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העורכת הראשית
עמיתיי היקרים,
גיליון זה של "רוח צוות"
מגיע לביתכם בחג החנוכה
 חג האורים  -שיש בוסמליות רבה לימינו אנו:
מלחמת מעטים מול רבים,
נחישות ,אמונה ומאבק על
קיומנו .הדברים מקבלים
משנה תוקף כיום ,כשעדיין
לא הגענו אל המנוחה והנחלה ,השלום והביטחון .אין
ספק כי צבא חזק הוא ערובה לשלומנו ולביטחוננו
ולמרות שכך ,מצא עצמו צה"ל עומד בעין הסערה
הציבורית הנובעת מקיצוץ תקציב הביטחון .ראש
אכ"א ,אלוף אורנה ברביבאי ,בראיון מיוחד ל"רוח
צוות" ,עונה למבקרים את התנהלות הצבא ,מציגה
דילמות באשר לצורך במתן מענה לאתגרים קיימים
ועתידיים ,ומלווה בכאב את פיטורי  4,500אנשי
קבע .אלוף ברביבאי מתייחסת בראיון ליחסי
צה"ל"-צוות" ,עוסקת בהסכם הגמלה ,ובכלל זאת
"הפעימה השלישית" ,ואומרת" :מחויבות צה"ל
ומשרד הביטחון  -ערכית מוסרית ועניינית  -לגמלאי
צה"ל חזקה מתמיד .אנו נמשיך לייצג אתכם כבעבר
מתוך הכרה והוקרה לפועלכם".
000

אחד הפרויקטים החשובים ב"צוות" ,המתנהל כבר
שנים ארוכות באופן מוצלח ביותר ,הוא "הטובים
בחינוך" להסבת אקדמאים פורשי צה"ל להוראה.
בארגון נתנו את הדעת לחברים שאינם אקדמאים,
שגם הם מעוניינים להשתתף בפרויקט .לאחרונה
נפתחה במכללה "אחוה" תוכנית חדשה להנדסאים,
נגדים ,שתכשיר אותם להוראת מתמטיקה בבתי
הספר היסודיים .פרופ' עליאן אלקרינאוי ,נשיא
המכללה ,שהדליק משואה ביום העצמאות ,קיבל
את חברי "צוות" למכללה בזרועות פתוחות .הוא
מציג בראיון עימו את משנתו החינוכית-חברתית
כפי שמתקיימת במוסד האקדמי שבראשו הוא עומד.
000

כתבה מרכזית נוספת עוסקת ב"תגלית המאה"
שחברנו יוסי לנגוצקי (אל"ם) הגה ,הוביל ויישם.
יוסי ,בעל עיטור המופת ,שני פרסי בטחון ישראל
ותארים נוספים ,מספר על השתלשלות האירועים
שהובילו לגילוי מאגרי גז בים התיכון הישראלי
העמוק ,בשווי מאה מיליארד דולר ,אשר יביאו את
ישראל לעצמאות אנרגטית.
בגיליון זה אנו מציגים גם את הנבחרים בבחירות
לרשויות המקומיות מקרב חברי "צוות" ,אשר ינהיגו
יותר ממיליון תושבים ,יהיו אחראים לרווחתם
היומיומית ויטביעו חותם אישי  -כל אחד ברשות
המקומית עליה הוא מופקד .אנו מברכים אותם
על הישגיהם בבחירות וגאים בהמשך עשייתם
ומנהיגותם בחברה הישראלית.
חג אורים שמח,

גיטה גופר (אל"ם) ,עורכת ראשית

לעמוד הבא

במחשבה תחילה

דבר יו"ר הארגון

ממשיכים ביישום
הסכם הגמלה

שלא לתת להן את מלוא המשקל המתחייב מכך.
אנו קוראים לך לקבוע ולהודיע כי לא זו הדרך וכי צה"ל ומערכת
הביטחון לא יסכימו להצעות מסוג זה ,והם יוסיפו לעמוד איתן לימין
גמלאי צה"ל כפי שהיה עד עתה .שמענו גם כי מוקמת ועדה לבחינת
הנושא .אנו מבקשים כי ארגון "צוות" ישולב ויהיה מעורב בגוף זה
ובכל תהליך ועיסוק בנושא ,בהתאם לאמנה כתובה וחתומה עימם.
אולם ,בראש ובראשונה אנו מקווים ומאמינים שנעשה הכול יחדיו
כדי להוריד את הנושא מסדר היום ,וגמלאי צה"ל יוסיפו להיות חלק
בלתי נפרד מצה"ל וממערכת הביטחון כפי שהיה תמיד".
אני שמח לציין כי תשובתו של הרמטכ"ל המובאת בעמוד זה מצביעה
על גיבוי מלא לגמלאי צה"ל.

לחברותיי וחבריי ב"צוות" שלום וברכה,

אנו עומדים בסיומה של שנת - 2013
שנה רבת פעילויות ואירועים .בשנה
החולפת עקבנו מקרוב אחר מימוש
הסכם הגמלה  -ככתבו וכלשונו
ועל-פי כל סעיפיו ופרטיו  -אשר
הושג בעמל רב שנמשך שנים ,תוך
מאבקים מחוץ ומבית .כיום ,ולקראת
"הפעימה השלישית" בינואר ,2014
בה יקבלו החברים תוספת שכר ,אנו
משוכנעים לחלוטין כי הסכם זה הוא
ד"ר ברוך לוי
הטוב ביותר שיכולנו להשיג .יותר
מכך :קשה להניח ,כי לאור המצב הכלכלי וה"עליהום" הציבורי על
תקציב צה"ל בכלל ,ועל ההוצאות לגמלה בפרט ,ניתן היה להגיע
להסכם כלשהו ,לא כל שכן הסכם כזה.
ועדיין יש רבים ,בעיקר בתקשורת ,המערערים על זכויות גמלאי צה"ל
ואף מעלים הצעות לקצץ בתקציב הביטחון באופן שפוגע בגמלאות
גמלאי צה"ל שנקנו בדין ובצדק .אנו מבטיחים לעמוד בפרץ ויחד
עם צה"ל ומשרד הביטחון נפעל נגד לחצים אלה.
ובאותו עניין :לאחרונה התפרסמו ידיעות בדבר מגעים בין משרד
הביטחון למשרד האוצר ,לפיהם תיתכן העברת האחריות לתשלומי
גמלה לפורשי צה"ל ממשרד הביטחון לאוצר .הדבר אינו מקובל
עלינו והבעתי את דעתי במכתב לרמטכ"ל ,רא"ל בני גנץ ,בו ציינתי
כי "להצעות להפקיד את הסמכויות בידי פקידים שאין להם אחריות
לבטחון המדינה יש משמעות בלתי נסבלת ...לא ניתן לפגוע באנשים
שנתנו אמון בצה"ל ,במערכת הביטחון ובמנהיגות המדינה ונענו
לקריאתם לשרת בצה"ל .לא ניתן להפנות להם עורף ,להפר אמונים,
להתכחש לכל ולשנות בדיעבד תנאים והסכמים שהיו חלק בלתי
נפרד מתנאי השירות שלהם .בגמלה מגולמות זכויות חוקיות ,זכויות
אדם ,זכויות מוסריות ,זכויות קנייניות וזכויות סוציאליות .לא ניתן
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נושא ההקלה בהחזרי ההיוון נמצא אף הוא בהסכם הגמלה ועד
כה נמצא מזור ל 3,000-חברים שהסירו מעל גבם את עול ההיוון.
גם כמאה חברים נוספים ש"אינם זכאים" קיבלו פתרון במסגרת
ועדת חריגי היוון .ועדיין ,לא מעט חברים ממשיכים בתשלומי היוון
מכבידים ,הנובעים מנוסחאות המתבססות גם על תוחלת חיים,
וגורמים לכך שרבים עדיין משלמים הרבה מעבר למה שנטלו.
כ 180-חברים עתרו לבג"ץ ,ובנושא זה הבהרתי את עמדתי במכתב
שהוצאתי לחברים ובו כתבתי בין השאר" :ברצוני להדגיש כי ארגון
"צוות" ראה מאז ומתמיד ורואה בנוסחת חישוב ההיוון וחישוב החזר
ההיוון בגינו ,כדבר לקוי ומעוות שגרם עוול לגמלאים רבים ואכן
טעון תיקון ...אנו מסייעים ונוסיף לסייע לכל חבר "צוות" שההטבות
שהושגו בעניין ההיוון אינן מסייעות לו ,לדעתו ,במידה מספקת .בכלל
אלה ,גם קבוצה מחברינו שעתרו לבג"ץ .אנו ערים לבעיה והעלינו
אותה בפני הגורמים המתאימים".
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עניין חשוב נוסף שהעסיק אותנו בשנה החולפת  -ויוסיף להעסיקנו
גם בשנת  - 2014הוא הביטוח הסיעודי ,וזאת בעקבות הוראת אגף
שוק ההון והביטוח באוצר ,לפיה לא ניתן יהיה לחדש פוליסות
קבוצתיות של הביטוח הסיעודי .אנו עושים מאמצים אדירים ,בסיוע
מומחים ויועצים בנושא ,כדי ש"צוות" יקבל החרגה מההוראה -
וטיעונינו הכבדים עימנו .אנו מנהלים מו"מ עם אגף שוק ההון ,בו
הדגשנו שאנו פועלים לגיבוש תוכנית ביטוח סיעודי ,כך שתעלה
בקנה אחד עם העקרונות שהותוו על-ידי האוצר בנוגע לרפורמה,
ומתחייבים לפעול על-פי כל ההסכמות וההנחיות הנוגעות לביטוח
הסיעודי.

לכבוד :ד"ר ברוך לוי ,יו"ר "צוות"
שלום רב
במכתבך מתאריך  6.10.13פנית לרמטכ"ל
בנוגע לפרסומים אודות גורמים שונים אשר
מעלים הצעות לקיצוץ בתקציב הביטחון באופן שפוגע בגמלאות
גמלאי צה"ל.
הרמטכ"ל וצה"ל לא יתנו את ידם בשום פנים ואופן לפגיעה בגמלאי
צה"ל ,הרמטכ"ל עומד מאחורי גמלאי צה"ל ותומך בכל פעולותיהם.
בהמשך לפנייתך ברצוני לעדכנך כי בימים אלו מתקיים שיח ער
מול האוצר בנוגע לתקציב צה"ל בכלל ,ובנוגע לסוגיות הקשורות
בתנאי ההעסקה והגמלאות של אנשי הקבע בפרט.
הרמטכ"ל הנחה כי עמדתכם תובא בפני הצוות לטיפול בגמלאות
צה"ל ,ראש אכ"א תעמוד איתכם בקשר ותעדכן בכל התפתחות
בנושא.
בברכה ובהערכה רבה
הוד בצר ,אל"ם ,עוזר הרמטכ"ל

לעמוד הקודם

לתוכן העניינים

000

פנינו נשואות כבר לשנת הפעילות  2014ומוסדותינו אישרו את
תקציב הארגון על סעיפיו השונים ,על-פי המטרות שהציב הארגון.
גם בשנה הבאה יעמדו חברי הארגון במרכז הווייתנו ונפעל ללא
ליאות לשמירת זכויותיהם ,לרווחתם האישית ולבריאותם.
בנוסף ,נכריז על  2014כעל "שנת ההתנדבות" ופעולות רבות שכבר
התחלנו בהן בשנה החולפת ישאו ,כך אני מאמין ,פרי  -ויתאפשר
ליותר ויותר חברים להתנדב בקהילה .רבות מהפעולות נעשו
בתיאום ובשיתוף פעולה עם מחוזות הארגון ועם סניפיו בכל הקשור
להתנדבות ברמה הארצית .מן הראוי ,ובמיוחד בעת זו ,שמעשינו
הטובים לא רק ייעשו אלא גם ייראו ,ונחזק את תדמיתנו כארגון ערכי
התורם לקהילה ופועל למען חברה טובה וצודקת יותר.
000

חברותיי וחבריי ,קבלו נא את ברכותינו לחג אורים שמח לכם ולבני
ביתכם ומי יתן ותתחדש עלינו שנה אזרחית מוצלחת.
שלכם

ד"ר ברוך לוי ,יו"ר ארגון "צוות"

3

לעמוד הבית

לעמוד הבא

בשטח
פעילויות במחוזות ובסניפים

משולחן המנכ"ל

ובבאר שבע ,לרמה הטובה המקובלת ברשת .נותרו מספר
יחידות .לפרטים ראו ידיעה בעמוד .10

זכויות וטיפול בפרט

דן נדיב

אירועים ב"צוות"

הסכם הגמלה  -אנו ממשיכים לעקוב אחר
מימוש הסכם הגמלה ,כדי לוודא שכל סעיפיו
מיושמים במלואם ,במיוחד לקראת "הפעימה
השלישית" שתחול בינואר  .2014במועד
זה ,יזכו החברים לתוספת בגמלתם הנובעת
מההסכם.
חריגי היוון  -נמשכת עבודת ועדת חריגי
ההיוון אשר דנה בפניות חברים הסבורים כי
הם עומדים בקריטריונים שקבעה הוועדה.
מרבית הפניות אכן מתבררות כמוצדקות ועד
סוף  2013אנו מעריכים כי יאושרו כ 100-פניות .הוועדה
תמשיך בעבודתה גם בשנת .2014
עתירה לבג"ץ  -כ 180-חברי "צוות" הגישו לאחרונה עתירה
לבג"ץ בנושא חישוב נוסחת ההיוון .תשובת המדינה לעתירה
כבר התקבלה ואנו מחכים להכרעת בג"ץ (ראו דבר יו"ר
"צוות" בנושא זה).
דמי רווחה  -אסיפת הנבחרים החליטה בישיבתה מ24.10.13-
על העברת דמי הרווחה (המתקבלים במסגרת הסכם הגמלה),
להקמת קרן להבטחת המשך קיומו של הביטוח הסיעודי,
לכל החברים המבוטחים בביטוח הרפואי של "צוות" .לאלה
שאינם מבוטחים במסגרת זו ,או שאינם חברי "צוות" ,יישלחו
תווי שי בסך  500שקל .איגרת בנושא תופץ לבתי החברים.

 0קיימנו אירוע מרשים בבית הגדודים במושב אביחיל,
במסגרתו העלינו על נס את פועלם של מתנדבי היישוב לצבא
הבריטי במלחמת העולם השנייה .במהלך האירוע הועבר דגל
ארגון חיילים משוחררים ל"צוות" (ראו כתבה בגיליון זה).
 0ארגון "צוות" השתתף בצעדת ירושלים ,בנוכחות מרשימה
של צועדים מכל המחוזות.
 0הוועד המנהל של "צוות" נפרד ממנכ"ל "חבר" היוצא,
סא"ל שלומי אברהם ,והעניק לו את מגן הארגון על פועלו.
איחולי הצלחה לשלומי בהמשך דרכו ,וברכת ברוך הבא
למנכ"ל החדש של "חבר" ,סא"ל מוטי לוי.
 0באסיפת הנבחרים שנערכה לאחרונה ,העניק יו"ר "צוות"
מגן הוקרה למוטי שגיא (אל"ם) ,ראש פרויקט הקצינים
והנגדים במשרד הכלכלה ,עם סיום תפקידו ,כאות הערכה
לפועלו רב-השנים למען חברי "צוות" .שגיא ימשיך בעשייתו
זו במסגרת משרד הכלכלה כמתנדב.

בחירות לרשויות

  18חברי "צוות" נבחרולאחרונה לכהן כראשי ערים ומועצות מקומיות .שניים מתוך
הנבחרים המשרתים במוסדות הארגון  -חבר הוועד המנהל
שלום בן משה (ראש העין) ,וחבר אסיפת הנבחרים שלמה
קטן (אלפי מנשה)  -קיבלו במעמד אסיפת הנבחרים זרי
פרחים וברכות להצלחתם.

תעסוקה

 פרויקט "הטובים בחינוך" מתרחב ומשנתהלימודים הנוכחית חובשים את ספסל הלימודים לקבלת
הסמכה להוראה קרוב ל 100-מחברינו .בשנה זו הצטרפה
מכללת אחוה לבית ברל ,מכללת קיי ואורנים ,ובפעם
הראשונה לומדים בה חברינו בעלי תואר הנדסאי ,אשר
יוסמכו כמורים למתמטיקה בבתי ספר יסודיים (ראו ראיון
עם נשיא המכללה פרופ' עליאן אלקרינאוי בגיליון זה).

יום הבטיחות הלאומי

 כ 130-מנדבים מסניפי"צוות" ברחבי הארץ ,נטלו חלק ביום הבטיחות הלאומי
שהתקיים ב .29.10.13-גם בשנת  2014נוסיף לשים דגש
על מפעל ההתנדבות בו פעילים אלפים מחברינו.

הטבות "חבר"

 הוועד המנהל של "צוות" טיפלבנושא ההטבות לחברי הארגון ,ובכלל זאת מגבלת הטבות
לחברים באשר לרכישת כרטיסים לאירועים עבור נכדים
(ראה מסגרת).

דיור מוגן

 בשיתוף רשת "משען" אנו משדרגים אתיחידות הדיור של "צוות" בבתי "משען" בתל אביב ,בחולון

איגרות הסבר בנושא דמי רווחה

בימים האחרונים קיבלתם לבתיכם איגרות הסבר בנושא דמי רווחה .אנו
מבהירים בזאת ,כי בהתאם להחלטת אסיפת הנבחרים מיום  24.10.13יופנו
דמי הרווחה המוענקים כחלק מהסכם הגמלה ,באופן הבא:
 .1לחברים המבוטחים בביטוח הרפואי של "צוות"  -דמי הרווחה יועברו לקרן
להבטחת המשך הביטוח הסיעודי .זאת ,כדי להבטיח את איתנות פוליסת
הביטוח הסיעודי.
 .2לחברי "צוות" שאינם מבוטחים בביטוח הרפואי ולגמלאי צה"ל שאינם
חברי "צוות" יישלחו תווי שי על סך  500שקל.
 .3לחברים שאינם חברי "צוות" ,אנו קוראים להצטרף לשורותינו .לאלה שאינם
מבוטחים בביטוח הרפואי  -נעדכן כי קיים בעת זו חלון הזדמנויות להצטרפות
לביטוח הרפואי של "צוות" ,בהתאם לפירוט המופיע באיגרת.
לפרטים נוספים" :צוות" טל'  ,03-6173500מוקד "מדנס" .1-700-700-251
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רכישת כרטיסים
באמצעות "חבר"

לאירוע "מיצהל"  -ניתן לרכוש עד ארבעה
כרטיסים.
ל"כיופית"  -ניתן לרכוש עד ארבעה כרטיסים.
לספארי  -ניתן לרכוש עד ארבעה כרטיסים.
לאירועי בר מצווה  -ניתן לרכוש שני
כרטיסים.
רישום לקייטנות  -מחיר מוזל ללא סבסוד.
להצגות ילדים  -ניתן לרכוש עד ארבעה
כרטיסים.
להצגות חג חנוכה  -ניתן לרכוש עד ארבעה
כרטיסים.

לעמוד הבית

לעמוד הבא

חדשות

צעדת ירושלים

גם השנה השתתפו חברי "צוות" בצעדת ירושלים המסורתית,
שהתקיימה ב ,24.9.13-במסגרת האירוע השנתי להזדהות עם
עיר הבירה של העם היהודי  -ירושלים .ההיערכות וההתארגנות
לצעדה הופקדו בידי מחוז ירושלים ,בראשותו של יו"ר המחוז
הרב יוסף וסרמן ומנהל המחוז שמעון מלכה.
חברי הארגון צעדו בשתי קבוצות :בראש הקבוצה המובילה צעדו
מוטי בר דגן סגן יו"ר "צוות" ,הרב יוסף וסרמן יו"ר המחוז ,שמעון
מלכה מנהל המחוז ויו"רי הסניפים מהמחוזות השונים .את הקבוצה
השנייה הובילו יו"ר מחוז הצפון יצחק חביו ,מנהל מחוז הצפון
אלי (אליקו) חן ויו"רי סניפי הצפון.
לפני הצעדה התארחו החברים לארוחת צהריים בבית החייל,
ולאחריה נהנו מהמופע המרכזי בגן סאקר שאורגן על-ידי עיריית
ירושלים.
מחוז ירושלים ,האחראי זה חמש שנים על התכנון והביצוע של
הצעדה ,בחר כסיסמא שהודפסה על חולצות המשתתפים מארגון
"צוות" ,בפסוק מספר תהילים" :שאלו שלום ירושלים ישליו אהביך",
שפירושו שכל אדם השואל ומבקש על שלום ירושלים  -ירושלים
מחזירה לו אהבה ,אחווה ושלום .מי שלא ראה את שמחתם של
חברי "צוות" בצעדה ,שהתבטאה בשירה אדירה ובריקודים ,לא
ראה שמחה מימיו.
חברי "צוות" יכולים להתרשם מצעדת ירושלים תשע"ד באמצעות
הטלוויזיה הקהילתית  -וידאו "צוות"  -שתיעדה את האירוע.

מפגש מרגש במיוחד התרחש כאשר ראש העיר ירושלים ניר
ברקת חיבק בחום את הרב יוסף וסרמן והודה לחברי "צוות" על
השתתפותם מדי שנה בצעדה .מאת :שמעון מלכה ,מנהל מחוז ירושלים

יום הבטיחות בדרכים 2013

דרכים .ביום הבטיחות נטלו חלק ארגוני מתנדבים שונים ובהם ארגון
"צוות"' .ממחוז הצפון השתתפו תשעה חברים (מסניף חדרה) ,ממחוז
ירושלים תשעה חברים (מסניפי ירושלים ומעלה אדומים) ,ממחוז
יהודה  21חברים (מסניפי ראשל"צ ואשקלון) ,ממחוז השרון  35חברים
(מסניפי הרצליה ,כפר סבא ,נתניה והוד השרון) ,ממחוז דן  22חברים
(מסניפי פתח תקוה וחולון) וממחוז הדרום  32חברים (מסניפי אילת,
ערד ,קרית גת ובאר שבע).

 128חברים מכל מחוזות הארגון השתתפו ביום הבטיחות הלאומי שנערך
ב 29.10.13-במרכזי הערים ברחבי הארץ.
יום הבטיחות נועד להעלאת המודעות לפגיעותם של הולכי רגל בכבישים
העירוניים ,אשר מספרם הולך וגדל משנה לשנה .יום הבטיחות הלאומי
אורגן על-ידי פ.ע.ו.ל.ה – פורום עמותות וארגונים למניעת תאונות

דיור מוגן לחברי "צוות" ברשת "משען"

וככשיר להשתלב במסגרת זו ,נחתמים שני הסכמים:
 .1הסכם ההתקשרות של הדייר מול "צוות"  -שעיקרו תשלום
דמי כניסה לבית "משען".
 .2הסכם ההתקשרות בין הדייר לרשת "משען"  -שעיקרו תשלום
בגין הוצאות אחזקה שוטפת ,מול הנהלת הבית.
אנו ממליצים לחברים המתעניינים בהשתלבות בדיור מוגן לקבוע
פגישה עם נציגי בית "משען" אליו הם מבקשים להצטרף ,כדי
להתרשם מהמקום ,מהתנאים ומהעלויות הנדרשות למימוש המהלך.
נדגיש שההתקשרות בין החבר לבין "צוות" מוזילה את דמי הכניסה
בשיעור ניכר ,וכן את תנאי משך התקופה בה ניתן לקבל החזר דמי
הפיקדון (במקרה של עזיבה או פטירת הדייר) .אנו עומדים לרשותכם
בכל שאלה והבהרה ,ומזמינים אתכם לממש זכות זו ,המוקנית לכם
מתוקף חברותכם בארגון "צוות" .לפרטים ולהרשמה ,נא לפנות
לסמנכ"ל "צוות" אבי לחיאני בטל' .03-6173500

בהמשך לכתבה שהתפרסמה בביטאון "רוח צוות" הקודם (גיליון
מס'  ,)106פנו אלינו עשרות מבין חברי "צוות" ובני משפחותיהם
בשאלות הנוגעות למימוש זכותם להשתלב בדיור מוגן .כאן המקום
לחזור ולחדד מספר דגשים הקשורים במימוש הטבה ייחודית זו,
הניתנת לחברי "צוות".
ארגון "צוות" חתם הסכם לחכירת יחידות דיור ברשת "משען".
נכון להיום ,לרשות "צוות" עומדות  40יחידות דיור (בנות חדר או
שני חדרים) בבתי "משען" באפקה ,בחולון ובבאר שבע .הזכאות
למימוש הטבה זו הינה לגמלאי חבר "צוות" ו/או לרעייתו ,או למי
מבין הוריו או הורי רעייתו .הכניסה לדיור מוגן מותנית באישור
ועדת קבלה של "משען" ,המורכבת מנציגי גורמים רפואיים
וסוציאליים .עם המבקש להיכנס לדיור מוגן ונמצא כמתאים

לעמוד הקודם

לתוכן העניינים

5

לעמוד הבית

לעמוד הבא

חברי הוועד המנהל של "צוות"

ד"ר ברוך לוי  -יו"ר "צוות"; אהרן אופיר; ירמיהו
אולמרט; משה בן דוד; שלום בן משה; מרדכי
בר דגן  -ס.יו"ר "צוות" ויו"ר מחוז שרון; יואל
גונן  -יו"ר מחוז יהודה; אילן דולפין  -יו"ר סניף
נס ציונה-רמלה-לוד-באר יעקב; יחזקאל
דסקל; יעקב דרעי  -יו"ר סניף אופקים-
נתיבות; יוסף וסרמן  -יו"ר מחוז ירושלים;
יצחק זמיר; יצחק חביו  -יו"ר מחוז צפון;
לורנס יצחק  -יו"ר סניף ראשון לציון;
יצחק כחלון; יעקב לבקוביץ  -יו"ר סניף
מודיעין-מכבים-רעות; רפאל פיליפסון;
בני פרידמן  -יו"ר סניף פתח תקוה; עזריאל
פרל; יהודה פרץ  -יו"ר מחוז דן; עליזה רז;
נפתלי שגיא  -יו"ר סניף כפר סבא;
גדעון שני  -יו"ר מחוז דרום.
יהודית הר גד  -יו"ר ועדת ביקורת
עו"ד ברוך אברהמי  -יועמ"ש "צוות"
רו"ח דוד כהן  -רו"ח "צוות"

נבחרו לאחרונה לוועד המנהל

משה בן דוד ,חבר הוועד המנהל

בני פרידמן ,חבר הוועד המנהל

ייעוץ בענייני הביטוח הלאומי
חברנו ,משה פלד (אל"ם) ,שעבד בביטוח
הלאומי ,ממשיך במתן ייעוץ בהתנדבות
בנושאי ביטוח לאומי במשרדו במחוז
יהודה .לתיאום פגישה ,יש להתקשר
ל"צוות" רחובות/מחוז יהודה ,טל' .08-9467062
ליד שמות חברי ארגון "צוות" המופיעים בחוברת זו
מצויינת בסוגריים הדרגה האחרונה שלהם בשירות
פעיל ,ללא ציון מיל' או בדימוס.

חברי "צוות"

התנדבו למשימות
התנדבות!!!

לעזרת צה"ל ,לעזרת הנוער,
לעזרת מערכי העורף
הרשמה בסניפי "צוות"

לעמוד הקודם

לתוכן העניינים

משרדי "צוות" לשירותך

כתובות ושעות פעילות ברחבי הארץ
דוא"ל tz-org@tzevet.org.il :אתר "צוות"www.tzevet.org.il :

המשרדים הראשיים של "צוות"

במשרדים הראשיים פועלים המנכ"ל ,סמנכ"ל ,סמנכ"ל לתעסוקה ,עוזר
מנכ"ל ,חשב ,מנהל הביטוח הרפואי ,המבקר.

משרדי "צוות" "בית סלע" ,רחוב ברוך הירש  14בני ברק ,מיקוד 5120206
(ממזרח לקניון איילון).
כתובת למשלוח דואר" :צוות" ת"ד  2222בני ברק ,מיקוד .5112102
טלפון 03-6173500 :פקס'.03-6173520 :
שעות פעילות :א'-ה'  17:00-08:00ובימי שישי תורנות טלפונית.

מנהל הביטוח הרפואי של "צוות":

עמיר להב :טלפון  ;050-3202152 ,03-6173515פקס 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 (אליקו) חן-חתוכה
דוא"ל" ;mzafon@tzevet.org.il :בית עופר" דרך בר יהודה 52
קומה ב' ת"ד  521נשר  ;3660302טל/פקס'  04-8204567רב-קווי.
מחוז השרון  -מנהל המחוז דודי נחמני
דוא"ל ;msharon@tzevet.org.il :רח' התע"ש " 20בית הפעמון",
ת"ד  177כפר-סבא  ;4410101טל'  ,09-7667175/6פקס' .09-7657318
מחוז דן  -מנהל המחוז אלי ינאי
דוא"ל ;mdan@tzevet.org.il :דרך מנחם בגין " 82בית אופקים"
קומה ב' ,תל-אביב .כתובת למשלוח דואר :ת"ד  ,20807תל-אביב .6120701
טלפון  ,03-6173522 ,03-6243250פקס' .03-6243252
מחוז יהודה  -מנהל המחוז ראובן חמו
דוא"ל ;myehuda@tzevet.org.il :רחוב גאולה  ,4ת"ד  1824רחובות .7611701
טל/פקס' .08-9467062
מחוז ירושלים  -מנהל המחוז שמעון מלכה
דוא"ל ;mjerusalem@tzevet.org.il :בית החייל ,רחוב אלוף דוד שאלתיאל ,1
ירושלים  .9455522טלפון  ,02-622758 ,03-6173524/5פקס' .02-6235713
מחוז הדרום  -מנהל המחוז אברהם לוגסי
דוא"ל ;mdarom@tzevet.org.il :בית החייל ,רחוב בית לחם ,2
ת"ד  521באר שבע  .8410401טלפון ,08-6431874 ,08-9903106
פקס' .08-6417188
קבלת קהל במשרדי המחוזות בימים ראשון-חמישי בין השעות
 .16:00-13:00 ,12:30-08:30לפגישה 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 ,במבצעים המיועדים לחברי "צוות" המתפרסמים בגיליון ,ועל כל
חבר או חברה בבואם לרכוש מוצר או שירות כתוצאה מקריאת המודעה  -לבחון 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")
המצורפת לעיתון ,הינה פרסום לכל דבר ולכן יש להתייחס אליהן כאמור לעיל.
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 מחויבת לפרסם כלשונו חומר כלשהו שהועבר
אליה .עצם משלוח החומר מהווה הסכמה מצד המעביר לשינויים הנדרשים.
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הראיון המרכזי

ראש אכ"א ,אלוף אורנה ברביבאי:

גם בתקציב מקוצץ נוסיף
לשמור על המחויבות
לאנשי הקבע ולגמלאי צה"ל
בשנה החולפת  -ובמיוחד במהלך אישור תקציב המדינה  -מצא עצמו צה"ל בעין
הסערה הציבורית ולא מסיבות הקשורות לייעודו :הגנה על בטחון המדינה ותושביה.
אלוף אורנה ברביבאי עונה למבקרים את תקציב צה"ל ומציגה דילמות באשר לצורך
במתן מענה לאתגרים קיימים ועתידיים .היא מספרת על פיטורי  4,500אנשי קבע
הנובעים מקיצוץ התקציב ,מתייחסת לגמלאות פורשי צה"ל ולהסכם הגמלה לקראת
"הפעימה השלישית" ומדגישה את הקשר הבל-יינתק בין צה"ל ל"צוות"
מה מכל אלה חשוב יותר? האם אפשר לומר באופן חד-משמעי
שחוסן בטחוני חשוב יותר מחוסן חברתי וכלכלי?
עמדת הצבא ברורה :כיצד ובאילו אמצעים הוא יכול לעמוד
באתגרים המונחים לפתחו בעת הזו  -ואיך הוא נערך לקראת אתגרי
העתיד .לצערי ,יש רבים שחושבים ,כי בשל השקט היחסי השורר
כרגע ניתן לצמצם משמעותית את ההשקעה בביטחון ולא כך הוא.
כשאנו מנתחים איומים ברמה האסטרטגית ובוחנים את חוסר
היציבות השורר בזירות השונות ,אנו מזהים התפתחות של איומים
נוספים ,שונים מאלה שהכרנו  -ונוכחים לדעת כי האתגרים שבפנינו
לא זו בלבד שלא פחתו ,אלא אף גדלו והתעצמו.
תפקוד שוטף והיערכות של הצבא לכל תרחיש הם פונקציה גם
של תקציב  -והפחתת התקציב בוודאי לא תיטיב עימנו.
 4,500אנשי הקבע שאנו מפטרים בצער ביוזמת צה"ל ,הם לא
'עודף שומנים' .זה מדאיג ,אפילו מאוד ,כאשר כולנו יודעים
שהיתרון המשמעותי ביותר של צה"ל הוא היתרון האנושי .אבל,
'בתוך עמי אני יושבת'".
 זה בכלל אפשרי?"זה בוודאי לא פשוט .כשהוחלט על קיצוץ של שבעה מיליארד
שקל בתקציב הביטחון ,צה"ל נדרש לערוך שינוי דרמטי ,לשרטט
קווי פעולה חדשים ולהתוות תוכנית עבודה המביאה בחשבון
איומים קיימים ,תרחישים עתידיים  -ואיזה מענה אפשר לתת
להם בתקציב קטן משמעותית מזה שהיה.
הפכנו כל אבן ,נגענו בכל פרט וניתחנו כל משמעות וכל הוצאה
קטנה כגדולה .זאת ,תוך קיום דיאלוג עם הגורמים הרלוונטיים,
על מנת להציג את משמעויות הקיצוץ בראייה ארוכת טווח.
חשוב לציין ,שהיערכות לעבודה בתקציב מקוצץ אינה מתרחשת
בשנה אחת .פעולות הצבא הללו נעשות לאור התפיסה והחזון
של הרמטכ"ל ,למימוש עד שנת  .2025עד למועד זה ,יעבור צה"ל
תהליך התאמה ושינוי במערכיו השונים ,כדי להבטיח מענה  -תחת
המגבלות התקציביות  -לאיומים קרובים ומוכרים וגם כדי לפתח
מענה לאיומים רחוקים".
 -עיקר הביקורת ,לפחות כפי שהשתקפה בכלי התקשורת ,הייתה על

מאת :דוד גרין

המאבק המתוקשר בין משרד האוצר לבין משרד הביטחון
לווה בפרסומים מגמתיים בכלי התקשורת על בזבוז ,תנאי שירות
מופלגים ,הוצאה עצומה לגמלאות ועוד .אלה נפלו על אזניים
כרויות ,במיוחד בעת זו של גזרות ומצוקה כלכלית.
הדבר העצים עוד יותר את השיח הציבורי בנושא ,שהגיע לשיאו
בעת האחרונה ב"פשרה" שהושגה על תוספת של כ 2.75-מיליארד
שקל לתקציב  -בעצם "קיצוץ הקיצוץ" משבעה מיליארד לכ4.5-
מיליארד שקל.
 אלוף אורנה ברביבאי ,ראש אכ"א ,מי באמת ניצח במאבק הזה?"עצם העיסוק בשאלה הזו מטריד .תקציב הביטחון נוגע לכל אחת
ואחד מאיתנו ,בדיוק כמו תקציב החינוך ,הבריאות ,הרווחה וכו'.

