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ד"ר ברוך לוי

לחברותיי וחבריי ב"צוות" שלום וברכה,

הרגע לו חיכינו הגיע - 
כנסת ישראל אישרה 

את חוק שירות הקבע 
בצבא ההגנה לישראל 

)התשע"ב 2012( 
המסדיר, סוף סוף, את 

סוגיית הגמלה, אשר 
העיקה מזה שנים על 
חברינו - ובמיוחד על 

אלה שגמלתם נמוכה. 

כבר בראשית דבריי, אודה בכל לב בשמכם ובשמי לסגן שר האוצר 

ח"כ יצחק כהן וליו"ר ועדה העבודה, הרווחה והבריאות של הכנסת, 

ח"כ חיים כץ, שהביאו את הנושא לסיומו המוצלח. 

איננו שוכחים גם את פועלם המבורך של חברינו במשרד הביטחון, 

ב"צוות"  החברים  לכל  וכמובן  ובכנסת,  האוצר  במשרד  בצה"ל 

ולשותפיי בצוות המשא ומתן, צבי שור ודן נדיב.  

הנה כי כן, שלוש שנים של מאבקים בלתי פוסקים, לילות כימים, 

נשאו פרי. פעלנו באמונה, בנחישות, מתוך תחושת שליחות - וכל 

זאת בלי "לשבור את הכלים". 

זוהי שעת רצון, ובשעה זו אני פונה לכלל החברים - ובכלל זאת 

לאלה שלא קיבלו את הגישה המוסכמת והמוסמכת של "צוות": אנו 

ארגון אחד, וגם אם לא כל החלטה מתקבלת פה אחד, היא מתקבלת 

בדרך דמוקרטית במוסדות "צוות" ובבחירות של כלל החברים. 

אני קורא מכאן לכל חבר וחברה: המאבק תם - ההישגים גדולים. 

עשרות אלפי חברים חיכו לרגע הזה. זכרו תמיד: "צוות" אחד אנו 

ויחד אנו יוצאים עכשיו לדרך חדשה כשסוגיית הגמלה מאחורינו!

נושאים נוספים שעל סדר יומנו: 

מוסדות הארגון
עם תום הבחירות עסקנו בהרכבת מוסדות הארגון שהם למעשה 

מוסד  כל   - "צוות"  של  השוטף  התפקוד  על  האחראיים  הגופים 

בתחום עיסוקו. במסגרת זו הקמנו ועדה חדשה - קשרי סניפים 

ועמיתים - אשר אני רואה בה חשיבות רבה, בעצם היותה מייצגת 

את הפעילות בשטח, דהיינו את סניפי "צוות" ברחבי הארץ. 

במרכז גיליון זה תוכלו למצוא את רשימת הנבחרים לכל המוסדות 

- בהנהלת "צוות", במחוזות ובסניפים. 

הטובים לחינוך
ארגון "צוות" נטל על עצמו משימה לאומית חשובה מאין כמותה 

- הסבת גמלאי צה"ל להוראה. את פרויקט "הטובים לחינוך" אנו 

מקיימים כבר הרבה שנים, וביתר שאת בחמש השנים האחרונות. 

כיום יכול כל חבר, מכל אזור בארץ, למצוא את המוסד האקדמי 

הקרוב למקום מגוריו, בו נערכים לימודי התוכנית: במכללת אורנים 

קורא  אני  בדרום.  קיי  ע"ש  ובמכללה  במרכז  ברל  בבית  בצפון, 

לחברים החשים כי יש להם מה לתרום לדור הבא - לקום ולעשות 

מורשת  את  הממשיכה  וחשובה,  ערכית  בנתינה  מדובר  מעשה. 

הנתינה שלנו בצה"ל. 

נפתרה סוגיית הגמלה
חברי "צוות" יוצאים לדרך חדשה

במחשבה תחילה
דבר יו"ר הארגון

נתינה לזולת
התנדבות היא ערך עליון ואני משוכנע כי כל אחד מהחברים מודע 

מלאכת  עושים  מאיתנו  רבים  לנותן.  והן  למקבל  הן  לחשיבותה 

קודש זו, בקהילתם או במסגרות שונות אחרות, בהן הם מביאים 

לידי ביטוי את יכולותיהם האישיות והמקצועיות. 

הנתינה היא גם בתוכנו, למען חברינו, ואנו ב"צוות" עושים הכל כדי 

לאתר את החלשים בינינו ולהושיט להם יד. בהמשך לקבלת חוק 

הגמלאות - נוכל לשפר עוד יותר את מתן הסיוע לזקוקים לכך. 

30 שנה למלחמת של"ג
בימים אלה ציינו 30 שנה למלחמת שלום הגליל. ערכנו לאחרונה 

רב-שיח מיוחד לציון מועד זה, בו הציגו הדוברים - דמויות מפתח 

באירועי המלחמה - זוויות ביטחוניות ואישיות של מאורעות אותה 

עת. אין ספק כי לקח חשוב הופק ממלחמה זו: לא להיות חכמים 

רק לאחר מעשה - אלא גם לפני מעשה...

שוויון בנטל
אנו מביעים הזדהות עם חיילי המילואים המוחים נגד אי השוויון 

והבענו את  בחלוקת הנטל. ביקרנו אותם באוהל המחאה שלהם 

הערכתנו ליוזמתם. כגמלאי צה"ל, אנו רואים חובה מוסרית בשירות 

צבאי לכל. יש לקוות כי הכנסת תחוקק במהרה חוק המסדיר נושא 

זה אחת ולתמיד.  

שלכם,
ד"ר ברוך לוי, יו"ר ארגון "צוות"

הנתינה היא גם בתוכנו, למען חברינו, ואנו ב"צוות" 
עושים הכל כדי לאתר את החלשים בינינו ולהושיט 

להם יד. בהמשך לקבלת חוק הגמלאות - נוכל לשפר 
עוד יותר את מתן הסיוע לזקוקים לכך

אני קורא לכל חבר וחברה: המאבק תם - ההישגים 
גדולים. עשרות אלפי חברים חיכו לרגע הזה. זכרו 

תמיד: "צוות" אחד אנו ויחד אנו יוצאים עכשיו 
לדרך חדשה כשסוגיית הגמלה מאחורינו
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דן נדיב

משולחן המנכ"ל
אושרה  ימים  מספר  לפני   - הגמלה 
יכולים  ואנו  הגמלה  בנושא  החוק  הצעת 
לברך על המוגמר. ועדת המעקב בראשות 
יו"ר ארגון "צוות" ברוך לוי, ראש אכ"א בעבר 
אלוף מיל' עמוס ירון ונציגי יועכ"ל, אכ"א 
ליישום  בדיונים  ממשיכים  ומופ"ת  פרט 
ומשמעויותיו.  השלכותיו  כלל  על  ההסכם 
היו"ר  בדבר  לקרוא  תוכלו  נוסף  פירוט 
אף  אתכם  מזמין  ואני  זה  גיליון  הפותח 
יו"ר ועדת העבודה  לקרוא את הראיון עם 
רבות  שפעל  כץ,  ים  חי ח"כ  וחה   והרו

לקידום פתרון הסוגיה. 

ביטוח בריאות - אנו ממשיכים בדיונים עם הממונה 
בעיית  לפתרון  האוצר  במשרד  ההון  בשוק  הביטוח  על 
הפוליסה הסיעודית במסגרת קולקטיבית. נמשיך לעדכן את 

החברים באתר "צוות" בכל התפתחות שתהיה. 

ביטוח חיים - במהלך החודשיים האחרונים נשאלנו לא 
מעט לגבי הארכת פוליסת ביטוח החיים ומשמעויותיה עבור 

כלל החברים. אנו מפרסמים בגיליון זה הבהרות של שלומי 
אברהם מנכ"ל "חבר" ושלי בנושא הפוליסה. כמו כן, תמצאו 
בגיליון התייחסות מפורטת לשאלות שכיחות ותשובות להן. 

הטובים לחינוך - נמשכת ההרשמה למסלולי הסבה 
להוראה בבית ברל, במכללת קיי ובמכללת אורנים )ראו מדור 
התוכנית  של  נוסף  מחזור  סיום  ציינו  לאחרונה  תעסוקה(. 

והחברים שהשתתפו בה קיבלו תעודות הוראה. 

הלוואה הדדית - הוועד המנהל של ארגון "צוות" 
אישר את הגדלת ההלוואה ההדדית מ-5,000 שקל ל-6,500 

שקל. בתוקף מ-1.7.2012.

התכנסה   30.5.2012 ב-  - הנבחרים  אסיפת 
לראשונה אסיפת הנבחרים לקדנציה הנוכחית )בחירות 2012(. 
האסיפה אישרה את הדו"חות הכספיים ל-2011 וכן העברת 

יתרה של 1.32 מיליון שקל לקרן פרויקטים. 

באתר  קיימנו  ב-20.6.2012   - הדרוזים  חברינו 
"צוות"  חברי  עם  והזדהות  הוקרה  מפגש  שועייב  נבי  קבר 
בני המגזר הדרוזי. האירוע נערך במעמד שיח' מואפק טריף, 

ראש העדה הדרוזית. 

ארגון "צוות" מוקיר את פועלם של רבים וטובים לקידום פתרון 
סוגיית הגמלה כפי שבא לידי ביטוי באישור הצעת החוק 

משרד הביטחון:
שר הביטחון ומנכ"ל המשרד 

צה"ל:
הרמטכ"ל, ראש אכ"א, היועכ"ל )הקודמים והנוכחיים(, וכן סגנית היועכ"ל 

משרד האוצר:
השר, סגן השר ח"כ יצחק כהן, וכן ראש אגף תקציבים והממונה על השכר 

כנסת ישראל:
ח"כ חיים כץ, יו"ר ועדת העבודה, הרווחה והבריאות, והשותפים לחקיקה ח"כ מירי רגב, 
ח"כ אריה ביבי, ח"כ משה )מוץ( מטלון, ח"כ רחל אדטו, ח"כ יריב לוין, יו"ר ועדת הכנסת 

צוות המו"מ של "צוות":
ברוך לוי, צבי שור, דן נדיב
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הערכה, תודה והוקרה
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הסכם ביטוח החיים החדש - הבהרות

שלומי אברהם, מנכ"ל "חבר"     דן נדיב, מנכ"ל "צוות"     

גמלאי יקר,

רקע
בחברת  תחילה  ב-1963,  נחתם  אשר  החיים  ביטוח  הסכם   .1
הסנה, ואחר-כך כאמור בחברות מגדל וכלל, נתן כיסוי לביטוח 
חיים ריסק בלבד )כלומר, אין מרכיב של חיסכון(, ללא הגבלת 

גיל לעמית המבוטח.
של  זוגם  ובני  גמלאים  קבע,  ממשרתי  הורכב  הקולקטיב   .2

מבוטחים אלו.
3. הביטוח למשרתי קבע היה אובליגטורי על פי פקודת מטכ"ל.

4. ביטוח בת הזוג היה אוטומטי עם ביטוחו של העמית, כלומר, 
למעשה ביטוח בת הזוג היה גם הוא אובליגטורי למשרתי הקבע.

שנים,  עשרות  לפני  שנקבעה  לפרמיה  העדכון  נוסחת   .5
העמיתים  של  המשתנה  בהרכב  השינויים  עם  עודכנה  לא 
היתה  הפוליסה  כך  עקב  הגמלאים(.  במספר  מרשים  )גידול 
מיליוני  עשרות  של  תביעות  המשלמת  )פוליסה  הפסדית 
העמיתים(.  ע"י  שולמו  אשר  לפרמיות  מעבר  בשנה   שקלים 
בנוסף עלות הפרמיה של משרתי הקבע )הצעירים( ובנות זוגם היתה 

גבוהה מאד יחסית לסכום הביטוח לו הם זכאים במקרה פטירה.

התהליך
6. כשנתיים לפני תום ההסכם, החלה "חבר", בשיתוף ארגון "צוות" 
ובאישור הדירקטוריון של "חבר", במהלכים לבניית ביטוח חיים 
חדש, אשר יהיה תקף למשך תקופה ארוכה ככל האפשר. המגבלות 

אשר עמדו על הפרק:
עוד  ניתן  לא  על-פיהם  הביטוח,  בשוק  רגולטוריים  שינויים  א. 
לחייב עמית להיות מבוטח, וכן לא ניתן לחייב אותו לצרף לביטוח 

את בת זוגו.
ב. איסור המפקח על הביטוח לסבסוד צולב עמוק בין אוכלוסיות.
ג. חברות הביטוח המבטחות לא הסכימו להמשיך את הפוליסה 
מעבר לתום תקופת ההסכם נוכח מצב העניינים המתואר לעיל. 

ד. חברות ביטוח אחרות לא הסכימו גם הן לקבל על עצמן פוליסה 
בתנאים אלו.

ה. נעשתה פנייה למפקח על הביטוח, לצורך קבלת אישור למהלכים 
חריגים שונים על מנת שתאושר הפוליסה החדשה.

7. נבנו מודלים שונים לביטוח, בהיבט של פילוח קבוצות גיל, גובה 
הביטוח ועוד. עיקר הבעייתיות, כאמור, נגעה לעובדה כי נדרש 
למצוא פתרון שיהיה הטוב ביותר עבור כלל האוכלוסיות המבוטחות 

בביטוח, בהתחשב בגיל ובמצב המשפחתי.

הנחות יסוד
8. בבסיס קיומו של הביטוח עמד הרצון להמשיך את הביטוח ללא 

הגבלת גיל לעמית המבוטח.
9. כמו כן, "צוות" דרש כי הביטוח לבנות הזוג לא יוגבל בגיל 65, 
 אלא יוותר כפי שהיה - עד גיל 65 או מות העמית, כמאוחר מביניהם. 
החיים  ביטוח  בעולם  מקובלת  שאינה  ייחודית  בדרישה  מדובר 

)הפרטי והקבוצתי(.

 הסדר ביטוח החיים הקבוצתי שנחתם בשנת 1988 בין "חבר משרתי הקבע והגמלאים בע"מ" 
 לבין חברות הביטוח מגדל וכלל, הסתיים ב-31.3.2012. ב-1.4.2012 נכנס לתוקפו 

הסכם חדש בין "חבר" לבין חברת הביטוח "איילון"

10. נדרשו מחירי פרמיה אטרקטיביים לכלל האוכלוסייה, וכן לבנות 
 הזוג שלהם, על מנת לאפשר קיומו של הקולקטיב לאורך זמן.

המשמעות הינה שכדי למשוך את הצעירים להישאר בביטוח )שכן, 
כאמור, לא ניתן לחייבם להיות מבוטחים(, הפרמיות צריכות להיות 
נמוכות משמעותית, ועל כן הפרמיות של המבוטחים המבוגרים 

- גבוהות יותר. 
11. סכומי ביטוח החיים הותאמו לצרכים של המבוטחים על-פי 
גיל - כלומר, ככל שהמבוטח צעיר יותר ומטופל במשפחה שסמוכה 

על שולחנו - סכום ביטוח החיים צריך להיות גדול יותר.
12. בהליך התחרותי נדרשה תקופה ארוכה מאוד להסכם, על מנת 
לאפשר יציבות גדולה ככל שניתן של התנאים. תנאי זה לבדו גרם 
לחשש גדול מאוד בקרב החברות המשתתפות בהליך התחרותי, 

עד כדי פרישה מהמירוץ של חלק מהן.

האפשרויות שעמדו להמשך הביטוח
13. ביטול ביטוח החיים כליל, ומתן אפשרות לכל עמית לרכוש 
ביטוח חיים בהנחה בחברת הביטוח )העלות הייתה גבוהה פי כמה 

וכמה מביטוח קולקטיבי(.
14. הקמת קולקטיב כפי שהוקם, ללא ביטוח בנות זוג, או הגבלת 

גיל הביטוח בגיל 65.
15. הקמת קולקטיב כפי שהוקם, ללא שינוי בעקרונות ביטוח בנות 
הזוג )למעט השינויים הרגולטוריים(. בקולקטיב זה נבנו קבוצות 
גיל, כאשר סכומי הביטוח והפרמיה משתנים בהתאם לקבוצת הגיל. 
שמרנו על עקרון הערבות ההדדית בקולקטיב, וקבוצת הגמלאים 

משלמת את עיקר הסיכון על פני כל הקבוצה.
התוצאה של תהליך ארוך זה, שכלל פניות ומפגשים הלוך ושוב 
עם המפקח על הביטוח, ישיבות צוותי עבודה ארוכות ומתישות אל 
תוך הלילה, אישורי דירקטוריון "חבר" ואסיפת הנבחרים של ארגון 
"צוות" - הינה קיומו של ביטוח חיים ללא הגבלת גיל לעמיתים!

וכל  פיתרון,  נמצא  הזוג  בנות  לביטוח  שגם  אלא  בלבד,  זו  לא 
דרישה  ללא  בביטוח  מבוטחים  להיות  להמשיך  זכו  הגמלאים 

להצטרפות מחדש וללא הצהרת בריאות.
לגמלאים צעירים )עד גיל 65( נוספה הטבה אשר לא היתה קיימת 
והיא אפשרות להקדמת כספי הביטוח במקרה  בביטוח הקודם 
של נכות צמיתה, ובלבד שהנכות הוכרה לאחר תחילת הפוליסה.

לסיכום:
לנוכח תנאי השוק הקיימים, התנאים שהושגו על-ידי חבר בביטוח 
החיים הינם המיטביים שניתן היה לקבל. העובדה כי אירוע ביטוח 
החיים הינו ודאי ואינו מוגבל בגיל כל עוד הפוליסה בתוקף הינו 
הישג חיוני ונדרש להמשך קיומו של הביטוח, אשר נדרש היה 
להשיגו לטובת הגמלאים, גם במחיר של העלאת הפרמייה והקטנת 
סכום הביטוח. זאת, כאשר החלופה הייתה ביטולו של הביטוח. 
מכאן החשיבות הרבה בהישג שהושג בהסדר ביטוח החיים החדש.
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חדשות

משרדי "צוות" לשירותך
 כתובות ושעות פעילות ברחבי הארץ 

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

המשרדים הראשיים של "צוות"
במשרדים הראשיים פועלים המנכ"ל, סמנכ"ל, סמנכ"ל לתעסוקה, 

עוזר מנכ"ל, חשב, מנהל הביטוח הרפואי, המבקר. 
רחוב ברוך הירש 14 בני ברק, מיקוד 51202  משרדי "צוות" "בית סלע", 

)ממזרח לקניון איילון(.
 כתובת למשלוח דואר: "צוות" ת"ד 2222 בני ברק, מיקוד 51121. 

טלפון: 03-6173500 פקס': 03-6173520.
שעות פעילות: א'-ה' 17:00-08:00 ובימי שישי תורנות טלפונית.

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

אילנית: 03-6173544. מוקד "בריאות בצוות": 1-700-700-251

 יחידת התעסוקה: הרשימה המלאה - טלפונים, פקס ודוא"ל - 
ראה מדור תעסוקה בגיליון זה.

משרדי המחוזות - שירות לפרט ותעסוקה
מחוז הצפון - מנהל המחוז אלי )אליקו( חן-חתוכה

 52 יהודה  בר  דרך  עופר"  "בית   ;mzafon@tzevet.org.il  דוא"ל: 
קומה ב' ת"ד 521 נשר 36306; טל/פקס' 04-8204567 רב-קווי.

מחוז השרון - מנהל המחוז אביהו טננבוים
הפעמון",  "בית   20 התע"ש  רח'   ;msharon@tzevet.org.il  דוא"ל: 
.09-7657318 פקס'   ,09-7667175/6 טל'   ;44425 כפר-סבא   177 ת"ד 

מחוז דן - מנהל המחוז אלי ינאי
אופקים"  "בית   82 בגין  מנחם  דרך   ;mdan@tzevet.org.il  דוא"ל: 
קומה ב', תל-אביב. כתובת למשלוח דואר: ת"ד 20807, תל-אביב 61205. 

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

מחוז יהודה - מנהל המחוז ראובן חמו
רחובות   1824 ת"ד   ,4 גאולה  רחוב   ;myehuda@tzevet.org.il דוא"ל: 

76272. טל/פקס' 08-9467062.

מחוז ירושלים - מנהל המחוז שמעון מלכה
דוד  אלוף  רחוב  החייל,  בית   ;mjerusalem@tzevet.org.il דוא"ל: 
 ,02-6221758  ,03-6173524/5 טלפון   .94555 ירושלים  שאלתיאל, 

פקס' 02-6235713.

מחוז הדרום - מנהל המחוז אברהם לוגסי
 ,2 לחם  בית  רחוב  החייל,  בית   ;mdarom@tzevet.org.il  דוא"ל: 
 ,08-6431874  ,08-9903106 טלפון   .84100 שבע  באר   521  ת"ד 

פקס' 08-6417188.

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

מודעות ב"רוח צוות"
ארגון "צוות", מערכת ביטאון "רוח צוות" ומו"ל ביטאון 
"רוח צוות", אינם אחראים בשום אופן לתוכן ההצעות 
אין  לאמיתותן.  או  הפרסום  במודעות  המתפרסמות 
"צוות",  ארגון  בפרסום המודעות משום המלצה של 
למידע המתפרסם  ביחס  הארגון  בדיקה שעשה  או 
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" 
ולכן יש להתייחס אליהן כאמור  או "מדור פרסומי", 
לעיל. כל צרופה )"אינסרט"( המצורפת לעיתון, הינה 
פרסום לכל דבר ולכן יש להתייחס אליהן כאמור לעיל.

ליד שמות חברי ארגון "צוות" המופיעים בחוברת זו 
בשירות  שלהם  האחרונה  הדרגה  בסוגריים  מצויינת 

פעיל, ללא ציון מיל' או בדימוס.

חומרים הנשלחים ל"רוח צוות"
עיון,  לאחר  מתפרסות  וכתבות  תגובות  דעות, 
שומרת  המערכת  והגהה.  שיכתוב  עריכה, 
לעצמה את זכות לערוך את השינויים הנדרשים 
אינה  המערכת  אליה.  המועברים  בטקסטים 
מחויבת לפרסם כלשונו חומר כלשהו שהועבר 
אליה. עצם משלוח החומר מהווה הסכמה מצד 

המעביר לשינויים הנדרשים.

ד"ר ברוך לוי - יו"ר "צוות"; אהרן אופיר; ירמיהו 
אולמרט; שלום בן משה; מרדכי בר דגן - ס.יו"ר 
"צוות" ויו"ר מחוז שרון; יואל גונן - יו"ר מחוז 
יהודה; אילן דולפין - יו"ר סניף נס ציונה-רמלה-

 לוד-באר יעקב; יחזקאל דסקל; יעקב דרעי - 
יו"ר סניף אופקים-נתיבות; יוסף וסרמן - יו"ר 
מחוז ירושלים; יצחק זמיר; יצחק חביו - יו"ר מחוז 
צפון; אלי חן; אברהם יהב; לורנס יצחק - יו"ר 
סניף ראשון לציון; יצחק כחלון; יעקב לבקוביץ 
- יו"ר סניף מודיעין-מכבים-רעות; אפרים לפיד; 
 - יהודה פרץ  פרל;  עזריאל  פיליפסון;   רפאל 
 יו"ר מחוז דן; עליזה רז; נפתלי שגיא - יו"ר סניף 

כפר סבא; גדעון שני - יו"ר מחוז דרום. 

 יהודית הר גד - יו"ר ועדת ביקורת 

 עו"ד ברוך אברהמי - יועמ"ש "צוות" 
רו"ח דוד כהן - רו"ח "צוות"

חברי הוועד המנהל של "צוות"

10
1 

ן ו י
ל י ג ת  ו ו צ ח 

ו ר
  6 לתוכן העניינים 

mailto:tz-org@tzevet.org.il
 http://www.tzevet.co.il/ 
mailto:mzafon@tzevet.org.il
mailto:msharon@tzevet.org.il
mailto:mdan@tzevet.org.il
mailto:myehuda@tzevet.org.il
mailto:mjerusalem@tzevet.org.il
mailto:mdarom@tzevet.org.il


חדשות

 ייעוץ בנושאי ביטוח לאומי, 
מיסים ומשפט

חברינו במחוזות יהודה והדרום מעניקים בהתנדבות 
ייעוץ לחברי "צוות":

0 משה פלד, מחוז יהודה - בנושא הביטוח הלאומי.

0 שמוליק סעדון, באר שבע - בנושא הביטוח
  הלאומי. 

0 עו"ד מתי אביב, באר שבע - ייעוץ משפטי.

0 יצחק פיירשטיין, באר שבע - יועץ מס. 
החברים המעוניינים יפנו למשרדי מחוזות יהודה והדרום.

פורום תודעה יהודית
הפעילות  במסגרת  יהודית  תודעה  מעודד  "צוות"  ארגון 
הארצית, המחוזית והסניפית. ועדה מיוחדת, בהרכב הרב 
הראל,  יוסף  הרב  קציר,  אבשלום  הרב  איזיק,  פיני  ד"ר 
ברק ממשיך  בני  סניף  הולמים.  חוגים  כך  מגבשים לשם 

להיות מוביל פעולות ייחודיות בתחום זה.

 אתר חדש למתנדבי היישוב היהודי 
לצבא הבריטי )הבריגדה(

 veterans.haifa.ac.il

חדר מורשת בבקו"ם
לצורך הקמת חדר מורשת בבקו"ם, אנו מזמינים אתכם 
להעביר פריטים רלוונטיים כמו ציוד, תעודות, טפסים 
אותם קבלתם בבקו"ם או במינהל גיוס או אם ברשותכם 

תמונות או סרטונים. נא צרו קשר עם
  רס"ן גילה קוסן מיטב ד"צ 01191 צה"ל.

 .mmm@idf.gov.il :מייל
טלפון: 03-7373319, 057-8124390

 תערוכת "צוות יוצר 2012": 
גמלאי צה"ל יוצרים וכותבים 

 קול קורא: הזמנה להגשת עבודות
ובהיקפה.  בתוכנה  הייחודית  יוצר"  "צוות  בתערוכת  להציג  מוזמנים  צה"ל  גמלאי  מקרב  וכותבים  אמנים 
שירה  פלסטית,  אמנות  בתחומי  עבודות  יוצגו   2012 ספטמבר-נובמבר  בחודשים  דן  בגוש  שתיערך  בתערוכה 
לסיקור  תזכה  התערוכה  בתחום.  סמכא  בני  על-ידי  שינוהל  סופרים  שיח  יתקיים  התערוכה  במהלך  וסיפורת. 
האמנותית.  עולמם  ותפיסת  עבודותיהם  לתיעוד  המשתתפים  יזכו  בו  איכותי  קטלוג  יופק  ובמסגרתה  תקשורתי 

 . ת ו ר פ ס ה ו ת  י ט ס ל פ ה ת  ו נ מ א ה י  מ ו ח ת ב ע  ו צ ק מ י  ל ע ב י  ד י - ל ע ה  ש ע י י ה  ג ו צ ת ל ת  ו י ו א ר ה ת  ו ד ו ב ע ה ן  ו י מ
: ת ו ד ו ב ע י  ש י ג מ ל ת  ו י ח נ ה

יצירות, מתוכן  יגישו לבחירה עד חמש  ועוד(  זכוכית  )ציור, פיסול, צילום,  יוצרים בתחומי האמנות הפלסטית 
ייבחרו עבודה אחת או שתיים )מותנה בגודלן(. לצרכי המיון יעביר היוצר צילומים של העבודות לכתובת הדוא"ל 
היצירה.  וגודל  הטכניקה  ציון  תוך  תקליטור,  גבי  על  או   DPI מ-300  תפחת  שלא  ברזולוציה  מטה,  המצויינת 
סופרים ומשוררים יעבירו בדוא"ל או על גבי תקליטור צילומי כריכות של כתביהם, תוך צירוף תקציר תוכן הספר 
)פיסקה אחת(. כמו כן, מתבקש כל מועמד לשלוח תיאור מילולי קצר )10 שורות( על עצמו ועל דרך היצירה 
שלו וכן פרטים אישיים: שם, טלפון, כתובת מגורים, כתובת דוא"ל, שם החיל העיקרי בו שירת ותמונת פספורט.

  .3 0 . 7 . 2 0 1 2  : ר מ ו ח ה ת  ל ב ק ל ן  ו ר ח א ך  י ר א ת
דוא"ל: reuvenb99@walla.com | כתובת למשלוח בדואר: ראובן בראל, ת.ד. 2507, נוה אפרים 60190.

 תשלום סמלי לכל משתתף: 120 שקל בהמחאה לפקודת ארגון "צוות". 
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החזרנו 
לישראל 
את מימד 
ההרתעה

מאת: דוד גרין

הגליל  שלום  במלחמת  האוויר  חיל  פעילות  כי  מאוד,  ייתכן 
בדיוק,  שנה  שלושים  לפני  הראשונה(,  לבנון  מלחמת  )של"ג, 
תירשם בהיסטוריה של הלוחמה האווירית כמועד בו חזר המטוס 
להוכיח את עליונותו בקרב, לאחר ש"הגמוניה" זו ניטלה ממנו על-
ידי מערכות טילי קרקע אוויר משוכללות )טק"א( - בווייטנאם, 
במלחמת ההתשה ובעיקר במלחמת יום הכיפורים, בה איבד חיל 

האוויר הישראלי כרבע מכוחו כתוצאה מפגיעת טק"א. 
אתגר  האוויר  חיל  קברניטי  בפני  עמד  הללו  השנים  במהלך 
משמעותי - למצוא פתרונות טכנולוגיים טקטיים מערכתיים, אשר 
יוכלו לחסל את איום הטילים על מטוסינו ולאפשר לחיל האוויר 
להבטחת  משמעותית  תרומה  ולהעלות   - משימותיו  את  למלא 

ניצחון במערכה. 
"בראייה ביקורתית היסטורית ניתן לומר שחיל האוויר לא העריך 
כדי  לאמצעים  דאג  ולא  העתידיים  האיומים  את  נכונה  בזמנו 
למגרם", אומר אלוף דוד עברי, מפקד חיל האוויר במלחמת של"ג. 
"ויחד עם זאת, קשה לקבל את הדברים כפשוטם, ולו מפני שעמדנו 
מול מעצמה עולמית - ברית המועצות - אשר הפיקה לקחים מכל 

מלחמה ובמיוחד מהמהלומה המכרעת של חיל האוויר במלחמת 
תוצאות  את  תחזור.  לא  כזו  ש'תקלה'  לכך  ודאגה  הימים,  ששת 
ההיערכות הזו - בדמות מערכות טק"א מתקדמות - היא סיפקה 
היטב  לצערי  וחשנו  ראינו  הזה  המהלך  השלכות  ואת  למצרים, 

במלחמת ההתשה ובמלחמת יום הכיפורים".
מינואר  המלחמה  ותחקירי  לקחי  תמצית  בסיכום  עברי,  לדברי 
1974 צוין, כי המאמץ הכללי צריך להתמקד ביישום תשובה לאיום 
המושג  על  הושם  "הדגש  טק"א.  נגד  לחימה  מערכת  באמצעות 
לקחי  מתוך  בברור  עלה  הדבר  מסוים.  נשק  על  ולא  'מערכת' 
הכוח  להפעלת  להתייחס  חייבים  לפיהם  הכיפורים  יום  מלחמת 

אלוף דוד עברי, 
מפקד חיל האוויר: 

"הטיל כופף את כנף המטוס", התבטא בזמנו עזר ויצמן ז"ל, 
 בהתייחסו למחיר הכבד שנגבה מחיל האוויר על-ידי 
סוללות טילי קרקע-אוויר המצריות ב-1973. משפט זה קיבל 
מענה במלחמת של"ג, במסגרת מבצע "ערצב 19", בו חוסלו 
סוללות טילי קרקע-אוויר סוריות בבקעת הלבנון 0 בשיאם 
של קרבות האוויר פעלו בו בזמן 90 מטוסים ישראליים ו-60 
מטוסים סוריים - והוא נחשב לקרב האוויר הגדול ביותר בעידן 
הסילון 0 בסך הכל הופלו 85 מטוסים סוריים במלחמת של"ג

30 שנה למלחמת של"ג

"היה חשש מהידרדרות למלחמה כוללת עם הסורים, 
אך תמונת הסיכון היתה חמורה פחות, לאחר שהתברר 
כי הם העבירו חטיבת SA-6 שהיתה פרוסה ברמת הגולן 
לבקעת הלבנון. מכאן ניתן היה להבין שהם מתכוונים 
להגביל עצמם לזירה הלבנונית, שהרי אחרת לא היו 
מחלישים את מערך ההגנה בגולן ויוצרים אפשרויות 

חדירה טובות לכיוון דמשק..." 

אלוף דוד עברי, מפקד חיל האוויר
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האווירי במלחמות המודרניות בראייה של הפעלת מערכות לחימה 
פיקוד  מודיעין,  אלמנטים:  של  מכלול  הכוללות  אינטגרטיביות, 
די  היא, שאין  ואמל"ח. משמעות הדבר  אימונים  ושליטה, קשר, 
בנשק מדויק ומתוחכם, המתבסס על מיטב הטכנולוגיות החדשניות. 
חיוני להוסיף לו גם את כושר השליטה וגיבוי של מערכות אחרות 

שיחד, בהרמוניה, יאפשרו לו לפעול בצורה האופטימלית". 
פרוץ  עם  ב-6.6.82,  הגיעה  הזו  ההיערכות  של  המבחן  ושעת   -

מלחמה לבנון הראשונה? 
"היא הגיעה עוד קודם לכן, בעקבות הפלת שני מסוקי מי-8 סוריים 
הישראלי.  האוויר  חיל  על-ידי   1981 באפריל  ב-28  לבנון  בשמי 
 SA-6 כתוצאה מההפלה קידמה סוריה שלוש סוללות טק"א מסוג
לבקעת הלבנון - מהלך שפגע ביכולת התמרון הישראלית בשמי 

לבנון וכמובן הפחית משמעותית מכוח ההרתעה שלנו. 
הסוללות,  את  לתקוף  הורה  בגין,  מנחם  דאז,  הממשלה  ראש 
אולם המהלך הזה נדחה ובסופו של דבר לא יצא לפועל בעקבות 
התערבות של ארה"ב. במהלך השנה שחלפה עד למבצע שלום 
מסוג  נוספות,  סוריות  סוללות  הלבנון  לבקעת  הגיעו  הגליל 
ארבעה  נ"מ  בתותחי  גם  הצטרפו  אליהן   ,SA-3-ו  SA-2, SA-6 

קניים, שנועדו לפגוע במטוסים בעת תקיפה נמוכת יעף. 
היו  העת  באותה  כוללת:  בראייה  הדברים  את  לראות  גם  חשוב 
אירועים רבים - רובם פוליטיים - שהכריעו את הכף נגד השמדת 
מערך הטק"א הסורי המעובה שנפרס בבקעת הלבנון, והיו קשורים 

לחשש מכניסה למלחמה כוללת עם סוריה. 
המצב הזה נותר על כנו עד לתחילת מלחמת של"ג, כולל שלושת 
אווירית  חדירה  למנוע  הוריתי  בהם  ללחימה  הראשונים  הימים 
לסוריה, ואף להפסיק רדיפה אחרי מטוסים לתוך המרחב האווירי 
וניסיונות היירוט מצידם  שלה. הסורים קלטו את המסר בבירור 

של מטוסינו היו מזעריים. 
אולם, כאשר התברר כי היעדים היבשתיים לא הושגו בשלושת 
הימים הראשונים של הלחימה - ואף החלו התנגשויות קרקעיות 
הצבא  ראשי  את  הן  שהקיף  קונצנזוס  נוצר   - הסורים   עם 
סוללות  את  לתקוף  הצורך  בדבר  הממשלה  קברניטי  את  והן 

הטק"א הסוריות". 
- ועדיין, מה לגבי החשש מהידרדרות למלחמה כוללת עם הסורים? 
"היה חשש, אך תמונת הסיכון היתה חמורה פחות, לאחר שהתברר 
כי הסורים העבירו חטיבת SA-6 שהיתה פרוסה ברמת הגולן לבקעת 

הלבנון. מכאן ניתן היה להבין שהם מתכוונים להגביל עצמם לזירה 
הלבנונית, שהרי אחרת לא היו מחלישים את מערך ההגנה בגולן 

ויוצרים אפשרויות חדירה טובות לכיוון דמשק... 
התזוזה הזו, היה בה כדי לחזק את הטיעונים בעד התקיפה, ואגב, 
היא גם היוותה השראה לשם המבצע 'ערצב 19' - כמניין הסוללות 

הסוריות הכולל שהוצבו באותה עת בבקע". 
- תקיפת מערך הטק"א נקבעה ליום רביעי, 9.6.82, בשעה 14:00. 
המתח ודאי היה רב. עמל של תשע שנים בפיתוח מערכות עמד 

למבחן. מה אתה יכול לספר על השעות שקדמו לתקיפה? 
"עם קבלת האישור הדריכות עלתה מאוד והמתח היה רב. חשנו 
בחשיבה  מלווה  היה  הגדול  המתח  האמת.  לרגע  הגענו  אכן  כי 
בלתי פוסקת על כל אלמנט שעלול חלילה להפתיע אותנו, ולפגום 

בתוצאות המבצע. 
שיחות  סבב  ערכתי  הייעוד  המועד  לקראת  מההיערכות  כחלק 
עם מפקדי הכנפות, הבסיסים ויחידות הבקרה, כדי לוודא שכולם 
מודעים לאישור לצאת למשימה, וכדי לקבל חיזוקים על מוכנותם. 
באותן שיחות הרגשתי את הדריכות שהזכירה לי את השעה לפני 
ההמראה למבצע "מוקד" במלחמת ששת הימים. ידעתי כי הצוותים 
מכירים היטב את יעדיהם, ה'תזמורת' יודעת לנגן בצורה הרמונית 
ומדויקת, הכלים מכוונים היטב וכולם מחכים לאות שרביט המנצח. 
במבצע הזה, השרביט היה מחוג השניות של שעונים רבים שכוילו 

בתיאום, בהגיעו לשעה 14:00 בדיוק.
בפועל, בבור חיל האוויר, אפשר לומר ש'חילקנו' את המשימות 
בין תא השליטה על מבצע הטק"א )השמדת הסוללות( בראשות 
אביאם סלע, לבין תא השליטה הראשי בו ישבתי. למעשה, הייתי 
צריך למנוע מכוחות אוויריים סוריים להפריע לתקיפת הטק"א, 

כדי שזו תתנהל ללא הפרעות חיצוניות. 
ואכן, בתא השליטה של סלע עסקו רק בהשמדת הטק"א ולא היו 

"המטה הסורי הורה למטוסיו שהיו באוויר לפנות מזרחה 
לנחיתה. ההוראה נבעה מביטחונם ביכולת הסוללות 

שלהם לפגוע במטוסים התוקפים ומרצונם לפעול בלי 
חשש לפגיעה במטוסיהם. תקוותיהם של הסורים התבדו 

חיש ותוך 20 דקות מתחילת התקיפה התברר לפיקוד 
הסורי, כי מערך הטק"א שלו מושמד"

חיל האוויר פוגע בסוללת SA-2 סורית בבקעת הלבנון, 9.6.82 )צילומים: יעקב סער, לע"מ(

30 שנה למלחמת של"ג)המשך מעמוד קודם(
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מודעים להתמודדות ולקרבות האוויר שהתנהלו במקביל".
- ובהם הופלו 26 מטוסים סוריים... 

