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 60שנה ל"צוות" :משיקים את בול "צוות"  0שומרים על
זכויות החברים  0מרחיבים את מעטפת ביטוח הבריאות
והסיעוד  0משתלבים במעגל התעסוקה ובמערכת
החינוך  0מתנדבים ופועלים למען החבר בסניפים ברוח
הערבות ההדדית  0תורמים לחברה ולקהילה

תא"ל פרופ' חזי לוי ,מחזית
הקורונה לביה"ח ברזילי
המאוים מעזה
 0דפנה שפירא ,מישנה
למנכ"ל "הפניקס" ,על
הביטוח הרפואי של "צוות"
 0תא"ל מופיד ג'אנם ,קצין
החיל הראשי הדרוזי הראשון
לעמוד הבא

פרידה אישית
בתוך הגיליון

חלל ריק מהם ומלא בזיכרון אישיותם

 03יו”ר “צוות”

 60שנה לארגון :שרשרת של עשייה
משמעותית

 05חדשות “צוות”

עדכונים משולחן מנכ”ל הארגון

 07בחזית הרפואה

ראיון עם תא”ל פרופ’ חזי לוי ,המנכ”ל היוצא
של משרד הבריאות

 10חלק מה”צוות”

שישה משרי הממשלה החדשה חברי “צוות”

 60 13שנה ל”צוות”

 38חברים מספרים על החיבור האישי ל”צוות”

 17נאמנות ללא גבול

קצין חיל ראשי דרוזי ראשון ,תא”ל מופיד
ג’אנם ,קל”ר ,על ערכים ,חינוך ומורשת העדה

 21ביטוח “בריאות בצוות”

ראיון עם דפנה שפירא ,מישנה למנכ”ל,
מנהלת תחום ביטוח בריאות ב”הפניקס”

 23ברק בעיניים

סיפוריהם של מורים ותיקים בוגרי תוכנית
“צוות הטובים בחינוך”

 80 26שנה לאירועי הפרהוד

הזווית האישית של סא”ל נסים קזז על
הפוגרום בו איבד את אביו

 28התנדבות

שיתוף פעולה בין חברות "צוות" לבין ארגון אקים

 30מרכינים ראש

פרידה מיוסק’ה ברנע ז”ל ,אהוד גרוס ז”ל
ושבתאי קו ז”ל

 45צוות בשטח

פעילות במחוזות ובסניפים
וידאו “צוות” (עמ'  0 )24מדור בריאות (עמ' )34
“ 0צוות” נוסטלגי (עמ'  0 )36מדור תעסוקה (עמ'
 0 )37מתחברים למסורת (עמ' “ 0 )42צוות” קורא
(עמ'  0 )43הצדעה אחרונה (עמ' )59

עם לכתו של אהוד גרוס ,העורך הראשי של ביטאון זה ,ביקשתי להקדיש לו
טור זה .אנצל בענווה את האפשרות כדי לחלוק עמכם ,קוראיי העיתון ,מעט
מהנעשה “מאחורי הקלעים” של אסופת העמודים שבידכם ,עליה שקדנו כתף
אל כתף ,יחד עם כלל חברי המערכת ובהם חבר יקר נוסף ממנו נפרדנו זה לא
מכבר :שבתאי קו ז”ל ,עורך מדור “צוות מטייל” וחבר מערכת פעיל ומוערך.
שני אנשים קרובים ללבי  -כל אחד בדרכו שלו  -הותירו אחריהם חותם אישי
ברור ,עשייה משמעותית ומעשירה וגם חלל שנותר אחרי לכתם :ריק מהם
ומלא בזיכרון אישיותם.
000

אני זוכר היטב את פגישתי הראשונה עם אהוד ,בבית קפה בהוד השרון .ללא
ספק היו חששות “משני הצדדים”  -שני אנשים מבוגרים ,עתירי ניסיון ,עם
אג’נדות מקצועיות ברורות ,המגיעים לנקודת מימשק של שיתוף פעולה
הדוק .לא מן הנמנע שהדעות יהיו שונות ,תפיסות העולם יהיו נבדלות וכל
אחד יביא אל המפגש ואל היצירה המשותפת את מלוא מהותו.
לא הגענו זרים לגמרי  -ויקיפדיה עמדה לצדנו .סקרתי את פועלו של אהוד
בצה”ל  -כלוחם ,כמפקד ,כקצין חינוך ראשי וגם את מעשיו באזרחות שאחרי
השחרור .הסתבר לי שגם הוא עיין בוויקיפדיה ומצא כל מה שנכתב עליי.
וכך ,מצוידים במידע על העבר ובמבט אל העתיד  -התחלנו לגבש את ההווה.
האם לא היו חילוקי דעות? בוודאי ,אך מתוך ראיית המטרה לא הנחנו להם
להפריע ליצירה .הכללים היו ברורים :אהוד עורך ראשי“ ,יו”ר” דירקטוריון
ואנוכי עורך בפועל “המנכ”ל” .העורך הראשי מתווה דרך ,יוזם ,מציע ,והעורך
בפועל ,איש המקצוע ,הופך רעיון למציאות כתובה .מעורבות  -כן ,התערבות
 לא ,זו הנוסחה לעבודה המשותפת.000

אחד השינויים הראשונים שהציע אהוד לעשות היה החלפת שם העיתון מ”רוח
צוות” ל”-צוות שלנו” .משהתקבלה ההחלטה על-ידי המערכת ,אימצתי אותה
 לא בלי לערער עליה ,שכן שמו הקודם של העיתון שניתן לו על-ידי העורךהראשי אפרים לפיד ,נתן בעיניי ביטוי נאמן לייעודו בקרב החברים .ועדיין,
הבנתי ואני מבין גם היום את העובדה הפשוטה :אהוד ראה את החבר בכל
צעד שעשה ,וביקש להמחיש זאת בכל דרך אפשרית ,כולל בשמו של העיתון.
עבורו “רוח צוות” הייתה “צוות שלנו”  -כלומר השיתוף ,הערבות ההדדית,
הפעולה כקבוצה מאוחדת ,גאוות היחידה של חברי “צוות” באשר הם.
זו גם הסיבה ליוזמה שנטל בכל תקופת היותו עורך ,לעודד חברים ליצירה
ולביטוי  -למשל ,בתחרויות צילום וכתיבת סיפורים קצרים .קורת רוח רבה
עטפה אותו למראה הצילומים הצבעוניים שנשלחו ,שמחה אמיתית הציפה
אותו כשקרא את שלל הסיפורים שהגיעו למערכת העיתון .תחושתו הייתה
שהעיתון מצליח להיות “צוות שלנו”  -של כולנו.
עיתון “צוות שלנו” ממשיך בדרכו בסד”כ חסר :אהוד איננו בראש ושבתאי לא
נמצא בעורף הטור ,עם תרמיל הנופים ,הסיפורים והאזכורים ההיסטוריים .אנו
נפרדים מהם בצער ,מוקירים את הרוח המיוחדת שהביאו עימם ושממשיכה
ללוות אותנו .יהי זכרם ברוך.
דוד גרין
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לעמוד הקודם

לעמוד הבא

במחשבה תחילה

דבר יו״ר הארגון

ל”צוות”
נתברך בעשייה למען החברים
אני נרגש ונפעם לפתוח גיליון זה בציטוט מדברי יו”ר “צוות” הראשון ,אל”ם נחום שדמי,
מלפני ששה עשורים ,עת עמד על חיוניות הקמתו של ארגון לגמלאי צה”ל...“ :אתם לא
תישארו בעתיד במצבכם כפי שהוא היום ...אנו לא צריכים שהמדינה תחזיק אותנו כשנזדקן.
הבה ניצור כלים ואמצעים שיאפשרו לנו עזרה וערבות הדדית”.
חברים יקרים,
מוטי בר דגן
 60השנים שחלפו מאז הוקם “צוות”,
מוכיחות מעל ומעבר לכל ספק את
נכונות דבריו של אל"ם נחום שדמי,
שהיה בין תשעה חברים חדורי מטרה
שנטלו על עצמם את היוזמה והקימו
ב 17.10.60-את אגודת “צוות” ,לימים
“צוות”  -ארגון גמלאי צה”ל .מאז ,הכול
היסטוריה.
המייסדים שמו להם למטרה להמשיך
את הקשר ואת הזיקה לצה”ל ,להקים
התאגדות בעלת אוריינטציה חברתית
לקליטת הפורשים ממנו ולהוות מסגרת התנדבותית שתמשיך לפעול למען החברה
והמדינה .בכך הונח המסד הערכי והמוסרי לקיומו של הארגון ,שאימץ את “ערך
הרעות” וטמן את רעיון “הערבות ההדדית” ,בלב כל מחשבה ,פעולה ויוזמה שהוביל.
שר הביטחון דאז ,דוד בן גוריון ,סמך ידיו על היוזמה ותמך בהקמתו של הארגון
הייחודי .מאז אותם ימי בראשית ,עמדו בראשנו אנשים יוצאי דופן ,גיבורים
אמיתיים ,בעלי זכות וחלק בבניין העם והארץ .חלקם פעלו עוד בארצות מוצאם,
כפרטיזנים ,כלוחמים בצבאות זרים ובהמשך בארץ  -כמפקדי “ההגנה” ,הפלמ”ח
והמחתרות  -ולימים צבא ההגנה לישראל.
משהוקם ,קלט הארגון כל פורש מצה”ל ,בכל דרגה ותפקיד ,ובכללם מפקדים
בכירים עטורי דרגות וזכויות .מתוך הקצונה הבכירה בצה”ל נבעה מנהיגות
הארגון  -וכך נטל את שרביט היו”ר הרמטכ”ל רא”ל חיים לסקוב ,איש נדיר ובעל
שיעור קומה שהנהיג את ארגוננו והותיר בו חותם.
אל חברי “צוות” ברבות השנים הצטרפו שני נשיאים ,יצחק הרצוג ועזר ויצמן,
שלושה ראשי ממשלה  -יצחק רבין ,אהוד ברק ואריאל שרון ,וכמובן צמרת צה”ל
המתחלפת באופן תדיר .בכך הפך “צוות” במשך שנות קיומו לארגון ייחודי וערכי
המייצג נאמנה את גמלאי צה”ל ופועל למענם בממשקים שונים ,תוך שימור
הזיקה לערכי צה”ל ולמורשתו.

אתגרים גדולים עמדו בפניי כיו”ר “צוות” ,כאשר נדרשתי לחיזוי ולתכנון פעילות
עתידית ,תוך כדי מתן מענה “בזמן אמיתי”.
אלה המטרות שהצבנו לעצמנו בפעילות ארגון “צוות”:
 להבטיח את זכויות החברים ולפעול לקידומן. לקיים ,לנהל ולשדרג את ביטוח הבריאות והסיעוד באופן מיטבי. ללוות ולסייע לחברים בתהליך השתלבותם במשק העבודה. לחזק את ערך “העזרה ההדדית” על-ידי תמיכה וסיוע לחברים נזקקים. להפוך את ההתנדבות “כדרך חיים” לחלק מ”צוות” ומהחברה הישראלית. לקיים פעילות לחברים בתחומי התרבות והפנאי. לשמר את הזיקה לביטחון המדינה ולמורשת ישראל. לקיים פעילות הנצחה והנחלת מורשתם של ארגוני המחתרות והלוחמיםהיהודיים ,תוך שימור קשר עם ארגוני לוחמים עמיתים בעולם.
כקודמיי יו”רי “צוות” ,אני פועל שנים רבות במסירות וללא לאות למען הארגון
וחבריו .הקדנציה השנייה בתפקידי כיו”ר “צוות” החלה כאשר מגפת הקורונה
היכתה במלוא עוצמתה ,וחייבה אותנו להיערך בהתאם .נדרשנו לפעול למען
החברים הנזקקים ,תוך איתור אוכלוסיות הסיכון ומתן מענה “בזמן אמת” לכל
פנייה שהגיעה מהסניפים ומהמחוזות.
בין הפניות היו בקשות לסיוע במגוון תחומים :רווחה ,בריאות ,תעסוקה ועוד .כמי
שהתנסו לא פעם בפעילות בעת חרום ,במצבי כוננות ,במבצעים ובמלחמות,
ידענו להתארגן במהירות ונערכנו להגיב במהירות וביעילות.
אך לא רק במיקרו עסקנו  -אלא גם במאקרו :עדכנו את תוכניות העבודה
לשנת  2020-2021בהתאם למציאות החדשה אותה למדנו ,ובחנו את התוכנית
האסטרטגית של הארגון לשנים  2020-2024בכל היבטי היסוד של הארגון.
זכויות החבר  -נושא זה נמצא בראש סדר העדיפויות של ארגון “צוות” .אנו
נמצאים בתהליכים משפטיים מול רשות המסים לטיפול בנושא תקנה  190וכן
בהליך משפטי כנגד האוצר בנושא בג”ץ הגדלת הרמטכ”ל .אנו נחושים למצות
הליכים אלה ולשם כך צירפנו לצוות המשפטי המטפל בתביעותינו את משרדי
עורכי הדין מהטובים בישראל .זוהי חובתנו כלפי החברים.
כחלק מאמצינו בנושא הזכויות אף פנינו לשר האוצר וליו”ר ההסתדרות כדי
שיפעלו לצמצום ההתחשבות במדדים חודשיים שליליים ולהפנות זרקור
למדדים החיוביים תוך חישוב בהתאם להם.
כמו כן ,פנינו לשר הביטחון בנושא בג”ץ הגדלת הרמטכ”ל ,מתוך כוונה לסכל
את הכוונה לפגוע גם בגמלאי צה”ל שקיבלו תוספת זו .נענינו בחיוב לבקשתנו
והובטח כי נקבל את תמיכת השר בפעולתנו כנגד גזירה זו.
במקביל ,אנו מטפלים בנושא ההיוון לסוגיו ,כמו גם בנושא תוספת היוקר
שהינה חלק מהוויית חיינו אך אינה מקבלת מענה הולם.
בין הישגינו החשובים ניתן למנות את ההיענות לדרישה להענקת “דמי רווחה”
לאלמנות ושאירים  -היענות שתוקפה החל מ 1.1.18-למתן דמי רווחה בסך
 460שקל לשנה.
ביטוח הבריאות והסיעוד  -אנו עוקבים ובוחנים מדי חודש את פוליסת הבריאות
והסיעוד  -עלויות ,שדרוג הביטוחים ,מתן מענה לתביעות החברים והפקת לקחים

000

זכות גדולה נפלה בחלקי לכהן כיו”ר “צוות” ה .16-אני מתברך בעשיית קודמיי,
וכמותם נחוש אני למלא את תפקידי בעשייה משמעותית ופורצת דרך.
שישה עשורים של פעילות ענפה ורבת הישגים צבר ארגוננו.
תפיסת עולמנו גורסת“ :החבר במרכז”  -זכויותיו ,מצבו הבריאותי ,רווחתו,
תעסוקתו ,וגם המשך תרומתו לחברה ולמדינה.

הקדנציה השנייה בתפקידי כיו”ר “צוות” החלה כאשר מגפת
הקורונה היכתה במלוא עוצמתה ,וחייבה אותנו להיערך
בהתאם .נדרשנו לפעול למען החברים הנזקקים ,תוך איתור
אוכלוסיות הסיכון ומתן מענה “בזמן אמת”

לעמוד הקודם

לתוכןהעניינים
לתוכן
העניינים
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לעמוד הבית

לעמוד הבא

שוטפת .בתוך כך ,אני שמח לעדכן כי בנושא השתלות ,ניתוחים וטיפולים מיוחדים
בחו”ל ,חלו שינויים והטבות בפיצויים להם זכאים החברים .כמו כן ,יתווסף כיסוי
תקציבי משמעותי לתרופות שאינן בסל הבריאות  -לחברים הנזקקים לכך.
לקראת סוף השנה הנוכחית ,בכוונתי לקיים סדרת מפגשים ודיונים ,יחד עם
נציגי ועדת הבריאות של “צוות” ,בכל החברות הפעילות בתחום הביטוח הרפואי
והסיעודי של “צוות”  -הפניקס ,מנורה ומדנס.
במפגשים אלו נבחן את התנהלות החברות ,את תוכניות העבודה שלהן ,נלמד
לעומק את נתוני פוליסות הבריאות והסיעוד ,נשדרג את הטיפולים ונבדוק את
העלויות האמיתיות בכל פוליסה ,בממשק לנתוני אמת מעודכנים .בראש מעינינו
יעמוד ,כמו תמיד ,החבר הזכאי למעטפת הביטוחית האיכותית ביותר.
עוד בנושא בריאות החברים :בימים אלה רוכש ארגון “צוות” דפיברילטורים
לסניפים ולמחוזות ,ומכשיר חברים להפעלתם .יוזמה זו נמצאת בחשיבות
עליונה בהיותה מצילת חיים.
תעסוקה  -עבודה יסודית ומעמיקה נעשתה בתחום התעסוקה לצורך התאמת
הפעילות וההסבות המקצועיות לצרכי המשק בתקופת הקורונה .יזמנו מגוון
רחב וחדש של הכשרות וסדנאות מקצועיות והגענו ,למרות הקורונה ,להישגים
משמעותיים .בעת מאתגרת זו יצאו לדרך לא פחות מ 60-הכשרות שונות וכ680-
השמות יצאו לפועל.
במקביל ,המשכנו ללוות מקרוב ,פיזית ובזום ,את התקדמות שנת הלימודים
במסגרת תוכנית “צוות  -הטובים בחינוך” במכללות ברחבי הארץ .נטלנו חלק
בטקסי סיום מרגשים והוספנו בגאווה יותר מ 100-מורים חברי “צוות” למערכת
החינוך .אל המכללות הנוטלות חלק בתוכנית הצטרפו גם סמינר הקיבוצים
ומכללת לוינסקי ובכך הצלחנו להציע מגוון רחב של אפשרויות לכל מי שרואה
את עתידו וייעודו בחינוך הדור הצעיר בישראל.
למתעניינים בתחום התעסוקה בכלל והחינוך בפרט :מידע רחב ומפורט הכולל
את כל התוכניות ,הקורסים וההכשרות מופיע באתר “צוות”.
בימים אלה אנו מסיימים להתוות את תוכנית העבודה של יחידת התעסוקה

אנו גאים “להרים את הכפפה” וכמצוות הרמטכ"ל היוצא
גדי אייזנקוט ליטול חלק בתהליך של חינוך ,העצמה ,צמצום
מספר האסירים והחזרתם לשירות .זה חלקנו בשאיפה
להפכם לעת שחרורם לאזרחים התורמים למדינה
בארגון לשנת  - 2022שאף היא תהיה עמוסה יוזמות ,פעילויות וחשיבה מקורית.
פרט ורווחה  -ועדת הפרט בארגון מקיימת דיונים חודשיים ולעיתים דו-חודשיים
כדי לסייע לחברים בתחום הכלכלי בהלוואות ,מענקים ,תווי קנייה בחגים וכן
תמיכה משפחתית בניהול משק הבית באמצעות “ליווי כלכלי”.
כחלק מפעילותנו למען החברים ,נבחנים בוועדה מקרי פרט חריגים למול גורמי
האוצר ואכ”א ,לשם החלת תהליך של “פטור מהיוון” .אני שמח לציין שחלק
ניכר מהחברים שעמדו בדרישות ופרטיהם נדונו בוועדה  -אכן קיבלו פטור זה.
התנדבות  -במהלך תקופת הקורונה קיימו יו”רי הסניפים וחברי ההנהלות קשר
רציף עם החברים בסניפיהם ,בדגש על אוכלוסיות בסיכון וחברים בגילאים
מתקדמים .ברצוני להוקיר אותם על הרגישות והטיפול המסור בחברים שנזקקו
לסיוע בעת מאתגרת זו.
החל מחודש אפריל  ,21חזרנו להפעיל את פרויקט “גדי”  -מיזם ע”ש הרמטכ”ל
היוצא גדי אייזנקוט שהזמין את ארגוננו להוביל מהלך חינוכי-ערכי בקרב חיילים
הנמצאים במחבוש (כלא  4וכלא  .)6המיזם מופעל בכלא חדש מאוחד שהוקם
במחנה בית ליד “ -נווה צדק” .אנו גאים “להרים את הכפפה” וכמצוות אייזנקוט
ליטול חלק בתהליך של חינוך ,העצמה ,צמצום מספר האסירים והחזרתם
לשירות .זה חלקנו בשאיפה להפכם לעת שחרורם לאזרחים התורמים למדינה.
תחום התנדבות חשוב נוסף הוא הגנת העורף .בעת מבצע “שומר החומות”
הפעילו חלק מסניפי “צוות” באזור הדרום את “גדודי ההצלה” בשיתוף עם
פיקוד העורף והרשויות המקומיות .אני מוצא לנכון להצדיע להם על פעילות
התנדבותית ברוכה זו.

יזמנו מגוון רחב וחדש של הכשרות וסדנאות מקצועיות
והגענו ,למרות הקורונה ,להישגים משמעותיים .בעת
מאתגרת זו יצאו לדרך לא פחות מ 60-הכשרות שונות וכ-
 680השמות יצאו לפועל.
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במחשבה תחילה

דבר יו״ר הארגון
היערכות הארגון לשנת  - 2024אנו נמצאים בעיצומם של תהליכים ודיונים
בנושאים הבאים:
 הפקת לקחים בנושא שיטת הבחירות הדיגיטליות והיערכותלשנת .2024 מבנה וארגון “צוות” :התאמתו לעידן הנוכחי והעתידי. הפרישה מצה”ל“ :הדור הצעיר” וגמלאי “הפנסיה הצוברת”. מערכת המחשוב של הארגון. פעילות ונוכחות “צוות” ברשתות החברתיות. מיתוג ארגון “צוות”. בחינת סל השירותים שהארגון מעניק והתאמתו לגילאי החברים. פגישות עם בכירים בצה”ל ,במשהב”ט וכן עם שרים וחברי כנסת ,עם הקמתהשל הממשלה החדשה ,והקמת “לובי” בכנסת לטובת ארגון גמלאי צה”ל.
 התווית אירועי שנת ה 60-לארגון “צוות” ואירועי מורשת במחוזות ( 40שנהלמלחמת לבנון הראשונה) .במרכז האירועים לציון  60לארגון "צוות" – אירועי
ארצי חגיגי שייערך בהיכל התרבות בתל אביב בתאריך .25.10.21

זאת ועוד :בכוונתנו להיכנס לפרויקט חדש בשיתוף עם מוזיאון הלוחמים
היהודיים בלטרון“ :בנתיב הגבורה” .במסגרתו יתועדו קורותיהם של לוחמים
יהודים ולוחמי המחתרות שלחמו במלחמת העולם השנייה .חשיבות תיעוד
זה לא תסולא בפז ,במיוחד לאור פועלם יוצא הדופן ומורשתם הייחודית של
לוחמים אלה ,הנמצאים בינינו בגילאים מתקדמים וחשוב כי יותירו חותם
לדורות הבאים.
אירועים בסניפים ובמחוזות  -אנו מקיימים סדרת אירועי הוקרה לחברינו שהגיעו
לגיל “גבורה” ( )80ולגיל “העצה והבינה” ( .)90אירועים אלה ,בהשתתפות בני
המשפחה ,מספקים רגעים של התרגשות וקורת רוח למשתתפיהם.
לצד זאת ,נטלנו חלק באירועים ייחודיים לחברינו בני המגזרים  -יום עיון בנושא
העדה הדרוזית בנבי שועייב (קבר יתרו) שנערך ב 14.6.21-וכן אירועים במחוז
הדרום והצפון לכבוד חג הקורבן במהלך חודש יולי .2021
אנו ממשיכים בפעילות להעצמת יו”רי הסניפים בימי עיון והעשרה וכן עורכים
שיחות חתך בקרב חברי הארגון .פעילויות אלה משמשות אותנו לאיסוף מידע
רלוונטי ולתהליכי הפקת לקחים בארגון.
כדי להבטיח פעילות יעילה ושוטפת ,רכשנו וחילקנו מעל  35מחשבים ניידים
ליו”רי סניפים ולחברים בעלי תפקידים במחוזות .כך הבטחנו עבודה מהבית ,אם
וכאשר נדרש ,בצורה רציפה ,יעילה ואיכותית.
במבט על השנה החדשה :אנו נערכים ליטול חלק פעיל ב”צעדת ירושלים”
שתיערך ב ,23.9.21-חול המועד סוכות ,בירושלים  -באחריות ובטיפול מחוז
ירושלים של “צוות”.
ניהול הארגון  -הארגון מנוהל בשקיפות ונמצא תחת בקרה שוטפת של ועדת
הביקורת הארצית ,מבקר הפנים ,הוועד המנהל ,אסיפת הנבחרים של הארגון וכן
רשויות הביקורת במדינה (רשם העמותות ,מבקרים חיצוניים וכיו”ב).
העשייה בתחום חשוב זה כוללת עריכת תוכנית ביקורת לשנים  2021-22המבוצעת
על-ידי המבקרים השונים ובכללה :ביקורת על הביטוח הרפואי והסיעודי ,ביקורת
שכר ב”צוות” ,ביקורת במערכות המחשוב וביקורת על החלטות הוועד המנהל
ואסיפת הנבחרים.
כמו כן ,חודש ועודכן אוגדן הנהלים של “צוות” הכולל מעל  50נהלים מפורטים
 כ 20%-מהם חדשים  -כולם הותאמו לדרישות ולצרכי הארגון.אוגדן הנהלים עומד לרשות החברים ומפורסם באתר הארגון.

000

אנו עומדים בתקופת מבחן לא פשוטה ,הכוללת חזרה לפעילות ,תוך בחינה
מעמיקה של תהליך התפשטות מוטציות וירוס הקורונה .חובה עלינו ,מדי יום
ביומו ,לבחון את המצב ,לעקוב אחר הנחיות משרד הבריאות ולפעול בהתאם
בכל נושא ואירוע מתוכנן .ולכך מן הראוי להוסיף :לנקוט בדרך “בית שמאי”.
לסיום ,אבקש להוקיר את אלפי המתנדבים ,הנבחרים והעובדים של הארגון,
ובראשם המנכ”ל דן נדיב ,על מסירותו הרבה וההשקעה הניכרת המוקדשת
מדי יום לארגון ולחבריו.
אציין במיוחד את יו”רי הסניפים ,יו”רי המחוזות ,מנהלי המחוזות והעובדים
הנפלאים שהינם שותפים מלאים לכל ההישגים שהתברכנו בהם.
ברצוני לברך את חברינו מהמגזר הדרוזי ,הבדואי והצ’רקסי לכבוד חג הקורבן
(עיד אל אדחא) ולשלוח לכל החברים ולבני משפחותיהם ברכות חג שמח ושנה
טובה ובריאה לכולנו.
נמשיך לעמוד איתנים מול האתגרים שנכונו לנו ,כשאנו ערוכים טוב מתמיד.
שלכם תמיד ובשבילכם תמיד,
מוטי בר דגן יו”ר “צוות”

משולחן המנכ"ל
דו”חות כספיים

מ .1.1.18-בהתאם לסיכום ,יוכנס בסוף שנת  2021סכום כספי לתלוש השכר
לכל אחת/ד בהתאם לזכאותו (יצוין כי על-פי הוראות התקשי”ר מדובר
בסכום של  460שקל בשנה).

בכינוס אסיפת הנבחרים ב ,22.6.21-אושרו הדו”חות
הכספיים של הארגון לשנת  2020והועברו לרשם
העמותות .יצוין כי הארגון קיבל כמו בכל שנה “אישור
ניהול תקין” לשנת  2021מרשם העמותות.

בריאות ב”צוות”

השגנו שיפורים משמעותיים בפוליסת הבריאות בחברת הפניקס ,בתחום
תרופות ביולוגיות ,השתלות וניתוחים בחו”ל (ראו ראיון עם דפנה שפירא,
משנה למנכ”ל ומנהלת תחום הבריאות בפניקס).

זכויות :בג”ץ הגדלת הרמטכ”ל

בימים אלה נמשכים הדיונים והפגישות בסוגיה
חשובה זו ,שעומדת גבוה בסדר יומו של ארגון
“צוות” .כאחד המשיבים לעתירה בבג”ץ ,מתייחס
הארגון במלוא הרצינות לנושא ,שכן משמעותו
דן נדיב
מרחיקת לכת לאנשי הקבע וגם לגמלאים.
נעדכן כי אל משרד עו”ד אברהמי הצטרף משרד עורכי דין פירון ,באמצעות
עו”ד רנאטו יארק ,מומחה לניהול דיונים בבג”ץ.

תעסוקה

אנו ממשיכים לשים דגש על מפעל חינוכי ערכי חשוב  -מיזם “הטובים
בחינוך” המתנהל במכללות בית ברל ,אורנים ,קיי ,לוינסקי וסמינר
הקיבוצים .בנוסף אנו מרחיבים את מסגרת הקורסים המוצעים לפורשים,
תוך העמדת תקציבים מתאימים למגוון ההכשרות.

 60שנה ל”צוות”

זכויות :תיקון 190

אירוע מרכזי לציון  60שנה ל”צוות” ייערך ביום  25.10.21בהיכל התרבות בתל אביב.

אנו נמצאים בסיום הדיונים המשפטיים מול רשויות המס .על-פי הנחיית
השופט נתבקשו הצדדים להגיע לפשרה .אם המו”מ יעלה על שרטון ,על
הצדדים להגיש עד סוף  2021סיכומים להחלטת השופט.

שיגרת פעילות בצל הקורונה

כפי שתוכלו לראות בדיווחי הסניפים ,חלה התעוררות מבורכת בפעילות
במסגרת המחוזות והסניפים .יחד עם זאת ,לאור התפרצות נגיף דלתא,
הונחו הסניפים והמחוזות לפעול במשנה זהירות ואך ורק על-פי הנחיות
משרד הבריאות5 .

זכויות :דמי רווחה לאלמן/ה

על-פי סיכום עם אכ”א ,ולאחר משא ומתן מול האוצר ,אנו שמחים לבשר
כי אלמנים/ות יהיו זכאים לדמי רווחה  -הטבה שתחול רטרואקטיבית החל
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חברי הוועד המנהל של "צוות"

משרדי "צוות" לשירותך

מוטי בר דגן  -יו"ר "צוות"; יצחק חביו ,סגן יו״ר ״צוות״;
ניסן בגולה  -יו"ר מחוז הדרום; יעקב דרעי  -יו"ר סניף אופקים;
אילן דולפין  -יו"ר מחוז יהודה; עליזה רז ,מחוז יהודה; יעקב
לבקוביץ  -יו"ר סניף מודיעין-מכבים-רעות; שמואל פז  -יו"ר סניף
יבנה; לורנס יצחק ,מחוז יהודה; נעם זמר ,מחוז יהודה; יוסף
וסרמן  -יו"ר מחוז ירושלים; משה בן דוד ,מחוז ירושלים; סיגל
טל-לוי  -יו"ר מחוז דן; ירמי אולמרט ,מחוז דן; בני פרידמן  -יו"ר
סניף פתח תקווה; דן תל-ניר ,יו"ר סניף תל אביב; מוטי שגיא,
מחוז דן; נתי פרישמן  -יו"ר מחוז השרון; בנצי נחל ,מחוז השרון;
עקיבא יצחקי ,יו"ר סניף נתניה; יוסי משען  -יו"ר מחוז הצפון;
יוסי לוי ,מחוז הצפון; יצחק שגב ,מחוז הצפון; יעל דקל ,יו"ר
סניף גליל עליון; יעקב בראון ,יו"ר ועדת ההתנדבות הארצית;
אבי יבין יו"ר ועדת קשרי ציבור והסברה

כתובות ושעות פעילות ברחבי הארץ

דוא"ל | tz-org@tzevet.org.il :אתר "צוות"www.tzevet.org.il :

המשרדים הראשיים של "צוות"
במשרדים הראשיים פועלים היו״ר ,המנכ"ל ,סמנכ"ל ,סמנכ"ל
לתעסוקה ,מנהל הכספים ,מנהל הביטוח הרפואי ,המבקר.
משרדי "צוות" "בית סלע" ,רחוב ברוך הירש  14בני ברק ,מיקוד 5120206
(ממזרח לקניון איילון) .כתובת למשלוח דואר" :צוות" ת"ד  2222בני
ברק ,מיקוד  .5112102טלפון 03-6173500 :פקס'.03-6173520 :
שעות פעילות :א'-ה'  17:00-08:00ובימי שישי תורנות טלפונית.
מנהלת לשכת יו״ר ומנכ״ל :יונה פרי ,טלפון.03-6173506 :

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

מנהל הביטוח הרפואי של "צוות" :עמיר להב :טל׳
 ;050-3202152 ,03-6173515פקס | mbituah@tzevet.org.il ,03-6166260
אילנית לזרוב | katvanit@tzevet.org.il ,03-6173544 :עדנה שסטל,03-6173551 :
 .tzbituah@tzevet.org.ilמוקד "בריאות בצוות".1-700-700-251 :

נשיא כבוד  -ד״ר ברוך לוי

יחידת התעסוקה :טלפונים ,פקס ודוא"ל  -במדור תעסוקה
בגיליון זה.

נבחרי ועדת הביקורת וחבר השופטים
ועדת הביקורת הארצית :יו״ר :נחום נוימן ,ארז יער ,אלי
זיכרמן ,אבי עבדי ,גדעון שני ,מרדכי קיאני ,שי קדרון ,משה כהן,
צבי יונדלר ,דוד שרון.
חבר השופטים :יו״ר :בן ציון פרחי ,יהודית אלקה שלם ,דנה נוף,
מיכאל נבון ,שלמה שגב ,שבתאי גרוטס ,אלדד פלד ,גרשון רוטשילד.

משרדי המחוזות  -שירות לפרט

מחוז הצפון  -מנהל המחוז דוד קוסובר
דוא"ל" ;mzafon@tzevet.org.il :בית עופר" דרך בר יהודה  ,52קומה ב' ת"ד
 521נשר  ;3660302טל'  ,03-6173519פקס' .03-6173576
מחוז השרון  -מנהל המחוז צביקה פרוור
דוא"ל ;msharon@tzevet.org.il :רח' התע"ש " 20בית הפעמון" ,ת"ד 177
כפר-סבא  ;4410101טל'  ,03-6173530/1 ,09-7667176פקס' .09-7657318
מחוז דן  -מנהל המחוז אלי ינאי
דוא"ל ;mdan@tzevet.org.il :דרך מנחם בגין " 82בית אופקים"
קומה ב' ,תל-אביב .כתובת למשלוח דואר :ת"ד  ,20807תל-אביב .6120701
טל'  ,03-6173522 ,03-6243250 ,03-6173523פקס' .03-6243252
מחוז יהודה  -מנהל המחוז ראובן חמו
דוא"ל ;myehuda@tzevet.org.il :רחוב גאולה  ,4ת"ד  1824רחובות .7611701
טל'  ,03-6173527טל׳  ,08-9467062פקס' .08-9316429
מחוז ירושלים  -מנהל המחוז שמעון מלכה
דוא"ל ;mjerusalem@tzevet.org.il :בית החייל ,רחוב אלוף דוד שאלתיאל
 ,1ירושלים  .9455522טל'  ,02-6221758 ,03-6173524/5פקס' .02-6235713
מחוז הדרום  -מנהל המחוז אברהם לוגסי
דוא"ל ;mdarom@tzevet.org.il :בית החייל ,רחוב בית לחם  ,2ת"ד
 521באר שבע  .8410401טל' ,08-6431874 ,08-9903106 ,03-6173529
פקס' .08-6417188
קבלת קהל במשרדי המחוזות בימים ראשון-חמישי בין השעות
 .16:00-13:00 ,12:30-08:30לפגישה עם מנהל המחוז ,יש לתאם טלפונית.

חברי ועדת קשרי ציבור והסברה :אבי יבין (מחוז
השרון) יו"ר ,גיטה גופר (מחוז דן) ,דינה לוין (מחוז יהודה) ,ציון
אלמלם (מחוז דרום) ,יעקב פולק (מחוז ירושלים) ,אורי ילוז
(מחוז שרון) ,ניסים חיים (מחוז שרון) ,יפה בהט (מחוז צפון).
מזכירת הוועדה :אילנית לזרוב.

נפטר האלוף אלעד פלד ז”ל
עם סגירת הגיליון התבשרנו על לכתו של אלוף אלעד פלד בגיל  .93פלד
מילא שורת תפקידים ארוכה בהגנה ,בפלמ”ח ובצה”ל ,הקים את חטיבת
המודיעין הקרבי ונימנה עם מקימי המכללה לפיקוד ומטה (פו”ם) ושימש
כמפקדה .היה מפקד עוצבת געש במלחמת ששת הימים וביום האחרון
של המלחמה פיקד על כיבוש דרום רמת הגולן .לאחר שחרורו עסק בעיקר
בחינוך והיה מנכ”ל משרד החינוך .יהי זכרו ברוך
מודעות ב"צוות שלנו" ארגון "צוות" ,מערכת הביטאון והמו"ל אינם
אחראים בשום אופן לתוכן ההצעות המתפרסמות במודעות הפרסום או
לאמיתותן .אין בפרסום המודעות משום המלצה של ארגון "צוות" ,או
בדיקה שעשה הארגון ביחס למידע המתפרסם ולא תחול על הארגון כל
אחריות בקשר עם המודעות ופרסומן .אין ארגון "צוות" יוזם ,מעורב ,או נוטל
חלק ,במבצעים המיועדים לחברים המתפרסמים בגיליון ,ועל כל חבר או
חברה בבואם לרכוש מוצר או שירות כתוצאה מקריאת המודעה  -לבחון
את הדברים על-פי כללי צרכנות נבונה .כל צרופה ("אינסרט") המצורפת
לעיתון ,הינה פרסום לכל דבר ולכן יש להתייחס אליהן כאמור לעיל.

לעמוד הקודם

לתוכן העניינים

לעת לכתם
ארגון "צוות" ומערכת הביטאון מרכינים ראש עם לכתם של יו"ר ועדת
ההתנדבות הארצית והוגה מיזם "בשביל הארץ" יוסק'ה ברנע ,יו"ר ועדת
קש"ץ והסברה ועורך הביטאון אהוד גרוס ,חבר המערכת ועורך מדור "צוות
מטייל" שבתאי קו ,וכן חבר הארגון ומראשוניו דוד אורן ,שהלך לעולמו
בגיל  .106על פועלם ראו עמ' 42
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לעמוד הבית

לעמוד הבא

בחזית הרפואה והבריאות

חזי לוי :הזכות לממש מעורבות ביטחונית,
קריירה רפואית ותפיסת עולם חברתית
לאחר שהתראיין מדי יום בנושא הקורונה ,התפנה תא”ל פרופ’ חזי לוי ,ביומו הראשון מחוץ
למשרד הבריאות ,לראיון מסוג אחר :על הילדות המאושרת לצד חברים ערביים,
על השבר אליו נקלע עם פרוץ המהומות בערים המעורבות ,על חלום הילדות להיות רופא
ועל ההתנסות המטלטלת כרופא צבאי בזירת ירי על כוחותינו עקובה מדם ,בלבנון .את
גולת הכותרת של חייו המקצועיים הוא רואה בשילוב תפיסות עולמו הרפואיות-חברתיות-
בטחוניות בתפקידו כמנהל ביה”ח ברזילי בפריפריה ,תחת איום ירי מתמיד מעזה  0וגם,
על אשתו רבקה ,חוקרת במכון ויצמן“ ,שבלעדיה כל זה לא היה קורה”
זאת ולא ,חלילה ,בעת שיהיו נתונים למתקפות רקטות מעזה  -ריטואל הנמשך
כבר שנים ארוכות באשקלון ופוגע קשות בשגרת פעילותו של בית החולים
החיוני והיחיד בתא שטח רגיש זה.
הודות לפועלו של לוי עד כה ,יחד עם הנהלת ברזילי ,שוב לא יישנו המראות
של חולים הנדרשים לרדת למקלטים או להימלט לחדרי ביטחון  -במחלקות
החשובות שכבר היום הן ממוגנות ובעתיד ,הוא מאמין ,בבית החולים כולו.
כדי להמשיך לממש את חזון מיגון ברזילי ,יוסיף לוי “להביא כסף” מתורמים
בעיקר מרחבי העולם ,כי “לא ייתכן שבפריפריה יקבלו טיפול רפואי פחות
טוב מהמרכז ובמיוחד תחת אש”.
000

את תנופת העשייה בברזילי ,עצרה מגפת הקורונה המטלטלת ,שהציבה
בפני המדינה כולה בכלל ,ובפני קברניטי מערכת הבריאות בפרט  -אתגרים
אדירים שלא ניתן היה לשערם.
כמי שנכנס לעין הסערה ,כדי לאייש את התפקיד הרגיש לאחר פרישת
המנכ”ל הקודם ,משה בר-סימנטוב ,מסמן לוי כאירוע מטלטל במיוחד דווקא
לא כזה הקשור למגיפה.
“זה אולי יפתיע אותך ,אבל האירוע שטלטל אותי באופן אישי בעת האחרונה
לא היה קשור לקורונה ,אלא לאירועים הסוערים שהתרחשו בערים מעורבות
בישראל ,בתקופת מבצע ‘שומר חומות’ בעזה.
מראות הרחובות בערים המוכרות לכל אזרח  -יפו ,עכו ,חיפה ,לוד ,רמלה -
שברגע אחד נדמו לשדה קרב  -וכמובן הקורבנות שתבעו המהומות הללו,
הממו אותי .זה ערער יסודות הטבועים בי באופן אישי ,מילדות מאושרת
שעברה עליי בעיר רמלה .חווינו דו-קיום שלא נידרש אז להגדרות ולהבנות
 פשוט כי חיינו אלה לצד אלה ,שכנים יהודים וערבים ,כולם אזרחי מדינה.הורי השתקעו ברמלה עם עלייתם מעיראק בסוף שנת  .1950גם משפחתה
של אשתי השתקעה בעיר מעורבת סמוכה ,לוד ,ואף היא חוותה את אותה

פרופ’ חזי לוי

קשה

להניח כי את הריאיון הנרחב הזה יכול היה לקיים תא”ל פרופ’ חזי
לוי ,אלמלא היה נערך לאחר שסיים את תפקידו כמנכ”ל משרד הבריאות.
ביומו הראשון מחוץ למשרד ,לאחר שפינה את מקומו לתא”ל פרופ’ נחמן אש,
שהיה סגנו בעת ששימש כקרפ”ר ,הוא נראה אולי נינוח יותר ,כמי שאבן נגולה
מלבו או לפחות כמי ש”סיר הלחץ” בו היה שרוי בשנה האחרונה הוסר מהאש.
 מה תעשה היום ,יומך הראשון מחוץ לתפקיד מנכ”ל משרד הבריאות,מיד כשתסיים את הריאיון הזה?
“אלך לנשום את הנכדות שלי .אם יש משהו שהיה לי קשה במיוחד בשנה
האחרונה התובענית כל כך  -זה היה לא לראותן .יש לי כוונה להיות סבא
במשרה מלאה ,לפחות בשבועיים הקרובים.”...
וכך“ ,האיש עם המשקפיים בעלות המסגרת הצהובה” ,שכיכב על מסכי
הטלוויזיה ,מעל גלי האתר ובכותרות העיתונים ,יחזור לנהל את בית החולים
ברזילי באשקלון  -פרויקט חייו .בלבו הוא ודאי מייחל ,שלהבא יצטרך להתראיין
רק על המשך תוכניות הפיתוח מרחיקות הלכת שהוא מייעד לבית החולים.

“מראות הרחובות בערים המעורבות  -יפו ,עכו ,חיפה ,לוד,
רמלה שברגע אחד נדמו לשדה קרב והקורבנות שתבעו
המהומות הללו ,הממו אותי .זה ערער יסודות הטבועים בי
באופן אישי ,מילדות מאושרת שעברה עליי בעיר רמלה.
חיינו אלה לצד אלה ,זה בביתו של זה  -כולם אזרחי המדינה”

לעמוד הקודם

לתוכן העניינים

חזי לוי במרכז התמונה ,קצין רפואה בגדוד  931עם חבריו
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לעמוד הבית

לעמוד הבא

“אני רואה קצת דם ואני מסוקרן ומאותגר! אני זוכר את
אחותי נחתכת בידה מסכין בבית ,ואת עצמי ,עם ניצוץ
בעיניים ,לוקח אותה לברז ,שוטף את החתך באצבעה
הנוטפת דם ,חובש בתחבושת וקושר בקצה .מאז זה אני זה
ש’חותך’ אחרים על מנת לטפל בהם.”...

ילדות כמוני .לא העליתי בדעתי שדבר כזה יכול להתרחש .אני לא רוצה
להאמין שבין הפורעים היו תושבי הערים הוותיקים  -ואם חלילה כן ,עצוב לי
לומר שזה מיעוט שבמיעוט ,בבחינת ‘דור שלא ידע את יוסף’”.

פיתות חמות לסיום חג הפסח

שורשי משפחת לוי נטועים בבבל ,ומסורת המלומדות והמכובדות נמשכה
עם העלייה לארץ .הוריו אנשי חינוך בעלי שם מזה דורות“ ,מאצולת יהודי
עיראק” ,אומר חזי בחיוך.
מתוך כך ,זכה לוי לחינוך מוקפד ורכש בבית את עושר השפה  -עברית וערבית
המדוברת על בוריה“ .הבתים היו פתוחים ,בשבתות היינו מבקרים בשכונת
הערבים ,מטיילים וקונים מטעמים .יש תמונה שלא יוצאת לי מהראש :כל
מוצאי חג פסח ,שכנים וחברים ערבים ניצבים מול פתח דלתנו ,ובידיהם
פיתות חמות לשבירת החמץ.
בית משפחתי ברמלה היה מוקד התכנסות לערבים ויהודים .חברים שלי
בשכונה ,ביסודי ובתיכון ,היו ערבים ועד היום כמה מחבריי הטובים הם
מערביי השכונה.
הוריי ,מורים ומחנכים ,טיפחו דורות של ילדים בבתי הספר היהודים והערבים.
אבי ,אליהו ,לימד במשך שנים ארוכות ביולוגיה ואחר כך גם ריכז את התחום
במשרד החינוך .אמי ,דורין ,מחנכת נערצת שכונתה ‘מעלמה דורה’  -הייתה
מורה מחנכת בגילאים הצעירים ,שלימדה שנים ארוכות בבתי ספר ערבים.
היא העמידה במסירות ובאהבה דורות של תלמידים שרכשו גם את השפה וגם
דרך ארץ .לא היה אדם אחד ברמלה שלא הכיר אותם ,כמו גם בני משפחה
נוספים שכיהנו במשרות בכירות.
הקשר העמוק הזה נמשך“ :טיפלתי ברבים מתושבי רמלה ,ובכללם חבריי
הערבים ,כרופא בבית החולים אסף הרופא .לצדי עבדו תמיד רופאים ,אחים
ואחיות ואנשי סגל ערבים  -וכולנו היינו נזכרים בנוסטלגיה בילדות המאושרת
שלנו ובחוויות המשותפות מתיכון רמלה-לוד.
אני מחזיק עד היום מתנות לבר מצווה שקיבלתי מהמכרים ומהשכנים
הערבים .קיבלתי מאחד מהם טרנזיסטור והייתי המאושר באדם .לא הייתי
מעלה על דעתי שאירוע קשה כל כך יכול לקרות אצלנו ,בערים שלנו ,בבית
שלנו .הדבר כאב לי גם כמי שמטפח עבודה כתף אל כתף במערכת הבריאות,
ללא הבדל דת ,גזע ומין ,וכך אנו גם מטפלים בחולים!”.

רבים שטיפלתי בהם ולעתים אף הצלתי את חייהם”.
 ידעת אמנם שתרצה להיות רופא כמותו ,אבל התמחית בכירורגיה  -לאבדיוק הרופא עם התיק החום הקשיח שמגיע לביקורי בית...
“זה הדם” ,עונה חזי בחיוך“ .אני רואה קצת דם ואני מסוקרן ומאותגר! אני
זוכר את אחותי נחתכת בידה מסכין בבית ,ואת עצמי ,עם ניצוץ בעיניים ,לוקח
אותה לברז ,שוטף את החתך באצבעה הנוטפת דם ,חובש בתחבושת וקושר
בקצה .מאז זה אני זה ש’חותך’ אחרים על מנת לטפל בהם.”...
 גיוס לעתודה מחייב אמנם חתימה על שבע שנות קבע ,אבל לא שירותעד הפנסיה...
“זה נכון ,ובדיעבד כשאני חושב על זה  -יש לכך קשר הדוק למועד בו
התגייסתי לעתודה ,ואסביר :התחלתי ללמוד ב ,1974-לאחר שפרצה מלחמת
יום הכיפורים .כל מחזור העתודאים שירת כחצי שנה בסיני ,עד אפריל .’74
רבים מחבריי התגייסו לצה”ל בתום הלימודים בתיכון ויצאו כלוחמים למלחמה
הנוראה .כמה מהם נפצעו ,חלק לא שבו .זה ייסר אותי ,הרגשתי חוב מוסרי.
כמי שגדל כילד על אלבומי הניצחון במלחמת ששת הימים ,רציתי להידמות
להם ,להיות כמו אותם גיבורים עזי נפש .רציתי להרגיש בעצמי את ערך
הרעות  -ומה יכול להיות יותר מלטפל בפצוע בשדה הקרב?
לאחר שסיימתי את בה”ד  ,1ביקשתי מהקרפ”ר ,פרופ’ ערן דולב ,להתגייס
כרופא לוחם בשטח וכך היה .הוצבתי בגדוד נחל  931במטולה ,שהחזיק את
הקו מאזור מארג’-עיון עד ראש הנקרה .הגדוד גם תפס את רצועת הביטחון
הקטנה שנכבשה במבצע ליטני והיה בין הראשונים שפרצו ללבנון עם תחילת
המלחמה ביוני .”1982
הייעוד שציווה לעצמו ,התממש במלוא הקושי בזירת הרג בעקבות אירוע
טראומטי שהתרחש בשבוע הראשון של מבצע שלום הגליל  -ירי כוחותינו
על כוחותינו .בתאריך  10.6.82הפציץ בשוגג חיל האוויר את גדוד  931וגדוד
שריון שצורף אליו .בתקרית מצאו את מותם  24לוחמים 108 ,נפצעו ורבים
סובלים מהלם קרב עד היום.
“אני זוכר את היום הנורא הזה .הגדוד שלי פוצל לשניים .באותה עת היינו
במשימה מבצעית של סיוע לכוחות שריון שנלחמו באזור .את ההודעה קיבלנו
בקשר ,בוודאי שלא ידעתי אז כי מדובר בירי מאש כוחותינו.
הגענו למקום במהירות .הרוגים מוטלים לכל עבר ,זעקות פצועים ,חיילים
שלא נפגעו מסתובבים כמו סהרוריים  -ואני זוכר את עצמי אז ,רופא צעיר
לפני התמחות ,יודע שכולם מסתכלים עליו ,חייב להתאושש מהר מההלם
הראשוני ולתפקד .וכך ,בלב בוכה ,אני מטפל בשטח בקור רוח בפצועים ,מדלג
על הקלים כדי להגיע לקשים ,נותן הוראות ,מכניס עירויים ...לא זוכר שפחדתי.
בלבי ,בנפשי ובמוחי חרוטות צלקות אותו אירוע .המראות ,הקולות ,הריחות.

ילד שחולם להיות רופא

חזי לוי מספר ,שכבר כילד החליט ,כי מה שהוא רוצה לעשות כשיהיה גדול זה
להיות רופא“ .הייתי קצת חולני ,ורופא המשפחה מקופת חולים  -כזה שכולם
מכירים גם בזכות תיק העור החום הקשיח שנשא  -בא לבקר אותי בבית.
הוא היה רופא משפחה של פעם :מדבר ,מקשיב ,מתעניין ,מכיר הכול עליך
ועל משפחתך .עד היום אני מתרגש מהמסירות ומהאהבה שהרעיף הרופא
הזה על חוליו .רציתי להיות בדיוק כמותו ,עם סטטוסקופ על האוזניים ועם
המגע הפיזי הקרוב ,כשהקיש באצבעו על יד שהונחה על החזה...
וכך ,מיד כשנפתחה בפני הזדמנות להיות רופא  -נרשמתי לעתודה .מאז,
המקצוע הנפלא הזה הוא חלק ממני ,מחיי ,מחיי משפחתי  -וגם חלק מחיי
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“הגענו למקום במהירות .הרוגים מוטלים לכל עבר ,זעקות
פצועים ,חיילים מסתובבים כמו סהרוריים  -ואני ,רופא
צעיר לפני התמחות ,יודע שכולם מסתכלים עליו ,שחייב
להתאושש מהר מההלם הראשוני ולתפקד .בלב בוכה ,אני
מטפל בשטח בקור רוח בפצועים ,נותן הוראות ,מכניס
עירויים ...לא זוכר שפחדתי”
בשטח ועד לפינוי לבית החולים ,חזון חיל הרפואה ואמנת השירות ,הבאת
רפואה ופיזיותרפיה משקמת ליחידות שדה קדמיות ,הקמת מרכז סימולציה
בבה”ד  10ללימוד רפואה קרבית ,תו”ל חדש לכוחות לוחמים קטנים כפועל
יוצא ממלחמת לבנון השנייה ועוד”.

