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

04 "חדשות צוות": ארועים, חדשות, דיווחים

14 "צוות" משפחתי: סיפורם של האחים לבית בן מוחה:  
         שלושה חברי "צוות", אחד בדרך 

 16 למען הכלל: דן חלוץ ודפנה הררי מובילים את 
עמותת "אתגרים" לאתגרים חדשים 

 18 רב-שיח: חיל הים במלחמת יום הכיפורים בזירות 
 סוריה, מצרים וים סוף

20 לחיי הספינות שבדרך: 41 שנים למבצע המילוט של ספינות שרבורג מצרפת 

22 יד ביד: ראשי הארגונים של החיילים והשוטרים נפגשים

24 במרכז הגיליון, יובל ל"צוות": תמונות ורשמים מהארוע המרכזי בהיכל נוקיה

32 קריירה שנייה: דליה הוכברג )סא"ל( הפכה לעצמאית ולא מצטערת

50 רפואה שלמה: שמעון טריקי ניצל בסיוע הביטוח הרפואי של "צוות"

גיליון 95
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תוכן העניינים

צוות בשטח: מחוזות וסניפים
52 דרום: נתיבות-שדרות, אופקים, באר שבע, קרית גת

54 דן: חולון, ב. אונו, ת"א, ר. העין, בת ים, ר"ג, גבעתיים, פ"ת
57 ירושלים: . פעילות מחוזית

58 יהודה: רחובות, ראשל"צ, נ. ציונה, אשדוד, אשקלון, מכבים
60 שרון: כפר סבא, הוד השרון, נתניה, הרצליה

61 צפון: . העמקים, חדרה, גליל תחתון, כרמיאל

מדורים קבועים
12 צוות עולמי - ארגונים עמיתים בעולם

33 תעסוקה - חינוך בנגב, השתלמויות וסדנאות
36 תולדות היישוב - המוזיאון הישראלי במרכז רבין
38 זרקור - סניף אילת: רחוק מהעין, לא רחוק מהלב

40 צוות יוצר - אפי בן נתן צייר של "אמנות שימושית"
41 צוות משפטי - אדם מוריש לעצמו דירתו בעודו בחייו

42 צוות היסטוריה - העמותה להיסטוריה צבאית
43 צוות מטייל - ביקור במצודה, מגדל וגשר בשדות פלשת

44 צוות נוסטלגי - אנקדוטות, חידה וסיפורים
46 למען הכלל - התנדבות, נתינה, מסירות
48 התלוש שלך - הפחתה עקב קצבת כפל

49 מתחברים למסורת - מחג האורות לתקופת חושך
52 רפואה שלמה - הביטוח הרפואי והסיעודי

62 "צוות" קורא - חדש על מדף הספרים
63 הצדעה אחרונה - חברינו שהלכו לעולמם
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ד"ר ברוך לוי

חברותיי וחבריי בארגון "צוות", שלום וברכה,
נושא חשוב זה הנוגע לכל אחד ואחת 
מגמלאי צה"ל ובני משפחותיהם נמצא 

בישורת האחרונה לקראת פתרונו.
בחודש האחרון נתקיימה ישיבה מיוחדת 
של מועצת ארגון "צוות", שנתכנסה ביום 
2.11.10, על-פי בקשת חברים מתוכה, 
כדי לקבל הערכת מצב עדכנית ולגבש 
החלטות לקביעת עמדת "צוות" בעניין. 
המועצה קיבלה את ההחלטות הבאות: 
והרמטכ"ל  הביטחון  משר  לדרוש   .1
ההחלטות  את  דיחוי  ללא  לממש 
שהתקבלו על-ידם ב-15/9/10 )סיכום 
גמלאות  ושיפור  תיקון  בעניין  )סיכום שרהב"ט(,  וב-29/9/10  רמטכ"ל( 

גמלאי צה"ל.
2. לגבות את הנהלת "צוות" בהחלטותיה מיום 24.10.10, לראות בהצעות האוצר 

סף מינימום ולשפר אותן כמשתמע מהחלטת הממשלה 174 ממאי 2009.
3. להסמיך את יו"ר "צוות", מנכ"ל "צוות" וצבי שור, וכן מי שייקבע לפי 
למימוש החלטות אלה עם משהב"ט  לפעול  "צוות",  יו"ר  על-ידי  העניין 

והאוצר בהקדם.
4. לגבש מסד נתונים מקיף ומעודכן בנושא הגמלה והזכויות הקשורות בה.

5. לפעול במסגרות הפנימיות של "צוות" )במזכירות, במחוזות ובסניפים(, 
לעדכון החברים בנושא המאבק על הגמלה.

6. לפעול באופן יזום ויצירתי לחיזוק דעת הקהל בקרב מקבלי ההחלטות 
והציבור הרחב להצדקת דרישותינו.

ההחלטות הובאו מיידית לידיעתו של אלוף )מיל'( אודי שני מנכ"ל משרד 
הביטחון, וראש אגף התקציבים במשרד תא"ל מהרן פרוזנפר, המנהלים את 

המשא ומתן עם נציגי האוצר.
מאז קיימנו, צוות המו"מ, הכולל ביחד עמי את צבי שור, ואת דן נדיב, פגישות 
אחדות ותכופות עם מנכ"ל משרד הביטחון, ראש אכ"א וראש אגף התקציבים. 

אלה הציגו בפנינו את ההתפתחויות במגעים עם האוצר בנושא הגמלה.
ביום 1.12.10, בפגישה אצל ראש אכ"א אלוף אבי זמיר, ובפגישה עם ראש 

אגף התקציבים תא"ל מהרן פרוזנפר, הוצג בפנינו מתווה לפתרון.
מפאת רגישות המשא ומתן, והיותו בישורת האחרונה לקראת סיומו, לא ניתן 
להיכנס לפרטי פרטיו של המתווה המתגבש. אולם אני יכול לקבוע שעמדת 
"צוות", שנקבעה כאמור על-ידי המועצה, מובאת בחשבון בתהליך המשא 
ומתן. זאת, תוך הדגשה שלנו על ההיבט הייחודי של משרתי הקבע, כמובא 
בהחלטת הממשלה בנושא זה, וכן עומק השחיקה של הגמלה של גמלאי 
צה"ל לעומת השחיקה במגזר הציבורי האזרחי עליה מבוסס "הסכם עיני" 

שנחתם בשנת 2008.
לדעתי, ושותפים לכך גם חבריי למשא ומתן, מתקיים בימים אלה תהליך 
מואץ של כל הגורמים ברמה הבכירה ביותר בצה"ל ובמשרד הביטחון, האמור 

להביא לפתרון משביע רצון בנושא הגמלה.
אני יודע ומבין את ההתרחשויות בנושא, הבאות לידי ביטוי בהודעות שונות 
של חברים באמצעי התקשורת המקוונים - ואשר לא תמיד מבוססות על 

מידע ונתונים נכונים. אני מבטיחכם, כי צוות המשא ומתן שלנו שהוסמך 
על-ידי מועצת "צוות", עושה הכל כדי להביא לפתרון הטוב ביותר בראייה 
מקיפה של רבבות חברי "צוות", על התפלגותם בתחומי הגיל, הדרגה, הדירוג 

המקצועי וגובה הגמלה.
ביום בו יתגבש סופית ההסכם לפתרון סוגיית הגמלה, הוא יובא לאישור 

המוסדות המוסמכים של הארגון וכן לידיעת כל אחת ואחד מכם.
מילה אחרונה בעניין זה. גמלת גמלאי צה"ל, קבלת הפיצוי על השחיקה 
נפלה באורח  מנגנון בקרה לשמירת ערך הגמלה בעתיד,  וקביעת  בעבר 
בעל  חיובי  לפתרון  להביא  כדי  עושים  אנחנו  היסטורי במשמרת שלנו. 

משמעות ארוכת טווח.

כנס היובל ל"צוות"
כנס היובל ל"צוות" אשר נערך בתל-אביב בתאריך 10.10.10 "ברוב עם ובהדרת 

מלך", היה האירוע הגדול והחשוב אשר סיים את שנת היובל של הארגון.'
פרטים על הכנס ועל כל אשר נעשה בו תוכלו לראות גם בדפי הביטאון 

הזה.
וטובים שנמשכה  רבים  הצלחת הכנס באה לאחר פעילות מאומצת של 

במהלך חודשים ארוכים.
כאן המקום להביע הערכה לכל אלה שעשו במלאכה מורכבת וחשובה זו. 
ועדת הכנס בראשותו של סגן יו"ר "צוות" מוטי בר-דגן )כללה את: אפרים 
לפיד, אילן דולפין, מרדכי אביגד, אביבה דור, יהודית הר-גד, שמי דניאל, 

משה חזן(.
כן סייעו לנו חברינו ב"חבר" בראשותם של אל"מ צחי עין גל וסא"ל שלומי 

אברהם ותודתי שלוחה להם.
ההיסטורי  האירוע  ערך  ובתחושת  בוטחת  ביד  ניצח  המערכה  כל  על 
מנכ"ל "צוות" דן נדיב - ואני שמח לברך אותו על כך בברכת יישר כוח וכל 

הכבוד.
לכולנו חברות וחברי "צוות", אני מאחל שנזכה בבריאות טובה להשתתף 

בטקסים ובאירועים שירוו אותנו נחת בשנים הבאות עלינו לטובה.

תוכנית פעילות לשנת 2011
תוכנית הפעילות של הארגון לשנת 2011 מתבססת, כמובן, על מטרות ארגון 
"צוות", שלאחרונה נבחנו ועובדו מחדש, ונערכת בהתאם לתקנון ולנהלי 

העבודה של הארגון.
עיקרי התוכנית מדגישים את הפעילות בנושאי התעסוקה, הבריאות, הרווחה, 

תרבות הפנאי וכן בהתנדבות חברים בחברה ובקהילה.
תוכנית הפעולה כוללת תקציב המחולק לפי סדרי עדיפויות ולנושאים השונים, 

ואשר רובו ככולו "חוזר" בדרך כזו או אחרת לחברי הארגון.
דגש מיוחד ניתן לתקציבים המועברים למחוזות ולסניפים, כדי לאפשר להם 

פעילות של תרבות הפנאי הפתוחים בפני כל החברים במקומותיהם.
"צוות" נעשית על-ידי מאות מתנדבים במועצה  כידוע, הפעילות בארגון 
ובהנהלה הארצית וכן בהנהלות המחוזות והסניפים - וזאת בשילוב חבורת 

העובדים בראשות המנכ"ל.
זו הזדמנות נוספת עבורי להביע למתנדבים ולעובדים הערכה רבה, ולהודות 
לכל אחד ואחת מהם על כך שהם נושאים את הארגון על כתפיהם ברוח 

טובה ובנפש חפצה.
איחוליי לכולנו, חברותיי וחבריי ב"צוות", לשנת פעילות ענפה וטובה. 

כה לחי!
שלכם, ד"ר ברוך לוי, יו"ר ארגון "צוות"

גמלת גמלאי צה"ל
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במחשבה תחילה

)רס"ן(,  ארליך  יוכי  יו"ר,  )תא"ל(  לפיד  אפרים  )קש"צ(:  וההסברה  הציבור  ועדת קשרי  חברי 
משה  )אל"ם(,  דור  אביבה  )סא"ל(,  גרי  חגי  )אל"ם(,  אשר  בן  דוד  )סא"ל(,  בריינס  שלמה 
)רס"ן(,  פרבר  חניאל  )רס"ן(,  פלג  יוסי  )סא"ל(,  פורת  יוסי  )רס"ב(,  מעוז  מנחם  )רנ"ג(,  כהן 
לזרוב. אילנית  כתבנית:  )סא"ל(.  שחרור  זהבית  )רס"ן(,  צויקל  זהבה  )סא"ל(,  פריימן  דני  ל " ה צ י  א ל מ ג ן  ו ג ר א ן  ו א ט י ב
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משולחן המנכ"ל

דן נדיב

הארכת פוליסת ביטוח חיים - אנו ממשיכים 
במאמצינו להארכת פוליסת ביטוח החיים המסתיימת בסוף 
מו"מ  ינוהל  "חבר",  ונציגי  אכ"א  ראש  עם  בתיאום   .2012

במטרה לפתור את סוגיית ביטוח החיים לשנים רבות. 

תעסוקה - תוכנית העבודה ליחידת התעסוקה ל-2011 
יצאה לדרך ובמסגרתה יושם דגש על השתלמויות, הכשרות 
וסדנאות, כך שבפני הפורשים יפתחו אופקים חדשים להשמה 

במיגוון מקצועות ותפקידים. 

6,500 איש פקדו את היכל נוקיה בתל  כנס היובל - 
הכנת  על  עמלו  וטובים  רבים  ל"צוות".  יובל  בחגיגת  אביב 
שתרמו  במלאכה  העוסקים  לכל  שלוחה  תודה   - האירוע 

להצלחת האירוע. 

מינויים במטה "צוות" אלי חן )חתוכה( )סא"ל( 
נבחר למנהל מחוז צפון במקום יצחק חביו. יואב רבינר )סא"ל( 

נבחר למבקר פנים של ארגון "צוות" במקום רפי מדינה.

נמצאים  אנו   - המאבק לשמירת הזכויות 
מ  " ו מ ב  " ה נ ו ר ח א ה ת  ר ו ש י " ב
לעדכון גמלאות החברים. בדיונים 
מנכ"ל  בראשות  האינטנסיביים 
משרד הביטחון, ובהשתתפות ראש 
הביטחון,  במשרד  תקציבים  אגף 
היו"ר,  "צוות":  נציגי  אכ"א,  נציג 
המנכ"ל וצבי שור עם הממונה על 
מאמצים  נעשים   - באוצר  השכר 
להגיע לסיכומים עד סוף שנה זו. 

הרחבה - עמוד 6. 

ביטוח בריאות לאנשי 
הקבע - לאחרונה נחתם הסכם 
החל  הקבע,  צבא  למשרתי  בריאות  ביטוח  שירותי  למתן 
מ-15.12.10 ועד סוף שנת 2011. השירות יינתן על-ידי חברת 
 2011 בסוף  כי  היא  הכוונה  מדנס.  תביעות  ומוקד  הפניקס 
"צוות",  לגימלאי צה"ל חברי  יפורסם מכרז למתן שירותים 

למשרתי הקבע ולמשפחות אנשי הקבע. 

חברי "צוות" מהמחוזות השונים 
השתתפו בצעדת ירושלים

כ-700  ירושלים  בצעדת  השתתפו  "צוות"  של  היובל  אירועי  במסגרת 
התקיימה  בדרום. הצעדה  ערד  ועד  בצפון  פינה  מראש  וחברות,  חברים 
ישליו  ירושלים,  שלום  "שאלו  בסימן  ירושלים  הבירה  עיר  של  לכבודה 
ירושלים(. מחוז  יו"ר  וסרמן,  יוסף  הרב  ע"י  נבחרה  )סיסמה אשר   אוהביך" 
בכך  והביעו  לרגל  העלייה  מצוות  את  בנוסף  קיימו  "צוות"  חברי 
ישראל.  ועם  "צוות"  חברי  כל  את  שמאחדת  ירושלים  עם   הזדהות 

יו"ר "צוות" ד"ר ברוך לוי, סגנו מוטי בר דגן, מנכ"ל "צוות" דן נדיב, יו"ר מחוז 
ירושלים הרב יוסף וסרמן וחברי ההנהלה הארצית, הובילו את הצעדה והבטיחו 

שבשנה הבאה ארגון "צוות" ישתתף בהיקף גדול יותר.
ראש העיר ירושלים מר ניר ברקת קידם באופן אישי את משלחת חברי "צוות" 

והודה להם על תרומתם למען ביטחונה של מדינת ישראל. 

במרכז התמונה משמאל, ראש עיריית ירושלים 
ניר ברקת עם יו"ר "צוות" ד"ר ברוך לוי והרב 

יוסף וסרמן. למטה: הצועדים חברי "צוות"

"צוות" ארגון גמלאי צה"ל - המועצה, ההנהלה וכל החברים

מחזקים את ידי הכבאים לוחמי-האש, כוחות המשטרה, 
שב"ס, צה"ל, וכוחות ההצלה, שפעלו במסירות אדירה 

להצלת חיים ולכיבוי שריפת הענק בכרמל בחנוכה.

בני  את  ומחבקים  הנספים  לזכר  ראש  מרכינים 
המשפחות השכולות. 

מאחלים רפואה שלמה ומהירה לפצועים.
ורכושם  שבתיהם  התושבים  של  רוחם  את  מעודדים 
לביתם ישובו  המדינה  בסיוע  כי  ומאחלים   נפגעו, 

ולפעילותם במהרה.
מודים למדינות הרבות שסייעו במהירות, ביעילות ובהבנה 

ידידותית להשלים את המשימה בהצלחה.

השריפה ביערות הכרמל

"מ
לע

ר, 
לנ

מי
ה 

ש
 מ

ם:
לו

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

מחוז יהודה, טל' 08-9467062.

יריד ספרים של "צוות" והאגודה למען החייל, שמחבריהם הם גמלאי צה"ל 
וחיילים בשירות קבע וחובה, נערך בחג החנוכה תשע"א. 

כ-150 מחברים הציגו ביריד את ספריהם ולצידם הוצאות הספרים המרכזיות 
בארץ. בפתיחת היריד נשאו דברים: דני יתום )אלוף(, שסיפר על הלבטים 
שליוו אותו בספרו "שותף סוד", יו"ר האגודה למען החייל אביגדור קהלני, 
ד"ר  הקשה,  פציעתו  על  להתגבר  הצליח  הכתיבה  באמצעות  כי  שציין 
אבשלום קור "ליהטט" במשחקי לשון שעניינם חנוכה. יו"ר "צוות", ברוך 
לוי, חיזק את ידי היוצרים והוקיר את פועלם. את הנר החמישי של חנוכה 
הדליק הרב ישראל וייס )תא"ל(, לשעבר הרב הראשי לצה"ל. הארוע נפתח 
בדקת דומיה לזכר הנספים בשריפה בכרמל. אפרים לפיד יזם את היריד 

והנחה את הטקס בערב הפתיחה.

לראשונה: יריד ספרים של חברי "צוות"

בול חדש ליובל "צוות"
לכבוד יובל ל"צוות" הנפיק השירות הבולאי 
שקלים,   2.50 שערכו  הבול,  מיוחד.  בול 
נמכר בבתי הדואר ברחבי הארץ. "מעטפת 
למעוניינים  למכירה  מוצעת  ראשון"  יום 

במזכירות "צוות" )טל' 03-6173501(.

דעה אחרת בנושא הגמלה
לפני שנה וחצי התקבלה החלטת ממשלה)מספר 174 ממאי 2009( שקבעה 
הביטחון  כוחות  גם  כמו  למדד,  צה"ל  גמלאי  של  גמלתם  הצמדת  את 

האחרים. 
למרות החלטה זו נשארנו אנחנו, גמלאי צה"ל, בין האחרונים שלא קיבלו 
את כל התוספות שניתנו לשאר גמלאי המדינה, שלגביהם מומשה הצעת 

האוצר.
הזמן הולך ואוזל, תחילת שנת התקציב החדשה עוד כחודש בלבד, בתחילת 
2011. מחזקים אנו את צוות המו"מ שהוקם על פי החלטת המועצה הארצית 
המיוחדת של "צוות", בכינוס שלא מן המנין ב-2 נוב' 2010. על צוות המו"מ 
המיוחד - יו"ר "צוות", המנכ"ל וצבי שור - הוטל לסיים את המהלכים מול 

הגורמים המוסמכים.
ברור לנו שללא קבלת הצעת האוצר - לא נקבל את המגיע לנו. אנו תומכים 
בהחלטת ההנהלה מיום 24 אוקטובר, כפי שבאה לידי ביטוי במכתב יו"ר 
"צוות למנכ"ל משהב"ט מיום 25 אוקטובר ואושררה בכינוס המיוחד של 

המועצה הארצית של "צוות" ב-2 נוב' 2010. 
החלטה המועצה התבססה על הדיונים שנערכו בין צוות המו"מ של משהב"ט, 

אכ"א וארגון צוות עם הממונה על השכר באוצר.
ההחלטה היא בסיס להמשך מו"מ תוך ביטוי להחלטת הממשלה 174 בדבר 

האפיונים המיוחדים לגמלאי צה"ל.
בברכה
 משה עבו, יו"ר סניף טבריה וחבר המועצה הארצית של "צוות"

 abomoshe@gmail.com :דוא"ל

מכתבים למערכת

 הבהרות בנושא גמלת 
גמלאי צה"ל

האלקטרוני  ובדואר  המקוונת  בתקשורת  הועברו  לאחרונה   .1
ידיעות "תביעות" ו"האשמות" בעניין הגמלה מצד מספר מצומצם 
של חברים, המבוססות רובן ככולן על אי ידיעה ובחלקן מנוסחות 
להעמיד  איפוא,  לנכון,  מצאנו  מכובדת.  ולא  משתלחת  בצורה 
דברים על דיוקם בכל הנוגע לישורת האחרונה של המשא ומתן 

בנושא הגמלה של גמלאי צה"ל.
2. המשא ומתן בעניין הגמלה מתנהל מטעם שר הביטחון, ע"י 
נציגי  עם  ואכ"א  התקציבים  אגף  ראש  הביטחון  משרד  מנכ"ל 
האוצר.  נציגי "צוות" שנבחרו ע"י מועצת "צוות"- היו"ר, המנכ"ל 
וצבי שור נמצאים בקשר שוטף עם מנהלי המשא ומתן ושותפים 

להערכות המצב ולתכנית המתגבשת.
3. בתהליך המו"מ שומרים נציגי "צוות" בדבקות על העקרונות 
שנקבעו במועצת "צוות" וברוח הסיכומים של שרהב"ט והרמטכ"ל. 
מועצת  של  לאישור  יובא  אלה  בדיונים  שיושג  הסופי  הסיכום 

"צוות".  
המייצג  הוא  הנבחרים,  מוסדותיו  באמצעות  "צוות",  ארגון   .4
הבלעדי של גמלאי צה"ל בפני ראש המטה הכללי ושר הביטחון. 
אנו בטוחים כי הסיכומים שיתקבלו על ידם בגמר המשא ומתן 

עם האוצר, יהיו הטובים ביותר עבור גמלאי צה"ל.
                 ד"ר ברוך לוי, יו"ר "צוות",    דן נדיב, מנכ"ל "צוות"   
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ב-25.11.10 נערך ערב גיבוש למתנדבים, לפעילים ולעובדי "צוות", באולם 
סטוקו בתל אביב. בפני החברים הוצג קליפ קצר, ש"החזיר" אותם למספר 

"צוות אחים גם יחד"
ערב גיבוש למתנדבי ופעילי "צוות" 

דקןת לאירוע חגיגת היובל בהיכל נוקיה, יו"ר הארגון סקר בפני הנוכחים 
את הנושאים שעל סדר היום ונערך טקס פרידה ממנהל מחוז חיפה והצפון 

יצחק חביו, לאחר 25 שנות פעילות. 
בתוכנית האמנותית: להקת הבוסתנאים בניצוחו של שוקי מדנס והזמר חופני, 

אליהם הצטרפו אילנה אביטל, יוני רועה והבדרן שמוליק ספן. 

62,000 איש צפו עד כה ב-158 הכתבות של "וידאו צוות" ביו-טיוב, שהפיקה 
הטלוויזיה הקהילתית של ארגון "צוות", בהנהלת עו"ד אביבה דור - בנוסף ל-44 

מגזינים חודשיים שהופקו לשידור בערוץ 98 בטלוויזיה.
בשנת 2010 הובילה "וידאו צוות" את ההסברה בארגון ומחוצה לו לכל צופי היו-טיוב, 
בנושא המאבק על עתיד הגמלה - נושא שטרם בא על פתרונו וממשיך להטריד 

את כל גמלאי כוחות הביטחון - המוסד, השב"כ, המשטרה, השב"ס וצה"ל.
"וידאו צוות" הפיקה סידרת כתבות מעקב על החלטות הנהלת "צוות", על כל 
התפתחות במשא ומתן, תוך עדכון החברים וקהל הצופים, בכל הנוגע למהפך 

הצפוי בקצבה התקציבית של גמלאי הארגון. 
הסידרה בת ששת הפרקים, כוללת ראיונות ועדכונים מכנסים וישיבות. הפרק 

השביעי מופק בימים אלה ויועלה ליו-טיוב במהלך חודש נובמבר 2010.
הטלוויזיה הקהילתית תעקוב מקרוב ותדווח בהקדם האפשרי לחברי צוות ולכל 
גמלאי כוחות הביטחון, באמצעות היו-טיוב, על כל התקדמות ו/או מפנה במשא 

ומתן הממושך על עתיד הקצבה.
כתבי "וידאו צוות" שקיבלו הכשרתם ב"צוות", פועלים שעות ארוכות, בהתנדבות 
מלאה, תוך עמידה בלוח זמנים לחוץ, ותוך הקפדה על איכויות - הן תוכניתית והן 

טכנית - ושוקדים בימים אלו על הכנת כתבות לשידור.
0 0 0

עם  ראיונות  ביו-טיוב  ולצפייה  בטלוויזיה  לשידור  העלינו  מגזין 43  בכתבות 
מנכ"ל צוות דן נדיב ועם טייס הקרב תא"ל רן פקר שהפרויקט צהלה" מזוהה 
עמו. כתבה נוספת מוקדשת לנווט חי"א אפרים רונן, שתחביבו - בניית דגמי 

ספינות היסטוריות. 
כדי לסקר את כנס היובל, נבחר צוות הפקה של טל"ק "וידאו צוות". כתבי הווידאו 

"וידאו צוות": מבחר כתבות 
ועשרות אלפי צופים 

- אהרן פלומו, צביקה מור, דפנה גוטווין, גרשון איתן ואבי נאבי - ראיינו צלמו 
ותיעדו את כנס יובל החמישים, בבימויו של עורך המגזין ליאו תנא.

"וידאו צוות" עסוק בעריכת הכתבות הבאות: 
פאנל מלחמת ההתשה בסניף בקעת אונו, טקס יקיר צוות, צעדת ירושלים תשע"א, 
מפגש 48 שנה לקורס מ"כיות, כנס יובל חמישים לצוות, פרק ז' בסדרת המאבק 
לעתיד הגמלה - הדיון בישיבה מיוחדת של מועצה ארצית, מועדון אקטואליה, 

סיפורי הגיל השלישי והדרוזים חברי "צוות".
כמו כן, בתוכנית "וידאו צוות": 

- ליווי ההכנות לקראת הבחירות לארגון שייערכו בתחילת 2012. 
- ראיונות עם מועמדים שלראשונה העמידו מועמדותם לבחירות ב"צוות" ועם 

בעלי התפקידים העוסקים בהכנות לבחירות. 
- הפקת פרומו לפרסום ביו-טיוב ובערוץ 98 בטלוויזיה ובאתר "צוות".

- הפקת סרטונים קצרים למדורי תעסוקה, בריאות והתנדבות לאתר "צוות". 
מנהלת הטלוויזיה הקהילתית "וידאו צוות", עו"ד אביבה דור, תפנה כבכל שנה 
ובבקשה  שידור שנתי  רישיון  והארכת  לחידוש  בבקשה  למשרד התקשורת 
הטלוויזיה  של  השנתית  ההפקות  תוכנית  בהגשת  המלווה  שנתית  לתמיכה 
הקהילתית, ובמילוי מסמך מפורט בתוכנת מרכבה, שעל הכנתו ושליחתו אחראי 
חשב "צוות". לאחרונה הוגשה לביקורת החשכ"ל תוכנית ההפקות של "וידאו 

צוות" לשנת 2011. 
"וידאו צוות" היא הקבוצה היחידה ב"צוות", המקבלת תמיכה כספית ממשרד 
ממשלתי, שאינו משרד הביטחון, וזוהי השנה השנייה ברציפות לקבלת התמיכה. 
"וידאו צוות" קיבלה השנה ממשרד התקשורת, על-פי חוק השידור הקהילתי, 

תמיכה כספית בסך 33,000 שקל.  
ל"וידאו צוות" דרושים: עבור כל סניף בארגון "צוות" מתנדבים כתבי וידאו, צלמי 

וידאו ועורכי וידאו. 
עו"ד אביבה דור, חברת הנהלת "צוות" מנהלת "וידאו צוות"
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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. 
רחוב ברוך הירש 14 בני ברק, מיקוד 51202  משרדי "צוות" "בית סלע", 

)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 הרפואי 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 אלי חן

 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.

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

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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ראשון מימין - הרב משה חיון מצבא צרפת, במרכז )המנחה(: סא"ל דר' גדעון רימר-
הלברכט, סגן יו"ר איגוד החיילים היהודים בצבא גרמניה, לידו סא"ל הרב אבי וייס 
מצבא ארה"ב, בחולצה כחולה תא"ל )מיל'( אפרים לפיד מישראל. ראשון משמאל 

סא"ל רולף שטרום מצבא שוייץ. שאר המשתתפים מצבא גרמניה

במסגרת האירועים לציון סיום מלחמת העולם הראשונה )נובמבר 1918(, 
נערך במרכז היהודי בפרנקפורט בגרמניה כנס מיוחד על שילוב חיילים 
יהודים בצבאות המערב. היוזמים - ראשי איגוד החיילים היהודים בצבא 
גרמניה: קולונל )אל"ם( ד"ר מיכאל ברגר שהוא כיום רמ"ח היסטוריה 

בצבא הגרמני, וסגנו לט. קולונל )סא"ל( ד"ר גדעון רימר-הלברכט.
)מיל'(  תא"ל  וגרמניה.  שוויץ  צרפת,  ארה"ב,  מצבא  נציגים  השתתפו 
אפרים לפיד ייצג את ישראל ועמד על המיוחד בצבא יהודי, על ערכים 
ומוסר יהודי בפעילות המבצעית ועל הפטור שנותנים בישראל לנשים 
טקס  התקיים  האירוע  בתחילת  אומנותם".  ש"תורתם  ולחרדים  דתיות 
מרשים בהשתתפות בכירים במערכת הביטחון בגרמניה, בו הונחו זרים 

 .JWVUSA בין ה-7 ל-17 באוקטובר ביקרה בארץ משלחת של 38 וטרנים מארגון
חברי המשלחת נטלו חלק באירוע היובל בהיכל נוקיה. חברי המשלחת נפגשו 
עם יו"ר "צוות" ד"ר ברוך לוי, אשר בירך אותם והודה להם על שמירת הקשר 
עם ישראל ועם ארגון "צוות". בהמשך היום זכו הווטרנים לסקירה מדינית-

ביטחונית שהועברה על-ידי סא"ל ראובן בן-שלום ממטכ"ל/אג"ת. 
ב-13 באוקטובר הגיעה המשלחת לביקור ביד לשריון בלטרון. חבריה הניחו 
זר ליד קיר השמות של חללי השריון בכל המלחמות. הם סיירו באתר ההנצחה 
והאזינו להרצאה על מפעל הקמת "מוזיאון הלוחם היהודי במלחמת העולם 

השנייה", המוקם בלטרון. 
ימי ביקורם בישראל סיירו הווטרנים באתרי מורשת ישראל וצה"ל,  בשאר 
פקדו מקומות קדושים לנצרות ברמת הגולן, בגליל, בצפת, בטבריה, בנצרת, 
בירושלים וכן סיירו במצדה. בין חברי המשלחת היו שבעה גנרלים )וטרנים( 

חברי ארגון JWVUSA ביקרו בישראל

אוהדי ישראל שאינם יהודיים, שלאחר חזרתם לארה"ב משמשים כשגרירי 
הסברה חשובים לנושא הישראלי. 

