקידה  האמריקאית. 

ולנטרל איומי נשק נ"ט. 
המערכת כוללת ארבע אנטנות מכ"ם, כדי 
לספק הגנה מלאה מכל הכיוונים. תהליך 
היירוט מתבצע רק אם המערכת מזהה כי 
הירי צפוי לפגוע ברק"ם. למערכת יכולת 
להתמודד עם מיגוון רחב של איומים ועם מספר תקיפות בו זמנית, וכן 

מסוגלת לפעול תוך כדי תנועה ובכל מזג אוויר. 

סקר המשנה למנכ"ל משרד הבריאות אל"מ )מיל'( דר' בעז לב, וזו 
חיליק  ד"ר  אל"מ  בראשות  העורף,  בפיקוד  אוכלוסייה  של מחלקת 
סופר, המופקד על הקשר עם המערכות האזרחיות. במושב השני נדון 
חוק העורף, המעובד עתה במשרד הביטחון לקראת הבאתו להליכי 
החקיקה, האמור לקבוע בעיקר את תחומי האחריות של הממשלה 
שעת  ולקראת  בחירום  האזרחית  האוכלוסייה  מול  הביטחון  וגורמי 
מאיר  )מיל'(  תא"ל   - זה  במושב  מדבריהם של המשתתפים  מבחן. 
אלרן מהמכון למחקרי ביטחון לאומי, אל"מ )מיל'( אחז בן ארי, היועץ 
המשפטי למשרד הביטחון, אל"מ )מיל'( אבי דוד, סגן ראש רח"ל, וח"כ 
זאב בוים, לשעבר סגן שר הביטחון וראש עיריית קריית גת, ועתה 
יו"ר ועדת המשנה של ועדת החוץ והביטחון לענייני העורף - הסתבר 
בין  ורבת מהמורות עקב מחלוקות  כי הדרך לחקיקה עדיין רחוקה 

הגורמים השונים.
בסיכום הכנס נראה כי למרות ההתקדמות הניכרת, עדין רבה המלאכה. 
האיומים הקשים והחדשים על העורף הישראלי, כפי שהוצגו על-ידי 
מפקד "מרכז דדו" הצה"לי, תא"ל איתי ברון, עדין מותירים מרווח רחב 
של עשייה נדרשת בתחומים רבים. לא פחות מכך נדרש גיבוש ותרגום 
של תפיסה מחייבת ומוסכמת על כל הגורמים, האזרחיים והצבאיים, 
הממסדת בצורה עדכנית והולמת את מקומה של ההתגוננות האזרחית 

כחלק מרכזי בתפיסת הביטחון של ישראל.   
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משרדי "צוות" לשירותך
 כתובות ושעות פעילות ברחבי הארץ 

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

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

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

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
מחוז הצפון - מנהל המחוז יצחק חביו

 52 יהודה  בר  דרך  עופר"  "בית   ;mzafon@tzevet.org.il  דוא"ל: 
קומה ב' נשר 36306; טל/פקס' 04-8204567 רב-קווי.

מחוז השרון - מנהל המחוז אביהו טננבוים
"בית הפעמון",   20 msharon@tzevet.org.il; רח' התע"ש  דוא"ל: 
 ,09-7667175  ,09-7666717 טל'   ;44425 כפר-סבא   177  ת"ד 

פקס' 09-7657318.

מחוז דן - מנהל המחוז אלי ינאי
אופקים"  "בית   82 בגין  מנחם  דרך   ;mdan@tzevet.org.il  דוא"ל: 
קומה ב', תל-אביב 67138. כתובת למשלוח דואר: ת"ד 20807, תל-אביב 

61205. טלפון 03-6243250, 03-6173522 פקס' 03-6243252

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

טל/פקס' 08-9467062.

מחוז ירושלים - מנהל המחוז שמעון מלכה
אלוף  רחוב  החייל,  בית   ;mjerusalem@tzevet.org.il דוא"ל: 
 ,03-6173524 טלפון   .94555 ירושלים   6566 ת.ד.  שאלתיאל,  דוד 

02-6221758, 03-6173525, פקס' 02-6235713.

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

84100. טלפון 08-9906013, 08-6431874 פקס' 08-6417881.

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

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

להתייחס אליהן כאמור לעיל.

אביגד  מרדכי  "צוות";  יו"ר   - לוי  ברוך  ד"ר 
ואירועים;  טקסים  חוץ,  קשרי  ועדת  יו"ר   -
ודירקטור  או"ת  ועדת  יו"ר   - אופיר  אהרן 
ב"חבר"; שלום בן משה, מחוז השרון; מרדכי 
שרון;  מחוז  ויו"ר  "צוות"  ס.יו"ר   - דגן  בר 
אילן דולפין - יו"ר ועדת הבריאות ודירקטור 
רכישות;  ועדת  יו"ר   - דור  אביבה  ב"חבר"; 
פרויקטים  בינוי,  ועדת  יו"ר   - דקל  דב 
יהודית  זכויות;  ועדת   - דקל  יעל   ודיור; 
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; יצחק קיקוס - ס.יו"ר מחוז דרום; נפתלי 
שגיא - יו"ר ועדת התנדבות; גדעון שני - יו"ר 

מחוז דרום; אברהם תלם - יו"ר מחוז צפון.

חברי הנהלת "צוות"

בחוברת  המופיעים  "צוות"  ארגון  חברי  שמות  ליד 
שלהם  האחרונה  הדרגה  בסוגריים  יינת  מצו זו 
ס. מו בדי או   ' ל מי ן  ו צי ללא   , ל פעי ת  רו בשי

הבהרה בעניין חומרים 
הנשלחים ל"רוח צוות"

דעות, תגובות וכתבות מתפרסות לאחר עיון, עריכה, 
שיכתוב והגהה. המערכת שומרת לעצמה את זכות 
לערוך את השינויים הנדרשים בטקסטים המועברים 
אליה. המערכת אינה מחוייבת לפרסם כלשונו חומר 
כלשהו שהועבר אליה. ועצם משלוח החומר מהווה 

הסכמה מצד המעביר לשינויים הנדרשים.
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מאיר שמגר

ראיינו: אפרים לפיד ודוד גרין

- מה היה מקומו של הפצ"ר בתקופתך? 
"פעלנו אז בעיקר להכנת ממשל צבאי בשטחים שנכבשו לאחר 
ידע  בעלות  פרקליטות  חוליות  ולהפעלת  הימים,  מלחמת ששת 
בשטח  הפרקליטות  לאיש  ב'מדריך  כמפורט  בינלאומי,  במשפט 
כבוש'. ירדנו לפרטים ונתנו ליווי וייעוץ משפטי הדוק - החל מכללי 
התנהגות במחסום ובכביש, ועד הדבקת מודעות על פתחי כנסיות 
באותה  הפצ"ר  שתפקיד  דומני  אסורה'(.  הכניסה  קדוש  )'מקום 
תקופה קיבל משמעות רחבה יותר - ומכל אנשי הפרקליטות נדרש 
ידע מקצועי רחב במשפט הבינלאומי והרבה שכל ישר לערוך את 
שממבט  במקרים  )גם  דעתם  על  ולעמוד  הנדרשות  ההתאמות 

ראשוני נראו כמתנגשים עם צרכי הצבא בשטח(. 
ואפילו  מדרגתו  רק  נבע  לא  הצבאית  הפרקליטות  של  מעמדה 
אישיותו של העומד בראשה, אלא מסיבה נוספת: לפי החוק, הפצ"ר 
נבחר על-ידי שר הביטחון על-פי המלצת הרמטכ"ל. זה מינוי צבאי 

יחיד שנקבע בחוק, דבר המעיד על חשיבות התפקיד".
הגיע  בהכרח  שלא  מקצועי  פצ"ר  למנות  מקום  יש  האם   -

מהצבא?
של  המשפטי  שהיועץ  היה  הצבא,  מתוך  פצ"ר  למנות  "הרעיון 
הצבא יהיה אדם שצמח בצבא ומכיר אותו, מכיר את ההתמודדויות 
היומיומיות של מפקדים בשדה, את הפעילות המבצעית בשגרה 
הם  ואיך  והחיילים  יודע עם מה מתמודדים המפקדים  ובחירום, 
וגם   - טובים  וחיילים  טובים  מפקדים  להיות  להמשיך  יכולים 
לקיים את החוק כלשונו וברוחו. כל אלה נותנים לו יתרון רב על 

מישהו 'מן החוץ'.
חלק  הוא  הצבא  חשוב:  עקרוני  מימד  כאן  שיש  חושב  גם  אני 
קיים,  היה  לפחות  או  שקיים,  כפי  מאליטה  חלק  ולא   - מהעם 
במדינות מסוימות. פרקליט צבאי, שמכיר את השטח ובא ממנו, 
הרבה  יש  מקצועית,  מבחינה  לכך,  מעבר  העם.  רוח  את  מבטא 
מאלה  פחות  לא  לדעתי   - הצבא  בתוך  מעולים  משפטנים  מאד 

שנמצאים מחוצה לו". 
- האם הגענו למצב בו כל חייל זקוק לפרקליט צמוד?

"אינני חושב שחייל צריך להיות מלווה במשפטן, אבל טוב שבכל 
פעילות שהצבא מבצע כלפי אזרחים, הוא נועץ במשפטנים כדי 
זו או אחרת. אני לא  להבין מהי המשמעות החוקית של פעולה 

מאיר שמגר, לשעבר הפצ"ר ונשיא בית המשפט העליון:

זכות יסוד אינה אבסולוטית ויכולה 
בתנאים מסויימים להיות מסוייגת

מאיר שמגר )תא"ל( שהיה הפצ"ר לאחר מלחמת ששת הימים, הטביע את חותמו על 
התנהלותו המוסרית והמשפטית של צה"ל, ורבות מהחלטותיו וקביעותיו שרירות וקיימות 

גם היום. בראיון מיוחד עימו, הוא מתייחס למעבר משירות צבאי לשירות במערכת 
המשפט האזרחית ותרומתם של פרקליטים שהגיעו מצה"ל למערכת, חושב שניתן לאזן 

בין צרכי ביטחון לזכויות הפרט, מצר על מצב בו חושש קצין בצה"ל להגיע למדינה 
בחו"ל שמא ייעצר - ואינו חושב שכל חייל זקוק למשפטן צמוד בשדה הקרב

רואה הבדל בעשייה של חייל לעשייה של כל אזרח - ואולי להיפך! 
הצבא מסתייע ביודעין במשפטנים, מפני שעומד לרשותו שירות 
משפטי שצומח וחי בתוכו ומכיר את הבעיות שעלולות להתעורר 

- במיוחד בעת פעילות מבצעית".
- האם אין סתירה מובנית בין צרכי ביטחון חשובים מאין כמותם 

מחד, לבין זכויות יסוד, שגם לגביהן אין עוררין מאידך?
יסוד, כמו  יוצרים לעתים הגבלה בזכויות  "תנאי ממשל צבאי אכן 
חופש הביטוי, חופש התנועה וכו', ל'טובת' צרכי הביטחון. כעיקרון, 
זכות יסוד אינה אבסולוטית, ויכולה, בתנאים מסוימים, להיות מסויגת. 
חוק  על-ידי  האזרחיים  בחיים  גם  המסויג   - הביטוי  חופש  למשל, 

לשון הרע.
יש ביטוי אמריקני שאומר: 'החופש שלך מתחיל מהמקום בו הושטת 

הראיון המרכזי
"מ

לע
ן, 

ור
 ק

זיו
ם: 

לו
צי
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היד שלי, לא תפגע באף שלך...', ולכן, אם צריך לסגור רחוב או להציב 
מחסום על כביש כדי להגן על חייו של אדם - הרי מחובתי לאשר 
זאת, גם במחיר של פגיעה בזכות 'התנועה החופשית' של אדם אחר. 
לא ייתכן מצב שאיש חסין מזרועו של החוק. בית המשפט ידע ליצור 
את האיזון הנכון בין הדברים, כך שצרכי הביטחון זוכים למענה הנדרש 

מחד גיסא, וזכויות היסוד נשמרות במידת האפשר, מאידך גיסא.
ישראל הינה בין המדינות היחידות בעולם שזכו לשבחים על יכולתה 

לאזן בין הדברים, וכך התבטא פעם גם שופט עליון אמריקני".
- מה לגבי היכולת "לקבל" אנשי צבא במערכת האזרחית?

"אני יכול לדבר רק על התחום שלי - ואני לא חושב ששמעתי איזו 
טרוניה על כך שמגיע אדם מהצבא לתפקיד משפטי בכיר. הן בעת 
המינוי שלי כיועץ משפטי לממשלה והן בעת המינוי לבית המשפט 

העליון, לא התעוררה סוגיה כזו.
נכס  מהווים  והם  בהתמדה,  ביעילות,  במסירות,  ידועים  צבא  אנשי 
לכל מערכת. פורשי צה"ל מהפרקליטות התחרו על המשרות בזכות 
כישוריהם ויכולותיהם - לא בגלל קשריהם או מפני שהיו בצבא. אני 
מהצבא  שהגיעו  שופטים  שלי.  במערכת  שהיו  הצבא  ביוצאי  גאה 

הוסיפו תרומה חיובית למסגרת האזרחית אליה הגיעו".
- האם יש לדעתך מקום לשנות את הרכב ביהמ"ש ולהופכו לבית משפט 

ייצוגי, כך שחבריו ישקפו את כל השכבות בחברה?
והוא:  זה,  בנושא  הוועדה שעסקה  בביטוי של  "אשתמש בתשובתי 
שהוא  משמעותו  שקוף,  שקיפות'.  חייבים  המשפט  לבית  'במינויים 

משקף את כל רבדי החברה. ויחד עם זאת, הוא אינו בית משפט ייצוגי, 
כלומר אין לנו שופטים שמייצגים מישהו או משהו. אם היינו הולכים 
במערכת  הבחירות  לתוצאות  ביטוי  לתת  צריכים  היינו  הזה,  לכיוון 
המשפט, כלומר, מינוי על-פי דפוסי הצבעה פוליטיים, או חלוקה על-פי 
חתכים: עדות, צברים, עולים וכדומה. דבר זה לא מתאים למשפט שלנו. 

אנו ממנים שופטים, על-פי יכולתם האישית - וכך צריך להיות.
יחד עם זאת, לא יכול להיות מצב, בו ביהמ"ש לא יכלול, למשל, בני 
עדות אחרות או אדם בעל הבנה בהלכה. אבל זה לא פרופורציונית 

מתמטית - לא ראי של תוצאות הבחירות".

"הביקורת הציבורית בשנים האחרונות הולכת ומתעצמת 
- כולל כלפי בתי המשפט. אין לי בעיה עם התבטאות 
השומרת על גבולות ומכבדת את הצד השני. ביהמ"ש 
צריך להמשיך לשקוד על דרכו, לשאוף לעשיית צדק, 

לסיים משפטים בזמן סביר, להיות צודק בהחלטות - ולא 
לסטות ימינה או שמאלה מכיוון שאוהבים אותו או לא"

"אנשי צבא ידועים במסירות, ביעילות ובהתמדה שלהם - 
והם מהווים נכס לכל מערכת. פורשי צה"ל מהפרקליטות 

התחרו על משרות בזכות כישוריהם ויכולותיהם - לא 
בגלל קשריהם או מפני שהיו בצבא. אני גאה ביוצאי הצבא 

שהיו במערכת שלי. שופטים שהגיעו מצה"ל הוסיפו 
תרומה חיובית למסגרת האזרחית אליה הגיעו"

1994: הנשיא עזר ויצמן ז"ל עם שופטי בית המשפט העליון, בעת השבעת שופטים 
חדשים )מאיר שמגר, ששי מימין, יושב ליד הנשיא( צילום: אבי אוחיון, לע"מ

מאיר שמגר עם הרמטכ"ל רא"ל יצחק רבין, בעת קבלת אות מלחמת ששת הימים
            )צילום: אהרון יוסלביץ, מתוך "ספר שמגר" בהוצאת לשכת עורכי הדין(

הראיון המרכזי )המשך מעמוד קודם(

- האם לדעתך חל פיחות במעמדו של ביהמ"ש העליון מאז תקופתך? 
האם העובדה שמופנים ביטויים קשים כלפי ביהמ"ש - למשל בפרשת 

עמנואל - מצביעה על שחיקה במעמדו?
"הביקורת הציבורית בשנים האחרונות הולכת ומתעצמת, ובולטת בכל 
התחומים - כולל כלפי בתי המשפט. יש כנראה תכונה מולדת של 
ביקורתיות. אין לי בעיה עם התבטאות ששומרת על גבולות ומכבדת 
את הצד השני. ביהמ"ש צריך להמשיך לשקוד על דרכו, לשאוף לעשיית 
צדק, לדעת כי חובתו לסיים משפטים בזמן סביר, להיות צודק בהחלטות 
- ולא לסטות ימינה או שמאלה מכיוון שאוהבים אותו או לא. אם ילך 

במסלול הזה של ייעודו המקצועי - תפחת הביקורת עליו.
לגבי הביטויים הקשים ששמענו לאחרונה גם בפרשה שהזכרת - אני יכול 
לומר שאני מאד מצטער על כך, ובעיקר מצר על העובדה, שה'צעקנים' 
לא מבינים כי דווקא מי שמייצג חלק יותר קטן באוכלוסיה - צריך לשאוף 

שבית המשפט יהיה חזק, ויעמוד לרשותם כשצריכים אותו". 
- האם ענישה חייבת גם להרתיע? למשל, קביעת עונשים שירתיעו 
סוחרי אדם, אנסים, עברייני תנועה, סוחרי סמים. האם בית המשפט 
טיעון  עסקאות  על  דעתך  ומה  כאלה,  בעניינים  הציבור  לרחשי  ער 

הנערכות חדשות לבקרים?
"יש הסבורים כי ענישה מחמירה אינה מרתיעה - אני חולק על כך. מעבר 
לכך, אני סבור שבית המשפט חייב לתת דעתו לתופעות אשר ממררות 
את חיינו. לגבי עסקאות טיעון, מאז ומתמיד התנגדתי להן באופן חריף. 
לא טוב שנוצרת הרגשה בציבור, שבמילה הזאת, 'עיסקה', אפשר לגמור 
משפט בצורה אחרת, על-פי סעיף אישום אחר ולקבל עונש אחר ממה 

שהיה נדרש ללא 'עיסקה'. זה נותן הרגשה של מקח וממכר. 
כתבתי מאמר בנושא, בו טענתי נגד קיום עסקאות והייתי בהחלט רוצה
לגבי  החמרה  כלומר,   - היום  תוצאה אחרת ממה שמתקבל  לראות 
לומר  ניתן  לא  אבל,  בקירבנו.  והתפשטו  שהלכו  שליליות  תופעות 

לשופט תעשה כך או אחרת". 
- האם בית משפט עליון לא יכול לומר לערכאות שמתחתיו 'אני מצפה 
אל  תוותרו,  אל  בענישה,  יותר  תחמירו  ואחרים  כאלה  שבנושאים 

תעברו סדר היום'?
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"הרעיון למנות פצ"ר מתוך הצבא, היה שהיועץ המשפטי 
של הצבא יהיה אדם שצמח בצה"ל ומכיר אותו. פצ"ר כזה 

מכיר את ההתמודדויות היומיומיות של מפקדים בשדה, את 
הפעילות המבצעית בשגרה ובחירום, יודע עם מה מתמודדים 
המפקדים והחיילים ואיך הם יכולים להמשיך להיות מפקדים 

טובים וחיילים טובים - וגם לקיים את החוק"

1994: הוועדה לחקירת הטבח במערת המכפלה, בראשות נשיא בית המשפט העליון 
מאיר שמגר )במרכז התמונה(, בעת סיור בעיר חברון צילום: אבי אוחיון, לע"מ

הראיון המרכזי )המשך מעמוד קודם(

"הדברים שקובע ביהמ"ש העליון הם הלכה. אם הוא יפעל כפי שאתה 
מציע - במיוחד לגבי התופעות הרעות השכיחות - אני אברך על כך, 
ואוסיף: אינני מתעלם מרצון בית המשפט לקיצור זמן הדיון, אך התוצאה 

המזיקה - חזקה יותר מהרווח בסטטיסטיקה.
אל לסטטיסטיקה להיות גורם השולט בתוצאות. כשאדם ביצע אונס 
ומוכנים להאשים אותו במעשה מגונה - הנזק הוא רב יותר מאשר הרווח 

בכך שהטיפול בתיק הגיע לסיומו".
- האם לדעתך ידם של השופטים "קלה" בהיענות לבקשות רשויות 
היתרים  המשטרה,  של  מעצר  פקודות  הוצאת  למשל,  השלטון, 

להאזנות סתר.
ניסיוני לא. האזנות סתר למשל, חיוניות למלחמה אפקטיבית  "לאור 
בפשע, ואם מישהו משלה את עצמו שניתן לשרש תופעה של פשע 
מאורגן או פשע בכלל ולא להפעיל אמצעים טכנולוגיים - כמובן תחת 
פיקוח - הוא טועה. זה לא עניין של כמויות או אחוזים, אלא נושא חיוני 

בלעדיו אין מלחמה בפשע. 
בהרבה מדינות דמוקרטיות במערב - ארה"ב, קנדה, בריטניה - הגיעו 
למסקנה שאין אפשרות להילחם בתופעות הסמים, הסחיטה, הפשע 
המאורגן, בלי שתהיה לך עין פקוחה על החשוד, מבלי שהוא יודע על כך. 
הרבה מאד עבריינים נמצאים מאחורי סורג ובריח, כי היתה אינפורמציה 

כזו שניתן היה להציגה בבית משפט. 
בעניין מעצרים - החוקים שלנו מאד זהירים, ולדעתי אין כל הפרזה 

בצווי מעצר".
- הרבה מאד מעצרים לא הסתיימו בהעמדה לדין...

"צריך לזכור, כי תמיד אין פרופורציה בין כמות המעצרים לכמות המקרים 
המובאים לבית משפט. בתי משפט צריכים להיות זהירים, ואכן הם הנהיגו 
שיטות שלא היו מקובלות בעבר, למשל שימוש נרחב במעצר בית, אזיקים 

אלקטרונים ועוד, אבל זה לא יימנע לחלוטין מעצר שווא". 

לנחלת הכלל, המכללות  דין  - בשנים האחרונות הפך מקצוע עריכת 
שצצו כפטריות אחר הגשם, פולטות לשוק אלפי עורכי דין. האם אין 

בכך זילות המקצוע? האם צריך לעשות רביזיה בנושא?
"מה שקרה הוא, שהאוניברסיטאות קיבלו מספר מוגבל של מועמדים 
ללימודי משפט, וכשהביקוש הלך וגדל - פתחו המכללות את שעריהן 
בפני אלה שרצו ללמוד משפטים. וכך, יש לנו היום כ-40 אלף עורכי 

דין, וזו כמות מעבר לסביר למדינה כמו שלנו".
- לגבי ועדת גולדסטון - האם היה צריך לשתף עימה פעולה כדי שלא 

תגיע למסקנות החד-צדדיות אליהן הגיעה?
"היא היתה מגיעה לאותן מסקנות גם אם היתה ישראל משתפת עימה 

פעולה".
החשש  הוא  ב"צוות",  רבים  וחברים  בצה"ל  קצינים  המעסיק  נושא   -
שמא יוצא נגדם צו מעצר בעת יציאתם למספר מדינות בחו"ל. מה ניתן 

לעשות בעניין כה חמור?
"מדובר בתופעה מצערת. לדעת כי אלוף בצה"ל לא יורד מהמטוס בעת 
ביקור במדינה מסוימת מחשש שמא ייעצר - זה מקומם. בבריטניה וגם 
בבלגיה הנושא תוקן במסגרת החוק המקומי - ואני מקווה מאד שכך 

ייעשה גם במדינות נוספות".
- ארגון "צוות" שאתה חבר בו חוגג 50 שנה להיווסדו. האם לדעתך ארגון 

כזה חשוב לפורשי צה"ל ומצדיק את קיומו?
בעיקר  מתעדכן,  אני  כי  הארגון,  עושה  מה  היטב  יודע  אני  "בוודאי. 
באמצעות הביטאון הנשלח אלי, על הפעולות החשובות - כמו מציאת 
מקומות תעסוקה לחבריו, פעילויות התנדבות, דאגה לפרט בנושא ביטוח, 
פעילויות תרבות ועוד. עצם קיום הארגון, מעניק לאלה שהשתחררו לאחר 

שירות בטחוני ממושך, מעין עוגן, חוסן וידיעה כי אינם לבד. 
אני יודע על פעולות חברתיות שנטלו על עצמם חברי 'צוות' בהתנדבות, 
בהשקעה וברצון. ההתנדבות שלהם היא בעלת ערך מוסף - כי היא 

מבטאת ערכים, תובנות וידע שרכשו בצבא". 
- האם לא חל פיחות במעמדם של יוצאי צבא?

מתקיים  אינו  בזמני,  אפילו  בעבר,  שהיה  ומה  והתפתח,  גדל  "השוק 
היום. אף אחד מאיתנו, אנשי 'צוות', כבר לא יכול לבוא ולומר 'תסמכו 
וחשובות'.  גדולות  במערכות  וטיפלתי  בצבא  קצין  הייתי  אני  כי  עלי, 
השוק התמקצע, הפך לתובעני - ולכן גם אנחנו צריכים להתאים עצמנו 
כבעלי  צבא לשעבר, אלא  כאנשי  רק  לא  ולהגיע למשרה  לדרישות, 
מקצוע וכמומחים בתחום שאנו בוחרים בו. עובדת היותנו אנשי קבע 

לשעבר, תוכל להעניק לנו עוד יתרון".
חינוכיות שנטל  וליטול משימות חברתיות  לחזור  צריך  - האם הצבא 

בעבר, ולראות עצמו כגוף משפיע על החברה הישראלית?
אינן  הן  כי   - לאומיות  במשימות  חלק  ייטול  שצה"ל  חשוב  "לדעתי 
זרות לאופי השירות הצבאי. חינוך, הוראה, מעורבות בקהילה, משימות 
חלוציות, יכולים להתאים לצבא, מעצם נגישותו לאוכלוסיות שלצערי, 
משרדים  לשחרר  צריך  לא  מאידך,  אליהם.  מגיעה  לא  המערכת 

ממשלתיים מחובה זו". 
עם סיום הראיון, הייתי רוצה לברך את "צוות" ליובל החמישים.

אני מוקיר את הארגון, את העומדים בראשו ואת חבריו. כה לחי!
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היובל"  "שנת  במסגרת  שהתקיימו  המרגשים  האירועים  אחד 
ב-6.6.2010  שנערך  צוות",  "יקיר  אות  הענקת  טקס  היה  ל"צוות" 
בבית חיל האוויר בהרצליה. האירוע נפתח בהקרנת סרט על פועלם 
של מקבלי האות, מקאמה פרי עטה של חברת "צוות" זהבה צויקל, 
יקיר  ועדת  יו"ר  ודברי ברכה של  "צוות",  שיר שהשמיעה מקהלת 
"צוות" יעקב מרקוביץ', יו"ר הארגון ד"ר ברוך לוי, סגן שר הביטחון 
מתן וילנאי וראש אכ"א אבי זמיר. ראש עיריית כפר סבא, יהודה בן 

חמו, בירך בשם ראשי הערים את מקבלי תעודת ההוקרה. 

במיוחד  "צוות",  יקירי  של  פועלם  את  נס  על  העלו  הדוברים  כל 
בתחומי ההתנדבות למען הקהילה והארגון, ושיבחו את התמדתם 

לאורך שנים ואת היותם "החלוץ לפני המחנה".
בחירה  סיומו של תהליך  מהווה  צוות',  'יקיר  אות  "אירוע הענקת 
ארוך ומרתק שבמהלכו נחשפו חברי הוועדה לסיפורי עשייה ונתינה 
של החברים בסניפים ובמחוזות. זוהי רוח 'צוות' אותה אנו משמרים 
ולה אנו מצדיעים היום, רוח המאפיינת את כלל החברים, איש איש 

בתחומי עשייתו", אמר דן נדיב, אשר הינחה בחן את הארוע.

רס"ן יהודה פרץ - מחוז דן מסכם 22 שנות פעילות ב"צוות" 
ובמחוז דן, יחד עם פעילות עניפה בקהילה: במשמר האזרחי ובאגודת 
ידידי בית החולים וולפסון. מכהן כיו"ר מחוז דן, ובעבר שימש בין 
היתר כסמנכ"ל "צוות", כחבר המועצה הארצית, כיו"ר ועדת הפרט 

ויו"ר ועדת הזכויות הארצית ועוד.

