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טובה שנה 

ארגון "צוות" מחבק ומחזק
את חיילי צה"ל ואת מפקדיו

ומוקיר את העורף על עמידתו
במבצע "צוק איתן"

)דיווח ותמונות(

נותן - משמע אני  "נחלת ערן" העניקה לחיי משמעות. אני  הקמת כפר  דורון אלמוג: 
קיים # ניסים פרץ: עמותת "לדימונה מלב אל לב" ממחישה את החיבור המוסרי בין חברי 
"צוות", חיילי צה"ל והקהילה # אלכס ויטרבו: מתוך ההתמודדות האישית מגיע רצון גדול 
8 למבצע "צוק איתן" - מילוי של שליחות # לילי קידר: צו  לתת במסגרת "צעד קדימה" 

גיליון מיוחד רוח התנדבות

הכנס הארצי של "צוות"
רשמים ותמונות



העורכת הראשית
עמיתיי היקרים, 

שורות אלה נכתבות בתום חודש ימים 
של לחימה ובמצב של חוסר וודאות 
באשר להפסקת האש במבצע "צוק 
מעריכים  "צוות"  ארגון  חברי  איתן". 
 - הלוחמים  פעילות  את  ומוקירים 
פעילות  ואת   - ומפקדים  חיילים 
במבצע  הביטחון  מערכת  אנשי  כל 
את  להחזיר  השאר,  בין  שתכליתו, 

השקט לתושבי ישראל. המהלך הצבאי גבה את חייהם של 64 
תנחומינו   - הארגון  חברי  של  בנים  חמישה  ביניהם  מחיילינו, 

למשפחות השכולות ואיחולי החלמה מהירה לפצועים.
בעמודים הראשונים של הגיליון, תוכלו לקרוא על פעילות מחוזות 
הארגון במבצע, את דברי יו"ר הארגון באשר להוויית חיינו בארץ 
הזו, את סיפורה המרגש של חברתנו לילי קידר שגויסה בצו 8 
והייתה אחראית על קבלת פצועי צה"ל בבית החולים "ברזילי" 

וכן צילומים המציגים את המבצע באוויר, בים וביבשה. 
0 0 0

למרות המבצע, החלטנו לא לדחות את החלטתנו להציג במרכז 
העבודה  לקהילה. שנת  והנתינה  ההתנדבות  נושא  את  הגיליון 
2014, קבע ארגון "צוות", תעמוד בסימן ההתנדבות ואנו הארנו 

מוקדי פעילות ואנשים אשר הפכו את ההתנדבות לדרך חיים. 
אחד מהם הוא אלוף דורון אלמוג, אשר קיבל השנה את אות הנשיא 
למתנדב. אלמוג התעלה מעבר לקושי האישי שלו בגידול בנו ערן 
ז"ל, הקים ומוביל את כפר "עלה נגב" - בית לילדים ומבוגרים בעלי 
מוגבלויות קשות. הראיון עימו עוסק בעיקר במורשת הערכית 
שהותיר אחרי בנו, בבחינת ציווי להמשך החיים - למרות שלא 

יכול היה להוציא מילה מפיו. 
ברוח זו הצגנו גם את פעילותו של חברנו אלכס ויטרבו, אשר זכה 
להוקרה בינלאומית באיטליה על עשייה ציבורית למען ילדים 

הסובלים משיתוק מוחין, תוך טיפול בילד הפרטי שלו. 
כמו כן, אפנה את תשומת לבכם ל"צוות לעניין" - קבוצה מחברינו 
הפועלת במסגרת עמותת "לדימונה מלב אל לב", אותה הקים 
ניסים פרץ. הצוות חדור מוטיבציה לעזור לכל מי שנזקק לסיוע, 

ומושיט עזרה לתושבי העיר והאזור במגוון תחומי חיים.
0 0 0

מחנכים  מאות  איתה  ומביאה  בפתח  תשע"ה  הלימודים  שנת 
בחינוך", שצברה  "הטובים  תוכנית  בוגרי  "צוות",  חברי  ומורים, 
יותר  בוגריה.  עם  להימנות  מבקשים  מחברינו  ורבים  תאוצה 
בפני  עומדות  אפשרויות  יותר  הרבה  מכללות,  יותר  מסלולים, 
חברינו - הנדסאים, מהנדסים ובעלי תואר ראשון ושני. הבאנו את 
סיפוריהם של שלושה חברים, שהפכו את ההוראה לדרך למימוש 

עצמי ולהמשך נתינה לחברה בישראל. 
ולסיום, אנו נמצאים ערב ראש השנה, מועד מתאים להביט על 
שעשינו בשנה החולפת, בתקווה לעשייה טובה יותר בשנה הבאה. 
כך גם באשר לעיתוננו "רוח צוות" המציג את הוויית הארגון מזוויות 
שונות ונותן ביטוי למארג האנושי רב-הפנים המאפיין את חבריו. 
שנה טובה ומבורכת, 
גיטה גופר )אל"ם(, עורכת ראשית

)לחץ על החץ המתאים(
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03 | במחשבה תחילה | "צוק איתן": דבר יו"ר "צוות"
05 | חדשות "צוות" | משולחן מנכ"ל הארגון

06 | "צוק איתן" בשטח | דיווחי המחוזות ותמונות מהלחימה בעזה
 12 | הזווית האישית | צו 8: לילי קידר מקבלת את פצועי צה"ל

בבית החולים "ברזילי"          
 15 | התנדבות אישית | דורון אלמוג, מקים ומוביל כפר "עלה נגב",

מקבל את אות הנשיא למתנדב          
 19 | התנדבות בקהילה | ניסים פרץ מקים עמותת

"לדימונה מלב אל לב" בה מתנדבים חברי הארגון          
 21 | התנדבות מקיפת עולם | אלכס ויטרבו זכה בפרס קרן

דיליאגרו באיטליה על פעילותו ב"צעד קדימה"          
 23 | התנדבות מעומק הלב | יוזמת יום האמן בבאר שבע

לחיבור אמנים יוצרים ופגועי נפש 0 עמותת יעלים מכשירה צעירים           
בני העדה האתיופית כטייסים )24(          

 25 | האירוע הארצי של "צוות" | אלפי חברים הגיעו למפגן
של עוצמה ואחדות באתר יד לשריון בלטרון          

29 | לרווחת החברים | לראשונה: שלושה סניפים במחוז ירושלים
 31 | הטובים בחינוך | סיפוריהם האישיים של שלושה מבוגרי

התוכנית, שהשתלבו במערכת החינוך          
 36 | הביטוח הרפואי | סיפורו של חבר "צוות", שקיבל תרופה

יקרת ערך מצילת חיים לשני ילדיו החולים           

צוות בשטח: מחוזות וסניפים:
כפר סבא, רעננה, הרצליה, נתניה, הוד השרון 51 | שרון | 

פעילות מחוזית, סניף ירושלים 55 | ירושלים | 
אשקלון, מכבים-רעות-מודיעין, ראשון לציון, יבנה, רחובות, אשדוד,   56 | יהודה | 

נס ציונה-לוד-רמלה-באר יעקב           

בני-ברק, בקעת אונו, גבעתיים, חולון, פתח תקוה, ראש העין, תל אביב, רמת גן    61 | דן | 
מצפה רמון, ערד, אילת, דימונה, אופקים, באר שבע, נתיבות-שדרות  65 | דרום | 

הגליל המערבי, הגליל התחתון, העמקים, חדרה והשומרון, חיפה,   69 | צפון | 
מרכז הגליל, כרמיאל          

מדורים קבועים:
35 | רפואה שלמה | הביטוח הרפואי והסיעודי

38 | תעסוקה | הכשרות, השמות, סדנאות, קורסים
42 | זרקור | סניף ירושלים

43 | צוות יוצר | אליס שזר
46 | צוות נוסטלגי | חידה, אנקדוטות, רגעים

47 | צוות מטייל | הגליל התחתון
48 | מחיל אל חיל | עמותת סיירת חרוב

49 | מתחברים למסורת | קבלה לעתיד
50 | מה אומר החוק | אחריות רופא משפחה לנזק שנגרם כתוצאה מטיפול רפואי

71 | צוות קורא | מה חדש על מדף הספרים
72 | הצדעה אחרונה | חברי "צוות" שהלכו לעולמם | חנה מרון ויוחנן פלץ )45-44(



עומדים במערכה כצוק איתן
 לחברותיי וחבריי ב"צוות" 

שלום וברכה,
כחודש  שנמשך  איתן"  "צוק  מבצע 
בזכות  בעיקר  לדורות  ייזכר  ימים, 
גבורת הלוחמים - חיילים ומפקדים, 
אשר  ומילואים,  קבע  סדיר,  אנשי 
ומשפחה,  בית  עזבו  לדגל,  נקראו 
ויצאו לקרב בלב שלם, מתוך ביטחון 
פנימית  הכרה  ומתוך  הדרך  בצדקת 
כי הם יוצאים, פשוטו כמשמעו, להגן 

על הבית. 
חיילים  עמוקה.  ובמוסריות  חת  ללא  במקצועיות  נעשתה  מלאכתם 
ומפקדים צעירים שאך זו מלחמתם הראשונה - לצד חיילים ומפקדים 
ותיקים ולמודי קרבות - יצאו למערכה קשה והוכיחו כי שרשרת הגבורה 

לא נפסקת.
מבצע "צוק איתן" ייזכר לדורות גם בשל העמידה האיתנה של העורף. 
אזרחים בני כל העדות והמגזרים, מכל שכבות העם, העניקו גיבוי מלא 
לצה"ל ובטחו בעוצמתו להכריע את המערכה. גילויי גבורה ראינו לא רק 
בשדה הקרב - אלא גם אצל אזרחים מן השורה, שהתמודדותם מבית 

לא הייתה פשוטה כלל ועיקר.
כמעט כל מדינת ישראל ניצבה מול איום הרקטות - ובמיוחד יישובי 
עוטף עזה, ערי הדרום והשפלה. תושבינו נאלצו להסתופף שעות וימים 
במרחבים מוגנים, ובהם גם ילדינו, בעיצומה של חופשת הקיץ, חשופים 
לאיום ולפגיעה, שתפסו את מקומן של חוויות הקיץ, השחוק וההנאה. 

בהחלט מגיע להם ציון לשבח על כך. 
המערכה אולי תמה אך לא נשלמה. אי-ודאות גדולה עדיין שוררת באשר 
להמשך ההתמודדות עם ארגוני הטרור ההולכים ומתרבים בכלל, ועם 

החמאס העזתי בפרט. 
אי-ודאות שוררת בזירה בינלאומית, בה עדיין לא הצלחנו לשכנע את 

דעת הקהל העולמית באשר ל"טובים והרעים" בסכסוך המתמשך. 
אי-ודאות שוררת במיוחד בקרב תושבי עוטף עזה, המתקשים לחזור 
לשגרה כלשהי, לאחר שאיום המנהרות נחשף בפניהם במלוא חומרתו. 
המערכה תמה אך ההתמודדות נמשכת. אנו עדיין נלחמים על הבית. 

החזון "איש תחת גפנו ותחת תאנתו" )מלכים א', פרק ה' פסוק 5( עוד 
רחוק - אך אין בכך כדי לרפות את ידינו. 

מאז קום המדינה השכלנו, למרות המלחמות, המאבקים, הטרור והאלימות 
המאיימים עלינו - להקים מדינה לתפארת שאין דוגמה לה בעולם כולו. 
גם במערכה זו הוכח, וביתר עוצמה, כוח הרוח - זו המפעמת בכולנו 

בשעות קשות, המחברת בין אנשים ובעיקר בין העורף לחזית. 
גילויי התנדבות מעוררי השראה, תוך נטילת סיכון אישי - רק כדי להביא 
לחיילים גרביים נקיות, ארוחה חמה, מכתבים מעורף - היו מנת חלקנו 

ויכולים בהחלט להסב לנו קורת רוח כחברה מלוכדת. 
כולנו צוק איתן - ותמונת הטנק הניצב בהפוגה של רגע, והוא מעוטר בציורי 
ילדים שנשלחו לחיילים, ממחישה בנדירותה את מקור כוחנו ועוצמתנו. 
המחיר היה כבד, כבד מאוד. 64 חיילים נפלו במערכה. 64 בחורים, יפי 
הבלורית והתואר, שידעו כי סכנת חיים אורבת להם ויצאו לשדה הקרב 
ואהבת הארץ בליבם. הם הותירו אבות, אמהות, רעיות  בראש מורם 
וחברות, ילדים, בני משפחה ואוהבים רבים. אף לא אחד מהם השמיע קול 
טרוניה או ספק. גיבורים אמיתיים. ביקרתי ושוחחתי עם בני המשפחות 

השכולות והבעתי את אבלו הכבד של הארגון.

 

דבר יו"ר הארגון
במחשבה תחילה

ד"ר ברוך לוי

בין הנופלים היו גם חמישה בנים של חברי "צוות": 
סמ"ר דניאל פומרנץ ז"ל - בנם של חברת "צוות" ורדה )אל"מ( ואבי.

סרן נתן כהן ז"ל - בנם של לימור וחבר "צוות" דוד )סא"ל(.
סג"ם בר רהב ז"ל - בנם של נעמה וחבר "צוות" אפרים )רס"ן(. 

סמ"ר גיא לוי ז"ל - בנם של גליה וחבר "צוות" רן )רס"ן(.
סמ"ר לי מט - בנם של סמדר ומוטי ונכד חבר "צוות" יעקב עמית )רס"ן(.
בנים לתפארת, שצמחו חדורי שליחות, במשפחות שמאחוריהן עשרות 

שנות שירות בצה"ל. יהי זכרם ברוך.
0 0 0

בימי המערכה ערכתי ביקורים בסניפים שלנו במחוזות השונים ויכולתי 
לעמוד מקרוב, ביחד עם יו"רי המחוזות והסניפים, על מעורבות חברי 
בהיערכות  המקומיות,  והרשויות  העורף  פיקוד  עם  בתיאום  "צוות", 
בעריהם ועל תרומתם החשובה להתארגנות האוכלוסייה בשעת חירום.
אני גאה בפעילות החברים ומביע הערכתי הרבה להתנדבותם ולתרומתם 

הנעשות כראוי ובלב חפץ. 

ערכנו גם ביקורים אצל חיילים פצועים בבתי החולים. ראינו שם 
דור צעיר, איכותי, ערכי, חדור נאמנות ומוכנות לתרום בכל מאודו. 
בני עדות שונות, מכל  היישוב,  צעירים מכל חלקי  פגשנו אנשים 
רחבי הארץ, בהם גם "חיילים בודדים", שזה מקרוב באו כדי לשרת 
בצה"ל ובני עליות אחרונות ממזרח וממערב. פגשנו משפחות אשר 
למרות כאבן האישי, היו מקור להשראה ולתקווה. אנו מצדיעים להם 
ולמשפחותיהם על תרומתם לביטחון מדינת ישראל ומאחלים להם 

החלמה מהירה ובריאות איתנה. 
0 0 0

בשם  מאמר  כספית  בן  העיתונאי  פרסם  איתן"  "צוק  קרבות  במהלך 
"התנצלות בשם התקשורת: אנחנו לא ראויים לחיילים שנהרגו", שעסק 

בעליהום התקשורתי בנושא תקציב הביטחון. 

3לתוכן העניינים 



 ארגון "צוות" מרכין ראש 
 לזכר חללי מבצע "צוק איתן"

ובהם ילדי חברינו

 סמ"ר דניאל פומרנץ ז"ל
בנם של חברת "צוות" אל"ם ורדה ואבי

 סמ"ר גיא לוי ז"ל
בנם של חבר "צוות" רס"ן רן וגליה

 סמ"ר לי מט ז"ל
בנם של סמדר ומוטי, נכדו של חבר "צוות" רס"ן יעקב עמית

 סרן נתן כהן ז"ל
בנם של חבר "צוות" סא"ל דוד ולימור 

 סג"ם בר רהב ז"ל
בנם של חבר "צוות" רס"ן אפרים ונעמה 

במאמרו ציטט בין היתר כספית את מפקד פיקוד דרום, אלוף סמי תורג'מן, 
שאמר: "קשה לי להסתכל להם בעיניים, העליהום התקשורתי על צה"ל 
לא נשאר רק בתקשורת, זה חודר ללבבות ולראשים. את התוצאות שלו 
נראה בעוד כמה שנים. נגדים לא רוצים להישאר כאן. הם מקבלים שכר 
מינימום על תפקיד תחת אש 24 שעות ביממה, שבעה ימים בשבוע. למה 
שיישארו? אני מאבד אנשים טובים. יש בעיה עם תחושת השליחות, 
עם האימונים. הם הבעיה של המדינה? הפכו את האנשים האלה לבעיה 

של החברה הישראלית. תגיד לי, השתגענו?". 
בשם  בשמי,  סליחה.  מבקש  "אני  בדברים:  מאמרו  את  חתם  כספית 
התקשורת. אני רוצה שלחיילים האלה יהיו מספיק נגמ"שי 'נמר' ושהם 
ואז חטפה   - 50 שנתקעה  בת  'זלדה'  עם  לעזה  להיכנס  יצטרכו  לא 
)שבעה הרוגים(. ואני רוצה שיהיה 'מעיל רוח' לכל טנק, וכיפות ברזל 
לרוב, ושהטנקים יהיו אפילו יותר ממוגנים, ושיהיה תקציב לאמן את 
החיילים האלה, ויהיה להם מכל טוב הארץ, כולל משכורת טובה ומפנקת, 
שתפצה על מה שהם מקריבים במישור המשפחתי והאישי, כדי שאפשר 

יהיה לשמור עליהם, כדי שישמרו עלינו".
במכתב ששיגרתי לבן כספית שיבחתי אותו על דבריו, שנכתבו מתוך 
כנות וגילוי לב. אין לי ספק, כי כאשר יידמו קולות התותחים, יעלה שוב 
נושא תקציב הביטחון על סדר היום ובכללו תקציב הגמלאות - לאלה 
שעשו מלאכתם בגבורה בצה"ל בעבר, לאנשי הקבע של היום ולאלה 
שיבחרו בשירות קבע בעתיד ויצטרכו אולי להילחם על גמלתם, עת 

לא ייזכרו מעשי גבורתם. 
בטוחני כי אנחנו, ארגון "צוות", ביחד עם המטה הכללי ומשרד הביטחון, 
נעמוד גם בעניין זה איתן, נגד כל ניסיון להוסיף ולהכפיש את חיילי 

שירות הקבע וגמלאי צה"ל, שהיו והינם חומת מגן למדינת ישראל. 
0 0 0

ביטוי  לידי  כאמור,  באה,  אשר  איתן"  "צוק  במבצע  ההתנדבות  רוח 
בגיליון זה, היא אצלנו ב"צוות" רוח המפעמת גם בימי שגרה. הרחבנו 
בנושא ההתנדבות בגיליון, שהרי שנת העבודה הנוכחית הוכרזה כשנת 
ההתנדבות ב"צוות". כולנו יכולים למצוא בהתנדבות ערך מוסף - כפרטים 

וכקולקטיב הממשיך לבנות את עצמו בארצו. 
0 0 0

בין מבצע "שובו בנים" למבצע "צוק איתן", קיימנו את הכינוס הארצי 
של הארגון שנערך הפעם ב"יד לשריון" בלטרון, בסימן הצדעה והערכה 
ללוחמי תש"ח. יותר מחמשת אלפים חברים, בני זוג ואורחים התכנסו 
למפגן של אחוות לוחמים ושילוב בין-דורי של משפחת המגן הישראלי.
אני מודה לשר הבטחון רא"ל )מיל'( משה בוגי יעלון ולרמטכ"ל רא"ל 
בני גנץ, על שכיבדונו בנוכחותם, למרות היותם עסוקים באותם ימים 
ובמיוחד בערב הכינוס, בהערכת מצב ובתכנונים מבצעיים. אני רואה 
בנוכחותם ובברכותיהם בכינוס ביטוי להערכתם את הארגון וכן לקשר 

האמיץ שבין צה"ל לגמלאיו ולחשיבותו עבור כולנו.
0 0 0

אנו עומדים בפתחה של שנה חדשה - תשע"ה. כגמלאי צה"ל ראויים 
אנו, כל אחת ואחד מאיתנו, לתחושה של זכות וסיפוק, על עשרות 
ישראל  מדינת  לבטחון  תרומתנו  ועל  בצה"ל  שירותנו  של  השנים 
ומאושרת.  ביתכם לשנה טובה  ולבני  לכם  ולבניינה. ברכתי שלוחה 
"תכלה שנה וקללותיה, תחל שנה וברכותיה". היו ברוכים יקיריי, אתם 

ובני ביתכם, וישרו הבריאות והשמחה במעונכם. 

שלכם, 
ד"ר ברוך לוי, יו"ר ארגון "צוות"  

דבר יו"ר הארגון
במחשבה תחילה

לתוכן העניינים 



הביטוח משולחן המנכ"ל סוגיית  להסדרת  הטיפול   - סיעודי  ביטוח 
הסיעודי הקולקטיבי לאחר שנת 2014 נמשך. אנו נמצאים בקשר 
עם אנשי השדולה העוסקת בנושא - יו"ר האופוזיציה ח"כ יצחק 
)בוז'י( הרצוג, ח"כ איציק שמולי וח"כ נחמן שי. במקביל נעשתה 
הכנסת,  של  והבריאות  הרווחה  העבודה,  ועדת  ליו"ר  פנייה 

ח"כ חיים כץ, שהבטיח לטפל בנושא מול ראש הממשלה. 

תעסוקה - הסתיים שלב מיון המועמדים לתוכנית "הטובים 
בית  אורנים,  קיי,  במכללות  תשע"ה  הלימודים  לשנת  בחינוך" 
ברל ואחוה. כמו כן, החלה עבודת מטה לפתיחת מסלול לימודי 
הוראת סייבר במכללת קיי )ראו כתבה בנושא "הטובים בחינוך" 

בגיליון זה(. 

אסיפת הנבחרים - בישיבתה מיום 12.6.14 אישרה 
ובכלל   2013 לשנת  הכספיים  הדו"חות  את  הכללית  האסיפה 
זאת אישרה העברת עודפי תקציב בסך 1,470,000 שקל לקרן 
הארגון  חשב  אצל  הכספיים  בדו"חות  לעיין  ניתן  הפרויקטים. 

במשרדי "צוות", רח' ברוך הירש 14 בני ברק. 

צעדת ירושלים - מחוזות הארגון מתארגנים לרישום 
המסורתית  ירושלים  בצעדת  חלק  ליטול  המעוניינים  חברים 
חברינו  מקרב  רבים  צועדים  שנה  מדי  ב-14.10.14.  שתתקיים 
בצורה מאורגנת, מניפים את דגל הארגון ומביאים אותו לתודעת 
הציבור בישראל. בואו להצטרף לחוויה ולייצג בגאווה את "צוות". 

מבצע "צוק איתן" - כמו במבצעים 
"צוות"  חברי  מילאו  במלחמות,  וגם  קודמים, 
תפקידים חשובים במערך העורף, איישו חמ"לים 
עירוניים ואזוריים, הצטרפו לכוחות הביטחון שיצאו 
לאזורי נפילות, אספו וארזו חבילות שי לחיילים 

ועוד. יישר כוח למתנדבים )ראו דבר היו"ר(. 

האירוע הארצי בלטרון - אלפי 
הארגון  של  המרכזי  באירוע  השתתפו  חברים 
ללוחמי תש"ח.  הצדעה  בסימן  בלטרון  שנערך 
היה זה מפגן עוצמה ואחדות של ארגוננו, אשר 
חוצה  החברים,  כלל  בין  המתקיים  העמוק  הקשר  את  המחיש 
מגזרים, מחוזות ודורות. התאגדנו סביב מורשתנו וערכינו ונהנינו 

מערב חגיגי ומיוחד. 

זכויות - אנו ממשיכים לעמוד על המשמר. במסגרת דיוני 
ועדת לוקר התבקש ראש אכ"א הנכנס, תא"ל חגי טופולנסקי, 
לבחון שוב את תקציב הביטחון ובכלל זה תקציב הגמלאות. סוכם 
עם רמ"ט ראש אכ"א, כי יו"ר "צוות" והמנכ"ל יופיעו בפני הוועדה 
ויציגו את עמדתם. יצוין כי שר הביטחון אימץ את מסקנות ועדת 

סגיס להשאיר את תקציב הגמלאות במסגרת תקציב הביטחון. 

 ברכת הארגון לבריאות טובה, 
שלום, שפע, נחת והצלחה

החדשה תשע"הלרגל השנה 
שלוחה לחברות ולחברי "צוות"

 ברוך לוי יו"ר "צוות", דן נדיב מנכ"ל "צוות",
חברי אסיפת הנבחרים, הוועד המנהל והעובדים

למצטרפים לתוכנית "הטובים בחינוך"
לקראת שנת הלימודים תשע"ה, 

במכללות בית ברל, קיי, אורנים ואחוה
ברכת הצלחה בלימודים

הוקרה והערכה
לחברי "צוות" בוגרי התוכנית "הטובים בחינוך" 

בשנת תשע"ד במכללות בית ברל, קיי ואורנים

 ברכות לרגל סיום הלימודים
ואיחולי הצלחה להשתלבות מהירה במערכת החינוך 

ברוך לוי, יו"ר   דן נדיב, מנכ"ל

חברנו אילן סלומון, נכה צה"ל, 
נפצע מפגיעת רקטה 

רקטה  נחתה  בוקר,  בשעת  ב-11.7.14  איתן",  "צוק  מבצע  במהלך 
בתחנת דלק באשדוד. כתוצאה מכך נפצע אילן סלומון, חבר "צוות" 
ונכה צה"ל באורח קשה וחמישה בני אדם נוספים נפצעו קל. סלומון, 
שנפצע במלחמת יום כיפור ברמת הגולן, העיד כי לא הצליח לצאת 

מרכבו עם הישמע האזעקה ולהגיע למרחב מוגן. 
כתוצאה מכך, נפגע בראש וביד שמאל. את אילן סלומון המאושפז 
וכן  דן,  מחוז  ויו"ר  סגנו  "צוות",  יו"ר  ביקרו  בילינסון  חולים  בבית 
ויו"ר סניף אשדוד. ארגון "צוות" שולח ברכות  מנהל מחוז יהודה 
החלמה מהירה ורפואה שלמה לסלומון וניצב לימין המשפחה בכל 

עניין בו ניתן לסייע. 

מענק כספי לחברנו חיים פחימה, 
שביתו ספג פגיעת רקטה 

ביתו של חברנו חיים פחימה בתל בקע בבאר שבע, ספג פגיעה ישירה 
של רקטה במהלך מבצע "צוק איתן". לבית הוסב נזק רב. עם היוודע 
הדבר התגייס ארגון "צוות" לסייע לחיים, באמצעות מחוז דרום, והועבר 

לו מענק כספי בסך 5,000 שקל. 
במכתב תודה שהעביר ל"צוות" כתב חיים פחימה: "זמן קצר לאחר קרות 
המקרה של התקפת טילים על הבית שלי, התקשרו חבריי מ'צוות' - 
אברהם לוגסי מנהל מחוז דרום ולאחר מכן יו"ר המחוז גדעון שני ויו"ר 
סניף באר שבע מנחם ברנד, שאלו לשלומי והציעו עזרה. אני מאושר 
שאני נמצא בארגון 'צוות' בו אנשים מחבקים ועוזרים. יישר כוח, תודה 

רבה, והערכה עמוקה על כל העזרה שניתנה לי ולמשפחתי". 

דן נדיב
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מחוז יהודה פעל בתקופת מבצע "צוק איתן" במסגרות שונות, 
ובכלל זאת בחמ"לים, בבתי החולים, בסיוע לבני נוער ולמבוגרים, 

בגופי חירום ובמקומות חיוניים נוספים.
ב-30.7.14 ביקרו באשקלון ראשי "צוות" והמחוז. הביקור נפתח 
הענפה  הפעילות  אודות  מלול,  עמרם  הסניף  יו"ר  של  בסקירה 
במבצע "צוק איתן". בהמשך נערך ביקור בבית החולים "ברזילי", 
בו פגשנו את מנכ"ל בית החולים חברנו חזי לוי ובעלי תפקידים 
העניק  "צוות"  ויו"ר  השונות  במחלקות  פצועים  ביקרנו  נוספים. 

להם ספר מתנת הארגון. 
"צוות" תרם 12 טלוויזיות לבית החולים "ברזילי", אותן דאג לרכוש 
נרכשו  כי הטלוויזיות  יצוין  ולהתקין בבית החולים עמרם מלול. 

בעיר אשקלון, מתוך כוונה לתרום לחיזוק העסקים המקומיים. 

בתום הסיור נערך ביקור בחמ"ל של עיריית אשקלון ולמשתתפים 
ניתנה סקירה מקיפה מקב"ט העירייה, חבר "צוות" יוסי גרינפלד, 

וממנהל החמ"ל חברנו חיים מור יוסף. 
שתרומתו  מלול,  עמרם  הסניף  יו"ר  וליווה  ארגן  הביקור  את 
להתנדבות החברים בעיר ראויה לציון, וזאת, בסיוע עוזרו אלכסנדר 

פרקש.
בנוסף, ביקרו ראשי "צוות" בסניף יבנה ועמדו מקרוב על היערכות 

הסניף לסיוע בשעת חירום לעירייה.
ראובן חמו, מנהל מחוז יהודה

ביקור פצועים בבית החולים "ברזילי" באשקלון

 ביקור פצועים בביה"ח "סורוקה" ותרומת כורסאות טלוויזיה לחיילים המאושפזים

ביקור בחמ"ל העירוני של עיריית אשקלון

מחוז הדרום פעל ללא ליאות בתקופת מבצע "צוק איתן" ובכלל 
שבע,  באר  העירונית  המים  ברשות  "מקורות"  חמ"ל  איוש  זאת: 
סיוע בתפעול חמ"ל משרד הפנים - פס"ח )פינוי, סעד, חללים(, 
התנדבות במשטרת ישראל, במשמר האזרחי ובגופי חירום וסיוע 
נוספים. החברים הצטוותו לחמ"לים עירוניים, השמישו מקלטים 

והיו ערוכים לכל קריאה.
תרומת  "סורוקה",  החולים  בבית  פצועים  ביקורי  נוספות:  פעילויות 
כורסאות טלוויזיה לחדרי החיילים המאושפזים במחלקה האורטופדית 
לרווחת משפחות החיילים, סיוע באיסוף תרומות ובאריזת חבילות 

שי עבור האגודה למען החייל, הצטרפות לפעילות האגודה בדרום 
וחלוקת מזון לחיילים, איסוף תרומת מוצרים וכספים לחיילי "כיפת 
במסגרות  ונכים  קשישים  למען  עשייה  במרחב,  הפרוסה  ברזל" 
התנדבותיות שונות ובקרב אגודות שנזקקו לסיוע רב בעת המבצע 

ומיקוד פעילות בחברינו בני 75 ומעלה.
אברהם לוגסי, מנהל מחוז דרום

מבצע "צוק איתן": מחוזות "צוות", 
הסניפים והחברים נרתמים לסייע
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דן מבקרים פצועים בבית החולים "שיבא" ויו"ר מחוז  "צוות"  ומנכ"ל  יו"ר  דן:  מחוז 

מחוז ירושלים: יו"ר ומנהל מחוז ירושלים מבקרים פצועים בבית חולים "הדסה"

מחוז השרון: מתנדבי סניף נתניה נוטלים חלק בהפעלת המוקד העירוני  

אהוד בנאי, חבר הנהלת סניף נתניה, מבקר פצועים בבית החולים "ברזילי" 

 מחוז הצפון: צבי גינזבורג סגן יו"ר סניף העמקים וחברי "צוות", 
מחלקים חבילות שי לחיילים ברמת הגולן

7לתוכן העניינים 

חדשות



צוק איתן
תמונות מלחמה

לתוכן העניינים 



לתוכן העניינים 



וידאו "צוות": סקירת פעילות
"וידאו צוות" מעלה בימים אלה לשידור את מגזין מספר 80, המוקדש 
כולו לכנס השנתי של ארגון "צוות" שהתקיים באמפיתיאטרון "יד 
ובהשתתפות  והרמטכ"ל,  לשריון" בלטרון, במעמד שר הביטחון 

כ-5,300 חברי "צוות" ואורחים.
כתבי "וידאו צוות" שתעדו את האירוע, ערכו סקר אקראי בקרב 
באי הכנס, ונוכחו לדעת כי מספר לא מבוטל מבין חברי "צוות" 
עדיין אינו מודע לקיומה ולפעילותה של קבוצת "וידאו צוות", ולכן 

גם לא נחשף לתוצרים המגוונים המופקים על ידה.
בצורה  לפרסם  ומבקשים  הסניפים  ראש  יושבי  אל  פונים  אנו 
ו/או  מכתב  בכל  צוות"  "וידאו  של  השידורים  לוח  את  מודגשת 
מייל המופץ על-ידם לחברי הסניף. כמו כן, אנו מנצלים במה זו 
המשודר  צוות",  "וידאו  למגזין  החברים  לב  תשומת  את  ומפנים 
פעמיים בשבוע בערוץ 98 של הטלוויזיה הקהילתית, בכל יום ג' 

בשעה 18:00 ובכל יום ד' בשעה 11:00. 
ניתן לצפות בכתבות גם באינטרנט 24/7 באתר יוטיוב:

 HTTP//WWW.YOUTUBE.COM/USER/TLKTZEVET
אפשר להקיש "וידאו צוות" בגוגל או בדף הפייסבוק של "וידאו 

צוות". כל לייק שלכם יתקבל בברכה!
המגזינים והכתבות שהופקו עד כה מרוכזים כולם באתר היוטיוב. 

הנכם מוזמנים לצפות בהם להנאתכם.

אם קיים עניין בתיעוד ובפרסום של 
פעילות המתבצעת בסניפים - לשם 
ובערוץ הטלוויזיה  ביוטיוב  פרסומו 
צוות",  "וידאו  אנו,   - הקהילתית 

ממליצים:
צילום האירוע/סיור יתבצע על-ידי 
ערוך  קובץ  יעביר  אשר  סניף  חבר 
למערכת "וידאו צוות" לשם פרסומו 

ביוטיוב ובערוץ הטלוויזיה הקהילתית 98.
יו"ר סניף המעוניין לתעד ולצלם אירוע או פעילות על-ידי כתבי 
"וידאו צוות", מתבקש לפנות למערכת "וידאו צוות" חודש לפני 

מועד האירוע המתוכנן.
זה,  ביטאון  דפי  מעל  שקריאתנו  לידיעתכם  להביא  שמחים  אנו 
ל"וידאו  להצטרף לשורותינו נשאה פרי, שכן לאחרונה הצטרפו 
אמינוב,  אבי   - לציון  ראשון  מסניף  "צוות"  חברי  שלושה  צוות" 
אריה און ואריק קנה - וראוי לציין שתרומתם לקבוצה כבר באה 

לידי ביטוי.
השלושה, ביחד עם חברים נוספים, משתתפים בהשתלמות עריכת 
וידאו הנערכת בימים אלה, בהנחייתו של המנחה המקצועי, רוני 
גאמר. נשמח לקדם בברכה כל חבר נוסף לקבוצת "וידאו צוות".

מאת: חנן קליפשטיין 

נפרדים מאלי חן ז"ל 
הוועד המנהל של הארגון,  חן, חבר  לאחרונה הלך לעולמו אלי 
סגן יו"ר מחוז ירושלים, מעמודי התווך של הארגון, ומהמתנדבים 
בגבעת  העלמין  בבית  התאספו  מחבריו  רבים  במחוז.  הבולטים 
שאול, ללוות אותו בדרכו האחרונה ולשאת דברי פרידה והספד 
על קברו. את כולם איחדה התחושה כי איבדו חבר קרוב, שפעל 

ללא ליאות למען חבריו ב"צוות". 

שם טוב עולה על כולם. 
הכוונה היא כי מי שיש לו מעשים טובים ושמועתו טובה מחמת 
מעשיו, לא מצאנו לו "כתר" בתורה שהיו חייבים לנהוג בו בכבוד, 
אבל הוא - כתר שם טוב - העולה על גביהן שכל שלושת הכתרים 
צריכים לו, בין רב, בין כהן, בין מלך או נשיא. אם מעשיהם אינם 
טובים ויצא להם שם רע אין חייבים לנהוג בהם כבוד. אלי זכה 
לכתר שם טוב שעולה על כל הכתרים, לכן הוא יהיה תמיד זכור 

וקשור במחשבותינו. 
וילדים  בית חם, מלוכד  רותי תבל"א,  יחד עם אשתו  אלי הקים 
שהם לתפארת המשפחה. בכוחם להמשיך במעשי האב ולשמור 
על אותם הנכסים היקרים שבמעשיו. אלי היה איש אוהב משפחה, 
אוהב אנשים, בעל מעשים טובים, ומעל הכל אבא מסור לגידול 
וחינוך הילדים. הוא דאג גם לאנשים עם צרכים מיוחדים והתייחס 

אליהם כשווים בין שווים.
אלי אתה תהיה תמיד זכור וקשור במחשבותינו. יהי זכרך ברוך". 

0 0 0

בדברי הספד שנשא חבר הוועד המנהל משה בן דוד )בנדה(, הוא 
אמר, בין היתר: "אלי, אדם מיוחד עם לב זהב, מלא נתינה. העזרה 
לזולת בכל עת היא אחת מתכונות האופי המופלאות שבך. היית 
בכל  בלטה  הססגונית  דמותך  לחברים.  לעזור  כדי  מגדרך  יוצא 
בהם  בכנסים,  זה  אם  ובין  במסיבות  זה  אם  בין  היית,  בו  מקום 

השתתפת כדי להסביר לכולם את זכויותיהם. 
חסרת בנוף של 'צוות' כבר למעלה משנה, בוודאי גם למשפחתך, 
שיש לה במה להתגאות לנוכח כמות האנשים שבאו לחלוק לך 
הייתה  החברים  לכלל  שלך  האכפתיות  לו.  ראוי  שאתה  כבוד 
לכל  ראויה  לעזור  נלאית  הבלתי  ונכונותך  התפעלות,  מעוררת 

שבח. תחסר לכולם, למשפחתך ולחבריך". 
את משפחת חן ביקרו במהלך השבעה יו"ר "צוות" וסגנו.

בדברי הספד שנשא יו"ר המחוז, הרב יוסף וסרמן, הוא אמר בין 
לדור  אחריו,  לבאים  צוואה  משום  יש  אלי  של  "במעשיו  היתר: 
ההמשך. מעשים שנעשים חיים וקיימים לעולמי עד. על אלי ז"ל 
שמעון  רבי  פ"ד:  אבות  בפרק  במשנה  הכתוב  את  לומר  אפשר 
אומר: שלושה כתרים הם הכתובים בתורה שחייבה אותנו התורה 
וכתר   - מלכות  וכתר  כהונה  כתר  תורה,  כתר  כבוד:  בהם  לנהוג 
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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.

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.

 משרדי "צוות" לשירותך
 כתובות ושעות פעילות ברחבי הארץ 

www.tzevet.org.il :"אתר "צוות tz-org@tzevet.org.il :דוא"ל
המשרדים הראשיים של "צוות"

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

מיקוד  ברק,  בני   14 הירש  ברוך  רחוב  סלע",  "בית  "צוות"  משרדי 
5120206 )ממזרח לקניון איילון(.

כתובת למשלוח דואר: "צוות" ת"ד 2222 בני ברק, מיקוד 
5112102. טלפון: 03-6173500 פקס': 03-6173520.

שעות פעילות: א'-ה' 17:00-08:00 ובימי שישי תורנות טלפונית.

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

אילנית: 03-6173544, שירלי בנש: 03-6173551. 
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 
521 נשר 3660302; טל' 03-6173519, טל/פקס' 04-8204567 רב-קווי.

מחוז השרון - מנהל המחוז דודי נחמני
ת"ד 177  הפעמון",  "בית   20 רח' התע"ש   ;msharon@tzevet.org.il דוא"ל: 
כפר-סבא 4410101; טל' 03-6173531, 09-7667175/6, פקס' 09-7657318.

מחוז דן - מנהל המחוז אלי ינאי
אופקים"  "בית   82 בגין  מנחם  דרך   ;mdan@tzevet.org.il  דוא"ל: 
תל-אביב   ,20807 ת"ד  דואר:  למשלוח  כתובת  תל-אביב.  ב',  קומה 
03- פקס'   ,03-6173522  ,03-6243250  ,03-6173523 טל'   .6120701

.6243252
מחוז יהודה - מנהל המחוז ראובן חמו

רחובות   1824 ת"ד   ,4 גאולה  רחוב   ;myehuda@tzevet.org.il דוא"ל: 
7611701. טל' 03-6173527, טל/פקס' 08-9467062.

מחוז ירושלים - מנהל המחוז שמעון מלכה
דוא"ל: mjerusalem@tzevet.org.il; בית החייל, רחוב אלוף דוד שאלתיאל 1, 
ירושלים 9455522. טל' 03-6173524/5, 02-6221758, פקס' 02-6235713.

מחוז הדרום - מנהל המחוז אברהם לוגסי
 521 2, ת"ד  mdarom@tzevet.org.il; בית החייל, רחוב בית לחם  דוא"ל: 
8410401. טל' 03-6173529, 08-9903106, 08-6431874,   באר שבע 

פקס' 08-6417188.
השעות בין  ראשון-חמישי  בימים  המחוזות  במשרדי  קהל   קבלת 
12:30-08:30, 16:00-13:00. לפגישה עם מנהל המחוז, יש לתאם טלפונית.

"צוות" של  המנהל  הוועד  חברי 
אולמרט;  ירמיהו  אופיר;  אהרן  "צוות";  יו"ר   - לוי  ברוך  ד"ר 
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 - 
דסקל;  יחזקאל  יעקב;  ציונה-רמלה-לוד-באר  נס  סניף  יו"ר 
יעקב דרעי - יו"ר סניף אופקים-נתיבות; יוסף וסרמן - יו"ר 
צפון;  מחוז  יו"ר   - חביו  יצחק  זמיר;  יצחק  ירושלים;   מחוז 
כחלון;  יצחק  לציון;  ראשון  סניף  יו"ר   - יצחק  לורנס 
מודיעין-מכבים-רעות;  סניף  יו"ר   - לבקוביץ  יעקב 
פיליפסון;  רפאל  צפון;  מחוז  יו"ר  סגן  פטוקה,   ישעיהו 
עזריאל  ה;  תקו פתח  ף  י סנ ר  " ו י  - פרידמן  י   בנ
 ; רז זה  עלי  ; ן ד ז  מחו ר  " ו י  - פרץ  יהודה   פרל; 
 ; א ב ס ר  פ כ ף  י נ ס ר  " ו י  - א  י ג ש י  ל ת פ  נ

גדעון שני - יו"ר מחוז דרום. משקיפה: גיטה גופר.

  יהודית הר גד - יו"ר ועדת ביקורת 
 עו"ד ברוך אברהמי - יועמ"ש "צוות" 

רו"ח דוד כהן - רו"ח "צוות"

התנצלות
ארגון "צוות" מתנצל בפני חבורת הזמר 

של  לזכרו  שהוקמה   - שהם"  "חבורת 

כך  על  שהם,  חיים  ד"ר  )מיל'(  אל"מ 

כי הפיצו את תקליטור "הגדודנים" בו 

שמה  את  להזכיר  בלי  החבורה,  שרה 

שהם  חיים  ד"ר  אל"מ  של  שמו  ואת 

ומבלי לבקש רשותה לעשות זאת, וזה 

תוך שינוי הגרפיקה על גבי התקליטור. 

במסגרת  נעשתה  התקליטור  הפצת 

בבית  "צוות"  שערך  הצדעה  אירוע 

בזאת  ונדגיש  כשנה,  לפני  הגדודים 

שהדבר נעשה בתום לב.
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מבצע "צוק איתן"

צו 8 זה לא עול או מעמסה 
אלא שליחות וזכות גדולה

מאת: דורית טל אור 

שקיבלה  פצועים  של  רבות  עשרות  מבין 
"יקר  מפקדת  קידר,  לילי  המילואים  קצינת 
על  האחראית  הצבאית  )היחידה  ברזילי" 
בבית  משפחותיהם  ובבני  בפצועים  הטיפול 
לה  זכורים  באשקלון(,  "ברזילי"  החולים 
פציעה  שספג  חייל  של  היפים  פניו  היטב 

קשה בלסת. 
בין  בפצועים,  הפוגשת  הראשונה  היא  לילי 
אם ליד המסוק או האמבולנס, ובין אם בחדר 
המיון. "כשהבטתי עליו, הוא היה בהכרה ועוד 
הייתה לי מחשבה שאולי יוכל לדבר בעצמו 
ונמצא  בטלפון, להודיע להוריו שהוא פצוע 
בבית החולים. זה משהו שאנו מנסים לעשות 
ככל הניתן - כדי שהורים לחייל פצוע ישמעו 
מורדם  הוא  כך  אחר  רגע  אם  גם  קולו,  את 

ונכנס לניתוח. 
מספר  לי  כתב  הוא  לדבר,  הצליח  לא  החייל  הזה,  במקרה  אבל 
היא  הטלפונית  ההודעה  לאביו.  שאודיע  וביקש  נייר  על  טלפון 
קל  פצועים  של  במקרים  המודיעה  ואני   - שלי  מהתפקיד  חלק 
קצין  דרך  מגיעה  ההודעה   - קשה  פציעה  של  במקרים  ובינוני. 
העיר. התקשרתי, דיברתי עם האב, והמשפחה הגיעה לבית החולים 

כשהבן כבר היה בניתוח שנמשך מספר שעות. 
ליוויתי אותם בציפייה הדרוכה הזו ובליבי התפללתי לשיקום הפנים 
היפות שראיתי מולי. ידעתי היטב שזו פציעה לא פשוטה. כשהבן 
יצא להתאוששות, הבטתי בו, שמענו את ההסבר של הרופא המנתח 
והבנו שמצבו טוב. חיכיתי בקוצר רוח להתאוששותו ולמחרת ראיתי 

את כל הידע והניסיון שצברה לילי קידר )סא"ל( במהלך שנות השירות שלה בתפקידי 
פיקוד בכירים בחיל הרפואה, היא מביאה לידי ביטוי בשטח, בכל פעם שהיא מגויסת 

בצו 8, ממש עם הכוחות הראשונים 0 "מאז מלחמת לבנון הראשונה, חוויתי מקרוב 
את כל אירועי הלחימה של צה"ל", אומרת הקצינה העומדת בראש היחידה המטפלת 

בפצועי "צוק איתן", בבית החולים "ברזילי" באשקלון ובבני משפחותיהם

מהיר,  היה  החלמתו  קצב  הרופאים.  עשו  מקצועית  עבודה  איזו 
וכמעט רק התפרים היו העדות לפציעה. הלב התפוצץ מהתרגשות. 
כמובן שהמפגש של המשפחה איתו הוא מעמד אינטימי, וברגעים 
האלה אנחנו לוקחים צעד ואפילו שניים אחורה, אבל חשתי הקלה 
עצומה. ממש כאילו הדבר נוגע אליי אישית. בימים שאחרי הניתוח 
ליוויתי את המשפחה, קשובה לכל צורך שעולה, ובסופו של דבר 

הבן השתחרר הביתה. 
עד כאן, זה עוד סיפור, אחד מיני אלפים שעברתי בשנותיי בחיל 
הרפואה - בקבע ובמילואים אליהם גויסתי בכל אירוע חריג. אלא 
שלמחרת, ראיתי את ההורים שוב בבית החולים. שאלתי אותם 
מה קרה, הרי השתחררו אתמול מבית החולים? הם ענו לי, ואני 
מצטטת: 'רצינו לבוא לפה עוד פעם אחת, לנשום את האוויר של 
האנשים הטובים שנמצאים כאן, בלי להיות מאושפזים'. זה עוד 
כאן  וההבנה של מה שאנו עושים  לי. התרגשתי מאוד  לא קרה 
חילחלה עוד יותר עמוק לנפש, למרות שגם כך היא טבועה בצורה 

מאוד משמעותית". 
0 0 0

לילי קידר, בת 51, נשואה למשה )"תומך הלחימה שלי ושל הבית 
שיר  טל,  בוגרים:  ילדים  לשלושה  אם  אשקלון,  תושבת  כולו"(, 
ושרון, מגדלת שלושה כלבים )"מאוד אוהבת בעלי חיים"(, פעילה 
חברתית בעירה בדגש על נושאי סביבה וחברת "צוות" מאז שחרורה 

"הטיפול מתחיל מרגע קבלת הפצוע וזיהוי פרטיו ונמשך 
מהר ככל הניתן בהודעה למשפחה, איסוף נשק ואמל"ח 

שמגיעים עם הפצועים, ליווי המשפחות עם הגעתן 
לבית החולים, דאגה לצרכים לוגיסטיים - הסעות, לינה 

ועוד. כמו כן, מעקב אחר הטיפול הרפואי ובמידת הצורך 
הבאת יועצים או המשך טיפול במרכז רפואי אחר. 

וכמובן, המון תמיכה, קשב, חיבוק, חיזוק ועידוד בימים 
הקשים העוברים על הפצוע ובני משפחתו"
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מצה"ל בדצמבר 2005. כיום היא המנהלת האדמיניסטרטיבית של 
אגף הדמייה בבית החולים איכילוב בתל אביב. 