את חברי המשלחת ליווה יו"ר ועדת קש"ח ב"צוות", מרדכי )מקסי( אביגד. 

כנס מיוחד בגרמניה: 
שילוב חיילים יהודים בצבאות המערב

קובי כהנוביץ ומרדכי )מקסי( אביגד 
מוועדת קש"ח בחזית האנדרטה

חברי ארגון JWVUSA באירוע יובל ל "צוות"

אזכרה שנתית ברמלה לחללי בנות הברית
ב-14 נובמבר 2010 התקיים בבית העלמין הצבאי 
הבריטי ברמלה טקס האזכרה השנתי לחללי בנות 
שנפלו   COMMONWEALTH-ה חברות   הברית 
המנדט  ובתקופת  הראשונה  העולם  במלחמת 
הבריטי בארץ, בהשתתפות השגרירים, הנספחים 
ניו- אוסטרליה,  בריטניה,  ונציגים של  הצבאיים 
כיבד את  ודרום אפריקה. קהל רב  זילנד, קנדה 
האירוע, ביניהם קבוצה של חברי "צוות" מסניף 
ת"א בראשם יו"ר הסניף עמנואל אלרום ויו"ר מחוז 
דן יהודה פרץ. זר כבוד של "צוות" הניחו החברים 

קובי כהנוביץ ומרדכי )מקסי( אביגד.

 WVF -מדליות ל-4 חברי "צוות" מטעם ה
 World Veterans Federation-במסגרת אירוע יובל ה-60 להקמת ארגון ה
שהתקיים ב-26 לנובמבר 2010 בפריז, הוכרז על הענקת 84 מדליות אישיות 
על שירות מצויין וראוי לשבח, לחברים שפעלו במדינותיהם למען המטרות 
העיקריות של ארגון ה-WVF. בארגון חברות 91 מדינות בהן פועלים 177 

ארגוני וטרנים המייצגים מעל 38 מיליון וטרנים.
ארגון  נשיא  ע"י  המדליה  הוענקה  במקום,  שנכחו  הזכאים  לחברים 
ה-WVF חמיד איברהים. לשאר הזכאים תוענק המדליה בטקסים חגיגיים 
במדינותיהם. בארגון "צוות" יוענקו המדליות בטקס חגיגי במהלך כינוס 

על האנדרטה למאות החללים היהודים במלחמת העולם הראשונה. בשם 
צה"ל הניח אל"ם מיכאל לוינהרד נספח צה"ל בגרמניה.

מאת: יו"ר ועדת קשרי חוץ אירועים וטקסים, מרדכי )מקסי( אביגד

עולמי
ארגונים עמיתים בעולם 

מועצת "צוות" בתאריך 27.12.2010.  
באיגוד  פעילותו  על   - זילוני  אלכס  הם:  מישראל  במדליות  הזוכים 
החיילים המשוחררים מהצבא הבריטי; יוסף זלצר - על פעילותו באיגוד 
החיילים המשוחררים מהצבא הבריטי; ד"ר ברוך לוי יו"ר ארגון "צוות" 
- על פעילותו בארגון "צוות" וגדעון שני יו"ר מחוז "צוות" דרום - על 

פעילותו בארגון "צוות". 

AJEX זר "צוות" בטקס הזיכרון של
איגוד הווטרנים היהודים בבריטניה AJEX, קיים ב-21.11.2010 את הטקס 
במסגרת  שנפלו  השנייה,  העולם  מלחמת  חללי  לזכר  השנתי  והמצעד 
ובני  וטרנים  כ-1,100  השתתפו  בטקס  בריטניה.  של  המזויינים  הכוחות 

הזיכרון  אנדרטת  ליד  התקיים  והוא  משפחה 
אורח  בלונדון.   WHITEHALL-ב  CENOTAPH-ה
הכבוד היה מפקד חיל האוויר הבריטי, רב אלוף 

.Sir Stephen Dalton
במלחמת העולם השנייה נפלו 3,006 חיילים יהודים 
הישוב  ממתנדבי  חללים  ו-694  בריטניה  אזרחי 
היהודי בארץ. את "צוות" ייצג באירוע אלכס זילוני, 
המכהן גם כיו"ר המועצה העולמית של הווטרנים 
לוחם  "צוות" עם  זר  ICJWV, שהניח את  היהודים 

הבריגדה היהודית גדעון פיגל. 
בתמונה: מימין - אלכס זילוני
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מאת: דוד גרין

כאשר חברי "צוות" חגגו יובל ברוב עם והדר, יכולים היו 
ארבעת האחים לבית בן מוחה )מתוך שישה(, לציין מועד 
זה גם באירוע משפחתי - שכן שלושה מהם כבר חברים 
ב"צוות", אחד יצטרף בקרוב - וכפי שזה נראה כרגע, גם 
חלק מילדיהם, המשרתים כיום בצה"ל, ונמצאים בשירות 

קבע ממושך, כנראה יצטרפו בעתיד ל"צוות". 
אין זה דבר של מה בכך, כשארבעה מתוך שישה אחים, 
קשרו את גורלם עם בטחון המדינה - מה גם, שלאחר 
שחרורם הם ממשיכים בקריירה שנייה, בפעילות משיקה 

לתחום הביטחוני.
הבכור, חיים בן מוחה )רס"ן(, 56, איש ח"א, מכונאי מוטס במסוקים, נשוי 
ואב לשלוש בנות - שתיים מהן משרתות בקבע בדרגת רס"ן בחיל חינוך; 
שמעון )סא"ל(, 55, נשוי ואב לשלושה, מכונאי מוטס במסוקים  אחריו 
המקפיד עד היום על יום מילואים שבועי בטייסת שלו; מוטי )אל"ם(, 46, 
שהיה סגן מפקד יחידה 8200 והשתחרר לא מכבר; ורס"ן איתי )40( אף 
הוא מכונאי מוטס במסוקים, המשרת עדיין בצה"ל כמפקד גף מסוקים 

בבסיס רמון. אח נוסף, עודד, שירת תקופה קצרה בקבע. 
כל ששת האחים לבין בן מוחה נולדו בגבעת עדה, אליה הגיעו ההורים 
שלמה )ז"ל( ועליזה ממרוקו ב-1951 - יום לאחר חתונתם. ההורים, ציונים 
בנשמתם )ציונה הוא שמה של האחות הבכורה, גם אצלה כל הילדים שרתו 
בצבא ואפילו חלק מהם התעקשו להתנדב(, מצאו חיש את מקומם במושבה 

הוותיקה, השתלבו בה והפכו חלק בלתי נפרד ממנה. 
חיים: "כל הערכים שספגנו זה קודם כל אבא, אבל גם לגדול בגבעת עדה, 

יובל ל"צוות"

"צוות" משפחתי
ארבעה מתוך ששת האחים לבית בן מוחה, קשרו גורלם בצה"ל. שלושה מהם כבר 

חברים ב"צוות". עם ציון יובל ל"צוות" מספרים האחים כיצד השתלשלו חייהם יד ביד 
עם צה"ל וכיום - יד ביד עם "צוות" 0 השושלת כנראה לא תסתיים בהם, וגם בקרב 

בניהם ובנותיהם כבר מסתמנים חברי "צוות" לעתיד

עם אנשים שיש להם שורשים עמוקים במקום, שקשורים מאד לאזור, 
למושבה, לאדמה - זו חוויה מעצבת".

שמעון: "אבא היה גאה מאוד בכך שיש לנו מדינה וצבא. זה ריגש אותו 
ומילא את ליבו גאווה". 

מוטי: "הוא אמנם לא שרת בצבא, אבל עשה מילואים. בתקופה מסוימת 
הוא היה אחראי על מחסן הנשק ביישוב".

בגיל 46, כל המושבה  "אבא היה סמל במושבה, כשנפטר צעיר,  חיים: 
התאבלה".

כאשר הגיע מועד הגיוס של חיים הבכור, באוגוסט 72', היה ברור כי הוא 
יום הכיפורים בחווה  הולך לקרבי - סיירת חרוב. חיים נלחם במלחמת 

הסינית, עשה הסבה לשיריון, היה מפקד טנק והשתחרר ב-1975. 
שמעון, שלמד בבית ספר אורט, רצה גם הוא להתגייס לקרבי, אבל חיים 
התנגד. "אמרתי לו: 'מספיק קרבי אחד במשפחה. יש לך מקצוע - תוכל 
לתרום למדינה לא פחות. כשתגיע לבקו"ם ותראה מדים כחולים - תלך 

לשם...'". 
שמעון: "ועשיתי מה שאחי הגדול אמר לי...".

מאוחר יותר התפקידים התחלפו - והפעם היה זה חיים, שכבר השתחרר 

מוטי, מתוקף תפקידיו הבכירים ב-8200, ידע בדיוק איזה 
כוחות ישתתפו באיזה מבצע, ובכלל זאת פעילות מסוקים 

בהם נמצאים אחיו. "ידעתי בוודאות מה הם עושים. הם 
היו שותפים לכמה מבצעים מאוד נועזים. לא אכחיש, 

מאוד דאגתי - אבל ניסיתי לנטרל את התחושות האישיות 
ולהמשיך לבצע את תפקידי"

מימין: חיים, שמעון ומוטי בן מוחה
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מהשירות, שעשה בדיוק מה ששמעון אחיו אמר לו: "תחזור לצבא, לחיל 
האוויר, תלמד מקצוע ותתקדם...". 

חיים: "זה לא היה ממש בגללו... נרשמתי ללמודים באוניברסיטה בירושלים. 
חיכיתי לתשובה - אבל היא לא הגיעה... אז החלטתי ללכת עם ההצעה 
מכתב  קיבלתי  אכן  כי  לי,  התברר  חודשים  כמה  כעבור  שמעון.  של 
מהאוניברסיטה, ואפילו התקבלתי, אלא שאבא, שראה את המכתב לא 
מסר לי אותו... לא כעסתי עליו, הוא באמת חשב כי חשוב לשרת בצבא, 

ובוודאי גם הנקודה הכלכלית עמדה לנגד עיניו".
חיים, כאמור, חזר לצה"ל וכמו אחיו שמעון, עבר קורס מכונאי מסוקים )"כי 
זה מוביל למכונאי מוטס"(, ועד שהלך לקורס קצינים עשה מגוון תפקידים, 

במספר בסיסים של חיל האוויר.
- למה דווקא מכונאי מוטס במסוקים?

חיים: "גם כי אח שלי היה כבר בזה, וגם כי הייתי פייטר בנשמתי. בעיניים 
שלנו, מי שלא הולך להיות באוויר, בתוך מסוק, באימונים ובמבצעים - לא 

עושה שירות צבאי ראוי". 
שמעון: "אנחנו לא רק מוגדרים כלוחמים, אלא שיש לנו המון המון שעות 

טיסה במשימות קרביות".
1982, מלחמת לבנון הראשונה. חיים ושמעון, מכונאים מוטסים במסוקים, 
יוצאים לעשרות גיחות מבצעיות, חוברים לכוחות הלוחמים, משתתפים 
עלומות.  חלקן  נוספות,  ובמשימות  פצועים  בחילוץ  כוחות,  בהנחתת 

המפקדים, שידעו על הקשר ביניהם, דיי חששו. 
שמעון: "במלחמת לבנון לא הסכימו שנטוס ביחד - ובאמת, למרות עשרות 
הגיחות, לא טסנו אחד עם השני באותו מסוק. לאחר המלחמה, כשהיינו 
בקורס קצינים ויצאנו לבט"ש בלבנון - לא הסכימו שנהיה באותו מוצב. 
בכלל, נדרש אישור מיוחד כדי שנהיה שנינו בלבנון. קיבלנו אישור, אבל 

הוצבנו בגזרות שונות".
חיים: "בבט"ש הזה, אני זוכר היטב מרדף אחרי מחבלים, בו המפקד ביקש 
ממני שאעמוד בראש הכוח ולא הוא - כי לי היה ניסיון קרבי מסיירת 

חרוב".
לא  )אך  פלוגה  באותה  שירתו  ב-1984,  השניים  הלכו  קצינים  לקורס 
באותה מחלקה(, אבל עד שסיימו את הקורס, כבר היו צריכים להצדיע 
לאח הצעיר, מוטי, שייצא לקורס רק שנה וחצי לאחר גיוסו, ונשא בדרגות 

קצין עוד לפניהם...
- שני אחים, באותו גיל פחות או יותר, שניהם מכונאים מוטסים, שניהם באותו 

קורס קצינים, שניהם באותה השלמה חיילית, זה נראה אידיאלי מדי...
שמעון: "זה לא שאף פעם לא היו בינינו ויכוחים או חילוקי דעות. לעיתים 
קרובות לא הסכמנו אחד עם השני, אבל בסוף, תמיד הכבוד ההדדי והקשר 

האמיץ בינינו - ניצחו".
חיים: "סיימתי את קורס הקצינים בהצטיינות - אמא זכתה לראות, אבא 

לא. בשבילה זו היתה גאווה גדולה...".
שמעון: "אני 'רק' עברתי, אבל שמחתי בשבילו. לא פעם בקורס, הוא לא 

ויתר לי ורצה מאוד שאשלים מטלות בציון גבוה יותר מסתם 'עובר'".
גם לאחר קורס הקצינים, הקפידו השניים להמשיך לטוס, כדרך שיגרה. 

מוטי, הילד המחונן במשפחת בן מוחה, למד בפנימיה בכפר סבא, ואותר 
לחיל מודיעין. לאחר הגיוס, נשלח ליחידה 8200. ביחידה עשה חיל ומילא 
שורת תפקידים בהם הוטלה על כתפיו אחריות כבדה. כבר כשהיה קצין 
צעיר, וגילו פחות מ-20, שימש כקב"ר )קצין בינה רשתית( בשני בסיסים 

בצפון, בתקופה סוערת מאוד מבחינה ביטחונית. 
הקשות שלאחר  בשנים  צעיר,  לבחור  פשוט  ולא  קל  היה  "לא  מוטי: 
מלחמת לבנון הראשונה, להיות זה שחלק גדול מהאחריות לתמונת המצב 
המודיעינית היה מוטל עליו. היה לחץ גדול, היה צורך לקבל החלטות 
לקריטיות של  ואפילו  למרכזיות  נחשפתי  בעצם  ואז   - כבדות משקל 

עבודת המודיעין". 
לדבריו, לעובדה שאחיו משרתים בקבע לא היתה השפעה על החלטתו 

להישאר בצבא. "השירות היה מעניין, מאוד חשוב, מאוד מאתגר - דבר 
גורר דבר, תפקיד גרר תפקיד, ונשארתי בצבא. בסופו של דבר, ההחלטה 
לא  העניין.  ומרמת  לי  ונבעה מהתפקידים שהוצעו  אישית  היתה  שלי 
רציתי להתחייב לשירות ממושך, אבל כשכבר הגעתי לגיל 30, היה די 

סביר שאשאר". 
שמעון: "היה לי ברור שהוא במקום חשוב. עם הפוטנציאל שלו, הוא יכול 

להתקדם מאוד בתפקידים מקצועיים ופיקודיים". 
חיים: "תמכתי בהחלטה שלו, כי הוא אהב את מה שהוא עושה. הוא פרח 

ב-8200".
לא פעם ולא פעמיים קרה שמוטי, מתוקף תפקידיו הבכירים ב-8200, ידע 
בדיוק איזה כוחות ישתתפו באיזה מבצע, ובכלל זאת פעילות מסוקים בהם 
נמצאים אחיו. "ידעתי בוודאות ובזמן אמיתי היכן הם נמצאים ומה הם 
עושים. הם היו שותפים לכמה מבצעים מאוד נועזים. לא אכחיש, מאוד 
דאגתי - אבל ניסיתי לנטרל את התחושות האישיות ולהמשיך לבצע את 

תפקידי. כשמבצע נגמר והם נחתו בשלום - זו היתה הקלה אמיתית".
מוטי עשה שורת תפקידי פיקוד מקצועיים ב-8200, שהבכיר בהם, מפקד 

מרכז מודיעין בדרגת אל"ם.
גם אז "השתווה" לאחיו וגם הוא רשם "לזכותו" מלחמה - מלחמת לבנון 
השנייה. "כמפקד מרכז המודיעין התמודדתי עם אחד האתגרים הפיקודיים 
המורכבים ביותר: מצד אחד אחריות מקצועית לתמונת המודיעין ובהכרח 
אחריות לגורל לוחמים רבים. מצד שני, פיקוד על הרבה מאוד אנשים. 
מבחינתי זו היתה נקודת שיא באתגר המקצועי והאישי. אלה היו שלוש 
שנים טוטאליות - לחיות מודיעין, לנשום מודיעין ולחלום מודיעין. תמיד 
אזכור את התקופה הזו כהכי מרתקת, הכי מורכבת והכי תובענית מבחינת 

האחריות האישית - את זה לוקחים לכל החיים".
בעת השירות, השלימו האחים לבית בן מוחה לימודים אקדמיים: חיים 
הוא בעל תואר ראשון )BA כללי( ותואר שני במינהל חינוך והוא אף סיים 
לימודים בבית ברל במסגרת מסלול "הטובים להוראה", ביוזמת "צוות". 
שמעון בעל תואר ראשון במדעי המדינה מהאוניברסיטה העברית בירושלים 
אותו השלים במסגרת לימודיו בפו"מ. מוטי הוא בעל תואר שני בלימודי 

המזרח התיכון. 
גם בני הדור השני רואים בצבא יעוד. רובם שירתו או משרתים כקצינים, 
חלקם בקבע, וייתכן כי יקשרו את גורלם לצבא. שולי )31( בתו הבכורה 
של חיים, משרתת זה 10 שנים בקבע וכיום היא ראש מדור בחיל החינוך 
בדרגת רס"ן. סיוון )29( גם היא משרתת בקבע כבר תשע שנים, וכיום היא 
קצינת חינוך באוגדת עזה בדרגת רס"ן. בעלה של סיוון, צחי, הוא רס"ן 
קצין קשר וכרגע נמצא בלימודי הנדסה. שלומי, בנו הבכור של שמעון 
)סרן( משמש  וכקצין בגדוד, במילואים  בגולני בגדוד 51  שירת בסדיר 
ליאור בנו השני של שמעון שירת בסדיר  סמ"פ בחטיבת אלכסנדרוני. 
בחיל המודיעין בתפקידי קצונה מסוימים וממשיך בשירות מילואים )סרן( 
בחיל המודיעין. אשתו של ליאור מאיה גם היא משרתת בחיל המודיעין 

כקצינה )סרן(.
כיום עוסק חיים בהוראה בבית ספר עמל בן עמי בבית נבאללה, ומרצה 
איש אלביט,  הביטחון. שמעון,  ובמשרד  ללוגיסטיקה במכללות שונות 
עוסק בהטמעת מטוס אימונים חדש בחיל האוויר ורוב זמנו נמצא בבסיס 
חצרים. מוטי נושא תפקיד בכיר בחברת נייס. איתי, כאמור, עדיין משרת 

בצה"ל בחיל האוויר. 

1982, מלחמת לבנון הראשונה. חיים ושמעון, מכונאים 
מוטסים במסוקים, יוצאים לעשרות גיחות מבצעיות, 

חוברים לכוחות הלוחמים, משתתפים בהנחתת כוחות, 
בחילוץ פצועים ובמשימות נוספות, חלקן עלומות. 
המפקדים, שידעו על הקשר ביניהם, מאוד חששו

יובל ל"צוות" )המשך מעמוד קודם(
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למען הכלל

מאת: אוהד יעקב

אלפי המשתתפים בפעילויות עמותת אתגרים - בכל הארץ, 364 ימים 
בשנה - מתקשים לדמיין איך היו נראים חייהם בלעדיה. השפעתה על 
איכות חייהם, תחושת המסוגלות שלהם וביטחונם העצמי הוכחה זה מכבר, 
וכל הישג נוסף - נכה צה"ל שטיפס לפסגת הר באלפים, עיוור שמתכונן 
במרץ למרתון תל אביב, ילד לוקה ב-CP )שיתוק מוחין( שהצליח לדלג 
על חבל בגובה 20 ס"מ מהקרקע - מעצים עוד יותר את חשיבותה עבור 
ציבור המשתמשים בשירותיה ועבור החברה הישראלית בכללותה. ב-9 
באוגוסט 2010 אף קיבלה העמותה אות הנשיא למתנדב, המוענק על-ידי 
נשיא המדינה - הוקרה יוקרתית לה זוכים מתנדבים יוצאי דופן בחברה 

הישראלית.
ב-15 השנים בהן היא פועלת, הוכיחה אתגרים את נחיצותה והוכרה על-

ידי גורמים ממלכתיים ובהם משרדי ממשלה - ובמיוחד משרדי החינוך 
והרווחה - רשויות, מרכזים רפואיים ועוד, אשר מממנים כמחצית מתקציבה, 

שעומד בשנת 2010 על 15 מיליון שקל. 
0 0 0

העמותה הוקמה בראשית שנת 1995 על-ידי גרעין של נכי צה"ל, נכים 
אזרחיים ואנשי שיקום בכירים, במטרה לשקם פיזית, נפשית וחברתית, 
ילדים, נוער ובוגרים באמצעות פעילות ספורט אתגרי ונופש פעיל כגון 

 האתגר הגדול של 
עמותת "אתגרים"

"אתגרים" הינה ללא ספק אחת העמותות המשפיעות ביותר על רווחת ציבור הנכים 
בישראל. לא פחות מ-7,000 איש נוטלים חלק בפעילות העמותה לאורך השנה - אשר 

מקיפה גם אוכלוסיה גדולה של אנשים בעלי צרכים מיוחדים - כשהמגבלה היחידה 
להרחבת פעילותה היא תקציב. "מכיוון שעל-פי ההערכות כ-50 אלף איש זקוקים לשירותי 

העמותה, חלק ניכר מעבודתנו מוקדש לגיוס כספים ולהגדלת מספר המתנדבים", אומרים 
הרמטכ"ל לשעבר דן חלוץ, יו"ר עמותת "אתגרים", ודפנה הררי )אל"ם( המנכ"ל. "השאיפה 

היא שכל מי שזקוק ל'אתגרים', יוכל לפנות וליהנות משירותיה" 

שייט, צלילה, גלישת מצוקים )סנפלינג(, רכיבה על אופניים )אופני סינגל, 
אופני טנדם ואופני יד( ועוד. העמותה פועלת למיצוי הפוטנציאל האישי 
הגלום באדם, לטיפוח מצוינות וליצירת דימוי חדש וחיובי של ציבור הנכים. 
הפעילות פתוחה בפני אנשים עם צרכים מיוחדים בשל לקויות או סיבות 
אחרות. לדוגמה: נפגעי חבלה גופנית ונפשית כגון נכי צה"ל, נפגעי טרור, 
ניוון שרירים,   ,)CP( ונכים אזרחיים, שיתוק מוחין  נפגעי תאונות דרכים 
חירשות, עיוורון, אוטיזם, פיגור קל, לקויות למידה, בעיות התנהגות מסיבות 

רגשיות או בלתי ברורות ואף נוער בסיכון. 
אתגרים מושתתת על תפיסה חדשה ומקורית, המיישמת הלכה למעשה 
את הגישות המתקדמות ביותר בפסיכולוגיה השיקומית העכשווית )ראה 
מסגרת(. היא מוציאה, לראשונה בישראל, נכים אל חיק הטבע, משלבת 
אותם בחברה, מאפשרת להם שוויון הזדמנויות ומוכיחה כי גם הם יכולים 

להיות ולחיות כמו כולם.   
0 0 0

בשנתיים האחרונות, משמשת כמנכ"ל העמותה דפנה הררי )אל"ם(, אשר 
בתפקידה האחרון בצה"ל היה רמ"ח נפגעים. התפקיד הוצע לה מיד עם 
שחרורה, ולדבריה היא לא היססה לרגע. "עבורי זה היה בבחינת המשך 
תפקידי הקודם בצה"ל", היא אומרת, "אם כי נחשפתי לעמותת אתגרים 
אוראל  קצינות את  לקורס  קיבלתי  בה"ד 12, עת  בהיותי מפקדת  עוד 
גלולה, נכה על כסא גלגלים. מי שדחף אותה לקורס היא עמותת אתגרים, 
בין  לצה"ל כמתנדבים,  הנכים  לגיוס חברי עמותה  רבות  שפועלת מאז 
ייצרנו תהליך מובנה של הכנת  'שילוב מנצח'.  היתר במסגרת פרוייקט 
חברים בעמותה לקראת השירות הצבאי, ואנו פועלים מול צה"ל למציאת 

תפקידים הולמים עבורם". 
כשנכנסה לתפקיד, הבינה דפנה כי ההבדל בין עמותה פעילה, תוססת, 
המרחיבה כל העת את פעילותה, לבין דריכה במקום או אף נסיגה, קשור 
ישירות בגודל התקציב, שחלק ניכר ממנו מגיע הודות לנדיבות ליבם של 
תורמים. "הם מממנים 50% מהתקציב שלנו", אומרת דפנה. "רובם באים 

הררי: "תשתית העמותה מתבססת על מאות מתנדבים 
הנותנים לה את כוחה והם אלה שדוחפים להישגים 

מדהימים. יש פעילויות רבות שדורשות מתנדב לכל 
חבר ולעתים נדרשים אפילו שני מתנדבים, כדי לסייע 

בפעילות של חבר אחד. המתנדבים הם סוד כוחנו - הם 
עושים מלאכתם ברצון, בהתמדה ובמסירות"
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מהמגזר העסקי אך גם אנשים פרטיים, שמרגישים שכאן הערך המוסף 
יש ארגונים שעושים  יותר. מעבר לכך,  גבוה  הינו  של התרומה שלהם 
'מצ'ינג' - כנגד כל שקל שמביאה העמותה, מוסיפה ההנהלה עוד שקל. 
ישנם אף ארגונים אשר מתנים את תרומתם בהסכמתנו לרתום את עובדיהם 
להתנדבות במסגרת העמותה. עבורם זהו ערך מוסף ארגוני התורם לגיבוש, 
להיכרות בין העובדים, להדגשת הערכיות של מקום העבודה ולהתווית יעד 

משותף. עבורנו - זו הרחבה נוספת של מעגל המתנדבים". 
דפנה לא מהססת לומר, כי אחד השיקולים שלה בפנייה לדן חלוץ היה, 
בין השאר, "יכולתו לפתוח דלתות" בקרב תורמים פוטנציאליים. "שבועיים 
אחרי שנכנסתי לתפקיד, פניתי לדן והצעתי לו לכהן כיו"ר העמותה", היא 

נזכרת. 
"דפנה הפעילה עלי לחץ פיזי מתון, שנמשך חמש דקות", אומר חלוץ בחיוך. 
גם הוא הכיר את פעילות העמותה, שחשיבותה, לדבריו, עצומה - אין לה 
תחליף והיא יחידה מסוגה בעולם כולו. "הרגשתי שזה המועד הנכון להקדיש 

חברתית",  לעשייה  עצמי 
"בתפקידיי  אומר.  הוא 
הזמן  משאב  הקודמים, 
יכולתי  ולא  קריטי  היה 
ברגע  לנושא.  להתמסר 
נכנסתי  התאפשר,  שזה 
לעניין בלב חפץ. חלק גדול 
מעיתותי - גם הלא פנויות 
לעמותה,  מוקדשות   -
האחד,  כפול:  שייחודה 
לכל חברי העמותה  סיוע 
בעלי לקות כלשהי לבנות 
שיוכלו  כך  עצמי,  ביטחון 
להשתלב בקהילה בצורה 
טובה, וכפועל יוצא, לחשוף 
את האנשים הללו לנושא 
חלק  היה  שלא  הספורט 

מחייהם. אני מדבר לא רק על נכה צה"ל, למשל, שאולי עסק בספורט טרם 
פציעתו )או לפחות היה מודע לו(, ועמותת אתגרים מעניקה לו אפשרות 
לעסוק בכך, אלא, למשל, על ילד הלוקה בתסמונת דאון, שמעולם איש 
לא חשב שיעסוק בספורט, והספורט קידם אותו בתחומים רבים בחייו. 

הספורט עבורנו הוא אמצעי, לא מטרה".
- כמו כל עמותה, ותהא חשיבותה אשר תהא, הרחבת הפעילות והגיוון 

תלויים במימון...
"זה נכון, ואכן אני רואה את עיקר פעילותי - מעבר לדיאלוג השוטף עם 
הנהלת העמותה - בניסיון להרחיב את הסיוע הקיים ולפתוח לעמותה 
דלתות חדשות. לצערי, אנו לא יכולים להיענות בתקציב הנוכחי - שחלקו 
הגדול מוקדש לתשלום משכורות של כ-120 מדריכים ואנשי מקצוע - 
לדרישה הגדולה בקרב הציבור לשירותי העמותה. יש לנו כיום כ-7,000 
מקבלי שרות מהעמותה וביניהם חברים, המשלמים דמי חבר - ולהערכתי 
הביקוש למיגוון הפעילויות גדול פי שבעה. ראוי לציין, כי גיליתי אוזן קשבת 
מצד אישי ציבור ואף שרי ממשלה, המודעים לחשיבות העמותה ותומכים 
בה. זה כמובן לא מספיק בכדי להוציא לפועל את כל התוכניות שלנו, אבל 
יש מודעות, יש רצון טוב, יש הבנה - ולכן אני משוכנע כי בעתיד התמיכה 
תהיה גדולה אף יותר. חשוב להדגיש כי היעד שלנו אינו איסוף כספים 
לשמו, אלא הרחבת מעגל האנשים שפועלים במסגרת עמותת אתגרים 
אשר הוכחה כאפקטיבית עבורם. הצלחה תיחשב בעיני כשכל מי שזקוק 

לאתגרים - יוכל לפנות ולהיענות".
- איך אתם בוחנים אפקטיביות?