אל"מ עו"ד אביבה דור - מחוז דן מסכמת 11 שנות פעילות 
ועדת  ויו"ר  "צוות"  הנהלת  כחברת  מכהנת  דן.  ובמחוז  ב"צוות" 
הרכישות. בעברה כיהנה כחברת הנהלת המחוז בוועדת ההסברה. 
ומנהלת אותה עד   - ומייסדת הטלוויזיה הקהילתית  יוזמת  היתה 

היום. מסירותה ודבקותה בטלוויזיה הקהילתית ראויה לציון. 

פעילות  שנות   34 מסכמת  דן  מחוז   - אברמוביץ'  חוה  רס"ן 
ב"צוות" ובמחוז דן. מכהנת כחברת הנהלה במחוז דן. בעבר חברת 
ובוועדת הערר לפרט.  וייצגה אותו בוועדת הפרט  מועצת המחוז 
טיפלה בחברים שהיו נתונים במצוקה רפואית וכלכלית במסירות.

 29 מסכם  מקסי  דן  מחוז   - )מקסי(  אביגד  מרדכי  אל"מ 
ועדת  וכיו"ר  "צוות",  הנהלת  כחבר  מכהן  ב"צוות".  פעילות  שנות 
קשרי חוץ ואירועים, בעבר כיהן כיו"ר ועדת ארגון ותקנון, ועדת 
קשרי חוץ, כיו"ר סניף תל-אביב וכיו"ר מחוז דן. פעיל למען "צוות", 
בהנהלת  בתפקידו  להישגים.  המחוז  את  הוביל  דן  מחוז  וכיו"ר 
 "צוות" מביא ערך מוסף גבוה, בדגש על קידום קשרי החוץ עליהם 

הוא מופקד.

אל"מ יחיאל בורשטיין - מחוז דן יחיאל מסכם 14 שנות פעילות 
בוועדת  וחבר  דן  מחוז  הנהלת  כחבר  מכהן  דן.  ובמחוז  ב"צוות" 
הכספים. בין יתר תפקידיו היה חבר הנהלה וסגן יו"ר סניף רמת-גן 
שנים  מתנדב  ההתנדבות.  ובוועדת  הביקורת  בוועדת  פעיל  וחבר 

ארוכות במגוון פעילויות למען הקהילה, במסירות ובאכפתיות.

פעילות  שנות   23 מסכמת  דן  מחוז   - הר-גד  יהודית  אל"מ 
ועדת הביקורת הארצית לאחר  כיו"ר  דן. מכהנת  ובמחוז  ב"צוות" 
בוועדת  הוועדה  כנציגת  שימשה  הוועדה.  כחברת  ארוכה  כהונה 
הפרט ובוועדות נוספות. דמות ייחודית במסירותה ובעשייתה למען 

החברים בארגון, בעלת כושר ניתוח ואבחנה נכונה.

אל"מ מוטי שגיא - מחוז דן מסכם 21 שנות פעילות ב"צוות". 
מכהן כחבר הנהלת "צוות", חבר הנהלת מחוז דן, בוועדת התעסוקה 
וסל ההכשרה. מוביל כיום את פרויקט "הטובים בחינוך" במכללת 
20 שנה את פרוייקט  ובמשך  בית ברל להכשרת מורים להוראה, 

מתנדבים, נותנים ועושים מעל 
ומעבר למען החברים והקהילה

טקס "יקיר צוות"
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הקצינים והנגדים. אחראי על ניהול המערכת התומכת בגמלאי צה"ל 
בהשתלבותם בשוק העבודה.

סא"ל משה שגיא - מחוז דן מסכם 27 שנות פעילות ב"צוות" 
ובמחוז דן. מכהן כחבר הנהלת מחוז דן, חבר בוועדת ארגון ותקנון 
ובוועדת היגוי למחשוב. בעבר שימש כיו"ר סניף בקעת אונו במשך 
שמונה שנים. מקדם את נושאי הארגון והתקנון, יוזם ומביא רעיונות 

חדשניים בתחום המחשוב.

רס"ר לב פרץ - מחוז דרום ניצול שואה, מסכם 34 שנות פעילות 
בוועדת  וכחבר  מועצה,  כחבר  בעבר  שימש  דרום.  ובמחוז  בצוות 
ופרויקט האלמנות מזה   +75 הזכויות הארצית. מרכז את פרויקט 
חמש שנים. הוא פוקד וסועד חברים בגילאים המבוגרים במסגרת 
פרויקט "בית חם", ומממש הלכה למעשה את הפסוק: "אל תשליכני 

לעת זיקנה". ממרום 83 שנותיו ממשיך ופועל למען הקהילה. 

פעילות  שנות   16 מסכם  דרום  מחוז   - סיבוני  רוברט  רס"ן 
בצוות ובמחוז דרום. מכהן כיו"ר סניף אילת מזה 10 שנים. משקיע 
וממרצו לקידום החברים באילת, תוך שיתוף פעולה פורה  מזמנו 

עם הרשות המקומית על כלל מוסדותיה הקהילתיים.

פעילות  שנות   21 מסכם  דרום  מחוז   - שלום  כרמל  רס"ן 
ב"צוות" ובמחוז דרום. מכהן כיו"ר סניף ערד, חבר הנהלת המחוז 
ארגון  בוועדת  כחבר  שימש  בעבר  הפרוייקטים.  בוועדת  וחבר 
ידוע ביחסי האנוש שיצר  ולויאלי לארגון.  ותקנון. איכפתי, מסור 

עם החברים והקהילה. 

25 שנות פעילות  מסכם  סא"ל עידו אלמגור - מחוז השרון 
ב"צוות" ובמחוז השרון. מכהן משנת 1990 כיו"ר סניף הוד השרון, 
חבר בוועדת ארגון ותקנון וחבר המועצה הארצית. איכפתי ומסור 

ועושה למען החברים עם כל הלב והנשמה...

רנ"ג שי יניב )שיקל( - מחוז השרון מסכם 32 שנות פעילות 
ב"צוות" ובמחוז שרון. כיהן כחבר הנהלת סניף כ"ס ורכז ההתנדבות 
בסניף. מתנדב ללא ליאות בצה"ל ובאירגוני מתנדבים רבים - כשגולת 
הכותרת של פעילותו היא עידוד הפורשים להצטרף לארגון. משמש 

כחבר ועדת הבחירות של "צוות" מעל 20 שנה.

אל"מ נפתלי שגיא )נפתול( - מחוז השרון מסכם 25 שנות 
פעילות ב"צוות" ובמחוז השרון. מכהן משנת 2004 כיו"ר סניף כפר 
סבא, כחבר ההנהלה הארצית וכחבר בוועדת ההתנדבות הארצית. 
בעבר שימש כחבר ועדת התעסוקה הארצית ובמגוון תפקידים. כיום, 
מכהן כיו"ר ועדת ההתנדבות הארצית, ועוסק בקידום ההתנדבות 

שכה חשובה בארגון.

פעילות  שנות   22 מסכם  יהודה  מחוז   - דולפין  אילן  סא"ל 
ב"צוות" ובמחוז יהודה. מכהן כחבר הנהלת המחוז והנהלת "צוות", 
ודירקטור  נס-ציונה/רמלה/לוד  סניף  יו"ר  הבריאות,  ועדת  כיו"ר 
רבות  פעל  הכספים.  בוועדת  וחבר  המחוז  כגזבר  כיהן  ב"חבר". 
החברים  זכויות  את  וקידם  "צוות"  של  הבריאות  פוליסת  לחיזוק 

ב"צוות" וב"חבר".

אל"מ ישראל גבע )סולו( - מחוז יהודה מסכם 27 שנות פעילות 
ב"צוות" ובמחוז יהודה. מכהן כחבר הנהלת "צוות", הנהלת המחוז, 
יו"ר המחוז  המועצה הארצית וועדת הכספים. בעבר שימש כסגן 
וכיו"ר ועדות הפרט והבריאות. בעת שכיהן כיו"ר ועדת הבריאות, 

הוביל ובנה את יסודות ביטוח הבריאות.

סא"ל יעקב לבקוביץ - מחוז יהודה 
מסכם 13 שנות פעילות ב"צוות" ובמחוז 

יהודה. מכהן כיו"ר סניף מכבים רעות. 
כיהן כחבר במועצת "צוות", הנהלת 
ובהנהלת  קש"ח  בוועדת  המחוז, 

הסניף. הסניף בראשותו מהווה 
ברחבי  רבים  לסניפים  דוגמא 

הארץ.

מחוז   - אלגריסי  חיים  סא"ל 
פעילות  שנות   16 מסכם  ירושלים 

ועדת  כחבר  ירושלים. מכהן  ובמחוז  ב"צוות" 
וכחבר  ביקורת  ועדת  כיו"ר  כיהן  בעברו,  "צוות".  של  חוץ  קשרי 
בנושאי  בעיקר  המחוז  בקידום  רבות  זכויות  בעל  המחוז.  מועצת 

הביקורת והטיפול בחברים.

רס"ן יעקב מאוטנר - מחוז ירושלים מסכם 24 שנות פעילות 
ב"צוות" ובמחוז ירושלים. חבר בוועדת המתנדבים ב"צוות" ומשמש 
של  בהכוונה  רבות  עוסק  בירושלים.  החייל  למען  האגודה  כנציג 
בתחום  נושאים  וקידום  להתנדבות  מופת  מהווה  בודדים.  חיילים 

הנתינה לקהילה. בעבר כיהן כחבר מועצת המחוז.

פעילות  שנות   19 מסכם  צפון  מחוז   - אבן-פז  משה  סא"ל 
והשומרון,  סניף חדרה  הנהלת  כיו"ר  צפון. מכהן  ובמחוז  ב"צוות" 
כחבר הנהלת המחוז ומועצת המחוז וכחבר פעיל בצוות הטלוויזיה 
הנהלת  וכחבר  ההסברה  בוועדת  כחבר  כיהן  בעברו  הקהילתית. 
בחיי  למעורבות  ומוביל  הסניף  בחברי  במסירות  מטפל  הארגון. 

הקהילה בשיתוף עם העירייה.

14 שנות פעילות  מסכם  סא"ל ריאד איברהים - מחוז צפון 
ב"צוות" ובמחוז צפון. החל דרכו כחבר הנהלת המחוז וכיום מכהן 
הסניף  בהקמת  ראשונים"  "זכות  בעל  הגליל.  מרכז  סניף  כיו"ר 
לחברים הדרוזים, הצ'רקסים והבדואים, וקידום פעולות תרבותיות 

וחברתיות למען החברים.

פעילות  שנות   34 מסכם  צפון  מחוז   - וינטר  ברוך  רס"ר 
ב"צוות" ובמחוז צפון. מכהן כיושב ראש הנהלת סניף חיפה וחבר 
בהנהלת המחוז. בעבר שימש כנציג המחוז בוועדת הפרט. ממרום 
84 שנותיו ממשיך לפעול במסגרת הסניף ובמחוז. יזם את הקמת 

"מקהלת צוות".

פעילות  שנות   23 מסכם  צפון  מחוז   - חזן  טוב  יום  אל"מ 
ב"צוות" ובמחוז צפון. מכהן כיו"ר הנהלת סניף גליל מערבי וחבר 
הנהלת המחוז ומועצת המחוז. מוביל את אתר ההנצחה של חטיבת 
גולני ועוסק רבות בחינוך הדור הצעיר לגיוס לצה"ל. יוזם פעילות 

התנדבותית של החברים בקהילה ובארגון הימ"חים בצה"ל.

23 שנות פעילות  מסכם  סא"ל ישעיהו פטוקה - מחוז צפון 
ב"צוות" ובמחוז צפון. בין יתר תפקידיו משמש כחבר הנהלת מחוז 
חיפה וכסגן יו"ר וחבר הנהלת המחוז ומועצת המחוז. בעבר כיהן 
כיו"ר ועדת האירועים המחוזית וסגן יו"ר הנהלת סניף חיפה. מבצע 

מיגוון פעילויות לקידום הפעילות לרווחת חברי המחוז. 

סא"ל אהרון פידלמן - מחוז צפון מסכם 27 שנות פעילות ב"צוות" 
ובמחוז צפון. מכהן שנים ארוכות כיו"ר ועדת הביקורת המחוזית. מסור, 

מקצועי והגון - תרם רבות למערך הבקרה והביקורת.

טקס "יקיר צוות" )המשך מעמוד קודם(

94
ון 

ת גילי וח צוו 25ר



מימין לשמאל: אפרים לפיד, ח"כ נחמן שי, אל"מ עופר קול, כרמלה מנשה ואלוף יפתח רון טל

צה"ל - מיחסי כוחות ליחסי ציבור

"קרבות האוויר" התקשורתיים: 
התודעה על  המלחמה 

המלחמות החדשות אינן מתחילות ומסתיימות בשדה הקרב, אלא מתנהלות במקביל, בעוצמה 
לא פחותה, בכלי התקשורת. ביוזמת "צוות" קיימנו דיון פומבי בהיבטיה השונים של המלחמה 

על דעת הקהל העולמית. מה צריך לשנות, איך אפשר להיראות אחרת, מה הדילמות של 
מפקדים וחיילים בשדה הקרב. יפתח רון טל )אלוף( לשעבר מפקד זרוע היבשה, עופר קול 

)אל"מ( רמ"ח תקשורת בדובר צה"ל, העיתונאית כרמלה מנשה )זוכת פרס א.מ.ת. מטעם 
ראש הממשלה( וח"כ נחמן שי דובר צה"ל לשעבר, מנסים להשיב 0 הנחה: אפרים לפיד

רב שיח

אפרים לפיד: נושא הדיון שלנו הוא אחד מנושאי היסוד העומדים כיום על 
סדר היום הצה"לי - איך מתמודד צה"ל עם הדה-לגיטימציה התקשורתית 
לפעילות המבצעית ומה מקומה של התקשורת ביצירת האווירה, בשיקוף 

המצב, וביכולת לגרום לשינוי המדיניות בעולם כלפי ישראל. 
נחמן שי: אנו נמצאים במלחמה חדשה ולא מוכרת - המלחמה התקשורתית. 
היא תוקפת אותנו מכיוונים שונים, ומוצאת אותנו בלתי ערוכים. האויב שלנו 
למד שהוא יכול להתמודד איתנו במקום ובזמן שהוא בוחר. לכן, העוצמות 
הרבות והגדולות של צה"ל, המוכרות לכולנו וגם לאותו אויב, אינן יכולות 

לבוא במלואן לידי ביטוי. 
 - יצוקה, או אפילו למלחמה בלבנון  יוצא למבצע עופרת  כאשר צה"ל 
המלחמה אינה מתחילה כשהכוחות חוצים את הגבול. היא גם לא מסתיימת 
ביום שהם חוזרים. היא מתחילה קודם לכן, ויש לה זנב ארוך מאוד שנמשך 

עד עצם הימים האלה. אנחנו מדברים על מלחמה על התודעה. 

ניצחון האויב הוא גם כאשר הצליח למנוע ממנהיג ישראלי לנסוע לאירופה 
כי הוא עלול להיעצר, או גרם להטלת חרם על מוצרים ישראליים, או הצליח 
למנוע ממרצים ישראלים להגיע לאוניברסיטה בחו"ל, או אירגן הפגנת 

מחאה בארץ ידידה לנו. מלחמה כזו דורשת היערכות שונה. 
אפרים )לפיד(, כדובר צה"ל בעת האינתיפאדה הראשונה, הבין כי אנו 
צריכים להתמודד במלחמה הזו עם תקשורת, שאי אפשר יהיה יותר לנהל 
אותה - וצריך להילחם באינפורמציה מהירה, שכרסמה במידע האמין של 
דובר צה"ל. וכך הגענו למצב בו צה"ל מגיש, לפני כמה ימים, למזכיר האו"ם 
דו"ח, בו הוא מציין כי בכל עימות הוא יקצה קצינים לנושאים הומניטריים, 
לייעוץ משפטי וכו'. זה בהחלט חלק מההתמודדות התקשורתית - וטוב 

שצה"ל התחיל לעשות פעולות כדי להפחית את עוצמת הביקורת. 
כרמלה מנשה: אולי באשמת התקשורת - ההתייחסות לתקשורת היא כאל 
גוף לא אמין, לא רציני ולא אחראי. במדינה דמוקרטית נאורה - הדמוקרטיה 
היחידה במזרח התיכון - אתה שומע לפעמים שלא צריך תקשורת. יש 
ביקורת על התקשורת - וגם לי יש ביקורת על עיתונאים ועל האינטרנט 
ועל כלי התקשורת. אבל, התחושה היא שהציבור לא רוצה תקשורת - 

למרות שהוא רוכש אותה. 
העיתונות תפקידה לחשוף, לבדוק, לחקור ולפרסם. אם יש לי מידע אני 
מפרסמת אותו - גם אם הוא לא מוצא חן בעיני מישהו וגם אם הוא מוריד 
את המוראל. אלה לא שיקולים שצריכים להכתיב לי אם לפרסם או לא. 
אם יש בידיעה שלי עניין לציבור - וגם אם אני חושפת משהו שגורם לכך 

עופר קול: "אנחנו מסרבים להתנתק מהעולם הישן 
של המלחמות וממאנים להיכנס לעולם החדש. העולם 
החדש הוא עולם של תקשורת מצד ימין של המפקד, 

ופרקליט מצד שמאל שלו. בסופו של דבר, מי שיחליט 
איזה כלי נשק מותר להפעיל על המרמרה כנגד אזרחים 

זה פרקליט -על פי דיני מלחמה הנהוגים בעולם"
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שישראל לא תצטייר באופן נחמד כל כך - זה התפקיד שלי. רק הצנזורה 
שמופקדת על שיקולי בטחון המדינה, יכולה לחסום את הפרסום. 

יפתח רון טל: אופי הסכסוך משתנה ואופי המלחמות משתנה. התקשורת 
עלולה להכאיב, אבל לא צריך לפחד ממנה, לא צריך להירתע ממנה ולא 
צריך להילחם בה. צריך לעשות מאמץ כדי שהיא לא תפריע. היא לא 

תפריע, אם נדע לנצל אותה בצורה נכונה. 
זאת,  ידע  עליה  מי שהפליג  בתקשורת.  היא 99.9%  המרמרה  ספינת 
ואנחנו - בהתנהלות שהיתה שגויה לדעתי - לא ידענו שתקשורת היא 
'שם המשחק' בהתמודדות מולה. בחלק הכי חשוב של האירוע - אנחנו 

שתקנו. הפסדנו שם, והפסדנו בגדול. 
אם היה הדבר נתון בידי, הייתי מוודא שיש תקשורת בכל מקום - יחד עם 
הצבא. הייתי אפילו אומר: יש מבצע, בואו נצרף אליו אנשי תקשורת. אבל 

צריכה להיות איזושהי אמנה - מה מותר לעשות ומה אסור. 
תראו את התקשורת האמריקנית, המדינה הכי דמוקרטית בעולם. הצבא 
האמריקאי פתח את דלתותיו לתקשורת באופן רצוף - אבל עם חוזה כתוב, 
אשר לפיו מתנהלים הצדדים. במדינת ישראל עוד לא הגענו לכך, כי אנחנו 

מפחדים מהתקשורת. 
ככל שאני מתרחק ממוקד העשייה בתוך צה"ל, אני רואה שהתקשורת 
לפעמים מצילה אותנו, העיתונות והתקשורת עושות לנו חסד כשהן מביאות 
להבהרת דברים, כדי לא לטאטא תחת השטיח, לא לחמוק מאחריות, לא 
לשתוק. חשוב ללמד את המפקדים תקשורת - מפקד לא צריך לפחד 

ממיקרופון או מצלמה. 
כמי  בישראל,  הציבור  המיסים של  רוב  את  כמי שלוקחים  קול:  עופר 
שלוקחים את הילדים שלנו לשירות צבאי ממושך, כמי שבטחון המדינה 
מוטל על כתפיו, אנחנו - הצבא - מחויבים בדיווח יומיומי. זו חובתנו, וככה 
אנחנו מתנהלים ביומיום. אנחנו הגוף השקוף ביותר שיש לדעתי בישראל, 
הגוף שנותן את המענה המהיר ביותר בישראל - והכל כמובן במגבלות 

של ביטחון המדינה. 
בעניין המרמרה, בואו נשתף את הציבור בדילמה: אם יש במרמרה שני 
חי? להביא להורים  זה בשידור  פצועים קשה, האם צריך להעלות את 
הביתה תמונות כמו שנדרשנו בשידור חי? האם נדרשת מלחמה בשידור 

חי? בואו נחשוב על זה. 
מי שהטיל בנו אמירות כמו 'תשדרו מהר יותר, תוציאו דיווחים מהשטח' - 
לא חשב עד הסוף. אני לא בטוח שאמא היתה רוצה לראות את הבן שלה 
בשידור חי נפצע או חלילה נהרג. יש קודים מקובלים על כולנו - לשמור 

על כבודם של חיילינו ועל המשפחות. 
נערכנו מספיק טוב בתחומי התקשורת בהקשר למשט: בשעה רבע לשש 
הסתיים האירוע, ובשעה שבע וחצי יצא הסרט הראשון, במסוק ליחידת 
דובר צה"ל. בעבר, לא הקצו ליחידת דובר צה"ל מסוקים, כדי להעביר 

חומרים מהים.
היתה כתובית LIVE על המסך בשידורים של התחנות הערביות, אבל זה 
לא אומר שזה אכן היה LIVE. סרטי וידאו נוספים התעכבו. זאת כי המסוק 
עם החומר בחר לקחת פצוע לבית החולים - אז עם כל הכבוד לתקשורת 
ולציבור, חייל פצוע היה חשוב יותר. התנצלתי על העיכוב בפני הציבור 

הישראלי.
כרמלה מנשה: כשהיינו על הסטי"ל קרוב למרמרה, אכן הבאתם אלינו 

את שני הלוחמים שנפצעו. דיברנו איתם והיה בידינו מידע מאוד חשוב, 
שבעצם סיפר את הסיפור האמיתי בפעם הראשונה. זה היה בשעה אחת 

עשרה וחצי. בפועל שידרנו בשלוש אחה"צ את השידור הראשון. 
עופר קול: עד השעה עשר בבוקר היו 150 ראיונות בתקשורת הבינלאומית 
ו-30 ראיונות של דובר צה"ל. אלה מספרים מהותיים. ההתמודדות שלנו 
בנושא הזה היא לא בתקשורת הישראלית, אלא מול התקשורת הבינלאומית 

- זה היה האתגר האמיתי שלנו, לנצח במאבק העולמי. 
נחמן שי: בפרלמנט האירופי יושבים 735 חברים שמשמיעים דברים קשים 
ביותר על ישראל - כולל הקבוצה שתומכת בנו. לא חשוב מה עשו עופר או 

אחרים, ומה היו הסיבות. מה שקובע זו התוצאה, והתוצאה היתה רעה. 
ראשון  הגרמני התאחד, במקרה  בברלין, הפרלמנט  כך,  שבועיים אחר 

בהיסטוריה, בהצעה פה אחד נגד ישראל בפרשת המשט. 
השגריר הישראלי לאיחוד האירופי מתעורר בשבע בבוקר ביום המשט ואין 
לו שום ידיעה או הודעה מישראל מה קרה. כשאני שואל אותו מה עשית? 
הוא עונה: 'נכנסתי ל-YNET וכך הכנתי את קו ההסברה שלי...' שימו לב: 

שגריר ישראל לאיחוד האירופי בבריסל - מתעדכן מהאינטרנט!

פעילות דובר צה"ל ב"עופרת יצוקה" )ינואר 2009(
# הודעות דובר צה"ל שהופצו בארץ ובעולם: 212 # תדרוכים לכתבים 

ולפרשנים בכירים: 30 # תדרוכי מודיעין לכתבים לעניני ערבים: #10 קצינים 
בכירים לשעבר שתודרכו ע"י אנשי דו"צ: 50 # קבוצות כתבים )"פול"( לכוחות 

הלוחמים: 6 # כתבים זרים צורפו לכוחות הלוחמים: 16 # ראיונות של דובר 
צה"ל לכלי תקשורת ישראליים: 65 # ראיונות של נציגי דו"צ לתקשורת 

הבינלאומית: 258 # צפיות בערץ דו"צ ביו-טיוב: למעלה מ-7 מיליון # צפיות 
בבלוג צה"ל: 163,000 # סרטי וידאו תקיפה ו-VTR שהופצו לכלי תקשורת 
בארץ ובעולם: 120 # תמונות סטילס שהופצו לארץ ולעולם: 209 # ערכות 

הסברה באנגלית להפצה לגורמי חוץ במסגרת "היום שאחרי": 600.

יפתח רון טל: "אם היה הדבר נתון בידי, הייתי מוודא שיש 
תקשורת בכל מקום - יחד עם הצבא. בעת מבצע, בואו 

נצרף אנשי תקשורת. אבל, צריכה להיות אמנה - מה 
מותר ומה אסור. הצבא האמריקאי פתח את דלתותיו 

לתקשורת באופן רצוף - אך עם חוזה כתוב, אשר לפיו 
מתנהלים הצדדים. במדינת ישראל עוד לא הגענו לכך"

כוחות מילואים בכניסה לרצועת עזה במבצע "עופרת יצוקה" )צילום: דו"צ(

אנשי הספינה התורכית מרמרה תוקפים את חיילי צה"ל )צילום: דו"צ(

רב שיח )המשך מעמוד קודם(
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רב שיח )המשך מעמוד קודם(

פעילות דובר צה"ל במשלחת ההצלה בהאיטי )ינואר 2010(
# ביקור וסיקור של צוותי תקשורת ישראלית וזרה במחנה צה"ל בהאיטי: כ-250 

# הודעות דובר צה"ל: 10 # כתבות וידאו ערוכות להפצה: 14 # תמונות 

סטילס שהופצו לארץ ולעולם: למעלה מ-100 # כתבים ישראלים 
שהצטרפו בשטח: 13 # כתבים זרים שהצטרפו בשטח: כ-40 # צפיות 

בבלוג המשלחת: כ-5,000 # עוקבים בטוויטר המשלחת: כ-900.

