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כנס מיוחד: 30 שנה להיערכות צה"ל
ברצועת הביטחון בדרום לבנון

שרי ביטחון, מפקדים וחיילים מוקירים את זכרו של רא"ל משה לוי

מפעל חיים פרס ישראל הוענק לחברת הארגון אסתר הרליץ # צבא ורפואה ראיון עם מנכ״ל משרד הבריאות היוצא, 
פרופ׳ ארנון אפק # נבחרי ציבור תשעה חברי ״צוות״ נבחרו לח״כים בכנסת ה-20 # משואה לתקומה הדרך של 
משה בן עוזר ממחנות המוות למצעד צה״ל הראשון # עם הפנים לחבר סקר שביעות רצון נרחב בקרב חברי ״צוות״



העורכת הראשית
עמיתיי היקרים, 

גיליון זה רואה אור לאחר הבחירות 
והרכבת הממשלה. בכנסת ישראל 
מכהנים תשעה חברי "צוות" מתוכם 
אנו  זה  בגיליון  שרים.  שלושה 
מציגים אותם ומאמינים שכל אחד 
מהם, ללא קשר לשיוך המפלגתי, 
בקרב  ארגוננו  את  נאמנה  ייצג 

מקבלי ההחלטות. 
0 0 0

נושא הבריאות, החשוב לכל אחד באשר הוא, מוצג בגיליון 
לכינון  עד  מי שכיהן  עם  האחת, שיחה  כתבות.  בשתי  זה 
ארנון  פרופ'  הבריאות,  משרד  כמנכ"ל  החדשה  הממשלה 
אפק. הוא מספר בגילוי לב על הקושי במילוי תפקיד המנכ"ל 
בתקופה ארוכה של אי-וודאות שלאחר פיזור הכנסת, על 
הצורך למלא אחר החלטות השר הממונה גם אם אינך מסכים 
לדעתו, על אי קידומו בצה"ל לתפקידי מר"פ ואפילו קרפ"ר 
היום.  סדר  ורפואה שעל  בריאות  בסוגיות  דעה  מביע  וכן 
אוזן  ריימונד  זה, מספר  בתחום  העוסקת  השנייה  בכתבה 
הביטוח  בסיוע  יורק,  בניו  הלב שעבר  השתלת  ניתוח  על 

הרפואי של "צוות". 
0 0 0

יום השואה אמנם עבר, אך בחרנו להתייחס אליו בסיפורו 
הכואב ומעורר ההשראה של חברנו משה בן עוזר, שמימש 
במהלך חייו, הלכה למעשה, את הביטוי - משואה לתקומה. 
משה עבר שבעה מדורי גהינום - בגטו, במחנות העבודה 
ובמחנות ההשמדה - ורק בדרך נס ניצל. השירות הממושך 
בצה"ל שעליו גאוותו, והשתתפותו במצעד צה"ל הראשון 

- הם הניצחון הפרטי שלו. 
0 0 0

קורת רוח וגאווה הסבה לנו חברתנו אסתר הרליץ, שזכויות 
רבות לה במעשה הקמת המדינה והתבססותה לאורך השנים. 
הרליץ זכתה להכרה בפועלה ביום העצמאות, עת קיבלה 
את פרס ישראל על תרומתה המיוחדת לחברה ולקהילה. 
ההתנדבות,  נושא  על  בעיקר  מספרת  היא  עימה  בשיחה 

שהוא לדבריה אבן יסוד בקיומנו.   
0 0 0

היקף  רחב  רצון  שביעות  סקר  תוצאות  זה:  בגיליון  עוד 
לשריון״  ב״יד  המיצב  חנוכת  הארגון;  חברי  בקרב  שנערך 
ע"ש רא"ל משה לוי, אחיו של יו"ר הארגון ברוך לוי; דברים 
ועדת  יו"ר  ז"ל,  שגיא  )נפתול(  נפתלי  חברנו  של  לזכרו 
ההתנדבות ב"צוות", סיקור כנס בנושא 30 שנה להיערכות 

צה"ל ברצועת הביטחון ועוד.

קריאה נעימה וקיץ קריר, 
 גיטה גופר )אל"ם(, עורכת ראשית 

03 | במחשבה תחילה | דבר יו"ר "צוות" לחברים
04 | חדשות "צוות" | עדכונים משולחן מנכ"ל הארגון

 09 | צבא ורפואה |  הראיון המרכזי עם פרופ׳ ארנון אפק, 
מנכ״ל משרד הבריאות היוצא         

 13 | רצועת הביטחון | כנס לציון 30 שנה להיערכות צה״ל
        ברצועת הביטחון בלבנון 

 16 | משואה לתקומה | סיפורו של משה בן עוזר, ששרד
את תופת השואה והשתתף במצעד צה״ל הראשון         

 19 | פרס ישראל | אסתר הרליץ, כלת הפרס, על מפעל חיים
שכולו מסירות והתנדבות          

 22 | עם הפנים לחבר | ממצאים חיוביים בסקר שביעות רצון
מקיף שנערך בקרב חברי הארגון         

 24 | הנצחה ומורשת | נחנך מיצב לזכרו של רא"ל משה לוי
        ב״יד לשריון״ בלטרון

 26 | ביטוח רפואי | ריימונד אוזן עבר השתלת לב בניו יורק
בסיוע הביטוח הרפואי של ״צוות״         

 39 | התנדבות | פרידה מנפתלי )נפתול( שגיא ז״ל, 
איש של עשייה ונתינה ללא גבול         

)לחץ על החץ המתאים(

גיליון 112
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מדורים קבועים:
28 | רפואה שלמה | הביטוח הרפואי והסיעודי

29 | זרקור | סניף נס ציונה
30 | תעסוקה | הכשרות, השמות, סדנאות, קורסים

36 | צוות נוסטלגי | חידה, אנקדוטות, רגעים
37 | צוות מטייל | טיול למרחב שבטה ופתחת ניצנה
38 | מתחברים למסורת | יהדוֿת, הלכה, שורשים

41 | למען הכלל | התנדבות - אריה בהט | פרויקט ״ידידות צהלה״
42 | צוות יוצר | שרי ניר, אמנית תכשיטי בד
60 | צוות קורא | מה חדש על מדף הספרים

61 | הצדעה אחרונה | חברי "צוות" שהלכו לעולמם

צוות בשטח: מחוזות וסניפים:
אשקלון, מכבים-רעות-מודיעין, ראשון לציון, יבנה, רחובות, אשדוד,   43 | יהודה | 

נס ציונה-לוד-רמלה-באר יעקב           

פעילות מחוזית, סניף ירושלים 46 | ירושלים | 
מצפה רמון, ערד, אילת, דימונה, אופקים, באר שבע, נתיבות-שדרות 47 | דרום | 

בני-ברק, בקעת אונו, גבעתיים, חולון, פתח תקוה, ראש העין, תל אביב, רמת גן  51 | דן | 
כפר סבא, רעננה, הרצליה, נתניה, הוד השרון 55 | שרון | 

הגליל המערבי, הגליל התחתון, העמקים, חדרה והשומרון,   57 | צפון | 
חיפה, מרכז הגליל, כרמיאל          
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איחולי הצלחה לחברינו שנבחרו לכנסת 
ה-20; ברכות לחברתנו זוכת פרס ישראל

 חברותיי וחבריי ב"צוות" 
שלום וברכה, 

מאחורינו  ה-20  לכנסת  הבחירות 
וכך גם הקמת ממשלה חדשה. מי 
תעשה  והיא  תצלח  שדרכה  ייתן 
אזרחי  לטובת  נאמנה  מלאכתה 

ישראל. 
בממשלה החדשה ימשיך לכהן כשר 
הביטחון חברנו משה )בוגי( יעלון, 
אשר במהלך כהונתו הקודמת זכינו 
לשיתוף פעולה מלא מצדו, לאוזן קשבת ולרצון טוב בכל הנושאים 

הקשורים לגמלאי צה"ל - והיו רבים כאלה.  
והספורט,  רגב, שרת התרבות  מירי  יכהנו לצדו חברתנו  כן,  כמו 

ויואב גלנט, שר הבינוי, אשר אתגרים רבים נכונו להם. 
זו העת וזה המקום לברך גם שישה חברי "צוות" נוספים שנבחרו 
לכנסת: אייל בן ראובן, עומר בר לב, מוטי יוגב, עמיר פרץ, ענת 

ברקו, ונחמן שי. 
אנו מאחלים להם שירות ציבורי רב הישגים ומעש, ובטוחים כי 
ישמשו גם כנציגי הארגון בבית הנבחרים, בבחינת שליחי מצווה. 

0 0 0

שני מועדים חשובים ציינו בעת האחרונה, להם קשר מובהק אלינו 
וגבורה  עוז  נמשכת של  וכארגון. הם חלק משרשרת  כיחידים   -

יהודית, שהחלה מעת היותנו לעם ונמשכת עד היום הזה. 
יום העצמאות ה-67 למדינת ישראל, שיסודותיו טמונים  האחד, 
במאבק עיקש ורווי דמים על תקומת המולדת, ולאחריה - שמירה 

על בטחונה לאורך השנים בשגרה ובמלחמות. 
רבים מלוחמי מלחמת העצמאות, הקשה במלחמות ישראל, אינם 
איתנו עוד. אולם, לאלה שעדיין איתנו יזמנו אירועי הוקרה - טקסים 
מרגשים להענקת סיכות ותעודות הוקרה ללוחמי תש"ח נערכים 
ברחבי הארץ, במחוזות ובסניפים. "צעירי" הלוחמים המקבלים את 
ויותר. בקרוב אעניק  85, וה"בוגרים" הם בני מאה  האות הם בני 

באופן אישי סיכה כזו לאל"ם דוד אורן, שמלאו לו 100 שנים. 
על  הברית  בנות  לניצחון  שנה   70 מציין  השני,  החשוב  המועד 
היהודים  הלוחמים  גבורת  השנייה.  העולם  במלחמת  הנאצים 
התגלתה במלוא עוצמתה במלחמה זו: 1.5 מיליון חיילים יהודים, 
לצד  במלחמה  השתתפו  כולו,  בעולם  יהודים  מיליון   18 מתוך 
כוחות בנות הברית, במזרח ובמערב - שיעור שאין דומה לו בקרב 
העמים כולם. חמישית מתוכם, כ-250,000 נספו במערכה. מאות 

אלפים נפצעו. 
רוחם וגבורתם של הלוחמים היהודים הועלו על נס בטקס שנערך 

 

דבר יו"ר הארגון
במחשבה תחילה

ד"ר ברוך לוי

באתר ״יד לשריון״ בלטרון ב-7.5.15, לציון 70 שנה לסיום מלחמת 
העולם השנייה והניצחון על הנאצים. 

מספר רב של חברים מילא את יציעי האמפיתאטרון בלטרון ובהם 
על  עדות   - ואותות  מדליות  בגדיהם  דש  שעל  וטרנים,  עשרות 
יחסית  גבוה  הוא בשיעור  ומניינם של אלה   - הצטיינותם בקרב 

ללוחמים אחרים.  
אחת הלוחמות בצבא הבריטי הייתה חברתנו אסתר הרליץ, אשר 
זכתה בהוקרה ראשונה במעלה ביום העצמאות תשע"ה, עת קיבלה 
הרליץ,  ולמדינה.  לחברה  מיוחדת  תרומה  על  ישראל  פרס  את 
דמות מיוחדת במינה, עשתה כל חייה בשירות הביטחון, בשירות 
החוץ, כחברת כנסת ובמרכז להתנדבות )לימים המועצה הלאומית 

להתנדבות( שהייתה לי הזכות לסייע בהקמתו. 
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ולענייני דיומא: שלושה אתגרים נכונו לנו בעת הזו, ולמעשה הם 
חלק בלתי נפרד משגרת פועלנו הרציף:  

שמירת זכויות החברים - מעת לעת, ובמיוחד כאשר מתקיימים 
דיוני תקציב, צפים ועולים קולות היוצאים נגד הגמלה המשולמת 
לפורשי צה״ל, המופרזת כביכול. הדברים חוזרים על עצמם שוב 
ההתרחשויות,  אחר  עיניים  בשבע  לעקוב  נאלצים  ואנו  ושוב 
וכשצריך - להשיב מלחמה שערה. אנו מבטיחים לעמוד על המשמר 

ולא לאפשר נסיגה מכל סיכום או החלטה בנושא. 
 - נצטרך  ועם הרמטכ"ל, אם  דיונים עם ראש אכ"א  כבר קבענו 

נעשה זאת גם עם שר הביטחון. 
באשר  האוצר  החלטת  מול  מתמודדים  אנו   - הסיעודי  הביטוח 
לכלל הפוליסות הסיעודיות בישראל. נושא זה חייב להסתיים עד 
תום השנה, שכן בנפשנו הדבר. אנו חייבים להבטיח כי לחברינו 
בעלי פוליסת הסיעוד יישאר מלוא הכיסוי מבחינת הזכויות - ואי 
אפשר להפריז בחשיבות העניין לאור הצורך בכיסוי כזה לחברים 

שנקלעו למצוקה. 
השתלבות באתגר החינוך - ברצוני להוקיר את חברי ארגוננו אשר 
במסגרת  זאת  ועושים  החינוך  למערכת  להצטרף  לקריאה  נענו 

פרויקט "הטובים לחינוך" מייסודו של "צוות". 
קורת רוח רבה מסבים לי ביקוריי במכללות בית ברל, אורנים, קיי 
הלימודים  ספסל  את  החובשים  בחברים  פוגש  אני  בהן  ואחווה, 
ורוכשים כלים לעשייה משמעותית בתחום החינוך. סיפוק רב אני 
בוגרי התוכנית, המשתלבים בהצלחה  גם מסיפוריהם של  שואב 

במערכת החינוך כמורים וכמנהלי בתי ספר. 
לאחר סיום פועלנו בחזית הצבאית, חובתנו להתייצב גם בחזית 
האזרחית - החזית הפועלת למען חינוך דור העתיד בישראל, בה 

נטמנים זרעי תקווה לשלום ולשגשוג מדינתנו. 
זכות היא לנו להחליף את הטנק במחשב, את הרובה בעט ואת 
כדמויות  שם,  מקומנו  והפדגוגיה.  הלימוד  בספרי  התו"ל  ספרי 
ולכוון  הנוער,  בני  של  עולמם  את  ולהעשיר  ללמד  יכולות  אשר 
אותם לשירות משמעותי בצה"ל ולאזרחות טובה. יישר כוחם של 

העושים במלאכה. 
ד"ר ברוך לוי, יו"ר ארגון "צוות"  

 לאחר סיום פועלנו בחזית הצבאית, חובתנו להתייצב 
 גם בחזית האזרחית - החזית הפועלת למען חינוך 

 דור העתיד בישראל, בה נטמנים זרעי תקווה 
לשלום ולשגשוג מדינתנו



חדשות
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משולחן המנכ"ל
תיקון 190 לפקודת המס - הגענו להסדר עם 
שלטונות מס הכנסה לקבלת פטור בגין תיקון 190 לפקודת 

המס עד 1.7.15. 
רו"ח  ומשרד  אכ"א  עם  בתיאום  במאמצינו,  ממשיכים  אנו 

RSM שיף הזנפרץ ושות', להארכת הפטור. 

הנבחרים  אסיפת  בישיבת   - הנבחרים  אסיפת 
שנערכה ב-27.5.15 אושרו הדו"חות הכספיים של הארגון 

לשנת 2014. 
כמו כן אישרה האסיפה העברת יתרה של 2.79 מיליון שקל 

לקרן הביטוח הרפואי. 

ליו"רי  העצמה  יום  נערך  ב-11.3.15   - יום העצמה 
סניפים במרכז הכנסים של המועצה לישראל יפה בפארק 
הירקון. במסגרת זו, נערכו קבוצות חשיבה באשר לדרכים 
ונדון נושא  לקידום הסניף, הועלו סוגיות שעל סדר היום, 

הסניף העתידי. 
הפעילות נערכה בהדרכת חברת לוטם. בכוונתנו להמשיך 

בפעילויות מסוג זה.

ברבעון   - רצון  שביעות  סקר 
2015 נערך סקר שביעות רצון  הראשון של 
 4,400 ענו  לשאלון  החברים.  בקרב  מקיף 
אך  טובות,  בהחלט  הסקר  תוצאות  חברים. 
עדיין קיימים נושאים שיש לתת עליהם את 
הדעת והם מטופלים כבר בעת הזו, באמצעות 

הוועדות השונות בהנהלת "צוות".  

ממשיכים  אנו   - סיעודי  ביטוח 
את  לפתור  כדי  שאת,  וביתר  במאמצינו, 
סוגיית פוליסת הביטוח הסיעודי במסגרת הקולקטיב, תוך 
שאני מציגים בפני הממונה על שוק ההון והביטוח במשרד 
האוצר את איתנות הפוליסה שלנו. נכון להיות הוארך תוקפה 

של הפוליסה עד 31.12.15. 

ביטוח חיים – בימים אלה נשלחה לחברים איגרת ובה 
החיים של  ביטוח  בפוליסת  הפרמיה  עדכון  אודות  פרטים 

החברים, ועל היקף הכיסוי.
מידע מפורט תוכלו למצוא גם בגיליון זה עמ' 6.

70 שנה לנצחון בנות הברית על גרמניה הנאצית
וטרנים  כ-1,200  בהם  איש,  מ-7,000  למעלה 
גמלאי  כ-1,000  המועצות,  ברית  צבאות  יוצאי 
ותיקי המתנדבים לצבא הבריטי,  ולצידם  צה''ל 
כ-1,000 חיילי צה''ל, אנשי הקורפוס הדיפלומטי 
ואורחים רבים נוספים, השתתפו באירוע המרכזי 
גרמניה  בנות הברית על  לנצחון  70 שנה  לציון 

הנאצית.
 ,1945 במאי  הסתיימה  השנייה  העולם  מלחמת 
גרמניה  כניעת  את  קיבלו  הברית  בנות  כאשר 
ב-8 במאי 1945 ואילו ברית המועצות קיבלה את 
ולאורך  מאז,   .1945 במאי  ב-9  הגרמנים  כניעת 
70 השנים האחרונות, מציינים מועד זה במדינות 
המועצות  בברית  ואילו  במאי  ב-8  הברית  בנות 

הוא מצוין יום אחר כך. 
במהלך מלחמת העולם השנייה נטלו חלק בקרבות 
יהודים,  לוחמים  וחצי  מיליון  השונות  בחזיתות 
מהם כ-550 אלף בשורות בצבא ארה''ב וכ-500 

אלף בצבא ברית המועצות. 
במהלך המלחמה נהרגו כרבע מיליון לוחמים יהודים, ובהם לוחמים 

ישראלים שלחמו בצבא בריטניה.
במשך עשרות שנים לא צוין מועד זה באופן מיוחד במדינת ישראל, 
אולם מאז העלייה הגדולה מברית המועצות לשעבר החלו לציינו 
העניקה  לנדבר,  סופה  לשעבר,  והקליטה  העלייה  כאן. שרת  גם 

וחלקו  ושם,  יד  יותר: התקיים טקס, בחסות  ברור  תוכן  זה  ליום 
העיקרי היה הנחת זרים למרגלות האנדרטה לנצחון בנות הברית. 
לקראת ציון 70 שנים לנצחון בנות הברית, התגבשה יוזמה לקיים 

טקס מרכזי באתר לטרון. 
המשימה הוטלה על צוות בהפקתו הראשית של ירון הראל, איש 

קח''ר בשירותו בצה״ל ובעצמו גמלאי צה"ל.   

דן נדיב
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במגזין  לצפות  מוזמנים  הנכם 
"אור  בו  המרכזית  שהכתבה   88
באפלה", מתארת את תרומתו של 
סלומון ביטון, חבר "צוות", מתנדב 
בכל רמ"ח אבריו, להעלאת מורל 
החיילים במבצע "צוק איתן", על 

אף עיוורונו.         
ת  ו למר ו  הפקנ הכתבה  את 
חסרו   " איתן "צוק  שבמבצע 
בדרום,  "צוות"  חברי  של  מצולמים  גלם  חומרי  צוות"  ל"וידאו 

מאחר שאין פעילים ממחוז הדרום ב"וידאו צוות".
מגזין 88 כולל כתבות וידאו נוספות: על הרדיו המקומי בחולון "חלון 
לצוות"; פינת חו"ל על אנטארקטיקה ופינת האירועים הקבועה. 

0 0 0

קליפים  שלושה  "צוות"  אתר  עבור  במיוחד  הפיק  צוות"  "וידאו 
בתחום  הקליפ  את  וההתנדבות.  התעסוקה  הבריאות,  בתחומי 
ביטוחי הבריאות ליקטה וערכה אילנה בר דוד, את הקליפ בנושא 
ואת הקליפ בתחום התעסוקה  און,  וערך אריה  ההתנדבות אסף 
ליקט וערך יעקב מורג. הקליפים הועלו ליוטיוב של "וידאו צוות" 
ושובצו באתר. הנכם מוזמנים להיכנס לאתר "צוות" כדי לצפות בהם. 
בחודש מאי 2015 החלה השתלמות צילום וידאו עבור פעילי "וידאו 

צוות", בהנחייה מקצועית של רוני גאמר.
מתנדבי "וידאו צוות" צילמו לאחרונה, בין השאר, את הטקס בלטרון 
לציון 70 שנה לניצחון בנות הברית במלחמת העולם השנייה. מפיק 
האירוע: אריק קנה. צלמים: צביקה מור, אריק קנה, יעקב מאוטנר, 

אליעזר זינגבוים ושרה רותם. מראיינת: דפנה גוטווין.
0 0 0

"צוות"  לחברי  תש"ח  אות  חלוקת  את  תיעד  צוות"  "וידאו   0
בוגרי  כנס  ואת  הביטחון  לרצועת  שנה   30 כנס  את  במחוזות, 

הפנימיות הצבאיות".
0 במסגרת שיתוף הפעולה עם "חבר", הפקנו כתבה על  מירוץ 

"חבר" שתשודר במגזין הבא. 
0 צביקה מור, פעיל ותיק ב"וידאו צוות", הציע להפיק פינה ובה 
קליפ קצר על הסביבה בה אנו חיים. כולכם מוזמנים לצלם קליפ 
וידאו קצרצר לפינה החדשה, לה קראנו "ליד הבית".                      

0 "וידאו צוות" ימשיך לשדר מגזינים בטלוויזיה בערוץ 98 ולהעלות 
כתבות ומגזינים בשלמותם גם ליוטיוב.    

ל"וידאו צוות" קליפים  חברים ממחוז הדרום מתבקשים להעביר   0
מצולמים, כדי שנוכל להפיק מהם כתבות, גם על פעילויות המחוז.        
ל"וידאו  ולהצטרפות  להארות  להערות,  לקליפים,  הנוגע  בכל   0
צוות"  "וידאו  מנהלת  סגנית  גנות,  לצילה  לפנות  נא  צוות", 

                  .cilaganot@gmail.com

עו״ד אביבה דור, מנהלת ״וידאו צוות״

מגוון כתבות במגזין 88

ותיקי  עם  ראיונות  וכלל  מהעבר,  לתמונות  ביטוי  נתן  האירוע 
נאומים  שלושה  עמדו  במרכזו  עברו.  מימים  ומוזיקה  הלוחמים 
בולטים - של נשיא המדינה, של ראש הממשלה ושל שר הביטחון. 
"צוות"  יו''ר  ולצדו מספר אלופים.  בטקס השתתף גם הרמטכ''ל 
מקומם  שתפסו  הלוחמים  ותיקי  של  הארגונים  ראשי  בין  היה 

בשורה הראשונה. 
את אבוקת הזיכרון לזכרם של הלוחמים שנפלו בקרב ולזכר ששת 
המיליונים שנספו בשואת יהודי אירופה, הדליקו יחד האלוף חיים 
ארז, יו''ר עמותת מוזיאון הלוחם היהודי, ותא''ל אבנר שלו, יו''ר 

יד ושם - שניהם מוותיקי חברי "צוות".  
ארגון "צוות" נערך להשתתפות נרחבת: כ-20 אוטובוסים עשו דרכם 
מכל מחוזות הארגון והסיעו לטקס חברי "צוות" רבים. בכוונתנו 

לפרסם באתר "צוות" קישור לצפייה בטקס המצולם. 

מאת: ירמי אולמרט, יו"ר ועדת קש"ח 

פלישת צבאות בעלות הברית המערביות לחופי נורמנדי, צרפת 
במלחמת העולם השנייה. יוני 1944
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בפוליסה אשר החלה ב-2012 נקבעו תנאים   .1
לעדכון הפרמיה.

בהתאם לתנאי הפוליסה, בתוך 36 חודשים   .2
מתבצע חישוב עודף פרמיות על תביעות לצורך 

קביעת הפרמיה עבור 36 החודשים הבאים.

נוכח השימוש של כלל המבוטחים בכיסויים השונים 
בביטוח, ובהתאם לנוסחה שנקבעה בפוליסה לצורך 

חישוב התאמת הפרמיה, נמצא כי יש להעלות את 
הפרמיה בשיעור של 20%. השינוי יכנס לתוקפו החל 

מ-1 באפריל 2015, בשכר המשולם ב-1 במאי 2015.

משמאל - טבלת הפרמיות והכיסויים 
הביטוחיים החדשה המחליפה את הטבלה 

הקודמת. יש לצרפה לפוליסה שבידך.

אנו מאחלים לך בריאות טובה,
בכבוד רב,

איילון חברה לביטוח

טבלת הפרמיות והכיסויים הביטוחיים במדד חודש מרץ 2012 (12008 נק׳).
החל מ-01/05/2015

סכום ביטוח סוג כיסוי
לכיסוי

פרמיה 
חודשית

גיל מרבי 
לביטוח

מוות מכל סיבה שהיא 
לעמית מבוטח עד 

הגיעו לגיל 28
ללא הגבלת גיל26.71 320,000₪ ₪

מוות מכל סיבה שהיא 
לעמית מבוטח בהגיעו 

לגיל 29 ועד גיל 45
ללא הגבלת גיל48.22 450,000₪ ₪

מוות מכל סיבה שהיא 
לעמית מבוטח בהגיעו 

לגיל 46 ועד גיל 55
ללא הגבלת גיל180.36 400,000₪ ₪

מוות מכל סיבה שהיא 
לעמית מבוטח בהגיעו 

לגיל 56 ועד גיל 70
ללא הגבלת גיל186.84 250,000₪ ₪

מוות מכל סיבה שהיא 
לעמית מבוטח מגיל 70 

ואילך
ללא הגבלת גיל193.32 220,000₪ ₪

מוות מכל סיבה שהיא 
לבן/בת זוג של עמית 

מבוטח עד גיל 45

50% מהסכום לו 
זכאי עמית מבוטח 
אילו נפטר באותו גיל

₪ 23.52

גיל 65 של
בן/בת הזוג 
או עם מות 

העמית המבוטח 
(המאוחר 
מביניהם)

מוות מכל סיבה שהיא 
לבן/בת זוג של עמית 

מבוטח עד גיל 46

50% מהסכום לו 
זכאי עמית מבוטח 
אילו נפטר באותו גיל

₪ 52.92

גיל 65 של
בן/בת הזוג 
או עם מות 

העמית המבוטח 
(המאוחר 
מביניהם)

מוות מכל סיבה שהיא 
של אלמן/ה עד גיל 45

50% מהסכום לו 
זכאי עמית איש קבע 
או גמלאי אילו נפטר 

באותו גיל

גיל 65 של 23.52 ₪
האלמן/ה

מוות מכל סיבה שהיא 
של אלמן/ה מגיל 46

50% מהסכום לו 
זכאי עמית איש קבע 
או גמלאי אילו נפטר 

באותו גיל

גיל 65 של 52.92 ₪
האלמן/ה

נכות מוחלטת ותמידית 
למבוטח

50% מסכום הביטוח 
למקרה מוות בקרות 

מקרה הביטוח

כלולה בפרמיה 
למקרה מוות

גיל 65 של 
המבוטח

אובדן כושר עבודה 
לאיש קבע

פיצוי חודשי בסך 
5,000 ₪ למשך 60 
חודשים (ישולם 
לאחר תקופת 

המתנה של 60 יום)

כלולה בפרמיה 
למקרה מוות

הכיסוי יסתיים 
עם פרישתו 

או שחרורו של 
איש הקבע 
משירות קבע

להלן פירוט הפרמיה המעודכנת במדד 
הידוע ב-1.4.2015 (12157 נק.)

תוספת יחיד
לבן/בת זוג

27.0423.81עמית עד גיל 28

עמית מגיל 29 
ועד גיל 45

48.8123.81

עמית מגיל 46 
ועד גיל 55

182.6053.58

עמית מגיל 56 
ועד גיל 70

189.1653.58

עמית מגיל 71 
ואילך

195.7253.58

אלמן/אלמנה 
עד גיל 45

23.81

אלמן/אלמנה 
מגיל 45 ועד 65

53.58

עדכון פרמיה
בפוליסת ביטוח חיים קבוצתי מס׳ 2451

ע״ש חבר משרתי הקבע והגמלאים
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משה יעלון, שר הביטחון
הליכוד

יואב גלנט, שר הבינוי
כולנו

מירי רגב, שרת התרבות והספורט
הליכוד

אייל בן ראובן
המחנה הציוני

עמר בר-לב
המחנה הציוני

נחמן שי
המחנה הציוני

מוטי יוגב
הבית היהודי

עמיר פרץ
המחנה הציוני

ענת ברקו
הליכוד

תשעה חברי ״צוות״ בכנסת ה-20
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 משרדי "צוות" לשירותך
 כתובות ושעות פעילות ברחבי הארץ 

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

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

לתעסוקה, עוזר מנכ"ל, חשב, מנהל הביטוח הרפואי, 
המבקר. 

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, שירלי בנש: 03-6173551. 

מוקד "בריאות בצוות": 1-700-700-251

יחידת התעסוקה: הרשימה המלאה - טלפונים, פקס 
 ודוא"ל - 

ראה מדור תעסוקה בגיליון זה.

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

דוא"ל: mzafon@tzevet.org.il; "בית עופר" דרך בר יהודה 52, 
 קומה ב' ת"ד 521 נשר 3660302; טל' 03-6173519, 

טל/פקס' 04-8204567 רב-קווי.
מחוז השרון - מנהלת המחוז רחל קראוס

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

פקס' 09-7657318.
מחוז דן - מנהל המחוז אלי ינאי

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

תל-אביב 6120701. טל' 03-6173523, 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' 03-6173527, 
טל/פקס' 08-9467062.

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

02-6221758, פקס' 02-6235713.
מחוז הדרום - מנהל המחוז אברהם לוגסי

דוא"ל: mdarom@tzevet.org.il; בית החייל, רחוב בית לחם 
2, ת"ד 521 באר שבע 8410401. טל' 03-6173529, 

08-9903106, 08-6431874, פקס' 08-6417188.
קבלת קהל במשרדי המחוזות בימים ראשון-חמישי בין 

השעות 12:30-08:30, 16:00-13:00. 
לפגישה עם מנהל המחוז, יש לתאם טלפונית.

חברי הוועד המנהל של "צוות"
ד"ר ברוך לוי - יו"ר "צוות"; אהרן אופיר; ירמיהו אולמרט; משה 
בן דוד; שלום בן משה; מרדכי בר דגן - ס.יו"ר "צוות" ויו"ר מחוז 
סניף  יו"ר   - דולפין  אילן  יהודה;  מחוז  יו"ר   - גונן  יואל  שרון; 
נס ציונה-רמלה-לוד-באר יעקב; יחזקאל דסקל; יעקב דרעי - 
יו"ר סניף אופקים-נתיבות; יוסף וסרמן - יו"ר מחוז ירושלים; 
יו"ר   - לורנס יצחק  יו"ר מחוז צפון;  יצחק חביו -  יצחק זמיר; 
סניף  יו"ר   - לבקוביץ  יעקב  כחלון;  יצחק  לציון;  ראשון  סניף 
יו"ר מחוז צפון;  ישעיהו פטוקה - סגן  מודיעין-מכבים-רעות; 
עזריאל  יו"ר סניף פתח תקוה;   - בני פרידמן  רפאל פיליפסון; 
עליזה רז; גדעון שני - יו"ר  פרל; יהודה פרץ - יו"ר מחוז דן; 

מחוז דרום. משקיפה: גיטה גופר.

 יהודית הר גד - יו"ר ועדת ביקורת 0 עו"ד ברוך אברהמי - 
יועמ"ש "צוות" 0 רו"ח דוד כהן - רו"ח "צוות"

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

יש להתייחס אליהן כאמור לעיל.

הסבת אקדמאים להוראה
"צוות - הטובים בחינוך"

הרשמה לשנת הלימודים תשע״ו
הפרישה  מינהל  בשיתוף  ב"צוות",  התעסוקה  יחידת 
בצה"ל, פתחה את ההרשמה לתוכניות הסבת אקדמאים 
להוראה "צוות - הטובים בחינוך" לקראת שנה"ל תשע"ו 
במכללות הבאות: בבית ברל בכפר סבא תוכנית "צוות 
- הטובים בחינוך" ותוכנית "חינוך מתמטי מעל ומעבר" 
להסבת מהנדסים להוראת מתמטיקה; באורנים בקרית 
- הטובים בחינוך בצפון"; בקיי  "צוות  טבעון תוכנית 

בבאר שבע - תוכנית "צוות הטובים בחינוך בנגב".

mailto:tz-org%40tzevet.org.il?subject=tz-org%40tzevet.org.il
http://www.tzevet.org.il
mailto:mzafon%40tzevet.org.il?subject=mzafon%40tzevet.org.il
mailto:msharon%40tzevet.org.il?subject=msharon%40tzevet.org.il
mailto:mdan%40tzevet.org.il?subject=mdan%40tzevet.org.il
mailto:myehuda%40tzevet.org.il?subject=myehuda%40tzevet.org.il
mailto:mjerusalem%40tzevet.org.il?subject=mjerusalem%40tzevet.org.il
mailto:mdarom%40tzevet.org.il?subject=mdarom%40tzevet.org.il
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הראיון המרכזי

הקריירה הצבאית משלבת את 
 עולם התוכן הרפואי-מקצועי

עם העולם הניהולי

משרד  כמנכ"ל  )אל"ם(  אפק  ארנון  פרופ'  כיהן  שנה  בדיוק 
הבחירות,  של  בצילן  עמדה  ממחציתה  שיותר  שנה   - הבריאות 
הבריאות  שרת  על-ידי  לתפקידו  שמונה  לאחר  הוכרז  עליהן 
לשעבר, ח"כ יעל גרמן. עם ההודעה על פירוק הממשלה וההליכה 
לבחירות, המשיך אפק לשרת כמנכ"ל תחת מ"מ השר ח"כ צחי 

הנגבי, למשך תקופת ביניים. 
"לא קל ולא פשוט לנהל משרד ממשלתי שאחראי על הבריאות, 
למעשה, של כל תושבי ישראל", אומר אפק בחיוך. "על אחת כמה 
וכמה בתקופה של אי-ודאות, כאשר כל יוזמה, רעיון או תוכנית, 
אמורים להמתין להחלטת השר הבא. ובכל זאת, הייתה זו השנה 
המאתגרת והמעניינת בחיי, כאשר מעבר להתמודדויות השוטפות, 
הפעלתי את המערך לשעת חירום של מערכת הבריאות בתקופת 
ונתנו  תפקדו  פעלו,  המערכות  שכל  העובדה  איתן'.  'צוק  מבצע 
יכולה בהחלט להעיד  מענה הולם לנפגעים האזרחים והחיילים, 
כי התשתית שהניח משרד הבריאות לאורך שנות פעילותו היא 
מבוססת וראויה. לא יהיה מוגזם לומר, שיש לנו את אחת ממערכות 
הבריאות הטובות בעולם - עם כל הביקורת הציבורית העולה מדי 
פעם ולחלקה אני אף מסכים. יש מה לתקן, יש מה לשפר, יש מה 

להוסיף, אבל אנחנו בהחלט בנקודת פתיחה טובה". 
בעת עריכת הראיון, אפק לא ידע אם ימשיך לכהן במשרתו, אך 
ברור לו לחלוטין תפקידו: "מי שקובע את מדיניות המשרד הוא 
באופן חד-משמעי השר הממונה עליו. הדרג המקצועי צריך להביע 
בנושאים  לעסוק  להסס  לא  השגותיו,  את  להעלות  דעתו,  את 
שבמחלוקת, להגיש חוות דעת מקצועית ולנסות להציע פתרונות 
אלטרנטיביים במידת הצורך. אולם, ברגע שהשר החליט, הוא חייב 

פרופ' ארנון אפק רצה מאוד להיות מר"פ, אפילו קיווה להיות קרפ"ר. אבל מעולם לא חשב 
שלבסוף ישמש כמנכ"ל משרד הבריאות. בראיון עימו, הוא מספר על העבודה בתקופת 

אי-ודאות בה כל החלטה "מחכה" לשר הבא, על החובה למלא אחר החלטות השר גם אם 
מקצועית הן אינן תואמות את דעתך ועל מבצע "צוק איתן", שהחל חודש לאחר שנכנס 
לתפקיד והיווה עבורו שעת מבחן אמיתית 0 כוונתו של סגן שר הבריאות הנכנס יעקב 
ליצמן, להחליף את אפק באיש מקצוע מהתחום הכלכלי, עוררה תרעומת מצד אנשי 

ההסתדרות הרפואית, הסבורים כי לתפקיד יש למנות רק מי שהוא רופא בהכשרתו

פרופ׳ ארנון אפק

"מי שקובע את מדיניות המשרד הוא באופן חד-משמעי 
השר הממונה עליו. הדרג המקצועי צריך להביע את 

דעתו, להעלות את השגותיו, לא להסס לעסוק בנושאים 
שבמחלוקת, להגיש חוות דעת מקצועית ולנסות להציע 
פתרונות אלטרנטיביים. אולם, ברגע שהשר החליט, הוא 

חייב לבצע את ההחלטה ללא קשר לדעתו האישית" 

לבצע את ההחלטה ללא קשר לדעתו האישית. 
המנכ"ל הוא ה'גשר' בין השר ומדיניותו לבין הגורם המבצע, קרי 
משרד הבריאות. מתוקף פועלו כ'גשר' כזה, הוא חייב לזכות באמונו 
המוחלט של השר, ולכן אין פלא שמנכ"ל מתמנה כמשרת אמון. 
מדיניותו  את  השר  מפרסם  לרוב  כי  אומר,  נשימה  באותה  אבל, 
לאחר שהתייעץ עם הדרג המקצועי - וזה חיווה את דעתו. אגב, 
בעניין זה לא שונה משרד הבריאות ממשרדים ממשלתיים אחרים". 
- האם המנכ"ל צריך לבצע את מדיניות השר גם אם היא בניגוד 

גמור לדעתו? 
"בגדול כן, אבל מה זה בניגוד לדעתו? הרי גם אם אינו רואה עין 
בעין עם השר את המדיניות, ברור לכולנו שמטרת השר ראויה, 
גם אם קיימים חילוקי דעות לגבי הדרך או סדרי העדיפויות. לכן, 
גם אם לא הצלחת לשכנע את השר בשיקול המקצועי, אתה עדיין 
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"בכל תפקיד שמילאתי, כולל עכשיו, ביקשתי 
להמשיך לשרת במילואים. אני מאמין שהשירות 

בצבא הוא ערך, ואין שמחה גדולה בלבי מלראות את 
עמיתיי ואת אנשי משרד הבריאות ממשיכים בשירות 

מילואים, כולל במשלחת חיל הרפואה בנפאל"

מחויב למלא בצורה הטובה ביותר את החלטתו. הדברים הם לרוב 
פחות חד-משמעיים או 'שחור-לבן' ממה שנדמה. 

אגב, במה שונה מצב זה ממה שקורה בצבא? הרי כל אחד מאיתנו, 
חברי 'צוות', יודע שבצה"ל אנו חייבים למלא פקודה גם אם היא 
מנוגדת לדעתנו. לדוגמא, סיפור אמיתי: כרופא גדודי הצגתי בפני 
המג"ד תוכנית רפואית לקראת תרגיל - תוכנית טובה, מקצועית, 
שגובשה לאחר עבודה רצינית. המג"ד בחן את התוכנית והחליט 
הפקודה  את  קיבלתי  אך  לדעתו  הסכמתי  לא  לגמרי.  לשנותה 
ושיניתי את התוכנית על-פי הקו שהתווה המג"ד. והנה, בקבוצת 
החליט  הרפואה,  תוכנית  לו  שמוצגת  ולאחר  חטיבתית,  פקודות 
המח"ט שתוכנית הרפואה איננה טובה והנחה להכין תוכנית דומה 
לתוכנית המקורית שהצעתי. במצב שנוצר מצאתי את  לחלוטין 

עצמי מגן על תוכנית המג"ד, הגם שכאמור לא הסכמתי לה". 
- ואין קו אדום? אין מקרה בו אתה בעצם אומר "אם זה כך אני 

מחזיר את המפתחות"?
"בצבא בוודאי שלא, למעט פקודות בלתי חוקיות בעליל. באזרחות 
זה צריך להיות חריג שבחריגים, שוב, בהתחשב בעובדה שכולם 
והוויכוח הוא על הדרך או על  רוצים את טובת בריאות הציבור 
סדרי העדיפויות. זה יכול להיות ויכוח ארוך, קשה, לפעמים הוא 
איש  מהיותך  הנגזרת  אבל  גבוהים,  לטונים  לעלות  עלול  אפילו 
מקצוע היא, כאמור, שברגע שהתקבלה החלטה, אתה צריך לבצע 
להילחם על דעתך, אבל  יכול  ביותר. אתה  בצורה הטובה  אותה 

רק עד קבלת החלטה". 
- אתה יכול לתת לי דוגמא כזו? 

אחת  לכל  נוגע  הוא  הבריאות  במערכת  דבר  בכל  וכמו  "בוודאי, 
השב"ן  במסגרת  חיים  מצילות  תרופות  מתן   - מאיתנו  ואחד 
)שירותי בריאות נוספים( של קופות החולים. השרה גרמן החליטה, 
משיקולים ערכיים, שאין לאפשר לתוכניות השב"ן לספק תרופות 
אלו, בעוד אני חשבתי שנכון שהתרופות יינתנו במסגרת השב"ן, גם 
אם רק 80% מהאוכלוסייה מבוטחת. הצעתי לתת כיסוי זה חינם 
לאלה שידם אינה משגת לרכוש שב"ן. דעתי לא התקבלה ולכן 
פעלתי, כמנכ"ל מקצועי, כדי ליישם את החלטת השרה. כששרי 
'יש עתיד' עזבו, לרבות השרה גרמן, וח"כ צחי הנגבי מונה לממלא 

אישורו  את  וקיבלתי  את עמדתי  לו  הצגתי  הבריאות,  מקום שר 
להמשיך בעבודת המטה להחזרת תרופות מצילות חיים לשב"ן. 