"בפעילות מובנית, מוסדרת, מאורגנת ומקצוענית. אנו מקפידים על ליווי 

פועלים,  אנו  ובהמשכה. כאשר  - בתחילתה  והערכה  הפעילות, מדידה 
למשל, מול כיתות חינוך מיוחד, אנחנו יודעים היטב היכן התחלנו ולאן 

הצלחנו לקדם את הילדים. 
תראה, אם ילד בעל לקות פיזית הצליח, בזכות אתגרים, לטפס בסולם חבלים 
על עץ - זה בדיוק כמו ששייט חבר עמותה הגיע להישג באולימפיאדה 

לנכים וקיבל מדליה.
הסובלים צה"ל  לנכי  מגיעים  כשאנו  לאפקטיביות:  נוספת  דוגמא 
מפוסט-טראומה, באמצעות פרויקט מיוחד של שייט, ומצליחים לשקם 
טיפול אחרות  כי שיטות  בעובדה  הישג מדהים בהתחשב  זה   - אותם 

ומאמצים ארוכי שנים, לא הועילו לאנשים הללו".
בין שמים  תלוי  עצמו,  בכוחו  מטפס  נכה,  ילד  רואה  "כשאתה  דפנה: 
- מאמינים  ולא  זאת  שרואים  ההורים  בעיניי  הדמעות  ואת  לארץ, 

זו תחושה נפלאה. 
לעניין המדידה - אני אענה לך מזוית קצת שונה. לאחרונה ערכנו תחרות 
'כוכב נולד' לילדי אתגרים. 
רבה,  תמיכה  קיבלנו 
ובכללם  ורבים מהאמנים, 
שהינחה,  הדר  צביקה 
פעולה  ושיתפו  התנדבו 
בערב המיוחד הזה. ילדה 
מוחין  בשיתוק  שלוקה 
רוח  בקור  ושרה  עמדה 
בסוף  אלפים.  קהל  מול 
האירוע, כששאלתי אותה 
איך היא לא התרגשה ולא 
נבהלה מהמעמד הזה היא 
אמרה: 'אם עשיתי סנפלינג 
לי  אין  מטר,   60 בגובה 
בעיה לשיר מול קהל כזה'. 
הכלי  כמה  עד  מראה  זה 
ומעצים  משליך  האתגרי 

בכל תחומי החיים". 
- ועם זאת, 120 אנשי מקצוע ל-7,000 חברי עמותה - זה לא בדיוק היחס 

הראוי...
"בוודאי. תשתית העמותה מתבססת על מאות מתנדבים ברחבי הארץ. הם 
נותנים לה את כוחה והם אלה שדוחפים להישגים מדהימים. יש פעילויות 
רבות שדורשות מתנדב לכל חבר ולעתים נדרשים אפילו שני מתנדבים, 
כדי לסייע בפעילות של חבר אחד. המתנדבים הם סוד כוחנו - הם עושים 
מלאכתם רצון, בהתמדה ובמסירות, ומעידים כי ההתנדבות ממלאת אותם 

ונוסכת בהם תחושות מצויינות. 
מהם  רבים  שליחות.  תחושת  חדורי  בעמותה  והעובדים  המתנדבים 
סטודנטים למקצועות כמו עבודה סוציאלית, חינוך ורפואה, הרואים זכות 
לפעול במסגרת עמותה כזאת. אנו עורכים הכשרות למתנדבים - חלקם 
קצרות ויש כאלה הנמשכות מספר ימים. אנו חייבים לוודא כי בין שורותינו 
מתנדבים מיומנים, שאכן יוכלו להעניק לחברים את המקסימום - לא רק 

את ליבם הטוב, אלא סיוע ממשי מקצועי"
לדברי חלוץ, כל אדם, ובכלל זאת כמובן איש "צוות", שיכול לתת מזמנו 
למען הקהילה, יווכח כי יותר מנתינה זו קבלה. "בחיי היומיום אנחנו נדרשים 
פחות לחלשים שבינינו, לאלה שגורלם לא שפר עליהם. לא כך בצבא", 
הוא אומר. "צה"ל הוא הגוף המתנדב הגדול ביותר - ויעידו על כך חברינו 
ב'צוות' הקוראים בגיליון זה. 'צוות' מאגד קבוצה גדולה של אנשים שיכולים 
להשתלב במאמץ של אתגרים - כארגון או כאנשים פרטיים. תמיד יש מקום 
לעוד מתנדב, ואין ספק שלאנשי 'צוות' יש גם ידע וגם יכולת שיכולים לקדם 

את העמותה. אני מזמין אותם להצטרף אלינו לעשייה הברוכה". 

חלוץ: "הרגשתי שזה המועד להקדיש עצמי לעשייה חברתית. חלק 
גדול מעיתותיי - גם הלא פנויות - מוקדש לעמותה, שייחודה כפול: 
סיוע לכל חברי העמותה בעלי לקות כלשהי לבנות ביטחון עצמי, כך 
שיוכלו להשתלב בקהילה - וכפועל יוצא, לחשוף את האנשים הללו 

לנושא הספורט שלא היה חלק מחייהם"

דפנה הררי דן חלוץ

למען הכלל )המשך מעמוד קודם(
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רב-שיח

מאת: דורית טל-אור

קהל חברים רב מילא את אולם בית רייזל בכפר סבא ביום ב', ה-20 
בספטמבר 2010, עת ערך סניף כפר סבא שבמחוז השרון רב-שיח 
בנושא פעילות חיל הים במלחמת יום הכיפורים. לאחר דברי ברכה 
של מנהל המחוז נפתלי שגיא ושל ראש העיר יהודה בן חמו, האזינו 
המשתתפים להרצאות מאלפות של מיכה רם )אלוף(, מפקד סטי"ל 
בעת המלחמה, חיים שקד )תא"ל(, סגן מפקד זירת ים-סוף במלחמה, 
וגדעון רז )תא"ל(, מפקד פלגת סטי"לים במלחמה. גדעון ערך סקירה 
על השנים שקדמו למלחמה בזירה הימית, ועל יוזמת ההתחדשות של 
חיל הים. בין השאר הזכיר גדעון את האירוע הדרמטי בתולדות החיל - 
טיבוע המשחתת אילת ב-1967, על ידי טילי "סטיקס" סובייטיים. "אבל, 
הספינות שירו את הטילים הללו על משחתת אילת לא יצאו נקיות, והן 

הוטבעו על-ידי חיל הים במלחמת יום הכיפורים", הוא ציין.
נקודות נוספות שעלו בהרצאתו היו:

0 נטישת התפיסה של שנות ה-60 שהתבססה על המורשת הבריטית 
)משחתות(, שהפכו יעד קל לפגיעת טילים ולא איפשרו גמישות. 

0 פיתוח הטיל "גבריאל" למטרות ים-ים ומערכות נלוות בלחץ חיל 

הים - האתגר הגדול ביותר של התעשייה הביטחונית באותם ימים.
0 החשיבות האסטרטגית שראו המעצמות בים התיכון, ולפיכך נוכחות 

מאסיבית שלהן, כולל אוניות ביון.
0 חוסר הצטיידות של ארה"ב ונאט"ו בטילי ים-ים כתשובה ל"סטיקס" 

הסובייטי.
על  הירי  בטווחי  ה"סטיקס"  עליונות  מול  "חכמה"  התמודדות   0

ה"גבריאל" )50 ק"מ לעומת 20 ק"מ(, ובכלל זה:
- פיתוח תורת לחימה שנועדה כדי להתגבר על נחיתות ה"גבריאל".

- דממת מכ"ם ושימוש במגל"מ )ESM( לגילוי וזיהוי מוקדם.
- פיתוח תורת ואמצעי ל"א וכן שימוש ב"מוץ אבשלום" )סטטיסטיקה 
שלאחר המלחמה הראתה כי מתוך ירי של 50 טילים על כוחותינו - 25 

מהם כווונו אל המוץ(. 
- בניית 12 ספינות סער )על בסיס מבנה של ספינות טורפדו גרמניות(, 

בעלות מערכת הנעה חזקה ואמינה. 

מהלך המלחמה בחוף הסורי והמצרי
מיכה רם סקר את הפעילות בחוף הסורי, ועמד על הנקודות הבאות:
קרב לטקיה - האירוע המרכזי בלחימה אשר כלל קרב נגד שלושה 
סטילים סוריים, אשר אחד מהם הצליח לברוח אל החוף. כמו כן: הפגזת 
מאגר דלק בבניאס, הפגזת נמל מינת אל בידא ומאגרי דלק; הפגזת 

מאגרי דלק בטרטוס; הפגזת גשר אל-אברש; הפגזת הבניאס.
בדבריו פירט מיכה רם גם את הפעילות המבצעית בחוף המצרי, ועמד 
בין השאר על האירועים הבאים: סיור אלים של ספינת ח"י לאורך החוף 

המצרי; קרב מול ארבע ספינות אויב - שלוש הוטבעו ואחת נמלטה; 
תקיפה מהים של בסיס חיל האוויר המצרי שהתקבלה בהפתעה גמורה 
בצד המצרי; החל מהפסקת האש - אבטחת שייט והגנה אזורית, לאור 

כוונה לפגוע באוניות סוחר ישראליות. 

הפעילות בזירת ים סוף
את הפעילות בזירה זו סקר חיים שקד, אשר עמד על מאפייני הזירה 
ואמר כי בזירת ים סוף, הצליח חיל הים עם כוח ימי קטן מאד, להתמודד 
עם האתגרים השונים )בזירה שירתו 5 דבורים ובמהלך המלחמה הורדו 
לזירה 5 דבורים נוספים. כמו כן, פעלה בזירה אח"י בת ים, וכמו כן 

כוחות של שייטת 13 שהגיעו במהלך הלחימה(
ההישגים בזירה זו:

0 פעילות הקומנדו המצרי שובשה.
0 השמדת ספינת משמר דה קסטרו מצרית על-ידי ספינות דבור. 

איום משמעותי על מבצע הנחתת  היוו  0 סטי"לי הקומר המצריים 
הכוחות. שייטת 13 תוקפת את ערדקה ארבע פעמים בשיטות שונות, 

ומצליחה להטביע שתי ספינות קומר. 
0 השמדת ספינות הטילים המצריות איפשרה ביצוע הנחתת כוחות 

אשר בסופו של דבר לא בוצעה מסיבות שונות. 
סיכום פעילות חיל הים במלחמת יום הכיפורים הובא באמצעות ציטוט 
מדברי מחמוד פאוזי, שר המלחמה המצרי: "הפעולות הימיות שנעשו 
במלחמת אוקטובר 1973, היו כולן בתחום המים הטריטוריאליים של 
מצרים וסוריה, במתכונת של גיחות פתע ימיות מהצד הישראלי, אשר 
הצליח להיות היוזם לפעולות הימיות, בניגוד למה שקרה לחיל הים 

של מצרים וסוריה".

חיל הים במלחמת יום הכיפורים
הלוחמים והנשק הובילו לנצחון הימי 

בזירות סוריה, מצרים וים סוף
רב-שיח בנושא פעילות חיל הים במלחמת יום הכיפורים העלה על נס את הישגי החיל 
תוך הצגת תורות הלחימה והאמצעים הטכנולוגיים אשר עמדו לרשות לוחמי החיל בזירות 

השונות 0 המשתתפים: גדעון רז )תא"ל(, מיכה רם )אלוף( וחיים שקד )תא"ל(

1973: ספינת טילים מדגם "סער 4" משגרת טיל גבריאל )צילום: אתר חיל הים(
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מאת: ניר מאור )תא"ל(, מנהל מוזיאון ההעפלה וחיל הים

האיום - בתחילת שנות ה-60 קיבלו המצרים מבריה"מ משחתות 
מצויד  היה  הישראלי  הים  חיל  "סקורי".  וחדישות מדגם  גדולות 
מול  טכנולוגית  בנחיתות  שהיו  מיושנות  משחתות  בשלוש  אז 

האויב המתעצם.
ההחלטה - הסוגיה הגיעה לפתחו של מפקד חיל הים דאז, האלוף 
במשחתות  להצטייד  צריך  הים  שחיל  שסברו  היו  נון.  בן  יוחאי 
גדולות עוד יותר. יוחאי לא קיבל את הגישה, וראה בחזונו ספינות 
ומיישמות  ישראל  מתוצרת  באמל"ח  המצוידות  וזריזות  קטנות 

תורת לחימה מקורית. את החזון "פרט לפרוטות" מטה חיל הים 
ובראשו אל"ם )לימים אלוף( שלמה אראל.

1963 - ממפקדת חיל הים יצאו לאירופה מספר משלחות בניסיון 
היגואר הנבנית במספנת  וזריזות. טרפדת  לאתר ספינות קטנות 

לורסן בגרמניה ופועלת בצי הגרמני - נמצאה מתאימה. 
תוכניותיו של חיל הים לגבי הכלי היו יומרניות - בחיל רצו שהספינה 
תהיה מסוגלת לבנות את התמונה הטקטית מעבר לאופק, לתקוף 
בכוח של מספר ספינות, לשגר טילים ולירות בתותחים. לשם כך 
במכ"ם  טקטית,  תצוגה  בשולחן  הספינות  את  לצייד  היה  צריך 
ובמערכות  אש  בקרת  במערכות  ול"א,  איכון  במערכות  חיפוש, 

תקשורת.
בפגישות הראשונות היו הגרמנים ספקנים ואפילו לעגנים... כמות 
האמל"ח שביקש חה"י לזווד בספינות הקטנות נראתה להם בלתי 

אפשרית. הבנייה בגרמניה נעצרה עוד בטרם התחילה.

לחיי הספינות )שרבורג( שבדרך
41 שנים למבצע המילוט

הרעיון היה שהחברה הפנמית שנחשבה, בטעות 
מכוונת, לחברה נורבגית, תבקש לקנות בדחיפות 
מספר ספינות קטנות ומהירות. במקביל ובחשאי 

נחתם חוזה בין החברה הפנמית ובין חברת "נתיבי 
נפט" הישראלית. הכול חוקי, הכול כשר...

ראוי לציין כי בשנות ה-60 היה החרם הערבי רב השפעה על מדינות 
אירופה. וכשנחשף הקשר עם מספנת לורסן, הפעילו הערבים לחץ 

כבד על ממשלת גרמניה לביטול ההתקשרות עם חיל הים.
1965 - המעבר לשרבורג - קציני חיל הים שחיפשו פתרונות מצאו 
עם  שוטפים  עבודה  קשרי  מקיימת  בשרבורג  קטנה  מספנה  כי 
מספנת לורסן. הועלה רעיון, כי המספנה בצרפת תבנה עבורנו את 
הכלי הגרמני. ואכן התוכניות הועברו מגרמניה לצרפת, והעבודה 

החלה.
בבנייה,  עסקה  בשרבורג  שהמספנה  הגם   - הפרויקט  מורכבות 
אחריות השילוב רבצה על מהנדסי חיל הים: הכלי גרמני, הבנייה 

צרפתית, התותחים איטלקיים, מכ"ם החיפוש צרפתי, שולחן המ"יק 
והטילים  איטלקית  הנשק  מערכת  הולנדי,  קרב(  ידיעות  )מרכז 
מתוצרת ארצנו... שילוב האמל"ח וקישור הרכיבים זה לזה )תיכלול( 

היוו אתגר הנדסי לא פשוט. 
גבריאל - במקום אחר לחלוטין התקדם פרויקט אחר, ללא שום 
המדע  שחיל  קרקע-קרקע  טיל  הספינות.  של  לפיתוחן  קשר 
)חמ"ד( החל לפתח עבור חיל התותחנים כבר בסוף שנות ה-50, 
עבר מספר גלגולים של פיתוח ולבסוף הועלה רעיון להסבו לטיל 

ים ים ולשלבו בפרויקט הספינות. 
הרעיון היה יומרני אפילו למהנדסים החדשניים שעסקו בפרויקט 
הספינה המהירה. רבים היו ספקנים. לבסוף הוחלט כי הספינות 
תצוידנה במוצבי טילים אך ניתן יהיה להתקין באותם המוצבים 
רק  נעלמו  יכזיב. הספקות  ופרויקט הטילים  במידה  גם תותחים 
בשנת 1969, אחרי שרוב הספינות כבר הושקו. בפעם הראשונה 
אחרי שנים של אכזבות וכישלונות - פגע טיל ניסוי שנורה מספינה 

במטרה ימית.
הנט"ל )נגד טילים( - אחרי איום משחתת ה"סקורי" הופיע בזירה 
איום נוסף וחמור עוד יותר: טיל ה"סטיקס" - טיל שטווח מעופו 
גדול והוא מצויד במכ"ם מתקדם ובראש קרבי המכיל כ-500 ק"ג 

חומר נפץ. 
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טיל זה הותקן על ספינות טורפדו קטנות שהוסבו להיות סטיל"ים 
מדגמי "אוסא" ו"קומאר". טילים אלה פגעו והטביעו כבר ב-1967 
את המשחתת אילת, אך בחיל הים סברו שספינות זריזות וקטנות 

תהיינה חסינות מפניהם.
טיל  פגיעת  היה  הפרויקט  סוף  לקראת  מכונן  אך  עצוב  אירוע 
"סטיקס" מצרי בספינת דייג קטנה בשם "אורית". נורות התראה 

נדלקו - טיל ה"סטיקס" מסוגל לפגוע גם במטרות קטנות! 
יכולת ההתמודדות של הספינות עם טילי האויב נחקרה לעומק 
ושופרה. לספינות "נתפרה" חליפת נט"ל מקורית וייחודית )אבי 
זו,  תוכנית  על  ישראל  לפרס  שזכה  חירות,  צמח  אל"ם  הרעיון, 

נפטר באוקטובר האחרון(. 
הסתלקות ספינות 7-6 - בעוד הספינות הראשונות נמסרות ויוצאות 
לדרכן, צרה חדשה - צרפת מתכוונת להחריף את האמברגו על 

הספינות   5 בעיצומו,  היה  אז  הפרויקט  למזה"ת.  נשק  משלוחי 
הראשונות כבר הגיעו ארצה. בדצמבר 1968 תקפה ישראל בשדה 
התעופה בבירות )פעולת גמול על חטיפת מטוס(, והנשיא דה-גול 

התייצב לימין לבנון, ידידתה של צרפת באותה עת. 
ראש משלחת הרכש של משהב"ט בצרפת, האלוף מוקה לימון, מי שהיה 
מפקד חיל הים בתחילת שנות ה-50, רואה את הנולד ומורה לראש

המשלחת של חיל הים להציל את שאפשר להציל. ספינה מספר 
6 יוצאת לניסוי ים בפתח הנמל, אך ממשיכה ארצה וכך גם ספינה 

7 שבנייתה טרם הושלמה.
התוכנית - בצרפת נעלבים, כועסים ומהדקים את האמברגו. מוקה 
לא מוותר, בזכות קשריו האישיים והמשפחתיים הוא פונה למוטי 
פרידמן, בעליה של חברת "נתיבי נפט" )"הון ושלטון" לא היה אז 
מונח שלילי...(, אשר מקשר אותו למכר ותיק - בעלים של חברת 
ספנות גדולה בנורבגיה. יחד איתו הוא מקים חברת קש בפנמה. 
הרעיון הוא שהחברה הפנמית שנחשבה, בטעות מכוונת, לחברה 
נורבגית, תבקש לקנות בדחיפות מספר ספינות קטנות ומהירות. 
במקביל ובחשאי נחתם חוזה בין החברה הפנמית ובין חברת "נתיבי 

נפט" הישראלית. הכול חוקי, הכול כשר...
נקודת ההתחלה בתכנית בעייתית - איך מוציאים את הספינות לים? 
האם לחברה הפנמית יש צוותים? את המשוכה הזאת מחליטים 

לעבור בחיל הים בבריחה ולהסתמך על כך שבים תגבר חוקיות 
החוזה על העבירה הטכנית שבעזיבת נמל ללא אישור...

בחיל מתכננים מילוט בערב חג המולד דצמבר 1969. במועד זה 
12 להיות בשלבי מסירה אחרונים ובערב זה  אמורה ספינה מס' 

אמורים הצרפתים להיות פחות ערניים...
הקונספירציה - עכשיו כשיש תוכנית ויש מועד צריך רק לגרום 
לצרפתים למכור את הספינות לחברה הפנמית. במחלקת הייצוא 
הביטחוני של ממשלת צרפת רצו להיפטר מהספינות ולסיים את 
ספנות  חברת  פיתרון.  צץ  פלא  באורח  והנה  המביכה,  הפרשה 
נורבגית )?( פנתה למספנה בשרבורג, והיא מעוניינת לקנות את 
לישראלים  הכסף  את  להחזיר  הזדמנות  זו  לצרפתים  הספינות. 
מוקה  אל  פונה  המחלקה  ראש  התעשיות.  אמינות  את  ולשמר 
לימון ומציע שהספינות ימכרו לצד שלישי והכסף יוחזר לישראל. 
הוא משהה את  לבדוק.  ומבטיח  "מופתע" לשמע ההצעה  מוקה 
תשובתו עד סמוך להתכנסות הוועדה לייצוא ביטחוני - וכך נכנס 
עניין המכירה ל"נורבגיה" ברגע האחרון מבלי שיספיקו הצרפתים 

להתעמק בו - ואושר.
מיל   3,000 לאורך  ספינות  להשיט  כדי   - בספינות  ההתארגנות 
נאספים  כל אלה  צוות.  וכמובן אנשי  נדרשים דלק, אספקה  ימי 
ובלי לעורר חשד את מיכליהן  בחשאי. הספינות מילאו אט אט 
בדלק, האספקה נקנתה במשך מספר ימים במספר חנויות ואנשי 
צוות לתגבור הספינות הגיעו מהארץ, בנתיבים שונים, והסתתרו 

בספינות.
המתוכננת  היציאה  בשעת  המולד  חג  בליל   - המילוט   24.12.69
- חצות - השתוללה בחוץ סערה. היה זה חוסר אחריות להוציא 
במצב זה את הספינות. אלא שמזג האוויר בתעלה הפכפך - בין 
שני שקעים עמוקים הסתמן חלון של הפוגה. בשעה שתיים בלילה 

התקבלה ההחלטה - עכשיו או לעולם לא...
הנתיב ארצה - חמש הספינות הזעירות יצאו אל התעלה האנגלית, 
דרומה אל הביסקייה, רוחות צד של 60 קשר וגלים בגובה 8 מטר 
חופי  מול  היתה  הראשונה  המפגש  נקודת  דופנותיהם.  על  היכו 
פורטוגל, שם חיכתה להם אניית צים אשר נערכה מבעוד מועד 
עם ציוד לתדלוק, אחר כך נכנסו הספינות לים התיכון והמשיכו 
בהפלגתן מזרחה )בהמשך תידלקו עוד פעמיים מאוניות של צים(. 
 - וגם חוקי  זה כבר היה מאוחר  כשגילו הצרפתים את הבריחה, 
הפלגתן  במהלך  נמכרו  ה"נורבגית",  החברה  שרכשה  הספינות 

לחברת "נתיבי נפט"...
ממשי  צעד  שום  אך  ומבוכה,  כעס  השתררו  צרפת  בממשלת 
רצויה  לא  כאישיות  לימון  מוקה  הוכרז  יותר  )מאוחר  ננקט.  לא 

בצרפת...(.
הכניסה לנמל הקישון - ללא טקסים וללא מדים נכנסו הספינות 
שרכשה חברת "נתיבי נפט" אל הנמל האזרחי. במסיבת העיתונאים, 
ממנה לא הצליחו המארגנים להימלט, נשאלו שאלות נוקבות וניתנו 
תשובות מעורפלות. הספינות נשארו עוד זמן מה בנמל הקישון 
ואז כעבור פרק זמן סביר בעולם הספנות, נמסרו לצד השלישי 

הלא הוא חיל הים.
מלחמת יום הכיפורים )ראו רב-שיח בעמודים קודמים(.

משירות  ולצאת  להתיישן  החלו  שרבורג  ספינות   - דבר  אחרית   
טילים  ספינות  החליפו  מקומן  את  הגעתן.  אחרי  שנים   25
מתוצרת ארצנו )סער 4, נושב, חוחית ונירית(. הספינות של היום 
לא  מזכירות  אך  פחות(,  )זריזות  יותר  גדולות  יותר,  משוכללות 
שרבורג. ספינות  של  והטוב  המוצלח  הישן,  הדגם  את  במקרה 
הביא לדפוס: סא"ל )מיל'( חגי גרי

41 שנים למבצע המילוט )המשך מעמוד קודם(
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כתבו: אפרים לפיד )תא"ל( ונצ"מ ד"ר ערן ישראל

צה"ל ומשטרת ישראל הוקמו באותו מועד. יתרה מזאת, הקצאת הכוחות 
הראשונה למשטרה נעשתה מצה"ל. יחזקאל סהר )סחרוב(, ששימש כקצין 
קישור של הסוכנות היהודית לממשלת המנדט בנושא נוטרות ומשטרת 
היישובים, קיבל הנחיה מבן גוריון: "מטעם ההנהלה הוטל עליך לגשת מיד 
לארגון משטרה יהודית בכל רחבי השטח של המדינה היהודית... לעת עתה 
תהווה המשטרה חלק של כוחות הביטחון, תחת פיקודו העליון של המטה 
הכללי. אולם היא תהיה ממונה על תפקידי משטרה פנימיים ושאר כוחות 
הביטחון לא יטפלו עוד בתפקידים אלה... המטה יעמיד לרשותך עד 1,200 
איש מתוך המגויסים... לפקודתך יעמדו גם 700 שוטרים המשרתים עדיין 

במשטרה הארצישראלית...".
עוד בימיה כמשטרה ארצישראלית, שהוקמה על-ידי הבריטים ב-1918, 
נושא השכר היה הקושי המרכזי בגיוס יהודים למשטרה. השכר שנקבע 
עם הקמת המשטרה היה 3.5 לירות מצריות - סכום שלא הספיק למחיה 
באותה עת. הנהלת היישוב היהודי הייתה צריכה לתת לשוטרים "תוספת", 
שתשווה את שכרם לשכר המינימום. ה"תוספת" הועברה על-ידי הסתדרות 

השוטרים. 
הבריטים, ובראשם הנציב העליון הרברט סמואל, התנגדו לכך, שכן הם ראו 
ב"תוספות" ביטוי לנאמנות כפולה. התוספת הופסקה, לאחר שהבריטים 
הבינו בלית ברירה, שצריך להעלות השכר ל-6.5 לירות מצריות. אגב, כך 

"גמלאי צה"ל, משטרת ישראל 
ושב"ס יכולים לפעול במשותף"

הרוויחו גם השוטרים הערבים, ששכרם כמעט הוכפל.
עברו 62 שנים מאז הוקמו צה"ל ומשטרת ישראל ונושא השכר עדיין מטריד 

ובעייתי. הקושי רב יותר כאשר מדובר בגמלאים של שני הגופים.
0 0 0

לקראת ראש השנה נפגשו ראשי איגוד הגמלאים של משטרת ישראל 
והשב"ס - נשיא האיגוד דוד עטר, המנכ"ל חיים שרעבי, היועץ המשפטי 
ויועצים לענייני שכר - עם יו"ר "צוות" ד"ר ברוך לוי ואפרים לפיד יו"ר ועדת 

קשרי ציבור והסברה בארגון.
מטרת המפגש הייתה היכרות ובחינת אפשרויות לשיתוף פעולה במיגוון 
נושאים. זאת, מפני שלשני הארגונים יש מאפיינים דומים - חברים בעלי 

רקע דומה, דפוסי פעילויות, שירותים לחבר ודילמות.
בתחילת המפגש הציג יו"ר "צוות" את ארגונו, הדגיש את ייחודיותו שנובעת 
מגילם הצעיר יחסית של גמלאיו הפונים  לקריירה שנייה לאחר השחרור, וכן 
את הפן הערכי בפעילות: "אנחנו דוגלים בנתינה חזרה לחברה ובהתנדבות 

למען הקהילה - ויש לנו ניסיון רב ונדרש". 
איגוד גמלאי המשטרה ושב"ס, קטן יותר לעומת "צוות" )המונה 33,000 
חברים(, ומונה 10,434 חברים - מתוכם 1,248 גמלאי שב"ס. האיגוד פועל 
בשיתוף פעולה עם הרשויות המקומיות, משטרת ישראל, קרנות שוטרים 

וארגון השוטרים הבינלאומי.
 45 המשטרתיים,  למרחבים  דומה  בפריסה  סניפים,  עשרה  לארגון 
מועדונים, רובם במבנים משטרתיים. משרדי האיגוד נמצאים במטה מחוז 

תל אביב. 
קיים הבדל ניכר בין אחוז המשתתפים בפעילויות האיגודים. בפעילויות 
"צוות" משתתפים רק כ-11% מהחברים, בעוד שבפעילות איגוד גמלאי 
המשטרה, קרוב ל-50% - זאת כיוון שגיל גמלאי המשטרה הוא גבוה מגיל 

גמלאי צה"ל ויש לכך השפעה על סוגי הפעילות, תעסוקה ועניין.
טיולים,  מנשפים,  ליהנות  החבר  יכול  במועדונים  בפעילות 
הארצית.  וברמה  המקומית  ברמה  חברתית,  ופעילות  הרצאות 
האיגוד  על-ידי  המסובסדים  מטיולים,  נהנים  מהחברים   מחצית 

וקרנות השוטרים. 
הנשפים  היא  והשב"ס  גמלאי המשטרה  רוב  בה משתתפים  הפעילות 
וזה מקום למפגשים  גדול אחד בשנה  נשף  כל סניף מקיים  השנתיים. 

חברתיים שכה חשובים.
פעילות ייחודית לגמלאי המשטרה הוא טכס גבורות לגמלאים שהגיעו לגיל 
80 בהשתתפות בני המשפחה. דוד עטר נשיא האיגוד מעיד: "רק לפני שנה 

דוד עטר נשיא האיגוד מעיד על עצמו: "רק לפני מספר 
חודשים זכיתי גם אני להשתתף בטקס בהגיעי לגיל 

80. זהו אירוע מרגש בצורה בלתי רגילה, המתקיים בחג 
החנוכה. יש לנו 160 חברים שהגיעו לגבורות. במעמד 

זה אנו מעניקים לחבר מגן הוקרה מיוחד"

זהו המסר שעלה ממפגש של ראשי שני ארגוני הגמלאים שנערך לאחרונה, בו נדונו 
רעיונות לפעילויות משותפות, כגון שימוש במתקנים, אירועי תרבות, טיולים וכו' 0 

יש זהות בין הקשיים שחווים חלק מגמלאי צה"ל וגמלאי משטרת ישראל והשב"ס - 
אשר רמת שכרם של 70% מהם נמוכה מאוד

 1968: יחידה משטרתית בצעידה לאורך חומת העיר העתיקה בירושלים 
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זכיתי גם אני להשתתף בטכס בהגיעי לגיל 80, זהו אירוע מרגש בצורה 
בלתי רגילה, המתקיים בחג החנוכה. יש לנו 160 חברים שהגיעו לגבורות. 

