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דבר המערכת
"עיתון הוא מצפונה של אומה." ~ אלבר קאמי

תוכן

עובדים/ות יקרים/ות,

כל  לדור.  מדור  העוברת  תרבותית  מורשת  היא  מסורת 
דור חדש שמקבל אותה מתבקש לשמור עליה ולהעביר 
אותה לדורות הבאים. כך אנו בארגון העובדים מתייחסים 
 1925 משנת  הקיימת  מסורת  כאל  שערים-  עיתון  אל 
המהדורות  למספר  בהתאם  שנה  בכל  ומתחדשת 
את  התקופה,  רוח  את  משקף  העיתון  שמתפרסמות. 
התרבות הארגונית של העובדים, את האירועים המשמחים 
מגמות  את  נעימים,  הפחות  האירועים  ואת  חווים  שהם 
אותנו  מלמדת  שיצאו  במהדורת  עיון  הזמן.  בראי  השינוי 

איפה היינו העובדים אז והיכן אנו היום. 

במסגרת ציון אירועי שנות ה-70 למדינת ישראל , בחרנו 
להוציא מהדורה חגיגית ומיוחדת ל"שערים" –מותג העיתון 
ההיסטורי של עובדי עיריית תל אביב-יפו והמרכז הרפואי 

איכילוב, שתתמקד ב-70 שנות קיומה של המדינה .

ביתר  תתייחסו  אם  מאוד  נשמח  העיתון,  את  כשתקראו 
שימת לב לכתבה – " אז והיום"  הכתבה, כמיטב המסורת, 
וארועים  שערים.  של  הקודמים  הגיליונות  בתכני  עוסקת 
חשובות  ציון  נקודות  מהווים  היום  ועד  המדינה  מקום 

בהיסטוריה שלנו העובדים.

דעו לכם שאתם מחזיקים בידכם לא עוד גילון של עיתון 
בלב  שצובטת  כזו  ומרגשת,  מלמדת  "מסורת"  אלא 
עובדי  לנו  שהותירו  במורשת  גאים  להיות  לנו  ומאפשרת 
של  מכן  ולאחר  העירייה  של  המייסדים  דור  העיריה, 
המדינה. עובדים אלה, שהבינו כבר אז, לפני 95 שנים , את 
חשיבותה של הסולידריות החברתית והתאגדות העובדים 
המאפשרת לכלל העובדים המשתייכים לארגון להיות גוף 

גדול וחזק המגן על עובדיו, תנאיהם וזכויותיהם.

שנים,  מ-90  יותר  הראשון  הגיליון  מאז  חלפו  אמנם 
הפסקה,  ללא  לעיר  הפכה  הראשונה  העברית  העיר 
הדמוקרטית  למעצמה  הפכה  הקטנה  ישראל  מדינת 
היחידה במזרח התיכון ואנו ממשיכים להתמודד עם עם 
שכן  מה  אבל  חדשים  איומים  עם  וגם  האיומים  אותם 
נשאר אותו הדבר זה אנחנו העובדים המשכימים לבוא 
לעבודה, שאוהבים את העירייה והעיר ורוצים בקידומה 

וברווחתה.
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דבר היו"ר

בהתרגשות גדולה ישבתי לכתוב לכם את דבריי עובדים 
הגיליון  צאת  עם  המחודשת  שערים  למהדורת  יקרים, 
לי  היה  ברור  עצמאות.  שנות   70 חגיגות  בסימן  החגיגי, 
שדבריי יהיו כרוכים בעובדה שאנחנו ישראלים גאים מזה 

שבעים שנה וזהו מאורע מכונן מבחינתי!

נולדתי בסוף שנות החמישים, בירושלים, בעשור הראשון 
והלחץ  קדש  מבצע  אחרי  מעט  ישראל,  מדינת  של 
לסגת  בעקבותיו,  שבא  ישראל,  מדינת  על  הבינלאומי 
מסיני ומרצועת עזה. כבר אז התמודדה מדינתינו מול לחץ 
על  בשמירה  שלנו  הצורך  למול  איתן  עמדה  אך  העולם 

זכות ההגנה העצמית שלנו על פי מגילת האו"ם.

תבנית  ושאני  הישראלית  החברה  ראי  הם  שחיי  חש  אני 
נוף מולדתי. אני צבר! נולדתי פה וגדלתי עם ילדים רבים 
שחלקם היו עולים חדשים אשר הגיעו מכל קצוות תבל 
בין  חיבר  אשר  המשותף  המכנה  כמוני.  צברים  וחלקם 
למדינתינו  שייכות  תחושת  לכולנו  יש  שכעת,  היה  כולנו 

וזהו ביתינו.

אירועים   שבה  פשוטה  לא  כלכלית  במציאות  גדלתי 
מלחמת  חיינו,  שיגרת  את  ליוו  החזיתות  בכל  ביטחוניים 
ששת הימים, מלחמת ההתשה, רצח הספורטאים במינכן, 
סבוי  מלון  הכיפורים,  יום  מלחמת  סבנה,  מטוס  חטיפת 
יכול  ישראל  במדינת  שחי  מי  שרק  חיים  מציאות  ועוד, 

ועדיין  שליוו  הקשיים  כי  חש  אני  זאת,  עם  יחד  להבין. 
מלווים כל ישראלי באשר הוא, ממחישים לנו מידי יום את 

חשיבות עצמאותינו וריבונותינו.

הצטרפתי לשורות ההגנה על מדינתינו בשנת 1975 כאשר 
לקורס  יצאתי  הצנחנים.  לחטיבת   – לצה"ל  התגייסתי 
הצבאי  שירותי  במהלך  פלוגה.  כמפקד  ושירתתי  קצינים 
בשנת 1979 נחתם הסכם השלום עם מצרים וכולנו קיווינו 
אני בטוח שהורי, עם  עידן חדש במזרח התיכון.  כי החל 
יאלצו  לא  וילדיהם  היום  ירחק  שלא  קיוו  ארצה  עלייתם 
לשרת בצבא. וכך אני קיוויתי כאשר השתחררתי מצה"ל 
בשנת 1981, )השנה בה הפצצנו את הכור האטומי בעירק(  

וכך המשכתי לקוות כאשר נולדו לי שני בניי.

כקב"ט  ת"א  עיריית  למשפחת  הצטרפתי   1992 בשנת 
בכיר באגף לביטחון ושירותי חירום. בשנה זו נבחר יצחק 
רבין לראש ממשלת ישראל ומנחם בגין, ראש הממשלה 
תקווה  של  ברוחות  הרגשנו  שוב  לעולמו.  הלך  לשעבר 
ידו  את  רבין  לוחץ   1993 בשנת  כאשר  לשלום  מנשבות 
חוסיין  של  ידו  את  רבין  לוחץ   1994 ובשנת  עראפת  של 
מלך ירדן. נקוה כי יום יבוא ולא נאלץ לכתת חרבותינו 

לאתים וחניתותינו למזמרות ולא ישא גוי אל גוי 
חרב ולא נלמד עוד מלחמה.

למשפטים  סטודנט  הייתי  ת"א-יפו  לעיריית  כשהגעתי 
והעבודה בעירייה התאימה לי מכל הבחינות ושילבה נוחות, 
עניין ותגמול. אך גם כאשר סיימתי את לימודי המשפטים 
עיריית  עוזבים.  לא  שמשפחה  הבנתי  כעו"ד  והוסמכתי 
מהטובים  נפלא,  עבודה  מקום  ונשארה  הייתה  ת"א-יפו 
במשק הציבורי ומתוקף הבנתי זו גמלה בי ההחלטה שאני 

קושר את עתידי המקצועי בעירייה. 

שכקב"ט  משום  בזיכרוני,  שנחקקה  )שנה   ,2001 בשנת 
בו  אירוע   - הוזעקתי לטפל באירוע התופת בדולפינריום 
ממני  ביקש  במסיבה(,  לבלות  שבאו  נוער  בני   21 נרצחו 
הסתדרות  ויו"ר  דאז  העובדים  ארגון  יו"ר  דוד,  בר  ארנון 
המעוף הנוכחי, לכהן כמזכ"ל ארגון העובדים. שמחתי על 
בקשתו שכן תפקיד המזכ"ל משלב בין שני עולמות התוכן 
ועולם  המקצועי  האיגוד  עולם   - לליבי  ביותר  הקרובים 
המזכ"ל  בתפקיד  שצברתי  הרב  הניסיון  העובדים.  זכויות 
 2006 ובשנת  העובדים  בארגון  דרכי  המשך  את  סלל 
נבחרתי לכהן כיו"ר ארגון העובדים. גם שנת 2006 הייתה 
שנה ביטחונית לא פשוטה – ביוני נחטף גלעד שליט, וביולי 
נחטפו אהוד גולדווסר ואלדד רגב ופורצת מלחמת לבנון 
השנייה. נדמה כי החיים במדינה שלנו ממשיכים בשגרה 
המתעתעת  וכנראה שיחלוף עוד זמן רב, עד אשר נזכה 
יודע שאין  אני  זאת,  יחד עם  ובשלווה.  לחיות פה בשקט 
לנו ארץ אחרת, ואני גאה לחיות פה ולגדל פה את ילדיי 
זכיתי לשלוח  יגיע שלום בבוא היום  כי  ולמרות חלומותיי 

אתכם,  לשרת  וזכיתי  בצה"ל,  לשרת  )בגאווה!(  בניי  את 
העובדים.  בארגון  חיי  תפקיד  את  ולמלא  יקירים  עובדים 
לדאוג  אנשים,  הרבה  כך  בכל  לגעת  לי,  שניתנה  הזכות 
ולצקת  להעצים  העסקתם,  תנאי  את  ולשפר  לרווחתם 
ולבני  לעובד  ביותר  החשובים  בנושאים  ולהשפיע  תוכן 

משפחתו, מרגישים אותי כל בוקר מחדש.

והעצב,  השמחה  פשוטים,  אינם  ישראל  במדינת  החיים 
היומיומיים  ובחיינו  בזה  זה  השזורים  והפחד  הביטחון 
אותנו,  שעוטף  הטוב  בכל  גם  להבחין  לנו  מאפשרים 
גאוות  העבודה,  במקום  לנו  שיש  התעסוקתי  הביטחון 
לנו  מאפשרים  שלנו  והעסקה  העבודה  תנאי  היחידה, 
ולהבין  שבעים  שחוגגת  בארצינו  כאן,  חיינו  על  להביט 
ובמרכז  יפו   - ת"א  בעיריית  לעבוד  זכינו  זכינו!  שבאמת 

הרפואי ואני זכיתי לשרת אתכם, עובדים יקרים!

העריכו מידי בוקר את מנת חלקיכם, אל תשכחו להודות 
על מה שיש לכם, המשיכו להגשים את עצמיכם ולממש 
החלומות  על  תוותרו  אל  בכם,  הגלום  הפוטנציאל  את 

שלכם וזכרו "אם תרצו אין זו אגדה".

שלכם,
רמי בן גל, עו"ד

יו"ר ארגון העובדים



סלפי ישראלי

דבר מזכ"לית

עובדות ועובדים יקרות ויקרים,

לכבוד גיליון המציין 70 שנות מדינה בחרתי לשתף אתכם 
ואתכן במספר מחשבות הקשורות בשורה אחת מן ההמנון 

הלאומי שלנו "להיות עם חופשי בארצנו..."

ולאומית  מדינית  לחירות  מכוונת  בהמנון  ההתייחסות 
הנפשית  האישית,  החירות  אל  להתייחס  רוצה  אני 
ביטוי  לידי  להביא  העמוקה  האפשרות  והמחשבתית. 
רצונות וחלומות, לפעול יותר למען מה שראוי ופחות למען 
מה שצריך, להימנע ככל האפשר מהחשש של מה שיגידו 

ולהיות נאמנים לעצמנו.

אנחנו נוטים לצמצם את המושג היקר "חופש" עקב תלאות 
היומיום והשגרה. לחופשה, מספר ימים בשנה בהם אנחנו 
לכאורה מאפשרים לעצמנו פסק זמן מתחושות של הכרת 
נרדפת  כמילה  מתפרשת  חופשה  עצמנו.  של  וצמצום 
לבטלה, לאי עשייה בעוד שאני רוצה לכוון שחופש מעודד 

יצירה, עשייה, התפתחות, רעיונות חדשים ויצירתיות.

ברצוני להציע שננסה לטשטש במעט את ההפרדה שבין 
ימות השנה כפרק  ולהתייחס לכל  "עבודה" ל-"חופשה" 
זמן מתמשך של שאיפה והתכוונות לחופש אישי, מחשבתי 

ויצירתי.

בגיליון שלפניכם מספר כתבות החושפות עובדות ועובדים 
של  נסתר  יותר  מפן  אישיות  יצירות  ביטוי  לידי  המביאים 

חייהם והרי לצורך יצירה מתחייב חופש.

בכנס עובדים מצטיינים האחרון ניסיתי לחבר בין עובדים 
מצטיינים לבין מנהל המאפשר. 

אני מאמינה בכל ליבי שאותם מנהלים המבינים שחופש 
מחשבתי יכול להוביל לעשייה ולהתחדשות הם אבן דרך 
בפן  הן  המועילה  מקצועית  להתפתחות  ובטוחה  מוצקה 
האישי של העובד והן בפן הרחב יותר שלנו כעובדי עירייה 

בכלל.

והתנהגות  צורות התנהלות  ישנן  ואחת מאתנו  בכל אחד 
בעלות צביון הנושא אופי תלותי והתקבעות למוכר ולידוע, 
ואכן טבעי שנחפש ביטחון ויציבות. אבל חשוב לא פחות 
כיצד  לבחור  החופש  בידינו.  שיש  הבחירה  חופש  הוא 
איך  חיינו,  את  לחיות  כיצד  תפקידנו,  במסגרת  לפעול 
להגשים את עצמנו, איך להעשיר את עולמנו, באיזה אופן 

להתייחס לסביבתנו ועוד. 

אבל  ופעולה,  בחירה  טווח  מאפשרת  מסגרת  כל  לא 
יפו, אנחנו שמים דגש על  בארגון כמו עיריית תל אביב 
סביבת עבודה מאפשרת צמיחה וביטוי אישי, על דיאלוג 
ליצירתיות  מרחב  על  לעובדים,  מנהלים  בין  מקרב 
ויוזמה של כל בעלי התפקידים, ועל כך נמשיך להקפיד 

ולשמור. 

תל  עיריית  עובדי  ארגון  הצליח  המדינה,  שנות   70 ב- 
איכות  על  השפעה  ובעל  משמעותי  גוף  לייסד  יפו  אביב 
לדוגמה  הזאת  בעשייה  נמשיך  והעובדות.  העובדים  חיי 

ולתפארת.  

שלכם,
אורנה אבידן

מזכ"לית ארגון העובדים

אגף שכר וזכויות סוציאליות

תחום זקנה מנהל השירותים החברתיים

אגף אגד"שאורלי זיני אגף החשבות

מחלקת EEG ביה"ח איכילובמרכז השירות

מחלקת הבטחון ושירותי חירום

אגף הכנסות מבנייה ומפיתוח

אגף סל"ע

צוות עירוני נווה צדק

מחלקת יולדות איכילוב

מזכירות בתי ספר



מנהל בנעלי בית
"אני מי שאני בזכות אמא שלי" 

חנן פרץ, 47, סגן מנהל אגף הביטחון ומנהל מחלקת ביטחון הוא כלפי חוץ איש קשוח מאוד.
אבל כשיושבים איתו אחד על אחד, מגלים מה מסתיר פרץ עמוק עמוק בנפש. פרץ שעשה

את כל הדרך מלמטה, נולד באופקים הילד השמיני מתוך תשעה ילדים, עם סיפור חיים מדהים. 
הוא חייב את מי שהוא לאמו אסתר פרץ, שנפטרה לפני שנתיים ומאז חנן מתגעגע אליה כל יום. 

אמו שהייתה עיוורת גידלה 9 ילדים תוך שהיא עושה כל דבר כאילו אינה סובלת מעיוורון.
פרץ: "האל היה זה שכיוון את אמא שלי". כיום הוא נשוי לנזי ואב לשלושה. מבחינתו אמו ונזי 

הן שתי הנשים שכיוונו את חייו. הסיפור הלא יאמן על האיש ששומר על הביטחון שלכם.

לבניין  כשהגעתי  לי  שציפה  למה  אותי  הכין  לא  כלום 
העירייה ועליתי במעלית לקומה ה-8, לפגוש את חנן פרץ, 
של  ביטחון  ומחלקת  מנהל  הביטחון  אגף  מנהל  סגן   ,47
שחשבתי  האחרון  אבל  האחרון,  הדבר  אביב.  תל  עיריית 
עליו כשנכנסתי לחדרו הוא שהבחור שאחראי על הביטחון 
יוציא  מאוד,  קשוח  כאיש  מבחוץ  ונראה  העיר  תושבי  של 
מתוך נפשו את סיפור חייו.  סיפור שיש בו מספיק חומרים 

לסיפור חיים של כמה אנשים. 

אבל כל דבר בזמנו. חנן פרץ הוא אחד האנשים שתושבי 
ובעיקר ילדי העיר תל אביב שמים את מבטחם בידו. הוא 
נשוי לנזי ואב לשלושה ילדים, סתיו בן השבע עשרה וחצי, 
יהלי בת ה-14 ואלין בת ה-7. הוא מתגורר בבת ים ורשימת 
ההתנדבויות שלו לא נגמרת. הוא מתנדב במד"א תל אביב, 
במשטרת ישראל, בעמותות ניצולי שואה, יו"ר ועד ההורים 
בבית הספר ירושלים בת ים, סגן יו"ר ועד ההורים העירוני 
בבת ים, יו"ר ועד השכונה בה הוא גר,  יו"ר ועדת האימוץ של 
חיילי צה"ל והשרות הלאומי, חבר מועצה ומזכירות בארגון 

העובדים ומתנדב בצה"ל כקצין מודיע נפגעים... 
היא  העשייה  לנצח.  להמשיך  לי,  נראה  ויכולנו, 

חלק ממנו. 

כל  איש של עשייה. עבר את  הוא  בעירייה  גם 
הנוכחי שבו שינה  הדרך מלמטה עד לתפקיד 
את התפיסה של מחלקת הביטחון. מי שהפך 
אותה  ומיצב  ארגונית  מבחינה  המחלקה  את 
כמחלקה אולי מהחשובות שיש ובעיקר הכניס 
"גאוות יחידה" לכל מי שנמצא אצלו במחלקת 

הביטחון. 

בכדי להכיר את חנן פרץ, צריך ללכת אחורה. 
הרבה אחורה לשת 1970. פרץ נולד באופקים. 
פרץ  לעזיז  של  הילדים  תשעת  מבין  השמיני 
כשנתיים  לפני  שנפטרה  אמו  פרץ  אסתר  פרץ.  ואסתר 
הייתה עיוורת. היא תפסה חלק נכבד מחייו, "אני מי שאני 
שפרץ  פעם  שבכל  אישה  פרץ.  מחדד  שלי",  אמא  בגלל 
מדבר עליה, הדמעות נקוות בעינו. התמונה שלה מעטרת 
את משרדו ובכל רגע קשה, הוא פונה אליה , נושא את עיניו 
ומבקש מהאם להיות שם בשבילו. והיא הייתה שם בשבילו 

בכל חייו.

ממלאות  שוב  והדמעות  חנן  ממשיך  אני"  זה  שלי  "אמא 
את עיניו. שהוא מדבר על אמו, מדבר הילד חנן, לא מנהל 
מחלקת הביטחון חנן פרץ. הילד שבו מתגעגע אליה מאוד.  
"מה שאמא שלי עשתה זה האל כיוון אותה. אישה עיוורת 
שמגדלת 9 ילדים. שמכינה אוכל, מדליקה גז, אופה, עושה 
כביסות, הכל בלי לראות, הכל בידיים חשופות. הכל למען 
ילדיה. אמא שלי היא המודל לחיקוי מבחינתי. איפה שאני 
זה אמא שלי. חד משמעית. אני אדם מאמין ומאמין שהאל 
נתן בידיה יכולות על טבעיות. לא מבין איך זה היה אפשרי 
דומע.  אני  גם  העיניים.  לנקות את  רגע  עוצר  הוא  אחרת". 

גם אני אבדתי את אימי רק לפני מספר חודשים וכשפרץ 
מדבר על אם דומיננטית בחייו, אני מבין בדיוק על מה הוא 
מדבר. על "חוף" שמציל אותו בכל פעם ותמיד נמצא שם 

שנוכל להגיע אליו.