"כן, אבל זה לא היה בדיוק עם תחילת המתקפה על הטק"א, מפני 
שהמטה הסורי לא רק שנמנע מהזנקת מטוסים נגדנו, אלא אף 
הורה לאלה שהיו באוויר לפנות מזרחה לנחיתה. ההוראה הזו נבעה 
מביטחונם של הסורים ביכולת הסוללות שלהם לפגוע במטוסים 
הם.  במטוסיהם  לפגיעה  חשש  בלי  לפעול  ומרצונם  התוקפים, 
אבל תקוותיהם של הסורים התבדו חיש ותוך 20 דקות מתחילת 
מושמד  שלו  הטק"א  מערך  כי  הסורי  לפיקוד  התברר  התקיפה 

ומשווע לסיוע אווירי, כדי להתגונן מפני התקיפות".
- ורק אז החל הקרב האווירי? 

"כן, אבל הוא לא היה קשה במיוחד. הרגשנו כי מערכת השליטה 
הסורית נכנסה ללחץ. חשתי בפאניקה שלהם על-פי אופן הפעלת 
המטוסים - וזה הקל עליי לפעול. עצם טיסתם בנתיב החוזר על 
עצמו, ברצף של 5-3 דקות, בין המבנים, אפשרה לנו למקם את 

המארבים האוויריים שלנו במקומות הכי נוחים. 

בנוסף, בעזרת מערכות ל.א. הצלחנו לשבש את מערכות השליטה 
את  שיגרו  הם  בתגובה  הפאניקה.  את  הגביר  רק  והדבר  שלהם 
הרביעיות שלהם בגובה יחסית נמוך, במטרה לחפש את מטוסינו 
התוקפים, אלא שהם לא יכלו לקבל הכוונה מהמכ"מים הסוריים 
הפכו  כך  לכן.  קודם  שהושמדו  בלבנון,  מהמכ"מים  לא  ובוודאי 
וגם היו  ה'מיירטים' למטרות למטוסינו, אשר גם קיבלו הכוונות 

מצוידים במכ"מים עצמיים יעילים לנתונים אלה". 
- בקרב, שבשיאו פעלו 90 מטוסי חיל האוויר ו-60 מטוסים סוריים 
באוויר בו בזמן - והנחשב לקרב האווירי הגדול ביותר שנערך עד 

כה בעידן הסילון - איך ניתן למנוע תקלות וטעויות בזיהוי? 
"זה לא פשוט, לכן הייתי צריך לצנן את התלהבות הבקרה, ולנהל 
את  בחרנו  בכל שלב  מטוסינו.  את  נסכן  כך שלא  היירוטים  את 
מבנה המטוסים המתאים ביותר - ואחרים נאלצו להמתין לתורם. 
הרבה  לקרב  נכנסו  הם  ולמעשה  לטייסים  ביטחון  המון  נתן  זה 
יותר כציידים והרבה פחות כמועדים להיות ניצודים. וכך, במשך 

40 דקות, אכן הפלנו 26 מטוסים מבלי לאבד ולו מטוס אחד. 
שהו  בו  שטח  מעל  למפגש  גררתי  מהקרבות  חלק  מכך:  יותר 
כוחותינו, ואז נפלו בשבי תשעה אנשי חיל אוויר סוריים. רציתי 
מהירה  שבויים  החלפת  להבטיח  כדי  איכותיים,  בשבויים  מאוד 

בתום הקרבות, באם נאבד אנחנו אנשי צוות אוויר". 
- את הקרב הזה ניהלת מתא השליטה שלך. האם היית מודע למה 

שקורה בתא השליטה לתקיפת סוללות הטק"א? 
ועדכוני  סלע  של  השליטה  מתא  דיווחים  אליי  הגיעו  העת  "כל 
מודיעין. בשלב מסוים עלה אליי אביאם ודיווח לי על 13 סוללות 
לא  מבחינתי,  קשה.  שנפגעו  נוספות  ושש  בוודאות  שהושמדו 
הסתפקתי בדיווח על 'עשן העולה מן המטרה', אלא רק בדיווח 
על השמדה כפולה והעדר אותות חיים אלקטרוניים מהמערכת. 

נרחב  בהיקף  האלקטרונית  הלוחמה  את  הפעלנו  כי  לציין  חשוב 

"בראייה היסטורית ובהסתכלות לאחור, ההישג היה 
משמעותי מאוד למימד ההרתעה של מדינת ישראל. 

מאז מלחמת של"ג ועד היום לא נדרשה ישראל 
למלחמה כוללת - וחלק מכך ודאי ניתן לזקוף לזכות 
ההרתעה שהושגה. לכן, בהתלבטות באשר לחשיפה - 

דעתי היא כי היא היתה מוצדקת"

ראש אמ"ן יהושע שגיא, מפקד חיל האוויר דוד עברי והרמטכ"ל רפאל איתן, 
במסיבת עיתונאים, 9.6.1982 )צילום: חנניה הרמן, לע"מ(

היערכות צה"ל דרומית לכביש ביירות-דמשק, 23.6.82 )צילום: יואל קנטור, לע"מ(

)המשך מעמוד קודם(30 שנה למלחמת של"ג
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"פעלנו עם מקדמי זהירות גבוהים, עם אימות השמדת 
 מטרות כפול - וכל זאת כדי למנוע אפשרות שעשן 
או זוויות ראייה שונות יטעו אותנו. הביצוע המושלם 

הוביל להחלטה להפסיק את התקיפות ולהורות 
 למטוסים שהיו מיועדים לתקוף במעגל השני לשוב 
על עקבותיהם, לא לפני שהשליכו את חימושם לים"

יוסי מצלם בכל מלחמת שלום הגליל נשא יוסי בן חנן )אלוף( - בנוסף לנשקו האישי - מצלמה שאינו נפרד ממנה מאז נעוריו 
 בפנימייה הצבאית בחיפה. יוסי גאה על כך, שהוא מקיים כל חייו את דבריו של אביו, מיכאל ז"ל, שאמר כאשר נתן לו את מצלמתו הראשונה: 

"יוסי, מעולם לא הצטערתי על תמונה שצילמתי... הצטערתי על אלפי צילומים שלא צילמתי!"

מפקד חטיבה 188 "ברק", מאיר דגן )אל"ם(, על גג ה"סילו" במערב ביירות, 
בחפ"ק אוגדת האיגוף האנכי בפיקודו של תא"ל עמוס ירון

ובעוצמה כפולה, שיצרו סביבה נוחה לפעולה למטוסינו - ושיתוק 
כמעט מוחלט של מערכות השליטה וההגנה האווירית הסוריות. רצינו 
לעבור את 'מבחן הבגרות' הזה, במיוחד אחרי טראומת יום הכיפורים, 
וכאמור,  גבוהים  זהירות  פעלנו עם מקדמי  הגבוה האפשרי.  בציון 
כדי למנוע אפשרות  זאת  וכל   - כפול  עם אימות השמדת מטרות 
שעשן או זוויות ראייה שונות יטעו אותנו ויגרמו לפגיעה חלקית ולא 
מלאה במערך הטק"א. הביצוע המושלם הוביל להחלטה להפסיק 
את התקיפות ולהורות למטוסים שהיו מיועדים לתקוף במעגל השני 

לשוב על עקבותיהם, לא לפני שהשליכו את חימושם לים".
- אבל הסורים עדיין לא ויתרו ושלחו סוללות נוספות לזירה...

"נכון, יותר מכך: לא רק שנשלחו סוללות נוספות, אלא שהם הכניסו 
ללבנון לראשונה סוללות SA-8, ומטוסים רבים. התוצאה היתה דומה. 
הסוללות הושמדו והופלו עשרות מטוסים. בסך הכל, בתוך 46 שעות 

הופלו 85 מטוסים סוריים - לפחות 82 מהם בקרבות אוויר". 
- אחת השאלות שנשאלו אז, למרות ההצלחה הכבירה וההישגים 
החשובים - ומהדהדת אולי גם היום - היא האם היה צורך לחשוף 
את יכולותינו המתקדמות להשמדת מערך הטק"א במלחמה שלא 
היתה מלחמת קיום עבורנו. בכך הרי גרמנו לצד השני לבחון את 
יכולותיו ולהיערך בהתאם לקראת מלחמה שעלולה להיות רחבה 
במטוסים  הסורית  ההצטיידות  הפחתת   - ולהוכחה  יותר.  הרבה 
בטילי  מאסיבית  נוספת  להצטיידות  ומעבר  טק"א  ובמערכות 

קרקע-קרקע? 
תוצאות  השתמשנו,  בהם  האמצעים  להסתרת  שפעלנו  "הגם 
התקיפה המרשימות היה בהן כדי יותר מלרמז על היכולות שלנו. 
עם זאת, למיטב הבנתי גם כיום לא רבים מכירים את כל האמצעים 

בהם עשינו שימוש אז. 
בראייה היסטורית ובהסתכלות לאחור, ההישג היה משמעותי מאוד 
למימד ההרתעה של מדינת ישראל. מאז מלחמת של"ג ועד היום 
לא נדרשה ישראל למלחמה כוללת - וחלק מכך ודאי ניתן לזקוף 
לזכות ההרתעה שהושגה. לכן, בהתלבטות באשר לחשיפה - דעתי 

כי היא היתה מוצדקת. אם הולכים לתקיפת טק"א חייבים  היא 
לעשות אותה עם מיטב האמצעים והיכולות, כדי להשיג תוצאה 

מירבית אפשרית - המביאה גם את ההרתעה המירבית. 
לאחר  כבר  והתרעתי  שצפיתי  כפי  אכן,  לטק"ק,  המעבר  לגבי 
המלחמה, הסורים - ולא רק הם - החלו לאסוף יכולות בתחום, 

אך זה כבר נושא לכתבה אחרת". 
0 0 0

בבקעת  הטק"א  איום  לחיסול  המבריק  המהלך  הדי  דבר:  סוף 
רבות  והיו משמעותיים אף שנים  רחוק,  הגיעו, מסתבר,  הלבנון 

אחרי האירוע. 
אחרי   ,1992 ביוני  הגעתי  הביטחון  משרד  "כמנכ"ל  עברי: 
הגלאסנוסט, לביקור רשמי בצ'כוסלובקיה. בשיחות לא רשמיות 
עם סגן הרמטכ"ל של המדינה, שהיה בעבר מפקד הכוחות האנטי 
מטוסיים בברית ורשה, הוא סיפר לי על לימודיו במכללה לביטחון 
'ההישג שלכם בהשמדת הטק"א   .1982 לאומי במוסקבה, בשנת 
בבקע גרם לשוק והיכה את הממסד הביטחוני הסובייטי בתדהמה', 
לי  קשה  לגלאסנוסט...  הסיבות  אחר  היתה  זו  לדעתו,  לי.  אמר 
להעריך את השפעתה הישירה של התקיפה על התפתחות תהליך 
הגלאסנוסט, אך היה ברור שמבחינה צבאית, הציפיות הסובייטיות 
היו שונות בתכלית. מערכי הטק"א שלהם נסכו בהם ביטחון רב 
וביום  ההתשה  במלחמת  וייטנאם,  במלחמת  תפקודם  בעקבות 

הכיפורים, והצלחת המבצע גרמה לשינוי מהפכני בגישתם". 

30 שנה למלחמת של"ג )המשך מעמוד קודם(
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פינוי מחבלים מנמל ביירות, 21.8.82
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צילום: יעקב 

שר הביטחון, אריאל שרון בתדרוך כתבים, 11.6.82

 קרית הספורט בביירות: לפני - 5.6.82 )למעלה( 
ואחרי )למטה( הפצצת חיל האוויר

ראש הממשלה, מנחם בגין ושר הביטחון, אריאל שרון, 
לאחר כיבוש הבופור, 7.6.82

חיילים סוריים בלבנון, יוני 1982

טנק ומסוק ישראלי ליד צידון, 8.6.82

כוחות צה"ל בדרום לבנון, 6.6.82

צילום: ויקיפדיה

משוריין צבא לבנון ליד ביירות, יוני 1982

כוח צה"ל מתקבל בחום על-ידי תושבי כפר בדרום לבנון, 8.6.82

חייל צה"ל בעמדת תצפית לעבר סוריה בבקאע, 1.7.82

כוח משוריין של צה"ל דרומית לביירות, 11.6.82

היערכות ברצועת הביטחון בלבנון, 24.4.85

צילום: נתי הרניק )לע"מ(
צילום: יואל קנטור )לע"מ(

צילום: יוסי רוט )לע"מ(
צילום: יואל קנטור )לע"מ(

30 שנה למלחמת של"ג)המשך מעמוד קודם(
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בארבע עיניים

יו"ר ועדת העבודה, הרווחה והבריאות, ח"כ חיים כץ: 

אמשיך להגן על גמלאי 
צה"ל גם לאחר אישור 

הצעת החוק 

מאת: עדי אורון

- בשנים האחרונות שמך הופיע לא מעט בכותרות בהקשר רחב של נושאי 
וצידוקם  מוסריותם  תוקפם,  "טאבו", שעל  בבחינת  רווחת הפרט שהיו 

ערערת...
"נושא הפרט והטיפול בו קרוב ללבי והיה כזה בכל תפקידיי. מתוקף תפקידי 
כיו"ר ועדת העבודה, הרווחה, הבריאות והפנסיה התאפשר לי לפעול ביתר 
שאת בנושאים רבים הניצבים לפתחנו והנוגעים לכל אחד מאזרחי המדינה. 
הפרסום הרב לו זכתה הוועדה נבע משורת החלטות חשובות שקיבלנו בה, 
הנוגעות לכל תחום בחיינו - החל בזכויות עובדים וגמלאים, דרך בריאות 

וכלה בשירותי רווחה וסעד. 
בכנסת פעלתי ללא לאות לטובת האזרחים בכלל ולטובת אלו שידם אינה 

משגת בפרט. 
יש בי תחושת גאווה על הספק חקיקה אדיר. חוקקנו מעל 100 חוקים 
חברתיים, שכללו את הורדת דמי הניהול באופן דרסטי בקופות הגמל, 
שמירה קפדנית על זכויות הפנסיה, הקפאת גיל הפרישה לנשים, עזרה 
זכויות  לטובת  קידום חקיקה  והמילואים,  הביטחון  כוחות  לחיילי  וסיוע 
הגדלת התקציב  עובדי הקבלן,  חיזוק מעמדם של  בישראל,  הגמלאים 

למשרד הבריאות ועוד. 
22 מהחוקים שחוקקה הוועדה עוסקים בצה"ל, ובהם חוק אלמנות צה"ל 
המתיר, לאחר 60 שנה, לאלמנה להתחתן בשנית בלי לאבד את זכויותיה, 
הגדלת מענק השחרור מצה"ל, מימון ממשלתי של שכר לימוד לבוגרי 
שירות צבאי, חוק המשווה זכויות אלמנות צה"ל שבני זוגן נהרגו בשירות 

מילואים לפני 1999 והרשימה עוד ארוכה. 

קשה להניח שסוגיית הגמלה שכה מעסיקה את חברי "צוות", היתה מגיעה לשלב 
בו היא נמצאת כיום, אלמלא נכנס ח"כ חיים כץ לעובי הקורה ופעל ללא לאות כדי 

למצוא לה פתרון. בראיון עימו, הוא מספר מה מניע אותו לטיפול בנושא, מפרט מול 
אילו קשיים התמודד, מבקר את עמדת האוצר אך משבח את סגן שר האוצר יצחק כהן 
ואת סגן היועכ"ל אל"ם איריס דנון 0 כץ מציין, כי ראשי "צוות" פעלו בנושא במסירות 

ובתחושת שליחות אמיתית. "כבר בעת כינון הכנסת ה-18, החלטתי כי באין ייצוג הולם 
לאנשי מערכת הביטחון אני אהיה להם לפה - וכך אני עושה עד היום"

בתקופה הקרובה נסיים גם את החוק שנוגע לזכויותיהם של גמלאי צה"ל, 
וכולי תקווה שנביא סוף לסאגה המתמשכת הזו שפגעה בזכויות הגמלאים". 
- רבים בכנסת הם גמלאי צה"ל וחברים בארגון - ובכללם גם שרים. איך 
קרה שדווקא אתה "הרמת את הכפפה" ובזכות מאבקך ותמיכתך נחתם 

הסכם הגמלה? 
"מאז כינונה של הכנסת ה-18 לפני כשלוש שנים החלטתי כי באין גוף 
ייצוגי לאנשי מערכת הביטחון, אני אהיה להם לפה, ולמעשה אשמש 'ראש 
ועד עובדי מערכת הביטחון'. מדובר בקבוצה שהיא אולי החשובה ביותר 
בישראל, שדאגה ודואגת יום ולילה לביטחונה של המדינה. אולם בכל 

"אני מכיר מקרוב את הקשיים הכרוכים בשירות 
צבאי ממושך. מדובר בקבוצה שהיא אולי החשובה 
ביותר בישראל, שדאגה ודואגת יום וליל לביטחונה 

של המדינה. אולם בכל הקשור לזכויותיהם, אין 
להם יכולת ייצוג אמיתית בכנסת - והם נתונים שוב 

ושוב לחסדי האוצר"
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"החוק הזה מגיע לכם, ובמיוחד עלי לציין את ראשי 
'צוות' שפעלו ללא לאות במסירות ובתחושת שליחות 
אמיתית, כאשר המטרה העליונה שלהם היתה להיטיב 

עם ציבור הגמלאים. לא צריך לבוא אליהם בשום 
טענה אלא להיפך - אפשר לשבח אותם על פועלם. 

הם הביאו חוק רציני לכנסת. לא כל אחד מסוגל לבצע 
פרויקט שכזה"

הקשור לזכויותיהם, אין להם יכולת ייצוג אמיתית בכנסת - והם 
נתונים שוב ושוב לחסדי האוצר.

מובחרות  ביחידות  שירתו  ושלושתם  בנים  שלושה  יש  עצמי  לי 
צבאי  בשירות  הכרוכים  הקשיים  את  מקרוב  מכיר  אני  בצה"ל. 
ממושך. לכן היה זה אך טבעי עבורי לפעול לטובת גמלאי צה"ל. 
חשוב לזכור גם, כי אני פועל דרך קבע לטובת קידום זכויות כלל 
הגמלאים בישראל - ולכן גם מסיבה זו הנושא הזה קרוב ללבי. 
'דחפתי' בכל כוחי כדי 'להעיר' את האוצר מ'שנתו', כי ההתעמרות 

בגמלאי צה"ל חצתה מזמן את גבול הטעם הטוב. 
לי  התחוורה  'צוות'  ארגון  ראשי  עם  שערכתי  הרבות  בפגישות 
מאוד  חשוב  ולכן  הכנסת.  של  התערבות  שחייבה  מצב  תמונת 
שנחתם ההסכם. עם זאת, ראוי להזכיר לכולם - במיוחד לפקידי 
לא  בהסכם  סעיף  ושום  גומי  חותמת  אינה  הכנסת  כי   - האוצר 

חייב אותנו כוועדה".
- על-פי חוק אמורה גמלתם של פורשי צה"ל להיות צמודה לשכר 

הפעילים. בפועל זה לא קרה והשחיקה רק הלכה וגדלה... 
"שחיקת הגמלה התרחשה הן מול משרתי הקבע והן מול המגזר 
במחוזותינו  הרי  כי  פעמיים,  נפגעו  הגמלאים  ובעצם   - הציבורי 

הכי קל לפגוע בחלשים. אני מבין את הרצון של הצבא להיטיב 
עם משרתי הקבע כדי לשמור עליהם ולגייס לשירות קבע אנשים 
לא  הקבע  למשרתי  שניתנה  תוספת  מדוע שום  אבל,  איכותיים. 

חלה גם על הגמלאים? מישהו 'שכח' אותם, ולא במקרה". 
- כיצד ביררת לאשורו את מצבם של גמלאי צה"ל? מה גילית? הרי 
גם שפרשו  מה  כלכלית,  כמבוססים  מצטיירים  הם  הציבור  כלפי 

לגמלאות בגיל צעיר ובפניהם אפשרות לקריירה שנייה. 
אכן  האוצר,  של  האדיבה  בעזרתו  כמובן  הציבורית,  "האווירה 
להם  עזרה  וכל  'מסודרים'  צה"ל  גמלאי  לפיה  תמונה  מציירת 
אינו  בשטח  האמיתי  המצב  לצערי,  כמושחתת.  בציבור  נתפסת 

13.6.2012 - רגע ההכרעה. מאשרים את הצעת החוק בוועדת העבודה והרווחה של הכנסת. מימין: ח"כ מירי רגב, ח"כ אריה ביבי, ח"כ יעקב אדרי ויו"ר הוועדה ח"כ חיים כץ 

מברכים על המוגמר. מימין: ח"כ מירי רגב, דן נדיב, ברוך לוי, ח"כ חיים כץ, מוטי בר דגן, הרב יוסף וסרמן

בארבע עיניים )המשך מעמוד קודם(
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בארבע עיניים )המשך מעמוד קודם(

את  למנוע  שמטרתו  חוק  כץ  חיים  ח"כ  מקדם  השאר  בין 
ההשתלבות  אופק  את  ולהרחיב  הקבע  במשרתי  הפגיעה 
לפורשים; שחרור מהתחייבות של חיילת בשירות קבע במהלך 
תשלום;  ללא  מיוחדת  חופשה  וכן  הלידה,  חופשת  הריונה, 
בחיילים  העוסק  הקבע  שירות  שבחוק  ההוראות  התאמת 
בשירות קבע שמצויים בהסדר פנסיה צוברת, לשינויים שונים 
שחלו בחקיקה לעניין קופות גמל; חוק הקובע ערכאות שידונו 
הנדון  העניין  לפי  בצה"ל,  הקבע  לשירות  בנוגע  בהליכים 
מילואים  לחיילי  הקצבאות  תשלום  את  המסדיר  חוק  בהן; 
ולבני משפחותיהם, לפיו ישולמו קצבאות חודשיות לחיילי 
הגדלה  שירותם;  עקב  שירותם  בתקופת  שנפגעו  מילואים 
הדרגתית של מענק השחרור לחיילים; חיזוק בני הנוער שלא 
רק משרתים בצבא, אלא בחרו להקדיש שנה מחייהם להכנה 
שנישאו  צה”ל  אלמנות  מעמדן של  תיקון  בצה"ל;  לשירות 
מחדש, דבר המאפשר להן לקבל את התגמול המגיע להן; 
אופק השירות למשרתי הקבע בצה"ל - תוכנית המסדירה 
את העלאת גיל הפרישה לאנשי הקבע בד בבד עם יצירת 

אופק שירות וקידום בצידו.

ח"כ כץ מקדם חקיקה פרטית וממשלתית 
בנושא זכויות המשרתים בצה"ל

מגמלאי  ש-70%  יודעים  מעטים  הרחב.  הציבור  לידיעת  מגיע 
מהם  גדול  וחלק  במשק  הממוצע  מהשכר  נמוכה  גמלתם  צה"ל, 
)רס"רים( מקבלים גמלה בשיעור של שכר מינימום ומטה. אזכיר 
שוב, כי מדובר בציבור שנתן את חייו לבטחון המדינה ובסופו של 
יום מוצא את עצמו ללא ייצוג הולם - ללא אף אחד שיקדם את 
האינטרסים הצודקים שלו. כאמור, אני רואה עצמי כ'ראש הוועד' 
של גמלאי צה"ל בכנסת, אני מייצג ואייצג אותם בכל כוחי, וגם 
כאשר תוקפים אותי על כך, אני ממש לא מתרגש... גמלאי צה"ל 

זכאים לכל זכויותיהם - בזכות ושום דבר לא בחסד". 
המשך  על  בעיניך  עדיף  אכן  הוא  למדד  להצמדה  מעבר  האם   -

הצמדה לשכר הפעילים? 
"המצב האידאלי מבחינתי היה להעניק בחירה לגמלאי צה"ל בין 
הצמדה למדד לבין המצב הנוכחי, אך האוצר התנגד בתוקף לכך. 
מאחר ולרוב גמלאי צה"ל עדיפה הצמדה למדד, נתקבלה החלטה 

כפי שמופיעה בהצעת החוק". 
- בנושא ההיוון שמטריד כל כך את הגמלאים - האם מה שהוסכם 

במסגרת החוק מקובל עליך? 
בצדק  הגמלאים  את  מאוד  מטריד  ההיוון  שנושא  יודע  "אני 
שנמצא  והפיתרון  זה  לעניין  גם  התייחסנו  החוק  במסגרת   רב. 

מקובל עלי". 
- הובלת את המאבק לביטול תשלומים של גמלאי צה"ל בגין "קופה 

ציבורית". מה החשיבות שאתה רואה לכך? 
"הפורשים משירות בצה"ל, ובעיקר אלו מהם ששירתו בתפקידים 
בכירים, קנו במהלך שנות שירותם - בהשקעת המדינה - ידע רב, 
ניסיון, הבנה ויכולת בנושאים מגוונים. מאגר אנושי זה הינו ייחודי 
בכישוריו וגיוסו לטובת המשק הישראלי תורם תרומה משמעותית 
וחיונית. לכן, למרות התנגדות עיקשת של האוצר - פעלתי ליישום 

'קופה ציבורית' בכל המגזרים".
- האם תוכל לספר על "מאחורי הקלעים" של ההסכם? 

"לשמחתי, גיליתי באוצר נקודת אור אמיתית בדמותו של סגן שר 
האוצר יצחק כהן, שעשה עבודתו נאמנה ובמסירות. מגיע לו פרגון 

על ההשקעה הרבה שלו בהגעה להסכם. 
לא נכנסתי לתוככי ההסכם, כי זה לא תפקידי. אני מייצג את הריבון, 
דהיינו, הכנסת שאמורה לאשר או לא לאשר את ההסכם. פעלתי 
מאחורי הקלעים גם באמצעים 'לא קונבנציונליים' כדי לדרבן את 

האוצר להגיע להסכם. אני שמח שזה קרה". 
ניתוק  בנושא  "צוות",  בתוך  הדעות  לחילוקי  מודע  היית  האם   -

הזיקה למשרתי הקבע? 
"חילוקי הדעות הם לגיטימיים. הרי מדובר בעמנו אנו, שכידוע, 
לכל אחד בו יש דעה וכל אחד בטוח שהוא ורק הוא יודע לייצר 
את הנוסחה הנכונה ביותר. בסופו של דבר, אני חושב שחילוקי 
הדעות הוציאו מכולם את הטוב והביאו להסכם סביר עבור גמלאי 

צה"ל וכוחות הביטחון. 
- כפי שהאוצר דואג להזכיר לארגון  יציג  גוף  'צוות' אמנם אינו 
שוב ושוב - אבל יו"ר הארגון ברוך לוי והנהלת 'צוות' פעלו ללא 
לאות במסירות ובתחושת שליחות אמיתית, כאשר המטרה העליונה 

צריך  שלא  חושב  אני  הגמלאים.  ציבור  עם  להיטיב  היא  שלהם 
לבוא אליהם בשום טענה אלא ההיפך - אפשר לשבח אותם על 
פועלם. הם סיפקו את הסחורה והביאו חוק רציני לכנסת. לא כל 

אחד מסוגל לבצע פרויקט שכזה.
לסיכום, לאחר שהצבענו על אישור החוק, הצלחנו להביא בשורה 
ל'עשרות אלפי משפחות גמלאי צה"ל ובעיקר בעלי גמלה נמוכה. 
בהזדמנות זו, אני מאחל לציבור גמלאי ארגון 'צוות' בריאות טובה 

וחיים של כבוד, עניין וערך". 

תמך ללא סייג. ברוך לוי לוחץ את ידו של סגן שר האוצר, יצחק כהן

"אני מבין את הרצון של הצבא להיטיב עם משרתי 
הקבע כדי לשמור עליהם ולגייס לשירות קבע 

אנשים איכותיים. אבל מדוע שום תוספת שניתנה 
במשך שנים למשרתי הקבע לא חלה גם על 
הגמלאים? מישהו שכח אותם, ולא במקרה" 
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חברי הסניף בבית העלמין של החיילים האנגלים ברמלה

פוטנציאל גדול שאינו מגיע למימוש 
מאת: אביתר גרוס

הממוקם  אביב,  תל  סניף   לכאורה, 
סוציואקונומית  ברמה  הכרך, עם חברים  בלב 
כאלה   - יחסית  מבוגרים  בגילאים  סבירה, 
לעסוק  יכולים  והם  בידיהם  שעיתותיהם 
בפעילויות פנאי ותרבות - היה אמור להיות פעיל 
ביותר וליהנות משיעורי השתתפות גבוהים של 
החברים. למעשה, המצב כמעט הפוך - וחלק 
היו  אלה, שאמורות  בדיוק  הן  לכך  מהסיבות 

דווקא לקדם אותו. 
"לא רק לצעירים יש פיתויים בתל אביב, גם למבוגרים יש", אומר בחיוך 
עמנואל אלרום )רס"ן(, איש חיל האוויר, יו"ר הסניף. "עשרות מועדוני 
גמלאים השייכים לחברות ולארגונים שונים פועלים בעיר ו'מושכים' את 
החברים אליהם. ב'תחרות' הזו על ליבם של אנשי 'צוות', לא תמיד אנו 

יוצאים כשידינו על העליונה...". 
גורם נוסף הוא היעדר פעילות מספקת בעבר, שיכולה היתה אולי ליצור 
מומנטום, שהיה סוחף חברים לפעילות - כך שלא נוצרה מסורת בסניף. 
מי שנקרא לדגל בשנת 2009 כדי לנסות לשנות את המצב, היה עמנואל 
סניף  מזכיר  בעבר  אביב,  בתל  הממשלה  קריית  מנהל  כיום  אלרום, 
רמת גן ותושב עיר זו. זאת, לאחר שהתברר שאיש מבין חברי הסניף 

אינו מוכן לקחת על עצמו את התפקיד. גם בבחירות 
האחרונות, בהיעדר מועמד אחר, העמיד עצמו עמנואל 

לבחירה בסניף. 
"קיימת אדישות בקרב החברים הן בנוגע להשתתפות 
בפעילויות והן בנושא ההתנדבות - בסניף ומחוצה לו. 
ועדיין, המצב אינו חסר סיכוי: אם נבחן את המספר 
שהצלחנו  הרי  בפעילויות,  המשתתפים  של  השנתי 

לעלות מ-785 ב-2009 ל-1,700 ב-2011". 
בדרך למיצוי הפוטנציאל מסמן עמנואל את הקשר עם 
החברים כחוליה חשובה - אך לאו דווקא חזקה בסניף. 
"אני אמנם מוציא ארבע פעמים בשנה ידיעון הנשלח 
בדואר לכל חבר ובו מפורטת הפעילות המתוכננת, ויש 
לנו גם כתובות מייל של כ-700 מתוך 1,700 חברים, אבל 
אין בכך די. אני משער, שאילו היו לי כתובות המייל 
של רוב החברים, היה אפשר לשמור על קשר הדוק 

יותר". נקודה נוספת הראויה לטיפול היא, מה שעמנואל מכנה "מחסום 
העיר,  של  הדרומיות  בשכונות  המתגוררים  לחברים  "כוונתי  הדרום". 
שלצערי מנותקים כמעט לגמרי מהסניף ואינם נוטלים חלק בפעילויות". 

- האם בשל מיעוט המשתתפים יש לך בעיות תקציב? 
על-ידי  ומסייע  לבעיית ההשתתפות  מודע  פרץ,  יהודה  המחוז,  "יו"ר 
תמיכה בכל פעילות. אין לנו בעיה תקציבית - יש לי בעיה של מספר 

המשתתפים שאותה אנו שואפים להגדיל כל העת". 
המבנה הפיזי של סניף תל אביב אינו מאפשר, בלשון המעטה, לחברים 
לבוא אליו או להתנדב במסגרתו. "המשרד ממוקם בשני חדרי פריקסט, 

אביב.  בתל  הארבעה  ברחוב  בניין  של  השנייה  בקומה  מרפסת  על 
אביגדור קהלני ביקר במקום והשתומם. הוא לא הבין איך אפשר לנהל 
את ענייני הסניף ממקום כזה. ואכן, אני לא יכול לזמן לשם ישיבות, 
אני לא עורך שם פגישות, אין לי אפשרות לקבוע מפגשים עם חברים 
ובוודאי שאיני יכול לארגן אפילו לא דבר בסיסי כמו טקס צנוע של 
מתן תעודות הוקרה. כל אירוע, ולו הקטן ביותר, מצריך לשכור אולם 
בתשלום. את בעיית מבנה סניף תל אביב כולם מכירים, ואני מקווה 

שבקרוב יימצא לנו משכן ראוי". 
- למה לקחת על עצמך את התפקיד? 