דוגמא אישית בעת תחילת מבצע החיסונים הארצי

000

 כמי שהווייתו רפואה ,טיפל בפצועים בשטח ומעיד על אהבת המקצוע,דווקא לאחר השחרור הלכת לעסוק באדמיניסטרציה?
“הרהרתי רבות לפני שנעניתי לתפקיד סמנכ”ל בכיר וראש מינהל רפואה
במשרד הבריאות  -אבל אדמיניסטרציה זו המילה הכי פחות מתאימה לתפקיד
הזה .את ההצעה קיבלתי ממנכ”ל המשרד דאז ,חברי פרופ’ אבי ישראל,
שהבטיח לי שאגלה עולם חדש שלא הכרתי קודם ,החשוב להתפתחותי
המקצועית .נעניתי ולרגע לא הצטערתי.
זה היה שיעור חשוב מאוד  -למדתי להכיר את מערכת הבריאות הציבורית,
להבין את מערכת השיקולים המורכבת שאינה תמיד רק מקצועית ,וגם לגבש
דרכים להשפיע על מקבלי ההחלטות .ארבע השנים שעשיתי בתפקיד ,הכינו
אותי יותר מכל הן לתפקיד מנהל ביה”ח ובמיוחד לתפקיד מנכ”ל משרד
הבריאות ,אליו נכנסתי כידוע בתקופה ובנסיבות מאתגרות במיוחד”.

בחזית ההומניטרית :חזי לוי בעת ניתוח חרום .לוי נטל חלק כרופא
מנתח במספר משלחות ישראליות שיצאו לאזורים מוכי אסון
ובהן :המשלחת הראשונה לרואנדה ( ,)1994פיקוד על המשלחת
לקוסובו ( .)1999כסגן קרפ”ר וקרפ”ר עסק בהכנת משלחות
לטורקיה ,לקניה ולסירילנקה בעת אסון הצונאמי שיציאתה בוטלה
כשהייתה כבר על המטוס בדרך.

רפואה איכותית ,נגישה ובטוחה

ההזדמנות לנהל בית חולים נקרתה בדרכו של לוי ,כאשר מנהל ביה”ח ברזילי
באשקלון יצא גמלאות“ .התמזל מזלי לזכות במינוי המתחבר לכל האג’נדות
הרפואיות ,הביטחוניות והחברתיות שלי .ראיתי אמנם אתגר גדול בניהול בית
חולים גדול במרכז הארץ ,אך ניהול בית חולים בפריפריה הינו אתגר עצום
וציוני מאין כמותו שממש קסם לי.
בעיניי ,כרופא וכאיש צבא לשעבר ,ניהול בית חולים בפריפריה הוא משימה
חשובה ובמיוחד כזה הנמצא בחזית .ברזילי ,כמו אשקלון והיישובים בסובב
עזה ,נתון תחת איום קבוע וחווה מתקפות של מאות רקטות כבר שנים ארוכות.
התפקיד הזה בעיניי הוא משימה קדושה”.

אולי סוג של פוסט טראומה ,ועדיין זה לא מרפה”.
 נושא זה עלה לשיח הציבורי במלוא עוצמתו לאחרונה ,לאחר שאיציקסעידיאן הצית עצמו מול משרד הביטחון.
“נכון ,ואני רוצה לומר שאחד הדברים החשובים בעיניי אותם עשיתי כמנכ”ל
משרד הבריאות ,שלא בתחום הקורונה ,היה להקים מועצה לאומית לPTSD-
(הפרעת דחק פוסט טראומטית) ,שתרכז את כל נושא פגועי הלם הקרב.
לצערי ,אנחנו יודעים לנתח גוף פצוע  -אבל מתקשים לעיתים לנתח נפש
פצועה .כבר נעשות פעולות בנושא  -אבל הדרך עוד ארוכה”.
 הקריירה הצבאית שלך הגיעה עד לתפקיד קרפ”ר ,באילו תחומים עיקרייםהתמקדת בתפקיד זה?
“חשוב להדגיש שכל היוזמות והמהלכים שקידמתי כקרפ”ר נעשו ידי ביד
עם צמרת החיל  -יחד עם סגניי ,אל”ם ארז און ותא”ל נחמן אש  -שמונה
לקרפ”ר אחריי ואני שמח שהוא זה שיחליף אותי כמנכ”ל משרד הבריאות.
בתקופה זו עסקנו בעיקר בתחומים הבאים :רפואת אנשי הקבע ,מיקור חוץ
רפואה ממרפאות קצין העיר לחברת ביקור-רופא ,התמחות ברפואת המשפחה
בחיל הרפואה ,רפואה בשדה הקרב ,מודרניזציה של רפואת השדה מהכירורגיה

הצבא הפרטי שלי
“אשתי רבקה ,חוקרת במכון ויצמן ,נשמת אפי ,ובניי אלעד
( ,)36עידו ( )34ויואב ( ,)31הם הצבא שעומד מאחוריי .הם
אלה שאפשרו לי לקחת על עצמי כל אתגר ,להיכנס לכל
תפקיד ולמצות אותו עד תום .מבחינתי הם חלק בלתי נפרד
מהעשייה שלי .הדברים אמורים במיוחד לגבי אשתי שתמיד
הייתה שם ,תמיד תמכה ,והקרדיט על כל מה שהצלחתי
לעשות ,בכל תחום  -שייך גם לה.
לאורך שנים בצבא ,ואחר כך בתפקידים תובעניים באזרחות,
בסיטואציות של משבר ,מגפה ,מבצע ,מלחמה  -הרגשתי
את התמיכה הבלתי מסויגת שלה .את האמונה שלה בי
וביכולות שלי .וגם את הנכונות להיות במקומי בכל המקומות
והרגעים מהם נעדרתי”.

“בעיניי ,כרופא וכאיש צבא לשעבר ,ניהול בית חולים
בפריפריה הוא משימה חשובה ובמיוחד כזה הנמצא בחזית.
ברזילי ,כמו אשקלון והיישובים בסובב עזה ,נתון תחת איום
קבוע וחווה מתקפות של מאות רקטות כבר שנים ארוכות.
התפקיד הזה בעיניי הוא משימה קדושה”
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הם משלנו

ממשלת ישראל ה:36-

שישה שרים מקרב חברי "צוות"

בנימין (בני) גנץ ,רא"ל

אלוף אליעזר שטרן ,עם אלוף שקדי

המדינה מאוניברסיטת חיפה .הוא בעל תואר שני נוסף בניהול משאבים לאומיים
מהאוניברסיטה לביטחון לאומי ( )NDUבארצות הברית.

בנימין (בני) גנץ ,רא"ל ,שר הביטחון וסגן ראש הממשלה:

מנהיגות בצה"ל ,מנהיגות ציבורית ,מנהיגות מדינית  

מדבריו" :מדינת ישראל היא חזקה מאוד ,עם אתגרים חיצוניים
שימשיכו לפגוש אותה בצורה כזו או אחרת כל הזמן ,ולזה יש
מי שנותן תשובות .אולם ,האתגר הגדול של החברה הישראלית
היא עצמה  -איך ניתן לקדם את מרכיבי האחדות של החברה
הישראלית? זו לא צריכה להיות חברה אחידה ,אבל אנחנו חייבים
להגיע למסגרת מוסכמת ולחיות בתוכה".

בנימין (בני גנץ) ,62 ,שר הביטחון וסגן ראש הממשלה ,נשוי לרויטל ,מרפאה
בעיסוק ,אב לארבעה ,תושב ראש העין ,נולד וגדל במושב כפר אחים .התגייס
לצה"ל בשנת  1977והתנדב לצנחנים .בחיל עבר מסלול הכשרה ,יצא לקצונה
והתקדם בסולם התפקידים .כסמ"פ השתתף במבצע "איש דמים"  -הפשיטה
מוסקת הראשון בלבנון .בהמשך יצא להשתלמות בארה"ב של "הכוחות
המיוחדים" של צבא היבשה .עם פרוץ מלחמה לבנון הראשונה עזב את תפקידו
במפקדת קצין חי"ר וצנחנים ראשי והצטרף ללחימה כמפקד פלוגה.
בשנת  1987מונה למפקד גדוד "( 890אפעה") בחטיבת הצנחנים ,בהמשך מונה
למפקד יחידת שלדג שפיקד ,בין היתר ,על כוחות היחידה באבטחת "מבצע
שלמה" להעלאת יהודי אתיופיה לישראל .בשנת  1995מונה למפקד חטיבת
הצנחנים ,והוביל אותה בפעילות המבצעית בלבנון.
כאלוף היה מפקד הגיס הצפוני ,מפקד פיקוד הצפון ,מפקד זרוע היבשה,
נספח צה"ל בארה"ב ,סגן הרמטכ"ל  -עד למינויו כרמטכ"ל ה ,20-בפברואר
 .2011ביולי-אוגוסט  2014פיקד גנץ כרמטכ"ל על מבצע "צוק איתן" .בפברואר
 2015סיים בני גנץ את תפקידו כרמטכ"ל לאחר ארבע שנים בתפקידו .כמחליפו
התמנה סגן הרמטכ"ל גדי איזנקוט.
עם התפרצות מגפת הקורונה ,חבר לממשלת חירום בראשות נתניהו והוביל
כראש הממשלה החלופי ושר הביטחון את מעורבות צה"ל בהתמודדות מול
המגפה .בממשלה זו כיהן בהמשך גם כשר המשפטים.
בין הנושאים בהם פעל ואותם קידם :הנחייה לזירוז תהליך העברת בסיסי
המודיעין של צה"ל לנגב באמצעות הקמת "קריית מודיעין" וכן העברת רפורמת
"נפש אחת" למען נכי צה"ל ופגועי הנפש ,במסגרתה הועבר סכום של כ300-
מיליון שקלים לאגף השיקום בדגש על טיפול בנפגעי פוסט-טראומה.
לגנץ תואר ראשון בהיסטוריה מאוניברסיטת תל אביב ותואר שני במדע

לעמוד הקודם

לתוכן העניינים

אורנה ברביבאי ,אלופה ,עם אלוף נחושתן

שר התפוצות ,תא"ל נחמן שי:

"המרגיע הלאומי"  -עם הפנים לקהילות בעולם

בספטמבר  1989לאחר שהיה מפקד גלי צה"ל תא"ל שי מונה לתפקיד דובר
צה"ל .איש לא יכול היה אז לדמיין כי באוגוסט  1990תפלוש עיראק לכווית.
מועצת הביטחון של האו"ם הציבה בפני הפולשת אולטימטום :נסיגה תוך
ארבעה חודשים או שקואליציה נרחבת של מדינות תנקוט נגדה פעולה
צבאית נרחבת.
מנהיג עיראק ,סדאם חוסיין ,איים שאם מדינתו תותקף הוא יפתח במתקפה
 וישראל נמצאת בראש סולם המטרות שלו .בחודש אוקטובר החלו לחלקברחבי הארץ ערכות חירום שכללו מסיכות אב"כ ומזרקי אטרופין.
עם נפילת הטילים הראשונים בישראל עלה לשידור תא"ל שי ,מבלי שהוא יודע
באמת מה מתרחש בשטח" .בשלב הזה לא נוכל למסור פרטים רבים" ,הוא אמר
בקול מרגיע ככל האפשר" .אנחנו חושבים שהיו כמה פגיעות ,אנחנו בודקים ...ברגע
הזה כל אחד מתבקש לעשות את אותה תרגולת שחזרנו עליה כל כך הרבה פעמים.
מאוד חשוב להקפיד על אותן הוראות  -להרכיב את המסנן ,לשים את המסיכה,
למתוח אותה כמו שצריך ,לבדוק שהחדר אטום ,להניח מגבת רטובה בחריץ הדלת...
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לעמוד הבא

מקומם של חברי "צוות" בהנהגת המדינה הפך מוחשי וניכר במיוחד בממשלה החדשה:
רא"ל בני גנץ סגן רה"מ ושר הביטחון ,האלופה אורנה ברביבאי שרת הכלכלה והתעשייה,
אלוף אלעזר שטרן שר המודיעין ,תא"ל נחמן שי שר התפוצות ,אל"ם עמר בר-לב השר
לבטחון פנים ,אל"ם מתן כהנא השר לענייני דת  0כל אחד מהם נושא בתרמילו מטען יקר
אותו עיצב ופיתח במהלך השירות הצבאי בצה"ל

תא"ל נחמן שי

עֹמר בר-לב ,אל"ם ,עם אריק שרון

מתן כהנא ,אל"ם
צילומים :דובר צהל ולע"מ

היא התגייסה לצה"ל בשנת  1981ואת מרבית שירותה פורץ הדרך עשתה בחיל
השלישות :בנובמבר  2003מונתה לשלישות פיקוד המרכז  -השלישה הפיקודית
הראשונה בתולדות צה"ל; בספטמבר  2005קודמה לדרגת תת-אלוף ,מונתה
לקצינת שלישות ראשית ,והייתה האישה הראשונה שמונתה למפקדת חיל
שאינו חיל נשים; בדצמבר  2006מונתה לראש חטיבת כוח האדם בזרוע היבשה.
ב 23-ביוני  2011מונתה לראש אגף כוח האדם והועלתה לדרגת אלוף .הפכה
לקראת סיום שירותה לקצינה הראשונה בתולדות צה"ל בדרגה זו ,במינוי קבע.
בתקופתה נערך מבצע "צוק איתן" ,שבו טיפלה אישית במסירת ההודעה על
קביעת החיילים אורון שאול והדר גולדין כחללים.
על היותה האלופה הראשונה בצה"ל אמרה" :הצבא חייב לקדם יותר נשים.
מצד אחד נפתחו מקצועות בים ,באוויר וביבשה ויש לנו נשים לוחמות וטייסות,
אך בכך אין די .צה"ל ,כמו כל ארגון ,אם הוא רוצה להיות טוב יותר ,צריך להיות
מגוון ועם ייצוג לכלל המגזרים .אני צמחתי מלמטה הגעתי לתפקיד האחרון
בלי הנחות ,עם הרבה נחישות ,התמדה ורצון".
באוקטובר  2014סיימה את תפקידה ופרשה מצה"ל .בשנה זו ,עם מלאת 66
למדינת ישראל ,נבחרה ברביבאי להשיא משואה.
לברביבאי תואר ראשון במדעי החברה והרוח מאוניברסיטת בן גוריון ,תואר
שני במנהל עסקים משלוחת אוניברסיטת דרבי בישראל ותואר שני במדעי
החברה מאוניברסיטת חיפה.

המסיכות האלה נותנות הגנה מצוינת מפני פגיעה של נשק
כימי והחדר האטום נחשב להגנה הטובה ביותר .כרגע כולנו מצווים
להיות שקטים ובינתיים פשוט סבלנות .התגוננות אישית ולחכות".
“דיברתי באופן כללי מאוד" ,סיפר בדיעבד ,במספר ראיונות שנערכו עמו" .ניסיתי
להסביר לציבור שהייתה התקפה ,ואמרתי דברים שהערכתי שקורים באותו זמן,
בלי שידעתי .הבטחתי שברגע שאדע יותר ,גם המאזינים יידעו יותר .זו הייתה
מנטרה כזאת  -להוציא אינפורמציה גם אם היא לא שלמה ,ולו רק כדי להשביע
את רצון הציבור ולשמור אותו בתמונה.
.תמיד זכרתי שקהל היעד הוא אימא שלי והדודה שלי ,וכל דוברי אינספור שפות בכל
הגילים .מאות אלפי עולים הגיעו אז מרוסיה ,והם לא שוכחים אותי .הייתי בשבילם
הדבר הכי חשוב באותו רגע .הדגש היה על הרגעה ,ברגע שאפשר היה  -להסיר
מסיכות ,לנוח .אפשר לשתות משהו .להמשיך להאזין לרדיו ואנו נמשיך ונעדכן"  .

מדבריו" :לרוב הציבור אני מזוהה עם מלחמת המפרץ ,עד עכשיו
אנשים זוכרים את זה ומתייחסים אלי כך .דוברות צה"ל התגלתה לי
כדבר משמעותי יותר ממה שחשבתי אז ,ובדיעבד טוב שבתקופה
ההיא לא הייתי מודע לכך ,כי הייתי נבהל ואולי נרתע מהתפקיד".

אורנה ברביבאי ,אלופה ,שרת הכלכלה והתעשייה:

מסלול פורץ דרך בצה"ל סלל את המשכו בכנסת   

מדבריה" :החברה הישראלית מדממת .יש פצע והוא כואב
בין חלקי החברה השונים ...ישנה הפרה של מה שהוא בנשמת
אפה של חברה  -תחושת אחדות וסולידריות .הקורונה יצרה
מציאות קשה בהיבט הבריאותי ,הכלכלי והחברתי וזו תקופה
מאתגרת לחברה הישראלית .כשהייתי בצה"ל ידעתי להגיד
שבעת מתיחות תמיד ישנה התארגנות של ערבות הדדית ,אבל
עכשיו החברה הישראלית קרועה".

מסלול חייה של אורנה ברביבאי ,האישה הראשונה שזכתה לדרגת אלוף
בצה"ל ,רצוף הישגים המסמנים את הרצון לשבור כל תקרת זכוכית מגדרית
ולהגיע לעמדות השפעה משמעותיות בהוויה הישראלית.
בְ ִּרב ַיבאי ,59 ,נשואה לעו"ד משה ברביבאי (בעברו קצין שלישות בצה"ל) ,אם
לשלושה ,מתגוררת בתל אביב .היא נולדה ברמלה וגדלה בעפולה ,למדה
בבית ספר בעיר ובפנימיית כפר גלים.

לעמוד הקודם

לתוכן העניינים
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לעמוד הבא

הם משלנו
השדולה למען קידום צורכי האוכלוסייה הבדואית ,השדולה החקלאית
והשדולה למען פנסיה הוגנת .כן היה חבר בשדולה לפתרון הסכסוך הישראלי-
פלסטיני והישראלי-ערבי ובשדולה למאבק בשחיתות במינהל הציבורי.

מתן כהנא ,אל"ם ,השר לשירותי דת:

רוצה להביא את השותפות שחוויתי בצה"ל  -לכנסת

אל"ם מתן כהנא ,48 ,נולד בחיפה וגדל במושב בית גמליאל ,נשוי לליסה ואב
לארבעה בנים ,הבכור מבין חמישה אחים .במורשת המשפחה שזור השירות
הקרבי :אביו היה מג"ד צנחנים במילואים ,וגם אחיו התקדמו בשרשרת הפיקוד
בצה"ל  -אחד מהם היה קצין בשלדג ואח אחר המשיך אחריו כטייס .F-16
לקראת סוף תקופת לימודיו בתיכון עבר כהנא את גיבוש שייטת  13והתקבל
ליחידה .הוא התקבל גם לקורס טיס אך חתם ויתור כדי לשרת בסיירת מטכ"ל.
את דרכו בסיירת החל כחבר בצוות של עמנואל מורנו ז"ל ,שם גם הכיר את
מי שהפך לחבר קרוב גם כיום  -רה"מ נפתלי בנט.
בשנת  ,1994כשחבריו לצוות השתחררו מצה"ל ,החל כהנא את קורס הטיס
אותו השלים במגמת קרב ,והפך לטייס קרב (.)F-16
לאורך שירותו בחיל האוויר השתתף כהנא בכל המבצעים והמלחמות מאז
 ,1995ובכלל זאת "עופרת יצוקה"" ,עמוד ענן" ו"צוק איתן" ,בהם הוטל על
חיל האוויר חלק ניכר מהפעילות המבצעית .במלחמת לבנון השנייה נטל
חלק במבצע "משקל סגולי" להשמדת רקטות ארוכות טווח של החיזבאללה
בתחילה המלחמה.
עם סיום תפקידו כמפקד טייסת " 109העמק" ,טייסת התקיפה הוותיקה של
החיל ,הועלה לדרגת אל"ם ומונה לראש מחלקה במטה חיל האוויר .כהנא
השתחרר באוגוסט  ,2018ובדצמבר  2020סיים את טיסותיו המבצעיות בחיל
האוויר ,לאחר  25שנים.
במהלך השנים סיים במסלול מצטיינים לימודי תואר ראשון ושני במשפטים
באוניברסיטת בר אילן.

מדבריו" :אני בעד שאנשים טובים יכנסו לפוליטיקה ,זה לא
דבר רע או מלוכלך ,זה דבר קשה" .אמר בראיון למעריב" .כמו
שבכל דבר אתה יכול למצוא את עצמך סוטה מהדרך הנכונה ,אז
כמובן גם בפוליטיקה זה יכול לקרות .אם אני מסתכל על מאגר
המדריכים של 'אחרי' בשנים האחרונות ,אני חושב שאם חלקם
בשלב כזה או אחר בחיים שלהם יחליטו להשתלב בפוליטיקה,
זה יעשה רק טוב למדינת ישראל .אני מניח שאנשים אומרים
אותו דבר עליי .להגיד לך שזה שטות? לא ,זה לא שטות".

אלעזר שטרן ,אלוף ,שר המודיעין:

עיסוק בנושאים חינוכיים-ערכיים בממשק לצבא

אלעזר שטרן ,נשוי לדורית ,אב לחמישה ,תושב הושעיה ,נולד ביד אליהו
ת"א ,למד בבית ספר יסודי ממלכתי-דתי "עציון" ובישיבה התיכונית נתיב
מאיר ב"כיתת האלופים"  -ממנה יצאו שלושה אלופים בצה"ל :שטרן ,יאיר
נוה וישי בר ,וכן הרב הצבאי הראשי תא"ל רפי פרץ.
הוא התגייס לצה"ל בשנת  1974והתנדב לצנחנים ,לגדוד  .890משנת
 1976שירת כקצין בתפקידי פיקוד בחטיבה .בשנת  1984מונה למפקד
בסיס האימונים החטיבתי של הצנחנים וכמפקד גדוד  .202בשנת1987
השתחרר מצה"ל ועבד בהוראה בבית ספר תיכון בנצרת בתקופה זו שירת
במילואים כמפקד גדוד צנחנים בעוצבת שועלי מרום אליו חזר בחלוף
שנתיים כשחזר לשירות קבע .הוא שירת כסגן מפקד חטיבה אזורית בגבול
הצפון ,כמפקד חטיבה  226וכראש תורת חי"ר וצנחנים .בהמשך פיקד על בית
הספר לקצינים בה"ד  1ונודע כמי שהדיח שלושה צוערים שלא פינו מקום
ישיבה לנוסעת קשישה באוטובוס .במהלך תפקידו יזם והוציא לפועל את
פרויקט עדים במדיה  -יציאת משלחות חיילי צה"ל במדים לפולין ולארצות
נוספות בעקבות אירועי השואה.
בשנת  1999מונה לקצין החינוך הראשי (קח"ר) .במהלך כהונתו עבר החיל
תהליך של שינוי אסטרטגי ובמסגרתו טבע שטרן את מהות תפקידו של צה"ל:
"עם בונה צבא בונה עם" .אחת מיוזמותיו המרכזיות בתפקיד זה הייתה הובלת
ועדה מיוחדת לניסוח מחדש של "רוח צה"ל  -הקוד האתי של צה"ל" .בשנת
 2004מונה לראש אגף כח אדם והשתחרר מהשירות ב.2008-
בין השנים  -2012 2010כיהן שטרן בהתנדבות כיו"ר הקרן לרווחה לנפגעי
השואה בישראל וכיו"ר הפרויקט הלאומי האתיופי (.)ENP
שטרן ,בעל תואר ראשון בלימודי ארץ ישראל וכלכלה מטעם אוניברסיטת בר
אילן ,תואר שני במינהל עסקים מטעם אוניברסיטת תל אביב ותואר שני בניהול
משאבים אסטרטגיים מהאוניברסיטה לביטחון לאומי שבוושינגטון ארה"ב.

מדבריו :בראיון ל"ישראל היום" הסביר כהנא את הצטרפותו
לפוליטיקה" :ראיתי כמפקד שאנחנו נלחמים יחד ,בלי להסתכל
אם יש או אין כיפה על הראש ,אבל בחברה הישראלית מסתכלים
אחד על השני בגובה הכיפה ולא בגובה הלב .אני רוצה להביא
את השותפות שהייתה לי בשירות הצבאי אל הכנסת".

עֹמר בר-לב ,אל"ם ,השר לבטחון פנים:
מעורבות אישית ורבת שנים בשיפור פני החברה

עמר בר-לב ,ממשיך את דרכו של אביו ,חיים בר-לב ,שכיהן כרמטכ"ל ושר
המשטרה .הוא דור תשיעי ל"מגן אברהם"  -מגדולי הרבנים והפוסקים של
חכמי אשכנז.
בר לב ,67 ,נשוי לתמי ואב שלושה ,מתגורר בכוכב יאיר .הוא נולד וגדל בחיפה.
בשנת  1971התגייס לצה"ל’ התנדב לסיירת מטכ"ל ,השתתף במלחמת
יום הכיפורים ברמת הגולן ובסיני ,ובתום המלחמה חזר לסיירת לשורה של
תפקידים מבצעיים .בין היתר פיקד על כוח פריצה למלון סבוי ועל אחד
מהצוותים ב"מבצע יונתן" .ב 1984-קיבל את הפיקוד על היחידה ועשה
בתפקיד זה שלוש שנים .תחת פיקודו קיבלה היחידה את צל"ש הרמטכ"ל.
לאחר שחרורו מצה"ל ,החל בלימודי תואר שני ביחסים בינלאומיים ושימש
כעמית מחקר במרכז יפה למחקרים אסטרטגיים.
בשנת 1992נקרא על-ידי הרמטכ"ל דאז ,אהוד ברק ,לשוב לשירות
הצבאי ומונה למפקד חטיבת הבקעה .לאחר שנה בתפקיד הועבר לאגף
התכנון ,ושימש כיועץ בשיחות מול הפלסטינים ומול ירדן .ביולי 1994
פרש מצה"ל.
בר-לב פעל במסגרת תנועת “דור שלום” והקים בשנת  1997את
תנועת "אחריי!" בראשה הוא עומד מאז .התנועה מפעילה תוכניות
לצמצום פערים בפריפריה ,קבוצות הכנה לצבא ולבחינות הבגרות .ביום
העצמאות ה 63-של מדינת ישראל נבחר עמר בר-לב להשיא משואה.
לקראת הבחירות לכנסת ה 20-הוצב במקום השישי ברשימת המחנה הציוני.
הוא נבחר לכנסת והיה חבר בוועדת החוץ והביטחון.
בר-לב שימש כיו"ר של ארבע שדולות :השדולה למען קידום הנוער בפריפריה,

לעמוד הקודם

לתוכן העניינים

מדבריו בספרו "משא כומתה"” :יש לנו פה גם קצינים בדואים
וגם קצינים דרוזים שאנחנו חייבים בכבודם ,וגם בהכרת
מורשתם .אבל מעל כל זה אני מאמין שקצין יהודי שלא ירצה
להגיד 'אני גאה להיות יהודי' ,ושלא ידע להסביר את סיבת
גאוותו לפקודיו במשך עשרים דקות לפחות ,לא ינצח במלחמה.
ולא אכפת לי איך הוא יסביר .האחד יאמר' ,אני מתפלל שלוש
פעמים ביום ,אוכל כשר ,צם ביום כיפור' .האחר יאמר 'אני לא
מתפלל שלוש פעמים ביום ,אוכל לא כשר ,אבל צם ביום כיפור'.
השלישי יאמר' ,אני לא מתפלל ,לא אוכל כשר ,לא צם ביום
כיפור אבל אני מרגיש יהודי בכך שאני חי במדינת ישראל ,או
מפני שסבא שלי בא לכאן מהשואה' .לא אכפת לי מה ההסבר
שלו ,אבל שירצה להגיד 'אני גאה להיות יהודי' .לא ירצה להגיד
את זה? לא ידע להסביר? לא ינצח במלחמה!".
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ל”צוות”

מה זה “צוות” עבורי?

חברים מספרים בגוף ראשון
כיפת ברזל אישית לכל חברה וחבר

“צוות” הוא הרעות במיטבה

שמי גבי בן גידה ,רס"ן ,חבר "צוות" ממחוז יהודה .בשבילי "צוות" זה :בית חם,
הביטחון שלי ,שיש על מי לסמוך ,נאמנות ,אוזן קשבת ,הבנת הצרכים ,עמידה
בהבטחות ,שירות אישי ואדיב ,מגע מלטף ,כיפת ברזל ,פותרים כל בעיה ,ליווי
אישי ,בקרה על כל מהלך ,הפקת לקחים ,דאגה אמיתית ,תפירת חליפה אישית
לכל אחד והכל  -בזמינות .24/7

שמי אברהם אלמוג ,תא"ל ,חבר סניף כפר סבא .עבורי “צוות” זו הרעות במיטבה.
היכולת להיפגש עם חברים משנות השירות הצבאי ולהעלות זיכרונות וחוויות.
“צוות” הוא גם הכתובת של כל גמלאי צה”ל לכל בעיה ושאלה .ובעיקר“ ,צוות”,
במסגרת תוכניות ההתנדבות החינוכיות שהוא מנהל ,הינו הכלי שמאפשר לי
להעביר את מורשת העם היהודי ,ומורשת הקרב של צה”ל לדורות הבאים.

זכיתי לליווי עקבי מלאה רגש ודאגה

רצון טוב לעזור  -בכל שעה ,בכל נושא

שמי יעקב אברהם ,רס"ב ,ממונה בטיחות בעבודה בחברת שפיר הנדסה .לאחר
השחרור מצה"ל ,פניתי לצוות המדהים של יחידת התעסוקה במחוז יהודה,
בראשות ארנון משה וציונה דן ,וכך נכנסתי לרשימת מחפשי העבודה .הוצעו
לי מספר רב של משרות וכן לימודי קורס ממונה בטיחות בסבסוד כמעט מלא
של הארגון .סיימתי את הקורס בהצלחה ,המשכתי לקבל הצעות שונות והליווי
שקיבלתי היה עקבי ומלא דאגה ורגש .גם לאחר שהתחלתי לעבוד מדי שבוע
התקשרו ושאלו אם אני מרוצה מהעבודה ואיך אני מסתדר.

שמי ג’יזל (דבורה) אלימלך ,אשתו של אשר אלימלך ,ואני כותבת בשמו של בעלי
החולה בדמנציה קשה מזה מספר שנים לצערי הרב ,וכעת גם במצב בריאותי לא
טוב .עד למחלתו של אשר ,זכינו להשתתף בכל אירועי סניף אשקלון אליו אנו
שייכים ,ותמיד נהנינו מאוד מטיב האירועים ,מהסדר ומהארגון שדאג לכל פרט.
עם פרוץ מחלתו של אשר ,הייתי אובדת עצות .אז פגשתי את עמרם ,יו”ר הסניף,
במלוא צדיקותו .נעזרתי בו בכל נושא ,וכל דבר שביקשתי  -נענה תמיד בחיוך,
ברצון כן לעזור ,במילה טובה ובעצה נאמנה .לא הייתה חשובה לו השעה ולא
הזמן הנדרש  -תמיד סייע ,בסבלנות ובהקשבה .אני שמחה בארגון הזה שלנו.
איני יודעת מה היה עלול לקרות ,אילו היינו שייכים לארגון גמלאים אחר .ספק
אם הייתי זוכה לתשומת לב שכזו...

הסניף הוא מקור תמיכה בשגרה ובמיוחד בחרום

שמי אילן פרץ ,70 ,אל”ם ,מתגורר במושב ניר עקיבא .בסיוע “צוות” הקמנו
סניף לגמלאי צה”ל תושבי שדרות ,נתיבות והאזור בשנת  .2004אני משמש
כיו”ר הסניף מאז הקמתו (למעט שנתיים הפסקה) ועד היום .הקמת הסניף
אפשרה גיבוש ,מפגשים ובילויים משותפים לחברים ש”מדברים באותה
שפה” .לאורך השנים ,עקב אירועים ביטחוניים רבים באזור ,הסניף שימש
כמקור תמיכה  -הן ברמה הקבוצתית והן ברמת הפרט .באמצעותו ניתן היה
לסייע באופן פרטני בבעיות אישיות .לנו כהנהלת סניף תמיד הייתה תחושה
של שייכות ושל נכונות להענקת תמיכה רחבה מהמחוז ומהנהלת “צוות”
הארצית .אנו מקווים להמשך פורה כמו שהיה עד כה.

חשוב לקרב את דור הפורשים הצעיר

שמי דב דותן ,סא"ל ,חבר סניף רעננה .כפליט שנמלט מהאנטישמיות באירופה,
בחר בשירות כקצין בכיר בחיל האוויר והמשיך כמנהל בחברת מזון בינלאומית,
“צוות” בשבילי זה בית של התנדבות במגוון תחומים ,פעילויות מעניינות ואירועים
מיוחדים .אני נוטל חלק במאמץ ובהשתדלות לשכנע פורשות ופורשים צעירים
להצטרף לשורותיו ולדאוג שיהיה תמיד בתנופת צמיחה והתחדשות.

גם בעת הקורונה הפעילות לא נפסקה

"צוות” ראשון מבחינת הדאגה לחבר

שמי דוד אפרתי ,בן  ,75אל”ם ,תושב הר אדר .אני חבר ב”צוות” משנת .’89
בשנות ה 90-כיהנתי במשך חמש שנים כחבר הנהלת מחוז ירושלים .הייתי
שותף בפעילות המחוז בייזום וארגון אירועים ומסיבות ,וכמובן  -בביצוע מגוון
משימות אד-הוק .כמו כן ,כיהנתי כנציג המחוז כחבר המועצה הארצית ומטעמה,
כחבר בוועדת ארגון ותקנון .בשנת תשס”ג ,הוענק לי “אות המתנדב” במחוז.
כחבר “צוות” אני נהנה להשתתף במגוון הפעילויות שהארגון מציע  -מפגשים,
אירועים ,הרצאות ,מסיבות וטיולים .הפעילות ענפה ומגוונת ובעת האחרונה
כללה גם שפע תוכניות בזום .בזכות השקעת מאמץ אישי של מנהל המחוז שמעון
מלכה ושל היו”ר הרב יוסף וסרמן  -הפעילות נמשכה והסבה לי עניין והנאה.

שמי נתן גרינברג ,רס"ם ,חבר סניף הוד השרון .בעיניי “צוות” הוא ארגון הנמצא
מעל כל הארגונים האחרים מבחינת הדאגה לחבר .אנשיו קשובים לכל בעיה,
לכל מחסור ,כולל מקרים של צורך בהלוואה ,או בעיה הקשורה בבן משפחה.
תמיד יש רצון אמיתי לעזור.

מי חשב שתהיה לי חנות אינטרנטית

שמי דני כהן ,64 ,רס”ן ,תושב ראש העין .במהלך שנת הקורונה קיבלתי דוא’’ל
מ”צוות” המציע קורסים ללימוד מסחר אלקטרוני וכיצד לפתוח חנות אינטרנטית.
הנושא הדליק אותי ומיד השבתי וביקשתי לקבל את כל הפרטים .אילנה שורר
וצוותה סיפקו לי את כל המידע וקישרו ביני לבין החברה שעוסקת בהדרכה,
המחירים היו טובים יותר מהמוצעים בשוק ואנשי “צוות” ליוו אותי במהלך כל
הקורסים .לכל קורס היו שיחות פתיחה וסיכום ונעשו שיפורים שנבעו מהתערבותם
של אנשי “צוות” מול המדריכים במהלך הקורסים .היום יש לי חנות אינטרנטית,
מוכנה לפתיחה  -ואני מקווה שתצליח .זה לא היה קורה בלי “צוות”.

אני ממצה את עצמי ותורם לקהילה

שמי יעקב סבטי ,58 ,רנ”ג ,תושב עפולה .שירתי בצה”ל במשך  35שנה כמפקד
יחידת המתנדבים באוגדה  ,319אחראי על מחסני החירום ,ריענון לוגיסטי והכנה
לכשירות וכוננות .באוקטובר  2015השתחררתי מצה’’ל .באותו היום בו סיימתי
את תהליך הפרישה ,פגשתי את חברי ארגון “צוות”.
אין ספק שהיו לי לא מעט חששות וסימני שאלה לגבי מה אעשה בקריירה
השנייה .כעבור זמן קצר נקבעה לי פגישה עם דליה סלוצקי ,מנהלת תעסוקה
צפון ,לתיאום ציפיות .אחריה נקבעה לי סדנת תעסוקה בבית החייל ומיד לאחר
כשבוע הוצעה לי עבודה בבית אבות מ.ש.ל.ב עפולה-גבעת המורה ,בתפקיד
מנהל רכש ומחסנים .התפתחתי עם השנים ,כיום אני משמש כמנהל לוגיסטי
של הבית .כעת מוטלת עליי גם אחריות לצרף פורשי צה’’ל נוספים למוסד שלנו.

לעמוד הקודם

לתוכן העניינים

הליווי בעת כל כך קשה היה מחזק

שמי ישראלה סיטבון ,אלמנתו של סא”ל דוד סיטבון ז”ל ,בת  ,65תושבת בית
שמש .ב 7.11.2020 -נפטר בעלי דוד שהיה גמלאי צה”ל בדרגת סא”ל .מיד
כשנודע הדבר ,התייצב בביתנו שמעון מלכה לניחומים ומיד לאחר השבעה
ניפגש איתי כדי לומר לי כי ילווה אותי בכל דבר ועניין  -וכך היה .הוא היה לצדי
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לאורך כל החודש הראשון ,דאג למימוש כל הזכויות המגיעות לי ,התקשר כדי
לוודא שאני מקבלת את הכספים המגיעים לי ודלתו תהיה תמיד פתוחה בפניי.
בכל שאלה בה פניתי קיבלתי מיד מענה .הליווי שלו בזמן כה קשה היה מחזק.
מבחינתי ידעתי כי מאחורי השם “צוות” עומד אדם ,שידאג לי בכל רגע נתון.
זה מאוד מחמם את הלב ,יישר כוח!

כל פנייה נענית ברוח חיובית

שמי יהודה יניב ,בן  ,69רס”ם ,תושב מעלה אדומים ,חבר גאה במחוז ירושלים
של ארגון גמלאי צה”ל .אני גאה להיות שייך לארגון ,אשר רואה לנגד עיניו את
טובת ורווחת חבריו .כל פנייה שלי ,נענית ברוח חיובית ובעזרה הכי רבה שניתן
לתת .העזרה הממשית שאני מקבל הינה בעקבות פציעתי בשירות ובשל הנכות
הגבוהה שיש לי .לשמחתי ,אני מקבל סיוע רב מ”צוות”  -ועל כך ברכות לכל
העוסקים במלאכה .בשבילי זו גאווה אמיתית להיות חבר בארגון.

עשייה מקצועית וליווי אישי מסור

שמי שירלי רימון ,49 ,רס”ן ,מתגוררת במדרשת בן גוריון .פרשתי בינואר ,2019
תפקידי האחרון היה מפקדת מוזיאון חיל האוויר .לאחר זמן קצר קיבלתי טלפון
מתעניין מדניס אוחנה ,מנהלת התעסוקה במחוז דרום .נפגשנו  -הצגתי את
עצמי ,את יכולותיי ושאיפותיי .היא הייתה קשובה והתאימה “חימוש למטרה”
באופן מדויק .כיום אני מסיימת תפקידי כמנהלת מרכז מקדם תעסוקה לאנשים
עם מוגבלות המופעל על-ידי עמותת “יחדיו” ומתקדמת לתפקיד מטה בעמותה.
הטיפול בי מייצג עבורי את “צוות” באופן המיטבי ובזכותו אני חברה בארגון.

השקעה בכל תחומי החיים של החברים

שמי שמואל סודמי ,רס”ב ,מזה כ 19-שנים ,מאז מועד פרישתי מצה”ל (שנת
 ,)2002אני מתנדב בהנהלת סניף “צוות” באשקלון ונהנה מכך מאוד“ .צוות”
הוא ארגון מסודר ,המשקיע רבות בחבריו בכל תחומי החיים ומשתדל לעזור
להם במגוון תחומים הקשורים לצבא ולאזרחות .אני רוצה להדגיש את העזרה
שניתנת בתחומים כמו הלוואות למיניהן וסיוע לנזקקים מיוחד ערב ראש
השנה וערב פסח .לצד זאת ,ההרצאות שניתן להשתתף בהן ,בתחומי רפואה
ובתחומים אחרים ,תורמות רבות לידע ולהעשרה ,והנופשים שמוצעים במחירים
לא יקרים ,מאפשרים לבלות יחד בחברה טובה .אני רוצה לציין בהערכה רבה
את יו”ר סניף אשקלון עמרם מלול ,המשקיע לילות כימים כדי לעזור בכל דרך
לכל מי שפונה לסניף .במלאת  60שנה להקמת “צוות” ,אני רוצה לאחל לארגון
מזל טוב והרבה הצלחה גם בעתיד.

“צוות” איתי

אם בגיל  92אני שלו וגם רגוע
לא חרד מיום מחר אגיד לכם מדוע:
איני לבד במעלל במהלכי יומי
ממשיך לפעול ככל ניתן “צוות” להדומי:
בשפעת מפגשים להרחבת מידע
אירועי תרבות טיולי חמדה
פעילות תומכת ברגעי מצוק
ובקיום זכויות בהתאם לחוק!
הנדרשות עוד הוכחות?
הרבה תודות וברוב ברכה,
אני איש “צוות” במערכה

חגגתי את השחרור וכבר היה מי שדאג לי

שמי ציון עזרן ,בן  ,55רנ”ג ,תושב באר שבע .במאי  ,2012בעודי חוגג את
השחרור ומציין סיום פרק ארוך וחשוב ,צוות מסור ומקצועי של “צוות” כבר היה
שקוע במציאת המשרה המתאימה ביותר בעבורי .כמה טלפונים  -ואני מוצא
את עצמי מול דניס אוחנה ,בשיחת הסבר על התפקיד הבא והכנה לראיונות.
כשנמצאה המשרה ,היא הייתה בדיוק מה שחיפשתי ומה שהתאים לי .מאז
חלפו מספר שנים ואני מרוצה ונהנה מהעשייה .לא קל לבצע את המעבר הזה.
צוות התעסוקה ממשיך ללוות אותי ,ולוודא שאני נמצא במקום הנכון עבורי.

יהודה מסד ,סניף תל אביב

עברתי השתלת כליה וחיי ניצלו

שמי ביאנקה לזר .התמזל מזלי לעבור את השתלת הכליה דרך הביטוח של
“צוות” .קיבלתי גיבוי מהארגון ,טיפול בצורה מושלמת ,ברגישות ובמקצועיות.
בזכות זה אני חיה .אני מבקשת להודות ל”צוות” ומאחלת המשך הצלחות כמו
שלי  -לארגון “צוות” ולביטוח הבריאות שהם מפעילים.

נחיתה רכה באזרחות אחרי  33שנות שירות

שמי אילן אביטבול ,53 ,רנ”ג ,תושב באר שבע .השתחררתי מצה”ל לפני
כשנתיים וחצי לאחר  33שנות שירות .השחרור היה מלווה בלא מעט חששות
מהאזרחות  -אך הודות לארגון “צוות” הם פגו והנחיתה באזרחות הייתה רכה.

לעמוד הקודם
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לעמוד הבא

ל”צוות”
אני חברה בהנהלת המחוז ונהנית מהעשייה למען הגמלאים .אני גאה מאוד
בכך שיש ארגון שכזה ,בו האוזן קשובה לבעיות פרט ,תעסוקה וביטוח רפואי
לאנשים שנתנו את מרבית שנותיהם למען בטחון המדינה.

ארגון “צוות” הוביל פרויקט להכשרת בוחני נהיגה בשת”פ עם חברת טלדור,
הזכיינית במכרז לביצוע מבחני נהיגה מעשיים .בזכות צוות התעסוקה במחוז
דרום ,דניס אוחנה ורונית אזולאי ,חבריי ואני עוסקים במקצוע שיש בו אחריות
רבה לצד סיפוק אדיר .ב”צוות” יש על מי לסמוך!

חבר פנה אליי מיוזמתו וחיפש איך לעזור לנו

“צוות” מבחינתי זה לתת לאחרים  -וגם לקבל

שמי לוי שבת ,רס"ב ,מראשון לציון .בחודש אפריל  2021אשתי עברה ניתוח
גדול בבית החולים אסף הרופא והייתה מאושפזת למשך שלושה שבועות.
חברי יעקב לוי מהנהלת סניף ראשון לציון פנה אליי מיוזמתו ,כדי לבדוק כיצד
אפשר לעזור במטלות היומיומיות .יעקב הפנה אותי לעמיר להב וקיבלתי ייעוץ
על כל מה שמגיע לנו מפוליסת הביטוח .ואכן ,פניתי וקיבלתי את כל העזרה
האפשרית .אני מלא הערכה ליעקב ולאמיר על ההתגייסות שלהם לעזרתנו.

שמי דניאל שרף ,בן  ,70רנ”ג ,תושב באר שבע .מזה שנה אני משמש חבר
בהנהלת הסניף המקומי של “צוות” .אני מרגיש שאני תורם רבות לארגון,
במגוון רחב של נושאים .בנוסף ,אני מרגיש נתרם ומאוד נהנה בזכות “צוות”
מהרצאות ,אירועים ,טיולים וימי גיבוש.

שתי מלאכיות סייעו בידי למצוא תעסוקה

קשובים לבקשותיי ,גם כשיש קשיים בדרך

שמי יעקב סגל ,62 ,סא"ל ,תושב ראש העין .השתחררתי בסוף דצמבר  .2020במהלך
חודש מרץ יצרה איתי קשר טלפוני אילנה שורר ,מנהלת תעסוקה מחוז דן ושרון,
וביקשה ממני לבצע שיחת היכרות בזום .היא הציגה בפני את תחום עיסוקה ואת
העזרה שתיתן לי במציאת עבודה באזרחות .התרשמתי מאוד מהרצינות שבה
לקחה על עצמה את העיסוק בחיפוש תעסוקה המתאימה לי .במהלך החודשים
הבאים הציעו לי עבודות שונות ובכלל זה עבודה בחברת "מדנס" .ניגשתי לראיון
והתקבלתי לעבודה .הליווי של שקיבלתי היה מסור ואיכותי ,עד לחתימת החוזה.
ברצוני לציין את האכפתיות ואת הדאגה לפרט.

שמי יצחק אשואל ,רס"ב ,כחבר “צוות” אני רוצה להודות לאנשי הארגון
ולחברים המפעילים את הסניף באשקלון ,שדואגים ועוזרים בכל פנייה שלי
אליהם ,ומשתדלים למלא את כל רצונותיי למרות שיש קשיים בדרך .חשוב
להם שאהיה מרוצה והם עושים הכול כדי לעזור.

“צוות” בשבילי הוא סם החיים

שמי שלום חרפוף ,סא"ל ,תושב ראשון לציון .אני יכול לסכם בשתי מילים
נשגבות מה זה “צוות” בשבילי :סם החיים .בשנת  ’82פשטתי את המדים לאחר
 26שנות שירות  -מעבר חד ולא פשוט לכל הדעות .למרבה המזל נחתתי לחיק
ארגון “צוות” ,שאימץ אותי וחיבק אותי בחום ,בצריף הרעוע בראשון לציון.
ברבות השנים ,הסניף הפך להיות בית שני לחברים ולחברות שפקדו אותו
באהבה ובשמחה .מגוון פעילויות ,התנדבות ,ערבי שירה וזמר ,הרצאות בכל
תחומי החיים ,חוגי העשרה ,טיולים ,נופשים בארץ ובחו”ל ,טקסי הוקרה
לבני  80ועוד ועוד .אחטא לאמת אם לא אציין בהוקרה ובהערכה רבה את
יו”ר הסניף ואת צוות ההנהלה המסור ,העושה לילות כימים ובהתנדבות ,כדי
להנעים לחברים את הזמן  -באהבה וברעות.

בזכות מכונת ההנשמה הילד שלנו המשיך לחיות

שמי ארתור צ’בוטרו ,בן  ,79רס”ר ,תושב באר שבע .היו לי שני ילדים שנולדו
חולים בניוון שרירים ,יוסי ושלמה .רעייתי ואני גידלנו אותם כמיטב יכולותינו,
באמצעים המוגבלים שעמדו לרשותנו .בגיל  ,22יוסי אושפז בביה”ח כחצי
שנה ,כשהוא מחובר למכשיר הנשמה  24שעות ביממה.
ביה”ח רצה לשחררו למוסד שיקומי מחוץ לבאר שבע ,דבר שהיה מקשה
עלינו מאוד עקב הצורך בטיפול בילד השני ,שלומי .האפשרות השנייה הייתה
להחזיקו בבית ולצורך זה הייתי צריך לרכוש מכשיר הנשמה שעלה אז הון
תועפות (כמעט כמו בית) ,וכמובן שזה היה בלתי אפשרי ביחס ליכולותינו
הכספיות .פניתי ל”צוות” בבקשה להשתתפות בעלות הכספית של המכשיר
ונעניתי .בזכות זה ,הילד חי עוד מספר שנים .אני מוקיר תודה ל”צוות” עד היום
ומתנדב מדי יום במשרדי המחוז כאות תודה וכביטוי לתחושת המשפחתיות
שנוצרה בינינו .לצערי הרב ,שני הילדים נפטרו עקב המחלה.

טוב שיש גוף כמו ‘צוות’ מאחוריך

שמי אורי כהן ,רס"ן חבר סניף נתניה .ההיכרות שלי עם “צוות” בכלל ועם
הליווי והתמיכה הבלתי מסויגים שהארגון מעניק לחברים ולמשפחותיהם
בפרט ,לאחר שעברתי אירוע רפואי חריג .טוב שיש גוף כמו “צוות” מאחוריך
כשצריך ,ודבריי נאמרים בדגש על הביטוח הרפואי .זכיתי להכיר ארגון שלא
חסך במאמצים לסייע לי ולמשפחתי  -ועל כך אני מוקיר ומודה.

זו הרגשה מחממת לב  -שמישהו חושב עליך

אנו שתי שכנות  -אסתר שפירא ,חברת סניף נתניה ולאה קציר ,אם שכולה,
אלמנה .עבורנו “צוות” זה משפחה .בעיקר בתקופת סגרי הקורונה .אינסוף
הצעות ופעילות מרחוק בזום  -יוזמות רבות שחלקן נמשכות עד היום .זו
הרגשה מחממת לב שמישהו חושב עליך ,ואכפת לו ממך.

"צוות" מצא לי תעסוקה יציבה ומכובדת

שמי יוסי משעלי ,רנ”ג ,פרשתי בשנת  2009משירות צבאי ופניתי מיד עם
השחרור למנהל מחוז ירושלים ,שמעון מלכה ,בבקשת עזרה בהשמה.
לשמחתי נמצאה עבורי משרה כמנהל אחזקה במכון ון ליר בירושלים  -ללא
ספק מקום עבודה מכובד .עברו כבר  12שנה מאז ואני עובד באותה משרה
בשמחה רבה .אני מלא תודה על העזרה שקיבלתי ועל הפעילות הענפה
שמאורגנת במחוז לטובת כלל החברים.

הצלחה בהשתלבות בחברה האזרחית

שמי אורן אסרף ,בן  ,48רס”ב ,תושב בית שמש ,איש חיל הלוגיסטיקה .ארגון
“צוות” היקר עמד לרשותי מיד עם שחרורי מצה”ל .אנשי המחוז התעניינו
בשלומי  ,יצרו איתי קשר כדי לשאול האם השתלבתי בעבודה ,והציעו עזרתם.
הודות לקשר התמידי עם המחוז בירושלים ,מצאתי בעזרת שמעון מלכה,
מנהל המחוז ,את מקום העבודה שלי באחד מבתי המלון בבירה.
לקראת חזרה לשגרה ,בתום תקופת מגפת הקורונה ,הזמינו אותי אנשי הארגון
להעשיר את הידע המקצועי שלי ולהשתתף בקורס מנעולנים .ההכשרה
הייתה מעולה ולמדתי רבות .טוב שיש לנו גוף כמו “צוות” שדואג ומסייע
לאנשי הקבע להשתלב בחברה האזרחית.

הדאגה נמשכה גם מרחוק בתקופת הקורונה

שמי שוש ברקת ,חברת סניף נתניה“ .צוות” בשבילי זה אכפתיות ודאגה
לחברות ולחברים ,סיוע לשיפור מצבם ובעיקר דאגה לכל מחסורנו ,גם
מרחוק ,בתקופת סגרי הקורונה.

נעניתי בסבלנות ,באנושיות ובמקצועיות

שמי ויקטור כהנא ,רס"ר ,תושב ראשון לציון .ברצוני לציין את עבודתו ,את
גישתו ואת מסירותו של אמיר להב ,לכל חברה וחבר הפונים אליו כדי לקבל
הדרכה ,עזרה ,כיוון ,וכדי לדעת מה מגיע לנו לקבל מהביטוח הרפואי של
“צוות” .בעבר פניתי אליו לא פעם ,בשמי ובשם חברים שהתמודדו עם בעיות

אני גאה להיות חברה בארגון כזה

שמי שרי בנדט ,בת  ,65סא”ל ,תושבת להבים .הרומן שלי עם “צוות” החל
לפני כ 20-שנה .מאז התנדבתי בארגון בתפקידי פרט ,ביקורת והתנדבות.

