
  2 0 1 4 ר  ב מ צ ד  | ה  " ע ש ת ף  ר ו ח  |  1 1 0  ' ס מ ן  ו י ל י ג ל " ה צ י  א ל מ ג ן  ו ג ר א ן  ו א ט י ב

נתי אפרתי מוביל את פרויקט מעבר בסיסי צה"ל דרומה # יוסי ברנע מוביל מיזם חינוכי-ערכי 
"בשביל הארץ" בקרב הדור הצעיר # צחית גניש-לוי מובילה את "פו-רשת", קבוצה של חברות 
"צוות", לפעילות מעצימה # מחוז צפון מוביל מתנדבים בימ"חים להשבת ציוד לכשירות מבצעית

מעבר בסיסי 
צה"ל לנגב
סקירה מיוחדת

לצה"ל
באהבה
מ"צוות"

חג אורים שמח



העורכת הראשית
עמיתיי היקרים, 

האחרון   ,110 מס'  זה,  גיליון 
ערב  אור  רואה   ,2014 לשנת 
חג החנוכה, חג האורים. בבתי 
ישראל ובמחנות הצבא יודלקו 
יינשאו תפילות, יתקיימו  נרות, 
מנהגי החג וכולנו נתכנס סביב 
משפחותינו.  עם  החנוכייה 
ובשנה  לחנוך,  מלשון  חנוכה, 

ייחנך הראשון מבין בסיסי צה"ל בנגב - קריית  הקרובה 
ההדרכה המכונה "עיר הבה"דים" - כחלק מפרויקט מעבר 
מדינת  בתולדות  לפועל  שהוצאו  מהגדולים  לנגב,  צה"ל 

ישראל. 
דנים על הקפאתו מטעמי  זה, שלאחרונה  פרויקט אדיר 
בראש  העומד  )תא"ל(,  אפרתי  נתי  את  מוצא  תקציב, 
מינהל המעבר דרומה במשרד הביטחון, במצב לא פשוט, 

כשהרכבת כבר יצאה לדרך...
אפרתי מספר בראיון עימו לא רק על ההיבטים הלוגיסטיים 
הלאומית- על משמעותו  גם  אלא  זה  חשוב  מהלך  של 
מעבר  זאת  ובכלל  הנגב,  לפיתוח  אדיר  כמנוף  חברתית 
ובני  הקבע  אנשי  ובראשה   - לאזור  איכותית  אוכלוסייה 

משפחותיהם.    
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 אחת היוזמות ההתנדבותיות המחזקת את הקשר בין צה"ל 
ל"צוות", מוצאת ביטוי בהחזרת ימ"חים לכשירות מבצעית. 
מי שנטל על עצמו את הובלת הפרויקט הוא מחוז צפון 
של "צוות", אשר עשה זאת לראשונה לאחר מלחמת לבנון 
בתום  לאחרונה ממש,  עד  זאת  ועושה  ב-2006,  השנייה 

מבצע "צוק איתן". 
חשוב היה לנו להביא את דבריהם של המתנדבים, ובכתבה 
תחושותיהם  על  לעמוד  תוכלו  זה  בגיליון  המתפרסמת 
וחוויותיהם הלא פשוטות בימי הקיץ החמים, תחת סככת 

פח לוהטת... 
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רוח ההתנדבות בארגון "צוות" תבוא בקרוב לידי ביטוי גם 
בפרויקט "בשביל הארץ" שיזם יוסי ברנע )אל"ם(. ברנע 
הקים לפני מספר שנים מיזם חינוכי בשם זה, הפועל בקרב 
בני נוער, להנחלת העבר, המורשת והקשר בין עם ישראל 
לארצו. לאחרונה, נטל "צוות" על עצמו להמשיך ולהעצים 
את הפרויקט. חשיפת בני נוער לתכני התוכנית לא רק תכין 
אותם לקראת שירות משמעותי בצה"ל, אלא גם תהפוך 

אותם לאזרחים טובים, מעורבים ואכפתיים. 
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יוזמה נוספת, שבבסיסה רצון לאחד ולהעצים את הפורשות 
מצה"ל, הינה קבוצת "פו-רשת" שהקימה צחית גניש-לוי 
)סא"ל( עם שחרורה מצה"ל זה לא מכבר. עד כה נתכנסו 
מעשירים  מעניינים,  מפגשים  למספר  הקבוצה  חברות 
ומחברים ויחד הן עומדות על האיכויות הייחודיות כמו גם 
על הצרכים המאפיינים את הנשים הפורשות מצה"ל - לרוב 

לאחר שירות ארוך שנים ומשמעותי. 
ברצוני לאחל לכל אחת ואחד מכם חג אורים שמח, שיביא 

עמו שפע אור וחום בבית - ויותר מכך בלב.
גיטה גופר )אל"ם(, עורכת ראשית

)לחץ על החץ המתאים(
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פנינו לשנת 2015
אחיי ואחיותיי חברי "צוות", 

החנוכה,  חג  את  חוגגים  אנו  אלה  בימים 
המציין את מרד החשמונאים ואת שחרור 
היוונים  משלטון  המקדש  ובית  ירושלים 
הארץ  בכיבוש  רק  הסתפקו  לא  אשר   -
גם  שאפו  אלא  ממולדתו,  העם  ובנישול 
הרס  באמצעות  והדתי,  הרוחני  לחיסולו 
בית המקדש והטלת גזרות המונעות את 

המשך קיום העם היהודי. 
אין פלא איפוא, כי התנועה הציונית ומדינת 
ישראל אימצו את חג החנוכה כאירוע מכונן 
ועמדו על חשיבותו הערכית-חינוכית-לאומית - השיבה מהגלות תקומת העם 
היהודי בארצו. המשך ישיר לכך ניתן לראות בהקמת צה"ל - צבא העם - 

המופקד על קיומנו וביטחוננו בארץ הזו.   
0 0 0

בשנה האזרחית החדשה העומדת בפתח )2015( נביא לידי ביטוי את תוכניות 
העבודה שסוכמו בהנהלת "צוות" לאחרונה, ובראשן העמקת ארבעת היסודות 
שארגוננו יצק, כבסיס לקיומנו כארגון פעיל ומועיל לחבריו, המממש את 

ייעודו - "חבר 'צוות' במרכז העשייה":    
זכויות - גמלאי צה"ל הפכו בשנים האחרונות יעד לניגוח ציבורי-פוליטי 
באשר לגמלתם - כאילו הם האחראים לכל מצוקה כלכלית או משבר חברתי 
בישראל. הנה כי כן, התהפכו היוצרות: אלה שתרמו, השקיעו, פעלו ועשו 
למען בטחון המדינה, מצטיירים בעיתונות כ"אשמים" במצב הכלכלי. תקציב 
הביטחון בכלל וגמלאות חברינו בפרט,  זוכים לקיתונות של ביקורת. פרסומים 
אלה - חלקם מגמתיים, רובם לא נכונים - עושים עוול לציבור חברינו וגורמים 

להתרופפות הקשר והאמון בין הצבא לבין העם. 
זאת ועוד, עדיין לא הסתיימה עבודתה של ועדת סגיס )בראשות אלוף עמי 
סגיס(, שמונתה על-ידי הרמטכ"ל לבחינת היוזמה להעברת תקציב הגמלאות 
ממשרד הביטחון למשרד האוצר - והפיכתו לחלק מתקציב הגמלאות של כלל 
עובדי המדינה. אנו כמובן הבענו דעה נחרצת לפיה יש להשאיר את המצב 
כמות שהוא, שכן קיימת זהות ומחויבות של מערכת הביטחון לגמלאי צה"ל. 
חשוב לציין כי גם בנושא הגמלה וגם בנושא היוזמה, ראשי מערכת הביטחון 
והמטה הכללי רואים עין בעין איתנו את הדברים ותומכים בנו ללא סייג. 
אנו מקווים כי איחוד כוחות זה יביא להכרעת הנושא ולהשארת ההסדרים 

הקיימים על כנם.    
בריאות ורווחה - נושא הנמצא בראש סדר יומנו כיום הוא הטיפול בנושא 
לבטל  האוצר  של  הניסיון  מול  מתמודדים  עדיין  אנו  הסיעודי.  הביטוח 
פוליסות סיעודיות קולקטיביות, ונמצאים במגעים מתקדמים עם האוצר 
בחברת  שלנו  הקיימת  הסיעודית  הפוליסה  קיום  להמשך  אישור  לקבל 
שאנו  הפיננסית  לאיתנות  בהתאם  וזאת   - קולקטיב  במסגרת  הפניקס 
מציגים לאורך שנים. "צוות" מתייחס לביטוח זה כאל אבן יסוד במעטפת 

הביטוחית שהוא מחויב להציע לחבריו, במסגרת הביטוח הרפואי. 
ברצוני לציין בקורת רוח, את פוליסת הביטוח שלנו "בריאות בצוות" שהיא 
אחת הטובות במשק, אם לא הטובה שבהן. כל סעיפי הפוליסה מתמלאים 
בדקדקנות על-ידי חברת הביטוח הפניקס ובאמצעות מוקד מדנס - בצורה 
פרוצדורות  נדרשות  בהם  מורכבים,  רפואיים  במקרים  גם  ויעילה.  מהירה 
מסובכות - מוצאים החברים פתרון לשביעות רצונם המלאה. על כך יעידו 
רבים מחברינו שזכו בזכות הפוליסה למענה רפואי באיכות הגבוהה ביותר 

 

דבר יו"ר הארגון
במחשבה תחילה

ד"ר ברוך לוי

ולשירות ללא דופי.  אציין כי פוליסת ביטוח הבריאות בחברת הפניקס הוארכה 
לאחרונה עד שנת 2025, בתקווה, כמובן, שלא רבים מאיתנו יזדקקו לה. 

תעסוקה - אני רואה חשיבות רבה ביותר בהשתלבות חברינו במעגל העבודה 
לאחר שחרורם משירות צבאי ממושך. זו עשויה לא רק להועיל מבחינה כספית 
למשפחת החבר, במיוחד כאשר יוקר המחייה בישראל רק עולה, אלא גם 

לתרום להמשך עשייה אישית פורייה, משמעותית ובעלת עניין. 
לצורך כך פועל מערך התעסוקה של ארגון "צוות" הפרוס במחוזותיו, זמין 
וקשוב לצרכים הן של מחפשי התעסוקה והן של מעסיקים פוטנציאליים, 
השמחים לצרף לשורותיהם חברי "צוות" - עתירי ידע וניסיון, מיומנים ונכונים 

לעבודה קשה.        
חלק בלתי נפרד ממאמצינו לתעל את יכולותיהם של חברינו בקריירה שנייה 
לערוצים ערכיים ומשמעותיים, מוצא ביטוי בתוכנית "הטובים לחינוך" העולה 
כפורחת בהיותה "בית היוצר" של ארגון "צוות" לאנשי חינוך ראשונים במעלה, 

המשתלבים במסגרות השונות כמורים, מחנכים ומנהלי בתי ספר. 
אני מציין בסיפוק ואף בגאווה את מגמת הגידול שאינה חדלה, שנה אחר שנה, 
במספר המצטרפים לתוכנית - כמו גם את התרחבותה למוסדות אקדמיים 
נוספים ברחבי הארץ. הצלחת התוכנית הפכה אותה אטרקטיבית לקהלים 
רבים בקרב חברינו. וכך, נוספה תוכנית הסבה ייעודית להנדסאים, תוכנית 
הסבה למהנדסים, ובשנת הלימודים הבאה אף מתוכננת מסגרת חדשנית 

להכשרת מורים בתחום הסייבר. 
מספר  ב"צוות".  ההתנדבות  שנת  בסימן  עמדה   2014 שנת   - התנדבות 
יוזמות יצאו לפועל וחברי "צוות" הצטרפו למעגל הנתינה. אלא שבכך אין 
די: פוטנציאל התרומה שלנו גדול מאוד ועדיין אינו קרוב למיצויו. יש לנו עוד 
הרבה מה לתת. מאיתנו - שחונכנו בשנות שירות ארוכות לתת מעצמנו מעל 

ומעבר - מצופה להמשיך לתת ולתרום לחברה הישראלית. 
בגיליון זה תוכל לקרוא על מיזם חינוכי ש"צוות" נטל את הובלתו - "בשביל 
הארץ". חברי "צוות" מוזמנים להתעניין וליטול חלק גם בעשייה חינוכית-

ערכית זו ובעיצוב פני הדור הצעיר שלנו. 
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מדי תקופה אנו נוהגים לבחון את מידת שביעות הרצון של חברינו מהשירות 
שמעניק ארגון  "צוות" ולעמוד על צרכיהם והעדפותיהם של החברים. בקרוב 
נערוך סקר שביעות רצון מקיף בקרב כל חברי הארגון. אני קורא לכל אחת 
ואחד מכם להתייחס בכובד ראש לשאלון שיוצג בפניכם. הוא מהווה כלי 
אפקטיבי להשגת שיפור בפעילותנו, למיקוד מאמצינו בנושאים הרלוונטיים 
עבורכם ולמיצוי מיטבי של המשאבים העומדים לרשות הארגון. את התובנות 
שתציפו באמצעותו אנו נלמד, נשקול ונתור אחר דרך לתת להן מענה הולם.    

0 0 0

לסיום, בימים אלה של שיח ציבורי הומה סביב שאלת הלאום, אני גאה לעמוד 
בראש ארגון המוכיח בעצם הווייתו את האחדות האפשרית, שכם אל שכם, 
בדואים, מוסלמים,  דרוזים,   - בישראל  בין המגזרים השונים  ואת השילוב 

צ'רקסים, נוצרים ויהודים. 
כפי שמתקיים בצה"ל כך גם ב"צוות" כממשיכו - זהו בית משותף ושורים 
בו אחווה, רעות,  ותמיכה הדדית. לא רק "ברית דמים" כי אם ובעיקר "ברית 

חיים" מחברת בינינו, בתקווה לחיים של שלום בתוכנו. 
ברוח החג נאמר: כל אחד הוא אור קטן וכולנו אור איתן - האחדות היא 

שתאיר את דרכנו. 
חג אורים שמח, 
ד"ר ברוך לוי, יו"ר ארגון "צוות"  
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משולחן המנכ"ל
בסך הכול נפתחו חמש כיתות: שתיים בבית ברל )אחת מהן, 
לראשונה, להכשרת מהנדסים כמורים למתמטיקה בתוכנית 
הנוספות  מהמכללות  אחת  בכל  כיתה  וכן  ומעבר"(,  "מעל 
בטבעון,  אורנים  שבע,  בבאר  קיי  בתוכנית:  המשתתפות 
אחוה בשקמים. לקראת שנת הלימודים תשע"ו אנו נערכים 

לפתיחת כיתת לימוד סייבר במכללת קיי. 

המסורת,  כמיטב  השנה,  גם   - ירושלים  צעדת 
צעדנו בחג הסוכות ברחובות הבירה במפגן ססגוני ומרגש. 
יבורכו יו"ר מחוז ירושלים הרב יוסף וסרמן, ומנהל המחוז 

שמעון מלכה, על הארגון למופת.    

סקר שביעות רצון וצרכים - בקרוב ייצא 
לדרך סקר שביעות רצון וצרכים שיקיף את מגוון שירותי 
דואר  להם  חברים   22,000 החברים.  לכלל  ויישלח  "צוות" 
יקבל  והשאר  במייל  הסקר  שאלון  את  יקבלו  אלקטרוני 
תהיינה  החברים  תשובות  הדואר.  באמצעות  השאלון  את 
אנונימיות ומטרתן לשקף את התייחסותם לפעילות הארגון 
במגוון תחומים: תעסוקה, ביטוח רפואי, סיוע, צרכנות, תרבות 
ד"ר  "מתודה" בראשות  יתבצע על-ידי חברת  ועוד. הסקר 

גלית סיני-קרמונה. 

הסכם הגמלה: "דמי רווחה" 
שי  כרטיסי  לבתיכם  מגיעים  אלה  בימים   -
על סך 530 שקל "דמי רווחה" על-פי הסכם 
הגמלה. לכרטיס מצורפת איגרת יו"ר "צוות", 
ברוך לוי, לקראת חג החנוכה. ניתן לממש את 
הכרטיס בכל חנויות רשת מגה ברחבי הארץ. 
עומדים  אנו  הקרוב  ינואר  בחודש  בנוסף, 
לקבל פעימה נוספת הנובעת מהסכם הגמלה 

)תוספת לגמלה(.  

הביטוח הסיעודי - אנו נמצאים 
במגעים מתקדמים לקבלת החרגה מהממונה על שוק ההון 
המשך  לאישור  הינה  ההחרגה  האוצר.  במשרד  והביטוח 
הפניקס  בחברת  שלנו  הקיימת  הסיעודית  הפוליסה  קיום 
וזאת   - קולקטיב  במסגרת  מדנס,  תביעות  סילוק  ומוקד 
שנים.  לאורך  מציגים  שאנו  הפיננסית  לאיתנות  בהתאם 

נוסיף ונעדכנכם בנושא. 

הטובים בחינוך - שנת הלימודים תשע"ה נפתחה 
והיא הרחבה ביותר הן מבחינת מספר חברי "צוות" הלומדים 
במסגרת זו והן מבחינת מספר הכיתות ומקצועות הלימוד. 

נפרדים מראש אכ"א אלוף אורנה ברביבאי ומקדמים בברכה 
את אלוף חגי טופולנסקי, ראש אכ"א הנכנס

בטקס  ברביבאי,  אורנה  אלוף  אכ"א  מראש  נפרד  "צוות"  ארגון 
הוקרתם  את  "צוות"  ראשי  הביעו  בו  הארגון,  במשרדי  שנערך 

ותודתם על שיתוף הפעולה לאורך שנות כהונתה של ברביבאי.
האלוף  כתבה  לוי,  ברוך  הארגון  ליו"ר  שהעבירה  פרידה  בדברי 
ברביבאי: "בתום שלוש שנות כהונה כראש אגף כוח האדם ועם 
סיום שירותי בצה"ל, אני מבקשת להודות לך באופן אישי. גמלאי 
צה"ל הם חלק בלתי נפרד מהמורשת ומהמסורת המובילות את 
הצבאית  המערכת  את  עוזב  קבע  כשאיש  השנים.  לאורך  צה"ל 
אחרי שירות ארוך, פעמים רבות הוא מתגעגע לאווירת היחידה 

מסייע  "צוות"  ארגון  מאחור.  שהשאיר  המיוחדת  ולמשפחתיות 
למאות גמלאי מערכת הביטחון לשמר קשר מיוחד זה עם צה"ל. 
במהלך תפקידי זכיתי להכיר מקרוב אותך, את דן נדיב ואת אנשי 
ארגון "צוות", המקדישים רבות לשמירה על זכויותיהם ורווחתם 
של גמלאי צה"ל, אשר השקיעו שנות שירות משמעותיות בהגנה 
על המדינה. תודה לך על השותפות והרעות, אנא מסור הערכתי 

לכל העוסקים במלאכה חשובה זו בארגון "צוות". 
ארגון "צוות" מאחל הצלחה רבה למחליפה של ברביבאי בתפקיד 

ראש אכ"א, אלוף חגי טופולנסקי. 

טקס חילופי ראש אכ"א )צילום: דובר צה"ל(

דן נדיב
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לזכרו של צבי )צביקה( לבנון
צבי  לעולמו  הלך   20 .10 .14 ב-
)צביקה( לבנון )אל"ם(. לבנון נולד 
ב-1931 בוורשה, פולין, ועלה לארץ 
ישראל עם הוריו ב-1938. הוא גדל 
כרמל  ספר  בבית  ולמד  אביב  בתל 
בגיל  הרצליה.  העברית  ובגימנסיה 
14 הצטרף להגנה במסגרת הגדנ"ע. 
לאחר הגיוס לצה"ל היה בין מקימי 
המייסד  הגרעין  חברי  ובין  הנח"ל 

של  קיבוץ תל קציר. 
ב-1954 מונה למפקד סיירת הנח"ל, 
נוסעי  רצח  בעקבות  בנגב  שפעלה 
1956-1955 השתתף  האוטובוס לאילת במעלה עקרבים. בשנים 
בפעולות התגמול במסגרת הצנחנים ונטל חלק בפעולת א-צבח'ה 

בה הוביל פלוגת קורס מ"כים של הנח"ל בפיקודו. 
הוא למד במכללה הבין-זרועית לפיקוד ולמטה ומונה למפקד גדוד 
51 בחטיבת גולני. כשנה לפני מלחמת ששת הימים מונה לסגן 
11, והשתתף  54 של חטיבה  מפקד הנח"ל, ובמלחמה היה מג"ד 

בקרבות בעזה במהלכם נפצע. 
בהמשך מונה למפקד מרש"ל )מרחב שלמה( וב-1969 - למפקד 
ההדרכה,  פיקוד  למפקד  מונה  כך  אחר  שנים  שלוש  הנח"ל. 
ובמלחמת יום הכיפורים פיקד על אוגדת ההונאה בחזית הצפונית. 
לאחר שחרורו מצה"ל בדרגת אל"ם ב-1976, שימש שליח עלייה 

בקנדה מטעם הסוכנות היהודית. 
לבנון מילא שורה של תפקידים ובהם: מנכ"ל הקריה לחינוך ומדע 
בשדה בוקר שבנגב, מנהל הרשות לחינוך רעיוני של ההסתדרות 
ומנהל המחלקה לחינוך משלים במכללת בית ברל, מנהל פרויקט 
שיקום שכונות בבית דגן, חבר הנהלת האגודה למען החייל, חבר 

הנהלת הקרן למען בטחון ישראל )לב"י( ועוד. 
נשיא  על-ידי  לו  שהוענק  זהב"  לב"י  "יקיר  עיטור  בעל  לבנון, 
יום העצמאות ה-62  המדינה, היה בין מדליקי המשואות בטקס 
מאוניברסיטת  בחינוך  ושני  ראשון  תואר  בעל  ישראל.  למדינת 
בר-אילן וחתן פרס יקיר הצופים לשנת 2012. לבנון כיהן עד יומו 
האחרון כיו"ר הארגון הארצי של חברי ההגנה. בתפקידו זה עסק, 
בין היתר, בייזום ובארגון האירועים לציון 90 שנה להקמת ההגנה. 

לבנון היה נשוי לתמימה )לבית מילשטיין( ואב לשלושה.
יהי זכרו ברוך

 "מרחב מצוינות" ברעות
ע"ש גיבור ישראל נתי גולן 

ב-24.10.14 נערך טקס קריאת מרחב מצוינות על-שם תא"ל נתי 
גולן ז"ל )2004-1942(, גיבור ישראל, בבית הספר מעלות ברעות. 
את הטקס כיבדו בנוכחותם הרב הראשי לישראל הרב דוד לאו, 

ראש העיר חיים ביבס, בני משפחת גולן ומכובדים נוספים.  
הגבורה  עיטור  את  קיבל  רעות,  תושב  שהיה  גולן,  נתי  תא"ל 
במלחמת ששת הימים - העיטור הגבוה ביותר שניתן בצה"ל - על 
תוך  פני האויב  מול  עילאי שנעשה בעת לחימה  גבורה  "מעשה 

חירוף נפש".
מילא  הוא  השריון.  בחיל  גולן  עשה  הצבאי  שירותו  מרבית  את 
תפקידי פיקוד רבים ובהם מפקד אוגדת רמת הגולן וסגן מפקד 
חילות השדה. לאחר פרישתו מצה"ל פנה גולן לפעילות בתחום 

החינוך לגיל הרך.
- פעל ברעות  ציבורית מפותח  גולן היה בעל חוש אחריות  נתי 
במסגרת עמותת "נאות רעות" וגם בעיר המאוחדת, במסגרת ועדת 

התחבורה של העיר.
נקבע  גולן,  של  שמו  על  המרחב  לקריאת  ההחלטה  במסגרת 
כי בכניסה לבית הספר מעלות יוצב שלט עליו יופיע שמו של 
ומופת  מורשת  ויהווה  חייו  סיפור  יגולל את  הנצחה  וקיר  גולן 

לתלמידים. 
מרחב המצוינות העירוני משמש בית ומעטפת עירונית פדגוגית 
- תוך שאיפה  ידע שונים  והמנהיגות בתחומי  לתחום המצוינות 

לפיתוח מצוינות ערכית, חברתית ולימודית.
מודיעין-מכבים-רעות,  החינוך  מינהל  ראש  אורבוך,  שוכן  בתיה 
סיפרה בטקס על התהליך שליווה את יוזמת ההנצחה: "עם קבלת 
יצאנו  ז"ל,  גולן  נתי  של  שמו  על  המרחב  קריאת  על  ההחלטה 
מורשתו.  ועל  נתי  על  למדו התלמידים  במהלכו  חינוכי  לתהליך 
שמו  על  הארץ  וידיעת  מורשת  חידון  על  שוקדים  אנו  במקביל 

כך  בעיר,  התיכונים  תלמידי  פעיל  באופן  ישתתפו  בו  נתי,  של 
שנתי גולן והשראתו יהיו חלק מהמסע החינוכי אותו יעברו בוגרי 

מערכת החינוך בעיר".
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תוכנית עבודה ל"וידאו צוות"               
ולקידום תדמית  צוות" מתנדבים לשיפור  "וידאו  וחברות  0 חברי 
הכתובה  מהתקשורת  כלכליים  כתבים  מול  בעיקר  הארגון, 
והאלקטרונית, התוקפים את תקציב הביטחון ובכלל זאת את הגמלה 
של חברינו המתקבלים בדין. בעניין זה ובעניינים אחרים - דיווחינו 

מאוזנים ומשקפים נאמנה את המציאות.  
בספיישל  אנשינו  ולהכיר את   83 במגזין  לצפות  מוזמנים  0 אתם 
קטעי קישור, בו צילמנו איש את רעהו, בהנחיית ובעריכת רוני גמר, 

ללקט הכתבות של שנת 2014 שיתפרסם בדצמבר הקרוב. 
0 ראוי לשבח עמוס צוקר, צלם ועורך וידאו ותיק, שבקיאותו במדיה 
הולכת לפניו - מקצוען אמיתי, שהפך כל אבן כדי למקצע ולמקסם 
את התחביב שלו ושלנו.  יחד עם רותי רעייתו, הם הנגישו עבורנו את 
נפלאות העולם בפינתם הקבועה במגזינים - "העולם עגול ופתוח".

השתלמות לחברי ועדות 
הביקורת המחוזיות

בתחילת חודש אוגוסט נערכה ב"צוות" השתלמות ליו"רי ולחברי 
מערך  את  להציג  הייתה  מטרתה  המחוזיות.  הביקורת  ועדות 
הביקורת  לביצוע  ושיטות  עקרונות  להביא  ב"צוות",  הביקורת 

ולקיים רב-שיח בין המשתתפים.
הכנס נפתח בדבריו של יו"ר "צוות" ברוך לוי, שבירך על היוזמה 
לעריכת הכנס והודה לנוכחים על השתתפותם. מנכ"ל "צוות" דן 
נדיב סקר את נושא הגמלה ומסר עדכונים לגבי הביטוח הסיעודי.
בדימוס  ניצב  הכנס,  אורח  של  הרצאתו  הייתה  במיוחד  מאלפת 
אלכס איש-שלום, בנושא בקרה וביקורת, אשר כללה התייחסויות 

אקטואליות ותובלה בהומור.
סמנכ"ל "צוות" אבי לחיאני, עדכן בנושא המחשוב ב"צוות" וסיפר 

החדשה  המערכת  של  בהטמעתה  משמעותית  התקדמות  על 
במחוזות ובסניפי הארגון.

יו"ר ועדת הביקורת של מחוז הדרום יחיאל בן-שושן תיאר את 
עניינית  סדורה  בקרה  מערכת  הציג  במחוז,  הביקורת  תהליך 

ומקצועית וזכה למחמאות.
את הכנס נעלה הרצאתו של עו"ד ברוך אברהמי, היועץ המשפטי 
'צוות'".  תקנון   - העמותות  "חוק  בנושא  שעסקה  "צוות",  של 
אברהמי בירך על הזיקה בין ועדות הביקורת המחוזיות לבין ועדת 

הביקורת הארצית.
יהודית הר גד, יו"ר הוועדה, הודתה לניצב בדימוס אלכס איש-שלום 
על הרצאתו שניתנה בהתנדבות, ליו"ר "צוות" על תיאום ההרצאה 
ולכל מי שתרם לארגון הכנס ולהצלחתו. הכנס הסתיים בתקווה 

להשתלמויות נוספות בעתיד ולשיתוף פעולה בין כל הגורמים.
חברי ועדת הביקורת הארצית: שי קדרון וזהבה צויקל 

0 הסיוע לו אנו זוכים במשרדי "צוות" ממזכירות "צוות" ומכל הסגל 
ובראשו היו"ר, המנכ"ל, הסמנכ"ל הרל"שית ועוד - ראוי לציון מיוחד.

0 אנו מפיקים עתה את מגזין מס' 84, אותו יערוך עמוס צוקר.
2015 קובעת כי מגזין  0 תוכנית העבודה של "וידאו צוות" לשנת 

"וידאו צוות" יוכן עד ה-20 לכל חודש ויכלול כתבות ומדורים:  
מדור תעסוקה - תוך מתן דגש על נושא ההסבה לחינוך והוראה. 
מדור  מוקשים.  לפינוי  הלאומית  הרשות   - הרלפ"מ  על  כתבה 
התנדבות ובו סיקור תרגולות העורף לשעת חירום. מדור ביטוחי 
ובו כתבה דוקומנטרית על הדרך לעצירת מחלת  וסיעוד  בריאות 
נ.מ.ג, הגורמת לעיוורון. מדור "חבר", שייסקור את מירוץ "חבר", 
כתבות בתחום פיננסים "ממינוס לפלוס", תעסוקה, ירידים שנתיים, 

סיורים, טיולים ועוד )כפוף לשיתוף פעולה עם "חבר"(. 
תוכניות  על  "צוות"  מנכ"ל   / יו"ר  עם  ראיונות  ובו  ראיונות  מדור 
וחבר  מחוז  יו"ר  עם  ראיון  הארגון.  פעילות  על  ודיווח  חדשות 
דירקטוריון "חבר" וכן ראיון עם עליזה רז, חברת הוועד המנהל של 
"צוות" בנושא דיור מוגן. מדור מורשת, שיכלול כתבה על הגדוד 
העברי והבריגדה היהודית במלחה"ע הראשונה והשנייה; סיפורם של 
התינוקות שנולדו במחנות העקורים בקפריסין; הדרוזים ומורשתם. 
וכתבה על  "צוות"  ובו סיקור תערוכת אמני  ויצירה  מדור תרבות 

אמן/ית חברי הארגון. 
ובו הצעות לסיורים רגליים ורכובים בשבילי  מדור תרבות הפנאי 
ישראל ורשמים מטיולים בחו"ל )העולם עגול ופתוח(. פינת אירועים 
- אזכור אירועים, כנסים והרצאות המתקיימים במחוזות ובסניפי 
"צוות". בנוסף לכתבות הרקע, יופקו מספר קליפים קצרים בנושאי 
תעסוקה, התנדבות וביטוחי בריאות וסיעוד, שיפורסמו גם באתר 

"צוות". 
0 המגזין החודשי יועלה בשלמותו גם לאתר היוטיוב והפייסבוק.

0 "וידאו צוות" יקים אולפן צילום חדש ויתחבר ל"ענן".
בנושאים  צוות"  "וידאו  לפעילי  מקצועיות  השתלמויות  נקיים   0
מתוך  חיים  שידורים  הפקת  הווירטואלי,  האולפן  תפעול  הבאים: 
ישיבות מועצת "צוות" והעלאתם ליוטיוב, השתלמות צילום מתקדם 

בווידאו, סאונד ותאורה.
מערכת "וידאו צוות" מעוניינת לפתוח קורסים בסיסיים לפעילים 
חדשים. לרישום, להצטרפות ולתגובות נא פנו לסגניתי, צילה גנות, 

טל' 050-3805030 או באמצעות המייל. הצטרפו אלינו.
עו"ד אביבה דור, מנהלת "וידאו צוות"                                              
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חדשות

מכתב למערכת:
צו 8 זה לא עול 

שמי ד"ר אריה דינטי, סא"ל במיל', גמלאי צה"ל וחבר "צוות" מזה 
למעלה משש שנים. שמחתי מאוד לקבל את הגיליון האחרון של 
הביטאון, וקראתי בעניין מיוחד על פעילות "צוות" במהלך מבצע 
"צוק איתן")שאף זכיתי להיות נוכח באחד הביקורים  של ראשי 

"צוות" בבית החולים( - וכן על המתנדבים. 
לפני כשש וחצי שנים, עוד בטרם פרישתי מצה"ל, מוניתי לתפקיד 
כיום.  גם  מבצע  אני  אותו  תפקיד   - בחירום  ברזילי  יקר  מפקד 
אימונים  של  מבוטל  לא  במספר  מאז  השתתפתי  זאת,  במסגרת 

ותרגילים וכן גויסתי בצו 8 במהלך "עמוד ענן". 
בשל היותי בחו"ל בעת גיוס היקר, גויסה לילי לתפקיד במקומי, אך 
עם חזרתי מחו"ל ראיתי חובה לעצמי להצטרף - ואכן גוייסתי אף 
אני בצו 8 עוד באותו היום. למעשה, לילי ואני התחלקנו בתפקיד 
מאותו יום ועד ששוחררנו ממילואים כשלושה שבועות לאחר מכן. 
ברצוני לציין חברת "צוות" נוספת ביחידה, רס"ן )מיל'( ענת לוי 
אנקווה, המשמשת מזה כשנתיים כסגניתי ביחידה, שאף היא גויסה 
בעצם  וששלושתנו  חר"פ  יוצאי  ששלושתנו  לציין  חשוב   .8 בצו 
לחיילים  כבוד  יראת  מתוך  וזאת   - מילואים  לשירֹֹות  מתנדבים 

וללוחמים ובהרגשת שליחות אדירה. 
לגרוע  כדי  במכתבי  שאין  משמעית  חד  בצורה  להבהיר  ברצוני 
כהוא זה מתרומתה הרבה של סא"ל לילי קידר לאורך השנים - 
איתן",  "צוק  מבצע  במהלך  ובמיוחד   - במילואים  והן  בסדיר  הן 
במהלכו טיפל בי"ח ברזילי במספר הרב ביותר של חיילים מבין 
כל בתי החולים בארץ. ההיפך הוא הנכון - כבוד הוא לי לשרת 

איתה וללמוד מניסיונה הרב. 
הנפלאים  המילואים  חיילי  כל  את  לציין  יכולים  והייתם  הלוואי 
ביחידתי, אשר עשו לילות כימים בטיפול ובדאגה לפצועים ולבני 

משפחותיהם. מי יתן ובעתיד לא יזדקקו עוד לשירותנו.
 סא"ל )מיל'( ד"ר אריה דינטי, 
מפקד יקר ברזילי בחירום  

משהו קטן באהבה 
למשפחות חללי "צוק איתן"

בתחילת מבצע צוק איתן התפללתי 
לשלום החיילים, ובמהלכו הזלתי 
דמעה בנפול החללים. רציתי לנחם 
ולו במעט את המשפחות שהקריבו 
והחלטתי   - מכל  להן  היקר  את 

לנחמן בשי צנוע ובמילים. 
המחווה נועדה להראות למשפחות, 
 - יקירם  את  הכיר  שלא  מי  שגם 

מכבדו ומוקיר את זכרו. 
ספרי  את  משפחה  לכל  הענקתי 
הכולל  ספר   - בשליפה"  "ברכה 
גם  אך  החיים,  במהלך  ברכות 
פרקים על שכול וגבורה, העטופים 
לכל  כתבתי  ידי  בכתב  בתקווה. 
ועיטרתי  שורות  כמה  משפחה 

בקרני שמש מאירות.
מכן  ולאחר  כ-20 ספרים  שלחתי 
חברתי ל"צוות" הממשיך במלאכת 
הדיוור, ומוסיף את סמל "צוות" על 

כל אחד מהספרים. 
האנשים  לאחד  שהיה:  ומקרה 
לטקסים.  חומרים  בעבר  כתבתי 
ערב אחד הוא צלצל - חשבתי שהוא מבקש שאכתוב עבורו ברכה 
נוספת, ואז הוא לחש: "זהבה, קבלתי את ספרך, גם בני היה בין 
הנופלים. תודה על המחווה, תבורכי". צמרמורת חלפה בגופי ואז 
ידעתי כי עשיתי - ולו משהו קטן - למען אלה שהיו גדולים מן 

החיים, ושלא יהיו עוד בינינו. 
 יהי זכרם ברוך
זהבה צויקל

פרויקט מורשת ב"צוות":
עדכון ערכים בוויקיפדיה 

בנושאי צבא וביטחון 
חברים  אלפי  ארגונית המשלבת עשרות  כמסגרת  "צוות",  ארגון 
מכלל זרועות צה"ל, נטל על עצמו להוביל תוכנית לכתיבת ערכים 
נוספים ועדכון ערכים קיימים בנושאי בטחון ישראל,  להעמקת 
תודעת מורשת הקרב. "צוות" יהיה לפיכך אכסניה להקמת מאגר 

"נאמני ויקיפדיה". 
בוויקיפדיה בעברית יש כיום כ-160 אלף ערכים. מדי יום נעשות 
כ-3,000 עריכות פרטיות,  מצד אנשים שונים, המבצעים תיקונים 
בערכים. כמה אלפים מהם עוסקים בנושאי צבא וביטחון. זו תשתית 
ידע מצוינת להעברת מידע על מורשת הקרב ונושאי בטחון ישראל 

לדור הצעיר ולמתעניינים.
ב-21.8.14 התקיימה פגישה בראשות אפרים לפיד ובהשתתפות  דן 
נדיב מנכ"ל "צוות", חן סרוב עורך הערכים בתחום צבא וביטחון, 
מספר  את  להגדיל  ויש  די,  אין  בכך  אך  מפקדים.  של  ושורה 

המתנדבים לכתיבת ערכים 
מוזמנים  "צוות"  חברי   -
בשיתוף  למיזם.  להצטרף 
סדנות  יזמנו  ויקיפדיה 
כתיבה ועריכה למעוניינים. 
ועדת קשרי ציבור ב"צוות" 
שהינו  הנושא,  את  תוביל 
למורשת  חשיבות  בעל 

ביטחון ישראל. 
ם  ע ט מ ם  ז י מ ה ז  כ ר מ
"צוות"  סמנכ"ל  "צוות": 

אבי לחיאני. 
משתמש:  )דף  סרוב  חן 

יוזם   neptune1295@hotmail.com דוא"ל:  כתובת   Gilgamesh
ומוביל מיזם צה"ל בוויקיפדיה העברית(. 

 : ת" ו צו " ת  רו י כ במז לה  י לאי ת  ו לפנ ם  י מנ ז מו ם  דבי מתנ
.pkida2@tzevet.org.il
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חדשות

 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 - מזכירת המחוז רחל קראוס
 177 ת"ד  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.

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.

ת" ו ו צ " ל  ש ל  ה המנ עד  ו הו י  חבר
ד"ר ברוך לוי - יו"ר "צוות"; אהרן אופיר; ירמיהו אולמרט; משה בן דוד; 
שלום בן משה; מרדכי בר דגן - ס.יו"ר "צוות" ויו"ר מחוז שרון; יואל 
גונן - יו"ר מחוז יהודה; אילן דולפין - יו"ר סניף נס ציונה-רמלה-לוד-
באר יעקב; יחזקאל דסקל; יעקב דרעי - יו"ר סניף אופקים-נתיבות; 
יוסף וסרמן - יו"ר מחוז ירושלים; יצחק זמיר; יצחק חביו - יו"ר מחוז 
יעקב  יצחק כחלון;  לציון;  יו"ר סניף ראשון   - יצחק  לורנס  צפון;  
לבקוביץ - יו"ר סניף מודיעין-מכבים-רעות; ישעיהו פטוקה - סגן 
יו"ר מחוז צפון; רפאל פיליפסון;  בני פרידמן - יו"ר סניף פתח תקוה; 
עזריאל  פרל; יהודה פרץ - יו"ר מחוז דן; עליזה רז; נפתלי שגיא - יו"ר 
סניף כפר סבא; גדעון שני - יו"ר מחוז דרום. משקיפה: גיטה גופר.

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

רו"ח דוד כהן - רו"ח "צוות"

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.