במעמד זה אנו מעניקים לחבר מגן הוקרה מיוחד".
0 0 0

דמי החבר בשני האיגודים כמעט זהים 35 שקל לחודש ונכון לעת הזאת, 
רק 2,500 גמלאי משטרה אינם חברים באיגוד. "אנחנו מעריכים שרובם 
לא מודעים לכך כיוון שאין מעבר אוטומטי לאיגוד עם הפרישה", מסביר 
מנכ"ל האיגוד חיים שרעבי ומוסיף: "אבל אנו משקיעים רבות בהגעה לכל 

סדנת פרישה, בהסברה ובניסיון להגיע לכל גמלאי".
בין הקשיים שחווים חלק  זהות  יש  כי בתחום הגמלה,  מהמפגש עלה, 
מגמלאי צה"ל וחלק גדול מגמלאי משטרת ישראל והשב"ס, כש-70% 
הוותיקים  הגמלאים  בעיקר   - המינימום  פחות משכר  מהם משתכרים 

ובעלי הדרגות הנמוכות. 

לכן, בקרב גמלאי המשטרה הותיקים ניכרת מצוקה קשה, חלק מהגמלאים 
הוותיקים משתכרים רק כ-2,000 ש"ח לחודש. יחד עם משטרת ישראל וקרנות 
שוטרים, נעשה מאמץ לסייע במענקים והלוואות, ואף באמצעות ארוחות 
 במתקני משטרה - כולל בשבתות. יש גמלאים שזו הארוחה החמה היחידה שהם 

אוכלים במשך היום.
"גמלאי המשטרה רואה בנו את ביתו", אומר דוד עטר. "אנו מעניקים בין 
ייעוץ משפטי, הלוואות, סיוע בנושאי בריאות, פעילויות רווחה,  השאר, 
ועזרה בנושאים רבים - כולל מענקי מצוקה". לדבריו, קיים שיתוף פעולה 
עם כל הגופים התומכים בשוטר, כולל קבלת סיוע כספי של המשטרה 

על בסיס תרומה של כל שוטר סדיר פעם בשנה ועוד". 
באיגוד פועלים 120 מתנדבים המסייעים לחבריהם הגמלאים. כמו כן ישנם 
גמלאים רבים המתנדבים בקהילה בגופים כמו מתנ"סים, יד שרה, שח"ל, 
אור ירוק ועוד. הקשר עם החברים מתבצע דרך המועדונים, מידעונים 

בדואר ובמכתבים. 
ראשי שני הארגונים הסכימו, כי יש מקום לשיתוף פעולה. לדברי עטר, 
יש חשיבות שהארגונים יתאמו ביניהם ויפעלו במשותף להגנה על זכויות 
הגמלאים. "כמו כן, יש נושאים רבים בהם ניתן לפעול ביחד ובוודאי ללמוד 

האחד מהשני". 

חלק מהגמלאים הוותיקים משתכרים רק כ-2,000 ש"ח 
לחודש. יחד עם משטרת ישראל וקרנות שוטרים, 

נעשה מאמץ לסייע במענקים והלוואות, ואף באמצעות 
ארוחות במתקני משטרה - כולל בשבתות. יש גמלאים 
שזו הארוחה החמה היחידה שהם אוכלים במשך היום

יושבים: דוד עטר, נשיא איגוד גמלאי השוטרים וברוך לוי, יו"ר "צוות". עומדים: חברי הנהלה משני הארגונים

כתבה זו פורסמה במקביל בבטאון "מראות המשטרה" 

הירשמו במשרד הסניף שלכם
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תעסוקה
הכשרות # השמות # פעילויות

מאת: שירה דינור

על-פי  חייך,  את  לנהל  ביותר  הטובה  הדרך 
תפיסת עולמה של סא"ל )מיל.( דליה הוכברג )55(, 
והחסרונות הטמונים  היתרונות  לזהות את  היא 
בהם - ואז להפוך גם את החסרונות ליתרונות. 
כאשר בוחנים את קורות חייה של הוכברג, קל 
דרכה.  על-פי  נהגה  בהם  לזהות את המקומות 
"כבר כנערה פעלתי כך באופן אינסטינקטיבי", 
נשלחתי מקיבוץ מעלה  "בגיל 18  היא אומרת. 
החמישה בו גדלתי, להתגייס לנח"ל. אף על-פי 
שזה היה רחוק ממה שרציתי לעשות בשירותי 
הצבאי, חיפשתי את הדרך להפיק את המיטב מהמצב והלכתי למסלול 

פיקודי ולקורס קצינות שלאחריו הוצבתי כקצינה בגדוד 50 של הנח"ל. 
במסגרת השירות גיליתי עולם חדש שלא הכרתי קודם לכן, פגשתי אנשים, 
ואפילו  חדשים  דברים  עצמי  על  למדתי  מעניינים,  לתחומים  נחשפתי 
העמדתי את הפחדים שלי במבחן, כמו למשל כאשר צנחתי ממטוס. זו 
דוגמא מצוינת לאופן שבו בחרתי להתמודד - דרך עשייה. להתגבר על 

הפחד ולהפוך גם אותו מחיסרון ליתרון, למשהו מחזק ומעצים". 
בלימודים  והחלה  לקיבוץ  הוכברג  חזרה  השירות,  תקופת  תום  לאחר 
אקדמיים. "חשבתי שזה המסלול שלי אבל עד מהרה הבנתי שאני רוצה 
לחזור למקום שבו הרגשתי שאני מנצלת את כישוריי ויכולותיי - ושבתי 
לצה"ל". הפעם מצאה הוכברג את מקומה בחיל המודיעין ובהמשך עברה 
לתפקיד סגנית קצינת ההדרכה במכללה לביטחון לאומי. "מיד כשהגעתי 
למכללה, בשנת 1982, ידעתי שזה המקום המתאים עבורי. עם הזמן קודמתי 
לתפקיד קצינת ההדרכה וממנו גם השתחררתי, בדרגת סגן אלוף, בשנת 
2000. עם לידתם של ילדיי, דניאל ויעל התאומים, החלטתי למנף את 

השינוי בחיים ולהתחיל למצוא את דרכי בעולם האזרחי".
0 0 0

את המעבר מתפקידה בשירות קבע לעולם האזרחי עשתה הוכברג בסיוע 
סדנאות הפרישה והייעוץ של צה"ל ו"צוות". "העבודה הראשונה שהוצעה 
לי, לאחר השחרור, היתה מנהלת השיווק של המכללה לישראל. תחום 
השיווק לא היה מוכר לי אבל החלטתי לנצל את ההזדמנות להכיר תחום 
חדש. במשך 11 חודשים עבדתי במכללה, עד שפוטרתי. לא קל להתמודד 
עם פיטורין לאחר שנים רבות של עבודה מוערכת במסגרת הצבא, הגם 
שהיה לי ברור כי לא איכות העבודה שלי היתה הסיבה לפיטורין. החלטתי 
להמשיך בדרכי למרות האכזבה ושוב, בעזרת מדור הפרישה, קיבלתי הצעת 

עבודה נוספת והתחלתי לעבוד במרכז המרצים לישראל".
במרכז המרצים מצאה הוכברג את מה שחיפשה במקום עבודה. "מהרגע 
הראשון נכבשתי", היא נזכרת. "זו עבודה שהתאימה לי כמו כפפה ליד. 
וקהלי  בתחומם  מומחים  מרצים,  מול  והעבודה  התוכן  בעולם  העיסוק 
מאזינים, היתה דומה מאוד לעבודה שעשיתי במכללה לביטחון לאומי - וגם 

שונה מספיק כדי לאפשר לי ללמוד ולהרחיב את הידע שלי. 
אולם, גם עבודתה של הוכברג במרכז למרצים לא נמשכה זמן רב. "פוטרתי 
"חיפשתי  אומרת.  היא  עצום",  היה  והקושי  בתוך שנה  השנייה  בפעם 

להאמין בעצמך, ולא לפחד לעשות
דליה הוכברג פרשה מצה"ל בדרגת סא"ל, לאחר שנים ארוכות של עשייה פוריה במכללה 

לביטחון לאומי. בשנתה הראשונה באזרחות חוותה פעמיים פיטורין, והחליטה לעשות 
מעשה: היא רכשה את מקום העבודה ממנו פוטרה, והפכה לבעלים ולמנהלת של מרכז 

המרצים לישראל 0 כך מימשה את העיקרון המוביל אותה בחיים: להפוך את החיסרון ליתרון

דרך להפוך את החיסרון הזה ליתרון. מצאתי תחום שבו אני טובה מאוד 
והחלטתי להציע לבעלים הקודם  ועסק שהיה אז היחיד מסוגו בארץ 
לקנות ממנו את המרכז. בשנת 2002 הפכתי לבעלים ולמנהלת של מרכז 

המרצים לישראל".
לעצמאות  עברה  עת  עבורה,  הנכון  הצעד  את  ידעה שעשתה  הוכברג 
עסקית - אבל הדרך בה בחרה לא היתה פשוטה. "כדי להיות עצמאי צריך 
להכיר ולהתמצא בתחומים שמעולם לא נחשפתי אליהם. אבל, כתמיד, 
ראיתי בכך הזדמנות - למדתי על ניהול עסק ומצאתי את בעלי המקצוע 

הטובים ביותר שיסייעו לי. 
העולם  אל  הצבאית  מהמערכת   - חדים  מעברים  קצר  בזמן  חוויתי 
פשוטים  היו  לא  אלה  כעצמאית.  לניהול  כשכירה  מעבודה  האזרחי, 
ומעניינים. למדתי כמה חשוב לא רק לעבוד  אבל בהחלט מאתגרים 
בחוכמה אלא להקיף את עצמך בצוות טוב. העובדות שלי במרכז הן 
מהמעולות שישנן, והסביבה הזו מאפשרת לי ולמרכז להמשיך ולהיות 

הגדול והמוביל בתחומו בארץ".

"כדי להיות עצמאי צריך להכיר ולהתמצא בתחומים 
שמעולם לא נחשפתי אליהם. אבל, כתמיד, ראיתי 

בכך הזדמנות - למדתי על ניהול עסק ומצאתי את 
בעלי המקצוע הטובים ביותר שיסייעו לי. חוויתי בזמן 
קצר מעברים חדים - מהמערכת הצבאית אל העולם 

האזרחי, מעבודה כשכירה לניהול כעצמאית"

 דליה הוכברג

 מרכז המרצים, אליו הגיעה הוכברג לפני כשמונה שנים, אינו דומה לזה 
הפועל כיום. "הפעילות התרחבה מאוד, ובמהלך השנים הצלחתי לפתח 
עסק שוקק חיים, המייצג כיום כ-1,500 מרצים מתחומים רבים ומגוונים 
- כולם מומחים בתחומם. ביניהם ניתן למצוא גם אישים מרתקים שסיפור 
חייהם הוא המוביל את הרצאתם - ועד מומחים בתחומי הכלכלה, הביטחון, 
האמנות, התרבות, האקטואליה והתקשורת, המעבירים הרצאות אודות 
תחום המחקר והעיסוק שלהם. חלק מהמרצים מוכרים ומפורסמים וחלק 

ידועים רק לעוסקים בתחום הספציפי. 
מהות המרכז היא תיווך בין גופים עסקיים וקהלים שונים מכל סוג והיקף, 
לבין הרצאות מרתקות, מקצועיות ומגוונות. הטווח ליוזמה וליצירתיות 

עסקית הוא למעשה בלתי מוגבל". 
0 0 0

הוכברג מעידה, כי בכל הקשור לפרישה ולמציאת הדרך אחריה, אין כללים 
ברורים. "הדרך שעשיתי אינה דומה לדרך שיעברו אחרים לאחר השחרור 
מצה"ל. כל תפקיד בצבא מעשיר אותך בידע ובמיומנויות אחרות. אני 
פרשתי מהשירות הצבאי עם יכולות של ארגון, ניהול, ראייה רחבה ועבודה 

יעילה, אליהן הצטרפו נושאים נוספים אותם למדתי לאחר הפרישה.
קניית החברה והיציאה לעצמאות עסקית התאימה לי מאוד, אבל זה 
לא אומר שזה הדבר הנכון לכל אחד. לכל פורש אני ממליצה לברר 
עם עצמו היכן נקודות החוזק שלו, היכן החולשות, ומה הן שאיפותיו, 
מה החלום שלו. העצה החשובה ביותר היא להכיר את עצמך, להאמין 

בעצמך - ולא לפחד לעשות".
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יחידת התעסוקה - היחידה שעובדת בשבילך!
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 
03-617352402-6235713050-9895263mjerusalem@tzevet.org.ilירושלים 94555

האלוף שאלתיאל בית החייל פקידת מחוז ירושליםסיון ניסים
02-622175802-6235713jerusalem@tzevet.org.il pירושלים 94555

 

* רשימה חלקית

מצטוותים - באמצעות יחידת התעסוקה - רבעון שלישי 2010*
ברוקס יוסף )סא"ל( - מנהל עבודה בעמותת ידידי אנוש. 

 זילברשטיין דוד )רס"מ( - אב בית בבית ספר תיכון 
עמי אסף.

און טל )רס"נ( - רכז אדמיניסטרטיבי בעמותה 
הישראלית לייזום בניה ירוקה. 

כהן גיל )רס"ב( - מונה לאיש אחזקה ב"שדרה השביעית" 
-חברת "מגדן".  

דנינו משה )רס"ב( - מונה לאיש אחזקה בביה"ס 
התעשייתי קמ"ג.

 בוני דורון )רס"ב( - מונה למבקר איכות ומחסנאי 
חלפים בתמ"ן.

יעקב אברהם )רס"ב( - מונה למנהל אחזקה בקופ"ח 
"מאוחדת" סניף מודיעין.

אדרי יצחק )רנ"ג( - מונה לממונה בטיחות בעבודה 
ב"עידית" לוגיסטיקה.

ביטון אשר )רס"מ( - מונה לעוזר תפעול ב"אורדילן".

בוקובזה אדגר )רנ"ג( - מונה להנדסאי בקורת קבלה 
פריטים מכנים ב"יפעת טכנולוגיות".

אלהרר ציון )רס"ב( - מחסנאי בחברת "גלובוס". 

דויטש זאב )רס"ב( - מנהל סניף לבחינות תיאוריה בנהריה.

רווח יצחק )רס"ב( - מונה לקצין בטיחות בתעבורה בעיריית 
קרית ביאליק.

אבוטבול דוד )רנ"ג( - מנהל מרכז עירוני של אל"ה בעפולה.

תעסוקה
הכשרות # השמות # פעילויות
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סדנת העצמה במחוז דרום

חינוך בנגב, השתלמויות וסדנאות ברבעון האחרון
הטובים לחינוך בנגב - ב-18.10.2010 נפתח המחזור הראשון של "הטובים לחינוך בנגב" - 
תוכנית להסבת אקדמאים להוראה במכללת קיי בבאר שבע - בהשתתפות 14 חברי "צוות". 

הלימודים במכללת קיי מהווים מוקד פעילות נוסף לזה הפועל בהצלחה בבית ברל, המבטאים 
מגמה הולכת וגדלה של גימלאי צה"ל הפונים להוראה. לרבים מהמשתתפים זו קריירה 
שלישית, והם רואים בה שליחות וערך של המשך תרומה למדינה. כל 14 המשתתפים הם 

אקדמאים, קצינים ונגדים, חלקם בעלי תואר ראשון וחלקם בעלי תואר שני. 
יחידת  אנשי  וכן  שגיא  מוטי  שני,  גדעון  הדרום  מחוז  יו"ר  חלק  נטלו  הפרויקט  בייזום 
התעסוקה - אבי לחיאני סמנכ"ל "צוות" לתעסוקה, שרית רוזנצוויג מנהלת תעסוקה מחוז 
דרום וארנון משה מנהל תעסוקה מחוז יהודה. לתוכנית גם שותפים האגף להכשרה מקצועית 
במשרד התמ"ת ועיריית באר שבע אשר תפעל לקליטת הבוגרים במערכת החינוך בעיר. 

ארגון "צוות" מסייע למשתתפים בסל הכשרה עד גובה של 3,000 שקל. 

יחידת התעסוקה הציגה בכנס ארגון מנהלי 
משאבי אנוש - יחידת התעסוקה של "צוות" 
של  השנתי  בכנס  חלק  לאחרונה  נטלה 
מנהלי משאבי אנוש והציבה דוכן בתערוכה 
מיוחדת שהתקיימה למשתתפי הכנס, באולם 

האירועים בכפר המכביה, בו נערך הכנס. 
מנהלי משאבי אנוש בארגונים וחברות פקדו 
את עמדת "צוות" והתרשמו מקיומו של מאגר 
כוח האדם המקצועי והמיומן מקרב החברים, 
יחידת  אנשי  ומקצועות.  תחומים  במיגוון 
התעסוקה ייצרו קשר עם הפונים. השתתפו 

מעל 1,300 משתתפים בשני ימי הכנס.
את העמדה תפעלו סמנכ"ל "צוות" לתעסוקה 

ומנהלי יחידות התעסוקה בארגון. 
0 0 0

סדנת העצמה בדרום - ב-23.11.10 התקיימה 
סדנת "העצמה אישית באיתור עבודה" לחברים 
דורשי עבודה במחוז הדרום, בהשתתפות 24 

חברים.
מיומנות  את  ולשפר  לפתח  הסדנה  מטרת 
עבודה  חיפוש  בתהליך  העצמית"  ה"מכירה 

ומתן כלים לניצול הזדמנויות לתעסוקה.
במהלך הסדנה ניתנה הרצאה על-ידי מעסיק 
שהינו חבר "צוות", על תהליך קליטת חברי 
"צוות" לעבודה. כמו כן, ניתנה הרצאה על-ידי 

דן ארז בנושא השכר והיבטים פנסיוניים.

ליוו את הסדנה יו"ר מחוז הדרום גדעון שני, 
סמנכ"ל "צוות" לתעסוקה אבי לחיאני, מנהל 
פרויקט הקצינים והנגדים מוטי שגיא, מנהלת 
ורכזת  רוזנצוויג  תעסוקה מחוז דרום שרית 

התעסוקה רונית אזולאי.
0 0 0

סדנת העצמה בסניף ראשון לציון - ב-2.11.10 
באיתור  אישית  "העצמה  סדנת  התקיימה 
עבודה" לחברים דורשי עבודה מסניף ראשון 

לציון. השתתפו בסדנה 20 חברים.
יו"ר  במהלך הסדנא ביקרו את המשתתפים 

ומנכ"ל "צוות" וקיימו עימם שיחה.
במסגרת תוכנית היום ניתנה הרצאה על-ידי דן 

ארז, בנושא השכר והיבטים פנסיוניים.
ליוו את הסדנה יו"ר מחוז יהודה יואל גונן , 
יו"ר סניף ראשון לציון יצחק לורנס, סמנכ"ל 
"צוות" לתעסוקה אבי לחיאני, מנהל פרויקט 
הקצינים והנגדים מוטי שגיא, מנהל תעסוקה 
התעסוקה  ורכזת  משה,  ארנון  יהודה  מחוז 

ציונה דן. 
את הסדנאות הנחתה אוהלה אביניר מחברת 

"שיפור".
0 0 0

הארץ  ידיעת  מדריכי  לקורס  מועמדים  כנס 
ומורשת בשיתוף "אגד תיור" - כנס מועמדים 
לקורס מדריכי ידיעת הארץ ומורשת, בשיתוף 
"אגד תיור", התקיים ב-2 לנובמבר באכסניית 
בני-דן בת"א. בכנס השתתפו 38 חברים שהציגו 
את מועמדותם לקורס. פתיחת הקורס שתוכננה 

לחודש דצמבר 2010 נדחתה לפברואר 2011. 
מטרת הקורס להכשיר את החברים למקצוע 
מדריך מוסמך תו תקן מטעם משרד החינוך 
ל-4  וזאת  ומורשת  הארץ  ידיעת  להדרכת 
איזורי טיולים ברחבי הארץ )פרטים נוספים 
ימסרו לכל דורש במשרדי יחידת התעסוקה 

במחוזות(.
0 0 0

"צוות"  מנכ"ל  של  מעסיקים  סיור  במסגרת 
וסמנכ"ל "צוות" לתעסוקה במחוז הצפון התקיימו:

יו"ר השלטון המקומי  0 פגישת עבודה עם 
שלמה   - תרשיחא  מעלות  עיריית  וראש 

בוחבוט.
ופגישת  דלתון  התעשיות  בפארק  סיור   0

עבודה עם מנכ"ל הפארק סולומון לוינסקי.
 0 פגישת עבודה עם ראש מועצת מרום הגליל 

עמית סופר.
המגזר  מקרב  עבודה  דורשי  עם  מפגש   0
הדרוזי - בהשתתפות יו"ר סניף מרכז הגליל 

ריאד איבראהים.

סדנת העצמה במחוז יהודה - סניף ראשון לציוןכנס ארגון מנהלי משאבי אנוש כנס מועמדים לקורס מדריכי ידיעת הארץ ומורשת 

תעסוקה
הכשרות # השמות # פעילויות
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תולדות היישוב
מורשת # ערכים # היסטוריה

מאת: יוכי ארליך

"יצחק רבין, ראש המטה הכללי של צה"ל וראש הממשלה, איננו כאן 
איתנו היום, אך רוחו ומורשתו ממשיכות ללוות אותנו, וכך גם התקווה 
אנו שבים  ובונה.  יוצרת  ומאוחדת,  שוויונית  חברה  כאן  לראות  שלנו 
לכאן היום, בדעה שהלפיד של התקווה הזו, של החזון בן מאה השנים 
שעבר בין מנהיגי האומה - נמצא בידיים בוטחות וטובות, ובאמונה כי 

הוא יישאר בידיים כאלה גם בעתיד". כך תמצת הרמטכ"ל 
בטקס שקיים  המוזיאון,  של  מהותו  את  אשכנזי  גבי  רא"ל 
פורום המטה הכללי במרכז רבין לציון 15 שנה להירצחו של 

המנהיג, ב-4 נובמבר 1995. 
המוזיאון הישראלי במרכז רבין, נפתח בינואר 2010 במטרה 
להנציח את דמותו ופועלו של האיש ולהנחיל את מורשתו. 
יושבת ראש המרכז, דליה רבין, תיארה זאת במילים הבאות: 
שהלקחים  לוודא  הוא  השנים,  מרחק  למרות  "תפקידנו, 
ויופנמו כדי שיהיו כאן מדינה וחברה טובים  יופקו  מהרצח 

יותר, שיידעו להתמודד עם כוחות ההרס הפועלים כנגדנו מבחוץ, ועם 
הכוחות הפנימיים המנסים לקעקע את הדמוקרטיה הישראלית".

המבקר במוזיאון הישראלי במרכז רבין, לא יכול שלא להתפעל מהמאמץ 
לבטא חשיבה חדשה, יצירתית, ותכנונית. הוא נחשף לשימוש מיטבי 
באופן  ויישומה  המוזיאולוגית  הטכנולוגיה  של  האחרונה"  ב"מילה 
המעניק חוויה רב-חושית, תוססת ודינאמית לקהל גדול ככל האפשר. 
המבקר נכנס לתוככי החוויה הישראלית לרוחב יריעתה על פני דורותיה, 
עוצמותיה, אתגריה, וחולשותיה. הוא יוצא עשיר בידע ובתחושות של 

מגע ישיר עם מורשת ישראל. 
הביקור מתחיל בחלל עגול המדמה את אתר הרצח: תל אביב, כיכר מלכי 
ישראל, 4 נובמבר 1995, המקום והזמן בהם נרצח ראש הממשלה ושר 
הביטחון יצחק רבין. המבקר מוזמן לבחור את מקומו שלו באירוע - אם 
כתומך בדרכו המדינית של רבין או כמתנגד לה. כניסה זאת מתחילה 

מסע בזמן באווירה שונה, ויזואלית, אודיטורית וקינסתטית. 
יורד:  ספיראלי  מסלול  של  בראשיתו  המבקר  ניצב  מהכיכר,  ביציאה 
מתגלים לפניו תולדות חייו של יצחק רבין האיש במסלול הנפתח לכל 
אורכו לחדרי תצוגה גדולים. אלה מביאים בתמונות, מסמכים, סרטים, 
וקולות את סיפורן של מדינת ישראל והחברה בישראל לאורך השנים - 
החל משנת 1922 ועד מועד הירצחו של רבין. בכל חדר מוצגות התמורות 
הראשיות באותה תקופה, וברצפת החדרים ולאורכם משורטט 

סרגל האירועים המשמעותיים שהתרחשו בעולם הרחב. 
במחלוקת  שנויות  סוגיות  להצגת  מוקדש  מיוחד  מקום 
בין קבוצות בעם, על רקע סוציו-כלכלי,  שהרחיבו שסעים 
או פוליטי-לאומי ודתי. אלה מוצגים בדרך מיוחדת: משולשי 
פלדה אדומים המגיחים מתוך קירות המוזיאון ממחישים את 

המחלוקות בלב החברה הישראלית. 
בתוך כך, מוצגת גם עוצמתה של החברה בישראל על יכולותיה 
בשעות מבחן, ועל נכונותה להתמודד עם קשיים, למצוא מכנה 

משותף ומענה לשלל האתגרים. 
הנצחת דמותו של יצחק רבין ומורשתו מתמצית אכן בבניית עוצמה 
תוך מרכזיות ערכי הפלורליזם והסובלנות, בחתירה לשלום תוך קבלת 
במרכז  עומדים  אלה  כל  מאלימות.  מסתייגת  חברה  ובבניית  האחר, 

החוויה הצפויה למבקר במוזיאון. 
המוזיאון הישראלי במרכז רבין, רח' חיים לבנון 14 תל אביב. 

יש לתאם את הביקורים מראש באמצעות מרכז ההזמנות: 03-7453358. 
www.rabincenter.org.il :לפרטים נוספים

המוזיאון הישראלי במרכז רבין

האיש ומורשתו
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זרקור על סניף "צוות"

חברי הסניף בעת ביקור ראשי הארגון

 סניף אילת: 
 רחוק מהעין, 

לא רחוק מהלב
אילת, ארץ השמש הנצחית. בעיני רבים היא 
מצטיירת כעיר נופש תוססת - עמוסת תיירים 
הבאים  ישראלים  המוני  וגם  השנה,  ימות  רוב 

ליהנות מים כחול ושלל אטרקציות ובילויים.
חיי היומיום של תושבי המקום, אפורים הרבה 
יותר ורחוקים מהתדמית הזוהרת של העיר, מה 
גם שהריחוק - ואולי הבידוד משאר חלקי הארץ, 

אינם מקלים על הווית חיי התושבים.
כ-300 חברי "צוות" מתגוררים באילת. כשליש 
מהם משתתפים בפעילות הסניף, שהיו"ר שלו 
מזה 11 שנים, הוא רוברט סיבוני. רוברט )רס"ן(, איש חיל האוויר, נשוי 
)בשנית( ואב לשתיים, נולד במרוקו ב-1954, ושנה לאחר מלחמת ששת 
הימים עלה ארצה עם משפחתו. "במרוקו המשפחה היתה דתית ומאוד 
ציונית. העלייה ארצה היתה הגשמת חלום", הוא מספר. לאחר לימודים 
ושירות צבאי סדיר, "חתם" קבע, וכאשר שירת בבסיס עציון, קבע את 
מגוריו באילת. הוא השתחרר אמנם לפני 16 שנים - אך ה"רומן" שלו 

עם "צוות" החל חמש שנים מאוחר יותר.
"גדעון שני יו"ר המחוז, הגיע אז לאילת, וערך מפגש עם מספר חברים 
מצומצם. הוא רצה לראות סניף פעיל ותוסס, וקיווה שיוכל לרתום כמה 

מאיתנו שיקחו על עצמם להוביל פעילויות בסניף".
ואכן, מספר חברים ובתוכם רוברט - נענו לאתגר. רוברט נבחר ליו"ר 
ומאז הוא מטפח את הסניף והחברים ומחזק את הקשרים עם גורמים 
מקומיים ועם הנהלת "צוות". "בעשור האחרון נוספו לנו 100 חברים", 
אומר רוברט. "אני מכיר את רובם באופן אישי, אם כי בפעילויות שאנו 
עורכים - לא כולם משתתפים. אני מבין שזה טבעי - אנשים עסוקים 
בטוח,  אני  אבל  היומיום,  ובבעיות  פרנסה  בטרדות  שנייה,  בקריירה 
שכולם יודעים על קיומנו ובמידה והם נזקקים לדבר מה - לא יהססו 

לפנות אלינו".
לפני ארבע שנים קיבל הסניף חיזוק משמעותי, עת הוקצה לו מבנה 

על-ידי העירייה בבית ספר אלון בעיר. "העובדה שלחברים היתה כתובת 
לפנות אליה, הטיבה עימנו מאוד. לשמחתי, יש לנו משרדים מרווחים, 

ציוד משרדי הולם וחדר מועדון להתכנסות", אומר רוברט.
לדבריו, נושא הטיפול בפרט נמצא במקום גבוה בסדר היום של הסניף, 
ולצערו הולכים ומתרבים הפונים לסיוע. "בתקופות בהן המצב הכלכלי 
להלוואות,  נזקקים  אשר  חברים,  ויותר  יותר  אצלנו  רואים  מתדרדר, 
למענקי חג ולתווי קנייה לפני החגים. יש כאן ארבע משפחות הנמצאות 
בטיפול ממוקד, לאחר שנקלעו לבעיות כלכליות, חולי, אבטלה ובעיות 

מבית. אנו עושים הכל כדי לעזור להן - אבל גם לנו יש מגבלות".
רוברט, כיום איש עסקים בתחום הנדל"ן, דאג שהמבנה הארגוני של 
הסניף לא יגרום לכך ש"העולם כולו יפול על כתפיו". לצידו עומדים 
אלי בן הרוש, המשמש כסגן וממלא מקום; נתן גרינברג, מזכיר הסניף; 
משה מלכה, הנציג לביקורי חברים בבית החולים; מימון וקנין, אחראי 
בטיפול  העוסקת  לנדסמן,  רותי  הגזברית;  לוזון,  ענת  האירועים;  על 
בפרט, יהודה בן שימול, מקדם טיולים ואירועים אחרים, יעקב כהן ודביר 

אליעזר - חברי הנהלה חדשים שהצטרפו בקדנציה זו.
0 0 0

גולת הכותרת של פעילות הסניף בשנה האחרונה, אשר גם זיכתה את 
הסניף באות "יקיר צוות" - היתה הפעילות ההתנדבותית. "הצלחנו לגייס 
100 חברים לפעילות למען הקהילה", אומר רוברט בגאווה לא מוסתרת. 
"רבים מהם 'התחברו' לפעילות מל"ח בעיר. נוצר שיתוף פעולה יוצא 
מהכלל עם העירייה ועם מפקד העיר לשעת חירום. העיר חולקה לארבעה 
רובעים - ובכל רובע יש לנו 17-15 מתנדבים. חלק מהם היו מפקדים 
בשטח בצבא. אין לי ספק, כי אם חלילה נקלע לשעת חירום - העיר 

אילת תהיה ערוכה היטב".
רוברט מקפיד על קיום טקס הרמת כוסית לכבוד תחילת השנה תוך 
עדכון החברים בתוכנית שנת עבודה חדשה. בנוסף רוברט מקפיד לערוך 
בכל שנה שני אירועים מרכזיים. האחד - טיול בתחילת השנה; השני - 

מסיבה גדולה בחג החנוכה בהשתתפות ערה של החברים.
ומתוכננים  לחברים  הכשרות  על  בסניף  דגש  יושם  הקרובה  בשנה 
כן,  "כמו  וכו'.  שפות  מחשבים,  בנושאי  בסניף  והשתלמויות  קורסים 
במסיבה  זאת  לציין  וניפעל  מתנדבים  לגיוס  מיוחד  דגש  ניתן  השנה 
המתוכננת בנוכחות אורח כבוד, המשנה לראש הממשלה והשר לעניינים 

אסטרטגיים בוגי יעלון".
רוברט אומר, כי כהונתו תסתיים בעוד כשנה, וכי "שלוש קדנציות - זה 
די והותר. יש מספיק חברים טובים ופעילים, שיוכלו לקחת את המושכות 

ולהוביל את הסניף קדימה".