לאמא  מגיעים  היו  "אנשים  ממשיך,  הוא  יודע"  "אתה 
זה  דבר.  לכל  לזוגיות,  לפריון  לבריאות,  ברכה.  שלי לקבל 
ובעיקר עבורי מודל.  מדהים, כמה היא הייתה עבור כולם 
אישה עיוורת שראתה אולי את הדברים יותר טוב מכולם".

אתה מתגעגע אליה?
"מאוד מתגעגע אליה היא הייתה תמיד 
אוזן קשבת, דלת פתוחה עבורי. בעיקר 
מתגעגע לחיבוק שלה למילה הטובה 
שלה. היא הייתה מאוד גאה בי היום".

פרץ מחזיק עכשיו בתפקידו ביד רמה. אבל כאמור הדרך 
יכול  הוא  בחייו  רגע  שבכל  כך,  כל  רחוקה  הייתה  לשם 
סימן  הוא  חזק.  אדם  הוא  מסתבר  חנן  אבל  למעוד.  היה 
לעצמו מטרה אחרת להגיע אליה. רחוקה מאוד מהנקודה 

הראשונה.

מעט  לא  עם  היפראקטיבי,  עדינה  בלשון  ילד  "הייתי  פרץ: 
בעיות ריכוז. בבית הספר בו למדתי, באופקים, לא ידעו איך 
להסתדר איתי. בגיל 12 הייתה יועצת מאוד חכמה בבית הספר 
שהמליצה לאמא שלי לשלוח אותי לפנימייה, כפר נוער בפ"ת. 
שם קיבלו חיי תפנית". בפנימייה היו צוותים שידעו למנף את 
היכולות המופלאות של הילד פרץ. שם לא שמע את המילים 

ששמע לפני כן בבית הספר: "ממך לא ייצא כלום". 

הילד חנן סיים 12 שנות לימוד ובגרות ומבחינתו זה היה הישג. 
"אם הייתי נשאר באופקים לא הייתי לומד. אולי הייתי הופך 
מי שהכרתי. השארתי את החיים  כל  כמו  בניין  פועל  להיות 
שלי באופקים מאחוריי". אביו לעזיז, היה פועל בניין ופרץ מכיר 
מהם חייו של עובד שמגיע הביתה לאחר יום עבודה שכזה. 

הראשון  התואר  לימודי  את  השלים  לימים  חנן 
מאופקים  הילד  והרוח.  החברה  במדעי  שלו 
שאמרו שלא יצא ממנו כלום, כבר היה אקדמאי 

והיו לו מטרות בחיים. מטרות גדולות.

והוא החליט. החליט שיהיה אחרת. כבר בגיל 
לעבוד,  יצא  הוא  לבלות,  יוצאים  גילו  שבני   15
באופקים  בבית  דברים.  לעצמו  להשיג  בכדי 
לא היו בגדים חדשים או נעליים. האב שעבד 
שאפשר  מה  לתת  רצו  והאם  לשעון  מסביב 
לתשעת ילדיהם וזה היה בעיקר אוכל. חנן הבין 
לממן  יצטרך  נהיגה,  רישיון  כמו  היתר  שאת 
בעצמו. דברים כמו בגדים, נעליים, או כמו כל 
דבר שילד בן גילו חולם, ישיג בעצמו. חנן הפך 

לילד עצמאי. ילד בוגר. אולי דילג על תקופה שלמה בחייו. 
אפילו לניתוח "אפנדציט" נסע הילד חנן לבדו ועבר אותו. 
לא להאמין. אבל זה חישל אותו. חנן התגייס לצה"ל ושירת 
לעבור  נאלץ  בבית  הכלכלי  המצב  ועקב  תחילה  בקרבי 

ליחידה עורפית שם סיים את שירותו הצבאי.

זה חישל אותו בדרכו הבוגרת. חנן התחיל בגיל 22 בשירות 
"נחשון", בה השתלב ביחידה  בתי הסוהר כלוחם ביחידת 
ללווי אסירים, התערבות והשתלטות כולל על מרידות בבתי 
הסוהר. אחר כך הגיע למשמר בתי המשפט והיה ממקימיו. 
אבטח  כבר  ממלכתי  מאבטחים  קורס  סיים   24 בגיל 
שופטים ומשם לאישים. עקב רציחתו של ראש הממשלה 
יצחק רבין ז"ל, היחידה לאבטחת אישים של השב"כ נאלצה 
ידי  על  ושרים  ראש ממשלה  סביב  האבטחה  את  לתגבר 
יחידות אבטחה ממלכתיות נוספות כמו: מאבטחי מטוסים, 
אביגדור  כמו  שרים  לאבטח  יצא  לחנן  וכדומה.  שופטים 
בנימין  וגם את ראש הממשלה שלנו  יצחק מרדכי  קהלני, 
אותי מאבטח  זוכר שאמרו לאמא שלי שראו  "אני  נתניהו. 

את ביבי". אתה יודע איזה כבוד זה עשה לה. 

בגיל 27 הוא נחשף לעיריית תל אביב. חנן:"במסגרת השלמות 
הוליוודיים  שחקנים  חשובים,  אישים  מאבטח  הייתי  הכנסה 
יצא לי לאבטח גם את ראש העיר  ואנשי עסקים בין היתר 
רוני מילוא אז ראש העיר תל אביב יפו ואת מנכ"ל העירייה 
מר מאיר דורון ז"ל. דורון הציע לי להיות קב"ט בעירייה. מר 
אנטול שפיגל מנהל אגף הביטחון באותם ימים ערך לי ראיון 
ולאחר מיונים ומבחנים הודיעו לי שהתקבלתי לעיריית ת"א 
בתפקיד קב"ט איזורי. רמי בן-גל, יו"ר ארגון עובדי עיריית תל 
אביב יפו, שימש בתפקיד מנהל מחלקת ביטחון זיהה לדברי 
אותו  והפך  פרץ  את  קידם  בן-גל  בו.  הפוטנציאל  את  חנן 
לקב"ט בכיר, אחראי על אזור צפון ת"א ואמר עליו לא פעם 
בפני מנהלות מוסדות החינוך כי "חנן הוא קב"ט דומיננטי". 
הילד מאופקים מונה לפני 4 שנים למנהל מחלקת הביטחון 
ומפברואר השנה קיבל את תפקיד סגן מנהל אגף הביטחון. 

כן, אותו ילד שאמרו לו "ממך לא ייצא כלום".

חנן ואמו אסתר. "מאוד מתגעגע אליה"

עם צוות מחלקת בטחון



חנן.  אצל  מאוד  תופסת חלק חשוב  המחלקה 
של  דבר  לא  רה-ארגון.  של  מהלך  הוביל  הוא 
מה בכך. קיבל את ברכת הדרך הן של בן-גל 
)"חייב  זלוף  רובי  מר  למנכ"ל  המשנה  של  והן 
פרץ:  לדרך.  ויצא  כך"(  על  לשניהם  תודה 
שינוי דרמטי במספר  צריכה  הייתה  "המחלקה 
רבדים עיקריים חברתי ומקצועי כאחד, סיימתי 
לעובדים  תנאים  תקנים,  הוספתי  ארגון  רה 
,שדרוג  העבודה  סביבת  תנאי  שיפור  כמו 
שהפכנו  החברתי  הנושא  שיקום  ובעיקר  שכר 
ממחלקה משוסעת ומפולגת ליחידה מגובשת 
ומאוחדת שהעיקרון המנחה אותה הינו ערבות 
הדדית ודביקות במשימה .כיום עובדי המחלקה 
ישנה  להם  המגיעה  ההערכה  את  מקבלים 
גאוות יחידה ואווירה חיובית. אנשים ראו תוצאות 

מידיות. ראו שכר לעמלם. עכשיו תראה איך באים למחלקה. 
תראה איזו גאוות יחידה יש לנו".

בהתלהבות.   המחלקה  ועל  שלו  התפקיד  על  מדבר  חנן 
יודע מה זה  רואים שהוא אוהב את מה שהוא עושה: "אני 
חוסר פרגון. הייתי שם למטה כילד. אני נלחם על כל דרגה 
לי  שאמרה  שלי  מאמא  למדתי  זה  את  אצלי.  עובד  של 

תמיד– איפה שאתה יכול לעזור לאחרים, תעזור".

אחד האנשים שהוא מרגיש שבלעדיהם לא היה עושה את 
זה הוא רמי בן גל: "רמי הוא "המנטור" שלי ובכל ההצלחות 
לומד  אני  המון.  ממנו  למדתי  שם.  היה  הוא  בעירייה  שלי 
הגישה  שלו,  הניהול  מיכולות  לומד  שלו,  מהמנהיגות 
באותה  דבר".  בכל  לעזור  והרצון  לאנשים  שלו  המדהימה 
המקצועית  מההתנהלות  למד  עדיין  ואני  למדתי  נשימה 
והבין אישית של מר רובי זלוף המשנה למנכ"ל אשר יש לו 
חלק משמעותי מהשינוי הארגוני והמקצועי שחל במחלקה. 
אני זוכה לשיתוף פעולה מלא ממנו ומרוח גבית לכול אותם 
יוזמות "ושיגעונות" שלי. אני רוצה לציין גם את הגיבוי ושיתוף 

הפעולה המלא לו אני זוכה ממר אהרוני דוד מנהל האגף.

רעייתו  את  משפחה.  איש  פחות,  ולא  גם  הוא  פרץ  אבל 
האישה  היא  נזי מבחינתו  יחד.  הם  ומאז   27 בגיל  הכיר  נזי 
של חייו. "היא ואמא שלי הן שתי הנשים הכי משמעותיות 
בחיי". ועוד איזו היכרות הייתה להם: "נכנסתי לבנק למשוך 
כסף. מיהרתי וכמעט טרקתי לה את הדלת בפניה. ניגשתי 
זו  ומשם  לקפה  להזמנה  עברה  השיחה  אח"כ  להתנצל 

היסטוריה כמו שאומרים".

"אישתי יודעת עליי הכל. אבל הכל. היא מכירה אותי נושמת 
אותי יודעת מה להגיד. היא שקטה היא חדה, חכמה. היא 
שולטת בכל הנעשה  בשקט שלה. בניגוד למקום העבודה 
שבו אני מנהל את העניינים, היא המנהלת בבית. עושה את 

זה בחכמה. עושה הכל מפעילה אותי בסמוי".

כל  עם  פרץ  ואלין.  יהלי  סתיו,  ילדים,  שלושה  לשניים 
על  לרגע  ולו  מוותר  לא  המפרכת,  היומיומית  העבודה 
המעורבות בחיי הילדים. "אצלי כשהילדים שלי חולים הם 
עושים. מה  יודע מה הם  אני  עבורי.  כלל  זה  איתי.  ישנים 
לארה"ב  וקיבל מלגה  מחונן  לומדים. מהגדול שהוא  הם 
את  לי  שמזכירה  האמצעית  ודרך  הקטנה  עד  לשליחות, 
הוא  שלה".  השינה  בתנוחת  אפילו  שלי,  אמא 
פעיל בועדי הורים בבתי הספר של ילדיו ובעיר, 
לו  חשוב  חייהם.  מסלול  על  להשפיע  בכדי 
שלהם תהיה התחלה טובה יותר מאשר לילד 

ההוא מאופקים.

לפני שאנחנו נפרדים אני מגניב 
עוד שאלה אחת לחנן. מה היית 

אומר לילד חנן אם היית פוגש 
אותו עכשיו?

"אחי הקטן שיחקת אותה. 
אני גאה בך. הצלחת". 

עם האישה נזי. "היא יודעת אליי הכל"

פרץ ורמי בן-גל. "המנטור שלי"

תוצרת בית 
התערוכה

כמה נעים להיכנס לבניין העירייה כשמוצגת שם 
התערוכה תוצרת בית של עובדות ועובדי העירייה 

ומוסדותיה, שביומיום באים מתפקידים ומשרות מגוונים 
ובזמנם החופשי ולהנאתם יוצרים אמנות. כבר בזמן 

איסוף העבודות לתערוכה שאצרו כרמית בלומנזון ואריה 
ברקוביץ, היה ברור שהיא תהיה מגוונת בתחומי העשייה 

ובנושאים שבה. חגיגות 70 שנה למדינה היה אך תירוץ 
נפלא להתחלה של פרויקט אמנות שחושף את היכולות  

היצירתיות של רבים כל כך ואני מקווה שיהווה מנוע 
חיזוק לעוד "יוצרים למגרה" ותמריץ לכל אלה שעושים 

אמנות ועדיין לא חשפו אותה. תודה לעירייה ולארגון 
העובדים שיזמו את התערוכה וכמובן לכל המתנדבים 

הרבים שבלעדיהם כל זה לא היה קורה.

יונית שטרן, מנהלת מדור משלחות 

סבתא אסתר, אפרת גורן

ללא שם, מירב סלמן

כרוכים יחדיו, מירי רפאל

נקודת מבט, נעה פן

הולך ונעלם, צביה גל



העיר ופתחה את השיחה ב: "אני מתוסכלת" ומיד המשיכה: 
"אני גרה בתל אביב, יש לי רכב בליסינג והחלפתי רכב. אני 
מקבלת דוחות כבר מהיום שתו התוקף פג, כל יום דוח. אמרו 

לי שהבקשה היא אוטומטית לחידוש". 

בקשות  להעברת  הנוהל  את  שקט  בקול  מסבירה  יפעת 
לביטול דוחות. הבחורה בצד השני נרגעת מעט, אבל עדיין 
מבררת: "אני לא יודעת מה בוטל ומה לא" יפעת: "יש 7 דוחות 
הגשת בקשת ביטול רק על 3 צריכה להגיש על עוד 4. תגישי 

בקשה אחת על כל הארבע". 

את  רבה.  רבה  רבה  "תודה  ליפעת:  אומרת  העיר  תושבת 
אלופה. מהממת". רגע, היא לא אמורה לשלם את הדוחות 
האלה? אז איך מהממת ואלופה? כי יפעת הייתה בשיחה הזו 
באמת מהממת. וגם אלופה כמו שכינתה אותה בת שיחתה. 
יפעת כותבת את תקציר השיחה בין שתיהן ועוברת לשיחה 
הבאה. הפעם אני בטוח שמי שמתקשר/ת יהיה קצת פחות 

אדיב מהקודמת, הרי מדובר בכספם של אנשים. 

סבטה,  בשם  הפעם  אישה,  מתקשרת  שוב  הבאה  בשיחה 
וחששה  ציבורי  בנתיב  נסעה  היא  שמה.  על  רשום  שהרכב 
היא  כי  ואומרת  יפעת  מרגיעה  בזמן".  הגיע  לא  "שהערעור 
רואה שהערעור בטיפול וזה בסדר ובזמן ונותנת מידע בדיוק 
זה  את  שומעים  מרוצה,  כך  כל  הלקוחה  הדוחות.  כל  על 

בקולה, היא מודה ליפעת". 

יפעת, תמיד השיחות הן כאלה?
ציפיתי לצעקות

"יש גם שיחות כאלה, אבל הן בשוליים. ברוב המקרים אנחנו 
מקבלות פידבק חיובי"

יש לך קול מרגיע
"זה מה שאומרים לי רבים". 

טוב 11 שנה זה לא מעט זמן
מבין  שמכיל,  אדם  חשיבות.  יש  לניסיון  שגם  חושבת  "אני 
עצמי  על  שלמדתי  דברים  יש  יותר.  קל  לו  יהיה  ואמפתי 
מאז שאני כאן. עברנו סדנאות בכדי להתמודד עם כל סוגי 

השיחות, אבל בעיקר אנשים רוצים את תשומת הלב".

אז את כמו פסיכולוגית
)צוחקת(. "אני בעיקר מקשיבה".

הצעירה  הבחורה  שאצל  בטוחים  היינו  לקים.  עברנו  משם 
קים פלג כאמור  יקלחו.  לא  ניסיון, השיחות  יותר, עם פחות 
רק שנה וחודשיים בעבודה. חיכינו לשיחה הראשונה. היא לא 
הגיעה. הצצה למסך שבמרכז האולם שמחולק לתאים, בהן 
יושבות הבנות, הראה שאין שיחות ממתינות. מדהים. השיחה 
הגיעה כעבור פחות מחצי דקה. על הקו אדם שרוצה לשלם 

חוב עבור אדם אחר שהטילו עליו עיקול. "הנה עכשיו יהיה 
שמח" חשבתי. עיקול זה תמיד "סיבה למסיבה". אז חשבתי. 
ימי  כמה  תוך  הסבירה  מקצועית.  בצורה  בזה  טיפלה  קים 
התשלום  על  אישורים  ליין  און  העיקול, שלחה  יוסר  עבודה 
ולא הורידה את האיש מהקו עד שביררה שהסרת העיקול 

נכנסה למערכת. 

השיחה השנייה נכנסה מיד. על הקו שוב גבר, שמתאר את 
גר בתל אביב  אני  "קניתי רכב חדש.  הבעיה שלו לפרטים: 
זה?".  את  עושה  אני  איך  החדש.  לרכב  חניה  תו  רוצה  ואני 
קים: "זה דרך האתר, טופס מקוון". "והישן מה איתו" מקשה 
האיש מהקו השני. "אין בו שימוש עונה קים". השיחה נעימה, 
קולחת. "החלפתי רכב וגם הוא בבעלותי. רכב ברכב אבל 
בעיה,  אין  "אז  להרגיע"  ממשיכה  קים  נשארה".  הבעלות 
גדולה  "את  השני:  בצד  המאושר  הלקוח  רכב".  מספר  רק 

מהחיים. כמה הקלת עליי". 

זו שיחה רביעית שאני שומע איך אתן עושות את 
זה. איך אתן מרגיעות?

"יש לפעמים גם שיחות תוקפניות. אבל הרוב זה לתת מידע 
ולעזור. יש אמפתיה לאנשים, מבינים אותם כי הרי בסופו של 

דבר הם רוצים למצוא פתרון. 

קרה לך פעם שניתקת שיחה?
בצורה  מדבר  שהוא  ללקוח  מודיעה  אני  מנתקת.  לא  "אני 
לא הולמת, מעדכנת את מנהלת המשמרת ורק בסוף בסוף 
לא  שהשיחה  אומרת  אני  אופציה,  נשארה  לא  אם  בסוף, 

נעימה וגם אז מקווה שזה ישתנה. הרי אנחנו כאן עבורם". 

יצאתי מאגף החנייה והיה לי חשק לקבל דו"ח. מי יודע אולי 
קים או יפעת יענו לי ויעשו לי את היום טוב יותר. לא באמת. 
הכוונה לא באמת לקבל דו"ח, כן באמת לדבר איתן. הבנתי 
שהבנות במוקד הטלפוני של החנייה ראויות בכל יום לקבל 
עוד  לשלם  אמורים  שעוד  מאנשים  בא  וכשזה  מחמאות. 

קנסות... על אחד כמה וכמה. 

"את אלופה"
במילים אלו, סיימה תשובת העיר שיחה עם יפעת רביעי מהמוקד הטלפוני של אגף החנייה. באגף החנייה 38 

נציגות שנותנות מענה לכל מי שרוצה לשלם חובות או לברר פרטים. כשהצטרפנו אל שתיים מתוך 38 הבנות, 
יפעת רביעי  וקים פלג, היינו בטוחים שהשיחות עם מי שגובים מהם כספי דוחות, יגיעו לטונים אחרים, אבל 

המענה שקיבלו היה מקצועי ובעיקר אדיב ומרגיע. השיחה של תושב העיר עם פלג הסתיימה במילים "את גדולה 
מהחיים". הבנות עברו סדנאות שירות להתייחסות לתושבים גם במקרים קיצוניים. איילת שמיח מנהלת המוקד 

הטלפוני: "הבנות עובדות כאן קשה. הן עושות עבודה מופלאה". הגעתי בגלל הדוח נשארתי בגלל השירות. 

תל-  בעיריית  החנייה  אגף  של  הטלפוני  למוקד  כשהגעתי 
שאני  בטוח  הייתי  ירושלים,  בשדרות  ביפו,  שנמצא  אביב, 
שעות  עוד  יצלצלו  שלי  שהאוזניים  שיחות  לשמוע  הולך 
ארוכות אח"כ. שאשמע "צלצולים" באוזניים עוד הרבה אחרי 
שאלך. כי מה כבר יכול להיות בשיחה עם מי שחלק מהזמן 
שלה צריכה  לגבות חובות של תושבי העיר ומחוצה שלה, 
בגלל דוחות חנייה )אם כי גם עוזרים בכל דבר אחר שניתן, 
כמו תוי חניה לדוגמא(. הגעתי כשאני בטוח שאכתוב בעיקר 
את המילים הזועמות, אבל יצאתי משם עם מילים כמו "את 
בגלל  הגיעו  שנקרא  מה  מהחיים".  גדולה  "את  או  אלופה", 

הדוח נשארו בגלל השירות. 