לעמוד הקודם
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ל”צוות”
בסיוע של יחידת תעסוקה מחוז צפון בניהול דליה סלוצקי ,בפרויקט "צוות -
הטובים בחינוך" ובהמשך ,בתפקידי ניהול מגוונים בתעשיית המזון וההייטק.
לפני כשנה ,יחד עם שותפיי חבר "צוות" תא"ל יונתן מרום ורנ"ג מאיר דנן,
ייסדנו את חברת  SMARTשירותי רחפנים מסחריים בע"מ .החברה עוסקת
במחקר ופיתוח ,ניתוח מודלים לחקלאות מדייקת ,הכשרות ,אקדמיה
לחדשנות לבני נוער ועוד.
את ההכשרה לרישיון מטיס רחפן עברנו ,איך לא ,באמצעות תוכנית הכשרה
מקצועית של "צוות" .היום ,אנחנו יותר מגאים להכשיר בעצמנו מחזור
איכותי של חברי "צוות" כמטיסי רחפנים .זאת ,באמצעות מסלול הכשרה
ייחודי שפיתחנו יד ביד עם יחידת תעסוקה מחוז צפון .זוהי עבורי סגירת
מעגל משמעותית :מעמדת הנתרם על-ידי המערכת ועד לזכות לתרום
חזרה למערכת.

רפואיות  -ותמיד זכיתי לשמוע הסבר סבלני ומעמיק ולקבל סיוע אמיתי.
לא פוגשים היום אנשים שעושים עבורך בצורה כזו ,מעל ומעבר למצופה.

“צוות” ממלא תפקיד מהותי בחיינו

שמי ד”ר מרדכי ערן ,סא"ל ,מתגורר בתל אביב ,מזה חמישים שנה שאני חבר
“צוות” .תפקידי האחרון בשירות קבע היה קצין מטה לפסיכולוגיה ,לימים
ממד”ה .מאז פרישתי ממלא “צוות” תפקיד מהותי בחיינו .בטיולים הנהדרים
הגענו לאתרים רבים בארץ ,השתתפנו במרבית הנופשונים שאורגנו בידי הנהלת
סניף תל אביב ונסענו לטיול במונטנגרו .ההרצאות בימי שישי (לאחרונה בזום)
שהועברו על-ידי מרצים מעולים ,בנושאים רבים ומגוונים  -הרחיבו את הדעת
ונתנו לנו הזדמנות לפגוש ידידים ותיקים וחדשים .תודותינו לחברי הנהלת
הסניף שמשקיעים מזמנם וממרצם בהתנדבות ,תמיד איתנו  -בצער ובשמחות.

אני תמיד יודע שיש לי על מי לסמוך

חברים מבוגרים יודעים שהם לא לבד

שמי שמחה בניסטי ,מתנדבת בסניף כפר סבא“ .צוות” בשבילי זה מפעל חיים
שהולך ומתחזק לרווחת גמלאי צה”ל .הוא מאפשר לי לתמוך בהתנדבות
בחברות ובחברים המתגוררים בדיור מוגן או בגפם .חשוב לי שתמיד ידעו
שהם לא לבד .זה נכון בכל עת ,ובתקופת הקורונה בפרט.

שמי אורי רום ,רס"ן ,חבר הנהלת סניף הוד השרון .מאחוריי  43שנות חברות
בארגון .הייתי שותף להקמת הסניף ,למיסוד הפעילות ,להקמת ספריה ועוד
יוזמות מבורכות“ .צוות” בשבילי זה ממש משפחה ,ובזכותה הכרתי את החברים
הכי טובים שלי לאחר השחרור משירות בצה”ל .בעת הצורך“ ,צוות” דאגו לי
גם לתעסוקה ,החברים דורשים בשלומי ואני תמיד יודע שיש על מי לסמוך.

שמי מרים דוד ,אלמנת חבר “צוות” .אני מבקשת להודות לחברי הארגון
היקרים ,ובעיקר לדני תל ניר ,על היחס האישי והמיוחד שקיבלתי בחודש
הראשון לאחר שהתאלמנתי מבעלי ,גרשון דוד ז”ל .דני צלצל ,שאל לשלומי,
וכעבור מספר ימים הגיע לבקר וכמובן שאל כיצד ניתן לעזור .הנכונות והרצון
ריגשו אותי מאוד .הרגשתי שיש לי משפחה חדשה ,אנשים טובים באמצע
הדרך ,שתמיד יהיו שם בשבילי.

“צוות” היה שם בשבילי בעת דילמה אישית

פגשתי אנשים טובים בשעתי הקשה

שמי שלומי כהן ,48 ,רנ”ג ,נשוי 3+מקרית אתא .השתחררתי מצה”ל בסוף שנת
 2019בדרגת רנ”ג לאחר שירות של  29שנה בחיל המודיעין .לאחר שחרורי
מצה״ל התלבטתי במה לעסוק .הייתי בדילמה אמיתית לגבי המשך הדרך:
הרי ברור שחייבים לרכוש מקצוע כדי להצליח להשתלב באזרחות טוב יותר.
בעזרת ארגון ״צוות״ ,בעזרתה של דליה סלוצקי ,מנהלת תעסוקה צפון ,הוצע
לי לעבור קורס מדריכי כושר גופני ,מטעם מכללת וינגייט ,בשלוחה הצפונית
שלהם בקרית אתא .זה תחום בו תמיד התעניינתי ,ועסקתי בו כתחביב.
הקורס היה מוצלח ומקצועי ,למרות שהתקיים בתקופת הקורונה ,בתנאים
פחות נוחים ורובו התבצע בזום .כיום אני עובד בתחום כמדריך כושר בקאנטרי
קלאב ,מאוד מרוצה מהתפקיד ומהמקצוע שרכשתי.

מנוף לעשייה ותרומה רב-גונית לחברה

שמי איציק רייכר ,סא"ל ,מתגורר במושב עין ורד ,מתנדב בסניף נתניה“ .צוות”
בשבילי זה הבית של הפורשים משירות הקבע בצה”ל .זו מסגרת המסייעת בעת
אתגרים וקשיים בתקופת השחרור“ .צוות” הוא ארגון המחזק את קשרי הידידות
והחברות ומהווה מנוף לעשייה ותרומה התנדבותית רב-גונית בחברה הישראלית.

לאחר פטירת בעלי“ ,צוות” הוא כמו משפחה

הפכתי ממקבל הסיוע  -לעוזר לאחרים

שמי נעמי ברנע ,אלמנתו של יוסק’ה ברנע ז”ל“ .צוות” בשבילי הוא כמו
משפחה ,במיוחד בימי אבל אלה שלי .אני מקבלת תמיכה ועזרה מכל
הגורמים בארגון ,ללא גבול5.

שמי דודי אוחיון ,רס"ן ,מקיבוץ דברת .אני איש חיל הים ,בוגר קורס חובלים,
בעל ניסיון בתפקידי שטח ,הדרכה ומטה .עם פרישתי מצה"ל ,השתלבתי

"וידאו צוות"

לינק לצפייה בשני הסרטים של המגזין:
watch?v=yP8Qy2JMafQ&t

 0במגזין  148אפשר לצפות בשני סרטים:
האחד ,ראיון וסרט על פעילותו בצה"ל ובחייו
האזרחיים של אל"ם אליעזר הכהן (צ'יטה).
צ'יטה ,יליד ירושלים ,לא חלם להיות טייס אך
נשלח על-ידי קצין המיון לקורס טיס .הוא שירת על מגוון מטוסים כטייס קרב,
וברבות הימים שימש כמפקד טייסת מסוקים .בפרק א' של הסרט מספר צ'יטה
איך דבק בו שם זה ,על פעילותו כטייס בחיל האוויר ,על המבצעים השונים בהם
נטל חלק ,ועל עבודתו לאחר השחרור כטייס בחברת אל על וכמנהל נתב"ג.
את הסרט צילמו חברי "וידיאו צוות" אלי נמזר ,שמעון סבג
ושרה רותם-גיבורי שגם ערכה ראיינה והפיקה .הצילומים נערכו בסיוע מוזיאון
חיל האוויר ולוו בהסבריו של אוצר המוזיאון ,אבי משה סגל.
 0הסרט השני ,סרט טבע בשם "יש מקום" ,צולם באגמון החולה בתקופת
נדידת הציפורים .בסרט נצפו וצולמו בעיקר עגורים בעת ההתכנסות לשנת
לילה .כמו כן נצפו וצולמו קורמורנים ,שרקרקים ,כוס חורבות ,ושלך (עוף
דורס) .פס קול הסרט כולל משירי יהורם גאון .את הסרט צילם לאחר שעות
רבות של צפייה חברנו אריק קנה שהינו צלם טבע בינלאומי.

לעמוד הקודם

לתוכן העניינים

https://www.youtube.com/

 0מגזין  149כולל גם הוא שני סרטים .הראשון נוצר לרגל  100שנה לארגון
ההגנה ,הופק ובוים על-ידי חברנו חנן קליפשטיין ,המתמחה בהפקת סרטי
מורשת .חומרי הסרט הושגו בסיוע מוזיאון הפלמ"ח ולשכת העיתונות
הממשלתית .צילום :צביקה מור ,צילה גנות ועמוס צוקר .תסריט ועריכה:
עמוס צוקר .קריינות :חנן קליפשטיין בשיתוף רותי ויס-צוקר שהתנדבה
לסייע .הסרט מלווה בשירתם הנוסטלגית של שושנה דמארי ,יפה ירקוני
ושמעון ישראלי.
הסרט השני במגזין זה הנו פרי יוזמתה של שרה רותם-גיבורי ,ובמרכזו יוזמתה
של סא"ל צחית גניש-לוי ,שהקימה את ארגון פו-רשת המאגד את פורשות צה"ל
להמשך פעילות חברתית וערכית .כחלק מפעילותו מתכנסות מדי סוף שבוע
חברות פו-רשת באחד האתרים או הישובים הסמוכים לעוטף עזה ומקיימות
עצרת תמיכה בהשבת הבנים סגן הדר גולדין וסמל אורון שאול הביתה.
להלן הלינק לצפייה בשני הסרטים של המגזיןhttps://www.youtube. :
com/watch?v=V9p88StjjtQ&t

מאת :משה אבן פז ,סגן מנהלת "וידיאו צוות"
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אחינו הדרוזים

תא”ל מופיד ג’אנם ,קצין לוגיסטיקה ראשי:

שלושה דורות של מורשת
דרוזית למען ביטחון המדינה

סיפורו של תא”ל מופיד ג’אנם ,יכול להוות שיעור מאלף ללימוד חלקם של הדרוזים בהקמת
המדינה ובשמירה על בטחונה .התגייסותו של אביו ,ג’אנם ,לשורות “ההגנה” ,והחינוך שהעניק
לילדיו בבית דחפו אותו ואת אחיו ,אל”ם חמאדה וסרן ד”ר דיאב ז”ל לשירות משמעותי לאורך
שנים .בני הדור השלישי גם הם כבר משרתים בצה”ל .שלושה דורות נמשכת השרשרת ולמרות
“חוק הלאום” הכואב הם  -כמו העדה כולה  -נושכים שפתיים וממשיכים .תחנות חייו של מופיד
במסגרת צה”ל ,מלוות באג’נדה ערכית של נתינה וטיפוח החלש  0מאת :דוד גרין
בשנת 2014

 ,כששירת תא”ל מופיק ג’אנם ,62 ,כקצין לוגיסטיקה ראשי,
הוא התבקש לשאת דברים בפני נציגי צבאות זרים שביקרו בבסיס זרוע היבשה
בלטרון .מי שהציג אותו בפני המשתתפים היה פרופ’ אסא כשר ,ממחברי “רוח
צה”ל” ,הקוד האתי של צבא ההגנה לישראל.
“בשפה הערבית” ,פתח ואמר כשר“ ,פירוש המילה מופיד הוא ‘מועיל’ ,ופירוש
המילה ג’אנם זה ‘מנצח’ .אם כך ,אני מזמין אתכם להאזין להרצאתו של מפקד
‘מועיל ומנצח’.”useful and victorious -
האם אכן היה מופיד “מועיל” בשירות הצבאי הממושך  -כנראה שכן ,אחרת ספק
אם היה עושה דרך ארוכה שנמשכה כ 35-שנים עד לדרגת תא”ל ולמינויו כקל”ר.
מנצח? בוודאי ,ולפחות בהקשר המוסיקלי של המילה .בתפקידים הבכירים
שעשה מופיד בחיל ,היה עליו “לנצח” על תזמורת רבת-משתתפים ,הכוללת
כלים שונים ו”נגניה” רחוקים זה מזה.
למרות זאת ,היא חייבת “לנגן” יצירה מורכבת ביותר“ .זוהי אולי האנלוגיה
הטובה ביותר למה שאנחנו עושים בחיל הלוגיסטיקה” ,אומר מופיד” ,תיאום,
סינכרון ויצירתיות ,כדי להגיע לכלל שלמות בביצוע ,שתהיה לה תרומה מרחיקת
לכת להשגת ניצחון.
במהותו חיל הלוגיסטיקה הוא חיל אינטגרטיבי ,והוא מוביל את המענה הלוגיסטי
בשדה הקרב .זכות גדולה נפלה בחלקי לפקד על חיל שהשפעתו על הצבא
כולו היא קריטית לתפקודו בכל רגע נתון”.

מופיד ג'אנם

000

( 299גדוד חרב) .המסלול שיועד לו נקבע מראש“ .איש לא שאל אותך באיזה חיל
תרצה לשרת ,מה היית מעדיף לעשות בצבא ,איפה תוכל לתרום הכי הרבה  -לא
שלחו לנו מנילה ...כל דרוזי נשלח ליחידה בה שירתו רק בני מיעוטים .אולי מי
שהקים את היחידה בשנת  1974עשה זאת ממניעים מוצדקים ,אבל ברבות השנים
הוסב נזק לחיילים ששרתו בה  -ולדעתי גם לצה”ל כולו ולחברה הישראלית.
הרי מה עשינו? לקחנו צעיר דרוזי בן  18מהכפר שכמעט לא יצא מגבולותיו,
שלחנו אותו ל 299-בו הוא שירת עם לוחמים כמותו ,ואחרי שלוש שנים החזרנו
אותו לכפר .מה הוא השיג? מה אנחנו השגנו? החמצנו הזדמנות בלתי חוזרת
להפוך אותו לחלק מכור ההיתוך הישראלי .היכן אם לא בצה”ל זה יכול לקרות?
אני אומר לך כאן ועכשיו באופן חד משמעי :אם לא הייתי מתעקש לצאת
מהגדוד ,לא הייתי מגיע לאן שהגעתי”.
מופיד היה בין היוזמים והתומכים בפירוק הגדוד ב 2015-ו 400-הלוחמים ששירתו
בו שולבו ביחידות היבשה השונות“ .בחנתי את כל הנחות היסוד להקמתו
ומצאתי שאף אחת כבר לא הייתה רלוונטית .פעילות הגדוד נמשכה מכוח
האינרציה ,לא נעשתה חשיבה לגבי תפוקות הגדוד כיחידה ייעודית ,לעומת
שילוב לוחמיה ביחידות צה”ל השונות.

מופיד נולד למשפחה מרובת ילדים ,פלאחים מדורי דורות ,מהכפר הגלילי
מע’ר .דרך ארוכה עשה מאז למד לקרוא ולכתוב עברית בכיתה ה’ ועד שהגיע
לתפקידים בכירים בצה”ל ובאזרחות.
“גם אני הייתי פלאח ,כבר כילד עבדתי עם סבי ואבי בשדות .התפקיד שלי
היה להביא להם מים .אז עוד לא היו ברזים בשדות ונאלצתי לכתת את רגליי
בדרך הארוכה ...גם על החמור שסובב את אבני הריחיים הייתי אחראי  -ימים
ושבועות ארוכים רכבתי על גבו והיינו מסובבים אותן יחד אינספור פעמים כדי
לטחון את התבואה” ,הוא מספר.
מופיד היה קצין חיל דרוזי ראשון בצה”ל .האם הוא מרגיש כמי שפרץ דרך?
“בתפקיד הזה אולי כן” ,הוא אומר ,אבל דרוזים רבים פרצו את תקרת הזכוכית
בצה”ל לפניי ,והפכו למפקדים נערצים ,בהם גם אלופים.
אני שמח שאחריי מונו לקציני חייל ראשיים גם תא”ל רסאן אליאן ,קצין חי”ר
וצנחנים ראשי ,וכיום אלוף מתאם פעולות הממשלה בשטחים ,וגם תא”ל
טאריף באדר ,שהיה קרפ”ר והיום מנהל את המרכזי הרפואי קפלן ברחובות”.
כברת דרך מורכבת ולא קלה עבר מופיד מאז גויס בשנת  1978כטירון ליחידה
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“גם אני הייתי פלאח ,כבר כילד עבדתי עם סבי ואבי בשדות.
התפקיד שלי היה להביא להם מים .גם על החמור שסובב
את אבני הריחיים הייתי אחראי  -ימים ושבועות ארוכים
רכבתי על גבו והיינו מסובבים אותן יחד אינספור פעמים
כדי לטחון את התבואה”

בדיונים בנושא בהם השתתפתי ,אמרתי שלפני הכול אין זה ערכי לחייב
מתגייסים להגיע ליחידה מסוימת ולא להציע להם כל אפשרות אחרת .זה
בבחינת הפעלת סמכות לא ראויה”.
פירוק הגדוד ,לדברי מופיד ,היה הצלחה ,ולראייה ,אין ירידה במספר המתגייסים
וגם לא בשיעור ההתנדבות בקרב בני המגזר ליחידות הקרביות .וכך אפשר
למצוא היום חיילים וקצינים דרוזים בכל הדרגות ובכל יחידות צה”ל ,כולל ,8200
טייסות חיל האוויר ,סיירות ויחידות מיוחדות ,קציני ים ועוד.
חשוב לי לצין שלגדוד היו הצלחות משמעותיות בשמירה על גבולה הצפוני של
המדינה והוא זכה לציון לשבח על פועלו במלחמת לבנון השנייה.

שבסוף יהיה מי שיראה ומי שיעריך גם אם זה היה שירות אינטנסיבי שגבה
מחיר מהמשפחה.
אגב ,כשמוניתי לקל”ר פתחתי שוב את הקורס שבזמנו עברתי בעצמי ,ולוחמים
רבים בחרו במסלול זה ועשו בו חיל כקצינים .אני חושב שחשוב להביא לוחמים
ללוגיסטיקה ,כי הם יודעים את הצרכים של הלוחמים ויודעים הכי טוב איך
להביא את הלוגיסטיקה ללוחמים”.
בעניין השירות התובעני והממושך ,סבור מופיד כי ללא גב איתן מהמשפחה
לא היה יכול לעשות זאת“ .רוב השירות הייתי רחוק מהבית ,מגיע פעם בשבוע-
שבועיים ואפילו פחות מכך .כששירתי בתל אביב הרגשתי שאני קל”ב...הילדים
גדלו אמנם בלי אבא ,אבל הייתה להם אימא שהייתה גם אבא ,דאגה להם
ותמכה בהם .נדא (טל) אשתי הייתה גאה בי ,נתנה לי גיבוי והייתי בטוח שאיתה
ילדיי יגדלו לתפארת.
כל דבר טוב שקרה לי בחיים  -זה בזכות אשתי .אבל לא רק” ,ממשיך ואומר
מופיד“ ,היו מספר דמויות מפתח בחיי  -בבחינת מכל מלמדיי השכלתי .אבל,
יותר מכולם עמדה לנגד עיניי בעת השירות דמותו של תא”ל האיל סלאח,
המפקד הראשון של גדוד חרב (אח של אשתי) מח”ט בשריון ומפקד אוגדה -
הדרוזי הראשון שמילא את כל התפקידים האלה .הוא היה ההוכחה שבצה”ל
אפשר להתקדם גם אם אתה דרוזי .הוא היה פורץ דרך אמיתי.
היו עוד מפקדים מצוינים וערכיים שהערכתי מאוד ,ואציין שלושה מהם :האחד,
אל”ם נביה מרעי ז”ל שהיה מג”ד שלי ,ולימים מפקד אוגדת עזה .הוא נהרג מירי
של פלסטיני בעזה ,בזמן עימותים שהיו חלק מאירועי מנהרת הכותל בשנת
 .1996השני ,אלוף גיורא איילנד ,שהיה מח”ט שלי בגבעתי ,והשלישי אלוף יפתח
רון טל שהיה מפקד שלי בזרוע היבשה .אני מוקיר להם תודה על כך עד היום”.

דורות במשפחה הלוחמת

השורשים ה”בטחוניים” של משפחת ג’אנם ,החלו לצמוח הרבה לפני קום
המדינה .השירות הביטחוני של בני עדתו החל כבר בשנת  ,1936כאשר ארגון
“ההגנה” עזר לאמן ולארגן קבוצות של בני נוער דרוזים ,ביקשו להקים מסגרות
של הגנה עצמית נגד הכנופיות הערביות.
“אבא שלי היה אחד מהם ,נלחם במסגרת ‘ההגנה’ והיה שותף להקמת
המדינה ושמירה על בטחונה במסגרת מג”ב והמשטרה ,עד שיצא לגמלאות.
אילו אבי לא היה קושר גורלו לביטחון המדינה ,קשה לי אפילו לחשוב איפה
אחיי ,אני וילדיי היינו היום.
גם אחיו בחרו בשירות משמעותי ,בקצונה ובפיקוד .אחיו חמדה ,אל”ם ,שירת
כמפקד חטיבת הערבה וכמפקד החטיבה הצפונית באוגדת עזה בתקופת
האינתיפאדה השנייה  -ובהמשך כיהן כנספח צה”ל וראש משלחת משהב”ט
במזרח אירופה .אחיו סרן ד”ר דיאב ג’אנם ז”ל שירת תקופה ארוכה כרופא
צבאי ביק”ל במרג’ עיון בלבנון (על סיפורו המופלא של ד”ר ג’אנם ז”ל ראו
בהמשך הכתבה).
המחויבות הזו עוברת גם לבני הדור הצעיר :בנו רמי שירת כקצין בצנחנים והיום
עומד להתחיל קורס קציני משטרה .בנו אמיר משרת בחיל השריון ,ובנותיו
רוזאן (מורה),איה(לבורנטית) ולובנה (עובדת סוציאלית) ,בחרו בשירות לאומי.
“אני רואה את ההתפתחות של בניי ,את ההשתלבות שלהם ביחידות השונות
לצד חבריהם היהודים ,את הקשרים החברתיים שנרקמים .זה לא שהכול
מושלם ,אבל הדור שלנו סלל דרך עבורם להשתלבות קלה יותר .חשוב לציין,
השירות בצה”ל משמעותו הרבה מעבר לחובת השירות הצבאי :זהו כרטיס
כניסה לחברה ,המחבקת ומכבדת כל ישראלי באשר הוא”.
כנראה בשל השירות הסדיר שעשה כלוחם בגדוד חרב ,לא חשב מופיד שיישאר
כל כך הרבה שנים בשירות קבע“ ,ואם כבר  -אז רק כקצין” .ההזדמנות הזו
הגיעה בשנת  ,1981סמוך למועד השחרור מסדיר ,כאשר לראשונה בצה”ל
נפתח קורס קציני תחזוקה ללוחמים“ .זו הייתה הצעה שלא יכולתי לסרב
לה  -ומאז הכול היסטוריה”.
בין התפקידים שמילא מופיד  -מפקד פלוגת
המפקדה של גדוד חרב ,קצין לוגיסטיקה
של חטיבת גבעתי ,קצין לוגיסטיקה
של המרכז לאימוני יבשה ולאחר שקודם
בשנת  2000לדרגת אל"ם ,מונה לראש
מחלקת הלוגיסטיקה במפקדת זרוע היבשה.
ארבע שנים לאחר מכן מונה לקצין
לוגיסטיקה הפיקודי של פיקוד המרכז
ואחר כך לראש מחלקת תוא"ם וסגן קצין
לוגיסטיקה ראשי .בנובמבר  2009מונה
לקצין לוגיסטיקה ראשי ,בדרגת תא"ל
ושירת בתפקיד עד נובמבר .2013
"אולי תתפלא ,אבל לא היו לי שאיפות
גדולות ,בטח לא להגיע לדרגת תא"ל או
להתמודד על תפקיד קצין חיל ראשי",
מספר מופיד" .אבל תמיד רציתי למלא
כל תפקיד על הצד הטוב ביותר וידעתי

לעמוד הקודם

לתוכן העניינים
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 לקח לך שלושה עשורים עד למינוי כקל”ר .האם יש לכך לדעתך קשרלהיותך דרוזי? אתה היית צריך להוכיח יותר?
“אני עשיתי תמיד את הטוב ביותר ,לא הרגשתי שאני צריך להוכיח יותר ,ולא
הרגשתי שזה עוצר את ההתקדמות שלי .לגבי הקידום  -אחרי שלוש וחצי שנים
בלבד כרס”ן קיבלתי דרגת סא”ל ואחר עוד שלוש וחצי שנים קיבלתי דרגת
אל”ם .זה מהר לכל הדעות .נכון שעשיתי שנים ארוכות בחיל ,אך הדבר נבע

אביו של מופיד ,ג'אנם ג'אנם (מימין) בעת מלחמת העצמאות
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אוהבים זה את זה אהבת נפש.
אספר לך קוריוז :פעם ,בראיון בו שנינו התארחנו ,שאלו אותנו מה ההבדל בין
אל"ם בלוגיסטיקה לבין אל"ם בחי"ר .עניתי :ההבדל הגדול בינינו הוא ,שאם
אחי בפעילות מבצעית או אפילו באימון ,היה צריך להקדיש יותר מחשבה על
המשימה ,כמוני  -הוא היה נכשל .מנגד ,אם אני בלוגיסטיקה אחשוב מהר ,כמו
שעושה אחי בעת תרגול או לחימה  -אני אכשל...
000

לאחר  35שנים בהם לבש מדים ,השתחרר מופיד מצה"ל והחל את הפרק
האזרחי של חייו הבוגרים .לדבריו ,הרגיש בשל ליישם את הידע והניסיון שרכש
גם במערכות אזרחיות וגם בקידום העדה אליה הוא משתייך.
“לצערי ,בתחומים רבים ,הציבור הישראלי מכיר את העדה שלנו היכרות שטחית
בלבד .מה יודעים על הדרוזים? נאמנות לישראל  -כן .לוחמים אמיצים  -כן.
אחוזי גיוס הגבוהים ביותר  -כן .ומה עוד? הרי יש בתרבות ובחברה שלנו הרבה
מעבר לכך .כמה מכירים את המסורת הדרוזית שהינה בת יותר מאלף שנים?
כמה יודעים למה וממה נובעת הנאמנות הדרוזית? למה אף אחד לא שואל
מדוע מוכנים הדרוזים להילחם איש באחיו כשקורה מצב בו הם משרתים
בצבאות יריבים? כמה אנשים יודעים שעל גגות הבתים שלנו  -ולא רק ביום
העצמאות  -מונף בגאווה דגל ישראל ולצדו הדגל הדרוזי.
אלה נושאים רבי משקל ,וראויים להתייחסות ,אם אכן אנו רוצים לקיים במדינת
ישראל חברה אחת  -שוויונית ,מכבדת את כלל אזרחיה ,הנושאת בנטל ושותפה
בזכויות ובחובות .הדברים האלה עמדו לנגד עיניי ,כשהסכמתי לקבל את תפקיד
יו”ר המרכז למורשת הדרוזית ,אותו אני עושה בהתנדבות ,במטרה לחשוף את
העדה שלי לציבור הישראלי (ראו מסגרת).

עם שיח' מוואפק טריף

הרגשנו אכזבה גדולה ,מנוצלים

עם הרמטכ"ל בני גנץ

מופיד כואב נושא קריטי שהפך להיות חלק מסדר היום שלו ושל העדה  -חוק
הלאום“ .רבות דובר בחוק המבזה הזה ,שהפך לנקודת שבר בעדה .אם המנהיגות
שלנו לא הייתה מפגינה גדלות נפש ופועלת בנושא כפי שפעלה ,התוצאות היו
יכולות להיות הרות-אסון.
היו רבים שרצו לשבור את הכלים ,שהרגישו נבגדים ,מנוצלים  -מספיק טובים כדי
ליפול בקרב ,לא מספיק ראויים כדי לחיות כישראלים לכל דבר .זה חוק נורא המבטא
כפיות טובה כלפי אזרחים נאמנים .אבל ,חייבים לערוך הפרדה בין המחוקקים
לבין תושבי ישראל ,שברובם מתנגדים לחוק וחשים גאווה באחיהם הדרוזים”.
בתוך הקושי הזה הייתה גם נקודת אור  -הזדהות הציבור עם הדרוזים .כמי
שהפגין בכיכר רבין ,יחד עם אלפי בני העדה הנושאים את שני הדגלים ,הבין
מופיד עד כמה גדולה התמיכה הציבורית בהם“ .אלפי ישראלים נפגעו ,התביישו
בחוק הזה  -והצטרפו אלינו במחאה נגד החוק.
חשוב לי לציון שחברים רבים התקשרו אלי והביעו תמיכה יוצאת דופן וכך
עניתי להם‘ :שום חוק שיחוקק לא יכול לשנות את האחדות הקיימת בינינו ,את
הרעות ,הערבות ההדדית ,ההליכה כתף אל כתף יחד לכול אורך שנות קיומה
של המדינה .האחריות המשותפת והכבוד ההדדי היו ויהיו הבסיס להמשך
חיזוקה של מדינתנו היקרה .הייתי ונשארתי פטריוט ישראלי’”.

בעיקר מהרצון שלי לסיים את הפרויקט אולי הגדול בתולדות צה”ל  -הקמת
קריית ההדרכה ,עיר הבה”דים בנגב.
נקרתה בדרכי הזדמנות של פעם בחיים להיות חלק מפרויקט כזה ,אסור היה
לי לוותר עליו .הרגשתי זכות גדולה להיות בין מוביליו  235 -אלף מ”ר שטח
בנוי ,כמעט  120מבנים שונים 2,500 ,דונם ותקציב של כ 10-מיליארד שקל.
מבחינה אישית נסחפתי לתוכו .לא יום ולא לילה ,אלפי תיאומים עם אנשי
מקצוע ,אינטגרציה עם זכיינים  ,קשר רצוף עם יחידות צה”ל ,שינויים תוך כדי
תנועה ,לו”ז מטורף .לא ראו אותי בבית בכלל .תחושת האחריות הייתה אדירה
 כי הרי אנחנו בונים משהו שיפעל וישרת דורות של חיילים .המחשבה הייתהתמיד לא רק על היום או מחר  -אלא שנים רבות קדימה.
את מה שלמדתי בפרויקט הזה ,אי אפשר ללמוד בשום אוניברסיטה .בעיקר
למדתי שהשמיים אינם הגבול .היינו חדורים אמונה בחשיבות המשימה  -ולא
נחנו עד שהושלמה.
000

לצד השירות של מופיד במערך תומך הלחימה ,התנהלה הקריירה של אחיו,
חמאדה ,כאמור לוחם בשטח ולימים מח"ט מוערך" .לא אחת מצאו השניים
את עצמם זה עם זה בשיחות ארוכות ,בעיקר איך למלא טוב יותר את תפקידם.
"העשרנו אחד את השני" ,אומר מופיד" .לא הייתה בינינו תחרות .כל אחד מאתנו
פנה לדרך שבחר בצבא .אני מעריך אותו ,מוקיר את פועלו כלוחם ומפקד ,ואנו

000

אחרי השחרור זכה מופיד במכרז למשרת סמנכ”ל בכיר לתפעול וללוגיסטיקה
במשרד המשפטים“ .זו אמנם לא אופרציה כה גדולה כמו צה”ל ,אבל זה גוף
שמשרת את כל אזרחי ישראל .זו הייתה התנסות מרתקת ,במהלכה פגשתי
אנשים מוכשרים וחדורי אמביציה”.
מופיד גאה במיוחד ביוזמה לעודד עובדי ניקיון אתיופים שאינם יודעים קרוא
וכתוב  -ללמוד עברית“ .הם למדו ,במשך חמש שנים ,ובטקס הסיום של
הפרויקט עמד על הבמה עובד אתיופי בן  ,80והקריא נאום שכתב בעברית.
היו לי דמעות בעיניים.”...
כשהרגיש כי מיצה את תפקידו עבר לפני כשנה לתפקיד מנהל אגף שירות
לקוחות בחברת החשמל“ .תוך זמן קצר הבנתי כי יש לי כשלושה מיליון

“היו רבים בעדה שבעקבות ‘חוק הלאום’ רצו לשבור את
הכלים ,הרגישו נבגדים ,מנוצלים  -מספיק טובים כדי ליפול
בקרב ,לא מספיק ראויים להיות ישראלים לכל דבר .אבל,
חייבים לערוך הפרדה בין המחוקק לבין האזרחים ,שברובם
מתנגדים לחוק וחשים גאווה באחיהם הדרוזים”

לעמוד הקודם
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לקוחות” ,הוא אומר בחיוך“ .הקורונה הציבה בפנינו אתגר לא פשוט  -להמשיך
לתת שירות ולהמשיך לספק חשמל ללקוחות שלא היו יכולים בעקבות המצב
לשלם את חשבונותיהם .הסלוגן שהעברתי באגף‘ :שירות מצוין וגבייה חכמה’.
עשינו כל מה שניתן על מנת להקל על לקוחות החברה ,פרטיים ועסקיים כאח”.

מותו .למחרת נכתב בכותרות העיתונים‘ :הלב של הרופא מציל הלבבות נדם’.
אחי הציל חיים של רבים באזור הצפון והיה דמות מופת  -מקצועית ואנושית .הוא
ממשיך ללוות אותנו כמודל לחיקוי במשפחה ,בכפר ובעדה כולה .הוא ההוכחה
לכך שמצוינות יכולה לנבוט ולשגשג בכל קרקע ,אפילו כזו שאותה המעבדים עדיין
פלאחים  -בזכות תעצומות הנפש שנמצאות ויכולות לבוא לידי ביטוי בכל אדם”5 .

אני מביט קדימה במבט מפוקח .מצד אחד ,אירועי העת האחרונה פערו פצעים
במרקם החברה ,וגם אנו בני העדה הדרוזית חווים את התחושה של פילוג ואכזבה,
ישנם לא מעט סוגיות בוערות  -פוליטיים ,חברתיים ,כלכליים.
מצד שני ,אני אדם אופטימי .מאחוריי רצף של עשייה שהייתה אפשרית רק הודות
לאחווה האנושית הפשוטה ,בין אנשים הרואים אלה את אלה ומעריכים אלה את
אלה ,בלי לתייג ,בלי להדביק תוויות ,בלי לחוש עליונות או נחיתות.
אני מאמין שכוחנו נובע מהגיוון ,מההטרוגניות החברתית ,מהעושר התרבותי
וכמובן  -מהיכולת להושיט יד לזולת .זהו ערך עליון ,מקודש במשפחתנו ,לצערי
מקודש בדם ובכאב ,אך אפשר לומר זו הצוואה שהותיר אחי ,ד”ר דיאב ג’אנם,
שעזב אותנו מוקדם ,מוקדם מדי ,בגיל .57
מופיד בחר לסיים את הראיון לכתבה הזו בהצדעה אחרונה ובדברי פרידה מאחיו
האהוב ,סרן דיאב ג’אנם ז”ל ,שלבו נדם בקיץ שעבר ,בחודש אוגוסט הלוהט.
“אחי היה ילד שקט וסקרן ,תלמיד מצטיין ,עתודאי ללימודי רפואה (התמחה
בקרדיולוגיה) שלמד בטכניון ושירת תקופה ארוכה כרופא צבאי ביק”ל ,במרג’ עיון.
לאחר שהשתחרר כל בתי החולים בארץ חיזרו אחריו .הוא בחר בבית החולים
פוריה והיה ממקימי המערך הקרדיולוגי ,כולל מחלקת ניתוחי לב .הוא היה אדם
טוב ,רופא מסור למטופליו  24שעות ביממה.
כשלקה בדום לב בביתו ,בשכונה שלי ,היינו בהלם .הצוותים הרפואיים שהגיעו
מפוריה וניסו להנשימו שעה ארוכה ,לא הסתירו את דמעותיהם כשקבעו את

המרכז למורשת הדרוזים

פרידה ,געגוע ומבט לעתיד

“קרוב לשליש מתושבי מדינת ישראל בתוך הקו הירוק הם בני מיעוטים
ותהליכים דמוגרפיים ,חברתיים ופוליטיים מעצימים את הצורך
בהשתלבותם בחברה הישראלית -בכלכלה ,בביטחון ,באקדמיה ,ברפואה,
בשירותים ועוד” ,אומר מופיד ג’אנם ,שנטל על עצמו את תפקיד יו”ר
‘המרכז למורשת הדרוזים בישראל’ בכפר ינוח.
אני חושב בעיקר על ילדינו ועל הנוער .אצלם אפשר וחייבים לחולל שינוי.
לכן המרכז חרת על דגלו להעמיק את הפעילות החינוכית בקרב הדור
הצעיר ,ולדאוג שכל אחד מהם יכיר את המורשת המפוארת של העדה.
אני רוצה שייחשפו לסיפורם של הדרוזים ,שילמדו הקשר החם בינה לבין
העם היהודי .אני רוצה שיכירו את ההיסטוריה משותפת שהחלה לפני
למעלה משלושת אלפים שנים ,בברית ההיסטורית שנוצרה בין שועייב כהן
מדין למשה ,שנשא לאישה את בתו ציפורה .אני רוצה שיכירו את חלקם
של הדרוזים בהקמת המדינה ושמירה על בטחונה לאורך שנים .היכרות
מסירה מחסומים ,מפיגה פחדים ,מוחקת סטריאוטיפים ומקרבת לבבות.
אני מזמין את חברי צוות ,ילדיהם ,נכדיהם לבוא לבקר במרכז ,להכיר
ללמוד ולהיפגש וכך נוכל לקדם את השלום בתוכנו”.

עידוד "הדור הצעיר" לפעילות

הוקרה והערכה לעמיר להב

במחוז השרון מתבצע מאמץ מיוחד לעידוד השתתפות הדור הצעיר בפעילות.
יו”ר סניף הוד השרון נתי ימיני ,המכהן כיו”ר ועדת הדור הצעיר המחוזית ,הוציא
לפועל בתמיכת המחוז קורס רכיבת אופניים אתגרית .במסגרת זו עורכים
המשתתפים סיורים רכובים באתרים ייחודיים ברחבי הארץ (ראו ידיעה במדור
מחוזות וסניפים  -סניף הוד השרון) .במקביל נפתח קורס לתרגול תיאורטי
ומעשי של ירי מטווחים .הפעילות זוכה לתמיכה תקציבית ,ביטוחית וניהולית
מהנהלת “צוות” והמחוז .בכוונת המחוז להרחיב כיוון פעולה זה באמצעות
יוזמות נוספות המערבות את "הדור הצעיר"5.

ב 21.7.21-נערך אירוע גיבוש ליו”רי מחוזות וסניפים ,במרכז המועצה לא”י יפה
בת”א .במסגרתו הועלה על נס פועלם של חברים ותיקים שנשאו בתפקידים
בכירים בארגון .כמו כן ,צוין פועלם של מתנדבי הארגון ,שעשו מעל ומעבר
בתקופת הקורונה.
במסגרת האירוע ציין במיוחד יו”ר “צוות” מוטי בר דגן ,את הישגי הביטוח הרפואי,
הוקיר את פועלה של חברת מדנס והעומדים בראשה שוקי ואוהד מדנס ,ואת
אנשי תחום הבריאות ב”צוות” בראשות אילן דולפין ועמיר להב .תעודת הוקרה
הוענקה לעמיר על פועלו האנושי והמקצועי יוצא הדופן ורב השנים ,בסיוע ובליווי
חברים הנזקקים להפעלת הביטוח הרפואי .בתמונה :שוקי מדנס ,אילן דולפין,
עמיר להב ,יו”ר “צוות” מוטי בר דגן והמנכ”ל דן נדיב5 .
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הביטוח הרפואי

התקופה האחרונה המחישה את
חשיבות הביטוח הרפואי של “צוות”
המעטפת הביטוחית הנרחבת שמציע ביטוח הבריאות של “צוות” ,העניקה מישנה ביטחון וסיוע
לחברים במיוחד בתקופת הקורונה .למול העומס על מערכת הבריאות הציבורית ,המשיכו
המבוטחים לקבל מענה זמין ואיכותי ,תוך היענות לאתגרים כספיים גדולים למשל ,מימון תרופות
מחוץ לסל .לאחרונה שודרג הביטוח והוא מאפשר גם ייבוא אישי של תרופות ,בהתאם לתנאי
הפוליסה  0ראיון עם דפנה שפירא ,מישנה למנכ"ל ,מנהלת תחום ביטוח בריאות ב"הפניקס"
“חשיבות הביטוח היא ,בראש ובראשונה ,לכיסוי אירועים
שמהווים קטסטרופה הן בהיקף חומרת האירוע הרפואי
והן בגובה ההוצאה הכספית הנדרשת .אנו שואפים לאפשר
למבוטח מקסימום מרחב בחירה של הצוות הרפואי
המטפל ,הן באירועים רפואיים מורכבים יותר והן בכאלה
שהם פחות מורכבים”
לרוח התקופה .דיונים על תביעות חריגות וחשיבה על עתיד הפוליסה בעולם
של שינויים מהירים ובלתי פוסקים  -הם חלק מסדר יומנו .כל זה נעשה לצד
שמירה על היקף הביטוח מחד ועל מחיר הביטוח מאידך.
חשיבות הביטוח היא ,בראש ובראשונה ,לכיסוי אירועים שמהווים קטסטרופה
הן בהיקף חומרת האירוע הרפואי והן בגובה ההוצאה הכספית הנדרשת .אנו
שואפים לאפשר למבוטח מקסימום מרחב בחירה של הצוות הרפואי המטפל,
הן באירועים רפואיים מורכבים יותר והן בכאלה שהם פחות מורכבים”.
דפנה שפירא

מענה מציל חיים :תרופות מחוץ לסל

העיקר הבריאות  -צמד מילים שבתקופת הקורונה קיבל משמעות ברורה
ומרכזית הרבה יותר בחיינו .תקופה זו המחישה היטב את מורכבות המשבר
במערכת הבריאות הציבורית .מערכת זו ,שבשגרה אנו נוהגים להיעזר
בה ולקבל ממנה מענה סביר לטיפול הרפואי הנדרש ,נאלצה להסית את
משאביה לטיפול באירוע עולמי של מגיפה  -והשלכות הדבר היו נרחבות.
“זו רק אחת הסיבות העיקריות לחשיבות קיומו של ביטוח בריאות קבוצתי-
פרטי אשר מקנה לחברים המבוטחים בו יציבות וביטחון בתחום הרפואי,
וכן מעבה ומרחיב את השירותים הניתנים במערכת הציבורית” .כך אומרת
דפנה שפירא ,מישנה למנכ"ל ,מנהלת תחום ביטוח בריאות ב"הפניקס"
המבטחת את חברי “צוות” באמצעות מדנס.
 איך היית מתארת את שיתוף הפעולה עם “צוות”?“’הפניקס’ גאה מאוד לבטח את חברי הארגון .שיתוף הפעולה הפורה בין
אנשי ‘צוות’ ,סוכנות הביטוח ‘מדנס’ וחברת הביטוח ‘הפניקס’ ,תורם רבות
להצלחת הפוליסה לאורך שנים .שיתוף זה מאפשר עבודת צוות טובה
ויעילה ,במיוחד בעת עדכון הפוליסה או חלילה בעת אירוע רפואי משמעותי.
לאורך השנים ,מתקיים דיון פורה ,כאשר עולה צורך בשיפור הפוליסה בהתאם

“דיונים על תביעות חריגות וחשיבה על עתיד הפוליסה
בעולם של שינויים מהירים ובלתי פוסקים מהווים חלק
מסדר יומנו .כל זה נעשה לצד שמירה על היקף הביטוח
מחד ועל מחיר הביטוח מאידך”
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גם בשנה כה מאתגרת מבחינה בריאותית וכלכלית ,מבוטחים רבים קיבלו
מימון לתרופות וטיפולים מצילי חיים בעזרת ביטוח הבריאות של ארגון
“צוות” ב”הפניקס”.
“תחום התרופות הינו אחד התחומים המתפתחים ביותר ברפואה” ,אומרת
שפירא“ .מידי שנה מתכנסת ועדת סל הבריאות ,כדי לבחון כניסת תרופות
חדשות לסל .בשל מגבלות תקציב ,כמובן שלא כל התרופות החשובות
נכנסות לסל הציבורי במימון המדינה באותה השנה .על כן ,אחד הכיסויים
החשובים ביותר בביטוח של חברי “צוות” הינו הכיסוי לתרופות מחוץ לסל.
לשם המחשה ,בשנת  2020לבדה מומנו לחברי הביטוח הקבוצתי של ‘צוות’
תרופות מחוץ לסל בעלות של למעלה מ 10-מיליון שקלים.
בנוסף ,לאחרונה שודרג הכיסוי לתרופות מחוץ לסל בפוליסה ,והתווסף
כיסוי לתרופות בייבוא אישי (סעיף  29ג’) ,על-פי התנאים הקבועים בפוליסה.
מדובר בכיסוי לתרופות יקרות ,שלרוב הציבור אין יכולת לממן .בדיוק בשביל
זה נדרש ביטוח בריאות פרטי .ישנן תרופות מיוחדות למחלת הסרטן ,למשל,
שעלותן יכולה להגיע אף לכדי עשרות אלפי שקלים לחודש  -סכום אשר
ללא כיסוי ביטוחי היה משאיר את החולה ללא יכולת לממן את התרופה.
הביטוח המשלים של קופת החולים אינו מממן חלק ניכר מתרופות אלה,
והחולה ומשפחתו עומדים בפני שוקת שבורה ללא יכולת לעשות דבר.
במקרים כאלה בולטת במלוא עוצמתה חשיבות ביטוח הבריאות.
חברת ‘הפניקס’ מסייעת  -מעבר למימון בעלות התרופה  -גם ברכישת
התרופה וגם את העברתה לבית החולה .דבר זה מסייע רבות להתגבר על
בירוקרטיה שכרוכה ברכישת התרופה עצמה”.
לדברי שפירא ,ביטוח הבריאות מסייע לחברים לקבל מענה רפואי מהיר
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אותו במסגרת בית חולים ציבורי במימון הוצאות מלא על-ידי קופת החולים
(טופס  - )17יהיה זכאי לפיצוי כספי.
לסיום ,אני מבקשת לשלוח מאנשי 'הפניקס' ברכת בריאות למשפחת "צוות".
בפתח שנה חדשה נאחל לחברים ולבני משפחותיהם שנה טובה  -שנה של
בריאות ואושר5 .

ממומחים וגופים מובילים ,ולעיתים הוא יכול לממן טיפולים מצילי חיים.
“וזו רק ההתחלה :כעמיתי קולקטיב ‘צוות’ אתם נהנים מכל היתרונות של
‘הפניקס’  -ביטוח הבריאות הקבוצתי מאפשר מצד אחד ליהנות ממטרייה
של כיסויים נרחבים ומשודרגים (שחלקם אינן קיימים בפוליסות בריאות
פרטיות ,כפי שאפרט בהמשך) ,ומצד שני מתעריפים משתלמים”.
 מהם היתרונות הייחודיים בביטוח של עמיתי "צוות"?"חוק ההסדרים בנושא רופאי הסדר משנת  2017קובע ,כי ניתן יהיה לבצע
ניתוח פרטי אצל ספק שבהסדר עם קופת החולים או הביטוח המשלים .חוק
זה נוגע לפוליסות ביטוח שנמכרו או חודשו לאחר כניסתו לתוקף.
עמיתי הביטוח של 'צוות' ,זכאים לבצע ניתוח על-ידי כל רופא שייבחרו עד
לתום תקופת הביטוח הנוכחית ,שתחול בחודש נובמבר  .2025זאת ,בשל
העובדה שפוליסת 'צוות' נכנסה לתוקף טרם כניסת החוק לתוקפו.
במידה והניתוח יבוצע אצל מנתח שאינו בהסדר ,יינתן החזר כספי עד גובה
עלות הניתוח אצל מנתח ובית חולים שבהסדר עם ‘הפניקס’ .בנוסף ,מבוטח
שמבצע את הניתוח במסגרת הביטוח המשלים ,זכאי לקבל פיצוי כספי .גם
יתרון זה הינו ייחודי רק לחברי ‘צוות’ עד לתום תקופת הביטוח הנוכחית.
חשוב לדעת גם ,שמבוטח שנזקק לניתוח אלקטיבי (שאינו חרום) ,ומבצע

מקצוענות בתחום ביטוח הבריאות
"הפניקס" הינה אחת החברות הגדולות במשק ביטוח
הבריאות בישראל ,ומנהלת ביטוחים קולקטיבים רבים.
בין היתר היא מבטחת את עמיתי "חבר" ,עובדי חברת
החשמל ,בזק ,אל על ,תנובה ,אמדוקס ועוד.
כגוף מוביל בתחום ביטוחי הבריאות" ,הפניקס"
מעמידה לרשות מבוטחיה מיגוון רחב של רופאים במגוון
התמחויות ,ספקים ונותני שירות .ההיצע הרחב מאפשר
לחברי "צוות" ליהנות משירות מתקדם ,בפריסה ארצית
נרחבת ,ובזמינות גבוהה.
על-פי ההסדר שנקבע עם הארגון ,השירות למבוטחי
תוכנית הבריאות ניתן באמצעות המערכת המיומנת
של סוכנות "מדנס" .הסוכנות מתמחה בשירותי ביטוח
הבריאות ,ומאפשרת לקבל שירות אישי ,הנתמך במערכות
טכנולוגיות מתקדמות.

“ישנן תרופות מיוחדות למחלת הסרטן למשל ,שעלותן
יכולה להגיע אף לכדי עשרות אלפי שקלים לחודש .זהו
סכום אשר ללא כיסוי ביטוחי הולם היה משאיר את החולה
ללא יכולת לממן את התרופה היקרה”
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הטובים בחינוך  -מורים ותיקים

ממשיכים להגיע לבית הספר
כל יום עם ברק בעיניים

אנשי חינוך מקרב חברי “צוות” שהוסמכו להוראה במסגרת תוכנית “צוות  -הטובים בחינוך”
מספרים על שנותיהם במערכת ,על העשייה החינוכית המשמעותית ועל ההתלהבות
ממפגש עם התלמידים שאינה חולפת גם לאורך זמן  0שחיקה מקצועית? לא אצלם
אילנה יפרח 11 ,שנים בהוראה“ :גם בעת מחלה
קשה המשכתי להגיע לבית הספר”

ותואר שני בממשל ומדיניות ציבורית .בהשכלה הזו נמצאים השורשים של
מה שאני מלמדת  -אך לא רק .שני המקצועות מאפשרים לי לעסוק בתכנים
רלוונטיים ,מצד אחד מפגש עם הנפש והרוח והגורמים במניעים אותנו קדימה
בחיים ,ומצד שני הערכים והשייכות לדבר גדול יותר מאיתנו  -למדינה ,לאומה.
במהלך השנים גיבשתי דרכי לימוד שעושות שימוש בתכנים מעולמם של
הצעירים ,למשל ,בפסיכולוגיה אני מלמדת את נושא המוטיבציה דרך צפייה
בנאומים של סטיב ג’ובס ,מייסד אפל .את המבחנים אני ממירה פעמים רבות
בעבודות חוויתיות המתבססות ,למשל ,על צפייה וניתוח סרטים שהתלמידים
בוחרים בעצמם .החוויה היא אדירה  -עבורם ועבורי”.
אילנה מספרת כי גם את שנת הקורונה הצליחה לעבור בעשייה משמעותית.
“אני מניחה שמה שעזר לכך זו העובדה שאני חובבת טכנולוגיה ,ומהר מאוד
השתלטתי על אתגר הלמידה מרחוק ואף נהניתי ממנו ,ולכך יש להוסיף את
ההיערכות הבית ספרית שהייתה מהירה ומצוינת .זו הייתה שנה שבה לצד
הלימודים ,היינו צריכים לראות ובעצם להרגיש את התלמידים מרחוק ,להגיע
אליהם גם כשהם מרוחקים ולעיתים מנותקים מהמתרחש .עברנו את התקופה
הזו בשלום וחזרנו בשמחה רבה לכיתות  -גם המורים וגם התלמידים”.