רוברט סיבוני
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אפי בן נתן )סא''ל(, מעטר את קירות ביתו 
המרווח בשלל עבודותיו - אבסטרקטים 

צבעוניים גדולים ומרשימים, אשר מאופיינים 
בצבעי כחול, ירוק, כתום וצהוב המשרים 

רוגע, שלווה וחמימות 

ראיינה וצילמה: נורית רוזן )רס''ן(

המפגש הראשון של אפי עם המכחול היה בשנות ה-70, עת עבר 
תאונת דרכים קשה שפגעה בעמוד השדרה שלו, וגרמה לכך שיהיה 
נתון בגבס במשך חודשים. הוא החליט לפרוק ולבטא את הכאב, המאבק 
והפחדים בציור בצבעי שמן. זאת, על אף שטרם התנסה בציור מימיו. 
הוא   - וסוריאליסטיים  מפחידים  כהים,  ציורים   - הללו  העבודות  את 
שומר במגירה סגורה, לא מסתכל עליהם ולא מראה לאיש, ואף גמל 

בליבו שלא לצייר יותר בצבעים כהים.
לקראת פרישתו מצה"ל, החליט אפי העמיק בתחביבו, והשתתף בקורס 
וציור  לרישום  מתחבר  אינו  הוא  כי  שהבין  לאחר  אבני.  במכון  ציור 
פיגורטיבי, התחיל להתנסות ולצייר ציורים אבסטרקטים על בדי קנבס 

צייר של ''אמנות 
שימושית בצבע''

גדולי מימדים, בצבעי אקריליק. 
עבודותיו,  של  יחיד  תערוכת  רחובות  בעיר  הציג  שנים  כחמש  לפני 
להשתתף  הפסיק  לא  ומאז  רבים,  חיוביים  להדים  שזכתה  תערוכה 
בתערוכות אישיות וקבוצתיות. בתערוכה הקבוצתית האחרונה, אשר 
התקיימה לפני חודשים אחדים, הוא החליט להציג את הסגנון החדש 
שלו, שהוא יותר נועז הן מבחינת צבעים וצורות, והן מבחינת שילוב 

של חומרים וטכניקות. 
אפי מתקשה להחליט מתי לסיים את עבודותיו, ועל קירות הסלון תלויים 
חמישה ציורים "לא גמורים" שכאלה. לעתים קרובות הוא מתבונן בהם, 
מתרחק, מתקרב, בוחן בשעות שונות של היממה, ואז מחליט מה יש 
להוסיף, או שהגיעה העת לחתום על היצירה. אולם גם הוא יודע, כי 
יתקשה למצוא מקום לאפסן  כי המלאכה הסתיימה,  לאחר שיחליט 
או להציג אותם - בעיה ידועה לרוב האמנים, וחסרת פתרון. לשמחתו, 
של  בלובי  לראווה  תלויים  הגדולים  מציוריו  חלק 
אף  לאחרונה  משרדים.  במספר  ואף  מגדלים  בנייני 
מיצירותיו  להתרשם  ניתן  בו  אינטרנט  אתר   פתח 

.(http://bennatan.carbonmade.com)
אפי מדבר על הציורים שלו בהתרגשות. יש לו סגנון 
שלו  האסטטיים  הציורים  לזהות.  מיוחד שקל  אישי 
ושופעים  וחום,  אופטימיות,  חיובי של  באים ממקום 
אור ומרחבים. אין מדובר ב'סתם' מריחה של צבע על 
בד, ומאחורי כל ציור מושקעת מחשבה )חיובית( רבה. 
''אם אני קם בבוקר וחש פסימי או חסר אנרגיה, אני 
לא מצייר ביום זה, כי אני מאמין שתחושותיי עוברות 
יחושו  לי שהמתבוננים  "חשוב  אומר.  הוא  לצופים'', 

אופטימיות ושמחה".
נושא הצבע ומשמעותו העסיק את אפי מאז שהחל 
לצייר, והוא החליט ליטול קורס אבחון על-פי התדר 
האנושי כדי להבין יותר את השפעתו של הצבע על 
לו  עוזרת  זו  הבנה  וההרגשה.  ההתנהגות  האישיות, 
בציוריו, המכוונים ליצור רוגע, אופטימיות, שלווה ושמחה. ואכן, שילובי 
לכל  חיוביות  אנרגיות  הרבה  מכניסים  והקומפוזיציות  שלו  הצבעים 
ואת מצב הרוח  ישנו את האווירה  "אני שואף שהציורים הללו  חדר. 
של המתבונן", הוא אומר. "לא בכדי אני מכנה את האמנות שלי 'אמנות 

שימושית'...".

ציור,  ביצירה:  שעוסק  צוות  חבר  לכל  שעריו  את  פותח  המדור 
נא  וכו'.  תכשיטים,  רקמה,  תחריט,  זכוכית,  פיסול,  איור,  רישום, 

memcohen@gmail.com :לפנות לנורית רוזן באימייל בלבד

והתגייס ב-1963.  כילד מרומניה,  עלה ארצה  נתן  בן  אפי 
בצה''ל שרת בתפקידי שלישות שונים. עבור אפי המשפחה 
היא העוגן העיקרי והבסיס לקיומו. הוא נשוי ליהודית בן-
נתן )תא''ל( שהייתה קצינת ח''ן ראשית, אב לארבעה )בהם 
זוג תאומים( וסב לשניים. האהבה הרבה, התמיכה והאחריות 
ההדדית מאפיינת את המשפחה כולה. כאשר יהודית רעייתו 
חגגה יומולדת 60 כתבו לה אפי והילדים שיר תודה מרגש, 
''שיר תודה לאישה קטנה כל-כך גדולה''. לפני כשנה חלתה 
בתו במחלה קשה, וכל המשפחה התגייסה לעזור ולסייע. 
חדשה  לדרך  ויצאה  החלימה  שענבל  לבשר  שמח  ''אני 

לבריאות, אושר, הגשמה ותקווה לחיים ולהצלחה''. 

תיקון טעות:
בגיליון 94 התפרסמה סקירה של תערוכת אמני "צוות" לרגל יובל לארגון. 
בעמוד הראשון של הכתבה מימין הופיע צילום של ציור אבסטרקט אותו 

ציירה עדי טל ולא כפי שנכתב. צר לנו על הטעות.

יוצר
פיסול # ציור # מוזיקה # צילום 
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מאת: עו"ד ברוך אברהמי, היועץ המשפטי של "צוות"

בגיל המבוגר התפיסה הכלכלית כלפי החיים יכולה להשתנות. מגיל 
צעיר אנו דואגים לעת זיקנה. חוסכים, שמים כסף בצד כדי שיהיה 
ביום סגריר והנה הגיע יום סגריר. ממה חיים? מאיזה מקורות כלכליים 

אפשר לחיות או אפילו ליהנות? 
כל ימיו דואג אדם גם לילדיו. הוא משענתם הכלכלית והוא ביטחונם 
הסוציאלי. והנה בגיל המבוגר מסתבר לא פעם כי הגוזלים עפו מהקן 
והמריאו אל על. הם כבר לא זקוקים לדירת המשפחה. יש להם חיים 
משלהם. יתכן אפילו שהם משגשגים כלכלית וכבר לא זקוקים למחייתם 

ולמגוריהם לחוסן הכלכלי של הוריהם. 
מדוע שאדם לא ייהנה בעודו בחייו משוויה הכספי של דירתו בה הוא 
מתגורר ואותה רכש ביזע רב ובשנות עמל? ממילא לא ניתן לקחת 
את הדירה והנכסים לעולם הבא שכולו טוב. בתכריכים גם אין כיסים. 
ממילא הילדים כבר לא זקוקים לדירה. מדוע שאדם לא ייהנה מפרותיה 

ושוויה של דירתו וכאילו "יוריש" אותה לעצמו.
ברור שלא מדובר על מכירת הדירה. שהרי אדם עדיין זקוק לקורת 
גג כל עוד הוא חי. אך אפשר גם אפשר להעביר זכויות בדירה בעודנו 
בחיים ולשמור על הזכויות לגור בה עד המוות רק אז יקבל הקונה 
את החזקה או את הבעלות בדירה ואת דמי המכירה יכולים להתקבל 
מהקונה כסכום חד פעמי או מידי חודש בחודשו וישמשו לקשישים 

למחיתם או לניהול חיים טובים ויפים יותר. מה יש, לא מגיע לנו?
והרי הדירה היא שלנו ומכספנו היא נקנתה. שוויה יכול להיות מקור 

כספי לנו בשארית ימינו.

כזו  עסקה  שמציעים  וחברות  בנקים  ישנם 
או  הפוכה"  "משכנתא  מכנים  שהם  במה 

והדירה  הלוואה  מעין  זו  מניב".  "בית 
לפירעון  למלווה  בטוחה  משמשת 
ההלוואה. ההלוואה מוחזרת רק לאחר 

את  למכור  רצונו  אם  או  הלווה  פטירת 
וחשוב  רצוי  אותו.  לעזוב  או  הבית 
לבצע עיסקה זו כמו כל עיסקה בעזרת 

שיבטיח  מתאים  חוזה  שיכינו  דין  עורכי 
כי הדירה תישאר לכם  ויבטיח  זכויותיכם  את 

ולשימושכם המלא כל עוד אתם ובני זוגכם חיים.
במשא ומתן בעזרת אנשי המקצוע ניתן גם להשיג לכם חוזה עם תנאים 
כספיים טובים יותר. המדובר, למשל, על שווי הדירה אף שהבסיס לכך 

הוא הערכת שמאי. מדובר גם על אופן פריסת התשלומים לכם.
הלוואה שהדירה  תנאי  כעיסקה על  ומתן  לראות את המשא  מוצע 
עצמה משמשת כבטוחה להלוואה. אין מקום לתת לחברה בטחונות 
נוספים. מוצע לקיים משא ומתן על שיעור הסכום שינתן לכם בהשוואה 
לערך הדירה. יש להיות ערים ולדון על הריבית, קבועה וצמודה למדד 
המחירים לצרכן או משתנה שאינה צמודה המבוססת על ריבית הפריים. 
הוצאות כרוכות נוספות שיש להביא בחשבון הם דמי פתיחת הלוואה, 
דמי ניהול חודשיים, דמי ביטוח לדירה, דמי רישום המשכנתא ותשלום 

לעורך דין העורך את העיסקה.
מוצע לחשוב ולהתייעץ בטרם החלטה. העיסקה לא טובה למי שחושב 

לעבור דירה. קודם חושבים ואחר עושים.

אדם מוריש לעצמו דירתו בעודו בחייו
קיימת אפשרות לקבל הלוואה על בסיס שווי דירתכם ולהמשיך ולגור בה כל עוד אתם בחיים

הפינה המשפטית
תקדימים # סוגיות # פרשנות
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העמותה להיסטוריה צבאית

 מי שלא זוכר 
את העבר...

היסטוריה

מאת: אל"ם )מיל'( בני מיכלסון 

העמותה הישראלית להיסטוריה צבאית הוקמה כאגודה להנצחת זכרו 
של האלוף אסף שמחוני ב-1962, על-ידי סא"ל, פרופ' מרדכי גיחון ומשה 
שילה ז"ל, כהתאגדות ליד הספרייה הצבאית - ספריית אסף שמחוני - 
אשר הועברה לאוניברסיטת תל-אביב על-ידי משרד הביטחון. היה זה 
מייד לאחר מעצרו של ישראל בר, ראש הקתדרה להיסטוריה צבאית 
באוניברסיטת תל-אביב, באשמת ריגול. גיחון שפרש זה עתה מהצבא 
כמפקד בית הספר הגבוה למודיעין ועבר לעולם האקדמי, התבקש למלא 
את מקומו של בר בתחום לימודי ההיסטוריה הצבאית באוניברסיטה. 
הצבאית  הספרייה  להעשרת  שימחוני  אגודת  פעלה  שנים   10  במשך 
)מ- 3,000 כרכים בתחילה לכ-15,000 בתוך עשור( באוניברסיטת תל-אביב, 
 כחלק מהספרייה המרכזית על-שם סורסקי, וקיימה מפגשים של חבריה 

בנושאי היסטוריה צבאית מגוונים.
לאחר 12 שנות פעילות, בשנת 1974, ראתה אגודת אסף שימחוני את 

תפקידה המנציח כמושלם והיא מוסדה כחברה הישראלית להיסטוריה 
צבאית המבוססת על אוניברסיטת תל-אביב, פועלת בתוכה ומתוכה, וזכתה 
לסיוע כספי שנתי קבוע. הזיקה לאוניברסיטה הופיעה בשמה: "החברה 

הישראלית להיסטוריה צבאית ליד אוניברסיטת תל-אביב".
עשרים שנה פעלה החברה הישראלית להיסטוריה צבאית במעמדה זה. 
יושבי ראש החברה היו: האלוף אהרון )ארוין( דורון: 1974-1976; האלוף 

שלמה שמיר: 1976-1978; אל"ם, פרופ' יהודה ואלך: 1978-1992.
בשנת 1993 הפכה החברה, ביוזמת נשיא האוניברסיטה דאז פרופ' יורם 
דינשטיין, לעמותה אולם שמרה על זיקתה לאוניברסיטה ונקראה "העמותה 

הישראלית להיסטוריה צבאית ליד אוניברסיטת תל-אביב". 
פרופ' דינשטיין היה ליו"ר העמותה הראשון, ואילו פרופ' יהודה ואלך, יו"ר 

החברה הקודם, למנהלה.

הוקרה לחברי עמותת שמ-2. ניר למפרט )אל"ם(, יו"ר 
עמותת שמ-2 )בוגרי יחידה 8200(, העניק לחברי "צוות" 
)אל"ם(,  ביברמן  לשמחה  חיים  מפעל  על  הוקרה  אות 
ותעודת יקיר העמותה לאהרון זערור)סא"ל( ואריה סורקיס 

)רס"ר(, על הסיוע לשימור מורשת היחידה.

בשנת 1974, ראתה אגודת אסף שימחוני את תפקידה 
המנציח כמושלם והיא מוסדה כחברה הישראלית 

להיסטוריה צבאית המבוססת על אוניברסיטת ת"א, הפועלת 
בתוכה ומתוכה. הזיקה לאוניברסיטה הופיעה בשמה: "החברה 

הישראלית להיסטוריה צבאית ליד אוניברסיטת ת"א"

מטרת העמותה הוגדרה בחקר ההיסטוריה הצבאית והפצתה בכתב ובעל 
פה, תוך כדי קשר עם כל הנוגעים בדבר בארץ ובחו"ל )היא משמשת 

כסניף הישראלי של העמותה הבינ"ל להיסטוריה צבאית(.
תחומי הפעולה של העמותה הוגדרו בשלושה מעגלים:

תיכונית והים  תיכונית  המזרח  הזירה   0 ישראל  וארץ  ישראל  עם   0 
0 הזירה הגלובאלית.

ימי  העתיקה;  העת  כדלהלן:  הכרונולוגיים  בתחומים  פועלת  העמותה 
לימי מלחמת העולם השנייה;  עד  הזמן החדש  הזמן החדש;  הביניים; 
המאבק לקיום מדינת ישראל ומלחמות ישראל מאז תש"ח, לו מוקדשת 

תשומת הלב העיקרית )אך לא הבלעדית!(.
פעילות העמותה מקיפה: הרצאות, סמינריונים, ימי עיון, סיורים, פרסומים, 
הנוכחי מתקיימת  במבנה  לאומיים.  בין  ואיגודים  מוסדות  עם  קשרים 
העמותה באמצעות גרעין פעילים המאוגדים בהנהלה, ועדה אקדמאית 

בוועדה הביבליוגרפית ובמזכירות.
לאחר פרישתו של פרופ' יורם דינשטיין בשנת 2000, נבחר כיו"ר פרופ' 
יהודה ואלך ז"ל )שהיה הרוח החיה בחברה ובעמותה עוד שנים רבות 
קודם(, אשר כיהן בתפקיד כשלוש שנים. בשנת 2003 נבחר כיו"ר העמותה 
פרופ' גדעון ביגר ובשנת 2004 פרופ' אריה שמואלביץ ז"ל. עם פטירתו של 

האחרון, מונה שוב פרופ' מרדכי גיחון שכיהן בשנים 2005-2010.
העמותה הישראלית לחקר נפוליאון ותקופתו פועלת בהצלחה רבה, גם 
בזירה הבין לאומית, זה עשר שנים כעמותת בת לעמותה להיסטוריה 
צבאית. בחודש פברואר שנה זו, הודיע פרופ' גיחון שאינו יכול להמשיך 
לכהן בתפקידו מפאת גילו )87( ואל"ם )מיל'( בני מיכלסון נבחר ליו"ר 
במקומו. בסמיכות זמנים, הודיעה אוניברסיטת תל-אביב באותו חודש, על 
פרישתה מהעמותה. עם הודעה זו, ברור כי כל המשאבים שהעמידה בעבר 
האוניברסיטה לטובת העמותה, לא קיימים יותר ויש צורך במציאת מקורות 

תקציביים חדשים לפעילות העמותה וכן לערוך שינויים בתקנון. 
על אף הבעיות שנוצרו, אנו ממשיכים בפעילות הציבורית הענפה הכוללת 
השתתפות בכנס הבינלאומי השנתי להיסטוריה צבאית, סמינר שבועי 
באשכול פיס ברמת גן, שני ימי עיון חודשיים )אחד ביחד עם העמותה לחקר 

כוח המגן העברי(, ביד טבנקין ברמת אפעל וסיורים בארץ ובעולם.
הביא לדפוס: סא"ל )מיל'( חגי גרי

עמותת חי"ק חגגה חנוכה בחלוקת 
מלגות לסטודנטים

בחנוכה 1980 ייסדה קבוצה של ותיקי חיל הקשר, האלקטרוניקה והמחשבים 
)כיום חיל הקשר והתקשוב( עמותה להנצחת זכרם של אנשי שירות הקשר 
לרשות  העמידה  יהוד  עיריית  תפקידם.  מילוי  בעת  שנפלו  הקשר,  וחיל 

העמותה שטח להקמת אתר, המנציח גם את חללי יהוד.
לסטודנטים  מלגות  לחלוקת  מפעל  חנוכה  חג  בכל  העמותה  חוגגת  מאז 
העתודה  של  "עתידים"  במערך  ואלקטרוניקה  חשמל  להנדסת  מצטיינים 
האקדמית וכן לתלמידים מצטיינים להנדסאות במסגרת "פעמי עתידים". 
מלגות אלה מתקבלות מתרומות של יחידים וחברות המעריכים את חשיבות 

פעילות זו. הרמת התרומה השנה נתאפשרה בסיוע חברת מירס.
מאז 2004 חילקה העמותה מלגות בסך של 160,000 ש"ח.
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מטייל
הנצחה # מורשת # טיול בסביבה

מאת: שבתאי קו )סא"ל(*

רקע
יממה לאחר הכרזת העצמאות ב-14 במאי 1948 ע"י דוד בן-גוריון בתל-

אביב, פלשו צבאות ערב )לבנון, סוריה, עיראק, ירדן ומצרים( לשטחה של 
המדינה היהודית, במטרה לחסל את היישוב היהודי ולבטל את החלטת 

החלוקה מכ"ט בנובמבר 1947.
הצבא המצרי פלש לשטח המדינה בשתי זרועות: הזרוע הראשונה נעה 
לאורך החוף ונבלמה מצפון לעיירה אסדוד במרחק כ-35 ק"מ מתל-
אביב! זרוע שנייה, נעה מבאר שבע למבואות הדרומיים של ירושלים, 
תוך חבירה לכוחות הלגיון הירדני. בד בבד, התבססו הכוחות המצריים 
)שמנו לאחר הזרמת תגבורות ביוני -יולי 1948, כארבע חטיבות חי"ר, 
כוחות סיוע, תותחים, שריוניות, טנקים וטייסות קרב(, בדרך הרוחב שבין 
מג'דל )אשקלון( לבית ג'וברין )בית גוברין כיום כביש 35( - ובכך הביאו 

לניתוק הנגב ויישוביו כולל חטיבת הנגב-פלמ"ח, ממרכז המדינה.
בטיולנו, נבקר בשלושה אתרי קרבות מרכזיים במישור החוף הדרומי, 
הנקרא גם חוף פלשת )השם משמר את התיישבות הפלישתים בחבל 

ארץ זה בימי קדם(.
מישור החוף הדרומי משתרע מנחל הירקון בצפון ועד נחל שקמה והוא 
מפריד בין מרכז הארץ והנגב. נתחיל את הטיול בעקבות אתרי המורשת 

של תש"ח במצודת יואב.
איך מגיעים? מצודת יואב ממוקמת בכביש 35 בין הקיבוצים נגבה ושדה-

יואב. לבאים מצפון - נוסעים מגדרה דרומה בכביש 40 ובצומת פלוגות 
)ליד קרית-גת( פונים מערבה בכביש 35 עד לאתר.

מצודת יואב נבנתה בשנת 1940 ע"י הבריטים כתחנת משטרה מדגם 
"טייגרט", במטרה להגן על ציר הכביש המוביל ממישור החוף ועד לשולי 
הר חברון. המשטרה נקראה משטרת עיראק-סוואידן ע"ש הכפר הערבי 

ששכן בסמיכות.
ב-13 למאי 48' מסרו הבריטים, טרם יציאתם את הארץ, את המשטרה 
לערבים מקומיים ולכוחות חלוץ מצריים שכללו את "האחים המוסלמים". 
המצודה שלטה על קיבוץ נגבה וכונתה ע"י חברי המשק בשם "המפלצת" 
על הגבעה. שמה של המצודה מנציח את יצחק דובנוב שכינויו בארגון 

ההגנה היה יואב, מפקד נגבה שנהרג בהפצצה אווירית על המשק.
שמונה פעמים ניסו כוחותינו לכבוש את המקום החל מ-14 במאי 48' 
ע"י כוחות חטיבת גבעתי, חטיבת הנגב וחטיבה 8. רק ב-9 לנובמבר 48' 
הצליחה חטיבה 8 המשוריינת , בפיקוד "הזקן" יצחק שדה לכבוש באור 

יום את המצודה ולהסיר את האיום על נגבה.
המצודה משמשת כיום כאתר הנצחה ללוחמי חטיבת "גבעתי" )במהלך 
האתר  זו!(.  מחטיבה  לוחמים  כ-700  נפלו  השחרור  מלחמת  קרבות 
מיצג  נשק,  תערוכת  הנצחה,  אתר  החטיבה,  לקורות  מוזיאון  משמש 

אורקולי ומרכז חינוך.
0 0 0

מהמצודה, ניסע צפונה בכביש פנימי )לנגבה( כ-2 ק"מ ונגיע לקיבוץ. 
נגבה הוקם ב-1939 כאחד מישובי "חומה ומגדל". בעת ייסודו היה הקיבוץ 
הנקודה הדרומית בארץ ישראל. לאחר השתלטות המצרים על משטרת 

עיראק-סוואידן ניסה הצבא המצרי לכבוש ללא הצלחה את הקיבוץ.
המגינים שכללו כ-70 חברי משק וכ-70 חיילי "גבעתי", בלמו ב-2 ליוני וב-

12 ליולי 48' שתי התקפות בהן נטלו חלק כוחות חי"ר, שריון, הפגזה כבדה 
והפצצות מן האוויר. המצרים איבדו מאות לוחמים וחדלו מנסיונותיהם 
לתקוף את הקיבוץ. קרבות נגבה מהווים מופת וסמל לכוח העמידה של 

חברי המשק וחיילי צה"ל שלחמו מעטים מול רבים מאד.
כיום, ניתן לבקר ולהתרשם ממגדל המים הפגוע, בית העלמין הצבאי 
ובו אנדרטת זכרון גדולה מעשה ידיו של האמן נתן רפפורט ושחזור של 

ישוב חומה ומגדל.
0 0 0

מקיבוץ נגבה, נסע צפונה לצומת נגבה, משם בכביש 3 מערבה עד כביש 4 
לעבר גשר "עד הלום" במחלף הדרומי של העיר אשדוד. הגשר ממוקם על 
נחל לכיש ונמצא בפארק "עד הלום" המנציח את קרבות תש"ח. ממגרש 
החנייה נלך לבקר באתר ההנצחה ללוחמי תש"ח בסמיכות לגשר האמצעי 

שהוא גשר תורכי מן המאה ה-19 הבנוי על שרידי גשר רומי-ביזנטי.
לוחמי גבעתי פוצצו את הגשר במבצע "ברק" ב-12 למאי 48 במטרה 
)באנגלית  הסמוכה  מהמיצדית  נתרשם  המצרי.  הצבא  את  לבלום 
יותר נראה  - צורתה כקופסא לכדורים רפואיים(. דרומית  "פילבוקס" 
עמדת ירי מצרית ואובליסק המשמש כאנדרטת זיכרון לחיילים המצרים 

כחלק מהסכמי "קמפ דיוויד".
לסכום: טיולנו כולל שלשה אתרי קרבות מרכזיים בתש"ח. רק במבצע 
"יואב" שהחל באוקטובר 48' הצליח צה"ל למוטט את הצבא הפולש 

ולהביא לשחרור הנגב הנצור. 
הלאומי  ובגן  וניצנים  מרדכי  ביד  הקרבות  באתרי  לבקר  גם  ניתן 

באשקלון.

*מורה דרך, בעל ידע נרחב בתולדות ארץ-ישראל.

בעקבות לוחמי תש"ח והעמותה להיסטוריה צבאית
ביקור במצודה, מגדל וגשר בשדות פלשת

1948. מימין: בתי נגבה המופגזים )צילום: זולטן קלוגר, לע"מ(; באמצע: תחנת המשטרה עיראק-סוואידן )צילום: הוגו מנדלסון,לע"מ(; משמאל: מגיני נגבה )צילום: זולטן קלוגר, לע"מ(
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נוסטלגי
אנקדוטות # רגעים # סיפורים
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במדור זה, אנו מפרסמים צילומים מהעבר של חברי "צוות". הדמויות המופיעות 
בתמונות, חלקן 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 שלושה ספרים.

ההיסטוריה שלנו בתמונות

ארז גרשטיין ז"ל, תת אלוף בצה"ל, נולד ב-13 במרץ 
צד,  ממטען   1999 פברואר  ב-28  בלבנון  נפל   ,1960
)יק"ל(.  ללבנון  הקישור  יחידת  מפקד  בעת ששימש 
רשפים,  בקיבוץ  והתחנך  גדל  בעפולה,  נולד  ארז 
של  וגאוגרפיה  ארכיאולוגיה  בטבע,  התעניין  וכילד 
והתנדב  לצה"ל  התגייס   1979 בשנת  ישראל.  ארץ 
לשרת בשייטת 13 )הקומנדו הימי(. אחרי שנה עבר 
כסגן  מצה"ל  השתחרר   1985 בשנת  גולני.  לסיירת 
מפקד פלוגה. ב-1985 חזר לשירות בקבע ופיקד על 
פלוגה בגולני בגדוד 12. ב-1987 מונה למפקד סיירת 
גולני, שם פיקד על פעולות נועזות ברצועת הביטחון 

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

בתמונה, פגישה בסיני. מימין: אלוף ישראל טל )טליק( ז"ל, שהלך 
לעולמו לא מכבר.

בלב הארץ בין הדרים בחיק-הטבע,
נולד האל"ם לחופש - לאמא בת-שבע.

ולאב המאושר והגאה - אריאל
בבית השומר על גחלת עם-ישראל!

לו היה את שם משפחתו שומע זר
היה מתרגמו: הר

ומוסיף לתחילת השם כהרף עין
את טעמו של יין

בעיר האבות הוא נפל כגיבור
מפקד-מופת לבני דור
שצפה לו עתיד מזהיר

בשורות הצנחנים והחי"ר

מאת: זהבה צויקל )רס"ן(

פתרון חידת "צוות" גיליון 94:
ארז גרשטיין )תא"ל( ז"ל 

שפורסמה  )משמאל(  התמונה 
בגיליון הקודם )94( לא זוהתה.

בזיהוי התמונה מגיליון 93, זוהו 
"השני  זוהה  לא  אך  האנשים, 
)תא"ל(,  שחרור  שוקי  מימין". 
גילה כי האיש הוא אל"ם איתמר 
צ'יזיק, אז קמ"ן פיקוד צפון, היום 

מנכ"ל קבוצת מכבי חיפה.