לעמוד הקודם
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הראיון המרכזי
תנאי שירות ,על משכורות גבוהות,
טיפולי שיניים ,הטבות מופלגות
למשרתי הקבע ,וכמובן ,גמלאות
גמלאי צה"ל...
"לצערי ,הדיון על התקציב הפך
לשיח מכוער ולא אחראי ,המציג
את אנשי הקבע והגמלאים כמי
שנהנים מזכויות יתר על חשבון
אוכלוסיות אחרות .הציבור ניזון
מכותרות שקריות וחושב שזה
נכון ,כי 'זה היה כתוב בעיתון' .וכך,
דיאלוג לגיטימי הפך לפוגעני כדי
להצדיק קיצוץ תקציבי.
אז בואו לא נבלבל בין כותרות
לעובדות ,והעובדות הן שנעשות
פעולות רבות ,כואבות ,כבר מספר
שנים ,בכל הקשור לתנאי השירות
ואביא כמה דוגמאות :צמצום
משמעותי בגיוס לקבע ממושך,
עד כי היום רק אחד מכל עשרה
אנשי קבע ראשוני ימשיך לשרת בצה"ל עד הפרישה; העלאת
גיל הפרישה לגמלאות; צמצום במכסות הפרישה; העברת אנשי
הקבע מפנסיה תקציבית לפנסיה צוברת (כבר  56%מאנשי הקבע
מבוטחים בפנסיה זו); 'ביגור' הצבא לפרישה ממוצעת בגיל 50
עד שנת  2029ועוד.
ולגבי תנאי השכר :שיעור המשתכרים משכורות בכירים בדרגת
אל"ם ומעלה מסך אנשי הקבע אינו עולה על  - 2%הרבה פחות
מבכל מגזר ציבורי .רוב המשרתים מקבלים שכר ממוצע ואפילו
מתחת לזה .וכל זאת עוד לפני הפיטורים הגדולים הצפויים של
 4,500אנשים מצוינים שבחרו לקשור את גורלם בביטחון המדינה
ואנו נאלצים להיפרד מהם".
 את אומרת את הדברים בכאב לא מוסתר..."הסיבה היא אנושית .אנו שולחים הביתה אנשים טובים ,בעלי
משפחות ,לא צעירים .זאת בתקופה בה האבטלה מרימה ראש,
ולא בטוח שישתלבו בקלות בעבודה אחרת ,במיוחד לאור התחרות
העצומה בשוק התעסוקה.
אני פוגשת אנשים שחשים כי עולמם חרב עליהם ,הביטחון הכלכלי
שלהם התערער ולא ברור להם כיצד יוכלו לייצב אותו מחדש.
כל אחד מהם הוא עולם ומלואו ואני ,כמי שמאמינה ביכולות,
בכישרון ובמוטיבציה של כל אחד מהם לשרת בצה"ל  -צריכה
להוציא את ההחלטות מהכוח אל הפועל .ההשלכות על הפרט
ומשפחתו ממריצות אותי לעשות כל שאפשר כדי להקל על
האנשים האלה  -שאין להם ועד עובדים ,שאינם יכולים להתאגד

"במחשבה נוספת ,עמוקה יותר ,על סוגיית הקשר בין
צה"ל לגמלאיו ,נראה לי שעצם העיסוק בנושא מיותר.
הרי כל מי שמשרת בשירות קבע ממושך ,במוקדם או
במאוחר יהיה חבר 'צוות' .כלומר ,לא מדובר בשני גופים
נפרדים ,אלא בגוף אחד הכולל את אלה שפרשו אתמול
ואת אלה שיפרשו מחר .לכן חובה עלינו לנהל דיאלוג
מתמשך בכל נושא תוך ראיית הרציפות  -משירות
הקבע לחברות ב'צוות'"
ובוודאי שמוטרדים מאוד מפיטוריהם.
באמצעות מפקדים ,מחלקת הסגל ומחלקת מופת ,אנו מקיימים
עימם שיחות המבהירות את ההחלטה ומספקים כלים למפקדים,
כדי להקל ככל האפשר על שחרורם בתהליך הגון ומכבד".
 חלק מאותה התלהמות ציבורית בעת דיוני התקציב ,היה עלגמלאות גמלאי צה"ל .האם לדעתך גם לאחר חתימת הסכם הגמלה,
מרחף צל על המשך יישומו?
"צל מצד מי? מכלי התקשורת? כולם מבינים שהסכמים צריך לכבד,
ולראיה ,עד כה ההסכם מומש ככתבו וכלשונו .בחודש הבא ,ינואר
 ,2014צפויים גמלאי צה"ל לקבל את 'הפעימה השלישית' (מתוך
ארבע) בגין הסכם הגמלה  -הסכם טוב שפתר את בעיית השחיקה
עם המעבר לשיטת ההצמדה למדד ולא לפעילים .עובדה זו אינה
מקהה אפילו במעט את מחויבות צה"ל ומשרד הביטחון  -ערכית,
מוסרית ועניינית  -לגמלאי צה"ל ,ואנחנו ממשיכים לייצג אותם
כבעבר מתוך הכרה והוקרה לפועלם.
בעניין הסכם הגמלה אציין לטובה שתי נקודות חשובות שטופלו
במסגרתו :האחת ,סוגיית ההיוון ,המכבידה מאוד על רבים מהחברים
 ולשמחתי לחלקם הגדול נמצא פתרון .השנייה ,הקופה הציבורית.נושא זה היווה אבן נגף בהשתלבות גמלאי צה"ל בתעשיות,
בחברות ובמשרדים ממשלתיים ,שפגעה לא רק בהם אלא גם
במוסדות המדינה עצמם .השתלבות אנשים מצוינים ,מקצועיים
ובעלי ניסיון ניהולי כמו גמלאי צה"ל בסקטור הציבורי ,עשויה
להיטיב עימו ולשדרג אותו.
באותו אור אני רואה את המיזם המובל בשיתוף פעולה בין 'צוות'

"אנו שולחים הביתה אנשים טובים ,בעלי משפחות ,לא
צעירים .זאת בתקופה בה האבטלה מרימה ראש ,ולא
בטוח שישתלבו בעבודה אחרת .אני פוגשת אנשים
שחשים כי עולמם חרב עליהם ,הביטחון הכלכלי שלהם
התערער ולא ברור להם כיצד יוכלו לייצב אותו מחדש .כל
אחד מהם הוא עולם ומלואו ואני ,כמי שמאמינה ביכולות,
בכישרון ובמוטיבציה של כל אחד מהם לשרת בצה"ל -
צריכה להוציא את ההחלטות מהכוח אל הפועל"
לעמוד הקודם
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"מבחינת תהליכי העבודה ,שני הגופים משלימים זה את
זה .ב'צוות' הצטבר ידע רב באשר לצרכי הפורשים כפי
שהם עולים מהשטח  -שהרי הם נמצאים במעגל מחפשי
העבודה או אפילו כבר השתלבו במעגל התעסוקה .ידע
זה מנוטר על-ידי מחלקת מופת כדי להציע לפורש כלים
טובים יותר .שיתוף הפעולה בין אכ"א ל'צוות' נועד לקיים
תהליך מקצועי וענייני ,בהלימה לצרכי הפורשים"

למשרד הכלכלה  -הטובים בחינוך  -לשילוב פורשי צה"ל כמורים
בבתי ספר .זהו פרויקט חשוב וראוי .צה"ל ומדינת ישראל ייצאו
נשכרים מבוגרי בתי ספר ,שיספגו ערכים ודרך ארץ ממורים
הראויים להיות דמויות למופת ולחיקוי .לאחרונה נפגשתי עם
שר החינוך ,כדי לסכם איתו את הרחבת הפרויקט ובמיוחד כדי
לטפל בהכרה בוותק של פורשי צה"ל ,בדגש על נגדים ,כך שיכולת
השתכרותם תגדל .סוכם כי נושא זה ,יחד עם נושאים נוספים,
יטופל בצוות משותף לצה"ל ולמשרד החינוך כדי לקדם את שיתוף
הפעולה התורם לטובת המדינה".
 כיצד היית מתארת את מערכת היחסים שבין מופת לבין יחידתהתעסוקה ב"צוות"?
"אסור שתהיה פחות ממצוינת ,שאם לא כן ,מי שישלם את המחיר
יהיה הפורש מצה"ל .המטרה היא החשובה ,וממש לא חשוב אם

לאחרונה ביחידת 'עוקץ' ,להוקרת מעסיקים המשלבים בארגונם
פורשי צה"ל".
 נקודת מפגש נוספת בין אכ"א לבין "צוות" היא "חבר" .אולם,לא תמיד המיזמים של "חבר" מתאימים או נועדים גם לגמלאים,
למרות חלקם הגדול בין חבריו.
"זה לא מדויק ,המודעות לצרכי הגמלאים נמצאת במגמת עלייה
ולו בשל התארכות תוחלת החיים המשפיעה על ההרכב הגילאי
של עמיתי 'חבר' .אינני רואה היום הרבה מיזמים של 'חבר' שאינם
מתאימים גם לחברי 'צוות' .למבצעי דירות ,למשל ,נרשמים אנשי
קבע ולא פחות מכך גמלאים .כרטיסים למופעים? רק עכשיו
הגדיל "חבר" את הכמות המותרת לרכישה על-ידי אנשי 'צוות',
כדי שיוכלו להעניק אותם לנכדיהם .דיור מוגן? אנו נמצאים
בעיצומו של פרויקט מיוחד להקמת בית דיור מוגן ברמה גבוהה
עבור גמלאי צה"ל.
אבל אף פעם אין די .אני נמצאת בקשר הדוק ורצוף עם יו"ר
'צוות' ברוך לוי והמנכ"ל דן נדיב ,קשובה לרחשי לבם ,ואני יודעת
שהם אינם חוסכים כל מאמץ כדי לשקף את צרכי חבריהם בצה"ל
וב'חבר' .יותר מכך :לאחרונה קיימנו ישיבה מיוחדת של ועדת היגוי
ב'חבר' ,בה נטל חלק היו"ר לוי ,כדי להעמיק את המודעות לצרכי
הגיל השלישי ובמטרה ליצור פתרונות עוד יותר טובים מהקיימים.
במחשבה נוספת ,עמוקה יותר ,על סוגיית הקשר בין צה"ל לגמלאיו,
נראה לי שעצם העיסוק בנושא מיותר .שהרי כל איש המשרת
בשירות קבע ממושך ,במוקדם או במאוחר יהיה חבר 'צוות' .כלומר,
לא מדובר בשני גופים נפרדים ,אלא בגוף אחד הכולל את אלה
שפרשו אתמול ואת אלה שיפרשו מחר .ולכן חובה עלינו לנהל
דיאלוג מתמשך בכל נושא תוך ראיית הרציפות  -משירות הקבע
לחברות ב'צוות'".
 למשל בנושא הביטוח הרפואי?"בהחלט ,יש ב'צוות' ,כמו גם בצה"ל ,ביטוח רפואי מצוין ,וחשוב
להבטיח מנגנון שיאפשר לאנשי הקבע להצטרף עם השחרור
לביטוח ב'צוות' ובכך לחזק אותו .צוותים של 'חבר' ו'צוות' כבר
יושבים על המדוכה במטרה להגיע לנוסחה המתאימה ליצירת
רצף ביטוחי.
אני מאמינה שהקשר בין צה"ל ל'צוות' יוסיף להעמיק ,וימצא
ביטוי בתחומים ובמיזמים נוספים".

"הפכנו כל אבן ,נגענו בכל פרט וניתחנו כל משמעות וכל
הוצאה .זאת ,תוך קיום דיאלוג עם הגורמים הרלוונטיים,
על מנת להציג את משמעויות הקיצוץ בראייה ארוכת
טווח .פעולות הצבא נעשות לאור התפיסה והחזון של
הרמטכ"ל ,למימוש עד שנת  .2025עד למועד זה ,יעבור
צה"ל תהליך התאמה ושינוי כדי להבטיח מענה לאיומים
קרובים ומוכרים וגם כדי לפתח מענה לאיומים רחוקים"

מענה מסוים הושג על-ידי מופת או על-ידי 'צוות'.
מבחינת תהליכי העבודה ,שני הגופים משלימים זה את זה.
ב'צוות' הצטבר ידע רב באשר לצרכי הפורשים כפי שהם עולים
מהשטח  -שהרי הם נמצאים במעגל מחפשי העבודה או אפילו
כבר השתלבו במעגל התעסוקה .ידע זה מנוטר על-ידי מחלקת
מופת כדי להציע לפורש כלים טובים יותר .הניסיון המצטבר עם
פורשי צה"ל לאורך שנים מאפשר לנו ללוות את המפוטר בהכוון
תעסוקתי ,במתן כלים להתמודדות בשוק הפרטי ,בייעוץ אישי
ופסיכולוגי ,בהיערכות כלכלית ,בייעוץ מס  -והכול תוך הבטחת
תהליך הגון ומכבד".
לסיכום אומר ,כי שיתוף הפעולה בין אכ"א ל'צוות' נועד לקיים
תהליך מקצועי וענייני ,בהלימה לצרכי הפורשים .אנו נפגשים,
מחליפים דעות ,מיישמים פרויקטים משותפים ,כמו זה שערכנו

לעמוד הקודם

לתוכן העניינים

"כולם מבינים שהסכמים צריך לכבד .בחודש הבא ,ינואר
 ,2014צפויים גמלאי צה"ל לקבל את 'הפעימה השלישית'
(מתוך ארבע) בגין הסכם הגמלה  -הסכם טוב שפתר את
בעיית השחיקה עם המעבר לשיטת ההצמדה למדד ולא
לפעילים .עובדה זו אינה מקהה אפילו במעט את מחויבות
צה"ל ומשרד הביטחון לגמלאי צה"ל ,ואנחנו ממשיכים
לייצג אותם כבעבר ,מתוך הוקרה לפועלם"
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לעמוד הבא

עצמאות אנרגטית
יוסי לנגוצקי ,גיאולוג ,בעל עיטור המופת ,חתן שני פרסי בטחון ישראל:

"אני מביט אחורה בסיפוק
ובגאווה על שהולכתי את
ישראל לתגליות הגז"

בפרפראזה על אמרתו של וינסטון צ'רצ'יל" :מעולם לא חבו רבים כל כך ,הרבה
כל כך ,למעטים כל כך"* אפשר להשתמש ,כדי לסכם את פועלו ותרומתו של
יוסי לנגוצקי ,האיש שגילה את מאגרי הגז בים התיכון הישראלי העמוק .לנגוצקי
הוא האיש לו חבה מדינת ישראל את עצמאותה האנרגטית ,שבצידה גם הכנסות
צפויות ממכירות גז בסך של כמאה מיליארד דולר ,הורדת מחירי האנרגיה
לצרכנים ,שיפור איכות האוויר ועוד

תחושת ההישג שלי היא בכך שהבאתי לתגליות הגז הענקיות בים התיכון
הישראלי העמוק .זה העיקר ,ומי שמכיר אותי יודע שזאת האמת .הכסף
אינו גדול יותר מהמעשה  -ומעשה הגז אינו הראשון במכלול עשייתי
כאדם בוגר .כל חיי פעלתי בדרכם של הוריי ,חלוצי העלייה השלישית,
מתוך תחושת שליחות ,כש'עשיית כסף' הייתה הדבר האחרון לנגד עיניי.
כך נהגתי גם לאחר מלחמת ששת הימים ,כשפנו אליי מצה"ל בעת
שהייתי בעיצומו של מחקר לדוקטורט ,וביקשו שאתנדב לבצע את אימוני
הסיירות של הצבא .לא היססתי והתנדבתי לעשות את המעשה שנראה
בעיניי הנכון .אני מביט אחורה בסיפוק ובגאווה על שהולכתי את ישראל
לתגליות הגז  -האם ניתן לתרום יותר מכך?
ויחד עם זאת ,אני זוכר היטב שההישג שלי היה פועל יוצא של עבודה
של גיאולוגים רבים לאורך שנים ארוכות ,שעמלם היה הבסיס שסייע
לתגליות שלי בים העמוק .ומכאן יובן שללא כל אלה ,שדרשו שנות מחקר
רבות ,לא היינו מגיעים לתגליות".
 בעוד מספר חודשים ימלאו לך שמונים .בעוד ארבעים שנה ,כשתצטרך"להחזיר ציוד" ,איך היית רוצה שיזכרו אותך" :מר גז" של ישראל? בעל
עיטור המופת ממלחמת ששת הימים? חתן שני פרסי בטחון ישראל? חבר
כבוד של החברה הגיאולוגית? "אביר איכות השלטון" על מפעל חיים?
"נו ,באמת ,הנושא אינו מעסיק אותי ...אבל על מה אני באמת חושב?
על הוריי ועד כמה זה יכול היה להיות נהדר לשמוע אותם אומרים' :יוסי,
אנחנו גאים בך! הלכת בדרכנו .טובת המדינה שימשה לך כערך עליון.
נהגת בנחישות ,במקצועיות ובאומץ ,והבאת הישגים רבים לעם ישראל'.
הוריי ,אנשי העלייה השלישית ,היו עשויים ללא חת  -דעתנים ,שדגלו
בעבודה קשה (אביו משה היה ראשון חלוצי מפעל האשלג בים המלח
 ד.ג .).הם לימדו אותי לא להתכופף וללכת עם האמת שלי.כסף לא היה העניין .בבית לא דיברו על כסף ,ומעולם לא שאלו 'כמה
הוא מרוויח? כמה כסף יש לו?' .המחמאה הגדולה ביותר הייתה כשאמרו
על מישהו ' :הוא איש עבודה' .זה היה הערך העליון .השיר ששרו אצלנו
בבית היה שיר המחצבה ,של יוסף אוקסנברג ,וזה הולך ככהֲ :ה ֵתדְ עּו ִמי
ָאנֹכִ י? ֲה ֵתדְ עּו ִמי ֲאנִ י? ֵ /אין ֲאנִ י ִמ ְשרַ דְ נִ יק וְגַ ם ֹלא ּ ֻברְ ָּגנִ י  /וְגַ ם ַסדְ רָ ן ֵאינֶ ִּני
וְגַ ם ֹלא ִאיׁש ָצבָ א ֲ /ה ֵתדְ עּו ִמי ָאנֹכִ י? ֲאנִ י ִמ ַּמ ְח ֵצבָ ה!".
 מתי ידעת לראשונה שאתה רוצה להיות גיאולוג ולחפש נפט?"הייתי בן  12ואבי ,שניהל את מחלקת הים של חברת האשלג ,הציע לי
להפליג לסדום ,שהקשר התחבורתי אליה היה אז בשיט בלבד .שטנו

יוסי לנגוצקי
מאת :אביתר בן דוד

כשכותרות העיתונים הכלכליים עוסקות בעת האחרונה בעיקר
בסכסוך בין יוסי לנגוצקי (אל"ם) לבין איש העסקים בני שטיינמץ ,או
בעובדה ש"האיש שגילה את המאגרים השווים מיליארדים לא ייהנה
מרווחי העתק הנובעים מהם" ,הוא אומר" :תאמין או לא ,אך העובדה
שלא זכיתי בכ 150-מיליון דולר (!) שהיו חלקי בתגלית 'תמר'  -הקרויה
על-שם בכורת נכדיי  -אינה מדירה שינה מעיניי .לפחות האנשים הקרובים
אליי  -בני משפחתי ,חבריי הקרובים  -רואים שאני חי בשלוות נפש.

*שהתייחסה לטייסי חיל האוויר המלכותי ,בקרב על בריטניה במלחמת העולם השנייה

לעמוד הקודם

לתוכן העניינים
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לעמוד הבא

עצמאות אנרגטית
"הוריי ,אנשי העלייה השלישית ,היו עשויים ללא חת
 דעתנים ,שדגלו בעבודה קשה .הם לימדו אותי לאלהתכופף וללכת עם האמת שלי .אני חושב עליהם
לעיתים ,ועד כמה זה יכול היה להיות נהדר לשמוע
אותם אומרים' :יוסי ,אנחנו גאים בך! הלכת בדרכנו.
טובת המדינה שימשה לך כערך עליון .נהגת בנחישות,
במקצועיות ובאומץ ,והבאת הישגים רבים לעם ישראל'"

בשיירה משורשרת של אסדות משא ,כשעל אחת מהן ניצב מגדל לקידוח
נפט .משה נובומייסקי ,מייסד חברת האשלג ,הקים באותה שנה חברה
לחיפושי נפט ,שהחלה לפעול בסדום וקדחה עשרה קידוחים ראשונים
מסוגם בארץ .כך החל העניין שלי בנושא .אגב ,אני גורס שיש באזור ים
המלח פוטנציאל למאגרי נפט".
000

יוסי סיים לימודים לתואר מוסמך לגיאולוגיה ,שימש כחוקר נפט במכון
הגיאולוגי ,עמד לפני סיום הדוקטורט ואז פרצה מלחמת ששת הימים
והוא מוצא עצמו מפקד סיירת במערכה לשחרור ירושלים ,זוכה לעיטור
המופת ,וחוזר לשירות בצבא קבע .לדבריו ,לא היה קשר בין קבלת העיטור
לבין ההחלטה לחזור לצבא.
 האם אתה רואה קשר בין ניסיונך הצבאי לבין המשך דרכך בחיפושי נפט?"הקשר בין ניסיוני בצה"ל לבין חיפושי הנפט הוא בכך ,שבצה"ל התמחיתי
ב'מבצעים מיוחדים' ,שברמה הפילוסופית דומים לחיפושי נפט.
זאת הזדמנות לומר ,כי 'אומץ לב אזרחי' ,הינו בעיניי בעל ערך לא פחות
מ'אומץ לב צבאי' .הנוהגים באומץ לב אזרחי חושפים עצמם לתוצאות
פעולתם לאורך זמן ממושך ,שלא בדומה ל'אמיצי המלחמות' ,המפגינים
אומץ לאורך זמן קצר יחסית ובסמיכות תומכת של חבריהם הלוחמים.
לתפיסתי ,הצטיינות בקרב נובעת מכך ,שברגע מסוים מחליט הלוחם,
תוך שנייה אחת ,לעשות פעולה 'פראית' ,שלכאורה היא בלתי הגיונית.
במלחמת ששת הימים בירושלים ,כשהייתי מפקד 'הסיירת הירושלמית',
הסתערתי כראשון הלוחמים ,פרצתי לתוך ארמון הנציב ובהמשך למוצב
'הפעמון' .לי זה היה הכי טבעי .באותם רגעים קלטתי שמעשיי יכולים
לסייע רבות בהכרעת הקרבות .מה שעשיתי זהה למעשיהם של רבים
ממפקדי הכוחות".
על גבורתו של יוסי בקרב זה נכתב בתעודת עיטור המופת" :ביום
 5ביוני בצור באחר ובמוצב הפעמון ,הוביל יוסי לנגוצקי את חייליו
בלחימה בתעלות ולחם לבדו בחלק מהתעלות עד גמר ביצוע המשימה.
על החתום :רא"ל דוד אלעזר ,ראש המטה הכללי".
לאחר אימון הסיירות עשה יוסי לנגוצקי הסבה לשריון ,ובמלחמת
ההתשה פיקד על מעוז .בהמשך נקרא לאמ"ן להקים את ענף המבצעים
המיוחדים (מ.מ) ,המפעיל גם את סיירת מטכ"ל .יוסי פיקד על היחידה
הטכנולוגית-מבצעית של אמ"ן וזכה בפרס בטחון ישראל אישי ובצל"ש
ובפרס בטחון ישראל יחידתי .בהמשך כיהן כראש מחלקת איסוף וכנספח
צבאי בוושינגטון.
 לא קיבלת את "התפקיד הבא" ולכן פרשת..."הייתי אמור להיות קמנ"ר ,אך ראמ"ן העדיף מועמד ראוי אחר .רפול
הרמטכ"ל הציע שאמתין עד שאקודם ותגובתי הייתה' :הצטרפתי לצה"ל
לפני עשור לא מכיוון שלא הייתה לי תעסוקה ,אלא מכיוון שחשבתי
שזהו המעשה הנכון .אין לי שום כוונה להישאר בצבא רק לצורך העלאה
בדרגה .אני גיאולוג נפט ,אשתחרר ואמצא נפט!' .לא העליתי בדעתי

שהמסע הזה יארך שלושים שנה .השתחררתי ב 1979-ובהמשך ניהלתי
מספר חברות לחיפושי נפט בארץ ובחו"ל".
השתחררת ב 1979-מצה"ל ועשרים שנה אחר כך פנית לאריק שרון(אז שר התשתיות הלאומיות) בבקשה לקבל היתר לחיפושי נפט וגז בים
התיכון העמוק הישראלי .היית הראשון והיחיד ש"צלל" לים העמוק...
"אכן כן .הייתי הנחשון שקפץ לים העמוק .בינואר  1999ביקשתי היתר
למרב הים העמוק .מבין עשרות החברות הבינלאומיות אליהן פניתי,
נענתה להצעתי להצטרף אליי רק חברת  .British Gas Int.ביוני 1999
קיבלנו את ההיתר (הקרוי 'גל' על-שם אחד מנכדיי) ,ששטחו  12אלף
קמ"ר של הים העמוק ( 1,700-1,000מטר) ,עם מטרות במרחק  100ק"מ
ויותר מהחוף .אציין ,כי עד  1999נקדחו בים התיכון הישראלי רק 11
קידוחים  -מרביתם בעומקי מים של פחות מ 200-מטר ובמרחק של
עד  20קילומטר מהחוף.
התקציב לחיפושים שביצענו עד  2003היה  17מיליון דולר ,ואילו קדיחת
פרוספקט 'תמר' הגיע ל 144-מיליון דולר! הסקרים הסיסמיים התלת-
מימדים סייעו בגיבוש פרוספקט 'תמר' .הערכתנו הייתה אז שהסיכויים
לאיתור נפט או גז ( (Chance of Successבקידוח זה הינם  ,36%הנחשבים
סיכוי גבוה".
אחוזי הצלחה "גבוהים" שכאלה ,הם עדיין  64%סיכוי לא למצוא כלום..."חיפושי נפט וגז הם עתירי סיכון ,אך הרווחים הצפויים למגלים מצדיקים
את הסיכונים .נזכיר שערך התגליות שלנו הוא  200מיליארד דולר! מדובר
בענף העשיר ביותר בעולם :מעשר החברות הגדולות בעולם  -שש הן
חברות נפט".
המסלול הארוך ורב הטלטלות של מיזם "תמר" הביא ב 2009-לתגלית
שאמורה לספק את מלוא תצרוכת האנרגיה של ישראל במשך עשרים
שנה ,כמו גם להישג אסטרטגי נוסף  -פתרון "כתב-החידה" הגיאולוגי,
ולהביא בכך לתגליות נוספות.
000

לדברי יוסי ,החמורה בכל "הצרות" שכמעט חיסלו את המיזם ,הייתה
נטישת  British Gas Int.ב .2005-בעיה נוספת הייתה שתקציב הקידוח
עלה מ 55-מיליון דולר ב 2003-ל 144-מיליון ב.2008-
בהמשך הייתה גם פרישתו המתוקשרת של בני שטיינמץ (סקורפיו)

יוסי לנגוצקי מקבל את פרס בטחון ישראל (בתמונה מימין) ואת עיטור המופת (בתמונה משמאל)
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עצמאות אנרגטית
מהפרויקט שהפר  -כפי שקבע לאחרונה בורר
שנקבע לעניין זה  -הסכמים שהיו לו עם יוסי,
וגרם לו להפסד של  150מיליון דולר.
"צריך קיבה חזקה" ,הוא אומר" ,כדי לדעת
לחטוף ולהמשיך חרף עשרות כישלונות.
לאחר 'מכת המוות' של נטישת הבריטים,
הצלחתי לשכנע את חברות דלק ואבנר ,והן
הביאו בהמשך את חברת נובל אנרג'י להצטרף
למיזם  -ומאז הכול היסטוריה".
בנובמבר  ,2008חודשיים לפני ראשית קדיחת
"תמר" ,הודיע בני שטיינמץ שהוא פורש
מהפרויקט  -מה שבדיעבד הוכח כאחת
הטעויות העסקיות הגדולות של העת האחרונה
בישראל .הודעה זו הביאה למעשה לסיום
שותפותו של יוסי בפרויקט.
מעניין לקרוא את דברי הפרידה שהפנה יוסי
בכתב לשותפיו ,עם עזיבתו את המיזם שהוליד,
גידל וטיפח במשך עשר שנים" :בלב דואב
אני נאלץ להיפרד מכם ,עם תום שותפותי בפרויקט חיפוש הנפט שבים
התיכון העמוק  -פרויקט אותו יזמתי לפני כעשור ,לאחר ששותפי לא
עמד בהתחייבויותיו ...אכן עצוב וכואב לי ,אך הכאב אינו רק בגלל כך
שלא יהיה לי חלק חומרי בתגלית המיוחלת ,אלא לא פחות מכך שהגורל
הוציאני ממעגל העשייה ,שהוא המקור להתמודדות עם האתגרים ולחדוות
היצירה ושמחת ההצלחה  -שהם ליבת הטעם בחיינו".
 לאחר גילוי המאגרים הגדולים נכתב בעיתונים" ,השקעה שהתנדפהכמו גז" וגם "ראה את הארץ מנגד ואליה לא הגיע" .לא היו כאלה שהיו
מוכנים להתחלף איתך אז...
"אכן ,הגורל פעל הפעם נגדי וחבל מאוד .ניסו לצבוע את האירוע בצבעים
דרמטיים ואפילו טרגיים והיו גורמים שפנו אליי בהצעה לעשות סרט
על הסאגה הזאת.
כפי שאמרתי בראשית השיחה ,אני גאה מאוד על תרומתי האדירה לעם
ישראל ועל כך שיוזמתי ופועלי יביאו למדינת ישראל  100מיליארד דולר.
אינני חושב שיכולתי להגיע להישג מקצועי גדול יותר.
ואשר לכסף ,שמעולם לא היה מטרה לפעילותי ,אני מקבל את הפסדי
בשלווה מוחלטת ,תוך הבטחה כי בסכומים המועטים יחסית שאני אמור
לקבל לאור פסק הבוררות ,אדע לעשות רק מעשים טובים .שמם של
תמר נכדתי ודלית בתי מתנוססים על פני מפות הים התיכון ,וזה עושה
לי המון טוב על הלב".
 יש סיכוי למצוא עוד מאגרי גז בים? הרי עוד חברות מנסות עכשיואת מזלן.
"הסיכויים לתגליות גז משמעותיות נוספות בסדר גודל של תגליות
תמר ולוויתן ,קטן מאוד .ייתכן שיימצאו עוד מאגרי גז ,אבל להערכתי
לא יגיעו בעתיד לתגליות גז של יותר מעוד  ,BCM 300-200בהשוואה
ל BCM 920-שנתגלו עד עתה".

 ואולי יהיו תגליות של נפט?"בשלושה קידוחים שבוצעו במזרח הים התיכון
נתגלה בעבר נפט באיכות מעולה ,אך בכמות
בלתי מסחרית .המסקנה מכך היא ,שבתחום
האזור המכוסה כיום בים ,התקיימו תנאים
מתאימים להיווצרות נפט .לצערנו ,איננו יודעים
עדיין מה היה העיתוי של היווצרות הנפט ,וזאת
שאלת מפתח.
אנסה להסביר :אם חלילה נוצר הנפט בשעה
שהמבנים  -שהינם בתי הקיבול  -טרם נוצרו,
הרי שלנפט שנוצר לא היה היכן להילכד והוא
הלך לאבדון .מאידך  -ובוא נקווה שזהו המקרה
 ייתכן שנפט וגז נוצרו ועודם נוצרים בעיתוישלאחר היווצרותם של המבנים הרלוונטיים.
במקרה זה הרי שישנם סיכויים לקיומם של
מאגרי נפט .זו שאלת מפתח.
לפני כשנה השקיעו  250מיליון דולר בקידוח
שלא צלח טכנית .בשנה הבאה יחזרו שוב וינסו
לקדוח לאותה מטרת נפט .הבה נחזיק אצבעות ונאחל לכולנו הצלחה.
אם אמנם יימצא בקידוח זה נפט ,הרי שתהיה זאת מהפכה רבתי  -ואזי
צפוי גל קידוחים חדש למטרות נפט".
 בוויכוח הציבורי הגדול שהוכרע לאחרונה בבג"ץ בעניין יצוא הגז(אישור החלטת הממשלה לייצוא של  ,)40%הבעת התנגדות נחרצת
לנושא הייצוא.
"לא הייתי נגד יצוא ,אלא הייתי בעד שמדינת ישראל תגדיל את טווח
הביטחון של אספקת הגז העצמית ,ושנושא הייצוא יזכה בעדיפות משנית,
יחסית לצרכי העתיד של המדינה".
 גם בגיל  80אתה בוודאי אינך יושב בבית ומשחק עם הנכדים..."אני עסוק ואולי אף יותר מדי .עודני מייעץ בנושא חיפושי נפט .כמו כן,
אני מסכם מחקר שהתחלתי בו לפני שנים על ירושלים בתפיסת הביטחון
של ישראל בין מלחמת העצמאות לבין מלחמת ששת הימים ,והמשכו
המערכה בששת הימים בירושלים .בנוסף ,אני מסייע רבות למיזם של
הקמת אתר לאומי למרגלות הר סדום ,שיעסוק במורשת חברת האשלג.
אני גם מרצה בהתנדבות בפורומים שונים על תגליות הגז ,על המערכה
על ירושלים ועל סיפורה של חברת האשלג .אני חבר במערכת שנתון
שיזמתי ,העוסק במחקרי ים המלח ,כמו גם חבר בוועדת ההיגוי של כפר
עופרים ,המשמש מסגרת חיים לבוגרים אוטיסטים ועוד .אני מתכוון
לסכם את מחקרי על ירושלים בכתיבת ספר .זה די והותר .ואסור לשכוח
כמובן את הזמן שאני מקדיש למשפחתי הנפלאה".

ראובן ריבלין :לנגוצקי איש חזון ומעשה

בפתח הדיון בכנסת ,ב 30.3.2011-בנושא חוק הגז ביקש יו"ר
הכנסת ראובן ריבלין להודות ליוסי לנגוצקי על פועלו .וכך אמר,
בין השאר" :מצאתי לנכון להזכיר כאן ,את מי שפרץ את הדרך
לתגליות הגז במעמקי הים הישראלי .זהו הגיאולוג יוסי לנגוצקי,
אל"ם מיל' ,איש עתיר זכויות ...הוא הרוח החיה מאחורי הקידוחים
החשובים ,ומי שרתם חברות שונות להשקיע בשני אתרים ,בהם
התגלה גז טבעי בכמות מסחרית .לנגוצקי הוא איש חזון ומעשה,
שפרץ דרך חשובה מאין כמותה עבור המשק הישראלי והציבור
כולו .מצאתי לנכון להביע את מלוא ההערכה ליזמות שלו ,למרץ
ולנחישות ,שהעלו תרומה מכרעת כל כך למדינה ולציבור הישראלי
בדורות הבאים לעתיד לבוא".

"הייתי הנחשון שקפץ לים העמוק .בינואר 1999
ביקשתי היתר למרב הים העמוק .מבין עשרות החברות
הבינלאומיות אליהן פניתי ,נענתה להצעתי להצטרף
אליי רק חברת  .British Gas Int.תקציב החיפושים
שביצענו עד  2003היה  17מיליון דולר ,ואילו קדיחת
פרוספקט 'תמר' ,הקרוי על-שם בכורת נכדיי,
הגיע ל 144-מיליון דולר"
לעמוד הקודם
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השכלה גבוהה
פרופ' עליאן אלקרינאוי ,נשיא המכללה האקדמית "אחוה":

מכללת "אחוה" תיתן בידי פורשי
צה"ל את הכלים להפוך למורים
משמעותיים ולמחנכי דור העתיד
פרופ' עליאן אלקרינאוי פתח את שערי המכללה האקדמית "אחוה" ,בראשה הוא
עומד ,בפני הנדסאים חברי "צוות" אשר ילמדו בה בתוכנית בת שנתיים וחצי,
שבסיומה יהיו זכאים לתואר ראשון בחינוך ולתעודת הוראה  0היוזמה עולה בקנה
אחד עם האג'נדה החברתית של המכללה ,המנגישה השכלה גבוהה לכלל שכבות
האוכלוסייה ודוגלת בגישה רב-תרבותית ,פתוחה וסובלנית
מאת :דוד גרין

מיזם ראשוני של יחידת התעסוקה ב"צוות"  -הסבת הנדסאים
חברי הארגון להוראה במערכת החינוך  -מצא אוזן קשבת במכללה
האקדמית "אחוה" ויצא לדרך בשנת הלימודים תשע"ד 14 .סטודנטים
חברי הארגון ,חובשים כיום את ספסל הלימודים בתוכנית בת שנתיים
וחצי שהותאמה במיוחד עבורם  -כולל עבודה מעשית בבתי הספר.
בוגרי התוכנית יזכו בתואר  - B.Edתואר ראשון בחינוך ובתעודת
הוראה .נשיא המכללה ,פרופ' עליאן אלקרינאוי ,מאמין שלתוכנית
יש פוטנציאל רב ובכוונת המכללה לטפחה ,להרחיבה ולהעמיק את
הקשר עם "צוות" וצה"ל גם ללימודי המשך  -הן של הפורשים והן
של אנשי הקבע" .באמצעות התוכנית אנו חושפים את המכללה לצבא
 ובמקרה הזה 'הפרה רוצה להניק לא פחות משהעגל רוצה לינוק'.נעשה כל שאפשר כדי להביא להצלחת התוכנית ,אשר תשמש בסיס
לקשר מתמשך".
פרופ' עליאן אלקרינאוי ,חוקר בעל שם עולמי ,בעל תואר דוקטור
מאוניברסיטת טורונטו ,קנדה ,שימש בין השאר כראש המחלקה לעבודה
סוציאלית באוניברסיטת בן גוריון וכדיקן בית הספר לעבודה סוציאלית
באוניברסיטת ממוריאל ,ניו פאונדלנד ,קנדה .הוא ויתר על קריירה
בינלאומית כדי לשוב לישראל ולעסוק בנושאים הקרובים ללבו  -בעיקר
גישות טיפול ועבודה סוציאלית עם אוכלוסיות רב-תרבותיות .במשך
השנים פרסם מספר ספרים בתחום ועשרות מאמרים.
רב-התרבותיות באה לידי ביטוי ביתר שאת במכללה בראשה הוא עומד,
בה לומדות זו לצד זו אוכלוסיות מגוונות :יהודים (חילוניים ,דתיים וחרדים
וכן בני העדה האתיופית) ,בני המגזר הערבי והבדואי" .אנו מוסד שמנגיש
את ההשכלה הגבוהה לכל שכבות האוכלוסייה  -גם החלשות .אני מאמין
במתן הזדמנות שווה לכולם ובשינוי שיכולה ההשכלה לחולל  -בחברה,
בכלכלה וברווחה האישית .אני מאמין כי שוני תרבותי יכול להפרות.

פרופ' עליאן אלקרינאוי

השונות ,הרב-גוניות ,יכולות להפוך את החברה לעשירה ותרבותית יותר.
שמנו לעצמנו כמטרה להכשיר את דור העתיד של מדינת ישראל ,כך
שיהיה סובלני ,קשוב ,מוכן להכיר ולקבל את האחר".
פרופ' אלקרינאוי רואה בפורשי צה"ל חברי "צוות" אשר יוכשרו כמורים,
מועמדים ראויים להפוך ל"סוכני השינוי" המיוחל" .מדובר באנשים
טובים ,מלח הארץ ,בעלי ניסיון רב-שנים באינטראקציה עם חיילים מכל
שכבות האוכלוסייה ומכל המגזרים .הם מכירים את הנוער ,שכן רבים
מהם הורים לילדים בגילאים הללו ויודעים מול מה מתמודד כיום צעיר
בגיל ההתבגרות .יתרונם ,כך נראה לי  -למרות הזמן הקצר יחסית בו
ישמשו בתפקיד ( 15-10שנה)  -הוא מהותי .אני מאמין ,כי עם הכלים
שאנו בבית הספר לחינוך במכללה נעמיד לרשותם ,ועם המטען עימו
הגיעו אלינו ,ניתן יהיה להגיע להישגים כבירים".
מטרת תוכנית הסבת הנדסאים להוראה היא להכשירם להיות מורים
למתמטיקה בבתי ספר יסודיים ,כדי לענות על צורך אמיתי של מערכת
החינוך במורים במקצוע זה .פרופ' אלקרינאוי רואה בהכשרת מורים
דווקא במקצוע המתמטיקה חשיבות מרחיקת לכת" .בית הספר
הרי אינו רק מקום למפגש חברתי להעברת הזמן ואפילו לא מוסד
שרק מחנך  -מתפקידו גם ללמד תכנים ומיומנויות ומתמטיקה היא

"אני לא תמים ואני יודע ששינוי אמיתי לא מתחולל
ביום אחד או בשנה אחת .בדרך שבה אני עושה ,אני חש
לא פעם כדון קישוט הנלחם בטחנות רוח .אבל חייבים
להתחיל ,לעשות ,להוביל .אני עומד בראש מוסד שיש
לו אפשרות להשפיע .המורים לעתיד הלומדים כאן
יעבירו את המסר הזה לדור העתיד"
לעמוד הקודם
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השכלה גבוהה
פרופ' אלקרינאוי רואה בפורשי צה"ל חברי "צוות" אשר
יוכשרו כמורים ,מועמדים ראויים להפוך ל"סוכני השינוי"
החינוכי" :מדובר באנשים טובים ,מלח הארץ ,בעלי
ניסיון רב-שנים באינטראקציה עם חיילים מכל שכבות
האוכלוסייה ומכל המגזרים .הם מכירים את הנוער
ויודעים מול מה מתמודדים צעירים בגיל ההתבגרות"

מקצוע חשוב ביותר".
לדעתו ,אם בבתי הספר היסודיים יעניקו לתלמידים בסיס איתן בתחום,
הם יוכלו לעבור ביתר קלות את לימודי התיכון ,ואולי אף ישאפו בעתיד
לעסוק בתחומים משיקים – הנדסה ,טכנולוגיה ,מחשבים ,מדעים ועוד.
"אלה תחומים חשובים שיש להם דרישה במשק ,הם מתגמלים את
העוסקים בהם ויכולים לתרום לעתידם הכלכלי .כפי שכבר אמרתי,
השכלה היא האמצעי היחיד לצאת ממעגל העוני ,הבורות ,החשדנות,
ההסתגרות וההשפעה הסביבתית המזיקה" ,אומר פרופ' אלקרינאוי.