בתפקידה האחרון בצה"ל, שימשה לילי כמפקדת של כל ה"יקרים" 
השומר(.  תל  )למעט  במספר   24  - המרכז  באזור  החולים  בבתי 
"יקר הוא שמה של יחידה בחיל הרפואה הנמצאת בכל בית חולים, 
ותפקידה לקבל את הפצועים ולדאוג לטיפול בהם ובבני המשפחה 
שלהם", מסבירה לילי. "מדובר במערך ארצי המתבסס על גרעין 
קטן של משרתי סדיר, המעובה בכל עת של אירוע לחימה חריג. 
העיבוי כולל גיוס של קצינים וחיילים במילואים, במגוון תפקידים 
מקצועיים-רפואיים ולוגיסטיים. המטרה היא להעניק לבית החולים 
בחיילים  בטיפול  לסייע  שיכולים  תפקידים  בעלי  של  מעטפת 

המגיעים אליו. 
עימו,  הראשוני  והמפגש  הפצוע  קבלת  מרגע  מתחיל  הטיפול 
איסוף  למשפחה,  בהודעה  הניתן  ככל  מהר  ונמשך  פרטיו  זיהוי 
ערכה  הענקת  הפצועים,  עם  שמגיעים  ותחמושת  אמל"ח  נשק, 
אישית לכל חייל ובה פריטי לבוש והיגיינה הדרושים לו לשהייה 
ראשונית בבית החולים, ליווי המשפחות עם הגעתן לבית החולים 
ועד לשחרור )"ולפעמים גם אחרי"(, דאגה לצרכים לוגיסטיים כגון 
הסעות, לינה באזור בית החולים, מעקב אחר הטיפול הרפואי ואם 
יש צורך בהבאת יועצים או המשך טיפול במרכז רפואי אחר כגון 
שיקום - והמון תמיכה, קשב, חיבוק, חיזוק, ועידוד בימים הקשים 

העוברים על הפצוע ובני משפחתו".
0 0 0

- תכננת לעצמך קריירה צבאית כל כך טעונה ומשמעותית, הנמשכת 
באינטנסיביות גם לאחר השחרור? 

כלבורנטית  ושירתתי  רפואה  לחיל  ב-81'  התגייסתי  לא.  "ממש 
והוצבתי  לבנון הראשונה  זמן קצר פרצה מלחמת  רפואית. לאחר 
תכננתי  החיל.  של  מבצעים  בחמ"ל  מבצעים  סמלת  לתפקיד 
להשתחרר וללמוד עריכת דין, וכבר נרשמתי למכינה, אבל הציעו לי 
מהצבא לחתום שנת קבע כלבורנטית והסכמתי. ואז הגיע האירוע 
ששינה את מהלך החיים שלי - חטיפת אוטובוס קו 300. הייתי בין 
נוסעיו, וברגעי האימה שם באוטובוס הבטחתי לעצמי, בת 20 וקצת, 
שאם אני יוצאת מהאירוע הזה בחיים - אני נשארת בצבא ועושה 

הכול כדי לתרום לצה"ל, לחיילים ולבטחון המדינה. 
צה"ל.  כנכת  והוכרתי  נפצעתי  האוטובוס  של  השחרור  במבצע 
וחזרתי לשירות  ואני החלמתי  הייתה קשה  לא  למזלי,  הפציעה, 

קבע מלאת מוטיבציה שלא עזבה אותי עד 
יצאתי  והתעצמה.  הלכה  רק  אלא   - היום 
לקורס קצינות, הוצבתי כרל"שית קצין רפואה 
שלוש  במשך  הזה  בתפקיד  ועשיתי  ראשי, 
שנים. משם המשכתי הלאה למגוון תפקידים 
החיל  של  המקצועית  העבודה  בין  ששילבו 
לבין פיקוד וניהול. במהלך השירות גם יצאתי 
ללימודים אקדמיים והשלמתי תואר ראשון 
מערכות  בניהול  שני  ותואר  המדינה  במדע 

בריאות". 
- ושירות המילואים הפעיל, הוא חלק בלתי 

נפרד מהמסלול הזה. 
עושים  ביקרים  והמפקדים  החיילים  "נכון, 
מילואים ונקראים בדרך כלל כבר עם הגיוסים 
לי  חשוב  הלוחמים.  הכוחות  של  הראשונים 
או  עול  אינו   8 בצו  הגיוס  שעבורי  להבהיר 
מעמסה אלא מילוי של שליחות. אני לא רואה 

את עצמי שלא פעילה בזמנים כאלה. ברור לי, כי לי ולאנשיי יש ידע 
ובעיקר ניסיון עצום שנצבר באינספור אירועים ושכל כך נדרש בעת 
הזו. דווקא בזמנים של אירועים כל כך דרמטיים כמו השניות הראשונות 

של קבלת פצוע שיורד ממסוק – נדרשת כל הרגישות שבעולם".
- למה את מתכוונת? 

מבעד  הפצוע  של  עינו  מבט  את  לצוד  פרטים,  לקלוט  "ליכולת 
לחשב  הפציעה,  חומרת  את  להבין  אותו,  העוטף  הרפואי  לצוות 
את הצעד הבא, ברגעים כאלה גם דקה יכולה להכריע לכאן או 
לכאן. להעביר אפילו דרך העיניים מסר של הרגעה, של ביטחון, 
אתה בידיים טובות, נעשה כל מה שאתה מבקש, נדאג לא רק לך 

אלא גם למשפחה". 

ללילי זכורים היטב פניו היפים של חייל שספג פציעה 
קשה בלסת. "הוא היה בהכרה ועוד הייתה לי מחשבה 

שאולי יוכל לדבר בעצמו בטלפון, ולהודיע להוריו שהוא 
פצוע ונמצא בבית החולים. זה משהו שאנו מנסים 

לעשות ככל הניתן - כדי שהורים לחייל פצוע ישמעו 
את קולו, גם אם רגע אחר כך הוא מורדם ונכנס לחדר 
הניתוח. אבל במקרה הזה, החייל לא הצליח לדבר, הוא 
כתב לי מספר טלפון על נייר וביקש שאודיע לאביו" 

בסביבה  הפועלת  דבר  לכל  צבאית  ביחידה  מדובר  למעשה   -
אזרחית. איך זה מתנהל? 

"מדובר בשיתוף פעולה בינינו לבין גורמים רבים אזרחיים וצבאיים 
דובר  הנפש,  הרפואיים,בריאות  הצוותים  החולים,  בית  הנהלת   -
מפקדי  ראשית,  שלישות  נפגעים,  אכ"א  מידע,  ביטחון  צה"ל, 
היחידה ממנה הגיע הפצוע ועוד. בבית החולים 'ברזילי', בניהולו 
של חבר 'צוות' תא"ל מיל' ד"ר חזי לוי, מתקיים שיתוף פעולה יוצא 
דופן בין הגורמים הצבאיים ואזרחיים, שמתבסס על מקצועיות, 
כבוד, אמון, ואינטרס משותף עמוק לדאוג לרווחת הפצועים ובני 
משפחותיהם. למשל, בנושא הרגיש של חשיפת פצועים באמצעי 
התקשורת - אנו עומדים על כך שפצועים לא יצולמו בעת הגעה 
לבית החולים, ושכל צילום שכן נעשה בבית החולים יקבל אישור. 
כך גם בנושא ראיונות לתקשורת של פצועים. יש כאן רגישות רבה 

מבצע "צוק איתן"
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ומסרים שעלולים לעבור בצורה שגויה. אנו גם מלווים כל ביקור 
של אח"מים או אזרחים המעוניינים בביקור פצועים".

- בראיונות בתקשורת שהעניקו פצועים מהלחימה בעזה, הם דיברו 
על גאווה, על הכרה בחשיבות המשימה שנקראו לבצע, על אהבת 

העם והארץ - ועל רצון לחזור ליחידה כמה שיותר מהר. 
יש  הזה.  הלוחמים  ובדור  הזו  בלחימה  בולט  מאוד  זה  "בהחלט, 
לנו חיילים וקצינים בעלי שיעור קומה, ערכיים, חדורי מוטיבציה, 
וגם  לראות,  מרגש  מאוד  זה  המדינה.  עם  להיטיב  מרצון  שבאה 
יצא לי לטפל במקרים שבהם פצועים פשוט 'ברחו' מבית החולים 
חזרה לעזה. ניגשו אליי ואמרו לי 'נכון שאת המפקדת שלנו עכשיו, 
אבל אנחנו חוזרים לחברים. אנחנו בסדר'. חבר'ה עם תחבושות 

קיבלו טיפול, חתמו על סירוב אשפוז - וחזרו ליחידות שלהם". 
0 0 0

לילי גויסה למילואים ב-13.7.14 ומאז, למעשה, גרה בבית החולים. 
60 מילואימיניקים,   - יקר ברזילי  יחד עם כל אנשי  "אנחנו שם, 
קצינים וחיילים, בעלי תפקידים שונים שכולם רצים סביב השעון. 
בעיקרון אנחנו מתחלקים למשמרות של 12 שעות ואני כמפקדת 
אמורה לחלוק את הזמן עם הסגן שלי - אבל בפועל אנחנו בפעילות 

מלאה כמעט כל הזמן. 
יוצאת דופן, עם אנשים מדהימים שכולם מגיעים  מדובר ביחידה 
למילואים עם רצון לתת מעצמם ולעשות מעל ומעבר. זו לא משימה 
פשוטה. הזמנים קשים, המראות קשים, המעמדים לעיתים קורעי 
לב. אני מגייסת את כל תעצומות הנפש כדי לעבור יום יום, שעה 
שעה, ולראות שבכל רגע כולם מקבלים את מה שהם זקוקים לו. 

לפעמים, בתוך המציאות המורכבת הזו, יש המון שמחה, על כך 
שהבן בחיים, המון הווי של משפחה שמגיעה כולה לבית החולים 
מוקפת  עצמי  את  מוצאת  אני  לפעמים  בו,  לגור  עוברת  ופשוט 
בבני משפחה אסירי תודה שמחבקים אותי ומחפשים לטפל בי: 
מרגישה  אני  עייפה...'.  בטח  את  קפה,  תשתי  בואי  תשבי,  'בואי 

הללו,  באנשים  לפגוש  הללו,  בנושאים  לעסוק  גדולה  זכות  שזו 
ובעיקר לטפל בחיילים". 

- ואת עצמך גם אמא לחיילים...
"נכון. הבן הבכור שלי, טל, היה לוחם בנ"מ, הפעם הוא עוד לא 
מגויסת  ועכשיו  חסוי  תפקיד  שיר, עשתה  הבת  למילואים,  גויס 
בצו 8 ונמצאת בעוטף עזה, ובן הזקונים שלי, שרון, משרת בסדיר 
בתותחנים ונמצא בעזה. הילדים גדלו בבית שנשם את הצבא ולא 

מפתיע אותי שכולם עם מוטיבציה גבוהה".
אחרי  קבע  אנשי  המילואים של  בשירות  מוסף  ערך  רואה  את   -

השחרור, חברי "צוות"? 
"באופן כללי, וכמי שפעילה ביחידה שמתבססת על כוחות מילואים, 
אני רואה בעניין הזה ערך רב בו מתקיים - במיוחד במקרה שלנו - 
שילוב נדיר של חיילים וקצינים, במגוון תפקידים, במגוון גילאים, 

עם ותק וניסיון רב, אשר יחד יוצרים כוח פעולה רב-עוצמה. 
תקופתיים  אימונים  עוברים  היקרים  של  המילואים  מערך  אנשי 
העבר,  מניסיון  לימוד  אירועים,  ניתוחי  סימולציות,  הכוללים 
שירות  לאורך  הדברים  את  מי שחי  טבעי  באופן  ועוד.  תרגולים 
והיא הופכת חלק ממנו,  הזו  ממושך בקבע, נמצא עמוק בהוויה 
אך גם חיילים וקצינים אחרים שמתייצבים כאן למילואים עושים 

עבודה מופלאה, עם המון לב ונשמה".

"לפעמים, בתוך המציאות המורכבת הזו, יש המון 
שמחה על כך שהבן בחיים והמון הווי של משפחה 
שמגיעה כולה לבית החולים ופשוט עוברת לגור בו. 
לפעמים אני מוצאת את עצמי מוקפת בבני משפחה 

אסירי תודה שמחבקים אותי ומחפשים לטפל בי: 'בואי 
תשבי, בואי תשתי קפה, את בטח עייפה...'. אני מרגישה 

שזו זכות גדולה לעסוק בנושאים הללו, לפגוש 
באנשים הללו, ובעיקר לטפל בחיילים" 

"תכננתי להשתחרר וללמוד עריכת דין, וכבר נרשמתי 
למכינה, אבל הציעו לי מהצבא לחתום שנת קבע 

כלבורנטית והסכמתי. ואז הגיע האירוע ששינה את 
 מהלך החיים שלי - חטיפת אוטובוס קו 300. 

הייתי בין נוסעיו, וברגעי האימה שם באוטובוס 
הבטחתי לעצמי, בת 20 וקצת, שאם אני יוצאת 

מהאירוע הזה בחיים - אני נשארת בצבא ועושה הכול 
כדי לתרום לצה"ל, לחיילים ולבטחון המדינה" 

מועדי צפייה במגזין "וידאו צוות"
המגזין משודר בערוץ 98 בטלוויזיה בכל יום ג' בשעה 18:00 

ובכל יום ד' בשעה 11:00. 
כמו כן, ניתן לצפות בכתבות "וידאו צוות" 24/7 באינטרנט 
ובדף   www.youtiube.com/user/tlktzevet יוטיוב:  באתר 

הפייסבוק של "וידאו צוות". 

מבצע "צוק איתן"
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התנדבות

מאת: דוד גרין 

"הרבה מעשים נשגבים מתבצעים בשל מאבקים קטנים. הרבה לבבות 
אמיצים, עיקשים ועלומים, נלחמים בחירוף נפש, באפלוליות, נגד 

פלישתם הרת-הגורל של הצרכים והחרפות. ניצחונות אציליים ומסתוריים 
ששום עין אינה רואה, ששום תהילה אינה מפצה, ששום תרועת חצוצרה 

אינה מכריזה עליהם. החיים, המצוקה, הבידוד, העוני, הינם שדות קרב 
הניחנים בגיבורים משלהם; גיבורים אלמוניים, אך לעיתים דגולים יותר 

ממצביאים מהוללים". 

דברים אלה שכתב ויקטור הוגו בספרו עלובי החיים, יכולים 
בפרפראזה, להשתקף במהלך חייו הסוער ורב-המעש של דורון 
אלמוג. מידה לא מועטה של גבורה נדרשה מדורון אלמוג האדם, 
הגם שאינו אלמוני, במלחמתו העיקשת, יום ביומו, למען החלש 
יותר מגבורתו של  גדולה אף  זו,  וגבורה  ביותר בחברה.  והפגיע 
דורון אלמוג האלוף - המצביא, לוחם עז נפש, מופת ודוגמא אישית 

לחייליו, אותם הוביל בקרבות, במלחמות ובמבצעים נועזים.
ויותר מכך, גם לאחר שלכאורה יכול היה להניח בצד את מאבקו 
הערכי, המוסרי, החברתי והמעשי מאוד למען אוכלוסיית הלוקים 
בפיגור, לתת ללהט העשייה להצטנן מעט, להסתופף בדלת אמותיו 
ולהתעטף ביגונו עם פטירת בנו ערן - שסבל מפיגור ומאוטיזם 
- ממחלה ממארת נדירה בה לקה, גם לאחר שלכאורה ניתנה לו 
"אפשרות יציאה" משדה הקרב, הוא עדיין דוהר בו קדימה. הוא 
עומד בראש הכפר השיקומי מעורר ההשראה "עלה נגב" שעל 
הקמתו שקד במשך שנים, מתוך תקווה כי יהווה בית חם ועוטף 
לערן ולשכמותו - בית לחיים. חודשים ספורים אמנם נהנה ערן 
מהאכסניה מחממת הלב, ובה חדרו שהותאם לצרכיו בדקדקנות 

ובאהבה אין-קץ, עד שנפטר, לפני שבע שנים, והוא בן 23.
לדורון עצמו הגדרה שונה לגבורה, נגישה יותר, כזו שיכולה להפכה 

לכמעט "שווה לכל נפש". "בוב דילן כתב: 'גיבור בעיניי, הוא מי שמבין 
את מידת האחריות שמגיעה עם החירות שלו'".

האחריות שמלווה את החירות 
האחריות המלווה את החירות שזורה לאורך מהלך חייהם של דידי ודורון 
אלמוג, הורים לניצן ולערן, שנולד עם פיגור שכלי עמוק ואוטיזם. השניים 
הובילו מאבק הירואי שנועד לאפשר לו ולשכמותו קיום של כבוד. בחלוף 
השנים הפנו את מאמציהם למציאת פתרון ארוך טווח, אשר יבטיח טיפול 
ראוי וגישה אוהבת ותומכת כלפיו גם בשנות בגרותו - מאמץ שהבשיל 
להקמת כפר לבוגרים במצבו, "עלה נגב", הסמוך לאופקים. לאחר פטירתו 

"אות הנשיא למתנדב" הוענק לאלוף דורון אלמוג

כי בסופו של דבר אנחנו 
מדברים על אהבה...

"שוחחתי עם אסירים המתנדבים כאן לא פעם, והם 
אמרו לי: 'אני עברתי על החוק ונשפטתי למאסר בכלא 

סגור. נכשלתי - אבל אני יכול לתקן. אני אשתחרר אחרי 
כמה שנים ואהיה אדם חופשי. אבל הם, החוסים בכפר, 
נשמתם, רוחם, כלואים לכל החיים. הם לא עשו שום 

דבר רע - וקיבלו עונש לכל החיים'"

לאביו,  ערן  "השיעור" שהעביר  היא שיקוף מדויק של  רבות  מבחינות 
עת "לימד" אותו למצוא גם בעומקה של מצוקה, בדממת חוסר היכולת 
להביע עצמך, בתוך הוודאות שדבר לא ישתפר – רגש חם, חיבוק אוהב, 
עיניים מאירות, הנאה מדברים קטנים והכרת תודה שהובעה ללא אומר. 
"החירות שלי, של רובנו, היא האחריות שלנו", חוזר ואומר דורון, "אחריות 
מתמשכת, אחריות כדרך חיים, אחריות למי שאין לו חירות. לאנשים האלה 
אין חירות, אפילו לא קטנה. חלקם לא רואים, לא שומעים, לא מדברים, 
לא מסוגלים לאכול לבד, לא חשים את טעם המזון, לא עושים צרכיהם 

לבד. לעיתים נדמה כי אין ולו דבר אחד שהם יכולים ליהנות ממנו. 
שאלו אותי פעם: למה אתה מסרב לקבל לכפר תרומות של ביגוד משומש 
שיאפשר לחסוך בהוצאות? הרי בלאו הכי החוסים במוסד שלך לא מודעים 

לחלוטין לסביבתם... 
עניתי להם, כי למי שניתנה החירות, ניתנה גם האחריות להיות להם לפה 
בראש  אנו  כבוד.  כן,  הכבוד.  ולשומרי  וללב  ולמוח  ולרגליים  ולעיניים 
ובראשונה אחראים לכבודם. הם הרי לא יכולים להחליט, הם לא יכולים 
לעמוד על שלהם, הם לא יכולים לומר מה טוב ומה לא טוב להם, למה 
הם מסכימים או לא - ולכן עלינו ללמד סנגוריה עליהם ללא ויתורים 

נקרא הכפר על שמו: "נחלת ערן". לדורון היה ברור מהרגע הראשון של 
שארית חייו ללא ערן - כי ימשיך ואף יגדיל לעשות למען המשך פיתוח 
והרחבת הכפר, כמו גם פתיחתו למטופלים חיצוניים והרחבת השירותים 
ויצירת מארג  )בדואים(  אוכלוסיות מעוטים  תוך שילוב  שהוא מעניק, 

אנושי יוצא דופן של סעד, תמיכה, נתינה וחמלה. 
הגישה המובילה את פעילותו של הכפר מספקת השראה לעוסקים בשיקום 
ובטיפול באוכלוסיות מיוחדות בכל רחבי העולם. היא ספוגה בכבוד, באמונה 
בפיתוח היכולות בכל מחיר ובכל כיוון, ובנחישות להעניק ערך לחיים - גם 

בחשכת המוגבלות העמוקה, חוסר המסוגלות והעדר התקווה לשינוי. 

 הנשיא שמעון פרס מעניק את "אות הנשיא למתנדב" לדורון אלמוג )בתמונה עם נכדיו(. 
מאחור: דורית בייניש, יו"ר ועדת הפרס
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"החירות של רובנו, היא האחריות שלנו - אחריות 
מתמשכת, אחריות כדרך חיים, אחריות למי שאין לו 

חירות. לאנשים האלה אין חירות, אפילו לא קטנה. חלקם 
לא רואים, לא שומעים, לא מדברים, לא מסוגלים לאכול 
לבד, לא חשים את טעם המזון, ולעיתים נדמה כי אין ולו 

דבר אחד שהם יכולים ליהנות ממנו"

תמונות מהכפר - צילום: אוהד רומנו

וללא עיגול פינות. מתוך חוסר היכולת שלהם נחרצים גורלות. וכך, באופן 
פרדוקסלי, יש בידיהם עוצמה אדירה, השפעה שיכולה לשנות חיים. הם 

קובעים איזה סוג של אנשים אנו רוצים להיות". 
0 0 0

את נושא החירות והאחריות אפשר ללמוד גם מזווית אחרת, למראה מחזה 
מעט סוריאליסטי הנשקף מחלון חדרו של דורון אלמוג, בקומה השנייה 
בבניין המנהלה של הכפר: בחור כבן 30, גבוה, חסון, ספק תומך ספק אוחז 
בבחור אחר המתקשה ללכת, כמעט מחזיק אותו, ואחריהם צועדת צעירה 
במדים ואקדח למותניה. דורון ממהר להסביר: "הבחור הצעיר הוא אסיר 
מכלא באר שבע, השפוט למספר שנים על עבירות לא קלות. הנתמך הוא 
דייר בכפר במצב של פיגור עמוק. הצעירה החמושה היא סוהרת משירות 

בתי הסוהר, השומרת על האסיר שלא יברח. 
מה האסיר עושה פה? הוא מתנדב, כמו עוד כמה מחבריו - לסייע, לתת 
מעצמו. אולי זה סוג של 'תיקון עצמי'. הסוהרת פוסעת אחריהם בנחת, 
ממלאת אחר ההוראות, אבל ברור לה שהאסיר לא יברח, כי הכבוד שלו 
ייתן לו לעשות זאת. אף אחד לא חייב אותו להתנדב ובוודאי לא  לא 

במקום כל כך קשה כמו נחלת ערן. 
הבחור שלנו, זה שכמעט אינו מצליח ללכת, הוא גלגל ההצלה של האסיר. 
שוחחתי איתו ועם עוד אסירים המתנדבים כאן לא פעם, והם אמרו לי: 
'אני עברתי על החוק ונשפטתי למאסר בכלא סגור. נכשלתי - אבל אני 
יכול לתקן. אני אשתחרר אחרי כמה שנים ואהיה אדם חופשי. אבל הם, 
נשמתם, רוחם, כלואים לכל החיים. הם לא עשו שום דבר רע - וקיבלו 

עונש לכל החיים'".
אנחנו נשלם מיסים והמדינה תדאג לחלשים 

- האם מעשה ההתנדבות אינו מסיר בעצם את אחריות המדינה לחלשים 
שבה? האם במקרה הזה לא הייתה המדינה צריכה להקים את הכפר, כי 

היא זו האחראית לחלשים מבין אזרחיה? 
"ואם כן, אז מה? אז נרחץ בניקיון כפינו כאשר נראה אדם מתגולל ברחוב, 
היטב  מכיר  אני  לא עשתה מספיק?  המדינה  כי   - פגוע  רעב,  תשוש, 
את הגישה של: 'תפקידי לשלם מיסים ותפקיד הממשלה לעשות בהם 
שימוש מיטבי - ובכלל זאת לדאוג לחלש. האם מי שאומר כך לא מכיר 
את המציאות? אני לא פוטר חלילה את המדינה מאחריותה והיא אכן 
נושאת בה, אבל מה לעשות כאשר הצרכים מרובים והמשאבים מועטים? 
אנו נדרשים להכרעות קשות מבחינה מוסרית - למי לתת? במי להשקיע? 
חינוך?  ביטחון?  למה?  קודם  מה  יותר?  טוב  לחלק את משאבינו  איך 

בריאות? אפשר להמשיך ולמנות בלי סוף... 
המדינה  'אל תשאל מה  קנדי:  הנשיא  באמירתו של  נמצאת  התשובה 
עשתה בשבילך, שאל את עצמך האם אתה עשית מספיק בשביל המדינה'. 
ארצה גם להסתכל על הדברים מבחינה אחרת, מוחשית יותר: ישאל כל 
אחד את עצמו האם הגיע לאן שהגיע, האם השיג הישג כלשהו, האם 
צבר את ממונו, האם עשה את הקריירה שלו - ללא תמיכת המדינה? 
הרי מאז שנולד כל אזרח בישראל הוא עובר בתחנות: בית חולים, טיפת 
חלב, בית ספר, צבא )שאני רואה בו מקום של קבלה לא פחות מנתינה(, 

אוניברסיטה ועוד. 

ואין בי עודף תמימות, וגם לא סלחנות כלפי משאבים ציבוריים המופנים 
לצרכים בירוקרטיים, למימון מערכות שלטון, להשגת יציבות קואליציונית, 
לשימון גלגלים כאלה ואחרים. זו המציאות ובה אני בוחר באחריות האישית 
שלי ובמימוש היכולות שלי - כדי לחולל שינוי. ולכל אורך הדרך אני זוכר 
שגם אני, כמו רבים, לא הייתי צומח ומתפתח כפי שעשיתי ללא המדינה. 
ואם כך, אימרתו של ג'ון קנדי יפה שבעתיים. להתנדב זו החובה שלנו, 
הזכות שלנו, החירות שלנו. לראות בכל עשייה למען הזולת בבחינת כל 

המציל נפש אחת, כאילו הציל עולם ומלואו". 
- ועדיין יהיו שיאמרו, גם בהיבט ההתנדבותי, למה להשקיע במי שלא 
יכול להבין או להרגיש את העשייה למענו? הרי לא יצא מזה שום דבר...

"כבר עניתי לך קודם על אחריות וחירות, אבל אענה לך כאן בהיבט שכל 
אחד מקוראי עיתון זה יוכל להבין: 'לא משאירים פצועים בשטח'. מה 
משמעות הדבר? למה אצלנו בישראל ובצה"ל זה ערך כל כך מקודש? 
נהיה לרגע ציניים: הצלת פצוע קל היא די מובנת. אולי ישתקם ויהיה אזרח 
מועיל לחברה. אבל פצוע קשה? הרי כל חייו תצטרך המדינה לשאת אותו 
על גבה ועל קופתה. ונלך רחוק יותר, מה לגבי הרוג, חלל, מה לא עושים? 
כמה משקיעים? איזה סיכון אישי לוקח חייל כדי לחלץ את חברו המת 
תחת אש. ההיסטוריה הצבאית שלנו רצופה סיפורים כאלה ולאף אחד 
אין סימן שאלה לגביהם. האם אני צריך להזכיר מה עשינו כדי להביא 

לקבר ישראל גופות חללינו שהיו בידי אויב?". 
- יהיו שיאמרו שאלמלא הסיפור האישי שלך כאב לבן הלוקה בפיגור, 

אולי גם אתה לא היית מבין ההולכים בראש המחנה...
"ואם זה נכון, מה ניתן ללמוד מכך? לדעתי כלום. הרי לא חסרים מקרים 

התנדבות
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דברים  אנשים  חוו  בהם 
בדיוק  להם  נוראיים שעשו 
אותם  הפכו   - ההיפך  את 
לסגורים, מדוכאים, חסרי כוח 
יכולת ורצון לעזור לאחרים, 
לעיתים אפילו לא לעצמם... 
כדי  אישי  אסון  חייבים  אז 
להתנדב?  לתת?  לפעול? 
ומה עם כל אותם מתנדבים 
בכפר  אצלנו   - מופלאים 
ובמקומות אחרים - שבאים 
מלאי הכרת תודה על גורלם 
ומסוגלים  עליהם  ששפר 
לתת מעצמם עולם ומלואו. אולי דווקא מציאות חיים טובה ושופעת היא 

הקרקע הנכונה לצמיחת הנתינה? 
בכל מקרה, במקרה של התנדבות יש תמיד, ולכל אחד, ללא כל קשר 
למצבו האישי, סיבות רבות מדוע לא לעשות זאת - וסיבה אחת מדוע כן. 
אצלי זו הייתה המראה שערן הציב מולי, מציאות החיים שלו - שהכניס 
אותי אליה ולימד אותי רבות אודותיה. דברים שלא הכרתי. דברים שלא 

ידעתי שאפשריים כלל... 
הוא העניק לי שיעור מופלא שלא הותיר בי סימן שאלה לגבי נחיצות 
באחריות  זו האפשרות שלי לשאת  עבורי.  אלא  עבורו,  לא   - הנתינה 

שניתנה לי יחד עם חירותי. זה התרגום של האמירה המוסרית - למעשים, 
לפעולות, למאמצים, לשכנועים, לנסיעות ארוכות סביב העולם, לחיפושים 
לי  עזר  ערן  למישהו.  טוב  לעשות  שיכול  קטן  אחר משהו  אינסופיים 
לעצב את ערכיי, להבין בחירות שעשיתי, לקבל תשובות לשאלות יסוד 
פילוסופיות-קיומיות, הוא גיבש יחד איתי מישנה חברתית סדורה וסדר 

יום ברור. וכל זאת, מבלי שהוציא מילה מפיו". 
חשבון פשוט: התנדבות כמנוף כלכלי 

"אפשר להסתכל על כל עניין הנתינה גם בזווית פרקטית יותר, אפילו ניתנת 
לכימות", אומר דורון אלמוג. "בכלכלה מדברים על גורמי צמיחה: משאבי 
טבע, תמורות בשווקים עולמיים, יחסי היצע וביקוש, התחזקות מטבעות 

כאלה ואחרים, יוזמות כלכליות, סחר חוץ, השקעות ועוד. 
מתמיה שלא מפנים תשומת לב מספקת למנוע צמיחה אדיר בדמות 
משאב הנמצא פוטנציאלית בכל מקום ובכל ענף במשק - ההתנדבות. 

צא וחשב איזה מהפך היה מתרחש אילו הייתה מתווספת לתל"ג שלנו 
שעת התנדבות אחת, פעם בשבוע, של כל אזרח, מאז היותו נער בגיל 
12 ועד גיל 70. תכפיל זאת במספר השנים בהן התנדב ובמספר אזרחי 

המדינה ותגיע למספרים אסטרונומיים. 
פחות  מצוינים,  תלמידים  יותר  מצוקה,  פחות  מה משמעותם בשטח? 

שי
באופן אי

דורון אלמוג )63(, נשוי לדידי, מורה לספרות בכפר הנוער 
יוענה ז'בוטינסקי, אב לניצן, סב לשלושה נכדים. נולד בראשון 
לציון, למד בפנימייה הצבאית שליד בית הספר הריאלי בחיפה 
והתגייס לצה"ל ב-1969 לחטיבת הצנחנים. במלחמת יום הכיפורים 
נלחם בכוחות המצריים בסיני כמפקד פלוגת נוב' 1972 בגדוד 202. 
באותה מלחמה, נפל אחיו ערן, בהגנה על רמת הגולן, כמפקד 

מחלקת טנקים בחטיבה 7 גדוד 82. 
הוא פיקד על סיירת הצנחנים והוביל אותה במבצע אנטבה כמפקד 
הכוח, הראשון שכף רגלו דרכה בשדה התעופה באוגנדה. תפקידו 
הבא - מג"ד הנח"ל המוצנח. במלחמת שלום הגליל, כששימש 
מפקד בסיס האימונים של חטיבת הצנחנים, הוביל את גדוד הסיור 
של החטיבה בעומק לבנון - משפך נהר האוואלי ועד לביירות. 
בשנים -1983 1985 פיקד על יחידת שלדג, ב-1988 מונה למח"ט 
וב-1991  האש  עמוד  עוצבת  למפקד  מונה  ב-1990  הצנחנים, 
לקצין חי"ר וצנחנים ראשי. אחר כך שירת כמפקד אוגדת עזה, 
מונה   2000 שנת  ובסוף  וההדרכה  התורה  חטיבת  בראש  עמד 

לאלוף פיקוד הדרום. 
בשנת 2003 החליט לסיים את שירותו בצה"ל כדי לבנות בנגב 
את הכפר השיקומי "עלה נגב" עבור בנו ערן שנולד פגוע מוחין 
ונקרא על שם דודו ערן, שנפל במלחמת יום הכיפורים. לאחר 
מות ערן הבן, שם הכפר הוסב לנחלת ערן. דורון אלמוג ממשיך 
לכהן כיו"ר הכפר השיקומי ולפעול למען החלשים ביותר בחברה. 
בשנת 2007 קיבל אלמוג את אות אביר איכות השלטון בקטגוריית 
צבא וביטחון, "בהוקרה על תרומה ייחודית, הן בשירות הצבאי והן 
בחיים האזרחיים, להגנה על החלש וחסר הישע ולחיזוק איכות 
החברה והשלטון בישראל". הוא היה בין מדליקי המשואות ביום 
העצמאות תשס"ב, כאות הוקרה על פעילותו למען האוטיסטים 

ופגועי המוחין בחברה. 
בקטגוריית  למתנדב"  הנשיא  "אות  את  קיבל  תשע"ד  בשנת 

מתנדבים יחידים.

"עבורי המנוחה אינה מטרה. אחרי 120 ננוח כולנו. הזמן 
ניתן לנו במשורה, כוחותינו מוגבלים ואסור לבזבז אף רגע. 
אנו מתמודדים בחיי היומיום מול קשיים לא פשוטים, אבל 
צריך לתת לעצמנו ולחיינו משמעות. המטרה היא לחוות 
במלוא עומקה את חוויית החיים, לפענח את פשרם, את 

מהותם. אני חיוני - משמע אני קיים, כי אני מסוגל להעניק 
משמעות לחיי. זו תחושה עילאית - לא של שמחה, אפילו 

לא של אושר, אלא הארה של עוצמה פנימית"

צילום: אבי אוחיון, לע"מ

לילדי  יותר העשרה  חולים,  בבתי  פנויות  מיטות  יותר  דרכים,  תאונות 
פריפריה, פחות פשע, יותר סיוע למוסדות בריאות וסיעוד וכמובן - יותר 
כספים שיכולים להיות מופנים לאינספור ערוצים שיהפכו אותנו למדינה 
הנאורה והמפותחת שאנו רוצים להיות, מדינת רווחה אמיתית הדואגת 

לכלל תושביה. 
נכון הוא שהמהלך כבר הותנע. מערכת החינוך הישראלית מתנה קבלת 
גופים  במגוון  התנדבות  הכוללת  לקהילה,  במחויבות  בגרות  תעודת 
ועמותות. זה הכיוון אליו צריך ללכת, אך ביתר שאת - גם למצות את המרב 
מהנתינה של התלמידים וגם, ואולי זה העיקר, לשמר את רוח ההתנדבות 

גם בגילאים בוגרים יותר. 
הטיעון שלי כאן היה כלכלי מעיקרו, אבל הערך המוסף הגלום בו, של 
חיזוק הערבות ההדדית, ופיתוח חברה בריאה יותר - עולה עליו עשרת 
מונים. וזה אף חוזר אלינו באופן מיידי, כפרטים בחברה הזו, כהורים לילדים 

שנולדים למציאות החיים הזו, כבני אדם.
ומכאן עולה תשובה לשאלה עמוקה: איזו חברה אנו רוצים להיות? אילו 
אנשים אנו רוצים להיות? בפפואה אין נכים ואין מפגרים. החלש שם לא 
שורד. זהו עולמם. חברה חזקה רואה בחלש חלק בלתי נפרד ממנה, מגדירה 
את מקומו ואת המחויבות כלפיו, זוכרת כי חוסן השרשרת נמדד דווקא 
בחולייתה החלשה. זה מאתגר את הפתגם 'כל ישראל ערבים זה לזה' 
וזה אפילו יותר מ'ואהבת לרעך כמוך'. זה מגדיר את מהותנו כבני אדם". 
- האם לדעתך לחברי "צוות" יש מחויבות יתר כמי שבחרו בדרך ערכית 
של מחויבות לחברה ולבטחון המדינה בשנות שירות ארוכות? ואולי דווקא 

הם חשים כי את "מכסת חובם" החברתי כבר שילמו... 
"אנחנו לא שונים מכל אזרח אחר במדינה. הלכנו לשירות ממושך מתוך 
בחירה, מתוך הכרה, מתוך הבנת ערך השירות. אין התרפקות על העבר, 
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אין מנוחה על זרי הדפנה, אין 'עשינו די'. לדעתי, מי שמרגיש שעשה, 
טעם את טעמה של הנתינה, הבין את דרך פעולתה עליו, חש את התמורה 
שבגינה, שאינה חומרית כלל ועיקר, דווקא הוא האחרון שאמור להשתמט 

מאחריות בתום השירות". 
- ודאי אמרו גם לך - דורון, תנוח קצת, עשית די... 

"בוודאי, אבל עבורי המנוחה אינה מטרה. אחרי 120 ננוח כולנו. הזמן ניתן 
לנו במשורה, כוחותינו מוגבלים ואסור לבזבז אף רגע. אנו מתמודדים 
בחיי היומיום מול קשיים לא פשוטים, אבל צריך לתת לעצמנו ולחיינו 

משמעות. 
לחייך, לצחוק, להשתטות, להשתחרר, לצאת לחופשה, לנסוע לחו"ל - 
בוודאי. זה חלק מהחיים. אבל זו לא המטרה. המטרה היא לחוות במלוא 
עומקה את חוויית החיים, לפענח את פשרם, את מהותם. אני חיוני - משמע 
אני קיים, כי אני מסוגל להעניק משמעות לחיי. זו תחושה עילאית - לא 

של שמחה, אפילו לא של אושר, אלא הארה של עוצמה פנימית.
האמירה לפיה הנותן מקבל יותר מהמקבל היא נכונה ביותר, אך קטנה 
מכדי להמחיש את העניין. על סיזיפוס נגזרה עבודה חסרת תכלית ובכל 
זאת היה מישהו שכתב, כי 'עלינו להניח שגם הוא היה מאושר, ולו לשבריר 

הרגע, בו הייתה לו תחושת סיפוק מהעשייה'. 
למזלנו, בניגוד לסיזיפוס, תחושת הסיפוק מהעשייה החברתית נובעת 
מהישגים אמיתיים, מעשייה מוחשית, מנתינה מרחיבת לב. ואל כל אלה 
מתווספת חדוות המאמץ. זו שכל מי שסחב אלונקה בימיו, יחד עם חבריו, 
מכיר אותה היטב. הרי אפשר גם להרפות את האחיזה ואף אחד לא ירגיש... 

עלה נגב נחלת ערן השוכן במועצה המקומית מרחבים, הוא כפר 
שיקומי ייחודי שהוכרז בידי ממשלת ישראל כפרויקט לאומי. הכפר מציע 
בית חם, מקצועי, מכבד ואוהב לתינוקות, ילדים ובוגרים עם מוגבלות 
שיקומיים  פתרונות  המקום  מציע  בנוסף,  קשה.  התפתחותית  שכלית 
וטיפוליים לתושבי הדרום. הפעילות בכפר מבוססת על התפיסה שכל אדם 
זכאי לקבל את הטיפול המקצועי ביותר ולחיות חיים טובים ומכובדים.

הכפר נקרא ע"ש ערן אלמוג, בנם של דידי ואלוף דורון אלמוג שהיה 
מדייריו הראשונים של הכפר. דורון אלמוג, יו"ר "עלה נגב נחלת ערן", 
נמנה עם מקימי המקום והוא ממשיך להוביל את הפעילות ולממש את 
חזון הכפר. עלה נגב נחלת ערן הוא חלק מרשת מעונות עלה בישראל, 
עמותה הפועלת משנת 1982 ומפעילה כיום ארבעה מרכזים בפריסה 
ארצית )בבני ברק, בירושלים, בגדרה ובנגב(. הכפר מהווה הגשמה של 
קונספט ייחודי וחדשני והוקם כמענה לצורך של בוגרי עלה במסגרת 
חינוכית, חברתית וטיפולית, שתאפשר להם לחיות חיים יצרניים ומכובדים, 

הכוללים תרומה לחברה.
בעלה נגב נחלת ערן: בריכה הידרותרפית, בית חולים סיעודי מורכב, בית 
ספר לחינוך מיוחד, מרכז שיקום יום, מרפאה להתפתחות הילד, סדנאות 
תעסוקה לדיירים מעל גיל 21, ספארי ורכיבה טיפולית על סוסים וכן 

מרפאת שיניים מותאמת לאנשים עם צרכים מיוחדים. 

- לך עצמך יש מודל מוסרי ערכי שאתה רואה לנגד עיניך? 
"יש לי מודל מוסרי נפלא בדמות בני משפחה ברוכת ילדים מאופקים. 
אם המשפחה עובדת אצלנו בכפר ומדי שבוע מוסיפה לשולחן השבת עוד 
מקום - בנוסף לשבעת ילדיה - עבור עוד ילד מהכפר שמתארח אצלם 
לשבת, באופן קבוע. כששאלתי אותם אם זה לא קשה, הרי יש להם ילדים 
משל עצמם והפרנסה דחוקה והבית קטן, הם הביטו בי בתמיהה אמיתית. 

פשוט לא הבינו את השאלה...". 
- יש לך מחשבות על העתיד? 

"כן, אני חושב הרבה על העתיד. הייתי רוצה לחיות בחברה שתקבל את 
השונה, שתאמץ אותו אל לבה, עד שיהיה חלק ממנה. לצערי ערן עצמו 
לא יחווה זאת, אבל אני נותרתי עם הצו הזה של ערן, עם מערכת הערכים 
שלימד אותי, וקשורה לעולם שלו, ועם צוואה לא כתובה, מהדהדת, בה 
נאמר: 'אבא, 23 שנים עשית בשבילי, פעלת, נלחמת, בנית, הפכת כל אבן 
והצלחת לחולל שינוי, ועכשיו כשאני לא כאן - קיבלת שחרור מהמחויבות 

הזו? עכשיו הכול נגמר? החזרת ציוד וזהו?' 
ערן מעמת אותי עם האמת שלי הכי עמוקה, עם הכרעות ערכיות. עבורי 

ערן היה נושא הבשורה, נושא המסר, ואני השליח. 
אני מודה לו על שנתן לי את האפשרות הזו. הכרת התודה הזו ספוגה בכאב. 
לא הייתי מאחל לאף אחד להיות במקום הזה מתוך טרגדיה אישית. לא 
הייתי רוצה לראות עוד ילד אחד שנולד עם דרגת נכות כה קשה ופגיעות 
כה גדולה וחוסר יכולת לשרוד ללא סביבה תומכת, מחבקת ובעיקר אוהבת. 

כי בסופו של דבר אנחנו מדברים על אהבה".

המעונות לבני נוער ולמבוגרים הם הלב הפועם של הכפר. הם מותאמים 
לצרכיהם הייחודיים של הדיירים ובנויים בעיצוב אסתטי וברמה גבוהה. 
דיירי המעון מגיל 12 ומעלה משולבים במסגרת תעסוקה יומית. המרכז 
משלב תעסוקה טיפולית עם פיתוח מיומנויות וכישורי חיים. בסדנאות 
התעסוקה מיוצרים פריטי נוי ויודאיקה הנמכרים לציבור הרחב. לכל 

אחד מהדיירים תוכנית קידום אישית בפיקוח פסיכולוג הכפר.
באזור  בעבר  קיימים  היו  שלא  וטיפוליים  שיקומיים  פתרונות  בכפר 
הדרום: יחידת שיקום יום ראשונה מסוגה ויחידה בנגב, הנותנת מענה 
טיפולי לאנשים הסובלים מפגיעות וזקוקים לשיקום ללא אשפוז, ויחידה 
להתפתחות הילד המעניקות אלפי טיפולי חוץ בשנה. מרפאת השיניים 
הן  אף  עומדות  ההידרותרפית  והבריכה  מיוחדים  צרכים  עם  לאנשים 

לרשות דיירי הכפר, מטופלי יחידת שיקום יום ותושבי הסביבה.
ערן.  נחלת  נגב  עלה  מחזון  נפרד  בלתי  חלק  היא  בקהילה  מעורבות 
הכפר פתוח למבקרים ולמתנדבים רבים, הפוקדים אותו באופן קבוע. 
בין המתנדבים תלמידי תיכון, חיילים, אסירים במסגרת פרויקט שיקום, 

מתנדבים מחברות היי-טק וממערכות הביטחון ועוד.
בכפר עלה נגב נחלת ערן שוררת אווירה של אופטימיות, אהבה, שמחה 
וקידום. צוות הכפר מתייחס לכל דייר כאל עולם ומלואו, תוך דאגה לצרכיו 
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התנדבות

מאת: דורית טל אור  

מייסד  לוגיסטיקה,  חיל  יוצא  )סא"ל(,  פרץ  ניסים 
כיצד  היטב  זוכר  לב",  אל  מלב  "לדימונה  עמותת 
כילד בן תשע היה מגיע לבניין המועצה הדתית 
בדימונה - העיר אליה הובאה משפחתו ברוכת 
הילדים שעלתה ממרוקו בשנת 67' - כדי 
לקבל לידיו חבילת מזון לקחת הביתה. 
"היה שם קצת סוכר, קמח, שמן, בפסח 
היו מצה או שתיים", הוא נזכר. "ההרגשה 
בהחלט לא הייתה טובה. המצוקה הייתה 
ו' עזבתי את בית  אמיתית ומוחשית. בכיתה 
בפרנסת  לסייע  כדי  לעבוד,  ויצאתי  הספר 
שחיפשו  עמותות  היו  לא  אז  המשפחה. 

דרכים לסייע לנזקקים".
היום, כשהוא בעל תואר שני במינהל ציבורי, 
מעיד ניסים כי השורשים העמוקים הנטועים 
 - בצה"ל  שקיבל  וה"כנפיים"  הנגב  באדמת 
את  המנחים  אלה  הם   - ובקבע  הסדיר  בשירות 
פרישתו מצה"ל  מיד עם  פעילות העמותה שהקים 

בשנת 1998 וקרא שמה "לדימונה מלב אל לב". 
מצאתי  בו  מצה"ל.  קיבלתי  לחיים  המפתחות  "את 
בי  אמון  והרבה  ערכים  מסגרת,  שייכות,  תחושת 
היום  לי  שיש  וממה  שאני  ממי  הרבה  שלי.  וביכולות 
- מגיע מהצבא. שם למדתי את השיעור הגדול ביותר בחיים. בין 
ההישגים החברתיים שאני הכי גאה בהם, נמצא גיוס בני הנוער מקרב 
עושים  חלקם  והצלחתי:  כך  על  נלחמתי  בדימונה.  העבריים  קהילת 
שירות לאומי אצלנו בעמותה, חלקם השתלבו בתפקידי מטה, חלקם 
גם הגיעו ליחידות קרביות. כולם קיבלו את מה שאני כל כך חיפשתי 

כנער - כרטיס כניסה לחברה הישראלית". 
0 0 0

כיום, כשהוא עמוק בתוך הוויית החברה הישראלית, מפעיל ניסים 
פרץ עמותה בה רשומים מעל 300 מתנדבים )"מכל מיני מקומות 
בארץ, לאו דווקא דימונה"(, המסייעת למאות בתי אב באופן קבוע 

ורציף ולעוד רבים בסיוע חד-פעמי. 
העמותה מפעילה מחסן לחלוקת חבילות מזון והסיוע הזה - גם במזון 
טרי )ירקות ופירות( ובמזון תינוקות )תרומה נדיבה של מטרנה, בסיועו 
של חבר קיבוץ מעברות אבישי, בן 72, העושה את הדרך לדימונה ברכבו 

הלב של "צוות" בעמותת 
"לדימונה מלב אל לב"

"כל שקל שאנו מקבלים, הולך ישירות לתרומה. אני 
קורא לחבריי ב'צוות' לפנות לפעילות התנדבותית, 

להקים עמותות ולסייע לנזקקים במקומות מגוריהם. אנו 
שמחים לסייע לכל מי שמעוניין במידע ובעצה, כיצד 

להרים פרויקט כזה. מי שרוצה יכול להפוך ל'שגריר' של 
עמותת 'מלב אל לב' במקום מגוריו"

הפרטי כדי להביא למחסן את המוצרים( - ניתן באופן קבוע ומהווה את 
לב ליבה של הפעילות. בין המסתייעים בעמותה נמצאים גם חיילים 
נזקקים מבסיסי האזור, שהקשר אליהם נעשה בתיאום עם מש"קיות 

הת"ש היחידתיות.
מחסני העמותה מלאים תמיד, לא רק במזון אלא גם בבגדים, רהיטים 
השרויים  בבתים  ייעודם  את  ומוצאים  בשפע,  הנתרמים  ומכשירים 
במצוקה בכל רחבי הנגב. אם מאזינים לניסים, אפשר בקלות להשתכנע, 
כי מניין האנשים הטובים בחברה הישראלית הוא עצום, וכי כמעט אין 

גבול לרצון הטוב וליכולת לעזור. 
לא חסרים לו מתנדבים, לא חסרים מוצרים במחסן, ולדבריו, כל בקשה 
לתרומה נענית עד מהרה על-ידי אחד מהארגונים הוולונטריים, בארץ 
ואף בחו"ל, התומכים בפעילות העמותה. כך, למשל, מקיימת העמותה 
מדי שנה בקיץ שני מחזורים של טקסי בר/בת מצווה מרגשים בירושלים, 
למאות בני נוער מעוטי יכולת מאזור הדרום. את המימון מעניקים הארגון 
הצרפתי "ציונה צרפת" וארגון עתרי"ד )עטרת תפארת רבי יצחק דרעי 
זצוק"ל( הירושלמי. עמותת לב אל לב, אמונה על כל הארגון הלוגיסטי 

המורכב של האירוע, המקיף מאות נערות ונערים נרגשים. 
ניסים קושר את טקס ההתבגרות המשמעותי לערכי צה"ל, מגייס לעזרתו 
חיילים וקצינים מבסיסים באזור הדרום )בין היתר מבסיס חיל האוויר 
בכותל  כי  ומקפיד  דרום(,  ומפיקוד  חתירה  תחמושת  מבסיס  נבטים, 
המערבי - שם מקבל כל נער ספר תנ"ך - הוא יוענק לו על-ידי קצין 
בכיר במדי צה"ל. "העמותה שלנו עוצבה ברוח הערכים שספגנו בצבא. 
החיבור בין הצבא לחברה הוא קשר בל-יינתק, וגם היום, שנים לאחר 
שפרשתי מצה"ל, אני חש כי זהו בית חם עבורי. המעגלים הקושרים 
בין צבא לקהילה נסגרים גם בסיוע שאנו מקבלים במחסן, מחיילים 

שמגיעים לארוז את חבילות המזון". 
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חברי  צה"ל  פורשי  קבוצה של   - לעניין"  "צוות  פועל  בתוך העמותה 
"צוות" בני דימונה המסייעים בידי ניסים במגוון מטלות. 