"אני אוהב אנשים, אוהב לתרום, ומשתדל - למרות התנאים הלא פשוטים 
- לפעול ולהצליח. גם כיום נערכים לא מעט טיולים, כשאני מקפיד שכל 
אנו מקיימים הרצאות  הנוכחיים  גם בתנאים  מיוחד.  יהיה  אחד מהם 
מעניינות, וכמובן מסיבות בהתאם למועדים שנקבעו. בכל פעילות אני 
ממשיך ומנסה להגיע לחברים צעירים ולאלה שהשתחררו לא מכבר, 

אך לצערי איני יכול לדווח על הצלחה משמעותית בכך".
- איך בכל זאת יכולת לעשות יותר? 

"אני מחפש כבר זמן רב מזכירה לסניף, שתוכל להקדיש כמה שעות 
יזומות לחברים, לאיסוף אימיילים, להכנת מידעונים,  בשבוע לפניות 
הדפסת חוזרים והצעות מיידיות ועוד. אני מחפש, כמובן, גם מתנדבים 
שיסייעו לחברי הנהלת הסניף לבצע את תפקידם טוב יותר. כל תוספת 
של יוזמה ורצון טוב יכולה לחולל שינוי בכיוון שאני שואף אליו. כל 

המתאימים יצורפו להנהלת הסניף. תקן יש, אנשים מתנדבים - פחות...". 
- אולי המפתח נמצא בשיתוף פעולה עם סניפים אחרים? 

"ראשית, כבר קיים שיתוף פעולה. את מסיבת יום העצמאות האחרונה 
חגגנו עם סניף גבעתיים, עימו חגגנו גם בעבר מסיבת חנוכה. לפני שנה 
ערכנו יחד עם סניף ראש העין מסיבת עצמאות. שנית, זה שאני בעד 
איחוד פעילויות - לא אומר שיש הסכמה מצד אחרים. ישנם ראשי סניפים 
הרואים זאת אחרת ממני. כל אחד ושיקוליו הוא - אני חושב אחרת". 

האתגר הגדול שמציב לפניו סניף תל אביב אינו מרפה את ידיו, והוא מעיד 
על פעילות השנה החולפת: "בשנת 2011 הוצאנו עשרה טיולים, ארגנו 
שני נופשונים באילת ובים המלח, קיימנו 10 הרצאות, אנו משתתפים 
ביוזמות שונות של 'צוות', למשל, קיימנו רב-שיח בנושא צבא ותקשורת 

שהצליח מאוד ועוד". 

)ראה מדור סניף תל אביב בעמ' 38(

עמנואל אלרום: "גם למבוגרים יש פיתויים בתל אביב. 
עשרות מועדוני גמלאים פועלים בעיר ו'מושכים' את 

החברים אליהם. ב'תחרות' הזו על ליבם של אנשי 
'צוות', לא תמיד ידנו על העליונה..."

עמנואל אלרום

זרקור על סניף תל אביב
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מאת: דוד גרין

שאלה: מדוע לא ניתן היה להמשיך את הפוליסה הקודמת 
שהיתה אטרקטיבית מבחינת חברי "צוות"? 

תשובה: הפוליסה המקורית נחתמה עם חברת הסנה לפני כ-60 שנה 
ומאוחר יותר היא הועברה לחברות מגדל וכלל. ההסכם עימן נחתם ל-25 
מיצה את תקופת  "חבר"  ארגון  נוספות.  ל-25 שנים  אופציה  שנים עם 

האופציה עד תום. 
הפוליסה, שהיתה אטרקטיבית לחברים, גרמה להפסדים לחברת הביטוח, 
בעיקר בשל העובדה שמדובר בביטוח לכל החיים, כלומר ללא הגבלת 

גיל - שכבר תקופה ארוכה אינו מוצע בשוק. 
מטבע הדברים, מגדל וכלל לא הסכימו להאריך עוד את הפוליסה באותו 
מחיר, שכן, כאמור, היא גרמה להן הפסדים כבדים. לכן "חבר" יצא בהליך 

תחרותי, כדי לאתר חברת ביטוח שתסכים לבטח את עמיתיו. 
שאלה: אם הפוליסה אינה אטרקטיבית למגדל ולכלל - מדוע 

היא אטרקטיבית לאיילון שזכתה בהליך התחרותי? 
תשובה: אכן היה חשש כי חברות הביטוח לא ישתתפו בהליך התחרותי 
ואם יעשו זאת הפרמיה תגדל מאוד - עד פי חמישה כפי שמקובל בשוק. 
בפועל הושג איזון בין הפרמיה לגובה הפיצוי, בהתאם לגיל המבוטחים - 
והוא התאפשר בשל שמירה על הקולקטיב של אנשי הקבע והגמלאים, 

תוך עדכון סכומי הביטוח והפרמיות על-פי גילאי המבוטחים.
שאלה: אם כך, חבר "צוות" ישלם יותר ויקבל פחות? 

תשובה: כן, אבל השאלה הנכונה צריכה להיות האם יותר - זה הרבה 
יותר; והאם פחות - זה הרבה פחות. ועוד: האם יש לו אלטרנטיבה, ואם 
יש - באיזה מחיר? חברי "צוות" נהנים מפוליסה אטרקטיבית ולו מפני 
שלא היתה נמצאת חברת ביטוח שהיתה מוכנה להציע להם תנאים כאלה 

ובמחירים הללו - לולא הפוליסה הקולקטיבית. 
שאלה: האם יהיו הבדלים בתשלום הגמלאים על-פי גילם, 

והאם יש הבדל בגובה הפיצוי במקרה של פטירה? 
תשובה: באופן טבעי בכל ביטוח חיים, ככל שגיל המבוטח עולה - כך 
גדלה הפרמיה שהוא משלם. אולם, בביטוח החיים של "חבר" אין כמעט 

הבדל )10 שקלים בלבד( בגובה התשלום אצל הגמלאים המבוטחים.
לדוגמא, תשלום פרמיה של 150.3 שקל לבני 55-46 )44.1 שקל לבן/בת 
זוג(, 155.7 שקל לבני 70-56 )44.1 שקל לבן/בת זוג( ו-161.1 שקל לבני 
120-71 )44.1 שקל לבן/בת זוג(. עם זאת, קיים הבדל בגובה הפיצוי ליורשים 
בעת, חלילה, פטירה: 400,000 שקל לגילאי 55-46 )200,000 שקל לבן/בת 
זוג(, 250,000 שקל לגילאי 70-56 )125,000 שקל לבן/בת זוג(, ו-220,000 

לגילאי 71 ואילך )110,000 שקל לבן/בת זוג( - ראו טבלה. 

מ-71 ואילך46-5556-70גילאים:

400,000250,000220,000סכום ביטוח לעמית, בש"ח

150.3155.7161.1פרמיה עמית, בש"ח

 סכום ביטוח לבן/ת זוג 
200,000125,000110,000של עמית, בש"ח

44.144.144.1פרמיה בן/ת זוג, בש"ח

שאלה: האם ביטוח החיים כולל גם מרכיב חיסכון?
תשובה: לא. הביטוח, שכאמור אינו מוגבל בגיל כל עוד הפוליסה בתוקף, 
הינו למקרה מוות בלבד, דהיינו, יורשי המבוטח הם שיקבלו את הפיצוי. 

שאלה: האם קיימים כיסויים נוספים בפוליסת הביטוח? 
תשובה: במקרה של נכות מוחלטת ותמידית וגיל המבוטח הינו פחות 
לאחר  אירעה  )ובלבד שהנכות  הביטוח  יקבל 50% מסכום  הוא  מ-65, 
1.4.2012(. לאחר פטירתו תועבר למוטבים אשר קבע 50% מהמחצית 

השנייה של סכום הביטוח, בהתאם לגילו בעת הפטירה. 
שאלה: האם ניתן להגדיל את סכום הביטוח? 

תשובה: ניתן לעשות זאת במסגרת פוליסה פרטית, עד לשיעור נוסף 
בגובה של סכום הביטוח - ללא הצהרת בריאות. הגדלת סכום הפוליסה 
הולדת  או  נישואין   - בהסכם  שנקבע  כפי  קבועים  במועדים  תיעשה 
או 45.  לגיל 40  בהגיע המבוטח  וכן  לגיל 45,  הגיע  ובלבד שטרם   ילד 
כמו כן, ניתן לרכוש פוליסה פרטית על סכום נוסף שלא במועדים אלו, 

לאחר מילוי הצהרת בריאות. ביטוח החיים מוגבל בגיל פטירה.
שאלה: מי זכאי להיות מבוטח בפוליסה החדשה? 

תשובה: כל עמיתי "חבר" - ובהם חברי "צוות" )גמלאי שירות הקבע 
בצה"ל(, אלמן/אלמנת חבר "צוות" עד גיל 65, בן זוג )נשוי או ידוע בציבור 
המתגורר עימו דרך קבע( המדווח ברישומת הצה"לית של הגמלאי/ת כל 
עוד הגמלאי/ת בחיים. לצורך הכרה בידוע בציבור, על הגמלאי לפנות 

למופ"ת - המרכז לשירות הפרט, מדור קבע. 
שאלה: כיצד משולמת הפרמיה? 

תשובה: הפרמיה מנוכה מתלוש הגמלה )כפי שהיה בעבר(, בפרק "ניכויים 
שוטפים", בצד הנתון "ביטוח חיים". 

הביטוח  וסכומי  הפרמיה  של  עדכון  נעשה  האם  שאלה: 
לאורך הזמן? 

חודש על-פי מדד  וסכום הביטוח מתעדכנים מדי  תשובה: הפרמיה 
המחירים לצרכן )וכמובן, כאמור, עם מעבר מקבוצת גיל אחת לשנייה 
בהתאם לנאמר לעיל(. בנוסף, הפרמיה וסכום הביטוח עשויים להתעדכן 
מדי תקופה )אחת ל-3 שנים ב-6 השנים הראשונות של ההסכם, ומדי 
שנה לאחר מכן(, על-פי נוסחת עדכון. כל זאת, כדי לאזן את ההכנסות 

וההוצאות של תוכנית הביטוח. 
שאלה: האם יש צורך להודיע על הצטרפות לתוכנית? 

תשובה: לא, כל מי שהיה מבוטח בביטוח חיים עד ליום 31.3.2012 ימשיך 
להיות מבוטח בהתאם להסכם החדש - זאת, אלא אם הודיע בכתב על 
רצונו להפסיק את הביטוח.  מבוטח שיצא מהביטוח ויבקש לחזור - יוכל 
לעשות זאת בתנאי שטרם מלאו לו 45 שנים והוא ממלא הצהרת בריאות.

שאלה: האם ניתן להפסיק את הביטוח בכל עת? 
תשובה: בהחלט, ניתן להפסיק את הביטוח במהלך תקופת הביטוח, 

בהודעה בכתב לחברת הביטוח. 
נוספים על הפוליסה  ישנם פרטים חשובים  שאלה: האם 

שכדאי לדעת? 
בתוך 6  לביטוח  "חבר" רשאית להצטרף  זוג של עמית  בת  תשובה: 
חודשים מיום נישואיה לו ללא הצהרת בריאות - ולאחר מכן תידרש למלא 

הצהרה כזו. כל זאת בתנאי שגילה אינו עולה על 45. 
הסדר ביטוח זה הינו קולקטיבי ותנאיו הינם על-פי ההסכם שנחתם בין 
"חבר" לחברת איילון. תנאים אלה חלים על כל המבוטחים אשר בחרו 
להמשיך את הביטוח או להצטרף אליו, וכמו בכל הסכם או חוזה, הסדר 
הביטוח נתון לשינויים ואף לביטול - הכל כפי שיוסכם בין "חבר" לחברת 

הביטוח ובכפוף לכל דין. 

בפוליסה  - הנאמר  לבין הפוליסה  לעיל  בין האמור  קיימת סתירה  אם 
הוא התקף. 

שאלות ותשובות:
חידוש פוליסת ביטוח החיים

לא מכבר הסתיים ההליך התחרותי לחידוש פוליסת ביטוח החיים של "חבר" )משרתי הקבע והגמלאים( ועתה המבטחת היא חברת 
איילון. בעקבות פניות רבות של חברים, אנו מציגים את השאלות השכיחות והרלוונטיות בנושא חידוש הביטוח - ואת התשובות להן

www.tzevet.org.il "ובאתר "צוות  www.hvr.co.il "לפרטים נוספים ראו באתר "חבר
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רפואה שלמה
הביטוח הרפואי והסיעודי

מאת: דורית טל-אור

במכשיר הטלפון של יהודית ברק שמורה תמונת החדר בבית 
החולים הלטבי, בו אושפז בעלה רמי )רס"ב( לצורך השתלת כליה 
דחופה. שתי מיטות היו שם - אחת עבור רמי ואחת עבורה. היא 
שומרת את התמונה כמו ששומרים על מזכרת אהובה. "לכל אורך 
הדרך שעברנו, מהרגע שהבנו שיש צורך בהשתלה ועד לחזרתנו 
ארצה, קיבלנו ליווי מהביטוח של 'צוות' שהיה הרבה יותר מעזרה 
כספית. קיבלנו הקשבה, הבנה, הרגעה, עזרה, תשומת לב. אפילו 
בבית החולים הלטבי קיבלו אותנו ביחס חם במיוחד, הכירו את 
המנטאליות הישראלית - לשהות לצד החולה 24 שעות - ודאגו 
לי למיטה ליד רמי. לכן צילמתי את זה. זה מאוד ריגש אותי, וגם 

עזר בימים המתוחים שעברנו שם". 
0 0 0

הסיפור של רמי ברק הוא סיפור "לי זה לא יקרה" קלאסי: אדם 
שהיה בריא כל חייו, מעולם לא נזקק לטיפול רפואי, בעל גורמי 
קשה,  מחלה  לתוך  שוקע  לפתע  עצמו  מוצא   - מועטים  סיכון 

המאיימת על חייו.
השירות  את  ועשה  לצה"ל   1960 באוגוסט  התגייס   ,71 בן  רמי, 
קצין  לתפקיד  הסבה  עשה  בהמשך   . קרבי כחובש   הסדיר 
אפסנאות טנקים ובתפקיד זה שירת בקבע עד לפרישה, עשרים 

שנה מאוחר יותר. 
הליך  את  במעורפל  זוכר  הוא   .45 בגיל  רמי  פרש   1985 בשנת 
הפרישה, אך אינו שוכח שנשאל האם הוא מעוניין להמשיך את 

הביטוח הרפואי שלו במסגרת הצטרפותו לארגון "צוות". 
"לא היה לי ספק שאני מצטרף לארגון, וגם לא היה לי ספק שאני 
ממשיך את הביטוח. לא ממש ידעתי מה הוא כולל, ובוודאי שלא 
דמיינתי שאזדקק לו בצורה כל כך דרמתית - אבל זה היה מסוג 

הדברים שטוב שיש, ושלא נזדקק אף פעם...". 
ן  י י כקנ עבודה  מצא  באזרחות,  ו  י חי במהלך  המשיך   רמי 
 2004 בשנת  זו  מעבודתו  ופרש  בעפולה,  אורט  הספר  בית   של 

והוא בן 64. 

רמי, נשוי ליהודית )69(, גמלאית בית החולים העמק לאחר שעבדה 
לפרק  התכונן  כבר  לב,  נמרץ  טיפול  כאחות  רבות  שנים  במקום 
גמלאות רגוע, בו יוכל להשקיע את עצמו בהתנדבות בבית החולים 
העמק יחד עם אשתו, ובהנאה מהילדים שבגרו - חנה )45( ומשה 

)42( ומהנכדים האהובים מיכל, איתי, רועי ותומר. 
עם  אחד,  ביום  נקטע  הזה  והרגוע  השקט  החיים  שמהלך  אלא 
הופעת ממצא של דם בשתן. רמי פנה לרופא המשפחה, שהפנה 
מכליותיו  אחת  כל   - כלייתי  כשל  התגלה  בהן  לבדיקות,  אותו 

תפקדה ברמה של 50% מהנורמה. 
המשך הטיפול אצל נפרולוג כלל איזון של לחץ הדם שעלה, בעזרת 
טיפול תרופתי, ודיאטה חמורה שהורידה לחלוטין מהצלחת מזונות 

עשירים בחלבון, נתרן ואשלגן. 
שמהלך  לי  הסבירו  כליות.  לחולה  הפכתי  אחד  שביום  "הבנתי 
התפתחות המחלה הזו הוא הידרדרות איטית, אותה אכן ראיתי 

רמי ברק עבר השתלת כליה בלטביה: 

"קיבלתי את החיים בחזרה"
"קרה לי נס" - מסכם רמי ברק את סיפור השתלת הכליה שעבר בלטביה, במימון מלא 

של הביטוח הרפואי של "צוות". אלמלא היה אומר "כן", למי ששאל אותו האם הוא 
מעוניין להמשיך את הביטוח, היה היום רמי חולה דיאליזה קשה, עם סיכויים קלושים 

לשרוד 0 פחות משלושה חודשים מאז ההשתלה עיניו מאירות, הוא מלא אנרגיה, משקיע 
את עצמו בהתנדבות ומברך על היד שהושטה לו בעת צרה מ"צוות"

יהודית: "אני מרגישה שפגשנו פינת חמד שנשארה 
במדינה שלנו. בזכות הביטוח הרפואי של 'צוות' זכינו 

להכיר אנשים נפלאים ולקבל עזרה אמיתית בזמן שכה 
היינו זקוקים לה. המשפחה שלנו ניצלה. סוף סוף 

הפסקתי לדאוג ולהיות השוטר מעל הצלחת של רמי, 
כדי לבדוק שהוא אוכל רק מה שמותר לו.." 

רמי ברק עם אשתו יהודית
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בהמשך בתוצאות הבדיקות. הערכים הלכו והחמירו ולאחר שנתיים 
החלטנו לבקש חוות דעת נוספת, של מנהל היחידה הנפרולוגית 

בבית חולים תל השומר, פרופ' אליעזר הולצמן". 
כשרמי מדבר בלשון רבים, הוא כולל בדבריו את יהודית, אחות 
ותיקה ומנוסה, "חצי דוקטור" בפיו, שליוותה אותו לא רק כרעיה 
כל  של  משמעותה  את  היטב  המבינה  מקצוע  כאשת  גם  אלא 
בדיקה, כל תרופה, כל טיפול. "זה לא היה פשוט לי", היא אומרת, 
"הבנתי את חומרת המצב. הרגשתי שאני חייבת למצוא עבור רמי 
פתרון טוב, כי החיים אליהם התקדם היו אומללים ביותר - תלות 
בדיאליזה, תזונה מוגבלת, ולמעשה, מחלה שממשיכה להתקדם 

בגוף. זו הרגשה נוראית".
היא  אף  הצביעה  המחלקה  מנהל  הפרופסור  של  הדעת  חוות 
דיאליזה  על  הדיבורים  תחילת  ועם  מואץ,  בקצב  הידרדרות  על 
העלתה יהודית לדיון את נושא ההשתלה. "נאמר לנו שהשתלה 
לפני תחילת דיאליזה היא התסריט הרצוי ביותר - אלא שלאדם 
לא  חיים,  כמסכן  הוגדר  לא  עדיין  המצב  כאשר  רמי,  של  בגילו 
'חאפרים' שעובדים  מיני  כל  על  ידענו  להשתלה.  סיכוי  כל  היה 
בתחום הזה באופן לא חוקי, וברור שלא רצינו בפתרון כזה. זכרתי 
וכשהפרופסור שמע  'צוות'  לנו את הביטוח של  במעומעם שיש 
על כך, הוא מיד אמר שהוא מכיר מספר אנשים שעברו השתלה 
דרך הביטוח - ושזה פתרון מצוין - כי מצבו הבריאותי של רמי, 

חוץ מנושא הכליות, הוא טוב ומתאים להשתלה". 
בשלב הזה פנה רמי למנהל הביטוח הרפואי של "צוות", עמיר להב, 
החברה,  נציגת  הפניקס.  בחברת  היעודה  לכתובת  אותו  שהפנה 
נילי נופר, ליוותה את בני הזוג לאורך כל תהליך ביצוע הבדיקות 
"בכל התקשרות עם חברת הביטוח  וההכנות לקראת ההשתלה. 
זכינו ליחס אישי חם ותומך", מספרת יהודית. "הרגשתי שמחפשים 
מתחת לאדמה איך לעזור לנו, איך להקל עלינו, איך לתת לנו כל 
2012 סיימנו סבב ארוך מאוד של בדיקות  תשובה מהר. בינואר 
רפואיות והגענו לחברת הביטוח כדי לקבל אישור סופי להשתלה. 
הרופא מטעם הביטוח, ד"ר פרידלנד, אמר לנו שרמי במצב בריאותי 
משחק   )B( שלו  הדם  סוג  וגם  מתאים,  מועמד  הוא  ולכן  טוב, 
לטובתו. מהפגישה הזו יצאנו עם ההבטחה - חכו לטלפון. שבוע 
לפני מועד הנסיעה ללטביה, נודיע לכם. אחרי עשרה ימים קיבלנו 
נוסעים בעוד שבוע. כל הסידורים  - שנינו  את הטלפון המיוחל 
הקשורים לנסיעה, לשהות, ללווי בלטביה - נעשו עבורנו. תמיד 
ידענו מה הולך לקרות, ותמיד היתה לנו כתובת לכל שאלה. אפילו 
הילדים שלנו, שרצו להגיע אחרי הניתוח, קיבלו סיוע מהביטוח 

בהסדרת הנסיעה שלהם )על חשבונם(. 
המזל, מסתבר, המשיך לשחק לידיו של רמי גם בארץ הרחוקה. 
הנייד  הטלפון  צלצל  ללטביה  ההגעה  לאחר  וחצי   שבועיים 
המקומי שרכשה יהודית במיוחד לצורך קבלת השיחה מסווטלנה, 
מתאמת ההשתלות של בית החולים הלטבי. "היא תפסה אותנו 
חדשות  לה  שיש  אמרה  היא  שבת.  לקראת  מצטיידים  ברחוב, 
טובות. חזרנו למלון, הגיעו לאסוף אותנו ועוד באותו היום רמי 

עבר את הניתוח".

רמי: "לא היה לי ספק שאני מצטרף ל'צוות', וגם לא 
היה לי ספק שאני ממשיך את הביטוח. לא ממש ידעתי 
מה הוא כולל, ובוודאי לא דמיינתי שאזדקק לו בצורה 

כל כך דרמתית - אבל זה היה מסוג הדברים שטוב 
שיש, ושלא נזדקק אף פעם..." 

 רמי: "מה שקיבלנו במסגרת הביטוח של 'צוות' היה 
  מעל ומעבר למה שיכולנו לדמיין. הם חשבו על כל 

פרט מראש, דאגו לתיאום ולקשר בין כל מי שמעורב 
 בעניין, קבעו פגישות מקדימות עם הרופא המשתיל 
פרופ' רוזנטל, עם המרדימה, דאגו לקשר רציף עם 

מתאמת ההשתלות, עשו הכל כדי שלא נדאג"

גם על השהות בבית החולים הלטבי ועל היחס לו זכו שם, יש לבני 
יהודית: "הרגשנו שהגענו למקום הטוב  הזוג ברק רק תשבחות. 
ביותר שיכולנו להגיע אליו - בית חולים ברמה מערבית, מעודכן, 
צוות מקצועי ומסור, טיפול מידי ראש המחלקה שהוצמדה אלינו 

כרופאה אישית ויחס נהדר של כל הצוות הרפואי. 
ולא  עין  עצמתי  לא  רמי,  ליד  ישבתי  ההשתלה  שאחרי  בלילה 
אמרתי מילה. רק ראיתי את האחיות עובדות. נוכחתי לראות שהן 
הייתי  לא  כבר  ונרגעתי.   - מסורות  ומאוד  קפדניות,  מקצועיות, 

צריכה לבקש או להעיר על כלום".
הזוג,  בני  של  ילדיהם  בלטביה  נחתו  הניתוח  לאחר   יומיים 
שהגיעו כדי ללוות את אבא בדרך חזרה לארץ, עם כליה חדשה 
המטוס  על  כולם  היו  כבר  ההשתלה  לאחר  ימים  שמונה  בגופו. 

בדרך לארץ. 
רמי: "מה שקיבלנו במסגרת הביטוח של 'צוות', באמת היה מעל 
פרט מראש,  כל  על  הם חשבו  לדמיין.  לכל מה שיכולנו  ומעבר 
פגישות  בעניין, קבעו  מי שמעורב  כל  בין  ולקשר  לתיאום  דאגו 
מקדימות עם הרופא המשתיל פרופ' רוזנטל, עם המרדימה, דאגו 
דבר  כדי ששום  הכל  עשו  ההשתלות,  מתאמת  עם  רציף  לקשר 
לא יטריד אותנו. אמרו לנו מראש להביא כל קבלה על הוצאות 
השהות שלנו, ולאחר שהגשתי להם את הכל - קיבלנו את הכסף 

אחרי שבועיים. 
למעשה, עד היום אני לא יודע כמה עלתה ההשתלה, אבל אני כן 
יודע שלא היתה לי אפשרות לממן דבר כזה באופן פרטי, וששום 
מסגרת אחרת לא יכלה לעזור לאדם בגילי, שכבר לא כל כך שווה 

להשקיע בו...". 
0 0 0

שלושה חודשים לאחר ההשתלה - זהו הזמן הקריטי בו ניתן לקבוע 
האם אכן הכליה נקלטה כהלכה בגוף והערכים שבו להיות תקינים. 
אליו  השומר  בתל  הרופא  אבל  חודשים,  עברו שלושה  לא  "עוד 
חזרתי, ד"ר אהרון בן דוד, אופטימי מאוד. הוא אומר שתוצאות 

הבדיקות שלי טובות ומעידות על הצלחת המהלך. 
כל  את  לחיים  והחזרתי  לעצמי,  חזרתי  טובה,  שלי  התחושה 
הפעילויות שהייתי עושה קודם לכן. אפילו חזרתי להתנדב במשרד 
המרפאות של בית החולים העמק - ג'וב שאשתי סידרה לי", הוא 

אומר בחיוך. 
בתוכנית  יזרעאל  במכללת  בשבוע  פעם  לומדים  גם  השניים 
להעשרת הידע ללומדים מבוגרים, ונהנים משגרת החיים המבורכת. 
יהודית: "אני מרגישה שפגשנו פינת חמד שעוד נשארה במדינה 
שלנו. בזכות הביטוח הרפואי של 'צוות' זכינו להכיר אנשים נפלאים 
ולקבל עזרה אמיתית בזמן שבאמת היינו זקוקים לה. כל המשפחה 
שלנו ניצלה. סוף סוף הפסקתי לדאוג ולהיות השוטר מעל הצלחת 

של רמי, כדי לבדוק שהוא אוכל רק מה שמותר לו..". 
רמי: "ואני חזרתי לאכול את הדברים הפשוטים שכל כך התגעגעתי 
ונמנעתי  באשלגן  מאוד  שעשירה  טובה,  בננה  כמו   אליהם, 

ממנה שנים... תענוג". 
)ראו מדור ביטוח בריאות בעמ' 40(

רפואה שלמה )המשך מעמוד קודם(
הביטוח הרפואי והסיעודי
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למען הכלל
התנדבות # נתינה # מסירות

מאת: משה כהן ודוד גרין 

"בוא ואספר לך סיפור קטן - אחד שיש רבים הדומים לו - אשר 
יוצא  יותר מכל לא את תרומת הסיוע למקבל, אלא כמה  ימחיש 
נשכר מכך המתנדב עצמו", מספר משה המר )83(, אחד מארבעת 
חברי ''צוות'' שהתכנסו בסניף קרית גת לראיון משותף על התנדבות, 
לאחר  גם  למדינה  תרומה  והמשך  לחלש  עזרה  לקהילה,  סיוע 
יד  סניף  כמנהל  שנים  כבר  משמש  "אני  בצה"ל.  הרבות  השנים 
שרה בעיר. יום אחד נכנס אלי אדם, שסיפר שאחייניתו, תלמידת 
בית ספר, חלתה בסרטן, והיא זקוקה לבלון חמצן שיסופק באופן 
קבוע, כדי שניתן יהיה להאריך את חייה. הוא שאל, מה יעשה אם 
הסניף יהיה סגור? הילדה, ללא הבלון, עלולה למות... נתתי לו את 
מספר הטלפון הנייד שלי, ואמרתי: 'אני זמין בכל שעה - ואפתח 

את הסניף עבורך מתי שתצטרך'.
אכן, מספר פעמים הוא התקשר אלי בשעות לא מקובלות, נתתי לו 
את מבוקשו, אך לצערי", אומר משה ועיניו מתמלאות לחלוחית, 

מתנדבים חסרי מנוח:

מדרום תיפתח הטובה
ארבעה מתנדבים מאזור הדרום מספרים על נתינה משמעותית, חולקים את 

תחושת הסיפוק ועוסקים ללא לאות בהרחבת מעגל ההתנדבות סביבם. בחברי 
"צוות" הם רואים מועמדים ראויים ביותר למעשה ההתנדבות. "חבל שמספר 

המתנדבים בקרבם אינו גבוה" 0 לתת מכל הלב

"לאחר מספר שבועות הילדה נפטרה. כשהלכתי למשפחה לניחום 
אבלים, ניגש אלי אביה של הילדה, חיבק אותי ואמר: 'בזכותך הבת 
שלי זכתה בעוד כמה ימי חיים'... גם עכשיו, כשאני מספר על כך, 
אני מצטמרר... זה אחד מסיפורים רבים, שיש בו כדי להמחיש את 
שיעור 'שכרו' של התורם. אין דבר מפעים מזה: לזכות לעוד יום 
בחיים, לעוד חיוך של ילד, לעוד תלמיד שיצא לטיול כי מישהו 
דאג לו לתשלום, לעוד בחור שהגיע לבקו"ם עם תרמיל מלא - כל 

אלה ועוד הם תמורה ענקית לכל מעשה ההתנדבות".

ניסים: "ערב יום העצמאות הבאתי לסניף נציגים 
ממשטרת התנועה, שסיפרו על חשיבות ההתנדבות 

בסיורים בניידות. פניתי לאנשים, הצעתי להם להתנדב 
- אף אחד לא נענה. אין אירוע, אין מפגש, אין כנס 
שנתי שבו איני מעלה את נושא ההתנדבות, אלא 

שההצלחה, לצערי, מעטה"

מימין: ניסים זגורי, חיים אסולין, משה המר ויעקב סטביצקי
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לתפיסה לפיה "התורם מקבל לא פחות מהנתרם", מסכימים גם 
המתנדבים האחרים בפאנל - יעקב סטביצקי )74( מנתיבות, ניסים 
זגורי )67( מקרית גת )יו''ר סניף "צוות"( וחיים אסולין )58(, גם 
רוח,  קורת  סיפוק,  כמה  'צוות'  חברי  ידעו  "לו  העיר.  תושב  הוא 
הכרת תודה ואהבה מביאה העשייה למען הזולת, כמה הלב מתרחב, 
איך הידיעה שסייעת למישהו ממלאת אותך שמחה - ייתכן כי היו 

יותר מתנדבים בקרבנו", אומר ניסים.
"אני נפגש עם הרבה מאוד אנשים, שיודעים היטב מה אני עושה 
כבר עשרות שנים", מספר יעקב. "אני מנסה, לא בהצלחה יתרה, 
לספר להם מה הם מפסידים, עד כמה התרומה גורמת לך לחוש 
נחוץ, פעיל, חיוני, עסוק. להכרת התודה אין ערך כספי - אך יש 
לה ערך נפשי ורגשי. אני יודע זאת היטב, כי גדלתי בבית שהמילה 
'לתת' היתה נאמרת בו רבות. לתת למדינה, לתת לביטחון, לתת 

לחלש, לנזקק. 
אני כבר דור שמיני בישראל, נולדתי בנווה צדק. אבא שלי הלך 
שיש  אמר  גוריון  כשבן  בה  ולהיבנות  לבנות  לנתיבות  ב-1958 
ואחת  התנדבות  לעודד  איך  הרבה  חושב  אני  הנגב.  את  ליישב 
המסקנות שלי היא שהכל מתחיל מהבית. לשמחתי, אני הגעתי 
מבית כזה. עלינו, חברי 'צוות' - שבטחון ישראל היה עבורנו דרך 
חיים - מוטלת המשימה להתחיל אצלנו בבית את השרשרת: לשמש 

דוגמא אישית, לחנך את ילדינו לנתינה ולהשפיע על סביבתנו".
משה: "אני מרגיש שההתנדבות שלי נובעת ממקום עמוק ורחוק. 
למעשה, אני מחזיר למי שעזר ותמך ואולי הציל אותי בילדותי, 
בתקופת המלחמה, בשואה. זה אולי יישמע קצת מוגזם, אבל אני 
באמת חש חוב לאנושות בכלל - כי בזכות אנשים בעלי צלם אנוש 
שסייעו לי כשהייתי ילד, נותרתי בחיים. זה בכלל לא משנה מה 
תעשה - ולא חשוב התואר או התפקיד - העיקר שעבודתך תהיה 

נחוצה ומביאה תועלת. 
מזה  יותר  זוטר  תפקיד  ועשיתי   64 גיל  עד  למילואים  התנדבתי 
שעשיתי בצה"ל, באותו מקום. למוטו שלי בנושא ההתנדבות יש 
וירצו  בי  ירצו  עוד  כל  מלאכתי  את  אעשה  האחד,  תנאים:  שני 
תורם.  אכן  שאני  להרגיש  חייב  אני  השני,  תרומתי.  את  לקבל 
לא  כבר  שאני  כשראיתי  הראשונה,  המפרץ  במלחמת  ב-1991, 

תורם במילואים, אמרתי תודה רבה והלכתי".
מעניינים  אותי  אופי.  של  עניין  היא  שנתינה  חושב  "אני  ניסים: 
שפר  לא  שהגורל  אלה  של  ממצבם  מודאג  אני  בכלל.  אנשים 
שימשתי  וכאשר  ולמוגבלים,  לקשישים  דואג  מאוד  אני  עליהם. 
כמנהל הביטחון של העיר, לא עסקתי רק בתרגילים ובהיערכות 
לחירום אלא באנשים. חילקתי את העיר לשכונות, מיניתי ראשי 
שכונות ודאגתי למתנדבים - וכל זאת כדי שבשעת חירום יהיה 
מי שיעזור למי שלא יכול לעזור לעצמו. גם הפעילות הרבה כיו"ר 
סניף 'צוות' בעיר נובעת בעיקר מהדאגה לחברים, שזקוקים לסיוע 

ומוצאים אצלנו בסניף בית חם ואוזן קשבת".
חיים, "צעיר" המתנדבים, מעלה נושא המעסיק רבים מהם ולגביו 
קיימים חילוקי דעות: האם התנדבות צריכה להיעשות "בכל מחיר" 

העושים במלאכה
משה המר )סא"ל(, נשוי, אב לשניים וסב לשישה, בן 83, מילא 
בצה"ל שורת תפקידים שהאחרון בהם היה מפקד מחוז לכיש. 
בחירום  שירות  כמנהל מחלקת  עבד  ב-1975  עם שחרורו 
בעיריית קרית גת במשך 10 שנים, ואחריהן שימש כמנהל 
שחרורו  לאחר  לגמלאות.  יצא  ב-1994  הפרטי.  בסקטור 
מצה"ל - ובמיוחד לאחר שעזב את מסגרות העבודה - הוא 
מקדיש את עיקר זמנו לפעילות למען הציבור בשורה ארוכה 
של נושאים - ובראשם תפקיד יו''ר סניף יד שרה בקרית גת 
מזה 13 שנים, המפעיל 69 מתנדבים. מלבד זאת, הוא עוסק 
בהנחלת זכר השואה לדור הצעיר, פוקד בתי ספר ומספר את 
סיפורו האישי. במשך שנים ליווה תלמידים במסעות לפולין. 