כמובן שהנושא יוצג לאישור השר הנכנס". 
- אתה מדבר על מינוי מנכ"ל כמשרת אמון ובפועל רבים מהמנכ"לים 

מונו כי הם מזוהים פוליטית עם השר. 
"זה נכון, אך אני מוניתי כמינוי מקצועי מתוך המשרד. לא הכרתי 
את ח"כ גרמן לפני שמונתה כשרת הבריאות. יש שרים שממנים 
רוצה  או  אני מאמין,  פוליטית, אבל  הוא מזוהה איתם  כי  מנכ"ל 
להאמין, שהמינוי לא נעשה רק בגלל זה, אלא מפני שהאדם הוא 
איש מוכשר, שהרי גם השר רוצה שהמדיניות שלו תצלח ובוודאי 

לא ירצה שמישהו יכשיל אותו מקצועית". 
- השמועות על החלפתך החלו "לרוץ" ממש עם פרסום הידיעות 

על הכוונה למינוי ח"כ ליצמן לתפקיד...
חשוב  בעבר,  המנכ"ל.  גם  מתחלף  חדש,  שר  מינוי  עם  "לרוב, 
לציין, בעלי תפקידים בכירים מאוד במשרד, כולל מנכ"לים, לא 
עזבו את המערכת לאחר שסיימו את תפקידם וזה בהחלט ייאמר 
וראו  החלטות,  לממש  להשפיע,  רצו  הם  כי  נשארו  הם  לזכותם. 
שליחות בעשייה הציבורית. כך, למשל, ד"ר בעז לב, שהיה סגן 
קרפ"ר ומשנה למנכ"ל, מונה למנכ"ל, ולאחר מכן חזר להיות משנה 
למנכ"ל. פרופ' אבי ישראלי עבד עם שני שרים שונים, וזו דוגמא 
לכך שמשרת אמון אינה חייבת להיות פוליטית. הוא, אגב, נותר 

במשרד הבריאות ומכהן כיום כמדען הראשי". 
להיות  יכול  פוליטי,  הוא  המינוי  כאשר  במיוחד  לדעתך,  האם   -

מנכ"ל שאינו לפני הכול רופא בהכשרתו? 
"זוהי זכותו של השר, אולם בהינתן החלטה זו חייבים במקביל למנות 
משנה למנכ"ל שהוא רופא. במצב דברים כזה חייבת להיות ביניהם 

פינוי פצועים. צילום: דובר צה״ל

הראיון המרכזי
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שי
באופן אי

ארנון אפק נולד בחיפה. בילדותו עבר לתל אביב, למד 
בבי"ס  רפואה  ולמד  לעתודה  התגייס  אליאנס,  ספר  בבית 

לרפואה של האוניברסיטה העברית והדסה בירושלים. 
בצבא שירת בתפקידי רופא גדודי, חטיבתי, אוגדתי, סמר"פ 
צפון וסגן רופא הגיס. בתפקידו האחרון שימש כראש ענף 
המחלקה  ומנהל  )רות"ם(  תעסוקתית  ורפואה  רפואי  מיון 

למינהל רפואי במקרפ"ר.
עם שחרורו שימש כסגן מנהל במרכז הרפואי שיבא וכראש 
כשנה  לפני  למינויו  עד  הבריאות,  במשרד  רפואה  מינהל 

למנכ"ל משרד הבריאות.
סאקלר  על-שם  לרפואה  בפקולטה  כפרופסור  מכהן  הוא 

וכראש תוכנית הוראת הרפואה באנגלית.
אב  שיניים,  רופאת  בעברה,  תחזוקה  קצינת  ללימור,  נשוי 
ולשחר  בטכניון  תוכנה  הנדסת  הלומד  עתודאי  לאורן, 
שהשתחררה משירות סדיר כמאבחנת פסיכוטכנית, והחלה 

ללמוד רפואת שיניים באוניברסיטת תל אביב.

לא  שאם  מלאה,  הרמוניה 
עלול  בהחלט  הדבר  כך 
לגרום לפגיעה במערכת". 
- רבים מהרופאים בצה"ל, 
מו  י שסי אלה  דאי  ו ו ב ו
שירות קבע ממושך והיום 
מצאו  "צוות",  חברי  הם 
ת  למשרו וקא  דו דרכם 
ניהוליות במערכת הבריאות 
- במשרד עצמו, במחוזות, 
ת  ו פ ו ק ב  , ם י ל ו ח י  ת ב ב
חולים. האם השירות מכוון 
אותם באופן טבעי לעיסוק 

בניהול? 
הקריירה  משמעית!  "חד 

הרפואי המקצועי,  התוכן  עולם  הן את  בתוכה  הצבאית משלבת 
והן את עולם הניהול. שילוב כזה אינו מתקיים במסלול הרגיל של 
רופא שכולל לימודים, סטאז', התמחות וקידום מקצועי במערכת 
בתחום הרפואי. וכך, באופן טבעי, מוצאים עצמם קצינים רופאים, 
כמי שפיקדו על מערכות גדולות בחיל הרפואה, משתלבים במשרות 
ספורות  דוגמאות  אזכיר  האזרחית.  הבריאות  במערכת  ניהוליות 
דירקטוריון אסותא,  יו"ר  )תא"ל(,  יהושע שמר  פרופ'  רבות:  מני 
פרופ' נחמן אש )תא"ל(, ראש חטיבת הבריאות במכבי, ד"ר סלמאן 
זרקא )אל"ם(, מנהל בי"ח זיו בצפת, ד"ר אהוד דוידסון )סא"ל(, 

מנהל בי"ח סורוקה ועוד.
אני בחרתי במסלול של רפואה ובקריירה צבאית, כי יש בו שילוב 

בין הצד המקצועי לבין הצד הניהולי. אבל ללא קשר להחלטות, 
מסלול ההתפתחות בצה"ל מכוון אותך למקום הזה והתועלת היא 
עצומה: ניהול מערכות בחר"פ, עבודה כרופא בשטח, התמחות בבתי 

חולים אזרחיים, ניסיון כרופא גדודי ואפילו חטיבתי. 
נכון הוא שיש גם מסלול מקצועי בצבא, כדוגמת זה של רופאים 
בקבע ממושך שהם אורתופדים או רופאי עיניים והם מקצועיים 
ולעילא; אבל מי שבחר במסלול פיקודי, מטבע הדברים  לעילא 
האחריות שלו - ככל שהוא עולה בסולם הדרגות - עמוקה ורחבה 

הרבה יותר. 
באופן אישי התחברתי לתחום הניהול ולכן גם למדתי לתואר שני 
במינהל מערכות בריאות באוניברסיטת בן גוריון בנגב והתמחיתי 
במינהל רפואי בהנהלות המרכז הרפואי שיבא ובמשרד הבריאות.
לא משנה מה עשית בצבא - רופא גדודי, רופא חטיבתי - הניסיון 
הנצבר הוא עצום וכולל יכולת התמודדות עם מצבים בלתי צפויים, 

קור רוח, הבנת התמונה הכוללת, תפקוד בתנאי לחץ. 
אצטט מה שאמרה לי לפני מספר שנים ד"ר חן שפירא, מנהלת 
שהגיע  רופא  בו  ויש  למיון  מגיעה  'כשאני  בחיפה:  כרמל  בי"ח 

מהצבא - המיון נראה ומנוהל אחרת...'". 
לסיכום, הצבא נתן לי את ההזדמנות ואת הניסיון שאותם אני יכול 
להביא לידי ביטוי היום, כמו שעשו קודם רבים מעמיתיי שהגיעו 

לתפקידי ניהול במערכת הבריאות מתוך הצבא". 
- בניגוד אליך, חבריך שהיו מנכ"לים לפניך, שימשו בתפקיד קרפ"ר 
במערכת  אלה  לתפקידים  להתקדם  הצלחת  לא  אתה  מר"פ.  או 

הצבאית. 
"קודם כל זוהי עובדה, ויותר מכך, באמת רציתי להתקדם במערכת. 
ראיתי את עצמי מר"פ ואפילו קרפ"ר, התמודדתי ולא נבחרתי. האם 
הייתי פחות טוב מאחרים? לא חושב, אבל גם לא בטוח שהייתי 
יותר טוב מחבריי. התמודדתי על תפקיד המר"פ שלוש פעמים, 
מול אנשים טובים, חברים, ובסוף בוחר מי שבוחר את המתאים 
לו ביותר. הרגשתי תמיד מוערך, המערכת ידעה מה אני עושה, 
כ'אופק  הוגדרתי  צבאית,  ברפואה  אט"ל  ראש  פרס  את  קיבלתי 
האם  שרוצים.  מה  כל  מקבלים  לא  בחיים  אבל  רמטכ"ל',  רחוק 
התאכזבתי? מאוד. האם כעסתי? לא. האם נואשתי? לא. המשכתי 

באזרחות ובשירות מילואים". 
- אז ה"חיידק" הצה"לי לא עזב אותך גם כשהשתחררת...

"לא, כי לא הבטתי אחורה בזעם. עברה עליי תקופה נפלאה וחלק 
משמעותי ממי שאני ומה שאני מביא עימי - מקורו בצבא. לכן, 
בכל תפקיד שמילאתי - גם כמנכ"ל משרד הבריאות - ביקשתי 
להמשיך לשרת במילואים. אני מאמין שהשירות בצבא הוא ערך, 
אנשי משרד  ואת  עמיתיי  את  מלראות  בלבי  גדולה  ואין שמחה 
הבריאות ממשיכים בשירות מילואים כולל במשלחת חיל הרפואה 
בנפאל - ד"ר ספי מנדלוביץ' שמתמחה אצלי במינהל רפואי, פרופ' 
יונתן הלוי, מנהל בי"ח שערי צדק ורבים אחרים. כולנו שמים את 
השירות בצבא בלב הקונצנזוס. דרגת אל"ם קיבלתי כבר במילואים 

וראיתי בכך הערכה ותודה של המערכת לתרומתי לצבא". 

"באמת רציתי להתקדם במערכת הצבאית. ראיתי את 
עצמי בתפקיד מר"פ ואפילו קרפ"ר. האם הייתי פחות 
טוב מאחרים? לא חושב, אבל גם לא בטוח שהייתי 

יותר טוב מחבריי. התמודדתי על תפקיד המר"פ שלוש 
פעמים, מול אנשים טובים, חברים, ובסוף בוחר מי 

שבוחר את המתאים לו ביותר" 

"לא חלמתי להיות מנכ״ל משרד הבריאות, אבל בחיים 
כמו בחיים - יש הפתעות. לא הצלחתי להגיע ליעד 

שהצבתי לעצמי בצבא? הנה אני כאן. ולא, אני מדגיש, 
לא בתחושה של 'הראיתי לכם' או 'אתם לא יודעים 
מה הפסדתם', אלא מתוך הכרה בחשיבות התפקיד, 

במרכזיות העשייה, ברמת המקצועיות ובכובד האחריות" 

הראיון המרכזי
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במערכת  ביותר  הרמה  למשרה  שתיבחר  פעם  אי  חשבת  האם   -
הבריאות בישראל שאינה שר? 

"אפילו לא חלמתי על כך... אבל בחיים כמו בחיים - יש הפתעות 
בצבא?  לעצמי  שהצבתי  ליעד  להגיע  הצלחתי  לא  ולכאן.  לכאן 
לכם'  'הראיתי  של  בתחושה  לא  מדגיש,  אני  ולא,  כאן.  אני  הנה 
בחשיבות  הכרה  מתוך  אלא  הפסדתם',  מה  יודעים  לא  'אתם  או 
התפקיד, במרכזיות העשייה, ברמת המקצועיות ובכובד האחריות 

שמדירה שינה מעיניי. 
בתפקיד הזה היה טמון אתגר גדול, בהתמודדות מול הצפוי והבלתי 
במשרד  חירום.  בעת  בהתמודדות   - מכל  החשוב  ואולי  צפוי, 
הבריאות פועלת הרשות העליונה לאשפוז בשעת חירום, האחראית 
על תפקוד מערכת הבריאות בחירום ומתן המענה הרפואי לכלל 
האזרחים ולחיילים. מנכ"ל משרד הבריאות עומד בראשה כשלצדו 

קרפ"ר ומנכ"ל שירותי בריאות כללית. 
כמנכ"ל המשרד, היה 'צוק איתן' ההתמודדות הראשונה שלי לאחר 
חודש בלבד שאני בתפקיד. עד כמה יכולתי לבצע את תפקידי ללא 
השירות הממושך בצבא? אינני יודע, אבל ללא ספק הוא איפשר 
לי להתמודד טוב יותר, והזכיר לי שוב ושוב כי מה שלמדתי בצבא 
שתפקוד  היא  עובדה  לתפקיד.  לכניסה  מכל  יותר  אותי  הכשיר 
בצה"ל,  מפקדים  מעידים  כך  ועל  מצוין,  היה  בחירום  המערכת 
ראשי ערים ומועצות אזוריות, מנהלי בתי חולים ועוד. בכנס סיכום 
המבצע,  בתום  שבע  בבאר  שקיימנו  איתן'  מ'צוק  לקחים  הפקת 

קיבלנו שבחים על המענה הרפואי". 
0 0 0

במחלוקת.  שנויים  הבריאות  למערכת  רבים הקשורים  נושאים   -
אשמח לשמוע את דעתך בנושאים הללו: 

טעות.  הייתה  זו  "לדעתי,   - לחיילים  הרפואה  0 הפרטת שירותי 
הטיפול הראשוני בחייל חייב להישאר בצבא. כשהוחלט על כך 
הייתה מצוקת רופאים קשה שמנעה מתן טיפול מיטבי לחיילים. 
ככל הידוע לי, יש כיום החלטה להחזיר את הרפואה הראשונית 
למסגרת הצבא. במקביל הקים חיל הרפואה את פרויקט 'צמרת' 
האוניברסיטה  של  לרפואה  בבי"ס  רפואה  לימודי  כיתת  ופתח 
העתודאים  במספר  לעלייה  שתביא  בירושלים,  והדסה  העברית 
המיועדים בסופו של דבר לעבות את מערך הרופאים בצבא. היה 

לי הכבוד להיות חלק מוועדת ההיגוי של המסלול".
0 תדע כל אם עברייה... - "תפיסת הביטחון קובעת ששירות צבאי 
וחובה. על המערכת הצבאית לעשות ככל שביכולתה  זכות  הוא 
לאפשר שירות משמעותי - וזאת תוך שמירה על בריאות המתגייס. 
עם זאת, ידוע כי חיילים צעירים נחשפים בצבא ללחצים שונים, 
גופניים ונפשיים. בדיוק בשביל זה יש לנו את מערך המיון הרפואי 
ובריאות הנפש - יוצא דופן במקצועיותו, בניסיונו וביכולתו להפעיל 
מסננת דקה, וכמו שנאמר בהגדה: 'נתנו בהם סימנים' – פרופיל, 
דפ"ר וקב"א. בסופו של דבר, אלה מאפשרים לגורמי אכ"א לשבץ כל 
חייל בצורה מיטבית מבלי לפגוע בסודיות הרפואית ובצנעת הפרט. 
להשתנות  יכולים  עצמו  השירות  במהלך  העיקר,  זה  ואולי  אבל, 
חדשה  מצוקה  איתו  סוחב  ללחצים,  יותר  חשוף  החייל  דברים: 
מהבית – הורים, חברה, נושאים כספיים - ולכן אין תחליף לרגישות 
פחותה  אינה  ובשגרה  באימונים  לחיילים  אחריותם  המפקדים. 

מאחריותם בחירום ובמלחמה". 
0 תהליך הפרישה מצה"ל וההצטרפות ל"צוות" - "אני מכה על חטא 

בקורסים  השתתפתי  שלא 
ובסדנאות הכנה לפרישה. לא 
היה לי אפילו יום חופש אחד 
בתהליך המעבר משירות קבע 
ואם יש לי  ממושך לאזרחות, 
החדשים  למצטרפים  מסר 
על  לחזור  לא  הוא  ל"צוות" 
הגם  עשיתי.  שאני  הטעות 
שרופאים צבאיים אינם דוגמא 
חלק  שהרי   - לכך  בה  טו
מהשירות שלנו מתבצע בבתי 
לפורשים   - אזרחיים  חולים 
אחרים זה עלול להיות מעבר 

חד מדי. 
גוף  הוא  צה"ל  בשירות,  הכרוכים  לזכור שלמרות הקשיים  צריך 
מגן ותומך, אנשי הקבע טרודים פחות מבחינת התנהלות יומיומית 
ואת ההתמודדות בתוך הצבא  שוטפת לעומת אזרח מן השורה, 

הם כבר מכירים כך שהיציאה לאזרחות יכולה לגרום למשבר. 
אגב, כל פרישה היא טראומתית. כמנכ"ל משרד הבריאות אני מקבל 
ואינם  פרישה  לגיל  הגיעו  חייהם,  כל  רופאים שעבדו  פניות של 
לפתור  צריך  לדעתי,  פעלו.  בהן  המסגרות  את  לעזוב  מעוניינים 
ורוצה  שיכול  למי  ולאפשר  לאומית,  ברמה  הפרישה  סוגיית  את 
להמשיך לתפקד במעגל התעסוקה - ייתכן שבמשרה חלקית או 
בתפקיד שהוא מקצועי ולא ניהולי. כך לא נאבד את הניסיון של 

הוותיקים ונאפשר לצעירים להתקדם". 
0 הביטוח הרפואי בכלל ושל "צוות" בפרט - "לכל אזרחי המדינה 
סל ביטוח בסיסי על-פי חוק וזהו סל טוב וראוי. מעליו נמצא רובד 
להם  מה שמקנה  מהאוכלוסייה,  כ-80%  מבוטחים  בו  השב"נים, 
נקלעים  כשהם  יותר  טוב  שירות  לקבל  אפשרות  המקרים  ברוב 
למצוקה קשה. הרובד השלישי הוא הביטוחים הפרטיים, וכאן זו 
אני  שלו.  הביטחון  ותחושת  אחד  כל   - אינדיבידואלית  החלטה 
מטבעי איש זהיר, ולכן יש לי ולמשפחתי את הרובד השלישי ואני 

שמח שהוא ב"צוות", כי הוא באמת ביטוח מצוין. 
אגב, ואולי דווקא חשוב ביותר, גיליתי שיש לי ביטוחים רפואיים 
מקבילים, כלומר, יותר מביטוח בריאות פרטי אחד, וזו זריקת כסף. 
כוונתי לדון עם הממונה על הביטוח במשרד האוצר ולהציע לפרסם 
באתר מיוחד מידע על ביטוחי בריאות, כך שכל אזרח יוכל לבדוק 

ולוודא שאינו משלם על ביטוחים מקבילים מיותרים". 
0 תיירות רפואית - "מאמין מאוד, אך בתנאי שלא רק שלא תפגע 
וניתן  אפשרי  זה  להם.  ותתרום  תוסיף  אלא  לאזרחים  בשירות 
לביצוע. ב-2011 המלצתי על כך במסגרת ועדה שבראשה עמדתי, 

אך לצערי עד היום לא הצלחנו למסד את הנושא".

״כמנכ"ל המשרד, היה מבצע 'צוק איתן' ההתמודדות 
הראשונה שלי לאחר חודש בלבד בתפקיד. עד כמה 

יכולתי לבצע את תפקידי ללא השירות הממושך בצבא? 
אינני יודע, אבל ללא ספק הוא איפשר לי להתמודד טוב 
יותר, והזכיר לי שוב ושוב כי מה שלמדתי בצבא הכשיר 

אותי יותר מכל לכניסה לתפקיד״

הראיון המרכזי
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עיון מחודש

30 שנה להיערכות צה"ל ברצועת הביטחון, לזכרו של  כנס לציון 
סמולארש  באולם  ב-1.6.15  נערך  לוי,  משה  רא"ל  ה-12  הרמטכ"ל 

באוניברסיטת תל אביב. 
מאות חברים מילאו את האולם ובהם כאלה שנטלו חלק במלחמת 
שלום הגליל )1982(, בשהות צה"ל בלבנון )עד 1985( ובהתבססות 

ברצועת הביטחון )2000-1985(. 
כל הדוברים העלו על נס בדבריהם על אותה תקופה, גם את פועלו של 
הרמטכ"ל בעת ההיא, רא"ל משה לוי - שקט, בוטח, שקול ואחראי. 

שימש  האחרון  שבתפקידו  חפץ,  שמעון  תא"ל  הנחה  האירוע  את 
כמזכיר הצבאי לנשיא המדינה. 

בפתח האירוע הוקרן סרטון על רא"ל לוי - "קווים לדמותו, הצדעה 
לפועלו". הדוברים בסרט היו: דוד לוי, איציק מרדכי, עמוס ירון, דני 
רוטשילד, גיורא ענבר, יובל חלמיש, אברהם בן שושן, ענת קורנוייץ, 
וגדי  פלד  יוסי  זכרין,  זאב  עברי,  דוד  בודינגר,  הרצל  פלאח,  אחמד 

אייזנקוט. 
ראשון הדוברים בכנס היה שר הביטחון לשעבר משה ארנס, שסיפר: 
"נקראתי מוושינגטון כדי לכהן כשר הביטחון. הבנתי שאחת המשימות 
החשובות בתפקיד זה היא ההחלטה על מינוי רמטכ"ל - והחלטתי 
למנות לתפקיד את משה. כשבישרתי לו על כך, הוא אמר לי: 'אני מקווה 

טנק בעמדה הדרום-מערבית של מוצב הבופור )צילום: עופר מרגלית( פתיחת ציר מעיישיה לריחן )צילום: עמיחי טובן(

שלא אאכזב אותך'. הוא לא אכזב אותי... הוא היה רמטכ"ל מצוין".
ארנס תיאר את השתלשלות האירועים המדיניים באותה עת: "היו לנו 
ציפיות ותקוות להסכם שלום עם ממשלת לבנון, זה היה מאוד קרוב 

- אך זה לא קרה. היינו צריכים להחליט אם לסגת ולאן".
משמעות הנסיגה הייתה נטישת תפיסת הביטחון של כל ממשלות 
כלומר  האזרחים,  על  האיום  הרחקת   - המדינה  קום  מאז  ישראל 
הרחקת היישובים מטווח האש - ומעבר לתפיסה לפיה כוח הרתעה 

הוא שיימנע התקפה עלינו. 
מאז, איום הטילים גדל מאוד, וכך גם הטווח שלהם ודיוק הפגיעה. 
טילים.  100 אלף  כיום על-ידי  ישראל מאוימת  כל מדינת  למעשה, 
האתגר העומד בפני צה"ל הוא לחזור למצב בו אזרחי המדינה ירגישו 

בטוחים".
אחריו עלה לבמה סגן הרמטכ"ל אלוף יאיר גולן, ששירת כקצין צעיר 
באזור הביטחון. הוא חלק את מחשבותיו אז לגבי אופן הפעלת צה"ל 

באזור וסיפר על חוויותיו האישיות. 
וציין: "שנים חשבנו  כיום בגבול הלבנוני-סורי  גולן סקר את המצב 
שמדובר בשתי חזיתות נפרדות והיום זו זירה צפונית אחת. צבא סוריה 
חדל למעשה להתקיים. אסטרטגית, המצב היום נוח לישראל, ועדיין 

לחזבאללה יש פוטנציאל הרסני המחייב אותנו להיערך בהתאם". 

 העמדה הצפון-מזרחית
במוצב הבופור )צילום: עופר מרגלית(

30 שנה להיערכות צה"ל ברצועת 
הביטחון - כנס לזכרו של רא"ל משה לוי
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מוצב חיל התותחנים, שרייפה )צילום: שחר( צילומי רצועת הביטחון בלבנון: wikipedia | oren1973תדריך לפני פתיחת ציר ברצועת הביטחון )צילום: טל ס׳(

מושב ראשון בכנס: יו"ר אלוף דוד עברי  
סגנו של משה  עברי,  דוד  אלוף  בכנס פתח  את המושב הראשון 
לוי באותה עת. הוא ציטט מסיכום הרמטכ"ל מה-19.4.83: "תיתכן 
זו". עוד  אפשרות של קו חדש בלבנון ועלינו להיערך לאפשרות 
אמר בין היתר: "הרגשנו שלא ברור למה אנו בלבנון, שלא ברורה 
המטרה. העלויות היו עצומות – מעמס לוגיסטי, אלפי אנשי מילואים 
- המסקנות שלי היו שזה גדול על צה"ל... שלקיים איזושהי שיגרה 
בקרב אוכלוסייה עויינת זה לא אפשרי. אבל, בתרבות של כולנו, 
לא מחזירים מה שכבשנו... המסקנה שלי היום היא, כי נכון היה 

לסגת לליטאני". 
שרצה  למרות  כי  סיפר  אור,  אורי  עת,  באותה  צפון  פיקוד  אלוף 
לשנות את הפריסה של צה"ל "הכי מהר שאפשר", כי "הזמן לא 
פועל לטובתנו", אמר לו הרמטכ"ל לוי: "לא מתחילים עבודת מטה 

על שינוי בפריסה עד קבלת אור ירוק מהדרג המדיני".
עוד ציין אור, כי: "צד"ל הגיע לקצה גבול היכולת שלו״, ״היציאה 
מאזור הביטחון הייתה אחד המבצעים הלוגיסטיים המורכבים של 
צה"ל ויצאנו משם בלי להשאיר אפילו ברזל זווית אחד״,  ״הקציבו 
לנו חצי שנה - ועמדנו במשימה", "רבין אמר לי: 'תפקידך לוודא 
שיהיה מובן לכולם, שהיציאה של צה"ל אינה נובעת מלחץ ממשלת 
לבנון או הארגונים והמליציות, אלא מהחלטה של ממשלת ישראל". 
סיפר  לשעבר,  ממשלה  וראש  ביטחון  שר  רמטכ"ל,  ברק,  אהוד 
בראשית דבריו על משה לוי: "ראיתי בו תבונה, שקט נפשי עמוק, 

סבלנות, סובלנות, יכולת הכלה. איש שידע בבירור את הגבול בין 
הדרג הצבאי לבין הדרג המדיני". 

"בגזרה  הביטחון:  לאזור  ירדנו  למה  הסביר  הוא  קצרות  במילים 
המזרחית אפשר בקושי לומר שהם הורחקו 40 ק"מ, יכלו בקלות 
לפגוע במטולה", "מחיר יקר להחזקת הכוח בשטח ואבידות שרק 

עולות", "לא ברור לגמרי מה אנו עושים שם".       
יוזמתו להפיכת מליציות מקומיות ללגיטימיות  הוא דיבר גם על 

)"משמרות אזרחיים" או "צד"לונים"(. 
"תהיתי את מה משרתת השהייה? הרי לא התכוונו לנטוע שם עץ. 
זה הוגדר כאזור הביטחון, אבל אזור באורך עשרות קילומטרים, 

לא הספיק אפילו כדי להגן מרקטות קצרות טווח". 
ברק דיבר גם על הדינמיקה בקבלת החלטות: "כשיש לחץ, פיגועים, 
הרוגים, פצועים, אומרים שלא מקבלים החלטות בלחץ; כשאין לחץ 

כזה - לא צריך לקבל החלטות, וחוזר חלילה".
הוא עסק גם בסתירה הלוגית בכניסה ללבנון: "לא תיתכן הרחקת 
המחבלים ללא עימות עם הסורים, או במילים אחרות, התנגשות 

עם הסורים היא הכרחית להרחקת המחבלים".
ברק דיבר על הצורך המיידי להשקיע היום במערכות הגנה מפני 
טילים בשל החשיפה של העורף לאיום ממשי. "רק פיתוח מערכות 
כאלה, שההשקעה בהן לכאורה עצומה - ולמעשה מהווה אחוז קטן 
מהתל"ג לאורך שנים - היא תעודת ביטוח לשקט הנפשי ולביטחון 

האישי של הציבור". 

אהוד ברקמשה ארנסדוד עברי

ברוך לוי, ברקע תמונת רא״ל משה לוי ז״ל

עיון מחודש
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מושב שני בכנס: יו"ר אלוף מנחם עינן  
המושב השני של הכנס נפתח בסרטון על אזור הביטחון שהדוברים בו 
היום: חיים ארז, דוד עברי, יום טוב תמיר, ראובן ארליך, סמי מגידו, זאב 

זכרין, יוסי פלד ומנחם עינן שגם פתח בדבריו את המושב השני.  
אלוף מנחם עינן ששימש כראש אג"ת, סיפר על ההרגשה ששררה, לפיה 
לראשונה דובר במלחמת יש ברירה - בצדק או שלא בצדק. ״היינו בתחושה 

שלבנון מייצרת תחושות וסוגיות שאינן ניתנות לפתרון". 
עינן גם סקר משימות נוספות כבדות משקל שעמדו אז על הפרק, ובכלל 
זאת הקמת המפח"ש וקיצוץ תקציב צה"ל, שהוטל על הרמטכ"ל משה 

לוי, ובוצע על-ידו באומץ. 

דבריו של שר הביטחון, משה )בוגי( יעלון, שנבצר ממנו להגיע לאירוע, 
עם  הרבים  למפגשיו  התייחסות  היתר,  בין  וכללו,  המסך  על  הוקרנו 
בלבנון.  צעיר ששירת  קצין  היה  בה  מהעת  עוד  לוי,  משה  הרמטכ"ל 
יעלון העלה לדיון סוגיות שהיו שנויות במחלקות בעת השהייה בלבנון, 
ואמר כי אי אפשר לבקר או לחלוק על השיקולים ועל ההחלטות, שהרי 
זה בבחינת חכמה שבדיעבד: "היו נימוקים טובים להישארות ברצועת 

הביטחון, כמו גם נימוקים טובים ליציאה ממנה".
0 0 0

את האירוע סיכם ברוך לוי, מזווית משפחתית. הוא סיפר על משה האח, 
עמוק  היה  ולאדמה  לצה"ל  למדינה,  שלו  האדם שהקשר  והאב,  הבן 
ושורשי, האיש אליו נשאו עיניים ולא בגלל שלא דיבר בגובה העיניים. 
הוא הודה למשתתפי האירוע, על הנצחת המורשת הייחודית שהותיר 

אחריו אחיו, הרמטכ"ל משה לוי. 

הרעיון לקיום הכנס היה של אפרים לפיד, והרוח החיה מאחורי 
ארגונו היה שמעון חפץ, שנעזר בוועדת היגוי בראשותו של יו"ר 

"צוות" ברוך לוי, בה השתתפו: בני מיכלסון, שאול נגר, יום טוב 
תמיר, מנשה ענבר, אפרים לפיד, דן נדיב ואבי לחיאני. 

הוא גם הזכיר את הדיון בממשלה, בו לא היה רוב לנסיגה לרצועת הביטחון, 
ורק אחרי שהשר דוד לוי שוכנע והצביע בעד - הנסיגה יצאה לדרך. 

אל"ם בני מיכלסון ראש מחלקת היסטוריה של צה"ל )1993-1987( 
ערך סקירה מקיפה של השתלשלות האירועים מהתקופה שקדמה 
 - הרבות שהעלה  הנקודות  מלבנון.  היציאה  ועד  של"ג  למלחמת 
כולל מספרים מדויקים של נפגעים לאורך תקופות שונות - הבהירו 
את תמונת השהות בלבנון לאשורה. הוא ציטט מדברי משה לוי: 
"תפקיד אזור הביטחון להגן על מדינת ישראל ולא של צה"ל להגן 

על אזור הביטחון".
הרצאתו של תא"ל אפרים לפיד, ששימש כדובר צה"ל באותה עת, עסקה 
בדיון הציבורי הנוקב שעוררה השהייה בלבנון ובהשפעתו - עד כי היום 

מהווה השיח הציבורי חלק בלתי נפרד מהשיקול הצבאי.  
בדבריו הדגים, בין השאר, את האווירה הציבורית ששררה בתקופת שהיית 
צה״ל בלבנון ואת האירועים שעלו לדיון ציבורי באותה תקופה: מחאת 
אנשי המילואים ב-1982, התפטרות מחאה של אל״ם אלי גבע, הקמת 
ועדת חקירה ממלכתית בעקבות הפגנת ה-400 אלף לאחר אירועי סברה 
ושתילה, האופן בו התקבלה בציבור חטיפת שמונת חיילי הנח"ל, רגישות 
לנפגעים )״מחיר המלחמה״(, עסקת ג׳יבריל, הסרט ״שתי אצבעות מצידון״, 
פעילות ״ארבע אמהות״ שהחלה אחרי אסון המסוקים ועוד. מסקנותיו: 
בפעילות המבצעית בלבנון ובשטחים, הצבא משלם בתדמיתו על החלטת 

הדרג המדיני והוא זקוק לגיבוי ציבורי.

מוטי בר דגן, אחמד פלאח, ברוך לוי ויוסף וסרמן

אפרים לפיד

אורי אור

מנחם עינן

יאיר גולן

מנחם מיכלסוןשמעון חפץ

עיון מחודש
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"לפני היציאה לאקציה לקחתי שמיכה ישנה, קרעתי 
ממנה רצועות ודחפתי אותן לתוך הנעליים, כדי 

שאראה גבוה יותר. נראיתי קצת יותר גדול. עמדנו 
בשורות. מנגלה, עם יד תקועה בתוך החולצה 

ומבט קר, עובר ומצביע על זה ועל זה... אחרי שתי 
האקציות נותרנו 40 ילדים מתוך 129"

משואה לתקומה

אחרי ששרדתי את מחנות 
המוות, זכיתי לצעוד 

במצעד הראשון של צה"ל

אביו, עוזר, אגרונום בהשכלתו, קצין בצבא הרוסי במלחמת העולם 
הראשונה, עסק במסחר חקלאי ואמו הייתה עקרת בית. "למדתי בבית 

הספר יבנה", הוא נזכר, "וכל בוקר לא שכחתי להגיד מודה אני...". 

בר מצווה בגטו 
הפלישה הגרמנית לליטא הביאה לבריחת יהודים רבים, גם בשל מעשי 
הזוועה של ליטאים שחיכו לשעת כושר לפרוע ביהודים. רבים אכן 
וסוס,  נרצחו על-ידם בתחילת הפלישה. "אבא הצליח לארגן עגלה 
העמסנו מעט מצרכים הכרחיים ויצאנו לדרך - לכיוון מזרח", מספר 
והמשכנו  השיירות. הסתתרנו  את  הפציצו  גרמניים  "מטוסים  משה. 
לנו  נתנו  ולא  הרוסי  הצבא  של  במחסום  נתקלנו  מזרחה.  הלאה, 
להתקדם. נלכדנו בין הפצצות גרמניות לבין הצבא הרוסי. לא הייתה 

לנו ברירה - הסתובבנו וחזרנו חזרה לקובנה". 
בכתב עדותו שנמצא במוזיאון בית לוחמי הגטאות, כתב משה: 

1941 החליטו הגרמנים לרכז את היהודים בגטו. מקום הגטו  ביולי 
נקבע בסלובודקה, ועל כן נשארנו לגור בביתנו. כשנכנסנו לגטו מנתה 
אחיותי:  ושש  אני  עוזר,  אבא  רחל,  אמא  נפשות:  תשע  משפחתנו 
שיינע, ביילע, כיענע, מאשא, העסע ופרומה. התנאים בגטו היו קשים 
הגרמנים  שביצעו  הגדולה  האקציה  במסגרת  מוות.  עד  ומפחידים 
גם  ובהם  30 אלף,  כ-9,200 איש מתוך  נרצחו   28.10.1941 בתאריך 
אחיותיי שיינע ופרומה שהובלו לפורט התשיעי להשמדה. הייתי בן 

עשר ושלושה חודשים״. 
במשך קרוב לשנתיים נשמר "שקט יחסי" בגטו. מראות של עוני, רעב, 
מחלות ומוות היו חלק משגרת היום. אביו של משה הועסק כגנן בביתו 
של קצין גרמני והצליח להביא מעט אוכל למשפחתו. הוא לא יכול 

יכול היה לקרות/ חייב היה לקרות / קרה מוקדם יותר / מאוחר יותר / קרוב יותר / רחוק יותר / קרה 
לא לך. ניצלת כי היית ראשון / ניצלת כי היית אחרון / כי לבד, כי אנשים / כי לשמאל, כי לימין / כי ירד 
גשם, כי נפל צל / כי שרר מזג אוויר שמשי. מזל שהיה שם יער / מזל שלא היו עצים / מזל שמסילה, וו, 

קורה, בלם... כל מילה בשירה של המשוררת הפולנייה ויסלבה שימבורסקה "כל מקרה", הייתה 
ודאי מתאימה לסיפורו האישי של כל מי ששרד את השואה, כל מי שניצל - מהגטו, ממחנות 

העבודה, ממחנות המוות, מצעדות המוות, מהאקציות, מהרעב. המילים הללו, מתאימות גם 
לחברנו משה בן עוזר, ניצול גטו קובנה, לימים רס"ן בצה"ל 

משה בן עוזר

מאת: דוד גרין 

סיפורו האישי של משה בן עוזר )גרודסקי( )רס"ן( מייצג במלוא 
17 עלה לארץ  עומקו ועוצמתו, את המעבר משואה לתקומה. בגיל 
באונייה אלטלנה, התגייס לצה"ל, שירת בקבע 29 שנים, הקים משפחה 
וחי חיים מלאי פעילות ומשמעות - עם זיכרון קשה, צורב, מראות 

וקולות שצפים ועולים מן העבר. 
משה, בן יחיד במשפחה בת 9 נפשות )הורים ושש אחיות נוספות(, 
נולד עשר שנים בדיוק לפני פלישת הצבא הגרמני לליטא. משפחת 
גרודסקי התגוררה בסלובודקה, פרבר של קובנה, אזור בו חיו יהודים 

רבים מאות שנים והיה מרכז דתי, בו פעלו מספר ישיבות חשובות. 



17לתוכן העניינים 

"היו שם בלוקים ארוכים, המון דרגשי עץ מסודרים 
בשורות, על כל דרגש שמיועד לאדם אחד - ארבעה 
אנשים. שוכבים על הצד, ככה גם אני ועוד שלושה. 
לרגע נכנס מישהו, זרק כמה שמיכות, לפעמים היו 

מדליקים תנור עץ ומתחממים קצת. לא עושים כלום. 
פרוסת לחם, לפעמים צלחת מרק. לפעמים יוצאים 

למגרש מסדרים, כובע הרם, כובע הורד, ככה שעות..."

לשכוח את בר המצווה שחגג בחדר של אחד הבלוקים בגטו. הוא זוכר 
את האיש שלימד אותו את ההפטרה "בהעלותך" תמורת מעט אוכל 
שנתנה לו אמו, את ספר התורה הקטן שהועבר מיד ליד, את האורחים 
המעטים - אפילו את מעט הכיבוד שהוגש. הוא זוכר היטב את תחילת 
ההפטרה: "רוני ושמחי בת ציון, כי הנני בא ושכנתי בתוכך נאום ה׳...", 

שבה גם המשפט המצמרר: "הלא זה אוד מוצל מאש". 

אקציית הילדים 
התרחשה  בו   ,27.3.1944 שני,  יום  אותו  את  לשכוח  יכול  לא  משה 
האקציה האכזרית ביותר שידע הגטו - האקציה של הילדים. כ-1,800 
תינוקות, ילדים וזקנים נרצחו בתוך פחות מ-48 שעות. פלוגות של 
אנשי גסטפו, מתוגברים בחיילים ליטאים ובשבויי מלחמה אוקראינים, 
פשטו על הבתים, חטפו ילדים מהוריהם, הכו אותם והשליכו אותם 
ומטה,   12 בני  מילדים  הגטו  את  לנקות  הייתה  הפקודה  למשאיות. 
ונשים וגברים בני 55 ומעלה. לשם כך אילצו הגרמנים את השוטרים 
היהודים לחשוף את מקומות המסתור של ילדים בגטו. מי שסירבו 
הועברו לפורט התשיעי ונורו למוות. שוטרי המשטרה היהודית הועברו 
לפורט התשיעי, שם עינו אותם כדי שיגלו את מקומות המסתור בגטו. 
גילוי מקומות המחבוא הביא לרצח של עוד כמה מאות יהודים ובהם 
כיענע, אחותו של משה. לאחר האקציה של הילדים, תכפו המשלוחים 

למחנות ההשמדה וגטו קובנה התרוקן. 
מספר משה: "בחודש יולי 1944, עם חיסול גטו קובנה, נשלחו למחנות 
אלפי יהודים וביניהם ילדים ששרדו את אקציית הילדים בגטו. בתחנת 
רכבת, בקרבת מחנה הריכוז שטוטהוף, הורדו הנשים מן הרכבת. הייתה 
זו פרידה קצרה ואכזרית מהאמהות ומהאחיות. אמי ז"ל נרצחה ב-1944 

במחנה שטוטהוף. אני המשכתי עם אבא שלי למחנה לנדסברג". 

קבוצת ה-131 
עומדים  אנחנו  בוקר.  מסדר   - במחנה  שבוע  "לאחר  משה:  מספר 
בשורות. גרמנים במדים עוברים על פנינו ומורים ביד: החוצה, החוצה, 
כמו  עגול,  מבנה  בסמוך,  ילדים.   130 עוד  עם  ביניהם,  אני  החוצה. 
איגלו, באמצע מגרש המסדרים. והנה קופץ עוד נער אחד, וולפקה 

גלפרין ומנסה להיכנס לאיגלו. כששאל אותו הגרמני, למה? הוא ענה 
'יש לי אח קטן בפנים'. כל כך הרבה ילדים, בני 10, 11, 12, 13, ילדים 
קטנים, במקום אחד. זה בישר רעות. טיפסתי על חלון קטן וקפצתי 
החוצה. ראה אותי יהודי אחד והתחיל לצעוק 'גוועלד, מה אתה עושה? 
אתה מסכן את כולנו!'. לא הייתה לי ברירה וחזרתי פנימה. כך נוצרה 

קבוצת ה-131". 
על לוח הזיכרון לקבוצת ה-131 מגטו קובנה, שהוצב ב״יד לילד״ בבית 
לוחמי הגטאות, נכתב: "מבוהלים והמומים מהפרידות שנכפו עליהם, 
שהותם  במהלך  ימים.  שבוע  שהו  בו  דכאו,  למחנה  הילדים  הובאו 
במחנה החל האח הבוגר, וולפקה גלפרין, לגבש את חבורת הילדים 
הזרים זה לזה - לקבוצה. הוא בחר לעשות זאת על-ידי תרגילי סדר 
ומשמעת, שהיו חיוניים להישרדותם במחנה. הודות לבגרותו וכושר 
מנהיגותו, קיבלו הילדים את סמכותו והפכו לקבוצה מגובשת. בתום 
שבוע הועמסה הקבוצה על שלושה קרונות רכבת ונשלחה למחנה 
ההשמדה בירקנאו. במהלך הנסיעה קפצו שני ילדים מן הרכבת. אחד 
נהרג בעת הקפיצה והשני ניצל )דניאל בורשטיין, לימים ענבר(. עם 
הרמפה.  אל  הילדים  קבוצת  הורדה   31.8.44 בליל  למחנה  הגעתם 
מתרגלים  הילדים  החלו  אסירים,  בבגדי  לבושים  ההמתנה,  במהלך 
ידועות  שאינן  מסיבות  אותם.  מפעיל  הבוגר  כשהאח  סדר,  תרגילי 

ונותרו חידה עד היום, לא נשלחו להשמדה מיידית". 
מספר משה: "הגרמנים המופתעים מהסדר ומהמשמעת בקבוצה, הורו 
דרגשי  המון  ארוכים,  בלוקים  היו שם  להיכנס לאחד הבלוקים.  לנו 

סלקציה ברציף תחנת הרכבת בבירקנאו, 27 במאי 1944 )ויקיפדיה(

משואה לתקומה
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עץ מסודרים בשורות, על כל דרגש שמיועד לאדם אחד - ארבעה 
אנשים. שוכבים על הצד, ככה גם אני ועוד שלושה. לרגע נכנס מישהו, 
זרק כמה שמיכות, לפעמים היו מדליקים תנור עץ ומתחממים קצת. 
לא עושים כלום. פרוסת לחם, לפעמים צלחת מרק. לפעמים יוצאים 

למגרש מסדרים, כובע הרם, כובע הורד, ככה שעות... 
יום אחד", ממשיך ומספר משה, "לקחו אותנו להטמין תפוחי אדמה 
באדמה ולכסות אותם בערימות קש. חפרנו בור, הנחנו תפוחי אדמה, 
קור  היה  כיסינו בקש.  ושוב  הנחנו תפוחי אדמה  כיסינו בקש. שוב 
כלבים... אני ועוד בחור קפצנו לתוך ערימת הקש כדי להתחמם קצת. 
השומר שראה שנעלמנו החל לדקור בקש בקלשון כדי לפגוע בנו, 
אולי אפילו להרוג אותנו. איכשהו הצלחנו לחמוק מצדה השני של 

הערימה והתערבנו בקבוצה אחרת. נשארנו בחיים...". 