מרקו כהן )רס"ב(, מפקד מחנה בחיל האוויר בתפקידו האחרון, הוא 
האחראי על ניהול המחסן וחלוקת החבילות לנזקקים "תמיד בשעות 
הערב, בצורה צנועה ומכבדת", מדגיש ניסים. "מרקו מנהל את המקום 
ביד רמה, והסטנדרטים הגבוהים שלו מגיעים מהצבא - סדר מופתי, 
על  ושמירה  חיסכון  במחסן,  הנמצא  פריט  לכל  דאגה  ניקיון,  ארגון, 
משאבים. בנוסף, בהיותו כהן, ממשיך מרקו מסורת משפחתית של פדיון 
הבן ועורך את הטקסים לכל מי שנולד לו במזל טוב בן בכור. מרקו הוא 
איש רב-פעלים, תמיד מוכן לעזור, וניחן בידע טכני, שמסייע גם בפתרון 

בעיות תחזוקה פרטיות בבתי נזקקים".
סמי מור יוסף )רס"ב(, יוצא חיל החימוש, אמון על סיוע בהכנת חבילות 
המזון, ומשמש גם כחבר ועדת הביקורת של העמותה. "אנו עומדים בכל 
כללי מינהל תקין ובקרה ציבורית, החיוניים כל כך דווקא כאשר מדובר 

בארגון וולונטרי", מדגיש ניסים. 
שלמה טויזר )רס"ב(, יוצא חיל האוויר, פרש רק לפני שלושה חודשים, 
אך הוא מתנדב ותיק בעמותה. "עוד בזמן השירות, היה שלמה אחראי 
לעזור  המגיעים  נבטים,  בסיס  וקציני  חיילי  מקרב  מתנדבים  לגייס 
במחסן, להכין חבילות, ולסייע בטקסי בר המצווה. "הקשר שלו לבסיס 
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"את המפתחות לחיים קיבלתי מצה"ל. בו מצאתי תחושת 
שייכות, מסגרת, ערכים והרבה אמון בי וביכולות שלי. 
הרבה ממי שאני וממה שיש לי היום - מגיע מהצבא. 

שם למדתי את השיעור הגדול ביותר בחיים. בין 
ההישגים החברתיים שאני הכי גאה בהם, נמצא גיוס 

בני הנוער מקרב קהילת העבריים בדימונה"

נמשך - וכך גם זרימת המתנדבים במדים. זה מחמם את הלב לראות 
אותם נרתמים למשימה הקהילתית, כפי שהם עושים במשימה הצבאית. 

אני חושב שהם יוצאים מההתנדבות עם תחושה אדירה של סיפוק". 
יהודה חזן, רס"ב, יוצא חיל תחזוקה, מתפקד כ"מארגן משימות". "הוא 
ידאג לביצוע  יהודה כבר   - ניסים. "אם יש משימה  הקמב"ץ", מחייך 
מושלם: להביא, להסיע, לאסוף, לעזור - יהודה תמיד נמצא שם. הוא 

גם עוזר למרקו לקבל במחסן 120 ארגזי ירקות כל שבוע".
יצחק אוטמזגין )רס"ב(, יוצא חיל האוויר, בן 70, מתנדב ותיק, מסייע 
בחלוקת החבילות ובארגון טקסי בר המצווה. "אנחנו גאים מאוד על 
ויותר, ששמחים על  כך, שבין מתנדבינו ישנם גמלאים רבים, בני 70 

ההזדמנות להמשיך לתרום לחברה ולהיות חיוניים".
הנוער,  בני  מול  פעילות  מרכז  האוויר,  חיל  יוצא  )רס"ב(,  לוי  שמעון 
ומארגן קבוצות של "צעירים בסיכון" מהאזור המגיעים להתנדב ולסייע 
במשימות העמותה. "אנחנו רואים ערך רב בהשתלבות בני הנוער הללו 
בעשייה ההתנדבותית. קודם כל, הרחקנו אותם מהרחוב והבאנו אותם 
למקום שמאמין בהם, נותן להם כלים ומכשיר אותם להיות אזרחים טובים 

הסיפור  את  הכרתי  ילדים.  ארבעה  להאכיל  כוחה  בכל  ניסתה  היא 
כמה  עד  לה,  לה. הצעתי  לעזור  נחוש  והייתי  נושאת  הקשה שהיא 
שהדבר מופרך, ללמוד לתואר אקדמי כדי לצאת מהמצוקה ומהייאוש 
דרך רכישת מקצוע והשתלבות במעגל העבודה. ארגנו לה תרומה של 
לימודים בבית ברל, היא נסעה פעמיים בשבוע לכפר סבא, והשלימה 
לימודי תואר ראשון בחינוך לא פורמאלי. זה היה לפני עשור. היום, היא 
נשואה בשנית ובעצמה מתנדבת בעמותה. אפשר לומר כי שיקמה את 
חייה והצילה את ילדיה מגורל אכזר. בחתונתה, לפני שנה, התכבדתי 
בברכות והרגשתי הלכה למעשה את משמעות הפסוק 'כל המציל נפש 

אחת כאילו הציל עולם ומלואו'".
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ניסים מקדיש את מרב זמנו לפעילות העמותה, המתנהלת ללא משרדים, 
ללא רכבים, ללא צוות אדמיניסטרטיבי, "כך שכל שקל שאנו מקבלים, 
לפעילות  לפנות  ב'צוות'  לחבריי  קורא  אני  לתרומה.  ישירות  הולך 
התנדבותית, להקים עמותות ולסייע לנזקקים במקומות מגוריהם. אנו 
שמחים לסייע למי שמעוניין במידע ובעצה, כיצד להרים פרויקט כזה. 

ותורמים. לא אחת הם מגיעים מבתים המסתייעים בנו במזון ובמוצרים 
נוספים - וזו האפשרות שלהם לצאת ממקום של נזקקות ולהפוך לנותנים". 
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מעבר לפעילות "צוות לעניין", מספר ניסים כי הוא מקיים קשר רציף 
עם ארגון "צוות" במחוז הדרום. "לעיתים אני מקבל פניות לסיוע לחברי 
'צוות' שנקלעו למצוקה - ומטפל בהן מיידית, בצורה דיסקרטית. זה 
'הכור האטומי' שלנו - הסוד שלא יוצא מאיתנו. הערכים של אחווה 

וכבוד הדדי נשמרים גם בזמנים קשים של מצוקה ומחסור". 
ניסים מאמין, כי השילוב בין קהילה לצבא, בין חיילים לתושבים, בין 
נותנים למקבלים, מייצר כוח משמעותי היכול לחולל שינוי. "אני רוצה 
לסיים בסיפור קטן, שמאפיין את כל מה שאנחנו עושים כאן. הכרתי 
אישה שהייתה מגיעה למחסן שלנו לקבל חבילות מזון. מצבה הידרדר 
לאחר שבעלה התנכל קשות לילדיה והמשפחה, למעשה, התרסקה. 

מי שרוצה יכול להפוך ל'שגריר' של עמותת מלב אל לב במקום מגוריו. 
גם זו אפשרות וכך הוא יכול להסתייע בנו כדי לעזור בסביבתו. יש לנו 
לא מעט 'שגרירים', במקומות שונים בארץ. אני חושב שכאנשי 'צוות' 
- עם רקע צבאי, ערכים, כלים ניהוליים וניסיון בהובלה - אנחנו בהחלט 

יכולים לחולל שינוי".

 יצחק אוטמזגין מקבל תעודת הוקרה מיצחק הרצוג 
לשעבר שר הרווחה

 סמי מור יוסף בחלוקת תיקים ומאווררים 
למשפחות נזקקות

 ניסים פרץ עם קבוצת חיילים מתנדבים במחסן 
לאחר יום פעילות של הכנת חבילות

שלמה טויזר )במדי ח"א( בגמר משימת הכנת חבילות שמעון לוי עם נוער מפרוייקט "עוצמה" בהכנת חבילות מזון מרקו כהן עם הרב הראשי לישראל בטקס בר מצווה

התנדבות
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צעד קדימה: מתוך ההתמודדות 
האישית מגיע רצון גדול לתת 

התנדבות

מאת: אוהד יעקב 

אלכס ויטרבו )רס"ן(, יחד עם אשתו ובתו, מקיפים באהבה ובדאגה 
בתוך  מוחין.  משיתוק  הסובל   ,20 בן  מעט  עוד  יואל,  את  רבה 
ההתמודדות המורכבת הזו מוצא אלכס זמן, כוח ורצון, להיות פעיל 
למען רבים נוספים במצבו של יואל, במסגרת עמותת "צעד קדימה". 
במרץ בלתי נלאה הוא נרתם למלאכת גיוס התרומות ועשיית הנפשות 
לפעילות העמותה, הזוכה להערכה בינלאומית. לאחרונה הוענק לו 

באיטליה, מולדתו, פרס בינלאומי כהוקרה על פועלו.

פרס  )רס"ן(  ויטרבו  אלכס  "צוות"  חבר  קיבל  ב-16.10.13 
הפועלת  סוציאלי,  ולמחקר  לעיתונות  דיליאגרו  קרן  מטעם 
יחדיו:  הקצוות  כל  נקשרו  כי  היה  נראה  זה  במעמד  באיטליה. 
חיבור בין ישראל, מקום מגוריו של אלכס ומשפחתו לבין איטליה 
מולדתו - המהווה כר נרחב לפעילות עבורו, בדגש על קהילות 
הסובל  ילד  גידול  עם  פרטית  התמודדות  בין  חיבור  יהודיות; 
משיתוק מוחין לבין עשייה ציבורית למען ילדים נוספים במצבו; 

וגם חיבור בין נתינה ללא גבול להוקרה ציבורית ובינלאומית. 
הפרס שקיבל אלכס הוענק בטקס חגיגי שהתקיים באוניברסיטה 
ראש  במעמד  נערך  האירוע  ברומא.  הגרגוריאנית  האפיפיורית 
המחוז, ראש העיר, דיקן הפקולטה של האוניברסיטה ומכובדים 
רבים מהעולם, ובראשם יו"ר הקרן, ד"ר דיליאגרו, וחבר השופטים 
שכלל אנשי מקצוע מעולם האקדמיה ואנשי כמורה בכירים. הפרס 
הוענק לאלכס בהמלצת שגרירות איטליה בישראל, כהוקרה על 

"אני כל הזמן מחפש דרכים ליצור קשר, להגיע 
לאנשים, לספר, לפתוח את הלב, לשתף במה שעובר 
עלינו כמשפחות, ובעיקר להראות את הפוטנציאל 
הגלום בילדים. אני מרגיש שיואל הוא דוגמה טובה 

לאדם צעיר, שצומח ומתפתח למרות מגבלות קשות, 
באופן אופטימי ומלא שמחת חיים"

פעילותו הענפה במסגרת עמותת "צעד קדימה". 
0 0 0

ופועלת  ב-1987  שנוסדה  הורים  עמותת  היא  קדימה"  "צעד 
לקידום שירותי חינוך ושיקום לילדים עם שיתוק מוחין, על-פי 
עקרונות גישת 'החינוך המדריך'. המרכזים החינוכיים-שיקומיים 
והתוכניות השונות של העמותה נמצאים בפיקוח משרד החינוך, 
משרד הרווחה ומשרד הבריאות. הפעילות נעשית בכל הארץ - 
מכרמיאל בצפון ועד אילת בדרום - ובמסגרתה ניתנים שירותים 
לכ-400 ילדים ובוגרים מדי שנה - במעונות יום, בכיתות גן ובית 
ספר, במועדוניות ובדירות אימון. כמו כן, ניתנת הדרכה להורים 

ולבני משפחה. 
אלכס, שעלה ארצה בשנת 1977, מספר כי כשהחל להיות פעיל 
פעילותה  על  פרסומים  מספר  יזם  שנים,   15 לפני  בעמותה, 
מאוד  קשות  שנים  היו  "אלה  באיטליה.  היהודית  בעיתונות 
בארץ, תקופה של פיגועים, ודעת הקהל היהודית הייתה אוהדת. 
קיבלתי מספר פניות של אנשים פרטיים וכן של ארגונים ואלה 
יהיו  לא  שהדברים  כדי  לעמותה.  משמעותיות  לתרומות  הפכו 
ליזום  ולהעצים אותם:  חד-פעמיים, דאגתי לטפח את הקשרים 
ביקורים, לארח כאן משלחות, לקיים מפגשים מקצועיים, להציג 
את פעילות העמותה ולשכנע כי הכספים הולכים למטרות ראויות". 
כמו כן, פעל אלכס לארגון פעולות שונות לטובת ילדי העמותה, 
של  וביקורים  איטלקיים  צמרת  ספורטאי  עם  מפגשים  כגון 
אישים מאיטליה במרכזים של "צעד קדימה". מכאן ועד לעירוב 
השגרירות האיטלקית בתל אביב כגורם מתווך ומסייע בחילופי 

הידע - הדרך כבר הייתה קצרה. 
0 0 0

פדובה,  העיר  רב  של  ילדיו  חמשת  מבין  הבכור  ויטרבו,  אלכס 
גדל בבית ציוני והתחנך על ברכי אהבת העם והארץ. הוא עלה 
במסגרת  הרפואה.  לחיל  כעתודאי  והתגייס   18 בן  כנער  לארץ 
שני  ותואר  בביולוגיה  ראשון  תואר  השלים  במכינה,  למד  זו 
במהלך  העברית.  באוניברסיטה  שניהם  התא,  של  בפיזיולוגיה 
בעיקר  בצה"ל,  הרפואיות  המעבדות  בעבודת  השתלב  השירות 
בחר"פ בצריפין והשתחרר בשנת 2000 מתפקיד מנהל המעבדה 

ההמטולוגית במיתקן. 
 .'94 בשנת  יואל,  השני,  ילדנו  ללידת  היה קשור  "השחרור שלי 
הוא סבל ממחסור באספקת חמצן למוח בעת הלידה ונולד עם 
שיתוק מוחין שפגע מאוד בתפקודים המוטוריים והתקשורתיים 
שלו. רציתי להיות גמיש יותר מבחינת המחויבות שלי לעבודה, 
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כדי שאוכל להקדיש יותר זמן ליואל, ופרשתי מקבע בגיל 42". 
אלכס החליט לקדם את בנו בכל דרך: לדאוג לרווחתו, להתעקש 
ללמד אותו, לתקשר איתו, לפרוץ את חומות הקושי, לשמח אותו 
בחיק  הניתן,  ככל  נורמטיביים  חיים מלאים,  לו  ולנסות לאפשר 

משפחתו, בביתו. 
אלכס ומשפחתו נושאים במשימה האדירה הזו 24 שעות ביממה 
ואינם מחפשים "קיצורי דרך", או הפוגות. ההפך הוא הנכון. שיחתנו 
נערכה ערב נסיעה משפחתית בת שבועיים לאיטליה, "למטרות 
ביזנס ופלז'ר", אומר אלכס. "אנחנו נוסעים עם יואל, כמובן, וזה 
לא פשוט לארגן שבועיים כאלה עד הפרט האחרון, כשבכל מקום 

יהיו תנאים ונגישות המתאימים לצרכים שלנו". 
ברבות השנים חברה המשפחה - ואלכס בראשה - לעמותת "צעד 
קדימה", המסייעת לטיפול בנפגעי שיתוק מוחין ובני משפחותיהם 
דוגלת  העמותה  "הגישה שמקדמת  ליואל.  שני  לבית  הפכה  וזו 
במתן כלים לקידום ילדים במצבים שונים אל עבר רכישת תפקודי 
חיים. כל אחד - לפי יכולותיו. זו דרך לא פשוטה ומאוד מאתגרת, 
אבל היא נושאת פירות. למשל, אנחנו מצליחים לתקשר עם יואל, 

ולמרות שהוא לא נשמע ברור - אנחנו מבינים מה הוא רוצה. 
שפות  מבין  הוא  קוגניטיביות,  יכולות  שליואל  להדגיש  חשוב 
שונות, יש לו טעם מוזיקלי מפותח, רצון עז לבלות ולחוות את 
במועדונים  מבלה  למשל,  עצמי,  את  מוצא  אני  בזכותו  החיים. 
רוק שהוא  להקות  בהופעות של  וצופה  לילה מאוחרות  בשעות 
אוהב. הוא אינו חובב מוזיקה שקטה, הוא אוהב את האקשן...". 
חיבתו של יואל למוזיקה הביאה את אביו להתגבר על המבוכה 
ולפנות אישית לבכירי הזמרים והלהקות בארץ. "כל מי שאני פונה 

ומספר לו על יואל, מתרגש לשמוע, מזמין אותו להופעה, פוגש 
אותו אישית ומספק לו חוויה מרגשת מאוד. שלומי שבת, להקת 
היהודים, אחינועם ניני, דוד ד'אור - כולם מכירים אישית את יואל".
למטרות  גם  רותם אלכס  בעולם התרבות  את הקשרים שפיתח 
סיוע לעמותת "צעד קדימה" אשר ברבות השנים הפך לעמוד תווך 
בה, בכל הקשור בהפקת אירועים, גיוס תרומות ויצירת קשרים 

פילנתרופיים ומקצועיים בארץ ומעבר לים. 
"אני כל הזמן מחפש דרכים ליצור קשר, להגיע לאנשים, לספר, 
ובעיקר  כמשפחות  עלינו  שעובר  במה  לשתף  הלב,  את  לפתוח 
להראות את הפוטנציאל הגלום בילדים. אני מרגיש שיואל הוא 
דוגמה טובה לאדם צעיר, שצומח ומתפתח למרות מגבלות קשות 

באופן אופטימי ומלא שמחת חיים".
0 0 0

כיום אלכס הוא עובד מעבדה בכיר במעבדה המרכזית של קופת 
חולים מאוחדת בלוד ואחראי מקצועית על המעבדה בבית החולים 

משגב לדך. 
עם  פורש,  כל  כמו  אלכס,  החל  "צוות"  לארגון  שלו  הקשר  את 
אף  אחת  ולא  ופרטים  מידע  "קיבלתי  קבע.  משירות  השחרור 
פניתי כדי לברר את זכויותיי - בעיקר עזרה פיננסית, כדי לעמוד 
בהוצאות הגדולות הכרוכות בגידולו של יואל בבית. תמיד נעניתי 
במאור פנים והרגשתי שמנסים לעשות כל מה שאפשר למעני. 
לפני מספר שנים אף הוענק לי אות 'צוות' למתנדב, כהוקרה על 
פעילותי בעמותה. על אף שאיני פעיל במסגרת הארגון עצמו, אני 
גאה להיות חלק ממנו ומרגיש כי הוא מספק לי 'רשת ביטחון'. 

אם חלילה אזדקק לה - יש לי למי לפנות".

מחוברים לחברים
מחויבים לשירות

אנו ב"צוות" פועלים עבורך במספר תחומים: שמירה על הזכויות, ביטוחי בריאות וחיים, 
סיוע לפרט, סיוע בתעסוקה וקיום פעילויות חברה ותרבות הפנאי.

אנו רואים עצמנו מחויבים למתן שירות יעיל, רלוונטי ובזמן אמיתי. לצורך כך, אנו שואפים 
לקיים קשר רציף ועדכני עם החברים.

בעידן הנוכחי האינטרנט וכתובות דוא"ל הם תנאי הכרחי לקיומו של קשר זה.

 אנו פונים אליך בבקשה לסייע לנו להעניק לך את מירב ומיטב השירותים. 
אפשר לנו לעדכן אותך במידע חשוב ורלוונטי עבורך.

הנך מוזמן להתחבר אלינו - העבר אלינו עוד היום את כתובת הדוא"ל שברשותך.

הכתובת למשלוח הדוא"ל:

pkida1@tzevet.org.il

התנדבות
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התנדבות

יום האמן במרכז לבריאות הנפש בבאר שבע:
היצירה כגשר בין כל העולמות

מאת: נורית רוזן 

זאב קפלן  גדי גולן ופרופ'  יו"ר מחוז הדרום של "צוות",  שני  גדעון 
)אל''ם(, שלושה חברי הארגון בעלי מודעות חברתית מפותחת ומסורת 
של עשייה קהילתית, נרתמו יחד לפעילות שמטרתה לקרב פגועי נפש 
"יום האמן" במרכז לבריאות הנפש בבאר  לקהילה. התוצאה: פעילות 
שבע שהתקיימה בתחילת חודש אפריל - אירוע חשוב, יצירתי ומרגש. 
במיזם שיתפו פעולה המרכז לבריאות הנפש בבאר שבע בראשותו 
בצה''ל(,  הנפש  בריאות  מחלקת  ראש  )שהיה  קפלן  זאב  פרופ'  של 
מכללת  שני,  גדעון  בראשות  והנגב  שבע  באר  של  הציירים  אגודת 
קיי, עירית באר שבע ועמותת הידידים של המרכז לבריאות הנפש, 

בראשותו של גבי גולן. 
חשוב לציין, כי כל הגופים נענו בשמחה לפנייתו של גדעון שני, הרוח 
החיה מאחורי ארגון היוזמה, ליטול חלק באירוע. עמותת הידידים היא 
שמימנה את ההוצאות, וכל הפעילות נעשתה בהתנדבות, מתוך הכרה 

בחשיבות היוזמה. 
את  האחר,  את  "לשלב 
זוהי  בחברה,  השונה 
חשובה  שאין  משימה 
ממנה. חברה בריאה היא 
כזו שמקבלת לחיקה את 
האנושיים,  מרכיביה  כלל 
והמגבלות  הקשיים  על 
עימם",  מתמודדים  שהם 
יו"ר  שני,  גדעון  אומר 
בזכות  יוצר  ואמן  המחוז 
עצמו. "בכוחה של האמנות 
והיצירה לחבר בין כל העולמות, ובכללם גם עולמם המורכב של פגועי 
הנפש. אנשים רבים מסתובבים בינינו עם נפש מצולקת ועבור סביבתם 
הם שקופים. אפילו צה"ל נדרש לעבור תהליך ארוך שנים של לימוד 
והכרה בפגישה הנפשית של חייליו ולא רק בנכות הפיזית הנראית לעין. 

עברנו כברת דרך עד שהלומי קרב הוכרו רשמית כנכי צה"ל". 
העמיד  'צוות'  "ארגון  שני:  גדעון  מוסיף  הקהילתית,  היוזמה  בעניין 
בראש משימותיו לשנת 2014 את נושא ההתנדבות. אנו במחוז הדרום 
עוסקים בכך שנים רבות ויום האמן הוא עוד נדבך בעשייה הזו. חשוב 
שידעו כל חבר וחברה, כי כל אחד יכול לתרום, לתת לזולת, להשתלב 
שלו  הערוץ  את  למצוא  יכול  אחד  כל  ומשמחת.  מעצימה  בעשייה 

להתנדבות וזו מחזקת ומרוממת". 

לבריאות  למרכז  הציבור  את  לקרב  הייתה  האמן"  "יום  מטרת 
הציבור  של  הרתיעה  את  ולמתן  הסטיגמה  את  להסיר  הנפש, 
ממגע עם חולי נפש. מקור הסטיגמה, לדעת גבי גולן, יו''ר עמותת 
''מחלת נפש היא מחלה  ובורות:  ידידי המרכז, הוא חוסר ידיעה 
שמימדיה הולכים וגדלים. למרות שהחברה הישראלית מתנכרת 
ויש רתיעה מהנושא, אי אפשר להתעלם ממנה. המחסום החוקי 
ויזואלי  מסר  לציבור  להעביר  מקשה  מטופלים,  לחשוף  האוסר 
עם  הקהילה  של  אמצעי  בלתי  מגע  כשיש  אבל,  וענייני.  שקול 

המטופלים, המסר עובר בלי מילים. 

וזה מה שקרה במסגרת יום האמן
עשרות מטופלים במרכז לבריאות הנפש השתתפו בסדנאות השונות 
שנערכו ברחבה המרכזית של המוסד. את הסדנאות, בהן נטלו חלק 
גם בני משפחותיהם, הנחו אמנים חברי אגודת האמנים של באר שבע, 

ולידם סייעו מדריכה מקומית וסטודנטית ממכללת קיי. 
אנשים מרקע חברתי ותרבותי שונה השתלבו בצורה הרמונית ליום 
והבינו איש את  דיברו באותה שפה  יחד עסקו באמנות,  כולם  שבו 

רעהו בלי מילים. 
''האמנות היא גשר להבנה בין אנשים. היא מחברת בין הלבבות ושוברת 
מחיצות'', סיכמה יפה דלומי, מנכ''ל עמותת ידידי המרכז, וגדעון שני 
זה בו  לי הזכות להוביל מיזם מסוג  "אני שמח על שהייתה  הוסיף: 
חוברים יצירה, קהילה, רוח ונפש לכדי אירוע אחד יוצא דופן ורב-ערך".

גדעון שני ואמנים שהשתתפו ביום האמן

 משמאל: גדעון שני, ד''ר חפצי זוהר סגנית ראש העיר, פרופ' זאב קפלן, 
דניאלה פרץ ואביבה מרין מהמרכז לבריאות הנפש באר שבע
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טייסת ראשונה בת העדה האתיופית

מיטל מנגיסטו עם אביה ועם מובילי המיזם ב"צוות" כ"ס: ברוך )מימין( ונפתלי שגיא

כתב וצילם: דוד בן-אשר  

הנערה מיטל מנגיסטו, תושבת כפר סבא, בוגרת קורס הטיס לבני 
העדה האתיופית הנערך במסגרת עמותת יעלים, קיבלה לאחרונה 
רום.  גיורא  האלוף  הטייס  מידיו של  רושם  רב  בטקס  טייס  כנפי 
300 אורחים במנחת  עם סיום הטיסה ונחיתת הסולו שלה לנוכח 
המוכשרת  לנערה  והריעו  רגליהם  על  כולם  עמדו  לציון,  ראשון 

שעשתה היסטוריה
מיטל מנגיסטו, בת ה-19, מכפר סבא, היא הטייסת )האזרחית( האתיופית 
הראשונה בישראל. את רישיון הטיס שלה קיבלה מיטל בטקס רב-רושם 
שנערך במרכז התעופה האזרחית בראשון לציון. תעודת הטייס הוענקה 

עמותת יעלים המתמקדת ביוזמות לקידום הנוער בישראל. הרוח 
החיה מאחורי הקורס הינה, כאמור, איזי כנען.

קורס הטייס בו נטלה מיטל חלק נמשך כשנתיים וחניכיו נפגשו 
סבא  כפר  "צוות"  חברי  ולאימונים.  ללימודים  בשבוע  פעמיים 
ומועדון רוטרי בעיר נרתמו בהתנדבות לסיוע בהסעת החניכים. 
נפתלי שגיא, יו"ר סניף "צוות" כפר סבא, ציין את התגייסות החברים 

ואת התמדתם בסיוע לחניכי הקורס הממושך. 
0 0 0

"לא האמנתי שאגיע לרגע הזה", אמרה מיטל מנגיסטו. "זה דרש 
נשמע  שבתחילה  הרעיון  עצומה.  והשקעה  מאוד  גדול  מאמץ 
מטורף - הפך למציאות! אני מוקירה את ההשקעה העצומה של 
המדריך שלי, ניס, שתרם רבות להצלחתי בקורס. בקרוב אתגייס 

לחיל האוויר לתפקיד ביחידה מיוחדת. 
העדה  של  בייצוג  וגם  שלי  הפרטי  בהישג  גם   - גאה  מאוד  אני 
לאנשי  גדולה  תודה  מגיעה  כולה.  ובארץ  בכפר סבא  האתיופית 

"צוות", על המאמצים שעשו עבורנו". 
ראש העיר כפר סבא, יהודה בן חמו, בירך את מיטל, והדגיש כי 
היא מייצגת בגאווה את העדה כולה. "הלוואי ועוד בני נוער יזכו 
להזדמנויות ולהישגים כאלה", אמר בן חמו ובישר למיטל כי ביום 

העצמאות יוענק לה אות הוקרה מיוחד מטעם העירייה.
ברוך גזית )סא"ל(, דובר "צוות" כפר סבא, שאף סייע בגיוס סכום 
במלאכת  ימשיכו  וחבריו  הוא  כי  העיד  הפרויקט,  לטובת  נכבד 

למיזם  ובסיוע  תרומות  גיוס 
להישגים  וה  בתקו די  יחו הי

נוספים של חניכיו בעתיד.

מיטל עם רס"ב שיקל

חניכי הקורס החדשים מעיפים כובעים לכבוד כנפי הטיס של מיטל

לה על-ידי גיורא רום, יו"ר מינהל התעופה האזרחית בישראל ועל-ידי 
הטייס איזי כנען )אל"ם(, מי שיזם ומימש את רעיון קורס הטיס לבני 
נוער מקרב העדה האתיופית. יחד עם מיטל קיבל גם מהרט בלאי את 
רישיון הטיס שלו. עם השניים סיימו עוד שלושה את הקורס המפרך, 

אך עדיין לא הגיעו לשלב של קבלת הרישיון.
כ-300 איש ובהם בני משפחות החניכים, אנשי חיל האוויר, ראש 
עיריית כפר סבא יהודה בן חמו ונציגי העיריות הנוספות המעורבות 

בפרויקט, טייסים ומדריכי טיס, נכחו באירוע. 
תחילה טסה מיטל עם המדריך שלה, ניס הרשקוביץ. לאחר מכן 
נכנסה מיטל למטוס, המריאה "סולו", ואחרי שתי הקפות ביצעה 
נחיתה חלקה ובטוחה. הקהל קם על רגליו והריע לה ממושכות. 
ההישג  תחושת  עמדה  ובאוויר  יבשות  נותרו  לא  רבות  עיניים 

והגאווה. 
בני משפחתה של מיטל היו נרגשים מהמעמד וחיבקו בחום את בתם 
לאחר הנחיתה. "זהו יום מרגש והיסטורי לכולנו, ועבור הטייסים 
הצעירים המקבלים את כנפי הטיס - זהו יום שלא יישכח לעולם", 
אמר אלוף גיורא רום בדברי הברכה שלו. "זוהי ללא ספק נקודת 
ציון מהותית בחייכם. הטיסה היא מרתון הנמשך כל החיים. עברו 
50 שנה מאז קיבלתי את כנפי הטיסה - ועד היום זהו דבר  כבר 
חשוב ומרגש עבורי. נמצא כאן רס"ב שיקל - הרס"ר שלי בקורס 

הטיס - שיעיד על כך...".
על-ידי  מאורגן  אתיופיה  יוצאי  נוער  לבני  הטיס  קורס  פרויקט 

התנדבות

מועדי צפייה במגזין "וידאו צוות"
המגזין משודר בערוץ 98 בטלוויזיה בכל יום ג' בשעה 18:00 

ובכל יום ד' בשעה 11:00. 
כמו כן, ניתן לצפות בכתבות "וידאו צוות" 24/7 באינטרנט 
ובדף   www.youtiube.com/user/tlktzevet יוטיוב:  באתר 

הפייסבוק של "וידאו צוות". 
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"צוות" הבית של גמלאי צה"ל

מפגן עוצמה כזה טרם נראה ב"צוות". כ-5,300  חברות וחברי 
מילאו עד אפס מקום את אמפיתאטרון  זוגם  ובני/בנות  הארגון 

אתר יד לשריון בלטרון והשתתפו באירוע הארצי של "צוות". 
כבר משעות הערב המוקדמות החלו החברים להגיע לאתר - מי 
אל  צעדו  מופתי  ובסדר   - מאורגנות  בהסעות  ומי  הפרטי  ברכב 
רחבת האירוח, בה נהנו ממפגש רעים מלווה בתקרובת עשירה. 
התקווה  בשירת  הטקס  נפתח   ,20:15 היעודה,  בשעה  בדיוק 
ובקריאת פסוק מספר תהילים "כי לא ייטוש ה' עמו ונחלתו לא 
יעזוב", על-יד המנחה ד"ר אבשלום קור, שהזמין את יו"ר הארגון 

לשאת את דברו. 
בראשית דבריו הודה ברוך לוי לסגנו, מוטי בר דגן, ולמנכ"ל הארגון, 
דן נדיב, על ארגון הערב המיוחד. הוא ציין כי הכנס עומד בסימן 

חמישה עיקרים: 
הראשון - "צוות" - הבית של גמלאי צה"ל - ארגון הדואג לבריאותם, 
רווחתם ותעסוקתם של חבריו, ובמקביל מהווה בית ליוזמות של 

התנדבות ונתינה לחברה ולקהילה. 
יוצאי המחתרות, הצבא הבריטי  - הצדעה ללוחמי תש"ח,  השני 
שעמדו  ו"הם,  ארצה,  הגיעו  זה  שאך  הפליטה,  שארית  ועולים, 

מעטים מול רבים, הביאו להקמת מדינת ישראל". 
צבא   - לישראל  ההגנה  לצבא  והערכה  כבוד  הוקרה,   – השלישי 
מיומן, מקצועי ומוסרי - העושה לילות כימים למען שמירת בטחוננו 

עבר, הווה ועתיד באירוע 
המרכזי של "צוות" בלטרון

והבטחת קיומנו כעם חופשי בארצנו. 
הרביעי - הקשר בין צה"ל ל"צוות" - קשר בל יינתק שרק מתעצם 
עם השנים ועומד למבחן מעת לעת, ובמיוחד בתקופה האחרונה, 

בה נושאי תקציב וגמלאים עולים על סדר היום. 
החמישי - הזכות שנפלה בחלקנו לשרת בצה"ל שנים ארוכות - 

מיליון שנות קבע - ולדאוג לביטחון המדינה ולבניין הארץ. 
לאחר מכן, הוקרן על מסכים גדולים שהוצבו על הבמה סרט מרגש 
ובו תיאור, על קצה המזלג, של פעולות הארגון בכל  על "צוות" 

הארץ, למען חבריו בכל אזור ולבני כל מגזר. 
אבשלום קור קרא מקאמה שכתב במיוחד לאירוע, בה נכתב, בין 

השאר: 
דואגים   / דבוקה  באותה  נשארנו  אבל  מצה"ל,  פרשנו  "לכאורה 
לפרט, מלווים כל פורש, ויש רכזי תעסוקה / בוחנים כל אפשרות 
החיים  במעגל  עבודה  לחברינו  שתהיה  כדי   / ענייני  מוסד  בכל 
השני / התמסרנו תמיד למען חברינו ובהחלט גם למען הכלל / כי 
ב'צוות' לא אומרים 'אני' - זה אצלנו הכלל / ב'צוות' אומרים רק 
אנחנו - רוח טהורה שלא תישכח / לא דבק שום אבק ברוח שלנו 
מאז תש"ח / אז כוס נרים לכל חברינו צעירים וותיקים תודה לאל 

/ לחיי 'צוות', למען צה"ל ולתפארת מדינת ישראל". 
תזמורת צה"ל בניצוחו של רס"ן נועם ענבר, בנו של חבר "צוות" דב 
ענבר ממחוז השרון, השמיעה מחרוזת שירי תש"ח ולהקות צה"ל, 
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ולאחריו הוקרן סרט נוסף, בו עדויות חברים אשר בסיוע "צוות" 
לתמיכה  זכו  תעסוקה,  מצאו  רפואיים,  טיפולים  בהצלחה  עברו 

לאחר פטירת בן/בת הזוג חברי "צוות" ועוד. 
הרמטכ"ל, רא"ל בני גנץ, שהגיע מפעילות ביהודה ושומרון לאיתור 
כאן  היושבים  "כל  ברכה:  דברי  נשא  הנערים החטופים,  שלושת 
ולכבד אתכם במשך כל  רוצה להימצא עימכם  הייתי  כי  מבינים 
האירוע החשוב והחגיגי הזה, אבל אין כמו קהל ביתי שיכול להבין 
כי המשימה קודמת לכל, וממש ברגע זה פועלים כוחות הביטחון 
להעמיק את הפגיעה בחמאס. אנו במאמץ רב-שנים במלחמה נגד 

הטרור והצלחנו מאוד לפגוע בתשתיותיו. 
למיטב הבנתי, יש כאן מפגש של שלושה דורות: דור תש"ח, לוחמים 
על תקומת המדינה ועצמאותה, גמלאי צה"ל ומפקדי וחיילי צה"ל 
היום. אבל, יש להתייחס גם לדור הבא ואל השלושה שמניתי יש 
תהיה  שזו  מעריך  אני  שכן  בעתיד,  המשרתים  דור  את  להוסיף 

מציאות חיינו גם בשנים הבאות. 
במקום הזה של מפגש בין עבר, הווה ועתיד, אנו רואים קשר בל 
יינתק בשרשרת הדורות. אנו גוף אחד שיש להוקיר ולהגן עליו 

- זה ראוי ומוצדק לא רק במונחי העבר אלא גם במונחי העתיד. 
לסייע  שמחים  ואנו  ב'צוות'  עושים  כך  עושים,  בצה"ל  אנו  כך 
ככל הנדרש. אני מוקיר ומעריך את פועלכם ומאחל לכם עשייה 

מוצלחת ולכידות ארגונית".
הרמטכ"ל נפרד מהחברים ולבמה עלה סא"ל שי אברמסון, החזן 
בליווי תזמורת  ישראל  הראשי לצה"ל, שהשמיע תפילה לשלום 

צה"ל. 
על  שהוקרנה  מצולמת  ברכה  שלח  פרס  שמעון  המדינה  נשיא 
המסכים, בה הוקיר את הארגון ואת חבריו על פועלם שנים ארוכות 
למען בטחון המדינה וציין במיוחד את ארגון "צוות" המחנך את 

הדור הבא של הלוחמים. 
סיפורי מלחמת  - הביא את  לוחמי תש"ח   - נוסף שהוקרן  סרט 
העצמאות על-פי עדויות אלוף יצחק פונדק )יבשה( אל"ם משה 
פלד )אוויר( ואלוף שלמה אראל )ים( ריתק וריגש את הנוכחים. 

0 0 0

אלוף יצחק פונדק, בן 101, זקן חברי "צוות", הוזמן לבמה לקבל את 
עיטור לוחמי תש"ח של "צוות" - סיכה בה יעוטרו בשנה הקרובה 
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כל חברי "צוות" שלחמו בתש"ח. כמו כן, העניק יו"ר הארגון ברוך לוי 
את אות יקיר "צוות" לאלוף פונדק. 

אחד  בכל  לפעם  שחייבת  ההתנדבות  רוח  על  דברים  נשא  פונדק 
מהחברים, וסיפר כי הוא עצמו ממשיך עד היום להרצות בבסיסי צה"ל, 
בבתי ספר ובפורומים שונים, מעודד לשירות משמעותי ומנחיל את 
 600 סיפורי הקרבות שחווה בעצמו. "רק בשנים האחרונות הרציתי 
פעמים במסגרת צה"ל ושש פעמים רק בחודש האחרון...", סיפר פונדק. 
שר הביטחון משה )בוגי( יעלון הגיע אף הוא לאירוע מהשטח, ואמר: 
"ימים לא קלים עוברים עלינו. אנו מתמודדים עם אויב חסר מעצורים, 
ששם לו למטרה לפגוע ביהודים ובישראלים. אנו נמצאים בעיצומו 
של מהלך נרחב לפגיעה בתשתיות החמאס ונדאג שישלם מחיר כבד 
על פעילותו הרצחנית. לא נתפשר על ביטחונם האישי של כל אחת 

ואחד מאיתנו ולא נהסס להנחית עליהם מכה קשה. 
שותפים  טובים,  חברים  בני משפחה,  לפגוש  כמו  זה  אתכם  לפגוש 
לדרך. כולם שירתו בצה"ל במסירות ונושאים גם היום במשימות למען 
חיזוק המדינה ושגשוגה. אנו מצדיעים לדור תש"ח, שעיצב את דמותו 
של צה"ל והותיר אחריו מורשת מופלאה וסיפורי גבורה. כולנו חוליה 

בשרשרת הדורות ומעבירים את הלפיד מדור לדור. נטייתנו לראות 
בדור כהולך ופוחת - אינה נכונה. יש לנו אנשים מצוינים, מסורים, 
מקצועיים, ערכיים, המבינים את המשימה ובראש ובראשונה הם גם 
בני אדם בעלי מוסר. הדור הזה צמח על מצע של אלפי שנות שירות 

שלכם ועל כך אתם ראויים לכבוד".
השר ציין גם את יצחק פונדק שעדיין "עושה מילואים" ומגיע לבסיסי 
צה"ל לחנך את החיילים הצעירים. "בשנה שעברה הייתה לי הזכות 
אלוף.  דרגת  ליצחק  ולהעניק  דיין  משה  של  הבטחתו  את  לקיים 
אומר  תמיד,  הנותן  ואתה,  חייך  בתולדות  שזורים  המדינה  תולדות 
דווקא כי 'המדינה נתנה לי כל מה שיש לי'. תודה לכם אחיי ורעיי, 

נמשיך להעביר את לפיד השליחות לדורות הבאים". 
התקופה  שירי  במחרוזת  תש"ח  ללוחמי  הצדיעה  צה"ל  תזמורת 
והמנחה הזמין את יהורם גאון להופיע בפני החברים שהצטרפו אליו 

בשירה וריקודים. 
על האירוע היו אמונים מנכ"ל "צוות" דן נדיב ועובדי מזכירות הארגון, 
וכן עמותת יד לשריון שהייתה שותפה מלאה, בראשות היו"ר חיים ארז 

והמנכ"ל מנשה ענבר.
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"צוות" בשטח

מאת: דוד גרין 

שנערכה  "צוות"  ארגון  של  הנבחרים  באסיפת 
להקים  המנהל  הוועד  החלטת  אושרה  ב-19.6.14 
שלושה סניפים במחוז ירושלים - בית שמש, מעלה 
כלל  בתחומו  היו  לא  כה  - שעד  וירושלים  אדומים 
יותר  אלה  סניפים  פועלים  כבר  למעשה,  סניפים. 

משנה, במסגרת תקציב המחוז. 
של  "הקמתם  המחוז:  יו"ר  וסרמן,  יוסף  הרב  אומר 
שלמחוז  ראוי  מתבקש.  מהלך  הייתה  הסניפים 
ירושלים – בדיוק כמו ליתר מחוזות ארגון 'צוות' - יהיו 
סניפים נגישים ופעילים המצויים בקרבה גיאוגרפית 
לבתי החברים. עובדה היא, כי בשנה האחרונה, בה 
כבר הפעלנו את המתכונת הסניפית במחוז ירושלים, 
עלה מספר החברים שנטלו חלק בפעילויות שאורגנו 
שאנו  מרשים  נתון  זהו  אחוזים.  בעשרות  עבורם 

גאים בו". 
אין ספק, כי הייתה סיבה מרכזית אחת לאי-פתיחת 
סניפים במחוז - מספר החברים הנמוך שהוא מונה. 
ממניין  יותר  נמוך  המחוז,  חברי  כלל  של  מניינם 

מדוגמא  יותר  לכך  ויש   - "צוות"  של  אחד  גדול  בסניף  החברים 
אחת. לאור זאת, הכתיב מספרם הנמוך של החברים את פעילות 

המחוז כולו. 
יותר  לפני  כיו"ר המחוז  כי כשנכנס לתפקידו  וסרמן אומר,  הרב 
משש שנים, קבע לעצמו שני יעדים מרכזיים: האחד, להעתיק את 
פעילות המחוז מבית קצין העיר במרכז ירושלים, בו "תנאי המחייה 
היו בלתי אפשריים", והשני, פיתוח המחוז באמצעות הקמת סניפים 

חדשים ו"גם צירוף סניפים קיימים למחוז". 
במשימה הראשונה הצליח ומשרדי המחוז ממוקמים כיום בבית 
החייל בירושלים. הם מרווחים, מסודרים ונגישים לציבור החברים. 
"את המשימה הזו השלמנו במהלך הקדנציה הראשונה. בשנייה, 
אני מממש את היעד השני - הקמת סניפים, ולדעתי ראוי כי גידול 

המחוז ינבע גם מהצטרפות של סניפים קיימים הסמוכים לו". 

"חשיבות רבה יש להקמת הסניפים גם בקשר 
הקהילתי. חברי הסניף באזורים השונים יוכלו להתנדב 

לפעילות באזור מגוריהם, ובעיקר ליצור קשר עם 
הרשות המקומית ולהשתלב בפעילות מערך העורף 

בעת חירום. חשוב להבין, כי היוזמה אינה רק כדי לתת 
לחברים יותר אלא גם כדי לקבל מהם יותר - ומכך 

תיהנה הקהילה בה הם מתגוררים"

לראשונה: שלושה סניפים 
חדשים במחוז ירושלים

שיחה עם יו"ר המחוז הרב יוסף וסרמן, ומנהל המחוז שמעון מלכה, על הקמתם של 
שלושה סניפים בתחום מחוז ירושלים - בית שמש, מעלה אדומים וירושלים

- מדוע בעצם? ה"עסק" עובד ככה כבר 50 שנה, למה צריך לשנות? 
וגם לגבי החזון שלי באשר  "אענה לך גם לגבי הקמת הסניפים 
לתחומי המחוז: לגבי סניפים, נכון הוא שמספר חברי המחוז כיום 
'צוות'  ארגון  של  סניפים  ישנם  שצוין,  וכפי  מ-2,000  פחות  הוא 
שמספר החברים בכל אחד מהם גדול יותר. אבל, מה באשר לפיזור 
חבריו  שרוב  למשל,  ראשל"צ,  סניף  דין  האם  שלנו?  הגיאוגרפי 
על-פני  מפוזרים  שחבריו  ירושלים  מחוז  כדין  בעיר,  מתגוררים 
87 יישובים - מבקעת הירדן, דרך קריית ארבע, עבור בבית שמש 

ועד למעלה אדומים... 
לכך יש להוסיף את העובדה שבמחוז קיימת שונות רבה מבחינת 
וסוציואקונומית.  אישית  מבחינה   - האוכלוסייה  ומאפייני  הרכב 
וכך, ברור לכל כי אין דין חבר 'צוות' ממושב בבקעת הירדן כדין 
רווחת  חבר ממעלה אדומים או מבית שמש. המציאות שהייתה 
במשך השנים, לפיה המחוז, ממקום מושבו, נותן שירותים לחברים 
- מנעה מרבים לעשות בשירותים הללו שימוש מיטבי. והסיבה 
לכך ברורה: האם מחוז יכול לתת לחבר יחס אישי, נגישות, בית 
באזור  שסניף  כפי  ועוד,  הסניף  ליו"ר  נגישות  מהיר,  מענה  חם, 
מגוריו יכול לתת? ואם כך הם פני הדברים, ואולי זה לא כל כך 
כמובן  ב'צוות'?  סניפים  כלל  שיהיו  מדוע  השאלה:  עולה  חיוני, 
שזו אינה שאלה העומדת על הפרק – קיומם של סניפים בקרבת 
החברים ובפיזור ארצי הוא כורח המציאות בארגון דוגמת 'צוות'. 

הרב יוסף וסרמן )מימין( ושמעון מלכה
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"המציאות שהייתה רווחת במשך השנים, לפיה המחוז, 
ממקום מושבו, נותן שירותים לחברים - מנעה מרבים 
לעשות בשירותים הללו שימוש מיטבי, והסיבה לכך 

ברורה: האם מחוז יכול לתת לחבר יחס אישי, נגישות, 
בית חם, מענה מהיר, נגישות ליו"ר הסניף ועוד, כפי 

שסניף באזור מגוריו יכול לתת?"

מחוז  של  במקרה  המחוזות.  בכל  סניפים  ופועלים  קיימים  ואכן 
ירושלים, משנקבעה היסטורית עובדת תפקודו של המחוז ללא 
סניפים בשל מניין חבריו הנמוך - היא הפכה עניין שלא העמיקו 

בו, גם לא במחוז עצמו". 
- דיברת על סבסוד פעילות הסניפים מתקציב המחוז - הכיצד? 

הרי מדובר במחוז קטן, שסביר כי תקציבו מוגבל. 
"זה נכון, אבל הצורך בהפעלת סניפים גדול ולכן 'מתחנו' את היריעה 
ככל האפשר: מצד אחד הפחתנו את הוצאות התפעול השוטפות 
ומצד שני ערכנו בקרה הדוקה על כל הוצאה של הסניף – קטנה 
כגדולה. יש לזכור כי הם לא פעלו בדיוק כמו כל סניף של 'צוות' 
ככל  הוצאות  צמצמו  מביתם,  המשרדים  את  הפעילו  היו"רים   -
האפשר ואנו - ובמיוחד שמעון מלכה - עבדנו הרבה יותר קשה 

ובמשך שעות רבות כדי להיענות לצרכיהם". 
- איך נבחרו אותם יו"רים, הרי בחירות לא התקיימו במחוז? 