בעיירית  עובדות במוקד הטלפוני של אגף החנייה  בנות   38
הן  שלי,  הביקור  שעות  כל  במשך  עובדות.  על  והדגש  ת"א 
שבה  ספק  ללא  קשה  עבודה  בעיות.  ופתרו  דיברו  עבדו, 
כל הזמן הן נותנות מענה לכל מי שלא רוצה להגיע בעצמו 
פיתרון לבעיות שקשורות לחנייה בעיר,  ורוצה למצוא  פיזית 
או תשלום דוחות החנייה. הבנות מחולקות לשלושה  צוותים 
ועובדות במשמרות עד 6 בערב. לא פשוט. כל יום כ-1500 
עד 2000 שיחות נכנסות. מספר בלתי נתפס. לפעמים יותר. 

ברגעים  למענה.  מחכים  כמה  מופיע  המסך  על  הזמן  כל 
שהייתי היו בין 3 לאפס!! שיחות ממתינות. תחשבו כמה זמן 
חיכו.  ולא  כמעט  כאן  שירות.  במוקד  למענה  מחכים  אתם 

לראות ולא להאמין. 

יודעת  שנים  וחצי  שלוש  זה  המוקד  מנהלת  שמיח  איילת 
עושות  הן  עובדות קשה.  פה  "הבנות  קורה:  זה  למה  בדיוק 
עבודה מופלאה. אנחנו דואגים שתהיה להם סביבת עבודה 
נוחה כולל פעילות של הווי יחד. כי בהחלט מדובר בעבודה 

לא פשוטה". 

עם המידע הזה הצטרפנו לשתי בנות. יפעת רביעי שעובדת 
11 שנים במוקד )ולא נסגיר את הגיל שלה- לבקשתה( וקים 
פלג שעובדת רק שנה וחודשיים והתארסה לאחרונה ובדרך 
להתחתן עם הצעה מושקעת בפיליפינים, אבל זה כבר סיפור 

אחר לגמרי. הקשבנו לכל אחת לשתי שיחות. 

מצטיינת  עובדת  בתואר  כבר  שזכתה  יפעת,  אצל  התחלנו 
נרגענו  אנחנו  אפילו  ממכר.  יפעת  של  הקול   .2010 בשנת 
ואותנו לא קל להרגיע. בשיחה הראשונה התקשרה תושבת 

יפעת רביעי )מימין( וקים פלג.

בנות המחלקה בעבודה



 דורון ברזלאי – "גאווה"

אלפיים שנה היינו כחולמים
והנה מדינתנו חוגגת שבעים

כאן אצלנו בעיר שצמחה מהחולות
יצאו כולם בשיר ובמחולות

עת הוכרז על הקמת המדינה
חתמו מנהיגנו על המגילה

על חופש דת ושוויון
ויש לנו גם דגל והמנון

ויש לנו מדינה לתפארת
צבא ועם נפלא ולא אחרת

ואם נסכם שבעים שנה
יש לנו אחלה של מדינה

סוד כוחה ועוצמתה הוא באחדותה
ישמור ויברך האל

את כול תושבי מדינת ישראל

בת עמי בר נתן – "בת 70"

מי אומר שבת 70 היא כבר זקנה?
שהרי צעירה היא וגלוי הוא חינה

שמלותיה מלאות כלניות אדומות – מדרום עד צפון
ועל ראשה כתר לבן נוצץ – )הוא שלג החרמון(

ובמרכזה – לב העולם-עיר דוד-ירושלים
והרים וים כחול נוצץ בדרומה )אילת( – שם תשכשך 

רגליים
ומותניה צרות ונאות כנערה צעירה

ובסובביה שולטת היא כגבירה אדירה
)אף שבניה בעת שלום ביניהם מסתכסכים

בשעת צרה תחת כנפיה ביחד כולם סוככים(
ומכל קצווי תבל אליה נוהרים

בני עמה ועמים אחרים כתיירים,
להתפעל מיופייה ומהדרה המיוחד,

ולהתפלל לשלומה ושלמותה לא-ל האחד

כי אין עוד כמוה – ארץ ישראל
מושא תשוקתם של בני יצחק וישמעאל

והלוואי ישמור אותה מלאך וינצור תמיד האל

ותמשיך לשגשג עוד שנים רבות ולא רק בחלום
אלא באמת ובתמים – כשיבוא כבר השלום

וגר זאב עם כבש וערבי עם עברי באחווה יגור
ותשקוט הארץ בשלווה לאורך מאה שנות דור 

מוריה בוצניק -  "אחותי"

ספרי אחות קטנה, את אשר בליבך, ספרי ילדה אבודה 
כי כואבת אני גם את כאבך ואת כבר לא עצמך, עינייך 
הנוצצות ושפתייך המחייכות אינן עוד ונותרו כבויות כמו 
החושך שעברת, כה יפה את אחותי ושקטה, שקטה 

מידיי אולי אך נפשך זועקת דיי.

 שוב מנסה לדבר עם אלוקים ולא מוצאת מנוח כי על 
מה שעשו לך לא ניתן לסלוח, תהיי חזקה ותמצאי את 
הכוחות מן התהום לתפס שוב ולעלות, אל תוותרי, אל 
תשתקי, את פצעייך תני לי לחבוש ובזרועות פתוחות 

יחד כל פסגה נכבוש.

את לא לבד אחות קטנה, את לא ערה רק ישנה, פקחי 
עינייך פתחי שפתייך אל שערי ליבך כי אני כאן לצידך, 
להרים  הכוח  לה את  תן  אפיים  וארך  וחנון  רחום  אל 
שוב את ראשה מעל לפני המים, הביטי וראי מה יפים 
איך  לראות  ונסי  ערביים  בין  של  הם השמיים בשעה 
החיים יפים כשאנחנו מחייכים ונרוץ יחד בין הפרחים. 

אז בואי נהיה שוב כמו פעם כי בלעדייך אין כל טעם, 
ההיא  כי  במראה  תסתכלי  יודעת  אני  חזקה  את 
עם   , מתעייפת  כך  הייתה  לא  לעולם  שמשתקפת 
קול צחוקך המתגלגל ושיערך המסתלסל מי לא היה 
מתבלבל, רואה אני מבעד לעינייך הירוקות את הילדה 

שהיית ,אל תתני לה לחכות.

עובדים כותבים
כמה פעמים כתבם "מהנפש" והשארתם את זה במגירה. אז זהו לא יותר!

עיתון שערים נותן לכם במה למה שכתבם... אז הנה מספר מעובדי
העירייה שפתחו את המגירה וגם את ליבם... וכתבו לכם.

ציפי עדני – "המפגש"

יכולת  ללא  במיטתי  לצד  מצד  מסתובבת  ואני  לילה 
להירדם.

לפניי יום גדול מחר. בבוקר אני הולכת לפגוש את האישה 
שבזכותה הגעתי לעולם.

האם היא דומה לי והאם אזכה לשמוע על אבא שלי ומדוע 
בכלל כל זה קרה?

 
תרצה  לא  שהיא  גדול  פחד  בי  מקונן  הכול  מעל  אבל 

להישאר איתי בקשר ואחווה נטישה חוזרת.
אותי  להניע  ניסתה  בימים שלפני המפגש אמי המאמצת 

מהמפגש,  בטענה שהיא מפחדת שאפגע שוב.
"מספיק נפגעת ונפלת בתקופה האחרונה, גירושים קשים 

שלוו במשטרות, איומים והטרדות.
הגירושין דבר  ונפטר שלושה חודשים אחריי  אבא שחלה 
שהפיל אותך שוב לקרשים. אבל אני סיננתי כל מי שניסה 

להפחיד או להניע אותי מהמפגש.
 

והתאפרתי  מחולצותיי  מיטב  את  לבשתי  הבוקר  כשהגיע 
על מנת לטשטש שרידים מהלילה הקשה.

רציתי להיראות הכי טוב שאפשר. לא רציתי לאכזב אותה, 
רציתי שהיא תתאהב בי ממבט ראשון.

בדרך המוכרת ללשכת האימוץ ביפו נסענו בשקט מתוח 
ברכב עם אמי ובן זוגי אבי שבזכותו התחיל מסע זה. במשך 
4 חודשים נסעתי בדרך זו להיפגש עם העובדת סוציאלית 

שלי.
אבל היום בשונה מחודשים קודמים, אני סוף סוף הולכת 
לפגוש את אמא שלי והיא לא זונה, לא נרקומנית ולא חולת 

נפש.
 

בלשכה פגשתי את העובדת סוציאלית שלי והיא הסבירה 
לאבי ולאמא שעכשיו הם יאלצו לחכות לי בחוץ ורק אחר 
תוכי שמחתי,  אלינו לחדר. בתוך  יוזמנו להצטרף  כך הם 
היא עשתה לי את העבודה הקשה, גם אני לא רציתי את 
אמי רחל לידי ברגע זה. אבל יחד עם זאת הבנתי שהיא 
גם ככה פגועה מהחלטתי זו ולא היה לי רצון להוסיף על 

ליבה.

בתוך החדר הגדול והמואר ישבתי עם העובדת סוציאלית 
שהסבירה לי מה הולך להיות במפגש.

תבקש  היא  אם  שגם  לי  והסבירה  ושוב  שוב  חזרה  היא 
טלפון או פרטים מזהים, עליי לסרב לתת.

"הכל יהיה דרכנו" היא אמרה. "אנחנו פה כדי לשמור עלייך 
מיהרתי  אבל  הגנה,  צריכה  אני  מדוע  הבנתי  לא  מפניה". 

לאשר שהבנתי.
 

לפתע נפתחה הדלת ולחדר נכנסו שתי 
נשים. הלב שלי התחיל לדפוק במהירות 

ובחוזקה כאילו מאיים לפרוץ החוצה בכוח. 
העובדת סוציאלית של אמי ג'ולי פנתה 

אליי והציגה אותה בפניי.

להיות  יכול  במוחי  התרוצצו  והמחשבות  עליה  הסתכלתי 
שהתבלבלו בתיקים? הריי אין שום דבר דומה בינינו. אפשר 
היה לחתוך את המתח בסכין. "נו שהיא תגיד כבר משהו" 

חשבתי לעצמי.
והמוח  מראה  נאת  אישה  מולי  קלטתי שעומדת  אז  אבל 

מבין שזו אמא שלי והיא רועדת כעלה נידף מהפחד.

יודעת מאיפה  זו שמפחדת ממני!!! לא  הייתי בהלם, היא 
קיבלתי את האומץ ואת הכוחות אבל באותו הרגע ניגשתי 
אליה, נעמדתי מולה ואמרתי: "אני רוצה שתדעי שאני לא 
כועסת עלייך ואני סלחתי לך על הכל" היא פורצת בבכי 
גדולה  בין שפתיה "שתדעי שבאת מאהבה  ומסננת  גדול 

ואם תרצי אפגיש אותך עם אביך."

לרגע כבר לא הייתי ציפי הקטנה שלא רוצים אותה. לרגע 
הרגשתי חזקה וחשתי צורך עז לנחם אותה ולדאוג שהיא 
לא תפגע ממני. רגשות האהבה/שנאה שחשתי כלפיה כל 
חיי נעלמו כלא היו. פתאום רציתי.  להגן עליה מפניי ומפני 

העולם האכזר.

בין  נכנסת  והיא  שלום  של  במחווה  ידיי  את  פורשת  אני 
להבין,  ניסיתי  לא  זרועותיה  בין  בטבעיות.  כמעט  זרועותיי 
לילדה  ונתתי  או לחוש דבר רק שמתי את הראש  לשפוט 

הקטנה שבי לחבק סוף סוף את אמא שלי.



החולים.  בבית  ללכת  לאן  הודעות  הזמן  כל  מקבל  תומר 
בשביל זה הוא צריך את המוקד. המוקד של הסניטרים מונה 
11 מוקדנים וכמובן גם הוא עובד 7/24, אלא מה. המוקדנים 
לסניטרים.  זה  את  ומעבירים  מהמחלקות  קריאה  מקבלים 
המוקדנים כמעט לא מרימים את הראש. ישבנו לידם ראינו. 
לאלונקה,  בקשה  עם  במחשב  קריאה  שולחות  המחלקות 
חמצן, מיטה, הם רואים "מי פנוי" )כן, זה מזכיר לכם "תחנת 

מוניות"( ושולחים אותו מיד לשם. 

"אני  28 שנים כמוקדן. אריק:  הצטרפנו לאריק שלום עובד 
לעשות  צריך  החולה  למחלקה.  מענה  נותן  לחולים.  עוזר 
את הבדיקה כמה שיותר מהר. אנחנו שם בשבילו". רפאל 
נתנוב המוקדן לידו מהנהן בראשו אבל לא מרים את הראש 
מהמסך. עם כל הכבוד לכתבה שלנו, החולים "קצת" יותר 

חשובים. 

תוך כדי שיחה הוא מקבל קריאה, 
על  "עובד  מיידי,  באופן  ומטפל 
)הסניטר  "משולם   – אוטומט" 
לפנימית  תלך  אליעזר(  משולם 
חולה  שם  יש  סאונד  לאולטרה  ד' 
בבידוד ותלך עם אלונקה". משולם 
יוצא מחדר ההמתנה של הסניטרים, 
מחייך אלינו ויוצא לעבר המחלקה. 
החולה ממתין לו, אין לו זמן לדבר 

איתנו. 

בכדי להבין כמה מימד הזמן חשוב, 
הבא.  מהסיפור  להבין  אולי  אפשר 
התחלנו את הסיור שלנו לפני הכל 
עם יגאל כוכבי, 65, מנהל מחלקת 
מוזמן  הוא  שנה.   18 כבר  שינוע 
שבו  החולים  בבית  חברתי  לאירוע 

נוכחות עוד מחלקות, שמגיעות כמעט בהרכב מלא שלהם. 
יוצא עם עוד שני עובדים, אף אחד מהם לא סניטר.  כוכבי 
ההסבר מאוד פשוט עם כל הכבוד לאירוע, החולים בבית 
החולים צריכים את הסניטרים. אי אפשר להגיד להם שהם 
יחזרו. את הפריבילגיה  ועוד מעט  לאירוע חברתי  רגע  יצאו 
שרק  חשבתם  אם  אז  שלו.  המחלקה  לעובדי  אין  הזו 
רופאים או אחיות לא יכולים לנוח רגע, תוסיפו להם גם את 
בבית  שעובד  מי  כל  את  אותם.  רק  לא  בעצם  הסניטרים. 

החולים איכילוב, אבל זה סיפור אחר.

נחזור לסיור שלנו עם תומר חלבי. אחרי חצי שעה איתו לא 
לאף  אומר  לא  אנחנו. שקט,  גם  בו  החולים מתאהבים  רק 
מסביר  תומר  במטרה.  ממוקד  בעיקר  ממוקד.  לא,  חולה 
החולה  את  צריך לקחת  ה'  "בפנימית  הבא:  הדבר  לנו מה 
לאולטרסאונד. כשאנחנו מגיעים לשם תומר מבין שהחולה, 
ולא  מחכה  לא  הוא  מהמיטה.  לקום  יכולה  לא  המבוגרת, 
החולה  הגלגלים.  לכסא  לעבור  לה  ועוזר  פעמיים  חושב 

תומר  כי  נכנסנו,  לא  )אנחנו  ברכה  מוסיפה  לתומר  מודה 
ברוך  שמענו  לשמוע  אבל  הפרט,  בצנעת  שמדובר  הבהיר 
השם( ולוקח אותה בכסא הגלגלים. החולה אומרת לתומר 
כי "הרגל לא נוחה לי פה". תומר עוצר מתכופף כאילו מדובר 
באמא שלו ומסדר לה את הרגל בכסא. החולה מסתכלת 
עליו בעיניים מלאות תודה. הוא מביא אותה אל המחלקה. 
בינתיים  ברכות.  היא מברכת  טוב"  ורק  בריאות  לך  "שיהיה 

הוא דואג שלה יהיה טוב.

אל  חולים.  בבית  בוודאי  בריאות,  במילה  ראש  תקלו  אל 
מול  אל  בעצמם  חשופים  הזמן  כל  שהסניטרים  תשכחו 
שאפשר.  כמה  "מתמגנים  לזה:  מתייחס  תומר  החולים. 
חיטוי, אבל  עושים  הזמן,  כל  ידיים  רוחצים  חיסונים,  עושים 

מישהו צריך לעשות את זה". 

תומר שעדיין מתרגש מכל ברכה גם אחרי 8 שנים מוסיף: 
"זה מקום שאתה מקבל בו כל הזמן ברכות. אוהב את מה 
המראות  את  לוקח  אתה  בהתחלה  אומנם  עושה.  שאני 
האלה "הביתה" כי מדובר באנשים, אבל מתרגלים לבסוף. 
עכשיו,  רק  הגענו  למה  כועס  שחולה  לפעמים  קורה  נכון, 
זקוק  שהיה  חולה  עוד  אצל  שהיית  לו  מסביר  אתה  אבל 
בבית  סנטימטר  כל  מכיר  אני  זה.  את  מבינים  הם  לעזרה. 
את  אוהב  אני  חשובה.  דקה  וכל  זמן  זה  חשוב,  זה  חולים. 
העבודה הזו כל הזמן בתנועה, בדקתי פעם, אני הולך 14-12 
ק"מ ביום. לא יכול להיות במשרד. יש לי פה סיפוק. זה לא 

חשוב פחות הסיפוק". 

אנחנו נפרדים מתומר בדיוק שהוא מביא את החולה האחרון 
רבה",  תודה  בריא  לי  "תהיה  למחלקה.  חזרה  שלו  בסבב 
להגיד  צריך  החולה  רק  לא  האמת,  לתומר.  החולה  אומר 
תודה רבה. כולנו. כי מה שתומר וחבריו עושים במסירות כזו, 

החברה כולה צריכה להגיד להם תודה.

"לפעמים יש חולים בלי משפחה 
ואנחנו המשפחה שלהם"

"אנחנו נלך למרתף לקחת חמצן לחולה שחייב אותו, משם 
בסמי  חולה  לקחת  נעבור  כך  אחר  עופר,  לסמי  לב  לאקו 
עופר ונעבור איתו לכירורגית ב', ב"טד אריסון", משם נחזור 
לסמי עופר לפנימית ה', ניקח לאולטרסאונד ומיד אח"כ חולה 
בוודאי  התעייפתם?  סורסקי".  בבני  הקרקע  לקומת  אחר 
שהתעייפתם רק מהקריאה עכשיו התעייפתם. כעת תחשבו 
שאתם צריכים לעשות את זה על בסיס שעתי, יומי, שבועי, 
חודשי, שנתי. לא בטוח שהייתם מסכימים, אז יש מי שעושה 

זה ועם המון אהבה. אנחנו מתכוונים לעובדי "מחלקת  את 
השינוע" של בית החולים איכילוב, שזה למעשה יחידה של 

"אלונקאים" או כמו שכולם מכנים אותם, "סניטרים".

את ה"סיור" שעשיתם לפני רגע בקריאה, אנחנו עשינו עם 
אנחנו לא  לא,  תומר חלבי, אחד מצוות הסניטרים המסור. 
בעינינו  ראינו  כי  חובה, אלא  ידי  בכדי לצאת  כותבים מסור 
 8 שעובד  ילדים,  שלושה  פלוס  נשוי  ה-32  בן  תומר,  כמה 
כל  עם  במסירות.  עובד  במחלקה,  שנים 
כמה  הולך  הוא  הגוף.  גם  כן  והגוף.  הלב 
לחולים  גם  בסיוע  ועוזר  ביום  קילומטרים 
או  מהכסא,  לקום  יכולים  לא  שלפעמים 
לרגע  תחשבו  עבורם.  שם  הוא  מהמיטה. 
מהמיון  מישהו  לקחת  שצריך  מקרה  על 
את  הזו  למחשבה  תצרפו  עכשיו  לצינתור. 
מהר  והכי  לשם  אותם  יביא  מי  השאלה 

שניתן. הבנתם? וזו רק דוגמא אחת.