האקציות של ראש השנה ויום הכיפורים 
וביום  השנה  בראש  הוצאו  כואבים,  רעבים,  מפוחדים,  ילדים,   129

כיפורים לשתי אקציות נוראות, שמשה זוכר כל פרט בהן. 
"אקציה ראשונה: עמדנו במגרש המסדרים בשורות. כולם ילדים. גבוהים 
יותר וגבוהים פחות, רזים יותר ורזים פחות - ממול עומד מנגלה )ויש 
הטוענים שזה היה אחד מעוזריו(, עובר על פני הילדים, מעיף מבט 

ומסמן. 40 ילדים הופרדו מהחבורה. ידענו שלא נראה אותם עוד...
את  שלוקחים  ידענו  לקרות,  הולך  מה  ידענו  כבר  שנייה:  אקציה 
החלשים, הבנו גם שמהמקום אליו הם הולכים - לא חוזרים. זה היה 
יום כיפור. את פרוסת הלחם שקיבלנו שמרנו לצאת יום הצום. אבל, 
כשהבנו את המצב, אכלנו את הפרוסה כבר בבוקר. ידענו שפגענו 
הייתה בשבילנו הסעודה האחרונה.  זו  אבל   - כיפור  יום  בקדושת 
לפני היציאה לאקציה לקחתי שמיכה ישנה, קרעתי ממנה רצועות 
ודחפתי אותן לתוך הנעליים, כדי שאראה גבוה יותר. נראיתי קצת 
החולצה  בתוך  תקועה  יד  עם  מנגלה,  בשורות.  עמדנו  גדול.  יותר 
ומבט קר, עובר ומצביע על זה ועל זה... אחרי שתי האקציות נותרנו 

40 ילדים מתוך 129".

צעדת המוות 
תלאותיו של משה לא הסתיימו באקציה הזו בה ניצל. עם התקרבות 
הכוחות הרוסיים, פונו הילדים בצעדת מוות למחנה מאוטהאוזן 
באוסטריה. רבים מתו בדרך, חלקם הלך לאיבוד ומשה מצא עצמו 
הרחק מהקבוצה, בשלג, בכפור, רעב וצמא. הוא נעצר עם אלה 
בוכנוולד.  היה  שכיוונה  רכבת  על  והועלה  הצעדה  את  ששרדו 
יהודים בכל  אימים מסביב, עשרות  קור  היו פתוחים,  "הקרונות 
קרון, רזים, עייפים, מותשים, אין אוכל, אין מים והדרך נמשכת 
לאן  יודע  לא  איש  צעירים,  אנשים  מבוגרים,  אנשים  ונמשכת. 
מצמא.  מרעב,  מקור,   - בקרונות  אנשים  מתים  בדרך  נוסעים... 

דורכים על גוויות, המוות מסביב, נוסעים עם המתים...". 
לרגע  לרדת  הקרון  משומר  משה  ביקש  בדרך,  הרכבת  כשנעצרה 
לקחת קצת שלג, כדי להרוות את צמאונו. "למרבה הפלא הוא הרשה 
לי. ירדתי ולמזלי מצאתי סלק זרוק על האדמה. הכנסתי אותו מהר, 
שאיש לא יראה, לתוך החולצה... כל הדרך עד בוכנוולד הייתי מלקק 

את הסלק והטעם הזה עוד נמצא אצלי בפה עד היום...". 
בבוכנוולד הוא שוכן בבלוק 66 שכונה בלוק הילדים. "שם היו התנאים 
טובים הרבה יותר - יותר נקי, צריף מחומם, רחצה, תספורת. זו הייתה 

הצגה של הגרמנים...". 
 0 0 0

משפחתו  בני  איתור  ב-11.4.45,  השחרור  לאחר  הישרדותו  סיפור 
שעקבותיהם אבדו בעת המלחמה ועלייתו באנייה אלטלנה לארץ יכול 
למלא דפים רבים נוספים. הוא גאה ביותר בגיוס לצה"ל ובשירות הממושך. 
"עם הגעתי ארצה רציתי מאוד להתגייס לצה"ל כדי לתרום לביטחון 
המדינה. ב-13.7.48 התגייסתי לצה"ל אף שטרם מלאו לי 17 והמשכתי 
לשרת בצבא 29 שנים ברציפות - עד מאי 1977. שירתתי בתפקידים 
שונים והשתחררתי בדרגת רב סרן. את רוב השירות הצבאי עשיתי 
כאיש חימוש בגייסות השריון. שמחתי מאוד שהייתה לי הזכות לתרום 
את חלקי למדינה. הייתה לי הזכות לצעוד במצעד הראשון של צה"ל, 
שנערך בתל אביב. האושר שלי היה רב, כיוון שרק שלוש שנים קודם 

לכן השתחררתי ממחנות הריכוז בגרמניה".
משה נשוי לטובה, אב לשניים, רחל ואריה, סב לשישה נכדים ולשלושה 
נינים. לאחר השחרור מצה"ל הועסק עד 2003 כמנהל בחברה פרטית. 

0 0 0

אימה  השראה,  בעת  בה  מעורר  חייו  סיפור  ועם  משה  עם  המפגש 
ותקווה. השראה למשמע גדלות הרוח שהובילה אותו בין תחנות התופת 
ושמרה עליו בחיים, אימה לנוכח הרוע האנושי שמידותיו וגווניו אין 
לתארם ותקווה למראה ניצחונו האדיר - ניצחון אישי, אנושי ולאומי. 
מלאכת הזיכרון וההנצחה, המשימה של כולנו, אינה עוסקת רק בעבר. 
עיקר מהותה עתידנו, ובכוחה לנתבנו לדרך של עוצמה אישית, ערבות 

הדדית וחוסן לאומי.

מצעד צה״ל הראשון, תל אביב, יולי 1948משה בן עוזר

משואה לתקומה

"את רוב השירות הצבאי עשיתי כאיש חימוש 
בגייסות השריון. שמחתי מאוד שהייתה לי הזכות 

לתרום את חלקי למדינה. הייתה לי הזכות גם לצעוד 
במצעד הראשון של צה"ל, שנערך בתל אביב. 

האושר שלי היה רב, כיוון שרק שלוש שנים קודם 
לכן השתחררתי ממחנות הריכוז בגרמניה"
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פרס ישראל

התנדבות הופכת אותנו 
לחברה חזקה ובריאה יותר

מאת: גיטה גופר  

עד כמה הופתעה אסתר הרליץ כשקיבלה שיחת טלפון בעשר 
בלילה, בה נתבשרה על קבלת פרס ישראל - קשה לדעת. מצד אחד, 
היא ידעה כי מועמדותה הוגשה לוועדת הפרס, שהרי הייתה צריכה 
למסור מידע רב ומפורט על פעילותה העשירה בעבר לממליצים. 

מצד שני, מועמדותה הוגשה גם בשנה שעברה...
"זה לא נופל משמים", היא אומרת בחיוך. כך או אחרת, היא קיבלה 
את ההודעה בהתרגשות ובקורת רוח, ורואה בפרס לא רק הוקרה 
על פעילותה רבת השנים בתחום ההתנדבות, אלא גם הוקרה לכל 

המתנדבים באשר הם, אשר מחוללים שינוי בחברה ובקהילה. 
בשל השתלשלות האירועים שקדמה לחלוקת פרס ישראל השנה, 
וביטול מינוים של חברי ועדת פרס ישראל לספרות שנתלוותה לכך, 
חששה אסתר שהטקס לא יהיה כבעבר ובמיוחד שהאולם, שהיה 
תמיד מלא מפה לפה, יהיה מלא רק בחלקו. חששותיה התפוגגו 

כשנכנסה אליו, וראתה כי הוא מלא עד אפס מקום. 
האירוע המרגש התנהל בסדר מופתי. תשעה קיבלו השנה את פרס 
ישראל במגוון תחומים. פרס דומה קיבל השנה גם חיים טופול, 
גם  היותו שחקן מוכשר, אלא  שאסתר מוקירה אותו לא רק על 
יזם, הקים ומשמש כיו"ר מועצת  על פעילותו החברתית )טופול 
המנהלים של "כפר נהר הירדן" - כפר נופש לילדים חולים במחלות 
פרס  זוכה  ביטון,  ארז  התחתון(. המשורר  בגליל  מרפא  חשוכות 
ישראל לספרות עברית ושירה עברית נשא דברים בשם מקבלי 

הפרס בטקס. 
היא  בו  המוגן  הדיור  מבית  חבריה  גם  היו  באולם  הנוכחים  בין 
מתגוררת, שמילאו אוטובוס שלם, ושני נציגים מהשגרירות הדנית. 
"זו הייתה הפתעה גדולה עבורי", אומרת שגרירת ישראל בדנמרק 

"על רוב הדברים שעשיתי לא מקבלים פרסים", אומרת ח"כ ושגרירת ישראל בדנמרק 
לשעבר, אסתר הרליץ, עם היוודע דבר ההחלטה להעניק לה את פרס ישראל - 

תרומה מיוחדת לחברה ולקהילה, כהוקרה על עשייה חברתית משמעותית וארוכת 
שנים. ראש הממשלה גולדה מאיר הייתה זו שהחליטה לייעד את השגרירה, שזה 

עתה שבה משליחות, למשימות קהילתיות. אסתר התגייסה במלוא המרץ למשימה 
והפכה את ההתנדבות לחלק בלתי נפרד מזהותה

"קיבלנו תקציב לבחינת אפקטיביות ההתנדבות. לצורך 
כך, בחנו שתי כיתות בבית ספר בשכונת התקוה - אחת 

שפעלה בסיוע מתנדבים והשנייה ללא מתנדבים. 
התוצאות היו חד-משמעיות: לא רק שהציונים באנגלית 
ובמתמטיקה היו גבוהים יותר באופן משמעותי במקום בו 
פעלו המתנדבים, אלא גם דפוסי ההתנהגות של הילדים 

היו שונים, לטובה כמובן״

לשעבר, "והם גם לא שכחו לכתוב מכתב ברכה, כמו גם עשרות 
רבות של אנשים וארגונים שברכו אותי על הזכייה בפרס". 

את אסתר ליוותה בטקס אחייניתה, הפעילה בעמותה חברתית, ועל 
כך היא גאה ביותר. "עוד נמשכת השרשרת", היא אומרת בגאווה 
לא מוסתרת על שהנחילה את ערך ההתנדבות גם בתוך משפחתה. 
"על רוב הדברים בהם עסקתי במהלך חיי לא מקבלים פרסים", 
היא אומרת. "ועדיין, קיבלתי שתי מדליות: האחת, 'מדליית הדגל', 
לדנמרק,  ישראל  בין  ותרבות  ידידות  קשרי  טיפוח  על  בהוקרה 
ישראליות  נשים  בין  קשרים  קשירת  על  כבוד  אות  והשנייה, 
וגרמניות. את המדליה השנייה הסכמתי לקבל רק אחרי שקיבלתי 
את הראשונה", היא אומרת ומתכוונת לכך שאת המדליה הראשונה 
קיבלה ממדינה שהצילה יהודים בזמן השואה, והדבר משמעותי 

מבחינתה ומאפשר לה לקבל גם את ההוקרה השנייה.   
0 0 0

הגם שהייתה פעילה במגוון תחומים ציבוריים, הייתה זו פעילותה 
ההתנדבותית של אסתר שעמדה לנגד עיני הוועדה בבואה להעניק 
לה פרס על מפעל חיים. זו החלה כשחזרה מדנמרק, בה כיהנה, 

כאמור, כשגרירה בין השנים 1966-71. 

הענקת הפרס מידי נשיא המדינה וראש הממשלה
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עשייתה של אסתר נוגעת גם לתרבות ולאמנות - 
תחומים הקרובים ללבה. כך, למשל, עמדה בראש מפעל 
מוזיקלי שהאדיר את שמה של ישראל בעולם - תחרות 
הנבל הבינלאומית, החשובה בתבל ומקבילה בחשיבותה 

לתחרות הפסנתר הבינלאומית על-שם ארתור 
רובינשטיין. היא גם עמדה בראש הזמרייה - מפגש 

מקהלות בינלאומי המתקיים בישראל

אסתר הרליץ- כלת פרס ישראל
פרס ישראל בתחום מפעל 
מיוחדת  תרומה  על  חיים 
הוענק  ולמדינה  לחברה 
תשע"ה  העצמאות  ביום 
אסתר  "צוות"  לחברת 
וחברת  השגרירה  הרליץ, 
יום  הכנסת לשעבר. בערב 
 ,2001 בשנת  העצמאות 
מדליקי  בין  הרליץ  הייתה 
המשואות בטקס בהר הרצל.

נאמר  לבחירתה  בנימוקים 
כי "מאז קום המדינה בלטה 
בפעילותה  הרליץ  הגב' 

לפני  ההולכת  כחלוצה   - והדיפלומטית  ההתנדבותית  הציבורית, 
המחנה ולעיתים כפורצת דרך לנשים רבות שבאו בעקבותיה. תחושת 
השליחות שלה והרצון לתרום לחברה ולמדינה ליוו ומלווים  אותה 
בכל פעילותה, מצעירותה ועד עצם היום הזה. גב' הרליץ הייתה 
חברת הכנסת הראשונה, כיהנה בוועדת החוץ והביטחון ובהמשך 
השנים כיהנה כשגרירת ישראל בדנמרק )האישה הראשונה בישראל 
הנשיא  "אות  את  והקימה  יזמה  אסתר  זה(.  בתפקיד  ששימשה 
ונוער,  מבוגרים  של  התנדבותית  פעילות  על  המוענק  למתנדב" 
אשר תרמו תרומה ייחודית למדינה ולחברה בישראל. אסתר הרימה 
תרומה חשובה בתחומי ההסברה, התרבות וההתנדבות בקהילה".  
הבריטי  הצבא  של  לנשים  העזר  בחיל  שירתה  ֶהרליץ,  אסתר   
והשתחררה בדרגת סגן במארס 1946. היא חברה פעילה בוועדת 
קשרי חוץ של "צוות". חברי ארגון "צוות" גאים בחברתם  ובהוקרה 
הממלכתית לה זכתה, ומאחלים לה בריאות טובה ואריכות ימים, 

תוך המשך פעילות למען החברה בישראל.

היא  מאיר",  גולדה  הממשלה  ראש  על-ידי  להתנדבות  "גויסתי 
נזכרת. "רציתי להיבחר לכנסת, אך לגולדה היו תוכניות משלה. 
התקופה הייתה ימי הפנתרים השחורים, וועדה שישבה על המדוכה 
המליצה כי הטיפול בבני הדור השני למצוקה, במיוחד יוצאי צפון 
אפריקה, ייעשה בידי מתנדבים ולא בידי פקידים, העלולים לעורר 

באופן מיידי התנגדות, משום שהם נתפסים כמייצגי השלטון". 
הרליץ הקימה את המרכז להתנדבות בישראל - לימים המועצה 
הלאומית להתנדבות - אשר חוללה תפנית בכל הקשור בטיפול 
הבסיסי  האמון  ובחוסן  הטעונים  ברגשות  בפערים,  במצוקה, 
והציבורית.  השלטונית  במערכת  אלה  אוכלוסייה  שכבות  של 
המועצה, שהיו"ר שלה היה יגאל ידין וחבריה היו נציגי המשרדים 
הממשלתיים הנוגעים בדבר, יצאה לדרך וגייסה אלפי מתנדבים 

לסיוע כמעט בכל נושא חברתי שעלה על הפרק. 
לאסתר דוגמאות אינספור לשינוי שחוללה המועצה אשר תפקדה 
בשגרה ובחירום בכל הארץ, עד כי קשה לתאר כיצד פעלו המערכות 

- ללא מתנדביה. 
אירוע רדף אירוע, מלחמה רדפה מלחמה, גיוסים, פינויים, העלייה 
החינוך,  במערכת  לטיפול  דחופים  נושאים  מרוסיה,  הגדולה 
במערכת הבריאות. "אתן לך דוגמה", היא אומרת, "קיבלנו תקציב 
מקרן רוטשילד לביצוע מעקב אחר פעילותנו, כלומר לבחון את 
האפקטיביות שלה ואת מידת הצלחתה בסיוע לקהל היעד. ערכנו 
בדיקה מעמיקה בסיוע חוקרים מאוניברסיטת תל אביב, שבחנו 
בסיוע  שפעלה  אחת   - התקוה  בשכונת  ספר  בבית  כיתות  שתי 

מתנדבים והשנייה ללא מתנדבים. 
התוצאות היו חד משמעיות: לא רק שהציונים באנגלית ובמתמטיקה 
היו גבוהים יותר באופן משמעותי במקום בו פעלו המתנדבים, אלא 
גם דפוסי ההתנהגות של הילדים היו שונים, לטובה כמובן. למה? 
אני חושבת שזו פשוט תשומת הלב שהוענקה להם באופן אישי, 
ורק  אליהם  פנוי  שיהיה  למבוגר  שיוועו  הילדים  אחד.  על  אחד 
אליהם. כנראה שזה דבר שהיה חסר במציאות החיים המורכבת 

שלהם.  
ההתרחשויות  על  ובעיקר  כיום,  המצב  על  מסתכלת  כשאני 
האחרונות בקרב בני העדה האתיופית, אני חושבת שאילו היינו 

פועלים כבעבר, אפשר היה לצמצם מאוד את הבעיה".
הרליץ יזמה בשנת תשל"ה )1974( את הענקת אות הנשיא למתנדב 
לגופים ויחידים הפועלים במצוינות יוצאת דופן בתרומתם לחברה. 
לטיפוח  שאיפה  תוך  התנדבותית  פעילות  לעודד  במטרה  זאת, 
ערכים של נתינה לזולת, מעורבות חברתית ואחריות הדדית. יפה 
להזכיר באותה נשימה, כי בשנה זו ממש קיבלה גולדה מאיר את 

פרס ישראל על תרומה מיוחדת לחברה ולמדינה. 
- יש שישאלו, מדוע מדינה מתוקנת זקוקה למתנדבים? הרי עליה 

מוטלת החובה לדאוג לחלשים... 
שאנשים  בלונדון  שראה  לי  סיפר  גיאורג,  שלי,  "אבא  הרליץ: 
אוספים כסף להקמת בית חולים. הוא אמר: מה הקשקוש הזה? 
הממשלה לא לוקחת מספיק מסים כדי לבנות בתי חולים? אבל זה 
לא עובד ככה. התנדבות ותרומה לקהילה הן חלק משורשי העולם 
לכך.  וחונכו  גדלו  הם  שלהם.  החיים  מאורח  חלק  האנגלוסכסי, 
אי אפשר להקים חברה וקהילה בריאה ללא מתנדבים - וזה לא 
רק כדי לעזור לחלש. לא פחות חשוב מכך זה מה שהדבר עושה 
למתנדב עצמו. התנדבות הופכת אותנו לחברה חזקה ובריאה יותר. 
בשנים בהן התחלתי את הפעילות המצוקה בארץ הייתה אמיתית, 
ילדים גדלו - לצערי, אני חושבת שעדיין גדלים - במשפחות בהן 

ההורים לא יכולים באמת לטפח אותם, לקדם אותם, להעשיר את 
עולמם, לנהל איתם תקשורת ראויה. אני זוכרת עד כמה חסר היה 
הידע של הילדים, לא ידעו להבדיל בין אפרוח לתרנגולת, בין פרה 
לעגל, היינו צריכים להתחיל הכל מא'... למעשה, היינו צריכים לחנך 
ניהול  חיים,  יום, אורח  קודם כל את האמהות, לבנות איתן סדר 
משק בית, להסביר מה זה רשימת קניות, וגם איך אפשר להכין 
גזוז מתרכיז במקום לסחוב בקבוקי שתייה מתוקים מהמכולת...". 
- ארגון "צוות" חרת על דגלו את נושא ההתנדבות. את ודאי מעודדת 

את הארגון לעסוק בכך. 

פרס ישראל



"אם מדברים על 'צוות', ובעצם על חברים פורשי צה"ל, אני רוצה 
להזכיר שני סיפורים קצרים. האחד, הייתי מפקדת פלוגת נשים 
בירושלים הנצורה. קראנו לעצמנו ח.ע.ן. - חיל עזר נשים. בן גוריון 
שמע על כך ואמר: 'אין זה חיל עזר', וביקש להוציא את האות ע' 

מהשם. כך נוצר ח"ן - חיל נשים. 
היו  בקטמון  שלי  החיילות  עבור  שקיבלתי  המגורים  בתי  השני, 
הסתבר  העניין,  את  כשבדקתי  מזרנים.  ללא  במיטות  מצוידים 
שהיו מזרנים בשנלר, אך אי אפשר היה להעבירם. השגתי עגלה 
ונסעתי בחזרה כל הדרך  יצאתי לשנלר, העמסתי מזרנים  וסוס, 
לקטמון. בדרך אמא שלי ראתה אותי ואמרה: מי זאת המשוגעת 

הזאת, עם מדים, על העגלה...
קשרי  בוועדת  כחברה  שנייה  שנה  כבר  מכהנת  אני  לשאלתך, 
'צוות' ואני מתרשמת שאין לנו עדיין מספיק מתנדבים  חוץ של 
מקרב החברים. הארגון אמנם פועל בכיוון, אך אנו צריכים לגייס 
ידע,  בעלי  בצבא,  שנה   30 או   20 שהיו  האנשים  את  למשימה 
ובמיוחד כאלה בעלי מוטיבציה לעזור. לצערי, לא תמיד  ניסיון, 

יש מספיק חברים יוזמים. 
היענות  יש  ללבם,  הקרובים  שבנושאים  מתרשמת  גם  אני  אבל, 
של חברים. כך, למשל, בנושא הסבת אנשי 'צוות' להוראה, אמנם 
אין זו פעילות התנדבותית - אך זו בהחלט בחירה בדרך ערכית 
יכולים  במסגרתה  ומוצלחת,  מבורכת  יוזמה  זו  שינוי.  ומחוללת 

החברים להביא לידי ביטוי את היכולות שלהם. 

לכבוד: הגב' אסתר הרליץ 
בשמחה רבה ובכבוד גדול אני גאה לברך אותך לרגל זכייתך בפרס 

ישראל על מפעל חיים, תרומה לחברה ולמדינה. 
אסתר, מסכת חייך היא ביטוי נאמן להנחת היסודות למדינה שבדרך, 

ומאז הקמתה תרומתך חשובה לבניינה לבטחונה ולשגשוגה. 
ובתוכנו רבים ממתנדבי היישוב העברי  "צוות",  אנו רבבות חברי 
במלחמת העולם השנייה עליהם את נמנית, גאים מאוד בזכייתך 

ומביעים בפניך הערכתנו הרבה. 
באופן אישי, אני גאה על הידידות והפעילות המשותפת שלנו במשך 
קרוב ליובל שנים, לפיתוח ההתנדבות בישראל ולהנצחת מורשת 

אנשי הביטחון לפני הקמת המדינה ומאז ועד עתה. 
אני מברך אותך בבריאות טובה ובהמשך עשייה פורייה, ומודה לך 

מאוד על תרומתך החשובה. 
בברכה, ד"ר ברוך לוי, יו"ר "צוות"

הרליץ יזמה בשנת תשל"ה )1974( את הענקת אות 
הנשיא למתנדב לגופים ויחידים הפועלים במצוינות 
יוצאת דופן בתרומתם לחברה. זאת, במטרה לעודד 
פעילות התנדבותית תוך שאיפה לטיפוח ערכים של 

נתינה לזולת, מעורבות חברתית ואחריות הדדית.

פרס ישראל

גיוס המתנדבים  בעניין ההתנדבות בצבא, אני רוצה להזכיר את 
ובעיקר המתנדבות מחו"ל לעבודה בבסיסי צה"ל, בעיקר בימ"חים 
ימים  עובדות  מאמריקה,  בעיקר  לים,  מעבר  המגיעות  נשים   -
ארוכים, אורזות, מתקנות, מקפלות. זהו מפעל מדהים שגם מחבר 

בין התפוצות לבין ישראל". 
עשייתה של אסתר נוגעת גם לתרבות ולאמנות - תחומים הקרובים 
ללבה. כך, למשל, עמדה בראש מפעל מוזיקלי שהאדיר את שמה 
של ישראל בעולם - תחרות הנבל הבינלאומית, החשובה בעולם 
ומקבילה בחשיבותה לתחרות הפסנתר הבינלאומית על-שם ארתור 
מקהלות  מפגש   - הזמרייה  בראש  עמדה  גם  היא  רובינשטיין. 
2010-1983 עסקה בקידום  בינלאומי המתקיים בישראל. בשנים 
שני מפעלי תרבות אלה, עד שמונתה לנשיאת כבוד בשנת 2010. 
דפים רבים לא יספיקו כדי לסקור את קורות חייה של אסתר - 
חיים של עשייה למען ביטחון המדינה, יחסי החוץ שלה ובניית 
נשים  של  חיים  קורות  עוד  ודאי  נכתבו  בצדם,  החברתי.  חוסנה 
ושקיבלו  השראה  ממנה  ששאבו  בדרכה,  שהלכו  כאלה   - רבות 
במגוון  עצמי  למימוש  הזדמנות  הדרך  פורצת  עשייתה  בזכות 

תחומים ותפקידים בציבוריות הישראלית.

אסתר הרליץ עם ירמי אולמרט וברוך לוי בטקס קבלת הפרס

חברי "צוות"

התנדבו למשימות התנדבוֿת

לעזרת צה"ל, לעזרת הנוער,
לעזרת מערכי העורף
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עם הפנים לחבר

ממצאים חיוביים בסקר שביעות רצון 
מקיף שנערך בקרב חברי הארגון

מסקר שביעות רצון רחב היקף שנערך במחצית הראשונה 
של 2015 בקרב חברי "צוות", מצטיירת תמונה חיובית באשר 
לפרמטרים השונים שנבדקו. מן הנתונים עולה כי בסך הכול 

קיימת שביעות רצון, ברמה כזו או אחרת, בתחומי השירות 
ואיכות השירות במטה הארגון, הסניפים והמחוזות. 

העובדה שלשאלון ענו אלפי חברים - 20% מכלל החברים להם 
כתובת מייל תקפה וכן מדגם נוסף של חברים - מעניקה תוקף 

לנתונים, המהווים בסיס איתן להמשך פעילות הארגון. 
ניתוח הנתונים בוצע על-ידי חברת "מתודה" יישומי מחקר 

עסקיים.  
בסעיף שביעות רצון מהשירותים הניתנים על ידי "צוות" נבדקו 

הנושאים הבאים: ייעוץ, סיוע והכשרה בתחום התעסוקה; 
סיוע בתחום הרווחה )סיוע לפרט, דיור מוגן, מענקים(; סיוע 

בהלוואות; ביטוחים למיניהם )חיים, בריאות, סיעודי, שיניים(; 
מוקד מדנס; "חבר" - מועדון הצרכנות )מבצעים והנחות, מיגוון 

מוצרים ושירותים(; תרבות הפנאי, פעילות ואירועים )מיגוון, 
תכנים, רלוונטיות(. 

הפרמטר המוגדר כנקודת חוזק בסעיף זה הינו סיוע בהלוואות 
- 82% מהמרואיינים ציינו שהם מרוצים או מרוצים מאוד 

מהשירות הניתן להם בתחום זה. 
תוצאות חיוביות עלו גם מבחינת פעילות "חבר" ומוקד מדנס - 
כ-75%; סיוע בתחום הרווחה וביטוחים למיניהם - כ-70%; וכן 

תרבות ופנאי - 72%. 
"חשוב לבחון את הנתונים האלה בהתייחס לנותן השירות", 

אומר דן נדיב, מנכ"ל "צוות". "מתן הלוואות - זה אנחנו; סיוע 
לפרט - זה אנחנו; תרבות ופנאי - זה אנחנו. אבל, לשם מתן 

מיגוון שירותים כה רחב לחברים, אנו קשורים גם לספקים 
אחרים, כמו הפניקס ומוקד מדנס בתחומי הביטוח הרפואי 

ואפילו ארגון ׳חבר׳. 
במקומות האלה אנחנו אמנם דומיננטיים, והדומיננטיות הזו 

מביאה ללא ספק לאיכות השירות שמוענק לחברינו, אך צריך 
לזכור שלא הכול תלוי בנו. לאור כך אני שמח, שגם כאשר 

אנו הגוף שרכש את השירות - ולא זה המעניק אותו בפועל - 
שביעות רצון החברים עדיין גבוהה. 

במקביל, צריך גם לזכור שקיימים תחומים בהם אנו אפילו לא 
רוכשים שירות, אלא רק מהווים גורם מתווך. כוונתי, למשל, 

לנושא התעסוקה בו אין תמיד קורלציה בין רצונו ושאיפותיו 
המקצועיות של דורש העבודה לבין המצב בשוק העבודה. 

"חשוב לבחון את הנתונים האלה בהתייחס לנותן 
השירות. מתן הלוואות - זה אנחנו; סיוע לפרט - זה 

אנחנו; תרבות ופנאי - זה אנחנו. אבל, לשם מתן מגוון 
שירותים כה רחב לחברים, אנו קשורים גם לספקים 
אחרים, כמו הפניקס ומוקד מדנס בתחומי הביטוח 

הרפואי, ואפילו ארגון ׳חבר׳״

מורכבות ההשמה של איש 'צוות' נובעת הן מחתך הגילאים של 
חברי הארגון שמטבע הדברים הוא גבוה בממוצע, והן כאשר 

כישורי המועמד אינם הולמים את המשרה המוצעת ויש לגשר 
על פער בין ציפיות לבין מציאות. יחידת התעסוקה הפרושה 
במטה ובמחוזות עושה עבודת קודש בסיוע לפורשים: ייזום 

קורסים, הכשרות, ימי עיון, סדנאות, אין סוף פגישות עם 
מעסיקים ושליחת קורות חיים. 

אבל אנו יכולים רק להביא את הסוס לשוקת, וכדי שהוא ישתה 
צריך שניים: מחד, מועמד שאכן רוצה את התפקיד - וכידוע לא 

תמיד קל לרצות איש צבא שהיה או רואה עצמו מיומן, מנוסה 
ובכיר - ומאידך, מעסיק שלא תמיד חושב שהרקע הצה"לי של 

המועמד המוצע לו הינו יתרון מובהק. 
חשוב לזכור שהמעסיק הוא זה אשר בסופו של דבר קובע אם 

המועמד ישתלב בארגונו. כמובן, אנו מנסים להציג בפניו את 
היתרונות ומעסיקים רבים שעמדו על המאפיינים הטובים של 
מועמדי 'צוות' כבר באים ביוזמתם ל'צוות' - אך לא כולם. לכן, 

אם במצב דברים זה אנו מצליחים בהשמה לשביעות רצונם של 
החברים ולשביעות רצון המעסיק - זהו הישג אדיר".

עורכי הסקר תמכו בדעה זו, וציינו כי "נושא התעסוקה הינו 
נושא רגיש, במיוחד בקבוצות הגילאים הבוגרות. מכיוון שכך, 

ייתכן כי עמדות המרואיינים משקפות, לפחות במידה מסוימת, 
אי שביעות רצון מאפקטיביות השירות ומהיעדר הזדמנויות 

להשתלב בשוק העבודה בפועל, ולאו דווקא אי שביעות רצון 
מאיכות השירות שהוענק להם". 
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"הסניפים הם הפנים של 'צוות'. מהם מתחיל הכול 
ובהם מסתיים הכול. אנו במטה הארגון יכולים לתת 
להם את הכלים הנדרשים לביצוע מלאכתם. אבל מי 
שצריך לעמוד מול החבר מדי יום ולתת לו פתרונות 

הם יו"ר הסניף וצוותו, ולא קל לעשות מלאכה זו״

בסעיף שביעות רצון מאיכות השירות בסניפים, נבדקו נושאים 
כמו: ידע ומקצועיות; זמינות; מהירות ויעילות הטיפול בפניות 

ובקשות; גמישות; יחס לחבר ועוד.  
הפרמטר המוגדר כנקודת חוזק קשור ליחס )אדיבות, אכפתיות, 
סבלנות(, מצד הנהלות הסניפים. 83% מהמרואיינים ציינו שהם 

מרוצים או מרוצים מאוד. 
כ-75% ציינו שהם מרוצים או מרוצים מאוד גם מהידע 

ומהמקצועיות של נציגי הסניפים, ממהירות ומיעילות הטיפול 
בפניות ובבקשות, ויותר מכך: מזמינות נציגי "צוות" לפניות 
בטלפון, במייל או בסניף )77%(. בסעיף גמישות, התאמת 

הפתרון באופן שהולם את צרכי החברה ויכולת להתמודד עם 
צרכים מיוחדים, הביעו 65% שביעות רצון. 

"הסניפים הם הפנים של 'צוות'. מהם מתחיל הכול ובהם 
מסתיים הכול", אומר דן נדיב. "אנו במטה הארגון יכולים לתת 

להם את הכלים הנדרשים לביצוע מלאכתם, אבל מי שצריך 
לעמוד מול החבר מדי יום ולתת לו פתרונות הם יו"ר הסניף 
וצוותו. אני מכיר היטב את הסניפים ואת היו"רים, ולכן אני 

יכול לומר בפה מלא שהתברכנו בהם. לא קל לעשות מלאכה 
זו כשלוקחים בחשבון שחברי 'צוות' הורגלו לפתרונות 'כאן 

ועכשיו'. 
בעניין הגמישות וההתאמה לצרכים - יש כנראה מה לעשות, 
אך הדברים צריכים להתבצע בזהירות רבה, כדי שלא נשפוך 

את התינוק עם המים... 'צוות' הוא ארגון ענק - ארגון כזה חייב 
לפעול על-פי כללים, לפעמים אפילו נוקשים. ועם זאת, ראוי 

שנבדוק את עצמנו ונראה היכן אפשר 'לשחרר קצת את החבל' 
ולתת ליו"ר הסניף עוד מרחב פעולה".  

בנושא שביעות רצון מאיכות השירות במחוזות עלו תוצאות 
דומות לאלה שהתקבלו בסניפים: יחס )אדיבות, אכפתיות, 

סבלנות( - 78%; ידע ומקצועיות - 75%; זמינות לפניות בטלפון 
/ מייל / ובמזכירות המחוז - 73%; מהירות ויעילות הטיפול 

בפניות ובקשות - 71%; גמישות, התאמת הפתרון באופן שהולם 
את צרכי החבר ויכולת להתמודד עם צרכים מיוחדים - 64%.  
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נושא נוסף שנבדק היה תפיסות החבר ביחס לארגון, וממנו עלה 
כי רוב החברים הביעו עמדות חיוביות ביחס לארגון "צוות". 

הפרמטרים שהוגדרו כנקודות חוזק )מעל 80% מהמרואיינים 
הביעו עמדה חיובית ביחס לפרמטרים אלה(, הם: אני גאה 

להיות חבר "צוות" )90%(; אני מוכן להמליץ לאחרים להיות 
חברים ב"צוות" )88%(; הפעילות של "צוות" חשובה ותורמת 

לחברי הארגון )86%(; אני מאמין בחזון, במטרות וביעדים של 
"צוות" )85%(; הארגון ממלא את תפקידו בשמירה על זכויות 
החברים )80%(; אני מקבל מ"צוות" מידע מלא, ברור ושוטף 

)עדכונים, הודעות, פעילויות וכו'( )88%(; אתר האינטרנט של 
"צוות" הוא ידידותי, נוח להתמצאות וכולל מידע רלוונטי וחשוב 

 .)80%(
לעומת זאת, בפרמטרים של תקשורת פתוחה בין חברי "צוות" 

וההנהלה הארצית הביעו 62% בלבד עמדה חיובית, ועל כך 
אומר דן נדיב: "זה נתון שאנו העומדים בראש הארגון חייבים 

לבחון ממספר היבטים: ככלל, החברים נמצאים בטיפולם הרציף 
של הסניפים ולא של המטה. הסניפים הם אלה שצריכים לתת 
להם פתרונות זמינים ואיכותיים, ולשמחתי ממצאי הסקר אכן 

משקפים זאת.   
ואם כך, נשאלת שאלה מדוע יש חברים שמרגישים שהם 

צריכים להעלות את עניינם בפני ערכאה גבוהה יותר - האם 
הם חושבים שסמכות הנמצאת שמעל הסניף והמחוז תיתן להם 

פתרון יותר טוב? אני חושב שיש כאן עניין פסיכולוגי יותר 
מעניין מהותי: אנשים חושבים לפעמים שהפתרון הניתן על-ידי 

דרג גבוה, הוא פתרון טוב יותר, גם אם הוא זהה לחלוטין לזה 
שניתן להם בדרג נמוך יותר. אבל גם על נושא זה יש לתת את 

הדעת".   
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נתון נוסף עוסק בהתנדבות - תחום עליו הכריז הארגון כמרכזי 
בשנים 2015-2014 ולגביו ציינו 42% מהחברים כי הם עוסקים 
בפעילות התנדבותית - 6% מתוכם במסגרת "צוות". "משמעות 

הדבר - 58% אינם עוסקים כלל בפעילות התנדבותית", אומר 
דן נדיב. "אנו ארגון ערכי, המהווה חלק מהקהילה, ואין ספק 
כי עלינו לפעול להעלאת שיעור המתנדבים בשורותינו. אולי 

הסיבות להתנדבות שעלו מהסקר יעודדו חברים לעשות 
זאת:  59% מהמתנדבים ציינו כי הסיבה העיקרית להתנדבות 

היא תחושת ההנאה והאושר הנלווית לעזרה לזולת, 26% 
ציינו כי הסיבה העיקרית להתנדבות היא תחושת הערך 

העצמי והתועלת, ו-15% ציינו כי הסיבה העיקרית להתנדבות 
היא העובדה שהיא ממלאת להם זמן, מכניסה תוכן לחייהם 

ומאפשרת בילוי חברתי עם אחרים". 
לסיכום אומר דן נדיב: "ראוי היה לבצע סקר כזה, ראוי להתברך 

בהישגים, אך יש לראות בהם בסיס להתקדמות הלאה. ננתח 
ונדון בממצאים בהנהלת 'צוות' ונפעל לקידום הנושאים 

הטעונים שיפור".  

עם הפנים לחבר
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הנצחה ומורשת

נחנך מיצב לזכרו של רא"ל 
משה לוי ב"יד לשריון" בלטרון

מאת: שאול נגר )אל״ם( 

בטקס מרגש שנערך ב״יד לשריון״ בלטרון בראש חודש אייר, 19.4.15, 
נחנך מיצב לזכרו של רא״ל משה לוי ז"ל, הרמטכ"ל ה-12. 

בין הבאים היו בני משפחתו, שלושת אחיו: ברוך, יהודה ושלמה, אלוף דוד 
עברי, אלוף מנחם עינן שסייע בהקמת המיצב, אלוף חיים ארז, מפקדים 
בכירים מצה"ל ובהם אלופים בעבר ובהווה, קבוצה מחברי "צוות" ובהם 

נציגים מהמגזר הדרוזי, חברים ואנשי ״יד לשריון״.
דרך הרמטכ"לים שבפארק העוצבות היא מיזם של ״יד לשריון״ להנצחת 
זכרם של הרמטכ"לים שהלכו לעולמם, כחלק משימור מורשת צה"ל. 
הוקמו בה מיצבים לזכרם של רא"ל דן שומרון ורא"ל אמנון ליפקין-שחק. 
במהלך הטקס נשא דברים אלוף חיים ארז, יו"ר עמותת הלוחם היהודי 
במלחמת העולם השנייה שאמר, בין השאר: "אלפים רבים של בני נוער, 
משפחות, חיילים ותיירים מבקרים בפארק, ותהיה להם הזדמנות לעבור 
לצה"ל  לוי  רא״ל משה  ותרומתו של  פועלו  על  וללמוד  זה  מיצב  ליד 
ולמדינה. בכל תפקידיו בצה"ל עסק משה גם בהנצחת הנופלים, בשימור 
מושרש  היה  זה  נושא  השכולות.  המשפחות  בבני  ובטיפול  מורשתם 
סגן  בהיותו  צה"ל.  לכל מפקדי  להנחילו  והוא הקפיד  עולמו  בתפיסת 
הרמטכ"ל ורמטכ"ל סייע משה לוי להקמת ׳יד לשריון׳. הוא בוודאי היה 

שמח לדעת שכאן הוקם מיצב לזכרו. 
בכל תקופת עבודתנו המשותפת התפעלתי מתכונותיו כמפקד וממנהיגותו 
השקטה וההחלטית. משה תמיד השיג שיתוף פעולה בשכנוע ובהידברות 
- הן במסגרת צה"ל והן עם גורמים חיצוניים. הוא היה מפקד שפקודיו 

נעשו גם חבריו".
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בהמשך נשא דברים אלוף מנחם עינן שאמר, בין השאר: "משה היה בראש 

"אנו בצה"ל מהווים חומת מגן איתנה, שרק בחסותה יוכל להיעשות כל הנדרש להמשך 
בניין, יצירה ופיתוח בתחומי החברה, החינוך, הכלכלה ואיכות החיים, לקיום מדינה 

עצמאית לעם ישראל בארץ ישראל". ציטוט זה, מדברי הרמטכ"ל ה-12, רא״ל משה לוי, 
נחקק על לוח הזיכרון במיצב שנחנך לזכרו, בדרך הרמטכ"לים באתר "יד לשריון"

ובראשונה דוגמה בולטת לרמטכ"ל שהוא איש ספרא וסייפא. דבר זה 
עזר לו גם בהמשך הדרך, לאורך שנותיו בתפקיד. מה שאפיין אותו יותר 
מכל, היה היותו איש של חברים, והחבורה הזו המשיכה להיפגש בקביעות 
אחת לחודש או חודשיים, גם לאחר שסיים לשמש כרמטכ"ל. כך היינו 

חוגגים את החברות שנקנתה בדם עוד מתחילת דרכו ודרכנו בצבא. 
התפעלתי ממנו אז - מהרצינות, מהיסודיות ומהחברות. כרמטכ"ל, משה 
התגלה אולי כרפורמטור הגדול ביותר מבין הרמטכ"לים באותה עת. הוא 
הבין שהצבא לפעמים גדול על המדינה, וערך קיצוצים כדי שהצבא יוכל 
למלא את תפקידיו, מחד, והמדינה תוכל להחזיק צבא בסדר גודל שכזה, 

מאידך. הוא גם החליט להקים את מפקדת חילות השדה - המפח"ש. 
המיצב כאן הוא ציון דרך להזכרת שמו באתר המכובד ׳יד לשריון׳ בלטרון".
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ד"ר ברוך לוי, יו"ר "צוות״, אחיו הבכור של רא״ל משה לוי, אמר: "אני 
היחיד פה שהכיר את משה מהיום שבו נולד, ובעצם מהלילה שבו נולד. 
גרנו ברחוב החלוצים בתל אביב, בחדר אחד עם ההורים נעמי וגרשון 
זכרם לברכה. בחדר השני גר השותף של אבי, שבא יחד איתו מגלות 
בבל. לשותף נולדה באותו לילה בת והשמחה הייתה כפולה ומכופלת. 

