
ארוין לביא )תא"ל( ומרסל אביב )אל"ם( מפנים מוקשיםיהודה שושני )אל"ם(, לוחם שנפצע, מפעיל רכבת קלה בירושלים

הרמטכ"ל רא"ל בני גנץ סופד לרמטכ"ל לשעבר אמנון ליפקין-שחק ז"ל
הרמטכ"ל אמנון ליפקין-שחק ומפקד חטיבת הצנחנים בני גנץ 

זהירות   # "יום פרישה" ושיחות עם משתחררים שהצטרפו זה עתה לארגון  ברוכים הבאים ל"צוות": סקירת 
מוקשים: שני חברי "צוות" עומדים בראש הרשות לפינוי מוקשים ומובילים משימה לאומית # שאר רוח: תמונות 
עלה על הרכבת: סיפורו של יהודה שושני, שנפצע באורח אנוש  ורשמים מהתערוכה השנייה של "צוות יוצר" # 
במבצע בלבנון, חזר לשירות קרבי ולאחר השחרור השתלב בתפקידים בכירים במשק # קווים לדמותם: אביהו 
טננבוים ז"ל, מנהל מחוז השרון ויצחק דואני ז"ל, יו"ר סניף נתניה, נפטרו לאחרונה והותירו חלל בלב החברים  
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חברי הכנסת ה-19
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תוכן העניינים

מדורים קבועים
22 רפואה שלמה: הביטוח הרפואי והסיעודי
25 תעסוקה: מפגשים, סדנאות, השתלמויות

27 זרקור: סניף אילת
28 צוות נוסטלגי: חידה - מי האישיות הצבאית?
29 צוות מטייל: סיור חורף לעכו ולגליל המערבי

30 מה אומר החוק: העניקו תשומת לב לצוואת בן/ת הזוג
31 מחיל אל חיל: עמותות יחידתיות בחיל המודיעין

32 צוות עולמי: פעילות בינלאומית ב"צוות"
33 מתחברים למסורת: מהותם של החגים ביהדות

34 צוות יוצר: משה זילבר - רופא, צייר, סופר
37 פרויקט "ידידות צהלה": דיווחים מהשטח

54 צוות קורא: מה חדש על מדף הספרים
55 הצדעה אחרונה: חברינו שהלכו לעולמם

צוות בשטח: מחוזות וסניפים
35 שרון: רעננה, הוד השרון, הרצליה, כפר סבא, רמת השרון

 38 יהודה: מכבים-רעות-מודיעין, נס ציונה-לוד-רמלה-באר יעקב, אשדוד, ראשון לציון,
            יבנה, אשקלון, רחובות

42 צפון: כרמיאל, חיפה, הגליל התחתון, הגליל המערבי, העמקים, חדרה והשומרון
45 ירושלים: פעילות מחוזית

46 דרום: דימונה, קרית גת, נתיבות-שדרות, באר שבע, ערד, אילת
 49 דן: בני-ברק, ראש העין, בת-ים, גבעתיים, בקעת אונו, פתח תקוה, רמת גן, 

            חולון, תל אביב

03 במחשבה תחילה | דבר יו"ר "צוות"
04 חדשות "צוות" | משולחן המנכ"ל

 05 פרידה מגיבור חיל | הרמטכ"ל רא"ל בני גנץ סופד לרמטכ"ל
         אמנון ליפקין-שחק ז"ל

 07 מצטרפים ל"צוות" | רשמים מיום הפרישה הגדול בדצמבר 2012
          ושיחות עם משתחררים

09 הנבחרים | 17 גמלאי כוחות הביטחון בכנסת ה-19
10 משימה לאומית | הרשות הלאומית לפינוי מוקשים בישראל יצאה לדרך

12 "צוות יוצר" | תמונות ורשמים מהתערוכה השנייה של אמני "צוות"
 16 נחישות כדרך חיים | יהודה שושני מנכ"ל סיטיפס, הרכבת 

         הקלה בירושלים

 19 קווים לדמותם | אביהו טננבוים ז"ל מנהל מרחב השרון, ויצחק דואני
          ז"ל יו"ר סניף נתניה

 24 תעסוקה | יער ארז, מנהל מרחב מרכז של האגודה למען החייל, 
         מעסיק חברי "צוות"

עמיתים יקרים, 
גיליון  את  בידיכם  מחזיקים  אתם 
בו  צוות" 104, שהוא האחרון  "רוח 
אני משמש כעורכו הראשי. לבקשתי, 
הקרוב  העצמאות  יום  ערב  אסיים 
את חברותי במוסדות הנבחרים של 
"צוות" - ובכלל זאת בהנהלת הארגון. 
אני  אך  קל,  בלב  זאת  עושה  אינני 
העיסוק  שכן  החלטתי,  עם  שלם 

האינטנסיבי במטלות אחרות, אינו מאפשר לי להקדיש את 
מלוא כוחי ומרצי ל"צוות" כפי שראוי. 

בחמש השנים בהן כיהנתי כיו"ר ועדת קשרי ציבור, פעלתי 
רבות לפיתוח אמצעי התקשורת של הארגון ובהם "רוח צוות" 
והטלוויזיה הקהילתית, ולייזום ערוצים נוספים כגון ה"צוותון" 
האינטרנטי, ואתר "צוות" ברשת, כדי לקרב בין הארגון לחבריו. 
אני רואה חשיבות רבה בזמינות המידע, שיתוף, גילוי נאות, 
פתיחות והעברת מידע אמין לחברים - וגם לציבור - שבכולם 

היה צורך במיוחד בעת המאבק בנושא הגמלה. 
ועדיין, יש מקום רב לשפר את תדמיתנו בציבור ובקרב החברים, 
לעודד חברים ליטול חלק בעשייה ולהיות מעורבים ופעילים 

בארגון חשוב כמו "צוות". 
בגיליון זה של "רוח צוות", בא לידי ביטוי חלקם של חברינו 

בעשייה הציבורית-חברתית ובכלכלת המדינה. 
ראשית, בכנסת זו 11 חברים הם אנשי "צוות", ולמרות שהם 
מייצגים מפלגות שונות, אנו רואים בהם נציגים ישירים שלנו 

כגמלאי צה"ל. 
הישראלית,  בכלכלה  מפתח  דמויות  מהווים  חברינו  שנית, 
והפעם אנו מציגים את יהודה שושני )אל"ם(, מנכ"ל סיטיפס, 
התעבורתי  הפרויקט   - בירושלים  הקלה  הרכבת  מפעילת 
הגדול ביותר שבוצע בבירה. סיפורו האישי של יהודה כולל 
פציעה קשה בקרב בלבנון, "חזרה לחיים", לצה"ל, שתי פציעות 
ניהוליים  בתפקידים  השתלבות   - השחרור  ולאחר  נוספות 

בכירים במשק. 
בנוסף, אנו מפנים זרקור אל חברינו ארוין לביא )תא"ל( ומרסל 
אביב )אל"ם(, אשר הקימו בזמן קצר את הרשות לפינוי מוקשים 
במשרד הביטחון - על-פי החלטת הכנסת מ-2011 - וכבר 
עוסקים במרץ במשימה רבת משקל זו, אשר יש לה משמעות 
ביטחונית, בטיחותית, כלכלית והומניטרית מדרגה ראשונה. 

קורת רוח רבה הסבה לנו התערוכה השנייה של "צוות יוצר" 
- מפגן מרשים של יצירתיות ושאר רוח - בה שולבו ציירים, 
פסלים, סופרים ומשוררים שבינינו, כולם חובבים אשר התנסו 
כתבה  עולמם התרבותי.  את  וחיזקו  הפנאי  ביצירה בשעות 
מקיפה על התערוכה במלל ובתמונות מתפרסמת בגיליון זה.  
דאבנו עם עם ישראל את מותו של הרמטכ"ל לשעבר, רא"ל 
לזכרו  דברים  זה  בגיליון  מייחדים  ואנו  ליפקין-שחק,  אמנון 

שאמר על קברו הרמטכ"ל רא"ל בני גנץ. 
אני מודה לכם חברי "צוות" על האמון, מודה לחברי מערכת 
"צוות"  להנהלת  ומודה  נאמנה,  עבודתם  שעשו  הביטאון 
התמיכה  על  נדיב,  דן  והמנכ"ל  לוי  ברוך  היו"ר  ובראשם 

ושותפות הדרך. 
בשורות טובות, חג שמח
אפרים לפיד, יו"ר ועדת קשרי ציבור והסברה 
Lapide3@gmail.com

העורך הראשי

גיליון 104
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ד"ר ברוך לוי

לחברותיי וחבריי ב"צוות" שלום וברכה,
לכנסת  בחירות  התקיימו  ב-22.1.2013 
ישראל ותוצאותיהן ידועות לכל. בראשית 
דברי ברצוני לברך את 17 הנבחרים פורשי 
כוחות הביטחון, בהם 11 חברי "צוות". מי 
והאחריות שהפגינו  דרכם,  ותצלח  ייתן 
למען  פעילותם במסגרת שירותם  בעת 
בטחון המדינה, תהיה נר לרגליהם בבית 

המחוקקים.
לא פעם כתבתי לכם במסגרת מדורי זה 
בעיתון - וגם בפורומים שונים בהם אני 
נושא דברים - כי על האנשים העוסקים בפעילות ציבורית, לעשות ככל 
הניתן כדי להימנע מביטויי עוינות, חוסר סובלנות, התלהטות רוחות ודברי 
איבה. תמיד נכון יותר לעסוק בעיקריהם של הנושאים העומדים על הפרק 
ולהדגיש את השיטה והדרכים להשגת היעדים, מאשר להתנגח אלו באלו 
באופן אישי. בבחירות האחרונות הודגשו אכן הנושאים וסדרי העדיפויות, 

ובהם צדק חברתי והמצב הכלכלי בצד בעיות ביטחון, וטוב שכך.
0 0 0

נהוג לומר "העם אמר את דברו" ותוצאות הבחירות מלמדות כי שני נושאים 
כבדי משקל השפיעו עליהן - שניהם נוגעים לכל אחד מאיתנו. אדגיש כבר 
כאן, ללא כל נימה פוליטית, ותוך כיבוד כל אדם באשר לדעותיו הפוליטיות, 
כי נושא השוויון בנטל מחד, ותחושת מעמד הביניים כי הוא הנושא העיקרי 
בעול, מאידך, הם שגרמו לעם "לומר את דברו". מי אם לא אנשי "צוות" יהיו 
והחשיבות שבשירות  לראות את הערך  בנטל,  לשוויון  לקרוא  הראשונים 
הצבאי, ואת התרומה המכרעת שיש בו לבטחון המדינה. לנו, להורינו, לילדינו 
גיוס לשירות משמעותי בצבא הקבע לאורך שנים.  ולנכדינו, מסורת של 
עבורנו שירות בצה"ל היה דרך חיים, ותמיד הבענו התנגדות נחרצת לתופעת 

ההשתמטות מכל סיבה שהיא.
רבים מאוד אינם משרתים בצבא, והמספרים גדלים והולכים. צעירים רבים 
אינם רואים את השירות בצה"ל כחובה אזרחית וכזכות ערכית. אחוזי הגיוס 
פוחתים עם השנים. קשה להאמין ולקבל כי המציאות השתנתה ללא הכר! 
מה קרה שהגענו למצב הזה? האם השלום כבר שורר לאורך גבולותינו? 
האם לא קמים עלינו, מעת לעת, עוד צוררים השואפים להשמיד את מדינת 
ישראל? האם מישהו אינו מבין כי רק צה"ל חזק, נחוש ובעיקר מאוחד, שהוא 

צבא עם אמיתי, יכול להבטיח את קיומה של המדינה?
אני מקווה ומאמין שהכנסת ה-19, תתעלה ותשכיל לחוקק את הנדרש, כדי 
שהשוויון בנטל יהא דרך חיים של כל אחת ואחד מאיתנו, כפי שהוותיקים 

בינינו זוכרים ומוקירים מימים ראשונים. 
הנושא השני שקיבל ביטוי בתוצאות הבחירות הוא הנטל הכלכלי על בני 
מעמד הביניים. אנחנו ומשפחותינו, חלק בלתי נפרד ממעמד הביניים. למשרתי 
שירות הקבע, ברובם הגדול, משכורות ממוצעות וכשהם יוצאים לגמלאות 
הכנסתם פוחתת. המאבק הממושך והנחוש על השחיקה בגמלתנו, שנמשך 
כשלוש שנים והסעיר את הארגון כולו, נועד אך ורק כדי לאפשר קיום הוגן 
לחברים לעת הפרישה. לשמחתי, הגענו להסדר והקלנו במידת מה על הקושי 

שחוו חברינו, במיוחד בעלי הגמלה הנמוכה. 
בצד כלל הפעילות אנו עדיין מתמודדים עם תוצאות הסכם הגמלה וההיוון. 
בכלל זאת, הגעה להסדר לצורך הקדמת תשלומים לבני 70 ומעלה. לא פחות 
חשובה מכך, היא הדאגה שלנו לאלמנות ולאלמנים של חברי "צוות", שיקבלו 

 בחירות 2012: 
העם אמר את דברו

במחשבה תחילה
דבר יו"ר הארגון

אף הם את כל המגיע להם בזכות.
בנוסף, מגיעות אלינו בקשות רבות לועדת חריגים בנושא הפסקת ניכויי ההיוון 
לאחר גיל 65. אני מבטיחכם כי כל בקשה נבדקת בכובד ראש על-ידי חברי 

הוועדה. לחלק מהפונים כבר נמצא פתרון והוועדה ממשיכה בפעילותה.
ככלל, יש לראות את הסכם הגמלה המעוגן בחקיקה של הכנסת כהישג טוב 
וחשוב, אשר עצר ותיקן את תהליך השחיקה בגמלה והעמידה על יסוד נכון 

של הצמדה למדד יוקר המחייה. 
0 0 0

הימים חולפים והשנה עוברת, כמאמר השיר, ואנו בפתחה של שנת הפעילות 
2013 בארגון "צוות". אם צריך לרכז ולהדגיש את מיגוון העשייה בארגון, 

הנובע כמובן ממטרותיו, הייתי ממצה זאת בארבעה עמודי תווך: 
זכויות הגמלאים ובני משפחותיהם - בהם פועל הארגון באופן שוטף, כאיגוד 

מקצועי לכל דבר. 
בריאות ורווחה - תוך הענקת רובד מיוחד ומשופר של טיפול בחברים הנמצאים 

במצוקה בשל מצב בריאותי ובעיות כלכליות. 
תעסוקה - סיוע לרבים מחברינו בהכשרה ובמציאת מקום עבודה, הן כדי 
לנצל את הידע והניסיון שהצטבר אצלם, והן כדי לשפר את המצב הכלכלי 

שלהם ושל בני ביתם. 
התנדבות - אני רואה חשיבות גדולה לתרומה שתינתן על-ידי רבבות חברינו 
לפעילות התנדבותית. יש כבר בינינו, כידוע, אלפים של מתנדבים, במסגרות 
שונות. נראה לי נכון, צודק וטוב לחברה הישראלית בכלל ולחבר המתנדב 

בפרט, שפעילות זו תלך ותתעצם במסגרת ארגון "צוות".
ארבעה יסודות אלה, הודגשו בתוכנית הפעילות לשנת 2013, ואושרו על-ידי 
מוסדות הארגון. בפעילות נוטלים חלק מאות מתנדבים בארגון, בסניפים, 
במחוזות ובהנהלה המחוזית. בצידם קבוצה קטנה של עובדים בשכר, בראשות 
המנכ"ל דן נדיב. שילוב זה, נעשה על-ידי המתנדבים והעובדים במסירות 
רבה ובנפש חפצה. לכן, ארגון "צוות" נמנה על המובילים במדינה, הרואה 
את חבריו במרכז העשייה ופועל לרווחתם. על כך ראויים העושים במלאכה 

למלוא התודה וההערכה.
0 0 0

הלכו  לזכרם של שלושה מחברינו שלאחרונה  דברים  זה תמצאו  בגיליון 
לעולמם: 

הרמטכ"ל ה-15 של צה"ל, רב-אלוף אמנון ליפקין-שחק ז"ל - רבות נאמר 
ונכתב על אמנון, מפקד ולוחם אמיץ וישר דרך, שהיה מופת למנהיגות נכונה 
וביטוי נעלה לדור מגיניה ובוניה של מדינת ישראל. רב אלוף אמנון ליפקין-

שחק וארץ ישראל השורשית והיפה - חד הם. יהי זכרו ברוך.
סא"ל יצחק דואני ז"ל - היה במשך למעלה מ-20 שנים יו"ר סניף נתניה במחוז 
השרון. יצחק היה מופת בדאגתו המסורה לחברים הרבים באחד הסניפים 
הגדולים של "צוות". ניתן לומר שהתנדבותו בארגון הייתה שירות הקבע השני 
שלו, שכן הוא תרם את כל זמנו ומרצו לארגון "צוות". הוא היה לנו מופת בכל 

הנוגע למימושו של המושג התנדבות על הצד היפה ביותר. יהי זכרו ברוך.
סא"ל אביהו טננבוים ז"ל - היה מנהל מחוז השרון בארגון "צוות" במשך למעלה 
מעשור שנים. דוגמא ומופת למשרת ציבור מסור ונאמן. איש אשר תוכו כברו, 
נקי כפיים ובר לבב, הפנים היפות של ישראל הטובה. צעיר לימים היה אביהו 
במותו, אך מעשיו הטובים יכלו למלא חיים שלמים וארוכים. יהי זכרו ברוך.
החיים נמשכים ושוטפים. קורת רוח רבה הסבה לנו תערוכת "צוות יוצר" 
השנייה ואני מאמין שהיא כבר הופכת למסורת. יותר אמנים וסופרים מקרב 
חברינו נטלו בה חלק, והפכו אותה לאירוע ססגוני ומרגש. נוכחנו לדעת כי 
בתרמיליהם של אנשי הצבא נמצא לא רק הדרוש לשדה הקרב - אלא גם 

מכחול, עט ושאר רוח. ברכות ותודה ליוצרים ולמארגנים.
חג פסח כשר ושמח לכם ולבני ביתכם,
שלכם,
ד"ר ברוך לוי, יו"ר ארגון "צוות"  
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חדשות

דן נדיב

משולחן המנכ"ל
מתשלומי  לפטור  ועדה   - היוון  חריגי 
ועדת  ויו"ר  באכ"א  פרט  רמ"ח  בראשות  היוון 
פרט של "צוות" החלה את עבודתה. בישיבתה 
 20 מתוך  ל-19  פטור  מתן  אושר  הראשונה 
מבקשים אשר עמדו בקריטריוניֿם, על-פי החומר 
שהוכן על-ידי סמנכ"ל "צוות". הוועדה תמשיך 
בפעולתה ותדון בעוד כמה עשרות בקשות של 
חברים העומדים בקריטריונים, בדיונים הבאים. 

הקדמת תשלומים לבני +70 
- במסגרת הסכם הגמלה, זכאים חברים בגילאי 70 ומעלה 
במאמצינו  ממשיכים  אנו  שחיקתה.  בגין  תשלום  להקדמת 
מול משרד הביטחון והבנק המלווה, כדי להביא לסיום סוגיה 

מתמשכת זו. 

דמי רווחה לאלמנות - בשל אילוצים הקשורים 
להסכם הגמלה, לא הצלחנו, לצערנו, במהלך 2012 להעניק את 
דמי הרווחה גם לאלמנות חברים. הנושא יעלה לדיון במוסדות 

"צוות" במהלך 2013, כדי לפתור סוגיה זו. 

מצטרפים לביטוח הבריאות - אנו נמצאים 
בעיצומו של תהליך העברת הפורשים החדשים מפוליסת "חבר" 
לפוליסת "צוות". רבים מהפורשים הבינו את יתרונותיה של 
הפוליסה שלנו – ואכן, כ-70% מהפורשים החדשים )פורשי 

דצמבר( הצטרפו לפוליסת ביטוח "בריאות בצוות". 

נמצא  הנושא   - הסיעודי  הביטוח  המשך 
המשכיות  את  להבטיח  כדי  יומנו,  בסדר  גבוהה  בעדיפות 
הפוליסה מעבר לשנת 2013. זאת למרות תקנות הממונה על 
הביטוח ושוק ההון במשרד האוצר, שאינן מתירות ביטוחים 

סיעודיים קבוצתיים במתכונת הקודמת. 

פעילות  שנת  סיכמה  התעסוקה  יחידת   - תעסוקה 
ברוכה, הכוללת השמות, הכשרות, סדנאות ומפגשים רבים עם 
מעסיקים פוטנציאליים. דגש שהושם ב-2012 על הסבה לחינוך 
- יימשך גם ב-2013. בימים אלה אנו מטפלים בהסבת חברינו 
הנגדים למסלול הוראה וכן את חברינו בעלי תעודת הוראה 

למקצועות ניהול בתי ספר במסגרת תוכנית "אבני ראשה". 

יוצר" - נפתחה התערוכה השנייה של "צוות  "צוות 
יוצר", בה הציגו קרוב למאה חברי "צוות" מפרי יצירתם: ציור, 
פיסול, צילום וכתיבת ספרים. רבים מחברינו ביקרו בתערוכה 
והתרשמו מאיכות העבודות ורמתן ומהמגוון שהוצג )הרחבה 

בעמוד 20(. 

העצמה ליו"רי הסניפים - ארגון "צוות" רואה 
בסניפיו את מקור עוצמתו. כדי להוסיף ולחזק אותם, ייערך 
בתחילת חודש מאי מפגש מיוחד ליו"רי הסניפים. במסגרת זו 
יחלקו יו"רי הסניפים את נסיונם בעבודה בשטח עם עמיתיהם, 

ויקבלו כלים לשיפור פעילותם.

התנדבות - נושא זה, כפי שכבר דיווחתי בגיליון הקודם, 
הוצב בעדיפות בתוכניות העבודה ומרוכז על-ידי עוזר המנכ"ל, 

בתיאום עם יו"ר ועדת ההתנדבות. 

יו"ר "צוות" ברוך לוי הגיע לגבורות. בתמונה: המנכ"ל דן נדיב קורא ברכה 
בשם הנהלת "צוות"

מתנדבים למערך הגנת העורף
להגנת  במשרד  האחרונות  בשנים  הארגוניים  השינויים  בעקבות 
העורף נוצר ביחידת המילואים מחסור בקצינים בכל הדרגות כולל 

נגדים לאיוש התפקידים.
להתנדב  ומוזמנים  אלה  למשימות  מאוד  מתאימים  צה"ל  גמלאי 
למערך המילואים בהתאם לנוהלי הצבא. התפקידים להם נדרשים 
אנשי מילואים במשרד להגנת העורף: ניהול ושליטה בחדרי המצב, 
תיאום ותכלול המערכות האזרחיות והצבאיות, ביקורות והדרכות 
- המשרד  חירום  לגופי  מקצועיות בתחומים שונים, קציני קישור 
לבטחון פנים, משטרת ישראל, צה"ל ועוד, מסבירנים ברמה הלאומית, 

צוות סיוע בינ"ל דוברי שפות, צוותי תכנון.
בתהליך  וטיפול  מידע  לקבלת  ישירות  לפנות  מוזמנים  המעוניינים 
ההתנדבות לצה"ל אל: יהודה פרי, המשרד להגנת העורף טל' 050-6291796 

Yehuda_Peri@mod.gov.il או בדוא"ל

מתנדבים בנושא מורשת צה"ל
עם ציון 40 שנה למלחמת יום הכיפורים

 חיל החינוך והנוער מוביל את הנחלת מורשת הקרב ומורשת צה"ל 
בקרב חיילי ומפקדי צה"ל. השנה יציינו כלל יחידות צה"ל 40 שנה 

למלחמת יום הכיפורים.
צה"ל מחפש בין חברי "צוות" מתנדבים אשר נושא המורשת קרוב 
לליבם ומוכנים לסייע בנושא. נדרשים פרויקטורים לנושאים הבאים: 
ותיקים המוכנים להעביר  0 לוחמים  מרצים בנושא מורשת צה"ל 
סיפורי מורשת ליחידות צה"ל 0 הקלטות קשר מפעילות צה"ל 0 
איסוף והקמת מאגר הקלטות באתר מורשת צה"ל 0 איסוף והקמת 
מאגר תמונות ומסמכי יסוד 0 הקמת מאגר ספרי מורשת יחידות 

צה"ל 0 עריכת תכנים ומערכי מורשת קרב.
לפרטים: רס"ן ויקטור וייס, רמ"ד מורשת צה"ל, בטלפון 052-9257005  

 victorweiss@hotmail.com  או בדוא"ל
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חדשות

 דברי הספד של הרמטכ"ל רא"ל בני גנץ
לאמנון ליפקין-שחק שנאמרו על קברו

על מסלול נחיתה מאולתר באדיס אבבה לפני 
מתרחשת  כשההיסטוריה  שנה,  מ-20  יותר 
לנגד עינינו ב"מבצע שלמה", שאלתי אותך: 
"אמנון, אתה בטוח שזה טוב להגשים חלום?". 
"מבצע  על  אתה  פיקדת  רמטכ"ל  כסגן 
שלדג  יחידת  בראש  עומד  בעודי  שלמה", 
הקרקעית.  האבטחה  משימת  את  שהובילה 
בהפוגה הרגעית בין קבוצת עולים אחת לבאה אחריה, 
המבצע  מול  אל  תקוותיי  את  גם  כמו  חששותיי  את  איתך  חלקתי 

המורכב שניהלנו כתף אל כתף.
מאז דאגתי למצות את הרגעים לצדך בכל הזדמנות שהייתה לי. היית 
לי מפקד, שימשת עבורי מורה, ואני מרשה לעצמי לומר שראיתי בך 

גם חבר.

כחייל צעיר קיבלת אותי לחטיבת הצנחנים, והעמדת גג אדום מעל 
המקום שהיה לי לבית עד אשר מינית אותי לפקד על החטיבה. 

חלפו שנים, והנה אני פוגש את המקומות שבהם עמדת אתה כרמטכ"ל. 
טביעת אצבעך נוכחת בכל אבן דרך שעליה למדתי או צעדתי בעצמי 
במשך יותר מ-30 שנות שירות. הערכים שהנחו את הדרך שבה הנהגת 
את צה"ל - ובראשם יושרתך הבסיסית - מאירים עבורי כל פינה חשוכה 
של התלבטות, של תהייה, מטשטשים, ולו לרגע, את תחושת הבדידות 

המאפיינת את האחריות המגיעה עם תפקיד הרמטכ"ל.
בשנתיים האחרונות היית עבורי משענת ייעוץ איתנה; כותל שמולו 
יכולתי לשטוח את אשר על ליבי בדיסקרטיות, מתוך ידיעה כי אתה 
מבין את דבריי, וחש את תחושותיי. ידעת להציג את תמונת המצב 
כפי שהיא - בלי לייפותה, במתן עצה נכונה, מנקודת מבטו של מנהיג 

המצויד גם בציניות בריאה ובשפיות מפכחת. 
במפגשים הרבים שלנו הענקת לי את מלוא הווייתך. דמותך, דמות 
גיבור אמיץ לב, שידרה בפשטות את תבונתך, את סוד כוחך הנובע 
כולו ממי שאתה, בלי הצורך להיתלות בסממני יוקרה או הוקרה. 
בין  נדיר  הבחנה  כושר  ובעל  רגיל,  בלתי  באופן  שקול  בעיניי  היית 
עיקר לטפל, הנדרש כל כך בעמדות הפיקוד שבהן כיהנת. אישיותך 
מלאת הקסם נבטה מכל פניך - המקצועיים, הפיקודיים, ויותר מכל 

בלטה באיש שהיית. 
צפיתי בהתמודדותך האצילית עם המחלה ובהבנתך את פני הדברים. 
"ניצחתי את הסטטיסטיקה", כך אמרת. לחמת במחלה עשר שנים 
שלמות שבהן הענקת לנו מתבונתך, ובהן ליווית את משפחתך ברגעי 
קושי ושמחה, כשאתה מודע כל העת למצבך, מכיר תודה על הזמן 
ונאבק לשמרו, נוצר את החיבוק המשפחתי, מחבק את הילדים ואת 
טלי שנפשה קשורה בנפשך, אשר סעדה אותך עד נשימתך האחרונה 

לאורך מסע חיים של שותפות מוחלטת. 
בפגישתנו האחרונה השבוע, אמרת לי באותה חדות אופיינית דברים 
שאשא איתי כצוואה. גם משיחה זו, כמו מכל אחת משיחותינו לאורך 
 - יותר  ובהיר  רחוק  רואה  משנכנסתי,  אחר  מחדרך  יצאתי  השנים, 
ומיהרתי להעלות על הכתב את הדברים שהיו צלולים, נובעים ממקור 

חוכמה נקי, ישר, אמיץ וייחודי. 
נאחזתי בזמן שהענקת לי לצדך עד שאמרת לי "בני, אתה צריך ללכת". 

הבנתי את משמעות המילים. נשקתי למצחך, לחצתי את ידך. 
"דרך צלחה", אמרתי, יצאתי ואתה נשארת איתי. 

פרידה מגיבור חיל

מכתב הניחומים של יו"ר "צוות"
טלי היקרה, 

של  התווך  מעמודי  אחד  היה  ליפקין-שחק  אמנון  אלוף  רב 
ארגון "צוות", זאת בצד היותו אישיות מיוחדת במינה בציבוריות 

הישראלית, איש מופת, ישר דרך, אמיץ לב וגיבור חיל. 
כמו רבים אחרים, ראינו בו כתובת לעצה טובה ולהדרכה נכונה. 

תמיד היה לנו לעזר רב בתושייה רבה. 
זכיתי, אני אישית, להכירו במשך עשרות שנים, מאז הצטרפותו 
לצנחנים, ובאמצעות חברותו הקרובה עם אחי משה ז"ל, נהניתי, 

התכבדתי והתגאיתי בכך תמיד. 
מקומו של אמנון הרמטכ"ל ה-15 של צה"ל יהיה ספון עמנו, רבבות 

חבריו מוקיריו בארגון "צוות", בכבוד ובהערכה רבה. 
שלכם, 
ד"ר ברוך לוי, יו"ר "צוות" 
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חדשות

מודעות ב"רוח צוות"
ארגון "צוות", מערכת ביטאון "רוח צוות" ומו"ל ביטאון 
"רוח צוות", אינם אחראים בשום אופן לתוכן ההצעות 
אין  לאמיתותן.  או  הפרסום  במודעות  המתפרסמות 
"צוות",  ארגון  בפרסום המודעות משום המלצה של 
למידע המתפרסם  ביחס  הארגון  בדיקה שעשה  או 
ולא תחול על הארגון כל אחריות בקשר עם המודעות 
ופרסומן. אין ארגון "צוות" יוזם, מעורב, או נוטל חלק, 
במבצעים המיועדים לחברי "צוות" המתפרסמים בגיליון, 
ועל כל חבר או חברה בבואם לרכוש מוצר או שירות 
כתוצאה מקריאת המודעה - לבחון את הדברים על-
פי כללי צרכנות נבונה. במודעות המתפרסמות בצורת 
"כתבה" או "ידיעה", רשומים במפורש המילים "פרסום" 
ולכן יש להתייחס אליהן כאמור  או "מדור פרסומי", 
לעיל. כל צרופה )"אינסרט"( המצורפת לעיתון, הינה 
פרסום לכל דבר ולכן יש להתייחס אליהן כאמור לעיל.

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

פעיל, ללא ציון מיל' או בדימוס.

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

הסכמה מצד המעביר לשינויים הנדרשים.

ייעוץ בענייני הביטוח הלאומי
חברנו, משה פלד )אל"ם(, שעבד בביטוח 
הלאומי, ממשיך במתן ייעוץ בהתנדבות 
בנושאי ביטוח לאומי במשרדו במחוז 
יש להתקשר  פגישה,  לתיאום  יהודה. 

ל"צוות" רחובות/מחוז יהודה, טל' 08-9467062.

משרדי "צוות" לשירותך
 כתובות ושעות פעילות ברחבי הארץ 

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

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

מנכ"ל, חשב, מנהל הביטוח הרפואי, המבקר. 
משרדי "צוות" "בית סלע", רחוב ברוך הירש 14 בני ברק, מיקוד 5120206 

)ממזרח לקניון איילון(.
כתובת למשלוח דואר: "צוות" ת"ד 2222 בני ברק, מיקוד 5112102. 

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

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

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

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

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

 52 דה  הו י בר  דרך  פר"  עו ת  בי "  ;mzafon@tzevet.org.il  : ל א"  דו
קומה ב' ת"ד 521 נשר 3660302; טל/פקס' 04-8204567 רב-קווי.

מחוז השרון - מזכירת המחוז רחל קראוס
 , " ן הפעמו "בית   20 התע"ש  רח'   ;msharon@tzevet.org.il  דוא"ל: 
.09-7657318 פקס'   ,09-7667175/6 טל'   ;4410101 כפר-סבא   177 ת"ד 

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

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

מחוז יהודה - מנהל המחוז ראובן חמו
דוא"ל: myehuda@tzevet.org.il; רחוב גאולה 4, ת"ד 1824 רחובות 7611701. 

טל/פקס' 08-9467062.

מחוז ירושלים - מנהל המחוז שמעון מלכה
דוא"ל: mjerusalem@tzevet.org.il; בית החייל, רחוב אלוף דוד שאלתיאל 1, 
ירושלים 9455522. טלפון 03-6173524/5, 02-622758, פקס' 02-6235713.

מחוז הדרום - מנהל המחוז אברהם לוגסי
 ,2 לחם  בית  ב  רחו ל,  י החי בית   ;mdarom@tzevet.org.il ל:   דוא"
 ,08-6431874  ,08-9903106 טלפון   .8410401 שבע  באר   521  ת"ד 

פקס' 08-6417188.

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

שיטת המיקוד החדשה בדואר ישראל: מספר מיקוד בן שבע ספרות
בתאריך 5.12.12 יעבור דואר ישראל לשיטת המיקוד החדשה: מספרי מיקוד בני 
שבע ספרות. שיטת המיקוד החדשה תשפר את תהליכי המיון והחלוקה של הדואר. 
בהתאם.  ולעדכן  לחידוש  לב  לשים  מתבקשים  ובמחוזות  בסניפים   חברינו 
לנוחיותכם ניתן לראות מעכשיו את המיקוד החדש עבור כל כתובת באתר הדואר, שם 
מופיע לצד המיקוד הקיים )בן חמש ספרות( גם המיקוד החדש, כאמור, בן שבע ספרות. 

מידע מוסמך המתפרסם מטעם "צוות"
המידע המחייב את ארגון "צוות" בכל נושא, הוא רק זה המתפרסם מטעמנו באתר 

"צוות", בביטאון, ב"צוותון" וביתר הפרסומים הרשמיים.
דעת  על  הן  אחרים,  באמצעים  המתפרסמות  שונים,  בנושאים  והתבטאויות  דעות 

הכותבים בלבד ואינן מייצגות את הארגון.
הנהלת ארגון "צוות" פועלת באופן שוטף להשגת מטרות "צוות" בכל התחומים והיא 

המוסמכת הבלעדית לייצג את החברים בפני הגורמים המוסמכים.

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

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

כפר סבא; גדעון שני - יו"ר מחוז דרום. 

 יהודית הר גד - יו"ר ועדת ביקורת 

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

חברי הוועד המנהל של "צוות"
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עוברים לאזרחות

מאת: אוהד יעקב

יום ג', 25.12.12 היה האחרון בשלושת ימי הפרישה שנערכו בסוף השנה 
החולפת. כבכל שנה, דצמבר הוא המועד בו מתרכז המספר הגדול ביותר 
של פורשי צה"ל היוצאים לגמלאות. השנה, כ-300 אנשי קבע שהשתחררו 
אחרי שנים ארוכות בצה"ל - אחד מהם לאחר 38 שנים - עשו דרכם 
לרמת אפעל, שם נערכה הפגישה הראשונה שלהם כגמלאי צה"ל עם 

נציגי הארגון שלהם מעתה - "צוות". 
את פניהם קיבלו אנשי מזכירות "צוות", סטלה יוסף, יפה סולימן והמתנדבים 
מוטי קיאני, זהבה צויקל ואבי פרנקל. הם התכבדו בקפה ומאפה והוזמנו 
על התהליך  "צוות"  מזכירות  נציגות  להם  הסבירו  בו  הראשי,  לשולחן 
עברו  לארגון. משם  ההצטרפות  טפסי  את  למלא  יש  וכיצד  שיעברו, 

הפורשים לעמדת הנפקת כרטיס חבר "צוות", לאחר שצולמו במקום. 
רוב הפורשים פנו לאחר קבלת הכרטיס לשולחן הביטוח הרפואי, בו המתינו 
להם עובדי חברת "מדנס", אשר צירפו את המעוניינים לתוכנית הביטוח 
"בריאות בצוות" והציעו לעשות זאת גם עבור בני המשפחה. מסתבר כי 

בממוצע, יותר מבאירועי פרישה קודמים, הצטרפו רבים לתוכנית. 
כי מדובר  וציין  עמיר להב, מנהל התוכנית, הביע קורת רוח רבה מכך 

פושטים את המדים, רשמים מיום פרישה של מאות גמלאים חדשים 

נא להכיר: הבית החדש 
שלכם - ארגון "צוות"

הזווית האישית של ימי הפרישה בהם נוטלים חלק נציגי "צוות", מורכבת מחשש של 
הפורשים מפני הלא-נודע וחיוך גדול כשמגלים כי חברות ב"צוות" יכולה לעשות רק טוב. 
סיפורי פורשים מיום הפרישה ברמת אפעל מגלים כיצד מתרחש המעבר מצה"ל לגמלאות

בישראל,  כדוגמתו  אין  אשר  ביותר  רחב  ביטוחי  כיסוי  בעל  בתוכנית 
וההכרה בכך מחלחלת גם בקרב הפורשים החדשים הבוחרים להצטרף 

לתוכנית מיד עם פרישתם. 
הפורשים עברו לשולחן התעסוקה, שם חיכה להם אחד ממנהלי התעסוקה 
היא  כי  מציינת  ב"צוות",  רוזנצוייג, סמנכ"ל תעסוקה  המחוזיים. שרית 
רואה חשיבות רבה במפגש עם הפורשים במעמד זה, ולו כדי לתת להם 
את התחושה - גם אם לא הגיעו לשולחן התעסוקה מיוזמתם - שהם 
לצרכי מציאת  בארגון  להיעזר  יוכלו תמיד  ב"צוות"  וכחברים  לבד,  לא 
תעסוקה. "אנחנו תרים כל העת אחר בעלי תפקידים בכירים במפעלים, 
בארגונים ובמוסדות, מתוך מטרה להציג בפניהם את איכות אנשי 'צוות' 

ומוסר העבודה שלהם, כדי שאלה ישקלו בחיוב להעסיקם". 
מסכם דן נדיב: "השרשרת לא ניתקת עם הפרישה מצה"ל. אנו 'הבית החם' 
של הפורשים, ובבית זה הם יזכו לדאגה ולטיפול בזכויותיהם, ברווחתם, 
בתעסוקתם וגם בהתנדבות ועשייה למען החברה בישראל. אני מברך את 

הפורשים ומקבלם בזרועות פתוחות לארגון 'צוות'". 
0 0 0

יגאל אלגלי, 45, רס"ר בגדוד תותחנים, פשט 
גדול  בחלק  שנים,   27 אחרי  המדים  את 
לוחמים.  פלוגות  כרס"פ של  מהן שימש 
"התחושות מעורבות", אומר יגאל, "מצד 
אחד, קשה להיפרד מהצבא שהפך חלק 
מחיי הבוגרים, אותם עשיתי בעיקר ביהודה 
ושומרון. מצד שני, ברור שיש סוף לכל דבר 
והיעד שלי הוא להשתלב בהמשך עשייה בשוק 
האזרחי". הוא עוד לא החליט מה יעשה, כנראה זה יהיה אחד מהשניים 

דן נדיב: "השרשרת לא ניתקת עם הפרישה מצה"ל. 
אנו 'הבית החם' של הפורשים, ובבית זה הם יזכו 

לדאגה ולטיפול בזכויותיהם, ברווחתם, בתעסוקתם וגם 
בהתנדבות ועשייה למען החברה בישראל. אני מברך 
את הפורשים ומקבלם בזרועות פתוחות לארגון 'צוות'"
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- עבודה עם נוער או עיסוק בחקלאות. "אבל לפני זה, אהיה שוב בבית", 
הוא אומר בחיוך. "אני כבר שלושה חודשים בחופשת שחרור ומתרגל 

לגור בבית מדי יום ולא רק בסופי שבוע או בחופשות". 
לדבריו, כל הגורמים בצה"ל וב"צוות" עושים הכול כדי שהנחיתה באזרחות 
תהיה רכה. "הרגשתי שעוטפים אותי. לא 'זורקים' אותנו מהצבא, אלא 
מכינים אותנו לאזרחות בעזרת קורסים, סדנאות, עצות ואם צריך - מעודדים 
לצאת להכשרה מתאימה. בקרוב יהיה לי ראיון תעסוקה ראשון בחיפה, ואני 
מאמין כי מה שלימדו אותנו יעזור לי. לגבי 'צוות', ידעתי שהארגון קיים, 
אבל כמו כל איש קבע לא נחשפתי לפעילות שלו. על-פי מה שראיתי כאן 
היום והאינפורמציה שקיבלתי - זה בהחלט ארגון חשוב שניתן להסתייע 

בו. עבורי ועבור משוחררים כמוני, אין טבעי יותר מלהצטרף ל'צוות'". 
0 0 0

יוסי אסור, 48, רנ"ג בחטיבה 7, משתחרר לאחר 28 
שנות שירות. בין תפקידיו האחרונים: מפקד 
ולוגיסטיקה  עבודה  ומנהל  אוגדתי  ימ"ח 
בגדוד 75. "הדבר הראשון שאעשה לאחר 
השחרור, הוא לקחת פסק זמן. לא ארוך, 
את  לרענן  חודשים  כמה  צריך  אני  אבל 
הראש אחרי תקופה אינטנסיבית ולוחצת. 
פעם  הביתה  באתי  האחרונות  השנים  בשבע 
בשבוע. השתתפתי במלחמת לבנון השנייה ובמבצע עופרת יצוקה. העומס 
רוצה  ואני  נצבר במהלך השנים,  יוצרים,  והאירועים  והלחץ שהתפקיד 

לפרוק לפחות חלק ממנו לפני שאני מתחיל משהו חדש". 
ברור לו שבבית הוא לא יישב והוא משוכנע שימצא עבודה במקצועו. 
"למדתי תעשייה וניהול, יש לי תעודת מנהל מחסן בכיר, ולא נראה לי 
שלא אקלט בשוק האזרחי. חוץ מזה, מי שבאמת רוצה לעבוד - ימצא 
עבודה. מעבר לכך, אני רוצה להתנדב, לעזור לבני נוער במצוקה. נחשפתי 
לבני נוער כאלה בצבא בעת שהייתי חונך מקא"ם. הנושא נגע ללבי ואני 
רוצה לעסוק בכך בהתנדבות - זה יעשה טוב גם להם וגם לי". את "צוות" 
לא הכיר, ולקיומו נחשף רק כאשר קיבלו את פניו נציגי הארגון. "הייתי די 
בטוח שאחרי השחרור אהיה לבד ואצטרך להסתדר בעצמי", הוא אומר. 
"אנחנו מטבענו חשדנים ולקח לי זמן להבין שהם בצד שלי ורוצים לעזור. 
את דליה סלוצקי, מנהלת תעסוקה צפון, אני מכיר עוד מהשירות הצבאי. 