במשך שלוש שנים התמודדה אילנה
יפרח עם מחלת הסרטן .היא עברה
טיפולים קשים לאורך כל המסע בדרך
להבראה השתדלה שלא להחמיץ ימי
לימודים בבית הספר בו היא מלמדת.
“התעקשתי ,הרגשתי שזה מה שייתן לי
כוחות .הגעתי לכיתה במצבים קשים,
אבל אני מאמינה בכל לבי שהייעוד
והמשמעות הם אלה שריפאו אותי.
דבקתי בשגרה שאני כל כך אוהבת,
ואמרתי לכל מי שפגשתי :יש לי עוד המון מה לתת ,אני לא יכולה ללכת עכשיו.”...
אילנה יפרח ,56 ,רס”ן ,השתחררה מצה”ל בשנת  .2010בתפקידה האחרון
הייתה מפקדת מגמת בטחון מידע בבה”ד ( 15חיל המודיעין)“ .כשהשתחררתי
עברתי מבית ספר לבית ספר” היא אומרת בחיוך“ ,אפשר בהחלט לומר כי
התפקיד האחרון שלי בצבא ,הכין אותי מצוין לכניסה לעולם החינוך וההוראה.
בעצם ,כל מהלך השירות הארוך שלי ,היה משולב בתכנים של חינוך והובלה
של חיילים צעירים  -ואם בצבא פגשתי בהם בגיל  ,18בבית הספר אני פוגשת
אותם שנה או שנתיים מוקדם יותר ...גם התפקיד הראשון שלי בצה”ל היה
בעל אופי הדרכתי מובהק וחיבור לצעירים  -מדריכת גדנ”ע ,כך שהבחירה
בעצם כבר נעשתה באופן טבעי”.
אבל דבר ,לדבריה ,לא הכין אותה להתלהבות ,למשמעות ולכוחות העצומים
שתמצא בבית הספר“ .אני מורה כבר  11שנים בבית הספר בו למדתי כנערה.
אני מלמדת במקום בו אני גרה ובו אני מגדלת את ילדיי .מדברים על שחיקה
במערכת ,מדברים על הקושי במקצוע ,מדברים על שנת קורונה ששברה
רבים ,ואני יכולה לומר רק דבר אחד :מדי בוקר אני קמה עם ניצוץ בעיניים,
עם חיוך בלב .התפקיד הזה ממלא אותי אושר ,שמחה ,משמעות.
העשייה רק מטעינה אותי ברצון לתת עוד יותר מעצמי .ומעל לכל  -הסיפוק.
לראות תלמיד שהתקשה בתחילת הדרך ,עושה חיל בי”ב ,מתגייס לצה”ל
בראש מורם  -אי אפשר לתאר את התחושה הזו .את זה רואים ומרגישים
רק במערכת החינוך .בשנים הראשונות לעבודתי חינכתי כיתות מב”ר-אתגר,
וזו הייתה ההזדמנות שלי לתת מעצמי ולראות את התוצאה של המאמץ”.

עצת הזהב“ :לנו כפורשי צה”ל יש הרבה יותר מה להציע
לתלמידים מלכל אדם אחר .ניסיון החיים במערכת הצבאית,
החוויה כמפקדים ,הערכים  -כל אלה הופכים אותנו למחנכים
באופן טבעי .עצתי לכל מי שמתלבט  -לך על זה! זה מסלול
מלא משמעות במיוחד עבורנו ,והתמורה אינה נמדדת בכסף ,כי
לסיפוק אין מחיר”.

יואל מלכא ,תשע שנים בהוראה" :אני עובד בשני
התחביבים שלי  -תיירות והיסטוריה"
יואל מלכא ,סא"ל ,השתחרר מצה"ל
בשנת  2012מתפקיד קצין קשר זרוע
היבשה .הוא בעל תואר ראשון
בהיסטוריה ותואר שני בצבא ובטחון,
מדריך טיולים בארץ ובחו"ל בהכשרתו,
ובבית הספר מקיף ה' דרכא אשקלון
 הוא מלמד היסטוריה ומרכז אתמגמת התיירות שאותה גם הקים.
חיידק החינוך ,לדבריו ,קינן בו מזה
שנים ארוכות ,אבל רק לאחר השחרור
בא לידי ביטוי מוחשי .הוא בחר באופן טבעי בהסבה להוראה במסגרת "צוות
 הטובים בחינוך" ולמד במכללת קיי בבאר שבע" .לבחירה הזו היו שותפיםארנון משה וצוות התעסוקה במחוז יהודה ,ועבורי זה באמת היה המסלול
המתאים ביותר .מה עוד שאני מצליח לשלב בהוראה גם את האהבה השנייה
שלי לטיולים בארץ ובחו"ל.

000

אילנה ,תושבת הרצליה ,פנתה למסלול “צוות הטובים בחינוך” ולמדה במכללת
בית ברל .את הכשרתה סיימה בשנת “ .2011לכל אורך הדרך זכיתי לליווי נאמן
של יחידת התעסוקה של ‘צוות’ ובראשה אילנה שורר .זו הייתה תחושה אחרת
לגמרי להיות סטודנטית ששייכת לארגון גדול ותומך .לא הייתי לבד לרגע.
נהניתי מאוד מהלימודים וקיבלתי הרבה חיזוק על בחירתי בדרך החינוך”.
אילנה מלמדת שני מקצועות קרובים ללבה ,הגם שמייצגים שני עולמות שונים:
אזרחות ופסיכולוגיה“ .אני בעלת תואר ראשון בקרימינולוגיה וייעוץ חינוכי
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במגזר לגבי חשיבות החינוך .כולם יודעים שכדי להשתלב במרקם החברה
הישראלית ולהצליח בחיים  -חייבים ללמוד .זה המנוף של כל הצעירים ,בכל
מקום ומכל עדה”.
סלמן נזכר במסלול ההכשרה שלו במכללת אורנים ,והוא מלא הערכה
לאנשי החינוך שפגש ,לעמיתים שהכיר ולתכנים שספג“ .קיבלנו הכוונה
מצוינת והדרכה מעמיקה ובתום הלימודים מצאתי תעסוקה מהר מאוד,
ביישוב שלי .התחלתי כמורה בבית הספר ,עשיתי זאת במשך שבע שנים
ולפני כשנה וחצי קיבלתי את הניהול .אני עדיין מלמד אזרחות והיסטוריה,
ומשמש כמחנך כיתה .זה משאיר אותי מחובר לתלמידים  -וזה צד של
המקצוע שאני מאוד אוהב.
במקצועות שאני מלמד ,יש ממד אקטואלי .אני יכול לפתח את השיח ,להציג
נקודות ראות שונות ולעזור לצעירים שלנו למצוא את מקומם האמיתי הן
כדרוזים והן כישראליים”.
היום מתגאה סלמן בהישגי תלמידיו ש 87%-מהם זכאים לתעודת בגרות.
“אנחנו כל הזמן שואפים להעלות את הרמה ולעודד את התלמידים למצוינות”.
כאיש צבא ,סלמן משקיע רבות בעידוד הצעירים לשירות משמעותי בצה”ל.
לצד זאת ,כבן העדה הדרוזית ,הוא דואג לשימור ייחודה וצביונה של העדה
כחלק מהפסיפס המתקיים בחברה הישראלית“ .אני לא מתעלם מהשיוך
המורכב שלנו .אנו מתמודדים עם שאלות של זהות בקרב הצעירים ,וזה
המקום שלנו לתת תשובות ,לפתח נאמנות ושייכות ולהמחיש שאפשר להיות
גם דרוזי גאה וגם ישראלי גאה”.

כך ,למשל ,מתחילת הדרך ריכזתי את נושא יציאת משלחות התלמידים מבית
הספר לפולין ,במסגרת לימוד נושא השואה .התחומים התחברו גם כאשר
מנהלת בית הספר הציעה לי לפתוח מגמת תיירות כי היא ידעה שאני גם
מדריך טיולים .היום זו מגמה פופולרית בקרב התלמידים ,ואנחנו מגישים
תלמידים לבגרות בתיירות ובניהול מלונאי בהיקף של  8יחידות לימוד".
יואל שהתחיל את תפקידו בבית הספר כממלא מקום ,הפך בתוך מספר
חודשים למחנך ,בהמשך מונה גם ליו"ר ועד המורים וכיום הוא מהווה דמות
חינוכית בבית הספר ובעירו ,אשקלון" .בשנים שאני מורה נורו רקטות גראד
על העיר ,והתפרץ נגיף הקורונה כחלק מההתמודדות עם קשיים אלה
עברתי בין בתי התלמידים וחילקתי להם חוברות עבודה לבגרות .גם היום,
אחרי שכולנו למדנו לעשות הכול בזום חשוב בעיני המגע האנושי ,המשדר
לתלמידים אכפתיות ומסירות הנמצאות בבסיס כל עשייה.
עבורי זה משמעותי מאוד להיות מורה ומחנך בעיר בה נולדתי ,להשפיע
על הדור הצעיר ,ובהרבה מקרים לעזור ולסייע .אני רואה קשר ישיר בין רוח
השירות הצבאי לבין זו שצריכה להיות במערכת החינוך .אני עוסק באותם
ערכים ומתנהג באותו אופן".
כדי להמחיש את העשייה החברתית הערכית ,מספר יואל על ערכת קלפים
שיצר תחת הכותרת "הנני" ,המשלבת ערכים של "אני-עצמי" ,יחד עם המוכנות
של התלמיד לקבל את המוסכמות החברתיות במדינת ישראל ולתרום
לקהילה ולמדינה .הערכה מיועדת לתלמידים מגיל בני מצווה ,מלווה את
קבלת תעודת הזהות ,היציאה למסע לפולין ואפילו הגיוס לצה"ל ובבסיסה
תכנים חברתיים" .כל נער צריך ללמוד להיות חלק מהחברה ,לתרום מעצמו,
לעשות את המיטב עבור עצמו ועבור הזולת .ערכת הקלפים מאפשרת לחוות
את הדברים בדרך יצירתית".
יואל מספר על יוזמה הנהוגה בבית הספר :שיעור "בוקר טוב"" .מחנך הכיתה
פוגש את התלמידים שלו משעה שמונה עד שמונה ורבע .את הזמן הזה
אפשר לנצל לכל דבר  -מטרומפלדור ועד מכבי תל אביב .זו ההזדמנות שלי
לראות את התלמידים ,להקשיב להם וגם להעביר להם את המסר שהם לא
לבד ואני פה בשבילם".
יואל ,תשע שנים במערכת ,אינו מרגיש שחוק ,אולי ההיפך הוא הנכון .הוא
מלא יוזמות ורעיונות ומרגיש בר מזל לעסוק בתכנים שהוא כל כך אוהב .אני
מאוד מחובר להוראה ,לכיתה ,ולכן גם לא מחפש משרות ניהול במערכת.
אני רואה חשיבות בעבודת החינוך ולצד זה נהנה  -יש לי חופש גדול שלא
היה לי מאז שהייתי בן ."!18

עצת הזהב“ :בין לעסוק במקצוע שהוא למטרות רווח לבין לעסוק
במקצוע שהוא למטרות נתינה ,הרווח שלך יהיה גדול יותר אם
תבחר בנתינה”.

אלכס רוזנצוויג ,חמש שנים בהוראה“ :תפקיד
המורה הפך מדמות מלמדת  -למנטור אישי”
לאל”ם אלכס רוזנצוויג היו ודאי
אפשרויות תעסוקה נוספות שחיכו לו
לאחר השחרור מהשירות הצבאי.
בתפקידו האחרון היה רמ”ח אג”מ
בתיאום פעולות הממשלה בשטחים.
לדבריו ,עבר את ההכשרה במכללת
קיי ,במסגרת “צוות הטובים בחינוך”
כהעשרה שהוצעה לו לקראת השחרור.
“דניס אוחנה ,מנהלת תעסוקה דרום
הציעה לי את התוכנית וליוותה אותי
לאורכה .לא היה לי ברור עד כמה אעסוק בכך בפועל ,אולם ,הלימודים ,תרמו
לי הרבה ברמה האישית וכנראה שגם סחפו אותי לתוך התחום.”...
וכך ,במקביל ללימודים ,קיבל אלכס את הצעת העבודה הראשונה שלו בבית
הספר ,בעזרת שמעון מלכה ,מנהל מחוז ותעסוקה ירושלים .בדרך זו ,לכל אורך
הלימודים ,ההכשרה המעשית שלו הייתה עם הכיתות שלימד .מאז ,קיבל על
עצמו עוד ועוד תפקידים בחטיבת הביניים אורט דקל וילנאי במעלה אדומים -
כיום הוא מורה להיסטוריה ,אזרחות ותרבות ישראל ,רכז שכבה ח’ ומחנך כיתת
מצוינות .בין השאר גם ריכז במשך כמה שנים את תחום הביטחון והבטיחות
ואת הלמידקל -פרויקט של תמיכה וליווי בלמידה מעבר לשעות הרגילות.
"בכיתת המצוינות קיבלתי משהו ברמת רעיון  -והפכנו אותו למסלול לימוד
מעניין ומאתגר .היה לי חשוב להטמיע את נושא המנהיגות לצד המצוינות,
כי לדעתי אלה שני צדדים של אותו המטבע".
שנת הקורונה סיפקה ,לדבריו ,הזדמנות למורים "להמציא את עצמם מחדש".
"זה היה הזמן להפגין יצירתיות .למשל ,בחג חנוכה ערכנו כנס שכבתי בזום
בנושא גבורה והפצת אור .אירחנו תורם ונתרם כליה ויצרנו חיבור לערכי החג.
בפורים יזמנו הענקת משלוחי מנות בפורים לקשישים בעיר .כדי לשמור

עצת הזהב" :מי שחושב לבוא להוראה הייתי אומר לו  :לך עם הערכים
שלך ועם האהבות שלך .מקצוע ההוראה נותן לנו אפשרות לתת
לדברים האלה ביטוי .כשאנחנו עושים משהו אהוב  -זה מיד ניכר".

סלמן מולא ,תשע שנים במערכת“ :כמנהל ביה"ס
ביישוב דרוזי ,אני זוכה להשפיע על עתיד העדה”
בשנת  2012פרש סלמן מולא ,סא”ל,
קצין אספקה באוגדת מילואים פילון
 366מהשירות הצבאי“ .למען האמת,
חשבתי ללכת לעולם העסקים” ,הוא
אומר בחיוך ,אבל דליה סלוצקי
מנהלת תעסוקה צפון ,הציעה לי את
התוכנית של “צוות” להסבה לחינוך
ואמרה שלדעתה זה מאוד יתאים לי.
כנראה שהיא ראתה משהו שאני עוד
לא ידעתי.”...
במרחק  9שנים ,כשהוא יושב בכיסא מנהל בית הספר התיכון המקיף אחווה
ביישובו ירכא ,סלמן שמח שהקשיב לה“ .זה מסלול שמאפשר לי להיות
חלק מהעתיד של העדה הדרוזית” ,הוא אומר“ .כיום קיימת הבנה מעמיקה
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הטובים בחינוך  -מורים ותיקים
מעבר לזום ,ברגע שניתן היה לעשות זאת ,עברתי בין בתי התלמידים ,במיוחד
אלה שקצת ניתקו קשר בזמן הקורונה ,שוחחתי איתם ,נתתי להם את התחושה
שהם לא לבד ואני איתם בכל משימה”.
אילן מעיד כי גם בחלוף שנים במערכת הוא אינו חש שחיקה כלל“ .אני
חושב שזה קשור לעובדה שבאתי מבחירה אישית כדי לממש את הרצון שלי
להשפיע .אני לא רואה בכך פרנסה וכל ההתייחסות שלי למקום העבודה
וליום העבודה היא כאל שליחות”.

על הקשר עם התלמידים ערכנו חידונים והפעלות יומיומיות בזום ,ומיד
כשהתאפשר הבאנו את התלמידים לבית הספר ,בקפסולות ,וערכנו משחקים
חברתיים ,טורנירים ספורטיביים ועוד.
אפשרנו לתלמידים להכין עבודת חקר רב-תחומית אודות מגיפות .הם חקרו
בקבוצות מגיפה היסטורית ,השוו אותה לקורונה מבחינת אופן התמודדות
בני האדם עמה ,השתקפותה בתקשורת באמנות ובחברה ,ואף ניתחו מגיפה
בתקופת המקרא ,על פי המקורות .עבודת החקר הבין תחומית לא רק הוסיפה
ידע ,אלא אף אפשרה לתלמידים שלא הכירו קודם לכן להתחבר אלה עם אלה.
אני מאמין ,שבקורונה למדנו 'להפוך לימון ללימונדה' .תפקיד המורה השתנה
והוא הפך למנטור ,מנחה ,ומעורב בחיי התלמיד ולעיתים קרובות גם משפחתו.
זה היה חיוני בעת של ניתוק ובידוד מהסביבה ומהקהילה .במערכת השעות
שלנו שובצו מפגשי מחנך דו יומיים ,ומדיניות בית הספר בעת הקורונה אפשרה
לנו לייחד זמן ומשאבים לקשר אישי עם התלמיד"   .
אלכס מעיד כי היכולות מהשירות הצבאי סייעו לו להשתלב במערכת החינוך.
"מדובר בעיקר ביכולות תקשוביות ,כמו גם היכולת לגלות גמישות ויצירתיות
 ובעיקר הניסיון בהנעת אנשים ורתימתם למשימה מתוך דוגמא אישית.אלה כישורים שמאפשרים לפורש צה"ל להשתלב היטב בתחום ההוראה
והופכים אותו לנכס".

עצת הזהב“ :אני מציע לכל מי ששוקל להצטרף לעשייה החינוכית
לחשוב היטב בינו לבינו עד כמה הוא אוהב אדם .עד כמה הדבר
חשוב עבורו .אם אוהב אדם אתה  -מקומך בחינוך”5 .
המשך מעמוד 9

חזי לוי :הזכות לממש מעורבות
ביטחונית ,קריירה רפואית
ותפיסת עולם חברתית

עצת הזהב" :העצה שלי היא פשוטה :לקפוץ למים! אם אתה
מאמין בחינוך ,זה מסלול שיכול להביא אותך למיצוי הפוטנציאל
שלך .התחום אולי לא המתגמל ביותר מבחינה חומרית ,אבל אם
אתה רוצה להמשיך במעשה של שליחות ולהשפיע על צעירים
ועל החברה העתידית זה המקום בשבילך .תחום זה טומן בחובו
הפתעות לטובה :יש במערכת אנשים טובים ,מנהלים מוכשרים
ובתי ספר שרק מחכים לאנשים כמוך".

לוי שילב בין תפיסות עולמו בתחום הרפואה ובתחום הביטחון ,והוביל מהלך
רחב היקף לחידוש תשתיות ומיגון בית החולים“ .במסגרת זו” ,הוא מספר,
“הוקמו חדר מיון ,מחלקת דימות ,מתחם בית חולים שלם תת-קרקעי בן
 300מיטות ערוך ומוכן לחרום בקומה מינוס שתיים ,וכן מחלקת טיפול נמרץ
וחדרי ניתוח ממוגנים  -הנחשבים היום למתקדמים מסוגם בעולם.
ההחלטה על הרחבת בי”ח ברזילי התקבלה בממשלה בסוף שנות ה90-
ועל הפיכתו למוגן ב .2007-החלטות אלה היו מוצדקות מאין כמותן .לאנשי
הדרום מגיע טיפול רפואי כמו בכל מקום אחר בארץ .לכן ,מעבר לפרויקט
מיגון בית החולים ,התפקיד הנוסף שנטלתי על עצמי היה העלאת רמת
הרפואה בו”.
גם היום מדבר לוי על בית החולים ברזילי בעיניים בורקות“ .בתפקיד הזה
אפשר להצמיח את בית החולים  -החשוב במיוחד בעת חרום  -לגבהים שאיש
לא חלם עליהם .עברנו רק מחצית הדרך ובעוד שבועיים אשוב לשם ואמשיך
בעשייה .אני חוזר לאשקלון ולצוות הנהדר שם מלא כוחות ,עם רצון עז לממש
את יכולותיי ,את ניסיוני ואת אהבת האדם שבי  -לטובת תושבי האזור כולו”.
 נראה שהיה לך עוד הרבה מה לעשות במשרד הבריאות...“כן ,יש עוד הרבה מה לעשות ,ואין כמו מחליפי ,נחמן אש ,שמוכן למשימה.
אני מעריך את יכולותיו ,אני אוהב אותו באופן אישי ועברנו כברת דרך ארוכה
ביחד .אעמוד לרשותו בכל עת.
ובאשר אליי ,אני מבין לחלוטין כי תפקיד מנכ”ל המשרד הוא משרת אמון,
וכשהגיע השר החדש נוכחתי לדעת שברצונו למנות מנכ”ל חדש והתפטרתי.
יש משימות רבות למלא ,שאינן רק בתחום הקורונה.
ולשאלתך  -אם הייתי מתבקש להישאר ,כנראה הייתי עושה זאת על מנת
להמשיך במשימה .ועדיין ,אני עוזב בתחושת סיפוק וגאווה .הייתה לי זכות
להנהיג צוות נהדר ומסור בעת משבר חמור מאין כמוהו ,שנדרש לעשות כל
כך הרבה ,בזמן כל כך מועט ובמשאבים מוגבלים.
אני מאמין שאף אחד לא יכול להצליח בתפקיד בכיר לבד .אמרתי זאת והבעתי
את תודתי בסבב פרידה שערכתי במשרד .חזרתי על אותם דברים שאמרתי
לחבריי בבית החולים ברזילי ,כשקיבלתי פרס מפעל חיים על העשייה בבית
החולים :הכבוד ,ההוקרה ,ההערכה שייכים לכולכם”.
 ומה אחרי שתנשום את הנכדות?“אני חוזר לאשקלון ,לחבריי בהנהלה ובצוות בית החולים ברזילי ,כדי להמשיך
בדיוק מהמקום בו הפסקנו .סגני בבית החולים עשה עבודה נהדרת בתקופה
שנעדרתי ,ואני חוזר בשמחה להמשיך את העשייה!”5 .

אילן אביטל ,שבע שנים בהוראה“ :הגעתי לחינוך
מאהבת האדם”
בחודש ינואר  2014השתחרר אילן
אביטל ,רנ”ג ,מהשירות הצבאי.
תפקידו האחרון היה מבקר רפואה
בפיקוד דרום .שנותיו הארוכות בחיל
הרפואה היו יכולות בנקל לספק לו
כרטיס כניסה לתעסוקה אזרחית
בתחומו ,או כמו שהוא מנסח זאת:
“ברור שיכולתי לפרוש ולקבל בלי
בעיה ניהול של מרפאה גדולה או
יחידה אחרת בתחום הרפואה  -אבל
רציתי מאוד לעשות הסבה לתחום החינוך .העשייה הזו קסמה לי זמן רב ורק
חיכיתי להזדמנות לממש אותה בעצמי ולהשתלב במערכת החינוך.
הבנתי שמה שאני אוהב באמת  -זה אנשים .גם בשירות הצבאי נהניתי מאוד
מהקשר עם החיילים ומהיכולת לעזור להם .בעיניי ההשפעה החשובה ביותר
שלנו כמבוגרים ,מעבר למשפחה ,מתרחשת במערכת החינוך”.
אילן הצטרף לתוכנית “צוות  -הטובים בחינוך” במכללת קיי וזכה לדבריו בחוויה
יוצאת דופן של לימוד והעשרה אישית ומקצועית ,לצד ליווי מסור מ”צוות”,
ובמיוחד ממנהלת התעסוקה דניס אוחנה .בספטמבר  2014השתלב כמורה
ומחנך בתיכון מקיף ו’ בעירו באר שבע ובהמשך עבר לתיכון מבואות הנגב,
שם סיים זה לא מכבר את שנת הלימודים כמורה לתנ”ך וכמחנך תלמידי
כיתה י”ב“ .סיום שנה שכזו הוא מרגש במיוחד .ניצבו בפנינו אתגרים עצומים
ולשמחתי עמדנו בהם .כמורה לתנ”ך ,לימדתי תלמידי י”א שניגשו לבגרות,
ולעשות זאת בזום זה היה ממש לא פשוט .מה שהחזיק אותנו ,את כולנו,
היה הקשר האישי .אני מאוד קשור לתלמידים ,ואת הקרבה הזו ניסיתי לשמר
גם בזמן הריחוק החברתי.
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היסטוריה בת זמננו

שמונים שנים לפרהוד:

אני הייתי שם כשהכול קרה...

סא"ל ד"ר נסים קזז היה בן  11כשהתייתם מאביו שנרצח בפרהוד ,הפוגרום שנערך ביהודי
בגדאד ביוני  .1941לימים כאיש אקדמיה ידוע בתחומו  -היסטוריון ,מומחה לתולדות יהודי
עיראק בעת החדשה  -חקר וכתב מספר ספרים בנושא ,כדי להנציח את זכר הנספים ולשמרו
בתודעה הציבורית  0נסים מספר בגוף ראשון על המוראות שחווה כילד

משפחת קזז בביתם בעיראק

מפגינים בבגדד ,עיראק( 1931 ,ארכיון יד בן צבי)

"אספסוף

הרקע למאורעות :חודש רַ ִש ְיד ָעאלִ י

גדול מילא את הרחוב .כמה מהפורעים ניגשו אל המיניבוס בו
נסענו פתחו ,את הדלת הוציאו את הנוסעים והחלו להכות באגרופים את היושבים.
אבי החליט להשתחל החוצה מהחלון הצדדי של המיניבוס והחל עושה דרכו
לצד השני של הרחוב .קשה היה לשער שזאת תהיה הפעם האחרונה שאראה
אותו ,"...כך מספר סא"ל ד"ר נסים קזז ,את הרגע הנורא בו איבד את אביו באירועי
הפרהוד ,לפני  80שנה בדיוק.
"שנות השלושים של המאה שעברה היו שנים שעיצבו את דמותה של עיראק,
והטביעו את חותמן על הארץ ועל אוכלוסייתה למשך עשרות רבות בשנים" ,מתאר
סא"ל ד"ר קזז את הרקע לאירועים הקשים" .בשנים הללו נזרעו זרעי הפורענות
של המהפכות ומהפכות הנגד העקובות מדם שפקדו את עיראק ,בהן גם החלו
הפגיעות הפיזיות ,שהלכו והתעצמו ,בתושביה היהודים.
בין הגורמים העיקריים להרעת יחס השלטונות והאוכלוסייה הערבית כלפי היהודים
ניתן למנות את החרפת הקונפליקט היהודי-ערבי בארץ ישראל ,את עליית
הלאומיות הערבית ואת התפשטות התעמולה הנאצית בקרב שכבות רחבות
של הציבוריות העיראקית ובקרב חוגים רחבים של הפוליטיקאים ואנשי הצבא.
החוגים הללו ניהלו תעמולה נגד בריטניה הגדולה ,שהואשמה בהפרת הבטחות
שנתנה לערבים במהלך מלחמת העולם הראשונה ובהבאת הצהרת בלפור
לעולם ,המובילה לאובדן פלסטין .הם ראו ביהודים בני ברית טבעיים לבריטיים
ואויב פנימי ,וניהלו נגדם הסתה פרועה מלווה במעשי אלימות וטרור שכללו ,בין
היתר ,השלכת פצצות ורימוני יד על בתי הכנסת ועל מועדוני היהודים ,ודקירות
בסכינים בהולכים ושבים.
כתוצאה מהמעשים הללו נהרגו במהלך המחצית השנייה של שנות השלושים
למעלה מעשרה יהודים .שיאן של התנכלויות אלה היה הפוגרום שנערך ביהודי
בגדאד בחג השבועות תש"א.1941 ,
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חודש מאי  1941נודע בפי היהודים כחודש רַ ִשידְ ָעאלי .במהלכו צמצמו היהודים
את מרחב תנועותיהם בבגדאד לאזורים הקרובים למקומות מגוריהם ולצרכים
החיוניים בלבד .יהודים שחנויותיהם ועסקיהם היו מרוחקים מהשכונות היהודיות
העדיפו לסגור אותם ולהישאר בבתיהם ,מחשש מהתנכלויותיהם של אלמנטים
לאומניים ואנשי פלוגות הנוער אל-פֻ ּ ֻ'ת ּוַה.
יהודים הוכו ברחובות ,אחרים הואשמו באיתות למטוסים הבריטים שחגו מדי
בוקר בשמי בגדאד ,באמצעות סיגריות ,והובלו לתחנות המשטרה לאחר שהוכו
עד זוב דם .תלמיד יהודי נעצר והובא למשטרה והואשם בריגול בגלל שהחזיק
ספר באנגלית .פורעים פרצו לבית החולים היהודי על שם מאיר אליאס ,בטענה
שבמקום מסתתרים שני טייסים ואזרח בריטי המכוונים את המטוסים הבריטיים.
הפורעים פרצו לבית החולים משני שעריו ,פתחו ביריות ,פצעו במכת גרזן את
מנהל החשבונות ,נכנסו לכל המחלקות וזרעו הרס בכל פינה .הם היכּ ּו נשים
וחולים חסרי אונים ,תפסו את סגל הרופאים ,את האחים ואת שאר העובדים
והובילום לתחנת המשטרה .בדרך הרגו ביריות את הרוקח  .
גם בשוק אל-שוֹרְ גַ 'ה ,ששימש כמעבר בין הרובע היהודי לשווקים הראשיים של
בגדאד ,פרצו מספר מתפרעים עם סכינים בידם לבית יהודי ,בשעה שנערך בו
טקס ברית מילה ,רצחו בחור ופצעו עוד אחד .חוליגנים איימו לרצוח את מנהלי
תחנות הרכבת בעיראק ,שכולם היו יהודים .פחד נוראי נפל על מנהלי התחנות
שביקשו לעזוב את התחנות ,אבל בשעת חירום שבה הייתה שרויה הארץ ,עזיבתם
הייתה נחשבת לחבלה במאמץ המלחמתי וצפויים היו לגזר דין מוות.
ב 22-לחודש נתפש תלמיד יהודי ברחוב כשבידו ספר בשפה האנגלית .המשטרה
ואל-א ְעדָ אדִ ַיּה אל-
ַ
האשימה אותו בריגול .שני בתי ספר יהודיים ,רחל ַש ְחמ ּו ְן
ַא ְהלִ ּיַה ,נתפסו על-ידי פלוגות הנוער והלימודים בבתי הספר היהודים הושבתו.
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אכזריות בלתי נתפסת

באותו ערב המתנו בתקווה שהשנים ישובו ,אך היריות וזעקות השבר שעלו במשך
הלילה מבתי היהודים שהותקפו על-ידי הפורעים הרחיקו מעמנו את התקווה.
למחרת בבוקר יצא משה אחי ,אז בן  ,17בעיצומן של הפרעות ,כשהוא לבוש
כמוסלמי ,ועשה דרכו ברגל לאורווה בה הוחזקו הסוסים ,בתקווה שימצא את
השניים שם ,או לפחות יקבל מידע כלשהו על גורלם .הוא חזר הביתה מאוכזב.
לא עבר זמן רב והידיעות ,מפי עדי ראיה וניצולים ,אודות הטבח ומעשי האכזריות
אל-ש ְיח' ,ברחובותיה של בגדאד ובשכונות ובבתים
אב ֵ
בב ְּ
הנוראים שנעשו ביהודים ָּ
של היהודים ,התפשטו בקרב תושביה היהודים של בגדאד .סיפורים מסמרי שיער
עברו מפה לאוזן וזרעו פחד ואימה.
כעבור מספר ימים כאשר נרגעו הרוחות ,יצא אברהם אחי ,יחד עם ַסלִ ַימה ,בת
אחותו של המנוח מאיר ְְח'לֵ ְיף ,לבית החולים ַמגִ 'ידִ ּיַה ,שבו רוכזו הפצועים וגופות
ההרוגים .בהגיעם התברר שפעולת הזיהוי הפכה בלתי אפשרית בשל ההתעללות
בגופות והזמן הרב שחלף...
חללי הפוגרום שלא זוהו או שגופותיהם לא היו שלמות ,הוטמנו בקבר אחים
בפתח בית הקברות היהודי הישן ,בפאתה המזרחית של בגדאד.
סיום :בערבי ראש השנה ויום כיפור נמנעו שומרי בית הקברות מלפתוח את
השערים מלבד אחד .זאת במטרה שכל יהודי הבא להשתטח על קברי קרוביו ,יעבור
בדרכו ליד קבר האחים ,כדי שלא יהיו הקורבנות בחזקת נשכחתי כמת מהלב5.

בתחילת אפריל  1941חוללו נאמניו של המֻ ְפ ִּ'תי הירושלמי חאג' אמין אל חוסייני,
אל-כיְלָ אנִ י הפיכה אנטי-בריטית ופרו-גרמנית .היחסים בין
ובראשם רַ ִשיד ָעאלִ י ַּ
בריטניה ועיראק הלכו והידרדרו עד כדי פרוץ קרבות בין הצבא העיראקי ובין
הצבא הבריטי .ביום ה' ה 29-לחודש מאי  1941הסתיימו הקרבות בתבוסת הצבא
אל-כיְלָ אנִ י ברחו ,ועיראק נותרה ללא ממשלה.
העיראקי .המֻ ְפ ִּ'תי ורַ ִשידְ ָעאלִ י ַּ
ביום שבת ה 31-לחודש ,בשעות הבוקר ,בישר קריין רדיו בגדאד כי יורש-העצר
אה ,עושה דרכו חזרה לבירה וביקש מתושבי העיר להקביל את פניו
אל-אלָ ּ
ַע ְּבד ִ
בכבוד הראוי .יום שובו של יורש העצר חל בחג השבועות .באותה עת סברו יהודי
בגדאד כי הסכנה חלפה.
נכבדים יהודים ונכבדי עדות אחרות ,יצאו להקביל את פני יורש העצר ואנשי
פמלייתו בשדה התעופה של בגדאד .בשובם מקבלת הפנים ברגל התנפלו
עליהם אנשי צבא עיראקים .יהודי אחד נרצח ויותר מ 16-נפצעו .לאחר שעה
קלה נרצח עוד יהודי ,ובהמשך היום התקבל דיווח על רציחתם של תשעה יהודים
במקומות שונים בעיר.
דבר הרצח הנורא ,לפני הצהרים ,לא נודע להמוני היהודים .בשעות אחר הצהריים
החלו מעשי רצח אכזריים ביותר ביהודי בגדאד .יהודים שנסעו באוטובוסים הורדו
מהם ,נטבחו ונדרסו על-ידי המכוניות .זו הייתה ראשיתו של פוגרום שהתחיל
בשעות אחר הצהריים ונמשך בלילה עד לשעות הצהריים של יום המחרת .בפרעות
הללו נטלו חלק ,בנוסף לפורעים ,גם חיילים ,שוטרים ואנשי פלוגות הנוער העירקים.
פוגרום זה ,שכונה הפרהוד ,היה חסר תקדים בהיסטוריה המודרנית של יהודי
עיראק .במהלכו נרצחו  179יהודים ,בהם נשים ,זקנים וטף ,כ 800-נפצעו ,נשים
נאנסו ,רבים נפצעו באכזריות שלא פסחה גם על תינוקות בני יומם ,בתי כנסת
חוללו ,ספרי קודש נקרעו ובתים וחנויות של יהודים נבזזו.

באופן אישי :סא"ל ד"ר נסים קזז
סא"ל (מיל') ד"ר נסים קזז ,יליד ,1930
בגדאד ,קצין צה"ל ומזרחן .בגיל 11
התייתם מאביו שנרצח בפרהוד ,הפוגרום
שנערך ביהודי בגדאד ביוני .1941
בגיל  16עלה ארצה ,במסגרת תנועת
החלוץ המחתרתית ,בצורה בלתי
לגלית .הוא התגייס לשורות ההגנה
ושירת בצבא הקבע במשך  29שנים ,עד
לשחרורו מהצבא בשנת .1977
בשנת  ,1968-9במסגרת תפקידו כעמ"צ
דרום" ,מושל צבאי" בפי הבדואים ,יזם
את גיוסם לצה"ל של עשרות רבות
מבדואי הנגב כגששים  -לימים יחידת
הגששים של פיקוד הדרום .בשנים
 1972-1969כיהן בתפקיד מושל נפת
חאן יונס ,שכללה את העיר חאן יונס ובנותיה ,העיירה רפיח ורצועה
של צפון סיני ,עד שיח' זוויד .במלחמת יום כיפור מונה למושל פאיד
(השטח שנכבש על-ידי כוחותינו ממערב לתעלת סואץ).
קזז השתתף בכל מלחמות ישראל ,מילא תפקידים מגוונים ובכללם
תפקידי פיקוד ומודיעין .בשנים  1991-1980כיהן בתפקיד הממונה
על לשכת היועץ לענייני ערבים בנגב ,מטעם משרד ראש הממשלה.
את השכלתו האקדמית רכש באוניברסיטה העברית בירושלים .בשנים
 ,2000-1986לאחר קבלת תואר ד"ר לפילוסופיה מהאוניברסיטה
העברית ,נתמנה למרצה באוניברסיטת בן גוריון.
הוא פרסם שורה ארוכה של מחקרים וספרים חשובים על יהודי עיראק
ועל הבדואים בנגב .ספרו האחרון ,השמיני במספר ,הדן בתולדות יהודי
עיראק בעת החדשה ,יצא לאור בשפה הערבית השנה.
בשנת תש"ז  2006הוענק לו אות יקיר העיר באר שבע.
בשנת  2020הוענקו לו פרס הוקרה על מפעל חיים מטעם אח"י -
האגודה לעידוד המחקר ,הספרות והאומנות ,מיסודם של יוצאי עיראק
בישראל וכן אות יקיר העדה על מפעל חיים מטעם העמותה לשימור
מורשת יהדות בבל.

כאב האובדן האישי

אבי ושותפו מאיר אברהם ְח'לֵ ְיף נמנעו במשך כל אותו חודש מאי ,כמרבית
אל-ק ָּזאזִ יןְ .מאבי גם נבצר לבקר את סוסיו
ַ
היהודים ,מפתיחת חנותם בשוק
האצילים ,והקשר שלו עם בעלי האורוות המוסלמיים שאצלם הוחזקו נותק גם הוא.
ביום הראשן בשבוע ,שהיה גם היום הראשון של חג השבועות תש"א ( 1ביוני ,)1941
חזרנו בשעות הבוקר ,אבי ֵוא ַחי ,מתפילת השחרית בבית הכנסת נַ ְע ַסה .אמי
ערכה את השולחן לארוחת הבוקר .לאחר הקידוש ,הברכות והארוחה ,התלוויתי
לאבי ,ששם את פעמיו לביתו של מאיר ,שותפו בחנות חוטי המשי ,שהיה בקרבת
מקום .השניים סיכמו ,יחד עם נַ ִע ְים ,אחיו של מאיר ,לבקר את הסוסים של אבי
אל-ש ְיח'.
אב ֵ
המוחזקים סמוך לשכונת בָ ְּ
יצאנו בשעות לפני הצהריים .העיר נראתה שקטה ,הכול נראה שלו ורגוע .הגענו
לשם ובילינו בחברת הסוסים והסייסים מספר שעות .בדרכנו חזרה עלינו על
אל-א ְּכרָ אדְ השיעית .כאן חסם
ַ
מיניבוס שעשה דרכו צפונה דרך שכונת ַע ְקדְ
אספסוף גדול את הרחוב ומנע מהמיניבוס להמשיך בדרכו.
מתוך האספסוף ניגשו כמה פורעים ,פתחו את הדלת הקדמית והחלו להכות
באגרופים את מאיר שהיה בעל חזות יהודית בולטת .אחיו ,נַ ִע ְים ,ניסה למנוע
בעדם והנחית באגרופו מספר מהלומות בפורעים .הוא לא הצליח למנוע את
גרירת אחיו מהמכונית.
בינתיים החליט אבי שישב מאחור להשתחל החוצה מהחלון הצדדי של המיניבוס.
הוא החל עושה דרכו לצד השני של הרחוב ,שבו הייתה ההתקהלות דלילה יחסית.
החלטתי גם אני לנסות להשתחל ולצאת החוצה מאותו החלון כדי להצטרף אליו.
אך כאשר רוב גופי ורגלי האחת היו מעבר לחלון ובטרם הספקתי לחלץ את רגלי
השנייה ,התניע הנהג את המכונית והסתלק מהמקום .וכך נשארתי יחד עם נַ ִע ְים
בתוך המיניבוס .אבי המנוח ושותפו נותרו בשטח ,מוקפים בפורעים .מאותו רגע
עקבותיהם לא נודעו.
האירוע התרחש בפתאומיות .אני מניח שגם אבי חשב שמדובר בתקרית מקומית
ושיש ביכולתו לנצל את היכרותו עם תושבי השכונה כדי להציל את מאיר .קשה
היה לשער כי באותו רגע נמהר נפרדו דרכנו לעד.
ירדנו מהמיניבוס ,נַ ִע ְים ואני ,עשינו דרכנו אל בתינו במהרה והבאנו עמנו את
הבשורה המרה.

לעמוד הקודם

לתוכן העניינים
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התנדבות

“זה הדבר המשמעותי ביותר
שעשיתי בחיים”

שיתוף פעולה חדש ומרגש בין פורשות צה”ל לבין ארגון אקים מפגיש את הקצינות
המנוסות עם אתגרים ניהוליים ,לוגיסטיים ואנושיים .בלב המיזם השתלבות בפעילות סניפי
אקים ברחבי הארץ ומתן יד להעצמת חברי הארגון ובני משפחותיהם
המועדת פעמים רבות לפגיעה בזכויותיה” ,מספר גרי דוד ,מנהל אגף סינגור
קהילתי באקים“ .מעבר לכך ,לא פעם ישנה הרתיעה הבסיסית ממי ששונה
מאיתנו ,ואקים רואה חשיבות רבה בהטמעת עמדות חיוביות ובשילוב חבריה
בקהילה – פנאי מכליל ,דיור בקהילה ,תעסוקה מותאמת והוגנת ובעיקר חשיפה
תודעתית וחברתית שבבסיסה קידום זכות הבחירה האישית ושמיעת קולם של
האנשים עם המוגבלות השכלית.
הארגון פועל בפריסה ארצית ומובל על-ידי ‘הנהגות הוריות’  -בני משפחה של
חברי אקים שנטלו על עצמם בהתנדבות לפעול בשם הארגון באזורם ,ליזום
ולרכז את הפעילות .אלא שכמעט תמיד המטלות מרובות יותר מהמתנדבים.
ההנהגות ההוריות יכולות להסתייע בתמיכה במגוון תחומים  -החל מנושאים
מנהלתיים ולוגיסטיים ,עבור בארגון והפקה של אירועים ויוזמות ועד ליצירת
קשר אישי וליווי של חברים”.
הפנייה של ארגון אקים לפו-רשת בחיפוש אחר מתנדבות המעוניינות להשתלב
בהנהגות הסניפים נפלה על אזניים קשובות“ .כמי ששירתו שנים ארוכות בצבא,
במקרים רבים בממשקים לנושאי משאבי אנוש ופרט ,נחשפנו במהלך השירות
הצבאי למגוון אוכלוסיות ,ומה שקרוי בהכללה ‘הכרת וקבלת השונה’  -הוא דבר
בו התנסינו” ,אומרת צחית“ .ועדיין ,כמי שמציעה לחברותיי את ההתנדבות
המיוחדת הזו ,ברור היה לי כי הדברים צריכים להיעשות בליווי ,בהדרכה ,תוך
לימוד של הנושא הרגיש”.

פרויקט מישהו לרוץ איתו ,אקים גדרה .במרכז עופרה מוזס

לא מעט חברות וחברי “צוות” בוחרים בדרך של נתינה ומעורבות קהילתית
כ”קריירה שנייה” .יש העושים זאת באיוש משרות ,לרוב ניהוליות ,בארגונים
ובעמותות ויש העושים זאת בהתנדבות“ .אחרי שנים של עשייה משמעותית
שיש בה מימד של שליחות והתמסרות רבה  -לא מפתיע שרבות מפורשות
צה”ל מבקשות להמשיך בדרך דומה גם באזרחות” ,אומרת סא”ל צחית גניש-
לוי ,שהקימה לפני כשבע שנים את “פו-רשת” המונה כיום כ 2,000-פורשות.
“במהלך הזמן נוצרו לנו חיבורים עם ארגונים וגופים וולונטריים שונים ,שחיפשו
אצלנו כוח התנדבותי משמעותי שיכול להניע אותם קדימה” ,מספרת צחית.
“המיזם המשותף שלנו עם אקים הוא דוגמא לכך”.

000

“לעשות רק מה שאני אוהבת”  -זה היה המוטו שליווה את שחרורה של לימור
בן חיון ,סא”ל ,רע”ן סגל בחיל הטכנולוגיה והאחזקה“ .חיפשתי ערוץ התנדבותי
ובעקבות יום אוריינטציה שנערך לפורשות בנושא ההתנדבות באקים ,נחשפתי
לפועלו של הארגון והצעתי להשתלב בפעילות בסניף בעירי ראש העין”.
לימור לא הכירה קודם את ארגון אקים ולא הייתה קרובה להווייתו.
“התקבלתי בחום על-ידי יו”ר הסניף ,אורן עמרם ,ואני זוקפת לזכותו את

000

יסודות ארגון אקים הונחו לפני  70שנה והוא פועל למען אנשים עם מוגבלות
שכלית התפתחותית .העמותה הוקמה על-ידי בני משפחה שחיפשו מענים
עבור קרוביהם בתחומי דיור ,תעסוקה ,העשרה ,חברה ועוד .מאז הוקם הארגון
נעשתה דרך משמעותית בנורמות החברתיות הנהוגות כלפי אנשים עם מוגבלות,
ועדיין ,האתגרים רבים והמלאכה רבה.
“הארגון הוא במהותו גוף סינגורי  -כלומר בא להגן ,לקדם ולהכליל אוכלוסייה

עדנה שחם“ :היום אני יודעת להגיד ששום דבר מהדברים
הגדולים שעשיתי  -בצה”ל וגם באזרחות  -אינו משתווה
לעבודתי באקים .הסיפוק ,התחושה שאת עושה משהו כל כך
חשוב ,החיוך שפתאום עולה על הפנים  -זה הדבר האמיתי”

לעמוד הקודם

לתוכן העניינים

יו״ר סניף ראש העין אורן עמרם (שלישי מימין) ונציגי העירייה במסיבת
חנוכה לילדי אקי״ם בצל הקורונה .מימין לימור בן חיון
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לימור בן חיון“ :צריך להשאיר את
האגו בצד ,להיות קשובה לצרכים
שמוצגים בפניך ולמצוא את הדרך
לתת מעצמך .בעיניי זו שליחות
 להיות חלק מהמאמץ החברתילהכללה של אנשים עם מוגבלות
במארג החיים”
ההצלחה בשילובי במערך הקיים .בזהירות
הדדית למדנו את הצרכים והציפיות והעמקנו
את ההיכרות”.
כמשימה ראשונה ,נטלה על עצמה לימור לסייע
לחברה נוספת בהנהגה ,בארגון טיול משפחות.
עדנה שחם
לאחר שתוכנית הטיול שהציעה אושרה ,היא
יצקה לתוכו תוכן ,טיפלה בצד הלוגיסטי -
תחבורה ,אישורים ,אבטחה וכמובן השתתפה בו וכך הכירה את המשפחות.
“בחרתי בסיור באתר יד לשריון בלטרון ,ארגנתי לנו הדרכה של חיילות במדים,
וכשראיתי את ההתלהבות לנוכח תצוגת הטנקים המרשימה  -הבנתי שהצלחתי”.
מאז נרתמה לימור למשימות רבות נוספות ,חלקן קשורות לנושאי ארגון והתוויה
מראש של תוכנית הפעילות השנתית ובכלל זאת התקציב“ .אני מכירה את ההוויה
הזו מצה”ל  -עבודה מראש ,בצורה מסודרת ,תוך הקצאת משאבים ותכנון פרטני.
את היכולות האלה אני רותמת עכשיו לטובת הפעילות בעירי ,ואני מלאת סיפוק”.
למי שמתלבטת ,אומרת לימור“ :צריך להשאיר את האגו בצד ,להיות קשובה
לצרכים שמוצגים בפניך ולמצוא את הדרך לתת מעצמך .בעיניי זו שליחות -
להיות חלק מהמאמץ החברתי להכללה של אנשים עם מוגבלות במארג החיים
ולתמיכה בבני משפחותיהם .זו התנדבות שבה אנו יכולות לבטא הרבה ממה
שיש בנו ,בעיקר כפורשות צה”ל”.

צחית גניש-לוי

צחית גניש-לוי“ :ההתנדבות יכולה להיות בעלת אופי
גמיש  -תפקיד קבוע בהנהלה ,הובלת פרוייקט או התנדבות
לחונכות וליווי אישי .אני מקווה שעוד ועוד קצינות יוכלו
לממש באקים עשייה חברתית משמעותית”
הזמן המתאים לעשות למען הזולת .אנחנו מביאות רוח צעירה ויכולת נתינה
אדירה במגוון תחומים בהם התנסינו בצה”ל.
ארגון פו-רשת ,כשמו כן הוא ,מהווה רשת חברתית של נשים איכותיות ומלאות
רצון טוב .צריך רק לעשות את החיבור הנכון בין הפורשת לבין סניף אקים
והאנשים שפעילים בו .אחרי הכול חשוב לזכור שאנחנו מגיעות למערך שכבר
קיים ופועל .החוכמה היא לתמוך בו ולהעצים אותו בהתאם לחוזקות שיש בך
 כאישה ,כאמא ,כקצינה ,כפרויקטורית ,כאשת מקצוע ,ואפילו בתחומי ענייןאישיים .למשל ,קבוצת הריצה שהוקמה בגדרה ,על-ידי עופרה חברתי הטובה”.
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מי שיכולה להעיד מקרוב על פעילות אקים ,ומקדישה מזה שנים חלק גדול
מזמנה לעשייה חברתית בעירה למען חברי אקים ובני משפחותיהם ,היא רס”ן
עדנה שחם ,יו”ר אקים גדרה וחברת פו-רשת.
עדנה פרשה בשנת  2010מצה”ל ,ובתפקידה האחרון הייתה מפקדת סדנאות
ההכנה לשחרור מהצבא .לאחר פרישתה הוכשרה כמדריכת טיולים בעולם,
אך הדבר לא מנע ממנה התנדבות בקהילה .את הקשר המיוחד לאוכלוסייה
זו ,נטע בליבה אח צעיר שנולד כשהייתה פעוטה ונפטר בן חמש בלבד ,לאחר
שסבל מבעיות התפתחותיות קשות.
“האירוע הזה השאיר בלבי פינה מיוחדת לאוכלוסייה הזו ,ולאורך כל חיי אני
מחפשת להיטיב עמה .שיתוף הפעולה שלי עם סניף אקים המקומי הוא ארוך
שנים ובארבע השנים האחרונות אני עומדת בראשו .היום אני יודעת להגיד
ששום דבר מהדברים הגדולים שעשיתי  -בצה”ל וגם באזרחות  -אינו משתווה
לעבודתי באקים .הסיפוק ,התחושה שאת עושה משהו כל כך חשוב ,החיוך
שפתאום עולה על הפנים  -זה הדבר האמיתי”.
עדנה הייתה חולייה מקשרת חשובה ביצירת שיתוף הפעולה בין אקים לבין
פו-רשת.
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תחת הכותרת “מישהו לרוץ איתו” ,הקימה עופרה מוזס ,סא”ל ,מיזם שמקדם
פעילות ספורטיבית בקרב חברי אקים .עופרה פרשה מצה”ל בשנת 2020
ובתפקידה האחרון שימשה כרע”ן סגל יח”ש בזרוע היבשה .מתוך היכרות
עם פעילות אקים בעירה וחברות עם היו”ר ,עדנה ,היא נטלה על עצמה את
הובלת חיבור לארגון ספיישל אולימפיקס ,המקדם פעילויות ספורט לאנשים
עם מוגבלות.
“אני עצמי אוהבת מאוד לרוץ וברבות הזמן גם הוכשרתי כמדריכת ריצה .את
התחביב הזה חיברתי לעשייה התנדבותית בפרויקט שמצוות לחברי אקים
מתנדבים שיצאו איתם לפעילות גופנית.
הצלחתי לגייס מתנדבים מקרב חבריי הרצים ,הם קיבלו הכשרה מיוחדת
מספיישל אולימפיקס ,וכיום יש כעשרים צעירים שרצים בליווי מתנדבים .גם
אני רצה עם נער ,ואת החיוך על פניו בסוף ריצה קשה לתאר .המפגש השבועי
שלנו הוא אירוע ששנינו מצפים לו מאוד”.
הסיפור של עופרה מדגים היטב את המימד האישי בהתנדבות בארגון“ .כל אחת
שרוצה יכולה למצוא את המשימה שמתאימה לה ,או ליזום אותה”.
 65סניפי אקים ברחבי הארץ משרתים  87יישובים“ .השאיפה שלנו היא ליצור
מתאם בין היכולות וההעדפות של הפורשות לבין הצרכים הקיימים” ,אומר גרי.
צחית“ :ההתנדבות יכולה להיות מעוגנת בתפקיד קבוע בהנהלה ,בעלת אופי
פרויקטלי או התנדבות אישית  -בצורת חונכות וליווי אישי של חבר אקים או
של משפחה .מדובר במהלך שאנו מקוות שיילך ויתרחב ,כך שעוד ועוד קצינות
יוכלו לממש באקים עשייה חברתית משמעותית”.
לפרטים ניתן לפנות לארגון פו-רשת5 Poreshet100@gmail.com :

מה לדעתך יכול לחבר בין הפורשות לבין חברי אקים והארגון?“דבר פשוט :אנחנו כבר אחרי הפרק של הדרגות ,התפקידים ,המעמד  -וזה

לימור בן חיון“ :צריך להשאיר את האגו בצד ,להיות קשובה
לצרכים שמוצגים בפניך ולמצוא את הדרך לתת מעצמך.
בעיניי זו שליחות  -להיות חלק מהמאמץ החברתי להכללה
של אנשים עם מוגבלות במארג החיים”

לעמוד הקודם

לתוכן העניינים

גרי דוד
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לזכרו  -יוסק'ה ברנע ז”ל

מורשת של עשייה
התנדבותית רחבת היקף

חברים ,מכרים ,שותפים לדרך ההתנדבות והנתינה ,נפרדים מיוסק’ה ברנע ,יו”ר ועדת
ההתנדבות הארצית ,הוגה ומקים מיזם “בשביל הארץ” להנחלת אהבת הארץ ומורשתה
לדור הצעיר  0ברבות השנים קידם יוסק’ה אינספור יוזמות ארציות וקהילתיות ואסף סביבו
חברים רבים שרואים כמותו ,בנתינה  -דרך חיים
“אני מבטיח להמשיך את דרכו הערכית של ברנע”

יעקב בר און ,מ”מ יו”ר ועדת ההתנדבות הארצית ב”צוות” :אנו נפרדים מחברנו
יוסף (יוסק’ה) ברנע .הכרתי את יוסק’ה אישית לפני שמונה שנים ,עת יצאתי
לגמלאות והצטרפתי לעשייה הברוכה בארגון .יוסק'ה הגה ,למד ,כתב ,הרצה
ושיווק את הפרויקט הציוני חינוכי “בשביל הארץ” .התכבדתי לתרום את חלקי
במחוז הצפון ,בסיוע חברות וחברים רבים שהעבירו עשרות הרצאות במספר
רב של מוסדות חינוך  -ולאחרונה אף בבסיסי חיל האוויר.
פרויקט אימוץ החניכים בפנימיית ‘רננים’ ,גם הוא היה הישג משותף של יוסק’ה,
ביחד עם צוות החונכים בהתנדבות מארגוננו .ולאחרונה ,זכיתי לעבוד ממש
לצדו כסגנו בוועדת ההתנדבות הארצית.
לכל אורך התקופה יוסק’ה היה מורי ורבי בנושא ההתנדבות .יחד חתרנו לאיתור
והרחבת מיזמי התנדבות נוספים בהם הארגון יכול להשתלב.
אישית ,הוא יחסר לי כידיד וחבר ,ובעיקר בתחום ההתנדבות ב”צוות” .אני
מבטיח כי אמשיך את דרכו ,בעיקר בהובלת את הפרויקט הציוני-חינוכי “בשביל
הארץ” ,ביחד ולצד יתר הפרויקטים ההתנדבותיים ב”צוות”.