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:

bitaon@tzevet.org.il

חברי "צוות"

התנדבו למשימות התנדבות!!!
לעזרת צה"ל, לעזרת הנוער, לעזרת מערכי העורף

הרשמה בסניפי "צוות"
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מעבר צה"ל לנגב

הזדמנות היסטורית לחזק, 
לחדש ולהתחדש

מאת: דוד גרין 

וחידוש  לשיפור  הנגב,  לחיזוק  הלאומי  למאמץ  מהירתמות  כחלק 
התשתיות הלאומיות ולהכוונת משפחות אנשי הקבע להתיישב בחבל 
הארץ הדרומי, הקים משרד הביטחון מינהל ייעודי להובלת מהלך מעבר 
יחידות צבאיות לנגב, תוך הבטחת האפקטיביות המבצעית של צה"ל. 
בראש מינהל המעבר דרומה במשרד הביטחון הוצב נתי אפרתי )תא"ל(, 
ולוח הזמנים שלו דוחק: בפברואר הקרוב הוא צריך לפרסם את המכרז 
שקל.  מיליארד  כ-2  של  משוערת  בעלות  התקשוב,  קריית  להקמת 
"לא אכחיש כי אנו נמצאים על פרשת דרכים", הוא אומר. "אני מקווה 
שהממשלה, המכירה בחשיבות הפרויקט, תמשיך ותקדם אותו. הרכבת 
יצאה לדרך. כל עיכוב, דחייה או הקפאה, משמעותם עלולה להיות לא רק 
הוצאה מיותרת של כסף רב, אלא אף ביטול הפרויקט או דחייתו לשנים 
רבות קדימה, אז נצטרך, אם ניתן יהיה, להתחיל הכול כמעט מהתחלה. 
אני מאמין, כי קיים אינטרס ברור לממשלה לדבוק בהחלטתה על העברת 
לחיזוק  האסטרטגית  מהתוכנית  כחלק  לנגב,  מהמרכז  צה"ל  יחידות 
ולפיתוח הנגב. ההחלטה מתייחסת למעבר בח"א 27 מלוד לנבטים, מעבר 
בסיסי ההדרכה של חיילות תומכי הלחימה מהמרכז לצומת הנגב, מעבר 
יחידות של אגף התקשוב מהמרכז לבאר שבע ומעבר יחידות של אגף 
המודיעין מהמרכז לצומת שוקת עד תחילתו של העשור הבא. אני רוצה 
להאמין שהחשיבות הלאומית הטמונה במהלך תגבר על הקשיים שבדרך". 
אפרתי מדגיש, כי מעבר צה"ל לנגב הוא מהפרויקטים הגדולים ביותר 
בתולדות מדינת ישראל, והוא מאופיין במורכבות רבה ביותר ובהיקף 
תקציבי של עשרות מיליארדי שקלים. "ביצוע פרויקט שכזה דורש רמת 
תיאום גבוהה - עם רשויות הצבא, משרדי הממשלה, רשויות מקומיות 
וחברות ממשלתיות. אין כמעט גורם ציבורי, ואולי גם פרטי, שלא יהיה 

מעורב בדרך זו או אחרת במעבר צה"ל לנגב. 
מה שאנו עוסקים בו אינו מתמצה אך ורק בהעברת בסיסים וחיילים. 
דגש חשוב ביותר במהלך כולו הינו מעבר של אוכלוסיות אזרחיות לאזור, 
ובראשן משפחות אנשי הקבע. אם כך ייעשה - זו תהיה זריקת חיזוק 
אמיתית לנגב. ברור לכל, כי אוכלוסייה זו ואזרחים רבים נוספים יממשו 
את האפשרות לעבור לדרום רק אם הוא יציע להם תשתיות ושירותים 
חיוניים באיכות דומה לזו שקיימת במרכז - בתחומי תעסוקה, בריאות, 
חינוך, תחבורה ודיור. לא פחות חשוב מכך, הוא נושא איכות החיים - 

פיתוח סביבתי, איכות סביבה, טיפוח תרבות הפנאי ועוד". 
- האם לדעתך ייעודו של הצבא הוא למלא תפקיד לאומי מסוג כזה? 

האם אין הצבא בעצמו צריך לקבוע את יעדי התפתחותו? 
"אני רואה במעבר יחידות צה"ל לנגב מפגש אינטרסים לאומי - מדינה, נגב 
ומערכת הביטחון. עבור המדינה מהווה הנגב כ-60% משטחה ומתגוררים 

נתי אפרתי, ראש מינהל המעבר דרומה, מנסה בימים אלה לשמור על אופטימיות. 
זה כלל לא פשוט, כאשר הוא נדרש לשדר תנופת עשייה, רוח חזון ולהט להוציא את 

הדברים מן הכוח אל הפועל, ובה בעת הוא יודע היטב כי אם לא תפריד הממשלה בין 
תקציב הביטחון לבין תקציב הפרויקטים - כלומר תפנה כסף ייעודי להשלמת פרויקט 

המעבר לנגב שלא במסגרת תקציב הביטחון - ירחף סימן שאלה גדול על ביצוע 
השלבים המרכזיים של התוכנית

בו רק כ-8% מאוכלוסיית ישראל; עבור הנגב - פיתוח האזור יהפוך אותו 
בכלל ואת באר שבע בפרט, כמטרופולין, למרכז חדש בישראל. פרויקט 
זה נותן גם מענה לצורך אמיתי של מערכת הביטחון - חלק גדול מבסיסי 
צה"ל מצויים עדיין במחנות מתקופת המנדט הבריטי, רובם ישנים, בנויים 
טלאי על טלאי, צרים מלהכיל את הנדרש ולא מצליחים לעמוד בייעודם. 
החלטת הממשלה היא הזדמנות חד-פעמית לא רק עבור תושבי האזור 
באמצעות תשתיות  עוצמתו  את  לבנות מחדש  הצבא,  עבור  גם  אלא 

מתקדמות והולמות. 
מינהל המעבר דרומה יוביל את מעבר יחידות צה"ל לנגב תוך הבטחת 
שיפור האפקטיביות המבצעית של צה"ל בזכות תשתיות חדשות, מיגון 

ושרידות, התייעלות ארגונית ומענה מיטבי לתפעול מחנות הצבא. 
לפיכך, זהו אינטרס מובהק של הצבא - עוד לפני שדיברנו על משימות 

נתי אפרתי

"המעבר לנגב הוא הזדמנות שלא נקרית כל יום ואני 
מוצא הרבה אנשים פתוחים, קשובים, מבינים ובעיקר 

יודעים - וזאת העבודה שלנו - שהם לא לבד. יותר מכך, 
הצטבר אצלנו ניסיון עם המעבר לבסיס נבטים, באכ"א 

 נערכו סקרים, קיימנו תהליך של הפקת לקחים
ואף הקמנו מרכז מידע וליווי למשפחות"
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לאומיות שצה"ל, כצבא העם, יכול להתגייס אליהן - פיתוח הפריפריה, 
פיזור אוכלוסייה, הרחבת מקורות התעסוקה, פיתוח תשתית דיור, תחבורה, 

בריאות ועוד. זהו Win Win אמיתי".
- האם באמת היה צריך לחכות להחלטת ממשלה על פיתוח הנגב כדי 
לחדש בסיסים ישנים? כבר שנים מדברים על הקרקעות היקרות עליהן 

יושב הצבא - בצריפין, בסירקין, בגלילות, בתל השומר... 
20 שנה מדברים על פינוי בסיסים במרכז, באזורי  "היו תוכניות, כבר 
הביקוש, ועל שיווק הקרקעות. היו אינספור שיחות עם רשות מקרקעי 
ישראל - אבל אם נהיה ריאליים, זה לא היה יכול להבשיל ללא החלטת 
ממשלה ובה התחייבות להעברת תקציב ייעודי לחידוש מחנות צה"ל. 
החלטה זו התקבלה ואושרה מחדש באפריל 2011. עכשיו נדרשים כל 

משרדי הממשלה ליישום ההחלטה". 
ואפילו מתוך סקרנות - האם ערך הקרקעות  ובכל זאת, ללא קשר,   -
גודל של עלויות ההקמה,  באזורי הביקוש שמפנה צה"ל עומד בסדר 

התחזוקה והתפעול? 
"לפרויקט המעבר דרומה - הקמת הבסיסים בנגב ופינוי מחנות ממרכזי 
ערים - נדרשים תקציבים ייעודיים הן להקמה והן לאחזקה ולתפעול, 
גם  נדרשת  הישנים.  במחנות  היום  הנדרשים  מאלו  גדולים  בהיקפים 
השקעה לאומית בתשתיות, בעיקר בתחום התחבורה, וכן צורך בתשתית 
אזרחית רחבה יותר. לשאלתך, אכן, ערך הקרקע שתפונה באזור המרכז 
מפינוי הבסיסים עולה על ההשקעה הממשלתית הנדרשת. יתר על כן, 
הקרקעות שיפנו הבסיסים מצויות באזורי ביקוש במרכז הארץ, והן יוכלו 
לשמש להקמת שכונות מגורים שיתנו מענה למצוקת הדיור במרכזה 

של הארץ". 
- מה הן המשימות המוגדרות של המינהל שבראשו אתה עומד? 

בשלב  החל  לפועל,  והוצאתם  הפרויקטים  תכנון  על  אמונים  "אנחנו 
הגדרת הצרכים על-ידי הצבא, דרך גיבוש מסמכי המכרז וניהול המהלך 
המכרזי, וכלה בפיקוח על הבנייה ופיקוח על מימוש הסכם התפעול 25 

שנים קדימה. 
את התהליך המכרזי למימון, הקמה ותפעול אנו מרכזים ומנהלים 
באמצעות צוותים מקצועיים, צוותי אינטגרציה וועדת מכרזים. אנו 
עורכים התקשרויות עם יועצים ומבצעים בקרה על שלבי התוכנית 

השונים ואופן קידומם. 
המינהל אחראי, כאמור, על ניהול החוזים עם הזכיינים לאורך כל חיי 

בתיאום  נעשית  במינהל  העבודה  ותפעול.  אכלוס  הקמה,  הפרויקט: 
עם אג"ת, אכ"א, מינהלות הפרויקטים ואגפי משרד הביטחון - בהתאם 
למסגרת תקציבית מסוכמת, תוך עמידה בלוחות הזמנים שנקבעו וכמובן 

בסטנדרטים ובאיכויות הנדרשות.
אנו עוסקים גם בניהול תקציבי כנגזרת מתוכנית העבודה הרב-שנתית 

ומתוכנית העבודה השנתית.
במקביל, מוביל המינהל את הטיפול במעטפת האזרחית הנדרשת לבסיסים 
ולמשפחות משרתי הקבע מול כלל הגופים האזרחיים - משרדי ממשלה, 
רשויות מקומיות, אקדמיה וחברות אזרחיות. בנוסף, מרכז המינהל את 
התוכנית הלאומית להיערכות משרדי הממשלה לקראת מעבר צה"ל לנגב. 
משרד הביטחון וצה"ל הם הציר שיניע את המהלך. אנחנו מדברים על 
כ-32,000 איש, מתוכם מעל 20% אנשי קבע, חלקם בעלי משפחות, וזה 
מספר עצום. גם אם רק כרבע מאנשי הקבע יעברו לדרום, המנוף יהיה 
אדיר. כבר עכשיו, על סף סיום הקמת קריית ההדרכה, ניכרת תנופת 
של  מישרות  הן  תעסוקה,  מקומות  מאות  נוצרו  הסביבתית.  הפיתוח 
הזוכה במכרז, חברת 'מבט לנגב', הן בקרב מפעלי הסביבה המספקים 
את חומרי הבנייה והן אצל נותני שירותים. בירוחם תתקשה למצוא היום 

דירה להשכרה... ועשרות מישרות ממתינות לאיוש".
- הערכת שכמעט 2,000 אנשי קבע יעברו עם גמר הפרויקט כולו לדרום. 
סקר שנערך לא מכבר באמ"ן מצא כי יותר מ-50% מאנשי המודיעין אינם 

מעוניינים לעשות זאת. מאיפה האופטימיות שלך? 
נובעת מהמהלך הכולל וממה שהוא צופן בחובו ברמה  "האופטימיות 
צמצום  ודמוגרפיות,  חברתיות  כלכליות,  הזדמנויות  הלאומית: הגדלת 
הפערים בין אזור הנגב לבין אזורים אחרים, חיזוק ההון האנושי במרחב, 
הגדלת שיעור הצמיחה באזור הנגב, חיזוק ההזדמנויות הכלכליות ושיפור 
משמעותי בתשתיות השונות ובשירותים שיינתנו לאזרח. כבר היום ניתן 
להבחין בשינוי הגדול המתרחש בנגב. זהו מרחב הטומן בחובו הרבה 

מאוד הזדמנויות אישיות ומקצועיות". 
- אין כאן עניין של "ביצה ותרנגולת"? אולי צריך שקודם כל יהיו תשתיות 
ראויות ומערכת חינוך הולמת ותחבורה מסודרת ומערכת בריאות טובה 

- ואלה יהיו הגורמים שימשכו את האנשים לדרום? 
"הדברים הללו לא קורים מהיום למחר ולעיתים גם לא עשר שנים 
ועדת היגוי לתיאום פעילות משרדי הממשלה השונים,  יש  קדימה. 
חדשים  תעשייה  אזורי  נבנו  בשטח,  מתבצעות  כבר  רבות  פעולות 

למעלה: קריית ההדרכה. למטה: קריית התקשוב
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שי
באופן אי

נתי אפרתי )תא"ל(, נולד ב-1955, גדל במושב יד רמב"ם, 
למד בבית הספר האזורי והתגייס ב-1973, בעל תואר שני 

במינהל עסקים. 
והמטכ"ל,  מילא תפקידים מרכזיים בצה"ל במערך השדה 
גדוד, חטיבה, אוגדה ופיקוד מטה כללי, שהאחרון בהם היה 

קצין לוגיסטיקה ראשי בין השנים 2001-1998. 
בנייה  בחברות  כמנכ"ל  שימש  מצה"ל  שחרורו  לאחר 
עסקים  ובפיתוח  בקידום  עצמאי  באופן  עסק  מתקדמת, 
לפרויקט  הביטחון  למשרד  עבר   2011 ובשנת  לוגיסטיים 
איחוד אגף הבינוי במשרד הביטחון ומרכז הבינוי של צה"ל.
הוא שימש כראש אגף בגוף המאוחד - אגף ההנדסה והבינוי 

במשרד הביטחון.
במשרד  דרומה  המעבר  מינהל  לראש  מונה   2013 בינואר 

הביטחון. 
אב לארבעה וסב לנכד. מתגורר בראשון לציון. 

מעבר צה"ל לנגב

שהולכים וגדלים - 'פארק נועם' ליד נתיבות, 'עידן הנגב' סמוך לרהט 
ולהבים, אזור תעשייה חדש מתוכנן בצומת שוקת, "נאות חובב" הולכת 
וגדלה וקולטת מפעלים חדשים, כך גם פארק התעשייה בעומר. החלטת 
הממשלה תקצבה כסף רב כדי לצאת לתכנון ולמכרזים - מי קודם? 
מי אחר כך? זה פחות חשוב, כי הכול חשוב. הממשלה הכירה בפער 

המצוי בנגב ונותנת לכך מענה. 
לפי התחזית המופיעה בהחלטת הממשלה, יחולל מעבר צה"ל לדרום 
גידול בפעילות הכלכלית בנגב בשיעור של 1.7-1.4 מיליארד שקל לשנה, 
עד 2020. התוכנית מתייחסת לחיזוק הרשויות, דיור, הייטק ופיתוח איכות 
את  שיעתיקו  לחברות  תמריצים  יוענקו  באזור.  התושבים  של  החיים 

פעילותן לנגב וכן יינתן סיוע במימון שכר עובדי ההייטק. 
התוכנית כוללת גם מתווה להפיכתה של העיר באר שבע למרכז סייבר, 
בו ישתלב צה"ל עם קריות התקשוב והמודיעין המתוכננות. על-פי התכנון 
יתמקמו יחידות התקשוב של צה"ל בקרבת הקמפוס של אוניברסיטת 
פארק  ומוקם  הולך  צה"ל  של  התקשוב  קריית  לצד  כאשר  גוריון,  בן 
תעשיות עתיר ידע בדגש הייטק וסייבר, שיהווה בית לחברות ישראליות 
ובינלאומיות. הבניין הראשון בפארק כבר אויש במלואו על-ידי וחברות 
כדוגמת אלביט מערכות, EMC2 ,JVP, נס טכנולוגיות, דויטשה טלקום ועוד. 
חברות בינלאומיות נוספות ממתינות להתקדמות הפרויקטים, שכן יש 
בכוונתן להקים או להרחיב חממות בפארק ההייטק ובאוניברסיטת בן 

גוריון, כדוגמת IBM, לוקהיד מרטין, HP, סיסקו ועוד.
הכוונה היא ליצור רצף המאכלס אקדמיה, צבא ותעשיית הייטק, אשר 
לשינוי  ויתרום  בישראל  המידע  טכנולוגיות  כמובילת  העיר  את  ימצב 

כלכלי וחברתי באזור". 
-מרשים ככל שזה נשמע, איש קבע שרוצה להעביר את משפחתו לדרום 

אולי לא ירצה לחכות לכל אלה... 
"אנשי קבע אינם מיקשה אחת. כל אדם, כל משפחה, הם עולם ומלואו. כל 
אחד ושיקוליו, כל אחד ומצבו המשפחתי - רווק, נשוי, הורה לילדים; כל 
אחד ומצבו הכלכלי; כל אחד עם העתיד שהוא רואה לעצמו ולמשפחתו. 
המעבר לנגב הוא הזדמנות שלא נקרית כל יום ואני מוצא הרבה אנשים 
פתוחים, קשובים, מבינים ובעיקר יודעים - וזאת העבודה שלנו - שהם 
נבטים,  לבסיס  ניסיון עם המעבר  יותר מכך, הצטבר אצלנו  לבד.  לא 
באכ"א נערכו סקרים, היה תהליך של הפקת לקחים ואף הקמנו מרכז 

מידע וליווי למשפחות. 
אנו מודעים היטב לעובדה, שהעתקת מקום השירות היא תהליך המלווה 

בשלבי התאקלמות, המאפיינים כל מעבר. מערכת הביטחון מבקשת 
לסייע למשפחות, ככל שניתן, בקליטה בנגב ובכל הקשור לצרכי היומיום 
של בני המשפחה, מתוך ראיית הפרט במרכז העשייה. הכוונה היא ללוות 
את האנשים עד קבלת ההחלטה, להיות איתם בזמן המעבר, לעקוב אחר 

הקליטה שלהם ולסייע באיתור מקומות תעסוקה לבן/בת הזוג. 
במקביל לכל אלה, אנו נעניק הטבות מיוחדות, תמריצים וסיוע ואף ניזום 

פרויקטים ייעודיים עבורם בתחום הבינוי".
-למה הכוונה? 

ייעודיים  בינוי  פרויקטי  הצלחת  את  בדרום  גם  לשחזר  היא  "הכוונה 
לאוכלוסיית אנשי הקבע דוגמת יבנה, רעות, ראש העין ועוד. אלו הן 
דוגמאות מצוינות ליכולת של צה"ל לתת למשרתי הקבע אפשרות לשפר 
את תנאי הדיור שלהם באופן משמעותי בעלויות נמוכות יחסית, תוך 
הפיכת השכונות למקומות בעלי איכות חיים גבוהה. בימים אלה מסתיים 
שיווק שכונה בבנייה צמודת קרקע בשכונת 'רמות' בבאר שבע; שכונה 

בבנייה רוויה בבאר שבע; שכונה בכרמית ושכונה בירוחם. 
אני יכול לספר לך שכבר עתה ההורים של אנשי קבע מתלהבים מהרעיון 
יותר מהילדים... זה די ברור מדוע - היום קשה במיוחד להגיע באופן 
עצמאי לדירה ומי שמסתכל רחוק יכול לראות במעבר לנגב את ההזדמנות 

להעלאת רמת החיים ולטווח ארוך גם לרווח ניכר על ההשקעה. 
בנוסף, בכוונתנו גם לקבל הקצאות של מגרשים או דירות עבור אנשי 
קבע ביישובים קיימים או בכאלה הנבנים עתה. ביישוב החדש כרמית, 

שהזכרתי קודם, הקצו לנו 200 מגרשים. 
כמו כן, מאחר שאנו מבינים את גודל ההתלבטות, אנו מאפשרים לשוקלים 
לעבור לגור בדרום בשכירות, ואם ירצו בהמשך הדרך לרכוש בית - יעמדו 
יחידות לרכישה בשכונה. בירוחם מוקמת שכונה חדשה  לרשותם גם 

ששמה 'צהלה' ויש בה 85 יחידות דיור שיוחדו בדיוק למטרה זו".
- האם אין טעות בתפיסה, לפיה אנשי הקבע יביאו מזור לנגב - ולו מפני 
שאופי השירות אינו לוקאלי, מה עוד שצה"ל מעודד מעבר בין תפקידים... 
"זה אולי נכון בחלקו לגבי קריית ההדרכה, אבל לא לגבי קריית התקשוב 
וקריית המודיעין - בהן יש לשירות מאפיינים מקצועיים והקידום והקריירה 
נעשים לרוב בחיל עצמו ובאתר עצמו. אני מכיר רבים ב-8200 או בממר"ם 

שלא יצאו 20 שנה מגבולות גלילות או רמת גן. 
צריך לזכור שבעקבות מעבר הבסיסים אל הנגב, יגיעו לאזור אזרחים 

רבים בעקבות תנופת הפיתוח - ויחוללו בו שינוי דמוגרפי משמעותי".

"כבר עתה ההורים של אנשי קבע מתלהבים מהרעיון 
יותר מהילדים... זה די ברור מדוע - היום קשה במיוחד 
להגיע באופן עצמאי לדירה ומי שמסתכל רחוק יכול 

לראות במעבר לנגב את ההזדמנות להעלאת רמת החיים 
ולטווח ארוך גם לרווח ניכר על ההשקעה. בכוונתנו 

לקבל הקצאות של מגרשים או דירות עבור אנשי קבע 
ביישובים קיימים או בכאלה הנבנים עתה"

"לא אכחיש כי אנו נמצאים על פרשת דרכים. אני 
מקווה שהממשלה, המכירה בחשיבות הפרויקט, 

תמשיך ותקדם אותו. הרכבת יצאה לדרך. כל עיכוב, 
דחייה או הקפאה, משמעותם עלולה להיות לא רק 

הוצאה מיותרת של כסף רב, אלא אף ביטול הפרויקט 
או דחייתו לשנים רבות קדימה. אז נצטרך - אם ניתן 

יהיה - להתחיל הכול כמעט מהתחלה"
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מעט  לא  כי  להניח,  "יש 
עיר  את  ימצאו  צה"ל  פורשי 
תעסוקה  כמקום  הבה"דים 
לשנים רבות בקריירה שנייה", 
אומר יעקב אלון, מנכ"ל "מבט 
לנגב", החברה שזכתה במכרז 
של  ההדרכה  קריית  להקמת 
הבה"דים(  )עיר  בנגב  צה"ל 
שנים.   25 למשך  ולתפעולה 
שהחל  ההקמה,  בשלב  "כבר 
ב-2012 ויסתיים במחצית 2015, 
מועסקים כמה עשרות פורשי 
צה"ל במקצועות הנדרשים להקמה - בתחומי תכנון, אדריכלות, הנדסת 

בניין, חשמל, מחשבים ועוד". 
ועם זאת, לדברי יעקב, סביר להניח כי רוב המועסקים בשלב ההקמה 
מקרב אנשי "צוות" יסיימו את תפקידם עם גמר ההקמה - אבל הניסיון 
הרב שצברו בתקופה זו מעשיר מאוד את יכולותיהם המקצועיות. "אין 
לי ספק, שכל אחד מהם ימצא עצמו מחוזר על-ידי חברות תשתיות, 

ולכן איש מהם לא יצטער על 'הרומן הקצר' עם פרויקט אדיר שכזה.
כבר  לפרויקט  "צוות"  חברי  בגיוס  הבא  השלב  תעסוקתית,  מבחינה 
החל, והוא מתמקד במקצועות ובכישורים הנדרשים לתפעול הקרייה 

לכשתושלם הקמתה".
ובתפקידו  2006 בדרגת אל"ם  54, שהשתחרר מצה"ל בשנת  יעקב, 
ההדרכה  שקריית  מספר  ראשי,  לוגיסטיקה  קצין  סגן  היה  האחרון 
משתרעת על פני שטח של כ-2,500 דונם, עליו מוקמים כ- 240,000 
מ"ר של מבנים ומתקנים - כיתות הדרכה משוכללות, מכלול הסעדה 
מתקדם לכ-10,000 סועדים, מגורי חיילים נוחים, מאמנים ממוחשבים 
)סימולטורים(, מרכז ספורט, אולם אירועים וכנסים ועוד. "הכול יותאם 
לצורכי צה"ל, לאתגרי העתיד ולרווחת החיילים והמפקדים שיאיישו 
את הקרייה", הוא אומר. "בסיום עבודות ההקמה יעמוד לרשותו של 
צה"ל בסיס הדרכה בסטנדרטים גבוהים ביותר, שיצעיד אותו לקדמת 

הטכנולוגיה והתעשייה החדשנית".
0 0 0

שלב תפעול הפרויקט יחל אמנם במחצית 2015, אבל, כאמור, כבר עתה 
החל יעקב לגייס עובדים להובלת הפרויקטים המרכזיים בשלב זה. "עד 
כה גייסנו 14 עובדים, מתוכם שמונה אנשי צבא לשעבר. היחס המספרי 
הזה לא יישמר כמובן, שהרי רוב עובדי הקרייה התפעוליים יהיו בתחומי 
ניקיון, תיקונים, אחזקת מבנים - אך אין לי ספק כי בתפקידים ניהוליים 

יועסקו כמה עשרות אנשי 'צוות'". 
- האם העובדה שאתה פורש צה"ל, מעודדת אותך לגייס עובדים מקרב 

הפורשים? 
"היא בהחלט מעודדת אותי - אבל רק מסיבות מקצועיות. 'מבט לנגב' 
היא חברה פרטית ומחויבת כלפי בעליה להצלחה. לא אגייס ולו עובד 
מועמדים  כי  סביר  הדברים,  אבל, מטבע  צבא.  איש  היה  כי  רק  אחד 
לעבודה בעלי כישורים מתאימים שהם גם פורשי צה"ל, יהיו בעלי לא 

יעקב אלון, מנכ"ל "מבט לנגב": 
עיר הבה"דים תספק תעסוקה 

לפורשים רבים לזמן רב

"היום גיל זה רק מספר. תוחלת החיים עלתה, אנשים 
בגיל 40 או 50 ואפילו 60 הם במלוא כוחם, יש להם ניסיון 

תעסוקתי ומקצועי יקר ערך, ולא פחות חשוב - ניסיון 
חיים. הם כבר ראו הרבה, עברו הרבה, הם יכולים לעבוד 
בתנאי לחץ ואפשר להפיק מהם המון. אני מקווה ומאמין 

שנעסיק כמה שיותר אנשי 'צוות' - גם מהסיבות הללו"

מעט יתרונות: היכרות ויכולת תפקוד במערכת גדולה;  ניסיון מקצועי 
רב-שנים בתחום הנדרש; מוסר עבודה גבוה; מוכנות לעבודה גם בשעות 
לא מקובלות; תפקוד בתנאי לחץ. עיר הבה"דים היא בסיס צבאי לכל 
דבר. ההבדל היחיד בין איש 'צוות' לאיש קבע הוא, שהראשון יעשה את 

התפקיד כאזרח והשני במדים. 
כמתכננת  )סא"ל(  פירסט  תמר  את  גייסנו  לאחרונה  דוגמא:  לך  אתן 
מחסנים לוגיסטיים. גם קודם היא תכננה מחסנים לוגיסטיים בבסיסי 

צה"ל - האם יש מועמד ראוי יותר לתפקיד ממנה?". 
- אולי גם הפרה רוצה להניק לא פחות משהעגל רוצה לינוק...

"אני אכן מחפש את המתאימים ביותר ואם הם נמצאים בקרב אנשי 'צוות' 
זה מצוין מבחינתי. מעבר לכך, אני חושב שגם הפורש לא ירצה שזה 
יהיה אחרת. נכון שיש בעיית תעסוקה אצל פורשי צה"ל וההתמודדות 
שלהם בשוק האזרחי לא פשוטה - אבל הם רוצים להצליח ולכן גם הם 
יהיו מעוניינים להשתלב בתפקיד שמתאים להם, שבו הם יכולים להביא 

לידי ביטוי את מלוא יכולותיהם וניסיונם המקצועי. 
לכן, כאשר יש לי מישרה שאני חושב שאיש צבא יוכל למלא אותה באופן 
מיטבי - אני פונה קודם כל ל'צוות'. אני נמצא בקשר שוטף עם שרית 
רוזנצוויג, סמנכ"ל תעסוקה של 'צוות', ועם דניס אוחנה, מנהלת תעסוקה 

מחוז דרום, הערוכה לתת שירות הולם הן לפורשים והן ל'מבט לנגב'. 
התרשמתי מאוד מרמת התפקוד של דניס ומהמחויבות שהיא חשה כלפי 
חברי המחוז. אני יודע - לא רק באופן אישי אלא גם מחבריי המעסיקים 
- שהיא עושה עבודת קודש ולא חוסכת כל מאמץ כדי לאתר מישרה 

לפורש צה"ל המחפש עבודה. 
בפועל, העבודה איתה מתנהלת באופן רציף ושוטף - אני מוסר לה את 
תוכן ודרישות התפקיד והיא עושה את הפעולות הנדרשות למצוא את 
האדם המתאים: איתור, מיון, בדיקות התאמה ומשלוח קורות חיים. היא 

ביקרה אצלנו לא פעם ויודעת היטב במה אנו עוסקים".
-יש מעסיקים רבים הרואים בפורשי צה"ל כאלה שמעבר לשיאם, מה 

תאמר להם? 
"אני מכיר היטב את האמרה שהעולם שייך לצעירים - ואני לא מסכים 
לכך. אני חושב שמעסיקים אשר זה הקריטריון שלהם, עושים עוול קודם 

כל לעצמם ולחברה שבראשה 
הם עומדים. היום גיל זה רק מספר. תוחלת החיים עלתה, אנשים בגיל 40 
או 50 ואפילו 60 הם במלוא כוחם, יש להם ניסיון תעסוקתי ומקצועי יקר 
ערך, ולא פחות חשוב - ניסיון חיים. הם כבר ראו הרבה, עברו הרבה, הם 
יכולים לעבוד בתנאי לחץ ואפשר להפיק מהם המון. אני מקווה ומאמין 

שנעסיק כמה שיותר אנשי 'צוות' - גם מהסיבות הללו". 

יעקב אלון

מעבר צה"ל לנגב
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התנדבות

משיבים ציוד לכשירות מבצעית בימ"חים בצפון: 

"הבאנו עימנו ניסיון, רצון 
טוב ונתנו דוגמא אישית" 

מאת: דוד גרין  

 - בכלל  חירום  בעת  בהתנדבות  מדובר  שכאשר  ספק  לי  "אין 
וכשצה"ל הוא יעד ההתנדבות בפרט - רבים מחברינו מתגייסים 
יצחק חביו,  אומר  ובדבקות",  ברצון, באהבה, במהירות  למשימה 
משום  ולו  זה,  מסוג  פעילויות  ולפנים  לפני  המכיר  המחוז,  יו"ר 
כדי  תוך  גם  היה  "כך  המחוז.  כמנהל  שימש  שנים   25 שבמשך 
מלחמת לבנון השנייה, כאשר עשרות מחברי המחוז יצאו ליישובי 
העימות לפקוד חברי 'צוות' ובני משפחותיהם שהיו נתונים תחת 
להמחיש  עימם,  הזדהות  להביע  ידיהם,  את  לחזק  באו  הם  אש. 

שהם 'לא לבד' ולהגיש להם שי צנוע. 
מסניף  גינזבורג  צביקה  חברנו  את  זה  בהקשר  להזכיר  חשוב 
נשמה  עם  מתנדב  הוא  צביקה  הפעילות.  יוזם  שהיה  העמקים, 
יתרה, והוא עוסק בפעילות התנדבותית כל ימות השנה. היה מרגש 
הצפון  בדרכי  נעים  לובשים שכפ"צים,  חברינו  לראות את  מאוד 

המסוכנות, ומגיעים לכל בית ובית בו מתגורר חבר". 

קיים מתאם בין יכולות המתנדבים לבין צרכי צה"ל 
בשל  ולו  טבעית,  הייתה  ב-2006  ההתנדבות  רוח  חביו,  לדברי 
בין  מתאם  "קיים  צפון.  פיקוד  לבין  המחוז  בין  ההדוק  הקשר 
הפיקוד  צרכי  לבין  ומנוסים  ותיקים  צבא  כאנשי  שלנו  היכולות 
בעת חירום", מסביר חביו. "יו"ר סניף גליל תחתון משה עבו היה 
ההתנדבותי  בפרויקט  והמקשר  המתאם  היה  והוא  החיה  הרוח 
שעמד אז על הפרק: החזרת ימ"חים לכשירות מבצעית. מתוקף 
בתחומי  אינטנסיבי  מילואים  ושירות  הצבאי  עברו  הרב,  ניסיונו 
כמנהל  הנחייתי  לנושא.  כתובת טבעית  היה משה  הלוגיסטיקה, 
המחוז הייתה באותה עת )2006(, שכל סניף יאמץ ימ"ח במסגרת 
המאמץ הכולל להחזרת ציוד רב שבו נעשה שימוש על-ידי כוחות 

אחת היוזמות ההתנדבותיות הממחישות היטב את הקשר העמוק והמתמשך בין 
צה"ל לבין גמלאיו, מתקיימת במחוז הצפון של "צוות". חברי המחוז מתנדבים 
 בימ"חים שונים של פיקוד צפון ומחזירים לכשירות מבצעית ציוד אישי וכלי 

רכב. סבב שני של מיזם ההתנדבות הזה, התקיים מיד לאחר מבצע "צוק איתן". 
 הפעילות הייתה חיונית ביותר, בדיוק כפי שהיה לאחר מלחמת לבנון השנייה, 

אז נערכה הפעילות בפעם הראשונה

"רק כשהגענו לבסיסים הבנו עד כמה הייתה נחוצה 
העבודה שלנו. היה שם המון ציוד זרוק בכל מקום. אנשי 

המילואים סיימו את תפקידם ורק רצו לחזור הביתה. 
הלחימה הסתיימה באווירה קשה ובימ"חים נותר ביטוי 

לכך. זה לא היה מחזה מלבב. אבל הניסיון, השקט 
והרצון הטוב של חברינו יצרו אווירת עבודה נעימה"

מילואים לכשירות מבצעית עם תום הלחימה. מצאתי אוזן קשבת 
אצל יו"רי הסניפים ובמצטבר הצלחנו לגייס כמה מאות מתנדבים. 
המחוז עשה את עבודת הלוגיסטיקה הכרוכה בהתנדבות: הכנת 
רשימות, שיבוץ מתנדבים, ארגון הסעות, דאגה לכלכלה ולביטוח 

החברים ועוד".
0 0 0

ההתנדבות בימ"חים נמשכה כחודש ימים, כאשר מדי יום הגיעו 
10 ל-15 מתנדבים. כך, למשל, חברי סניף חיפה  לכל ימ"ח בין 
וכרמיאל התנדבו בבסיס עמיעד, חברי סניף הקריות בעין זיתים 
משגב,  בבסיס  שובצו  מערבי  גליל  מסניף  מתנדבים  ובכורדני, 
חברי סניף מרכז הגליל התנדבו בבסיס הר ליבנים, מתנדבי הגליל 
השומר,  בחוות   - מטבריה  החברים  וביפתח,  בפילון   - העליון 
מתנדבי סניף העמקים שובצו בנעורה ובמחנה עמוס, וחברי סניף 

חדרה התנדבו בג'למי. 
"רק כשהגענו לבסיסים הבנו עד כמה הייתה נחוצה העבודה שלנו", 
מספר חביו. "היה שם המון ציוד זרוק בכל מקום. אנשי המילואים 
הסתיימה  הלחימה  הביתה.  לחזור  רצו  ורק  תפקידם  את  סיימו 
באווירה קשה ובימ"חים נותר ביטוי לכך. זה לא היה מחזה מלבב. 
אווירת  יצרו  חברינו  של  הטוב  והרצון  השקט  הניסיון,  אבל 

עבודה נעימה. 
בהם  מקרים  גם  היו  אך  בבסיסים,  יפה  אותנו  קיבלו  כלל  בדרך 

יצחק חביו
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מפקד או שניים של ימ"ח לא הבינו כיצד ראוי לנהוג במתנדבים 
עד  ובשרם.  עצמם  מחייהם,  חלק  הוא  שצה"ל  כאלה  במיוחד   -
מהרה הבהרנו להם את המצב והעמדנו אותם על טעותם. בתום 
המיזם ההתנדבותי הזה, זכו המתנדבים לתודה ולהערכה במסגרת 
כנס מיוחד שערך פיקוד צפון, בו שיבח רמ"ט הפיקוד את פועלם 

והעניק להם תעודות הערכה". 

חוזרים לימ"חים אחרי "צוק איתן"
הניסיון שהצטבר בפעילות ההתנדבותית ב-2006 איפשר למחוז, 
"צוק  גם לאחר  לימ"חים  לסיוע  חביו, להתגייס במהירות  לדברי 
איתן". "במהלך המבצע הועברו כוחות סדיר לעזה ומילואימניקים 
החליפו אותם בגבול לבנון וברמת הגולן. לצורך זה נפתחו ימ"חים, 
וכשהמבצע הסתיים והמילואימניקים השתחררו, היה צריך להחזיר 

לכשירות את הציוד ששימש אותם". 
בבקשה  לחביו  פנה  כאשר  החיה,  הרוח  עבו  משה  היה  כאן  גם 
לארגן את החברים להתנדבות בימ"חים, אמנם לא באותו היקף 

של 2006 - אבל בהחלט לטובת אותו סוג פעילות. 
סניף טבריה וסניף הקריות היו חוד החנית של הפעילות, בה נטלו 
חלק גם חברי סניפי הצפון, בהם סניף העמקים, שגייס לצורך כך 

לא רק אנשי "צוות", אלא גם גמלאים נוספים. 

"ביקרתי בבסיסים בהם התנדבו חברינו עם מנכ"ל 'צוות' והתרשמנו 
מאוד מגודל המשימה שביצעו החברים, ובעיקר מהדרך היסודית 
והמסורה בה פעלו. כל המתנדבים זכו להערכה בכנס מיוחד, כאשר 
מפקד פיקוד הצפון עמד על חשיבות פועלם ועל הרוח המיוחדת 

שהביאו עימם לימ"חים". 

משה עבו, שהגה את רעיון ההתנדבות בימ"חים והוביל אותו, מציין 
כי סניפי המחוז התארגנו במהירות לסייע לצה"ל להחזיר צל"מ 

ורק"מ לכשירות מבצעית בעקבות מבצע "צוק איתן".
השתתפו במבצע כל הסניפים:

סניף הקריות - בראשות אריק כרמון בימ"ח עמיעד.
סניף עפולה - בראשות מנחם מעוז ומיכה לבנוביץ בציפורית.

סניף טבריה - בראשות רחל לביא ומימוני ביפתח.
אבן  ומשה  פרץ  ארמונד  אביטבול,  דוד  בראשות   - חדרה  סניף 

פז בנעורה.
סניף נהריה - בראשות יום טוב חזן ועמוס אלדד בגולני.

סניף כרמיאל - בראשות שלומי קליין ביפתח.
סניף מרכז הגליל - בראשות אברהים ריאד סייע בימ"חים השונים.
הלוגיסטיקה  ואנשי  היחידות  בסיפוק שמפקדי  מציין  עבו  משה 
העריכו מאוד את העבודה של מתנדבי "צוות" ואת תרומת החברים 

בהעלאת המוכנות והכשירות של פיקוד הצפון.