ייתכן שאיעזר בה במציאת מקום עבודה טוב".
0 0 0

רק  ולא  בכלל   - שנותיו  רוב  את  מישהו שעשה  על  לומר  אם אפשר 

הבוגרות - בצה"ל, הרי זה ברוך כהן, 56, 
שהשתחרר לאחר 38 שנות שירות. הוא 
רנ"ג, איש חיל חימוש, ושימש כבוחן ציוד 
לא  ולי  אותי,  "רצו  הרמה.  וציוד  ייעודי 
היה אכפת להישאר. היה לי סיפוק ממה 
שעשיתי, ידעתי שאני תורם למערכת - אז 

נשארתי. אבל הזמן עשה את שלו, הרגשתי 
שחוק וביקשתי להשתחרר". 

ברוך רוצה קצת לנוח ואחר כך לצאת לעבוד. "כנראה בחצי משרה, בתחום 
בו עסקתי. אני לא רוצה לשבת במשרד, אני אוהב לעבוד עם הידיים". 

על "צוות" ידע רק, כי זה ארגון של גמלאי הצבא. "ברור לי שכדאי להצטרף, 
כי להיות חבר בארגון עשוי למלא את שעות הפנאי שלי - טיולים, הרצאות, 

פגישות עם אנשים שהייתי איתם בצבא ועוד".
0 0 0

לאחר  רס"ן  בדרגת  השתחרר   ,45 רז,  ניסים 
כטב"מ  כרמ"ד  האחרון  בתפקיד  ששימש 
ומ"א בחיל האוויר. במקצועו הוא טכנאי 
תואר  בעל  גם  הוא  אך  אלקטרוניקה, 
ראשון במדעי המדינה עם התמחות בצבא, 
אסטרטגיה וביטחון לאומי ובעל תואר שני 
בממשל ומדיניות ציבורית. "חתמתי קבע, 
הוא  אישי",  יעוד  בצה"ל  בשירות  ראיתי  כי 
אומר, "אבל אחרי שנים רבות הרגשתי שמיציתי את התפקיד. כשרציתי 
להשתחרר עוד בשנה שעברה, ביקשו ממני להישאר וכך זה קרה רק 
עכשיו". כבר עתה הוא מתעניין באיתור מקום עבודה בתחום הטכני בו 
התמחה בצבא או בתחומים המשיקים ללימודיו, כמו מדיניות ציבורית. 

עבור ניסים, הצטרפות ל"צוות" הייתה ברורה, כי הוא מכיר היטב את הארגון. 
"גיסי וחבריי השתחררו וסיפרו לי על 'צוות'. גם אחותי שמשרתת בקבע 
יודעת הרבה על הארגון. חשוב שיש לפורשי צה"ל ארגון כזה הדואג לחבריו 
- בין אם הם נזקקים לסיוע בתחום הכלכלי או התעסוקתי - הכשרות 
מקצועיות, ביטוח רפואי מצוין ועוד - ובין אם בתחומי התרבות, הפנאי 
וההתנדבות. אני כבר מרגיש שטוב להיות שייך לארגון שיכול להבין אנשים 
כמותי, שרוב חייהם הבוגרים שירתו בצה"ל ויש להם התמודדויות שאין 
לאחרים. התקבלתי כאן במאור פנים, ליוו אותי, הסבירו לי, כולם אנשים 
מקצועיים וענייניים. נתתי את הפרטים שלי ואני לא שולל אפשרות כי 

בעתיד אסתייע במי שמוכן להושיט יד". 

מימין: זהבה צויקל, שרית רוזנצוייג, שוקי מדנס, מוטי קיאני, רונית אזולאי, דליה סלוצקי, סטלה יוסף, אבי פרנקל, דן נדיב ועמיר להב

עוברים לאזרחות
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הנבחרים: 17 גמלאי כוחות 
הביטחון בכנסת ה-19

גם בשם  אתכם,  לברך  וגאה  אני שמח 
ב"צוות",  וחברותיכם  חבריכם  רבבות 
היבחרכם  לרגל  צה"ל,  גמלאי  ארגון 

לכנסת ה-19. 
בכנסת  שונות  בסיעות  חברים  הנכם 
שלכם  רות  השי שנות  עשרות  אך 
במשטרת  בצה"ל,  בכירים  בתפקידים 
המסד  את  מהוות  ובשב"כ,  ישראל 
האחרים  התפקידים  למעגלי  החשוב 
שהחזקתם בהם ומעתה גם בהמשך או 

בתחילת החברות בכנסת. 
רבה  בהצלחה  אתכם  מברכים  כולנו 
בכל מעשיכם. אנו בטוחים בתרומתכם 
החשובה למדינת ישראל ובכוחכם לנווט 
נכונה בתחומי הביטחון, החברה  אותה 

והכלכלה. 
יישר כוחכם, 
בברכה, 
ד"ר ברוך לוי, יו"ר "צוות" 

ברכת יו"ר "צוות" 
ח"כ עומר ברלב )אל"ם( - העבודה ח"כ בנימין בן אליעזר )תא"ל( - העבודה ח"כ יצחק אהרונוביץ' )ניצב( - הליכוד ביתנו

ח"כ מיקי לוי )ניצב( - יש עתיד

ח"כ משה יעלון )רא"ל(- הליכוד ביתנו ח"כ מוטי יוגב )אל"ם(- הבית היהודי

ח"כ עמרם מצנע )אלוף( - התנועה

ח"כ משה מזרחי )ניצב( - העבודה ח"כ שאול מופז )רא"ל( - קדימה

ח"כ מירי רגב )תא"ל( - הליכוד ביתנו

ח"כ דוד צור )ניצב( - התנועה ח"כ עמיר פרץ )סרן( - התנועה

ח"כ יאיר שמיר )אל"ם( - הליכוד ביתנו ח"כ ד"ר נחמן שי )תא"ל( - העבודה ח"כ אלעזר שטרן )אלוף( - התנועה

ח"כ יעקב פרי )שב"כ( - יש עתיד

ח"כ ישראל חסון )שב"כ( - קדימה
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משימה לאומית

מאת: דוד גרין

שדות  אלפי  לפנות  הצורך  על  דובר  רבות  שנים 
מוקשים ובהם מאות אלפי או מיליוני מוקשים, המהווים 
סכנת חיים, והגוזלים קרקעות בהן ניתן היה לעשות 

שימוש. 
לפינוי  2011 הרשות  כך הוקמה במרס  לצורך  בדיוק 
הקצרה שחלפה  התקופה  למרות  רלפ"ם.   - מוקשים 
מאז הוקמה הרשות, היא כבר פועלת במלוא המרץ. 
ב-2012 פינתה הרשות 600 דונם של שדות מוקשים 

וב-2013, היא תפנה 2,000 דונם נוספים. 
הבכירים  עובדיה  ובקרב  הרשות  בראש  כי  העובדה 
מנכ"ל  )תא"ל(,  לביא  ארוין   - צה"ל  בכירי  נמצאים 
הרשות ומרסל אביב )אל"ם( ראש חטיבות תכנון וביצוע 
- הביאה לכך שהרשות נערכה במהירות שיא - 60 יום 

בלבד - לקראת פרסום המרכזים לביצוע הפינוי בשטח. 
ושטחים  מוקשים  שדות  של  דונם  אלף  כ-130  ישנם  "בישראל 
הם  המדינה,  לבטחון  עוד  חיוניים  אינם  אשר  במיקוש,  החשודים 
מוקדי סיכון לאזרחים ומונעים עבודות פיתוח ועיבוד חקלאי", אומר 
להפוך  החוק:  של  המרכזית  במטרה  לעמוד  מחויבים  "אנו  ארוין. 
אזורים ממוקשים לנקיים ברמת ביטחון מרבית לאזרחים בהתחשב 
במחויבויותיה הבינלאומיות של מדינת ישראל - והכול בפרק זמן 
קצר ככל שניתן. החזון שלנו הוא להיות רשות לאומית בעלת כוח 
אדם מקצועי ומיומן, מובילה עולמית בתחומי תכנון, ארגון, פיקוח 
ובקרה על פינוי מוקשים. אנו שואפים להיות ארגון לומד, הפועל 
בתיאום מלא עם צה"ל ורשויות המדינה לשחרור שטחים סגורים 

ברמת ביטחון מרבית ובאופן יעיל ותכליתי. 
תפקידי הרלפ"ם נובעים מאותו חזון ועל-פיהם אנו פועלים: קובעים 
את המפרט הלאומי לפינוי שדות מוקשים, התואם ככל האפשר אמות 

הרשות הלאומית לפינוי 
מוקשים כבר בשטח

אחד הפרויקטים השאפתניים בישראל, שיימשך לפחות בשני העשורים 
הקרובים, יהיה יישום התוכנית הלאומית לפינוי מוקשים. תוך פחות משנה 

 מאישור החוק להקמת הרשות לפינוי מוקשים )הרלפ"מ( כבר עובדים 
בשטח 0 ארוין לביא )תא"ל(, מנכ"ל הרשות ומרסל אביב )אל"ם( ראש 

חטיבות תכנון וביצוע, משלבים במשימה הלאומית חברי "צוות" מנוסים, 
בעלי ידע, בעיקר בחברות המבצעות

ארוין: "גם כאן כסף הוא שם המשחק והעובדה כי 
הרלפ"ם זוכה לתקציב שנתי בסדר גודל של 27 מיליון 

שקל - בהחלט מאפשרת לקבוע יעדים שנתיים ולעמוד 
בהם. בתקציב שנתי בסדר גודל כזה יקח 20-30 שנה 

לפנות את כל המוקשים. 2,000 דונם שנפנה ב-2013 הם 
אמנם טיפה בים, אבל כבר אמרו פעם כי גם דרך של אלף 

מילין מתחילה בצעד אחד קטן"

מימין: מרסל אביב וארוין לביא

מידה בינלאומיות; מתכננים ומוציאים לפועל תוכניות שנתיות ורב-
שנתיות; מתקשרים עם מפעילים )חברות פינוי וחברות מפקחות( 
ומפקחים על עבודתן; מתאמים את פעילות המפעילים מול צה"ל 
ומול רשויות מדינה אחרות ומבצעים ביקורות, סיורים, תיקוני גדר 
ותיקוני שילוט בשדות להם ניתן היתר. כמו כן, אנו מקדמים פעילות 
הסברה לציבור לשם הגברת המודעות לצמצום הסיכונים, במיוחד 

לאוכלוסייה המתגוררת סמוך לשדות מוקשים".
למרות שהיחידים אולי שיכולים למלא את יעדי הרשות הם פורשי 
צה"ל - בדרך כלל יוצאי חיל הנדסה בדרגות בכירות - ולמרות שהם 
מועמדים טבעיים לעבוד ברשות, לא יכול ארוין לאייש בקלות את 
המשרות. זאת, לא בשל חוסר במועמדים מתאימים, אלא מפני שהוא 
מחויב לערוך לכל תפקיד מכרז - פנימי ואחר כך חיצוני - מה שהופך 
את תהליך הגיוס לארוך במיוחד. "נכון שרוב העובדים כיום וכנראה 
גם לאחר שנאייש את התקנים יהיו מקרב פורשי צה"ל אנשי 'צוות', 
אך לא פסלנו על הסף אף אחד. מי שיכול להוכיח שיש לו ניסיון 
בארץ או בחו"ל, יכול להגיש את מועמדותו. אנו שואפים שהמקצוע 
הזה יהיה אזרחי לחלוטין והתוכניות העתידיות שלנו מדברות גם על 

הקמת בית ספר לפינוי מוקשים". 
של  מתפקידו  זה  אין  האם  אזרחית?  רשות  להקים  בעצם  מדוע   -

צה"ל לפנות את אשר הטמין? 
ארוין: "ראשית, לא מדובר רק בפינוי שדות מוקשים של צה"ל, אלא 
וכן שדות  הגולן  ברמת  הסורי  הצבא  מוקשים שהטמין  בפינוי  גם 
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מוקשים של הירדנים, בעיקר באזור הבקעה. שנית, צה"ל לא ממש 
רוצה להתעסק עם זה - כיוון שאין זה ייעודו וכנראה גם אין לו את 
היכולות לפעול מול כל כך הרבה גורמים סטטוטוריים שיש לתאם 
הכיכר  בנאות  בפינוי שעשינו  לאחרונה,  רק  מוקשים.  פינוי  עימם 
בערבה, היינו צריכים לתאם בין 80 גורמים שונים כמו רשות הטבע 
החקלאות,  משרד  הביטחון,  משרד  המקומית,  המועצה  והגנים, 

צה"ל עוד". 
מרסל: "בכל העולם פינוי מוקשים הוא מטלה אזרחית. כיום נעשית 
פעילות אינטנסיבית ברחבי תבל בנושא - בעיקר במסגרת אמנת 
אוטווה. 156 מדינות )נכון ל-2008( החתומות על אמנה זו, התחייבו 
כי תוך ארבע שנים ישמידו את כל המוקשים במחסניהן, ותוך 10 
שנים יפנו את כל המוקשים בגבולותיהן. הן גם התחייבו לא לייצר 

יותר מוקשים.
 ראוי לציין כי ישראל - כמו גם ארה"ב, רוסיה וסין - אינה חתומה על 
אמנת אוטווה, ולמרות זאת אנו מתעתדים לפנות את כל המוקשים 

המוטמנים לאורך קווי הגבול עם ירדן ומצרים". 
אין ספק, כי גם כאן כסף הוא שם המשחק והעובדה כי הרלפ"ם זוכה 
לתקציב שנתי )נפרד מזה של משרד הביטחון( בסדר גודל של 27 
מיליון שקל - בהחלט מאפשרת לקבוע יעדים שנתיים ולעמוד בהם. 
"זה לא פרויקט לשנה-שנתיים", אומר ארוין, "בתקציב שנתי בסדר 
גודל כזה יקח 20-30 שנה לפנות את כל המוקשים. אנו מקווים", 

אישור  נקבל  כאשר  תוכפל  המשימה  "כי  בחיוך,  מוסיף  הוא 
לפנות מוקשים גם בגבול הסורי והלבנוני, לאחר שייחתם 

עם מדינות אלה הסכם שלום. בכל מקרה, 2,000 דונם 

שנפנה ב-2013 הם אמנם טיפה בים, אבל כבר אמרו פעם כי גם 
דרך של אלף מילין, מתחילה בצעד אחד קטן". 

מרסל: "בנוסף, ובמסגרת החוק, הוקמה קרן תרומות לפינוי מוקשים 
במשרד הביטחון, שמטרתה איסוף תרומות למטרה זו. בראשה עומד 
אדם נפלא, אחז בן ארי, היועץ המשפטי למערכת הביטחון. תרומות 

ראשונות בסך כמה עשרות אלפי שקלים כבר הועברו לקרן". 
- האם יש בעיה באיתור השדות? 

הסורים  הטמינו  אותם  מוקשים  שדות  באיתור  בעיה  "יש  מרסל: 
מפות.  מהם  לקבל  יכולים  לא  אנו  כי  הימים,  מלחמת ששת  לפני 
לגבי שדות המוקשים שהטמין צה"ל קיים רישום מדויק. בהתאם 
לחוק על צה"ל להעביר לרלפ"ם את כל המידע שברשותו, ובכלל 
זאת מיקום גיאוגרפי של שדות המוקשים, סוג המוקשים, גבולות 
וגדרות המתחם ונקודות ייחוס שונות הקשורות לשדה. צה"ל מחויב 
גם לתת לרשות היתר להיכנס לשטחים סגורים לביצוע העבודה 
- וגם לחברה בה בחרנו לביצוע המטלה ולחברת הפיקוח. 

מרסל: "קבענו קריטריונים מחמירים מאוד לחברות 
פינוי מוקשים ולחברות הפיקוח - אף יותר מאלה 

שנקבעו בארגון העולמי: אצלנו 'רמת הסמך' של הפינוי 
עומדת על כ-99.80% לעומת 99.65% הקיים בעולם. 
ברור לכולם, כי גם אם פינית עשרות אלפי מוקשים 
ואחד נותר והתפוצץ, אין שום ערך למה שעשית..."

תמונות מפינוי מוקשים באתרים בהם פועלת הרלפ"מ

)המשך בעמ' 48(

משימה לאומית
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שאר רוח

מאת: אביתר טל אור

נפתחה  ל"צוות",  יובל  אירועי  במסגרת   ,2010 מאי  בסוף 
יוצר" הראשונה, בה הציגו אמנים, חברי הארגון,  תערוכת "צוות 
ראובן בראל,  ומארגן התערוכה,  יוזם  יצירותיהם. חלומו של  את 
להפוך אותה למסורת - נראה אז רחוק. אך לא איש כראובן יתן 
לקשיים האובייקטיביים שבארגון התערוכה והצגתה בפני הציבור 
הרחב לעמוד בדרכו. ואכן, ב-24.1.2013 נפתחה התערוכה השנייה 
של "צוות יוצר", במסגרתה מוצגות לא רק יותר עבודות בתחום 
האמנות הפלסטית, אלא שולב בה גם "יריד ספרותי", בו מוצגים 
ומוצעים לקהל ספרי פרוזה, הגות, שירה וכן ספרי עיון בנושאי 

צבא וביטחון – כולם פרי עטם של חברי "צוות". 
למעשה, היו אלה דווקא הכותבים שבחבורה, אשר דחפו לקיום 
האירוע. זה קרה בעקבות סגירת יריד הספרים שנערך בבית החייל, 
לאחר שפרצה  המתוכנן,  לפני  לפיד,  אפרים  על-ידי  אורגן  אשר 
השריפה בכרמל. אפרים פנה לראובן, והוחלט כי הצלחת תערוכת 
האמנות הראשונה מזה, והביקוש "הספרותי" מזה - יכולים להניב 
תוצאה נאה ומגוונת. "כך קרה שהאמנים הפלסטיים תפסו טרמפ 

על הכותבים - ולהיפך", אומר ראובן בחיוך. 
92 מציגים, מהם 32 סופרים, מכל הדרגות חשפו את יצירותיהם 
עבורו  שהיה  ראובן,  שפרסם  קורא"  ל"קול  נענו  הם  בתערוכה. 
סיכון בפני עצמו. "פניתי לאמנים עוד לפני שהיה לי מקום", הוא 
מספר. "עברתי מאולם לאולם, מגלריה לגלריה - והמחירים היו 

תערוכת "צוות יוצר": 
האמנות היא חלק מאיתנו

במחירים שדרשו  תערוכה  'להרים'  ניתן  היה  לא  פשוט  בשמים. 
עבור מקום להצגתה בלבד".

כשראה כי זה המצב, פנה ראובן, כפי שעשה בתערוכה הקודמת, 
"זה  באותו מקום.  לערוך את התערוכה  ליפו, בבקשה  למשלמה 
לא היה פשוט, כי העירייה העניקה זיכיון להפעלת הגלריה ליזם 
איתו,  ההסכם  על-פי  לשמחתי,  שיקוליו.  על-פי  העובד  פרטי, 
חודשיים מתוך כל שנה נשאר האולם בחזקת עיריית תל אביב, 
לשימושה. פניתי לעירייה - והתקבלתי בחיבוק חם: קיבלנו חודש 

שלם לקיום התערוכה. 
אי אפשר לבקש יותר, מה גם שהתשלום הוא סמלי בלבד. ההצעות 

גה  הצי יקל  צו זהבה 
ספריה  את  בתערוכה 
ספרי  ובהם  ם,  הרבי
בכולם   – ושירה  ילדים 
המייחדת  הרוח  ניכרת 
אותה, הרגישות ויכולת 
אמנם  "ספריי  החריזה. 
לצערי  אך  ם,  נמכרי
ו  פ ש ח נ א  ל ן  י י ד ע
מנצלת  אני  מספיק. 
ג  להצי הזדמנות  כל 
אותם בפני קהל. עבורי 
יוצר'  'צוות  תערוכת 

היא בדיוק המקום בו אני מרגישה שותפה לחבריי היוצרים 
מקרב אנשי 'צוות'. מאחורי החזות הקשוחה אולי, הרצינית 
והעניינית של איש צבא - מסתתרת ציפור הנפש, השואפת 
לפרוש כנפיים ולהמריא למרחקים. בשם כל הכותבים אני 
מודה לארגון על ההזדמנות, ומאחלת המשך יצירה פורה 

לכל חבריי עד לתערוכה הבאה".

ראובן בראל: "אני באמת חושב ש'אמנות בבית' אינה 
מספיקה. חייבים לשתף, חייבים לקבל תגובות וביקורת, 
וגם, כמובן, לזכות במחמאות. זה נותן חיים גם לאמנים 

וגם לאמנות עצמה. יש אמנים שזו להם חשיפה ראשונה 
בתערוכה. מי שחווה זאת, רוצה עוד - ולראיה כל מי 
שהציג בתערוכה הקודמת של 'צוות' הציג גם הפעם"
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אריק גרניט )אל"ם(, איש חיל האוויר שאת תפקידו האחרון 
בצה"ל עשה באג"ת, מפסל בעץ ובברזל. גם בעת השירות 
עסק בכך, "אם היה איזה ערב פנוי, או בעת חופשות". את 
האמנות לקח אריק באותה רצינות בה התייחס לתפקידיו 
ולמד אצל אמנים שונים. "היצירה עושה לי טוב  בצבא, 
לאדם  אותי  הפכה  היא  עצמי.  את  לבטא  לי  ומאפשרת 
רגוע יותר. המשפחה נהנית מזה וגם מהעבודות המוסיפות 

יופי לבית שלנו".
עבור אריק, זו התערוכה הראשונה שבה הוא נוטל חלק, 
במה.  לו  שנתן  הראשון  הארגון  היה  "צוות"  ולמעשה 
"החשיפה היטיבה עימי. לא חששתי מהתגובות ואכן זכיתי 
ללא מעט פידבקים חיוביים ממבקרי התערוכה, שנתנו לי 

הרבה ביטחון להמשיך הלאה". 

שקיבלנו מאולמות וגלריות היו גבוהות לפחות פי 15 ממה שבסופו 
של דבר עלתה לנו הצגת התערוכה במשלמה ביפו...". 

ראובן מספר, כי לא רק היריד הספרותי והעלייה במספר האמנים 
המציגים מייחדים את התערוכה השנה, אלא גם הגברת החשיפה 
בנושא האמנות ב"צוות" בכלל. זאת, באמצעות אתר אמנות אשר 
שולב באתר "צוות" וחושף דרך קבע יצירות של אמני "צוות" בפני 
החברים. הנושא זכה לתשומת לב ולהכרה ב'צוות' ואת התוצאות 
שביקש  מי  כל  כמעט  לדבריו,  הקורא'".  ל'קול  בהיענות  ראינו 
ולגבי חלקן  גבוהה  ברמה  "רוב העבודות באמת  נענה.   - להציג 
יותר סלחניים", אומר ראובן. "אבל גם מתוכן בחרנו  היינו קצת 
את היצירות הטובות יותר, כמובן בעזרת אוצרי התערוכה: בנושא 
האמנותי - אתי ופרדי פביאן, ובנושא הספרותי - ד"ר דליה הקר 

אוריון ויחזקאל נפשי. 
- מה דוחף אותך להניע מהלך לא פשוט כזה - ועוד בפעם השנייה? 
"אני עוסק באמנות ויודע היטב מה חש אמן השואף להציג את 
בבית'  ש'אמנות  חושב  באמת  אני  קהל.  בפני  ולהיחשף  יצירתו 
אינה מספיקה. חייבים לשתף, חייבים לקבל תגובות וביקורת, וגם, 
כמובן, לזכות במחמאות. זה נותן חיים גם לאמנים וגם לאמנות 
עצמה. יש אמנים שזו להם חשיפה ראשונה בתערוכה. מי שחווה 
זאת, רוצה עוד - ולראיה כל מי שהציג בתערוכה הקודמת של 

'צוות' הציג גם הפעם".
- ומה התחושה שלך לנוכח התערוכה המוצגת? 

"עוד ילד נולד... הציפיות היו עצומות ואכן הצלחנו להרים פרויקט 
ענק. התמיכה שקיבלנו מארגון 'צוות', ובכללה תקציב שהוקצה 
לטובת הפרויקט - מחממת את הלב. יש בארגון מודעות לחשיבות 
הזו  לעשייה  כי  מתמיד  יותר  מאמין  אני  והיום  האמנות,  נושא 

יהיה המשך". 
0 0 0

בין  חולדאי, שאמר  רון  אביב,  תל  העיר  ראש  פתח  האירוע  את 

ברוך לוי: "כשהשתחררנו חשבנו שאנו יוצאים 
לגמלאות. אבל הלכנו לקריירה שנייה ושלישית, 

המשכנו לתרום גם בלי מדים, ועדיין נשאר לרבים זמן 
ושאר רוח לעסוק במלאכת היצירה. אם לשפוט על פי 

 המוצג - הם יכולים להתגאות במעשה ידיהם. 
מי אמר שאי אפשר להגשים חלומות?"

היה  בצה"ל  האחרון  שבתפקידו  )סא"ל(,  זוהר  עמנואל 
מפקד בית הספר הטכני באר שבע, מספר כי מאז היה ילד 
חש "בכפות ידיו" את הצורך ליצור, מה שהיה קצת קשה 
במשך השנים הארוכות של השירות הצבאי - וגם בשתי 
הקריירות שעשה לאחריו. אבל, הוא זוכר את עצמו תמיד 
יוצר - מצייר ומפסל בעץ. בסופו של דבר, מצא את עצמו 
באמנות הזכוכית, בה הצליח לבטא את כישרונו ויכולותיו. 
עבורו "צוות יוצר" הוא רק אחת מתערוכות רבות בהן הציג 
וזכה לביקורות אוהדות. "התערוכה הזאת בעצם אומרת, כי 
אנשי צבא אינם 'מרובעים' כפי שתופסים אותם. היצירתיות 
הרבה באה לידי ביטוי בתפקידים שעשו בצבא - ולאחר 

השחרור מוצאת ביטוי גם באמנות".

שאר רוח
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חגי כהן )תא"ל(, בתפקידו האחרון בצה"ל מפקד אוגדת 
מילואים, אומר כי האמנות בה הוא עוסק בשנים האחרונות 
- ציור מנדלות - היא בבחינת התחדשות עצמית, משהו 
שנובע מבפנים. משמעות המילה מנדלה בסנסקריט, היא 
או  ציור  ובתוכו  מעיגול  המורכבת  סימבולית,  דיאגרמה 
סימנים גרפיים שונים. התחום בו בחר להתמקד מאפשר 
ריכוז עמוק, התמקדות, יצירתיות, והקשבה ללב. למרות 
עיסוקו - כיום כבעלים ומנכ"ל חברה למערכות מיזוג - 
הוא מוצא את הפנאי )"מאוחר בלילה"( לעסוק במנדלה, 

"וזה עושה לי טוב". 
התערוכה מבחינתו היא סוג של חשיבה רצויה, ויש לו מה 
לומר לאלו "היוצרים בסתר". "הצגה בתערוכה חשובה כמו 
העשייה עצמה. אני יודע שיש הרבה יוצרים שחוששים 
יותר עמוק אמיתי  פן  יתגלה בהם  אולי,  להיחשף שמא, 
- אבל חבל להפסיד את השמחה שיש בהצגת העבודות, 
בתגובות האנשים, ובעצם העובדה שעל הכתלים מוצגת 

עבודה שלך...". 

השאר: "אסור לאף אחד - ובמיוחד לאנשי צבא שעשו את רוב 
'פעם  להיות   - כבירים  להישגים  והגיעו  בצה"ל  הבוגרים  חייהם 
הייתי'. פעם היית – ואתה גם עכשיו: עושה קריירה אחרת, יוצק 
תוכן אחר לחיים – ויש לך את הזמן לעסוק במה שבוער בתוכך: 

לכתוב, לצייר, לפסל...
מזדהה,  אני  ועימו  שייך  אני  אליו  זה  הוא  כאן,  שנמצא  הציבור 
כאן  המארח שלכם  להיות  האפשרות  את  בשמחה  קיבלתי  ולכן 
דליה  ד"ר  ואמנות.  יצירה  של  היכל  המהווה  נהדר  במקום  ביפו, 

הקר, מאוצרי התערוכה, סיפרה לי, כי הופתעה לראות את היקף 
כשהפעם   – הגבוהות  היכולות  ואת  החומרים  מגוון  את  היצירה, 

נוספו למציגים בתערוכה גם כותבי פרוזה עיון ושירה. 
מפעמת  הצבאי  השירות  בעת  באנשים  בעוצמה  שפיעמה  הרוח 
עכשיו ביתר שאת – ביצירה, במקוריות, בתעוזה – ואת התוצאה 

המרשימה והנהדרת יכולים כולכם לראות כאן". 
האמנים.  שהפגינו  מהכישרון  התפעם  לוי,  ברוך  "צוות"  יו"ר 
לוי. "אבל  יוצאים לגמלאות", אמר  "כשהשתחררנו חשבנו שאנו 
גם בלי מדים,  ושלישית, המשכנו לתרום  הלכנו לקריירה שנייה 
היצירה.  במלאכת  לעסוק  רוח  ושאר  מקום  לרבים  נשאר  ועדיין 
רבים מהמציגים כאן נחשפים בפני הציבור לראשונה, ואם לשפוט 
על-פי המוצג - הם יכולים להתגאות במעשה ידיהם. מי אמר שאי 

אפשר להגשים חלומות?". 
בדבריו הודה ברוך לוי לראובן בראל הבלתי נלאה - הרוח החיה 
מאחורי התערוכה - ולאפרים לפיד, יו"ר ועדת קשרי ציבור שעודד, 

תמך ודחף לקיום התערוכה. 

רון חולדאי: "אסור לאף אחד, ובמיוחד לאנשי 
צבא שעשו את רוב חייהם הבוגרים בצה"ל והגיעו 

להישגים כבירים, לומר: 'פעם הייתי'... 
פעם היית – ואתה גם עכשיו: עושה קריירה אחרת, 
יוצק תוכן אחר לחיים ויש לך את הזמן לעסוק במה 

שבוער בתוכך: לכתוב, לצייר, לפסל"
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ד"ר ישראל לשם )תא"ל(, 
ם  י ר פ ו ס ה " ן  י ב ה  י ה
והתערוכה  שבחבורה", 
הזדמנות  עבורו  היוותה 
בעל  ציבור  בפני  להציג 
ספרו  את  משותף  מכנה 
לבן",  אופק  שחור  "ים 
שיכול לעורר בהם עניין. 
לשם, שבתפקידו האחרון 
של  הצבאי  המבקר  היה 
ולפני  הביטחון  מערכת 
רבות  שנים  שירת  כן 

בחיל הים, בין השאר כמפקד הצוללות - לא עסק בכתיבה 
קודם לכן. 

לאחר השחרור למד לימודי ארה"ב, ואת עבודת הדוקטורט 
שלו עשה בנושא אפליה בצי האמריקני בעת מלחמת העולם 
החליט  והוא  יתירה  בהצטיינות  זכתה  העבודה  השנייה. 

להוציא גם ספר בנושא. 
"אני שמח על הבמה שניתנה לי להציג את ספרי", הוא אומר. 
"'צוות יוצר' הוא אירוע מדהים. נעים היה לראות כל כך הרבה 
יצירותיהם.  את  להציג  הגיעו  אשר  חברינו,  מקרב  אמנים 
פגשתי חברים ומכרים רבים, זהו מפגן של עוצמה ואחווה. 

כל הכבוד ל'צוות' שהרים פרויקט כזה". 

שיח גלריה - במסגרת התערוכה, נערך במרכז עמיעד ארוע 
חלק  השתתפו  בו  )סופרים(,  גלריה  שיח   - ב-30.1.13  נוסף, 
מהכותבים המייצגים את הסוגות השונות: שעיה לזרסון ייצג את 
השירה, עם ספרו "ריח הלחם ריח הגשם"; רן גורן מחבר "ורטיגו" 
- סיפורת שהיא אמנם בדיונית אך משקפת את כור מחצבתו של 
גורן, חיל האוויר; עוז אריה, מחבר "שמע ישראל", העוסק בנושא 
משואה לתקומה ומתקומה לשחקים; אפרים לפיד, מחבר "מלאכת 
מחשבת", העוסק בחיל המודיעין, תוך ציון חשיבות נטרול גורם 
העוסק  ים שחור"  לבן  "ים  ישראל לשם, מחבר  ד"ר  ההפתעה; 
באפליה הגזעית בחיל הים האמריקאי וההשלכות לארצנו; ד"ר 
משה זילבר מחבר "אנשים מתוקים לחיים ארוכים" - ספר העוסק 
בסוכרת ומשלב גישה הומוריסטית לנושא. בסיום חלק זה, קרא 

חיים אברהם שניים משיריו בהם העלה את נושא השכול.
כמו כן, הוצג סוג קריאה נוסף - ספרים דיגיטלים - אותם ניתן 

לקרוא מעל מסכי המחשב בלחיצת כפתור.
והעיתונאי רוביק  הסופר  היו  בשיח,  הלשונאי  הפנל  אורחי 
חוקרת  גולן,  ארנה  וד"ר  הצבאי,  הסלנג  על  שדיבר  רוזנטל, 
ספרות וסופרת, שהביעה את התרשמותה מן המגוון הגדול של 
עבודות האמנות הפלסטית בתערוכה ומעושר היצירה הספרותית 

בז'אנרים השונים. 
אוריון, אשר שילבה קטעי  דליה הקר  ד"ר  נוהל על-ידי  הפנל 

קישור מרתקים בין הדוברים. 
את דברי הפתיחה של הערב הספרותי נשא יו"ר ועדת הסברה 
בעצמו,  סופר  כאמור,  לפיד,  אפרים  "צוות",  של  ציבור  וקשרי 
שהוזמן לפתוח את הערב על-ידי המנחה, המשורר יחזקאל נפשי.

שאר רוח

מחוברים לחברים
מחויבים לשירות

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

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

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

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

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

הכתובת למשלוח הדוא"ל:

pkida1@tzevet.org.il
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עלה על הרכבת

מאת: דוד גרין

אחד הפרויקטים הלאומיים הגדולים והמשמעותיים בישראל - והגדול 
אמצעי  הקלה,  הרכבת  קו  הקמת  ספק  ללא  הוא   - בירושלים  ביותר 
תחבורה חדש להסעת המונים, המחולל מהפכה תעבורתית ואורבנית 
בבירה. ככזה, משך הפרויקט את תשומת הלב הציבורית במשך שנים 
ארוכות: אינסוף כותרות, רבות מהן שליליות, ליוו בתחילת הדרך את 
שלביו והתייחסו להיבטי איכות סביבה, הפרעה למרקם החיים בעיר, 
ועוד. הן גם לא פסקו בחודשים הראשונים  תקציבים, גשר המיתרים 
להפעלת הרכבת הקלה, שלוו בלא מעט תלונות ומי שמצא עצמו מותקף 
כמעט מדי יום בחודשים האלה היה יהודה שושני )אל"ם(, מנכ"ל סיטיפס 

זכיינית הפרויקט.
"אני רגיל להיות בעיצומה של סערת קרב, אבל כאן מצאתי את עצמי 
בעיצומה של סערה ציבורית", אומר שושני בחיוך. "אבל, כנראה מה 
שלומדים אחרי כל כך הרבה שנים בצה"ל יכול לשרת אותך במצבים 
ובהתמודדות עם אתגרים שקודם לא נתקלת בהם. אומרים כי מה שלא 
 - הצבאי  בשירות  אותי  הרג  מה שכמעט  ובמקרה שלי  הורג מחשל, 
חישל מאוד. אני לא מצטער לרגע על שנטלתי על עצמי את התפקיד. 
אין מאושר ממני להיות חלק מההיסטוריה המתחוללת בבירה, ובמבחן 

התוצאה הסופית זהו פרויקט מוצלח מאוד".

יהודה שושני, מנכ"ל סיטיפס, הרכבת הקלה בירושלים:

 נחישות כדרך חיים, גם
בצבא וגם באזרחות 

יהודה שושני )אל"ם(, מנכ"ל סיטיפס, מצא עצמו בעין הסערה הציבורית, עם השקת 
קו הרכבת הקלה בבירה. כמי שרגיל להיות בסערת קרב, ומאחוריו שירות צבאי קרבי 

ארוך ושלוש פציעות, התמודד שושני עם ההיערכות לפעילות הפרויקט החדשני אותו 
הפך לחלק בלתי נפרד ממרקם העיר

ב-1953,  מפרס  להורים שעלו  צעיר  בן  ב-1958,  בנהריה  נולד  יהודה 
אח לדוד ולאילנה. את "סיר הבשר" שבפרס המירו הוריו בארץ ענייה 
שאך קמה, וכמו רבים מהעולים באותה תקופה, מצאו עצמם במעברה 
בקיבוץ כברי שבצפון חסרי כל, אך חדורי אמונה בחזון הציוני, "גם אם 
לעיתים לא היה לחם על השולחן", אומר יהודה. "מספרים, שכשאמי 
כרעה ללדת אותי, אבא הרכיב אותה על אופניים, למה שנקרא אז בית 

חולים, במרכז נהריה". 
המצוקה הכלכלית הוליכה את משפחת שושני לשכונת התקוה בתל אביב. 
"אבא מצא עבודה כשומר בשתי משמרות, ואמא עבדה כמנקה בבתים. 
לא ראינו עצמנו שונים מאחרים. לא היה כלום, לא לנו ולא לאף אחד 
בסביבתנו הקרובה, אבל על דבר אחד אמא לא ויתרה - על החינוך. שני 
זיכרונות מלווים אותי בנושא הזה: האחד, למרות המצב הכלכלי הקשה, 
הייתי  כדי שאצליח בלימודים.  דאגה אמא שאקבל שיעורים פרטיים 
התלמיד הכי גרוע בכיתה ה' ואחד הטובים בכיתה ח'. כשהתקבלו בבית 
הספר תוצאות הסקר, לקח מר שמש, השרת, את המעטפה ורץ להוריי 
כדי לבשר להם שבנם עבר את המבחנים. לא הייתה מאושרת מאמא 
לקבל את הבשורה. הפעם הנוספת שראיתי אותה כל כך מאושרת הייתה 

כשפתחתי את עיניי, לאחר שנפצעתי באורח אנוש. 
הזיכרון השני הוא העונש הפיזי שחטפתי מאבא שלי, בפעם הראשונה 
בחיי, כשחשד בי שלקחתי משהו מהמכולת בלי לשלם. עד היום אני 
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מרגיש את הכאב וההשפלה, אבל גם יודע שבאותו רגע אבא חש את 
הדבר הכי נורא עבורו - כישלונו בחינוך שלי. זה היה מבחינתו 'חוסך 

שבטו שונא בנו' במלוא מובנו של הפסוק". 