סניטרים  כ-90  מתוך  אחד  רק  הוא  תומר 
עוד  גם  כוללת  "השינוע"  של  )היחידה 
דמים  העברת  על  שאחראים  עובדים 
בסך  איש  כ-100  ציוד,  ושינוע  ובדיקות 
למען  רגע  בכל   7/24 שעובדים  הכל( 
החולים והעברתם ממקום למקום. לצילום, 
לניתוח, למחלקה ולכל מקום שצריך. הם 
"הרגליים" שלהם. בעצם אפילו "הרופאים" 
שלהם כי החולה רואה בהם כתובת לשאול, 
שהתלווינו  אחרי  אבל  לדעת.  להתעניין, 
לשמוע,  האוזן  בעיקר  שהם  הבנו  לתומר 
"אוזן קשבת". לשמוע בבית חולים זו מעלה. 
משפחה  בלי  חולים  יש  "לפעמים  תומר: 
ואנחנו המשפחה שלהם מבחינתם. אין מי 
יודעים  לא  הם  ידבר.  יסביר  איתם,  שיהיה 
פונים,  בך,  נאחזים  הם  אז  לעשות  מה 
שואלים ואתה מנסה להסביר להם, לסייע. 
שהם  הדברים  כך.  על  תודה  אסירי  הם 

אומרים נותנים כח להמשיך".

"מחלקת שינוע" של בית החולים איכילוב, היא למעשה ברובה מחלקת האלונקאים, או כמו שאתם מכירים 
אותם, סניטרים. כמה שעות עם המחלקה למדו אותנו דבר אחד חשוב, סניטר משמש מבחינת החולים גם 
"כרגליים שלהם", לפעמים "כרופא" ובעיקר "אוזן קשבת". תומר חלבי, אחד הסניטרים, שהדברים בכותרת 

שייכים לו, ואליו הצטרפנו מוסיף : "הדברים שהחולים אמורים לנו נותנים כח להמשיך".

תומר חלבי )עומד(. "הדברים שהחולים אומרים, נותנים כח להמשיך"

אריק שלום ורפאל נתנוב.



איך אתם ההורים מתמודדים עם זה?
יותר רגיש. אבל הוא הכח של  "איך מתמודדים? בעלי הוא 
אופי  יש  לי  האנרגיות שלו.  צריכה את  היא  הזמן  .כל  תמרי 
חזק. אני שורדת. אבל זו תמרי שנותנת לי ולכולם את הכח, 
היא משכיחה ממני את העובדה שהיא חולה. אם אתה רואה 
אותה, אתה לא רואה שהיא חולה. היא לא חולה היא ילדה 
עם מחלה. גם בזכות הרבה תפילות היא אתנו. זה סוג של 

נס. היא יכולה הייתה להיות במצב הרבה יותר גרוע". 

אז היא תנצח את המחלה?
תנצח.  היא  אז  ייעצר,  שהגידול  ברגע  ניצחה.  לא  עוד  "היא 
היא בהתמודדות. היא לוחמת. מה זה לוחמת, זה לא ביטוי. 
גם שכשקשה לה היא לוקחת אוויר "היא אומרת אמא אני 
אנשום עמוק". היא למדה את זה בבית החולים. לדוגמא היא 
זריקה להתמודד עם הכאב.  מועכת כדור כשהיא מקבלת 
העוצמות  את  מביאה  היא  מאיפה  יודעת  לא  לפעמים  אני 
האלה. אם לא היו לה את הכוחות האלה אני אולי גם הייתי 

מתייאשת".

ליאת מלאת תודה והתפעלות לצוות הרפואי באיכילוב. ליאת: 
"הרופאים באיכילוב, האחיות גם המטפלים המקצועיים, הם 
נדירים. לכל אורך הדרך כבר 4 וחצי שנים, לא היה מישהו 
שלא טיפל בה בשיא הרגישות ושיא המקצועיות. הם אפילו 
מתייעצים עם רופאים בחו"ל אם צריך. הכל למענה. כאילו 
זו רפואה פרטית. זה מקל עלינו. הם מלאכים. לדוגמא אם 
היא צריכה M.R.I, אז מספיק שקובעים בשמונה בוקר בכדי 
שהילדה לא תהיה בצום, זה בשבילי ובשביל תמרי הצלה. 
רופאת העיניים, בגלל שנמאס לתמרי מהבדיקות, באה אליה 
ל-M.R.I לבדוק אותה שם כדי שלא תעלה אליה. איפה יש 

דבר כזה."

בעתיד?  יהיה  מה  פשוטה.  לא  היא שאלה  הבאה  השאלה 
ליאת: "חשבתי על זה ברור. אני יודעת בעזרת השם, שבשנה 
שנתיים הקרובות היא תסיים את זה. אם היא עברה את זה 
היא תוכל להתמודד עם כל דבר בחיים. היא תסתדר. היא 

אפילו תדאג לאחותה ולנו".

החולים היא לוקחת את האחיות ומפעילה אותן. לזו אומרת 
בזה,  לי  תעזרי  פה,  לי  תעזרי  אומר  לאחרת  אותי.  תשקלי 

פשוט אי אפשר להתעלם ממנה".

וילדים נוספים לא יכולים  אותו הדבר גם בגן. בגלל שתמרי 
מהחיים"  "גדולים  עמותת  סטריליים,  לא  במקומות  להיות 
שעוזרת למשפחה, פתחה גן מיוחד לילדים ליד בית החולים 
בוקר  מידי  לשם  הולכת  תמרי  אז"ר.  בכפר  השומר,  תל 
הכי  היא  שם  שגם  מספרת  הגננת  בטיפולים.  לא  כשהיא 
פעילה מכולם. בגן יש כמה קבוצות גיל, כולל תינוקות ותמרי 
ההורים  לכל  ומודיעה  בהם  לטפל  עוזרת  שהיא  החליטה 
ומה עשה. פשוט  ומי שיחק  שמגיעים מי בכה, מי לא בכה 

ילדה קטנה/גדולה. "ענקית" כמו שיש מי שמתאר אותה.

אורח  ובני משפחתה שומרים על  ליאת  ואילו  דתי  אינו  הגן 
חיים דתי. תמרי כל כך פקחית שהיא מבקשת לבד להשלים 
יושבת עם האב  את מה שמבחינתה היא רואה בבית. היא 
יונתן ומבקשת ממנו שיסביר לה כל מה שהוא עושה. חשוב 

לה לדעת. 

למרות חוזקה, היא עדיין ילדה. לא פעם היא אומרת לאמה 
ליאת: "אמא נמאס לי מהטיפולים מהמחטים, מללכת לבית 
החולים". ליאת: "היא בעיקר מפחדת מה-M.R.I אז אנחנו 
עושים כאילו יום כיף בקניון שליד בית החולים, מביאים אתנו 
אין  חברה.  לה  שתהיה  בכדי  פעם,  כל  משפחה  קרוב  גם 

ברירה אחרת".

ליאת  שלי.  תאומה,  אחות,  גם  לה  יש  לרגע,  ואם שכחתם 
האחות  למה  מבינה  ולא  מקנאה  לפעמים  שלי  כי  יודעת 
השנייה מקבלת את מירב תשומת הלב. אז ההורים מנסים 
לפצות אותה. ליאת אפילו הסבירה לשלי כי לתמרי יש חיידק 
ליאת:  רב.  זמן  אתה  היא  זה  ובגלל  בה  לטפל  חייבים  ולכן 
"לתמרי אסור ללכת לים, להיות בשמש, להיות ליד אנשים. 
זו אינה אשמתה של שלי. היא ילדה קטנה, היא לא מבינה. 
בשבוע  פעם  לחונכת  לה  דאגו  מהחיים",  "גדולים  עמותת 

שנמצאת רק אתה. זמן איכות משלה. זה עוזר".

"היא לוחמת קטנה"
תמר או כפי שכולם מכנים אותה "תמרי", ביתה בת 
ה-6 של ליאת תורג'מן, רכזת מכרזים והתקשרויות 

באגף הלוגיסטיקה, אובחנה בגיל שנה ושמונה 
חודשים עם גרורות סרטן במח. היום לאחר 4 

שנים של טיפולים, כשהיא בת 6 היא נלחמת על 
הראייה שנותרה לה בעין ימין. תורג'מן: "היא מלאת 
חיים ונותנת כח לכולם. יש לה אנרגיות של שלושה 

אנשים". סיפור על ילדה קטנה ולוחמת.

ובעלה  תורג'מן  לליאת  התאומות  כשנולדו  שנים  שש  לפני 
רונן, השמחה הייתה גדולה. שתי תאומות מתוקות. לאחת הן 
קראו שלי ולשנייה תמר, או כפי שמכנים אותה "תמרי". הכל 
היה נראה מושלם, התאומות גדלו וההורים המאושרים חוו 

את גידולן.

אבל תמרי החלה מגיל שנה לחוש כאבים ולא הרגישה טוב. 
כמו  המודאגים  ההורים  להקיא.  והרבתה  חלשה  הייתה  היא 
כל הורים אחרים, החלו לקחת אותה לכל בדיקה אפשרית 
ולברורים בקופות חולים ובתי חולים שונים אצל רופאים רבים. 
שם  לאיכלוב.  הגיעו  הם  חודשים  ושמונה  שנה  בגיל  לבסוף 
אבחנו את הבעיה, עשו מיד לתמרי, אמ. אר. איי וקראו להורים 

להסביר.

ליאת מתארת את הרגע שנחקק בזיכרונה: "אמרו לנו שיש 
נכנסתי  אבל  שלם,  יום  בהלם  הייתי  בראש.  גידול  לתמרי 
מיד אח"כ לאוטומט. באו המון רופאים ודיברו אתנו והסבירו 
בדיוק מה קורה ומה יקרה. כבר יום או יומיים אחרי האבחון 
היא עשתה את הניתוח ראש הראשון שלה. ניתוח להכנסת 

נקז לראש. ילדה כל כך קטנה וכבר עוברת ניתוח כזה".

תמרי  אושפזה  מכן  לאחר  ההתחלה.  רק  הייתה  זו  אבל 
ניתוחים בראשה.  ועברה לא פחות מארבעה  נוסף  לחודש 
אחד מהם האחרון שבהם, היה להסרת הגידול. אבל בגלל 
בעין  ראייתה  את  איבדה  היא  הגידול,  את  להסיר  הרצון 
שמאל.  בעין  כלום  רואה  לא  "תמרי  ליאת:  לגמרי.  שמאל 
חלקים  שיותר  כמה  להסיר  הרצון  בגלל  נפגעה  הראייה 
מהגרורות במוח. מיד אח"כ היא החלה בטיפוליי כימותרפיה 

במשך שנה". אל תשכחו זו ילדה שעוד לא מלאו לה 3 אז.

מוח  כולל  באיכילוב,  רופאים  אצל  במעקבים  היא  מאז 
הניתוחים  כי  בעיסוק,  ריפויי  לטיפוליי  מגיעה  גם  ועיניים, 
והכימותרפיה פגעו לה בקצב הגדילה. כל שלושה חודשים 
ובכל  הכימותרפיה  בטיפוליי  וממשיכה   M.R.I עושה  היא 
פעם מקווים כי המצב ישתפר. לאחרונה היא עוברת עוד 
סדרת טיפולים, להציל את הראייה שנותרה לה בעין ימין. 
הראייה.  הידרדרות  את  עצר  שזה  תוצאה  "קבלנו  ליאת: 

נקווה שזה רק ישתפר". גם אנחנו מקווים.

אבל בניגוד לכל מה שקראתם עד עכשיו, תמרי היא ילדה 
יותר חזקה אולי ממה שרובנו היינו מצליחים להיות.  חזקה. 
היא אולי רק בת 6 )חגגה ב-9.5(, אבל היא "פייטרית, לוחמת" 
כמו שאמא שלה מתארת אותה. ליאת: "תמרי מהממת יש 
לה אנרגיות של שלושה אנשים. זה מה שמציל אותה. היא 
לבית  מגיעה  עושה הצגות, שרה. כשהיא  הזמן,  כל  פעילה 

תמרי והאח יונתן.

תמרי עם האחות התאומה שלי.

חוגגת יום הולדת. האם ליאת: "היא עוד תדאג לכולנו".



וועדים חדשים
בהצלחה בתפקיד החדש!

וועד אגף סגל ניהולי באגף התברואה
אלי ז'אן, גיא דמארי, ליאור שרעבי, רביב כהן ודוד שמואל

וועד אגף ארגון ותקינה
גיא גרניט, מור טבצ'ניק ומיטל שילר

וועד אגף הכנסות מבניה ומפיתוח
אריאלה כהן צמח, מירב אדר ושרון יעקב

וועד אגף נהגים באגף התברואה
אפי אלוני, ארז כהן, עופר דהן, רוני לוי ומשה קונסטנטינו

וועד אגף משאבי אנוש
אורנית אליוף, איציק כהן וניר שרעבי

וועד אגף החניה
יניב דחוח, גלית וולפמן ושלומי לוי

וועד אגף הנהלת בתי העירייה
מירון פלד, הילה רונן ואלכס בריק

וועד אגף מוקד 106
עידו שרעבי, אינה חוטיאנוב ושמוליק זכאי

וועד המישלמה ליפו
שפק יצחק, אפרים שטאובר, ומוחמד כרוואן

וועד אגף המוסך העירוני
שאול לוי, אוריאל לוי עשהאל שרון

וועד מזכירות בתי הספר
עופרה אליס, עדי עוזרי ורות בר

וועד אגף שפ"ע
גיא שראבי, מירה הורוביץ ומשה כספי

וועד מינהל השירותים החברתיים
ניר דניאל, מאיה אנוש ורחל ביטון

וועד מינהל קהילה
ניסים אזולאי, זהבית אלימלך ועמוס אדאוי



"אני נצבת במקום שמעורר
הערכה ויראת כבוד"

שלחנו 3 עובדי עירייה להצטלם ליד מקומות שמציינים את ראשיתה של תל אביב ואת עצמאות 
מדינת ישראל. בית דיזנגוף/בית העצמאות, שם הוכרזה המדינה, בית הכנסת הגדול, בית הכנסת 

המרכזי של תל אביב שריכז אליו בימים עברו רבים מתושבי תל אביב ופסל הסוס של מאיר דיזנגוף, 
ראש העיר הראשון של תל אביב. כל אחד מהם סיפר על ההרגשה שלו והחיבור שלו למקום. 

מירי רפאל היא עוזרת בכירה ליו"ר הארגון –
בית דיזנגוף/בית העצמאות הוקם 1910 ההכרזה 14.5.48

"אי אפשר להיכנס לנעליו של האיש הדגול שעמד במקום 
את  והשמיע  הזה  המיקרופון  נוכח  הזאת  הבמה  על  הזה 

דברי העצמאות- אל מול פני העולם כולו.

אלו הייתי צריכה לחזור על דבריו של בן גוריון כשהקריא 
את מגילת העצמאות, הייתי חוזרת כמעט על אותן מילים 
אולם מוסיפה קצת פרספקטיבה נוכח ההיסטוריה שצברנו 
אומרת שאני מקווה  הייתי  על חלקם  קיומנו.  שנות  ב-70 

שלא יתרחשו...

ברוכת  לארץ  שנהיה  תקוותי:  על  מספרת  ודאי  הייתי 
הישגים, ארץ אוהבת ומכבדת כל יושביה ללא הבדל דת, 
גזע ומין, מלכדת ופועלת בכל דרך ואמצעי למיגור ולסילוק 

שסעים בחברה שלנו, עם שוחר מדע, ידע ושלום.

השגנו רבים מהתקווה הזאת, 
עוד דרך ארוכה לפנינו להטמיע 

אותם בהווייתנו כאזרחי
המדינה הנפלאה שלנו.

הבמה הזאת מגבירה את תחושת הגאווה העצומה שלי, 
הנהדרת  הארץ  על  וההסכמה  השלמות   תחושת  את 
שאנחנו בונים, מוסיפה כאן זיכרון וכאב אישי על תרומתי 
ובשאיפתי  אויביה  במיגור  הזאת  הארץ  בבניית  האישית 
יום  במלחמת  אורי  אחי  של  נפילתו   – באזור  לשלום 

הכיפורים.

אני ניצבת במקום שמעורר הערכה ויראת כבוד"

שלמה ברזילי יו"ר ארגון גמלאי עיריית תל –אביב – 
בית הכנסת הגדול הוקם בשנת 1924

"ההישגים שהמדינה 
הגיעה אליהם הם הישגים 

שממקמים את המדינה 
ברמת התפתחות גבוהה 

בעולם. ישראל מובילה 
בכל התחומים והחדשנות. 
אנחנו רק יכולים להתפאר 
בזה. גם העולם נהנה מזה 
וכל זה ב-70 שנה. מאחל 

שהשלום יתקרב ולא נהיה 
מאוימים במלחמה.

בכרם  נולדתי  הגדול,  הכנסת  בית  בסביבת  גרתי 
התימנים. זה היה בית כנסת פעיל מאוד. המונים היו באים 
פקדו  ופחות  האוכלוסייה התחלפה  לאט  בשבתות,לאט 
 1000 היו  דבר  שם  היה  הכנסת  בית  הכנסת.  בית  את 
מקומות ישיבה, הוא היה שם דבר בתרבות התל אביבית. 

נקווה שיחזור לפרוח".

שמעון תורג'מן יו"ר ועד העובדים בביה"ח איכילוב –
פסל מאיר דיזנגוף נוצר ב-2009 על ידי האמן דוד זונדלוביץ'

"חשוב לי שידעו וילמדו על מורשת העם והמדינה בת 
ה-70. ללמוד על האנשים שהקימו אותה, כמו דיזנגוף. 
דיזנגוף מסמל בעיניי אדם שידע לפתח את ת"א והניח 

את אבן הפינה להפיכתה למטרופולין שהיא עתה. 

אני גר בכפר שלם, גאה 
להיות תל אביבי וגאה 

לחיות בשכונה שכמו ת"א 
התפתחה בצורה מדהימה".

המקור. בן גוריון מכריז עצמאות.



"הילד המיוחד שלי"
האם: רינת דהן, עובדת כמזכירה "אכפת קידום נוער": 

הבן: ינון דהן

דבר האם:  "יש לי ילד מיוחד מאוד עם תסמונת דאון בן 16, 
שמשולב בחינוך רגיל. ילד מדהים. הוא חמישי במשפחה, לומד 
בישיבה "ראשית חכמה" באלעד. מגיל שנה משולב בחברה 
רגילה, נמצא גם בבני עקיבא, הוא יוצא לטיולים ולסרטים. טוב 
לו וטוב לנו. יש לו יכולות אדירות של אינטואיציה רגשית כלפי 
כולם. לכן כולם אוהבים אותו. בבר המצווה עלה לתורה, קרא 
את הפרשה, עולה כל שבת קורא מפטיר. ילד מדהים ילד של 

שמחה".

"גאווה שלי"
האם: חני רצאבי. בוחנת חיובים מינהל כספים אגף חיובי 

ארנונה
הבת: לינוי רצאבי

"הילדה שלי בגיל 5.5 תרמה את השיער שלה  דבר האם: 
לילדים חולים )כיום היא בת 6(

זה היה מרגש מאד, חיכתה במשך חצי שנה שיהיה לה אורך 
של 30 ס"מ. כמה רצון יש בילדה הזו לתת ולתרום לילדים 

חולים. זה מדהים".

"השחקן שלי"
גביית  אגף  כספים,  מינהל  ראש חוליה  ליבנת לוי  האם: 

ארנונה ומים
הבן: אדר לוי

דבר האם: "בן שני )סנדוויץ( לשלושה בנים. מקטנות לא היה 
קשה בכלל להבין לאן יפנה אדר. מהגן הציג והקריא סיפורים 
פסנתר,  למד  בטקסים.  ושר  בהצגות  הופיע  תמיד  לחברים. 
בחטיבה נרשם למגמת תיאטרון, ומשם השמיים הם הגבול. 
המבחנים  כל  את  עבר  בלובי.  פסנתר  בנגינת  בקאמרי  עבד 
"בערבות  בהצגה  לשחקן ראשי  נבחר  והיום  צהל,  לתיאטרון 
קיבל  במקביל,  הבא.  מחודש  במופעים  שתתחיל  הנח"ל" 
תוכנית לילית עם חברתו לצבא כל יום שני בגלי צה"ל. לדבר 

על מה שבא להם".