משה עבו: מפקדי היחידות 
העריכו מאוד את עבודת 

מתנדבי "צוות"

התנדבות
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 15 יום  לגייס כל  ימים בלבד הצלחנו  "בהתרעה של עשרה 
76 נשים  מתנדבים, שנרתמו להחזרת ציוד לכשירות מבצעית - 
כי  בעלי משפחות, שהחליטו  ברוחם,  וצעירים  מבוגרים  וגברים, 
המשימה חשובה ולא התלבטו, לא שאלו שאלות, לא חשבו פעמיים 
ויצאו למלא אותה", מספר אריק כרמון. "כולם חשו כי המוכנות 
המבצעית של הימ"ח מוטלת כל כתפיהם. הרוח המיוחדת ששרתה 
עלינו בתקופת השירות הצבאי, היא אותה הרוח שאנו כאנשי 'צוות' 

חווים גם היום - ערוכים ומוכנים לכל קריאה". 
מסתבר, שכאשר ביקש משה עבו, יו"ר סניף גליל תחתון, מכרמון 
היה  לא  בעמיעד,  לעבודה  מתנדבים  של  מצומצם  מספר  לגייס 
להיות  רצה  כרמון  זאת,  ועם  לבקשה.  להיענות  יוכל  כי  לו ספק 

תחת סככה לוהטת, בעבודה 
פיזית קשה - אבל עם חיוך

משוכנע בתועלת שיביאו המתנדבים - ולכן ביקש לדעת בדיוק 
מה המשימה, על איזו פעילות מדובר, מהם צרכי הבסיס ולא פחות 

חשוב - לוודא שהמקום אכן ערוך לקליטת המתנדבים. 
"לפני ההתנדבות הגשתי למפקדת הבסיס מסמך בן שישה סעיפים 
- אם הם לא היו מתחייבים לעמוד בהם לא היינו מגיעים. קשה 
להסתכל בעיניים למתנדב שבא מתוך רצון טוב לסייע ולתת, אבל 
מי שמקבל אותו בשטח, לא תמיד עושה את המינימום הנדרש 
ממנו. לכן, רק לאחר שווידאתי, מצד אחד, שהבסיס עצמו ערוך 
לקראת המתנדבים, ומצד שני, שכל הלוגיסטיקה הקשורה במשימה 
מצד המחוז - הסעות, כלכלה, ביטוח וכו' - טופלה, יצאנו לדרך".

לחיילים לא היה נעים לראות אותנו עובדים קשה
כאמור, משה עבו ביקש שישה-שבעה מתנדבים כל יום, וכרמון גייס 
לא פחות מ-15 כל יום, אשר ביחד תרמו 204 ימי עבודה אפקטיביים 
ונמרצים. לדעת כרמון, הקשר הרצוף בסניף עם החברים, הפעילות 
וההיכרות האישית עימם הביאו  והתרבותית הנרחבת  החברתית 
לכך ש"קשה היה להגיד לא" - במיוחד כשדובר במשימה חשובה 
כל כך בבסיס צה"ל, ובזמן רגיש, כמו לאחר הלחימה ב"צוק איתן". 
כרמון לא רק ארגן ודחף, הוא גם נתן דוגמא אישית, התנדב לעבודה 

כרמון מספר, כי כשנוכחו המתנדבים לדעת שחיילי 
הבסיס הסדירים "לא בדיוק נרתמים לעבודה" - הדבר 

לא ריפה את ידיהם. "ההפך מכך: רצינו להראות 
דוגמא אישית, לסחוף את החיילים אחרינו והיו מקרים 
שהצלחנו בכך. לחלק מהם לא היה נעים לראות אותנו 

עובדים כשהם לא היו איתנו בעשייה..."

התנדבות

"אם צריך היה הוכחה כלשהי לרוח ההתנדבות והנתינה של חברי סניף הקריות, הרי 
שזו באה לידי ביטוי ובגדול בעת ההתגייסות לעבודה בימ"ח עמיעד", אומר בגאווה 

אריק כרמון, יו"ר הסניף. "בימי הקיץ החמים, תחת סככות לוהטות, בעבודה פיזית 
קשה, הם אספו, ארגנו, סידרו - בעיקר ציוד אישי בקיטבגים - אך גם טיפלו בכלי 

עבודה, סידרו ציוד, התקינו את הדרוש והשלימו זיוודים למיניהם"

מימין: משה שם טוב, צבי הרשקו, 
גבי סבן, עינת מייזלמן, אריאל כרמון, 

צבי דפני, הניה אביאל ומרים צימט
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וחווה "מיד ראשונה" את הרוח המיוחדת ששררה בקרב החברים: 
"ראיתי שם מחויבות, נכונות לסיוע, מימוש ערך הערבות ההדדית 
וחדוות הנתינה, ולא פחות חשוב - ראיתי שהחברים נהנו מעצם 

העשייה, למרות הקושי הרב שהיה כרוך בה. 
הבסיס  שחיילי  לדעת  המתנדבים  כשנוכחו  כי  גם  מספר  כרמון 
הסדירים "לא בדיוק נרתמים לעבודה" - הדבר לא ריפה את ידיהם. 
"ההפך מכך: רצינו להראות דוגמא אישית, לסחוף את החיילים 
אחרינו והיו מקרים שהצלחנו בכך. לחלק מהם לא היה נעים לראות 

אותנו עובדים כשהם לא היו איתנו בעשייה...". 
מפקדת  של  להערכה  זכתה  המתנדבים  עבודת  כרמון,  לדברי 
החטיבה ונערכה להם הרמת כוסית ערב ראש השנה, בה הוקרנה 
יום  8 )חטיבת "הזקן"(. "כמו כן, נערך עבורם  מצגת על חטיבה 
אחד  כל  ומעריך  מוקיר  אני  להם.  מגיע  זה   - תודה  לאות  טיול 
למעשה  אותם  להוביל  לי  שניתנה  הזכות  על  אחד  לכל  ומודה 

התנדבות חשוב כזה". 

גיוס נרחב של חברים בהתרעה קצרה ביותר 
הסניף,  יו"ר  סגנית  היא  המתנדבים  גיוס  על  אמונה  מי שהייתה 
עינת  ב-1994 מחיל השלישות.  66, שהשתחררה  מייזלמן,  עינת 
הקריות,  סניף  את  ז"ל, שהקים  מייזלמן  יצחק  של  אלמנתו  היא 
והיא קשורה לסניף בכל נימיה. בעבר שימשה במשך שנים ארוכות 

כמזכירת הסניף והיא מכירה היטב כל חבר וחבר. 
"ההתרעה שקיבלתי לגיוס מתנדבים לימ"ח הייתה קצרה ביותר. 
היו  והתקשרתי למאות חברים.  ולילות על הטלפון  ימים  ישבתי 
כאלה שנענו מיד, היו כאלה שביקשו לחשוב, והיו לצערי גם לא 
מעטים שסירבו. החברים שבדרך כלל נענים למשימות התנדבות 
הסכימו גם הפעם, והיו גם לא מעט הפתעות לטובה. אני מקווה 
כך  זאת.  לעשות  ימשיכו   - הראשונה  בפעם  שהתנדבו  שאלה 
העשרנו את מספר המתנדבים גם למטרות התנדבותיות אחרות 

בעתיד".
ובעמיעד.  זיתים  בעין  ב-2006  ההתנדבות  את  גם  זוכרת  עינת 
יש  כי  הייתה  והמסקנה  הזה,  ההתנדבות  מסבב  לקחים  "הפקנו 
לבצע כהלכה את כל הפעילויות המקדימות, כדי לאפשר למתנדב 

להתמקד אך ורק בצרכי המשימה עצמה, מבלי לכלות את הזמן 
בסידורים לוגיסטיים. כרמון עמד על כך בנחישות - ועובדה שהוא 
צדק. למי שרוצה אותנו - אנו מוכנים לעזור - אבל חשוב שיעשה 
הכול כדי לאפשר לנו עבודה מיטבית. זה נכון שהפרה רוצה להניק, 

אבל קודם כל העגל צריך לרצות לינוק...". 
מלבד גיוס המתנדבים ערכה עינת רישום מדויק, עסקה בשיבוצים, 
חילקה לימי עבודה, תיאמה תאריכים וניסתה ככל הניתן להתאים 

בין הצרכים בבסיסים לבין היערכות המתנדבים. 
"בסופו של דבר הרכבנו רשימה מצוינת, ומדי יום מילאנו בדיוק 

את מכסת המתנדבים המתאימה למיניבוס - 15 במספר". 
בצבא,  כך  כל  שחשובות  אישית  ודוגמא  מנהיגות  עינת,  לדעת 
דמות  הוא  כרמון  "לשמחתי,  בהתנדבות.  גם  פחות  לא  חשובות 
נאה  דורש  נאה   - הפסוק  את  מקיים  והוא  וסוחפת,  כריזמטית 
מקיים. הוא היה מגיע כמעט כל יום לעמיעד, מבקר את החברים, 
נותן יד, עובד בעצמו, תומך ופועל גם מול מפקדת הבסיס, כדי 
שהעבודה תתבצע כראוי. חלק גדול מהצלחת המיזם הזה בהחלט 

יכול להיזקף לזכותו". 

ומה אומרים המתנדבים? 
משה יום טוב, 70, יוצא חיל הים, השתחרר בשנת 1987: "כשעינת 
שאלות  שאלתי  לא  מתנדבים  שצריך  ואמרה  אליי  התקשרה 
והסכמתי מיד. אני מתנדב גם ביד שרה באופן קבוע, כך שעבורי 

התנדבות היא לא משהו חריג. זה חלק מהחיים שלי. 
במקרה הזה לא ידעתי בדיוק מה צריך לעשות, אבל השבתי בחיוב, 
כי חשבתי שאם הסניף מתגייס למשימה - היא כנראה חשובה. 
התנאים בעמיעד היו קשים: עבודה 
נוראי, בלגן גדול מאוד  פיזית, חום 
בו  להשליט  צריך  שהיה  ציוד  של 
סדר, לפעמים לא היה ברור מאיפה 
ועודדנו  ביחד  היינו  להתחיל...אבל 
אחד את השני. מי שהתקשה - עזרו 

לו מיד". 
משה מספר, שלא היסס לומר לחיילי 
להם  "נתנו  לעזור.  לבוא  הבסיס 
דוגמא אישית ומי שלא התרשם ובא 
מרצונו - קראתי לו וביקשתי ממנו 
הצלחה  הייתה  ההתנדבות  לעזור. 
אני  שוב  זאת  לעשות  נצטרך  ואם 

בהחלט מוכן לכך". 
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מרים צימט, 55, הצעירה שבחבורה, 
השתחררה  יר,  ו האו חיל  יוצאת 
למען  פעילה  היא  ומאז   2004 ב-
הקהילה ומתנדבת בעיקר בספרייה 
הציבורית בקריית ים. לקריאה לבוא 

עינת: "ישבתי ימים ולילות על הטלפון והתקשרתי 
למאות חברים. אלה שבדרך כלל נענים למשימות 

התנדבות הסכימו גם הפעם, והיו גם לא מעט הפתעות 
לטובה. אני מקווה שאלה שהתנדבו בפעם הראשונה - 
ימשיכו לעשות זאת. כך העשרנו את מספר המתנדבים 

גם למטרות התנדבותיות אחרות בעתיד"
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להתנדב בימ"חים היא השיבה מיד בחיוב. "ביום הראשון ראיתי 
סביבי אנשים שהיו יכולים להיות ההורים שלי", היא אומרת בחיוך, 
"וגם אני כבר לא צעירה... אבל כל אחד יכול להתברך ולהתגאות 
בהם. כולם עם רצון טוב, רוח טובה ונכונות לעזור. הייתה כמות 
אדירה של ציוד, היה צריך לסחוב, להתכופף, להרים - אבל בסוף 
היום הכול נשכח ונשארו רק החוויות הטובות". מרים, שהתנדבה 
אישית  מחויבות  מרגישה  היא  כי  מעידה  עבודה,  ימי  לחמישה 
אחר  מישהו  יהיה  לא  כי  "פשוט   - כאלה  למשימות  להתגייס 

שיעשה זאת...". 
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הניה אביאל, 65, השתחררה מחיל השלישות ב-1988. היא חברת 
הנהלת הסניף ובהחלט אפשר לכנותה "מתנדבת סדרתית": מסייעת 
לילדי בתי ספר הסובלים מבעיות תקשורת, מקדמת ילדים ממוצא 

אתיופי במתנ"ס המקומי, מתנדבת במועדון קשישים ועוד. 
"ההתנדבות לעבודה בימ"ח לא פגעה בפעילויות האחרות שלי. 
בסניף  בה.  שבחרתי  שמחה  ואני  חיים  דרך  זו  עבורי  התנדבות 
ההתנדבות  מה  רק  לא  שיודעים  חברים,  של  גדולה  קבוצה  יש 
עושה למקבל, אלא גם מה היא עושה למתנדב עצמו. בנתינה יש 
סיפוק אדיר - אתה עוזר, משפיע על חיי אנשים, מקדם אותם, 
רואה ברכה בעמלך. ילד שמצליח לכתוב כמה מילים ישר בשורה 
במחברת - אין אושר גדול מזה. נער שפוגש בך ברחוב וזוכר אותך 
מפעילות במתנ"ס - יכיר לך תודה על מה שנתת לו, הרבה אחרי 

שהפעילות הסתיימה. 
הניה אומרת, שלפעילות בימ"ח היה גם ערך חינוכי מול האוכלוסייה 
מקבלת  אני  אם  אותי  שאל  החיילים  "אחד  במקום.  המשרתת 
תשלום עבור העבודה. כשהשבתי לו בשלילה הוא התקשה להאמין 

ולהבין זאת".
היא מספרת כי העבודה התנהלה בצורה מאורגנת ומסודרת, והדבר 
הקל על המתנדבים מאוד. "במחוז ובסניף עשו עבודת הכנה טובה. 

זה כנראה חלק מהפקת לקחים של 2006". 
לימים  אותה  החזירה  בבסיס  ההתנדבות  כי  מספרת  היא  עוד 

של הצבא, מהם יש לה רק זכרונות טובים. "לעשייה בצבא היה 
היחידה  לא  אני  ולדעתי  היום,  גם  עליי  המשפיע  חיובי  משקע 

שמרגישה כך". 
משה מניד בראשו לאישור ואומר: "היום הייתי חוזר לצבא". 
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70, השתחרר ב-1984 מחיל האוויר. הוא מתנדב באופן  גבי סבן, 
קבוע ביד שרה ויחד עם זאת לא היסס לרגע כאשר "נקרא לדגל". 
גבי, שהתנדב במשך ארבעה ימים, אומר: "שמחתי להתנדב, אבל לא 
שמחתי לראות את המצב בימ"ח - את הציוד הזרוק, את המחסור. 
מחסני החירום לא היו במצב טוב וחשוב שבאנו, סידרנו, טיפלנו, 
לקוות  רוצה  אני  לקדמותו.  המצב  את  והחזרנו  תיקנו  ארזנו, 
שבבסיסים אחרים זה נראה אחרת ולא צריך לחכות לחברי 'צוות' 

שיעשו את העבודה. 
היה חם, אפילו מאוד, העבודה לא הייתה קלה, אבל היה גם את חום 
הלב. כשעמדתי מן הצד וראיתי נשים וגברים לא צעירים מוכנים 
לתת מעצמם ולעשות באמונה את המלאכה הקשה הזו - חשתי 
שמחה וגאווה. חייבים להיות שם כדי להבין במה דברים אמורים". 
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צבי דפני, 72, השתחרר מחיל המודיעין בשנת 1987, עוסק גם הוא 
בהתנדבות דרך קבע, בעיקר בקופת חולים בקריית מוצקין. "אני 
מחכה שכרמון יתקשר אליי - ואם כרמון קורא לך אתה לא יכול 
לסרב", הוא אומר בחיוך. ואכן, כשהתקשרה אליו מזכירת הסניף 
עינת, הוא השיב מיד בחיוב. "נכון שזו לא משימה פשוטה, אבל 
את  להחזיר  כדי  שלנו  בעזרה  הצורך  את  חשיבותה,  את  הבנתי 
הסדר למחסנים. כשעושים משהו חשוב, אפשר להרגיש שאנחנו 

עוד שווים משהו...". 
צבי, שהתנדב בימ"ח גם בשנת 2006, יכול לעשות את ההשוואה 
כי ההבדל  אומר  הוא  לבין ההתנדבות עכשיו.  אז  בין מה שהיה 
הלוגיסטיקה הקשורה  בכל  גם  הימ"ח, אלא  רק במצב  לא  טמון 
בהתנדבות. "הפעם הכול היה הרבה יותר מסודר: רישום המתנדבים, 
השיבוץ, לוח הזמנים, ההסעות, הארוחות, בגדי העבודה שניתנו 
לנו. זה תרם מאוד ליכולת למצות כל רגע ולעסוק אך ורק בדבר 

שלשמו הגענו". 
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צבי הרשקו, 82, השתחרר בשנת 1975 מהמשטרה הצבאית. הוא 
פעיל בסניף ומתנדב בקהילה. גם הוא היה בין המתנדבים לעבודה 
בימ"ח לאחר מלחמה לבנון השנייה. הוא זוכר את היום הראשון 
שלו אז, כשראה איך הדברים נראים בבסיס. "היו הרבה 'מנהלים' 
הוראות  לתת  לא  לעבוד,  'באנו  להם:  אמרתי  'עובדים'.  ומעט 

ולפטפט!'. לשמחתי, בהמשך הדברים הסתדרו". 
החברים  את  לראות  נרגש  והיה  ימים  שישה  במשך  התנדב  צבי 
שמסייעים זה לזה. "אם היה צריך להרים משהו כבד – מיד קפצו 
הצעירים ועשו זאת. לא פעם ולא פעמיים באו אליי ואמרו - אתה 
קצת יותר מבוגר מאיתנו, תן לנו לעשות את העבודה ואם אפשר 

- נתנו לי כיסא, כדי לעשות את העבודה בישיבה".
יכול לראות אתכם  "אני לא  לו:  זוכר חייל בשם דב, שאמר  הוא 
לי לעשות  גם  עובדים כל כך קשה כשאני לא עושה כלום. תנו 

משהו...". 
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כרמון מסכם ואומר: "עבודת המתנדבים התקבלה בהערכה רבה 
המתנדבים  בין  מדהימים  קשרים  נוצרו  החטיבה,  מפקד  על-ידי 
והחיילים, פערי הגילאים והדרגות לא הורגשו בשטח וברור היה 

כי השלמת המשימה כהלכה עמדה לנגד עיני כולם". 

הניה: "ההתנדבות לעבודה בימ"ח לא פגעה בפעילויות 
האחרות שלי. התנדבות עבורי זו דרך חיים ואני שמחה 

שבחרתי בה. בסניף יש קבוצה גדולה של חברים, 
שיודעים לא רק מה ההתנדבות עושה למקבל, אלא גם 
מה היא עושה למתנדב עצמו. בנתינה יש חווית סיפוק 

אדירה - אתה עוזר ואתה רואה ברכה בעמלך"
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מיזם חינוכי

מקרבים את בני הנוער למורשת, 
לשורשים ולהיסטוריה - והופכים 

אותם לאזרחים מובילי שינוי

מאת: אוהד יעקב 

יכולות  שהן  שההקשרים  מילים  שתי   - הארץ"  "בשביל 
ליצור הם רבים ומגוונים, אך לכולם קשר לפרויקט חינוכי שיזם 

יוסי ברנע )אל"ם(. 
"בשביל הארץ" - מיזם המופעל מזה שנים בעיקר ברשת בתי הספר 
אורט. עתה מתכוון ברנע לפעול להרחבתו באופן משמעותי לבתי ספר 

תיכוניים נוספים ברחבי הארץ - בעזרת ארגון "צוות". 
"בשביל הארץ" - עשייה חינוכית ערכית בקרב בני נוער למען הכרת 
העבר והמורשת והדגשת הקשר של עם ישראל לארצו. במסגרת המיזם 
נחשפים פרקי היסטוריה חשובים בתולדות ארץ ישראל - עד וכולל 

מלחמת העצמאות. 
לחיזוק  הבאים,  והדורות  הנוער  למען  בעיקר   - הארץ"  "בשביל 
חשיפת  חשוב,  פחות  ולא  הדורות  שרשרת  השורשים,  הלגיטימיות, 
עובדות היסטוריות, בעיקר במאה השנים עד קום המדינה, כדי שיוכלו 
להתמודד עם גל חוסר הלגיטימיות הפושה בעולם לגבי עצם קיומו 

של עם ישראל בארצו. 
"בתוכנית אין נקיטת עמדה פוליטית", ממהר יוסי ברנע לציין. "מאחר 
שמדובר רק על התקופה מאז בית ראשון ועד 1948, מהות התוכנית 
היא הכרה ומיקוד במורשת ההיסטורית שלנו בארץ ישראל. הכוונה היא 
לחשוף בפני בני הנוער את השורשים ההיסטוריים שלנו ואת המפעל 
אין  מה  לומר  חשוב  פחות  לא  ואולי  העצמאות.  מלחמת  עד  הציוני 
בתוכנית: אין דיון על דת ואמונה, אין דיון בנושא הפוליטי, אין הצעות 

לפתרון הסכסוך". 
2007, אחרי פרסום ראשוני של  יוסי מספר כי הכול התחיל באמצע 
מסקנות ועדת החקירה שמונתה לאירועי מלחמת לבנון השנייה בראשות 
השופט בדימוס אליהו וינוגרד. "שררה אז רוח נכאים בציבור", מספר 

"בשביל הארץ", תוכנית חינוכית המתמקדת בהכרת העבר והמורשת והדגשת הקשר 
של עם ישראל לארצו, צפויה לזכות בתנופה משמעותית עם הצטרפות ארגון "צוות" 

כמוביל וכאחראי רשמי לתוכנית. בכך יחבור "צוות" ליוסי ברנע שהגה והקים את 
התוכנית, החושפת תלמידי תיכון ערב גיוסם לתכנים היסטוריים, בעיקר במאה השנים 

שלפני הקמת המדינה. ברנע מאמין, כי התוכנית תתרום לא רק לבחירתם בשירות 
משמעותי בצה"ל - אלא גם להפיכתם לאזרחים מעורבים, אכפתיים ופעילים. מתנדבים 

מקרב חברי הארגון מוזמנים להירתם לעשייה החינוכית-ערכית באזורם 

 "ב'צוות' יש את כל מה שצריך: ארגון מסודר, ציבור 
חברים בעל מודעות, אנשים עם יכולות מוכחות שרובם 
הדריכו בשלב זה או אחר בשירות - ובעלי רצון להמשיך 
ולתרום לחברה הישראלית. יש להם הבנה עמוקה לכך 
ששירות בצה"ל יכול להתקיים רק כאשר הוא מתבסס 

על מסד מוסרי-ערכי, המעוגן בעובדות ובתובנות"

יוסי. "ישבנו יחד כמה חברים מדור תש"ח - בשבילי דור תש"ח הם 
אלה שרקדו ברחובות בכ"ט בנובמבר 47' עם החלטת עצרת האומות 
המאוחדות על תוכנית החלוקה. ניסינו לבדוק מה אנו יכולים לעשות 
כדי להכניס קצת פרופורציות לשיח הציבורי, ובעיקר להתמודד מול 

הגל העכור של דה-לגיטימציה כלפי מדינת ישראל. 
שאלנו את עצמנו: 'איזה מסר אחר, חיובי וחיוני, יכולים אנו - אנשי דור 
תש"ח - להעביר. די מהר הגענו למסקנה שקהל היעד שלנו צריך להיות 
בני הנוער וכי אנו חייבים לבסס אצלם היכרות עם הרצף ההיסטורי של 

שורשינו בארץ ישראל עוד טרם הקמת המדינה". 
- מדוע רק נוער, בעצם? 

מלש"בים  היותם  מעצם  לצה"ל.  גיוס  לפני  העומדים  אלה  הם  "כי 
)מועמדים לשירות ביטחון( ואחר כך חיילים, קצינים ומפקדים - לא 
רק ראוי כי אם חיוני שיידעו מי אנחנו, למה אנחנו כאן, על מה אנחנו 
נלחמים, מה המורשת ההיסטורית שלנו ולמה המקום הזה היה ויהיה 

הבית היחיד שלנו". 
- כמאמר הפתגם "בין אמר לבין עשה ת"ק פרסה" - איך מוציאים את 

יוסי ברנע

18לתוכן העניינים 



"הצלחת התוכנית קשורה לרשות המקומית, לבתי הספר 
וכמובן אלינו כארגון. ברור לי שההתלהבות לא תבוא 
מכיוון התלמידים עצמם, אך זו אחריותנו ליצור אותה, 
על-ידי כך שנסחוף לרעיון גורמי מפתח מוניציפליים. 

בנוסף, ליו"ר מחוז וליו"ר סניף של 'צוות' קשרים 
בקהילה ואני מצפה שיפעילו אותם לטובת הפרויקט"

הרעיון מן הכוח אל הפועל? 
לשכנע  לנסות  כיוונים: האחד,  בשני  "פעלנו 
בנחיצות  החינוך  בתחום  החלטות  מקבלי 
היוזמה, בהקשר של תוכנית הלימודים של בני 
הנוער, ובמקביל להתחיל ליצור מערך שיעור 
שיקיף ויכסה את התקופה עליה החלטנו. היה 
לנו חשוב שיהיה מבוסס על עובדות בלבד - 
מעניין וממוקד. לשמחתי, אחד החברים שימש 
כדירקטור ברשת בתי הספר אורט והוא פתח 
המצגת  את  להכין  התחלתי  הדלת.  את  לנו 
שתהווה את הבסיס לתוכנית 'בשביל הארץ'. 
זו הייתה עבודה מורכבת ומקיפה, השקעתי בה 
לא פחות מ-2,200 שעות והתוצאה - מצגת 
90 דקות,  של שלושה מפגשים, כל אחד בן 
האמורים להתקיים ברצף, שבוע אחרי שבוע". 
לתקופות.  המפגשים  חולקו  יוסי,  לדברי 
"כך, למשל, המפגש הראשון עוסק בתקופה 

 - הראשונה(  העלייה  )תחילת   1881 עד  ראשון  בית  מימי  ממושכת, 
שהמסר המוביל בו הוא רציפות היישוב היהודי בארץ ישראל לאורך 

התקופה. רבים מאוד מהתלמידים 'שבויים' בשיבת 
עם ישראל לארצו אחרי 2000 שנות גלות, בהן נעדרנו כליל מן הארץ, 
בעוד שהאמת ההיסטורית היא שלאורך כל התקופה חיו בארץ ישראל 
יהודים. אמנם לא הייתה יישות פוליטית יהודית עצמאית בארץ אחרי 
ממלכת ישראל, ממלכת יהודה וממלכת החשמונאים, אך רצף התיישבותי 

ותרבותי - בהחלט כן". 
המפגש השני עוסק לדברי יוסי בתקופה קצרה יחסית אך רבת משמעות 
- 1947-1881. "כאן עולות שאלות יסוד כמו: האם 'מאז ומעולם' היו 
כאן פלסטינים, עיבדו את האדמה ובכך בעצם קנו חזקה על המקום? 

האם התנועה הציונית נישלה את הפלסטינים מאדמתם? 
פרק זה עוסק גם במנדט הבריטי, מאורעות תרפ"ט, וועדת פיל שחקרה 
את אירועי המרד הערבי הגדול )1939-1936( ומסתיים בהחלטת החלוקה 

בעצרת האומות, בכ"ט בנובמבר 1947". 
במלחמת  עיקריים  מהלכים  בבירור  עוסק  והאחרון  השלישי  החלק 
פליטים  אוכלוסיות  שתי  נוצרו  כיצד  העיקרי:  המסר  ובו  העצמאות 
כתוצאה מאותו מאבק - פליטים פלסטינים ופליטים יהודים מארצות 
ערב. "הדגשנו את נושא הפליטים, כי הוא לדעתי ולדעת רבים סלע 

מחלוקת עיקרי שקשה מאוד למצוא לו פתרון", הוא מסביר.
כאלה  חברים,  מתנדבים,  שמונה  יוסי  גייס  הפרויקט  יישום  לצורך 
שהכירו בחשיבות הנושא וקיבלו על עצמם להעביר את התוכנית בבתי 
הספר. "עד השנה החולפת נפגשנו במשך חמש שנים עם קרוב ל-300 

תלמידים בכל שנה". 
- 1,500 תלמידים שנחשפו לפרויקט זה לא טיפה בים? 

"ראשית, 1,500 תלמידים זה הרבה יותר מכלום. שנית, אין כלל ספק כי 
התלמידים האלה יהיו מודעים יותר, אכפתיים יותר, מבינים יותר ולכן 
הם גם יפנימו בצורה טובה יותר את הצורך להתגייס ולעשות שירות 

משמעותי".
- האם לא היית צריך לפנות למשרד החינוך כדי להתניע את התוכנית 

בבתי ספר ברחבי הארץ? 
"בוודאי. מתחילת היוזמה ועד תחילת השנה הייתי בשיג ושיח עם משרד 
החינוך, כדי לקבל את ברכת הדרך, ואכן זו התקבלה בחודש מרס השנה. 
במקביל לתהליך לקבלת אישור משרד החינוך, הצגתי את הפרויקט 
וביקשתי ש'צוות' כארגון גדול ומשמעותי המניף  'צוות'  בפני הנהלת 

דגל ערכי - ייטול על עצמו משימה לאומית חשובה זו".

0 0 0

יוסי, אפשר בהחלט  ובסיועו, לדברי  "צוות" נענה לאתגר  ואכן ארגון 
ארגון  שצריך:  מה  כל  את  יש  "ב'צוות'  המהלך.  את  ולהניע  להתחיל 
מסודר, ציבור חברים בעל מודעות, אנשים עם יכולות מוכחות, שרובם 
הדריכו בשלב זה או אחר בשירות, אנשים בעלי רצון להמשיך ולתרום 
לחברה הישראלית. בקרב חברי 'צוות' יש הבנה עמוקה לכך ששירות 
בצה"ל - ובמיוחד שירות משמעותי - יכול להתקיים רק כאשר הוא 

מתבסס על מסד מוסרי-ערכי, המעוגן בעובדות ובתובנות. 
החינוך  למשרד  הפרויקט  הצגת  הארגון, שבעת  הנהלת  עם  סיכמתי 
יובהר כי 'צוות' הוא הגוף המוביל אותו וכי המרצים יהיו מקרב חבריו. 
ואכן, בחוזר מנכ"ל משרד החינוך מחודש מרס השנה למנהלי בתי ספר 
תיכוניים הוצג בפניהם הפרויקט והעובדה שהוא נעשה בחסות 'צוות' 

ובו הזמנה לשיתוף פעולה". 
- אינך חושש מחוסר היענות מצד החברים לעסוק בפעילות הזו? רבים 

מגמלאי צה"ל עסוקים בקריירה שנייה ועיתותיהם אינן פנויות...
"אני לא חושש, כי מדובר בציבור גדול מאוד של חברים, ואנו זקוקים 
רק למעט. מדובר בכ-35,000 חברים. אחוז אחד זה 350 איש וזה המון".

- 350 מתנדבים הם לא מעט כשמדובר בהתחייבות כל כך גדולה...
"זה אמנם פרויקט רציני וחשוב, אבל הזמן שיש להשקיע בהחלט מאפשר 
בקבוצות  הדרכה  תוכנית  יעברו  המתנדבים  זאת.  לעשות  אחד  לכל 
קטנות, בנות 6-4 אנשים, הכוללת שני מפגשים בני שלוש שעות כל 
אחד. במהלכם אני מציג את המצגות, את הרציונל, את ההדגשים ואת 
המסרים של התוכנית. אני מצפה שכל מתנדב ירחיב בעצמו את היריעה 
- בעזרת ביבליוגרפיה מתאימה, בחקר עצמאי ובכל דרך שימצא לנכון 

כדי להרגיש מוכן למשימה. 
המתנדבים מתחייבים חד-פעמית ל-6 שעות בשנה, זה הכול: שלושה 
מפגשים בבית הספר, בני שעתיים כל אחד, בלו"ז שנקבע מראש - וזה 

יכול בהחלט להיות בקרבת מקום המגורים". 

"מ
לע

ם: 
לו

צי
מיזם חינוכי
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- אתה יכול לתאר פרופיל של מתנדב מתאים לפרויקט "בשביל ישראל"?
"קודם כל, רצון טוב, אכפתיות ואמונה בדרך החינוך כמחוללת שינוי. 
מבחינת הכישורים, אציין כמה רצויים, אך אין בכך חובה: השכלה 
או ידע קודם בתולדות ארץ ישראל בתקופה הנדונה, עיסוק קודם 
בהדרכה )בבה"דים או במכללות הצבאיות(, אנשים שיש להם שורשים 
אישיים עמוקים בארץ )משפחות שחיות כאן במשך דורות רבים(, 
כאלה המכירים את המסורת היהודית, כאלה שאולי עברו לימודי 
המשך בתחומים הללו או משיקים להם, כגון גיאוגרפיה של א"י, מורי 
דרך, מורים פעילים במערכת החינוך ובעלי ניסיון בתחום החינוך". 

- איך יגויסו המתנדבים באופן טכני לפרויקט? 
"אני מצפה מהנהלת 'צוות' שתמנה עובד בכיר בארגון במישרה לתפקיד 
ריכוז הפרויקט, אשר יעסוק הן בגיוס המתנדבים והן בגיוס המחוזות 
והסניפים לנושא. יש חמישה מחוזות ב'צוות' ואם כל מחוז יגייס 30 בתי 
ספר ו-30 מתנדבים, אנו מגיעים לכ-4,500 תלמידים בשנה. זה מספר 
משמעותי מאוד. אגב, במחוז השרון כבר מופעלת התוכנית בעשרה בתי 
ספר ובשנה הבאה היא תתרחב ויהיו לנו, אני מקווה, 20. אני מאמין 

ומקווה שבשנה הבאה יצטרף מחוז נוסף". 
- למה שבתי ספר ישתפו פעולה עם היוזמה? הרי גם כך תוכנית הלימודים 
עמוסה ודחוסה, מה גם שהתלמידים רוצים ללמוד רק מה שייבחנו עליו? 

"הצלחת התוכנית קשורה לרשות המקומית, לבתי הספר וכמובן אלינו 
כארגון. ברור לי שההתלהבות לא תבוא מכיוון התלמידים עצמם, אך 
מפתח  גורמי  לרעיון  שנסחוף  כך  על-ידי  אותה,  ליצור  אחריותנו  זו 
מוניציפליים. בנוסף, ליו"ר המחוז וליו"ר הסניף קשרים בקהילה ואני 

מצפה שיפעילו אותם לטובת הפרויקט. 
אשר לנו כארגון 'צוות' - יש לנו הזדמנות לחולל שינוי, לעסוק בפעילות 
'צוות'  להעלאת תדמית  ולעשות  ראשונה  חינוכית ממדרגה  חברתית 
בקרב הציבור, אשר לצערי רואה אותנו בכותרות העיתונים רק בהקשר 

של הפנסיות שלנו. 
זו משימה שתבוצע בכל הארץ, שנה אחרי שנה, ואין לי ספק כי המודעות, 

ההכרה וההוקרה ל'צוות' רק ילכו ויגדלו כל העת". 
הספר,  בתי  הרשות,   - משוכנעים  בתוכנית  השותפים  כל  אם  גם   -

המתנדבים - איך מבטיחים שיתוף פעולה מצד התלמידים? 
ואפשר  אותם  לרתק  אפשר  התלמידים,  ללב  נתיב  למצוא  "אפשר 
'לפתוח להם את העיניים' עם מידע שלא היו מודעים לו. זה גם עניין 
אישי של יכולת המתנדב להציג באופן אטרקטיבי את הדברים. כחלק 
למטרה  בדיוק  נועדה  הראשון  המפגש  של  הראשונה  השעה  מכך, 
זו: אנו מבקשים מכל מתנדב להציג סיפור אישי ייחודי לו: זה יכול 
להיות השתתפות בקרב, או סיפור משפחתי, הקמת חברת הזנק או 
עיסוק יוצא דופן בהווה ועוד. ההיבט האישי הוא משהו שהתלמידים 
יוכלו להתחבר אליו. אני חושב שמודעות המתנדב למשימה הלאומית 
החשובה הזו תעשה מראש את ההבדל בין עוד שיעור לבין מפגש 
חשוב, מעניין וערכי. גם אם ניגע בחלק מהתלמידים, הם אלה שיהיו חוד 
החנית - בצבא וגם לאחריו - בבחינת מנהיגות עתידית פוטנציאלית. 

אליהם אנו שואפים להגיע".

שי
באופן אי

ילדותו  ואת  בחיפה  ב-1936  נולד  )אל"ם(,  ברנע  יוסי 
עשה בחצר מפעל פרוטרום שבו שימש אביו כמנהל אחזקה 
ושם התגורר. מאוחר יותר עברה המשפחה להתגורר בתל 
 ,13 עמל בחיפה. במלחמת העצמאות, עוד בטרם מלאו לו 
השתתף במאמץ המלחמתי כמו חבריו בני גילו ובני אותו 
דור ועסק בהעברת תחמושת והודעות תקשורת בין עמדות. 
אביו, בעליה של מסגריה מכנית, חרט בבית המלאכה שלו 
רימונים עבור ההגנה ושריין כלי רכב - משאיות ואוטובוסים 
ששימשו בשיירות ברחבי הארץ. אחת המפורסמות, שיירת 

יחיעם, יצאה בכלי רכב שהוא מיגן. 
קצינים  קורס  סיים  הקשר,  לחיל  לצה"ל  התגייס  ב-1954 
והיה קצין הקשר של גדוד 13 של גולני. לפני מלחמת קדש 
שירת בעוטף עזה. כשעמד להשתחרר שוכנע להישאר בקבע 
ובמהלך השירות סיים תואר ראשון בהנדסת אלקטרוניקה 

בטכניון ותואר שני באוניברסיטת קולומביה בארה"ב. 
ללוחמה  היחידה  כמפקד  שימש  הכיפורים  יום  במלחמת 
אלקטרונית של כוחות היבשה. היה קצין קשר פיקוד מרכז 

וסיים את שירותו הצבאי כסגן קצין קשר ראשי. 
כסגן  שימש  בתעשייה:  והשתלב  לגמלאות  פרש  ב-1979 
נשיא אלסינט, מנכ"ל טלכור, מנכ"ל מפעלי חמצן וארגון וכן 
היה חבר נשיאות התאחדות התעשיינים, יו"ר איגוד הכימיה 
וחבר  ההתאחדות  של  הפועל  הוועד  חבר  והפרמצבטיקה, 
IOMA - הארגון הבינלאומי  ויו"ר  דירקטוריון מכון הייצוא 

של יצרני החמצן שמקום מושבו בארה"ב.
היום הוא מכהן כדירקטור חיצוני במספר חברות עסקיות 
ומקדיש חלק מזמנו לעבודה ציבורית התנדבותית ולפעילות 
תרבותית. הוא חבר ועדת הכספים של "צוות" וחבר הנהלת 

מחוז השרון. 
יוסי ברנע נשוי לנעמי, אב לאלון וסב לנועה, ענבל ויהונתן. 

מתגורר ברמת השרון.