גולני - למרות הכול, בגלל הכול 
המצב הכלכלי מזה והישגיו של אחיו מזה )"דוד היה ילד מחונן ונורא 
רציתי להיות כמותו"(, הובילו את יהודה ואחיו דוד לפנימיות: דוד  נשלח 
הספר  לבית  נשלח  יותר,  מאוחר  ויהודה,  בירושלים,  בויאר  לפנימיית 

החקלאי כדורי. 
יהודה השתלב מהר בבית הספר, הצטיין בלימודים ונקשר לבעלי החיים 
)"רוב השנים הייתי רפתן"(. הישגיו גרמו למנהל להשיג לו מלגת הצטיינות 
ללימודי וטרינריה בקליבלנד. "אבל אני רציתי להתגייס לגולני כמו אבא 
שלי, כמו אח שלי שלחם בגזרה הדרומית בסיני וכשחזר כבר לא היה 
כפי שהיה קודם ועבר לגור בקיבוץ. כמו דוד שלי, משה, אחיה הצעיר 
של אמא, שנהרג במלחמת יום הכיפורים ברמת הגולן, כמו בן הדודה 
שנהרג גם הוא בשירות מילואים ברמת הגולן. זה לא הרתיע אותי, להפך, 
הרגשתי שזה בדיוק מה שצריך לעשות: שירות משמעותי, לתרום, לתת 

מעצמך, להצטיין, לעשות הכי טוב שאפשר". 
- ואמא לא ניסתה להניא אותך מגיוס לגולני? 

"לא ניסתה, אפילו הייתה גאה בי".
0 0 0

יהודה סיים טירונות וקורס מ"כים בהצטיינות, ומח"ט גולני שזיהה את 
הפוטנציאל שלו ביקש לשלוח אותו ישירות לקורס קצינים. "לא הסכמתי, 
אמרתי שלא יתכן שאהיה קצין קרבי בלי להיות קודם חייל בשטח, או 
לפחות לפקד כמ"כ על חיילים... הוא עמד על כך שאצא לקורס קצינים 
ואני בתגובה הגשתי בקשה להתקבל לקורס טיס... הבינו שאני רציני 

ודחו לי את היציאה לקורס קצינים". 
אחרי שלושה חודשים מצא עצמו יהודה בקורס קצינים, שגם אותו סיים 
בהצטיינות. הוא מונה למ"מ, סמ"פ וקמב"ץ גדוד 12 והשקיע את כל כולו 
בקשה  קיבל  והוא  עת השחרור  הגיעה  בפעילות השוטפת השוחקת. 
מהמח"ט להחליף למשך שנה את מ"פ הגדוד שנפצע. יהודה נענה לא 

ברצון רב, אבל ההחלטה הזו שינתה את חייו מהקצה אל הקצה. 

מבצע "מוביל": המודיעין לא היה מדויק... 
מבצע "איש דמים" סימן את תחילתה של תקופה בה יצא צה"ל לפעולות 
בלבנון כל חודש וחצי לערך. פעולות אלה בוצעו כדי לדחוק את רגלי 
המחבלים מגבולות ישראל ולעבור ממצב של הטרדה בלתי פוסקת למצב 
של התגוננות אקטיבית. בליל ה-18 באוגוסט 1980 נערך "מבצע מוביל" 
במטרה להשמיד יעדי מחבלים ברמת ארנון ורמת נבטייה. שעת השין 
נקבעה לאחת בלילה. ברבע ל-11 חצו כל הכוחות את נהר הליטני. כוח 
חטיבת גולני חצה ללא כל בעיה את מעבר הגבול הדרומי ואילו בכוח 
תיאום  בעיות  הצפוני, התעוררו  הצנחנים, שחצה את המעבר  חטיבת 
גולני  שעיכבו את המעבר. בשעה אחת ועשרים נפתחה אש על כוח 
ואבד גורם ההפתעה. הכוח נתקל בקרבת היעד בשומר שפתח לעברם 
באש ונהרג מהאש שהשיבו לוחמי גדוד 12. הלחימה על היעדים הייתה 
קצרה. המחבלים השיבו אש מתוך הבתים ומאש זו נהרגו חייל גדוד 51 

אם לא מנחיתים מסוק, שושני גומר 
יהודה משחזר את פציעתו: "חטפתי צרור כדורים נותבים בחלק 
התחתון של הגוף ונפלתי. ניסיתי לגעת ברגל במקום הכואב ולא 
הרגשתי כלום. רק דקירה חזקה של עצם שיצאה מהירך וכמות 
גדולה של דם סמיך. אני מבין שהלכה הרגל. אני מרגיש את הלב 
פועם בחוזקה ומפלים של דם נשפכים על הירך. הוצאתי חוסם 
עורקים, אבל לא היה למה לחבר אותו. מגיע חובש, ממשיכים 

לירות עלינו - עכשיו גם פגזי מרגמות 82 מ"מ מהבופור. 
אני אומר לחובש: 'תכניס לי אינפוזיה'. הוא לא מצליח. הוורידים 
שקעו. הרופא החטיבתי יוסי והמח"ט אילן בירן הלכו לסייע לגיא 
שלב מכפר מנחם וליוסי משכונת התקוה כי חשבו שנפצעו קשה 
יותר ממני. הסתבר שהם נהרגו. כשהגיעו אליי ביקשתי מהם 
מורפיום. הם לא נתנו לי, אבל אז שמעתי את יוסי הרופא אומר 
בקשר: 'אם אתם לא מנחיתים מסוק תוך חמש דקות, שושני גומר'.

הרגשתי צמרמורת, פחד שהנה עכשיו אני הולך למות. תפסתי 
לא  כדי  רק  סלע,  וביד השנייה  האלונקה,  ביד אחת את  חזק 

לעלות לשמים.

מזמינים מסוק, בקושי רב הוא נוחת, ומעמיסים עליו את ההרוגים, 
אותי למעלה באלונקה ופצוע נוסף, יריב קריגר, מ"פ מגדוד 13 
מתחתיי. המסוק לא מצליח להתרומם. מורידים את ההרוגים 
לי  מכניס   669 רופא  לאוויר.  לעלות  מצליח  הוא  רב  ובקושי 
אינפוזיה. שמעתי שיורים עלינו. הסתובבתי והאינפוזיה יצאה. 
אני עוד בהכרה ושומע את הטייס אומר לאלוף הפיקוד, יאנוש 

בן גל, שיש לו תקלה והוא צריך לנחות בגיבור. 
ימשיך  רב שאמות. אם  סיכוי  ינחת,  בדילמה: אם  היה  הטייס 
לרמב"ם, אולי המסוק כולו יתרסק. 'תחליט אתה' אומרים לו בקשר 
והוא טס לרמב"ם. מאוחר יותר הוא קיבל את צל"ש מפקד חיל 

האוויר על החלטתו ודבקותו במשימה".

וחייל מסיירת גולני. הכוח הרג לפחות עשרים מחבלים ופוצץ בתים, כלי 
רכב, תותחים ומרגמות. 

מחבלים,   18 מודיעין,  על-פי  היו,  שבו  בית  על  "הלכנו  יהודה:   מספר 
מהם שניים שומרים )אחד על הגג ואחד בבונקר( והשאר ישנים. תרגלנו 
את התקיפה, כל אחד ידע מה עליו לעשות, התקרבנו לבית - ולפתע כלב 
התחיל לנבוח. התפתח ויכוח אם להרוג את הכלב. לא היו לנו משתיקי 

קול, ולכן העניין נדחה. פתאום אני רואה אור קטן מתקדם לעברנו. 
זה היה מחבל שעישן סיגריה, אשר הלך בעקבות נביחות הכלב. הוא 
זיהה אותנו בטווח של מטר וצעק 'מין הדא?' פתחנו באש. תוך רגע אני 

"אני מרגיש את הלב פועם בחוזקה ומפלים של דם 
נשפכים לי על הירך. הוצאתי חוסם עורקים, אבל לא 
היה למה לחבר אותו. מגיע חובש, ממשיכים לירות 
עלינו - עכשיו גם פגזי מרגמות 82 מ"מ מהבופור. 
הרגשתי צמרמורת, פחד שהנה עכשיו אני הולך 
למות. תפסתי חזק ביד אחת את האלונקה וביד 

השנייה סלע, רק כדי לא לעלות לשמים"

יהודה שושני, בתנועה מתמדת

עלה על הרכבת
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עלה על הרכבת

רואה שיורים עלינו משלושה כיוונים. היה 
ברור שקיבלנו מודיעין לא טוב. רצתי לכיוון 
שאני  והרגשתי  שלי  היעד  שהיה  הבונקר 
וצעקתי  נפלתי  ירוק.  נותבים  צרור  חוצה 

לחוליה שלי להמשיך ליעד". 
במסוק  הובהל  הוא  אנושות.  נפצע  יהודה 
)ראה מסגרת( לחדר ניתוח, 14 שעות, 22 
מנות דם. כשהוא פותח את עיניו לראשונה 
הוא רואה את הוריו. "אמא בכתה, אבל מהר 
מאוד התעשתה ואמרה: 'אני בסדר. נהרגו 
שלושה חיילים בפעולה, ראיתי את הלוויות 
בטלוויזיה. הבן שלי אמנם נפצע קשה, אבל 

הוא חי'". 

לא עוזב את הצבא 
לאחר שנה בה עבר עוד 11 ניתוחים ושיקום בבית החולים, השתחרר 
ורצה לחזור לצבא. "לא ידעו מה לעשות איתי, אז שלחו אותי ללמוד 
באוניברסיטת תל אביב לתואר ראשון. ראיתי שיש חיים מחוץ לצה"ל. 
אנשים יוצאים לבלות, יושבים בבתי קפה, אבל כשפרצה מלחמת של"ג 
לא חשבתי פעמיים, נכנסתי לאוטו, נסעתי לחורשת טל, ידעתי ששם 
מתארגנים כוחות, נכנסתי לנגמ"ש והתחלנו בהובלת כוחות. פתאום טילי 
גראד נוחתים בסמוך. עפתי מהנגמ"ש על הרגל הפצועה... שתי רצועות 
בברך נקרעו, עוד אשפוז, עוד ניתוח ו... חזרה לשירות. קיבלתי אז דרגת 

אל"ם ותפקיד ראש מחלקת תורת חיל רגלים וצנחנים".
יהודה התעקש לחזור לפעילות מבצעית מלאה, מונה למח"ט 833 ומפקד 
מתקן אדם, שוב נפצע בנפילה והפעם הורד לו הפרופיל ל-24. "רציתי 
מאוד להיות קצין חינוך ראשי, אבל לתפקיד הזה היה צריך לחכות עוד 
שנה-שנתיים. הציעו לי להיות נספח צבאי במדינה שאבחר - תאילנד, 
ברזיל או הולנד. בחרתי בתאילנד ואני זוכר את התקופה הזאת, שנמשכה 
שלוש שנים, כתקופה של עשייה אינטנסיבית והידוק קשרים משמעותי 

בין הצבאות. 
"הפיל  אות  לי את  והחליטו להעניק  אותי מאוד  התאילנדים העריכו 
התנסיתי  לבין,  בין  שם.  הקיים  ביותר  הגבוה  הכבוד  עיטור   - הלבן" 
קצת בטיסה, וקיבלתי - איש כוחות יבשה שכמותי - כנפי טייס, יחד 

עם הנספח ההודי שהיה בארצו טייס ניסוי ועם טייס גרמני מצטיין". 

עולה על הרכבת 
יהודה נשוי למריאן, מנהלת רכש במשרד הביטחון, שעבדה חמש שנים 
באגף משפחות שכולות והנצחה )אותה הכיר בבית הלוחם בתל אביב(. 
הוא אב לשתי בנות: שחף, שהייתה משק"ית ת"ש בגולני )דור שלישי 

בחטיבה( ודקל, שהייתה מפקדת מפעילות האמרים בצאלים. 
לאחר השחרור מצה"ל ציפו ליהודה אתגרים לא פחותים בשוק האזרחי. 
הוא החל לעבוד בחטיבה העסקית של טבע ומונה למנהל אזור אסיה 
ופסיפיק. בתפקיד זה עשה כחמש שנים ועוד כשנתיים כמנהל בכיר 
הטיסות  בשל  באוויר,  "מחציתן  והודו,  סין  במדינות  הייצור  בתחום 
המרובות". לאחר מכן החליט "לנחות" והמיר את המטוסים ברכבת הקלה. 
זכיינית  סיטיפס,  מנכ"ל  הרמטכ"ל, שהיה  סגן  כיום  נווה,  יאיר  אלוף 
הרכבת הקלה בירושלים, המליץ בפניו להחליף אותו בתפקיד. מבין 
שבעה מועמדים נבחר יהודה. על אף חבלי הלידה והביקורת הציבורית 
הרבה, הצליח להביא להפעלת הקו. "ידעתי שאם לא נתחיל, זה יימשך 
עד אינסוף. העדפתי, למרות שלא הכול היה סגור, לצאת לדרך ולתקן 
תוך כדי תנועה. בדיעבד, לאחר שכבר ייצבנו חלק גדול מהדברים, אני 
בטוח שההחלטה הייתה נכונה". יהודה החל בתפקידו בספטמבר 2010 

ובאוגוסט 2011 הושקה הרכבת הקלה. 

- מדוע היה כל כך קשה להוציא את הפרויקט לדרך? 
 - 'אבות'  הרבה  יש  לפרויקט  האחת,  בזו.  זו  הקשורות  סיבות  "משתי 
נבנה  הפרויקט  כי  שנה,   30 בעוד  הקו  את  לידיה  הממשלה שתקבל 
בשיטת BOT – Build Operate Transfer; משרד התחבורה; עיריית ירושלים; 

היזמים; הזכיין ועוד. 
הסיבה השנייה, הנובעת מכך, היא שלי כמנכ"ל יש המון אחריות - אבל 
מעט סמכויות. היה לי קשה עם זה. מאז שהייתי מ"מ צעיר ידעתי כי 

האחריות שלי היא 'מקצה לקצה'. 
בפרויקט הרכבת הקלה הייתי צריך לגשר על פערים עצומים בין כל 
הגורמים - לפשר, ללכת בין הטיפות ולשכנע את כולם לדבר זה עם זה. 
אולי בגלל שהייתי חדש, עוד לא הספקתי להסתכסך עם אף אחד...". 

- ועדיין, הפרויקט ספג ביקורת ציבורית לא קלה - על תדירות הרכבות, 
הצפיפות בקרונות, איטיות הנסיעה, נוהלי הכרטוס ואף תלונות על סדרנות 

דורסנית - עד העלאת שאילתות בכנסת בנושא...
"לא היה קל, אבל ידעתי שזה יהיה המחיר של הבחירה לצאת לדרך ולא 
לעכב את ההשקה, למרות שישנן עדיין פעילויות שקשורות לשירות 
שלא יושמו במלואן.  היו הגזמות, אבל היו גם תקלות. הדברים משתפרים 

מחודש לחודש".
- לאן מועדות פני הרכבת הקלה? 

"לשיפור מתמיד של איכות השירות וזמינות הרכבות, ולהטמעת הרכבת 
הקלה כחלק בלתי נפרד מפני העיר. בעת התכנון נעשו מאמצים אדירים 
האנושי  הפיזי,  במרקם  מיטבי  באופן  תשתלב  הקלה  שהרכבת  כדי 
והסביבתי - ואף תיטיב עימם. כך, למשל נשתלו לא פחות מ-3,000 עצים 
לאורך תוואי הרכבת הקלה, ואלפי שיחים וצמחים נוספים מעטרים את 

סביבות התחנות". 
- לסיום, בנימה מעט יותר אישית, איך מרגיש מנכ"ל של פרויקט ראשוני 

וייחודי בישראל?
"שמחה, גאווה והודיה על הזכות שניתנה לי לנהל פרויקט כזה, לראות 
את הרכבת נוסעת, לאחרונה גם בשלג הירושלמי, לאורך מסלול הפוקד 
אתרי עיר היסטורית בת 3,000 שנה, ערש התרבויות - ואינה פוגעת 

באותנטיות ובמרקם העיר. זה משהו שקשה לתאר".

"רציתי להתגייס לגולני כמו אבא שלי, כמו אח שלי 
שלחם בגזרה הדרומית בסיני וכשחזר כבר לא היה 
כפי שהיה קודם ועבר לגור בקיבוץ; כמו דוד שלי, 
משה, אחיה הצעיר של אמא, שנהרג במלחמת יום 
 הכיפורים ברמת הגולן; כמו בן הדודה שנהרג גם 

הוא בשירות מילואים ברמת הגולן"
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קווים לדמותם של פעילי "צוות"

בתאריך 6.1.2013 בגיל 56 נפטר בטרם עת ובמפתיע, 
אביהו  האחרונות,  השנים  ב-14  השרון  מחוז  מנהל 
מחוז  ויו"ר  "צוות"  יו"ר  סגן  דגן,  בר  מוטי  טננבוים. 
השרון, אשר במשך תשע שנים הוביל את המחוז יחד עם 
אביהו אומר: מותו של אביהו טננבוים מהווה מכה קשה 
למחוז השרון. זהו אבדן, אשר כל אדם אשר הכיר את 
אביהו - והיו רבים כאלה - מתקשה לקבל ולהבין. הרי 
רק אתמול נפגשנו, שוחחנו, התייעצנו בנושאי המחוז...
אביהו הגיע ל'צוות' לפני 14 שנים, מיד לאחר השחרור 
מחיל מודיעין בו שירת כסא"ל. מאז היה מעורב בכל 
מחוז  יו"ר  בין  קשר  ובסניפיו.  המחוז  בהנהלת  נושא 
למנהל מחוז חייב להיות קרוב, הדוק, מושתת על יחסי 
אמון מלאים, כך לא צריך יותר מרמז כדי שהאחד יבין 
את השני. מהקשר הזה צמחו דברים גדולים. כל החלטה 
שקיבלתי - ולחלקן היה שותף אביהו - ידעתי כי תמומש 
מעורב  היה  אביהו  במחוז,  שעלה  נושא  כל  במלואה. 

בו - פעיל, נמרץ, בודק ומוודא כל דבר עד הפרט האחרון - כדי 
שהכל ייעשה על הצד הטוב ביותר. 

אי אפשר לעשות את העבודה שלנו, מבלי שתהיה טבועה בליבך 
אהבת האדם. אביהו היה איש שאוהב אנשים ומוכן להעניק מעצמו 
לאחרים ללא גבול. הכל עשה בשקט, בצנעה, נותן - מבלי לבייש 
את המקבל. לא פעם ולא פעמיים ראיתי אותו ממש מוציא כסף 
מכיסו הפרטי כדי לעזור לחבר כשהמערכת לא יכלה לעשות זאת: 
משלם חשבון חשמל, עוזר לחבר לשלוח את הילד לטיול, מוסיף 

כסף כדי שאפשר יהיה לחגוג אירוע משפחתי...
בסניפי "צוות" פועלות ועדות הדואגות לביקור חברים המאושפזים 
לבקר  בעצמו  הולך  והיה  בכך,  הסתפק  לא  אביהו  חולים.  בבתי 
חברים, קונה על חשבונו מתנה ומביא להם. הוא גם היה מבקר 
ואם צריך, לא  חברים ששהו במוסדות, כדי לארח להם לחברה, 

היסס גם לסעוד אותם, להאכיל, לתת תרופה, לעזור בטיפול. 
על הלב הגדול של אביהו אפשר ללמוד משלושה סיפורים: 

האחד, לפני מספר שנים יצא לטיול בתאילנד. כשהסתובב ברחוב 
וראה את העוני ואת הילדים מקבצי הנדבות הלך לבנק ופרט כמה 
מאות דולרים שהיו ברשותו למטבע המקומי – "באט". הוא חזר 
לרחוב וחילק את הכסף לפושטי היד. לא היה מאושר ממנו לראות, 

ולו לזמן קצר, את השמחה בעיניי הילדים. 
הסיפור השני, את החופשה השנתית שלו לא ניצל כדי לבלות או 
לנוח, אלא עבד ואת הכסף שהשתכר היה תורם. כך, למשל, נהג 
לעבוד בחופשתו באחד הסופרמרקטים כאורז, ואת הכסף שהרוויח 

היה נותן לחברים אשר נקלעו למצוקה קשה. 

אביהו טננבוים ז"ל: פטירתו במפתיע 
הותירה חלל בלב כל מי שהכיר אותו

ניתוח  עבר  בארגון,  תפקיד  בעל  "צוות",  מחברי  אחד  השלישי, 
איתו משהו  הביא  וכרגיל  לבקרו  בא  כמובן  אביהו  חולים.  בבית 
- הפעם זו הייתה עוגת גבינה. החבר אמר: תודה, ברשותך אתן 
אותה לילדים כי לי אסור... אבל הוא לא התאפק, טעם, וחיסל את 
העוגה. הוא התקשר לאביהו וסיפר לו על העוגה הנהדרת שאכל 
את כולה בעצמו. למחרת הגיע שוב אביהו, עם עוד עוגת גבינה, 

נתן לחבר ואמר: עכשיו זה בשביל הילדים! 

יו"ר "צוות" ברוך לוי למשפחת טננבוים: 

הוא היה האבא של כולנו
של  עת  בטרם  הסתלקותו  את  כואבים  אנו  עימכם  יחד 
היה  אביהו  ז"ל.  טננבוים  אביהו  סא"ל  ויקירנו,  יקירכם 
והיה  שבעובדינו,  הבכירים  מן  ב"צוות"  שירותו  בשנות 

סמל ומופת במידותיו התרומיות. 
חברי  לכל  ואחראי  מסור  אבא  היה,  כן  כשמו  אביהו, 
"צוות" שפנו אליו, כתובת חמה ואוזן קשבת להם ולבני 
משפחותיהם. איש ישר דרך היה אביהו, איש אמת, נקי 
וטהור, צנוע, עממי ומאיר פנים. אדם מן המעלה הראשונה 

ומשרת ציבור בנפש חפצה. 
לירון,  אורלי,   - קברו  על  שאמרתם  הדברים  מן  למדתי 
מתן ותומר - כי אביהו היה לכם למגדלור ולעמוד תווך 
על  אורלי,  דבריי  את  לשמוע  התרחב  ולבי  במשפחה 
שאמרה לו את הדברים הטובים והחמים גם בחייו. אתם 
משפחה חמה ומלוכדת בזכותו של כל אחת ואחד מכם, 
ובוודאי בזכותו של אביהו שהיה איש אציל נפש ומיוחד. 
על אביהו אפשר להגיד את שנאמר בספר הספרים: "נקי 
אמת  ודובר  צדק  ופועל  תמים  "הולך  לבב",  ובר  כפיים 

בלבבו". 
גאווה  יסוד  לכם  תשמש  אביהו  של  הנאצלת  אישיותו 

ולנחמה ומי ייתן כי לא תוסיפו לדאבה עוד. 

מוטי בר דגן: "אי אפשר לעשות את העבודה שלנו, מבלי 
שתהיה טבועה בליבך אהבת האדם. אביהו היה איש 

שאוהב אנשים ומוכן להעניק מעצמו לאחרים ללא גבול. 
הכל עשה בשקט, בצנעה, נותן - מבלי לבייש את המקבל. 
לא פעם ולא פעמיים ראיתי אותו ממש מוציא כסף מכיסו 

הפרטי כדי לעזור לחבר, כשהמערכת לא יכלה"

)המשך בעמ' 21(

משמאל: אביהו טננבוים ז"ל, רחל קראוס )מזכירת המחוז( ומוטי בר דגן
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קווים לדמותם של פעילי "צוות"

יצחק דואני )סא"ל( יו"ר סניף נתניה נפטר בגיל 78 לאחר מחלה. חברי 
הסניף איבדו את האיש אשר במשך שנים ארוכות היה כתובת זמינה לכל 
נושא או בעיה, האיש שבזכותו ידעו כי יש תמיד מי שיסייע להם, יתמוך, 

יקשיב וייענה לכל בקשה. 
הרצינות והנחישות שאפיינו את התפקידים שמילא בצה"ל, באו לידי ביטוי 
גם בעבודתו בסניף. מסירות, דבקות במטרה ודאגה אמיתית לחברים היו 
הערכים שהניעו אותו בכל נושא בו טיפל. "גם כשהסניף התנהל מהבית 
שלנו, עוד טרם הכניסה למשרדים, הטלפון לא הפסיק לצלצל והיו גם 
חברים שבאו ודפקו בדלת. את כולם קיבל ולכולם ניסה לעזור", מספרת 

אשתו רחל דואני, זוגתו למשך 52 שנים. 

 יצחק דואני ז"ל: נפרדים מהמוביל 
של סניף "צוות" בנתניה 

בעיקר  קלה,  לא  כתקופה  יצחק  של  הצבאי  השירות  את  זוכרת  רחל 
למשפחה. "הוא הקדיש את כל כולו לתפקיד. צה"ל היה הבית הראשון שלו. 
אני זוכרת תקופות שלא הגיע הביתה במשך שבועות. ככה הילדים גדלו, 
הם לא ידעו משהו אחר. אם אני הייתי מתקשרת אליו, הוא היה שואל: 
'קרה משהו?'. כשיצחק נכנס לתפקיד בסיירת נולד הבן וכמעט לא הכיר 
את אבא שלו. אבל, כנראה באותה עת, שנות ה-60 וה-70, ככה זה היה. 
עם זאת, דאגתו הייתה נתונה לחיילים וכקצין תחזוקה היה דואג שיהיה 
להם מה לאכול, מה ללבוש, שהציוד יהיה תקין. הוא הרגיש שהוא האבא 

שלהם". 
רחל מספרת שלאחר השחרור, הוא לא ממש מצא את מקומו. "הצבא היה 
חלק מהחיים שלו, וחיים אחרים לא הכיר. במשך כמה שנים ניסה למצוא 
עבודה הולמת ובמקביל החל את פעילותו ב'צוות'. שם, בין האנשים שהיה 

לו מכנה משותף עימם, מצא את מקומו". 
עם מינויו ליו"ר הסניף, הפך לגורם מרכזי בו, ובהנהגתו הלך והתפתח 
הסניף כשהוא מציע יותר פעילויות ומגיע ליותר חברים - והכול, כאמור, 
מהבית, שהפך אתר עלייה לרגל לחברים. יצחק ראה בכל חבר עולם 
ומלואו, דאג ולא הרפה עד שנפתרה בעיה שהעלו בפניו - בין אם דובר 
במצוקה כלכלית, בבעיה בריאותית, או בחיפוש אחר מסגרת תעסוקתית. 

על פועלו זה זכה יצחק באות "יקיר צוות". 
"שמו הלך לפניו", אומרת רחל, "אנשים הכירו אותו וסמכו עליו. אי אפשר 
היה ללכת ברחוב בלי שמישהו יעצור אותו, ילחץ יד וידרוש בשלומו. הוא 

היה שם דבר בעיר, ואף זכה לאות יקיר העיר נתניה". 
את שהחמיצה רחל בתקופת הצבא, הצליחה להשלים, ולו במעט, בתקופת 
במסיבות,  חלק  השניים  נטלו  יחד  "צוות".  בסניף  יצחק  של  פעילותו 
בנופשונים ובטיולים - גם בארץ וגם בחו"ל - שאת כולם ארגן יצחק. 
"הוא לקח אחריות מ-א' ועד ת'. אנשים ידעו שאם הם יוצאים עם יצחק, 

הכול ידפוק טיפ טופ". 
ואם הצבא היה הבית הראשון שלו, אפשר בהחלט לומר שסניף "צוות" 
היה הבית השני שמצא לאחר השחרור. מדי יום היה פותח את הסניף 
ונמצא בו בשעות הבוקר ובשעות אחר הצהריים. "אף אחד לא היה צריך 

לקבוע איתו פגישה - פשוט באים ומדברים". 
על מחלתו לא דיבר, התמודד במשך שנים ולבסוף הוכרע. רבים מהחברים 

הגיעו ללוויה והרגישו כי איבדו לא רק חבר - אלא גם סמל. 
0 0 0

עזי פרל )אל"ם( בתפקידו האחרון בצה"ל רמ"ח פרט בחיל האוויר, הכיר 
את יצחק מעל 50 שנה. הם נפגשו באילת שם שירתו שניהם - אם כי 
"צוות"  בסניף  לאחר השחרור  דרכם הצטלבה שוב  שונים.  בתפקידים 

נתניה, עיר מגוריהם, ומאז הפכו לחברים טובים. 
"אם הייתי צריך להגדיר במשפט אחד את יצחק, הייתי אומר: אדם שאוהב 
אנשים. מהיום שנחשף לפעילות 'צוות' הזדהה עם מטרות הארגון ולכן 
- כחבר הסניף, כחבר הנהלת הסניף וכיו"ר הסניף - פעל ללא ליאות 
למען החברים. כאשר סימן מטרה - הלך עליה עד הסוף. למשל, בנושאי 
הבריאות והביטוח הרפואי, דאג שכל חבר יידע את זכויותיו ומי שנתקל 

בבעיה זכה לליווי אישי שלו עד שקיבל מענה שלם ומלא".
עזי מספר, כי במשך ימות השבוע בהם התייצב יצחק בסניף, בוקר ואחר 
צהריים, הייתה דלתו פתוחה לכל חבר. "גם כאשר החליט ליטול על עצמו 
את ארגון הסיורים והטיולים בארץ ובחו"ל, דאג לכל הפרטים הקטנים 
וחיפש כל דרך להשביע את רצון כולם. וזה לא דבר קל... אין ספק, כי את 
הצלחת הסניף הוא יכול לרשום לזכותו. הוא יחסר לנו מאוד - גם כאדם 

וגם כמי שהיה המנוע של הסניף". 

יצחק ז"ל, אב לשתי בנות ובן וסב לארבעה, נולד בטריפולי והגיע ארצה 
לבדו ב-1949 במסגרת עליית הנוער. "הוא היה די בודד", מספרת רחל. 
"הוריו אפילו לא טרחו להגיע לנמל להיפרד ממנו. היו לו חיים לא פשוטים 
כנער וכחייל. הוא סיפר לי פעם שכשיצאו החברים שלו לחופשת סוף 

שבוע, לא היה לו לאן ללכת והוא ישן על ספסל בתחנה המרכזית...". 
בצה"ל מצא בית, חברים וגם את רחל, ששירתה כפקידה בבסיס בית ג'וברין, 
בו שימש קצין אפסנאות. לאחר נישואיהם )"היו לנו שתי חתונות - אחת 
בבית החייל בבאר שבע, עם רב, והשנייה בקיבוץ שלי, יד מרדכי"(, ולאחר 
ניסיון קצר להתגורר בקיבוץ, עברו לבאר שבע שם שירת יצחק במפקדת 
בעיר  להתגורר  עברה המשפחה  באילת,  לשרת  כשעבר  דרום.  פיקוד 
הדרומית למשך שבע שנים, שם גם גדלה בתו הבכורה. בין השאר, שירת 
יצחק גם כקצין תחזוקה בסיירת שקד בתקופת מלחמת ההתשה וכן בהג"א, 
שם הכיר את יצחק זייד )תא"ל( שהיה האיש שדחף אותו לאחר השחרור 
לפעילות בסניף "צוות" בנתניה - העיר בה קבעה המשפחה את מגוריה. 
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קווים לדמותם של פעילי "צוות"

חדרו של אביהו במשרדי המחוז היה תמיד מלא. כל חבר שהגיע לסניף 
לברר לשאול או לבקש דבר מה, היה מוזמן אחר כבוד לחדרו, ולפני שזה 
העלה בפניו את אשר על ליבו, היה אביהו בעצמו מכין לו קפה, מגיש 
צלחת עוגיות, דורש בשלומו ובשלום משפחתו. אחר כך היה מקשיב, 
רושם - ואומר לפונה שינסה לעזור. לא קרה פעם אחת שלא עזר. אנשים 
היו יוצאים ממשרדו, עוברים דרכי ואומרים לי: איזה מזל שיש לנו אדם 

כזה... מקשיב, אמפתי, מלא רצון טוב. 
במשפחתו,  גאה  מאוד  היה  אביהו 
באשתו אורלי, בילדים, ממש חודשיים 
לפני מותו נולדה נכדתו ולא היה גאה 
ומאושר ממנו. אביהו חסר לי, המשרדים 
נראים ריקים בהיעדרו. האיש שהיה יד 
החלטות  של  לפועל  המוציא  ימיני, 
המחוז - לא איתנו. אנשים ממשיכים 
להתקשר, ממשיכים לבוא, כשאומרים 
מתקשים  הם  נפטר  שאביהו  להם 
להאמין. ליד קברו של אביהו אמרתי, כי 

אביהו טננבוים ז"ל 

"לא בכל יום אנו פוגשים אנשים שמוכנים לתת 
מסורה  כך  כל  בצורה  שלנו  לארגון  ולתרום 
וטוטאלית", אומר ברוך לוי, יו"ר הארגון. "יצחק 
היה כזה, ופטירתו משאירה חלל גדול לא רק 
בלב האנשים, אלא גם בלב הארגון ופעילותו. 
ש'צוות'  למה  רק  לא  ומופת  דוגמא  היה  הוא 
יכול לעשות למען חבריו - אלא גם למה שחברי 
'צוות' יכולים לעשות למען הארגון. הוא העלה 
על נס את הפעילות, טיפח אותה, דאג לחברים 
'צוות'  של  ונושם  חי  למוקד  הסניף  את  והפך 

בעיר ובאזור כולו".
0 0 0

מוטי בר דגן, סגן יו"ר "צוות" ויו"ר מחוז השרון 
אומר: "זו אבידה גדולה לכל מי שהכיר את יצחק - איש מוכשר ומסור 
מאין כמותו. סניף 'צוות' נתניה היה מהטובים ביותר בארגון בזכות ההתמדה 
וההשקעה של יצחק וקראנו לו 'סניף ללא הפסקה'. אינני זוכר ולו מטלה 
אחת שכיו"ר המחוז הטלתי עליו והוא לא מילא במלואה, מתוך תחושת 

שליחות אמיתית. 

כבר הרבה שנים  יצחק  יודעים, אבל  רבים  לא 
שום  לעצמו  נתן  לא  הוא  בריא.  איש  היה  לא 
הנחה, בוודאי לא בכל הקשור לפעילות הסניף 
ולטיפול האישי שלו בחברים. היה מרגש לראות 
כמה האיש הזה היה מסור לתפקידו ואין לי ספק 
שהותיר אחריו חלל גדול בלבבות חברים רבים". 

0 0 0

"את המלחמה הפרטית שלו ניהל יצחק בשקט, 
הרחק מהחשיפה לה היה רגיל כיו"ר הסניף", אומר 
דן נדיב, מנכ"ל הארגון. "לצערנו, המחלה הייתה 
חזקה יותר מכל הכוחות שיצחק גייס נגדה. אם 
אפשר למצוא ולו מעט נחמה, הרי שהיא טמונה 
בפועלו המסור - הן בצבא והן בשנים שאחרי 
השחרור, בשורות 'צוות'. הוא היה חייל הדבק במשימה, ובכל פרק בחייו 
היה  יצחק  ולנתינה משמעותית.  לתרומה  לעשייה,  מוקד  לעצמו  מצא 
עבורי סמל לחיקוי בכל הקשור למגע האישי עם החבר. לא היה יום בו 
לא קיבלתי שיחות טלפון ממנו, בהן העלה נושאי פרט הקשורים לחברים, 

והוא עשה זאת גם בימי שישי. דמותו האבהית תחסר לי מאוד".

המלאכים בשמים יקבלו 
אותו בהמון אהבה.

0 0 0

ומעלה",  משכמו  "איש 
דן  "צוות"  מנכ"ל  אומר 
מתבקש  כשהוא  נדיב 
לתאר את אביהו. "אדם 
ישר, נקי כפיים, מקצועי 
ומסור שאהב באמת את 
החברים. למרות שהיה 
באופיו אדם צנוע, שמעו 
כאדם  למרחוק  נישא 
משימה  כל  ייקח  אשר 
ויימלא אותה במלואה. 

אביהו היה איש אשר החבר היה בעיניו עולם ומלואו. עבדנו יחד שנים 
ארוכות 'כתף אל כתף', שוחחנו כל יום בטלפון ונפגשנו כמעט מדי שבוע. 
הייתה בינינו הבנה בכל נושא ולא אחת נעזרתי בו בסוגיות כבדות משקל 
שעמדו על סדר היום ב'צוות'. אביהו, אדם נדיר, דמות ראויה לחיקוי, נפש 

טהורה שאהבתי באמת". 

משלחת לרומניה – כולל מצעד החיים בדורוהוי 
תאריכים: 3.7.13 – 27.6.13

חברי "צוות" מוזמנים להשתתף ב"מצעד החיים", שמטרתו 
לשמר את זכר השואה והגבורה של יהדות רומניה. במהלכו 
ישולבו ביקורים באתרים היסטוריים, אנדרטאות ובתי עלמין 
של יהודי רומניה והשתתפות בטקסי הזיכרון ליד קברי אחים. 
פולקלור,  בערב  חלק  ייקחו  המצעד  משתתפי  כן  כמו 
בנופיה  וטיול  למהדרין  כשר  אוכל  מסורתית,  משבת  יהנו 

המרהיבים של רומניה. 
בראש המשלחת יצעד הרב יוסף וסרמן, יו"ר "צוות" מחוז 
מישראל,  שואה  ניצולי  עם  יחד  הפרויקט,  ויוזם  ירושלים 

עם בני דור שני ושלישי וראשי ערים מרומניה. בתוכנית: 
6 לילות / 7 ימים כולל פנסיון מלא גלאט כשר.

5 לילות במלון *AURELIUS 5 בפויאנה בראשוב + לילה אחד 
באזור יאשי.

התוכנית כוללת ביקורים במקומות הבאים: 
 ; בראן טירת  הכנסת;  בית  העתיקה,  העיר  בראשוב: 
דמבוביצ'וארה; דורוהוי – מצעד החיים; יאשי; סיגישוארה; 

בוקרשט: סיור עיר מקיף, בית הכנסת. 
מחיר לאדם בחדר זוגי 1,350 דולר.

להזמנות: טל'. 03-5206000

)המשך מעמ' 19(

10
4 

ן ו י
ל י ג ת  ו ו צ ח 

ו ר
  21 לתוכן העניינים 



רפואה שלמה
הביטוח הרפואי והסיעודי

לסיפור הזה אין סוף  טוב. ב-6.9.2012 נפטר 
התמודד  בהן  וחצי  שנתיים  לאחר  קימור,  ראובן 
עם מחלת הסרטן. ראובן )רס"ן( שימש בתפקידו 
האחרון כקצין ברה"צ פיקוד צפון, השתחרר מצה"ל 
לפני 12 שנים והשתלב במשרד הבריאות כמפקח 
ראשי של תחנת ההסגר בנמל חיפה, ובכך המשיך 
למעשה בתחום עיסוקו בצבא. משפחה חמה, שני 
ילדים - יוגב ומורן - ומעגל חברים אוהב ותומך. 
ואז, כרעם ביום בהיר, התקבלה הבשורה המרה: 
ראובן לקה בסרטן בקיבה עם גרורות בכבד. "זה 
היה שוק טוטלי", נזכרת בילי. "אף אחד לא יכול 
53, בריא, חיוני,  להכין אותך לרגע כזה. אדם בן 
פעיל, קם בבוקר והחיים מתהפכים ב-180 מעלות".