יותר מכך ,אני מצפה מהסטודנטים שלנו בכלל ,ומאנשי 'צוות' בפרט,
להשתלב ולהיות מעורבים בפעילות החברתית-קהילתית של המכללה,
וככל הידוע לי ערך ההתנדבות הוא אבן יסוד בפעילות 'צוות' .אנו
מיישמים פיילוט של התנדבות משולבת של בני מגזרים ועדות ,הפועלים
יחד לקידום פרויקטים בקהילה .כל סטודנט יקבל נקודות זכות על
פעילות במיזמים חברתיים.
חשוב לי שסטודנטים מכל העדות יכירו זה את זה ,חשוב לי ,למשל,
שסטודנטים יהודים יתנדבו ברהט ,שכם אל שכם עם סטודנטים בדואים.
אני נלחם נגד סגרגציה (הפרדה) ויוצאי צבא שהיו חלק מכור ההיתוך
הצבאי ,הכירו ושירתו יחד עם חיילים ממגוון שכבות ומגזרי האוכלוסייה".
האם אתה לא חושש מה"סוויץ'" הכל כך גדול שצריכים אנשי צבאותיקים לעשות  -למשל ,להפסיק לתת פקודות ולצפות שהן יבוצעו
כלשונן ,ולהתחיל לתת הוראות לתלמידים שאינם תמיד ממושמעים...
"זה בהחלט שינוי גדול ומהותי ,אבל בעצם רצונם לבצע הסבה ולהיות
מורים הם כבר עשו את ה'סוויץ' ,שהרי ברור גם להם שיחסי מפקד-
פקוד אינם דומים כלל ועיקר ליחסי מורה-תלמיד ולפעמים אף ליחסי
מורה-תלמיד-הורה.
הם יצטרכו לעשות 'סוויץ' כזה גם בלימודים במכללה ,להסתגל לכך
שבמשך קרוב לשלוש שנים ,כסטודנטים ,הם אלה שיקבלו הוראות,
מטלות ,עבודות  -ולא יהיו להם שום הנחות .אני מקווה ומאמין שיסתגלו
להיות סטודנטים וההסתגלות הזו תועיל להם כשיהיו מורים.
עם זאת ,אני בטוח שהכינו אותם לכך ,שהם יודעים לקראת מה הם

000

למרות הרצון הכן של שני הצדדים  -ארגון "צוות" ומכללת "אחוה"
 להשיק את התוכנית ,הדבר לא נעשה "בכל מחיר" .המועמדים היוצריכים לעבור מיונים קפדניים ובכלל זאת שיחות ,מבדקי התאמה
ומבחנים  -ורק  14מהם אכן התקבלו" .פגשתי אותם אמנם בתום
המיונים ,ביום אוריינטציה שערכנו ,אולם אין לי ספק כי צוות המכללה
אשר מיין את המועמדים עשה עבודה מצוינת .היה לנו בעיקר חשוב
לדעת ,שהמועמדים אכן משוכנעים כי בחרו נכון וזה מה שהם רוצים
לעשות  -להיות מחנכים ומורים למתמטיקה .רצון לתרום לחברה ותחושת
שליחות אינם בבחינת מילים ריקות מתוכן או סיסמאות אצלנו  -אנו
מצפים מאלה שבחרו להיות מורים כדרך חיים להרגיש בדיוק כך.
אגב ,אין לי ספק כי שירות כה ממושך ותובעני בצבא כפי שעשו
הפורשים ,אף הוא אינו יכול להיעשות מבלי תחושת שליחות ורצון
לתת מעצמך .בעצם היותם מורים ,ימשיכו הפורשים את מסורת הנתינה
למדינה ולחברה ,כאשר כאנשי צבא הם תרמו לחוסן הביטחוני  -ואילו
עתה הם תורמים לבניית החוסן החברתי.
אני מצפה שבוגר שלנו יהיה אדם מתחשב ,מבין ,קשוב ורגיש לצרכי
הקבוצות השונות באוכלוסייה .למורה יש כוח אדיר בידיים ,שכן התלמיד
הוא כחומר ביד היוצר והשפעת המורה עליו יכולה להיות ניכרת לאורך
כל חייו .אנשים בוגרים כמו חברי 'צוות' יכולים להטמיע ערכים שרכשו
במשך שנים ולהעשיר את תלמידיהם בידע ,בתובנות ,ברגישות חברתית,
במודעות רב-תרבותית ועוד.
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השכלה גבוהה
"אני מצפה מהסטודנטים שלנו בכלל ,ומאנשי 'צוות'
בפרט ,להשתלב ולהיות מעורבים בפעילות החברתית-
קהילתית של המכללה ,וככל הידוע לי ערך ההתנדבות
הוא אבן יסוד בפעילות 'צוות' .אנו מיישמים פיילוט של
התנדבות משולבת של בני מגזרים ועדות ,הפועלים יחד
לקידום פרויקטים בקהילה .כל סטודנט יקבל נקודות
זכות על פעילות במיזמים חברתיים"

הולכים ,שהם יודעים שהבחירה במקצוע הזה אינה בחירה בחיים
קלים  -וגם שהציפיות מהם גבוהות .אציין כי אנו במכללה נעשה הכול
כדי להקל עליהם .לשם כך עומד לרשותם מערך סיוע רחב ,הכולל גם
פסיכולוגים ,הערוך לעזור להם להתגבר על כל מכשול .אני גם יודע
שביחידת התעסוקה ב'צוות' יעשו כל מה שאפשר למען אנשיהם -
והתרשמתי מכך בפגישות שהיו לי עם ראשי הארגון ,ועם סמנכ"ל
'צוות' לתעסוקה ומנהליה .זהו ארגון מצוין הדואג לחבריו ורואה עצמו
כממשיך לתרום למדינה  -זה לא דבר מובן מאליו".
 הסיפור האישי שלך ,מעורר ההשראה ,יכול ללמד יותר מכל על היכולתלהצליח גם כשמגיעים ממקום בו הסיכוי לכך נראה קטן מאוד...
"בהחלט ,ולא ארחיב יותר מדי על עצמי .אספר רק כי אני בן לשבט
אלקרינאוי ,גרתי באוהל ,גדלתי בתנאים לא קלים ,הוריי היו אנאלפביתים
וכדי להגיע לבית הספר רכבתי על חמור .אבל הייתי החלטי ,נחוש ומוכן
לעבודה קשה שהובילה אותי לאן שהגעתי .הבנתי מאז שהייתי ילד,
כי רק באמצעות השכלה אפשר לפרוץ גבולות ,להגיע רחוק ,להשיג.
אני מספר על כך רק מפני שאני רוצה שכל אחד ,מכל מגזר ,יראה
שזה אפשרי.
יכולתי לחיות חיים נוחים יותר במסגרות אקדמיות גבוהות ,להיות עשיר
יותר ,אבל חזרתי לארץ כי הרגשתי שיש לי שליחות ,שיש משמעות
למה שאני עושה לכלל החברה".
 הדלקת משואה בהר הרצל ביום העצמאות החולף  -כבוד לו זוכיםמעטים .מה חשת כשהודיעו לך על כך?
(בחיוך)" :חשבתי בהתחלה שעובדים עליי .אבל התאפסתי מהר .לאחר
מכן הייתי עסוק במה לומר בזמן הקצר שהוקצב לי .במקרה הזה
הדברים שיושבים על הלב הם הראויים .דיברתי על שילוב מלא של כל
האוכלוסיות והמגזרים בישראל ,על רב-תרבותיות כגורם מעצים ,ועל

השכלה המקדמת חברה טובה ,בריאה וצודקת יותר .אני גאה שהעברתי
את המסר הזה  -המחייב גם אותי להמשיך בדרך בה בחרתי.
אני לא תמים ואני יודע ששינוי אמיתי לא מתחולל ביום אחד או בשנה
אחת .בדרך שבה אני עושה ,אני חש לא פעם כדון קישוט הנלחם בטחנות
רוח .אבל חייבים להתחיל ,לעשות ,להוביל  -גם מול אלה שלא כל כך
אוהבים את מה שאני עושה .אני עומד בראש מוסד שיש לו אפשרות
להשפיע ואנו מיישמים את הדברים יום יום במכללה .המורים לעתיד
הלומדים כאן יעבירו את המסר הזה לדור העתיד.
בימים אלה אני עוסק בהובלת כנס שנתי ראשון של המכללה ,שאני
מקווה שיהפוך לאירוע שנתי קבוע בנושא שבנפשנו :השונות בחברה
ואיך מנצלים אותה לצרכי העצמה.
לכנס יוזמנו נשיא המדינה ,ראש הממשלה ,שרים ,חברי כנסת ,קובעי
מדיניות ומקבלי החלטות .אני מקווה ומאמין כי הוא יצליח להעלות את
הנושא על סדר היום הלאומי.
וגם אם ההתחלה תהיה צנועה ,קטנה ,אני תמיד זוכר את אמרתו
של הפילוסוף הסיני לאו דזה :גם מסע של אלף מילין מתחיל בצעד
אחד קטן."...

"צוות" מברך על שיתוף הפעולה עם מכללת "אחוה"
בארגון "צוות" מברכים על שיתוף הפעולה עם המכללה
האקדמית "אחוה" ,אשר מאפשר שילוב הנדסאים ,ולא רק
אקדמאים ,במערכת החינוך" .בצה"ל עסקנו בתפקידים
שונים ,שירתנו בחילות שונים ,נשאנו דרגות שונות ,אך
'צוות אחד אנו'" ,אומר ברוך לוי ,יו"ר הארגון" .התוכנית
החדשה היא חיזוק נוסף בתחום התעסוקה ,שהוא אחד
מארבעת יסודות הארגון .גם כאלה שקודם לכן לא יכלו
מבחינת השכלתם להצטרף למערכת החינוך ,יוכלו לעשות
זאת עכשיו .מצאנו במכללת 'אחוה' אנשים מצוינים ובראשם
הנשיא ,פרופ' עליאן אלקרינאוי ,הרואים באנשי 'צוות'
מועמדים ראויים לפעול במערכת החינוך".
מוסיף דן נדיב ,מנכ"ל "צוות"" :רבים מחברינו עשו שנים
בצבא בתפקידים מקצועיים ,צברו ידע ,ניסיון ומיומנויות
שערכם רב ביותר .השתלבותם במערכת החינוך עשויה
להיטיב עם התלמידים ולהעניק להם ערך מוסף שלא היו
יכולים לקבל ממורים אחרים .התוכנית לא תהיה יוזמה חד-
פעמית  -כבר בחודשים הקרובים נתחיל במיון מועמדים
לשנת הלימודים הבאה .אין לי ספק ,שכמו תוכנית הסבת
פורשי צה"ל אקדמאים לחינוך ,המצליחה כבר שנים ופועלת
בשלוש מכללות ,גם תוכנית זו תגדל ותתרחב .אני מודה
למכללה ולעומדים בראשה על קבלת הפנים ועל החיבוק
החם להם זכו חברינו".
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"לראשונה ב'צוות' פתחנו את התוכנית להסבת הנדסאים
לתואר ראשון בחינוך ולימודי הוראה במתמטיקה בבתי ספר
יסודיים .התוכנית ייחודית ואטרקטיבית ונבנתה בשיתוף
מינהל הפרישה ,משרד הכלכלה וכמובן נשיא המכללה והסגל
שגילה פתיחות ויצירתיות" ,אומרת שרית רוזנצוויג ,סמנכ"ל
תעסוקה ב"צוות"" .לפורשי צה"ל חברי 'צוות' יש ניסיון
מוכח שנצבר עם השנים בשדה הביטחוני ,והם רואים את
עבודת החינוך כשליחות וייעוד .זהו 'מנוע השמה' משמעותי
לבוגרים ,שבתום הלימודים ישתלבו במערכת החינוך.
התוכנית ,שתעניק לבוגריה תואר  B . Edותעודת הוראה
במתמטיקה ,תהווה עבור בוגריה 'יישור קו' ותיתן בידם
מקצוע חשוב ומעשיר .הם הלכו למסלול לא קל וארוך
יחסית ,אבל יש להם המון אמונה בדרך בה בחרו .בזמן הקצר
שאנשינו לומדים במכללה אני מקבלת תגובות טובות  -הן
מהסטודנטים והן מצוות ההוראה  -ואני מאמינה כי הצלחת
התוכנית תסלול דרך להמשכה גם בשנים הקרובות".
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"צוות" ברשויות המקומיות

חברי "צוות" ראשי רשויות מקומיות:
תופסים פיקוד במערכה הציבורית-
חברתית לרווחת התושבים
פנים ותיקות וגם חדשות בקרב הנבחרים לעמוד בראש הרשויות המקומיות בישראל

זוארץ (אל"ם) בבנימינה-גבעת עדה  -במקומו של חברנו אודי
דיסטניק (אל"ם); צביקה גנדלמן (תא"ל) בחדרה; אריה טל
(סא"ל) בטירת כרמל; שימי אליאל (רס"ן) בכוכב יאיר; רוני
מרום (אל"ם) במצפה רמון ,שלום בן משה (תא"ל) בראש העין,
שהחליף את חברנו משה סיני (סא"ל) ,חובב צברי (אל"ם)
בקרית עקרון ומעדה חצבאני (תא"ל) ביאנוח-ג'ת.
מלבד ראשי רשויות ,נבחרו אנשי "צוות" למועצות הרשויות
ורבים אחרים הם נושאי משרות ברשויות.
להלן הנבחרים לראשות הרשויות המקומיות בבחירות 2013
מקרב חברי "צוות":

גם בבחירות שנערכו ב 22.10.13-היה לחברי "צוות" ייצוג
משמעותי .רבים מהחברים שכבר כיהנו כראשי רשויות מקומיות
העמידו את עצמם לבחירה נוספת .חלקם אכן הצליח בכך וכמה
מהם כבר מכהנים מספר קדנציות .הבולטים הם :יוסי שבו בנס
ציונה  -קדנציה חמישית; יואל לביא ברמלה ,אלי ברדה במגדל
העמק ורון חולדאי בתל אביב  -קדנציה רביעית.
 16ראשי רשויות מקרב חברי "צוות" נבחרו בבחירות 2008
ו 18-ראשי רשויות נבחרו בבחירות .2013
פנים חדשות כראשי רשויות הם :שלמה קטן (סא"ל) באלפי
מנשה ,שכיהן כבר בעבר כראש המועצה המקומית; פינקי

חברי "צוות" ראשי רשויות מקומיות ,אוקטובר 2013
שם הישוב				 שם הנבחר			 דרגה		 תושבים
אלפי מנשה				
						
אשדוד
בנימינה-גבעת עדה
					
הוד השרון
						
הרצליה
חדרה						
טירת כרמל				
					
יאנוח-ג'ת
							
יבנה
					
כוכב יאיר
				
מגדל העמק
					
מצפה רמון
נס ציונה					
						
סאג'ור
קרית עקרון				
					
ראש העין
רמלה						
				
תל-אביב-יפו
לעמוד הקודם

				
שלמה קטן
יחיאל לסרי			
פינקי זוארץ			
					
חי אדיב
משה פדלון			
			
צביקה גנדלמן
אריה טל				
מעדה חצבאני		
צבי גוב-ארי			
			
שימי אליאל
				
אלי ברדה
				
רוני מרום
יוסי שבו				
				
חמוד ג'בר
				
חובב צברי
שלום בן משה		
				
יואל לביא
				
רון חולדאי
לתוכן העניינים

			
סא"ל
			
סא"ל
			
אל"ם
			
אל"ם
			
סא"ל
			
תא"ל
			
סא"ל
			
תא"ל
			
תא"ל
			
רס"ן
			
סא"ל
			
אל"ם
			
אל"ם
			
רס"ן
			
אל"ם
			
תא"ל
			
אל"ם
			
תא"ל
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7,600
215,000
13,900
51,000
89,000
			
84,000
18,600
6,000
34,000
9,200
24,400
5,000
43,000
3,900
10,500
40,600
68,500
414,500
לעמוד הבית

רון חולדאי
ראש עיריית תל אביב-יפו

שלמה קטן
ראש המועצה המקומית
אלפי מנשה

לעמוד הבא

"צוות" ברשויות המקומיות

חי אדיב
ראש עיריית הוד השרון

חמוד ג'בר
ראש המועצה המקומית
סג'ור

יוסי שבו
ראש עיריית נס ציונה

צבי גור ארי
ראש עיריית יבנה

אריה טל
ראש עיריית טירת כרמל

רוני מרום
ראש המועצה המקומית
מצפה רמון

ד"ר יחיאל לסרי
ראש עיריית אשדוד

יואל לביא
ראש עיריית רמלה

משה פדלון
ראש עיריית הרצליה

שלום בן משה
ראש עיריית ראש העין

אלי ברדה
ראש עיריית מגדל העמק

ראש עיריית חדרה

צביקה גנדלמן

חובב צברי
ראש המועצה המקומית
קרית עקרון

שימי אליאל
ראש המועצה המקומית
כוכב יאיר

מעדה חצבאני
ראש המועצה המקומית
יאנוח-ג'ת

פינקי זוארץ
ראש המועצה המקומית
בנימינה-גבעת עדה

לעמוד הקודם

לתוכן העניינים
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אירוע הצדעה למתנדבי היישוב:

"צוות" קיבל
לידיו את דגל
ארגון החיילים
המשוחררים
בישראל

לעמוד הקודם

לתוכן העניינים
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לעמוד הבא

שימור המורשת

אירוע הצדעה למתנדבי היישוב היהודי בארץ ישראל
במלחמת העולם השנייה ,נערך ב 10.9.13-בבית הגדודים שבמושב
אביחיל .האולם בו התקיים האירוע היה מלא עד אפס מקום
במתנדבי היישוב ,ובהם יוצאי הבריגדה ,וכן בנציגי וטרנים וארגוני
לוחמים ,בחברי "צוות" ובחיילים בסדיר.
את האירוע פתח מוטי בר דגן ,סגן יו"ר "צוות" ויו"ר מחוז השרון
 המחוז שהיה אמון על ארגון האירוע .בר דגן עמד על עוצמתרוח ההתנדבות ביישוב היהודי הקטן בארץ ישראל ואמר בין
השאר 38,000" :איש התנדבו לשרת בצבא הבריטי מתוך יישוב
שמנה  431,000איש בלבד  -בהם  5,000אנשי הבריגדה ,החטיבה
הצבאית הבריטית הראשונה שכל חייליה ומפקדיה היו מיהודי
ארץ ישראל .רבים מהם נהרגו ,נפצעו ונפלו בשבי.
הם ענדו על מדיהם מגן דוד צהוב ופגשו את יהודי שארית הפליטה,
שנדהמו לראות חיילים יהודים הנלחמים בנאצים .חיילי הבריגדה
לחמו בחזית ,פעלו לארגון ניצולי שואה לקראת עלייה לארץ,
והיו נדבך מרכזי בהקמת צבא ההגנה לישראל' .צוות' גאה לקבל
היום את דגל ארגון החיילים המשוחררים ,להיות ממשיך דרכם,
ומבטיח לטפח את מורשתם שהונחלה לנו".
בהמשך הוקרנו קטעי סרטים דוקומנטריים על פעילות לוחמי
הבריגדה היהודית באימונים ,בתעסוקה מבצעית ובלחימה עצמה.
לאחר מכן ,נשא דברים בצלאל טרייבר (תא"ל) ,סמנכ"ל אמו"ן
(אמרכלות ונכסים) במשרד הביטחון .הוא אמר ,כי אירוע זה
הוא הזדמנות מיוחדת למשרד הביטחון להוקיר ולשבח את
איגוד החיילים המשוחררים על פועלם של חבריו במלחמת

לעמוד הקודם

לתוכן העניינים

העולם השנייה וכיום על העברת דגל הארגון ל"צוות"" .אין
טבעי מכך ש'צוות' יהיה ממשיך דרכם .רוח ההתנדבות ממשיכה
לפעום מאז ועד היום ,גם בהתנדבות לפעילות בצה"ל" .הוא
הודה לארגון "צוות" על קבלת המחויבות להנצחת הכוח
היהודי לדורותיו.
קצין חינוך ראשי ,תא"ל אבנר פז-צוק ,סקר בקצרה את יחסי
היישוב היהודי והממשלה הבריטית .הוא סיפר כי בהתקרב
המלחמה ,פנה ב 29.8.39-נשיא ההסתדרות הציונית העולמית,
ד"ר חיים ויצמן ,לראש ממשלת בריטניה ,נוויל צ'מברליין ,בזו
הלשון" :היהודים עומדים לימין בריטניה הגדולה ...הסוכנות
היהודית מוכנה ומזומנה לפתוח מיד בעשיית סידורים לניצולו
של כוח אדם יהודי ,כושר טכני ,אמצעים וכיו"ב" .מכאן ועד סוף
המלחמה עשה ויצמן כל שביכולתו על מנת לקדם גיוס יהודים
בכלל ,ובני ארץ ישראל בפרט ,לשירות בצבאות בנות הברית .כמו
כן ,ערך פז-צוק אנלוגיה בין לוחמי הבריגדה לבין לוחמי צה"ל
השואבים את מורשתם מאותם לוחמים יהודים.
לאחר דברי הברכה עלו לבמת הטקס נציגים של מתנדבי היישוב,
חברות הכנסת לשעבר תמר אשל ואסתר הרליץ ,וכן אשר דישון
יו"ר ותיקי אגודת החיילים המשוחררים יוצאי הצבא הבריטי ,אלכס
זילוני (סא"ל) רמ"ט שירות האוויר (טרום חיל האוויר) ופרופ'
עמנואל גוטמן מהאוניברסיטה העברית .הם נשאו עימם את דגל
האיגוד .לידם ניצבו ברוך לוי ,סגנו מוטי בר דגן ,דן נדיב מנכ"ל
"צוות" ,ירמי אולמרט יו"ר ועדת קש"ח ומרדכי (מקסי) אביגד
מ"מ יו"ר ועדת קש"ח .במעמד זה הועבר דגל איגוד החיילים
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ברוך לוי

השר עמיר פרץ

אסתר הרליץ

והם אלה שיעצבו את עתידנו .כל אחד מהנוכחים הרבים באולם
מייצג את ארץ ישראל היפה ,והחיילים הצעירים שנמצאים איתנו
כאן ימשיכו את שרשרת הביטחון וההתנדבות" .הוא התחייב בשם
ארגון "צוות" להמשיך ולקיים את אירועי הזיכרון וההנצחה של
איגוד החיילים המשוחררים ולהנחיל את מורשתם לדורות הבאים.
בהמשך הזמין את אורח הכבוד ,השר להגנת הסביבה ,עמיר פרץ,
חבר "צוות" ,לקבלת תעודת הערכה על שהיה הראשון בתקופת
כהונתו כשר ביטחון שהסכים לחתום על אמנה בין משהב"ט
והמטה הכללי לבין ארגון "צוות".
השר פרץ בירך והעלה על נס את פועלם של מתנדבי היישוב,
כאשר דגל הלאום היהודי נישא מעל ראשי הלוחמים .בהמשך
עמד על השיקולים בקבלת החלטות שנראות לכאורה מסובכות,
אך בחשיבה עניינית ופשוטה ניתן למצוא פתרונות .הוא הזכיר
בהקשר זה את החלטתו על פיתוח כיפת ברזל ,שהתבררה כהחלטה
אסטרטגית ממדרגה ראשונה .לגבי האירוע אמר" :ישבתי מרותק,
הקשבתי לכל מילה והתרשמתי מהעשייה הכל כך מהותית של
היישוב היהודי טרם הקמת המדינה ,גבורת הלוחמים היהודים
והקשר הכה מהותי בין שואה לתקומה .מי שלא יודע להעריך
את העבר  -אין לו תוקף מוסרי לעסוק בעתיד" .הוא שיתף את
הקהל בחוויה שעבר בעת ביקור במחנה אושוויץ ,כאשר בזמן

המשוחררים יוצאי הצבא הבריטי לידי נציגי "צוות".
000

ברוך לוי ,יו"ר "צוות" ,סיכם את האירוע בציינו כי "שני מעגלים
סובבים את חיינו ,לפני קום המדינה ולאחריה :הביטחון ורוח
ההתנדבות .הם שזורים זה בזה ,עוברים כחוט השני מאז עד היום

תמר אשל :הוקרתי והערכתי ל"צוות"
ח"כ לשעבר תמר אשל כתבה ליו"ר "צוות" לאחר האירוע:
אני מבקשת להודות ל"צוות" שביצע את האירוע לכבוד
מתנדבי מלחמת העולם השנייה .האירוע היה ממש מושלם,
מכובד ומרגש ללא רגשנות .ניכרה תשומת לב לכל פרט
ולו הקטן ביותר .למרות מחלתי החלטתי שבשום פנים לא
אחמיץ את האירוע .אמנם לא הייתי במיטבי אך אני שמחה
שהצלחתי להשתתף.
הבעתי את הוקרתי והערכתי לכם בעל-פה ,אך אני מרגישה
צורך לחזור על הדברים בכתב .למוטי מגיעה תודה מיוחדת.
אני משוכנעת שמורשת ההתנדבות ההיא נמצאת בידיים
נאמנות ותמשיך להוות נדבך חשוב בקורות תקומתנו.

לעמוד הקודם

לתוכן העניינים

תא"ל אבנר פז-צוק

בצלאל טרייבר (תא"ל)
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היישוב בבית הגדודים .את האירוע ליוותה להקת חיל חינוך ששרה
משירי הבריגדה והנחה ד"ר אבשלום קור.
האירוע יצא אל הפועל הודות לפועלו של מחוז השרון ,בראשות
סגן יו"ר "צוות" מוטי בר דגן ,ומנהל המחוז דודי נחמני ,בשיתוף
עם יו"ר ועדת קשרי חוץ ירמי אלמרט ומ"מ יו"ר הוועדה מרדכי
(מקסי) אביגד ובתמיכת מנכ"ל "צוות" דן נדיב.

טקס שנערך במקום התפרצה לדברים גברת מהקהל ואמרה" :אני
הייתי כאן ,הצלחתי לשרוד והניצחון הגדול שלי הוא נכדי שעומד
כאן לצידי במדי צה"ל".
השר הודה ל"צוות" על שנטל את המחויבות להמשיך לשמור על
מורשת הלוחמים היהודיים.
טקס מרגש נערך על הבמה עת הועבר דגל איגוד החיילים
המשוחררים ל"צוות" ,שקיבל על עצמו לתפעל את מוזיאון מתנדבי

סייע בהכנת הכתבה :מרדכי (מקסי) אביגד ,מ"מ יו"ר ועדת קש"ח

אסתר הרליץ :לי קל יותר לחיות עם זיכרון השואה בידיעה
כי תרמתי לניצחון על הנאצים
חברת הכנסת לשעבר אסתר הרליץ נשאה דברים בשם מתנדבי
היישוב:
כמיליון וחצי יהודים נלחמו באויב הנאצי ,רבים מהם בצבא
האדום ,כולם בצד אחד של המתרס .מהיישוב הקטן בארץ
התגייסו כ 40,000-בנים ובנות .היינו משרתם של שני אדונים:
הוד מלכותו המלך הבריטי ,אותו שירתנו בנאמנות ,מחד ,ומוסדות
היישוב ,מאידך.
אין ספק כי שירותנו בצבא הבריטי תרם למאמץ המלחמתי ,כפי
שתרם לאחר מכן להקמת צה"ל .השרות שלנו ,שנמשך שנים
מספר ביחידות מעורבות ולפעמים עוינות ,תרם לכל אחד אישית.
לי קל יותר לחיות עם זיכרון השואה בידיעה כי תרמתי לניצחון
על הנאצים.
היינו ערב רב של מתגייסים .אז ,כמו היום ,השירות הצבאי שימש
מרכז קליטה לעשירים ולעניים ,למשכילים ולמי שלא ידעו קרוא
וכתוב ,עולים חדשים יוצאי עליית הנוער ללא בית בארץ ,בנים
ובנות .עסקנו במשימות שנציגי ההגנה הטילו עלינו ,הכרנו קהילות
יהודיות ,עזרנו לשליחי עלייה ,עשינו נפשות לתנועה הציונית ,גם
עסקנו בגיוס כספים .שירתנו בכל היחידות של הצבא הבריטי:
חיל רגלים ,אוויר וים ,בעיקר במזרח התיכון ובאירופה ,אך פה
ושם גם באסיה ובאפריקה .יהודי המקום למדו מאיתנו על הארץ
ודאגו להנעים את שהותנו ביניהם .לדוגמה :הפך היהודי ,יו"ר
התנועה הקומוניסטית במצרים ,ליו"ר ההסתדרות הציונית שם.
לימים היה לשגריר ישראל.
התערבותו של צ'רצ'יל גרמה להקמת יחידה יהודית ,עם פיקוד
יהודי ,דגל עברי וסמל מגן דוד ,הלא היא הבריגדה ,שלחמה פנים
אל פנים מול הצבא הגרמני ליד הנהר סניו באיטליה .חללי הבריגדה
קבורים ברוונה ,איטליה.
המפגש בין חיילי הבריגדה וניצולי השואה באירופה גרם
להתרגשות של המצילים והניצולים .העקורים לא האמינו למראה
עיניהם .אנשי הבריגדה ,חיל התובלה ,הבנות הנהגות – דאגו
להלבישם ,להאכילם ,ללמדם ומעל לכול להובלתם לנמלי הים

התיכון בדרך לארץ .אלפי הניצולים למדו לאמור לכל מי שהתעניין
בעתידם כי הם רוצים להגיע ל"פלסטינה".
המשאלה העקשנית הזו תרמה ,בלי ספק ,להחלטת החלוקה בכ"ט
בנובמבר בעצרת האו"ם בניו יורק.
תרמנו למאמץ המלחמתי .השירות בצבא הבריטי הסדיר תרם גם
לנו .נכנסנו לצבא הבריטי אנשי "גרילה" ויצאנו חיילים וחיילות ,גם
צנחנים ,בצבא סדיר עם ציוד כבד ,עם נהלים ,משמעת ושיטות קרב
שתרמו להקמת צה"ל .המפקדים הראשונים של צה"ל והח"ן היו
קצינים בכירים ביחידות הצבא הבריטי בזמן מלחמת העולם השנייה.
נכנסנו לצבא הבריטי צעירים ויצאנו אחרי ארבע-חמש שנות
שירות מבוגרים.
המוצגים במוזיאון של מתנדבי היישוב במלחמת העולם השנייה ,שאנו
מוסרים לחברי "צוות" למשמרת נצח ,מספרים את סיפורם של צעירים
וצעירות ששירתו את עמם.

חברי "צוות" מוזמנים לקרוא מידע רב ומגוון באתר "צוות":

www.tzevet.org.il
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משלבים ידיים
צה"ל ו"צוות" פועלים למען תעסוקת החברים:

סיור מעסיקים ביחידת "עוקץ" חשף
בפניהם את פעילותה הייחודית

ביוזמת יחידת התעסוקה ב"צוות" ומינהל פרישה במופת ,נערך סיור חווייתי במתקן יחידת
"עוקץ" למעסיקים המצרפים לארגוניהם חברי "צוות"  0היחידה מפעילה כלבים במשימות
מבצעיות למגוון מטרות ,וחייליה משרתים בצמוד לכלבם האישי לאורך כל השירות 0
משתתפי הביקור זכו להוקרה על פועלם ושמחו על ההזדמנות להכיר את היחידה מקרוב
את פועלכם והאירוח ביחידה המיוחדת הזו ,שאורגן במיוחד עבורכם ,הוא
הכרת תודה לפועלכם".
סא"ל אריאל בן דיין ,מפקד יחידת "עוקץ" ,קידם את המשתתפים
בדברי תודה והערכה וציין כי הוא רואה זכות גדולה לארח אנשים
ראויים ביחידה .הוא סקר את פעילות "עוקץ" ,מבצעים בהם השתתפה,
מרדפים ,ביטחון שוטף ,תקשורת בין לוחמים וכלבים ושימוש באמצעים
טכנולוגיים .הוא גם סיפר בהרחבה על סוגי הכלבים שרוכשת היחידה,
מהלך האילוף והקשר האישי הנרקם בין לוחם לכלב ,העושים יחד
לאורך כל השירות.
כן סיפר על לוחמות היחידה ,הפועלות עם הכלבים במעברי הגבול ,ותיאר
מקרים של גילוי חומרי נפץ" .היחידה ערוכה  24שעות ביממה 365 ,יום
בשנה ,לכל קריאה ,כי אנו צריכים לספק מענה מהיר לכל אירוע .השימוש
בכלבים הוכיח עצמו מעל ומעבר ,ובמקרים רבים הם נשלחים בראש הכוח
ומאתרים את האויב ,נעים לקראתו על-פי הנחיות המועברות אליהם,
תופסים ומרתקים מחבלים עד הגעת הכוח הלוחם ועוד .פעולתם חיונית
במיוחד בעת האחרונה ,בה עושים ארגוני הטרור כל מאמץ לחדור לישראל
לא רק למטרות פיגוע ,אלא גם כדי לחטוף חיילים.
המשתתפים הוזמנו לסיור במתקני היחידה ,ובין השאר ביקרו בבית הקברות
לכלבים ,אשר רובם נהרגו בפעילות מבצעית .בפני הבאים הודגמו ביצועי
הכלבים בהתגברות על מכשולים ,תפיסת "מחבל" ותקשורת בין חיילים
לכלבים באמצעות מכשירי קשר .ביקור במרפאה הווטרינרית הדגים את
חלקה החשוב בפעילות השוטפת של היחידה.
מסכמת שרית רוזנצוויג ,סמנכ"ל לתעסוקה ב"צוות"" :זו הייתה הזדמנות
יוצאת דופן להוקיר את פועלם של מעסיקים הפותחים את הדלת בפני
חברי 'צוות' ומסייעים בשילובם במעגל התעסוקה במגוון תפקידים .אני
מאמינה ,כי סיורים כאלה יהפכו למסורת ,ויגבירו את המוטיבציה בקרב
משתתפי האירוע ומעסיקים נוספים להמשיך ולפעול למען אנשינו".

מאת :יונתן טל אור

"שמעתי על היחידה ,אבל לא הבנתי עד כמה היא חשובה בביטחון
השוטף"; "זו יחידה איכותית ביותר ושמחתי על ההזדמנות להכיר אותה
ולדעת עליה"; "החיבור בין החיילים לכלבים ריגש אותי ,חיילי היחידה
מקטינים דרמטית את מספר הנפגעים"; "לא נראה לי שיש אפשרות טובה
יותר מהכלבים לגלות חומרי נפץ המוסתרים על-ידי מחבלים" .אלה היו רק
חלק מהתגובות של משתתפי סיור מעסיקים ב"עוקץ"  -יחידת הכלבנים של
צה"ל  -שאורגן על-ידי יחידת התעסוקה ב"צוות" ומינהל פרישה במופת.
לפני הסיור במתקני היחידה וההיכרות עם החיילים והכלבים הוזמנו
האורחים להאזין לדברי ראש אכ"א ,אלוף אורנה ברביבאי ,מפקד היחידה,
סא"ל אריאל בן דיין ,וכן לברכתו של יו"ר "צוות" ,ברוך לוי .ברביבאי עסקה
בדבריה בנושאים אקטואליים בצה"ל ,ובכללם האתגרים המרכזיים
העומדים בפני הצבא.
בנושא תעסוקת פורשי צה"ל אמרה ברביבאי ,כי הם יוצאים עם "ארגז
כלים" שקיבלו בשנים הארוכות של השירות ,ובכלל זה ידע רב ,ניסיון,
הבנה מערכתית ,יכולת קבלת החלטות – והם יוכלו להביא תועלת לכל
ארגון" .אתם ,המעסיקים ,יכולים להעיד על כך .האירוע הזה נועד להוקיר
את פועלכם ואני מעודדת אתכם להמשיך לקלוט פורשי צה"ל ,ולפעול
לכך ,שגם מעסיקים אחרים ילכו בעקבותיכם".
יו"ר "צוות" ,ברוך לוי ,סיפר לנוכחים על הארגון ,על ארבעת היסודות
עליהם הוא ניצב  -הגנת זכויות החברים ,דאגה לרווחתם ולבריאותם ,סיוע
בתעסוקה ועידוד התנדבות" .רבים מהפורשים מוצאים בעצמם את הדרך
לקריירה שנייה ,אך יש גם כאלה שלא .כאן אנו ,בשיתוף פעולה איתכם,
מסייעים ככל שניתן".
לוי בירך על השותפות בין יחידת הפרישה במופת ויחידת התעסוקה
ב"צוות" ,והביע הערכה ,למעסיקים הקולטים פורשי צה"ל" .אנו מוקירים
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זרקור על סניף הוד השרון

פנים חדשות,
תכנים חדשים

ארגונים רבים בעיר; חברים רבים ,שלדברי נתי "כף רגלם לא דרכה
בסניף" ,מצביעים ברגליים ומגיעים לפעילות" .במקום  20חברים
שהיו מגיעים להרצאה ,באים היום  60-50איש ,ולכן הגדלנו את
מספר ההרצאות .רק לאחרונה הודענו על טיול  -ובתוך ימים ספורים
הסתיימה ההרשמה .אין לי ספק כי ככל שנגדיל את האפשרויות -
גם להתנדבות וגם לפעילות במסגרת הסניף  -ייטלו בהן חלק יותר
חברים ואלה שכבר עושים זאת יהיו פעילים עוד יותר".
בכוונת נתי גם להרחיב את הפעילות ההתנדבותית של חברי הסניף
בעת חירום .הוא מתכנן לערוך פגישה עם המתנדבים בתחום זה
בכפר סבא ,כדי ללמוד על ההיערכות המיוחדת שם וליישמה גם
בהוד השרון.

סניף "צוות" הוד השרון מחדש את פניו ,לאחר שנתי פרישמן מונה
ליו"ר חדש לפני כשנה .עם כניסתו לתפקיד היו"ר ,החל בשיפוץ הסניף
ואחד הדברים הראשוניים שעמדו לנגד עיניו ,היה הדאגה לסלילת
שביל גישה לנכים בכניסה למבנה הסניף .נכון להיום ,השיפוצים
הסתיימו ובסניף מתכוננים לפתיחה חגיגית ומחודשת .בעיני נתי יש
בכך סמליות רבה ,שכן הרוח החדשה שהוא מנסה להפיח בסניף,
תמלא בתוכן כתלים מסוידים ,חזית נאה ומזמינה וסידור פנימי
ההולם את העשייה הרבה שכבר קיימת בשנה האחרונה ,ושהוא
מתכוון להרחיבה.
סניף הוד השרון מונה  440חברים" ,מטבע הדברים ,הפעילים הם
בני קבוצות הגיל המתקדמות יותר" ,אומר נתי" .עיתותיהם בידיהם,
הם כבר יצאו ממעגל התעסוקה השני ,וסניף פעיל בקרבת ביתם
עשוי בהחלט להיות בית לפעילות תרבות ופנאי עבורם .אני מאמין
שעם השינוי שחל בסניף ,נראה יותר ויותר חברים גם מקרב קבוצת
הגיל הצעירה יותר.
ברור לי כי משימת גיוס חברים צעירים לפעילות היא קשה יותר -
ומסיבות המובנות לי .הרי גם אני הייתי שם ,ואני יודע היטב שהם
נמצאים בתחילת הקריירה השנייה ,עסוקים מאוד בעבודה ובמשפחה,
חיים באינטנסיביות וזמנם הפנוי מועט.

000

נתי רואה בחיזוק הקשר עם החברים נדבך חשוב ,ולדבריו יש כבר
ברשות הסניף כתובות דואר אלקטרוני של  85%מהחברים ,אליהם

000

נתי פרישמן (סא"ל) ,נשוי ,אב לשלושה וסבא לארבעה נכדים ,משמש
כמנכ"ל חברת ניהול העוסקת במתן שירותי ניהול ,אחזקה ואבטחה
של בנייני יוקרה .הוא השתחרר ב 1991-מצה"ל ,בו שירת בחיל חימוש
ובאחד מתפקידיו המרכזיים שימש כסגן מפקד באחת מיחידות אט"ל,
תפקיד ניהולי ופיקודי בבסיס אחסנה גדול ,הן מבחינת ניהול כ"א
והן מבחינת מגוון הציוד והמערכות שעל הבסיס היה לספק לכל
זרועות הצבא .במהלך השירות יצא לשליחות לארה"ב עם אשתו,
עובדת משרד הביטחון ,ובמשך שלוש שנים עבד ברשפ"ת  -הרשות
לשיתוף פעולה תעשייתי במשרד התמ"ת (כיום משרד הכלכלה).
"למדתי רבות בתקופה זו ,דברים שהאירו את עיניי ונתנו לי המון
חומר למחשבה וליישום".
עד היום ,יותר מעשרים שנה לאחר השחרור ,הוא משרת במילואים
בהתנדבות כמפקד שלוחה במסגרת אט"ל ,כאשר תפקידה של
השלוחה לתת מענה ראשוני ליחידות הלוחמות בשטח.
רוח ההתנדבות הזו הובילה אותו לסניף "צוות" הוד השרון והוא
שימש כסגן יו"ר הסניף שנים רבות .בשלב כלשהו ,כשראה שהדברים
מתנהלים אחרת מכפי שחשב ,פרש מהנהלת הסניף ,ולאחר תקופה
מסוימת הוצע לו להחליף את היו"ר.
"נעניתי להצעה קודם כל כי אני יודע היטב מה חשיבותו של הסניף
הן לחברים והן לקהילה .אבל לא פחות חשוב מכך ,ידעתי שניתן
לחולל שינוי אמיתי ,להעמיק ולהרחיב את הקשר עם העירייה והיושב
בראשה ,להשתלב בפעילויות התנדבות בעיר ,וכמובן לשתף הרבה
יותר חברים בהרבה יותר פעילויות שיארגן הסניף".