מיזם חינוכי

"שאלנו את עצמנו: 'איזה מסר אחר, חיובי וחיוני, 
 יכולים להעביר אנו, אנשי דור תש"ח. די מהר 

הגענו למסקנה, שקהל היעד שלנו צריך להיות בני 
 הנוער וכי אנו חייבים לבסס אצלם היכרות 

 עם הרצף ההיסטורי של שורשינו בארץ ישראל 
עוד טרם הקמת המדינה"

ומה אומרים התלמידים? 
"כשבחרתי ללכת למגמת תקשורת והסברה אלו בדיוק היו השיעורים 
שלהם חיכיתי. אני יכולה להעיד על עצמי וגם על חבריי שלמדנו 
עכשיו  לנו  שייעזרו  דברים  גם  איתך,  מהמפגשים  המון  והפקנו 
נושאים  אלו  שכן  בחיים,  בכלל  וגם  המשלחת,  בהתמודדות של 

בסיסיים שאני חושבת שכל יהודי ישראלי חייב לדעת". )ה.ג.(
0 0 0

הספר,  בבית  היום  אצלנו  הרצאתך  על  לך  להודות  חייבת  "אני 
המוח  לשטיפת  אדישים  אותנו  תשאיר  ולא  לעזרתנו  שתעמוד 

ושכתוב העובדות ההיסטוריות". )א.ה.(
0 0 0

'ישראל מתקוונת אליך - מסבירים צעירים'.  "אני חבר בפרויקט 
בתחילת השנה העברת לנו הרצאה בנוגע לפליטים הפלסטינים 
שתרמה רבות לידע שלי על הנושא. כחלק משיחות עם בני משפחה 
ואנשים מחו"ל, גיליתי בורות מפתיעה בקשר לפליטות. בקשתי אליך 
היא להפצת המצגת ותרגומה לאנגלית עבור אנשים בחו"ל". )ג.ש.(  

20לתוכן העניינים 



נשים ב"צוות"

יש רצון אמיתי להכיר, לחלוק 
ידע, לתת כתף ולעזור

מאת: דורית טל אור 

מלוות  היו  בצה"ל  שנותיי   27"
בתחושה עמוקה של שליחות. הרגשתי 
רצון לתרום לגוף החשוב הזה ולתמוך 
ביטחון  למען  במסגרתו  שעושה  במי 
גניש-לוי  צחית  אומרת  כך  ישראל". 
לשלושה:  ואם  נשואה   ,46 )סא"ל(, 
חיילת בת 19 ושני בנים בגילאי 14 ו-12 

המתגוררת בגבעתיים. 
"אני אדם של אנשים", היא מעידה על 
עצמה, ואת ההגדרה הזו מימשה היטב, 
בתחומי  בצה"ל, שהתמקד  שנים  ארוך  צבאי  בשירות  בחרה  כאשר 

ת"ש, נפגעים ומשאבי אנוש. 
במערך  שונים  בתפקידים  צחית  עשתה  שירותה  מתוך  שנים  עשר 
הנפגעים, בין היתר בטיפול ביתומי צה"ל. "אני עצמי יתומת צה"ל. 
זאת,  זכיתי להכיר. למרות  יצחק, אותו לא  אני קרויה על-שם אבי, 
אני מרגישה שיש לו חלק גדול בקשר המיוחד שלי לצה"ל, ביכולת 
שלי לסייע לאנשים וברצון הבסיסי שלי לפגוש אנשים, לחבר ביניהם 

ולהתחבר אליהם". 
תפקידה האחרון בצה"ל היה ראש ענף פרט ומשאבי אנוש במרכז 
תע"צ )תעסוקת אזרחים עובדי צה"ל( באכ"א והיא פרשה בתחילת 
אפריל 2014. קודם לכן לקחה אמנם כחופשה ארוכה את הימים הרבים 
שלא ניצלה במהלך השירות - אך דבר לא הצליח להכין אותה לעצירה 

הפתאומית של מכלול העשייה שלה. 
"ביום האחרון לשירות עוד חזרתי מהצבא בתשע בערב מדיון ארוך 
וחשוב. למחרת באתי להחזיר ציוד... העצירה הייתה בחריקת בלמים 
מוחלטת.  לעצירה   - שיא  ממהירות  לעבור  הלם.  ממש  מבחינתי. 
התחושה הזו הובילה אותי לנסות לקבץ נשים במצבי, פורשות צה"ל, 
שיכולות לחלוק את התחושות, להושיט יד, לנדב ניסיון של פורשות 
ותיקות יותר ולרכך את המעבר הדרמתי הזה מהצבא שוקק הפעילות 
לאזרחות, שבה למעשה מתחילים פרק חדש לחלוטין, לעיתים אפילו 

לא ידוע. 
לצורך כך הקימה צחית עמוד פייסבוק בשם "פו-רשת" והעלתה קול 
קורא לפורשות צה"ל ליצור קשר. התגובות היו מיידיות ואוהדות ביותר.
עד מהרה התארגן מפגש ראשון של הקבוצה. "ברור היה מראש, כי 
הכוונה היא ליצור קבוצה אמיתית ולא רק וירטואלית, לצורך מפגשים 
שיהיו בעלי ערך - מעבר לעניין החברתי. ראיתי לנגד עיניי נטוורקינג 

"בקבוצה חברות כבר למעלה מ-300 פורשות, והיא 
מתפלגת פחות או יותר שווה בשווה בין פורשות חדשות 

לוותיקות יותר. פניות מתקבלות גם מנשים שאין להן 
פייסבוק, המבקשות להתעדכן דרך הטלפון או במייל. 

העניין שיצרה סביבה היוזמה, הפתיע גם אותי וכך גם רצון 
החברות לתרום – כל אחת בתחומה – מחמם את הלב"

נשי, בו נשים מסייעות לנשים, מעבירות מידע, נותנות תמיכה, פותרות 
בעיות, מעניקות סיוע, פותחות דלתות - כל מה שאפשר כדי לעזור. 
הכול כמובן ללא כוונת רווח, ללא תועלת אישית, ממקום של נתינה 
אמיתית, של ערבות הדדית. הרי זה מה שגדלנו עליו, זה מה שעשינו 

בצבא - וזה מה שאני ממשיכה לעשות גם באזרחות".
0 0 0

צחית מעידה, כי הבחירה שלה לקבץ נשים בלבד בקבוצה נובעת, בין 
היתר, מהיכרות עם נשים רבות עתירות יכולות והישגים במהלך השירות 
בגבעתיים,  התארגן  "פו-רשת"  נשות  של  הראשון  המפגש  הצבאי. 
עיר מגוריה של צחית. סגנית ראש העיר, אורלי ניב, חברת "צוות", 
סייעה בלוגיסטיקה, וגם התוכן התארגן כמו מעצמו: חברות הקבוצה 
על  וסיפרו  פועלן  את  הציגו  שונים,  בתחומים  בעשייה  שהשתלבו 
הדרך שעשו מהצבא לאזרחות. "למרות שהיו נשים רבות שסיפוריהן 
ראויים, פתחנו עם ארבע נשים, שהציגו תחומי עשייה שונים: אורלי 
ניב הציגה את העשייה במסגרת המוניציפלית-פוליטית; יוני פסו-מורן, 
מורה ורכזת מקצוע בבית הספר עמל בפתח תקוה, הציגה השתלבות 

"דווקא בצה"ל, ארגון בעל צביון גברי 
מובהק, פגשתי נשים איכותיות, חזקות, 

מדהימות - שהביאו לידי ביטוי את 
המושג 'הכוח הנשי'. אולי בגלל האופי 

של הצבא, הנשים שבו נדרשות להפגין 
תכונות ייחודיות ולבנות את העוצמה 
שלהן ממקורות אחרים - לאו דווקא 

סמכות פיקודית, אלא יחסי אנוש, מתן 
דוגמא אישית, מצוינות מקצועית ומסירות 

אישית". כך אומרת צחית גניש-לוי, 
שהקימה בפייסבוק קבוצה בשם "פו-רשת", 

אשר ערכה כבר מספר פעילויות מחברות 
ומעצימות עבור חברות "צוות"
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במערכת החינוך; דפנה הררי שכיהנה כמנכ"ל עמותת אתגרים סיפרה 
מניסיונה במגזר השלישי וכקואוצ'רית; רוניתה טביב, סמנכ״ל משאבי 
אנוש ותפעול בעמותת מטב העוסקת בסיעוד, סיפרה על השתלבות 
במערכי משאבי אנוש של חברות ועמותות באזרחות, להבדיל מאכ"א 

אותו רוב בנות הקבוצה מכירות. 
המפגש השני נערך בביתה של חברת הקבוצה ענת לודויג אברהם, 
בנושא  צה"ל,  פורשת  היא  אף  טל,  קטי  עו"ד  של  הרצאה  וכלל 
"ההיבטים המשפטיים של זכויות סוציאליות בעבודה, מנקודת מבט 

של אישה/אם". 
המפגש כלל הרצאות נוספות: רו״ח יוסי סרנגה פירט דגשים מיסויים 
רלבנטיים לנשים פורשות )מסתבר שקיים הבדל משמעותי בין גברים 
ונשים בהיבט זה(; מנכ״ל ביטחונט אבי פרנקל, אף הוא פורש צה"ל, 
האחים תמיר ואבי   THI הציג את פעילות החברה שלו; בעלי חברת 
הוברמן )אף הוא פורש צה"ל( הרצו על "לינקדאין", המציעה אפשרות 

לכתיבת פרופיל עסקי וליצירת נטוורקינג ייעודי. 
המפגש השלישי היה יריד פורשות יוצרות שנערך בחנות "ברונית" 
בכפר סבא, השייכת לעוד פורשת – רונית אביהב בן יוסף. היריד נערך 
ערב ראש השנה והיווה הזדמנות להציג שלל מתנות מקוריות לחג, 
פרי יצירתן של חברות "צוות" שבחרו לעסוק ביצירה לאחר הפרישה 

)ראו מסגרת(. 
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"בקבוצה חברות כבר למעלה מ-300 פורשות, והיא מתפלגת פחות או 
יותר שווה בשווה בין פורשות ממש חדשות, כמוני, לבין ותיקות יותר. 
אני מקבלת פניות גם מנשים שאין להן פייסבוק, המבקשות להתעדכן 
דרך הטלפון או במייל. העניין שיצרה סביבה היוזמה הפתיע גם אותי 
והרצון של החברות לתרום – כל אחת בתחומה – מחמם את הלב ונותן 
לי כוח להמשיך ליזום. לא מעט עבודה מושקעת בהפקת המפגשים 

 יריד ''פו-רשת'':
במה ליצירות של נשים פורשות צה''ל 

נורית רוזן )רס''ן( מאת: 

הסגורה  הפייסבוק  קבוצת  חברות  הראשון של  המפגש  הצלחתו של 
"פו-רשת", עודדה את המקימה, צחית גניש-לוי, להמשיך בעשייה, שנועדה 
לתת ביטוי לחברות הקבוצה הנשית והעוצמתית שהתקבצה יחד מקרב 
פורשות צה"ל. המפגש השני שם את היצירה במרכז ובמסגרתו ארגנה 
צחית יריד נשים יוצרות פורשות מצה"ל. לצורך כך, היא פרסמה ''קול 
קורא'' בקבוצת הפייסבוק והפורשות החלו להירשם כדי להציג ביריד.  
הסתבר כי רבות מהפורשות עוסקות ביצירה במגוון רחב של תחומים. 

לקראת האירוע, יצרה צחית "באזז" בקבוצה ומדי שבוע פרסמה אייטם 
לקראת היריד. גם המשתתפות עצמן פרסמו בדף הקבוצה צילומים של 

עבודותיהן.
רונית בן יוסף, פורשת בעצמה, שמעה על היריד ההולך ומתהווה והציעה 
''ברונית'' - בכפר סבא. משנמצא  לקיימו, בהתנדבות, בבוטיק שלה - 

מקום התארגן היריד במהירות.
בבוקר יום שישי, לפני ראש השנה, התמקמו המשתתפות בבוטיק והיריד 
יצא לדרך. במסגרתו הציגו בין היתר: איריס מגיני-קורן - אמנית קרמיקה; 
אירית כרמי - אופה עוגות מעוצבות; יוני עוזר - ציירת ואמנית קרמיקה; 
דורית יצחק - מעצבת תכשיטים; אפרת ברקאי-גורל - אמנית רקמה 

אומנותית; גילה טל-בן דוד - מארגנת סיורים חווייתיים בעקבות ספרים; 
טליה חן - עורכת ספרי בישול; רונית בן יוסף - פריטי יד שנייה, ווינטג' 
ואספנות. היריד היה מוצלח: לאירוע הגיעו מבקרים רבים, שניצלו את 
ההזדמנות לקנות מתנות לחגים ולפתיחת שנת הלימודים. המציגות לא 

נחו לרגע - ומכרו הרבה מעבר למצופה.
האווירה החגיגית והפרגון ההדדי של כלל היוצרות תרמו רבות להצלחת 
האירוע. המציגות זכו לחשיפה ואף יצרו קשרים לעתיד. היריד המיוחד 
זכה להדים חיוביים, עורר עניין והצלחתו מעודדת את העושות במלאכה 
להמשיך ביוזמה. כבר עתה החלו ההכנות לקראת היריד הבא, שיתקיים 

כנראה לקראת חג הפסח.
להירשם  מוזמנות  בפייסבוק,  לקבוצה  להצטרף  המעוניינות  פורשות 

https://www.facebook.com/groups/poresht :בכתובת

ובניהול דף הפייסבוק, אך אני מרגישה שאני עושה משהו נכון שיכול 
להועיל לפורשות רבות. 
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בימים אלה החלה צחית ללמוד בבית ברל במסגרת תוכנית "הטובים 
בחינוך" להסבת פורשי צה"ל להוראה. "השתלבות במערכת החינוך 
היא המשך טבעי עבורי, כמי שמרגישה שעדיין יש לה הרבה מה לתת 
שמספרות  והמרגשים  החיוביים  "הסיפורים  אומרת.  היא  לקהילה", 
שקראתי  התוכנית  בוגרי  עם  וראיונות  הזה,  במסלול  שבחרו  נשים 
בעיתון 'צוות', חיזקו אותי בבחירה הזו. אני פותחת דף חדש לגמרי 
בחיי - לשמחתי בחברת הרבה נשים שעושות או שעשו צעד דומה. 
זה בהחלט נותן ביטחון. לצד הלימודים אמשיך לתחזק את פעילות 
הקבוצה וליזום מפגשים בנושאים שונים, כך שפורשות רבות יוכלו 

לתרום ולהיתרם מהביחד הזה". 

נשים ב"צוות"
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זרקור על סניף אשקלון

המפתח להצלחה: 
זמינות הסניף

בפעילותם  שבלטו  הסניפים  אחד 
סניף  היה  איתן"  "צוק  מבצע  בתקופת 
מלול.  עמרם  עומד  בראשו  אשקלון, 
על פעילות זו הרחיב עיתון "רוח צוות" 
בגיליונו הקודם, ועמרם מצא לנכון להביע 
את  דבריו,  בפתח  שוב,  ולשבח  הוקרה 
בעת  רק  לא  המתנדבים  הסניף  חברי 
חירום אלא גם בשגרה, במגוון רחב של 
פעילויות. "זה אות כבוד ל'צוות' שאנשיו 
- אשר בעת השירות הצבאי עשו לילות 
כימים במילוי תפקידם בביטחון השוטף ובעת חירום - ממשיכים 

בעשייה זו גם היום ומשמשים דוגמה לאחרים".
סניף אשקלון הוא מעט יוצא דופן מבין סניפי "צוות" הנמצאים בערים 
ותיקות. קהל החברים בו הוא צעיר יחסית - מבין 900 חברים 630 הם בני 
63-40 - מה שמכתיב התייחסות ממוקדת לקהל זה. "זה לא דבר של מה 
בכך", אומר עמרם, "רוב החברים נמצאים בקריירה שנייה, הם עסוקים, יש 
להם פעילויות גם במסגרות העבודה הנוכחיות שלהם - ולכן מושקעים 
מאמצים רבים ביוזמות ייחודיות העשויות למשוך אותם לפעילות שלנו". 
הפעולה הראשונה של עמרם הייתה "להנגיש" את הסניף לחברים, 
כלומר, לתת לכל חבר אפשרות להגיע לסניף כשנוח לו, בכל יום בשבוע, 
בבוקר או אחר הצהריים, ולמצוא את שעריו פתוחים עבורו. "אם חבר 
צריך לתכנן מראש את לוח הזמנים שלו על-פי היום והשעה בהם 
הסניף פתוח - הסיכוי שיגיע אלינו הוא קלוש", אומר עמרם. "העובדה 
וסגני  אני  נוחות, כאשר  ימים בשבוע, בשעות  זמין שישה  שהסניף 
אלכס פרקש נמצאים בו ומקבלים כל אחד באופן אישי - מאפשרת 
להם אכן להגיע ולטפל בענייניהם. זה נראה לי המפתח לכל - להיות 

שם בשביל החבר בכל רגע נתון". 
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עמרם מספר, שכדי להכיר טוב יותר את החברים וכדי שיוכל להציע להם 
פעילות הולמת, ערך פילוח של החברים - מבחינת גיל, מצב משפחתי, 
דרגה וכיו"ב. "ידע הוא כוח", הוא אומר בחיוך, "והידע הזה כשהוא מאורגן 

ומנותח נכון, מאפשר להציע יוזמות לא שגרתיות".     
- אילו יוזמות למשל? 

"למשל, יום האישה, שלאור ההצלחה הרבה לו זכה, יזמנו גם את יום 
הגבר. ביום האישה המיקוד הוא, למשל, בטיול בעקבות נשים בתנ"ך, 
בהרצאות בנושא טיפוח, בסדנאות שעוסקות בנשיות על היבטיה וכיו"ב. 
ביום הגבר, למשל, החברים נהנים לבלות יחד בטיולי ג'יפים, בפעילויות 

אתגריות כגון סנפלינג ועוד".
כדי להבטיח את הצלחת הפעילויות שיוזם הסניף, מגביל עמרם את 
"כל  כאשר  בלבד,  אוטובוסים  שני  של  לכמות  החברים  השתתפות 

הקודם זוכה". 
"במקרה הזה חשובה לי האיכות לא פחות מהכמות. חשוב לי שהחברים 
יהנו מהפעילות ולא רק שמספר המשתתפים יהיה גדול. כדי שיהנו, חשוב 
להשקיע מחשבה בכל פרט - עומס רב מדי של משתתפים עלול להקשות 
על האזנה לדברי הסבר, לסרבל את הלו"ז בשל מאחרים ומתעכבים, 
ולהציב אתגרים לוגיסטיים כמו למשל איך מכניסים את כולם לאותה 
מסעדה באותה שעה... לכן, לדעתי, חשוב שמי שיצא לטיול יהנה ממנו 

במלואו - ומי שפספס יצטרף לטיול הבא".
עמרם סבור, שחובתו כיו"ר הסניף להעניק ערך מוסף לכל פעילות ולדאוג 
לכל פרט, אפילו עוד לפני האירוע עצמו. כך, למשל, הוא מקפיד בעת 

עמרם מלול

שליחת הזמנות לאירוע שכל חבר בסניף יקבל הזמנה המיועדת לו באופן 
אישי ועליה רשום שמו. היא תכלול פרטים מלאים על תוכנית האירוע, 
ויצורף לה תרשים של האולם כך שהחבר יוכל לבחור את המקום/השולחן 

שלו ועם איזה חבר הוא רוצה לשבת. 
"חבר שמקבל הזמנה כזו יידע בדיוק לאיזה אירוע הוא מגיע ויוכל למקסם 
את הנאתו ממנו. יתרה מכך, יש לנו כאן תיאום ציפיות מלא: אף אחד לא 

יוכל להתאכזב ממשהו, כי הכול נמסר מראש ובפירוט רב". 
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בבוקר   13:30-11:00 השעות  בין  א'-ה',  בימים  פתוח  הסניף  כאמור, 
ו-19:30-17:00 בערב וגם ביום שישי מ-10:30 עד 13:00. 

"למרות הרצון שלנו שיבואו לכאן כמה שיותר חברים, הסניף אינו בית 
קפה", ממהר עמרם להבהיר. "אני רוצה שיגיעו אלינו חברים הזקוקים 
לנו - בין אם מדובר בעניין רפואי, משפחתי, ובין אם הם רוצים לשתף 
בבעיה אישית וזקוקים לעצה. הכוונה שלנו היא לעזור ולתמוך. זמננו 
מוקדש לכך, ולא לדיבורים על הא ועל דא בענייני דיומא, שכבודם במקומו 

מונח, אך הסניף אינו האכסניה המתאימה עבורם". 
ואכן, כ-15-10 חברים מגיעים למקום מדי יום, מה שמוכיח כי זמינות 
הסניף ושעות הפתיחה הנרחבות עושות את שלהן ומאפשרות טיפול 
יעיל בכמות רבה של פניות, ובכללן בנושאי "צוות" מובהקים: זכויות, 

גמלה, ביטוח רפואי, תעסוקה וכיו"ב. 
עמרם אומר, כי יו"ר הסניף מייצג בעצם את ארגון "צוות" כולו ועליו 
להתנהג באופן מכובד: "כאשר חבר נכנס לסניף ורואה אותנו מצפים לו 
– במאור פנים, בהופעה מכובדת – הוא מבין מיד כי הגיע למקום שיעניק 
לו יחס מכובד ורציני וחלילה לא ישיב את פניו ריקם. אני מאמין שכל 

חבר 'צוות' ראוי ליחס הזה ומי אם לא אנחנו נעניק לו אותו".
עמרם מספר, כי בסניף נבנתה תוכנת מחשב, באמצעותה מוצגים פרטים 
חשובים אודות כל חבר: שם, גיל, תאריך לידה, מקום המגורים, פרטי בני 

המשפחה, החיל בו שירת ועוד. 
כמו כן, נעשה שימוש בתוכנה ייעודית לתאריכי ימי ההולדת של החברים. 
"מדי יום כשאני מגיע בבוקר לסניף, אני פותח את המחשב ומולי מוצגים 
שמות כל החברים המציינים באותו יום את יום הולדתם. אני מתקשר 
לכל אחד מהם באופן אישי, מתעניין בשלומו, מברך אותו ומאחל לו 
בריאות, אריכות ימים ונחת. זו זכות גדולה עבורי והברכות מתקבלות 
בהתרגשות ובתודה עמוקה מצד החברים. זו גם ההזדמנות שלי לשמוע 
אודות מצבו של החבר, להתעדכן אם חל שינוי במצבו הבריאותי ואם 

הוא זקוק לסיוע כלשהו מהסניף".    
עמרם מלול, 67, המכהן בקדנציה שלישית כיו"ר הסניף, אומר כי בחירתו 
בדרך של נתינה לזולת נובעת מהבית בו גדל, ומהחינוך שקיבל מהוריו 
לתת מעצמו ולחלוק את מה שברשותו עם מי שחסר לו. לשמחתו, רוח 
הנתינה מפעמת גם בשלושת ילדיו והוא רואה המשכיות משפחתית 

בדרך הנתינה.  
עמרם שירת כקצין חימוש בשריון ומילא תפקידים רבים עד שחרורו 

מצה"ל בשנת 1994.
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הביטוח הרפואי והסיעודי
רפואה שלמה

רם שרון לאחר ניתוח בארה"ב להסרת גידול סרטני: 

"זכיתי גם בחיים וגם באיכות חיים" 
"אני לא יודע מה הייתי עושה, איפה הייתי 
היום ובאיזה מצב. יתכן כי חיי היו ניצלים, 

אבל הדרך, קרוב לוודאי, הייתה קשה, ארוכה 
ויקרה הרבה יותר - ובסופה כלל לא בטוח כי 
הייתי מקבל את הטיפול הנכון והטוב ביותר". 

כך אומר רם שרון, 63, נשוי ואב לשלושה, איש 
חיל הים, שהיה בריא לחלוטין כשהשתחרר 

מצה"ל ב-1996 בדרגת אל"ם. חמש שנים 
מאוחר יותר, מצא את עצמו מתמודד מול גידול 

ממאיר שהתגלה בגופו. 
שנייה  בקריירה  המשיך  שרון  רם  גם  רבים,  "צוות"  חברי  כמו 
לאחר שחרורו: במשך שש שנים שימש מנהל מפעל בתע"ש, אחר 
לתעשייה  הצטרף  מכן  ולאחר  האזרחי,  בשוק  מפעל  כמנהל  כך 

האווירית, בה הוא מועסק עד היום. 
שערך  תקופתיות  בדיקות  בעת  במקרה,  התגלה  למחלתו  חשד 
בשנת 2001. ביופסיה איששה את הממצאים - סרטן הערמונית. 
"בשל מיקום התאים הסרטניים לא היה ניתן לבצע ניתוח כריתה", 
מספר רם, "ולכן, אופציית הניתוח לא עלתה על הפרק. הטיפול 
שניתן למחלה כלל טיפולי כימותרפיה והקרנות, והמחלה מוגרה 

לתקופה של 12 שנים". 
כי  נתגלה  השגרתיות,  הבדיקות  אחת  במהלך  וחצי,  כשנה  לפני 
המחלה חזרה והחמירה בקצב מהיר - וכדי למנוע את התפשטותה, 

חובה היה לפעול באופן מיידי. 
לאחר סדרת בדיקות וחוות דעת של רופאים, עלה נושא הניתוח 
ביצוע  הפעם  מאפשר  ה"חדש-ישן"  הגידול  שכן  היום,  סדר  על 
מיוחדת,  התמחות  דורש  מיקומו  בה:  וקוץ  אלא שאליה  כריתה. 
שאינה נפוצה בישראל, וגם בעולם כולו רק רופאים בודדים עשו 

זאת בעבר. 

והן  הרפואי  בהיבט  הן   - הכרחי  הוא  שניתוח  ספק  לי  היה  "לא 
חיים  רק  לא  להשיג  "שאפתי  רם.  מסביר  הפסיכולוגי",  בהיבט 
אלא גם איכות חיים. קשה לחיות כל כך הרבה שנים עם הידיעה 
לקושי  מודע  הייתי  להתפרץ.  המחלה  עלולה  נתון  רגע  שבכל 
שבעצם הניתוח, ובראש ובראשונה במציאת מומחה שיבצע את 
זקוק. כמספר הרופאים שהתייעצתי איתם  סוג הכריתה לה אני 
חוות הדעת שקיבלתי, שהתחלקו בעיקר לשתי  גם מספר  כך   -
אפשרויות: האחת, טיפול בהקפאה, והשנייה, ניתוח 'רגיל'. בשני 

התסריטים היה טמון סיכון רב. 
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את ההתלבטויות בבחירת מנתח מתאים ובית חולים בחו"ל פתר 
עבור רם עמיר להב, מנהל תוכנית הביטוח הרפואי ב"צוות", אליו 
התקשר כאשר "נזכר" שהוא מחזיק בפוליסת ביטוח של הפניקס. 
"סיפרתי לו את מה שהעליתי בבדיקות שערכתי לגבי בית חולים 
ולגבי מנתח מתאים, ושאלתי איך ממשיכים הלאה. עמיר האזין 
רוב קשב, וסיפר לי על האפשרות לעבור את הניתוח אצל המומחה 
זה גם  ובזכות   - - בעצם לפניקס  מספר אחת בתחום, של'צוות' 

למספר חברי הארגון, יש ניסיון מצוין עימו. 
ד"ר  למנתח  אלא  בדקת,  שאתה  החולים  לבית  אותך  נפנה  'לא 
עמיר.  לי  אמר  ערמונית',  כריתת  ניתוחי  אלפי  שערך  סמאדי, 
כשהשבתי לו שסוג הניתוח לו אני זקוק הוא נדיר, הוא בדק שוב 
באמצעות אנשי הפניקס, ומצא כי לד"ר סמאדי ניסיון גם בכריתה 
120 ניתוחים כאלה. קיבלתי  המתאימה למצבי וכי מאחוריו כבר 

את הצעתו של עמיר - ומאז הכול היסטוריה...". 
תוך מספר ימים קיבל רם אישור לביצוע הניתוח. חברת הביטוח 
בכל  המטפל  נסיעות  למשרד  הופנה  והוא  לתמונה,  נכנסה 
הלוגיסטיקה - טיסות, מציאת מקום מגורים בניו-יורק, העברות 
וכו'. "השירות והיחס שזכיתי מהם היו למופת, עד כדי התעניינות 

תמונת אילוסטרציה
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בשלומי במהלך השהייה בחו"ל".
הייעוץ  את  מקבל  שאתה  הרגשת  ההחלטה?  עם  שלם  היית   -

הטוב ביותר? 
"בהחלט. סמכתי על 'צוות' וידעתי שהם עושים מלאכתם נאמנה. 
לי  היה  ולא  דומים,  ממקרים  להם  שיש  ובניסיון  בידע  האמנתי 
הנושא  בידיים הטובות של עמיר, שמכיר את  נמצא  ספק שאני 

ויש לו ניסיון רב". 
- ולגבי הניתוח עצמו? 

נחוש  הייתי  אבל  מסיבוכים,  חשש  היה  הניתוח  מורכבות  "בשל 
לעשות אותו בתקווה שיעבור בהצלחה. משפחתי תמכה בהחלטתי 

והייתה כל הזמן לצדי".
יומיים הגיע רם  ואכן, הכול התנהל על הצד הטוב ביותר. אחרי 
אל הרופא בבית החולים, שנתן לו הנחיות לקראת הכניסה לניתוח 
הצפוי יומיים לאחר מכן. ביום שנקבע התקבל רם בבית החולים 
להם  שניתן  בחדר  ממתינה  אישתו  בעוד  הניתוח,  לחדר  והורד 
בבית החולים, ומתעדכנת באופן סדיר על התקדמות הניתוח. עם 
סיום הניתוח עלה ד"ר סמאדי לחדר, סיפר לה על מהלך הניתוח 

ועל כך שעבר בהצלחה. 
ולמחרת  לחדרו,  רם  הועלה  התאוששות  בחדר  קצר  זמן  לאחר 
אחה"צ שוחרר מבית החולים. "ההתאוששות הייתה מהירה. אמנם 
נדרשתי להישאר בניו-יורק עוד חודש להמשך בדיקות, אבל הייתי 
נייד כבר מההתחלה. ניצלתי את הצורך בפעילות גופנית לטיולים 
רגליים במנהטן. בפגישה האחרונה בבית החולים לקראת חזרתי 
הניתוח  שלאחר  החיוביות  הבדיקות  בתוצאות  עודכנתי  ארצה, 

וקיבלתי הנחיות לחזרה לשגרה". 
0 0 0

רם חזר ארצה, חזר לעבודה, בתחילה במישרה חלקית, ולאחר מכן 
לעבודה מלאה. "אני מרגיש שקיבלתי מהביטוח הרפואי של 'צוות' 
את התמורה המלאה ביותר האפשרית - ההמלצה הרפואית הנכונה 
ביותר, מציאת הרופא המבצע הטוב בעולם לצורך הספציפי - וכל 
זאת בזמן מהיר, בדרך נעימה ומתחשבת ובתנאי שהייה ואשפוז 
שאפשר רק לחלום עליהם. הדברים היטיבו עם תהליך ההחלמה 
שלי והעניקו לי את כל מה שייחלתי - גם חיים בבריאות טובה 

וגם איכות חיים משוחררת מחשש ומדאגה". 

הביטוח הסיעודי ב"צוות"
יו"ר ועדת הבריאות ועמיר להב, ראש תחום הבריאות מאת: אילן דולפין, 

מוקד הבריאות של "צוות": 1-700-700-251

בריאות  מפוליסת  מורכבת  "צוות"  של  הקולקטיבית  הפוליסה 
ומפוליסת סיעוד. הביטוח הסיעודי תקף כיום עד 30.6.15 וארגון 
הסיעודית  הפוליסה  לאישור  מתקדם  בתהליך  נמצא  "צוות" 

לתקופה ארוכה מאוד.
תשלום  לתקופת  נו  הי ות"  "צו בפוליסת  הסיעודי  י  הכיסו
מקסימאלית של חמש שנים מיום קרות מקרה הביטוח )הסיעודי(.
סכום הגמלה )נכון להיום( הינו 4,000 שקל לחודש כאשר המבוטח 
הסיעודי נמצא בבית, ו-6,000 שקל לחודש כאשר המבוטח מטופל 

במוסד סיעודי.
התשלום הינו בשיטת פיצוי, דהיינו אין צורך להציג קבלות על 
הוצאות, וניתן לקבל גם גמלת סיעוד מפוליסות אחרות במקביל.
60 ימים, כלומר, אם  בכיסוי הסיעודי קיימת תקופת המתנה של 
התביעה מאושרת, תחילת התשלום תהיה חודשיים לאחר האישור.
המבוטח  של  הבנק  לחשבון  ישירות  מועבר  הגמלה  תשלום 

הסיעודי בלבד!
בביטוח יש כיסוי לשני מצבי סיעוד:

0 מבוטח שאינו יכול לבצע בכוחות עצמו - ללא עזרה חיצונית 
לקום   :)ADL ( פעולות  שש  מתוך  בסיסיות  פעולות  שלוש   –
ולשכב, להתלבש ולהתפשט, להתרחץ, לאכול ולשתות, לשלוט 

על סוגרים, ניידות.
0 מבוטח במצב של "תשישות נפש" -  הנדרש להשגחה חיצונית 

במרבית שעות היממה.
יצוין, כי מבוטח סיעודי פטור מתשלום פרמייה על החלק היחסי 

בפרמייה המשולמת. )כ-50% מהפרמייה(.

החזרי התייעצות רפואית
בפוליסת "צוות" יש כיסוי לשלוש התייעצויות עם רופאים מומחים 
בכל התחומים בכל שנת ביטוח. החזר להתייעצות עם רופא הסדר 

ניתן לראות באתר של "הפניקס" -  )את רשימת רופאי ההסדר 
WWW.FNX.CO.IL( - עד לתקרה של 910 שקל מקסימום, כאשר 
ההשתתפות העצמית הינה 155 שקל. לדוגמא, אם מגישים קבלה 

ע"ס 1,000 שקל, ההחזר יהיה 845 שקל.
80% מסכום  ההחזר לכל רופא מומחה אחר שאינו בהסדר, הינו 

הקבלה ועד תקרה של 640 שקל. 
קבלה  תביעה,  טופס  להעביר  יש  מהביטוח,  החזר  לקבל  כדי 

מקורית של הרופא וסיכום הייעוץ.
אחר  מנתח  עם  להתייעץ  המבוטח  זכאי  ניתוח,  של  במקרה 
וזאת בנוסף לשלוש התייעצויות המגיעות לו בפוליסה. ההחזר 

המקסימאלי להתייעצות זו הינו עד 800 שקל. 
מקופת  החזר  לקבלת  המקור  קבלת  את  להגיש  ניתן  הערה: 
החולים, ולאחר מכן ניתן לשלוח העתק הקבלה עם אישור הקופה 

על גובה ההחזר.

הפעלת ביטוחי קופת חולים בניתוחים
אנו שבים ומזכירים למבוטחים,  שבאפשרותם להפעיל בניתוחים 

פרטיים גם את ביטוחי הבריאות )שב"ן( של קופות החולים.
מומלץ לפנות מבעוד מועד למוקד "צוות" )1-700-700-251(, כדי 

שהמבוטח יוכל לקבל את מלוא זכאותו בביצוע הניתוח.

של  בהסדר  הנמצאים  מנתחים  לבחור  מומלץ  חשובה:  הערה 
הביטוח )ניתן לראות רשימת הרופאים באתר "הפניקס" - רופאי 
גובה שכר  כדי למנוע מצב שרופא שאינו בהסדר  זאת  הסדר(. 

טרחה ללא תקרה וההפרש ישולם מכיסו של המבוטח! 
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הכשרות # השמות # סדנאות # קורסים
תעסוקה

תוכנית להסבת אקדמאים להוראה - "הטובים בחינוך" 
- יחידת התעסוקה של "צוות" בשיתוף מינהל הפרישה בצה"ל, פתחה 
מחזור נוסף של התוכנית להסבת אקדמאים להוראה "הטובים בחינוך". 
התוכנית מופעלת בארבעה מוסדות השכלה גבוהה: מכללת "בית ברל" 
בכפר סבא, מכללת "קיי" בבאר שבע, מכללת "אורנים" בקריית טבעון 

ומכללת "אחוה" בשקמים.
התוכנית צוברת תאוצה ומעוררת עניין רב בקרב חברי "צוות" ותיקים 
וחדשים. במהלך אוקטובר 2014 התקיימו טקסי פתיחה לשנת הלימודים 
ומנכ"ל  יו"ר  המכללות,  סגלי  בהשתתפות  המכללות,  בארבע  תשע"ה 
"צוות", יו"רי המחוזות, סמנכ"ל "צוות" לתעסוקה, נציג משרד הכלכלה, 

מנהלי התעסוקה המחוזיים ונציגי מינהל הפרישה בצה"ל.

חברי "צוות" מסניף גליל עליון. הקורס נערך במסגרת הכשרות מקצועיות 
מוכוונות תעסוקה, וניתן כשירות תומך תעסוקה לחברי "צוות".

עליון,  גליל  סניף  יו"ר  דקל,  יעל  בנוכחותם  כיבדו  הקורס  פתיחת  את 
דליה סלוצקי, מנהלת התעסוקה מחוז צפון וליאת הבט, מנהלת מרכז 

להב"ה קריית שמונה. 

- כחלק  הרמת כוסית לכבוד ראש השנה עם מעסיקים 
משימור וטיפוח הקשר עם מעסיקים, הוזמן המעסיק עמוס בוזנח, מנהל 
סניף דרום של "אנקורי - השגחה על בחינות תיאוריה" להרמת כוסית 
במחוז דרום, לכבוד ראש השנה. במעמד זה זכה להוקרה ולהערכה על 
פועלו ותרומתו לשילוב חברי "צוות" בשוק העבודה. את האירוע כיבדו 
בנוכחותם יו"ר ומנכ"ל "צוות", יו"ר ומנהל מחוז דרום, סמנכ"ל "צוות" 
לתעסוקה, מנהלת ורכזת תעסוקה מחוז דרום וצביקה מאסטרו, מנהל 

הפרויקט מטעם "אנקורי".

"מטה מול מטה": יחידת התעסוקה ב"צוות" ומחלקת 
מול  "מטה  מפגש  נערך  ב-6.10.14   - מופ"ת/מינהל הפרישה 
מטה" בין מנהלי ורכזות יחידת התעסוקה ב"צוות" לבין קציני מחלקת 
מופ"ת. במעמד זה הדגיש מנכ"ל "צוות" את חשיבות קשרי העבודה בין 
הגופים וציין את שיתוף הפעולה היומיומי המתקיים ביניהם. סמנכ"ל 
ייחודיים  למפגשים  המיוחסת  ציינה את החשיבות  "צוות" לתעסוקה 
אלו, ואת שיתוף הפעולה הפורה המתקיים בין שני הגופים, תוך ביצוע 
מגוון פעילויות משותפות לטובת חברי "צוות". שילוב הידע והניסיון 
לטיפול  רבות  תורם  ב"צוות"  התעסוקה  ויחידת  הפרישה  מינהל  של 

המיטבי בפורשים.
ראש מינהל הפרישה, סא"ל אתי סיביה, בירכה על שיתוף הפעולה ועל 

טקס פתיחת שנת הלימודים במכללת "קיי" בבאר שבע

העבודה במעגל  להשתלבות  לסיוע  הכשרה"   "סל 
- באפשרותם של חברי "צוות" דורשי עבודה המעוניינים לעבור הסבה 
מקצועית, שתסייע להם להשתלב במעגל התעסוקה לקבל סיוע כספי 
יחידת  לרשות  העומד  הכשרה"  "סל  תקציב  מתוך  ההכשרה,  למימון 
התעסוקה. קבלת הסיוע מחייבת עמידה בקריטריונים. לקבלת פרטים 

נוספים ניתן לפנות למנהלי התעסוקה במחוזות. 

עבודה דורשי  "צוות"  לחברי  והכשרות   קורסים 
ממונה  קורס  נערך  ב"צוות"  התעסוקה  יחידת  פעילות  במסגרת   -
בטיחות בעבודה במכללת "בו"ב". סיימו את הקורס 26 חברי "צוות". 
מועסקים  כבר  מהבוגרים  גדול  חלק  ואיכותי.  מקצועי  היה  הקורס 
מצאו  הקורס  בוגרי  בעבודה.  השתלבות  בתהליכי  נמצאים  וחלקם 
הדברים:  תמצית  להלן  ב"צוות".  התעסוקה  יחידת  את  לברך   לנכון 
אחד  על  מצביע  'צוות',  ארגון  ובסיוע  הודות  נפתח  אשר  זה  "קורס 
הנושאים החשובים העומדים בליבת העשייה של ארגון 'צוות' - הסיוע 
לחברים בהכשרה ובאיתור מקומות תעסוקה. אנו מחזקים את ידיכם, 
משלבים  אתם  כאשר  יום  מדי  עושים  בעבודה שאתם  'צוות',  אנשי 

מקצועיות ואנושיות". 

הכשרה בשימושי מחשב לחברים דורשי עבודה - ביוזמת 
יחידת תעסוקה במחוז צפון נפתח בנובמבר 2014 במרכז להב"ה )לצמצום 
הפער הדיגיטלי( בקריית שמונה, קורס שימושי מחשב בהשתתפות 14 

 טקס פתיחת שנת הלימודים במכללת "בית ברל"- הסבת מהנדסים להוראה 
בתוכנית "מתמטיקה מעל ומעבר"
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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

המיזמים המשותפים המתקיימים בין הגופים למען הפורשים וקבעה כי 
יתקיימו פגישות שוטפות בין מנהלי התעסוקה ב"צוות" לבין ראשי תחום 
השמה באזורים השונים במטרה למקסם את העשייה לשילוב פורשי 

צה"ל במעגל התעסוקה. 

יום עיון בנושא "קריירה ותעסוקה" במחוז הצפון - ב-3.9.14 
נערך בבית אמות בחיפה יום עיון בנושא "קריירה ותעסוקה" של פורטל 
"ביטחונט", בניהולו של חבר "צוות" אבי פרנקל. באירוע נטלו חלק פורשי 

צה"ל הזקוקים לתעסוקה. 
במהלכו ניתנו סקירות של מנכ"ל "צוות" על פעילות הארגון בדגש על 
והועברו ההרצאות הבאות: טיפים מנצחים  יחידת התעסוקה  פעילות 
לקורות חיים - על-ידי אורלי גליק; מרכיבים פנסיוניים – על-ידי יואב 
נחמני; קבלת שליטה בראיון עבודה – על-ידי גדי ישראלי. בסוף היום 

נערך נטוורקינג בין החברים.