אחרי ההלם הראשוני קיבלו ראובן ובילי החלטה: 
ראובן יילחם במחלה שפשטה בגופו ויאסוף את כל 

תעצומות הנפש הנדרשות כדי לנצח, ובילי תילחם בבירוקרטיה 
בהשגת  התכופים,  באשפוזים  הרפואיים,  בטיפולים  הכרוכה 
התרופות היקרות, הטיפולים המשלימים ועוד. "הבנו שדבר ראשון 
צריך למצוא את הרופא הכי טוב לסוג הזה של הסרטן", אומרת בילי. 
"די מהר התברר לנו, כי המומחית בתחום היא ד"ר איילה הוברט 

מהמרכז הרפואי הדסה בירושלים". 
0 0 0

ראובן זכר היטב כי הוא מבוטח בביטוח הרפואי של 'צוות' וידע 
כי לא יישאר לבד במערכה. הוא לא התבדה, אך לשניים ציפתה 
מערכה קשה - ולא רק במחלה עצמה. לאחר ביופסיה שעבר התברר 
כי במקביל לטיפול הכימי הוא יכול לקבל גם טיפול ביולוגי, והוא 
זקוק לתרופת הרצפטין, שההתוויה המוכרת שלה בסל הבריאות 
היא לסרטן מסוג אחר. ההתוויה חייבה להשיג את מימון התרופה 

היקרה - שעלותה כ-10,000 שקל למנה - מביטוח הבריאות. 
)להבדיל מאלה על בסיס  כי התרופות הביולוגיות לסרטן  יצוין, 
כימי(, מתאפיינות בפעולה ממוקדת, המשפיעה אך ורק על התאים 

הסרטניים ואינה פוגעת ברקמות בריאות בגוף. 
"התחלתי בתהליך די מורכב של העברת מסמכים לחברת מדנס. 
חזרו אליי עם שאלות ובירורים נוספים, בקשות לתוספת מסמכים, 
העברה לאישורים ועוד. העיסוק הזה - הגם שהוא מתחייב - הכביד 
ומאותו רגע  פניתי לעמיר להב  נמצאתי.  עליי בסיטואציה שבה 

ראובן זכה לטיפול הטוב ביותר, 
ונלחם עד הרגע האחרון

שנתיים ימים האריך ראובן קימור ז"ל יותר מהמקובל אצל חולי סרטן הקיבה בו לקה. עם 
גילוי המחלה, הפעיל את הביטוח הרפואי של "צוות" וזכה לסיוע בהשגת טיפולים ותרופות, 
ולתמיכה אישית ממנהל תחום הבריאות, עמיר להב 0 לאחר לכתו אומרת בילי אשתו, כי עם 

הפחתת עול הבירוקרטיה מכתפיה, יכלה להתמסר לתמיכה ולסיוע לבעלה

רציתי  מעליי.  להוריד  אוכל  הזו  המטלה  את  שלפחות  הרגשתי 
להתמקד בטיפול בראובן ואכן את כל הפעילות מול חברת הביטוח 
ניהל עמיר. התחושה שיש לצידך מישהו שהוא גם איש מקצוע 

וגם אדם עם לב רחב ונשמה רגישה, סייעה מאוד לכולנו. 
עמיר לא הכזיב, לא היה דבר שביקשתי ממנו שהוא לא נענה לו. 
תמיד בשקט, ברוגע, בהבנה, ומתוך כוונה אמיתית לעזור. נזקקנו 
להמון סיוע ועזרה בקיצור תהליכים להשגת תרופה יקרה שראובן 
היה צריך לקבל במסגרת הטיפולים. סיפרתי על כך לעמיר והוא 
דאג לקיצור זמנים - פנה לחברת טלפארמה, יבואנית התרופות 
הביולוגיות, ודאג לכך שהתרופה תעבור ישירות לבית המרקחת 

של הדסה, שם יכולתי לקבל אותה באופן מיידי לפני הטיפול. 
עמיר דאג לכל השרשרת ובכלל זאת הקשר עם חברת מדנס, הוא 
שוחח ישירות עם הרוקח האחראי בהדסה והסדיר את העניין. לא 
מרפה ממני המחשבה כיצד מתמודדות משפחות אחרות, שאין להן 
את הביטוח הרפואי של 'צוות' במדנס ואין להן את עמיר להב? 
במצב כל כך קשה צריכים בני משפחת החולה לעבור שבעת מדורי 

גיהינום, גם בשביל לקבל את המגיע להם על-פי חוק. 
המערכות הממוסדות עושות הכול כדי להכביד, להקשות ולתת 
מהמורות  כל  את  צלח  עמיר  ומשאבים.  ידע  שפחות  כמה  לו 
כל  מילוי  אחרי  ועקב   - ובפקס  במייל  בטלפון,   - הבירוקרטיה 
הסעיפים בפוליסה, עד האחרון שבהם. כמובן, ההיכרות שלו עם 

החומר והבקיאות המקצועית עזרו מאוד. 
0 0 0

"ראובן נלחם בעוז", מספרת בילי, "הודות לטיפולים שקיבל האריך 
נאבק  הוא  סרטן(.  של  כזה  בסוג  למקובל  מעבר  )שנתיים  ימים 
על חייו עד הרגע האחרון". בין טיפול לטיפול ניסו בילי וראובן 
"בכל אתנחתא קלה מהטיפולים  ביחד.  הזמן שלהם  למצות את 

"לא מרפה ממני המחשבה כיצד מתמודדות משפחות 
אחרות, שאין להן את הביטוח הרפואי של 'צוות' 

במדנס ואין להן את עמיר להב? במצב כל כך קשה 
צריכים בני משפחת החולה לעבור שבעת מדורי 
גיהינום, בשביל לקבל את המגיע להם על-פי חוק"
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ממשיכים לשמור על פוליסת "בריאות בצוות"
אנחנו ממשיכים להזכיר לחברינו המבוטחים בביטוח הבריאות 
הביטוחים  את  ולהפעיל  להמשיך  "צוות",  של  והסיעוד 

המשלימים של קופות החולים כאופציה ראשונה להפעלה.
חשוב מאוד, בעיקר בביצוע ניתוחים, ליידע מראש את מוקד 
"בריאות בצוות" במדנס )1-700-700-251(, ורצוי לפחות שבוע 
לפני ביצוע הניתוח. זאת כדי שאפשר יהיה להפעיל את הכיסוי 

במסגרת הביטוחים הנוספים של קופות החולים.
מבוטח אשר עובר את הניתוח במימון מלא של קופת החולים, 
יהיה זכאי להחזר של מלוא ההשתתפות העצמית וכן לפיצוי 

של 25% מעלות הניתוח )לפי מחירון משרד הבריאות(.

החזרים לטיפולי רפואה משלימה
בביטוח "צוות" יש כיסוי לטיפולים ברפואה משלימה בהתאם 

למפורט:
כירופרקטיקה,   , )דיקור( אקופונקטורה  הומיאופתיה, 
אוסטיאופתיה, רפלקסולוגיה, שיאצו, פלדנקרייז, ביו פידבק, 
פאולה/אלכסנדר,  שיטת  הרבולוגיה,  טווינה,  נטורופתיה, 

הידרותרפיה ופיזיותרפיה.
כל מבוטח זכאי להחזר של עד 16 טיפולים בכל שנת ביטוח.

להוריד  )ניתן   1 מס'  תביעה  טופס  לשלוח  יש  החזר  לקבלת 
"צוות" או באמצעות מוקד הבריאות במדנס(, בצירוף  באתר 
המלצה רפואית לביצוע הטיפול וכן קבלות מקור בלבד )לא 

יאושר החזר של העתקי קבלות או קבלות נאמן למקור!(. 
גובה ההחזר הינו 60% מסכום הקבלה ועד תקרה של 120 שקל 
לטיפול )במידה והטיפול בוצע במרפאות קופות חולים - ההחזר 

יהיה 80% מסכום הקבלה ועד תקרה של 120 שקל(.
את התביעה יש לשלוח ל"מוקד בריאות בצוות" - מדנס, רח' 

השלושה 2, יד אליהו, ת"א, 67060.
זמן הטיפול בתביעה הינו 14 ימי עבודה )שאינם כוללים ימי 
שישי/שבת וחגים במניין הימים(, מיום הגעת התביעה למוקד 
ובתנאי שהמבוטח העביר את כל המסמכים / קבלות בהתאם 

לתנאי הפוליסה.
לחשבון  הביטוח  חברת  על-ידי  מועברים  שהתשלומים  כיוון 
הבנק של המבוטח פעם אחת בשבוע )לרוב ימי רביעי(, יכול 

ביטוח הבריאות ב"צוות"

להיווצר מצב שהתשלום בפועל יהיה מעבר ל-14 ימי עבודה.

כיסוי לטיפולים מחליפי ניתוח
בביצוע  הצורך  את  להחליף  שנועד  רפואי  לטיפול  הכוונה 

ניתוח לו זקוק המבוטח.
הטיפולים המכוסים בביטוח הבריאות: הזרקות לוורידים תחת 
שיקוף 0 טיפול בנחירות ודום נשימה 0 טיפול בגלי הלם 0 

טיפול בגלי רדיו 0 טיפול באיזון לרגל סוכרתית.
תנאים מקדימים לאישור טיפול חלופי: מסמך רפואי המפרט 
של  מוקדם  אישור   0 לעבור  נדרש  שהמבוטח  הניתוח  מה 

מוקד הבריאות של "צוות" לביצוע הטיפול מחליף הניתוח.
חשוב לדעת:

הם  אותו  הניתוח  עלות  על  תעלה  לא  הטיפולים  עלות   -
מחליפים.

- בכל הטיפולים יש השתתפות עצמית של 20% מסך העלות.
- במידה והמבוטח יעבור בתוך שנה מיום ביצוע הטיפולים 
את הניתוח שהטיפול היה מיועד להחליף, יקוזז מלוא תגמולי 

הביטוח ששולמו והם יחולו על המבוטח.

טיפול ב"נעלי בינה" במרכז רפואי רעות
המתבסס  בינה",  "צעדי  מכון  פועל  "רעות"  הרפואי  במרכז 
על טכנולוגיה חדשנית לשיפור יכולת ההליכה, אשר נפגעה 
ופגיעות  נפוצה  טרשת  פרקינסון,  מוחי,  מאירוע  כתוצאה 

מוחיות אחרות.
המערכת מורכבת מזוג נעליים מיוחדות, "נעלי בינה" ותוכנת 
מחשב, המדמות הליכה על משטח לא אחיד ומותאמת אישית 

לכל מבוטח.
ניתן לקבל החזר במסגרת הכיסוי בביטוח "צוות", לפי אותם 

תנאים המפורטים בפוליסה תחת הכותרת: נעלי "אפוס".
לפרטים נוספים: עידית, 03-6893737, 054-2152153.

ביטוח השיניים ב"הראל"
 ,03-7545088 טל':  אמדור  בתיה  ד"ר  האמון  רופאת 
פקס: 03-7545018. ניתן ליצור קשר בימים א' ג' ו-ה' 
BatiaA@hvr.co.il :בין השעות: 16:00-13:00. אימייל

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

טיילנו וכייפנו, כולל נסיעות לחו"ל", היא אומרת. 
"ראובן היה האהבה הראשונה שלי, החבר הכי טוב שלי. רוב חיי 
חייתי איתו וזה היה נפלא. כנראה, לכל הדברים הטובים יש סוף. 
חבל שכך. נשארתי עם המון זיכרונות יפים מהשנים הארוכות שלנו 
ביחד, ועם תחושת קירבה ושייכות לארגון 'צוות' שראובן היה חלק 
ממנו. הארגון הזה, ליווה אותנו מקרוב באמצעות הביטוח הרפואי 

ועמיר להב, ולא נתן לנו להרגיש לבד. 
הסיבה שהתראיינתי לעיתון של 'צוות' היא הרצון להדגיש מהמקום 
הפרטי והכואב שלנו כמשפחה, לכל מי שיש לו עדיין ספק, את 

החשיבות של הביטוח הרפואי הפרטי. 
חייו  את  האריך  בהחלט  אבל  ראובן,  את  הציל  לא  הוא  לצערי, 

אותו  ולחזק  לו  לסייע  איתו,  להיות  הקשים  בזמנים  לי  ואיפשר 
מי שמטפל  ידעתי שיש  כי  לכך,  יכולתי להתמסר  כוח.  מעמדת 
כל  להתיש  היכולים  המורכבים  הבירוקרטיים  מהנושאים  בחלק 
אדם, במיוחד כאשר הוא מלווה אדם קרוב אליו הנלחם על חייו. 
גם  הביטוח.  את  יותר  להרחיב  זה  משהו,  להציע  לי  מותר  אם 
בכיסוי שקיבלנו, שללא ספק גדול יותר מכל אלטרנטיבה, אין די. 
במקרה של הביטוח הרפואי התשלום החודשי השוטף הוא אפסי 
לעומת הערך המתקבל כאשר נזקקים, חלילה, למימוש הביטוח. 
רבים אומרים: לי זה לא יקרה, אבל לצערי זה קורה. וכשזה קורה, 
אתה זקוק לכל הסיוע, המשאבים, התמיכה, הכיסוי והגיבוי האישי 

שאפשר להשיג". 

רפואה שלמה
הביטוח הרפואי והסיעודי

10
4 

ן ו י
ל י ג ת  ו ו צ ח 

ו ר
  23 לתוכן העניינים 

mailto:BatiaA%40hvr.co.il?subject=


תעסוקה
הכשרות # השמות # פעילויות

אך טבעי ומתבקש, כי אלה אשר עשו 
את רוב ימיהם הבוגרים בצה"ל ונחשפו 
)אל"ח(  החייל  למען  האגודה  לפעילות 
שחרורם,  לאחר  הקווים"  את  "יחצו 
לא  שלהם  השנייה  בקריירה  ויעסקו 
ואכן,  הנותן.  בצד  אלא  המקבל  בצד 
מלבד עובדים ותיקים מאוד, שהחלו את 
עבודתם באל"ח בגיל צעיר, ממלאים כיום יותר ויותר פורשי צה"ל 
את שורות האגודה. הם רואים בעבודתם לא רק מקור פרנסה - 

אלא גם ייעוד, שיש בו בבחינת סגירת מעגל עבורם. 
אין פלא אפוא, כי בכירים מאוד בצה"ל מצאו את מקומם לאחר 
אילן  המנכ"ל  )תא"ל(,  קהלני  אביגדור  היו"ר  באל"ח:  השחרור 
 - רבים  ועוד  )תא"ל(,  רגב  חגי  )תא"ל(,  אלוק  אייל  )תא"ל(,  טל 

מאל''מים ועד נגדים.
האחרונות  בשנים  משמש  באל"ח,  שנים  שבע  )סא"ל(,  ארז  יער 
יותר מגודלם   - כמנהל מרחב מרכז, שהוא הגדול ביותר בארגון 

של השניים האחרים )צפון ודרום( גם יחד. 
לאחר שבשנותיו הראשונות באגודה עסק באיסוף תרומות כמנהל 

מעסיקים חברי "צוות", קולטים אנשי "צוות": 

 לגמלאי צה"ל יש ערך 
מוסף משמעותי עבורנו

כיום  בחו"ל,  אמצעים  גיוס 
הוא נמצא "בצד המשתמש" 
לצרכי   - שגויסו  באמצעים 
ה  נ תי נ ו כה  תמי  , ה י עשי

לחיילים. 
ב  ח ר מ ה ל  ו ע פ ת ך  ר ו צ ל
שבניהולו זקוק ארז לעובדים, 
המועמדים  כי  מעיד  והוא 
 - תפקיד  לכל  האידיאליים 
בין אם מדובר בהחלפת עובד 
ותיק שפרש ובין אם באיוש 
אנשי  הם   - חדשה  משרה 

"צוות", גמלאי צה"ל. 
"יש להם ערך מוסף גבוה, לא רק מפני שנחשפו לפעילות אל"ח 
במהלך שירותם הצבאי, אלא גם משום שיש להם הבנה אמיתית 
עם  היכרות  עדיפויות,  סדרי  לערוך  יכולת  בשטח,  הצרכים  של 
'שפת הצבא' ונכונות להתאים עצמם ללוחות זמנים נדרשים. הם 
מג"ד  אם  לדוגמא,  בצה"ל.  המפקדים  של  הצפוף  ללו"ז  מודעים 

מחוז ירושלים
0 חיים פרטוש )רס"ב( מונה למנהל מוסך צרפתי. יוצא חיל האוויר, 

מתגורר במעלה אדומים.
חיל  יוצא  "רפילר".  מיני-ברים  מונה למפעיל  )רס"ב(  ציון שחר   0

חימוש, מתגורר בירושלים.
מחוז צפון

0 צביקה מאסטרו )סא"ל( מונה למנהל פרויקט ברשת אנקורי. יוצא 

חיל שלישות, מתגורר בעתלית.
0 איתן משעלי )רס"ב( מונה למכונאי בחברת גד-אל קבלנים. יוצא 

חיל חימוש, מתגורר בקרית אתא.
0 אלי אברג'יל )רס"ב( מונה לטבח ראשי בבית חולים טירת הכרמל. 

יוצא חיל שריון, מתגורר בעתלית.
0 דניאל יפרח )רס"ב( מונה לאיש אחזקה ברשת המתנ"סים. יוצא 

חיל האוויר, מתגורר בקרית אתא.
חיל  יוצא  שרמן.  בחברת  למחסנאי  מונה  )רס"ב(  אשש  דרורי   0

הקשר, מתגורר בנהריה.
מחוזות דן ושרון

0 יהודה בן אבי )רנ"ג( מונה לרכז נכסים בקרן לטיפול בחסויים. יוצא 
חיל הלוגיסטיקה, מתגורר באריאל.

אס  בי  אי  בחברת  מנכ"ל  לעוזרת  מונתה  )רס"ן(  ארבל  איריס   0

אוטומטיב. יוצאת חיל השלישות, מתגוררת בכפר יונה.
0 מיכאל רוזנברג )אל"ם( מונה למנהל בית חולים סיעודי אור להורים 

בשרון. יוצא חיל הרפואה, מתגורר בפתח תקוה.
0 יצחק דדון )סא"ל( מונה למנכ"ל חברת מכולה. יוצא חיל ההנדסה, 

מתגורר ברעננה.

0 שפריר סלומון )רנ"ג( מונה לממונה בטיחות בעבודה, בו"ב - ביטחון 

ובטיחות. יוצא חיל האוויר, מתגורר באבן יהודה.
מחוז דרום

0 משה סרוסי )רנ"ג( מונה למפקח תשתיות בכחלית - חברה לניהול 

פרויקטים. יוצא חיל האוויר, מתגורר בבאר שבע.
0 אלי יעקב )רנ"ג( מונה למפקח תשתיות בכחלית - חברה לניהול 

פרויקטים. יוצא חיל החימוש, מתגורר בבאר שבע.
0 מוריס גנון )רנ"ג( מונה למפקח פינוי פסולת בניין באגף איכות 

הסביבה בעיריית באר שבע. יוצא חיל המודיעין, מתגורר בבאר שבע.
0 יאיר פרץ )רס"ב( מונה למפקח בנייה במרחב באר שבע מטעם 

מועצת שמעונים. יוצא חיל לוגיסטיקה, מתגורר בשדרות.
מחוז יהודה

0 שולמית סהר )רס"ב( מונתה לאשת רכש/מלאי ברפאל סנטר. 

יוצאת חיל האוויר, מתגוררת ברחובות.
0 אברהם יבלונסקי )רס"ב( מונה לאיש רכש בבית החולים קפלן. 

יוצא חיל האוויר, מתגורר בראשון לציון. 
חיל  יוצא  )רנ"ג( מונה לאחראי אחזקה באלקטרה.  יורם מימון   0

האוויר, מתגורר במזכרת בתיה.
0 גבריאל ביטון )רס"ב( מונה למנהל מחסן בחברת טרמודן. יוצא 

חיל הים, מתגורר בגן יבנה.
0 אליהו דבאח )רס"ן( מונה למנהל קו קופות בסניף רשת יוחננוף 

באשדוד. יוצא חיל הקשר, מתגורר ביבנה.

מדגם מצטוותים * באמצעות יחידת התעסוקה

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

יער ארז
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יכול להתפנות לפגישה רק בעשר בלילה, הם מבינים זאת היטב 
ומתאימים את עצמם אליו. גם האינטראקציה האישית שלי איתם, 
ובינם לבין עצמם, היא טובה מאוד - אני לא צריך להסביר יותר 

מדי מה אני מבקש, כי אנחנו באמת מדברים באותה שפה". 
ארז אחראי גם על בית החייל בירושלים. "כבר כשנכנסתי לתפקיד 
ביצעתי שינויים ושניים מתוך השלושה המופקדים על בית החייל 
גייסתי מקרב חברי 'צוות'. העובדה שמשרדי 'צוות' מחוז ירושלים 
ממוקמים בבית החייל הפכה את העניין קל ופשוט: הייתי זקוק 
למנהל בית ולמנהל אחזקה, פניתי לשמעון מלכה מנהל המחוז, 
המשמש גם כמנהל התעסוקה, והוא שלח אליי מועמדים ראויים, 
מהם יכולתי לבחור את הטובים ביותר. מאז אני בקשר עם שמעון, 
למציאת  התעסוקה  אנשי  ממחויבות  ומתפעל  מעבודתו  מרוצה 

הכשרות, סדנאות, קורסים
"ועידת עסקים" של מרכז הבנייה הישראלי ויחידת 
התעסוקה ב"צוות" - ב-20.12.12 התקיימה "ועידת עסקים" 
במהלך  המלח.  בים  מרידיאן  במלון  הישראלי  הבנייה  מרכז  של 
תוכנית  פעילות.  שוקק  עסקים  למרכז  המלון  הפך  הוועידה  ימי 
לחוויית  האירוע  את  הפכו  בה  המשתתפים  ותמהיל  הוועידה 
נטוורקינג, במסגרתה נפגשו נציגים מכל עולמות התוכן של קהילת 
הבנייה והנדל"ן. בוועידה נטלו חלק בעלי עסקים רבים, כגון: יזמי 
נדל"ן, קבלנים, אנשי עסקים, אדריכלים, מנהלי פרויקטים, אישים 
מהמגזר הציבורי, ראשי רשויות, ומנהלי חברות ותעשיות מובילות 
באירוע  חלק  נטלה  ב"צוות"  התעסוקה  יחידת  לענף.  רלוונטיות 
וסיפקה לקהילת המעסיקים מקור לגיוס הון אנושי מקצועי ואיכותי. 
באירוע הושקעו מחשבה ומשאבים רבים, כדי ליצור אקלים מתאים 
להיכרות ולדיאלוג בין כלל המשתתפים. בוועידה השתתפו מטעם 
יחידת התעסוקה רמ"ד השמה דרום במינהל הפרישה אושרית זיקרי, 
לתעסוקה  "צוות"  וסמנכ"ל  אוחנה,  דניס  דרום  תעסוקה  מנהלת 

שרית רוזנצוייג.

סיור ועדת תעסוקה במחוז הצפון - ב-26.12.12 נערך 
סיור מקצועי של חברי ועדת תעסוקה במחוז הצפון, בראשות יו"ר 
סמנכ"ל  "צוות",  ומנכ"ל  יו"ר  ובהשתתפות  יצחק  לורנס  הוועדה 

גילה שבאחריותי הוא  'צוות'. גם מנהל מתקן הר  עבודה לחברי 
גמלאי צה''ל".

ארז מספר, כי במרחב כולו מועסקים 25 אנשים בתפקידים שונים: 
מנהלי מתקנים, אנשי אחזקה וחדרניות. לדעתו, אולי שלא כמו 

בארגונים אחרים, כאן לגיל דווקא יש יתרון. 
"גמלאי צה"ל הוא בוגר, לא מבוגר מדי, ומביא עימו ניסיון רב. הוא 
רואה עצמו, כמו בצבא, חלק מארגון גדול ומסודר ולא מתקשה 
להבין כיצד פועלת מערכת מורכבת ועתירת פרטים. הוא נדרש 
ל'ראש גדול', מקבל החלטות ונוטל אחריות ללא קושי. לא צריך 
לחנך אותו לכך. כמנהל זה חוסך לי משאבי זמן ואנרגיה מרובים, 
המתפנים להשקעה בעניין עצמו – ביצוע התפקיד והשלמת כל 

משימה על הצד הטוב ביותר".

צוות לתעסוקה, יו"ר מחוז הצפון, מנהל מחוז הצפון, מנהלת ורכזת 
תעסוקה מחוז צפון. מטרת הסיור הייתה לחשוף בפני המבקרים 
את כלל הפעילויות של יחידת התעסוקה שמטרתן השמת חברי 
ולהבנת  להיכרות  תרם  הסיור  העבודה.  במעגל  ושילובם  "צוות" 

מהות הפעילות בתחום התעסוקה במחוז הצפון. 

מטה מול מטה: יחידת התעסוקה ב"צוות" ומחלקת 
בין  ב-30.12.12  נערכה  מטה"  מול  "מטה  של  פגישה   - מופ"ת 

מנהלי יחידת התעסוקה ב"צוות" לבין קציני מחלקת מופ"ת. מנכ"ל 
"צוות" דן נדיב הדגיש את חשיבותם של מפגשים אלה וציין לטובה 
את תהליך העבודה המתקיים בין שני הגופים לטובת חבר "צוות" 
לפורש,  המוצעות  הפעילויות  ומגוון  התעסוקה  "נושא  הפורש. 
'צוות'.  בארגון  והחשובים  המרכזיים  הנושאים  אחד  את  מהווים 
שילוב הידע והניסיון של שני הגופים תורם רבות לאיכות הטיפול 
והסיוע המוענק לחברים המעוניינים להשתלב במעגל העבודה", 
אמר נדיב. אל"ם שולי אייל רמ"ח מופ"ת, ברך אף הוא על שיתוף 
הפעולה וציין את המיזמים המשותפים המתקיימים בין שני הגופים 

לרווחת הפורשים.

כנס נטוורקינג לחברי "צוות" במחוז הדרום - בחודש 
לפורשי  נטוורקינג  כנס  בדרום  לראשונה  התקיים   2012 דצמבר 
צה"ל, שנערך בחסות פורטל "ביטחונט" בניהולו של חבר "צוות" 
אבי פרנקל. הכנס נערך בשיתוף פעולה עם מינהל הפרישה בצה"ל 
ובמהלכו הועברו מספר הרצאות: ד"ר יניב זייד הרצה בנושא שיווק 
ניהול קריירה  ומכירה עצמית; ורדית קמחי העבירה הרצאה על 
אישית בארגון אזרחי; סמנכ"ל "צוות" לתעסוקה שרית רוזנצוייג 
סקרה את פעילות יחידת התעסוקה; נציג נותן החסות נתן טיפים 

תעסוקה
הכשרות # השמות # פעילויות
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תעסוקה
הכשרות # השמות # פעילויות

להתנהלות פיננסית בקריירה שנייה ושוש גל הרצתה על מיתוג 
עצמי להצלחה. 

התעסוקה  יחידת   - עבודה  לדורשי  העצמה  סדנאות 
העצמה  סדנאות   2013 של  הראשונה  במחצית  תקיים  ב"צוות" 
לחברים דורשי עבודה בכלל המחוזות. הסדנאות נערכות בשיתוף 

פתיחת קורס שימושי מחשב במרכז להב"ה ברמלה, ינואר 2013

משרד התמ"ת, אגף בכיר להכשרה מקצועית ופיתוח כ"א - פרויקט 
והיבטים  שכר  בנושא  ארז  דן  מרצה  בסדנה  והנגדים.  הקצינים 
פנסיוניים וכן מרצים נציגים ממכון שיפור. מטרת הסדנאות לפתח 
ולשפר את מיומנות השיווק העצמי בתהליך חיפוש העבודה ולהעניק 
כלים לניצול הזדמנויות. ממשובי המשתתפים בשנים האחרונות 
עולה, כי הסדנאות תרמו להם רבות והשיגו את מטרתן - השתלבות 

החברים במעגל העבודה.
- מחוז   14.2.13  :2013 להלן מועדי הסדנאות לחציון ראשון של 
יהודה 0 18.2.13 - מחוז צפון 0 27.2.13 - מחוז דרום 0 24.4.13 - 
מחוז יהודה 0 30.4.13 - מחוז שרון 0 6.5.13 - מחוז צפון 0 21.5.13 

- מחוז ירושלים 0 29.5.13 - מחוז דרום 0 26.6.13 - מחוז דן.

קורסים והכשרות מקצועיות - בכוונת יחידת התעסוקה 
ב"צוות", בשיתוף פעולה עם "פרויקט הקצינים והנגדים" ומינהל 
הפרישה בצה"ל, לפתוח במהלך 2013 קורסים לחברי "צוות" דורשי 
עבודה. הקורסים הינם מוכווני תעסוקה - מטרתם הסבה מקצועית 

והכשרת החברים כך שיגדלו סיכוייהם להשתלב בשוק העבודה.
להלן רשימת הקורסים המתוכננים במהלך 2013:

טכנאי  קורס   0 קבוצות  הנחיית  קורס   0 ציבורי  רכב  נהגי  קורס 
שירות 0  הכשרת יועצים עסקיים 0 קורס ממוני בטיחות בעבודה 
0 קורס קציני בטיחות בתעבורה 0 קורס משגיחי כשרות 0 הכשרת 

סופרי סת"ם 0 מדנס - קורס נציגי מכירות 0 קורס יבוא וייצוא - 
סחר בינלאומי 0 קורס רכש וקניינות 0 "הטובים בחינוך" - הסבת 

אקדמאים להוראה.
למנהלי  יפנו  ולקורסים  לסדנאות  להצטרף  המעוניינים  חברים 
במינימום  מותנית  הקורסים  פתיחת  במחוזותיהם.  התעסוקה 
"צוות"  באתר  מפורסם  הקורסים  על  שוטף  מידע  משתתפים. 

בתחום התעסוקה. 

סדנת העצמה בראשון לציון

סדנת העצמה בירושלים

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

את האתר יעיל, ידידותי ונוח לגלישה. כניסה לאתר:

שרית רוזנצוייג
סמנכ"לית "צוות" לתעסוקה

 ברוך הירש 14,
בני ברק 51202

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

mtasuka@tzevet.org.il

רונית אזולאי
מזכירת יחידת התעסוקה

 ברוך הירש 14,
בני ברק 51202

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

ptasuka@tzevet.org.il

דליה קוקוש סלוצקי
מנהלת תעסוקה, מחוז צפון

 דרך בר יהודה 52,
נשר 36603

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

wzafon@tzevet.org.il

אהובה אברט
רכזת תעסוקה, מחוז צפון

 דרך בר יהודה 52,
נשר 36603

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

awzafon@tzevet.org.il

אילנה שורר
מנהלת תעסוקה, מחוזות דן ושרון

 ברוך הירש 14,
בני ברק 51202

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

wcenter@tzevet.org.il

אסתי לוי
רכזת תעסוקה, מחוזות דן ושרון

 ברוך הירש 14,
בני ברק 51202

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

awcenter@tzevet.org.il

משה ארנון
מנהל תעסוקה, מחוז יהודה

 גאולה 4,
רחובות 76272

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

 wyehuda@tzevet.org.il

ציונה דן
רכזת תעסוקה, מחוז יהודה

 גאולה 4,
רחובות 76272

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

awyehuda@tzevet.org.il

דניס אוחנה
מנהלת תעסוקה, מחוז דרום

 בית לחם 2,
 בית החייל

באר שבע 84100

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

 wdarom@tzevet.org.il

רונית אזולאי
רכזת תעסוקה, מחוז דרום

 בית לחם 2,
 בית החייל

באר שבע 84100

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

 awdarom@tzevet.org.il

שמעון מלכה
מנהל תעסוקה, מחוז ירושלים

 האלוף שאלתיאל,
 בית החייל

ירושלים 94555

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

mjerusalem@tzevet.org.il

יוכי ציוני
פקידת מחוז ירושלים

 האלוף שאלתיאל, 
 בית החייל

ירושלים 94555

טל': 02-6221758
פקס: 02-6235713

pjerusalem@tzevet.org.il

יחידת התעסוקה - היחידה שעובדת בשבילך

קורסים בשימושי מחשב - יחידת התעסוקה קיימה מספר 
קורסים בשיתוף "עמותת להב"ה" )לצמצום הפער הדיגיטלי בחברה 
נוספים  זכו להצלחה. קורסים  הישראלית( בכלל המחוזות, אשר 
הארץ.  ברחבי  נוספים  ובמקומות  ביהוד  מלאכי,  בקרית  ייפתחו 
לאחרונה נפתח קורס שימושי מחשב במחוז יהודה, בעיר רמלה. 
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זרקור: סניף אילת

רחוק מהעין, קרוב 
ללב החברים

"למה רציתי את התפקיד? כי נראה לי שחשיבותו 
גדולה מזו שרבים חושבים או יודעים. לחצות את הקו 
שבין חיים פעילים, אינטנסיביים, עם אחריות כבדה, 
במסגרת צה"ל, אל עבר מצב כל כך שונה במסגרת 

האזרחית - מחייב עידוד, תמיכה וסיוע"

סניף "צוות" אילת יכול להתהדר בשני תארים: האחד, הסניף הדרומי 
השנייה,  לעובדה  ביותר.  הצעיר  היו"ר  עומד  בראשו  והשני,  ביותר, 
משמעות יותר מסמלית עבור "צוות", המעוניין לחדש פניו ו"להצעיר" 
עיסוקם  בשל  לכך  מתפנים  אינם  לרוב  אשר  התפקידים,  נושאי  את 
בקריירה שנייה. וכך, לאחר תריסר שנים בהן כיהן רוברט סיבוני כיו"ר 
הסניף, הציע אלי דהן )רנ"ג( את מועמדותו בבחירות האחרונות וזכה 

לאמון רוב חברי הסניף. 
בדיוק שנה חלפה מאז בחירתו, והוא נזכר: "למה רציתי את התפקיד? 
כי נראה לי שחשיבותו גדולה מזו שרבים חושבים או יודעים. לחצות 
את הקו שבין חיים פעילים, אינטנסיביים, עם אחריות כבדה במסגרת 
צה"ל, אל עבר מצב כל כך שונה במסגרת האזרחית - מחייב עידוד, 

תמיכה וסיוע. 'צוות' הוקם בדיוק למטרה זו. 
למחיר  המודע  אילת  וכתושב  לסייע,  ורצון  חברתית  מודעות  כבעל 
שגובה ה'בידוד' שלנו כאן, החלטתי 'לעשות מעשה' והצעתי את עצמי 
בבחירות. מהתגובות שקיבלתי, שהיו רבות, תומכות ומפרגנות, הרגשתי 

כי אני עושה את הדבר הנכון בזמן הנכון". 
הים, שבתפקידו  חיל  יוצא  הוא  ואב לשלושה,  נשוי   ,49 בן  דהן,  אלי 

האחרון שימש כקצין לוגיסטיקה בבסיס החיל הדרומי. הוא מעיד, כי 
היעד הראשון שהציב לעצמו היה לקרב את החברים לסניף - ולהיפך. 
"היה לי ברור כי אם אני רוצה לקיים סניף חי, פעיל ויוזם, עליי לגרום 
לו להיות אטרקטיבי לחברים - ולא מדובר רק על מגוון פעילויות, אלא 
קודם כל, על 'הנגשת' הסניף. רציתי להפוך אותו לכזה שיוכלו להיכנס 

אליו גם 'על הדרך', ושההגעה אליו לא תהיה כרוכה במאמץ מיוחד. 
חשבתי כי אין טבעי יותר מאשר למקם את המשרד במקום שהיה בית 
נוסף שלנו בשירות הצבאי - בית החייל, שבמרכז העיר. זהו בית מוכר 
ומרווח, המעניק תנאים מצוינים לבאים בשעריו. בסיוע הנהלת 'צוות' 
והנהלת המחוז, שפעלו רבות כדי לממש את העברת המשרד לבית 
החייל, קיבלנו חדר במקום - אמנם לא גדול, אבל כזה המאפשר לבצע 

את כל הפעילויות הנדרשות. עובדה זו, הביאה אלינו עשרות חברים 
שטרם עשו זאת לפנים. 

הנהלת הסניף החדשה כוללת חברים בעלי רצון עז לקדם את הסניף 
טיפול  על  ממונה  סגן,   - כהן  יעקב  בארגון:  הפעילים  לאחד  ולהפכו 
בחברים בני +75 ובאלמנות; חנוך ברנוב - סגן, ממונה על המתנדבים, 
ובכלל זאת פעילות רחבה שהוא עושה לגיוס חברים לפעילות במסגרת 
עירונית בעת חירום; ענת לוזון - גזברית הסניף; מימון ועקנין - אחראי 
על ביקורי בית וביקורי מאושפזים בבתי חולים; יהודה בן שימול; סילבי 

ישראל - מזכירת הסניף. 
"האנשים האלה תורמים מזמנם וממרצם למען הסניף, וללא מעורבותם 
ותמיכתם לא היינו מצליחים להוציא לפועל את תוכניות העבודה שלנו", 
אומר אלי, אשר באופן אישי עוסק בפעילות התנדבותית נוספת למען 

הכלל, ובכלל זאת ניהול קבוצת הנוער בכדורסל באילת. 
לדבריו, מצבם הסוציו-אקונומי של מרבית החברים הינו טוב, אם כי 
יש ביניהם גם כאלה הנזקקים לסיוע ומקבלים תלושי שי בראש השנה 
ובפסח, ומוצאים בסניף אוזן קשבת למצוקותיהם וניסיון לסייע להם. יש 
גם לא מעט דורשי עבודה, אשר נעשה מאמץ מיוחד לשלבם בתעסוקה 
בעיר, בסיוע דניס אוחנה, מנהלת עסוקה דרום. בחודשים האחרונים כבר 

הושמו מספר חברים במקומות עבודה שונים באופן מוצלח. 
0 0 0

אלי מספר כי הוא מקבל סיוע וחיבוק חם מיו"ר מחוז הדרום, גדעון 
שני וממנהל האזור אברהם לוגסי. כמו כן, הוא מציין את יו"ר סניף 

יעקב דרעי, אשר חנך אותו בשבועות הראשונים לכניסתו  אופקים 
לתפקיד וממנו למד רבות.  

מאז כניסתו לתפקיד, ערך לא פחות מ-11 אירועים ובהם: אירוע משפחות 
על חוף הים ביום העצמאות, טיול סליחות בן יומיים לירושלים, יציאה 
ליריד 'חבר ' וביקור במרכז יצחק רבין בת"א, חגיגת ט"ו באב במסגרתה 
ועוד. כמו כן נערכה מסיבה שנתית גדולה  ערכנו ערב מפנק לנשים 
יו"ר מחוז דרום  יו"ר ומנכ"ל "צוות",  לסיכום שנת הפעילות, בנוכחות 
גדעון שני ומנהל המחוז - כאשר קודם לכן הם ביקרו בבסיס חיל הים 
וערכו סיור בסטי"ל. כמו כן התקיימו דיונים אינטנסיביים בנושאי הגמלה 

וההיוון בנוכחות חברים רבים. 
אלי העלה בדיונים אלה גם את בעיית הריחוק מהמרכז, שהפועל היוצא 
ממנה הינו העלויות הגבוהות הנדרשות לכל פעילות. "אנו לא יכולים 
לקיים מסיבות בשיתוף פעולה של מספר סניפים ולחלוק עימם בהוצאות; 
הטיולים והסיורים חייבים להיות בני לפחות יומיים ולכלול גם לינה. כל 
אלה ועוד גורמים להגדלת ההוצאות - הן של הסניף והן של החברים".
בעניין הריחוק מהמרכז אומר אלי, כי בכוונתו ליזום פעילות ייחודית 

חברי הנהלת סניף אילתחנוכת משרד "צוות" בבית החייל באילת. במרכז: אלי דהן

)המשך בעמ' 48(
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נוסטלגי
חידה # אנקדוטות # רגעים 

חידת "צוות"

מי היה?

 במדור זה אנו מפרסמים צילומים מהעבר של חברי "צוות". 
חלק מהדמויות המופיעות בתמונות אינן מוכרות או אינן זכורות. 