“פעל ללא ליאות לקירוב הדור הצעיר לארגון”

צביקה פרוור ,מנהל מחוז השרון ,מזכיר ועדת ההתנדבות הארצית :קשה
להחליט מה לכתוב לזכרו של יוסק’ה ברנע ,שעזב אותנו בפתאומיות כואבת.
בלתי אפשרי למצות את העשייה של יוסק’ה בארגון “צוות” במסגרת זו .עולם
ומלואו של עשייה ומסירות נפש לעם ישראל בכלל ,ולחברי/ות “צוות” בפרט.
בחרתי להעלות על נס את עשייתו לקידום הדור הצעיר ולעידודו להצטרפות
לעשייה הארגונית .כחבר צעיר (יחסית )...בארגון ,וכמי שהשתדל ללמוד ולסייע
ליוסק’ה בכל תחום ששאף לקדם ,הייתי עד להבנה שחלחלה בו במהירות,
שמדובר קודם כל בבעיה ארגונית .כתמיד ,היטיב להעביר מיד את הנושא
ממחשבות למעשים.
הוא כיתת רגליו בכל דרגי הנהלת הארגון ,הסביר ,הדגיש והצליח לקדם
החלטות משמעותיות בנושא .כבכל ארגון אחר ,טיפול בנושא כל כך רגיש
מההיבט האישי של המעורבים ,זכה לעיתים לביקורת  -סמויה כגלויה .אך
אצל יוסק’ה האמת תמיד מנצחת :יש לנתח את הנושא ,להגדיר מה צריך
לעשות  -ולבצע .בנימוס ,ברגישות ,אך בהחלטיות ובדבקות במשימה .לנתח,
להגדיר ,לבצע  -זהו יוסק'ה ז”ל.
כשותף צעיר לדרך ,אני מבקש להעיד על תכונה נוספת של יוסק’ה שרבים
מכירים” :נאה דורש נאה מקיים” .פער של כמעט דור היה ביננו ,ולא תמיד היה
קל לגשר עליו בבואנו לקדם אתגרים חשובים .הגישה ,הניסוח ,הכלים הנלווים
ועוד היבטים רבים ,הביאו לא פעם לחידוד המשמעויות המעשיות של פריסת
הגילים בארגון .אך יוסק’ה לא ויתר ולא נשבר אף פעם.
ממרומי גילו ,נחשף לעולמות תוכן חדשים ,התאמץ ולמד ,ונתן במה לכל פעיל.
עשה הכול כדי שכולם יחושו שהם חלק מהארגון וישתלבו בעשייה ,ובכך ייבנה
גשר על פער הדורות ב”צוות” .הוא הניח את ה”-אני” שלו בצד ,כדי להגשים את
האתגר המשמעותי ביותר שניצב היום לפתחו של הארגון.
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יוסק'ה ברנע וראש עירית נתניה מרים פיירברג-איכר

נוח בשלום על משכבך יוסק’ה  -חבר ,מורה דרך ,מנהיג אמיתי .נשתדל לעמוד
באתגרים שהשארת.
על יוסף ,בנו של יעקב נאמר במקורותינו“ :את אשר הוא עושה ,האלוקים
מצליח בידו” .כמה מתאים ליוסק’ה שנזכור כולנו.

“היינו החלוצים להשתתף בתוכנית בשביל הארץ”

אורן הרצמן ,מורה ומחנך ,בי”ס הריאלי העברי בחיפה :בית הספר שלנו היה
הראשון בו החלו הרצאות במסגרת תוכנית “בשביל הארץ” .כאיש חינוך ,פגשתי
הרבה אנשים שוחרי טוב ,שהציגו בפנינו כמה חשוב לחנך את הנוער במגוון
נושאים .אצל רובם זה הסתיים בשלב הדיבורים .אצל יוסק’ה זה היה אחרת.
פגשתי אדם נמרץ ,חכם ומנוסה ,נעים הליכות וצנוע .בתוכנית שהכין ,נגע
בנקודת תורפה שהייתה ,ועדיין קיימת במערכת החינוך ,באשר לקשר הקבוע
בין עם ישראל לארצו .מאחר והתוכנית הייתה בראשית דרכה ,החלטנו כי היא
תלמד בכיתת המגמה לתקשורת ודיפלומטיה ציבורית ,בה לומדים מהמצוינים
שבתלמידי בית הספר.
התוכנית של יוסק’ה ,שלימים נקראה “בשביל הארץ” ,הפכה להיות חלק
מתוכנית הלימודים של המגמה ואף הורחבה לכיתות נוספות .זכיתי להכיר
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בה מפגש שבועי וידברו על כל נושא מעניין ומעשיר עם התלמידים ,בדגש על
נושאים ציוניים ,חינוכיים ,מעוררי השראה ומעודדי גיבוש חברתי .כיום מתנדבים
במסגרת התוכנית יותר מ 35-חברות וחברי “צוות” ,כולל אותי ואת רעייתי הדס
(סא”ל) ,אף היא גמלאית צה”ל.
יוסק'ה ז”ל היה מגיע לכל מפגש תקופתי ,מעלה רעיונות ,מביע דעה ,מתעניין,
ומחפש דרכים לסייע למנהלת מיכל ,אשר עושה עבודת קודש בפנימייה יחד עם
צוות העובדים .כל זאת ,מתוך חזון להקניית חוויה חינוכית לתלמידים והרחבת
הפרויקט לכל הפנימיות בארץ.
יוסק'ה ז”ל שקד על לימוד שיטת העבודה והנושאים אותם העברנו ,אשר יצרו
מוטיבציה בקרב תלמידים ליטול חלק במפגשים ולהעלות בהם “חלומות”.
למשל ,להיפגש עם שחקן הכדורגל הידוע ליונל מסי ,שהיה אמור להגיע
לביקור הארץ .יוסק’ה ז”ל סייע ביצירת הקשר ,אך לצערי רעיון זה לא מומש
עקב מגפת הקורונה.
החזון של כולנו היה ,שכל תלמידה ותלמיד יתגייסו לצה”ל או לשירות לאומי
ובכך הצלחנו כבר בשנה הראשונה  100% -מהתלמידים בקשו להתגייס לשירות
בצה”ל או לשירות לאומי .חיילים אלו חזרו לבקר בפנימייה ושימשו דוגמא
לתלמידי המחזורים הבאים.
יוסק'ה ז”ל הצליח גם ביוזמה החינוכית הברוכה “בשביל הארץ” ,וההרצאות
במסגרתה נמשכות בבתי הספר ברחבי הארץ .בכוונתי להמשיך את הפרויקט
לזכרו של יוסק'ה ז”ל ,שהיה חבר אמיתי ,איש חזון ואשכולות5.

דמות מופת – הוא הגיע לפני הזמן לבית הספר ,תמיד מוכן ודרוך לקראת כל
שיעור ,מוודא שהכול תקין.
מרגע שהתחיל השיעור המרשים ,נראה יוסק’ה כמסיים טרי של לימודי הכשרת
מורים .הוא תיבל דבריו בהומור שנגע בבני הנוער ,ובעיקר הציג את דבריו מתוך
אמונה בצדקת הדרך .יוסק’ה אהב במיוחד את שאלות התלמידים ,ובעיקר
את המאתגרות שבהם  -ולא ויתר על אף אתגר .נושא חשוב בעיניו היה שלב
המשוב ,ממנו הקפיד ללמוד .כמי שליווה אותו בכל השיעורים ,ראיתי מדי שנה
מגמת שיפור במצגות ובתכנים ,בהתאם למשובים.
הכנת כל שנת לימודים חדשה החלה בשיחת הטלפון עם יוסק’ה ,בה קבענו
לו”ז למפגשי השנה הנכנסת .שמחתי לראות כי מפעלו המופלא של יוסק’ה
ומתנדבי/ות ארגון “צוות” הלך והתרחב ,וזכה להוקרה בדמות ”אות הנשיא
למתנדב” בשנת ה 70-למדינת ישראל.
יוסק’ה המשיך להתעניין בתלמידים ורווה נחת מסיפורי ההצלחתם .למדתי
ממנו רבות בנוגע לאהבת הארץ ,לאמונה המוחלטת בצדקת דרכנו ,לנחישות
ולדבקות במטרה מתוך תחושת שליחות.
אין לי ספק כי במאות ואולי באלפי בוגרי התוכנית “בשביל הארץ” דבק לא
מעט מאישיותו של יוסק’ה.
חזון בית הספר הריאלי העברי בחיפה לבוגריו הינו “להיות מוביל ומשפיע
בחברה הישראלית”.
לא ניתן להיות מוביל ומשפיע ,מבלי להיות מחובר לעברה של הארץ והאומה.
ליוסק’ה וחבריו ממשיכי הדרך ,יש חלק חשוב בעיצוב העתיד בארץ.

עליזה רז“ :יוסק’ה היה עמוד התווך בעבודת הוועדה .תמיד
הגיע מוכן ,עם תובנות מקצועיות בכל נושא שנדון ,ובהתאם
אנחנו ,כל חברי הוועדה ,ייחסנו משקל רב לדברים שנאמרו
על ידו ,שהיו בבחינת ‘דברי חכמים בנחת נשמעים’”

“יוסק’ה היה עמוד התווך בעבודת ועדת הכספים”

עליזה רז ,יו”ר ועדות הכספים וההשקעות :פטירתו של יוסק’ה בטרם עת,
הכתה אותי ואת חברי ועדת הכספים בה היה חבר ,בתדהמה ובכאב גדול,
במיוחד לאור העובדה שיומיים לפני פטירתו ,ביום ג’ ,התכנסנו לישיבת
ועדת הכספים ויוסק’ה שידר “עסקים כרגיל” לרבות הערותיו השנונות
וחדות מחשבתו.
בתחילת הקדנציה הראשונה שלי כיו”ר ועדת הכספים בשנת  ,2016ביקשתי
מיוסק’ה להצטרף כחבר בוועדה ,וזאת על רקע היכרות מוקדמת והערכה
רבה שרחשתי לחוכמתו ,לניסיונו ולידענותו בניהול כספים ופיננסים.
כמי שזה עתה התמנתה ליו”ר ועדת הכספים ועושה את צעדיה הראשונים בוועדה,
חשובה ודומיננטית בארגון ,הצטרפותו חיזקה אותי ונתנה לי הרגשה שיש לי עם
מי להתייעץ ולהתלבט בטרם קבלת החלטות.
יוסק’ה היה עמוד התווך בעבודת הוועדה .תמיד הגיע מוכן ,עם תובנות מקצועיות
בכל נושא שנדון ,ובהתאם אנחנו ,כל חברי הוועדה ,ייחסנו משקל רב לדברים
שנאמרו על ידו ,שהיו בבחינת “דברי חכמים בנחת נשמעים”.
כולם רחשו כבוד והערכה ליוסק’ה .הוא היה איש של עשיה ונתינה ללא ליאות.
איש של אנשים ואוהב אדם .איש משפחה שעליה היה עיקר גאוותו .בכל פעם
שדיבר על משפחתו ,אורו ונצצו עיניו .כך היה כאשר סיפר לנו על נכדתו שעמדה
להינשא ולא היה סבא מאושר ממנו.
הוועדה עסקה בתכנון והכנת תקציב ,דו”חות כספיים ועוד .בדיונים שעסקו
בעיקר במספרים “יבשים” יוסק’ה ,בחוכמתו כי רבה ,ידע לתרגם את הנתונים
ולהעניק להם משמעות ותוכן ,תוך ירידה לפרטים הקטנים ביותר  -והכול ברוח
טובה ובהרמוניה עם שאר חברי הוועדה.
דיוני הוועדה ללא יוסק’ה לא יהיו כתמול שלשום .תחסר לנו הנוכחות הפיזית
והמחשבתית שלו ,היכולת שלו לראות בין השורות והמספרים ובעיקר תרומתו
הרבה לתהליך קבלת החלטות ראויות לטובת הארגון.

צביקה פרוור“ :אצל יוסק’ה האמת תמיד הייתה מנצחת:
יש לנתח את הנושא ,להגדיר מה צריך לעשות במסגרתו
 ולבצע .לעשות זאת בנימוס ,ברגישות ,אך בהחלטיותובדבקות במשימה .לנתח ,להגדיר ,לבצע  -זו תמצית מהותו
של יוסקה ז”ל”

יצחק שגב ,תא”ל ,רכז תכנית ההתנדבות בפנימיית רננים :לפני כארבע שנים,
פנו אלי יוסק’ה ברנע ז”ל ויבדל לחיים ארוכים יו”ר מחוז צפון לשעבר ד”ר איציק
חביו ,והעלו בפני רעיון לרכז פרויקט חינוכי בפנימיית “רננים” בישוב בו אני גר,
זיכרון יעקב ,יחד עם מתנדבים חברי “צוות” בני היישוב.
בסיס הרעיון של יוסק’ה היה לשלב בכל כיתה שניים-שלושה גמלאים שיערכו

יעקב בר און“ :אישית ,הוא יחסר לי כידיד וחבר ,ובעיקר בתחום
ההתנדבות בארגון .אני מבטיח כי אמשיך את דרכו של יוסק’ה,
בעיקר בהובלת את הפרויקט הציוני-חינוכי ‘בשביל הארץ’,
ביחד ולצד יתר הפרויקטים ההתנדבותיים ב’צוות’”.

אורן הרצמן“ :במאות ואולי באלפי בוגרי התוכנית ,דבק לא
מעט מאישיותו של יוסק’ה .לא ניתן להיות מוביל ומשפיע,
מבלי להיות מחובר לעברה של הארץ והאומה .ליוסק’ה
וחבריו ממשיכי הדרך ,יש חלק חשוב בעיצוב העתיד בארץ”
יצחק שגב“ :החזון של כולנו היה שכל תלמידה ותלמיד
יתגייסו לצה”ל או לשירות לאומי ובכך הצלחנו כבר בשנה
הראשונה  100% -מהתלמידים עשו זאת .חיילים אלו חזרו
לבקר בפנימייה ושימשו דוגמא לתלמידי המחזורים הבאים”

“נמשיך בעשייה לזכרו של איש חזון ואשכולות”
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לעמוד הבית

לעמוד הבא

לזכרם

דוד אורן :מורשתו של
לוחם יהודי גאה

שבתאי קו :איש ארץ
ישראל מסור ונאמן

אל"ם דוד אורן ,מזקני "צוות" ,הלך לעולמו
ב 6.5.21-בגיל  .106דברי יוסף טרומפלדור,
לפיהם "חרפה היא לאיש צבא לעזוב את
המערכה לפני תום המלחמה" ,היו דרך חיים
לאורה צעד

בגיל  75נפטר במפתיע סא"ל שבתאי קו ז"ל,
חבר מערכת עיתון "צוות שלנו" וכותב מדור
"צוות מטייל" מזה שנים ארוכות
שבתאי ,תושב גבעת שפירא,
נולד בהונגריה ועלה בגיל
שלוש ארצה ,גדל ולמד
בנתניה .הוא התגייס לצנחנים
והשתחרר בדרגת סא"ל לאחר
שמילא שורה של תפקידים
באגף המודיעין.
"כבן להורים ניצולי שואה ,אני
רואה חשיבות עליונה בשמירה
על בטחונה של המדינה וקיומה
כמדינה יהודית" ,סיפר שבתאי,
"זו גם הסיבה שהמשכתי
לשרת בצה"ל שנים ארוכות ,ואחר כך גם לעשות מילואים".
כשהשתחרר משירות קבע ,יצא לשליחות מטעם הסוכנות כראש מחלקת
העלייה בדרום אפריקה ולאחר מכן כיהן כמזכיר העיר נתניה.
הוא ראה בחינוך הנוער לערכי אהבת הארץ ולהכרת מורשתה תנאי להמשך
קיומה ושגשוגה של המדינה .ברוח זו הצטרף לפרויקט הסבת פורשי צה"ל
להוראה "צוות  -הטובים בחינוך" בבית ברל ובמשך מספר שנים היה מורה
להיסטוריה ומחנך בבית הספר רמות חפר בקיבוץ מעברות .הוא גם למד בקורס
למורי דרך באוניברסיטת חיפה והפך מורה דרך מבוקש שכן שילב בטיוליו
תכנים מעשירים מהעולמות הקרובים ללבו  -היסטוריה ומורשת קרב .ברבות
השנים ליווה והדריך אלפי מטיילים בשבילי הארץ  -רבים מהם חברי "צוות".
בעת האחרונה שקד על כתיבת ספרי קרבות ומורשת קרב ,בהם בין היתר,
עסק בהיסטוריה של לחימת המנהרות ובמבצעי קומנדו.

דוד אורן נולד ב 1915-ברומניה,
לתוך מלחמת העולם
הראשונה ,ואולי מועד זה
חרץ את גורלו  -להיות לוחם:
בהגנת האימפריה הבריטית,
ארץ ישראל המנדטורית
ומדינת ישראל.
אורן התגייס לארגון "ההגנה"
ב 1935-וקשר את גורלו עם
ביטחון המדינה :הוא שירת
במשטרת היישובים העבריים
כגפיר וכאחראי על הביטחון
ביבניאל ,התמנה למפקד
התחנה האזורית ,התגייס
ב 1940-לצבא הבריטי (הגיוס הראשון עם בן אהרון ,אלמוגי ,לסקוב) והצטרף
לבריגדה  -שירות בו היה גאה במיוחד.
"שם גם התגבשנו כגדוד" ,אמר אורן בראיון לעיתון "צוות שלנו" לפני
מספר שנים" .גדוד יהודי ,ארץ ישראלי ,שבאחד ממסדרי הבוקר ,הנפנו
בו גם את דגל ישראל ,כזה שצבענו על בד .המפקד הבריטי הורה להוריד
אותו והכריז כי 'זה מרד' .אבל אנחנו ,גדוד חפרים  ,33התעקשנו והנפנו
את הדגל בכל בוקר".
בקרבות הקשים בכרתים עמד בפני דילמה :להיכנע וליפול בשבי או למות
בקרב כלוחם" .עבורנו היהודים ,כניעה משמעותה הייתה להישלח למחנות
השמדה של הנאצים .אמרנו לעצמנו :אנחנו ,לידיים של הנאצים ,לא נגיע".
עם הקמת הבריגדה ,פקד את מחנות עבודה ומחנות ההשמדה ,שם פגש
את שארית הפליטה.
לאחר הקמת צה"ל מונה אורן כקצין אפסנאות בחטיבת אלכסנדרוני,
וכאחראי לטיפול בנשק שנשלח למדינה הצעירה ,בעיקר מצ'כיה ומארה"ב.
בין תפקידיו בצה"ל :קצין אפסנאות פיקוד מרכז ופיקוד דרום; מהמחזור
הראשון של קצינים שיצאו לקורס פו"מ (עבודה שכתב בנושא "מנהיגות
בקרב" זכתה במקום הראשון); השתתף במלחמת סיני כרמ"ח תחזוקה
ולאחריה מונה לראש אג"א תחזוקה; השתחרר בדרגת אל"ם בשנת .1963
לאחר שחרורו ,הקים את מלון החוף הירוק בנתניה והפך את העיר למוקד
תיירות .אורן שימש כיו"ר התאחדות המלונות בנתניה וכסגן יו"ר התאחדות
המלונות הארצית .הוא היה חבר מועצת העיר נתניה  15שנים ,במהלכן
כיהן כסגן ראש העיר ,ובפן הוולונטרי  -היה פעיל שנים ארוכות בארגון
רוטרי (פעמיים כיהן כנשיא).
אורן נפטר בראש פינה ,בה התגורר בשנים האחרונות בבית בתו נגה וחתנו
רמי גנור ,סא"ל .במרכז טקס האשכבה שנערך לו בבית העלמין בנתניה
עמדו דבריה המרגשים של ראש העיר נתניה ,מרים פיירברג איכר ,שספדה
לאיש שיותר מכל ענה להגדרה" :קצין וג'נטלמן".
יהי זכרו ברוך
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שבתאי היה חבר ומדריך קבוצות בעמותה להיסטוריה צבאית .אורי נווה ,חברו
משכבר ועמיתו בעמותה להיסטוריה צבאית מספר" :נסתרות דרכי הבורא...
היום התקשר אליי דוד גרין וביקש שאכתוב לעיתון 'צוות' מילים לזכרו של
שבתאי קו ז"ל .בדיוק השבוע עסקתי בבניית תוכנית הסמינרים של סמינר
אבות ומייסדים בראשו אני עומד  -לשנת תשפ"ג .כך הגעתי לתוכנית הסמינר
אותו בנה עבורי שבתאי קו לפני חמש שנים ,אודות המיעוטים המשרתים
בצה"ל .לצערי הרב לא הספקתי לקיים את הסמינר בעודו בחיים...
את שבתאי הכרתי לאורך שנים רבות במסגרת פעילותנו בעמותה להיסטוריה
צבאית .שבתאי היה בונה עבור העמותה כנסים בנושאי ביטחון ובנוסף היה
מדריך סיורים לחברי העמותה.
באחד הסיורים לקח אותנו לביקור ומפגש עם מנהיגים בעדה הדרוזית ,בעדה
הצ'רקסית ובעדה הנוצרית ארמית בגוש חלב .בסוף הסיור ביקשתי ממנו
לבנות לי סמינר בנושא.
אשתי ואני אהבנו מאוד את שבתאי ואף ביקרנו בביתו שקירותיו מכוסים
בציורים יפהפיים פרי מכחולה של אשתו ,דורית .שבתאי ידע לקשור קשרים
אישיים עמוקים עם חברים ,היה איש שיחה מרתק ומומחה מאין כמוהו
להיסטוריה וגיאוגרפיה של ארץ ישראל .עם לכתו ללא עת ,אבד לעם ישראל
איש ארץ ישראל מסור ונאמן ולי אבד חבר יקר".
יהי זכרו ברוך
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אהוד גרוס:
הכי אחי ,אחי

עדיין יש בארון היינות שלי טומאסי אמרונה שקניתי כדי לחגוג את הצלחת
הניתוח שאהוד היה אמור לעבור להסרת הגידול לפני יותר משנה וחצי.
פחות מחצי שעה מתחילת הניתוח נקראה המשפחה ובישרו לנו שהגידול
כבר שלח גרורות ,הסוסים עזבו את האורווה ,ואין מה לנתח .עוד הוסיף
הרופא ואמר לכמה מאיתנו ,כי מדובר בעוד חודש חודשיים .כאמור זה היה
לפני שנה וחצי.
כשאהוד קיבל את הבשורה ,אמר" :ידעתי" .ואז החלה המלחמה ההרואית שלו
במחלה הארורה בניצוחה של ד״ר טליה גולן משיבא ,בה נתן אמון עיוור ומלא.

פרופ' עילם גרוס נפרד מאחיו ,תא"ל אהוד
גרוס ז"ל יו"ר ועדת קשרי חוץ ועורך ראשי
של ביטאון "צוות שלנו" שנפטר לאחר מאבק
במחלת הסרטן

000

הבוקר ,האח שלי הגיבור והאהוב
שחרר את נשמתו לשמיים,
למאגר האהבה האינסופי ,אחרי
שבוע של ייסורים קשים...
השושלת שלנו החלה לפני כמעט
מאה שנה .אבא ,יהושע גרוס,
נולד בליטא לפני  99שנה ועלה
ארצה בגיל שלוש .בגמנסיה
העברית קראו לו חבריו מתי ,על
שום שהיה גאון במתמטיקה .הוא
התגייס לאצ״ל תוך שהכיר את
אמא שלי שרה לבית הרשקוביץ
משערי חסד בירושלים .באצ״ל
נפצע בבית הספר לשוטרים בתחילת מלחמת העצמאות ,פציעה שהביאה למותו
 20שנה אחרי כן ,בהיותו בן  46בלבד.
אבא הותיר את אימא שגידלה לבדה ובגבורה רבה שלושה בנים .אהוד ,גילי
ואני ,עילם .רק כשאימא נכנעה ,והיא בת  ,85לנזקי סיגריות האסקוט שחנקו את
ריאותיה ,למרות שהפסיקה לעשן כבר  40שנה קודם ,למדנו להעריך ולהעריץ
את רום רוחה .אימא נפחה את נשמתה כשאחייני מתי ,בנו הבכור של אהוד,
ואני ,אוחזים בידיה והולכים איתה אל מותה ,בשיבא ,לפני כ 12-שנה.
מי שטיפל באימא במסירות יתר ,היה האח שלי גלעד  -גילי שהיה בעצמו גאון
ואנציקלופדיה מהלכת ,חוץ מזה שהיה גם חתיך הורס.
אימא ,כנראה ,הייתה צריכה עזרה גם למעלה ,ועברו רק כשנתיים ממותה
וכבר קראה לגילי לבוא ולטפל בה .שנה נלחם גילי בסרטן הלבלב שאחז בו
ושלח גייס חמישי לכבד ,גייס שהכריע אותו .בשיבא נתנו לו מורפיום שלקח
אותו לשמיים ,והוא בן  60וכמה ימים בלבד .זה היה לפני כתשע וחצי שנים.
נותרנו אהוד ואני.
במצעד הגאווה בתל אביב ב 14-למאי  ,2019בעודי מטייל עם חברים טובים,
לפני כשנתיים ,אהוד התקשר ובישר לי שגילו גם אצלו גידול בלבלב .לא שוכח
את היום הזה .גילי היה נשא של גן ברקא ,אבל אהוד לא!
כשגילי נפטר אמר לי הרופא משפחה שעוד לא פגש שני אחים עם סרטן לבלב,
כאילו להרגיע אותי ,והנה זה בא לאהוד .נפלאות הסטטיסטיקה…
שנתיים נלחם אחי הגדול והאהוב ,בגבורה רבה ,בסרטן הזה שאחז בו .התראינו
כמעט מדי יום .שנתיים.

אהוד למוד מלחמות .עבר בשלום את מלחמת ששת הימים ומלחמת יום
כיפור .ביום כיפור פלוגת אהבה בפיקודו של אהוד כללה ארבעה טנקים
בלבד .אהוד הוביל אותה למארב שהצליח לבלום חטיבה מצרית שלמה.
"אהוד גרוס מגיבורי מלחמת יום הכיפורים לא זכה לצל"ש לו היה ראוי",
סיכם אילן כפיר ,שחיבר ספר על חטיבה .600
לאחר המלחמה נשאר אהוד בצבא ,מונה לסמג"ד  ,407מג"ד  198מח"ט
קרייתי ולאחר מכן היה נספח צה"ל בתאילנד ,בורמה ,נפאל והפיליפינים.
ב 1988-מונה לקצין חינוך ראשי ,פסגת חלומותיו דאז.
לאחר שחרורו המשיך בעשייה .היה מנכ"ל תיאטרון ירושלים ,מנהל אקדמיית
קספארוב הבינלאומית לשחמט בתל אביב (אהוד אמן בשחמט ועוד בהיותו
בן  17היה אלוף רמת גן בשחמט) ,מנהל התזמורת הסימפונית ראשל"צ ,יו"ר
דירקטוריון ערוץ ...10אבל את המלחמה האחרונה אהודי לא שרד.
המחלה הארורה הכריעה אותו לבסוף.
הגידול בלבלב דוכא ,אבל לגרורות ששלח בחלל הבטן לא יכל לבסוף.
אהוד נלחם במחלה בגבורה וכל זאת תוך כדי קורונה שמנעה ממנו לראות
את נכדיו האהובים כמעט שנה.
הכול הוא היה מוכן לעבור ולסבול כדי לזכות בעוד יום של חיים .הכול ניסה
ובאהבה .הכימותרפיה הפסיקה לעבוד אחרי שסייעה בידו לשרוד כמעט
שנתיים .שבוע אחרי שחזר מואר מסדנא של שטיפות אנרגתיות ,הפכו הכאבים
בבטן לבלתי נסבלים .נסענו לשיבא והפעם הנסיעה הייתה חד-סטרית.
יותר משבוע שרד אחי היפה ,הגיבור ,האינטלקטואל המוכשר ,לבסוף
אמר בקול חלוש "זהו ,לא אוכל יותר לעזור לכם פה ,רק מלמעלה",
סימן באגודל שהוא מוותר והחלו לתת לו חומר הרדמה .וגם אז מלמל
שהוא מבקש עוד רגע לראות אותנו .עמדנו מסביב למיטתו והוא אמר
שאנחנו כמו מלאכים.
נישקנו אותו אינסוף נשיקות .השמענו את הקונצ’רטו לקלרניט של מוצרט
בנגינתו של בני גודמן ,ביצוע שהוא כל כך אהב עוד מבית אבא ,והוא מלמל
"תקשיבו איזו נגינה שמיימית".
לבסוף שרנו כולנו את "מי האיש חפץ חיים" ,השיר שאהוד שר על הקבר של
אחי גילי בהלוויה ומאז מדי שנה גם באזכרה .גם בכאב הגדול וכשהוא חצי
רדום אמר" :עילם מה אתה ממהר ,יותר לאט ,"...ואנו שרנו את השיר כמו
היה מזמור חסידי ,כמו היה מנטרה ,עשרות פעמים ,בעוד הוא הולך ושוקע
לתוך שינה עמוקה...
יהי זכרו ברוך

חברי "צוות"  -הוו דוגמה לציבור

השמעו להנחיות משרד הבריאות
משמעת עצמית תסייע לעבור את משבר הקורונה בהצלחה
איחולי בריאות טובה לכולנו
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מרחיבים את הכיסוי
בפוליסת הבריאות ב"צוות"
מאת :אילן דולפין יו"ר ועדת הבריאות  0עמיר להב ראש תחום הבריאות

תוספות בפוליסה שנכנסו לתוקף החל מ:1.6.21-

כאשר מפעילים את ביטוח "צוות" ,קופת החולים אינה משתתפת כלל בעלות
כלשהי של הניתוח.
אנו ממליצים ,לפני שפונים לביצוע ניתוח ,לפנות למוקד "צוות" ב"מדנס"
( ) 1-700-700-251לקבלת ייעוץ מיטבי.

1.כיסוי לתרופות מותאמות אישית (טופס 29ג')  -הרחבת הכיסוי בפרק
התרופות בפוליסה ,לתרופות מותאמות אישית לטיפול במחלות הסרטן .גובה
הכיסוי  250,000שקל לתקופת הביטוח (וזאת בנוסף לכיסוי הקיים בפוליסה
לתרופות שאינן בסל הבריאות בסך  4מיליון שקל לתקופת הביטוח).
2.כיסוי לבדיקות אבחון גן מחולל סרטן  -תוספת כיסוי לבדיקות גנומיות
(כגון אונקוטסט ,פאונדשיין וואן וכיו"ב) המבוצעות בחו"ל ,לצורך מציאת דרכי
הטיפול במחלה .גובה הכיסוי  80% -מסכום הקבלה ועד תקרה של 15,000
שקל .הכיסוי תקף פעם אחת בלבד לתקופת הביטוח.
הערה:הרחבת הכיסוי הינה ללא תוספת בפרמיה המשולמת.
חשוב :מקרה ביטוח שארע לפני תאריך כניסת השינוי לתוקף ,לא יכוסה
במסגרת ההרחבה.

סקר מנהלים

ארגון "צוות" הגיע להסדר עם המרכז הרפואי "סוראסקי" (בית חולים איכילוב),
לביצוע בדיקת סקר תקופתית בהנחה לעמיתי "צוות".
עלות הבדיקה לאחר ההנחה  750שקל כולל מע"מ.
לתיאום תור יש להתקשר למלר"ם איכילוב .03-6973716 -
סל סקר תקופתי כולל:
1.בדיקה גופנית מלאה על-ידי רופא פנימי מומחה.
2.בדיקות מעבדה מקיפות ,הכוללות בדיקת שתן כללית ופרופיל מלא של
בדיקות דם (כולל ספירה ,תפקודי כבד וכליות ,סוכר ,שומנים בדם ובדיקת
 CRPלמדדי דלקת  HgA1C +המוגלובין מסוכרר.
 PSA3.בדיקת דם ייחודית לגברים לגילוי מוקדם של סרטן הערמונית (גברים
מעל גיל .)40
4.בדיקת דם סמוי בצואה לגילוי מוקדם של סרטן המעי הגס מעל גיל - 50
בדיקה מתקדמת ונוחה במיוחד הנמסרת לנבדק (בהתאם לבקשת הנבדק
במעמד קבלתו ביום הבדיקות).
5.הערכת תפקוד הלב באמצעות :א.ק.ג במנוחה ובמאמץ (ארגומטריה) ,פענוח
על-ידי קרדיולוג מומחה.
6.בדיקת עיניים הכוללת :בדיקת קרקעית העין ,חלקים קדמיים ,חדות ראייה
ולחץ תוך עייני על-ידי רופא עיניים מומחה.
7.תפקודי נשימה (ספירומטריה).
8.בדיקת סינון שמיעה על-ידי קלינאית תקשורת.
9.בדיקות ייחודיות לנשים
 0בדיקה גינקולוגית ,הכוללת לקיחת משטח מצוואר הרחם לאבחון מוקדם
של ( )PAP SMEARסרטן צוואר הרחם.
 0בדיקת שד על-ידי רופא כירורג מומחה.
 0אולטרסאונד וגינלי.
 0בדיקת ממוגרפיה לנשים מעל גיל ( 40בתוספת תשלום).
 0בדיקת צפיפות עצם לנשים מעל גיל ( 50בתוספת תשלום).
תוצאות הבדיקות והאבחון הרפואי יישלחו ישירות לבית הנבדק ,תוך שמירה
על דיסקרטיות מלאה5 .

הגשת תביעות למוקד "צוות" ב"מדנס"

נפתח מסלול נוסף להגשת התביעות ל"מדנס" באמצעות דואר אלקטרוני
וואטסאפ .ניתן לשלוח את כל סוגי התביעות כולל קבלות בדוא"ל וזאת בתנאי
שמצרפים את טופס תביעה (ניתן להוריד באתר "צוות" או דרך "מדנס").
הכתובת למשלוח תביעות:
 zevet@madanes.comפקס ,03-6380399 :וואטסאפ למספר .052-8259424
יש להקפיד לשלוח את כל המסמכים הנדרשים כדי שלא ייווצר עיכוב בתשלום
התביעה.

ניתוחים פרטיים באמצעות השב"ן

האופציה המומלצת הינה להפעיל את ביטוחי השב"ן של קופות החולים ,כדי
לבצע ניתוח במערכת הבריאות הפרטית.
כדאי לזכור ,שבמערכת של קופת החולים ניתן להפעיל את הביטוח של הקופה,
אך ורק אם יש לרופא הסכם עם קופת החולים שבה אתם מבוטחים.
במידה והופעל ,כאמור ,הביטוח בקופת החולים ,יהיה המבוטח זכאי לפיצוי של
 25%מעלות הניתוח (לפי מחירון "הפניקס")  -הכולל בתוכו גם את ההשתתפות
העצמית ששולמה במסגרת קופת החולים.
באם לא ניתן להפעיל את ביטוח השב"ן ,ניתן יהיה להפעיל את הביטוח
הקולקטיבי של "צוות" ב"פניקס" .במקרה זה ,רצוי לבחור רופא מתוך רשימת
רופאי ההסדר שב"הפניקס" (רשימה עדכנית נמצאת באינטרנט)  -ואזי המבוטח
ישלם השתתפות עצמית בלבד.
לכל ניתוח המופיע בחוברת הפוליסה נקבע סכום השתתפות עצמית .במידה
והניתוח המבוקש אינו מופיע ברשימה ,ישלם המבוטח השתתפות של 20%
מהעלות הכוללת של הניתוח (לפי מחירון "הפניקס") .תקרת ההשתתפות
המקסימלית הינה  6,000שקל.
אם נבחר מנתח שאינו בהסדר של "הפניקס" ,ישלם המבוטח את החשבון
ישירות למנתח ,ויגיש את הקבלה לקבלת החזר.
ההחזר יהיה בגובה השווה לשכר הטרחה שמשולם למנתח-הסכם של
"הפניקס" ,ובמקרים רבים מכסה רק חלקית את ההחזר!
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נותני השירות בארגון "צוות"

עמיר להב  -מנהל אגף הבריאותmbituah@tzevet.org.il ,03-6173515 :
אילנית לזרוב katvanit@tzevet.org.il ,03-6173544
עדינה שסטל  ,tzbituah@tzevet.org.il ,03-6173551פקס03-6166260 :
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סיפור אישי:

"הפוליסה של 'צוות' היא מגן
אנושי ולא רק כספי"
“פרופ’ פלד התאים את התרופה בהצלבה לבדיקות
האונקוטסט שערכנו .לשאלתו כיצד השגנו את התרופה
היקרה עניתי שחברת הביטוח של ‘צוות’ מימנה אותה והוא
אמר‘ :כל הכבוד ל’צוות’ ולחברת הביטוח שמימנו אותה’”
יצאתי לטיולים או לפעילות תרבות .אבל תמיד ידעתי וזכרתי שיש לי ביטוח
רפואי מצוין ב’צוות’ ,שאוכל להשתמש בכיסויים שלו.
זה אפילו הרבה יותר ממה שאני אומר :בימים הקשים בהם נזקקנו להפעיל את
הביטוח ,לא פניתי אפילו פעם אחת ל’צוות’ או לעמיר להב .פשוט התקשרתי
ישירות לחברת הביטוח והם מילאו את חלקם על הצד הטוב ביותר .לא נזקקתי לאף
אחד מהארגון שימריץ מישהו או שידאג לאינטרסים שלי .הם עשו זאת בעצמם”.
000

צילום :דפוזיט פוטו

“שנשלם לחברת הביטוח כל החיים  -ושרק לא נגיע לרגע בו נאמר :מה היינו
עושים בלעדיה” ,אומר אלברט (שם המשפחה שמור במערכת) חבר “צוות”,
שנאלץ להפעיל את הביטוח כדי לסייע לאשתו.
“אני מניח שבאופן אישי אולי הייתי יכול להרשות לעצמי לרכוש לפחות חלק
מהתרופות הביולוגיות להן נזקקת אשתי שעלותן מאות אלפי שקלים .ויחד עם
זאת ,ברור לי שאלה עלויות שאי אפשר לעמוד בהן לאורך זמן ולרוב הציבור הן
מהוות מחסום אמיתי שמונע מהם לקבל את התרופה החיונית”.
אלברט מדגיש כי במקרה שלו ,לא מדובר רק בעלות התרופות“ .חשוב להבין
שהסיוע שאנו מקבלי בזכות הביטוח אינו רק מימון נטו .אנשים שנקלעים
למצב בריאותי קשה ובני משפחותיהם צריכים לעבור שבעה מדורי גיהינום,
שמתחילים בהזדקקות נואשת לשירותי מערכת הבריאות הציבורית ומגיעים
עד למלחמות מול חברת הביטוח ,דרכה הם משלמים פוליסות יקרות במשך
שנים ארוכות.
החלק הראשון לא נחסך מאיתנו  -אבל החלק השני בהחלט כן .כל הגישה היא
אחרת לחלוטין ויש הבנה מלאה לכך שמי שפונה לביטוח  -עושה זאת משום
שנקלע לצרה גדולה .ברגעים כאלה ,כל כך חשוב מי מטפל בך ובאיזה אופן.
הטיפול שאנחנו קיבלנו מחברת מדנס היה לעילא ולעילא”.
אלברט פרש מצה”ל לאחר שירות קבע ממושך והשתלב בשוק התעסוקה האזרחי
כעצמאי .הוא נזכר במעמד הפרישה ,בו הוצע לו להצטרף לביטוח הרפואי של
“צוות”“ :לא היה לי ספק כלל .באופן אישי ,אני לא יכול להבין את מי שאינו עושה
זאת .האחריות של כל אדם אינה רק לעצמו  -אלא גם כלפי משפחתו”.
אלברט מציין ,כי למרות שלדעתו “צוות” מהווה ארגון חשוב עבור חבריו ,אלה
שכמותו ,המשתחררים ונכנסים מיד למעגל התעסוקה של קריירה שנייה,
פוגשים את “צוות” לעיתים רחוקות“ .לצערי זה קורה בדרך כלל בשעת מצוקה.
כך היה גם אצלי  -לא הייתי פעיל ,לא השתמשתי בשירותים ש’צוות’ מציע ,לא

המחלה הארורה נתגלתה אצל אשתו של אלברט לפני שלוש שנים ,בריאות.
“בפעם הראשונה שנקבעה לנו פגישה בבית החולים הוזמנו לשעה עשר ,ונכנסנו
בשעה שתיים .אין לי מילה רעה לומר על בתי החולים הציבוריים  -הם מהטובים
בעולם ,והרופאים הם אולי הטובים בעולם  -ויחד עם זאת אילוצי המערכת
אינם מאפשרים קבלת טיפול אופטימלי .אנו החלטנו לפנות לרופאים פרטיים
גם כדי לקבל חוות דעת שנייה וגם כדי להעלות את הזמינות  -וקיבלנו החזר
מהביטוח בגובה שבהסכם”.
הוצאות הטיפול היו גבוהות כבר בתחילת המסע שעוד לא הסתיים“ .הרופא
הציע טיפול בתרופה בשם קיטרודה  -כל טיפול עלותו  30-40אלף שקל .אשתי
נזקקה למספר טיפולים ואנו קיבלנו החזר מלא מהפניקס .בדרך עשינו מספר
פעמים בדיקות אונקוטסט יקרות  -וגם עבורן קיבלנו החזר”.
לצערה של המשפחה ,לאחר שנתיים בהן נבלמה המחלה בזכות התרופה,
התברר כי שוב חלה התקדמות במהלכה נתגלו גרורות בחלל הבטן .ההמלצה
הייתה על תרופה חדשנית גברטו ,שאושרה לשימוש רק ב 2020 -על-ידי הFDA-
 אחת היקרות ביותר בשוק.“פניתי לחברת מדנס ,ענו לי בנימוס ובהבנה .לא הייתה שאלה של כסף -
הביטוח מכסה את כל העלות .נציג הפניקס ,חזר אליי ואמר כי ייקח חודש עד
שהתרופה תגיע ארצה .עבורנו כל יום הוא קריטי ,והחלטתי לרכוש את המנה
הראשונה מכספי .אך גם לי אמרו שהיא אינה נמצאת במלאי ושצריך לחכות
עד שתגיע .אחרי עשרה ימים מצלצל הטלפון ונציג מדנס על הקו“ :התרופה
הגיעה  -תקבל אותה עוד היום עם שליח .וכך היה .קיבלנו את התרופה ויכולנו
להתחיל מיד בטיפול ולדעת שכל העלויות מכוסות”.
אלברט מספר ,כי לפני מספר ימים ,בבדיקה אצל פרופ’ ניר פלד שהמליץ
על התרופה ,צוין שיפור במצב“ .פרופ’ פלד התאים את התרופה בהצלבה
לבדיקות האונקוטסט שערכנו .לשאלתו כיצד השגנו את התרופה היקרה עניתי
שחברת הביטוח של ‘צוות’ מימנה אותה והוא אמר‘ :כל הכבוד ל’צוות’ ולחברת
הביטוח שמימנו אותה’”.

“בימים הקשים בהם נזקקנו להפעיל את הביטוח ,לא פניתי
אפילו פעם אחת ל’צוות’ או לעמיר להב .פשוט התקשרתי
ישירות לחברת הביטוח והם מילאו את חלקם על הצד הטוב
ביותר .הם עשו זאת בעצמם”

 מה תאמר לחבר “צוות” המתלבט האם לרכוש את הפוליסה?“לדעתי אין בכלל שאלה .זו האחריות שלו לעצמו ,כדי לא ליפול כל כתפי אחרים,
ואחריותו למשפחתו שלא תהיה תישאר ללא פתרון בעת צרה .הפוליסה של ‘צוות’
היא מגן אנושי ולא רק כספי  -טוב שיש ביטוח כזה וארגו ןכזה שעומד מאחורינו”5 .
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נוסטלגי

חידה  0אנקדוטות  0רגעים

ההיסטוריה שלנו בתמונות

טור זה מוקדש הפעם
לעורך הראשי של ביטאון "צוות"
אהוד גרוס ז"ל

במדור זה אנו מפרסמים צילומים מהעבר ובחלקם מופיעים חברי
"צוות" .חלק מהדמויות המופיעות בתמונות אינן מוכרות או אינן
זכורות .נשמח אם תעדכנו אותנו בפרטי המופיעים בתמונות.
חברי "צוות"מוזמנים לשלוח תמונות מהשירות הצבאי ולציין את
האירוע ואת השמות המצולמים .יועדפו תמונות מארועים מיוחדים,
אישיים או בעלי משמעות היסטורית.

כשמו כן היה ,חביב על כולם  /ובעיר הבירה הגיח לעולם
משחלפו להן זו אחר זו השנים  /הוא עבר להתגורר בעיר הגנים.
0

על פסנתר פרט הילד הצעיר  /ובילה במועדון השחמט שבעיר
 0ולבסוף גם זכה בתואר  /אלוף ישראל לשחמט לנוער.
במלחמת ששת הימים  /כשהוא כבר קצין מילואים  0אל
חטיבה נודעת הוא מצטרף  /ובכיבוש רמת הגולן משתתף.
במלחמת ההתשה מתנדב ולא מתחרט  /ועובר כאיש קבע
ביחידה לקשרי חוץ לשרת  0לחיילים קרביים מקים סדנאות
 /וזוכה לדברי שבח ולמחמאות.
במלחמת יום הכיפורים מצטרף לכוחות הלוחמים  /ומתמנה
למפקד על פלוגת טנקים  0עם חטיבה גדולה הוא יוצר קשר
 /והנה הוא בקרב להצבת ראש גשר.

מי מופיע בתמונה (מלבד דיין) ובאילו נסיבות צולמה?

הטנק עליו פיקד נפגע בצורה ישירה  /ממנו נחלץ שניות
לפני הפיצוץ הנורא  0מסביבו אנשי הצוות פצועים וחללים
 /ובשקט שלו הוא שובר את הכללים.

היסטוריה בתמונות מהגיליון הקודם (מס׳ )130

את התמונה של ועדת
שביתת הנשק ישראל-
מצרים הנפגשת בשטח
לקביעת תוואי הגבול זיהו
מספר חברים ובהם גל
אלכסנדר מקיבוץ טללים.
לדבריו מצולמים משמאל
לימין :אל”ם מחמוד ריאד,
סגן עבד אל מונם מוסטפא,
אלוף משנה משה דיין ,ושני
קצינים נוספים (אינם מזוהים) במעמד תיחום הגבול בין מצרים לישראל בסיני
במהלך הסכמי שביתת הנשק בין ישראל למדינות ערב ברודוס בשנת .1949

במסע נועז ,בתוך אש תופת אויבנו  /הוא מוביל את החיילים
אל קו כוחותינו  0הוא קיבל שבחים על ניהול המשימה  /אך
לא עוטר בצל”ש משום מה.
בסערת מלחמה ובלהט הקרב  /הוא מוביל ארבעה טנקים
למארב  0ובכך ,חטיבה מצרית הוא בולם  /עד שמגיע סיוע הולם.
ואז את חלומו הוא מגשים  /המינוי שכה רצה ,הפך מוחשי
 0הנה הוא כעת קצין חינוך ראשי! וכשמגיע היום והוא פושט
המדים  /מצפות לו הצעות ושלל תפקידים  0גם ב”צוות” -
בוועדת קש”ץ ובעיתון  /מילא לעילא ביושר ובתום.

משה דרימר

כאשר המחלה בגופו קיננה  /הוא יצא בעוז רוח לקרב מגננה
 0חודשים ארוכים נלחם ולא ויתר  /אך כוחו לא עמד לו יותר.

ז”ל ()1947-1967
פתרון "מי הדמות?" (גיליון :)130
את החידה פתרו מספר חברים בהם עירית ליברמן
שכתבה על טוראי משה דרימר ז”ל ,יליד גרמניה
להורים ניצולי שואה ,שעלו לקיבוץ מסדה ולאחר
מכן השתקעו בעיר המדע רחובות .דרימר התגייס
לצה”ל במאי  ,1965לחטיבת גולני ,גדוד ברק ומילא
תפקיד חבלן וסייר פלוגתי.
הוא נפל במלחמת ששת הימים ,בקרב תל פאח’ר לכיבוש רמת הגולן.
הזחל”ם שלו ספג פגיעה ישירה והחל לעלות באש ומפקדו הורה לנטוש
אותו .למרות זאת ,המשיך דרימר לירות מתוך הזחל”ם כדי לחפות על
חבריו ,עד אשר נשרף בלהבות.על מעשה זה הוענק לו עיטור הגבורה -
הגבוה ביותר בצה”ל.

דומם הקהילה ניצבת ובאבלה נעטפת  /כשלמול מסכת חייו
המופלאה נחשפת  0הם ,אשת-נעוריו ,בתו ובניו נכדיו  /לעד
יזכרו את החיוך המאיר על פניו.

מאת :זהבה צויקל (רס”ן)
פתרונות לחידת "מי היה" ותשובות לזיהוי התמונה ,יש לשלוח לדוא"ל ,bitaon@tzevet. org.il
או בדואר לביטאון "צוות" ,רח' ברוך הירש  ,14ת"ד  ,2222בני ברק  ,51121או בפקס 03-6166260
(נא לציין על המעטפה" :חידת צוות") .בין הפותרים יוגרלו שלושה ספרים.
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תעסוקה

הכשרות  #השמות  #סדנאות  #קורסים

תוכנית שח"ף ,אושרת זריהן  -רמ"ד השמה ממינהל הפרישה בצה"ל ,דניס אוחנה
 -מנהלת תעסוקה דרום מ"צוות" ורונית אזולאי  -רכזת תעסוקה דרום

״צוות  -הטובים בחינוך״
טקס הענקת תעודות הוראה במכללת בית ברל  -ב 24.5.21-התקיים
במכללת בית ברל בכפר סבא טקס סיום חגיגי לבוגרי מחזור שנה"ל תש"פ של
תוכנית "צוות  -הטובים בחינוך" .כיבדו בנוכחותם פרופ' יולי תמיר  -נשיאת
המכללה האקדמית בית ברל ,ד"ר אילנה פאול בנימין  -דיקנית הפקולטה
לחינוך במכללה ,ד"ר תילי וגנר  -ראשת התוכניות בבית ברל ,יו"ר "צוות"  -מוטי
בר דגן ,מנכ"ל "צוות"  -דן נדיב ,סמנכ"ל "צוות" לתעסוקה  -שרית רוזנצוויג,
מוטי שגיא  -יועץ ומלווה התוכנית ואילנה שורר  -מנהלת תעסוקה מחוזות דן
ושרון .במסגרת הטקס קיבלו הבוגרים תעודות הוראה לחטיבות עליונות .יו"ר
"צוות" מוטי בר דגן שיבח את התוכנית ,הודה לכל העוסקים במלאכה חשובה
וערכית זו ואיחל לבוגרים דרך צלחה במערכת החינוך .בוגרי המחזור נשאו
דברים ,ברכו והודו לארגון "צוות" על הליווי לאורך כל הדרך.