לדעתי, צה"ל לא אמור להוביל את הסיפור - לא כי הם לא מוכשרים ולא 
יודעים את העבודה אלא משום שאנחנו מתעמתים עם אזרחים, עם נשים, 
עם ילדים. לכן אזרחים צריכים להוביל את המהלך התקשורתי, ולא אנשי 

צבא. ברגע שהעימות הוא בין צבא לבין אזרחים - הצבא יפסיד. 
בשביל לעשות סדר בעניין, הקימו את המטה הלאומי להסברה במשרד 
ראש הממשלה. זה היה לקח ממלחמת לבנון השנייה והוא התחזק בעת 
מבצע עופרת יצוקה. המטה היה צריך להוביל את ההסברה - כולל איתור 

דוברים ומסבירים בשם מדינת ישראל. 
יפתח רון טל: כשחייל נלחם, הוא צריך להיות משוחרר מהצורך להסתכל 
לחפש את חוקיות מעשיו. זה נראה לי מטורף עד בלתי אפשרי. הכללים 
ידועים לכולם, ולשמחתי, ברוב המקרים עומדים בהם. המושג "דגל שחור" 
נקבע כבר ב-1956 - כלומר יש אפשרות לערער כשמתרחש משהו חריג 
וילדים  באופן בלתי מתקבל על הדעת. לירות בזמן שיש עוצר בנשים 
בעליל.  חוקית  בלתי  פקודה  זו   - בכפר קאסם  כמו  הביתה,  שחוזרים 
 מי שיורה בהם ילך לבית סוהר - זה שירה וגם זה שנתן את הפקודה.
שמעתי שהיום מכניסים ליחידות פרקליטים - זה טירוף מערכות. צריך 
להבין את הדילמה, ואתן דוגמא: במלחמת שלום הגליל, נסענו עם טנקים 
באיזור צור. זרקו עלינו אורז מכל החלונות. פתאום צרור נורה לעברנו. מה 
אתה עושה? אין שום בעיה לכוון את הקנה של התותח של הטנק לעבר 
הבית ממנו נורה הצרור ולירות - אבל גם הגברת שזרקה את האורז גמרה 

את חייה באותו רגע. אני שואל אתכם מה עושים? 
נחמן שי: עירוב משפטנים בתוכניות מבצעיות של צה"ל הוא דבר נכון 

ומחויב המציאות, כדי שנימנע מעוד דו"ח גולדסטון שמגדיר אותנו כפושעי 
 Crimes - מלחמה, וכמבצעי פשע נגד האנושות. זאת הטרמינולוגיה באנגלית
against humanity. הפרקליט יידע לעשות שיקול דעת, גם כאשר נוצר צורך 

לירות על מטרות שיש בהן אזרחים. 
יפתח רון טל: בשום פנים ואופן אל תחליף את המפקד בשטח בפרקליט. 
את  למלא  נוכל  לא   - הזה  במצב  ניראה  אנחנו  איך  ישמור  אלוהים 

תפקידנו. 
עופר קול: יש לי תחושה שאנחנו מסרבים להתנתק מהעולם הישן של 
המלחמות וממאנים להיכנס לעולם החדש. העולם החדש הוא עולם של 
תקשורת מצד ימין של המפקד, ופרקליט מצד שמאל שלו. ככה זה. בסופו 
של דבר, מי שיחליט איזה כלי נשק אפשר להפעיל על המרמרה כנגד 

אזרחים זה פרקליט -על פי דיני מלחמה הנהוגים בעולם. 
רגע מה  לו בכל  ואומר  כל מ"פ  אני לא מתכוון לפרקליט שנמצא עם 
 לעשות, אבל הוא בהחלט מסביר למפקדים מה מותר להם ומה אסור להם. 
אם היתה מעורבות כזו, לדעתי לא היינו מקבלים גולדסטון. נכון שהיו 
לפני  היו שקרים  נכונות.  גם  היו  חלק מהטענות  אבל  בדו"ח,  שקרים 
גולדסטון, ויהיו שקרים גם אחריו. בואו נסכים שהם משקרים - ולפעמים 

גם אנחנו טועים. 
יפתח רון טל: כמפקד שהיה עד לאחרונה בתוך הקרביים של הפעילות 
בלב השטחים, מול אזרחים, אמהות וילדים, אני קובע כי, אין מוסרי בעולם 
הם   - עומדים במצבים מאוד קשים  הלוחמים הצעירים שלנו  מצה"ל. 
מתגייסים ילדים. אתה מעמיד ילד במחסום כזה, שיורקים עליו, מעליבים 
אותו, מזלזלים בו - ולמרות זאת, אנחנו מפגינים רמה ערכית שאין גבוהה 

ממנה. עם החריגים צריך להתחשבן. 
יו"ר צוות, ד"ר ברוך לוי, סיכם את הערב: הכפר הגלובלי נמצא במלחמת 
עולם שלישית, מלחמת טרור, שקשורה לאזרחים הרבה יותר מאשר לצבא. 
אנחנו חיים בעולם, שהרבה יותר מסובך לפקד בו ולהנהיג בו. התקשורת 
הפכה להיות כוח בפני עצמו. כוח שצריך לדעת איך לקבל אותו כעובדה, 

ולהפיק ממנו את הטוב ביותר לטובתך. 
תודה לחברי הפאנל, ובראשם אפרים לפיד, שיזם את רב-השיח. תודה ליו"ר 

מחוז דן, יהודה פרץ, ותודה לעמנואל אלרום, יו"ר סניף תל-אביב. 

נחמן שי: "לדעתי, צה"ל לא אמור להוביל את הסיפור - 
ולא כי אנשיו אינם מוכשרים ולא יודעים את העבודה, 
אלא משום שאנחנו מתעמתים עם אזרחים, עם נשים, 

עם ילדים. לכן, אזרחים צריכים להוביל את המהלך 
התקשורתי, ולא אנשי צבא. ברגע שהעימות הוא בין 

צבא לבין אזרחים - הצבא יפסיד"

המשט - עניין של תקשורת בינלאומית
לדברי נחמן שי, הארגונים הלא-ממשלתיים, למשל, ה-IHH, דוחקים במידה 
מרובה את המדינות הצידה, והם אלה שמובילים קרבות בינלאומיים, משתלטים 
על רשתות התקשורת, על הפייסבוק, האינטרנט, ומנהלים את המלחמות 
בתקשורת. הם מובילים את הקרב נגד ישראל. "אנחנו היינו צריכים לדעת 
שאנחנו לא נלחמים בטורקיה לא בחמאס, ואפילו לא בחיזבאללה - אלא 

באיזה קבוצה של 600 אנשי IHH, חלק מהם כנראה היו טרוריסטים.
על ספינה אחרת מגיעה כלת פרס נובל לשלום? אתם רוצים להוריד חייל של 
סיירת מטכ"ל או שייטת על הראש של כלת פרס נובל לשלום? יש לה הילה 

על הראש, פרס נובל לשלום! זה מחייב מחשבה אחרת".

היא הפעלת  העוצמה הקשה  מודרנית.  בהסברה  חשוב  מרכיב   - רכה  עוצמה 
כוח צבאי בעת הצורך. עוצמה רכה היא שימוש בערכים מוסריים ואנושיים כמרכיבים 
הסברתיים, למשל, הסיוע הישראלי להאיטי לאחר רעידת האדמה, או ההישגים המדעיים 
רכה.  לעוצמה  עוצמה קשה  בין  חיוני לשלב  בעולם המודרני,  ועוד.   והכלכליים שלנו 

בתמונה: משלחת צה"ל בהאיטי )צילום: דו"צ(
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אהוביה מלכין, זקן אנשי ה"צוות" 

הארגון מממש את כל מטרות 
המייסדים - ואף יותר מכך 

שלהם במערכת אזרחית - ולהפחית ככל האפשר את הקושי 
הזה. אני זוכר אף את המילים שנאמרו: 'נפעיל את נסיונם של 

המשתחררים הוותיקים, למען אלה שיצאו אך זה מהצבא'. להם, 
היה ניסיון רב משלי, והם ודאי ידעו על מה הם מדברים. אני הייתי 

קיבוצניק - אמנם לא היה לי דבר, אך גם לא דאגתי למחר... 
ניהלנו שיחות ארוכות, ענייניות, בהן הותוו הצעות לפתרונות 

לבעיות שהועלו".
- וזה נראה לכם אפשרי?

"כבר אז היה ברור, כי המפתח להצלחה הוא הקשר עם צה"ל, והוא 
חייב להימשך גם לאחר השחרור. ואכן, כבר במפגשים הראשונים 

של החברים, קבענו להידבר עם ראש אכ"א, צבי צור )צ'רה(. 
לשמחתי הוא נענה. צ'רה הבין מיד את הצורך בהקמת גוף כזה, כי 

גם לו היה ברור שצה"ל לא 'זורק' אף אחד אל מחוץ לצבא, בבחינת 
'הכושי עשה את שלו'. לכן הוא סייע ככל שהיה יכול. למיטב זכרוני, 

שש או שבע פגישות אינטנסיביות נדרשו להחלטה להקים את 
ארגון צוות".

אהוביה מלכין, 93, הוא אחרון המייסדים שנמצא בין החיים 
)יבדל"א(. למרות גילו המופלג, הוא חד, תכליתי, בעל כושר 

התבטאות יוצא מהכלל, זיכרון מופלא. וגם מראהו אינו מסגיר את 
93 שנותיו. 

אהוביה ממשיך גם כיום במפעל ספרותי-הסטורי רחב מימדים 
בו החל לפני עשרות שנים - כתיבת חלקו השני של הספר 

ה"האקטיביסט" - ביוגרפיה של מפקד ההגנה אהרון גולומב. חלק 
זה, מתחיל מהשנה בה הסתיים הכרך הראשון )1929( - ומסתיים 

עם מועד פטירתו בשנת 1945. 
מלכין חושב שהמילה "סופר" קצת גדולה עליו. למרות שהיה חבר 

מערכת הוצאת "עם עובד", מייסד ועורך הוצאת "ספרות אופקים" וכן 
ביטאון "2000". "רוב שנותיי, עד היציאה לגמלאות, עסקתי במילה 
הכתובה - אבל כעורך, לא ככותב. כשיצאתי לגמלאות, ביקש אותי 
דודיק, בנו של אליהו, לכתוב ספר על אביו. ההצעה הזו 'התחברה' 

לי בדיוק עם איזה חיידק שקינן בי לאחר יציאתי לגמלאות - לכתוב 
ספר שיעסוק בפועלי המגוון כל השנים, על רקע ההוויה המקומית. 

אבל, ידעתי היטב )אולי שלא כאחרים(, שבסך הכל הייתי 'בורג' 
בעשייה הגדולה. להעמיד עצמי במרכז הסיפור, גם אם הוא מתאר 

תקופה מיוחדת ומורכבת - זו תהיה יומרה. לעומת זאת, ההצעה 
לכתוב ביוגרפיה )להבדיל מאוטוביוגרפיה( של אליהו גולומב, היתה 

הזמנות מצוינת עבורי הן לעסוק בכתיבה והן להציג את האווירה 
ששררה באותה עת, ההתמודדויות, החלומות, החזון, הוויכוחים 

והאידיאלים - שהייתי שותף להם או נטלתי חלק בהם".
0 0 0

לא פחות מ-600 עמודים "החזיק" החלק הראשון של 
האקטיביסט, והוא זכה להתעניינות רבה בציבור כולו. היום יש 
קצת קושי להשיג ספר זה, אך במספר ספריות, בעיקר ותיקות 

או כאלה שבקיבוצים, ניתן לאתרו. 

מורשת

מאת: אוהד יעקב

כשאומרים לאהוביה מלכין כי שמו חקוק 
ב"דברי ימי" ארגון "צוות" כמי שהיה אחד 

מתשעת מייסדי הארגון לפני 50 שנה בדיוק, 
חיוך עולה על שפתיו ובכנות הוא מודה: "לא 

אני יזמתי, לא אני הובלתי, לא אני קבעתי. 
פשוט הייתי שם. שדמי, ברוש ועוד כמה 

חברים ביקשו ממני להצטרף לצוות ההקמה 
- והסכמתי. היו לנו דיונים ממושכים על 

המטרות, החזון, הדרך שיש להתוות לארגון. 
בהחלט הייתי חלק מקבוצה, אבל תוך זמן קצר 

התבלטו במעשיותם כמה חברים - והם היו 
אלה שנטלו את ההובלה"

לדברי אהוביה מלכין, "החבורה הזאת הבינה כי צריך לדאוג 
למעבר חלק ומכובד של אנשי הקבע, מחברה סגורה שבה נתקבעו 

מערכות יחסים בין הפרט למערכת, לקשיים הצפויים בתפקוד 
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מורשת )המשך מעמוד קודם(

"אליהו גולומב היה ממניחי היסודות להתגבשותו של כוח צבאי 
יהודי בארץ ישראל ומתווה דרכו של ארגון 'ההגנה' - שמממשיכו 

צה"ל יצאו כל חברינו ב'צוות'", אומר מלכין. "בדיוקנו ובפרשת חייו, 
אפשר לנסות ולהבין כיצד התהוותה והתעצמה הישות היהודית 

בארץ ישראל, למרות התנגדותם של תושבי הארץ הערבים. אליהו 
גולומב הבין, כי בלא תשתית צבאית לא יוכל גרעין ההתיישבות 

היהודית בארץ להבטיח את הגשמתו של החזון הציוני". 
כתיבת החלק השני של הספר נמצאת בעיצומה, ולמלכין יש עוד 

הרבה במה להיזכר, הרבה מה לספר. האם יתכן שיש לכך קשר 
לחיוניות, לנמרצות ולזיכרון המעולה שלו? לאהוביה המשוואה 

ברורה לחלוטין: "לפעילות אינטלקטואלית רוחנית, לעבודה, 
ליצירה, יש השפעה מצוינת על התחושה הפיזית הכללית - על 

החיים, על הלך הרוח, על האופטימיות. גם כשסיימתי את תפקידי 
בעם עובד, לא מיהרתי לצאת לפנסיה", הוא אומר בחיוך. "הצלחתי 

לדחות קצת את הקץ...כשקיבלתי את המכתב השני, בו נכתב 
בנימוס כי זמני במקום תם - ביקשתי להמשיך לעסוק בעבודה 

חלקית - ועשיתי זאת כמה שנים. בנוסף שימשתי שנים ארוכות 
לאחר הפרישה כחבר מועצת המנהלים של 'עם עובד'. 

לאחר הפרישה, התחלתי לכתב את ה'אקטיביסט' - וזה מילא 
את יומי במשך שנים ארוכות. לכל אלה יש להוסיף, כמובן, את 

הפעילות הגופנית, החשובה תמיד ובמיוחד לאנשי הגיל השלישי. 
למזלי, אני נמצא במסגרת בה אני יכול להתאמן בחדר כושר, 

לשחות ולהתעמל. וכשמשלבים גוף ונפש - או גוף, נפש ויצירה - 
מרגישים מצוין". 

"החבורה הזאת הבינה, כי צריך לדאוג למעבר חלק 
ומכובד של אנשי הקבע, מחברה סגורה שבה נתקבעו 
מערכות יחסים בין הפרט למערכת, לקשיים הצפויים 

בתפקוד שלהם במערכת אזרחית - ולהפחית ככל 
האפשר את הקושי הזה. אני זוכר אף את המילים 

שנאמרו: 'נפעיל את נסיונם של המשתחררים 
הוותיקים, למען אלה שיצאו אך זה מהצבא'"

פלמ"ח, הגנה, צה"ל, היו חלק משגרת בחרותו של אהוביה מלכין. 
סיפוריו וזכרונותיו מאותה תקופה יכולים למלא דפים רבים, 

והיריעה מתירה מקום רק לכמה מהם. 
אהוביה מלכין נולד בראש פינה ב-1917, לאב ששימש רופא הגליל 
העליון מטעם פקידות הברון. הוא נקרא על שם אהובה, אחות אימו 

שנפטרה, והוא ניתן לו על-ידי מורה עברי שנדרש לסוגיה ופסק 
- אהוביה. הוא היה חניך תנועת "מחנות העולים". הוא אף שימש 

כמזכיר התנועה. היה מראשוני קיבוץ בית השיטה, התגייס לפלמ"ח 
ושירת במחלקה של יצחק רבין. 

- אין עוד רבים שיכולים לספר על רבין בגוף ראשון מהתקופה הזו...
"נכון, שירתתי תחתיו מ-1943 עד 1945. הוא אכן היה בעל שיעור 

קומה, אבל איש ביישן ושתקן. עם זאת, כאשר דיבר - היו אלה 
תמיד דברי טעם. יש לי לגביו מספר זיכרונות: יכולת מופלאה של 
קריאת מפות טופוגרפיות, יכולת להסביר מה נדרש באופן שאותו 

הבין גם אחרון החיילים, נוח מאד היה לאנשים להישמע לו, להיות 
מונהגים ומובלים על ידו. אני זוכר תרגיל אש מחלקתי בהובלת 
רבין, שהיה דוגמא מופלאה ל'איך צריך לעשות את הדברים'... 

רבין היה צמא לידע. כאשר היינו ב"שבועות העבודה" בתל יוסף, 
גונבה לאוזניו שמועה, על אהוביה, 'החייל הזקן' )אני הייתי מעט 

מבוגר מהחיילים האחרים(, הבקיא במגוון תחומים ובמיוחד 
בספרות, ו'מעניין להקשיב לו'. וכך, כשעישבנו בשיעמום רב את 

הדשא הגדול בקיבוץ, היה רבין מצטרף אלינו לעבודה, ו'תוך כדי' 
מקשיב ונחשף לעולמות שלא הכיר קודם.

כן, הוא היה מסמיק בקלות, במיוחד כשאיזו בחורה נכנסה לחדר...
הוא גם לא הרגיש נוח כשמישהו נכנס למקלחת ומצא אותו שם...".

שמו של אהוביה יצא מגבולות המחלקה בזכות יכולתו 
האינטלקטואלית וכושרו הרטורי, ו"זרקו אותי למעלה, לשמש 
קצין תרבות גדודי". במסגרת זו היה אף השדר הראשון ב"קול 

ישראל" בשנת 1941. נושאי ההסברה, התרבות והחינוך המשיכו 
להעסיק את אהוביה הן בהגנה והן בצה"ל. "היה הרבה מה 

לעשות בתחום הזה", הוא אומר. "נכון שהתמקדנו בתקופת 
המחתרות בהסברת המאבק נגד הבריטים ויצירת דעת קהל 
אוהדת, אבל גם היתה 'תחרות' מול המחתרות האחרות על 

ליבו ואמונו של הציבור. עקב היעדר אמצעי התקשורת המונים 
ראויים, נדרשנו ליצירתיות ויוזמות, והבאנו את דבר הארגון לכל 
היישוב. אמרנו כן מחתרת - אבל אחת, לאומית, משותפת, ותחת 

מרות ההנהגה הלאומית".
עם הקמת צה"ל, מונה אהוביה לקצין תרבות, בשירות התרבות 

שהקים יוסף קריב ועימו שירת הסופר משה שמיר. במהלך 
המלחמה, מונה לקצין תרבות פיקוד דרום.

0 0 0

- המלחמה נסתיימה, ואתה, איש הספר והרוח, נשאר בצה"ל...
"היה ברור שאשאר בצבא, כי זו היתה העת, שבעצם בנינו צבא 

מההתחלה - ואני חייב לתרום את חלקי בנושא בו אני בקיא. בין 
השאר, צידדתי בביטול 'שירות התרבות' והמלצתי לרכז את פעילות 

התרבות ההסברה והחינוך, במסגרת יחידת חינוך באגף כח אדם. 
קבענו אז את מה שנמשך לדורות: המחנך האמיתי של החיילים 

הוא מפקדם - וקצין חינוך יכול להיות לו לעזר בצד המקצועי".
יוסף קריב, קצין החינוך של צה"ל, עמד לסיים את תפקידו, ומלכין 

נתבקש לבחון אפשרות שיחליף אותו. "זה לא היה בא בחשבון 
מבחינתי", אומר אהוביה. "אמרתי כי לא יתכן שימונה לקצין חינוך 

אדם שלא פעל בשטח, בפעילויות מבצעית, בקרב, שלא שחווה על 
בשרו את אירועי המלחמה...באחד הקורסים לקציני חינוך עליהם 
פיקדתי, צד את עיני בחור גבוה, מרשים, אינטליגנטי, ששמו היה 
מרדכי )מורל'ה( בראון. המלצתי עליו שיהיה קצין חינוך ראשי - 

והצעתי התקבלה".
אהוביה השתחרר מצה"ל לאחר ש"נקרא לדגל" המפלגה על-ידי 

משה שרת כדי לשמש כמנהל החינוכי של בית ברל. אחרי 10 שנים 
פרש ועבר, כאמור, לשמש כעורך בהוצאת עם עובד.

פינה חמה יש לו ל"צוות" והוא מתפעם מהארגון שהגיע לשנתו 
החמישים. "הוא מממש את כל מטרות המייסדים ואף יותר 

מכך", אומר מלכין, ומאחל לארגון המשך עשייה למען החברים 
- לפחות כפי שהוא עושה היום. 

"רבין היה צמא לידע. כאשר היינו ב'שבועות העבודה' 
בתל יוסף, גונבה לאוזניו שמועה על אהוביה, 'החייל 

הזקן' )אני הייתי מעט מבוגר מהחיילים האחרים(, 
הבקיא במגוון תחומים ובמיוחד בספרות - ו'מעניין 

להקשיב לו'. וכך, כשעישבנו בשיעמום רב את הדשא 
הגדול בקיבוץ, היה רבין מצטרף אלינו לעבודה, ו'תוך 

כדי', מקשיב ונחשף לעולמות שלא הכיר קודם"
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רפואה שלמה
הביטוח הרפואי והסיעודי

"מאחורי הקלעים" של 
הביטוח הרפואי ב"צוות"

אחד המהלכים המשמעותיים שביצע ארגון "צוות" לטובת חבריו - הוא "הביטוח הרפואי 
והסיעודי". כ-80% מחברי הארגון ניהנים כיום ממיגוון רחב של שירותים וכיסויים, 
ולרשותם עומד מוקד שירות ייעודי, המאויש 24 שעות ביממה, ערוך לתת תשובות 

ופתרונות מיידיים לחברים. בענייני רפואה - זה עלול להיות קריטי

מאת: דוד גרין

לנושא הביטוח הרפואי והסיעודי, היו חבלי לידה לא פשוטים, 
בשש  ומורדות.  עליות  ידע  הוא  ליישומו  הראשונות  בשנים  וגם 
דרך  הפניקס,  בחברת   לביטוח  המעבר  עם  האחרונות,  השנים 
כמעט  התלונות  מספר  ירד  מדנס,  של  השירות  ומוקד  סוכנות 
לאפס. "השירות אותו אנו מקבלים במוקד מדנס לשביעות רצון 
של  הרפואי  הביטוח  מנהל  אומר  ההסכם",  מהות  הוא  החברים 
או  בהתנדבות  שירות  מקבלים  לא  "אנחנו  להב.  עמיר  "צוות", 
עושים לנו טובה. בהסכם עם מדנס, נכתבו מאות סעיפים ותתי 
סעיפים, שלא הותירו דבר לפרשנות. ביחסי העבודה רבי-השנים 
עם מנכ"ל החברה ובעליה שוקי מדנס, אנו מקבלים שירות מעל 
ומעבר. לשמחתי, הרצון הכן לראות בנו לא רק לקוחות, אלא גם 
'שותפים' וחברים, חילחל לכל שכבות החברה. כמות מכתבי התודה 

שקיבלנו על השירות והפתרונות המקוריים היא עצומה.
חברים פונים מדי יום למוקד מדנס בבעיה כזו או אחרת, ומקבלים 
שירות שהוא משמעותי ביותר - כשמדובר בבריאות ולעתים בחיי 

האדם עצמו או יקיריו".
שוקי מדנס רואה את יעוד הסוכנות שלו למלא את ההסכם - כרוחו 
וכלשונו. "חברי 'צוות' דורשים את מה שמגיע להם - ובצדק. הם 
מודעים לכך שהם חייבים לקבל שירות מצוין ותשובות מהירות 

ככל האפשר - ואין שום תירוץ למה לא יקבלו זאת".
בקשנו להכיר את המסגרת הארגונית של הביטוח הרפואי בעזרת 

שוקי מדנס, הבעלים של סוכנות מדנס.  

- מה מאפיין את אוכלוסיית המבוטחים מקרב חברי 
"צוות" מבחינה בריאותית?

מצבם  יחסי  באופן  ואשר  מזדקנת,  מתבגרת,  "אוכלוסיה  מדנס: 
מעט פחות טוב מהאוכלוסייה הכללית. יש בכך אוקסימורון: ידוע, 
ובצדק, כי כאנשי קבע הם מקבלים שירותי בריאות מצוינים בצבא. 
ויחד עם זאת, קיים אצל רבים מחסור במעקב רצוף, לאורך זמן, 

אחר מצב בריאותם, בעת שירות הקבע שלהם ורבים מהם אינם 
מוצאים את הזמן לטפל בבריאותם.  

בנוסף, 'החופש' לקבל כל שירות רפואי בשירות הצבאי עלול לגרום 
נזק. למשל, אנשי קבע רבים עושים סריקות MRI בסיטונות. עודף 
בדיקות כאלה עלול לפגוע בהם. כמו כן, שירותם הצבאי של חלק 

מהם מלווה במתח נפשי שגם הוא 'לא תורם לבריאות'.  
הפוליסה,  את  המכירים  והגונים,  ישרים  אנשים  הם  'צוות'  חברי 
יודעים מה יש בה ואיך הם יכולים למצות עד תום את היתרונות 

שלה - והם אכן עושים זאת". 

- כיצד מונעים ניגוד אינטרסים בין חברת הביטוח 
כדבר  אלא  טוב  רצון  בשל  לא  הביטוח,  וסוכנות 

מהותי?
ליוזמת  ראשונים  זכות  לו  שיש  נתיב,  משה  המנוח,  'צוות'  "יו"ר 
פוליסת הבריאות, ראה בחזונו פוליסה שיש לעקור מתוכה כל חשד 
או חשש לניגוד אינטרסים בין הגורמים הקשורים אליה. זאת, כדי 
שתינתן לחבר קודם כל פוליסה צודקת, ואחר כך מקיפה ומכילה 
כל מה שרק ניתן. חלק מאותו חזון, היה הקמה או שימוש במוקד 
רפואי ייעודי, עצמאי, נטול פניות ושאינו תלוי בחברת הביטוח - 

אשר ידאג למילוי מלא וקפדני ללא עוררין של תנאי הפוליסה.
- נתיב  של  בחזון  המרכזי  הדבר  היה  ההדדית'  'הערבות   נושא 

משלמים  כמבוגרים,  צעירים  המבוטחים,  שכל  שאומר   מה 
פרמייה זהה". 

- גם אם זה "בכל מחיר"?
"אין מושג של 'מחיר' כאשר יש זכאות למבוטח לקבל כיסוי כלשהו 
במסגרת הביטוח, גם אם עלות התביעה יכולה להגיע למאות אלפי 

שקלים או יותר. הרי לשם כך קיים הביטוח!
בכמה שקלים  אולי  דומה,  בכיסוי  פוליסה  להשיג  ניתן   45 בגיל 
פחות. אבל, וזו מהות העניין, ביטוח לא עושים לשנה אחת. ככל 
שגיל המבוטח כבודד בחברת הביטוח עולה, כך עולה הפרמייה 
- בעשרות ואף מאות אחוזים. בכל חישוב שנעשה על-ידי 'צוות' 
לכל  מעבר  כלכלית.  גם  משתלם  החברים  של  הבריאות  ביטוח 
היתרונות, חשוב לזכור: הביטוח בכל מקום אחר מסתיים בדרך 

כלל בגיל 75 ואילו הביטוח של 'צוות' הינו ללא התניית גיל". 

- האם ניתן לשמור על הפוליסה הזאת ועל המחיר 
לאורך זמן? 

צעירים  גמלאים  של  חדש  דם  הזרמת  על  בנויה  "הפוליסה 
שהמערכת  להאמין,  רוצים  אנו  קבע.  משירות  המשתחררים 

"לפי תנאי הפוליסה, רשאי המבוטח לערער על 
דחיית תביעתו ולבקש עיון חוזר. במקרים מסויימים 

ניתן גם לבקש קיום ועדת ערר, המורכבת מנציגי 
'צוות', מדנס והפניקס. במהלך תקופת הביטוח 

בפניקס, הגיעו מעט מאוד מקרים לוועדה ורובם 
נפתרו לשביעות רצונם של המבוטחים"
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תשכיל ליצור רציפות, ותאפשר הבאתם של אנשי הקבע לפוליסת 
הגמלאים.

חשוב מאוד לציין לטובה את שיתוף הפעולה של מבוטחי 'צוות' 
בקופות  שלהם  המשלימים  הביטוחים  את  גם  להפעיל  היודעים 
'צוות' ובכך הם  החולים, כך שלא כל ההוצאה נופלת על ביטוח 

שומרים על המחיר". 

- האם ניתן לעשות "עוד משהו" במסגרת הפוליסה, 
כדי להקנות הטבות נוספות?

"הכיסוי בפוליסה שלם ומלא, ולמעט שינויים גלובליים המתרחשים 
בשוק - תרופות חדשות, מיכשור חדיש -  נדרשים רק עדכונים. 
כלומר,  המניעתי,  בנושא  התמקדות  בוחן  'צוות'   - זאת  עם  יחד 
תזונה נכונה, פעילות גופנית, בדיקות סקר תקופתיות וכו'. קיימות 
גם בדיקות לגבי שירותי פסיכולוג שילווה את החולה ומשפחתו 

במקרה של מחלה אקוטית".

- מהו המנגנון הקיים למבוטח שתביעתו נדחתה?
תביעתו  דחיית  על  לערער  המבוטח  רשאי  הפוליסה  תנאי  "לפי 
ולבקש עיון חוזר. במקרים מסויימים ניתן גם לבקש קיום ועדת 
'צוות', מדנס והפניקס( המתכנסת  ערר )ועדה המורכבת מנציגי 

מדי תקופה )אם יש צורך(.
במהלך תקופת הביטוח בפניקס הגיעו מעט מאוד מקרים לוועדה 
ורובם נפתרו לשביעות רצונם של המבוטחים. בנוסף, למבוטחים 
יש כתובת נוספת לפנייה - לממונה על הביטוח ב'צוות' - אשר 
בסמכותו לבדוק את טענת המבוטח והחלטתו מחייבת את חברת 

הביטוח".   

השירות  על  "צוות"  של  הבקרה  מתבצעת  כיצד   -
הניתן לחברים?