נשמח אם תעדכנו אותנו בפרטי המופיעים בתמונות

ההיסטוריה שלנו בתמונות

פתרון "מי האיש" )גיליון 103(: שלמה )מוני( ניצני ז"ל
בשנת 1955 התגייס לנח"ל והיה מראשוני הנח"ל המונצח. במבצע 
קדש במעבר המיתלה נפתחה אש כבדה על הזחל"ם עליו פיקד. נהג 
הזחל"ם נהרג, וסמל שלמה ניצני לקח את ההגה, נסע קדימה, חילץ 
פצועים ואף הצליח לשתק את עמדות האויב. תוך כדי כך גם נפצע, 
ועל פעולה זו עוטר בצל"ש הרמטכ"ל שלימים הומר לעיטור הגבורה. 
במלחמת יום הכיפורים פיקד על גדוד טנקים ולחם בגזרת איסמעליה. 
הכוח שבפיקודו ביצע התקפות על ראש הגשר המצרי, ובכך שיבש 
את מאמצי הצליחה שלו. רבים מכוחותינו נפגעו. סא"ל ניצני בעצמו חילץ את נפגעיו על 
אף האש הכבדה. הוא נפצע קשה בקרבות הבלימה. כושר מנהיגותו, עמידתו האיתנה, אומץ 
ליבו וקור רוחו נסכו ביטחון בפקודיו וחיזקו את רוחם. על פועלו זה ניתן לו עיטור המופת.   
אירית מעלם, קצרין 
שלמה ניצני, המכונה מוני, היה המג"ד שלי בגדוד 79, בו הייתי חובש קרבי במלחמת יום 
הכיפורים. הוא נפגע בראשו מרסיסים ופגשתי אותו מספר פעמים בבית לוינשטיין. באחת 
הפעמים פניתי אליו ואמרתי לו: "שלום המג"ד". הוא זכר אותי ואמר: "שלום, אתה היית 

יצחק אדירחובש בגדוד". הבנתי אז שחזר לעצמו. 
זכו בפרס: מעלם אירית - קצרין, אבי ושוש ייגר - פ"ת, אלקנה כלפה - נתיבות

)www.archives.mod.gov.il :מי המופיעים בתמונות? )תודה לארכיון צה"ל ומערכת הביטחון. אתר

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

שמו היה כשם אחד האבות,
ואכן התגלמו בו תכונותיו הטובות. 

הוא נולד בעיר שעל חוף הכינרת,
ואז ירד דרומה לחופה של עיר אחרת.

בביה"ס ידעו כולם תמיד, 
שעם הצבא הוא יתקשר בעתיד.

ואכן, הוא התגייס היישר ל"טובים שבכחולים",
ועבר שלב ראשוני על-פי כל הכללים.

לאחר שהודח - עבר ל"ירוקים", לסיירת-על,
שם ידעו שהוא "שרוף-צבא" ו"מורעל",
בה שירת כמא"גיסט והיה צלף מהולל.

כאשר היה בחופשה בחג הקדוש והנורא,
הוא קפץ לרכב למרות שעדיין לא נקרא,

כי את המלחמה הזאת אמר שלא יפסיד -
ולא איכפת היה לו כלל מה המפקד יגיד...

וכך הוא הגיע ל"שיא-הפסגה-הלבנה-לפינה"
והוא נשא עיניים עם חבריו לעיניים של המדינה...

אך האויב העקשן תחת מסך עשן היה ער למצב,
וניסה בכל הדרכים, לשווא, לכבוש את המוצב...

הקרב היה אכזרי, מסביבו פצועים לרוב,
ועזרת המילואים לא נראתה מקרוב,

והוא יודע שהמצב גרוע וחסר תקנה - 
וצריך לעשות משהו אך לא להיכנע. 

והוא לרגע לא מהסס,
את המא"ג שלו הוא תופס,

ניצב חשוף על שן סלע ויורה צרורות-כדורים,
וצועק בקול, שאותו הסורים בחיים לא עוברים...

מתלולית לתלולית הוא מדלג וקופץ
יורה אוטומטית, קולע ולא מפספס.

והשיירה הסורית נרתעת ונעצרת,
אל מול מתקפת היחיד הסוערת.

אך לבסוף הנורא מכל קורה:
צלף קולט אותו, אליו מכוון ויורה,

ו"הפרש-הבודד" נופל - בדמו מתבוסס,
על פני פתיתי השלג הלבן שנמס.

יש אומרים שנפל בשבי, שהיה חי ולא מת
אך עד היום לא בטוחים מה היה שם באמת.
אך זה ברור, שהוא בגופו עיכב את השיירה,

עד שבאה העזרה ונכבש ה"קודקוד" בחזרה...
על אומץ הלב ועל התושייה שגילה,
הוא קיבל את האות "השני במעלה".

אי שם בעיר בה גדל, מול גלי הים נשמעת אוושה,
כשסיירת "הנמר המכונף" מרכינה את ראשה.

מצדיעה לסמל הצעיר יפה התואר, שהיה אהובי!
ושעדי נצח ישכון בחדרי לבבי...

מאת: זהבה צויקל )רס”ן(

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

יוגרלו שלושה ספרים.

זיהוי התמונות מהגיליון הקודם )מס' 103(: 
הראשונה.  לבנון  ממלחמת  היא  התמונה 
המשתתפים נמצאים בבניין בעיר דוחה )לפני 
אביגדור  תא"ל  פעל  שם  לביירות(,  הכניסה 
קהלני, מפקד אוגדה 36. מימינו: אל"ם איציק 
גזית, מפקד האגד הארטילרי 282, סא"ל מוטי 

שפירא, קש"ל האוגדה, ואל"ם יוסי מלמד ז"ל. באותה תקופה זכיתי לשרת עם החבורה 
חגי דפנה )אל"ם(המופלאה הזו כפסיכולוג האוגדה.                                    

התמונה היא צילום של ששת משתתפי "מבצע 
ירקון" וששת הטייסים שחילצו אותם. הטייסים 
העומדים )מימין לשמאל(: יצחק זוסמן זמיר, 
ארנרייך-הרן,  משה  לוינסון,  ברשצקי,  שלמה 
אלברט עטר, חנוך קרטר. הסיירים הכורעים 
)מימין לשמאל(: דב שמחוני, אהרון לובלינר-

לברן, יורם ליפסקי, אשר לוי, עמנואל )מנו( שקד, יגאל תלמי. 
 מנחם שפי, קרית אונו
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מסייר ומטייל
ביקורים # אתרים # טבע ונוף

מאת: שבתאי קו *

העיר עכו נוסדה בתקופת הברונזה לפני כ-5,000 שנה ושימשה 
בזכות  הן   - הצפוני  החוף  במישור  חשובה  כעיר  הדורות  לאורך 
ישראל  ארץ  את  שקישרו  מרכזיים  דרכים  צמתי  על  מיקומה 
והן בזכות הנמל החשוב שבה, שפעל בתקופות רבות  עם לבנון 
לאורך ההיסטוריה. בתקופת המקרא הייתה העיר בתחום נחלת 
ועד  ייסודה  מראשית  עליה.  להשתלט  הצליח  שלא  אשר,  שבט 
נפוליאון.  כתל  הידוע  עכו,  בתל  העיר  שכנה  הפרסית  התקופה 
אחד  פתולמאיס,  על-שם  העיר  נקראה  ההלניסטית  בתקופה 
הוחלפו  אשר  עד  ישראל,  ארץ  על  התלמיים ששלטו  השליטים 

על-ידי שליטי בית סלבקוס. 
בקטעי  ביטוי  מוצאת  ההלניסטית  בתקופה  עכו  של  חשיבותה 
חומות מרשימים ובאמת מים תת-קרקעית שהוליכה מים ממעיינות 
עכו-נהריה  כביש  לאורך  כיום  הנראות  המים  )אמות  לעיר  כברי 
שימש  הרומאית,  התקופה  במהלך  העותומאנית(.  מהתקופה  הן 
הנמל את כוחותיו של המצביא אספסיאנוס, שדיכא את היהודים 
בתקופת המרד הגדול. עכו נזכרת רבות בכתבי חז"ל כעיר נכרית 
שבה ישבו יהודים רבים. לאחר הכיבוש המוסלמי, הקים אחמד אבן 
טולון, שליטה של מצרים במאה התשיעית, את נמל עכו מחדש. 
לשיא תפארתה הגיעה העיר עכו בתקופת הצלבנים. לאחר נפילת 
העיר ירושלים בידי כוחותיו של סלאח-א-דין וכיבושה של העיר 
עכו במהלך מסע הצלב השלישי בראשות ריצ'רד לב הארי, הפכה 
העיר לבירה של ממלכת הצלבנים עד נפילתה בשלהי המאה ה-13. 

בתקופה זו התקיימה קהילה יהודית חשובה בעיר. 
במהלך התקופה העותומאנית שלטו בעיר שליטים עצמאיים, כמו 
העוצמה,  רב  שליטה  ג'אזר  אל  ואחמד  הבדואי  עומר  אל  דאהר 
שהצליח בשלהי המאה ה-18 לבלום את צבא נפוליאון בונפרטה. 

0 0 0

מרכז  דרך  העתיקה  בעיר  לבקר  ניתן  בעיר:  הביקור  אפשרויות 
 .)04-9956706 1 )טל'  המבקרים המרשים, הנמצא ברחוב ויצמן 
במקום מוצג סרטון מעניין על תולדות העיר ואפשר לרכוש כרטיס 
המערבי.  ובגליל  בעכו  באתרים  לביקור  הדרכה,  כולל  משולב, 
הצלבנים,  את  ששימשו  האבירים  אולמות  את  כוללים  האתרים 
מנהרת הטמפלרים, ביקור בחומות, כולל מוזיאון "אוצרות בחומה", 
סיור בבית המרחץ ובאתרים נוספים. ניתן להצטייד בעזרי שמע 

להדרכה. 
הים  חומת  אל  ברכב  להגיע  יכולים  עצמאי  בסיור  המעוניינים 
המערבית מהתקופה העותומאנית, ולערוך סיור הכולל את הטיילת 
אבו  הדגים  מסעדת  )ליד  הים  שער  הפיזאני,  הנמל  הדרומית, 
כריסטו(, המרינה )ניתן לערוך שיט בתשלום(, המגדלור, חאן אל 
עומדן ומגדל השעון )לדעת רבים החאן היפה ביותר בארץ(, השוק 
המבוסס על רחוב ראשי מתקופת הצלבנים ובית הכנסת הרמח"ל 
)סגור בשבת(. שילוט מפורט ומדויק מוביל לאתרים השונים. ניתן 
לקנח את הסיור בחומוס ובדגים הידועים באיכותם. לאחר ארוחת 

הצהריים נמשיך את סיורנו לאתרים בגליל המערבי. 
בגנים  ונבקר  הגליל  בוסתן  צומת  עד   4 מס'  בכביש  צפונה  נצא 

סיור חורף לעכו 
ולגליל המערבי

הבהאיים המרהיבים. בגנים אלו נקבר באחוזתו בהא-אללה, המייסד 
והנביא של הדת הבהאית. באתר ניתן לבקר הן בגנים והן במקדש. 

בימים שישי ושבת ניתן לבקר בשני המתחמים באתר.
לכיוון   899 בכביש  מזרחה  ונפנה  צפונה   4 בכביש  נמשיך  משם 
ומגדל",  "חומה  באתר  נבקר  חניתה  ביער  חניתה.  ויער  שלומי 
חניתה,  היישוב  של   1938 במרס  לקרקע  העלייה  את  המשחזר 

על-פי החלטת בן גוריון.
נמשיך בדרכנו מזרחה לפארק גורן, ונגיע למצפור ממנו נצפה על 
נחל כזיב ועל המבצר הצלבני מונטפורט. מבצר שגיא זה שימש 
את המסדר הצבאי הטבטוני עד מחצית המאה ה-13. כמו כן, נצפה 

בחורש הים-תיכוני הסבוך והמרשים באזור. 
הצומת  עד   899 בכביש  מערבה  ונחזור  גורן  פארק  את  נעזוב 
מנות.  למושב  הכניסה  עד  דרומה  וניסע   70 לכביש  המתחבר 
שיוביל  סימון  נראה  מ'  כ-250  לאחר  )שמאלה(,  מזרחה  נפנה 
אותנו רגלית לחורבת מנות. השביל יוליכנו לבית חרושת לסוכר 
מים,  אמת  של  מרשימים  שרידים  באתר  הצלבנית.  התקופה  מן 
ואחסון  לבישול  ומחסנים  הסוכר  קני  וסחיטת  לריסוק  מתקנים 

הסוכר, בטרם העברתו לאירופה דרך נמל עכו.

* הכותב הוא מדריך מוסמך ומלווה קבוצות "צוות" רבות בטיוליהן
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מה אומר החוק
תקדימים # סוגיות # פרשנות

מאת: עו"ד ברוך אברהמי

מצריכות  החיים,  במהלך  הנוצרות  מורכבות  יחסים  מערכות 
יחסי  שלעיתים  מאחר  ולירושות,  לצוואות  מיוחדים  פתרונות 
אחד  לכל  לעיתים,  או מתערערים.  הזוג משתנים  בני  בין  האמון 
מבני הזוג מערכות נישואין קודמות, ובכל אחת מהן בני משפחה 
נוספים הדואגים שמא בן הזוג יעדיף בירושתו ובצוואתו אחרים 

על פני היקרים לו. 
כדאי לדעת, כי בני הזוג יכולים להגיע להסכמה בדבר האופן הכולל 
בו יחלקו את הירושה של כל אחד מהם. לצורך כך הם יכולים לערוך 
הזוג,  בן  ברצונות  הדדית  הכוללות התחשבות  מתואמות,  צוואות 
העדפותיו ושיקוליו. ועם זאת יש לזכור, כי בן הזוג רשאי בכל עת 
לבטל את צוואתו ולעשות אחרת תחתיה. אין ביטחון, אם כן, כי 
ההבנות והסכמות שהושגו בין בני הזוג, אכן יתקיימו לאורך זמן 

ויעמדו במבחן בעת הצורך. 
העתידית  הירושה  לגבי  הזוג  בני  בין  הסכמים  לערוך  שניסו  היו 
אין  שכן  מומלץ,  הדבר  אין  ואולם,  שניהם.  של  הירושה  וחלוקת 

להסכם תוקף – שכן החוק אוסר עסקאות בירושה עתידית. 
הסכם של ויתור על ירושה - גם לו אין תוקף בחייו של המוריש 

- ולא ניתן לסמוך או להסתמך עליו. 
מה עושים? עורכים צוואות הדדיות. בני הזוג יכולים לערוך צוואות 
הדדיות במסמך צוואה אחד, או בשתי צוואות הנערכות באותה עת. 
הצוואה ההדדית מאפשרת, שכל אחד מבני הזוג יסתמך בצוואתו 
הדדית  בצוואה  והיורשים  הנהנים  זוגו.  בן  של  צוואתו  על  שלו 
יכולים להיות לא רק בני הזוג עצמם, אלא גם בני משפחה אחרים 

או אנשים אחרים שהם ירצו להיטיב עימם. 
יתרונה של הצוואה ההדדית טמון בהגבלת היכולת לבטל אותה. 
או  הוראות המתנות  בצוואה ההדדית עצמה  לכלול  ניתן  כן,  כמו 
הוראה  לקבוע  ניתן  לא  אולם,  הביטול.  אפשרות  את  מגבילות 
השוללת לחלוטין את הזכות לבטל את הצוואה בחיי שני בני הזוג. 
הוראה כזו, אם התיימרו לכתוב אותה בצוואה הדדית, בטלה. החוק 
קובע כי לביטול צוואה הדדית לא יהיה תוקף. מכאן נובעים יציבות 
וביטחון היחסים, כדי שבן הזוג שהסתמך על צוואה, לא יגלה בבוא 

היום להפתעתו כי בוטלה שלא בידיעתו. 

0 0 0

בצוואה  כלל,  בדרך  לכן,  ההסתמכות.  בעיקרון  מכיר  המשפט 
משותפת והדדית, לאחר מותו של אחד המצווים, לא רשאי האחר 
שנותר בחיים לשנות את צוואתו. החריג לכך, בו בכל זאת יאפשר 
זאת,  הזוג.  בני  בחייהם של  הוא  צוואה הדדית,  ביטול של  החוק 
כאשר המצווה המבקש לבטל את הצוואה ההדדית, ימסור הודעה 
היא  התוצאה   - כזו  הודעה  נמסרה  אם  השני.  המצווה  הזוג  לבן 

ביטול הצוואות ההדדיות של שני המצווים.
לסמוך  זוג  בן  כל  ויכול  בזו,  זו  איפוא  תלויות  והדדיות  הצוואות 
ייקלע למצב בו הסתמך על צוואה שלימים שונתה  על כך שלא 

מאחורי גבו וללא ידיעתו.

פוקחים עיניים לפני שעוצמים עיניים:

 העניקו תשומת לב 
לצוואת בן/ת הזוג

דרך אחרת היא לקבוע בצוואה "יורש אחר יורש". המוריש קובע 
היורשת  תהיה  המאוחרים  מנישואיו  זוגתו  כי  למשל,  בצוואתו, 
הבלעדית או היורשת בחלקים ובנכסים שקבע בצוואה. ועם זאת, 
קובע המוריש כי לאחר מותה יגיע רכושו לאחרים - למשל, ילדיו 
מנישואיו הקודמים. המשמעות היא, שבחייה תוכל בת הזוג ליהנות 
לבדה מהירושה, אך היא לא רשאית להורישה לאחרים אחרי מותה, 
כי המוריש הוא שקובע בצוואתו מי יירש את רכושו אחריה. בדרך 
זו נותר המוריש המקורי שולט, גם לאחר מותו, בגורל רכושו וקובע 
מי הוא שייהנה מירושתו. אולם, שליטה זו מוגבלת לשני יורשים 
את  יבזבז  לא  הראשון  היורש  כי  מבטיחה  אינה  היא  וגם  בלבד, 

הירושה בעודו בחייו...
מוטב  כאן.  מלפרטן  היריעה  שקצרה  אפשרויות,  עוד  קיימות 
עיניים  "לפקוח  וכך  צוואה  עריכת  בטרם  דין  עורך  עם  להתייעץ 

לפני שעוצמים עיניים".
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כתובת הדוא"ל שלך אצלנו? 
 האם אתה מקבל מ"צוות" אחת לחודש בדוא"ל את

ה"צוותון" - המידעון האינטרנטי של "צוות"?
אם לא - נא שלח את פרטיך האישיים בדוא"ל אל:

bitaon@tzevet.org. i l
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עמותות יחידתיות בחיל המודיעין

שער הגיליון האחרון של "מגדלור", מגזין עמותת בוגרי 8200

מחיל אל חיל
הנצחה # מורשת # ערכים

עמותת בוגרי 8200 הינה ארגון ללא כוונת 
היחידה  של  בוגרים  אלפי  המאגד  רווח, 
פעילות  המודיעין.  חיל  של  המרכזית 
התנדבותי  בסיס  על  מתקיימת  העמותה 
בלבד. העמותה מסייעת לבוגרי היחידה, 
הישראלית  בחברה  להשתלב  רק,  לא  אך 
כאזרחים מעורבים, יוזמים, ומובילים עסקיים. 

שלושה תחומי פעילות מרכזיים:לעמותה 
של  המרשימה  וההיסטוריה  הייחודית  המורשת  שימור  האחד, 
יחידה 8200. במסגרת זו מתקיימים כנסי מורשת סגורים במפקדת 
היחידה ובאתר ההנצחה בגלילות, ומופק עלון חצי-שנתי המופץ 

לבוגרי היחידה.
ושימור  לתעסוקה  הזדמנויות  עסקיות,  הזדמנויות  יצירת  השני, 
הקשר החברתי בין בוגרי היחידה. פעילות בולטת בתחום זה הינה 
כנס ה-networking השנתי המסורתי, אליו מוזמנים בוגרי היחידה. 
במסגרת הכנס נפגשים הבוגרים, נחשפים לדמויות מובילות במשק 
תעסוקה  המציעות  מובילות  לחברות  וכן  עסקיות,  ולהזדמנויות 

לבוגרי היחידה. 

עמותת בוגרי 8200

ממשיכים להוביל 
גם באזרחות 

עמותת מודיעין 10

המטרה: לשמר 
את המורשת

בין  באוטובוס  בנסיעה   ,1995 בשנת 
עמותת  נולדה  לפטרה,  ג'רש  עתיקות 
יחידת  בוגרי  של  חבורה   .10 מודיעין 
היומינט של צה"ל יצאה למסע נוסטלגי 
להכרת היעדים עליהם עבדו במשך שנים 
ואמרו: למה שלא  בעת שירותם הצבאי 
נקים עמותה שתשמר את מורשת היחידה? 
העמותה אכן קמה, ובמסגרתה פעילים מאות 

חברות וחברים ששירתו ביחידה בשירות קבע. 
הראשונה  מטרות.  מספר  העמותה  לעצמה  הציבה  הקמתה,  עם 
כתיבה  - באמצעות מחקר,  היא שימור המורשת  בהן  והחשובה 
והפצת חומר רלוונטי לקצינים ולחיילים המשרתים ביחידה בסדיר. 
העמותה  וחברי  מרתקות,  עבודות  מספר  הושלמו  זו  במסגרת 
הדור  את  הם משתפים  בהם  ובתרגילים,  בקורסים  חלק  נוטלים 
הצעיר במורשתם. לאחרונה נרתמה גם היחידה הסדירה לנושא, 

ונקבעה תוכנית עבודה משותפת.
בנוסף, מחבקת העמותה את משפחות החללים. היא יזמה והקימה 
בשיתוף היחידה אתר הנצחה ביער צופית, סמוך לכפר מנחם, בו 
חי עד יום מותו מפקדה הראשון של היחידה דויד קרון ז"ל. האתר 
מהווה מקום התכנסות של היחידה והעמותה לצעדה שנתית לזכר 

הנופלים ולאירועים נוספים.
הפעילות החברתית של העמותה רבה ומגוונת. מדי חודש יוצאים 
חבריה לטיול באתרים בעלי עניין בארץ, ואחת לשנה היא מקיימת 
"קמפוס" של שלושה ימים סביב נושא או חבל ארץ. בשנה שעברה 
ובכלל  הגולן,  והשנה תתמקד הפעילות ברמת  זה הר הנגב  היה 
נוסעים  גם  העמותה  חברי  בצפון.  והגבולות  המים  סוגיית  זאת 
גרוזיה,  והרצגובינה,  מונטנגרו  בבוסניה  ביקרו  וכבר  לחו"ל,  יחד 

יוון, סיציליה ועוד.
העמותה תוססת, פעילה ושמחה לצרף אל שורותיה חברים חדשים. 

 aharons@danho'tels.com :לפרטים והצטרפות
גדי זהר )תא"ל(, יו"ר העמותה

השלישי, פעילות קהילתית, הכוללת:
0 מלגות ללימודים אקדמיים לחיילים יוצאי היחידה מרקע סוציו-

האחרונות  השנים  בחמש  גבוה.  פוטנציאל  בעלי  קשה,  אקונומי 
חולקו למעלה מ-100 מלגות לחיילים משוחררים בוגרי היחידה. 

0  פרויקט "עתיד" - אימוץ בתי ספר בפריפריה לצורך חיזוק לימודי 

השפה הערבית בבתי הספר האלה. פעילות זו מתמקדת בתלמידים 
הנמצאים בסיכון גבוה לנשירה ממערכת החינוך. מספר מחזורים 

כבר הסתיימו ובוגריהם השתלבו בהצלחה ביחידה. 
 www.eisp.org.il  8200  EISP- וחדשנות  יזמות  לקידום  התוכנית   0

התוכנית הוקמה בשנת 2010 והיא ה-accelerator )"מאיץ סטארט-
לדרך המחזור  יוצא  בימים אלה  אפים"( הראשון שפועל בארץ. 
השלישי שלה. לתוכנית נבחרים מדי שנה 20 יזמים וסטארט-אפים 
בדרך  מלווים  אנו  אותם  שונים,  מתחומים  מוקדמים,  בשלבים 
למפרט  ניר  עומד  העמותה  בראש  היזמים.  של  החלום  למימוש 

)אל"ם( שהיה בעבר סגן מפקד היחידה.
info@8200.org.il :לשאלות ותגובות, ניתן לפנות לכתובת
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לתוכן העניינים 

עולמי
ארגונים עמיתים בעולם 

ברמלה  הבריטי  הצבאי  העלמין  בבית  נערך  ב-11.11.12 
טקס לזכרם של חללי הקומונוולט שנפלו במלחמות העולם 
ונספחים  שגרירים  השתתפו  בטקס  והשנייה.  הראשונה 
אנגליה,  הבריטי:  העמים  מחבר  מדינות  של  צבאיים 
הרב  בקהל  אפריקה.  ודרום  קנדה  ניו-זילנד,  אוסטרליה, 
שהגיע לכבד את המעמד נכחו גם שגרירים ונספחים צבאיים 

של חלק גדול מהמדינות המואמנות בישראל. 
 HE Mr. Matthew Gould ,את הטקס ניהל השגריר הבריטי לישראל
MBE, בסיוע הנספח הצבאי הבריטי שהיה אמון על הנחת 

הזרים. את מהלך הטקס ליווה משמר כבוד של צה"ל. 
את זר ארגון "צוות" הניחו החברים גדעון גלבוע )רס"ן( מסניף 
ראש העין וחבר ועדת קש"ח קובי כהנוביץ )אל"ם(. בסיום 
נוסף בחלקת הקברים  הטקס הכללי התקיים טקס אזכרה 
של החללים היהודיים. עם סיום טקסי הזיכרון ברמלה, נערך 

טקס קבלת פנים בבית השגריר הבריטי ברמת גן.

אזכרה לחללי חבר העמים הבריטי 

חברי "צוות" ליד אנדרטת הזיכרון. מימין: ראובן בן שלום, קובי הנוביץ, גידי גלבוע 
ומקסי אביגד

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

של  הביטחון  זרועות  משוחררי  יהודים  וטרנים  של  משלחת 
התאריכים  ן  בי בישראל  ביקרה   AJEX מעמותת  בריטניה 
ם ש א ר ב ו ם  י פ ת ת ש מ  1 5 ה  ת נ מ ת  ח ל ש מ ה  .3 - 8 . 2 . 1 3
.Jecque Weisser - Executive Director-ו Jeffry Fox - National Chairman 
"צוות"  הנהלת  במשרדי  המשלחת  ביקרה  בארץ  הסיור  במהלך 
ונפגשה עם היו"ר ברוך לוי ועם הנהלת הארגון. נציגיה השתתפו 
בטקס פרידה מאלכס זילוני, יו"ר האיגוד הבינלאומי של הווטרנים 

משלחת וטרנים יהודים 
בריטים ביקרה בארץ

משלחת AJEX בביקור ביד לשריון בלטרון

יו"ר "צוות" ברוך לוי - יו"ר המועצה 
הבינ"ל של ארגוני הווטרנים היהודים

היהודים,  הווטרנים  ארגוני  של  הבינלאומית    המועצה 
מאגדת עשרות אלפי חברים מ-20 מדינות בעולם. המועצה 
 - מבריטניה  שלה  המרכזי  המשרד  את  להעביר  החליטה 
למשרדי ארגון "צוות" בישראל. היו"ר הנוכחי, אלכס זילוני 
)סא"ל(, בן 97, ביקש לסיים את תפקידו ובמקומו נבחר ד"ר 
ברוך לוי, יו"ר "צוות". בכך רואה המועצה אפשרות להרחבת 
הפעילות בתחום המורשת וההנצחה של אנשי צבא יהודים 

במלחמות בעולם.

טקס פרידה מאלכס זילוני. מימין לשמאל: ברוך לוי, צביקה קן-תור, 
אסתר הרליץ, אלכס זילוני, תמר אשל ואשר דישון

ICJWV. המשלחת ביקרה באתר יד לשריון ובמוזיאון  היהודים - 
הלוחם היהודי בלטרון, בבית הקברות הצבאי הבריטי בהר הצופים 
וברשות לפיתוח אמצעי לחימה )רפא"ל(, שם האזינו לסקירה על 
מערכת "כיפת ברזל". בנוסף, צפו על גדר גבול המערכת באזור 
 HE Mr. Matthew טול כרם ונפגשו עם שגריר בריטניה בישראל 
 .Col. Philip Stack הבריטי  הצבאי  הנספח  ועם   Gould MBE 

הנספח  בהשתתפות  חגיגית  ערב  ארוחת  נערכה  הביקור  בסיום 
ועדת  יו"ר  )תא"ל(  אולמרט  ירמי  "צוות",  יו"ר  הבריטי,  הצבאי 
מוזיאון  להקמת  העמותה  מנכ"ל  )תא"ל(  קן-תור  צביקה  קש"ח, 
הלוחם היהודי במלחמת העולם השנייה, אלכס זילוני )סא"ל( יו"ר 

ה-ICJWV ומרדכי )מקסי( אביגד )אל"ם(.
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מתחברים למסורת
יהדות # הלכה # שורשים

נא לשמור על קדושת הדף

 מהותם של 
החגים ביהדות

מאת: הרב חניאל פרבר

"וחֹגתם אותו חג לה' לדורותיכם")שמות י"ב ,יד'(

בימינו המילה "חג" כוללת משמעויות שונות שבעבר היו נפרדות 
ובמהלך הזמן חברו יחדיו. בלשון התורה אנו רואים כי קיימות רמות 

שונות של חג - רגל, מועד ומקרא קודש - הבאות לציין 
ייחוד למשמעויות החג.

חג הוא שם כללי ליום שמחה. ככל הנראה 
מהשורש  הגיעה  המקורית  המשמעות 

"לסובב"   - "לחוג"  של  בהקשר  ח.ג.ג, 
מסביב למזבח - ומכאן אף נובע השם 

של קרבן חגיגה.
רגל הוא שם מיוחד לפסח, שבועות 
אירועים  לזכר  שנקבעו  וסוכות, 

הקשורים ביציאת מצרים. 
פסח - היציאה ממצרים מעול השעבוד 

לגאולה. 
שבועות - תחילת זמן הבאת הביכורים 

ותנובת  היבול  שפע  על  לקב"ה  והודיה 
התבטלה  החורבן  לאחר  לנו.  שנתן  הפירות 

מצוות הבאת הביכורים ותאריכו של החג נקבע לו' 
בסיון, יום מתן תורה, ותוכנו התמקד במשמעות היותו 

חג הביכורים ומתן תורה. 
סוכות - הישיבה בסוכות בעת הנדודים במדבר.

בעבר נהגו לציין את החגים בריקודים, בעלייה לרגל לבית המקדש, 
בהעלאת קרבנות ציבור ובקרבנות שכל יחיד הביא, שהם חובת החג: 
עולת ראיה, שלמי חגיגה ושלמי שמחה. מכאן גם השמות "חגים", 
היות שחגו בהם בריקודים והקריבו בהם קרבנות חגיגה. "רגלים", כי 

חגו בהם בריקודים ברגליים ועלו ברגל לבית המקדש.
ויום כיפור שבהם מתוודעים בני  מועד - נאמר גם על ראש השנה 

ישראל לתפילה וקריאה בתורה יחד. מועד במשמעות "ועד" ובמשמעות 
"זמן מיועד" להתכנסות משותפת של הציבור בבית המקדש, בבית 

הכנסת ובבית.
יום הכיפורים - יום שנקבע לסליחה, מחילה וכפרת עוונות. התורה 
מצווה בו על שבת שבתון "שביתה מכל מלאכה" וחובת "ועניתם את 
 - רבנו  נפשותיכם", שפירושה לפי ההלכה המקובלת על-ידי משה 
הימנעות מאכילה ומשתייה. קדושתו עולה על קדושתם של החגים 

והימים הטובים, אבל לא על קדושת השבת.
מקרא קודש - בשם זה נקראו ימי חול המועד המותרים במלאכת דבר 
האבד, אך הם יוחדו לעסוק בהם בדברי קודש, בתפילה, בהלל ובהודיה. 
בין המועדים המקראיים שמנינו, וכפי המצוין בפרשת המועדים בספר 
ויקרא )פרק כ"ג, א-ג(, נמצאת השבת שחשיבותה רבה מזו של כל 
המועדים, ומעניין שמכל המועדים רק השבת נזכרת בעשרת הדברות 

)שמות כ, ח'-י"א', דברים ה', י"ב'-ט"ו'(.
יחידה ומיוחדת היא בכך, שהינה היום השביעי והאחרון בשבוע, 
ולציוויה ניתנו שלושה טעמים: האחד, לזכור שה' ברא 
את העולם בשישה ימים ושבת ממלאכתו ביום 
השביעי. בכך האדם מעיד שה' ברא את העולם 

בשישה ימים והעולם אינו קדמון. 
ולכך  מצרים  ליציאת  זיכרון  השני, 
שבמצרים היה עם ישראל משועבד ולא 
זכה למנוחה. שביתת השבת מזכירה 

את אותם ימי עבדות נטולי מנוחה. 
מנוחה  יום  חברתי,  טעם  השלישי, 
לאדם ולסובב אותו, בני ביתו, עבדיו 
על  בשבת  מצווה  התורה  ובהמותיו. 
"מכל  שביתה  ועל  שבתון"  "שבת 
חילול שבת חמור  מלאכה". העונש על 

מהעונש על חילול יום הכיפורים.
אחרי  שנוסדו  נוספים  מועדים  אנו  מכירים 
תקופת המקרא - פורים וחנוכה - שנקבעו לזכר 
פורים  שני.  בית  בתקופת  העם  את  שפקדו  מאורעות 
- לזכר ההצלה מגזירת ההשמדה שריחפה מעל היהודים בממלכת 
פרס במאה החמישית לפני הספירה. האירוע שעליו מבוסס חג פורים 

מתואר במגילת אסתר, הכלולה בספר הכתובים שבתנ"ך.
חנוכה - לזכר נס הניצחון על המתייוונים ועל היוונים ולזכר טיהור 
המקדש בתקופה ההלניסטית במאה השנייה לפני הספירה. האירוע 

שעליו מבוסס חנוכה מצוין במסכת שבת )דף כ"א, עמ' ב'(.
ימי האבל והתענית הם: צום גדליה, צום עשרה בטבת, תענית אסתר, 

החגים ניתנו לעם ישראל בעיקר כדי שיעסקו 
בהם בתורה, מתוך שמחה וחדווה ומתוך אהבה 

ורצון להתקרב לאבינו שבשמים, שכן בימות 
החול אדם טרוד במלאכתו וקשה עליו הלימוד 
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הגדה של פסח
הוצאת צה"ל, הרבנות הצבאית 

לקראת חג הפסח התשע"ב יצאה לאור על-ידי הרבנות הצבאית 
פסח  של  הגדה  וקסברגר",  "מלכות  המו"ל  בשיתוף  הראשית, 
חדשה וייחודית. מדף ההגדות התעשר בהגדה שהיא מרהיבת עין 
היום  חיי  את  וצילומיה, הממחישים  ציוריה  איוריה,  בצבעוניותה, 

יום בצה"ל.
ההגדה נדפסה בפורמט אלבומי ואמנותי בכריכת עור חומה ואותיות 
זהב המוטבעות עליה ברמת גימור גבוהה. דפיה מנייר כרומו משובח.
נוסף לחזותה החיצונית המרשימה הושקעו מחשבה, ידע ועמל רב 

בעיצובה הפנימי. יישר כח לר' יואל וקסברגר שהשקיע שבועות 
וחודשים בהפקת ההגדה בגימורה המושלם. ההגדה מורכבת מקטעים 
נבחרים מהתורה, מדרשי חכמים, יצירות של רבנים וכותבים שונים 

מכל דורות עם ישראל ממזרח וממערב.
המיוחד שבה - שעל כל דף קיים מדרש או סיפור וכיו"ב המתאים 
לטקסט בצידי העמוד. על התוכן שקד העורך רועי אהרוני מתחום 
תודעה יהודית ברבנות הצבאית, שעמל רבות בעריכתה והוצאתה 

לאור ועל-כך מגיע לו יישר כח.
הקריאה בהגדה החדשה היא הרפתקאה מרתקת עבור מבוגרים, 
וילדים המסיבים לשולחן הסדר. חדוות הקריאה מענגת  צעירים 

בשפה השווה לכל נפש. יין ישן בקנקן חדש.

)המשך בעמ' 55(
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יוצר
אמנות # יצירה # הגשמה

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

מאת: נורית רוזן )רס''ן( 

אמנים  אירחה   2013 בינואר  שהתקיימה  "צוות"  אמני  תערוכת 
פלסטיים לצד כותבי פרוזה ושירה. ד''ר משה זילבר, רס''ן, השתלב 
בשתי הקטגוריות, והציג בתערוכה גם ציורי שמן מעניינים ומסקרנים, 
וגם ספר שכתב - ''אנשים מתוקים לחיים ארוכים'' - שנחשב לספר 
חובה לכל חולה סוכרת. ד''ר זילבר, אחד הרופאים המוערכים בתחומו 
)אנדוקרינולוגיה(, הוא איש מרתק, מעמיק, בעל כושר ניסוח והבעה 
מרשימים. הוא סיים לימודי רפואה באוניברסיטת תל אביב, והתמחה 
באנדוקרינולוגיה. את רוב שירותו עשה בחיל האוויר. תפקידו האחרון 

היה במקרפ''ר, ענף מיון רפואי.
על הכתיבה - זילבר היה בן תשע כשהתחיל לכתוב ומילא מחברות 
סיפורים  בעיקר  למגירה,  כתב  השנים  במשך  ובסיפורים.  בשירים 
מענה  לתת  החליט  הפרישה  בחופשת  גדולים.  לספרים  וסקיצות 
לשאלות מטופליו באמצעות כתיבת ספר, המביא מידע רפואי עדכני 
ומקצועי בנושא מחלת הסוכרת, בצורה ידידותית, קלה, זורמת ומעניינת. 

הספר שונה מספרי רפואה רבים הנוקטים לשון יבשה, מסובכת ומייגעת 
ורצופים מונחים מקצועיים לא מוכרים. זילבר כותב בגובה העיניים, 
וכל פרק בספר מתחיל באנקדוטה הומוריסטית. הספר זכה לשבחים 
רבים לא רק מחולים אלא גם מצוותים רפואיים, ונחשב היום לספר 
כותב  מקצועית,  לכתיבה  בנוסף  בעברית.  הסוכרת  בנושא  המוביל 
זילבר פרוזה. סיפוריו אינם אוטוביוגרפיים, אך בבסיסם אינטראקציות 

הנוגעות לחייו של רופא ואלמנטים מחיי היומיום שלו. 
ויש לו גם חלום: ''הייתי רוצה שאחד הסיפורים שלי יומחז או יוסרט''.
על הציור - זילבר התחיל לצייר בתיכון. מעולם לא למד ציור ואין לו 
רקע באמנות. הוא מצייר ב"התקפים": לפתע הוא חש דחף, ואז הוא 
מתמסר כולו לציור. כשלמד רפואה וכשהתגייס לצה''ל הציור נדחק 
יום עמוס  וסדר  אינטנסיבי באונה השמאלית במוח  ''עיסוק  לפינה. 
דחקו את הציור''. אחרי הפרישה הדחף לצייר התעורר שוב. הציור 

אף פעם לא עמד במרכז חייו, אבל הוא זקוק לציור כדי לאזן את הצד 
האינטלקטואלי הפעיל שלו.