בלבנון. בשנת 1993 מונה למפקד הגזרה המזרחית של היק"ל. ב-1998 הועלה 
לדרגת תת אלוף ומונה למפקד היק"ל.

בפרס ספר זכו חברי "צוות": ורדי יעקב ממושב מצליח ואבנר אשד ממגשימים. 

הירשמו במשרד הסניף שלכם
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עורך: יוסי פורת )אל"ם(

נוסטלגי
אנקדוטות # רגעים # סיפורים

 על אבוב, בתחתונים,
 במרדף אחר הטיל שנפל...

בשנות ה-60 של המאה הקודמת, נקלטו בצה"ל 
טילי נ"ט חדשים מסוג "SS-10" ו-"SS-11". אחד 
בקליטתם  הצעירים שעסקו  החימוש  מקציני 
ובהכנסתם לשירות מבצעי היה אז סרן בן עמי 

כהן, לימים אל"ם וחבר "צוות", כיום תושב רמת 
אפעל.

הגבול עם  לאורך  נמשך  בין השאר, במתח  אופיינו,  ה-60  שנות 
סוריה, על רקע המלחמה על מקורות המים והפרעה בלתי פוסקת 
הישראליים שמתחת  לעיבוד השטחים החקלאיים  הסורים  של 

לרמה הסורית.
בשלב מסוים הוחלט לנסות ולהפעיל כלפי הסורים כלי נשק חדש 
שנכנס לפעולה בצה"ל, ה-"SS-11". הוחלט להעמיד טילים בעמק 
אותם אל המוצבים הסוריים ברמה, בעת שאלה  ולירות  החולה, 
יפתחו באש לעבר החקלאים שבשדות. כך אמנם נעשה. טילים 
ששוגרו למטרותיהם החלו את דרכם היטב - אבל אחרי זמן קצר 

צללו לתוך מי בריכות הדגים שלרגלי הרמה.

 כשקהלני ביקש את הארנק 
שהגן על הישבן שלא נשרף...

"ערב פרוץ מלחמת ששת הימים, שירת סגן אילן 
מעוז כשליש בגדוד שריון 79. ב-5 ביוני 1967, 
אל-ג'יראדי, לאחר שמפקד  על מערך  בקרב 
הפלוגה וסגנו נפגעו, מונה מעוז למפקד פלוגת 
טנקים. בקרב זה, בהיותו נתון להפגזה ארטילרית 
כבדה, יצא מן הטנק כדי לפנות פצוע, שהיה מוטל 
בשטח". כך הלשון הצבאית "היבשה" של עיטור המופת שקיבל 
מעוז, בחתימת הרמטכ"ל דוד אלעזר. אילן מעוז הוא חבר "צוות", 

תושב גני תקוה.
נהרג המג"ד, אהוד  יותר. במהלך הלחימה  הסיפור מורכב הרבה 
אלעד. הקמב"ץ, עמרם מצנע, שהיה עימו, נפצע פעמיים. מעוז נחלץ 
לעזרת מצנע, וליווה אותו עם הטנק לחפ"ק של המח"ט גורודיש. 
בהוראת המח"ט, חזר מיד אילן לשטח לאתר את הסמג"ד חיים ארז, 

כדי שיטול את הפיקוד על הגדוד.
בשובו להצטרף לטנקים הלוחמים, תוך ניהול ירי עם תותחי הנ"ט 
המצריים, הבחין מעוז לפתע בטנק "פטון" חוטף פגיעה ישירה ונדלק, 
ומישהו נזרק "כמו טיל" ומתחיל לרוץ אפוף להבות לעבר כוחותינו. 
הוא כיוון את הטנק לעבר האיש שבלהבות, וזיהה אותו כאביגדור 

קהלני, חברו מקורס קציני שריון.
גילגל את קהלני בחול,  והירי,  מעוז קפץ מהטנק, תחת ההפגזה 
והעלה אותו בעזרת הטען-קשר לטנק, לפינוי לתאג"ד. קהלני היה 

שרוף לחלוטין. רק הראש וחלקים מישבנו לא נשרפו...
פלוגה  כמפקד  בגדוד 79  בשני תפקידים  לתפקד  מעוז המשיך 
וכשליש - שילוב יוצא דופן מתוקף הנסיבות, כשכל שאר המפ"ים 
לבקר את קהלני  הנסיעות  יותר, באחת  חודשים מאוחר  נפצעו. 
בביה"ח "סורוקה" בבאר-שבע, ביקש קהלני ממעוז לעשות לו טובה 
מיוחדת: "כשאתה שב לאזור החזית בסיני, חפש בשבילי את הארנק 

ששמר על הישבן שלי. בזכותו הישבן לא נשרף...."

נגמ"ש ממנו משוגרים טילי "SS-11" )צילום: בן עמי כהן( 

מאי 1975: סגן אלוף אביגדור קהלני מקבל את עיטור העוז בטקס במשכן 
הנשיא בירושלים )צילום: יעקב סער, לע"מ( 

סגן אילן מעוז בטנק שלו

שוב ושוב נורו טילים - ושוב ושוב חזרה התופעה. 
קצין החימוש סרן בן עמי כהן, הוזעק לאתר את מקור התקלה. הוא 
הגיע לשטח מבלי שידע בדיוק מה הבעייה. כשהוסבר לו שהטילים 
פשוט צוללים למי הבריכות, החליט להפוך ל"איש חיל הים" לרגע. 
אחר  לחפש  ויצא  ל"סירה"  אותו  הפך  מנופח,  אבוב  חיפש  כהן 
הטילים הנעלמים. מאחר והטיל היה מונחה כבלים, שהיו מחוברים 
לקופסת הפעלה, הקצין פשט את מדיו, נכנס בתחתוניו ל"סירה" 
והחל "לשייט" בעזרת הכבלים. כך עקב והתקדם בעזרת הכבל אל 

מקום נפילת הטילים...
ופתרון הבעייה: כשהטילים הוצאו ממי הבריכה, הם פורקו לחלקיהם, 
יותר,  או  פחות  לפני הקרקע,  הטיל מקביל  עוד  כל  כי  והתברר, 
התקדמותו ומעופו היו ללא בעיות. אבל כשמסלולו שונה וניווטו 
הוטה כלפי מעלה - אל עבר השטחים ברמה הגבוהה - צלל לתוך 

הבריכה. 
מקור הבעייה היה ה"ג'יירו" שבתוך הטיל, המסייע לניווט ולניהוג 
- הוא פשוט לא היה בנוי לשינויי זווית כה חדים. שתי הטבעות 
שבתוך ה"ג'יירו" )למעלה/למטה, ימינה/שמאלה( פשוט "נתפסו" 
אחת בתוך השנייה, וכך אבדה יכולת הניהוג של הטיל והוא צלל 

כמו אבן לבריכה.
לימים הפך ה-"SS-11" להיות טיל "גבריאל", שזכה להצלחה רבה 

בחיל הים הישראלי, ואף היה טיל "מצטיין" בייצוא.

בן עמי כהן )אל"ם(

אילן מעוז
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טלפון: 03-7314747  פקס: 03-7312426

למען הכלל
התנדבות # נתינה # מסירות

חניכות   - גולני  סיירת  בבסיס  התנדבות 
צהלה מבית לילך בחיפה נשר וקרית אתא, 
יצאו לפעילות התנדבותית למשך יומיים 
כשהן  המחנה  את  ניקו  הבנות  רצופים. 
לבושות במדי צה"ל, צבעו פינות ישיבה, 
מיינו וארזו פריסקופים לנגמ"שים, סייעו 
במטבח ועזרו בהכנת לוח תיעוד משימות 
של היחידה. בנוסף הן למדו על חטיבת גולני והעשירו את הידע 
על השירות בצה"ל. הפעילות הייתה חוויה והבנות ביקשו בעתיד 

לחזור ולהתנדב שנית. 

יצאו  באוקטובר   - חצרים  בבסיס  סיור 
צהלה"  "ידידות  וחניכי  חניכות  כמאתיים 
לסיור בבסיס חיל האוויר בחצרים. הסיור 
בטייסת,  ביקור  טייסים,  עם  מפגש  כלל 
וצפייה  הסקייהוק  מטוס  על  הסברים 
במצגת על טייסת קרב. בהמשך התכנסו 
כשפקח  ונחיתות,  המראות  על  לתצפית 
המטוסים  על  הפיקוח  מתנהל  וכיצד  תפקידו  על  מסביר  טיסה 

מהמגדל.
כלל: מצגת על  חיל האוויר. הסיור  במוזיאון  סיור  נערך  בהמשך 
יכולות חיל האוויר בתוך מטוס בואינג . הדרכה על מטוסי העבר 
וסיפורי מורשת קרב. הדרכה על ציודו האישי של הטייס זמן חופשי 

לצילום ליד המוצגים.

צפייה בתרגיל אש בשיזפון - סק"מ - חניכי צהלה הוזמנו לבסיס 
שיזפון, כדי לצפות בתרגיל אש של צה"ל . החניכים צפו כיצד זרוע 
היבשה בשילוב חיל האוויר, מנהלים קרב באש חיה על מתקן המדמה 
את האויב. הטנקים הסתערו תוך כדי ירי כשהארטילריה וחיל האוויר 

מגן סגנית השר ל"אזרחים ותיקים - מתנדבים 
מצטיינים" הוענק לרן רונן )פקר( )תא"ל(

)פקר(  רונן  לרן  הוענק   ,2010 אוקטובר  בחודש 
)תא"ֹל( חבר "צוות", מייסד ויו"ר פרויקט "ידידות 
צהלה", מגן "אזרחים ותיקים - מתנדבים מצטיינים". 
בטקס מרשים ורב משתתפים שהתקיים בכנסת, 
במעמד יו"ר הכנסת רובי ריבלין, הוענק המגן על-ידי 

סגנית השר לענייני גמלאים - ד"ר לאה נס.
"ידידות  פרויקט  הקמת  על  לרן  הוענק  המגן 
פרויקט  בהתנדבות.  שנים   17 והובלתו  צהלה" 

"ידידות צהלה" בתמיכת משרד החינוך, צה"ל והקרן לידידות, מכשיר 
בני נוער לאזרחות טובה ומעורבות חברתית. הארגון כולל 90 קבוצות 
מנהריה ועד אילת, 130 מדריכים מתנדבים, כ-1300 בני נוער פעילים 

ועוד כ-5,000 בוגרים. 

תוקפים יעדים של האויב. כוחות ההנדסה 
פרצו מכשולים כדי לאפשר כניסת הכוחות, 
כשהחי"ר מסתער תוך לחימה בשטח בנוי. 
התרגיל היה מרשים ביותר ונתן הזדמנות 
מתנהלת  כיצד  להביט,  צהלה  של  לנוער 
השונים.  הכוחות  של  ותפקידם  הלחימה 
תא"ל  ראשי  שריון  קצין  התפנה  בסיום 

יגאל, כדי לברך את קבוצות צהלה.

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 

.www.zahala.org האינטרנט

התנדבות בבסיסי גולני וסיורים בצה"ל 
במרכז פעילות "ידידות צהלה"

קבוצת יבנה ליד מטוס הכפיר

קצין שריון ראשי מברך את חניכי צהלה חניכות צהלה בבסיס סיירת גולני

9 5
ון 

ת גילי וח צוו 46ר

http://tzevet.org.il


מאת: אברהם אלמוג )תא"ל(

במלחמת העצמאות נפלו 4,745 לוחמים שהוכרו כחללי צה"ל, אך 
בשל הליך בירוקרטי-חוקי, אינם אזרחי מדינת ישראל.

הם נפלו במהלך המלחמה מ-30 בנובמבר 1947 עד יולי 1949 - 
תום המלחמה בהסכמי שביתת הנשק.

במועד קבלת תעודות הזהות הראשונות, הם לצערנו הרב לא היו 
בחיים ועל כן לא זכו להיות אזרחים של מדינת ישראל.

אך  אזרחות,  להם  להעניק  רבות  פעולות  נעשו  השנים,  במהלך 
הדבר נתקל בחומות בירוקרטיות-חוקיות, כמו למשל, איך מעניקים 

אזרחות למי שאינו בחיים.
בתאריך 17.3.2010 נתקבל חוק בכנסת, המורה לשר הפנים להעניק 
אזרחות לשם כבוד ללוחמים שנפלו במלחמת השחרור. התקופה 
שנקבעה היא מ-29.11.1947 )מועד החלטת האו"ם בדבר החלוקה( 

לא יאמן: חללי צה"ל שאינם 
מוכרים כאזרחי ישראל

ועד 31.12.1948. אלה שנפלו לאחר המיפקד שנערך בנובמבר 1948, 
והיו חיים בזמן המיפקד, היו אמורים לקבל מספרי תעודות זהות. 

אולם, מסתבר שרק לארבעה מתוך הנופלים יש מספרי זהות.

ארגון "צוות" מעריך את יוזמתו של חבר "צוות", אברהם אלמוג 
)תא"ל(, להענקת האזרחות הישראלית לחללי מלחמת העצמאות, 

יתמוך בה בכל דרך, ויפנה לשם כך לשרי הביטחון והפנים.

התלוש שלך

לקצבת  בנוסף  אשר  צה"ל  גמלאי 
פנסיה  גם  מקבל  מצה"ל  שלו  הפנסיה 
מאוצר המדינה או מגורם אחר אשר נקבע 
חייב  ציבורית,  כקופה  הממשלה  על-ידי 
מול  כפל"(  )"הפחתה עקב קצבת  בניכוי 
הכנסה  עודף  בשל  הללו,  הגורמים  אחד 
)בהתאם לחוקי שרותי הקבע והגמלאות 

התשמ"ה - 1985(. לפיכך:
1. גמלאי שפורש ממקום עבודתו ומקבל 
פנסיה נוספת ממקום עבודה שהוגדר כקופת ציבורית, חייב לדווח 
)ד.צ  גמלאות  מדור   - וגמלאות  קבע  שכר  ענף  למופ"ת,  כך  על 

 .)02369
הדיווח נעשה באמצעות טופס "אישור תשלום הגמלאות", עליו 
מי  מציין  זה  בטופס  הנוספת.  הפנסיה  משלם  את  להחתים  יש 
שמשלם את הפנסיה הנוספת את תאריך תחילת תשלום הפנסיה  

)חודש/שנה( כלהלן: 
א. אם הגוף משלם הפנסיה הוא שמבצע את הבדיקה לקיזוז, הוא 
אליו  להעביר  יש  כן,  על  ולחתום.  הטופס  את  למלא  שצריך  זה 
תלוש או אישור ממופ"ת על המשכורת הקובעת לפנסיה ואת אחוז 
הקצבה המשולמת על-ידי צה"ל. בנוסף, יש להעביר אליו אישור 
)בדרך כלל אכ"א פרט( על האחוז המקסימלי הנדרש לחישוב הנכון 

של הפנסיה הנוספת, שמותר לו לקבל בסה"כ הפנסיות.
ב. אם הגוף משלם הפנסיה לא מבצע את קיזוז הקצבה - גוף זה 
חייב לציין את המשכורת הקובעת )כולל סכום נופש וביגוד לחודש( 
הזכאות. של  הראשון  בחודש  המשולמת  הפנסיה  אחוז  ואת   - 
גמלאי אותו גוף חייבים לדווח למופ"ת - מדור גמלאות, על הגמלה 
המשולמת להם, ובכלל זה על כל שינוי במשכורת הקובעת )לשלוח 

את צילום תלוש הפנסיה או את אישור המעביד(
2. מושגים לחישוב קיזוז עקב קצבת כפל:

אחוזי  משולמים  שממנה  בסיס  משכורת   - קובעת  משכורת  א. 
לחודש(,  ובביגוד  הנופש  סכום  של  ה-12  החלק  )כולל  הפנסיה 

ולדווח - אם הוא זכאי - גם על "השלמה מלאה לתוספת יוקר" 
ו"פיצוי מלא בגין שחיקה". 

 ,70% לשיעור של  זכאי  גמלאי  כל   - קצבה מקסימלית  אחוז  ב. 
ועוד 2% עבור כל שנת שירות חובה )מקסימום 76%(.

ג. הכנסה מקסימלית לקצבת כפל - נערכת בדיקה מה המשכורת 
הקובעת הגבוהה ביותר, והקצבה המקסימלית היא לפיכך בשיעור 

של עד 76% מהמשכורת הקובעת.
ד. אם קיים עודף הכנסות והפחתה עקב קצבת כפל )עודף חיובי( 

- הדבר מוגדר כעודף הכנסות, והוא יקוזז מהקצבה ברוטו.
3. דוגמא:

א. זכאות לאחוז מקסימלי )אוטומטי( 70%
2.5X2% = 5% )זכאות עבור שרות חובה )2.5 שנים 

 סה"כ אחוז מקסימלי                     75%
ב. משכורת קובעת הגבוהה :

** משכורת קובעת בצה"ל     17,248 שקל
השלמה מלאה לתוספת יוקר  367     שקל 
פיצוי מלא בגין שחיקה         554     שקל
סה"כ משכורת קובעת במה"ל 18,439 שקל 

** סה"כ משכורת קובעת לפנסיה 11,510 שקל  
 המשכורת הגבוהה בצה"ל הינה   18,439 שקל 

ג. הכנסה מקסימלית: 75% ממשכורת גבוהה
)צה"ל( - 13,829 שקל

ד. בדיקת עודף הכנסות
* בצה"ל 55%        18,439.45 = 10,141 שקל 
* פנסיה שניה 45% 11,510.50 = 5,179 שקל 

סה"כ קיצבה + פנסיה =       15,320.95 שקל 
הכנסה מקסימלית לקצבת כפל 13,829.70 שקל 

עודף הכנסה לניכוי 1,491.70 שקל 
ה. סיכום הפחתה עקב קצבת כפל:

מההכנסה  גדול  שקל(   15,320.95( הקצבאות  שתי  סה"כ  אם 
1,491.70 שקל  המקסימלית )13,829.25 שקל(, העודף בסך של 

ינוכה על-ידי המעביד המתחייב. 

הפחתה עקב קצבת כפל

בעריכת הרמן חיימוביץ, נציג "צוות" במופ"ת

הפרטים המלאים - באתר "צוות"
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נא לשמור על קדושת הדף

מתחברים למסורת
יהדות # הלכה # שורשים

מאת: הרב חניאל פרבר

חודש טבת נפתח בעיצומו של חג האורות, חג החנוכה, המסמל 
את ניצחון המעטים על הרבים, ניצחון החלשים על החזקים וניצחון 

האור על החושך. 
חודש טבת הוא הרביעי מתשרי והעשירי למניין החודשים מניסן. 
 - המילה  של  ומשמעותה  טבתו,  האכדית  מהלשון  השם  מקור 
טביעה ושקיעה בבוץ מחמת הגשמים. יש הסוברים שהשם בא 

מהמילה טובה.
מזל החודש הנו גדי, שבו הגדיים יוצאים למרעה, או יש הסוברים 

מפני שהשמש נמצאת בתקופה זו בחוג הגדי.
מיעוט ימי שמש בחודש - למרות שהיום מתארך, עדיין החורף 
בעיצומו ורבים בו ימי העננות והגשם. במקורות מוסברת תופעת 

"היעלמות השמש" כדבר חיובי: "טבת, שבט ואדר חמה 
)פסחים,  הזרעים"  את  לייבש  שלא  במדבר  מהלכת 

צד' ב'(.
חודש  אותו   - ישראל  עם  את  המאפיינת  מעגליות 
המסיים את חג האורות - מוביל לפתיחת תקופת החושך 
החלה במהלך החודש בזמנים ובאירועים שונים בדברי 

הימים של העם היהודי:
יכניה  יהודה  מלך  יצא   - לפנה"ס(   595( טבת  א'   0
)מלכים  והמסגר" על-ידי הבבלים  "החרש  לגלות עם 

ב', כ"ד, י"ד(.
לעולי  השמועה  הגיעה   - לפנה"ס(   583( טבת  ה'   0

שמועה"  "יום  ועשו  ראשון  בית  חורבן  על  בבל 
המצוין  כפי  י"ח(.  השנה  ראש  )מסכת  שריפה  כיום 
לגלותנו  שנה...  עשרה  בשתי  "ויהי  יחזקאל  בספר 
העיר"  הוכתה  לאמור  מירושלים  הפליט  אלי   בא 

)יחזקאל, ל"ג, כ"א(.
התורה  תרגום  נשלם   - לפנה"ס(   175 ( טבת  ח'   0

ליוונית )תרגום השבעים(. באיגרת אריסטיאס מסופרת 
המסורת הקדומה על דרך חיבורו, לפיה יזם את התרגום 
המלך תלמי פילאדפוס שהיה חובב ספרים. הוא פנה 

לכהן הגדול בירושלים שישלח אליו 72 חכמים והללו תרגמו את 
התורה. למרות שהמתרגמים הסתדרו בחדרים נפרדים, לא נבדלו 
התרגומים זה מזה. דעת חכמים לא הייתה נוחה מתרגום התורה 
ליוונית, ולדעתם "היה היום קשה לישראל כיום שנעשה בו העגל" 
יכולה להתרגם  הייתה  לא  והתורה  זאת, מאחר  )מסכת תענית(. 

כראוי וחששו ללשון העברית שתידחה מפני היוונית.
יום פטירתם של עזרא הסופר ושל  - לפי המסורת,  ט' בטבת   0

מחג האורות - לתקופת חושך ומצוקה 
בתולדות עם ישראל

בכל  אותם  ופרנסו  מבבל  ישראל  את  שהעלו  חכליה,  בן  נחמיה 
התורה  עטרת  את  להשיב  יחדיו  פעלו  ונחמיה  עזרא  צרכיהם. 
להחלת  האמנה  את  וקבעו  מישראל,  שנשכחה  לאחר  ליושנה 

שלטון ההלכה ביהודה כחוק מדינה.
יום התחלת המצור על ירושלים בו  י' בטבת )586 לפנה"ס( -   0

סמך נבוכדנצר מלך בבל בימי בית ראשון על ירושלים ושם עליה 
תמוז  לחודש  בתשעה  העיר  שהובקעה  עד  שנים  שלוש  מצור 
מהשנה השלישית לתחילת המצור. כמובא בספר מלכים ב', כ"ה, 
ויחן עליה...  י"א "בא נבוכדנצר מלך בבל וכל חילו על ירושלים 

ותבוא העיר במצור...".
זה נקבע כתענית עד היום הזה, בדורנו התווספה משמעות  יום 

נוספת - יום הקדיש הכללי.
לאחר השואה האיומה, קיבלה הרבנות הראשית לישראל את יום 

עשרה בטבת ליום הקדיש הכללי. ביום זה מתייחד העם היהודי עם 
אחיו ואחיותיו שנטבחו ושנספו במיתות קשות ואכזריות בשואת 
אירופה בשנים ת"ש-תש"ה ויום מותם ומקום מיתתם אינו ידוע.

יש סמליות רבה בכפיפות שני מאורעות טרגיים אלה - ראשית 
חורבן בית ראשון וניסיון ההכחדה של הבית היהודי כולו בדורנו 
ביום זיכרון אחד. בהצמדת שני המאורעות, יש משום ביטוי לתקווה, 

ששואת אירופה תסיים את מסכת הסבל של העם היהודי.
בהתייחדות זו של צום עשרה בטבת, כמו ביתר תעניות הציבור, 
הנביא  זכריה  דברי  להתגשמות  ולהתפלל  לקוות  אלא  נותר  לא 

שחי בימי שיבת ציון : 
)ט'  החמישי  וצום  תמוז(  )יז'  הרביעי  צום  צבאות  ה'  אמר  "כה 
באב( וצום השביעי )ג' תשרי( וצום העשירי )י' טבת( יהיה לבית 
יהודה לששון ולשמחה, ולמועדים טובים, והאמת והשלום אהבו" 

)זכריה ח' י"ט(.

יהודה המכבי מביס את היוונים )איור של גוסטב דורה(

באיגרת אריסטיאס מסופרת המסורת הקדומה 
על דרך חיבורו, לפיה יזם את התרגום המלך תלמי 

פילאדפוס שהיה חובב ספרים. הוא פנה לכהן הגדול 
בירושלים שישלח אליו 72 חכמים והללו תרגמו 

את התורה. למרות שהמתרגמים הסתדרו בחדרים 
נפרדים, לא נבדלו התרגומים זה מזה
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שמעון טריקי

רפואה שלמה
הביטוח הרפואי והסיעודי

מאת: שירה דינור

"כל אחד רוכש ביטוח", אומר שמעון טריקי 
ביטוח  לבית,  לרכב,  "ביטוח  שבע.  מבאר 
בריאות. אבל בדרך כלל אתה צריך גם לשלם 
על הביטוח וגם להילחם כדי לקבל את מה 
שמגיע לך כשאתה זקוק לו. לאחרונה היה 
ובכל  גדול בבית  פיצוץ בצינור מים  אצלנו 
והשיפוץ היינו צריכים  שלב של התיקונים 
לשמחתי,  הביטוח.  בחברת  להילחם  ממש 
כשהייתי זקוק לביטוח הבריאות של 'צוות' 
היה מי שנלחם עבורי. כשאתה חולה וזקוק 
שיש   - ההבדל  כל  את  עושה  זה  לעזרה, 
אנשים שנמצאים שם עבורך ומטפלים בך, 

מטפלים בך באמת. מכל הלב".
בחורף  התחיל  טריקי  שמעון  של  הסיפור 

אכל  לא  ארוכים  שבועות  במשך  ברע.  לחוש  כשהחל   ,2008
והשתעל ללא הפסקה. השיא הגיע ביום האחרון של חג החנוכה. 
"כשעל החנוכייה עמדו שמונה נרות לא היה לי כבר די כוח לקום 
ימים קודם לכן הגעתי לרופא  "כמה  נזכר.  ולהדליק אותם", הוא 
המשפחה, הוא שלח אותי לשיקוף ריאות וכשהבדיקה חזרה תקינה 
נשלחתי הביתה, אבל המצב רק הלך והתדרדר. ביום האחרון של 
חג החנוכה הרופא שלח אותי למיון בבית החולים סורוקה ולאחר 
שעות של בדיקות הודיעו לשושנה, אישתי, ששתי הכליות שלי 

אינן מתפקדות".
בריא  אדם   ,)55( את שמעון  הפתיעה  הרפואי  מצבו  על  הידיעה 
בדרך כלל, שפרש בשנת 2001 בדרגת רס"ב משירות של 28 שנה 

כמנופאי ואיש חילוץ בחיל האוויר.
במחלות  בטיפול  המתמחה  הנפרולוגית  במחלקה  אושפז  שמעון 
להציל  המחלקה  צוות  ניסה  חודשים  שלושה  ובמשך  הכליה, 
את הכליות בעזרת תרופות וטיפולים - אך ללא הצלחה. "לאחר 
בכל  פעמים  ושלוש  לדיאליזה  מרכזי  צנתר  לי  התקינו  השחרור 
שבוע הייתי מגיע אל המרפאה, לטיפולים מתישים וכואבים של 

ארבע שעות".
לבד מטיפולי הדיאליזה נדרש שמעון גם לשינוי אורח חייו ולהזרקת 
תרופות באופן עצמאי מדי יום. "הטיפול הרפואי הפך להיות מרכז 
החיים שלי ושל בני המשפחה. במצב של אי תפקוד כליות קשה 
לחיות, כמעט בלתי אפשרי לעשות תוכניות מבלי תיאום מראש 
וארגון של מרפאת דיאליזה סמוכה, וכל הכוחות מושקעים בדאגה 
הנפש  כוחות  על  לדבר  מבלי  וזאת  הבריאות.  בענייני  פרט  לכל 
מגיע  הייתי  שבהם  ימים  היו  כזה...  במצב  לשרוד  כדי  הנדרשים 

הביטוח הרפואי של "צוות" ללא 
ספק הציל את חיי... 

בגיל 55 מצא עצמו שמעון טריקי בסכנת מוות, עם שתי כליות שאינן מתפקדות. הכניסה 
לשיגרת הדיאליזה הקשה, הבהירה לו כי השתלה היא המוצא עבורו. הוא הפעיל את 

הביטוח הרפואי של "צוות", ובליווי צמוד של עמיר להב, מנהל הביטוח, עבר השתלת כליה 
בלטביה 0 היום הוא מברך על ההחלטה: "היה מי שנילחם בשבילי את המלחמה הזו" 

ממש לאפיסת כוחות ולולא הצוות הרפואי 
המדהים והתמיכה של בני המשפחה שלי 
ולהמשיך  לעצמי  לחזור  מצליח  הייתי  לא 
האלה  החשובים  הדברים  את  לעשות 

לשמירה על בריאותי".
בני המשפחה של שמעון - אישתו שושנה, 
הילדים, סימונה )32(, דקלה )29(, סיון )26(, 
מאור )22( ועדן )19( והנכדים, היו עבורו 
מרכז תמיכה וסיוע במשך התקופה כולה. 
"גם שושנה וגם הילדים היו מוכנים לתרום 
לי כליה", הוא אומר בהתרגשות. "זו משפחה 

שכל אדם מתפלל שתהיה לו כמותה".
0 0 0

שמע  שמעון,  מספר  כליה,  השתלת  על 
"הבנתי  הנפרולוגית.  במחלקה  לראשונה 
נורמאליים  לחיים  לחזור  היחידה  שהדרך 
למעלה  אחרי  כליה.  לעבור השתלת  היא  דיאליזה,  כוללים  שלא 
משנה של שגרת דיאליזה, לא היה לי ספק שזו השאיפה שלי - 
לחזור לחיים רגילים. כשהתחלתי לברר במה כרוך העניין עם קופת 
החולים שלי, שטיפלה בכל הוצאות הדיאליזה והתרופות, הבנתי 
שמדובר בהמתנה של שנים ארוכות וגם אם בני המשפחה מוכנים 
הביטוח  היה  שלי  הגדול  המזל  מתאימה.  היא  תמיד  לא  לתרום, 
הרפואי של 'צוות' שהצטרפתי אליו כשפרשתי מהשירות הצבאי 
ובמזל גדול לא ביטלתי אותו כפי שעשו רבים ממכריי - במחשבה 

מוטעית שלא יזדקקו לו בעתיד".
שמעון פנה אל עמיר להב, מנהל הביטוח הרפואי של "צוות" ונשלח 
מיד לבדיקת נפרולוג מומחה, שלבסוף קבע כי הוא מועמד מתאים. 
"לאורך כל התהליך עמיר ליווה אותי, עם מידע חדש, טלפונים כדי 
לדרוש בשלומי והרבה עידוד. אני לא יודע מה הייתי עושה בלי 
ואת  האופטימיות  את  ואל המשפחה  אלי  העזרה שלו שהחזירה 
אבל  ומאמינה  מסורתית  אנחנו משפחה  בסדר.  שיהיה  התחושה 
טובים  באנשים  להיתקל  צריך  וקשה,  ארוך  כשהמסע  לפעמים, 

באמצע הדרך כדי לחזור ולהאמין - בשבילי זה היה עמיר".
לאן  או  מתי  ידענו  "לא  לחו"ל.  לטיסה  להתכונן  התבקש  שמעון 
ולמטרה  אנגלית  דוברים  אישתי  ולא  אני  לא  מוכנים.  היינו  אבל 
הזו התנדבה דורית סועד, חברתו של גיסי. בסוף חודש יוני קיבלנו 
התראה שבראשון ליולי 2010 אנחנו נשלחים לבית חולים בריגה 
אשר בלטביה לקראת הניתוח. איתנו טס גם ד"ר רוזנטל, שבדק 
לקח  בריגה  התעופה  ומשדה  הנחיתה,  ואחרי  הטיסה  לפני  אותי 
אותי אמבולנס אל בית מלון הסמוך לבית החולים. כשבוע לאחר 
והתבקשנו  לילה מאוחרת, צלצל הטלפון  לריגה, בשעת  שהגענו 
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פעילות במחוז דרום

הרמת כוסית - לרגל ראש השנה הוזמנו יו"רי והנהלות הסניפים, חברי הנהלה, 
המועצה, מתנדבים ובני +75 לטקס חגיגי. באירוע הועברה הרצאה של רמ"ח 

פרט בנושאים הקשורים ל"חבר". בתוכנית האמנותית: מקהלת "צוות".