"נידבנו אותם... היו מספר מועמדים - כולם חברי הנהלת המחוז - 
שהביעו נכונות לכהן כיו"רי סניפים. מתוכם בחרנו את המתאימים 
ביותר: עמרם אהרון מנהל את סניף מעלה אדומים מביתו, עמי 
קיבל  לאחרונה  ורק  מביתו  שמש  בית  סניף  את  מנהל  בוזגלו 
שמעון דרעי חדר בבית קצין העיר במרכז העיר )ראו 'זרקור על 

סניף' בגיליון זה(". 
- גם סניף חדש וגם יו"ר חדש - איך מלמדים את העבודה? 

"שמעון מלכה עשה בנושא זה עבודה מצוינת. למעשה הוא חנך 
באופן אישי את היו"רים לקראת ובמהלך כניסתם לתפקיד - הדריך, 
הסביר, ליווה, ולא חסך מאמצים. הוא העביר אליהם את רשימות 
החברים, פרטיהם וכתובות אימייל, הסביר מה נדרש לצורך טיפול 
ספציפיים  חברים  מול  בפעילות  חשובים  פרטים  הדגיש  בפרט, 
הנדרשים לסיוע אישי ועוד. עובדה היא, שתוך זמן קצר, הודות 
לידע ולניסיון שהועברו אליהם בדרך ישירה ובלתי אמצעית - הם 
החלו לתפקד כיו"רים לכל דבר והסניפים הפכו למציאות בשטח". 
שמעון: "עוד לפני העברת כל המידע הנדרש, הייתי צריך ללמד 
את היו"ר החדשים על מבנה הארגון, על שיטות העבודה בארגון 
ובמחוז, כיצד מנהלים תקציב, איך עורכים התקשרויות מסחריות, 
איך מנהלים קבלת קהל, כיצד מתחלקות הסמכויות ובעצם איך 
חשוב  תיאורטי  במידע  מדובר  בסניף.  עבודה  שגרת  להפעיל 
שהועבר אליהם ויצר בסיס ידע משותף ותשתית להתחיל ממנה 

את העבודה". 
- אבל את השגרה הזו קשה לנהל מתוך בית פרטי בו גרה משפחה...

וסרמן: "נכון, אבל כפי שציינתי, סניף ירושלים כבר ממוקם במשרד 
משלו. במעלה אדומים קיימתי פגישה עם ראש העיר, יחד עם סגני 
יצחק צרפתי ויו"ר הסניף עמרם אהרון, ובסופה התקבלה החלטה 
לתת לנו משרד בבניין של העירייה בשיתוף מועדון גיל הזהב. גם 
בבית שמש נפגשו לאחרונה שמעון מלכה ויו"ר הסניף עמי בוזגלו 
עם ראש עיריית בית שמש לצורך קבלת משרד. הדברים נפלו על 
אזניים קשובות ואני מאמין כי תוך זמן קצר יהיה בית גם לחברי 

'צוות' בבית שמש ובישובים באזור זה. 
פעילות  את  לאשר  ב'צוות'  החלטה  לאחר שהתקבלה  הזו,  בעת 
הסניפים, הם יזכו גם לתקציבים משלהם ויוכלו לתפקד כמו כל 
סניף אחר בארגון. החל משנת 2015 יתוקצבו הסניפים במסגרת 
המחוז והם יוכלו לבצע את הפעילויות בהתאם. אני מצפה שכל 
לקבוע  יוכל  בעזרתו  ממוקד,  צרכים  סקר  יערוך  מהיו"רים  אחד 

את צרכי הסניף שלו בצורה מדויקת". 
- מה הייתה תגובת החברים למהלך? 

"לא רק עבורי אלא במיוחד עבורם זה היה חלום שהתגשם. בשיחות 
פרטיות הם אמרו לי שלעיתים הרגישו כחברים סוג ב', כי אין להם 
בית משלהם. לעומתם, אחרים לא הבינו מדוע נחוץ המהלך, כי 
כלל לא היו מודעים למה שהיו יכולים לקבל אילו היה להם סניף 
מתפקד בקרבת מגוריהם. אני מקווה שהם יבינו זאת עכשיו. זה 
המקום להודות ליו"רי הסניפים שמעון דרעי, עמרם אהרון ועמי 

בוזגלו על פועלם למען החברים. 
חשיבות הקמת הסניפים עמוקה גם בקשר הקהילתי. חברי הסניף 
באזורים השונים יוכלו להתנדב לפעילות באזור מגוריהם ובעיקר 
ליצור קשר עם הרשות המקומית ולהשתלב בפעילות מערך העורף 
בעת חירום. חשוב להבין כי היוזמה אינה רק כדי לתת לחברים 
בה  הקהילה  תיהנה  ומכך   - יותר  לקבל מהם  כדי  גם  אלא  יותר 

הם מתגוררים". 

חברי "צוות"

התנדבו למשימות התנדבוֿת

לעזרת צה"ל, לעזרת הנוער,
לעזרת מערכי העורף

"צוות" בשטח
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סיבות, אבל בעיקר משום שחיפשתי בפרק הזה של חיי להיות מעורב 
בעשייה ערכית ולהתקרב לבני נוער". 

את בני הנוער הכיר משה הן מביתו הפרטי, בהיותו אב לשלושה, והן 
ממפגשים שערך כבר כחבר "צוות" בבתי ספר בצפון. מטרתם הייתה 
אותם  ולעודד  בצה"ל  השירות  משמעות  על  נוער  בני  עם  לשוחח 
לשירות משמעותי. "עם הרקע שיש לי בנושא ההדרכה, מצאתי את 
עצמי פעיל בתחום הזה במסגרת האגף החינוכי-חברתי של משרד 
הביטחון, שמשבץ חברי 'צוות' להרצאות ולמפגשים עם בני נוער. אני 

מפיקוד להוראה:
חברי "צוות" משתלבים 
במעגל החינוך בישראל 

מאת: אביתר בן דוד 

תוכנית "צוות הטובים בחינוך" מכשירה פורשי צה"ל חברי "צוות" 
וכוחות הביטחון בעלי תארים אקדמאיים לתפקידי חינוך והוראה בחטיבות 
עליונות. התוכנית קנתה לעצמה מקום של כבוד כנדבך בעל חשיבות 
וערך רב למערכת החינוך. כל תוכניות ההכשרה נערכות בשיתוף פעולה 
של יחידת התעסוקה ב"צוות", מינהל הפרישה בצה"ל, משרד החינוך 

ומוטי שגיא, מתנדב כיום מטעם משרד הכלכלה.
סמנכ"ל  רוזנצוויג,  שרית  אומרת  למרחוק",  יצא  התוכנית  של  "שמה 
תעסוקה ב"צוות", "היום אנו לא צריכים להיות מליצי יושר של התוכנית. 
המצטרפים אליה עושים זאת - הן אלה שעדיין נמצאים בהכשרה וכמובן 
אלה שהשתלבו במערכת החינוך. הם הפכו לדמויות מרכזיות במוסדות 
החינוך אליהם הגיעו, הביאו עימם רוח חדשה, התקבלו בזרועות פתוחות 
על-ידי הנהלות המוסדות וחשוב מכל - התלמידים מקבלים אותם באהדה, 
ברצון ובכבוד. לפני הכול, אני רואה בהם מחנכים שיכולים לחולל מפנה 
חברתי: חינוך לאזרחות טובה, עידוד לשירות משמעותי בצה"ל וביסוס 

ערך התרומה לחברה ולקהילה". 
לדברי שרית, "אנו ביחידת התעסוקה ב'צוות' שואפים כל הזמן להרחיב 
את תוכניות הלימודים ובשנה החולפת פתחנו במכללת אחוה תוכנית 
ייחודית ואטרקטיבית להכשרת פורשי צה"ל בעלי תואר הנדסאי ללימודים 
לתואר ראשון בחינוך ולקבלת תעודת הוראה בהתמחות במתמטיקה 
בבתי הספר היסודיים. בשנה"ל תשע"ה ייפתח מחזור שני של תוכנית זו. 
בתוכנית  "צוות"  חברי  צה"ל,  פורשי  את  נשלב  לראשונה  כן,  כמו 

להוראת  מהנדסים  להסבת   - ומעבר"  מעל  מתמטי  "חינוך   - חדשה 
קרן  בסיוע  נעשה  התוכנית  פיתוח  יחידות(.  ו-5   4( מתמטיקה 
ברל". בבית  הקרובה  הלימודים  בשנת  תיפתח  והיא   "טראמפ" 
עוד מוסיפה שרית, כי "בימים אלה אנו נמצאים בעבודת מטה עם משרד 
קיי בבאר שבע במגמה לשלב את חברינו הפורשים  ומכללת  החינוך 

בתוכנית להסבת מהנדסים למסלול הסייבר.
על-פי החלטת משרד החינוך, נקבע כי מכללת קיי הינה המכללה היחידה 
בארץ שתכשיר להוראה במסלול הסייבר. אני צופה הצלחה רבה לתוכנית 
לאור ההון האנושי הטמון בקרב פורשי צה"ל חברי "צוות" המתאימים 

ביותר להוראת הסייבר".
במספר  המתקיימת  הספר  בבתי  מנהלים  להכשרת  תוכנית  במסגרת 
השנה  סיימו  ראשה",  "אבני  מכון  מטעם  הזכיינים  אקדמיים  מוסדות 
מספר חברים את לימודיהם וחלקם זכו במכרז לניהול בית ספר. גם השנה 
 שולבו מספר חברים בתוכנית זו והחלו את לימודיהם לפני כחודשיים.
שרית רואה בתוכנית להכשרת מנהלים בבתי הספר המשך טבעי ללימודי 
ההוראה במסגרת "צוות הטובים בחינוך", אשר יאפשר השתלבות הבוגרים 

בתפקידי ניהול במערכת החינוך.
היא מדגישה כי מערכת החינוך שואפת לקלוט לשורותיה אנשים איכותיים 
הרואים בעבודת החינוך שליחות וייעוד ומוכנים להנהיג את הדור הבא 

למצוינות אקדמית וערכית.
סיפורי המורים המובאים להלן, יכולים בהחלט ללמד על הצלחת התוכנית 
- הן מבחינה חינוכית-חברתית והן מבחינה אישית, שכן משתתפיה זוכים 

להמשך תעסוקה מעצימה, מעשירה, מאתגרת ומתגמלת. 

תוכנית "צוות הטובים בחינוך" צוברת תאוצה - יותר מצטרפים, יותר מסלולים והרבה 
יותר תוצאות והישגים. בחודש אוקטובר 2014 יתקיימו בארבע מכללות - בית ברל, 

אורנים, קיי ואחוה - טקסי פתיחת שנת הלימודים תשע"ה, בהם ייטלו חלק כ-90 חברי 
"צוות" הרואים בחינוך ובהוראה צו השעה. הם מצטרפים למאות חברים שעברו את 

 מסלולי ההכשרה הללו בעבר ומכהנים כיום כמורים וכמחנכים בבתי ספר ברחבי הארץ. 
שלושה סיפורים אישים של בוגרי התוכנית ממחישים כיצד השתלבו במערכת החינוך

משה וסרמן: האתגר העצום שבחינוך
למביט מהצד יכול היה המסלול האזרחי של משה וסרמן )סא"ל( 
להיראות מובן מאליו. כמי שעשה חלק משירותו הצבאי בפיקוד העורף, 
ובתפקידו האחרון היה רע"ן הכשרות, הגיוני ואך טבעי היה שישתלב 
באחת מהמערכות המשיקות לתחום ההתגוננות האזרחית - בין אם 

ברח"ל ובין אם באחת מהרשויות המקומיות. 
'לזלוג'  והאפשרויות  הניסיון,  הידע,  בידיי  היו  שלכאורה  נכון  "זה 
מהתפקיד הצבאי דרך אחת מנקודות הממשק הרבות שיש לנו בפיקוד 
עם מערכות אזרחיות שונות. אלא שזה לא קרה, ממכלול מורכב של 
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הקריירה הצבאית ארוכת השנים של 
46, החלה  אורלי גרי אוסירוף )סא"ל(, 
"במרס  שלה.  הגיוס  את  שביטלו  בכך 
הגיוס  מחזור  את  לבטל  הוחלט   1987
אליו הייתי מיועדת. כנראה שהיו יותר 

מדי בנות בצבא...".
משמחת  הייתה  שאולי  הזו,  ההודעה 
אורלי,  של  בגילה  רבות  צעירות  בנות 
ציערה אותה מאוד והביאה אותה לעשות 
אבחר  הרגילה,  בדרך  אותי  מגייסים  לא  שאם  "החלטתי  מעשה. 

במסלול עתודה ואתגייס לצה"ל בדרך הזו". 
ההחלטה להתגייס, למרות הביטול, אינה תמוהה אם מכירים את 
הבית בו גדלה: בת לאב ציוני נלהב יליד שוויץ, שעלה לארץ בגיל 
26 ממניעים אידיאולוגיים והותיר אחריו חיים נעימים ונוחים, ולאם 
צברית. הוריה החדירו בשלושת ילדיהם את אהבת הארץ מינקות, 
ולאורלי היה ברור כי חלק מאותה אהבה היא הנתינה דרך השירות 

הצבאי. 
וכך, זנחה התיכוניסטית המוכשרת )עם בגרות מורחבת והצטיינות 
במתמטיקה, כימיה, פיסיקה ואנגלית(, את חלומה להיות מוזיקאית 
)לאחר שסיימה לימודי 5 יחידות גם במוזיקה והגישה כבר רסיטל 
בפסנתר שהיווה את בחינת הכניסה שלה לאקדמיה למוזיקה של 

זוכר שביקרתי בבית הספר אורט ביאליק 
שבקרית ביאליק, וחשבתי לעצמי שזהו 
מוסד חינוכי ראוי, וכי אם אי פעם אשתלב 
בעשייה חינוכית - זה המקום אליו הייתי 

רוצה להגיע". 
סמוך למועד השחרור שלו בשנת 2010, 
ומשה,  דמיונית  הזו  המחשבה  נראתה 
שהיה בקשר רציף עם מנהלת תעסוקה 
מחוז צפון, דליה סלוצקי, החליט לבחור 
במסלול של מורה דרך. הוא הצטרף לקורס ועשה שנה וחצי בלימודים 
יסודיים - תיאורטיים ומעשיים - לקראת הכשרתו כמורה דרך. "ידעתי 
שישנם חברים רבים הבוחרים בקריירה שנייה מסוג זה - בין אם כעיסוק 
מרכזי ובין אם כעיסוק 'על אש נמוכה', בין אם בארץ ובין אם בחו"ל. 
וחשבתי  מלאה'  'במשרה  כמדריך  אעבוד  לא  כי  ידעתי  עצמי  לגבי 

שיהיה נחמד מעת לעת להדריך טיול כזה או אחר".
אך כמאמר האימרה היידית "האדם מתכנן ואלוהים צוחק" )ביידיש זה 
נשמע יותר טוב...(, ממש בסוף הסמכתו כמורה דרך נפתח במכללת 
אורנים מחזור של תוכנית "הטובים בחינוך". משה שוחח על כך עם 
דליה, ומכאן ועד להשתלבותו כחניך מן מהמניין - הדרך כבר הייתה 
זה   - לעצמי  באורנים אמרתי  הזה  על המסלול  "כששמעתי  קצרה. 
גם  ערכים,  גם  נוער,  בני  גם  הדרכה,  גם  רוצה:  באמת  שאני  הדבר 

עניין וגם אתגר".
וכמורה  וכך מצא עצמו משתלב בבית הספר אורט ביאליק כמחנך 
אכן  "וזה  לבגרויות.  תלמידיו  את  המגיש  י"א,  בכיתה  להיסטוריה 
"קודם כל לגרום לתלמידים להגיע לבית  אתגר", הוא אומר בחיוך, 
הספר בצורה מסודרת, בזמן, להיות חלק ממה שקורה בכיתה, לעמוד 
במטלות. ואחר כך - האתגר הוא לעניין אותם. למצוא דרכים לגרום 
להם להקשיב לך. התלמידים של היום תובעניים, דורשים הרבה ולא 

לוקחים שום דבר כמובן מאליו. 
את לימודי ההיסטוריה אני מנסה להפוך למוחשיים, תוך שאני מביא 
דוגמאות מחיינו כיום. העשייה מתבטאת בהרבה מעבר ללימוד מקצוע 
כזה או אחר. חלק מכך זו האחריות שאני לוקח עליהם, ובכלל זאת 
הקשר שיש לי עם הבית, עם ההורים. אנחנו עוטפים כל תלמיד במעגל 
תמיכה שמאחד את בית הספר ואת הבית. אני מגיע לביקורים, נכנס 
לבתים, פוגש את עם ישראל על כל גווניו ומוצא את הדרך להגיע אל 

כל אחד ולשכנע בחשיבות החינוך והלימודים". 
את שנת הלימודים הקרובה כבר יפתח משה בכובעו החדש בבית הספר: 
י"ב. "זו הבעת אמון אדירה בי ולדעתי גם  מורה, מחנך ורכז שכבה 
במקום ממנו אני מגיע - צה"ל. אני מזכיר לתלמידים שבאתי מהצבא, 
שאני קשור לארץ הזו בכל נימי נפשי, שאכפת לי ממה שקורה כאן 
ושאני מוכן לעבוד קשה מאוד, אפילו כדי שתלמיד אחד יוכיח לעצמו 

שהוא מסוגל ליותר. 
לשמחתי הגעתי לא רק עם מוטיבציה, אלא גם עם כלים יישומיים 
מצוינים שקיבלנו באורנים. 'הטובים בחינוך' היא תוכנית נהדרת בעיניי, 
כמוני לפנות לדרך משמעותית, שספק אם  כי היא מאפשר לרבים 
היו בוחרים בה אלמלא היה 'צוות' מארגן הכשרה ייעודית לחבריו". 

אוניברסיטת ת"א( - ובחרה במסלול לימודי הנדסה בטכניון )שגם 
אותו סיימה בהצטיינות יתרה(. 

)"מקום  מחקר  בחטיבת  ושובצה  מודיעין  לחיל  התגייסה  היא 
שהערכתי שלא מתאים לי"(. לאחר ש"התחננה", לדבריה, שיעבירו 
יותר לשטח, מצאה את מקומה ביחידה  אותה ליחידה שמחוברת 
על  להרחיב  אפשר  אי  הדברים  שמטבע  החיל,  של  הטכנולוגית 
פעילותה, אך היוותה כר נרחב לעשייה משמעותית. אורלי טיפסה בה 
עד דרגת סא"ל ותפקיד רע"ן אמינות, ממנו פרשה ב-2012, בגיל 44. 
החלו  והתכנונים  צעיר,  יחסית  בגיל  לפרוש  רוצה  שאני  "ידעתי 

סמינר אורנים )ויקיפדיה(

הספריה בבית ברל

אורלי גרי אוסירוף: חייבים אנשים טובים בחינוך
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כבר כשהייתי בת 41. תפקיד הרע"ן אותו מילאתי חיבר אותי לפן 
הפיקודי-חינוכי והעלה את הכיוון של חינוך". 

למותר לציין, כי בפני אורלי היו יותר מדלת אחת פתוחה בתחום 
הטכנולוגי - עתיר האתגרים והתגמול - אך היא הלכה והתגבשה 
עם כיוון חדש שבבסיסו ערכים, אמונה בדרך, ושאיפה לחולל שינוי 
בתחום אותו חוותה דרך שלושת ילדיה. "באתי לחינוך קודם כל כמי 
שחוותה את המערכת דרך ילדיה, מתוך תחושה עמוקה של רצון 
ילדינו לא רק מבחינה אינטלקטואלית  לתת, במקום שמעצב את 
- אלא גם ובעיקר ערכית. חייבים, חייבים אנשים טובים בחינוך". 

וסמוך  עצמה  החינוכית  בעבודה  להתנסות  נחושה  הייתה  אורלי 
לשחרורה כבר השתלבה כמורה בבית הספר התיכון אהל שם ברמת 
גן, שם התקבלה בזרועות פתוחות. בידיה הופקדו לימודי מתמטיקה 

בשתי כיתות, שאחת מהן ניגשה לבגרות בסוף השנה. 
במקביל, השתלבה בתוכנית "הטובים בחינוך" בבית ברל וזכתה לידע, 
כלים ומתודולוגיה שישרתו אותה בכיתה. "זכיתי בעיקר להשתייך 
אידיאולוגיים,  ממניעים  מונעת  ערכית,  ראויה,  איכותית,  לקבוצה 
מעצימה ומעשירה". אורלי מציינת את חבריה לספסל הלימודים, 
כולם כמותה יוצאי "צוות", שהגיעו לחינוך מתוך בחירת הלב, ללא 

חרב פרנסה מונפת מעליהם, נכונים לתת מעצמם ובשפע. 
"בנוף הפונים לחינוך כיום, שלעיתים שואב אליו אנשים עם מניעים 
אחרים, אני מאמינה שיוצאי 'צוות' בולטים במטען האישי העשיר 
שהם מביאים עימם. ניסיון חיים, התנסות בפיקוד ובהובלה, העצמה 
- כל אלה הופכים את  של הזולת, רצון לתת מבלי לקבל בחזרה 
המורים לעתיד מקרב חברי 'צוות' לבעלי ערך מוסף עצום במערכת 

כפי שהיא נראית כיום". 
האתגר שנטלה על עצמה אורלי, בעיקר בריכוז תוכנית המחוננים 
אותה  הציב  שלה,  השנייה  ההוראה  משנת  החל  הספר  בית  של 
עם  עבדתי  השירות  )"כל  טבעי  באופן  שייכת  היא  אליו  במקום 

אנשים מחוננים"(. 
הוריהם,  מצד  כולל  כיוון,  מכל  להערצה  הזוכים  בילדים  "מדובר 
שלעיתים שוכחים שאלה ילדים שיש לחנך, ולא גאונים שיש להעריץ 
ולמלא מיידית כל רצון שלהם. דווקא במקום הזה אני רואה ערך 
לעשייה חינוכית, לנתינה לקהילה, להנחלת ערכים של כיבוד הזולת 
וראיית האחר כשווה לך. לכן, אחד הדברים הראשונים שעשיתי היה 
ייזום של תוכנית מעורבות קהילתית מול בית הקשיש בעיר ובמקום 
שהתלמידים ילכו לשם ויארגנו עבור הקשישים מסיבות בחגים, הם 

מוזמנים אלינו לבית הספר, לכיתות המחשבים, שם מלמדים אותם 
מחשב  בשימושי  ראשונים  שיעורים  שלנו  המוכשרים  הצעירים 
וכניסה לעולם האינטרנט - ובכלל זאת תוכנות דואר, פייסבוק ועוד. 
הם נותנים ממקום של ידע, ותרומתם משמעותית ומחוללת שינוי 
אצל הקשיש, שאולי עכשיו יכול פתאום לשלוח מייל לנכדים, או 

לפגוש אותם גם בפייסבוק". 
תפיסתה הייחודית של אורלי הטביעה את חותמה בתוכנית המחוננים, 
אשר כוללת עתה לא רק תכני העשרה ייחודיים "בתחומים שבלאו 
גם  אלא  לבד",  אליהם  יגיעו  והם  התלמידים  את  מעניינים  הכי 
התייחסות רגישה ומעמיקה לבעיות החברתיות-תקשורתיות-רגשיות 
עימן הם מתמודדים. "צריך ואפשר לגעת בקושי ולא רק לחגוג על 
גם  אך   - מכולם  יותר  דורשת  הזו  התפיסה  והכישורים.  היכולות 
מניבה פירות חשובים, מבחינתי, אפילו קריטיים להמשך התפתחות 
והצלחה של התלמידים המחוננים כאנשים בוגרים וכאזרחים תורמים 

למדינת ישראל". 
היבט נוסף של פעילותה הוא בניית ה"גשר" בין תלמידיה עתירי 
היכולות לבין צה"ל, כאשר היא מלווה אותם לאורך תהליכי המיון 
מכישוריהם.  ליהנות  שיכולות  ביחידות  והשיבוץ  הגיוס  לקראת 
ועל  המון על המשמעות של השירות הצבאי  איתם  "אני מדברת 
החשיבות של תרומה משמעותית - עניין שבהחלט אינו מובן מאליו 

כיום, לצערי". 
וכמי שאצה לה הדרך, לא מפתיע כי את שנת הלימודים הקרובה 
לבגרויות,  ומגישה  מתמטיקה  מלמדת  היא  כאשר  אורלי  תפתח 
מרכזת את תוכנית המחוננים, מחנכת כיתה וגם... לומדת בתוכנית 
"אבני ראשה" להכשרת מנהלי מוסדות חינוך. "את הדלת לתוכנית 
פתחה בפניי אילנה שורר, מנהלת התעסוקה של צוות באזור המרכז, 
אשר שלחה 'קול קורא' למעוניינים להציע את מועמדותם לתוכנית 
'צוות'. מדובר בתוכנית  הזו, בה 'נשמרים מקומות' גם עבור חברי 
של משרד החינוך המתנהלת במספר מקומות בארץ, ואני שובצתי 
לבקשתי באזור המרכז, בסמינר הקיבוצים. יש לי רצון עז להתקדם 
שככל  מכך  החשש   - מקום  בכל  כמו   - מתלווה  אליו  במערכת, 
שמשרתך רמה, כך אתה מתרחק מהשטח, מלב העשייה, מהאנשים 
ומהתלמידים. בבחירה הזו בין לטפס למעלה לבין להעמיק בשטח, 
טמון קונפליקט שאין לי עליו כרגע תשובה. ימים יגידו. אני מצפה 
מאוד לתחילת שנת הלימודים הקרובה, שוודאי תהיה עתירת עשייה 

ומלאת רגעים חשובים ומרגשים. זה היופי בחינוך". 

כיתות  תלמידי  ניגשו  מכבר  לא  זה 
בן  אליעזר  החינוך  בקריית  ו-י"א'  י' 
כלל  כמו  בדיוק  ציונה,  בנס  יהודה 
הבגרות  לבחינת  בישראל,  התלמידים 
במתמטיקה )3 יחידות(. אלא שלא כמו 
מרבית התלמידים ברחבי הארץ, בסוף 
הבחינה הם לא מיהרו לעזוב את בית 
הספר ולרוץ לענייניהם. הם פנו לחדר 
המורים וחיפשו שם את המורה שלהם 
הייתה  החולפת  הלימודים  ששנת  )סא"ל(,  יונה  רון  למתמטיקה, 

שנתו הראשונה כמורה מן המניין. 
"הגיעו אליי תלמידים ואמרו שהם רוצים להגיד לי תודה. הייתי 
נרגש. זה שכרי האמיתי. בשביל זה הגעתי לבית הספר. כדי לתת 

מעצמי. כדי להאמין באחרים. כדי לעסוק בחינוך. מתמטיקה זה 
רק התירוץ...". 

לרון, נשוי ואב לשלושה, תושב נס ציונה, בוגר תוכנית "הטובים 
בחינוך" מחזור תשע"ג, היו עוד סיבות רבות להתרגש בסוף שנת 
הלימודים. הוא הוכיח לעצמו ולכל מי שתמך בו, שהיה ראוי לקבלת 
הפנים החמה לה זכה בבית הספר אליו התקבל לעבודה כמחנך 
וכמורה למתמטיקה, המגיש כבר משנתו הראשונה תלמידים לבגרות. 
"זה בהחלט לא נהוג", אומר רון, "אבל ידעתי היטב מה אני לוקח 
על עצמי ולא היה לי ספק שאצליח במשימה. הגעתי אליה מוכן 
מבחינת הידע ובשל מאוד מבחינת הניסיון שצברתי ותפיסת העולם 

שגיבשתי לעצמי". 
לבחירה  קשור  והוא   - העוצמה  במלוא  לו  התברר  נוסף  דבר 
התעסוקתית הלגמרי לא מובנת מאליה שעשה מיד עם שחרורו 
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בבית  עבדתי  "כשכבר  שנה.   26 בן  הישגים  עתיר  צבאי  משירות 
הספר, עדיין הייתי מקבל הצעות עבודה מפתות מגורמים בכירים 
בתעשייה ובמשק שהכירו אותי מהפרק הצבאי שלי. לכולן עניתי 

בנימוס בשלילה, ואני שלם לחלוטין עם כך". 
הדברים מקבלים משנה תוקף כשהם מובאים מפיו של מי שבתפקידו 
האחרון בצבא עמד בראש מפעל הייצור של טנק המרכבה והרק"ם. 
בתפקידו זה נמצא רון באחד הצמתים המרכזיים ביותר של העשייה 
ביותר  בכיר  בתפקיד  "מדובר  התעשייתית-טכנולוגית-צבאית. 
ששילב בין ידע טכנולוגי מתקדם, יכולות ניהול ותפעול ועבודת 
את  כולל  הוא  הטרוגנית.  שמהותו  מורכב  בארגון  החיונית  צוות, 
טובי המוחות הטכנולוגיים-הנדסיים, מזה, ואת העושים במלאכה 

בפועל, ברצפת הייצור של המפעל, מזה".
אלה וגם אלה קרובים לליבו של רון, כמי ש"עשה את כל הדרך", 
וזוכר היטב היכן התחיל ולאן אפשר להגיע. "אם יש דבר שמאפיין 
מי  שכל  מאמין  אני  שלהם.  וביכולות  באנשים  האמונה  זו  אותי, 
שרוצה - יכול להשיג כמעט הכול. את האמונה הזו אני מביא איתי 
לכיתה והתלמידים חשים בה מיד ומשתפים פעולה - מתקרבים, 

נותנים אמון, מוכנים ללמוד".
מי שנטע את האמונה הזו בליבו, בין היתר, היה מורה מיוחד במינו 
יורם  היה  "שמו  בחולון.  אורט  בתיכון  אותו  שלימד  למתמטיקה 
ידו. הוא גדל עם פרטיזנים  ניצול שואה שכילד נקטעה  פרידמן, 
ועבר חוויות קשות ביותר. הוא היה דמות מעוררת השראה עבורי. 
כשחשבתי להפוך למורה - ראיתי אותו לנגד עיניי. גם לתלמידיי 
סיפרתי עליו. פגשתי בו בשנים בהן החלטתי, עם עצמי, שאני אהיה 
תלמיד מצטיין. גם קודם לכן לא נכשלתי, אבל לא הייתי מהתלמידים 
הבולטים והבנתי ששם אני רוצה להיות. זה קרה כאשר הבנתי שעל 
בסיס הישגיי בבית הספר היסודי, איני יכול להתקבל לכל תיכון 
שארצה וזה חרה לי מאוד. רציתי שכל הדרכים יהיו פתוחות בפני. 

חשוב להדגיש - אף אחד לא לחץ עליי להצטיין, חוץ ממני...". 
המשיך  ריאליים-טכניים,  במקצועות  בעיקר  חיל,  עשה  אכן  רון 
ללימודי הנדסאי באורט סינגלובסקי והתגייס כעתודאי טכני. הוא 
השלים  קצינים,  לקורס  המשיך  יפתח,  ביחידת  כטכנולוג  שירת 
במהלך השירות תואר ראשון בתעשייה וניהול ותואר שני במנהל 

עסקים ועשה מגוון תפקידי פיקוד בתחום הצבאי-הנדסי.
במסלול  רון  של  בחירתו  נראית  לעיל,  האמור  רקע  על  במיוחד 
"יכולתי לבחור  של הוראה בחירה אישית המגיעה ממקום ערכי. 
לתחום  לפנות  ההחלטה  אבל  האזרחי,  בתחום  רבים  בתפקידים 
הצבא  אחרי  להמשיך  שלי  האישי  מהרצון  חלק  הייתה  החינוכי 
במסלול של נתינה משמעותית והשפעה על אנשים. ידעתי שזה מה 
שאני רוצה לעשות ותוכנית 'הטובים בחינוך' סיפקה לי פלטפורמה 

מצוינת לביצוע המעבר הזה. 
מעבר לכך, זו הייתה סדנת הכנה לפרישה מצוינת, כי היא המחישה 
היטב את המשמעות של המעבר מדרגה בכירה במערכת צבאית – 
למורה מן המניין במערכת החינוכית-אזרחית. צריך לעשות סוויץ' 

בראש וחשוב להפנים אותו לפני ההשתלבות בעבודה עצמה. 

שיכולתי  למרות  שבע,  בבאר  קיי  במכללת  ללמוד  העדפתי  אני 
לעשות זאת גם בבית ברל, קרוב יותר. אבל שם עושים את הסטאז' 
בבתי ספר הקרובים למכללה בכפר סבא ובסביבה, ואני העדפתי 

להשתלב כבר בסטאז' בבית ספר בנס ציונה".
הוא השלים את מסלול הלימודים והשתלב בקריית החינוך הגדולה 
ועם המון  יהודה בעירו. "התקבלתי בזרועות פתוחות  אליעזר בן 
ולא  מחנך  גם  להיות  חשוב  לי  היה  המערכת.  מצד  ואהדה  אמון 
רק מורה למתמטיקה - וכך אכן היה. קיבלתי ארבע כיתות ללמד 
בהן - ז', ח', י' וי"א - וגם בכך יש ייחודיות, שכן אין הרבה מורים 
ש'רצים על הרצף' מהחטיבה לתיכון. לי אישית זה היה חשוב ביותר, 
כי ידעתי שכך אוכל לחזק כבר בכיתה ז' או ח' חולשות שאחשף 

אליהן אצל תלמידי י' או י"א. זה אכן היה כך".
רון הפך עד מהרה לדמות מוכרת בבית הספר, ולא היסס ליטול על 
עצמו מטלות נוספות דוגמת הובלת פיילוט ייחודי בתחום ההוראה, 
המתייחס לשונות בין תלמידי הכיתה - "מענה לשונה" - כשהוא 
מיישם אותו לראשונה במערכי שיעורי המתמטיקה שבנה. "התרבות 
הזו של ראש גדול והובלת פרויקטים היא חלק ממני, ובנוסף, אני 
פועל ממקום של פריבילגיה גדולה: מה יקרה אם חלילה אטעה? 
יפטרו אותי? אני מגיע לבית הספר ממקום של ביטחון כלכלי, ניסיון 
מקצועי רב-שנים והמון רצון לתת לתלמידים. מהמקום הזה אתה 

לא חושש לקחת על עצמך אתגרים".
ללמוד  צריך  בכלל  למה  טובה,  תשובה  לך  יש  אולי  לסיום,   -

מתמטיקה? 
"אני מלמד את המקצוע החשוב הזה עם חיבור גדול ככל האפשר 
למציאות החיים של הילדים. אני מביא מהבית חשבונות חשמל 
אחוזים,  לחשב  גרפים,  לקרוא  לדעת  צריך  למה  מסביר  וטלפון, 
כל  עם  הסלולר,  חשבונות  את  שולף  אני   - מספיק  לא  זה  ואם 

המסלולים המסובכים. 
אני אומר לתלמידים שמקצוע המתמטיקה הינו כלי חשוב וחיוני 
לניהול חיי היומיום. הרבה מהחומר הנלמד משמש לפיתוח יכולת 
לא  אך  ומדעיים,  טכנולוגיים  למקצועות  בסיס  ומהווה  החשיבה 
רק. זו דרך חשיבה, שאם מאמצים אותה, היא יכולה להיות מפתח 

להרבה עולמות אחרים. כמו שהיה במקרה שלי...". 

מכללת קיי

חברי "צוות" - התנדבו למשימות התנדבוֿת

לעזרת צה"ל, לעזרת הנוער, לעזרת מערכי העורף

הטובים בחינוך
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ביטוח הבריאות ב"צוות"
| עמיר להב, מנהל הביטוח הרפואי יו"ר ועדת הבריאות  מאת: אילן דולפין, 

מוקד הבריאות של "צוות": 1-700-700-251

החזר לתרופות שאינן בסל הבריאות
כדי להקל על מבוטחים שתביעתם להחזר כספי בגין תרופה כרונית 
יהיה  ניתן  החזר,  כבר  מקבלים  והם  אושרה  הבריאות  בסל  שאינה 
tzevet@madanes.com או לפקס  כעת לשלוח את הקבלה בדוא"ל 
03-6380399. אין צורך יותר לשלוח קבלות בדואר! מדובר אך ורק 
על תרופות שעלותן עד 500 ש"ח בלבד. רצוי לשלוח מדי חודש ולא 

לאגור קבלות.
ניתוחים פרטיים

למבוטח הנדרש לעבור ניתוח ומעוניין לבצע אותו באופן פרטי )לא בבתי 
הניתוח:  למימון  קיימות שתי אפשרויות  ציבוריים/ממשלתיים(,  חולים 
מבוטח שיש לו ביטוח נוסף בקופת חולים )כגון מושלם, פלטינום, מכבי 
שלי, מגן זהב, שיא וכיו"ב(, רשאי לפנות תחילה לביטוח זה ולבדוק מהו 
הכיסוי שיהיה לו לניתוח הנדרש. במידה והמנתח הינו רופא הסכם של 
השב"ן )קופת החולים(, ניתן לבצע את הניתוח במימון מלא של הקופה. 
במקרה זה יקבל המבוטח פיצוי של 25% מעלות הניתוח המבוצע לפי 
מחירון משרד הבריאות )את המחירון ניתן לראות באתר משרד הבריאות 

- תעריפי ניתוח(.
ביצוע הניתוח במימון של ביטוח "צוות". כאשר המנתח שנבחר הינו רופא 
הסדר של הפניקס, ישלם המבוטח השתתפות עצמית בלבד )בהתאם 
לטבלה המפורטת בחוברת הפוליסה(, שתשולם לבית החולים הפרטי. 
המבוטח זכאי להגיש את הקבלה של ההשתתפות העצמית לקבלת החזר 
מביטוח השב"ן של הקופה. במידה והרופא אינו בהסדר של הפניקס, יקבל 
המבוטח החזר לשכר המנתח )בהתאם לקבלת מקור(, בגובה של 120% 
משכר הטרחה שהיה משולם לרופא הסדר. )את עלות מנתח הסכם ניתן 

 .)www.fnx.co.il לראות באתר של הפניקס
חשוב מאוד: רופא שאינו בהסכם עשוי לגבות שכר טרחה גבוה מאוד יחסית, 
ואזי ישלם המבוטח מכיסו את ההפרש. לכן רצוי לפנות לרופא שבהסדר. 
מומלץ לפנות למוקד השירות במדנס )1-700-700-251( עוד בטרם פונים 

למנתח לבדיקת הזכאות.
מבצע מיוחד: פוליסות בריאות לנכדים של עמיתי "צוות"

בעקבות ההחלטות הצפויות של "ועדת גרמן" לבצע קיצוצים משמעותיים 
בכיסויי הביטוח בביטוחים המשלימים של קופות החולים וכן בפוליסות 
ביטוח פרטיות עתידיות, אנו מציעים לכם אפשרות מיוחדת, לתקופה 
ייחודית  מוגבלת - לצרף את הנכדים לפוליסת ביטוח בריאות פרטית 
נרחב לצרכי  )"קו הכסף" בחברת הביטוח הפניקס(, אשר תיתן מענה 

הביטוח של הנכדים.
ההצטרפות לביטוח זה על-פי הצהרת בריאות מקוצרת ובמחירים מיוחדים 

.)www.tzevet.org.il "עבור עמיתי "צוות" )ראו פרטים באתר "צוות

לפרטים נוספים ולהצטרפות יש לפנות למוקד "צוות" במדנס 
.03-6380390

מעקב אחרי הגשת תביעה בביטוח "צוות" )"האזור האישי"(
כדי לאפשר למבוטחים לבדוק בכל נקודת זמן את סטטוס התביעה 
צורך  שיהיה  מבלי  במדנס  "צוות"  של  התביעות  למוקד  שהוגשה 
מדנס  של  באתר  אישי"  "אזור  נפתח  למוקד,  טלפונית  להתקשר 
וסיסמה  באתר  להירשם  יש  המידע  לקבלת   .)www.bhealthy.co.il(

אישית תישלח לבית המבוטח בדואר.
באזור האישי ניתן יהיה לראות תביעות שכבר שולמו בעבר וכן תביעות 

הביטוח הרפואי והסיעודי
רפואה שלמה

הנמצאות בטיפול. במקביל נשלחים מסרונים לטלפונים הניידים, המאשרים 
קבלת תביעה וסיום הטיפול בתביעה. לכל מבוטח שתביעתו טופלה/
נדחתה תישלח בקשה למילוי טופס משוב, המפרט את טיב הטיפול שקיבל 
באמצעות מוקד "צוות" במדנס. חשוב לשלוח את המשוב, שמטרתו לשפר 

את השירות הניתן לעמיתי "צוות".

הרחבת הכיסוי הסיעודי לכל החיים
בביטוח הבריאות הקולקטיבי של "צוות" קיים כיסוי סיעודי לתקופה של 
חמש שנים מיום קרות מקרה הביטוח. כיום, עם שיפור והתקדמות הרפואה, 
ישנם מצבים בהם החולה הסיעודי מאריך ימים מעבר לחמש שנים ואז 
נותר ללא כיסוי סיעודי. לאור זאת, בהסכמת "צוות", מוצעת למבוטחי 
הארגון אפשרות לרכוש ביטוח סיעודי נוסף, המכסה את המבוטח מעבר 
לחמש שנים ולכל ימי חייו. מדובר בפוליסת פרט של הפניקס, וההצטרפות 

לתוכנית זו מחייבת הצהרת בריאות.
חשוב להדגיש: מילוי הצהרת בריאות לתוכנית ההשלמה אינה נוגעת או 
מתייחסת לביטוח הקולקטיבי ואינה משפיעה על זכאותו של המבוטח 
זו. עלות הפרמיה נגזרת מגיל הכניסה של המבוטח וממצבו  בפוליסה 
הבריאותי. המחירים הניתנים לעמיתי "צוות" נמוכים באופן משמעותי 

מהמקובל בשוק הביטוח.
פנייה בנושא זה נעשית טלפונית באמצעות מוקד "צוות" במדנס.
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הביטוח הרפואי והסיעודי
רפואה שלמה

תרופה מצילת חיים
הרופא המטפל לא האמין שיש 

ביטוח שמכסה את עלות התרופה

)רס"ן(.  ב.  לאלי  פנים  האירו  לא  החיים 
שנתיים לאחר שבנו בכורו נולד, הסתבר כי 
הוא לוקה במחלת CF - סיסטיק פיברוזיס, 
מחלה תורשתית מהנפוצות והמוכרות בעולם 
המערבי - ולא זו בלבד אלא שבתו, שאמורה 
להיוולד בעוד חודשיים, לוקה אף היא במחלה 

שאובחנה עוד בזמן ההיריון. 
"לא ידענו מאיפה זה נפל עלינו", נזכר אלי. 
"רעם ביום בהיר, חוסר מזל כפול, מחלה קשה 
יומיומיים,  לטיפולים  זקוקים  בה  שהלוקים 
עת  ובאותה   - אינהלציות  רבות,  תרופות 
תוחלת החיים שלהם לא עלתה על 30 שנה". 
הם  כי  ורעייתו  אלי  החליטו  זאת  ולמרות 
כדי  הכל  עושים  כלומר   - בחיים"  "בוחרים 
לא לתת למחלת הילדים להשתלט על חייהם 
ומקיימים אורח חיים נורמלי ככל הניתן, לצד 
המחלה, מה שעשוי להשפיע לטובה גם על 

איכות חיי הילדים. 
הילדים  ידעו  דעתם,  על  עמדו  מאז  וכך, 
ללא  רגילים,  ילדים   - האחרים  ככל  הם  כי 
בכל  משתתפים  לעין,  נראית  מוגבלות 
לבין  בינם  הבדל  אין  ולמעשה  הפעילויות 
האחרים. הטיפולים התובעניים - התרופות 
הפיזיותרפיה  טיפולי  נוטלים,  שהם  הרבות 
הנשימתית והאינהלציות - כל אלה נעשו ככל 

האפשר בדלת אמות. ההחלטה הזו, עודדה 
ילדים  ורעייתו להביא לעולם שני  את אלי 
נוספים, שנולדו בריאים, והם חיו כמשפחה 
לכל דבר. רק הקרובים אליהם ביותר ידעו 

עם מה הם מתמודדים. 
זנח את הקריירה הצבאית בה  אלי אף לא 
בחר, הגם שהייתה כרוכה במגורים במספר 
בסיסים של חיל האוויר. "בשכונות הצבאיות 
בהן גרנו לא ידעו על כך", מספר אלי. "אף 
פעם לא ביקשתי הנחות או הקלות, וגם לא 
לצורך  שחרור  לקבל  כדי  למפקדיי  פניתי 
והשגרה   - רגיל  היה  הכול  בילדים.  טיפול 

היא שהצילה את המשפחה".
0 0 0

בן  לטיול  יוצאת  כשהכיתה  עושים  מה   -
מספר ימים?

עושים  תרופות,  הרבה  עם  "מתארגנים 
היציאה  לפני  יותר  אינטנסיביים  טיפולים 

"קרן של תקוה בקצה המנהרה", כך מתאר בהתרגשות אלי ב., איש חיל האוויר 
לשעבר, את הבשורה שקיבל מעמיר להב, מנהל תוכנית הביטוח הרפואי ב"צוות", 

לפיה יוכלו שני ילדיו החולים ב-CF לקבל תרופה חדשנית מצילת חיים. קרן של 
תקוה לשיפור איכות חייהם, להגדלה משמעותית של יכולת התמודדותם עם המחלה 

ובמיוחד להארכת חייהם. "קרה לנו נס", אומר אלי

בכך.  עומדים  ו...   - כשחוזרים  מיד  וגם   -
שני הילדים אף יצאו למסע בפולין עם בני 

כיתתם. 
בני התגייס לצה"ל ושירת שירות מלא בחיל 
בחיל  לשירות  התנדבה  הבת  המודיעין. 
כיום  מלא.  שירות  היא עשתה  וגם  האוויר 

שניהם סטודנטים".
בדרך  בחרה  משפחתו  כי  ספק,  אין  לאלי 
בעניין:  גישות  שתי  יש  "תראה,  הנכונה. 
אחת, להתכנס בצער שלך, לשקוע בשאלה 
לחשוב  כזה',  עונש  שקיבלתי  עשיתי  'מה 
שהילדים מסכנים ולגדל אותם מתוך צער 
ורחמים על החיים הצפויים להם. אבל אם 
הם נחשפים לסוג כזה של יחס, לעולם לא 
לקחת  יכולת  או  להתגבר,  כוחות  יקבלו 

אחריות על עצמם. 
השנייה,  בדרך  ללכת  אפשר  זאת,  לעומת 
כרגיל,  לחיות  שאפשר  עצמך  את  לשכנע 

"זהו נס. כבר לאחר הזמן הקצר בו 
נוטלים הילדים את התרופה ניכר 
שינוי לטובה בכל הפרמטרים. אנו 

ממשיכים בגישה המשפחתית 
השואפת לשגרה ולהתפתחות 

אישית של כל אחד מבני הבית. אני 
גאה מאוד בכך שילדיי שירתו בצבא 
למרות המחלה, ושמח לראות אותם 
לומדים, מתפתחים וגדלים להיות 

אנשים טובים ואזרחים טובים"

36לתוכן העניינים 



לעשות הכול מתוך תחושה של חוסר מגבלה, 
מהטיפולים  כלום  להחסיר  לא   – וכמובן 
יש  בהכחשה:  חיים  לא  אנחנו  הנדרשים. 
תרופות, יש אינהלציה, יש פיזיותרפיה - אך 

אין בכך לעצור את החיים השוטפים".
- איך זה לחיות ולדעת - ובוודאי גם הילדים 
יודעים - כי תוחלת חייהם תהיה קצרה מזו 

של שאר חבריהם? 
"זה היה נכון פעם, אבל תוחלת החיים עולה 

כל העת. המחלה ידועה מאוד וכפי שאמרתי 
גם נפוצה מאוד. חוקרים אותה בעולם כולו, 
מפתחים כל העת תרופות חדשות והאמנתי 
תמיד שיימצאו תרופה גם למחלתם - ולכן 
שלהם  הריאות  על  לשמור  כך  כל  חשוב 
במצב הכי טוב שאפשר עד שתגיע התרופה 
מיוחלת. חוקרי המחלה מצאו מוטציות רבות 
ומגוון תרופות משפיעות על  ושונות שלה, 
הגנים השונים. מדובר במחלה שעוברת על 

 "ידעתי כי הביטוח מכסה תרופות מצילות חיים, אבל לא חשבתי שהכיסוי 
הוא גם לתרופה כה יקרה... התקשרתי לעמיר להב וכבר בשיחה הראשונה 
הוא אמר לי: 'אל תדאג, תהיה תרופה לילדים'. כשסיפרתי זאת לפרופסור 
בהדסה הוא כמעט נפל מהכסא. הוא לא האמין שיכול להיות גוף שיש לו 

ביטוח כה נרחב, שמכסה את עלות התרופה הכל כך יקרה..."

שנתיים לאחר שבנו בכורו נולד, הסתבר כי הוא לוקה במחלת סיסטיק 
פיברוזיס, ולא זו בלבד אלא שבתו, שאמורה להיוולד בעוד חודשיים, 
לוקה אף היא במחלה שאובחנה עוד בזמן ההיריון. "לא ידענו מאיפה 
זה נפל עלינו. רעם ביום בהיר, חוסר מזל כפול, מחלה קשה שהלוקים 

בה זקוקים לטיפולים יומיומיים, תרופות רבות, אינהלציות - ובאותה עת 
תוחלת החיים שלהם לא עלתה על 30 שנה"

ב"צוות". "ידעתי כי הביטוח מכסה תרופות 
שהכיסוי  חשבתי  לא  אבל  חיים,  מצילות 
 . . יקרה. כה  לתרופה  גם  הוא  הביטוחי 
בשיחה  וכבר  להב  לעמיר  התקשרתי 
תהיה  תדאג,  'אל  לי:  אמר  הוא  הראשונה 
תרופה לילדים, רק תביא לי מכתב שמאשר 
את פרטי המחלה והצורך בתרופה מהרופא 

המטפל'. 
חולים  בבית  לפרופסור  זאת  כשסיפרתי 
הדסה הוא כמעט נפל מהכסא. הוא לא האמין 
שיכול להיות גוף שיש לו ביטוח כה נרחב, 
שמכסה את עלות התרופה הכל כך יקרה...