יום עיון בנושא "קריירה ותעסוקה" במרכז - ב-9.9.14 התקיים 
יום עיון בנושא "קריירה ותעסוקה"  בבית הכשרת היישוב בתל אביב 
של פורטל "ביטחונט", בניהולו של חבר "צוות" אבי פרנקל אשר יועד 
לפורשים דורשי עבודה. את יום העיון פתח מנכ"ל "צוות" אשר סקר את 
פעילות הארגון בדגש על יחידת התעסוקה. במהלך היום ניתנו הרצאות: 
מרכיבים פנסיוניים בשכר - על-ידי יואב נחמני; טיפים מנצחים לקורות 
חיים - על-ידי גדי ישראלי; דגשים בדיני עבודה - על-ידי עו"ד קטי 
טל. כמו כן, הרצו גל ברודשטיין ואבי גמבש בנושאי הביטוח הסיעודי 

ואסטרטגיות להצלחה.

יהודה במחוז  ותעסוקה"  "קריירה  בנושא  עיון   יום 
- ב-26.11.14 נערך בנמל אשדוד יום עיון בנושא "קריירה ותעסוקה" 
של פורטל "ביטחונט" בניהולו של חבר "צוות" אבי פרנקל. ביום 
פתח  העיון  יום  את  עבודה.  דורשי  "צוות"  חברי  השתתפו  העיון 
הפעילויות  על  בדגש  הארגון  פעילות  על  בסקירה  "צוות"  מנכ"ל 
דורשי העבודה. במסגרת  יחידת התעסוקה לטובת  המגוונות של 
יום העיון ניתנו הרצאות בנושאים: קבלת שליטה בעבודה - על-ידי 
גד ישראלי; מרכיבים פנסיוניים - על-ידי יואב נחמני; דיני עבודה 
סיור  נערך למשתתפים  העיון  יום  בסוף  טל.  עו"ד קטי  על-ידי   -

במרכז המבקרים בנמל אשדוד.

יום עיון בנושא "תעשייה ותעסוקה בנגב" במחוז דרום 
- ביוזמת יחידת התעסוקה ב"צוות" ובשיתוף פעולה עם מנהל הפרישה 
בצה"ל והתאחדות התעשיינים בדרום נערך ב-2.12.14 בפארק קרסו למדע  

בבאר שבע יום עיון בנושא "תעשייה ותעסוקה בנגב".
ביום העיון השתתפו חברי "צוות" דורשי עבודה. את יום העיון פתחו 
מנכ"ל "צוות" דן נדיב ומפקד מרכז מופ"ת אל"ם סמי הולצקן. כיבדו 
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הכשרות # השמות # סדנאות # קורסים
תעסוקה

בנוכחותם סמנכ"ל "צוות" לתעסוקה, מנהלת ורכזת תעסוקה דרום, ראש 
תחום השמה דרום ממינהל הפרישה. במסגרת יום העיון נערך רב-שיח 
בהנחיית מאיר שימקו מנהל סניף דרום בהתאחדות התעשיינים, בנושא 
האתגרים וההזדמנויות עם מעבר צה"ל לנגב. כמו כן, הועברו הרצאות 
בנושאים הבאים: מס הכנסה, מעבר תע"ש לנגב ומידע בדרך לעבודה 

- הרצאה שהועברה על-ידי סמנכ"ל משאבי אנוש מרשת הום-סנטר.

מפגש השדולה לקידום התעשייה והתעסוקה בצפון - ח"כ 
רינה פרנקל, יו"ר השדולה לקידום התעשייה והתעסוקה בצפון, כינסה 
את חברי השדולה בראשותו של השר סילבן שלום, השר לפיתוח הנגב 
והגליל, האנרגיה והמים. המפגש התקיים במפעל טמבור בעכו והשתתפו 
בו ראשי רשויות, נציגי משרדי ממשלה, התאחדות התעשיינים, הרשות 
לפיתוח הגליל, בעלי מפעלים וגורמי תעסוקה מהצפון. נציגת "צוות" 
באירוע הייתה דליה סלוצקי, מנהלת תעסוקה מחוז צפון, אשר ציינה כי 
מטרת השדולה הינה לקדם ולתת עדיפות לתעשייה ולתעסוקה בצפון, 

כדי לקדם שילוב חברי "צוות" בשוק העבודה.
בין הנושאים המרכזיים שנדונו היו הגז הטבעי והכשרה פנים-מפעלית.

יריד תעסוקה במחוז יהודה - ב-25.8.14 נערך יריד תעסוקה 
במלון ליאונרדו פלאזה החדש באשדוד. היריד נערך במרכז "כיוונים", 
בשיתוף שירות התעסוקה באשדוד ורשת פתאל. ביריד השתתפו חברי 
"צוות" דורשי עבודה להם הוצעו מיגוון מישרות בשירות המלון. ביריד 

השתתף משה ארנון, מנהל תעסוקה מחוז יהודה. 

התקיים  ב-28.8.14   - בצפון  יריד תעסוקה למגזר הבדואי 
במתנ"ס בית זרזיר יריד תעסוקה למגזר הבדואי, ביוזמת אחמד פלאח, 
סגן יו"ר סניף עמקים, בשיתוף עיסאם חג'אג'רה ממרכז ריאן, לואי אבו 
סוויד מהיחידה להכוונת חיילים משוחררים ומנהלת תעסוקה מחוז צפון, 
דליה סלוצקי. ביריד השתתפו פורשי צה"ל להם הוצעו מישרות על-ידי 

מעסיקים שונים. 

מכתבי תודה
ציונה שלום רב! אני מבקש להביע את הערכתי הרבה ל"צוות" רחובות 
- אנשים מיוחדים. מיום השחרור שלי ואחרי שיחה עם מנהל "צוות" 
וכן  מיוחדת,  להתעניינות  זכיתי  הפסיקה,  לא  שלכם  הדאגה  רחובות, 
למספר הצעות עבודה, עד שנמצא משהו מתאים מאוד עבורי. באופן 
אישי הרגשתי שדואגים ומחבקים אותי. סיפרתי זאת לחבריי - קצינים 
ונגדים. אני מבקש להודות מקרב לב על הכול. כמה טוב שיש לנו גב 
כמו "צוות" ששומר על קשר אישי וכמעט יומיומי. אני גאה בכם וסומך 

עליכם - אתם עושים עבודת קודש.
כל הכבוד, שמעון א. 

0 0 0

שרית שלום, לאחר פרישתי משירות קבע ארוך בצה"ל ולאחר חופשה 
ארוכה, החלטתי לאתר מקום עבודה בעל ערך מוסף, שבו אוכל לממש 
לביתי.  ולעשות  הרבות  שירותי  שנות  במשך  שנרכשו  כישוריי,  את 
במהלך תקופת איתור מקום העבודה מצאתי כי ליווי יחידת התעסוקה 
לו מתחרים בהיבטי המקצוענות,  הינו שירות שאין  "צוות"  של ארגון 
יהיו מוכנים לקבל  היחס והמיקוד בפורש. אני בטוח, שפורשים אשר 

את שירותי יחידת התעסוקה ייצאו נשכרים ביותר.
מיותר לציין כי יחידת התעסוקה אינה עוסקת ב"קסמים", גם אם לפעמים 
חלק מהפורשים יכול לחשוב שכך. יחידת התעסוקה מאפשרת למצות 
את יכולות הפורש הקיימות, יחד עם הפורש ובהובלת הפורש, ולמצות, 
עד כמה שניתן, את היכולות האישיות הקיימות בכל אחד ואחת, על-ידי 

איתור ערוצי תעסוקה מתאימים.
שורר,  לאילנה  אישי  ובאופן  לב  מקרב  להודות  ברצוני  זו,  בהזדמנות 
התעסוקה  מיחידת  התעסוקה,  רכזת  לוי,  ולאסתי  התעסוקה  מנהלת 
במחוזות דן ושרון, על התמיכה העניינית והמקצועית, העצות החשובות 
והטיפים הקטנים, שסייעו בידי לאתר ולהתקבל למקום עבודתי היום 
ב"שרותי בריאות כללית" בהנהלה הראשית כמהנדס, במינהל התשתיות 

והבינוי.
בברכה חמה, משה צ.

0 0 0

צוות  ולכל  לך  טובה,  שנה  לאחל  ברצוני  וברכה,  שלום  אוחנה  לדניס 
והסיוע להמשך לימודי  "צוות", אך בעיקר להודות לך על האכפתיות 
העצות  על  לך  תודה  הוראה,  עובדי  למגזר  כניסתי  עם  עתה,  התואר. 

המעשיות מניסיונך העשיר. מי ייתן ותראי ברכה בכל מעשה ידייך.
בברכה, י. כהן

0 0 0

אני גמלאי צה"ל מזה כשלוש שנים. מאז פרישתי מלווים אותי ב"צוות" 
- יחידת התעסוקה בדרום בייעוץ, הכוונה, ימי עיון והצעות עבודה רבות 
ומגוונות. בשנה הראשונה לפרישתי לא הייתי מעוניין להשתלב בתעסוקה 
לאור עיסוקים אישיים. גם אז וגם בשנים לאחר מכן, המשיכו דניס ורונית 
להתעניין, לשאול ולנסות למצוא לי עבודה הולמת את כישוריי, אופיי 
וסביבת העבודה שתהיה לשביעות רצוני. נשלחתי על-ידי דניס ורונית 
למספר ראיונות עבודה, עד שלפני כשלושה חודשים התחלתי לעבוד 
במועצה מקומית בדרום, במישרת אב בית - מישרה שמתאימה לי ואני 
מרוצה. לא מעט קשיים הערמתי על יחידת התעסוקה בדרום ולא פעם 
"התפנקתי" בהעדפת מישרה כזו או אחרת, אך הדבקות במשימה של 
מנהלת התעסוקה דניס ושל רונית נשאו פרי. על כך אני מלא הערכה 

ליחידת התעסוקה ב"צוות" דרום.
יישר כוח, י. לוי, באר שבע

מימין: עיסאם חג'אג'רה מנהל מרכז ריאן בצפון, אמירה קאסם מנהלת ההדרכה 
במרכז, יאיר סאקוב סמנכ"ל פיתוח עסקי, דליה סלוצקי מנהלת תעסוקה צפון "צוות"
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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 פיסל פלאח )רס"ם(, יוצא חיל רגלים, תושב רומת הייב, מונה 

למדריך בטיחות בעבודה במוסד לבטיחות ולגהות.
מונה  תושב טבריה,  חיל שלישות,  יוצא  )רנ"ג(,  0 אבי אסרף 

למדריך תעסוקתי בעמותת שווים טבריה.
העמק,  מגדל  תושב  חימוש,  חיל  יוצא  )רס"ב(,  קוטר  חיים   0

מונה לאיש טכני/מוכרן בעסק אלי לבן ברמת ישי.
0 נסים איפרגן )רס"ב(,  יוצא חיל האוויר, תושב חיפה, מונה 

לאיש מכירות בחברת סף דור.
מחוז מרכז

0 גיא ינאי )רס"ן(, יוצא חיל החימוש, תושב קרית אונו, מונה 

למהנדס ראשי בבית חולים שיבא תה"ש. 
0 משה צור )רס"ן(, יוצא חיל האוויר, תושב פתח תקוה, מונה 

לרכז תורת אחזקה ואנרגיה בשירותי בריאות כללית.
0 דוד טויטו )רנ"ג(, יוצא חיל הקשר והתקשוב, תושב רמת גן, 

מונה למנהל משק במכללת אורט סינגלובסקי.
גן,  יוצא חיל השלישות, תושב רמת  נוימרק )רס"מ(,  0 מנחם 

מונה לעוזר בלשכת עורכי הדין במשרד עו"ד אהובה זלצברג.
יוצא חיל האוויר, תושב כפר סבא, מונה  גור )רס"ן(,  0 יצחק 

.I.W.I לממונה בטיחות בעבודה בחברת
0 דוד חן )רנ"ג(, יוצא חיל האוויר, תושב נתניה, מונה למנהל 

בניין בחברת נת"מ - ניהול נכסים.
0 יהודה שטאובר )רס"ב(, יוצא חיל האוויר, תושב ראש העין, 
להכשרה  המרכז  לוינשטיין,  בבית  טכני  מחסן  למנהל  מונה 

ושיקום מקצועי.
0 בועז דרור )רס"ן(, יוצא חיל הקשר והתקשוב, תושב רעננה, 

מונה למנהל אחזקה בהיכל התרבות בתל אביב.
מחוז יהודה

0 שמעון נבטיאן )רס"ב(, יוצא חיל החימוש, תושב קיבוץ נגבה, 

מונה לאיש שירות בחברת ק.א.א. אנרגיה.
0 אלי אהרוני )רנ"ג(, יוצא חיל השלישות, תושב קרית עקרון, 

מונה לאיש לוגיסטיקה בחברת מ. סיילוג.
0 יהודה כפיר )רס"ן(, יוצא חיל התחזוקה, תושב גבעת ברנר, 

מונה למהנדס אזרחי בחברת ישראמרין.
מונה  גדרה,  חיל האוויר, תושב  יוצא  )רס"ן(,  0 דניאל מליחי 

למנהל ייצור בחברת אשטרום.

מחוז דרום
מונה  דימונה,  תושב  חימוש,  חיל  יוצא  )רנ"ג(,  במבגי  חי   0

לאחראי לוגיסטי בחברת קונטי.
0 יהודה דודזאדה )רנ"ג(, יוצא חיל מודיעין, תושב מושב גילת, 

מונה למנהל לוגיסטי בחברת טיב שתיל.
0 יגאל בונבידה )רס"ב(, יוצא חיל האוויר, תושב דימונה, מונה 

לחבר בצוות אחזקה וחשמל במלון קלאב הוטל אילת.
0 יוסי לוי )רס"ב(, יוצא חיל החימוש, תושב באר שבע, מונה 

לאב בית בבי"ס חמדת במיתר.
יוצא חיל האוויר, תושב באר  )רנ"ג(,  0 דוד חיים אלמושנינו 

שבע, מונה לקצין בטיחות בתעבורה במפעלי ים המלח )דרך 
חברת פאר בטיחות(.

0 יצחק שבו )רס"ן(, יוצא חיל האוויר, תושב באר שבע, מונה 
לרכז קורסים בתחום התחבורה במכללת עתיד באר שבע. 

מחוז ירושלים
יוצא חיל החימוש, תושב ירושלים,  0 נתנאל שמואל )רס"ן(, 

מונה למנהל בית החייל ירושלים.
ירושלים,  תושב  החימוש,  חיל  יוצא  )רס"ב(,  מזרחי  חיים   0

מונה לממונה בטיחות בעבודה בחברת בו"ב בטחון ובטיחות. 
0 אייל שטרית )רנ"ג(, יוצא חיל מודיעין, תושב ירושלים, מונה 

למורה בבית הספר המסורתי.
0 רוני אברהמי )רנ"ג(, יוצא חיל האוויר, תושב ירושלים, מונה 

לאיש אבטחה במשען ירושלים.
חורון,  בית  תושב  החימוש,  חיל  יוצא  )רנ"ג(,  אבודרם  ירון   0

מונה לאיש אחזקה בחברת זארה.
0 יגאל אחדות )רנ"ג(, יוצא חיל החימוש, תושב ירושלים, מונה 

לאיש אחזקה בחברת זארה.

סדנאות העצמה לחברי "צוות" דורשי עבודה - במהלך 
שנת העבודה 2014 קיימה יחידת התעסוקה ב"צוות" סדנאות העצמה 
לחברים דורשי עבודה בכלל המחוזות. מטרת הסדנאות לפתח ולשפר 
כלים  ולהעניק  עבודה  חיפוש  בתהליך  העצמי  השיווק  מיומנות  את 
לניצול הזדמנויות תעסוקה. במסגרת הסדנאות ניתנה הרצאה בנושא 
בוצעה  הסדנאות  הנחיית  ארז.  דן  על-ידי  פנסיוניים  והיבטים  שכר 

על-ידי מכון "שיפור". 
ממשובי המשתתפים 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 בוגרי מחזורים קודמים, 
חיל  כיום  ועושים  חינוכי,  וניהול  הוראה  במישרות  שהשתלבו 

בעשייה החינוכית. 

סדנת העצמה אישית – מחוז יהודה - אשקלון – אוקטובר 2014

מועדי סדנאות העצמה לרבעון ראשון בשנת העבודה 2015: 
צפון  מחוז   ,25.2.15  – דרום  מחוז   ,12.2.15  – יהודה  מחוז 
המעוניינים  חברים   .27.4.15  – ירושלים  מחוז   ,23.3.15  –

להשתתף בסדנאות יפנו למנהלי התעסוקה במחוזות. 
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אמנות # יצירה # הגשמה
יוצר

נורית רוזן )רס''ן( ראיינה וצילמה: 

בחדר שטוף שמש ומלא צמחייה מוצגים דגמי האניות המרהיבים 
שבנה אפרים רונן )אל''ם( ואי אפשר שלא להתפעם מיופיים. 

רונן שירת בחיל האוויר כנווט ותפקידו האחרון היה מפקד ביסל''א )בי"ס 
להגנה אווירית(. לאחר פרישתו חווה לדבריו "הלם תרבותי" מהמפגש עם 
הערכים והנורמות הנפוצים במגזר העסקי. ''בתפקידי האזרחי הראשון 
פגשתי במוסר התשלומים העסקי, בגמישות הכספית הנהוגה ובשקרים 
הלבנים שהיו נחלת הכלל - ועזבתי'', הוא אומר. לבסוף הגיע לאלסינט 

בה התמיד שנים רבות. 
רונן הוא איש טכני מאז שהוא זוכר את עצמו. אביו היה רצען שעבד 
בבית. בגיל שש כבר היו לרונן שולחן וכלי עבודה והוא עזר לאביו להדביק 
ולתפור עורות. לאחר הפרישה מאלסינט הוא חיפש עיסוק. לדגמי אניות 
הגיע במהלך שיטוט אקראי באינטרנט. הוא הסתקרן והחל ללמוד את 
הנושא, רכש ספרות מקצועית, בחר דגם, קנה תוכנית, רכש את העץ 

ואת כל הנחוץ לבנייה והתחיל לבנות. 
בניית דגמי אניות הינה תחום שמחייב חוש אסתטי מפותח, דייקנות ללא 
פשרות, סבלנות רבה ונכונות שלא להתפשר - תכונות מתאימות לרונן. 
בדיעבד הסתבר שהדגם שבחר - VICTORY, ספינת הדגל עליה נהרג 
אדמירל נלסון בשנת 1805 - הוא אחד המסובכים שיש. במהלך עבודתו 
נדרש למצוא פתרונות יצירתיים ולא מקובלים לאתגרים טכניים סבוכים. 
בבוריס  פגש  אחד,  יום  בתחום.  מישהו שעוסק  חיפש  עת  אותה  כל 
וולחונסקי, שכתב את ספר ההדרכה לבניית דגמי אניות. הוא הזמין אותו 
לביתו ולקראת הפגישה התרגש מאוד. וולחונסקי מיהר להגיע אליו כדי 
לראות את ה-VICTORY ולהכיר את המטורף שזה הדגם הראשון שבנה...
באמצעות וולחונסקי, מקצוען בתחום שהכיר בוני דגמים נוספים, הפך 
תוך זמן קצר את רונן למורה דרך עבור אלה העושים בו צעדים ראשונים. 
עד מהרה התאספה סביבו קבוצה של אנשים, שמספר פעמים בשנה 
מגיעים אליו הביתה להדרכה ולהדגמה אישית. רונן נהנה ללמד ולשתף 
אחרים בידע ובשיטות העבודה שלו. ''אדם חייב להשאיר טביעת אצבע. 
זו מהות ההמשכיות". לכל בעיה הוא מוצא פתרון טכני יצירתי, המשמש 

מודל לחיקוי אצל בוני דגמים אחרים. 
0 0 0

רונן מתמחה בהכנת JIGS )מתקני עזר( לבנייה, כגון מלחציים זעירים 
לבניית חלקים מיניאטוריים כמו התותחים שעל האנייה. ''כל כלי העזר 
שיצרתי עוזרים מאוד בתהליך", אומר רונן, שבית המלאכה שלו הוא 
יצירת אמנות בפני עצמה: כלי העבודה מסודרים, נגישים, נמצאים בתוך 

ארונות על גלגלים ובמגרות נשלפות.
רונן לא יכול לעבוד עם עוזר או כשמישהו לידו. הוא מצליח להתרכז רק 
כשהוא לבד. לשם כך הוא קם בארבע לפנות בוקר, שם מוזיקה קלאסית 

אפרים רונן )אל"ם( בונה דגמי אניות: 

''אדם חייב להשאיר טביעת אצבע''

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.

ברקע ומתחיל לעבוד. יש לו מעל 2,000 דיסקים של מוזיקה קלאסית. 
"המוזיקה הזו ממלאת את עולמי. אני מאזין לה במשך כל היום". 

- אתה הרי מגיע מחיל האוויר - מדוע לא בחרת לבנות דגמי מטוסים? 
''דגם של מטוס הוא מאוד פשוט ואין בו כל אתגר. ספינה זה דבר הרבה 

יותר מורכב, יש בה מאות חלקים וכל חלק הוא יצירה בפני עצמה''. 
רונן מציב לעצמו אתגרים נוספים כאשר הוא בוחר את דגם הספינה: 
ככל  לביצוע.  וקשה  רב-פרטים  מיוחד,  מונומנטלי,  להיות  צריך  הדגם 
לפני שנתיים  אותנטיים.  פרטים  יותר  לבנות  ניתן  יותר,  גדול  שהדגם 
השתתף בתערוכה מיוחדת של דגמי אניות במוזיאון הימי בחיפה, בה 

הציג שני דגמים מרהיבים. 
לפני בניית הדגם עורך רונן מחקר היסטורי מעמיק של המדינה ושל 
התקופה: מי בנה ספינות בתקופה זו, מי היו השליטים ומה חיפשו, לאן 
שטו ומה הביאו, מה היו שיטות בניית הספינות, חומרי הבנייה וכלי העבודה 
ועוד. המחקר מרתק אותו ומעשיר את ידיעותיו. "עולם הספנות עשיר 

ומלא במידה שקשה לתאר'', הוא אומר בעיניים נוצצות. 
הספינות המקוריות היו מצועצעות, שכן אמנים מפורסמים הוזמנו להוסיף 
להן קישוטים. בוני הדגמים מוסיפים לפי הבנתם את קטעי האורנמנטיקה 
והקישוטים שקשורים לתקופה בה נבנתה האנייה. לכל תקופה בהיסטוריה 
יש מאפיינים משלה וחשוב שהבונה יכיר את התקופה, את העיצוב, ואת 

המאפיינים התרבותיים שלה. 
הארמדה  של  אנייה   ,SANTA MARIA-ה של  דגם  על  כעת  עובד  רונן 
הספרדית משנת 1784. בשונה מהדגמים הקודמים שבנה, בהם רואים 
את המעטפת ואת הסיפונים העליונים בלבד, בדגם הזה יראו גם את 
כל מה שיש בסיפונים התחתונים, כלומר את הזיווד והציוד שנמצא על 
כל סיפון, את המטען, את חביות האוכל והמים, התחמושת, התותחים, 

הסולמות ועוד. 
צד אחד של הספינה יהיה רגיל, והדופן הנגדית תהיה חשופה ודרכה ניתן 
יהיה לראות את פנים הסיפון. רונן בונה ספינה זו, כפי שבונים ספינה 
ורונן  אמיתית, לא כמו שבונים דגם. בנייה כזו נמשכת שנים ארוכות, 
מקווה שיספיק לסיים אותה. גם אנו מצפים לראות דגם מיוחד במינו זה.

רונן מציב לעצמו אתגרים נוספים כאשר הוא בוחר 
את דגם הספינה: הדגם צריך להיות מונומנטלי, מיוחד, 
רב-פרטים וקשה לביצוע. ככל שהדגם גדול יותר, ניתן 
לבנות יותר פרטים אותנטיים. לפני שנתיים השתתף 

בתערוכה מיוחדת של דגמי אניות במוזיאון הימי 
בחיפה, בה הציג שני דגמים מרהיבים
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פתרון "מי היה" )גיליון 109(: דניאל )דני( מט ז"ל )בקצרה(
נולד ב-1927 בגרמניה, עלה לישראל ב-1934 עם משפחתו 
לכפר הראה, שירת בבריגדה היהודית ובהגנה. עם נפילת גוש 

עציון בידי כוחות הלגיון נלקח בשבי עם מחלקתו. 
בכירים בהם מפקד  ומילא תפקידים  ב-1949 חזר לצה"ל 
הנח"ל המוצנח, מפקד חטיבה 80 וחטיבה 35, ומפקד אוגדה 
90. כמו כן, שימש כנשיא בית המשפט לערעורים, מתאם הפעולות בשטחים 

נציב קבילות החיילים ויו"ר קרן לב"י. נפטר ב-5.12.2013.
זכו בפרס: אורי אשד - ראשון לציון, יוסי וייס - תל אביב, ראובן חוס - ראשון לציון.

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' 109(
מבצע לולב )משטרת חוסאן( - פעולת 
בחוסאן,  ב-25.9.56  שנערכה  תגמול 
כפר ערבי סמוך לבית לחם ולגוש עציון. 
הפעולה הייתה אחת האחרונות והגדולות 
בפעולות התגמול שקדמו למבצע סיני. 
בפעולה השתתפו גדוד 890 של חטיבת 

הצנחנים של אריק שרון, בפיקודו של רפאל איתן וגדוד נח"ל 
88, הנח"ל המוצנח, בפיקודו של מוטה גור.

בתמונה העליונה: מרדכי )מוטה( גור מתדרך את הלוחמים 
לפני היציאה לפעולה, בתמונה התחתונה: התארגנות לאבטחה הקפית במוצב 

של הלגיון, לאחר כיבושו על ידי הלוחמים. 
תודה לקוראים שזיהו את התמונות ובהם: מיכאל זיו - רמת ישי, ניסים כלפה - 

נתיבות, אבי בורגר - גבעת אבני.

 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.

בחייה - הייתה היא כשמה / פרח יפהפה והמון נשמה 0 חיוכה 
חם ומאיר ושיער לה בהיר / בת משק הייתה - ולא בת העיר.

בילדותה הייתה שובבה וחיפשה אתגרים / וכשהתבגרה הייתה 
'גנובה' על "אקסטרים" 0 על קצה גבול היכולת היא פסעה / על 

אופני שטח בגליל נסעה / ובבוא הזמן שירות לאומי ביצעה. 

היות שהתברכה במתנת הנתינה / רצתה גם לתרום קצת יותר 
למדינה 0 אמרה: "זהו זה, נו מה עוד עושים? / לקורס הקשה 

בצבא מתגייסים!".

ושם מצוינות ומקצוענות היא שילבה / בצניעות ובענווה, תוך 
קיום כל מצווה 0 על כולם היא הקרינה אורה / והייתה מופת 

ודוגמה בדורה! 0 מפקדיה כינו אותה "אתרוג" ביחידה / כי היא 
באמת הייתה אחת ויחידה.

ואז היא נפצעת ונוטשת / ומכאבים בוכייה ומותשת 0 אך מה 
שמדאיג אותה לאחר שקרסה / זה אובדן הרכוש - זה המטוס 
שהרסה... 0 היא סיימה את הקורס היקר בעולם / תוך נחישות 
ותחושת שליחות עמוקה 0 על מגרש המסדרים היא צעדה עם 

כולם / בולטת משכמה ומעלה - בחצאית ארוכה!

במבצע 'צוק איתן' עת יצאה היא לגיחה / חשה שעל החיילים 
היא ממרום משגיחה 0 ותעודת ההצטיינות ממבצעה האחרון / 

מן הסתם תישאר תלויה בארון...

ואז בטיול לנפאל - בדרכה לפסגה / היא מתפעלת מהנוף ובונה 
שם סוכה... 0 אך סופת-שלגים לבנה שהשתוללה עד כלות / 

הצליפה בה ועטפה - במקום שמלת כלולות...

היא עוזרת מסייעת ומחליטה שלא לוותר / עד שכוחותיה שלה 
לא עומדים לה יותר... 0 היא נופלת וקמה, צעדים מחסירה / 

ואט אט לבוראה נשמתה מחזירה... 

בטייסת "העמק" מציגים תמונה אחרונה / וששה סרנים-טייסים 
נושאים ארונה 0 מורידים אותה בדממה אל הקבר / אך נשמתה 
מרחפת הרחק ומעבר... 0 מותירה שובל של מיליון כוכבי אור / 

מאירה את שמי הלילה כמו מטאור.

ואנו יודעים שזכרה מעימנו לעד לא יסוף - / וכמו פרפר היא 
תוסיף ותמצה את הצוף 0 בין איתני-הטבע היא תרחף ותעוף / 

גוף בלי נשמה - נשמה ללא גוף...

ועת יתחלפו העונות ותגיע שלכת / אגדת-חייה יספר כל עלה 
שנשר 0 אגדה על דמות שעכשיו מעימנו הולכת... / על קצינה 

שהגיעה הכי רחוק שאפשר. 

מאת: זהבה צויקל )רס”ן(

תמונות אלו צולמו בדיוק לפני 49 
שנה. באיזה אירוע מדובר ומי הם 

המופיעים בתמונות?
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מאת: שבתאי קו*

שדות פלשת או מישור החוף הדרומי, הוא חבל ארץ המשתרע מנחל 
הירקון ועד נחל שקמה הזורם לים ליד אשקלון, גובל במזרח בשפלת 
יהודה וגבולו המערבי הוא הים התיכון. מיקומו במישור החוף הארץ-
ישראלי הוביל להיותו זירה לקרבות משמעותיים ובכלל זאת  פלישת 
הפלשתים )במאה ה-13 לפני הספירה פלשו לחופי ארץ-ישראל עמים 
שונים מאזור הים האגאי, המכונים "גויי הים" ובכללם הפלשתים, כפי 
חבל  המרכזי של  מיקומו  את שמם.  לו  במקרא(, שהעניקו  שמוכרים 
וריבוי האתרים הארכיאולוגיים שבו, הפכו אותו ברבות השנים  הארץ 

לאתר טיולים מרתק.
נתחיל את טיולנו בקיבוץ נגבה שממזרח לאשקלון. איך מגיעים? נסיעה 
יואב  למצודת  ברור  לשילוט  עד  מזרחה,  35 מאשקלון  בכביש  קצרה 
ולנגבה. היישוב הוקם ב-1939 במסגרת יישובי "חומה ומגדל", שהיוו 
מענה של התנועה הציונית לאירועי המרד הערבי, בין השנים  1936-39.

הקיבוץ סמוך למצודת יואב )משטרת עיראק סווידאן(, שנכבשה במהלך 
מלחמת העצמאות על-ידי הפולש המצרי - ומשם ניסו המצרים, בכוחות 
שריון וחי"ר ובסיוע אווירי וארטילרי, לכבוש את נגבה, ששימשה מוצב-

חוץ של חטיבת גבעתי.

כל הניסיונות המצריים נהדפו על-ידי חברי המשק, מתוגברים בלוחמי 
גבעתי. קרב הגבורה שהפך למיתוס, מונצח באנדרטת זיכרון מרשימה 
של הפסל הנודע נתן רפפורט ובבית העלמין הצבאי. בסמוך ניתן לראות 
את מגדל המים שספג ירי כבד ואת האתר המשוחזר של "חומה ומגדל". 

הביקור ללא תשלום. 
מצפון-מערב לקיבוץ ניתן לבקר בגבעת תום ותומר, אתר הנצחה לתומר 
קידר ולתום כיתאין וחבריהם לנשק, אשר נספו באסון המסוקים. האתר 
כולל גן זיכרון בוטאני מרשים ונוגע ללב, הכולל מגוון רחב של צמחי 

ארץ-ישראל. הביקור בו מומלץ מאוד.
נמשיך את סיורנו בעיר אשקלון, אליה נגיע בנסיעה מערבה בכביש 35. 
תולדות ההתיישבות בעיר מתפרשים החל בתקופה הניאוליתית )תקופת 

הארכיאולוגיים  הממצאים  בעלת  העיר,  ימינו.  ועד  החדשה(  האבן 
כנען  של  בהיסטוריה  שונות  בתקופות  לפריחה  זכתה  המרהיבים, 
"הים"  דרך  על  שליטתה  האסטרטגי,  מיקומה  בזכות  וארץ-ישראל 

ונמלה המשגשג. 
בחלקה  ממוקם  אשקלון  של  הלאומי  הגן 
הדרום-מערבי של העיר, ושילוט ברור יובילנו 

לאתר )הכניסה בתשלום(.
נתחיל את המסלול בתל אשקלון בסוללה של 
העיר הכנענית )תקופת הברונזה התיכונה(,  
שאורכה הגיע לכ-2,200 מטר וגובהה לכ-15 
ושער  חומה  גם  כללו  העיר  ביצורי  מטר! 
)מתוארך  בעולם  ביותר  הקדום   - מקושת 
נצפה  כן,  כמו  הספירה(.  לפני   1850 לשנת 
בשרידי מקדש כנעני במורד לים. בימי המלך 
דוד הייתה העיר אחת מחמש ערי הפלשתים 
העיר  האלמותית.  דוד  בקינת  נזכרת  והיא 
הגיעה לשיא פריחתה בתקופה הרומית והוותה 

מרכז מסחרי אזורי משגשג. 
בתקופה הביזנטית הייתה אשקלון מוקד חשוב לייצור יין משובח לשיווק 
לאירופה. שרידי העיר הרומאית-ביזנטית, הכוללים בסיליקה, אודיאון 
)תיאטרון קטן( וכנסייה, נמצאים במרכז הגן. ניתן להסתייע בעלון עדכני 

ומפורט הנמסר בכניסה לאתר. 
במהלך התקופה הרומאית התפשטו הערים הקדומות מחוץ לתלים, בזכות 
הביטחון שהעניקה רומא למחוזות האימפריה. ביטוי לכך ניתן למצוא 
באשקלון באתר הסרקופגים המרשים, הנמצא במרכז שכונת אפרידר 
)רחוב צפניה(. האתר כולל שני ארונות קבורה מהודרים, עשויים שיש 
מגולף, שהובאו לארץ-ישראל במאה השלישית לספירה. הסרקופגים 
)משמעות המילה:"זוללי בשר"(, מציגים דמויות מהמיתולוגיה היוונית, 

שהיוותה את המסד התרבותי של יוון ורומא. האתר סגור בשבת.
מהעיר אשקלון ניסע צפונה לכוון אשדוד בכביש מספר 4, עד צומת 
עד-הלום. ניכנס לעיר ונשים פעמינו לחוף המצודה בשדרות משה דיין, 
שם נמצאת מצודת אשדוד-ים. נצפה בשרידים מרשימים של חורבות 
אשדוד-ים )בערבית: קלעת אל-מינה( - מצודת נמל שהוקמה על-ידי 
השושלת האומיית במאה השמינית או התשיעית לספירה. הגיאוגרף 
המוסלמי הערבי אל מקדסי קובע, שהאתר כונה מאחוז איסדוד, כלומר, 
נמל אשדוד. המצודה הייתה חלק משרשרת מצודות שנבנו בתקופה זו, 

כגון מצודת יבנה-ים, במטרה להגן על חופי ארץ-ישראל מול הפלישות 
הימיות של הביזנטים שגורשו מארץ-ישראל על-ידי המוסלמים. 

נקיף את המצודה )חל איסור להיכנס לתוכה בשל שיפוצים( הבנויה 
)40X60 מטר(, סלע כורכרי, ארבעה מגדלי פינה עגולים, שני  כמלבן 

שערים ממזרח ומערב, חומות וחפיר. כאן מסתיים סיורנו. 

wikipedia/Zachi Evenor :צילום

wikipedia/MathKnight :צילום

wikipedia/Bukvoed :צילום

שדות פלשת:

זירת הקרבות הפכה לאתר טיולים מרתק

ביקורים # אתרים # טבע ונוף
מסייר ומטייל
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יהדות # הלכה # שורשים
מתחברים למסורת

נא לשמור על קדושת הדף

מאת: הרב חניאל פרבר

את  משביתים  אנו  בה  שמיטה,  שנת  היא  התשע"ה,  זו,  שנה 
אדמת ארץ ישראל - לא זורעים ולא נוטעים צמחים חדשים, אך 

ממשיכים לחזק את הקיים.
במהלך שש שנים אנו פועלים כבעלים באדמתנו, ובשנה השביעית 
- היא שנה של עיסוק  לנו התורה  - שנה של מנוחה שהעניקה 

רוחני לפרט ולכלל.
אנו אכן מופקדים לשמור 
ג  ו א ד ל  , ע ק ר ק ה ל  ע
לטיפוחה ולייפותה, אך אין 
כאדונים,  בה  נוהגים  אנו 
בה  ם  תלי שו לא  ן  לכ ו
צמחים חדשים. על שומרי 
שביעית נאמר: "גבורי כח 
בקול  לשמע  דברו  עושי 

דברו" )תהילים ק"ג, כ'(.
נדירה,  השמיטה  מצוות 
והיא מיושמת אחת לשבע 
שנים. יש בה הלכות רבות כדי לדעת כיצד ינהגו בה עובדי האדמה 

- וכן המבקשים לאכול מפריה ולשבוע מטובה.
השמיטה היא מצוות "עשה" מהתורה כפי שנאמר בשני מקורות 

בספר שמות:
תבואתה  את  ואספת  ארצך  את  תזרע  שנים  "ושש  הראשון: 
והשביעית תשמטנה ונטשתה ואכלו אביני עמך ויתרם תאכל חית 

השדה כן תעשה לכרמך לזיתך )כ"ג, י-יא(.
ובקציר  וביום השביעי תשבת בחריש  ימים תעבד  השני: "ששת 

תשבת )ל"ד, כ"א(.
בנוסף, קיים הציווי על ה"לא תעשה": "כי תבאו אל הארץ... ושבתה 
הארץ שבת לה' ...ובשנה השביעת שבת שבתון יהיה לארץ שבת לה' 
שדך לא תזרע וכרמך לא תזמר את ספיח קצירך לא תקצור ואת 
ענבי נזירך לא תבצור שנת שבתון יהיה לארץ" )ויקרא כ"ה ב'-ה'(.
טעמי מצוות השמיטה מובאים בספר החינוך בפרשת משפטים 

מצווה פ"ד:
הטעם הראשון - "לקבע בלבנו ולצייר ציור חזק במחשבתנו עניין 
חידוש העולם 'כי ששת ימים עשה ה' את השמים ואת הארץ' )שמות 
כ, י"א( וביום השביעי, שלא ברא דבר - הכתיב מנוחה על עצמו".
הטעם השני - "ולכן ציווה ה' להפקיר כל מה שתוציא הארץ בשנה 
זו מלבד השביתה בה כדי שיזכר האדם כי הארץ שמוציאה אליו 
הפירות בכל שנה ושנה לא בכחה וסגולתה תוציא אותם, כי יש 
אדון עליה ועל אדוניה, וכשהוא חפץ הוא מצווה אליו להפקירם".
מידת  בזה  לקנות  בדבר  נמצא  תועלת  "יש   - השלישי  הטעם 

הוותרנות, כי אין נדיב כנותן מבלי תקווה אל הגמול".
הטעם הרביעי - "שיוסיף האדם בטחון בשם יתברך, כי כל המוצא 
עם לבבו לתת ולהפקיר לעולם כל גידולי קרקעותיו ונחלת אבותיו 
הגדלים בכל שנה אחת, ומלמד בכך הוא וכל המשפחה כל ימיו, 

לא תחזק בו לעולם מידת הכילות הרבה ולא מיעוט הבטחון".
מהותה של שנת השמיטה היא שנת שבתון לארץ. כשם שהשבת 
המעשה,  ימי  בששת  הבורא  על-ידי  העולם  לבריאת  זכר  שהיא 
מהווה יום מנוחה והתחדשות לאדם הפרטי, כך מהות השמיטה - 

היא שנת מנוחה והתחדשות לאדם ולאומה. שנה שבה החקלאות השמיטה והשבת
מגזרי  לכל  בשווה  ומתחלקת  מופקרת  התוצרת  מושבתת, 
האוכלוסייה, שהרי כולם בשנה זו במעמד כלכלי שווה. השבתון 
אלא  קרקע  פיסת  סתם  שאינה  ארצנו  של  ייחודה  את  מבטא 
שלהן  הכותרת  שגולת  רבות,  במצוות  המתחייבת  קודש  אדמת 

היא השמיטה.
את  מסביר  משמואל"  "השם  האחרונים  הדורות  מחכמי  אחד 
ההקבלה בין השבת לבין השמיטה, שכאמור אף היא נקראת שבת 
לה', על-פי דברי ה"אורח חיים" המבאר שהקב"ה בורא את עולמו 

כל שבוע מחדש. לכן בשבת העולם חוזר לבורא עולם.
וליהנות מפירות  האנושות שקיבלה את העולם כדי לפתח אותו 
ובשבת חוזרת כל  - קיבלה אותו כפיקדון רק לשבוע,  יצירותיה 
העולם  כמו  ישראל  לעם  היא  ישראל  ארץ  לממציאה.  הבריאה 
לאנושות. הקב"ה נתן לנו מתנה טובה - את ארץ ישראל - אך רק 
לשש שנים. בשנה השביעית הארץ חוזרת לבעלותו של הקב"ה, 
ולעבוד  בעלים  מנהג  לנהוג  להפסיק  זו  בשנה  מצווים  אנו  ולכן 
פירות  לאכול  מי שזוכה  וכל  הוא הפקר  היבול  עבודות הקרקע. 
קדושת  בהם  יש  ולכן  הקב"ה  של  פירותיו  את  אוכל   - שביעית 

שביעית.
0 0 0

נבנו  בדורות האחרונים מאז ראשית תחילת היישוב החדש, עת 
על  עלתה  השמיטה  מצוות  קיום  בארץ,  הראשונות  המושבות 
יצחק אלחנן  ר'  גדולי התורה בדור ההוא. הגאונים  שולחנם של 
ור' יהושע קוטנא זצ"ל, היו מאלו אשר הביעו דעתם -  מקובנה 
דעת תורה - בסוגיה זו. היות שלא הייתה אפשרות שכל מי שגר 
כמאמרה  השמיטה  מצוות  את  יקיים  ההיא,  בתקופה  בישראל 
בתורה, לכן הם נמנו וגמרו אפשרות של מכירת קרקע לגוי, ובכך 

להפקיעה מדין חיוב שמירת הקרקע ולהצילם מעוון. 
שנת השמיטה פותחת לנו חלון הזדמנויות. שש שנים אנו רצים, 
עצירת  את  לנו  מאפשרת  השמיטה,  שנת  השביעית,  והשנה 
המירוץ ללימוד, מחשבה, שיקול דעת והתמלאות בכוחות רעננים 

לשנה החדשה.