יבואו  - לא  וציור  - רפואה, כתיבה  זילבר מקפיד שהעיסוקים שלו 
על חשבון המשפחה. ''יתכן שבעתיד האמנות על כל צדדיה, בעיקר 
והרפואה קצת  יותר משמעותי בחיים שלי,  הספרות, תתפוס מקום 

פחות'', הוא מהרהר בקול.
זילבר מצייר בביתו שמן על בד. כל ציור מתחיל מרעיון. בדרך כלל 
הוא מסיים ציור תוך כמה שעות. מאחר שלא למד אמנות, הוא מתפתח 
בתהליך של ניסוי וטעייה. מושאי הציור שלו ריאליסטיים - אבל לא 

נושאי הציורים. הוא לא מנסה לתעד את החיים באמצעות הציור. 
יש לו סגנון ייחודי, סוריאליסטי, המתאים לנקודת המבט המיוחדת 
שלו. ''אני מאמין שהדברים הם אף פעם לא כמו שהם נראים. זה מה 

שאני רוצה לבטא''. 
בציוריו הוא נוטל אלמנטים מוכרים ומוציא אותם לחלוטין מהקשרם. 
חשוב לו לתת הקשר שונה לדברים מוכרים. לא תמיד יש בציור מסר 
עמוק, אבל תמיד יש הקשר שונה או פרשנות שונה של המציאות. 
חשוב לו שהמתבוננים בציוריו יזהו את ההקשר 
המציאותי וגם את הפרשנות המיוחדת. ''זו דרך 
היצירה שלי. זו המהות. אין גימיקים. אני מחפש 
מקוריות מחשבתית, רעיונית והן בדרך הביצוע''. 
הוא אינו מעניק שמות ליצירותיו. לטעמו השם 
אינו חשוב ואף מקבע כיוון מחשבה. ''אני מעדיף 
פירוש  של  בשלשלאות  הצופה  את  לנעול  לא 
האמן''. זילבר רוצה שכל צופה יגיע חף מדעה 
קדומה כדי שיהיה פתוח למה שחשוב באמת: 
החוויה הרגשית שהציור מעורר בצופה. כשהוא 
מצייר, הוא מעיד כי אינו חושב על הצופה, אלא 
נכנס עמוק לתוך תחושותיו הפנימיות. מבחינתו, 
ציור זו השקעת מחשבה עמוקה המתורגמת לחומר על בד. הוא אוהב 
הוא חלק מרכזי מהעושר  והצבע  יופי,  צבעוניות, אסתטיקה,  מאוד 

שבציוריו, כמו גם הדמיון וההומור.
''זה חלק ממני.  לזילבר קשה להיפרד מציור לאחר שהשלים אותו. 
כשמישהו משקיע זמן, מרץ, מחשבה, זה הופך יקר לו. לבעל ערך''. זה 
לו ניסיון ראשון להציג בתערוכה. חשוב לו להשתתף, כי לדעתו אמנים 
זקוקים לקהל. ''חשוב לאמן שהאמנות שלו תשפיע, רגשית ומנטלית, 

על אחרים וכשהיא מוצגת ונגישה לקהל - ההנאה ממנה גדלה". 
כתובת האתר האישי של ד''ר משה זילבר:

http://www.doctorzilber.co.il/ 

ד''ר משה זילבר )רס''ן(:

רופא, צייר, סופר
הבחירה בקריירה בתחום הרפואה לא הפריעה 

לד"ר משה זילבר, אנדוקרינולוג בכיר, לטפח 
שני תחומי עניין ויצירה נוספים: כתיבה 

וציור. יש ביניהם נקודות השקה, למשל הספר 
המקצועי שכתב בנושא הסוכרת - "אנשים 

מתוקים לחיים ארוכים" 0 ציוריו וספרו הוצגו 
לאחרונה בתערוכת "צוות יוצר" 
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בפרט  טיפול  התנדבות ⋅  הרצאות ⋅  טיולים ⋅ 

⋅ סיורים ⋅ תרבות ⋅ פנאי ⋅ חוגים ⋅ אירועים 

 ⋅ ביקורים   ⋅ הוקרה   ⋅ טקסים   ⋅ מסיבות   ⋅

סדנאות ⋅ נופש ⋅ הנצחה ⋅ טיולים ⋅ הרצאות 

⋅ התנדבות ⋅ טיפול בפרט ⋅ סיורים ⋅ תרבות ⋅ 

אי ⋅ חוגים ⋅ אירועים ⋅ מסיבות ⋅ טקסים ⋅ 
פנ

הוקרה ⋅ ביקורים ⋅ סדנאות ⋅ נופש ⋅ הנצחה 

⋅ טיולים ⋅ הרצאות ⋅ התנדבות ⋅ טיפול בפרט 

⋅ סיורים ⋅ תרבות ⋅ פנאי ⋅ חוגים ⋅ אירועים 

 ⋅ ביקורים   ⋅ הוקרה   ⋅ טקסים   ⋅ מסיבות   ⋅

סדנאות ⋅ נופש ⋅ הנצחה ⋅ טיולים ⋅ הרצאות 

⋅ התנדבות ⋅ טיפול בפרט ⋅ סיורים ⋅ תרבות ⋅ 

אי ⋅ חוגים ⋅ אירועים ⋅ מסיבות ⋅ טקסים ⋅ 
פנ

הוקרה ⋅ ביקורים ⋅ סדנאות ⋅ נופש ⋅ הנצחה 

⋅ טיולים ⋅ הרצאות ⋅ התנדבות ⋅ טיפול בפרט 

אי ⋅ חוגים ⋅ אירועים ⋅ 
⋅ סיורים ⋅ תרבות ⋅ פנ

מסיבות ⋅ טקסים ⋅ הוקרה ⋅ ביקורים ⋅ סדנאות ⋅ 

נופש ⋅ הנצחה ⋅ טיולים ⋅ הרצאות ⋅ התנדבות ⋅ 

אי ⋅ חוגים ⋅ 
טיפול בפרט ⋅ סיורים ⋅ תרבות ⋅ פנ

אירועים ⋅ מסיבות ⋅ טקסים ⋅ הוקרה ⋅ ביקורים 

ה ⋅ טיולים ⋅ הרצאות 
ת ⋅ נופש ⋅ הנצח

⋅ סדנאו

⋅ התנדבות ⋅ טיפול בפרט ⋅ סיורים ⋅ תרבות ⋅ 

אי ⋅ חוגים ⋅ אירועים ⋅ מסיבות ⋅ טקסים ⋅ 
פנ

הוקרה ⋅ ביקורים ⋅ סדנאות ⋅ נופש ⋅ הנצחה 

⋅ טיולים ⋅ הרצאות ⋅ התנדבות ⋅ טיפול בפרט 

אי ⋅ חוגים ⋅ אירועים ⋅ 
⋅ סיורים ⋅ תרבות ⋅ פנ

מסיבות ⋅ טקסים ⋅ הוקרה ⋅ ביקורים ⋅ סדנאות ⋅ 

נופש ⋅ הנצחה ⋅ טיולים ⋅ הרצאות ⋅ התנדבות ⋅ 

אי ⋅ חוגים ⋅ 
טיפול בפרט ⋅ סיורים ⋅ תרבות ⋅ פנ

אירועים ⋅ מסיבות ⋅ טקסים ⋅ הוקרה ⋅ ביקורים 

ת ⋅ נופש ⋅ הנצחה ⋅ טיולים ⋅ הרצאות 
⋅ סדנאו

⋅ התנדבות ⋅ טיפול בפרט ⋅ סיורים ⋅ תרבות ⋅ 

אי ⋅ חוגים ⋅ אירועים ⋅ מסיבות ⋅ טקסים ⋅ 
פנ

ת ⋅ נופש ⋅ הנצחה ⋅ 
הוקרה ⋅ ביקורים ⋅ סדנאו
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סדנאות ⋅ נופש ⋅ הנצחה ⋅ טיולים ⋅ הרצאות 
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אי ⋅ חוגים ⋅ אירועים ⋅ מסיבות ⋅ טקסים ⋅ 
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הוקרה ⋅ ביקורים ⋅ סדנאות ⋅ נופש ⋅ הנצחה 
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אי ⋅ חוגים ⋅ אירועים ⋅ 
⋅ סיורים ⋅ תרבות ⋅ פנ

מסיבות ⋅ טקסים ⋅ הוקרה ⋅ ביקורים ⋅ סדנאות ⋅ 

נופש ⋅ הנצחה ⋅ טיולים ⋅ הרצאות ⋅ התנדבות ⋅ 

אי ⋅ חוגים ⋅ 
טיפול בפרט ⋅ סיורים ⋅ תרבות ⋅ פנ

אירועים ⋅ מסיבות ⋅ טקסים ⋅ הוקרה ⋅ ביקורים 

ה ⋅ טיולים ⋅ הרצאות 
ת ⋅ נופש ⋅ הנצח

⋅ סדנאו

⋅ התנדבות ⋅ טיפול בפרט ⋅ סיורים ⋅ תרבות ⋅ 
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אי ⋅ חוגים ⋅ אירועים ⋅ 
⋅ סיורים ⋅ תרבות ⋅ פנ

מסיבות ⋅ טקסים ⋅ הוקרה ⋅ ביקורים ⋅ סדנאות ⋅ 

נופש ⋅ הנצחה ⋅ טיולים ⋅ הרצאות ⋅ התנדבות ⋅ 

אי ⋅ חוגים ⋅ 
טיפול בפרט ⋅ סיורים ⋅ תרבות ⋅ פנ

אירועים ⋅ מסיבות ⋅ טקסים ⋅ הוקרה ⋅ ביקורים 

ת ⋅ נופש ⋅ הנצחה ⋅ טיולים ⋅ הרצאות 
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סדנאות ⋅ נופש ⋅ הנצחה ⋅ טיולים ⋅ הרצאות 

⋅ התנדבות ⋅ טיפול בפרט ⋅ סיורים ⋅ תרבות ⋅ 

אי ⋅ חוגים ⋅ אירועים ⋅ מסיבות ⋅ טקסים ⋅ 
פנ

הוקרה ⋅ ביקורים ⋅ סדנאות ⋅ נופש ⋅ הנצחה 

⋅ טיולים ⋅ הרצאות ⋅ התנדבות ⋅ טיפול בפרט 

אי ⋅ חוגים ⋅ אירועים ⋅ 
⋅ סיורים ⋅ תרבות ⋅ פנ

מסיבות ⋅ טקסים ⋅ הוקרה ⋅ ביקורים ⋅ סדנאות ⋅ 

נופש ⋅ הנצחה ⋅ טיולים ⋅ הרצאות ⋅ התנדבות ⋅ 

אי ⋅ חוגים ⋅ 
טיפול בפרט ⋅ סיורים ⋅ תרבות ⋅ פנ

אירועים ⋅ מסיבות ⋅ טקסים ⋅ הוקרה ⋅ ביקורים 

ה ⋅ טיולים ⋅ הרצאות 
ת ⋅ נופש ⋅ הנצח

⋅ סדנאו

⋅ התנדבות ⋅ טיפול בפרט ⋅ סיורים ⋅ תרבות ⋅ 

אי ⋅ חוגים ⋅ אירועים ⋅ מסיבות ⋅ טקסים ⋅ 
פנ

הוקרה ⋅ ביקורים ⋅ סדנאות ⋅ נופש ⋅ הנצחה 

⋅ טיולים ⋅ הרצאות ⋅ התנדבות ⋅ טיפול בפרט 

אי ⋅ חוגים ⋅ אירועים ⋅ 
⋅ סיורים ⋅ תרבות ⋅ פנ

מסיבות ⋅ טקסים ⋅ הוקרה ⋅ ביקורים ⋅ סדנאות ⋅ 

נופש ⋅ הנצחה ⋅ טיולים ⋅ הרצאות ⋅ התנדבות ⋅ 

אי ⋅ חוגים ⋅ 
טיפול בפרט ⋅ סיורים ⋅ תרבות ⋅ פנ

אירועים ⋅ מסיבות ⋅ טקסים ⋅ הוקרה ⋅ ביקורים 

ת ⋅ נופש ⋅ הנצחה ⋅ טיולים ⋅ הרצאות 
⋅ סדנאו

⋅ התנדבות ⋅ טיפול בפרט ⋅ סיורים ⋅ תרבות ⋅ 

אי ⋅ חוגים ⋅ אירועים ⋅ מסיבות ⋅ טקסים ⋅ 
פנ

ת ⋅ נופש ⋅ הנצחה ⋅ 
הוקרה ⋅ ביקורים ⋅ סדנאו

בפרט  טיפול  התנדבות ⋅  הרצאות ⋅  טיולים ⋅ 

⋅ סיורים ⋅ תרבות ⋅ פנאי ⋅ חוגים ⋅ אירועים 

 ⋅ ביקורים   ⋅ הוקרה   ⋅ טקסים   ⋅ מסיבות   ⋅

סדנאות ⋅ נופש ⋅ הנצחה ⋅ טיולים ⋅ הרצאות 

⋅ התנדבות ⋅ טיפול בפרט ⋅ סיורים ⋅ תרבות ⋅ 

אי ⋅ חוגים ⋅ אירועים ⋅ מסיבות ⋅ טקסים ⋅ 
פנ

הוקרה ⋅ ביקורים ⋅ סדנאות ⋅ נופש ⋅ הנצחה 

⋅ טיולים ⋅ הרצאות ⋅ התנדבות ⋅ טיפול בפרט 

⋅ סיורים ⋅ תרבות ⋅ פנאי ⋅ חוגים ⋅ אירועים 

 ⋅ ביקורים   ⋅ הוקרה   ⋅ טקסים   ⋅ מסיבות   ⋅

סדנאות ⋅ נופש ⋅ הנצחה ⋅ טיולים ⋅ הרצאות 

⋅ התנדבות ⋅ טיפול בפרט ⋅ סיורים ⋅ תרבות ⋅ 

אי ⋅ חוגים ⋅ אירועים ⋅ מסיבות ⋅ טקסים ⋅ 
פנ

הוקרה ⋅ ביקורים ⋅ סדנאות ⋅ נופש ⋅ הנצחה 

⋅ טיולים ⋅ הרצאות ⋅ התנדבות ⋅ טיפול בפרט 

אי ⋅ חוגים ⋅ אירועים ⋅ 
⋅ סיורים ⋅ תרבות ⋅ פנ

מסיבות ⋅ טקסים ⋅ הוקרה ⋅ ביקורים ⋅ סדנאות ⋅ 

נופש ⋅ הנצחה ⋅ טיולים ⋅ הרצאות ⋅ התנדבות ⋅ 

אי ⋅ חוגים ⋅ 
טיפול בפרט ⋅ סיורים ⋅ תרבות ⋅ פנ

אירועים ⋅ מסיבות ⋅ טקסים ⋅ הוקרה ⋅ ביקורים 

ה ⋅ טיולים ⋅ הרצאות 
ת ⋅ נופש ⋅ הנצח

⋅ סדנאו

⋅ התנדבות ⋅ טיפול בפרט ⋅ סיורים ⋅ תרבות ⋅ 

אי ⋅ חוגים ⋅ אירועים ⋅ מסיבות ⋅ טקסים ⋅ 
פנ

הוקרה ⋅ ביקורים ⋅ סדנאות ⋅ נופש ⋅ הנצחה 

⋅ טיולים ⋅ הרצאות ⋅ התנדבות ⋅ טיפול בפרט 

אי ⋅ חוגים ⋅ אירועים ⋅ 
⋅ סיורים ⋅ תרבות ⋅ פנ

מסיבות ⋅ טקסים ⋅ הוקרה ⋅ ביקורים ⋅ סדנאות ⋅ 

נופש ⋅ הנצחה ⋅ טיולים ⋅ הרצאות ⋅ התנדבות ⋅ 

אי ⋅ חוגים ⋅ 
טיפול בפרט ⋅ סיורים ⋅ תרבות ⋅ פנ

אירועים ⋅ מסיבות ⋅ טקסים ⋅ הוקרה ⋅ ביקורים 

ת ⋅ נופש ⋅ הנצחה ⋅ טיולים ⋅ הרצאות 
⋅ סדנאו

⋅ התנדבות ⋅ טיפול בפרט ⋅ סיורים ⋅ תרבות ⋅ 

אי ⋅ חוגים ⋅ אירועים ⋅ מסיבות ⋅ טקסים ⋅ 
פנ

ת ⋅ נופש ⋅ הנצחה ⋅ 
הוקרה ⋅ ביקורים ⋅ סדנאו

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

שרון
סניף רעננה

 יו"ר הסניף: יצחק גושן # הסדנא 13 רעננה 4365007 # טל': 077-4440806 
oshen@zahav.net.il :דוא"ל #

טיולים: 
אתרי תעשייה  במספר  לביקור  צפונה,  הסניף  חברי  יצאו  ב-27.11.12   0

ייחודיים: מרכז המבקרים באתר אשכול של מקורות, בו חזינו במיצג של 
מים, צליל, אורות וצבעים וקיבלנו הסבר מקיף על תהליך טיהור המים; 
מחלבת תנובה באלון תבור, שהיא המודרנית והמתקדמת מסוגה בעולם, 

בה ראינו ולמדנו כיצד, ללא מגע יד אדם, הופך החלב למיגוון מוצרים.

בעגלה  מודרך  סיור  ערכנו  החולה.  לאגמון  לטיול  יצאנו  ב-28.12.12   0

רתומה לטרקטור וצפינו בעגורים שבאו באלפיהם ל"ארוחת ערב" באגם.  
המרשימה  המים  בזרימת  לצפות  ההררי,  הירדן  אל  ירדנו  לצפון,  בדרך 

ולטייל לאורך הנהר.
במוזיאון  ביקור  שכלל  בירושלים  לסיור  הסניף  חברי  יצאו  ב-27.1.13   0

באולפני  סיור  וכן  טהור"  "זהב  התערוכה  לאחרונה  נפתחה  בו  המקרא, 
בטבע,  הליכה  במסלול  הטיול  את  סיימנו  אילן.  בנווה   2 ערוץ  חדשות 

בשביל "הטוטמים" בהר אדר.
מאת: אורי אמיר

הרצאות: 
המהפכה באיראן מפי עד ראייה - הרצאתו של יצחק שגב )תא"ל(, הנספח 

הצבאי הישראלי האחרון באיראן. 

אירועים: 
במוצאי שבת 15.12.12 חגגנו - חברי סניף רעננה בשיתוף עם חברי סניף 
הרצליה - במסיבת חנוכה שבה הדלקנו נר שמיני של חנוכה. קיימנו שירה 
בציבור, שמענו ברכות ונהנינו מכיבוד. אורחינו היו ראש העיר רעננה, סגן 
ראש העיר הרצליה, יו"ר ומנכ"ל "צוות" ויו"ר מחוז השרון. בסיום הערב 
צפינו במופע מוזיקלי של להקת "איטליה המקסימה", עם מבחר להיטים 

מפסטיבל סן רמו.
מאת: אורי אמיר
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בשטח
פעילויות במחוזות ובסניפים

 סניף הוד השרון

  מר העיר ראש של מרשים מפגש התקיים 11.10.2012 בתאריך
  הגנו אשר ,מגדיאל תושבי ישראל חרות לוחמי עם ,אדיב חי

  גמלאי כיום ,אייל אלי הנער היה וביניהם המושבה על בגופם
  על ההגנה תולדות את סיפר אלי .נתניה סניף חבר ל"צה

  ונתן הלוחמים את בירך אדיב חי מר העיר ראש  .'וכו המושבה
 לוחמים אלי אייל עם העיר ראש בתמונה הוקרה תעודת להם

 המחלקה מנהל שהיה ,אלמגור עידו השרון הוד צוות סניף ר"ויו
 .בעירייה אתרים לשימור

 

היה   –לברצלונה  –ל "טיול לחו
  ות/לעילא ולעילא כל החברים

לא מפסיקים להתקשר ולבקש  
 טיולים נוספים

 :הרצאות 3 בוצעו – הרצאות
  מרצה ,המחבלים נגד ל"צה בפיתוח רובוטיקה .א

 .כהן מאיר מר
  תקיפת על להפעיל צריכה שישראל האמצעים .ב

  מר מרצה ,מכך המשתמע וכל באירן הגרעין
 .כהן מאיר

 .אלמוג יעקב ל"תא מרצה ,הסינית החווה כיבוש .ג

 : בארץ טיולים
   .וחברון טוב להר פסח טיול
  הגדול הכהן עם פגישה ,גריזים להר סוכות טיול
  תורת את בהרחבה לנו שהסביר השומרונים של

  ,יוסף קבר על תצפית  .ותולדותיהם השומרונים
  ראש מפי הסבר קבלנו שם מורה לאלון המשך
  בני מר ההתיישבות ואבי הראשון שומרון מועצת
  'פרופ נכח במקום עיבל להר המשכנו משם ,קצובר

  שהקים המזבח מקום את וחקר שחפר ,זרטל אדם
  לכל האמין לא דרכו בתחילת לדבריו .נון-בן יהושוע
  מצא החפירות בהמשך אך התורה בספר הכתוב
  שלח אותם חיים בעלי ועצמות  חרוכה אדמה

  את ראה  .טהורות בהמות שאלו ומצא לבדיקה
  ומיד בתורה ככתוב בנוי שהוא ומצא המזבח מבנה
  לארץ המורשת הוכרזה זה ממקום שאכן הכריז

 .בספרו והרחיב כתב כך ועל ישראל לעם ישראל

ר הסניף לרווחת והנאת כל המשתתפים "י עידו אלמגור יו"הפעילויות האחרונות שבוצעו ע
 ...ועם הרבה טעם של עוד,ולשביעות רצונם המלאה 

סניף הוד השרון
 יו"ר הסניף: עידו אלמגור # ז'בוטנסקי 7 הוד השרון 4535020 # טל': 09-7450773 

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

התנדבות: 
כך  לצורך  בקהילה.  ההתנדבותית  פעילותו  את  מרחיב  השרון  הוד  סניף 
התקיימה פגישה עם אחראית קשרי קהילה ומתנדבים בעירייה, אסנת סטוצינר 
בן שטרית. הנושאים בהם הושם דגש: שת"פ עם ארגון נכי צה"ל, פגישה 
עם נציגי פיקוד העורף לחשיבה משותפת על גיוס מתנדבים לשעת חירום 
והיערכות לתרגיל נקודת מפנה 7, פיתוח שותפות עם המגזר העסקי ועוד. 

חילק  אשר  השרון,  הוד  העיר  ראש  בראשות  טקס  התקיים  ינואר  בסוף 
"צוות"  סניף  ענן".  "עמוד  במבצע  ולמסייעים  לתורמים  הוקרה  תעודות 
המקומי תרם את חלקו, אסף חבילות מזון מן החברים וחילקם לחיילי צה"ל 

ששהו בדרום הארץ.

מאת: אורנה בילדנר

שנת הפעילות 2013 נפתחה בערב הומור ואקטואליה, שהתקיים במרכז 
הוד  העיר  ראש  חלק  נטלו  באירוע  השרון.  בהוד  תחומי  הרב  האמנויות 
השרון חי אדיב,  יו"ר "צוות" וסגנו יו"ר המחוז מוטי בר דגן, מנכ"ל "צוות", 
חברי הנהלת הסניף נתי פרישמן, אורי רום, אורנה בילדנר, ליאת ולנשטיין, 
אליהו נחום, איציק מיכאלי וחברים רבים מהסניף, מלווים בבני/בנות הזוג. 
הערב כלל פאנל הומוריסטי בהנחייתו של הבדרן והמוזיקאי ננסי ברנדס 
פישר  חברת  מנכ"ל   - פישר  אלי  ד"ר  יחיא,  דון  בני  עו"ד  ובהשתתפות 
הוד, תושבת העיר  וזמרת האופרה שירלי  אייל מדני  ד"ר  יופי,  תעשיות 

שהנעימה בשירתה. 

סניף כפר סבא 
 יו"ר הסניף: נפתלי שגיא # ויצמן 136 כפר סבא 4420317 # טל': 09-7659867 #

tzevetkf@bezeqint.net :דוא"ל 

התקיים  האירוע  סבא.  כפר  סניף  לחברי  חנוכה  חגיגת  נערכה  ב-12.12.12 
באודיטוריום העיר המחודש, בהשתתפות למעלה מ-300 חברים, בני/בנות 
הזוג ואורחים. הערב נפתח במפגש רעים, בהמשכו נערך טקס הדלקת נר 

חמישי של חנוכה על-ידי מזכיר הסניף אלי הקר. 
ראשון המברכים היה ראש העיר יהודה בן-חמו, שהעלה על נס את העבודה 
המשותפת והפורייה עם יו"ר הסניף ויו"ר המחוז. עוד ציין את הפעילות הרב-

תחומית של מתנדבי "צוות" ואת תרומתם לקהילה. 
יו"ר הסניף נפתלי שגיא ברך את הקהל והודה להנהלת הסניף על עשייתה 
החברתית והתרבותית למען רווחת החברים. ברכה מיוחדת העביר לתושב 

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

לוחמי  חי אדיב, בהשתתפות  קיימנו מפגש עם ראש העיר  ב-11.10.12   0

לח"י תושבי מגדיאל, שהגנו על המושבה, ובהם הנער )אז( אלי אייל וחבר 
סניף נתניה כיום. אלי סיפר לנוכחים 
ועל  ההיא  הסוערת  התקופה  על 
תולדות המושבה. ראש העיר בירך 
את הלוחמים והעניק להם תעודות 
עידו  )מימין(:  בתמונה  הוקרה. 
אלמגור יו"ר סניף הוד השרון, אלי 

אייל וראש העיר חי אדיב

ראובן ליימונד "יקיר העיר" הרצליה
ראובן ליימונד, חבר סניף הרצליה, זכה באות "יקיר העיר" הרצליה 
"אילן"  סניף  יו"ר  תפקידים:  במספר  בהתנדבות  פעילותו  על 
באגודת  הנהלה  וחבר  גזבר  בעיר,  "צוות"  סניף  יו"ר  בהרצליה, 
בהתנדבות  השתתפותו  על  וכן  הפועלים  מועצת  של  הגמלאים 

בוועדות שונות בהנהלת העיר.

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

hymrl@zahav.net.il :דוא"ל #

שנת 2012 בסניף הרצליה התאפיינה בפעילות רב-גונית ובכללה טיולים, 
הרצאות, התעמלות רפואית ועוד. סיכמנו אותה בהנאה ובסיפוק במסיבת 
חנוכה שערכנו לחברי הסניף. בשנת הפעילות הנוכחית אנו מתכוונים להוסיף 
טיולים באמצע השבוע וכן לארגן השתתפות בטיולים המיועדים לבני הגיל 

השלישי, שייערכו על-ידי עיריית הרצליה.
0 ב-15.12.12 נערכה מסיבת חנוכה לחברי הסניף בשיתוף עם סניף רעננה. 

הוקרה  תעודות  חלוקת  חנוכה,  נר  הדלקת  חברים,  מפגש  כללה  המסיבה 
לחברות ולחברים שהגיעו לגבורות, דברי ברכה ארוחת ערב ותוכנית אמנותית 

– הופעת להקת "בלה איטליה" בלהיטי סן רמו.
0 ב-3-4.2.13 נערך מפגש נשים ייחודי - יומיים של העצמה נשית ואנושית 

במלון מצפה הימים. המפגש כלל, בין היתר, את הרצאתה של רונה רמון 
"כעוף החול", סיור חווייתי בחווה האורגנית במצפה הימים, סדנת "לוקחת 
נשימה" שהעבירה עידית ניידפר, מפגש "צלילים בחשכה" - השפעת הצליל 

על האדם עם עומר גונן ועוד. 

הרצאות וטיולים: 
0 הומור ואופטימיות כמנוף לחיים - הרצאתו של ד"ר שי וייסברג. 
0 עיר-מדינה ששינתה את העולם - הרצאתו של יהודה רוזמרין. 

0 בתאריכים 31.1-2.2.13 נערך נופשון בקיבוץ אילות. 

10
4 

ן ו י
ל י ג ת  ו ו צ ח 

ו ר
  36 לתוכן העניינים 

שרון

mailto:a.tzevet.hod-hashron%40012.net.il?subject=
mailto:Tzevet-n%40bezeqint.net?subject=
mailto:Tzevet-n%40bezeqint.net?subject=
mailto:hymrl%40zahav.net.il?subject=


כפר סבא, המשורר יצחק קינן, שכיבד את הערב בנוכחותו. יצחק קינן כתב 
חלק גדול משירי הגבעטרון שהופיעו בתוכנית האמנותית של האירוע. אחרון 
המברכים היה יו"ר המחוז מוטי בר דגן, בשם יו"ר "צוות", ודן נדיב המנכ"ל. 
בר דגן הזכיר את ההישגים שהושגו במסגרת המאבק לשיפור הגמלה. שיאו 
של הערב היה בהופעת הגבעטרון, אשר הנעימה בשירי ארץ ישראל מימי 
קום המדינה ועד היום. הלהקה סחפה את הקהל, אשר ליווה אותה במחיאות 
כף והצטרף לשירה. את האירוע ארגן חבר הסניף עזרא שמיע והנחה דוד 

יהב, אף הוא חבר הסניף. 

מאת: צבי דקל, חבר הנהלת הסניף

0 ב-1.11.12 יצאו כ-50 חברי הסניף לסיור לילי קסום בנחל חוורים. הטיול 

התקיים לאור ירח מלא שהאיר את סלעי החוור הלבנים. ההליכה בנחל נמשכה 
כשלוש שעות ולוותה בהסברים אודות הנבטים ואורחות חייהם. הסיור הסתיים 

 סניף רמת השרון 
 יו"ר הסניף: אורי ילוז # ת"ד 1350 רמת השרון 4711202 # טל': 050-8898931, 

uriyal@netvision.net.il :פרטי: 03-5475330 # דוא"ל

ב-11.12.12 נערך הכנס השנתי של הסניף. אורח הכבוד באירוע היה יו"ר 
"צוות". במעמד זה ציינו את הגעתם לגבורות של 19 חברות וחברים מהסניף, 
אשר קיבלו תעודה ושי צנוע מידי יו"ר הארגון. התוכנית האמנותית כללה 

מופע של שלושת הטנורים בליווי ארבעה נגנים. 

הופעת שלושת הטנורים במסיבת חנוכה

חנוכה 2012

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

www.zahala.org בטל': 04-8596032 ובאתר

פרויקט "ידידות צהלה"
דיווחים מהשטח

נובמבר-דצמבר 2012

ידידות  למתנדבי  מצטיין  פרויקט  אות   0

צהלה באילת - ב-14.11.12 התקיים טקס 
הוקרה למתנדבים באילת ע"ש אסנת מילר 
ז"ל. במסגרת הטקס, הנערך אחת לשנתיים, 
העניק ראש עיריית אילת, מאיר יצחק הלוי, 
צהלה"  "ידידות  למתנדבי  הוקרה  תעודת 
בעיר, על תרומתם לחינוך בני נוער לערכים, 

לאזרחות טובה ולמעורבות חברתית. 
ב-11.12.12,   - בחנוכה  בוגרים  מפגש   0

בוגרים  נערך מפגש  חנוכה,  רביעי של  נר 
וחניכים מקבוצות נשר וקרית אתא. במפגש 
המרגש השתתפו נציגים מ"ארבעה דורות" 
של התוכנית, אשר העלו זיכרונות וחוויות 
מתקופת היותם חניכים. באופן סמלי נבחר 
חג חנוכה כמועד ל"העברת הלפיד" מדור 
אחד למשנהו. מעניין היה לשמוע עד כמה 

נותרה העשייה במסגרת צהלה משמעותית 
בחייהם של בוגרי הפרויקט. 

 - הירוק  בכפר  שנתי  מתנדבים  כנס   0

ב-27.11.12 נערך כנס מתנדבים ארצי בכפר 
הירוק, שכלל סקירה אודות פעילות הארגון 
ושיתופי  תוכניות  והצגת  החולפת  בשנה 
תוכנת  את  הציג  חן  דודו  לעתיד.  פעולה 
לימוד המתמטיקה, שהוא ואביו פצ'י תרמו 
"ידידות  חניכי  לכל  להפעלתה  רשיונות 
צהלה". תא"ל יגאל סלוביק, ראש חטיבת 
סקירה  העביר  היבשה,  בזרוע  אדם  כוח 
עמוד  במבצע  היבשתי  הכוח  הפעלת  על 
פעולה  שיתוף  תוכנית  נבנית  במז"י  ענן. 

גיוס  לעודד  שנועדה  צהלה,  ידידות  עם 
לשירות משמעותי בזרוע היבשה. כמו כן 
נבנית תוכנית להכשרת החניכים למקצועות 

נדרשים בצבא ובאזרחות. 
 - בירקון  סיירו  מרחובות  קבוצות   0

ויעקב אבידור  וגנר  קבוצותיהם של מוטי 
שיט  לפעילות  ספטמבר  בתחילת  יצאו 
למדו  השיט  לקראת  בירקון.  קיאקים 
זאת  ובכלל  הירקון,  נחל  על  החניכים 
היבטים גיאוגרפיים, סביבתיים והיסטוריים 

הקשורים בו.  

בארוחת לילה במאהל בדואי בחוות "ספינת המדבר". 
0 ב-19.1.13 יצאו 47 מחברי הסניף לסיור בנגב, ובכלל זאת מעלה עקרבים, 

תצפית לחרבת צפיר, סיור בבקעת צין, שדה הבולבוסים וביקור במעיין הנסתר. 
הסיור הסתיים בביקור אצל מרים בת המדבר בתל שבע.      

                                                                              מאת: נעמי שחר
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סניף מכבים-רעות-מודיעין
יו"ר הסניף: יעקב )יענקל'ה( לבקוביץ' # שד' האורנים ת"ד 1672 רעות 

morag@netmedia.net.il # 08-9261373 :'7179904 # טל

במועדון הסניף מתקיימים מדי שבוע, בבוקר ובערב, חוגי ברידג' למתחילים 
ולמתקדמים המועברים על-ידי חבר הסניף אשר אוליאמפרל.

פתחנו חוג חדש - טאי צ'י צואן - אומנות לחימה סינית עתיקה.

הרצאות: 
0 יומן מסע: הר הקילימנג'רו - הרצאתו של יוני בנין, חבר הסניף שחזר לא 

מכבר מטרק בטנזניה, בו חווה תחושות עזות מביקור בפסגת ההר. 
0 בעקבות הספר "הסוהר מבלוק 11" - הרצאתו של אמיר השכל )תא"ל(, 

חוקר שואה ומדריך מסעות בפולין, שהתחקה אחר סיפור חייו המדהים של 
יעקב קוזלצ'יק, שהיה הסוהר של בלוק 11 במחנה אושוויץ 1. 

0 הלוחם היהודי בפרספקטיבה היסטורית - הרצאתו של מרק בבוט )סא"ל(, 

מחוז יהודה 
הוקרה לראש עיריית אשקלון

ב-31.1.13 העניק יו"ר מחוז יהודה, יואל גונן, תעודה הערכה לראש עיריית 
אשקלון, בני וקנין על פעילותו המבורכת במבצע "עמוד ענן" ועל שיתוף 
הפעולה המתקיים עם ארגון "צוות" בכלל ועם סניף אשקלון בפרט. בביקור 
בעיר השתתפו גם יו"ר סניף אשקלון עמרם מלול, מזכיר הסניף אלכסנדר 

פרקש, מנהל המחוז ראובן חמו ומנהל תעסוקה במחוז משה ארנון. 

מאת: ראובן חמו, מנהל מחוז יהודה 

שהיה קצין קשר, מחנך ומורה להיסטוריה ואזרחות. 
0 מסע בין משפחות בישראל - הרצאתם של הצלמת רלי אברהמי והעיתונאי 
אבנר אברהמי, במלל ובתמונה, אודות עשר שנות שוטטות ברחבי הארץ, 

בהן צילמו מאות משפחות ותיארו את אורחות חייהן.
0 הקווקז: מקום בו המציאות עולה על כל דמיון - הרצאתו של דוד )דודי( 
ירון )סא"ל(, סופר ויוצר מקורי, המספר בדרכו הייחודית ורוויית ההומור, 

על שהות בת כשנה בקווקז אשר בדרום רוסיה. 
0 החיים בכת גואל רצון - סיפורה של יהודית הרמן אשר חיה בכת 12 שנים.

0 הפרעת קשב וריכוז: התנהגות, ביולוגיה והתמודדות - הרצאתה של אריאלה 
כהן, מאמנת מומחית להתמודדות עם קשיי קשב וריכוז. 

0 גיאורגיה: נופים ומסורת - הרצאתו של משה בנישו. 

התנדבות: 
0 ב-27.11.12 התקיים ערב גיבוש מיוחד למתנדבי הסניף ובני/בנות זוגם. 

בסניף פועלים כ-30 מתנדבים ומתנדבות המטפלים במגוון נושאים בשירות 
ולהוקיר את המתנדבים. החברים נהנו  נועד לחזק  הקהילה. ערב הגיבוש 
מתוכנית אמנותית שהעבירה מפעילה מצחיקנית בהומור ובאנרגיה בלתי 

נדלים. 
 24 תרמו  והחברים  הסניף  במועדון  דם  התרמת  התקיימה  ב-29.1.13   0

מנות דם.

אירועים: 
0 ב-17 וב-19 בדצמבר 2012 נערכו במועדון הסניף רענונים לחברי הסניף 

העוסקים במקצוע בטיחות בעבודה. את ארגון ההשתלמות נטלו על עצמם 
חברי הסניף יוסי ברקי ושלום סקיטל, שניהם אנשי בטיחות ותיקים. 

באולם  בסניף,  הפעילות  שנת  לסיכום  שנתי  אירוע  נערך  ב-26.12.12   0

"עינן" במודיעין. באירוע השתתפו: ראש עיריית מודיעין-מכבים-רעות חיים 
ביבס, יו"ר "צוות" ד"ר ברוך לוי, יו"ר מחוז יהודה יואל גונן, מנכ"ל "צוות" דן 
נדיב, חברי הנהלת המחוז, מספר חברי מועצת העיר, חברי הנהלת הסניף, 

המתנדבים הרבים, חברי "צוות" ובני /בנות זוגם. 
קבלת הפנים ומפגש הרעים התקיימו בלובי האולם לצלילי הרכב מוזיקלי 
מעניין, שחבריו תושבי האזור. בשלב הברכות שיבחו הדוברים את פעילות 
הסניף ומתנדביו. התוכנית האמנותית כללה מופע טלפתיה מדהים של האמן 

אסף ניסים, ואת הופעתם של הזמר אבי טולדנו ולהקתו.
וברצינות"  בצחוק  "סיפורים  ערב  הסניף  במועדון  התקיים  ב-19.1.13   0

בהגשת אשר קנר. ההופעה שילבה סיפורים משעשעים קצרצרים בנושאים 
מהחיים - מרווקות לזוגיות ולנישואין, כסף, סקס והומור יהודי שנון, ובכלל 

זה בדיחות ביידיש שתורגמו בו-זמנית לעברית.

טיולים: 
0 ב-13.12.2012, חג החנוכה, יצאו חברי הסניף לסיור ערב בבני ברק. ערכנו 

היכרות עם קהילת פוניבז' החרדית, שמענו על חיי הקהילה החרדית בבני 

מעמד הענקת מגן הוקרה לראש עיריית אשקלון, בני וקנין

10
4 

ן ו י
ל י ג ת  ו ו צ ח 

ו ר
  38 לתוכן העניינים 

בשטח
פעילויות במחוזות ובסניפים

יהודה

mailto:morag%40netmedia.net.il?subject=


סניף נס ציונה, לוד, רמלה, באר יעקב
 יו"ר הסניף: אילן דולפין # דוד אלעזר )בית המתנדב( נס ציונה # 

 dolphin08@013.net.il:טל': 08-9467062 # דוא"ל 

ב-25.12.12 התקיים נשף "צוות" לחברי סניף נס ציונה-לוד-רמלה-באר יעקב, 
באולמי מרוויאס בנס ציונה. באירוע נטלו חלק 250 חברים/ות ובני/בנות 
זוג. כיבדו אותנו בנוכחותם ראש עיריית נס ציונה יוסי שבו, סגן יו"ר "צוות" 
מוטי בר דגן, מנכ"ל "צוות" דן נדיב, סמנכ"ל "חבר" - רווחה, צרכנות, שיווק 

ופיננסים, יו"ר מחוז יהודה יואל גונן, יו"ר סניפי "צוות" במחוז.
התוכנית האמנותית כללה את הופעתו של מושיקו בשירים מכל הזמנים ואת 

הופעת "הצ'יזבטרון 2012" בשירי נוסטלגיה של הפלמ"ח.
לאחר  לגמלאות  שפרש  חזן,  משה  "צוות"  מסמנכ"ל  נפרדנו  זה  בערב 
נלהבות  לתגובות  וזכה  ומכובד  מרשים  היה  האירוע  עבודה.  שנות  כ-25 

מהמשתתפים. באירוע קרא אילן דולפין מקאמה שכתב: 
בימים אלו שלאחר ההפגזות / על יישובי הדרום - יישובי פרזות / כשהשמיים 
נקיים מהבזק של טילים / שלשקט הזה אנו כה מייחלים / התכנסנו חברי 
הסניף לערב מרגש / יחד במצב רוח טוב - מה עוד נבקש / גם סוגיית ההיוון 
והגמלה נפתרה / לאחר מאבקים ודבקות במטרה / אכן זו הייתה חתיכת 
תקופה / והעיקר שצלחנו ורואים את סופה / נהנה מכל רגע את הערב נמצה

ולכל אחד מאיתנו התענוג יימצא / ורק רגע לפני שנפצח ברינה / נקצה 
בלבנו מחשבה ופינה / לזכרו של אמנון ליפקין-שחק ז"ל / ששימש חוד 

החנית בתפקידו רמטכ"ל. / יהי זכרו ברוך

ברק ומנהגיה, וראינו, כמובן, חנוכיות רבות המוצבות על אדני החלונות. 
0 ב-25.1.13 יצאו חברים מהסניף לטיול מודרך בשביל ישראל - מתל קשת 

לשמורת פורה. צעדנו במסלול יפה בין נחל שקמה, תל נגילה, ועברנו על 
פני סוללה ששרדה ממסילת הרכבת התורכית לבאר שבע.

סניף אשדוד
 יו"ר הסניף: אלי אלמושנינו # טל': 08-8634860, 08-9647062 #

 almoshnino@ashdod.muni.il :דוא"ל

קאסל",  "בלו  באולמי  הסניף,  לחברי  השנתי  הנשף  התקיים  ב-6.12.12 
אלי  הסניף  יו"ר  פתח  האירוע  את  וחברים.  חברות  כ-350  בהשתתפות 
אלמושנינו, אשר ברך את הנוכחים, הציג את שמות חברי ההנהלה ובעלי 

התפקידים שנבחרו בבחירות האחרונות בארגון וסיכם את פעילות הסניף 
במהלך 2012. הוא קרא לחברי הסניף להצטרף לעשייה התנדבותית במסגרת 
גופים ציבוריים ברשויות המקומיות דוגמת מד"א, המשמר האזרחי ועוד, 

למען הקהילה ולרווחת התושבים.
יו"ר הסניף הודה ליו"ר המחוז, למנהל המחוז ולגזברית המחוז על הסיוע, 
תודה  הביע  כן  לסניף.  הניתן  המעולה  והשירות  הפורה  הפעולה  שיתוף 
והערכה בשם כל חברי הסניף ליו"ר ולמנכ"ל "צוות" על פועלם ותרומתם 
לקידום יעדי ומטרות הארגון ועל הישגם המכובד בנושא הגמלה וההיוון. 