כשסיפרתי זאת לילדים, גם הם נדהמו. 'איך 
להם:  אמרתי  שאלו.  הם  להיות?',  יכול  זה 
משפחה.  זו  'צוות'  מאחוריי,  עומד  'צוות' 
נוטשים  ולא  קרב  בשדה  חבר  נוטשים  לא 

משפחה.

ידי חיבור גנטי מסוים בין שני הורים שהם 
נשאים. 

אגב, בין התגליות נמצא כי שיעור הנשאות 
של המחלה גבוה ביותר - הוא משתנה בין 
יוצאי עדות שונות, אך יכול להגיע ל-1:20. 
אני  עקבתי אחר ההתפתחויות המחקריות, 
כמובן חבר באיגוד ה-CF העושה רבות למען 
החולים ומשפחותיהם - ולרגע לא איבדתי 

תקוה".
0 0 0

לפני  הגיעה  המשפחה  מבחינת  ה"בשורה" 
כחודשיים, עת הודיע הרופא המטפל בבית 
חולים הדסה, כי תרופה שפותחה לאחרונה 
למחלה נתגלתה כבעלת השפעה גם על בעלי 
גן הזהה לזה של הילדים. "יש 12 חולים בארץ 
שיש להם את המוטציה הזו - שניים מהם 

ילדיי", אומר אלי. 
אבל השמחה על גילוי התרופה התחלפה עד 
מהרה בדאגה רבה בשל מחירה. מסתבר, כי 
אלפי  עשרות  הוא  בתרופה  הטיפול  עלות 
במינון  מדובר  אלי  ואצל   - לחודש  דולרים 
עשיר  איש  "גם  ילדיו.  לשני  הנדרש  כפול 
אומר  הזה",  במחיר  לעמוד  יכול  לא  מאוד 
העלות  שימוש,  של  ספורות  "בשנים  אלי. 

יכולה להגיע למיליוני דולרים". 
0 0 0

כאן נכנסה לתמונה תוכנית הביטוח הרפואי 

תוך חודש התרופה הגיעה לארץ ומדי חודש 
מועברות אלינו הביתה על-ידי חברת הביטוח 
שתי קופסאות, שבכל אחת מהן 30 כדורים. 
לשיפור  תקוה  של  קרן  הייתה  זו  בשבילנו 
להגדלה  הילדים,  של  יהם  חי איכות 
עם  התמודדותם  יכולת  של  משמעותית 
מעבר  הרבה  חייהם,  ולהארכת  המחלה 

ל'מקובל' בסוג מחלה כזה". 
0 0 0

כבר לאחר הזמן הקצר בו נוטלים הילדים את 
התרופה, ניכר שינוי לטובה בכל הפרמטרים. 
"זה נס", אומר אלי, "נס. ואני מקווה שהוא 
לסל  התרופה  את  יכניסו  כאשר  יימשך 
הבריאות. יש את כל הסיכויים שזה ייקרה. 
אני מודע לכך שגם לחברת הביטוח יש תקרת 
'צוות' יאפשר  כיסוי, ומקווה שהביטוח של 
לנו לקבל את התרופה למשך הזמן הנדרש 
עד לכניסת התרופה לסל. אנחנו אופטימיים, 
מלאי תודה והערכה ל'צוות'. אני חושב שזו 
חובה של כל אחד לבטח את עצמו בביטוח 

כזה, כי איש לא יודע מה יילד יום. 
אנו ממשיכים בגישה המשפחתית השואפת 
לשגרה ולהתפתחות אישית של כל אחד מבני 
שירתו  שילדיי  בכך  מאוד  גאה  אני  הבית. 
בצבא למרות המחלה, ושמח לראות אותם 
אנשים  להיות  וגדלים  מתפתחים  לומדים, 

טובים ואזרחים טובים". 

הביטוח הרפואי והסיעודי
רפואה שלמה
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הענקת תעודת הוראה "צוות - הטובים בחינוך" - 
מכללת אורנים - ב-3.3.2014 התקיים במכללת אורנים בקרית 
טבעון טקס סיום חגיגי לבוגרי מחזור ראשון תשע"ג של תוכנית 
"צוות - הטובים בחינוך". את האירוע כיבדו בנוכחותם יו"ר ומנכ"ל 
"צוות", יו"ר מחוז הצפון, סמנכ"ל "צוות" לתעסוקה, נציג משרד 
 - מופ"ת  מחלקת  נציגת  צפון,  מחוז  תעסוקה  מנהלת  הכלכלה, 
מינהל הפרישה, נשיאת המכללה, דיקנית הפקולטה לחינוך, ראש 
 התוכנית להכשרת אקדמאים להוראה, הבוגרים ובני משפחותיהם.
במסגרת הטקס קיבלו הבוגרים תעודת הסמכה )הוראה( לחטיבות 
עליונות. כל הבוגרים השתלבו במשרות הוראה במערכת החינוך. 
בדברי הברכה שהושמעו במעמד זה על-ידי יו"ר ארגון "צוות" צוינה 
מעשייה  הבוגרים  של  מוצלח  מעבר  על  בדגש  לשבח,  התוכנית 
ותרומה רבת שנים בשדה הביטחוני - לעשייה משמעותית בשדה 

החינוך )צילום: גרשון איתן, טל"ק מחוז צפון(. 

הענקת תעודת הוראה "צוות - הטובים בחינוך" - 
האקדמית  במכללה  התקיים  ב-12.3.14   - ברל  בית  מכללת 
בית ברל טקס סיום חגיגי לבוגרי תוכנית "הטובים בחינוך" מחזור 
תשע"ג. את הטקס כיבדו בנוכחותם יו"ר ומנכ"ל "צוות", סגן יו"ר 
"צוות", סמנכ"ל "צוות" לתעסוקה, מנהלת תעסוקה מרכז, נציגי 
המטה הכללי של צה"ל, נשיאת המכללה, סגלי ההוראה, הבוגרים 
ובני משפחותיהם. במסגרת הטקס קיבלו 24 חברי "צוות" וזרועות 
הביטחון בוגרי התוכנית תעודת הסמכה )הוראה( לחטיבות עליונות. 

בחינוך"  הטובים   - "צוות"  הוראה  תעודת  הענקת 
- מכללת קיי - ב- 20.5.14 התקיים במכללת קיי טקס סיום 
חגיגי לבוגרי תוכנית "הטובים בחינוך בנגב" מחזור תשע"ג. את 
"צוות"  סמנכ"ל  "צוות",  ומנכ"ל  יו"ר  בנוכחותם  כיבדו  הטקס 
הכלכלה,  משרד  נציג  ויהודה,  דרום  תעסוקה  מנהלי  לתעסוקה, 
נציגי מינהל הפרישה וראש התוכנית להסבת אקדמאים להוראה. 
תעודת  התוכנית  בוגרי  "צוות"  חברי  קיבלו  הטקס  במסגרת 
השתלבו  הבוגרים  מרבית  עליונות.  לחטיבות  )הוראה(  הסמכה 
במשרות הוראה במערכת החינוך. התוכנית צוינה לשבח על-ידי 
התוכנית. ובוגרי  המכללה  סגל  הפרישה,  מינהל  "צוות",   נציגי 
נציג הבוגרים, גיל גלזר, סיכם בדבריו: "... אני מאחל לכולנו שנדע 
להתרומם מעל גודל ותנאי המשרה ואפילו מההגדרה המפורשת 
של נושא ההוראה ושנצליח להיות חלק מיצירת בני אדם טובים 
יותר. שנדע להעצים הצלחות קטנות, תלמיד אחר תלמיד, נפש 

אחר נפש".

בוגרי תוכנית "צוות הטובים בחינוך בנגב" מחזור תשע"ג

מרבית הבוגרים השתלבו במשרות הוראה במערכת החינוך. בדברי 
הברכה שהושמעו במעמד זה, בין היתר על-ידי יו"ר ארגון "צוות", 
הבוגרים  של  המוצלח  המעבר  והודגש  לשבח  התוכנית  צוינה 
מעשייה ביטחונית רבת שנים לעשייה במסגרת מערכת החינוך.

במעגל העבודה  לסיוע להשתלבות  "סל הכשרה" 
- חברי "צוות" המעוניינים לעבור הסבה מקצועית שתסייע להם 
להשתלב במעגל העבודה, יכולים לקבל סיוע כספי למימון ההכשרה 
קבלת  התעסוקה.  יחידת  לרשות  העומד  הכשרה"  "סל  מתקציב 
הסיוע מחייבת עמידה בקריטריונים. לקבלת פרטים נוספים ניתן 

לפנות למנהלי התעסוקה במחוזות. 

קורסים והכשרות 
0 במחוז יהודה הסתיים קורס יועצים עסקיים מטעם מכללת "תו"ת 
מהמסיימים  חלק  "צוות".  חברי  שישה  השתתפו  בו  תקשורת", 

נמצאים בתהליך השתלבות בתעסוקה. 

טקס חלוקת תעודות לבוגרי קורס יועצים עסקיים
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שרית רוזנצוייג
סמנכ"לית "צוות" לתעסוקה

 ברוך הירש 14,
בני ברק 5120206

טל': 03-6173535
פקס: 03-6165268
נייד: 050-4509801

mtasuka@tzevet.org.il

רונית אזולאי
מזכירת יחידת התעסוקה

 ברוך הירש 14,
בני ברק 5120206

טל': 03-6173537
פקס: 03-6169568
נייד: 052-3255278

ptasuka@tzevet.org.il

דליה קוקוש סלוצקי
מנהלת תעסוקה, מחוז צפון

 דרך בר יהודה 52,
נשר 3668034

טל': 03-6173518
פקס: 04-8200326
נייד: 050-2819533

wzafon@tzevet.org.il

אהובה אברט
רכזת תעסוקה, מחוז צפון

 דרך בר יהודה 52,
נשר 3668034

טל': 03-6173540
פקס: 04-8200326
נייד: 050-2760218

awzafon@tzevet.org.il

אילנה שורר
מנהלת תעסוקה, מחוזות דן ושרון

 ברוך הירש 14,
בני ברק 5120206

טל': 03-6173536
פקס: 03-6169568
נייד: 050-9340426

wcenter@tzevet.org.il

אסתי לוי
רכזת תעסוקה, מחוזות דן ושרון

 ברוך הירש 14,
בני ברק 5120206

טל': 03-6173538
פקס: 03-6169568
נייד: 050-2542055

awcenter@tzevet.org.il

משה ארנון
מנהל תעסוקה, מחוז יהודה

 גאולה 4,
רחובות 7627211

טל': 03-6173533
פקס: 08-9471239
נייד: 050-3329726

 wyehuda@tzevet.org.il

ציונה דן
רכזת תעסוקה, מחוז יהודה

 גאולה 4,
רחובות 7627211

טל': 03-6173545
פקס: 08-9471239
נייד: 050-2776350

awyehuda@tzevet.org.il

דניס אוחנה
מנהלת תעסוקה, מחוז דרום

 בית לחם 2,
 בית החייל

באר שבע 8477732

טל': 03-6173541
פקס: 08-6439293
נייד: 050-8211052

 wdarom@tzevet.org.il

רונית אזולאי
רכזת תעסוקה, מחוז דרום

 בית לחם 2,
 בית החייל

באר שבע 8477732

טל': 03-6173542
פקס: 08-6439293
נייד: 050-2741698

 awdarom@tzevet.org.il

שמעון מלכה
מנהל תעסוקה, מחוז ירושלים

 האלוף שאלתיאל 3,
 בית החייל

ירושלים 9455524

טל': 03-6173524
פקס: 02-6235713
נייד: 050-9895263

mjerusalem@tzevet.org.il

יוכי ציוני
פקידת מחוז ירושלים

 האלוף שאלתיאל 3, 
 בית החייל

ירושלים 9455524
טל': 02-6221758

pjerusalem@tzevet.org.ilפקס: 02-6235713

יחידת התעסוקה - היחידה שעובדת בשבילך

הרמת כוסית בחג הפסח עם מעסיקים - בחג הפסח הוזמנו 
מספר מעסיקים להרמת כוסית במחוזות צפון ושרון, כאות הוקרה על 

פועלם ותרומתם לשילוב פורשי צה"ל חברי "צוות" בשוק העבודה.

הארגון, בדגש על פעילות יחידת התעסוקה. כמו כן, הועברו ההרצאות 
הבאות: מבוא לקריירה במאה ה-21; מיונים למקומות עבודה; תדמית 

שיווק ומכירה עצמית; זכויות וביטוח.

מנהלי  פורום  התקיים  ב-2.4.14   - תפעול  מנהלי  פורום 
תפעול במחוז הדרום בהובלתו של מאור שומקו, מנהל התאחדות 
ממפעלי  תפעול  מנהלי  השתתפו  בפורום  בדרום.  התעשיינים 
תעשייה בדרום, נציגים של גופי תעסוקה שונים מהדרום ומנהלת 
תעסוקה מחוז דרום דניס אוחנה. במהלך היום הועברו הרצאות 
שונות בנושא תעשייה ותעסוקה והוצגו גורמי התעסוקה - כולל 
יחידת התעסוקה של "צוות". היום הסתיים בסיור במפעל "משכן 

התכלת" בבאר שבע.

חלוקת תעודות לבוגרי קורס טכנאי מיגון ואבטחה

0 הסתיים קורס טכנאי מיגון ואבטחה שנערך במחוז הצפון במכללת 
עתיד בכרמיאל. בקורס השתתפו 11 חברי "צוות". הקורס הקנה רקע 
רחב בסוגים השונים של אמצעי המיגון והאבטחה והעניק לבוגרים את 
הידע הדרוש לעסוק בכך. חלק מהבוגרים נמצאים בתהליך איתור עבודה.

הרמת כוסית במחוז השרון עם המעסיק 
אילן יפרח, סמנכ"ל תפעול נת"ם נכסים

יחידת  מנהלי  בין  מטה"  מול  "מטה  מפגש   - מול מטה"  "מטה 
התעסוקה ב"צוות" לבין קציני מחלקת מופ"ת נערך ב-19.5.14. סמנכ"ל 
"צוות" לתעסוקה ציינה את חשיבות המפגשים הייחודיים ואת שיתוף 
הפעולה הפורה בין שני הגופים, תוך ביצוע מגוון פעילויות משותפות 
מינהל  של  והניסיון  הידע  שילוב  "צוות".  חברי  צה"ל  פורשי  לטובת 
הפורשים. לטובת  רבות  תורם  ב"צוות"  התעסוקה  ויחידת   הפרישה 

הפעולה  שיתוף  על  בירכה  הפרישה,  מינהל  ראש  סיביה,  אתי  סא"ל 
והמיזמים המשותפים המתקיימים בין שני הגופים למען הפורשים.

הרמת כוסית במחוז הצפון עם המעסיק 
חבר "צוות" נור עבאס, מנכ"ל פזגז חיפה

נערך במרכז  - ב- 25.2.14  כנס בנושא "קריירה ותעסוקה" 
ביטחונט,  פורטל  של  ותעסוקה  קריירה  בנושא  כנס  הראל  ההדרכה 
בניהולו של חבר "צוות" אבי פרנקל. בכנס השתתפו פורשי צה"ל, חברי 
"צוות" דורשי עבודה. במהלכו ניתנה סקירה של מנכ"ל "צוות" על פעילות 

הכשרות # השמות # סדנאות # קורסים
תעסוקה
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הכשרות # השמות # סדנאות # קורסים
תעסוקה

מכתבי תודה
מבקש להביע תודה מיוחדת מעל דפי הביטאון ל אהובה אברט, רכזת תעסוקה 
במינהל תעסוקה צפון. בעזרת נחישות, יוזמה ודאגה חברית, הצליחה אהובה 
לגרום לכך שאתקבל לעבודה בחברת "פלסים". לדעתי יש להודות לצוותים 
הדואגים לפרנסתנו. אם אפשר להוקיר ברבים, נפיח תקווה באלה שעדיין לא 

מצאו מקום עבודה הולם ונוקיר את עבודת חברינו ב"צוות".
בברכה, דני ש.

0 0 0

אילנה שלום, התחלתי לעבוד בבית החולים לוינשטיין, חיכתה לי קבלת פנים 
לבבית וטובה, שמייצרת רצון גדול להשקיע את כל מרצי וכוחי, בביצוע תפקידי. 
תודה רבה, על ה"שידוך" ביני לבין הנהלת בית החולים. תודות גם לאסתי, רכזת 

תעסוקה מרכז, על הרצון הטוב ושיתוף הפעולה. 
יהודה ש.

0 0 0

אילנה היקרה שלום, ברצוני להודות לך על כל העזרה והסיוע מרגע שנקלטתי 
במשפחת "צוות" ועד לקליטתי במשרד הביטחון. העדכון השוטף ותשומת הלב 

סייעו רבות במהלך התקופה האחרונה. כאמור, שום דבר אינו ברור לי מאליו.
תודה רבה ולהשתמע בעתיד, אליקים י.

סדנאות העצמה - במהלך החציון ראשון של שנת העבודה 2014 
המשיכה יחידת התעסוקה לערוך סדנאות העצמה לחברים דורשי עבודה 
במחוזות כדי לפתח ולשפר את מיומנות השיווק העצמי בתהליך חיפוש 
עבודה ולהעניק כלים לניצול הזדמנויות תעסוקה. במסגרת הסדנאות 

ניתנו הרצאות על-ידי דן ארז בנושא שכר והיבטים פנסיוניים. 
"שיפור". ממשובי המשתתפים  מכון  על-ידי  בוצעו  הסדנאות  הנחיית 
בשנים האחרונות עולה כי הסדנאות תרמו להם רבות והשיגו את מטרתן 

- השתלבות החברים במעגל העבודה. 
כמו כן, נערכה סדנת העצמה שהתמקדה במתן כלים ושיטות למציאת 
עבודה בתחום ההוראה, המיועדת לחברים הנוטלים חלק בתוכנית הסבת 

אקדמאים להוראה "צוות - הטובים בחינוך". בתום הסדנאות נערך 
רב-שיח בהשתתפות בוגרים נבחרים ממחזורי לימוד קודמים, שהשתלבו 

במשרות הוראה וניהול חינוכי, ועושים כיום חיל בעשייה החינוכית.

נערך בכפר המכביה כנס הנטוורקינג  - ב-19.3.14  כנס נטוורקינג 
השנתי של פורטל ביטחונט, בניהולו של חבר "צוות" אבי פרנקל. בכנס 
ההתכנסות  לאחר  עבודה.  דורשי  "צוות"  חברי  צה"ל  פורשי  השתתפו 
ניתנה סקירה של יו"ר "צוות" ד"ר ברוך לוי על פעילות הארגון, בדגש 
על פעילות יחידת התעסוקה ב"צוות". כמו כן, הועברו ההרצאות הבאות: 
תפקידי מנכ"ל בעידן החדש – על-ידי חיים רומנו, מנכ"ל אורנג' וחבר 
"צוות", אחריות דירקטור ונושא משרה – על-ידי קוויתי ארסל  מחברת 

"ניהולית" והרצאות נוספות בתחום ביטוח, תדמית ושיווק. 

 סדנת העצמה אישית מחוז יהודה, קורס ממונה בטיחות בעבודה

להלן מועדי סדנאות ברבעון הרביעי של שנת העבודה 2014: מחוז יהודה 
- 27.10.2014, מחוז דרום - 25.11.2014, מחוז צפון - 1.12.2014, מחוז 
ירושלים - 3.12.2014, מחוזות שרון ודן - 9.12.2014. חברים המעוניינים 

להשתתף בסדנאות יפנו למנהלי התעסוקה במחוזות. 

 סדנת העצמה אישית מחוז צפון, פברואר 2014

 סדנת העצמה אישית מחוז ירושלים, אפריל 2014

 סדנת העצמה אישית מחוז צפון, מאי 2014

 סדנת העצמה אישית מחוז שרון, מאי 2014

 סדנת העצמה אישית מחוז דן, יוני 2014

 סדנת העצמה אישית מחוז דרום, יוני 2014
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מדגם מצטוותים * באמצעות יחידת התעסוקה

* הרשימה מונה שמות חלק מהחברים שנמצא עבורם מקום עבודה 
באמצעות יחידת התעסוקה של "צוות".

מחוז צפון
0 שמעון שם טוב )רס"ב(, יוצא חיל האוויר, תושב יקנעם, מונה 

למדריך בתחום בטיחות בעבודה במוסד לבטיחות ולגיהות.
מונה  עדשים,  תל  תושב  הים,  חיל  יוצא  )סא"ל(,  שרון  דן   0

למנהל לוגיסטיקה בחברת פלסים.
מונה  חנניה,  בית  תושב  הים,  חיל  יוצא  )רס"ן(,  נתן  בן  שי   0

ליועץ טכנולוגי בחברת בר אור טכנולוגיות.
0 יוסף רנג'בר )רנ"ג(, יוצא חיל החימוש, תושב בית שאן, מונה 

לממונה בטיחות בעבודה בחברת שמירה וביטחון.
פינה,  ראש  תושבת  כללי,  חיל  יוצאת  כהן )רס"ן(,  יהודית   0

מונתה למנהלת סיכונים בבית חולים זיו בצפת.

מחוז מרכז
0 דוד פור חוסרו חיים )רס"ב(, יוצא חיל האוויר, תושב תל אביב, 

מונה לאיש אחזקה באוניברסיטת תל אביב, בי"ס למוזיקה.
0 ישעיהו צוריאל )סא"ל(, יוצא חיל החימוש, תושב ראש העין, 

מונה למנהל סניף ברשת ויקטורי.
0 אילן חן )רס"ן(, יוצא חיל הלוגיסטיקה, תושב בת ים, מונה 

לראש ענף מנהלה וארגון בספארי - מרכז זאולוגי.
0 משה חושקל )רנ"ג(, יוצא חיל החימוש, תושב פתח תקוה, 

מונה לרכז שיווק בתחום התחבורה במכללת עתיד בתל אביב.
0 שמעיה איטח )רס"ם(, יוצא חיל הלוגיסטיקה, תושב נתניה, 

מונה לשף אירועים בחברת פול אסנהיים - שירותי קייטרינג.
0 שגב שמש אור )רס"ן(, יוצאת חיל האוויר, תושבת הרצליה, 

מונתה למנהלת אדמיניסטרטיבית בחברת הומי ישראל.
ראש  תושב  והתקשוב,  חיל הקשר  יוצא  )רס"ן(,  בניאן  0 צבי 

העין, מונה לסמנכ"ל ומנהל שרשרת הספקה בחברת ידע-טק.
0 טליה שחר )רס"ן(, יוצאת חיל השלישות, תושבת קרית אונו, 

מונתה למנכלי"ת עמותת על"ה )חולי המופיליה(.
0 אבי לב )חלב( )רס"ב(, יוצא חיל החימוש, תושב ראש העין, 

מונה לנהג בחברת שובע בר.
0 יוסף שטרן )סא"ל(, יוצא חיל האוויר, תושב רמת השרון, מונה 

למנכ"ל ארגון מנהלי הרכש והלוגיסטיקה בישראל.
נתניה,  תושב  הלוגיסטיקה,  חיל  יוצא  )רנ"ג(,  סיבוני  עודד   0

מונה למנהל מחלקת און ליין ברשת שופרסל.
חולון, מונה  יוצא חיל האוויר, תושב  )רנ"ג(,  דיין  בן  0 אליהו 

לממונה בטיחות בעבודה בחברת בו"ב - בטיחות וביטחון.

מחוז יהודה
0 אסנת סרי )סא"ל(, יוצאת חיל השלישות, תושבת מודיעין, 

מונתה למנהלת גיוס בשופרסל.
0 שמעון טולדנו )רס"ב(, יוצא חיל האוויר, תושב מזכרת בתיה, 

השתלב כסגן מנהל סניף בשופרסל.
0 משה אביצוק )רס"ב(, יוצא חיל התחזוקה, תושב תלמי יפה, 

מונה לאחראי מחלקת און-ליין בשופרסל.
0 רפי פירוזה )רס"ב(, יוצא חיל החימוש, תושב ראשון לציון, 

מונה למרצה בטיחות בחברת לב-חי בטיחות.
0 מוטי יחזקיהו )רס"ב(, יוצא חיל האוויר, תושב לפיד, מונה 

לממונה בטיחות ואיכות הסביבה בחברת מוזי ביטון. 

מחוז דרום
מיתר,  תושב  הלוגיסטיקה,  חיל  יוצא  )סא"ל(,  מלול  הרצל   0

מונה למנהל בית החייל בבאר שבע.
0 ניסים סביש )רס"ן(, יוצא חיל האוויר, תושב משאבי שדה, 

מונה למנהל תפעול בעופר- גראנד קניון באר שבע. 
0 משה אטס )רנ"ג(, יוצא חיל הלוגיסטיקה, תושב אשלים, מונה 

לסוכן שיווק ומכירות בבית פלוס בקיבוץ טללים.
0 דוד אליאס )רס"ב(, יוצא חיל האוויר, תושב באר שבע, מונה 

לראש צוות אוויוניקה בכנפי תחזוקה חצרים.
0 יוסף דהן )רס"ב(, יוצא חיל האוויר, תושב מצפה רמון, מונה 

לסגן מנהל סניף מצפה רמון בשופרסל.
להבים,  תושבת  האוויר,  חיל  יוצאת  )רס"ב(,  בובליל  חנה   0

מונתה למנהלת רכש במפעל פוליביד, קיבוץ משמר הנגב.
מחוז ירושלים

ירושלים,  תושב  החימוש,  חיל  יוצא  )רס"ר(,  זליקוביץ  דב   0

מונה לראש צוות אחזקה במלון וולדורף אסטוריה.
0 יצחק סבג )רס"ב(, יוצא חיל החימוש, תושב מעלה אדומים, 

מונה לבוחן רכב במוסך צרפתי.
0 אלי בן גיגי )סא"ל(, יוצא חיל הלוגיסטיקה, תושב ירושלים, 

מונה למנהל לוגיסטיקה בחברת עלי שיח.
ירושלים,  תושב  החימוש,  חיל  יוצא  )רס"ב(,  אדרי  מרדכי   0

מונה למפעיל מיני-בארים בחברת רפילר.

 - והגליל  הנגב  לפיתוח  המשרד  של  תעסוקה  יריד 
במהלך יוני 2014 התקיים יריד תעסוקה של המשרד לפיתוח הנגב 
והגליל בנצרת עילית ונהריה. במסגרת היריד נפתחו דוכני הסברה 
סלוצקי,  דליה  של  בראשותה  "צוות"  של  התעסוקה  יחידת  של 
מנהלת התעסוקה במחוז הצפון, יחד עם מינהל הפרישה של צה"ל. 
מנחם מעוז, יו"ר סניף עמקים, סייע באיוש הדוכן וקיבל את פני 

הבאים ליריד. 
נערכה למבקרים היכרות עם מעסיקים חדשים  במהלך האירוע 

והוצעו מקומות תעסוקה אפשריים לדורשי עבודה.
מנהל שירות התעסוקה נצרת עילית משה בן עמי, ח"כ רינה פרנקל, מנהלת 

תעסוקה צפון דליה סלוצקי, נציגת מנהל הפרישה מאיה

הכשרות # השמות # סדנאות # קורסים
תעסוקה
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זרקור על סניף ירושלים

"צוות"  סניף  הועתק  מכבר  לא 
לו  שהוקצה  מהמשרד  ירושלים 
על-ידי המחוז, בבית החייל בבירה, 
לבית קצין העיר במרכז ירושלים. 
הסניף,  יו"ר  דרעי,  שמעון  עבור 
יש במעבר הזה מימוש של רצונו 
כל  כמו  עצמאי,  באופן  לתפקד 
ולצאת  "צוות",  של  אחר  סניף 
יותר  מ"חממת" המחוז. כך, קצת 
הסניף  של  הקמתו  מאז  משנה 
מתמודד  הוא  תשע"ג(,  )בחנוכה 
המשימה  ובראשם  לפתחו  העומדים  השוטפים  האתגרים  עם 

העיקרית - להפוך לבית עבור 800 חבריו. 
יו"ר הסניף, שמעון דרעי, נשוי, אב לארבעה וסב לחמישה, השתחרר 
מצה"ל ב-2006 בדרגת סא"ל כשבתפקידו האחרון שימש כראש 
בניגוד לרבים מחבריו, אשר  ומשמעת באכ"א פרט.  ענף משטר 
כבר לאחר שחרורם - ואולי עוד קודם - היו עסוקים בחיפוש אחר 
32 שנים  "אחרי  "לצאת מהמשחק".  הוא החליט  קריירה שנייה, 
אינטנסיביות בצבא, החלטתי לקחת פסק זמן - והוא נמשך כבר 
שמונה שנים", הוא אומר בחיוך. "ככל הנראה זה כבר לא ישתנה... 
תודה לאל הפנסיות שלי ושל אשתי אסתי - שיצאה בימים אלו 
לפנסיה משירותה במשטרת ישראל - סבירות, ואנו חיים בכבוד. 
יכול  ואני  התנדבותית  ציבורית  לפעילות  מוקדש  זמני  רוב  כך, 

להרשות לעצמי לעשות מה שגורם לי שמחה ועניין". 
0 0 0

לפני  כאמור  וכשהוחלט,  המחוז  הנהלת  חבר  היה  דרעי  שמעון 
יותר משנה, להקים שלושה סניפים של "צוות" במחוז, נענה דרעי 
לפניית יו"ר המחוז, הרב יוסף וסרמן, לשמש כיו"ר סניף ירושלים. 
להנהלת הסניף  ביחד עם חבריו  דרעי  עוסק שמעון  מינויו  מאז 
דינמי  לפעיל,  להפוך את הסניף  תוכן בתפקיד, במטרה  ביציקת 
ומשמעותי עבור חבריו. "ראינו אתגר גדול בהקמת סניף חדש", הוא 
אומר. "ראשית, כי חשבנו שראוי שלמאות אנשי 'צוות' בירושלים 
יהיה בית לא רק במחוז - שמטבע הדברים עוסק בהתוויית דרך 
ובנושאים עקרוניים - אלא גם בסניף שכל כולו מוקדש רק להם. 
אני רואה בסניף שהקמנו בית חם, בו יוכלו החברים למצוא אוזן 
על-פי  חברתיות.  מפעילויות  וליהנות  שירותים  לקבל  קשבת, 

תחושתי, ניתן לעשות רבות למען הפרט במסגרת הסניף". 
- וכדאי היה להתנתק לצורך כך ממקום מרווח, עם שירותים רבים, 

נגישות, חנייה? 
"עשינו זאת לא חלילה משום שהיה לנו רע במסגרת המחוז. הן 
מאמץ  כל  ועשו  ליבם  את  פתחו  מלכה  שמעון  והן  וסרמן  הרב 

לסייע, שהרי הסניפים הם בשר מבשרו של מחוז. 
אבל ראינו בכך צורך. ניסיתי להשיג משרד דרך עיריית ירושלים, 
לקבל  אפשרות  הועלתה  רבים  חודשים  ולאחר  צלח,  לא  הדבר 
משרד במתנ"ס בגילה אך מדובר היה באופציה לא רלוונטית, מאחר 

והמקום מרוחק והערכתי שאנשים לא יגיעו אליו" הוא משיב. 
זהו  קצין העיר.  בבית  להיכנס למשרד  דבר הצלחנו  "בסופו של 

מקום ראוי ומצויד וקיבלנו גם מערכת מחשב, אינטרנט ותקשורת. 
אמנם זה חדר אחד, והחלום שלי הוא על מקום עם אולם שיאפשר 
לקיים התכנסות של החברים, ויאפשר לנו להפעיל מועדון קטן 
טרם  הדבר  אבל  קפה,  כוס  על  מפגשים  או  תרבות  לפעילויות 

אפשרי. ויחד עם זאת, אני רואה את חצי הכוס המלאה". 
מטבע הדברים, גם בסניף ירושלים השתתפות החברים בפעילויות 
היא בעיקר של כאלה בגילאים מתקדמים יותר, אם כי ההשתתפות 
באירועים או במסיבות קרובה ל-25%. "בטיולים שערך הסניף - 
לים המלח, לשרון, לשפלה", מספר שמעון, "תמיד יצאנו באוטובוס 

מלא". 
לצדו של שמעון דרעי, פעילים בסניף אלי לוי המשמש כסגן ושועי 
אדומי - העוסק בענייני פרט ומדריך את טיולי הסניף בהתנדבות. 
בנוסף, מסייעות בענייני לוגיסטיקה ומשרד רחל בן חמו ואיילת 

גרוס, וכן מסייעים צביה פריד ויעקב משעלי. 

תשומת לב אישית 
במסגרת סניפית

נושא הטיפול בנזקקים נמצא בעת האחרונה בארגון מחדש. חבר 
הסניף אלי חן ז"ל, דמות ידועה בקרב חברי "צוות", שתמיד עזר, 
סייע וביקר את הנזקקים והחולים, נפטר זה לא מכבר. "הוא ממש 
חסר לנו, יידרש זמן עד שנוכל לעשות ולו חלק ממה שאלי היה 
של  בצערה  להשתתף  כדי  זו  במה  ומנצל  שמעון  אומר  עושה", 

המשפחה. 
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אנשים  יותר  לצרף  הוא  עצמו  על  האתגרים שנטל שמעון  אחד 
יותר  תהיה  וככל שהפעילות  פוטנציאל  יש  קהל,  "יש  לפעילות. 
אטרקטיבית, כך אני מאמין, יהיו יותר משתתפים. אני קורא לחברים 

לבוא ולהציע בעצמם הצעות לפעילויות ואנו נבחן כל רעיון".
אתגר נוסף: גיוס יותר חברים לפעילויות התנדבותיות. "גם היום 
אנחנו עושים זאת, בעיקר במסגרת העירייה - בחמ"ל ובמחסני 
מתנדבים  יותר  לראות  רוצה  הייתי  די.  בכך  אין  אבל   - החירום 

מקרב הסניף ויותר פעילויות".
עם  הפעולה  שיתוף  את  נס  על  להעלות  שמעון  רוצה  לסיום 
המחוז והעומדים בראשו ועם חבריו בסניפים האחרים, אשר חלק 
נותן  מהיוזמות והפעילויות נערכות יחד עימם. "אחד ועוד אחד 
ועם  שכזו  שותפות  "עם  שמעון.  אומר  משניים",  יותר  לפעמים 
הגיבוי שאנחנו מקבלים מהמחוז אפשר לעשות הרבה. חשוב לי 
ותוכן שיהיו  גם מהות  - אלא  פיזי לחברים  רק מקום  לא  ליצור 
אופייניים לסניף ירושלים וידגישו את הייחודיות שלו ושל חבריו". 
ביום  פתוחים  המשרדים  יהיו  העיר  קצין  בבית  החדש  במיקומו 
שני, בין 17:00-14:00 וביום חמישי בין 12:00-09:00 ו"אם נצטרך 

נפתח את המשרד גם ביום נוסף", אומר שמעון דרעי.

חברי הסניף בטיול

שמעון דרעי יו"ר סניף ירושלים
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אמנות # יצירה # הגשמה
יוצר

ראיינה וצילמה: נורית רוזן )רס''ן(

אליס שזר )סא''ל( נולדה בקנדה. בגיל 12 עלתה ארצה עם הוריה 
רוב השירות הצבאי שלה היה בשטח,  בירושלים.  ולמדה בתיכון 
באיו''ש. היא החלה כקצינת ח''ן וחינוך, אך בזכות השליטה באנגלית 
נתמנתה לדוברת איו''ש. התפקיד הבא היה סגנית ראש נציגות דובר 
צה''ל בירושלים. לאחר שסיימה תואר ראשון )בספרות אנגלית(, 
הייתה לדוברת המנהל האזרחי. בשנת 1995 מונתה לקצינת קישור 
ששירתו  הראשונות  הנשים  אחת  והייתה  בינלאומיים  לארגונים 

באיו"ש והועלו לדרגת סא''ל. 
כך  נוספים,  עיסוקים  לה  היו  הצבאי  השירות  בזמן  גם  לדבריה, 
שבעת הפרישה לא חוותה משבר או שינוי משמעותי ולא התלבטה 
מה לעשות בזמנה הפנוי. אמנות הייתה אופציה רצויה והיא בחרה 

דרכה  פרטית.  מורה  אצל  טלאים(  )עבודת  "קווילטינג"  ללמוד 
הצטרפה אליס גם לקבוצה של קווילטריות במקום מגוריה, מודיעין. 
ועבודת  אחת,  ובעונה  בעת  שונים  בדברים  מלאים  שלי  ''החיים 
דברים  בהרבה  שלי  ההתעסקות  את  עבורי  משקפת  הטלאים 
במקביל", מסבירה אליס. ''זו אמנות שנעשית טיפין טיפין ולא ברצף. 

הקווילט הוא ביטוי לחיים שאני מנהלת - מרובי פנים ודמויות''.
אמנות  זו  כי  אליה,  ומתחברת  הטלאים  למלאכת  נמשכת  אליס 
מזוהה מאוד עם נשים. לטעמה, היא מבטאת קול נשי יותר מכל 
אמנות אחרת. היא מייצגת מרחב ביתי וגם צורת חיים של נשים 
רבות שחיות ב''חתיכות'', במקטעים, בתחומי חיים שונים. ''החיים 
של גברים ושל נשים הם שונים", היא אומרת. "נשים עוסקות בבית, 
בילדים, בקריירה. בעבודת הנשים אין היררכיה בין התפקידים, הכול 
שווה. הקווילט מייצג את חתיכות החיים שאת 'גונבת' לעצמך, כדי 

להכניס לחיים הצפופים עוד משהו...". 

לעומת הקווילט, שזו שפה של נשים, הצבא הוא מקום גברי. אליס 
בעולם  חייתה  מחייה  עשורים  שני  במשך  הזו.  לדיכוטומיה  ערה 
גברי, השתלבה ותפקדה בו מצוין. לדבריה, אשה יכולה להשתלב 
בעולם גברי רק אם היא מאמצת לה את מושגי העולם הזה ואת קוד 
ההתנהגות בו. הנשיות יכולה רק לבצבץ, בעגילים, בטבעת, בשיער. 
''לאשה בין גברים יכול להיות כוח עצום', אומרת מי שבכל אחד 
מתפקידיה בצבא הייתה פורצת דרך - האשה הראשונה בתפקיד 

שלפניה מילאו רק גברים.
מתוך העשייה הזו, בעולם גברי במהותו, חיפשה אליס את החיבור 
שלה ל"עולם הנשי" ומצאה אותו בעזרת קורס של העצמה נשית 
שעברה לאחר הפרישה. העיסוק במלאכת הטלאים ומפגשי קבוצת 
הנשי-אישי  הקול  את  לגלות  לה  אפשרו  הקווילטריות,  הנשים 
ומעניינים.  מעשירים  הם  הקבוצה.  במפגשי  מתמידה  "אני  שלה. 
אנחנו מלמדות אחת את השנייה טכניקות, מעלות בעיות ומוצאות 

פתרונות".
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בבסיסה של אמנות הטלאים נמצאת מלאכת חיבור בדים, בטכניקות 
מסורתיות, בתפירת יד, ליצירת שמיכות. הקווילט המסורתי התפתח 
בארה''ב עם בוא המתיישבים הראשונים מאירופה, ונבע מהצורך 
למחזר כל פיסת בד. הייבוא מאירופה היה יקר, החורפים ארוכים 
וקרים, והיה צורך בהרבה שמיכות חמות. חבורות של נשים ישבו 
בערבי החורף הארוכים והקרים ותפרו ביד שמיכות טלאים. כיום 
כבר קיימים בעולם מספר מוזיאונים מרשימים המציגים אך ורק 

עבודות קווילט.
הקווילט בנוי משלוש שכבות: השכבה העליונה - אלו החתיכות 
הצבעוניות. מתחתן שכבת מילוי ולמטה תחתית בד אחידה. מהות 
העבודה היא חיבור השכבה הצבעונית לתחתית דרך המילוי. כל 
מופלאות  דוגמאות  מהם  אחד  שבכל  לריבועים  מחולק  קווילט 
הייחודיות לכל קבוצת תופרות. השמיכות שנוצרו בדרך זו שימשו 
את בני הבית במשך שנים רבות והועברו בירושה. כל נשות הכפר 
עסקו יחד במלאכת הטלאים. הן הניחו באמצע חדר מסגרת עץ 
ותפרו  מסביב,  ישבו  השמיכה,  תחתית  נקשרה  שעליה  גדולה 
ביחד. ''הביחד הזה יצר את השיח הנשי ששבר את דיכוי הנשים'', 

מציינת אליס. 
היא מאוד מעורבת בנושא המיחזור ומשלבת זאת בעבודת הטלאים. 
גוזרת אותם  ליד,  היא אוספת אליה בגדים משומשים מכל הבא 
במשך שעות לריבועים או למלבנים קטנים, ומשתמשת בחתיכות 
הצבעוניות לעבודות שלה. חדר העבודה שלה מלא עד אפס מקום 
בשאריות אריג שונות. חתיכות הבדים הקטנטנות מאפשרות לה 
משמעותי  פן  הוא  וצבע   - צבעים  של  עושר  בעבודותיה  לשלב 

ביצירתה. עבודותיה יפהפיות וצבעוניותן מרהיבה. 
היא לא מוכרת עבודות. קשה לה להיפרד מקווילט. אבל אם מישהו 
מאוד מתלהב מעבודה מסוימת, היא שמחה להעניקה במתנה. "אני 
מאושרת כשאני רואה מישהו שאוהב ומעריך את העבודות שלי". 
אליס ממליצה לכל הפורשים, נשים וגם גברים, להתנסות באמנות 
המיוחדת הזו. ''הקווילט נותן ביטוי ליצירתיות ומאפשר התפתחות 

וביטוי עצמי. ובנוסף, אתה יוצר משהו שימושי''.
צפו בעבודות נוספות בדף הפייסבוק של אליס, בכתובת:
https://www.facebook.com/elise.nessimshazar?fref=ts

פיסול,  איור,  ציור,  ביצירה:  שעוסק  צוות  חבר  לכל  שעריו  את  פותח  המדור 
או   memcohen@gmail.com אימייל:  רוזן,  לנורית  לפנות  נא  וכו'.  זכוכית, 

בטלפון 058-7580079.

אליס שזר, עבודת טלאים:

"הקווילט הוא הקול 
הנשי והאישי שלי"
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מצדיעים ונפרדים

מאת: אסתר הרליץ 

יש ובמלחמה מתגלים כוכבים. במהלך מלחמת העולם השנייה 
בהרמת  חלק  לשתיהן  מרון.  וחנה  דיטריך  מרלן  של  כוכבן  דרך 

המורל, בחזית ובעורף, באירופה של אותם הימים. 
חנה נולדה בגרמניה ועלתה ארצה כאשר היטלר הגיע לשלטון. 
משחר ילדותה הופיעה על הבמה חינם אין כסף, ואפילו בשוקולד 

לא כובדה, כך סיפרה לימים. 
ב-1942 הסכים המטה הבריטי לגייס גם את בנות היישוב הקטן 
גיוס הבנות  נושא  יחידת הבנות.   ,.A.T.S-בארץ לצבא הבריטי, ל
בכוח אדם  חוסר  והן בשל  החוגים הדתיים  הן בשל  ויכוח  עורר 

ביישוב עקב גיוס הגברים.

 2014-1923: לזכרה של
חנה מרון, כוכבת להקת 

הבריגדה היהודית

החיילים והחיילות. היא סייעה לערוך ערבי שבת ואירועים אחרים. 
יום אחד, התבקשנו על-ידי המטה הכללי להמליץ על מועמדות 
ללהקה הצבאית שהוקמה ליד הבריגדה היהודית באיטליה. לא היה 
צורך בחיפוש נרחב - הבחירה הייתה ברורה וחנה יצאה לאיטליה, 

ללהקת "מעין זה" בפיקודו של אליהו גולדנברג.
הראשון,  בעלה  לימים  ידין,  יוסי  עם  ביחד  חנה,  הפכה  בלהקה 
לכוכבת. השיר "כל הדרכים מובילות לרומא" הפך מיד לשלאגר 
היחידות  ויתר  הבריגדה  אנשי  הסתם,  מן  שלה.  ההיכר  ולסימן 
באירופה, נהנו מהופעות הלהקה הצבאית. אנשי שארית הפליטה, 
ומהיצירות  הלהקה  מהופעות  הוקסמו  בהם,  טיפלו  שיחידותינו 

שהושמעו.
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עם תום המלחמה, חזרה גם חנה לארץ. בעוד היא מחפשת מקום 
עבודה שיתאים לכישוריה, הוזמנה על-ידי יוסף מילוא להצטרף 
לתיאטרון הקאמרי שרק קם, ובו התבססה הקריירה ארוכת השנים 
זיכה אותה  ביתה האמנותי, שגם  זה  היה  ועד מותה,  שלה. מאז 

בפרס ישראל ובתואר "הגברת הראשונה של הקאמרי".

הבריטי  לצבא  התגייסו  הן   - ספקות  היו  לא  ולאמה  מרון  לחנה 
בו-זמנית. כעבור זמן, המפקדות הבריטיות שיחררו את האם ואת 

חנה שלחו כפקידה לקהיר. 
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חנה השתייכה לפלוגת בנות מהארץ, שבסיסן היה ברחוב שמפוליון 
בלב קהיר. המקקים בחדר האוכל לא היו לרוחה. עם בואה לפלוגה, 
הציגה עצמה בפני ב"דרישת שלום משולמית" - היא, היא מפקדת 
בצבא,  המשרתות  "משלנו",  היא  חנה  כי  הבנו  ב"הגנה".  הבנות 
כמשרתם של שני אדונים: המלך הבריטי מזה ופיקוד ה"הגנה" מזה. 
חנה נשלחה למרתף חשוך וחם, בו עבדו בנות ה-A.T.S. במשמרות 
של 24 שעות ביממה. ה"הגנה" הצליחה לפענח את "צופן" פעולתן 
של חנה והבנות: הפעלת המחשב הראשון במזרח התיכון, מחשב 

שטיפל בתכנון הפלישה לסיציליה. 
חנה ניצלה את הזמן בקהיר על מנת להכיר את העיר ואת מקומות 
הבידור והתרבות שלה, וכן את המועדונים היהודיים שאירחו את 

בעת ההיא, היא מסייעת לאיגוד החיילים המשוחררים בישראל 
בהשקת הספר על הבנות החיילות ובפתיחת המוזיאון על תקופת 
מלחמת העולם השנייה במושב אביחיל, שם קראה מקאמה פרי 
עטו של חיים חפר. מאז ומתמיד נושאי התרבות והחינוך בארץ 
היו קרובים ללבה והיא הייתה גם מעורבת בבעיות המדיניות שהן 

מנת חלקנו.
בנמל  אישי.  באופן  חנה  על  דילג  לא  הישראלי-ערבי  הסכסוך 
שהושלך  רימון  רסיס  ברגלה  פוגע  שבגרמניה  במינכן  התעופה 
על-ידי מחבל ערבי. רגלה נקטעה והיא ממשיכה, בעזרת תותבת, 

להופיע על הבמה.
הייתה  היא  רבים.  וידידים  בנות  שתי  בן,  אחריה  השאירה  חנה 
אישיות בימתית, מודל לחיקוי, והותירה אחריה מורשת מפוארת 

לדורות שחקני העתיד.
אנו נפרדים מהשחקנית, החיילת, באהבה.

יהי זכרה ברוך.

חנה מרון ויוסי ידין חנה מרון )ראשונה מימין( עם הלהקה הצבאית "מעין זה"
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 2014-1917: לזכרו של 
סא"ל יוחנן פלץ, יו"ר איגוד 

חיילים משוחררים
יו"ר  פלץ,  יוחנן  נפטר  ב-4.4.14 
איש  משוחררים,  חיילים  איגוד 
לוחם  וצה"ל,  הבריגדה  ההגנה, 
ורב- בנאצים, אדם עטור קרבות 
בהלווייתו  הארץ.  בבניין  זכויות 
גרשון  אלוף  הספד  דברי  נשא 

הכהן, שאמר בין השאר: 
עמל  איש  ומפקד,  לוחם  יוחנן, 
חטיבה  מפקד  כשהייתי  ויצירה, 
7 היית לי מקור השראה. באותם 
תת  עמו בראש  עמדת  ם  מי י
שכה  במרץ,  ועסקת  החטיבה 
אתר  בבניית  דמותך,  את  אפיין 
החטיבה ברמת הגולן. למדתי ממך 
רבות  שנים  גם  חייו,  ימי  כל  חייל  להיות  ממשיך  אמיתי  שחייל 

אחרי שפשט את מדיו. 
ראשונים  ימים  על  ממך  למדנו 
בקרב  פעולתה  ועל   7 בחטיבה 
הדרך  לפריצת  במערכה  לטרון, 
נעלה  ת  בהתמסרו ם,  רושלי לי
מחיר  "בכל   - שקבעה  למשימה 
של  סגנו  אז  שימשת  לירושלים". 
אחרי  שנים  וגם  שמיר,  שלמה 

המלחמה המשכת לעמוד לימינו. 
למדתי ממך על לוחמי הבריגדה ועל 
הלחימה באיטליה, בעמק הפו - איך 
המלחמה מסתיימת לך, בהסתערות 
ועומד  מוביל  שאתה  חי"ר  פלוגת 
הגרמנים  את  ומכריעה  בראשה, 
אל  פנים  כידונים,  בקרב  הארורים 

פנים. בימים שאחרי המלחמה זכית להיות בין הנוקמים בנאצים, 
בוודאי  כך  הערצה.  ומלאי  מוקסמים  מולך  עמדנו  כך  על  וגם 
הובלת  אותם  העצמאות,  במלחמת  לוחמיך  גם  כלפיך  התייחסו 

בִבטחה בשבילי הקרבות, לאורכה ולרוחבה של הארץ. 
מהקשבה לסיפוריך למדתי שיעור בלתי נשכח על יחסי מפקדים, 
במיוחד יחסי מפקד וסגנו, בימים שבהם היית סגנו של משה דיין 
בגדוד הפשיטה, בקרבות מבצע דני ובלחימה בגבעות מודיעין-

ראש העין.
בידיך האיתנות קבעת לך מקום של כבוד בשורה הראשונה של 
הלוחמים המייסדים. לאחר המלחמה הפכת לחלוץ במרחבי הנגב, 
בהקמת מפעלי הפוספטים. בסיפור חייך רב-העלילות הדגמת לנו 
את מהות קיומו של אדם - ובמיוחד האדם היהודי - הבאה לידי 
ביטוי בדרך רצופת מאבקים. במעשיך לימדת כיצד פועלים לאור 
ִאמרתו הידועה של ר' נחמן מברסלב: "כול העולם כולו גשר צר 

 )Second Lieutenant( סגן משנה
יוחנן פלץ בצבא הבריטי, 1941

סמל יוחנן פלץ במשטרה הבריטית 
בארץ ישראל, 1938

בבריגדה היהודית

בבית הספר למג"דים, צה"ל, 1949. יוחנן פלץ חמישי מימין )הגבוה( בשורה 
השנייה למטה. הראשון מימין באותה שורה הוא ישראל טל )לימים אלוף, מפקד 

גייסות השריון ואבי המרכבה(

התמונות בעמוד זה, מתוך אתר יד לשריון

מאוד והעיקר לא לפחד כלל". הגשר שעליו צעדת בגבורה, הוא 
הגשר שגם זכית להשתתף בהקמתו, יחד עם חבריך לדור התקומה. 
זה הגשר הצר, המעביר את עם ישראל במאה השנים האחרונות, 
מימי גלותו אל ימים חדשים בארץ מולדת. אשרינו שזכינו בכוח 

מסירותך, יחד עמך ובני דורך, ללכת קוממיות בארצנו. 
דמותך ומפעלך ראוי להציבם כסמל ומופת לאומי לדורות, כביטוי 
המופלא  במעבר  פעלת,  שבהן  בשנים  עמנו  שחווה  הגדול  לנס 
משואה לתקומה, מחדלון לעצמאות מדלות שפלותנו אל המקום 

המשגשג שבו אנו מתהלכים כיום. אני מצדיע לך ולפועלך!