הארגון מעסיק על חשבונו שני חברי 'צוות', המלווים מקרוב את 
התוכנית ובמיוחד בבקרה שוטפת על התנהלות המוקד. בארגון 

עמיר להב: "השירות אותו אנו מקבלים במוקד מדנס 
לשביעות רצון החברים הוא מהות ההסכם. נכתבו בו מאות 
סעיפים ותתי-סעיפים, שלא הותירו דבר לפרשנות. ביחסי 

העבודה רבי-השנים, אנו מקבלים שירות מעל ומעבר. 
לשמחתי, הרצון הכן לראות בנו לא רק לקוחות, אלא גם 

'שותפים' וחברים, חילחל לכל שכבות החברה"

"כיום, החוק בולם למעשה אפשרות לביצוע השתלה 
מן החי )השתלת כליה( - בין אם היא מתבצעת 

בארץ או בחו"ל. פריצת דרך נמצאה בכך, שבהימצא 
בן משפחה קרוב שיכול לתרום מגופו - כמו בן, אח, 

אישה, בעל, נכד - ניתן יהיה במסגרת הפוליסה לשלם 
את הסכום למבוטח, כאילו ביצע את ההשתלה בחו"ל"
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רפואה שלמה )המשך מעמוד קודם(
הביטוח הרפואי והסיעודי

עוקבים אחר חברים שנזקקו לשירות ובודקים את טיב השירות 
או  שקיבלו. אלה שלקו במחלות קשות, שנזקקו להשתלות 

לניתוחים מסובכים, יודעים היטב מה 'צוות' עושה עבורם.
בנוסף, מעורבותם של אילן דולפין יו"ר ועדת הבריאות )וחברי 
היא   - לוי  ברוך  והיו"ר  נדיב,  דן  המנכ"ל  הבריאות(,  ועדת 

ברמה יומיומית". 

החדשות  ההוראות  מול  מתמודדים  איך   -
איברים  תרומת  למנוע  כולו  בעולם  והחקיקה 
תמורת תשלום? האם אין פירוש הדבר גזר דין 

על אותם נזקקים?
גבוה  עדיפות  בסדר  כיום  שעומד  ביותר  כאוב  נושא  "זהו 
ב'צוות'. החוק כיום, בולם למעשה אפשרות לביצוע השתלה 
או  בארץ  מתבצעת  היא  אם  בין   - כליה(  )השתלת  החי  מן 
בחו"ל. פריצת דרך נמצאה בכך שבהימצא בן משפחה קרוב 
ניתן   - שיכול לתרום מגופו - כמו בן, אח, אישה, בעל, נכד 
כאילו  למבוטח  הסכום  את  לשלם  הפוליסה  במסגרת  יהיה 

ביצע את ההשתלה בחו"ל.
חברת הביטוח ממשיכה להוציא מבוטחים להשתלות בחו"ל 
ורק  החוק,  בתנאי  העומדים  הבודדים  הרפואיים  למרכזים 
לפני מספר ימים חזר מבוטח 'צוות' מהשתלת כליות מוצלחת 
להשתלת  הקרובים  בימים  לצאת  צפוי  נוסף  מבוטח  בחו"ל. 

לב בדרום אמריקה". 

מופעלת  באמצעותה  הביטוח  סוכנות  מנכ"ל  מדנס,  שוקי 
תשתית הביטוח הרפואי של "צוות", משלב בפעילותו העסקית 
גם פעילות התנדבותית עניפה. הוא נולד ביפו, שירת במשטרה 
הצבאית )"הרבה שנים בקבע, אבל לא מספיק"(, למד כלכלה 
ומוסיקה - ומשלב את שני התחומים, שלכאורה שונים זה 
מזה, בחיי היומיום. כיזם בהוויתו, פתח, כבר עם כניסתו לעולם 
הביטוח, סוכנות ביטוח שעסקה אז בתחום חדשני בישראל 
- ביטוחים רפואיים. תוכנית "שתיל" שהופקה עוד ב-1982 
לכיסוי בגין צורך בהשתלה או ניתוחים בחו"ל, תמורת שקל 
ליום, היתה הראשונה בישראל בתחום הביטוחים המשלימים. 
והיא מבטחת כמיליון איש  והתפתחה  מאז, גדלה הסוכנות 
את  מעדיפה  הסוכנות  לפיה  התפיסה  לדבריו,  בישראל. 
טובת המבוטח על פני טובת חברת הביטוח, יצרה את אמון 

המבוטחים בה - ובפועל תרמה רבות להצלחתה. 
המוסיקה  בתחום  במיוחד  הקהילה,  למען  פעילות  כאמור, 
החביב עליו, היא עיסוקו המקביל. "זה לעשות למען הנפש 
שלך - ולעשות למען הנפש של אחרים". לפני מספר שנים 
אסף חברים קרובים העוסקים אף הם במוסיקה, והקים את 
תזמורת "הבוסתנאים". התזמורת מופיעה בהתנדבות בבתי 
לחולי  במחלקות  אבות,  בבתי  סיעודיים,  במוסדות  חולים, 
הקים  הוא  כן  כמו  בציבור.  שירה  בערבי  קהל  ובפני  סרטן, 

ומתחזק שני מועדוני נוער בשכונת התקווה. 
לדברי שוקי מדנס, תורמת סוכנות מדנס באופן קבוע חלק 
מהכנסותיה לבתי חולים. "פעילות עסקית שמשלבת ערכי 
נתינה, מעניקה כוחות רבים להמשך עשייה, ולכן כשאומרים 

כי הנותן מקבל לא פחות מהמקבל, זו אמת צרופה".

שוקי מדנס - כרטיס ביקור

שוקי מדנס

94
ון 

ת גילי וח צוו 34ר

http://tzevet.org.il


כל מה שרציתם לדעת על 
פעילות ועדת פרט ב"צוות"   

מאת: יצחק כחלון, יו"ר ועדת פרט וחבר הנהלת "צוות"

"חשוב לזכור, שחברי 'צוות' ערבים זה לזה. כל חבר הוא 
עולם ומלואו וחובתנו לסייע לאלה הזקוקים לנו. כל פניה נדונה 

בכובד ראש במליאת ועדת פרט, על-פי קריטריונים מוגדרים, 
והחלטות הוועדה מתקבלות בהצבעה", אומר יצחק כחלון, יו"ר 

ועדת הפרט.
לדבריו, תיקי הבקשות נפתחים במחוזות, אצל מנהל המחוז, 

וזאת לאחר שהקשיב לבעיה או למצוקה שהעלה החבר. מנהל 

המחוז יכול להעלות בפניו את אפשרויות הסיוע, להבהיר לו 
מה הקריטריונים הקיימים - והאם הם ישימים לגביו. כל בקשה 

של חבר נשקלת במסגרת צוות סיוע לפרט של המחוז )מנהל 
המחוז ו-3-2 חברים( המחליטים להעלות הבקשה לוועדת 

הפרט של הארגון. 
כאשר הוועדה מתרשמת כי אכן החבר זקוק לסיוע במסגרת 

ארגון "צוות" חרת על דגלו, מאז ייסודו לפני 50 שנה, את ערך הערבות ההדדית. 
את הערך הזה - העובר כחוט השני בכל פעולות הארגון - מביאה לידי ביטוי 

מובהק ועדת הפרט. תפקידיה המרכזים של הוועדה: לסייע ולטפל בחברים שנקלעו 
למצוקה רפואית או כלכלית, אשר פנו בעצמם לקבלת סיוע מ"צוות" - וגם לאתר 

חברים, שמפאת בושה או צנעת הפרט, לא עשו זאת

השירות לפרט, הוא מוענק לו על-ידי ארגון "צוות" ממקורותיו, 
או על-ידי עמותת "חבר" ממקורותיה. הסיוע ניתן לרוב 

כהלוואות או כמענקים מסוגים שונים:

הלוואת "חבר" דחויה - הלוואה מכספי "חבר" הניתנת 
נוכח מצוקה כלכלית קשה בסכום עד 20,000 ש"ח. ההחזר: 

תחילת תשלום - משנה עד שלוש שנים )תשלום דחוי( ופריסה 
עד 36 תשלומים. במקרים מיוחדים מאשרת הוועדה הלוואה 

בגובה של עד 30,000 ש"ח.

סיוע "חבר" לסיוע רפואי - מענק מכספי "חבר" עד 
סכום של 100,000 ש"ח, המוענק לחבר המצוי במצוקה כלכלית 
קשה וזקוק לסיוע רפואי. המענק ניתן לעתים בפריסה חודשית 

)תשלומים(.

הלוואת "צוות" דחויה - הלוואה מכספי "צוות" 
הניתנת נוכח מצוקה כלכלית קשה בסכום עד 10,000 ש"ח. 

ההחזר: תשלום דחוי לשנה ובפריסת תשלומים עד 36 
תשלומים. לרוב הלוואה זו ניתנת באמצעות שוברי קנייה.

מענק "צוות" למצוקה קשה - מענק מכספי 
"צוות" עד 10,000 ש"ח, המוענק לחבר המצוי במצוקה כלכלית 

קשה מאוד, וניתן באמצעות שוברי קנייה.

מענק "צוות" לנזקקים בחגים - מענק מכספי 
"צוות" המוענק פעמיים בשנה )לקראת ראש השנה ולקראת חג 

הפסח( וּבחגי בני המיעוטים )חג הקורבן וחג עיד-אל-פיטר(, 
בשווי של 1,000 ש"ח באמצעות שוברי קנייה.

 סיוע מיוחד לרפואת שיניים )רפו"ש( - 
מענק כספי מקרן רפו"ש של "חבר" לחבר המצוי במצוקה 

כלכלית וזקוק לטיפולי שיניים - כאשר ותשלומי הטיפולים 
 אינם מכוסים במלואם על-ידי ביטוח השיניים של "חבר". 

התנאי לבקשת פדיון ביטוח החיים - בעיה רפואית 
המצריכה השתלה או ניתוח מיוחד, ולחבר אין יכולת 

כלכלית לממש את הטיפול הרפואי. זאת, למרות 
שמיצה את כל אפשרויות העזרה מטעם המדינה - 

קופת החולים, חברת הביטוח וכו'
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 כאשר הוועדה מתרשמת, כי אכן החבר זקוק 
לסיוע במסגרת השירות לפרט, הוא מוענק לו 

על-ידי ארגון "צוות" ממקורותיו, או על-ידי עמותת 
 "חבר" ממקורותיה. הסיוע ניתן לרוב כהלוואות - 

וגם כמענקים מסוגים שונים

אפרים לב, סמנכ"ל לפרט

תנאי לבקשת הסיוע - החבר חייב להיות מבוטח בביטוח 
השיניים של "חבר".

פדיון ביטוח חיים )ריסק(, מלא או חלקי - 
התנאי לבקשת הפדיון - בעיה רפואית המצריכה השתלה או 

ניתוח מיוחד, ולחבר אין יכולת כלכלית לממש הטיפול הרפואי. 
זאת, למרות שמיצה את כל אפשרויות העזרה מטעם המדינה, 

קופ"ח, חב' ביטוח וכו'.

הפסקת הניכוי בגין ההיוון - גמלאי אשר היוון 
גמלתו לפני ההסדרים החדשים שהונהגו מאז 1997 )6 ,10 ,14 
שנים ולכל החיים(, יכול להגיש בקשה להפסקת הניכויים, אם 

נתקיימו בו שני התנאים הבאים )תנאי הסף(:
0 גיל הגמלאי במועד הגשת הבקשה 65 לפחות, וחלפו 15 

שנים לפחות ממועד היוון קצבתו.
0 הגמלאי פרש מחמת נכות, גילו היה נמוך מ-40 שנה, וחלפו 

20 שנים לפחות ממועד היוון קצבתו.
אם עומד הגמלאי בתנאי הסף, תבחן בקשתו על-פי 

 קריטריונים סוציו-אקונומיים. 
אם יימצא מתאים - ניתן יהיה לקבל פטור מלא או חלקי 

.)50%(

הלוואות הדדיות או בנקאיות - ניתן לקבל סיוע 
באמצעות הלוואות הדדיות או בנקאיות כדלקמן:

0 הלוואה הדדית של "צוות" עד 5,000 שקל ללא ריבית 

והצמדה )למעט תשלום דמי תפעול(, בפריסה עד 10 או 15 
תשלומים.

0 הלוואה הדדית של "חבר" עד 6,500 שקל ללא ריבית והצמדה 

)למעט תשלום דמי תפעול(, בפריסה עד 12, 18, 24 תשלומים.
0 הלוואה בנקאית - הלוואות בנקאיות בתנאים מועדפים 

שצה"ל משיג למשרתיו וגמלאיו.
למידע נוסף, או להגשת בקשת סיוע, יש לפנות למשרד המחוזי 

באזור אליו משתייך החבר.

יצחק כחלון, יו"ר ועדת פרט
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תעסוקה
הכשרה # השמות # פעילויות

מאת: אבי לחיאני, סמנכ"ל "צוות" לתעסוקה

יחידת התעסוקה ערכה דיון לסיכום שישה חודשי פעילות ראשונים 
בשנת 2010, בהשתתפות יו"ר הארגון ד"ר ברוך לוי , מנכ"ל "צוות" 
דן נדיב, יו"ר ועדת תעסוקה לורנס יצחק, סגן יו"ר ועדת תעסוקה 

מוטי שגיא, מנהלי ורכזות התעסוקה.
במוקד העשייה של יחידת התעסוקה במחצית הראשונה של השנה 
- סיוע לחברים להשתלב במעגל העבודה. כל המאמצים מושקעים 
רלוונטיות מחד  מול מעסיקים, במטרה להשיג משרות  בעבודה 
הכל  בסך  מאידך.  אלה  למשרות  המתאימים  החברים  ובהפניית 
סייעה היחידה לכ-390 חברים להשתלב במעגל העבודה. במקביל 
מקיימת היחידה פעילות ענפה המוגדרת כפעילות תומכת השמה. 

במסגרת זו נכללים ימי עיון, הכשרות וסדנאות העצמה.
זו, התקיימו חמש סדנאות העצמה  במחצית הראשונה של שנה 
118 חברים. למחצית השנייה של  נטלו חלק  ברחבי הארץ, בהן 
השנה מתוכננות שש סדנאות נוספות. כמו כן, התקיים יום עיון 
זה  ביום  הדרום.  באזור  מעסיקים  בהשתתפות  תעסוקה,  בנושא 

נטלו חלק 57 חברים. 
יחידת התעסוקה מסייעת לחברים דורשי עבודה המעוניינים לרכוש 
מקצוע אשר יאפשר להם תעסוקה, וזאת במסגרת "סל-הכשרה". 
)מותנה בעמידה בקריטריונים(. בסך הכל הוענק סיוע בהיקף של 

45 אלף שקל לחברים.
היחידה שמה לעצמה כמטרת-על לפתח ולהתניע "מנועי השמה" 
להיום,  נכון  בתעסוקה.  להשתלב  לחברים  יסייעו  אשר  נוספים 
היחידה פועלת לפתיחת מחזור ראשון של תוכנית מקבילה באזור 
הדרום - "הטובים לחינוך בנגב" - בשיתוף המכללה האקדמאית 
"קיי" בבאר שבע. זאת, בנוסף לתוכנית הסבת אקדמאיים להוראה 
והנגדים"  הקצינים  "פרויקט  בסיוע  בחינוך",  הטובים   - "צוות 

המתקיימת בהצלחה רבה מזה 19 מחזורים בבית ברל.
בכוונת היחידה לפתוח גם מחזור ראשון של קורס להכשרת מדריכי 

ידיעת הארץ ומורשת בשיתוף "אגד תיור".
משקיע  בהם  המרכזיים  מהנושאים  אחד  הינו  התעסוקה  נושא 
בעבודתם  רואים  התעסוקה  יחידת  אנשי  "צוות".  ארגון  ומטפל 
שליחות ומחויבות לחברי הארגון. אולם, ללא שיתוף פעולה מצד 
דורשי העבודה, לא ניתן יהיה להוביל מהלך שסופו שילוב חברים 

החפצים בתעסוקה במעגל העבודה. 
בנו  לראות  החברים  מקרב  העבודה  דורשי  לציבור  קוראים  אנו 
התעסוקה.  בנושא  סיוע  לקבלת  ורלוונטית  מקצועית  כתובת 
סדנאות  קורסים,  של  קיומם  אודות  הפרסומים  אחר  עקבו  נא 
והשתלמויות. נא בדקו ואמתו את נתוניכם )עדכון קו"ח וכתובת( 

אל מול מנהלי התעסוקה במחוזות השונים.
זכותכם לקבל תשובה לכל פנייה, וחובה עלינו להתייחס ולקדם 

ככל האפשר כל פנייה.
ניתן לפנות טלפונית, בדוא"ל או בפגישה אישית )מצורפת טבלת 

כתובות בגיליון(.
חשוב להדגיש כי יחידת התעסוקה אינה חברת השמה כיתר החברות 
המעניקה  הארגון  לחברי  תעסוקה  יחידת  אלא  בשוק,  הפועלות 
לווי, ייעוץ, ותמיכה לאורך כל הדרך לעבודה. תודה והערכה לכל 

העוסקים במלאכה - בתקווה להמשך עשייה מניבה.

יחידת התעסוקה מסכמת את המחצית הראשונה של שנת 2010: 

כל הדרך עד להשתלבות במעגל העבודה 
בדיון מיוחד שנערך בהשתתפות יו"ר ומנכ"ל ארגון "צוות", סקרו אנשי יחידת התעסוקה 

את הפעילויות, היוזמות וההישגים במהלך ששת החודשים הראשונים של השנה 0 
במסגרת זו הוצגה הפעילות האינטנסיבית מול מעסיקים פוטנציאליים כמו גם פעילויות 

תומכות השמה ובהן קורסים, ימי עיון וסדנאות העצמה

המועמדים לתוכנית "הטובים לחינוך בנגב" בכנס היכרות במכללת קיי בבאר שבע

 לראשונה סדנת העצמה 
גם למגזר הבדואי

חברים  ל-11  העצמה  סדנת  לראשונה  נערכה  יולי  בחודש 
מבין דורשי העבודה במגזר הבדואי.

הסדנא נערכה בשיתוף פעולה עם מוטי שגיא מנהל פרוייקט 
"הקצינים והנגדים" ובוצעה על-ידי מנוחה גלברט מחברת 

"שיפור".
ממשתתפי  אחד  כל  אישי  באופן  תלווה  התעסוקה  יחידת 

הסדנא במתן ייעוץ תעסוקתי.
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* הדרגות - כפי שהיו בתפקידם האחרון בצה"ֹל

מצטוותים - באמצעות יחידת התעסוקה - רבעון שני 2010

יחידת התעסוקה - היחידה שעובדת בשבילך!

יחיאל אלידר )סא"ל( - קצין בטיחות בתעבורה בחברת צ'יטה 
משלוחים. יוצא חיל חימוש.

יוסי )רס"ב( - מנהל מחסן ממוחשב במרכז ההדרכה  מלכי 
לספריות בישראל. יוצא חיל חימוש.

מוסטקי שמואל )רס"ב( - מבקר איכות ב"מנועי בית שמש". 
יוצא חיל האוויר.

של  תפעולי  באתר  לוגיסטי  מנהל   - )רנ"ג(  אמנון  בוקובזה 
תעש"א. יוצא חיל האוויר.

ענת שמעוני )רס"ב( - נאמן בי"ס בחברת book market. יוצאת 
חיל האוויר.

פינקו צבי )רס"ב( - מנהל אחזקה ב "מ.מ.מ" אחזקות. יוצא 
חיל האוויר.

וליצקי מיכאל )רס"ן( - ממונה בטיחות בעבודה בבתי זיקוק. 
יוצא חיל התחזוקה.

בן עזר מימון )רס"ן( - סגן מנהל סניף רמי לוי עפולה. יוצא 
חיל התחזוקה.

שי טל )סא"ל( - מנהל פרוייקט תפ"י, חברת מדיטס. יוצא 
חיל השריון.

יוצא חיל  - קב"ט סמוי "אם התוצאה".  )רנ"ג(  יגנדורף חזי 
האוויר.

לחימה  מערכות  ביום  יחידת  מנהל   - )סא"ל(  יוסף  רפי 
באלישרא. יוצא חי"ר.

לידיה חן )רס"ן( - מנהלת אדמיניסטרטיבית בחברת מאיר 
תור. יוצאת חל"ג.

בחברת  אבטחה  שירות  מנהל   - )רס"ב(  דניאל  שטרית  בן 
שמירה. יוצא חיל האוויר.

E-mailניידפקסטלפוןכתובתתפקידשם

ברוך הירש 14 בני ברק סמנכ"ל צוות לתעסוקהאבי לחיאני
5120203-617353503-6165268050-7408200mtasuka@tzevet.org.il

דליה קוקוש 
סלוצקי

 מנהלת תעסוקה 
03-617351804-8200326050-2819533wzafon@tzevet.org.ilדרך בר יהודה 52 נשר 36603מחוז צפון

 רכזת תעסוקה אהובה אברט
03-617354004-8200326050-2760218awzafon@tzevet.org.ilדרך בר יהודה 52 נשר 36603מחוז צפון

 מנהלת תעסוקה אילנה קגן
מחוזות דן ושרון

ברוך הירש 14 בני ברק 
5120203-617353603-6169568050-9340426wcenter@tzevet.org.il

 רכזת תעסוקה רחל נחמני
מחוזות דן ושרון

ברוך הירש 14 בני ברק 
5120203-617353803-6169568050-2542055awcenter@tzenet.org.il

 מנהל תעסוקה משה ארנון
wyehuda@tzevet.org.il  03-617353308-9471239050-3329726גאולה 4 רחובות 76272מחוז יהודה

 רכזת תעסוקה ציונה דן
03-617354508-9471239050-2776350awyehuda@tzevet.org.ilגאולה 4 רחובות 76272מחוז יהודה

 מנהלת תעסוקה שרית רוזנצוויג
מחוז  דרום

 בית לחם 2 בית החייל 
wdarom@tzevet.org.il 03-617354108-6439293050-4509801ב"ש 84100

 רכזת תעסוקה רונית אזולאי
מחוז דרום

 בית לחם 2 בית החייל 
awdarom@tzevet.org.il 03-617354208-6439293050-2741698ב"ש 84100

 מנהל תעסוקה שמעון מלכה
מחוז ירושלים

האלוף שאלתיאל בית החייל 
02-569466802-6235713050-9895263mjerusalem@tzevet.org.ilירושלים 94555

האלוף שאלתיאל בית החייל פקידת מחוז ירושליםסיון ניסים
02-569468802-6235713054-2223237jerusalem@tzevet.org.il pירושלים 94555

תעסוקה
הכשרה # השמות # פעילויות
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30 שנה לפטירתו של יגאל אלון 

דמותו ופועלו מעניקים נקודת מבט 
אקטואלית על מציאות חיינו

מאת: עמוס חורב, בית יגאל אלון

השנה מלאו 30 שנה לפטירתו של יגאל אלון. במסגרת האירועים 
הנערכים בבית יגאל אלון יראה אור ספר, שמטרתו פגישה מחודשת 

עם מורשתו ומשנתו של אלון. 
הספר מציג את משנתו הן דרך כתביו של אלון עצמו, והן באמצעות 
מחקרים חדשים שנכתבו במיוחד עבור הספר על-ידי אנשים שצעדו 

יחד עם אלון, ששופכים אור על הגותו ופועלו.
בו  התחושה בעת הכנת הספר היתה שמבעד למרחק ההיסטורי 
יצר ופעל יגאל - דבריו, דמותו ופועלו מעניקים לנו נקודת מבט 
מיוחדת והתבוננות אקטואלית על מציאות חיינו, שיש בה כלים 
מורשתו  על  היום;  המציאות  בפנינו  שמציבה  החידות  לפיצוח 
המחזקת את רוחנו; על דמותו המהווה מופת אנושי מאתגר עשייה, 

תוך התבוננות ביקורתית ורגישה.
בספר מובאים קטעים נבחרים מתוך כתביו של יגאל אלון, שנראו 
רלוונטיים במיוחד לימינו, ולצידם דברי חברים ומכרים של אלון 

מתחנות שונות בחייו.
הגותו המקיפה של אלון, מתבטאת היטב באחד מספריו האחרונים, 
"כלים שלובים", בה הוא מציג תפיסה כוללת לגבי החברה: "העוצמה 
הלאומית הכוללת - היא מערכת של כלים שלובים המתנים זה את 
זה. אמנם לטווחים קצרים ניתן לנתק אותם זה מזה, ולהעדיף אחד 
מהם על חשבון האחר, אולם לטווח הארוך, רק שילובם המאזן, יוצר 
את הרמה החברתית - שהיא המסד לעוצמה הלאומית הכוללת, ולא 

להיפך. ההיסטוריה יודעת לספר, על אימפריות שקרסו תחתיהן, 
שרשרת  של  שעוצמתה  וכשם  בפנים.  בהן  כירסם  הרקב  באשר 
נמדדת על-פי החוליה החלשה ביותר, כך גם עוצמתו הכוללת של 
את  המחברים  הצינורות  של  הפתיחות  מידת  על-פי  תיקבע  עם 
הכלים השלובים, אשר רק בשילובם האורגני הם מעצבים חברת 

עם" )יגאל אלון "כלים שלובים", ע' 17(. 
נדמה, שהיכולת לראות תמונת עולם כוללת, וההבנה שאין לנתק 
את השאלות הביטחוניות מסוגיות של חינוך או פערים חברתיים 

או התפתחות תרבותית ומדעית, חסרה לנו היום יותר מתמיד.
להנחלה  קשים  כאלו  רעיונות  מידיים,  סיפוקים  של   בעולם 

לציבור רחב.
יותר מכל ניתן לראות זאת 
אלון  של  תוכניתו  דרך 
הידועה  מדיני,  לפתרון 
 . " ן אלו "תוכנית  בשם 
מיד  שהוצגה  התוכנית 
לאחר תום מלחמת ששת 
מתורגמת  אינה  הימים, 
ת  ו כר המו ת  למשבצו
של ימין ושמאל. יש בה 
לכת  מרחיקת  נכונות 
טריטוריאלית,  לפשרה 
י  ת ל ב ה  ד י מ ע ד  צ ל
שמירת  על  מתפשרת 
כושר ההתגוננות בתנאים 
טובים של ישראל. יש בה 
שלמדינת  ברורה  הבנה 
ישראל אין עניין לשלוט 
בעם אחר, יחד עם ההבנה 
שעד אשר יגיעו הצדדים 

להסכם, יש למדינת ישראל עניין ומחויבות לפעול למודרניזציה של 
החברה הפלסטינאית שתחת חסותה ולהושיט יד לבעלי ברית. 

היא אינה מקבלת את התיזה הניצית שהדברים "אינם תלויים בנו", 
כי בכל מקרה הערבים לא רוצים בנו; היא אינה מקבלת את התיזה 
היונית ש"זה תלוי רק בנו" אם רק נחזיר להם את מה שהם רוצים 
הכל יסתדר. התיזה של אלון גורסת שהדברים תלויים בנו ושמעשינו 
ישפיעו על עמדות הצד השני. אבל, היא מבינה שהדברים אינם 
תלויים רק בנו וקיימים כוחות נוספים במרחב. לכן אל לה לישראל 

לוותר על יכולתה להגן על עצמה בכל מצב.
נדמה שבמרחק הזמן, רבים מיצרים על העובדה, שרעיונותיו של 

אלון לא זכו ליותר תמיכה ולמימוש. 
מבחינתנו, בבית יגאל אלון, המטרה בהצגת מורשתו של אלון איננה 
לבכות את העבר, אלא להכיר בכך, שגם הרעיונות עצמם וגם סוג 
השיח שאינו נרתע משאלות סבוכות ופתרונות מורכבים - חיוניים 

לשיח הציבורי והפוליטי במדינת ישראל היום.  

העוצמה הלאומית הכוללת היא מערכת של כלים 
שלובים המתנים זה את זה. לטווחים קצרים ניתן 

אמנם לנתק אותם זה מזה, ולהעדיף אחד מהם 
על חשבון האחר. אולם, לטווח הארוך, רק שילובם 

המאזן, יוצר את הרמה החברתית - שהיא המסד 
לעוצמה הלאומית הכוללת, ולא להיפך

יגאל אלון כמפקד בכיר בצה"ל ב-1949 )מקור: 
ויקיפדיה(

מורשת
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???????????????