בזמנו הפנוי, עוסק בנגרות כתחביב. משה הוא אב שכול. 
0 0 0

יעקב סטביצקי )רס"ב( נשוי, אב לשלושה וסב לשלושה, 
השתחרר מצה"ל ב-1985 לאחר שהיה קצין הביטחון של 
יו''ר האגודה למען  הוא  גוש מגן. מאז שהשתחרר  יישובי 
החייל בעיר, שופט במועצה לארץ ישראל יפה, הקים את 
פעיל  בסניף,  ההתנדבות  ועד  יו"ר  באופקים,  'צוות'  סניף 
בעמותה המטפלת ביוצאי אתיופיה, מעביר הרצאות בבית 
הספר בנושאי מורשת ותקומה, מסייע באופן קבוע לחיילים 
לקראת גיוס ומארגן עבורם את כל הציוד לו הם צריכים, תורם 
עבודות עץ לגני ילדים אותן הוא מכין בנגריה המשפחתית, 
פעיל בעיר בבית הקשיש אותו הקים, עוסק באחזקת מקלטים 

והרשימה עוד ארוכה. 
0 0 0

לארבעה.  וסב  לארבעה  אב  נשוי,  )סא"ל(  זגורי  ניסים 
בתפקידו האחרון בצה"ל היה קצין שלישות חטיבתי. לאחר 
שחרורו שימש כמנה"ל המתנ"ס המקומי ואחר כך כמנהל 
הביטחון בעירייה. לפני כחודש יצא לגמלאות. הוא משמש 
כראש מטה ועדת מל"ח של העירייה, עוסק בתרגולים לשעת 
חירום, מתנדב באגודה למען החייל המאמצת יחידת מג"ב, 
חבר באגודה לשיקום האסיר ולטיפול באשת האסיר, מגייס 
ומדריך תלמידים לסיוע בעת חירום. מזה שנים הוא משמש 

כיו''ר סניף "צוות" בקרית גת. 
0 0 0

חיים אסולין )רנ"ג( נשוי, אב לארבעה וסב לשניים, בן 58, 
איש שריון בעברו ותפקידו האחרון בצה"ל היה ראש מדור 
בטיחות בדרכים בזרוע היבשה. עם שחרורו החליט לא לבחור 
בקריירה שנייה, אלא להקדיש את זמנו ומרצו להתנדבות. 
הוא הקים את עמותת בית הכנסת בשכונתו ומנהל אותה, 
שירות  עושה  בחגים,  ילדים  בגני  מסורת  שיעורי  מעביר 
מילואים ככל הנדרש, משמש דוגמא לצעירים שהגיע מועד 
שחרורם ממילואים ומעודד אותם להמשיך ולשרת. הוא פעיל 
בסניף "צוות" המקומי, ומשמש כסגן יו''ר הסניף. פעילותו 
המרכזית של חיים היא התנדבות בנושא חירום בקרית גת. 
נוטל חלק בכל התרגילים, מגייס מתנדבים, משתתף  הוא 
בעת  מוגבלות  אוכלוסיות  בהכנת  ומטפל   - בהשתלמויות 

חירום להעברה למקום חלופי בטוח יותר.

משה: "אני מרגיש שההתנדבות שלי נובעת ממקום 
עמוק ורחוק. למעשה, אני מחזיר למי שעזר ותמך 

ואולי הציל אותי בילדותי, בתקופת המלחמה, בשואה. 
זה אולי יישמע קצת מוגזם, אבל אני באמת חש חוב 
לאנושות בכלל - כי בזכות אנשים בעלי צלם אנוש 

שסייעו לי כשהייתי ילד, נותרתי בחיים" 

למען הכלל )המשך מעמוד קודם(
התנדבות # נתינה # מסירות
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חברי "צוות"
התנדבו למשימות התנדבות!!!

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

למען הכלל )המשך מעמוד קודם(
התנדבות # נתינה # מסירות

או שהנתרם - במיוחד כשמדובר בארגונים, ברשויות מקומיות, 
שהמתנדב  כדי  כהלכה,  ערוך  להיות  צריך   - ציבוריים  בגופים 
וזה   - מתנדבים  המעסיקים  "גופים  מסייע.  באמת  שהוא  יחוש 
יכול להיות צה"ל, עירייה, עמותות למיניהן - צריכים לזכור כל 
העת שהם לא 'תפסו פראייר'. עליהם להיות ערוכים כהלכה כדי 
למצות את זמנו של המתנדב באופן אפקטיבי - וכמובן, להעריך 
נהנה  ואני  מילואים  לשירות  מתנדב  אני  פועלו.  את  ולהוקיר 
מכך שעבודתי נחוצה. אבל אם לא יתייחסו אלי, לא יעריכו את 
העבודה - אני אגיד תודה רבה ואלך למשה ל'יד שרה' או לרח''ל, 
המוקירים מתנדבים. צריך להסביר למתנדב איזה סיוע מבקשים 
ממנו, מה מצפים ממנו ולא פחות חשוב מכך - לומר לו תודה. זו 

לא בושה לומר מילה טובה". 
משה: "כשבא אלי מתנדב, אני שואל אותו לשם מה הגיע לכאן. 
'את מה  לו:  עונה  אני  לי מה לעשות',  אין  'כי  לי,  אם הוא אומר 
אנשים  צריך  אני  כאן  אחר.  במקום  תעשה   - לעשות  לך  שאין 
שרואים צורך לתרום ומוכנים לתת מעצמם מתוך מודעות לפועלם 
החשוב'. המודעות הזו היא שמאפשרת להם למלא את תפקידם 

ההתנדבותי כראוי".
יעקב: "להיות מתנדב זו דרך חיים, שנעשית מתוך בחירה - ולא 
את  צריך לעשות  אליה. אתה  אותך  מובילה  כך שהשגרה  מתוך 
ההתנדבות באהבה, מתוך רצון והכרה בתועלת הרבה של פעילותך. 
בדרך החיים הזו אפשר להתנדב גם יום בשבועיים למען מטרה 
חשובה, או יום בחודש, אבל אי אפשר להכריח אף אחד להתנדב, 

אפילו לא ליום בשנה...". 
מקרב  המתנדבים  ששיעור  כך  על  מצר  חבריו,  יתר  כמו  יעקב, 
חברי 'צוות' אינו גבוה יותר - מה גם שיכולתם של חברי הארגון 
לתרום בנושאים הקרובים לליבם היא רבה. הוא עצמו רואה בחלק 
מהמקומות בהם הוא מתנדב - כמו האגודה למען החייל שהוא 
מורשת,  על  הרצאות  גיוס,  לפני  לחיילים  סיוע  בראשה,  עומד 
רח"ל, חינוך נוער, ביטחון שוטף ועוד - מקומות שבהחלט ראויים 

ומתאימים להתנדבות אנשי 'צוות'. 
"זו בעיה קשה", אומר ניסים. "קשה לשכנע חברים לבוא לתרום. 

התנועה,  ממשטרת  נציגים  לסניף  הבאתי  העצמאות  יום  ערב 
שסיפרו על חשיבות ההתנדבות בסיורים בניידות. פניתי לאנשים, 
הצעתי להם להתנדב - אף אחד לא נענה. אין אירוע, אין מפגש, אין 
כנס שנתי שבו איני מעלה את נושא ההתנדבות, אלא שההצלחה, 

לצערי, מעטה".
בנושאים  ספציפיות  למשימות  מתנדבים  צריך  אם  "אבל  יעקב: 
הקרובים לליבם - אני חושב שאפשר למצוא ב'צוות' מתנדבים. 

למשל, לשמש כבקרים בתרגילי חירום".
משה, יעקב, ניסים וחיים משוכנעים כי הכרת תודה מצד הגוף הנתרם 
יכולה בהחלט לעודד לא רק הצטרפות של מתנדבים חדשים, אלא 
לסייע גם להמשך התנדבותם של פעילים. ''אנשים בהחלט רוצים 

טפיחה על השכם", אומר יעקב, "וזה מאוד אנושי". 
חיים: "בשירות המילואים בהתנדבות לקחתי על עצמי לארגן את 
ומעבר בעיקר בהתנדבות. האנשים  הטקסים לאלה שעשו מעל 

מקבלים את זה בשמחה ומעריכים את מי שמוקיר אותם". 
משה: "כל אחד מהמתנדבים רוצה משוב, הערכה ואפילו הכרת 
תודה. אומר בגילוי לב: חשתי סיפוק וקורת רוח כשקיבלתי אותות 
הערכה, כמו יקיר קריית גת, יקיר יד שרה, יקיר הנוער של העיר 
ועוד. זו חובת הגופים הנתרמים, שאינה עולה להם דבר, 'להחזיר' 

ולו במעט למתנדבים". 
יעקב: "לפעמים תחושת הסיפוק מגיעה בכלל מכיוון אחר. כבר 
קרה לי שישבתי בבית קפה בעיר, וניגש אליי מישהו ואמר: 'אתה 
צדיק, אתה עושה עבודת קודש'. הרבה אנשים מכירים אותי, ואני 
יודע בדיוק מה אני עושה למען הציבור - ועדיין זה בהחלט מרגש 
כזו מעובר אורח, שיכול להיות שכלל איני  אותי לשמוע תגובה 
ורוצים לעזור  יודע שיש לא מעט אנשים שתורמים  מכיר... אני 
ולתת, ואולי אנשים כמוני מהווים עבורם דוגמה שמעודדת אותם 

להיות מעורבים ולתת מעצמם". 
משה: פתחתי בסיפור קטן ואסיים בסיפור קטן: הנכדה שלי חזרה 
יום אחד מהגן, ואמרה לי שהיא יודעת מה זה 'לתת זה יותר מלקבל', 
לילדה  אחת  נתתי  סוכריות.  שתי  לי  והיו  לגן  'באתי  והסבירה: 

שהסתכלה עליי וקיבלתי ממנה חיבוק ונשיקה... איזה כיף...'". 

חיים: "אני חושב שגופים המעסיקים מתנדבים - וזה 
יכול להיות צה"ל, עירייה, עמותות למיניהן - צריכים 

לזכור כל העת שהם לא 'תפסו פראייר'. עליהם להיות 
ערוכים כהלכה כדי למצות את זמנו של המתנדב באופן 

אפקטיבי - וכמובן, להעריך ולהוקיר את פועלו"

יעקב: "נולדתי בנווה צדק ואני כבר דור שמיני בישראל. 
אבא שלי - כשבן גוריון אמר שיש ליישב את הנגב - 
הלך ב-1958 לנתיבות לבנות ולהיבנות בה. אני חושב 
הרבה איך לעודד התנדבות ואחת המסקנות שלי היא 
שהכל מתחיל מהבית. לשמחתי, אני הגעתי מבית כזה"
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חברים מעסיקים חברים 
רבים מחברי "צוות" נושאים בתפקידי מפתח במשק הישראלי, אשר יש בהם כדי להשפיע על גיוס 
מועמדים לעבודה בארגוניהם. חלקם מודעים לקשיים של חברי "צוות" להיקלט בחיים האזרחיים. 

יחידת התעסוקה ב"צוות" מעודדת את אותם מנהלים להעסיק מועמדים מתאימים מקרב חברי 
"צוות". שניים כאלה, יהודה בר )תא"ל( מנכ"ל הספארי ברמת גן, ושמואל רוטשס )סא"ל( מנהל 

החטיבה העסקית בקבוצת "זוקו שילובים" ומנהל "סיניבר", עושים זאת בגאווה ובשמחה רבה

יהודה בר )יוד בית(, מנכ"ל הספארי: 
 אני מכיר את החברים

ומרגיש מחויבות
חטיבת  ראש  בצה"ל  האחרון  בתפקידו  שהיה  בר,  יהודה 
ברמת  הספארי  מנכ"ל  שנים   15 כבר  משמש  במטכ"ל,  מבצעים 
לבוא עם  "זה  לרגע על בחירתו לתפקיד.  והוא לא מצטער   - גן 
חיוך על הפנים בבוקר ולצאת עם חיוך בערב", הוא אומר, למרות 
אינה  במתחם  בשנה  מבקרים  אלפי  מאות  "להעביר"  שמשימתו 

פשוטה כלל ועיקר. 
"יש לנו 82 עובדים ומספר דומה של עובדים זמניים - אך חלק גדול 
מהתפקידים אינו מתאים לאנשי 'צוות', למשל וטרינרים וזאולוגים 
בתפקידים  זאת,  עם  ויחד  מאידך.  חיים  בבעלי  ומטפלים  מחד, 
אדמיניסטרטיביים ומינהלה, הם בהחלט יכולים להשתלב. באופן 
אישי אני מעדיף, כמובן, חברי 'צוות', אבל אם הם לא היו מתאימים 

לתפקיד - לא הייתי מעסיק אותם". 
- למה כוונתך? 

יתרה  באובייקטיביות  אותי  להאשים  אפשר  שאי  היא  "הכוונה 

'צוות',  חברי  העסקת  בנושא 
במיוחד כאשר אני יודע היטב 
מדובר:  אנשים  סוג  איזה  על 
אני מכיר את הפוטנציאל, את 
הרצינות, את המקצועיות, את 
- אם  האכפתיות של האנשים 
יוצאים  יש  שתמיד  נכון  כי 
'צוות'  חברי  לרוב,  מהכלל... 
מי  אשר  מצוינים  אנשים  הם 

שמעסיק אותם לא מתאכזב. 
ם  י ב ר ק  ו ש ב ש  י  , י ר ע צ ל
ש'מפחדים' מהם - כי הם 'זקנים' 
בני 40 או כי היו מפקדים ועכשיו 
נראית  להם  המוצעת  העבודה 

קצת קטנה עליהם. אני חושב ההפך: לא הכל זה דרגות ותפקידים - 
מאחוריהם יש אנשים עם רמות מחויבות ומוסר גבוהות. 

לא אכחיש שאני דואג להם, כי לא פשוט לצאת מהצבא אחרי כל 
ו'להתאזרח' - עם כל המשתמע מכך. לא פשוט  כך הרבה שנים 
לצאת לשוק העבודה האזרחי שמקדש, לצערי, את הצעירים. לכן, 

תעסוקה
הכשרות # השמות # פעילויות

 

מצטוותים באמצעות יחידת התעסוקה רבעון ראשון 2012
צפון:

בבית  למנהלן  מונה  )סא"ל(  פפו  משה 
הספר התיכון אליאנס. יוצא חיל השלישות, 

תושב חיפה. 
לרכזת  מונתה  )רס"ב(  בנאיבגי  זהבה 
חיל  יוצאת  מעלות.  בעיריית  הכשרות 

השלישות. תושבת מעלות. 
דוד כהן )רס"ם( החל לעבוד כמורה דרך. 

יוצא חיל האוויר, תושב כפר תבור. 
יהודה ינקו )רס"ב( מונה לאיש טכני בחברת 
פרדס  תושב  האוויר,  חיל  יוצא  אורפרק. 

חנה כרכור. 

יהודה:
במכון  לצלם  מונה  )רנ"ג(  דוד  נפתלי 
לרפואה משפטית. יוצא חיל חימוש, תושב 

אשדוד.
עזרא טל )רס"ן( מונה למנהל תחום מבנה 
האוויר,  חיל  יוצא  תחזוקה.  כנפי  בחברת 

תושב אשקלון.
דניאל אלבז )רס"ן( מונה למהנדס במפעל 

חיל  יוצא  האווירית.  התעשייה  של  מל"מ 
התקשוב, תושב אשקלון.

קניון  למנכ"ל  מונה  )רס"ם(  איפרח  ניסים 
עד הלום בקבוצת פישמן. יוצא חיל האוויר, 

תושב אשדוד.
פרויקט  ליועץ  מונה  )רס"ן(  יעקובי  חזי 
מגדל פיקוח ברשות שדות התעופה. יוצא 

חיל האוויר, תושב רעות.

מרכז:
רכבת  למנהל  מונה  )רס"ן(  אלרום  שאול 
הספארי - מרכז זאולוגי רמת גן. יוצא חיל 

המודיעין, תושב בת ים. 
רכש  למנהל  מונה  )רס"ן(  זיסו  פלטיאל 
בחברת מחל משאבות. יוצא חיל המודיעין, 

תושב אור יהודה. 
טל און )רס"ן( מונה לאיש מכירות בחברת 
אקוטל. יוצא חיל האוויר, תושב כפר סבא. 
למנכ"לית  מונתה  )סא"ל(  עומר  סילבי 
השלישות,  חיל  יוצאת  עמותת "קרוהן". 

תושבת תל אביב. 

לרכזת  מונתה  )רס"ב(  לוי  סולומון  גילה 
חברתית באגודה למען הקשיש. יוצאת חיל 

המודיעין, תושבת חולון. 
קבוצות  למדריך  מונה  )רס"ן(  נהרי  חנן 
לארכיאולוגיה  הישראלי  המכון  בעמותת 

- תגליות. יוצא חיל האוויר, תושב חולון. 

ירושלים:
עבודה  למנהל  מונה  )רנ"ג(  חזן  חנניה 
חיל  יוצא  ירושלים.   - העתיקות  ברשות 

המודיעין, תושב פסגת זאב, ירושלים. 

דרום:
מאיר דהאן )רס"ב( מונה למנהל פרויקטים 
בבינ"ת מערכות יישומים. יוצא חיל האוויר, 

תושב באר שבע.
למחסנאי  מונה  )רס"ב(  בוחבוט  מאיר 
חיל  יוצא  הספורט.  אלוף  בחברת  ונהג 

לוגיסטיקה, תושב באר שבע.
מומי אזולאי )רס"ם( מונה לקצין בטיחות 
חיל  בטיחות.יוצא  פאר  חברת  בתעבורה 

חימוש, תושב תושב באר שבע.
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מנהל  משמש  רוטשס  שמואל 
זוקו  בקבוצת  העסקית  החטיבה 
שילובים. במסגרת תפקידו הוא מנהל 
באזור  הממוקמת  סיניבר,  חברת  את 
התעשייה לוד והשייכת לקבוצת זוקו 
ציבורית  בחברה  מדובר  שילובים. 
לניירות  בבורסה  נסחרות  שמניותיה 
תחתיה  והמאגדת  בתל-אביב  ערך 
חברות בתחומי התשתיות, התחבורה, 
נציגתה  והינה  והתעשייה  האנרגיה 

הבלעדית של קטרפילר בישראל. 
בצה"ל,  האחרון  תפקידו  במסגרת 
היה רוטשס נציג חיל חימוש במשרד 
טנק  ייצור  על  ואחראי  הביטחון 

המרכבה, לאחר שמילא מגוון תפקידי פיקוד והדרכה בחיל. 
לטיפול  וציוד  וייצור משאבות  תכנון  עוסקת בתחום  סיניבר  חברת 
ולטיהור שפכים. לחברה מערכי שיווק ,מכירות, הנדסה, ייצור ושירות 
השנה  ובמחצית  אדירה  פיתוח  בתנופת  נמצאת  החברה  ללקוחות. 

האחרונה גדלה מצבת כוח האדם שלה בצורה משמעותית.
לאחרונה נקלטו בקבוצה שלושה אנשי "צוות" ושניים נוספים נמצאים 

בתהליך קליטה. 
"אני מגיע לאחר שירות ארוך בצה"ל ובמשהב"ט, מכיר את איכות 
המחויבות  מתפשר,  הבלתי  העבודה  מוסר  מקצועיותם,  האנשים, 
והניסיון הרב שצברו. לאור זאת, בכל מקום בו עבדתי עם שחרורי 
מצה"ל, הקפדתי לתת עדיפות לגיוס עובדים שהינם משוחררי צה"ל".
למרות שהכיר אישית כמה מחברי "צוות" שגייס, הוא עשה זאת דרך 
יחידת התעסוקה. "משה ארנון, מנהל תעסוקה אזור יהודה, משגע 
אותי", הוא אומר בחיוך. "אני מכיר אותו כבר כמה שנים והוא יודע 
לנדנד, אלא שמדובר בקלף מנצח עבור כל הצדדים. לא רק שהוא 
דואג לשלוח קורות חיים של מועמדים מתאימים, אלא הוא גם עושה 

שמואל רוטשס, מנהל החטיבה 
העסקית בקבוצת "זוקו שילובים": 
בכל מקום עבודה שאפתי 

לגייס אנשי "צוות"

 יהודה: "לצערי, יש בשוק רבים ש'מפחדים' מהם - 
כי הם 'זקנים' בני 40 או כי היו מפקדים בצבא ועכשיו 
העבודה המוצעת להם נראית קצת קטנה עליהם. אני 

חושב ההפך: לא הכל זה דרגות ותפקידים - יש ב'צוות' 
אנשים עם רמות מחויבות ומוסר גבוהות"

שמואל: "רק לאחרונה קלטה קבוצת 'זוקו שילובים' 
לשורותיה בקר איכות יוצא חיל האוויר, מפקד יחש"ם 

שמונה למנהל מרחב דרום בקבוצה, מנהל מכללה 
ועוד. עבודתם הנאמנה של אנשי יחידת התעסוקה 

מסבה לי קורת רוח רבה"

עבורנו את המיון הראשוני. בנוסף, לאחר קליטת העובד הוא מגיע 
לבקר ובוחן את קליטתו בחברה". 

ונמצאת  עובדים  כ-480  שילובים, מעסיקה  זוקו  העובדה שקבוצת 
'צוות'  לאנשי  להציע  לשמואל  מאפשרת  רחבה,  ארצית  בפריסה 
להיקלט בחברה-האם, בתפקידי מכירה ושירות לקוחות - וכמה מהם 

אכן מצאו תעסוקה בקבוצה. 
זוקו  בקבוצת  "צוות"  אנשי  נקלטו  משרות  או  תפקידים  באילו   -

שילובים? 
טכנולוגיים  מקצועיים,  ובתפקידים  ניהוליים  בתחומים  "בעיקר 
לשורותיה  שילובים  זוקו  קבוצת  קלטה  לאחרונה  רק  והנדסיים. 
בקר איכות יוצא חיל האוויר, מפקד יחש"ם שמונה למנהל מרחב 
אנשי  של  הנאמנה  עבודתם  ועוד.  מכללה  מנהל  בקבוצה,  דרום 
שנים  ארבע  במהלך  רבה.  רוח  קורת  לי  יחידת התעסוקה מסבה 
מתוכם  פורשים.  כעשרה  ארנון,  משה  באמצעות  לגייס,  סייעתי 
מולם  העבודה  שלי,  המבט  מנקודת  וביוזמתם.  עזבו  שניים  רק 

מוכתרת כהצלחה. 
לגדול  לצמוח,  להמשיך  הוא  שילובים  זוקו  בקבוצת  שלנו  היעד 
ולהתפתח בין היתר בתחומי האנרגיה, קידוחי גז ונפט, רכבת, גז טבעי, 
ביו-גז, טורבינות והשתתפות בפרויקטים לאומיים בנגב. כפועל יוצא 
מכך, נזדקק לגיוס של אנשי מקצוע רציניים ואיכותיים נוספים. לדעתי, 

שיתוף הפעולה עם יחידת התעסוקה ב'צוות' יימשך ואף ייתרחב. 
רבים:  יתרונות  'צוות'  יחידת התעסוקה של  אנשי  לגיוס באמצעות 
מדובר בחסכון בעלויות ובזמן כתוצאה מכך שאנשי היחידה מחפשים 
אחר האנשים, קוראים אינספור קורות החיים ומבצעים מיונים בחיפוש 
אחר המועמדים המתאימים ביותר. לבסוף הם שולחים לראיונות רק 

את המועמדים הטובים ביותר למשרה הנדרשת.
וזקוק  זו  כתבה  שקורא  'צוות'  מחברי  אחד  לכל  בחום  ממליץ  אני 
לעובדים איכותיים ומסורים, לקלוט פורשי צה"ל באמצעות יחידת 
התעסוקה. גיוס הפורשים הוא בעל חשיבות רבה, הן לפורשים והן 

למשק הישראלי". 

יש מחויבות לכל איש ב'צוות' שתפקידו מאפשר לו - לנסות ולקלוט 
חברים לעבודה, ושוב, מתוך ידיעה שהם ימלאו את תפקידם לפחות 

טוב כמו מועמדים אחרים". 
- באילו תפקידים קלטת אנשי "צוות"? 

אינו  הספארי  ומינהלה.  אדמיניסטרטיביים  בתפקידים  "כאמור, 
בתחום  מועסקים  העובדים  רוב  שכן  כאלה  בתפקידים  משופע 
המקצועי. ועדיין, בין עובדיי אפשר למצוא מנהל כספים, מחסנאי, 
אחראי על סיורים ופעילויות ואיש בינוי - כולם אנשי 'צוות'. בעבר 

היו גם אחרים שעזבו מסיבותיהם". 
התעסוקה  יחידת  דרך  אליך  הגיעו  הללו  העובדים  האם   - 

של "צוות"? 
יחידת התעסוקה עושים מלאכה ברוכה, רצינית  "בהחלט. אנשי 
ומקצועית, תוך שהם מפגינים דאגה אמיתית לפורשים. אם דרוש 
כי בהרבה מאוד מקרים הם אלה  לי עובד אני פונה אליהם, אם 
מאוד  יחידה  זו  לעובד.  זקוק  אני  ומתעניינים האם  אליי  הפונים 
לי רק  ושולחים  מיון ראשוני של מועמדים  מסודרת, הם עושים 
את קורות החיים של אלה התואמים את דרישות התפקיד. יותר 
מזה, גם אחרי שאני מזמין מועמדים לראיונות, הם מתקשרים כדי 
לוודא את הגעתם ומתעניינים כיצד התנהל הראיון. אם לא התקבל 

מועמד מסיבה כלשהי - ישלחו אליי מישהו אחר. 
אני מנצל ראיון זה, כדי לקרוא לחבריי אשר ממלאים תפקידים 
חובה  זו  זאת.  - לעשות  'צוות'  אנשי  להעסיק  להם  שמאפשרים 

מוסרית, אך גם מבחינה מקצועית זהו מהלך נבון". 

תעסוקה )המשך מעמוד קודם(
הכשרות # השמות # פעילויות
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תעסוקה
הכשרות # השמות # פעילויות

סדנאות העצמה לחברי "צוות"
יחידת התעסוקה ב"צוות" קיימה במהלך החודשים האחרונים מספר סדנאות 
העצמה לחברי "צוות" דורשי עבודה בכלל המחוזות. זאת, בשיתוף משרד 
התמ"ת, אגף בכיר להכשרה מקצועית ופיתוח כ"א - "פרויקט הקצינים 
והנגדים", דן ארז המרצה בנושא שכר והיבטים פנסיוניים וחברת שיפור 
בע"מ. מטרת הסדנה לפתח ולשפר את מיומנות "השיווק העצמי" בתהליך 
הזדמנויות לתעסוקה. ממשובי  לניצול  כלים  ולהעניק  חיפוש העבודה, 
המשתתפים עולה כי הסדנאות תרמו רבות והשיגו את מטרתן - השתלבות 

החברים במעגל העבודה.

טקס הענקת תעודות הוראה במכללה לחינוך ע"ש קיי בבאר שבע

הפנינג תעסוקה לבני 45+ 
בדימונה

היריד  בדימונה.   +45 לגילאי  תעסוקה  יריד  נערך  ב-27.3.2012 
התקיים בחסות משרד התמ"ת ושירות התעסוקה הישראלי במחוז 

הדרום.
העוסקים  גופים  וכן  מעסיקים  מפעלים,  נציגי  חלק  נטלו  ביריד 
בהכשרה מקצועית. במסגרת יום זה אוישו ביתנים על-ידי "צוות" 

- יחידת התעסוקה במחוז הדרום ומינהל הפרישה בצה"ל.
ביריד השתתפו חברי "צוות" דורשי עבודה ממחוז הדרום וחלקם 

מקדמים הסבת אקדמאים להוראה 
- "הטובים לחינוך" - לשנת תשע"ג

יחידת התעסוקה ב"צוות", בשיתוף משרד התמ"ת - אגף בכיר להכשרה 
מופ"ת,  ומחלקת  והנגדים"  הקצינים  "פרויקט   - כ"א  ופיתוח  מקצועית 
ממשיכים בימים אלו בריכוז פוטנציאל מועמדים לתוכנית הסבת אקדמאים 

להוראה, לקראת פתיחת שנת הלימודים תשע"ג.
מערכת החינוך שואפת לקלוט לשורותיה אנשים איכותיים, הרואים בעבודה 
החינוכית שליחות וייעוד - ומוכנים להנהיג את הדור הבא למצוינות לימודית 
וערכית. חברי "צוות", בהיותם בעלי מחויבות לשרת את המדינה ונכונות 
לעבודה מאומצת ומאתגרת התורמת לחוסנה של ישראל, מהווים מועמדים 

טבעיים להשתלבות בתוכנית.
שני  זה  המתקיימת  ומצליחה  ותיקה  תוכנית  הינה  לחינוך"  "הטובים 
הינה  בנגב"  לחינוך  "הטובים  סבא.  בכפר  ברל  בית  במכללת  עשורים 
שבע. בבאר  קיי  במכללת  שנתיים  זה  המתקיימת  שנייה,   תוכנית 

כנס מועמדים לתוכנית יתקיים ביום ד' 27.6.2012.
פועל  "צוות"  הראשונה שארגון  זוהי השנה   - בצפון"  לחינוך  "הטובים 
לפתיחת מסגרת זו בסמינר אורנים בקרית טבעון. כנס מועמדים נערך 

קורס מדריכי נהיגה מונעת 
קורס להכשרת מדריכי נהיגה מונעת נערך ביוזמת יחידת התעסוקה ב"צוות" 
ובשיתוף רשת עמל. את הקורס סיימו 30 חברי "צוות" ממחוזות יהודה, 
צפון ודרום. המשתתפים קיבלו תעודה מטעם משרד התחבורה, הוסמכו 

כמרצים בקורסים לנהיגה נכונה והשתלבו בהדרכה לקורסים.

מונו רכזי תעסוקה בסניפי מחוז הצפון
במסגרת הטיפול בדורשי עבודה והידוק הקשר בין יחידת התעסוקה במחוז 
הצפון לבין סניפי המחוז, מונו רכזי תעסוקה בסניפים. תפקידם הוא לרכז 

את הפעילות הקשורה בתעסוקה ברמת הסניף. 
מפגש רכזי תעסוקה ראשון נערך ב-30.4.2012 בנוכחות יו"ר מחוז הצפון 
יצחק חביו, שהדגיש את החשיבות שבמתן סיוע לחברי "צוות" דורשי 

העבודה בדרך להשתלבותם במעגל התעסוקה. 
סלוצקי  דליה  צפון  בניהולה של מנהלת תעסוקה מחוז  נערך  המפגש 

ובסיועה של רכזת התעסוקה אהובה אברט.

חברי "צוות" קיבלו תעודת הוראה
תעודות הוראה לחברי "צוות" במסגרת תוכנית הסבת אקדמאים להוראה 
"צוות - הטובים לחינוך" לשנה"ל תשע"א הוענקו לאחרונה. טקסי הסיום 
לבוגרי התוכנית במחזור תשע"א נערכו ב-29.3.2012 במכללה האקדמית 
בית ברל וב-2.4.2012 במכללה האקדמית לחינוך ע"ש קיי בבאר שבע. את 
הטקסים כיבדו בנוכחותם נציגים מטעם משרד החינוך, יו"ר ומנכ"ל "צוות", 
נציגי המטה הכללי של צה"ל ומשרד התמ"ת, נשיאות המכללות, סגלי 
ההוראה ומשפחות הבוגרים. בטקסים הוענקו תעודות הסמכה )הוראה( 
זרועות  או  "צוות"  ל-41 חברי  הוראה  לימודי  לבוגרי  לחטיבות עליונות 

הביטחון. מרבית הבוגרים השתלבו במשרות הוראה במערכת החינוך. 
נושאי הדברים בטקסים, ובהם יו"ר "צוות", שיבחו את התוכנית ואת מעבר 
החברים מעשייה במעגל הביטחוני לעשייה במסגרת מערכת החינוך, תוך 

ציון חשיבותה הערכית ותרומתה לבניין דור העתיד של המדינה

מסיימי קורס נהיגה מונעת במחוז צפון

ב-8.5.2012. את באי הכנס קיבלו פרופ' יאיר קארו נשיא המכללה, ד"ר דינה 
לרון דיקנית הפקולטה לחינוך, ד"ר שוש וייצמן ראש התוכנית להכשרת 
אקדמאים, יצחק חביו יו"ר מחוז הצפון ב"צוות", שלום בן משה ראש אגף 
רוזנצוויג  ופיתוח כ"א במשרד התמ"ת, שרית  בכיר להכשרה מקצועית 
סמנכ"ל "צוות" לתעסוקה וסא"ל אתי סיביה ראש מינהל פרישה. בכנס 
השתתפו חברי "צוות" דורשי עבודה ממחוז הצפון ואנשי קבע בתהליך 

לקראת פרישתם מצה"ל.
את הכנס ארגנה מנהלת תעסוקה מחוז צפון, דליה סלוצקי, בסיוע רכזת 

התעסוקה אהובה אברט.
"צוות" רואה בפתיחת מחזור ראשון של התוכנית בצפון חשיבות רבה 
ליצירת המשכיות וביסוסה של תוכנית חשובה זו כ"מנוע השמה" נוסף 
למנהלי  יפנו  לתוכנית  להצטרף  המעוניינים  חברים  הקיימים.  אלו  על 

התעסוקה במחוזות.
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הפנינג תעסוקה בדימונה

 קורסים "תומכי תעסוקה" 
לחברי "צוות" דורשי עבודה

אותה  החסרים  ואלה  בסיסית,  מיומנות  הינו  כיום  במחשב  שימוש 
עלולים להתקשות במציאת מקומם במעגל העבודה. כדי לתת מענה 
לצורך זה נפתחו לראשונה, ביוזמת יחידת התעסוקה ב"צוות" ובשיתוף 
"עמותת להב"ה" )לצמצום הפער הדיגיטלי בחברה הישראלית(, מספר 
קורסים בשימושי מחשב )יישומי מחשב בסיסיים, אופיס, אינטרנט( 

בכל המחוזות. 
קורס ראשון נפתח במחוז הדרום ב-29.4.2012 בהשתתפות 20 חברים. 
הקורס נפתח בהשתתפות יו"ר מחוז הדרום גדעון שני ובניהולה של דניס 

אוחנה מנהלת תעסוקה מחוז הדרום ורכזת התעסוקה רונית אזולאי.
המעוניינים להצטרף לקורסים יפנו למנהלי התעסוקה במחוזותיהם.

שרית רוזנצוייג
סמנכ"לית "צוות" לתעסוקה

 ברוך הירש 14,
בני ברק 51202

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

mtasuka@tzevet.org.il

רונית אזולאי
מזכירת יחידת התעסוקה

 ברוך הירש 14,
בני ברק 51202

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 36603

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

wzafon@tzevet.org.il

אהובה אברט
רכזת תעסוקה, מחוז צפון

 דרך בר יהודה 52,
נשר 36603

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 51202

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

wcenter@tzevet.org.il

רחל נחמני
רכזת תעסוקה, מחוזות דן ושרון

 ברוך הירש 14,
בני ברק 51202

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

awcenter@tzevet.org.il

משה ארנון
מנהל תעסוקה, מחוז יהודה

 גאולה 4,
רחובות 76272

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

 wyehuda@tzevet.org.il

ציונה דן
רכזת תעסוקה, מחוז יהודה

 גאולה 4,
רחובות 76272

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 84100

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 84100

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

 awdarom@tzevet.org.il

שמעון מלכה
מנהל תעסוקה, מחוז ירושלים

 האלוף שאלתיאל,
 בית החייל

ירושלים 94555

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

mjerusalem@tzevet.org.il

סיון ניסים
פקידת מחוז ירושלים

האלוף שאלתיאל, 
 בית החייל

ירושלים 94555

טל': 02-6221758
פקס: 02-6235713

pjerusalem@tzevet.org.il

יחידת התעסוקה - היחידה שעובדת בשבילך

הופנו לקבלת הצעות עבודה ולהכשרה מקצועית.
שרית  לתעסוקה  "צוות"  סמנכ"ל  ביריד  ייצגו  "צוות"  ארגון  את 
רוזנצוויג, יו"ר סניף דימונה אבי אבוחצירה, מנהלת תעסוקה מחוז 
דרום דניס אוחנה, רכזת תעסוקה מחוז דרום רונית אזולאי, רמ"ד 
השמה במינהל הפרישה אושרית זריהן ומנהל מחוז הדרום בשירות 

התעסוקה דוד קלדרון. 

תעסוקה )המשך מעמוד קודם(
הכשרות # השמות # פעילויות

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. i l
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נוסטלגי
חידה # אנקדוטות # רגעים 

 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

לפקס:  או   Bitaon@tzevet.org.il אל:  בדוא"ל  לשלוח  יש   תשובות 
03-6166260 עבור אילנית. 