מנכ"ל  המחוז,  יו"ר  הארגון  פעילות  על  כלליות  סקירות  העבירו  בהמשך 
"צוות" ויו"ר "צוות". ראש העיר אשדוד ד"ר יחיאל לסרי ברך אף הוא את 
חברי הסניף והודה לכל החברים שתרמו וסייעו להתמודדות העיר במהלך 

מבצע עמוד ענן.
הופעתן  את  שכלל  הערב,  של  האמנותי  החלק  החל  הברכות  פרק  בתום 
של הזמרת אביבה אבידן ולהקת שחקים, שסחפו את החברים אל רחבת 
הופיע הסטנדאפיסט שלום אסייג. חברי  הריקודים. לאחר ארוחת הערב 
הסניף נהנו מהתוכנית העשירה של הנשף השנתי והביעו הערכה למארגניו. 
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מסיבת ט"ו בשבט
ערב ריקודים סלונייםערב ריקודי עם

יהושע מימון "יקיר העיר" ראשון לציון
 .1982 "צוות", פרש בשנת  74, חבר  בן  )סא"ל(,  מימון  יהושע 
בין נימוקי החלטת עיריית ראשון לציון להעניק לו את תואר 
רבות בעיקר בעשייה למען  ותורם  "מתנדב פעיל  יקיר העיר: 
אוכלוסיות חלשות ונזקקות בעיר, זוכה אות המתנדב המצטיין 

מטעם משרד הרווחה, חבר מועצת העירייה ומוסדותיה".

סניף ראשון לציון
 יו"ר הסניף: לורנס יצחק # קק"ל 18 ראשל"צ 7528642 # 03-9502873 # 

itzhak74@walla.co.il :דוא"ל

אירועים: 
בר.  רבקה'לה  והמנצחת  המוזיקאית  עם  זמר  ערב  ב-25.11.12 התקיים   0

הערב כלל שירי ארץ ישראל מכל הזמנים.
0 ב-24.12.12 התקיים בסניף ערב ריקודים עם המדריכה ענת חן.

0 ב- 7.1.13 נערך בסניף ערב זומבה עם המדריכה מאיה בן משה.

0 ב- 14.1.13 התקיים ערב ריקודים סלוניים. 

0 ב-22.1.13 נערך בסניף ערב ריקודי עם.

0 ב-24.1.13 התקיימה בסניף ראשון לציון מסיבת ט"ו בשבט רבת משתתפים 

סביב שולחנות ערוכים עם מיטב פרות החג. הזמרת זיוה אביבי הנעימה את 
הערב בשירים עבריים ובשירי החג. 

הרצאות: 
0 נחירות ודום נשימה בשינה - הרצאתו של ד"ר עופר אלטברגר. 

0 החיים בכת גואל רצון – סיפורה של יהודית הרמן, שחיה בכת במשך 12 שנה. 

0 ביטוח השיניים וביטוח הבריאות ב"צוות" – הרצאתם של רופאת האמון 

רס"ן ד"ר בתיה אמדור שסקרה את נושא ביטוח השיניים, ושל אלה מאיר 
ממדנס, שסקרה את הביטוח של "צוות". 

טיולים: 
0 בין התאריכים 18-21.11.12 יצאו חברי הסניף לנופשון בנהריה, במסגרתו 

שולבו טיולים באזור הגליל המערבי. בין השאר ביקרנו בגן אלמונא בכפר 

איזי כנען "יקיר העיר" ראשון לציון
ישראל )איזי( כנען )אל"ם(, בן 76, חבר "צוות", השתחרר בשנת 1985, בעבר 
חבר מועצת "צוות" וחבר הנהלת מחוז יהודה. על-פי החלטת עיריית ראשון 
לציון נבחר ישראל כנען ליקיר העיר, לאור פעילותו: "יוזם ומקים 'פרויקט 
יעלים' לקליטת בני נוער יוצאי אתיופיה, הקים מחדש את האורקסטרה 
- התזמורת העברית הראשונה, יזם חגיגת בר/בת מצוה לנערים ונערות 
ממשפחות חד-הוריות, מסייע בקבלת מלגות ומקומות עבודה לדיירי הבית 

לחייל המשוחרר, פעיל במסגרת מערך החירום בעיר".

ג'וליס, בכרמיאל, בראש הנקרה, באולמות האבירים בעכו, במוזיאון המחתרות, 
בבתי הכנסת הרמח"ל והתוניסאי ועוד. 

בין השאר, במוזיאון  לירושלים. החברים ביקרו,  נערך טיול  ב-27.12.12   0

ליהדות צפון אפריקה, במוזיאון הצייר משה קסטל, במפעל חילזון התכלת 
לצביעת ציציות ובכנסייה הסקוטית.

0 ב-28.11.12 יצאו חברי הסניף לסיור לילי עם הכתב לענייני פלילים בוקי נאה 

ב"חצר האחורית" של תל אביב. הסיור כלל סקירת מקומות פשע ועבריינות, 
סיפורים על דמויות הפושעים וביקורים בזירות בהן התרחשו מעשי פשע 
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סניף יבנה 
 יו"ר הסניף: מוטי ברקאי # חצב 44 יבנה 8150136 # טל': 08-9438244, 

 motibarkai@gmail.com :052-5588444 # דוא"ל

להביע  כדי  הבשור,  בחבל  לטיול  הסניף  מחברי   58 יצאו  ב-22.12.12   0

פצמ"רים  של  מתמיד  איום  תחת  החיים  האזור  בתושבי  תמיכתם  את 
המשכנו  משם  הישנה(,  )נירים  בדנגור  טיולנו  את  התחלנו  וקאסמים. 
ל"שביל הסלט" בתלמי יוסף, בו התרשמנו מגידולי האזור ופגשנו אנשים 
באנדרטה  ביקרנו  בהמשך  במקום.  החקלאות  את  המטפחים  שורשיים 
לגשר  המשכנו  צהריים  ארוחת  לאחר  הימים.  ששת  מלחמת  לחללי 
במעון.  העתיק  הכנסת  בבית  הפסיפס  ולרצפת  הבשור  בנחל   החבלים 

ערד.  באזור  ישראל  לטיול בשביל  הסניף  מחברי   57 ב-12.1.13 יצאו   0

התחלנו את הטיול בחפירות בית הכנסת בחורבת ענים שביער יתיר, צפינו 
בשאריות השלג על הר עמשא וצעדנו בשביל ישראל עד היישוב הבדואי 
ייחודית ששימשה  דריג'את. במקום אירח אותנו ג'אבר אבו חמד במערה 

שונים. בין היתר כלל הסיור את הטיילת, הנמל, מועדוני חשפנות, מפגש עם 
יצאניות בתחנה המרכזית הישנה ועוד. 

אריה קרן "יקיר העיר" אשקלון
חבר הסניף אריה קרן )תא"ל(, קיבל את אות "יקיר העיר" אשקלון. בן 77, 
יליד תל אביב, בשנת 1965 נישא לסימה ויחדיו קבעו את ביתם באשקלון. 
עם שחרורו מצה"ל התמודד קרן על ראשות העיר וכיהן במשך עשר שנים 

כחבר מועצת העיר. 
ומרצה  ציבורית,  לפעילות  רב  זמן  קרן  אריה  מקדיש  השנים  כל  במשך 
בהתנדבות בנושאים מגוונים. הוא משתתף בהתנדבות ב"פורום ביטחוני" 
המורכב מקציני צבא בדימוס בראשותו של מ"מ ראש העיר. הודות לכל 

זאת ועוד, נמצא קרן ראוי לקבל את אות "יקיר העיר" אשקלון.

סניף אשקלון
 יו"ר הסניף: עמרם מלול # הנשיא 2 מרכז אפרידר אשקלון 7840401 # 

tzevetashelon@walla.com :טל': 08-6744677 # דוא"ל

ב-19.11.12, במהלך מבצע "עמוד ענן", נערך ביקור מטעם סניף אשקלון אצל 
חיילים אי שם בנקודות הריכוז. הביקור התארגן בעזרת הודעות בפייסבוק, 
שקראו לחברים להעביר חבילות וברכות לחיילים. עד מהרה נצברו חבילות 

מ"פיצה  תקרובת  נתרמה  וכן  רבות 
הנהלת  חבר  שבבעלות  מילניום" 

סניף אשקלון. 
תואם  הביטחוניות  המגבלות  בגין 
הביקור עם כוחות הביטחון כך שרק 
שני חברים - יציק ימין וראובן חמו 
- יגיעו למקום. המבקרים ישבו עם 
החיילים ועם מפקדיהם, כיבדו אותם 
שיחה  וניהלו  שהביאו  בתקרובת 
ערה, שכללה גם התייחסות לנושאי 
שריון המוכרים להם אישית. ברכות 

במסגרת טיפול וייעוץ בנושאי הביטוח 
הלאומי, הגיע  חבר "צוות" בכר יוסף, 
הרב  הסיוע  על  פלד  למשה  להודות 

והמועיל שנתן לו לאורך זמן

בעבר את תושבי הכפר למגורים. המשכנו לעתיקות תל ערד ומשם לסיור 
בחוות נאקות, בה מופק חלב בריא במיוחד. 
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חברי הסניף בטיול בצפון

שלוחות לכל החברים אשר תרמו מכל הלב. בנוסף, במהלך ימי מבצע עמוד 
ענן שוחחתי עם חברים אשר חוו נפילות סמוך לביתם, התעניינתי בשלומם 
וביררתי האם הם זקוקים לסיוע, בדגש על חברים מבוגרים יותר הנזקקים 
לסיוע ברכישת מזון ותרופות. לשמחת הכל לא קרה מאום לחברינו. אנו 

מודים לכל המתעניינים בשלומנו בימי המבצע. 
מאת: ראובן חמו 

סניף רחובות
 יו"ר הסניף: יוסי שני # גאולה 4 רחובות 7627211 # טל': 08-9467062 # 

y-sho806@015.net.il :דוא"ל 

ב-16.12.12 נערך אירוע לציון סיום שנת הפעילות, בגני "שמיים כחולים" 
בעיר, בהשתתפות 450 חברי הסניף ובנות זוגם. כיבדו בנכחותם: יו"ר "צוות", 
סגנו והמנכ"ל, יו"ר מחוז יהודה יואל גונן, חברי הנהלת המחוז ויו"רי סניפים. 
הערב נפתח בדברים שנשאו יו"ר הסניף יוסי שני, יו"ר המחוז, מנכ"ל "צוות" 

ויו"ר הארגון. הדוברים ברכו את חברי הסניף ואת העומד בראשו על פועלו 
במהלך השנים למען חברי הסניף והביעו תודה והערכה ליו"ר המחוז על 
פעילותו לטובת המחוז והסניפים, ולמנהל המחוז ראובן חמו על פעילותו 
הרבה והמקצועית לטובת חברי המחוז. יו"ר "צוות" העביר סקירה בנושא 

הסכם ההיוון וההישגים של הארגון לטובת כלל החברים.
התוכנית האמנותית כללה את המופע "קצרות ולעניין" בהשתתפות ציפי 
שביט, חני נחמיאס, ועירית ענבי. בהמשך הופיעו אורן חן וסטאלוס בשירים 
יווניים שסחפו את החברים לריקודים. החברים הודו להנהלת הסניף על ארגון 

הערב המוצלח.
תעודה  הענקת 
בובליל:  לשלמה 
יו"ר סניף רחובות 
העניק  שני,  יוסי 
ר  ב ח ל ה  ד ו ע ת
ה  מ ל ש ף  י נ ס ה
בהגיעו  בובליל 

לגבורות.

סניף חיפה
 יו"ר הסניף: ברוך וינטר # בית ההגנה, רח' פבזנר, ת"ד 7610 חיפה 3107601 # 

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

טקס הענקת תעודות הוקרה לחברות וחברים שהגיעו לגבורות נערך 
לאחרונה על-ידי סניף "צוות" חיפה. נשא דברים יוסף קליין )סא"ל(, 
שאמר בין היתר כי "הערב הזה מהווה אות כבוד לכולנו. עבר משותף 
מלכד אותנו, את חוויותינו, את תודעתנו, ואת מודעותנו לתפקיד הגדול 
שהוטל עלינו. היינו חלק מתהליך היסטורי מיוחד במינו, שבא לידי ביטוי 
בעשייה יומיומית. בזכות שירותנו הצבאי ותרומתנו לבטחון המדינה 
לקחנו חלק משמעותי בתקומתו של עם ישראל במדינתו. משוררים 
וסופרים כבר קשרו כתרים רבים לרעות ולאחווה המקשרת בינינו. זוהי 
נופך  יכלו לכרסם בה - אחווה המעניקה  אחווה אשר שיני הזמן לא 

מיוחד לטקס זה.
לפיכך, אנו יכולים להשקיף אחורה במידה רבה של גאווה, להתענג על 
דברים קטנים ולראות בחיוב את היש. יכולת זו נגזרת מן הרוח המפעמת 
בנו משחר נעורינו, רוח של עשייה לבלי חת, רוח של התנדבות, רוח 
שהזדקקה מן הרצון לתת מבלי לשאול שאלות ומבלי להציב תנאים".

קליין הודה ליו"ר המחוז יצחק חביו, ליו"ר הסניף ברוך וינטר ולמנהל 
הרווחה סיומה וייסמן, כמו גם ליתר חברי ההנהלה על פועלם הבלתי 
לחברים  המשותפים  העניינים  בכל  בטיפול  הרבה  ומסירותם  נלאה 

פורשי צה"ל. 
חברי הסניף נהנו ממגוון פעילויות ובהן: 

0 מסיבת ראש השנה באולמי "קריגר" בחיפה, עם תוכנית אמנותית 
וכיבוד עשיר. 

0 120 חברים יצאו לטיול בגן הלאומי בבית שאן וצפו בחיזיון אורקולי. 

0 חברי הסניף יצאו לנופשון בן ארבעה ימים בים המלח ונהנו מהים 
ומהבריכות במקום. 

0 160 חברים יצאו לטיול מפנק בחמת גדר. 

"קריגר",  באולמי  התקיימה  הפעילות  שנת  לסיכום  חנוכה  מסיבת   0
בהשתתפות 320 חברים, שנהנו ממופע של מוטי גלעדי ואסנת וישינסקי. 

מאת: משה ברקאי

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

 slomek1@walla.com :דוא"ל

מסיבת חנוכה שמחה וחגיגית נערכה בשיתוף חברות וחברים מסניפי 
גליל מערבי וכרמיאל, באולמי "גני לוי" בנהריה. החבר יהודה שיטרית 

הדליק את הנרות בחנוכייה ויו"ר המחוז יצחק חביו נשא דברי ברכה.
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סניף הגליל התחתון
 יו"ר הסניף: משה עבו # הגלבוע, ת"ד 491 טבריה 1410401 # טל': 04-6720656 

abomosh@gmail.com :דוא"ל #

הסניף ממשיך בתנופת פעילות ובכלל זאת: 
0 מסיבת חנוכה שנערכה באולמי "כינור דוד", בבעלות חברנו דוד ביטון. 
במסיבה השתתפו כ-150 חברים, לרבות עמיתינו הבדואים. לאחר מפגש 
חברתי נערכה הדלקת נרות על-ידי חבר מועצת העיר טבריה הרב פנחס, 
והוענק זר פרחים ליוסף מלאך, בהגיעו לגיל 86. מלאך נשא דברים וברך 

מחוז צפון
ב-5.12.12 התקיים אירוע מיוחד לציון צירופם של חברי "צוות" תושבי הר 
זאת, לאור החלטת הוועד המנהל של מחוז  הכרמל לסניף מרכז הגליל. 
הצפון. האירוע התקיים במסעדת "סמיר" בדלית אל כרמל, בסימן סולידריות 

עם חברי "צוות" תושבי עוספיא ודלית אל כרמל. 
הערב אורגן על-ידי יו"ר סניף מרכז הגליל ריאד איברהים וחברי הנהלת 
הסניף, יחד עם נציגות גמלאי הר הכרמל. השתתפו בו כ-150 חברים, רבים 
מהם עם בנות הזוג, שהגיעו מחורפיש, סאג'ור, בית ג'ן, פקיעין, שפרעם, 
ירכא, ג'ת, ינוח, אבו סנאן, ג'וליס, מג'אר, עין אל אסעד וראמה, וכן עשרות 

חברים מעוספיא ומדלית אל כרמל.
במפגש נישאו ברכות על-ידי יו"ר מועצת דלית אל כרמל, כרמל נאסר א-דין, 
שברך את החברים והעלה על נס את תרומתם למדינה מאז הקמתה. כן 
ברכו יו"ר סניף מרכז הגליל וחבר ועד המחוז ריאד איברהים, שהיה הרוח 
החיה מאחורי כנס זה וסגן יו"ר מחוז חיפה והצפון ישעיהו פטוקה, בשם 

יו"ר המחוז.
באירוע זה התבשרו החברים על האירוע הקרוב - נופש בים המלח. 

הערב המרגש, שהשאיר טעם של עוד, הסתיים בהבטחה של יו"ר הסניף 
לקיים אירועים נוספים במהלך 2013 בעוספיא/דלית אל כרמל. 

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

את החברים. בתום ארוחה חגיגית החלה התוכנית האמנותית: הופעתו של 
הסטנדאפיסט שמעון פרץ, שירה וריקודים. תודה לויקטור על פעילותו. 

0 חברי הסניף יצאו לארבעה ימי נופש מהנים באילת, בארגונו של מנחם 
בוגנים, וחזרו עם טעם של עוד. 

0 פעילות ייחודית לציון ימי הולדת של החברים בסניף נערכה בבית הכנסת 

אבולעפיה בעיר. אירח את המפגש חברנו יוסי רווח, שמנהל את המקום. 
ליווה את האירוע חברנו משה נחמיאס, שנשא דרשה. 

היא מביאה  צפון.  בפיקוד  פועלת  הסניף,  המונה חלק מחברי  יחידה,   0

איתה ידע וניסיון וזוכה לשבחים רבים. בין חבריה: משה נחמיאס, משה 
כהן, דב ויטנברג, רחל לביא, שאול עובדיה, דב בהיר, ברוך מזוז, דוד דוד 
וגבי אביב. מפקד היחידה, משה עבו, ציין כי זכות היא לשרת עם קבוצה 

איכותית שכזו. 

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

golani48@barak.net.il :דוא"ל 

האתר  ממתקני  נהנו  הם  גדר.  בחמת  מהנה  כיף  ליום  יצאו  הסניף  חברי 
ומרחצה בבריכות שבמקום. 
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 כתובת הדוא"ל 
שלך אצלנו? 

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

בדוא"ל אל:
bitaon@tzevet.org.il

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

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

ליווה את טיול חברי הסניף לכרמל. טיפסנו מעמק  וגשום  אוויר קר  מזג 
יזרעאל הירוק והשופע לקרן הכרמל )מוחרקה(, לביקור במנזר הכרמליתים, 
ושמענו את סיפורו של אליהו הנביא והכרמליתים. משם המשכנו בנסיעה 
דרך דלית אל כרמל ועוספיא, ונחשפנו לסיפורם של הדרוזים. הגענו ל"גבעת 

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

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

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

חברי סניף חדרה מטיילים

סניף חדרה והשומרון
יו"ר הסניף: משה אבן פז # הרצל 69, ת"ד 2191 חדרה 3812101 # טל': -04

Davidh@bezeqint.net :6342407 # דוא"ל

ב-9.12.12 מסיבת  נערכה  "צוות" ממחוז הצפון  סניפי  במסגרת אשכול 
חדרה  מסניף  חברים  השתתפו  באירוע  בחדרה.  "גאיה"  באולם  חנוכה 
והשומרון ומסניף העמקים - סה"כ כ-400 חברות וחברים. לאירוע הגיעו 
אורחים מכובדים: יו"ר ומנכ"ל "צוות", סגן יו"ר "צוות" מוטי בר דגן, יו"ר 
מחוז הצפון יצחק חביו, סגנו ישעיהו פטוקה, יו"ר המחוז היוצא אבי תלם, 

וראש עיריית חדרה חיים אביטן.
נרות  דוד אביטבול, פתחנו בהדלקת  את הערב, בהנחיית מזכיר הסניף 
על-ידי "הזמיר" אביאל אלימלך שהפליא בזמרתו בהדלקת הנרות. נשאו 
ברכות יו"ר סניף חדרה והשומרון, יו"ר סניף העמקים, יו"ר המחוז, יו"ר 
"צוות" וראש עיריית חדרה. במעמד זה נפרדו שני הסניפים מיו"ר המחוז 

היוצא והוענקה לו תעודת יקיר סניף "צוות" חדרה והשומרון.
את הערב הנעימה להקת "ג'ו בוקס" בשירים מוכרים משנות ה-60 וה-70. 
והמסיבה  כי רחבת הריקודים הייתה מלאה עד אפס מקום,  ראוי לציין 

התקיימה עד אחרי חצות. 

ההגנה" בה למדנו על סיפור "מצדה על הכרמל" ממלחמת העולם השנייה. 
לסיום פקדנו את "אנדרטת האש" לזכר הנספים בשריפה בכרמל. ירדנו דרך 
נחל אורן לביקור בכלא 6, כאורחי מפקדת קצין משטרה צבאית הראשי. 
ואת  חזונו  את  בפנינו  הפיקוד שהציג  סגל  ועם  הכלא  מפקד  נפגשנו עם 
מלאכת הניהול היומיומי של הכלא. בתום הסיור הוזמנו לארוחת צהריים 

צבאית מזינה ודאגנו גם להשאיר מזכרת לסגל הכלא מחברי הסניף.
המשכנו אל מחנה המעפילים הסמוך בעתלית והאזנו להסברים על מפעל 
ההעפלה והעלייה לא"י טרם קום המדינה. היה זה טיול מוצלח ביותר, למרות 

מזג האוויר החורפי.
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טקס חנוכת בית הכנסת

מימין: הרב יוסף וסרמן יו"ר המחוז, יצחק צרפתי עוזר יו"ר המחוז, שמעון 
מלכה מנהל המחוז ואלי חן סגן יו"ר המחוז

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

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

מחוז ירושלים
 מנהל המחוז: שמעון מלכה # שאלתיאל 1 בית החייל 9455522 ירושלים 

mjerusalem@tzevet.org.il :טל': 02-6173525 # דוא"ל #

חנוכה במחוז ירושלים
0 בחג החנוכה תשע"ג 2012 השתתפו חברי המחוז בשלוש מסיבות חנוכה 

שהתקיימו השנה, לראשונה במסגרת שלושת סניפי המחוז. 
הדלקת נר שני - התקיימה 
באולמי  שמש  בית  בסניף 
יו"ר  בהשתתפות  "צמח", 
ומנהל  בוזגלו  עמי  הסניף 
המחוז שמעון מלכה. הזמר 
האורח הדר בן-ציון, הלהיב 
ועשה  הנוכחים,  את  ושמח 
מסיבות  בשתי  גם  זאת 
ירושלים  בסניף   - נוספות 

ובסניף מעלה אדומים. 
נר רביעי - הודלק על-ידי ראש עיריית ירושלים ניר ברקת, במסגרת מסיבת 
חנוכה של סניף ירושלים שהתקיימה באולמי "גיל אור", בהשתתפות חברי 
המחוז, חברי הנהלת הסניף, מנהל ויו"ר המחוז, מנכ"ל וע' מנכ"ל "צוות". 
במסגרת המסיבה חולקו תעודות לחברים שהגיעו לגבורות. בנוסף לראש 

ירושלים

מסיבת חנוכה בסניף בית שמש

מימין: דן נדיב מנכ"ל "צוות", הרב יוסף וסרמן יו"ר המחוז, ניר ברקת ראש 
עיריית ירושלים, שמעון דרעי יו"ר סניף ירושלים, בטקס הדלקת הנרות

עוד ברך יו"ר מחוז ירושלים הרב יוסף וסרמן, שציין את חשיבות העיר ואיחל 
לראש העיר כי עירו תתרחב, ברוח חג החנוכה, בבחינת "מוסיף והולך".

חונכים את בית הכנסת המחודש בבית החייל
טקס חנוכת בית הכנסת המחודש, נערך בהשתתפות הרב הראשי לישראל 
הרב יונה מצגר שליט"א, יו"ר האגודה למען החייל אביגדור קהלני, מנהל 
מרחב מרכז של האגודה למען החייל יער ארז, יו"ר מחוז ירושלים הרב יוסף 
וסרמן, קצינים בכירים מפיקוד מרכז, נציגי מג"ב ועובדי בית החייל ירושלים. 
פתח וניהל את הטקס יער ארז, שקיבל בברכה את האורחים. נשא דברים 
הרב מצגר שעמד על זכותו של עם ישראל דווקא בימי מבצע עמוד ענן 
באזור,  הגרים  והאזרחים  החיילים  עבור  כנסת  בית  בחנוכת  להשתתף 
גם  אלא  תפילה  מקום  רק  לא  ישמש  הכנסת  שבית  תקוותו  את  והביע 

כמרכז רוחני לחיילים. 

אביגדור קהלני בירך את הנוכחים ואת המתנדבים וציין כי בקרוב יוקמו 
את  ישרת  הכנסת  בית  ספק  וללא  החייל  בבית  לינה  מקומות   600 כ- 

הבאים בין כתליו. 
בטקס מרגש הוכנס ספר תורה לבית הכנסת מלווה בשירת הנוכחים. הרב 
יוסף וסרמן נשא תפילה מיוחדת, המקובלת בטקסי חנוכת בתי הכנסת. 

בכר,  נחמה  של  הרצאתה   - החיים  באיכות  לפגוע  לשמיעה  תיתן  אל   0
קלינאית תקשורת. קודם לכן סקר מנהל המחוז שמעון מלכה את הפעילות 
המתוכננת ל-2013. יו"ר המחוז, הרב יוסף וסרמן שיבח את הנוכחים שהגיעו 

למרות המצב הביטחוני )עמוד ענן(. 
0 ב-26.11.12 יצאו חברי המחוז ליום כיף במלון לוט ים המלח. במהלך 

היום נהנו החברים ממגוון פעילויות רחב הכולל פעילות חופשית בספא 
המלון ובמתקנים השונים. החברים הביעו את הערכתם על יום הכיף. 

שמעון  הסניף  ויו"ר  וסרמן  יוסף  הרב  המחוז  יו"ר  ברכות  נשאו  העיר 
דרעי, וכן הוקרנה ברכתו של אלוף פיקוד המרכז ניצן אלון, שנבצר ממנו 

להשתתף במסיבה. 
להדלקת נר שמיני של חנוכה - התכנסו חברי סניף מעלה אדומים באולמי 
הלילה  הקטנות של  עד השעות  וחגגו  אמנותית  מתוכנית  נהנו  "החצר", 
בשירה ובריקודים. ראש העיר בני כשריאל הדליק את נרות החנוכה ובירך 
את הנוכחים. הוא ציין את שילובם של חברי "צוות" בפעילות התנדבותית 
למען תושבי מעלה אדומים. כמו כן הוא העניק שי מטעם העירייה לנשיא 
הכבוד של הסניף, יצחק צרפתי, לרגל ציון 50 שנות נישואין. הוא סיפר 
לנוכחים, שאורחים חשובים המבקרים במעלה אדומים הוא לוקח לבקר 
המעמד  את  כיבד  צרפתי.  יצחק  על-ידי  בעיר,  הראשון שהוקם  במפעל 
גם הרב הראשי של מעלה אדומים הרב מרדכי נגרי, שאמר דברי תורה 

לכבוד חג החנוכה. 
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מחוז דרום
פעילות ועדת התנדבות מחוז דרום בימי מבצע "עמוד ענן"

בתאריך 14.11.12 החל מבצע "עמוד ענן". חברי "צוות" במחוז דרום נרתמו 
למשימות התנדבות שונות, ובהן השתלבות במערך החירום העירוני בעיריית 
באר שבע, הפעלת ילדים במקלטים, יצירת קשר ומתן סיוע לקשישים בודדים, 
ליווי ילדים מוגבלים, השתלבות במערך תאגיד המים האזורי, סיוע בטיפול 

בילדים אוטיסטיים ועוד. 
ניהול משימות ההתנדבות בוצע על-ידי ועדת התנדבות מחוזית, שפעלה 
במתכונת חירום בראשותו של איציק הלמן, יו"ר הוועדה, הן ממשרדי המחוז 
והן מבתי החברים – בהתאם לצרכים ולנסיבות. במסגרת פעילותה אחראית 
הוועדה על גיוס חברים חדשים, הטלת משימות ותיאום ביצוען. הדבר נעשה 
המחוז  הנהלת  חברתיות.  ברשתות  ופעילות  מיילים  טלפונים,  באמצעות 

מעניקה גיבוי מלא - ערכי ולוגיסטי - למתנדבים.

טיול ראשון לגמלאים הבדואים 
ב-16.1.13 יצאו בפעם הראשונה חברי סניף הבדואים לטיול בן יום אחד 
ובמגדל  הקשתות  בבריכת  סיור  במסגד,  ותפילה  ביקור  שכלל  ברמלה, 
הלבן, ארוחת צהריים וכן ביקור ביפו. החברים נהנו מאוד מהטיול ומקווים 

להמשך פעילות. 

סיור ביפו; הפסקה לתפילה; שטים בבריכת הקשתות ברמלה

מימין: חיים סלובו, חבר ועדת התנדבות, יצחק הלמן, יו"ר הוועדה ומאיר 
ארצי, שגויס לסיוע לוועדת ההתנדבות המחוזית

הוקרה למתנדבים בעת מבצע "עמוד ענן" 
ב-23.12.12 נערך באוניברסיטת בן גוריון בבאר שבע טקס הוקרה לארגונים 

מתנדבים במבצע "עמוד ענן", בחסות ראש עיריית באר שבע.
בטקס נישאו דברי הערכה ותודה לארגונים השונים, ובהם "צוות" מחוז הדרום, 
שיזם פנייה לרח"ל לשילוב אנשיו בפעילויות חירום שונות, ושפעל בתקופה 

זו גם בצאלים לרווחת אנשי מילואים שנמצאו בהמתנה לקראת לחימה. 

משמאל: יצחק הלמן - יו"ר ועדת התנדבות מחוזית, ג'ניה לנדאו - מתנדבת, 
לאה ישראל - מזכירת המחוז, אברהם לוגסי - מנהל המחוז, חיים סלובו 

ובועז לביא - חברי ועדת התנדבות

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

חברים  המקומי  הסניף  אירח  ב-10.12.12  שהתקיימה  חנוכה  במסיבת   0
מסניפי ערד, אופקים ומצפה רמון. באירוע שנערך באולמי "דקלה" נטלו 

חלק כ-180 חברים. 
כיבדו בנוכחותם מאיר  את האירוע 
מנכ"ל  דימונה,  עיריית  ראש  כהן 
ראש  מ"מ  ברונשטיין  אלי  "צוות", 
יו"ר  שני  גדעון  דימונה,  עיריית 
המחוז, אברהם לוגסי מנהל המחוז, 
התעסוקה,  מנהלת  אוחנה  דניס 
ולאה  רכזת תעסוקה  אזולאי  רונית 
האירוע  המחוז.  מזכירת  ישראל 
נפתח בהדלקת נר שלישי של חנוכה. 

וקריוקי.  שירה  אפ,  סטנד  בקטעי  חרמון  מאיר  האמן  הנעים  במהלכו 
המשתתפים הביעו הערכה לחברי הנהלת סניף דימונה, על השקעתם הרבה 

בארגון הערב. 
באילת.  קיסר  במלון  לסוף שבוע  49 חברים מהסניף  יצאו  ב-20.12.12   0

המפגש תרם רבות לגיבוש החברים, שנהנו מהאירוע והודו ליו"ר הסניף אבי 
אבוחצירא על הארגון והביצוע.

מימין: רונית אזולאי – רכזת תעסוקה, דניס אוחנה – מנהלת התעסוקה, 
ניסן בגולה - גזבר המחוז, יעקב דרעי - יו"ר סניף אופקים, גדעון שני -יו"ר 

מחוז הדרום, דן נדיב מנכ"ל "צוות", אבי אבוחצירא - יו"ר סניף דימונה, 
אליהו בדש - יו"ר סניף דימונה, שלום כרמל - יו"ר סניף ערד, לאה ישראל - 

מזכירת המחוז; כורע במרכז מנהל מחוז הדרום אברהם לוגסי 

גדעון  "צוות",  מנכ"ל  נדיב  דן  מימין: 
שני יו"ר המחוז, מאיר כהן ראש עירית 
דימונה ואבי אבוחצירא יו"ר סניף דימונה
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סניף נתיבות-שדרות
 יו"ר הסניף: אילן פרץ # ת"ד 110 אופקים 8751002 # טל': 050-5282815 

ilanperez01@gmail.com :דוא"ל #

ב-13.12.12 יצאו 46 חברים מהסניף לסיור באזור שפלת יהודה ובית שמש. 
הם פקדו אתרים היסטוריים, תוך הדגשת ערכים יהודיים וציוניים: מצפה 
/דרך  מח"ל  אנדרטת  הנטיפים,  מערת  עזקה,  תל  מדרס,  חירבת  משואה, 

בורמה, לטרון ועוד.

חברי הסניף מעל מערת הקולומבריום

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

8410401 # טל: 08-6431874, מענה קולי: 03-6173529, פקס: 08-6417188 

טיולים: 
0 בין התאריכים 1-3.11.12 יצאו חברי סניף באר שבע ומספר חברים מסניף 

קרית גת לטיול בעמק הירדן, במסגרתו ביקרו בפארק המעיינות, ב"גן גורו" 
ובבית שאן. לאחר לינת לילה בטבריה, המשיכו לצפת ולקבר רבי שמעון 
בר יוחאי. החברים נהנו מהטיול החווייתי והודו לאילנה חדד, חברת הנהלת 

הסניף, על ארגון האירוע.

מימין: חיים סלובו, אלברט ואסתריקה נגיד

מימין: אריה רויטמן, יונה נגבקר, אברהם אוחיון ומאחוריו חיים סלובו, יצחק 
הלמן - יו"ר ועדת התנדבות ומאחוריו, סגן יו"ר ועדת ההתנדבות ארתור 

צ'ובוטרו, סג"ם גילי גרשון מפיקוד העורף, משה חכם, דוד רחמים ואחמד 
אבו רקייק, עזריאל שוורץ, מרדכי קרני, סלימאן אבו רקייק ועיד אלגדיפי

0 ב-19.12.12 יצאו 55 חברים ז+ג ובני/בנות הזוג מהסניף ליום כיף וגיבוש 

במלון קראון פלאזה ים המלח. החברים נהנו מקבלת פנים, ארוחת צהריים, 
שימוש במתקני הספא ועוד. 

אירועים: 
חירום  בתרגיל  שהשתתפו  למתנדבים  הוקרה  טקס  נערך  ב-20.9.12   0

שנערך במוסדות חינוך בעיר בפברואר 2012, בהשתתפות חברים מסניף 
הגמלאים הבדואי.

0 ב-8.1.13 נפתח קורס אפייה במלון לאונרדו באר שבע, ביוזמת סניף "צוות" 

ובשיתוף "חבר". בקורס נוטלות חלק 19 מחברות הסניף המציינות כי הוא 
מעניין, מעשיר, טעים ומהנה.

סניף קרית גת
 יו"ר הסניף: ניסים זגורי # שד' גת 32/17 קרית גת 8208212 # 
nisimz@giryat.net.muni.il # 057-7447013 ,08-6878350 :'טל

0 ב-30.12.12 יצאו 42 חברים מהסניף לנופש במלון סיסייד באילת. בדרך 

ערכו סיור בקיבוץ עין גדי, שם האזינו לסקירה על חלוצי ההתיישבות ועל 
חקלאות בנגב וערכו תצפית על הגבול הירדני. 

חברי הסניף משתתפי קורס המחשבים 

חברי הסניף בטיול לאילת

מסיבות  אמנים,  הופעות  שכללה  עשירה  מתוכנית  נהנו  הנופשון  במהלך 
ריקודים וערב חגיגי לציון השנה האזרחית החדשה. כמו כן, נערך סיור מודרך 

בעיר, ביקור במפעל אבן אילת ושיט בים סוף. 
0 בתחילת דצמבר 2012 החל קורס מחשבים לחברים, המועבר ללא עלות 

במסגרת המגמה לצמצום הפער הדיגיטלי בחברה הישראלית )להב"ה(.

סניף אופקים יו"ר הסניף: יעקב דרעי # היוגב 37 מקלט 5 אופקים 
yakovb2@gmail.com :8761337 # טל': 08-9924930, 077-9256070 # דוא"ל

סניף מצפה רמון יו"ר הסניף: אליהו בדש # נחל ניצנה 15 מצפה רמון 8060000 
# טל': 054-4883718
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סניף ערד
 יו"ר הסניף: שלום כרמל # רחוב בשור 2 ת"ד 444 ערד 8910302 # 

טל': 052-5554523

0 ב-6.11.12 נערך יום בטיחות בדרכים ארצי, בו נטלו חלק חברי הסניף. 

במסגרת זו התנדבו החברים להדריך נהגים והולכי רגל בנושא, במרכז המסחרי 
של העיר וסמוך למעברי חצייה. התושבים שיתפו פעולה עם היוזמה והדבר 

תרם להצלחת האירוע.

0 ב-26.1.13 נערך במועדון הסניף "סדר ט"ו בשבט" בהשתתפות 42 חברים. 

הערב החל בהבדלה, והרב חיים פינצבסקי, חבר הסניף, ברך ועמד על מנהגי 
ההתנדבות  נושא  את  כרמל  שלום  הסניף  יו״ר  סקר  בהמשך  בשבט.  ט"ו 

וציין אירועים, בהם נטלו חלק 
הוצגה  כן  כמו  הסניף.  חברי 
תוכנית העבודה לשנת 2013, בה 
הושם דגש על נושא ההתנדבות 
בקהילה. יו"ר הסניף ציין לשבח 
את מארגני הערב והודה ליואל 
ולרעייתו יפה על הכנת האירוע, 
עם  ההדוק  הקשר  על  למירי 

נפרדו בברכת  ולחברי ההנהלה התורמים מזמנם לכלל. החברים  החברים 
פריחה וצמיחה לכולם וציינו את הנאתם מהערב. 

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

 eli34656@walla.com :טל': 08-6317552, 057-5818182 # דוא"ל

רחוק מהעין, קרוב ללב החברים

עם זאת, חשוב לזכור כי גם אם רישומי צה"ל מדויקים, הם רלוונטיים 
לא  מאז  שחלפו  השנים  בעשרות  המוקשים.  הוטמנו  בו  למועד 
מעט מוקשים נסחפו, כוסו על-ידי צמחייה, שינו מיקומם בעקבות 
תמורות בקרקע כתוצאה מפעילות גיאולוגית, עומקי ההטמנה כבר 

לא מה שהיו ועוד".
- כיצד נקבעים סדרי העדיפויות לביצוע הפינוי? 