ראיינה וצילמה: נורית רוזן )רס''ן(

''כשראובן בראל פנה אלי ראיתי בתערוכה זו אתגר. כשתחילו 
ניכר היה שכל אמן  נגרמה לי הפתעה לטובה.  להגיע העבודות, 
היו  לא  האיכויות  לנושא.  הרצינות  במלוא  מתייחס  שלו  בתחום 
מביישות כל חלל תערוכה". כך אומרת אוצרת התערוכה מיצירות 
נערך  התערוכה  פתיחת  אירוע  הקר.  דליה  ד''ר  "צוות",  חברי 
בנוכחות ראשי הארגון, חברי הנהלה ומוזמנים רבים. ההתרגשות 

ניכרה בפני האמנים, שהציגו בגאווה ובחשש-מה את עבודותיהם, 
ניסיון  בעלי  וידועי שם  ותיקים  וחלקם אמנים  חלקם לראשונה, 

רב ומוניטין בינלאומי.
ראובן  האירוע,  ומארגן  ליוזם  העניק  לוי,  ברוך  ד"ר  "צוות",  יו''ר 
בראל, אות הוקרה והביע תקווה שהמסורת הזו של מתן חשיפה 
וכבוד לאמני "צוות" תימשך. למוזמנים חולק קטלוג נאה שעליו 
טרח בראל ושזכה לתשבחות מכל המעיינים בו. בקטלוג יש עמוד 

מידע על כל אמן וצילומים מעבודותיו.
לדברי הקר, "מעניין לציין שבתערוכה היה הרבה פיסול, גם כמותית 
וגם באיכות טובה וגבוהה. המקום שנבחר, 'מרכז עמיעד', הוא חלל 
אמנים  של  גדולה  כה  לכמות  גם  ומרווח, שאיפשר  גדול  תצוגה 

להציג באופן מכובד וכל אחד קיבל את הנישה שלו''.
0 0 0

מבחינה  הטרוגנית  קבוצה  הם  בתערוכה  שהשתתפו  האמנים 
גיאוגרפית ורעיונית. התוצאה היתה תערוכה מלאת קסם, זוהרת, 
צבעונית, מקצועית ומעוררת כבוד. מעניין שאנשים שגדלו על 
לעיסוק  הגיעו  חברות,  צוות,  עבודת  יחד,  קבוצה,  של  ערכים 
בתחום אמנותי אינדיווידואלי, ייחודי, אישי, עמוק, עיסוק שהוא 

למען עצמך בלבד. 
לא רק המוזמנים, גם מבקרים שנכנסו באקראי התפעלו מהתערוכה, 
חלק  להלן  במקום.  שהוצב  האורחים  בספר  רשמיהם  את  וציינו 
מהתגובות: ''לא חשבתי שמהצבא יכולים לצאת גם אמנים!''; ''מי 
שלא ציפה לדבר מתערוכת אמני 'צוות' נכונה לו הפתעה לטובה''; 
חובבים,  של  תערוכה  על  חשבתי  כשבאתי  מפתיעה.  ''תערוכה 
ומצאתי אמנים אמיתיים ומקצועיים''; ''אף פעם לא שיערתי שבקרב 
אנשי 'צוות' יש כוח אמנותי כזה מקצועי''; ''הגעתי במקרה ונהניתי 
''טוב שב'צוות' מצאו  לפנסיה'';  לצאת  כדאי  היצירות  לפי  מאד. 
דרך לאפשר לחברים להביע יכולת אמנותית''; ''כפורשת צה''ל אני 

איכות היצירות אינה נופלת מאלה 
המוצגות בגלריות לאמנות... 

במסגרת ארועי יובל ל"צוות", נפתחה בסוף מאי 2010 התערוכה הראשונה של אמנים 
גמלאי צה''ל. בתערוכה הציגו כארבעים אמנים, יוצאי חיילות ויחידות שונות, עבודות 

ציור בטכניקות שונות, הכוללות בין היתר שמן, אקריליק, פסטל יבש, פחם, אבקת 
בזלת, עבודות פיסול בחימר, אבן, ברזל, חוטי ברזל ועץ, וכן עבודות הדפס, עיסת 

נייר, צורפות, צילום ויצירות מורכבות אחרות

גבי צור - טכניקה מעורבתדבורה הראל - שמן על בד מאמן חיים - טכניקה מעורבת

ראובן בראל - שמן על בד

יוצר
פיסול # ציור # מוזיקה # צילום 

חגית לוין - פיסול

פיסול # ציור # מוזיקה # צילום 
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ציור,  ביצירה:  "צוות" שעוסק  המדור פותח את שעריו לכל חבר 
בלבד:  באימייל  רוזן  לנורית  לפנות  נא  וכו'.  כתיבה,  פיסול,  איור, 

memcohen@gmail.com

גאה בכם על כך שאתם משלבים רוח וחומר''; ''התערוכה מגוונת 
ועשירה, מתאפיינת בטכניקה גבוהה של הרבה אמנים. יש עבודות 
מעניינות ומרגשות''; ''המיקום ואופן הצגת העבודות נותן תחושה 
מכובדת. ניכרת השקעה של עבודה ומחשבה''; ''יפה במיוחד שזה 
פתוח לכולם''; ''עברנו במקרה ונכנסנו. התרשמנו מהרב גווניות, 

מהצבעוניות, מהיצירתיות. הקטלוג יפה, רציני, איכותי''.
0 0 0

ראובן בראל, יוזם ומארגן התערוכה ומשתתף בעצמו, שהקדיש 
ימים ולילות לנושא, אומר: ''אני מסתובב כבר כמה שנים עם הרעיון 
של תערוכה של אמני 'צוות' 'בבטן' , אך רק עכשיו הצלחתי לממש 
אותו. הקשיים היו רבים, ובמשך החודשים שבהם עבדתי על ארגון 
התערוכה עצרתי את החיים האישיים שלי ואת כל העיסוקים שלי. 
לא כולם הבינו את חשיבות התערוכה ואת הערך שבמתן חשיפה 

לאמנים, ולא ממש מיהרו לעזור. 
בנוסף לקשיי הארגון היה קושי להגיע לאמנים, וזו עבורי היתה 
של  העצומה  ההצלחה  בעקבות  כעת,  כבר  בילוש.  עבודת  ממש 
התערוכה הראשונה, פנו אלי אמנים נוספים שלא ידעו על האירוע. 
אני מקווה שהתחלתי מסורת של תערוכות דו-שנתיות של אמני 

'צוות'''.
0 0 0

בתערוכה היו הרבה עבודות טובות ומעניינות, אבל היו שתי עבודות 
יוצאות דופן הראויות לציון:

בריתוך  שמתמחה  אמן  לזרסון,  שעיה  של  הכורסה  האחת, 
יוצאת  וזכוכית. בתערוכה הציג כורסה  ובפיסול משולב במתכת 
הזו  לתבנית  נעלים.  לעשיית  מכבש  של  מסכינים  עשוייה  דופן, 
הוסיף צילומים מאלבומו האישי של מפקדים וחברים בצבא וכן 
פוליטיקאים שנפגש בהם. הכורסה המיוחדת במינה היא בעצם 

פרק בהיסטוריה של המדינה. 

השנייה, הפסלים של סידור כהן, אמן המשלב זכוכית ובזלת על 
עץ. כהן עובד בטכניקה מאד מסובכת וקשה, עם תנור בחום אדיר. 
העבודות שלו טעונות מאד, קשות לצפייה, ונותנות למתבונן ממש 
מכה בבטן. בתערוכה הציג שתי עבודות: עבודה אחת התייחסה 
לפוגרום שעשו הנאצים ביהודי יאסי ברומניה ואשר תלו אותם על 

אנקולים באיטליז )''אמנות בקילו''( והשניה לרצח רבין. 
מסקנת האורחים והמשתתפים: להתראות בתערוכה הבאה!

מוטי בר דגן, ברוך לוי, דליה הקר וראובן בראל בעת פתיחת התערוכה המבקרים באולם התערוכה

ויקטור פרנקו - אקריליק על בד עדי טל - פיסולחגית לוין - פיסול

סידור כהן - זכוכית בזלת עץ יוני עוזר - שמן על בד

יוצר
פיסול # ציור # מוזיקה # צילום 
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מאת: יוכי ארליך

אחד המוזיאונים החשובים שנועדו לשמר את תודעת ההיסטוריה של 
היישוב העברי בארץ ישראל עד הקמת המדינה שוכן בבית מגורים בשדרות 
רוטשילד 23 בתל-אביב. מראה הבית אינו צריך להטעות. הוא אוצר בחובו 
ומציג בדרך מרתקת את תולדות הממד הביטחוני בימי המדינה וצבאה 

שבדרך, שאכן התפתח באופן מחתרתי למחצה. 
מוזיאון ה"הגנה" ע"ש אליהו גולומב ממחיש את תולדות הישוב העברי 
בית  סיפורם של משפחה,  דרך   1948 ועד  העשרים  המאה  מראשית 
וארגון שהוקם - כשמו - כדי להגן על מפעל הקמתו של הבית הלאומי 

בארץ ישראל. 
ה"הגנה",  רעיון הקמת  גולומב, מאבות  אליהו  על שם  נקרא  המוזיאון 
המדינה  של  ביטחון  "מר   - רשמי  הבלתי  ומצביאו  הארגון  ממייסדי 
שבדרך" - עד מותו בטרם עת )1945(. גולומב וחבריו הקרובים עוד מימי 
הגימנסיה העברית "הרצליה", משה שרתוק ודוב הוז, הפכו לבני משפחה 
אחת )בקשרי חיתון( והיו שותפים לרעיון ולדרך. לימים, לאחר ששאול 
מאירוב )שהיה גיסו של שרתוק( הצטרף אליהם, כונתה החבורה "מרובע 
הגיסים" - הגרעין שניהל את ענייני החוץ והביטחון של היישוב המאורגן 

בארץ ישראל בתקופת השלטון הבריטי. 
והוא נבנה בשנת 1923  הבית היה ביתם של משפחת שרתוק-גולומב 
בליבו של "הבולוואר" התל אביבי המרכזי של אותם ימים. הבית הפך 
למוקד פעילותו של ארגון ה"הגנה". כאן בושלו תוכניות ההגנה והביטחון, 
ההתיישבות, הקמת הפלמ"ח וההתגייסות לטובת המאמץ המלחמתי לצד 
הבריטים במלחמת העולם השנייה. לכאן הגיעו הצנחנים שיצאו לאירופה 
הכבושה כדי לקבל את ברכתו של אליהו גולומב, לכאן הגיעו מנהיגי 

ה"הגנה" והפלמ"ח כדי לפגוש את מנהיגם ומפקדם עד יום מותו. 
המוזיאונים  לראשון  והיה  ה"הגנה"  מוזיאון  נחנך   1961 באפריל 
של  ההיסטורית  לחשיבותו  מודעות  מתוך  הביטחון.  משרד  של 
הבית, נשמרו חזיתו המקורית ושנים מחדריו אשר כלולים בתצוגה. 
החדרים מציגים את רוח התקופה והאווירה בבית - חדר המגורים 
וחדר העבודה של גולומב אשר שומרו כפי שהיו - על קירותיהם 
המצוירים, המרצפות המעוטרות בסגנון מזרחי שהיו אופייניות לתל 

אביב והרהיטים: הפסנתר והסמובאר.
בנוסף, כולל המוזיאון שלוש קומות של תצוגות, ובהן סרטים ומוצגים 
שונים הממחישים בחוויה ויזואלית עשירה, קולית וחושית את סיפור 
בנייתו של הבית הלאומי הציוני וההגנה על היישוב העברי בשנות 

השלטון הבריטי. 
ביקור במוזיאון פותח בחיזיון אור קולי המציג את סיפורו של כוח 
"בר-גיורא"  ארגוני  הראשונים: הקמת  בימיו  העברי  היישוב  המגן של 
ו"השומר" בימי העלייה השנייה שנועדו לפעול לכיבוש העבודה, השמירה 
וההתיישבות. פרק מיוחד מוקדש ל"גדודים העבריים" במלחמת העולם 
ישראל  ארץ  לשחרור  ותרומתם  הבריטי  לצבא  התנדבותם  הראשונה, 
מהכיבוש התורכי. תצוגת מאורעות 1920/1921 מאפשרת למבקר להבין 
את ההקשר של הקמתו של ארגון ה"הגנה" ביוני 1920 ותחושת הדחיפות 

למצוא מענה צבאי הולם למאבק של הישוב על עצם קיומו.
ה"הגנה": מפעלי  והתבססות של  מוצגות שנות ההתארגנות  בהמשך   
הרכש והתע"ש, היערכות הישוב בהגנה וההתיישבות במסגרת "חומה 
ומגדל", המעבר מהגנה פאסיבית להגנה אקטיבית תוך כדי התארגנות 
צבאית מחתרתית, וראשית ההעפלה. כמו כן, מוצגות התמודדות היישוב 
עם אירועי המרד הערבי )"מאורעות תרצ"ו-תרצ"ט" 1936 - 1939(, ובימי 
מלחמת העולם השנייה - ההתנדבות לצבא הבריטי, לנוטרות והקמת 

הפלמ"ח )1941(. 
חידוש המאבק  את  המוזיאון  מציג  העולם השנייה,  סיום מלחמת  עם 
בבריטים לעצמאות. המוזיאון ממשיך את סיפורו בתיאור ההעפלה והמאבק 
נגד שלטונות המנדט עד להכרזת האו"ם על חלוקת הארץ, בכ"ט בנובמבר 
1947, ופרוץ מלחמת העצמאות. הביקור במוזיאון מסתיים במיצג אור-קולי 
המתאר את הלחימה של כוחות ההגנה עד להכרזה על הקמת המדינה, 

בה' באייר, והקמתו של צה"ל באחד ביוני 1948. 
עמוקה,  וחשיבתית  חושית  חוויה  מהווה  ה"הגנה"  במוזיאון  הביקור 
מרתקת ומאתגרת. התצוגה ממחישה היטב את ערכי היסוד של היישוב 
העברי בארץ ישראל, ערכים שאפשרו את הקמת המדינה ואת הישגיה 
מאז: הדבקות במשימה, רוח ההתנדבות לצבא העם, הנכונות להקרבה, 

ההתגייסות המוחלטת למען מה שנתפש כמטרות-על קיומיות. 
התצוגה גם ממחישה את הרקע עליו צמחו לימים תפיסות הביטחון של 
צה"ל, תורת הלחימה וערכי המוסר שלו. כל ישראלי המחפש את משמעות 
קיומנו, כפרטים וכאומה, ייצא ממוזיאון ההגנה עשיר יותר בידע וברוח. 

המוזיאון פתוח בימים א-ה בין השעות 08:00-16:00.
הדרכה לקבוצות, הפעלות ופעילות העשרה נוספת בסביבת המוזיאון, 
שד'  המוזיאון:  כתובת   .03-5608624 מס':  בטלפון  מראש  להזמין  יש 

רוטשילד 23, תל אביב.

90 שנה לארגון "ההגנה":

 המוזיאון שמעיד יותר מכל על 
רוח התקופה והמדינה שבדרך

תולדות היישוב
מורשת # ערכים # היסטוריה

הביקור במוזיאון ה"הגנה" מהווה חוויה חושית 
וחשיבתית עמוקה, מרתקת ומאתגרת. התצוגה 

ממחישה היטב את ערכי היסוד של הישוב העברי 
 בארץ ישראל, ערכים שאפשרו את הקמת 

המדינה ואת הישגיה מאז ועד היום
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זרקור על סניף "צוות"

המטרה - יותר חברים פעילים

חברי סניף העמקים בטיול לירושלים 

העמקים,  סניף  יו"ר  מעוז,  מנחם 
אינו מתכוון להרים ידיים. למרות הקושי 
הרב בניהול סניף שחבריו נמצאים בפיזור 
גיאוגרפי רחב, למרות הגיוון באוכלוסיה, 
שכוללת את בני המגזר הבדואי שצרכיהם 
תושבי  ודתיים,  חילונים  חברים  שונים, 
קהילתיים  ישובים  חקלאיים,  יישובים 
וישובים עירוניים, למרות הקושי לארגן די 
חברים כדי להצדיק פעילות כזו או אחרת 
- מנחם אומר שיפעל ביתר שאת להפוך 

את הסניף לשוקק חברים ופעילות.
מנחם מעוז משמש כיו"ר הסניף מאז 2004. לדבריו, מצא את הסניף 
"רדום" ולכן כבר עם כניסתו לתפקיד, דאג לפני הכל לארגון בית לסניף 
)באדיבות עיריית עפולה(, לריכוז רשימות החברים ויצירת קשר עימם, 
וכן לארגון הנהלת הסניף, כך שניתן יהיה לפעול בדרך מסודרת. גולת 

הכותרת - כניסה לפעילות בקרב המגזר הבדואי.
- מדוע ראית באנשי המגזר יעד כה חשוב לפעולה?

מנחם: "קודם כל, הם חברי 'צוות' כמו כל האחרים, לכן הם צריכים 
לקבל מאיתנו שירות הולם ושלם. שנית, לרבים בני המגזר יש בעיות 

ותפקידנו, אולי החשוב מכל, הוא לעזור   - סוציו-אקונומיות קשות 
לחבר במצוקה. ההצלחה במגזר נבעה ממינוי סגן יו"ר מקרב הבדואים, 
אחמד פלאח מרומת הייב, ופעילות אינטנסיבית של צביקה גינצבורג 

שלנו, המכיר היטב את המגזר, את הבעיות ואת הצרכים. 
אמנה כמה מהפעולות החשובות שעשינו עבור בני המגזר: חלוקת תווי 
קנייה לפני חג הקורבן והרמדאן )בהם ההוצאות הכספיות גדולות(, 
שמהווים עזרה ממשית. תרומת מחשבים משומשים, שעברו פרמוט 
ושידרוג, אוזן קשבת לצרכים, ובאוקטובר הקרוב יחגגו עימנו את יובל 

"צוות" 50 חברים בדואים, שיגיעו בהסעה מאורגנת להיכל נוקיה".
0 0 0

- ציינת את מיעוט החברים הפעילים כ"עקב אכילס" של הסניף. מדוע 
בעצם? הרי אי אפשר להכריח אף אחד לעשות זאת?

"מיעוט החברים הפעילים יוצר לנו בעיה קשה. לעיתים, עצם המספר 
הנמוך של נרשמים לפעילות כלשהי אינו מאפשר את ביצועה. הרי לא 
נוכל לסבסד טיול, אם יירשמו אליו פחות מ-40 חברים... ומי נפגע? 

אלו שנרשמו ורצו לצאת. 

דוגמא נוספת: יש לנו חברים דתיים פעילים וזה מאד משמח. אבל 
הטיולים בהשתתפותם צריכים להתבצע באמצע השבוע כדי לא לפגוע 
ברגשותיהם. אם היתה לנו כמות מספקת של חברים חילונים ודתיים 

- היינו יכולים לבצע הפרדה בטיולים כאשר הדבר נדרש. 
דוגמא אחרונה: ממש עכשיו פנה אלי חבר בבקשה לארגן טיול אתגרי 
בשטח. נאלצתי לדחות את הבקשה, כי ידעתי שלא אוכל לארגון יותר 

מ-10-15 חברים, גם כי חתך גיל החברים הפעילים גבוה יחסית".
- אז מה עושים?

"את מה שעשינו עד עכשיו - וביתר שאת. למרות שהסניף פתוח רק 
יום אחד בשבוע, אני מגיע אליו מדי יום, ומנסה לראות איפה אפשר 
לפעול יותר. אחד הרעיונות שהצליחו היה שיתוף פעולה אשכול עם 
סניף טבריה/גליל תחתון בראשותו של משה עבו ו"יד ימינו" מאיר 

פניש. במקרה הזה, אחד ועוד אחד נותנים יותר משניים. 
המתגוררים  צוות,  חברי  'פיצוח'  הוא  לפתחי,  המונח  גדול  אתגר 
עם  נמנה  שחלקם  אלה,  גבעת  או  תמרת  כמו  קהילתיים  ביישובים 
סמן  ויהוו  פעילים  חברים  יהפכו  שהם  רוצה  אני  הבכירה.  הקצונה 

ימני לחברים נוספים.
מעבר לכך, חייבים לדאוג לשמירת הקיים - והקיים הוא קשר רציף 
עם החברים, ארגון אירועים פעילויות, דאגה לחולים ולחלשים, קשר 
עם מנהלת התעסוקה לגבי שיבוץ בעבודה, פעילויות 

התנדבות וכיו"ב".
0 0 0

מתוכם,  כרבע  העמקים,  בסניף  יש  חברים   1,214
פעילים  אלה  כלומר,  הקשה',  ל'גרעין  נחשבים 
מתנדבים  ואף  השונות  בפעילויות  חלק  שנוטלים 
בעצמם. הפתעה לטובה היתה למנחם מכמה מהן: 
למשל, הטיול למצדה "שהיה מימוש של חלום אישי 
שלי. רבים מאתנו היו במצדה בפעם האחרונה בטיול 
והיו  נהדרות  תגובות  קיבלתי  הספר...  בבית  שנתי 
או  הנכדים...",  עם  לכאן  "נחזור  גם:  שאמרו  כאלה 
הטיול לאילת ופטרה שהיה מרשים במיוחד והביא 
לתגובות יוצאות מן הכלל, וגם טיול הנשים לירושלים 
שיצא בתחילת החודש. "בהחלט היה מעודד לראות 
את ההשתתפות, את ההנאה ואת הרשמים והחוויות 

של הקבוצה - זה חימם את הלב ומדרבן לעשייה". 
"יש  לנזקקים.  סיוע  הוא  אישית  מנחם  מטפל  בהם  הנושאים  אחד 
יודעים, כי הם מתביישים  כאלה, לא מעט, ועל חלקם כלל אנו לא 
במצבם, ונמנעים מלהודיע לנו. ביקשתי מהפעילים להיות יותר רגישים 
ומחוברים לנעשה בסביבתם, ולהודיע לנו על כל נזקק. יש ביניהם גם לא 
מעט חולים או קשישים בבתי אבות. צריך להגיע לכולם ולהראות להם 

שנושא הערבות ההדדית ב'צוות' נמצא בראש סדר העדיפויות".
והוא  פתוח  הנייד שלו  הטלפון  בסניף,  יום  כל  נמצא  למרות שהוא 
מקבל שיחות חברים גם בביתו. "ברוריה אשתי הפכה למזכירה אישית 

שלי" הוא אומר בחיוך.
לצידו של מנחם פועלת הנהלת הסניף, והאחריות על הנושאים השונים 
מתחלקת ביניהם: סגן היו"ר אחמד פאלח מרומת הייב, הגזבר צביקה 
גינצבורג מכפר יהושע, מזכיר הסניף סלומון טולדנו ממגדל העמק, 
רכז הרווחה אלברט גבאי ממגדל העמק, רכזת תרבות ופנאי גאולה 
מסאס מעפולה, רכז תעסוקה אמיל סבג מעפולה רכז מתנדבים יהודה 

וזאן מעפולה, וניסים כהן מגן הנר.

מנחם מעוז

סניף העמקים:
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נוסטלגית.  משמעות  להם  שיש  צילומים  מפרסמים  אנו  זה,  מדור  במסגרת 
הדמויות המופיעות בחלק מהתמונות, אינן מוכרות או אינן זכורות. נשמח עם 

תעדכנו אותנו בפרטי המופיעים בתמונות. 

 03-6166260 לפקס:  או   Bitaon@tzevet.org.il אל:  בדוא"ל  לשלוח  יש   תשובות 
לידי מזכירת המערכת רחל דאבוש. בין המשיבים יוגרל ספר.

חידת "צוות", גיליון 94

 מי היתה 
האישיות הצבאית?

 prashit@tzevet.org.il תשובות יש לשלוח בדואר אלקטרוני
 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.

היו ימים חבר...
חידה # היסטוריה # סיפורים 

ההיסטוריה שלנו בתמונות

פתרון חידת "צוות" גיליון 93 - מי היתה האישיות הצבאית? 
הפתרון: אסתר ארדיטי ז"ל - חובשת צבאית בחיל האוויר, קיבלה את עיטור 
יוצא דופן של הטייס רס"ן יעקב שלמון ושל הנווט שלמה  המופת על חילוץ 
בנובמבר  בחצור  האויר  חיל  בבסיס  שהתרסק  מוסקיטו  מטוס  מתוך  הרצמן, 
1954. הרמטכ"ל משה דיין ז"ל, העניק לה צל"ש שהומר מאוחר יותר לעיטור 
ובמלחמת ששת הימים  המופת. לאחר שחרורה למדה בבי"ס לאחיות בחיפה 
התנדבה לחטיבת הצנחנים, עד כיבוש הכותל. אז דבק בה הכינוי "המלאך הלבן 

וגם "המלאך של הצנחנים". על שמה רחוב בירושלים "המלאך הלבן".
אסתר ארדיטי נפטרה בגיל 66 בעת ביקור באיטליה, שם גם נקברה.

בפרס )הספר "ברכה בשליפה" מאת זהבה צויקל( זכו חברי "צוות": 
יצחק מור מקרית ביאליק ומשה רווח מראשון לציון. 

זה אני בתמונה... 
התמונה שפורסמה 
בגיליון הקודם )מס' 

93( מתעדת את פגישת 
הרמטכ"ל משה לוי עם 

קצינים  בשנת 1985 
בגבול לבנון. מימין 

 לשמאל: גבי אופיר, 
קצין לא מזוהה, ארווין 

לביא, משה לוי, אורי אור, 
עמוס ירון ואפרים לפיד 
זיהה: ארווין לביא )תא"ל(

שמות  ואת  האירוע  את  ולציין  הצבאי  השירות  מימי  תמונות  לשלוח  מוזמנים  "צוות"  חברי 
המצולמים. יועדפו תמונות המתארות אירועים מיוחדים, אישיים או בעלי משמעות היסטורית.

אוקטובר 1955: חיילים במבצע "פילון" )צילום: אברהם ורד, "במחנה", ארכיון צה"ל(

ב"חור של הסרגל" שם הוא נולד,
ידעו כבר כולם שלגדולות הוא נועד.

בקיבוץ ה"יורק-אש" - הוא למד והחכים
ומילדותו הוא נמשך לרמשים ולחרקים.

הוא השתעמם קצת ביחידת אנשי הדממה,
אך הגיע במהרה למקום שהיה לבו והנשמה.

כומתתו שהיתה דומה לצבע אמא-אדמה
היתה עבורו סמל, מופת ודוגמה.

נפצע בכיבוש המבצר - אך ברח מבית-החולים,
השתחרר מהצבא רק לאחר שהחלים,

ויצא לחו"ל לטיול תרמילים.

והוא שב לצבא ומגיע ל"נבחרת",
מחנך לדוגמה ומג"ד לתפארת.

הוא מטמיע בחייליו אוצר מורשת-קרב
ובידיעת הארץ גבוה - הוא מציב את הרף.

הוא מהווה מודל להערצה ולחיקוי,
האם יינשא נשקו ברצועה? ממש אין סיכוי!

הנשק לדבריו, חייב להיות זמין ודרוך
ולמול מחבל שיפתיע - להיות מוכן וערוך!

הוא לא פוחד מכלום! ואוהב את המדינה.
אומר שלפעמים גם צריך למות למענה...

היה חסון וגבוה - ממש כמו "עץ" שמו,
שהוא סמלה של הארץ שספגה את דמו.

ויום אחד בשובו מניחום אבלים,
רעדה האדמה תחתיו ונשרו העלים.

כמדורה שחורה בערה מכוניתו
וב-ט"ל שנים יצאה נשמתו.

אז אם נטייל במשעולי הגלבוע,
קולו מקברו יוסיף כמעיין לנבוע.
דמותו התמירה את העמק תצבע

ואת דמו מרוצחיו - תדרוש ותתבע.

סיפורי גבורתו ילוו אותנו ללא רחש מילים,
גם בתוך ספר התורה שנתרם ליישוב "רחלים"

מאת: זהבה צויקל )רס"ן(

מ(
ע"

)ל
ק 

ני
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י 
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צי
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התלוש שלך בעריכת הרמן חיימוביץ, נציג "צוות" במופ"ת

לעיתים  אשר  מחברינו,  רבים  מעסיק  הציבורית"  "הקופה  נושא 
מעדיפים לוותר על עבודה במשרד ממשלתי או בחברה ממשלתית, 
בשל החובה לוותר על הכנסה. בהתאם לחוק שרות הקבע בצבא 
הגמלאות"(  )"חוק  משולב(  )נוסח  )גמלאות(  לישראל  הגנה 
מאוצר  משכורת  הינה  ציבורית  מקופה  הכנסה   1985 מתשמ"ה 
המדינה או מקופה אחרת שקבעה הממשלה כקופה ציבורית לרבות 

קופה נתמכת לעניין סעיף זה - מחייבים הפחתה.
מקופה  נחשבת לשכר  ממנו  בארגון שהמשכורת  גמלאי שעובד 
ציבורית, או בשירות צבא הגנה לישראל )אזרח עובד צה"ל( חייב 
ולציין  ציבורית  בקופה  עבודה  על  לדווח  הגמלאות  חוק  פי  על 
הדיווח,  לצורך  הכנסותיו.  וגובה  תחילה  תאריך  העבודה,  מקום 
קובעת  "משכורת  טופס  על  להחתים את מעבידו  צריך  הגמלאי 
מקופה ציבורית" )נספח 1(. הטופס יש לשלוח לצה"ל, ד"צ 02369 

מופ"ת - ענף שכר הקבע והגמלאות - מדור גמלאות. 
לדווח  חייב  ציבורית,  קופה  עובד  היותו  על  שמדווח  הגמלאי 
למופ"ת על כל שינוי בשכרו אצל המעביד, באישור המעביד )תיקון 

נספח 1( - עם הגשת תאריך השינוי. 
חשוב לציין, כי הפחתה עקב קופת ציבורית מתבצעת לפני הפחתה 

עקב היוון.
להלן חישוב ניכוי )הפחתה( עקב קופה ציבורית.  .1

דוגמה מס' 1 - כאשר ההכנסה בקופה ציבורית אינה גבוהה:  
הכנסה מקסימלית בצה"ל )נתונים גולמיים בתלוש(. א. 