חידת "צוות"

מי היה?

prashit@tzevet. org.il תשובות יש לשלוח בדואר אלקטרוני 
 או בדואר לביטאון "צוות", רח' ברוך הירש 14, ת"ד 2222,

 בני ברק 51121, או בפקס 03-6166260 
)נא לציין על המעטפה: "חידת צוות"(.

בין הפותרים נכונה יוגרלו שלושה ספרים.

ההיסטוריה שלנו בתמונות

הוא נולד במושב ידוע הגובל בבית שאן
ששמו הוא כמו המכורה עליה את נפשו נתן.

הוא סייע להוריו בכל עבודות המשק
ואז התגייס לצבא והתמקצע בנשק.

לאכזבתו - ברגלו הוא עבר נתיחה,
בריאותו הייתה לקויה והוא נפסל לצניחה.

אז להיאחזות צפונית הוא יצא
ושם לשמחתו את אשתו הוא מצא.

בתקופת ההמתנה הם קיבלו פקודה גדודית,
להדיפת מתקפת שריון ירדנית עתידית.

שם נערך הקרב על הגבעה החשופה
שאת התנהלותה אף אחד לא צפה.

לדעת מומחים - הכיבוש היה בכלל מיותר
ו"האדומים" ו"הכחולים" ירו על גבעת המבתר.

וכך מסרו נפשם עשרות בני אדם,
על הגבעה הגבוהה העקובה מדם.

הכוח נתקל בהתנגדות עזה
ולא נותרה כל אפשרות לתזוזה.

הוא התפרץ כמו שד קפץ למעלה,
חשוף בשטח הוא התקדם ורץ לו הלאה.

עם המקלעון הוא שועט ואיננו עוצר
ואת מי שנקלע בדרכו הוא חיש קוצר.

לסיוע ולעזרה הוא לא מצפה
לבד על הכוחות הוא בגופו מחפה.

עד שנפגע בראשו - ונעתקה הנשימה,
לא לפני שבזכותו הושלמה המשימה.

על אומץ הלב שהוא מגלה,
הוא מקבל את האות הנעלה,

מידי שר הביטחון שתום-העין
כשבנו אפילו לא בן שנה עדיין.

האתר הממלכתי מושך מבקרים בהמון,
כשברקע הם שומעים את אותו הפזמון.

זה שנכתב על הקרב בשתיים ושלושים בצהריים,
כשהשמש עמדה דום באמצע השמים.

ב-182 עצי זית האתר הממלכתי מוקף,
עדות-נצח לכל מי שהקריב בסביבה את חייו.

לכל לוחם שהיו לו תקווה וחלום,
רק לחזור הביתה, לחזור בשלום!

אי-שם בקיבוץ - עם אמי אני מטייל לאיטי
משחזר אגדה על צנחן שהיה גיבור אמיתי.

ומגעגועים עזים אליו יוצא לבבי 
לטוראי הנאה ההוא שנהרג - אל אבי...

מאת: זהבה צויקל )רס”ן(

 פתרון חידת "מי האיש" )גיליון 100(: 
תא"ל אהרון דוידי ז"ל 

)ראו כתבה אודותיו בגיליון 100 עם פטירתו(. 
פתרו וזכו בפרס: יאיר ירימי מקרית עקרון, שפרה גולן 

מפתח תקוה, ורדה ספיר מראש העין. 

הקודם  מהגיליון  התמונה  זיהוי 
רבות  תשובות  קיבלנו   :)100 (
כל  את  זיהה  מחברים  חלק   -

המופיעים ואחרים כמה מהם.
"התמונה צולמה בבירות באוגוסט 
1982, לאחר שיחה של הרמטכ"ל 
בשכונת   433 גדוד  לוחמי  עם 
אשרפייה. עומדים מימין לשמאל: 

אל"ם בני טרן סגן מפקד אוגדה 162, אמיר דרורי אלוף פיקוד הצפון, תא"ל 
מנחם עינן )בגבו למצלמה ועם היד על המותן( מפקד אוגדה 162, הרמטכ"ל 
רפאל איתן )מוסתר בחלקו(, סא"ל בני בית אור מג"ד 433 )בגבו למצלמה ונשק 
זכרין רל"ש הרמטכ"ל".  500, סא"ל זאב  רובין מח"ט  ב"הצלב"(, אל"ם דורון 

תודה רבה לבני בית אור )בנגה( שזיהה את כולם, ולכל המשיבים. 
זכו בפרס: בני בית אור )בנגה(, תמיר יום טוב ואריה נעים

השלמה: בתמונה בגיליון 99 זוהו רק חלק מהמופיעים בה. אלי שריד )המופיע 
בתמונה( "פותר את התעלומה": "האיש אחרי עזר ויצמן הוא אני )אלי שריד(, 
שהייתי בזמנו ראש לשכתם של 
לב;  בר  חיים  ושל  רבין  יצחק 
האיש המופיע אחרי גד זאבי הוא 
אלוף חיים בן דוד שהיה המזכיר 
האיש  ון;  גורי בן  של  הצבאי 
לפני צבי זמיר הוא תא"ל יצחק 
ראשי".  חינוך  קצין  שהיה   ארד 

יישר כוח אלי! 

מי המופיעים בתמונה? )תודה לאסנת מרדור(

חברי "צוות" מוזמנים לשלוח תמונות מהשירות הצבאי ולציין את האירוע ואת שמות 
המצולמים. יועדפו תמונות מאירועים מיוחדים, אישיים או בעלי משמעות היסטורית.
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מחיל אל חיל
הנצחה # מורשת # ערכים

מאת: צבי וקסברג )תא"ל(

מלחמת  לאחר   1977 במאי  הוקם  השלישות  חיל 
יום הכיפורים. כלקח ממלחמה זו, התעורר הצורך 
להבטיח את שליטת צה"ל על כוח האדם בפעילותו 
השוטפת ובמצבי חירום. לצורך כך הוצבו אנשי חיל 
השלישות בכל היחידות הלוחמות ובכל הגזרות. 
נועד לטפל בכל הקשור בחיילי היחידות  החיל 
הטיפול  ולחימה.  חירום  במצבי  והן  בשגרה  הן 
וטיפוח משאבי האנוש בצה"ל הינם בעלי חשיבות 

ראשונה במעלה.
במהלך שנת 2010 חידשה עמותת ידידי חיל השלישות את פעילותה 
ביוזמתו המבורכת של קצין השלישות הראשי דאז תא"ל משה אלוש. 
לתפקיד יו"ר העמותה נבחר צבי וקסברג )תא"ל(, שכיהן כקשל"ר בין 

השנים 2001-1997. כמו כן, נבחרו חברי הנהלת העמותה ומוסדותיה.
מונה מנכ"ל לעמותה, דרור טוקר )סא"ל( וגובשו חזון העמותה ומטרותיה. 

כל בעלי התפקידים בעמותה פועלים בהתנדבות בלבד.
העמותה מעמידה לנגד עיניה את טיפוח מורשת חיל השלישות ושמירת 
הקשר עם יוצאי החיל ופורשיו, הידוק הקשר והעזרה ההדדית עם החברים 

והמשפחות השכולות.
העמותה פועלת בתחומים הבאים:

0 לתעד את מורשת החיל וליזום פעילויות הקשורות בה, לשם הנחלתה 
והטמעתה בקרב המשרתים.

דורי  במחנה  הנופלים"  "כותל   - ההנצחה  בתחום  לחיל  לסייע   0 
)תל השומר( יוקם בקרוב.

0 לסייע למשימות חייליות ייחודיות.
0 לפעול לשמירת הקשר בין המשרתים, יוצאי ופורשי החיל על-ידי ייזום 
פעילות: מקצועית, חברתית, כלכלית, תעסוקתית ודאגה לרווחת הפרט. 

0 לפעול לגיוס משאבים למימוש חזון ומטרות העמותה.

עמותת ידידי חיל השלישות מרחיבה את שורותיה 
0 לאחרונה הוחל בגיוס תרומות להקמת חדר הנצחה ומורשת לחיל. 

0 ניתנו חבילות סיוע לחיילים נזקקים בחגים )ראש השנה ופסח(.
0 הוענק שי לחיילים מצטיינים ולמשפחות השכולות.

0 הוקם אתר אינטרנט של העמותה.

חברות בעמותה: על-פי תקנון העמותה, זכאים להצטרף אליה משרתים 
בעבר ובהווה, כמפורט באתר האינטרנט של העמותה.

של  האינטרנט  באתר  להוריד  ניתן  לעמותה  הצטרפות  טופס 
.www.hashal.org.il :העמותה

- ולדוא"ל   ,03-9030433 לפקס  לשלוח  ניתן  הטופס   את 
.gldch421@netvision.net.il

יפורסמו  בקרוב   - לדורותיהם  גמלאים  מפגש  מתוכנן  הקיץ  במהלך 
פרטים באתר האינטרנט של העמותה. 

הביא לדפוס: חגי גרי )סא"ל(

הנחת אבן הפינה לכותל הנצחת חללי חיל השלישות, ספטמבר 2011, במעמד 
ראש אכ"א, ראש אגף משפחות והנצחה במשרד הביטחון, הקשל"ר וצבי וקסברג 

יו"ר העמותה )חותם על המגילה(

פוליסת בריאות בצוות 2012
חוברת פוליסת "בריאות בצוות" העדכנית נמצאת באתר של 
"צוות" www.tzevet.org.il. החוברת תופץ במהלך חודש יוני 

לבתי כל החברים.
של  באתר  ההסכם.  רופאי  של  רשימה  יותר  אין  זו  בחוברת 
"צוות" יש קישור לרופאי ההסכם ב"הפניקס" )בריאות בצוות 
- רשימת רופאי הסדר(. לחילופין ניתן לבדוק טלפונית מול 

מוקד הבריאות 1-700-700-251.

ביטוח סיעודי בפוליסת "צוות"
בהתאם להוראות המפקח על שוק ההון והביטוח הוארכה הפוליסה 
הסיעודית לתקופה של שנה )עד סוף 2012(. אנו נמצאים כעת במו"מ 
מול נציגי האוצר להמשך הביטוח הסיעודי מעבר לשנה האמורה. 
הכוונה הינה להבטיח שבכל מקרה, תקופת הכיסוי הסיעודי תהיה 
לכל ימי חייו של המבוטח, כך שבכל תקופת זמן שהמבוטח הופך 
להיות במצב סיעודי )על-פי ההגדרות בפרק הסיעוד(, הוא יהיה זכאי 

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

לקבל את גמלת הסיעוד למשך חמש שנים.

הגשת תביעות למוקד "צוות"
על מנת לשפר את השירות הוכנס שירות הודעות )מסרונים 
S.M.S(, המודיע למבוטח שתביעתו נתקבלה במוקד מדנס.

)ניתן  התביעה  טופס  את  תביעה  לכל  לצרף  מאוד  חשוב 
להוריד את הטפסים מאתר "צוות"(, בו צויין מספר טלפון 
נייד )אם יש( וכמובן פרטי חשבון הבנק של המבוטח כדי 

שסכום התביעה יועבר לחשבונו.
בכל תביעה שסכום הקבלות גדול מ-5,000 שקל יש לצרף 
צילום המחאה )וזאת כדי לוודא שהכסף לא יועבר בטעות 

לחשבון אחר(.
בדואר  לשלוח  יש  מקוריות  קבלות  יש  בהן  התביעות  את 

רשום ולשמור העתקים!
זאת  לציין  יש  דחוף,  טיפול  שדורשות  תביעות  ישנן  אם 

באופן בולט על המעטפה.
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מסייר ומטייל
ביקורים # אתרים # טבע ונוף

מאת: שבתאי קו *

את יום ירושלים ציינו לא מכבר, וזו עוד הזדמנות להפנות זרקור לעיר 
אשר פנים רבות לה בתקופות שונות של ההיסטוריה. מטבע הדברים, 
של  והרצון  העניין  על-פי  שונים,  בתחומים  מתמקדים  בה  הסיורים 
המטייל. במאמר זה נציג אתרי טיול מעניינים הקשורים למלחמה "בדרך 
אל העיר" במהלך מלחמת העצמאות וזוויות עניין שונות בעיר עצמה.

חטיבת  של   32 גדוד  באנדרטת  איילון,  בעמק  סיורנו  את  נתחיל 
אלכסנדרוני, בכניסה ליישוב הקהילתי נווה שלום )אליו נגיע מצומת 

חטיבה 7 ליד "יד השריון" בלטרון(.
מנקודת התצפית היפה באתר המטופח )הכולל אנדרטה לנופלים ומתקני 
ישיבה נוחים(, נוכל להתרשם ממהלך הקרבות של חטיבת אלכסנדרוני, 
חטיבה 7, חטיבת גבעתי וכוחות הפלמ"ח. אלה לחמו בקרבות קשים 
ועקובים מדם במהלך מלחמת השחרור, במטרה להשתלט על מבצר 
המשטרה )טגרט( בלטרון, שנתפס על-ידי חטיבה 3 של הלגיון הירדני, 

שהיה החיל המקצועי מבין צבאות ערב במהלך מלחמת השחרור.
שלושת הניסיונות של כוחותינו, ובכלל זה של גדוד מחטיבת אלכסנדרוני 
)בו שירת סגן אריאל שרון כמפקד מחלקת "חוד" ונפצע קשה( נכשלו, 
החוף  ממישור  הראשי  שהכביש  לכך  והביאו  כבדות  לאבדות  גרמו 

והשפלה לירושלים נחסם.
הכשלונות הובילו למאמץ המוצלח לפתיחת "דרך בורמה" מדרום ללטרון 

ולבניית קו מים חלופי )קו השילוח( מחולדה לירושלים.
נחזור לכביש מס' 1 בואכה הדרך לירושלים, ובמחלף אבו-גוש נפנה אל 
בית הקברות הצבאי בקרית ענבים. חטיבת הראל של הפלמ"ח, בפיקודו 
של יצחק רבין, היתה אחראית על גזרת הדרך לירושלים. החטיבה ספגה 
אבדות כבדות ובית הקברות המטופח מנציח את זכרם של הנופלים 

גיבורי התהילה מקרב חטיבה זו.
נעלה לכביש מס' 1 בדרכנו לביקור במספר אתרים בבירה. נפתח בתצפית 
מרהיבה מפסגת הר הצופים לעבר מדבר יהודה ממזרח לנו ולעבר הר 
הבית מדרום-מערב. תצפית זו מאפשרת להבין את המרקם המיוחד 

של התרבויות השונות המרכיבות את עיר הנצח.
מהר הצופים נמשיך ונעבור ליד בית החולים הדסה, לעבר בית הקברות 

הצבאי הבריטי הצופה אל העיר העתיקה, בו קבורים החללים הבריטיים 
במלחמת העולם הראשונה )שנהרגו לאחר שפילדמרשל אלנבי הבטיח 
לראש ממשלת בריטניה דאז, לויד ג'ורג', להעניק את ירושלים כמתנת חג 
מולד לבני העם הבריטי(. בית הקברות הוקם בעקבות חוק אימפריאלי, 
הקובע כי אין להעביר חללים בריטים ממקום קבורתם. בית הקברות 

מוחזק ומטופל על-ידי הממשלה הבריטית.
נמשיך ברכב מהר הצופים דרך ואדי ג'וז לכיוון הר ציון. בדרכנו נראה 
בצד מזרח את הר הזיתים ואת בית הקברות היהודי )שם אמור על-פי 
התיאולוגיה היהודית להופיע המשיח ומכאן יוקרתו(. ממערב נראה את 
החומות המרשימות המזרחיות של העיר העתיקה, שבנייתן הושלמה 
במחצית המאה ה-16 על-ידי סולימאן המפואר - אולי כדי להתגונן 

ממסע צלב אירופי.
לאחר שנקיף את חומות העיר העתיקה נגיע להר ציון, בו נבקר בשלושה 

מקומות:
הראשון, קבר דוד, הנמצא במתחם במרכז הר ציון. כבר בכתבי בנימין 
מטודלה ממחצית המאה ה-12 קיימת התייחסות קדומה לציון קברו 
של דוד המלך. עם זאת, יש חוקרים הסבורים שדוד המלך נקבר בעיר 

דוד, ממזרח להר ציון.
השני, מרפסת תצפית ממנה היו צופים לכיוון הר הבית ואזור הכותל 
המערבי עד למלחמת ששת הימים, כאשר נמנעה הגישה לשם ליהודים. 
העיירה  באזור  ההפרדה  מחומת  להתרשם  נוכל  התצפית   ממרפסת 
אבו-דיס ומארמון הנציב מדרום, ששימש את הנציב העליון עד תום 

ימי המנדט הבריטי.
נסיים את ביקורנו בהר ציון בחדר "הסעודה האחרונה" של ליל הסדר 

האחרון של ישו ותלמידיו.
לאחר ארוחת הצהריים נבקר במרכז המבקרים של בנק ישראל, הממוקם 
ליד הכנסת )הכניסה ללא תשלום, אך בתיאום מראש(. במקום תצוגה 

והסבר מרשימים של התפתחות המטבעות בעולם ובישראל.
נסיים את סיורנו בירושלים ברובע היהודי, לשם נגיע דרך שער ציון 
ושם נתרשם מבתי הכנסת והקרדו הרומאי ששימש כמרכז המסחרי 
בעיר הרומאית )המעוניינים יכולים להמשיך לתפילה בכותל המערבי(.

* הכותב הוא מדריך מוסמך ומלווה קבוצות "צוות" רבות בטיוליהן 

ירושלים: אתרים בדרך ובתוך העיר
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עולמי
ארגונים עמיתים בעולם 

הווטרנים  פדרציית  נשיא  סגן  בארץ  ביקר  אפריל  בחודש 
ברגטון  ויגו  דן   )WORLD VETERANS FEDERATION (  העולמית 
 EUROPEAN-יו"ר הוועדה ל )Mr. Dan Viggo Bergtun(, שהינו גם 
בגדוד   1987 בשנת  שירת  מנורווגיה,  שהגיע  האורח   .AFFAIRS
בשנת  לתפקידו  נבחר  הוא  בלבנון.  יוניפי"ל  של  הנורווגי 
 26 ה- ת  הכללי פה  באסי  2009
דנמרק.   , ן בקופנהג  WVF ה-  של 
מטרת ביקורו בישראל היתה לערוך 
היכרות עם ארבעת ארגוני הווטרנים 
 :WVF-ה בארגון  החברים  בישראל, 
צה"ל,  נכי  ן  ארגו "צוות",  ן  ארגו
ארגון חיילים נכי המלחמה בנאצים 
ולוחמי המחתרות  פרטיזנים  וארגון 

והגטאות. 
שמע  "צוות",  אורח  היה  ברגטון 
ולמד  מדינית-ביטחונית  סקירה 
מפי  הארגונים  ארבעת  פעילות  על 
במתקני  ביקר  האורח  ראשיהם. 
בבית  צה"ל  נכי  ארגון  של  השיקום 
הלוחם תל אביב, סייר בבית הגדודים 
היהודית  ההתנדבות  ן  זיאו מו  -

 )WVF( סגן נשיא פדרציית הווטרנים העולמית 
דן ויגו ברגטון ביקר בישראל

ביד לשריון, כשברקע דגל נורווגיה

מכתבים למערכת
בעקבות המאמר "נחושים מול הצורר"

גם אני "בן של" תותחן מימי הצבא הבריטי, וכמי ששירת שנים רבות 
בחת"מ וכיום גמלאי, חבר "צוות", אני מרשה לעצמי להעיר מספר הערות 
למאמר המרגש שכתב יהונתן ולד "נחושים  מול הצורר", שפורסם במסגרת 

מכתבים למערכת גיליון 100.
מתנדבים ראשונים מהיישוב לצבא הבריטי התגייסו כבר בשנת 1941 
לחילות ולעוצבות בכל הצבא הבריטי, אפילו הוקמה יחידת חיל נשים. 
המתנדבים לתותחנים שירתו בנ"מ ובעיקר בהגנת החופים, במסגרת סוללה 
שהיתה מפוצלת בין סטלה מריס על הכרמל, ועל שובר הגלים ליד הקזינו 

בבת גלים. סוללה זו גם הטביעה צוללת איטלקית שהתקרבה לחיפה.
החייל עם הפגז צולם בסוללת החופים והפגז שהוא מחזיק הוא של הקנה 

הגדול בסוללה זו.
הבריטי,  בצבא  רבים  ישראלים  יהודים  חיילים  כמו  התותחנים,  מרבית 
הועברו להקמת הבריגדה בשנת 1944. התותחנים עברו הסבה לתותחנות 
שדה ואכן הוקם גדוד השדה שהיה אורגני בחטיבה היהודית הלוחמת, 

החיי"ל.
התותח של גדוד השדה היה 25 ליט' שמשקל הפגז שלו כשנים עשר 

וחצי ק"ג בלבד, פחות מרבע ממשקל הפגז שבתמונה.
הקרב בו השתתפה הבריגדה היה הקרב הגדול על מונטה קסינו שעל 

נהר הסניו, דרומית לנפולי.   
ארטילריה  לתפעול  הבריטית  התורה  בסיס  שעל  לציין  מאוד  חשוב 

ובאמצעות המתנדבים שעברו לצה"ל, הוקם חיל התותחנים של צה"ל.
שדרת הפיקוד העיקרית של חת"מ בשנים הראשונות לאחר קום המדינה 

היתה מקרב יוצאי הצבא הבריטי. תורת הארטילריה הבריטית, העזרים 
הטכניים - היו ממוצא בריטי.

למי שטרם היה באתר ההנצחה של חיל התותחנים בזכרון יעקב מומלץ 
וניתן  מקצועית  ספרייה  כלים,  מצויה תצוגת  בו  במקום,  לבקר  מאוד 

להרחיב את האופקים והידע.
עודד בונה

לכוחות המזוינים של בריטניה בשתי מלחמות העולם באביחיל, 
ובאתר ההנצחה של חיל החימוש בנתניה. 

זר הצדעה ללוחמי  כן, ביקר ביד לשריון בלטרון, שם הניח  כמו 
היהודי  הלוחם  במוזיאון  סייר  הוא   .WVF-ה ארגון  מטעם  צה"ל 

במלחמת העולם השנייה.
האורח הודה להנהלת "צוות" על הביקור המעניין והמעשיר ועל 

האירוח החם לו זכה.

מאת: מרדכי )מקסי( אביגד )אל"ם(, ועדת קש"ח

מעבר לגדר כפרי הלבנון
נשקפים,

במרחק נגיעה מבעד לחלון
כה קרובים

שדות הקטל בפריחה
של כלניות אדמוניות..

שם לחמו חרפו נפשם בנינו.
מעט מזרחה על הרמה,

עם הבזלת.
הוריש לנו כוח צביקה

לשמור על הגחלת.
משעול הדמים ונתיב 

הגבורה,
מדרים ומזרחה,

לעמק דותן הלוא הוא
עמק הבכא.

בשלהי האביב בפריחה
של כלניות אדמוניות.

שם לחמו ונפלו מיטב 
גיבורינו.

משעול הדמים ונתיב הגבורה
עולה ירושלימה
לעיר העתיקה,

פוסע אל תוך התופת,
של גיא ההריגה

בתעלות גבעת התחמושת,
בבוקר חורפי עם הזריחה

וכלניות אדמוניות.
משעול הדמים ונתיב הגבורה,

יוריש לנו שדות פטל
ארץ חמדה

שלום וביטחה.

כלניות אדמוניות / דוד גרינוולד

האורח במשרדי הנהלת "צוות". מימין לשמאל: אלכס זילוני, ירמי אולמרט, רומן 
יגל, ברוך שוב, ד"ר ברוך לוי, דן ברגטון, מקסי אביגד, מוטי בר דגן, אברהם ינאי
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יוצר
אמנות # יצירה # הגשמה

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

מאת: נורית רוזן )רס''ן( 

לאחרונה השתתף יצחק בוברמן )סא"ל( בתערוכת ''אמנות נאיבית 
ישראלית'' בגלריה ג'ינא - המובילה בארץ בתחום האמנות הנאיבית. ציור 
שלו נבחר לייצג את התערוכה בכתבות ובקומוניקטים שהופצו לאמצעי 
לאחד  בוברמן  נחשב  לצייר,  לאחר שהחל  כשנתיים  היום,  התקשורת. 

ממובילי האמנות הנאיבית בישראל. 
0 0 0

יצחק בוברמן השתחרר ב-1991 משירות רב שנים בחיל המודיעין. תפקידו 
האחרון היה מדריך בפו''מ. מגיל צעיר אהב לצייר וידע שהוא מוכשר 
בתחום זה. אולם, בית ההורים לא עודד יצירתיות ואיש לא ייחס חשיבות 

לכישרונו של יצחק. בסוף שירותו הסדיר החליט לממש את עצמו בתחום 
וללמוד ציור בבצלאל, אבל יהושע שגיא, שהיה מפקדו, שכנע אותו לחתום 
קבע. בוברמן האמין שלא ניתן לשלב עיסוק באמנות עם שירות צבאי 

רציני וזנח את תוכניותיו. 
משפרש החליט לחזור אליהן ולהקדיש עצמו לציור. הוא קנה בדים קטנים 
וצבעי שמן, ובלי כל הכשרה פורמלית או הדרכה החל לצייר. ההתחלה 
היתה איטית, זהירה, מהוססת. הוא התנסה בחומרים ובטכניקה, בחן את 
חוקי האור והצל, התנסה בפרופורציות, למד על קונטרסטים. אלא שדי מהר 
ראה שכל זה לא מדבר אליו, והבין שזה לא הדבר החשוב לעבודות שהוא 

רוצה ליצור. מה כן חשוב? החגיגה בעיניים, הצבעוניות, הדמיון, הזרימה. 
וכך, הוא החל לצייר ברצינות - אך ללא כל הכשרה פורמאלית. היום היא 

כבר לא חסרה לו. 
ונושאים  ערבים  בתים  נוף,  פרחים,  ריאליסטי:  בסגנון  צייר  בתחילה 
מצילומים אקראיים. בשנת 2010 אימץ את הסגנון הנאיבי, ומאז הוא 

לא מפסיק. 
כשהתחיל ליצור עבודות נאיביות לא ידע שהוא מצייר בסגנון קיים ומוכר. 
היום כבר יש לו סגנון נאיבי ייחודי משלו. העבודות הנאיביות הביאו עימן 
תחושת שלמות. בוברמן מרגיש שמצא את עצמו, גילה עולם חדש. ''אני 

יוצר לעצמי עולם פנימי ויורה אותו החוצה בצרורות''. 
מאז שהתחיל לצייר הוא לא רואה טלוויזיה, לא מעודכן באקטואליה, 
לא הולך לסרטים או לבילויים אחרים - זה נראה 
לו בזבוז זמן. הוא חי בתוך הציור. כשהוא הולך 
ברחוב הוא רואה קומפוזיציות, ואת הנושא הבא 
של הציור. הוא רושם טיוטות רבות, בכל מקום. 
עבודותיו מבוצעות על בדים בפורמטים גדולים 
ותמיד מתחילות בסקיצה. ציוריו מאופיינים בהרבה 
הרעיון  עם  קטנים. כשהוא שלם  פרטים  מאוד 

לציור - זה פשוט זורם ממנו. 
בוברמן לא יוצא מהבית כדי לצייר. את הנושאים 
לציורים שלו הוא שואב מדימויים המגרים את 
ליצנים  דוגמת  דופן  יוצאות  מדמויות  דמיונו, 
בקרקס. הוא מצייר בחדר השינה בבית כשעתיים-
שלוש כל יום, ומסיים ציור בשבוע. זה קצב ממש 
"רצחני", בהתחשב בכך שהוא גם עובד במשרה 

מלאה... 
חיי היומיום שלו שגרתיים ולעומתם מציע הציור 
וכניסה לעולם מופלא, מלא   - יציאה מהשגרה 
קסם והרפתקאות. הוא לא רואה את חייו בלי הציור המעסיק אותו גם 
בשנתו. הוא מקיים דו-שיח מתמיד עם הדמיון אשר לעיתים עולה וגובר 
על המציאות. הוא חי היום על הגבול הדק שבין מציאות לדמיון ומדי פעם 
מרגיש שהוא חייב לרסן את עצמו, פן ייסחף עמוק מדי אל תוך עולם 
הבדיה. ''מבחינתי, הציור דומה לשירה. אני לוקח את הבנאליות והופך 
אותה לחגיגה. כשאני לוקח נושא פשוט ומפעיל עליו את הדמיון, מתחולל 

פלא - והפלא הזה הם הציורים שלי''.
כיום נהנה בוברמן מתחושת שלמות, סיפוק וגאווה על יצירתו. אין לו ספק 
כי הוא אמן ייחודי והוא זוכה למשובים נלהבים מסביבתו. בקיץ 2012 
ישתתף בוברמן בפסטיבל הבינלאומי השנתי לאמנות נאיבית בקטוביץ 
שבפולין - אירוע האמנות הנאיבית החשוב בעולם. כמו כן, הוא צפוי להציג 
את עבודותיו במספר תערוכות יחיד. משאלתו היא פשוטה: ליצור, להציג, 
למכור ואולי אף להתפרנס מהתשוקה לציור ומהאהבה לחגיגות הצבע 

והצורה שהוא יוצר בדמיונו ומתעד על הבד. 

חי על הגבול שבין מציאות לדמיון
שנים ספורות מאז התחיל לצייר ברצינות, הפך יצחק בוברמן )סא''ל( לאחד הציירים 

הנאיביים החשובים בישראל. הכישרון פרץ באחת, יש מאין, והוא מביא לידי ביטוי 
עולם פנימי עשיר - חגיגה של צבעים וצורות על הבד 0 בקרוב יציג בפסטיבל 

בינלאומי חשוב לאמנות נאיבית

בשנת 2010 אימץ את הסגנון הנאיבי, ומאז הוא לא 
מפסיק. כשהתחיל ליצור עבודות נאיביות לא ידע שהוא 
מצייר בסגנון קיים ומוכר. היום כבר יש לו סגנון נאיבי 
ייחודי משלו. העבודות הנאיביות הביאו עימן תחושת 

שלמות. בוברמן מרגיש שמצא את עצמו, גילה עולם חדש. 
''אני יוצר לעצמי עולם פנימי ויורה אותו החוצה בצרורות''
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נא לשמור על קדושת הדף

מתחברים למסורת
יהדות # הלכה # שורשים

 "לגעת בפסוקים":
 אסופת פנינים מהמקרא

מהו הספר?
"לגעת בפסוקים" - ִכְׁשמֹו ֶּכן הּוא. ַהִּמְקָרא  משול לאוקיאנוס ענק, 
אשר בקרקעיתו שוכן ַמְטמֹון של ְּפִניִנים. אולם איך מגיעים אל 
פנינים אלו? מעטים הם שולי פנינים. האסופה "לגעת בפסוקים" 
וכינסתי  אספתי  תקדים.  חסר  באופן  האתגר  עם  מתמודדת 
וסדר הופעתם במקור  תגזירים מכל התנ"ך, ללא שינוי התוכן 
המקודש. לפני כל קטע נוספה כותרת מאירת עיניים - והכול 

ברוח המסורת.
וְרָעָדה  בִחיל  לשלמותו,  תחליף  שאין  הספרים,  בספר  הנגיעה 
הייתה! הספר אינו תחליף לתנ"ך. הוא נועד להיות בן לוויה, גשר, 

שער למקור המקודש. 

במה התמקדה האסופה? 
בסיפורת: להטיל אור על הֲעִלילֹות  החבויות בין דפי התנ"ך, שרובן 

דרמות מציתות דמיון. 
במורשת: לגולל את ִּדְבֵרי ַהָּיִמים של ַעם ִיְׂשָרֵאל. 

בערכים: לדלות מְמֻצלֹות את הערכים הטמונים במקרא - ערכים 
שרובם ראויים לכל עת ולכל אדם.

בגוף  בלשון: להדגיש את העושר הלשוני המרהיב של המקרא. 
הטקסט המקראי שנאסף סומנו בהדגשה מטבעות לשון. אלה סודרו 
בנספח, למראה מקום, ממוינים מא' עד ת', כ-2,500 מטבעות לשון.

מדוע הספר אקטואלי?
בימים בהם מתנהל במדינה מאבק תרבותי, ִיָּתֵכן  כי דווקא צלילה 
לַּמֲעַמֵּקי המקרא, כדי לשלות אוצרות אשר ִהְתַקְּדׁשּו לפני אלפי 
שנים - היא שתיצוק ָּבֵעת הזו תוכן מחודש לזהות הלאומית שלנו.
ש"עם  ונכון  ראוי  ְבִעּתֹו,  ָיֶפה  דבר  הוא  בפסוקים"  "לגעת  הספר 
הספר" יחזור ויאמץ את "ספר הספרים" כתעודת הזהות הלאומית 
שלו, כֶאֶבן ִּפיָּנּה לגיבוש ָמֹסֶרת, מֹוָרָׁשה, ַּתְרּבּות וָלׁשֹון של האומה. 
גאון  סעדיה  רבי  )מדברי  תורותיה"  ללא  אומה  אומתנו  "אין  כי 

הדרוזים בישראל  
עם קום המדינה חיו בישראל 14.5 אלף דרוזים - 1.2% מכלל 
כתוצאה  האוכלוסייה  גדלה  השנים  במהלך  האוכלוסייה. 
הדרוזית  האוכלוסייה  מנתה   2011 בשנת  טבעי.  מריבוי 
בישראל 130,000 נפש והיוותה 1.7% מסך כל האוכלוסייה 

בישראל ו-8.1% מהאוכלוסייה הערבית במדינה.
מספר משקי הבית עמד על 32.2 אלף, מהם 78.2% משקי בית 
עם מועסקים )כולל צבא קבע( - גבוה מזה של המוסלמים 

)77.2%( ומזה של הנוצרים )73.9%(.
הגיע  האזרחי  העבודה  בכוח  המשתתפים  הגברים  שיעור 
ב-2011 ל-51.4% )נמוך יחסית: מוסלמים - 60.3%, נוצרים 
שיעור  קבע.  בצבא  מפני שחלקם משרתים  וזאת   )62.4%
הנשים הדרוזיות המשתתפות בכוח העבודה האזרחי הגיע 

ל-23.0% בלבד )המקור: למ"ס(.

גם בעבור אלה  יהא המקרא מקור להשראה,  במאה העשירית(. 
שחדל המקרא להיות להם מקור לסמכות )מיוחס לעמוס עוז(.

האם אין בספר זה פגיעה בֹקֶדׁש ַהֳּקָדִׁשים?!
במעמקי  החבויים  בפנינים  הטעם  מה  ָּבֶהם!  ָוַחי  בתורתנו  נאמר 
האוקיאנוס? מה חטא יש באוסף ציטוטים? וִּמּתֹוְך ֶׁש"ּלא ִלְׁשָמה" 
ָּבא "ִלְׁשָמה" - להתחיל ב"נגיעה בפסוקים" ולסיים בתנ"ך השלם.

מדוע נבחרו ציורי גוסטב דורה ל"תיבול" הספר?
כולנו  ציורי תנ"ך.  ביותר של  דורה הוא הצייר המפורסם  גוסטב 

גדלנו על ציורים אלה.
מה עוד בספר?

נספחים: עץ יוחסין, טבלת מלכים ונביאים, ציטוטים מפרקי אבות, 
ממצאים ארכיאולוגיים רלוונטיים לתנ"ך ואלפי מטבעות לשון.

למי נועד הספר? 
לכל בית שיש בו תנ"ך. 

הורים לבניהם ובנותיהם - "ְוִהַּגְדָּת ְלִבְנָך".