ה"הלוחם שלי"
האם: עפרה אלרואי. פסיכולוגית מדריכה. מינהל חינוך

הבן: אמיר אלרואי

דבר האם:  מעבר לזכייה של אמיר באליפות העולם בשנה 
את  לשלב  ביכולתו  מחונן  אמיר  שנתיים,  ולפני  שעברה 
העשייה היומיומית, עם האימונים התובעניים ועם המשימות 
בתיכון  תלמיד  כשהיה  גם  מאד.  לו  שחשובות  החברתיות 
אליאנס, הוא עמד על היותו פעיל בשבט הצופים, לא פספס 
פעיל  והיה  בלימודים  מצטיין  תלמיד  היה  הפעילויות,  את 
מבחינה חברתית. גם השנה, הוא זכה  בחייל מצטיין מטעם 
מפקד השייטת על תפקידו, תוך המשך מחויבות לאימונים 
התובעניים ולייצוג באליפויות בחו"ל, יחד עם יכולת ליהנות 

ולבלות עם החברים שמאד חשובים לו"

ילד שלי מוצלח
נכון, הילדים שלכם הכי מוצלחים, הכי טובים. של כולנו. קיבצנו עבורכם מספר ילדי עובדים 

שהם מצטיינים בתחומם, או בלב הרחב שלהם, או בהישג העצום שלהם. האמת אם היה 
מקום היינו מציינים את כל הילדים שלכם. שלנו. אז קבלו אותם. או נכון יותר חבקו אותם.

הזמרת שלי
העובד: רונית ירון – עו"ס סיוע ומעקב

הילדה: רחל ירון

 .23 בת  מוזיקאית  היא  ירון  רחל  שלי  "הבת  האמא:  דבר 
הייתה  בפייסבוק. כשהיא  או  ביוטיוב  כדאי להתרשם ממנה 
חיילת היא השתתפה בפרויקט, "אלה האחים שלי" והלחינה 
אלבום  הוציאה  היא  המסוקים.  באסון  שנפל  חייל  של  שיר 
היא  היום   .5 בת  בהיותה  שנפטר  לאביה  ראשון  שהוקדש 
באולפן  עובדת  היא  במקביל,  שני.  אלבום  הוצאת  לקראת 
היא  לזה,  מעבר  סאונד.  כטכנאית  "גברי",  בתחום  הקלטות 

חמודה ממש ויפה להתעלף".

האלוף הפרטי שלי
אגף  כספים  מינהל  בכירה  חיובים  בוחנת  לרר  האם: אלה 

חיובי ארנונה
הבן: תומר לרר

דבר האם: שמחה לספר על האלוף הפרטי שלי, תומר בן 
10.5, תלמיד כיתה ה'. תומר מתאמן בקראטה מגיל 5 ולוחם 
רצופות  שנתיים  ישראל  אלוף  תומר  בנבחרת IFK ישראל. 
באליפות  להשתתף  עתיד  פסח  ובחוה"מ   )2018/2017(
רבות  בתחרויות  השתתף  תומר  ישראל.  את  ולייצג  אירופה 

ומביא כבוד וגאווה רבה למשפחתנו ולמדינת ישראל".

"כובש האוורסט"
יאיר,  דורית שטרן, אחראית על הפקת מפות, מרכז  האם: 

אגף המיחשוב, עיריית תל אביב-יפו
הבן: אור שטרן

נולד אחרי 6 הפריות מבחנה  "אור, בני הבכור,  דבר האם: 
שעשיתי כאם יחידנית. הוא אובחן בגיל שנתיים כעל הרצף 
 3 היה  אור  כאספרגר.   3 ובגיל  גבוה,  בתפקוד  האוטיסטי 
שנים בגנים תקשורתיים לאוטיסטים. בהשקעה מאד גדולה 
לאוורסט של  הגיע  הוא  שנתיים,  בגיל  אבחונו  מאז  בו  שלי 
חינוך  של  תיכון  ספר  בבית  יא'  בכיתה  לומד  הוא  יכולותיו. 
בגרויות  ועושה  גאולה,  אורט  אביב,  מיוחד LIGHT בתל 
באסטרונומיה,  עצום  ידע  בעל  הוא  מצטיינים.  בציונים 
בצפרות, עב"מים וחייזרים, דינוזאורים, ומאד יצירתי – לומד 

במגמת עיצוב אומנותי.



שערים של אוגוסט 1973 יעשו 
טוב למכללה לקידום מקצועי 
בעיריית ת"א. בעיתון פורסמה 
תמונה על קבוצה קטנה ועדי 

עובדים של עובדי עיריית 
ת"א אשר סיימו לימודי קורס 

אוניברסיטאי. היום זה כבר 
משהו שבשגרה. 

ומשם לעשור של 
שנות השבעים. בגיליון 

משנת 1970 אפשר 
לקבל מושג איך נראתה 

פעם פרסומת ללוטו. 
אגב הלוטו כמו שערים 

ממשיך גם היום... 

בעשור הבא בשער שערים יולי 1999 מככבת 
בתמונה שרית חדד. לא, העיתון לא הפך להיות 
עיתון של בידור, אלא שרית חדד הופיעה בפני...

עובדות הארגון ביום האישה 1999. מסתבר 
שבארגון העובדים האישה תמיד הייתה בפרונט.

בשנת 1984 הראו לנו בתמונת 
שחור לבן איך נראו פעם עובדי 

התברואה. איך נראה רכב 
של התברואה. כבר אז עובדי 
התברואה חייכו. עבודה קשה 

או לא, לתמונה תמיד מחייכים, 
במיוחד אם זה בעיתון שערים. 

נדלג עשור ונכיר לכם את מזכ"ל 
הארגון. זה מה שהיה דבר 

המזכ"ל בשערים 2001-2000 
מזכ"ל צעיר, מציג את עצמו 

לציבור. כן, רמי בן גל. נראה אגב 
אותו הדבר. רמי בין היתר סיפר על 

עצמו, על קורסי הפיקוד שעשה 
כקצין בצנחנים ועל שירות הקבע". 

היום כמובן רמי יו"ר הארגון.

מתקרבים אלינו, גיליון 
ספטמבר 2013, מביא מן 
הביקור הכל כך חשוב של 
משלחת מעובדי העירייה 

שנסעה לפולין למחנות 
השמדה לקחת חלק 

ב"מצעד החיים". בין היתר 
כתב מדריך הסיור יקי גנץ: 
"בכל הקבוצות בלט הגיוון 

של המרקם האנושי. בני 
עדות שונות, גברים ונשים, 
מנהלים ומנהלות ברמות 

שונות לצד עובדים
ועובדות מן השורה".

ועכשיו הגיליון שבידיים 
שלכם. שערים 2018 - 
עליו יכתבו בעתיד שהוא 
שם דגש על העובד בפן 

האישי ו-70 שנים לישראל.

אז תם ולא נשלם.
כן כמו בעבר גם היום. 

עיתון שערים מלווה
את חברי הארגון.
וילווה גם בעתיד..

שערים מאז ולתמיד. 

אז והיום | אז מה היה לנו שם?
עיתון שערים מלווה את המדינה מאז קיומה. במיוחד עבורכם עברנו כמעט כל עשור 

ובדקנו איך היינו פעם ואיך אנחנו נראים היום דרך מהדורות ישנות יותר ופחות של 
עיתוני שערים ואפילו הבאנו לכם ברכה מדברי דיזנגוף.. לא הרחוב האיש.

שמרו עמוד מיוחד לברכות. אז קבלו 
כמה ברכות משערים 53: "לחבר 

משה הליצר ורעייתו מזל טוב לבר 
המצווה של בנו. ברכות חמות....

מצוות עובדי מחסן המזון בעיריית 
ת"א". או עוד ברכה  לח"ח מאיר 

 – צדוק - להולדת הנכד. ליעקב עדני
להולדת הבן. מיטב הברכות ועד 

העובדים בשרות בתי הספר וגהי"ל.

ינואר 1964. עיתון שערים 
התייחס גם לבטיחות החשובה 

בבית החולים איכלוב. אפילו 
צילמו תמונה להוכיח את זה...

ינואר 1955 עיתון שערים מתאר טיול 
שיצאו אליו העובדים. לא זה לא היה 

לחו"ל אלא לחקור את יופייה של 
ישראל. הנה קטע מהכתבה: "ממפגש 
שמשון שבדרך ירושלים פנינו ימינה 

ונסענו בכביש שאינו מוכר לרבים 
מבני תל אביב"... הבנתם את זה בני 
תל אביב? איזו שפה הייתה פה פעם. 

הלאה נקפוץ עשור.

יוני 1969 החליטו עורכי העיתון 
להביא מדברים שכתב מאיר דיזנגוף. 
כנראה שאז הם היו עדיין רלוונטיים. 
והיום? תשפטו בעצמכם: "לכי, תל 
אביב בכוחך זה להגדיל ולהאדיר 

את המפעל היהודי בארץ, מעל 
עבודה ושלום לכל עם ישראל". 

ינואר 1953 שערים 
)ביטאון הפועלים 

והפקידים... כן הפקידים( 
כבר אז חושבים על 
העובדים ומאחלים 

איחולים לבביים. 

עיתון שערים באוקטובר 
1963: שם דגש על התחביב 

הלאומי... איסוף בולים )ולא 
אפליקציות(. היום אנחנו אוספים 
כבר דברים אחרים... מה בעצם 

אנחנו אוספים? חובות אולי.



וכמה עולה לכם כרטיס לקולנוע?
ארגון העובדים של עיריית תל אביב עושה למען העובדים בכל התחומים.

אבל עד כמה אתם מכירים אותו? אז החלטנו לבדוק את זה.
העונים נכונה יכולים לסמן לעצמן וי ומבחינתנו הם זכו... להיות חברים בארגון...

כשעבר הווה ועתיד נפגשים בארגון העובדים
מירי רפאל

וחברי  העובדים  ארגון  הנהלת  התכנסה  אפריל  במהלך 
רעות,  של  למפגש  בתל-אביב  'רנסנס'  במלון  הוועדים 

היכרות ובעיקר ציון 70 שנה למדינה הנהדרת שלנו.

דגש  שמה  מהקבוצות  אחת  כל  קבוצות,   8 ל-  התחלקנו 
על  7 עשורי המדינה שחלפו ו- קבוצה מספר 8 – מהותה 
ועתיד  עבר  עתידניים.  ושאיפה  חלום  הגשמת  רצון,  גיבוש 
האירועים  צוינו  עליו  דף  הונח  השולחנות  על  אחד.  במקום 
המשמעותיים והמרכזיים שהתרחשו בכל עשור, כל קבוצה 

בחרה להציג את אחד הנושאים שהתרחשו באותו עשור.

לכל קבוצה מונה ראש קבוצה, כל קבוצה הזדהתה בצבע 
בצבע  שמו  את  נושא  תג  קיבל  בקבוצה  חבר  כל  משלה, 
ה"עשור  שולחן  סביב  התיישבה  קבוצה  ,כל  שלו  הקבוצה 
שלו". מעתה היינו ל- "8 שולחנות" – לכל שולחן יעד ומטרה 

כל שולחן עסק בעשור אחר.

על אחד מקירות האולם שבו התכנסנו הוצבה מפת הארץ 
על  כלשהו  באזור  שמו  את  הדביק  מאתנו  אחד  כל  שלנו, 
פני המפה, מקום שדיבר אליו... שהיה משמעותי בשבילו וכך 

נכנסנו לאווירת גאווה ושמחת חגיגות ה- 70 למדינה. 

והמרכזיים שהתרחשו בכל עשור, כל קבוצה בחרה להציג 
את אחד הנושאים שהתרחשו באותו עשור.

את  הציג  רמי–  של  השולחן   1948-1957 הראשון:  העשור 
הכרזת המדינה, בשיר ובהקראת ההכרזה.

העשור השני: 1958-1967השולחן של שרון– הציג מטבעות 
לשון שנטבעו על ידי 'הגשש החיוור'.

העשור השלישי : 1968-1977 השולחן של ענבר– הציג את 
זכיית מכבי ת"א באליפות אירופה.

העשור הרביעי: 1978-1987 השולחן של אורנה– הציג את 
הסכם השלום עם מצרים.

העשור החמישי: 1988-1997 השולחן של קובי –העשור בו 
נרצח יצחק רבין ז"ל, הציג את שיר השלום.

גילה אינטרופ-  1998-2007  השולחן של  העשור השישי: 
הציג את אילן רמון ז"ל האסטרונאוט שלנו שנפל בהתרסקות 

מעבורת החלל.
רפאל–  מירי  של  –השולחן   2008-2017 השביעי:  העשור 

"העם דורש צדק חברתי" הוצגה מחאה האוהלים.
 – הצעירים...  של  –השולחן  העתידני   - השמיני  העשור 
אירנה, כנרת ובן– מקווים למכוניות מעופפות, רכבת שחוצה 
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בכ-20  ומטפל  אברהם  ירון  האזור,  ממנהל  היום  לאותו 
אירועי אחזקה, חלקם ידוע מראש וחלקם מתקבלים תוך 
כדי היום, מפניות של תושבים. חישוב פשוט מעלה שצוות 
בחודש  אירועים  ב-400  מטפל  גילי  של  "ים"  מרכז  אזור 
מהם  שאחד  אנשים,  שני  של  בצוות  שמדובר  וכשמבינים 

הוא גילי, מבינים שזה הישג לא מבוטל בכלל.

גילי: "אני אוהב את העבודה שלי. אני עושה עבודה של כמה 
הזמן  כל  אני  לשבת,  יכול  לא  אני  שלי.  הצוות  עם  אנשים 
עובד, עם האיש שעובד איתי, גם עכשיו שאנחנו מדברים 
אני מרגיש לא נח שאני לא עוזר לו. כל מה שקשור לנראות 
בעיר, אני מטפל, באזור שלי. כל דבר שצריך אנחנו שם, אין 
לי בוס על הראש וזה עבורי הכי טוב שיש. מגיע, עושה את 

העבודה שלי כמה שיותר מהיר ויעיל ומסיים".

ברחוב דה וינצי' גילי הילד עובד עם אולג אוסטרובסקי. אולג 
עובד כבר כמה שנים, אבל עוזב עכשיו לאוקראינה, שם הוא 
לו כבר מזל טוב  זאת נאחל  )אז בהזדמנות  עומד להתחתן 
על הדרך... אל דאגה עשיתי את זה בשמכם(. בינתיים הוא 
הצוות של גילי. הם מטפלים מהר מאוד ובמקצועיות בסילוק 
כמה  תופס  אני  עבודה,  כדי  תוך  וכך  יציב  הלא  האשפתון 

מילים גם עם אולג.

קשה אולג?
יותר.  קשה  אז  במיוחד,  חם  יום  היום  קלה.  לא  "עבודה 
זה. רק חשוב  עושים את  ואנחנו  צריך לטפל בבעיה  אבל 
יבינו כי לא תמיד הם מבינים, כי אנחנו לפעמים  שאנשים 
נמצאים ממש על הכביש, או חוסמים בכדי לתקן משהו וזה 

מפריע להם, למרות שזה עבורם".

את זה ראיתי במו עיניי. ברחוב דה וינצ'י, נאלצו גילי ואולג 
להחנות את רכבם והנגרר של הרכב, שהוא כלי העבודה 

שלהם, שם הם מעמיסים את כל הדברים שטיפלו בדרך 
להחלפה או לסילוק. זה הפריע לתנועה וכמות הצפצופים 
עלתה על כמות המילים של גילי: "אין מה לעשות. זה חלק 
הם  אבל  למענם.  כאן  אנחנו  דבר  של  בסופו  מהעבודה. 
על  שכועס  מי  גם  יש  לפעמים  אותם.  מבין  אני  ממהרים, 
זה, אבל בשורה התחתונה כולם מרוצים בסוף מהתוצאה, 
כי אם סילקת מהשכונה או מהרחוב שלהם מפגע, הרי הם 

יבינו בסוף שזה עוזר להם". 

הצפצופים  ולפעמים  הקשה  העבודה  החום,  למרות  גילי 
והטרוניות של האנשים, לא מחליף את העבודה שלו בשום 
כבר  אני  במשרד.  אחד  רגע  לשבת  יכול  לא  "אני  עבודה: 
מעל 20 שנה בעירייה ועושה את העבודה שלי בהכי כיף. 
הזמן עובר חולף בעבודה. ראית שאני לא יכול להסתכל איך 
אולג עובד ועבדתי איתו ואולי בכך טמון הסוד של העבודה 

הזו, שכמה שהיא קשה, אתה כל הזמן פעיל והזמן עף".

אבן  באזור  נניח  המרכז,  באזור  שתהיו  הבאה  בפעם  אז 
להחליף  רגע  עוצרים  שלו  והצוות  גילי  את  ותראו  גבירול 
ספסל עבורכם, או מתקני אופניים שהיו זקוקים לתיקון או 
החלפה, או נניח סילוק מפגע, תהיו בטוחים שזה עבורכם. 
נכון, אתם תהיו ברכב ותצטרכו לחכות עוד רגע, אבל כמו 
שאמר גילי הילד: "אנחנו שם בכל עונה ובכל זמן, חם, קר, 
גשם, שמש, אנחנו נתקן את הדרוש ליקוי". אז אולי בפעם 

הבאה תנופפו להם לשלום ומי יודע גם תוסיפו תודה.

גילי )הילד( שמואל 
האיש שדואג לאחזקה בעיר

תכירו את גלעד שמואל, או כמו שכולם מכירים אותו, "גילי הילד", אולי בגלל פניי הילד שלו. גילי 
אחראי צוות אחזקה אזור מרכז של אגף שפ"ע, דואג לכל בעיה שרואים על פני העיר, מה שנקרא 

"פני העיר" תרתי משמע. הוא שם לדאוג לתקן ולתחזק, החל מספסלים, "אשפתונים" לעוברי אורח 
ועד הסרת מכשול ועוד, הוא שם. גילי: "כל דבר שצריך אנחנו מטפלים, אני אוהב את העבודה זו".

"תפגוש אותי ברחוב קפלן 12, אני מטפל במכשול ברחוב". 
אומר לי גלעד שמואל, או כמו שהחברים שלו מכירים אותו 
בשם , גילי )הילד( שמואל, או בקיצור "גילי הילד", למרות 
שהוא כבר בן 40, אבל נראה כמו ילד, אולי כי אינו נשוי... 
מגיע  אני  הילד שלו.  פניי  בגלל  ובעיקר  בציניות(  )בציניות, 
לקפלן 12 ולא מוצא אותו. מתקשר אליו: "איפה אתה?" אני 
הוויז(,  )לפי  שניות  ו-45  דקות   28 אחרי  כועס,  חצי  שואל 
בפקקים בתל אביב. "מה זאת אומרת?" הוא מתפלא, כבר 
עברתי לבעיה הבאה ברחוב דה וינצי, זה רחוב משם, תפנה 
תראה אותי עם הגרר אני מחכה לך. צריך לטפל באשפתון 
רעוע שיש להחליף, אבל תמהר כי אני אהיה בדרך למקום 

אחר לטפל בעוד קריאה". 

הדיאלוג הזה בדיוק מסביר מה עושה גילי הילד, בעבודה. 
"גם  קיץ  חורף  הצהרים,  עד  מהבוקר  הוא  דל  רגע  לו  אין 
סתיו ואביב", כמו שהוא מוסיף, הוא אחראי באזור המרכז 
על אחזקת העיר, שזה במילים אחרות, מתחזק ספסלים, 

עמודים אם נפלו או קיבלו מכה, אשפתונים של עוברי אורח, 
מה  כל  בקיצור  ועוד.  אופניים  מתקני  מכשולים,  מפגעים, 
שרואים בעין בחזות העיר. גילי בצוותא עם עוזר מתחזקים 
העיר  פני  שיפור  שזה  שפ"ע,  אגף  של  האזורים  אחד  את 
וכשרואים את העובדה של גילי, מבינים שזה באמת לשפר 

את פני העיר.

גילי אחראי על אזור מרכז שנחלק ל-2 אזורים והוא אחראי 
על "צוות ים", שזה באזור הים )אבל מורחב מאוד מאוד( 
אגף  של  העיר  בכל  אחזקה  צוותי  עוד  ישנם  בתל-אביב. 
כך  על  אחראים  הם  וביחד  במספר   6 הכל  בסך  שפ"ע, 
שהיא  ותודו  נראית...  שהיא  כמו  תראה  תל-אביב  שהעיר 

נראית מצוין. 

מאוד  נכון?(  לכינוי  )מתמכרים  "הילד"  גילי  של  היום  סדר 
למשרד  דיוק,  ליתר  בשש  כבר  בבוקר,  מגיע  הוא  ברור: 
שלו  הלו"ז  את  מקבל  ארצות",  "ארבע  ברחוב  שפ"ע  של 

"אני לא יכול לשבת, אני כל הזמן עובד".גלעד שמואל )מימין( ואולג אוסטרובסקי.

"עושה את העבודה שלי כמה שיותר מהיר ויעיל".