משכורת קובעת - 17,248 ש"ח.  
השלמה המלאה לתוספת יוקר - 637 ש"ח.   

פיצוי מלא בגין שחיקה - 554 ש"ח.   
סה"כ סעיף א' - 18,439 ש"ח.*  

חישוב הקצבה )באחוזים(: ב. 
43% מ-18,439 ש"ח* - 7,928.77 ש"ח.  

סה"כ קצבה סעיף ב': 7,928.77 ש"ח.   
הכנסה בקופה ציבורית )הכנסות קבועות(:  ג. 

11,510 ש"ח. 
הכנסות כוללות )סעיפים ב'+ג'(: ד. 

7,928.77+11,510 = 19,438.77 ש"ח.  
עודף הכנסות )מעל הכנסה מקסימלית בצה"ל( -   ה. 

סעיף ד' פחות סעיף א':
19,438.77 ש"ח - 18,439 ש"ח = 999.77 ש"ח.  

הערות:
את ההפחתה עקב קופה ציבורית מחשבים מעודף   0

הכנסות, פחות ההכנסה המקסימלית בצה"ל - 999.77 
ש"ח. 

אם אין עודף הכנסה - אין הפחתה עקב קופה ציבורית.  0
דוגמה מס' 2 - ההכנסה בקופה ציבורית שווה או גדולה   

מההכנסה המקסימלית בצה"ל:
הכנסה מקסימלית בצה"ל )סעיף א'( - 17,248 ש"ח. א. 

הקצבה )סעיף ב'( - 7,928.77 ש"ח. ב. 
הכנסה בקופה ציבורית )סעיף ג'( - 20,000 ש"ח. ג. 

סה"כ הכנסות כוללות)סעיף ד'( - 27,928.77 ש"ח. ד. 
עודף הכנסות )סעיף ד' פחות סעיף א'( -  ה. 

 10,580.77 ש"ח.
 

ניכוי בשל עבודה בקופה ציבורית או צה"ל
לגמלאים שעובדים בקופה ציבורית, ההפחתה עקב קופה   .2

ציבורית נעשית רק כאשר יש עודף הכנסות, ההפחתה הינה 
 רק על שליש מהעודף והיא אינה עולה על שליש 

מהקצבה )סעיף ב'(.
בדוגמה הראשונה - 999.77 : 3 = 333.25 ש"ח.   

בדוגמה השנייה - רק עד תקרת שליש סכום הקצבה -   
7,928.77 : 3 = 2,642.92 ש"ח.

לגמלאי שעובד כאזרח עובד צה"ל ההפחתה מתבצעת   .3
כלהלן: 

לגמלאים שגילם עד 52 שנה, מנכים בשנתיים   0
 הראשונות מהפרישה את כל העודף. 

 בדוגמה הראשונה - הפחתה בסך 999.77 ש"ח; 
בדוגמה השנייה - הפחתה בסך 7,928.77 ש"ח.

לגמלאים מעל 52 שנה, מתבצעת הפחתת כל העודף   0
במשך שנה אחת. בדוגמה הראשונה - 999.77 ש"ח, 

בדוגמה השנייה - 7,928.77 ש"ח.
לאחר תקופות אלה, תתבצע הפחתה של שני שליש   0

מהעודף עד גיל 57 - עד לסכום הקצבה.

שימו לב: סכום ההפחתה מקטין את סכום הקצבה וחייב   
במס הכנסה, ביטוח לאומי ומס בריאות ממלכתי. מהסכום 

שקוזז אין ניכוי מיסים.
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הנדון:  משכורת קובעת מ"קופה ציבורית"

1. הנני מאשר כי 
         מ.א           מספר זהות                             שם פרטי ומשפחה

עובד ב-                                 החל מתאריך 
        שם המוסד                      כתובתו

2. מוסדנו הינו גוף מתוקצב / נתמך )הקף בעיגול(

 9 סעיף21 לחוק יסודות התקציב התשמ"ה 1985 מגדיר: "גוף מתוקצב - תאגיד, רשות מקומית, מועצה

 דתית, בנק ישראל, חברה ממשלתית וחברה עירונית".

 9 סעיף 32 בחוק יסודות התקציב התשמ"ה 1985 מגדיר: "גוף נתמך - תאגיד שהממשלה משתתפת בתקציבו

  במישרין או בעקיפין, ושר האוצר קבע לגביו בהודעה ברשומות כי הינו גוף נתמך לעניין חוק זה".
3. משכורתו הקובעת )פנסיה תקציבית או קרן פנסיה או ביטוח מנהלים - או לכל הסדר אחר כמפורט(, לחודש

 הראשון של שנת העבודה הינו בסך                                      ש"ח.

4. במידה והחל עבודתו לאחר תחילת שנת העבודה: תאריך תחילת עבודתו אצלנו הינו 

5. מצורף בזה תלוש משכורת 

                   פרטי המאשר             חותמת מקורית               חתימה
    

לתשומת לב: הסכום המצויין בסעיף 2 דלעיל, יהווה בסיס לחישוב ניכוי בגין "קופה ציבורית"
  מקצבתו של הנ"ל, החל מתחילת שנת העבודה )אלא אם צויין אחרת(, וזאת לפי חוק

  שירות קבע )גמלאות( )נוסח משולב( התשמ"ה - 1985.

מ.א.   שם משפחה   שם פרטי    

8410

לשימוש מופ"ת

ת. תחילה
סימול מוסדס"דספרור שוטף

     שנה           חודש         יום

      אג'                      ש"ח
נתון משליםסכום

פרטי המכין    פרטי המבקר         תאריך  

לכבוד
מופ"ת - מדור גמלאות

ד.צ. 02369
צה"ל

תאריך

התלוש שלך בעריכת הרמן חיימוביץ, נציג "צוות" במופ"ת
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למען הכלל
התנדבות # נתינה # מסירות

פרויקט חינוך הנוער לתרומת דם ציין 20 שנה לקיומו. את הפרויקט 
מתנדבים  דם  תורמי  ארגון  כיו"ר  )סא"ל(,  רדליך  שמעון  יזם 

בישראל )את"ד(. 
יום תורם הדם הבינלאומי, המצויין מדי שנה ב-14 ביוני, התקיים 
היתר, אנשי  בין  בו חלק,  ונטלו  "תורמים צעירים"  השנה בסימן 
משרד החינוך ובראשם יוסי לוי, ראש אגף מינהל וחברה, המאמץ 
את הפרויקט במגמה להרחיבו בתוך מערכת החינוך. היקף ההתרמה 

של השמיניסטים בבתי הספר עומד על כ-15,000 מנות דם. 
חולקו  השומר,  תל  בבי"ח  הדם  שירותי  בבניין  בטקס שהתקיים 
וכן למתנדבים חברי  לראשונה תעודות לבתי הספר המצטיינים 
וביניהם,  התרומה  לפני  הספר  בבתי  הדרכות  המעבירים  את"ד 
בפועל  דם  תורמי  להיותם  שמעבר  צה"ל,  גמלאי  מספר  כמובן, 
גם  במסירות  מלאכתם  עושים  הגיל(,  מבחינת  אפשרי  עוד  )כל 

בהדרכת הנוער. 

פרויקט "ידידות צהלה"
דיווחים מהשטח: מאי - יולי 2010

0 פעילות קיץ בחוף הכרמל: 100 חניכי צהלה ומתנדבים, יחד עם 
חיילי סיירת גולני, ערכו פעילות לילית לניקוי החוף.

0 הדרכה לחניכי צהלה ע"י קציני הלוט"ר: חניכי צהלה מביה"ס 
רבין באילת, נפגשו עם יחידת מילואים ללוחמה בטרור, והשתתפו 

במטווח ירי מאקדחים, רובי סער ורובי צלפים.

הצטיינות למאיר חביה
ראשל"צ,  תושב  חביה,  מאיר  מתנדב   ,1977 בשנת  פרישתו  מאז 
במערך הלוגיסטי במחנה נחשונים. לאחרונה קיבל תעודת הצטיינות 

על פועלו בשנת תש"ע, לקידום המערך הלוגיסטי בפיקוד.

0 פעילות ימית בשיתוף עם מועדון "זבולון ים": חניכי צהלה מקבוצות 
נשר, קרית אתא וחיפה, מקיימות בחודשים האחרונים פעילות ימית 
כצוות.  לפעול  לומדים  החניכים  חיפה.  סניף   - ים  זבולון  במועדון 

הפעילות הימית מהווה חוויה מיוחדת מהנה ומרגיעה. 

התנדבות ל"ידידות צהלה" 
פרויקט "ידידות צהלה" ישמח לקלוט מתנדבים נוספים מבין 
אנשי צוות כדי להנחות ולהדריך בני נוער. המתאימים יעברו 
 הכשרה וליווי. פרטים בטל: 04-8596032 ובאתר האינטרנט:

www.zahala.org

מעודדים תרומת דם בקרב הנוער 

מפעל חיים - מאיר שפי 
מאיר שפי )רס"ן(, חבר "צוות" רמת 
כיו"ר עמותת  גן, מכהן בהתנדבות 
"ניצולי טרנסניסטריה" שברומניה. 
בהתנדבות  הרבות  פעילויותיו  על 
ב"הגנה", בהנצחת השואה ובכתיבת 
קיבל  העיר,  לבני  זיכרון  ספרי 
ותעודות הוקרה. לאחרונה  פרסים 
גדעון  החינוך,  שר  על-ידי  מונה 

סער, לחבר במועצת "יד ושם".
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נא לשמור על קדושת הדף

מתחברים למסורת
יהדות # הלכה # שורשים

מאת: הרב יצחק כהן

ראש השנה, הוא החג המציין את תחילת השנה העברית, וכן את תחילתם 
של עשרת ימי תשובה. החג נחוג בימינו בא' וב' בתשרי.

המצווה המייחדת אותו היא לשמוע קול שופר. ואכן, בתורה שמו "יום 
תרועה", בשל מצוות התקיעה בשופר הנוהגת בו. "ובחדש השביעי באחד 

לחדש... יום תרועה יהיה לכם" )במדבר כט א-ו(.
במקרא אין יום זה נזכר בשמו המקובל היום, ראש השנה; שם זה מקורו 

במשנה, במסכת ראש השנה: 
"באחד בתשרי ראש השנה לשנים... בראש השנה כל באי העולם עוברים 
כל מעשיהם"'  אל  המבין  לבם  יחד  'היוצר  מרון, שנאמר:  כבני   לפניו 

) משנה, ראש השנה פרק א'(.
ולא זו בלבד, אלא לפי התורה הוא נחוג 
ולא  השביעי,  לחודש  הראשון  ביום 
לחודש הראשון, שכן הראשון לחודשי 

הוא  לכך  ההסברים  אחד  ניסן.  הוא  השנה 
שהשנה מתחילה בא' תשרי, כי זה הוא יום בריאת 

האדם; אך לזכר יציאת מצרים ציווה ה' את משה למנות 
את חודשי השנה החל בניסן, שבו יצאו ישראל ממצרים.

במקורות חז"ל, החג כבר נקרא ראש השנה, ונחשב כיום דין וכתאריך 
קובע למניין שנה חדשה, ולא רק כיום תרועה.

למרות שהתורה מקדשת רק את היום הראשון של החודש השביעי, הוא 
נחוג שני ימים. הסיבה לכך נעוצה בתקופה שבית הדין בירושלים היה 
מקדש את החודשים ומפרסם זאת לכל תפוצות ישראל. וכיוון שהחג 
נחוג כבר ביום הראשון לחודש, לא הספיקו להודיע על כך לכל ישראל; 

ומספק נהגו תמיד שני ימים.
יום ראש השנה נתקבל במסורת היהודית בשני אפיונים עיקריים. האחד 

- יום המלכת ה', המתחדשת בכל שנה, והשני יום הדין.

מלכות ה'
ראש השנה נחשב ליום שבו ממליכים באי עולם את ה' עליהם. זהו אחד 
ההסברים לתרועה בשופר, המאפיינת את החג, בהיותם תואמים את 
הנהוג בטקסי הכתרה שבהם קבלת המלך נעשית בשמחה ובתרועת 

חצוצרות. מקורו של הרעיון, במסכת ראש השנה דף טז עמוד א:
"אמר הקדוש ברוך הוא: ... 'אמרו לפני בראש השנה מלכיות זכרונות 
שיעלה  כדי   - זכרונות  עליכם;  כדי שתמליכוני   - מלכיות  ושופרות'. 

זכרונכם לפני לטובה; ובמה? בשופר."
גם בתפילות ראש השנה אנו מדגישים רעיון זה: "ותמלוך אתה הוא ה' 
אלוהינו מהרה לבדך על כל מעשיך, בהר ציון משכן כבודך, ובירושלים 
עיר קודשך... אלוהינו ואלוהי אבותינו, מלוך על כל העולם כולו בכבודך, 
והנשא על כל הארץ ביקרך, והופע בהדר גאון עוזך על כל יושבי תבל 
ארצך, וידע כל פעול כי אתה פעלתו ויבין כל יצור כי אתה יצרתו, ויאמר 

כל אשר נשמה באפו, ה' אלהי ישראל מלך ומלכותו בכל משלה." 

יום דין
ראש השנה הוא היום שבו דן ה' את כל באי העולם על מעשיהם בשנה 
החולפת, וקובע את העתיד הצפון להם בשנה הבאה. יום הדין נקבע דווקא 
ביום זה, משום שעל פי המסורת ביום זה נברא אדם הראשון, בו חטא בעץ 

הדעת וגם נידון באותו היום. ומאז נקבע יום זה כיום דין לעולם.
יום  שהוא  השנה  לראש  שרמז  אומרת  השנה  ראש  במסכת  הגמרא 

הדין, נמצא בפסוק בתהילים :"תקעו בחודש שופר, בכסה ליום חגנו, כי 
חוק לישראל הוא משפט לאלוהי יעקב" - איזהו חג שהלבנה מתכסה 
)'כסה'( בו - )כלומר איזה חג חל בתחילת החודש העברי בו הלבנה 
כמעט ואינה נראית( - הוי אומר זה ראש השנה; ראש השנה הוא יום 
דין לכל יצורי העולם, וכך אנו אומרים בתפילת החג: "היום הרת עולם, 
היום יעמיד במשפט כל יצורי עולמים, אם כבנים אם כעבדים", וגם: 
"ועל המדינות בו יאמר איזו לחרב איזו לשלום, איזו לרעב איזו לשבע 

ובריות בו יפקדו להזכירם לחיים ולמוות".
מסורת התלמוד היא שלושה ספרים נפתחים בראש השנה. ספריהם 
 - מיד  ונחתמים  נפתחים  גמורים  רשעים  ושל  גמורים  צדיקים  של 
הראשונים לחיים והאחרונים למיתה. הבינוניים 
תלויים ועומדים בעשרת ימי תשובה עד יום 
הכיפורים, אם ישובו בתשובה - יתכפר להם. 
אם לאו - ייכתבו למיתה, לכן מראש השנה 
ועד ליום הכיפורים נהוג לברך איש את רעהו 

ב"גמר חתימה טובה".
נראים  החג  של  אלו  אפיונים  ששני  למרות 
כסותרים זה את זה, יום המלכת ה' הוא יום שמחה 
חז"ל  אומרים  וחשש.  מתח  רווי  יום  הוא  הדין  ויום 

בירושלמי)ראש השנה א'(:
"אי זו אומה כאומה הזאת? בנוהג שבעולם אדם יודע שיש לו דין, לובש 
שחורים ומתעטף שחורים ומגדל זקנו, שאינו יודע היאך דינו יוצא. אבל 
ישראל אינן כן, אלא לובשים לבנים ומתעטפים לבנים ומגלחים זקנם 
ואוכלין ושותין ושמחים, יודעים שהקדוש ברוך הוא עושה להם ניסים". 

ממנהגי החג
התפילה בראש השנה ארוכה יותר מתפילות החגים, ומרבים בה בפיוטים. 
הפיוטים משתנים מקהילה לקהילה, וגם הלחנים שונים מעדה לעדה. 
הדגש בתפילות הוא על המלכת הקב"ה ועל חרדת הדין. פיוט מפורסם 
ביותר, הנכלל בתפילה הוא "ונתנה תוקף", המיוחס לרבי אמנון ממגנצא. 
תפילת העמידה של מוסף מיוסדת על שלושה נושאים מרכזיים: מלכויות, 
זכרונות ושופרות: "מלכויות" - הכרזה על מלכות ה' בעולם , "זכרונות" 
- העלאת זיכרון הברואים לפניו, ו"שופרות" - התגלות ה' בסיני: "בקול 

שופר עליהם הופעת".
תקיעת שופר לפני תפילת מוסף ובמהלכה תוקעים בשופר. בתקיעה יש 
צלילים שונים הידועים כתקיעה - אחת, ארוכה וממושכת; שברים - רצף 
של שלוש תקיעות קצרות )מכונות בתלמוד גם גניחות( ותרועה - רצף 
של תשע תקיעות מהירות )מכונות בתלמוד גם יללות(. כדי לצאת ידי 
פעמים  שלוש   - קולות  שלושים  לשמוע  שיש  נפסק  תקיעות  חובת 

"תקיעה שברים תרועה תקיעה", הרי שלושים קולות.
אחרי  הולכים  השנה,  ראש  של  הראשון  ביום   - תשליך  תפילת 
הצהריים לחוף נהר או ים או כל מקווה מים, ואומרים בו את תפילת" 
תשליך",המסמלת השלכת העברות אל "מצולות ים". מקובל לנער את 

שולי הבגדים כסמל להתנערות מהעוונות.
סימנים - מקובל לאכל בארוחות ליל החג תפוח בדבש ועוד מאכלים, 
כל עדה ומנהגה. מאכלים המסמלים בשמותיהם את בקשתנו ואמונתנו 

שתחל שנה טובה ומתוקה. 
הביא לדפוס: הרב חניאל פרבר

"באחד בתשרי ראש השנה לשנים..."
 יום ראש השנה נתקבל במסורת היהודית בשני אפיונים עיקריים. 

האחד, יום המלכת ה' המתחדשת בכל שנה, והשני, יום הדין
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בחודש דצמבר יתקיים יריד ספרים של כותבים חברי "צוות" 
וחיילים בשירות קבע וחובה, במסגרת ארועי היובל ל"צוות", 

בשיתוף האגודה למען החייל. ביריד יטלו חלק הוצאות ספרים 
וכן הכותבים המעונינים להציג ולמכור את ספריהם
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החייל למען  והאגודה  ארגון "צוות" 
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חברי "צוות" המעונינים להציג ביריד את ספריהם מתבקשים לפנות בהקדם האפשרי
prash it@tzevet.org.i l 03-6173502 דוא"ל"  לרחלי דאבוש טל"" 

9 4
ון 

ת גילי וח צוו 53ר



מחיל אל חיל
הנצחה # מורשת # טיול בסביבה

מנציחים את חללי חיל הרפואה ודואגים 
למשפחות הנופלים והנפגעים

מאת: פרופ' יהודה דנון )תא"ל(    

את  להנציח  במטרה   1982 בשנת  הוקמה  הרפואה  חיל  עמותת 
חללי החיל ולדאוג למשפחות הנפגעים - הורים שכולים, אלמנות, 

יתומים, אחים ואחיות.
ז"ל,  מיכאלי  דני  פרופ'  תא"ל  שימש  העמותה  של  ראשון  כיו"ר 
בתפקיד  ומשמש  ב-1992  דנון  יהודה  פרופ'  תא"ל  החליף  אותו 

עד היום.
חברי העמותה הם יוצאי חיל הרפואה )קצינים ונגדים( והעמותה 
מתנהלת בהתנדבות על-ידי משרד עו"ד לנדה בת"א, ומפעיליה 

הם מתנדבים בלבד.
12 במלחמת  405 חללים במלחמות ישראל, מהם  לחיל הרפואה 

לבנון השנייה.
 3 לבית הבראה  בכניסה  נמצא  אתר ההנצחה המרכזי של החיל 
צבאי  הבראה  כבית  שימש  אשר  טיגרט,  למבנה  בסמוך  בחיפה, 
לבית  העולה  הים  בדרך  השנייה.  העולם  מלחמת  בתקופת  עוד 
הרפואה.  חיל  להוקרת  כיכר  חיפה  עיריית  הקדישה  ההבראה, 
אתר ההנצחה משמש לטקסים של החיל וכן לטקס הנצחה שנתי 

בתחילת יוני.
העמותה, בשיתוף עם ענף נפגעים של החיל, מקיימת פעילויות 
לאלמנות ויתומי החיל, אירועים בחגי ישראל למשפחות השכולות 
מופעלים  אלה  כל  ליתומים.  מצווה  ובר  הולדת  יום  טקסי  וכן 
עם  על הקשר השוטף  גם  המופקדות  הנפגעים,  קצינות  על-ידי 

המשפחות.
העמותה יזמה נטיעת יער חיל הרפואה, בשטח של כ-200 דונם, 
החיל  אנדרטת  הוקמה  ביער  מודיעין.  לעיר  המערבית  בכניסה 

והאתר משמש לטקסי חניכי בסיס ההדרכה של חיל הרפואה.
העמותה השתתפה ביוזמה לפרסום ירחון בנושא רפואה צבאית, 

אשר יוצא לאור על-ידי ההסתדרות הרפואית בישראל.
העברי  הגדוד  של  הצריפים  באחד  אתר  הוקם  מורשת,  בנושאי 
המיועד לשימור, בבסיס ההדרכה של חר"פ - בה"ד 10 - בצריפין. 
נושא המורשת אינו מוכר על-ידי האגף להנצחת החייל במשרד 

הביטחון, כפעילות של העמותה.
נכתבת  בצה"ל,  היסטוריה  מחלקת  ועם  החיל  עם  בשיתוף 
הסוקרים  ראשונים,  כרכים  שני  הרפואה.  חיל  של  ההיסטוריה 
את נושא הסיוע הרפואי בארץ ישראל מאז שנת 1911 עד וכולל 
מלחמת העצמאות, נכתבו על-ידי פרופ' ברוך הורוביץ ז"ל, וד"ר 

דניאל נדב, ממשיך לכתוב את תולדות החיל.
עד  עמודים,  כ-2,500  הכל  סך  כרכים,  חמישה  פורסמו  כה  עד 

למלחמת ההתשה. פורסם גם תרגום לאנגלית.
כל הספרים יצאו לאור בהוצאת משרד הבטחון: פרופ' ברוך הורוביץ 
- כל העם חזית 1947-1911; פרופ' ברוך הורוביץ - כל חיי חזית 
1949-1947; ד"ר דניאל נדב - לבן וחאקי - 1948- 1967; ד"ר דניאל 

.The Fifth Front - Prof. B. Horowitz ;נדב - רפואה בשישה ימים
במסגרת הדיונים לשינוי תנאי הצמדת הגמלה של גמלאי צה"ל, 
עסקה העמותה מול "חבר" ומשרד הבטחון, בבניית מסד נתונים, 
להשוואות השכר ולגילום הסכמי השכר אשר נחתמו עם המעסיקים 

וטרם מומשו.
לענף  לפנות  מוזמנים  לפעילות  להצטרף  המעוניינים  מתנדבים 

נפגעים בחר"פ טל' 03-7379524.

הביא לדפוס: חגי גרי )סא"ל(
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סיור לאורך המסילה

החברים בביקור במוזיאון הרכבת

סניף מודיעין מכבים-רעות
 יו"ר הסניף: יעקב)יענקלה( לבקוביץ # שד' האורנים רעות ת.ד 1672 רעות 71799 

morag@netmedia.net.il # 08-9261373 :'טל #

טיולים ואירועים:
0 חברי הסניף צפו במופע "מחזור אור, שיר ואישה", עם הזמרת מור שמואל, 

שנכתב על-ידי המשוררת חלי אברהם-איתן, והולחן על-ידי ניסן פרידמן.
כמו כן השתתפו החברים ב"שיר בכיף"  - עם הזמרת-מוסיקאית רבקל'ה 

בר, ששרה משירי ארץ ישראל וירושלים.
0 נערך טיול ל"תל אביב הקטנה", במסגרתו ביקרו החברים בשכונת פלורנטין, 

בשוק לוינסקי, במוזיאון הלח"י, במגדל שלום ובכרם התימנים. 
0 התקיים טיול בצפון השרון, בו ביקרו החברים בחצר הישנה בעין שמר, 

ביקב בבנימינה, במוזיאון המזגגה בקיבוץ  באתר מי קדם בפארק אלונה, 
נחשולים בתל דור ועוד.

הנהלת המחוז מעניקה הוקרה לראש העיר נס ציונה, יוסי שבו

פעילות במחוז יהודה
בטקס חגיגי שנערך בלשכת ראש העיר נס ציונה יוסי שבו, הוענק לראש 
העיר מגן "צוות" כאות הערכה והוקרה על תרומתו ופעילותו לרווחת החברים. 
דולפין,  אילן  ציונה  נס  סניף  יו"ר  גונן,  יואל  יו"ר המחוז  את המגן העניקו 

ומנהל המחוז ראובן חמו.
במעמד זה, ציין ראש העיר לשבח את אילן דולפין על פעילותו ההתנדבותית 

העניפה, ועל קבלת התואר "יקיר צוות".

סניף נס ציונה, לוד, רמלה, באר יעקב
 יו"ר הסניף: אילן דולפין # דוד אלעזר נס ציונה 70400 # טל': 08-9467062 #

dolphin08@013.net.il :דוא"ל 

לאחרונה יצאו 130 חברים לטיול לנגב ולאשקלון. בין השאר ביקרנו במפעלי 
הבירה, סיירנו באתר חברת החשמל "רוטנברג", וביקרנו באתר 'שביל הסלט 

- חקלאות הייטק'.

סניף אשקלון
 יו"ר הסניף: עמרם מלול # הנשיא 2 מרכז אפרידר אשקלון 78374 # 

tzevetashelon@walla.com :טל': 08-6744677 # דוא"ל

חברי הסניף יצאו לטיול בעקבות "רכבת העמק", המשולב בביקור במוזיאון 
הרכבת בחיפה. במהלך היום האזנו לסיפורי היישוב המעניינים של התקופה.

מכתב תודה לעמרם מלול, יו"ר סניף אשקלון
שנייה.  בקדנציה  אשקלון  סניף  יו"ר  תפקיד  ממלא  מלול,  עמרם 
נותן  שהוא  הסיוע  ועל  אחריותו,  מסירותו,  על  לו  להודות  ברצוני 

לחברי הסניף.
ומפגשים(,  הרצאות  התרבות,  ערבי  )הטיולים,  בסניף  הפעילויות 

מאחדות את החברים ותורמת למורל ולגיבוש.
יישר כח והינך מודל לחיקוי לכל אחד מאיתנו.

סודמי שמואל, חבר סניף אשקלון

ביקור במפעל קרלסברג באשקלון

סניף יבנה
יו"ר הסניף: שלמה בריינס # האלון 25 ת"ד 10 יבנה 81580 # טל': 08-9328203, 

shlbre@gmail.com :08-9467062 # דוא"ל

חברי הסניף יצאו לטיול בבית הבד "מלוא הטנא", המשיכו לבית העלמין 
הבריטי ביבנה, שם קבורים חיילים בריטים, צרפתים ופולנים. משם נסעו 
לתל עזקה וקיבלנו סקירה על קרב דוד וגלית, ביקרו בגבעת ישעיהו והאזינו 

לסיפורים על היקב של גדי. ניהננו מיין משובח עם הארוחה.
מאת: מלי ניב
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במסגרת ישיבת הנהלת המחוז, הוענקה ליעקב לבקוביץ' תעודת 'יקיר צוות'

סניף רחובות
 יו"ר הסניף: יוסי שני # גאולה 4 רחובות 76272 # טל': 08-9467062 # 

y_sho806@015.net.il :דוא"ל 

חברי הסניף יצאו לאחרונה לטיול בבאר שבע, בו שילבו ביקור במרחצאות 
העיר  כיבוש  לסיפור  והאזינו  העתיקה  בעיר  ביקרו  החברים  מדבר'.  'נווה 
על-ידי הגנרל אלנבי, בבאר אברהם, במסגד הגדול, בבית העלמין לחיילים 

הבריטים, ובתחנת הרכבת הטורקית. 