מאז זכיתי ללוות את משה כל ימי חייו, וזאת הייתה אכן זכות. אנחנו 
ביום האחרון של חודש ניסן, ל' בניסן, וסמוך למחצית אפריל. אלה שני 
חודשים חשובים בביוגרפיה של משה. הוא נולד בחודש ניסן, באפריל 

התמנה לרמטכ"ל ובאפריל אף סיים את תפקידו. 
הורינו נטעו בנו במהלך השנים כמה יסודות, שמשה היה ביטוי ראוי 
שלהם: צניעות, יושר וגם מסורת. הם עלו ארצה בתוקף היותם דתיים 
וכמובן גם אצל משה, הפכה  וציונים. הציונות והדת, אצלנו הצעירים, 
ביטחון  התיישבות,  במטרה, של מסורת של  דבקות  לביטוי אחר של 

ועלייה - כל אותם דברים שמשה עסק בהם במהלך חייו. 

משה לוי עם מפקדים בלבנון )צילום: נתי הרניק, לע״מ(מעמד מינוי הרמטכ״ל ה-12 של צה״ל )צילום: יעקב סער, לע״מ(
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צילומים: רב"ט עדן זק"ש ואבנר גאגין

אני מודה להורים שלנו גם ברגע זה על שבאו לארץ ועל שגידלנו כאן. 
בשיר של אהוד מנור, "יליד הארץ", כתוב:

אבא שר אני לך, על שיום אחד קמת ותלך.
אמא זה השיר הוא לך, על ימי לכתך אחרי אבי לכאן.

לכאן זה לארץ הזאת. אמא נפטרה לצערנו מוקדם, בגיל מאוד צעיר, 
ואבא, שהיה אחר כך האבא של ראש המטה הכללי של צה"ל, היה גאה 
בהגשמת החלום הזה - ולא מדובר רק בהגשמת חלום אישית של מישהו 
שעלה לארץ והתערה בה אלא גם בהגשמת החלום של הארץ הזאת. 
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הביטחון היה אחד המעגלים החשובים ביותר בחייו של משה, אבל היה 
לו גם מעגל וחלום של התיישבות. דוגמא לכך היא העובדה שהפסיק את 

פעלו,  למענם  החיוביים  מהדברים  לקבל השראה  הביטחון,  במלאכת 
ולהפוך לאזרחים טובים יותר בארץ הזאת".

רוצה  אני  "ראשית,  רעיה:  משה,  של  אשתו  אמרה  הטקס  בהמשך 
לפתוח במילות תודה לכל מי שתרם, עמל וטרח כדי לממש מיזם כזה. 
אני שמחה שכאן, בחורשה הנעימה הזו, יש פינה מכובדת בטבע, כמו 
שמשה אהב. מי שיעבור פה בדרך, יוכל לחוש מעט מהדברים שהוא 
עשה. שנית, תמיד מרגש אותי לראות שכל החברים מגיעים ושומרים 
על קשר. אני לא אפסיק להגיד לכם תודה. אתם מלמדים אותי שיעור 
בחברות. בתוך החבורה הזאת, הפעם, נמצאת קבוצה של אנשים שבאו 
מהמקום שמוישה קרא לו בית. המקום הוא כמובן קיבוץ בית אלפא, 

ביתי. תודה רבה לכולם".

רב אלוף משה לוי )"מֹוְיֶׁשה ָוֵחִצי"(
Lieutenant General Moshe Levy

קורות חייו כפי שמונצחים על לוח המיצב
נולד בתל אביב למשפחה מעולי עיראק, בכ"ו בניסן תרצ"ו, 
18 באפריל 1936. נפטר בעפולה, א' בשבט תשס"ח, 8 בינואר 

2008, נטמן בבית העלמין בקיבוץ בית אלפא.
השתתף במלחמות סיני, ששת הימים, ההתשה, יום הכיפורים,
שלום הגליל והלחימה ברצועת הביטחון בלבנון. ראש המטה 

הכללי ה-12, 1987-1983.
לפני כן: סגן הרמטכ"ל וראש אג"ם, אלוף פיקוד המרכז, מפקד 
המבצעים  מחלקת  ראש   ,)880 )בעבר  עידן  השריון  אוגדת 
הבקעה  חטיבת  מפקד  המרכז,  פיקוד  מטה  ראש  במטכ"ל, 

בתקופת המרדפים ומפקד חטיבת הצנחנים 80.
בזמן כהונתו: היערכות מחדש של כוחות צה"ל בלבנון במסגרת 
רצועת הביטחון, מבצע "דרך נץ" להטבעת ספינה בנמל אלג'יר, 
מבצע "רגל עץ" להפצצת מפקדות אש"ף בתוניסיה, מבצע 
הקמת  מאתיופיה,  יהודים  להעלאת  "ְׁשָבא"  ומבצע  "משה" 

מפקדת חילות השדה והקמה מחדש של חטיבת גבעתי.
האווירית,  בתעשייה  דירקטור  היה  מצה"ל  פרישתו  לאחר 
דירקטור בחברת החשמל והמייסד ויו"ר פעיל של דירקטוריון 

כביש חוצה ישראל.
על המיצב מופיע ציטוט מדבריו: "אנו בצה"ל מהווים חומת 
מגן איתנה, שרק בחסותה יוכל להיעשות כל הנדרש להמשך 
בניין, יצירה ופיתוח בתחומי החברה, החינוך, הכלכלה ואיכות 

החיים, לקיום מדינה עצמאית לעם ישראל בארץ ישראל".

ברוך לוי

ברוך, יהודה ושלמה לוי

חיים ארזמנחם עינןרעיה לוי

השירות בצנחנים לאחר שהיה מפקד הסיירת, והצטרף למשך כשנתיים 
וניסה  גל,  הבן  ועם  הראשונה  לילי אשתו  עם  במבטחים  להתיישבות 
להיות פלאח אמיתי בדרום הארץ. ההתיישבות הייתה בתוכו, חלק ממנו 
ולכן עיקר חייו והמעגל החשוב ביותר בהם היה אחר כך בבית אלפא 
עם משפחתו - רעיה, שיושבת כאן, הילדים והנכדים. המעגל הזה החזיק 

אותו עד שהלך לעולמו ונטמן בבית אלפא למרגלות הגלבוע. 
בנימה אישית אוסיף: מאז עמד על דעתו, היה משה הצלע המרכזית 
של המשפחה. אמנם צריך היה להסתכל עליו מלמטה למעלה, אבל 
תמיד זה היה 'בגובה העיניים' – לקבל עצה טובה, לשמוע דברי חוכמה, 
אתה  כאשר  הקורנת  העוצמה  את  ולחוש  איתו  יחד  להיות  וכמובן 
בסביבתו ובמחיצתו. אנו, המשפחה וחברים רבים, גאים שהכרנו אותו, 
שהיינו איתו והיה לנו חלק במעשיו. נפלה לידינו זכות ואנו מודים עליה 

עד יומנו האחרון.
ברצוני לומר תודה לחבורה הנפלאה הזאת, לכל אחת ואחד, על שבאתם 
לכבד את משה, ותודה למי שעשה במלאכה להקמת המיצב: לחיים ארז, 
שהיה יו"ר עמותת השריון עד לא מכבר, למנשה ענבר שטיפל בהקמה 
ואשר יש לו עוד חלומות להוסיף ולהעשיר את שדרת הרמטכ"לים. כך, 
בדרך העולה לירושלים, יוכלו בני נוער לבוא לכאן, ללמוד על העושים 

הנצחה ומורשת
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הביטוח הרפואי והסיעודי
רפואה שלמה

קיבלתי לב חזק וטוב...
"כשהכול התגלה הייתי בן 42, איש צעיר, בריא, בכושר, בעל הסמכה ממכון וינגייט, 

הכשרה כמציל, המון מרץ וכוח - והנה אני לא יכול ללכת עשרה צעדים. זה היה נורא. 
יצאתי מהצבא לאזרחות כאדם חולה ותוך 15 שנה הגעתי למצב בו רק השתלת לב 
יכלה לסייע לי. התחושה הייתה שנעצרו לי החיים ממש באמצע". כך אומר ריימונד 

אוזן, חבר "צוות״ שעבר השתלת לב בניו יורק 

מאת: דורית טל אור 

בקניות  עסוק  אוזן  )רמי(  ריימונד  היה  הפסח שעבר  חג  ערב 
לקראת החג. כחולה לב שהוגדר מועמד דחוף להשתלה, הצליחו 
הרופאים לייצב את מצבו, אך הפעילויות האפשריות עבורו היו 
מוגבלות למדיי, התנהלותו איטית והנשימה כבדה. ימים ספורים 
לפני כן קיבל את שיחת הטלפון המיוחלת שבישרה לו כי במוצאי 
החג הוא עתיד לטוס לניו יורק, כמועמד להשתלה דחופה בבית 
החולים הר סיני. "תוך כדי שאני ככה מעביר את השקיות לרכב, 
70 שלא הכרתי ואומר לי:  עוצר לידי במגרש החנייה אדם כבן 
מאוד  ארוך  למסע  לצאת  עומד  אתה  אבל  אותך  מכיר  לא  'אני 

וקשה מאוד. צא אליו, אל תחשוש, אתה תחזור ממנו בשלום'. 
לי  ואיחל  ידיי  את  שחיזק  שליח,  שראיתי  הבנתי  רגע  באותו 
ל'הר  ומרגשת, כשאני עומד לצאת  הצלחה. באותה עת מתוחה 
סיני' לקבל מחדש את חיי, לא חסרה משמעות סימבולית לכל 
מה שהתרחש סביבי, וגם את האירוע המכונן הזה קיבלתי כסוג 
מאמין,  אדם  בהחלט  אבל  דתי  אדם  לא  אני  משמיים.  אות  של 

ועכשיו - עוד יותר". 
הסיפור הזה הוא רק אחד מני מעמדים סמליים רוחניים רבים, 
שניקרו בדרכו הארוכה של ריימונד בחזרה לחיים, עם לב חדש 
בחזה ותקווה אדירה למצות את פרק החיים החדש שנפתח בפניו. 
"אני יכול לנשום", הוא אומר, "ממש למלא את הריאות באוויר. 

זה משהו שכבר כמעט שכחתי שקיים...". 
 0 0 0

לארץ  עלה  שבע,  באר  תושב   ,62 בן  תוניס,  יליד  אוזן,  ריימונד 
55'. משפחתו התיישבה בבאר שבע, בה הוא מתגורר גם  בשנת 
כיום עם אשתו רינה, טכנולוגית ראשית במפעל התרופות פריגו. 
לשניים חמישה ילדים: חיים )39(, אלינור )36(, ליאור )34(, אסתר 
)30( והילה )22(. הוא התגייס לצה"ל בשנת 72', שירת בחיל קשר, 
המשיך בתום הסדיר לעוד שלוש שנים קבע, נישא - ואז החליט 

להישאר בצבא ולהמשיך בו עד לשחרור, בשנת 2000. 
בין תפקידיו הרבים בחיל היו תפקידי שטח רבים, שנגדעו באחת: 
במהלך אימון שנערך בשנת 95' לא חש בטוב והובהל לסורוקה. 
"כל הצרות נפלו עליי יחד", הוא נזכר. מבול הבדיקות שעבר העלה 
הפרעת קצב וסתימות בעורקים המובילים ללב. בהמשך - צנתורים, 

"הכרתי את עמיר להב והבנתי ממנו כי 'צוות' עומד לצדי 
בכל עניין שיידרש - בין אם מדובר בידע רפואי ובין אם 
ברשת ביטחון ביטוחית. התחושה שלי הייתה שיש מי 

שיילחם בשבילי, כדי שאקבל את הטוב ביותר"

תרופות, עוד בדיקות, השתלת קוצב לב ושינוי דרמטי בחיים. 
בעל  בכושר,  בריא,  צעיר,  איש   ,42 בן  הייתי  התגלה  "כשהכול 
הסמכה ממכון וינגייט, הכשרה כמציל, המון מרץ וכוח - והנה אני 
לא יכול ללכת עשרה צעדים. זה היה נורא. סיימתי את השירות 
בתפקידי מטה, יצאתי לאזרחות כאדם חולה ותוך 15 שנה הגעתי 
למצב בו רק השתלת לב יכלה לסייע לי. התחושה הייתה שנעצרו 
לי החיים ממש באמצע". את המילה השתלה אמר לו לראשונה 
הרופא שהשתיל בגופו קוצב לב, לפני שבע שנים. "הוא היה סקפטי 

באשר לסיכויי הלב להחזיק מעמד, וכך אכן קרה". 
עבר  במומחה,  היוועצות  של  תהליך  לאחר   ,2013 שנת  בסוף 
ריימונד להיות מטופל בבית החולים בילינסון, שם אושפז בטיפול 
נמרץ במשך 12 ימים. הוא הוגדר רשמית כמועמד להשתלת לב 

ריימונד אוזן עם המנתח, פרופסור האני, עשרה ימים לאחר ההשתלה
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1", שמשמעה שהוא יקבל את הלב  בארץ, זכה לתווית "סטטוס 
הראשון המתאים עבורו, הוא עבר עוד שני צנתורים ובסופו של 
דבר שוחרר לביתו. בדחילו ורחימו שאלה אשתו, אם הם יכולים 
לנסות לברר לגבי השתלה בחו"ל. היא נענתה בחיוב, ואף הובטח 

לה כי תקבל את כל הסיוע לו היא זקוקה. 
השניים הבינו כי זה הזמן להפעיל גם את הביטוח של קופת החולים 
וגם את הביטוח הרפואי של "צוות". "הכרתי את עמיר להב והבנתי 
'צוות' עומד לצדי בכל עניין שיידרש - בין אם מדובר  ממנו כי 
בידע רפואי ובין אם ברשת ביטחון ביטוחית הנכנסת לפעולה בכל 
מקום בו יש צורך בהשלמת סכומים חסרים. התחושה שלי הייתה 
שיש מי שיילחם בשבילי, כדי שאקבל את הטוב ביותר. אני חושב 
וטובים - הסיכויים  שאדם שיש לו שני ביטוחים כל כך חזקים 

שלו לקבל את הטיפול הרפואי הטוב ביותר עולים מאוד". 
תהליך חיפוש הלב עבורו התחיל מהר, וכאמור, ערב ליל הסדר 
סיני'.  ל'הר  יורק,  לניו  נוסע  שהוא  הבשורה  את  קיבל  הקודם 
"התחושה הייתה של התרגשות עצומה. לא ידענו מה לעשות עם 

עצמנו - צחקנו, בכינו, בישלנו וארזנו - הכול ביחד".
0 0 0

ריימונד נסע יחד עם אשתו לניו יורק ושהה שם כחצי שנה, עד 
שהתבשר על שנמצא לב מתאים עבורו. במהלך החודשים הארוכים 
למדיי,  דרמטי  אירוע  שלו  להתמודדות  נוסף  העצבים,  ומורטי 
יחידת  שנבע מטעות במכתב שהוציאה המזכירה הרפואית של 
להשתלת  ממתין  ריימונד  כי  דווח  בו  החולים,  בבית  ההשתלות 

היה בייצוג רוחני כלשהו שלו, שכן הרבי כבר הלך לעולמו שנים 
קודם... ואז אמרו לי: 'עכשיו תבקש'. היית נבוך, מה אני אבקש? 
אני אבקש לב, זה מה שאני צריך... זה היה מעמד מרגש, ממש 

עטפו אותי בתפילה, ואחר כך הכול הסתיים וחזרנו הביתה. 
השעה כבר הייתה שמונה בערב. בטעות, הטלפון הנייד שלנו נשאר 
על שקט, למרות שהיינו אמורים להיות זמינים כל הזמן. פתאום 
אשתי אומרת לי - תבדוק את הטלפון, אני מרגישה משהו... היו 
שם שתי שיחות שלא נענו מבית החולים. התקשרתי ושאלו אותי: 

איפה אתה? הלב שלך מוכן! 
12 שעות. המנתחים סיפור  ב-11 בלילה נכנסתי לניתוח שארך 
שהגוף התנגד ללב החדש - אבל בסופו של דבר התרצה. יומיים 
אחרי הניתוח כבר הלכתי במסדרון ועשרה ימים אחרי, שוחררתי 

לדירה שלנו במנהטן. 
לאורך כל הזמן היינו בקשר עם עמיר ואנשיו, ואני זוכר בפירוש 
אל  שעה,  בכל  האישי  לנייד  אליי  תתקשר   - שלו  הבקשה  את 
תעשה חישובי שעות... נראה לי שהערתי אותו לא מעט פעמים, 
אבל הוא באמת היה כתובת אמינה ומלאת רצון טוב לכל בקשה. 
הביטוח של 'צוות' כיסה חלק מעלויות השהייה, השלים את שכר 
VIP ואין לי ספק  הדירה במנהטן ועזר לנו מאוד. קיבלנו טיפול 

שרשת הביטחון הביטוחית שלנו סייעה לכך".
0 0 0

להשתתף  זכו  למחרת  ב-27.1.15.  לארץ  חזרו  ואשתו  ריימונד 
בברית המילה של נכדם השביעי. "קיבלתי חיים, נוספו לנו חיים 
במשפחה והתחושה הייתה של התרוממות רוח. מי היה מאמין". 
אני  זהות התורם.  לגביו:  וריימונד סקרן  נותר פתוח  נושא אחד 
מקווה לדעת מי האדם שבזכותו אני חי היום. כל מה שאני יודע, 

זה מה שהמנתח אמר לי: 'קיבלת לב חזק וטוב'".

״הייתי מוקף בחסידים שהתפללו ושרו, ופתאום נסוגו 
לצדדים כאילו מפנים דרך לרבי, שמתקדם בדרכו אליי. 
ואז אמרו לי: 'עכשיו תבקש'. מה אבקש? אני אבקש לב, 
זה מה שאני צריך... זה היה מעמד מרגש, בערב התקשרו 

אליי מביה״ח ואמרו: איפה אתה? הלב שלך מוכן!״ 

רינה וריימונד בתקופת ההחלמה בניו יורק

"כשהכול התגלה הייתי בן 42, איש צעיר, בריא, 
בכושר, בעל הסמכה ממכון וינגייט, הכשרה כמציל, 

המון מרץ וכוח - והנה אני לא יכול ללכת עשרה 
צעדים. זה היה נורא. סיימתי את השירות בתפקידי 

מטה, יצאתי לאזרחות כאדם חולה ותוך 15 שנה 
הגעתי למצב בו רק השתלת לב יכלה לסייע לי"

הביטוח הרפואי והסיעודי
רפואה שלמה

כליה במקום להשתלת לב. 
"זה נודע בדרך עקיפה, כאשר יום אחד אני מקבל הודעה שצריך 
וגם מטריד ומדאיג - כי הרי  לחזור לארץ. זה היה תמוה מאוד 
שאחזור?  רוצים  ופתאום  כאן,  שלי  המשימה  את  השלמתי  לא 
דיווחתי מיד לעמיר להב, והוא הרגיע אותי ואמר שהעניין יתברר 
שרצו  לכך  הסיבה  גם  ועימה  התגלתה,  הטעות  אכן  מהרה.  עד 
יותר, ואין אפשרות  שאחזור: התור להשתלת כליה ארוך הרבה 

להמתין פרק זמן שכזה בחו"ל...". 
0 0 0

הטלפון המיוחל לו קיווה, התקבל בתאריך 22.9.14. קדם לו אירוע 
יום, לגמרי במקרה, הלכנו  רוחני מרגש שעבר ריימונד. "באותו 
להתפלל בישיבה של הרבי מלובביץ' בברוקלין, שעם חסידיה נוצר 
לנו קשר כאשר הגענו לניו יורק. התקבלתי שם בחום ובאהדה, 
העלו אותי על במת תפילה מרכזית, ומי שליווה אותי אמר לי: 

'עוד מעט תראה דבר שלא ראית בחיים'. 
הייתי מוקף בחסידים שהתפללו ושרו, ופתאום נסוגו לשני הצדדים 
מדובר  כמובן,  אליי.  בדרכו  שמתקדם  לרבי,  דרך  מפנים  כאילו 
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הביטוח הסיעודי ב"צוות"
יו"ר ועדת הבריאות ועמיר להב, ראש תחום הבריאות מאת: אילן דולפין, 

שיפור כיסוי הביטוח בפוליסת "קו הכסף" של ילדי "צוות"
ביטוח ילדי "צוות" בביטוח הפניקס במסגרת פוליסת "קו הכסף", החל 
בשנת 2004,  בד בבד עם המעבר של פוליסת "צוות" לפניקס. לאור 
הזמן הרב שעבר מאז, נוצר מצב בו חלק מהכיסויים שנרכשו בזמנו 

אינם מתאימים למציאות כיום. 
לפיכך, בקרוב יבוצע דיוור לכל בתי האב המבוטחים בביטוח זה, ובו 
הסבר ומידע כיצד ניתן לשפר את הכיסוי הביטוחי. למידע נוסף ניתן 

להתקשר למדנס בטלפון: 03-6380390.
הפעלת ביטוחים משלימים של קופות חולים

חישובים אקטואריים של הרבעון האחרון של 2014 והרבעון הראשון של 
2015,  מעלים כי קיימת עלייה ניכרת בהוצאות הביטוח הרפואי, בעיקר 
בנושא ניתוחים ותרופות. חשוב מאוד להקפיד ולבדוק את האפשרות 
להפעיל את הביטוחים המשלימים בניתוחים הפרטיים. יש לזכור, כי 

במידה והניתוח מתבצע דרך ביטוח השב"ן )של קופות החולים(, המבוטח 
זכאי לפיצוי של 25% מעלות הניתוח )לפי מחירון הפניקס לניתוח זה(.

 הצטרפות ל"אזור האישי" באתר מדנס
WWW.BHEALTHY.CO.IL 

ניתן להירשם לאזור האישי באתר מדנס, העוסק במתן שירות לעמיתי 
האישי  לאיזור  כניסה  והסיעודי.  הרפואי  בביטוח  המבוטחים  "צוות" 
תאפשר לעמית המגיש תביעה לביטוח לבדוק את הסטטוס שלה בכל 

רגע נתון. כמו כן, ניתן לעדכן פרטים אישיים באתר זה.
למידע נוסף ניתן לפנות למוקד "צוות": 1-700-700-251.

קחו אחריות: בדיקת קולונוסקופיה 
למניעת סרטן המעי הגס

סרטן המעי הגס הוא הסרטן השני הקטלני ביותר בישראל, אך הוא גם 
מהמחלות הממאירות הבודדות הניתנות למניעה ביעילות - אם מגלים 

אותו בזמן.
עמותת "צו מניעה", הפועלת להעלאת המודעות הציבורית לשכיחותה 
הגבוהה של מחלה זו, נאבקת כבר שנים להכללת הבדיקה בסל הבריאות. 
הבקשה האחרונה עברה את המשוכות הראשונות והוועדות המקצועיות 
והכלכליים  הקליניים  ההיבטים  את  בדקו  אשר  הבריאות,  של משרד 
והעניקו לטכנולוגיה ציון A8-9 שהוא כמעט הגבוה ביותר. אולם, מסיבות 
לא ברורות, הטכנולוגיה לא אושרה ולכן הציבור צריך להמשיך לקחת 
אחריות אישית ולדרוש את ביצוע הבדיקה מרופאי המשפחה והגסטרו 

בכל הקופות.
בדיקת קולונוסקופיה, שבה נבדק המעי הגס בעזרת צינור פלסטי גמיש 
ומנוהג שבקצהו מצלמת וידיאו זעירה, היא בדיקת הסיקור המומלצת על-
פי ארגוני בריאות עולמיים לאיתור המחלה. ל-30% מהנשים והגברים יש 
כבר פוליפים במעי. הבדיקה מאפשרת לאתר פוליפים שפירים ולהסירם 

ללא כאב - גם בדיקה וגם טיפול. 
הסיקור  כבדיקת  לאמצה  הברית  ארצות  השכילה  ה-90  בשנות  כבר 
המומלצת - מהלך שמוביל שם לירידה דרמטית ומתמשכת, בשיעור של 
עשרות אחוזים,  בתחלואה בסרטן המעי הגס ובתמותה. בעוד שבמדינות 
נוספות בעולם הבדיקה ניתנת בצורה מוסדרת, בישראל אנשים בריאים 
נאלצים לשקר לא פעם לרופא המשפחה ולבדות תסמינים כדי לקבל 

הפנייה לבדיקה. 
בחמש השנים האחרונות, על-פי נתוני משרד הבריאות, חלה עלייה של 
מאות אחוזים בביצוע קולונוסקופיה וב-2012 כבר בוצעו בישראל כ-150 
אלף בדיקות, רובן לאנשים בריאים. במקביל, על-פי נתוני 'רשם הסרטן 
הלאומי' במשרד הבריאות, חלה ירידה של כ-30% בתחלואה מהמחלה. 
כלומר כ-1,500 נשים וגברים בריאים ופעילים ניצלו מסרטן המעי הגס 
בזכות הבדיקה שהסירה בזמן את הפוליפים מהמעי שלהם. גם מספר 

המתים מהמחלה יורד באופן משמעותי בזכות הטיפול הרפואי המשופר 
והתרופות המתקדמות שנכנסו לשימוש

מתעוררת השאלה: איך זה שקופות החולים מוכנות לכסות את עלות 
הקולונוסקופיה שמערכת הבריאות השאירה מחוץ לסל? 

הוא  החישוב  מניעה",  "צו  עמותת  יו"ר  לבקוביץ',  ד"ר שלמה  לדברי 
פשוט: בדיקת קולונוסקופיה עולה לקופה כ-600 שקל בממוצע לאדם, 
בעוד טיפול בחולה סרטן עולה כ-250 אלף שקל לאדם. איגוד רופאי 
הגסטרו המליץ למערכת הבריאות כבר לפני שבע שנים להכניס את 

הקולונוסקופיה כבדיקת הסקר המומלצת לאיתור סרטן המעי הגס. 
חשוב להזכיר שרוב הציבור, כולל חברי "צוות", מכוסים בביטוח בריאות 
פרטי, המאפשר בדדך כלל לבחור את המכון לביצוע הבדיקה וגם את 

הרופאים, במסגרת כיסוי הפוליסה לייעוץ של רופא מומחה.  
בישראל פועלים כ-50 מכוני גסטרו )כולל פרטיים רבים( ובהם מאות 
רופאים מומחים. באתר של עמותת "צו מניעה" ניתן למצוא את הפרטים 

של כל המכונים ולקבוע תור ישירות על-פי בחירת המבוטח.  
למרות זאת, טוען ד"ר לבקוביץ', כי מצבנו עדיין בכי רע. "כל יום מתים 
נוספים  וכעשרה  ונשים,  גברים  כארבעה  בישראל  הגס  המעי  מסרטן 
מקבלים את הבשורה המרה שחלו במחלה. תחשבו על תאונת דרכים עם 
ארבעה הרוגים - איך היינו מגיבים לו הייתה מתרחשת כל יום? נתונים 

קשים אלה אינם כורח המציאות. 
כשנשיא ארה"ב ברק אובמה נאם לאומה בענייני בריאות, הוא הציג את 
יעילה ומשתלמת. הוא אמר  הקולונוסקופיה כדוגמה לרפואה מונעת, 
שקידום בדיקת הקולונוסקופיה נכון גם מבחינה קלינית ואנושית וגם 
מבחינה כלכלית. אפשר להציל חיים וגם לחסוך מיליונים. זה מתאים 

לארה"ב, לגרמניה, לפולין ולעוד מדינות באירופה. אז למה מחכים?".
הבריאות,  על  אחריות  לקחת  לציבור  קוראים  מניעה"  "צו  בעמותת 
המכה  את  למנוע  וכך  קולונוסקופיה  לביצוע  תור  לקביעת  להתקשר 

הנוראית והמיותרת ולזכות בשקט נפשי למשך 10-5 שנים.

מוקד הבריאות של "צוות": 1-700-700-251

הביטוח הרפואי והסיעודי
רפואה שלמה
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זרקור סניף נס ציונה, לוד, רמלה, באר יעקב

לתת לכל חבר 
הזדמנות שווה

חבר  עומד  שבראשה  "עיר 
'צוות' בכלל - וכזו כמו נס ציונה 
שבראשה עומד יוסי שבו )אל"ם( 
יכולה   - ארוכות  שנים  כבר 
רחב,  פעולה  טווח  לנו  לאפשר 
לשיתוף  שנזכה  יודעים  כשאנו 
על  שעולה  נושא  בכל  פעולה 
הפרק". כך אומר אילן דולפין, יו"ר 
סניף נס ציונה, לוד, רמלה, באר 
מחייב  גם  זה  זאת,  "לצד  יעקב. 
אותנו - לתת כתף, לעזור לקהילה, 
לסייע במשימות העירייה ובעצם 

להיות זרוע פיקודית שאפשר לסמוך עליה בכל משימה".
אילן מספר כי הסניף מונה כ-820 חברים: 40% מנס ציונה ובאר יעקב, 
נע  החברים  של  הסוציואקונומי  מצבם  מלוד.  ו-30%  מרמלה   30%
מבינוני מינוס ועד גבוה. "אבל חובתנו המוסרית - וכך חרטתי על דגלי 
מאז שאני כאן - לתת לכולם הזדמנות שווה ליטול חלק בפעילויות". 
וכשאילן מדבר על "הזדמנות שווה", הוא מתכוון הן לסוג הפעילות 
והן לעלותה. "אינני רוצה שיהיה אפילו חבר אחד, שהמחיר יהווה גורם 

שבעטיו יוותר על פעילות כלשהי שאנו יוזמים. 
נופשים ארוכים בבתי מלון, על טיולים של  ויתרתי מראש על  לכן, 
יומיים,  בייזום טיולים  ונסיעות לחו"ל. אני מתמקד רק  ימים  מספר 
שלוש פעמים בשנה )בחודשים מארס, יוני וספטמבר(, ובנשף שנתי 
לציון סיום שנת העבודה, הנערך בדצמבר - והכול מוצע במחירים 

מסובסדים. 
כ-150  מגיעים  טיול  לכל  מלאה,  בטיולים  שהתפוסה  הסיבות  אלו 
איש, וגם הנוכחות בנשף השנתי מרשימה. אנחנו אמנם הסניף הלפני 
אחרון בגודלו במחוז, אך נמצאים במקום גבוה מבחינת שיעור אחוזי 

ההשתתפות של החברים בפעילויות". 
- האם העלות הנמוכה אינה פוגמת באיכות הטיול? 

יכולים  אנו  בשנה,  טיולים  לשלושה  שהצטמצמנו  היות  לא.  "ממש 
להרשות לעצמנו להשקיע יותר בכל אחד מהם ולכן רמת הטיולים 
הדרכה  הטיול,  מסלול  של  מוקפדת  בחירה  על  מדבר  אני  גבוהה. 
מעולה, ארוחת בוקר ראויה, ארוחת צהריים מצוינת. אני עושה הכול 

כדי שהמשתתפים יחזרו עם טעם של עוד, תרתי משמע...
החברים מגובשים, רבים מהם מגיעים שוב ושוב לטיולים והתפתחה 

ביניהם ידידות עמוקה. 
אני אישית נגד טיולים בחו"ל במסגרת הסניף - ולו למראית עין. לא 
הייתי רוצה שחבר ירגיש רע כשיציעו לו טיול אטרקטיבי בחו"ל, והוא 
לא יוכל להרשות זאת לעצמו, בעוד שלחבר אחר זו לא תהיה בעיה...".

- ומה עם אלה שרוצים בכל זאת יותר? 
ונופשים  טיולים  מגוון   - 'חבר'  במסגרת  הצעות  הרבה  יש  "עבורם 
בארץ ובחו"ל. מי שמעוניין בכך, יכול לעשות זאת דרכם או דרך כל 

התארגנות אחרת". 
לקיום  מפריע  הדבר  כמה  עד   - מועדון  אין  ציונה  נס  לסניף   -

פעילויות? 
ואנו  בטלפונים,  מצויד  מרווח,  משרד  מהעירייה  קיבלנו  "ראשית, 
מפעילים אותו לפי העניין. חבר הזקוק לדבר מה יכול לפנות אליי או 

אילן דולפין

לחברי הנהלת הסניף בטלפון, ואם הבעיה לא נפתרת ברמה הזו אנו 
מפנים אותו למחוז. המשרד משמש גם כמקום מפגש ויציאה לטיולים. 
שנית, וכפי שציינתי קודם, אנו זוכים לסיוע ככל הנדרש מהעירייה - 
הדפסות, כרזות, פרחים, כיבוד למסיבות, מערכת הגברה. מלבד ראש 
העיר, גם מנכ"ל העירייה, עמיקם נגר לוי, הוא חבר 'צוות' וכך גם מנכ"ל 

קריית התרבות צחי ברוורמן. 
שלישית, יש מספיק מועדונים לגיל המתבגר בעיר, המציעים פעילות 
מגוונת ואיכותית וכל אחד יכול למצוא את מבוקשו במסגרות הללו. 
באותה נשימה אומר שוב, שהיחסים עם העירייה הם דו-צדדיים: אנו 
ובעיר הוקם גדוד המתנדבים לחילוץ הראשון  פעילים בעת חירום, 
בארץ, המשמש דוגמא לערים אחרות, בפיקודו של חברנו סא"ל אריאל 
אלמוג. אנו מאורגנים היטב, עורכים תרגילים, ומוכנים לכל תרחיש. 

שונים  בארגונים  אישי  באופן  מתנדבים  רבים  חברים  לכך,  מעבר 
ועושים מלאכת קודש. 

אנו בסניף, כמובן לא שוכחים את חברינו הבודדים והחולים, ועורכים 
מעת לעת ביקורי בית. חברים נזקקים זוכים לתמיכה ככל האפשר 

ולשי לחג". 
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- אתה משמש כיו"ר הסניף כבר שנים ארוכות. מה מניע אותך להמשיך 
בפעילות הזו? 

"אני רואה ב'צוות' ארגון מבורך ונחוץ, ולכן חובתו וזכותו של כל חבר 
לפעול ככל יכולתו לקיום הארגון. אני עושה זאת כיו"ר הסניף והתפקיד 
מאפשר לי גם להיבחר להנהלת הארגון ולשאת בתפקיד המרכזי של 

יו"ר ועדת הבריאות. 
אם יש משהו שאני גאה בו במיוחד, זו העשייה למען בריאות החברים. 
חברי 'צוות' יכולים לישון טוב יותר בלילה, כשהם יודעים שעומדת 
לרשותם פוליסת הביטוח 'בריאות בצוות'. בכל גיליון של 'רוח צוות' 
מופיעים סיפורים מרגשים על חברים אשר חייהם, ממש כך, ניצלו 

באמצעות הפוליסה. 
גם הפעילות הנוספת שלי, שלא במסגרת 'צוות', קשורה באופן הדוק 
לנושא זה וגם במסגרתה אני מנסה לרתום את ידיעותיי וקשריי לטובת 
החברים. אני חבר בדירקטוריון מכבי שירותי בריאות וחבר דירקטוריון 

בית בלב לדיור מוגן". 
לצדו של אילן מכהנים בסניף: מאיר שוסטר הגזבר שהוא יד ימינו, 
אליאל עשירי המזכיר, וכן ריצ'ארד גז, בנימין בללטי, ועמרם נעיֿם, 

שהוא גם סגן יו"ר מועצת באר יעקב. 
אילן מברך על מערכת היחסים הפורייה שנרקמה עם השנים עם יו"ר 
המחוז יואל גונן, ועם מנהל המחוז ראובן חמו, אשר מאפשרת את 
הפעילות השוטפת ואת קידום הסניף להשגת יעדיו. "התמיכה, הסיוע 
והאמון המתקיימים בין המחוז לסניף הם יסוד לתפקודנו ביומיום", 
אומר אילן, ומברך גם על הקשר עם עמיתיו, יו"רי הסניפים במחוז, 
אשר יחסי הרעות ביניהם מאפשרים תמיכה הדדית, לימוד זה מזה 

ופעילות משותפת. 
אילן, 70, נשוי לאלומה חברת "צוות" המתנדבת בקהילה המקומית. 
הוא אב לאלינור ולאדווה וסב לחמישה נכדים. בצה"ל שירת בחיל 

האוויר והשתחרר בדרגת סא"ל.

"אינני רוצה שיהיה אפילו חבר אחד, שהמחיר יהווה 
גורם שבעטיו יוותר על פעילות כלשהי שאנו יוזמים. 

לכן, ויתרתי מראש על נופשים ארוכים בבתי מלון, 
 על טיולים של מספר ימים ועל נסיעות לחו"ל. 

אני מתמקד בטיולים יומיים"  
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תעסוקה

מנחם ברנד, סמנכ"ל דורון נגב כיבוי אש ויו״ר סניף באר שבע: 
ההתאמה האישית שלך למשרה 

המוצעת היא הפרמטר היחיד
מאת: אוהד יעקב 

במשמעותו  מייצג  לא  גדולים"  יצאנו  קטנים  "באנו  הביטוי 
הפשטנית את גישתו של מנחם ברנד לנושא תעסוקת גמלאי צה"ל, 
אך יש בו יותר מלרמז על ההבנה העמוקה וההכרה שלו בעובדה, 
שהמערכת הצה"לית אינה המערכת האזרחית - ובה תקפים חוקי 

משחק שונים לגמרי. 
"זה לא מעניין אף אחד כמה 'גדול' או 'חשוב' היית בצבא. זה גם 
לא תמיד מעניין מה היה התפקיד שלך בצבא, אלא אם כן למשרה 

המוצעת לך באזרחות יש קשר ישיר לכך. 
 - בחיים  פרק  סיימת  פורש:  לכל  בפשטות  אומר  זה  בנושא 
משמעותי, חשוב, מספק - צברת הישגים, הוקירו את פועלך, אבל 
הפרק הזה הסתיים. עכשיו זה אתה מול אנשים אחרים, מוכשרים 
יותר או פחות, מנוסים יותר או פחות, כאשר ההתאמה האישית 

שלך למשרה המוצעת היא הפרמטר היחיד שייקבע.
בעובד  להתברך  יכול  מעסיק  כל  כי  אומר,  נשימה  באותה  אבל, 
עם רקע ותכונות של איש צבא, ללא קשר לצד המקצועי. כוונתי 
רבים  המאפיינים  להשקיע  ולרצון  לרצינות  להתמדה,  למסירות, 

מחברינו. 
זאת הסיבה שבכל חברה ומפעל בהם אני מבקר בתוקף תפקידי, 
קורא  וממש  ב'צוות',  חברינו  של  יושר'  כ'מליץ  גם  משמש  אני 
למעסיקים פוטנציאליים לפנות ליחידת התעסוקה בארגון 'צוות' 
כאשר מתפנה אצלם משרה. ליחידת התעסוקה מאגר של אנשים 
עשיר  ניסיון  עם  המקצועית,  הבשלות  בשיא  ומסורים,  טובים 

ומוטיבציה להשתלב בשוק העבודה". 
0 0 0

מנחם ברנד, 55, תושב באר שבע, נשוי לאתי, גם היא חברת "צוות", 
אב לארבעה וסב לנכד, משמש כסמנכ"ל בחברת דורון נגב כיבוי 
"צוות"  סניף  כיו"ר  משמש  הוא  האחרונות  השנים  בשלוש  אש. 

בעירו - הגדול והפעיל במחוז הדרום. 
את שירותו הצבאי עשה בחיל האוויר, במגוון תפקידים, שהאחרון 
בהם היה בתחום הרכֿש, בבסיס נבטים. הוא - כמו חברי "צוות" 
טבעי"  "מועמד  היה   - צה"ל  בבסיסי  שנים  שהתגוררו  רבים 
להיתקלות בכל קושי אפשרי, ולא רק בתחום התעסוקה, לאחר 

שהשתחרר ב-2004. 
הייתה  הצבאי  השירות  במהלך  בבסיסים  שגרו  "לחברים  מנחם: 
בלעדי  כמעט  באופן  להתמקד  להם  שאיפשרה  תומכת  מסגרת 
בירוקרטיה,  דיור,   - היומיום  טרדות  ובמשימותיהם.  בתפקידם 

"סיימת פרק בחיים - משמעותי, חשוב, מספק - צברת 
הישגים, הוקירו את פועלך, אבל הפרק הזה הסתיים. 
עכשיו זה אתה מול אנשים אחרים, מוכשרים יותר או 
פחות, מנוסים יותר או פחות, כאשר ההתאמה האישית 

שלך למשרה המוצעת היא הפרמטר היחיד שייקבע"

עירייה, משכנתא, גני ילדים, הסעות וסידורים – כל אלה כמעט 
לא היו חלק מחייהם. 

לאחר  שבעתיים  גדול  קושי  יוצר  כזה,  ממקום  לאזרחות  מעבר 
השחרור: הפורש ומשפחתו צריכים גם להתרגל למערכת האזרחית, 
לרוב  כאשר  הולמת,  תעסוקה  למצוא  וגם  לעצמו,  אדם  כל  בה 
קיים פער בין מה שהאדם חושב ומצפה - לבין מה שאכן מחכה 

לו באזרחות".
רמ"ח  בכל  צבא,  אנשי  היו  אתי  רעייתו  והן  מנחם  שהן  למרות 
אבריהם, הם היו מפוכחים דיים כדי להבין שאף אחד לא מחכה 

להם מחוץ לצבא וכי אם "חפצי חיים" הם - עליהם להתנשל מכל 
סממני חשיבות עצמית, ולדעת כי מה שהיה כבר לא יהיה. 

"היה לי הרבה זמן כדי להגיע לתובנה הזו", הוא אומר. "הגעתי 
לסיכום מראש עם מפקדיי לגבי מועד השחרור, כך שהיו לי שנה 
שאת  להפנים  משמעו  לרעיון  ולהתרגל  לרעיון...  להתרגל  וחצי 
לא  כבר  והפקידה  שהרכב  אקבל,  לא  שוב  שקיבלתי  המשכורת 
רק  ולא  לעבוד  שבאים  טובים  שאנשים  להבין  וגם   - שם  יהיו 
'באים לעבודה' יוכלו למצוא את מקומם ושאם אתן יותר - אקבל 

הרבה יותר". 
ולמרות כל האמור, למנחם חיכתה עבודה. אלא שכלל לא בטוח 
שהיה מוצא את מקומו ואף מתקדם בה מאוד, אלמלא היה מוכן 
ללכת רחוק לקראת מעסיקו. בהרצאות שהוא עורך לפורשים, הוא 
מספר על כך בפירוט: "למרות שחברי יוסי גוהרי, בעל חברת דורון 
זה. הייתי  כיבוי אש, ביקש שאצטרף לחברה, לא בניתי על  נגב 

מציאותי, דברים יכולים להשתנות. 
מה שבטוח זה, שהוא לא לקח אותי לעבודה כי הייתי חבר שלו, 
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הרי גם אני יודע שאף אחד לא מוכן לשלם למישהו אם הוא לא 
מביא לו תועלת. 

להבין  כדי  ימים,  למספר  אליו  להצטרף  ביקשתי  התחלה,  בתור 
איך העסק עובד. ביקרנו במפעלים, שוחחנו עם עובדים, ואני כל 
הזמן ערכתי לעצמי רשימות. תיעדתי את הנמצא ורשמתי רעיונות. 
ולעסק  יותר  טוב  הדברים  את  לעשות  שאפשר  מהר,  די  הבנתי 
הזה יש פוטנציאל גדול שטרם מוצה. ישבתי עם יוסי והצגתי את 

ממצאיי ואת ההצעות שלי. 
תשובתו הייתה: 'אם כך, בוא ותיישם את המסקנות שלך'.