נתי פרישמן

נשלח באופן קבוע ידיעון המפרט את הפעילות .בנוסף ,נשלחים
לחברים גם מסרונים אישיים וכל העדכונים מוכנסים און-ליין לאתר
האינטרנט של "צוות" .כמו כן ,חשוב לו מאוד שסדרי ותהליכי העבודה
בסניף יהיו מסודרים "כמו בצבא"" :מוציאים זימון לישיבה ,קובעים
סדר יום ,הנוכחות מלאה בדרך כלל ,נערכים דיונים ענייניים ,יוצא
פרוטוקול למחוז  -ואנו דואגים ליישם את כל ההחלטות" .לצידו
בהנהלת הסניף פועלים שישה חברים נוספים במרץ ,במסירות
ובהתנדבות מלאה ,לייעול התנהלות הסניף והרחבת הפעילויות
והאירועים לכלל החברים .נתי גאה שבצוות ההנהלה של הסניף
חברות שלוש נשים.
הוא מלא הערכה ותודה להנהלת מחוז השרון ,ובראשה יו"ר המחוז
מוטי בר דגן ,על הליווי והסיוע השוטפים בכל עניין ודבר ,ומציין כי
האנרגיות להמשך העשייה רק מתחדשות ומתגברות כשיש תמיכה
משמעותית מהמחוז.
 אילו אתגרים הצבת לתקופת כהונתך כיו"ר הסניף?"להרחיב את מעגל החברים ,לקיים מיזמים של הסניף עם העירייה
כדי ש'צוות' יהיה על המפה העירונית ,להרחיב את מעגל המתנדבים
ולהיענות לפניות עמותות הזקוקות למתנדבים ,לפעול בתחום החינוך
 גיוס חברינו כחונכים וכמרצים בבתי ספר על חשיבות הגיוס לצה"לוהשירות  -מתן מענה הולם לכל חבר בכל עניין או בעיה ,להיות
קשוב לרחשי הלב של החברים ולהרחיב את הפעילות".

000

ואכן ,השנה הראשונה שלו בתפקיד הוקדשה בדיוק למטרה זו :פגישה
עם ראש העיר חי אדיב (אל"ם) ,חבר "צוות" ,הביאה להתחייבות
לשיפוץ הסניף; התחברות לאגפי העירייה השונים הביאה לשיתוף
פעולה פורה והעלתה את הביקוש למתנדבים מטעם "צוות" בקרב

לעמוד הקודם

לתוכן העניינים
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ביטוח הבריאות ב"צוות"

מאת :אילן דולפין יו"ר ועדת הבריאות ,ועמיר להב מנהל תחום הבריאות

לצורך שיפור השירות במוקד ,יתאפשר למבוטח לנתב את פנייתו
הטלפונית לפי סוג התביעה (ניתוח ,אמבולטורי וכיו"ב) ,באמצעות
הקשת מספר לפי רשימת שלוחות המושמעת לו.

שיפורים במוקד התביעות ב"מדנס"

כפי שכתבנו בעבר ,הוטמעו במוקד התביעות של "מדנס" מערכות מחשוב
אשר נועדו לשפר את השירות למבוטחים .כעת בהגשת כל תביעה
(בדואר או בפקס) ,נשלח למבוטח מסרון ( )smsבו כתוב שהתביעה
התקבלה ונמצאת בטיפול .לכן ,חשוב מאוד שכל מבוטח יעדכן בטופס
התביעה את מספר הטלפון הנייד שלו ,כדי שיתאפשר לשלוח אליך
את ההודעה .בסיום הטיפול בתביעה יקבל המבוטח הודעה בהתאם.
זמן הטיפול המקסימלי בתביעות הינו  14ימי עבודה (בכל שבוע יש 5
ימי עבודה) ,מיום קבלת התביעה בפועל במוקד.
חשוב לשים לב :חברת הביטוח מבצעת החזר תשלום אחת לשבוע .וכך,
בכל התביעות שהוקלדו וטופלו עד יום רביעי בבוקר ,יועברו הכספים
לחשבון הבנק של המבוטח ביום חמישי ובפועל ניתן לראות את התשלום
ביום שישי .לכן ,יכול להיווצר לעיתים מצב שהתשלום בפועל לחשבון
הבנק יעבור את  14ימי העבודה שנקבעו לטיפול בתביעה.
כדי שהתביעה תטופל במועד ,חשוב לשלוח את כל המסמכים והקבלות
הנדרשים בהתאם לסוג התביעה.
תביעות שבהן נדרשת השלמת פרטים ,יטופלו מיידית עם השלמת
הפרטים ,ללא צורך בהמתנה נוספת.

ניתוחים

במוקד הוקם צוות מיוחד לטיפול בניתוחים מתוכננים בבתי חולים
פרטיים .צוות זה יטפל בתביעה וינחה את המבוטח כיצד יבוצע הניתוח
בצורה המיטבית .חשוב מאוד להעביר את התביעה ו/או ליצור קשר
עם המוקד כבר במועד בו התברר הצורך בניתוח .לניתוחים מומלץ
לפנות לרופאי ההסכם .רשימת רופאי ההסכם מופיעה באתר "הפניקס"
.WWW.FNX.CO.IL

מעקב אחר טיב השירות  -סקר שביעות רצון

במטרה לבדוק באם אכן השירות הניתן עומד בקריטריונים והאם רמת
שביעות הרצון של המבוטחים נאותה ,יצורף לכל סיום טיפול בתביעה
סקר שביעות רצון מקוצר ,במסגרתו יתבקש המבוטח למלא שאלון קצר.
כל שאלון נבדק ,ובמידה ויהיה צורך יתוקן הליקוי בהתאם.

הוספת כתב שירות :תזונה נכונה

החל מ 1.11.13-נוסף כתב שירות בנושא תזונה נכונה ,ללא תוספת
פרמיה .הכיסוי כולל אבחון קליני הכולל סקירת המצב הבריאותי,
מיפוי תזונתי ,אורח חיים ,בדיקות דם ועוד .למבוטחי "צוות" יינתנו
הטבות מיוחדות :הנחה של  20%ברכישת תוספי תזונה והנחה של
 50%באבחון הראשוני.
ליצירת קשר ומידע נוסף ניתן להתקשר לטלפון .1-700-701-220
פירוט נרחב של כתב הכיסוי נמצא באתר "צוות"  -ביטוחים.
.WWW.TZEVET.ORG.IL

טיפול בפניות במוקד הטלפוני

זמן ההמתנה המקסימלי למענה במוקד הטלפוני ב"מדנס" נקבע לארבע
דקות .לעיתים נוצרים עומסים גדולים מאוד ,ובמקרה כזה ,באם מדובר
בתביעות או בבירור שאינו דחוף ,ניתן להשאיר הודעה ונציג המוקד
יחזור למבוטח באותו היום  -למעט הודעות שהושארו בסוף היום,
ויקבלו מענה למחרת.

תמונת אילוסטרציה ()Fontbitimages

דודו בלדר ,חבר "צוות":

בסיוע הביטוח הרפואי
אשתי קיבלה את
הטיפול המיטבי
"לא היה לי ספק ,כי אם תתעורר בעיה רפואית כלשהי ,אצלי או
אצל זוגתי ' -צוות' יהיה שם ויעזור" ,אומר דודו בלדר (סא"ל),78 ,
איש חיל האוויר לשעבר" .כל חומר המתקבל מ'צוות' אני קורא
בעיון ,יודע בדיוק מה כולל הביטוח הרפואי ,מה זכויותיי  -ובסך
הכול ,לפחות מהבחינה הזו ,הייתי שקט .כאשר הגיעה שעת
המבחן  -לא התאכזבתי ועד היום אנחנו זוכים לתמיכה ולסיוע
מהביטוח הרפואי ב'צוות'".
דודו ,ששימש  44שנים כפקח טיסה ובקרה ,מחציתן בצה"ל
ומחציתן ברשות שדות התעופה ,הגיע למקצוע בעת השירות הסדיר
שלו .לאחר שנשר מקורס טיס ,עבר קורס פקחי טיסה ומאז ועד
יציאתו השנייה לגמלאות ,היה המרחב האווירי חלק בלתי נפרד
מחייו" .העבודה הייתה כרוכה במתח ,לחץ ,דאגה ,מצבי חירום
 זה לא פשוט כאשר אחריות לחיי אחרים נמצאת על כתפיך.רופאים אומרים שמחלת הסוכרת שלי היא תולדה של המתח הרב
והממושך שבו הייתי שרוי רוב חיי הבוגרים" ,אומר דודו.
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לטיפול במחלת הסוכרת שלו לא נזקק דודו לביטוח הרפואי של
"צוות" ,שכן הוא מקבל טיפול במסגרת קופת חולים .אבל הוא
נזקק לביטוח של "צוות" לאחר שאשתו ,חוה ,עברה לפני כארבע
שנים ניתוח קטרקט בשתי עיניה ,אותו מימן הביטוח הרפואי
ב"צוות"" .לאחר הניתוח התגלה בעיניה נוזל מאחורי הרשתית,
תופעה שנקראת ניוון מקולרי גילי (  .)AMDהיא נאלצה להתחיל
בסדרת טיפולים ,שכללה זריקות בשתי עיניה .לצערנו ,הן אינן
מסייעות לריפוי אלא רק 'מחזיקות' את המצב כמות שהוא .אם
נפסיק את הטיפול היא עלולה לאבד את הראייה".
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"עלות ההוצאה הרפואית היא עצומה כאשר זקוקים
לה .כדאי לשלם עבור הביטוח בתקווה שאף פעם לא
נצטרך לממש אותו ,אבל כשחלילה נופלים למשכב,
חלילה נפגעים ונזקקים לסיוע כספי  -הביטוח
הרפואי ב'צוות' מוכיח את עצמו"

עד כה קיבלה חוה  64זריקות בשתי עיניה ,כאשר במהלך הטיפול
הוחלף החומר המוזרק בחומר אחר .הטיפולים האלה כואבים,
ויכולים להיות גם 'כואבים לכיס' ללא הסיוע של הביטוח הרפואי
ב"צוות" .בנוסף ,טיפולים אלה גם לא היו מתבצעים על-ידי הרופא
שהזוג בלדר בחר ובמקום בו הם נערכים  -בית החולים עין טל.
על פגישתו הראשונה עם עמיר להב ,מנהל הביטוח הרפואי
ב"צוות" ,הוא מספר" :לאחר שנודע לנו שחוה תצטרך לעבור את
הטיפולים הללו קבעתי פגישה עם עמיר .הוא קיבל אותי במאור
פנים ,הקשיב לדבריי ונתן לי את כל ההסברים הנדרשים כדי
להפיק את המרב מהביטוח הרפואי .אגב ,בסוף הפגישה התברר
לי שבצבא עסקנו באותו מקצוע."...
דודו קיבל מענה כמעט כולל ,אך נושא אחד הביטוח אינו מכסה
 ההזרקה עצמה" .זו עולה לנו כ 2,400-שקל לשתי העיניים ,אךמחצית הסכום ממומנת על-ידי קופת חולים .היום אני משלם
הרבה פחות  -פשוט כי הרופא המבצע את הפעילות כבר שנים
רבות החליט לקזז את מחירו לחצי ,כך שעכשיו זו הוצאה לא
מאוד גדולה לעומת התרופה עצמה .התרופה אכן יקרה ביותר -
כ 8,000-שקל לזריקה  -ואותה אנו מקבלים מ'הפניקס' ,חברת
הביטוח של 'צוות' .זה נעשה בצורה חלקה ביותר :אני מתקשר
לחברה ,מודיע על היום בו אני זקוק לתרופה ואחרי מספר ימים
מגיע אליי שליח עם החומר".
דודו אומר ,כי המימון מהביטוח ב"צוות" הוא רק צד אחד של
המשוואה" .גם ליחס יש חשיבות רבה .אני באמת מרגיש שיש

לעמוד הקודם

לתוכן העניינים

לי למי לפנות ויש מי שקשוב ומוכן לסייע  -מעל ומעבר .אתן
לך דוגמא :לא מזמן אשתי עברה ניתוח קל בבית חולים מאיר.
סיפרתי על כך לעמיר ,והוא ביקש שאשלח לו מסמכים .למרות
שלא שילמתי עבור הניתוח הייתה לי הפתעה :אחרי מספר חודשים
קיבלתי החזר של  2,000שקל."...
דודו ממליץ לכל חבר "צוות" לעשות את הביטוח ,שהרי איש אינו
חסין ואינו יודע מה יילד יום" :עלות ההוצאה הרפואית היא עצומה
כאשר זקוקים לה .כדאי לשלם עבור הביטוח בתקווה שאף פעם
לא נצטרך לממש אותו ,אבל כשחלילה נופלים למשכב ,חלילה
נפגעים ונזקקים לסיוע  -הביטוח ב'צוות' מוכיח את עצמו".
עם סגירת הגיליון סיפר דודו ,כי בבדיקה האחרונה שעברה
רעייתו היא התבשרה שלא נמצא נוזל בעיניה ,ושאינה זקוקה
עוד לטיפולים המכאיבים" .נקווה שכך יהיה גם בבדיקות הבאות,
זה ישפר מאוד את איכות חיינו" ,אומר דודו.

מוקד הבריאות של "צוות"1-700-700-251 :
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תעסוקה

הכשרות  #השמות  #סדנאות  #קורסים

רם לוי ,סמנכ"ל תפעול ב - "HOMI"-תפעול מיני-ברים אלחוטיים במלונות:

אני שואף לאייש את מרב
התפקידים בחברה בחברי "צוות"

שוכנעתי על-ידי הצוות התומך והמפרגן ביחידה להציג מועמדות,
'לשים רגל בדלת' ,להסתכל קדימה  -וכך אכן עשיתי .הגעתי
להתרשמות בחברה ,ולאחר סדרת פגישות וראיונות השתכנעתי
שהעשייה בתחום המלונאות מאתגרת .האמנתי שאוכל להביא
את המיומנויות שרכשתי לידי ביטוי ,ולא פחות מכך גם ליהנות
מהעשייה היומיומית.
התקבלתי לתפקיד מנהל התפעול ,ולאחר מספר חודשים קודמתי
לתפקיד סמנכ"ל התפעול בישראל .בימים אלו ממש התמניתי
לסמנכ"ל התפעול של החברה הגלובלית ומנהל הפעילות של
החברה במלונות שאנו פועלים בהם בארצות הברית".

רם לוי

000

חברת ( "HOMI" (Hotels Outsourcing Management International

עוסקת בתפעול של מיני-ברים ממוחשבים הפועלים באופן אלחוטי
במלונות יוקרה .החברה פיתחה מיני בר מתקדם ומרשים מבחינה
ויזואלית ,מואר ובעל דלת זכוכית ,אשר מערכת המחשוב שלו
יודעת להסתנכרן בזמן אמת עם מערכות המידע של המלון .כך,
בכל שימוש במיני בר נוצר חיוב אוטומטי בחשבונו של האורח,
המפרט את שעת השימוש ,הפריט שנצרך וסכום החיוב .הפיתוח
הזה הביא בשורה של ממש בניהול התפעול של מחלקת המיני
בר ,בפרט במלונות הגדולים ,והפך אותו ליעיל ,אפקטיבי ורווחי.
החברה פועלת בכל העולם ,כשבישראל מתפעלים את המיני-ברים
בכ 30-בתי מלון ,שהבולטים בהם :הילטון,דיוויד אינטרקונטיננטל,
ממילא ,מצודת דוד ,דן אכדיה ,דן ת"א ,דן אילת ,רויאל ביץ' אילת
ורויאל ביץ' תל אביב ,כרמים ,וולדורף אסטוריה מרשת הילטון
ודומיהם.
"התפקיד העיקרי הנדרש בחברה הינו מנהל מחלקת המיני-ברים
במלונות .התפקיד כולל קבלת דיווח ממוחשב על מצב המיני-
ברים בחדרי המלון ,קליטת מלאי מספקים ,ניהול דו"חות מלאי,
מילוי המיני-ברים ,ניהול ההתחשבנות מול בית המלון ועוד .זהו
תפקיד המיועד לאנשים המעוניינים בקריירה שנייה ,אך סיכוייהם
להשתלב במקצוע בו עסקו בצבא נמוכים.
רבים מפורשי הצבא שקלטתי הם אנשים מוכשרים וחרוצים,
שעסקו בצבא בתפקידים שאין להם מקבילה באזרחות .עד היום
נקלטו בחברה באמצעות יחידת התעסוקה של 'צוות'  12פורשי
צבא ,ואני מקווה שלאורך זמן חלקם היחסי בקרב כלל עובדי
החברה אף יגדל".

כשהשתחרר רם לוי (סא"ל) בשנת  2007משירות הקבע
בחיל חימוש  -לאחר שבתפקידו האחרון שימש כמפקד מצל"ח
צפון  -היה לו די ברור שהניסיון שצבר בשנות שירות ממושכות
יעמוד לזכותו גם בקריירה אזרחית ,והוא לא התבדה .למרות
שחיפש "תפקיד קטן ליד הבית" ,נענה להצעה ל"תפקיד גדול ורחוק
מהבית" ,ושימש כסמנכ"ל שרשרת האספקה בחברת "שיש אלוני"
 תפקיד שבו באו לידי ביטוי מיומנויות וכישורים שרכש בצבא."למרות האתגר הגדול ,זו הייתה מעין 'מלכודת דבש' ומצאתי את
עצמי עמל שעות ארוכות ומנהל מערכת מורכבת ומאות אנשים
בצפון הארץ  -בדיוק כמו בצבא" ,אומר רם" .הנסיבות והסיטואציה
בחברה אפשרו לי לעשות שינוי ולצאת לאחר יותר משלוש שנים
בתפקיד לדרך שונה וחדשה".
פגישת רעים עם חבר מהצבא ,הביאה אותו ליחידת התעסוקה
ב"צוות" ,ובדיעבד התברר כי הקשר עם הארגון רק הלך והתחזק
בהמשך הדרך" .עד אותה פגישה לא חשבתי על הערוץ הזה כריאלי
ורלוונטי ,ולמען האמת הייתי סקפטי למדי .במחשבה שנייה,
החלטתי שאני מעוניין לנסות ,פניתי ליחידת התעסוקה ,וכבר
לאחר מספר ימים הוצעה לי משרה בחברה בה אני עובד היום.
למרות שרף הציפיות שלי היה גבוה מהגדרת התפקיד המקורית,

000

רם לוי ( ,)49נשוי ואב לשלושה ,מצא ב "HOMI" -אתגר ועניין וכל
מעייניו נתונים לפיתוח ולשיפור רווחיות החברה .יכולת ניהול
עצמי ,אחריות ,עמידה ביעדים ,הופעה ייצוגית ו"ראש גדול" -
אלה הן עיקר התכונות הנדרשות ממועמדים שהוא מבקש לגייס
מקרב חברי הארגון.
רם קלט לעבודה לא רק מנהלי מחלקת מיני בר למלונות" ,אלא
גם את ניסים צדיק כמנהל התפעול ואת צחי הררי כמנהל המלאי
והרכש של החברה  -שניהם פורשי צבא רציניים ואיכותיים מקרב

"תריסר האנשים שקלטתי אינם סוף פסוק .הייתי מעוניין
לקלוט פורשים נוספים  -גם כדי לרענן את השורות וגם
למטרת איוש במלונות חדשים .לשם כך נזדקק לכוח
אדם מגוון לא רק בתחום התפעול ,אלא גם בתחום
הטכני .לצורך כך אני נמצא בקשר רציף עם מנהלת
תעסוקה מרכז אילנה שורר"
לעמוד הקודם

לתוכן העניינים
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הכשרות  #השמות  #סדנאות  #קורסים
לרצונו ולצרכיו של העובד .למעשה ,העובד פועל במלון באופן
עצמאי לחלוטין במסגרת ניהול מרחוק והנחיות עבודה כלליות -
עובדה הקוסמת לרבים".
האם כל אחד יכול להתאים לתפקיד?"בהחלט לא .מתוך  50חברים שראיינתי עד כה ,התקבלו כאמור
תריסר .אנו מחפשים אנשים מסורים ,מתמידים ,רציניים ,כאלה
שלא 'יעגלו פינות' ,שיש להם יכולת ניהולית ושיכולים לייצג
כהלכה את החברה בפני הנהלת בתי המלון .ככל שהמלון יוקרתי
יותר ,כך הסטנדרטים ורמת הציפיות שלו מעובדי החברה גבוהים
יותר .תכונות כאלה יש בהחלט לרבים מאנשי 'צוות' ואני מזמין
את פורשי הצבא ,שרואים עצמם כמתאימים ,להציג את מועמדותם
ביחידות התעסוקה במחוזות הארגון".

אנשי 'צוות' .העובדה שכולנו הגענו לאחר שירות של שנים רבות
באותה מערכת ,מהווה יתרון יחסי של ממש .אני מכיר היטב את
המנטליות של האנשים ,גם אם קודם לכן לא הכרתי אותם באופן
אישי .יש לנו שפה משותפת ,קודים הברורים רק לנו ,אני מבין
ומכיר מצוין את התחושות ובעיקר את הלבטים שלהם".
 כיצד מתבטא הקשר שלך עם יחידת התעסוקה ב"צוות"?"תריסר האנשים שקלטתי אינם סוף פסוק .הייתי מעוניין לקלוט
פורשים נוספים  -גם כדי לרענן את השורות וגם למטרת איוש
במלונות חדשים אליהם תורחב פעילותנו בכל הארץ.
לשם כך אנו נזדקק לכוח אדם מגוון לא רק בתחום התפעול,
אלא גם בתחום הטכני במסגרת פעילות המחלקה הטכנית של
החברה .אני בקשר רציף עם מנהלת תעסוקה מחוזות דן והשרון
אילנה שורר".
 תחום המלונאות ידוע כענף שאינו מתגמל במיוחד את הבוחריםלעסוק בו...
"זה נכון ,השכר אינו מהגבוהים במשק ,אבל אם נוסיף אליו את
סביבת העבודה היוקרתית ,ארוחות במלונות חמישה כוכבים ואת
התנאים הסוציאליים  -הוא בהחלט הוגן .בשל הפריסה הארצית,
אנו מתפעלים בתי מלון באזורים רבים ,וכיוון שבתי המלון שונים
בגודלם וברמתם ,ניתן במרבית המקרים להתאים את היקף המשרה

מדגם

"התפקיד העיקרי הנדרש בחברה הוא מנהל מחלקת
המיני ברים במלונות .התפקיד כולל קבלת דיווח
ממוחשב על מצב המיני-ברים ,קליטת מלאי מספקים,
ניהול דו"חות מלאי ,מילוי ,ההתחשבנות מול בית המלון
ועוד .זהו תפקיד המיועד למעוניינים בקריירה שנייה ,אך
סיכוייהם להשתלב במקצוע בו עסקו בצבא נמוכים"

מצטוותים * באמצעות יחידת התעסוקה

מחוז צפון

בתעבורה בסנדיסק (דרך חברת סייפלוג).
 0אורית נתן (סא"ל) יוצאת חיל האוויר ,תושבת נס ציונה,
מונתה למנהלת משאבי אנוש במוסד לבטיחות וגהות.

 0יהושע טולדו (רנ"ג) יוצא חיל חימוש ,תושב טבריה ,מונה
לקצין בטיחות בתעבורה ברפא"ל.
 0דוד מור (סא"ל) יוצא חיל הקשר והתקשוב ,תושב לוטם ,מונה
לראש מגמת אלקטרוניקה וחשמל באורט בראודה.
 0רוני צ'רבינקה (סא"ל) יוצא חיל לוגיסטיקה ,תושב נהריה,
מונה למנהל סניף תיאוריה באנקורי.
 0כלנית צדקה (סא"ל) יוצאת חיל רפואה ,תושבת חיפה ,מונתה
למנהלת המחלקה לעבודה סוציאלית בבי"ח בני ציון בחיפה.

מחוז דרום

 0רחמים כהן (רנ"ג) יוצא חיל האוויר ,תושב באר שבע ,מונה
למנהל תחום קורסי תחבורה במכללת עתיד באר שבע.
 0גבועה תאופיק (רס"ל) יוצא חיל רגלים ,תושב הפזורה ליד
ערד ,מונה כמאבטח בבית הספר יעלים בערד.
 0אליעזר אביטל (רס"ב) יוצא חיל האוויר ,תושב קיבוץ משמר
הנגב ,מונה למפקח מחלקת דרכים בעיריית באר שבע.
 0דוד סטמקר (רס"ב) יוצא חיל האוויר ,תושב קרית גת ,מונה
למפקח תשתיות חשמל בחברת כחלית  -ניהול פרויקטים.
 0דוד שושן (רס"ב) יוצא חיל האוויר ,תושב באר שבע ,מונה
למנהל מחסן באלוף הספורט סניף באר שבע.

מחוז מרכז

 0יהושע אנגל (רס"ן) יוצא חיל האוויר ,תושב צור משה ,מונה
למנהל מחלקת בינוי ופרויקטים בחברת סונול ישראל.
 0יונתן רחמים (רס"ב) יוצא חיל האוויר ,תושב גבעת שמואל,
מונה לאחראי אחזקה בחברת אורדן אירועים.
 0ראובן פולנסקי (סא"ל) יוצא חיל רפואה ,תושב רמת השרון,
מונה למנהל בית חולים סיעודי.
 0אליהו סוויסה (רנ"ג) יוצא חיל הלוגיסטיקה ,תושב יהוד,
מונה לאב בית בחברת נאות אבי.
 0אברהם ע( .סא"ל) יוצא חיל האוויר ,תושב קדימה ,מונה
למנהל פרויקטים בתעשייה האווירית.

מחוז ירושלים

 0אברהם שמעון (רנ"ג) יוצא חיל הלוגיסטיקה ,תושב מעלה
אדומים ,התמנה למחסנאי במלון "וולדורף אסטוריה".
 0דוד אלמז (רס"ב) יוצא חיל האוויר ,תושב ירושלים ,התמנה
למפעיל מיני-ברים בחברת רפילר.
 0אילן בן חיים (רס"ם) יוצא חיל החימוש ,תושב ירושלים,
התמנה למנהל סניף באנקורי.
 0אהרון חממי (רנ"ג) יוצא חיל האוויר ,תושב ירושלים ,התמנה
לסגן מנהל סניף ברשת שופרסל.

מחוז יהודה

 0נח באלאבן (רס"ב) יוצא חיל האוויר ,תושב ראשון לציון,
מונה כתכניתן בשגב אמיטק.
 0נעמן פרג'ון (רס"ב) יוצא חיל החימוש ,תושב אשדוד ,מונה
לקניין בחברת ברדלר.
 0גד וגשל (רס"ן) יוצא חיל האוויר ,תושב מכבים ,מונה לקב"ט

לעמוד הקודם

לתוכן העניינים

* הרשימה מונה שמות חלק מהחברים שנמצא עבורם מקום עבודה
באמצעות יחידת התעסוקה של "צוות".
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הכשרות  #השמות  #סדנאות  #קורסים

סיור ועדת תעסוקה במחוז דרום

ב 28.10.13-נערך סיור מקצועי של חברי
ועדת תעסוקה בעיר הבה"דים ובפארק
קרסו למדע בדרום .במסגרת זו הועברה
סקירה מקיפה של מנכ"ל "מבט לנגב",
יעקב אלון (אל"ם) ושל מנכ"ל "מבט לנגב
הקמה" פיני ליברמן (אל"ם) .בדבריהם
עסקו השניים בתקציבים ובכוח האדם

המושקעים במעבר צה"ל לנגב ,בהיקף
ההפרטה ,במשמעויות התעסוקתיות
ובאפשרויות שילוב פורשי צה"ל במפעל
חשוב זה .בסיום הסיור נערך ביקור בפארק
קרסו למדע בבאר שבע ,בניהולו של מאיר
בקשי (סא"ל) .בסיור השתתפו יו"ר ועדת
התעסוקה וחברי הוועדה ,סגן יו"ר "צוות",
יו"ר ועדת ביקורת ארצית ,יו"ר ומנהל
מחוז הדרום ,מנכ"ל "צוות" ,סמנכ"ל "צוות"
לתעסוקה ,רכזת תעסוקה דרום ,מזכירת
היחידה ומנהלי תעסוקה מחוזיים.

לתעסוקה שרית רוזנצוויג ,ומנהלי תעסוקה
במחוזות דרום ויהודה דניס אוחנה ומשה
ארנון.
שימושי מחשב  -יחידת התעסוקה
מקיימת זו השנה השנייה מספר קורסים
מוצלחים בשימושי מחשב ,בשיתוף עמותת
"להב"ה" (לצמצום הפער הדיגיטלי בחברה

קורסים והכשרות

חברי ועדת תעסוקה בסיור בעיר הבה"דים

חברי ועדת תעסוקה בסיור בפארק קרסו למדע

סגני מנהלי סניפים ברשת "שופרסל" -
ביוזמת יחידת התעסוקה ב"צוות" ,נפתח
לראשונה קורס סגני מנהלים בסניפי
רשת "שופרסל" .כחלק מהכשרתם יעברו
החברים התנסות בעבודה בסניפים שונים
ברחבי הארץ ,ולאחר מכן ישולבו כסגני
מנהלים ברשת .בשיחת הפתיחה השתתפו
מנכ"ל "שופרסל" יצחק אברכהן ,סמנכ"ל
התפעול יהודה קטורזה וסמנכ"ל משאבי
אנוש שוש רבן (שהינם חברי "צוות") ,וכן
מנכ"ל "צוות" דן נדיב ,סמנכ"ל "צוות"

יחידת התעסוקה  -היחידה שעובדת בשבילך
שרית רוזנצוייג

סמנכ"לית "צוות" לתעסוקה

ברוך הירש ,14
בני ברק 5120206

טל'03-6173535 :
פקס03-6165268 :
נייד050-4509801 :

mtasuka@tzevet.org.il

מזכירת יחידת התעסוקה

ברוך הירש ,14
בני ברק 5120206

טל'03-6173537 :
פקס03-6169568 :
נייד052-3255278 :

ptasuka@tzevet.org.il

דרך בר יהודה ,52
נשר 3668034

טל'03-6173518 :
פקס04-8200326 :
נייד050-2819533 :

wzafon@tzevet.org.il

דרך בר יהודה ,52
נשר 3668034

טל'03-6173540 :
פקס04-8200326 :
נייד050-2760218 :

awzafon@tzevet.org.il

אילנה שורר
ברוך הירש ,14
מנהלת תעסוקה ,מחוזות דן ושרון בני ברק 5120206

טל'03-6173536 :
פקס03-6169568 :
נייד050-9340426 :

wcenter@tzevet.org.il

רכזת תעסוקה ,מחוזות דן ושרון

ברוך הירש ,14
בני ברק 5120206

טל'03-6173538 :
פקס03-6169568 :
נייד050-2542055 :

awcenter@tzevet.org.il

מנהל תעסוקה ,מחוז יהודה

גאולה ,4
רחובות 7627211

טל'03-6173533 :
פקס08-9471239 :
נייד050-3329726 :

wyehuda@tzevet.org.il

רכזת תעסוקה ,מחוז יהודה

גאולה ,4
רחובות 7627211

טל'03-6173545 :
פקס08-9471239 :
נייד050-2776350 :

awyehuda@tzevet.org.il

מנהלת תעסוקה ,מחוז דרום

בית לחם ,2
בית החייל
באר שבע 8477732

טל'03-6173541 :
פקס08-6439293 :
נייד050-8211052 :

wdarom@tzevet.org.il

רכזת תעסוקה ,מחוז דרום

בית לחם ,2
בית החייל
באר שבע 8477732

טל'03-6173542 :
פקס08-6439293 :
נייד050-2741698 :

awdarom@tzevet.org.il

מנהל תעסוקה ,מחוז ירושלים

האלוף שאלתיאל ,3
בית החייל
ירושלים 9455524

טל'03-6173524 :
פקס02-6235713 :
נייד050-9895263 :

mjerusalem@tzevet.org.il

פקידת מחוז ירושלים

האלוף שאלתיאל ,3
בית החייל
ירושלים 9455524

טל'02-6221758 :
פקס02-6235713 :

pjerusalem@tzevet.org.il

רונית אזולאי

דליה קוקוש סלוצקי

מנהלת תעסוקה ,מחוז צפון

אהובה אברט

רכזת תעסוקה ,מחוז צפון

אסתי לוי

משה ארנון

ציונה דן

דניס אוחנה

רונית אזולאי

שמעון מלכה

יוכי ציוני

לעמוד הקודם

לתוכן העניינים
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הישראלית) .ממשובי המשתתפים עולה כי
הקורסים תרמו רבות למשתתפים והשיגו
את מטרתם  -שיפור הידע בשימושי
המחשב והגדלת הסיכוי להשתלבות במעגל
העבודה.

הנחיית קבוצות -ביוזמת יחידת התעסוקה,
נערך במחוז הצפון קורס "הנחיית קבוצות"
מטעם מכללת "גישות" .בקורס נטלו חלק
שישה חברי "צוות" .הקורס היה מקצועי ואיכותי וחלק
מבוגריו נמצאים בתהליך של השתלבות בעבודה.

סדנאות העצמה לדורשי עבודה

יחידת התעסוקה מקיימת במהלך חודשים נובמבר-
דצמבר  2013סדנאות העצמה לחברים דורשי עבודה
בכל המחוזות .הסדנאות נערכות בשיתוף משרד הכלכלה
וחברת "שיפור" ,ומשולבת בהן הרצאתו של דן ארז בנושא
שכר והיבטים פנסיוניים .מטרת הסדנאות לפתח ולשפר
את מיומנות "השיווק העצמי" בתהליך חיפוש העבודה
ולהעניק כלים לניצול הזדמנויות .ממשובי החברים
בשנים האחרונות עולה כי הסדנאות היו מוצלחות
והשיגו את מטרתן  -השתלבות החברים במעגל העבודה.
להלן מועדי הסדנאות - 12.11.13 :מחוז יהודה 18.11.13 0
 מחוז צפון  - 9.12.13 0מחוז ירושלים  - 24.12.13 0מחוזדן  - 25.12.13 0מחוז דרום.

לעמוד הבית

לעמוד הבא

תעסוקה

הכשרות  #השמות  #סדנאות  #קורסים

חברים המעוניינים להשתתף בסדנאות יפנו כנס מפעלי תעשייה קטנה ובינונית

למנהלי התעסוקה במחוזות.

הרמת כוסית עם מעסיקים
הקולטים חברי "צוות"

כחלק משימור וטיפוח הקשר עם המעסיקים,
הוזמנו לקראת ראש השנה מספר מעסיקים
להרמת כוסית במחוזות השונים ,כאות
הוקרה והערכה על פועלם ותרומתם לשילוב
חברי "צוות" בשוק העבודה.

ב 23.10.13-התקיים במרכז הכנסים "אווניו"
כנס מפעלי תעשייה קטנה ובינונית ביוזמת
התאחדות התעשיינים .תמהיל המעסיקים
המשתתפים בכנס ,הפך את האירוע לחוויית
נטוורקינג דינמית ,שכללה מפגש בין כל
עולמות התוכן המרכיבים את קהילת
התעשייה הקטנה והבינונית .בכנס השתתפו
בעלי עסקים רבים .יחידת התעסוקה
ב"צוות" זכתה לחשיפת פעילותה בפני

קהילת המעסיקים כמקור לגיוס הון אנושי
איכותי .באירוע נטלו חלק מנכ"ל "צוות",
סמנכ"ל "צוות" לתעסוקה שרית רוזנצוויג,
מנהלת תעסוקה מרכז אילנה שורר ונציג
מינהל הפרישה שקד ר.

מחוז שרון -רם לוי" ,הומי ישראל"

תוכנית להסבת אקדמאים להוראה
"צוות  -הטובים בחינוך"

"צוות" ותיקים וחדשים.
במהלך אוקטובר  2013התקיימו בשלוש
המכללות טקסי פתיחת שנת הלימודים
תשע"ד ,בהשתתפות סגלי המכללות ,מנכ"ל
"צוות" ,יו"רי המחוזות ,סמנכ"ל "צוות"
לתעסוקה ,נציג משרד הכלכלה ,מנהלי
התעסוקה המחוזיים ונציגי מינהל הפרישה.

תוכנית חדשה להסבת הנדסאים
לתואר ראשון בחינוך ותעודת הוראה

יחידת התעסוקה ב"צוות" ,בשיתוף
משרד הכלכלה ומינהל הפרישה מצה"ל,
פתחה לראשונה ב"צוות" תוכנית ייחודית
ואטרקטיבית להכשרת פורשי צה"ל בעלי
תואר הנדסאי ללימודים לתואר ראשון
בחינוך ולקבלת תעודת הוראה בהתמחות
במתמטיקה בבתי הספר היסודיים.
הלימודים נערכים במכללת אחוה .במחזור
הראשון של התוכנית נוטלים חלק  14חברי
"צוות" .את טקס הפתיחה כיבדו בנוכחותם
סגלי ההוראה של המכללה ,יו"ר ומנכ"ל
"צוות" ,יו"ר מחוז יהודה יואל גונן ,סמנכ"ל
"צוות" לתעסוקה שרית רוזנצוויג ,מנהלי
תעסוקה במחוזות משה ארנון ,דניס אוחנה
ואילנה שורר ,וראש מינהל הפרישה סא"ל
אתי סיביה.

יחידת התעסוקה של "צוות" ,בשיתוף
מינהל הפרישה ומשרד הכלכלה ,פתחה
מחזור נוסף של התוכנית להסבת אקדמאים
להוראה "הטובים בחינוך" .התוכנית
מופעלת בשלושה מוסדות להשכלה גבוהה
 מכללת בית ברל בכפר סבא ,מכללת קייבבאר שבע ומכללת אורנים בקרית טבעון.
במהלך שנות פעילותה צוברת התוכנית
תאוצה ומעוררת עניין רב בקרב חברי

מחוז דרום  -שרי בנדט" ,כחלית"

מחוז צפון – צביקה מאסטרו" ,אנקורי"

"מטה מול מטה" :יחידת התעסוקה
ב"צוות" ומחלקת מופת

פגישת "מטה מול מטה" בין מנהלי יחידת
התעסוקה ב"צוות" לבין קציני מחלקת
מופת נערכה ב .2.9.13-סמנכ"ל "צוות"
לתעסוקה ,שרית רוזנצוויג ,ציינה את
חשיבות המפגשים הללו ואת שיתוף
הפעולה בין הגופים ,תוך ביצוע מגוון
פעילויות משותפות לטובת פורשי צה"ל.
שילוב הידע והניסיון של מינהל הפרישה
ושל ארגון "צוות" פועל באופן משמעותי
לטובת הפורשים .ראש מינהל הפרישה,
סא"ל אתי סיביה ,בירכה על שיתוף הפעולה
ועל המיזמים המשותפים המתקיימים בין
שני הגופים למען הפורשים.