סניף אשדודחברי הסניף ב"תל אביב הקטנה"
 יו"ר הסניף: אלי אלמושנינו # טל': 08-8634860, 08-9647062 #

 almoshnino@ashdod.muni.il :דוא"ל

לאחרונה קיים הסניף טיול לרמת הגולן - "ארץ פלגי מים" - בו נטלו חלק 
כ-200 חברים. במסגרת הטיול ביקרנו באנדרטת הטורקים, בשמורת גמלא, בבית 

הכנסת הקדום, בכפר האמנים במושב אניעם, ובקבר רבי מאיר בעל הנס. 

הרצאות:
0 "המסע - מאת ברנדון בייס" - הרצאתה של צביה רן, מטפלת הולסיטית.

לעריכת  פוסמן, מדריך  יורם  - הרצאתו של  וידאו ממוחשבת"  "עריכת   0

וידאו ממוחשבת.
0 "איך בוחרים וניגשים לשיפוצים?" הרצאתה של אירית מנדלוביץ-סיטבון, 

בוגרת מגמת אדריכלות בבית הספר להנדסאים תל-אביב.
0 "האם היתה לעם ישראל אלה?" הרצאתה של ד"ר יעל כץ-חנקין, חוקרת 

דתות ואמנית בעלת תואר ד"ר לפילוסופיה במדעי הדתות.
לבעיות  פתרונות  כלבים,  עם  תקשורת  ומוצאו,  הכלב   - כלבים  "אילוף   0

התנהגות" - הרצאתו של שי מולדובן.
0 "'תאונה' אסטרטגית בלבנון" - הרצאתו של ההסטוריון הצבאי יריב פלג.

0 "אמנות הטלאים" - הרצאתה של האמנית בלה אלון.

M.Sc בהנדסה  רובין,  רן  - נפלאות המוח" - הרצאתו של  "הכל בראש   0

ביו-רפואית.
0 "אהבותיו של ביאליק - סיפורים אינטימיים על אישים ודמויות מן הישוב". 

הרצאתו של דורי חן.

ביקור בשמורת הטבע גמלא

שמואל  הסניף  חבר  של  הרצאתו  בטוח?"  אוכלים  שאנו  המזון  "האם   0

מולדובן - שף, תברואן מוסמך ויועץ מומחה לבטיחות מזון, לשעבר רמ"ד 
התזונה בחיל הלוגיסטיקה.

0 "אנשים ששינו את העולם: ג'ינגי'ס חאן" - הרצאה של טל רשף, היסטוריון 
ומומחה לתרבויות, מוסמך הסורבון בפריז.

0 "עידן הבתים המרובים - חייהם של אנשים החיים 'על הקו'- דיילים, אנשי 
עסקים ועוד". הרצאתה של עיינה סופר. 

העוסק  מתמשך  צילומים  פרוייקט  על  הרצאה   - החסידים"  "בחצרות   0

בחצרות  והחיים  מנהגיהם,  טקסיהם,  החסידים,  של  חייהם  אורח  בתיעוד 
השונות. הרצאתו של הצלם גיל כהן-מגן.

חברי הסניף ב"חצר הישנה" בעין שמר

בשטח
פעילויות במחוזות ובסניפים
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סניף ראשון לציון
 יו"ר הסניף: לורנס יצחק # קק"ל 18 ראשל"צ 75286 

 itzhak74@walla.co.il :03-9502873 # דוא"ל #

הרצאות:
0 "הדימות ברפואה" - הרצאתו של הרנטגנאי זכי בן עזרא, חבר "צוות", 

לשעבר מפקד מכון הרנטגן בחר"פ 542.
0 "תעתועי זיכרון ושיכחה" - הרצאתה של ענת קלקא.

טיולים:
0 סיור חד-יומי לעמק בית שאן, לקיבוץ גשר ולנהריים, לגלבוע, לעמק 

המשולב  שאן,  בית  בעתיקות  לילי  סיור   - הכותרת  וגולת  יזרעאל, 
בסיפורים ובשירים.

0 טיול ונופש במלון הגושרים, במהלכו התקיימו סיורים באיזור הגליל 

והגולן, הבניאס, הר בר-טל ועוד.
אירועים:

0 נערך כנס רב משתתפים עם יו"ר צוות ד"ר ברוך לוי, יו"ר המחוז יואל 

גונן, ומנכ"ל הארגון דן נדיב וצבי שור, במהלכו דווח על פעילות עניפה 
שנעשתה בנושא ניתוק הגמלה. 

טיול לבית שאן

מכתב תודה ליצחק לורנס, יו"ר סניף ראשל"צ
אני רוצה להביע רגשי כבוד והערכה לפעילותך העניפה והברוכה 
בסניף ראשל"צ. היחס החם והאדיב שאתה מעניק לחברי הסניף, מתן 
ייעוץ מקצועי, סיוע ופעילויות חברתיות )ערבי זמר, חוגי העשרה, 
הרצאות, סיוע למערך החירום לרשות המקומית ועוד(, משרים אווירה 

נעימה וטובה לחברי סניף ראשל"צ. כולנו גאים בך.
חרפוף שלום, חבר הסניף

כנס הסברה בנושא הגמלה במחוז צפון

סניף חיפה
 יו"ר הסניף: ברוך וינטר # בית ההגנה, רח' פבזנר חיפה ת"ד 7610 # 

brwinter@zahav.net.il :טל': 04-8666762 # דוא"ל

במסגרת "מועדון הזמר" של סניף חיפה, שהתקיים לא מכבר בבית "אבא 
מקהלת  אסף.  אלי  ע"י  המחוז,  יו"ר  בשם  ברכות  הושמעו  בחיפה,  חושי" 
הזמר של הצפון, מיסודה של אלי אסף ובניצוחה של טובה פורת, הנעימה 

למשתתפים, שהשתתפו בשירה בציבור.
בהמשך הופיעה להקה דרום אמריקאית, "טריו אינדיו", במקצב לטיני.

וינטר, כתב שיר למקהלה ולמייסדה ששורות ממנו אנו  יו"ר הסניף, ברוך 
מביאים להלן:

פעילות מחוז צפון
לא מכבר נפתחה במוזיאון הימי הלאומי בחיפה תערוכת דגמי אניות, בה 

הציגו מיטב אמני ישראל, העוסקים בבניית דגמי אניות כתחביב. 
אחד המציגים בתערוכה הוא אפרים רונן )אל"מ(, בן 74, יוצא חיל האוויר, 
תושב הרצליה. רונן, שהיה היה נווט בשירותו הצבאי, החליט לאחר שפרש 
לגמלאות להקדיש את זמנו הפנוי לעיסוק  בתחביב זה.  "רבים שאלו אותי 
מה פתאום איש  חיל האוויר בונה דגמי אניות" הוא אומר. "לכולם אני משיב 

כי מטוסים הרבה יותר קל לבנות ולכן בנייתן אינה מאתגרת". 
רונן מציג בתערוכה שני דגמי אניות קרב מהמאה ה-17, שהיוו את ספינות 
  SOVEREIGN OF THE SEAS הדגל של הציים בהם שירתו. האחת, בריטית

 . SAN FELIPE 1690 - 1638, השנייה ספרדית
כל חברי "צוות" מוזמנים להגיע לתערוכה. 

מאת: יצחק חביו

אפרים רונן ליד דגם האונייה הבריטית SOVEREIGN OF THE SEAS משנת 1638 טיול להגושרים

מפגש עם יו"ר "צוות"
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כנס מתנדבים: הופעת מקהלת הזמר

כנס מתנדבים: הענקת אות המתנדב

לאחרונה התקיים כנס מתנדבי "צוות" בסניף חיפה. לאחר חלוקת "אות 
המתנדב" לחברים, בירכו את המשתתפים מנהל תחום ההתנדבות של הסניף 
סיומה ויצמן, סגן יו"ר המחוז ישעיהו פטוקה ויו"ר ועדת ההתנדבות אהרון 

קפלן. מקהלת הזמר סניף חיפה הנעימה את הערב המרגש בשירתה. 
בהמשך האזינו החברים להרצאה בנושא "האם המשפט צודק?". יו"ר הסניף ברוך 
וינטר, נשא דברים על חשיבות ההתנדבות ואמר בין השאר: "לקהל התנדבים, 
העושים לילות כימים, לעזור לזולת ולקהילה ולהביא מזור ורווחה. מגיע לכם 
 מלה טובה, על עזרה לחבר בעת צרה. בעד הפעילות שלנו הברוכה, אנו זוכים 

להרבה הערכה".

יו"ר הסניף משה אבן פז מגיש לראש העיר חדרה חיים אביטל, את שי 
"צוות", בליווי סגן יו"ר הסניף ארמונד פרץ, מזכיר הסניף דוד אביטבול, 

ובנוכחות חבר המועצה קלימו כלפון

סניף חדרה והשומרון
 יו"ר הסניף: משה אבן פז # הרצל 69 חדרה ת"ד 2191 # טל': 04-6342407 # 

David_h@bezeqint.net :דוא"ל

סניף כרמיאל
 יו"ר הסניף: שלומי קליין # הגליל 2 כרמיאל # טל': 04-9982215 #

slomek1@walla.com :דוא"ל 

לאחרונה יצאו חברי סניף כרמיאל לטיול ברמת הגולן וסביב הכנרת, 
הגולן".  "קסם  קולי  האור  בחיזיון  וצפו  בקצרין  ביקרו  במסגרתו 
ובמצפה  הגולן  מרום  בקבוץ  אודם,  במושב  גם  ביקרו  החברים 

אופיר, המשקיף על יישובי צפון הכנרת.

טיול לרמת הגולן

חברי הסניף בחיזיון האור קולי בעתיקות בית שאן

 סניף הגליל העליון יו"ר הסניף: יעל דקל # טל': 04-6935756, 050-4130801
dekelya@gmail.com :דוא"ל # 

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

 סניף העמקים יו"ר הסניף: מנחם מעוז # משרד הקליטה ליד האגודה למען החייל, 
maozm6@walla.com :עפולה # טל': 04-6490553 # דוא"ל 

 סניף הגליל התחתון יו"ר הסניף: משה עבו # הגלבוע ת"ד 491 טבריה # 
abomosh@gmail.com :טל': 04-6720656 # דוא"ל 

איש אחד ויחיד במינו / הצליח לאסוף אנשים מסביבו.
השרים ורוקדים בלי תמורה / ומעניקים לכולם שמחה והנאה./

לכם כולנו מצדיעים / ובזכותכם אנו שמחים ועליזים.

בשטח
פעילויות במחוזות ובסניפים
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סניף תל אביב
יו"ר הסניף: עמנואל אלרום # הארבעה 8 תל אביב 61203 # טל': 050-4241212, 

Ta-tzevet@012.net.il :03-5616020 # דוא"ל

אירועים והרצאות
0 הפעם דאגנו להנאת הנכדים - הסבים, חברי הסניף, הזמינו את הנכדים 
הרחב.  לקהל  הספארי  נפתח  בטרם  בבוקר  מוקדם  חוויתית  לפגישה 
המשתתפים נסעו ברכבת הספארי והאכילו את החיות - והדבר הסב להם 

הנאה רבה. 
0 הרצאה בנושא "אה כן..." השכחה ודרכים לטיפול בה.

0 "תקומה ציונית" - הרצאה מפי חברנו ישראל גלעד מסניף הרצליה.  
0 "ריקוד הפלמנקו" - הרצאה ומופע מלא קצב, תלבושות וצבע, אשר שולבה 

בקטעי וידאו. הרצאת המשך מתוכננת בקרוב.
0 במסגרת חגיגות יובל לצוות, אירח סניף ת"א פאנל בנושא "צה"ל במעבר 

מיחסי כוחות ליחסי ציבור" )ראו כתבה בגיליון זה(. 
טיולים:

0 "ארץ המנזרים" - טיול לא שגרתי בעבר הירדן ויריחו, אשר כלל ביקור 
במקורות הנצרות ונגיעה בהיסטוריה של דתות אחרות.

0 "בעקבות קדושים" - טיול באיזור הגליל.

סניף חולון
 יו''ר הסניף: שלמה קימל # בית יד לבנים - תיאטרון חולון, שד' קוגל 11, 
kimels@bezeqint.net :חולון 58262 # טל/פקס: 03-5012420 # דוא''ל

הרצאות:
0 ''להיות כמו הבורא'' - הרצאתו של בני חלפון, מורה בכיר במרכז לקבלה.

0 ''ההפתעות המודיעיניות הגדולות של חיינו - האם היה ניתן למנוע ולנהוג 
אחרת?" - הרצאתו של עופר ענבי, איש מודיעין וסוציולוג.

והירדמות,  השינה  לקשיי  גורמים  בחיינו,  השינה  חשיבות   - ''השינה'   0
יפעת  של  הרצאתן  השינה".  בעיות  עם  להתמודדות  והדרכים  ההשלכות, 

נטלר ורובי להב, תזונאיות ונטרופטיות.
0 "ד''ר מחמוד ומיסטר אחמדינג'אד" - הרצאתו של אסף רגב, מזרחן ומשפטן 

בעל תואר M.A במשפט מוסלמי, מומחה לאיסלאם.
גלר,  גלין  פרופ'  של  הרצאתו   - והאנושות''  התרבות   - האדם  ''מקור   0

מומחה לרפואה.
0 ''שבעת פלאי העולם החדשים'' - הרצאה חווייתית מסביב לגלובוס של 

שלמה פליבה, גיאוגרף ומרצה לתיירות.
התנדבות:

0 חברי סניף חולון השתתפו בתרגיל העורף הלאומי ''נקודת מפנה 4". הנציגים 

פעילות במחוז דן
בחודש יולי 2010, יצאו שתי קבוצות "צוות" ממחוז דן לטיול באירלנד. 
הטיול כלל ביקורים באתרים היסטוריים של האי מתקופת הקלטים, ובעיקר 
נופים וטבע: "צוקי מוהר" הנופלים לים מגובה 200 מטרים, "טבעת קרי" 
המוקפת מפרצים, מצוקי חוף, אגמים ומפלים, "סלע קאשל" והקתדרלה של 

פטרוס, "טירת אשפורד" ועוד. 
כמו כן, ביקרו החברים בעיירה "סנים", שבה חיה משפחתו של הנשיא הרצוג 
ז"ל, שם הוצב שלט המנציח את ביקורו של הנשיא במקום. החברים סיירו גם 
בערים דבלין וגאלווי, על שלל הפאבים והמסבאות השוקקות בני אדם. הטיול 

היה בלתי שגרתי לעיניים ישראליות שאינן מורגלות, לכל כך הרבה ירוק.
מאת: עינת פרץ

חברי המחוז בטירת אשפורד באירלנד

אשר שולבו במערך מל''ח בחולון קיבלו שבחים רבים, חלקם בנוכחות אלוף 
גולן. גם חברים הגרים במועצה מקומית אזור  יאיר  פיקוד העורף האלוף 

השתתפו בתרגיל, והם הקימו והפעילו את המוקד בחמ''ל של הישוב.
טיולים:

0 טיול דו-יומי לצפון כולל התרגעות במרחצאות ''חמי טבריה''. הדובדבן 
שבקצפת - חיזיון האור-קולי בעתיקות בית שאן: ''לילות שאן''.

0 טיול אחה''צ-ערב לירושלים - בין השאר לבית הכנסת "החורבה", וביקור 
במיצג האורקולי במגדל דוד.

מאת אפרים מור, מזכיר סניף חולון

החברים בטיול לצפון
טיול לאזור הגליל "בעקבות קדושים"
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סניף פתח תקוה
 יו"ר הסניף: בני פרידמן # ז'בוטינסקי 4 פתח תקוה # טל': 03-9242899, 

s.tzevet.pt@bezeqint.net :03-9224167 # דוא"ל

טיולים:
הסניף  חבר  בהשתתפות  תש"ח,  מלחמת  סיפורי  בעקבות  לנגבה  טיול   0
האירועים  על  וסיפר  גבעתי,  בחטיבת  תש"ח  בקרבות  שלחם  נגבי,  עודד 
שהתרחשו במקום. החברים התרגשו כאשר נערך מפגש מחודש בין עודד 
לשושנה גולדשטיין, ניצולת שואה, שסייעה לעודד בקרבות באותם זמנים, 

ומאז נפרדו דרכם. 
הרצאות:

0 התקיימו שלוש הרצאות מבוא לאווירודינמיקה, על-ידי חבר הסניף הדר 
גדול, איש חיל האוויר לשעבר.

אירועים:
0 נערך מפגש עם יו"ר "צוות" ד"ר ברוך לוי, וצבי שור, בנושא שינויים בגמלה. 
במסגרת זו הוענקה תעודת הוקרה לרונית גולדפרב, כתבת המקומון "שחק", 
המסקרת מזה שנים את אירועי הסניף ואת פעילויות ההתנדבות של החברים. 

את התעודה העניקו יו"ר “צוות” ויו"ר הסניף בני פרידמן.

סניף בקעת אונו
 יו"ר הסניף: שלום פארינטה # ת"ד 21 סביון 15569 # טל': 03-5345540 

sharlop@012.net.il :דוא"ל #

אירועים:
קרב,  הלומי  צה"ל  נכי  של  יצירתם  פרי  תערוכה  התקיימה  לאחרונה   0
המקיימים פעילות במרכז לשיקום נכי צה"ל בגני תקווה. מתנדבי הסניף, 

מסייעים להם בעיקר בלימודי מחשב. 

מתנדבי הסניף בתערוכת שלהבת

הרצאות
ותזונאית  נטורופטית  על-ידי   - הביולוגי"  הגיל  מול  הכרונולוגי  "הגיל   0
טבעית - שנתנה הדרכה מעשית ותרגילים לשמירת תפקוד יעיל של הגוף 

גם בגיל מתקדם.
0 עקרונות יסוד בתהליכי משא ומתן - על-ידי עורכת דין ומומחית בנושא, 

כולל הדגמות והצגת סרטונים. 
טיולים:

0 קיימנו טיול לגליל העליון - במסגרתו סיירנו באיזור הר מירון, קיימנו 
תצפית עד לדרום לבנון וחבל תפן, ועוד.

סניף בני-ברק
 יו"ר הסניף: אבי ניסל # מביתו של יו"ר הסניף # טל': 050-4115544

Aviai014@bezeqin t.net :דוא"ל #

במוצאי שבת, כ"א תמוז, שבו כ-150 חברי "צוות" הדתיים ובנות זוגם, מסוף 
שבוע מקסים באשקלון, שאורגן על-ידי סניף בני ברק. במסגרת זו, ביקרו 
החברים במוזיאון השואה והתקומה בקיבוץ יד מרדכי, ובתחנת הכח על-שם 
רוטנברג באשקלון. השבת היתה משולבת בקדושה דתית ובחברותא, ובמהלך 
הסעודות שרו המשתתפים שירי שבת, והאזינו לדברי תורה על פרשת השבוע 

ופשרה מפי חברינו אורי אופיר, בני בולוויק, והרב מרדכי בן שבת.
על-ידי  לנשים  ושיעור  דפני,  זאב  על-ידי  לגברים  שיעור  הועבר  כן,  כמו 
יהודית הורוביץ. ראוי לציין את הארגון המופתי מצד אבי ניסל ויוסי פלג, 

וצוות עוזריהם מהסניף.
מאת משה ברנדר )סא"ל(

סניף ראש העין
 יו"ר הסניף: עמיר פוריאן # שלו 72 ראש העין # טל': 03-9022114 #

puriyan@012.net.il :דוא"ל 

הרצאות:
0 ד"ר חיים ליבוביץ', רופא מומחה בתחום האורטופדיה, הרצה בנושא שחיקת 

סחוסים ובעיות מפרקים וברכיים.
0 ענת קלקא, חברת "צוות", סוציולוגית המתמחה בנושא שיפור הזיכרון, 

הרצתה בנושא הקשר שבין רגשות לזיכרון.
0 אודי מנוס, ששימש כסמג"ד 405 במלחמת יום הכיפורים, חלק עם חברי 
ובין  בינו  נשמר הקשר  בה  והדרך  לקחיו האישים מהמלחמה,  הסניף את 

משפחות הנופלים.
0 עודד רז, המתמחה בנושא טרור בינלאומי, הרצה על התפתחויות הטרור 

במאה ה-21.
טיולים:

0 נופשון מהנה בן ארבעה ימים נערך במלון קיסר באילת וכלל גם שני טיולים 
והגבול היבשתי עם מצרים, והשני למרכז  מודרכים: האחד למכתש רמון 

הענקת תעודה לרונית גולדפרב

טיול לנגבה
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החברים בדרך לבית שאן

פעילות חברתית בימי רביעי                                   

המבקרים של מחלבת יטבתה ולאורך הגבול עם ירדן - "כביש השלום".
0 בתחילת חודש יוני יצאה קבוצת חברי הסניף לטיול ב"רומניה האחרת". 
טריאן  רומניה  נשיא  את  באקראי  החברים  פגשו  האחרון,  הערב  במהלך 

בססקו, ששמח לפגוש את חברי הקבוצה ואף שוחח עימם.

0 הנהלת הסניף החליטה להרחיב את פעילות המועדון, והוא יפעל אחת 
יוכלו החברים ליהנות מצפייה  לשבוע בשעות אחר הצהריים. בין השאר, 

בסרטים, משחקי חברה ועוד. 
פעילויות נוספות:

מחברי  חלק  שולבו   ,"4 מפנה  "נקודת  העורף  פיקוד  תרגיל  במסגרת   0
הסניף בתפקידים שונים בועדת מל"ח, ועדת פס"ח, ובמוקדים העירוניים 

לשעת חירום.
0 הנהלת הסניף, בתמיכת ראש העיר, יזמה פנייה לחברה הכלכלית של ראש 
העין, להקמת פרויקט בנייה מרוכזת של ממ"דים ביתיים בשכונת "גבעת טל" 

בה מתגוררות משפחות רבות של חברי צוות. הפרויקט יצא לדרך.
כתבו: ישראל ורותי רזגור    צילומים: רותי רזגור

0 טיול לאורך השבר הגיאולוגי בגליל העליון - מצודת נבי יושע, רמת נפתלי, 
עמק החולה והאגמון ותצפיות מצוק מנרה וממטולה.

0 טיול לירושלים לאנדרטה החדשה לזכר נפגעי הפיגוע במגדלי התאומים 
וכן ליד קנדי ולמשכן הכנסת.

ליד האנדרטה לזכר השואה ברומניה

ליד האנדרטה לזכר אסון התאומים בירושלים

אירועים ופעילויות:
0 תלמידי ומורי בית הספר למוסיקה ואמנויות "אלגרו" אירגנו ערב מוסיקלי 

מהנה לחברי הסניף.
0 פעילות יצירה משותפת של סבים, סבתות, הורים וילדים, התקיימה בסניף 

לקראת החופש הגדול, בהנחיית מתנדבות מבין נשות חברי הסניף.

סניף רמת גן
 יו"ר הסניף: יצחק אלצור # הראה 21 רמת גן 52100 # טל': 03-6702485, 

elzur@bezeqint.net :03-6723663 # דוא"ל

הרצאות:
0 "סיפורי 'ארץ אהבתי"' - על-ידי דודו דיין.

0 "הנרטיב המצרי על מלחמת יום הכיפורים ורשמי סיור עם לוחמים בקו 
התעלה" - על-ידי חבר הסניף אברהם זוהר, לשעבר ראש ענף הסטוריה 

וכיום חוקר מלחמות ישראל.
אירועים:

0 פורסמה רשימת ההצגות בתיאטראות רמת גן, כדי לאפשר לחברים לרכוש 
מנויים וכרטיסים במחירי הנחה מיוחדים.

וזוהר  גאון  יעקב  הסניף  חבר  בהנחיית  זמר  ערבי  שלושה  קיימנו   0
באקורדיון.

0 הוקמה ועדה מיוחדת של חברי הנהלת הסניף לתכנון אירועי מלאת 30 
שנה להקמת הסניף בשנת 2011. 

טיולים:
0 לאחרונה יצאנו לטיול לתל יזרעאל. צפינו בציפורים )צפרות( בכפר רופין, 
וחזינו במופע אורקולי )לילות שאן( - מופע מיוחד המעניק תחושה כאילו 

הצופים נמצאים בבית שאן העתיקה. 

התנדבות:
0 הסניף העמיד לרשות העירייה חברים, קצינים לשעבר, כדי שימונו כמפקדי 

איזורים בעת שתחולק העיר לרובעים בשעת חירום.
מענק  להם  לחלק  יהיה  שאפשר  כדי  נזקקים  באיתור  הוחל   0 

לקראת החגים.
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סניף כפר סבא
 יו"ר הסניף: נפתלי שגיא # ויצמן 136 כפר סבא 44103 # טל': 09-7659867

tzevetkf@bezeqint.net :דוא"ל # 

0 אברהם אלמוג )תא"ל(, חבר הסניף, הרצה בפני חברי החוג לידע והעשרה 
בסניף, על משפחתו שעלתה לארץ ממרוקו ב-1921 ועל סבו שהעלה 50 
איש להתיישבות בישראל ללא עזרת הסוכנות. הרצאת ההמשך עסקה 

סניף נתניה
 יו"ר הסניף: יצחק דואני # רזיאל 7 נתניה 42470 # טל': 09-8334008 

Tsevet-n@bezeqint.net :דוא"ל #

תעסוקה:
0 במהלך החודשיים האחרונים הושמו 25 חברים לתפקידים שונים, בסיועו 
של משה כהן, חבר הנהלת הסניף. בחודש אוגוסט מתוכנן מפגש של כ-30 

דורשי עבודה.
התנדבות:

0 העירייה החליטה לרכז את מערך החירום של העיר בידי הסניף. לאחר 
הנהלת  צוות.  אנשי  עליהם  יופקדו  חירום,  בעת  לרובעים  העיר  חלוקת 
בעיר.  התנדבות  נושא  על  לאחראי  )סא"ל(  סגל  מינתה את מאיר  הסניף 
למתנדבים  העיר  ראש  ל"אות  זכה  כן  ועל  תרגילים  בכמה  השתתף  סגל 
מצטיינים", מטעם ראש העיר. אנו קוראים לכלל החברים לבוא ולהתנדב 

למשימה חשובה זו.
טיולים:

0 במהלך השנה יצאנו לטיולים לרומניה ולאיטליה, בהם השתתפו קרוב 
ל-50 חברים. אנו מתכננים טיולים נוספים בארץ ובחו"ל. 

חברת הסניף אתי שני כתבה את רשמי מסעה מהטיול בצפון איטליה: "...
/העפלנו לפסגות  / שטנו באגמים מופלאים  בנופים בלתי נשכחים  חזינו 
הרים / חזינו במראות מרהיבים ובשטף מפלים./ לא פסחנו על ונציה, על 

ורונה ועל מילנו/ טיול בלתי נשכח שיישאר בלב כולנו".

סניף גבעתיים
 יו"ר הסניף: חיים ירקוני # כצנלסון 103 גבעתיים ת.ד 351 # 03-6700998 

yarhaim@zahav.net.il :דוא"ל #

התנדבות:
העירייה,  של  החירום  מערך  הופעל  בו   "4 מפנה  "נקודת  הארצי  בתרגיל 

השתתפו שישה מתנדבי הסניף, אשר איישו את אחד ממוקדי החירום. 
יו"ר הסניף, הרצה לחניכי שבט הצופים בבעתיים בנושא השואה.

טיולים:
0 לאחרונה יצאנו לנופשון בן ארבעה ימים לצפון, ובין היתר טיילנו בגולן, 

בחיי  הדרוזים  להתמודדות  נחשפנו  תל-פאחר,  על  הקרב  לסיפור  האזנו 
נבו  כהן  הפסל  ואצל  החולה  באגמון  הצעקות",  ב"גבעת  ביקרנו  היומיום, 

בשדה אליעזר. בערב ישבנו בצוותא וסיפרנו סיפורים.

טיול לגולן על רקע "גבעת הצעקות"

סניף בת-ים
 יו"ר הסניף: מוריס שואקה # שד' העצמאות 33 כניסה ב' בת-ים ת"ד 7067 

morissh@gmail.com :טל': 03-5077169 # דוא"ל #

פעילות הסניף התרחבה מאד בשנה זו, והדבר מוצא ביטוי במספר גדול של 
משתתפים בהרצאות, בטיולים, ובאירועים שונים.