לא  בצבא  לי  כי מה שהיה  ידעתי  לנושא השכר.  הגענו  די מהר 
יהיה לי כאן, ולכן נתתי לו הצעה שהוא לא יכול היה לסרב לה: 
בקבע  שקיבלתי  השכר  למלוא  הצבאית  הפנסיה  את  להשלים 
)הקצבה שלי עמדה על כ-50% מהשכר, כי פרשתי בגיל מוקדם 
יחסית(. זאת, בנוסף לתנאים נלווים כמו רכב וטלפון, שיהיו כמובן 
דרושים לי לשם ביצוע העבודה. כמו כן, קבענו שבעוד שנתיים, 

אם אכן אשאר בחברה, נדון שוב בנושא השכר.
הדוגמה הזו שאני מציג לפורשים רבים שאינם בעלי מקצוע מבוקש 
באזרחות - ולצערנו הם הרוב - נועדה להדגיש את העובדה שחובת 
ההוכחה היא עלינו. אי אפשר לבקש או לדרוש לפני שהמעסיק 

משוכנע שהערך המוסף שאנו מביאים לו שווה את ההשקעה. 
אני כמובן לא אומר לאף אחד לוותר על שכרו, אבל 'אל תמכור 
את עצמך ביוקר'. בואו לא נראה בשכר בבחינת 'ייהרג ובל יעבור'. 
בואו ניתן צ'אנס, בואו נראה מה אנחנו יכולים לעשות - ועם הזמן 

קרוב לוודאי שתהיה הכרה, גם כספית, בתרומתנו לארגון".
בחלוף שנתיים של עשייה נמרצת שהביאה להגדלת נפח הפעילות, 
הגיעה השיחה המיוחלת עם יוסי, ובה אמר למנחם: "למרות שאני 
לא מנהל שמרבה בטפיחות על השכם ודברי עידוד לעובדים, אני 

חייב להודות שאני לא רואה את החברה ממשיכה בלעדיך...".
שכרו של מנחם הוכפל והוא המשיך לטפח את החברה שהפכה 
ואת  עסקיה  מחזור  את  שילשה  היא  בתחומה.  הגדולות  לאחת 

מספר העובדים המועסקים בה. 
- 70 עובדים בחברה כיום, ורק חמישה מהם חברי "צוות"...

מנחם: "לכאורה מעט, אבל זה ממש לא. למעשה, הצוות הבכיר 

'צוות'. הסיבה למיעוטם היא פשוטה:  בחברה מתבסס על אנשי 
רוב המועסקים הם עובדי כפיים ואיני חושב שיש חברים מהארגון 
המתאימים לכך. ניסינו בעבר עם שני חברים, אך זה לא הצליח. 
זאת, כפי שאמרתי קודם, אני מודע מאוד לקשיים של  יחד עם 
הפורש, ולכן אני עושה ככל יכולתי להציע מועמדים חברי 'צוות' 
לקולגות שלי. אני ממליץ להם לפנות למנהלת התעסוקה בדרום 
דניס אוחנה, אשר דואגת להתאים בצורה מקצועית ורצינית בין 
שהחבר  לאחר  כלל,  בדרך  המוצעות.  המשרות  לבין  המועמדים 
נקלט בעבודה, מודים לי על שעזרתי לצרף לשורותיהם חבר 'צוות' 

שהם נהנים מיכולותיו ומתכונותיו". 
- את הדרך בה בחרת להתקדם מקצועית לא כל אחד יכול לעשות. 
בתחתית  התגמול  את  ולשים  בראש,  סוויץ'  לעשות  ממש  זה 
מגיעה   - עובד  אני  אם  לעצמם:  אומרים  האנשים  רוב  הרשימה. 

לי תמורה הולמת!
"אם מועמד יכול להכתיב תנאים ולקבל את מבוקשו - מה טוב. 
לצערי, זה לא כך, ולפעמים אתה צריך להתגבר על האגו, לקחת 
המשכורת  אם  וגם   - שרצית  מה  בדיוק  לא  היא  אם  גם  משרה 
אינה זו שקיווית לקבל. קודם כל צא לעבוד, תלמד את השוק. אין 
הזדמנויות כשיושבים בבית. אף אחד לא ידפוק על הדלת ויאמר 

לך - רק אותך חיפשנו. 
אם תיכנס לשוק העבודה ותשתלב בו, תהיה במצב דינמי, מעורב, 

מעודכן - ומשם קל יותר לעשות שינוי ולהשתדרג...
לגבי משכורת, יש שיגידו שלאחר תשלום מס לא נשאר להם כלום 
ביד. להם אני אומר: אם תלוש הגמלה מספיק גדול ומספק והם 
זקוקים להכנסה  רובנו  - שישבו בבית. אבל  רוצים לעבוד  אינם 
נוספת, הגמלה בדרך כלל אינה גבוהה, יוקר המחייה עולה וצריך 

להתפרנס". 
- האם האכפתיות נובעת גם מהעובדה שאתה יו"ר סניף של "צוות"? 
של  תעסוקה  לבעיות  נחשף  אני  זה  בתפקידי  ייתכן.  "בהחלט 
הוא  חבר  כל  קשה.  כלכלי  למצב  נקלעו,  אליה  למצוקה  חברים, 
ואני קורא לכל אחד מאיתנו  לזה,  זה  בשר מבשרנו, אני ערבים 
שידוע לו על משרה פנויה - להמליץ למעסיקים על חברי 'צוות'. 

כולם יתברכו בכך".

תעסוקה

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

mailto:pkida1%40tzevet.org.il?subject=pkida1%40tzevet.org.il
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הכשרות # השמות # סדנאות # קורסים
תעסוקה

הסבת אקדמאים להוראה 
"צוות - הטובים בחינוך"

התעסוקה  יחידת   - תשע״ו  הלימודים  לשנת  הרשמה 
ההרשמה  את  פתחה  בצה"ל,  הפרישה  מינהל  בשיתוף  ב"צוות", 
בחינוך"  הטובים   - "צוות  להוראה  אקדמאים  הסבת  לתוכניות 
לקראת שנה"ל תשע"ו במכללות הבאות: בבית ברל בכפר סבא 
מעל  מתמטי  "חינוך  ותוכנית  בחינוך"  הטובים   - "צוות  תוכנית 
בקרית  באורנים  להוראת מתמטיקה;  מהנדסים  להסבת  ומעבר" 
טבעון תוכנית "צוות - הטובים בחינוך בצפון"; בקיי בבאר שבע 

- תוכנית "צוות הטובים בחינוך בנגב".

טקס הענקת תעודות הוראה במכללת אורנים - ב-14.5.15 
התקיים במכללת אורנים בקרית טבעון טקס סיום חגיגי לבוגרי 
מחזור תשע"ד של תוכנית "צוות - הטובים בחינוך". את הטקס 
סמנכ"ל  הצפון,  מחוז  יו"ר  "צוות",  ומנכ"ל  יו"ר  בנוכחותם  כיבדו 
מחוז  תעסוקה  מנהלת  הכלכלה,  משרד  נציג  לתעסוקה,  "צוות" 
צפון, רמ"ד השמה צפון ממינהל הפרישה, נשיאת המכללה, דיקנית 
להוראה.  אקדמאים  להכשרת  התוכנית  וראש  לחינוך  הפקולטה 

במסגרת הטקס קיבלו הבוגרים תעודות הסמכה )הוראה( לחטיבות 
 עליונות. בוגרי התוכנית השתלבו במשרות הוראה במערכת החינוך.
בדברי הברכה שהושמעו במעמד זה, ציין יו"ר "צוות" את התוכנית 
לשבח, והדגיש את המעבר המוצלח של הבוגרים מעשייה ותרומה 

בשדה הבטחוני לעשייה משמעותית בשדה החינוך.

טקס הענקת תעודת הוראה במכללת קיי - ב-20.5.15 
"הטובים  לבוגרי תוכנית  קיי טקס סיום חגיגי  התקיים במכללת 
יו"ר  בנוכחותם  כיבדו  הטקס  את  תשע"ד.  מחזור  בנגב"  בחינוך 

ומנכ"ל "צוות", יו"ר מחוז הדרום, סמנכ"ל "צוות" לתעסוקה, מנהלי 
ויהודה, רכזת תעסוקה דרום, רמ"ד השמה דרום  תעסוקה דרום 

ממינהל הפרישה וראש התוכנית להסבת אקדמאים להוראה. 
במסגרת הטקס קיבלו חברי "צוות" בוגרי התוכנית תעודת הסמכה 
במשרות  השתלבו  הבוגרים  מרבית  עליונות.  לחטיבות  )הוראה( 
הוראה במערכת החינוך. התוכנית צוינה לשבח על ידי נציגי "צוות", 

מינהל הפרישה, סגל המכללה ובוגריה. 

תוכנית חדשה להכשרת מהנדסים להוראה במסלול 
הפרישה  מינהל  בשיתוף  ב"צוות",  יחידת התעסוקה   - הסייבר 
בצה"ל ומשרד החינוך, תשלב לראשונה פורשי צה"ל חברי "צוות" 
בתוכנית ייחודית להסבת מהנדסים למסלול הסייבר. על-פי החלטת 
משרד החינוך, מכללת קיי בבאר שבע תהיה המכללה היחידה בארץ 
שתכשיר להוראה במסלול זה. צפי לפתיחת התוכנית: אוגוסט 2015.

תוכנית "צוות" ללימודי תואר ראשון בחינוך ולתעודת 
הוראה במתמטיקה להנדסאים - יחידת התעסוקה ב"צוות", 
בשיתוף מינהל הפרישה בצה"ל, פותחת זו השנה השלישית תוכנית 
ייחודית להכשרת פורשי צה"ל חברי "צוות" בעלי תואר הנדסאי 
ללימודים לתואר ראשון בחינוך ולקבלת תעודת הוראה בהתמחות 
מתמטיקה בבתי ספר יסודיים, במכללה האקדמית אחוה. הלימודים 
להצטרף  המעוניינים  חברים   .2015 ספטמבר  במהלך  ייפתחו 
לקבלת  במחוזות  התעסוקה  למנהלי  לפנות  מוזמנים  לתוכניות 

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

לפנות למנהלי התעסוקה במחוזות. 

קורסים והכשרות לחברי "צוות" דורשי עבודה
קורס גרונטולוגיה - ב-18.3.15 נפתח קורס גרונטולוגיה )מדעי 
הזקנה( באוניברסיטת אריאל, שלוחת רמת אביב. מטרת הקורס 
לאוכלוסייה  הקשורים  ההיבטים  במכלול  ומיומנות  ידע  להקנות 
המבוגרת, תוך הכשרת הבוגר לתחומי ניהול של מערכות ומוסדות 
ד"ר  בנוכחותם  כיבוד  הקורס  פתיחת  מעמד  את  המבוגר.  לגיל 
אברהם לזרי, סגן מנהל בי"ח רעות והמנהל האקדמי של הקורס; 
ד"ר שלומית בן נון, מנהלת בית דיור מוגן והמרכזת האקדמית של 
באוניברסיטת  חוץ  ללימודי  היחידה  מנהלת  אורון,  מיה  הקורס; 
נדיב,  דן  הקורס;  של  אדמיניסטרציה  מרכזת  טלר,  גבי  אריאל; 
מנכ"ל "צוות"; שרית רוזנצוויג, סמנכ"ל לתעסוקה ואילנה שורר, 

מנהלת תעסוקה מרכז.

יו"ר "צוות" ד"ר ברוך לוי, ד"ר רות מנצור ובוגר התוכנית דוד לביא, המכהן כיום 
כמנהל ביה"ס התעשייתי עתיד קמ"ג

פתיחת קורס גרונטולוגיה באוניברסיטת אריאל
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שרית רוזנצוייג
סמנכ"לית "צוות" לתעסוקה

 ברוך הירש 14,
בני ברק 5120206

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

mtasuka@tzevet.org.il

רונית אזולאי
מזכירת יחידת התעסוקה

 ברוך הירש 14,
בני ברק 5120206

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

ptasuka@tzevet.org.il

דליה קוקוש סלוצקי
מנהלת תעסוקה, מחוז צפון

 דרך בר יהודה 52,
נשר 3668034

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

wzafon@tzevet.org.il

אהובה אברט
רכזת תעסוקה, מחוז צפון

 דרך בר יהודה 52,
נשר 3668034

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

awzafon@tzevet.org.il

אילנה שורר
מנהלת תעסוקה, מחוזות דן ושרון

 ברוך הירש 14,
בני ברק 5120206

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

wcenter@tzevet.org.il

אסתי לוי
רכזת תעסוקה, מחוזות דן ושרון

 ברוך הירש 14,
בני ברק 5120206

טל': 03-6173538
פקס: 03-6169568
נייד: 054-2550058

awcenter@tzevet.org.il

משה ארנון
מנהל תעסוקה, מחוז יהודה

 גאולה 4,
רחובות 7627211

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

 wyehuda@tzevet.org.il

ציונה דן
רכזת תעסוקה, מחוז יהודה

 גאולה 4,
רחובות 7627211

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

awyehuda@tzevet.org.il

דניס אוחנה
מנהלת תעסוקה, מחוז דרום

 בית לחם 2,
 בית החייל

באר שבע 8477732

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

 wdarom@tzevet.org.il

רונית אזולאי
רכזת תעסוקה, מחוז דרום

 בית לחם 2,
 בית החייל

באר שבע 8477732

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

 awdarom@tzevet.org.il

שמעון מלכה
מנהל תעסוקה, מחוז ירושלים

 האלוף שאלתיאל 3,
 בית החייל

ירושלים 9455524

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

mjerusalem@tzevet.org.il

יוכי ציוני
פקידת מחוז ירושלים

 האלוף שאלתיאל 3, 
 בית החייל

ירושלים 9455524
טל': 02-6221758

pjerusalem@tzevet.org.ilפקס: 02-6235713

יחידת התעסוקה - היחידה שעובדת בשבילך

מחזור  נפתח  ב-26.4.15   - קורס ממונה בטיחות בעבודה 
רביעי של קורס ממונה בטיחות בעבודה במכללת בו"ב - ביטחון 
ממונה  לתפקיד  חברים  להכשיר  הינה  הקורס  מטרת  ובטיחות. 
הפרטי  במגזר  העבודה  בשוק  בעבודה לשם השתלבות  בטיחות 
והציבורי. את מעמד פתיחת הקורס כיבדו בנוכחותם מנכ"ל "צוות" 
וסמנכ"ל לתעסוקה, ארנון משה, מנהל תעסוקה מחוז יהודה ואבי 

לוי מנכ"ל מכללת "בו"ב".

פתיחת קורס ממונה בטיחות בעבודה בראשל"צ

הכשרה בשימושי מחשב - ביוזמת יחידת תעסוקה במחוז 
להב"ה  במרכז  מחשב,  שימושי  קורס  ב-26.4.15  נפתח  יהודה 
)לצמצום הפער הדיגיטאלי בחברה הישראלית( ברמלה. הקורס 
ניתן לחברים כשירות תומך תעסוקה ומטרתו הקניית ידע בשימושי 
המחשב שעשוי להגדיל את סיכוייהם להשתלבות במעגל העבודה. 
בשיחת הפתיחה כיבדו בנוכחותם מנהל תעסוקה מחוז יהודה ארנון 

משה ומנהל המתנ"ס רוני כהן. 

 פתיחת קורס שימושי מחשב במרכז להב"ה ברמלה 

כחלק   - כוסית עם מעסיקים לכבוד חג הפסח  הרמת 
צפון  במחוזות  מעסיקים  הוזמנו  עימם,  הקשר  וטיפוח  משימור 
ודרום להרמת כוסית לקראת חג הפסח, כאות הוקרה והערכה על 

פועלם ותרומתם לשילוב חברי "צוות" בשוק העבודה. 

לטקס שנערך במחוז הצפון הוזמנו המעסיקים אילן שקן, מנהל 
בית החייל בחיפה, ויוסי בנין, מנהל מרחב צפון של האגודה למען 
החייל. כיבדו את האירוע בנוכחותם יו"ר ומנכ"ל "צוות", יו"ר ומנהל 

מחוז צפון, מנהלת ורכזת תעסוקה מחוז צפון.
לטקס שנערך במחוז הדרום הוזמן המעסיק מאיר שימקו, מנהל 
התאחדות התעשיינים בדרום. כיבדו בנוכחותם: מנכ"ל "צוות", יו"ר 

ומנהל מחוז הדרום, מנהלת ורכזת תעסוקה מחוז דרום.

ימי עיון בנושא קריירה ותעסוקה במרכז
0 ב-23.2.15 נערך בבניין הפניקס בתל אביב יום עיון בנושא קריירה 
ותעסוקה, מטעם פורטל ביטחונט, בניהולו של אבי פרנקל, חבר 
"צוות". במהלכו האזינו המשתתפים לסקירת מנכ"ל "צוות" בנושא 
פעילות הארגון בתחום התעסוקה ולהרצאות הבאות: קבלת שליטה 
פנסיוניים  מרכיבים  ישראלי;  גדי  של  הרצאתו   - עבודה  בראיון 
את  לשווק  ברודשטיין;  גל  של  הרצאתו   - לשכר  ערך  כמכפילי 

הכשרות # השמות # סדנאות # קורסים
תעסוקה

mailto:mtasuka%40tzevet.org.il?subject=mtasuka%40tzevet.org.il
mailto:ptasuka%40tzevet.org.il?subject=ptasuka%40tzevet.org.il
mailto:wzafon%40tzevet.org.il?subject=wzafon%40tzevet.org.il
mailto:awzafon%40tzevet.org.il?subject=awzafon%40tzevet.org.il
mailto:wcenter%40tzevet.org.il?subject=wcenter%40tzevet.org.il
mailto:awcenter%40tzevet.org.il?subject=awcenter%40tzevet.org.il
mailto:wyehuda%40tzevet.org.il%20?subject=wyehuda%40tzevet.org.il%20
mailto:wyehuda%40tzevet.org.il%20?subject=wyehuda%40tzevet.org.il%20
mailto:awyehuda%40tzevet.org.il?subject=awyehuda%40tzevet.org.il
mailto:wdarom%40tzevet.org.il%20?subject=wdarom%40tzevet.org.il%20
mailto:wdarom%40tzevet.org.il%20?subject=wdarom%40tzevet.org.il%20
mailto:awdarom%40tzevet.org.il%20?subject=awdarom%40tzevet.org.il%20
mailto:awdarom%40tzevet.org.il%20?subject=awdarom%40tzevet.org.il%20
mailto:mjerusalem%40tzevet.org.il?subject=mjerusalem%40tzevet.org.il
mailto:pjerusalem%40tzevet.org.il?subject=pjerusalem%40tzevet.org.il
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הכשרות # השמות # סדנאות # קורסים
תעסוקה

סדנאות העצמה לחברי "צוות" - במהלך החציון הראשון 
של שנת 2015 קיימה יחידת התעסוקה סדנאות העצמה לחברים 
בכלל המחוזות. מטרת הסדנאות לפתח ולשפר את מיומנות השיווק 
העצמי בתהליך חיפוש עבודה ולהעניק כלים לניצול הזדמנויות 
תעסוקה. במסגרתן הועברו הרצאות על-ידי דן ארז בנושא שכר 
שיפור.  מכון  מומחי  הנחו  הסדנאות  את  פנסיוניים.  והיבטים 
ממשובי המשתתפים בשנים האחרונות עולה, כי הסדנאות תרמו 
העבודה.  במעגל  החברים  - השתלבות  והשיגו את מטרתן  להם 
ושיטות  כלים  במתן  שהתמקדו  העצמה  סדנאות  נערכו  כן,  כמו 

עצמך: אסטרטגיית הצלחה בקריירה ובחיים - הרצאתה של שוש 
גל. בסוף היום נערך נטוורקינג בין החברים.

פורטל  נטוורקינג של  כנס  ב-29.4.15 התקיים בכפר המכביה   0
על  בסקירה  לוי  ברוך  "צוות"  יו"ר  פתח  האירוע  את  ביטחונט. 
הבאות:  ההרצאות  הועברו  בהמשך  התעסוקה.  יחידת  פעילויות 
יו"ר  רון-טל,  יפתח  של  הרצאתו   - החדש  בעידן  עסקי  ניהול 

דירקטריון חברת החשמל; תקשורת זוגית מנצחת בחיים, בעסקים 
ובקריירה - הרצאתה של ד"ר אורלי אדלר; פמילי אופיס: התנהלות 
חדש  מה  ברודשטיין;  גל  של  הרצאתו   - מואץ  בעולם  כלכלית 
בשוק ההון ומה יוצא לנו מזה? - הרצאתו של יואב נחמני; לאמן 
את עצמי להצלחה - הרצאתו של אבי גמבש מנכ"ל פוזטיב. בתום 
ההרצאות התקיימו מעגלי ספידנטוורקינג, לצורך החלפת כרטיסי 

ביקור וקורות חיים. 
יום עיון בנושא קריירה  0 ב-5.5.15 נערך בבית הכשרה בחולון 
המנכ"ל  בסקירת  שנפתח  ביטחונט,  פורטל  מטעם  ותעסוקה 
את תחום התעסוקה בארגון "צוות". במסגרת יום העיון הועברו 

גד  של  הרצאתו   - בעבודה  שליטה  קבלת  הבאות:  ההרצאות 
ישראלי; מרכיבים פנסיוניים - הרצאתו של גל ברודשטיין; ארגז 
כלים בבניית הצלחה - הרצאתה של הדס מובס; אמנות העברת 
Essence; היוון ותכנון  המסר - הרצאתה של אורית פרץ, מנכ"ל 
מס חכם בפרישה - הרצאתו של רו"ח יוסי סרנגה. במהלך היום 

נערך נטוורקינג בין החברים.

למציאת עבודה בתחום ההוראה, המיועדות לחברים הנוטלים חלק 
בחינוך".  הטובים   - "צוות  להוראה  אקדמאים  להסבת  בתוכניות 
נבחרים  בוגרים  בהשתתפות  רב-שיח  נערך  אלה  סדנאות  בתום 
ממחזורי לימוד קודמים, שהשתלבו במשרות הוראה וניהול חינוכי 

ועושים כיום חיל בעשייה החינוכית. 

מועדי סדנאות ההעצמה המתוכננות בקרוב: מחוז צפון - 22.6.15, 
המעוניינים  חברים   .24.6.15  - דרום  מחוז   ,23.6.15  - דן  מחוז 

להשתתף בסדנאות יפנו למנהלי התעסוקה במחוזות.

 סדנת העצמה אישית במחוז שרון, מאי 2015 סדנת העצמה אישית במחוז ירושלים, אפריל 2015 סדנת העצמה אישית במחוז יהודה, מאי 2015

 סדנת העצמה אישית במחוז יהודה, פברואר 2015 סדנת העצמה אישית במחוז צפון, מרץ 2015 סדנת העצמה אישית במחוז דרום, פברואר 2015
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מדגם מצטוותים * באמצעות יחידת התעסוקה

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

מחוז צפון
מונה  בחיפה,  מתגורר  חימוש,  חיל  יוצא  )רנ"ג(,  ג'ורנו  אבי   0

למנהל עבודה בחברת ססמי.

0 יעקב עזרן )סא"ל(, יוצא חיל לוגיסטיקה, מתגורר בטבריה, 
מונה למנהל מפעל ג'אהשן.

0 יוסף טקטוק )רנ"ג(, יוצא חיל חימוש, מתגורר במושב אחיהוד, 
מונה לממונה בטיחות בעבודה בבית חולים בני ציון.

0 ברוך בוסיאן )רס"ב(, יוצא חיל האוויר, מתגורר בקרית ים, 

השתלב בעבודה כהנדסאי אלקטרוניקה ברפא"ל.

0 אליהו אברהם )רס"ב(, יוצא חיל חימוש, מתגורר בקרית אתא, 

מונה לקצין בטיחות בתעבורה ברפא"ל. 

0 דניאל סיקסיק )רס"ב(, יוצא חיל האוויר, מתגורר במעלות, 

מונה לאב בית בבי"ס בקיבוץ סאסא.

0 עוזי חונגה )רס"ב(, יוצא חיל האוויר, מתגורר בחיפה, השתלב 

בעבודה כהנדסאי אלקטרוניקה ברפא"ל.

מחוז מרכז
0 ציון צ'רצ'יל )רס"ב(, יוצא חיל הלוגיסטיקה, מתגורר בפתח 

תקוה, מונה למנהל עבודה ואיש אחזקה בחברת מ.ע.ג.ן.

0 יהושע אנג'ל )רס"ן(, יוצא חיל האוויר, מתגורר בצור משה, 
מונה למנהל מחלקת תשתיות בעיריית רעננה.

0 מאיר ברנס )רנ"ג(, יוצא חיל הלוגיסטיקה, מתגורר בנתניה, 

מונה למנהל רכש ולוגיסטיקה במכללת אורט הרמלין.

0 שמעון אלימלך )רנ"ג(, יוצא חיל האוויר, מתגורר באזור, מונה 

למנהל אחזקה ברשת משען.

0 דוד נחום )רס"ן(, יוצא חיל החימוש, מתגורר בבת-ים, מונה 

למנהל בית החייל בתל אביב באגודה למען החייל.

ביהוד,  מתגורר  הלוגיסטיקה,  חיל  יוצא  )סא"ל(,  בנג'י  ירון   0

מונה לראש ענף אספקה ארצי ברשות הארצית לכבאות והצלה.

גן,  ברמת  מתגורר  האוויר,  חיל  יוצא  )רס"ן(,  יוסיפזון  0 מרק 

מונה לממונה בטיחות בעבודה בחברת פרו סייף.

באלפי  מתגורר  החימוש,  חיל  יוצא  )רנ"ג(,  חסידי  שלמה   0

להנדסאים  בבי"ס  לימודים  ויועץ  שיווק  לרכז  מונה  מנשה, 
במכללת עתיד.

0 נעמי דיין )רנ"ג(, יוצאת חיל האוויר, מתגוררת בהוד השרון, 

מונתה למנהלת מרפאה בחברת ביקור רופא.

ביהוד,  מתגורר  הלוגיסטיקה,  חיל  יוצא  )רנ"ג(,  סויסה  0 אלי 

מונה למנהל מחסן בחברת טבעוני אינטרנשיונל.

0 ניצן גבע )סא"ל(, יוצא חיל המודיעין, מתגורר בתל אביב, מונה 
לסמנכ"ל אדמיניסטרציה ותפעול בבית ספר תיכון אליאנס.

0 רם לוי )סא"ל(, יוצא חיל החימוש, מתגורר בפתח תקוה, מונה 

למנהל שרשרת הספקה בכללית הנדסה רפואית.

0 חנה הראל )סא"ל(, יוצאת חיל השלישות, מתגוררת באזור, 

מונתה למנהלת אדמיניסטרציה בחברת מנהל מגורים.

0 אמיר ניצן )אל"ם(, יוצא חיל החימוש, מתגורר בראש העין, מונה 

למנכ"ל העמותה והחברה הכללית בהסתדרות הרוקחים בישראל.

מחוז יהודה
ביבנה,  מתגורר  האוויר,  חיל  יוצא  )רנ"ג(,  סומיכי  מתתיהו   0

מונה לממונה בטיחות בעבודה בטרם בטיחות.

0 נפתלי הלפרין )רנ"ג(, יוצא חיל הים, מתגורר בראשון לציון, 
מונה למנהל תפעול בקניון הזהב.

באשקלון,  מתגורר  האוויר,  חיל  יוצא  )רס"ב(,  אסייג  חיים   0

מונה למנהלן בתיכון דרקה - מקיף ה' באשקלון.

0 משה שטיינגולד )רס"ב(, יוצא חיל האוויר, מתגורר בראשון 

והשפלה,  ירושלים  מרחב   - אזורי  אחזקה  לרכז  מונה  לציון, 
במכבי שירותי בריאות.

0 יוסף כהן )רנ"ג(, יוצא חיל האוויר, מתגורר בראשון לציון, 
העירונית  בחברה  הריאלית  הגימנסיה  תפעול  למנהל  מונה 

ראשון לציון.

0 משה אביצוק )רס"ב(, יוצא חיל לוגיסטיקה, מתגורר בתלמי 

יפה, מונה לסגן מנהל סניף בזול ובגדול. 

מחוז דרום
0 ענת אסלן )רנ"ג(, יוצאת חיל החימוש, מתגוררת בבאר שבע, 

מונתה לאחראית ניהול מלאי בעיר הבה"דים, דרך חברת נתון.

בבאר שבע,  האוויר, מתגורר  חיל  יוצא  )רס"ב(,  0 יונה משה 

מונה למנהל מחסן אוטומטי בעיר הבה"דים, דרך חברת נתון.

0 אבנר פלקר )רס"ב(, יוצא חיל האוויר, מתגורר בקרית גת, 

מונה לחווט בחברת אורנטפאואר שדרות.

בעומר,  מתגורר  החימוש,  חיל  ,יוצא  )רנ"ג(  פרטוק  שלום   0

מונה לאחראי פיקוח במועצת להבים.

0 יהודה בננו )רנ"ג( , יוצא חיל האוויר, מתגורר בעומר, מונה 
למנהל תחום מגורים בעיר הבה"דים, דרך חברת נתון.

מחוז ירושלים
0 יעקב כלפון )רס"ב(, יוצא חיל התחזוקה, מתגורר בירושלים, 
מואב. בחברת  גילה  הר  במדרשת  מטבח  למנהל   מונה 
0 בנימין פרץ )רנ"ג(, יוצא חיל החימוש, מתגורר בבית שמש, 

מונה לממונה בטיחות בעבודה חברת קו פיננסי.

הכשרות # השמות # סדנאות # קורסים
תעסוקה
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פתרון "מי היה" )גיליון 111(: אורי ירום ז"ל )2012-1931(
אורי ירום )לוינשטיין(, סא"ל, נולד וגדל במושב בית 
מערך  את  והקים  האוויר  בחיל  כטייס  שירת  עובד. 
המתהפכת"  "החרב  טייסת   - החיל  של  המסוקים 
הראשונה בחיל האוויר. במבצע חלוץ ב-1963, בו הובל 
כוח של סיירת מטכ"ל למצרים, קיבל הכוח, ובכלל זאת 
יותר  מאוחר  הרמטכ"ל.  צל"ש  את  סברון,  רפי  והנווט  ירום  אורי  הטייס 
הומר הצל"ש שהוענק לשניים בעיטור המופת. לאחר פרישה מצה"ל היה 

מנכ"ל חברת "מסוק", ועבד במשך 20 שנה כטייס בחברת אלעל.   
זכו בפרס: מלכה שרל, לוד; הדר כהן; מנחם חפץ, פתח תקוה.  

חידה # אנקדוטות # רגעים 
נוסטלגי

חידת "צוות"

מי הדמות?
 במדור זה אנו מפרסמים צילומים מהעבר של חברי "צוות". 

חלק מהדמויות המופיעות בתמונות אינן מוכרות או אינן זכורות. 
נשמח אם תעדכנו אותנו בפרטי המופיעים בתמונות

ההיסטוריה שלנו בתמונות

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

זיהוי התמונה מהגיליון הקודם )מס' 111(: חיילי צה"ל במפגש עם מייג׳ור חדאד 
במהלך מבצע ליטני.

בתגובה על הטבח בכביש 
החוף, החליטה הממשלה 
צבאית  בפעולה  לנקוט 
י  נ ו ג ר א ד  ג נ ה  פ י ק מ
ימים  שלושה  המחבלים. 
 14 ה- בליל  מכן,  לאחר 
צה"ל  יצא   ,1978 במרץ 
בדרום  גדולה  לפעולה 

והריסת  רבים  מחבלים  חיסול  על  נוסף  החכמה״.  ״אבי  מבצע   - לבנון 
תשתיתם, נועד המבצע להשלים רצף טריטוריאלי בין שלוש המובלעות 
כוחות  עם  בשיתוף  ביטחון,  חגורת  ליצור  כדי  לבנון,  בדרום  הנוצריוות 

הדרום שבפיקודו של המייג'ור סעד חדאד.
עם תום השלב הראשון של המבצע, ב-17 במרץ, הוחלט להרחיבו ולהתקדם 
צפונה עד נהר הליטני. בעקבות זאת שונה שם המבצע מ"אבי החוכמה" 

למבצע "ליטני".

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

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

בקיבוץ ידוע בצפון ארצנו נולד / ולפי שמו - ברור שלגדולות 
כגבר  ואופיו   / עזב  כשאביו  אותו  גידלה  אמו   0 נועד  הוא 

אמיץ - בידיה עוצב.

בלילה ההוא, כשרצו את הגשר לפוצץ / הכוח התגלה, והמטען 
0 חייליו נפגעים, אך הוא והג'ינג'י לא  במים כמעט התפוצץ 

נבהלו / בלי מורא ובתעוזה, שניהם בגשר חיבלו.

הוא לא ידע פחד ואת המסר העביר / כי לדבריו אין בעולם 
מכשול שהוא לא עביר! 0 בצפון הוא התמנה למפקד / ובתל 
הסורים  מול  אל   0 מעודד  האדישים  החיילים  את  ההוא, 
קסדת  עם  ידיו  ובשתי   / מנער  הוא  הפלוגה  את  התוקפים, 
פלדה, שוחות הוא חופר 0 שוב הגיעה ביקורתו הנוקבת /שלא 
התקבלה באוזן קשבת 0 וכשכל המפקדים התקדמו עם הזמן 

/ ל״מסיבה״ הזו דווקא הוא לא הוזמן...

עם הקמת המדינה בגוש היה חם / ו״מפקד הכנופיות״ שלט 
עם  והוא,   / עזרה  להגיש  מיהרו  לא  הבריטים   0 במתחם 
כשלושים איש, פתח בהתקפה במהומה רבה / עד כי הערבים 
והורד  הובס  הכנופיות  מנהיג   0 בא"...  זה  "מאיפה  הבינו  לא 

מיוקרתו / ועל הקרב נאמר, שלא היה ניצחון שכמותו!

ניסו להגיע לעיר  והשיירות   / 67 שנים מלאו למבצע הידוע 
0 אך הסייר שלנו ״חתך״ מערבה לחולדה /   במסלול הקבוע 
והדרך החדשה הוכרה כעובדה 0 אחרי שכולם קיבלו מחמאות 
/ הוא זכה לטפיחה אך לא לסמל ואות 0 גם כשאחד מלוחמי 

המשוריינים בחבורה / יקבל לימים את עיטור הגבורה.

מנסה  זה  ואת   / הכבוד!"  "כל  מפקדיו:  אמרו  אז  הקרב  על 
"החוקר" להמיר לעיטור ולאות 0 ואולם קולו נאלם ועד היום 

הסייר לא עוטר / אך לקצין הכי גיבור הוא בצה"ל הוכתר.

הוא לא הסתדר גם אחר כך באזרחות / כי הוא ״פתח פה גדול״ 
כש"הריח" שחיתות 0 הוא באוטובוס בארצנו טייל ונותר מאחור, 

/ ובמלחמת יום הדין שכל את בנו הבכור.

ואולי   0 תשכח!  לא  ודאי  אותו  ההיסטוריה   / כך  או  כך  אך 
 - / אך הלוחמים שהציל  נושא סמלים או תעודות  הוא אינו 
מצדיעים בכבוד / ללוחם האגדי שעל ביקורת לא ויתר / ועל 

סף ה-70 - ליבו לא עמד לו יותר...

מכון  מורשת   / נעשה  בעבר  שבחבורה  שלארי  העוול  על 
מצבת  את  המלטפת  והרוח   0 מנסה  לפצות  היום  "אתגרים" 
הסלע המכסה את הקבר / לוחשת, שכאן קבור גבר עז - שהיה 

מעל ומעבר. 

מאת: זהבה צויקל )רס”ן(

תמונה זו צולמה לפני 48 שנה. באיזה אירוע מדובר?

mailto:prashit@tzevet. org.il
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הנשק כשטח מפורז. במהלך שנות החמישים הפכו המצרים את 
האזור למוקד של פעילות עוינת, שכללה הסתננויות, מיקוש דרכים 
ופגיעה במתיישבים. תגובת ממשלת ישראל כללה שני מהלכים 
מרכזיים: הראשון, פעולת התיישבות בתחילת שנות ה-50, שכללה 
את קציעות, שדמות שיזף ועזוז-בארותיים - קיבוצי-משלט שנועדו 
לשלב התיישבות וביטחון כמקשה אחת. השני, ממשלת ישראל 
הנחתה את צה"ל לבצע בנובמבר 1955 פעולת תגמול גדולה, בשם 
צופן "הר געש". במסגרתה נכבשו מוצבים מצריים על-ידי חטיבת 
גולני וגדוד צנחנים באזור ג'בל א-צבחה. השטח המפורז בוטל. 

במבצע קדש פרצו כוחות 
צה"ל בציר ניצנה למרחבי 
במהלך  שקרה  כפי  סיני, 

מלחמת ששת הימים.
0 0 0

מצומת ניצנה נסע דרומה 
2022 ליישוב עזוז  בכביש 
כקיבוץ- כאמור,  שנוסד, 

משלט ב-1951. הוא נקרא 
בתחילה בארותיים, כשמו הערבי "ביריין", על-שם שתי הבארות 
בחורשה הסמוכה. כיום מצפה עזוז הוא כפר קהילתי קטן שתושביו 
מתפרנסים מפיתוח תיירות מדברית. מומלץ לאכול צהריים בחורשה 
הסמוכה שנטעו חניכי בית הספר מקוה ישראל במהלך מלחמת 

העולם הראשונה. 
מעזוז נחזור צפונה ונבקר 
מעל  ניצנה, הבולט  בתל 
היא  אף  ניצנה  למישור. 
הייתה ישוב נבטי שהוקם 
י  לפנ השלישית  במאה 
עד  ם  י והתקי רה  הספי
המאה התשיעית. חפירות 
ו  ל בי הו ת  ו י ג ו ל או ארכי

הקימו  העות'מנים  העיר.  מופיע שם  ובו  פפירוסים  קובץ  לגילוי 
בו ב-1906 מרכז מנהלי בשם עוג'ה אל חפיר, כחלק מההיערכות 
מול האימפריה הבריטית ששלטה בסיני. במהלך מלחמת העולם 
הראשונה סללו הטורקים, בסיוע הגרמנים, מסילת רכבת מבאר 

שבע ושרידי התחנה במקום נראים למרגלות האתר. 
ו  נ ר ו י ס ת  א ם  ו ת ח נ
לציון  שהוקמה  באנדרטה 
כיבוש מוצבי הצבא המצרי 
במהלך  חפיר  אל  בעוג'ה 
מלחמת העצמאות על-ידי 
בפיקודו   8 חטיבה  כוחות 
יצחק  הוא   - "הזקן"  של 
שדה. כוחות החטיבה נעו 

במסגרת מבצע חורב מחלוצה בדרך רומית עתיקה, עד נחל לבן 
ובהמשך לבאר מילכה ולניצנה. שלט הסבר באנדרטה מציג את 

מהלך הקרב ומנציח את שמות הנופלים.