שני  על-פי  שונים  פרמטרים  ניקדנו  בה  נוסחה  "בנינו  ארוין: 
קריטריונים מרכזיים וסעיפי משנה הנובעים מהם. בקריטריון הראשי 
הראשון - רמת סיכון – קיבל, למשל, ניקוד גבוה סעיף משנה 'סמיכות 
השדה לאתר בו מבקרים מעל 10,000 איש בשנה' )35-30 נקודות(, או 
סעיף משנה 'סמיכות הקטנה מ-500 מטר מיישוב' )30-25 נקודות(. 
הסעיף  קיבל   - הקרקע  וייעוד  זמינות   - השני  הראשי  בקריטריון 
'שטח בעל תוכניות מאושרות במינהל' 15 נקודות. השקלול נעשה 
תוך התייחסות לשבעה סעיפי משנה ובהם גם סיכון הנובע מסוג 

הקרקע, סיכון מורכבות שדה המוקשים, ייעוד הקרקע וכדומה".
100 אחוז פינוי מוקשים כשמדובר  - האם אפשר בכלל לדבר על 

במאות אלפי או מיליוני מוקשים? 
מרסל: "קבענו קריטריונים מחמירים מאוד לחברות הפינוי ולחברות 

הפיקוח - אף יותר מאלה שנקבעו בארגון העולמי: אצלנו 'רמת הסמך' 
של הפינוי עומדת על כ-99.80% לעומת 99.65% הקיים בעולם. ברור 
לכולם כי גם אם פינית עשרות אלפי מוקשים ואחד נותר והתפוצץ, 

אין שום ערך למה שעשית...".
ארוין: "גם כאשר חברה מסוימת זכתה בעבודה, השלב הראשון שהיא 
צריכה לעבור הוא הוכחת יכולת לעשות את מה שהתחייבה בשדה 
המוקשים הספציפי. לכן, אנו מטמינים כמה עשרות מוקשים הדומים 
לאלה שבשדה בתוך אותו אזור, באותו סוג קרקע, בעומקים שונים 
- והחברה מחויבת לגלות ולפנות את כולם. רק לאחר שהוכיחה את 
יכולתה לעשות זאת, אנו מאפשרים לה להיכנס לשטח הממוקש". 
מרסל: "משמעות הדבר שאין מכרזים סטנדרטיים, כל שדה מוקשים 

ואתגרי הפינוי הייחודיים לו". 
יכולים למצוא עבודה לא רק  ארוין ומרסל אומרים: "פורשי צה"ל 
ברשות אלא גם, ואולי בעיקר, בחברות המפנות ובחברות הפיקוח. 
חלק מהן כבר קלטו פורשי צה"ל - ובוודאי תהיה להם עבודה לשנים 
רבות. כאשר בוחרים לפנות לתפקיד שכזה, הפורשים יכולים להרגיש 
כי הם ממשיכים לתרום באופן משמעותי לבטחון ישראל ותושביה, 

במיוחד באזורים הסמוכים לשדות המיועדים לפינוי". 

)המשך מעמ' 11( הרשות הלאומית לפינוי מוקשים כבר בשטח

)המשך מעמ' 27(
במרכז.  חולים  בבתי  להתאשפז  הנאלצים  מאילת,  חברים  לרווחת 
ביקור החברים  למרכז לשם  להגיע  יותר  "לנו, מטבע הדברים, קשה 
'צוות'  סניפי  עם  פעולה  שיתוף  ליזום  רוצה  אני  לכן  המאושפזים. 
הממוקמים בקרבת בתי החולים הרלוונטיים, כך שהאחראים בסניפים 
אלה על נושא ביקורי חולים, יפקדו גם את המאושפזים מאילת - יבקרו 

אותם, ישוחחו עימם ויגישו להם שי". 
דרך נוספת שיוזם אלי להפגת ה"בידוד" עימו מתמודד הסניף האילתי, 
היא יצירת שיתוף פעולה עם ארגון נכי צה"ל, שמשרדיו ממוקמים אף 
הם בבית החייל באילת. "יחד עם אנשי ארגון זה אנו מתווים תוכניות 
משותפות, שיגבירו מצד אחד את כמות המשתתפים ויוזילו את העלויות. 
עשינו זאת במסיבה השנתית, בה השתתפו לא פחות מ-300 חברים ובני/
בנות זוגם. הארוע שהיה ראשון מסוגו בסניף התקיים בקיבוץ אילות, 
וכלל מופע אמנותי של כנריות ומסיבת ריקודים. האולם היה מלא מפה 

לפה וכולם נהנו מהחגיגה המשותפת". 
אלי מספר, כי הסניף משתתף בשלושה פרויקטים חשובים בקהילה: 
האחד, "הקשר הרב-דורי" בשיתוף עם בית הספר מצפה ים, במסגרתו 
וכן  לומדים חברים מהסניף מחשבים בבית הספר בסיוע התלמידים 
בפרויקט  השתתפות   - השני  התפוצות;  בבית  לביקור  עימם  יוצאים 
חברים  מספר  מעבירים  במסגרתו  יהב  בנק  בשיתוף  אחר"  "שיעור 
שיעורי לימוד בבית ספר אלמוג בנושאי כספים, כלכלה וצרכנות נבונה. 
השלישי - "פרויקט אילן רמון", בעניינו התקיימה פגישה עם ראש העיר, 
מתוך כוונה להמשיך לקדמו. תוכניות העבודה של הסניף לשנת 2013 
כבר מגובשות והן יכללו, לדברי אלי, אף יותר פעילויות משהיו בשנה 
החולפת. "ההיענות, הנכונות לסיוע וההשתתפות הערה של החברים 
מעודדות אותי להמשיך וליזום", אומר אלי, "גם בתנאים הלא פשוטים 

בהם אנו פועלים, יש הרבה מה ליזום, לעשות, ליצור ולקדם ביחד".
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חברי הסניף בחוף דור )צילום: רותי רזגור(

חברי הסניף במכון איילון )צילום: רותי רזגור(

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

הרימון",  "כתר  באולמי  התקיימה  הסניף  של  מסורתית  חנוכה  מסיבת   0

בהשתתפות כ-200 חברים. הערב נפתח בהדלקת נרות חנוכה על- ידי מאיר 
רונקין )"נער הפלא"( - סולן במקהלת המלאכים "קולות מן השמים" של 
רפאל ביטון, ובהרצאה של הרב ישראל וייס, לשעבר הרב הראשי לצה"ל. 

קטעי  עם  מרתקים  סיפורים  ששילבו  מלמד,  ולאה  אורי  השתתפו  בערב 
נגינה בגיטרה ובחלילית. 

את ברכתה של הנהלת "צוות" הביא יהודה פרץ יו"ר מחוז דן, ששיבח את 
החברים המשתתפים באירועים השונים והודה להנהלת הסניף על פועלה.

במעמד זה הוענקו תעודות הוקרה לאבי ניסל, שכיהן כיו"ר הסניף במשך 
כשני עשורים, לזאב דפני על הכנה והעברת שיעורי הדף היומי באירועי 
הגיבוש השונים, ולמשפחת הורביץ מ"מיתר" על תרומתם בשבתות הגיבוש. 
את הערב ארגנו יוסי פלג, יו"ר הסניף, ולצדו בנצי וקסברג סגן יו"ר הסניף, 

רבקה דגן ואריה פריש. 
0 ערב מחווה לחזן הצבאי הראשי לשעבר אריה בראון )סא"ל( ז"ל, התקיים 
בתיאטרון רמת גן בהשתתפות חזנים, זמרים וחברי מקהלת הרבנות הצבאית 
מתקופתו של בראון. בערב שולבו סיפורים מהווי הרבנות הצבאית דאז מפי 
הרב ישראל מאיר לאו הרב הראשי לתל אביב יפו, ידיד וחבר, ואיתן הבר 
ז"ל. במהלך הערב הוקרא מכתב  ראש לשכת ראש הממשלה יצחק רבין 
של הרב מרדכי פירון, הרב הצבאי הראשי לשעבר, וכן מכתב מרגש מראש 

הממשלה בנימין נתניהו. 
ז"ל, רבנים  "צוות" מכל הארץ, מוקירי החזן אריה בראון  היו חברי  בקהל 
צבאיים וזמרים רבים, ובכירי "צוות", בראשם היו"ר ד"ר ברוך לוי, שכיבד 
אותנו במעמד זה וקיבל תעודה עם הגיעו לגבורות. יחד עימו היו סגן יו"ר 
"צוות" מוטי בר דגן, מנכ"ל "צוות" דן נדיב, סגן יו"ר "צוות" מחוז דן חיים 
יו"ר  יוסף וסרמן  יו"ר המחוז שנבצר ממנו להגיע, הרב  ירקוני, שייצג את 
מחוז ירושלים ויו"ר סניפים נוספים. על הערב ניצח המלחין מנשה לב-רן, 
שהיה מנצח מקהלת הרבנות הצבאית. את הערב הנחה ד"ר אבשלום קור, 
בהתנדבות,  זאת  עשו  המופיעים  כל  כי  יצוין  בראון.  החזן  של  אמת  ידיד 

כמחווה לחזן אריה בראון. 
במהלך הערב הועלתה מצגת מולטימדיה על חיי החזן ופועלו, אשר הוכנה 
על-ידי אביעד פיקרש. הערב אורגן והופק על-ידי הנהלת הסניף, בשיתוף 
עם חומי בראון. תודה למשפחת החזן אריה בראון ז"ל, לחברים בנצי וקסברג 
סגן יו"ר הסניף, אריה פריש הגזבר, ויו"ר הסניף יוסי פלג, אשר פתח את 

הערב המיוחד. 

הרצאות:
המהפכן הגדול: דמותו, אישיותו ותורתו של הבעש"ט, מייסד תורת החסידות 

- הרצאתו של אבי רט, מרצה בכיר בחינוך ותקשורת.

סניף ראש העין
 יו"ר הסניף: עמיר פוריאן # שילה 72 ראש העין 4806117 # טל': 03-9022114 

puriyan@012.net.il :דוא"ל #

טיולים: 
0 בנובמבר 2012 יצאו חברי הסניף לטיול לאזור חוף דור. הם ביקרו במוזיאון 

המזגגה, ממנו המשיכו לעתלית - כיום אתר אתר מורשת לאומי, המנציח 
את העלייה הבלתי לגלית לארץ ישראל ואת מחנות העולים.

0 בינואר 2013 יצאו חברי הסניף לטיול באזור רחובות ובכללו ביקור במכון 

איילון, במרכז המבקרים המחודש של מכון ויצמן, וסיור בבית ויצמן ובגן 
המדע. 

אירועים: 
הסניף,  של  השנתית  המסיבה  התקיימה  חנוכה  של  שישי  נר  בליל   0
בהשתתפות רבים מהחברים ובני/בנות זוגם. את האירוע כיבדו בנוכחותם: 
ראש העיר ומנכ"לית העירייה )חברי "צוות"(, יו"ר ומנכ"ל "צוות", יו"ר ומנהל 
מחוז דן. הערב כלל: קבלת פנים, הדלקת נרות, ברכות ושירה בציבור, ארוחת 

ערב חגיגית, תוכנית אמנותית וריקודים.

10
4 

ן ו י
ל י ג ת  ו ו צ ח 

ו ר
  49 לתוכן העניינים 

בשטח
פעילויות במחוזות ובסניפים

דן

mailto:puriyan%40012.net.il?subject=


צילומים: באדיבות מתנדבי הסניף מירזה אברהם ויונה

חברי הסניף באנדרטת "הצבא האדום" בעיר נתניה

הענקת תעודות לחברי הסניף שהגיעו לגבורות

חברי הסניף בסיור בשכונת נחלאות

0 "ביחד" - כמדי שנה, התקיימה במועדון הסניף באחד מימי החנוכה, בשעות 

עם  וסבים  וכיפית של סבתות  יצירתית משותפת  פעילות  אחר הצהריים, 
וילדיהם. הפעילות הודרכה על-ידי שלוש סבתות, חברות  נכדיהם, הורים 
הסניף )נילי, אסתר ורותי(, שהצליחו להנחות את הילדים ובני משפחתם 
יו"ר  נרות חנוכה על-ידי  לעבודה משותפת. הפעילות הסתיימה בהדלקת 

הסניף ובחלוקת סופגניות.
0 לאחרונה נערך ערב מוזיקלי במועדון הסניף, בהנחיית הצמד לימור ומיקי 
לדרמן, שכלל שירה בציבור וריקודים לצלילי מיטב שירי שנות ה-60 וה-70. 
חוג  בישיבה,  התעמלות  חוג  ובכללה  שבועית,  פעילות  נמשכת  בסניף 
פלדנקרייז, חוג תנ"ך ומחשבת ישראל - וכן פעילות חברתית, הכוללת הקרנת 

סרטים וספרייה לספרי קריאה. 

הרצאות: 
0 איזונים נפשיים: האיזון האישי והדרכים להשגתו - הרצאתה של אילנה 

יחיאל. 
0 מבצע אטלס - הרצאתו של שבתאי קו )סא"ל(, חבר "צוות". 

 - גילי(  מקולרי  )ניוון  נמ"ג  המבוגר: מחלת  בגיל  העין  ברשתית  בעיות   0
הרצאתה של עליזה רז )סא"ל(, חברת "צוות", מנכ"לית עמותת נמ"ג. 

מאת: רותי רזגור

סניף בת-ים
יו"ר הסניף: יצחק קרן # שד' העצמאות 33 כניסה ב', ת"ד 7067 בת-ים 

karako1@netvision.net.il :5917001 # טל': 03-5077169 # דוא"ל

הרצאות: 
0 מרד הגנרלים נגד בן גוריון - הרצאתו של ד"ר יצחק נוי, סופר ועיתונאי.

בתולדות  מרתקות  דמויות  בלילה:  ביטחון  ואיש  ביום  עליז  רומנטיקן   0

המדינה - הרצאתה של אביבה גרשלר. 
0 מכורים לסוכר - הרצאתה של עינת מזרחי. 

0 לחימה בשטח בנוי: בתחבולות תעשה לך מלחמה - הרצאתו של מאיר כהן. 

 - ארג'ירו  הסורית  הנשק  אוניית  על  הפל"ים  השתלטות  שודד:  מבצע   0

הרצאתו של דב זיגלמן. 

אירועים: 
"יחדיו", במסיבה שנערכה באולמי  בסימן  0 חברי הסניף חגגו את חנוכה 

"דימול" ברמת גן לחברים מסניפי בת ים, תל-אביב, רמת גן וגבעתיים. מפגש 
החברים הסב קורת רוח והמסיבה הייתה עליזה ומוצלחת. 

0 לאחרונה נערך טקס הענקת תעודות הוקרה לחברי הסניף שהגיעו לגבורות, 

בנוכחות עשרות חברים ואורחים. את הטקס ליוו יו"ר מחוז דן יהודה פרץ, 
סגן ראש עיריית בת ים יצחק דריקס ויעקב מור, מנהל לשכת ראש העיר.

טיולים: 
0 חברי הסניף ערכו טיול חד-יומי באזור מנשה והשרון הצפוני, במהלכו 
ביקרו בחממה חקלאית תיירותית, סיירו בקטע גדר ההפרדה באזור וערכו 
תצפית נוף יפהפייה להיכרות גאוגרפית והיסטורית עם האזור והיישובים 

שהוקמו במסגרת תוכנית שבעת הכוכבים.

0 חברים מהסניף יצאו לנופשון בן שלושה ימים בצפון הארץ, שכלל אירוח 
במלון חוף התמרים. במהלך הטיול ביקרו באנדרטת "הצבא האדום" בנתניה, 
במערות הכרמל, בעכו ובמערת הטמפלרים. כן סיירו בקיבוץ אילון, במפעל 

המייצר אבני פסיפס עבור בית הכנסת התוניסאי בעכו ובראש הנקרה. 
0 חברים מהסניף יצאו לטיול באזור פרוזדור ירושלים והבירה. הטיול החל 
בסיור במערת הנטיפים, המשיך בביקור ביישוב בית"ר עלית, בסיור בשכונת 
נחלת שבעה בירושלים ובאתרים אחרים בעיר. סיום הטיול – סיור חופשי 

בשוק מחנה יהודה הססגוני. 

סניף גבעתיים
יו"ר הסניף: חיים ירקוני # כצנלסון 103, ת"ד 351 גבעתיים 5310202 

yarhaim@zahav.net.il :03-6700998 # דוא"ל #

עם סיום שנת הפעילות המבורכת 2012 הכינה הנהלת הסניף תוכנית עבודה 
לשנת 2013, הכוללת פעילות רבה וענפה. חברי הסניף מוזמנים להשתתף 
באופן פעיל בכל האירועים. חברים חדשים מוזמנים אף הם לעשות זאת, 
שכן מעבר לתרבות ופנאי, נמסר בכל מפגש מידע חשוב על הנעשה בארגון 

"צוות" לטובת החברים.
0 בסניף נערכו שלוש הרצאות בנושאים הבאים: הזכות להגנה עצמית מול 
האיום האיראני; הקשר בין עמוד השדרה לבעיות פנימיות; ישראל וארה"ב 

- מהות היחסים המיוחדים.
0 חמישי נשי - במסגרת חוג הנשים הועברה הרצאה על אמדיאו מודיליאני 

- נסיך בוהמיית פריז העליזה.
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טיול במפעלי ים המלח

ליד אנדרטת אסון המסוקים

הופעה צרקסית בכפר קמא

החברים בטיול במסגרת הנופשון

יאיר אסיסקוביץ ובני פרידמן

0 בין התאריכים 25-28 בנובמבר 2012 יצאנו לנופשון בטבריה ובמסגרתו 

ערכנו מספר ביקורים - במוזיאון אסירי המחתרת בעכו, אצל הסובוטניקים 
בסג'רה, בכפר הצ'רקסי כפר קמא ובבית שטורמן בעין חרוד.

0 במוצ"ש, נר שמיני של חנוכה, ערכנו מסיבה משותפת עם סניפי תל אביב, 
רמת גן ובת ים באולמי "דימול" ברמת גן. באירוע השתתפו כ-300 חברים. 
כיבדו בנוכחותם יו"ר "צוות", סגן היו"ר ויו"ר המחוז. המסיבה נערכה במצב 

רוח מרומם והסבה הנאה למשתתפים.

סניף בקעת אונו
 יו"ר הסניף: שלום פארינטה # ת"ד 21 סביון 5691501 # טל': 03-5345540 

botzevet@netvision :דוא"ל #

0 בשעה טובה ומוצלחת נכנסנו למשרד החדש שניתן לנו על-ידי עיריית 
קריית אונו, ואנו אף מתכוונים לערוך טקס חנוכת בית בקרוב. 

0 קיימנו מסיבת חנוכה לחברי הסניף באולם "אוויה" ביהוד. כיבדו אותנו 
בנוכחותם ראש עיריית יהוד/מונסון יוסי בן-דוד, יו"ר "צוות", יו"ר מחוז דן 
יהודה פרץ ומנהל המחוז אלי ינאי. הערב כלל הופעת אמנים ומסיבת ריקודים. 

הרצאות: 
0 מהות היחסים המיוחדים עם הממשל בארה"ב - הרצאתו של יריב פלד.

0 סוגיות משפטיות בגיל השלישי - הרצאה מיוחדת שהועברה בהתנדבות 
על-ידי עו"ד יורם פרי ורעייתו עו"ד שוש פרי, שניהם חברי "צוות" מהסניף. 
0 הקווקז: מקום בו המציאות עולה על כל דמיון - הרצאתו של דוד )דודי( 

ירון )סא"ל(.

טיולים: 
0 חברי הסניף יצאו לנופש בן ארבעה ימים בכפר בלום, במהלכו גם טיילו 

באזור גבול הצפון וצפו בנדידת העגורים באגמון החולה.
0 החברים יצאו לטיול במפעלי ים המלח בסדום ובנאות הכיכר, ובכלל זאת 

ביקרו בחממות חקלאות החורף במושבים שבערבה.
0 חברי הסניף ערכו טיול לאזור המכתשים ומעלה עקרבים, וביקרו בין היתר 

בפארק ירוחם ובבקעת צין.

סניף פתח תקוה
 יו"ר הסניף: בני פרידמן # ז'בוטינסקי 4 פתח תקוה 4941425 # 

s.tzevet.pt@bezeqint.net :טל': 03-9242899, 03-9224167 # דוא"ל

הרצאות:
0 מידע על פעולות המוסד לביטוח לאומי - הרצאתו של ירון שפרן, מנהל 

המוסד לביטוח לאומי, סניף פ"ת.
0 טיפול בכאבי גב והגורמים לו - הרצאתה של גאיה רוז, מתמחה ברפואה 

משלימה.
0 מלחמת יום הכיפורים: סיפור אישי - הרצאתו של יצחק בריק )אלוף(, 

נציב קבילות החיילים. 
0 מלחמת האזרחים ביוגוסלביה - הצלת יהודי המדינה והעלאתם ארצה.

0 פרקים מההיסטוריה של בני פתח תקוה שהיו שותפים בהקמת המדינה – 

הרצאתו של יאיר אסיסקוביץ, יו"ר ברית חיילי האצ"ל ויקיר העיר. 

אירועים:
0 סניף פתח תקוה ארגן שבת עיון וגיבוש בסימן הגבורה היהודית לדורותיה, 

בהשתתפות עשרות חברי "צוות", במלון פרימה טבריה. ביום שישי ושבת 
ושמשון  צוריאל  נפתלי  בהדרכת  ובסביבתה,  בטבריה  שטח  סיורי  נערכו 
ממליה. במהלך השבת הרצו הרב ד"ר אליהו אביעד מפקח מחוז ירושלים 
במשרד החינוך, הרב ד"ר חניאל פרבר, שמשון ממליה וד"ר משה ברנדר. 

את השבת ארגנו נפתלי צוריאל ושלמה שטרנברג.
סניף תל אביב יו"ר הסניף: עמנואל אלרום # הארבעה 8 תל אביב 6473908 

Ta-tzevet@012.net.il :טל': 050-4241212, 03-5616020 # דוא"ל #
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חברי הסניף בסטלה מאריס 

סניף רמת גן
 יו"ר הסניף: יוסי פורת # הראה 21 רמת גן 5242231 # טל': 03-6702485, 

 tzevetrg@zahav.net.il : 03-6723663, 054-4950250 # דוא"ל

הוקרה לבני הגבורות ב"צוות" רמת גן 
נשבעים  ה-19  ישראל  כנסת  "יש סמליות עמוקה שממש בשעה שחברי 
בירושלים אמונים למדינה, אנו מציינים ברמת גן בטקס חגיגי את הגעתם 
'צוות' תושבי העיר לגבורות. הם בני הדור שאיפשר את הנחת  של חברי 
יסודות הביטחון והקמת המדינה". כך אמר יו"ר סניף רמת גן, יוסי פורת, 

עומדים מימין: משה יפה, יצחק בטט. מאחור: איתן ווליכמן מזכיר הסניף, 
דוד רוקני, ליאון בכר, שלמה אמבר, יונתן רוזן, מאיר היינריך, רפי פיליפסון 

ומיכאל גור. יושבים מימין: יוסי פורת, שמעון סלוצקי, צבי בן דב )זילברמן(, 
יהודה פרץ, רותם חיים, דור-אל )דונש( חיים

העין, בהשתתפות  "אוורסט" בראש  באולם  חנוכה  קיים מסיבת  0 הסניף 
150 חברים. אורח הכבוד היה הרב הראשי של פתח תקוה, הרב מיכה הלוי, 
שנשא דברים על משמעות חג החנוכה ורוח חיילי צה"ל בעבר ובהווה. ברכות 
השמיעו הרב אבשלום קציר, יו"ר מחוז דן יהודה פרץ ויו"ר הסניף בני פרידמן. 
מארגן הערב נפתלי צוריאל הודה במילים חמות למשתתפים. הנחה את הערב 
הרב ד"ר חניאל פרבר. באירוע השתתפו: שלמה שטרנברג, אבי הורוביץ, 
פיני איזק ואהרון רייך. את הערב הנעימה מקהלת הילדים "פרחי ירושלים" 

בניצוחו של חנן אביטל.    
ויצאו  בגשמים  הפוגה  ניצלו  פרידמן,  בני  היו"ר  בראשות  הסניף,  חברי   0
דן  ובגליל המערבי. הם התארחו במלון  ימים בחיפה  בן שלושה  לנופשון 
ייחודית ביקנעם  פנורמה על הכרמל. בין השאר, ביקרו בתערוכת פסלים 
והתרשמו במיוחד מפסלי הרקדנים והמוזיקאים של האמן אלכס קירזנר; 
חזו במצגת אודות החיים באתיופיה, של הקיבוצניקית החיננית אומיי, יוצאת 
העדה, בקיבוץ עברון; למדו אודות ההיסטוריה של התפתחות הרכבת בארץ 

ישראל; התרשמו מעוצמתה של תעשיית בתי זיקוק במפרץ ועוד. 

חברי הסניף מול הרי מואב

בדבריו בטקס שנערך לכבוד הגעתם לגבורות של חברים  בסניף רמת גן. 
הערב המרגש התקיים בסניף, בנוכחות בני הגבורות, בנות זוג ובני משפחה, 
ובמסגרתו הוענקו לכל אחד מהם תעודת הוקרה ומגן מיוחד, שנמסרו להם 
על-ידי יו"ר המחוז יהודה פרץ, יו"ר הסניף, וחבר הוועד המנהל הארצי של 

"צוות" רפי פיליפסון, לשעבר יו"ר הסניף במשך ארבע קדנציות.
חברי הנהלת הסניף איתן ווליכמן, חיים שהם ויוכי וקשי, הכינו מצגות אישיות 
על חייו ועשייתו של כל בן גבורות. המצגות לא רק ריגשו את הנוכחים, אלא 

גם המחישו את תרומתם המשמעותית לבניין הארץ. 
היו ביניהם, בין השאר, שמעון סלוצקי שקיבל פעמיים )!( את פרס בטחון 
ישראל, וכן דוד רוקני, שגם היום, כשכבר עבר את גיל 80, משרת מדי שנה 
מספר חודשים בשירות פעיל - הוא המתכנן הבלעדי והאחראי לארגון תרגילי 
הסדר המרשימים של ערב יום העצמאות ולניהול הטקס של סיום יום הזיכרון 
ופתיחת חגיגות העצמאות. "כל אחד מכם יכול לראות עצמו לבנה בחומה 

האדירה של בטחון המדינה", אמר להם יו"ר המחוז יהודה פרץ.

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

הרשמה בסניפי "צוות"

כתובת הדוא"ל שלך אצלנו? 
 האם אתה מקבל מ"צוות" אחת לחודש בדוא"ל את

ה"צוותון" - המידעון האינטרנטי של "צוות"?
אם לא - נא שלח את פרטיך האישיים בדוא"ל אל:

pk ida1@tzevet.org. i l
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סניף תל אביב
 יו"ר הסניף: עמנואל אלרום # הארבעה 8 תל אביב 6473908 # 

Ta-tzevet@012.net.il :טל': 050-4241212, 03-5616020 # דוא"ל

ברבעון האחרון של 2012 ביצענו שורת פעילויות ובהן: 

נשף חנוכה: 
300 חברים מסניפי בת ים, גבעתיים, רמת גן ותל אביב חגגו באולמי דימול 
ונהנו מכיבוד איכותי ומתוכנית אמנותית מקסימה ומגוונת ובכללה הופעתה 
שהנעימה  נגנים,  חמישה  של  מורחב  בהרכב  פתוחים,  שמיים  להקת  של 

את זמננו.

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

0 את חג החנוכה ציינו חברי הסניף במסיבה שכללה הדלקת נר שלישי, 

ברכות, הופעה של להקת "שמים פתוחים" עם צמד הכנרים המזמרים שאול 
ויוליה בן הר, די ג'יי ומוזיקה לריקודים.

0 חברי הסניף ערכו סיורים במרכז מורשת יהדות לוב ובמרכז מורשת יהדות 
בבל באור יהודה. המוזיאונים מתארים את תולדות הקהילות לאורך הדורות, 

ואת תרומתן להקמת מדינת ישראל ועד ימינו אלה.

הרצאות:
0 מבצע קדש והכור בדימונה - הרצאתו של ד"ר יצחק נוי, היסטוריון, סופר, 

עיתונאי ואיש רדיו. 
0 איראן גייט: מה באמת קרה לעמירם ניר - הרצאתו של מנחם טילמן, חוקר 

תולדות מדינת ישראל בעת החדשה. 
0 על-פי ספרה של פרופ' חוה עציוני-הלוי "ְולֹו ְשֵתי ָנִשים" - סיפור שתי 

נשותיו של אלקנה, פנינה וחנה. 

התנדבות:
ברחבי  במקלטים  כבקרים  חירום  בשעת  שובצו  הסניף  חברי  עשרות   0

העיר חולון.
החברים נטלו חלק כבקרים בתרגיל במוסדות החינוך בעיר, שנערך ב-14 
בפברואר 2013 בהנחיית פיקוד העורף ובאחריות אגף חירום וביטחון של 

העירייה. מתווה התרגיל כלל ירי רק"ק/טילים לעבר עורף מדינת ישראל.

חברי הסניף במרכז מורשת יהדות בבל

טיולים: 
מנזרים במדבר - טיול חוויתי במסגרתו נחשפנו לאתרי קרבות יהודה המכבי, 
צפינו במנזרים על אם הדרך במעלה אדומים, ביקרנו באכסניית השומרוני 
הטוב ובה ריכוז פסיפסים מרהיבים, במנזר סן ג'ורג' הציורי הבנוי על מצוק 

וסיירנו בשמורה הסגורה ובה מים מתוקים ב...ים המלח. 

הרצאות:
הומור מהו? הומור עולמי, הומור יהודי - הרצאתו של שלמה חלימה.  

סיפורי ארץ ישראל ועם ישראל בראי שטרות הכסף בראיה היסטורית - 
הרצאתו של חזי פוזננסקי.
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קורא
חדש על מדף הספרים

הפטנט
מאת: נפתלי ברזניאק 

כשהפטנט שהמציא זכה לכינוי גאוני, כזה שעתיד לשנות את פני 
המקצוע שלו, לא העלה על דעתו ד"ר דניאל ליבנה שחייו עומדים 
להשתנות מן היסוד. בדהירתו המהירה אל הצמרת הדהדה בראשו 
האזהרה: "התחום מסוכן! האפשרות להיפגע קלה. מדובר בהרבה 
כסף. תשמור עליו כעל בבת עינך, כמו שאתה שומר על המשפחה 
שלך". כל אדם הנמצא בסביבתו, קרוב כרחוק, הפך לאויב המנסה 

לפצח בכל דרך את סוד הפטנט. 
מחשבת,  במלאכת 
תוך יצירה מתמדת 
מטלטל  מתח  של 
ו  א י ש ל ע  י ג מ ה
 , ע י ת פ מ ם  ו י ס ב
נפרש בפני הקורא 
המסקרן  התחום 
והמורכב של פיתוח 
פטנט והפוטנציאל 
להפוך  בו  הגלום 
למיליונר בין לילה 

כשאינו  ברזניאק;  נפתלי  ד"ר  של  השלישי  ספרו  הוא  "הפטנט" 
כותב הוא עוסק ביישור שיניים )אורתודנטיה(.  

הורות מעצימה - זה משחק ילדים
מאת: ד"ר שמואליק ויס

ולסבים,  לסבתות  וגם  להורים,  מיועד  מעצימה"  "הורות  הספר 
שמוכנים להקדיש כל יום זמן קצר - מעשר דקות עד חצי שעה - 
לבילוי עם ילדיהם. הפעילויות המוצעות לשהות המשותפת יכולות 
להיעשות בבית, תוך כדי צפייה בטלוויזיה או שימוש במחשב, על 

שפת הים, בטיול - בעצם בכל מקום. 
כלים  הפעלה,  הצעות  יצירתיים,  רעיונות  כ-200  כולל  הספר 
לפעילות, הסברים והמחשות שבאים לסייע להורים שחשוב להם 
לקדם ולהעצים את ילדיהם באמצעות משחקים משותפים, שיחות 
לפעילות  הצעה  לדוגמה,  משעשעות.  פעילויות  ומגוון  מהנות 
פשוטה ועם זאת מהנה ומועילה: "חסר לך בורג?" שבה משחקים 
ההורים עם ילדיהם בהברגת ברגים לתוך לוח עץ ובהוצאתם. הצעה 
שרטוט  באמצעות  הזמן  מושג  הבנת  את  לפתח  מיועדת  נוספת 
של "ציר זמן" שיכול לסייע לילדים צעירים בלימודי ההיסטוריה 

הקרובה והרחוקה - נושא שהם מתקשים בו לא פעם. 
המחבר שירת בחמ"ן, בעיקר בתפקידי הדרכה. עם פרישתו למד 
ופעל רבות בתחומי החינוך, עסק בחינוך ליצירתיות וליזמות, ניהל 
עמותות שהתמקדו בחינוך ליזמות, למצוינות ולחשיבה המצאתית. 
שמואליק ויס הוא גם צייר ומאייר מחונן. עבודותיו הוצגו בתערוכות 

יחיד בארץ ובחו"ל וזכו לשבחים.

פרטים נוספים על הספר ועל מטרותיו, טעימות מהפעילויות שבו, 
פרטים על המחבר ועל הערכים החינוכיים המנחים אותו אפשר 

http://horut-maatzima.co.il/ למצוא באתר
מאת: אוריה שוחט

מהומה בחווה
מאת: רנת מצליח

מהומה בחווה מביא את סיפורן של חיות בחווה, שלא היו מרוצות 
מעצמן. מכשפת היער מחליטה ללמד את החיות לקח, שבעזרתו 
מבינות החיות מהו ערך עצמי ומהי אהבה עצמית. זהו סיפור על 

התמודדות עם קנאה ודימוי עצמי נמוך. חובבי בעלי החיים ימצאו 
בספר איורים מרהיבים של בעלי החיים בחווה. "ערב אחד התקבצו 
החיות בניחותא לשיחת חברים על הא ועל דא. חימו החמור נאנח 
בקול ואמר "אני לא אוהב את הנעירה! כמה נפלאה קריאתו של 
קורי התרנגול! להתעורר בבוקר עם קול נפלא ליום שיר ושמחה". 
וברגעים אלה ממש, טיטי המכשפה עפה מעל החווה, רכובה על 
וצוחקת  בראשה  מגרדת  החיות,  לשיחת  מאזינה  גדול,  מטאטא 

בצחוק ערמומי וזדוני: חה חה חה... 

אש בקווים
מאת: זאב דרורי

הספר מגולל את תולדות מלחמת ההתשה שהתנהלה מקיץ 1967 
ועד קיץ 1970 לאורך גבולה המזרחי של ישראל. הוא מבוסס על 
מחקר שנערך במסגרת המחלקה להיסטוריה בצה"ל, ומציג את 
המלחמה בהקשר רחב, תוך הדגשת שני ממדים חשובים: תפיסת 
המאבק של הארגונים הפלסטיניים החמושים ומדיניות ממשלת 
ישראל לגבי יהודה ושומרון. הלחימה היומיומית לאורך הגבולות 
לבשה פנים רבות, אולם פרק גבורה מיוחד רשמו המרדפים בהם 
חסמו הלוחמים בגופם את דרכן של חוליות טרור. מרדפים אלו, 
שמהלכם נפלו קצינים בכירים לא מעטים, נפרשים כאן לראשונה 

במבט כולל ואף ביקורתי. 
ד"ר זאב דרורי )אל"ם( הוא מנכ"ל המכללה האקדמית כנרת בעמק 
הירדן וראש מכון "כנרת" למחקר קשרי חברה, שלום וביטחון ע"ש 
רא"ל דן שומרון. בשירותו הצבאי היה לוחם ומפקד בצנחנים ונטל 

חלק פעיל בפעולות רבות המתוארות בספר.  

להזמנת המופעים: אורלי רוט, טל' 052-6909598

חברי "צוות" מוזמנים לקרוא מידע רב ומגוון באתר "צוות":
www.tzevet.org.il
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הצדעה אחרונה  
 חברי "צוות" שהלכו לעולמם

טבת - אדר תשע"ג, ינואר-פברואר 2013

בני ברק חה"נ    רוזנר     קלמן       סגן   
יהוד חכ"ל    יוזיק     ראובן       רס"ר  

קרית אונו חכ"ל    רז       נילי        רס"ן   
בת ים ח"י      ברנוי     פרץ        רס"ב  
חולון ספ"כ    גטרוייר    יוסף        אל"מ  
חולון  חכ"ל    ורדי      יחזקאל     רס"ן   

פתח תקווה חכ"ל    פז       יעקב       רס"ן   
פתח תקווה חי"ק     שפירא    בני        רס"ר  

רמת גן  ערף     איבגי     יעקב       רס"מ  
רמת גן פטר     קריינר    מיכאל      סא"ל  

תל אביב יפו ח"א     בן ישראל   חיים       סא"ל  
תל אביב יפו ספ"כ    בר און    יצחק       תא"ל  
תל אביב יפו ספ"כ    יוטבת    משה       אל"מ  
תל אביב יפו חת"ק    סגל      אליהו       סא"ל  
תל אביב יפו חמ"נ    קינן      אליהו       רס"ן   

מיתר חי"ח     ברששת   איבון       רס"ב  
באר שבע ח"א     רוזיליו    דוד        רס"ב  
קרית גת ח"א     נגר      רחמים      רס"מ  

גן יבנה ח"י      גוזלן     מיכאל      רס"ב  
אשדוד חי"ח     לישה     יהושע      רנ"ג   

משגב דב חר"פ    פם      זאב        רס"ן   
אשקלון חי"ק     כהן      נסים       רס"ב  
אשקלון חי"ח     מכלוף    אפרים      רס"מ  

יבנה ח"א     ארז      יוסף        רס"ב  
ראשון לציון ח"א     אדלר     גיורא       רס"ר  
ראשון לציון חש"נ    איזיק     דוד        רס"ר  
ראשון לציון ח"א     אנגלרד   מרדכי      רס"ן   

ראשון לציון חי"ח     שקורי    ניסים       רס"מ  

גני יוחנן חי"ק     תם      יואל        סא"ל  

שבי ציון  ח"א     אזולאי    שמואל)מולה(   סא"ל  

רעות/מכבים ספ"כ    ליפקין-שחק  אמנון       רא"ל  

מודיעין חמ"נ    סמרט    דניאל      רס"ן   

בית שמש חי"ח     טובי      יצחק       רס"ר  

ירושלים חת"ק    טימסיט   אשר        רס"ן   

בית שמש חה"נ    פרץ      משה       סא"ל  

טבריה חמ"צ    אלמשעלי   אברהם      רס"ר  

טבריה ערף     משקד    מרדכי      סא"ל  

פרדס חנה ח"י      כוכבי     גד         רס"ן   

חיפה חת"ק    אבני     יוסף        רס"מ  

חיפה חי"ח     ביטון     ישראל      רנ"ג   

חיפה חכ"ל    ברילנשטיין   ישראל      סא"ל  

ראמה פטר     פארס    נדים       רס"ב  

יקנעם  ח"א     עמוסי    אליעזר     סא"ל  

רומת הייב   חי"ר     פלאח    ערסאן      רס"ר  

נצרת עלית חש"ל    פליישר    אלכסנדר    סא"ל  

קרית אתא ערף     אסייג     משה       סא"ל  

הוד השרון חי"ח     בלומנפלד   אליעזר     רס"ר  

כפר סבא חי"ח     הרפז     יחיעם      אל"מ  

כפר סבא רב"צ    ונגרובר   דוד        רס"ן   

כפר סבא חכ"ל    טננבוים   אביהו       סא"ל  

אבן יהודה חמ"נ    זוהר     נמרוד      אל"מ  

רמת השרון חי"ח     לביא     אברהם     אל"מ  

נתניה  חת"ק    דואני     יצחק       סא"ל   

יהי זכרם ברוך

צום שבעה עשר בתמוז וצום תשעה באב. מועדים אלה, למעט תענית 
אסתר, נקבעו לזכר מאורעות שפקדו את הארץ. חורבן בתי המקדש 

הראשון והשני ויציאת עם ישראל לגלות.
הרבנות הראשית  על-ידי  נקבעו  ישראל  מדינת  לאחר הקמתה של 
לישראל יום העצמאות ויום ירושלים כימי שמחה והודיה. יום העצמאות 
נקבע לרגל הקמת המדינה בה' באייר תש"ח. יום ירושלים נקבע לרגל 

שחרור ירושלים במלחמת ששת הימים, בכ"ח אייר תשכ"ז.
ימי אבל וזיכרון אחרים הם: כ"ז בניסן - יום השואה והגבורה, יום ד' 
באייר - יום הזיכרון לחללי צה"ל וז' באדר יום פטירתו של משה רבנו, 
שהרבנות הראשית קבעה כיום התייחדות עם זכרם של חללי מערכות 

ישראל שמקום קבורתם לא נודע.

)המשך מעמ' 33(

בין פוסקי דורנו קיימת מחלוקת האם לראות את הימים הללו כמועדים 
הרבנות  על-ידי  המודרכת  לאומית,  הדתית  היהדות  השקפת  דתיים. 
הראשית לישראל, רואה מועדים אלה כמועדים דתיים. ההשקפה החרדית 
טוענת שאין כל משמעות דתית לימים אלה ואין לכלול אותם במועדי 
ישראל. נוסף על כך, יש ימים שנזכרו בספרות חז"ל, אולם לא נקבעו 
בהם מצוות מיוחדות, אלא נהגו בהם מנהגים שונים אשר הובאו מאוחר 
יותר גם בשולחן ערוך. ימים אלה הם: ט"ו בשבט, ל"ג בעומר וט"ו באב. 
יש ימי שמחה נוספים של עדות שלא נזכרו כלל והם הסהרנה והמימונה.
שיעסקו  כדי  בעיקר  ישראל  לעם  ניתנו  החגים  דבר,  של  לסיכומו 
בהם בתורה מתוך שמחה וחדווה ומתוך אהבה ורצון להתקרב לאבינו 
שבשמים שכן בימות החול אדם טרוד במלאכתו וקשה עליו הלימוד.

מהותם של החגים ביהדות
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