מועדי צפייה במגזין "וידאו צוות"
המגזין משודר בערוץ 98 בטלוויזיה בכל יום ג' בשעה 

18:00 ובכל יום ד' בשעה 11:00. 
כמו כן, ניתן לצפות בכתבות "וידאו צוות" 24/7 באינטרנט 

www.youtiube.com/user/tlktzevet :באתר יוטיוב 
ובדף הפייסבוק של "וידאו צוות". 

מצדיעים ונפרדים
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פתרון "מי היה" )גיליון 108(: רחל )דידי( הראל ז"ל 
רחל )דידי( )רוס הרץ( הראל )1989-1923( חברת המחתרת 
ההולנדית שלחמה נגד הנאצים, זוכת מדליית החירות של 
ארצות הברית ומדליית האומץ של מלך בריטניה. בנימוקים 
לקבלת המדליה נכתב: "הצטיינה באומץ לבה, בנחישותה 
התעלמות  תוך  מסוכנות.  משימות  בביצוע  ובתושייתה 
מביטחונה האישי היא פעלה בתנועת המחתרת, ובמסגרת זו 
סייעה בפועל במילוט ובהתחמקות של אנשי חיל האוויר של בנות הברית. כאשר 
נעצרה על-ידי הגסטאפו, סירבה לחשוף מידע חיוני, במחיר של סבל אישי רב, 
ועל כך מגיעות לה ההערכה וההוקרה הגבוהות ביותר של האומות המאוחדות".

רחל עלתה לישראל עם משפחתה ב-1950. היא הייתה פעילה בארגון ויצ"ו, וכיהנה 
כיו"ר סניף הרצליה של הארגון. כמו כן, עסקה בהדרכת גננות לילדים בעלי צרכים 

מיוחדים בשיטת מונטסורי בה התמחתה בהולנד. 
זכו בפרס: עזרא שמר, ק. אתא; אילן קליין, ק. אונו; שלמה אסרף, חצור הגלילית.

חידה # אנקדוטות # רגעים 
נוסטלגי

חידת "צוות"

מי היה?
 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

ההיסטוריה שלנו בתמונות

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

זיהוי התמונה מהגיליון הקודם )מס' 108(
השלמת  א  הו ע  רו האי
הנסיגה מהגדה המערבית 

של תעלת סואץ, 1974.

 פתרונות לחידת "מי היה" ותשובות לזיהוי התמונה, יש לשלוח לדוא"ל
 bitaon@tzevet. org.il, או בדואר לביטאון "צוות", רח' ברוך הירש 14, ת"ד 
2222, בני ברק 51121, או בפקס 03-6166260 )נא לציין על המעטפה: 

"חידת צוות"(. בין הפותרים יוגרלו שלושה ספרים.

מאחד משבטי ישראל נגזר שמו / ותודעת הלחימה זרמה 
בדמו. 0 אביו לחם בצבאות שונים / הוא נולד בארץ שרצחה 

מיליונים / והיה נצר מפואר למשפחת רבנים.

הוריו עלו ארצה ובמושב דתי השתקעו / ולמזומנים שחסרו 
0 ובינתיים נולד בכור הבנים והם  להם, הם ביחד שיוועו. 
נשמו לרווחה / כאשר גדל ובגר ועזר בכלכלת המשפחה.

והוא לא היסס / הפך עולמות על  17 שנים  רק מלאו לו 
מנת להתגייס. 0 לבריגדה היהודית הוא לבסוף התקבל / 

ובתום המלחמה הוא חזר לישראל.

באדמת הגוש שאהב הוא נטע שורשים / ונקלע לקרב שאת 
כולם אז הרשים. 0 עם ארבעה לוחמים בלבד הוא נותר / 
כשבהמון ערבי היה מכותר. 0 הוא במקלע ביד שמאל ירה 
/ ובפיו ושיניו פתח הניצרה. 0 הוא ביד ימין השליך רימון 

/ והצליח להבריח את ההמון.

לכוחות  מצרפו  ואריק   / שנים  מספר  בדרום  שירת  הוא 
הצנחנים. 0 היה תמיד היה מקור לחיקוי ולדוגמה / כשעל 
ראשו בוהקת הכומתה האדומה. 0 שמו הלך לפניו כמצטיין 
בכל ביצוע / ובקרב על ה'מעבר' הוא הוכר כפצוע. 0 וכל 

הפלוגה המפוארת / במספר עיטורים מעוטרת.

ובמלחמות   / ובכתף  בצוואר  שנפגע  לאחר  פונה  גיבורנו 
 / הבירה  בכיבוש  חלק  נטל  הוא   0 והשתתף.  הוסיף  הוא 
כמעט  הגשים  הוא   0 גבורה.  על  ולציונים  לשבחים  וזכה 
את כל יעדיו / וסיים בהצטיינות את חוק לימודיו. 0 הוא 
היה בשטחים מתאם פעולות/ ולאחר פרישתו, של החיילים 

היה נציב קבילות.

הוא הותיר אשה, בנות ובנים קצינים / שהמשיכו מסורת 
מפוארת של שנים / הוא חי ב"עיר הגנים" בשיכון הצנחנים. 
ולמרגלות   / וערכי-על  מוסר  של  נתינה  היו  חייו  כל   0

המחלה נפל הוא חלל...

אז אולי הוא נוצח במשחק השח / אך קומת הגיבור לעד 
לא תישח. 0 ואנו נצדיע לך, אלופנו, כך או כך / היה סמוך 

ובטוח שאותך לא נשכח. 

מאת: זהבה צויקל )רס”ן(

בדיוק  צולמו  אלו  תמונות 
לפני 58 שנה. באיזה אירוע 
המופיעים  הם  ומי  מדובר 

בתמונות?

)תצלומים: ארכיון צה"ל(
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מאת: שבתאי קו*

אתרים  וכולל  לאופקים  שדרות  בין  משתרע  המערבי  הנגב 
ארכיאולוגיים מרשימים וערכי נוף וטבע מרתקים. האזור ממוקם על 
רשת דרכים מרכזיות מתקופות קדומות, כגון דרך הים, שקישרה בין 
מצרים הפרעונית, ארץ ישראל, סוריה וארם נהריים, בה שכנו מעצמות 

הצפון אשור ובבל. 
מערכות צבאיות רבות התקיימו במרחבי הנגב המערבי, שהיווה זירת 
גנרל  של  המלחמה  מסע  למשל,  כמו  הארץ,  בתולדות  מכריעה  קרב 
אלנבי בשלהי מלחמת העולם הראשונה ופלישת הצבא המצרי בתש"ח.
נתחיל את סיורנו בהתרעננות בצומת בית קמה, לשם ניתן להגיע מהמרכז 
בכביש 40 או בכביש 6. מצומת בית קמה ניסע לאתר הראשון - מצודת 
פטיש - הממוקמת בפארק אופקים )נסיעה מבית קמה בכביש 264 עד 

צומת הנשיא ומשם מערבה לאופקים(.
מצודת פטיש נקראת בערבית קלעת-אל-פוטיס. השם נזכר, ככל הנראה, 
הפרעוני שישק שפלש  המלך  לפנה"ס של  ה-10  המאה  מן  בכתובת 
זו. זוהי מצודה תורכית מרשימה הבנויה מסלע כורכר,  לא"י בתקופה 
שנבנתה ב-1894 כחלק ממערך של שלוש מצודות שבנו העות'מנים 

והותקף לאחר הצהרת העצמאות על-ידי כוח  שכן על אדמות דנגור 
פלישה מצרי. למרות מצור ממושך, נחיתות מבחינת כוח אדם ומיעוט 
ציוד צבאי - נכשל הצבא המצרי בניסיונו לכבוש את הקיבוץ. במקום 
אנדרטה מרשימה הכוללת דגם של נירים הישנה, אתר זיכרון לנופלים 
וסיסמה שהפכה לסמל: "לא הטנק ינצח כי אם האדם". כיום, קיבוץ נירים 

ממוקם מצפון לקיבוץ ניר עוז.
מנירים נחזור בכביש 232 צפונה, עד לצומת מעון, ושם נפנה מערבה 
לבית הכנסת העתיק בחורבת מעון. שילוט יפנה אותנו לרחבת החנייה 

של בית הכנסת העתיק. באזור נתגלו שרידי עיירה חשובה מהתקופה 
הכנסת,  בית  לצפון.  ממצרים  הדרכים  מערך  על  הביזנטית, ששלטה 
שהתגלה באקראי בשנת 1957, כולל מערכת מים ממזרח המצביעה על 
מקווה. בית הכנסת הוא מטיפוס בזיליקה )אולם תווך ושתי סיטראות(, 
חזיתו לכיוון ירושלים ורצפת הפסיפס המרשימה שלו היא מן המאה 
השישית לספירה. הפסיפס משלב פרחים ושריגי גפן היוצאים מאמפורה 
)כלי חרס בעל שתי ידיות שהיה בשימוש ביוון העתיקה(. במרכז השורות 
העליונות נבחין במנורת שבעה קנים, המהווה הוכחה נוספת לכך שמדובר 
בבית כנסת. בנוסף, ניתן להבחין בכתובת הקדשה בארמית המתארת 

את תרומתם של בני הקהילה להקמת בית הכנסת.
ממערב לבית הכנסת, בחרבת אל-מעין, מצוי מבנה הנקרא הבית הלבן, 
ובו גלריה עם תערוכות מתחלפות וגן פסלים. ניתן לתאם ביקור )ללא 

תשלום( עם חיים פרי, חבר קיבוץ ניר עוז )טלפון: 054-7916620(.
נמשיך בטיולנו לכיוון צפון )נסיעה בכביש 232( לאתר המרשים "חץ 
ותיקי  ביוזמת  הוקם  האתר  מפלסים.  לקיבוץ  בסמוך  הנמצא  שחור", 
יחידה 101 וגדוד הצנחנים 890, ושמו נגזר מפעולת עזה המכונה מבצע 
"חץ שחור" )פעולת תגמול של צה"ל נגד הצבא המצרי בראשית 1955, 
בתגובה למעשי רצח ואלימות של הפדאיון שפעלו מכיוון רצועת עזה(. 
האתר כולל תצפית משולטת לכיוון רצועת עזה וגושי סלע מרשימים, 
המתארים את פעולות התגמול בשנות החמישים. במקום פארק מוצל 

עם שולחנות קק"ל וכן שירותים.
232 לעבר קיבוץ אור הנר, שהוקם בשנת  ניסע צפונה בכביש  מכאן, 
1957 על-ידי עולים מארגנטינה, בוגרי תנועות הנוער הציוניות. במקום 
ניתן לראות ציורי קיר )מורלים( מרשימים ביותר, שנוצרו בידי חברים 
מסעדה  פועלת  במקום  באזור.  הבטחוני  המצב  רקע  על  מארגנטינה 

בסגנון ארגנטינאי טיפוסי ושמה פטגוניה.
ניתן "לקנח" את סיורנו בקפה ועוגה באורחן יד מרדכי, הנמצא מצפון 

מערב לקיבוץ אור הנר. משם ניסע צפונה בכביש 4 לכיוון המרכז.

)שתי האחרות ממוקמות על גדת נחל באר-שבע ובקיבוץ אורים(. ניתן 
להגיע ברכב עד המצודה.

המצודה נועדה להשליט סדר בקרב שבטי הבדואים שהתנחלו באזור, 
שחשיבותו גברה לאחר כריית תעלת סואץ, ולאור החשש העות'מני - 
שהתממש בהמשך - מחדירה בריטית לסיני ולנגב המערבי. מצפון למצודה 

נמצאים שרידי עיר ביזנטית מרשימה בשם חורבת פטיש.
נמשיך בנסיעה מערבה, על כביש 241, ונחצה את נחל בשור ואת פארק 
אשכול - עד לצומת מעון. שם נפנה דרומה בכביש 232 לתחנתנו הבאה 

- נירים הישנה )דנגור( הממוקמת ליד קיבוץ סופה.
יום  נירים הישנה הייתה אחת מ-11 היישובים שעלו לקרקע במוצאי 
כיפור 1946, במטרה לממש ריבונות יהודית כאשר תוקם המדינה. הקיבוץ 

הנגב המערבי:

נופים ואתרי היסטוריה ומורשת

ביקורים # אתרים # טבע ונוף
מסייר ומטייל
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אנדרטת נירים )דנגור( אנדרטת חץ שחור
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הנצחה # מורשת # ערכים
מחיל אל חיל

"כי לנו ישנה נשימה ארוכה..."

עמותת העטלף - למען שייטת 13
נילי מורג-נדל כתבה: 

הימי  הקומנדו  יחידת  של  הרשמית  העמותה  הינה  העטלף 
הישראלי - שייטת 13, היחידה הוותיקה ביותר בצה"ל. 

העמותה הוקמה בשנת 1984 על-ידי ותיקי היחידה, אשר מלווים 
אותה גם כיום בפעילויות השוטפות ודואגים להנחיל את המורשת 
הייחודית שלה לדורות הבאים. בעשור האחרון פועלת העמותה 
בכל  היחידה  בוגרי  ומתנדבים  צוות שכיר  במודל חדש, המשלב 

הגילים.
כיו"ר העמותה מכהן יואב שחר והמנכ"ל הוא נבות כהן. משרדי 

העמותה נמצאים בבית גיבור ברמת גן.
מטרות העמותה, הפועלת למען לוחמי היחידה וחייליה בשירות 
סדיר ובמילואים, הן: שימור כוח האדם האיכותי המשרת ביחידה, 
תמיכה בלוחמים לאורך שירותם המבצעי ולאחריו ותרומה לחברה 

בכלים  להשתמש  שיוכלו  כדי  לחברים,  מקצועיות  הכשרות  וכן 
שהועברו להם ולהעבירם הלאה.

בין היתר, ניתן למנות את תוכנית המנטורים הייחודית )שאומצה 
חונכים אנשי  בצה"ל(, במסגרתה  נוספות  עילית  יחידות  על-ידי 

מפתח במשק הישראלי, באופן פרטני ולמשך שנה, את הלוחמים 
בגילאים 35-25 ומעניקים להם אפשרויות מיצוי פוטנציאל אישי. 
אירועים נוספים הנערכים הם כנסי תעסוקה, ימי ספורט, אירועים 
ומירוץ  המחר"  בשביל  "מצפן  מסע  המשפחות,  לבני  חברתיים 
ומסתיים  ועממיים  תחרותיים  מקצים  הכולל  השנתי,  העטלף 

בהפנינג ססגוני. 
מורשת  פרויקט  הם:  העמותה  מטפלת  בהם  נוספים  נושאים 
לגילוי  שניתנות  פעילויות  היחידה,  הקמת  סיפור  תיעוד  הכולל 
וכתובים  ועריכת ראיונות מצולמים  ואינן חסויות, הקמת ארכיון 
חברי  בין  מידע  להצלבת  נטוורקינג  פרויקט  היחידה,  ותיקי  עם 

העמותה והפקת מידעון אינטרנטי )ניוזלטר( חודשי.
בעתלית  היחידה  בבסיס  ההנצחה:  בנושא  גם  מטפלת  העמותה 
קיים חדר זיכרון. כמו כן, מוצבת אנדרטה בחוף שבי ציון ואנדרטה 
מקיימת  העמותה  השייטת.  אסון  חללי  לזכר   - לציון  בראשון 
באתרים אלה טקסי זיכרון שנתיים, בשיתוף עם היחידה ומסייעת 

למשפחות השכולות בארגון טקסי זיכרון פרטיים.
.www.atalef.com :בקרו אותנו באתר

הביא לדפוס: חגי גרי )סא"ל( 

הישראלית כולה. העמותה פועלת בשיתוף פעולה מלא עם היחידה 
הממוקמת בחוף עתלית, מקיימת פעילויות שנתיות ונרתמת בשעת 

חירום להענקת סיוע מיידי לכוחות הביטחון.
בבסיס חזונה של עמותת העטלף, המונה כ-2,500 חברים, עומדים 
מנהיגּות  יכולות  הישראלית,  לחברה  תרומה  של  השייטת  ערכי 
מוכחות, שאיפה בלתי מתפשרת למצוינות ורצון להמשיך ולחזק 

את הקהילה כולה. 
פעילויות  ומקיימת  מישורים  במספר  העמותה  פועלת  כך  לשם 
לכלל חברי העמותה,  דגל רב-שנתיות, בצד פעילויות חברתיות 

חדר הנצחה בבסיס 1 יום ספורט של עמותת העטלף

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:

pkida1@tzevet.org. i l
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יהדות # הלכה # שורשים
מתחברים למסורת

נא לשמור על קדושת הדף

מאת: הרב חניאל פרבר

חודש אלול - החודש האחרון בלוח השנה היהודי - משמש כהכנה 
לקראת השנה החדשה הממשמשת ובאה. זהו חודש של "חשבון נפש" 
בו אנו מסכמים את אירועי השנה החולפת כדי להשתפר ולהיטיב את 

דרכינו לקראת בואם של הימים הנוראים.
מזלו של החודש הוא בתולה, על-פי דברי הכתוב: "שובי בתולת ישראל 
שובי אל עריך אלה" )ירמיהו ל"א, כ''(. לשון "שובי" מצביעה על ערכו 
של החודש, בבחינת "שובו אלי ואשובה עליכם" )מלאכי ג', ז'(. הקב"ה 

מצפה לשובם של ישראל אליו ורק אז הוא ישוב אליהם.
האדם בחודש זה ישוב אחורנית - "ישוב" מלשון "יישוב הדעת". על 
האדם לנצל היטב את החודש הזה כדי שיתיישב בדעתו. הוא בוחן את 
עצמו כיצד התנהג בשנה האחרונה, הוא עורך "בדק בית" בסוף כל יום, 
כפי שהסוחר עורך את מאזן יומו ובסוף השנה - עושה את המאזן השנתי, 
רווח מול הפסד. כך גם האדם בודק את עצמו ואת מעשיו במהלך השנה.
המילה תשובה בהטייתה "שוב" מלשון "שב" כלומר, על האדם לעצור, 
להפסיק את המרוץ היומיומי של החיים כדי להתבונן על השנה שעברה, 
להכיר בחטאיו ולהתכונן לקראת השנה הבאה עלינו לטובה - בבחינת 

קבלה לעתיד.
מה היא אותה ההכנה? על כך עונה הרמב"ם בהלכות תשובה: "ומהי 
בליבו  ויגמור  ממחשבתו  ויסירו  חטאו  החוטא  שיעזוב  הוא  תשובה? 

שלא יעשהו עוד... ויעיד עליו יודע תעלומות שלא ישוב לזה החטא קבלה לעתיד
לעולם" )ב'. ב'(.

היסודיים  השלבים  אחד  את  לנו  מגדיר  הנפלאים  בדבריו  הרמב"ם 
שבתשובה - שלב "הקבלה לעתיד", כלומר, שלא ישוב לזה החטא לעולם.
מחד גיסא, במובנים מסוימים זהו הצעד הקשה ביותר בתהליך התשובה. 
חרטה על חטאים שנעשו בעבר אין קל ממנה. הנאתם פגה וכל שנשאר 
מהם הוא הכתם שהותירו. אולם קבלה לעתיד קשה היא במיוחד. יש 
בה התחייבות מראש לוויתורים כואבים, להפסד של הנאות מרובות. יש 
בה התחייבות על הלא נודע, העתיד להתרחש, עד שכמעט אין בכוחנו 

לעשות ורק הקב"ה מסוגל להעיד עליו.
מאידך גיסא, ניתן לראות את האור החיובי שיש ב"קבלה לעתיד" - עד 
כמה היא קלה, מאירה ופשוטה. החרטה שעניינה העבר, מסובכת היא 
לאין שיעור. תיקון העבר מסתמן כמורכב מאין כמותו. סיבוך זה ניכר 
במיוחד בחטאים שבין אדם לחברו. אדם חטא ופגע ועשה מעשים כאלו 
ואחרים - על כולם הוא צריך לחזור בתשובה, לבקש סליחה ולתקן את 
מה שקלקל. לעומת זאת, הקבלה לעתיד היא מתנה נפלאה. היא כה 

פשוטה ומוסיפה לאדם כוחות חדשים.
העתיד עודנו זך וטהור וכל שעלינו לעשות הוא להתחזק ולרצות למלא 
אותו בטוב שבכוחו לתקן גם את העבר. הנייר עודנו חלק ואין צורך 

להתאמץ בכתיבה על הדף הישן - הכתוב או המחוק.
ההיבט החשוב של החודש הוא יצירת תוכנית לחיים, משום שכאשר 
היום הגדול יגיע וכל אחד מאתנו יתייצב אל מול בורא עולם לבקש עוד 

שנה - רצוי שנדע מה אנחנו מבקשים.

התנדבות לפרויקט "ידידות צהלה" 
להנחות  כדי  "צוות"  אנשי  מבין  נוספים  מתנדבים  לקלוט  נשמח 
לליווי.  ויזכו  הכשרה  יעברו  המתאימים  נוער.  בני   ולהדריך 

www.zahala.org :פרטים בטל': 04-8596032, או באתר

מרס-יוני 2014

יום צהלה בביסל"ח - בסוף חודש אפריל ירדו 300 חניכי צהלה 
מכיתות י"א- י"ב דרומה לביסל"ח. החניכים השתתפו ביום פעילות 
שכולו הוקדש להעלאת המוטיבציה לשירות. הוא כלל סיור בתערוכת 
את  וחיילות שהסבירו  חיילים  ופאנל  בסימולטור  התנסות  כלים, 
תפקידיהם בחיילות היבשה השונים. את הביקור הפיקו וניהלו אנשי 
מחלקת עידוד הגיוס בזרוע היבשה ובראשם תא"ל יגאל סלוביק, רחכ"א 
מז"י וצוותו: אל"ם סמי הולצמן, רס"ן שאול סרוסי, רס"ן מיטל מזל תרים 
וסג"ם עומר אביסרור. כולם לא חסכו מאמצים כדי שה"מבצע" יצליח. 
יום מעשים טובים - כמדי שנה הצטרפו חניכי הפרויקט ליוזמת 

"יום מעשים טובים" בהובלת קרן אריסון. 
ראויה  התנדבותית  רוח  הפגינו  החניכים 

לציון. 
יום כיף בשפיים - מספר שיא של חניכים 
שפיים  בפארק  שנערך  כיף  ליום  הגיעו 
ושמחו לבלות עם המתנדבים שליוו אותם 
לאורך השנה. החידוש הפעם היה משחק 
ראווה של קבוצת הכדורשת של צהלה, 
תחת  חודשים  מספר  מזה  המתאמנת 
שרביטה של המאמנת, המתנדבת הדרה 

ילין, בכפר הירוק. בנות הקבוצה הפגינו כישורים ספורטיביים. תודה 
לפארק המים בשפיים על האירוח הלבבי.

חניכי ידידות צהלה בבסיס אימונים ביסל"ח

קבוצת כדורשת מהכפר הירוק עם רן פקר 

יום מעשים טובים

פרויקט "ידידות צהלה"
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תקדימים # סוגיות # פרשנות
מה אומר החוק

מאת: עו"ד ראובן בבדז'נוב*

ביטוח  לחוק  בהתאם  לציבור  רפואיים  שירותים  לתת  האחריות 
בריאות ממלכתי היא על קופות חולים. ברוב המקרים, כאשר לא מדובר 
במצב חירום רפואי המאיים על חיי האדם, הפנייה הראשונית בשל בעיה 
רפואית נעשית לסניף קופת חולים בו מבוטח החולה - ובדרך כלל אל 
רופא משפחה. רופא זה מטפל או מפנה לרופאים מומחים בהתאם לצורך 
ולמצב הרפואי. לאור זאת, חלק ניכר של מקרי הרשלנות הרפואית בטיפול 
רפואי מתרחשים במסגרת קופות החולים. לכן, מוגשות תביעות רבות נגד 
קופות חולים ורופאי המשפחה של קופות החולים. נציין כי קופת החולים 

אחראית באחריות שילוחית למעשה של הרופאים בשירותיה.
תביעות רשלנות רפואית נגד קופת חולים מקיפות נושאים שונים - חלק 
מהתביעות מתבססות על איחור באבחון מחלות קשות בשל התעלמותם 

של רופאי המשפחה מסימנים ואי-הפניה לבדיקות נדרשות.
ברשימה זו, נבקש להעלות מספר קביעות מתוך הפסיקה של בתי המשפט 

בנושא חובתן של קופות החולים בנושא זה.
רופא של הקופה נדרש להבנה במגוון רחב של מחלות ועליו להפנות את 
המטופל לסדרת בדיקות מקיפה - מקרה שהגיע לדיון בבית המשפט 
העליון, עסק בחולה שהיה מעשן כבד והתלונן במשך שנים על כאבים 
בחזה, בעקבותיהם פנה לקופת חולים. לאחר ביצוע צילומים הוגדר מצבו 
על-ידי רופא המשפחה כטוב, והומלץ לו לעשות דיאטה. בהמשך עבר 
החולה אירוע לבבי, בעטיו תבע את קופת חולים. בית המשפט העליון 
קבע כי רופא משפחה נדרש להבנה במגוון רחב של מחלות ואם אינו 
מגיע למסקנה חד משמעית, בדרך כלל יפנה את המטופל לסדרת בדיקות 

מקיפה ולהתייעצות אצל רופא מומחה.
"אוטומטית"  מעבר  תחנת  מעין  אינו  חולים  קופת  רופא משפחה של 
אל הרופא המומחה וחלה עליו חובת האבחון - בתי המשפט פסקו, כי 
רופא משפחה של קופת חולים אינו מעין תחנת מעבר "אוטומטית" אל 
הרופא המומחה ובמסגרת תפקידו עליו לנסות לאבחן - לעתים על דרך 
האלימינציה ולאחר בדיקות שונות - את המקור לתלונותיו של המטופל 

ולטפל בכך. 
רופא משפחה צריך להקדיש זמן לשיחה עם החולה, כדי להגיע לתמונה 
אלה  של  במקרים  במיוחד  וזאת  ומיחושיו,  בריאותו  מצב  של  כוללת 

שתלונותיהם אינן חדלות.
החובה הפוזיטיבית של רופא קופת החולים לשאול את המטופל בדבר 
קיומם של תסמינים מסוימים - על הרופא לנסות ולאבחן מבחינה רפואית 
את המטופל שלפניו, להחליט על הטיפול הנדרש ולדאוג כי טיפול שכזה 
אכן יוצע לו. חובה זו כוללת גם את החובה הפוזיטיבית של הרופא לשאול 
את המטופל בדבר קיומם של תסמינים מסוימים, לרבות שאלות בדבר 
ניהול מעקב, הזמנת המטופל לביקורת  רקע משפחתי רפואי רלוונטי, 

ורישום רפואי הולם.
חובתם של רופאי הקופה להמשיך ולברר את המקור לכאביו של המטופל 
קיומן של  כי על הרופא לצפות את אפשרות  - בתי המשפט פסקו, 
מחלות נדירות יותר, המצריכות הפניית המטופל לרופא מומחה בתחום 
הרלוונטי וביצוע בדיקות הדמיה. במסגרת תפקידיו מוטלת עליו החובה 
לאבחן, במסגרת נתוניו של כל מקרה, את האבחנה הרפואית הנכונה 
ביחס לחולה בו הוא נדרש לטפל. עליו להחליט על הטיפול הנדרש 

אחריות רופאי משפחה לנזק שנגרם 
כתוצאה מטיפול רפואי

אין באמור כדי להוות ייעוץ משפטי ואשר עשוי להשתנות ממקרה למקרה ובהתאם 
לנסיבות.

*משרד עורכי דין ברוך אברהמי, היועצים המשפטיים של "צוות"

ולהשגיח כי טיפול כזה אכן יינתן לחולה. במסגרת חובת האבחון של 
המחלה, אין רופא יוצא ידי חובתו רק בכך שהוא מסיק את המסקנה 
לגלות  חובה  גם  עליו  מוטלת  לפניו.  המובאות  העובדות  מן  הנכונה 
יוזמה ולברר את העובדות לאמיתן. חלק מכישוריו של רופא סביר הם 
לדעת, לשאול ולחקור בדבר קיומן או אי-קיומן של תופעות מסוימות. 
לא אחת, כדי לאבחן כראוי את מצבו של חולה, נדרש שלא להסתפק 
ולעקוב  לברר  עליו החובה לחקור,  עיניו, אלא מוטלת  במה שרואות 
אחרי החולה הנזקק לטיפולו ואחר קורותיו. זאת כדי לאמת או לשלול 

ממצאים מסוימים, שיש בהם כדי לסייע לאבחון נכון.
אי-ביצוע בדיקות בזמן על רקע תלונות החולה מהווה חריגה מסטנדרט 
רפואי סביר - במקרה שנדון בפני בית המשפט, דובר בתביעה נגד קופת 
החולים ורופא המשפחה בשל איחור ניכר באבחון גידול סרטני בבטנו 

של חולה, אשר כתוצאה מכך נגרם מותו.
בית המשפט קבע, כי אי-ביצוע בדיקת הקולונוסקופיה על רקע תלונותיו 
וביקוריו המרובים של החולה המנוח, מהווה חריגה מסטנדרט רפואי סביר, 
ולמעשה מנע אבחון וטיפול במחלתו של המנוח, אשר היו מאריכים את 

חייו ואולי אף מביאים להחלמתו המלאה אילו בוצעו במועד.
0 0 0

חובת ההפניה לביצוע בדיקות לצורך אבחנה נכונה של המחלה - במקרה 
נוסף שנדון בפני בית המשפט העליון דובר בחולה שפנתה לרופא קופת 
חולים בשל כאבי ראש עזים מהם סבלה. הרופא בקופת החולים אבחן 
כי היא סובלת ממחלת חורף )סינוסיטיס(, כאשר בפועל החולה סבלה 

ממפרצת מוחית.
בית המשפט העליון קבע, כי על רופאי קופת החולים היה לנקוט צעדים, 
כדי לוודא אם אבחנתם נכונה מבוססת ואין להתערב בה. עוצמתם של 
כאבי הראש, התמשכותם והיותם בגדר תופעה חדשה אצל החולה, חייבו 
בדיקות שונות )לחץ דם, דופק וחום(, וכן בדיקה נוירולוגית בסיסית בבית 
חולים - אם היה צורך בכך. ראוי להדגיש, כי במקרה זה לא מדובר רק 
בהימנעות מלבצע בדיקות לגילוי הסברים חלופיים לכאבי הראש העזים 
)כמו בדיקות נוירולוגיות(, אלא גם בהימנעות מלבצע בדיקות המאששות 
כי אכן מדובר בסינוסיטיס, שיכול להסביר את רמת הסבל של החולה 
)שליחת החולה לרופא אף-אוזן-גרון וביצוע צילום רנטגן, למשל(. בירור 
המקור לכאבי הראש התמצה בבדיקת ידנית של רופא המשפחה, על 

רקע מחלת חורף בלבד. 
חובה של רופא קופת החולים לבצע מעקב אחר ביצוע הבדיקות אליהן 
הופנה החולה - בתי המשפט פסקו גם, כי אחריות רופא מטפל בקופת 
החובה  עליו  וחלה  לבדיקות  החולה  בהפניית  אינה מסתכמת  החולים 
לעקוב אחר קבלת תוצאות הבדיקה הנדרשת, שהרי חובתו של רופא 
היא לא רק להסתמך על הידע הרפואי הקיים ועל העובדות המתגלות 
בפניו. כשמתעורר צורך, עליו לחקור, לדרוש ולברר כדי לגלות את כלל 
העובדות הרלבנטיות לעניין האבחון המתאים ולעניין דרך הטיפול ההולמת.
ולבסוף, עצתנו לכל המטופלים: אספו את התיעוד הרפואי שמעיד על 
מהלך הטיפול. במקרה של נזק כתוצאה מרשלנות רפואית, יש להיוועץ 

בעורך דין מתאים.
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 • פנאי   • תרבות   • סיורים   • בפרט  טיפול   •

חוגים • אירועים • מסיבות • טקסים • הוקרה 

ת • נופש • הנצחה • טיולים 
• ביקורים • סדנאו

• הרצאות • התנדבות • טיפול בפרט • סיורים 

• מסיבות  אירועים   • חוגים   • פנאי   • • תרבות 

ת • נופש 
• טקסים • הוקרה • ביקורים • סדנאו

 • התנדבות   • הרצאות   • טיולים   • הנצחה   •

טיפול בפרט • סיורים • תרבות • פנאי • חוגים 

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

שרון מחוז השרון 
פעילות לחברים שומרי מסורת במחוז 

בין התאריכים 6-9.7.14 יצאו 36 חברים שומרי מסורת מסניפי מחוז השרון 
לנופשון בן שלושה ימים במלון ליאונרדו חיפה, שכלל טיולים באזור. בין 
השאר ביקרו החברים בקהילת "בית אל" בזכרון יעקב, בבית הכנסת הטוניסאי 

סניף כפר סבא 
 יו"ר הסניף: נפתלי שגיא # המייסדים 31 )בניין תהילה( כפר סבא 4420539 

tzevetkf@bezeqint.net :טל': 03-6173554, 09-7659867 # דוא"ל #

טיולים
0 35 מחברי הסניף יצאו ב-20.2.14 לטיול בראשון לציון. בין היתר ביקרו 

החברים בבית הקרן הקיימת, במנחת המטוסים הקלים שהוא גם מוזיאון 
יעלים המפעילה במקום  פתוח למטוסים, שם האזינו להסבר על עמותת 
קורס תעופה לבני נוער אתיופיים. את הטיול הדריך איזי כנען, חבר "צוות" 

העומד בראש עמותת יעלים.
0 ב-1.3.14 יצאו 45 חברי הסניף לטיול בחיפה. תחילת הביקור באנדרטה 

לזכר הנספים בשריפה בכרמל, המשכו בביקור במוזיאון הכט, בפארק נשר 

ובמושבה הגרמנית המשוחזרת. לסיום סיירו החברים בטיילת בת גלים.
0 ב-24.4.14 יצאו 55 חברי הסניף לסיור בגוש עציון ובקבר רחל. תחילת הטיול 

בתצפית מגבעת הקרב של הל"ה. בהמשך ביקרו החברים ביישוב אפרתה, 
ונחו בצלו של האלון הבודד, המסמל את הכמיהה רבת השנים להתיישבות 
בגוש. בכפר עציון ביקרו במוזיאון לתולדות הגוש ומשם המשיכו לביקור 

בקבר רחל ובקיבוץ רמת רחל. 
יוני, בשני מחזורים, לטיול בחצי האי פלופונס  יצאו בחודש  0 65 חברים 

המקום,  של  ההיסטורי-אנתרופולוגי  בהיבט  התמקד  הטיול  יוון.  בדרום 

בעכו, במוזיאון הכט בחיפה, בבית יד לבנים הדרוזי בדלית אל כרמל ועוד. 
לרשות המשתתפים עמד במהלך היום בית כנסת במלון. המשתתפים נהנו 
מאווירה נעימה, מאירוח כיד המלך במלון ומשירותי תיירות, כולל נהג ומדריך. 
כל המעוניין לקבל מידע על אירועים לחברים שומרי מסורת, מתבקש לפנות 

.re20061@inter.net.il :לאפי שרון במייל

מטיילים בראשון לציון

מטיילים בחיפה
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סניף רעננה
 יו"ר הסניף: יצחק גושן # רחוב הרצל 2 רעננה 4335401 # טל' 09-7462653

 tzevet-raanana@012.net.il :דוא"ל #

טיולים 
בין  הדרום.  ולאזור  לאשקלון  לטיול  הסניף  חברי  יצאו  ב-14.2.14   0

השאר, ביקרו בגן הלאומי, שם קיבלו הסברים על התקופות השונות, 
סיירו בשדות הכלניות הפורחות ליד מושב שוקדה וסיימו בחלקת הקבר 

של לילי ואריק שרון. 
החברים  ביקרו  תחילה  המערבי.  התחתון  לגליל  טיול  נערך  ב-14.3.14   0

ב"יענקל'ס שטעטל" בכפר חסידים - מוזיאון קטן שהקים תושב המקום, 
המנציח עיירה יהודית באירופה - השטעטל. משם המשיכו לקיבוץ לוחמי 

הגטאות, בו ערכו סיור מודרך במוזיאון וצעדו בשבילי הקיבוץ. 

בשילוב סיפורי המיתולוגיה, ההיסטוריה העתיקה והעכשווית, הקולינריה 
והמוזיקה של יוון. החברים ביקרו באתרים היסטוריים, חזו בנופים הרריים, 
ייחודיים. הטיול הסתיים בשלושה  צפו במפרצים כחולים וביקרו בכפרים 

ימים באתונה בירת יוון, בהדרכת איש הרדיו ירון אנוש.
0 44 מחברי הסניף סיירו ב-12.6.14 במתחם שרונה המתחדש בתל אביב. 

הסיור כלל היכרות מעמיקה עם הפארק העירוני ההיסטורי הראשון מסוגו 
בארץ, לרבות היקב, בית הבד ומרכז המבקרים. במהלך הטיול התוודעו החברים 
לתולדות המקום מאז שנת 1871, אז שימש כמושבה טמפלרית שלווה, דרך 
קביעתו כמרכז שלטוני וביטחוני של מדינת ישראל )1948( ועד הפיכתו למרכז 

בילוי וקניות עירוני. 

הרצאות 
0 הגרעין האיראני והסכם ז'נבה בין המעצמות לאיראן - הרצאתו של יריב פלד. 

0 פועלו ומורשתו של יאנוש קורצ'אק - הרצאתו של יוסי נינווה. 
0 עולם הסייבר על מורכבותו, הסכנות והרווחים הטמונים בו - הרצאתו של 

אל"ם )מיל'( עודד שוהם. 
 - הגדולות?  המעצמות  מעמדת  הימים  ששת  מלחמת  הושפעה  כיצד   0

הרצאתו של עו"ד גרי פאל. 
0 התנהלותן של נשות מנהיגים בארץ ובעולם, ברמה האישית והציבורית 

- הרצאתה של מיכל לסר. 

התנדבות
הרשויות  חינוך.  במוסדות  ארצי  התגוננות  תרגיל  התקיים  ב-24.2.14   0

הרלוונטיות הציבו שתי מטרות עיקריות לתרגיל: האחת, הגברת מוכנות 
מערכת החינוך להתנהגות אפקטיבית בתחום ירי רקטות וטילים, והשנייה, 
העמקת השילוב בין הרשות המקומית / המוסד החינוכי לבין גורמי הביטחון 

וההצלה השונים )פיקוד העורף, משטרה, מד"א, כיבוי אש(.
זו השנה העשירית שחברי סניף כפר סבא משמשים בתרגילים אלה כבקרים 
מטעם פיקוד העורף. כשבועיים לפני התרגיל התכנסו כל המתנדבים לצורך 

תרגול, הנחיות ושיבוץ. 
בבוקרו של יום "פשטו" מתנדבי הסניף על כ-30 בתי ספר ומוסדות חינוך 
תוך שהם  מלאכתם,  את  ועשו  שובץ,  אליו  במוסד  מהם  אחד  כל  בעיר, 
מממשים ידע וניסיון שצברו במהלך שירותם הצבאי. על המלאכה ניצחה 

אורית רגב )רס"ב(, רכזת ההתנדבות בסניף. 
שגיא,  נפתלי  הסניף  ליו"ר  מטה  והחתום  הצלם  התלוו  התרגיל  בבוקר 
ששובץ כבקר בבית הספר התיכון ע"ש הרצוג בעיר. הבוקר החל בשיחת 
תדרוך והערכות עם אבי שרעבי, אב הבית והאחראי על הביטחון בבית 
הספר ועם רונן עובד, סגן מנהלת בית הספר, האחראי על ביצוע התרגיל. 
עובד הציג ידע רב בכל שלבי התרגיל והעביר הנחיות ברורות לכל בעלי 

התפקידים מקרב ההנהלה והתלמידים.
והתלמידים  האזעקה  צפירת  נשמעה   )10:05( היעודה  בשעה  בדיוק 
רונן  שגיא,  נפתלי  התרגיל,  בקר  למקלטים.  הירידה  בתרגול  החלו 
הבוגרים  של  ותפקודם  התרגיל  מהלך  אחר  עקבו  שרעבי  ואבי  עובד 
הספר,  בית  מנהלת  של  בחדרה  התכנסנו  התרגיל  בסיום  והצעירים. 

סמדר גולדשטיין, לצורך סיכום ומסקנות. שגיא ציין לשבח את ניהול 
התרגיל ואת תפקודם המוצלח של כלל בעלי התפקידים, והעניק לבית 

הספר את הציון המקסימלי - 100.
אין ספק שהמטרות שנקבעו לתרגיל הושגו וכי אנשי הסגל והתלמידים, 
חירום  בשעת  הנדרשת  ההתנהגות  מודל  את  הפנימו  הספר,  בתי  בכלל 
ומה משמעות המושג "מוכנות לשעת חירום". יש לציין את ההתייחסות 
הרצינית והביצוע המושלם של כל מי שנטלו חלק בתרגיל חשוב זה, אשר 

פעלו על-פי ההוראות ובהתאם לנהלים שהועברו בנושא.
בקשתי מיו"ר סניף כפר סבא לתאר את התרשמותו ב"עיניים של בקר" 
וכך אמר: "המוכנות לאירועי חירום של מוסדות החינוך בכפר סבא היא 
טובה מאוד. זה נושא שיש לחזור ולתרגל מפעם לפעם, וכך נעשה. אנו, 
בכך  יש  שכן  כבקרים,  בהשתתפותנו  רבה  תועלת  רואים  צה"ל,  כגמלאי 
וניצול רוח  והידע שרכשנו בתחום בזמן שירותנו הצבאי,  יישום הניסיון 

ההתנדבות השורה בקרבנו". 
למען  "התנדבות  היא  "צוות"  בחזון  המודגשות  המטרות  אחת  לסיכום, 
העם, המדינה, החברה והאדם", והנה, גם באירוע זה, בא לידי ביטוי מלא 

יישומה של מטרה זו.
 כתב: ברוך גזית )סא"ל(, חבר הנהלת "צוות", סניף כפר סבא
צילום: יוחנן הראל, חבר "צוות" סניף כפר סבא

0 ב-4.4.14 יצאו חברי הסניף לביקור במפעל השפד"ן מדרום לראשון לציון, 

שם קיבלו הסברים על תהליכי הטיהור, שבסופם מוזרמים המים המושבים 
להשקיית שדות ופרדסים בנגב. משם המשיכו למקוה ישראל וערכו סיור 
במקום - ובכלל זאת בית המלאכה המכני, ששימש גם לייצור נשק )כולל 

ה"דווידקה"( והיקב התת-קרקעי.
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סניף הרצליה
 יו"ר הסניף: ראובן ליימונד # הבנים 15 הרצליה 4637915 # טל': 09-9563838 

hymrl@zahav.net.il :דוא"ל #

אירועים והרצאות
0 הסניף ערך מסיבת יום העצמאות בהשתתפות כ-120 חברים.

0 ב-2.5.14 יצאו חברי הסניף לטיול בחיפה. בין השאר, ערכו החברים תצפית 

הטמפלרית  הרוח  לתחנת  גלים,  לבת  המשיכו  מאריס,  מסטלה  חיפה  על 
ולחיפה התחתית בה ביקרו בקתדרלה היוונית-קתולית, בקריית הממשלה 

וב"מתחם 21" - אזור ההתחדשות של העיר. 

0 ב-30.6.14 יצאו חברי הסניף לתל אביב, לביקור בפארק שרונה שנפתח 

בניינים  במספר  וביקרו  הטמפלרים  על  הסברים  שמעו  הם  לאחרונה. 
שהוקמו  יין  יקבי  שני  בין  קשרה  אשר  למנהרה  ירידה  כולל  משוחזרים, 

ופעלו במקום. 

אירועים
ב-12.5.14 נערכה מסיבת יום העצמאות באולם אשכול פיס ברעננה. לאחר 
כיבוד ומפגש רעים, התכנסו החברים באולם והאזינו לברכת ראש העיר. 
במעמד זה הוענקו תעודות הוקרה לחברי הסניף שהגיעו לגבורות. בתוכנית 

האמנותית: מופע של הזמרת והשחקנית דגנית דדו ולהקתה.

הרצאות 
0 מלחמת הסייבר - הרצאתו של אלוף יצחק בן ישראל. 
0 תקיפת הכור בעיראק - הרצאתו של אלוף דוד עברי. 

0 התפתחות הטרור הימי הפלסטיני נגד מדינת ישראל - הרצאתו של אלוף 
אברהם בן-שושן.

0 ישראל, העולם והקרב על התודעה – הרצאתו של תא"ל ד"ר נחמן שי. 
מאת: אורי אמיר

0 בסניף נערכה הרצאתו של נפתלי הילינגר בנושא סוריה ולבנון, בנוכחות 
כ-80 חברים. 

טיולים
העתיקה.  העיר  על  בדגש  לירושלים"  "חלון  טיול  נערך  אפריל  בחודש   0

בטיול נטלו חלק כ-50 חברים.
0 בחודש יוני נערך נופשון בן שלושה ימים בקיבוץ משאבי שדה, בהשתתפות 

כ-40 חברים. הנופשון שהתמקד בארץ הנגב, שולב בטיולים בסביבה. 

הנהלת צוות בפגישה עם ראש עיריית הרצליה

מאת: נתן גייזר
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סניף הוד השרון
 יו"ר הסניף: נתי פרישמן # ז'בוטינסקי 7 הוד השרון 4535020 # טל': 09-7450773 

a.tzevet.hod-hasharon@012.net.il :דוא"ל #

אירועים
0 הנהלת סניף הוד השרון אירחה בתחילת חודש מרס את ההנהלה הארצית 

של "צוות", בסניף המחודש לאחר השיפוץ.

סניף נתניה 
 יו"ר הסניף: עקיבא יצחקי # רזיאל 7 נתניה 4247008 

 # טל': 03-6173553, 09-8334008 

Tzevet-n@bezeqint.net :דוא"ל #

שפר  יהודה  הסניף  חבר  על-ידי  שהועברו  הרצאות  סדרת  נערכה  בסניף 
)אל"ם(, בנושא מלחמת העולם השנייה.

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

0 חברי הסניף חגגו את חג פורים בנשף שמח וצבעוני עם ריקודים ותחפושות 

באולמי אחוזת השרון. 
0 ליאת ולנשטין, חברת ההנהלה, מונתה לתפקיד סגנית יו"ר הסניף. זאת, 

בנוסף לתפקידיה כמזכירה וכאחראית אתר האינטרנט. 
0 חברי הסניף יצאו באוטובוס מלא לכנס השנתי של "צוות", שנערך בחודש 

יוני, בסימן הצדעה ללוחמי תש"ח, באמפיתיאטרון "יד לשריון" בלטרון. 

טיולים
בחודש יוני יצאו חברי הסניף 
לטיול סובב ירושלים, במהלכו 
האזינו לסיפורי הקרבות בדרך 
דוד,  בעיר  ביקרו  לירושלים, 
בתלפיות,  סוזן  בבית  סיירו 
ביקרו בבתים במוצא ולסיום 
באולפני  מודרך  סיור  ערכו 

ערוץ 2 בנווה אילן. 

הרצאות 
אולם  של  הקלעים  אחורי   0

בית המשפט - הרצאתו של השופט בדימוס שלי טימן. 
0 איראן חצי עולם: היסטוריה, תרבות, אמנות ונופי הטבע - הרצאתו של 

כמאל פנחסי. 
0 מבצע סבא סבתא - הייחודיות בהתמודדות היומיומית של סבים וסבתות 

במאה ה-21.