מאת: שבתאי קו*

באתרים  ביקור  כולל  בנגב  שבטה-ניצנה  למרחב  הטיול 
ההתיישבות  ועד  הנבטים  מימי  ארכיאולוגיים-היסטוריים, 
המודרנית, ובהם אתרי קרבות ומורשת, וכן נופים ייחודיים ומפגש 

עם "ים החולות" של חלוצה, שונרה ועגור.
דרום  לכיוון   40 בכביש  הארץ  ממרכז  נוסעים  מגיעים?  איך 
ומגיעים לצומת הנגב, ממשיכים דרומה עד צומת טללים ומשם 
211 עד האתר הראשון בטיול - מצפור הקומנדו  דרומה בכביש 
הצרפתי, הממוקם בראש גבעה סמוך ליישוב אשלים. שילוט ברור 

ינחה את המטיילים למקום. 
הקומנדו הצרפתי הוא שם שניתן ללוחמים יהודיים ולא יהודיים 
שהתנדבו במהלך מלחמת העצמאות לסייע ליישוב היהודי. בראש 
1948, עמד תדי איתן )שמו המקורי  היחידה, שהוקמה באוגוסט 
היה תדה דיפרה(, מתנדב 
ן  כקצי רת  ששי לי  קתו
ובמחתרת  צרפת  בצבא 
הצרפתית. היחידה נקראה 
בשמה בשל שפת הלוחמים 
ומדיהם הייחודיים. בשלב 
ה  חמי לו ו  פעל ן  ראשו
הנגב  חטיבת  במסגרת 
של הפלמ"ח במבצע יואב 

שהביא לשחרור הנגב, ובהמשך - לשחרור העיר באר שבע. 
בדצמבר 1948 פעלה היחידה במסגרת מבצע "חורב" שנועד להביא 
לכיבוש מרחב באר שבע-ניצנה ולשכנוע ממשלת מצרים להסכים 
למו"מ על הפסקת אש. הקומנדו הצרפתי פעל במסגרת הגדוד 
בכיבוש משלטי התמילה  ככוח חלוץ  הנגב  התשיעי של חטיבת 
שהיו בשליטת הצבא המצרי. במהלך הקרב נהרגו 15 לוחמים של 

היחידה. שלט הנצחה מתאר את מהלך הקרב. 
מערבה  נמשיך  מאשלים 
צומת  עד   211 בכביש 
חורבות  ן  ו ו לכי משולט 
ד  ו ד הג מפקד   . שבטה
ת  ב י ט ח ל  ש י  ע י ש ת ה
הנגב, חיים בר-לב, הוביל 
מצפה  לכיבוש  גדודו  את 
 , פה( י י שר )המו שבטה 
ד  הגדו ת  חו שכו לאחר 
אתר  היא  שבטה  עתיקה.  מדברית  בדרך  שבע  מבאר  הגיעו 
הראשונה  מהמאה  מיושבת  הייתה  העיר  מרשים.  ארכיאולוגי 
לספירה ועד המאה התשיעית. היא הייתה ישוב חקלאי משגשג 
ניצול  על  ובחקלאות שהתבססה  סוסים  בגידול  עסקו  ותושביה 
כנסיות  שלוש  של  שרידים  כוללת  העיר  הנגר.  מי  של  מושכל 
מתקופת השלטון הביזנטי בנגב. אגב, בירת הנגב בתקופה זו הייתה 
העיר חלוצה. הגן הלאומי משמש כאתר מורשת עולמי והסיור בו 

מציג את הישגי התרבות המקומית )הביקור ללא תשלום(. 
לכיוון  שמאלה  נפנה  ושם   211 לכביש  נחזור  שבטה  מחורבות 

צומת ניצנה. 
כרקע כללי ראוי לציין, כי אזור ניצנה נקבע במסגרת הסכמי שביתת 

טיול למרחב שבטה ופתחת ניצנה
ביקורים # אתרים # טבע ונוף
מסייר ומטייל

* הכותב הוא רכז קורס מורי דרך בבית הספר לתיירות ומלווה קבוצות "צוות" בטיוליהן 

מצפור הקומדו הצרפתי
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יהדות # הלכה # שורשים
מתחברים למסורת

נא לשמור על קדושת הדף

מאת: הרב חניאל פרבר

בימי ״בין המצרים" אנו מציינים את תאריכי החורבן ויציאת עם 
ישראל לגלות. אלו הם שלושה שבועות שאנו חווים בהם בעוצמה, 
מדי שנה בשנה, את הצער ואת היגון של הגלות המתמשכת ואת 

הציפייה לגאולה.
לנו תלוש  יכול, לכאורה, להיראות  ״בין המצרים״  ימי  האבל של 
מן המציאות, אבל ההפך הוא הנכון: האבל מחבר אותנו למציאות 

ומונע מאתנו לשכוח את העבר. 
במעגל השנה היהודי משובצים ימי שמחה של חגים ומועדים וימי 
צער של אבל וצום, הממלאים אותנו בתכנים ובחוויות המגבשים את 
זהותנו כיהודים. לימים אלו משמעות עבור העם היהודי, והם נוטעים 

בנו ערכים, תכנים וחוויות שאנו צועדים לאורם במהלך השנה.
ביום י"ז בתמוז, לאחר תקופה של מצור ולחימה, הובקעה חומת 
ירושלים והחורבן הפיזי החל. שיאם של ימי בין המצרים התחולל 
שלושה שבועות מאוחר יותר, בתשעה באב, ביום חורבן בית המקדש.
ב-י"ז בתמוז, יום מועד לפורענות בתולדות ישראל, התרחשו חמש 
פורענויות במהלך הדורות, כפי שמובא במסכת תענית כ"ו, ע"ב:

נשתברו הלוחות במעשה העגל בתקופת משה רבנו; בוטל קרבן 
כבשים   מצאו  שלא  היות  הראשון  המקדש  בית  בימי  התמיד 
בית  חורבן  בזמן  בימי המצור  ירושלים  העיר  הובקעה  להקרבה; 
שני; אפוסטמוס, הנציב הרומי, שרף את ספר התורה; הועמד צלם 

עבודה זרה בהיכל בית המקדש. 
זו לוקה  הקורא את רשימת הפורענויות יגלה שלכאורה רשימה 
בחוסר איזון. יש בה פורענויות נוראות ששינו את מהלך ההיסטוריה 
 - יחסית  צרות קטנות  בה  ויש  לדורות"(,  "בכייה  )שהן  היהודית 

בשעתן ובמקומן. כיצד אפשר לכרוך אותן יחד?
על שריפת התורה על-ידי אפוסטמוס, יש לנו רק השערות: הוא היה 
אחד מצוררי ישראל שהשליך את ספר התורה אל האש בזמן בית 
שני, כשש עשרה שנים לפני המרד הגדול ברומאים, בעת שלטונו 
של הנציב הרומי קומנוס. באותה תקופה התגרו חייליו ביהודים 
ובקודשי עם ישראל, דבר שגרם למהומות קשות, שהובילו בסופו 

של דבר כנראה לשריפת ספר התורה.
"מלחמות  פלביוס  יוסיפוס  של  בספרו  מובא  זה,  מעשה  סיפור 
כי  שוד.  מעשה  בגלל  חדשה  מבוכה  "קמה  ב':  בפרק  היהודים", 
בדרך המלך על יד בית חורון התנפלו שודדים על כבודת סטפנוס, 
את  שלח  קומנוס  כולה.  את  ובזזו  הרומי,  הקיסר  מעבדי  אחד 
לאסור  וציווה  השוד  למקום  הסמוכים  הכפרים  אל  צבאו  אנשי 
יושביהם )היהודים( ולהביאם אליו, כי מצא בהם עוון שלא רדפו 
אחר השודדים לתפסם. ואחד מאנשי הצבא תפס את ספר התורה 

הקדושה באחד הכפרים וקרע אותו והשליכו אל האש..."
לגבי  דעות  שתי  הובאו  ע"ב(  כ"ג,  )תענית  הירושלמי  בתלמוד 
המקום שבו אירע הדבר: "רבי אחא אמר במעברתא דלוד, ורבנן 
במעברתא דטרלוסא". סיפורו של יוסיפוס פלביוס מתיישב לפחות 
לוד  שבין  במעבר  נמצאת  חורון  בית  שכן  דלוד",  "מעברתא  עם 

לירושלים. 
את  להכניע  בניסיון  התורה  את  הרומי, שרף  הנציב  אפוסטמוס, 

"תחמּוד עיניה ֻנצל כָשרף 
אפוסטמוס התורה"

תורת תמורה
חידושים וביאורים על 

מסכת תמורה

אבידן-זמל  אברהם  הרב  מאת: 
)אל"ם(, הוצאת יד מיכל - מפעלי 

תורה וחסד, 490 עמודים.
של  השישי  ספרו  יצא  מכבר  לא 
הרב אברהם אבידן, מי שהיה עוזר 
ישיבת  וראש  הרב הראשי לצה"ל 
בכך,  זה  חשוב  ספר  של  ייחודו  תמורה.  תורת   - שעלבים 
שהוא מקיף את כל מסכת תמורה, על כל הבעיות המורכבות 
שבלימוד מסכת זו. המעיין בו יחוש את למדנותו המופלגת 
של המחבר. לא לחינם זכה החיבור לברכתם של גדולי התורה 
בארץ. בין השאר, כותב הגאון הגדול הרב חיים קנייבסקי 
ש"הספר נפלא מאוד". ראוי הספר לעלות על שולחנם של 

תלמידי חכמים בדורנו.

)מתוך הסליחות ל–י"ז בתמוז(

הרוח היהודית. הוא האמין כי עם האפר המתפזר לכל רוח תיעלם 
לה האמונה היהודית. 

הספר"  ש"עם  אמונה  מתוך  בדרכו,  הלכו  ישראל  מצוררי  רבים 
לא יוכל לשרוד ללא הספר, אך הם התבדו: "הספר" חרות על לב 
העם. האמונה היהודית בוערת בנשמה ולא בספרים. היא חקוקה 

בלב ולא בכרכים עבי כרס.
ישראל,  לכלל  תענית  יום  זה  עבור  לגזור  מתאים  האם  כן,  ואם 
בהיכל  צלם  להעמדת  הלוחות,  לשבירת  העגל,  לחטא  להשוותו 
או להבקעת ירושלים? האם כיוון שהצורר שרף את ספר התורה 
לפני אלפיים שנה צם העם כולו מזה שנות אלפיים? כמה ספרי 
תורה נשרפו מאז בכל הגלויות שחווה עם ישראל, עד לשריפת 
הספרים על-ידי הנאצים הארורים, עד להצתת בתי כנסת בצרפת, 
ואפילו עד להצתת ספר תורה במדינתנו? מדוע אנו מציינים לנצח 

ספר תורה אחד שנשרף לפני מאה דורות ויותר?
הדברים  חמשת  בין  פנימי  קשר  שיש  מסבירים,  המוסר  בעלי 
ביטוי למשבר הפוגע בתחילה  יש  ב-י"ז בתמוז: בכולם  שאירעו 
בשורשים הרוחניים וגורם לסדק בחומות האמונה. אין בהם עדיין 
חורבן, אבל קיימת בהם פגיעה שורשית בצד הרוחני, פגיעה שאם 

לא תתוקן, הבקע יתרחב עד לחורבן גמור.
נכון שמאות ספרי תורה נשרפו מאז שנשרף אותו ספר בכל גלויות 
ישראל - בצרפת, בתורכיה, באיטליה ועוד - אלא שאנו מגיבים 
שהתייתמה.  משפחה  על  בלבד",  אחד  "הרוג  על  נפש  בשוויון 
כנראה הדברים אינם מזעזעים אותנו. איך נבכה על נפש אחת, 
אם בחורבנם של הבית הראשון והשני או בחורבן ביתר או בשואה 
מתו אלפים ומיליונים? האם בשל כך התמעט צערו של היחיד? 

האם האדם שוב אינו עולם מלא? 
אלא שנעשינו קהי רגש. לכן, הצום בא להחזיר אותנו להרגשה, 
שמותו של כל יהודי באשר הוא שקול לשריפת ספר תורה, ועל 
כן חלה חובה על כל אחד בעם ישראל לצום על שרפת התורה 

על- ידי אפוסטמוס.
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התנדבות 

נפתלי )נפתול( שגיא ז״ל:
איש של עשייה ונתינה ללא גבול

מאת: דוד בן-אשר

הידיעה על לכתו הפתאומית של נפתול, אל"ם נפתלי שגיא, ניחתה 
על כולם כמכה קשה. קשה לעכל את היעלמותו מחיינו. בכל מקום 
אליו נפנה, בכל פינה בפעילותנו הציבורית והאישית, היה חלק לאדם 
המיוחד הזה. בראשית מאי הובלנו אותו בדרכו האחרונה, בבית העלמין 
בכפר סבא, עיר מגוריו ומוקד מפעלו הציבורי. מאות רבות ליוו אותו 
לקבורה מכובדת, רוויה צער עמוק ותחושת מועקה, השזורה בהערכה 

גדולה ובגאווה על הזכות להיות חלק בהווייתו של אדם כזה.
נפתול היה איש של מעשים. בצה"ל שימש בתפקידי פיקוד רבים, 
ייחודי במלחמה בסיני -  ביניהם כמג"ד בנח"ל - כאשר ארגן גדוד 

ובתפקידים רבים אחרים, עד דרגת אל"ם. 

עם יציאתו לגמלאות נרתם במהרה לתפקידים ציבוריים. הוא נבחר 
לתפקיד מזכיר מועצת פועלי כפר סבא, שם שירת 10 שנים. בהמשך 
נבחר ליו"ר סניף "צוות" בכפר סבא, עוד תשע שנים, וכך גם ליו"ר 
ועדת ההתנדבות הארצית של "צוות". רק השנה נבחר על-ידי "ליונס" 
כפר סבא לאיש השנה - תואר חשוב ויוקרתי המוקיר הישגים רבים 

בתחום ההתנדבות הציבורית והאישית.
אדם  שגיא,  "נפתלי  הבחירה:  בנימוקי  כתבה  רג'יניאנו  השופטת 
צנוע, רגוע ושלו, היוזם פעולות התנדבות ופועל מזה עשרות שנים 
בהתנדבות בקהילה. הוא רואה בכך אורח חיים, ציר מרכזי 
בעשייתו היומיומית, דרך חיים של נתינה למען הזולת. 
למען  פועל  בחירום,  העירונית  ההפעלה  מרכז  את  יזם 
הקהילה האתיופית, ב'אנוש', ובהקניית מורשת קרב בבתי 

הספר בעיר".
בדברים שנשא נפתול באירוע הוא אמר כי הוא מייצג את 
כלל מתנדבי "צוות" בעיר ובארץ - והפרס מגיע לכולם. 
הוא ציין גם שהוא גאה להיות תושב העיר החורטת על 

דגלה את נושא ההתנדבות והודה לבני משפחתו.
 0 0 0

יהודה בן-חמו, ראש עיריית כפר סבא )עבד תחת שרביטו 
של נפתול במועצת הפועלים(, מבכה על אובדן חבר קרוב, 
בדברי הספד לנפתול:  "איש עשייה מסור וטוב לב, שמותו 
פער חור גדול בלבבות כולנו. אנו נפרדים מהאב, הבעל 
והסב המסור. מהמפקד שהוביל לוחמים לשדות התעופה 
של רפידים במלחמת כיפורים. ממתנדב שבנה גשרים לאוכלוסיות 
במצוקה ופעל לחברה שוויונית וצודקת. אני נפרד מחבר יקר, שהיה 
עבורי דוגמה למסירות, לנחישות, לעשייה מופתית למען העם והארץ. 
מאחורי המראה הקשוח גיליתי נפש רגישה ונפשי נקשרה בה. דמעה 
נצצה בעיניו עת התבקש לפעול למען עולים חדשים, ובפרט למען 
העולים מאתיופיה. הוא תרם ממרצו וזמנו למען הכלל וככזה ייזכר 
לעד. אני נפרד ממך נפתול יקר באהבה, הערכה, הוקרה וצער. אזכור 

ואוהב אותך עד סוף ימיי".
0 0 0

ד"ר ברוך לוי יו"ר ״צוות״, העלה על נס את אישיותו של נפתול: "הוא 
היה מן המתנדבים היותר מרכזיים בין פעילי 'צוות'. שנים רבות מילא 
וברוח  בפעילות  מוביל  היה  סבא  כפר  ובסניף  חשובים,  תפקידים 
ההתנדבות. זהו סניף המשמש דוגמה ומופת לסניפים רבים. בנוסף, 
זה.  ביותר לתפקיד  ועדת ההתנדבות הארצית, היה המתאים  כיו"ר 
אמרת נפתול - אמרת התנדבות. הוא הביטוי האמיתי למושג ארץ 
ישראל היפה. במעשיו וברוח הטובה שהשרה על כולנו היה דוגמה 
וסמל לרבים מאיתנו. כן, הוא הלך לעולמו, אך דרכו ורוחו חיים ויוסיפו 

להיות סביבנו. כך נזכור אותו, בחיבה ובהערכה רבה".
0 0 0

יואב, הנכד, שהיה מפקד מוצב בצפון, כותב על סבא שלו: "איבדתי 
סבא מדהים, מושא להערצת רבים. היה לי סבא אוהב, רגיש, מרתק, 
מצחיק, שלא חסך במילות אהבה. הוא לא פחד להביע דעתו ולא דאג 
לעדן את הניסוחים שלו. תמיד השאיר לי הודעה קולית בטלפון: זה 

סבא נפתול, רק להגיד לך שאני אוהב אותך. 

 מכתב ניחומים של יו״ר ״צוות״ לרעייתו של נפתול, חנה, 
ובני המשפחה: 

חברי "צוות" משתתפים בצערכם העמוק על פטירתו של חברנו 
נפתלי שגיא ז"ל. נפתול היה אחד מן היקירים והטובים שבינינו, 
אשר במשך שנים רבות תרם מזמנו במרץ רב במילוי תפקידים 

מרכזיים וחשובים בארגון "צוות".
סניף "צוות" כפר-סבא,  שנפתול עמד בראשו, היה לאחד הסניפים 
המובילים בארגון בכל הנוגע לטיפול טוב בחברים, לפעילות חברתית 
ותרבותית ולהתנדבות בקהילה. תרומתו של נפתול כחבר הוועד 
המנהל של ארגון "צוות" וכיו״ר ועדת ההתנדבות, הייתה חשובה 

ביותר וסייעה לנו לקדם את הפעילות בנושא מרכזי זה.
נפתול  של  השונים  ותפקידיו  פעילותו  על  יודעים  כמובן,  אנחנו, 
בעת שירותו בצה"ל ובמעשיו כאזרח, רובם ככולם -  תרומה צרופה 

לביסוס הביטחון והחברה במדינת ישראל.
נפתלי שגיא היה בחייו ובמעשיו למופת לרבים מאיתנו, הלך לעולמו 

בשנת הגבורות לחייו. יהי זכרו ברוך.
אתכם בכבוד רב,
ד"ר ברוך לוי, יו"ר "צוות"

נפתלי שגיא מקבל את מגן איש השנה מטעם ארגון ליונס
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״נפתול השאיר אחריו שובל של חברים בכל תחנות 
חייו, תמיד מעמדת פיקוד ואחריות. הוא לא ניהל 
פקודים או עובדים - הוא ניהל חברים. כולם חשו 
כלפיו מחויבות עמוקה. הוא הושיט יד גם לאנשים 

במצוקותיהם הקשות כחבר, לא כמושיע״

לידיי.  הנס  את  לקחת  שעלי  הודעה  מסבא  קיבלתי  אחד  יום 
סירבתי, אבל עכשיו, תדע סבא שהנס בידיים שלי, ויחד עם נכדיך 
ואם לסכם במשפט אחד: מאות אנשים  ואיתן.  גבוה  אותו  נניף 
העריצו אותו ואהבו אותו, פשוט כי סבא היה הוא עצמו - ולא 

שום דבר אחר".
0 0 0

גדעון שגיא, בעבר ראש אגף בהסתדרות וח"כ, נפרד מאח ומחבר:
"כאח, אני מאבד את עונג השבת שחווינו בשבתות בבוקר, בהן הפלגנו 
בנוסטלגיה על בית אבא. כאח, אני מאבד את האדם הקרוב, שאת 
הקשר בינינו אני מתקשה לתאר במילים. נפתול השאיר אחריו שובל 
של חברים בכל תחנות חייו, תמיד מעמדת פיקוד ואחריות. הוא לא 
ניהל פקודים או עובדים - הוא ניהל חברים. כולם חשו כלפיו מחויבות 
עמוקה. הוא הושיט יד גם לאנשים במצוקותיהם הקשות כחבר, לא 
מכיבודים  ברח  הוא  שווים.  ולבו  פיו  ביושרה,  נהג  תמיד  כמושיע. 
ובהתקדמותו פעל תמיד לגופו של עניין. נפתול, אתה נטוע עמוק 

עמוק בלבבות, משם לא ניתן לעקור אותך".
0 0 0

רס"ר שיקל,  בידיו האמונות של  לעילא  מכובדת, מאורגנת  בלוויה 
החבר הקרוב, נטמן נפתול באדמתה של כפר סבא אותה אהב בכל 
הפורחת  וחיוניותם  העפר,  רגבי  את  כיסו  פרחים  זרי  עשרות  לבו. 

המחישה היטב את תחושת הרעננות התוססת, שתאמה כל כך את 
אישיותו של חברנו האהוב, נפתול. 

פטירתו של נפתלי 
שגיא  ל(  )נפתו
ביום   ,5 .5.15 ב-
אירוע  תוכנן  בו 
למתנדבי  הוקרה 
סניף  של  "צוות" 
בה  יש  סבא,  כפר 
ות  מסמלי יותר 
שה  י מדג א  הי ו
ביתר שאת את חלקו, מעורבותו ואמונתו 
בחשיבותה של התנדבות באשר היא. נפתלי, 
אדם  רבים.  וידידם של  נערץ  אהוב,  אדם 
שהכינויים "מלח הארץ" ו"דמות מופת" יאים 

לו, בלא חשש מקלישאות.
נפתלי שגיא, יליד לוקסמבורג, עלה לארץ 
בגיל חודשיים עם הוריו שנמלטו מאימת 
תקוה  בפתח  והתחנך  גדל  הוא  הנאצים. 
ולימים נטע את ביתו בכפר סבא. כאן הקים 
משפחה לתפארת. הוא ואשתו חנה גידלו 

יחד שלושה ילדים ועשרה נכדים. 
נפתול, בעל תואר ראשון בהיסטוריה של 
עם ישראל, עסק במחקר היסטורי בתחום 
כוחות המגן מאז קום המדינה. הוא שירת 
בתפקידי  היבשה,  בזרוע  בצה"ל,  שנה   25
שדה, בין היתר, כמג"ד וכסגן מפקד מרחב 
שלמה, ובתפקידי מטה כראש ענף תעסוקה 

ונוכחותם  בעיר  המתנדבים  ארגוני  בחזית 
של מתנדביו בכל תחומי ההתנדבות זוכה 

להכרה ולתודה. 
בחודש מארס, כחודשיים לפני פטירתו, זכה 
לקבל את עיטור "איש השנה בהתנדבות" 
הוועדה  בנימוקי  "ליונס".  ארגון  מטעם 
למתן האות נכתב, כי "שגיא בן 80 וב-20 
השנה האחרונות הוא פעיל על בסיס יומי, 
במגוון פעילויות התנדבות בקהילה בכפר 

סבא ומחוץ לה". 
עוד נאמר שם: "שגיא מרצה שנים רבות 
בבתי הספר התיכוניים בעיר על מורשת 
לשעת  מתנדבים  גדוד  הקמת  יזם  קרב, 
נזקקות,  למשפחות  מסייע  בעיר,  חירום 
נוער  בני  לטיפוח  'יעלים'  בעמותת  חבר 
שוליים  נוער  ומלווה  האתיופית  מהעדה 
עד לגיוסם לצה"ל". אין ספק שנפתול ראה 
לאורה  חיים  דרך   - שליחות  בהתנדבות 

צעד והתנהל.
הוא ניהל את הסניף בשקיפות ובשיתוף מלא 
עם חברי הנהלת הסניף, והפך אותו לבית 
שני לחברים רבים ולמרכז חברתי. אין ספק 
שנפתול יחסר לכל מי שזכה לעבוד עימו 

או לשהות בחברתו. 
תהא נשמתו צרורה בצרור החיים.

כתבה: לאה אופיר, סניף "צוות" כפר סבא

נפתול יצר תשתית רחבה של מתנדבים, הרואים 
חשיבות רבה באפשרות לסייע ולתרום

בדרגת  והשתחרר  והדרכה,  כוננות  מבצעית, 
אלוף משנה. לאחר שחרורו שימש במשך 10 
סבא.  בכפר  הפועלים  מועצת  כמזכיר  שנים 
משסיים תפקיד זה, נרתם לפעילות התנדבותית 
ב"משרה מלאה" ב"צוות" - הן כיו"ר הסניף והן 

כיו"ר ועדת ההתנדבות הארצית. 
נפתול, אשר גדל על ברכי הערכים של תנועת 
ינק, ספג והטמיע בתוכו את אהבת  העבודה, 
האדם והארץ, את המחויבות לזולת ואת הצורך 
לתמוך בכל מי שנקרה בדרכו וזקוק לכך. ערכים 
כאיש  עשה,  בכל אשר  ביטוי  לידי  באו  אלה 
צבא וכאזרח, כחבר, כמנהיג וכאיש משפחה.

אנרגיות,  מלא  ובחיוך,  בנעימות  נהג  תמיד 
יומו  עד  קושי.  כל  עם  להתמודד  נכון  היה 
האחרון לא הפסיק לחפש אתגרים עמם ניתן 
להתמודד, תחומים בהם ניתן לתרום ולשפר, 
ואנשים אותם ניתן לגייס למען הקהילה. דרך 
פעולתו התאפיינה בסימון מטרה, תכנון דרכים 
למימושה, קריאת "אחרי" והסתערות נמרצת 

כדי להביא למימוש היעד. 
נפתול הצליח לסחוף אחריו רבים וטובים מחברי 
סניף "צוות" בכפר סבא לעשייה, מבלי להתנשא 
מעליהם,  ולקח חלק פעיל בכל תחום. בכך יצר 
תשתית רחבה של התנדבות ומתנדבים, אשר 
באפשרות  ראשונה  ממדרגה  חשיבות  רואים 
לסייע ולתרום לזולת. נפתול העמיד את "צוות" 

התנדבות 
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התנדבות # נתינה # מסירות
למען הכלל

בכפר  "צוות"  סניף  חבר  )סא"ל(,  בהט  אריה 
סבא, מתגורר באלפי מנשה, נשוי, אב לבן וסב 
לשניים. הוא התגייס בשנת 1963, עשה את כל 
שירותו הצבאי בחיל האוויר, והשתחרר בשנת 
1988, לאחר 25 שנות שירות. במהלך שירותו 
הצבאי שימש במספר תפקידים בתחומי אחזקת 
מטה.  ובתפקידי  ופאנטום(,  )מיראז'  מטוסים 
עם שחרורו מצה"ל עבד במשרות הקשורות 
בארץ;  ותיל  מורן אוויאשן  התעופה:  לתחום 
בתאילנד   - ובחו"ל  בארץ  מערכות  אלביט 
ובברזיל. על פעילותו בתאילנד הוענקו לאריה 
בהט "כנפי תחזוקה של כבוד" על-ידי מפקד 

חיל האוויר התאילנדי.
בשנת 2013 פרש בהט לגמלאות ובחר לתרום 
להשתלב  בחר  הוא  ולקהילה.  לחברה  מזמנו 
בתחום החינוך, פעילות שלדבריו "תעניק ערך 

משמעותי לשגרת החיים שלי". 
קריאתו של יו"ר סניף "צוות" כפר סבא, נפתלי 
)נפתול( שגיא ז"ל, להתנדב ולתרום לעמותת 
"פוש" המקומית, עלתה בקנה אחד עם שאיפתו 
מהידע  ולהעניק  החינוך  במערכת  להשתלב 

שצבר לזקוקים לכך. 
עמותת "פוש", בה פועל אריה בהט בהתנדבות, 
מבוססת על הפעלת מערך מתנדבים ומטרתה 
מתן "דחיפה" )PUSH( לילדים מרקע חברתי-

בלימודים.  לעזרה  הזקוקים  נמוך,  כלכלי 
המתנדבים משמשים כמורים פרטיים במגוון 

אריה בהט נותן ״פוש״ ותקווה
מאת: סא"ל )מיל'( ברוך גזית 
חבר הנהלת סניף "צוות" כפר סבא

וצרכי  המתנדבים  כישורי  על-פי  מקצועות, 
הילדים, ומסייעים לקידומם הן בהיבט הלימודי 

והן בהיבט החברתי. 
בעיר,  הספר  מבתי  באחד  שובץ  בהט  אריה 
בתחום  ה'  בכיתה  לתלמידה  לסייע  במטרה 
ל"טיפולו"  התלמידה שהועברה  המתמטיקה. 
התקשתה מאוד בלימודים והישגיה במקצוע היו 
בציון ממוצע נמוך מאוד. עבודה אינטנסיבית, 
על בסיס אישי, שנמשכה כשנה, הביאה אותה 

לרמת ציונים הנעה בין 83 ל-87. 
במייל שהתקבל מהמחנכת נכתב:

"עכשיו סיימתי לבדוק את המבחנים במתמטיקה 
בנושא כפל שברים. הממוצע הכיתתי היה 80, 
התלמידה לה אתה מסייע קיבלה 83! מזכירה לך 
שבשנה שעברה, לפני שהתחלת לעבוד איתה, 

היא הייתה מקבלת ציונים סביב 38".
לסייע  בהט  אריה  התבקש  כשנה,  לאחר 

בשמחה,  נענה  הוא  באנגלית.  גם  לתלמידה 
מקצוע  בכל  בשבוע  שעתיים  של  ובפעילות 
 64 ל-   20 מציון  ציוניה  רמת  לשיפור  הגיע 
ואף 80. בהט מדגיש, כי "מעבר לשיפור בשני 
המקצועות, עלה גם הביטחון העצמי של הילדה. 
זה משפיע על ציוניה במקצועות נוספים ומביא 
שיפור במעמדה החברתי בקרב התלמידים". 

לאחרונה התבקש בהט לקבל תלמידים נוספים 
לאחריותו, והוא נענה בחיוב.

כששאלתי את בהט מה מניע אותו להתנדב, 
הוא ענה: "הגעתי ל'פוש' בעקבות רצוני לתרום 
להשתלב  שלי  הצורך  ובשל  לחברה,  מזמני 
בפעילות חברתית או חינוכית. תחושת הסיפוק 
במינה.  מיוחדת  היא  חווה  שאני  מהנתינה 
ההתנדבות במסגרת 'פוש' לימדה אותי שיותר 
במצב  כאן  מדובר  מקבל.  אני  נותן,  משאני 
של 'אחד על אחד', מתנדב מול תלמידת בית 
נשכרים  יוצאים  הצדדים  שני  בו  מצב  ספר, 
ליותר  זקוקים  "אנו  הוסיף:  ועוד  ומסופקים". 
חברה  בניית  תאפשר  ההתנדבות  מתנדבים. 

אזרחית יותר טובה".
בנוסף לכך מתנדב אריה בהט במערך ההיערכות 
לשעת חירום ביישובו אלפי מנשה, ונוטל חלק 
לאימוני  מנגיטסו  מיטל  הטייסת  בהסעות 
המטוסים  למנחת  סבא  מכפר  שלה  הטיסה 
לעשרות  דוגמא  הוא משמש  לציון.  בראשון 
חינוך  בתחומי  הפועלים  "צוות",  מתנדבי 
ובתחומים אחרים ותורמים תרומה משמעותית 
לקידום החברה הישראלית והילדים בה. מתנדבי 
לנזקקים  לסייע  פועלים  הארץ  בכל  "צוות" 
יכולתו,  על-פי  אחד  כל  בחברה,  ולחלשים 

כישוריו וצרכי הקהילה בה הוא חי. 

התנדבות לפרויקט "ידידות צהלה" נשמח לקלוט מתנדבים נוספים מבין אנשי "צוות" כדי להנחות ולהדריך בני נוער. המתאימים יעברו 
www.zahala.org :הכשרה ויזכו לליווי. פרטים בטל': 04-8596032, או באתר

דיווח לחודשים מרץ-אפריל 2015
0 חניכי עתיד צהלה השתתפו במבצע ״לקט 
ישראל״ בנהלל - קטיף סלק, במסגרת פעילויות 

ל"יום  בסמוך  והפעם  לקהילה  תרומה  של 
מוטיבציה  טובים". התלמידים שאבו  מעשים 
על  יעלה  שקטפו  שהסלק  מהעובדה  רבה 
שולחנן של משפחות נזקקות לקראת חג הפסח.
יצאו  צה"ל,  לחללי  הזיכרון  יום  לקראת   0
חניכי ידידות צהלה מתיכון רוגוזין קרית אתא 

פרויקט "ידידות צהלה"

ועמל פסגות נהריה בעקבות קרבות מלחמת 
בדרך  סיירו  החניכים  בירושלים.  העצמאות 
בורמה, ערכו טקס לזכר הנופלים ושחזרו קרב 
על אחד המשלטים. למחרת שמעו את סיפור 
היהודי.  הרובע  ונפילת  העיר  בתוך  הקרבות 
הקרבות  אחד  על  חווייתית  למידה  זו  הייתה 

הגורליים של ישראל. 

0 זו השנה השנייה ברציפות שקבוצת חניכי דה 
שליט רחובות נוטלת חלק בתחרות הניווט לזכרו 
הכנה  ערכה  הקבוצה  שושנים.  הר  יואב  של 
קצרה ויצאה לניווט מודרך. החניכים השקיעו 
מאמץ רב וכולם הצליחו לאסוף מספר נקודות 
הניווט הבסיסיים  ציון. בכך הראו שעקרונות 
היה  הניווט  בתחרות  חשוב  חלק  הופנמו. 
עמידה בלוח הזמנים שהוגדר לניווט - שיעור 

חשוב לחיים.
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אמנות # יצירה # הגשמה
יוצר

מאז ומתמיד עניין את שרי ניר )רס"ן( עיסוק בחומרי יצירה שונים. 
היא נזכרת, כי כבר בגיל חמש נהגה לנסוע יחד עם אמה לרחוב נחלת 
בנימין בתל אביב, כדי לקנות צמר ולקבל הוראות סריגה. שם, בחנות, 
ושאריות  גדולות  עץ  מסרגות  להם  נתנו  יפריעו,  לא  שהילדים  כדי 
צמר ועודדו אותם להתנסות ביצירה. מאז היא שם, ולימים פיתחה 

את המיומנות הזו לאומנות יצירת תכשיטי בד. 
שרי ניר שירתה בצה"ל בתפקידי ניהול. תפקידה האחרון היה רמ''ד 
קורסים במינהל הסגל. היא אהבה את המגע עם האנשים, יחד עם 
''שירתתי בשורה של תפקידים מעניינים בהם רציתי  הצד הארגוני. 
וכשהבנתי שלא אקבל את התפקיד הבא בו אני מעוניינת - פרשתי'', 

היא מספרת. 
הכול  עשו  ההורים  ''בביתנו  אביב.  ברמת  וגדלה  בצפת  נולדה  ניר 
בעצמם. בעלי מלאכה מעולם לא הוזמנו הביתה. בבית גם לא זרקו 
שום דבר וכל פריט משומש עבר מיחזור ו'הסבה' למשהו חדש. האהבה 

למלאכה עברה גם אליי". 
בדרך לעיצוב תכשיטי בדים נגעה ניר בתחומים רבים, ובהם עיצוב 

פנים, חידוש רהיטים, הפקת אירועים ועוד.
בגלל מחלת הוריה והצורך לטפל בהם עד פטירתם, נאלצה לעזוב את 
עבודתה, אך נושא המיחזור לא הרפה ממנה. כשפינתה את הארונות 
בבית הוריה, חילקה את הבגדים לערמות לפי סוגי הבדים, גזרה מהם 
פיתחה  היא  בד.  וסלסלות  שטיחים  לסרוג  והחלה  ארוכים  סרטים 
תפר.  וללא  עגולה  בצורה  מסרגות  בשתי  לסריגה  ייחודית  טכניקה 
לאחר שחשה כי מיצתה את סריגת השטיחים והסלים, חיפשה נישה 

חדשה וכך הגיעה לתכשיטי בד. 
בארץ לא היה מי שידריך אותה. ניר חיפשה שעות באינטרנט, בעיקר 
באתרים מיפן, קוריאה וסינגפור. מכל אתר למדה משהו, אבל בעיקר 
כותנה,   - הניסיון למדה שכל חומר  למדה מהתנסות אישית. מתוך 
סריגים, סינטטי - מתנהג אחרת בסריגה, ושלא כל טקסטורה ניתן 
לאיזה  מתאים  בד  סוג  איזה  ולומדת  מתנסה  היא  היום  עד  לסרוג. 

תכשיט, מחפשת סגנונות ייחודיים ובוחנת טכניקות חדשות. 
משסיימה לגזור גם את הבגדים שהיו לה בארון, הגיעה למעצבות 
אופנה ואספה מהן שאריות בדים. גם היום החיבור למעצבות חשוב 
עבורה, כדי להיות מעודכנת בצבעים ובטקסטורות. כך היא מבטיחה 
שהתכשיטים שהיא יוצרת ישתלבו בפריטים אופנתיים ועדכניים. יחד 
עם זאת, לא כל צבע אופנתי מדבר אליה, והיא לא יכולה לעבוד עם 
צבע שאין לה חיבור אליו. ירוק הוא הצבע השולט בעבודות שלה, 
על כל גווניו. בנוסף, ניר אוהבת גווני שחור ואפור וצבעי אדמה. אין 

שרי ניר, אמנית תכשיטי בד: 
''מיחזור חומרים הוא צורך בסיסי''

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

או במסרון: 058-7580079.

ניר | צילומים: ליאור  נורית רוזן )רס''ן(  ראיינה: 

האמנות של שרי ניר נכנסת לקטגוריה של 
''תכשיטנות'', אך ללא ספק מדובר בסוג יצירה 
קשה להגדרה מובהקת. ניר מכנה את יצירתה 
 The art of the :אמנות בד בבד'', או באנגלית''
fabric. באופן חד-משמעי היא נמנעת מלקרוא 

ליצירותיה ''תכשיט'' או ''אקססורי'' )אביזר 
אופנה( והן משלבות שימוש חוזר בבדים, 
טכניקות סריגה ייחודיות והרבה שאר רוח

לה, למשל, עבודות בגווני ורוד, סגול או צהוב בוהק.
בד  קישוטי  מוסיפה  אינה  והיא  בלבד,  מבד  תכשיטים  יוצרת  ניר 
או  שונות  מתכות  דוגמת  אחרים,  מחומרים  העשויים  לתכשיטים 
פלסטיק. לדבריה, החיבור שלה לבדים הוא טוטלי. להם היא מוסיפה, 

לעיתים, קישוטי מתכת או חרוזים. 
את כל היצירות שלה ניתן לכבס. התכשיטים נעימים לגוף, צבעוניים 

ומושכי עין. 
ללא  אך  ''תכשיטנות'',  של  לקטגוריה  נכנסת  ניר  שרי  של  האמנות 
ספק מדובר בסוג יצירה קשה להגדרה מובהקת. ניר מכנה את יצירתה 
''אמנות בד בבד'' או באנגלית: The art of the fabric. באופן חד משמעי 
היא נמנעת מכינויים דוגמת ''תכשיט'' או ''אקססורי'' )אביזר אופנה(.
ולכל  היא מודעת לכך שהתכשיטים שלה לא מתאימים לכל סגנון 
לבוש, ושצריך ממש להתחבר אליהם. היא פועלת בנישה צרה של 
יצירה אמנותית חריגה למדי, הפונה לקהל מצומצם. הרכישה נעשית 

מפה לאוזן, או בירידים ובשווקים. 

לפני כשנה החליטה לשתף יוצרים נוספים בידע שלה ולהעביר סדנאות 
ברחבי הארץ. מדובר בסדנה חד-יומית, במסגרתה לומדים המשתתפים 
איך  סריגה,  אריג בעת  כל  "מתנהג"  כיצד  להבין  בדים,  סוגי  להכיר 
להתאים את סוג הבד לעבודה ספציפית, לחתוך ולסרוג בטכניקות 

השונות. בתום הסדנה יוצא כל משתתף עם יצירה שהכין בעצמו. 
ניר עורכת סדנאות לקבוצות בביתה, ולאחרונה גם החלה לתת שיעורים 

פרטיים לבודדים. חברי "צוות" שיפנו אליה יזכו ליחס מועדף.
אוהבת,  כך  כל  שהיא  מהאמנות  להתפרנס  דרך  למצוא  מקווה  ניר 
חומרים  למיחזור  ייחודית  אמנות  שבין  בשילוב  לבה  בכל  ומאמינה 

ושמירה על איכות הסביבה. 
פרטים נוספים על האמנות של שרי:

www.sherrynir.co.il
www.facebook.com/sherrynirartoffabric
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• מסיבות  אירועים   • חוגים   • פנאי   • • תרבות 

ת • נופש 
• טקסים • הוקרה • ביקורים • סדנאו

 • התנדבות   • הרצאות   • טיולים   • הנצחה   •

טיפול בפרט • סיורים • תרבות • פנאי • חוגים 

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

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

itzhak74@walla.co.il :03-6173552, 03-9502873 # דוא"ל #

הרצאות וסדנאות 
0 עקרונות הפעלת מכשור רפואי - הרצאתו של חבר הסניף אינג' מוטי ווסק, 

מומחה למכשור רפואי )הסברים ניתנו על מכשירי רנטגן, אולטרה סאונד, 
C.T., M.R.I ועוד(. 

0 נשים ידועות לאורך הדורות בירושלים: רחל ינאית בן צבי, הנרייטה סולד, 
גולדה מאיר, ליה ואן-ליר ועוד -  הרצאתו של ד"ר אדם אקרמן. 

0 המצאות ותגליות שונות באגן הים התיכון לפני עידן החשמל: הגלגל, הכתב, 
הפירמידות ועוד - הרצאתה של כנרת זהר-להב.  

בליווי  קנה,  אריק  הסניף  חבר  של  הרצאתו   - מסע  רשמי  אנטרקטיקה:   0
תמונות וסרטונים. 

0 ב-12.2.15 נערכה סדנת העצמה לדורשי עבודה מקרב חברי הסניף. הסדנה 

נערכה על-ידי יחידת התעסוקה של "צוות", בראשות סמנכ"לית לתעסוקה 
שרית רוזנצוויג ומנהל התעסוקה במחוז יהודה ארנון משה. מטרת הסדנה 
הייתה לתת למשתתפים "ארגז כלים" שיסייע בידם במציאת תעסוקה הולמת. 
בהנחיית  דיגיטלי,  צילומים  לעריכת אלבום  ב-16.2.15 התקיימה סדנה   0

אסתר שוורצמן, מהנדסת מחשבים.
0 ב-23.2.15 נערכה בסניף הדרכה לביצוע החייאה על-ידי מגן דוד אדום. 

המשתתפים למדו לזהות מצבי חירום ומצוקה ולבצע החייאה. 

טיולים
0 בתאריכים 27.1.15 ו-26.3.15 נערכו שני טיולים לאזור הצפון. בין היתר 

ביקרו החברים באגמון החולה, בתל מוטילה ובצפת. הטיולים הסבו הנאה 

לחברים והתרגשות מיוחדת עוררה הצפייה בנחיתת העגורים באגמון. 
0  ב-27.4.15 נערך טיול לירושלים, בעקבות הצנחנים במלחמת ששת הימים. 

בין השאר ביקרו החברים במוזיאון רוקפלר, בהר הצופים, בשער האריות, 

בבית הספר לשוטרים, בגבעת התחמושת ובכותל המערבי.  סיפורי המורשת 
והזיכרונות מהתקופה עוררו התרגשות. 

0  ב-15.3.15 נערך טיול לפארק אריאל שרון ולמכון איילון ברחובות, אשר 

שימש לפני קום המדינה לייצור תחמושת עבור ההגנה. 

אירועים 
0 ב-2.2.15 נערכה מסיבת ט"ו בשבט עם צמד הזמרים ננה - לימור ומיקי. 

המסיבה הייתה רבת משתתפים, שהסבו לשולחנות ערוכים עם פירות החג. 
מקורותיו  את  בדבריו  שסקר  יצחק,  לורנס  הסניף  יו"ר  פתח  האירוע  את 
הדתיים וההיסטוריים של ט"ו בשבט. לאחר מכן נערכה הרמת כוסית לחג, 
וצמד הזמרים הנעים בשירי ט"ו בשבט  וארץ ישראל, בהשתתפות החברים.

0 ב-2.3.15 נערכה מסיבת פורים עליזה ורבת משתתפים. בתוכנית: שעשועי 

לשון עם חבר הסניף אבי גבע ושירי חג וא"י עם הזמרים קאיה ומוטי. 

יהודה
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0 ב-23.3.15 התקיים ערב ריקודים סלוניים עם מדריכת הריקודים ציפי שפר. 

0 ב- 25.3.15 נערך ערב עיון למתנדבי "צוות" בחירום במערך העירוני. במהלך 

יו"ר המחוז,  יו"ר הסניף,  ונישאו דברים מפי  הערב הוצגה הפעילות בחירום 
מנכ"ל "צוות", מנכ"ל העירייה פרנקו גונן, ומנהל האגף לשירותי חירום אדי 
נרונברג. הדוברים עמדו על חשיבות התגייסות חברי "צוות" לפעילות ברבעים 
בחירום, והדגישו את תרומתם הייחודית - ידע מקצועי רב וניסיון ארוך שנים.  
0 ב-30.3.15 התקיימה בסניף הרמת כוסית לרגל חג הפסח. יו"ר המחוז יואל 

גונן ויו"ר הסניף לורנס יצחק ברכו את החברים. יו"ר הסניף סקר את הפעילות 
הרבה של  הסניף בעת האחרונה והזמין את החברים ליטול חלק בפעילות 
בחודשים הקרובים. הרמת הכוסית נערכה בליווי מוזיקלי של הזמר יוסי ברכה. 
0 ב-13.4.15 נערך ערב זמר בסימן שירי עצמאות ואביב עם צמד הזמרים 

ננה. החברים הנלהבים הצטרפו בשירה ובריקודים.  
0 ב-29.4.15 נערכה מסיבת יום העצמאות בהיכל התרבות בראשון לציון, 

בהשתתפות יו"ר ומנכ"ל "צוות", יו"ר המחוז יואל גונן, ומנכ"ל עיריית ראשון 
לציון פרנקו גונן. חברים רבים נטלו חלק באירוע החגיגי. 

ב-10.5.15 נערך על-ידי עיריית ראשון לציון, בשיתוף פיקוד העורף, תרגיל 
לבדיקת מוכנות ותפקוד גורמי העירייה השונים בחירום. עשרות חברים נטלו 
חלק בתרגיל כמתנדבים במסגרת הרבעים השונים של העיר. פעילות אחד 

מהרבעים אף מוקמה בסניף ״צוות״. 

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

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

0 ב-23.2.15 ערכו חברי הסניף טיול לעמק זבולון וחיפה. הטיול כלל ביקור 

בבית הכנסת היהודי בשפרעם וביענקל'ס שטעטל בכפר חסידים - שחזור 
של הווי העיירה היהודית בגולה.

0 ב-10.3.15 יצאו 50 חברות הסניף ליום פינוק באחוזת הבריאות נווה מדבר, 

במהלכו זכתה כל חברה בעיסוי ובשי אישי מהסניף.
0 ב-13.4.15 נערך כנס בנושא מימוש זכויות רפואיות על-ידי עו"ד מחברת  

טומשין והרצאה בנושא הביטוח "בריאות בצוות" על-ידי נציג מחברת מדנס. 
בכנס השתתפו 80 מחברי הסניף שהעלו שאלות והתעניינו בנושא.