גדעון שני יו"ר מחוז הדרום, מציג את ציוריו בפני מוטי בר דגן, סגן יו"ר 
"צוות" ונגיד רוטרי ישראל, בתערוכה מיצירותיו

מעל 100 חברים מהמחוז השתתפו בצעדת ירושלים

כנס חברים בני העדה הבדואית 2010 נערך בהשתתפות מנכ"ל "צוות", יו"ר המחוז וחברים. 
בתוכנית: הופעה של להקת דבקה מרהט, הרצאה בנושא הביטוחים, ארוחת ערב וחלוקת שי

דרום

להגיע לבית החולים לניתוח ההשתלה. הניתוח ארך כשעתיים וחצי 
ואני זוכר שהתעוררתי מההרדמה מבולבל מאוד, אבל הייתי מאושר 

כשהסבירו לי שאני אחרי ניתוח השתלה מוצלח.
אני חושב שאני בר מזל. הביטוח הרפואי של 'צוות' ובעיקר עמיר 
בכל  אותי  שליוו  בני המשפחה שלי  הזה.  מהמזל  חלק  היו  להב, 
שלב בדרך, אנשי הצוות הרפואי בארץ ובחו"ל וכמובן מציאת כליה 

מתאימה במהירות רבה כל-כך - זה באמת מזל גדול".
0 0 0

ולהגיד תודה על  יודע עד כמה זה חשוב לקום בבוקר  היום אני 
הבריאות. 

ואני  שנים  במשך  ודיאליזה  מחלות  עם  אנשים שמתמודדים  יש 
והמסור של  לטיפול האישי  גם  רפואי מעולה,  לביטוח  גם  זכיתי 
עמיר, גם לתמיכה ועידוד מכל הסובבים אותי - וגם לכליה בריאה. 
אני מאחל לכולם בריאות, במלוא מובנה של המילה. ואם חלילה יש 
בעיה בריאותית - דאגו שיהיה לכם ולבני המשפחה ביטוח רפואי 

טוב כמו הביטוח של 'צוות'".

רפואה שלמה
הביטוח הרפואי והסיעודי

מדור בריאות
 מאת: אילן דולפין, יו"ר ועדת הבריאות ועמיר להב, 

מנהל תחום הבריאות

הצעה מיוחדת לילדי חברי "צוות" 
שיפור בפוליסת הביטוח הרפואי הנוכחית

"צוות"  של  הרפואי  הביטוח  תחילת  עם   2000 בנובמבר 
וולנטרי(, לפוליסת  ילדי העמיתים )באופן  ב"מגדל", צורפו 
ביטוח ניתוח בינלאומי לילדים ב"מגדל". עם המעבר לחברת 
הביטוח "הפניקס", נפתחה בפני הילדים האפשרות להצטרף 
ובכיסוי  מועדף  בתעריף  ב"הפניקס",  הכסף"  "קו  לביטוח 
ביטוחי רחב יותר. לבקשת "צוות" הסכימה חברת "הפניקס" 
פברואר  ועד   2010 )דצמבר  קצרה  תקופה  למשך  לאפשר 
2011(, להעביר ילדים המבוטחים כיום ב"מגדל" לביטוח "קו 
הכסף" ב"הפניקס" עם חיתום רפואי מקל. לפרטים נוספים: 

יש לפנות למוקד "בריאות בצוות" 1-700-700-251.

 מבוטחי "צוות" שומרים על 
פוליסת הבריאות

בהתאם לתנאי פוליסת "בריאות בצוות", נערכת מדי תקופה 
התחשבנות, בין המבטח )"הפניקס"( ובעל הפוליסה )"צוות"(, 
הבודקת את המאזן האקטוארי של הפוליסה )הוצאות מול 
הכנסות(. בהתחשבנות האחרונה שנערכה ביוני 2009 נמצא 
שהפוליסה מאוזנת אקטוארית ולכן הפרמייה לא התייקרה, וכן 
נוספו כיסויים נוספים לביטוח ללא תוספת כספית. הנתונים 
מפעילים  "צוות"  שעמיתי  לכך  ישירה  תוצאה  הינם  הללו, 
באופציה ראשונה את הביטוחים המושלמים בקופות החולים 

)כאשר זה אפשרי(.
חשוב מאוד להמשיך בדרך זו ומומלץ, בעיקר לפני ניתוחים, 
לבדוק מול מוקד הבריאות טל' 1-700-700-251 או ב"צוות" 

03-6173515 )עמיר להב( את מיגוון האפשרויות.
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דרום

סניף אופקים
 יו"ר הסניף: יעקב דרעי # היוגב 37 מקלט 5 אופקים # טל': 08-9924930, 

tzevetofqim@bezeqint.net :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 #
bergeri@mitzpe-ramon.muni.il :טל': 054-4760330  # 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

סניף נתיבות-שדרות
 יו"ר הסניף: אילן פרץ # ת"ד 110 אופקים # טל': 050-5282815 

ilan-ngv@darak.net.i :דוא"ל #

סניף באר שבע
  בית לחם 2 בית החייל באר שבע # טל': 050-6218562 

etif@mmi.gov.il :דוא"ל #

38 חברי סניף באר שבע יצאו לטיול במוסקבה ובסנט פטרסבורג. בתמונה: 
החברים על רקע אחד הארמונות בסנט פטרסבורג.

אירועים  השנה  וערך  בתנופה  נמצא  שדרות  נתיבות  סניף   - כוסית  הרמת 
כוסית במסעדת  רבים. החברים חגגו את תחילת השנה )תשע"א( בהרמת 
"פה פה" בנתיבות, בהשתתפות יו"ר המחוז גדעון שני, מנהל המחוז אברהם 

לוגסי וחברים מהסניף. 

סניף קרית גת
 יו"ר הסניף: ניסים זגורי # שד' גת 32/17 קרית גת # טל': 08-6878350, 

nisimz@giryat.net.muni.il # 057-7447013

סניף קרית גת ערך הרמת כוסית בה שולבה הרצאה בנושא שיפור הזיכרון, 
על-ידי ענת קלקר, חברת "צוות" מסניף ראשון לציון.

טיול סליחות לירושלים - חברי סניף נתיבות שדרות יצאו לסיור בירושלים, הסיור 
כלל: תפילת סליחות בכותל, סיור ברובע היהודי וארוחת ערב עשירה.

חברי סניף באר שבע יצאו לטיול בירושלים בשני מחזורים. הטיול כלל סיור 
בעיר וביקור בכנסת. בתמונה: חברי הסניף על רקע כנסת ישראל.

חברים מסניף באר שבע סיימו קורס מחשבים בפרויקט "להבה" )פרויקט 
לצמצום הפער הדיגיטלי בחברה הישראלית(. בתמונה: החברים שהשתתפו 

בקורס, מחזיקים בתעודות הסיום, בלווית יו"ר המחוז והמדריכה.

בהשתתפות  השנה  ראש  לכבוד  כוסית  הרמת  התקיימה  אופקים  בסניף 
מנהל המחוז ויו"ר סניף דימונה.
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טיול: ''ממקובלי צפת למערת הרשב''י בפקיעין''

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

טקס מרגש לבני ה-80, כולל הרמת 
כוסית לשנה החדשה, נערך בסניף. 
כיבדו אותנו בנוכחותם יו"ר צוות ויו"ר 

המחוז, יהודה פרץ.

הרצאות: 
בסניף תל אביב ניתנו לאחרונה שלוש 
בהם",  והטיפול  "כעסים  הרצאות: 

"בטיחות בגיל השלישי" ו"שווקים פיננסיים- כאן ועכשיו".

טיולים:
0 לילות שאן - מעל 100 חברים השתתפו בטיול בגשר הישנה, ובכלל זאת 

סיור במפעל החשמל בנהריים, וביקור באתר ההנצחה לתלמידות שנרצחו 

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 ''המהלכים המדיניים והצבאיים שקדמו למלחמת יום הכיפורים'' - הרצאתו 

של שמואל אייל, היסטוריון.
0 ''הכרת המוח'' - הרצאתו של פרופ' אוריון גלין-גלר, מומחה לרפואה.

0 ''פלמנקו'' - מקורות, מוזיקה, שירה וריקוד - הרצאתה של גרסיאלה נוטקביץ' 
ומופע מלא קצב, תלבושות וצבע המשולב בקטעי וידיאו. 

0 ''הויקינגים - עולם מופלא'' - הרצאתו של דב גונן, סופר ומרצה לתיירות.

טיולים, סיורים ונופשונים:
0 ''ממקובלי צפת למערת הרשב''י בפקיעין'' - טיול למצודה הצלבנית, סיור ברובע 
היהודי הישן, ביקור בביה''כ של האר''י הקדוש, רובע האמנים, הגלריות, תצפית 
לעבר בית העלמין הישן, סיור בפקיעין, ביקור במערת הרשב''י ובמעיין העתיק.
0 סיור מודרך במרכז יצחק רבין לחקר ישראל נערך בשבוע בו חל יום הזיכרון 

במלאת 15 שנים להירצחו. החברים הדליקו נרות זיכרון באנדרטה בכיכר רבין.
0 נופשון בן ארבעה ימים, משולב עם טיולים, במלון מג'יק סאנרייז קלאב באילת. 
בין השאר ביקרו החברים ב''דרך השלום'' על גבול ישראל ירדן, ב''מלוא הטנא'' 
- חממה אורגנית מודרנית, בחאן דרך הבשמים העתיקה, וכן במרכז הצפרות, 

ביטבתה, בנאות סמדר ובמצפה עיט. נערך גם טיול ג'יפים.
0 100 חברים השתתפו בנופשון בן חמישה ימים במלון ספא לוט בים המלח. בין 

השאר ערכו החברים סיורים בסטף, תצפיות בנחל פרת )ואדי קלט(, סיור בעינות 
צוקים )עין פשחה(, סיור בנבטים וביקור בבית הכנסת של העדה הקוצ'ינית.

מפגשים ומסיבות:
0 מפגש חברים והרמת כוסית לכבוד השנה החדשה תשע"א. בתוכנית: חגיגת 

זמר עם המוזיקאיות והזמרות חן ורבקה'לה בר.
0 מסיבת חנוכה - מפגש חברים, הדלקת נר שישי של חנוכה, טקס הענקת תעודות 

ושי לחברים שהגיעו לגבורות בשנת 2010, ברכות ותוכנית אמנותית עשירה.

התנדבות:
בראש השנה החולף התנדבו החברים באגף הרווחה של עיריית חולון, במבצע 
''פרח ואגרת לקשיש'' - סיוע באריזת מאות מנות שי שחולקו לקשישי העיר 

הבודדים והעריריים.
מאת: אפרים מור, מזכיר הסניף 

על גבול ישראל ירדן. בהמשך ערכו החברים ביקור לילי בעתיקות בית שאן 
וחזו במופע אורקולי.

0 טיול בן ארבעה ימים לאילת - 108 חברים השתתפו בטיול שכלל סיור 

ביקור החברים באולפני הטלוויזיה

סניף בקעת אונו
 יו"ר הסניף: שלום פארינטה # ת"ד 21 סביון 15569 # טל': 03-5345540 

sharlop@012.net.il :דוא"ל #

0 מושקע מאמץ לעדכון רשימות מתנדבים כדי לתרגלם בעתיד הקרוב.
0 פרסמנו מידעון בפורמט חדש והתגובות חיוביות.

0 קיימנו טקס להענקת תעודות לחברינו שהגיעו לגיל גבורות במסגרת ערב 
זמר בליווי זמרת ופסנתרנית.

0 קיימנו הרצאות בנושאים הבאים: הדמוקרטיה הישראלית, החולשה שבעוצמה 
- ד"ר שמואל צבאג; עצמאות מול תלות המדינה בעידן הגלובליזדציה - ד"ר 
שמואל צבאג; איכות השמיעה - חגית שגיא, קלינאית תקשורת; מגש הכסף 
- המאבק המדיני להקמת מדינת ישראל - עו"ד גרי פאל; הומור מחזק את 

הנפש - אריק בלום.
0 קיימנו שלושה טיולים: לירושלים - הר הבית ומוזיאון ישראל המחודש, מוזיאון 
השעונים, ביקור באולפני הטלוויזיה של ערוץ 2 בנוה אילן  וביקור באתר ההנצחה  
בגבעת התחמושת; לאגמון החולה ומטולה - כולל "מצפה דדו" וצפייה בנדידת 

העגורים ובעלי כנף; לעכו וראש הנקרה - יחד עם סבים/סבתות ונכדים. 

הדלקת נרות זיכרון באנדרטה לזכרו של יצחק רבין

דן
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פעילויות במחוזות ובסניפים
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חברי סניף ראש העין תחת עץ השיקמה בזכרון יעקב

סניף ראש העין
 יו"ר הסניף: עמיר פוריאן # שלו 72 ראש העין # טל': 03-9022114 

puriyan@012.net.il :דוא"ל  #

הרצאות 
0 דן ארז, המתמחה בתחום הפנסיוני - על התוכנית הכלכלית והשפעתה 

על החיסכון הפנסיוני.
0 ד"ר צביה בולדר, מנהלת המכללה להכשרת מורים לכושר וספורט עממי 

- על "הכושר לאושר" - מניעה ושיקום הגוף והנפש. 
0 ד"ר טל ברגר, רופא מומחה בתחום הסרטן, מארגון "פרחי רפואה", הרצה 

במסגרת חודש המודעות למניעת מחלת הסרטן על "מחלות הסרטן, גורמים, 
סוגים ואופן הטיפול בהם".

"התקשורת  על   - גוריון(  בן  דוד  של  )נכדו  אליעזר  בן  יריב  ד"ר   0

והשפעתה".

טיולים
0 טיול יום ו' למושבה האמריקאית-גרמנית ביפו - כולל האזנה לקונצרט 

לעוגב בכנסיית עמנואל.
0 טיול לגני הברון )המבנים האקולוגיים(, במושבה זיכרון יעקב )ובכלל זאת 

ביקור במוזיאון ניל"י, בבית הקברות, בבמדרחוב המושבה ובבית הכנסת(, 
ובקיסריה )ובכלל זאת פסיפס הציפורים, גן הפסלים ואמת המים(. 

0 טיול ערב עם השחקן-מדריך משה פיינמיסטר, המשלב היסטוריה, משחק 

העברית  ובשכונה  לאחרונה,  ששופצה  יפו  של  הרכבת  בתחנת  והומור, 
הראשונה מחוץ ליפו, נווה צדק. 

 סניף בני-ברק יו"ר הסניף: אבי ניסל # מביתו של יו"ר הסניף # 
Aviai014@bezeqint.net :טל': 050-4115544 # דוא"ל

0 טיול לקציר כולל תצפיות מערבה לעבר הר הכרמל ונחל עירון ומזרחה 

במוזיאון  סיור  וכן  הר אמיר,  חריש,  אילן,  מצפה  הצפוני,  השומרון  לעבר 
ג'וערה שנחנך לא מכבר.

בשוק  ביקור  כולל  וכפרות,  סליחות  בסימן  בירושלים  ולילה  ערב  טיול   0

הכפרות, סיור בסמטאות נחלת שבעה, ביקור בעיר העתיקה ואמירת סליחות 
בכותל המערבי. 

בבית  ביקור  פניה,  המשנה  בשכונה  סיור   - עג'מי  בשכונת  ו'  יום  טיול   0

בני  בין  היחסים  על  עמדנו  בו  קפה,  בקליית  המתמחה  נוצרית  משפחה 
הדתות השונות כיום. סיימנו בביקור בבית הפסיפס, בו נמצאים יותר מ-500 
יצירתו של  פרי  לדורותיו,  היהודי  אישים מהעולם  דיוקנות  פסיפסים של 

האמן יוסי לוגסי.

אירועים ופעילויות נוספות 
0 ערב מוזיקלי - שירה ונגינה בהנחיית חבר תזמורת הבוסתנאים אלי קברטי, 

לציון הגעת ארבעה מחברי הסניף לגיל גבורות וקבלת פני השנה החדשה 
בהרמת כוסית וברכת שנה טובה.

0 פעילות יצירה משותפת וכיפית של הורים עם ילדים, סבתות וסבים עם 

מבין  מתנדבות  שתי  בהנחיית  הסוכות,  חג  בסניף לקראת  נערכה  נכדים, 
נשות חברי הסניף.

0 נציג "צוות" ומחלקת מופ"ת הרמן חיימוביץ, ניפגש עם חברים שביקשו 

לבדוק עימו נושאים שונים הקשורים בקצבתם. 
0 רן רונן )תא"ל( ומנכ"לית העירייה אירית נתן, נפגשו עם חלק מחברי הסניף, 

כדי לשלבם בפעילות עם קבוצות ילדים מהעיר, בפרויקט "ידידות צהלה".
מאת: דני רזגור. צילמו: רותי רזגור ועמי יפרח

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 מאוד בשנה החולפת והדבר מוצא ביטוי במספר גדול 
של משתתפים בהרצאות, בטיולים ובאירועים שונים. זאת, הודות לפעילותם 
של חברי הנהלת הסניף, המתנדבים הפעילים והנהלת המחוז, המקדישים 

את מיטב מרצם להנעמת זמנם הפנוי של חברי הסניף.

הרצאות
0 "חיל הים בשנות ה-2000" - המרצה האלוף במילואים אברהם בן שושן 

מפקד חיל הים לשעבר.
0 "מבוא לסוד האותיות" - המרצה אמנון רגב, יועץ אישי ומרצה בתחום 

"צופן שם האדם". 
0 "מנהיגות מעצבת" - המרצה דינה לוין, מנהלת אגף הרווחה, לשעבר סגנית 

ראש עיריית ראשון לציון.

טיולים
מרהיב  אורקולי  במופע  חזינו  בו  הרצל  הר  במוזיאון  סיור   - ירושלים   0

ובאתר יד ושם. 
0 טיול לצפון - ביקור בבסיס חיל האוויר ברמת דוד, בטייסת קרב פעילה, 

וביקור בקבריהם של אילן רמון ובנו אסף בבית העלמין בנהלל.

מכתב תודה
משפחת אגם מעריכה גאה ומודה מעומק הלב למשפחת "צוות", ולמנהל 
ליו"ר סניף בקעת אונו שלום  ינאי, למיטל שכולה לב רחב,  דן אלי  מחוז 
מזמנו מרצו  ורצונו לתת  כנותו  הליכותיו  נועם  על  נתן  ולכספי  פארינטה, 
בהתלהבות ושמחה. תודה ענקית על הרצון העז והנחישות לעזור ולסייע. 

מזלו של חבר "צוות" שיודע שאינו לבד לעולם!

בעיר ובגבולותיה עם ירדן ומצרים, הפלגה, מופע WOW וטיסה חזרה. 
בהשתתפות  טקס  נערך  הראשונה  העולם  מלחמת  לסיום  השנה  ביום   0

המשיכו  החברים  ברמלה.  האנגלי  הקברות  בבית  רבות  ממדינות  נציגים 
לסיור במפעל נשר רמלה, בכפר הנוער בן שמן ובכפר חב"ד, כולל אירוח 

בביתו של הרבי מלובביץ'.

התנדבות
החלה פעילות מתנדבים במשרד הפנים - מרשם האוכלוסין.
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בשטח
פעילויות במחוזות ובסניפים

חברי סניף גבעתיים בתצפית ממגדל המים בישוב מצפה אילן

חברי הסניף בביקור בחווה לגידול נאקות לייצור חלב

סניף גבעתיים
 יו"ר הסניף: חיים ירקוני # כצנלסון 103 גבעתיים ת.ד 351 # 03-6700998 

yarhaim@zahav.net.il :דוא"ל #

עיריית גבעתיים הקימה ועדה לאיתור אחת מכיכרות העיר, שתוקדש להוקרת 
ההתנדבות בעיר. יו"ר הסניף, חיים ירקוני, צורף לוועדה, כנציג הארגונים השונים. 

הכיכר שתיבחר תיחנך באביב 2011.

טיולי וסיורים 
0 בחודש ספטמבר 2010 נערך טיול לירושלים, כולל ביקור במפעל "חילזון התכלת" 

בו מיצרים מחלזונות את צבע התכלת המיוחד והעמיד לציציות העדה החרדית. 
בנוסף, נערך ביקור בבית הכנסת המשוחזר "החורבה" בעיר העתיקה.

0 בחודש ספטמבר, לקראת ראש השנה, קיימנו אירוע של הענקת תעודה ושי 

על  בפואמות  צור  בן  אירית  האמנית  הופעת  כולל  לגבורות,  שהגיעו  לחברים 
השפה העברית.

במגדל  סיירנו  בנבטים.  האוויר  חיל  לבסיס  טיול  ערכנו  אוקטובר  בחודש   0

פיקוח בטייסת, עלינו על מטוס תדלוק וקיבלנו הסבר על תדלוק אווירי. בנוסף, 
ולתעשיית  נאקות שחלבן משמש לריפוי מחלות שונות  לגידול  ביקרנו בחווה 

הקוסמטיקה.

הרצאות
0 בסניף הועברו שבע הרצאות, במיגוון נושאים: "פרשיות בטרם מבצע קדש", 

"סן פטרסבורג בתקופת פיוטר הגדול", "הטיסה בספינת פאר", "קולומבוס - מסע 

הרצאתו של יהודה שפר

הרצה  הסניף  ביוזמת 
שפר  יהודה  בהתנדבות 
"עמק"  בפורום  )אל"ם( 
ניצולי  את  וריגש  בעיר, 
חוויותיו  בסיפור  השואה 
ת  מו במשי תו  ו ר משי
מודיעיניות שונות והרות 
ם  ו י במלחמת  רל  ו ג

הכיפורים.
0 חברי הסניף קיימו נופשון באילת עם חברי סניף חולון.

סניף רמת גן
 יו"ר הסניף: יצחק אלצור # הראה 21 רמת גן 52100 # טל': 03-6702485, 

elzur@bezeqint.net :03-6723663 # דוא"ל

הרצאות
הכור  הפצצת  על  כהן  מאיר  של  הרצאתו   - בשלום"  חזרו  מטוסינו  "כל   0

בסוריה. 
0 רשמי טיול לבורמה - הרצאתו של רפי פיליפסון, בלוויית מצגת. מתוכנן המשך 

הרצאה על לאוס.

אירועים וטיולים
0 מועדון הזמר בהנחיית יעקב גאון וזוהר האקורדיוניסט, חידש את פעילותו.

0 נערכה הרמת כוסית לקראת ראש השנה ויו"ר הסניף בירך את המשתתפים.

0 נערך טקס הצדעה לבני ה-80, בנוכחות יו"ר צוות, מנכ"ל צוות, יו"ר מחוז דן, 

מנהל מחוז דן, יו"ר סניף רמת גן וחברי הנהלת הסניף, יחד עם בני/ות הגבורות 
ובני משפחה. היה זה טקס שריגש מאוד את בני הגבורות. 

0 חוגגים ביחד - חברי סניף רמת גן, יחד עם חברי סניף ראש העין, חגגו מסיבת 

חנוכה משותפת.
0 משלחת של הנהלת הסניף בראשות יו"ר הסניף, נפגשה עם ראש העיר )חבר 

"צוות"( צבי בר. בפגישה הוצגה פעילות הסניף על-ידי יו"ר הסניף. ראש העיר 
הציע לקיים ערב חגיגי לציון חגיגות 30 שנה לסניף.

0 "גוש עציון היום ומחר" - טיול היסטורי מיוחד מימי דוד המלך ועד ימינו, כולל 
ביקור מודרך בהרודיון, מבצרו של הורדוס ומקום קבורתו, וביקור בהר חומה.

התנדבות
וגייסה מתנדבים  גן - עם פתיחתו נרתמה הנהלת הסניף  בית החייל ברמת   0

מבין חבריה לפעילות במקום. 
0 מנהל תיכון "אהל שם" ברמת גן ביקש סיוע במרצים מחליפים למורים חסרים. 

מתנדבים מקרב חברי הסניף נרתמים למשימה.
0 עמותת חברי ההגנה גוש דן, פנתה לקבלת מתנדבים ממשיכי המסורת לדור 

הצעיר. 
0 לבקשת ראש העיר מגייס הסניף יחידת כ"א מיוחדת, שמיועדת לפעול בעיקר 

במעברי חצייה במיוחד בסיוע לתלמידים.

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

החברים מבקרים בבית האמנויות של קיבוץ נאות סמדר 

אל העתיד", "נשיקה בכיס" עם הסופרת/המשוררת שלומית כהן אסיף, "פניני 
טוסקנה - סיינה ופירנצה", "בין דימונה לבושהר" - על הנעשה בתחום הגרעין 

באירן ובישראל.
0 חמישי נשי - קיימנו שלוש פגישות בוקר של חברות הסניף, בהן ניתנו הרצאות: 

ו"שבטים,  ובניו",  יעקב   - "משפחה שכזאת  רות",  מגילת   - "משפחה שכזאת 
תרבויות ודתות סביב הגלובוס". 
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פרויקט מפקדים לדורותיהם 
בחיל השריון יוצא לדרך

לכל המפקדים בסדיר ובמילואים באשר הם. מי היה 
המ"פ, המג"ד, המח"ט, האוגדונר באותן שנים או 

במלחמה? לא זוכרים? מתבלבלים?
כן, זה קורה לנו לא אחת, לנו מפקדים בחיל השריון 
בעבר ובהווה. לכן, כדי שלא נשכח, החלטנו למען 

הנופלים ובני משפחותיהם ולמען אלה שאיתנו ובני 
משפחותיהם, להנציח את שדרות הפיקוד של חיל 
השריון מאז הקמתו, במסגרת אתר השריון בלטרון.

משימת ההנצחה הוטלה על חברנו סא"ל )במיל'( עו"ד 
דב גלבוע, חבר מועצת העמותה, 

בקשתנו מכם היא לסייע בעדו בעת שייצור עמכם קשר. 
 אנו מאחלים לדב הצלחה במשימה למען הדורות 

של חיל השריון.

דרכי ההתקשרות לדב גלבוע: בסלולרי: 054-2666515; בפקס: 
gilboal@012.net.il :057-7961057; בדואר אלקטורני

מאת: יוכי ארליך )רס"ן(

בקמפיין חסר תקדים הודיעה ועדת גמלאי צבא ירדן על החלטתה 
להחרים את הבחירות לפרלמנט. המדובר בצעד פוליטי בוטה וחריג, 
שנועד לשקף כנראה את מורת הרוח של גמלאים מצבא ירדן - ציבור 
עבר ירדני הנחשב משענת משמעותית של המשטר ההאשמי - מדרך 
התנהלותה של הממשלה ובמשתמע נגד עבדאללה. הדברים אמורים 
הייחודית  הלאומית  בזהות  הפגיעה  מפני  המתגבר  בחשש  במיוחד 
של ירדן כתוצאה, כך נראה, ממדיניות המשטר המקדם את מעמד 

הפלסטינים בממלכה על חשבון העבר ירדנים. 
חשש זה ניזון ממינוי פלסטינים לעמדות מפתח פוליטיות, מהגברת 
שילובם בחיים הכלכליים באמצעות מדיניות ההפרטה, ולאחרונה אף 
נוכח פרסום חוק הבחירות החדש אשר להערכתם משפר את מצבם של 
הפלסטינים. ועדת גמלאי הצבא עוסקת בעיקר בטיפול בתנאי הפרישה 
פוליטיזציה  חלה  באחרונה  ואולם,  הכלכלי.  ובמצבם  הגמלאים  של 
במאפייני פעילותה של הוועדה והיא החלה מבטאת בפומבי בקורת 

חריגה נגד המשטר ומדיניותו. 

גמלאי הצבא הירדני: לשמור את 
צביונה האותנטי של הממלכה
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ירושלים

מחוז ירושלים
 מנהל המחוז: שמעון מלכה # שאלתיאל 1 בית החייל 94581 ירושלים 

mjerusalem@tzevet.org.il :טל': 02-6173525 # דוא"ל #

סיור בגוש עציון - לא מכבר יצאו חברי מחוז ירושלים לסיור בגוש עציון 
שכלל בין השאר את האתרים הבאים: הר גילה כולל תצפית, ביקור בקבר 
רחל, חזיון אורקולי בגוש עציון וכן סיור במוזיאון והרצאה של הרב רוזן - 
ראש מכון "צומת". כמו כן ביקרו החברים בעיר העברית הקדומה סוסיא 
ובבית הכנסת העתיק, בו נתגלה פסיפס המעיד על קיומו של יישוב יהודי 
במקום לפני 1,500 שנה. סיום הסיור במערת המכפלה בחברון, באולם יצחק 

שנפתח אחת לשנה בערב ראש חודש אלול.