התנדבות
דוכנים שהוקם  בהפנינג  הסניף  חברי  הטובים השתתפו  ביום המעשים   0

להציג את  בעיר, במטרה  "מרגלית השרון" לארגונים התנדבותיים  בקניון 
פעילותם ולגייס חברים נוספים להתנדבות. 

ומוצרי  חטיפים  ועוגיות,  עוגות  של  גדול  משלוח  העבירו  הסניף  חברי   0
היגיינה ורחצה לחיילים לוחמים בדרום במבצע "צוק איתן". החברים נרתמו 

בשמחה להכנת החבילות שנתרמו באהבה רבה.

יו"ר "צוות", סגנו והמנכ"ל ביקרו בעיר נתניה, בחמ"ל העירוני ופגשו את 
ראשת העיר מרים פיירברג בלשכתה

מועדי צפייה במגזין "וידאו צוות"
המגזין משודר בערוץ 98 בטלוויזיה בכל יום ג' בשעה 18:00 

ובכל יום ד' בשעה 11:00. 
כמו כן, ניתן לצפות בכתבות "וידאו צוות" 24/7 באינטרנט 
ובדף   www.youtiube.com/user/tlktzevet יוטיוב:  באתר 

הפייסבוק של "וידאו צוות". 
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מחוז ירושלים
 מנהל המחוז: שמעון מלכה # שאלתיאל 1 בית החייל 9455522 ירושלים 

mjerusalem@tzevet.org.il :טל': 03-6173525 # דוא"ל #

0 ב-30.4.14 קיים המחוז סדנת העצמה בבית החייל ירושלים, בה נטלו חלק 

גמלאים שהשתחררו לאחרונה, מתוך תקווה שיקבלו כלים חדשים להתגבר 
על המעבר משירות צבאי לשירות אזרחי. בנוסף לצוות המקצועי השתתפו 
בסדנה מנכ"ל "צוות", יו"ר המחוז, סמנכ"ל "צוות" לתעסוקה ומנהל המחוז 
והאחראי גם על תחום התעסוקה. המשתתפים הביעו את תודתם והוקרתם 

למארגני הסדנה. 

קבלת חובשים בהתנדבות לטיולי המחוז ובמקביל - איתור מתנדבים במחוז 
למשימות מיוחדות במסגרת מוקד "טרם". בסוף הסיור הודו הרב יוסף וסרמן, 
יו"ר המחוז ושמעון מלכה, מנהל המחוז, לד"ר גבי פולאק והעניקו לו שי 

צנוע בשם ארגון "צוות".

סניף ירושלים
 יו"ר הסניף: שמעון דרעי # במשרדי המחוז: שאלתיאל 1 

בית החייל ירושלים 9455522 # טל': 03-6173558, 050-9104004

0 ב-11.2.14 ערכו חברי הסניף סיור מודרך באתר אורות רבין של חברת 

החשמל בחדרה, שכלל הסבר על פריקת הפחם ועל תהליך ייצור החשמל. 
לאחר מכן, ערכו סיור בחוות חנקין, צפו בסרטון והאזינו להסבר על התקופה. 

משם נסעו לביקור ביקב בזיכרון יעקב שכלל גם טעימות. 
0 ב-11.3.14 התקיימה מסיבת פורים בשיתוף סניף מעלה אדומים. האירוע 

חברי  ברקת,  ניר  העיר  ראש  בהשתתפות  המושבה  חצר  באולמי  נערך 
נהנו מהמופע ומהמטעמים שהוגשו  ויו"ר המחוז. החברים  "צוות"  הנהלת 

במהלך הערב. 
0 בתאריכים 25-26.3.14 יצאו חברי הסניף בהסעה מאורגנת ליריד "חבר" 

שנערך בגני התערוכה בתל אביב.

סניף בית שמש יו"ר הסניף: עמרם בוזגלו # טל': 054-2274411 
סניף מעלה אדומים יו"ר הסניף: עמרם אהרון # טל': 050-5853769

0 ב-7.5.14 התכנסו חברים וחברות ממחוז ירושלים לחגוג בצוותא את חג 

העצמאות סביב שולחנות ערוכים בבית החייל. הערב נפתח בברכת המחוז 
שהועברה על-ידי שמעון מלכה, מנהל המחוז, ובדברים על משמעותו של 
חג יום העצמאות שנישאו על-ידי הרב אבשלום קציר, חבר "צוות" ממחוז 
דן. לאחר ארוחה חגיגית נהנו החברים מערב שירה בציבור ומהופעה של 
האמן מאיר חרמון, שהצליח להלהיב את הקהל בקולו הנעים ובקטעי בידור. 

הערב הסתיים בברכת החברים לשנה שמחה, לבריאות ולשלום. 

0 ב-14.5.15 נערך בכנסת דיון במלאת 69 שנה לניצחון על גרמניה הנאצית 

בהשתתפות חברי כנסת רבים וביניהם יו"ר הכנסת, שרת הקליטה ועוד. נציגי 
וצפו  והווטרנים  הפרטיזנים  הלוחמים  עם  נפגשו  ירושלים  ממחוז  "צוות" 
בדיון שנערך במליאה. לאחר הדיון החליפו רשמים וחוויות עם הלוחמים. 

מולייר.  בית החייל בהצגה הקמצן מאת  צפינו באודיטוריום  0 ב-12.6.14 

במאי ההצגה היה יהודה וקסמן, אביו של נחשון וקסמן ז"ל שנחטף ונרצח 
על-ידי טרוריסטים. 

0 ב-10.7.14 התארחו חברי ההנהלה במוקד הרפואי "טרם", במסגרת ישיבת 

הנהלת המחוז. חבר הארגון ד"ר גבי פולאק, המשמש אחד ממנהלי "טרם", 
ערך לחברים סיור מאלף להכרת הטיפולים הרפואיים שמעניק המוקד לכלל 
אזרחי המדינה הזקוקים לרפואה דחופה. במסגרת הסיור סוכם על שיתוף 
פעולה בעתיד בין "טרם" לארגון "צוות" ובכללו קיום ערבי הסברה לגמלאים, 

החברים שצפו בהצגה "הקמצן"

ביקור במוקד הרפואי "טרם". מימין לשמאל: הרב יוסף וסרמן יו"ר המחוז, 
ד"ר גבי פולאק ושמעון מלכה מנהל המחוז, בעת הענקת השי בשם "צוות"
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טיולים:
0 במהלך חודש יוני יצאו החברים לנופשון בן ארבעה ימים לאזור הצפון, 
ובכלל זאת ערכו סיורים בחיפה, בעכו, בדליית אל כרמל, פקדו את קברם 

של אילן רמון ובנו אסף, האזינו להרצאות ונהנו משירה בציבור. 

0 כמדי שנה אנו מקיימים טיולים לציון "יום האישה" ו"יום הגבר", הכוללים 
גם ארוחות ושי למשתתפים. פרטים על האירועים פורסמו באתר "צוות".

סניף אשקלון
 יו"ר הסניף: עמרם מלול # הנשיא 2 מרכז אפרידר אשקלון 7840401 

tzevetashkelon@walla.com :טל': 03-6173521, 08-6744677 # דוא"ל #

אירועים: 
0 120 מחברי הסניף נטלו חלק בכנס הארצי של "צוות" בלטרון. 

0 במסגרת מבצע "צוק איתן" נערכו שני ביקורים של יו"ר "צוות", המנכ"ל 
ויו"ר המחוז. 

ביקור הנהלת "צוות" במסגרת "צוק איתן"

הרצאות וקורסים: 
0 קיימנו הרצאה בנושא מימוש זכויות בתחום הביטוח הלאומי, ביטוחים 
רפואיים ותביעות משרד הביטחון. במקביל החברים הגישו טפסי תביעות. 
0 אנו ממשיכים לקיים קורסי מחשבים לחברים ובני/בנות זוגם )אינטרנט, 
פייסבוק, וורד( וכן היכרות ושימוש יעיל בסמרטפונים. כמו כן נערכים בסניף 

קורסי שפות: אנגלית וספרדית. 

התנדבות: 
בעת מבצע "צוק איתן" התנדבו חברים לסיוע לקשישים ולמוגבלים, ובכלל 
זאת ביצוע תיקונים בבתים, רכישת תרופות ועוד. כמו כן, מתנדבים החברים 
גם במסגרת מד"א, המשמר האזרחי, משטרת התנועה האזרחית ומרכזי יד 
שרה. ברכות למתנדבים. חברים נוספים מוזמנים להצטרף ולהתנדב - אנו 

נסייע במציאת תחומים וגופים מתאימים לפעילות. 

דוד אביטבול: להמשיך לתת 
בדיוק כפי שעשינו בצה"ל 

"אני לא שונה מכל אזרח אחר בישראל", 
סניף  חבר  )רס"ב(,  אביטבול  דוד  אומר 
אשקלון. "אני חושב שכל אחד עושה כמיטב 
יכולתו, ועבורי זה נראה טבעי להמשיך לתת, 
כמו שעשיתי בצה"ל - גם בחיים האזרחיים". 
הראיון עם דוד נערך בעת מבצע "צוק איתן", 
ובעת הזו ההתנדבות שלו בחמ"ל העירוני 

של אשקלון משמעותית מתמיד. 
את ימי הלחימה הוא עושה במחסן החירום של החמ"ל, מקום אותו 
הוא מכיר היטב, שכן במשך קרוב לשנה - ועד שלושה חודשים לפני 
המבצע - עבד במחסן בהתנדבות. דוד דאג לכך שכל הציוד לשעת 
חירום הנמצא ברשות מחלקת הביטחון של העירייה יהיה זמין וערוך 
לשימוש מיידי. הוא פקד את המחסן כמעט מדי יום - הזמין, מילא, 
סידר, רשם, ערך ספירת מלאי וידא את תקינות הציוד ועוד. מהמחסן 
ניפק ציוד למקלטים ולכל מקום בו נדרש. על עבודתו במחסן החירום 

הוענקה לו תעודת הוקרה. 
"אני יודע שמעריכים מאוד את מה שאני עושה", הוא אומר. "סומכים 

עליי בעיניים עצומות. אני מרגיש אחריות רבה בתפקיד הזה. 
בדיוק כמו שפעלתי בצבא, במסירות וברצינות - כך גם כאן. את מה 
שלמדתי בצה"ל יישמתי במחסן ולכן כשהחל המבצע היינו ערוכים 

ומוכנים לכל תרחיש".
בעת המבצע הגיע דוד למחסן החירום כמדי יום מוקדם בבוקר ולא 

עזב עד לשעות הלילה, ולמעשה "החזיק את המפתחות". 
"אין לי בעיה עם השעות הרבות. כשלקחתי על עצמי את המשימה 
ידעתי במה היא כרוכה. אני עושה הכול ברצון ומכל הלב. אשקלון 
סבלה רבות מירי רקטות ממושך ובכלל זאת לא מעט נפילות. צוותי 
החירום שיצאו לכל אירוע היו מצוידים בכל הנדרש ממחסן חירום 

מצויד ומסודר - וזה היה החלק שלי במאמץ". 
- איך אתה עובר את ימי המבצע כשרקטות נורות ללא הרף? 

"אני לא מתרגש. יש לי חדר פנימי בדירה ואני נכנס אליו כשיש אזעקה".
- מה תעשה בתום המבצע? 

"אני מניח שתהיה עוד עבודה במחסן, אבל אם המשימה שם תסתיים, 
באותו יום אגש לעמרם מלול, יו"ר הסניף, ואבקש ממנו לאתר בשבילי 

מקום אחר להתנדבות. זה כבר חלק מהחיים שלי".

עמרם מלול מעניק סמל "לוחם תש"ח" לדוד אריאלי
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 רשמי סיור באשקלון וביקור
בסניף "צוות" בעיר 

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

morag@netmedia.net.il # 08-9261373 :'רעות 7179904 # טל

אירועים: 
נטלו  בו  תעסוקה,  המחפשים  לחברים  העצמה  יום  ערכנו  ב-12.5.14 
חלק 20 חברים. במסגרת זו אירחנו את טובי המרצים והמאמנים בתחום 

התעסוקה.

טיולים: 
0 ב-27.5.14 יצאו חברי הסניף לטיול בירושלים. בין היתר ערכנו תצפית 

וקיבלנו הסבר על קרבות תש"ח בנבי סמואל, ביקרנו במוזיאון יהדות 
צפון אפריקה ובמוזיאון האסלאם וסיירנו במרכז המבקרים של מפעל 

לייצור זכוכית, מוצרי עץ ותכשיטים. 
בנווה   2 ערוץ  והצילום של חדשות  באולפני ההקלטה  סיירנו  כן,  כמו 

אילן וביקרנו במנזר הבנדיקטיני באבו גוש.

0 ב-17.6.14 ערכנו טיול באזור יתיר. בין השאר ביקרנו בקיבוץ שומריה 

המתחדש, ביער יתיר וערכנו תצפית ממגדל בית היערן. צעדנו ב"שביל 
החקלאות" עד לחירבת ענים ובה שרידים מימי התלמוד, סיירנו ביישוב 
הקדום סוסיא, ערכנו תצפית מהר עמשא וביקרנו במוזיאון הזכוכית בערד. 

הרצאות:
0 "מסע כורסה" לנורווגיה: החיים בין קרחון לפיורד - הרצאתה של מורן 
קושניר, מדריכת טיולים לסקנדינביה, בשילוב צילומים, סרטונים ומוזיקה. 
 0 מדיטציה: סדנת מבוא ו"טעימות" - הרצאתו של פבלו סקורזינסקי.  

טרילוטרפיה מהי? - הרצאתה של סיגל רז עוזר. 
0 לי זה לא יקרה: מניעת תאונות דרכים - הרצאתו של רפי מלכה, חבר 

הסניף, מרצה לנהיגה נכונה ומונעת. 
0 הפילוסופיה של הצילום - הרצאתו של שמואל בינשטוק.

פיסול  שהדגים  קידר,  רז  האמן  עם  מפגש   - קולינרי  ופיסול  גילוף   0
בפירות ובירקות לקישוט מנות ולעיצוב השולחן. 

0 תש"ח: המאבק על הדרך לירושלים - הרצאתו של חיים תמרי.
0 תקשור ופתיחה בקלפי טארוט - הרצאתה של לימור שדה. 

שימור  מול  ופיתוח  קידמה  של  מורכבות  סוגיות  העדן:  גן  שומרי   0
סביבתי - הרצאתו של יורם פורת, צלם עיתונות לשעבר במגזין נשיונל 

ג'יאוגרפיק, ששיתף את הקהל בתהליך ההפקה והצילום של הסרט. 
0 קערות טיבטיות: קונצרט כסדנא - הרצאתו של אלכס שולץ. 

0 הפסיכולוגיה של קבלת החלטות )בשוק ההון( - הרצאתו של בועז 
אילון. 

עמית  יהלי  הסניף,  חבר  של  הרצאתו   - חירום  בעתות  המים  משק   0
)אל"ם(, יועץ ביטחון מים בכיר לתאגידי מים ורשויות מקומיות. 

0 עיר הבה"דים בנגב - הרצאתו של גלעד גרוס, חבר "צוות", קצין קשר 

במסגרת הביקורים שערכו יו"ר "צוות" וסגנו במהלך מבצע "צוק איתן", 
גורודיש  גונן  יואל  גם  השתתפו  בביקור  באשקלון.  ב-30.7.14  ביקרנו 
ויו"רי  הגזברית  רז  עליזה  המחוז,  מנהל  חמו  ראובן  יהודה,  מחוז  יו"ר 

סניפי המחוז. 
גאווה  מלאי  ושמענו  במשרדו  אשקלון  סניף  יו"ר  עם  לשיחה  נפגשנו 
מפיהם של יו"ר הסניף עמרם מלול וסגנו אלכס על הפעילות המבורכת 
של חברי הסניף המתנדבים בגזרות השונות, וכמובן בעיר אשקלון עצמה.
ביקרנו בבית החולים "ברזילי", שם נפגשנו עם מנהל בית החולים חזי 
לוי )תא"ל( חבר סניף מודיעין מכבים רעות ועם שורה ארוכה של חברי 

"צוות" הפועלים במקום בהתנדבות 
 .8 בצו  מילואים  שירות  ובמסגרת 
והענקנו  צה"ל  פצועי  את  ביקרנו 
לכל אחד ספר במתנה. סניף "צוות" 
יהודה  מחוז  בעזרת  תרם  אשקלון 
10 מסכי טלוויזיה גדולים וחדישים 
הצנועה  והמחווה  הפצועים  לחדרי 
התקבלה בברכה, בתודה ובהערכה 
המשפחות  בני  הפצועים,  על-ידי 

וצוות בית החולים.
ההפעלה  במרכז  ביקרנו  כן,  כמו 

"צוות" המנהלים את מערך  וקיבלנו סקירות מחברי  שבבניין העירייה 
החירום בעיר ובראשם קב"ט העירייה יוסי גרינפלד )סא"ל(. התרשמנו 
מאוד מהסדר ומהמקצועיות בהם מנוהל מרכז ההפעלה הדואג לביטחונם 
העורף  פיקוד  בעמדת  רב.  זמן  כבר  השעון  סביב  תושבי אשקלון  של 
שבמרכז ההפעלה, מצאנו חברי "צוות" רבים שגויסו למילואים ושוהים 

בחמ"ל מאז תחילת המערכה.
חברי "צוות" מכל סניפי מחוז יהודה תורמים בשגרה מזמנם בהתנדבות 
במוסדות שונים ברחבי הארץ. בתקופה זו של "צוק איתן" אפשר לראות 
נוער  לבני  בסיוע  החולים,  בבתי  בחמ"לים,   - וביתר שאת  חברינו  את 
ולמבוגרים, באמצעי התקשורת כמסבירים, במערכת הביטחון במרבית 

היחידות שתפקידן הצלת חיים בארץ ועוד במקומות רבים וחיוניים.
יעקב )יענקל'ה( לבקוביץ, יו"ר סניף מכבים מודיעין מכבים רעות 
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סניף ראשון לציון
 יו"ר הסניף: לורנס יצחק # קק"ל 18 ראשל"צ 7528642 

itzhak74@walla.co.il :03-6173552, 03-9502873 # דוא"ל #

טיולים: 
"בעקבות  הגולן  ברמת  סיורים  שני  נערכו  ו-26.3.14   5.3.14 בתאריכים   0

אלי כהן". הסיורים כללו את המקומות בהם ביקר בין השנים 1962 ל-1965 
ובהם, בין השאר, חמת גדר, נקודות הביקורת הסוריות ברמה, מחסום אנטי 
טנקים ועוד. בנוסף ביקרו החברים באתר ההנצחה לשבעה חיילים מגדוד 
בנגמ"ש שלהם.  ישירה  כיפור מפגיעה  יום  135, שנהרגו במלחמת  הסיור 
באתר נמצאת שילדת הנגמ"ש שעץ ארז צומח ממנה. הסיורים המרגשים 
נערכו בהדרכת גיל ברנר, אשר חקר את פועלו של אלי כהן ודאג להציב 

לוחות זיכרון באתרים ברמת הגולן אותם פקד. 
מכתב תודה 

ברצוני לשבח את התנהגותם של יו"ר הסניף לורנס יצחק וחברי ההנהלה 
עפרה בן עלי ויעקב לוי. בתאריך 11.5.14 יצאנו לטיול מטעם סניף "צוות" 
ראשל"צ. בתחילת הטיול חשתי ברע, חשבתי שזה יעבור, אבל כשזה לא 

קרה יידעתי את עפרה שמיד יידעה גם את לורנס. 
בהגיענו לתחנה הראשונה בטיול - כפר חסידים - לורנס הודיע לי שכבר 
בדק ויש מרפאה במקום. סירבתי ללכת למרפאה, כי חשבתי שהרגשתי 
הלא טובה תעבור, אבל לורנס - בנחישות ובעקשנות - עמד על כך 

שאלך להיבדק. 
אותי  להביא  לנהג האוטובוס  הוא אמר  הייתה עמי,  למרות שרעייתי 
עד למרפאה, לא הסתפק בכך, ושלח גם את יעקב לוי, חבר ההנהלה, 

ללוות אותי. 
מסתבר שהייתי במצב של התקף לב. קיבלתי טיפול במרפאה ופינו אותי 

באמבולנס לבית חולים כרמל בחיפה, שם עברתי צנתור. 
בכל ימי האשפוז שלי בבית החולים - וגם אחרי שחזרתי לביתי - לא 

חדלו להתעניין בשלומי הן חברי הנהלת הסניף והן חבריי לטיול. 
מספר  אפילו  לפעמים  עפרה,  של  הרצוף  הקשר  הדאגה,  המסירות, 
יהיה צורך - כל  פעמים ביום, כדי לדרוש בשלומי ולהציע עזרה אם 

אלה חיזקו את רוחי. 
יבורכו לורנס יצחק וחברי ההנהלה על פועלם ועל פעילותם השוטפת 

והמבורכת כל השנה. 
יישר כוח, אהרון ברנע 

0 ב-13.6.14  נערך טיול לנגב המערבי אשר כלל, בין השאר, ביקור במושב 

רוח  פעמוני  ההנצחה  באתר  השחור,  החץ  ההנצחה  באתר  העשרה,  נתיב 
על-שם אסף סיבוני ז"ל, שנספה באסון המסוקים, בפארק אופקים ובפארק 

ואתר ההנצחה לסיירת 424.

0 ב-24.4.14 נערך טיול לגלבוע במסגרתו ביקרו החברים גם בעיר התנ"כית 

יזרעאל, בגשר הקנטרה על נחל חרוד ובכפר ירדנה, בו האזינו לסקירה על 
העדה הכורדית. 

0 בין התאריכים 11-14.5.14 נערך נופש בטבריה, שכלל טיולים יומיים בגליל 

ובגולן. בין היתר ביקרו החברים במג'דל שאמס, קונטרה, קצרין, ברכת רם, 
ערכו שייט בכנרת וביקרו באתרים סביב לה. כן השתתפו החברים בהילולת 

רבי מאיר שנערכה בעת שהותם בטבריה.

טיול לנגב המערבי

בעבר ובמילואים ומשמש כמנהל הפרויקט מטעם הזכיינית חברת בינת.
0 דרום הודו: אוצרותיו של הדרום העמוק - הרצאתה של מורן קושניר. 

0 צוואות וירושות - הרצאתה של עו"ד תמר רון-שטיין. 
0 החזרי מס - הרצאתו של עזרא כהן, חבר "צוות", גמלאי של רשות 

המסים ומומחה להחזרי מס. 
0 החלום ופשרו - הרצאתו של נחשון אביב.
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סניף יבנה 
 יו"ר הסניף: עו"ד שמואל פז # האלון 25 יבנה 8154903 

# טל': 03-6173550, 08-9328203, 050-5285807

טיולים: 
0 ב-6.3.14 יצאו חברי הסניף לטיול בעקבות ההעפלה לארץ ישראל. הם 

ביקרו בחוף בית ינאי, שם נמצאים שרידי מזח שהוקם להורדת מעפילים 

הלאומי  בגן  סיירו  הראל,  לקיבוץ  הסמוך  ג'יז  בית  הערבי  הכפר  בשרידי 
בקסטל, וטיפסו אל חורשת המסרק. לסיום ביקרו בדרך בורמה. לכל אורך 
הסיור האזינו החברים להסברים מפורטים אודות הקרבות שהתנהלו באתרים 

השונים ולסיפורי הגבורה של הלוחמים. 
מאת: אריק קמלגרן 

0 קטע מרשמים בחרוזים מסיור למדבר יהודה שכתבה מלי ניב:
טיולי שבת של צוות מאוד מבוקשים / והאוטובוסים תמיד מלאים וגדושים 
/ למוזיאון "השומרוני הטוב" אנו מגיעים / כאן מערות, בורות מים ופסיפסים 
מדהימים / ל"קאסר אל יהוד" אנו נוסעים / זה אתר מקודש ליהודים ונוצרים 
/ אז הנה מגיעים לאתר הקומראן / המגילות הגנוזות נמצאו הרי כאן / זה 
אתר ארכיאולוגי מאוד מעניין / וסיפורים על כת האיסיים שומעים עוד גם 

כן / היה מעניין, כולנו כאן נהנינו / אך הגיע הזמן לחזור אל עירנו.

בשנות השלושים. משם המשיכו אל רכס הכרמל, חלפו על פני האנדרטה 
שהוקמה לזכר הנספים באסון השריפה בכרמל והגיעו לקיבוץ יגור, בו האזינו 
להסבר על הפעילות במקום בתקופת ההעפלה. בהמשך הסיור ביקרו במוזיאון 
ההעפלה וחיל הים בחיפה. משם המשיכו החברים ליעד האחרון בסיור - 
כפר חסידים - שם ביקרו במוזיאון "יענקל'ס שטעטל" )העיירה של יעקב(. 
מאת: אריק קמלגרן
0 ב-4.4.2014 יצאו חברי הסניף לטיול על הציר הישן מיפו לירושלים. הטיול 

להתקפות  מועד  שהיה  וירושלים,  לרמלה  דגן  בית  שבין  בקטע  התמקד 
ערבים ולהתקפות נגד בתקופת מלחמת השחרור. הסיור החל ליד בית הקרן 
הקיימת ליד צומת בית דגן. תחנתו השנייה הייתה על גבעה בלב שטחה של 
הקריה החקלאית בבית דגן, בה נמצא האתר בו שכן בעבר ביתו של זוהדי 
אבו ג'אבן, שפוצץ בעקבות עליית אוטובוס יהודי על מוקש בקרבת מקום 
ב-1948 ופציעתם של 28 מנוסעיו. מכאן המשיך הטיול מזרחה לתלמי מנשה, 
שם האזינו החברים לסיפור הפיצוץ של מפקדת כנופייתו של חסן סלאמה 

מפי מוטי גיסין, שהיה מפקד הכוח שחדר לבניין. 
כמו כן, ביקרו החברים בחוות שפון ובגשר ביברס ותחנתנם האחרונה הייתה 

אנדרטת האצל בכניסה המערבית לרמלה. 
מאת: גדעון פרי
0 ב-31.5.14 יצאו חברי הסניף לסיור מורשת הקרבות בדרך לירושלים ודרך 

בורמה. בין השאר ערכו החברים תצפית על מישור החוף מתל חדיד, ביקרו 

אירועים: 
0 ב-17.3.14 התקיימה בהיכל התרבות של ראשון לציון מסיבת פורים של 

רבה  להוקרה  זכה  האירוע  עשיר.  וכיבוד  מגוונת  תוכנית  שכללה  הסניף, 
מצד החברים. 

0 ב-7.4.14 התקיימה בסניף הרמת כוסית לרגל חג הפסח. את הערב הנעים 

הזמר חנן פרץ. החברים שמחו להצטרף לשירה ולריקודים. 
0 ב-4.5.14, ערב יום הזיכרון לחללי צה"ל, נערך בסניף ערב שירי לוחמים 

עם הזמרת ניצה קרמר וחבורת גשר הזהב. 
0 ב-4.5.14 נערך טקס יום הזיכרון לחללי מערכות ישראל בראשון לציון, בו 

נטלו חלק, בין היתר, ח"כ מירי רגב, ראש העיר דב צור חברי מועצת העיר 
ועוד רבים אחרים. במהלך הטקס הוזמנו נציגי הסניף אלכס אטייה ויעקב 

לוי להניח את זר "צוות" על האנדרטה לחללי מערכות ישראל.
"חתני  לגבורות.  שהגיעו  לחברים  הוקרה  ערב  בסניף  נערך  ב-15.6.14   0

נרגשים  והיו  משפחותיהם  בבני  מלווים  לאירוע  הגיעו  וכלות" השמחה 
מהמעמד בו הוענקו להם תעודות הוקרה ושי. בין מקבלי התעודות הייתה 
גם רחל גולן, אמו של אלוף פיקוד צפון יאיר גולן. האלוף גולן הוזמן לברך 
ואף ניאות לתת סקירה ביטחונית שהתמקדה בגזרה הצפונית. הערב כלל 

גם תוכנית אמנותית.
0 ב-23.6.14 התקיים ערב מוזיקלי שכלל קטעי חזנות, שירים ביידיש ושירי 

מסורת, עם הצמד טלי ואבי, להנאת החברים שנטלו בו חלק. 

הרצאות: 
0 נחמה פוחצ'בסקי: חלוצה ופורצת דרך, לוחמת למען שוויון זכויות לנשים, 
סופרת,שופטת והאישה הראשונה שנבחרה לראשת ראשות מקומית – הרצאתה 

של מירה כהן, רעייתו של חבר "צוות". 
0 איראן מזווית אחרת: גיאוגרפיה, דמוגרפיה, תרבות, אמנות, ארכיטקטורה 
אור  הרואה  היחיד  עיתון שהיאד,  עורך  פנחסי,  - הרצאתו של כמאל  ועוד 

בפרסית בישראל. 
0 שוק ההון ומכשירים פנסיוניים לגיל השלישי - הרצאתם של מומחי בנק לאומי. 

0 מדיניות הגרעין של ישראל - הרצאתו של מיכה גלבוע, חבר הסניף, מורה 
ומחנך שחקר את הנושא. ההרצאה עוררה עניין רב בקרב החברים. 

עו"ד  של  הרצאתו   - והמדינה  החברה  על  והשפעתו  שיפוטי  אקטיביזם   0
יורם שפטל. 

0 פעילות ארגון "חבר" ויחסי הגומלין עם "צוות" - הרצאתו של סא"ל מוטי 
לוי, מנכ"ל "חבר". 

0 חידושים בתחום האורולוגיה - הרצאתו של פרופ' דן ליבוביץ, אורולוג בכיר, 
בי"ח אסף הרופא.
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סניף אשדוד
 יו"ר הסניף: אלי אלמושנינו # טל': 08-8634860,

almoshnino@ashdod.muni.il :08-9647062 # דוא"ל

0 במהלך מבצע "צוק איתן", ביקרו יו"ר "צוות" ברוך לוי, סגנו מוטי בר דגן, 
המנכ"ל דן נדיב ויו"ר מחוז יהודה יואל גונן בסניף. במהלך הביקור האזינו 
לסקירות בנושא הפעילות ההתנדבותית של חברי "צוות" באשדוד, מיו"ר 
הסניף אלי אלמושנינו ומאפרים בנוב, מפקד תא גיוס וראש מנהלת אזה"ת 
בעירייה. כמו כן, נערך סיור בתחנת הדלק בה נפגע חבר הסניף סולומון אילן.

0 ב-26.3.14 יצאו 220 חברי הסניף ליום כיף בים המלח, אשר כלל אירוח 

במלון, שימוש במתקניו ורחצה בים המלח. החברים הודו ליו"ר ולהנהלת 
הסניף על ארגון היום. 

0 ב-24.6.14 יצאו 115 חברים לטיול לצפון "בעקבות המרגל שלנו בסוריה 

- אלי כהן". הטיול כלל, בין היתר, ביקור באנדרטה החדשה לזכרו של אלי 
כהן ובמועדון הקצינים בו ביקר במהלך שירותו בסוריה. 

סניף רחובות
 יו"ר הסניף: יוסי שני # גאולה 4 רחובות 7627211 

y-sho806@015.net.il :טל': 03-6173508, 08-9467062 # דוא"ל #

לסיור  הסניף  חברי   50 של  מחזורים  שני  יצאו  מאי  חודש  במהלך   0
לילי בתל אביב עם העיתונאי בוקי נאה. בסיור ביקרנו באתרים שבהם 
התרחשו פשעים מפורסמים, במוקדי בילוי מפוקפקים והאזנו לסיפורי 

השוטרים, הגנבים ומה שביניהם. 
0 ב-10.6.14 יצאו 150 חברי הסניף ליום טיול בצפת ובראש פינה. בצפת 

ביקרנו  בהמשך  האר"י.  הכנסת  ובבית  בגלריות  היהודי,  ברובע  סיירנו 
בבית הכנסת אבוהב וקיבלנו הסבר במקום. מצפת נסענו לביקור בקבר 
רבי שמעון בר יוחאי. משם המשכנו ל"גוש חלב" וביקרנו בחלקת הקבר 
של שמעיה ואבטליון, חכמים מתקופת בית שני, ובאזור ממנו התחיל 
מרד הרומאים בתקופת בית שני. לאחר ארוחת הצהריים ירדנו לכיוון 

המושבה ראש פינה. חברי הסניף ברכו על הטיול.

סניף נס ציונה, לוד, רמלה, באר יעקב
 יו"ר הסניף: אילן דולפין # דוד אלעזר )בית המתנדב( נס ציונה 

dolphin08@013.net.il :טל': 08-9467062 # דוא"ל #

ב-25.3.14 יצאו 130 חברי הסניף לטיול בעקבות המרגל שלנו בסוריה - אלי 
כהן. בין היתר ביקרנו באל חמה )חמת גדר(, במועדון הקצינים הסורי, במחנה 

חופנייה, ערכנו תצפית על העיר קונטרה וביקרנו במשתלת האקליפטוסים. 
אחר הצהריים האזנו להרצאה על קיבוץ כפר גלעדי מיום הקמתו. חזרנו 

מרוצים, בציפייה לטיול הבא.
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סניף בקעת אונו
 יו"ר הסניף: שלום פארינטה # רח' יחזקאל פינת ירמיהו )מרכז מד"א(

botzevet@netvision.net.il :טל: 03-5345540 # דוא"ל # 

טיולים:
0 ב-19.3.14 נערך "טיול מזמר", שכלל ביקור באתרים הבאים: מוזיאון החאן 

בחדרה, קברו של אהוד מנור בבנימינה, סיור בדרך היין בזכרון יעקב ועלייה 
לגבעת שייח' אברק - פסלו של אלכסנדר זייד.

0 ב-23.4.14 נערך טיול לאזור הכרמל, שכלל בין היתר את "שוויץ הקטנה", 

חוות משמר הכרמל, מוזיאון יער הדורות, חורשת הארבעים ו"מצדה בכרמל". 
0 ב-21.5.14 נערך טיול לחבל לכיש ולבית גוברין, אשר כלל ביקור בתל 

מרשה, מערות בית גוברין, המערות הצידוניות והאמפיתיאטרון הרומי ולסיום 
– סיור במערות אשר שימשו את לוחמי מרד בר-כוכבא.

0 בין התאריכים 22-24.6.14 יצאו חברי הסניף לנופשון במלון רמות ברמת 

הגולן, כולל שני ימי טיול באזור וציוני דרך במסלול בו עבר אלי כהן הי"ד 
בעת שהותו באזור. 

חברי הסניף במחלבות שטראוס

0 חברי הסניף יצאו להצגה "התפילה - טוביה החולב" על-פי שלום עליכם, 
בתיאטרון בית צבי. 

0 חברי הסניף יצאו בשני אוטובוסים מלאים לכנס הארצי של ארגון "צוות". 
יצאנו לטיול "משואה לתקומה" וסיירנו במוזיאון "משואה" בקיבוץ תל יצחק 

ובמוזיאון "בית הגדודים" במושב אביחיל. 

הרצאות
0 סיפורו האישי של לוחם במלחמת ששת הימים כחייל בנח"ל המוצנח, 
שהיה בין משחררי ירושלים - הרצאתו של זבולון אורלב, ח"כ ושר לשעבר, 

בעל עיטור העוז ממלחמת שלום הגליל. 
0 הנעדרים והשבויים בקרב סולטן יעקב - הרצאתו של חברנו יונה טילמן 

)סא"ל( ששימש באותה תקופה ראש ענף נעדרים בצה"ל. 

0 ב-7.7.14 נערך טיול לפארק שרון, לשפד"ן ולבית התפוצות.

אירועים: 
0 ב-7.4.14 נערכה הרמת כוסית לקראת חג הפסח וערב זמר.

0 ב-19.6.14 השתתפו 120 חברי וחברות הסניף )שלושה אוטובוסים( באירוע 

המרכזי של "צוות" בלטרון. 

הרצאות: 
0 הנדיב הלא ידוע - הרצאתה של אביבה גרשלר, חוקרת דמויות מרתקות 

ונשכחות בארץ ישראל. 
0 חסיד אומות העולם היפני סוגיארה, קונסול יפן בליטא בזמן מלה"ע השנייה 

שהציל יהודים רבים - הרצאתו של משה ליכמנוב. 
0 האיש שלנו בדמשק והתחנות בהן פעל – הרצאתו של אברהם כהן , אחיו 

של אלי כהן הי"ד. 
0 מונגוליה: ארץ הנוודים - הרצאתו של דני ינאי.

ראשי "צוות" ומחוז דן ביקרו בסניף וכן פגשו את ראש העיר קריית אונו 
ישראל גל בלשכתו.

 סניף בני-ברק
 יו"ר הסניף: יוסי פלג # יצחק נפחא 8 בני ברק, 5113101 #

arief9@gmail.com :טל': 054-4772939, תא קולי: 03-6481233 # דוא"ל 

טיולים: 
0 חברי הסניף ערכו סיור במרכז המבקרים של מחלבות שטראוס באזור 
התעשייה בר לב על כביש עכו כרמיאל. הם האזינו להסברים על תהליכי 
הייצור וטעמו ממגוון מוצרי המפעל. בחלקו השני של היום ביקרו החברים 
בבית לוחמי הגטאות אשר בקיבוץ לוחמי הגטאות, והתרשמו מהתערוכות 
במקום, המביאות את סיפור העם היהודי במאה העשרים בכלל ובימי מלחמת 

העולם השנייה והשואה בפרט. 

0 חברי הסניף יצאו לסוף שבוע ארוך בשני אוטובוסים מיום חמישי ועד 

ביום  הצפון,  באזור  טיילנו  חמישי  ביום  טבריה.  פלזה  במלון  מוצאי שבת 
שישי נסענו לפקיעין וביקרנו במערת רבי שמעון בר יוחאי, בה חזינו במצגת 
ובהצגה בהשתתפות מרגלית זינאתי, משמרת הגחלת היהודית ביישוב. בשבת 
התענגנו בתפילות שבת ובסעודות עם הזמר החסידי ישראל פרנס. לאחר 
מנוחת הצהריים קיימנו עונג שבת עם שירים חסידיים ושירי ארץ ישראל. 

לאחר צאת השבת קיימנו "הבדלה" מוזיקלית בשילוב ריקודים. 
0 ערכנו טיול באור יהודה להכרת מורשת עדות ישראל וביקרנו במוזיאון 
תורה  לדברי  האזנו  הצהריים  בסעודת  בבל.  יהדות  ובמוזיאון  לוב  יהדות 

בענייני דיומא, מפי הרב ציון כהן, הרב הראשי לאור יהודה. 
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סניף גבעתיים
יו"ר הסניף: חיים ירקוני # כצנלסון 103, ת"ד 351 גבעתיים 5310202 

yarhaim@zahav.net.il :טל: 03-6700998 # דוא"ל #

התנדבות
0 בחודש מרס, ב"יום המעשים הטובים" התנדבו חברות הסניף ותרמו ארוחת 
בוקר לחוסי מוסד מע"ש במהלך יום כיף שאורגן על-ידי העירייה. שמונה 

חברות הכינו, ערכו והגישו לחוסים את הארוחה.
0 ביום השואה והגבורה העבירו חברי הסניף הרצאות בנושא השואה לתלמידי 

בית הספר התיכון תלמה ילין בגבעתיים.

טיולים
ערכנו מספר טיולים מרתקים: 

0 ביקרנו באולפני החדשות של ערוץ 2 בנווה אילן, וסיירנו באתרים בעיר 

רמלה בסימן שלוש הדתות ובשוק המפורסם. 
0 טיילנו באזור ירושלים, בעקבות הטייסת לוחמת הפלמ"ח זוהרה לבטוב. 
0 ביקרנו במהלך טיול לזכרון יעקב בקהילה הגרמנית הציונית "בית אל" - שם 

התקבלנו בכיבוד והאזנו למקהלה ששרה משירי ארץ ישראל. פקדנו בהר 
הכרמל את האנדרטה לזכר לוחמי האש שנספו בדליקה הגדולה. 

סניף חולון
 יו''ר הסניף: שלמה קימל # בית יד לבנים - תיאטרון חולון, שד' קוגל 11, 

holon-snif@tzevet.org.il :חולון 5826233 # טל/פקס: 03-5012420 # דוא''ל

טיולים: 
0 חברי הסניף יצאו לטיול "אל בין העמקים" וסיירו באתרים: החצר הגדולה 

במרחביה, קניון הבזלת, גשר שייח' חוסיין וכפר רופין. 

0 קיימנו נופשון מהנה במלון 

דן פנורמה בחיפה, במסגרתו 
הדרוזי  לבנים  ביד  ביקרנו 

בדלית אל-כרמל ובדגם של ספינת מעפילים במחנה עתלית.

אירועים
0 ערכנו הרמת כוסית לרגל חג הפסח בנוכחות ראש עיריית גבעתיים רן 
צמד  עם  וכינור,  לפסנתר  לקונצרט  האזנו  בהמשך  רייך.  בני  וסגנו  קוניק 

מוזיקאיות מהתזמורת הפילהרמונית ראשון לציון. 
מהעירייה  בכירים  נציגים  בנוכחות  העצמאות  יום  לרגל  מסיבה  ערכנו   0

ורקדנו לצלילי המוזיקה של צמד ננה.

הרצאות
ערכנו מספר הרצאות במגוון נושאים ובהם: ההפיכה השנייה במצרים, אירועים 

בחדשות בתחום הצבאי והחלל, רצח הרוזן ברנדוט בשנת 1948 ועוד. 
בכל האירועים הייתה השתתפות ערה והחברים שיבחו את תוכניות תרבות 

הפנאי של הסניף.

0 ביקור בשפד"ן - חברי הסניף ערכו סיור במפעל מחזור המים משפכי גוש 
דן ובמרכז המבקרים האקולוגי בפארק אריאל שרון )חירייה(.

אירועים: 
0 לקראת הפסח נערך מפגש הרמת כוסית לחברי הסניף. 

0 חברי הסניף יצאו לנופשון מטייל במלון גולדן קראון בנצרת. במסגרת זו 
סיירו באתרים גבעת קומי, תל זהרה, כפר הנוער נהר הירדן, נצרת - כנסיית 
הבשורה, כנסיית המעיין, השוק, כנסיית בית הכנסת, התקרות המצוירות, הר 
הקפיצה, כפר כנא, מוזיאון הרעות במצודת כח - נבי יושע, מלכיה, נסיעה 
לאורך רכס הרי נפתלי, ברעם, יקב הרי הגליל ביראון ותצפיות לאורך הדרך.

0 חברי הסניף השתתפו באירוע הארצי של ארגון "צוות" שנערך ביד לשריון 
בלטרון.
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סניף פתח תקוה
 יו"ר הסניף: בני פרידמן # ז'בוטינסקי 4 פתח תקוה 4941425 

ptsnif@tzevet.org.il :טל': 03-6173555, 03-9242899, 03-9224167 # דוא"ל #

טיולים 
0 ערכנו טיול בבירה בסימן "מסע עולמי בירושלים". בין השאר סיירנו במתחם 

הגרמני סנט פאולוס ובמתחם נוטרדם. הסיור נחתם בביקור חוויתי בבית 
היסטורי )מרכז התפילה לכל העמים( של בני הזוג הורשיו ואנה ספפורד 
- חלוצים אמריקאים במסע שראשיתו טרגדיה ואחריתו סיפור אהבה עם 

ארץ הקודש ירושלים. 

סניף ראש העין
 יו"ר הסניף: עמיר פוריאן # שילה 62 ראש העין 4806117 # טל': 03-9022114 

puriyan013@013net.net :דוא"ל #

טיולים 
0 במהלך חודש מרס יצאו חברי הסניף לטיול לאזור המכתש הגדול. בדרך 
למדו המטיילים על התיישבות הבדואים בנגב, סיירו בפארק ירוחם וצפו מאזור 

מעלה עקרבים לעבר בקעת צין. 
0 בסוף חודש מרס נערכו שני טיולים זהים - בארץ השומרון. תחילתו של 
הסיור בצומת רנתיס, בדרך למרפסת של המדינה )כפי שכונה האתר על-ידי 
ז"ל(. הסיור התמקד בביקור בהר גריזים, המקום הקדוש לעדה  אריק שרון 
השומרונית, שהייתה בעיצומן של ההכנות לזבח פסח. המסיירים ביקרו במוזיאון 
של יפת הכהן, קיבלו הסברים, צפו לעבר שכם, מחנות הפליטים, קבר יוסף ועוד.

0 בחודש אפריל קיים הסניף נופשון בן ארבעה ימים במלון קראון פלאזה אילת, בו 
השתתפו 54 חברים. הנופשון כלל שני ימי טיול בדרך לאילת - בערבה החקלאית 

הסמוכה לירדן ובדרך חזרה בגן לאומי תמנע - ושני ימי כייף ובילוי באילת.

הרצאות:
0 העימות בסוריה: השלכות אזוריות וגלובליות - הרצאתו של יריב פלד. 

0 אדית פיאף מלכת השנסון: חייה, אהבותיה, שיריה - הרצאתה של דורי חן. 
0 האסלאם באירופה - הרצאתו של אסף רגב. 

0 משואה לשחקים - הרצאתו של אריה עוז, טייס חיל האוויר ואל על. 
0 פורטוגל: על מגלי הארצות, סיפורי האנוסים ומוזיקת פאדו - הרצאתה 

של דבורה רוטברט. 
0 מעבר לגבול: הקושי להתמודד עם שינוי הגם שעשוי לשפר את איכות 

חיינו - הרצאתה של איילת גינזבורג.
0 מונגוליה: לשרוד בארץ הנוודים מימי האימפריה המונגולית של ג'ינגיס 

חאן ועד ימינו - הרצאתו של דני ינאי. 
0 מסע בירושלים של פעם - הרצאתה של אביבה גרשלר. 

התנדבות: 
הציבוריים  המקלטים  פתיחת  על  הוחלט  איתן"  "צוק  מבצע  תחילת  עם 
בחולון וחברי הסניף שהתנדבו לשמש כבקרים במקלטים הציבוריים בשעת 
חירום נקראו לדגל. כבר ביום השני למבצע תודרכו החברים על-ידי דרור 
שלו, מנהל אגף חירום וביטחון בעירייה, ויצאו לבדוק את פתיחת ותקינות 
ומקווה  החברים,  התנדבות  את  ומוקירה  מודה  הסניף  הנהלת  המקלטים. 

לגייס מתנדבים נוספים למטרה חיונית זו.

אירועים
0 קיימנו ערב חברתי ותרבותי בתיאטרון רמת גן וחזינו במחזמר "סיפור-

אהבה", בהפקת בית צבי, בית הספר הגבוה לאמנויות הבמה. לפני ההצגה 
נערך מפגש חברתי באכסדרת האולם. בערב נכחו 320 חברי סניף פתח תקוה, 
רמת גן וגבעתיים, יו"ר מחוז דן, יהודה פרץ וחברים מסניפים נוספים. אורח 
הכבוד היה אל"ם דוד רוקני, המפקד המיתולוגי של טקס הדלקת המשואות 

בהר הרצל בליל יום העצמאות מזה למעלה משלושה עשורים. 
הוא הוזמן לבמה לקבל מגן הוקרה על תרומתו המכובדת לצה"ל. בין היתר 
נכתב בהקדשה: "את החיילים מצעיד/ ואת הלבבות מרעיד". בהתאם לרעיון 

הטקס שנערך השנה בסימן העצמת נשים קיבלה רעייתו זר פרחים. 
בני פרידמן הודה לחברי הסניפים על ההיענות, ליוסי פורת יו"ר סניף רמת 
לגזבר  ובמיוחד  "צוות" פתח תקוה  סניף  הנהלת  לחברי  הודה  כן,  כמו  גן. 

מוטקה וורצל.
0 בערב יום ירושלים קיימנו אירוע ייחודי במועדון הקהילתי עלומים בכפר 
אברהם, פתח תקוה, בסימן הקרבות בירושלים במהלך מלחמת ששת הימים. 
לערב זה הוזמן אל"ם מיל' יוסי לנגוצקי, שהיה מפקד הסיירת הירושלמית של 
חטיבה 16, שבין היתר, עם כוחות נוספים, שחררו את העיר. בהמשך הערב 
שרנו משירי ירושלים. את הערב ארגן חבר הסניף נפתלי צוריאל - יישר 

כוח, וברכות לחברי הנהלת הסניף שסייעו בארגון האירוע. 

הרצאות:
0 על מדינות בדרום אמריקה, נופים ואנשים - הרצאתו של יובל דותן.

0 סיפורים מרתקים על גנזך קהיר - הרצאתה של נירה לב ארי.
0 אורח חיים בריא - הרצאתה של גילה שובל, חברת "צוות". 

0 על תרבות ושבטים במקסיקו ובמרכז אמריקה - הרצאתו של יובל דותן.