עשור לפטירתו של הרב מנחם פלונצ'ק
במלאת עשור לפטירתו של סא"ל הרב רפאל מנחם פלונצ'ק 
זה לא  זצ"ל, מבכירי הרבנים ברבנות הצבאית, נערך לזכרו 

מכבר רב-שיח בנושא השתלת לב.
הרפואי  המרכז  רב  רזניקוב,  אברהם  הרב  חלק  נטלו  בדיון 
תל-אביב )איכילוב(, ד"ר דוד שפס, קרדיולוג במרכז הרפואי 
במכללה  למשפטים  הספר  מבית  גרין  יוסי  ד"ר  תל-אביב, 
האקדמית בנתניה, הרב משולם דויטש, מושתל לב מירושלים 

וד"ר אבי בקר שהנחה את הערב בחן רב.
בשיתוף  תקוה,  בפתח  עולמות  במתנ"ס  התקיים  האירוע 
מעל  ובנוכחות  והמשפחה  בעיר  תורנית  לתרבות  המחלקה 
אליה,  השתייך  שהרב  פא"י  קהילת  אנשי  בהם  איש,   200
יוצאי הרבנות הצבאית, אנשי "צוות" פתח תקוה והמשפחה.
ברוריה  גב'  הרב  אשת  של  ספרה  הושק  הערב  של  בסיומו 
פלונצ'ק, "אירוע לב", בהוצאת דני ספרים, המתעד את קורותיה 
של אישה המתלווה למסעו של בעלה החולה למטרת ניתוח 

מציל חיים בבית חולים בלוס אנג'לס, שלבסוף לא בוצע. 
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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

דיווח לחודשים יולי-נובמבר 2014
זו השנה  - הצעדה התקיימה  לירושלים  צעדת מתחברים בדרך 
השנייה בחול המועד סוכות והשתתפו בה כ-5,000 בני נוער, משפחות 

מדובר  וחיילים. 
במפגש חוויתי של 
וארגונים  עמותות 
ומגזרים  מעדות 
רם  ביוזמת  שונים, 

שמואלי )תא"ל(.
צהלה  מידידות 
השתתפו 80 חניכים 
נהריה,  מקבוצות 

קרית אתא, רחובות והכפר הירוק. ביום הראשון החניכים צעדו לאורך 
מסלול שאורכו 16 ק"מ מבר גיורא ועד חירבת סעדים, כשבדרך נערכו 
פעילויות בסוכות תוכן שהוצבו על הדרך. ביום השני צעדו משתתפי 

הצעדה לאורך 6 ק"מ  מחרבת סעדים ועד לטקס הסיום בהר הרצל.

פרויקט "ידידות צהלה"

עולמי
ארגונים עמיתים בעולם 

טקס אזכרה לחללי בנות 
הברית שנפלו בארץ ישראל 

במלחמות העולם
ב-9.11.14 התקיים בבית הקברות הצבאי ברמלה טקס אזכרה לחללי 
ועד  מדינות הקומונוולט שנפלו במלחמות העולם הראשונה והשנייה 

סיום המנדט הבריטי בארץ בשנת 1948.
את הטקס המרשים - בו נטלו חלק שגרירים ונספחים צבאיים של מדינות 
הקומונוולט וכן סגלי שגרירויות נוספים שבאו לכבד את האירוע - ניהל 
שגריר בריטניה בישראל מתיו גולד. הנספח הצבאי הבריטי אל"ם ניגל 

גפרסון סייע בניהול טקס הנחת הזרים.
בקהל הרב שהגיע לטקס בלטו במדיהם העטורים מתנדבי היישוב היהודי 
בארץ, שהתנדבו לכוחות המזוינים של בריטניה. משמר כבוד חמוש של 

חיילי צה"ל ליווה את הטקס. 
במהלך הטקס נשאו דברים השגריר הבריטי, הנספחים הצבאיים של 
נוספים. דברי תפילה נשאו  ונכבדים  והודו  גרמניה, אוסטרליה  צרפת, 
כמרים ורב צבאי. נגן חמת חלילים סקוטי, בחצאית מסורתית משובצת, 

ליווה את הטקס בנגינה.. 
את זר מתנדבי היישוב לכוחות המזוינים של בריטניה הניח אשר דישון, 
קובי  זר  הניחו  "צוות"  החיילים המשוחררים. מטעם  איגוד  ותיקי  יו"ר 
כהנוביץ' )אל"ם( חבר ועדת קשרי חוץ, וגידי גלבוע )רס"ן(, שבעברו היה 
בין מתנדבי היישוב לצבא הבריטי. בטקס השתתף גם מרדכי )מקסי( 

מיזם חיל האוויר - באירוע שהתקיים ב-21.10.14 התארחו כ-10,000 
בני נוער מרחבי הארץ בהם 500 חניכי ידידות צהלה שביקרו בחמישה 
בסיסים שונים. מטרת המיזם - להצדיע לבני הנוער ולחזק את הקשר 
סיירו  החניכים  הישראלית.  ולחברה  לקהילה  האוויר  חיל  חיילי  של 
בטייסות וביחידות, במהלכן נפגשו עם חיילים ומפקדים, צפו בתצוגות 
כלי טיס ואמצעי לחימה ונערך טקס בראשות מפקד הבסיס בו הופיעה 

להקת חיל האוויר.
רכיבת אופניים בשיתוף "רוכבים בדרך ארץ" - הפגישה התחילה 
בכיתה בה הוצגה הפעילות בה נטלו חלק 13 נערים. מסלול הרכיבה היה 
באזור נחל אלכסנדר ובמהלכו עצרו המשתתפים בנקודות ציון בעלות 
סיפור מעניין. בשיחת הסיכום ציינו הנערים שזו הייתה חוויה נהדרת, הן 

ההנאה מהרכיבה והן ההסברים. 

אביגד )אל"ם( סגן מ"מ יו"ר ועדת קש"ח.
לאחר סיום טקס הזיכרון הכללי, הוזמן הקהל על-ידי השגריר הבריטי 
להצטרף לטקס הזיכרון המיוחד בחלקת קברי החללים היהודים. רבים 
מהמשתתפים צעדו לעבר החלקה היהודית שם התקיימה אזכרה לפי 

המסורת היהודית. 
השגריר הבריטי מתיו גולד הוסיף השנה לקבלת הפנים המסורתית בביתו 
למשתתפי הכנס מחווה מיוחדת, כאשר  הזמין את כל מתנדבי היישוב 
השנייה  העולם  במלחמת  בריטניה שהשתתפו  של  המזוינים  לכוחות 

לארוחה צהריים חגיגית בביתו.
קובי כהנוביץ'

חניכי ידידות צהלה בסיור ברמת דוד

קבוצת ידידות צהלה - פנימיית בן יקיר

 מימין: מקסי אביגד, 
קובי כהנוביץ' וגידי גלבוע

צעדת מתחברים בדרך לירושלים
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תקדימים # סוגיות # פרשנות
מה אומר החוק

מאת: ברוך אברהמי, עו"ד*

לפי ההסדר הקיים בסעיף 8א. לחוק הירושה תשכ"א – 1965 )להלן: 
"החוק"( בדבר צוואות הדדיות לאחר תיקון 12 לחוק, "בני זוג רשאים 
לערוך צוואות, מתוך הסתמכות של בן הזוג האחד על צוואתו של בן 
הזוג השני". להבדיל מצוואה "רגילה", שבה אין עיקרון הסתמכות 
וליורשים אין כל זכות קנויה בצוואה - כיוון שהמוריש יכול לשנות 
את צוואתו לפי ראות עיניו, הצוואה ההדדית מוסיפה אלמנט חוזי, 
בו כל צד מגביל את הניידות והגמישות האינהרנטית של המוריש, 

מכוח העובדה שמדובר על הסדר הדדי, מעין חוזי.
לעניין השמירה על זכויותיהם של הצדדים בהכנת צוואות הדדיות, 
הוראת החוק קובעת כי לביטול צוואה הדדית לא יהיה תוקף, אלא 

בתנאים המפורטים בחוק: 
במידה ובני הזוג בחיים - במסירת הודעה בכתב לבן הזוג השני )שאז 

מתבטלות שתי הצוואות ההדדיות(. 
במידה ואחד מבני הזוג נפטר - אם עזבונו טרם חולק, אזי בהסתלקות 
בן הזוג הנותר מהעיזבון. אם עזבונו חולק, אזי בהשבת הירושה אשר 

קיבל בן הזוג הנותר.
עם  מוריש  אחד  זוג  בן  בו  מצב  על  לרוב  מדובר  הדדית  בצוואה 
פטירתו את מלוא או את רוב רכושו לבן הזוג השני, כאשר הוראה 
נוספת  הוראה  השני.  הזוג  בן  של  בצוואתו  גם  קיימת  מקבילה 
הצדדים  ברכוש  ייעשה  מה  הינה  להוסיף,  הצדדים  נוהגים  אשר 
הזוג  בני  שני  בו  במקרה  או  העת,  באותה  נפטרו  הם  בו  במקרה 

נפטרו בזמנים שונים.
כאמור, צוואות הדדיות מהוות חריג לעיקרון היסוד בדיני הירושה, 
לפיו המוריש רשאי לשנות את צוואתו מתי וכפי שיחפוץ. כל מצווה 
עורך את צוואתו בהתאם ובהסתמך על האמור בצוואתו של שותפו 
לצוואה ההדדית. ההגבלה על כוח הציווי של מצווה במסגרת צוואה 
הדדית אמנם פוגעת בחופש הציווי שלו, אך הגבלה זו נועדה כדי 

להגשים את חופש הציווי של האחר.
נמצאות  אשר  לאנשים  במיוחד  להתאים  עשויות  הדדיות  צוואות 
בפרק השני ו/או השלישי )וכן הלאה( בחייהם, כדי שיוכלו לשמור על 
זכויותיהם של יורשיהם )למשל ילדיהם(, ממערכות יחסים קודמות, 
מצד אחד, ועל בני זוגם וילדיהם )במידה וישנם(, ממערכת היחסים 

צוואות הדדיות: משמעותן ושימושיהן 

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

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

האחרונה בחייהם, מצד שני. 
יתרה מכך, ניתן לחשוב על סיטואציה, בה בני זוג אשר אינם נשואים 
על פי הדין, ואחד מבני הזוג מעוניין כי כלל רכושו יעבור לבן הזוג 
השני למשך שארית חייו, מסיבות שונות - ולאחר מכן לקבוע כי כלל 
הנכסים אשר נצברו לשני בני הזוג במרוצת השנים, בין בחייו ובין 
לאחר פטירתו, יעברו ליורשיו על-פי הדין ו/או לבחירי ליבו אחרים. 

צוואות הדדיות מהוות חריג לעיקרון היסוד בדיני הירושה, לפיו 
המוריש רשאי לשנות את צוואתו מתי וכפי שיחפוץ. כל מצווה 

עורך את צוואתו בהתאם ובהסתמך על האמור בצוואתו של 
שותפו לצוואה ההדדית. ההגבלה על כוח הציווי של מצווה 

במסגרת צוואה הדדית אמנם פוגעת בחופש הציווי שלו, אך 
הגבלה זו נועדה כדי להגשים את חופש הציווי של האחר

הזכות  הנותר בחיים את  הזוג  לבן  בכך, הצוואה ההדדית מעניקה 
להשתמש בכלל נכסי העיזבון למשך כל ימי חייו. יתרונה בכך, שהיא 
מונעת מאבק עתידי אפשרי בין בן הזוג הנותר בחיים לבין הילדים 
)אף מנישואים קודמים(, אשר עשויים לדרוש בהיעדר צוואה את 
חלקם בעיזבון, כיורשים חוקיים, לעיתים תוך מימוש זכותם למכירת 

בית המגורים )והוצאת בן הזוג הנותר בחיים מן הבית(. 
מצד אחד, במקרה בו הקונפליקט הנוצר בין ילדיו של המנוח מנישואיו 
הקודמים לבין בן הזוג הנותר, מבטיחה הצוואה ההדדית לכל אחד 
מבני הזוג את השקט הנפשי, כי יוכל להמשיך לנהל את חייו )לפחות 
מבחינה כלכלית(, ללא עימותים אפשריים עם יורשים אחרים. מצד 
שני, הצוואה הדדית מבטיחה לבן הזוג אשר הלך לעולמו קודם, כי 
יורשיו, ילדיו מנישואים קודמים, לא ינושלו מצוואתו בעת פטירת 

בן הזוג אשר נותר בחיים.
ולכתיבת  מעשי  ליישום  למחשבה.  קווים  לתת  נועדה  זו  רשימה 

הצוואות מומלץ להיעזר בשירותיו של עורך דין.

חברי "צוות"

התנדבו למשימות התנדבוֿת

לעזרת צה"ל, לעזרת הנוער,
לעזרת מערכי העורף

35לתוכן העניינים 



בפרט  טיפול   • התנדבות   • הרצאות   • טיולים 

• סיורים • תרבות • פנאי • חוגים • אירועים • 

מסיבות • טקסים • הוקרה • ביקורים • סדנאות • 

נופש • הנצחה • טיולים • הרצאות • התנדבות • 

טיפול בפרט • סיורים • תרבות • פנאי • חוגים • 

אירועים • מסיבות • טקסים • הוקרה • ביקורים 
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• סדנאו
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• התנדבות • טיפול בפרט • סיורים • תרבות • 

 • פנאי • חוגים • אירועים • מסיבות • טקסים 

הנצחה   • נופש   • סדנאות   • ביקורים   • הוקרה 

• טיולים • הרצאות • התנדבות • טיפול בפרט 

• סיורים • תרבות • פנאי • חוגים • אירועים • 

מסיבות • טקסים • הוקרה • ביקורים • סדנאות • 

נופש • הנצחה • טיולים • הרצאות • התנדבות • 

טיפול בפרט • סיורים • תרבות • פנאי • חוגים • 

אירועים • מסיבות • טקסים • הוקרה • ביקורים 

ת • נופש • הנצחה • טיולים • הרצאות 
• סדנאו

• התנדבות • טיפול בפרט • סיורים • תרבות • 

 • פנאי • חוגים • אירועים • מסיבות • טקסים 

הנצחה   • נופש   • סדנאות   • ביקורים   • הוקרה 

• טיולים • הרצאות • התנדבות • טיפול בפרט 

• סיורים • תרבות • פנאי • חוגים • אירועים • 

מסיבות • טקסים • הוקרה • ביקורים • סדנאות 

• נופש • הנצחה • טיולים • הרצאות • התנדבות 

 • 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 

טיולים • הרצאות • התנדבות • טיפול בפרט • סיורים • 

תרבות • פנאי • חוגים • אירועים • מסיבות • טקסים • 

ת • נופש • הנצחה • טיולים • 
הוקרה • ביקורים • סדנאו

הרצאות • התנדבות • טיפול בפרט • סיורים • תרבות • 

פנאי • חוגים • אירועים • מסיבות • טקסים • הוקרה • 

ת • נופש • הנצחה • טיולים • הרצאות 
ביקורים • סדנאו

• התנדבות • טיפול בפרט • סיורים • תרבות • פנאי • 

חוגים • אירועים • מסיבות • טקסים • הוקרה • ביקורים • 

סדנאות • נופש • הנצחה • טיולים • הרצאות • התנדבות • 

טיפול בפרט • סיורים • תרבות • פנאי • חוגים • אירועים 

 • • סדנאות  • ביקורים  • הוקרה  • טקסים  • מסיבות 

נופש • הנצחה • טיולים • הרצאות • התנדבות • טיפול 

• אירועים  • חוגים  • פנאי  • תרבות  • סיורים  בפרט 

סדנאות   • ביקורים   • הוקרה   • טקסים   • מסיבות   •

 • • התנדבות  • הרצאות  • טיולים  • הנצחה  נופש   •

 • חוגים   • פנאי   • תרבות   • סיורים   • בפרט  טיפול 

ביקורים   • הוקרה   • טקסים   • מסיבות   • אירועים 

 • הרצאות   • טיולים   • הנצחה   • נופש   • סדנאות   •

התנדבות • טיפול בפרט • סיורים • תרבות • פנאי 

הוקרה   • טקסים   • מסיבות   • אירועים   • חוגים   •

טיולים   • הנצחה   • נופש   • סדנאות   • ביקורים   •

סיורים   • בפרט  טיפול   • התנדבות   • הרצאות   •

 • מסיבות   • אירועים   • חוגים   • פנאי   • תרבות   •

 • נופש   • סדנאות   • ביקורים   • הוקרה   • טקסים 

טיפול   • • התנדבות  • הרצאות  טיולים   • הנצחה 

בפרט • סיורים • תרבות • פנאי • חוגים • אירועים 

• מסיבות • טקסים • הוקרה • ביקורים • סדנאות 

• נופש • הנצחה • טיולים • הרצאות • התנדבות 

• טיפול בפרט • סיורים • תרבות • פנאי • חוגים 

בפרט  טיפול   • התנדבות   • הרצאות   • טיולים 

• סיורים • תרבות • פנאי • חוגים • אירועים • 

מסיבות • טקסים • הוקרה • ביקורים • סדנאות • 

נופש • הנצחה • טיולים • הרצאות • התנדבות • 

טיפול בפרט • סיורים • תרבות • פנאי • חוגים • 

אירועים • מסיבות • טקסים • הוקרה • ביקורים 

ת • נופש • הנצחה • טיולים • הרצאות 
• סדנאו

• התנדבות • טיפול בפרט • סיורים • תרבות • 

 • פנאי • חוגים • אירועים • מסיבות • טקסים 

הנצחה   • נופש   • סדנאות   • ביקורים   • הוקרה 

• טיולים • הרצאות • התנדבות • טיפול בפרט 

• סיורים • תרבות • פנאי • חוגים • אירועים • 

מסיבות • טקסים • הוקרה • ביקורים • סדנאות • 

נופש • הנצחה • טיולים • הרצאות • התנדבות • 

טיפול בפרט • סיורים • תרבות • פנאי • חוגים • 

אירועים • מסיבות • טקסים • הוקרה • ביקורים 

ת • נופש • הנצחה • טיולים • הרצאות 
• סדנאו

• התנדבות • טיפול בפרט • סיורים • תרבות • 

 • פנאי • חוגים • אירועים • מסיבות • טקסים 

הנצחה   • נופש   • סדנאות   • ביקורים   • הוקרה 

• טיולים • הרצאות • התנדבות • טיפול בפרט 

• סיורים • תרבות • פנאי • חוגים • אירועים • 

מסיבות • טקסים • הוקרה • ביקורים • סדנאות 

• נופש • הנצחה • טיולים • הרצאות • התנדבות 

 • 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 

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

 9455522 ירושלים # טל': 03-6173525 
mjerusalem@tzevet.org.il :דוא"ל #

חברי "צוות" השתתפו גם השנה בצעדת ירושלים 
המסורתית שהתקיימה ביום ג' 14.10.14 במסגרת 
היהודי  העם  בירת  עם  להזדהות  השנתי  האירוע 

לנצח ירושלים. 
כמו   – הופקדו  לצעדה  וההתארגנות  ההיערכות 
בכל שנה - בידי מחוז ירושלים, בראשותו של יו"ר 
המחוז הרב יוסף וסרמן ומנהל המחוז שמעון מלכה.  

הגדולה  הקבוצה  את  השנה  היווה  "צוות"  ארגון 
ביותר מבין קבוצות המשתתפים - כ-700 חברים. 
אלה הגיעו מכלל מחוזות "צוות" המייצגים את 48 
סניפים הפזורים ברחבי הארץ - מראש פינה בצפון 

ועד אילת בדרום. 
חברי הארגון לבושים בחולצות הנושאות את סמל 
בראש  כאשר  אחת,  בקבוצה  יחד  צעדו  הארגון 
הקבוצה צעדו מוטי בר דגן- סגן יו"ר "צוות", הרב 
יוסף וסרמן, דן נדיב מנכ"ל "צוות", יהודה פרץ יו"ר 

מחוז דן ויו"רי הסניפים השונים.  
מפגש מרגש במיוחד התקיים בבית החייל ירושלים, 
צהריים,   לארוחת  התארחו  "צוות"  חברי  כאשר 
ולאחר מכן נהנו בגן סאקר מהמופע המרכזי שאורגן 

על-ידי עיריית ירושלים. 
 - ובריקודים  בשירה  במרץ,  צעדו  "צוות"  חברי 
להתרשם  יכולים  החברים  רבה.  הייתה  והשמחה 
הטלוויזיה  באמצעות  תשע"ה  ירושלים  מצעדת 
הקהילתית של "צוות" שצילמה את האירוע. ניפגש 

כולנו מתוך בריאות ושמחה בצעדת תשע"ו. 

חברי  יצאו  ב-18.9.14   - צדיקים  בקברי  סיור 
המחוז לסיור בקברי צדיקים בצפון הארץ וביקרו 
בן עוזיאל,  יונתן  יוחאי,  בקברי רבי שמעון בר 
רבי מאיר בעל הנס ובמקומות נוספים. לחוויה 
מיוחדת זכו החברים שטבלו במקווה של האר"י 
לקראת הימים הנוראים. את הסיור הדריך חבר 
את  הביעו  המשתתפים  נענה.  יעקב  ההנהלה 
שבזכות  בתקווה  הסיור,  למארגני  הערכתם 
ימלא את  הוא  ברוך  התפילות שנשאו הקדוש 
משאלות לבם לקראת השנה החדשה.                                                                                                          

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

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

 סניף בית שמש יו"ר הסניף: עמרם בוזגלו 
# טל': 054-2274411 

 סניף מעלה אדומים 
יו"ר הסניף: עמרם אהרון # טל': 050-5853769
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מחוז צפון 
ערב תרבותי-חברתי לסיכום שנת 2014

ב-13.11.14 נערך ערב המחוז בהיכל התרבות העירוני בעפולה. לאחר מפגש 
רעים בו החליפו חוויות וזיכרונות משותפים משירותם בצבא, נכנסו החברים 
לאולם. את האירוע הנחה מנהל המחוז, אליקו חן חתוכה. ברכות נישאו על-ידי 
ראש עיריית עפולה, אשר הדגיש את המחויבות שלו ושל העיר לעזור ליו"ר 

סניף העמקים ככל שניתן. 

יצוין כי לפני האירוע התארחו יו"ר "צוות" ברוך לוי, המנכ"ל דן נדיב, יו"ר המחוז 
איציק חביו ויו"ר סניף העמקים מנחם מעוז, בלשכתו של ראש העירייה יצחק 
מירון, ודנו עימו בקשרים שבין הרשות לבין "צוות" וסניף העמקים שמרכזו 
בעפולה. ראש העיר הבטיח להיענות לבקשות ולהדק את שיתוף הפעולה עם 

הסניף, בעיקר בעניין הבקשה למשרד לסניף.  
ומטופלים  נושאים העומדים על הפרק  "צוות" עדכן את החברים לגבי  יו"ר 
על-ידי הנהלת "צוות". יו"ר המחוז התייחס בדבריו לצורך בהמשך ההתנדבות 
והדגיש כי נושא זה יעמוד בשנת 2015 כנושא מרכזי שהמחוז חרט על דגלו. 
בחלק האמנותי הופיע הזמר יואב יצחק, שסחף בשירתו את הקהל, והחברים 
הצטרפו אליו בשירה לאורך כל ההופעה. יבואו על הברכה כל החברים הפעילים 

שתרמו להצלחת האירוע. 

ב-2.11.14 התקיים טקס החלפת מפקד פיקוד הצפון. האירוע נערך במעמד 
הרמטכ"ל במפקדת פיקוד הצפון, מחנה "דדו" בצפת. אלוף הפיקוד היוצא יאיר 
גולן, הזמין לטקס את ראשי המחוז - יו"ר המחוז איציק חביו )שנבצר ממנו 

להגיע(, סגנו ישעיהו פטוקה ומנהל המחוז אליקו חן חתוקה.
הטכס הצבאי המרשים התקיים בנוכחות אלופי צה"ל, קציני הפיקוד, נספחים 
זרים, מפקדי וקציני האו"ם המופקדים על הגבול עם לבנון ועם סוריה ומשפחות 

האלוף היוצא והאלוף הנכנס, יאיר כוכבי.
לאחר הטקס הרשמי, התקיים מעמד של החלפת תגים והרמת כוסית. במעמד 
זה הביע האלוף היוצא בפני נציגי "צוות" את הערכתו על שיתוף הפעולה הפורה 
שהתקיים לאורך הקדנציה שלו כאלוף הפיקוד. יצוין כי אלוף יאיר גולן נטל 
חלק בכנסים השנתיים של המחוז. נציגי המחוז איחלו לאלוף הנכנס יאיר כוכבי 

הצלחה בתפקידו והמשך שיתוף פעולה פורה עם "צוות".
כתב: ישעיהו פטוקה, סגן יו"ר מחוז חיפה והצפון

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 #

חברי הסניף בצעדת ירושלים

חברי הסניף בטיול בעתיקות 
חירבת מנות בגליל

סניף הקריות
 יו"ר הסניף: אריאל כרמון # בית התרבות 

שד' קק"ל 25 ת"ד 3068 קרית מוצקין 2613001 # טל': 04-8732214

0 מזה שש שנים נרתמים מתנדבי סניף הקריות לפעילות ביום ההתרמה הארצי 

למען ילדי אקים. הם מאיישים במשמרות, במשך כל היום, עמדת התרמה של 
אקים המוצבת בקריון ומתרימים את הקהל הרב המבלה במקום. כל ההכנסות 

מועברות ישירות לאקים הקריות.
סניף אקים קריות הוקם על-ידי הורים לילדים בעלי מוגבלות שכלית, 
כדי לתת מענה בשעות הפנאי לאוכלוסיה זו של ילדים, נערים ובוגרים. 
הפורמליות,  למסגרות  משלים  מרכז  הסניף  מפעיל  התרומות  בכספי 
אחר  בשעות  בשבוע,  ימים  ארבעה  חברתית  העשרה  פעילות  ומקיים 
בעקבות  קייטנה.  ובקיץ  מסיבות  טיולים,  מתקיימים  בנוסף  הצהריים. 
יו"ר סניף הקריות, אריאל  הירתמות החברים להתרמה הארצית קיבל 
כרמון, מכתב תודה מאקים, כהוקרה על פעילות המתנדבים, בו נכתב, בין 
השאר: אנו חברי הנהלת אקים סניף קריות, מבקשים להודות למתנדבים 
זו בת שש  ועל מסורת  על היענות בהפעלת עמדת ההתרמה בקיריון 
שנים שאתם עומדים בה בכבוד. הכסף שנאסף מיועד למען ילדי אקים 

קריות, להגברת הפעילויות בשעות הפנאי שלהם. 
בשם ילדי אקים ומשפחותיהם אנו אומרים לכם תודה רבה ונצטט מחזון אקים: 
"...לעשות את החברה מקום טוב יותר לאנשים עם מוגבלויות שכליות ולבני 
הנהלת  חברי  בהערכה,  זה.  חזון  לממש  ניתן  בהתנדבותכם  משפחותיהם...", 

אקים סניף קריות. 

מצדיעים לסא"ל אשר ברקר, זקן חברי "צוות" בן 103 
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פעילויות במחוזות ובסניפים
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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 #

0 ב-16.9.14 יצאו חברי הסניף לטיול במרומי הגליל, במסגרתו ביקרו בכפרים 

ז"ל שנפל בעזה.  נביה מערי  דרוזים. בכפר חורפיש ביקרו בביתו של אל"ם 
במקום הוקם חדר זיכרון בו מוצגים מאמרים, תמונות וכלי נשק. לאחר צפייה 
בסרטון קצר, האזינו החברים לסיפור חייו. בהמשך נסעו לפקיעין שם ביקרו 
זינאתי. כמו  בבית הכנסת העתיק ושמעו את סיפורה המופלא של מרגלית 
כן, נסעו לבית ג'אן וביקרו במפעלו של דוקטור דאבור, שם האזינו להרצאה 

בנושא מוצרי בריאות.
0 ב-20.10.14 יצאו חברי הסניף ליום כיף בחמי געש, שם נהנו מהמרחצאות, 

מבריכות המים המינראליים ומהסאונה. 
0 ב-9.11.14 יצאו חברי הסניף בשני אוטובוסים לשבוע נופש ובריאות בים 

המלח. לאחר טיול שערכו בדרך הגיעו החברים למלון ונהנו מחוף הים הפרטי 
וממזג האוויר הנעים.

סניף הגליל המערבי 
 יו"ר הסניף: יום טוב חזן # הרצל 61 נהריה 2240013 # טל': 04-9510702 

golani48@barak.net.il :דוא"ל #

יום כיף בחמת גדר

0 ב-27.11.14 נערך טיול תודה למתנדבי הסניף בעמיעד )ראה כתבה בנושא 

בגיליון זה(. הטיול שתואם עם שלטונות הצבא כלל מפגש עם נציגי הימ"חים, 
שארחו את המתנדבים והעניקו לכל אחד מהם תעודת הערכה. 

חברי הסניף בטיול בגליל

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

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

לאחרונה נפגשו ראשי "צוות" עם ראש עיריית עפולה עו"ד יצחק מירון, אשר 
הבטיח למסד משרד לסניף. בתמונה יו"ר "צוות", יו"ר הסניף, ראש העירייה, 

מזכירת הסניף ויו"ר המחוז.

טיולים 
0 ב-18.9.14 יצאו חברי הסניף ליום טיול משולב, שהחל בפארק הסחלבים 

היה  הטיול  על  אביב.  בתל  "חבר"  ביריד  והמשיך  בחן  "אוטופיה" שבקיבוץ 
אחראי מאיר מעתוק.

0 ב-27.10.14 קיים הסניף טיול מודרך לקיבוץ דגניה א' בנושא העלייה השנייה 

- סיפורם של חלוצי העלייה השנייה. היה זה טיול מעניין ומרחיב דעת.  

אירועים 
0 ב-16.9.14 התקיים ערב חברתי בסניף העמקים בשיתוף סניף חדרה, בבית יד 

לבנים בעפולה. הערב כלל הרמת כוסית לכבוד השנה החדשה, מפגש חברים, 
ברכות של יו"ר המחוז איציק חביו, יו"ר סניף העמקים והיו"ר החדש של סניף 
חדרה, ארמונד פרץ, שזכה לברכת הצלחה אישית מיו"ר המחוז ומהנוכחים. לאחר 

הברכות צפו החברים בהצגה "מבשלים זוגיות".
0 ב-7.10.14, כמסורת סניף העמקים, התקיימה מסיבה לחברי "צוות" הבדואים 

בסניף לרגל עיד אלאד'חא - חג הקורבן. המסיבה התקיימה באולמי הנסיכות 
בכפר מנדא. הערב החל במפגש חברים בליווי מוזיקה של להקת המורשת 
הבדואית, בראשות הזמר הבדואי הנודע מוסא חוגיראת. האירוע כלל דברי 
וארוחת חג  "צוות",  "אני בדואי" למנכ"ל  וברכות, הענקת מקאמה  פתיחה 
הנעימה את הערב בשירים  וכמיטב המסורת. הלהקה  כיד המלך  עשירה 
ובנעימות בדואיים, בליווי הראבבה והחליל. החברים הפגינו יכולות ריקוד 
מרשימות. באירוע השתתפו מנכ"ל צוות, יו"ר מחוז הצפון, סגנו, הגזבר וחברי 

הנהלת סניף העמקים.

הרצאות 
בסניף נערכה הרצאתו של אריה דהן, טייל, צלם וכתב "טבע הדברים" אודות 

בורמה/מיינמאר - הארץ שהזמן עמד בה מלכת.
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סניף מרכז הגליל
 יו"ר הסניף: ריאד אברהים # מועדון מפ"ת מג'אר, 

 ת"ד 2795 מג'אר 2012800 # טל': 04-6781466 
Fared_s@walla.co.il :דוא"ל #

חג   ( אלדחא  עיד  את  הסניף  חברי  חגגו  ב-5.10.14 
הקורבן(, באולמי אבו זיד בעילבון. בהזדמנות זו הוקירה 
ואת דליה סלוצקי על  הנהלת הסניף את רחל אלטמן 
עבודתן הראויה לציון ועל השירות שמקבלים מהן חברי 
הסניף. את האירוע כיבדו בנוכחותם יו״ר צוות ברוך לוי, 
סגנו מוטי בר דגן, יו״ר המחוז איציק חביו, המנכ"ל דן 

נדיב ויו״ר סניף גליל תחתון משה עבו. 
250 החברים שנטלו חלק באירוע נהנו מאווירה נעימה 
ומארוחה עשירה, והאזינו לדברי ברכה לכבוד החג מיו"ר 

"צוות" ומיו"ר המחוז.  

סניף הגליל התחתון
יו"ר הסניף: משה עבו # הגלבוע, ת"ד 491 טבריה 1410401 # טל': 04-6720656 

abomosh@gmail.com :דוא"ל #

השתתפו  טבריה  סניף  חברי   0

יחד  תשע"ה,  ירושלים  בצעדת 
"צוות"  מסניפי  חבריהם  עם 

השונים ברחבי הארץ.
0 הפעילות בסניף משגשגת והוא 

משמש מרכז עבור חבריו. מדי 
יום שישי מתכנס בו "פרלמנט" 
של חברים למפגש רעים, הרמת 
כוסית וקבלת שבת. ימי הולדת 
באופן  בסניף  מצוינים  הם  אף 

מרוכז לילידי כל רבעון. 
כיוזם  בימ"חים:  התנדבות   0

הרעיון של התנדבות חברי "צוות" 
הפיקוד  מול  וכמתאם  בימ"חים 
והיחידות, חש יו"ר הסניף סיפוק עצום על תרומת החברים להגברת מוכנות 
צה"ל. קבוצת חברים בראשות החבר מימוני ובתיאום של רחל לביא ביצעו 

עבודה מסורה שזכתה להערכה - זהו "צוות" במלוא הדרו.

סניף כרמיאל 
 יו"ר הסניף: שלומי קליין # הגליל 2 כרמיאל 2192101 # טל': 04-9982215 

 slomek1@walla.com :דוא"ל #

לכבוד  כוסית  להרמת  זוגם  ובני/בנות  הסניף  חברי  התכנסו  ב-21.9.14   0

השנה החדשה תשע"ה. במעמד חגיגי זה הוענקו תעודת הוקרה ומגן לחבר 
הסניף מוריס סקס לרגל הגיעו לגבורות.

0 חברי הסניף יצאו לטיול באזור המרכז במסגרתו ביקרו בבית התפוצות 
וביריד "חבר" בתל אביב. 

 סניף הגליל העליון יו"ר הסניף: יעל דקל 
dekelya@gmail.com :טל': 04-6935756, 050-4130801 # דוא"ל #
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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 #

השקת ספר מורשת סניף "צוות" כפר סבא
ביום 9.9.14  זוגם, התכנסו  ובנות/בני  "צוות" בכפר סבא  כ-350 חברי סניף 
באודיטוריום קריית ספיר לאירוע השקת ספר המורשת של הסניף. לאחר 
כיבוד קל במבואת האולם והרמת כוסית לקראת השנה החדשה, נפתח האירוע 
בהקראת מקאמה לחיילי צה"ל שנטלו חלק במבצע "צוק איתן". המקאמה 

נכתבה על-ידי דוד בן-אשר )אל"ם( וריגשה את הנוכחים. 
בהמשך הערב הושק ספר המורשת של סניף "צוות" כפר סבא - ספר ייחודי 
המציג את העשייה, הפעילות וההתנדבות רבת-הפנים של חברי הסניף למן 

הקמתו ועד היום. הספר נערך בהתנדבות על-ידי שניים 
מחברי הנהלת הסניף, ברוך גזית )סא"ל( וצבי דקל )רס"ר(, 
אשר בעבודה מאומצת שנמשכה כשנה, נברו בערמות 
מידע שהצטבר במהלך כשלושה עשורים, בררו ובחרו 
מאמרים, תמונות וציוני דרך משמעותיים לצורך הכללתם 
בספר. ספר המורשת הוענק להם בטקס מיוחד שהתקיים 

במהלך אירוע ההשקה. 
הוענק הספר גם לראש עיריית כפר סבא, יהודה בן חמו, 
לראש העירייה בעבר יצחק ולד, לראש מועצת כוכב יאיר 
-צור יגאל שימי אליאל, חבר "צוות", וליו"ר המחוז בעבר 
יו"ר הסניף, נפתלי שגיא,  )פינקו( הראל )תא"ל(.  ברוך 
סקר בקצרה את תולדות הסניף ואת התהליך שליווה את 
הפקת ספר המורשת; יהודה בן חמו העלה על נס את 
שיתוף הפעולה הפורה בין העיר לבין הארגון ובמיוחד 
את תרומת חברי הסניף לקהילה ומוטי בר דגן, סגן יו"ר 
"צוות" ויו"ר מחוז השרון, בירך על היוזמה הייחודית ועל 

"צוות"  העבודה הרבה שהושקעה בהפקת הספר. באירוע נטלו חלק חברי 
ייחודית לסניף, דמויות משמעותיות ובעלי תפקידים בעיר,  שתרמו תרומה 

אשר ליוו ותמכו למן הקמת הסניף ועד היום. 
החלק האמנותי כלל את המופע "מאתונה לסלוניקי". ירון אנוש, איש הרדיו 
והעיתונאי, ליווה בסיפורים אותנטיים את הזמרת דורית פרקש ואת תזמורתה, 
שהנעימו את הערב בשירה ובנגינה. המופע התקבל בהתלהבות רבה על-ידי 
הקהל שליווה אותו בשירה, במחיאות כפיים ובריקוד. האירוע הסתיים בשירת 
התקווה. הינחתה את הערב לאה אופיר. על הארגון וההפקה הופקד עזרא 

שמיע )סא"ל(, חבר הנהלת הסניף.
להלן מכתבו של ראש עיריית כפר סבא לשעבר, יצחק ולד, בנושא הוצאת 
ספר מורשת "צוות" כפר סבא, אשר נשלח ליו"ר הסניף נפתלי שגיא, לצבי דקל 
ולברוך גזית: הוצאת הספר "מורשת סניף 'צוות' כפר סבא בשנים 1986-2014" 
מציגה את העשייה ואת תרומתם הרבה של חברי "צוות" בתחומי ההתנדבות 
הרבים בקהילתנו. אתם רשמתם דפים מפוארים בעיצובה של מדינת ישראל 
נוספים  בעת שירותכם הצבאי, ובהמשך חרתתם על הדגל דפים מפוארים 
ב'גלגול' שלאחר שחרורכם - בהתנדבות בכל נושא בקהילה אליו נקראתם 
או אותו יזמתם. לכל אלה היו מאות שותפים, שלכל אחת ואחד מהם מגיעה 
הערכה מיוחדת. הספר הינו תעודת כבוד המציגה, באומר ובצילומים, יותר 

משמץ של כל אלה - ועוד נכונה לכם עשייה רבה. 
תבורכו על הרעיון, היוזמה והביצוע, יצחק ולד   

אירועים
ב-12.9.14 נערכה במגדלי הים התיכון בכפר סבא הרמת כוסית לכבוד ראש 
השנה לחברי "צוות" דיירי דיור מוגן בעיר. באירוע נכחו ונשאו דברי ברכה 
יו"ר "צוות", סגנו ויו"ר המחוז, מוטי בר דגן, נפתלי שגיא יו"ר הסניף, מתנדבים 
ופעילים. במהלך האירוע הוענק "אות לוחמי תש"ח" למי שנטלו חלק במלחמת 

העצמאות.  