הגושרים  במלון  לנופשון  הסניף  חברי   50 יצאו   26-29.4.15 בתאריכים   0

בצפון, אשר כלל טיולים מודרכים באזור.  

סניף יבנה
 יו"ר הסניף: עו"ד שמואל פז # האלון 25 יבנה 8154903 

# טל': 03-6173550, 08-9328203, 050-5285807 

0 הנהלת ארגון "צוות" בראשות יו"ר הארגון, יו"ר מחוז יהודה יואל גונן, המנכ"ל 
ומנהל מחוז יהודה ראובן חמו, ביקרו בעיריית יבנה ובסניף "צוות" בעיר. ראש 
העיר צבי גוב ארי נתן סקירה מפורטת על העיר ועל כיווני ההתפתחות העתידיים, 
ותיאר את תרומת המתנדבים - שחלקם הגדול אנשי "צוות" - לפעילויות העירייה 
השונות. בכלל זאת סקר את יחידת החילוץ וההצלה העירונית, שיו"ר סניף 
"צוות" עו"ד שמואל פז הוא מפקדה, והנהלת הסניף היא המטה של היחידה. 
לאחר סקירת ראש העיר, שגם ענה לשאלות הנהלת "צוות", החל ביקור במספר 
אתרים, ובכלל זאת מחסני החירום של העירייה, שם ניתן הסבר על-ידי מפקד 
יחידת החילוץ עו"ד שמואל פז והקב"ט ציון דוד על הקמת היחידה ואפיוניה 
והוצג להם ציוד החירום האישי והיחידתי.את הביקור המוצלח סיכמו יו"ר "צוות" 
וראש העיר לאחר הענקת תעודת הוקרה למשה דואנס על פועלו לאורך שנים 

רבות בסניף "צוות" יבנה. ראש העיר הודה ליו"ר "צוות" על הביקור וציין כי 
ל"צוות" תרומה נכבדה בהתנדבות למשימות העירייה.

ומלא תוכן בגוש  52 חברי הסניף לסיור מורשת מאתגר  יצאו  0 ב-20.4.15 

עציון, הרודיון וחברון. בין השאר ביקרו המשתתפים באתר קרב הל"ה באזור 

הכפר ג'בע, בהרודיון ובגוש עציון, שם ראו את עץ האלון העתיק ליד היישוב 
אלון שבות, במערת המכפלה, בבית הדסֿה, בקסבה של חברון ובבית הקברות 

היהודי. חברי הסניף סיכמו כי הטיול היה מוצלח מאוד. 
0 לאחרונה יצאו חברי הסניף לסיור בגליל התחתון. הם ביקרו בין השאר בבית 
זייד, במקום הירצחו של שומר האדמות אלכסנדר זייד, בכפר כעביה )ממנו 
הגיע רוצחו( שם התארחו אצל מוסטפה טבאש, בדואי מבוגר שסיפר על חיי 
הבדואים בגליל, בקיבוץ גבת שם ראו את תחנת הקשר הסודית של ההגנה "תחנת 
שרה", בתל יפאר, במחנה ישראל ליד דברת ובחצר הגדולה בקיבוץ מרחביה. 
מאת: גדעון פרי 
0 ב-31.3.15 נערך סיור ביד ושם, ביד קנדי ובהר הטייסים. ואת רשמי הסיור 

העלתה על הכתב מלי ניב: ביום אביבי נעים קריר / אנו באים לירושלים העיר 
/ אנדרטת גווילי אש היא תחנה ראשונה / כאן מונצחים תולדות עמנו משואה 
לתקומה. היעד הבא אליו אנו נוסעים / הוא אתר הנצחה בהר טייסים / ברחבה 

כאן לוחות אבן עם שמות הנופלים / כל לוח לפי שנות נפילת החללים...
0 סיורים נוספים שנערכו בסניף: סיור עדות ודתות בנגב, סיור באזור ניצנה 

וקדש ברנע.

טקס הענקת תעודות הוקרה לחברי הסניף בהגיעם לגבורות

מסיבת יום העצמאות

בשטח
פעילויות במחוזות ובסניפים

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

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

0 בסניף נערכה הרצאה בנושא: זמן=מוח - איך להציל את המוח במקרה 
של שבץ. את ההרצאה העבירה ד"ר ילנה דורודניקוב, סגנית מנהל המחלקה 

הנוירולוגית במרכז הרפואי ברזילי.
0 כ-60 זוגות מקרב חברי הסניף יצאו לנופש במלון דן פנורמה באילת.

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

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

0 בין התאריכים 19-16.2.2015 התקיים נופש באילת, במלון לאונרדו רויאל 

ריזורט, שכלל סיורים, הרצאות ובילויים משותפים.
וירושלים. הטיול  יהודה  150 חברי הסניף לטיול להרי  יצאו  0 ב-30.3.15 

כלל, בין היתר, תצפית מחירבת חתולה, ביקור באנדרטת גווילי האש ובהר 
הטייסים, סיור ביער ארתור רובינשטיין וביד קנדי וביקור ביד ושם.

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

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

טיולים 
0 ב-25.3.15 נערך סיור מודרך בעיר העתיקה בעכו שכלל, בין היתר, ביקור 

באולמות האבירים, במוזיאון עוקשי, במנהרת הטמפלרים, בחמאם ובמוזיאון 

אוצרות בחומה. החברים סיירו להנאתם גם בשוק של עכו, והתרשמו מבית 
הכנסת הטוניסאי.  

0 ב-25.2.15 נערך טיול לאזור טבריה. המשתתפים ביקרו באתר ההנצחה של 

חטיבת גולני, באתר המקודש לעדה הדרוזית נבי שועייב וכן בחמי טבריה.
0 ב-19.4.15 נערך טיול לחיפה והכרמל. המשתתפים ערכו תצפית למפרץ, 

סיירו בעיר התחתית, לרבות במדרחוב הנמל, ביקרו בקסטרא, מרכז קניות 
ואמנויות במבואות הדרומיים של חיפה, ובאיצטדיון סמי עופר החדש. בהמשך 

סעדו צהריים בכפר הדרוזי עוספייה וערכו תצפית מהמוחרקה. 

אירועים 
0 ב-1.4.15 התקיימה הרמת הכוסית המסורתית לכבוד חג הפסח בהשתתפות 

חברי הסניף ומתנדביו, הרב יעקב צ'קוטאי רב העיר מודיעין מכבים רעות, 
ויו"ר  ואילן בן סעדון,  סגני ראש עיריית מודיעין תא"ל )מיל'( שלמה פזי 

מחוז יהודה יואל גונן. 
בלו-מון  באולם  הסניף  לחברי  העצמאות  יום  נשף  התקיים  ב-30.4.15   0

במודיעין. הערב כלל ארוחה עשירה ותוכנית אמנותית: הופעת הסטנדאפיסט 

שמעון רגב, מסיבת ריקודים עם הזמרת שרון חזיז, והמשך ריקודים בכל 
   .D.J הסגנונות בליווי

פעילויות וחוגים 
בימי א' בשעות הבוקר המועדון פתוח לשירות החברים, למפגש רעים על 
הרצאת  מתקיימת  ב'  בימי  לנשים;  יוגה  שיעור  מתקיים  ובערב  קפה  כוס 
הרצאה   - בערב  ג'  בימי  גרמנית;  ולימוד  ציור  חוגי  ובערב  בוקר שבועית 
או מופע שבועי; בימי ד' נערכת הדרכת כשירות לממוני בטיחות; בימי ה' 

בבוקר מתקיים חוג ברידג' למתקדמים ובערב נערך מפגש סיפורי התנ"ך.

התנדבות
0 ב-19.2.15 נערך ערב הוקרה למתנדבי הסניף בנוכחות יו״ר המחוז, מנהל 

המחוז ומנהל התעסוקה המחוזי. במילים ובצלילים הוקירו המשתתפים 30 
מתנדבים מהסניף, אשר תרמו מזמנם וממרצם למען החברים.

0 ב-11.3.15 נערכה התרמת דם במועדון הסניף.

הרצאות 
0 מסתרי האטום הישראלי: מה שאפשר לספר - הרצאתו של עופר ענבי.

0 תל אביב הקטנה - הרצאתו של חיים תמרי.

0 מסע כורסה לברזיל - הרצאתו של צביקה הרלב.

בשטח
פעילויות במחוזות ובסניפים

יהודה

mailto:tzevetashkelon%40walla.com?subject=tzevetashkelon%40walla.com
mailto:almoshnino%40ashdod.muni.il?subject=almoshnino%40ashdod.muni.il
mailto:morag%40netmedia.net.il?subject=morag%40netmedia.net.il
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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-11.3.15 יצאו כ-120 חברים לטיול חווייתי במצפה רמון והסביבה. הם 
פקדו את קבר דוד ופולה בן גוריון בשדה בוקר ומשם המשיכו למרכז 

0 שייקה אופיר: ממאה שערים ל "יופי נחמה" - הרצאתו של אלון גור אריה.
0 בנייה נכונה ובת-קיימא: בנייה ירוקה - הרצאתו של ישראל בן דור. 

0 השבחת נכסים או הלקוח שלך כבר גר כאן... - הרצאתה של אסנת דרורי דגן.
0 לביים את הדרך לאושר - הרצאתו של אילן ברק. 

0 קטינים פוגעים מינית - הרצאתה של דליה בן עמי.
0 מערכות שו"ב ומערכות מתקדמות למתחילים - הרצאתו של אבי יריב. 

0 כסף ויחסים בן דוריים - הרצאתה של תמי רז.

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

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

גם השנה חגגו חברי המחוז את חג הפורים, במלון קראון פלאזה בירושלים, 
מתוך שמחה ואחדות. 

במסיבה העליזה נערכה תחרות תחפושות נושאת פרסים, והנוכחים נהנו 
מאוד מהיצירתיות שהפגינו רבים מהחברים. מלאכת 

השופטים בתחרות לא הייתה קלה. 
נוסף על חברי המועצה של המחוז התארחו במסיבה 
יו"ר הארגון, סגנו והמנכ"ל, שהתכבדו יחד עם הרב 
לזוכים  יו"ר המחוז, לחלק את הפרסים  וסרמן  יוסף 
בתחרות התחפושות, שנתרמו על-ידי בנק אוצר החייל.
יו"ר המחוז הודה לכל המשתתפים ולמזכירות המחוז 
על ארגון הנשף, וציין כי אינו זקוק לתוצאות הסקר כדי 
לעמוד על שביעות רצון החברים. לאחר כל פגישה בכל 
אירוע, מדי חודש בחודשו, הוא נוכח בשמחת החיים 
שהם מקרינים וזו ההוכחה החד משמעית שהם גאים 

להיות חברים במשפחת "צוות". 
יו"ר הארגון ציין את הפעילות הענפה שקיימת במחוז 
מזה כשבע שנים, והבטיח שהמחוז ילך ויגדל בעתיד. 
הוא בירך את כל הנוכחים בברכת פורים שמח, בריאות 

ואריכות ימים.  
את  ולהצחיק  לשעשע  ברנדס  ננסי  של  הופעתו  הצליחה  הערב  בהמשך 

המשתתפים.  
השעות  עד  הישראלים  צמד  בליווי  בריקודים  המשיכו  והחברות  החברים 
הקטנות של הלילה והודו למנהל המחוז שמעון מלכה וליו"ר המחוז על האירוע. 

0 הקפת יבשת אפריקה בהפלגת סטי"ל חיל הים - הרצאתו של משה בוגנים.

0 בריאות ואורח חיים בריא - הרצאתו של אורי ביטון.
0 נזהרים  בדרכים - הרצאתו של פליקס גליק )עמותת אור ירוק(.

0 צילום תחת אש - הרצאתו של גיל כהן-מגן.
0 טיול כורסה לדרום קוריאה - הרצאתו של רון חרמוני )הרצאה שנייה בסדרה(.

0 איך צומח צבר בקולנוע? דור שני לשואה יוצר קולנוע - הרצאתה של 
רחל שיין ארגמן.

המבקרים "בין שמים לארץ -  בין אדמה לחלל" שהוקם  במצפה רמון 
לזכרו של אילן רמון, שנספה באסון המעבורת קולומביה. 

חזו  שם  במנסרה,  ולסיור  האלפקות  בחוות  לביקור  המשיכו  משם 
בתופעה גיאולוגית ייחודית. החברים נהנו מתוכנו של הטיול ומהארגון 

המוקפד. 

סניף ירושלים יו"ר הסניף: שמעון דרעי # במשרדי המחוז: שאלתיאל 1, 
בית החייל ירושלים 9455522 # טל': 03-6173558, 050-9104004

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

בתמונה: המשתתפים בתחרות התחפושות עם: ברוך לוי יו"ר "צוות", מוטי בר 
דגן סגנו, דן נדיב המנכ"ל, הרב יוסף וסרמן יו"ר המחוז, שמעון מלכה מנהל 
המחוז, יצחק צרפתי סגן יו"ר המחוז, נתי שמואל ונחמה זוהר שופטים בתחרות.

בשטח
פעילויות במחוזות ובסניפים

יהודה

ירושלים

mailto:dolphin08%40013.net.il?subject=dolphin08%40013.net.il
mailto:mjerusalem%40tzevet.org.il?subject=mjerusalem%40tzevet.org.il
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מחוז דרום 
ביקור משלחת בדואים אצל ראש הממשלה

ב-23.3.15 ביקרה משלחת של בדואים ממחוז הדרום בביתו של ראש 
הממשלה בנימין נתניהו, ובירכה אותו על תוצאות הבחירות. בין המבקרים 
היה חבר "צוות" אבו כף חסאן. חסאן הציג את עצמו בפני ראש הממשלה 

כגמלאי צה"ל מהדרום, ששירת שנים רבות כגשש בכיר באזור. 

ביקור יו"ר "חבר" בבאר שבע 
הארץ  ברחבי  ביקורים  בסדרת  החל  "חבר",  יו"ר  שאול,  בן  גיל  אל"ם 
עימו, שנערך  למפגש  הוזמנו  חברי המחוז  בבאר שבע.  בביקור  ופתח 

בבית יציב בעיר. 
במסגרת זו סקר בן שאול את פעילות "חבר" בכלל ואת הפעילות בדרום 
הארץ בפרט, וענה על שאלות המשתתפים. החברים בירכו על הביקור 
האפשרויות  מגוון  ולהגדלת  הפעילות  להגברת  ציפיותיהם  את  והציגו 

המוצעות בכל התחומים. 

נשף יום העצמאות מחוזי 
דרום,  מחוז  של  המסורתי  העצמאות  יום  נשף  התקיים  ב-12.5.15 
החברים   המחוז.  חברי  כ-650  בבאר שבע, בהשתתפות  נרניה  באולמי 
יצחק, שירה  יואב  הזמר  הופעה של  גיבוש חברתי,  לכיבוד עשיר,  זכו 

בציבור והגרלת פרסים. 
בנוכחותם  אותנו  כיבדו  והודו למארגניו.  נהנו מאוד מהארוע  החברים 

יו"ר צוות", סגנו, מנכ"ל הארגון וסמנכ"ל לתעסוקה.

טיולים לחברים הבדואים 
מנהל  בראשות  הבדואים,  חברינו  יצאו   9-10.3.15 התאריכים  בין   0

אשדוד,  בנמל  ביקרו  החברים  הארץ.  בצפון  יומיים  בן  לטיול  המחוז, 

סעדו צהריים בדלית אל כרמל, ביקרו בכאוכב אל היג'ה, ערכו סיור רכוב 
על רכס יודפת, התארחו במלון קיסר טבריה ונהנו ממתקני המלון. כן 
ביקרו במושבה כנרת, ערכו תצפית במצפה שלום ובהר בנטל ולמדו על 
בביקור  "קינחו"  לסיום  הגולן.  הגעשיות שברמת  הוולקניות  התופעות 

מרענן במעיינות סלוקיה והצטיידו בדברי מתיקה בבית זרזיר.
0 ב-23.3.15 יצאה קבוצת חברים בדואים מהמחוז ליום טיול בתל אביב, 

אשר כלל ביקור ביריד "חבר". החברים נהנו מיום גיבוש מעניין וקיבלו 
שי אישי מ"חבר".  

הענקת תעודות לחברים שהגיעו לגבורות 
0 ב-24.3.15 נערך טקס במזכירות מחוז הדרום, בו הוענקה תעודת גבורות 

לאריה רייכנברג, חבר "צוות" עיוור, שנבצר ממנו להגיע לטקס המרכזי 
שנערך ב- 30.3.15. הטקס נוהל על-ידי מנהל המחוז, בהשתתפות פרץ 

לב, מרכז הגמלאים בני +75.
רוזי,  ליגאל  גבורות  תעודת  להענקת  חגיגי  טקס  נערך  ב-13.4.15   0

השוהה בבית אבות מזה שמונה שנים. הטקס נערך ביוזמת יעל, רעייתו 
של יגאל, ונוהל על-ידה. באירוע, בו נטלו חלק דיירי בית האבות, נכחו 
מנחם ברנד יו"ר סניף באר שבע, ואברהם לוגסי מנהל המחוז, שבירכו 
את החבר בבריאות ובאריכות ימים. במהלך הטקס הוענקה ליגאל רוזי 

תעודת גבורות והושמעו שירים. 

הרמת כוסית מחוזית לבני +75 ולאלמנות 
0 ב-30.3.15 נערכה בבית יציב בבאר שבע הרמת כוסית מחוזית לחברים 

בני +75 ולאלמנות, בראשות יו"ר המחוז גדעון שני, ומרכז הגמלאים בני 
+75 פרץ לב, ובהנחיית מנהל המחוז אברהם לוגסי. באירוע השתתפו 
חברי הנהלה נוספים וכ-100 חברים ואלמנות. במסגרתו הוענקו תעודות 
לחברים ולאלמנות שהגיעו לגבורות, ונישאו דברי ברכה מפי יו"ר המחוז, 
שי  למשתתפים  חולק  האירוע  בסיום  שבע.  באר  סניף  ויו"ר  לב  פרץ 
חגיגי. את הארוע צילם אריה רויטמן, מתנדב מהנהלת סניף באר שבע. 
0 ב-31.3.15 התקיימה ישיבת ועד מנהל חגיגית, בראשות יו"ר המחוז 

גדעון שני ובהשתתפות מנכ"ל "צוות", חברי הוועד המנהל וחברי מועצת 
מחוז דרום, חברי הנהלת סניף באר שבע ומתנדבים פעילים. במסגרתה 
הוענקה תעודת הוקרה למאיר שימקו, מנהל בהתאחדות התעשיינים, 

על פועלו לקליטת חברי "צוות" בעבודה.

יו"ר המחוז גדעון שני פתח את הישיבה והביע תודתו למנכ"ל, בשם כל 
חברי ההנהלה וחברי המחוז, על התמיכה והסיוע הניתן במהלך השנה 
הארצי  הסקר  בתוצאות  נמצאה  לכך  טובה  ועדות   - המחוז  לפעילות 

לשביעות רצון החברים, לפיהן נמצא מחוז הדרום במקום הראשון.
כמו כן הודה שני לחברי הוועד המנהל ולסגל העובדים, על פעילותם 
לאורך כל השנה. הוא הביע הערכתו על תפקודם ברמה הזוכה להערכה 
גם ברמה הארצית וגם בקרב חברי המחוז. יו"ר סניף באר שבע מנחם 
הסניף  הנהלת  חברי  על  דגש  ושם  הנוכחים  את  הוא  אף  בירך  ברנד, 

הפועלים ללא לאות, בהתנדבות ובמגוון תחומים.

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

רחובות/מחוז יהודה, טל' 08-9467062.

בשטח
פעילויות במחוזות ובסניפים

דרום



48לתוכן העניינים 

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

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

0 ב-4.2.15 התקיימה מסיבת ט"ו בשבט במועדון סניף אופקים, בהשתתפות 

כ-90 חברים. לאירוע הוזמנו גם חברי ארגון נכי צה"ל בעיר. הערב נפתח 
בהרצאתו של מנכ"ל האגודה לפיתוח אופקים, נמרוד אקרמן, בנושא שילוב 
גמלאים בבתי ספר בעיר בהדרכת תלמידים פרטנית או בקבוצות קטנות, 
בדומה למיזם המתקיים בבאר שבע. להרצאה הוזמנו גם משתתפי המיזם 
הקשרים  ועל  בפרויקט  האישית  מעורבותם  על  סיפרו  בבאר שבע, אשר 

שנרקמו עם התלמידים. 
לשנת  העבודה  תוכנית  סיכום  עיקרי  את  החברים  בפני  סקר  הסניף  יו"ר 
2014, והציג את תוכנית העבודה לשנה הנוכחית, בדגש על תגבור תחום 
ההתנדבות בסניף. יו"ר הסניף הודה ליו"ר המחוז, למנהל המחוז ולמזכירת 

המחוז שכיבדו את האירוע בנוכחותם.
0 ב-16.2.15 נערך תרגיל התגוננות ארצי במוסדות החינוך באופקים. התרחיש 

שתורגל: רעידת אדמה. בתרגיל השתתפו מתנדבים חברי הסניף בתפקידי 
בקרים, אשר התפרסו בבתי הספר בעיר, בדקו את קיום הנוהלים, תשאלו 
תלמידים בנושאי כיבוי אש, הגשת עזרה ראשונה, תוכנית מילוט והפעלת 
תוכנית הפגה פדגוגית בשטחי הכינוס. בתרגיל נכחו מנכ"ל העירייה יורם 
נחמן, מנהל אגף החינוך בעיריית אופקים אבי ביתן, וקב"ט מוסדות החינוך 

של העירייה עמי אשרף.

הסניף,  לחברי  הארץ  לצפון  טיול  התקיים   19-21.2.15 התאריכים  בין   0

בתל  ביקרו המשתתפים  היתר  בין  צה"ל.  נכי  בהשתתפות חברים מארגון 
שימרון, בבית הקברות בנהלל, באתר אשכול של מקורות, בעתיקות מגדל, 
ביער שוויץ, בקיבוץ עין גב ובגמלא. כן סיירו בציר המפלים ברמת הגולן 
ופקדו את קבר רבי מאיר בעל הנס. ביום שישי נערכה קבלת שבת לקבוצה, 

במלון מינרל רימונים בטבריה.

הפסח,  חג  לכבוד  חגיגי  ערב  הסניף  במועדון  התקיים  ב-31.3.15   0

אורן  דרום  צה"ל  נכי  ארגון  יו"ר  בגולה,  ניסן  המחוז  גזבר  בנוכחות 

סניף אילת
 יו"ר הסניף: אליהו דהן # בית החייל, השיטה 4, אילת 8806435 

 eli34656@walla.com :טל': 08-6317552, 057-5818182 # דוא"ל #

0 ב-3.2.15, ערב ט"ו בשבט, נערך בבית החייל באילת אירוע לחברים בני 

סדר  נערך  מכן  ולאחר  ברכה  בדברי  נפתח  הערב  הסניף.  ולאלמנות   75+
ט"ו בשבט. את הברכות נשא חברנו הרב איציק אלקיים. החברים ציינו את 
חשיבות הקשר עם הסניף, המנוהל באמצעות יעקב כהן מהנהלת הסניף, 

ופרץ לב מהנהלת המחוז, אשר בירך את הנוכחים. 
אחת מבאות האירוע אמרה "אני בדרך כלל לא יוצאת, אבל החלטתי שאני 
חייבת להגיע ולראות מיהו האדם הרגיש שכל הזמן מתקשר אליי ומתעניין 
איך אני מסתדרת...". חברה אחרת אמרה: "אני ובעלי לא היינו קשורים ל'צוות' 
אבל לאחר שבעלי נפטר, עטפתם אותנו בביקורים ובטלפונים והרגשתי כמה 
איכפת לכם. הרגשתי חובה להגיע לאירוע הזה ולהודות לכם". בסוף האירוע 

חולק שי, סלסלת פירות.

0 ב- 7.3.15 נערף נשף פורים לחברי הסניף, במלון קלאב הוטל, בהשתתפות 

חברים מארגון נכי צה"ל. כ-250 משתתפי האירוע נהנו מארוחת ערב עשירה, 
מוסיקה לריקודים ותחרות תחפושות נושאת פרסים יקרי ערך. 

0 בין התאריכים 12-14.3.15 יצאו חברי הסניף לסופ"ש של תרבות בתל 

אביב. הם ביקרו בפארק אריאל שרון,  צפו בסרט בסינמה סיטי, חזו במחזמר 
על  ל"חבר"  מודים  וההנהלה  הסניף  חברי  קריוקי.  מערב  נהנו  ואף  שיער 

הסיוע שניתן בארגון אירוע זה. 

וחברי  אופקים  סניף  חברי  ברנד,  מנחם  באר שבע  סניף  יו"ר  אקרמן, 
ארגון נכי צה"ל בעיר. בערב הועברה הרצאתה של גילה שובל, מייסדת 
 ומנהלת תוכנית שובל לחיים בריאים, בנושא: דיאטה זה לא בשבילנו"

הציג  העבודה,  בתוכנית  החברים  את  עדכן  דרעי,  יעקב  יו"ר הסניף 
האירועים הקרובים  וציין את  הסניף  הפייסבוק החדש של  את עמוד 
אולמי  באדיבות  עשירה  ערב  מארוחת  נהנו  החברים  ובמחוז.  בסניף 

"ארמונות נאמן".
0 בין התאריכים 4-5.5.2015 יצאו חברי הסניף, בראשותו של היו"ר, לטיול 

המשפט  בבית  היתר,  בין  החברים,  ביקרו  במסגרתו  בירושלים.  יומיים  בן 
העליון, בגן הוורדים, בכנסת ישראל, במוזיאון יד ושם ובהר הרצל. הם ערכו 
סיור פנורמי בשכונת הר גילה וצפו אל עבר גדר ההפרדה ובית לחם. כמו כן, 
סיירו בשוק מחנה יהודה הססגוני. את הלילה בילו במלון רימונים בירושלים.

ולחברי  הסניף  ליו"ר  תודתם  והביעו  המגוון,  מהסיור  מאוד  נהנו  החברים 
ההנהלה. 

בשטח
פעילויות במחוזות ובסניפים

דרום
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סניף באר שבע
יו"ר הסניף: מנחם ברנד # בית החייל, רחוב בית לחם 2, ת"ד 521, באר-שבע 8410401 

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

0 לקראת חג פורים נרתמו מתנדבי הסניף להכנת משלוחי מנות לחיילי צה"ל.

האשה  יום  את  לציין  הסניף  חברות  יצאו   11-12.3.15 התאריכים  בין   0

באזור המרכז. הן התארחו במלון סיטי טאואר בתל אביב ובין היתר ביקרו 
של  המבקרים  ובמרכז  הכרמל  בשוק  התימנים,  בכרם  שרונה,  במתחם 

העיתון ידיעות אחרונות. 
0 לקראת יום המעשים הטובים פנתה הנהלת הסניף לחברים וביקשה 

בבי"ח  המאושפזים  לילדים  חדשים  ומשחקים  מתנות  לתרום  מהם 
חברי  חפצה.  ובנפש  רחב  בלב  ותרמו  לפנייה  נענו  רבים  סורוקה. 
את  לשמח  כדי  לביה"ח  אותן  והעבירו  המתנות  את  ריכזו  ההנהלה 

הילדים המאושפזים.

0 ב-22.4.15, יום הזיכרון לחללי צה"ל, השתתפו אילנה חדד חברת הנהלת 

הסניף, ויצחק הלמן יו"ר ועדת התנדבות, בטקס הנחת הזרים לחללי צה"ל 
שהתקיים בבית יד לבנים בבאר שבע.

התנדבות
שבע.  באר  מד"א  בתחנת  אמבולנס  נהג  חובש  קורס  נפתח  מכבר,  לא 
הקורס הינו מתכונת של מפגשים דו-שבועיים )10 שעות לימוד שבועיות(, 
במד"א  להתנדב  הבוגרים  נדרשים  בסיומו  הכשרה.  שעות   200 סה"כ 
למשך שנתיים לפחות, חמש שעות בשבוע. ארבעה מחברי סניף באר 

שבע נרתמו למשימה.

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

ב-31.3.15 נערכה הרמת כוסית לרגל חג הפסח במועדון סניף דימונה, בראשות 
היו"ר, אבי אבוחצירה ובהשתתפות ראש העיר בני ביטון, יו"ר המחוז, גדעון 
שני ומנהל המחוז אברהם לוגסי. האורחים בירכו את חברי הנהלת הסניף 
על פעילותם המסורה והעקבית לטובת חברי הסניף ואיחלו לכולם חג שמח. 

באירוע השתתפו יותר חברים מהרגיל, שגם קיבלו במעמד זה שי לחג.

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

0 ב-7.2.15 נערכה חגיגת ט"ו בשבט לחברי סניף מצפה רמון. האירוע התקיים 

בחוות כרמי הר הנגב, שבבעלות יוסף כאשכאש חבר הנהלת הסניף. החברים 
נהנו ממופע ומכיבוד ברוח החג. 

0 ב-16.2.15 נערך תרגיל במוסדות החינוך במצפה רמון. מתנדבי הסניף נטלו 

בו חלק כבקרים, בהתאם להנחיות פיקוד העורף, ובדקו את מוכנות מוסדות 
החינוך לשעת חירום בנושאים שונים. התרגיל התנהל כהלכה ובסיומו הגישו 

המתנדבים דו"ח ביקורת מפורט לפיקוד העורף.
0 ב-26.3.15 נחנך מועדון חדש לחברי הסניף. בטקס חנוכת הבית השתתפו 

יו"ר המחוז, יו"ר סניף אופקים, יו"ר ועדת ביקורת ומנהל המחוז. במסגרתו 
נערכה גם הרמת כוסית לכבוד חג הפסח וחולק שי לחברים. יו"ר המחוז נשא  
דברי ברכה ואיחל לחברים פעילות פורייה. ראש המועצה המקומית מצפה 
רמון, רוני מרום, בירך את הנוכחים והביע את תקוותו שהמקום ישמש את 

החברים ויהיה פעיל באופן שוטף. 

בשטח
פעילויות במחוזות ובסניפים

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

סניפי  בשיתוף  גת,  קרית  בסניף  המסורתי  פורים  נשף  נערך  ב-5.3.15   0

אופקים, נתיבות-שדרות וערד. באירוע השתתפו יו"ר "צוות", סגנו והמנכ"ל, 
נהנו  החברים  לוגסי.  אברהם  המחוז  ומנהל  שני,  גדעון  הדרום  מחוז  יו"ר 
ממפגש חברתי עליז ומכיבוד עשיר. תוכנית הערב כללה הופעה של אורן 

חן וסטלוס, ריקודים והגרלות.

סניף ערד
 יו"ר הסניף: אריה שיף # רחוב בשור 2 ת"ד 444 ערד 8910302 

# טל': 03-6173557, 052-5554523

0 ב-18.3.15 התקיימה ישיבה בסניף ערד, בראשות יו"ר המחוז ובהשתתפות 

חברי הנהלת הסניף, במטרה לבחור  יו"ר חדש לסניף, לאחר שנבצר משלום 
כרמל להמשיך לשמש בתפקיד עקב בעיות בריאות. יו"ר ומנהל המחוז הביעו 
תודתם ליו"ר היוצא על פעילותו ארוכת השנים לרווחתם של חברי הסניף 
ואיחלו לו בריאות טובה. חברי הנהלת הסניף ערכו הצבעה בה נבחר פה 
אחד אריה שיף לתפקיד היו"ר החדש של סניף ערד. לתפקיד מ"מ ומזכירת 
הסניף נבחרה ריטה נחמיה. המשתתפים איחלו לאריה שיף ולהנהלת הסניף 

הצלחה רבה. פירוט מעודכן של חברי הנהלת הסניף נמצא באתר הסניף.

0 ב-18.3.15 הוזמנו חברי הסניף להרמת כוסית משותפת לכבוד חג הפסח, 

האזינו  באירוע  בעיר.  הצעירים  במועדון  ערד,  צה"ל  נכי  בשיתוף שלוחת 
החברים להרצאה מעוררת השראה ומרגשת מפי סרן זיו שילון, מ"פ בגבעתי 
שנפצע ב-23.10.12 מפיצוץ מטען חבלה על גדר המערכת סמוך לקיבוץ 
כיסופים. כיום שילון עוסק בקידום ערכים ציוניים בקרב מגוון אוכלוסיות 

ומעביר הרצאות העצמה עצמית ומוטיבציה. 
0 ב-19.3.15 יצאו חברי הסניף לתל אביב לביקור ביריד "חבר" בגני התערוכה. 

לאחר מכן המשיכו לסיור בשוק הפשפשים המחודש ביפו. מזג האוויר הנוח 
והאווירה הטובה היוו את הבסיס ליום מוצלח ומגבש.  

סניף נתיבות-שדרות
 יו"ר הסניף: אילן פרץ # ת"ד 110 אופקים 8751002 

ilanperez01@gmail.com :טל': 050-5282815 # דוא"ל #

0 ב-27.3.15 נערכה הרמת כוסית לפסח לחברי סניף נתיבות-שדרות 

במועדון האלה בשדרות. במסגרת האירוע התקיימה הרצאה בנושא ביטוח 
בדבר  אותם  עדכן  בירך את החברים,  פרץ,  אילן  הסניף,  יו"ר  פנסיוני. 
הפעילויות שנעשו בסניף עד כה, וסקר את אלו המתוכננות בהמשך. 
באירוע השתתפו כ-120 חברים שנהנו גם מברכת הרב המקומי, חבר 

"צוות", מכיבוד עשיר ומשי לחג.

0 ב-15.4.15 יצאו  34 חברי סניף נתיבות-שדרות לטיול באזור הדרום, 

שכלל ביקור באתרים היסטוריים תוך הדגשת ערכים יהודיים וציוניים. 
מרכז  בוקר,  שדה  ירקעם,  עין  העקרבים,  במעלה  עבר  הטיול  מסלול 
מעשירה  מהדרכה  נהנו  החברים  רמון.  ומכתש  רמון  מצפה  מבקרים 
התמיכה  על  המחוז  להנהלת  מודה  הסניף  הנהלת  חברתי.  ומגיבוש 

ולחברי הסניף על ההשתתפות הנלהבת. 

0 ב-24.3.15 יצאו חברי הסניף ליריד "חבר" בגני התערוכה. החברים נהנו 

ממפגש חברתי, מקניות מגוונות ומשי אישי שהוענק למבקרים ביריד. 
0 ב-29.3.15 התקיימה הרמת כוסית לכבוד חג הפסח, במועדון הסניף. יו"ר 

המחוז גדעון שני, יו"ר הסניף חיים אסולין ומנהל המחוז אברהם לוגסי נשאו 
דברי ברכה ועדכנו את החברים בנעשה בסניף ובמחוז, ובתוכנית העבודה 
להמשך השנה. לסיום הורמה כוסית והרב, חבר "צוות" אף הוא, נשא דרשה 

קצרה ובירך את הנוכחים לחג פסח שמח וכשר.

0 ב-11.5.15 יצאו חברי הסניף לטיול באזור הצפון וביקרו בבית הכנסת 

אשת  ורחל  רמב"ם  רשב"י,  הצדיקים  ובקברי  בעכו  המפואר  הטוניסאי 
רבי עקיבא.

בשטח
פעילויות במחוזות ובסניפים

דרום
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סניף בני-ברק
 יו"ר הסניף: יוסי פלג # יצחק נפחא 8 בני ברק, 5113101 

arief9@gmail.com :טל': 054-4772939, תא קולי: 03-6481233 # דוא"ל # 

טיולים
"בעקבות  בתיה  במזכרת  צהרים-ערב  אחר  לטיול  יצאו  הסניף  חברי   0
השמיטה הראשונה" - התבוננות מזווית אחרת על מסע השמיטה הראשונה 
בארץ לאחר שנות גלות ארוכות, דרך הסיפורים של מייסדי מזכרת בתיה 
בשנת תרמ"ט, כולל התייחסות למשמעות השמיטה והרלוונטיות בימינו. 

בסרט  צפייה  גם  כלל  המושבה  של  ההיסטוריה  באתרי  החווייתי  הסיור 
זצ"ל  מוהליבר  הרב שמואל  באוהל  וביקור  הראשונה"  "השמיטה  מרגש 

מראשי הציונות הדתית. 
0 טיול אחר צהרים וערב נוסף נערך במתחם שרונה בתל אביב. חברי הסניף 

התענגו על סיפורי תל אביב הקטנה ולסיום התכבדו בארוחת ערב חלבית 
במסעדת אלתרנתיב הסמוכה. 

אירועים ונופש
טעויות"  של  "קומדיה  ההצגה  פורימית  באווירה  התקיימה  ב-2.3.15   0

בתיאטרון בית צבי ברמת גן. לפני ההצגה נערך מפגש חברים. 
0 לקראת חג הפסח התכנסו החברים להרמת כוסית במרכז פיס בבני ברק. 
הם האזינו להרצאה מפי הרב ד"ר דב הרמן מאוניברסיטת בר אילן, והאזינו 

לשירתו של הזמר יצחק שוגול. 
0 50 חברים ובני זוג יצאו ביום העצמאות לסוף שבוע במלון לאונרדו נגב 

באר שבע. לאחר התארגנות יצאו לחזיון האור-קולי במצדה. למחרת ביקרו 
באתר "סוסיא" וב"עשבי קדם" ביישוב כרמל. בשבת קיימו בצוותא תפילות 
שבת וסעודות שבת בתיבול דברי תורה על-ידי החברים מוניש בן-יעקב 
ודוד אבן, וכן התקיימו שיעורי הדף היומי על-ידי חברנו עזרא נהר-צדק 

ושיעור לנשים על-ידי  חברתנו יהודית הורביץ.
את השבת הנעים בתפילות ובשירה הזמר נועם רקבוסקי, חבר להקת הרבנות 
הצבאית לשעבר. בסעודה שלישית נאמרו דברי תורה. בדברי הסיכום ציין יו"ר 
הסניף יוסי פלג את חברי ההנהלה שמסייעים לו באופן שוטף בניהול הסניף, 

ובמיוחד את סיועם של סגן יו"ר הסניף בנצי וקסברג והגזבר אריה פריש.
יו"ר הסניף קורא לכל חבר "צוות" דתי שנפשו חפצה באירועים ברוח מורשת 

ישראל להצטרף לפעילויות הסניף.

סניף פתח תקוה
 יו"ר הסניף: בני פרידמן # ז'בוטינסקי 4 פתח תקוה 4941425 

 # טל': 03-6173555, 03-9242899, 03-9224167 
ptsnif@tzevet.org.il :דוא"ל #

0 לכבוד יום העצמאות ה-67 למדינת ישראל, צפו כ-320 חברים מסניפי 

פתח תקוה, רמת גן וחולון במחזמר מיקה שלי, שהועלה בתיאטרון רמת 
גן. המחזמר, מתבסס על שיריו של יאיר רוזנבלום, בהשתתפות תלמידי 

ביה"ס לאמנויות הבמה בית צבי. 
יו"רי הסניפים - בני פרידמן  לפני ההופעה נישאו דברי ברכה על-ידי 
מפתח תקוה, יוסי פורת מרמת גן ושלמה קימל מחולון. הצטרף לברכות 

בין  ציין את שיתוף הפעולה המבורך  דן, אשר  יו"ר מחוז  פרץ,  יהודה 
המפקד  גן,  רמת  סניף  חבר  )אל"ם(,  רוקני  דוד  נכח  בקהל  הסניפים. 

המיתולוגי של טקס הדלקת המשואות בהר הרצל מזה 33 שנים.  
0 חברי הסניף יצאו לטיול בעקבות חזונו של דוד בן גוריון וביקרו, בין 
היתר, באנדרטת פורצי הדרך לירושלים ביער חולדה, באנדרטת הנגב 
ובאחוזת הקבר של  גוריון  בן  דוד  וכן במתחם צריף  שליד באר שבע, 

פולה ודוד בן גוריון מול הרי נחל צין בשדה בוקר.

הרצאות
0 פסטיבלים אקזוטיים בהודו - הרצאתו של דני ינאי.

0 חסידי אומות עולם - הרצאתו של אמיר השכל )תא"ל(, חבר "צוות" 
העוסק בחקר השואה. 

0 שליחותי באתיופיה - הרצאתו של אהרון אשל )ארול( )אל"מ(, חבר 
"צוות", על שליחותו באתיופיה עם אייבי נתן ז"ל. 

0 תקווה וחוסן בגיל השלישי - הרצאתו של גיורא ענבר, חבר הסניף, 
קב"ן בעברו. 

שלאחר  שואה,  ניצול  גרינהויז,  שמעון  של  סיפורו   - אישית  עדות   0
השתלב  לארץ,  עלה  ופיזיקה,  במתמטיקה  והצטיין  למד  המלחמה 

85, הוא עדיין מלמד  במערכת החינוך כמנהל בית ספר. גם כיום בגיל 
יקיר העיר  זכה באות  גרינהויז  יחידות במתמטיקה.   5 בתיכון תלמידי 

פתח תקוה ובנו הוא חבר הסניף. 
0 ניוטון, בית המקדש והיהודים - הרצאתו של עזרא הראל, חבר הסניף. 

0 חמישים דברים על אירן - הרצאתו של כאמל פנחסי. 

בשטח
פעילויות במחוזות ובסניפים

דן
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סניף גבעתיים
יו"ר הסניף: חיים ירקוני # בית ״שקל״, רח׳ בן גוריון 182, ת"ד 351 גבעתיים 

yarhaim@zahav.net.il :5310202 # טל: 03-6700998 # דוא"ל

אירועים 
0 בחודש מארס 2015 הרמנו כוסית לקראת חג הפסח, בנוכחות ראש העירייה 

רן קוניק, סגן ראש העירייה בני רייך, יו"ר המחוז יהודה פרץ ומוזמנים נוספים. 
שתי נגניות מהתזמורת הפילהרמונית ראשל"צ הנעימו את הערב.

בנוכחות ראש  יום העצמאות,  2015 ערכנו מסיבה לכבוד  0 בסוף אפריל 

העירייה, סגנו ויו"ר המחוז. במסיבה הופיע הסטנדאפיסט גולדברג ונערכה 
שירה בציבור עם יוסי כנר.

טיולים
חברי הסניף יצאו לשני טיולים: האחד לאזור מישור החוף הדרומי והאחר 
לאזור גבעות עירון. בטיולים אלה חזינו ביופייה של הארץ ונוכחנו לדעת 

כי יש עדיין ציונות מעשית. 

הרצאות 
בסניף הועברו חמש הרצאות בנושאים מגוונים: ההתפתחויות בזירה שלנו, 
סוריה הניצבת על פרשת דרכים, פתגמי העולם, מאטילה ההוני ועד דאע"ש 

ומנהרת הזמן במודיעין. 
שלוש הרצאות נוספות הועברו לחברות הסניף במסגרת חוג "חמישי נשי" 
בנושאים הבאים: האמנות של פרידה קאלו, עיונים בהגדה של פסח ואיזבלה 

הקתולית וגירוש היהודים מספרד.

התנדבות 
בוקר מפנקת לחוסי מוסד מע"ש  ב-24.3.15 הכינו חברות הסניף ארוחת 
גבעתיים, בשיתוף חברי בית ראשונים בעיר. ארוחת הבוקר נתרמה על-ידי 

חברות הסניף שארגנו והגישו אותה לחוסים בהשקעה רבה. 

התנדבות
0 הנהלת הסניף מינתה את חבר ההנהלה מיקי רוזנברג, להוביל פרויקט 

והובא  פורסם  הנושא  השומר.  ותל  בילינסון  החולים  בבתי  התנדבותי 
לידיעת חברי הסניף. בעקבות הפרסום, נרשמו מספר חברים.