לעמוד הקודם

פתיחת הלימודים במכללת קיי

פתיחה (יום אוריינטציה) – במכללת בית ברל

לתוכן העניינים
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תודה והערכה ליחידת התעסוקה
במחוז צפון
שלום אהובה,
במאי  2011פרשתי משירות קבע.
מאז שוחחנו מספר פעמים בהקשר
להצעות עבודה .לפני כחודשיים יצרת
אתי קשר ויידעת אותי בעניין מכרז
לתפקיד מנהלת השירות הסוציאלי
בבי"ח בני ציון בחיפה .מסרת לי
פרטים רלוונטיים והמלצת בחום לגשת
למכרז .בהמשך טרחת להתעדכן באשר
לתהליכים .אני מבקשת להודות לך
על ערנותך למכרז ,יצירת הקשר אתי,
התעניינותך ותמיכתך .התחלתי לעבוד
בתפקיד החדש  -שינוי משמעותי
לשנה החדשה.
בכבוד רב
כ.צ (סא"ל) ,MSW
פסיכותרפיסטית ,מנחת קבוצות

לעמוד הבא

נוסטלגי

חידה  #אנקדוטות  #רגעים

ההיסטוריה שלנו בתמונות

חידת "צוות"

במדור זה אנו מפרסמים צילומים מהעבר של חברי "צוות".
חלק מהדמויות המופיעות בתמונות אינן מוכרות או אינן זכורות.
נשמח אם תעדכנו אותנו בפרטי המופיעים בתמונות

מי היה?
בשם אחד האבות הוא נקרא  /ובשמו גם שזורה
איזו אבן יקרה  0הוא נולד בארץ שאלינו התנכרה
 /וגם כיום נותנת לנו כתף קרה.
במסגרת עליית הנוער עם בנים ובנות  /הוא נשלח
לקיבוץ בעמק המעיינות  0כשעלו הוריו ארצה
והשתקעו בבירה  /הוא גר עימם ועבד בנגריה.
הוא חרש את ארצנו לאורכה ולרוחבה  /אך גם
ללימודים נתן דעת מרובה  0וכשהגיעה השעה
המיועדת  /הוא התגייס ליחידה המיוחדת.
הוא לחם בקדש ובפעולות תגמול התכבד  /אך
בשלב כלשהו הועבר לחיל ה"כבד"  0במלחמת
ה"בזק" היה סגן מפקד  /ומשנפצע מפקדו  -קודם
לתפקיד המפקד.
עם הפתעת פרוץ המלחמה ה"אכזרית"  /נורתה
לעבר גדודו אש מדויקת ונוראית  0והוא כבר
כמפקד הגיזרה באופן קבוע  /מצפין ,כדי למנוע
את כיתור 'הציר הידוע'.
הקרב על הציר היה עקוב מדם  /חטיבתו נפגעת
קשות וכך גם כוח האדם  0כל טנק שהוא מוצא
בשטח הוא אוסף  /כדי לעזור לגדוד הידוע
שהוצף בטנקי אויב.
ו"המחנה הגדול" הותקף ונמצא בצרה  /והוא
שועט עם כמה טנקים לעזרה  0מגיע למקום
ועם כל הכוח מסתער  /ו"מנער" את טנקי האויב
שנצמדו לגדר.
בכך הוא מציל את המחנה המדמם  /מונע
מהאויב אל הצומת להתקדם 0 .ואז הטנק שלו
מתהפך על צירים וגלגל  /וגיבורנו הנועז נופל
על במותיו חלל...
על הקרבות שפיקד מתוך חירוף הנשמה  /על
הבלימה ההירואית בדרום הרמה  0על המלחמה
שניהל  /להצלת מדינת ישראל  0כדי למנוע
תבוסה ומפלה  /הוענק לו האות שני במעלה.
דרומית למחנה על הציר הידוע בחשיבותו /שם
ניצבת אנדרטה לזכר מעשי גבורתו  0והרוחות
המנשבות על אבני הבזלת החמה  /מספרות על
לוחם עז ,בעל ואב לדוגמה  /שמסר את נפשו
כאן  -על גיבור מלחמה.
מאת :זהבה צויקל (רס”ן)
פתרונות לחידת "מי היה" ותשובות לזיהוי התמונה ,יש לשלוח לדוא"ל
 ,bitaon@tzevet. org.ilאו בדואר לביטאון "צוות" ,רח' ברוך הירש  ,14ת"ד
 ,2222בני ברק  ,51121או בפקס ( 03-6166260נא לציין על המעטפה:
"חידת צוות") .בין הפותרים יוגרלו שלושה ספרים.

לעמוד הקודם

לתוכן העניינים

חברי "צוות" מוזמנים לשלוח תמונות מהשירות הצבאי ולציין את האירוע ואת שמות
המצולמים .יועדפו תמונות מאירועים מיוחדים ,אישיים או בעלי משמעות היסטורית.

בדיוק לפני  65שנים ,בדצמבר  ,1948נערך מבצע חשוב של צה"ל .בתמונה
הגדולה נראים שניים ממפקדי הכוח ,ובתמונה הקטנה  -הכוחות הנעים לעבר
היעד .נא זהו באיזה מבצע מדובר ומי הם המצולמים.

זיהוי התמונה מהגיליון הקודם (מס' )106
התמונה לא זוהתה .להלן
הסברו של יעקב ארז (אל"ם)
ששלח את התמונה" :הצילום
הוא ממלחמת יום הכיפורים,
 ,1973בחזית סיני ותעלת
סואץ .בצילום נראה אורח
חשוב שבא לבקר את היחידות
הלוחמות ,מנחם בגין .מפקד
אוגדה  252אלוף קלמן מגן
ז"ל ,הטיל עלי את המשימה ללוות את מנחם בגין בסיורו בעיר סואץ שנכבשה
כיומיים לפני הביקור  -כולל סיור בסביבה .תפקידי אז היה מפקד אגד
ארטילרי  209סדיר".
פתרון "מי היה" (גיליון  :)106אברהם (רמי) לונץ ז"ל
רמי לונץ ,תא"ל ,היה האיש אשר זיהה סימני מלחמה ערב
מלחמת יום הכיפורים .ב 30-ספטמבר  1973זיהה מודיעין
חיל הים פעילות חשודה בצי המצרי ,שלהערכו העידה
על כוונה לצאת למלחמה .מסקנתו נגדה את הערכות אגף
המודיעין שסבר כי הפעילות מעידה על תרגיל .לונץ הציג
את מסקנותיו בפני מפקד חיל הים ויחד הם ניסו לשכנע
את ראש אמ"ן ,אלי זעירא ,אך ללא הואיל. חיל הים היה ערוך ומוכן למלחמה
ותפקודו הביא לנצחון מכריע בכל זירות הים.
זכו בפרס :חנן יוסף ,אשדוד; יעקב אלפסי ,כפר סבא; שוש ואבי יגר ,פתח תקוה.
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לעמוד הבא

מסייר ומטייל

ביקורים  #אתרים  #טבע ונוף

טיול למפעל המים
המפואר במצדה ולאמת
השיטפונות בקומראן
מאת :שבתאי קו*

לעמוד הקודם

לתוכן העניינים

צילום :אתר משרד התיירות

תושבי ארץ ישראל התקיימו בימי קדם בראש ובראשונה על
ניצול מי הגשמים לחקלאות ולקיום ,ככתוב בספר דברים (י"א
פסוק " )11למטר השמים תשתה מים" .בניגוד למצרים הפרעונית
ולמסופוטומיה שהתברכו בנהרות אדירים כמו הנילוס ,הפרת
והחידקל ,השכילו תושבי הארץ מזה אלפי שנים לפתח מפעלי מים
משוכללים ,ששיאם מתגלה בתקופה הרומאית-ביזנטית .בהקשר זה
בולטים מפעלי המים המדבריים במצדה ובקומראן.
נתחיל את טיולנו במצדה .איך מגיעים? הגישה למצדה מצד מזרח,
לבאים מירושלים ,היא דרך כביש  .90הגישה מצד מערב היא דרך
העיר ערד בכביש משולט היטב .העלייה להר אפשרית ברכבל או
בטיפוס בשביל הנחש (כ 50-דקות) .הבאים ממערב יכולים לעלות
להר בהליכה של כ 25-דקות בסוללה שהקימו הרומאים .הכניסה
לגן בתשלום .יודגש כי אין מעבר לרכב משני צדי ההר.
תיאוריו של יוסף בן-מתתיהו והממצאים הארכיאולוגיים העשירים
מלמדים כי מצדה הוקמה לראשונה בתקופת החשמונאים ,ככל הנראה
בתקופת המלך אלכסנדר ינאי ,כחלק ממערכת מבצרי המדבר בגבולה
המזרחי של מדינת החשמונאים (כגון הורקניה וסרטבא) .ידוע כי
מפעלי המים מתקופת החשמונאים הושפעו בצורה משמעותית
ממפעלי המים של התקופה ההלניסטית בארץ ישראל (החל במאה
השלישית לפני הספירה).
המהנדסים החשמונאים הקימו על במת ההר במצדה מפעל מים
שכלל בורות מים ובריכות אגירה ,שניצלו את מי הנגר שזרמו על גב
ההר .מכתבי יוסף בן מתתיהו ידוע ,כי המלך הורדוס ( 37-4לפנה"ס)
מיקם את משפחתו במצדה במהלך מלחמת האזרחים בין שושלת
החשמונאים (שנעזרו בפרתים אויבי הרומאים) ,תוך ניצול מערכת
המים החשמונאית .לאחר ניצחונו החליט הורדוס להקים במצדה
מבצר מדברי ,שיעניק לו ולמשפחתו ביטחון מאויביו הרבים מבית
ומחוץ (כגון המלכה קליאופטרה ממצרים ,ששאפה לשלוט בנאות
מדבר יהודה).
המלך הקים במצדה מערכת מפוארת של ארמונות ,מחסנים וחומות.
מפעל המים מהווה עדות ליכולותיו של הורדוס הבנאי הגדול,
שהושפע מטכנולוגיות הבנייה הרומאיות .מפעל מונומנטלי זה כולל,
מעבר לניצול מי הנגר בבמת ההר (שראשיתו בתקופה החשמונאית),
מערכת לניצול מי השיטפונות בנחל מצדה וגיא הארמון על-ידי בניית
סכרים ,אמות מים ובורות מים אדירים ,המסודרים בשתי שורות
במדרון המערבי של ההר .מערכת מסועפת של שבילים אפשרה
להעלות את המים מהבורות באמצעות חמורים ,לשימוש בהר.
ההבחנה בבמת ההר בין מתקני מים חשמונאיים לבין אלה ההרודיינים
מתבססת על ממצאים ארכיאולוגיים ובהם מאפייני הבנייה וסוג
הטיח לציפוי.
מסלול מוצע :נתחיל את סיורנו בבמת ההר ,במרפסת התצפית של
הארמון הצפוני ,משם נוכל לראות את שרידי בית המרחץ ששימש את
הורדוס ואורחיו (ניתן לרדת במדרגות למפלס התחתון) .משם נמשיך
לביקור בבית המרחץ הציבורי מדרום לארמון ונתרשם מטכניקות

גן לאומי קומראן

הבנייה הרומאיות האופייניות למקום ,כולל הקישוט האמנותי של
בית המרחץ .נצעד מערבה לכיוון שער המים ובו דגם יפה ,המתאר
את מפעל המים .בסמיכות מקום ,ליד בית הכנסת ,נתבונן בבור
המים המטויח .נשלים את טיולנו בארמון המערבי במרכז ההר,
הכולל בית מרחץ נוסף.
המעוניינים יכולים לרדת בסוללה עד לסימון אל שביל בורות המים,
שם נצפה בשרידי אמת המים מנחל מצדה .ניתן גם לצפות בסרט
במרכז המבקרים ,בהשתתפות הארכיאולוג אהוד נצר ז"ל ,שעסק
בחקר אמות המים במצדה ובמוזיאון המרשים .ממצדה ניסע צפונה
בכביש  90לקומראן  -זמן הנסיעה כ 45-דקות.
000

גן לאומי קומראן מצוי מצפון-מערב לים המלח .המקום מתקשר
לכת האיסיים החידתית ,שפעלה בתקופת הבית השני .לפי תיאורי
יוסף בן מתתיהו ,הקפידו חברי הכת על מנהגי טבילה וטהרה וקיימו
חיי שיתוף קהילתיים .במערות סביב האתר התגלו מגילות רבות,
הכוללות נוסחים עתיקים של ספרי המקרא ,מגילות כיתתיות וספרים
"חיצוניים" .המגילות מהוות מקור רב-ערך להבנת נושאים רבים
בתולדות היהדות בתקופת בית שני.
מרבית החוקרים סוברים כי המגילות ,בצד הממצא הארכיאולוגי
העשיר ,אכן מאשרים את קיומה של כת האיסיים שפעלה עד
השמדתה על-ידי הרומאים במהלך המרד הגדול.
מסלול מוצע :נתחיל את סיורנו במרכז המבקרים ,שם נצפה בסרט
על חיי האיסיים .ממרכז המבקרים נפנה מערבה כמה עשרות מטרים,
ונתרשם מאמת המים שהובילה את מי השיטפונות של בקעת
הורקניה ומצוק ההעתקים  -לנחל קומראן .המים הועלו באמצעות
סכר ליד מצוק ההעתקים לאמת המים ששירתה את האיסיים .לאחר
מכן נלך מזרחה למכלול הארכיאולוגי המשולט היטב ונצפה בריבוי
המקוואות של חברי הכת ,בצד שרידי חדר אוכל ,מטבח ,מכבסה,
בתי מלאכה לחרס ועוד.
האתר כולל קומפלקס ובו מסעדה ומרכז קניות למעוניינים.
* הכותב הוא רכז קורס מורי דרך בבית הספר לתיירות ומלווה קבוצות "צוות" בטיוליהן
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פטור ממס שבח
לאור הרפורמה בחוקי
מיסוי מקרקעין
מי יהיה זכאי לפטור ממס שבח מקרקעין
במכירת דירה? כיצד נתארגן לאור השינויים
החלים במס שבח מקרקעין כדי לחסוך בעלויות?
מאת :עו"ד צחי הרמן*

לעמוד הקודם

לתוכן העניינים

©Dreamstime | George-Spade

השינויים החלים במיסוי המקרקעין יוצרים עבורנו הזדמנויות
לחיסכון במס ועם זאת  -אם לא נתארגן באופן נכון ובהתאם לשינויים
 עלולים לגרום לנו לשלם מיסים בסכומים גבוהים (מהם ניתן עדייןלהימנע באם נתכנן את צעדנו כנדרש).
מס שבח הוא מס בשיעור לא מבוטל שמוטל על הרווח/השבח שנוצר
בדירה הנמכרת (באופן כללי  -מס על ההפרש שבין מחיר רכישתה
למחיר מכירתה  -להלן" :מס שבח").
3
בעקבות כניסתה לתוקף של הרפורמה ( )22013בחוק מיסוי מקרקעין
(להלן" :חוק מיסוי מקרקעין" או "החוק") ) ,החל ב 1-בינואר 2014
יבוטל מסלול הפטור ממס שבח אשר ניתן לכל מוכר דירת מגורים
מזכה אחת לארבע שנים .מ 1.1.2014-יחולו כללים חדשים לפיהם לא
יינתן פטור באופן גורף אחת לתקופה ומבלי להתייחס לדירותיו הנוספות
של המוכר ובני ביתו.
הרפורמה יוצרת למעשה גם הזדמנות למכירת דירה ללא חבות במס
שבח  -ולחילופין בחבות מס בשיעור נמוך (בין  0%ל - )25%-לפי משך
התקופה בה מוכר הדירה היה הבעלים בדירה .עולה מהאמור ,כי מי
שחושב למכור את דירתו ,מן הראוי שיכלכל את מעשיו כבר עתה ,כדי
להבטיח לעצמו תשלום מינימלי (אם בכלל) של מס השבח.
המצב טרם הרפורמה :טרם הרפורמה הייתה בחוק רשימת מצבים בהם
היה זכאי מוכר דירת מגורים מזכה לפטור ממס שבח ,כשהעיקרי ואשר
נעשה בו השימוש הרב ביותר על-ידי מוכרי הדירות ,היה למוכר דירת
מגורים מזכה ,אשר לא מכר בארבע השנים שקדמו למכירה הנוכחית,
דירה אחרת בפטור .4פועל יוצא של האמור הינו ,כי גם אדם שהיו לו
עשר דירות יכול היה למכור בכל ארבע שנים את אחת מדירותיו ,מבלי
לשלם מס שבח בגין הרווח/השבח שנוצר בדירה.
ביטול הפטור הגורף למכירה אחת לארבע שנים :אחד השינויים
המהותיים של הרפורמה הנוכחית הינו ביטול הפטור הגורף ממס שבח
במכירת דירה אחת לארבע שנים .עקרונית ,ולאחר כניסתו לתוקף של
השינוי בחוק ,כל מוכר דירה אשר בבעלותו יותר מדירת אחת ,יהיה חייב
בתשלום מס שבח לפי השיעורים הקבועים בחוק.
יש לשים לב ,כי הבחינה לעניין מספר הדירות שבבעלות המוכר מתייחסת
לתא המשפחתי כולו (דהיינו אדם ובן/בת זוגו וילדיהם מתחת לגיל 18
שלא נישאו) ,כך שאם למשפחה שתי דירות ,ואפילו אם כל אחת מהן
רשומה על שמו של בן זוג אחר ,יראו כל אחד מבני הזוג כבעלים של
שתי דירות לעניין החיוב במס שבח.5
בחוק נעשו שינויים נוספים ,אך ביחס למס שבח ,זהו השינוי העיקרי
ואשר יש בו כדי להשפיע על מרבית מוכרי הדירות.
כניסת השינוי לתוקף :לאחר כניסתו המלאה של השינוי האמור לתוקף
( ,)1.1.2018שיעור המס יהיה  25%מהשבח/הרווח .התנאי הבסיסי

לקבלת פטור מתשלום מס השבח יהיה ,שהדירה הנמכרת הנה הדירה
היחידה של המוכר .7, 6הפטור ממס שבח במקרה כזה יהיה פטור מלא.
פטור זה יהיה ניתן לניצול רק אחת ל 18-חודשים.
אם למוכר יש בעת מכירת הדירה יותר מדירה אחת ,יוטל על המוכר
מס שבח מלא בגין המכירה  -כך שאם לאדם שתי דירות ,האחת בשווי
של  2מיליון שקל והשנייה בשווי של  700,000שקל והוא החליט למכור
את דירתו היקרה ,הוא יחוייב בגינה במלוא מס השבח.
בשלב מאוחר יותר ,כשיחליט למכור את דירתו השנייה (הזולה יותר
בדוגמה שהבאנו)  -ובתנאי שבעת המכירה של הדירה השנייה אין
לו דירה נוספת  -יהיה פטור המוכר ממס שבח ובלבד שבעת מכירת
הדירה השנייה לא יהיו לו דירות נוספות ואפילו שמכירת הדירה השנייה
נעשתה מיד לאחר מכירת הדירה הראשונה.
אולם אם בעת מכירת הדירה אין ברשותו של המוכר דירה נוספת
(אף אם תקופה קצרה קודם לכן היו לו דירות נוספות) ,הוא יהיה זכאי
לפטור ממס שבח (על כלל זה חל חריג ולפיו ,במידה שביום  1.1.14היו
למוכר יותר מדירה אחת ,הוא לא יהיה זכאי לעשות שימוש במסלול
הפטור ממס שבח של דירת מגורים יחידה ,זאת לפי נוסחו החדש של
החוק ובכל תקופת המעבר (עד  ,)31.12.17גם אם בעת המכירה יש
לו רק דירה אחת).
עולה מהאמור ,כי במקרה שלאדם יש שתי דירות או יותר ,והוא יודע
שבכוונתו למכור בתקופה קצרה את כולן ,כדאי שיעצור לרגע ויחשוב
באיזה סדר כדאי לו למכור את הדירות ,כדי שחבות מס השבח שתוטל
עליו תהיה נמוכה ככל הניתן.8
שיעור המס :בגין מכירת דירה שאינה דירה יחידה מזכה ,ישולם מס
שבח מלא (בשיעור של  25%מהשבח) וזאת בגין השבח שנוצר במשך
התקופה שמ ,1.1.14-בעוד שבגין השבח שנוצר בתקופה שבין רכישת
הדירה ועד ליום  1.1.2014לא יוטל מס.9
דרישה להחזקת הדירה משך לפחות  18חודשים מסיום בנייתה :תנאי

32

לעמוד הבית

לעמוד הבא

מה אומר החוק

תקדימים  #סוגיות  #פרשנות
כפי היחס שבין התקופות.
בפועל ,ככל שמכירת דירת המגורים המזכה תהיה קרובה יותר ליום
המעבר ( )1.1.14יהיה שיעור המס החל בפועל נמוך יותר.
נדגיש כי המס החדש המוטל על דירות מגורים מזכות נמוך באופן
משמעותי משיעור המס המוטל על נכס מקרקעין אחר (כגון מגרש)
 שיעור המס המוטב כאמור (בחישוב ליניארי של  0 %ו ,)25% -חלרק על מכירת 'דירת מגורים מזכה' ,כך שהחישוב האמור לא יחול על
מכירת מגרש ולא על זכויות בנייה.14
חשוב לשים לב ,כי מי שהחל את תקופת המעבר ( )1.1.14כשבבעלותו
שתי דירות מגורים או יותר ,לא יהיה זכאי לעשות שימוש בפטור ממס
שבח לפי הוראות החוק החדש ועד לסוף תקופת המעבר (,)31.12.17
גם אם במשך תקופה זו מכר את דירותיו הנוספות ונהיה בעלים של
דירה אחת בלבד.
בנוסף ,ישנן שתי מגבלות על מכירת דירת מגורים מזכה בשיעור המס
המוטב ( )25%-0%בתקופת המעבר :שבתקופת המעבר ניתן למכור
לכל היותר שתי דירות בשיעור המס האמור .שהדירה הראשונה הנמכרת
בתקופת המעבר בשיעור המס האמור עומדת בתנאי ,לפיו המוכר לא
מכר דירה בפטור ממס שבח במשך ארבעת השנים שקדמו למכירה.
העברה במתנה לבן משפחה :מפאת חשיבות הנושא נזכיר כי החל
מ 1.8.13-העברה לאח/אחות במתנה (סעיף  62לחוק) אינה פטורה
ממס שבח (אלא אם כן מקור הזכות המועברת במתנה הנה במתנה או
ירושה מהורה או סב).
לעניין העברה במתנה לבן משפחה (בן/בת ,וכדו') נקבעו תקופות צינון
חדשות שבין שלוש לארבע שנים.
כמו כן ,וכדי למנוע מצב של מסירת דירות במתנה לבני משפחה בתקופת
המעבר כדי להימנע מתשלום מס שבח ,נקבע שבתקופת המעבר יראו
את נותן המתנה (במקום את המוכר בפועל/מקבל המתנה) כמי שמוכר
את הדירה (לעניין מספר הדירות שבבעלות 'המוכר')
נושא מיסוי המקרקעין הנו מורכב ותלוי בנסיבות רבות ומשתנות.
האמור נכתב בקיצור נמרץ  -בכל שאלה מומלץ להתייעץ בעורך דין
המתמחה בתחום.

נוסף לזכאות לפטור ממס שבח של דירה יחידה מזכה לפי הוראות
החוק החדש (סעיף 49ב( ,)2הינה שהמוכר הוא בעל הזכויות בדירה
לפחות במשך  18חודשים מעת שבנייתה הסתיימה ושלפי טיבה היא
מיועדת לשמש למגורים.10
דירות יוקרה :נזכיר כי החוק בנוסחו החדש מגביל את הפטור שיינתן
בגין מכירת דירות יוקרה (גם בנסיבות בהן מוכר הדירה זכאי לכאורה
לפטור ממס שבח ,וכגון שמדובר בדירת יוקרה יחידה) וקובע כי בגין
שווי מכירה שמעבר לסכום של  4.5מיליון שקל ישולם מס שבח מלא
(הפטור יינתן רק ביחס לחלק שאינו עולה על סכום התקרה).
תושבי חוץ :החוק בנוסחו החדש קובע שלתושבי חוץ לא יינתן פטור
ממס שבח ובכל מקרה ,תושב חוץ המוכר דירה בישראל יחוייב בתשלום
מס שבח.
הזדמנות לניצול פטור ממס שבח קודם לינואר  :2014נראה כי אדם
המחזיק שתי דירות במועד שקודם ל 1.1.14-ולא ניצל בארבע השנים
האחרונות את הפטור ממס שבח (פטור של מכירת דירה אחת לארבע
שנים) ,יכול לנצל את הוראות החוק הישן כל עוד יעשה זאת לפני ה 1
לינואר  2014ולמכור דירת מגורים מזכה בפטור ממס שבח מכוח סעיף
49ב( )1הישן .כמו כן ,ב 1.1.14-יוכל אותו אדם למכור את דירתו השנייה
(שהיא ,נכון לאותו מועד כבר דירתו היחידה) בפטור ממס שבח לפי
הוראות סעיף 49ב( )2בנוסחו החדש.11

שיעור מס מוטב (מופחת) "בתקופת המעבר" -תקופת
ביניים מ 1.1.14-ועד 31.12.17

היות שהשינוי המתואר לעיל הינו דרמטי ומשמעותי עבור בעלים
רבים של דירות מזכות ,וכדי שלא יווצר מצב בו השוק מוצף בכמות
עצומה של דירות למכירה בתקופה מאוד קצרה ,קבע המחוקק ,כי החל
מכניסתו של החוק לתוקף ולמשך ארבע שנים ,דהיינו עד לסוף שנת
( 2017להלן" :תקופת הביניים") ,יחולו כללים שונים מאלו האמורים
לעיל וכפי שיוצג להלן:
שיעור מס השבח של דירות מגורים שנרכשו לפני יום המעבר (לפני
 )1.1.14ולמשך תקופת המעבר (עד  ,)31.12.17יהיה כדלקמן :בגין
השבח הריאלי שנוצר עד ה 1.1.14-יהיה שיעור המס  ,0%דהיינו לא
יוטל מס ,ובגין התקופה שמעבר ליום המעבר (החל ב )1.1.14-יהיה
בשיעור של  25%בלבד.12,13
חישוב החלוקה של תקופות השבח  -האחת ששיעור המס בגינה הוא
 0 %והשנייה ששיעור המס בגינה הוא  - 25%ייעשה בצורה ליניארית,

אין באמור כדי להוות ייעוץ משפטי ואשר עשוי להשתנות ממקרה למקרה ובהתאם
לנסיבות.
* עו"ד צחי הרמן מוסמך במשפט מסחרי ובמנהל עסקים  -משרד ב .אברהמי עורכי דין ,ת"א

הערות .2 :תיקון מס'  76-תשע"ג .3 | 2013-חוק מיסוי מקרקעין ,שבח מכירה ורכישה התשכ"ג  .4 | 1963סעיף 49ב לחוק מיסוי מקרקעין -טרם השינוי | " .5יראו מוכר ובן זוגו ,למעט בן זוג
הגר דרך קבע בנפרד ,וילדיהם שטרם מלאו להם  18שנים למעט ילדים נשואים  -כמוכר אחד |  .6סעיף (49ב) לחוק מיסוי מקרקעין (לפי תיקון מ  .7 | )2013נציין כי סעיף 49ג לחוק מונה
מקרים שבהם דירה נוספת לא תחשב ככזו לצורך מס שבח וכגון דירה שחלקו של המוכר בה אינו עולה על שליש ,דירה שהושכרה בשכירות מוגנת לפני  ,1.1.97דירה שנרכשה כתחליף לדירה
הנמכרת עתה  18חודשים קודם למכירה הנוכחית ,ודירה שהתקבלה בירושה (שהיתה דירה יחידה של המוריש ושהיורש הנו בן זוג או צאצא של המוריש) |  .8כמו וכפי שיוצג בהמשך ,יש לתת
את הדעת באלו תאריכים כדאי למכור את הדירה |  .9ראה האמור ביחס לתקופת המעבר ( 1.1.14עד  )31.12.17וכן בהמשך לעניין אופן החישוב -ליניארית |  .10דרישה שנועדה בעיקרה למנוע
מתן פטור ממס למשקיעים כמו גם משתתפים בקבוצות רכישה המוכרים את הדירה בסמוך להשלמתה |  .11שכן ב  18החודשים שקדמו למכירת הדירה השניה (שהיא יחידה לאותה עת) לא
נעשה שימוש לפטור מכוח סעיף 49ב( ,)2שכן הדירה הראשונה נמכרה בפטור מכוח סעיף 49ב( .12 | )1יוער כי קודם לרפורמה היו שיעורי מס שונים ובהתאם למועד רכישת הדירה (מס שבח
ריאלי משוקלל עד לכדי  .13 | )42%על דירת מגורים שנרכשה לפני  1.4.1961חלים שיעורי מס שונים בין  .14 | 12%-24%במכירת דירה במחיר המושפע מזכויות בניה נוספות ,יחול המס
המיטבי כאמור רק על חלק המכירה שאינו מושפע מזכויות הבניה הנוספות (אך יחול גם על ההטבה שלפי סעיף  49ז'( ,כפל פטור עד לתקרה שבחוק).

כתובת הדוא"ל שלך אצלנו?

האם אתה מקבל מ"צוות" אחת לחודש בדוא"ל את
ה"צוותון"  -המידעון האינטרנטי של "צוות"?
אם לא  -נא שלח את פרטיך האישיים בדוא"ל אל:
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מחיל אל חיל

הנצחה  #מורשת  #ערכים

העמותה להנצחת
מורשת לוחמי חרות
ישראל (לח"י) וחלליה

למען שחרור הארץ ולהציג את מורשת המחתרת והרציונל שעמד
מאחוריה .כיו"ר העמותה מכהן יאיר שטרן ,בנו של אברהם.
העמותה הוציאה לאור עשרות ספרים שכתבו החברים ,העוסקים
בפעולות ובתיעוד תולדות המחתרת ומביאים גם סיפורים אישיים.
מול מושב משמר איילון נרכשה על-ידי חברי העמותה חלקת יער
 "יער לח"י"  -ובה הוקמה אנדרטה גדולה לזכר חללי המחתרת.למרגלות האנדרטה הוקצה שטח לקיום אירועי זיכרון ,הנערכים
מדי שנה לפני יום העצמאות לזכרם של חללי מלחמות ישראל,
נפגעי פעולות האיבה וחללי לח"י .גם בקרית אתא הוקמה אנדרטה,
שם נערך מדי שנה בי"ט בסיון ,טקס זיכרון לחללי המחתרת
שנפלו בהתקפה על בתי המלאכה של הרכבת במפרץ חיפה .זאת,
בשיתוף עיריית קרית אתא והמוזיאון העירוני לתולדות קרית
אתא " -בית פישר".
העמותה מקיימת מעת ולעת אירועים חברתיים ,הכוללים הרצאות
וסיפורים על הבריחה מלטרון ,על הפריצה מכלא עכו ,על עלייתם
לגרדום בקהיר של "שני אליהו"  -לוחמי הלח"י אליהו חכים ואליהו
בית-צורי  -ועל תנאי החיים הלא פשוטים של החברים בתקופה ההיא.
לאחרונה חידשה העמותה את אתר האינטרנט שלה www.lehi.org.il
בו ספרייה דיגיטלית ומידע רב ,שיכול לעודד כתיבת מחקרים
היסטוריים .טקסי זיכרון ,פעולות הנצחה ואירועים שונים ,נערכים
בשנים האחרונות גם בשיתוף עמותות ניל"י ,אצ"ל ,ו"ההגנה".

מאת :ימי ארמוני-אלעזר

שורשיה של העמותה להנצחת מורשת לוחמי חרות ישראל
וחלליה נטועים כבר בשנה הראשונה להקמת המדינה ,עת התארגנו
חברי מחתרת לח"י ועלו לקברו של אברהם (יאיר) שטרן ,ביום
השנה להירצחו בידי הקצין האנגלי ,ג'פרי מורטון ופקודיו .העלייה
לקברו הפכה למנהג ולמפגש שנתי.
החברים אספו ושמרו כתבי יד ,מכתבים ותיאורי אירועים שנכתבו
בידם ובידי חברים שנפלו במהלך הזמן ,וכן חומר תיעודי של

הביא לדפוס :חגי גרי (סא"ל)
יאיר שטרן

המחתרת .הרצון להנציח את פעילותם כחלק מההיסטוריה
הלאומית ,הביא להקמת "הוועד להוצאת כתבי לח"י" .תחילה
הוציא הוועד לאור כתבים של לוחמי חרות ישראל בשני כרכים
 המכילים את רוב החומר שפרסם הארגון במשך שנות קיומו.אחר כך הוסב שם הרחוב מזרחי ב' בתל אביב לרחוב אברהם
שטרן-יאיר ,ובעזרת תרומות מהחברים רכשו הפעילים את דירת
הגג בבית מספר  8ברחוב (בה התגורר אברהם שטרן בסוף חייו)
 ובהמשך את הבניין כולו .מקום זה היה ל"מקדש מעט" ושימשלמפגש חברים .בסוף שנות ה 70-תרמו החברים את הבית למשרד
הביטחון ,בתמורה להקמת מוזיאון היסטורי ללח"י.
בשנת  1985הוקמה העמותה במטרה לשמר בזיכרון הציבורי את
פועלם של לוחמי חרות ישראל ,להנציח את זכר הלוחמים שנפלו

הבהרות בעניין התוספות הכספיות
הנובעות מחוק הגמלה החדש  -באתר "צוות":

www.tzevet.org.il
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מתחברים למסורת
יהדות  #הלכה  #שורשים

ראשית ביכורה לראשית החרם
מדוע צום עשרה בטבת הוא החמור מבין כל התעניות?

מאת :הרב חניאל פרבר

צום עשרה בטבת דומה שהיה צריך להיות הקל ביותר מבין ארבעת
צומות החורבן .לא זו בלבד שאין להשוותו לצום תשעה באב ,יום חורבן
שני בתי המקדש  -שאכן נקבע כצום מערב עד ערב על כל חמשת עינוייו
 אלא אף לשאר הצומות אינו דומה .שהרי ב -י"ז בתמוז הובקעה העירבימי בית שני על -ידי טיטוס ,ומי יודע כמה נהרגו מעם ישראל במלחמה
זו ,וכן אירעו בו אירועים נוספים כשבירת הלוחות ,שריפת התורה על -ידי
אפוסטומוס ועוד.
גם צום גדליה נראה חמור יותר ,שכן צום זה נקבע כיום תענית שבו נרצחו
במצפה גדליה בן אחיקם ,יחד עם עוד יהודים וכשדים שהיו עמו ,דבר
שגרם להפצת שארית ישראל ולכיבוי הגחלת היהודית שעדיין נשארה,
כפי שמצוין ברמב"ם (תעניות ה' ,ג') .חכמינו ידעו להגדיר זאת היטב:
"ששקולה מיתת צדיקים כשרפת בית אלוקינו" (ראש השנה י"ח ,ב').
ואמנם הקב"ה כורך הכול יחדיו" :כי צמתם וספוד בחמישי ובשביעי"...
(זכריה ז' ,ה') .ט' באב חל בחודש החמישי מניסן וצום גדליה חל בחודש
השביעי ,ב -ג' תשרי.
לעומת זאת ,בעשרה בטבת לא התרחשה פגיעה בעם .מלך בבל "סמך"
על ירושלים – כך שהמצור רק החל ולא מעבר לכך .כשהמצור החל הייתה
בעיר הנצורה תבואה לרוב .מצב רוחו של העם היה מרומם ופיעמה בו
התקווה ,כי גורל מצור זה יהיה כגורלו של מצור סנחריב אשר מלאך ה'
נגף את מאה שמונים וחמישה אלף אנשי גייסותיו בשערי ירושלים .העם
החזיק מעמד במצור שלוש שנים ,והמצב הלך ונעשה קשה יותר ,כמובא
בספר מלכים ב' (כ"ה  ,א' -ב') ,עד אשר "כל עמה נאנחים ,מבקשים
לחם( "...איכה ב' ,י"א) .שלוש שנים עברו עד אשר "אכלו נשים פריים
עוללי טיפוחים" (איכה ב' ,כ').
אולם ביום הראשון למצור (בבל) מאומה לא אירע .שערי העיר נסגרו ,חיילי
האויב צרו עליה מבחוץ ,והחלו בבניית הדייק .אף איש לא רעב ללחם ולא
נפגע .מבחינה זאת הרי צום זה אמור היה להיות הקל שבארבעת הצומות.
האבודרהם מסביר בהלכות תענית שצום עשרה בטבת שונה משאר
התעניות ,שגם אם היה חל בשבת לא היו יכולים לדחותו ליום אחר מפני
שנאמר בו "בעצם היום הזה" (יחזקאל כ"ד ,ב' ) ,כמו שנאמר על יום
הכיפורים .מבחינה זו הוא חמור אף יותר מתשעה באב ,הנדחה מפני כבוד
השבת .מהי אפוא הסיבה שעשרה בטבת הוא החמור ביותר מכול התעניות?
מצינו במסכת תענית" :אתחלתא דפורענותא עדיפא" (כ"ט ,ע"א) .לאמור,
תחילת הפורענות היא הקובעת .אמנם טבעו של האדם שהוא מתפעל
יותר מסוף הפורענות ,אבל תחילתה של הפורענות היא החמורה יותר,
משום ששם נמצאת הסיבה לפורענות ,וכל מה שקורה לאחר מכן הוא
תוצאה של התחלה זו.

