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עובדים יקרים,

בטאון זה רואה אור בעיצומה של תקופה סוערת ובעייתית, מהקשות שהכרנו. 

יחד עם זאת מצאה ההנהלה לנכון להמשיך ולהוציא לאור את הבטאון, ככלי 

לביטוי חייה של החברה והפעילות הענפה המתנהלת בה גם ובמיוחד בעיתות 

משבר. 

הקדשנו עמודים אחדים לאוניות החדשות, צים ג'יבוטי וצים לוס אנג'לס, אוניות 

ענק במימדים שטרם הכרנו. התמונות המרשימות מדברות בעד עצמן. 

עוד בבטאון דבריהם של פורשים ותיקים שכתבו מילות פרידה מחברת צים 

בה שרתו שנים רבות מעל דפי הבטאון.

פרידה מסוג אחר היא הפרידה מאנשי דור הנפילים ההולכים מאיתנו, בהם 

רב-חובל גד הילב, מבכירי צי הסוחר, ואריה דיסקין, הימאי מספר אחת.

תמצאו בבטאון גם הכרות עם יחידת התובלה היבשתית הגלובלית, מרכז שרות 

הלקוחות בחיפה ושאר המדורים הקבועים.

אנו מאחלים לכולכם שנה טובה ומוצלחת, יציאה מהירה מהמשבר והפלגה 
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עובדות ועובדים יקרים,

בחייה של כל חברה יש רגעים טובים יותר וטובים פחות. מצבה של צים בימים 

כולנו: אתכם, את המנהלים, את חברי מועצת המנהלים  ומחייב את  אלה קשה 

ואותי בראשותה, להתגייס להבראתה של צים.

אני מאמין בצים ובכוחה כחברת ספנות. אני מאמין בכם וביכולותיכם. ואני מאמין 

שהכלכלה תחזור ותצמח ואיתה גם ענף הספנות העולמי.

חכמת החיים היא להפוך משבר להזדמנות.

אנחנו צריכים, מחד, להתאים את עצמנו לעולם בו מחירי ההובלה נמוכים וקשה 

להגיע לרווחיות, וזאת על ידי פעולות שהצלחתן תלויה מאד גם בכם. 

עלינו לזכור, מאידך, כי אחרי הימים האלה יבואו גם ימים אחרים, ובהם יהיה צורך 

החדשים  בסטנדרטים  ולעמוד  להתחרות  שיכולות  באוניות,  המצוידת  בחברה 

בעולם הספנות העולמי. 

המטרה היא ליצור איזון בין הצרכים המיידיים של צים, )שהם בהיקפים כספיים 

מאד גדולים(, ובין הכנה נכונה לשנים הקרובות, מבחינת התאמת צי האוניות. מה 

שנראה אולי כסתירה, הוא, בעצם, מהלך מורכב אך שלם ועקבי.

שנה חדשה מביאה איתה תקוות חדשות. אני מאחל לכם ולבני משפחותיכם שנה 

טובה, שתהיה מתוקה כדבש )לעושי הדיאטה, לא להגזים במתוקים......(. 

אני מאחל לכולנו שנזכה לראות במהלך השנה את התפנית בכלכלה העולמית, 

שתבשר לכולנו על החזרה לצמיחה ולהתאוששות.

בברכת שנה טובה

עידן עופר 
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לכל אנשי צים בים ובחוף, 

באוגוסט השנה פרסמה החברה לישראל את המתווה לתוכנית הייצוב הפיננסית של 

צים, שעוררה גם הדים רבים בתקשורת, ונמצאת עם פרסום דברים אלה בשלבים 

מתקדמים. תוכנית הייצוב המתהווה היא מהלך מורכב ביותר, והיא תולדה של 

מאמץ עצום ומרוכז של אנשי צים והחברה לישראל המטפלים בנושא. 

התוכנית כוללת כמה נדבכים: הבנות על הפחתה בדמי החכירה עם מחכירי אוניות; 

החזרת חלק מהאוניות לבעליהן; הבנות עם המספנות, הכוללות דחייה בקבלת 14 

אניות בטווח של מספר חודשים עד מספר שנים, ובמקביל עדכון מועדי התשלומים 

עבורן ושינוי מבנה המימון; מרכיב מרכזי נוסף בתוכנית הוא הגעה להסדרים עם 

בנקים וגורמים פיננסיים לגבי פריסת חובות. בנוסף לכך, הסכימה החברה לישראל 

עקרונית להזרים לצים סכום מצטבר של עד 350 מיליון דולר בשנים 2009-2010. 

כל זאת כמובן במקביל לצעדי ההתייעלות והחיסכון שנקטנו ואנו ממשיכים לנקוט, 

צעדים שכולכם שותפים להם.