סיור לקברי צדיקים - חברי המחוז יצאו לסיור בקברי צדיקים בצפון הארץ, 
בר-יוחאי  רבי שמעון  לקברי  עלייה  כללה  הנסיעה  הנוראים.  הימים  לפני 
ובנו אלעזר, מחברי ספר הזוהר, במירון וכן ביקור בקברו של רבי יונתן בן 

עוזיאל בעמוקה ליד צפת. 
כמו כן, השתטחו החברים על קברותיהם של המקובל האר"י זצ"ל, מרן הבית 
יוסף - רבי יוסף קארו ועל קבריהם של רבי שלמה אלקבץ, מחבר הפיוט 

לכה דודי ורבי משה קורדוברו מחשובי מקובלי צפת. 
לאחר מכן, נסעו החברים לטבריה, לקבריהם של רבי מאיר בעל הנס, קבר 
הרמב"ם והשל"ה הקדוש. חברי "צוות" התפללו באתרים, קראו פרקי תהלים 

ותקעו בשופר בתקווה שתפילותיהם יענו.

מסע התעוררות - במסגרת פעילות מועדון תרבות, התקיים בחודש אוגוסט, 
נערך מסע התעוררות לקראת הימים הנוראים, בהשתתפות: הרב מרדכי 
ישיבת מרכז  יעקב שפירא ראש  פירון לשעבר הרב הראשי לצה"ל, הרב 
הרב, הרב הראל יוסף חבר הנהלה והרב הראשי למטה יהודה, והרב יוסף 

וסרמן יו"ר המחוז. 
ברכה לחברי המחוז נשלחה על-ידי הרב שאר יישוב הכהן, אשר נבצר ממנו 

מלהגיע לכנס זה.
כמו כן, כיבדו אותנו בנוכחותם יער ארז, מנהל מרחב האגודה למען החייל 

ואיש קול ישראל אליהו בר-און.  משמאל לימין: הרב יוסף וסרמן יו"ר המחוז, שמעון מלכה מנהל המחוז וחברי 
המחוז שהשתתפו בסיור. ברקע מערת החיזיון האורקולי בעיר הקדומה סוסיא

החברים שהשתתפו בסיור 

מימין לשמאל: שמעון מלכה, הרב יוסף הראל, הרב מרדכי פירון, הרב יוסף 
וסרמן, הרב יעקב שפירא ויער ארז

מאת: שמעון מלכה, מנהל המחוז

בשטח
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חדשות
פעילויות במחוזות ובסניפים

טיול סב ונכד

טיול ונופש באילת

חברי הסניף בטיול לבית שאן

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

y_sho806@015.net.il :דוא"ל 

טיולים וסיורים 
0 טיול לבאר שבע - חברי הסניף יצאו לטיול לבאר שבע ובין השאר בילו 

במרחצאות נווה מדבר. החברים ביקרו בעיר העתיקה, בה ערכו סיור רגלי, 
פקדו את המסגד הגדול, את בית העלמין לחיילים בריטיים ואת תחנת הרכבת 

התורכית המיועדת לשימור. 
0 טיול לבית שאן - בתחילת ספטמבר יצאו חברי הסניף לטיול בעתיקות 

בית שאן. במסגרת זו הם חזו במופע אורקולי לילי מרשים.

סניף אשדוד
 יו"ר הסניף: אלי אלמושנינו # טל': 08-8634860, 08-9647062 #

 almoshnino@ashdod.muni.il :דוא"ל

טיול לרמת הגולן - ארץ פלגי מים. בין השאר ביקרו החברים באנדרטת 
התורכים, בשמורת הטבע גמלא, בבית הכנסת הקדום בעולם, בכפר האמנים 

במושב אניעם ובקבר רבי מאיר בעל הנס. 
טיול לירושלים ו"לילות שאן" - כ-200 חברים השתתפו בטיול שכלל ביקור 
בבית המשפט העליון ובכותל הערבי בירושלים וסיור בעתיקותיה המרשימות 

של בית שאן, בה צפו במופע אורקולי "לילות שאן". 

חברי הסניף בהרצאה 

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 

יום כיף בים המלח - ב-21 באוקטובר 2010 יצאו 150 חברי הסניף ליום כיף 
בים המלח שכלל שלל פינוקים, ארוחות והרצאה מאילן דולפין, יו"ר הסניף.

סניף ראשל"צ
יו"ר הסניף: לורנס יצחק # קק"ל 18 ראשל"צ 75286 # -03

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

אירועים והרצאות
0 סדנת העצמה לדורשי עבודה מקרב חברי הסניף נערכה 

לאחרונה בהשתתפות ראשי "צוות", יו"ר המחוז יואל גונן 
ויו"ר הסניף לורנס יצחק. הסדנה נערכה בסיועו של מוטי 

שגיא, מנהל פרויקט הקצינים בתמ"ת. 
0 "בכל זאת יש בה משהו" - שירים וסיפורים על תל אביב 

הקטנה, עם המוסיקאית והמספרת אביבה הד. 
של  הרצאתה   - ביאליק"  נחמן  חיים  של  "אהבותיו   0

דורי חן. 

 טיולים וסיורים
טיול לגלבוע - נהריים, עמק בית שאן ועתיקות בית   0

שאן, כולל חיזיון אורקולי בנהריים ובבית שאן. 
0 טיול סב נכד - לראש הנקרה, לגן הבהאיים בעכו, סיור 

על חומות עכו ובשוק של העיר. 
0 טיול לנגב - בדגש על הבדואים, תולדותיהם מנהגיהם 

ומפגש עם  ואורחות חייהם. ביקור בישוב הבדואי רהט 

בנו של שייח' שבט אל הויזייל. בסיום הטיול נערך מפגש בתל שבע עם 
על  המתבסס  ומרפא  קוסמטיקה  למוצרי  בדואית שהקימה עסק  צעירה 

המסורת הבדואית. 
0 סיור בבני ברק - בהדרכתה של דורית ברק. 

"התחנה"  וסמטאותיה,  אתריה  על  צדק  נווה   - בת"א-יפו  סיור   0 

ומוזיאון הפלמ"ח. 

טיול בתל אביב

חברי הסניף בקורס שוק ההון

תודה על תשומת הלב
רב תודות על ברכותיכם והתשורה בהן זיכיתם אותי בהגיעי לגבורות. תודות 
לחבר סניף רחובות אשר טרח להגיע לביתי ולמסור לי דברי הברכה והתשורה. 
בהכירי מספר ארגוני גמלאים הריני לציין, בוודאות מלאה, כי ארגון "צוות" 
"צוות" למען  ומופת לארגוני גמלאים בכל פועלו של  יכול לשמש דוגמה 

חבריו והרעות הכנה השוררת בארגון.
ברגשי תודה והערכה,
כהנר יוסף )סא"ל(
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סדנת העצמה לחברי הסניף

חברי הסניף בסיור סליחות בירושלים

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

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

חברים.   40 בהשתתפות  התקיימה  תעסוקה  בנושא  העצמה  סדנת 
להתמודדות  החברים  בידי  כלים  נתן  אשר  ומגוון  עשיר  יום  זה   היה 

בשוק העבודה. 

טיולים והרצאות 
בירושלים  סליחות  סיור   0
הזיתים  סיור בהר  ובכללו   -
ותצפית מהר הצופים, ביקור 
וסיור  רחל  בקבר  ותפילה 
עד  הנציב  ארמון  בטיילת 

לרחבת הכותל. 
מניעת  בנושא  הרצאה   0
ף  תו בשי  - חי  מו ע  רו אי
באולם   , רוטרי ארגון  עם 
ת  י ב ל  ש ת  ו א צ ר ה  ה

חולים ברזילי. 

ראש השנה - הרמת כוסית קורס פייסבוק לחברי הסניף

תרומת דם במועדון הסניףטיול לבית שאן

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

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

אירועים, הרצאות וטיולים: 
0 הרמת כוסית לרגל חגי תשרי תשע"א התקיימה במועדון הסניף, בנוכחותם 

של יו"ר המחוז יואל גונן, סגן ראש עיריית מודיעין מכבים רעות חנן ברנשטיין 
)תא"ל(, מנכ"ל העירייה יורם כרמון )אל"ם(, הסמנכ"לית מיכל פרפרי, רב העיר 
יעקב צ'יקוטאי, חבר מועצת העיר יגאל צדוק )סא"ל(, חברי הנהלת הסניף, 

המתנדבים והחברים. 
יפה  האישי של  סיפורים   - הרצאה   0

ואשר אוליאמפרל, חברי "צוות" תושבי 
הסוכנות  כשליחי  שנה  ששהו  רעות, 
ניתנה  התיכונה.  ובאסיה  באוזבקיסטן 
סקירה על האזור, הקהילות היהודיות 
והנוף האנושי. ההרצאה לוותה בתמונות 

אותן ציירה יפה בזמן השליחות. 
- עם המרצה  תימן  בנושא  הרצאה   0

וצילומים  אישי  סיפור  הילגר.  נפתלי 
משבעה ביקורים במשך 22 שנים בקרב 

תושבי תימן - עולם הולך ונעלם.
למתחילים  פייסבוק  קורס  נפתח   0

בהשתתפות 33 חברים. 
 - שאן  בית  לאזור  מודרך  טיול   0

בבריכות  החברים  ביקרו  השאר  בין 
במוצב  רופין,  כפר  קיבוץ  של  הדגים 
צה"ל ישן הצופה לגבול הירדני, באתר 
הארכיאולוגי כולל מיצג אורקולי ועוד. 

פעילות התנדבותית: 
תרומת דם במועדון הסניף - במועדון 

נערכות מעת לעת התרמות דם, והאחרונה בהתקיימה ב-12 באוגוסט 2010. 
בתוך שעתיים וחצי תרמו חברי הסניף 30 מנות דם. 

מכתב תודה
ליענקל'ה לבקוביץ', 

אני מודה לך על פעילותך לטובת אנשי "צוות". אין ספק שהרצינות במילוי 
תפקידך בהתנדבות, ראויה לכל ציון ושבח. אני גאה להיות חבר בארגון שמטפל 

בצורה ראויה בחברים. 
בברכה, ראובן דורון
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בשטח
פעילויות במחוזות ובסניפים

 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 #

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 #

בסניף ניתנו שתי הרצאות: ההפתעות המודיעיניות הגדולות של חיינו - מרצה 
עופר ענבי, איש מודיעין וחוקר; הזיכרון - מרצה ענת קלקא.

נערך טיול לדרום הארץ במסגרתו ביקרו החברים באוהל השלום ברהט, בו 
קיבלו סקירה על דרך חייהם והשתלבותם של הבדואים בארץ ובצה"ל. כמו 
כן ביקרו החברים בבית לאקיה ונפגשו עם נעמה ראש העמותה למעמד 
האישה הבדואית, במפעל רקמה מקומי, ב"חוות מדבר" בה מיצרים תרופות 

בדואיות וביישוב דריג'את. 

החברים מסיירים בתל עזקה

חברי הסניף בטיול למלטה

סניף כפר סבא
יו"ר הסניף: נפתלי שגיא # ויצמן 136 כפר סבא 44103 # טל': 09-7659867 # 

tzevetkf@bezeqint.net :דוא"ל

0 יחסי ישראל תורכיה - הרצאתו של יריב פלד לחברי החוג לידע והעשרה. 
0 פעילות חיל הים במלחמת יום הכיפורים - רב שיח בהשתתפות בכירי 

החיל באותם זמנים )ראו כתבה מיוחדת בגיליון זה(. 
0 בתחילת אוקטובר יצאו חברי הסניף לטיול באתרים בהרי ירושלים. בין 

השאר ביקרו החברים ב"דרך הקיסר", בתל עזקה )בו התקיים הקרב בין דוד 
לגולית( ובמנזר השתקנים. 

סניף נתניה
 יו"ר הסניף: יצחק דואני # רזיאל 7 נתניה 42470 # טל': 09-8334008 

Tzevet-n@bezeqint.net :דוא"ל #

לקראת שנת 2011 )תשע"א( נערך סניף נתניה לפעילויות רבות ומגוונות 
בשיתוף עם עירית נתניה והן: 

0 תרגיל ארצי בחודש יוני 2011, בשיתוף עם פיקוד העורף. 

0 תרגיל משותף בחודש מרס 2011, למוסדות החינוך בעיר ולפיקוד העורף. 

חברי הסניף ישמשו כבקרים בכל מוסדות החינוך בעיר.
בעיר  החינוך  מוסדות  עם  בשיתוף  בדרכים,  הבטיחות  בנושא  פעילות   0

ומשטרת ישראל. 
0 נערכות פעילויות שוטפות לאורך כל השנה באיתור מקומות עבודה לחברי 

הסניף, וטיפול בפרט בנושאי בריאות, מצוקה כלכלית ועוד. 
0 מתוכננים נופשונים וטיולים לאורך כל השנה וכן שני אירועים מרכזיים 

בסניף - סמוך ליום העצמאות ולחג החנוכה - לציון סיום שנת העבודה. 
0 בסניף מתקיימים חוגי העשרה בהם נוטלים חלק חברי הסניף.

הסניף פתוח לרשות החברים, בכל ימות השנה בימים א' עד ה' בין השעות 
10:00 עד 13:00, ואחר הצהרים בין השעות 17:00 עד 19:00. 

ביקור בארמון פלש בעיר סיניה

סניף הרצליה
 יו"ר הסניף: ראובן ליימונד # הבנים 15 הרצליה 46427 # טל': 09-9563838 

hymrl@zahav.net.il :דוא"ל #

חברים מסניף הרצליה ערכו לאחרונה טיול ברומניה וחזרו עמוסי חוויות 
משלל הנופים, האתרים והמראות.

0 טיול למלטה - קבוצת חברים מסניף כפר-סבא יצאה לטיול בן שמונה 

ימים במלטה. הם ביקרו במקדשים פרהיסטוריים, בתי כלא מימי הביניים, 
וקתדרלות  הבארוק  מתקופת  ארמונות  האבן,  ומרוצפי  הצרים  ברחובות 

נורמניות, ובאזורי הכפר, חופים מהממים ועיירות דיג קטנות. 

0 חברי "צוות" המתגוררים בבתי דיור מוגן בכפר סבא הרימו כוסית לקראת 

השנה החדשה וקיבלו את ברכתו של יו"ר "צוות" ד"ר ברוך לוי, שאף העניק 
להם שי ספר בשם הנהלת "צוות". עשרות חברות וחברים ובני זוג, האזינו 
לעדכונים שוטפים בעיקר בנושא הגמלה. באירוע נכחו גם דן נדיב מנכ"ל 
"צוות", מוטי בר דגן יו"ר מחוז השרון וסגן יו"ר "צוות", אביהו טננבוים מנהל 

המחוז, נפתלי )נפתול( שגיא יו"ר סניף כפר סבא חברים מהנהלת הסניף.
חודשה פעילות החוג לידע של הסניף - ב-6.9.10 התכנסו חברי החוג   0

לידע והעשרה של "צוות" כפר סבא בבית התרבות ע"ש רייזל וניהנו ממופע 
בדיחות וקטעי הומור באידיש )עם תרגום לעברית( מפי ישראל גת, גמלאי, 

תושב העיר. החוג לידע והעשרה של הסניף נכנס לשנתו ה-11.
מאת: צבי דקל, חבר הנהלת הסניף 

 חברי סניף נתניה בארוע "צוות אחים גם יחד"
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http://tzevet.org.il


טקס חנוכת מועדון גמלאים במגדל העמק

חברי הסניף בלטרון

 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 הגליל המערבי יו"ר הסניף: יום טוב חזן # הרצל 61 נהריה #
golani48@barak.net.il :טל': 04-9510702 # דוא"ל 

סניף הגליל התחתון
  יו"ר הסניף: משה עבו # הגלבוע ת"ד 491 טבריה # טל': 04-6720656 #

abomosh@gmail.com :דוא"ל 

0 "הפרלמנט הטברייני" - מתכנס כל יום שישי בסניף, ובמסגרתו עורכים 

ימי הולדת לחברים, ושרים שירי שבת וארץ ישראל. במועד זה מועברים 
עדכונים לגבי הפעילויות המתוכננות.

0 סיוע הדדי - הנושא המרכזי בסניף, הכולל פעילויות מגוונות, כמו ביקור 

ומתן שי צנוע לאלמנות, ביקור חולים ונתינת מענקי חג. 
0 פעילות חודשית - שמנו לנו למטרה לבצע פעילות חברתית לפחות אחת 

לחודש, כולל טיולים, ערבים חברתיים וכיו"ב. 
0 פעילות תרבותית - סיכמנו עם מנהל "יד שיטרית", על קבלת כרטיסים 

מוזלים למופעים/הצגות בהיכל התרבות. 
0 החברים הזדהו עם מאבקה של משפחת שליט וביקרו באוהל המחאה, 

לפני שיצאו לצעדת ירושלים. 
מובעת בזאת הערכה לכל המתנדבים, ובעיקר למאיר פניש ויוסי חג'ג' שתרמו, 

יחד עם חברי ההנהלה, לקידום הנושאים בסניף.

סניף חדרה והשומרון
 יו"ר הסניף: משה אבן פז # הרצל 69 חדרה ת"ד 2191 # טל': 04-6342407 # 

David_h@bezeqint.net :דוא"ל

ובסביבותיה,  בירושלים  לטיול  הסניף  חברי  יצאו   2010 אוקטובר  בחודש 
)בית  מאיר  בבית  השאר  בין  טיילו  הם  וחברים.  חברות   48 בהשתתפות 
מחסיר(, ובישוב נווה אילן, בו ביקרו בחברת החדשות של ערוץ 2. לאחר מכן, 
נסעה הקבוצה להרודיון 
וביקרה בארמון הורדוס, 
בקבר הורדוס ובחורבות 
במקום.  הכנסת  בית 
יצאו  המחרת  בבוקר 
לירושלים,  החברים 
לסיור מקיף בהר הבית, 
בעיר  השוק  סמטאות 
העתיקה ובבית הכנסת 
כן,  כמו  "החורבה". 
ביקרו החברים במוזיאון 

האסלאם והשעונים.

סניף כרמיאל
 יו"ר הסניף: שלומי קליין # הגליל 2 כרמיאל # טל': 04-9982215 #

slomek1@walla.com :דוא"ל 

ביום חמישי 26.8.10 יצאו חברות וחברים מסניף כרמיאל לטיול בתל אביב-
יפו. הביקור נפתח במוזיאון האצ"ל, ומשם יצאה הקבוצה לסיור רגלי בשכונת 
נוה צדק, הראשונה והוותיקה בתל אביב. לאחר הסיור ירדו החברים לשיט 

לילי מנמל יפו.

סניף העמקים
  יו"ר הסניף: מנחם מעוז # משרד הקליטה ע"י האגודה למען החייל, עפולה #

maozm6@walla.com :טל': 04-6490553 # דוא"ל 

ב-1 בספטמבר 2010 נחנך ברוב הדר מועדון גמלאים במגדל העמק. בטקס 
קביעת המזוזה נשאו ברכות: ראש העיר אלי ברדה, הרב גרוסמן, סגן יו"ר "צוות" 
ונגיד רוטרי, יו"ר ומנהל מחוז הצפון, יו"ר והנהלת סניף עמקים, נשיא רוטרי מגדל 
העמק, נציגים מהעירייה, נציגי גמלאים המתגוררים בעיר, חברי הסניף וחברי 

רוטרי מגדל העמק.
במסגרת  של הגמלאים,  אמיתי  מצורך  העמק נבעה  המועדון במגדל  הקמת 
שתיצוק תוכן לזמנם הפנוי, ותיתן להם אפשרות ליצירת מפגשים, פעילויות תרבות 
וכיו"ב. להקמת המועדון נדרשה יד מובילה ומכוונת, וזו נמצאה בדמות הנהלת 
סניף העמקים. העירייה העניקה את מבנה "גן גפן" שהפך למועדון גמלאים. תוך 

זמן לא רב שופץ המועדון והפך נאה לעין וערוך לשרת את הגמלאים. 
מטרת מועדון היא להגדיל את מספר הגמלאים המשתתפים באמצעות הפעלת 

מועדון בוקר, חוגים, הרצאות, מופעים, מסיבות ועוד. 
חברי סניף העמקים באשר הם, מוזמנים לקחת חלק פעיל במועדון. הודעות 
סניף העמקים  בפרסומי  הדואר האלקטרוני,  באמצעות  יועברו  הפעילות  על 

ובאתר "צוות". 
חבר  ועקנין  ישראל  המועדון:  להקמת  לחברים שתרמו  להודות  המקום  זה 
"צוות", אשת חבר "צוות" איריס יחזקאל, יעקב טולדנו ועדנה שוורץ מטעם 

גמלאי העיר.
מאת: צביקה גינצבורג, גזבר הסניף 

חברי הסניף בצעדת ירושלים

חברי סניף כרמיאל בנווה צדק

95
ון 

ת גילי וח צוו 61ר

צפון בשטח
פעילויות במחוזות ובסניפים



מטריה ביום סגריר
מאת: יצחק בר-און

יחסי ישראל צרפת ידעו עליות ומורדות 
ימינו.  ועד  המדינה  של  הקמתה  מאז 
מתמקד  בר-און  יצחק  של  סיפורו 
ב"תקופת הזהב" המתאפיינת בשיתוף 
פעולה ביטחוני ומדיני מקיף. חשיבות 
הספר בנקודת המבט של האדם ש"היה 
בר-און  יצחק  )במיל'(  תא"ל  שם". 
במוקדי  מרכזיים  בתפקידים  שירת 
קבלת ההחלטות בצה"ל ואף זכה לזווית ראיה ייחודית ואוטנטית 

בתפקידו כנספח צה"ל בפריז בשנים 1967-1960. 
מוצגת  צרפת  עם  הביטחוניים  היחסים  של  המכרעת  חשיבותם 
בספר על רקע ההתפתחויות הגיאו-אסטרטגיות בזירה הבינלאומית 
בראשית שנות ה- 50. ארצות הברית ובריטניה סרבו למכור נשק 
את  להשמיד  כוונתו  על  בגלוי  שהכריז  שנאצר,  בעוד  לישראל 
ישראל, קיבל כמויות מסיביות של נשק. גם צרפת ראתה בנאצר 
אינטגראלי  כחלק  שנתפסה  באלג'יריה,  למרידה  המסייע  אויב 

מצרפת. 
הקשיים  ההתלבטויות,  המגעים,  את  בספרו  סוקר  בר-און 
וההתפתחויות שהביאו למלחמת סיני, ומציג את חילוקי הדעות 
ובעיקר  בצרפת  ההחלטות  מקבלי  בקרב  המנוגדים  והשיקולים 
רבה  בביקורתיות  חושף  הוא  בנוסף,  וההגנה.  החוץ  משרדי  בין 
והדיפלומטי  הביטחוני  הממסד  בקרב  הפנימיים  המאבקים  את 
בישראל. בר- און טוען שהיוזמה הצרפתית היא זו שהיוותה את 
לצרפת.  ישראל  בין  המיוחדים  היחסים  ביצירת  המרכזי  הגורם 
סביר יותר להניח שהברית נבעה ממפגש אינטרסים ויוזמות של 

שני הצדדים. 
כתבה: ד"ר צילה הרשקו, מרכז בס"א למחקרים אסטרטגיים 
באוניברסיטת בר-אילן. מומחית ליחסי ישראל-צרפת.

 אמא אימאן 
מאת: אורנה זוהר 

אמא אמאן מכלא קציעות הוא יומנה 
אורנה  של  הראשון  וספרה  הפרטי 
אחראית  שנים  במשך  שהיתה  זוהר, 
הכליאה  במתקן  משפחות  לביקורי 
את  מקרוב  הכירה  היא  קציעות. 
המקום ואת יושביו ותיארה ברגישות 
רבה את המרקם האנושי שבו, את חיי 

קורא
חדש על מדף הספרים

על-פי  עצמם  לבין  האסירים  בין  היחסים  מערכות  את  היומיום, 
הפלגים הפוליטיים ואת הרגעים האינטימיים של כל אחד מהם. 

הסיפורים כתובים בפשטות, בישירות ובצורה בלתי אמצעית. 
של  עולמם  אל  הצצה  מאפשרים  בזה,  זה  השזורים  סיפוריה 
מתייסרים,  מסוכסכים,  שונאים,  אוהבים,  אדם  כבני  העצורים 

שולטים ונשלטים. 
החיים  מתערבב:  הכל  חיים,  אנו  שבה  במציאות  כמו  בסיפוריה, 
מחבלים  לשלום,  וכמיהה  מלחמה  והסבל,  האכזריות  והמוות, 

קשוחים ובני אדם רגישים שגורלנו וגורלם שזורים זה בזה.

איך שימחתי 
טיגריס עצוב?

מאת: אלי אופיר
שחורה"  "אלמנה  מסוג  עכבישה  איך 
הצילה ילד ששיחק בחצץ? מדוע חשוב 
כל כך שנשמור על נחשי צפע ארסיים? 
כיצד הפך טיגריס לידיד קרוב של בן 
אדם? האם דגים יכולים לחשמל? כל 
זאת בקובץ סיפוריו של הצלם מדריך 

הטבע אלי אופיר.
בשפה רהוטה מתאר המחבר את חוויותיו משעשעות והמצמררות 

באחת עם בעלי חיים.

נמו החולד, סיפורים מן החורש
מאת: סמוס )עמוס עמיר(

ספר ילדים המספר על הרפתקאותיהן 
נמלטות  אשר  החורש,  ות  חי של 
מאבקן  ועל  חיות,  הן  בו  מהחורש 
חדש.  חיים  אתר  להקמת  הנחוש 
זאת, לאחר שהן מגלות כי בני האדם 
תוך  אל  בולדוזרים  להכניס  מתכננים 
החורש ולהרוס אותו, כדי לבנות שכונת 

בתי יוקרה. 
הספר מיועד לגילאי 7-12 ולמבוגרים 
מכל גיל עם קצת נשמת ילד. האיורים 
בהוצאת  אור  ראה  אילת.  אייל  של 

"אופיר ביכורים".
עמוס עמיר, בנה של המשוררת אנדה עמיר. שירת כטייס בחיל האוויר, 

השתחרר בדרגת תת אלוף. מתפקיד סגן מפקד חיל האוויר.

הירשמו במשרד הסניף שלכם
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הצדעה אחרונה
 חברי "צוות" שהלכו לעולמם

אוגוסט - דצמבר 2010

גבעת עדה חי"ר  אורי ארמוני  סא"ל 

קרית מוצקין חת"ק  אהרן פינצ'וק  רס"ן 

ירכא חת"ק  זיד ברקת  רס"ן 

חולון חי"ק  אליקים גליקסמן  רס"ר 

בני עטרות חת"מ  שרגא בן צבי  אל"ם 

רמת השרון ח"א  שלום דותן  רס"ן 

קרית מוצקין חת"ק  זאב גולן   רס"ר 

חצור הגלילית חת"ק  ראובן אליהו  רנ"ג 

קנדה חש"ן  אורי אורן   רס"ן 

ראשון לציון חי"ח  יצחק קופמן  רס"ן 

חולון חי"ק  חיים אריגי  סא"ל 

כרמיאל חי"ח  משה וינברג  רס"מ 

קרית מלאכי ח"א  משה שלונסקי  רס"ר 

חיפה ח"י  דן בן אריה  סא"ל 

חולון חת"ק  נתן קאופמן  רס"מ 

קרית אונו ח"א  יעקב ינאי  סא"ל 

ראשון לציון ח"א  ניסים ינאי  רס"ן 

תל אביב חת"ק  צבי דור   רס"ב 

טירת הכרמל חת"ק  צדקה יצחק  רנ"ג 

רחובות חש"ן  ישראל טל  אלוף 

באר שבע חי"ח  אברהם קבלק  רס"ר 

רמת גן חי"ח  זהר נוי   סא"ל 

תל אביב חכ"ל  זהר קרנר  סא"ל 

רמת השרון ח"י  רות היגס   רס"ן 

רמת גן חכ"ל  מרים פבזנר  סא"ל 

נתניה חש"ן  צבי זר אביב  סרן 

גבעתי ח"א  שאול נבעה  רס"מ 

פ"ת חמ"ן  אברהם חולי  רס"ן 

קרית גת חש"נ  גבריאל וולנסי  רס"ר 

קרית מוצקין חש"ל  מרדכי גלנצר  רס"מ 

ראשון לציון חכ"ל  צפריר ענבר  סא"ל 

קרית ים ח"י  ארמונד אביתן  סרן 

תל אביב חי"ח  עוזי שרון   סא"ל 

בני ברק חש"ן  שמואל קליין  רס"ן 

חולון חש"ל  יעקב קידר  סא"ל 

רחובות חי"ח  שלום אטיאס  רס"ר 

חולון חי"ק  משה כהן   רס"מ 

כפר סבא חמ"נ  שמעון סומך  סא"ל 

תל אביב חמ"צ  יקותיאל הוניגמן  סא"ל 

פטר  יהוד יוסף אבודריאן  רס"מ 

גבעתיים ח"א  אליהו אגיב  רס"ן 

באר שבע חת"ק  יוסף אמיתי  רס"ר 

רחובות ח"א  משה ארוש  רס"ן 

ירושלים חמ"נ  אבי וכטר   רס"ר 

רמת השרון ח"י  חרות צמח  אל"ם 

קרית חיים חה"נ  יהודה בן אפרים  רס"ר 

חולון חת"ק  נחמן בן צור  אל"ם 

חדרה ח"י  אברהם אשור  תא"ל 

אשדוד ח"א  יהודה פחימה  רס"ב 

הרצליה חמ"נ  שאול צור   סא"ל 

רמת השרון ח"א  יורם כסיף  סא"ל 

כפר חסידים חמ"צ  גדי טליתמן  רס"ן 

תל אביב חמ"ן  משה לוי   סא"ל 

פרדסיה חמ"ן  דני רחום   רס"ב 

תל אביב חי"ר  אדוארד סגל  רס"ן 

פתח תקוה חמ"נ  משה רבי   רס"ן 

רמת גן ח"א  שמעון לוי  רס"ר 

טירת הכרמל חר"פ  וילי כהן   רס"ר 

עדי חכ"ל  משה רוזנברג  אל"ם 

ירושלים רב"צ  מרדכי פריד  סא"ל 

שילת חי"ק   אבנר אגוזי  סא"ל 

חיפה חת"ק  צבי דרור   רס"ן 

אשקלון ח"א  צ'רלי לוזון  רס"מ 

תל אביב חת"מ  משה חופי  סא"ל 

קרית טבעון ח"א  חנוך פטישי  אל"ם 

רחובות חת"מ  שמעיה יניב  רס"ן 

רחובות רב"צ  מנחם הילביץ  רס"ן 

תל אביב חי"ח   יצחק גריאני  רס"מ 
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