הניו- במלון  ותשוש  זעף  סר,  ויצמן  התהלך  שבו  בבוקר 
הזמנית  בישיבתה הראשונה של הממשלה  הוחלט  יורקי, 
)הרשות  הזמנית  המדינה  מועצת  לנשיא  בוויצמן  לבחור 
בערבו  לכנסת(.  שקדמה  החברים   37 בת  המחוקקת 
בתל  הקק"ל  בבית  המדינה  מועצת  כונסה  היום  של 
על  נוקב  ויכוח  ניטש  בישיבה  ההצעה.  את  לאשר  אביב 
ולקבל  אנחנו לדון  יכולים  "כיצד  הפורמאלית.  הסמכות 
יהיו תפקידי  מה  יודעים  שאיננו  בשעה  נשיא  על  החלטה 
ממפ"ם.  ניר  נחום  הטיח  נשיאות?"  תהיה  ואם  הנשיאות, 
בגלל  ויצמן  לבחירת  התנגד  הרוויזיוניסט  רוזנבלום  הרצל 
החשש שהשקפותיו יזוהו עם מדיניות הממשלה. בעיצומה 
של פלישת צבאות ערב למדינה שזה עתה הוכרזה, פקעה 
בהצבעה  הדיון.  את  קטע  והוא  בן-גוריון  של  סבלנותו 
נמנעו.  ושישה  התנגדו  שניים  חברים,   13 בהצעה  תמכו 
משהסתיימה הישיבה לא טרח איש ליידע את נשּוא הדיון 
על עצם קיומו ועל תוצאותיו. עיתונאי שִטלפן לוורה ויצמן 
לבעלה  בישרה  וכשהיא  הבחירה,  על  אותה  ן  שִעדכֵּ הוא 
לנשיא הוא הפטיר:  מינויו  הידיעה על  בחדר המיטות את 

"מה את מדברת שטויות". 

 .1948 בספטמבר  ארצה  הגיע  בבריאותו,  שלקה  ויצמן, 
מלכים  בכבוד  אותו  קיבלו  העם  ונבחרי  הרחב  הציבור 
התעלה  לא  בן-גוריון  ובהערצה.  בחום  אותו  ועטפו 
על  לחתום  מוויצמן  ומנע  המצופה  האצילות  למדרגת 
מגילת העצמאות. ביומנו הוא כתב: "סעדתי ברחובות עם 
ויצמן. הוא שואל מה תפקידו בקריה? לאחר כל ההסברות 

אין המצב נהיר לו או רצוי לו". 

שלנשיא  הִאמרה  את  אז  טבע  הלשון,  וחד  החריף  ויצמן, 
לכהן  העדיף  הוא  לממחטתו.  רק  אפו  את  לתחוב  מותר 
מבית מידותיו ברחובות, ולא האיץ להתקין ִלשכה נשיאותית 
ההכנות  הממשלה.  משרדי  היו  שם  אביב,  בתל  בקריה 
התערבותו  עם  ורק  בעצלתיים  נעו  ִלשכתו  להכשרת 
נמצא  מועצת המדינה,  יו"ר  יוסף שפרינצק,  הנמרצת של 
מועצת  נשיאות  ואת  הנשיא  את  שישמש  בניין  בנובמבר 
המדינה. אלא שבבניין התגוררה משפחתו של הפליט יוסף 
ביפו.  נטושה  דירה  קבלת  עד  להתפנות  שסירב  דיקסון, 
הקורה  לעובי  להיכנס  בן-גוריון  הואיל  חודש  כעבור  רק 
ולחתום על צו פינוי. אפשר שמעבר לקרבה הפוליטית בין 
הטייסים  בניהם  על  האבל  אותם  איחד  לשפרינצק  ויצמן 

שנספו במלחמה ונעדרו במצולות ים. 

בט"ו  המכוננת  האסיפה  התכנסה  מכן  לאחר  חודשיים 
בירושלים,  הלאומיים  המוסדות  בבנייני  תש"ט  בשבט 
בן-גוריון  במדינה.  הראשונה  הבחירות  מערכת  לאחר 
החליטה  שבהם  הדיונים,  ימי  שלושת  על  רמה  ביד  ניצח 
הרביעי  ביום  הכנסת.   - תיקרא  שהיא  המכוננת  האסיפה 
והאחרון, 17 בפברואר 1949, חלה בן-גוריון לפתע פתאום 
ונעדר מטקס השבעתו של ויצמן לנשיא המדינה הראשון. 

בדצמבר 1952 סערה המדינה לאחר התפטרות הרמטכ"ל 
תמרון  נערך  הזמן  באותו  הממשלה.  והתפטרות  ידין  יגאל 
הִמפקדות המטכ"לי השנתי, שהתבסס על "מקרה הכל" 
)מלחמה בכל החזיתות(. אל"מ יובל נאמן ז"ל, ששיחק את 
הרמטכ"ל העיראקי, סיפר: "בתרגיל נתתי לאויב רעיונות איך 
לתקוף את צה"ל, וכאשר האויב כבש את מחנה המטכ"ל 
את  וִהצילה  הנשיא  מותו של  על  הודעה  הגיעה  גן  ברמת 
ומיד  המטכ"לי,  הרוח  למצב  התאים  דווקא  זה  כוחותינו. 

הפכה ִמפקדת התמרון לָמֶטה ההלוויה". 

ולאחר  ברחובות  בחווילתו  למנוחות  ויצמן  שהובא  לאחר 
כנשיא  לכהן  בן-גוריון  פניית  את  דחה  איינשטיין  שאלברט 
בן-צבי.  יצחק  של  שמו  במפתיע  הועלה  ישראל,  מדינת 
הכנסת,  יו"ר  שפרינצק,  היה  לתפקיד  הטבעי  המועמד 
בגלל  החולה  הנשיא  מקום  את  משנה  יותר  שמילא  מי 
נבצרותו. אלא שלבן-גוריון היו חשבונות עבר עם שפרינצק, 
להעביר  הצטווה  הוא  המדינה  לנשיא  בן-צבי  בחירת  ועם 
הפרטי  ביתו  בסלון  בירושלים.  לביתו  הנשיא  לשכת  את 
ומכורח הנסיבות  בן-צבי הממשלה החדשה,  הוצגה בפני 
נולד מיתוס "צריף הנשיא". בן-צבי אכן היה צנוע בהליכותיו 
והפגין דוגמה להסתפקות במועט בשנות הצנע והמעברות, 
בביתו.  מקום  מחוסר  פשוט  נבע  בצריף  השימוש  אבל 
ההיסטוריון צבי צמרת הביא מפי דוד ברטוב, ראש לשכת 
הנשיא, את הסיפור על יום הסערה החורפי שבו חזר בן-
בכניסה עמד שוטר  בביתו.  צהריים  צבי מהצריף לארוחת 
ועם  איתו  לאכול  הזמינו  בן-צבי  עצמותיו.  לשד  עד  רטוב 
סירב  הקפוא  השוטר  בישלה.  חם שהיא  מרק  ינאית  רחל 
ואמר שהרס"ר אסר עליו לעזוב את עמדת השמירה ללא 
מחליף. בן-צבי אמר לו שהוא הנשיא, וזה בהוראתו - אך 
בעמדת  השוטר  את  בן-צבי  החליף  במקום  בו  לשווא. 

השמירה ושלח אותו להפשיר עם קערת מרק. 

סיפור בחירתם של שני הנשיאים הראשונים של מדינת ישראל. חיים וייצמן הנשיא
הראשון של מדינת ישראל שאמר כי "לנשיא מותר לתחוב את אפו רק לממחטתו"

וגם על סיפור קערת המרק של בן צבי. מאמר מעיתון הארץ. 

ביום ראשון בערב, 16 במאי 1948, עלה ד"ר חיים ויצמן על 
בדידות  יורק בתחושת  בניו  וולדורף אסטוריה  יצועו במלון 
חודש  ההתרחשויות.  בשולי  ונשכח  שנזנח  מי  של  מרירה, 
ימים ניהל ויצמן מאבק דיפלומטי מאומץ לגיוס תמיכת נשיא 
התנגדותה  מול  היהודית  המדינה  בהקמת  הברית  ארצות 
הכרזת  טקס  לפני  יומיים  המדינה.  מחלקת  של  התקיפה 
העצמאות שלף ויצמן את הקלף האחרון והמנצח - מעמדו 
במכתבו  טרומן.  הארי  לנשיא  אישי  במכתב  ופנה  האישי- 
הצליח ויצמן להטות את הכף ולהשיג את הכרת טרומן חרף 
לדוד  תמיכה  מברק  שלח  ויצמן  נגדה.  האדירים  הלחצים 
בוששה  התשובה  אולם  העצמאות,  הכרזת  על  בן-גוריון 
יומיים הגיע מברק תשובה קצרצר, שבו  לבוא. רק כעבור 
נכתב באורח כללי ביותר "אנו מצפים ליום, שבו נראה אותך 

בראש המדינה אשר תיכון בשלום". 

שנה וחצי קודם לכן הדיח בן-גוריון את ויצמן, מנהיגה של 
התנועה הציונית זה כ–30 שנה, מראשות הנהלת הסוכנות 
הוחלט  בכבודו  הפגיעה  עוצמת  את  לרכך  כדי  היהודית. 
אולם  הציונית,  ההסתדרות  כנשיא  ויצמן  את  להשאיר 
הסמכויות הביצועיות הועברו לתפקיד החדש של בן-גוריון- 
יו"ר ההנהלה. ויצמן הנהיג את האגף המתון בתנועה הציונית, 
שהתנגד למדיניותו האקטיביסטית של בן-גוריון, וגם לאחר 
בפוליטיקה  משקל  כבדת  השפעה  לו  נודעה  הדחתו 
הבינלאומית.  בזירה   - מכך  יותר  ועוד  מבית,  היישובית 
ויצמן, המדען שהציל את האדמירלות הבריטית במלחמת 
בטרקליני  אריסטוקרטית  מיוקרה  נהנה  הראשונה,  העולם 
המדינאות העולמית, שבן-גוריון היה יכול רק לחלום עליה. 
בן-גוריון, שנזקק לתמיכת ויצמן מבית ומחוץ, נרתם לחבק 

אותו, לא לפני שדאג לנטרל את כוחו הממשי. 

כשבישרה לו אשתו על מינויו לנשיא, 
אמר חיים ויצמן "מה את מדברת שטויות"

הנשיא יצחק בן צבי

חיים ויצמן מושבע לנשיא הראשון של ישראל, 1949 



אז את אמא במזל טוב.
כמה שעות עבודה עובדות האימהות?

לעבוד  זכאית  הלידה  מיום  ראשונה  שנה  במהלך  יולדת 
כולל שעות  )לא  5 שעות  בו עובדת  יום  שעה פחות בכל 

הנקה(.

אם לילד עד גיל 14 המועסקת במשרה מלאה 41.5 שעות 
דקות   18 עבודתה  אץ  לסיים  רשאית  לפחות,  שבועיות 
מוקדם יותר. זמן זה הוא על חשבון העירייה. זכות זו ניתנת 
בתנאים מסוימים )מכוח השוואת זכויות הורות( גם לגברים.

אני חייב מנוחה.
יכול לקחת חופשות ללא תשלום?

עובד קבוע רשאי לבקש חופשה ללא שכר לאחר שהשלים 
5 שנות עבודה בעירייה. לפני היציאה לחופשה ללא תשלום 
מחויב  הוא  שעליו  הציוד  את  לעירייה  להחזיר  העובד  על 
אישית כגון: כרטיס חניה, טלפון, ציוד מחשב. נוסף על כך, 
העובד  שקיבל  התשלומים  יקוזזו  לחופשה  יציאתו  לפני 
מראש כגון: החזר הוצאות ביטוח רכב ורישיונות הרכב, דמי 
הבראה. כמו כן, יש להסדיר חובות לארגון העובדים.  חשוב 
לדעת!! לפני היציאה לחל"ת יעשה העובד את הסידורים 
זכויותיו  או  הפנסיוניות  זכויותיו  ייפגעו  שלא  כדי  הנדרשים 
הסידורים  שיניים(.  בריאות,  )כמו:  שונים  ביטוחים  בשל 
טופס  של  זכויות"  "הבטח  בנספח  מפורטים  הנדרשים 
הבקשה ליציאה לחופשה. אי-אפשר לאשר המשך חל"ת 
לעירייה  לתשלומים  בהתחייבותו  עמד  לא  אשר  לעובד 

עבור הבטחת זכויותיו.

מזל טוב התחתנתם )הכי חשוב שיצליח 
לכם(. אתם חולמים על ירח דבש באוורסט.

ומה לגבי חופשת נישואין?
לאחר השלמת שנת עבודה בעירייה זכאי העובד המתחתן  
)בנישואין המוכרים על ידי משרד הפנים(, לחופשת נישואין 
בת 3 ימים )ביום החתונה ויומיים בצמוד לחתונה(. חופשת 

הנישואין היא על חשבון העירייה.

ומה לגבי הבדיקות במהלך ההריון?
ההריון  בתקופת  מהעבודה  להיעדר  רשאיות  בהריון  נשים 
לצורך פיקוח רפואי ובדיקות רפואיות הנעשים על ידי רופא 

ובתחנות לבריאות האם והילד הקשורים להריון.

שעות  מ-4  יותר  מלא  עבודה  בשבוע  המועסקת  עובדת 
על  ההריון  בתקופת  שעות   40 עד  להיעדר  רשאית  ביום, 

חשבון העירייה.

רשאית  ביום  שעות   4 עד  בשבוע  המועסקת  עובדת 
להיעדר עד 20 שעות בתקופת ההריון על חשבון העירייה. 
ההיעדרות מעבודה תאושר על סמך תעודה רפואית ותהיה 
לעיל  המפרט  על  העולה  היעדרות  העירייה.  חשבון  על 

תהיה על חשבון ימי המחלה הצבורים.

המצב הכלכלי לוחץ החלטתי לעבוד
בעוד עבודה. מותרת לי עבודה נוספת

חוץ מהעבודה בעירייה?
עבודה נוספת מעבר לעבודה בעירייה אינה זכות שמוקנית 
לרכז  לפנות  נוספת,  בעבודה  המעוניין  העובד  על  לעובד. 
משאבי אנוש ביחידתו ולהתייעץ עימו באשר לאופן הגשת 
הבקשה. מכל מקום , את הבדיקה הזאת יש לעשות לפי 
עם  כלשהי  התקשרות  ולפני  הנוספת  העבודה  התחלת 
המעסיק הנוסף. האישור לביצוע עבודה נוספת ניתן על ידי 
ועדת הכספים והוא מוגבל בזמן וטעון לחידוש מעת לעת.

תמיד אהבנו ללמוד.
מגיעים לי ימי לימודים והשתלמות בשכר?

בשנה   7 המנהלי-  בדירוג  לעובדים  הלימודים  ימי 
אינם  האלה  הימים  המשרה.  לחלקיות  כפוף  קלנדרית, 
יוכרו על  ניתנים לצבירה משנה לשנה. כדי שהימים אלו 
מוכרת  להיות  חייבת  ההשתלמות  השתלמות,  חשבון 

לצורך גמול השתלמות.

מהנדסים,  המח"ר,  בדירוג  לעובדים  הלימודים  ימי  מספר 
בחודשו  חודש  מכוסים  העובדים  ומשפטנים:  טכנאים 

בחלק יחסי מהמכסה השנתית כמפורט להלן:

מספר ימי השתלמות
בשכר לעובד לכל שנה

יצאתי לפנסיה בשעה טובה.
מה עם פיצוי עבור אי ניצול ימי מחלה? 

תעשו לי פעם אחת לתמיד סדר.
בעת  שכרם  תשלום  לצורך  לעובדים  ניתנים  מחלה  ימי 
אין  לפיכך  מעסיקים.  של  הם  מחלה  בגלל  היעדרותם 
הימים האלה עומדים לפדיון. הפיצוי אינו מלא וניתן ביחס 
היותו  בעת  העובד  של  המחלה  ימי  ניצול  לשיעור  הפוך 
אינו  המחלה,  ימי  ממכסת  ויותר   65% של  ניצול  בעבודה. 

מזכה בפיצוי כלל.

משפטנים 
מח"ר

מהנדסים 
והנדסאים

1987
-

1978

1992
-

1988

1997
-

1993

 1998

ואילך

57.547.5ב'-ד' 36

57.547.5ב'1 37

ב'-2א' 
39-38510510

א'-1א'
41-40512612

א'3 ומעלה 
42515815 ומעלה

ואם אני חולה? מורה נבוכים לזכויות שלכם
כמה פעמים שאלתם את עצמכם שאלה בנושא הזכויות המגיעות לכם ולא ידעתם?

כמה פעמים במשרד לכל אחד הייתה תשובה אחרת בנושא אחר. עיתון שערים מנסה 
לעשות לכם קצת סדר. על כל שאלה תשובה – אז שו"ת IT – לא לשכוח לגזור ולשמור.

איך אנחנו מתקדמים בדרגות בעירייה?
של  התחילית  בדרגה  בעירייה  לעבודה  ייקלטו  עובדים 
על  המבוססים  חריגים  במקרים  במשרה.  הדרגות  מתח 
בדרגה  להיקלט  יהיה  ניתן  המנהל,  והמלצת  קודם  ניסיון 
מדרגה  להתקדם  אפשר  הדרגות.  מתח  של  האמצעית 

לדרגה על פי פרקי הזמן המפורטים בטבלה:

טבלת קידום מדרגה לדרגה
על פי פרק הזמן

המהנדסים,  הפסיכולוגים,  המח"ר,  בדירוג  עובדים 
שני,  תואר  בעלי  הלימוד(,  מתחומי  )בחלק  והמשפטנים 
דרגה(.  כל  בין  זמן  פרק  )מחצית  מואץ  לקידום  זכאים 
 37 ייקלטו בדרגה  עובדים בדירוג המח"ר בעלי תואר שני 

לפחות.

ומה עם חושפת מנוחה? מה מגיע לי?
החופשה  ימי  צבירת  שנתית.  לחופשה  זכאי  עובד  כל 
זכאות  טבלת  להלן  מרבית.  צבירה  לתקרת  עד  אפשרית 
לחופשה עבור שנה המתחילה ב-1 בינואר ומסתיים ב-31 

בדצמבר: 

טבלת זכאות לחופשה

היחסי מהמכסה,  יקבל את החלק  עובד במשרה חלקית 
ב-40 %  בשבוע  עבודה  ימי   5 המועסק  עובד  לדוגמה: 
ימי   0.73 שהם  לשנה  החופשה  ימי  ב-8.8  יזוכה  משרה, 
חופשה לחודש. זיכויי החופשה ייעשה מידי חודש בחודשו. 
ניצול ימי החופשה ייעשה באישור המנהל, חוץ מיום אחד 
בשנה שיינתן לבקשת העובד )בהתראה של 14 ימי מראש(. 

האישור יינתן לאחר מילוי טופס בקשה לחופשה.

החופשה שנוצלה תופיע בתלוש השכר של חודש שלאחר 
ימי החופשה, לדוגמה: חופשה בחודש  נוצלו  החודש שבו 
יוני תופיע בתלוש השכר של חודש יולי. יש לשים לב שכל 

היעדרות מעבודה שלא נומקה, תנוכה מהחופשה.

רגע, רגע ואם אני חולה או בני משפחתי
מה מגיע לי? 

ילד עד  יכול לקחת חופשת מחלה בגלל מחלת  הורה 
16. אם ההורה הנשאר בבית הוא האב, עליו לצרף  גיל 
נוסף על האישור הרפואי גם טופס הצהרה. להלן טבלת 
הזכאות למחלת ילדים )הימים הם על חשבון ימי המחלה 

הצבורה של העובד(:

טבלת זכאות לימי מחלת ילדים

דירוג מינהלי
קידום 
לדרגת 
אמצע

קידום 
לדרגת שיא

קידום 
לתוספת 
שהייה)+(

מתח 
דרגות 5-7 
ומקביליהם

3 שנים3 שניםשנתיים

מתח דרגות 
מעל 7 

ומקביליהם
3 שנים3 שניםשנתיים

בחזקה בלעדית/ גיל הילדסוג נמחלה
הורה יחיד

מספר ימים 
בשנה

מחלת הורה 
עד 8 ימים-עד גיל 16לילד-1

מחלת הורה 
עד 16 ימיםVעד גיל 16לילד-1

מחלת הורה 
עד 10 ימים -עד גיל 16ל-2 ילדים

)סה"כ(
מחלת הורה 

עד 18 ימים Vעד גיל 16ל-2 ילדים
)סה"כ(

מחלת הורה 
עד 12 ימים -עד גיל 16ל-3 ילדים

)סה"כ(
מחלת הורה 

עד 20 ימים Vעד גיל 16ל-3 ילדים
)סה"כ(

מחלה ממארת 
עד-עד גיל 18של ילד 

90 יום )*(
מחלה ממארת 

עדVעד גיל 18של ילד 
110 יום )*(

מחלת ילד 
עם מוגבלות 

ללא תלות 
עד 18 ימים-בגיל

מחלת ילד 
עם מוגבלות 

ללא תלות 
עד 30 ימיםVבגיל

מספר ימי
עבודה בשבוע

זכאות שנתית
למשרה מלאה

תקרת
צבירה מרבית 
ל-31 בדצמבר

522
55)1.83 יום בחודש(

626
65)2.16 יום בחודש(

)*( מותנה בעבודה של שנה בעירייה.