מאת: משה שחר )סא"ל( 

חג נבי שועייב: האירוע 
המרכזי לבני העדה הדרוזית

חותן  יתרו  הוא  הדרוזית,  בדת  מרכזית  דמות  שועייב,  נבי 
בדת  והמוסר  הצדק  עקרונות  בהובלת  מופת  שהיה  משה 
ה-19  במאה  נבנה  חיטין  בקרני  המשופץ  קברו  הדרוזית. 
ומשמש בחלקו הגדול להכנסת אורחים ומוקד לעלייה לרגל 

השנתית )זיארה(.
חג נבי שועייב מצויין מדי שנה ב-24 באפריל למשך ארבעה 
עורכים  ומחו"ל  מהארץ  מאמינים  אלפי  ובמסגרתו  ימים 
הדרוזית  המסורת  לפי  הקבר.  במתחם  המוניות  חגיגות 
והמוסלמית, באחרית ימיו עבר שועייב להתגורר באזור חיטין 
והקימו  אותו  קברו  טובה. מאמיניו  זו מת בשיבה  ובמערה 

מצבה במקום קבורתו.
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התנדבות לפרויקט "ידידות צהלה" 
לקלוט  ישמח  צהלה"  "ידידות  פרויקט 
מתנדבים נוספים מבין אנשי "צוות" כדי 
נוער. המתאימים  בני  ולהדריך  להנחות 

 יעברו הכשרה ויזכו לליווי.  
פרטים בטל': 04-8596032 ובאתר האינטרנט 

www.zahala.org

פרויקט "ידידות צהלה"
 דיווחים מהשטח 
ינואר-אפריל 2012

"יום  התקיים  ב-19.3.12   - צהלה  יום   0
צהלה" השנתי בהשתתפות כ-900 חניכים 
מכל הארץ. הפעילות התקיימה ביער חדרה 
וביער בן שמן וכללה הפעלות ODT לקבוצות, 
לפי תחנות. בהמשך הגיעו החניכים לבית 
חיל האוויר והאזינו לברכות מפי יו"ר ומייסד 
העיקריים  והשותפים  פקר  רונן  רן  צהלה 
- הקרן לידידות ומשרד החינוך  לפרויקט 

- מנהל חברה ונוער. 
כמו כן, הוקרנה ברכת מלכת היופי של ישראל 
שני חזן, בוגרת צהלה ונציגי קבוצות צהלה, 
הופיעו בשירה ומחול. בהמשך צפו החניכים 

דרך  המתארת  המנגינות,  מגילת  בהצגה 
 השירים את ההתפתחות מלפני קום המדינה 

ועד היום.

0 סיור באגף התנועה - משטרת ישראל 

- חניכי צהלה מתיכון "רביבים" ראשל"צ 
הוזמנו לבקר באגף התנועה של משטרת 
ישראל. הסיור כלל: הכרת הטכנולוגיה 
ניידת   - התנועה  שוטרי  שבשימוש 
מידע  במערכות  המצוידת  מתוחכמת 
ובקרת תנועה מודרנית; הכרת אופנועים 

השליטה  מרכז  הכרת  האגף;  בשירות 
בנושא  הרצאה  וכן  המודרני  והבקרה 
סיכוני נסיעה והיחלצות ממצבי חירום. 

0 סיור בבסיס רמת דוד - בחודש אפריל 

ביקרו חניכי צהלה מקבוצות כפר גלים 
ורוגוזין קרית אתא בבסיס חיל האוויר 
בעמדת  סיור  כלל  הביקור  דוד.  ברמת 
ירוט של טייסת העמק, צפייה בסרטים 
מפי  מפורט  והסבר  מבצעית  מפעילות 
הטייסת  פעילות  על  אוויר  צוות  איש 
F--בשגרה ובלוחמה, הסבר על מטוס ה

16 ומענה לשאלות החניכים.

פעילות שטח ביום צהלה - יער חדרה

סיור באגף התנועה - משטרת ישראל 

בשונה מספרים אחרים העוסקים בתופעת 
המצביאות בדרג-העל האסטרטגי, כדוגמת 
ספרו של אליוט א. כהן "הפיקוד העליון", 
בהתגלותה  במצביאות  מתמקד  זה  ספר 
בדרג השדה הבכיר, בדרג מפקד האוגדה 
וצוותו. לפנינו, אם כן, סיפור על מצביאות 
באופן בו התגלתה בשדה הקרב, בקרבות 
 ,143 אוגדה  של  הכיפורים  יום  מלחמת 

אוגדת שרון.
)אלוף(  אבן  )ג'קי(  יעקב  הספר,   מחברי 
ושמחה מעוז )אל"ם(, מספרים לנו על אותה 

כסגן  ג'קי  משמעותי:  חלק  בה  ליטול  שזכו  הרואית  התרחשות 
במלחמה  האישית  השתתפותם  כעוזרו.  ושמחה  האוגדה  מפקד 
היא מקור הסמכות שנטלו לעצמם לכתוב את סיפורם. אולם לא 
בסיפור חוויותיהם האישיות עוסק הספר, אלא בתיאור המלחמה 
מנקודת המבט של קצינים בכירים שזכו להיות שותפים למעשה 

המצביאותי של מפקדם האלוף אריק שרון.
בתודעת חובה למען דורות של מפקדים, ביקשו המחברים לתאר 
ההקדמה המלאה לספר באתר "צוות": www.tzevet.org.ilאת ניסיונם באותה מלחמה, במטרה ללמד דור צעיר של מפקדי 

שדה בדרג הבכיר את מהותה של האחריות 
המוטלת עליהם, ועד כמה גורל המערכה 

מוטל על שכמם. 
בעוד שמקובל לחשוב, ולעתים אף ללמד, 
כלפי  פוקד  העליון  האסטרטגי  הדרג  כי 
מטה "מה לעשות" ומשאיר לדרג המבצע 
את האחריות לקבוע "איך לעשות", הכרה 
מלמדת  המלחמה  התהוות  של  מקרוב 
הגמור.  ההפך  לעתים  מתרחש  כמה   עד 
ומאמין ביכולתו  "איך לעשות"  מי שיודע 
בדיון  פוקד  דרג  לשכנע  יכול   לעשות, 
הרה-הגורל על אודות אותו "מה" שמתבקש 
הדרג העליון להורות לעשותו. מאבקו של 
שרון למען מימוש רעיון הצליחה הוא מופת 
לעניין זה. קרב הצליחה היה כמובן נקודת 
שיא במלחמת יום הכיפורים, והספר מתאר 
את התפתחות המלחמה מנקודת המבט של 

אוגדת שרון, בהתהוות לקראת שיא זה. 
הספר שלפנינו מתמקד בתיאור אתגר ההסתגלות ובאופני ביטויו 
ברמה האוגדתית: במאבקו של מפקד האוגדה על שימור היוזמה 
ההתקפית, גם במסגרת המגננה בעיקר ב-9 באוקטובר - ועל האופן 
שבו ייצבה האוגדה את קו ההגנה, שעיצב בהמשך את התנאים 

למתקפת הנגד - קרב הצליחה.

מאת: גרשון הכהן )אלוף(, מפקד גיס ומפקד המכללות לשעבר

בנקודת הכובד 
מאת: יעקב )ג'קי( אבן 

)אלוף( ושמחה מעוז )אל"ם(, 
הוצאת מערכות ומודן 0 מתוך 

ההקדמה לספר

ספר חדש
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בשטח
פעילויות במחוזות ובסניפים

סניף בת-ים
 יו"ר הסניף: יצחק קרן # שד' העצמאות 33 כניסה ב' 

morissh@gmail.com :ת"ד 7067 בת-ים # טל': 03-5077169 # דוא"ל

טיולים:
0 קיימנו טיול חד-יומי לאנדרטת מגילת האש ביער הקדושים בהרי ירושלים, 

יצירתו של האמן  בה מונצחים תולדות עם ישראל משואה לתקומה, פרי 
נתן רפפורט, ניצול שואה. 

0 ערכנו טיול באוטובוס ממוגן לקבר רחל בואכה אפרתה ולמערת המכפלה 

יחד עם מאות   - ובמערת המכפלה  בחברון. הביקור בקבר רחל המשופץ 
מבקרים אחרים בחול המועד פסח - גרם הנאה רבה לחברי הסניף. 

0 חברי הסניף ביקרו במוזיאון למורשת בבל באור יהודה.

חברי הסניף ליד האנדרטה בביתוניה במסגרת הטיול לערש ההתיישבות 
לבקעת פוריה ובקעת כנורות )צילום: רותי רזגור(

חברי הסניף ליד האנדרטה בקיבוץ נגבה במסגרת הטיול לנחל חוורים 
)צילום: עמירם קליין(

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

puriyan@012.net.il :דוא"ל #

טיולים ונופשונים: 
0 טיול לערש ההתיישבות בבקעת כנורות - מיבנאל בה החלה ההתיישבות 

בתחילת המאה הקודמת ל"חצר כנרת", אום ג'וני, היא דגניה, וסיום באנדרטה 
לטייסים הטורקים משנת 1914, ובחפירות החדשות בסוסיתא. 

0 טיול מזמר בתל אביב של פעם - תחילתו בחוף הים בכיכר הרברט סמואל, 

המשכו סמוך לבית ביאליק, בית עיריית תל אביב של אז וגן מאיר, וסיומו 
בשוק הכרמל וכרם התימנים. 

0 מפניניה של רמת הנגב ונחל חוורים - תחילת הטיול באתר הנצחה לאסון 

המסוקים בקיבוץ נגבה, המשכו באגם ירוחם שהיה מלא מים ובשחזור חווה 
חוורים, דרך  בנחל  לילי  וסיומו בסיור  חקלאית עתיקה על דרך הבשמים 

יובלי הנחל המרשים. 

בית  - מאה שערים,  ירושלים  רגלי בשכונות החרדיות של  מזמר  טיול   0

ישראל ובתי אונגרין, התוודעות לעולם החרדי לפלגיו, הכרת אורחות חייהם, 
מנהגיהם, לבושם, החצרות, הווי החיים והישיבות. 

0 חברי הסניף יצאו לנופשון באילת בן ארבעה ימים במלון קיסר פרמייר. 

הנופשון כלל שני טיולים מודרכים ומפגש רעים באחד הערבים.
אירועים ופעילויות: 

0 הבחירות למוסדות "צוות" - ניתוח התוצאות מעלה כי הצביעו רק 250 

חברים, המהווים כ-21% מכלל חברי הסניף. להנהלת הסניף, המונה שבעה 
חברים, הגישו עשרה חברים את מועמדותם. שניים מחברי הנהלת הסניף 
הקודמת לא נבחרו להנהלת הסניף החדשה, אך הביעו הסכמתם להישאר 

כפעילים ולסייע. 
0 פעילויות חברתית - מדי יום ג' בשבוע פתוח מועדון הסניף לפעילות, ללא 

עלות, כולל כיבוד קל. הפעילויות כוללות הקרנת סרטים, משחקי חברה, 
שיחות חופשיות וכד'.

0 חוגים - מדי שבוע מתקיימים במועדון הסניף חוגים קבועים, בעלות המכסה 

את שכר מעביר החוג: יוגה על כיסאות )בתשלום(, פלדנקרייז )בתשלום(, 
תנ"ך ומחשבת ישראל )ללא תשלום(. 

ובין  תלמידים  בין  בין-דורי  קשר  יצירת  של  ארצית  תוכנית  במסגרת   0

באחת  בפעילות  הסניף  מחברי  קבוצה  החלה  המבוגר,  בגיל  אוכלוסייה 
מחטיבות הביניים בעיר. הקשר שנוצר מספק "הנאה ורווח" לשני הצדדים. 
הנוער מסייע למבוגרים בתחומי המחשב ואילו המבוגרים מספקים דוגמא 

אישית וחניכה לצעירים.

)צילומים: מירזה אברהם ויונה(
הרצאות: 

0 שמים עין בחלל: סיפורם של הלוויינים - הרצאתו של מומחה התעופה 

מאיר כהן. 
0 "תרנגול 53": סיפור חטיפת המכ"מ המצרי והטסתו לישראל בשנת 1969 

- הרצאתו של אמנון בירן )אל"ם(. 
0 הקשר בין מבצע קדש )1956( לבין בניית הכור האטומי בדימונה - הרצאתו 

של יצחק נוי, דוקטור להיסטוריה.
אביבה  הרצאתה של   - תל-אביב  העיר  מייסדי  ואהבותיהם של  חייהם   0

גרשלר, חוקרת פולקלור. 
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בשטח
פעילויות במחוזות ובסניפים

בשטח
פעילויות במחוזות ובסניפים

0 באווירה פורימית ערכנו ערב זמר במועדון הסניף, בהנחיית הזמרת איריס 

יערי, אשר כלל את מיטב שירי פורים, שירי ארץ ישראל ושירים לועזיים.
0 הרמת כוסית לרגל חג הפסח ויום העצמאות התקיימה במועדון הסניף, 

נציגות  "צוות",  מנכ"ל  בהשתתפות  נערך  האירוע  מוזיקלי.  ערב  במסגרת 
עיריית ראש העין והנהלת מחוז דן. 

0 הנהלת הסניף, יחד עם הנהלת סניף האגודה למען החייל בעיר, אירחו 

בערב יום הזיכרון את חיילי משמר הגבול, אשר מדי שנה משמשים משמר 
כבוד בטקס העירוני שנערך בערב יום הזיכרון. 

הרצאות: 
0 החברה הישראלית והשואה - הרצאתה של חני אפרימוב, שהתקיימה 

ביום הזיכרון לשואה ולגבורה.
נציגות  עם  ותשובות,  שיחה ושאלות   - "צוות"  של  הבריאות  הסכם   0

חברת מדנס.
האופוזיציה  חברת  של  ראותה  העין מנקודת  בראש  והמתוכנן  הנעשה   0

במועצת העיר - מפגש עם שרי סלע. 

כתבה: רותי רזגור

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

botzevet@netvision.net.il :דוא"ל #

0 משרד לסניף - התקיימה פגישה עם ראש העיר קרית אונו וסגנו בהשתתפות 

יו"ר ומנכ"ל "צוות", יו"ר מחוז דן יהודה פרץ, ויו"ר הסניף שלום פארינטה. 
לראשונה הביע ראש העיר עמדה חיובית ומעשית, לפיה בכוונתו לפתור את 

בעיית המשרד בתוך זמן קצר.
0 מועדון להרצאות - בשעה טובה עברנו לספרייה העירונית החדשה, שם 

נקיים את כל ההרצאות והאירועים של הסניף. תודה על כך מגיעה לסגן 
ראש העיר רון מלכה, ולמנהל הספרייה אסי. 

0 הנחת זרים - ביום הזיכרון לחללי מערכות ישראל הניח יו"ר הסניף את 

זר "צוות" בגן הגיבורים בקרית אונו. 
0 ב-9.5.2012 השתתפו כמה מחברי הנהלת הסניף בדיון שהתקיים במליאת 

הכנסת, במלאת 67 שנים לניצחון בנות הברית על גרמניה הנאצית.
0 ב-2.4.2012 נערכה בסניף הרמת כוסית לכבוד חג הפסח, ששולבה בערב 

זמר. באירוע השתתפו מעל 100 איש, כולל אורחים. בהזדמנות זו, הענקנו 
שי לחברים שהגיעו השנה לגיל 70.

0 האם המשפט צודק - הרצאתו של ירח קרול, מומחה בחינוך, קרימינולוגיה 

ומשפט. 
טיולים: 

0 ב-19.3.2012 יצאו 59 חברי הסניף לטיול לשפלת יהודה. החברים ביקרו 

במספר אתרים ובהם קטע של דרך בורמה, מצפה הראל, מוזיאון הר-טוב, 
פריחת הכלניות בתל בית-שמש, ביקור בגן גולן ועוד. 

חברי הסניף בטיול לשפלת יהודה

חברי הסניף בטיול לגליל המערבי

סניף בני-ברק
יו"ר הסניף: יוסף פלג # טל': 054-4772939

בבוקר יום העצמאות יצאנו בשני אוטובוסים לטיול בן שלושה ימים ברמת 
הגולן. בדרך ביקרנו במוזיאון "מורשת בית מג"ב" )סמוך לקיבוץ ברקאי( 
ובמוזיאון "יגאל אלון" בקיבוץ גינוסר. התארחנו במלון מדרשת הגולן בחספין 

ולאחר תפילת ערבית וארוחה חגיגית, ערכנו ערב שירי ארץ ישראל. 
של  ובמיזמים  באטרקציות  צפינו  הגולן,  רמת  במשעולי  צעדנו  למחרת 

המתיישבים וזכינו להדרכה מרחיבת דעת. 

אירוח השבת במדרשת הגולן היה לבבי ואווירת השבת היתה מיוחדת. מלבד 
דברי תורה בענייני היום, זימרנו והרגשנו את תחושת ה"ביחד". ערכנו גם 
סיור במקום בליווי הדרכה. במוצאי שבת ברך בדברי הסיכום יוסי פלג, יו"ר 
הסניף, את חברי ההנהלה ובמיוחד את שמואל מור, שהשכיל לשזור תוכנית 
למופת בשילוב הפתעות. כמו כן, הודה היו"ר לראש עיריית בני ברק על 

שיתוף הפעולה והסיוע הפורה.

0 ב-23.4.2012 השתתפו 90 חברי הסניף בטיול לגליל המערבי. החברים 

ערכו תצפית על המונפורט, ביקרו בפארק גורן, במבצר יחיעם ובאנדרטת 
שיירת יחיעם, וכן בבית ליברמן בנהריה. 

השאר,  בין  וביקרו,  הפורח  בגליל  לטיול  חברים  כ-100  יצאו  לאחרונה   0

בגדות הירדן הגועש, באתר מצד עתרת בו נמצאים כיום שרידי מבצר צלבני, 
במשמר הירדן, ברכס נפתלי המזרחי ובמצודת ישע.
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בשטח
פעילויות במחוזות ובסניפים

החברים ליד אנדרטת אלכסנדר זייד בבית שערים

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

yarhaim@zahav.net.il :דוא"ל #

התנדבות:
0 ב-19.3.2012, יום הזיכרון לשואה ולגבורה, נערך טקס רב רושם בבית 

הוריהם  התלמידים,  בנוכחות  בגבעתיים,  ילין"  "תלמה  לאמנויות  הספר 
וניצולי שואה. נשא דברים חיים ירקוני יו"ר הסניף )בעצמו ניצול שואה(, 

סניף פתח תקוה
 יו"ר הסניף: בני פרידמן # ז'בוטינסקי 4 פתח תקוה # טל': 03-9242899, 

s.tzevet.pt@bezeqint.net :03-9224167 # דוא"ל

הרצאות:
0 מאיר בינט הי"ד, לוחם הסתר של המודיעין הישראלי במצרים שפעל 

בראשית ימי הקמת המדינה - הרצאתה של בתו מיכל )מישל( בינט. 
גלוזמן.  אולגה  ד"ר  של  הרצאתה   - השלישי  בגיל  עיניים  מחלות   0

המנוהלת  גילי(,  מקולרי  )ניוון  נ.מ.ג  עמותת  על-ידי  ניתנה  ההרצאה 
על-ידי חברת "צוות" עליזה רז. 

0 תהליכי תכנון ובנייה בישראל: אתגרים ומדיניות - הרצאתו של רפי 

רייש, מנהל אגף בכיר לבנייה במנהל התכנון. 
0 אתגרי משרד החוץ בעת הזאת - הרצאתו של חן עברי-אפטר, יועץ  

מדיני של סגן שר החוץ, שרעייתו דליה היא חברת הסניף. יצויין כי חן 
ודליה אירחו ב-2007 במעונם בריגה את חברי הסניף שטיילו במדינות 

הבלטיות, שם שימש חן כשגריר ישראל. 
הרב  עו"ד  של  הרצאתו   - צוואה  בכתיבת  והשלכות  צוואה  עריכת   0

יובל בדיחי.
טיולים:

0 חברי הסניף יצאו ליום טיול בנגב המערבי בסימן "יודע חקלאי פיקח...", 

על חידושים בתחום החקלאי וציונות בצידם. בין השאר ביקרנו ב"שביל 
הסלט" ובחממות בחבל הבשור, בהדרכת האגרונום אורי אלון. בהמשך 
ביקרנו במוזיאון ימית ביישוב דקל, המתעד את החיים בימית עד הפינוי. 

ביקרנו גם באנדרטת הפלדה שהועתקה מימית.
אירועים: 

0 לרגל יום הולדתו והגעתו לגבורות של חבר הסניף שלמה עמיר, התקיים 

מפגש בביתו, בו השתתפו חברי ההנהלה אלי איבגי, גאולה עציוני, מוטקה 

הוענקה  במפגש  פרידמן.  ישראל  הסניף  חבר  וכן  פרידמן,  ובני  וורצל 
לחבר תעודת הוקרה ואיחלנו לו ולרעייתו בריאות טובה ואריכות ימים. 
0 חברי הסניף הרב אהרון לפידות ושמואל זילברפרב, זכו ב"אות המתנדב" 

מטעם ארגון "ליונס" פתח תקוה. יישר כוח!

חברי הסניף ליד אנדרטת אוגדת הפלדה 

קבוצה גדולה של חברי "צוות" מסניף פתח תקוה, 
אליה הצטרפו גמלאים מכפר סבא, קרני שומרון, 
התארחה  ועוד,  ירושלים  לציון,  ראשון  גן,  רמת 
בשבת פרשת "צו" - שבת הגדול - במלון מדיסון 

בנהריה.
החברים הרבים מילאו שלושה אוטובוסים וסיירו 
אבא  אלוני  במושבה   - יזרעאל  בעמק  ו'  ביום 
)לשעבר המושבה ולדהיים שייסדו הטמפלרים(, 
שנקראה ע"ש אבא ברדיצ'ב )הצנחן מא"י שנהרג 
בשליחותו להצלת יהודים במלה"ע ה-2(, והאזינו 
להסבר ממצה על הטמפלרים מפי נפתלי צוריאל, 

ממארגני השבת. 
בהמשך ערכו החברים סיור באנדרטת אלכסנדר 
שולבו  השבת  בתפילות  שערים.  בית  ליד  זייד 
הנוסחים האשכנזיים והספרדיים, וכן זכינו לשמוע 
את הרצאותיו של הרב יוסף יחיא על משמעותו 

של חג הפסח. 
סעודות השבת במלון היו משובחות ותובלו בדברי 

תורה מפי הרב ד"ר פיני איזק )סא"ל(, יועץ ראש העיר ראשון לציון 
ממליה  שמשון  צוריאל,  נפתלי  פרבר,  חניאל  ד"ר  הרב  דת,  לענייני 
וסיפר  באזור  קצר  סיור  הנחה  אף  ממליה  בדיחי.  יובל  עו"ד   והרב 

על תולדות נהריה. 
את השבת ארגנו בני פרידמן יו"ר סניף "צוות" פתח תקוה, נפתלי 

צוריאל, שצירף לשבת זו, לראשונה, אורחים מהקהילה האתיופית 
בפתח תקוה שהשתלבו באירועי השבת, שלמה שטרנברג ושמשון 
ממליה, פעיל ב"צוות" ומנהל המחלקה לתרבות תורנית בעיריית כפר 

סבא, שהשקיעו מאמצים רבים להצלחת האירוע. 

מאת: הרב חניאל פרבר

"שבת הגדול" בנהריה: טיול, הרצאות ודברי תורה
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בשטח
פעילויות במחוזות ובסניפים

יו"ר סניף גבעתיים נושא דברים בבית הספר תלמה ילין ביום השואה

חברי הסניף בטיול בצפון

תעודת הוקרה מעיריית 
גבעתיים לסניף "צוות" בעיר

שהדגיש את חשיבות יום הזיכרון ואת חשיבותה של מדינת ישראל ליהודים. 
התלמידים  התכנסו  הטקס  לאחר  קדיש.  באמירת  דבריו  את  סיים  הוא 
בכיתותיהם ומתנדבי הסניף )כולם ניצול שואה( סיפרו על קורותיהם ועל 

חשיבות השירות בצה"ל.
0 ב-23.3.2012, יום המעשים הטובים, השתתף הסניף עם העירייה וסגל 

ובארגון  בתרומה  מוגבלים,  לאנשים  מע"ש  מוסד  באירוח  ראשונים  בית 
ארוחת בוקר עשירה למשתתפים.

0 בערב יום הזיכרון לחללי צה"ל הונח זר "צוות" על-ידי שני חברי הסניף 

בגן הזיכרון בעיר. 
0 ב-31.3.2012 נערך טקס מרשים בנוכחות ראש העיר, בו הוענק אות "איש 

השנה" ליוסף גולדמן, חבר הנהלת הסניף ומתנדב פעיל בקהילה. גולדמן 
נבחר על-ידי ארגון "ליונס" בשם העיר. 

טיולים:
כ-50 חברי הסניף השתתפו בכל אחד משלושת הטיולים שנערכו לאחרונה: 

0 ב-13.3.2012 יצאו החברים לטיול באזור ירושלים 

0 ב-17.4.2012 נערך טיול לגוש שגב שבגליל במסגרתו ביקרנו בחטיבת 

הטילים של רפא"ל שם הוצגה בפנינו תוצרת התעשייה בתחום הטכנולוגיה 
המתקדמת והמתוחכמת ביותר בעולם 

באזור  סיירנו  ב-29.5.2012  שנערך  בטיול   0

השרון.
אירועים: 

0 ב-3.4.2012 ערכנו הרמת כוסית לחג הפסח, 

העיר  ראש  סגנית  ברכות  נשאו  במסגרתה 
גבעתיים, שציינה את חברי הסניף המתנדבים 
למען תושבי העיר. יו"ר הסניף ברך את חברי 
הסניף ועדכן את החברים בנושאים שעל סדר 

היום ב"צוות". 

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

 yopo@orange.net.il : 03-6723663, 054-4950250 # דוא"ל

הנהלה חדשה - בעקבות הבחירות שהתקיימו בתחילת 2012 ב"צוות" הוקמה 
הנהלה חדשה לסניף: יו"ר - יוסי פורת, ס' יו"ר - חיליק בורשטיין, גזבר - 
מוטק'ה בן-שחר, מזכיר- איתן ווליכמן, אחראי להתנדבות - יוסי צ'פלאווי, 
אחראי למיחשוב - חיים שהם, מתנדבת ואחראית לנושאי פרט - יוכי וקשי 

)רעייתו של ראובן וקשי(.
טיולים והרצאות: 

0 התחלנו בסדרת טיולים - הראשון היה בתחילת האביב בעקבות הפריחה 

לגלבוע ולעמק בית שאן. בקרוב נקיים טיולים לגליל המערבי ולירושלים. 
0 התחלנו בסדרת הרצאות. הראשונה, של יעקב גרוס, חשפה את שנשכח 

- סרטים היסטוריים של יומני קולנוע מהעשור הראשון למדינה ולצה"ל. 
איסוף כתובות דוא"ל - ההנהלה החדשה שמה דגש מיוחד על שימוש   0

במחשב לפעילות ובכלל זאת, משלוח הודעות ועדכונים לחברים באמצעות 
המחשב. מטרתנו הינה לאסוף כמה שיותר כתובות אלקטרוניות של חברים 
עצמם, ואם אין להם - של בני משפחה )בנים, נכדים וכו'( ואפילו של שכנים 

מקורבים. זאת כדי לשלוח הודעות ועדכונים בתדירות גבוהה.

0 ב-2.5.2012 ערכנו מסיבת עצמאות בבית החייל בתל אביב, בשיתוף 

כ-200  השתתפו  במסיבה  נוספים.  מסניפים  וחברים  אביב  תל   סניף 
חברי "צוות". נשאו דברי ברכה יו"ר סניף תל אביב, יו"ר סניף גבעתיים 

ויו"ר המחוז.
ראש  על-ידי  גבעתיים  הוקרה ל"צוות"  תעודת  הוענקה  ב-17.5.2012   0

העיר בטקס רב רושם, כהערכה על פעילותו למען הקהילה. הטקס נערך 
גם  תעודות  חולקו  בטקס  העיר.  הנהלת  בנוכחות  העיר  מתנדבי  לכבוד 

למספר ארגונים נוספים.
הרצאות:

0 הטמפלרים בא"י, עתידנות ותוחלת החיים וכן הרצאה על פרשת אוגנדה. 

0 חוג הנשים התכנס שלוש פעמים והאזין להרצאות בנושאים: דמות האישה 

באמנות ובפולחן, קליאופטרה והייטק בעידן הלואוטק.

90 לעיר רמת גן הוענק תואר יקיר העיר לחברי "צוות" ד"ר  במלאת 
וחיליק  )אל"ם(  אשל  אהרון  )תא"ל(,  שגיא  צורי  )אלוף(,  נאדל  חיים 
בורשטיין )אל"ם(. את האות העניק ראש העיר, חבר "צוות" צבי בר. 

בתמונה: מקבלי האות עם יו"ר "צוות" ברוך לוי. 

מצדיעים לחברי "צוות" יקירי העיר רמת גן
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החברים חוגגים מסיבת עצמאות 

סניף תל אביב
יו"ר הסניף: עמנואל אלרום # הארבעה 8 תל אביב 61203 # טל': 050-4241212, 

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

0 ב-2.5.2012 ערכנו נשף יום העצמאות בצוותא עם סניף גבעתיים. בנשף 

השתתפו 200 חברים אשר נהנו מהמוזיקה שהשמיע די ג'י קיקה סמואל 
ומארוחה חגיגית. בתוכנית האמנותית: הזמרים לילה מרכוס ואילן אלימלך. 
יומי בהשתתפות ערה של חברים, בסימן עדות  ערכנו לאחרונה טיול   0

פוטנציאל גדול שאינו מגיע למימוש )המשך מעמ' 16(

טקס הענקת תעודות ושי לחברים המגיעים לגבורות בשנה זו

החברים חוגגים במסיבת יום העצמאות

בישראל. הביקור החל ביישוב הבדואי לקיה, בשיחה עם נשים בדואיות, 
אשר סיפרו על מעמדן בחברה, נמשך במפגש עם ערבים שמוצאם מעיראק, 

סניף חולון
 יו''ר הסניף: שלמה קימל # בית יד לבנים - תיאטרון חולון, שד' קוגל 11, 
kimels@bezeqint.net :חולון 58262 # טל/פקס: 03-5012420 # דוא''ל

הרצאות:
0 "והעולם שתק'' )יום הזיכרון לשואה ולגבורה( - הרצאתו של משה כץ.

0 מי היה סא''ל מאיר )מקס( בינט )איש המודיעין הישראלי שפעל במצרים 

בשנים הראשונות של המדינה( - הרצאתה של בתו, מישל )מיכל( בינט-דגן.
0 תורכיה בעידן ארדואן - הרצאתו של יריב פלד.

0 מגילת רות בראי האמנות - הרצאתה של אמי שקדי.

נופשונים וטיולים:
0 חברי הסניף ערכו נופשון בן ארבעה ימים באילת ושילבו בו טיולים. בין 

השאר ביקרו החברים בתחנת יאיר, עיר אובות, עין יהב, פארק תמנע ועוד. 
.WOW כמו כן צפו במופע

0 לאחרונה יצאנו לטיול יומי לדרום הר חברון - ''בין הר למדבר'' - במסגרתו 

ביקרנו במיתרים, במשטרת רוג'ום, בחוות הר סיני, בסוסיא, במצפה אביגיל ועוד.
אירועים: 

0 נציגי הסניף השתתפו בטקס העירוני באנדרטה לזכר נפגעי פעולות איבה. 

כמו כן, השתתפו בטקס יום הזיכרון לחללי מערכות ישראל ונפגעי פעולות 
איבה, שנערך ברחבת אנדרטת הזיכרון בחולון.

''יקיר חולון  בטקס במעמד ראש העיר חולון מוטי ששון, הוענק תואר   0

2012'' לאלה אלישר על תרומתה לקהילה.
0 לרגל יום העצמאות חגגו חברי הסניף במסיבה עליזה, במסגרתה נישאו 

ברכות ונערכה תוכנית אמנותית שכללה להקת זמר עם שירי ארץ ישראל 
ומוסיקה לריקודים. במסיבה נערך טקס בו הוענקו תעודות ושי לחברות 

ולחברים המגיעים לגבורות בשנת 2012.

המתגוררים  איש,   950 המונה  חמולה  בני  שנה,   150 לפני  הגיעו  אשר 
בדריג'ת. ביקרנו במערות בהן גרו התושבים בעבר, לפני שעברו להתגורר 

בבתים מסודרים. 
בהמשך ביקרנו ביישוב סנסנה שבצפון הנגב, המונה 60 משפחות שומרות 
מסורת ויותר מ-300 ילדים. זאת, בדיוק ביום שבו נתנה הממשלה אישור 
להסדרת מעמד היישוב. ביקרנו גם במושב נבטים אצל יהודים יוצאי קוצ'ין 
שבהודו ובבית הכנסת אל גריבא של עולי ג'רבה באופקים. בסיום פקדנו 

את קברו של הבבא סאלי בנתיבות. 
"אל-נקם"  קיימנו שתי הרצאות מעניינות, האחת על ארגון הלח"י מפי   0

)הסופר עזרא יכין( והאחרת על ארגון ההגנה מפי ד"ר אלדד חרובי. 

כמו כן, יחד עם הנהלת המחוז, אני עורך ביקורים פעמיים בשנה בבית אבות 
משען נאות אפקה, ופוגש בחברינו הוותיקים. הנהלת הסניף מבקרת אחת 

לשנה בארבעה בתי אבות נוספים, בהם נמצאים גמלאים שלנו".
תחום אחד, למגינת ליבו של עמנואל, אינו מצליח להתרומם וזהו תחום ההתנדבות. 
הוא מצר על כך מאוד: "לחברי 'צוות' יש המון מה לתרום. יש עמותות רבות 
בתל אביב בהן ניתן להתנדב והתורם הוא ברוב המקרים גם הנתרם. אני קורא 
שוב לחברים לבוא ולהתנדב, ממש כפי שעשינו בשנותינו בצה"ל למען בטחון 
ישראל. אני מאמין בכל לב, כי מחובתנו להמשיך בעשייה למען החברה בישראל 

גם לאחר שפשטנו את המדים". 
לסיום אומר עמנואל, כי הוא פתוח להצעות מהחברים שיוכלו לכוון את אופי 
הפעילות: לאילו אזורים לטייל, היכן לנפוש, איפה לבקר, אילו פעילויות תרבות 
היו רוצים לראות בסניף וכו'. "פרסמנו זאת בעלון שלנו בעת כניסתי לתפקיד, 
אך כמעט שאין תגובות. אני רוצה לקוות כי בעקבות כתבה זו, ייענו יותר חברים 
לקריאות המגיעות מהסניף, שכל כולן נועדו להיטיב עם החברים. מבחינת 
מספר החברים, אנו אחד הסניפים הגדולים בארץ - חבל שהשתתפות נמוכה 

ומעורבות מועטה עוצרות את התפתחותנו".
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מימין לשמאל: גבריאל הוכפלדר, פרץ לב מרכז הפעילות לבני +75, יצחק 
גבעון ויוסף ברק

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

0 ב-4.4.12 נערכה הרמת כוסית לכבוד חג הפסח, בהשתתפות חברי הסניף, 

ראש המועצה המקומית פלורה בן שושן, יו"ר המחוז גדעון שני, מנהל המחוז 
אוחנה.  דניס  התעסוקה  ומנהלת  בדש  אליהו  הסניף  יו"ר  לוגסי,  אברהם 
במסגרת זו העניק יו"ר המחוז תעודת הוקרה ליו"ר הסניף היוצא יצחק ברגר.

0 במעמד הרמת הכוסית לכבוד חג הפסח ב-4.4.2012, נערך טקס חתימה 

חתימת חוזה השכירות לסניף

תעודת הוקרה ליו"ר הסניף היוצא

על חוזה שכירות בין "צוות" לבין המועצה המקומית, שהקצתה מבנה עבור 
הסניף. בטקס השתתפו פלורה בן שושן ראש המועצה, גדעון שני יו"ר המחוז, 

אברהם לוגסי מנהל המחוז, ואליהו בדש יו"ר הסניף. 

סניף ערד
יו"ר הסניף: שלום כרמל # רחוב בשור 2 ת"ד 4444 ערד # טל': 052-5554523

0 ב-25.2.2012 נפרדו חברי הסניף מיצחק גונדה, אשר שימש כ"אב הבית" 

במשך מספר שנים.