באותו יום בבית דין של מעלה ,ועל כך צמים גם בשבת.
בעלי המוסר מסבירים זאת בהמחשה הבאה ,כפי שמביא הרב
אליהו לופיאן בספרו "לב אליהו" :מובא בקהלת (ט' ,י"ב)" :כי גם
לא ידע האדם את עתו כדגים שנאחזים במצודה (רשת) רעה".
הדג חושב שהסוף שלו מגיע כאשר מוציאים אותו מן המים; הוא
אינו מבין שהסוף שלו היה כאשר נאחז במצודה .הוצאתו מן המים
זו רק התוצאה .ודומה הדבר למה שמובא בספר "דעת תורה" של
הרב ירוחם ממיר על הפסוק "והנחש היה ערום מכל חיית השדה"
לפ ַתח; ללא
(בראשית ג' ,א') :רש"י על אתר מפרש כי היצר צריך ֶ
פתח פתוח אין אפשרות לכניסת היצר" .אדם היכול לשמור על
עצמו מהיות אצלו פתח הוא יינצל מהחטא' .לפתח חטאת רובץ'
(בראשית ד' ,ז') .החטאת הוא היצר הרובץ ,שמצפה אך ורק לפתח.
באין פתח ,לאן ייכנס?".
דוגמה נוספת היא מקרהו של נח" :ויחל נח איש האדמה ,וייטע כרם"
(בראשית ט' ,כ') .מפרש הספורנו ,שנח התחיל בפעולה לא טובה ,ולכן
על כורחו נמשכו מזה מעשים שלא ייעשו .ראייה לכך מהמקרה בשיטים:
"ויחל העם לזנות את בנות מואב...וייצמד ישראל לבעל פעור( "...במדבר
כ"ה ,א'-ג')  .מפריצות הגיעו לעבודה זרה ועשרים וארבעה אלף איש מתו
במגפה .המצור על ירושלים על ידי נבוכדנצר מלך בבל בעשרה בטבת,
הוא עונשו של עם ישראל שלא שמר את התורה ,כפי שמבטא זאת הנביא
ירמיהו " :על מה אבדה הארץ ,על עזבם את תורתי" (ט' ,י"א).
יכול להיות שגם אחרי התחלת הפורענות ,אפשר היה עדיין לקרוע את
גזר הדין ,אולם הדבר קשה יותר .ויפה היטיב רש"י לפרש את הכתוב "
וקרהו אסון " (בראשית מ"ד ,כ"ט) :יעקב אבינו לא פחד מהדרך אלא
מהשטן המקטרג בשעת הסכנה .כאשר הוא מקטרג קשה לעמוד כנגדו.
מטרת צום עשרה בטבת היא אפוא ,כפי שמובא ברמב"ם (הלכות תענית
ה') ,לעורר את הלבבות לפתוח דרכי תשובה ,לתקן את מעשינו ולעשות
אותנו טובים יותר איש אל רעהו.
נא לשמור על קדושת הדף

000

החת"ם סופר בספרו "תורת משה" כותב על עשרה בטבת ,שבאותו יום
שהחל מלך בבל את המצור על ירושלים של מטה ,החל מושב בית הדין
של מעלה לדון בגורלה של ירושלים .שנתיים ומחצה נמשך הדיון  -אלו
מונים זכויותיהם ואלו מקטרגים ,עד שגברה יד המקטרגים וחרב הבית.
מאז ועד היום ,בכל שנה ושנה בעשרה בטבת ,מתקיים דיון בבית דין של
מעלה ,ועד כה הוחלט בכל שנה להמשיך את גזרת החורבן.
נמצא אפוא שבשונה מצום תשעה באב ,למשל ,שבו אנו צמים על צרה
שהתרחשה בעבר ואנו סובלים ממנה עד היום ,צום עשרה בטבת נועד
לעורר אותנו לתשובה ,כדי להטות לטובה את גזר הדין בדיון המתנהל
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עולמי

ארגונים עמיתים בעולם

כנס השלום והידידות הבינלאומי של
ארגון  IACבקזחסטן  70 -נציגים מ30-
מדינות החברות כיום בארגון הבינלאומי
IAC - International Advisory Committee
of Organizations of Reserve Officers

"צעדת השלום"  -במסגרת צעדת ירושלים
המסורתית ,שילב ארגון "צוות" גם את
"צעדת השלום" השנתית של פדרציית
הווטרנים העולמית ה.WVF -
טקס אזכרה לחללי בנות הברית חברות
ה - COMMONWEALTH -ב10.11.13 -
נערכה בבית העלמין הצבאי הבריטי
ברמלה אזכרה לזכרם של חללי הקומונוולט
שנפלו במלחמות העולם הראשונה והשנייה
ובתקופה שעד לסיום המנדט הבריטי
בארץ ,בשנת  .1948בטקס השתתפו
השגרירים והנספחים הצבאיים של מדינות
הקומונוולט :בריטניה ,אוסטרליה ,ניו-זילנד,
הודו ,קנדה ודרום אפריקה .בקהל נכחו גם
נציגי השגרירויות והנספחים הצבאיים של
חלק גדול מהמדינות המאומנות בישראל.
את זר ארגון "צוות" הניחו ירמי אולמרט
יו"ר ועדת קש"ח ,וקובי כהנוביץ חבר ועדת
קש"ח .בהמשך התקיים טקס אזכרה נוסף
בחלקת הקברים של החללים היהודיים.
עם סיום טקסי הזיכרון ברמלה ,הוזמנו
המשתתפים לקבלת פנים בבית השגריר
הבריטי ברמת גן.

נציגות "צוות" לטקס הזיכרון :קובי כהנוביץ חבר ועדת
קש"ח ,גידי גלבוע חבר סניף ראש העין ,וירמי אולמרט
יו"ר ועדת קש"ח

הגיעו לכנס השנתי השלישי ,שהתקיים
בחסות ובמימון ארגון קציני המילואים של
רוסיה ,ה .Megapir -הכנס נערך בתאריכים
 15-18.7.13באסטנה ,בירת קזחסטן.

מימין :גנרל מיור (מיל') אלכסנדר קנשין נשיא ארגון ה ,IAC-אנטולי קומאקוב מזכ"ל ארגון ה ,IAC-חמיד
איברהים נשיא ה ,WVF-מרדכי (מקסי) אביגד מ"מ יו"ר ועדת קש"ח ,מיג'ור גנרל עבדול סלאם חסנאת נשיא
ארגון הווטרנים של ממלכת ירדן
כנס השלום והביטחון של ארגון WVF
בשטוקהולם  150 -נציגים ,המייצגים 82
ארגוני וטרנים מ 35 -מדינות החברות
בפדרציית הווטרנים העולמית ה,WVF -
הגיעו לכנס המרכזי שערך הארגון
בתאריכים  31-28.5.13בשטוקהולם בירת
שבדיה .מישראל הגיעו לכנס שני נציגים:
אברהם ינאי מארגון נכי צה"ל ומרדכי
(מקסי) אביגד מארגון "צוות".
מטרת הכנס הייתה לבחון ,כיצד יכולים
וטרנים בוגרי מלחמות ולמודי קרבות
לתרום לקידום מאמצי השלום והביטחון
במדינתם ובזירה הבינלאומית .במהלך
הכנס התקיימו אירועים מיוחדים ,בהם נטלו
חלק מלך שבדיה קרל גוסטב ,בנו הנסיך
קארל פיליפ ,שרת הביטחון של שבדיה

משלחת "צוות" אורחת - DBwV
משלחת "צוות" בת  36חברים ביקרה
בין ה 8.10.13-30.9.13-בברלין ובדרזדן,
כאורחת עמותת הכוחות המזוינים של
גרמניה  -ה .DBwV -בראש המשלחת
עמד אברהם (איבן) דרור (תא"ל) ,ומנהל
המשלחת היה עדי צוקרמן (סא"ל).
במהלך הביקור פקדה המשלחת אתרי
זיכרון יהודיים וסיירה במתקנים צבאיים
של זרועות הביטחון.

לעמוד הקודם

מטרתו הייתה לבחון ,כיצד יכולים ארגוני
קצינים במילואים וארגוני וטרנים לשמור
ולחזק את השלום בין מדינות ,למנוע
מלחמות ,להיאבק בטרור הבינלאומי ,להציע
דרכי פעולה לחינוך והכשרת הנוער וליצור
יוזמות לפיתוח קשרי ידידות במגמה לקדם
מטרות אלה .שני נציגים מישראל נטלו
חלק בכנס :אברהם ינאי מארגון נכי צה"ל
ומרדכי (מקסי) אביגד מ"צוות".

לתוכן העניינים

מימין לשמאל :הנסיך השבדי קארל פיליפ ,מרדכי
(מקסי) אביגד נציג "צוות" ,חמיד איברהים נשיא
הWVF-

והרמטכ"ל השבדי .בסיום הכנס אושרה
על-ידי המשתתפים הצהרת נכונות לפעולה
תחת הכותרת.Declaration Stockholm :

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

אמנות  #יצירה  #הגשמה

נטור נטור (רס''ב) צייר:

לאחר פטירת אביו הרגיש שהוא חייב להמשיך את דרכו האמנותית.
נטור נרשם לחוג של צבי ישראל ,שהיה יו''ר אגודת הציירים
והפסלים בחיפה .מאחר שהיה עדיין בשירות צבאי ,הגיע רק בימי
שישי ובכל עת שהתאפשר לו .במשך שנתיים התמקד בלימודי
רישום וציור באקריליק .בסיום הקורס הציג תערוכת יחיד שזכתה
לשבחים ,ואז הפסיק .הוא שב לצייר רק לאחר שפרש מצה''ל.
לאחר הפרישה התלבט אם לחפש עבודה ,אבל הדחף לצייר גבר
על שיקולי הפרנסה .בשנת  2003ערך תערוכה ייחודית ובה ציוריו
לצד ציורי אביו .את התערוכה פקדו חברים רבים של אביו ועבורו
היה זה סוג של סגירת מעגל.
בהמשך הציג בתערוכות בכל הארץ ,גם קבוצתיות וגם תערוכות
יחיד ,והשתתף בתערוכות בכמה מארצות אירופה .כיום הוא חבר
באגודת הציירים והפסלים בחיפה.
נטור מתייחס בציוריו לסביבה ,הנמצאת בראש מעייניו .בציוריו
מתקיימת סימבוליקה  -סמליות בעלת משמעות .כך ,למשל ,יצר
נטור מוטיב ציורי – הנבט  -החוזר ומופיע שוב ושוב בציוריו,
לעיתים לבד ,לעיתים עם עצים.
לדבריו ,הנבט הוא מיקרוקוסמוס של החיים  -הוא מסמל פוטנציאל,
אפשרויות ,יכולות ,התחלות חדשות ,תקווה ,צמיחה ,והתחדשות.
מוטיב העץ מסמל בגרות ,הזדקנות ,הליכה לקראת הסוף .השילוב
ביניהם בציור אחד משרטט את מעגל החיים.

''הציור הוא המקום
המאוד פרטי שלי''
ראיינה וצילמה :נורית רוזן (רס''ן)

נטור נטור ,רס''ב ,פרש מצה''ל לאחר שירות ממושך בחיל
החימוש .הוא מתגורר בדלית אל כרמל עם אשתו ,שתי בנותיו ובנו.
אביו של נטור ,כמאל נטור ,היה צייר .כמאל עבד כבנאי פשוט
והתקדם לתפקיד מנהל עבודה וקבלן .בהיותו כבן  40הוזמן לעבוד
בעין-הוד .הוא חבר לאמני המקום ,התיידד עימם והם לימדו אותו
לצייר .הוא צייר טבע ומעט אבסטרקט.

000

למרות שציוריו ריאליסטיים ,נטור מצייר באופן אינטואיטיבי
על בסיס התרשמות ולא מתוך התבוננות .חשוב לו לצייר באופן
חופשי ,כשהגבולות וחוקי העבודה מוכתבים אך ורק על-ידי
הנושא ,האמירה והתוכן.
רוב ציוריו הם על בדים גדולים .הוא עובד בטכניקות שונות ,בעיקר
שמן .הוא מוסיף למכחול טכניקה ייחודית אותה פיתח ,כדי ליצור
טקסטורות שונות .הצבעים השולטים בעבודותיו הם צבעי אדמה
וגווני ירוק על רקע כהה.
בינתיים לא הצליח למכור את עבודותיו והדבר מתסכל אותו .חשוב
לו למכור ,כי בעיניו זו הכרה בהישגים שלו .העירו לו שציוריו כהים
ופסימיים ,ואיש לא ירצה לתלות יצירות כאלה בבית .היה לו קשה
לשמוע זאת ,אך הוא ממשיך עם האמת שלו ועם האמירה שלו.
בעת שירותו הצבאי לא שיתף את האנשים עימם שירת בחלק
הזה של חייו .הייתה אצלו הפרדה מוחלטת בין השירות הצבאי
לבין החיים הפרטיים ,והציור נשאר במקום מאוד פרטי .גם את
שכניו ומכריו בכפר לא שיתף.
השנה הציג לראשונה ,מאז חזר לצייר ,תערוכת יחיד במתנ''ס של
דלית אל כרמל .עבור רוב התושבים הייתה זו הפתעה  -הם לא
ידעו כלל שהוא מצייר .התושבים והשכנים התרשמו מאוד מהרמה
המקצועית הגבוהה בעבודותיו.
כעת הוא נמצא בתקופה של חשבון נפש ,מחפש כיוון .מבחינה
טכנית הוא מסוגל להביע היטב כל נושא ,והוא מתכנן להמשיך
לצייר .אבל ,הוא רוצה מאוד גם ללמד ציור ולהדריך .לשם כך
הוא מרגיש שחסר לו רקע עיוני.
בכוונתו להתחיל בקרוב ללמוד תולדות האמנות .חשוב לו ללמד,
להנחיל לצעירים ערכים של תרבות ,אמנות ,יופי ,אסתטיקה,
יכולת ביטוי .כמו כן ,חשוב לו שיהיה מישהו שימשיך את דרכו,
כפי שהוא ממשיך עתה את דרכו של אביו .ההמשכיות חשובה לו
מאוד ,וזה ה"נבט" שהוא מטפח.

למרות שבתחילה צחקו עליו ,כמאל המשיך ביצירתו ואף הצליח
להגשים את חלומו ולהציג בתערוכות רבות ברחבי הארץ .כמאל
היה אדם נחוש ופרץ דרך בתחומים רבים :הקים את עמותת אמני
הכרמל; הקים עמותה לדרוזים; עודד רבים מבני המגזר להתחיל
לעסוק באמנות; שיתף פעולה עם אמנים מכל הארץ ויזם יחד
עימם תערוכות קבוצתיות רבות .הוא יצר סביבו תנופת יצירה
שנגדעה באחת ,עת לקה בלבו ונפטר בשיא העשייה.
כמאל ניסה לעודד את נטור כילד לעסוק בציור  -אך הוא סירב.

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

לעמוד הקודם

לתוכן העניינים
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פעילויות במחוזות ובסניפים :טיולים › הרצאות › התנדבות › טיפול בפרט › סיורים › תרבות
› פנאי › חוגים › אירועים › מסיבות › טקסים › הוקרה › ביקורים › סדנאות › נופש › הנצחה

דרום

פעילות במחוז דרום

אברהם לוגסי :איש השנה של עיתון "ידיעות הנגב"

רוביק דנילוביץ ,יו"ר "צוות" ברוך לוי ,מנכ"ל "צוות" דן נדיב ,סגן יו"ר "צוות"
מוטי בר דגן ,יו"ר המחוז גדעון שני ,סמנכ"ל לתעסוקה שרית רוזנצוויג,
מנהל מחוז הדרום אברהם לוגסי ופרץ לב מרכז קבוצת הגימלאים בני .75+
החברים נהנו מאחר צהריים מהנה של גיבוש חברתי ,כיבוד עשיר ,הופעה
אמנותית וחלוקת שי .האורחים המכובדים בירכו את הגמלאים בשנה טובה,
בריאות ואריכות ימים.
 0ב 23.10.13-נערך ערב הוקרה לגמלאים הבדואים של מחוז הדרום לרגל
חג עיד אלאדחא .באירוע השתתפו יו"ר ומנכ"ל "צוות" ,יו"ר ומנהל מחוז
דרום ,מפקד יחידת הגששים אל"ם יוסי חדד ,ראש מועצה אזורית אבו בסמה,
חברי הוועד המנהל של המחוז ואורחים נוספים .במסגרת ערב ההוקרה

עיתון "ידיעות הנגב" החליט השנה
לבחור באברהם לוגסי ,מנהל מחוז
הדרום ,כאיש השנה ,יחד עם עשרה
תושבים נבחרים ,הראויים להוקרה
על תרומתם בתחומי המדע ,הרפואה
והחברה .בנימוקי ההחלטה נכתב בין
השאר:
"בכל התפקידים בהם כיהן לוגסי הוא
עודד לדו-קיום בין יהודים לבדואים וכן
העניק סיוע ותמיכה לזולת .במסגרת
שירותו הצבאי היה מפקד יחידת
הגששים בדרום והקים גדוד חילוץ
והצלה במגזר הבדואי ,שלא היה כדוגמתו בצה"ל ומטרתו הצלת חיים בקרב
בני המגזר .לוגסי עדיין משרת במילואים במסגרת פיקוד העורף.
כמנהל מחוז הדרום של "צוות" ,מסייע לוגסי לחברים במגוון נושאים כדי
להקל עליהם את ההשתלבות באזרחות".
 0ב 27.8.13-נערכה הרמת כוסית מסורתית לגמלאים ולאלמנות בני  75+של
המחוז .האירוע התקיים ב"בית יציב" בבאר שבע ,בהשתתפות ראש העיר

אל"ם יוסי חדד וגמלאי "צוות" בדואים ממחוז הדרום

בירכנו את אשר דישון ,חבר הוועד המנהל וחבר אגודת הווטרנים ,לרגל יום
הולדתו ה .90-דישון הודה ליו"ר המחוז על היחס החם לו הוא זוכה מהמחוז.
 0גמלאי המחוז מהמגזר הבדואי השתתפו באירוע "ברית אחים"  -הצדעה
והוקרה לבדואים אשר שירתו בעבר ומשרתים כיום במערכות הביטחון,
בסימן  40שנה למלחמת יום הכיפורים .האירוע התקיים במעמד שר
הביטחון והרמטכ"ל ב ,29.10.13-באתר ההנצחה הממלכתי לחלל הבדואי
בצומת המוביל.

מימין :ברוך לוי ,גדעון שני ,רוביק דנילוביץ ,מנחם רוטנשטרייך ופרץ לב
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סניף נתיבות-שדרות

סניף אופקים

יו"ר הסניף :יעקב דרעי  #היוגב  37מקלט  5אופקים 8761337
 #טל' # 077-9256070 ,08-9924930 :דוא"לyakovb2@gmail.com :

יו"ר הסניף :אילן פרץ  #ת"ד  110אופקים  # 8751002טל'050-5282815 :
 #דוא"לilanperez01@gmail.com :

 0ב 25.8.13-ביקרו חברי הסניף ביריד "חבר" בגני התערוכה בתל אביב .יו"ר
הסניף הצטרף לנסיעה ובירך את החברים לקראת החג בברכת שנה טובה.
הם נהנו מהמפגש המשותף ,שתרם לגיבוש.

 0ב 18.8.13-יצאו  72מחברי הסניף ליריד "חבר" בגני התערוכה .החברים
נהנו ממפגש חברתי ,מקניות משתלמות ומהשי שקיבלו באופן אישי ביריד.
 0ב 20.8.13-ערכו  21מחברי הסניף סיור סליחות בירושלים וביקרו במקומות
קדושים והיסטוריים בבירה ,בלוויית מדריך .הסיור נועד לגיבוש חברתי
ולהדגשת ערכים יהודיים וציוניים .החברים ביקרו בקבר דן בן יעקב ,במוזיאון
מורשת מנחם בגין ,ברובע היהודי ובכותל המערבי ,שם הצטרפו לסליחות.

 0ב 29.8.13-קיימנו הרמת כוסית לכבוד ראש השנה התשע"ד לחברי הסניף,
בשיתוף עם ארגון נכי צה"ל .נכחו באירוע  49חברי הסניף ,בהם שישה חברים
מארגון נכי צה"ל ,וכן גדעון שני יו"ר מחוז הדרום ,אורן אקרמן יו"ר ארגון נכי
צה"ל בדרום ,ואברהם לוגסי מנהל המחוז .במסגרת האירוע הועברה הרצאה
בנושא ביטוח השיניים על-ידי רופא האמון ד"ר פיני בר חמא .כמו כן ,עדכן
יו"ר הסניף את החברים בתוכניות העבודה.

סניף ערד

יו"ר הסניף :שלום כרמל  #רחוב בשור  2ת"ד  444ערד 8910302
 #טל'052-5554523 :

ב 28.8.13-הרמנו כוסית לכבוד ראש השנה .האירוע נערך בשיתוף סניף ערד
של ארגון נכי צה"ל ,שחלק מחבריו הם גם חברי "צוות" .יו"ר הסניף ,שלום
כרמל ,בירך את הנוכחים וציין שזו הפעם הראשונה בה משתפים פעולה שני
הארגונים .הוא הביע תקווה להמשך מסורת זו .את הערב כיבדה בנוכחותה
ראשת העיר ,טלי פלוסקוב ,שציינה את הערכתה לפעילות החברים בעבר,
בהווה ובעתיד לחיזוק מדינת ישראל והעיר ערד.
במסגרת ערב זה נפרדנו מחבר יקר העוזב את ערד ,גדעון נצר ,שהיה
בין מקימי סניף "צוות" בעיר .יו"ר הסניף הודה לו על פועלו למען הסניף
ועל תפקידו כאחראי
התנדבות בסניף.
בסיום הערב נערכה
הרצאה מרתקת של
הנומרולוג דב גרגור
בנושא" :כיצד ניתן
לשלוט ולהבין מהו קו
הגורל שלנו" ,וזאת על-פי
תאריך הלידה בלבד .החברים גילו עניין רב בדברים.

סניף מצפה רמון

יו"ר הסניף :אליהו בדש  #נחל ניצנה  15מצפה רמון  8060000טל'054-4883718 :
#

ב 26.8.13-יצאו חברי הסניף ליום קניות ובילוי ביריד "חבר" בתל אביב.
הם נהנו מנסיעה בחברותא ,מפגש חברים ,קניות משתלמות לקראת ראש
השנה ושי שקיבלו ביריד.

סניף דימונה

יו"ר הסניף :אבי אבוחצירה  #רח' עבדת 1
דימונה  # 8604801טל'052-2704148 :

לעמוד הקודם

לתוכן העניינים

שלום כרמל ,סגן ראש העיר חיים מזרחי ,ראשת העיר טלי פלוסקוב ואורן
אקרמן יו"ר ארגון נכי צה"ל במחוז הדרום
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סניף באר שבע

 0ב 29.10.13-השתתפו חברי הסניף ביום הבטיחות הלאומי ,להעלאת
המודעות לנושא הבטיחות בדרכים  -להולכי רגל ולנהגים .במסגרת הפעילות
חולקו דפי הסבר ומידע לעוברים ושבים בעיר.
 0ב 25.8.13-נערכה במועדון הסניף הרמת כוסית לחברים ,בנוכחות ראש
העיר אבירם דהרי ,יו"ר המחוז גדעון שני ,מנהל המחוז אברהם לוגסי ,גזבר
המחוז ניסן בגולה ,יו"ר הסניף חיים אסולין ומזכירת המחוז לאה ישראל.
המשתתפים נהנו מכיבוד קל ,זכו לברכתו של חבר הסניף הרב וקנין ,והאזינו
לדברי ברכה ופרידה מיו"ר הסניף היוצא ניסים זגורי.

יו"ר הסניף :מנחם ברנד  #בית החייל ,רחוב בית לחם  ,2ת"ד  ,521באר-שבע
 # 8410401טל ,08-6431874 :מענה קולי ,03-6173529 :פקס08-6417188 :

 0ב 15.8.13-יצאו חברי הסניף באר שבע לערב גיבוש יווני ב"נווה במדבר".
החברים נהנו מהבריכות החמות שבאתר ומהופעה אמנותית.
 0ב 18.8.13-יצאו חברים רבים מהסניף ליריד "חבר" בגני התערוכה בתל-אביב.

 0ב 24.10.13-יצאו  30חברים מהסניף לצעדת ירושלים .החברים צעדו
ברחובות העיר ,נפגשו עם ראש העיר ונהנו מחוויה מיוחדת  -אווירה

מימין :חיים אסולין ,אברהם לוגסי ,ניסן בגולה ,אבירם דהרי ראש עיריית
קרית גת ,גדעון שני ואריה גרינברג חבר הסניף

 0בין ה 13-15.10.13-טיילו חברי סניף קרית גת באזור הצפון .בין השאר
ביקרו בתחנת הכוח בחדרה ,בגנים הבהאיים בעכו ,סיירו סביב הכנרת -
בית הבד ,עין גב ומאגרי המים  -טיילו בעכו העתיקה וביקרו בכפר הדרוזי
חורפיש .החברים נהנו מהטיול המוצלח.

סניף אילת

יו"ר הסניף :אליהו דהן  #בית החייל ,השיטה  ,4אילת 8806435

 #טל' # 057-5818182 ,08-6317552 :דוא"לeli34656@walla.com :

 0ב 28.8.13-נערכה הרמת כוסית לחברי הסניף לכבוד ראש השנה התשע"ד.
האירוע התקיים במלון "נובה" בעיר ,במעמד ראש עיריית אילת יצחק הלוי ,מנהל

ירושלמית וקבלת פנים חמה של תושבי העיר .הקבוצה יוצאת באופן מסורתי
כל שנה לצעדה.
 0במסגרת יום בטיחות לאומי שנערך ב 29.10.13-השתתפו גם מתנדבי
הסניף במשימת ההסברה ובהעלאת המודעות לנושא בקרב תושבי העיר.
דוכן ההסברה מוקם בקניון הנגב והמתנדבים שאיישו אותו חילקו עלונים
בנושא והדגישו את הדרך להתנהגות חכמה בדרכים  -להולכי הרגל ולנהגים.

סניף קרית גת

יו"ר הסניף :חיים אסולין  #שד' גת  32/17קרית גת 8208212
 #טל'gimlaei@bezeqint.net # 052-2712422 ,08-6878350 :

משמאל :יצחק הלוי ,אלי דהן ואברהם לוגסי

 0ב 9.9.13-יצאו חברי סניף קרית גת לסיור סליחות בירושלים וביקרו גם
בקבר רחל ובמערת המכפלה ,סיירו בחברון ,ופקדו את הכותל המערבי.
 0ב 19.8.13-ביקרו חברי הסניף ביריד "חבר" וערכו סיור ביפו.

לעמוד הקודם

לתוכן העניינים

מחוז דרום אברהם לוגסי ,חברי הנהלת סניף אילת וחברי הסניף .המשתתפים
נהנו מהמפגש המגבש ,מהכיבוד העשיר ומברכות לשנה טובה.
 0ב 9.9.13-יצאו חברי הסניף לסיור סליחות בירושלים.
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סניף בקעת אונו

הרצאות:

 40 0שנה למלחמת יום הכיפורים  -הרצאתו של תא"ל אברהם בר-דוד.
 0זכויות החברים והביטוחים השונים  -הרצאתו של מנכ"ל "צוות" דן נדיב
(מלווה בשאלות ותשובות).
 0המיוזיקל האמריקני בעידן של משבר וההצלחה העצומה של הז'אנר
בקולנוע האמריקני בשנות ה 30-וה - 40-הרצאתה של שולמית סונינו.

יו"ר הסניף :שלום פארינטה  #רח' יחזקאל פינת ירמיהו (מרכז מד"א)
 #טל # 03-5345540 :דוא"לbotzevet@netvision :

קיימנו הרמת כוסית לכבוד ראש השנה ,טקס חלוקת תעודות לחברינו
שהגיעו לגיל גבורות וכן ערב זמר .השתתפנו במסגרת המחוז בהצגה "קיזוז".

טיולים:

 0יצאנו לטיול למסתרי הגליל התחתון ,כולל ביקור במוביל הארצי ,תל יודפת,
פארק הסלעים ,כפר עילבון ועוד.

בר מצווה 60 :שנה אחרי

זה אמיתי ,וזה קרה לאחרונה :לא ,לא חזרתי
בתשובה ,רק חגגתי בר מצווה...

 0יצאנו ליום כיף במלון "הוד המדבר" בים המלח .בדרך עצרנו לארוחת בוקר
במאפיית "ילדודס" ,הפועלת בבית הילדים נווה חנה בקרית גת.
נציין ,כי סניף בקעת אונו נמצא עתה בתהליך קליטת מערכת ה.CRM-
כמו כן ,מידעון של הסניף מועבר ל 75%-מהחברים באמצעות האינטרנט.

זה סיפורו של שאול צ'יטיאט (צ'יטה) ,חבר סניף בקעת אונו ,אשר
חגג לראשונה בחייו בר מצווה בכותל המערבי .וכך הוא מספר:
"במסגרת התנדבותי בארגון ליונס קרית אונו ,אני נוהג בין היתר
לסייע לילד ממשפחה
נצרכת לרבות סיוע
חומרי ,ככל העולה על
רוחו :הנעלה ,הלבשה,
משחקים ,מאכלים,
ספרים ,ממתקים –
כל מה שהוא חפץ
ובכל כמות – יום שאין
אומרים בו לא לילד.
השנה החלטתי בנוסף
לכל אלה לקחת את
הילד לו אני מסייע לכותל המערבי ,כדי לציין את בר המצווה
שלו יחד עם משפחתו .אני כמובן נושא בכל ההוצאות :שכירת
האוטובוס ,ארוחת בוקר ,סיור מנהרות הכותל,
ארוחת צהריים במסעדה ועוד .האחד הפך
לתאומים ,והתאומים הפכו לשלישיה ובקיצור
–  62ילדים ובוגרים על חשבון הברון...
הטקס התקיים כדת וכדין ובמהלכו נזכרתי
כי כשהייתי ילד לא היה מי שיערוך לי את
טקס בר המצווה .זה היה בשנת ,1953
התגוררנו במעברה ,ולא היו להוריי
האמצעים לקיים את הטקס .אמי ,כך
אני זוכר ,נעצבה מאוד ...בשיאו של
הטקס בכותל ,וכמובן בלי שחשבתי
על כך קודם ,שאלתי את ידידי הרב
יהודה ויזנר אם אוכל גם אני לערוך
טקס בר מצווה .הוא כמובן נענה
והתוצאה בזו התעודה".

לעמוד הקודם

לתוכן העניינים

סניף גבעתיים

יו"ר הסניף :חיים ירקוני  #כצנלסון  ,103ת"ד  351גבעתיים 5310202
 #טל # 03-6700998 :דוא"לyarhaim@zahav.net.il :

הרמת כוסית לרגל ראש השנה תשע"ד נערכה בטקס מרשים ומרגש ,בו חולקו
תעודות הוקרה לחברים שהגיעו לגבורות ולחבר שהגיע לגיל  .90השתתפו
יו"ר המחוז ,ראש העיר וסגניתו .בתוכנית האמנותית :שתי פסנתרניות
בקונצרט מוזיקה קלאסית וקלה.

הרצאות:

 0ביטוח הבריאות ב"צוות"  -הרצאתה של מנהלת מחלקה בסוכנות מדנס.
 0תשעה באב  -טראומות העבר והשלכותיהן על ההווה.
 0שכונות תל אביב  -מרחק שנות או במרחק  700מטר מהעיר.
 0בבל וירושלים  -יחסי ישראל עם העם היהודי.
 0הפשע המאורגן ומשפחות הפשע.
 0בעיות וכאבים במפרקים.
במסגרת מפגשי "חמישי נשי" נערכו שלוש הרצאות:
 0הצייר ז'אק לואי דוד והשפעתו על המהפכה הצרפתית.
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 0תולדות עיצוב המוצר בעידן המודרני.
 0האישה שהציצה בעיני השטן (היטלר ימ"ש)  -חלק א'.
בסך הכל נערכו  19אירועים מוצלחים ,אשר זכו לנוכחות גבוהה ולשביעות
רצון החברים .יש לציין שחלק מההרצאות שהועברו בסניף ניתנו על-ידי
החברים בהתנדבות.

 0ראש השנה לספירת הזמנים בלוח העברי  -הרצאתו של ההיסטוריון ד"ר ניר מן.
" 0החיים כקרקס" :צ'ארלי צ'פלין ,בליווי קטעים מסרטיו הממחישים את
ההומור שלו  -הרצאתה של ענת שפרן-אור ,מרצה לקולנוע ומבקרת סרטים.
 0אף אחד שלא ישמע  -הצגת יחיד של המספרת והמציגה דפנה ארגמן,
המבוססת על סיפור אישי ,והמתארת את מסעה מילדות לבגרות ואת
התמודדותה מול החברה.

 0ערכנו טיול לשמורת עין גדי ,שם הוצגו לנו צמחים נדירים ,ולמרכז המבקרים
לרגלי המצדה ,שם חזינו במצגת מרשימה על תקופת המרד.

טיולים:

טיולים ונופשונים:

 0מה להורדוס וליהדות צפון אפריקה? סיורים בתערוכת הורדוס במוזיאון
ישראל ,במוזיאון יהדות מגרב ,באוניברסיטה המורמונית ובאנדרטת הסובלנות
בטיילת ארמון הנציב.

 0יצאנו לסיור מודרך בפתח תקוה על-ידי מדריך מטעם העירייה ,וביקור
בבית אברהם שפירא.
 0פקדנו את מרכז המבקרים של "ידיעות אחרונות" ,וביקרנו ביפו ,במרכז
המבקרים בעיר העתיקה.
 0ביקרנו במוזיאון בתי אוסף של צה"ל ביפו ,שם מוצגת תערוכת נשק שלל
ממלחמת יום הכיפורים ,והאזנו להרצאה מאלפת על מלחמה זו מפי יריב פלד.
 0יצאנו לנופשון בן ארבעה ימים במלון באילת ,ובכללו ביקורים בפארק
תמנע ובמרכז המבקרים החדש במצפה רמון.

 0בעקבות אלי כהן  -מסע סביב פעילותו של אלי כהן בסוריה בתחילת שנות
הששים .ביקרנו באתרים ברמת הגולן בהם פעל ,ערכנו תצפית מהמפקדה
הסורית בקוניטרה ,והאזנו להרצאה מקיפה ומפורטת על חייו של אלי כהן,
החל בלידתו באלכסנדריה שבמצרים ועד להוצאתו להורג בתלייה בדמשק.
כמו כן ,ביקרנו במשתלת האקליפטוסים והאזנו לאגדת העצים.

הוקרה מנשיא המדינה

אברהם פלורס ,חבר הסניף ומתנדב קבוע לעזרת
הנהלת הסניף ,זכה למכתב תודה והערכה מנשיא
המדינה שמעון פרס על התנדבותו לאורך שנים
במועצה להתנדבות בישראל .להלן מכתבו של הנשיא:
אברהם היקר,
קבל נא מקרב לב תודתי והערכתי על התנדבותך המסורה וארוכת
השנים במועצה הלאומית להתנדבות בישראל .העם כולו מצדיע
למתנדביו ומוקירם על תרומתם  -החפה מחיפוש אחר תמורה
כלשהי  -למען בנייתה של חברה טובה וסולידרית יותר ,ומתוך
היענות יוצאת דופן למצוות התורה "ואהבת לרעך כמוך" .טקס
הענקת אות הנשיא למתנדב חושף מדי שנה בשנה את כל היפה
ומעורר ההשראה שבחברה הישראלית.
יישר כוח והמשך התנדבות פורה.
כל טוב ,שמעון פרס

אירועים:

הרמנו כוסית לכבוד השנה החדשה ה'תשע"ד באירוע שכלל ברכות ,טקס
הענקת תעודות "אות המתנדב" למתנדבים מצטיינים ותוכנית אמנותית:
הופעת צמד "ארץ ושמים" בשירים בסגנונות שונים.

סניף חולון

התנדבות:

יו''ר הסניף :שלמה קימל  #בית יד לבנים  -תיאטרון חולון ,שד' קוגל ,11
חולון  # 5826233טל/פקס # 03-5012420 :דוא''לkimels @ bezeqint. net :

 0חברי סניף חולון השתתפו ביום הבטיחות הלאומי  2013בהסברים ובחלוקת
עלונים להולכי רגל ולנהגים במעברי החצייה.
 0חברי הסניף השתתפו באריזת מאות חבילות שי במסגרת מבצע "אור
מדור לדור" לשנת ה'תשע"ד ,שנערך באחריות אגף הרווחה של עיריית
חולון .חבילות השי יחולקו לקשישים עריריים בעיר במהלך חג החנוכה.
 0השתתפנו בתרגיל עירוני של חלוקת מים בשעת חירום לתושבי העיר,
שנערך באחריות אגף חירום וביטחון של עיריית חולון.
מאת :אפרים מור ,מזכיר הסניף

הרצאות:

 0יחסו של דוד בן גוריון לירושלים במלחמת השחרור  -הרצאתו של
ההיסטוריון ד"ר יוסף בן טולילה.
 0מיצוי זכויות בביטוח לאומי :שירות הייעוץ לקשיש ,קצבת זקנה ,קצבת
שאירים וגמלת סיעוד  -הרצאתן של שרה גרייף ,מנהלת תחום שירות
ייעוץ לקשיש ,ויהודית קוזרי ,מנהלת מחלקת זקנה ושאירים במוסד לביטוח
לאומי בחולון.
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סניף ראש העין

יו"ר הסניף :עמיר פוריאן  #שילה  62ראש העין  # 4806117טל'03-9022114 :
 #דוא"לpuriyan@012.net.il :

טיולים ונופשונים:

 0בחודש יולי יצאו חברי הסניף לטיול לאזור עמק יזרעאל ועמק חרוד .הטיול
החל בתצפיות מהרי הגלבוע ונמשך בביקור בשרידי מתקנים חקלאיים ,בתי
בד ,גתות ובשרידי בית הכנסת מתקופת התלמוד בבית אלפא .הטיול הסתיים
סמוך לביתם ומקום קבורתם של גואלי אדמות העמק אולגה ויהושע חנקין,
המשמש כיום מוזיאון לפועלם.
 0בחודש אוגוסט יצאו חברי הסניף לטיול לאזור תל מגידו ,בואכה בית
שערים .תחילתו של הטיול בעיר העתיקה מגידו  -אתר מורשת עולמית
 המשכו באתר ובמערות הקבורה התת-קרקעיות של בית שערים ,וסיומובסיור באלוני אבא ובבית לחם הגלילית.
 0בחודש ספטמבר התקיים נופשון מהנה במלון "קרלטון" המחודש בנהריה,
שכלל ארבעה ימי טיולים :רמת הנדיב ,שוויצריה הקטנה ואנדרטה לזכר
הנספים בשריפה בכרמל; הגנים הבהאיים ועכו העתיקה; אזור הר מירון
ואזור סולם צור וראש הנקרה.
 0בחודש אוקטובר נערך טיול ,שהחל במצפה רביבים ,נמשך בביקור בשבטה
העתיקה ,והסתיים בכפר הנוער ניצנה ,בארותיים הישנה ואנדרטת חטיבה
 8הנמצאת בסמוך לניצנה הנבטית.

יו"ר הנהלת "צוות" מברך בערב קבלת החג (צילום :רותי רזגור)

אותו ביצע ביעילות ובמסירות במהלך שנים רבות.
 0בסניף מתקיימות פעילויות שבועית :חוג התעמלות; חוג פלדנקרייז; חוג
תנ"ך ומחשבת ישראל; הקרנת סרטים; ספרייה לספרי קריאה.
כתבה  :רותי רזגור

סניף רמת גן

יו"ר הסניף :יוסי פורת  #הרא"ה  21רמת גן  # 5242231טל',03-6702485 :
 # 03-6723663דוא"ל tzevetrg@zahav.net.il :

ב 31.10.13-התאספו בבית קריניצי ברמת גן חברי הסניף לערב חגיגי שנועד
להוקיר מתנדבים ,חברים ואלמנות שהגיעו לגבורות .בערב זה ,הוענק מגן
לגזבר היוצא ,מוטק'ה בן שחר .את המפגש כיבדו בנוכחותם יו"ר המחוז
יהודה פרץ ,חבר הוועד המנהל של "צוות" רפי פיליפסון וחברי הנהלת הסניף.
בתוכנית האמנותית :מחווה לזמר והיוצר עוזי חיטמן ז"ל .הזמר אודי יאן,
שעבד ויצר עם חיטמן ,העלה את דמותו בשירים ובסיפורים אישיים מרגשים.

(צילום :עמי יפרח)

הרצאות:

 0ייעוץ תרופתי ,מטרותיו והתהליכים הכרוכים בו  -הרצאתו של מגר' רפי
עזרא ,מנהל המרכז לייעוץ תרופתי.
 0עתידנות זה לא כל כך רחוק  -הרצאתו של קובי דרורי ,חוקר דתות
וקבוצות רוחניות.
 0היש קשר בין פוליטיקאי לפחית קולה? הרצאתה של מיכל לסר ,מתמחה
בפיתוח עסקי.