טקס הענקת תעודות הוראה במכללת אורנים  -ב8.6.21-
התקיים טקס סיום והענקת תעודות הוראה לבוגרי שנה"ל תש"פ
במסגרת תוכנית "צוות-הטובים בחינוך" במכללת אורנים בקרית טבעון.
כיבדו בנוכחותם :מוטי בר דגן  -יו"ר "צוות" ,דן נדיב  -מנכ"ל "צוות" ,ד"ר ניר
מיכאלי  -רקטור המכללה ,ד"ר אסנת זורדה  -רכזת קשרי השדה של המכללה
ומרכזת תוכנית "צוות" ,יוסי משען  -יו"ר מחוז הצפון ,שרית רוזנצוויג  -סמנכ"ל
"צוות" לתעסוקה ,מוטי שגיא  -יועץ ומלווה התוכנית ,גלית קשת  -ראשת
המנהל האקדמי ,לימור מילגרום  -רכזת אקדמית בחוג לחינוך ,סג"ם נועם
עמראנ י -קצין השמה במנהל הפרישה ודליה סלוצקי  -מנהלת תעסוקה צפון.
אביטל פנחס נשאה דברים מטעם הבוגרים ובירכה על הליווי של "צוות"  -יחידת
התעסוקה .יו"ר "צוות" הביע את התרשמותו מתהליך ההכשרה והליווי ואיחל
לבוגרים הצלחה בהשתלבות במשרות הוראה במערכת החינוך.

טקס הענקת תעודות הוראה במכללת בית ברל ,מסלול "מעל
ומעבר"  -ב 26.5.21-התקיים טקס לבוגרי מחזור שנה"ל תש"פ במכללת בית

ברל במסלול "מעל ומעבר" למהנדסים .כיבדו בנוכחותם ד"ר אילנה פאול בנימין
 דיקנית הפקולטה לחינוך במכללה ,ד"ר תילי וגנר  -ראשת התוכניות ב"ביתברל" ,יו"ר "צוות"  -מוטי בר דגן ,מנכ"ל "צוות"  -דן נדיב ,מוטי שגיא  -יועץ
ומלווה התוכנית ואילנה שורר  -מנהלת תעסוקה מחוזות דן ושרון .במסגרת
הטקס קיבלו הבוגרים תעודות הוראה לחטיבות עליונות במקצועות מתמטיקה,
פיזיקה ומדעי המחשב .יו"ר "צוות" שיבח את התוכנית ,הודה לכל העוסקים
במלאכה חשובה וערכית זו ואיחל לבוגרים דרך צלחה במערכת החינוך ,בוגרי
המחזור נשאו דברים ,ברכו והודו לארגון "צוות" על הליווי לאורך כל הדרך.

קורס מנהלי מערכות מיגון אבטחה אלקטרוני מצלמות אבטחה

גלאים ואזעקות ,מחוז יהודה  -ב 3.5.21-התקיימה שיחת סיכום לקורס
מנהלי מערכות מיגון אבטחה אלקטרוני ,מצלמות אבטחה ,גלאים ואזעקות,
באמצעות הזום .כיבדו בנוכחותם מטעם מכללת מישלב  -המרצה מנשה מור
וסמנכ"ל מישלב יהודה שמש .מטעם "צוות" נטלו חלק יו"ר "צוות"  -מוטי בר דגן,
סמנכ"ל "צוות" לתעסוקה  -שרית רוזנצוויג ,מנהלת תעסוקה מחוזות דן ושרון
 אילנה שורר ומנהל תעסוקה מחוז יהודה  -ארנון משה .בוגרי הקורס הודו עלההכשרה המעשירה .במסגרת זו אף הוצגו לקחים ומסקנות להמשך ההכשרה
בנושא זה והועלה על נס הליווי המסור של יחידת התעסוקה.

טקס הענקת תעודות הוראה במכללת קיי  -ב 25.5.21-התקיים במכללת
קיי בבאר שבע טקס סיום חגיגי לבוגרי מחזור שנה"ל תש"פ של תוכנית "צוות -
הטובים בחינוך" .בטקס ברכו יו"ר "צוות"  -מוטי בר דגן ,נשיאת המכללה  -פרופ'
לאה קוזמינסקי ,מרכז התוכנית  -ד"ר אליעזר וינוגרד ,נציג הבוגרים  -יניב אוחנה.
לאחר מכן חולקו תעודות הוראה לבוגרים .בנוסף ,כיבדו בנוכחותם בטקס :דן
נדיב  -מנכ"ל "צוות" ,מוטי שגיא  -יועץ ומלווה התוכנית ,שרית רוזנצוויג  -סמנכ"ל
תעסוקה ב"צוות" ,ד"ר אורלי קרן  -משנה לנשיאת המכללה ,ד"ר אסתי פיירסטין
 -ראש בית הספר להכשרה ,ד"ר ורד פלפל  -מרצה ,ד"ר איברהם אלבדור  -ראש

לעמוד הקודם

לתוכן העניינים

קורס מתקין בית חכם ,מחוז יהודה  -ב 25.3.21-התקיימה שיחת סיכום
לבוגרי קורס מתקין בית חכם .הקורס נערך בשיתוף "צוות" ,מינהל הפרישה בצה"ל
ומכללת ג'ון ברייס .כיבדו בנוכחותם מטעם מכללת ג'ון ברייס המרצה אורי ניסני
ומטעם "צוות" יו"ר "צוות"  -מוטי בר דגן ,מנכ"ל "צוות"  -דן נדיב ומנהל תעסוקה
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מחוז יהודה  -ארנון משה .בוגרי הקורס הודו על הקורס וציינו לטובה את קיומם
של אפיקי הכשרות מגוונים שיוזמת יחידת התעסוקה בארגון .עוד ציינו כי הקורס
היה מוצלח ,האווירה הייתה נעימה ורמת המרצים הייתה גבוהה ומקצועית.

בוגרי קורס מטיס רחפן (רב להב) עד  25ק"ג

קורס שופיפיי ,מחוז דרום  -ב 8.3.21-התקיימה שיחת סיכום עם החברים
בקורס שופיפיי ,שנערך בשיתוף "צוות" ומכללת יעל גלזר .יו"ר "צוות" מוטי בר
דגן שיבח את פעילות יחידת התעסוקה בפתיחת הקורס ובסיוע לחברים
להשתלב בעבודה ,הודה למכללה ואיחל בהצלחה לבוגרי הקורס.
כיבדו בנוכחותם :יעל גלזר  -מנכ"ל החברה ,סמנכ"ל "צוות" לתעסוקה  -שרית
רוזנצוויג ,אילנה שורר  -מנהלת תעסוקה מחוזות דן ושרון ודניס אוחנה  -מנהלת
תעסוקה מחוז דרום .החברים הביעו את שביעות רצונם מאיכות ההכשרה
ומרמתם של המרצים .חלק מהחברים השתלבו בעבודה בתחום הכשרתם.

סיום קורס מנעולנים ,מחוז דרום  -ב 7.3.21-התקיים טקס סיום לקורס
מנעולנים בשיתוף של "צוות" עם מכללת אתגר .בטקס כיבדו בנוכחותם מטעם
המכללה :מנהלת המכללה  -טניה מטוצביץ ,מנהל השיווק  -אלכס ריפס ורכזת
הקורס  -שרה דוד .מטעם "צוות" נכחו יו"ר "צוות"  -מוטי בר דגן ,מנכ"ל "צוות" -
דן נדיב ,סמנכ"ל "צוות" לתעסוקה  -שרית רוזנצוויג ,מנהל תעסוקה מחוז יהודה
 ארנון משה ומנהלת תעסוקה מחוז דרום  -דניס אוחנה .הבוגרים הביעו אתשביעות רצונם מההכשרה ,מהלוגיסטיקה ומהליווי של יחידת התעסוקה ב"צוות".
יו"ר "צוות" מוטי בר דגן ברך את סגל המכללה ואת יחידת התעסוקה ב"צוות" על
הליווי המסור לאורך ההכשרה ואיחל לבוגרים הצלחה בהשתלבותם בשוק העבודה.

קורס מטיס רחפן (רב להב) עד  4ק"ג' מחוז דרום  -ב5.4.21-
התקיימה שיחת סיכום לקורס מטיס רחפן (רב להב) עד  4ק"ג וב 10.5.21-התקיימה
שיחת סיכום לקורס מטיס רחפן (רב להב) עד  25ק"ג .השיחות התקיימו בזום,
בשיתוף "צוות" וחברת פלייטק .כיבדו בנוכחותם מטעם החברה :יוסי גולן  -יו"ר,
אלירן אורן  -מנכ"ל ,יהודה הרוש  -סמנכ"ל השיווק ומטעם "צוות"  -יו"ר "צוות"
מוטי בר דגן ,המנכ"ל  -דן נדיב  ,סמנכ"ל תעסוקה  -שרית רוזנצוויג ,מנהלת
תעסוקה צפון  -דליה סלוצקי ,מנהלת תעסוקה דן ושרון  -אילנה שורר ,מנהל
תעסוקה יהודה  -ארנון משה ומנהלת תעסוקה מחוז דרום  -דניס אוחנה.
החברים הביעו את שביעות רצונם מההכשרה ,מרמת המדריכים ומשיטות
ההוראה בחלק העיוני והמעשי .יו"ר "צוות" מוטי בר דגן ברך את סגל המכללה
ואת יחידת התעסוקה ב"צוות" על גיבוש קבוצת הלימוד ועל הליווי של החברים
לאורך ההכשרה .סמנכ"ל "צוות" לתעסוקה ציינה כי זהו קורס חדשני וראשון
מסוגו שיזמה יחידת התעסוקה ,והוא מכשיר את בוגריו במקצוע שתופס תאוצה
ונדרש עתה בעולם התעסוקה.

קורס מנעולנים ,מחוז ירושלים  -ב 3.5.21-התקיים טקס סיום קורס
מנעולנים בשיתוף "צוות" וחברת אמנות הפריצה והמיגון .בטקס כיבדו בנוכחותם
מנכ"ל החברה  -אברהם נגבקר ,יו"ר מחוז ירושלים  -הרב יוסף וסרמן ,מנכ"ל
"צוות"  -דן נדיב ,מנהל מחוז ירושלים  -שמעון מלכה ומזכירת מחוז ירושלים -
סיון ניסים .הבוגרים הביעו את שביעות רצונם מהקורס והודו על ההכשרה ועל
הליווי של "צוות" .חלק מבוגרי הקורס השתלבו בעבודה כמנעולנים .יו"ר המחוז
והמנכ"ל ברכו את החברים בוגרי הקורס ואיחלו להם הצלחה בהשתלבות בעבודה.

בוגרי קורס מטיס רחפן (רב להב) עד  4ק"ג

לעמוד הקודם

לתוכן העניינים
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תעסוקה

הכשרות  #השמות  #סדנאות  #קורסים

סל הכשרה לסיוע להשתלבות במעגל העבודה  -באפשרותם של תכנון סדנאות העצמה לחציון השני של שנת  :2021מחוזות
חברי "צוות" דורשי עבודה המעוניינים לעבור הסבה מקצועית שתסייע להם דן ושרון  ,23.11.21 -מחוז יהודה  ,9.12.21 -מחוז צפון  ,13.12.21 -מחוז
להשתלב במעגל העבודה ,לקבל סיוע כספי למימון ההכשרה מתוך תקציב
סל הכשרה ,העומד לרשות יחידת התעסוקה .קבלת הסיוע מחייבת עמידה
בקריטריונים .לקבלת פרטים נוספים ניתן לפנות למנהלי התעסוקה במחוזות.

דרום  .27.12.21 -חברים המעוניינים להשתתף בסדנאות יפנו למנהלי
התעסוקה במחוזות.

יום עיון :בוקר תעסוקה  -ב 28.4.21-התקיים יום עיון ארצי מקוון בנושא
ניהול עמותות ומלכ"רים ,בשיתוף עם פורטל ביטחונט .ביום העיון השתתפו
פורשי צה"ל חברי "צוות" ופורשים עתידיים .את יום העיון פתח יו"ר "צוות"
מוטי בר דגן בסקירה על פעילות הארגון ,בדגש על פעילות יחידת התעסוקה.
במהלך היום הועברו הרצאות :מגמות תעסוקה בעמותות ומלכ"רים  -גב'
שרון פרנקל מנכ"לית מתאם ,ניהול עמותה :האתגרים ,היתרונות והחסרונות
 אבנר בלקנאי מנכ"ל עמותת אתגרים ,להגדיל את הנטו :המרכיביםהפיננסים-פנסיונים בשכר  -גל ברודשטיין מנכ"ל שחקים פלוס ,ועשרה 10
טיפים במיסוי וביטוח לאומי לשכיר  -משה מועלם יועץ מס .סיכם את היום
מנכ"ל "צוות" דן נדיב ,אשר שיבח את יוזמת יחידת התעסוקה לקיום יום
העיון והודה למרצים.

הרמת כוסית לקראת חג הפסח תשפ"א במחוז דרום  -ב21.3.21-
התקיימה הרמת כוסית וישיבת הנהלה חגיגית במחוז הדרום לקראת חג
הפסח .כהוקרה על קליטת חברים לעבודה ,זומן לאירוע המעסיק אילן כהן,
חבר "צוות" ,מנהל תפעול ביריב שירותי לול .במעמד זה הוענקה לאילן תעודת
הוקרה על-ידי יו"ר "צוות  -מוטי בר דגן ,יו"ר מחוז דרום  -ניסן בגולה ומנהלת
תעסוקה מחוז דרום  -דניס אוחנה.

סדנאות העצמה לחברי "צוות" דורשי עבודה  -יחידת התעסוקה
ב"צוות" קיימה סדנאות העצמה מעודכנות ל"יום שאחרי" הקורונה ,לדורשי
עבודה במחוזות .מטרת הסדנאות לפתח ולשפר את מיומנות השיווק העצמי
בתהליך חיפוש העבודה ,ולהעניק כלים לניצול הזדמנויות לתעסוקה .במסגרת
הסדנאות ניתנו הרצאות בנושא שכר והיבטים פנסיוניים .הנחיית הסדנאות
מבוצעות על-ידי מכון שיפור .ממשובי המשתתפים עולה כי הסדנאות תרמו
להם רבות והשיגו את מטרתן  -השתלבות החברים במעגל העבודה.

יום עיון בנושא קריירה ,תעסוקה ושיווק עצמי ,מחוז צפון -
ב 30.6.21-התקיים בזום יום עיון בנושא תעסוקה למרחב צפון ,בשיתוף פעולה
של "צוות" עם מינהל הפרישה בצה"ל ופיקוד הצפון .באירוע השתתפו עשרות
חברי "צוות" ואנשי קבע שטרם פרשו מצה"ל .מטרת יום העיון הייתה להנגיש
מידע פרקטי אודות עולם התעסוקה האזרחי ,ולחשוף את המשתתפים לחברות
גדולות דוגמת אלביט ,רפאל ,חברת חשמל ומספנות ישראל ,ולמשרות שונות
במשק בדגש על אזור הצפון .במהלך יום העיון הועברו הרצאות :טיפים וקריירה
שנייה  -דרור אגסי ,חבר "צוות" ,חווית הפורש  -רן קינן ,חבר "צוות" ,קידום עסקים
בצפון  -אלירן בלמס .כיבדו בנוכחותם סגנית ראש תחום השמה צפון  -קרן אמבוי,
סגן קשל"פ צפון  -סא"ל אודי מדינה ומנהלת תעסוקה מחוז צפון  -דליה סלוצקי.
יום עיון בנושא טכנולוגיה בדרך לעבודה  -ב 21.7.21-התקיים יום עיון
ארצי בנושא טכנולוגיה בדרך לעבודה ,באמצעות הזום .מטרתו הייתה להציג
בפני החברים כלים טכנולוגיים שיסייעו בידם להשתלב בעבודה .במסגרת יום
העיון הועברו הרצאות :לינקד-אין וזום בדרך לעבודה  -אבי הוברמן ,חבר "צוות",
מנכ"ל חברת  ,THI-Active Marketingוראיון עבודה דיגיטלי  -סיניה לוי .את יום
העיון פתח מוטי בר דגן ,יו"ר "צוות" וסיכם מנכ"ל "צוות" דן נדיב ,אשר ברך על
היוזמה לקיום יום עיון והודה למרצים.

סדנת העצמה מחוז צפון  -יוני 2021

ימי עיון בנושא קריירה ,תעסוקה ושיווק עצמי המתוכננים

סדנת העצמה מחוז דרום  -יוני 2021

עד סוף שנת העבודה  - 27.10.21 :2021חשיבה עסקית ,בשיתוף
"ביטחונט" (מקוון) - 24.11.21 .קריירה ,תעסוקה ושיווק עצמי ,בשיתוף ביטחונט,
בנמל אשדוד .חברים המעוניינים להשתתף בימי העיון מוזמנים לפנות למנהלי
התעסוקה במחוזות.

יריד תעסוקה :עיריית כפר סבא  -ב 18.3.21-התקיים יריד תעסוקה מקוון
ביוזמת עיריית כפר סבא ,בהשתתפות עשרות חברות אשר הציעו משרות מגוונות.
מנהלת תעסוקה מחוזות דן ושרון אילנה שורר ,נטלה חלק ביריד במטרה לחשוף

סדנת העצמה מחוזות דן ושרון  -יוני 2021
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ברמות השבים ,השתלב בעבודה כמהנדס להתאמת רכבי נכים באגף השיקום
במשרד הביטחון  0איציק עובדיה ,רס"ב ,יוצא חיל הים ,מתגורר בהרצליה ,השתלב
בעבודה כמנהל מתחם מגורים בחברת ב.ג-.פאר ניהול אחזקות ופרויקטים  0יעקב
סגל ,סא"ל ,יוצא חיל הים ,מתגורר בראש העין ,השתלב בעבודה כרכז תפעול
ותביעות בחברת ביטוח מדנס  0מייק דור ,רס"ן ,יוצא חיל הטכנולוגיה והאחזקה,
מתגורר בכפר יונה ,השתלב בעבודה כמנחה נהיגה נכונה ברשת עמל ומיב"ע
 0יגאל רדה ,סא"ל ,יוצא חיל הטכנולוגיה והאחזקה ,מתגורר במשמר השרון,
השתלב בעבודה כמדריך שיקום תעסוקתי בעמותת שווים  0גיל ראובן ,רס"ב,
יוצא חיל האוויר ,מתגורר בהרצליה ,השתלב בעבודה כטכנאי טילים בחברת
תומר תעשיות ביטחוניות  0חגי לב רן ,רס"ן ,יוצא חיל האוויר ,מתגורר בכפר
סבא ,השתלב בעבודה כנציג אפוטרופסות במרכז הישראלי לאפוטרופסות 0
יריב שרעבי ,רס"ב ,יוצא חיל הטכנולוגיה והאחזקה ,מתגורר באור יהודה ,השתלב
בעבודה כממונה בטיחות בעבודה בחברת בו"ב  -בטיחות וביטחון.

את אוכלוסיית דורשי העבודה של ארגון "צוות" ואת פעילויות יחידת התעסוקה.
יריד תעסוקה :פארק תעשיות קיסריה  -ב 7.6.21-התקיים יריד תעסוקה
בפארק התעשיות בקיסריה .ביריד השתתפו חברות מובילות ומעסיקים שהציעו
משרות בתחומים שונים .במסגרת היריד נפתח דוכן הסברה של יחידת תעסוקה
מחוז צפון של "צוות" ,אשר חשף את פעילות הארגון בתחום .דליה סלוצקי
מנהלת התעסוקה ואילנה מסס רכזת התעסוקה ,קיבלו את פני החברים דורשי
העבודה וסייעו להם בתקשורת מול המעסיקים הפוטנציאליים .בנוסף השתתפו
ביריד יו"ר סניף חדרה ,ורדה ולדמן ועשרות חברי "צוות".

יהודה  0שלום סויסה ,רס"ב ,יוצא חיל הטכנולוגיה והאחזקה ,מתגורר
באשקלון ,השתלב בעבודה כמפקח איכות הסביבה בבאר טוביה  0אריה
ברוך ,רס"ן ,יוצא חיל האוויר ,מתגורר במודיעין ,השתלב בעבודה כממונה
בטיחות בחברת וישאל  0יוסף עדרי ,רס"ב ,יוצא חיל הטכנולוגיה והאחזקה,
מתגורר ברחובות ,השתלב בעבודה כמנהל אחזקה בחברת אמינולאב  0משה
ברק ,רס"ן ,יוצא חיל האוויר ,מתגורר במודיעין ,השתלב בעבודה כרכז תחום
טכנולוגי ברשת עתיד  0אסף מליחי ,רנ"ג ,יוצא חיל האוויר ,מתגורר בראשון
לציון ,השתלב בעבודה כממונה בטיחות בעבודה בחברת שלהבת  0אברהם
שרביט ,רס"ן ,יוצא חיל האוויר ,מתגורר בגדרה ,השתלב בעבודה כמנהל
מחלקת ניקוי רכבות בחברת צוות  0 3גדי אבקסיס ,סא"ל ,יוצא חיל היום,
מתגורר במודיעין ,השתלב בעבודה כמנהל מכירות בחברת פרובקס  0הראל
שקדי ,רנ"ג ,יוצא חיל האוויר ,מתגורר בראשון לציון ,השתלב בעבודה כאיש
מדידות בחברת אואזיס מערכות הצללה  0עופר פוגל ,רס"ן ,יוצא חיל האוויר,
מתגורר ברחובות ,השתלב בעבודה כממונה בטיחות בעבודה בחברת עבודה
בטוחה  0יניב כוחאי ,רס"ב ,יוצא חיל הלוגיסטיקה ,מתגורר בגן יבנה ,השתלב
בעבודה כממונה בטיחות בעבודה בחברת מס"ד בטיחות.

פאנל תעסוקה חוזרים לעבודה ,עיריית בית שמש  -ב 9.6.21התקיים
פאנל תעסוקה בנושא חוזרים לעבודה ,בשיתוף פעולה עם עיריית בית שמש.
הפאנל התקיים באופן מקוון ,ונוהל על-ידי נמרוד אלון ,חבר "צוות" ,מנכ"ל
עמותת  .-50/+במסגרת הפאנל התקיימו הרצאות בנושא פיתוח קריירה,
תעסוקה ודיגיטל .ביוזמה נטלו חלק דורשי עבודה ממחוז ירושלים וכן כיבד
בנוכחותו שמעון מלכה ,מנהל מחוז ותעסוקה ירושלים.

מדגם מצטוותים

*

באמצעות יחידת התעסוקה

מחוז דרום  0עוזי כהן ,רנ"ג ,יוצא חיל הטכנולוגיה והאחזקה ,מתגורר
בדימונה ,השתלב בעבודה כמנהל אדמיניסטרטיבי בתיכון זינמן ברשת דרכא 0
יפתח סיבוני ,סא"ל ,יוצא חיל הגנת הגבולות ,מתגורר בעומר ,השתלב בעבודה
כמנהל חברת המוביל הדרומי במאיה תור  0סלימאן אלהוזייל ,רס"ב ,יוצא חיל
הרגלים ,מתגורר ברהט ,השתלב בעבודה כמדריך בטיחות בעבודה במגזר הערבי
והבדואי בנגב בענפי התעשייה ,בנייה וחקלאות במוסד לבטיחות וגיהות  0חגי
שמואל ,רס"ן ,יוצא זרוע היבשה ,מתגורר במיתר ,השתלב בעבודה כסמנכ"ל
שיווק ומכירות בקבוצת מגוון  0משה בן שאנן ,רנ"ג ,יוצא חיל האוויר ,מתגורר
בדימונה ,השתלב בעבודה כמפקח פינוי פסולת במפעל המגנזיום דרך חברת
 0 M&Tדוד אפרגן ,רנ"ג ,יוצא חיל הלוגיסטיקה ,מתגורר בנתיבות ,השתלב
בעבודה כמפקח במחלקת איכות הסביבה במועצה אזורית באר טוביה  0יהושע
אמסלם ,רנ"ג ,יוצא חיל הלוגיסטיקה ,מתגורר בקרית גת ,השתלב בעבודה
כמפקח ניקיון ופינויים בחברת טווס במפעל  P.Hבקרית גת  0שלמה אבן צור,
רס"ן  ,יוצא חיל האוויר ,מתגורר בבאר שבע ,השתלב בעבודה כמנהל חניון
בסורוקה מטעם חברת  0 IPIשי מגרם ,רס"ב ,יוצא חיל הטכנולוגיה והאחזקה,
מתגורר בבאר שבע ,השתלב בעבודה כיועץ שירות בצ'יינה מוטורס באר שבע
 0עופר שושן ,רס"ב ,יוצא חיל האוויר ,מתגורר בבאר שבע ,השתלב בעבודה
כרכז נכסים במרכז הישראלי לאפוטרופסות.

צפון  0אורי עמר ,רס"ב ,יוצא חיל הטכנולוגיה והאחזקה ,מתגורר בקרית ים,
השתלב בעבודה כיועץ בטיחות בחברת וקסמו גוברין שטרן בע"מ  0יריב סגל,
רס"ן ,יוצא חיל הים ,מתגורר בפרדס חנה כרכור ,השתלב בעבודה כמנהל תשתיות
בחברת מרימון גז טבעי בע"מ  0ברוך שושן ,סא"ל ,יוצא חיל האוויר ,מתגורר בקיבוץ
אלמגור ,השתלב בעבודה כמנהל פרויקט בחברת כנפי תחזוקה  0מנפרד מרקוביץ,
רס"ן ,יוצא חיל האוויר ,מתגורר ברמת ישי ,השתלב בעבודה כמנהל ייצור ואחזקה
בחברת תוסף  0מאיר קדוש ,רס"ב ,יוצא חיל האוויר ,מתגורר בהושעיה ,השתלב
בעבודה כראש צוות מטוס בחברת כנפי תחזוקה  0עופר צדיק ,רס"ן ,יוצא חיל
האוויר ,מתגורר ביוקנעם עילית ,השתלב בעבודה כמנהל אחזקה במחלבת אלון
תבור  -תנובה  0נאזם גביש ,רס"ן ,יוצא חיל האוויר ,מתגורר בכפר ירכא ,השתלב
בעבודה כמנהל פרויקטים ועוזר מנכ"ל בחברת סיעוד מוריה.
מרכז  0מירי ברעם ,רס"ן ,יוצאת חיל משאבי האנוש ,מתגוררת בכפר יונה,
השתלבה בעבודה כמדריכת שיקום תעסוקתי ומנהלת אדמיניסטרציה בעמותת
שווים בנתניה  0פלטיאל זיסו ,רס"ן ,יוצא חיל המודיעין ,מתגורר באור יהודה,
השתלב בעבודה כמנהל אדמיניסטרציה באקדמיה הלאומית למדעים  0איתן
זילבר ,סא"ל ,יוצא חיל כללי ,מתגורר בגני תקוה ,השתלב בעבודה כמנהל תחום
מו"פ טכנולוגיות ניהול תנועה בחברת נתיבי ישראל  0אריאל אופיר ,רס"ן ,יוצא חיל
האוויר ,מתגורר בחולון ,השתלב בעבודה כמנהל ייצור בקבוצת מגוון  0אמיר פאר,
רס"ב ,יוצא חיל הטכנולוגיה והאחזקה ,מתגורר בפתח תקוה ,השתלב בעבודה
כמנהל אדמיניסטרציה ומדריך שיקומי בעמותת שווים בפתח תקוה  0אלי שבתאי,
רנ"ג ,יוצא חיל האוויר ,מתגורר בפתח תקוה ,השתלב בעבודה כמנהל תפעול
בחברת קפוא זן  0טדי הרוש ,רס"ן ,יוצא חיל הטכנולוגיה והאחזקה ,מתגורר

לעמוד הקודם

לתוכן העניינים

מחוז ירושלים  0מאיר אמויאל ,רנ"ג ,יוצא חיל לוגיסטיקה ,מתגורר
בירושלים ,השתלב בעבודה כמתחזק מיני ברים במלון כרמים ,קריית ענבים.
* הרשימה מונה שמות חלק מהחברים שנמצא עבורם מקום עבודה באמצעות יחידת
התעסוקה של "צוות".
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לעמוד הבית

לעמוד הבא

תעסוקה

הכשרות  #השמות  #סדנאות  #קורסים

מכתבי תודה

תודה לציונה לארנון ולכל חברי ההנהלה על מה שאנו יודעים ומה שלא
בעשייתכם הרבה עבורנו .מאחל שתזכו תמיד להאיר להטיב ולסייע לכל החברים
בדרך לשילוב מיטבי באזרחות.
ג .א .סניף אשקלון.

 0לדניס ורונית ,אף פעם לא מאוחר ללמוד בקורס פיקוח ליקויי בנייה ותשתיות.
אני רוצה להגיד לכם באופן אישי תודה רבה  -הקורס תרם לי רבות ומשמש
מ .מ .סניף נתיבות-שדרות.
אותי בעבודתי הנוכחית.

 0פרשתי מצה"ל לפני שנה וחצי .לאחר מס' חודשים התעניינתי בקורס מדריכי
ספורט וחדר כושר ובאוגוסט נרשמתי לקורס בשלוחת וינגייט בקרית אתא ,במימון
חלקי של "צוות" .מזה חודש אני עובד כמדריך חדר כושר במשרה חלקית בקאנטרי.
בנימה אישית ,ברצוני לציין את דליה סלוצקי ,שליוותה ,כיוונה ,תמכה ודאגה (לי
ולחבר נוסף שעבר את הקורס יחד איתי) באופן שמעורר השראה  -דבר שממש
לא מובן מאליו .דליה דאגה לשמש כמתווכת בינינו לבין רכזי הקורס באופן צמוד,
הייתה זמינה בכל שעה וטיפלה מיידית בכל קושי ובעיה שצצו במהלך הקורס.
היא הייתה איתנו בקשר צמוד לאחר מבחנים ,שאלה ,עודדה והתעקשה שנסיים
את הקורס בצורה הטובה ביותר .לאחר סיום הקורס ,סייעה לנו בקבלת האישורים
הנדרשים על מנת שנוכל להתחיל לעבוד באופן מידי .דליה ,אני בטוח שבלעדי
ש .כ .סניף קריות.
העזרה שלך היה קשה פי כמה וכמה.

 0דליה היקרה ,רציתי לעדכן אותך שפתחתי עוסק זעיר בתחום מנעולנות .כמו
כן אני עוסק בתחום העץ ובתיקונים כלליים .אני חייב לך תודה ענקית על העזרה
לאורך שנים .את האדם הנכון במקום הנכון .מבחינתי "צוות" זה דליה סלוצקי.
א .ז .סניף קריות.

 0לדניס אוחנה ,השתחררתי מצה"ל במרץ  2018ואני בטוח שידוע
לכולם שהתהליך הוא לא פשוט לעבור ממסגרת מיוחדת ביותר
לעולם האזרחות .החשש המרכזי הוא מה יהיה בהמשך עם הפרנסה
ונאמר כבר שלפעמים הפרנסה קשורה לדיני נפשות .דניס ליוותה אותי מרגע
שחרורי ,קיבלתי ממנה ייעוץ ,הכוונה ,הסבר על איך הדברים מתנהלים ,מהם
קודי ההתנהגות בעולם התעסוקה האזרחי ואף מעבר לכך .כל זאת תוך דאגה
והשקעה בחיפוש מתמיד אחר מקור תעסוקה ופרנסה .יש לציין שהימים שאנו
חיים בהם כיום בעקבות המגפה הרבה יותר מורכבים ומשפיעים רבות על מציאת
פרנסה .ואף על פי כן ,דניס תמיד הייתה מתקשרת ומכווינה לאן כדאי ומהם
האפשרויות .אני רוצה להביע הערכה עמוקה לפועלה שנעשה תמיד ברצינות
ובהשקעה רבה לאורך זמן רב והדבר סייע לי רבות בהתאקלמות בעולם האזרחי.
צ .י .סניף באר שבע.


 0דניס שלום ,ברצוני להודות לכם ודרככם לחברת פלאיטק על הטיפול,
השירות והמקצועיות.
קורס מטיס רחפן (רב להב) התנהל בתקופה מסובכת (קורונה) והאימונים שלי
נפלו על מזג אוויר סוער .למרות הכול ,החברה דאגה להשלים את הפערים
ללא התחשבות בעלויות נוספות וניתן היה לראות שהנושא חשוב בעיניהם.
בימים אלה השלמתי את המבחן המאתגר בליווי של דני המדריך שהגיע בשעות
מוקדמות של הבוקר ונשאר עד מאוחר וכל זאת על מנת לעמוד ביעד .כל
ד .ג .סניף חדרה.
הכבוד על הארגון והליווי.

 0ציונה וארנון ,שמח לעדכן אתכם שחתמתי חוזה העסקה עם רשת עתיד .אני
רוצה להודות לכם על העזרה והתמיכה שהענקתם לי לכל אורך התהליך ,זו
לא הפעם הראשונה שאני מקבל תמיכה זו .אני חייב לציין שמקומות העבודה
מאוד מעריכים את פורשי הצבא ויש לנו זכות שקיים ארגון כמוכם שמטפל,
עוקב ונותן לנו במה אחרי הפרישה.
מ .ב .סניף רעות/מכבים.

 0שלום אילנה ,תודה על העזרה במציאת עבודה .התחלתי לעבוד החודש
באלביט .אני ממש מרוצה ,הייעוץ שלך שווה המון ...ח.כ .סניף פתח תקוה.

יחידת התעסוקה  -היחידה שעובדת בשבילך
שרית רוזנצוייג

 0הנהלת "צוות" ,לאחר חודשיים מיום פרישתי מצה"ל ,ולאחר מחשבות
שארכו כשנתיים קיבלתי את ההחלטה להיות מורה למתמטיקה .המניעים
היו אישיים אך גם התחברו לרצוני להשפיע על הנוער בדגש על אחיי בני
הקהילה האתיופית בישראל .ההחלטה לוותה בחששות הן מרמת הקושי של
מקצוע המתמטיקה והן מהקשיים הצפויים ביכולתנו להמשיך ולקיים את
המשפחה לאורך תקופת הלימודים .לשמחתי מיום שקיבלתי את ההחלטה
זכיתי לליווי צמוד תומך .לאחרונה לאחר שהמצב הכלכלי הפך למאתגר יותר
שפכתי את ליבי בפניכם ,ואתם עזרתם לי מכל הלב ,באופן שאין לכם מושג
עד כמה הוא משמעותי עבורי ועבור אשתי ,במיוחד בימים כל כך מורכבים,
בהם ישנם רגעים לא קלים.
לשמחתי למרות שהתחלתי את הלימודים מנקודת התחלה לא פשוטה ,הצלחתי
לצמצם פערים להעמיק בחומר ובעיקר לפתור עוד ועוד תרגילים ולהגיע
להישגים מכובדים בכלל הקורסים ובמיוחד בקורסי המתמטיקה.
אומנם עוד ארוכה הדרך ואני רק בתחילתה אך בע"ה שיגיעו הימים בהם
אהיה מורה מקצועי מנוסה המגיש לבגרויות ומוביל נערים להישגים לימודיים
שיפתחו בפניהם את השער לאקדמיה ,לא אשכח כי הייתם לי משענת יציבה
שסייעה לי בהרבה בחינות להבטיח את הצלחת המסע אותו בחרתי להגשים.
גאה שאני חלק מארגון שפועל מתוך שליחות אמיתית הטבועה בכל אדם אותו
פגשתי ובעיקר בדניס האחת והיחידה ,שמלווה אותי מזה חודשים ארוכים,
מהימים שבהם כמעט ולא נכנסתי לתוכנית שחפ"ץ ועד רגעי האושר בהם
חלקנו הישגים מרשימים .הסיוע שלכם הוא לא רק כלכלי הוא מכניס חמצן
ומאיר לי את הדרך ,מאפשר מעט שקט נפשי בתקופת המבחנים ולזכור שהעיקר
הוא לסיים את הלימודים בהצלחה ולהיות אדם התורם לחברה והמדינה ,דואג
למשפחתו ומגשים את חלומו.

לעמוד הקודם

לתוכן העניינים

סמנכ"לית "צוות" לתעסוקה

ברוך הירש ,14
בני ברק 5120206

מזכירת יחידת התעסוקה

ברוך הירש ,14
בני ברק 5120206

רונית אזולאי

דליה קוקוש סלוצקי
מנהלת תעסוקה ,מחוז צפון

אילנה מסס

רכזת תעסוקה ,מחוז צפון

דרך בר יהודה ,52
נשר 3668034
דרך בר יהודה ,52
נשר 3668034

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

רכזת תעסוקה ,מחוזות דן ושרון

ברוך הירש ,14
בני ברק 5120206

מנהל תעסוקה ,מחוז יהודה

גאולה ,4
רחובות 7627211

רכזת תעסוקה ,מחוז יהודה

גאולה ,4
רחובות 7627211

משה ארנון
ציונה דן

דניס אוחנה

מנהלת תעסוקה ,מחוז דרום

רונית אזולאי

רכזת תעסוקה ,מחוז דרום

שמעון מלכה

מנהל תעסוקה ,מחוז ירושלים

סיון נסים

רכזת תעסוקה ,מחוז ירושלים
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בית לחם ,2
בית החייל
באר שבע 8477732
בית לחם ,2
בית החייל
באר שבע 8477732
האלוף שאלתיאל ,3
בית החייל
ירושלים 9455524
האלוף שאלתיאל ,3
בית החייל
ירושלים 9455524

לעמוד הבית

טל'03-6173535 :
פקס03-6165268 :
נייד050-4509801 :
טל'03-6173537 :
ptasuka@tzevet.org.il
פקס03-6169568 :
נייד052-3255278 :
טל'03-6173518 :
wzafon@tzevet.org.il
פקס04-8200326 :
נייד050-2819533 :
טל'03-6173540 :
awzafon@tzevet.org.il
פקס04-8200326 :
נייד052-9436245 :
טל'03-6173536 :
wcenter@tzevet.org.il
פקס03-6169568 :
נייד050-9340426 :
טל'03-6173538 :
פקסawcenter@tzevet.org.il 03-6169568 :
נייד054-2550058 :
טל'03-6173533 :
פקסwyehuda@tzevet.org.il 08-9471239 :
נייד050-3329726 :
טל'03-6173545 :
פקסawyehuda@tzevet.org.il 08-9471239 :
נייד050-2776350 :
טל'03-6173541 :
wdarom@tzevet.org.il
פקס08-6439293 :
נייד050-8211052 :
טל'03-6173542 :
פקסawdarom@tzevet.org.il 08-6439293 :
נייד054-5741698 :
טל'03-6173524 :
פקסmjerusalem@tzevet.org.il 02-6235713 :
נייד050-9895263 :
טל'03-6173546 :
פקסawjerusalem@tzevet.org.il 02-6235713 :
נייד052-9278882 :
mtasuka@tzevet.org.il

לעמוד הבא

מתחברים למסורת

יהדות  #הלכה  #שורשים

יום הכיפורים :על סליחה ומחילה
היכולת לסלוח קיימת בכול אחד ,ומאפשרת לנו למחול .הסליחה משחררת
אותנו מהמשא הכבד של העבר ומאפשרת לנו ליהנות מההווה ולצאת “נקיים”
עם תחושת תקווה לעתיד.
בהלכות ערב יום הכיפורים עוסק רבי יוסף קארו ,מחבר ה”שולחן ערוך”,
בתפקיד המוטל על האדם הפוגע“ :עבירות שבין אדם לחברו אין יום
הכיפורים מכפר עד שיפייסנו ,אפילו לא הקניטו אלא בדברים צריך לפייסו”
(או”ח סימן תר”ו).
הרמ”א (רבי משה איסרליש) מציין את התפקיד המוטל על המתפייס“ :והמוחל
לא יהיה אכזרי מלמחול” .למה זה יהיה נכון למחול למי שפגע בנו? מדוע
שלא ימשיך לשאת את משא הפגיעה ,והחובה לכאוב את הבגידה שנבגדנו
תוטל על המתפייס? בין שאר הנימוקים לעיקרון זה ,מופיע נימוקו של רבי
ישראל מאיר מראדין ,מחבר ה”משנה ברורה”“ :דכול המעביר על מידותיו
מעבירין לו על כול פשעיו ,ואם הוא לא ירצה למחול גם לא ימחלו לו” (סימן
תר”ו) .ניתן להבין מדברי המשנה הברורה ,שהראשון לנימוקים הוא המפתח
ליחסים שבין אדם למקום.
בשעה שאנו עומדים ביום הכיפורים ומבקשים מריבונו של עולם למחול לנו
על מה שעשינו והכתמנו לאורך השנה ,כיצד אנו מסוגלים לבוא למעמד
מיוחד זה ,אם אנו עצמנו לא מוכנים להיות בין המוחלים על מה שהכתימו
אותנו לאורך השנה כולה?
היכולת של האדם לבוא לקראת הבורא ,מותנית בנכונות שלו לנוע כלפי חברו.
במקום בו רוח הבריות נוחה הימנו  -רוח המקום נוחה הימנו .במקום בו הוא
דן לכף זכות  -המקום דן אותו לכף זכות .במקום בו מוכן האדם למחול על
הכאב שהוא נפגע ממנו ,הוא רשאי לבוא ולבקש מחילה מהבורא .אולם ,אם

צילום :דפוזיט פוטו
מאת :הרב חניאל פרבר

חודש אלול,

חודש הסליחות והרחמים ,ימי הדין בפתח  -וגורל השנה
הבאה מונח על כף המאזניים .אלול הוא חודש של עריכת חשבון נפש לפרט
ולכלל .הסליחה הפרטית בחודש זה נמדדת על-ידי רגשות חיוביים הצפים
בנו כלפי מי שפעם כעסנו עליו ,או אפילו חשנו כלפיו שנאה.
חשוב שנדע לסלוח על כל הטעויות שעשינו במהלך השנה  -הן לעצמנו והן
לזולת  -ולקבל את כל החולשות והמעלות שלנו; להגיע להבנה שלא תמיד
אנחנו יכולים להיות אחראים על תחושות עלבון של האחר .עם זאת ,כדי
להשתחרר ממשא הצער והכעס ,אנו נדרשים לפנות לזולת ולבקש את סליחתו.
הבקשה צריכה להגיע מלב שלם ,עם כוונה מלאה וחרטה עמוקה ,שאם לא
כן האחר יתקשה להאמין ולמחול .פעמים רבות נידרש לגייס את תעצומות
הנפש וגם קצת אומץ וענווה ,לוותר על האגו ,ולפנות לאדם שנפגע  -גם
אם לא התכוונת לפגוע בו .צריך גם לזכור שלעתים לזולת דרוש זמן לחשוב
על בקשתך ולהתרצות.
המחילה שונה מהסליחה .המילה מחילה לקוחה מעולם המשפט ,מדיני
ממונות .אם אדם חייב לחברו כסף ,הוא יכול לוותר על התשלום מרצונו
הטוב  -זוהי מחילה .אין כאן חשיבות לרגשות הנושה ,לתחושותיו בנוגע לחוב,
אלא רק לעובדה שהוא מוותר על זכותו לגבות אותו.
באשר לחטא ,המחילה מתייחסת ישירות לעונש  -שהוא תולדה ישירה של
החטא .המחילה היא הגורמת לשינוי העונש .הבורא אינו משנה את יחסו
לאדם  -הוא פוטר אותו מחיוב שיש לאדם כלפי הבורא .כאשר בקשת המחילה
תתקבל ,נוכל אולי להבין היכן טעינו וללמוד את הלקח .הדבר יגרום לנו
תחושת התעלות והתרוממות רוח.

כשאנו עומדים ביום הכיפורים ומבקשים מבורא עולם
למחול לנו על מה שעשינו והכתמנו לאורך השנה ,כיצד
אנו מסוגלים לבוא למעמד זה ,אם איננו מוכנים להיות
בין המוחלים על מה שהכתימו אותנו לאורך השנה כולה?
הוא אוטם את עצמו ומבקש להמשיך ולשאת את הטינה והשנאה  -כיצד הוא
יכול לבקש מחילה? רק אם הוא יאמץ בתוכו בנפשו מקום של מחילה ,יוכל
להתייצב לפני הבורא ולבקש את מחילתו.
יתכן שלמחבר ה”משנה ברורה” היה נימוק נוסף ,שמחבר יותר לעניינים שבין
אדם לחברו .הוא יכול לשאול את המסרב למחול באיזה חברה הוא מבקש
לחיות? בחברה בה קיימים מדון וריב שממשיכים להכאיב ,או בחברה בה
מאומצת שפת המחילה ,הסליחה וההתפייסות?
יש לזכור שכולנו לפעמים פוגעים ולפעמים נפגעים .אם איננו מסכימים
למחול ,אנו מעצימים ומעצבים חברה כועסת ונוקמת .או אז יכולת התיקון
שלנו נבלמת והכעסים נותרים בעינם.
על כן ,מוטב שנאמץ את עצת הרמ”א  -להיות מן המוחלים .אימוץ המחילה
פותח לנו שערי שמים ויכולת לעמוד מול ריבונו של עולם ולייחל למחילתו.
מתוך אותה מחילה ,עולה אורה של הסליחה והכפרה מול הבורא ומול האדם5 .

היכולת של האדם לבוא לקראת הבורא ,מותנית בנכונות
שלו לנוע כלפי חברו .במקום בו רוח הבריות נוחה הימנו
 רוח המקום נוחה הימנו .במקום בו הוא דן לכף זכות -המקום דן אותו לכף זכות

חברי "צוות"  -הוו דוגמה לציבור

השמעו להנחיות משרד הבריאות
משמעת עצמית תסייע לעבור את משבר הקורונה בהצלחה
איחולי בריאות טובה לכולנו

לעמוד הקודם

לתוכן העניינים
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קורא

חדש על מדף הספרים ,עורך המדור :תא"ל ד"ר אפרים לפיד

ָס ַע ְרת ָע ַלי ַא ְר ִצי

המחבר ,עזריאל לורבר ,היה לוחם בשריון ,בעל תואר ראשון בהנדסת מכונות
מאוניברסיטת פיטסבורג ותואר שני ושלישי בהנדסת תעופה וחלל מהVirginia -
 .Polytechnic Instituteהוא עבד בתעשייה הביטחונית ולימד נושאי טכנולוגיה
צבאית באוניברסיטאות מובילות ,בפרויקט תלפיות ובמכללה הלאומית לביטחון
בשבדיה .פרסם בארץ ובחו”ל מאמרים רבים בנושאי טכנולוגיה צבאית ,לחימת
שריון ואוויר והגנה בפני טילים ,וכתב מספר ספרים מקצועיים בתחומים אלה
בעברית ובאנגלית.

אירועים שהסעירו את ישראל ,מאת משה אלעד ,הוצאת צמרת.2021 ,
אירועים רבים הסעירו את החברה הישראלית
והמדינה לאורך שנותיה .רובם קבלו סיקור
נרחב בתקשורת בעת התרחשותם ובמהלך
השנים .עם זאת הצליח ד”ר אל”מ במיל’ משה
אלעד בעבודת מחקר יסודית ,לספק מידע
מהימן ,נרחב ,מחדש וחשוב אודות אירועים
דרמטיים שאירעו בישוב ובמדינה.
בספר מתוארים לעומק של  28פרשיות
שהסעירו את ישראל ,כמו  :מי היה הרצח
הפוליטי הראשון – חיים ארלוזורוב או הרב
יעקב ישראל דה האן? מה הביא את שני בני קיבוץ גן-שמואל ,האחד אודי
אדיב ( - )1972לרגל לטובת סוריה ,והשני ,אורי אילן להתאבד למען המדינה
על אדמת סוריה ( ?)1954מה גרם להוצאתו להורג בדם קר של הקצין
המצטיין סרן מאיר טוביאנסקי ( ?)1948מדוע חטיפת המטוס לאנטבה
( )1976וחטיפת מטוס “סבנה” ללוד ( )1972זכורות לנו טוב יותר מחטיפת
מטוס אל על לאלג’יריה ( ?)1968האם יש הבדל בין פיצוץ מלון “המלך דוד”
ע”י האצ”ל ( )1946לפעולות המחתרת היהודית ב”שטחים” ( ?)1984בפרשת
תקלת המוסד בלילהמר ( )1973התבסס המחבר בין השאר על מסמכי ועדות
החקירה הנורבגיות ,שחקרו את הנושא עד תום ולכן ישנם בפרק זה פרטים
רבים שלא היו ידועים עד היום.
הספר נכתב בשפה ראויה ומדויקת ,עם רצף כרונולוגי אמין ומובן ובכתיבה
קולחת ומרתקת .אינדקס השמות בסוף הספר מקנה לו יתרון להיות ספר עזר
לצעירים ומבוגרים הנזקקים לעתים קרובות לרעיונות להצגת נושאים בתולדות
ישראל במסגרות שונות.

אושוויץ  -גיהינום של ַּמ ָּטה

מאת :יורם פרי ,הוצאת צמרת2021 ,
אושוויץ הוא מחנה מוות ,שהיה אתר ההשמדה
הגדול ביותר מבין ששת מחנות ההשמדה
שפעלו בפולין .הוצאו שם להורג למעלה
ממיליון יהודים .האתר זכה לסיקור היסטורי
נרחב בארץ ובעולם  -בספרות ,בקולנוע
ובעדויות אישיות של ניצולים.
הספר שלפנינו הוא פרי מחקר מקיף של ארבע
שנים ,הסוקר את התקופה החל מהקמת מחנה
אושוויץ ועד לנטישתו בינואר  .1945יש בו גם
סקירה של המשפטים העיקריים של הפושעים
הנאצים ,לאחר המלחמה .הספר כולל תיאורים
מעת שיהודים נכנסו בשערי המחנה ועד לרגע שניספו בתאי הגזים ,זוועות
שאין שני להן בעולם .הספר רצוף מפות ,תרשימים בתלת-ממד ותמונות,
ומהווה מסמך מקיף המאפשר הבנה והפנמה של האסון הכבד ביותר של
העם היהודי בשואה.

ימים של כאב ותקווה

על לחימה עתידית

מאת עזריאל לורבר ,הוצאת מילים מדברות2021 ,
המחבר ,ד”ר עזריאל לורבר ,מציג משך שנים את
תפיסתו החשובה ,כי סכנת ההפתעה במישור
הטכנולוגי גדולה בהרבה מסכנתה של הפתעה
מבצעית .לכן ,הוא פועל בדרכים רבות להנחלת
מידע טכנולוגי  -ובעיקר משתף בתובנות על
התפתחות עתידה של הלחימה.
הוא מזכיר בהזדמנויות שונות כי כבר ב)!( 1948-
עמדה ועדה בכירה של סוכנות הביון המרכזית
של ארה”ב על סכנת ההפתעה הטכנולוגית ,אם
לא יתקיים מעקב צמוד אחרי התפתחות אמצעי הלחימה .עוד קודם ,אחרי
ההתקפה על פרל הרבור בדצמבר  ,1941עבר הצי האמריקאי מספינות קרב
לנושאות מטוסים ,אך תוך זמן קצר הפכו צוללות נושאות טילים בליסטיים
למחליף עיקרי בכוח ההרתעה .לצה”ל היו בעבר קשיי הסתגלות להתפתחויות
בשדה הקרב :מאבקים נגד מערכות הגנה בפני טילים ,הכנסת מזל”טים לשימוש
או מערכות הגנה אקטיבית לטנקים.
התזה המוצעת בספר קוראת לשינוי מהפכני בעיקר בתורת הלחימה ,במבנה
יחידות ובפיתוח אמל”ח .שדה הקרב עומד להשתנות בצורה דרסטית ,על
כן יצטרך צה”ל להמציא את עצמו מחדש כמו אחרי מערכת קדש ,בה הפך
השריון לכוח מוביל ביבשה.
השינוי באופי הלחימה מחייב דיונים מגוונים ומערכת של משחקי מלחמה .אם
התפיסה המוצעת תתקבל ,היא תחייב בשלב הראשון להקים “מעבדת קרב”,
בה ייבחנו האמצעים בשלבים שונים של הפיתוח .אף כי טכנולוגיה תמשיך
להיות הגורם המוביל בשדה הקרב ,אסור להתעלם משיקולים מקצועיים
ומגורמים חברתיים ,כלכליים ופוליטיים ,אשר יכולים לשנות באופן בסיסי
את האופי והניהול של מהלכים צבאיים.