החולים  בבית  מצלמות  על  חולש  החדר  רגע.  כל  ניתנים 
ועל כל המחלקות ועל הכל )המילה הכל חוזרת לא מעט 
בכתבה ואולי זה מלמד על האחריות של חדר הבקרה(. עוד 
אנחנו מדברים ומתקבל איתות באחד המחשבים. כשאנחנו 
ניגשים למחשב, שאול מסביר שזה "חולה בסיכון". "חולה 
בסיכון  נמצא  חולה  אם  כי  הוא מסביר  שואל?  אני  במה?" 
לעצמו או לסביבה, יש עליו אזיקון קטן שמאותת בכל רגע 
איפה הוא.מאחר ואסור לו לצאת מהמחלקה מיד יש איתות 
החולה...  כי  מגלה  למחלקה  קצר  טלפון  שלהם.  במחשב 
סיפור  זה  אבל  בריא.  שיהיה  מעשן?  )חולה  לעשן"  "יצא 
דבר  שאין  כזה  דבר  פשוט  אין  רבים.  הם  המקרים  אחר(. 
כזה, כמו באומנות, כך גם בחדר הבקרה. אין דבר כזה שאין 
גם   15.00 להיות מהשעה  הופך  חדר הבקרה  אגב  פיתרון. 

מוקד אחזקה של המחלקות ובלילה גם מרכזייה. מדהים.

אנחנו ביקשנו מהצוות שנכח במקום להתפנות לדקה אלינו 
בשנים  גם  מגוון  שהוא  הצוות  עושה.  הוא  מה  לדעת  רק 
אנחנו  ולכן  החולים, מסביר שקשה  בבית  עובד  הוא  בהן 
לא זזים בדקות האלה ממרכז השליטה של חדר הבקרה. 

שולחן עגול שכל כפתור ומסך בו, מטפל במשהו אחר.

במשמרת היו שאול, דורין  גוזמן שנמצאת בחדר הבקרה 3 
חודשים, גיא ברוך שעובד כאן כבר 20 שנה ואורון טרבלסי 
שהיה  רוגל  רועי  גם  לרגע  נכנס  כדי  תוך  שנים.   6 שסוגר 
ונמצא  הביטחון  במחלקת  הוא  ועכשיו  הבקרה  בחדר 
קצת  מתגעגע  גם  שנראה  וכמו  החדר  עם  קבוע  בקשר 

לחברים שלו.

חשובה  בצורה  שלו  העבודה  את  רואה  מהם  אחד  כל 
זה  "חיוניות  אורון:  אחרת.  אותה  מתאר  אחד  וכל  אחרת 
שם המילה. אם אתה לא תהיה כאן הפעולות החשובות 
לא יתבצעו, או שיפתרו בצורה מסורבלת. אנחנו פותרים 
בעיות במהירות". גיא מוסיף: "אנחנו עוזרים בכל כך הרבה 
נושאים. אחזקה, ביטחון, בעיות רפואיות. דברים קריטיים. 
מסכמת:  דורין  השבט,  וצעירת  ואפקטיבי".   מידי  פיתרון 
"אנחנו חלק מהצלת החיים פה בבית החולים כמו הצוות 

למען  הכל  שעושה  אחר  אחד  כל  וכמו  הרפואי 
החולים והמבקרים". אכן. מצילי חיים.

תחשבו מה היה קורה. בלי חדר הבקרה. בוא נדמיין 
התרופות  מקררי  ספור  מאין  אחד  פשוט,  דבר 
התרופות  שכל  אומר  זה  ירדה.  בו  שהטמפרטורה 
באותו המקרר היו נזרקות. זה לא רק כסף, זה אח"כ 
זה  חיים.  מצילות  תרופות  חלקן  שיחסרו.  תרופות 
לא יכול לקרות עם חדר הבקרה, כי מקרר כזה, כן 
אפילו מקרר, יאותת בחדר הבקרה. הם מיד יתקשרו 
ויטפול  למקרר  במהרה  שיגיעו  הרלוונטיים  לגורמים 
חדר  בלי  קורה  היה  מה  שדמיינתם  אחרי  אז  בו. 
חדר  קיים  היה  לא   1995 שעד  תחשבו  אז  הבקרה, 
הבקרה. מפחיד. אפשר להירגע, כי עכשיו הוא קיים. 
בעיה  הייתה  שבו  דומה  מקרה  בגלל  המקום  את  הקימו 
ולא היה מי שייתן  בחמצן באחד המקומות בבית החולים 
פיתרון או יעלה על הבעיה. עכשיו אפשר לקחת אוויר. כי 
נכון,  כי?  יקרה דבר דומה עם חמצן...יהיה מיד מענה.  אם 

חדר הבקרה יזהה זאת מיד.

זה לא מעייף, )אני מנסה להקשות(?
"זה מאתגר, לא מעייף" עונה לי אורון"

יש משהו שאתם לא יודעם? אני מקשה?
רועי רוגל ממהר "לעזור" לחבריו לשעבר )בעצם חבריו גם 
בהווה(: "הסיפור הוא שכל טלפון הם יודעים הם הכותבת 
לכל דבר. כולם יודעים שחדר הבקרה רואה הכל ומטפל 

בכל". צודק.

האב הבן היהלומים וחדר הבקרה
רק  לא  הבקרה  חדר  לחשיבות  דוגמא  צריכים  היינו  אם 
מסתבר  ב-8.5.2008.  אותה  קיבלנו  חיים,  הצלת  בנושאי 
ואחמ"ש  הבקרה  בחדר  גוזמן  דורין  של  מהירה  פעולה  כי 
הביטחון, אסי זנזורי, מנעו גניבה בסך 900 אלף דולרים של 

יהלומים שלא הייתה מביישת אף סרט מתח.

מסתבר כי אסי איתר את החשוד שהיה "בתיירות מרפא", 
טיפול  לקבלת  שמגיעים  חוץ  תושבי  עבור  מחלקה  שזו 
דורין  את  מיד  ושיתף  התנהגותו  לפיו  בו  חשד  הוא  רפואי. 
מחדר הבקרה. השניים התחקו אחריו ועל פי הצילומים זיהו 

כי אכן מדובר בתייר, אשר אביו מאושפז במחלקה.

עם  שנמצא  אזרבייג'ן  אזרח  הוא  כי  התגלה  בדיקה  לאחר 
נוצר  מיד  לארצו.  היום  באותו  לחזור  היה  אמור  והוא  אביו 
עליו  מדוקים  פרטים  נמסרו  בנתב"ג.  האבטחה  עם  קשר 
כשבכליו  ים  בבת  בדירה  נתפס  הוא  עודכנה.  והמשטרה 
דולרים!!  אלף   900 בשווי  יהלומים שלקח מאביו  מעטפת 

הפעולה של דורין ואסי הביאו להחזרת היהלומים לאב. 

המקום בו רואים הכל 
"האח הגדול" רואה הכל. כך כתב הסופר ג'ורג' אורוול )שעל בסיס ספרו נקראת התוכנית "האח 

הגדול"(, חדר הבקרה באיכילוב הוא המקום שבו אין דבר שלא רואים ומטפלים בו. ממקרר תרופות 
שהטמפרטורה בו ירדה ועד חשודים שמסתובבים בבית החולים. המקום שבו 365 יום מעניקים פיתרון 

לכל דבר ועניין בבית החולים. איך אומר ומדייק שאול דיין מנהל חדר הבקרה: "אנחנו מרכז העצבים 
של בית החולים. אם תרצה הלב". אפשר להוסיף "גם העיניים" של בית החולים.

 ."1984" הספר  את  כתב  אורול  ג'ורג'  האמריקאי  הסופר 
אחד הספרים הנפלאים ביותר שנכתבו. בספר הוא מתאר 
אח"כ  את  לקחו  מכאן  הכל.  שרואה  הגדול"  "האח  את 
גורם  על  הגדול".  "האח  הפופולארית  לתוכנית  השם  את 
שרואה הכל. אבל הכל! אז תכירו את "חדר הבקרה בבית 
החולים איכילוב", הוא "האח הגדול" של בית החולים, רק 
דרך  מהחולה,  לכולםםם.  לעזור  בכדי  הכל  רואה  שהוא 
לכל  פיתרון  נותנים  שבו  המקום  במבקרים.  וכלה  הצוות 
ומיד. המקום שהוא העיניים של בית החולים, אבל  בעיה 
דיין מנהל  כמו שאומר שאול  והלב"  "מרכז העצבים,  גם: 

חדר הבקרה.

שהוא  קטן  מקום  סורסקי,  בבנין  ממוקם  הבקרה  חדר 
עובדים  עושה. שבעה  ענק במה שהוא  נכון,  יותר  או  גדול 
 41 כבר  שעובד  שאול,  של  בניהולו  מהעין  אולי  שרחוקים 
שנים בבית החולים, אבל קרובים מאוד ללב, מבלי שתדעו. 
הם אלה שמוקפדים 24 שעות 7 ימים בשבוע 365 יום )ועוד 
רבע יום כי זה הזמן שלוקח לכדור הארץ להסתובב סביב 
השמש( על כל דבר שקורה בבית החולים וצריך לטפל בו. 
את מספר הטלפון 4402 )מופיע בכל כרטיס של עובדי בית 
החולים. כן תסתכלו עכשיו בגב כרטיס העובד. ובכל מקום 
בבית החולים. שתדעו. שלא תזדקקו, אבל שתדעו(, שווה 
לכם לזכור. עכשיו וגם בסיום הכתבה. פשוט כי זה המספר 
שאליו תפנו בכל רגע בבית החולים אם יש בעיה או דבר 

הזקוק לפיתרון.

לכל  מתכוונים  אנחנו  פיתרון  או  בעיה  אומרים  וכשאנחנו 
בלבד  חלקית  רשימה  וקבלו  ארוכה  נשימה  קחו  אז  דבר. 
שלכל מה שחדר הבקרה מטפל. מוכנים? קדימה: כל נושא 
שהוא  במי  וכלה  חשוד  מחפץ  החל  החולים,  בית  ביטחון 
ירדה,  שלו  שהטמפרטורה  מקרר  לזה(,  נגיע  )ועוד  חשוד 
הכנה של צוות מיוחד לחולה שמגיע ומראש יודעים שהוא 
שיצא  בסיכון  חולה  פריצה,  אזעקות  מיוחד,  לטיפול  זקוק 
מהמחלקה, קריאה לצוות החייאה, ניהול אר"נ )אירעו רב 
אירועים  אש,  באירוע  מרקחת  לבתי  מפתחות  נפגעים(, 

פלילים... ועוד ועוד ועוד... התעייפתם? וזה רק חלקי.

איך זה מתבצע? נניח מישהו רואה בעיה, אם זה איש צוות 
בית החולים, או מבקר, או מי מאנשי חדר הבקרה. כל מה 
שעליו לעשות הוא להתקשר לטלפון 4402 לדווח והם כבר 
ידעו למי לחבר את זה בזמן מהיר מאוד ולטפל בעניין. כך 
חשודים  אנשים  ראה  שאול  שנה.  כחצי  לפני  קרה  בדיוק 
כמעט  סנטימטר  כל  שרואות  הבקרה  חדר  במצלמות 
פנה  הביטחון  שבירר.  לביטחון  דיווח  הוא  החולים.  בבית 
חוקיים  בלתי  כי החשודים הם שוהים  והסתבר  למשטרה 
בבית החולים. על כך קיבלו שאול וצוותו תעודת הערכה. 
פעולה שיכולה להתרחש כל יום וחסכה אולי בעיה גדולה 

מאוד אח"כ.

זאת  בכל  כי  מהעבר  סיפור  עוד  שיספר  משאול  ביקשתי 
הוא כאן 41 שנה, בכדי לנסות להבין עוד על מרכז הבקרה: 
משהו  לך  "אספר  שאול.  אומר  מהעבר"?  "למה 
נפל  חולה  משהו.  קורה  רגע  כל  הרי  יומיים.  לפני 
בבית החולים כשטייל מחוץ למחלקה. מישהו דיווח 
למודיעין שמיד חייג 4402. בחדר הבקרה קיבלו את 
הקריאה ומיד הפעילו את הביטחון ותוך כדי התקשרו 
כל המחלקות  בין  מוכרת  "לאחות הכללית", שהיא 
עם  יחד  למקום  הגיע  הביטחון  הסניטרים.  ולמוקד 
הסניטר שהבהיל את החולה למיון, שם כבר חיכו לו 
הצוות הרפואי, כי האחות הכללית כבר הודיעה למיון 

שחיכה. הבנתם? מי אמר מציל חיים? צודקים.

גם  דל.  רגע  אין  כי  מגלה  הבקרה  בחדר  ביקור 
מי  תמיד  יש  הכתבה,  לצורך  מדברים  כשאנחנו 
והפתרונות  לצלצל  מפסיק  לא  הטלפון  שעונה. 

חדר הבקרה "רואה הכל".

אין רגע דל.



"מה הסיפור שלך" - פורום נשים

בין קורסי העצמה והכנה למכרזים, בין מסעות במדבר של 
ימי  בין  נשים,  מובילות  נשים  וקורסי  הפסקה  ללא  מלכות 
שישי נשי ותטא הילינג, לבין כוחה המרפא של התודעה, וכל 
יתר הפעילויות של פורום הנשים שלנו אנו מצליחות לגרום 
לנשים לצמוח ולגלות את עצמן במלוא הדרן, לפרוץ חסמים 
ולנווט את הידע והכישורים שרכשו לתפקידים שהן מבצעות 

ולחיים עצמם, זה למעשה ייעודו של פורום הנשים! 

ת"א  עיריית  עובדי  ארגון  את המושכות לפורום הנשים של 
-יפו והמרכז הרפואי איכילוב נתן יו"ר הארגון, רמי בן גל לחיה 
וביצירתיות   בעוצמה  מובילה  חיה  שנים.  שלוש  לפני  בוסי 
את הפורום, לצידה של ענבר סרפר וסרהולץ- משנה ליו"ר 
הארגון. שתיהן מחויבות לפעול להעצמה ולפיתוח מקצועי, 
אישי וחברתי של הנשים, ולהעלאת המודעות של כל אחת 
ואחת ליכולתה להתפתח ולהתקדם בארגון. פעילות הפורום 
נבנתה בראייה הוליסטית שנותנת מענה לנשים בכל תחומי 
העניין בעולמה של האישה העובדת: מודעות, גוף, נפש מתוך 

תפיסה שאישה עובדת שלמה יותר היא עובדת טובה יותר.

ובמרכז  בעירייה  לעבודה  יום  מידי  מגיעות  נשים   8,000 כ- 
הרפואי. כל אחת מביאה עימה חוץ מהתיק, כרטיס העובדת 

והרכב, גם את סיפור החיים שלה.

לכל אישה יש סיפור. לפעמים, זה סיפור עצוב, כואב ומרסק, 
פעמים אחרות זה סיפור שמח ומעצים.

רוב  זה שהסיפור האישי מלווה כל אחת מאתנו  מה שבטוח 
לתהות  לעצור,  זמן,  למצוא  לנו  קשה  החיים,  במרוץ  חייה. 
ולשאול- מה הסיפור שלי? למה אני עושה את מה שאני עושה?

האם זה מה שאני רוצה? האם אפשר אחרת? ואם כך, מדוע 
זה לא קורה? החלטנו שאנחנו בפורום הנשים רוצות לגעת 

בסיפורים ולהתמודד איתם.

 -STORYTELLING -יזמנו תכנית דגל פורצת דרך מתחום ה
סיפורי חיים מעוררי השראה, שנחשבים לנושא החם בקרב 

אנשים, ארגונים ועסקים. 

קראנו לתכנית- "מה הסיפור שלך?" בהנחייתה המקצועית 
את הקורס מקצועית שירית בן ישראל.

עובדות  נשים,   15 השתתפו  שלך"  הסיפור  "מה  בתכנית 
עירייה שעבורן, זה היה מסע. 

החוויות  למעמקי  צלילה  של  ועצמתי  מרגש  מסע 
נשכחו.  אף  ואולי  הודחקו  שמזמן  שלהן,  החיים  וסיפורי 
זיהו  לסיפורים,  התחברו  הן  והתמדה  נחישות  באומץ, 
את משמעותם בחייהן וחיברו אותם למה שעתיד להפוך 
לסיפור צמיחה מעורר השראה. הן למדו להתמודד עם 
וכמובן תוך תהליך הכתיבה  הסיפור שלהן, לכתוב אותו 
עם  להתמודד  אותן  שלימד  תראפויטי  תהליך  עברו  הן 
חייהן.  מסיפור  והמסרים  התובנות  את  ולזקק  הקשיים 
והן  הקורס  בוגרות  של  השליחות  למעשה  הוא  המסר 
ולנו,  נוספות.  לנשים  שלהן  המסר  את  להפיץ  מבקשות 
כפורום נשים שמעודד העצמה וצמיחה של נשים, חשוב 
לתת להן במה, גם כדי להפיץ את המסר שלהן, וגם כדי 

לעורר בכולנו השראה.

ב- 16 במרץ, בארוע ששי נשי בסינמה סיטי בגלילות, קיימנו 
עם  שלנו  היחסים  במערכת  שעסק  הראשון  הארוע  את 

האימהות, הזוגיות והמשפחה. 

של  קהל  ומול  הבמה  על  עמדו  הקורס  מבוגרות  שלוש 
סיפורה:  את  סיפרה  בתורה  אחת  כל  נשים  מאתיים 
איך פרצה  סיפרה  אורלי סיטון מאגף אגדש,  הראשונה, 
עוצמתית  לאישה  וביישנית  מגמגמת  מילדה  והפכה  דרך 

שמנהלת משאים ומתנים  מורכבים בנושא כסף.

סיפרה  ארנונה  חיובי  מאגף  אפריים  יסמין  השניה,  הבוגרת 
רובן  אימהות.  להיות  רוצות  הנשים  רוב  חווית האימהות.  על 
גם מגשימות את החלום. אבל, חלקן נאלצות לשלם מחיר 
מסדרונות  דרך  עבר  יסמין  של  הסיפור  מאחרות.  יותר  יקר 

הדיכאון. לא פעם אחת, אלא פעמיים. 

חזרה  וכיצד  הדיכאון,  את  ניצחה  איך  לקהל  גלתה  יסמין 
להיות אישה, בת זוג ואימא שמחה, חיונית ומאושרת. בעקבות 
התהליך שעברה פיתחה שיטה, ובה תמרורי אזהרה שיכולים 
לעזור לכולנו להציל אימהות במצוקה. זו יכולה להיות אחותך, 

חברתך, שכנתך או הקולגה לעבודה... 

ממינהל  שאדי  זהבה  השלישית,  והבוגרת 
זהבה  גם  דורה,  מבנות  רבות  שכמו  החינוך, 
ילדה טובה. תמיד עשתה מה שביקשו  הייתה 
על  ובמיוחד  גם  אחרים  ריצתה  תמיד  ממנה, 
חשבון הרצונות שלה. היא לא לבד. רובנו רוצות 
בבית,  מרוצים.  יהיו  ולידינו  שאיתנו  מי  שכל 
בעבודה, בזוגיות, באימהות, בחברות. לוקח לנו 
די הרבה זמן להבין שיש לזה מחיר. איך עוברים 
ממוקדת  את  בו  למקום  אחרים  מלרצות 
חד  במעבר  מדובר  לא  הרי  אותך?  בלרצות 

אלא בתהליך ארוך ומפותל...

שקופה  מילדה  הפכה  איך  לנו  גילתה  זהבה 
ואיך  ומרצה, למי שעומדת על קדמת הבמה, 
הצליחה, לשמור על האנשים היקרים לה, שלא 

היו מוכנים לשינוי, ואף לגייס אותם למסע. 