אירועים:

 0ערב לכבוד השנה החדשה וחלוקת תעודות לחברי הסניף שהגיעו לגיל
גבורות ,נערך במועדון הסניף בהשתתפות :ראש העיר ומנכ"לית העירייה,
יו"ר ,סגן יו"ר ומנכ"ל "צוות" ,יו"ר מחוז דן ,חברי הסניף ובני המשפחות של
חתני גיל גבורות .הערב כלל קטעים מוזיקליים ,ברכות ,חלוקת תעודות
והרמת כוסית לשנה החדשה.
 0ערב חברתי משותף בניחוח נפוליטני נערך לחברים מסניפי ראש העין ופתח
תקוה בגן לאומי מגדל צדק ,במסגרתו הועלתה הקומדיה קוויאר ועדשים
על-ידי תיאטרון הספסל  -תיאטרון מקצועי לשחקנים חובבים בראש העין,
בשיתוף עם תזמורת כלי הפריטה של העיר.
 0בחודש ספטמבר נערך ערב גיבוש חברתי לחברי הנהלת הסניף ולפעילים
ובנות זוגם ,בהשתתפות יו"ר מחוז דן .במסגרת הערב נפרדו חברי הנהלת
הסניף מהגזבר מוטי וילצ'ינסקי שביקש לסיים מסיבות אישיות את תפקידו,

לעמוד הקודם

לתוכן העניינים

ששת המתנדבים מסניף רמת גן מציגים את תעודות ההוקרה .מימין :חנה
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הסניף יוסי פורת ויו"ר המחוז יהודה פרץ
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סניף בני-ברק

סניף תל אביב

יו"ר הסניף :יוסף פלג  #יצחק נפחא  8בני ברק5113101 ,
טל' # 054-4772939 :דוא"לarief9@gmail.com :

בית השריון תל אביב

 # 03-5616020 #דוא"לTa-tzevet@012.net.il :

 0יו"ר הסניף עמנואל אלרום,
נפטר לאחר יציאת גיליון "רוח
צוות" לדפוס .יהי זכרו ברוך.
 0באירוע רב רושם שנערך
ב ,30.8.13-נחנך המשרד החדש
של סניף תל אביב בבית השריון.
החברים שהגיעו לאירוע יכלו
קביעת המזוזה:
להתרשם מחדרי המשרד הנאים
הרב לאו ועמנואל אלרום ז"ל
והמרווחים ,שללא ספק יוכלו
להיות מסגרת הולמת לקבלת קהל ולפעילות נאותה בכל ימות השנה.
את האירוע כיבדו בנוכחותם הרב ישראל מאיר לאו ,רבה של העיר תל אביב,
יו"ר האגודה למען החייל אביגדור קהלני ,יו"ר "צוות" ברוך לוי ,יו"ר מחוז
דן יהודה פרץ ,וכמובן ה"שושבין" יו"ר הסניף המחודש עמנואל אלרום ז"ל.
בתום דברי ברכה ותודה ,הוזמן הרב לאו לקבוע את המזוזה ,ולאחר מכן
נשא בפני המשתתפים דברי תורה משולבים באקטואליה.
הטקס המרגש נמשך בהענקת תעודות ושי לחברים שהגיעו לגבורות ,שעלו
זה אחר זה לקבלת התשורה לתשואות הקהל.

#

בשעה טובה זכינו לקבל משרד לריכוז הפעילות השוטפת .כעת אנו נמצאים
בשלבי התארגנות.
 0ב 14.8.13-קיימנו אירוע לקראת
השנה החדשה .נשאו דברים
יהודה פרץ יו"ר המחוז ,דן נדיב
מנכ"ל "צוות" והרב ישראל מאיר
זינגרביץ (אל"ם) ,סגן הרב הראשי
לצה"ל לשעבר .במסגרת זו
הוענקו תעודות הוקרה לבני .80
את האירוע ליווה הכליזמר נדב
מלכיאלי.

טיולים ונופשונים:

 0ב" 9.9.13-בין כסה לעשור" התקיים סיור ערב מיוחד בירושלים ,שכלל
ביקור במערת הנביאים ,ניגונים ,התעלות וסליחות .הסיור החל בקו הרכס
של הר הצופים ,ובתצפית "ציה וציון"  -מבט על התפר שבין העיר למדבר.
בהמשך נערכו סיור ומופע מוזיקלי "ניגון ירושלמי" במערת הנביאים ,ביקור
ב"בית החושן" ,שכלל תצפית על העיר והרצאה בנושא "גילויים חדשים
בחפירות הארכיאולגיות בעיר דוד" .הסיור הסתיים באמירת סליחות בקבר
שמעון הצדיק.

טקס חלוקת תעודות לבני גבורות

אביגדור קהלני בירך את בני הגבורות ,איחל להם בריאות טובה ואריכות
ימים והעלה על נס את פועלם בהקמת המדינה ובשמירת בטחונה" .דור
הולך ודור בא והארץ לעולם עומדת" ,אמר קהלני.
קהלני גם בירך ב"יישר כוח" את ארגון "צוות" על הישגיו האחרונים בהגנה
על זכויות החברים ואיחל הצלחה לעמנואל ולסניף במשכנו החדש .במסגרת
האירוע נערכה גם הרמת כוסית לראש השנה ,לחיי ישראל ,צה"ל" ,צוות"
וסניף תל אביב.

 0ב 6.19.13-התקיים נופשון במלון "כינר" על שפת הכנרת ,בשילוב טיולים.
לנופשון יצאו כ 120 -חברים בשלושה אוטובוסים (שניים יצאו מבני ברק ואחד
מירושלים דרך מודיעין ,לטובת חברי "צוות" המתגוררים מחוץ לבני ברק).
תוכנית הנופש כללה את הטיולים הבאים :ביום הראשון :תל-יזרעאל,
הגלבוע  -כתף שאול ,הר ברקן ,עמק המעיינות ,אי השלום ,הירמוך אבן
גבול  ;71ביום השני :הגולן  -מצפה אופיר ,משולש הגבולות ,תל סאקי ,רכס
בשנית ,עמק הבכא; ביום השלישי :גליל תחתון  -טבריה העתיקה ,אתר ספיר
(מקורות) ,הסיפון/הגיחון ,ראש פינה ,הירדן ההררי ,עטרת ,גשר בנות יעקב;
ביום הרביעי :גליל מערבי,
מערת קשת ,ראש הנקרה
ושלומי .מדי ערב התקיים
שיעור בדף היומי ,על-ידי
חברנו עזרא נהר-צדק.
חזרנו עם הרגשה נפלאה.
כל חבר דתי ומסורתי
שתוכניותינו מדברות
אל לבו ,מוזמן להשתתף
עימנו באירועים השונים.

טיולים ונופשונים:

 0לאחרונה ערכנו טיול בעקבות הורדוס וביקרנו באתר הרודיון וכן במספר
אתרים בירושלים.
 0ערכנו נופשון מהנה בן ארבעה ימים באילת ,שכלל צפייה במופע ,WOW
פעילויות והפלגה בספינה במימי המפרץ .היציאה לאילת והחזרה היו בטיסה.
 100 0חברים השתתפו
בהרצאה מרתקת
שהעביר איש חיל
האוויר לשעבר וטייס
הניסוי המיתולוגי דני
שפירא .המרצה הפליא
בסיפוריו מתקופות
עשייה שונות להנאת
החברים.

לעמוד הקודם
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סניף פתח תקוה

בתי הספר.
 0יום הבטיחות הלאומי  -נערך בהשתתפות חברי הסניף שסייעו לאזרחים
בעיר לחצות בבטחה את הכביש והעלו את המודעות לנושא הבטיחות בדרכים.
 0חברי הסניף נענים לפעילויות נוספות בקהילה וכן נרתמים לסייע לחברי
"צוות" נזקקים.

יו"ר הסניף :בני פרידמן  #ז'בוטינסקי  4פתח תקוה 4941425
 #טל' # 03-9224167 ,03-9242899 :דוא"לs.tzevet.pt@bezeqint.net :

אירועים:

 0כ 300-חברים מסניפי פתח תקוה וראש העין בילו יחדיו במתחם המתפתח
במצודה הצלבנית "מגדל צדק" .יו"רי הסניפים עמיר פוריאן (ראש העין) ובני
פרידמן (פתח תקוה) ,קידמו בברכה את ראש עיריית ראש העין (היוצא) משה

הרצאות וחוגים:

 0אקטואליה כלכלית  -הרצאה שניתנה על-ידי נציג חברת השקעות.
 0מהות החברה הכלכלית העירונית בפ"ת  -הרצאתו של הלל גרנות.
 0חיזוק מעמדה של האשה הווייטנאמית  -מפי הגב' אפי.
 0סיור מצולם וביקור במונגוליה  -הרצאתו של הצלם הגיאוגרפי דני ינאי.
 0המגילות הגנוזות והקשר עם חיל המודיעין  -הרצאה שהועברה על-ידי
יגאל סימון (אל"ם) ,במסגרת טקס הענקת תעודות לבני גבורות.
 0חברי הסניף משתתפים בחוג צ'י-קונג ,המתקיים אחת לשבוע ומטרתו
הקניית איזון ושלוות נפש למשתתפים .מדריכה את החוג חברת הסניף
בלה טוביאנה.

סניף בת-ים

סיני ואת מנכ"ל "צוות" דן נדיב ,שבירכו את המשתתפים .באווירה המיוחדת
צפו החברים על במת המצודה בהצגה "קוויאר ועדשים"  -קומדיה משעשעת
בביצוע שחקני תיאטרון הספסל ,התיאטרון הקהילתי של ראש העין.
 0הנהלת הסניף קיימה ערב לכבוד חברי הסניף שהגיעו לגבורות ,במסגרתו
חולקו תעודות ושי למזכרת .את הערב ארגן אלי איבגי ,סגן יו"ר הסניף,
בסיוע חברי הנהלה נוספים .החברים שהגיעו לגבורות ונשותיהם התרגשו
מאוד מהטקס ההופך למסורת.
 0סניף פתח תקוה משתתף מדי שנה באירועי הזיכרון לחללי צה"ל .בטקס
אזכרה לחללי מלחמת יום הכיפורים ,הניחו חברי הסניף מוטקה וורצל
והיו"ר בני פרידמן ,זר בשם ארגון "צוות" .הטקס התקיים בבית הקברות
הצבאי סגולה בעיר.
 0טיול ייחודי בעמק חפר ובעיר נתניה התקיים לציון יום הולדתו ה 93-של
חבר הסניף אריה הלר .ביקרנו במספר אתרים באזור ,ובהם האנדרטה לציון
הרוגי ונפגעי הפיגוע בבית ליד ,נחל אלכסנדר המשוקם ,מספר נקודות לציון

יו"ר הסניף :יצחק קרן  #שד' העצמאות  33כניסה ב' ,ת"ד  7067בת-ים
 # 5917001טל' # 03-5077169 :דוא"לkarako1@netvision.net.il :

 0ב 3.10.13-יצאו חברי הסניף לטיול ולנופשון בן שלושה ימים בנגב המזרחי,
בהדרכתו של רפי פלח .החברים התארחו במלון "ענבר" בערד וטיילו באתרים
שונים ומגוונים ,ובהם הגן הבוטני בקיבוץ עין גדי ומפעלי ים המלח.
(הצילום באדיבות מתנדבי הסניף מירזה אברהם ויונה)

 0ב 5.11.13-נערכה בסניף הרצאה בנושא יהדות אתיופיה ורשמים מדרום
אפריקה ,על-ידי אליאס אינקום ,ששירת בשגרירות ישראל בדרום אפריקה.
 0הנהלת הסניף חגגה יום הולדת  70לסגן יו"ר הסניף מרדכי קארו ,האחראי
על הפעילות התרבותית הענפה בסניף בת ים .ההנהלה הביעה הוקרה והערכה
לפועלו ואיחלה לו בריאות ואריכות ימים.

פעילות לוחמי האצ"ל בנתניה ,עץ השקמה ועוד .בחלק השני התכנסנו
לארוחת צהריים בקיבוץ משמר השרון ,ואליה הצטרפו בני משפחת הלר
 -בתו ,נכדיו וניניו .לשמחה היו שותפים בני המשפחה והחברים לסניף.

התנדבות:

הסניף ממשיך את פעילותו בנושא ההתנדבות .רכז ההתנדבות אלי איבגי
וחברים נוספים נוטלים חלק בפעילויות הבאות:
 0מבצע "הקש בדלת" של האגודה למלחמה בסרטן  -התקיים לאחרונה
בהשתתפות כ 40-חברים ,שסייעו בקבלת התרומות שנאספו על-ידי תלמידי

לעמוד הקודם
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מחוז ירושלים

מנהל המחוז :שמעון מלכה  #שאלתיאל  1בית החייל  9455522ירושלים
 #טל' # 03-6173525 :דוא"לmjerusalem@tzevet.org.il :

 0גם השנה ,היה מחוז ירושלים אחראי לארגון צעדת חברי "צוות" בירושלים
(ראו כתבה ב"חדשות צוות") .תודה לחברי המחוז יעקב מאוטנר ואליעזר
זינגבוים ,על עבודתם המסורה במשך כל השנה ובמיוחד בצעדת ירושלים,
שהנציחו את האירוע הזה למען הדורות הבאים.
 0ב 29.8.13-יצאו חברי המחוז לסיור בקברי צדיקים בצפון הארץ .בין השאר
ביקרו בקבר רבי שמעון בר יוחאי ,יונתן בן עוזיאל ורבי מאיר בעל הנס.

החברים בסיור ,שנערך בהשתתפות יו"ר הכנסת יולי אדלשטיין ואפי איתם

סניף בנק לאומי בירושלים ,שהציג בפני המשתתפים מגמות והתפתחויות
בתחום שוק ההון.

סניף ירושלים

יו"ר הסניף :שמעון דרעי  #במשרדי המחוז :שאלתיאל 1
בית החייל ירושלים  # 9455522טל'050-9104004 :

 0ב 25.7.13-יצאו חברי הסניף לסיור מודרך במרכז המבקרים בנמל אשדוד.
לאחריו המשיכו ליום כיף בחמי יואב ונהנו מהמתקנים במקום ומהופעה
אמנותית.
לחוויה מיוחדת זכו החברים עת טבלו במקווה של האר"י הקדוש לקראת
הימים הנוראים .את הסיור הדריך חבר ההנהלה יעקב נענה.
 0ב 10.9.13-סיירו חברי המחוז בחברון ובגוש עציון .הסיור כלל ביקור בחברון
העתיקה (תל רומיידה)  -ובכלל זאת החפירות החדשות ,תצפית על העיר
חברון ,בית רומנו והרובע היהודי; כניסה למערת המכפלה בחברון  -אולם

 0ב 22.7.13-התקיים סיור מודרך במשכן הכנסת ,במסגרתו צפו החברים
בדיוני המליאה.

יצחק שנפתח אחת לשנה בעשרת ימי תשובה; חזיון אור קולי בגוש עציון
וסיור במוזיאון ,ביקור ביקב הגוש ותצפית "גג העולם" בנווה דניאל.
 0ב ,15.10.13-לציון  40שנה למלחמת יום הכיפורים ,יצאו חברי המחוז
לביקור בכנסת ישראל ,שם נפגשו עם יו"ר הכנסת ,יולי אדלשטיין ,שהביע
את הוקרתו לפועלם של גמלאי צה"ל לבטחון המדינה.
ההרצאה המרכזית ניתנה על-ידי חבר "צוות" אפי איתם (תא"ל) ,שסיפר
על הקרבות בהם השתתף במלחמת יום הכיפורים.
 0כמדי שנה ,השתתפו חברי המחוז ביום הבטיחות בדרכים הלאומי בירושלים
ובמעלה אדומים .חברי המחוז עמדו בצמתים וחילקו עלוני מידע והסברה,
שמטרתם העלאת המודעות לנושא הבטיחות בדרכים.
 0במסגרת מועדון תרבות של המחוז ,התקיימו בחודש יולי שתי הרצאות:
ההרצאה הראשונה  -טיפול ייחודי בכאבים ,בעיות אורתופדיות ופצעים;
ההרצאה השנייה  -שוק ההון לאן ,אותה העביר המרצה נמרוד כהן ,מנהל

לעמוד הקודם

לתוכן העניינים

סניף בית שמש
סניף מעלה אדומים יו"ר הסניף :עמרם אהרון

יו"ר הסניף :עמרם בוזגלו  #טל'054-2274411 :
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לעמוד הבא

שרון

בשטח
פעילויות במחוזות ובסניפים

כנס מחוז השרון

סניף הוד השרון

הכנס השנתי של מחוז השרון התקיים בבית חיל האוויר בהרצליה
ב ,3.10.13-בהשתתפות למעלה מ 700-מחברי המחוז .לאחר התכנסות
ומפגש רעים ,נכנסו המוזמנים לאולם הכנס .האירוע נפתח באמירת
"יזכור" לזכר חברי המחוז שהלכו לעולמם ,תוך ציון פרטים אישיים של כל
חבר .בהמשך צפו חברי המחוז בסרטון המתאר את פועלם של מתנדבים
מצטיינים במחוז ,שאף זכו לקבל מגן הוקרה על מעשיהם המבורכים.
סרטון נוסף שהוקרן באירוע סקר את הפעילות הענפה המתקיימת
במחוז ,בהובלת יו"ר המחוז מוטי בר דגן ,ובשיתוף פעולה עם הנהלת
המחוז והנהלות הסניפים במחוז.

 0בימים אלו הסתיים שיפוץ המבנה ונסלל שביל גישה לנכים בכניסה אליו
 פרי עבודה של מספר חודשים שבוצעה לרווחת החברים על-ידי הנהלתהסניף ועיריית הוד השרון.
 0לקראת השנה החדשה נערכה הרמת כוסית עם ותיקי הסניף המתגוררים
בבית הדיור המוגן "עד ."120

יו"ר הסניף :נתי פרישמן  #ז'בוטינסקי  7הוד השרון  # 4535020טל'09-7450773 :
 #דוא"לa.tzevet.hod-hasharon@012.net.il :

טיולים:

בתחילת חודש אוקטובר יצאו חברי הסניף לטיול בגליל המערבי ,במהלכו
ביקרו בגן אל מונה ,באנדרטת שיירת יחיעם ,במבצר יחיעם ,באנדרטת יד
ליד ובסוכה של כרמלה.

התוכנית האמנותית כללה את הופעת תזמורת צה"ל – נגנים ושתי זמרות
 בניצוחו של רס"ן נועם ענבר ,בנו של דב ענבר (סא"ל) ,חבר המחוז.אל התזמורת הצטרף דודו פישר ,שהשמיע מספר משיריו .לאחר מכן
עלתה לבמה גם שלומית אהרון להופעה משותפת מרגשת עם דודו פישר.
באירוע נכחו ראש עיריית הרצליה יהונתן יסעור (היוצא) ,יו"ר "צוות"
ברוך לוי וסגנו מוטי בר דגן ,המנכ"ל דן נדיב ,חברי הוועד המנהל של
"צוות" ,יו"רי סניפים במחוז ומוזמנים נוספים.

הרצאות:

 0תפיסת הביטחון של ישראל  -הרצאתו של פרופ' יצחק בן ישראל.
 0נומרולוגיה :ניתוח מספרים ותאריכים  -הרצאתו של דב גרוגר ,נומרולוג.

התנדבות:

ביום הבטיחות הלאומי ,התייצבו חברי הנהלת הסניף בכניסה לקניון מרגלית,
וחילקו לעוברים ושבים עלוני הסברה בנושא בטיחות בדרכים.

סניף הרצליה

סניף כפר סבא

יו"ר הסניף :ראובן ליימונד  #הבנים  15הרצליה  # 4637915טל'09-9563838 :
 #דוא"לhymrl@zahav.net.il :

יו"ר הסניף :נפתלי שגיא  #המייסדים ( 31בניין תהילה) כפר סבא 4420539
טל' # 09-7659867 :דוא"לtzevetkf@bezeqint.net :

הרצאות:

טיולים:

 0מלחמת יום הכיפורים במבט לאחור  -הרצאתו של נתי שרוני (אלוף),
קצין תותחנים ראשי במלחמה ,וכיום נשיא המועצה לשלום וביטחון.
 0תימן :בין אל קאעידה ,פרס נובל לשלום ,תבלינים ויהודים – הרצאתו
של נפתלי היליגר ,צלם עיתונות ומרצה ,מומחה בנושא תימן ויהדות תימן.

 0בתחילת חודש יולי יצאו  75מחברי הסניף ועמיתים ,בשני מחזורים ,לטיול
בגיאורגיה .הטיול כלל סיורי ג'יפים מרהיבים בלב הרי הקווקז  -אל מול
פסגות מושלגות ,מפגש עם אנשים מסבירי פנים ,ותרבות ייחודית מרתקת.
במהלך הטיול צפינו בנופים מופלאים וביקרנו בכפרים מבודדים ,בבתי
כנסת ,בכנסיות זעירות ועתיקות ובמנזרים נטושים .שמענו אגדות עתיקות,
וכן למדנו על אין סוף כובשים ושליטים  -מהיוונים ועד לרוסים  -שבאו
ועזבו .נסענו בדרכי מסחר בנות אלפי שנים ,ביקרנו בערים החצובות בסלע
וטעמנו משפע הפירות והמאכלים האופייניים.
מאת :אלי הקר
 0ב 23.9.13-טיילו כ 40-חברי הסניף בזכרון יעקב והסביבה .הטיול כלל
ביקור במפעל "תיבת נח" ,המייצר אמצעי התגוננות בפני אב"כ ,ביקור
בגבעת זמרין ובמוזיאון העלייה הראשונה ,וסיור בגני הנדיב  -גנים ופארק
טבע המהווים זיכרון חי לברון בנימין אדמונד דה רוטשילד ,ובמרכזם חלקת
הקבר של הברון ורעייתו אדלייד .סיום הטיול בפארק ז'בוטינסקי ,במבצר
שוני ,במוזיאון האצ"ל ובמוזיאון אחיעם לפיסול.

טיולים:

 0ב 7-9.11.13-נערך נופשון באזור הצפון ,בו שולבו סיורים ,ובין היתר
תצפית על דרום רמת הגולן ,סיור במפגש הגבולות הגיאוגרפי ,מצפה
שלום ,תצפית על הגליל התחתון ,וביקורים באום אל קונטיר (קשתות
רחבעם) ,בפארק קצרין ,באתר "חאן ורדה" ,ב"גשר הפקק" ,ב"חמאם
יעקוב"  -מעיין הנובע בארץ המעיינות ,ובחורשת רשת דרדרה .כמו
כן ביקרו המשתתפים בתל דן ובאתרי הקרבות בתל עזזיאת ובתל
פאחר ,בקיבוץ אלרום ובאנדרטת עוז ללוחמי גדוד  77של חטיבת 7
בעמק הבכא.
 0ב 26.10.13 -נערך טיול מודרך לירושלים העתיקה " -העיר
שבסבך הניגודים" :דתות ,כיתות ,מחלוקות ,ריחות ,טעמים
וסיפורים פיקנטיים.

לעמוד הקודם

לתוכן העניינים

#
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בשטח
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 0ב 12.10.13-יצאו  54חברי הסניף לסיור אמנות באזור גוש תפן .בדרך ביקרו
בגן אל מונה שבג'וליס ונהנו מיפי המקום .בתפן סיירו החברים במוזיאון
הפתוח ,וקיבלו "שיעור באמנות" שעסק בקשר בין היצירה למיקומה ,חומרי
הגלם המשמשים ליצירה ,ומגוון היבטים להסתכלות ביצירות אמנות .בהמשך
ביקרו בתערוכת הדפסים ושמעו הסבר על ייחודה של אמנות זו .לסיום,
ביקרו באגם המונפורט ,סיירו במעלות והתרשמו מהפסלים שנוצרו במסגרת
פסטיבל פיסול מסורתי שנערך במקום.

 0ב 16.9.13-יצאו חברי הסניף לטיול שנושאו תעשייה ואמנות בגליל .בין
היתר ביקרו החברים בממגורות דגון בנמל חיפה ,במתחם "מארג" (לאוכלוסייה
עם מוגבלויות) בכפר ורדים ,במתחם תפן ובביתו של האמן אמטה בכרמיאל.
 0ב 11.10.13-נערך טיול לגליל ,אשר שילב מוזיקה ,נזירות והיסטוריה.
החברים התארחו בביתו של המוזיקאי איתן ורדי ביודפת והאזינו לנגינתו על
כלים ממשפחת החלילים .בהמשך ביקרו ב"מבדד נטופה" ,התיישבות נזירית
ייחודית ,שראשיתה במערה שהפכה לכנסייה .לסיום  -ביקור בתל יודפת.
 0תגליות ומגמות בחיפושי הגז והנפט בים התיכון הישראלי  -הרצאתו של
יוסי לנגוצקי (אל"ם)
 0סיפורו של לוחם 19 :ימי לחימה וגבורה במלחמת יום הכיפורים  -הרצאתו
של יצחק בריק (אלוף).
מאת :אורי אמיר

הרצאות בחוג לידע:

 0שחרור ירושלים  -הרצאתו של נתן-יהודה כהן (סא"ל) ,שלחם בחטיבת
הצנחנים  55בפיקודו של מוטה גור ,מהיבט אישי ,בליווי צילומים שצילם
תוך כדי הקרבות.
 0הטלטלה בעולם הערבי במסגרת ה"אביב הערבי" והסכנות הצפויות
לישראל מהמצב  -הרצאתו של שלום הררי (תא"ל) שהיה ,בין השאר ,קמ"ט
לענייני ערבים באיו"ש.
 0שבעת פלאי העולם בטבע  -הרצאתו של חבר "צוות" שלמה פיליבה,
שלוותה במצגת מרשימה.
" 0יציאת עיראק"  -הרצאתו של השר לשעבר שלמה הלל ,פעיל עלייה
רב-מעללים ,שסקר את ההיסטוריה של העלייה הבלתי-לגלית ותיאר את
הקשר שלה עם תקומת מדינת ישראל .בסיום ההרצאה ,הודה לו יו"ר הסניף
נפתלי שגיא על דבריו המאלפים ,והעניק לו תעודת הוקרה.

סניף נתניה

יו"ר הסניף :עקיבא יצחקי  #רזיאל  7נתניה  4247008טל'09-8334008 :
 #דוא"לTzevet-n@bezeqint.net :
#

 0הנהלת "צוות" החליטה על פרויקט התנדבות ארצי  -סיוע לרשויות מקומיות
בשעת חירום .בנתניה התנדבו כ 120 -מחברי הסניף לסייע לעירייה בניהול
מערכות השליטה במרכז ההפעלה העירוני במינהלות הרבעים ,ובכללן כל
שכונות העיר ,ובחפ"ק העירוני .לצורך כך קיימנו ב 15.10.13-יום השתלמות
לצוות האג"מי/מבצעי ,בו נטלו חלק  17מתנדבים .סך המתנדבים בסניף
כולל  15מאנשינו המתנדבים למשטרת התנועה ולמשמר האזרחי ,חמישה
מתנדבים ל"יד שרה" ועוד עשרה מתנדבים לגופים ציבוריים שונים.
 0במסגרת יום הבטיחות הלאומי פעלו  12מתנדבים מהסניף בשלושה
מוקדים בעיר .הם חילקו עלוני הסברה בנושא בטיחות בדרכים וסייעו
בהעלאת מודעות התושבים לנושא.

סניף רעננה

יו"ר הסניף :יצחק גושן  #רחוב הרצל  2רעננה  # 4335401טל' 09-7462653
 #דוא"לtzevet-raanana@012.net.il :

 0ב 30.7.13-ערכו חברי הסניף "ערב על חומות ירושלים" .תחילתו בשער יפו של
העיר העתיקה ,משם צעדו החברים על החומות ,משער יפו אל שער האשפתות
בליווי דברי הסבר ותצפיות .הם ירדו לרחבת הכותל המערבי ולסיום ביקרו
בפארק טדי החדש ,שם צפו במזרקה חדשנית ,המשלבת מים ,מוזיקה ואור.
 0ב 20.8.13-בשעות הערב טיילו החברים בירושלים .הם ביקרו בהר ציון ,בקבר
דוד המלך ובתצפית ההיסטורית על הכותל המערבי בימים שלפני מלחמת
ששת הימים .בהמשך נכנסו לרובע היהודי ,ביקרו בבית הכנסת החורבה ובכיכר
בתי מחסה ,וערכו טיול לילי על גגות בתי העיר העתיקה.

סניף רמת השרון

יו"ר הסניף :אורי ילוז  #ת"ד  1350רמת השרון 4711202
 #טל' ,050-8898931 :פרטי # 03-5475330 :דוא"לuriyal@netvision.net.il :

לעמוד הקודם

לתוכן העניינים
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סניף ראשון לציון

ביקור בקבר דוד המלך ,סיור ברובע היהודי וברובע ההירודיאני ,ביקור בבית
השרוף ובהוספיס האוסטרי.
 0ב 7.11.13-נערך טיול לנצרת ולנצרת עילית ,שכלל בין השאר ביקור במפעל
עלית לשוקולד ,ביקור במספר כנסיות (הבשורה ,המעיין ,יוסף הנגר ועוד)
וסיור בשוק הססגוני .בנוסף נערך מפגש עם מסדר הסופים ,שכלל הסברים
על אודותיו ,וכן מופע מוזיקלי.

יו"ר הסניף :לורנס יצחק  #קק"ל  18ראשל"צ 03-9502873 # 7528642
 #דוא"לitzhak74@walla.co.il :

אירועים:

 0ב 28.7.13-התקיימה מסיבת ט"ו באב של הסניף בהיכל התרבות בעיר.
בתוכנית האמנותית :מופע "שלהבת ספרדית"  -ריקודי פלמנקו ושירים
ספרדיים .דברי ברכה נשאו ראש עיריית ראשון לציון דב צור ,וממלא מקומו
מוטי עגמי ,וכן יו"ר ומנכ"ל "צוות" ,סגן יו"ר "צוות" ויו"ר המחוז יואל גונן.
הערב הסב הנאה רבה לחברים אשר מילאו את האולם.

הרצאות וסדנאות:

 0הגורמים למחלות דם ולב ,הטיפול בהם וכיצד למנוע אותם בדרך טבעית -
הרצאתה של עינת בודנשטיין ,נטורופתית בכירה מבית החולים אסף הרופא.
 0כישלון המודיעין במלחמת יום הכיפורים  -הרצאתו של עופר ענבי ,איש
חיל המודיעין.
 0בסניף נפתחה לאחרונה סדנה לסריגה אמנותית של בובות ,בהדרכת
המדריכה חיה.

סניף אשדוד

יו"ר הסניף :אלי אלמושנינו  #טל'08-9647062 ,08-8634860 :
 #דוא"לalmoshnino@ashdod.muni.il :

 0ב 2.10.13-ערכו כ 90-חברים טיול לשפלת יהודה ,למוזיאון בגין
ולמזכרת בתיה .לאחר ארוחת בוקר במלון "בלמונט צובה" ,נסעו החברים
לסיור מודרך ב"מיני ישראל" .משם המשיכו למוזיאון בגין בירושלים ,שם
האזינו לסקירה על מורשתו ופועלו של המנהיג .לאחר ארוחת צהריים,
המשיכו החברים לסיור רגלי במושבה הציורית מזכרת בתיה והאזינו

 0ב 26.8.13-התקיימה הרמת כוסית בסניף לרגל השנה החדשה ,עם
המוזיקאית רבקה'לה בר בשירים עבריים ועם מקהלת "הילולים" .את
הערב פתח בתקיעת שופר ובדברים לחג חבר הסניף הרב פנחס קזיוף .יו"ר
הסניף לורנס יצחק ,עדכן את החברים בנושאים שונים ואיחל שנה טובה
להם ולבני ביתם.
 0ב 2.9.13-נערך בסניף ערב סליחות בנוסח ספרדי ירושלמי ,עם החזן והפייטן
שי קזיוף ,שליווה את הפיוטים בדברי הסבר ושילב מספר פיוטים בנוסח
אשכנז .את דברי הפתיחה נשא חבר הסניף ויועץ ראש העירייה לענייני דת
ומסורת ,הרב ד"ר פיני איזק.
 0ב 16.9.13-התקיים בסניף ערב קריוקי ושירי ארץ ישראל ,עם הזמר יאיר שייר.
 0ב 14.10.13-נערך ערב זמר משירי חיים חפר ,על-ידי חוקר הזמר העברי
שמוליק צבי ,אשר הביא את הסיפורים שמאחורי השירים והקרין קטעי
וידאו של השירים.

טיולים:

להסברים על אתרים שונים .המשתתפים נהנו מהטיול ומההסברים
מרחיבי הדעת שקיבלו ממורי דרך מנוסים ,והודו ליו"ר הסניף ולהנהלה
על התכנון ,הארגון והביצוע.
 0ב 2.10.13-נערכה השתלמות בנושא חילוץ והצלה בעת רעידת אדמה ל25-
חברים מהסניף ,כדי לאפשר את שיבוצם בשעת חירום במערך העירוני.

 0ב 15.8.13-נערך טיול סבים ,סבתות ונכדים לצפון .בין השאר ביקרנו בתחנת
הרדיו "כל רגע" ,במרכז המבקרים ובאגפי הייצור של מפעל שטראוס-עלית,
בהר הקפיצה ובבית לחם הגלילית.

 0ב 24.9.13-התקיימה צעדת ירושלים .למעלה מ 50-חברים מהסניף נטלו
חלק באירוע והיוו את נציגות מחוז יהודה של "צוות".
 0ב 17.10.13-נערך טיול לירושלים ,שהתמקד בעיר העתיקה וכלל את שער
האריות ,ויה דולורוזה ,הכנסייה הקופטית ,הכנסייה האתיופית ,כנסיית הקבר,
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סניף נס ציונה ,לוד ,רמלה ,באר יעקב

החברים ,הרימו כוסית וטעמו ממאכלי החג.
 0ב 11.9.13-צפינו במופע באומר ובצליל לחגי תשרי " -כתוב עצמך לחיים"
 עם שמואל כהן וד"ר ניצה כהן ,המשלב סיפור ושירה על כוחם של דיבור,כתיבה ותפילה במקורות ,בסיפור החסידי ובחיי היומיום .שמואל כהן הוא
משפטן ומשורר ,ד"ר ניצה כהן היא מרצה למתמטיקה וזמרת ומלחינה
המלווה את עצמה בגיטרה.
 0ב 19.9.13-התקיים במועדון הסניף ערב מיוחד" :מלחמת יום הכיפורים שלי",
במלאות  40שנה למלחמת יום הכיפורים ,אשר הוקדש לסיפורים האישיים
שמאחורי המלחמה .חברי הסניף מזירות ,חילות ותפקידים שונים בצה"ל,
שיתפו אותנו בחוויותיהם האישיות מהמלחמה .מנחה הערב :אמנון סופרין
(תא"ל) .ליווי מוזיקלי :נועם הרטמן ואיתן דרור בשירי התקופה .בערב נטלו
חלק :אריה מורג  -חמ"ן ,דוד זרחין  -חי"ר ,עודד מלניק  -חיל הים ,חובל
בסטי"ל ,איתן מנור  -חיל האוויר ,טייס מסוק ,בני טרן  -חיל השריון ,סמג"ד.
 0תערוכה בסניף  -אמנים חברי הסניף הוזמנו להציג את עבודותיהם במועדון
הסניף .רבים נענו והעבודות מוצגות על קירות המועדון .לאחרונה התחלנו
להציג במועדון את עבודות הציור של שתי אמניות חברות הסניף.

יו"ר הסניף :אילן דולפין  #דוד אלעזר (בית המתנדב) נס ציונה
 #טל' # 08-9467062 :דוא"לdolphin08@013.net.il :

בסוף חודש ספטמבר ירדו  110חברים ליום כיף במלון "קראון פלאזה"
בים המלח .מזג האוויר הנפלא ושפע הפעילויות במלון הסבו הנאה רבה
למשתתפים .יום הטיול הותיר אחריו טעם של עוד.

הרצאות וחוגים:

 0ניהול התקציב הביתי ותקציב העסק בכלל ובמצבי חירום  -הרצאתו של
דוד זרחין (אל"ם) ,חבר הסניף.
 0סיפורו של חוקר פרטי ,פשעים וסיכונים באינטרנט  -הרצאתו של המומחה
אמיר אברמסון 42 ,שנים בתחום החקירות.
 0מלחמת העולם השנייה מנקודת מבט אישית  -הרצאתו של חברנו טוביה
רביב (אל"ם).
 0סכסוכים בעולם ,מיומנו של צלם  -מפגש עם הצלם אמנון גוטמן ,שהרצאתו
עסקה בשלושה מוקדים :מחוז סצ'ואן בסין לאחר רעידת אדמה במאי ;2008
צ'האטיסגר :מדינה במרכז הודו עשירה ביותר במחצבים ובאוצרות טבע -
סיפורם של האנשים שנאבקים על חייהם נגד קונצרנים פרטיים וממשלתיים;
קונגו :בעקבות מלחמת האזרחים ברואנדה.
 0על מל"טים ,מזל"טים וכטבמ"ים ,כלי הנשק של מלחמות העתיד  -הרצאתו
של שוקי רביב ,איש חיל האוויר לשעבר.
 0הרפתקה בגן העדן הירוק ,סינגפור  -הרצאתו של שוקי רביב בליווי
תמונות וקטעי וידאו.
 0שיט באיי יוון ,ערש תרבות המערב ,בשילוב צילומים ומוזיקה  -הרצאתה
של מיטל יניב ,מדריכת טיולים.
 0האושר :מהו האושר? האם אושר אפשרי?  -הרצאתה של חברתנו יפה
ארפה ,עו"ס בעלת תואר שני ,פסיכותרפיה ממוקדת ומנחת קבוצות.
 0הומור ישראלי :הרצאה מבודחת על סרטים ,הצגות ובדיחות בליווי קטעי
סרטים  -הרצאתו של אילן ברק.
 0רדיו לאומי  -הרצאתו של שמואל לשסקו (אל"ם) ,לשעבר רע"ן תאימות
אלקטרו מגנטית וכיום מנכ"ל אינפוסייט.
 0כישלון המודיעין הישראלי במלחמת יום הכיפורים :השבר ששינה את פני
האומה – הרצאה לציון  40שנה למלחמה מזווית ראייה של איש מודיעין
לשעבר ,שסקר את האירועים שהולידו את הכישלון הצורב של המודיעין
הישראלי ,בשילוב עדויות מישיבות פנימיות ,קטעי סרטים ,ראיונות ומצגת.
המרצה :עופר ענבי ,במשך עשור איש מודיעין וכיום חוקר עצמאי ומרצה
בתחום.
 0רון ארד מזווית אישית  -הרצאתו של ניסים יוגב (אל"ם) ,חבר הסניף
שהיה חברו הטוב של רון ארד ואף כתב עליו ספר .הוא שרטט קווים לדמותו
המיוחדת ,מזווית אישית.
 0הפרעות קשב וריכוז  -הרצאתה של אריאלה כהן ,מומחית לאימון אנשים
עם הפרעות קשב וריכוז.
 0לצאת מהקופסה עם השקעות אלטרנטיביות  -הרצאתו של בועז אילון,
מנכ"ל בית השקעות "תטא ."1

סניף מכבים-רעות-מודיעין

יו"ר הסניף :יעקב (יענקל'ה) לבקוביץ'  #שד' האורנים ת"ד 1672
רעות  # 7179904טל'morag@netmedia.net.il # 08-9261373 :

אירועים:

 0ב 6.8.13-נערכה התרמת
דם במועדון "צוות" .החברים
התגייסו לסייע לבנק הדם
ותרמו  50מנות דם.
 0ב 7.8.13-קיימנו מפגש
וסיור עם ראש עיריית
מודיעין-מכבים-רעות ,חיים
ביבס .במפגש שמענו מפיו
הרצאה על התפתחות העיר בהווה ועל תוכניות הפיתוח בעתיד .בתום ההרצאה
סיירנו בהדרכתו באוטובוס ברחבי העיר .ביקרנו באתרים שונים ושמענו על
פרויקטים חדשים בתחומי התשתיות ,המסחר ,החינוך ועוד.