חברי הסניף בטיול בים המלח

חוג צ'י-קונג מסיים ארבע שנות פעילות. אנו מצפים לחברים נוספים שיצטרפו 
לחוג, שייפתח את שנת הפעילות החמישית שלו ב-1.9.14. 
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סניף תל אביב
 יו"ר הסניף: אריה נאמן # בית השריון, רח' לוחמי גליפולי 51, ת"א # 

Ta-tzevet@012.net.il :טל': 03-6173559, 050-4241212, 03-5616020 # דוא"ל
0 ב-7.5.14 נערך נשף יום העצמאות בהשתתפות חברי סניף רמת גן ובת ים 

במסעדת הפאנץ ליין בתל אביב. המלצרים סחפו את הקהל בשירה ובריקודים.
סניף בת-ים יו"ר הסניף: יצחק קרן # שד' העצמאות 33 כניסה ב', ת"ד 
karako1@netvision.net.il :7067 בת-ים 5917001 # טל': 03-5077169 # דוא"ל

0 בחודש מאי נערך טיול לאזור גוש עציון ולהרודיון שתחילתו בקיבוץ הל"ה, 
המשכו ליד עץ האלון ובדרך האבות העתיקה, בגוש עציון וסיומו בביקור בגן 

לאומי הרודיון. 
0 בחודש יוני נערך ביקור בכפר קמא, להיכרות עם העדה הצ'רקסית. בתום 

הביקור המרשים, המשיכו המטיילים לחצי יום כיף באתר חמת גדר. 
0 בחודש יוני נערך טיול באזור קצרין ובעיר צפת. הטיול החל בקצרין במרכז 
נגן קלרינט  המבקרים קסם הגולן. בהמשך - תצפית מעל צפת, מפגש עם 
העתיקה  העיר  בסמטאות  סיור  כליזמר,  מוזיקת  מהי  הדגמה  תוך  שהסביר 

וביקור בבתי כנסת עתיקים. 
0 בתחילת חודש יולי נערך סיור לאזור הגליל העליון. המשתתפים צעדו ליד 
ערוצי נחלים, בחורש ים תיכוני, צפו בנוף ובשרידי יישובים עתיקים, ביקרו בגן 
לאומי ברעם, שם סיירו בין שרידי בית הכנסת נפגשו עם בני היישוב בירעם 
שנאלצו לנוטשו במהלך מלחמת השחרור ומקווים לחזור ולבנותו חזרה. את 

הסיור סיימו המבקרים במוזיאון החדש שנפתח במצודת כח.

אירועים ופעילויות: 
0 ביחד - פעילות יצירה משותפת של הורים עם ילדים, סבתות וסבים עם 

נכדים - התקיימה במועדון הסניף לקראת פורים, בהדרכת חברות הסניף נילי 
להב ורותי רזגור. 

0 בחודש מרץ נערך במועדון הסניף מפגש עם נציג מחלקת מופת ו"צוות" 
הרמן חיימוביץ, לצורך בירורי שכר אישיים. 

בסניף  נערך  הפסח  לקראת   0

ערב חברתי שכלל ברכות והרמת 
כוסית, הוקרה לחברים מתנדבים 
הערב  את  מוזיקליים.  וקטעים 
כיבדו בהשתתפותם ראש עיריית 
ראש העין שלום בן משה וחברי 
"צוות"  מנכ"ל  העיר,  הנהלת 

והנהלת מחוז דן. 
0 בחודשים מרס-אפריל נערכו 

מועדון  מפגשי  לחודש  אחת 
הסרט הטוב. 

ם  י י התק מאי  דש  בחו  0

או'לה",  "קפה  תיאטרון  ערב 
תיאטרון  חברי  בהשתתפות 
בהנחיית  העין,  ראש   - הספסל 
הבמאית שלומית הגואל. הערב 
אימפרוביזציות  מונולוגים,  כלל 
בהשתתפות  תיאטרון  ומשחקי 

הקהל. 

הרצאות
0 שירותי המודיעין ביישוב היהודי טרם הקמת המדינה - הרצאתו של ד"ר 

יצחק נוי. 
0 מפגש עם ראש עיריית ראש העין שלום בן משה - על הנעשה והמתוכנן בעיר. 

0 מפגש עם מנכ"ל "צוות" דן נדיב - על נושאים משולחנו של המנכ"ל.
0 מקורות ומאפייני יהדות אתיופיה - הרצאתה של ציפי שפיגל. 

כתבה וצילמה: רותי רזגור

הרמת כוסית לרגל חג הפסח וחלוקת תעודות 
למתנדבים עם ראש העיר ראש העין

צילום: גדעון לוטן

סניף רמת גן
 יו"ר הסניף: יוסי פורת # הרא"ה 21 רמת גן 5242231 # טל': 03-6702485, 

 tzevetrg@zahav.net.il : 03-6723663 # דוא"ל

הנהלת סניף רמת גן ממשיכה בקידום פעילויות שונות:
0 ערכנו נופשון בירושלים וסביבותיה בסימן יום ירושלים, וביקרנו באולפני 

ערוץ 2 בנווה אילן.

בתמונה: יוסי פורת )במרכז( מברך את רוקני )שני מימין( ואת רעייתו 
בנוכחות יו"ר המחוז יהודה פרץ ועמיתו יו"ר סניף פתח תקוה בני פרידמן. 

צילום: רונית גולדפרב, "שחק" פתח תקוה

הרצאה: סיפורו של "הנדיב הלא ידוע" יצחק לייב גולדברג, נדבן ועסקן ציוני 
ליטאי שפעל לבניין הארץ במאה ה-19 והשקיע ביישוב היהודי המתחדש. 

0 קיימנו מפגש חברתי תרבותי בהשתתפות מאות חברים מסניפי פתח תקוה, 
רמת גן וגבעתיים. צפינו במחזמר "סיפור אהבה" בהפקת תלמידי בית צבי, 
רמת גן. באירוע הוענק מגן מיוחד כהוקרה לחבר הסניף דוד רוקני )אל"ם(, 
מפקד הטקס הממלכתי בערב יום העצמאות. דוד רוקני, 80, מזה יותר מ-30 
שנה הוא מתכנן-על ומפקד הטקס הממלכתי לפתיחת אירועי יום העצמאות. 
יו"ר הסניף יוסי פורת, יזם הענקת מגן מיוחד בשם חברי הסניף לרוקני על 

עשייתו הייחודית רבת השנים. 

0 בתאריכים 8-11.6.14 יצאנו לנופשון בכפר בלום, שכלל ארבעה ימי טיול 

ותרם רבות לאחווה  באזור הגליל. הנופשון היה חוויה לכלל המשתתפים 
ולגיבוש בין החברים.

הרצאות
מסע בזמן למרוקו ובאטלס - הרצאתו של אלי ביטון. 

מצרים בעת החדשה - הרצאתו של קובי כהנוביץ.
היבטים לא ידועים על פרשת אלי כהן ז"ל - הרצאתו של אברהם כהן.
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פעילות במחוז הדרום 
ביקור הנהלת "צוות" במחוז דרום

0 ב-17.7.14 ערכו ראשי "צוות" - היו"ר ד"ר ברוך לוי, סגנו מוטי בר דגן 

והמנכ"ל דן נדיב - ביקור במחוז הדרום. גדעון שני יו"ר המחוז, אירח את 
המבקרים יחד עם חברים ממחוז הדרום: מנחם ברנד יו"ר סניף באר שבע, 
אבי אבוחצירא יו"ר סניף דימונה, יחיאל בן שושן יו"ר ועדת ביקורת מחוזית, 
דניס אוחנה מנהלת יחידת התעסוקה המחוזית ואברהם לוגסי מנהל המחוז.
הסיור החל בעיריית דימונה, בפגישה עם ראש העיר, בני ביטון, שהעביר 

סקירה על העיר, על המצב הביטחוני ועל מעבר בסיסי צה"ל לדרום. 
בהמשך נערך סיור ברשות המים בחירום בעיריית באר שבע ואחר הצהריים 
נערכה פגישה באוניברסיטת בן גוריון עם פרופ' דן בלומברג, סגן הנשיאה 
למחקר ופיתוח. המבקרים האזינו לסקירות בנושא הסייבר ומעבר בסיסי 

צה"ל לנגב.

ביקור בעיריית דימונה

ביקור ברשות המים של עיריית באר שבע ומפגש עם מתנדבים חברי "צוות" 
ממחוז הדרום. משמאל: יונה נגבקאר, סגן יו"ר ועדת התנדבות מחוזית

התנדבות בכל מחיר 
ארגון  חבר  ביטון,  סולומון 
של  צה"ל  "נכי  וארגון  "צוות" 
מחוז הדרום, עיוור עקב פציעה, 
והקים  עצמאית  פעילות  יזם 
קבוצה של מעסים המעניקים 
טיפוליים  מסז'ים  בהתנדבות 
פעילותו,  במסגרת  לחיילים. 
נוסע סולומון עם רכבו הפרטי 
ומעניק  עזה  עוטף  באזור 
טיפולים לחיילים בשטח. יוזמה 
ברוכה זו התקבלה באהדה רבה 

על-ידי החיילים והמפקדים. 
במרכז התמונה יו"ר המחוז ורס"ן יבגני מחיל ההנדסה. חברי "צוות" שקיבלו 

תעודת הוקרה ומופיעים בתמונה: יונה נגאוקר, סגן יו"ר ועדת התנדבות 
מחוזית, אבי אוחיון, חיים הללי, משה אחרק

תעודות הוקרה למתנדבים מטעם קצין הנדסה ראשי 
ב-30.6.14 נערך במשרדי המחוז טקס חלוקת תעודות הוקרה למתנדבים 
מטעם קצין הנדסה ראשי, על התנדבות ועזרה במסגרת פרויקט אימוץ חיל 

ההנדסה הקרבית על ידי העיר באר שבע. 
בטקס השתתף יו"ר המחוז. התעודות הוענקו על-ידי גאולה דישון, יקירת 
"צוות", יקירת העיר באר שבע, רעייתו של אשר דישון, חבר הוועד המנהל 

המחוזי. 

הגמלאים הבדואים 
0 בין התאריכים 18-19.3.14 יצאו 50 גששים בדואים חברי "צוות" ממחוז 

התיירותי  במתחם  ביקרו  הטיול  במסגרת  באזור.  יומיים  בן  לטיול  הדרום 
עבדת, במרכז המבקרים של מכתש רמון, נפגשו עם גששים בדואים בגזרת 
"אדום" לשיחות הווי ומקצוע ונסעו על כביש המערכת. בערב צפו במופע 

EVO באילת ולנו במלון לאונרדו קלאב. 
למחרת היום יצאו לשיט בים סוף וביקרו בקיבוץ יוטבתה. הטיול נערך בליווי 
מנהל המחוז אברהם לוגסי, המכיר את הגזרה ואת עבודת הגששים וכן של 
לחברים  שהעביר  חדד,  יוסי  אל"ם  דרום,  בפיקוד  הגששים  יחידת  מפקד 
סקירות ביטחוניות על הנעשה באזור. החברים הביעו את שביעות רצונם 

והערכתם על הפעילות הנערכת למענם.

שולב  אשר  ביפו,  כיף  ליום  הבדואים  הגמלאים  חברינו  יצאו  ב-3.4.14   0

ערכו  ביפו,  שונים  באתרים  ביקרו  היום  במסגרת  "חבר".  ליריד  בנסיעה 
תפילה במסגד, ונהנו מקניות ומקבלת שי בגני התערוכה. את הקבוצה ריכז 

אברהים אלהואשלה.
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התנדבות: נשים בעקבות נשים 
ב-10.6.14 השתתפו שלוש מתנדבות מהמחוז בסיור שאורגן על-ידי רא"מ 
הכותרת  תחת  והסביבה,  בבאר-שבע  המתנדבים  ארגוני  ראשי  מועצת   -
"נשים בעקבות נשים". בסיור השתתפו נציגות ממרבית ארגוני המתנדבים 
הפועלים בבאר שבע והסביבה. מטרת הסיור הייתה לפגוש נשים מובילות 
דרך, המהוות דוגמא ומופת לערכים, תעוזה, העצמה והתנדבות למען הקהילה. 
החברות שייצגו את מחוז הדרום הציגו את פעילות הארגון בפני המשתתפות.

נשף יום העצמאות במחוז 
ב-18.5.14 נערך נשף יום העצמאות המסורתי של המחוז באולמי הינומה 
בבאר שבע, בהשתתפות כ-400 חברים. האירוע כלל את הופעתם של מוטי 
גלעדי ואסנת וישינסקי במופע "זוג משמים", מפגש חברים, כיבוד עשיר 
ומוזיקה שליוותה את האירוע. בסיום נערכה הגרלה נושאת פרסים. החברים 

נהנו מהערב והודו למארגנים.

טקס לציון הניצחון על גרמניה הנאצית 
ב-9.5.14 נערך בפארק הניצחון בעיר באר שבע טקס לציון 69 שנים לניצחון 
על גרמניה הנאצית, לזכרם של 300 אלף הלוחמים שנפלו בקרבות. בטקס 
השתתף יצחק הלמן, יו"ר ועדת הביקורת של המחוז. ארגון הווטרנים המקומי 
הביע הערכה להשתתפות נציג "צוות" זו הפעם הראשונה בטקס. במהלך 

הטקס הונח זר "צוות" לרגלי האנדרטה ללוחם היהודי בבאר שבע.

יושבים משמאל: עמי רדיין )תא"ל(, רעייתו של רפאל מנינגר בשמו של בעלה, 
רחל ציזר, ארי קנה, ארמונד דהן, שלמה שריג. עומדים מימין: עזרא אברהם, 

שלום כרמל, חזי ירמיהו, גדעון שני, פרץ לב, מנחם ברנד ואברהם לוגסי 

הרמת כוסית והוקרה לגמלאים בני +75 
ב-7.4.14 ערך מחוז הדרום ערב הוקרה לגמלאים ואלמנות בני +75. האירוע 
נערך בהשתתפות כ-90 איש שנהנו מארוחה חגיגית ועשירה, מוזיקת רקע 
זו  בנושא התמודדות עם סכסוכים משפחתיים. במסגרת  והרצאה  נעימה 

הוענקה תעודת הוקרה לגמלאים שהגיעו לגיל גבורות. 
באירוע שנערך בנוכחות יו"ר המחוז, יו"ר סניף באר שבע ויו"ר סניף ערד 
ובהנחיית מנהל המחוז, הועלה על נס פועלו של פרץ לב לטובת אוכלוסיית 
רבת  פעילותו  צוינה  כן,  כמו  שנים.  לאורך   75+ בני  והאלמנות  הגמלאים 
לטובת  "סורוקה",  החולים  בבית  המחוז  נציג  שלמה,  סולומון  של  השנים 

גמלאים מאושפזים.

במרכז יושב גדעון שני, יו"ר המחוז ולצידו שושנה אגאג'ני. מאחוריו עומד 
יצחק הלמן, לצידו מימין דניס אוחנה. עוד בתמונה: אהרון פלדמן, יו"ר ועדת 

פרט מחוזי, פרץ לב, אברהם לוגסי וחברים נוספים

 מפגש עם נציגי מועצת ארגוני המתנדבים 
ב-26.3.14 נפגשו ראשי מועצת ארגוני המתנדבים בבאר שבע והנגב 

)רא"מ( עם חברים מהנהלת המחוז. בפגישה הוצגו תחומי העיסוק של 
שני הארגונים ונדונו הדרכים לשיתוף פעולה ביניהם. 

הרמת כוסית חגיגית לפסח 
ב-9.4.14 נערכה ישיבת ועד מנהל ומועצת מחוז חגיגית לקראת חג הפסח, 
בראשות יו"ר המחוז ובהשתתפות מנכ"ל "צוות". לאירוע הוזמנו גם מתנדבים, 
כאות הוקרה על פעילותם. במסגרת זו הוענקה תעודת הוקרה למתנדב דני 

שרף, על תרומתו לפעילות המחוז במהלך השנה.
יו"ר המחוז בירך את הנוכחים, דיווח על פעילות ההתנדבות למען הקהילה, 
סיפר על הטיול המרגש שערכו הגמלאים הבדואים בדרום, וציין את הפעילות 
המוצלחת של סניף מצפה רמון. כן צויינה לטובה הפעילות הנרחבת של 
סניף באר שבע במגוון תחומים. ניסן בגולה, גזבר המחוז, העלה על נס את 
תרומתם של כל הנוכחים לתפקודו התקין של המחוז וציין במיוחד את גרעין 

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

ב-24.3.14 יצאו חברי הסניף ליום כיף במרכז הארץ, אשר שולב בביקור 
אליהו בדש  הסניף  ליו"ר  הודו  הסניף  בגני התערוכה. חברי  "חבר"  ביריד 

ולחברת ההנהלה איריס הררי על ארגון היום המהנה. 

סניף ערד
 יו"ר הסניף: שלום כרמל # רחוב בשור 2 ת"ד 444 ערד 8910302 

# טל': 03-6173557, 052-5554523

ב-4.4.14 יצאו חברי הסניף ליום כיף שכלל ביקור מודרך בפארק שרונה בתל 
אביב, סיור בשוק האיכרים בנמל יפו וביקור ביריד "חבר" בגני התערוכה. 

סניף אופקיםהחברים נהנו מאוד מיום הכיף. 
 יו"ר הסניף: יעקב דרעי # היוגב 37 מקלט 5 אופקים 8761337 

yakovb2@gmail.com :טל': 08-9924930, 077-9256070 # דוא"ל #

0 ב-9.4.14 התקיימה הרמת כוסית לכבוד פסח לחברי הסניף, במעמד מנהל 

יעקב  הנהלת הסניף.  וחברי  מזכירת המחוז  סניף באר שבע,  יו"ר  המחוז, 
דרעי יו"ר הסניף, עדכן את החברים בדבר תוכנית העבודה ופעילות הסניף 

בתחומים השונים.

0 ב-24.3.14 ביקרו 32 חברי הסניף ביריד "חבר" בגני התערוכה. החברים 

נהנו מהנסיעה ומהשי שקיבלו במקום.

0 ב-5.5.14, יום הזיכרון לחללי מערכות ישראל ופעולות האיבה, הונח זר 

זיכרון בטקס הצבאי בבית העלמין באופקים על-ידי דב קימל חבר הסניף, 
יחד עם יו"ר הסניף יעקב דרעי.

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

 eli34656@walla.com :טל': 08-6317552, 057-5818182 # דוא"ל #

0 ב-9.4.14 נערכה לחברי הסניף הרמת כוסית לכבוד חג הפסח. במסגרת 

האירוע חולקו תעודות הוקרה לגמלאים בני 80 והוענק שי צנוע לחברים בני 
+75. אלי דהן יו"ר הסניף, דיווח לחברים על הפעילות בסניף ואיחל לכולם 

חג פסח כשר ושמח.

0 ב-5.7.14 יצאו חברי הסניף ליום כיף במרחצאות הגופרית של עין גדי. 

ביום הכיף השתתפו 75 חברים.

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

0 ב-30.4.14 נערכה הרמת כוסית לכבוד יום העצמאות. באירוע השתתפו 

ראש עיריית דימונה וממלאת מקומו, מנהל המחוז, חברי הנהלה וחברי הסניף. 
ראש העיר וממלאת מקומו נשאו דברי ברכה ושיבחו את חברי "צוות" תושבי 
המקום השותפים לפעילות הקהילתית בעיר ובכלל זאת עשייה התנדבותית, 
והביעו את תקוותם להרחבת הפעילות. מנהל המחוז בירך את הנוכחים, עדכן 
בנושא החזרי ההיוון והדגיש את הצורך בדבר הגברת פעילות ההתנדבות 
במסגרת הקהילה ובתוך "צוות". יו"ר הסניף הציג בפני החברים את המשך 
רבים  חברים  כי  תקוותו  והביע  הקרובים  בחודשים  המתוכננת  הפעילות 

יצטרפו אליה. לסיום הרמנו כוסית לכבוד יום העצמאות והתפללנו מנחה.

0 במהלך מבצע "צוק איתן" נערך ביקור בדימונה של יו"ר "צוות", יו"ר המחוז 

והמנכ"ל שנפגשו עם ראש העיר דימונה בני ביטון.
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סניף באר שבע
יו"ר הסניף: מנחם ברנד # בית החייל, רחוב בית לחם 2, ת"ד 521, באר-שבע 

8410401 # טל: 08-6431874, מענה קולי: 03-6173529, פקס: 08-6417188 

התנדבות
0 חברי הסניף הכינו משלוח מנות לכבוד חג פורים לחיילי הנדסה קרבית, 

בשיתוף עם עיריית באר שבע וועדת האימוץ. 
0 הנהלת הסניף גיבשה החלטה לאסוף סכום כסף מחברי ההנהלה ומחברים 

נוספים לצורך הכנת חבילת שי לחיילי סוללת כיפת הברזל הפרוסה בסמוך 
לעיר. אילנה חדד, סגנית יו"ר הסניף, יצרה קשר עם  אחד הקצינים בסוללה 
וביקשה לדעת מה חסר לחיילים. ב-14.7.14 הגיעו נציגי הסניף: אילנה חדד, 
עידית סרברו, יונה נגאוקר, אריה רויטמן ויו"ר הסניף מנחם ברנד לאתר הסוללה. 
והעבירו אליהם מוצרים  וחייליו  הם התקבלו על-ידי מפקד הסוללה קציניו 
שונים שנרכשו בהתאם לבקשתם. המפקד סיפר על הסוללה ועל ההתנהלות 
היומית. נציגי הסניף העבירו מסר, כי בכל בעיה בה ניתן לעזור ישמח הסניף 

לסייע. החיילים הודו בהתרגשות על המחווה.

אירועים
0 ב-22.4.14 ערכה משפחתו של חבר הסניף סולומון ביטון טקס מימונה מסורתי. 

באירוע השתתפו ראש עיריית באר שבע, מנהל המחוז, חברי "צוות" רבים ואנשי 
ציבור. משפחת ביטון פתחה את ביתה בנדיבות וערכה טקס אותנטי, עם מבחר 

מטעמים כמיטב המסורת.
ב-15.6.14  הופיעה  נגנים,  מ-30  יותר  של  בהרכב  האנדלוסית,  התזמורת   0
במשכן לאומנויות הבמה בבאר שבע. מעל 70 חברי "צוות" נהנו מערב מהנה 
ללא תשלום, ביוזמה של מנהל המחוז מול רוטרי באר שבע, ובאדיבותם של 

משה וקלרה קופלר, חברי הסניף.
0 ב-5.5.14 השתתפה אילנה חדד, חברת הנהלת הסניף, בטקס יום הזיכרון 

שנערך בבית יד לבנים בעיר, והניחה זר זיכרון בשם מחוז דרום של ארגון "צוות". 

מימין: יעקב אסרף, נטע מטות ישראל, תמר סיטרוק, משה אחרק
מתנדבים לעזרת האגודה למען החייל

טיולים 
0 בתאריכים 20-22.3.14 יצאו חברי הסניף ובני משפחותיהם לסופ"ש בצפון 

הארץ. החברים ביקרו בסמטאות צפת העתיקה ובפארק התלמודי שבקצרין, 
בליווי מדריך-שחקן. את הלילה בילו בבית מלון בטבריה.

0 כ-250 חברים מהסניף ביקרו ביריד "חבר" בגני התערוכה. חלקם השתתפו 

ביום טיול ביפו, בסיומו הצטרפו לחברים ביריד. 
0 ב-27.6.14 יצאו 108 חברי הסניף לבילוי של סופ"ש בתל אביב. החברים 

התארחו במלון גראנד ביץ וטיילו ביפו, בשכונת עג'מי ובשוק הפשפשים בליווי 
מדריך. הם נהנו מגיבוש חברתי, ממנוחה ומבילוי בצוותא. 

סניף נתיבות-שדרות
 יו"ר הסניף: אילן פרץ # ת"ד 110 אופקים 8751002 # טל': 050-5282815 

 ilanperez01@gmail.com :דוא"ל #

0 ב-4.4.14 השתתפו חברי סניף נתיבות-שדרות בהרמת כוסית שנערכה 

יו"ר הסניף, סיכם את שנת העבודה  במשכן אלה לכבוד החג. אילן פרץ, 
ופירט את תוכנית העבודה השנתית. הוא הודה למחוז על התמיכה. לאחר 

מכן התקיימה הרצאה בנושא פיננסים והשקעות.
0 ב-26.3.14 יצאו חברי הסניף ליום כיף בקיסריה, אשר שולב בביקור ביריד 

"חבר". הטיול המודרך בעתיקות קיסריה הסב הנאה לחברים.

החברים בשביל התלוי בנחל חרמון, הבניאס

0 ב-21.5.14 יצאו 51 חברי הסניף לטיול בצפון הארץ. במהלך הטיול ביקרו 

החברים במצפה ארבל, בשמורת הבניאס, באנדרטה לחללי אסון המסוקים 
ובקבר רבי שמעון בר יוחאי, וערכו ביקור וטעימות בבית הבד בכלנית.

0 במסגרת מבצע "צוק איתן" מתנדבים חברי הסניף ברשות המים של העיר, בין 
היתר במערך החירום. בעת המבצע ביצעו החברים המתנדבים תורנות בחמ"ל.
כמו כן, התנדבו חברים מהסניף לעזרת האגודה למען החייל, לשם הכנת חבילות 
שי לחיילים. המתנדבים השתתפו במספר סבבים של פעילות והכינו עשרות 
רבות של חבילות לחיילים, בסיוע פעילי האגודה במחוז הדרום. למתנדבים 
הצטרפה לאה ישראל מזכירת המחוז וכן נכדתה נטע מטות ישראל, שסייעה 

בהכנת החבילות. ביום השני למבצע הצטרף גם הנכד השני - גיא.

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

68לתוכן העניינים 

בשטח
פעילויות במחוזות ובסניפים

דרום

mailto:ilanperez01%40gmail.com?subject=ilanperez01%40gmail.com
mailto:gimlaei%40bezeqint.net?subject=gimlaei%40bezeqint.net


התנדבות אישית במבצע "צוק איתן" 
חזרתי  ימים  מספר  לפני 
של  וה  בחו מהתנדבות 
מסלול,  במושב  אלבז  דורון 
רענון  תחנת  מופעלת  בו 
מזון  שם  חילקנו  לחיילים. 
 – האש"  "על  בעיקר  טרי, 
ובהן  באזור  יחידות  לחיילי 
לדוגמא,  לוחמות.  יחידות 

באחד הימים הוכנו 8,000 מנות בשר וביום אחר, השיא, 17,000 מנות. וזאת 
בנוסף לאלפי חבילות ממתקים, טואלטיקה והלבשה תחתונה שחולקו במקום. 
הצלחתי להגיע גם לחיילים הלוחמים בקו החזית וראיתי שלא חסר להם דבר 

- הם עטופים בכל טוב.  מאת: צביקה גינצבורג, מזכיר

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

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

0 במהלך חודש יוני התקיים יריד תעסוקה של המשרד לפיתוח הנגב והגליל, 

בהשתתפות יחידת התעסוקה של "צוות" בשיתוף עם מינהל הפרישה בצה"ל 
בנצרת עלית ובנהריה. ביריד הוצעו מקומות תעסוקה ונערכה היכרות עם 
מעסיקים חדשים. יו"ר סניף עמקים מנחם מעוז, סייע לדליה סלוצקי מנהלת 

יחידת התעסוקה ב"צוות" באיוש הדוכן. 
0 ב-2.4.14 ערכו חברי הסניף טיול בבקעת הירדן. בין היתר פקדו אתרים 

מעניינים כגון קסאר אל יהוד, השומרוני הטוב, מערות קומראן ואתר הסנדל 
ועוד. הטיול היה מעניין ומארגניו זכו לשבחים מהמשתתפים. 

0 לכבוד יום האישה יצאו חברות הסניף לנופש במלון דייויד ריזורט בים 
המלח, בין התאריכים 5-6.3.14. החברות זכו לאירוח מפנק, נהנו ממתקני 

המלון ובילו בערב שירה וריקודים. 

מסיבת יום העצמאות לחברים 
הבדואים במחוז הצפון

סניף הגליל המערבי 
 יו"ר הסניף: יום טוב חזן # הרצל 61 נהריה 2240013 # טל': 04-9510702 

golani48@barak.net.il :דוא"ל #

0 חברי הסניף יצאו באופן מאורגן לכנס הארצי שהתקיים בלטרון. לפני הכנס 

טיילו במערת הנטיפים ובמנזר השתקנים, ולאחר מכן הגיעו לאירוע בלטרון. 
0 נושא ההתנדבות בסניף מתעצם. נערכו מספר ישיבות עם רכזי הביטחון של 
עיריית עכו, נהריה, מטה אשר ומעלה יוסף, תוך תיאום הפעילות בשעת חירום. 

0 נערך יום כיף למתנדב וחולק מגן למתנדב מעכו. 
0 הסניף מעמיק את קשריו עם חברי "צוות" בגילאי +75, כדי לעניין אותם 

בפעילויות מתאימות ולהציע להם סיוע. 
0 12 חברים יצאו לסוף שבוע בוורנה, בולגריה. הם נהנו מטיולים באזור 

ומהאירוח במלון. 

סניף הגליל התחתון
יו"ר הסניף: משה עבו # הגלבוע, ת"ד 491 טבריה 1410401 # טל': 04-6720656 

abomosh@gmail.com :דוא"ל #

ימי  0 הסניף ממשיך בתנופת עשייה. מעבר לאירועים חברתיים, טיולים, 
הולדת ומסיבות, הייחודיות של הסניף מתבטאת בהתכנסות השבועית בימי 
ו', בה מקבלים את פני השבת בהרמת כוסית, בשירי שבת ובשיח חופשי על 
נושאים שונים. המשרד שניתן לחברי הסניף הפך לנקודת מפגש שוקקת 

חיים והוא מעודד לפעילות. 
0 מגיני הערכה הוענקו לאלי )אליקו( חן מנהל המחוז ולרחל מהמזכירות 
וכן למנחם בוגנים וליו"ר קבוצת עירוני טבריה, עם עלייתה לליגה לאומית.

סניף חדרה והשומרון
 יו"ר הסניף: משה אבן פז # הרצל 69, ת"ד 2191 חדרה 3812101 

map_1@012.net.il :טל': 04-6342407 # דוא"ל #

0 54 חברי הסניף יצאו ליריד "חבר" וערכו גם טיול ליפו העתיקה וסיירו ברחובות 

ובסמטאות. כמו כן ביקרו במרכז יצחק רבין וחזו בתצוגה אור-קולית העוקבת 
אחר מעגלי חייו ומציינת אבני דרך בפועלו. 

0 ב-7.10.13 יצאו חברי הסניף לטיול שכותרו הייתה בין עדות בגליל התחתון 

בכפר  היתר,  בין  ביקרו,  החברים  נבון.  אלי  הסניף  חבר  בהדרכת  והעליון, 
עאבלין, בגן הבהאיים בצפון עכו, בכפר הדרוזי חורפיש ובאתר נבי סבלאן. 
כמו כן, ערכו תצפית נוף לעבר גבול הצפון והרי הלבנון. בהמשך, סיירו במרכז 
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סניף כרמיאל 
 יו"ר הסניף: שלומי קליין # הגליל 2 כרמיאל 2192101 # טל': 04-9982215 

 slomek1@walla.com :דוא"ל #

0 חברי הסניף ביקרו בתל אביב. בין השאר סיירו במוזיאון מגדל שלום-מאיר 
והאזינו להסבר על העיר הראשונה שקמה בחולות. בהמשך ביקרו בבית מאיר 
דיזנגוף ובבית בו הכריז דוד בן גוריון על הקמת מדינת ישראל. הטיול הסתיים 

בביקור במדרחוב נחלת בנימין.

0 חברי הסניף יצאו לטיול מודרך ב"שביל אלי כהן ז"ל" בעקבות סוכן המוסד 
ברמת הגולן. הם שמעו הסברים על פעילותו של כהן בסוריה ועל מפגשיו 
עם ראשי השלטון וקציני הצבא. במהלך הטיול פקדו מקומות ואתרים ברמת 

הגולן, בהם עבר אלי כהן.

סניף מרכז הגליל
יו"ר הסניף: ריאד אברהים # מועדון מפ"ת מג'אר, ת"ד 2795 מג'אר 2012800 

Fared_s@walla.co.il :טל': 04-6781466 # דוא"ל #

הסניף ערך מסיבת יום עצמאות באולמי דאוד בכפר יאסיף. אורחי הכבוד 
היו ד"ר ברוך לוי יו"ר "צוות", דן נדיב מנכ"ל הארגון ויצחק חביו יו"ר מחוז 
חיפה והצפון. האירוע התאפיין באווירה משפחתית ונעימה ובמספר גדול 

של משתתפים. 
במסגרת האירוע הוענק אות הוקרה לתא"ל מופיד גאנם, שסיים את תפקידו 
כקצין לוגיסטיקה ראשי וייצטרף בקרוב ל"צוות". בנוסף, הושמעו דברי ברכה 

מסיבת עצמאות לבני העדה הבדואית בסניף חיפה

סניף חיפה
יו"ר הסניף: ברוך וינטר # בית ההגנה, רח' פבזנר, ת"ד 7610 חיפה 3107601 

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

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

סניף הגליל העליון יו"ר הסניף: יעל דקל # טל': 04-6935756, 
dekelya@gmail.com :050-4130801 # דוא"ל

המבקרים של ידיעות אחרונות, וערכו צילום משותף ששובץ בשער העיתון. 
0 לא מכבר ערכנו פגישת עבודה והיכרות עם ראש עיריית חדרה הנכנס 
צביקה גנדלמן. במפגש השתתפו גם ראש המועצה המקומית פרדס חנה-
כרכור חיים געש וראש המועצה המקומית בנימינה-גבעת עדה פינקי זוארץ 
יו"ר  "צוות",  ומנכ"ל  יו"ר  גם  נטלו חלק  - שלושתם חברי הסניף. במפגש 
ומנהל מחוז הצפון וחברי הנהלת הסניף - היו"ר משה אבן פז, הסגן פרץ 
ארמונד והמזכיר דוד אביטבול. במפגש נדונו נושאים שונים ובהם הגברת 
ובסיוע  ובחירום  בשגרה  ההתנדבות  בנושאי  "צוות"  חברי  של  מעורבותם 

לקהילה המקומית. 

"צוות"  חבר  בגליל התחתון, בהדרכת  לטיול  יצאו החברים  ב-16.12.13   0

שבתאי קו. הם ביקרו באתר ההנצחה לחללים הבדואים ולמדו על מנהגי 
העדה הבדואית, תהליך הגיוס ושירותם של הבדואים בצה"ל. המשך הטיול 
בתל חנתון ובמצפה הררית - שם צפו לעבר תעלת המוביל הארצי, וביקרו 

בבית בד של חבר "צוות" פרץ אלבז, ובכפר הערבי כאוכב אל הודג'ה. 
0 בין התאריכים 26-27.2.14 יצאו חברי הסניף לטיול בן יומיים בהר הנגב. 

בין היתר, ביקרו באזור צומת הנגב, שם חזו בתנופת הבנייה המואצת של 
עיר הבה"דים, במדרשת בן גוריון בשדה בוקר, במעיינות עין עבדת ובמכתש 
רמון. למחרת הגיעו למרכז המבקרים ע"ש אילן רמון וצעדו אל קרני רמון, 

שם נמצא מצפור ע"ש אילן רמון וחללי המעבורת קולומביה. 

לבני העדה הדרוזית, לרגל חג נבי שועיב שחל ב-25.4.14, וכן לרגל הפסחא 
והפסח - חגים ומועדים המצוינים בסמיכות. 
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עפיפון בשמי קריית שאול 
מאת יעקב צור, הוצאת אופיר ביכורים

"בחלקות הקברים בר ניכרים סימני האביב. שיחים מלבלבים ופרחי 
היופי  גוונים.  בשלל  מרהיבים,  צבע  בכתמי  ראש  זוקפים  העונה 
הזה, כאן, בבית הקברות הצבאי, גורם לרחל לחוש כאב בחזה". 
מלים אלה כתב אל"ם )במיל'( יעקב צור, אב שכול, לבנו הבכור 
סגן אייל צור, אשר נפל בלבנון בשנת 1982. זה המוטו לספרו של 

צור על נושא השכול. 
14 הסיפורים בספר מספרים על הורים, אחים, רעיות ובנים אשר 
שכלו את יקיריהם במערכות ישראל, על ההתמודדות שלהם עם 

האסון ועל החלל שנפער בחייהם בעקבותיו. 
שונה  ובפן  הישראלית  החברה  של  אחר  ברובד  נוגע  סיפור  כל 
נימה  בהם  ושזורה  דמעות  עד  מרגשים  הסיפורים  השכול.  של 
של חמלה, של אמפתיה, של הומור דק ולעתים יש בהם גם רמז 

לאופטימיות זהירה.

אחות ציון 
מאת רות דנון, הוצאת סטימצקי, 2014

ששת  במלחמת  ירושלים  על  בקרב  נולד  דנון  רותי  של  ספרה 
קצין  לימים  המחברת,  של  בעלה   - נאות  )גילוי  יהודה  הימים. 
ירדנים  חיילים  לחפש  נשלח  צעיר  רפואה  קצין  ראשי(,  רפואה 
מתחזים לפצועים שהסתתרו במנזר. במהלך חיפושים אלה פגש 

ושבע מאת: אפרים לפיד הברית  בעלות  לצד  נלחמו  מדינות   21 כי  היא  המדויקת 
מדינות נלחמו לצד מעצמות הציר. כמה אנשים נהרגו במלחמה? 
היסטוריונים חלוקים בדעותיהם. המספרים המקובלים היום הם 
מבהילים. מתוך אוכלוסייה עולמית של כשני מיליארד נפש, נהרגו 
60 ל-80 מיליון איש. על כל שני חיילים שנהרגו -  במלחמה בין 

נהרגו במלחמה שלושה אזרחים.
ספרו של אל"ם מיל' אורי דרומי, טייס חיל האוויר, חוקר וסופר 

ברוך כישרון, שופך אור על פינות נסתרות במלחמה.

תהומות ושחקים, סיפור חייו של זאב לירון
מאת: משה רונן, הוצאת ידיעות ספרים

הספר מביא את סיפור חייו של אל"מ )מיל'( זאב לירון )לונדנר(, 
טייס קרב בחיל האוויר הישראלי, אשר הושאל למוסד למודיעין 
ולתפקידים מיוחדים, ניצול שואה שהגיע לאושוויץ חמוש באקדח 

וניסה לברוח ממחנה המוות. 
סיפור חייו של לירון יכול היה למלא כמה ספרים. עד לפני שנים 
ספורות אסור היה לפרסם את קורות חייו של האיש ואת פרטי 
גיוס הטייס העיראקי שהביא לישראל  המבצעים שניהל דוגמת 
מטוס מיג 21. לירון עמד בראש ענף מודיעין אוויר לפני מלחמת 

ששת הימים. 
בספר הוא חושף פרטים חדשים גם על הסיוע שישראל העניקה 
לכוחות המלוכניים בתימן באמצע שנות השישים, ומספר לראשונה 
על מבצע חשאי של כמה מיוצאי המוסד, לחטוף את הרופא הנאצי 
ד"ר יוזף מנגלה, שהסתתר בדרום אמריקה. זאב לירון הלך לעולמו 

בחודש מאי שנה זו.

אותה  הובילו  חייה  נסיבות  נזירה, אשר  הישראלי  הרפואה  קצין 
לחיק הנצרות. 

במסדר  כנזירה  רג'ין  של  סיפורה  את  דנון  רותי  מגוללת  בספר 
על  לאומי  לתקציר  אישי  מסיפור  הופך  הסיפור  ציון".  "אחיות 
השנייה  הוותיקן  ועידת  מאז  והיהודים  הנוצרית  הכנסייה  יחסי 

בשנת 1962. 
הספר גם שוזר גם את חוויותיה של רות דנון, ילידת דור תש"ח, 

בימי הכוננות ערב מלחמת ששת הימים.

ערפל הקרב, מלחה"ע השנייה שלא הכרתם
מאת אורי דרומי, הוצאת כרמל, 2014

מלחמת העולם השנייה הייתה ההתנגשות האלימה ביותר בתולדות 
האנושות. במשך שש שנים, ביבשה, בים ובאוויר, במרכזי התרבות 
הגדולים ובפינות תבל הנידחות ביותר, אנשים הרגו אלה את אלה. 
בסיום המלחמה התגלה עולם שונה. מתי התרחשה המלחמה? תלוי 
את מי שואלים. מי נלחם נגד מי? יש גרסאות רבות, אך התמונה 

יקיצה מאוחרת
מאת אילנה באום, הוצאת סטימצקי

מהרגע בו מחליטה לורי גפן לבקר בישראל, השתבשו חייה. מה 
שנה,  עשרים  מזה  ההודי  זוגה  בן  עם  קצר  טיול  להיות  שתוכנן 
הופך למסע המשמעותי בחייה. המפגשים בישראל עם אחותה ועם 
אנשים מעברה מעמתים אותה עם חוסר הטעם של חיי הנוחות 
אבל   - להשתנות  חייב  בחייה  מבינה שמשהו  לורי  בהודו.  שלה 

אינה יודעת מה. 
מצוידת בכמה מסמכים שנמצאו בעזבון הוריה ובתצלום משפחתי 
ישן, היא נוסעת לפולין כדי לפתור את החידות. בפולין היא מוצאת 
קצה חוט לפתרון חידת אביה ופוגשת באנשים שמהלכים עליה 
קסם. התעלמותה מסימנים המרמזים שהפתרון נמצא במקום אחר, 

גובה ממנה מחיר יקר, שלא ברור אם היא מסוגלת לעמוד בו. 
ותהייה,  חיפוש  ואכזבה,  אהבה  על  סיפור  הוא  מאוחרת  יקיצה 
באום,  אילנה  של  השני  ספרה  זה  לחיים.  טעם  למצוא  וכמיהה 

עיתונאית וסופרת, אלמנתו של שלמה באום ז"ל מיחידה 101.

ם  י ר פ ס ה ף  ד מ ל  ע ש  ד ח
קורא
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ם  י ר פ ס ה ף  ד מ ל  ע ש  ד ח
קורא

ספר בערבית על יהדות עיראק
מאת סא"ל )מיל'( ד"ר נסים קזז

לאחרונה יצא לאור ספר בשפה הערבית: "وثائق ومقتطفات من الصحف 
والمصادر العراقية عن يهود العراق في العصر الحديث" )קטעי עיתונים ותעודות 

בעת  בעיראק  היהודים  אודות  עיראקים  וממקורות  מהעיתונות 
ידיעות  נאצרו  גדול,  בפורמט  עמודים   570 בן  בספר,  החדשה(. 
רבות ומגוונות ממסמכים אותנטיים ומעיתונים עיראקיים המצויים 
בספרייה הלאומית בירושלים ובמרכז דיין בתל-אביב, על חייהם 
של יהודי עיראק בעת החדשה - החל בתקופת השלטון המלוכני 
וכלה במשטרים שקמו אחרי הפלתו, עד המחצית הראשונה של 

שנות השבעים של המאה שעברה. 

בהקדמה ארוכה, בערבית, סקר המחבר, ד"ר קזז, את האירועים 
החשובים שהשפיעו על חיי הקהילה היהודית בעיראק בתקופה 
הידיעות  של  הקשרן  את  להבין  הקורא  על  להקל  כדי  האמורה, 
בספר. בין השאר, ימצא הקורא תעודות ומסמכים שעניינם: נתונים 
דמוגרפיים, עליית הלאומיות הערבית והשפעת הנאציזם, הפרעות 

ביהודי עיראק, היהודים במחתרת הקומוניסטית. 
בספר מופיעים שמות העצורים והרוגי מלכות שהוצאו להורג תחת 
המשטרים השונים. הספר הוא מקור חשוב לחוקרים המבקשים 

לכתוב על יהדות מפוארת זו. 
המחבר, סא"ל מיל' ד"ר נסים קזז, היה קצין בחיל המודיעין, בין 

היתר, בשנות החמישים היה מפקד יחידת "חצב".

מיתרלוגיסטיקהשחראביסא"ל

טבריהלוגיסטיקהזכאיאבנררס"ר

רחובותשריוןבאוראברהםרס"ן

תל אביב-יפוחימושבלןאברהםרס"ר

רמת גןכללייונאיאברהםרס"ן

ראשון לציוןלוגיסטיקהקרויטורואברהםסא"ל

אשקלוןשריוןסידיאדמונדרס"ן

ירושליםתקשובארלינגראהרוןרס"ן

פתח תקווהשריוןבאומוול ברקאהרוןאל"מ

ראשון לציוןרגליםבנגלאהרוןרס"ר

ראשון לציוןלוגיסטיקהלזראהרןסרן

תל אביב-יפומודיעיןליבנהאוריסא"ל

רמת השרוןמודיעיןבר עמיאיתןרס"ן

ירושליםשלישותחןאלירס"ב

צפתרבנותטוביאנהאליהורס"מ

ראש העיןאוירראובןאליהורס"ר

הוד השרוןאוירטלאליעזררס"ן

יקנעם עיליתפטרורסולקראלקורס"ב

תל אביב-יפוהיםסלעיאמנוןסא"ל

קרית חייםהיםרוןאמציהרס"ר

תל אביב-יפוחימושזלצרמןאפריםרס"ן

בית שמששלישותלינדאריהסא"ל

רחובותחימושריגראריהרס"ב

רמת גןכללישפיבנימיןרס"ן

תל אביב-יפוחיל האוירלפידות בן ציון אל"מ

רמת השרוןספ"כגלבועברוךתא"ל

חולוןרגליםשפירגבריאלסא"ל

חדידשלישותציפורידברס"ר

ראשון לציוןחימושאגיבדודסא"ל

ראשון לציוןחימושבן נעיםדודרס"ר

תל אביב-יפוחימושיודסיןדודסא"ל

רחובותרפואהאבגרדןסא"ל

נצרת עיליתחימושמדמוןדניאלרס"ב

קריית עקרוןלוגיסטיקהמליחידרוררס"ן

נצרת עיליתלוגיסטיקהאיילזאבאל"מ

חיפההיםבר זאבזאבסא"ל

רמת גןאוירלירוןזאבאל"מ

חיפהכלליציגלרזלמןסרן

רמלהלוגיסטיקהביסורחיפקד

פתח תקווהאויראברהםחייםרס"ב

בת יםאוירבן צביחייםרס"ר

כפר סבאהיםגבעחייםסא"ל

אשקלוןחימושכחלוןחייםרס"מ

רמת גןאויררותםחייםרס"ן

עומראוירברנשטייןחנהרס"ב

רמת השרוןמודיעיןביברמןיאירסא"ל

רמת השרוןספ"כבר שלוםיגאלאל"מ

טבריהלוגיסטיקהבן חמויהודהרס"מ

הרצליהכללידישוןיהודהרס"ן

גבעת ח"ןספ"כדותןיהונתןתא"ל

תל אביב-יפולוגיסטיקהאשכנזייהושערס"ר

גדרהתותחניםדורפמןיהושעתא"ל
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אשדודאויראוןמשהרס"ר

קריית אונורגליםאילןמשהסא"ל

פתח תקווהתותחניםגלזרמשהרס"ר

הרצליהתקשובכהןמשהסא"ל

ראש העיןמודיעיןאלוביץנחוםרנ"ג

ראשון לציוןאוירבר אוןנחוםרס"מ

באר שבעאוירטסטהניסיםרס"ב

קריית יםהיםוסרטיילנתןרס"ר

עספיאלוגיסטיקהחלביסאלחרס"ר

ראש העיןאויררמתיסמירס"ר

כפר סבאמודיעיןברגרבסטעזריהסרן

מג'ארפטראחמדעיקלהרס"ר

רמת השרוןרגליםבוכולטרעמנואלאל"מ

הרצליההנדסהגולדמןצביסא"ל

הרצליהספ"כקינןצביאל"מ

חולוןחימושגרנקקלמןרנ"ג

חולוןאוירטלראובןרס"ר

מיתרלוגיסטיקהמנינגרראובןרס"ר

מודיעין-מכבים-רעותפטרהודרפאלסא"ל

גבעתייםתותחניםקטשרפאלרס"ר

כפר סבאהנדסהברשאולרס"ן

ראשון לציוןאוירצנסישאול גבירס"ב

רחובותאוירצעידישירס"ר

רמת גןחימושפולנישלוםרס"ן

אשקלוןלוגיסטיקהרחמיםשלוםרס"ר

בת יםשלישותפוגלשלמהרס"ן

חולוןרפואהפפושלמהסג"ן

פתח תקווהחימושזיסקינדשמואלסרן

נצרת עיליתתקשוביצחקישמואלרס"ב

רמת גןחימושקדרוןשמואלסא"ל

רחובותהיםכהןשמעוןרס"ן

חיפהחימושכהןשמעוןאל"מ

אור יהודהאויראלוןשרגארס"ן

מודיעין-מכבים-רעות

ראשון לציוןאוירשדהיהושערס"ן

גדרהאוירטליובלרס"ן

ראשון לציוןספ"כנחושתןיונהאל"מ

אשדודחימושסילביאןיוסירס"ר

הרצליהפטראלוןיוסףרס"ר

צפתפטראלעזרהיוסףרס"ר

ראשון לציוןחימושגואטהיוסףרס"מ

ראשון לציוןמודיעיןגולדנברגיוסףסא"ל

תל אביב-יפוהיםויסליביוסףרס"ל

אלפי מנשהאוירכהןיוסףסא"ל

רחובותאוירלהטיוסףרס"ר

ראשון לציוןפטרשאשהיוסףסא"ל

טבריהלוגיסטיקהאפרגןיעקברס"מ

רעות / מכביםאוירברדוגויעקבסא"ל

חולוןמודיעיןלוקריעקבאל"מ

מיתרפטרקלייןיעקברס"ר

רמת השרוןפטראורוןיצחקסא"ל

ראשון לציוןאוירדקליצחקסא"ל

נתניהפטרהוכמןיצחקרס"ן

נס ציונהחימושלויישראלסא"ל

חיפהאוירקלייןישראלרס"ר

רמת גןרגליםכרמיליאורסא"ל

ינוןחימושאבןמאירסא"ל

עפולהאויראסיאדמאיררס"ר

ראשון לציוןלוגיסטיקהחביהמאיררס"ר

ראשון לציוןלוגיסטיקהמושקוביץמאיררס"ב

חולוןרגליםואהבהמוסהרס"ר

סלאמהרגליםסואעדמוסטפארס"מ

נשרהיםאלפריןמיכאלרס"ב

הוד השרוןמ"צבן שחרמיכאלאל"מ

חדרההיםכהןמיכאלסא"ל

תל אביב-יפופטרשדרמיכהרס"ן

רחובותהיםשחרמנשהרס"ן

ביתן אהרןאוירוילצינסקימרדכירס"ר

ירושליםספ"כפירוןמרדכיאל"ף

נצרת עיליתלוגיסטיקהגולדשטייןמריאןסרן

מודיעין-מכבים-רעות
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