מרוגשות,  על הבמה, בפעם הראשונה,  שלושתן עמדו שם 
וכולנו  וגם חוששות. הן סיפרו את הסיפור שלהן,  מאושרות, 

נכבשנו בקסמיהן.

הבא  לארוע  הדרך  את  סללו  שלהן  המרגשים  הסיפורים 
יו"ר  ובנכחות  נשים   400 של  קהל  מול  ב-24.4  שהתקיים 
הארגון רמי בן גל וסמנכ"ל משאבי אנוש, אבי פרץ אשר בחרו  
לעלות לבמה בתום הארוע נרגשים בכדי להודות לנשים על 

פתיחותן בשיתוף מסע חייהן.

בארוע סופרו שלושה סיפורים נוספים מפי שלוש סייעות בגני 
ילדים: ורדית, סיגל ולאה. שלושתן מגיעות מידי בוקר למקום 
ומחבקות, הן מנגבות אפים  העבודה עם חיוך, הן מלטפות 
ודמעות, הן מחממות ידיים קפואות ומרגיעות בטן כואבת. הן 

נמצאות שם תמיד בשביל כל מי שצריך אותן.

ההורים סומכים עליהם והילדים אוהבים אותן. וודאי לחלקיכם 
יש ילדים בגן? מי הסייעת שלהם? מה אתם יודעים עליה? על 
החיים שלה? על הסיפור שלה? את הסיפור הראשון על ויתור 

הכרחי שכזה, סיפרה לנו ורדית שמשון, סייעת בגן שביט.

הייתה בסך הכול בת חמש, כשעולמה התהפך עליה.  היא 
מהמקום  מביתה,  נשלחה  ולמשפחה,  אליה  אהבה  מתוך 

הבטוח שלה למסע בלתי מתוכנן הרחק ממשפחתה ומביתה 
החם. המסע הזה שברגע האמת לא נראה כמו מתנה, הפך 
אותה למי שהיא היום. אישה, סייעת ומטפלת בליקויי תפקוד, 

מלאת אהבה, שמעצימה, מחזקת, ולא מוותרת!

לסיגל פראוד, סייעת בגן שיטה, המרצה השניה היה הכול. 
היה לה בן זוג אוהב, היא הייתה בהריון עם תאומים, היה לה 
מקום עבודה שאהבה, ואז.. בבת אחת התהפכו לה החיים...

מה אתם עושים כשהחיים מזמנים לכם מכה אחר מכה אחר 
לבין....? כשבכלל לא  בין  זמן להתאושש  מכה? כשאין לכם 

ברור לכם למה כל זה קורה? ולמה לכם? ולמה ככה?....

הכול  בסך  היא  לגיבורה.  להפוך  שתצטרך  ידעה  לא  סיגל 
אחר  הפתעה  לה  זימנו  החיים  אבל  אימא,  להיות  רצתה 
החזקה  תשוקתה  כולנו.  את  הפתיעה  היא  ובסוף  הפתעה... 

לאימהות הולידה סיפור של גיבורה שלא נכנעת .

כאילו  חיטה,  בגן  סייעת  יוחנן,  לאה  של  השלישי  הסיפור 
לקוח מעולם הפנטזיות.

אולי רעיון הנישואים לא מתאים לכולם, אבל כפי שמסתבר, 
האימהות היא תשוקה חזקה שלא מרפה. מה שלרוב הנשים 
נראה מובן מאליו, עבור לאה יוחנן, המרצה השלישית שלנו 
רצתה  וגם,  אימא  להיות  רצתה  היא  אפשרי.  בלתי  היה 
עבורה.  אחרת  תכנית  הייתה  לחיים  אבל  גדולה,  משפחה 
האם מימשה את חלומה? מי היו המלאכים שנקרו בדרכה? 
ואיך הפך המסע למימוש החלום שלה לפריצת דרך עבור 

נשים אחרות? 

נדרשים  ואהבה  עוצמות  כמה  והעזה,  אומץ  כמה  תחשבו... 
כדי לנצח את הקלפים שניתנים לנו בחיים?

ולכל מי שלא היתה בארועים המדהימים ולא הספיקה לשמוע 
המדהימות  המרצות  מפי  ההשראה  מעוררי  הסיפורים,  את 
כל  בו  מרכזי  ארוע  לקיים  שחובה  החלטנו  שלנו,  והחזקות 

הסיפורים יסופרו על במה אחת- פרטים יפורסמו בהמשך.

לרקוד את החלוםנולדתי מחדשרוצים להתקדם? קודם תעצרו!

כ- 8,000 נשים מגיעות מידי יום לעבודה בעירייה ובמרכז הרפואי. 



רון לשם - "אם יש גן עדן"
המלצה לספר מאת יובל בנקיר 

לי למה אני  הזכיר  רון לשם  עדן" של  גן  יש  "אם  הספר 
כל כך אוהב ספרות מקור – הוא הצליח לסחוף אותי גם 
מספר שנים לאחר השחרור לתוך מוצב הבופור ולחוות 
השגרה  את  אלירז  המספר–  ובראשם  החיילים  עם  יחד 
שליווה  השחור  מההומור  הבופור.  במוצב  יומית  היום 
הגעגועים  והשמחות,  הפחדים  התקופה,  באותה  אותם 

וכמובן ההתמודדות עם אובדן של חבר.

ההתמודדות  מבחינת  מאוד  מורכב  הספר  אחד  מצד 
מצליח  אבל  אליה  אותנו  לוקח  שהמספר  יומית  היום 
בחוכמה לעשות זאת בשפה קולחת  וברורה. אני אישית 
הצלחתי כמעט לחזור פיזית לאותם מוצבים בצפון, לתוך 
ל"כוננות  לקום  התגוררו,  בהן  קרקעיות  התת  המחילות 
עם שחר" ולהתמרמר על כך יחד עם החיילים בדיוק כמו 

בשירותי הצבאי.

אני התגייסתי שנתיים אחרי יציאת צה"ל מלבנון והספקתי 
בגבול  שנותרו  קרקעיים  מוצבים תת  באותם  רק  לשרת 

הספר  של  המצוינת  הכתיבה  בעזרת  אולם  ישראל, 
הצלחתי טיפה לחוות ואולי אפילו לנסות ולהבין מה חוו 

שם אותם חיילים ששירתו שם לפני טרום הנסיגה. 

ממליץ בחום לאוהבי ספרות הישראלית. 

במנהל  שני  תואר  ובוגר  מקרקעין  שמאי  בנקיר  יובל 
שירת  הצבאי  בשירותי  אילן.  בר  מאוניברסיטת  עסקים 
כרכז  עובד  הנח"ל.  50 של חטיבת  בגדוד  ח"יר  כלוחם 
באגף  והשבחה  שומה  במחלקת  והשבחה  שומה 
מחלקת  הכספים.  במנהל  לפיתוח  מבניה  להכנסות 
המאבק  של  החנית  חוד  את  מהווה  והשבחה  שומה 
ידי  על  אביב,  תל  בעיר  הנדל"ן  בשוק  חלוקתי  לצדק 
גביית היטל בגין  עליית שווים של מקרקעין עקב פעילות 
פעילותה  ובניה.  לתכנון  המקומית  הועדה  של  תכנונית 
של  פוסק  בלתי  מענה  כוללת  המחלקה  של  השוטפת 
טלפונים וקבלת קהל לצד בחינת עליית שווי בגין מכר 

או בקשה להיתר בניה. 

עובדים כותבים
תפילה/ גליה עומרד-לוי 

במחלמת   11 בת  כשהייתה   1982 בשנת  )נכתב 
שלום הגליל/לבנון הראשונה(

התותחים רועמים בגליל
ואני כאן כותבת לי שיר.

המלחמה האבידות הילדים במקלטים
הכל כה עצוב ואני כאן חושבת

לבדי אני יושבת ומהרהרת
עד מתי ה' עד מתי?

נוכל לעמוד פה שותקים רועדים
על השמיים מסתכלים

לטוב אנו מתפללים.
אולי ה' אולי 

אפשר שהכל יסתדר.
עשה שהכל יגמר.

כי אני כל ערב בחדשות שומעת
הרוגים ופצועים ואינני נרגעת

תפילה אליך אני נושאת ה'
אנא הקשב לתפילתי

כי אני כאן בבית
אין אף אחד לידי.

יום בהיר השמיים כחולים
ושם בגליל חיילים נלחמים

תן להם שקט ומרגוע
פרוש אליהם שלווה אלוה.

מביט אל המדינה/ ברק יוסף

אני מביט על המדינה
החוגגת 70 שנה

ורוצה להודות לבורא עולם
שזיכני לחיות ולראות איך עם

קם שוב לחיים
אחרי אלפיים שנים

חזר למכורה עם חזון אדיר
את מלכות ישראל להחזיר

ומספר אנשים מתוך העם
החליטו לקחת בידיהם את גורלם

רכשו הם כמה גבעות של חול
שעליהם עירנו התחילה לגדול

לאחר שנים של חזון מופלא
העיר העברית הראשונה גדלה
ובהרבה תחומים כ"כ מגוונים

הפכה למופת ולאורים ותומים
כי כוחו של עם המכוון למטרה
ובתווך גם מלחמות אין ברירה

הופך את המאמצים לשווים ביותר
וכל שנותר לנו הוא לספר

את סיפורה של עירנו
ואת חזון אבותינו

וכך שכזאת/ דוד גבאי

וכך שכזאת
בעיניים נוגות 
נוגעת בעצב 
נוגעת בטוב

בלב המנגינה הפועמת 
בצלילי אהבה

ואינה מפסיקה
פורטת ומנצחת 

על מיתרים שהעלו אבק
קולם נשמע 

ומהדהד למרחק

ולכל אורכו
הקצר לעומתה

מתמוסס לאיטו 
נעלם לקראתה

בטל מעצמו 
ומחסיר פעימה

ויש תקווה ויש הכול
מתוך האין נוצר חלל

ואני כמותו
והוא ירח

מתמלא באור

נמלט החושך
לא יכול הוא ממך

ואת ירח
ואני כמותו

עכשיו מלא
עכשיו האור

כי חשך ליבי 
ועתה ניעור



בלי לזוז מהמחשב: 9 תרגילי כושר למשרד 
אתם יושבים שעות רבות במשרד והדבר האחרון שאתם חושובים עליו הוא לעשות ספורט, או כושר. אז תחשבו 

שוב. אפשר לשמור על הגב והגמישות בלי לצאת מהמשרד. 9 תרגילים שיעזרו לכם להמשיך לעבוד אבל להמשיך 
להיות בכושר ואפילו לא צריך להישאר שעות נוספות הלחצים המופעלים על עמוד השדרה בזמן הישיבה גדולים 

פי שניים וחצי מהלחצים בזמן עמידה. ישיבה ממושכת גורמת למתח השרירים ולרצועות הגב להתקשות, וכתוצאה 
מכך מתפתחים כאבי גב. מחקרים מראים שאנשים המבלים את רוב זמנם בישיבה עלולים לסבול מכאבי גב 

ומבעיות גב ארוכות טווח. אז קידמה אספנו עבורכם 9 תרגילים שיעזרו לכם השתחרר. )מתוך וינט(

קירוב אוזן לכתף 
הכסא  על  שבו  מוצא:  עמדת 
תרגיל:  הכתפיים.  את  והרפו 
באיטיות קרבי את אוזן ימין לכתף 
הכתף  את  להרים  )מבלי  ימין 
הצוואר  את  ומתחו  הנגדית( 
חזרות:  מספר  ימין.  יד  בעזרת 
שניות  כ-10  זה  במצב  הישארו 
התרגיל:  מטרת  צד.  והחליפו 

מתיחת צוואר. 

הארכת עמוד השדרה
עמדת מוצא: ישיבה זקופה כשהבטן אסופה. 

למעלה.  אותן  ולהרים  הידיים  כפות  את  לשלב  התרגיל: 
משכו את הידיים גבוה עד שתרגישו מתיחה בכל הגו. נתקו 
את הידיים, האריכו פעם את יד ימין למעלה ופעם את שמאל. 
הגב  הארכה  התרגיל:  מטרת  פעמים.    10 חזרות:  מספר 
ומתיחת המותניים. כדאי לדעת: חשוב לשמור על בטן אסופה 

ולהקפיד על מנח של 90 מעלות ומעלה בין שוק לירך. 

תנועתיות מפרק הכתף 
עמדת מוצא: שבו זקוף, בטן אסופה. 

התרגיל: הניחו את כף יד ימין על כתף ימין כשהמרפק פונה 
ויד שמאל משוחררת לצד הגוף. הרימו את המרפק  לפנים 
לכיוון התקרה וסובבו את המרפק לאחור. בצעו 5 סיבובים 
פעמים.   3 חזרות:  מספר  שמאל.  בצד  התרגיל  על  וחזרו 
מטרת התרגיל: הגדלת טווח התנועה במפרק הכתף. כדאי 

לדעת: חשוב לעבוד על כל טווח התנועה במפרק. 

חיזוק גב עליון ותנועתיות עמוד השדרה 
עמדת מוצא: שבו זקוף, אספו את הבטן פנימה. שלבו ידיים 
משכו  מאחורי העורף, מרפקים פתוחים לצדדים. התרגיל: 
מעט את המרפקים לאחור והחלו בתנועות קטנות שמביאות 
לקירוב השכמות ולמתיחת שרירי החזה. מספר חזרות: 20 
פעמים ולשחרר. הישארו באותה תנוחה )ידיים משולבות 
מאחורי העורף והמרפקים פתוחים(. הפנו באיטיות את חלק 
הגוף העליון לימין. הישארו במתיחה מספר שניות, חזרו לאט 
3 פעמים  מספר חזרות:  הגוף לשמאל.  והפנו את  למרכז 
ותנועתיות עמוד  עליון  גב  חיזוק  מטרת התרגיל:  צד  לכל 
השדרה כדאי לדעת: הקפידו על הורדת הכתפיים מטה, על 

מנת לוודא שהן משוחררת. 

כפיפה ויישור של הרגל 
נתמך במשענת  גב  אסופה,  בטן  זקוף,  עמדת מוצא: שבו 
הכסא, כפות הידיים אוחזות במושב הכסא וכפות הרגליים 
לירך(  שוק  בין  מעלות   90 של  )זווית  הרצפה  על  מונחות 
אותה  ישרו  מהרצפה,  ימין  רגל  את  מעט  נתקו  התרגיל: 
והורידו את כף הרגל לרצפה.  כופפו חזרה  לפנים בפלקס. 
מספר חזרות: 20  פעמים והחליפי רגליים. מטרת התרגיל: 

חיזוק ירך קדמית. 

חיזוק שרירי הבטן )הרחב בטני( 
עמדת מוצא: אחזו בשולחן או כיסא, הרחיקו רגליים לאחור 
בין הגב לרגליים. שחררו ברכיים   º90 זווית של  ליצירת  עד 
והקפידו על גב ישר. התרגיל: תוך כדי נשיפה כווצו)אספי( 
מספר  שניות.   5 ונוחו  שניות. שחררו   10 פנימה למשך  בטן 
הרחב  השריר  חיזוק  התרגיל:  מטרת  פעמים.   10 חזרות: 
בטני. כדאי לדעת: בנוסף לחיזוק הבטן הינכם מאריכים גם 

את השרירים האחוריים של הרגליים והגב. 

הרמה והורדה של העקבים 
שולחן,  או  כסא  מול  קל  בפיסוק  עמדו  מוצא:  עמדת 
התרוממו  תרגיל:  אסופה.  והבטן  מקבילות  כשהרגליים 
על קצות האצבעות ורדו חזרה. הקפידו לא לנעול ברכיים. 
שרירי  חיזוק  התרגיל:  מטרת  פעמים.   20 חזרות:  מספר 
השוק האחוריים. כדאי לדעת: בעת ניתוק העקבים יש לכוון 
את משקל הגוף לאצבע הגדולה על מנת לשמור על יציבות 

של מפרק הקרסול. 

הצמדת עקב לרצפה
בעמידת  עמדו  מוצא:  עמדת 
לאחור,  ישרה  ימין  רגל   - פסיעה 
לפנים.  כפופה  שמאל  רגל 
הידיים  את  השעינו  התרגיל: 
ונסו  הכסא  או  השולחן  על 
ימין לכיוון  להצמיד את עקב רגל 
הישארו  חזרות:  מספר  הרצפה. 
והחליפו  שניות   10-20 זה  במצב 
מתיחת  התרגיל:  מטרת  רגליים. 
כדאי  האחוריים.  השוק  שרירי 

לדעת: חשוב שכף הרגל האחורית תהיה מקבילה. במידה 
והאצבעות פונות החוצה, המתיחה לא מורגשת מספיק. 

בת 70 ומה אתם יודעים?
כבר בת 70. עברה לא מעט. בואו נראה אם אתם יודעים מה עברה במשך 70 השנים 

האלה, בעזרת כמה שאלות ישראליות. בהצלחה למנחשים... ולאלה שיודעים גם!

1 | לאיזו מדינה יש את הגבול הכי ארוך עם ישראל?
א. ירדן, ב. מצרים, ג. סוריה, ד. טורקיה

2 | מהו החוק הראשון שחוקק במדינת ישראל?
א. חוק המעבר )שמה של הכנסת(, ב. חוק איסור 

גידול חזיר, ג. חוק הדגל, ד. חוק הרצל

3 | מה שמו המוקרי של אייל גולן?
א. אייל ביטון, ב. אייל ברקוביץ', ג. אייל טביב,

ד. אייל כהן

4 | כמה בתים יש בהמנון המקורי של נפתלי
הרץ אימבר?

א. 2, ב.3, ג.7, ד.9

5 | מי היה בלהקת כוורת?
א.מתי כספי, ב. ג'ורג' האריסון, ג. מאיר פנגישטיין,

ד. דני רובס

6 | כמה פעמים אירחה ישראל את האירווזיון?
א. לא אירחה, ב.2, ג. 3, ד. 1

7 | מי אמר את המשפט הבא: "זה הוא לא בירך"?
א. הרב לאו, ב. רבי חנוכה בחגיגה בסנוקר,

ג. הרב נח, ד. הרב אברמיקו רבה של מכבי יפו

8 | מי אמר "אנחנו על המפה ואנחנו נשארים
על המפה"?

א. הרמטכ"ל דאז רפול, ב. בן דוד גוריון, ג. טל ברודי,
ד. גולדה מאיר

9 | השלימו: ים השיבולים...
א. שבשדה, ב. שמסביב, ג. שעל השולחן, ד. שנבלו

10 | איך נקראה מלחמת לבנון הראשונה:
א. לבנון, ב. שלום הגליל, ג. רצועת הביטחון,

ד. ארזי הלבנון

11 | איזה תואר עולמי יש לכנרת?
א. אגם הדגים הגדול, ב. מאגר המים המתוקים הנמוך 

בעולם, ג. ימת הצלופחים, ד. אגם המנגלים

12 | כמה פתקים מוטמנים בכותל המערב
בכל שנה?

א. מיליון, ב. חצי מיליון, ג. 100 אלף, ד. 200 אלף

13 | מהו הפרח הלאומי של ישראל?
א. חמצוץ, ב. כלנית, ג. ציפורן, ד. סביון

14 | כמה פעמים השתתפה ישראל במונדיאל 
)אליפות העולם בכדורגל(?
א. 2, ב. 3, ג. לעולם לא, ד. 1

15 | באיזה מקום ישראל בכניסת תיירים לארה"ב?
א. 1, ב. 17, ג. 5, ד. 13

16 | איזו המצאה אינה ישראלית?
א. וייז, ב. טפטפות, ג. חממות, ד. מיקרוגל

17 | איזו עיר בישראל ממוקמת שלישית בעולם 
בכמות מסעדות הסושי שלה?

א. תל אביב, ב. באר שבע, ג. עכו, ד. חיפה

18 | מה היה שם המשפחה המקורי של דוד בן גוריון
א. גורביץ', ב. גרץ', ג. גורן, ד. גרין

19 | מתי הוקם צה"ל?
א.  14.5.48, ב. 26.5.48,  ג. 27.11.47, ד. 2.11.1917 

20 | היום בישראל 8,842,000 אזרחים.
כמה היו בקום המדינה?

א.  600 אלף, ב. מיליון, ג. 705 אלף, ד. 806 אלף

התשובות הנכונות: 1 - א | 2 - א | 3 - א | 4 - ד
5- ג | 6 - ב | 7 - ב | 8 - ג | 9 - ב | 10 - ב | 11 - ב
12 - א | 13 - ב | 14 - ד | 15 - ב | 16 - ד | 17 - א

18 - ד | 19 - ב | 20 - ד