 0ב 28.8.13-התקיים מופע מוזיקלי מיוחד לראש השנה " -התחדשות" -
פיוט וזמר עם מיטב השירים הישראליים ,בשילוב שירים מעולם התפילה
והפיוט ,עם הזמרת גלי קליין והזמר-פייטן שאול נעים.
 0ב 2.9.13-התקיימה במועדון הסניף הרמת כוסית לכבוד חגי תשרי
והשנה החדשה בהשתתפות חברי הסניף ,מתנדביו ,ראש עיריית
מודיעין-מכבים -רעות חיים ביבס ,יו"ר מחוז יהודה יואל גונן גורודיש ,מנכ"ל
"צוות" דן נדיב ,ורב מכבים רעות הרב יעקב צ'יקוטאי .האורחים בירכו את
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הכיפורים .את הסיור סיימנו בתפילה בכותל.
 0יצאנו לטיול בן יומיים לצפון וביקרנו ,בין היתר ,בצוק מנרה ,בנווה אטי"ב,
בקצרין ,בקלעת נמרוד במעיינות מי עדן ובעין זיון ,שם נהנינו מקטיף תפוחים.
 16 0מחברי הסניף נטלו חלק בפעילויות יום הבטיחות הארצי באשקלון,
שנערכו בשיתוף עם העירייה .החברים פקדו מרכזי קניות ובתי ספר וסייעו
בפיקוח במעברי חצייה.

 0זיכרון גורלי :מדוע אנחנו שוכחים? ומה מסייע לנו לזכור יותר טוב? מפגש
חברתי מהנה ,בו התקדמנו לאיכות זיכרון טובה יותר  -הרצאתו של שחר
בן יצחק ,מומחה לשיפור הזיכרון.
 0רשמי סיור בזמביה  -הרצאתו של חברנו שאול קולמן.
 0אמריקנים בפריז :אמנים אמריקנים שקידמו את אמנויות המאה העשרים
בתחום הספרות ,הציור ,המחול והמוזיקה  -הרצאתה של כנרת זוהר-להב
המפגישה בין עולם האמנות לקהל שוחר תרבות.
 0האתגרים בניהול כלכלת המשפחה בימינו  -הרצאתו של נחמן לידור,
יועץ לכלכלת המשפחה.
 0מבצע סבא סבתא :מאפיינים והתמודדות יומיומית של סבים וסבתות
במאה ה - 21-הרצאתה של איילת גינזבורג ,מנחת קבוצות.
 0במועדון הסניף נפתח חוג ציור למתחילים ,בהדרכת הציירת והפסלת
אורלי שפיר.
 0מפגש עם התנ"ך  -מפגש שבועי קליל לשיחות על סיפורי התנ"ך ,פרשת
השבוע ועוד ,בהדרכת עו"ד יהודה תורג'מן.
 0חוג תזונה נכונה  -מועדון הסניף ברעות פתח במיזם חדש :הכושר לרזות
ב"צוות" .חברי הסניף ובני/בנות זוגם הוזמנו ליטול חלק בפעילות קבוצתית
במתכונת של סדנה ,העוסקת בתהליך הרזיה ומסייעת לפתוח במיזם אישי של
הפחתת משקל ושמירתו הודות להשפעה הקבוצתית .החוג מתקיים בהנחיית
ענת מטיאש ,דיאטנית מוסמכת .הקבוצה המונה  22חברים ,מקיימת עשרה
מפגשים שבועיים בני שעה וחצי הכוללים :מעקב אישי אחר המשקל ,בדיקת
אחוזי שומן ,הרכבת תפריט אישי לכל משתתף ושיחות בנושאי תזונה .כמו כן
מתקיימת מחוץ למועדון למשך חצי שעה פעילות גופנית מתונה ,כגון הליכה
ותרגילי עיצוב .הכיבוד המוגש על-ידי מועדון "צוות" בשעות המפגשים ,הותאם
אף הוא למטרות החוג.

סניף רחובות

יו"ר הסניף :יוסי שני  #גאולה  4רחובות  # 7627211טל'08-9467062 :
 #דוא"לy-sho806@015.net.il :

לקראת ערב ראש השנה יצאו  130חברי הסניף לערב סליחות בירושלים.
הטיול החל בביקור בשכונה הציורית עין כרם .משם נסענו לקיבוץ רמת רחל
לארוחת ערב ,והמשכנו לסיור בסמטאות השכונות החרדיות .נכנסנו לבתי
כנסת של עדות שונות והתרשמנו מנוסחי התפילה של המתפללים .המשכנו
להר הצופים ,לתצפית לילית מרהיבה על ירושלים .משם נסענו לפארק טדי
קולק ,שם צפינו במיצג מרשים ,המשלב אורות ,מים ומוזיקה .המשכנו לשער
יפו ,בדרכנו לכותל ,שם הצטרפנו למתפללים לסליחות .משתתפי הטיול נהנו
מהערב והודו לחברי הנהלת הסניף.

טיולים:

 0ב 23.7.13-יצאנו לטיול באזור הרצליה .ביקרנו במוזיאון גיאולוגי ברמת
השרון ,בגלריה לאמנות ובגן הלאומי אפולוניה ובהמשך הגענו לחמי געש
לבילוי מהנה.
 0ב 22.8.13-ערכנו טיול לילה לנחל חווארים .בתוכנית :ביקור וארוחה במאהל
בדואי במשאבי שדה וסיור לילה מודרך בנחל חווארים שליד שדה בוקר.
 0ב 18.10.13-יצאנו לטיול באזור חולון .ביקרנו בסוכת השומרונים (חג
הסוכות השומרוני חל במועד זה) .קיימנו גם סיור חווייתי במרכז מבקרים
במקוה ישראל ובגן הבוטני.

סניף יבנה

יו"ר הסניף :עו"ד שמואל פז  #האלון  25יבנה 8154903
 #טל'050-5285807 ,08-9328203 :

 0בחול המועד סוכות ערכו חברי הסניף טיול במכתש הגדול ובעיר הנבטית
ממשית .כמו כן ,פקדו את "נווה מדבר" ונהנו מהבריכות הטרמו-מינראליות.
 0ב 3.10.13-יצאו  53חברי הסניף ליום כיף ובילוי במלון "קראון פלזה" בים
המלח .החברים נהנו מהבילוי המשותף.
 0ב 24.10.13-יצאו  51חברי הסניף לסיור ערב בתל אביב וביקרו בבית "ידיעות
אחרונות" .במהלך הביקור עברו החברים סדנת עריכת עיתון והתנסו בהכנת
גיליון ייחודי המתעד את ביקורם.
 0כ 50-חברי הסניף יצאו לטיול סוף שבוע לאילת ,במלון "איסטרל סיסייד",
בין התאריכים  .2.11.13 - 31.10.13הטיול כלל ביקור בחוות ערנדל ובפארק
תמנע ,כולל מילוי בקבוקי חול צבעוני .לאחר ארוחת בוקר הפלגנו כשעתיים
בספינה בעלת קרקעית מזכוכית ,לאורך שמורת האלמוגים ולאחר מכן לאורך
הגבול הירדני .חברי הסניף נהנו מהטיול.
מאת :דוד עזרא-רז ,מזכיר הסניף

סניף אשקלון

יו"ר הסניף :עמרם מלול  #הנשיא  2מרכז אפרידר אשקלון 7840401
 #טל' # 08-6744677 :דוא"לtzevetashelon@walla.com :

 0ב 23.10.13-נערכה בסניף הרצאה בנושא אפילפסיה במאה ה :21-מה חדש?
על-ידי ד"ר שמואל אפל ,אפילפטולוג מומחה לנוירולוגיה וד"ר אלי מגן.
 0כמו בכל שנה יצאנו לטיול סליחות בירושלים .סיירנו ברובע היהודי ,בו
האזנו באמפיתיאטרון עתיק לסיפורים ,לשירה ולפיוטים לראש השנה וליום
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יום עיון בנושא גיוס מתנדבים

ב"צוות" ,בחשיבות שמירת הקשר עם המתנדבים וב"שימור" צוותי ההתנדבות.
נפתלי שגיא ,יו"ר ועדת ההתנדבות ,הציג את ה"אני המאמין" שלו לגיוס
מתנדבים ,כולל "תרשים זרימה" לתהליך הקמה של יחידת מתנדבים למצבי
חירום ברשות המקומית.
חבר "צוות" שמחה בר מסניף הקריות ,נתן דוגמא לתהליך הקמת יחידת
מתנדבים לשעת חירום מקרב חברי "צוות" בעיריית קרית ביאליק ,והציג
את שיתוף הפעולה המתקיים עם העירייה בנושא זה.
יו"ר מחוז חיפה והצפון איציק חביו ,סיכם בדבריו את החשיבות שהמחוז
רואה בגיוס מתנדבים מקרב החברים לכל פעילות.
יו"ר "צוות" ברוך לוי ,סיכם את יום העיון ,ועמד על חשיבות השתלבותם של
חברי הארגון בפעילות התנדבותית בכל תחום.

ב 21.7.13-נערך יום עיון בנושא גיוס מתנדבים מקרב חברי "צוות" .יום העיון
התקיים במתנ"ס "דן" בקרית ביאליק ,בשיתוף עמותת של"ם (שירות לאומי
למבוגר) והחברה למתנ"סים ,ובארגונם של אלי אליקו חן חתוכה מנהל מחוז
חיפה והצפון ,יו"ר סניף הקריות אריאל כרמון וחברי הנהלת הסניף .ליום
העיון וההשתלמות הוזמנו יו"ר "צוות" ,יו"ר ועדת ההתנדבות הארצית ,מנכ"ל
"צוות" ,יו"רי הסניפים במחוז ,חברי הוועד המנהל של המחוז ,חברי הנהלות
הסניפים ורכזי ההתנדבות בסניפים.
בכנס התקיימו ארבעה מושבים בהנחיית ארנית דקל ,מנהלת היחידה
להתנדבות בתנועת של"ם ,ויורי הירשפלד מתנועת של"ם .המשתתפים,
כ 40-במספר ,עסקו בבחינת המעכבים והזרזים בגיוס מתנדבים ב"צוות",
בפעילות שיווקית לגיוס מתנדבים ,בתכנון שיווקי לפעילות התנדבותית

מאת :ישעיהו פטוקה ,סגן יו"ר מחוז חיפה והצפון

סניף חדרה והשומרון

יו"ר הסניף :משה אבן פז  #הרצל  ,69ת"ד  2191חדרה 3812101
 #טל' # 04-6342407 :דוא"לDavid_h@bezeqint.net :

טיולים:

 0ב 2.7.13-יצאו חברי הסניף לטיול בגליל התחתון .את הטיול הדריך חבר
"צוות" שבתאי קו .בין השאר ביקרנו בכפר תבור ,בבית הספר החקלאי כדורי,
בו האזנו לסקירה ממנהל הכפר על הקמת המוסד ותלמידיו ,שרבים מהם
הפכו דמויות מפתח בחברה הישראלית ובהנהגת המדינה .ביקרנו במוזיאון
גולני וחזינו במצגת וכן באילניה .לקראת סיום הטיול נסענו לקיבוץ בית
קשת ,בו ביקרנו בצריפו של יצחק בן צבי ,הנשיא השני של מדינת ישראל,
שהועבר לקיבוץ ושוחזר על-פי בקשתו.
 0ב 2.8.13-יצאו חברי הסניף ליריד "חבר" בגני התערוכה בתל אביב .ניצלנו
יום זה לסיור בבית הספר החקלאי מקוה ישראל ,במוזיאון חוסמסה בחולון
ובנקודת תצפית ביפו  -אתר הפילבוקס .סיימנו ביריד ,בו קיבל כל חבר שי
שחולק למבקרים.

 0ב 29.10.13-השתתפנו ביום הבטיחות הלאומי ,בניהולו של מזכיר הסניף
דוד אביטבול .למשימה גויסו חמישה חברים שהתמקמו בתחנת דלק חדרה
והעבירו הסברים ומידע בנושא בטיחות בדרכים לנהגים שפקדו את התחנה.

סניף חיפה

יו"ר הסניף :ברוך וינטר  #בית ההגנה ,רח' פבזנר ,ת"ד  7610חיפה 3107601
 #טל' # 04-8666762 :דוא"לbrwinter@zahav.net.il :

ב 1.9.13-חגגו  400חברי סניף חיפה את כניסת השנה החדשה תשע"ד
במסיבה באולם "קריגר" .האירוע החל בהתכנסות החברים ובמפגש רעים
להעלאת זכרונות וחוויות  -בעיקר ממלחמת יום הכיפורים .את הערב הנחה
יו"ר הסניף ברוך וינטר ,כשעוזר לידו סגנו משה ברקאי.
יו"ר המחוז איציק חביו ,בירך את המשתתפים והדגיש את נושא ההתנדבות
עליו יושם דגש בשנה הקרובה .ראש העיר יונה יהב ,שהגיע לאירוע עם
סגניתו וממלאת מקומו ,חברת "צוות" חדווה אלמוג ,בירך את החברים והציג
פרויקטים מרכזיים בעיר ,ובראשם קידום התוכנית לפיתוח נמל המפרץ,
מימוש התוכנית לפתיחת חזית הים מהמושבה הגרמנית ועוד.
בסיום דבריו הוענקה לראש העיר תעודת הוקרה על-ידי ברוך וינטר,

אירועים:

 0ב 26.7.13-הוענקה תעודת הוקרה לחבר הסניף משה לב (סא"ל) עם הגיעו
לגבורות .במסגרת זו הועלתה על נס תרומתו של לב במהלך השירות הצבאי
בחיל הקשר .התעודה הוענקה בצירוף איחולי בריאות טובה.
 0ב 28.8.13-חבר סניף חדרה והשומרון לסניף העמקים כדי לצפות בהצגה
"קברט ז'בוטינסקי" באולם יד לבנים בעפולה .לפני ההצגה נערך טקס הרמת
כוסית לכבוד השנה החדשה בהשתתפות יו"ר המחוז יצחק חביו ,שהעלה
על נס את שיתוף הפעולה בין הסניפים ומנהל המחוז אליקו חן .את הערב
הנחה יו"ר סניף העמקים מנחם מעוז.
 0לאחרונה ערכנו לחבר הסניף עודד חריזי (סא"ל) מסיבת יום הולדת בבית
הדיור המוגן בו הוא שוהה ,עם הגיעו לגבורות .באירוע נכחו בני משפחתו
ונציגים מהסניף שהעניקו לו תעודת הוקרה וציינו כי היה משתתף קבוע
בפעילות הסניף ומעורב בנעשה בו .מטעם הסניף בירך דוד אביטבול ,מזכיר
הסניף ,אשר קרא בפני עודד איגרת מטעם יו"ר "צוות" .כמו כן הוענק לו שי.
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העמקים אחמד פלאח ,על פעילותם למען החברים הבדואים .האירוע
הסב הנאה למשתתפיו.
 0ב 23.10.13-יצאנו ליום טיול עמוס חוויות בירושלים ,במהלכו ביקרנו
באתרים יפים ומרשימים  -מעל פני האדמה ומתחתיה  -בהדרכתו מרחיבת

איציק חביו ,סגן יו"ר המחוז
ישעיהו פטוקה ומנהל המחוז
אליקו חתוכה .זאת כהוקרה
על פעילותו ארוכת השנים
למען ארגון "צוות" בעיר.
התוכנית האמנותית כללה
מופע שנסונים צרפתיים
של להקת "פרח קטן" .הערב
הנפלא השאיר בפי החברים
טעם של עוד.
מאת :ישעיהו פטוקה ,סגן יו"ר המחוז

סניף העמקים

יו"ר הסניף :מנחם מעוז  #משרד הקליטה ליד האגודה למען החייל ,עפולה
 #טל' # 04-6490553 :דוא"לmaozm6@walla.com :

 0ב 21.8.13-יצאנו ליום כיף עשיר בחוויות ,שהחל בביקור בבית הדפוס של
"ידיעות אחרונות" בראשל"צ ,שם האזנו לדברי הסבר על תהליכי עריכת
העיתון והדפסתו .המשכנו לביקור ביריד "חבר" בגני התערוכה ,בו ערכנו
קניות וקיבלנו שי אישי.
 0ב 28.8.13-התכנסו כ 150-חברים בבית "יד לבנים" בעפולה להרמת כוסית
ולצפייה בהצגת יחיד "קברט ז'בוטינסקי" ,עם השחקנית פנינה צדקה .את
הערב כיבדו בנוכחותם יו"ר המחוז יצחק חביו ,ומנהל המחוז אלי אליקו חן
חתוכה .לערב זה הגיעו גם  52חברים מסניף חדרה ,ובראשם יו"ר הסניף,
משה אבן פז .בסיום ההצגה העניקה גאולה ,רכזת תרבות ופנאי של סניף
עמקים ,זר פרחים לשחקנית והודתה גם לגדי צדקה ,בעלה של פנינה ,שכתב
וביים את ההצגה המרשימה.
 0ב ,24.9.13-בדרך להשתתפות בצעדת ירושלים ,שילבו חברי הסניף ביקור
באולפן ערוץ  2בנווה אילן .בדסק החדשות האזינו החברים להסברים על הכנת

האופקים של אלי נבון ,חבר "צוות" מסניף חדרה .בין היתר ביקרנו בעיר
דוד וחזינו בממצאים ובתגליות ,סיירנו במרכז דוידסון  -גן ארכיאולוגי שבו
מוצגים שרידים מרגשים של ירושלים בשיא עברה  -ונהנינו מביקור בשוק
מחנה יהודה התוסס והצבעוני.

סניף הקריות

יו"ר הסניף :אריאל כרמון  #בית התרבות שד' קק"ל  25ת"ד 3068
קרית מוצקין  # 2613001טל'04-8732214 :

 0אלי כהן הי"ד נשפט ונתלה בסוריה .מה הייתה האשמה בגינה נשפט ונגזר
דינו? כדי לשמוע על כך הצטרפנו לטיול מרתק ב"שביל אלי כהן" ברמת
הגולן .שביל זה ,המתחיל בחמת גדר ומסתיים במסעדה ,מסכם את נתיב
פעילותו של אלי כהן ברמת הגולן .במספר אתרים לאורך המסלול ממוקמים
גלי-עד .את הטיול הוביל מי שיזם ובנה את המסלול ,גיל ברנר ,מדריך ותיק
ומנוסה ,אשר חקר ,חפר ,אסף ולמד על אלי כהן מכל מקור ,לרבות בני
המשפחה .במהלך המסלול  -בנסיעה ובחניה באתרים  -נחשפנו לפועלו
של אלי כהן :האדם ,האח,
הבעל ,האב ,המרגל ועוד .זה
היה מסע בזמן להיכרות עם
נתינה ללא התניה.
 0פעילויות נוספות בסניף:
חוג המשוטטים מסיים
עוד שנת פעילות  -השנה
בעקבות קרבות תש"ח ,סוף
שבוע מקסים בנגב עם סיורים ,פולקלור ,נוף ואוכל ,טיול למתנדבים,
הרצאות ועוד חוויות.

המהדורות לשידור ,למדו מהו מכשיר הפרומפטר ) (prompterבאמצעותו
קורא מגיש המהדורה ,וראו כיצד מפעילים אותו בעזרת הדגמה שנערכה
עם אחת ממשתתפות הטיול.
משם המשיכו לארוחה בבית החייל בירושלים וירדו לגן סאקר לתחילת
הצעדה .את סניף העמקים הוביל יהודה וזאן ,מצויד במגפון הנצחי שלו,
ששמר על מורל גבוה לאורך כל הצעדה.
 0ב 20.10.13-התקיימה מסיבה לחברי "צוות" הבדואים בסניף העמקים
לרגל עיד אלאד'חא  -חג הקורבן  -בה נטלו חלק גם חברים בדואים
מסניפים נוספים .המסיבה התקיימה במסעדת יונס ובניו ,וכללה מפגש
חברים בליווי מוזיקת רקע ,דברי פתיחה וברכות ,הענקת מגיני הוקרה
לחברים פעילים ,ארוחת חג עשירה ,מופע מוזיקלי של הזמר הבדואי מוסא
חוגיראת אבו מאהר ,וכן מופע ריקוד של להקת הנוער הדרוזי .באירוע
השתתפו יו"ר ומנכ"ל "צוות"; יו"ר ,מנהל ופקידת מחוז הצפון; יו"ר וחברי
הנהלת סניף העמקים; יו"ר סניף מרכז הגליל ועוד .במהלך האירוע העניקו
יו"ר "צוות" ויו"ר המחוז מגיני הוקרה לחבר ואליד הייב ולסגן יו"ר סניף
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סניף מרכז הגליל

סניף הגליל התחתון

יו"ר הסניף :משה עבו  #הגלבוע ,ת"ד  491טבריה  # 1410401טל'04-6720656 :
 #דוא"לabomosh@gmail.com :

יו"ר הסניף :ריאד אברהים  #מועדון מפ"ת מג'אר ,ת"ד  2795מג'אר 2012800
 #טל' # 04-6781466 :דוא"לFared_s@walla.co.il :

 0במסגרת הבחירות לרשויות המקומיות ומתוך מעורבות "צוות" בנעשה
בעיר ,זומנו שלושת המועמדים לראשות העיר טבריה לפגישה עם אנשי
"צוות" בסניף .הם השמיעו את דבריהם וענו על שאלות החברים .את המפגש
הנחה משה עבו.
 0חברי הסניף השתתפו בצעדת ירושלים .בניצוחו של יוסי רווח ,צעדו
החברים בשירה ובריקודים לאורך כל המסלול.
 0משרד הסניף פתוח בכל יום ,בניהולו של מנחם בוגנים ,ומשמש מקום
מפגש חשוב לחברים ואכסניה לפעילות חברתית.

 0ב 16.9.13-ציינו החברים את
החג הדרוזי נבי סבאלן בארוחה
במסעדת אלרזי בכפר מרר.

סניף הגליל המערבי

יו"ר הסניף :יום טוב חזן  #הרצל  61נהריה  # 2240013טל'04-9510702 :
 #דוא"לgolani48@barak.net.il :

 0בסוכות נסעו חברי הסניף לצעדת ירושלים .ההשתתפות בצעדה הסבה
הנאה לחברים .נוכחות "צוות" באירוע הייתה מכובדת.
 0חברי הסניף ערכו טיול לירושלים ,במסגרתו ביקרו במוזיאון ישראל
ובכותל המערבי.
 0לקראת ראש השנה נערכה בסניף הרמת כוסית חגיגית ,במסגרתה הועברה
הרצאה של נציג הביטוח הלאומי בנושא קצבת זקנה ,ונערכה שירה בציבור.

 0אחת לחודש מציינים בסניף יום הולדת לחברים החוגגים באותו חודש.
בנוסף ,מתקיימים ערבים חברתיים ,טיולים והרצאות בתדירות גבוהה
המבססים את מקומו המרכזי של הסניף בחיי חבריו.

סניף כרמיאל

יו"ר הסניף :שלומי קליין  #הגליל  2כרמיאל  # 2192101טל'04-9982215 :
 #דוא"לslomek1@walla.com :

חברי הסניף יצאו לטיול מהנה באזור אבו גוש ובנווה אילן .בערב צפו
החברים בהקלטת תוכנית הבידור "המעגל" עם דן שילון באולפני ערוץ
 2שבנווה אילן .החברים נהנו מ"טעימה אותנטית" של המתרחש מאחורי
הקלעים בזמן הצילומים.

סניף הגליל העליון

יו"ר הסניף :יעל דקל  #טל',04-6935756 :

 # 050-4130801דוא"לdekelya@gmail.com :
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קורא

חדש על מדף הספרים
מאת :אפרים לפיד

עד קצה היכולת

המעגל הקרוב

מאת :תא"ל דני אשר ,הוצאת מודן והוצאת משרד
הביטחון ,ספרית האוניברסיטה המשודרת2013 ,

חטיבה  7במלחמת יום הכיפורים

צבאות ערב במזרח התיכון שנוסדו ,התמסדו ופעלו במהלך המחצית
השנייה של המאה ה ,20-מהווים מוקד מרכזי של העשייה השלטונית
במדינותיהם .הצבא נועד להבטיח את הביטחון החיצוני לאורך הגבולות,
אך גם את הביטחון הפנימי של המשטר ,את רצף השליטה ואת העמידה
בפני גורמים מתנגדים  -מבית ומחוץ .במוקד הלחימה העיקרי במזרח
התיכון עמדו ישראל וצה"ל ,וסביבם ב"מעגל קרוב" ,צבאות מדינות ערב
בעלות הגבול המשותף  -סוריה ולבנון ,ירדן ומצרים ,וכן צבא עיראק
שמיהר לקחת חלק בכל אחד מסבבי הלחימה.
בספר זה מתוארות בנייתם ,הכנתם לעמידה במבחנים והפעלתם של
הצבאות בסבבי הלחימה עם צה"ל ,כמו גם במשימות נוספות .פרקי הספר
מתמקדים בתיאורן ובניתוחן של התוכניות ,ובדרך הביצוע של מהלכיהן

אילן סהר היה קמ"ן חטיבה  7שלחמה ברמת הגולן במלחמת יום הכיפורים.
שנים רבות הוא ערך מחקר היסטורי על קרבות החטיבה ,בהתבסס על
פיענוח מחדש של תצ"א ,האזנה לרשתות הקשר של החטיבות שלחמו
בגולן ,עיון ביומני המבצעים של אוגדות הפיקוד ,תחקירים שבוצעו
למפקדים מיד לאחר המלחמה ,ועוד עשרות ראיונות שקיים עם מפקדים
בשנים האחרונות .תרומתו הייחודית של המחקר היא בהצגת זוויות ראייה
שונות על רוחב ועומק גזרת הלחימה החטיבתית ,תוך תיאור מדוקדק,
המתבסס על מארג ידע עשיר ממקורות ראשוניים ,והצלבתם כדברי רמ"ח
היסטוריה ,פרופ' אלון קדיש.
הצבא הסורי הפעיל בשלב הפתיחה המפתיע של המלחמה שבעה מאמצים
חטיבתיים בשיטה שלא הוערכה בשום דפ"א (דרך פעולה אפשרית) לאויב

בכל אחד מסבבי הלחימה שבין השנים  1948ו .1982-הפרק האחרון
מתייחס באופן תמציתי לתקופה מ 1982-ואילך ,הכוללת גם את העשור
הראשון של המאה ה.21-
המחבר ,ד"ר דני (דניאל) אשר (תא"ל) ,היסטוריון וחוקר צבאי ,מתמחה
בפעולות הצבאות הערביים ובמלחמות ישראל-ערב .הספר מבוסס
על הקורס "המעגל הקרוב  -צבאות ערב במאה העשרים" ,במסגרת
האוניברסיטה המשודרת בגלי צה"ל בשיתוף עם המכללה לביטחון לאומי.

בשנים שקדמו למלחמה .לאחר ארבעה ימי לחימה רצופים ללא תגבור,
על סף שבירה וכנגד כל הסיכויים ,הצליחה חטיבה  7לבלום את מאמץ
ההכרעה האחרון של הסורים ,ולמנוע את כיבוש צפון רמת הגולן .יומיים
לאחר מכן הבקיעה החטיבה ויצרה איום על הצירים לדמשק מעומק
השטח הסורי .בספר תיאורים חיים ומרשימים של התרחשויות ותחושות
במהלך הקרב" .הצלתם את מדינת ישראל" ,הכריז בהתרגשות רבה אלוף
יצחק (חקה) חופי ,מפקד פיקוד צפון ,בעת שנפגש עם חפ"ק חטיבה 7
על תוצאות הקרב במלחמה וב"עמק הבכא".
שמו של הספר נלקח מאמירתו של המח"ט יאנוש בן-גל ,כי ידע לנצל את
כוחות החטיבה "עד קצה גבול היכולת" בכל שלבי הלחימה.

אלוף אהרון יריב היה מפקד ראשון של בית הספר לפיקוד ומטה (פו"ם),
ראש ענף מבצעים ,מח"ט גולני ,נספח צה"ל בארה"ב ושיא שירותו
הצבאי  -ראש אמ"ן מינואר  1964עד סוף ספטמבר  ,1972שנה לפני
פרוץ מלחמת יום הכיפורים .בתשע השנים הללו הוא קידם את היערכות
אמ"ן להתרעה בעקבות לקחי ההפתעה מ"( 1960-מבצע רותם") ,והכין
את המודיעין להצלחה המוחצת במלחמת ששת הימים .יריב הוביל את
אמ"ן להיות המעריך הלאומי לדרג המדיני ובתוך צה"ל ושיפר את תפקודו
של המודיעין הצבאי בפיקודים ,בדרג השדה ובמטה הכללי.
אהר'לה ,כפי שהיה מוכר לכל ,היה ראש אמ"ן דומיננטי ,מפקד עם לב חם
ואיש רחב אופקים .פקודו ,עמוס גלבוע (תא"ל) ,חיבר ביוגרפיה מגוונת
מרתקת על חייו של אהר'לה – מילדות ,דרך שנות אמ"ן הפוריות ,ועד
הניסיון הפוליטי והאזרחי שלו לאחר שחרורו.
בספר נחשפים עשרות גילויים חדשים על המודיעין ,הישגיו ובעיותיו ,כמו
גם על דיונים בחדרי חדרים .כל מי שרוצה לדעת יותר על שנות ה,60-
ה 70-וה 80-המרתקות בתולדות ישראל וביטחון המדינה ,ימצא בספר
זה עניין רב ולקחים רבים רלוונטים לימינו .הספר יצא בהוצאת המרכז
למורשת המודיעין (מל"מ) וידיעות ספרים ,בסיוע נדיב של תרומה שהשיג
אחיינו ,פרופ' איתמר רבינוביץ' ,להנצחת דודו.

לא נחדל!

מאת :אילן סהר ,הוצאת מודן ומערכות2013 ,

מר מודיעין

אהר'לה ,אלוף אהרון יריב ,ראש אמ"ן

מאת :עמוס גלבוע ,הוצאת ידיעות ספרים ומל"מ
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סיפורם של קרבות השריון האכזריים ביותר בהיסטוריה
מאת :אמנון רשף ,הוצאת דביר2013 ,
מלחמת יום הכיפורים העמידה סיפורי גבורה רבים ,אך אין דומה לקרבות
הגבורה שניהלה חטיבה  14בחזית תעלת סואץ .המלחמה ההיא הולידה
ספרים רבים .ספר זה מביא את תיאורם המפורט והמדויק של קרבות
השריון האכזריים ביותר בהיסטוריה.
ביום שבו פרצה המלחמה 6 ,באוקטובר  ,1973החזיקה החטיבה קו שנפרס
לאורך  200קילומטרים .היא עשתה זאת באמצעות  56טנקים בסך הכול
ופחות מ 1,000-לוחמים בטנקים ,בנגמ"שים ובמעוזים .אלה היו הראשונים
שספגו את ה"צונאמי" שפרץ מעברה השני של התעלה :יותר מ 90-אלף
לוחמי חי"ר מצרים ו 1,020-טנקים שטפו את גזרת החטיבה ,למעלה
מ 2,000-קני ארטילריה כתשו אותה .החטיבה ספגה ושרדה  -ואז יצאה
למתקפת הנגד .היא כבשה את "החווה הסינית" ,פתחה את "מסדרון
הצליחה" ,חצתה את התעלה לתוך מצרים וביססה את אחיזתו של צה"ל
 100ק"מ מקהיר ,ובכך הכריעה את המצרים.
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הצדעה אחרונה

חברי "צוות" שהלכו לעולמם אלול תשע"ג-חשון תשע"ד ,אוגוסט-נובמבר 2013
תא"ל אבינעם לאופר
סא"ל אברהם צביון
בן צוק
אל"מ אהרון
יהודה
רס"ב אהרן
נצר
סא"ל אהרן
אטיאס
רס"ב אלי
אסרף
רס"מ אלי
עזרא
רס"ב אלי
דורון
אל"מ אליהו
אל"מ אליעזר יחזקאלי
שלס
רס"מ אמנון
ציפל
רס"ר אריה
תדמור
סא"ל אריה
רס"ן בנימין בדרשי
סא"ל בנימין גור אריה
בן לולו
רס"ב גבי
ינקוביץ
סא"ל דב
חלבי
סא"ל דוד
ירקוני
אל"מ דוד
ברוס
סא"ל דן
קני
סא"ל דן
ליבנה
אלוף זאב
דורי
רס"ב זכריה
רוור
אל"מ חיים
קרן
רס"ן חנן
וייצמן
רס"ן יהודה
סלילת
רנ"ג יהודה
פורת
סא"ל יהודה
בנימיני
רס"ר יוסף
חמו
רס"ן יוסף
נאור
אל"מ יוסף
סגל
רס"ן יוסף
קגן
רס"ר יוסף
אלמלח
רס"ב יעקב
בשן
רס"ר יעקב
פרנס
סא"ל יעקב
רס"ר יעקב מא אלקלעי
חייק
רס"ב יצחק
כהנא
סא"ל יצחק

חש"ל
חכ"ל
ח"י
ח"א
חי"ח
חש"ל
ח"א
חי"ח
חש"ן
חש"ל
ח"א
חה"נ
ח"א
חכ"ל
חמ"ן
חכ"ל
ח"א
חי"ח
ספ"כ
ח"א
ח"א
ספ"כ
חת"ק
חי"ח
ח"א
ח"א
חי"ח
חת"ם
ח"א
ח"א
ח"א
חכ"ל
חי"ק
ח"א
חת"ק
ח"א
חי"ח
ח"י
חמ"צ

ח"י
רונן
רס"ב יצחק
חש"ל
סא"ל כרמלה גרודסקי
ח"א
סא"ל מיכאל נירי
ח"א
רס"ר מרדכי בית און
פטר
רס"ר מרדכי טוביה
חר"פ
רס"ר מרדכי קרן
חמ"ן
סא"ל מרדכי רז
ח"י
לוי
רס"ן מרים
איזנפרסר חש"ל
סא"ל משה
חכ"ל
בן עמי
רס"ן משה
חה"ן
שוהם
אל"מ משה
חי"ח
שמאי
סא"ל משה
ח"א
תמיר
אל"מ משה
ח"א
נחום
רס"ב נסים
חש"ל
סא"ל נפתלי דמתי
ח"א
תבל
רס"ן נתן
חי"ח
רס"ר עזריאל שורץ
ח"א
רס"ן עמנואל אלרום
ח"א
תדהר
סא"ל עמוס
ספ"כ
בן דוד
אל"מ עפר
ח"א
רס"ר צאלח סופר
חת"ם
שפיר
אל"מ צבי
חת"ק
צביליק
סרן צילה
חכ"ל
מור
סא"ל רות
מנדלבאום חת"ק
סרן רפאל
רס"ב שושנה בן מויאל אפש ח"א
חת"ק
ניסים
רס"מ שלום
ח"י
רס"מ שלמה אליה
חמ"ן
רס"ר שלמה גילה
חי"ק
רס"ב שלמה חדיר
חי"ק
סא"ל שמואל אשל
חת"ק
אל"מ שמואל זקש
ח"א
רס"ר שמואל פאר
חי"ר
רס"ב שמואל שחר
ח"א
געדי
רס"מ ששון
ח"א
רס"ב תמרה יון
חכ"ל
רס"ן תרצה יניב

רעננה
אבן יהודה
כפר סבא
נתניה
רמת השרון
תל אביב  -יפו
נתניה
ראשון לציון
כפר סבא
רמת השרון
יקנעם עילית
תל אביב  -יפו
חולון
חולון
רמת השרון
רעננה
מודיעין-מכבים-רעות
ראשון לציון
קריית אונו
רמת גן
תל אביב  -יפו
חדרה
קדימה
חיפה
ראשון לציון
מודיעין-מכבים-רעות
רחובות
רמת גן
ראש העין
רחובות
גבעתיים
רמת השרון
נס ציונה
גפן
מודיעין-מכבים-רעות
ראשון לציון
קריית אתא
פתח תקוה
שוהם

יהי זכרם ברוך
שחלפו מאז .בתפקידו האחרון בצה"ל היה רשף מפקד גייסות השריון.
הוא פרש בשנת .1982

 17ימים רצופים החטיבה לא חדלה ,ספגה והלמה ,הבקיעה והכריעה,
כשהיא מנהלת קרבות עם שריון וחי"ר מצריים מטווחים של מטרים
ספורים 302 .לוחמים איבדה החטיבה במהלך הקרבות ,מרבית שדרת
הפיקוד נפגעה  2 -מג"דים נפלו 6 ,מג"דים נפצעו ו 20-מ"פים נהרגו
ונפצעו .בספר ביקורת נוקבת על צמרת צה"ל והפיקוד העליון ,הנוגעת
לקבלת ההחלטות ולמהלכים שננקטו במהלך המלחמה.
מחבר הספר ,מפקד חטיבה  14במלחמה ,אלוף אמנון רשף ,ערך
מחקר במשך עשרות שנים ,במהלכן חשף תצלומי אוויר ,מסמכים
ועדויות שטרם ראו אור .רשף פענח את רשתות הקשר השונות ,שיחזר
באמצעותן את הקרבות דקה אחרי דקה ,ושרטט את תמונת הקרבות
באופן המדויק והקרוב ביותר למציאות המלחמתית; הוא מביא עדויות
קורעות לב של לוחמיו  -מראות ,קולות ורגשות שהודחקו כל השנים
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זכרון יעקב
חיפה
רמת השרון
תל אביב  -יפו
רמת גן
רחובות
תל אביב  -יפו
כפר סבא
חולון
חיפה
רעננה
תל אביב  -יפו
תל אביב  -יפו
ראשון לציון
חדרה
חיפה
באר שבע
פתח תקוה
ראשון לציון
כפר סבא
תל אביב  -יפו
תל אביב  -יפו
רמת גן
תל אביב  -יפו
בת ים
באר יעקב
חיפה
קריית אתא
ירושלים
תל אביב  -יפו
חולון
להבים
קריית מוצקין
רחובות
בית דגן
הוד השרון
תל אביב  -יפו

טיולי כתב חידה ,לכיף והנאה

חלק ראשון אזור צפון הארץ  0מאת :עמוס אלדד,
הוצאת המחבר
עמוס אלדד ,חבר "צוות" ,חיבר ספר חידות על אתרי טבע ,אתרים
היסטוריים ותנ"כיים בצפון הארץ 36 .כתבי חידה ממתינים לחברינו
שיטיילו בארץ ,לאחר הכנה מתאימה ,וילמדו באמצעותם פרק בתולדות
הארץ ,העם ומורשת קרב .המחבר מציע לצאת עם בני המשפחה לטבע,
לזהות את האתרים ,להצטלם באתר ולהמשיך לאתר הבא .יוזמה מקורית
ומבורכת  -יישר כוח למחבר.

56

לעמוד הבית

לעמוד הבא