לעמוד הקודם

לתוכן העניינים

מאת יוסי צרויה ,הוצאה פרטית2021 ,
ברומן מרתק פורש בפנינו יוסי צרויה דרך סיפור
חייו,את הביוגרפיה של משפחתו מקהילת יהודי
צפון אפריקה .באופטימיות רבה מתוארת ילדות
מאושרת בקהילה ותיקה במרוקו ,בעיר וזאן  ,בה
נולד וגדל יוסי ואת מסלול העלייה לארץ עם
משפחתו עם תחנות בדרך ,ועד קליטתם במושב
עין שריד שבשרון.
חלקו הראשון של הסיפור מוקדש לקהילת
יהדות מרוקו ״הספרדים״ ,אשר חיה שם 450
שנה עד לשנת  ,1956בה החלה העלייה הגדולה
לישראל .בשנים הללו התנהלו חיי קהילה יהודיים עשירים ומגוונים .החיים
בעיר עם שכנים מוסלמים לא היו קלים והותירו משקעים של פחד והסתייגות.
עם זאת זוכרים יהודי מרוקו לטובה את בית המלוכה המרוקני שקלט רבים
ממגורשי ספרד ופורטוגל והציל אותם מידי האינקוויזיציה ,וגם מלך מרוקו
שהגן על היהודים במלחמת העולם השנייה ,למרות שלטון וישי ,עושה דברם
של הנאצים ,ששלט במרוקו.
הוריו של יוסי מתוארים כחזקים ומאושרים ,והם דאגו ודחפו קדימה את
בניהם להתפתח ולפלס את דרכם ,תוך שמירה על מסורת יהודית .על רקע
זה בולט השבר של קהילה זו עם המפגש עם התרבות הישראלית כשעלו
ארצה .פעמים רבות הועלו ילדים ונערים לארץ במסגרת ״עלית הנוער״,
בהסכמת הוריהם ,אך ההורים עצמם הושארו במרוקו .התסכול ממדיניות
הממשלה הביא לירידה שגברה על העלייה באותן שנים.
בחלקו השני מתאר צרויה באופן ישיר וגלוי את התלאות שעברה הקהילה של
עולי צפון אפריקה בכלל ושל משפחתו בפרט .הלם החיטוי והביזוי בקבלת
הפנים בנמל חיפה רק הגבירו את הדאגה .ל”אחר שנים ארוכות בקהילה
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קורא

חדש על מדף הספרים ,עורך המדור :תא"ל ד"ר אפרים לפיד
בו התגייס לצה”ל בשנת  ,1950עולה חדש דובר ערבית מהבית בלבנון ,אך
מתקשה בעברית .אחרי שנה בנח”ל הגיע למקום המיועד לו – חיל המודיעין
והיחידה שאוספת מודיעין באמצעות סוכנים ערבים ,יחידה  ,504שהייתה ביתו
שנים רבות ,והגיע בה להישגים מרשימים מאוד .בשירותו ביחידה ובהמשך
במוסד ,באו לידי ביטוי הכישורים המיוחדים של רפי כמפעיל סוכנים מחונן
שהשמים אינם הגבול עבורו.
רפי סיטון ניחן בשתי תכונות חשובות ובשפע  -זיכרון עמוק לפרטי פרטים
ויכולת מדהימה לספר סיפור ולרתק את קוראיו ושומעיו .הסיפורים שלו
קולחים ,עשירים בשלל צבעים וגוונים ויש בהם תובנות רבות ולקחים שטובים
לאנשי המודיעין ולא רק להם .זהו סיפורה של קהילת המודיעין ודרכה הצצה
למאבקה של מדינת ישראל בעולמות המודיעין והביטחון.
מאת :תא”ל מיל’ גדי זהר לשעבר מפקד יחידה 504

יהודית תומכת הגענו למושבה וחיינו בצריף ללא קרובי משפחה” .אמו הרגישה
חסרת אונים לעזור לילדיה הפעוטים .אביו ,שהיה סוחר אמיד ,אדון לעצמו,
הפך לשכיר יום העובד בתנאי לחץ.
היחס לעולים מארצות המזרח התאפיין בדרך כלל בניכור ,בחוסר סבלנות ואף
בזלזול .הם אמנם צמחו בתרבות עשירה ,אך שונה מהתרבות המזרח אירופאית.
הפערים בין שתי האוכלוסיות פגעו בדור העולים :דימויים העצמי נפגע ,הם
החביאו את תרבותם ומורשתם ואף היו שהרחיקו והחליפו את שמותיהם כדי
שיתאימו לחברה שבה בקשו נואשות להיקלט.
בכאב לב מתאר המחבר את יחסה של החברה הישראלית לעולים מצפון
אפריקה וטוען כי המדיניות המפלה בתחומים החברתי והכלכלי ,שצמחה
בשנות העלייה ההמונית ,השפיע על החברה בישראל לדורות“ .באותה
תקופה נקבע מי ייהפוך עשיר ומי ייותר עני .ולא רק הוא .גם צאצאיו עד סוף
הדורות .באותן שנים ,נוצרו שני עולמות מקבילים שאת ביטוייהם ניתן עדיין
למצוא היום במערכות החינוך ,הבריאות ,הכלכלה ,התעסוקה והתרבות”.
(עמ’  .)289בני עדות המזרח שהקימו יישובים רבים באזורים קשים והגנו
בגופם על גבולות המולדת ,לא זכו להכרה מצד המדינה בתרומתם למפעל
ההתיישבותי החלוצי .זה אכן ספר נוקב של כאב ותקווה.

ששה ימים ומצלמה,

מאת יהודה כהן ,הוצאה עצמית
סא"ל בדימוס יהודה כהן ,מהנדס חשמל ,איש
היחידה הטכנולוגית בחיל המודיעין ,לחם
בהיותו בעתודה האקדמית בקרבות בירושלים
במלחמת ששת הימים ,והיה בין הצנחנים
הראשונים שהגיעו לכותל" .בין יריות ,רימונים
ועשן קרב" ,כפי שהוא מתאר ,הספיק לתעד
במצלמתו את מהלכי הקרבות בדרך מרגשת.
את צילומיו האישיים והמקוריים קיבץ עם בנו,
רועי ,לספר "ששה ימים ומצלמה" .זו גישה
יצירתית לשתף את הציבור במידע חזותי על הקרבות בגבעת התחמושת
וכיבוש ירושלים.

מפגש גורלי

מאת :אהוד דיסקין ,הוצאת ידיעות ספרים2021 ,
עלילת הספר מתרחשת לאחר החלטת האו"ם
להקים מדינה יהודית בארץ ישראל .הערבים
שמים למטרה לחסל את יהודי הארץ .עבד
אל-קאדר אל-חוסייני ,מנהיג הכנופיות הערביות
באזור ירושלים ,פועל להרוג את תושבי העיר,
ובנוסף ,פוגע בשיירות של מזון ,ציוד ואמל"ח
לירושלים וכך מטיל מצור על העיר.
דויד ,לוחם עז נפש ,מגייס את ניסיונו כמפקד
פרטיזנים ביערות בלארוס ,ואת ניסיונו במאבק
מול הבריטים בתקופת המנדט ,כדי ללחום
בעבד אל-קאדר אל-חוסייני ובכנופיותיו.
מסייעת לו בדבקות אהובתו שושנה ,לוחמת מיומנת.
סיפור אהבתם המרגש והסוער של דויד ושושנה מקופל ברקע הסיפור
ההיסטורי המרתק של התקופה.

Tripping Points on the Roads to
Outwit Terror
Authors: Sharan, Yair, Gordon, LLC, Ted J., Florescu,
Elizabeth, 2021

ספרו של יאיר שרן ושני חבריו ,בוחן
התפתחויות אפשריות של טרור ומציע דרכים
להתמודדות .עידן טכנולוגיות חדשות פותח
יכולות חדשות לסכל פעולות טרור מסוגים
שונים .פיגועים נעשים בכל העולם בדרכים
שונות ,ובעיקר בשנים האחרונות אנו עדים
לטרוריסטים המשתמשים בטכנולוגיות
לפגוע במירקם החיים.
החשיפה הגוברת של אנשים למידע וקיומן
של טכנולוגיות הרסניות ,מציבים בפני גופי
טרור אפשרויות חדשות .מצד שני ,טכנולוגיות
מתקדמות עוזרות ליצור עולם יותר בטוח והרמוני .יתרונות וחסרונות
מאיצים זה את זה.
הספר עוסק בהצלחה בלתי צפויה ולעתים קרובות אקראית בכישלונה של
מדיניות ההתמודדות עם איום הטרור המתפתח .ההיבטים השונים של תופעות
הטרור מוצגים בצורה ייחודית ,תוך שימוש בתמונות תרחיש ,המעניקות לקורא
תפיסה מציאותית של האיום.
השילוב בין השלכות חיוביות ושליליות של טכנולוגיות מתפתחות ,מתאר מה
שעשוי להיות אחד הממדים החשובים ביותר בעתידנו המשותף.
אל"מ בדימוס יאיר שרן שירת בחיל התותחנים ובהמשך ביחידה למחקר
ופיתוח .בסיום שירותו היה יועץ מדעי בשגרירות ישראל בגרמניה .בשובו
ניהל את המרכז לחיזוי טכנולוגי באוניברסיטת תל אביב.

לוחם הסוד והסתר

פעילות הביון החשאית של איש המודיעין והמוסד

מאת רפי סיטון ,הוצאת ספרי ניב2020 ,
רפי סיטון שזה ספרו השביעי ,שייך לדור הולך
ונעלם ,דור של אנשי מודיעין שצמחו מהשטח,
לא למדו באולפנים ובקורסים למפעילים ,אלא
באו מהבית עם שפה והכרת התרבות ,מנהגיה
והתנהלותה .אנשים שהפכו את הידע והניסיון
שלהם לכלי עבודה מושחזים לכריית מידע
בהפעלת מקורות חיים .דור של מפעילים
שיודעים ליצור את הקשר האישי עם סוכניהם,
יודעים לאתר את נקודות התורפה של יעדי
הגיוס שלהם ,להבקיע ולגייס.
רפי בוודאי הוא מהטובים בהם ,מהמנוסים והמקצועיים ,לאורם התחנכו
דורות של אנשי המודיעין האנושי ,שניסו ומנסים להיכנס לנעליהם הגדולות
וליישם את תורתם .הוא העמיד דורות של חניכים גם בהוראת הערבית ,עולם
שלם של שפה ,תרבות ,מנהגים ,משלים ופתגמים.
בספריו שוזר רפי בדרכו הציורית והמרתקת עשיה מודיעינית עשירה מהיום
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ט פש • • טקס בות • • התנ ת • נ ת • טתרובפושת •ת • טק רבות • • התנ ות • נ ות • תרבוותפשת • • טק רבות • • התנ ות • נ ות • ותפרשבו•תת •תטק רבות • • התנ ות • נ ות • תרבות ת
א יפול ב הנצחה ים • ה פנאי דבות • ופש • אקטיס יפוםל • הנצח סים • ה פנאי דבות ופש •טקסאיטיםפו•ל הנצח סים • ה פנאי דבות ופש •טיטפקוסלים הנ•צח סים • פנאי דבות ופש •טקס ים •
• ירועים פרט • • טיו וקרה • • חוגי טיפו •ה ינרצוחעי •בפרט •ה • טיו וקרה • חוגי • טיפו הנ•צ יחרו•עי בפרט •ה • טיו וקרה • חוגי • טי •פואירהונעציחבפ•רט ה • טיוהוקרה • חוגי • טיפו הנצ •
• סדנאו • מסי סיורי לי ם • ה ביקור ם • אי •ל בספדרנאהם • מס סיורי לי ם • • ביקו ם • אי ל ב•פרסדהנא ם • מס סיורי לי ם • • ביקו ם • •אי לסדבנפארםה• מס • סיורי לי ם • • ביקו ם • אי ל בפרחה
פ התנד ת • נו בות • ם • תר רצאו ים • ס רפועהיתםנדט ות • נו יבות • ם • תרהרצאו רים • ס רועפיםהתטנד ות • נו יבות • ם • תרהרצאו רים • ס הרותענידם ותט • נו יבות • ם • ת הרצאו רים • רועים ט
ה נאי • בות • פש • טקסי בות • ת • הת דהננאוא ית • • בות • פש • טקסי בות • ת • הת דנאהו נתאי• • בות • פש • טקסי בות • ת • התפנדאניא•ותבו•ת • פש • טקסי רבות • ת • ה סדנאו •
• וקרה חוגים טיפול הנצחה ם • הו פנאי • •נדובוקרתה • חוגים טיפול הנצח ם • הו פנאי • נד •בו ותקר•ה חוגים טיפול הנצח ם • הו פנאי• •הונקדרבוהת ח•וגים טיפול הנצח ם • הו פנאי •תנדבותת •
• טיולי • ביקו • אירו בפרט • טיו קרה • •חוגטייוםלי• • ביק • איר בפרטה • טיו קרה • חו•גיםטיו•לי • ביק • איר בפרטה • טיו קרה • טחיוגליים • •ביק • איר בפרטה • טיו קרה • חוגים •
מ סיורי ם • הר רים • עים • • סיורלים • ביקוסירוירי• ם • ה ורים • ועים • • סיו לים • ביקוריסיו•רי ם • ה ורים • ועים • • סיו לים • בסייוקורירים •• ה ורים • ועים • • סיו לים • ביקורי •
• סיבות ם • תר צאות סדנאו מסיבו ים • •הרמצסיאובו םת ם • ת רצאות סדנא מסיב רים • הר •צמאוסיםבות ם • ת רצאות סדנא מסיב רים ••מ הסירבצואוםם• ת רצאות סדנא מסיב רים • הרצאו ם
• נופש • • טק בות • • התנ ת • נ ת • טת•ר נבופתשת • טק רבות • • התנ ות • נ ות • תר •בו נתופתש • טק רבות • • התנ ות • נ ות • • נתורפבושתת •ת טק רבות • • התנ ות • נ ות • תרבות ת
ח ט י פ ו ל הנצחסים • פנאי דבות • ופש • חקס יט יםפ ו• • הנצ סים • פנאי דבות ופש •טקסחי םט י•פ ו • הנצ סים • פנאי דבות ופש •טטקיספיום • •הנצ סים • פנאי דבות ופש •טקס ים •
• וגים • ב פ ר ה • טיהוקרה • חוגי טיפו •ה ונגציחם •• ל ב פ רחה • ט הוקרה • חוגי • טיפו הנ•צ וחגי •ם • ל ב פ רחה • ט הוקרה • חוגי • טי •פוחוגיהנםצ•חל •ב פ רחה • ט הוקרה • חוגי • טיפו הנצ •
• ביקורי אירוע ט • ס ולים • • ביקו ם • אי •ל בביפרקורה אירו ט • יולים • • ביק ם • אי ל ב•פרביהקור אירו ט • יולים • • ביק ם • •אי בלי בקופרר האירו ט • יולים • ביק ם • אי ל בפרחה
• הרצאו ם • ס ים • י ו ר י ם הרצא רים • •רועהירםצאט ים • סעים • ס י ו ר י ם הרצא ורים • רו •עיםהרטצא ים • סעים • ס י ו ר י ם הרצא ורים • הרורעציאם יטם • עים • ס י ו ר י ם • הרצ ורים • רועים ט
• תרבו ת • ה דנאות מסיבו • ת ר ות • ה •סדנתארובו• ות • דנאות מסיבו • ת ר ות • ה סד•נאותר•בו ות • דנאות מסיבו • ת ר ות • •ה סתרדנבואו ו •ת • סדנאו מסיבו • ת ראות • סדנאו •
• טקסי ת • פנ תנדבו • נופ ת • טקב ו ת • •תנדטבקוסית ת • פנהתנדבו • נופ ת • ט ב ו ת • תנ•דבוטקתסי ת • פנהתנדבו • נופ ת • ט ב ו ת •• טתנקדס יבותת• פנהתנדב ת • נופ ת • ט ב ו ת •התנדבו ת
ט ה נ צ ח ם • הו אי • ח ת • ט יש • הנ סים • פ נהאניצ חת ם • הו אי • ת • ט ש • הנקסים פ נ א יה נתצ ח ם • הו אי • ת • ט ש • הנקסים הפננצא י םת• הו אי • ות • ט ש • ה קסים פ נ א י ת
יפול ב ה • ט קרה • וג ים • פול ב צחה • טהיופקורל • ה • קרה • חוגי ם יפול ב צחה • • הוקטירפו•ל ה • קרה • חוגים יפול ב צחה •ט•יפהוולקרח ה• • קרה • חוגים יפול נצחה • הוק •
פרט • י ו ל י ם ביקורי אירו פרט • טיולי הבפרט ט י ו ל י ם ביקור • אירו פרט • טיולי ה בפרט ט י ו ל י ם ביקור • אירו פרט • טיוליבפהרט ט י ו ל י ם ביקור • אירו בפרט • טיולירה
סיור • ה ר ם • עים • סיורי ם
• סיור • ה ר ים • עים • סיורי ם
• סיור • ה ר ים • ס עים • סיורי ם • סיור • ה ר ים • עים • • סיורי ם
ים • ת צ א ו ת סדנאו מסיבו ם
ים • ת צ א ו ת דנאו מסיבו ם
ים • ת צ א ו ת סדנאו מסיבו ם
ים • ת צ א ו ת סדנאו מסיבו ם
רבות • ה ת ת • נופ ת
רבות • ה ת ת • נופ ת
רבות • ה ת ת • נופ ת
רבות • ה ת ת • נופ ת
•
•
נ
נ
•
נ
• פנאי נ ד ב ו ת ש
פנאי ד ב ו ת ש
פנאי ד ב ו ת ש
פנאי ד ב ו ת ש
• חוגי •
• חוגי •
• חוגי •
• חוגי •
ם
ם
ם
ם

פעילויות במחוזות ובסניפים :טיולים › הרצאות › התנדבות › טיפול בפרט › סיורים › תרבות
› פנאי › חוגים › אירועים › מסיבות › טקסים › הוקרה › ביקורים › סדנאות › נופש › הנצחה
גם תעודת גבורות לחברים שהגיעו לגיל  .80את המפגש פתח מנהל המחוז אברהם
לוגסי שבירך את החברים ועדכן אותם בנעשה במחוז .בדבריו הודה לוגסי ליו"ר
"צוות" מוטי בר דגן ,למנכ"ל דן נדיב וליו"ר המחוז ניסן בגולה ,על פעילותם למען
החברים בכלל והמבוגרים בפרט .פרץ לב ,רכז גמלאים בני  ,75+תיאר את הקשר
שנשמר עם החברים לאורך השנה בעיקר באמצעות הטלפון ,והביע שמחתו על
האפשרות לחזור להיפגש .את דברי הברכה חתם יו"ר "צוות" ,מוטי בר דגן.
 0ב 6.5.21-נערכה במסגרת שיתוף הפעולה של מחוז הדרום עם ארגון נכי
צה"ל במחוז הרצאתו של ד"ר אבישי בן חיים בנושא "ישראל השנייה" .הארוע
התקיים בבית הלוחם בבאר שבע ,בהשתתפות כ 90-איש.
 0ב 25.5.21-ערכו מנהל המחוז אברהם לוגסי ומזכירת המחוז ביקור בבית
האבות בית יונה בבאר שבע אצל חברי "צוות" המתגוררים במקום רוזי יעל,
אורן יהודה ,שרה שאור ,אריה זינגר ופנינה אורגיל שנעדרה באותו יום .החברים
נהנו מהמפגש ומתשומת הלב שהוענקה להם ,העלו מספר בעיות בפני מנהל
המחוז וקיבלו שי צנוע מטעם הנהלת המחוז.
 0ב 13.7.21-התקיים ערב ההוקרה המסורתי לגמלאים הבדואים של המחוז,
לרגל עיד אל אדחא.
כיבדו בנוכחותם :יו"ר "צוות" מוטי בר דגן ,המנכ"ל דן נדיב ,יו"ר המחוז ניסן
בגולה ,תא"ל גור שרייבמן מפקד אוגמ"ר  ,80אל"ם אבו סולב חסן מפקד יחידת
ביה"ס לגששים ופרויקטור להעצמת הגיוס הבדואי ,סא"ל אבו האני איימן קצין
גששים אוג'  ,80חברי הנהלת המחוז וחברינו הגמלאים הבדואים.
את הערב פתח מנהל המחוז אברהם לוגסי עם מספר עדכונים רלוונטים
לחברים ,אחריו המשיך יו"ר המחוז ניסן בגולה ,שהציג תמונת מצב של המחוז
הנובעת מהמצב הרפואי ומהמצב הבטחוני ,תוך שהוא מביע תקווה שהחברים
יפעלו לגיוס צעירי האוכלוסייה הבדואית לשירות בצה"ל.
יו"ר "צוות" מוטי בר דגן בירך את החברים והביע הוקרתו על שירותם הצבאי .תא"ל
גור שרייבמן ,מפקד אוגמ"ר  80העביר סקירה בטחונית קצרה על המתרחש בדרום
הארץ ,בדגש על הקשיים והאתגרים הניצבים בפני אנשי צבא ואזרחים באזור זה.
מנהל המחוז הודה למוצלח אלגדיפי ולשאר חברי ועד הגמלאים הבדואים ,על
פעילותם לקידום תוכנית העבודה ,וכן ליעקב וקנין ולסולומון ביטון השותפים
אף הם לפעילות.

 0ב 15.6.21-נחנכה כיכר "צוות" בבאר שבע ,במקום מרכזי בעיר .הכיכר נועדה
לציין את תרומת גמלאי צה"ל לקהילה ,לאחר שנים רבות של תרומה למדינה.
בטקס שהתקיים במקום במעמד ראש העיר רוביק דנילוביץ ,נכחו יו"ר "צוות"
מוטי בר דגן ,מנכ"ל "צוות" דן נדיב ,יו"ר המחוז ניסן בגולה ,מנהל המחוז אברהם
לוגסי ,חברי הנהלת המחוז ,חברי "צוות" ותושבי העיר.

 0עם תום הסגר יצאו מנהל המחוז אברהם לוגסי ומזכירת המחוז ,לערוך ביקור
בדיור מוגן פאלאס להבים ,בו מתגוררות אלמנות גמלאי צה"ל ,חברות "צוות":
אניטה לוינשטיין  -רכזת אלמנות במחוז ,שרונה לזר ,דליה שבירו ועופרה זק"ש
(נעדרו מהמפגש חוה ארצי ועדנה אפרים ,אף היא רכזת אלמנות במחוז).
 0במחוז הושקה תוכנים אימוני פילאטיס בזום עם המדריכה יעל אליהו .סביב
האימונים הנערכים על בסיס שבועי התגבשה קבוצת מתאמנות ומתאמנים
מתמידים" .זאת המטרה  -לגרום לאנשים להתאמן ,לחייך ולחזק את הגוף
לטובת חיים בריאים יותר" ,אומרת יעל ומברכת את החברים על התמדתם.
 0ב 11.3.21-נערכה בזום הרצאה בנושא לווייני צילום בעולם בכלל ובמדינת
ישראל בפרט .ההרצאה ניתנה על-ידי דני נוי ,חבר הנהלת המחוז ויו"ר ועדת
ההתנדבות המחוזית ,יוצא חיל המודיעין ,לשעבר מפקד היחידה הטכנולוגית
של מערך הלוויינים בצה"ל.
 0ב 16.3.21-נערך "יום המעשים הטובים" במחוז במסגרתו ארגנו גמלאיות ונשות
חברי "צוות" תרומת מצרכים עבור מסל"ן (מרכז סיוע לנשים נפגעות) באר שבע.
 0לאחר שנת מגפה קשה ,חזרנו למנהגנו לקראת חג פסח תשפ"א ,וקיימנו הרמת
כוסית לכבוד החג לאוכלוסיית הגמלאים בני  75+והאלמנות .במסגרת זו ,הענקנו

לעמוד הקודם

לתוכן העניינים

45

לעמוד הבית

לעמוד הבא

03-6173529

יו״ר :ניסן בגולה

מחוז דרום

סגן :מנחם ברנד | מנהל :אברהם לוגסי

סניף ערד

צדיקים .המסלול כלל ביקור בקבר הרשב"י ,נסיעה לעמוקה ,סיור בחצור
הגלילית ,חוני המעגל ,סיור בעיר טבריה וביקור בציון ר' מאיר .המשתתפים
חזרו הביתה מלאים בחוויות.
 0בין התאריכים  20-23.6.21יצאו חברי הסניף לטיול בן  4ימים בצפון הארץ .הם
ביקרו בזיכרון יעקב וראו את המפעל הציוני של הברון רוטשילד ,המשיכו לאנדרטת
הקיבוצים ברמות מנשה ומשם לבית לחם הגלילית לחוות התבלינים .למחרת
נסעו לתל דן לביקור באתר ההיסטורי ,המשיכו לשוק הפרות במסדה ,ופקדו את
אנדרטת עוז ( 77הקרב בעמק הבכא).
בהמשך סיירו בעקבות המרגל אלי כהן .ביום השלישי ניהנו מיום כיף במלון ,יצאו
לסיורים בטבריה ופקדו קברי צדיקים .ביום הרביעי סיירו בצפת העתיקה.

יו"ר הסניף :אריה שיף  #רחוב בשור 2
ת"ד  444ערד 8910302
 #טל'052-5554523 ,03-6173557 :

 0במלאת  80שנה לחבר גיל עוקשי,
העניקו לו יו"ר הסניף אריה שיף
וסגניתו ריטה נחמיה תעודת גבורות
ושי צנוע מטעם המחוז ,בצירוף ברכות
לאריכות ימים ובריאות איתנה.
 0ב 22.3.21-התכנסו החברים במועדון
הסניף ,יחד עם חברים מארגון נכי
צה"ל ,להרמת כוסית משותפת לקראת
חג הפסח תשפ"א .את האירוע כיבד
בנוכחותו יו"ר המחוז ניסן בגולה שבירך
את הנוכחים ,עדכן אותם בנעשה במחוז
ובארגון ואיחל חג שמח ובריאות איתנה
לחברים ובני משפחותיהם.
בארוע השתתפו מנהל המחוז אברהם
לוגסי ,גזבר המחוז אבי הלר ,חברי
הנהלת הסניף וחברי הסניף שנהנו
ממפגש חברים נדיר ,לאחר שנה
שבה נכפה עלינו סגר ובידוד חברתי.
האירוע כלל תוכנית אמנותית ,כיבוד ובסיומו הורמה כוסית ונישאה ברכה.
 0ב ,13.4.21-ערב יום הזיכרון לחללי צה"ל תשפ"א ,הניחו ריטה נחמיה סגנית
יו"ר הסניף ורפי חיון גזבר הסניף ,זר זיכרון בבית יד לבנים בעיר.

סניף נתיבות-שדרות

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

 0ב 16.3.21-קיימו חברי הסניף הרמת כוסית לקראת חג הפסח במתנ"ס
העירוני בהשתתפות יו"ר הסניף וחברי ההנהלה .הרב המקומי נשא דברי תורה
והסטנדאפיסט שמעון רגב הנעים בקטעי הומור .יו"ר הסניף ,אילן פרץ אילן,
בירך את הנוכחים ,הדגיש את הקשר הטוב מול המחוז והודה ליו"ר המחוז על
התמיכה ושיתוף הפעולה .מנהל המחוז אברהם לוגסי עדכן את החברים בנעשה
במחוז ובארגון ואיחל לחברים ובני משפחותיהם חג שמח .כיבדו בנוכחותם:
שמעון מלול ,חבר הנהלת המחוז ויו"ר ארגון נכי צה"ל במחוז הדרום ואבי הלר,
גזבר המחוז .החברים בירכו על ההתכנסות הראשונה שאחרי שנת מגפה ובידוד
קשה והביעו תקווה לזמנים טובים יותר.

סניף קרית גת

יו"ר הסניף :חיים אסולין  #ציקלג  ,48קרית גת 8227424
 #טל'052-2712422 ,08-6878350 :
haimasulin5@gmail.com #

 0ב 15.3.21-התכנסו מעל  100חברים ברחבת מועדון הסניף ,להרמת כוסית לקראת
פסח תשפ"א  -התכנסות ראשונה מאז מסיבה פורים  .2020כיבדו בנוכחותם יו"ר
הנהלת המחוז ניסן בגולה ויו"ר ועדת פרט מחוזית שרי בנדט.
 0ב 13.4.21-יצאו כ 50-חברי הסניף לטיול באזור עמק בית שאן .הם ביקרו בעמק
המעיינות ,טיילו על הגלבוע ושחזרו את הקרב בין שאול ,יהונתן והפלישתים,
וסיירו בכרם נבות היזרעלי.

 0ב 5.5.21-יצאו חברי הסניף ליום כיף בים המלח .הם נהנו ממפגש רעים,
אירוח נדיב ובילוי משותף.

 0ב 27.4.21-התכנסו חברי הנהלת המחוז לישיבה מן המניין בסניף קרית גת .הם
התקבלו באירוח חם ולבבי .בישיבה השתתפו חברי הנהלת הסניף ,שתרומתם
הייתה משמעותית בעת מגפת הקורונה ומבצע שומר חומות .יו"ר הסניף חיים
אסולין סקר את פעילות הסניף וציין את שיתוף הפעולה הרב לו הוא זוכה מצד
חברי ההנהלה וחברי הסניף.
חברי הנהלת הסניף מיכה אטיאס ,שמעון בן עמי ,דליה אבקסיס ,נח הירש ,שלמה
אוחנה ,מירי דהן ואהרון קרמר הציגו את תחומי פעילותם הן במסגרת הסניף
והן במסגרת העירונית לטובת הקהילה .יו"ר המחוז ניסן בגולה הודה בשם חברי
ההנהלה על האירוח החוויתי.
 0ב 3.5.21-יצאו  52חברי הסניף לטיול בצפון הארץ ,כולל סיור בקיסריה ובקברי
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03-6173529

יו״ר :ניסן בגולה

מחוז דרום

סגן :מנחם ברנד | מנהל :אברהם לוגסי

סניף אופקים

מצפהבדשרמון
סניף
יו"ר הסניף :אליהו

יו"ר הסניף :יעקב דרעי  #היוגב  37מקלט  5אופקים 8761337
 #טל' ,077-9256070 ,03-6173578 :פקס08-6414338 :
 #דוא"לsnifofaqim@gmail.com :

 #נחל ניצנה  15מצפה רמון 8060000
 #טל'054-4883718 :

 0ב 13.4.21-ערב יום הזיכרון לחללי צה"ל תשפ"א ,הניח יו"ר סניף אופקים
יעקב דרעי יחד עם יוסף ישי ,גזבר הסניף ,זר זיכרון בבית יד לבנים בעיר .הזר
נתרם ,כמו בכל שנה ,על-ידי חבר הסניף שוקי מתוק.
 0ב 27.5.21-יצאו  49חברים ובני משפחה לסופ"ש במלון קיסר באילת .האירוע
תרם רבות לגיבוש החברים אחרי אירועי שנת הקורונה ומבצע שומר חומות.
בערב שבת ערכו המשתתפים מפגש משותף ,שרו שירי שבת והאזינו לדברי
יו"ר הסניף חיים אסולין על פרשת השבוע .החברים נהנו מאוד מהבלוי המשותף
וחזרו הביתה במוצ"ש שמחים ומרוצים.

 0ב 18.3.21-נערכה הרמת כוסית לקראת חג
הפסח לחברי הסניף .האירוע התקיים
במועדון הסניף .כיבדו בנוכחותם :יו"ר המחוז
ניסן בגולה ויו"ר סניף אופקים ונציג המחוז
בוועד הארצי יעקב דרעי.
יו"ר המחוז בירך את החברים לכבוד החג,
עדכן אותם בנעשה במחוז ובארגון וסקר
את התוכניות להמשך פעילות .במסגרת זו
הוענקה תעודת גבורות למוריס בן שושן,
במלאת לו  80שנה .החברים נהנו ממפגש
חברתי לאחר שנה בה נמנע הדבר מהם,
ובירכו זה את זה בבריאות איתנה.

סניף באר שבע

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

 0ב ,13.4.21-ערב יום הזיכרון לחללי צה"ל ,הניחו נציגי המחוז אילנה חדד ,חברת
הנהלת המחוז ואיציק הלמן ,זר זיכרון בבית יד לבנים בבאר שבע.
 0ב 2.6.21-יצאו חברי הסניף ליום טיול בעוספיא ,שכלל סיור ברובע העתיק
והיפהפה ,הליכה בסמטאות הציוריות והסברים מרתקים .מדי פעם בינות לבתי
האבן התגלתה פיסת ים כחולה .שיאו של היום היה ביקור בבית משפחה דרוזית.
אחרי היכרות קצרה עם אם המשפחה ,נכנסנו לחדר האורחים אשר התמלא
במגשים ענקיים עמוסים כל טוב מעדני המטבח הדרוזי האותנטי .מאוחר יותר
השתתפו החברים במופע דרבוקות ויצאו לסיור עצמאי בשוק דליית אל כרמל.
 0ב 21.4.21-יצאו חברי הסניף לסיור טעימות בעיר העתיקה של באר שבע שעמד
בסימן הקשר בין קולינריה להתחדשות .בהמשך יצאו לטיול בפארק נחל באר שבע.

לעמוד הקודם

לתוכן העניינים

סניף דימונה

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

 0ב 26.5.21-קיימה הנהלת המחוז ישיבה מן המניין בסניף דימונה .חברי הנהלת
הסניף ,בראשות היו"ר אבי אבוחצירה ,אירחו את חברי ההנהלה בצורה לבבית
וחמה .יו"ר הסניף העביר סקירה על אופיו של הסניף ,הקשיים עימם הוא
מתמודד והפעילויות הנגזרות מכך .חברי ההנהלה הציגו אף הם את תחומי
פעילותם ולסיום אמרו מספר מילים לזכרו של מרקו כהן ז"ל ,חבר הנהלת הסניף
שהלך לעולמו לא מכבר .תודות לחברי ההנהלה שלום יפרח גזבר הסניף ,גדעון
טלקאר רכז פרט ,יהודה חזן וליו"ר הסניף על האירוח הנעים.
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לעמוד הבא

03-6173523

יו״ר :סיגל טל-לוי
מנהל :אלי ינאי

סניף חולון

מחוז דן

באתר ההנצחה והרצאות על תפקודו ותרומתו של המרכז לקהילת המודיעין.
שבנו לקיים מפגשים חברתיים והצגות :מפגש ראשון ומרגש במיוחד נערך
בתיאטרון "בית צבי" בו נערך ערב משירי עוזי חיטמן ז"ל ,שהיה בעצמו תושב
רמת גן .באירוע כיבדו אותנו אלמנתו ,בנו ונכדתו בת ה 4-של עוזי.
במפגש אחר נפרדה הנהלת הסניף הנוכחית מהיו"ר הקודם יצחק אלצור
ומחברי הנהלה בעבר ,בהם סגן יו"ר הסניף חיליק בורשטיין.

יו''ר הסניף :שלמה קימל  #בית יד לבנים  -תיאטרון חולון,
שד' קוגל  ,11חולון  # 5826233טל׳,03-5012420 :
פקס # 03-7781019 :דוא''לholon-snif@tzevet.org.il :

 0שלושה חברי הסניף :אל"ם גיטה גופר ,אל"ם שלמה קימל וסא"ל אלי טרטנר
קיבלו את אות "יקיר העיר חולון".

התנדבות

 0חברי הסניף המשיכו להתייצב במעברי החצייה ברחובות הראשיים של חולון,
בדגש על מעברי החציה הסמוכים לבתי הספר.
 0המצב הביטחוני חייב פתיחת מקלטים ציבוריים וחברי הסניף התפרסו ,לפי
תוכנית שהוכנה מראש ,על פני כל העיר ,כדי לוודא פתיחתם ותקינותם של
המקלטים .ליקויים דווחו לעיריית חולון אשר דאגה לטיפול מהיר בהם.

טיולים

 0נערכו שני מחזורים של טיול יומי בגליל התחתון ונופשון בן שלושה ימים
במלון דונה גרציה בטבריה.

הרצאות

לצד הרצאות בזום ,התקיימו מספר הרצאות פרונטליות שהועברו על-ידי מרצים
בכירים בנושאים מגוונים :תוכנית ההתקפה של בריטניה על א"י; על אלוהים
דת ומדינה מהרמב"ם ועד לייבוביץ; נפלאות המוח.

אירועים

 0חברי הסניף צפו במחזמר עוד סיפור של אהבה  -המבוסס על שיריו של
עוזי חיטמן ז"ל.

צילום :אלי מור

אונו
סניף בקעת
יו"ר הסניף :שלום פארינטה

 #רח' יחזקאל פינת ירמיהו (מרכז מד"א) ,קריית אונו

 #טל # 03-5345540 :דוא"לbo-snif@tzevet.org.il :

טיולים

 0ב 24.2.21-יצאו  67חברים וחברות מהסניף לטיול דרום אדום ולסיור בשביל הסלט.
 0ב 10.3.21-עשו דרכם  120חברים לטיול לגוש משגב ולמצפים בגליל .טיול זה
נערך בשלושה סבבים.
 0ב 27.4.21-נערך לטיול לבית גוברין ולקריית גת בשני סבבים ,בהשתתפות  84חברים.
 0בין התאריכים  3-5.5.21יצאו  73חברי הסניף לנופשון באזור הכנרת ובית שאן.
 0ב 16.7.21-נערך טיול לירושלים ,בסימן היסטוריה וטבע ,בשני הסבבים
בהשתתפות  114חברים.

אירועים

 0ב 22.3.21-נערכה הרמת כוסית לקראת חג הפסח .בתוכנית האמנותית  -הופעתם
של הזמרת לינדה תומר והנגן ישראל רוזן .כיבדו בנוכחותם ראש העיר קרית אונו
ישראל גל ,יו"ר מחוז דן עו"ד סיגל טל לוי ,והרב גרשון שמר מכפר חב"ד.
 0ב 19.4.21-התקיים ערב זמר לקראת יום העצמאות ה 73-למדינת ישראל ,עם
הזמרת רויטל והנגן עוזי רוזנבלט שהגישו מיטב משירי הלוחמים.

מאת :ברוך שני

הרצאות

סניף רמת גן

 0מחנות ההשמדה אושוויץ ובירקנאו  -הרצאתו של עו"ד יורם פרי.
 0מוזיקה ספרדית רומנטית  -הרצאתו של רפאל גל.
" 0פרויקט אולטרה"  -פיצוח האניגמה על-ידי הבריטים במלחמת העולם
השנייה  -הרצאתו של דובי זיגלמן.

מ.מ .יו"ר הסניף יגאל גלפר  #הרא"ה  21רמת גן 5242231
 #טל'050-7921919 ,03-6723663 ,03-6702485 :
 #דוא"ל tzevetrg@zahav.net.il :

עם ההקלות במגבלות הקורונה ,חזר סניף רמת גן לפעילות ,בהנהגת היו"ר
היוצא יענקל'ה פרץ .הפעילות כללה יום טיול לירושלים ,עם ביקורים בבית
הנשיא ,ובבית המשפט העליון ,אליהם הצטרפה יו"ר מחוז דן עו"ד סיגל טל לוי.
המשתתפים ביום זה זכו לתשורה :חולצות לבנות נושאות סמל "צוות" שהוכנו
במיוחד ליום זה ,והיקנו מראה חגיגי ,אחיד ומכובד ,כיאה לשני המוסדות
הממלכתיים שהיו יעדי הביקור המיוחד בירושלים.
כמו כן התקיימו סיורים בפארק אריאל שרון המתחדש ובמפעל המיחזור
המרשים ,בו זכו החברים להסברים מקיפים .בהמשך היום ביקרו החברים
במרכז למורשת יהדות בבל באור יהודה.
סיור אחר התקיים במל"מ ,המרכז למורשת המודיעין שבגלילות ,וכלל הסברים
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לעמוד הבא

03-6173523

יו״ר :סיגל טל-לוי
מנהל :אלי ינאי

סניף תל אביב

מחוז דן

סניף בת-ים

יו"ר הסניף :דן תל ניר  #בית השריון ,רח' לוחמי גליפולי  ,51ת"א  #טל':
 # 03-5616020פקס03-5616050 :
 #דוא"לta-snif@tzevet.org.il :

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

טיולים

 0חברי הסניף יצאו לנופשון בן שלושה ימים באזור ירושלים והתארחו במלון קיבוץ
רמת רחל .במהלכו ביקרו החברים במיצג החיים החקלאיים וחווית החקלאות
של קיבוץ רמת רחל ,סיירו בגוש עציון ,ביקרו בגבעת הקרב ובאנדרטה לזכר
הלוחמים ונהנו מביקור במעיין עין לבן ,בתחומי הגן הלאומי נחל רפאים בירושלים.
 0חברי הסניף יצאו לטיול להר הגלבוע ועמק המעיינות .הם ערכו סיור רכוב
ברכבים חשמליים ,ביקרו בתל יזרעאל והאזינו לסיפור המקראי על כרם נבות
והמלך אחאב .בהמשך נסעו בדרךהנופים להר הגלבוע וערכו תצפית מהר
שאול אל עמק יזרעאל.

אירועים

 0עיקר הפעילות של סניף תל אביב בתקופה זו עסק בקשר עם חברים ,עדכון
פרטים אישיים ,שמירה על קשר עם חברים בני  80ומעלה וכן עם חברים חולים.
כמו כן המשכנו ללוות את אלמנות "צוות" בתקופה קשה זו ולסייע להן .חילקנו
תעודות הוקרה לבני  90בביקור אישי בביתם.
 0ב 6.6.21-צפו חברי הסניף במחזמר עוד סיפור של אהבה  -משירי עוזי חיטמן
ז"ל בתיאטרון רמת גן.

טיולים

 0בין התאריכים  4-7.4.21יצאו  40חברים לנופשון בקיבוץ ניר דוד ,אשר כלל
טיולים וביקורים ,בין היתר ,במוזיאון אבשלום פיינברג ,במשכן לאמנות עין חרוד,
וכן במתחם המרשים של עתיקות בית שאן ,כולל צפייה במיצג האור-קולי.
כן נערכו ביקורים באתר נהריים בגשר ובגשר הישנה ,במצפור נח כנרתי ,בגן
הלאומי ובמבצר כוכב הירדן ועוד.
 0ב 3.5.21-יצאו חברי הסניף לטיול באזור השפלה שכלל ,בין היתר ,ביקור
במוזיאון במזכרת בתיה ,סיור בבריכת הקשתות ובשוק רמלה ,מפגש עם קהילת
הקראים בבית הכנסת הקראי ,ביקור בבית הרצל ביער חולדה ובאנדרטה לזכרו
של אפרים ציזיק.
 0בין התאריכים  30.5-1.6.21נערך נופשון בגינוסר .המשתתפים ביקרו במוזיאון
חנה סנש בשדות ים ,בחצר שמואלי-סטפמן בסג'רה ,בדומוס גלילאה בהר
האושר ,בנבי שועייב  -קבר יתרו ,בגן לאומי כורזים ,במוזיאון הצ'רקסים בכפר
כמא ובתחנת הרכבת המשוחזרת בצמח .כן נהנו משיט על הכנרת ומשירה
בציבור בביתו של אבנר לבב באלוני אבא.
 0ב 22.6.21-נערך טיול משותף יחד עם חברים מסניף גבעתיים ,לגליל המערבי.

 0חברי הסניף יצאו לנופשון בן יומיים במלון דונה גרציה בטבריה .במהלכו
ביקרו במוזיאון ביתהגדודים באביחיל ועל ראש גבעה המשקיפה אל מרחבי
עמק חפר והשרון .כמו כן ,סיירו במערת הפלמ"ח השוכנתבסתר בלב היער
של הקיבוץ .החברים אף ערכו סיור מהנה במלון דונה גרציה ושמעו את הסיפור
המרתק שמאחורי השם וכן ערכו שיט בכינרת.

אירועים

 0חברי סניף בת ים יצאו יחד עם עמיתיהם מסניף גבעתיים לצפייה במחזמר
עוד סיפור אחד של אהבה ,בתיאטרון בית צבי ,רמת גן .ההצגה מתארת סיפור
אהבהבו נשזרים שיריו המוכרים והאהובים של עוזי חיטמן ז"ל.

הרצאות

 0הנצרות והנוצרים במזרח התיכון  -הרצאתו של אבי צפדיה.
 0פרשת פולארד  -הרצאתו של אל"ם (מיל') ע"וד דודו יהב.
 0ברוך אגדתי ,האיש והאגדה  -הרצאתה של אביבה גרטשלר.
 0פרשת לבון והעסק הביש -הרצאתו של אל"ם (מיל') ע"וד דודו יהב.

הרצאות

 0מיוזיקלס בקולנוע במאה ה - 21-הרצאתו של רון פוגל.
 0ההומור הישראלי של אפרים קישון  -הרצאתו של יונתן גת.
 0נשים מטרידות בתנ"ך ובמיתולוגיה היוונית  -הרצאתו של אהוד דור.

לעמוד הקודם

לתוכן העניינים
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לעמוד הבא

03-6173523

יו״ר :סיגל טל-לוי
מנהל :אלי ינאי

סניף גבעתיים

מחוז דן

סניף פתח תקווה

יו"ר הסניף :בני פרידמן  #ז'בוטינסקי  4פתח תקווה 4941425
טל'03-9224167 ,03-9242899 ,03-6173555 :
 #דוא"לptsnif@tzevet.org.il :

יו"ר הסניף :צבי אורבך  #בית ״שקל״ ,רח׳ בן גוריון  ,182ת"ד 351
גבעתיים  # 5310202טל03-6700998 :
 #דוא"לtzevet@barak.net.il :

#

התנדבות

’‘ 0בשביל הארץ’’  -נוצר קשר חדש עם מחלקת החינוך בעיריית פתח תקווה
לצורך קידום הנושא.

הרצאות

 0הספינה אלטלנה  -הרצאתו של יוסי בדיחי.
 0תכנון פיננסי לגיל השלישי  -הרצאתו של אמיתי אמו.
 0שירי משה וילנסקי  -הרצאה מוסיקלית של שומי שירן.
 0מבצע אופרה 40 :שנה לתקיפת הכור העיראקי  -הרצאתו של שמאי גולן.

טיולים

 47 0חברי הסניף יצאו לנופשון בן חמישה ימים במלון 'דן פנורמה' באילת.
 78 0חברים ואורחים נטלו חלק בנופשון שנערך בקיבוץ אליפז בערבה (שני
מחזורים).
במסגרת ‘’שלישי בטבע’’ יצאו  24חברי הסניף לסיור בגן לאומי אפולוניה וביפו.
 42 0חברים יצאו לטיול בחבל לכיש במסגרת סיורי ‘’שלישי בטבע’’.
 45 0חברי הסניף יצאו לטיול באזור הגלבוע ועמק המעיינות.
 49 0חברים נטלו חלק בטיול בחיפה ,בעקבות ספרו של סמי מיכאל "חצוצרה
בוואדי".

אירועים

 0כ 100-מחברי הסניף צפו במופע המוזיקלי עוד סיפור אחד של אהבה  -בו
שולבו שיריו של עוזי חיטמן ז”ל.
 0חברי הסניף נטלו חלק בערב הוקרה למתנדבי המחוז שכלל מופע משירי
אריק איינשטיין.

הרצאות

עם הורדת מגבלות הקורונה באפריל  ,2021חידשנו את האירועים התרבותיים
ובמרכזם הרצאות:
 0משטרת ישראל והאינטרפול  -הרצאתה של עו"ד ענת גרנות.
 0הרצאה על מוסיקה ,חגיגת יום הולדת  -הרצאתה של סילביה אופיר.
 0מגילת האש :מחורבן לתקומה  -הרצאתו של חזי פוזננסקי.
 0הפסיכולוגיה של ההחלטה  -הרצאתו של יואב יוכפז.
 0ירושלים בשירה מתהילים עד נעמי שמר  -הרצאתה של זהבה איטמן.
 0מתווה הגז ומעמדה האזורי של ישראל  -הרצאתו של עופר ניסים.
 0רוסיה של פוטין  :עבר ,הווה ועתיד  -הרצאתו של עו"ד אייל אופנבך.
 0התמנון האירני פורש את זרועותיו  -הרצאתו של יריב פלד.
 0איך בוחרים מנהיג :מאחורי הקלעים  -הרצאתו של אילן ברק.
 0אליעזר בן יהודה :דמותו ותרומתו  -הרצאתה של דפנה אוריה.
 0ממלכת ירדן בסבך המזרח התיכון  -הרצאתו של ד"ר אסף רגב.

טיולים

 0ב 22.6.21-יצאנו לטיול בסימן משואה לתקומה .ביקרנו במוזיאון השואה בקיבוץ
לוחמי הגטאות ובהמשך חווינו בקיבוץ יגור את ההיסטוריה הציונית מהקמתו דרך
הלחימה בבריטים ,פעילות הפלמ"ח והסליקים בהם הוסתרו נשק ותחמושת.

אירועים

 0בערב יום הזיכרון לחללי צה"ל הנחנו ,כמו בכל שנה ,זר מטעם "צוות"
בטקס העירוני.
 0בחודש מאי חגגנו לראשונה בסניפנו יום הולדת  100לחברה ,הפסלת רחל
ויזנר רגב ,הממשיכה לפסל ולהדריך גם בימים אלה .ארגנו ביקור של ראש העיר
בביתה ,ובמפגש "חמישי נשי" שלנו ערכנו לה מסיבה מרגשת.
 0ב 16.6.21-צפינו בהצגה עוד סיפור אחד של אהבה בתיאטרון רמת גן ,בה שולבו
משיריו של עוזי חיטמן ז"ל .האירוע היה משותף לסניפנו ,סניף בני ברק וסניף בת ים.

מאת :רמי יערי ,סגן יו”ר הסניף

סניף ראש העין

סניף בני-ברק

יו"ר הסניף :דוד אביטל  #שילה  62ראש העין 4806117
 #טל'054-2014015 ,03-9022114 :
 #דוא"לRosh.h-snif@tzevet.org.il :

לעמוד הקודם

לתוכן העניינים

| סניף דתי כלל ארצי

יו"ר הסניף :יוסי פלג  #הירדן  31בני ברק5132515 ,
 #טל'( 054-4772939 :יוסי) ,טל׳03-6481233 :
 #פקס # 15336481233 :דוא"לtebb2016@gmail.com :
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מחוז יהודה

סגן :עמרם מלול | מנהל :ראובן חמו

 0דיוני הפרלמנט נערכים בסניף בהובלת חבר הסניף יוסי נוי ובהשתתפות כ20-
חברים .בין הנושאים שהועלו בעת האחרונה :חיסון כנגד קורונה – חובה או זכות?;
הקמת קזינו בישראל; ניסויים באמצעות בעלי חיים; מיסוי ירושות; שיטת הבחירות
בישראל; פינוי אוכלוסייה צמודת גדר בזמן לחימה; מתווה הגז; חוק האזרחות,
בלבולי מוח  -ממצאים ושימושים של מחקרי מוח (הועבר על-ידי חברנו ד"ר יאיר
שרן); קוריאה הצפונית והגרעין ועוד.

הנהלת מחוז יהודה נפרדה ממשה פלד (אל”ם מיל’) שסיים בימים אלו את
התנדבותו רבת השנים  2006-2021במתן ייעוץ לחברים בנושאי ביטוח לאומי.
חברים רבים הסתייעו בו וקיבלו ייעוץ מקצועי בתחום זה .הנהלת המחוז מוקירה
ומעריכה את פעילותו .אנו מאחלים לו בריאות ואריכות ימים .במעמד הפרידה
הוענקה למשה תעודת הוקרה מטעם יו”ר “צוות” מוטי בר דגן ,יו”ר המחוז אילן
דולפין ומנכ”ל “צוות” דן נדיב.

טיולים

 0ב 22.2.21-נערך טיול לנגב הצפוני.
 0בין התאריכים  7-11.3.21נערך נופשון במלון דן פנורמה אילת.
 0ב 27.4.21-נערך טיול לאזור השרון שכלל סיור בפארק חדרה ,ביקור בבית
חנקין ,סיור במוזיאון החאן בחדרה ובנתניה  -באנדרטת ניצחון הצבא האדום.
 0ב 25.5.21-נערך טיול לכפר תבור ועמק יזרעאל שכלל ,בין היתר ,ביקור בכפר כמא,
סיור במרכז המבקרים בשדמות דבורה ,ביקור בבית המרציפן וסיור רגלי בכפר תבור.
 0בין התאריכים  6-9.6.21נערך נופשון במלון קיסר בטבריה ,ששילב טיולים
וסיורים באזור הכנרת ורמת הגולן.
 0ב 22.6.21-נערך טיול לאזור הנגב ,שכלל ביקור במרכז למורשת הקוצ'ינים
במושב נבטים ,אירוח בדואי בשגב שלום ,ביקור באתר דודאים ועוד.

מכבים-רעות-מודיעין
סניף
יו"ר הסניף :יעקב (יענקל'ה) לבקוביץ'

 #שד' האורנים ת"ד  1718רעות  # 7179904טל'03-6173509 :
 #טל'morag@netmedia.net.il # 08-9261373 :

כל עוד שנדרש שמרנו על שגרת קורונה ,תוך הקפדה על תו ירוק ורישום הנכנסים
למועדון הסניף .מיד לאחר צמצום ההגבלות ,נשארנו אמנם עם המסכות אך
פתחנו מחדש את פעילות המועדון.

הרצאות

 0ביטוחי בריאות וסיעוד  -הרצאתו של עמיר להב ,מנהל תחום הבריאות ב"צוות".
 0מינוף הנדל"ן שבידנו  -הרצאתו של חבר הסניף שלמה זוהר.
 0לוחמי הרזיסטנס בצרפת ותרומתם להקמת מדינת ישראל  -הרצאתה של
חברת הסניף ד"ר צילה הרשקו.
 0הרצאת קלינאית תקשורת מחברת מדטון-הדים ,בדיקות ומכשירי שמיעה.
 0טנזניה  -הרצאתו של חבר הסניף ליאור אלמגור.
" 0טיול כורסא" ביער המלאכים  -הרצאתו של חבר הסניף חיים תמרי.
 0האם מגיע לכם פיצוי כספי או פטור ממס  -הרצאת עו''ד מומחה בתחום
רפואה ומשפט ממשרד מרקמן את טומשין.
 0תנועת "הבריחה" והספינה אקסודוס  -הרצאתו של יעקב ויימן.
 0נהיגה נכונה :לחזור בשלום הביתה  -הרצאתו של חבר הסניף שלמה מרטינובסקי.
 0החופש להיות  -הופעת יחיד מאת עדי שניר ,סיפור מרתק על חייה של ילדה
למשפחה חרדית ירושלמית ,הבוחרת לעזוב את בית הוריה ולהתחיל חיים חדשים.
 0סיכונים והזדמנויות בהשקעות נדלן בחו"ל  -הרצאתו של חבר הסניף טל מנצ'ל.
 0תכנון פיננסי ומימוש זכויות בגיל השלישי  -הרצאתו של ליאור מנשה.
 0נשים מטרידות גברים בתנ"ך ובמיתולוגיה היוונית  -הרצאתו של אהוד דור.
 0החיסכון שלי בפרישה  -הרצאתו של אמיתי אמו.
 0ג'יימס בונד :המרגל האולטימטיבי  -הרצאתו של רון פוגל.
 0ביקורת פנימית :מהות ,מטרות ,תפקידים ואופן ביצועה  -הרצאתו של רון
רוזן ,מבקר פנים.