ב-20.4.15 התקיים בבית המתנדב מפגש ראשוני להצגת תחום ההתנדבות 
2(. למפגש הגיעו כ-20  ביק"רים )יחידת קישור רפואית, לשעבר ר"מ 
חברי  פרידמן,  בני  הסניף  יו"ר  בראשות  התקיים  והוא  הסניף  מחברי 

ההנהלה, וכמובן מיקי רוזנברג, מוביל הפרויקט. 
במפגש השתתפו מטעם חיל הרפואה רס"ן מגי רמ"ד יק"רים במקרפ"ר 

ורס"ב )מיל'( חוה סלומון העוסקת בתחום הזה שנים רבות. 
ובחירום  נציגי צה"ל הסבירו למתנדבים על פעילות היק"רים ברגיעה 
והציגו סרטון בנושא. המתנדבים התרשמו מנחיצותם במערכת הרפואית 
ומרביתם הביעו רצון ונכונות להתנדב לפעילות. סוכם על דיון המשך 
השומר  ותל  בילינסון  החולים  בבתי  ההתנדבות  של  ומיסוד  לקביעה 

כפיילוט ראשוני.

סניף תל אביב
יו"ר הסניף: אריה נאמן # בית השריון, רח' לוחמי גליפולי 51, ת"א # טל': -03

Ta-tzevet@012.net.il :6173559, 050-4241212, 03-5616020 # דוא"ל

ס  ק ט ם  י י ק ת ה  2 3 . 1 . 1 5 - ב  0

ללוחמי  "צוות"  סיכות  חלוקת 
חברים   61 בהשתתפות  תש"ח, 
נערך  בהמשך  המשפחות.  ובני 
טקס לחלוקת הסיכות גם ללוחמי 
הדיור  בבית  המתגוררים  תש"ח 
אפקה,  בנאות  משען  של  המוגן 
הסיכות  את  קיבלו  החברים  ויתר 

באופן אישי לכתובתם.
0 ב-17.2.15 התקיים טיול מזמר בדרום הארץ, בהשתתפות 45 חברים.

0 ב-24.3.15 התקיים טיול בעקבות אריק שרון, שכלל ביקור בתחנות 

חייו, בהשתתפות כ-40 חברים.

0 בסניף התקיימו ההרצאות הבאות: ירדן: הדילמה ההאשמית - הרצאתו 

של עו"ד אייל אופנבך; הצוענים - הרצאתו של יורם פורת.

 סניף ראש העין יו"ר הסניף: עמיר פוריאן # שילה 62 ראש העין 4806117 
puriyan013@013net.net :טל': 03-9022114 # דוא"ל #

סניף בת-ים יו"ר הסניף: מרדכי קארו # שד' העצמאות 33 כניסה ב', ת"ד 
karako1@netvision.net.il :7067 בת-ים 5917001 # טל': 03-5077169 # דוא"ל

בשטח
פעילויות במחוזות ובסניפים

דן
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סניף בקעת אונו
 יו"ר הסניף: שלום פארינטה # רח' יחזקאל פינת ירמיהו )מרכז מד"א(

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

אירועים 
0 לכבוד חג הפסח נערכה הרמת כוסית שכללה ערב זמר, בהשתתפות ראש 

עיריית קרית אונו ישראל גל.
0 חברי הסניף השתתפו בטקס שנערך בלטרון לציון 70 שנה לניצחון בנות 

הברית על גרמניה הנאצית.

הרצאות
0 במסגרת יום הזיכרון לשואה ולגבורה, הועברה הרצאתו של ד"ר אילן בר 

אודות סיפורו של וילפריד ישראל, מציל יהודים מגרמניה.
0 סוגיות שונות במודיעין טכנולוגי – הרצאתו של ד"ר עזריאל לורבר. 

התנדבות 
רעידת  חירום במוסדות החינוך בתרחיש  בחודש פברואר התקיים תרגיל 

סניף רמת גן
יו"ר הסניף: יוסי פורת # הרא"ה 21 רמת גן 5242231 # טל': 03-6702485, -03

tzevetrg@zahav.net.il : 6723663 # דוא"ל

מפגש חברי סניף רמת גן עם השר וח"כ לשעבר שלמה הלל, הותיר את 
לספר  פסח  בערב  בא  ה-93  בן  ונרגשים. האורח  מופתעים  המשתתפים  
עוררות  דבריו  ה-50.  ותחילת  ה-40  שנות  בסוף  בבל״  ״יציאת  דווקא על 
החשאיים  במבצעים  שותפים  היו  מהחברים  שחלק  משום  גם  התרגשות 
להעלאת יהודי עיראק. ההפתעה הייתה לנוכח חיוניותו של האורח, והזיכרון 
הפנומנלי שלו באשר לפרטי המבצעים ושמות המעורבים. דבריו היו מתובלים 
בהומור סטנדאפיסטי, שעורר גלי צחוק ותרם לחוויית המפגש עימו. תודה 
מיוחדת לכרמלה סאבו מסניף רעננה, שליוותה אישית את האורח מביתו 

לסניף ובחזרה. 

אדמה. הסניף גייס 11 חברים שהשתתפו בתרגיל כבקרים וכמנחים. 

טיולים
0 חברי הסניף ערכו טיול לעמק המעיינות ולניר דוד, ובכללו סיור במעיינות 

ובנחלים שבאזור, נסיעה ברכבים חשמליים וביקור בגן גורו.

0 התקיים טיול לעין גדי, אשר כלל ביקור במפל שולמית, בנחל דוד, במעיין 
עין גדי ובבית הכנסת היהודי העתיק.

0 חברי הסניף יצאו ליום כיף במלון הוד בים המלח, במסגרתו נהנו ממתקני 
המלון ומבריכות המים המינרליים. 

סניף חולון
 יו''ר הסניף: שלמה קימל # בית יד לבנים - תיאטרון חולון, שד' קוגל 11, 

holon-snif@tzevet.org.il :חולון 5826233 # טל/פקס: 03-5012420 # דוא''ל

טיולים 
0 חברי הסניף יצאו לטיול ברמות מנשה והשרון הצפוני. הם ביקרו בחממה 
התיירותית לצמחים סוקולנטיים )קקטוסים( במושב תלמי אלעזר, בחממה 
אקולוגית לגידול אצות ים "חושבים טיפה בונים עתיד ירוק" בעין שמר, וכן 
בכפר אום אל קוטוף במוזיאון למורשת התרבות הפלחית. בחצר הפלחית 
שבכפר הכירו סגנונות בנייה מהעבר, למדו על מקור המים בעבר - בור מי 

בשטח
פעילויות במחוזות ובסניפים
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הגשם - התארחו בחדר האירוח של פעם, המדאפה, שמעו על מנהגי העבר 
וסיפורי המקום, התכבדו בתה צמחים וטעמו פיתה חמה מהטבון עם שמן 

זית וזעתר.
0 חברי הסניף יצאו לטיול בגלבוע, שכלל ביקור ב"חוויית הכפר הכורדי" 
מההווי  לסיפורים  האזינו  הכפר,  בחממות  סיירו  החברים  ירדנה.  במושב 
הכורדי מפי אחד ממקימי היישוב בביגוד מסורתי, ביקרו בחדר המורשת 
ונהנו מארוחת צהריים  ביישוב, עברו סדנה של אפיית לחמים מסורתיים 

כורדית אותנטית טעימה.
בהמשך ביקרו במאגר וב"מצפה נח" לזכרו של נח כנרתי ז"ל, משם צפו לעבר 
עמק המעיינות, עמק הירדן, הכנרת, הגלעד והגולן. בהמשך ביקרו במועצה 

המקומית מנחמיה וב"תמר בכפר" במושבה כנרת.
0 החברים יצאו לסיור רגלי במושבת הטמפלרים שרונה, שם חזו במבנים 
שהוזזו ושומרו - בית העם, הדואר הישן, בית הבד )כולל צפייה בסרט קצר(, 
היקב, מזקקת הברנדי ועוד. הם שמעו על תולדותיהם של הטמפלרים בארץ 
ישראל ועל גורלם כיום, כמו גם על פעילות צה"ל בראשית דרכו לבניית 
מטוסים במרתפי היקב ותחנת תח"ל של חיל הקשר שפעלה במקום ושימשה 

להתקשרות עם תחנות רחוקות ברחבי העולם.
0 חברי הסניף יצאו לטיול לגליל המערבי. במושב שבי ציון, פקדו את קברי 
משם  העלמין.  בבית  קבורתם  לסיפור  והאזינו  עכו  לכלא  הפריצה  חללי 
פסיפס  רצפת  נמצאת  בה  הביזנטית  בכנסייה מהתקופה  לביקור  המשיכו 
ובאנדרטה ללוחמי השייטת  )בית חווה(  מרשימה. כן סיירו במלון חופית 
שנפלו בפעולת אנצרייה. משם המשיכו לביקור ביישוב שלומי, בבית המצויר 
שהיה שייך לעפרה זכריה ז"ל, שהחלה לצייר בשנות ה-70 לחייה בכישרון 
רב וללא הכשרה מוקדמת. הטיול הסתיים בראש הנקרה, ברכבל ובצפייה 

בחזיון אור-קולי.

אירועים
0 השתתפות חברי הסניף בהצגה "הפושעים החדשים" בתיאטרון הקאמרי

בתל אביב, אשר אורגנה על-ידי הנהלת מחוז דן.
0 השתתפות חברי הסניף בעדלאידע 2015 בחולון, אשר נערכה במסגרת

מועצת ארגוני המתנדבים בחולון.

0 מפגש חברים, ברכות והרמת כוסית לכבוד חג הפסח תשע"ה. 
0 השתתפות נציגי הסניף בהנחת זרים מטעם ארגון "צוות" בטקסי הזיכרון

לחללי מערכות ישראל ונפגעי פעולות האיבה בעיר חולון וביישוב אזור.
צבי  בבית  שלי"  "מיקה  בהצגה  הסניף  חברי  של  רב  מספר  השתתפות   0

ברמת גן, במסגרת אירוע יום העצמאות שנערך בשיתוף סניפי פתח תקוה 
רמת גן וחולון. 

70 שנה לניצחון בנות הברית על  0 השתתפות חברי הסניף בטקס לציון 

גרמניה הנאצית באתר יד לשריון בלטרון.

הרצאות
לתקשורת  סוף  לשים  ולתמיד  אחת  פעם  משפחתית:  תקשורת   0

משפחתית קלוקלת - הרצאתו של שרון נריה בר-און, סופר, שדרן רדיו, 

אבי תורת הטארונומרולוגיה.
0 פרשת השחיתות העלובה ביותר שהייתה במדינת ישראל: פרשת השוחד 
של רמי דותן, לשעבר ראש להק הציוד )לצ"ד( בחיל האוויר - הרצאתו של 

מנחם טילמן, חוקר תולדות מדינת ישראל.
0 ברזיל והקרנבל: מולדת הסמבה והקרנבלים - הרצאתה של דבורה רוטברט, 

חוקרת וטיילת בעולם.
0 תנועת ההתנגדות היהודית בצרפת: הרזיסטאנס היהודי במלחמת העולם 
השנייה, משואה לתקומה - הרצאתה של ד"ר צילה הרשקו, חוקרת בכירה 

במרכז בגין-סאדאת למחקרים אסטרטגיים.

התנדבות
0 עשרות חברי הסניף נטלו חלק בתרגיל ההתגוננות הארצי במוסדות החינוך. 

החברים שימשו כבקרים בבתי ספר שונים בעיר. 
)חל"כ(  כימיים  לחימה  חומרי  בתרגיל  חלק  נטלו  הסניף  חברי  עשרות   0

ופריסת מרכז בדיקה וטיפול )מב"ט( בעיר. התרגיל נערך בשילוב בין משרד 
הבריאות, פיקוד העורף ובאחריות אגף חירום וביטחון של עיריית חולון.

0 חברי הסניף השתתפו בהכשרה שאורגנה מטעם העירייה בתחום הבטיחות 
בדרכים, במטרה להתנדב למטלות עירוניות בתחום.  

מאת: אפרים מור

מוטי קיאני - איש השנה של ארגון ליונס 
בין אנשי השנה שבחר להוקיר ארגון ליונס על פעילותם ההתנדבותית 
בחברה ובקהילה, נמצא מוטי קיאני, חבר סניף "צוות" חולון, המקדיש 

עשייה התנדבותית מסורה לקידום הבטיחות בדרכים. 
בנימוקי הבחירה נכתב, בין היתר: "מוטי, גמלאי צה"ל המקדיש זמנו 
להתנדבות בקהילה בעמותת 'אור ירוק', בהדרכת ילדי הגן בנושא 
ומשקיף  הביקורת  בוועדת  פעיל   - 'צוות'  בארגון  בדרכים.  זהירות 
מטעמם בוועדות התנדבות וקשרי חוץ. מתנדב בשי"ל - שירות ייעוץ 

לאזרח במגוון תחומים ובמוקד 100 של המשטרה". 
)כתבה על מוטי קיאני תתפרסם בגיליון הבא של "רוח צוות"(.

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

רחובות/מחוז יהודה, טל' 08-9467062.

בשטח
פעילויות במחוזות ובסניפים

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

0 ב-21.3.15 יצאו 41 חברים לטיול במושבה מוצא, שכלל, בין היתר, תצפית 

וסיור  הארזים  עמק  לעבר  ירושלים  במבשרת  עזיז  עבדול  שייח  ממוצב 
במושבה - בבית ילין, במשק הילדים שאירח את ילדי טהרן ובמקום שבתה 
הסיור  הכנסת.  בבית  המשתתפים  ביקרו  בהמשך  טיכו.  אנה  הציירת  של 
הסתיים במפגש מעניין עם בונה הטוטמים אמיר באומפלד במושב אבן ספיר.

0 ב-6.4.15 יצאו 45 חברים לטיול בנגב, שנפתח בתצפית לעבר בקעת צין 

ובביקור באוהל הידידות שבבית השאנטי במדבר - כפר המאכלס בני נוער 
שנאלצו לעזוב את ביתם. 

האזינו  שם  הרוָעה(,  לנחל  )סמוך  הרוָעה  בחניון  ביקור  נערך  בהמשך 
המשתתפים לסיפורה של ברברה פרופר, ממייסדי קיבוץ שדה בוקר. במפגש 
אחר, עם רחל סבוראי בקיבוץ רביבים, שמעו המשתתפים על המסע שערכה 

עם מאיר הר ציון לסלע האדום. 
0 בחול המועד פסח השתתפו אלפי צועדים, משפחות קציני וחיילי השריון, 
בצעדה לאורך נתיבי הקרבות באזור לטרון. את הצעדה מארגן מדי שנה 
חבר "צוות" מנשה ענבר. את הצעדה ליוו מהאוויר ארבעה מטוסי טקסאן 
שהוטסו על-ידי חברי "צוות", טייסי עמותת "יעלים" מהמרכז הארצי לתעופה 
ספורטיבית שבמנחת ראשל"צ: הוביל את המטס איזי כנען, ואחריו בטור 

עורפי דורון שלו, אברהם גרייצר ושי שמעון.
מאת: איזי כנען
0 ב-22.1.15 יצאו 42 חברים לסיור בבקעת הירדן. בין היתר, צפו המשתתפים 

שלאחר  ה-60  משנות  סיפורים  ושמעו  הבקעה,  ונופי  הירדן  מעברות  אל 
מלחמת ששת הימים על ארץ המרדפים. בהמשך הגיעו אל הסרטבה, צפו 
בשרידי מצודת אלכסנדריון שבראשה, ושמעו על תולדות המקום. המתחם 
הבא אותו פקדו היה כף רגל ארגמן - מתחם קדום המיוחס לראשית ימי 
ישראל ודומה בצורתו לכף רגל. סיום הטיול במעיינות פצאל, שם ראו החברים 
שרידי מפעל חקלאי היסטורי, הכולל אמות מים ובריכת אגירה גדולה שהוקמה 

על-ידי הורדוס.

הרצאות 
 - הציבורית  והשחיתות  המידות  טוהר  בסוגיית  המדינה  מבקר  תפקיד   0

הרצאתו של ניצב )בדימוס( עמיחי שי.
0 אנחנו ואתם נשנה את העולם - הרצאתו של עופר ענבי. 

0 מבצע צוק איתן: סיכום והערכה עתידית - הרצאתו של יריב פלד.
0 אסי דיין: החלום ושברו - הרצאתו של מבקר הקולנוע עו"ד רון פוגל.                         
- הרצאתו של אמיר  עולם  אומות  סיפורם של חסידי  רגילים:  גיבורים   0

השכל )תא"ל(.  
0 חידת השומרונים: מסע אחורה בזמן - הרצאתו של דני ינאי. 

סניף הוד השרון
 יו"ר הסניף: נתי פרישמן # ז'בוטינסקי 7 הוד השרון 4535020 

hsh@tzevet.org.il :טל': 09-7450773 # דוא"ל #

טיולים ואירועים 
בעקבות  לנגב  מיוחד  בטיול  האישה,  יום  בסניף  צוין  מארס  בחודש   0
דריג'ת.  הפלחים  ובכפר  בתל-שבע  בליקיה,  ברהט,   - הבדואיות  הנשים 
"נוה חנה", שם נחשפו החברות  בנוסף, נערך סיור מרגש בכפר הילדים 
להתנהלות כפר ילדים בו משולבים חינוך לערכים, חום ואהבה ורכישת 

כלים להתמודדות בחיים. 

0 בחודש אפריל השתתפו חברי הנהלת הסניף בטקס יום הזיכרון לחללי 
מערכות ישראל ונפגעי פעולות איבה. 

הרצאות
0 הצוענים - הרצאתו של יורם פורת. 

0 דיני משפחה - הרצאתה של עו"ד סלעית קולר. 
0 זוגיות נכונה - הרצאתו של הרב מאיר שוורץ. 

0 מורשת יהדות אתיופיה - הרצאתו של עלמו אישטה. 

התנדבות 
חברי הסניף התנדבו במהלך חודש פברואר כבקרים בתרגיל חירום שנערך 
במוסדות החינוך בעיר על-ידי פיקוד העורף, בשיתוף עם עיריית הוד השרון. 
הניסיון רב-השנים שנצבר במהלך השירות הצבאי סייע רבות להשתלבות 

החברים בתרגיל.

בשטח
פעילויות במחוזות ובסניפים

שרון
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mailto:hsh%40tzevet.org.il?subject=hsh%40tzevet.org.il
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סניף רעננה
 יו"ר הסניף: יצחק גושן # רחוב הרצל 2 רעננה 4335401 

 snif-raanana@tzevet.org.il :טל' 09-7462653 # דוא"ל #

טיולים 
ובשירות  החקלאות  לחקר  וולקני  במכון  מרתק  סיור  ערכנו  ב-13.1.15   0

המטאורולוגי.
בהמשך  לילד".  ב"יד  הגטאות,  לוחמי  במוזיאון  ביקור  ערכנו  ב-4.2.15   0

על  למדנו  שם  בעמיהוד  שטראוס  מחלבת  של  המבקרים  למרכז  הגענו 
תהליכי הייצור במקום.

0 ב-13.3.15 יצאו חברי הסניף לטיול בשפלת יהודה. בין היתר, ביקרו באתר 

אמאוס )פארק קנדה( הקדוש לנצרות והאזינו לסיפורה של קהילת בני האושר 
שבפארק  עטרי  בחורבת  ביקרו  שבאתר;  השלום  בבית  השוהה  הקתולית 
עדולם, ובהמשך נסעו בכביש הצמוד לקו הירוק וצפו ביישובים החדשים 
הנבנים עבור מפוני גוש קטיף. עוד ביקרו ביער להב, בשרידי היישוב היהודי 

הקדום רימון, וסיימו בטיפוס אל מרומי תל לכיש. 

0 ב-17.4.15 נערך טיול בסימן משואה לתקומה. תחילתו בבית העדות שבניר 

גלים - מוזיאון לתולדות יהדות הונגריה. המשכו בסיור בעקבות הפולש המצרי 
במלחמת השחרור שכלל את קיבוץ יד מרדכי, משטרת עירק סווידאן, קיבוץ 
נגבה וניצנים הישנה. סיומו של הטיול באתר יד ללוחמת העברייה. במהלך 
היום ביקרו המשתתפים גם ב"ארטישוק של נועם" במושב ניר בנים, והאזינו 

להסברים על גידול הירק המיוחד.

הרצאות
0 כפיפות הדרג הצבאי לדרג האזרחי ולבג"ץ - הרצאתו של תא"ל אמנון 

סטרשנוב. 
0 מדינת ישראל והחלל - הרצאתו של האלוף יצחק בן ישראל. 

0 טוהר המידות וחשיפת שחיתויות - הרצאתו של ניצב )בדימוס( עמיחי שי.  

- הרצאתו של  הגליל  טילי קרקע-אוויר במבצע שלום  0 השמדת מערך 
אלוף דוד עברי. 

התנדבות 
0 ב-16.2.15 נערך תרגיל פיקוד העורף במוסדות החינוך בעיר. תשעה חברי 

סניף שימשו כבקרים בתרגיל. 

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

snif-herzliya@tzevet.org.il :דוא"ל #

60 שנה לעסק הביש על-ידי שבתאי קו,  0 בסניף נערכה הרצאה בנושא 

חבר "צוות", מרצה לתולדות ארץ ישראל ומורה דרך.
הקמת  "הידיד",  בעקבות  בטיול  חברים  כ-50  השתתפו  אפריל  בחודש   0

השומר והחלוצים בארץ.

0 סניף הרצליה ערך 

מסיבת יום עצמאות 
בהשתתפות ראש 

העירייה משה פדלון, 
יו"ר ״צוות״ וסגנו, יו"ר 
מחוז השרון ואורחים 

מסניפים אחרים.
במסגרת האירוע הוענקו 
תעודות לחברים שהגיעו 
נטלו  באירוע  לגבורות. 

חלק כ-110 חברים.
מאת: נתן גייזר

סניף רמת השרון
 יו"ר הסניף: אורי ילוז # ת"ד 1350 רמת השרון 4711202 

uriyal@netvision.net.il :טל': 050-8898931, פרטי: 03-5475330 # דוא"ל #

0 ב-23.2.15 נערך סיור לתל אביב, אשר כלל בין היתר ביקור בשבע טחנות 

שעל שפת נחל הירקון, בנמל תל אביב ובשרונה.

בשטח
פעילויות במחוזות ובסניפים

שרון
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נפתלי  ביקרנו במצודת  הגליל במסגרתו  סיור באצבע  נערך  ב-23.3.15   0

וערכנו מפגש עם תא"ל אורי אגמון תושב המקום, שסיפר על התארגנות 
הגליל לקראת ההתפתחויות החזויות בחזית סוריה ובדרום לבנון. כן ביקרו 

המשתתפים במצודת מרגליות, בכפר גלעדי ובמוזיאון הרעות. 

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

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

מחוז הצפון
כ-300 חברי "צוות" ממחוז הצפון התארחו בבית נגלר, משכן המוסיקה בקריית 
חיים, לצפייה במופע המוסיקלי הגלאם של לאס וגאס, המתבסס על שירים 
מהמחצית השנייה של המאה הקודמת. המופע פרט על נימי הנוסטלגיה 

ועורר בקרב חברינו געגועים לשנות ה-50 וה-60.

סניף כרמיאל 
 יו"ר הסניף: שלומי קליין # הגליל 2 כרמיאל 2192101
slomek1@walla.com :טל': 04-9982215 # דוא"ל #

חברי הסניף יצאו לביקור בחולון וביריד "חבר" בתל אביב. בין היתר, ביקרו 
החברים בשתי תערוכות ייחודיות במוזיאון בחולון: "דיאלוג בחשיכה", בהדרכת 
מדריכים עיוורים, ו"הזמנה לשקט", בהדרכת מדריכים כבדי שמיעה. החברים 
התרשמו עמוקות מהביקור ועברו חוויות יוצאות דופן שבמרכזן שיעור חברתי 

חשוב באשר לבעלי מוגבלויות. בהמשך היום ביקרו החברים ביריד "חבר". 

שיעור בספרדית המתקיים 
מדי שבוע בסניף

סניף נתניה: טקס חלוקת תעודות וסיכות ללוחמי תש״ח. יו״ר המחוז מוטי בר 
דגן, מעניק תעודה וסיכה לאהרון רכטר, יחד עם יו״ר סניף נתניה הרב עקיבא 
יצחקי וסגן יו״ר סניף נתניה עו״ד שבתאי גרוטס 0 משמאל: אהוד בנאי חבר 

הנהלת הסניף מעניק תעודה וסיכה לאהרון הירש

מסיבת יום העצמאות לחברים הבדואים בטבריה

בשטח
פעילויות במחוזות ובסניפים

שרון

צפון
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סניף חדרה והשומרון
 יו"ר הסניף: ארמונד פרץ # הרצל 69, ת"ד 2191 חדרה 3812101 

 map_1@012.net.il :טל': 04-6342407 # דוא"ל #

0 בתאריכים 11-12.3.15 נערך טיול לרמת הגולן. בין היתר סיירו המשתתפים 

בשמורת גמלא, בראש פינה, וכן ערכו תצפית על אזור הגליל ממזרח הכנרת.  

בין  ירושלים.  פרוזדור  באזור  לטיול  הסניף  חברי  כ-30  יצאו  ב-7.5.15   0

הבנדיקטיני,  במנזר  מודרך  סיור  ערכו  הגיא,  שער  במצפור  ביקרו  היתר, 
עלו לתצפית בקסטל והאזינו לסיפור קרבות מלחמת העצמאות וכן טיילו 
בפארק קנדה. משם המשיכו לטקס שנערך בלטרון לציון 70 שנה לניצחון 

בנות הברית על צבא גרמניה. 

מאת: דוד אביטבול, מזכיר הסניף

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

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

0 בחודש ינואר נערך טיול לרמלה. בין היתר ביקרו החברים במפעל נשר 
בשוק העתיק,  רמלה,  במוזיאון  הלבן,  במגדל  הקשתות,  בבריכת  למלט, 

ובמתחם בית הכנסת הקראי.  
0 בחודש פברואר נערך נופשון בן חמישה ימים במלון קיסר בטבריה. במהלכו 

כיף  מיום  ובאגמון החולה,  פינה  היתר, מסיורים בראש  בין  נהנו החברים, 
בחמת גדר ומביקור בקיבוץ געתון, משכנה של להקת המחול הקיבוצית, 

שם צפו במופע מרשים שלה. 

0 בחודש מארס נערך טיול יומי 

לגליל המערבי. בין היתר ביקרו 
אתר   - הנעלמה  בעיר  החברים 
שם  אילון,  בקיבוץ  ארכיאולוגי, 
בדלועים  פיסול  בתערוכת  חזו 
ובגן פסיפסים ופסלים, ובמוזיאון 

חניתה.  
מאת: משה ברקאי 

סניף מרכז הגליל
 יו"ר הסניף: ריאד אברהים # מועדון מפ"ת מג'אר, ת"ד 2795 מג'אר 2012800 

Fared_s@walla.co.il :טל': 04-6781466 # דוא"ל #

בתום  אביב.  בתל  ״חבר״  ליריד  חברים   210 יצאו  מארס  חודש  במהלך   0

ובסניף  גדול  היה  ביחד צהריים. מספר המשתתפים השנה  הביקור סעדו 
מציינים בסיפוק כי משנה לשנה עולה מספר החברים הפוקדים את היריד. 
0 בחול המועד פסח יצאו כמאה חברים לטיול לאורך גבול הצפון. בין היתר, 
הם ביקרו באנדרטה לזכרו של של סא"ל חוסין עאמר שנהרג בהיתקלות עם 

מחבלים, ערכו תצפית במשגב עם, שם האזינו להסברים על האזור ועל יישובי 
לבנון הסמוכים לגדר הגבול, וצעדו במסלול מפל הבניאס. בהמשך הגיעו להר 
בנטל, שם השקיפו אל עבר הגבול הסורי והעיירה קוניטרה. הטיול הסתיים 
בשיט בכנרת. את הטיול הדריך חבר הנהלת הסניף פארס טאפש, מדריך 
טיולים בהכשרתו. החברים הביעו את הערכתם למארגני הטיול המוצלח. 

טיול לדרום הארץ

בשטח
פעילויות במחוזות ובסניפים

צפון
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סניף הגליל התחתון
 יו"ר הסניף: משה עבו # הגלבוע, ת"ד 491 טבריה 1410401 

abomosh@gmail.com :טל': 04-6720656 # דוא"ל #

הבכירה של חיל  הקצונה  במעמד  בגלילות,  שהתקיים  מרגש  בטקס   0

הלוגיסטיקה ובראשה קצין לוגיסטיקה ראשי תא"ל רון אילוז, הוענקה תעודת 
הערכה על מפעל חיים  ליו"ר הסניף משה עבו. מלבד 
התנדבותו האישית, הוא מפעיל קבוצת מתנדבים, ובה 
הצפון  פיקוד  של  בימ"חים  הפעילים  "צוות",  חברי 

ותורמים להעלאת רמת המוכנות של צה"ל. 

0 בחג פורים נערך באולמי גאיה נשף משותף לסניפי עפולה, חדרה וטבריה.  
0 בטקס מרגש, במעמד יו"ר ומנכ"ל "צוות", יהושע פטוקה סגן יו"ר מחוז 
הצפון, יוסי בן דוד ראש העירייה, מנחם מעוז יו"ר סניף העמקים וארמונד 
פרץ יו"ר סניף חדרה, הוענקו תעודות הערכה למתנדבים מקרב חברי "צוות" 

וארגון נכי צה"ל. 
0 סניף טבריה צוין על-ידי המחוז כאחד הפעילים בארגון. פעילותו כוללת 
התנדבות בימ"חים, בראשות רחל לביא ומימוני ובשיתוף נכי צה"ל, בראשות 

מוריס אטיאס.
משה מציין שבעניין ההתנדבות, הסניף פורץ דרך בנושא התאמת חברים 

למשימה קבועה.
לקראת  כוסית  מרימים  בו  במשרד,  חברים  מפגש  מתקיים  שישי  בימי   0

שבת, סוקרים אירועים מתוכננים ומפיקים לקחים מאירועים שהתקיימו. 
0 פעילות ערבי תרבות, טיולים ואירועים ממשיכה בתנופה, בזכות החברים 

הנוטלים בה חלק פעיל, בהנהגת יוסי רווח, מוריס אטיאס ומנחם בוגנים. 

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

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

0 ב-8.3.15 נערך, לראשונה בתולדות "צוות", ערב ייחודי לאלמנות בדואיות 

חברות מחוז צפון. הערב כלל מפגש חברתי מרגש והרצאה בנושא טיפוח 
של הקוסמטיקאית איריס יחזקאל, בסופה הוענק שי אישי לכל משתתפת. 

כמו כן, הוענק לחברות שי מטעם "צוות". 
והוקירו את היוזמה. במהלך הערב  החברות התרגשו מהמחווה המיוחדת 
הוענק מגן הוקרה לאיריס יחזקאל על פועלה למען הציבור הבדואי. בהמשך 
התקיימה ארוחת ערב חגיגית. האירוע התקיים במסעדת יונס בצומת גולני, 

ביוזמת אחמד פאלח וצביקה גינצבורג. 
0 ב-4.3.15 נערך טיול לארץ המרדפים. הוא החל בנסיעה לאורך גדר ההפרדה 

ממעבר סאלם, דרך מעבר ג'למה והגלבוע עד מעבר מחולה. החברים האזינו 
להסברים על גדר המערכת ועל הקרבות שהתרחשו לאורך ההיסטוריה באזור 
זה. בהמשך ביקרו המשתתפים, בין היתר, בגשר דמיא, בעיינות פצאל ובעין 
מבוע -  מעיין שופע באפיק ואדי קלט. סיום הטיול היה בתצפית מרהיבה 
על מנזר סן-ג'ורג' בוואדי קלט. החברים נהנו מהטיול המעשיר, אשר שילב 

ערכי טבע ומורשת.  

0 חברות הסניף יצאו ליומיים של כיף בים המלח לציון יום האישה. הטיול 

גזבר הסניף,  גינצבורג,  החל בסיור רכוב לאורך הגלבוע, בהדרכת צביקה 
במהלכו צפו החברות בפריחה המרהיבה, האזינו להסברים על הפרויקטים 
המתוכננים בנושא אנרגיית הרוח, ביקרו במצפה עליזה הסמוך ליישוב מירב 
וקיבלו סקירה על קו ההפרדה בצפון השומרון. בהמשך פקדו את אנדרטת 
הנ"ד בבקעה, ביקרו בעוג'ה ומשם הגיעו למלון. המשתתפות הביעו הערכה 

למארגני ומנהלי הטיול גאולה מסאס וצביקה גינצבורג. 

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

סניף הגליל המערבי יו"ר הסניף: יום טוב חזן # הרצל 61 נהריה 
golani48@barak.net.il :2240013 # טל': 04-9510702 # דוא"ל

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

חברי "צוות"
התנדבו למשימות התנדבות!!!

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

בשטח
פעילויות במחוזות ובסניפים

צפון

mailto:abomosh%40gmail.com?subject=abomosh%40gmail.com
mailto:maozm6%40walla.com?subject=maozm6%40walla.com
mailto:golani48%40barak.net.il?subject=golani48%40barak.net.il
mailto:dekelya%40gmail.com?subject=dekelya%40gmail.com


60לתוכן העניינים 

גבולות בין-לאומיים - גבול ישראל-ירדן
מאת: חיים סרברו, הוצאה פרטית, 2014

גבולות בין-לאומיים של מדינה מגדירים את התחום הטריטוריאלי 
מהסיבות  הוא  גבולות,  בהגדרת  הבהירות  חוסר  ריבונותה.  של 
על  ולמחלוקות  למלחמות  העיקריות 
היא  ישראל  העולם.  ברחבי  שטחים 
נתונים  גבולותיה  אשר  המדינות,  אחת 
לסכסוך מתמשך. השיקולים הגיאוגרפיים 
והדמוגרפיים בקביעת הגבולות הם עניין 
להסדרים מדיניים, אך מלווה אותם גם 
מערכת שיקולים מקצועית מאוד. אל"ם 
בראש  שעמד  סרברו,  חיים  ד"ר  מיל' 
היה  כן  ולפני  ישראל,  למיפוי  המרכז 
המיפוי  יחידת  מפקד  שנים   16 במשך 
הצבאי בחיל המודיעין, הוא סמכות מנוסה מאוד בהכרת השיקולים 
בהתוויית הגבולות של ישראל - עם מצרים, ירדן, סוריה ולבנון. 
סרברו משתף אותנו בדרכים להתוות גבולות בדרך בונה והוגנת 
בהצגת תהליך הקמת גבול ישראל-ירדן אחרי הסכם השלום. הוא 

גם מציע מודל מתודולוגי של התהליך המומלץ. 

0 0 0

מחתרת יהודית בתוניסיה )1964-1943( 
מאת: רולנד אלוני, הוצאת ע.מ.י.ת, 2015

הגיעו  הגרמני,  הכיבוש  מן  השחרור  אחרי  מיד   ,1943 בסתיו 
לתוניסיה שלושה שליחים מטעם ארגון ההגנה והקימו סניפים 
הקהילה  של  עצמית  להגנה  ן  לארגו
הציונית  הפעילות  החלה  כך  היהודית. 
המחתרתית של יהדות תוניסיה. למעלה 
 - בתוניסיה  התקיימה  שנה  מעשרים 
כך  ואחר  הצרפתי  הכיבוש  שלטון  תחת 
מחתרת  תנועת   - העצמאית  בתוניסיה 
ציונית,  בפעילות  שעסקה  יהודים,  של 
בעלייה בלתי חוקית, בהגנה על הקהילה 
היהודית, באיסוף כספים, בזיוף מסמכים, 
בפעילות  ואף  לארץ  יהודים  בהברחת 
מודיעינית. הפעילים היו יהודים מקומיים, בהנהגתם של שליחים 

ם  י ר פ ס ה ף  ד מ ל  ע ש  ד ח
קורא

וחזרו מאת: אפרים לפיד לארץ  שעלו  תוניסיה  ילידי  יהודים  רובם  ישראל,  מארץ 
לתוניסיה כשליחים. 

ראשוני השליחים היו מטעם ארגון ההגנה, בהמשך היו אלה שליחי 
הסוכנות היהודית. עם הקמת המוסד למודיעין ותפקידים מיוחדים 
נמשכה הפעילות ומוסדה, עד שהקהילה היהודית בתוניסיה חדלה 
להתקיים, כאשר כל בני הקהילה יצאו ממנה לישראל ולארצות 
אחרות. בספר מתוארות עשרים שנות פעילות חשאית של צעירים 
יהודים, הממחישה את הערבות ההדדית של עם ישראל. הספר יצא 
בהשראת עמותת ע.מ.י.ת - הארגון של יוצאי תוניסיה בישראל, 

ומשמש תזכורת כתובה למפעל ציוני חשוב. 

0 0 0

אספרסו קצר 
מאת: שפי שפס, הוצאת אופיר-ביכורים, 2015

16 סיפורים קצרים על אנשים: צעירים המנסים לצמוח ולא תמיד 
מצליחים לפרוח; מבוגרים שלא איבדו תקוות עבר; מציאות עגומה 

של גמד ורגעי אושר של זמר אוטיסט; 
מבני  דתייה  בין  אפשרי  בלתי  חיבור 
אהבה  סיפור  כץ;  מפרדס  לחילוני  ברק 
בשדרות רוטשילד; מסע של חיפוש עצמי 
באנטרטיקה; חיים שמתחילים במי שפיר 
ומסתיימים במצולות הים; וגם - כלבים 
שמלמדים  מונוגמיים,  ודגים  מדברים 
אנושיים  סיפורים  בזוגיות.  פרק  אותנו 
המסופרים בחמלה ומתובלים בהומור: כי 
אפשר למות בלי הומור, אך קשה לחיות 

- מרוכז, סמיך, ארומטי. שותים  בלעדיו. בקיצור: אספרסו קצר 
אותו בלגימה אחת, אך טעמו המריר-עמוק ממשיך לעקצץ את 

הלשון זמן רב.
לאחר  קצר  זמן  ב-18.4.2015,  לעולמו  הלך  שפס,  שפי  המחבר, 
הופעת הספר. השנה התפרסם גם ספר שירים פרי עטו ובו השיר 

"יש אנשים". להלן בית אחד ממנו:
"יש אנשים שבאים להעביר זמן, עבר הזמן - פורשים | יש אנשים 
שבאים לצחוק, אם עצוב - נעלמים | יש אנשים שבאים לקבל, צריך 
ויש אנשים שבאים גם אם לא   | לתת - אינם, והם גם לא ישובו 
תבקשו והם פה כל הזמן, הם גם לא ייעלמו. יש אנשים ויש אנשים".

0 0 0

אנחנו אוהבים 
מאת יצחק רייכר, הוצאת צמרת, 2015

ספר שירי הילדים "אנחנו אוהבים" הינו ספר הביכורים של סא"ל במיל' 
איציק רייכר, איש גדנ"ע ותיק העוסק בחינוך. רייכר, בן ההתיישבות 

העובדת, חבר מושב עין ורד, החל לכתוב 
שירים לילדים מעת היותו לסבא. הספר 
הוא לקט של שירים על מה שילדים )וגם 
מבוגרים( אוהבים, כתוב בחרוזים מתנגנים 
המעוררים רגשות חיוביים וחוויות אהובות. 
של  המילים  אוצר  את  מרחיבה  השפה 
הילדים, משחקי מילים ודימויים מקוריים 
המלווים באיורים משלימים אלה את אלה 

ומעניקים חוויית קריאה מהנה.

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

mailto:bitaon%40tzevet.org.il?subject=bitaon%40tzevet.org.il
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הצדעה אחרונה לחברי "צוות" שהלכו לעולמם 

ניסן - סיון תשע"ה, מרץ - יוני 2015

יהי זכרם ברוך

כפר סבארגליםאברהםאברהםרס״ן

קריית אתאיםאוטניקאברהםסא״ל

פתח תקוהאויראינדיגאברהםרס״ב

פתח תקוהמודיעיןננהאברהםרס״מ

הרצליהתקשובקורןאברהםאל״מ

גבעת זאבמודיעיןפישראבשלוםרס״ב

יבנהאוירדייןאוריאלסא״ל

ראש העיןמודיעיןבזקאליהורס״ן

זכרון יעקבלוגיסטיקהנצראליהוסא״ל

חדרהחימושרובינשטייןאלימלךרס״מ

תל אביב-יפורפואהשחראמנוןאל״מ

תל אביב-יפואויריעקוביאריהסא״ל

חיפהרגליםקורןבנימיןרס״ן

כפר פינסתותחניםעציוןגדעוןאל״מ

קריית אתאלוגיסטיקהאברגלגילברטרס״ב

תל אביב-יפולוגיסטיקהלאורדבתא״ל

בת יםפטראבוטבולדודרס״ר

תל אביב-יפומודיעיןברקדודסא״ל

זוהרלוגיסטיקהזנגידודרס״מ

אויר      מודיעין-מכבים-רעותבורבהדניאלסא״ל

תל אביב-יפוכלליאמיתידרורסא״ל

מטולהרגליםבוקרהרצלסא״ל

תל אביב-יפורפואהחובבויקטוררס״ר

נצרת עליתאוירלויחייםרס״ר

אשדודאוירעמרחייםרס״ב

ראשון לציוןכללילוייהודהרס״ן

עכולוגיסטיקהרווחיהודהרס״ן

פתח תקוהתקשובאלונייואברס״ב

תל אביב-יפומודיעיןיוריהיורםסא״ל

ישעיהו יחיאלאל״מ
שרעבי

חולוןמודיעין

פתח תקוהפטרשלוםיחיאלרסל

ראשון לציוןלוגיסטיקהמשהיעקברס״ב

מבוא חמהפטרגבעוןיצחקרס״ר

בני ברקכללימאיריצחקסא״ל

תל אביב-יפולוגיסטיקהקמינסקייצחקרס״ן

באר שבעלוגיסטיקהחזיירמיהורס״ן

סאג'וררגליםאבראהיםכאמלסא״ל

חולוןאוירארזמאירסא״ל

חיפהיםבר סלעמאיררס״ן

באר שבערגליםאלולידימחמודרס״ב

קריית ביאליקחימושפדידהמישאלרס״ר

ראשון לציוןאוירשגיאמלירס״ן

תל אביב-יפוספ״כזהבימנחםאל״מ

עפולהלוגיסטיקהבוזגלומקסרס״ר

חיפהרפואהשן פלדמקסיםסא״ל

רמת השרוןאוירמרוםמרצלרס״ר

רמת גןאוירוינטרמשהרס״ב

כפר סבארגליםשגיאנפתליאל״מ

באר שבערפואהבנימיןעזרהסא״ל

בית ג'אןחימושקבלאןעמאדרנג

חדרהיםטנצמןפנחססא״ל

יקנעם עיליתלוגיסטיקהאל״מגורצבירס״מ

חיפהרגליםמרחבצביסא״ל

גדרהלוגיסטיקהטייריצדוקרס״מ

תל אביב-יפויםאלדרראובןתא״ל

אלפי מנשהמ״צלוירוני רסא״ל

ראשון לציוןתקשובבן ארי דמרירמיסא״ל

חיפהיםקלייןשאולרס״מ

רמת גןלוגיסטיקהאבנוןשלמהרס״ב

אור יהודהאוירכהן בולקיהשלמהרס״ן

גבעתייםכללירפאלשמואלסא״ל

כפר סבאכללישפפסשמריהוסא״ל
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