הרצאות
0"חיל הים בשנות ה-2000" - הרצאתו של האלוף אברהם בן שושן, מפקד 

חיל הים לשעבר.
ומומחה  אישי  יועץ  רגב,  אמנון  של  הרצאתו   - האותיות"  לסוד  0"מבוא 

בתחום צופן שם האדם.
הרווחה  אגף  מנהלת  לוין,  דינה  גב'  של  הרצאתה   - מעצבת"  0"מנהיגות 

וסגנית ראש עיריית ראשון לציון לשעבר.
טיולים

0 סיור באתר יד ושם בירושלים וביקור במוזיאון הר הרצל, בו חזינו במופע 

אורקולי מרהיב.
0 טיול לצפון וביקור בטייסת קרב בבסיס חיל האוויר ברמת דוד, וביקור 

בקבריהם של אילן רמון ובנו אסף בבית העלמין של מושב נהלל.
מאת: איציק קרן

0 ביקרנו לאחרונה בחוות חפציבה, במוזיאון ראלי החדש בקיסריה, ובקמפוס 

המרכז  וממייסד  מהרקטור  הסבר  קיבלנו  אריאל.  בעיר  האוניברסיטאי 
האוניברסטאי, וכמו כן ביקרנו אצל משפחה ניצולת שואה שהקימה תערוכה 

פרטית הכוללת מוצגים אותנטיים ממחנה מיידאנק.
אירועים:

לשתי  המשתתפות  האזינו  בהן  פגישות  שתי  התקיימו   - נשי"  "חמישי 
הרצאות: "על רגש ואהבה" - על-ידי ד"ר שי ויסברג, ו"מגילת רות" - על-

ידי חיה מנוח.
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סניף רמת השרון יו"ר הסניף: אורי ילוז # ת"ד 1350 רמת השרון 47243 # 
uriyal@netvision.net.il :טל': 050-8898931, פרטי: 03-5475330 # דוא"ל

 סניף רעננה יו"ר הסניף: יצחק גושן # הסדנא 13 בית זוהר רעננה 43107 
goshen@zahav.net.il :טל': 077-4440806 # דוא"ל # 

 סניף כוכב יאיר יו"ר הסניף: סימה בן שושן # ת"ד 557 כוכב יאיר 44864 
bsdavid@013.net.il :טל': 052-3539685 # דוא"ל #

סיור לחפירות ארכיאולוגיות ברמת רחל

סניף הוד השרון
 יו"ר הסניף: עידו אלמגור # ז'בוטנסקי 7 הוד השרון 43350 # טל': 09-7450773 

a.tzevet.hod-hashron@012.net.il :דוא"ל #

חברי הסניף ערכו טיול בירושלים, בהדרכת ד"ר אדם אקרמן. בין השאר, 
ביקרנו בבית הכהן הגדול, בהר חומה, בחפירות ארכיאולוגיות ברמת רחל 

ועוד. בשל ההתעניינות הרבה, ובקשת החברים, נערוך בקרוב סיור נוסף.

בס"ד            
עיריית הוד השרון

לכבוד מר עידו אלמגור 
הנדון: מילות תודה והערכה לעידו אלמגור

מילה קטנה לאיש ענק, / מילה למילה נשזרת / הערכה עם הכרת תודה 
נמהלת / הזכות להיותך לעזר, בחלקנו נפלה / ואתה כ"רב-חובל" של 
ספינה. / לקחת אותנו למקומות קסומים / לא נתת לכל מיני רוחות 
להשפיע / וגם בסופות ידעת לנווט ולהרגיע. / מצליח באמינות ומיומנות 
מדהימה / להראות לכולם שאפשר לעבוד ובהנאה. / בכל מיני מצבים 

מנהיג את הצוות / כאיש מקסים המהווה משענת ואוזן קשבת.
וכאן המקום להוסיף עוד מילה אחת ויחידה: המשך כך ויישר כח!

בברכה, 
יחיאל דמארי, משנה לראש העיר

סניף הרצליה
 יו"ר הסניף: ראובן ליימונד # הבנים 15 הרצליה 46427 # טל': 09-9563838 

hymrl@zahav.net.il :דוא"ל #

טיולים:
0 טיול לצפון שהוקדש לנושא: "סיפורי גבורה וטבע בגליל".

0 טיול לירושלים שהוקדש לנושא "אנשים וספורים בירושלים".
האור-קולי  והמייצג  הכנרת  דרום  לאזור  שהוקדש  לצפון  מיוחד  טיול   0

בעתיקות בית-שאן.

טיול לירושלים

החברים בפסטיבל האור בירושלים. צילם: חבר הסניף אבי גרבינר

בחלקה של משפחתו במלחמת השחרור בעיר העתיקה בירושלים )שם 
נולד( - כניעת הרובע היהודי, ההליכה לשבי ירדן של שני אחיו ונפילת 

אחותו. 
0 לאחרונה הסתיימה העונה העשירית של החוג לידע והעשרה בסניף. 
חנן עתיר, מומחה לרייקי, הרצה על משמעות המושג. לאחר מכן, עמדו 
המשתתפים על רגליהם, ובליווי מוסיקה מרגיעה ביצעו תרגילי נשימה. 

החוג לידע והעשרה של הסניף ייכנס בקרוב לשנתו ה-11.
כלל  אשר  בירושלים,  האור  בפסטיבל  לילי  ביקור  ערכו  הסניף  חברי   0
ממילא.  ובמתחם  העתיקה  בעיר  מיצגים  של  מרהיבים  במראות  צפייה 
בין השאר, סיירו החברים בשכונות הדרומיות של ירושלים וערכו תצפית 

מטיילת גולדמן. 
0 חברי הסניף השתתפו בתרגיל "נקודת מפנה 4". ראש העיר יהודה בן 
חמו)שהוא גם יו"ר מל"ח(, ציין כי מתנדבי "צוות" המעורבים בתרגיל מהווים 
תשובה לבעיית מחסור בכוח אדם בשעת חירום. בעתיד הקרוב ייערך תרגיל 

עיוני שמטרתו תרגול מתנדבי "צוות" בלבד בשעת חירום בעיר.    
מאת: צבי דקל, חבר הנהלת הסניף

הרצאות:
0 "מקור האדם, האנושות, התרבות והתפתחות המוח"- הרצאתו של פרופ' 

קולין גלר, מדען ובעל שני תארי דוקטור ברפואה וביופיזיקה.
0 "יהודי לא מבדח": אליעזר בן יהודה כפי שלא הכרנו מעולם - הרצאתו 

של שלמה טחן.
0 "הדרוזים בישראל", הרצאתו של ד"ר שמעון אביבי, חוקר העדה הדרוזית 

וזוכה פרס ראש הממשלה על ספרו "טס נחושת".
מאת חגי גרי, סגן יו"ר סניף הרצליה 
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 סניף אופקים יו"ר הסניף: יעקב דרעי # היוגב 37 מקלט 5 אופקים # 
tzevetofqim@bezeqint.net :טל': 08-9924930, 077-9256070 # דוא"ל

 סניף ערד יו"ר הסניף: שלום כרמל # רחוב בשור 2 ת"ד 4444 ערד # 
טל': 052-5554523

 סניף: מצפה רמון יו"ר הסניף: יצחק ברגר # נשק 15/3 מצפה רמון # טל': 054-4760330 
bergeri@mitzpe-ramon.muni.il :דוא"ל # 

 סניף אילת יו"ר הסניף: רוברט סיבוני # בי"ס אלון שכ' הדקל אילת # 
nider@netvision.net.il :טל': 08-6317552, 052-2949449 # דוא"ל 

סניף דימונה יו"ר הסניף: אבי אבוחצירה # רח' עובדת 1 דימונה # טל': 052-2704148

טקס חגיגי לציון תרומת טלוויזיה ומכשיר די.וי.די לבית חולים הפסיכיאטרי בבאר 
שבע, נערך למתנדבי "צוות" מחוז הדרום. השתתפו: רן, נציג אחד התורמים פארק 

הרכב גבי, יו"ר המחוז גדעון שני, נציגי הנהלת צוות ונציגי בית החולים

דרום

חברי הסניף בביקור בעיר בראשוב ברומניה, ליד האנדרטה ליצחק רבין

סניף באר שבע - ביקור בסין

סניף קרית גת
 יו"ר הסניף: ניסים זגורי # שד' גת 32/17 קרית גת # טל': 08-6878350, 

nisimz@giryat.net.muni.il # 057-7447013

חודש  במהלך  בבולגריה  לנופשון  יצאה  גת  קריית  מסניף  חברים  קבוצת 
יולי 2010.

הנופשון היה מוצלח החברים נהנו מטיולים שונים: העיר בורגס שהינה הרביעית 
בגודלה בבולגריה; כפר הדייגים הנמצא באזור שהוקם לפני 4,000 שנה, ורנה 

העיר השלישית בגודלה עם גן בוטני מהמם וכן סיור בחוף הזהב.

סניף נתיבות-שדרות
 יו"ר הסניף: אילן פרץ # ת"ד 110 אופקים # טל': 050-5282815 

ilan-ngv@darak.net.i :דוא"ל #

חברי הסניף בטיול לקברות צדיקים בצפון

פעילות במחוז דרום
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סניף באר שבע
 יו"ר הסניף: אתי פלדברג # בית הלחם 2 בית החייל באר שבע # טל': 050-6218562 

etif@mmi.gov.il :דוא"ל #

42 חברים מסניף באר שבע יצאו לטיול בחודש מאי בסין. בין השאר הם 
בארץ  מדהים  טיול  זה  היה  נוספות.  וערים  סוג'ו,  שנחאי,  בבייג'ין,  ביקרו 
מרתקת, המשלבת חדש וישן ותופעות טבע מדהימות. המדריך היה דודי 
ציון )אל"מ(, חבר צוות מרעות, ששירת כנספח צה"ל בסין ועובד כמדריך 

תיירים במדינה.
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ירושלים

רו"ח סיגלית קרני ויועצת המס רמה שטרן, ברקע חלק מן החברים 
שהשתתפו, ובהם הרב יוסף וסרמן יו"ר המחוז, ושמעון מלכה מנהל המחוז

יצחק צרפתי, חבר המחוז. ברקע חברי המחוז ונציגי גמלאים שהשתתפו 
בנופש באילת

מימין: האלוף איתן דנגוט - מתאם פעולות הממשלה בשטחים, יער ארז - 
מנהל מרחב ירושלים באגודה למען החייל והרב יוסף וסרמן

שגיא - מרצה מטעם עמותת "מהלב" ואביטוב זלקין - מנכ"ל "עידן" דיור 
לגיל השלישי

מחוז ירושלים
יו"ר המחוז: הרב יוסף וסרמן; מנהל המחוז: שמעון מלכה # שאלתיאל 1 בית 

mjerusalem@tzevet.org.il :החייל 94581 ירושלים # טל': 02-6173525 # דוא"ל

0 במסגרת מועדון תרבות שייזם המחוז, התקיים מפגש חברתי והרצאה 
קרני  סיגלית  רו"ח  על-ידי  - שהועברו  נכונה"  כלכלית  "התנהלות  בנושא 
ויועצת המס רמה שטרן. מפגש זה נערך לאחר שמופ"ת הפסיק את השירות 
את  הביעו  החברים  מס.  ותיאום  השנתיים  הדו"חות  בהכנת  יעוץ  לקבלת 

הערכתם לקיום המפגש.
0 לאחרונה יצאו חברי המחוז לארבעה ימי נופש במלון מג'יק סאנרייז באילת. 
הטיול כלל: טיולי ג'יפים, סיורי חוף, שייט, וכן הופעות בידור. המשתתפים 

הביעו את הערכתם על הנופש המהנה.
במסגרת מועדון תרבות, התקיימו לאחרונה עוד מספר מפגשים חברתיים: 
0 הרצאה של האלוף איתן דנגוט, מתאם פעולות הממשלה בשטחים, בנושא 
"הזירה הפלסטינית - יו"ש ועזה - סקירה כלכלית". את האירוע פתח מנהל 
מרחב האגודה למען החייל יער ארז, שהביע את הוקרתו לפעילות "צוות" 

מחוז ירושלים. 
0 טכנולוגיות מתקדמות בנושא שמיעה וציוד עזר - הרצאתם של אנשי 

"מהלב", המרכז הישראלי לטכנולוגיות מתקדמות בתקשורת.
0 דיור בגיל השלישי - פתרונות קהילתיים ומוסדיים קצרי וארוכי טווח - 

הרצאתו של אביטוב זלקין, מנכ"ל "עידן".
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נפתלי ברזניאק

"היא שלי!"
הקריאה הספונטנית שיצאה מפי מיכאל, סטז'ר צעיר במחלקה 
הפציינטית  כלפי  מכוונת  משהיתה  יותר  פנימית,  לרפואה 
לקבוע  נועדה  הקבלה,  דלפק  מול  באקראי  שקלט  המצודדת 
עובדות מול עמיתו אורי, בתחרות המתמדת ביניהם על חסדיה 

של כל בחורה מזדמנת.
חולים  של  מועט  לא  מספר  "ראיתי  עיניו.  ייפקחו  מהרה  עד 
ביותר  המושלמת  האישה  על  המחלקה  מנהל  יאמר  במצבה," 

שיצר האלוהים — "ניצה לא תעביר שנתיים".
— הרופא  ושבועת  הגבריות  ומתוקף  עכשיו,  'שלו'  ניצה  אבל 

הוא מחויב...

הרומן של מיכאל וניצה נע על התפר הכואב, הגס, שבין הפנטזיה 
לחלום הבלהות, והוא מייצג את הקונפליקט הבלתי ניתן ליישוב, 
המבטיחה  והציירת  המתלמד  הרופא  לגורל.  ייעוד  בין  לכאורה, 
מנסים לכופף את כללי ההיגיון התקין ואת חוקי הטבע ולהגשים 
לשניהם. בקנאות הם שומרים  נועד  יותר שלא  טוב  עולם  ביחד 
על סודם הגדול — בדירה המשותפת הפתוחה לכול ברמת אביב; 
שבה  השרון,  ברמת  לאמנות  במדרשה  ואחר־כך  אבני  במכון 
פוסט־ בסגנון  המתכלים  חייה  מסלול  את  מתעדת  האמנית 

מודרניסטי חריג; באילת, שירחיקו אליה כדי להימלט מן הסביבה 
הנברנית; ובמחלקה הפנימית, שהיא מתאשפזת בה שוב ושוב.

האמונה הנאיבית, הטהורה, שהאהבה סופה לנצח, סוחפת את 
זוג הצעירים המיוסרים למחוזות הבלתי נודעים של נפש האדם, 
שהרפואה עוד רחוקה מלהגיע אליהם והאמנות מתקשה לתאר.

נפתלי ברזניאק, יליד 1950, הוא רופא שיניים ומנהל המחלקה 
להתמחות ביישור שיניים )אורתודונטיה( במרכז לרפואת שיניים 
של צה"ל בתל־השומר. ספרו עצי הלבנה הזקופים, המתעד את 
קורות אביו בתקופת השואה, פורסם ב־2004 בהוצאת "יד־ושם" 

בסדרת ספרי עדות.
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הציור על העטיפה: ניצה ברזניאק, "אנחנו", 1975
עיצוב העטיפה: לילך איזנברג

"אישה פצצה" מאת: ד"ר ענת ברקו 
בשנת 2002 החלו פיגועי ההתאבדות שביצעו נשים, והנטייה שלנו לעשות 
גזירה שווה בין גברים ונשים )המבוססת על הגישה השוויונית, המערבית, 
שלנו(, ראתה במחבלות המתאבדות דבר דומה למדיי למקביליהן הגברים.
השאלה הקבועה היא - מה הן מקבלות בגן עדן. כלומר, על פי תפיסתנו כל 
מערכת המוטיבציות של גברים להיות שהידים ושל גברות להיות שהידות 

דומה, למעט פרט זה.
ספרה של ד"ר ענת ברקו "אישה פצצה" מוסיף נדבך שהיה חסר עד כה 
והתפיסות התרבותיות המרכיב את  להבנת מערך התדמיות, הרעיונות 
את  המביאה  נעלה  כפעולה  הנתפסת  בין ההקרבה העצמית  הסתירה 
השהיד עד כס הכבוד של היושב במרומים, ובין מעמד האישה הנחות 

בחברה האסלאמית.
מהיותה של  הנובעות  תרבותיות-דתיות  בסוגיות  בספרה  נוגעת  ברקו 
השהידה אישה: המורכבות של השתתפות האישה בג'יהאד לאור הסתירה 
בין המסורת האסלאמית הקדומה המעלה על נס את האישה הלוחמת ובין 

הראיה המודרנית של הנאמנים לאסלאם השוללת את מעורבותה. 
 כתב: ד"ר מרדכי קידר - מרצה במחלקה לערבית וחוקר במרכז 
בגין-סאדאת למחקרים אסטרטגיים, אוניברסיטת בר-אילן.

ביוגרפיה אישית. סיפור אהבה 
מאת אילנה באום 0 הוצאת הקיבוץ המאוחד 

הגיבורה יוצאת למסע לשיקום חייה, שנדמה כבלתי אפשרי. סימני שאלה 
וספקות מתעוררים לגבי כל מה שבעבר לא היה מוטל בספק: אהבה, זוגיות, 
משפחה, מולדת ובית. תוך כדי התמודדות עם כאב האובדן והניסיון לבנות 
את חייה מחדש, נחשפים עולמה הפנימי המורכב והסוער של הגיבורה, 
הדמויות החשובות בחייה ומחיר המורכבות והבעייתיות של החיים בישראל.  
ביוגרפיה רגשית. סיפור אהבה הוא ספר ישראלי מאוד, ועם זאת אוניברסלי, 
המשרטט ברגישות, בעומק, בדינמיות ובצבעוניות, מעגל חיים של אשה 

המבקשת לה בית וגאולה.

 ימים ספורים מאת: נפתלי ברזניאק
"היא שלי" הקריאה הספונטנית שיצאה מפי מיכאל, סטז´ר צעיר במחלקה 
לרפואה פנימית, יותר משהיתה מכוונת כלפי הפציינטית המצודדת שקלט 
באקראי מול דלפק הקבלה, נועדה לקבוע עובדות מול עמיתו אורי,  בתחרות 

המתמדת ביניהם על חסדיה של כל בחורה מזדמנת.
עד מהרה ייפקחו עיניו. "ראיתי מספר לא מועט של חולים במצבה", יאמר 
מנהל המחלקה על האישה המושלמת ביותר שיצר האלוהים - "ניצה לא 

תעביר שנתיים". 
שלו´ עכשיו, ומתוקף הגבריות ושבועת הרופא - הוא מחויב...  אבל ניצה́ 
האמונה הנאיבית, הטהורה, שהאהבה סופה לנצח, סוחפת את זוג הצעירים 
המיוסרים למחוזות הבלתי נודעים של נפש האדם, שהרפואה עוד רחוקה 

מלהגיע אליהם והאמנות מתקשה לתאר.

הכל מתחיל בבית מאת: גרשון פז-טל
הספר "הכל מתחיל מהבית" על ניהול הפנאי הוא החיבור הישראלי הראשון 
בהיקפו, המציע והמפרט פתרונות לניהול פנאי ולניהול תרבות הפנאי, במבט 

הרחב של הניסיון, הידע והמגמות המעשיות בישראל ובעולם.
הספר מאגד מאות תחומי משנה הנכללים במושג "פנאי" ועשרות מחקרים 
וסקרים שנעשו במהלך העשורים האחרונים בישראל ובעולם. הספר מלקט 
מאות אינדיקטורים לכדי יחידה אחת, המקשרת בין תחומים אלה. כך נבנה 
מארג אחד, המאוגד במושג "ניהול הפנאי", בדגש של: "כל אחד יכול". הספר 
פונה לרמה האישית, הפרטית, המשפחתית, בעיקר. הוא מתאים לכל אדם, 

בכל גיל, בכל מצב חיים, בכל עיתוי במהלך החיים. 

טמיר וקיים מאת: קובי כהנוביץ'
ליאורה  הזוג  בני  של  חייהם  את  מסעירים  צפויים  בלתי  אירועים 
ניצול שואה שלחם עם הפרטיזנים.  ויאנק שץ, היא ילידת הארץ והוא 
טראומה שחוותה ליאורה בנעוריה מלווה אותה כל חייה. יאנק מפוטר 
תהפוכות  חווים  הם  יחד  חייו.  את  לשקם  ומנסה  עבודתו  ממקום 
בחייהם. יום-יומי  הכרוך במאבק  הווייתם   וסערות במסעם אל מעמקי 

שירת  בראשון-לציון.  גר  וכיום  שערים  בבית  נולד  כהנוביץ´  קובי 
הוא  בתפקידים בכירים בצה"ל. ניהל מפעל מתכת גדול. ´טמיר וקיים´ 

ספרו הראשון.

מנהיגות ופיתוח מנהיגות - מהלכה למעשה
עורכים: ד"ר איציק גונן, אליאב זכאי

הספר "מנהיגות ופיתוח מנהיגות - מהלכה למעשה" פותח בפני הקורא צוהר 
לעולם מרתק, מורכב ורווי יצרים ורגשות - עולמם של מנהיגים ומונהגים. 
חלקו הראשון של הספר מציג תמונה מקיפה ועדכנית של הידע הקיים 
כיום בספרות המחקרית העוסקת בתחום; חלקו השני מתמקד בהיבטים 
הקשורים למנהיגות צבאית; ואילו חלקו השלישי מוקדש לבחינת השאלה 

המעניינת מכולן: האם ניתן לפתח מנהיגות, וכיצד? 
ומן  יחדיו אנשי אקדמיה מובילים מן הארץ  לכתיבתו של הספר חברו 
ייחודי  מוסד   - צה"ל  מנהיגות של  לפיתוח  הספר  בית  ואנשי  העולם 
הנחשב לאחד מהמוסדות המובילים בעולם בתחומו. המפגש הייחודי בין 
אנשי התיאוריה והפרקטיקה יוצר מסמך מרתק ויוצא דופן אשר כמותו 

טרם הופיע עד כה. 
ספר זה מיועד למנהלים, למפקדים, ליועצים, לתלמידים ולכל מי שמעוניין 

להרחיב את ידיעותיו בתחומי המנהיגות ופיתוח המנהיגות.

חייל בגוף וברוח מאת: אל"מ )מיל( גבי ברשי
הפיקוד  והרוח,  הגוף  בתחום  יוצרת  וחשיבה  לבטים  פרי  הוא  זה  ספר 
וההדרכה, הלחימה, בניין הכוח הלוחם ועיצוב תודעתו, בהם עסקו הצבא 
והכותב לאורך חמישים שנות שירות, בסדיר ובמילואים.  הספר כולל דיונים 
בנושאי יסוד בלתי משתנים כגון מהות המנהיגות בצבא, משמעותה של 
המשמעת, כוחם של אהבת המולדת ואחוות הלוחמים, יעוד ויעדים לעם 
ולמדינה וחשיבות בניין התודעה. תורות הלחימה וההדרכה הטובה, מוצגות 

במאמרים וסיפורים בדרך מלמדת, שקריאה מהנה בצידה.
 

זה אני B-7966 מאת: שמואל גל 
במילים פשוטות מגולל המספר בספרו את קורותיו בימי השואה. דף 
אחר דף, נפרשת בפני הקורא מסכת קרבות אישיים של ילד יהודי קטן 

קורא
חדש על מדף הספרים
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הצדעה אחרונה
 חברי "צוות" שהלכו לעולמם

מאי - אוגוסט 2010

קרית חיים חי"ח  יצחק קלפל  רס"ר 

תל אביב חכ"ל   דוד בר לוי    סרן 

כפר שיבלי חי"ר   אסעד שיבלי   רס"ב 

קרית אתא ח"א   יוסף בר    רס"ב  

ירושלים חמ"נ    )ד"ר( משה מור   סא"ל 

חולון חי"ח     שמעון עמיר   רנ"ג  

מגדל העמק פטר  רפאל בן חיון   רס"ר 

רחובות ח"א  אורי עזרא  רס"ר 

בני ברק ח"א  שמואל צפריר  רס"ן 

קרית טבעון חי"ק  יעקב הראל  סרן 

חיפה ספ"כ  אהרון מייזלס   אל"ם 

חולון חת"ק  אברהם קם  רס"ב 

נתניה חר"פ  דוד ניר   סא"ל 

סאג'ור חת"ק  שכיב גאנם  רס"ן 

כפר סבא חר"פ  עזרא רייך   סא"ל 

רמת גן חי"ק  אהרון גד   סא"ל 

עכו ח"א  מיכאל טימור  רס"ב 

אזור חר"פ  חיים שרון   סא"ל 

תל אביב  חה"נ  יגאל זכאי   סא"ל 

קרית חיים חי"ק  שמעון בן דוד  רס"ר 

הרצליה חש"ן  אברהם בן ארצי  אל"ם 

תל אביב חש"ל  יורם בריסקר  רס"ן 

חולון חכ"ל  נח גיצה   סרן 

פתח תקוה חר"פ  משה אייל   רס"ר 

תל אביב חת"מ  משה אייזנמן  רס"ן 

נתניה חמ"נ  ניסים צייג   רס"ב 

נתניה פטר  זיגמונד מוסקוביץ  רס"ר 

עפולה ח"א  אברהם שלמה  רס"מ 

רחובות חת"ק  יעקב צמרת  סא"ל 

תל אביב פטר  אהרון בר נועם  רס"ן 

רמת השרון חכ"ל  יוסף בחנה  רס"ן 

בת ים חת"ק  שלמה בר   רס"ר 

נס ציונה חת"ק  חיים אשכנזי  רס"ב 

ראש העין חכ"ל  צבי שרגל   רס"ר 

תל אביב חי"ק  צבי ורדיאל  רס"ן 

רעננה ח"א  יואב דולב   סא"ל 

פתח תקוה פטר  אברהם ניב  רס"ר 

חיפה       חכ"ל  יוסף ספיר   רס"ן 

אשקלון  נחל  יחזקאל נגאוקר  רס"מ 

רמת גן חכ"ל  צבי וולף   רס"ן 

מודיעין ח"א  אבנר גולדמן  סא"ל 

ראשון לציון חר"פ  משה ברונר  רס"ן 

משען ח"א  ציון גדסי   רס"ב 

נגד המשטר הנאצי הקם להרגו. 
הגהינום  תוככי  אל  להיכנס  נדירה  הזדמנות  בחזקת  הינו  הספר 
עצמו, ולעמוד מקרוב על אשר התרחש בגטו לודז', על היום הנורא 
ההוא שהחל בנסיעה ברכבת בהמות, ונמשך על הרציף הידוע של 
מחנה אושוויץ בירקנאו בדרך אל תאי הגזים, ועל מחנות המוות 
ודרמטי  מכריע  ברגע  נקלע  אליהם  האינסופיות  המוות  וצעדות 
בירקנאו,  באושוויץ  הרכבת  רציף  אל  המשפחה  בהגיע  אחד. 
גילתה אימו גבורה עילאית ודחפה אותו משורת הנשים והילדים 

המועמדים לשריפה. 
שבזוועות  לנוראה  שנקלע  קטן  ילד  של  מרתק  גבורה  סיפור  זהו 
ועל אף ייסורי הגוף והנפש לא נכנע למוות. זהו סיפור גבורתו של 
של ילד לוחם שבגר והתגייס לפלמ"ח, שהשתתף בקרבות שחרור 
הנגב במלחמת העצמאות והיה למפקד בצה"ל - אך מעולם לא לחם 

במלחמה קשה מזו שלחם בילדותו, בימי מלחמת העולם השנייה.

כףלשון מאת: עדי ואבי גבעון 0 הוצאת עופרים 
הספר, כשמו כן הוא - משחקי מילים המבוססים על כפל לשון. בכל איור 
חבויים )בתמונה ו/או בטקסטים( רמזים לביטוי או מטבע לשון, שעשוי 
להשתמע כשתי משמעויות שונות. חובבי אמנות האיור יוכלו ליהנות מהחן 

הרב באיוריו של הקריקטוריסט הדגול זאב. 

אנשים מתוקים לחיים ארוכים
ד"ר משה זילבר 0 הוצאת אוריון 

בגובה העיניים, בשפה ידידותית, במקצועיות ובהומור, משפר הספר לאין 
ערוך את יכולת ההתמודדות עם סוכרת, באמצעות ניפוץ של עשרות דעות 
קדומות הקשורות במחלה, ומתן מענה לשאלות רבות. מחבר הספר, ד"ר 
משה זילבר, הוא רופא, בוגר בית הספר לרפואה של אוניברסיטת תל-אביב, 

בעל תעודת מומחה באנדוקרינולוגיה וברפואה פנימית. 
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