טיולים 
0 ב-11.9.14 יצאו 41 חברי הסניף לביקור בקיבוץ לוחמי הגטאות ובקיבוץ 

געתון. במהלך הטיול המרגש ביקרו החברים בתערוכות בבית לוחמי הגטאות 
ובבית הילד. בהמשך סיירו בכפר המחול שבגעתון - ביתה של להקת המחול 

הקיבוצית. המטיילים צפו בסרט על הכפר ובחזרה של הלהקה.  

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

 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 #

מימין: צבי דקל, נפתלי שגיא, ברוך גזית ומוטי בר דגן
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0 ב-25.10.14, במזג אוויר סתווי, יצאו 52 חברי הסניף לטיול בצפון רמת הגולן, 

במסגרתו ביקרו בחירבת ירדה, שם צפו לעבר משמר הירדן, ערכו תצפית 
המערכת(  וגדר  האו"ם  מחנה  )קוניטרה,  הסורי  השטח  לעבר  אביטל  מהר 
וביקרו בפארק וולקני חדש ומרשים המדמה את הפעילות הגעשית בגולן. 
באתר ההנצחה שבעמק הבכא שמעו המשתתפים על קרבות הבלימה הקשים 
ביער אודם  גם  ביקרו  יום הכיפורים. בהמשך  שהתחוללו במקום במלחמת 
ובברכת רם. הטיול הסתיים ליד היישוב הדרוזי בוקעאתא, בתצפית לעבר 

בית חולים שדה שהקים צה"ל לטיפול בנפגעי מלחמת האזרחים בסוריה. 

הרצאות 
0 מבצע אופרה: תקיפת הכור הגרעיני העיראקי - הרצאתו של אלוף )מיל'( 

דוד עברי.   
0 האיש שלנו בדמשק: דברים שטרם ידעתם - הרצאתו של אברהם כהן, 

אחיו של אלי כהן הי"ד.
0 ציונים לא ידועים: הנדיב הלא ידוע - הרצאתה של אביבה גרשלר. 

סניף הרצליה
 יו"ר הסניף: ראובן ליימונד # הבנים 15 הרצליה 4637915 # טל': 09-9563838 

hymrl@zahav.net.il :דוא"ל #

הרצאות 
0 מנהיגות הובלת אנשים במצבי קיצון - הרצאתו של אלוף )מיל'( יצחק בריק.

0 צוק איתן: המבצע והערכה לעתיד - הרצאתו של יריב פלד. 

טיולים 
0 בחודש ספטמבר נערך טיול לפינות לא מוכרות בשפלת יהודה בהשתתפות 

כ-60 חברים. 

0 בחודש אוקטובר יצאו כ-60 מחברי הסניף לטיול ממגדל העתיקה למנזרי 

הגליל.
0 בחודש נובמבר התקיים טיול לאתרים נבחרים באצבע הגליל בשיא עונת 

המסיק, בהשתתפות כ-50 חברים. 
 מאת: נתן גייזר 

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

 # טל': 03-6173553, 09-8334008 
Tzevet-n@bezeqint.net :דוא"ל #

לאחרונה התקיימה בעיריית נתניה השקת פרויקט "בשביל הארץ", במפגש 
האירוע  קהילה".  בונה  צוות  בונה  "קהילה  הכותרת:  תחת  שנערך  מיוחד 
נערך בנוכחות ראש עיריית נתניה מרים פיירברג, רבה הראשי של העיר 
הרב קלמן בר, מ"מ ראש העיר אלי דלל, מנכ"ל העירייה איזי ענבר, ראשי 

האגפים והמחלקות ומובילי העשייה הקהילתית בעיר. 
באירוע,  נכחו  הארגון  מטעם 
ברוך  "צוות"  יו"ר  השאר,  בין 
לוי, המנכ"ל דן נדיב, סגן היו"ר 
ויו"ר מחוז השרון מוטי בר דגן, 
יו"ר סניף נתניה עקיבא יצחקי, 
חברי הנהלת הסניף, המתנדבים 
ומוביל המיזם "בשביל הארץ" 

יוסי ברנע. 
מזכיר  גרוס,  שבתאי  עו"ד 
סניף נתניה, הציג את פרויקט 
"בשביל הארץ" העוסק בהנחלת 
המורשת ההיסטורית של העם 
ומועבר  ישראל  בארץ  היהודי 
על-ידי  תיכוניים  ספר  בבתי 
הוא  "צוות".  חברי  מתנדבים 

בשביל הארץ: במרכז - יו"ר "צוות", ראש העירייה, יו"ר סניף נתניה, מוביל המיזם ויו"ר מחוז השרון

אודות  והרחיב  דברים  הוא  אף  שנשא  ברנע,  יוסי  המיזם  למקים  הודה 
המיזם )ראו ראיון עימו בגיליון זה(. כמו כן, הציג גרוס את פרויקט החונכות 

"ידידות צהלה". 
"תמצית שאיפתנו כאזרחים, כהורים, כבעלי משפחות בישראל, היא לחיות 
במדינה יהודית ודמוקרטית, מתקדמת ונאורה, שטוב יהיה בה לנו וטוב יהיה 
טמונים  אלו  כל  "יסודות  והוסיף:  גרוס  אמר  אחרינו",  הבאים  לדורות  בה 
בחינוך. העיסוק שלי בנושא נעשה מתוך אהבה, ותחושת שליחות עמוקה. 
אני מאמין שבאומץ לב ובנחישות ניתן להפוך את קהילת 'צוות' בעיר נתניה 

לדוגמה ומופת לערים אחרות".  
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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 #

טיולים 
0 במהלך חודש ספטמבר ערכו חברי הסניף סיור סליחות בירושלים,  שכלל 

ביקור בכותל ובשכונות הייחודיות והציוריות של ירושלים. 
ובאתר  0 חברי הסניף השתתפו בסיור מודרך במוזיאון לתולדות השואה 

יד ושם בירושלים.

הרצאות
0 מונגוליה: מסע לארץ הנוודים - הרצאתו של דני ינאי.

0 פרויקט האטום של מדינת ישראל - הרצאתו של מנחם טילמן.  

התנדבות 
נתי  הסניף  מיו"ר  והערכה  הוקרה  מגן  קיבל  לדרמן  שמואל  הסניף  חבר 
פרישמן, על פעילותו ההתנדבותית לאורך כל השנה למען הסניף והקהילה. 

אירועים 
בדיור  המתגוררים  הסניף  ותיקי  הוזמנו  החדשה  השנה  של  בפתחה   0

מוגן להרמת כוסית לכבוד ראש השנה. האירוע המרגש התקיים בסניף, 
בהשתתפות יו"ר "צוות", סגנו ויו"ר מחוז השרון מוטי בר דגן, אסנת סטוצ'ינר 
נתי  הסניף  יו"ר  השרון,  הוד  בעיריית  והתנדבות  קהילה  קשרי  אחראית 

פרישמן וחברי ההנהלה.  

0 בחודש אוקטובר נערך מופע בידור מלא הומור של החקיין והסטנדאפיסט 
החצוצרה  וירטואוז  דוידוב,  אריק  של  המוזיקה"  "קסם  ומופע  וידר  יוסי 
ולהקתו, שסחפו אחריהם בשירים ומנגינות את הקהל באולם. האירוע היה 

מיוחד ומהנה. 
0 במהלך חודש נובמבר השתתפו חברי הסניף בצעדה המסורתית "צועדים 

עם רון בלב",  לציון 28 שנים לנפילתו בשבי של הנווט רון ארד. 

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

חברי "צוות"
התנדבו למשימות התנדבות!!!

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

42לתוכן העניינים 

בשטח
פעילויות במחוזות ובסניפים

שרון

mailto:a.tzevet.hod-hasharon%40012.net.il?subject=a.tzevet.hod-hasharon%40012.net.il
mailto:pkida1%40tzevet.org.il?subject=pkida1%40tzevet.org.il


מחוז דרום 
הרמת כוסית לבני +75 ולאלמנות 

ב-21.9.14 נערכה הרמת כוסית לכבוד ראש השנה תשע"ה, בראשות 
יו"ר המחוז גדעון שני, לחברים בני +75 ולאלמנות. יו"ר המחוז בירך את 
הנוכחים והעלה על נס את פעילות מתנדבי המחוז ובראשם פרץ לב, 
המרכז את הטיפול באוכלוסייה זו. פרץ אף הוא נשא ברכה לשנה טובה.
סניף  הנהלת  וחברי  זוג  ובני/בנות  גמלאים  כ-100  חלק  נטלו  באירוע 

באר שבע. 
"צוות",  )חבר  אביב  מתי  עו"ד  רעים, מהרצאה של  נהנו ממפגש  החברים 
מתנדב( בנושא צוואות וירושות, מארוחה עשירה ומשי שהוענק להם בתום 

האירוע. את האירוע צילם אריה רויטמן, חבר הנהלת סניף באר שבע. 

טקס להענקת אות תש"ח ללוחמים 
ב-22.9.14, במסגרת ישיבה חגיגית של הוועד המנהל ומועצת המחוז, נערך 
ביוזמת המחוז טקס משותף לארגון "צוות" ולארגון נכי צה"ל בדרום להענקת 

אות תש"ח ללוחמי תש"ח. 

האירוע נערך בראשות יו"ר המחוז גדעון שני ובהשתתפות יו"ר "צוות", 
סגנו, המנכ"ל, סמנכ"ל לתעסוקה שרית רוזנצוויג, חברי הוועד המנהל 
ומועצת מחוז הדרום, חברי הנהלת סניף באר שבע ומתנדבים. בדברים 
שנשא שיתף יו"ר המחוז את הנוכחים בזיכרונות מתקופת שירותו הצבאי 

והעלה על נס את תרומת הלוחמים להקמת מדינת ישראל. 
יו"ר "צוות" בירך את לוחמי תש"ח, ציין לשבח את פועלם להקמת המדינה 
ולשמירה על עצמאותה והעניק לכל חבר את אות תש"ח. החברים הרימו 

כוסית לכבוד ראש השנה. 
בתום האירוע הוענקה להם חבילת שי. אלה שמות לוחמי תש"ח שנטלו 
חלק באירוע: צבי איש-טוב - חבר "צוות", ד"ר נסים קזז - חבר "צוות", 
אריה זינגר - חבר "צוות", ישראל שפירא - חבר "צוות", גאולה דישון 
- יקירת "צוות" ואשתו של חבר הנהלת המחוז, צבי פרנקוביץ - חבר 
ארגון נכי צה"ל, מאיר לוי - חבר ארגון נכי צה"ל, נעמי עורב - חברת 

ארגון נכי צה"ל. 

תעודת הערכה למתנדב סלומון ביטון 
במסגרת יום ספורט של פיקוד דרום נערך טקס הענקה 
"צוות" מסניף באר  תעודת הוקרה לסלומון ביטון, חבר 
"צוק  מבצע  במסגרת  ההתנדבותית  פעילותו  על  שבע, 
איתן". התעודה הוענקה על-ידי אלוף הפיקוד, סמי תורג'מן. 
סלומון ביטון, עיוור, עבר בין היחידות השונות שהיו פרוסות 

במסגרת מבצע "צוק איתן" והעניק עיסויים לחיילים.

הוקרה למעסיקים 
בתאריך 22.9.14 נערכה הרמת כוסית לחברי הוועד המנהל ומתנדבים פעילים 
סגנו, המנכ"ל  "צוות",  יו"ר  ובהשתתפות  יו"ר המחוז  של המחוז, בראשות 
הוקרה  תעודות  הוענקו  זו  במסגרת  רוזנצוויג.  שרית  לתעסוקה  וסמנכ"ל 
למעסיקים: צביקה מאסטרו ועמוס בוזנח. מנהלת התעסוקה של המחוז 
דניס אוחנה, הודתה להם על פעילותם למען חברי "צוות" בכלל ובמחוז 

הדרום בפרט, ועל תרומתם לשילוב החברים במקום העבודה שלהם.

צעדת ירושלים 
 81 השתתפו  ב -14.10.14 
"צוות" ממחוז הדרום  חברי 
מתוכם  ירושלים,  בצעדת 
באר  מסניף  רבים  חברים 
לירושלים  בדרכם  שבע. 
עברו החברים במרכז ג'ו אלון 
ציורים  בתערוכת  וביקרו 
המחוז  יו"ר  של  מרהיבה 

גדעון שני - "פריצת דרך". החברים התרשמו מהכישרון והיצירתיות ואיחלו 
ליו"ר הצלחה בהמשך עבודתו.

כאשר הגיעו למתחם הצועדים קיבלו חולצות, כובעים ודגלים, ונטלו חלק 
במצעד הססגוני ברחובות הבירה. בסיום המצעד קיבלו החברים מדלייה 

ותעודה. החברים נהנו מיום מעניין והביעו הערכתם תודתם למארגנים.

יום כיף למתנדבים 
יום  נערך   3.11.14 ב- 
ז  המחו למתנדבי  כיף 
פריבילג',  לאונרדו  במלון 
על  כהוקרה  המלח,  ים 
ם  ת ד מ ת ה  , ם ת ו ל י ע פ
ותרומתם לקהילה במהלך 
הגיעו  השנה.לאירוע  כל 
יו"ר סניף באר שבע מנחם 

ברנד, אשר עמל על ארגון האירוע יחד עם הנהלת הסניף, יו"ר סניף אופקים, 
יו"ר סניף דימונה, יו"ר סניף קריית גת, יו"ר סניף ערד, יו"ר סניף מצפה רמון 
וחברים מתנדבים מהסניפים. יו"ר המחוז גדעון שני הגיע למקום בשעות 
הצהריים כדי להודות לחברים באופן אישי על פעילותם. במסגרת יום הכיף 

נהנו החברים מאירוח עשיר ומשימוש במתקני המלון.   

הגמלאים הבדואים: טיול בירושלים וביקור ביריד "חבר" 
ב-14.9.14 יצאו הגמלאים הבדואים של מחוז הדרום ליום טיול בירושלים 
ובהמשך לביקור ביריד "חבר". החברים ערכו תצפיות מרהיבות על העיר, 
שי  קיבלו  שם  "חבר  ליריד  הגיעו  מכן  ולאחר  האסלאם,  במוזיאון  ביקרו 

ורכשו מוצרים. 

סניף דימונה יו"ר הסניף: אבי אבוחצירה # רח' עבדת 1, דימונה 
8604801 # טל': 052-2704148
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סניף נתיבות-שדרות
 יו"ר הסניף: אילן פרץ # ת"ד 110 אופקים 8751002 # טל': 050-5282815 

 ilanperez01@gmail.com :דוא"ל #

מודרך  סליחות  סיור  נתיבות-שדרות  סניף  חברי   19 ערכו  ב-16.9.14   0

והיסטוריים  קדושים  במקומות  ביקור  הייתה  הסיור  מטרת  בירושלים. 
בירושלים, תוך הדגשת ערכים יהודיים וציוניים. מסלול הטיול כלל ביקור 
העיר  במרכז  סיור  החטופים,  הנערים  זכר  וציון  במודיעין  העלמין  בבית 
מהדרכה  נהנו  החברים  בכותל.  סליחות  וכמובן  העתיקה,  ובעיר  ירושלים 

מעמיקה ומרגשת.

0 ב-19.9.14 השתתפו 107 מחברי הסניף בהרמת כוסית לכבוד ראש השנה 

תשע"ה. האירוע התקיים במרכז להב"ה בבית מרדכי שבנתיבות, בהשתתפות 
יו"ר המחוז, יו"ר הסניף אילן פרץ, יו"ר סניף אופקים יעקב דרעי,  חברי הנהלת 
הסניף וחברי הסניף. יו"ר הסניף פתח את ההתכנסות בדברי ברכה לראש 
השנה, וסקר את הפעילות בסניף. בהמשך האזינו החברים להרצאה בנושא 
ניהול פיננסי משפחתי, שהועברה על-ידי יואש קציר. הרב דוד אסולין נשא 
ויו"ר המחוז הודה לחברי הנהלת הסניף,  וחוכמה מהמקורות,  דברי ברכה 
בסיום האירוע  לטובת חברי הסניף.  כל השנה  פעילויות במהלך  היוזמים 

חולק שי סמלי לחברים.

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 

0 ב-27.8.14 יצאו 44 חברי סניף לשיט באנייה "ונטורה". הייתה זו חופשה 

מהנה באנייה אירופית ברמה גבוהה.  מסלול ההפלגה כלל יציאה מאיטליה, 
ונציה, עגינה בנמל קוטור, סיור במונטנגרו, בקורפו-יוון, ברומא, בקורסיקה 
וחזרה לגנואה שבאיטליה. החברים נהנו ממתקני האנייה ובהם ספא, קולנוע, 

דיסקוטק, ספרייה, גלריית אמנות וכן ממגוון הפעלות ומופעי בידור. 

0 בתאריכים 15-16.9.14 יצאו חברי הסניף לטיול בירושלים, בו שולב סיור 

סליחות לקראת ראש השנה התשע"ה. החברים ביקרו בעין כרם הציורית, 
טיילו במשכנות שאננים, ערכו סיור על חומות ירושלים, ביקרו ב"שרשרת 
הדורות" שליד הכותל, פקדו את הכותל לסליחות וביקרו גם במרכז מורשת 
מנופיה  המרתקת,  מהעיר  נהנו  המשתתפים  יהודה.  מחנה  ובשוק  בגין 

המרהיבים ושאפו מלוא ריאותיהם אוויר הרים צלול. ההתרגשות הייחודית 
בחודש אלול ניכרה בהם, והם ניצלו את ההזדמנות להביע משאלות בכותל. 

מימון"  ב"תבליני  בישול שנערכו  0 חברי הסניף השתתפו בשתי סדנאות 
בעיר: האחת עוסקת בבישול בשר והשנייה בהכנת אוכל איטלקי. משתתפי 

הסדנאות זכו לחוויה מיוחדת, מהנה וטעימה.  
באודיטוריום  שנערכו  הרצאות  לשתי  האזינו  שבע  באר  סניף  חברי   0
מכללת קיי: התנהלות כלכלית נכונה - הרצאתו של יואש קציר; הקשר בין 

רפלקסולוגיה לסקסולוגיה. החברים נהנו מהתכנים ומהמפגש החברתי. 

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

ב- 15.9.14נסעו חברי סניף מצפה רמון ליריד "חבר". במרכז התמונה, איריס 
הררי, חברת הנהלת הסניף.

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

0 בחודש יוני יצאו חברי הסניף לטיול מהנה ומעשיר במרוקו. 

ביקור  שכלל  מודרך  סליחות  לסיור  הסניף  חברי   47 יצאו  ב-28.9.14   0

הסיור  ובכותל המערבי.  הנביא שמואל  בקבר  היהודי,  ברובע  רחל,  בקבר 
היה מהנה ומרגש.

0 ב-8.9.14 יצאו חברי  הסניף ליריד "חבר" בגני התערוכה, שם רכשו מוצרים, 

קיבלו שי אישי ונהנו מהגיבוש החברתי במהלך היום. 
התשע"ה  השנה  ראש  לכבוד  כוסית  הרמת  התקיימה  ב-16.9.14   0
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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-7.9.14 יצאו חברי הסניף ליום טיול וכיף במרכז הארץ, במהלכו ביקרו 

ביריד "חבר" בגני התערוכה, וטיילו בתל אביב. 

0 ב-9.9.14 הוזמנו חברינו גמלאי חיל הים של בסיס אילת לביקור בבסיס. 

מפקד היחידה קיבל את פני החברים, ולאחר מכן הועברה סקירה על הזירה 
ועל פעולות החיל.  

0 ב-21.9.14 התקיימה הרמת כוסית לכבוד ראש השנה, בהשתתפות ראש 

עיריית אילת מאיר יצחק הלוי, אשר בירך את הנוכחים.  
"צוות"  מנכ"ל  עם  אילת  סניף  הנהלת  פגישה של  ב-11.9.14 התקיימה   0

דן נדיב, מנהל הביטוח הרפואי עמיר להב ויו"ר המחוז גדעון שני. בשעות 
הערב התכנסו חברי סניף אילת להרצאה בנושא הביטוח הרפואי שהועברה 

על-ידי נציגי חברת מדנס
0 30 חברים מסניף אילת השתתפו 

הראשונה,  הפעם  זו  השנה, 
נהנו  החברים  ירושלים.  בצעדת 
מהאירוע ומהאווירה הטובה וציינו 
לשבח את יחסו של מנהל מחוז 
ירושלים שדאג לטפל בכל בעיה 

שהתעוררה.

סניף אופקים
 יו"ר הסניף: יעקב דרעי # היוגב 37 מקלט 5 אופקים 8761337 

snifofaqim@gmail.com :טל': 08-9924930, 077-9256070 # דוא"ל #

0 ב-17.9.14 נערכה בסניף הרמת 

כוסית חגיגית לכבוד ראש השנה 
ים  שהתקי לאירוע,  תשע"ה. 
הוזמנו  המחודש,  הסניף  במועדון 
גם חברי ארגון נכי צה"ל אופקים. 
כיבדו בנוכחותם: ניסן בגולה גזבר 
המחוז, אורן אקרמן יו"ר מחוז באר 
שבע והנגב בארגון נכי צה"ל, תמר 
אזור באר שבע  משעלי אחראית 
אליהם  צה"ל,  נכי  בארגון  והנגב 
אברהם  שני,  גדעון  גם  הצטרפו 

לוגסי ולאה ישראל.  
בנושא  להרצאה  האזינו  הנוכחים 
חוסן פיננסי, שהועברה על-ידי יואש קציר, ולסקירה על הפעילויות בעיר 
שפעלה  הסניף  חברת  זכות,  מיהלומה  הן   - איתן"  "צוק  מבצע  במהלך 
עיריית  מטעם  מתנדבים  רכזת  מדבורה שם-טוב,  והן  בעיר,  חוסן  במרכז 
אופקים. יו"ר הסניף יעקב דרעי סקר את פעילויות הסניף במהלך השנה 
וקרא לחברים ליטול בהן חלק פעיל. הנוכחים נהנו מכיבוד עשיר ובסיום 

האירוע הוענק להם שי. 
0 החברים השתתפו גם השנה בצעדת ירושלים, בה נטלו חלק 39 צועדים 

מהסניף.  יו"ר הסניף יעקב דרעי, הביע את הערכתו הרבה למארגני הצעדה 
בירושלים והודה למשתתפים.

סניף ערד
 יו"ר הסניף: שלום כרמל # רחוב בשור 2 ת"ד 444 ערד 8910302 

# טל': 03-6173557, 052-5554523

0 ב-11.9.14 יצאו חברי סניף ערד ליום כיף בו שולב ביקור ביריד "חבר". 

החברים סיירו באתר מיני ישראל, שם האזינו להסברים מרחיבי דעת, ביקרו 
לביקור  אביב  תל  לנמל  המשיכו  ומשם  שי,  וקיבלו  קניות  ערכו  בו  ביריד 

בשוק האיכרים. 
0 ב-12.9.14 נערך במועדון הסניף טקס הרמת הכוסית המסורתי לכבוד ראש 

השנה. הטקס נוהל על-ידי יו"ר הסניף שלום כרמל, ודברי תורה הושמעו מפי 
הרב חיים פצ'בסקי, שהתמקד בסמלי ובמנהגי החג. כמו כן הועברה הרצאה 
מעניינת של ירון כהן, ששיתף את החברים בעולם הצלילה הספורטיבית. 

הערב הסתיים בתקווה למפגשים נוספים נעימים ומעשירים. 

קרית  סניף  במועדון 
גת, בהשתתפות ראש 
העירייה אבירם דהרי, 
המחוז,  ומנהל  יו"ר 
וחברי  הנהלה  חברי 
הסניף. ראש העירייה 
הפעילות  את  הציג 
שבוצעה בעיר במהלך 
איתן"  "צוק  מבצע 
ושיבח את השתלבות חברי "צוות" בפעילות הקהילתית – במהלך המבצע 
יו"ר הסניף הציג את תוכנית הפעילות עד סוף השנה  ולאורך כל השנה. 
וקרא לחברים ליטול בה חלק. יו"ר המחוז בירך את הנוכחים לקראת ראש 
השנה והדגיש את הצורך בפעילות ההתנדבותית ובמעורבות בקהילה של 

חברי הסניף.
0 55 מחברי הסניף יצאו לצעדת ירושלים. ביום זה שולב גם ביקור בפארק 

בריטניה. החברים קיבלו סקירה על תל עזקה, שהועברה על-ידי יו"ר הסניף 
חיים אסולין, ועסקה במלחמת דוד בגולית. 
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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

הרצאות
0 לראות את הדרך ולממש את השינוי : למה אנחנו לא מצליחים להשיג 
את הדברים שאנחנו הכי רוצים לעצמנו - הרצאתו של ינאי דותן, מורה 

למודעות והתפתחות מודעת.
מיקי  של  הרצאתו   – המגרב  ארץ  אל  מרתק  מסע  מרוקאית:  פנטזיה   0

אביקסיס, חבר "צוות" יוצא חיל האוויר, יליד מרוקו ודובר השפה. 
0 היתכנות רעיון שתי המדינות – הרצאתו של שאול אריאלי )אל"ם(, חבר 

הסניף, תושב רעות, פרשן ומרצה בנושא הסכסוך הישראלי-פלשתיני.
0 רשמי טיול בהרי הרוקי'ס הקנדיים - הרצאתו של חברנו מוטי קרמר 

)אל"ם(. 
0 מסביב לעולם ב-80 יום )+ 200(: אין דבר העומד בפני החלום – הרצאתו 

של איתן חריף , רו"ח ואיש עסקים בעבר שיצא למסע מסביב לעולם. 

מחוז יהודה 
10 וקצין העיר  מאיר גלעדי, חבר ההגנה, ממייסדי בה"ד 
- מעט מאוד מדיירי   100 יום הולדת  תל אביב חגג לאחרונה 
בית האבות בערוגות יודעים כי חברם למוסד, חברנו מאיר גלעדי, חגג יום 
הולדת עגול - 100 שנים. גלעדי הוא סמל ומופת לנאמנות אזרחית ומסירות 

חברתית, ושמו נשזר בתקומתה ובנייתה של מדינת ישראל. 
עלה  )זקמן(  גלעדי  מאיר 
לקיבוץ   1936 בשנת  ארצה 
לארגון  הצטרף  גלעדי,  כפר 
בשורות  גם  ושירת  הנוטרים 
י  ו נ לכי זכה  שם  ההגנה, 
בשנת  "גלעדי".   - המחתרתי 
1944, בהוראת דוד בן גוריון, 
המנהיג הנערץ עליו, אימץ את 
הכינוי כשם משפחתו העברי. 
הוא הוכשר מטעם ההגנה כחובש קרבי והיה 
חובשות  קורסי  מערך  הקמת  על  אחראי 

באזור הגליל בקרב הקיבוצים. 
בשנת 1947 הוצב על-ידי מפקדת ההגנה 
חובשים  כוח  הקמת  לצורך  בירושלים 
במלחמה  הכוחות  את  לשרת  שנועד 
העתידה. עם פרוץ המלחמה, מונה כאחראי 
הקים  במהלך המלחמה  הנצורה.  בעיר  קרביים  חובשים  על מערך של 
גלעדי בתנאים קשים ביותר ותחת הפגזות בלתי פוסקות את התאג"ד 
ההרוגים  את  וקלט  פצועים  במאות  טיפל  אשר  שנלר,  במחנה  הגדול 

הרבים מקרב לוחמי צה"ל הנצורים. 
לאחר המלחמה היה בין מקימי בסיס ההדרכה הראשי של חיל הרפואה 
והתקדם עד לתפקיד סגן מפקד  10, שם שימש כמדריך ראשי  - בה"ד 
הבסיס. הוא שימש גם כקצין מטה בפיקוד הנח"ל וכקצין העיר תל אביב. 
הקים  יזם,  האגודה למלחמה בסרטן שבמסגרתה  למקימי  בהמשך חבר 
וניהל את מבצע "הקש בדלת". הוא שימש בתפקידי ניהול בכירים באגודה 

משך 15 שנים עד פרישתו לגמלאות בגיל 70. 
כיום חי מאיר בבית אבות במושב ערוגות, ולפני כחודשיים חגג את יום 
הולדתו המאה כשהוא מוקף בבניו ונכדיו, ותמונת מנהיגו הנערץ דוד בן 

גוריון תלויה מעל ראשו. 

0 חיות מיוחדות וטבע מופלא מכל העולם - הרצאתו של ליאור אלמגור 

ממסעותיו  ובאנקדוטות  אישיים  בסיפורים  שלוותה  "צוות",  חבר  )אל"ם(, 
בעולם. 

0 מפגש עם חוזרת בשאלה: חיי העדה החרדית "מבפנים" וצעירות חרדיות 
החוזרות בשאלה - הרצאתה של שרה )שרהל'ה( איינפלד, בת חסידות גור 

לשעבר וכיום אישה חילונית.
0 דיני המשפחה והגירושין. 

 - ברנס  עמוס  סיפורו של  על  בדגש  יתאפשר?  מתי  חוזר,  מהו משפט   0
הרצאתו של עו"ד אורי זמברג. 

0 המאבק על הדרך לירושלים, בליווי קטעים מתוך הסרט "הטל צל ענק" 
- הרצאתו של חברנו חיים תמרי.

– הרצאתו של  0 עלילות התעשייה האווירית של ישראל בבדק מטוסים 
פרישתו  ולאחר  האוויר  בחיל  רבות  )סא"ל( ששירת שנים  נוי  יוסי  חברנו 

מצה"ל עבד בתעשייה האווירית בארץ ובחו"ל. 
0 פרשת "עסק הביש": מי באמת נתן את ההוראה, מי באמת התנער מאחריות? 

- הרצאתו של עופר ענבי. 
0 רשמי טיול בצפון איטליה: נופים, ערים ועיירות ציוריות מאזור אגם גרדה, 
ורונה, מילנו, ונציה, ברגמו ונקודות חן הפזורות סביב האגם - הרצאתו של 

חברנו שאול קולמן. 
0 מונגוליה: לשרוד בארץ הנוודים - הרצאתו של דני ינאי. 

0 "אישה, כדי ליצור, זקוקה לחדר משלה": וירג'יניה וולף - הרצאתה של 
ד"ר שגית ארבל-אלון, רופאת נשים בכירה בהדסה עין כרם. 

0 "רשות הדיבור": מופע אקטיבי, בהשתתפות הקהל – הרצאתה של מירה 
פרקש. 

0 כל האמת על מכונת האמת – הרצאתה של חוה יודפת, לשעבר בודקת 
פוליגרף במשטרת ישראל. 

0 טורקיה של היום: מבט גיאופוליטי - הרצאתו של חברנו יוסי נוי.
0 "כמו צועני": הרצאה וסרט - הרצאתו של יורם פורת, במאי דוקומנטרי, 

צלם ומרצה במוסדות תרבות. 
– הרצאתו של  וזוגיות מודעת במשפחה  יחסים  ניהול מודע, תקשורת,   0

ינאי דותן.
גלזר,  ציפי  של  הרצאתה   - רצויה?  בלתי  מציאות  עם  מתמודדים  איך   0

מנחת קבוצות. 
0 הנצרות מתקופת הולדת ישו ועד הגיעו לירושלים - הרצאתו של חברנו 

חיים תמרי. 

טיולים 
0 ב-14.8.14 ערכנו סיור ערב 

מודרך באזור יפו - על שוטרים 
הפשע  באתרי  צעדנו  וגנבים. 
מתקופת  אביב-יפו  תל  של 
ימינו.  ועד  המדינה  הקמת 
המדריך, שוטר במקצועו ומורה 
דרך מוסמך, הביא את סיפורי 
השוטרים על אירועים שחלקם 

התפרסמו, באמצעות דמויות שנכנסו לפנתיאון התרבות הישראלית, כמו 
השוטר אזולאי. הסיור התחיל ביפו, עבר  דרך "השטח הגדול", משם המשכנו 
לדרום תל אביב וסיימנו במרכז העיר, בסמוך לחוף הים במלון סבוי המוכר 
מפרשה ישנה וכאובה. כחלק מהפעילות ישבנו בפינות חמד במקומות אפלים 

ושרנו - וכך הפך הסיור לחוויה בלתי נשכחת.
בצפון  ימים  שלושה  בן  לטיול  הסניף  חברי  יצאו  ה-20-22.10.14  בין   0

הארץ. במסגרתו ביקרנו, בין השאר, באתר מורשת הצ'רקסים בכפר כמא, 
בהר האושר, בבית הספר לכמרים דומוס גלילאה, ברמת הגולן ובכלל זאת 
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בקצרין ואתריה, במפעל לייצור שופרות בגבעת יואב, ערכנו סיור מורשת 
קרב בתל אל פאחר, פקדנו את האנדרטה לזכר חללי אסון המסוקים בשאר 

ישוב וסיירנו במצודת כוח. 

0 ב-20.11.14 יצאו החברים לסיור ערב ביפו ובתל אביב. התחלנו את הערב 

באתר "תמונות יפואיות", ביקרנו בגלריית בן ציון דוד וסיירנו באתר ה"תחנה" 
הצטיידנו  שם  התקוה,  בשכונת  במאפיה  בביקור  סיימנו  שרונה.  במתחם 

בחלות ובעוגות לשבת.

אירועים
0 ב-2.9.14 צפינו במופע מקורי ומרגש "בלדה לארצות רחוקות", בהשתתפות: 

רובי הוד - חלילנית הקסם, שלומית תמיר בן-ארי - זמרת הבלדות וזוהר רוזן 
- משורר והומוריסטן. היה זה מופע מרגש, עם מנגינות ובלדות ישנות וחדשות. 
הסניף  במועדון  כוסית  הרמת  ערכנו  תשרי,  חגי  לקראת  ב-18.9.14,   0

בהשתתפות הרב יעקב צ'קוטאי רב מודיעין מכבים רעות, שלמה פזי סגן 
המחוז  של  התעסוקה  מנהל  המחוז,  יו"ר  גורודיש  גונן  יואל  העיר,  ראש 
ארנון משה, חברי הנהלת הסניף, מתנדבים ורבים מחברי הסניף. שמענו על 
מורשת חגי תשרי ומשמעותם, האזנו לסקירה על העיר מודיעין המתפתחת, 
התעדכנו בנעשה ב"צוות", שמענו על פעילות הסניף בשנה האחרונה ועוד. 

בחלק האמנותי הנעימה לנו להקת כליזמרים בניגונים יהודיים. 

התנדבות
ב-10.8.14 נערכה התרמת 
דם במועדון הסניף. חברי 
הסניף תרמו 33 מנות דם. 
לאחר מבצע  עת,  באותה 
"צוק איתן", הייתה תרומה 
במיוחד  משמעותית  זו 
האמיתי  הצורך  לאור 
והדחוף במנות בבנק הדם.

חוגים: בסניף מתקיימים חוג רכיבה על אופני הרים, חוג ציור, חוג אמנות 
החרוזים וחוג ברידג'.

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

almoshnino@ashdod.muni.il :08-9647062 # דוא"ל

0 ב-20.8.14 יצאו כ-120 מחברי הסניף ליום טיול בצפון - בעקבות מעפילים 

וביקור בכפר חסידים. הטיול כלל ביקור בחוף בית ינאי, בקיבוץ בית אורן, 
תצפית מרהיבה לגן הבהאיים, ביקור במוזיאון חיל הים וסיור במרכז תרבות 
לווה  הטיול  - שבכפר חסידים.  יענקל'ס שטעטל   - אירופה  מזרח  יהדות 

בהדרכה מפורטת שתרמה רבות להצלחתו. 

0 ב-22.9.14 יצאו 60 מחברי הסניף לטיול לילי בירושלים. הטיול כלל סיור 

בעין כרם, ביקור במעיין מרים, סיור בטיילת ארמון הנציב וביקור ברובע 
מוצלחת  בהדרכה  לווה  הטיול  סליחות.  לתפילת  המערבי  ובכותל  היהודי 

שתרמה מאוד להנאת המשתתפים. 

הרצאות 
תביעות  והגשת  מחלות  מתאונות,  נפגעים  של  רפואיות  זכויות  מימוש   0
כספיות לקצין תגמולים ולחברות ביטוח - הרצאתו של עו"ד ליאור טומשין. 
0 סודות ממרתפי המודיעין של המשטרה - הרצאתו של שלמה בלישה, 

מפקד בית הספר למודיעין של המשטרה. 

 אתר "צוות" - תחום התעסוקה
 תחום תעסוקה באתר "צוות" התחדש בעיצוב עדכני 
ובתתי-סעיפים בפרק התעסוקה. האתר מביא 
לידי ביטוי את מגוון הפעילויות ובהן: סדנאות, 
קורסים, ימי עיון וכו', הנערכים על-ידי יחידת 
האתר  את  תמצאו  כי  מקווים  אנו  התעסוקה. 

יעיל, ידידותי ונוח לגלישה. כניסה לאתר:
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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
0 ב-4.9.2014 נערך טיול לבאר שבע, תל באר שבע, פארק התעשייה בעומר 

ועוד. במהלך הטיול ביקרנו בביתו של מושל באר שבע לשעבר עארף אל-
עארף, בבית הספר לילדי השייח'ים, בבית הקברות הבריטי לחללים ממלחמת 
העולם הראשונה בו קבורים כ-1,500 חיילים בריטים, אוסטרלים וניו זילנדים 

ובהם גם חייל יהודי אחד. ארגנו במקום מניין וקראנו על קברו קדיש.  

0 ב-18.9.14 נערך סיור סליחות בירושלים שכלל, בין השאר, ביקור בקבר 

רחל ובישיבת אש התורה, צפייה במופע סליחות ופיוטים, סיור במנהרות 
הכותל וכמובן תפילות בכותל. 

0 ב-7.10.14 נערך סיור בבני ברק, לקראת חג 

בשוק  ביקור  השאר,  בין  כלל,  הסיור  הסוכות. 
ארבעת המינים, סיור ברחובות ובשווקים וביקור 
ובהם ישיבת פוניבז'. כן ביקרו  באתרים שונים 
עם  צעירה  חרדית  משפחה  בני  אצל  החברים 

שמונה ילדים, מהם שמעו על אורח חייהם. 
0 ב-22.10.14 נערך סיור במתחם שרונה בתל 

להתיישב  שבחרו  הטמפלרים  מושבת   - אביב 
במקום לפני למעלה ממאה שנים. 

בין  לירושלים שכלל,  טיול  נערך  ב-11.11.14   0

היתר, סיור במוזיאון חצר היישוב הישן, בהדרכת 
שחקן שגילם מספר דמויות, סיור ברובע היהודי 
ובכותל, סיור בנחלאות ובשוק מחנה יהודה, בו גם טעמנו ממיטב מטעמי השוק. 

אירועים 
עם  בסניף,  ספרדי-ירושלמי  בנוסח  סליחות  ערב  התקיים  ב-1.9.2014   0

הפייטן והחזן שי קזיוף. שי השמיע מבחר פיוטים בליווי מוסיקלי, וליווה 
אותם בדברי הסבר. 

0 ב-15.9.2014 התקיימה בסניף הרמת כוסית לרגל ראש השנה וחגי תשרי, 

במהלכה הוענקו אותות "צוות" ל-14 חברים לוחמי מלחמת השחרור, שהיו 
נרגשים מהמעמד. הרב פנחס קזיוף נשא דברים ברוח החג ותקע בשופר. 

יו"ר המחוז יואל גונן, ויו"ר הסניף לורנס יצחק, בירכו את החברים. בתוכנית 
האמנותית: הזמר משה אקריש ולהקתו. 

סקירות  ניתנו  במסגרתו  העירוני,  במוקד  לימודי  סיור  נערך  ב-7.10.14   0

ממנכ"ל החברה לביטחון מוטי נחמני, וממנהל האגף לשירותי חירום בעירייה 
אדי נורנברג. בסיור נטלו חלק חברי הנהלת הסניף והפעילים המרכזיים בו. 
מסניפי  צועדים  חלק  נטלו  בה  ירושלים,  צעדת  התקיימה  ב-15.10.14   0

וממחוזות "צוות". את מחוז יהודה ייצג הסניף עם קבוצה גדולה של צועדים.
0 ב-27.10.14 נערך ערב שירה ישראלי בסימן הסתיו עם הצמד אבי וטלי. 