פעילויות לנשים

 0ב 18.5.21-נערך ערב לנשים  -לבחור ,לחיות ,לחייך  -סדנת תיאטרון
הומוריסטית בהנחיית דורית שלו ,שחקנית וזמרת.
 0ב 26.6.21-אירחנו את סיגל לבשיץ  ,נטורופתית ,מומחית ברפואה תזונתית
לפי רפואת הרמב"ם.

פעילויות הדרכה

קיימנו מיזם ייעוץ אישי בנושא ייפוי כוח עם עו"ד דב קיבלוביץ.
 0ב 1.6.2021-קיימנו מפגש אישי עם שיננית מוסמכת ,חברת הסניף ז'קלין נוי,
להדרכה בנושא שמירה על בריאות השיניים והחניכיים.
 0ב 6.7.2021-נערכה הדרכה בת ארבע שעות בנושא החייאה וטיפול בנפגעים
למתנדבי הסניף ולהנהלתו.
 0ימי כשירות לממוני בטיחות  -ב 10.5.2021-נערך יום עיון בנושא עזרה ראשונה;
 0ב 21.6.2021-נערך יום עיון בנושא הערכות לחירום  -שריפות ורעידות אדמה.

אירועים

 0ב 4.4.2021-קיימנו ערב מימונה לחברי הסניף במועדון .מאות חברים קיימו
את הברכה "תרבחו ותסעדו" והתכבדו במעדני החג ,שהוכנו ברוחב לב על-ידי
משתתפי חוג דוברי המרוקאית במועדון.
 0ב 24.3.21-יצאו חברי הסניף לצפות בהצגה הבוהמה בתאטרון רמת גן -
שאנסונים צרפתיים מתורגמים ,בביצוע תלמידי בית הספר למשחק בית צבי.
 0ב 1.6.21-צפו חברי הסניף בהצגה עוד סיפור אחד של אהבה  -משירי עוזי
חיטמן ,בתיאטרון רמת גן.

לעמוד הקודם

לתוכן העניינים

חוגים

ימי א' בבוקר  -דיון פרלמנט ,בצהריים  -קבוצת אימון כושר עם מאמן מוסמך,
אחה"צ  -יוגה לגברים ,בערב  -יוגה לנשים.
ימי ב' בבוקר  -קורס ערבית מתחילים ,בצהריים  -קורס ערבית מתקדמים,
לפנות ערב  -התעמלות בשיטת פלדנקרייז .בערב  -הרצאות ייחודיות
ומקצועיות/ערבי נשים בלבד.
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ביער .בין היתר הם ביקרו במוזיאון חנה סנש בשדות ים ,בכפר הדרוזי ג’וליס,
בגן הפסלים דוידזון בקיבוץ אילון ,במוזיאון לוחמי הגטאות ,במוזיאון אסירי
המחתרות בעכו ובפארק הפסלים בזלטון בקיבוץ עין כרמל.
 0בתאריכים  15.4.21ו 17.4.21-נערכו שני מחזורים של טיול קטיף דובדבנים ברמת
הגולן ,במושב אודם .כן סיירו המשתתפים במיצג עוז  77בקיבוץ אלרום  -עמק
הבכא .שם שמעו את סיפור הגבורה של חטיבה  7במהלך מלחמת יום הכיפורים.
בהמשך ביקרו במצפה אופיר נקודת תצפית מצוינת על הכנרת ,טבריה וצפת.
 0ב 21.4.21-יצאו חברי הסניף לטיול לעמק יזרעאל ,בו שולבה פגישה עם
הזמרת שולי נתן המתגוררת בקיבות בית השיטה .משם המשיכו לגן השלושה
בו האזינו לסיפור הקמת יישובי חומה ומגדל.
 0בין התאריכים  30.6-1.7.21יצאו חברי הסניף לנופש במלון פרימה רויאל
בירושלים .בין היתר ,ביקרו בחאן השיירות בשער הגיא ,פקדו את אנדרטת אסון
התאומים ,סיירו בבית אנה טיכו וצפו בתערוכת הבנאים במגדל דוד .בערב צפו
החברים בחזיון אור-קולי במגדל דוד .למחרת עשו דרכם לכותל המערבי ,ביקרו
בבית הכנסת החורבה ובדרכם חזרה ערכו תצפית בהר גילה.

ימי ג'  -בבוקר  -טיול או הרצאה ,בצהריים  -חוג ברידג' למתחילים ,בערב – קורס
אנגלית מדוברת למתחילים ,ימי עיון לממוני בטיחות.
ימי ד'  -בבוקר  -חוגי יוגה לנשים ,צהריים  -חוג יידיש מדוברת ,אחה"צ  -חוג
קלפי רמי ,בערב  -הרצאה שבועית.
ימי ה'  -בבוקר  -חוג צרפתית מדוברת ,אחה"צ  -חוג מרוקאית מדוברת ,בערב
 -מפגש סיפורי התנ"ך.

סניף רחובות

יו"ר הסניף :אלי עזריאל  #גאולה  4רחובות 7627211
 #טל'( 050-6867767 ,03-6173508 :אלי)
 #דוא"לrehovot-snif@tzevet.org.il :

 0התחלנו בחזרה לשגרה לאחר הסרת מגבלות הקורונה וכך העלנו את מספר
הביקורים אצל חברים חולים ומאושפזים.
 0סייענו לחברים במתן מענקי חג ומענקים מיוחדים.

טיולים

יצאנו לטיול בן יומיים ,בהשתתפות כמאה חברות וחברים ,באזור הצפון.
במסגרתו ביקרנו באתרים שונים ונהנינו מנופים מרהיבים.
 0ב 30.6.21-יצאנו  50חברות וחברים ליום טיול באזור מדבר יהודה .ערכנו
תצפיות על מנזרים במדבר ועל הנופים הייחודיים ,ונהנינו מרחצה בים המלח
ובבריכות גופרית.

רמלה,ציונהבאר יעקב
סניף נס ציונה ,לוד,
יו"ר הסניף :דורון נגי יוספאן דוד אלעזר ,נס
#

(בית המתנדב)  #טל'052-9465551 ,08-9467062 :
 #דוא"לdoronyos@gmail.com :

 0ב 7.6.21-נערך טיול לאזור הצפון שכלל ארוחת
בוקר בזכרון יעקב ,טיול בין בריכות המים
והמפלים במעיין סלוקיה ברמת הגולן ,ביקור
בחוות תבלינים וכן קטיף דובדבנים .לאחר
ארוחת הצהריים המשכנו לביקור בשרידי
ארמונו של האמיר הבדואי פעור וסיימנו בביקור
במשק אותנטי.

סניף ראשון לציון

יו"ר הסניף :יעקב סלע  #קק"ל  18ראשל"צ 7528642
052-3668578 ,03-9502873 ,03-6173552 #
 #דוא"לselaj@bezeqint.net :

טיולים

 0בתאריכים  11.3.21ו 15.3.21-נערך בשני מחזורים טיול פריחה ברמות מנשה.
בין היתר ביקרו המשתתפים במזגגה  -מוזיאון הזכוכית ומשם המשיכו לסיור
בטבע לאורך נחל השופט .ההליכה נמשכה בשמורת טבע ביתן אהרון ,לאחריה
הגיעו לגבעת הרקפות בקיבוץ גלעד ולאגמון חפר הסמוך לנחל אלכסנדר.
 0בתאריכים  11-13.4.21נערך טיול יומי בשלושה מחזורים לנחלי הגולן .הטיול
כלל תצפית על מפל עיט ,על הפריחה ביער אודם וסיור בג’ובה הגדולה  -מכתש
וולקני מפתיע במיני הפריחה שבו .לאחר ארוחת צהריים הגיעו לתצפית על
זרימת המים בנחל ובמפל סער.
 0בין התאריכים  2-4.5.21יצאו חברי הסניף לנופש במלון אחוזת אסיינדה
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סניף יבנה

סניף אשקלון

יו"ר הסניף :עו"ד שמואל פז
 #האלון  25יבנה  # 8154903טל',03-6173550 :
050-5285807 ,08-9328203

יו"ר הסניף :עמרם מלול  #הנשיא  2מרכז אפרידר אשקלון
 # 7840401טל'08-6744677 ,03-6173521 :
 #דוא"לtzevetashkelon@walla.com :

אירועים

 0ב 12.4.21-לקראת יום השואה צפו חברי הסניף בהצגה יומנה של אנה פרנק
המבוססת על הספר המפורסם.

טיולים

 0ב 6.6.21-יצאו יותר ממאה חברי הסניף לנופשון בן  6ימים באילת ,שכלל
סיורים באתרים היסטוריים ,שיט בים האדום ,הרצאות העשרה ועוד.
 0ב 24.6.21-יצאו חברי הסניף לסיור מהשפלה אל ההר .הם ביקרו ,בין היתר,
במצפה הראל ,בתל עזקא ,בגן הלאומי חאן שער הגיא ובכנסיה באבו גוש.

חברי הסניף יצאו לנופשון במלון קיסר פרמייר טבריה ,בו שולבו טיולים .בין היתר
ביקרו המשתתפים בנחל חדרה ובבוסתן אקולוגי על-שם תום פרקש ז”ל בכרם
מהר”ל ,האזינו לסיפור הטמפלרים בבית לחם הגלילית ,למדו על ארכיאולוגיה
בטבריה ,הכירו את מורשת הדרוזים ,סיירו במושבה כנרת ,הכירו את מצפה
כמון ,ביקרו בכרמיאל ולמדו את סיפור המרד ברומאים המובא באתר תל יודפת.
בדרך חזרה לאשקלון ביקרו בכנסיית השליחים ,ערכו סיור במצפה רביד וקינחו
בביקור ביקב מורד בפארק התעשייה מבוא יוקנעם.

סניף אשדוד

יו"ר הסניף :יוסי לוי  #רח׳ האצ״ל 6
 #טל'( 052-2515320 ,03-6173581 :יוסי)
 #דוא"לsnif-ashdod@tzevet.org.il :

אירועים

 0אירוע לציון חברים הגיעו לגיל גבורות נערך בחודש יוני ביד לבנים באשדוד
בהשתתפות כמאה איש .התוכנית האמנותית כללה ערב שירי ארץ ישראל.
שניים ממקבלי התעודות הם גם נכי צה”ל  -וקיבלו תעודות גם מנציגי ארגון נכי
צה”ל במחוז השפלה שהוזמנו לאירוע .במעמד זה זכו שני מתנדבים מסורים
מהסניף ,למגן ולתעודת הוקרה.
 0כ 60-חברי הסניף יצאו לנופשון סופ”ש במלון אסטרל וילג’ באילת .הנופש
כלל סיור בחוות בראשית והיכרות עם מוצרי החווה הייחודיים ובהם חלב נאקות.
 0בחודש יוני יצאו כמאה חברי הסניף לטיול באזור הצפון .בין היתר ערכו קטיף
דובדבנים וביקרו בחמי טבריה.
 0חברי הסניף נהנו מערב טברנה שכלל מופע שירים ביוונית ,במסגרת פסטיבל
שנערך באשדוד.

הרצאות

 0המזרח התיכון בעידן נשיא ארה”ב ג’ו ביידן  -סמינר היסטוריה צבאית.
 0מסע במנהרת הזמן המוסיקלית :בעקבות יצירות ישראליות בין שתי המלחמות
(אריק איינשטיין ,כוורת ,שלום חנוך ,החלונות הגבוהים).
 0בסימן יום ירושלים :חידון נושא פרסים בעקבות ההיסטוריה ,הטבע ומורשת הקרב.
 0תרופה ורפואה :הסיפורים שמאחורי התרופות המוכרות והקשר שבין צמחי
מרפא לתרופות מודרניות.
 0ארצות ערב מסביבנו ומנהיגיהן  -הרצאתו של תא”ל (מיל’) שלום הררי.
 0לאורך נהר הוויסלה :מסע על פני נופים ובין ערים בפולין ,תוך התייחסות
לאירועי היסטוריה עקובים מדם שהתרחשו לאורך הנהר.

התנדבות

 0חברי הסניף מתנדבים במרכז השאלת ציוד רפואי בעיר .המעוניינים להצטרף
לפעילות מוזמנים לפנות ליו”ר הסניף.

חברי "צוות"  -הוו דוגמה לציבור

השמעו להנחיות משרד הבריאות
משמעת עצמית תסייע לעבור את משבר הקורונה בהצלחה
איחולי בריאות טובה לכולנו
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כרמיאל
סניף
יו"ר הסניף :שלומי קליין

שגם לפני שנתיים קיבלו חברים מהסניף את אות יקיר העיר בקרית חיים,
בקרית אתא ולפני כן גם בקרית מוצקין.
בסניף שלנו  400פעילויות התנדבות במיגוון תחומים ,בהן נוטלים חלק מתנדבים
רבים מהסניף .אנו מביעים כבוד והערכה לכל המתנדבים העושים בנתינה לשם
נתינה בלבד  -אשרי הסניף ואשרי הארגון שכאלה הם חבריו.

 #שדרות נשיאי ישראל  ,33כרמיאל

 #טל' # 03-6173572 :דוא"לslomek1@walla.com :

 0בין התאריכים  7-11.3.21יצאו חברי הסניף לנופש במלון דן פנורמה באילת .החברים
נהנו מטיולים באילת ובאזור ובכלל זאת פארק תמנע ,החווה החקלאית בעין עברונה,
תצפית על גבול ישראל -מצרים ,אום רשרש וביקור בבית האלוורה במושב עין יהב.
 0ב 13.4.21-נערך באנדרטה בכרמיאל טקס זיכרון לחללי מערכות ישראל .חברי
הסניף השתתפו בטקס והניחו זר של “צוות”.
 0באחד ממפגשי החברים הנערכים מדי יום רביעי
במועדון הסניף ,הוענקה תעודות גבורות לחבר אריה
מאיר בהגיעו לגיל .80
 0ב 15.6.21-יצאו חברי הסניף ליום כיף במרחצאות חמי געש.
החברים נהנו מבריכות המים הטרמו-מינרליים ,מארוחת
ערב עשירה וממופע קריוקי עם הזמר מוישיק בן צבי.

חשיבות המפגשים החברתיים-תרבותיים מוצאת ביטוי במכתב של חברת הסניף:
“חיכינו לימים אחרים כדי לחזור להיפגש ולצחוק .בלב  -התקווה למפגש חברים
שכה התגעגענו .ואז ,טיול לאילת שיצא מהנה וכייפי ,טיול לחדרה שהיה מפגש עם
חברי “צוות” שכה חסר לנו  -סוף סוף חירותנו חזרה ונקווה לימים טובים ובריאים
מלאי פעילות ב”צוות” שלנו”.

והשומרון
סניף חדרה
יו"ר הסניף :ורדה ולדמן הרצל ,69
#

ת"ד  2191חדרה  # 3812101טל'03-6173561/2 :
 #דוא"לshadera@tzevet.org.il :

יצאנו לחופשי  -ועם החופש בא הרצון לצאת וליהנות מנופי ארצנו ,מהרצאות
ומערבי זמר מהנים.
שרנו ושמענו את סיפור חייו של אריק איינשטיין ז”ל במופע “הקול של הדור”.
יצאנו לטייל בעמק האלה ונהנינו מנוף מהמם של העמק ,מיין טוב ומבירה
טעימה במושב שריגים.
לאחר אתנחתא של שבועיים ,עלינו צפונה לצפות ביופייה של הכנרת ,לבקר
באתרי מורשת ולהאזין לדברי הסבר מרתקים ומעשירים.

סניף הקריות

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

עם היציאה המדורגת מהקורונה התחלנו בסניף בפעילות כבימים ימימה.
בשיחות טלפוניות שהיו לנו עם החברים ,ציינו רובם את הגעגועים למפגשים
החברתיים בסניף ,והדגישו כמה חסרו להם טיולים בנופי ארץ  -לראות
ולחוש משהו אחר.
אנחנו בהנהלת הסניף התחלנו “להניע גלגלים” ולמרות שלא היה קל הצלחנו
לארגן נופש וטיולים באילת .יצאנו  108חברים בשלושה אוטובוסים לחמישה
ימים באילת ,כאשר כל יום תואם טיול באזור :חוות ציפורים ,טיול ג’יפים בהרי
אילת ,חוות סמר ,קצ”א ,עין עברונה.
לראות קבוצה של  108חברי הסניף ,כולל חברה שמלאו לה  ,90יושבים
בג’יפים ונוסעים בנחלים בין ההרים זו הייתה חוויה של התרוממות נפש לכל.
במהלך שהותנו באילת נקלענו למבצע “שומר החומות” ועם לא מעט
דאגות עלינו לצפון .לשמחתנו הכול עבר בשלום וכל התדרוכים שקיבלו
החברים היו לשווא.
בטיול נוסף שהתקיים לעיר חדרה ,נחשפנו לסיפור הקמת העיר ,גאולת
קרקעות וחבלי קליטה של העולים .סיימנו בבית חנה סנש  -עוד סיפור
מדהים של נערי ישראל.
בתחום ההתנדבות המשכנו בתקופת הקורונה בהפעלת קשר טלפוני עם חברים
והפעלת המיזמים הייחודיים :צוות ל”צוות” ,לווי משפחות שכולות ,ועתה לאט
לאט מתחילות יתר הפעילויות בזהירות הנדרשת.
אירוע מרגש שהתקיים לאחרונה היה טקס קבלת אות יקיר קרית ביאליק .האות
ניתן על-ידי ראש העיר על התנדבות ראויה לציון של שלושה נציגים מסניפנו
תושבי קרית ביאליק  -הניה אביאל ,בר שמחה ומלכה יעקב .אני מבקש לציין
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סניף הגליל העליון

סניף הגליל המערבי

יו"ר הסניף :יעל דקל
 #טל'050-4130801 ,04-6935756 :
 #דוא"לdekelya@gmail.com :

יו"ר הסניף :חווה רייכמן
 #ביאליק  7נהריה  # 2232411טל'04-9510702 :
 #דוא"לhava3000@bezeqint.net :

 0ב 12.4.21-קיימנו הרמת כוסית ליום העצמאות,
בשילוב הענקת תעודות לחברים וחברות שהגיעו
לגבורות .היה זה ערב מרגש ביותר ,בהשתתפות
ראש עיריית נהריה רונן מרלי ,יו”ר המחוז יוסי
משען ,ומנהל המחוז דודו קוסובר.
 0ב 10.5.21-קיימנו הרצאה בנושא עולם היין,
בליווי טעימות.
 0ב 16.6.21-יצאנו ליום כיף במרחצאות חמי געש.

 0סניף גליל עליון החל את פעילותו אחרי הקורונה בנסיעה לעיר הקודש
ירושלים ,ב. 14.6.21-התחלנו את מסלול הטיולים בתל אביב ,בביקור בבית
המשורר הלאומי חיים נחמן ביאליק .בהמשך הגענו לקרית ענבים והתייחדנו עם
הנופלים על כיבוש ירושלים מחטיבת הראל .לא ויתרנו על מסלול הליכה בעיר
העתיקה בדרכנו לכותל המערבי ,וכן ביקרנו במרכז מורשת יהדות תימן ברחובות.
חזרנו צפונה דרך אפרת וכך הזדמן לנו להשתטח על קברה של רחל אמנו.
ממצפה דניאל “בנקודת האלף” ,צפינו על כל האזור .קיימנו ערב חברתי בו
החברים סיפרו על אירועים מיוחדים מעברם.
ביקרנו גם בבית אסירי המחתרות ולסיום הגענו למשק אורן בבקעה ולמדנו על
הפקת שמן מיוחד וטעמנו פירות מעולים .ו ערכנו גם ביקור בטירת צבי בעמק
בית שאן  -וחזרנו מלאי חוויות לצפון.
 0ערכנו טיול לרמת הגולן ,בו ביקרנו באתר ההנצחה לחללי סיירת “אגוז”.
שמענו את סיפור היחידה מפי חבר הסניף סא”ל ברוך מעוז ,מקציני היחידה.
משם המשכנו לקטיף פירות יער בשעל ולביקור בבית הבד של קצרין.

התחתון
סניף הגליל
יו"ר הסניף :מוטי אלגרבלי

 #הגלבוע ,ת"ד  491טבריה  # 1410401טל',04-6720656 :
 # 054-7685224דוא"לmoti680@walla.com :

 0ב 2.6.21-קיימנו טיול לכפרים הדרוזים .ביקרנו בדלית אל-כרמל ,ברובע
העתיק בעוספיא ובאנדרטה לזכר הנספים באסון הכרמל .לסיום נהנינו מארוחת
צהריים דרוזית מסורתית ומחפלה עם מוזיקה ודרבוקות.
 0ב 2.7.21-קיימנו בסניף טבריה כנס בנושא ייפוי כוח מתמשך ,עם עו”ד
רונן לפיד .הכנס היה מוצלח והחכים אותנו בנושא חשוב  -תודה לעו”ד
לפיד ולדוד זזון על עריכת הכנס בהתנדבות.

סניף מרכז הגליל

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

צפון

סגן :יוסי לוי | מנהל :דוד קוסובר

סניף העמקים
יו"ר הסניף :אחמד פלאח רח׳ יהושע ( 47ברחבת העירייה),

 0בחודש אפריל קיימנו נופש משפחות במלון קיסר בטבריה בהשתתפות 65
משפחות .תוכנית הנופש כללה שיט בכנרת ,ערב בינגו ושיחת חברים עם יו”ר
“צוות” מוטי בר דגן ,יו”ר המחוז יוסי משען ,מנכ”ל “צוות” דן נדיב ,סגן יו”ר
המחוז ומנהל המחוז.

#

ת״ד  ,2450עפולה  #טל'04-6425715 ,03-6173597 :

 #פקס # 03-6173598 :דוא"לamakim-snif@tzevet.org.il :

 0תקופת האביב מאופיינת בחגים הנחגגים בכל הדתות .ברוח זו קיימנו ב18.5.21-
מפגש חברים בכפר חורפיש ,בו השתתפו  211חברים .במסגרת זו הצגנו את עיקרי
תוכנית העבודה ל 2021-וחילקנו תעודות הוקרה לחברים שהגיעו לגיל  80ולגיל .90
 0אחת לקדנציה עורך הסניף יום עיון על העדה הדרוזית ,המיועד לראשי סניפים
מכל הארץ ,חברי הוועד המנהל הארצי וחברי המועצה המחוזית .האירוע התקיים
בנבי שועייב במעמד יו”ר “צוות” מוטי בר דגן ,יו”ר המחוז יוסי משען ,ומנכ”ל
“צוות” דן נדיב ,בהשתתפות כ 180-איש.
את פני המשתתפים קיבלו נכבדי העדה ,ראשי מועצות ,שופטים ואנשי ציבור
מהעדה הדרוזית .ביום העיון הצגנו את העדה בהיבטים שונים :מסורת ,מנהגים,
תעסוקה ,סוגיות וחסמים וגולת הכותרת  -השתלבות נשים דרוזיות במשק
ובחברה הישראלית  -נושא שהוצג על-ידי ד”ר חיתאם חוסין.
 0ב 28.7-התקיימה מסיבת הקורבן ולאחריה נקיים אירוע יום האישה לנשות
חברי “צוות” בסניף  -פעילות תקדימית.

סניף חיפה

יו"ר הסניף :ניצן רזיאל  #בית ההגנה ,רח' פבזנר,
ת"ד  7610חיפה  # 3107601טל'054-4212059 ,04-8666762 :
 #דוא"לrazielnitzan@gmail.com :
03-6173524

יו״ר :יוסף וסרמן

מחוז ירושלים

סגן :יצחק צרפתי | מנהל :שמעון מלכה

 0ב 29.6.21-נערך ברומניה מצעד החיים לציון  80שנה לפוגרום יאשי שהתרחש
בשנת  .1941המצעד ,הנערך זו השנה השביעית ברציפות ,התקיים בהשתתפות
נציגי מדינות ,אישי ציבור ,ניצולי שואה ,תושבי יאשי ,חברי הקהילה היהודית
ותלמידים מבית ספר מקומי ,אשר צעדו כשהם מניפים את דגלי ישראל ורומניה.
מצעד החיים היה מרגש במיוחד השנה ,ונטלו בו חלק ניצולים מ”רכבת המוות”
מלפני  80שנה.
בנאום שנשא הרב יוסף וסרמן בבית הקברות היהודי בעיר ,הוא דיבר על
התפשטות האנטישמיות בעולם ופנה לכל המנהיגים להתאגד יחדיו במלחמה
נגד האנטישמיות.
במהלך הטקס הדתי נאמרו תפילות וקדיש על-ידי הרב יוסף וסרמן והודלקו
נרות נשמה על-ידי ראש העיר יאשי ,סגן ראש העיר נתניה אפרים בולמש ,יו”ר
הקהילה היהודית ביאשי ואחרים .בהמשך נשאו דברים נציגי הממשלה הרומנית,
שגרירים ונציגי הקהילה היהודית.
בערב יום המצעד התקיים טקס מיוחד בעירייה ,במסגרתו קיבל הרב וסרמן
אזרחות כבוד של העיר יאשי ,הודות ליוזמת “מצעד החיים ברומניה” .כמו כן,
נחתם הסכם ערים תאומות בין נתניה ליאשי.
 0בין המועדים  30.5-2.6.21יצאו חברי “צוות” ממחוז ירושלים לנופש בצפון
הארץ במלון לייק האוס .הנופש כלל טיול מודרך בנחל תל דן ,ביקור באנדרטת
 73הלוחמים ועוד .המשתתפים נהנו מאוד והביעו הערכתם על קיום הטיול.
 0בין המועדים  25.4-2.5.21ארגן מחוז ירושלים קורס מנעולנים ,שנמשך כשבוע
ימים .בקורס נטלו חלק חברי “צוות” ממחוז ירושלים וכן ממחוז יהודה ,אשר
ביקשו לקבל כלים להשתלב במעגל העבודה בתור מנעולנים .הקורס הסתיים
בהצלחה ובסיומו חולקו למשתתפים תעודות .כלל המשתתפים הביעו את
שביעות רצונם ואת הערכתם על קיום הקורס.
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יו״ר :נתנאל פרישמן
מנהל :צביקה פרוור

מחוז שרון

סניף רעננה

מחוז השרון מרכז את "מיזם גדי"  -המיזם שהוקם
על-ידי יו"ר "צוות" לבקשת הרמטכ"ל הקודם ,רא"ל
גדי אייזנקוט .במסגרת זו ,כ 50-חברות וחברי "צוות"
שנרתמו למיזם החשוב ממחוזות צפון ,השרון ,דן,
יהודה וירושלים ,מעבירים הרצאות חינוכיות
וחווייתיות לכלואי צה"ל במתחם המשפטי החדש
של צה"ל "נווה צדק" באזור השרון ,בתדירות של
ארבע הרצאות בשבוע .ההרשמה להתנדבות
בפרויקט פתוחה .נא לפנות טל'  054-2021770או
למייל .msharon@tzevet.org.il

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

 0מועדון נשות הסניף ממשיך במפגשים ובפעילות ייחודית דו-שבועית  -פגישה
עם סטייליסטית ,בוקר בניחוח איטלקי ועוד.
 0מסיבת תחילת הקיץ נערכה באולם פיס בעיר .החברים נהנו מארוחת ערב
עשירה ,מילות ברכה מראש העיר ,יו"ר המחוז ויו"ר הסניף וחלוקת תעודות
לחברים וחברות שהגיעו לגיל גבורות .בחלק האמנותי הופיעה להקת טרנזיסטור
בשיריו של הזמר אריק איינשטיין ז"ל.
 0חברות וחברים ממשיכות ללמוד במסגרת החוג השבועי להכרת השפה הערבית.

סניף הוד השרון

יו"ר הסניף :נתנאל ימיני
 #ז'בוטינסקי  7הוד השרון 4535020
 #טל' # 050-7922080 ,09-7450773 :דוא"לhsh@tzevet.org.il :

 0מועדון הנשים של הסניף מתכנס לפעילות מגוונת :הופעת סטנדאפיסטית,
אירוע " 50גוונים של נעליים" ועוד.
 0דגש מיוחד מושם על עידוד השתתפות הדור הצעיר בפעילות .לצורך כך
נפתחו שני קורסים :קורס רכיבת אופניים אתגרית ,במסגרתו המשתתפים
מטיילים ברחבי הארץ במסלולים מרתקים; קורס ירי בו מבצעים המשתתפים
ריענון תיאורטי וירי מעשי למטרות במטווח.
 0חוג הברידג' חזר לפעילות סדירה .המשתתפים נפגשים מדי שבוע למפגש
חברתי מגבש.

סניף הרצליה

יו"ר הסניף :שלמה גריידי  #הנדיב  2הרצליה 4648502
 #טל'054-5555137 ,09-9563838 :
 #דוא"לsnif-herzliya@tzevet.org.il :

סניף רמת השרון

יו"ר הסניף (ממונה) :עמירם טלמון  #ת"ד  1350רמת השרון
 # 4711202טל' ,052-8200014 :פרטי03-5401356 :
 #דוא"לa-talmon@zahav.net.il :

חברי וחברות הסניף התכנסו לערב חגיגי שנתי .במסגרת המפגש נפרדנו
מיו"ר הסניף בארבע הקדנציות הקודמות ,אורי ילוז ,וקידמנו את יו"ר הסניף
הממונה החדש עמירם טלמון בברכת הצלחה .כיבדו בנוכחותם יו"ר "צוות"
מוטי בר דגן ויו"ר מחוז השרון נתי פרישמן .המשתתפים נהנו מהופעה מוזיקלית
בניצוחו של אורי קריב.

 0חברי הסניף יצאו לטיול בתל-לכיש .החברים נהנו מסיור מודרך באתר
הארכיאולוגי ,חזו בהתיישבות החדשה בחבל לכיש ,צפו בגדר ההפרדה
החדשה והכירו את הפזורה הבדואית והעיר רהט.
 0בסניף נערכו מגוון הרצאות פרונטליות ובזום .בין יתר נושאי ההרצאות:
פרשת פולארד" ,העוקץ" ,תפיסת ההגנה של מדינת ישראל ועוד.
 0החברים יצאו לטיול ברמת הגולן שכלל ביקור במספר אתרים מרכזיים,
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בשטח

יו״ר :נתנאל פרישמן

פעילויות במחוזות ובסניפים

מנהל :צביקה פרוור

מחוז שרון

היכרות עם גיבור ישראל אלי כהן ,ביקור במג'דל שמס ופגישה וסיור עם
תושבת המקום ,קטיף מפירות העונה ,ביקור בשוק ועוד.
 0חברי הסניף יצאו בשני מחזורים לנופש באילת.

סניף נתניה

יו"ר הסניף :עקיבא יצחקי
 #רזיאל  7נתניה  # 4247008טל'09-8334008 ,03-6173553 :
 #דוא"לnt-snif@tzevet.org.il :

סניף כפר סבא

יו"ר הסניף :אלי הקר  #המייסדים ( 31בניין תהילה) כפר סבא 4420539
 #טל'09-7659867 ,03-6173554 :
 #דוא"לtzevetkf@bezeqint.net :

 0חברי הסניף יצאו למספר טיולים ולנופש בצפון הארץ .הפעילות שתוכננה
על-ידי הנהלת הסניף בקפידה ,כללה אירוח מלא והכרת צפון הארץ בכל
ההיבטים  -נופים ,תרבות ,טבע ,היסטוריה ,תעשייה ועוד.
 0מועדון הנשים של הסניף חידש פעילותו בהשתתפות עשרות חברות ,ובמגוון
פעילויות  -הרצאה ומשחקי היכרות ,טיול באזור חוף השרון ,פעילות במרכז
הטנקה להכרת התרבות האינדיאנית :תיפוף ,שירה ,ריקודים ועוד.
 0חברות וחברים ממשיכות ללמוד במסגרת החוג השבועי להכרת השפה הערבית.
חברי הסניף ביקרו במוזיאון העם היהודי החדש "אנו" (לשעבר "בית התפוצות").
הם נהנו מ"סיור" מקיף לאורך תולדות העם היהודי בעבר ובהווה .כמו כן
התאפשר לכל אחד לחפש את סיפור משפחתו ובכלל זאת סיפורו האישי.

המשך מעמוד 44

על "ספר מנחם פינקלשטיין  -משפט ,ביטחון
וספר"  /הוצאת נבו

(עורכים :שרון אפק ,עופר גרוסקופף ,שחר ליפשיץ ,אלעד שפיגלמן)
אין זה דבר רגיל בעולם המשפט הישראלי שרואה
אור ספר הוקרה לכבודו של משפטן בכיר .מחווה
יוצאת דופן זו שמורה לאישים יוצאי דופן  -לרוב
לשופטי עליון עם פרישתם מכס השיפוט
ולמומחי משפט מובהקים עם פרישתם
לגמלאות .צאתו של ספר יובל זה לכבודו של
מנחם פינקלשטיין ראוי לציון מיוחד.
פינקלשטיין אוחז בתארים מעולמות שונים,
כמעט סותרים לכאורה :אלוף בצה"ל  -לשעבר
הפרקליט הצבאי הראשי; שופט  -כ 15-שנים
בבית המשפט המחוזי ,וד"ר  -עם שהשלים
לפני שנים רבות עבודת דוקטורט בנושא הגיור.
חמשת שערי הספר מיטיבים לבטא את הצדדים השונים בעשייתו של
פינקלשטיין ,ובסדר דברים של "סייפא וספרא" :היבטי צבא וביטחון ,תחום
המשפט הפלילי ,ולבסוף  -עולמות הרוח של הספרות ,היהדות והמשפט העברי.
כ 40-ממיטב המומחים מעולמות האקדמיה ,המשפט ,הפיקוד והרוח ותרמו
לספר עב הכרס מאמרים מקוריים פרי עיטם .גם עורכי הספר הגיעו מעולמות
התוכן השונים :אלוף שרון אפק ,הפרקליט הצבאי הראשי ,השופט עופר
גרוסקופף שופט בית המשפט העליון ,פרופ' שחר ליפשיץ ,מהפקולטה
למשפטים באוניברסיטת בר-אילן ועו"ד אלעד שפיגלמן.
בשער "צבא ומשפט" נאספו מאמרים הנוגעים ל"עצבים החשופים" של הצבא
ועולם המשפט הצבאי .מאמרו של נשיא בית המשפט העליון בדימוס ,אהרן
ברק ,בוחן את נקודות הדמיון והשוני בין שיקול דעת המפקד לשיקול דעת
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השופט; מאמרה של אל"ם נועה זומר ,שופטת בית הדין הצבאי לערעורים ,סוקר
את כללי הפתיחה באש; סוגיית חסיון התחקיר הצבאי נחקרת במאמרה של
תא"ל יפעת תומר ירושלמי (מי שלאחרונה נבחרה לכהונת הפרקליטה הצבאית
הראשית הבאה ,ובעת כתיבת המאמר  -רמ"ח ייעוץ וחקיקה) ושל רס"ן ד"ר רונן
פוליאק מהפרקליטות הצבאית .מאמר על הסרבנות לשירות בצבא מאת עו"ד
ירון קוסטליץ (בעבר תובע צבאי ב"משפט הסרבנים") ועו"ד שמחה אלבחרי;
המאמר החותם נכתב על ידי חנן מלצר (עד לאחרונה המשנה לנשיאת בית
המשפט העליון) ,עו"ד ד"ר שני וינדר ועו"ד ענבל לויצקי והוא סוקר את דיני
הבחירות בצבא ,על המורכבות הייחודית.
את שער "הלחימה בטרור" פותחם דברים שכתב מאיר שמגר ז"ל ,לשעבר
פצ"ר ויועמ"ש לממשלה קודם לתפקידו כנשיא בית המשפט העליון.
מאמרם של אלוף (מיל') ד"ר אביחי מנדלבליט (היועמ"ש לממשלה) ושל
ד"ר רס"ן (מיל') גיל לימון (עוזרו הבכיר) על חקירה ואכיפה ביחס למקרי
מוות שאירעו במסגרת המאבק; אלוף שרון אפק (הפצ"ר) כותב על השימוש
בכוח בהתמודדות עם הטרור הפלסטיני ועל המתח המובנה בין הצד המבצעי
לאכיפת החוק; אלוף (במיל') גרשון הכהן במאמרו על תרומת המשפט
בשותפות למאמץ המלחמתי; אלוף (מיל') יעקב עמידרור על ייחודיים
למאבק בטרור בישראל; אל"ם (מיל') פנינה שרביט ברוך (ראשת התוכנית
למשפט וביטחון לאומי במכון למחקרי ביטחון לאומי) סוקרת חוק הלוחמים
הבלתי חוקיים; את השער חותם מאמרו של פרופ' אסא כשר בסוגיה של
פדיון שבויים מידי אויבי המדינה.
הספר הגדוש מצליח להיות מעין "מורה נבוכים" לשלל סוגיות מרתקות  -ולא
רק משפטיות  -שהן מעין בבואה של פינקלשטיין עצמו ,איש אשכולות שניחן
בסקרנות ובידענות חוצת תחומים.
עו"ד אל"ם (מיל') רן כהן רוכברגר  -לשעבר הסנגור הצבאי הראשי וכיום
מנהל המחלקה הפלילית במשרד ליבליך-מוזר-גליק
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רס"ן
אל"מ
תא"ל
סא"ל
רס"ב
רס"ר
רס"מ
סא"ל
אל"מ
רס"ן
רס"ן
רס"ן

משה
שמואל
חיים
מסעוד
שלמה
רוני
מימון
ארנון
דוד
אהרון
מנחם
יפים

סא"ל
רס"מ
סא"ל
רס"מ
רס"ן
רס"ב
סא"ל
תא"ל
אל"מ
רס"ן
רנ"ג
רס"ר
רס"ב
רס"ב
רס"ב
סא"ל
רס"ב
סא"ל
רס"ב
רס"מ
סא"ל
אל"מ
רס"ב
אל"מ
רס"ן
אל"מ
רס"מ
סא"ל
סא"ל
רס"ב
רס"ב

בנימין
עבד
חיים
עוואד
יוסף
אריה
יעקב
יצחק
ראובן
יוסף
שמואל
מיקי
אלי
יהודה
מקסים
אריה
כליפה
משה
ניסים
יוסף
גיורא
מרדכי
יחזקאל
דן
חיים
יוסף
משה
כרמלה
דוד
דוד
שלום

אל"מ
תא"ל
רס"ן
סא"ל
אל"מ
רס"ב
סא"ל
רס"מ
רס"ר
רס"מ
אל"מ
רס"ן
סא"ל
סא"ל
רס"ן
סא"ל
רס"ר
רס"ב
רס"מ
רס"ר
רנ"ג
רס"ב
אל"מ
רס"ב
רס"ן
רס"ב

כוכב מיכאל
לוגיסטיקה
אבירם
אורנית
מודיעין
אבן
תל אביב  -יפו
רגלים
אבנרי
רבנות צבאית ירושלים
אברגיל
פתח תקווה
חימוש
אברמוב
אשקלון
אויר
אהרון
אשדוד
אויר
אוחנה
נתיב השיירה
הים
אורי
נתניה
ספ"כ
אורן
כפר ורדים
רפואה
אורן
קריית מוצקין
אויר
איזיקוביץ
מודיעין-מכבים-
אויר
אייזנברג
רעות
חיפה
לוגיסטיקה
אלגום
באר שבע
רגלים
אלנבארי
בת ים
לוגיסטיקה
אלעזר
רהט
אלעתאייקה רגלים
גבעתיים
כללי
אמיר
בני ברק
לוגיסטיקה
אפל
ראשון לציון
לוגיסטיקה
אפרתי
רמת השרון
ספ"כ
ארד
תל אביב  -יפו
ספ"כ
אשכנזי
נתניה
לוגיסטיקה
בובלי
שוהם
הים
בזק
נוף הגליל
חימוש
ביר
חיפה
אויר
בלן
חיפה
לוגיסטיקה
בן אודיז
אריאל
חימוש
בן אוליד
הרצליה
אויר
בן ארי
קשר ותקשוב ירושלים
בן חיים
הוד השרון
לוגיסטיקה
בן משה
ראש העין
אויר
בן עמי
רמלה
אויר
בר און
רעננה
כללי
בר טוב
ירושלים
ספ"כ
בראון
באר שבע
מודיעין
ברהום
רמת השרון
לוגיסטיקה
ברון
ראשון לציון
לוגיסטיקה
ברכה
קשר ותקשוב רמת השרון
ברנע
מצפה רמון
אויר
גבאי
רעננה
רפואה
גולדברום
קשר ותקשוב הרצליה
גור
קריית מוצקין
שלישות
גורן
רחובות
לוגיסטיקה
גמש
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רס"ן
רס"ב
רנ"ג
סא"ל
סא"ל
רס"ב
רס"מ
רס"ב
סרן
רס"ב
רס"ן
רס"ב
רס"מ
סא"ל
אל"מ
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מודיעין
ספ"כ
הנדסה
מודיעין
אויר
קשר ותקשוב
לוגיסטיקה
לוגיסטיקה
אויר
חימוש
ספ"כ
חימוש
אויר
חימוש
אויר
קשר ותקשוב
לוגיסטיקה
אויר
חימוש
קשר ותקשוב
חימוש
מודיעין
חימוש
לוגיסטיקה
כללי
רגלים

חגג
חגי
חלבי
חן
טחנאי
טימור
טלקר
טפר
יצחק
יקר
כהן
כהן
כהן
כהן
כהן

שלישות
אויר
חימוש
רפואה
שלישות
לוגיסטיקה
אויר
אויר
חימוש
אויר
שריון
מודיעין
אויר
לוגיסטיקה
קשר ותקשוב

רמת השרון
הוד השרון
רמת השרון
כפר סבא
רמת השרון
ראשון לציון
רעננה
אילת
לוד
נתניה
רמת גן
אפרתה
תל מונד
גני תקווה
תל אביב  -יפו
תל אביב  -יפו
פתח תקווה
ראשון לציון
מצליח
באר יעקב
אשקלון
נתניה
רמת גן
באר שבע
אביחיל
כעביה-טבאש-
חג'אג'רה
מיתר
רחובות
קריית עקרון
קריית גת
תל אביב  -יפו
הרצליה
אשקלון
מודיעין עילית
פתח תקווה
יהוד-מונוסון
נתיבות
חולון
דימונה
אשדוד
ראשון לציון

כהן

כללי

מודיעין-מכבים-
רעות

גנדלר
זלמן
גרוס
אהוד
יקותיאל גרשוני
גת
נרי
דביר
נתן
אברהם דהרי
עקיבא דותן
דעי
אליהו
דפני
יצחק
דקל
חוזה
הר אבן
אבי
מיכאל הראל
השילוני
אחיה
ווייסנר
יוסף
וינר
יעקב
ולבר
יעקב
ישראל ולר
ונה
ברוך
ורדי
יעקב
אברהם זוארס
זוהר
חיים
שבתאי זוסמן
זורע
יצחק
זטלאוי
דוד
תאודור זמיר
חגאגרה
חוסיין
אהרון
אשר
שלמה
שמעון
זהבה
רון סרג
יואל
משה
משה
יצחק
בן ציון
יהודה
מרקו
אברהם
שבתאי
טינו
משה
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סא"ל
סא"ל
רס"ב
תא"ל
תא"ל
רס"ן
אל"מ
רס"מ
רנ"ג
רס"ב
רנ"ג
רס"ב
רס"ב
סא"ל
אל"מ
אל"מ
רס"ר
רס"ב
רס"ב
רס"ב
רנ"ג
רס"ר
רס"מ
רס"ר
רנ"ג
רס"ן

משה
שלמה
יהודה
עמיצור
מרדכי
חיים
ישראל
פימה
אליהו
יוסף
ציון
דניאל
חביב
דוד
עמוס
יהודה
שבתאי
אפרים
חיים
עזרא
יצחק
אברהם
דניאל
שלמה
מאיר
בנימין

אויר
כהנא
לוגיסטיקה
כוכבי
לוגיסטיקה
כחלון
ספ"כ
כפיר
מודיעין
כץ
רפואה
כץ
אויר
לאונוב
אויר
לבקוביץ
חימוש
לוגסי
חימוש
לוי
חימוש
לוי
חימוש
לוי
חימוש
לוי
אויר
לוין
שריון
לוריא
מודיעין
מורג
מושיעשווילי שריון
הים
מזרחי
חימוש
מזרחי
חימוש
מזרחי
לוגיסטיקה
מיארה
לוגיסטיקה
מיכלוביץ
אויר
מילר
אויר
מירון
אויר
מלכה
אויר
מלנקי

רס"ב
רס"ל
סא"ל
סא"ל
רס"ן
רס"ב
רס"מ
סא"ל
רס"ר
רס"ב
רס"ר
רס"ן
רס"ר
סגם
רס"ב
רס"ן
סא"ל

נאזם
מיכאל
יעקב
אפרים
משה
ישעיה
אליהו
צבי
חיים
נתן
מורנו
זיוית
כאמל
משה
משה
דב
יהושע

רגלים
אויר
רגלים
רגלים
חימוש
לוגיסטיקה
אויר
חימוש
מודיעין
אויר
כללי
כללי
רגלים
לוגיסטיקה
אויר
הנדסה
הנדסה

מנסור
מצא
מרקוביץ
מרקוביץ
נבון
נבון
נפתלי
סגל
סימנטוב
סלומון
סלומון
סמו
סרחאן
עמאר
עמור
עציון
פאר
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קריית אונו
ראשון לציון
אשקלון
תל מונד
רמת גן
מבשרת ציון
תל אביב  -יפו
נוף הגליל
קריית גת
אשקלון
ראש העין
ראשון לציון
אשקלון
נתניה
תל אביב  -יפו
ראש העין
קריית מלאכי
קריית אתא
ירושלים
חולון
נהרייה
חיפה
באר שבע
נס ציונה
נגבה
מודיעין-מכבים-
רעות
עספיא
באר שבע
תל אביב  -יפו
נתניה
רמת גן
אשקלון
ראשון לציון
ראשון לציון
תל אביב  -יפו
רחובות
חיפה
ראש העין
מג'אר
כפר סבא
אור עקיבא
רמת השרון
רמת גן
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פולק
פטל
פישר
פלג
פלד
פסטרנק
צבר
צמח
צפורין

סא"ל
רס"מ
רס"ר
סא"ל
אלוף
רס"ב
רס"ן
אל"מ
רס"ב

שלמה
נועם
אברהם
חגי
אלעד
גרשון
גור
דוד
לאה

סא"ל
סא"ל
רס"ר
אל"מ
תא"ל
רס"ן
רס"ן
רס"ר
רס"ב
סא"ל
סא"ל
סא"ל
רס"ב
רס"ן

שבתאי קו
קלם
משה
קמחי
אשר
רבינוביץ
אורי
רדיין
עמי
אברהם רודר
רוקח
ויקטור
רחימי
מרדכי
רחמנוב
יעקב
רם
ברוך
רם
רזי
אפרים רצקין
רשף
הילה
אדוארד שאול

רס"ן
רס"ן
רס"ב
רס"ן
רס"מ
רס"ב
סא"ל
רס"מ
רס"ב
סא"ל
רס"מ
רס"ן
אל"מ
סא"ל
סא"ל
רס"מ

אביגדור שבתו
שחר
יורם
שחר
פנחס
שטורם
משה
שיתרית
משה
שכנר
נאוה
אברהם שלהבת
שלמה
יוסף
שמש
סעד
שנהב
נלי
שני
משה
שפיר
חיים
ישראל שפירא
שץ
אהרן
שריד
חיים
תשובה
דוד

שלישות
שלישות
מודיעין
מודיעין
ספ"כ
אויר
כללי
הנדסה
שלישות
מודיעין
אויר
לוגיסטיקה
לוגיסטיקה
שריון
אויר
אויר
אויר
רפואה
רגלים
חימוש
רפואה
קשר ותקשוב
משטרה
צבאית
אויר
אויר
הים
אויר
אויר
שלישות
שריון
חימוש
קשר ותקשוב
שלישות
אויר
הנדסה
ספ"כ
שריון
מודיעין
לוגיסטיקה

גבעת שמואל
בני ברק
חולון
נהרייה
ירושלים
קריית מוצקין
ראשון לציון
נתניה
מודיעין-מכבים-
רעות
גבעת שפירא
צוקי ים
קריית אתא
תל אביב  -יפו
להבים
רחובות
תל אביב  -יפו
רמת גן
הרצליה
רמת השרון
חיפה
חיפה
אלונים
ראש העין
רמת גן
רמת השרון
ירושלים
יבנה
קריית ים
קריית ביאליק
נתניה
נהרייה
ראש העין
פרדס חנה-כרכור
חולון
קריית מוצקין
תל אביב  -יפו
ראשון לציון
תל אביב  -יפו
חריש

יהי זכרם ברוך
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לאלמנות חברי "צוות" שהלכו לעולמן
אלמנתו של אבנר דביר

שרה מלכין

רמת השרון

אלמנתו של אהוביה מלכין

יעל דביר

קריית ים

לילי ניצן

בת ים

אלמנתו של מרדכי ניצן

לאה טבעון

תל אביב  -יפו אלמנתו של ראובן טבעון

רבקה צימרמן

נתניה

אלמנתו של אליעזר צימרמן

מלכה מיכאלי

רמת גן

אלמנתו של שמואל מיכאלי

עליזה בן מימון

בת ים

אלמנתו של יוסף בן מימון

ציפורה ניצן

אילת

אלמנתו של צבי ניצן

כרמלה רוזן

גבעתיים

אלמנתו של שאול רוזן

מרים גולדמן

גבעתיים

אלמנתו של יוסף גולדמן

אלמנתו של שאול גורודינסקי

אסתר אבלס

רמת השרון

אלמנתו של בנימין אבלס

יפה ריבר

חיפה

אלמנתו של מאיר ריבר

אלמנתו של זלמן קולר

חנה שניר

חיפה

אלמנתו של משה שניר

אלמנתו של חיים בר יהודה

פני יערי

כנרת (קבוצה) אלמנתו של שמואל יערי

צפורה גורודינסקי נתניה

תל אביב  -יפו אלמנתו של לוי ברק

עדה ברק
שרה קולר יד

בנימין

שושנה בר יהודה פוריה עילית
תמר נתיב

חיפה

אלמנתו של יעקב נתיב

רוזיקה קוזיקרו

פתח תקווה

אלמנתו של זלמן קוזיקרו

חנה שפיר

כפר סבא

אלמנתו של חיים שפיר

בתיה האס

צפת

אלמנתו של אברהם האס

לובה ברנקביץ

תל אביב  -יפו אלמנתו של ברוך ברנקביץ

לילי גבע

באר שבע

אלמנתו של מרדכי גבע

כרמלה פלד

ירושלים

אלמנתו של משה פלד

רבקה דקל

ראשון לציון

אלמנתו של בנימין דקל

תרצה אפרת

כפר סבא

אלמנתו של נחום אפרת

בתיה מור

רעננה

אלמנתו של דייבי מור

תמרה ציימן

חיפה

אלמנתו של שמואל ציימן

חוה טהורי

רמת השרון

אלמנתו של שלום טהורי

רחל גולן

תל יצחק

אלמנתו של יצחק גולן

שושנה לבני

כפר סבא

אלמנתו של שלום לבני

שולמית נתיב

חיפה

אלמנתו של בנימין נתיב

נורית שמש

תל אביב  -יפו אלמנתו של אליהו שמש

אוטיליה בן דוד

רמת השרון

אלמנתו של יהושע בן דוד

נורית ברנר

ראשון לציון

אלמנתו של יצחק ברנר

רוזה זליכובסקי

חולון

אלמנתו של אשר מורג

אנט אלנקרי

רמלה

אלמנתו של אשר אלנקרי

חוה ראובני

נוף הגליל

אלמנתו של מרדכי ראובני

שרה גורביץ

רחובות

אלמנתו של אברהם גורביץ

יונה רונן

תל אביב  -יפו אלמנתו של יוסף רונן

יפה אגמון

ראשון לציון

אלמנתו של מאיר אגמון

פנינה ארנון

רמת גן

אלמנתו של יעקב ארנון

חנה מרידור

נהרייה

אלמנתו של דוד מרידור

אסתר מרציאנו

באר שבע

אלמנתו של שמעון מרציאנו

מרים זליג

כרמיאל

אלמנתו של ישעיהו זליג

צפורה אייל

ראשון לציון

אלמנתו של יוסף איילנד

יעל בר רצון

אשדוד

אלמנתו של שמעון בר רצון

פני סבו

נורדיה

אלמנתו של מרדכי סבו

ריטה ריש

קריית אונו

אלמנתו של יעקב ריש

יהודית חזן

קריית טבעון

אלמנתו של שמואל חזן

פנינה ספיר

חולון

אלמנתו של יוסף ספיר

לעמוד הקודם

לתוכן העניינים

יהי זכרן ברוך
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לעמוד הבית

לעמוד הבא