יו"ר הסניף שלום כרמל, מעניק תעודת 
הוקרה ליצחק גונדה

0 ב-7.3.2012 השתתפו חברי הסניף בנשף פורים מסורתי בקרית גת, בו 

נטלו חלק גם חברים מסניף אופקים.
0 ערב הוקרה מסורתי למתנדבים התקיים ביוזמת המחלקה לשירותים חברתיים 

בעיר ב-16.5.2012, במסגרתו קיבל סניף ערד הוקרה על פעילותו.

יו"ר הסניף ורעייתו עם חבר הנהלת הסניף

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

התעודה לסניף ערד על פעילותו למען הקהילה

0 חברי "צוות" מהמחוז בני +90 המתגוררים בבית אבות "משען" בבאר שבע, 

חגגו יום הולדת 91 ליצחק גבעון.

פעילות במחוז דרום

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. i l

דרום
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דרום

סניף אילת
 יו"ר הסניף: אליהו דהן # בי"ס אלון שכ' הדקל אילת # טל': 08-6317552,

 eli34656@walla.com :057-5818182 # דוא"ל 

0 סניף אילת חגג את יום העצמאות במפגש חברים עם יו"ר הסניף החדש, 

אלי דהן, שנערך בחוף מפרץ השמש. במקום הוקם אוהל והוצבו שולחנות. 

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

ilan-ngv@darak.net.il :דוא"ל #

ב- 30.3.2012 נערכה בסניף הרמת כוסית לכבוד חג הפסח, בנוכחות יו"ר ומנהל 
המחוז, יו"ר הסניף וחברים מהסניף. בסוף האירוע הוענק שי למשתתפים. 

חברי הסניף מאזינים לעדכונים השונים

מימין לשמאל: אילן פרץ יו"ר הסניף, אברהם לוגסי מנהל מחוז הדרום, עמוס 
גואז חבר הנהלת הסניף ויוסי אברג'יל סגן ומ"מ יו"ר הסניף

חוגגים על החוף. שני משמאל: יו"ר סניף אילת אלי דהן ולידו יעקב דרעי 
יו"ר סניף אופקים

ונהנו  השתעשעו  בים,  רחצו  וילדיהם,  זוגם  בני/בנות  עם  הגיעו  החברים 
מארוחות בוקר וצהריים. באירוע השתתף גם יו"ר סניף אופקים יעקב דרעי. 

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

tzevetofqim@bezeqint.net :077-9256070 # דוא"ל 

0 ב-20.3.2012 ביקרו חברי הסניף יחד עם יו"ר הסניף וחברי ההנהלה ביריד 

"חבר" בגני התערוכה בתל-אביב, שנערך לקראת חג הפסח. החברים נהנו 

מימין לשמאל: מאיר יפרח חבר ההנהלה, יוסי ישי גזבר הסניף, יעקב דרעי 
יו"ר הסניף והחברים עמוס כהן, שלמה אברהם, אלי שרפי ורעיותיהם

מהביקור ואף קיבלו שי במקום.
צה"ל,  גמלאי  ענטבי,  לאברהם  חיים  מפעל  פרס  הוענק  ב-26.3.2012   0

בירושלים,  העברית  באוניברסיטה  התקיים  האירוע  לקהילה.  תרומתו  על 
בהשתתפות בני משפחה, חברים, מכרים ומוקירי פעילותו. 

משמאל לימין: אהרון כהן ורעייתו, יעקב דרעי ורעייתו, רפי רחמים, אבי ענטבי 
ורעייתו, אורי אבוקסיס, ישראל לאה וציון תורג'מן

0 ביום הזיכרון לחללי מערכות ישראל הונח זר "צוות" סניף אופקים בבית 

העלמין בעיר על-ידי יו"ר הסניף יעקב דרעי וחבר הנהלת הסניף יוסף ישי.

0 ערב חג הפסח נערכה הרמת כוסית בסניף אילת. בתמונה: חברי ההנהלה 

החדשים. מימין יו"ר הסניף אלי דהן והחברים אלי מימון, יעקב ויוסי.
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סניף קרית גת
 יו"ר הסניף: ניסים זגורי # שד' גת 32/17 קרית גת # טל': 08-6878350, 

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

יו"ר הסניף ניסים זגורי וחברי הנהלת הסניף מברכים את הנוכחים

ב-7.3.2012 נערך נשף פורים מסורתי בקרית גת בשיתוף חברים מסניפי 
אופקים וערד ובהשתתפות יו"ר "צוות" וסגנו ויו"ר המחוז גדעון שני. 

במסגרת האירוע נערכה תחרות תחפושות נושאת פרסים.

חברים מסניף קרית גת, אופקים וערד משתתפים בתחרות התחפושות

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

abomosh@gmail.com :דוא"ל 

0 בסניף נבחרה הנהלה חדשה והוא ממשיך בתנופת עשייה שבמרכזה - סיוע 

ותמיכה. במסגרת זו חילקנו מענקים ומתנות לחג לחברים נזקקים ולאלמנות. 
0 "הפרלמנט הטברייני" ממשיך להתכנס מדי יום ו' בסניף, ובמסגרתו נדונים 

נושאים שונים ושרים שירי שבת. 
חן  )אליקו(  בנושא תעסוקה עם מנהל המחוז אלי  נערך מפגש  0 בסניף 

ומנהלת התעסוקה דליה סלוצקי, שהגיעו לפגוש את החברים. היוזמה זכתה 
למשוב חיובי והיתה משמעותית עבור החברים. 

0 הסניף נפרד מסמנכ"ל "צוות" אפרים לב, בערב חברתי מוצלח שנערך 

במסעדה. אפרים הודה על המחווה במילים נרגשות. באותו מעמד הוענקו 
תעודות הערכה לחברי ההנהלה שסיימו קדנציה. את המפגש הנעים הזמר 

מוני הראל בשירה ובנגינה על בוזוקי. 

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

David_h@bezeqint.net :דוא"ל

וביקרו  אחד  יום  בן  לטיול   22.4.2012 בתאריך  יצאו  הסניף  חברי  כ-45 
במצודת קאקון )ליד מושב גן יאשיה(, במכון וולקני לחקר החקלאות, במרכז 
המבקרים של מיכל נגרין בבת ים ובתערוכת "חבר" בגני התערוכה. החברים 
התרשמו מהדרכתו של נציג מכון וולקני לחקר החקלאות בנושא שמירת 

ירקות ופירות במקרר הביתי.

החברים במכון הוולקני לחקר החקלאות

החברים עולים למצודת קאקון

סניף כרמיאל יו"ר הסניף: שלומי קליין # הגליל 2 כרמיאל # טל': 04-9982215 
slomek1@walla.com :דוא"ל #

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

 סניף מרכז הגליל יו"ר הסניף: ריאד אברהים # מועדון מפ"ת מג'אר 
Fared_s@walla.co.il :ת"ד 2795 # טל': 04-6781466 # דוא"ל

סניף באר שבע
יו"ר הסניף: יעקב לחיאני # בית החייל, רחוב בית לחם 2, ת"ד 521, באר -שבע 

84100 # טל: 08-6431874, מענה קולי: 03-6173529, פקס: 08-6417188 

ב-28.3.2012, ערב חג הפסח, נערכה ישיבת הנהלה חגיגית בבית יציב 
ולכבוד  החג  לרגל  כוסית  הרמת  התקיימה  במסגרתה  שבע,  בבאר 
חברים שסיימו תפקידם בקדנציה קודמת. כיבדו אותנו בנוכחותם יו"ר 

ומנכ"ל "צוות". 

עומדים מימין לשמאל: פיני גנון, יעקב לחיאני, עו"ד מתי אביב, אתי 
פלדברג, יו"ר המחוז גדעון שני, יו"ר ומנכ"ל "צוות", מנהל המחוז 

אברהם לוגסי, שרית רוזנצוויג, יעקב סטביצקי וחנן טאוב. יושבים מימין 
לשמאל: חנה ברנשטיין, גילה אחדות, אילנה חדד, רו"ח יצחק פיירשטיין

צפון )המשך ממחוז דרום(
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מסיבת יום העצמאות בהשתתפות חברי סניף העמקים וסניף חדרה

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

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

של  חירום  לשעת  היערכות  בתרגיל  בהתנדבות  הסניף השתתפו  חברי   0

פיקוד העורף, בשיתוף עם עיריית עפולה. התרגיל התבצע בביה"ס אורט 
בעפולה ב-3.5.2012. 

יום העצמאות  0 חברי סניף עמקים אירחו את חברי סניף חדרה למסיבת 

משובחת  מארוחה  נהנו  חברים  כ-160  בעפולה.   W GRILL BAR-ה במסעדת 
וממוסיקה לריקודים. החברים הפליאו בריקודיהם והוכיחו כי טרם נס ליחם!

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

golani48@barak.net.il :דוא"ל

סניף הקריות
  יו"ר הסניף: אריאל כרמון # בית התרבות שד' קק"ל 25 ת"ד 3068 קריית מוצקין

# טל': 04-8732214

0 הבחירות הסתיימו לא מכבר וסניף הקריות ממשיך בעשייה ובנתינה. האזנו 

להרצאה מעניינת על המיעוטים בגליל ובקרוב נצא להשלים את ההרצאה 
בטיול, שיכלול מפגש אישי עם אותם בני המיעוטים בגליל. 

בירכו את החברים: יו"ר מחוז צפון איציק חביו, יו"ר סניף חדרה והשומרון 
משה אבן- פז ויו"ר סניף עמקים המארח מנחם מעוז. 

0 ב-23.4.2012 נערך בבית החייל בעפולה פיילוט לטיפול בחברים מיישובים 

המרוחקים מהנהלת המחוז, בנושאי פרט. במסגרת זו, קיבלו 11 חברים טיפול 
אישי ממנהל המחוז אלי )אליקו( חן וממנהלת התעסוקה דליה סלוצקי. הם 
האזינו למידע בנושאים כמו הלוואות, זכויות ותעסוקה. למפגש הצטרף גם 
יו"ר הסניף מנחם מעוז. החברים ששהו במקום מספר שעות זכו לכיבוד קל. 
משתתפי הפיילוט בירכו על היוזמה וציינו בסיפוק את הטיפול שניתן להם 
במגוון נושאים. תודה לחבר הנהלת הסניף יהודה וזאן שסייע בקיום האירוע.

סניף גליל מערבי הניח את זר "צוות" בטקס יום הזיכרון לזכרם של החללים 
בני העיר עכו. 

0 חוג המשוטטים הפועל אחת לחודש הרחיב צעדיו ומטייל בעקבות קרבות 

תש"ח בלטרון, ברמלה ובגליל. הקפנו את הכנרת בהליכה והכרנו את אתרי 
הדתות שסביב לה. 

0 ערכנו סדר ט"ו בשבט עם מיטב מטעמי הארץ בליווי שירי ארץ ישראל. 

0 חגגנו ערב יום עצמאות בהומור ובסאטירה עם בני הגבורות. 

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

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

ב-22.4.2012 קיים סניף חיפה מסיבת עצמאות באולמי קריגר בעיר, במעמד 
יו"ר ומנכ"ל "צוות", יו"ר המחוז יצחק חביו, מנהל המחוז אלי )אליקו( חן, 

חברי הנהלת הסניף וכמובן 340 חברים ובני/בנות זוגם. 
בתחילת האירוע סקר יו"ר "צוות" את ההתקדמות בנושא הגמלה, יו"ר המחוז 
ויו"ר הסניף בירכו את המשתתפים ואת המדינה לרגל יום חגה. בתוכנית 
האמנותית הופיעה להקת רקדני עיריית חיפה ולהקת "מרוסיה לחיפה באהבה" 
- במגוון שירים עבריים, רוסיים וצועניים. המופע התקבל בהתלהבות וקהל 

יו"ר סניף  וינטר  המשתתפים הצטרף במחיאות כפיים. שיר שחיבר ברוך 
 www.tzevet.org.il "חיפה לכבוד האירוע מופיע באתר "צוות

מאת: משה ברקאי, סגן יו"ר הסניף 

0 ערכנו מסיבת פורים בטבריה בהשתתפות חברי הסניף וכן חברים מסניפי 

עפולה וכרמיאל. המסיבה היתה מוצלחת והחברים יצאו עם "טעם של עוד".
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חברי הסניף בטיול בוואדי ערה

מסיבת יום העצמאות בסניף

סניף רעננה
 יו"ר הסניף: יצחק גושן # הסדנא 13 רעננה 43107 # טל': 077-4440806 

oshen@zahav.net.il :דוא"ל #

אירועים: 
0 ב-1.5.2012 נערך טקס חנוכת המשרד החדש של "צוות" רעננה, במעמד 

ראש העיר נחום חופרי, מנכ"ל העירייה אבי לאופר, יו"ר ומנכ"ל "צוות", יו"ר 
מחוז השרון מוטי בר דגן, יו"ר סניף רעננה איצ'ה גושן, חברי הנהלת הסניף 
הוקרה  תעודת  השרון  מחוז  יו"ר  העניק  באירוע  הסניף.  מחברי  ועשרות 
לראש העיר. בתום דברי הברכה ולאחר הרמת כוסית נגזר הסרט והפעילות 

השוטפת במשרד החדש יצאה לדרך.

0 למעלה מ-100 חברי הסניף ואורחים השתתפו במסיבת יום העצמאות ה-64 

למדינה שנערכה במועדון מרכז הפיס בעיר. בין האורחים היו יו"ר "צוות" ויו"ר 
המחוז שבירכו את החוגגים, וכן מנהל המחוז. במסיבה חולקו תעודות הוקרה 
"נוסטלגיה של זהב"  לחברים שהגיעו לגבורות. בתוכנית האמנותית: מופע 
רוזנר, שהקסימו  ואלה  לינדה תומר  - הזמרות-שחקניות  "הדופראנוס"  של 

את החוגגים.
טיולים: 

0 ב-20.4.2012 יצאו חברי הסניף לטיול בצפון, שכלל מסלול בשמורת נחל 

עיון - ממפל עיון שבמטולה ועד מפל התנור. בהמשך הגיעו החברים למפגש 
לאורך  עמי"  ב"טיילת  ביקרו  נחמיה(,  שדה  )ליד  חצבני-דן-בניאס  הנחלים 

הירדן וסיימו בתצפית ממצפור גדות שברמת הגולן.
0 ב-23.3.2012 יצאו חברי הסניף לטיול בגליל התחתון. בין השאר התארחו 

ביישוב כלנית, ביקרו ביישוב כורזים וצפו על הכנרת. בהמשך ירדו החברים 
לירדן ההררי וטיילו בנחל צלמון. 

0 ב-18.5.2012 יצאו החברים למפגש עם אנשים ותרבויות ביישובי כביש 

ואדי ערה. בכפר קרע הם נפגשו עם אמנה כנענה - מנהלת עמותה להעצמת 
נשים מוסלמיות, הנחשבת פורצת גבולות. בהמשך התארחו בביתו של אמן 
הקליגרפיה מוחמד סעיד, ביקרו אצל נועם זמיר ביישוב קציר העוסק בפיסול 

שימושי בעץ, וסיימו בסיור לאורך קו התפר שמדרום לכביש ואדי ערה.

מאת: אורי אמיר

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

tzevetkf@bezeqint.net :דוא"ל 

טיולים וסיורים:
ב-5.5.2012 יצאו 48 מחברי הסניף ובני/ות זוגם לטיול בן יום אחד בעמק 
איילון, שתחילתו ב"סיור רכוב" בקרית עקרון ובמזכרת בתיה. לאחר מכן 
ביקרנו באתר חברת "מקורות" בחולדה, "מים לירושלים", והאזנו להרצאה 

הסיור במשאבת הדיזל של "מקורות" בחולדה.

על אספקת מים לירושלים בעת המצור. במקום מוצבת אנדרטה לזכר שני 
טייסים שנספו בתאונה במקום בשנת 84', ואנדרטת "טל" לזכרו של לוחם 

בן קיבוץ חולדה שנפל בפעילות מבצעית. 
אמיאוס  במנזר  הראל,  במצפה  הרצל,  ובבית  הרצל  ביער  סיירנו  בהמשך 

ניקופוליס ובתל גזר. מדריך הטיול היה חבר "צוות" שבתאי קו.

מאת: צבי דקל. צילמה: בת שבע יניב
אירועים:

ב-2.5.2012 ערכנו ערב הוקרה וחלוקת תעודות לעשרה מתנדבים חברי הסניף 
בנוכחות כ-170 חברים. הערב נפתח במפגש מרגש. כל המברכים - נפתלי 
שגיא יו"ר הסניף, מוטי בר דגן יו"ר המחוז, צבי ימי יו"ר ארגוני המתנדבים 

המתנדבים מקבלים את התעודות

בעיר, יהודה בן חמו ראש העיר, יעקב ממן ראש העיר כוכב יאיר וצור יגאל 
)חברי "צוות" מהיישוב הצטרפו לא מזמן כחברים בסניף כפר סבא( - ציינו 
את רוח ההתנדבות של החברים ואת שיתוף הפעולה עם העירייה. בחלק 
האמנותי שרו המשתתפים שירי ארץ ישראל בליווי זמר, גיטריסט ושיקופיות. 
סטנדאפיסטית העבירה ערב מלא הומור. את האירוע, שהסתיים בשירת 

התקווה, הנחה מזכיר הסניף אלי הקר.
מקבלי התעודות: אבשלום יחיאל, יצחק קלמן, משה שורר, דוד תבור, אסתר 
שיינוטר, יעקב חמד, בת שבע יניב, עזרא שמיע, אלי הקר, שמחה בניסטי.

הרצאות:
ב-30.4.2012 התקיימה הרצאתו של גרי פאל בנושא: "יוסף טרומפלדור - 

דמותו של גיבור לאומי".

מאת: צבי דקל. צילומים: באדיבות פוטו "חן"

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

hymrl@zahav.net.il :דוא"ל #

טיולים:
0 כ-50 חברי הסניף יצאו ב-10.3.2012 לטיול יומי לאזור שבין נצרת לתבור. 

יער  הבדואים בכפר שיבלי,  מוזיאון  ובהם  פקדו מספר אתרים  המטיילים 
צ'רצ'יל ויער בלפור. 

0 ב-18.4.2012 יצאו כ-50 חברים לטיול יומי לאזור הנגב, במסגרתו ביקרו 

במעלה עקרבים, בשדה הבולבוסים, במכתש הגדול ובמפעל הפוספטים.
0 כ-50 חברי הסניף יצאו ב-12.5.2012 לטיול באזור הצפון. המטיילים פקדו 

מספר אתרים, ובהם העיר העתיקה של טבריה, האתר הארכיאולוגי בחמת 
גדר ובעתיקות סוסיתא.

החברים בטיול בטבריה

החברים בטיול בסוסיתא

הרצאות:
0 הסיפור הפחות ידוע על משפחת בן גוריון - הרצאתה של הסופרת רזיה 

בן גוריון )נינה של דוד בן גוריון(.
0 סיפור הגרעין הישראלי - הרצאתו של יריב פלד.

0 הציוני האחרון - מי היה ארתור ג'יימס בלפור ומדוע נתן ליהודים מדינה? 

- הרצאתו של שלמה טחן.

מאת: נתן גייזר

סניף רמת השרון יו"ר הסניף: אורי ילוז # ת"ד 1350 רמת השרון 47243 # 
uriyal@netvision.net.il :טל': 050-8898931, פרטי: 03-5475330 # דוא"ל

סניף הוד השרון יו"ר הסניף: עידו אלמגור # ז'בוטינסקי 7 הוד השרון 
a.tzevet.hod-hasharon@012.net.il :43350 # טל': 09-7450773 # דוא"ל

תושב  )אל"ם(,  ימי  צבי  ד"ר 
כפר סבא, נשוי, אב לשנים וסב 
מצה"ל  פרש  נכדים,  לשישה 
ב-1983 לאחר 20 שנות שירות. 
ימי החל את דרכו בחיל האוויר 
מלא  בהמשך  טיס.  בקורס 
ומטה  פיקוד  תפקידי  בחיל 
ומבצעים, בעיקר בענף שליטה 
ובקרה. בין השאר, היה מפקד 
יחידת שליטה ב"משלט" של 

ח"א )ה"בור"( במלחמת יום הכיפורים. 
בשנת 1985 החל לעבוד בחו"ל כיועץ ביטחוני. עם שובו לארץ הקים 
יחד עם חבריו - אף הם יוצאי החיל - חברה למיון עובדים והדרכה. 
בהמשך אף פתחו חברה בינלאומית שעסקה במערכות מיון עובדים 

באמצעות האינטרנט.
בשנת 1994 עברה המשפחה מראשון לציון לכפר סבא. צבי הצטרף 
יחד עם רעייתו עפרה למועדון המתנדבים "השרון" ובשנת 2006 

אף כיהן כנשיא המועדון. 
תחומי התנדבותו העיקריים הם: האחד, איכות הסביבה, ובכלל זאת 
טיפוח יער קפלן בעיר, הקמת קבוצת נאמני ניקיון והרצת פרויקט 
"עיר ללא בדל". השני, פעילות במסגרת פרויקט "יזמים צעירים", 

ובכלל זאת חינוך תלמידי חטיבות הביניים ליזמות, הנחייה ומימון 
הפרויקט.

מיוזמותיו: הנפקת כרטיסי מתנדב בשיתוף העירייה, הקמת פסל 
באחת מכיכרות העיר המסמל את התנדבות חברי המועדון והקמת 
אתר אינטרנט של ארגוני המתנדבים. כיום הוא משמש יו"ר מועצת 

ארגוני המתנדבים בכפר סבא.    
מתפתחות  ארצות  בכלכלת  ראשון  תואר  בעל  הינו  ימי  צבי 
ובסוציולוגיה, תואר שני במינהל עסקים מאוניברסיטת תל-אביב, 

ובעל תואר ד"ר בהתנהגות ארגונית מאוניברסיטת חיפה.

מאת: צבי דקל, חבר הנהלת הסניף

ד"ר צבי ימי: 
התנדבות ללא הפסקה

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

dolphin08@013.net.il :דוא"ל 

ב-14.3.2012 יצאו 107 חברים/ות מהסניף ליום כיף בים המלח. במהלך היום 
נהנו ממזג אוויר מצוין, מאווירה נעימה ומאוכל משובח.

חברי הסניף בטיול לצפון

חברי הסניף במסיבת האביב

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

Tzevet-n@bezeqint.net :דוא"ל #

טיולים ונופשונים: 
וסיירו  116 חברי הסניף לטיול בצפון הארץ  יצאו  ב-31.3.2012   0

לאורך הירדן. בין השאר ביקרו במשמר הירדן )המושבה הישנה( 
והאזינו לסקירה אודות עמידתה של המושבה בקרבות 1948.

ימים,  שלושה  בן  לנופשון  ב-19.4.2012  יצאו  הסניף  חברי   38  0

סיור  וערכו  אפק  באתר  הגטאות,  לוחמי  בקיבוץ  ביקרו  במסגרתו 
בעיר עכו.

0 חברי הסניף יצאו ב-16.4.2012 לסיור בדיור מוגן - אחוזת פולג. 

במסגרת זו שמעו הרצאה בנושא אימון המוח לזיכרון טוב יותר. 
אירועים:

יהודה,  באבן  הקסום  בגן  אביב  במסיבת  השתתפו  חברים   210  0

שהתקיימה ב-3.5.2012, בנוכחות יו"ר ומנכ"ל "צוות", יו"ר המחוז 
ונציגי בנק אוצר החייל. בתוכנית האמנותית הופיעו הזמרים סטלוס 

ואורן חן.

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

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

אירועים: 
0 ב-8.3.2012 התקיים נשף פורים של הסניף באולם "נוף לטרון" שבבעלות 

זוגו  בת  עם  יחד  האירוע,  להצלחת  ומעבר  לוי, שעשה מעל  חברנו משה 
יצירתיות רבה.  ועובדיו. חברים רבים הגיעו לנשף מחופשים, תוך הפגנת 
קשה היה לבחור מתוך עשרות התחפושות את שלושת המקומות הראשונים, 

שזכו בפרסים נאים.
הבדרן-סטנדפיסט דני ליאונוב שעשע והצחיק את החברים. לאחר ארוחת 
הערב הרקידה את החברים להקת "אקרופוליס" היוונית, המונה זמרות, זמרים 

ונגנים, עד שעת לילה מאוחרת. 

חברי הסניף בנשף פורים

0 ב-4.4.2012 התקיים במועדון הסניף טקס הרמת כוסית לקראת חג הפסח 

יו"ר  יו"ר "צוות" וסגנו,  בהשתתפות רבים מחברי הסניף. כיבדו בנוכחותם 
מחוז יהודה יואל גונן, מנהל המחוז ראובן חמו, מנהל תעסוקה משה ארנון 

והרב יעקב צ'קוטאי - רב מכבים רעות.
הדוברים שיבחו את הפעילות הענפה בסניף. הרב צ'קוטאי סיפר על מהות 
חג הפסח וחשיבותו ויו"ר "צוות" עדכן בדבר המאבק על הגמלה. יו"ר הסניף 
יענקל'ה לבקוביץ' הודה לחברים ולמתנדבים על תרומתם לסניף, לאנשי 
המחוז המגבים ותומכים וליו"ר "צוות" על מאמציו להבאת ההישג הגדול 

בתחום הגמלה. 

0 כ-50 חברים השתתפו ב-23.3.2012 בהרמת כוסית לרגל חג הפסח, 

שנערכה במשרדי הסניף בנוכחות יו"ר המחוז. באירוע חולקו תעודות 
הערכה לארבעה חברים. 

0 ערב יום הזיכרון לחללי מערכות ישראל, הניח נציג הסניף את זר 

"צוות" באנדרטת יד לבנים בעיר. 
הרצאות

0 בין רווח לרווחה - הרצאתה של עו"ד מירב קנולר. 

0 מדינה פלסטינית - הרצאתו של משה גבאי. 

0 נאום נשיא ארה"ב - הרצאתו של יורם אטינגר. 

0 קשיי מעבר לדמוקרטיה - הרצאתו של ד"ר רפי יוגל.

יהודה )המשך ממחוז שרון(
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סניף אשקלון
 יו"ר הסניף: עמרם מלול # הנשיא 2 מרכז אפרידר אשקלון 78374 # 

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

הרצאות וסדנאות:
0 רפואת שיניים כפי שמעולם לא הכרתם - הרצאתם של ד"ר אלי מיכאלי, 

מומחה ברפואת הפה ומנהל מרפאת השיניים לחולים בסיכון רפואי, מרכז 
רפואי ברזילי וד"ר ירון חביב, מומחה ברפואת הפה, מרפאת שיניים לחולים 

בסיכון רפואי, מרכז רפואי ברזילי.

0 שתי סדנאות בנושא בישול ואפייה במרכז נסלי בעיר: סדנת בישול ים 

תיכוני וסדנת קינוחי שוקולד. 

האישה"  "יום  לכבוד  מסורתי  לטיול  שנה,  כמדי  יצאנו,  ב-27.3.2012   0

במסגרתו פקדנו מספר אתרים בתל אביב-יפו, ובכלל זאת מרכז המבקרים 
החדש ביפו והחוויה האולימפית. היום לווה על-ידי מדריך וכלל גם ארוחות 

בוקר וצהריים. בסוף הטיול קיבלה כל חברה שי אישי.

חברות הסניף בסדנת אפייה

טיול לתל אביב-יפו במסגרת יום האישה

סניף יבנה 
 יו"ר הסניף: מוטי ברקאי # חצב 44 יבנה 81501 # טל': 08-9438244, 

 motibarkai@gmail.com :052-5588444 # דוא"ל

0 48 חברי הסניף יצאו לטיול לגליל המערבי. צעדנו בנחל בצת ובנחל שרך 

)בו זחלנו במערת נטיפים(, ובתוך צמחייה סבוכה. בסוף המסלול עלינו לקיבוץ 
איילון. לאחר ארוחת צהריים סיימנו את המסלול בסמטאות עכו העתיקה. 
0 53 חברי הסניף יצאו ב-21.4.2012 לטיול בעמק יזרעאל. בבית יהושע קיבל 

את פנינו רפי רביד, ממקימי היישוב, ערך לנו סיור במקום והעביר סקירה 
מרתקת על ההתיישבות בעמק: רכבת העמק, רצפת הפסיפס, מגדל המים 
ועוד. משם המשכנו לגבעת שימרון, עליה הוקם בית הקברות של נהלל. 

חברי הסניף בטיול לגליל המערבי

חברי הסניף בטיול לעמק יזרעאל

נפגשנו לשיחה מרתקת עם משפחתו של גלעד שטוקלמן שנפל במלחמת 
לבנון השנייה והוריו הקימו בית כנסת מיוחד לזכרו בישוב תמרת. הסמיכות 
ליום הזיכרון לחללי צה"ל העצימה את החוויה לה זכינו. כמנהגה, חרזה מלי 

ניב, ולהלן טעימה מהשיר: 

0 ב-13.3.2012 נערך ערב הוקרה ותודה למתנדבי הסניף ובני/בנות זוגם, בו 

העלינו על נס את פועלם של המתנדבים המשקיעים ממרצם ומזמנם למען 
חברי "צוות". באירוע נכחו יו"ר ומנהל המחוז ומנהל התעסוקה. לאחר הגשת 
כיבוד חולקו תעודות הוקרה למתנדבים וצפינו בהופעת השחקנית ציפי מור 

)"רגע עם דודלי"( בהצגה למבוגרים מבדרת ומצחיקה. 
הרצאות:

0 קמע לחש וכישוף )בליווי שקופיות( - הרצאתה של ציפי שפיגל. 

0 היעלמות אימפריית המאיה - הרצאתו של טל רשף. 

0 תל חי במבט נשי )בזיקה לציון יום האישה הבינלאומי( - הרצאתה של 

טובה קלדס. 
0 פאנג שוואי: לחיות בהרמוניה - הרצאתה של אביטל לוביא כהן. 

מופע: 
"נשבעת לא לנסוע בטרמפים..." - סיפור אישי מרגש ואותנטי הנוגע לכולנו 
- הצגתה של ניצה דביר, 54, המתגוררת ביישוב, יוצאת חיל האוויר העוסקת 

כיום בשיפור איכות החיים. 
טיולים ונופשונים: 

ג'יפים  סיור  ערכנו  במסגרתו  העליון,  בגליל  לטיול  יצאנו  ב-17.4.2012   0

בנופים קסומים באזור גבול הצפון, צפינו אל מעבר לקו מהר צפייה, ביקרנו 
במוזיאון תל חי, בכפר גלעדי ובנחל סער.

ונהנו  המלח  בים  לוט  במלון  כיף  ליום  הסניף  חברי  יצאו  ב-20.3.2012   0

מבילוי במתקני המלון ומארוחות עשירות.

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

y_sho806@015.net.il :דוא"ל 

ולרמת  לצפון  טיול  ליום  יצאו  הסניף  חברי 
הגולן בשני מחזורים )בתאריכים 13.3.2012 
ו-21.3.2012(, בהשתתפות 120 חברים בכל 
מחזור. בין השאר ביקרנו ביער הרקפות ליד 
קיבוץ גלעד וב"דומוס גלילאוס" - בית הגליל 

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

 almoshnino@ashdod.muni.il :דוא"ל

ב- 16.4.2012 נערך טקס פתיחת מועדון "צוות" סניף אשדוד, שניתן על-ידי 
העירייה. באירוע המכובד והמרשים השתתפו חברים רבים ונישאו דברים 

חברי הסניף יצאו לאחרונה לטיול לחרמון

חברי הסניף במתחם התחנה 

סניף ראשון לציון
 יו"ר הסניף: לורנס יצחק # קק"ל 18 ראשל"צ 75286 # 03-9502873 # 

itzhak74@walla.co.il :דוא"ל

טיולים וסיורים: 
0 ב-11.3.2012 יצאו חברי הסניף לטיול לקברי צדיקים בצפון הארץ. בין 

השאר פקדו החברים את קברותיהם של רבי שמעון בר יוחאי, חוני המעגל, 
רבי מאיר ועוד.

0 ב-23.3.2012 ערכו חברי הסניף סיור ביפו ובתל אביב וביקרו בנמל תל 

אביב, במרכז רבין, במתחם התחנה, ביפו ועוד. 

אל  בדליית  סיור  השאר,  בין  שכלל,  לטיול  החברים  יצאו  ב-18.4.2012   0

כרמל, ביקור בבית יד לבנים והרצאה על העדה הדרוזית. הם נהנו מחפלה 
אותנטית וממאכלים דרוזיים. 

0 ב-17.5.2012 נערך טיול לחדרה והסביבה במסגרתו ביקרנו במוזיאון החאן, 

בבית אבשלום פיינברג, בגן אהרונסון, בבית חנקין ועוד. 
אירועים:

0 ב-12.3.2012 נערכה בסניף מסיבת פורים רבת משתתפים סביב שולחנות 

ערוכים. הנעימו את האווירה הצמד אבי ואריאל בשירי פורים ובשירים בשפות 
שונות )יידיש, רוסית ועוד(. מצב הרוח היה מרומם וחלק מהחברים אף רקדו. 
0 ב-2.4.2012 נערכה הרמת כוסית רבת משתתפים, בנוכחות יו"ר ומנכ"ל 

"צוות", יו"ר המחוז יואל גונן והרב חבר הסניף פנחס קזיוף, שנשא דברים על 
החג .ד"ר ברוך לוי ייחד את דבריו ליישום ההסכם בעניין הגמלה. 

0 ב-20.5.2012 התקיים בסניף ערב זמר לרגל יום ירושלים, עם המוזיקאית 

רבקהל'ה בר ומקהלתה. יחד עימה שרנו שירי ירושלים מכל הזמנים. 
התיכון  הים  במגדלי  ביקור  בסניף  החברתי  החוג  ערך  ב-23.4.2012   0 

בבת ים, שכלל הופעה של הזמרת מיקי זהבי. בהמשך נערך סיור במקווה 

יו"ר סניף רחובות יוסי שני, נפרד מחיים שחר 
מספר  במשך  הסניף  הנהלת  כחבר  ששימש 
קדנציות, הודה לו והוקיר את תרומתו לסניף

בו קיבלנו הסבר על מהות המקום וייעודו. משם המשכנו לרמת הגולן לסיור 
ביער האיילים במושב אודם ולביקור ביקב מקומי. הטיול לווה בהדרכה צמודה. 

0 יו"ר הסניף יוסי שני העניק תעודה למרדכי מסיקה בהגיעו לגבורות.

נגמרו הגשמים, שוב אפשר לטייל/ והפעם נוסעים לעמק יזרעאל/ תחילה 
כפר יהושע הוא יעדנו/כאן ריח פרות מקבל את פנינו/ לאתר עתיק - תל 
שמרון אנו פונים/ זו אמנם עלייה, אבל הנוף כאן מרשים/ כעת מבקרים 
בבית קברות של נהלל/ כאן בלי סוף סיפורים שומעים מאייל/ היעד הבא 
ונחמד/ אנו בבית הכנסת שנבנה לזכרו של גלעד/  - תמרת - ישוב קטן 
הוא היה בן המקום שלחם ונפל בקרב/ ואמו, גב' שטוקלמן מספרת עליו...

מפי ראש עיריית אשדוד ד"ר יחיאל לסרי, יו"ר ומנכ"ל "צוות", יו"ר המחוז 
יואל גונן, ויו"ר הסניף אלי אלמושנינו. במעמד הטקס ניתנה תשורה לראש 
העיר, כהוקרה על תרומתו ופעילותו למען "צוות" בכלל וסניף אשדוד בפרט.
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מסיבת פורים

החברים שהשתתפו ביום כיף עם שלט של "צוות"

החברים בערב לרגל יום ירושלים

נבחרי המועצה עם יו"ר "צוות" וסגנו, יו"ר המחוז הרב יוסף וסרמן ומנהל המחוז 
שמעון מלכה

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

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

0 ב-15.3.2012 יצאו חברי המחוז ובני/בנות זוגם ליום כיף במלון לוט בים 

פעילות  שכלל  רחב,  פעילויות  ממגוון  החברים  נהנו  היום  במהלך  המלח. 
חופשית בספא המלון ובמתקנים השונים. כמו כן, נהנו החברים מארוחת 

צהריים במלון. 