החברים הצטרפו לשירה ונהנו מאוד מהערב.  
0 ב- 4.11.14 נפתחה בסניף סדנת "מרזים בצוות", שמטרתה לא רק הרזייה 

אלא הנחלת עקרונות אורח חיים בריא, ובכללו תזונה נכונה, פעילות גופנית 
ועוד. את הסדנה מנחה ענת, דיאטנית מוסמכת.

0 ב-19.11.14 התקיים ערב ריקודים סלוניים, עם המדריכה ציפי שפר.

הרצאות 
0 מחלות לב ושיקום הלב - הרצאתו של פרופ' יצחק זיסמן, סגן מנהל המערך 

הקרדיולוגי של בית החולים אסף הרופא ומנהל מכון השיקום.
0 מחלות עיניים וקטרקט - הרצאתו של ד"ר יעקב גולדיץ' רופא בכיר מבית 

החולים אסף הרופא.

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 #

0 ב-2.7.14 ערכנו טיול בעקבות מעפילים באזור הכרמל בהשתתפות 110 

חברים. ביקרנו בקיבוץ בית אורן, במושב בית ינאי ובמוזיאון ההעפלה וחיל 
הים בחיפה, בכניסה אליו מצוי גשר הצוללת דקר שנמשה מהים 31 שנים 
לאחר טביעתה. לאחר מכן נסענו לכפר חסידים, לביקור ביענקל'ס שטעטל, 

כדי להתרשם מהמרכז לשימור חיי קהילות יהדות מזרח אירופה.

0 ב-15.9.14 יצאו 110 חברים ליום כיף במלון קיסר בטבריה, שכלל ספא, 

ארוחות ותצוגת אופנה. 

שני הטיולים זכו למשובים חיוביים ולהערכת החברים שביקשו עוד טיולים 
כאלה בעתיד.
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סניף אשקלון
 יו"ר הסניף: עמרם מלול # הנשיא 2 מרכז אפרידר אשקלון 7840401 

tzevetashkelon@walla.com :טל': 03-6173521, 08-6744677 # דוא"ל #

טיולים 
כמדי שנה יצאנו לסיור סליחות בירושלים, במסגרתו ביקרנו בקבר דוד 
וברובע היהודי. סיירנו בין בתי הכנסת והגענו לישיבת אש תורה לשירה 
ופיוטים לראש השנה וליום הכיפורים, שהושמעו על-ידי להקת קול הנשמה 
בליווי כלים אותנטיים. בהמשך עלינו על גג הבניין, ממנו צפינו על ירושלים 

וחזינו בדגם של בית המקדש. 

הרצאות 
בסניף נערכו שתי הרצאות: האחת בנושא המודיעין הישראלי לאן, והשנייה 
בנושא כירופרקטיקה ובריאות הגב, אותה העביר ד"ר גל גריסרו, כירופרקט.          

סניף רחובות
 יו"ר הסניף: יוסי שני # גאולה 4 רחובות 7627211 

y-sho806@015.net.il :טל': 03-6173508, 08-9467062 # דוא"ל #

50 חברי הסניף לטיול סליחות בירושלים. הטיול החל  0 ב-1.10.14 יצאו 

בסיור מודרך בעין כרם הציורית, משם נסענו למרכז העיר - לשכונות הדתיות 
מקור ברוך, זכרון משה, יגיע כפיים, גאולה, שערי פינה ובית ישראל - שם 
עמדנו על מאפייני ומנהגי יוצאי העדות והפלגים השונים והאזנו לסיפורי 
השכונות. המשכנו לישיבת "אור חיים הקדוש" כשאנו מאזינים לפיוטי סליחות 
העולים מבתי הכנסת סביב. בהמשך הגענו למתחם ממילא דרך שער יפו, 
ערכנו תצפית לעבר ישיבת "אש התורה", המשכנו לקארדו והאזנו לסיפור 

בית הכנסת ה"חורבה". משם ירדנו לכותל לתפילת סליחות. 

סניף יבנה
 יו"ר הסניף: עו"ד שמואל פז # האלון 25 יבנה 8154903 

# טל': 03-6173550, 08-9328203, 050-5285807

ראש העיר יבנה צבי גוב-ארי, מינה את עו"ד שמואל פז, יו"ר סניף ''צוות'' 
ביבנה, לשמש כמפקד יחידת החילוץ וההצלה העירונית, שתפקידה להגיע 
כוחות  של  הגעתם  עד  לנפגעים  ראשוני  סיוע  ולהעניק  אסון  למוקדי 
והחירום  הביטחון  מחלקת  על-ידי  תופעל  היחידה  הארציים.  ההצלה 
כיו"ר  העיר, המשמש  על-ידי ראש  שיוגדרו  על-פי משימות  בעירייה, 
ועדת מל"ח העירונית. כ-60 מתנדבים כבר גויסו ליחידה והעירייה הכינה 

את כל הציוד והאמצעים הנדרשים להפעלתה בשעת חירום. 
כבר בימי מבצע "צוק איתן" נפגש יו"ר הסניף במרכז ההפעלה העירוני 
עם ראש העיר ועם הקב"ט ציון דויד לישיבת עבודה, במהלכה סוכם 
מטה  ומשימותיה.  היחידה  מבנה  היחידה,  להקמת  הזמנים  לוחות  על 
היחידה כולל את חברי הנהלת סניף "צוות" יבנה: מפקד - עו"ד שמואל 

0 ב-24.10.14 נערך סיור ל"יד ושם" במסגרת יוזמת "שלישי בשלייקס" של 

המשרד לאזרחים ותיקים. הסיור החל בביקור מודרך באתר, לאחריו ניתנה 
הרצאה בנושא גבורה והתנדבות בתקופת השואה. 

ימים  יצאו חברי הסניף לנופשון בן ארבעה   9-12.11.14 בין התאריכים   0

באילת, במלון "לאונרדו רויאל ריזורט". החברים נהנו מפעילות המלון, יצאו 
לשיט וכן ערכו סיור גבולות מודרך.

פז, סגן - דוד עזרא-רז, קמב"ץ - גדעון פרי, קמ"ן- גדעון חלצ'י, קצין 
לוגיסטיקה - אריק קלמגרן, קצין מנהלות - איתמר שיינמן, תפקידים 

מיוחדים - משה דואנס.
ליחידה נקבעו אימוני רפואה ועזרה ראשונה, אימוני חילוץ, כיבוי אש 
ותרגיל שטח, כאשר הכוונה היא להשלים את הכשרת הכוחות עד סוף 

חודש דצמבר 2014. 
0 לאחרונה יצאו חברי הסניף לסיור "בעקבות אלי כהן" ברמת הגולן, 
ופקדו מספר אתרים הקשורים למהלך חייו. בין השאר ביקרו החברים 
בחורבות כפר תאופיק, פקדו פסל ראש לזכרו, סיירו בחושניה ונשאו 

עיניים לקוניטרה. היה זה טיול חוויתי ומרתק. 
0 לאחרונה יצאנו לטיול יום שישי בבירה, שבמרכזו סיור בעיר העתיקה. 

בין השאר חלפנו על פני הרובע הארמני, פקדנו את פסל נבל דוד, הלכנו 
שבי אחר ירושלים העתיקה אל מעמקי האדמה, שם התרשמנו מאבני 
וצעדנו אל נקבת השילוח - מקור המים של העיר.  ירושלים הקדומה 
אחרי הצהריים הקפנו את חומות העיר ממזרח וצפינו לעבר יד אבשלום. 

מאת: אריה קלמגרן 
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סניף ראש העין
 יו"ר הסניף: עמיר פוריאן # שילה 62 ראש העין 4806117 # טל': 03-9022114 

puriyan013@013net.net :דוא"ל #

אירועים 
0 ב-19.8.14 נערך ערב מוזיקלי מהנה בהשתתפות חברי הסניף ובני/בנות 

זוגם ואורחים מהעירייה. את הערב הנעימו המוזיקאי עוזי רוזנבלט בליווי 
זמרת. הערב כלל מפגש חברים, כיבוד, דברי ברכה, שירים וריקודים. 

0 ב-22.9.14 נערך ערב רב-משתתפים לקראת השנה החדשה. את האירוע 

כיבדו בנוכחותם יו"ר "צוות", סגנו, המנכ"ל, יו"ר המחוז יהודה פרץ, מ"מ ראש 
העירייה חבר "צוות" בן ציון בית אור. האירוע כלל ברכות וחלוקת תעודות 
ומדליות לשמונה חברי הסניף בהגיעם לגיל גבורות וכן הרמת כוסית לכבוד 

שנה החדשה. את הערב הנעימו במוזיקה ובשירה צמד ארץ ושמיים. 
כתבה על האירוע פורסמה במקומונים בראש העין. 

0 סניף ראש העין נבחר על-ידי יו"ר המחוז יהודה פרץ כסניף פיילוט לעריכת 
ערב מיוחד למתנדבים פעילים ובני/בנות זוגם. ב- 29.10.14 קיימנו מסיבת 
הוקרה למתנדבי סניף ראש העין, באולם "ריי" בעיר. באירוע השתתפו כ-100 
מוזמנים. כיבדו אותנו בנוכחותם ראש העירייה שלום בן משה, מנכ"ל "צוות" 
ויו"ר המחוז יהודה פרץ. תוכנית הערב כללה קבלת פנים ומפגש חברתי, 
חלוקת סמל "צוות" למשתתפים, ארוחת ערב חגיגית, דברי ברכה וחלוקת 

שי למתנדב המצטיין של הסניף - דני רזגור. 
את האירוע הנעימה להקת שקיפות עורפית במוזיקה, בשירה ובריקודים.

0 אנו מקיימים חוגים יומיים בסניף, ובכללם: מחשבת ישראל, התעמלות על 
כסאות, פלדנקרייז, התעמלות בונה עצם, ברידג' למתחילים ולמתקדמים, 

וכן מועדון הסרט הטוב בימי שלישי בערב.

טיולים
יצאנו  ב-11.9.14   0

ביקור  שכלל  לטיול 
בג'סר  מיכאל,  במעגן 
ובמרחצאות  א-זרקה 
התרשמנו  געש.  חמי 
המים  ממפעל  רבות 
העתיק, הסכר וטחנות 

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 #

אירועים
שנערך  מרגש  בטקס 
לקראת השנה החדשה, 
לכבוד  כוסית  הרמנו 
ו  ע י ג ה ש ם  י ר ב ח
והוקרתם  לגבורות, 
באופן אישי. את הערב 
סגן  איבגי  אלי  הנחה 
יו"ר הסניף, שבמהלכו 

קרא את קורות החיים של בני הגבורות שקיבלו תעודה ומגן הוקרה. 
בני ה-80 הם: מזל וייס, דוד קצב, זאב גונן, דוד הגר, עמוס צור, אביגדור 

מרום, ניר ניצן, גאולה עציוני, לאה חביב ודוד הורביץ. 
במהלך הערב הועברה הרצאה מרתקת מפי אברהם ברעם )תא"ל( בנושא 

הפשיטות בלבנון בשנים 1972-1971. 
יהודה פרץ יו"ר המחוז, בירך את בני הדור שייסד את המדינה והודה לבני 
פרידמן ולחברי ההנהלה על קיום הערב. יהודה פנה לנכדים של בני ה-80 
שנכחו במקום, וסיפר להם כי בני הגבורות היו המתגייסים הראשונים של 
צה"ל. הוא סיים את דבריו בתקווה: "נאחל שנחגוג כאן את גיל ה-90". בשם בני 
ה-80 נשא דברים ניר ניצן, אשר הודה למארגני הערב על ההוקרה וההערכה 
שניתנה לחברים בני ה-80 והדגיש שסניף "צוות" פתח תקוה הוא בית עבורם. 

טיולים 
חיים  אורח  לנושא  שהוקדשה  יומיים,  בת  לפעילות  יצאנו  ב-3.11.14   0

בריא. הפעילות יצאה לפועל בעקבות פגישה עם גילה שובל, גמלאית צה"ל 
סניף ראש העין  "צוות"  ששירתה כאחות הראשית בחיל הרפואה, חברת 
ומייסדת ומנהלת חברת "שובל" העוסקת בהנחלת עקרונות אורח חיים בריא.

לאחר בניית תוכנית בריאותית מותאמת לחברים, יצאנו לפעילות בהדרכתה 
של מורת הדרך חן שובל )בתה של גילה(, שנערכה במלון "ניר עציון" בכרמל. 
שם נהנינו לאורך כל השהייה מארוחות על טהרת המזון הבריא, מפעילויות 

בריאותיות ומהרצאות בנושא. 

הקמח, וכן חזינו בהפעלה ידנית של הסכר. בתום הטיול נהנינו מטבילה במים 
המרעננים של חמי געש.

0 בין התאריכים 19-22.10.14 קיימנו ארבעה ימי נופשון במלון גולדן קראון 

בנצרת בהשתתפות 57 חברים. הנופשון כלל שלושה ימי טיולים מודרכים וכן 
ערב חברתי סביב שולחנות ערוכים, שכלל סיפורים מתקופת השירות, קטעי 
הווי ושירה בציבור. את המפגש כיבד בנוכחותו ראש העירייה שלום בן משה. 
 127 את  ירדנו  בה  בנצרת  הנדיב,  בגני  בקיסריה,  ביקורים  כללו  הטיולים 
המדרגות של מסלול "דרך הנזירים", בעמק יזרעאל בו ערכנו תצפית מהר 

הגלבוע וכן ביקור בתל-יזרעאל.

הרצאות 
את  שסקר  ינאי,  יגאל  העירייה,  מנכ"ל  של  הרצאתו  נערכה  ב-23.10.14 

התפתחות העיר בהווה ואת התוכניות העתידיות. 

התנדבות 
עם פרוץ מבצע "צוק איתן" התנדבו חברי הסניף לסייע למחלקת הביטחון 
בעירייה בהיערכות לקראת חירום. צוותי כוננות של הסניף הוכנו לקריאה 
וכן נערך ביקור בפלוגת הכוננות של פיקוד העורף שהוצבה בעיר. עם סיום 
הלחימה, בערב פיזור הכוחות, הוזמנו החיילים ומפקדם לסניף, בשיתוף עם 

סניף הוועד למען החייל, לארוחת ערב כהוקרה והערכה לחיילים. 
צילמה: רותי רזגור 

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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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

אירועים
0 חברי הסניף צפו בהצגה "מוטב מאוחר". 

0 לקראת ראש השנה נערכה הרמת כוסית לחברי הסניף. 

של  הצועדים  מקבוצת  כחלק  ירושלים  בצעדת  השתתפו  הסניף  חברי   0

ארגון "צוות". 

טיולים 
חברי הסניף ערכו טיול יומי "אל בין העמקים" אשר כלל ביקור באתרים 
הבזלת  פסלי  גן  אברהם,  בוסתן  מרחביה,  בקיבוץ  הגדולה  החצר  הבאים: 

בזלטון בקיבוץ עין כרמל ובקיסריה.

התנדבות
0 חברי הסניף התנדבו לסייע לעיריית חולון בהכנת ערכות בטיחות בדרכים 

לילדי כיתות א'. 

הרצאות
0 פרשת אל"ם ג'ו אלון נספח ח"א בוושינגטון: מי באמת רצח את ג'ו אלון 

- הרצאתו של מנחם טילמן, חוקר תולדות מדינת ישראל.
0 מסע אל בטן האמונה: הפסטיבלים האקזוטיים של הודו - הרצאתו של 

דני ינאי, צלם ומרצה.
פאל,  גרי  של  הרצאתו   - נובל  ופרסי  היהודי  הגנום  איינשטיין:  שאלת   0

עו"ד והיסטוריון.
0 רעות עד חירוף נפש: סיפור חייו של מט"ק מגד' 53 חט' 188, סמ"ר עוז 

צמח ז"ל, שנפל בקרב גבורה במלחמת לבנון השנייה - הרצאתו של חיים 
צמח )סא"ל(, אביו של עוז. 

0 פתגמי עולם - חוכמת האנושות: האם הפתגם מייצג תובנה מקומית או 
רעיון אוניברסלי - הרצאתו של ד"ר ריקרדו בלנק, שחקר פתגמים ב-32 שפות. 

כך, למשל, האזנו להרצאה בנושא קוסמטיקה פרא-רפואית וכן להרצאות של 
גילה, שהעשירה אותנו בתובנות ובכלים לאימוץ שיגרה של בריאות טובה 
יותר לבני הגיל השלישי. זאת, כדי שנוכל ליישמם באופן עצמאי וכמעט ללא 
הוצאה כספית. בין הפעילויות היו גם שיעורי התעמלות בונה עצם והליכות. 

בערב נהנינו ממופע שירי ארץ ישראל ומריקודים עד חצות. 
בנוסף לכל זאת, טיילנו בסביבה: סיירנו ב"עץ השדה" בגבעת עדה, שם עמדנו 
מקרוב על תהליך ייצור שמן הזית, המשכנו לרמת הנדיב שבזכרון יעקב, 
ביקרנו בחוות תבלינים, פקדנו את האנדרטה לזכר אסון השריפה בכרמל, 
סיירנו בדלית אל כרמל ועוד. היו אלה יומיים עמוסי פעילות בריאה, מהנה 
גילה. חזרנו מרוצים, מלאי  ובנועם על-ידי  ומרחיבת דעת שהועברה בחן 

תובנות וחוויות ועם טעם של עוד.
0 יצאנו לטיול במוצא עילית, תחתית ועמק הארזים. בין היתר ביקרנו במרכז 

הנופש ארזה, בו הוקם משק ילדים מוצא - מוסד לילדים ניצולי שואה שרוכזו 
במקום. בין הילדים היה גם בני פרידמן יו"ר הסניף. במהלך הטיול פגשנו 
גם את אחד מחבריו של בני מימי השירות הצבאי - אלי גיל, דמות ססגונית 

מראשוני לוחמי סיירת מטכ"ל. 

0 חברי הסניף קיימו שלושה מחזורים של סיור במתחם שרונה המשופץ 

בתל אביב. 

התנדבות
חברי הסניף הוכיחו שוב את רוח ההתנדבות המפעמת בהם, ויצאו למבצע 
"הקש בדלת" של האגודה למלחמה בסרטן - זו השנה ה-15 ברציפות. 52 
חברים נענו לקריאתו של אלי איבגי סגן יו"ר הסניף ורכז ההתנדבות. הם 
מילאו את תפקידם בקבלת הכספים שאספו תלמידים מתושבי העיר. יישר כוח 
למתנדבים. לאחר ההתנדבות קיבל אלי איבגי, סגן יו"ר הסניף, מכתב תודה 
מהאגודה למלחמה בסרטן ובו נכתב בין השאר: בשמי ובשם צוות המתנדבים 
העזרה  על  והערכתנו  תודתנו  תקוה,  פתח  בסרטן  למלחמה  האגודה  של 
60 מתנדבי הסניף  2014. התגייסותם של  והשותפות במבצע הקש בדלת 
ותושייתך, הינם למופת ודוגמה לשיתוף פעולה בין ארגוני מתנדבים בעיר. 
הכנת את מערך האיסוף בקפידה, בתיאום ובמסירות רבה, פתרת בעיות בשטח, 
 סיירת בין בתי הספר וזאת בנחישות והתמדה. יפה גלילי וצוות המתנדבים,

סניף האגודה למלחמה בסרטן, פתח תקוה.

הרצאות 
0 מה אני יודע על שמיעה - הרצאתו של יורם כהן.

0 צרכנות פיננסית נכונה - הרצאתו של אסף בנאי, מייסד פרופיט מקבוצת 
פסגות.
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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 #

טיולים
0 ב- 6.10.14 נערך טיול לאזור הדרום, במסגרתו ביקרנו בקבוצת יבנה שם 

לכפר  המשכנו  ומשם  עדי  שעוני  במפעל  סיירנו  הקבוצה,  אודות  שמענו 
הבדואי דוריג'את ולחוות מטעי צברים הגדולה באזורנו.

ביקרנו  בלום.  בכפר  ימים  ארבעה  בן  לנופשון  יצאנו  נובמבר  בתחילת   0
במוזיאון הרעות במשטרת נבי יושע, פגשנו את רחל רבין, אחותו של יצחק 
וצפינו בנדידת  רבין, סיירנו בכפר האמנים אניעם, ביקרנו באגמון החולה 
לקונצרט  האזנו  שם  ימים,  לחמדת  גם  נסענו  במקום.  האדירה  הציפורים 

לפסנתר של הפסנתרן הבינלאומי יצחק תוויאור.

התנדבות 
 ,2014 0 שלושה חברים מהסניף זכו בתואר "יקיר העיר גבעתיים" לשנת 
כהוקרה על תרומתם ופעילותם ההתנדבותית למען תושבי העיר: חיים ירקוני 
יו"ר הסניף, צבי אורבך סגנו, וחיים ברזל מנכ"ל העירייה לשעבר. הטקס 

נערך בתיאטרון גבעתיים. 

0 חברינו סייעו בידי העירייה וכוחות המשטרה בשני מקרים בהם תושבים 
הלכו לאיבוד. החיפושים הסתיימו בשני המקרים בטוב, לשמחת כולנו. 

הרצאות 
נדחו  במשך ארבעת החודשים האחרונים הועברו תשע הרצאות )שתיים 
עקב מבצע "צוק איתן"( בנושאים שונים, כגון: ההסכם המתגבש בין איראן 
ישראל-ארה"ב,  ביחסי  והיסטוריה  אסטרטגיה  הגרעין,  בנושא  למעצמות 
הסכסוך ההיסטורי בין הסונים לשיעיים, בריאות הלב והתוכנית השיקומית 

למניעת פגיעות בריאותיות ועוד הרצאות מעניינות.
הרצאות:  לשלוש  החברות  האזינו  נשי"  "חמישי  הנשים  חוג  במסגרת 
אוזבקיסטן ודרך המשי, המסע לנורמנדי בין ז'אן דארק וקלוד מונה והרצאה 

אודות לוקרציה בורג'ה. 

סניף בת-ים
יו"ר הסניף: יצחק קרן # שד' העצמאות 33 כניסה ב', ת"ד 7067 בת-ים 

karako1@netvision.net.il :5917001 # טל': 03-5077169 # דוא"ל

אירועים
כמדי שנה בראש השנה התכנסו חברי הסניף לערב חברים מסורתי שכלל 

הרמת כוסית וברכות לשנה החדשה. 

טיולים
היתר,  בין  סיירו,  הם  הארץ.  בצפון  ימים  בן שלושה  לטיול  יצאו  החברים 
בשביל מאיר הר ציון ובחווה בה חי, ביקרו במוזיאון הרעות שנחנך לאחרונה 
במצודת כוח, ערכו טיול ג'יפים בעמק קוניטרה ברמת הגולן וקינחו בסיור 

במושבה כינרת, שנערך תחת הכותרת "בעקבות נעמי שמר".

הרצאות
0 חייו המרתקים של המלחין והיוצר סשה ארגוב. 

0 על-פי מקורות זרים - ישראל מעצמה גרעינית. 
0 דוד המלך - סיפור סינדרלה. 

הצילום באדיבות מתנדבי הסניף החברים הפעילים מירזה אברהם ויונה

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
יומי לגליל המערבי וביקרו במונפורט,  0 כ-50 מחברי הסניף יצאו לטיול 

בפקיעין ובמצפה חורשים, שם פגשו ביוצרת הבובות אוולין שר. 
0 ב-23.11.14 יצאו כ-40 מחברי הסניף לנופשון במלון רימונים באילת.

0 בסניף התקיימה הרצאה בנושא "פתגמי העולם - חוכמת האנושות" על-
ידי ד"ר ריקרדו בלנק. 

52לתוכן העניינים 

בשטח
פעילויות במחוזות ובסניפים

דן

mailto:yarhaim%40zahav.net.il?subject=yarhaim%40zahav.net.il
mailto:karako1%40netvision.net.il?subject=karako1%40netvision.net.il
mailto:Ta-tzevet%40012.net.il?subject=Ta-tzevet%40012.net.il


 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 יצאנו, יחד עם מצטרפים דתיים מסניפים אחרים, לגליל העליון - למפגש 
גבינות ויין. ערכנו סיור ביקב הרי הגליל וצפינו בסרט על תהליך ייצור היין, 
הראשונה  המחלבה   - בצפת  המאירי  למחלבות  המשכנו  טעימות.  כולל 
ראש  מפי  לסיפורים  האזנו  שם  שנה.  מ-170  למעלה  גבינות  המייצרת 
המשפחה מר המאירי, ציוני אמיתי, צפינו בחזיון אורקולי וכמובן שטעמנו 
תפילות  מנחה,  לתפילת  הרשב"י  בקבר  ביקרנו  בהמשך  הגבינות.  ממגוון 

ובקשות. בשעות הערב חזרנו עייפים ומרוצים. 
0 יצאנו לנופש במלון רמדה רנסאס בירושלים. הנופשון שולב בטיולים - 

לבנק  העליון,  המשפט  לבית  הכנסת,  למשכן  המחתרות,  אסירי  למוזיאון 
ישראל, לקבר רחל ולמנהרות הכותל. כן ערכנו סיור בשילה - "מקום המשכן". 

אירועים
0 הרמנו כוסית לכבוד ראש השנה והתברכנו בהרצאתו של רבה הראשי של 
קריית אונו וחבר מועצת הרבנות הראשית, הרב ד"ר רצון ערוסי שליט"א. 

החברים האזינו רוב קשב סביב שולחנות ערוכים. 

0 קיימנו הרצאה של "מכון המקדש" בתקופת בין המצרים לפני תשעה באב. 
0 "גלגולו של ניגון" - כ-400 חברים אוהבי מוזיקה יהודית חסידית התכנסו 

בתיאטרון ראסל ברמת גן והתענגו על חגיגה מוזיקלית שמחה ועוצמתית של 
שירים, ניגונים וסיפורי חסידים מחצרות אדמו"רים. סיפורו של ניגון - מהבעל 
שם טוב ועד עובדיה חממה )"אנא בכוח"(, מרבי שלמה קרליבך ועד פיוטי 
המזרח, מחצרות האדמו"רים ועד שלונסקי, נעמי שמר ועוזי חיטמן, בשילוב 
מצגת מוליטמדיה. כל אחד - השיר, הסיפור והניגון שלו, עם החזנים/הזמרים 

ישראל פרנס, אברמי רוט והחזן/זמר העולה מוטי הרמן, בליווי תזמורת. 
אירופי,  יהודי מזרח  וכיבוד בסגנון  פנים  לאחר התכנסות החברים, קבלת 
נפתח הערב על-ידי יו"ר הסניף. אחריו בירכו יו"ר מחוז דן יהודה פרץ, אשר 
ציין כי סניף בני ברק, הכולל כ- 160 חברים בלבד, הפך בפעילותו הענפה 

סניף בקעת אונו
 יו"ר הסניף: שלום פארינטה # רח' יחזקאל פינת ירמיהו )מרכז מד"א(

botzevet@netvision.net.il :טל: 03-5345540 # דוא"ל # 

אירועים 
השנה קיימנו טקס מיוחד בראש השנה לכל החברים שהגיעו לגיל גבורות 
)בכוונתנו  מהם  אחד  כל  על  אישית  מקאמה  והוקראה  נכתבה  במסגרתו 
לפרסמן באתר "צוות"(. האירוע היה מרגש מאוד, במיוחד עבור החברים 

ובני משפחותיהם. 

טיולים 
0 בחודש ספטמבר נערך טיול בנושא מאורעות תש"ח, בליווי האלוף יצחק 

פונדק. 
0 בחודש אוקטובר יצאו חברי הסניף לטיול בתל אביב שכלל ביקור במתחם 

שרונה החדש, במוזיאון הלח"י ובשוק לוינסקי בדרום העיר. 
0 ב-23.11.14 יצאו חברי הסניף לנופשון בן חמישה ימים באילת. 

הרצאות
0 סיור וירטואלי בארץ האייטולות: לראות את אירן מזווית אחרת - הרצאתו 

של רועי כהנוביץ. 
0 קונספירציות בינלאומיות: ממשלות, דתות וקנאות - הרצאתו של קובי דרורי. 

0 ההתיישבות הבדואית בארץ ישראל ומשמעותה – הרצאתו של מולה דך. 
0 בין יהדות וקבלה: התאמה בין המדע לבין התנ"ך - הרצאתו של נפתלי פרום. 

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

לסניף דתי כלל-ארצי המציע לכל החברים טיולים, נופשים, הרצאות וכעת 
גם אירוע מוזיקלי ייחודי מסוג זה. 

הסניף.  פעילות  נס את  על  והעלה  הארגון  יו"ר  בירך בשם  "צוות"  מנכ"ל 
על ארגון הערב היו אמונים יוסי פלג יו"ר הסניף, בנצי וקסברג סגנו ואריה 

פריש הגזבר. 

טקס הוקרה לבני הגבורות
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מצפון תפתח הרעה
צבא סוריה עלילותיו ומלחמותיו - מבט מדמשק 
מאת: פסח מלובני, קונטנטו דה סמריק והמכון לחקר מלחמות ישראל

בעל  תמיד  נראה  סוריה  על  חדש  ספר 
המדינה  על  חדשות  לתובנות  פוטנציאל 
שהייתה עד לפני מספר שנים האיום הגדול 
בצפון. תצפית היסטורית מפורטת מאוד על 
צבא סוריה לדורותיו מעמיד החוקר המנוסה 

אל"מ מיל' פסח מלובני. 
הצבא הסורי, כשליחם של מנהיגי המדינה 
הזאת, היה מאז מלחמת העצמאות אויב מר 
ואכזר במלחמות ישראל. מאות חיילים נפלו 
בקרב עם הצבא הסורי ומאות אזרחים נהרגו 
וירי מסוריה או משליחיה.  בפעולות טרור 
יזם  רבים,  משאבים  השקיע  השונים  ענפיו  על  הישראלי  המודיעין 
הקרבי,  במודיעין  קמ"נים  של  דורות  והעמיד  מתוחכמים  מבצעים 
מפענחי תצ"א ולוויינים, מאזינים וקב"רים ביחידת האיסוף המרכזית 
אחר  עקבו  כולם  לדורותיה.  המחקר  בחטיבת  הערכה  אנשי  ומאות 
המזימות של המשטר הסורי, אשר התמיד ברהב להיות קיצוני בסכסוך 
הישראלי-ערבי, להשתלט על לבנון באמצע שנות  השבעים, לנגח 
כל  ולהיות   1970 בספטמבר  צבאית  בחדירה  הירדנית  המלוכה  את 
השנים בית חם למפקדות של ארגוני המחבלים הפלסטיניים. אל"מ 
מיל' פסח מלובני, קצין איסוף ומחקר ותיק, מנוסה ומחויב להעמיד 

לדורות הבאים את הניסיון התורתי של צבאות עיראק וסוריה. 
צבא  על  הגדול  הספר  לאחר   - השני  ספרו  לאור  יצא  אלה  בימים 
עיראק - על צבא סוריה מהאימפריה העות'מנית עד תקופת בשאר 
אסד. זה לא ספר קריאה. 965 )!( עמודי הספר הם מקור עיון טוב 
תוכן  בעזרת  הסורי.  בצבא  ולמתעניינים  לחוקרים  להיסטוריונים, 
עניינים ומפתח עניינים מפורטים יוכל הקורא להגיע למידע רלבנטי 
כמו הלחימה ברמת הגולן ב-1967, מלחמת יום הכיפורים ומלחמת 
משופע  הספר  ועוד.  ועוד  ליטני  מבצע  ללבנון,  הפלישה  ההתשה, 
בהערות שוליים על מקורות המידע, מה שמעמיד אותו כמקור ראשוני 
בחלקים רבים של ההיסטוריה. פסח ידוע כחוקר אדוק המתבסס על 
עיתונות, רדיו וטלוויזיה סוריים, ומוכיח גם בספר זה כמה מידע ערכי 

טמון במקורות אלה.
לא  הנראה  ככל  אשר  צבא,  להכרת  חשובה  תרומה  מהווה  הספר   
יעמוד מולנו בביצועיו המסורתיים, אך טוב שנלמד מלקחי העימות 
עם הצבא הסורי בזירות שונות - מה נקודות התורפה שלו וכיצד יש 

לגבור עליו אם נזדקק.
גיבורים רגילים

על חסידי אומות העולם הגרמנים 
מאת: אמיר השכל

באפלה הכללית שירדה על אירופה בתקופת מלחמת העולם השנייה 
הבליחו בתפזורת דלילה ניצוצות חיוורים של אור. מאחורי הניצוצות 
הללו עמדו אנשים יחידי סגולה ויוצאי דופן, שסיכנו את עצמם ואת 
משפחתם כדי להציל יהודים. לימים הוכתרו הללו, על ידי "יד ושם" 
בירושלים בתואר "חסידי אומות העולם". היו בהם בני עמים אירופיים 
שונים. עד כה הוכרו כ-25 אלף חסידי אומות העולם. 525 מתוכם הם 

ם  י ר פ ס ה ף  ד מ ל  ע ש  ד ח
קורא

בני העם הגרמני, שמעשיהם היו יוצאי דופן. מאת: אפרים לפיד
מעשיהם  עמם  בני  ובעיני  השלטון  בעיני 
עמדו בדרגת הבגידה החמורה ביותר. גרמני 
שנתפס מציל יהודי - האויב הראשון במעלה 
של הרייך - היה צפוי לעונש מוות. מי היו 
אותם גרמנים שמתחו עד המקסימום את 
סטנדרטים  והציבו  "הסתכנות"  המושג 
מהיכן  עליונים?  מוסר  לערכי  מחודשים 
נבע אומץ הלב הנדיר שלהם אל מול אימי 
השלטון, שלא היה כדוגמתו לרשע? ומדוע 

דווקא הם? 
אמיר  מיל'  תא"ל  שחיבר  חדש  ספר  עוסק  ואחרות  אלו  בשאלות   
השכל, טייס וקצין בכיר לשעבר בחיל האוויר, בו נסקרת הייחודיות 
של התופעה של חסידי אומות העולם. בספר מובאים שישה סיפורים 
של חסידים גרמנים, נבחנים הבתים בהם גדלו, אירועים משמעותיים 

בחייהם וכמובן מעשה ההצלה.
בעשור  ועוסק  במדים"  "עדים  מפעל  מיוזמי  הוא  השכל  תא"ל 
ובהדרכת משלחות  האחרון, מאז שחרורו מצה"ל, בחקר השואה 
זה ספרו השני על השואה. גם הפעם, כפי שעשה  צה"ל לפולין. 
ל"קרן  עותק  כל  ממכירת  שקל   10 מעביר  הוא  הראשון,  בספרו 

לרווחת נפגעי השואה בישראל". 

מה לאומי בביטחון הלאומי?
מאת: גרשון הכהן, האוניברסיטה המשודרת, הוצאת מודן ומשהב"ט

במדעי  מרכזי  מושג  הוא  לאומי  ביטחון 
אומה.  כל  של  היסוד  ובתפיסות  המדינה 
המיכללה לביטחון לאומי בישראל הקדישה 
תוכניות רבות באוניברסיטה המשודרת של 
הציבור  לשיתוף  השנים,  לאורך  צה"ל  גלי 
הישראלי.  הלאומי  הביטחון  של  בתובנות 
המפקד הקודם של המכללה, אלוף גרשון 
הכהן, אשר פרש לאחרונה מצה"ל, החליט 
להקדיש גם הוא 13 פרקים בשידור ובספר 
להבנת התכנים של הביטחון הלאומי שלנו. 
מעובד  כתמליל  ראשון  בגוף  נכתב  הספר 
של השיחות ברדיו ומבטא באופן ישיר את השקפת עולמו האישית 

של הכהן. 
יש בכך חידוש לעומת ספרים קודמים שיצאו בארץ בנושא הביטחון 
הלאומי. מצד אחד, מוצגים הרעיונות הנשגבים על איך מגינים על 
הקיום, ומצד שני מקדים הכהן ושואל על התכלית כולה: מי אנחנו? 
לשם מה להגן על הקיום? הקיום עצמו אינו מטרה. דבריו של המחבר 
שזורים במובאות מכתבי הרצל, בן גוריון, יצחק שדה, דן מירון ועוד, 

ואיך לא - כמובן גם מהמקורות היהודיים החל בתנ"ך עצמו.
 הכהן מביא את בשורת הביטחון הלאומי לא במושגים של הגנה על 
הקיום, אלא לתכלית-על של שיבת ציון, קיבוץ גלויות, תוך הבטחת 
קיום האומה והאינטרסים החיוניים שלה. הספר לא מסתפק בהגדרות 
תיאורטיות, ומתייחס לסוגיות של יחסי הדרג הצבאי והמדיני, בניין 
ואיכות הנשק ותפקידה של  הכוח הצבאי, מקומן של איכות האדם 
ההתיישבות בתפיסת הביטחון. הספר הוא תוספת חשובה לספרות 
בתחומי  למתעניינים  במיוחד  טובה  הלאומי,  הביטחון  על  העברית 
הביטחון על צורותיו השונות. יד העריכה הסופית של נאוה גרוסמן-

אלוני מורגשת בניסוח הקולח של הדברים. 
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רמת גןחימושאבישראביאל"מ

קריית ביאליקלוגיסטיקהקדושיןאבירס"ן

ירושליםשלישותניראביגדוררס"ב

בני ברקלוגיסטיקהבנבנישתיאביםרס"ן

בית חשמונאיאויראלליאברהםרנ"ג

מכמורתהיםבן דרוראברהםרס"ן

אשקלוןחימושלויאדמונדרס"ר

רמת גןאוירפישראורירס"ן

ראשון לציוןתקשובויסבלטאליהוסא"ל

רחובותאוירעפגיןאמנוןרנ"ג

רעננהלוגיסטיקהיביןאפריםסא"ל

כפר סבאחימושיפהבנימיןסא"ל

תל אביב-יפוכללישילהברוךרס"ן

ראשון לציוןאוירמורובטיגדעוןרס"ב

יבנהמודיעיןזמירויקטוררנ"ג

גבעתייםרגליםסלעיזאבאל"מ

גבעתייםאוירלויחייםרס"ן

ראשון לציוןאויררוטבורדיהושערס"מ

כפר הסאוירשקדייהושערס"ן

רחובותתקשובשלוםיואברס"ר

אור יהודהרפואהארדיוסףסא"ל

גבעתייםכלליגולדמןיוסףרס"ן

עפולהלוגיסטיקהחמויוסףרס"ב

בת יםאוירקרן קנטייוסףרס"ב

ראשון לציוןתקשובעוזייחזקאלרס"מ

אשקלוןמ"צשטיבלמןיחיאלרס"ר

רמת השרוןתקשובאלמוגיעקבסא"ל

מגדל העמקאויראלקובייעקברס"ר

כפר סבאכלליבר לביעקבאל"מ

רעננהחימושברריעקבסא"ל

בת יםחימושגרסייעקברס"ר

אויר      מודיעין-מכבים-רעותליבליעקברס"ן

תל אביב-יפוהיםריטוביעקבסא"ל

רמת השרוןספ"כחופייצחקאלוף

רמת גןרפואהמוקמאליצחקסרן

רחובותאוירסרויהיצחקרס"מ

חופיתהיםשושןיצחקסא"ל

רמת השרוןספ"כשנייצחקאל"מ

חיפהמ"צליבהישראלרס"ן

רמת גןלוגיסטיקהירצקימרדכיסא"ל

קריית אונוספ"כגתמשהאל"מ

דאלית אל-כרמללוגיסטיקהנסר אל דיןעאדלרס"ן

משמר השבעהאוירעבריעובדסא"ל

תל אביב-יפוכללישביטעוזררס"ן

תל אביב-יפורגליםלבנוןצביאל"מ

אילתלוגיסטיקהלוירחמיםרס"ן

תל אביב-יפושלישותבן נעיםריקירס"ב

פתח תקווהשלישותזכאירפאלרס"ב

יחיעםרגליםלביאשאולסא"ל

גבעתייםכללירוזןשאולרס"ן

רמת השרוןרגליםקיפניסשיסא"ל

תל אביב-יפוספ"כלהטשלמהאלוף

רעננהפטראבטהשמואלרס"ר

גדרהכלליבלושטייןשמחהסרן

ראשון לציוןלוגיסטיקהמאירוביץשמחהסא"ל

תל אביב-יפוחימושכהן מינץתנחוםאל"מ

יהי זכרם ברוך

הצדעה אחרונה לחברי "צוות" שהלכו לעולמם 
אלול תשע"ד - כסלו תשע"ה, ספטמבר 2014 - דצמבר 2014
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