0 ב-20.5.2012 קיימנו בבית החייל ערב לרגל יום ירושלים, בהשתתפות חברי 

המחוז. התוכנית כללה דברי ברכה של שמעון מלכה מנהל המחוז, ואלי חן 
סגן יו"ר המחוז, ארוחת ערב סביב שולחנות והופעה של הבדרן שמעון רגב. 

עודד כהן סחף את החברים לשירה בציבור. 

0 ב-4.3.2012 קיים המחוז מסיבת פורים באולם האירועים "לה-בל". בנשף 

גם   - בפעילויות  קבוע  באופן  המשתתפים  לחברים  בנוסף   - חלק  נטלה 
קבוצה גדולה של חברים מבית שמש, ממטה יהודה, מגוש עציון וממעלה 
יוסף  הרב  המחוז  יו"ר  וסגנו.  "צוות"  יו"ר  גם  השתתפו  במסיבה  אדומים. 
וסרמן, הודה לנוכחים ולמארגני הערב ואיחל הצלחה לארגון. החברים נהנו 

מתוכנית אמנותית שכללה את הופעתו של הבדרן שלום אסייג והזמרים 
דורון מירן ובתו מירן מירן.

שנתרמו  בפרסים  זכו  חברים  וחמישה  תחפושות  תחרות  נערכה  כן  כמו 
על-ידי בנק אוצר החייל סניף ירושלים. החברים נהנו מארוחת ערב עשירה 
ורקדו אל תוך הלילה. כך קיימנו את שמחת פורים, בבחינת "משנכנס אדר 

מרבין בשמחה". 
0 ב-13.3.2012 התקיים במסגרת מועדון תרבות ערב שירה בציבור לחברי 

המחוז עם עודד כהן. 

חברי הסניף בבית פיינברג ובמוזיאון החאן

ישראל, בין השאר גם ביקב המקומי, כולל טעימות יין. 
הרצאות:

0 מגש הכסף: המאבק המדיני והסיפורים מאחורי הפרגוד שהביאו להכרזת 

המדינה - הרצאתו של ההיסטוריון עו"ד גרי פאל. 
0 התהליכים המדיניים והצבאיים שהביאו להקמת מדינת ישראל - הרצאתו 

של יוסי מריומה. 
0 הפרט ב"צוות" - הרצאתו של יו"ר ועדת הפרט יצחק כחלון, שהוא גם חבר 

הנהלת הסניף, חבר הנהלת המחוז וחבר הוועד המנהל. במהלך ההרצאה 
פירט כחלון את הסיוע שיכול חבר "צוות" לקבל מהארגון. ההרצאה זכתה 

להתעניינות רבה של החברים.

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. i l
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קורא
חדש על מדף הספרים

מרגלות בחיים של עצמנו
מאת: סיגל מושכל, הוצאת ספרית פועלים

"מרגלות בחיים של עצמנו" הוא קובץ סיפורים, רבים מהם מונולוגים, 
המעוררים את כל החושים. הדמויות בסיפורים, רובן נשים, קמות באמצע 
החיים להתבונן פנימה והחוצה, בחיפוש אחר אלטרנטיבה לקיום שהוא 
מעבר להישרדות. כל מה שאיים, ננעץ, חרץ - כל מה שהותיר אותות של 
מצוקה וצלקות, שנרגעו, אולי, על מי המנוחות של שגרה שפויה כביכול 
- תובע עתה את ליטרת הנפש ואת פתרונו האחר, הפנימי יותר. מעבר 
לכך, אין סיפור דומה למשנהו אלא באהבת האדם שבהם ובחמלה, ואין 
דמות דומה לחברתה אלא בסירוב העיקש, הנואש כמעט, לרדד את מזיגת 

הצער - אושר לתבנית בנאלית, מכלילה או שופטת.
סיגל מושכל נולדה וגדלה בחולון, והיא חיה בירושלים עם משפחתה. זה 
עשרים שנה היא עוסקת בהכשרת מורים. החלה לכתוב, במפתיע, בשנתה 
הארבעים. זהו ספר הביכורים שלה. המחברת היא בתה של חברת "צוות" 

רות מושכל )אל"ם( שהיתה קצינת ח"ן ראשית.

"קיבוץ געגועים"
מאת עוזית דגן, הוצאת גוונים, תשע"ב

סיפור פרטי וקולקטיבי גם יחד של אנשים משכילים הנמחצים תחת גלגלי 
ועל חוש  ההיסטוריה של המאה העשרים, אך שומרים על אנושיותם 
ההומור שלהם בכל דרך אפשרית. עוזית, שגדלה בקיבוץ, דור שלישי לאם 
שהשתיקה את קולה, את קול הוריה ואת קול ילדיה, החליטה להשמיע 

מחדש את דברה לאחר גילוי אוצר המכתבים של המשפחה.

 שעת הזהב - היחיד והחברה 
בלחץ החירום

מאת: חיים גרנות, הוצאת דקל, בשיתוף פיקוד העורף

הראשונה.  לאחר מלחמת המפרץ  במקורו  נכתב  הזהב"  "שעת  הספר 
נראה כי חיוניות הספר וחשיבותו רק התעצמו לאורך השנים. המציאות, 
בה אויבינו נטשו את גישת הכיבוש לטובת גישת השחיקה וההתשה, 
העמידה את העורף במדינת ישראל בפני איום חדש ההולך וגובר. איום 
זה ממחיש את החשיבות של היערכות היחיד והחברה בשעת חירום ואת 
ההכרה, כי בכל עימות עתידי תהווה התמודדות העורף האזרחי מרכיב 

מרכזי בחוסן הלאומי. 
מאז מלחמת המפרץ הראשונה, בה הוטמעה ההבנה כי העורף האזרחי 
חשוף למתקפות חיצוניות, התמודדו תושבי מדינת ישראל עם עימותים 
ביטחוניים מספר פעמים, בדגש על מלחמת לבנון השנייה ועל העימות 
ארוך השנים בגזרת הדרום. אך לא רק בעימותים ביטחוניים נבחן החוסן 
של החברה הישראלית, אלא גם באסונות טבע, כדוגמת השריפה בכרמל 

בדצמבר 2010. המסר המרכזי העולה מכך מדגיש את חשיבות ההכנה 
המקדימה והמענה היעיל של גורמים צבאיים, אזרחיים וכן של האזרח 
והקהילה. פיקוד העורף החליט לקדם את הוצאתו המחודשת של הספר 

במהדורה מורחבת ומעודכנת, הרואה אור עתה. 

כתב: אלוף אייל אייזנברג, מפקד פיקוד העורף

מי אכל את העוגה שלי?!
מאת: יורם אפרתי 

מתוך גב הספר: דניאל הקטן מתעורר משנתו ומתגנב לעבר העוגה הטעימה 
שאמו הכינה. הוא עושה זאת בשובבות תמימות וחן, וחוזר היישר למיטתו. 
האם אבא ואמא יגלו מי אכל את העוגה?חוויית קריאה מופלאה וקולחת, 

סיפור מתוק ומבדר אשר יפתיע אתכם.
יורם אפרתי, 45, נשוי ואב לחמישה, תושב מודיעין, יוצא חיל האוויר, אוהב 
לכתוב ברכות, שירים וסיפורים. הספר נכתב בשנת 2000 ורואה אור עתה, 

עם שחרורו של המחבר מצה"ל. 

סידור תפילה - "שיח למשה"
490 עמ', עם פירוש "פניני פרדס" לרב ד"ר פנחס 
 איזק 0 בעריכת סא"ל )מיל'( זאב דפני, הוצאת 

הד הצבע, בני ברק

הסידור "שיח למשה" עם הפירוש המקורי "פניני פרדס" ראה אור זה לא 
כבר על-ידי סא"ל )מיל'( הרב ד"ר פנחס איזק, לשעבר מבכירי הרבנות 
הצבאית וכיום יועץ ראש העיר ראשון לציון ופעיל ב"צוות" מחוז יהודה. 
זהו העשירי בסדרת ספריו "פניני פרדס" על התורה, מגילות והגדה של 

פסח, שיצאו עד עתה.
הסידור עליו טרח ועמל איזק הינו בנוסח ספרד, המקובל בקרב קהילות 
אשכנז. הוא נערך בידיו האמונות של סא"ל )מיל'( זאב דפני, לשעבר 
וכיום חבר  צה"ל,  לחיילי  והמחזור  והסידור  בצה"ל  עורך פסקי הלכות 

"צוות" בסניף בני ברק.
ייחודו של הסידור הינו בעריכתו ובעיצובו השונים מבסידורים אחרים. 
הקריאות בתורה לימות השבוע נערכו בתפילת שחרית. הקריאות לחגים 
נמצאות בסדר התפילות לחגים. קיים רצף בתפילות, כגון ראש חודש שבו 

התפילות נמצאות על הסדר ואין צורך לחזור לתפילת שחרית.
למי שאינו  גם  בהירות  והן  נוסחו מחדש,  להוראת התפילה  ההסברים 
שומר תורה ומצוות. זאת במטרה להקל על הבאים לבית הכנסת שאינם 

רגילים לכך מילדות. 
חלק מהפירושים של ד"ר איזק מלוקטים ממקורות כהגר"א, הרוקח, הבן 
איש חי, השל"ה, האבודרהם ועוד. קיימים אף הסברים על מחברי התפילות. 
צבע הנייר הינו קרם והאותיות בהירות וברורות - דבר ההופך את חוויית 

הקריאה לנעימה ואת הסידור לידידותי למתפלל. דבר בעתו מה טוב. 
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הצדעה אחרונה
 חברי "צוות" שהלכו לעולמם

אדר-סיון תשע"ב, מרס 2012 - יוני 2012

בני ברק חת"ק  פניגשטין  אברהם  רס"ן 
אור יהודה חי"ח  גבסו  ציון  רס"ב 
קרית אונו פטר  תדהר  שלמה  רס"ר 

בת ים ח"א  בן שושן  אליהו  סרן 
בת ים חכ"ל  בן בסט  אליעזר  רפ"ק 
בת ים חי"ק  דז'לדטי  אלברט  רס"ב 

גבעתיים חמ"נ  גביש  דן  רס"ן 
גבעתיים חמ"נ  שיראזי  אליהו  סגן 

חולון חר"פ  שביט  שלמה  רס"ן 
אלעד חת"ק  בוזגלו  מיכאל  רס"ר 

ראש העין חמ"נ  רונן  אברהם  סא"ל 
רמת אפעל ח"י  ארליך  מנחם  רס"ר 

רמת גן טננבאום ח"א  מיכאל  רס"ן 
רמת גן חי"ח  יצחקי  דב  רס"ב 

תל אביב ח"י  בוצר  אברהם  אלוף 
תל אביב ח"א  ביבר  אברהם  סא"ל 
תל אביב ח"י  בירן  אהרון  רס"ן 
תל אביב פטר  חזי  עובדיה  רס"ר 
תל אביב חי"ח  יערי  מרדכי  רס"ן 
תל אביב חר"פ  יפה  צבי  סא"ל 
תל אביב חכ"ל  קינן  אלכסנדר  אל"מ 
תל אביב ספ"כ  קרני  דב  אל"מ 
תל אביב חר"פ  רוגב  מוריס  סא"ל 
אופקים חש"ל  עמרם  ציון  רס"ב 
להבים ח"א  בויום  מנחם  רס"מ 

באר שבע ח"א  בן עזרא  אלברט  רס"מ 
באר שבע חי"ח  עמי  גדעון  רס"מ 
באר שבע חת"ק  קרפלס  ברנט  רס"מ 
קרית גת חת"ק  איבגי  דוד  רס"מ 
קרית גת חש"ל  דן  יוסף  רס"ן 

אשדוד ח"א  יפרח  דניאל  רס"ב 
ניר ישראל חי"ר  קרני  אפרים  אל"מ 

נס ציונה חי"ח  איזק  טיבור  סא"ל 
ניר צבי חש"ל  פז  מרדכי  סא"ל 

ראשון לציון ח"א  חסן  אשר  רס"ר 
ראשון לציון חמ"נ  מרום  שלמה  אל"מ 

רחובות חש"נ  ברזנר  עמיעד  סא"ל 

רחובות ח"א  וקנין  יצחק  רס"מ 
רעות/מכבים ח"א  הדס  בועז  סא"ל 

שוהם ח"א  מקלף  פלטיאל  סא"ל 
ירושלים חמ"נ  קרפט  שמואל  רס"ן 
ירושלים חי"ח  רבי חייא  אהרן  רס"ר 

מסד חי"ר  מימון  ויטוריו  אל"מ 
בנימינה ח"א  אזולאי  שלמה  רס"ן 
בנימינה חת"ק  גלבוע  אפרים  סא"ל 

חיפה מוסקוביץ חת"ק  מקס  רס"ר 
חיפה חי"ח  רוטרמן  ראובן  רס"ב 

כרמיאל ח"א  שוורץ  יורם  רס"ב 
ג'וליס חכ"ל  הנו  רקאד  רס"ר 

דלית אל כרמל חת"ק  חלבי  אורי  רס"ר 
ראמה חת"ק  פארס  סמי  רס"מ 

רמת ישי ח"א  ברקוביץ  משה  רנ"ג 
מגדל העמק ח"א  גונן  דוד  רס"מ 

נצרת חי"ר  דיאב  מוחמד  רס"ר 
נצרת עלית חמ"צ  רוזנפלד  מאיר  אל"מ 

קרית ביאליק חה"נ  אמזלג  חנניה  רס"ר 
קרית מוצקין חש"ל  ברקן  צפורה  רס"ב 

קרית ים חי"ח  דר  משה  סא"ל 
קרית ים חי"ח  חן  דרור  רס"מ 

קרית ביאליק ח"י  יערי  חיים  רס"ן 
קרית ים חת"ק  רוט  אברהם  סא"ל 

חכ"ל  הוד השרון בוגר  אלי  סא"ל 
הרצליה חכ"ל  אלחנני  אלכסנדר  סא"ל 
הרצליה חי"ח  קצקו  יוסף  רס"ר 

כפר סבא חת"ק  דאוד  אברהם  רס"ב 
כפר סבא חכ"ל  דרמן  עמירם  סא"ל 
כפר סבא רב"צ  מוסא  אברהם  רס"ר 

קדומים חכ"ל  פרלמן  נחמיה  סא"ל 
כפר סבא ספ"כ  תירוש  צבי  תא"ל 

נתניה חכ"ל  שבבו  עמנואל  סא"ל 
רמת השרון חמ"נ  ברוך  משה  רס"ר 

רעננה ח"א  נתן  רון  סא"ל 
קרית אונו חכ"ל  לידור  שלמה  רס"ן 

פתח תקוה חי"ח  פוטרמן  ירמיהו  רס"ן 
רעננה חש"נ  אמיר  אהוד  אל"מ 

ך ו ר ם ב ר כ י ז ה י
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חברי הוועד המנהל
ד"ר לוי ברוך - יו"ר הארגון | בר דגן מרדכי - סגן יו"ר הארגון ויו"ר מחוז שרון 
| אולמרט ירמיהו - יו"ר ועדת קשרי חוץ | אופיר אהרון - יו"ר ועדת פרוייקטים 
ודיור מוגן | בן משה שלום - יו"ר ועדת ערר לפרט | גונן יואל יו"ר מחוז יהודה 
| דרעי  יו"ר ועדת זכויות  | דסקל יחזקאל -  יו"ר ועדת בריאות  | דולפין אילן - 
| הרב וסרמן  | הר גד יהודית - יו"ר ועדת ביקורת הארצית  יעקב - מחוז דרום 
יוסף - יו"ר מחוז ירושלים | זמיר יצחק - יו"ר ועדת כספים | חביו יצחק - יו"ר 
מחוז צפון | חן אלי - מחוז ירושלים | יהב אברהם - מחוז צפון | יצחק לורנס - יו"ר ועדת תעסוקה | כחלון 
יצחק - יו"ר ועדת פרט | לבקוביץ' יעקב - יו"ר ועדת סניפים וקשרי חברים | לפיד אפרים - יו"ר ועדת קשרי 
ציבור והסברה | פיליפסון רפי - יו"ר ועדת רכישות | פרל עזי - יו"ר ועדת נהלים ותקנון | פרץ יהודה - יו"ר 

מחוז דן | רז עליזה - מחוז יהודה | שגיא נפתלי - יו"ר ועדת התנדבות | שני גדעון - יו"ר מחוז דרום.

הנבחרת של "צוות"
כל הנבחרים למוסדות הארגון: חברי הוועד 
המנהל # חברי אסיפת הנבחרים # הנהלות 

 מחוזות "צוות" # הנהלות סניפי "צוות" 
# חברי הוועדות הארציות

חברי אסיפת הנבחרים
אביטל   | אברהם  אביזמר   | מרדכי  אביגד   | אבי  אבוחצירה 
חיים | אבן פז משה | אברהים ריאד | אברהם חיים | אגמון 
יעקב | אהרון עמרם | אולמרט ירמיהו | אופיר אהרן | אורבך 
צבי דב | איבגי אלי | אלבז איז'ו | אלמגור עדו | אלמושנינו 
גרשון  | אקשטיין  עמנואל  אלרום   | משה  אלמליח   | אליהו 
| ארז יער | ארליך יוכבד | בג רן | בגולה ניסן | בהט יפה | 
בוזגלו עמרם | בוסי רחמים | בורשטיין יחיאל | בן דוד משה 
 | | בסר מוטי  | בנאי אהוד  | בן עלי עפרה  | בן משה שלום 
בקשי יעקב | בר דגן מרדכי | בר עם אברהם | ברקאי מוטי | 
ברקאי משה | ברקי יוסף | ברשישת אברהם | גבע ישראל | 
גונן יואל | גונן אוריאל | גופר גיטה | גושן יצחק | גינצבורג 
צביקה | גלבוע דב | גליק פליקס | דאון )דואני( יצחק | דהן 
אליהו | דולפין אילן | דור אביבה | דותן רמי | דסקל יחזקאל 
| דקל יעל | דקל מיכאלה | דקל דב | דרעי יעקב | הלר אבי 
| הראל חנה | הראל שמואל | ויין חיים | וינטר ברוך | וסרמן 
יוסף | זגורי נסים | זייד דוד | זמיר יצחק | חביו יצחק | חדד 
רחמים | חוסרבי שלמה | חזן יום טוב | חן אלי | חפץ שמעון 

| טל לוי סיגל | יהב אברהם | יום טוב אליהו | יוסף יהודית | 
ילוז אורי | יצחק לורנס | יצחקי ויקטוריה | ירקוני חיים | כהן 
יצחק | כהן יורם | כהן משה | כחלון יצחק | כץ יעקב | כרמון 
 | יוסף  לוי   | יוסף  לוי   | לוי ברוך   | יעקב  | לבקוביץ'  אריאל 
לחיאני יעקב | לימונד ראובן | לפיד אפרים | מיזלמן עינת | 
מלול עמרם | מעוז מנחם | משען יוסף | נבון מיכאל | נחושתן 
יונה | סאבק פריד | סאלח יוסף | סבו כרמלה | סולומון בלה 
| עבו משה | עליאן ג'מאל | פארינטה שלום | פארס קאנג' 
| פוזנר יהודה | פוריאן עמיר | פורר יהודה | פורת יוסף | פז 
 | שמואל | פטוקה ישעיהו | פיליפסון רפאל | פלאח אחמד 
פלג יוסף | פלד משה | פלדמן אהרון | פרידמן בנימין | פרל 
עזריאל | פרץ אילן | פרץ יהודה | פרץ ארמונד | קטן שלמה 
| קימל שלמה | קליין שלמה | קרוה רחמים | קרן יצחק | קרפ 
יעקב | רגב אורית | רופא מרדכי | רותם שרה | רז עליזה | 
שביט חנה | שביט יחזקאל | שגיא נפתלי | שגיא משה | שגיא 
מוטי | שומר אריה דב | שוסטר מאיר | שור אריה | שור צבי 
| שלום כרמל | שלום יוחנן | שמילוביץ ישראל | שני יוסף | 

שני גדעון | שפר יהודה | שרוני נתן | תלם אברהם.
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מחוז צפון
הנהלת המחוז

חביו יצחק | אבן-פז משה | איברהים ריאד | בהט יפה | ברקאי 
משה | בנדור גדליה | גינצבורג צביקה | דקל יעל | וינטר ברוך 
| חזן יום-טוב | כרמון אריאל | לוי יוסף | מיזלמן עינת | מעוז 
מנחם | משען יוסף | עבו משה | פטוקה ישעיהו | פרץ ארמונד 

| קליין שלומי | שביט חנה.

יו"רי הסניפים
אבן פז משה - יו"ר סניף חדרה | אברהים ריאד - יו"ר סניף מרכז 
הגליל | דקל יעל - יו"ר סניף גליל עליון | וינטר ברוך - יו"ר סניף 
חיפה | חזן יום טוב - יו"ר סניף גליל מערבי | כרמון אריאל - יו"ר 
סניף קריות | מעוז מנחם - יו"ר סניף עמקים | עבו משה - יו"ר 

סניף גליל תחתון | קליין שלומי - יו"ר סניף כרמיאל.

הנהלות הסניפים

שובל   | דוד  אביטבול   | ארמונד  פרץ   | משה  אבן-פז  חדרה: 
אביחיל | ברוך איתמר | אביזמר אברהם | אטיה משה.

מרכז הגליל: אברהים ריאד | אמין אבו חיה | עאמר פואז | 
עליאן ג'מאל | סאבק פריד | טאפש פארס | הנו סאלח | מועדי 

יוסף | סאלח מופיד.

גליל עליון: דקל יעל | חוסרבי שלמה | אבוטבול משה | עמור 
משה | טוביאנה  זאב.

חיפה: וינטר ברוך | ברקאי משה | ברבי צביקה | וייסמן סיומה 
| אסף אלי | ינאי אברהם | לוי יורם.

 | עובדיה  שאול   | חווה  רייכמן   | יום-טוב  חזן  מערבי:  גליל 
הרוש מנחם.

קריות: כרמון אריאל | מייזלמן עינת | הראל שמואל | פרקש 
מנחם | בשן בנימין | דביר ישראל | יונג חיים | דה פיצ'וטו רימונד 

| אביאל הני | שטרן משה.

עמקים: מעוז מנחם | פלאח אחמד | גינצבורג צביקה | מסאס 
גאולה | טולדנו סלומון | וזאן יהודה | מעתוק מאיר.

גליל תחתון: עבו משה | רווח יוסי | אטיאס מוריס | מזוז ברוך 
| אלמליח משה | דיין דוד.

 | | ליזרוביץ אביגדור  כרמיאל: קליין שלומי | שטרית יהודה 
שמלץ מנוח | מוסלי שלום.

מחוז שרון
הנהלת המחוז

בר דגן מרדכי | סבו כרמלה | פרל עזריאל | בנאי אהוד | שלום 
יוחנן | שביט יחזקאל | קרפ יעקב | קטן שלמה | לימונד ראובן | 
שגיא נפתלי | גושן יצחק | אלמגור עידו | דואני יצחק | ילוז אורי 
| יבין אבי | ברנע יוסף | גרי חגי | קובלסקי אילנה | רגב אורית.

יו"רי הסניפים
דואני יצחק - יו"ר סניף נתניה | שגיא נפתלי - יו"ר סניף כפר 
סבא | ליימונד ראובן - יו"ר סניף הרצליה | גושן יצחק - יו"ר 
סניף רעננה | אלמגור עידו - יו"ר סניף הוד השרון | ילוז אורי - 

יו"ר סניף רמת השרון.

הנהלות הסניפים

נתניה: דאון )דואני( יצחק | פרל עזריאל | חולי שלמה | בנאי 
אהוד | אהרוני יצחק | גרוטס שבתאי | מדברי רינה | בראל מיכאלה 

| הוכמן יצחק | לבני יצחק.

גזית   | יוחנן  | שלום  | הקר אליעזר  נפתלי  שגיא  כפר סבא: 
ברוך | דקל צבי | רגב אורית | קלמן יצחק | שמיע עזרא | רון 

אורנה | נחל בנצי.

הרצליה: לימונד ראובן | קובלסקי אילנה | אביב שלמה | גריידי 
שלמה | גייזר נתן | בן צבי דפנה | גרי חגי | צורף הדס | יונאש 

טיבי טיבור.

רעננה: גושן יצחק | סבו כרמלה | שביט יחזקאל | צדוק קראים 
| אמיר אורי | רותם דינה | יעקב קרפ | עמוס דגן.

הוד השרון: אלמגור עידו | פרישמן נתנאל | ולנשטיין ליאת | 
הוד גלית | בלינדר אורנה | רום אורי | מיכאלי יצחק | נחום אליהו.

רמת השרון: ילוז אורי | פלג זאב | אורטל דני | ורבין אלי | 
בר אלי.

מחוז ירושלים
הנהלת המחוז

הרב וסרמן יוסף | נענה יעקב | חן אלי | בן-דוד משה | עמרם 
אהרון | פורר יהודה | עמרם בוזגלו | פרבר אריה | שוויקי יצחק 

| דרעי שמעון | לוי אשר | מויאל אבי.

מחוז דן
הנהלת המחוז

פרץ יהודה | אורבך צבי | איבגי אלי | אלרום עמנואל | בורשטיין 
יחיאל | ביגון רפי | ברעם אברהם | הראל חנה | טל לוי סיגל | 
ירקוני חיים | מצליח מרדכי | פריאנטה שלום | פוריאן עמיר | 
| קימל  | פרידמן בנימין  יוסף  | פלג  | פיליפסון רפי  יוסי  פורת 

שלמה | קרן יצחק | שגיא משה | שור אריה.

יו"רי הסניפים
אלרום עמנואל - יו"ר סניף תל אביב | פורת יוסי - יו"ר סניף 
| ירקוני חיים - יו"ר סניף גבעתיים | פרידמן בני -  רמת גן 
יו"ר סניף פתח תקוה | פוריאן עמיר - יו"ר סניף ראש העין | 
פארינטה שלום - יו"ר סניף בקעת אונו | קימל שלמה - יו"ר 
סניף חולון | קרן איציק - יו"ר סניף בת ים | פלג יוסי - יו"ר 

סניף בני ברק.
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הנהלות הסניפים

תל אביב: אלרום עמנואל | נאמן אריה | ראיף מוטי | פרץ יוסי 
| מצליח מרדכי | ורד יען.

רמת גן: פורת יוסף | בורשטיין יחיאל | צ'פלאוי יוסף | בן שחר 
מרדכי.

גבעתיים: ירקוני חיים | אורבך צבי דב | בן צבי  נפתלי | בראון 
אברהם | רשינסקי רפאל | גולדמן יוסי | יהלום חיים | קרן משה.

פתח תקוה: פרידמן בנימין | איבגי אלי | וורצל מרדכי | מרום  
אביגדור | חיים אברהם.

ראש העין: פוריאן עמיר | רז גור דן | רוזן חנן | סולומון ישראל 
| שרון צבי | ברטוב טוביה | צורי משה | וילצ'ינסקי מרדכי.

בקעת אונו: פארינטה שלום | בראון נחום | ניר חיה | הל אור 
יחיאל | שטראוס נתן | נאור מיכאל | ורד יעקב.

חולון: קימל שלמה | צמח יעקב | ביגון רפי | הראל חנה | מור 
אפרים | שני ברוך | אלי מוריס | בןבסט אלי.

בת ים: קרן יצחק | קארו מרדכי | מזור יוסי | בר יוסף יואב | 
בן בסט יום טוב | איליה אלברט | גברא ליאון.

בני ברק: פלג יוסף | קליין אריה | פריש אריה | וקסברג בן ציון 
| ביטון אלברט | מור שמואל.

מחוז יהודה
הנהלת המחוז

גונן יואל | רז עליזה | אלבז איזו | דקל דב | כחלון יצחק | סלומון 
בלה | פז שמואל | חדד רמי | לוי יוסי | יצחק לורנס | לבקוביץ' 
יעקב | אלמושנינו אלי | שני יוסי | ברקאי מוטי | מלול עמרם | 

דולפין אילן.

יו"רי הסניפים
שני יוסי - יו"ר סניף רחובות | לורנס יצחק - יו"ר סניף ראשל"צ 
| לבקוביץ' יעקב - יו"ר סניף מודיעין/מכבים/רעות | ברקאי מוטי 
- יו"ר סניף יבנה | אלמו שנינו אלי - יו"ר סניף אשדוד | דולפין 
אילן - יו"ר סניף נ"צ/רמלה/לוד | עמרם מלול - יו"ר סניף אשקלון.

הנהלות הסניפים

רחובות: שני יוסי | אביטל חיים | חמאוי רפאל | שיין יוסי | דקל 
דב | ארנרייך נחמן | גאזי חניאל.

ראשון לציון: יצחק לורנס | חדד רחמים-רמי | סולומון בלה | 
בן עלי עפרה | דקל מיכאלה | קרוה רחמים | בקשי יעקב | כחלון 

יצחק | יום טוב אליהו.

מודיעין/מכבים/רעות: לבקוביץ' יעקב | נתנאל בנימין | 
אדן ניסים | גליק פליקס | פוזנר יהודה | חן משה | ברקי יוסף | 

יצחקי ויקי | שטיין יפה.

יבנה: ברקאי מוטי | פרי גדעון | חלצ'י גדעון | עזרא רז דוד | 
דואניס משה.

אשדוד: אלמושנינו אלי | אלבז איזו | אטיאס אילנה | צדוק 
משה | ביבס יהודה | לוי יוסף | ביטון ניסים.

נס ציונה / רמלה / לוד / באר יעקב: דולפין אילן | נעים 
עמרם | שוסטר מאיר | עשירי אריאל | צנחני שלמה.

 | | קוברי בת שבע  | פרקש אלכסנדר  אשקלון: מלול עמרם 
בלאיש מאיר | ימין יצחק.

מחוז דרום
הנהלת המחוז

שני גדעון | קיקוס יצחק | בגולה ניסן | לחיאני יעקב | זגורי 
פרץ   | אבי  אבוחצירא   | יעקב  דרעי   | אליהו  דהן   | ניסים 
אילן | כרמל שלום | בדש אליהו | הלר אבי | פלדמן אהרון 
| יוסף יהודית | בן שושן יחיאל |  | כהן יצחק | הלמן יצחק 

לב פרץ | סולומון שלמה.

יו"רי הסניפים
בדש אלי - יו"ר סניף מצפה רמון | דרעי יעקב - יו"ר סניף אופקים 
| זגורי ניסים - יו"ר סניף קרית גת | דהן אליהו - יו"ר סניף אילת 
| לחיאני יעקב - יו"ר סניף באר שבע | אילן פרץ - יו"ר סניף 
כרמל   | דימונה  סניף  יו"ר   - אבי  אבוחצירה   | נתיבות/שדרות 

שלום - יו"ר סניף ערד.

הנהלות הסניפים

מצפה רמון: בדש אליהו | מסיקה ניסים | כשכאש יוסף | ברגר 
יצחק | ברששת אברהם.

אופקים: דרעי יעקב | אמר חיים | ישי יוסף | זוהר ניסים | ישי 
יאיר | יפרח מאיר.

קרית גת: זגורי ניסים | אטיאס מיכה | לוגסי אלי | הרוש ריטה 
| אוחנה שלמה | חן שמעון | פרץ רבקה.

אילת: דהן אליהו | כהן יעקב | לוזון ענת | וקנין מימון | ישראל 
סילביה | בן שימול יהודה | בר נוב חנוך | ביסמוט שלמה | גרינברג 

נתן | כהן עופרה.

באר שבע: לחיאני יעקב | חדד אילנה | בן שלוש איילה | ארצי 
מאיר | צ'ובוטרו ארתור | סולומון שלמה | כהן אלברט.

נתיבות-שדרות: פרץ אילן | אברג'יל יוסי | פרץ יאיר | לישע 
כנרת | גואז עמוס.

| יפרח שלום | אבוטבול  דימונה: אבוחצירה אבי | פרץ אורי 
מרקו | חזן יהודה | מלול ציפי | כהן מרקו.

ערד: כרמל שלום | שיף אריה | נחמיה ריטה | נחמיה חיים | 
סלע יואל | חיון רפי | עמרן עוזי.



ועדת פרט
פרץ   | יוסי  שני   | איזו  אלבז   | הוועדה  יו"ר   - יצחק  כחלון 
 | יצחק  שוויקי   | נתן  כספי   | רפי  ביגון   | יוסי  לוי   | ארמונד 
עמרם אהרון | פלדמן אהרון | בנדט שרי | קרפ יעקב | קראים 

צדוק | הר-גד יהודית.

ועדת כספים
זמיר איציק - יו"ר הוועדה | רז עליזה | דב דקל | בנדור גדליה 
| מצליח מרדכי | בורשטיין יחיאל | פרבר אריה | בגולה ניסן | 
כהן יצחק | שביט חזי | ברנע יוסי | פיליפסון רפי | קדרון שי.

ועדת תעסוקה
| איבגי  | עבו משה  | חדד רמי  יו"ר הוועדה   - יצחק לורנס 
אלי | פורר יהודה | כהן יצחק | דרעי יעקב | נחל בנצי | שגיא 

מוטי | שגב יצחק.

ועדת קשרי חוץ
אולמרט ירמי - יו"ר הוועדה | יער ארז | מעוז מנחם | אורבך 
צבי | טרטמן עמוס | הלר אבי | קטן שלמה | אביגד )מקסי( 

מרדכי | קיאני מרדכי.

ועדת פרויקטים ודיור מוגן
אופיר אהרון - יו"ר הוועדה | סלומון בלה | איזו אלבז | בהט 
| בליטנטל  לב  | פרץ  | דרעי שמעון  | פארינטה שלום  יפה 

בני | שקדי דני.

ועדת בריאות
דולפין אילן - יו"ר הוועדה | שוסטר מאיר | משען יוסי | שור 
אריה | פיליפסון רפי | חן אלי | בביאן יוסף | סולומון שלמה 

| בוסקילה שלום | גושן יצחק | שקדי דני.

ועדת קשרי ציבור והסברה
לפיד אפרים - יו"ר הוועדה | דקל מיכאלה | אביזמר אברהם 
יצחקי   | חגי  גרי   | משה  כהן   | אבי  מויאל   | סיגל  לוי  טל   |

ויקטוריה | רובין חנן | גופר גיטה | ארליך יוכי | שניצר פנינה 
| פרנקל אבי | וולוסקי זהר | פרבר חניאל | שחרור זהבית | בן 
אשר דודי | צויקל זהבה | אייל יוסי | חפץ שמעון | כהנוביץ 

יעקב | בן שלום ראובן.

ועדת ערר לפרט
בן משה שלום - יו"ר הוועדה | נחושתן יונה | ברקאי משה | 
בן-דוד משה | יהודית יוסף | קובלסקי אילנה | הר-גד יהודית.

ועדת התנדבות
שגיא נפתלי - יו"ר הוועדה | לוי יוסי | הראל שמואל | בר עם 
צ'ובוטורו   | יצחק  הלמן   | יעקב  נענה   | אשר  לוי   | אברהם 

ארתור | רגב אורית | קיאני מרדכי.

ועדת נהלים ותקנון
פרל עזי - יו"ר הוועדה | פז שמואל | גינצבור צביקה | הראל חנה 

| בוזגלו עמי | פלדמן אהרון | אלמגור עידו | ארז עודד.

ועדת רכישות
אלרום   | חנה  | שביט  חיים  ויין   | הוועדה  יו"ר   - רפי  פיליפסון 
עמנואל | דרבי שמעון | ברנד מנחם | ליימונד ראובן | מדינה רפי.

ועדת זכויות
דסקל יחזקאל - יו"ר הוועדה | אביטל חיים | דקל יעל | יהב 
אבי | פרידמן בני | חן אלי | בביאן יוסף | ברנד מנחם | שלום 

יוחנן | כחלון יצחק | הר גד יהודית | אברהם חיים.

ועדת מחשוב
בר דגן מרדכי - יו"ר הוועדה | פרס עמרם | אבן פז משה | 

קרן איציק | אמרון אלברט | יבין אבי | נוימן נחום.

ועדת סניפים וקשרי חברים
לבקוביץ' יענקל'ה - יו"ר הוועדה | ירקוני חיים | אהרון עמרם 
| דרעי יעקב | סבו כרמלה | ממן צ'רלי שלום | מלול עמרם.

חברי הוועדות הארציות
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