כל רכיבי התוכנית קשורים זה בזה ומחייבים הסכמות ושיתוף פעולה עם גורמים 

רבים ושונים, ומכאן המורכבות הרבה שלה. הצלחתה חיונית להמשך פעילותה 

של החברה ולשגשוגה העתידי. השלמת התוכנית תעלה את צים על מסלול של 

התאוששות והבראה, ועם סיום המשבר הגלובלי תהיה צים במצב פיננסי איתן 

ותחזור לרווחיות, צמיחה ושגשוג. 

בינתיים, למרות הקשיים והתמשכות המשבר, יכולנו גם לראות נקודות אור עם קבלתן 

של אוניות הענק הראשונות של החברה, צים לוס אנ'גלס וצים ג'יבוטי. זהו צעד 

משמעותי להתחדשותו של צי האוניות של החברה, וכניסה למועדון האקסקלוסיבי 

של ה-MEGA SHIPS. אוניות אלה נכנסו לשירות בין אסיה לחוף המערבי של אמריקה 

במסגרת השותפות המתרחבת של צים עם ה"גראנד אליאנס", שיתוף פעולה 

משמעותי שיש לו חשיבות ניכרת עבור צים. 

המשבר בענף הספנות שאותו אנו חווים הוא חסר תקדים בהיקפו וחומרתו, אולם 

ככל משבר סופו לחלוף. הגיבוי והתמיכה שאנו מקבלים מהחברה האם שלנו 

מאפשרים לנו לשרוד את התקופה הקשה ולהביט קדימה בתקווה. עדיין נדרשת 

מכל אחד מאיתנו עבודה רבה, מאמץ בלתי פוסק, מחשבה ויצירתיות על מנת 

לצלוח את התקופה הקשה ולהגיע לחוף מבטחים. אני משוכנע שנצליח בכך. 

אני מאחל לכם ולבני משפחותיכם שנה טובה, שנת שגשוג, בריאות והצלחה.

 

רפי דניאלי          
מנהל כללי        

ספטמבר 2009
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פוקוס

 8400 של  הובלה  כושר  בעלות  צים,  של  החדשות  האוניות 

ו-10,000 מכולות TEU, מרשימות בעיקר במידותיהן הענקיות, 

אולם הגודל מביא עמו גם אתגרים טכנולוגיים לא פשוטים 

המילה  הן  החדשות  האוניות  מתוחכמים.  פתרונות  ולצידם 

האחרונה בתחום, ושולבו בהן אמצעי אוטומציה וייעול רבים. 

אספנו כאן לקט של עובדות ומספרים במטרה להעביר לכם 

את תחושת הגודל והעוצמה של האוניות החדשות.

המבנה: )המספרים מתייחסים לאונייה צים ג'יבוטי, הנושאת 

נמוכים  לוס-אנג'לס  צים  עבור  המספרים  מכולות;   10,000

במעט(: החלל המיועד למטען כולל 10 מחסנים, וניתן להעמיס 

16 מכולות לרוחב האוניה ב-10 קומות בתוך המחסנים. מעל 

קומות  ב-8  לרוחב  מכולות   18 לטעון  ניתן  המחסנים  מכסי 

)או 6-7 קומות בקדמת האוניה על מנת לשמור על קו ראייה 

מגשר הפיקוד.(

קיימים  האונייה  של  הנשיאה  יכולת  את  למקסם  מנת  על 

הממוקמים   )pontoons( מחסנים  מכסי  ארבעה  מחסן  בכל 

אין  יותר,  ישנות  לאוניות  ובניגוד  מחסנים,  פתחי  על  לרוחב 

זה  תכנון  אחסון.  מקום  הגוזלות  אורכיות,  חיזוק  קורות  בהן 

מתאפשר בזכות שיטת חישוב מדויקת ומתקדמת המכונה 

של  סימולציה  ועורכים  מנתחים  זו  בשיטה   .Finite Elements

שונים,  ים  בתנאי  והתנהגותו  האוניה  גוף  של  החוזק  מבנה 

האוניה  נבנית  ממנה  הפלדה  ופיתול.  כפיפה  במאמצי 

מותאמת למאמצים הנדרשים, ובאלמנטים הצפויים למאמץ 

רב משתמשים בסוגי פלדה ייחודיים ובלוחות שעוביים מגיע 

ל-88 מילימטר. מידותיהן של האוניות - 349 מ' אורך ו-45.6 מ' 

אוניות הענק של צים - אתגרים הנדסיים וטכנולוגיים
שיחה עם ניקי רוזנצווייג, מנהל אגף הנדסה

ומשקלו  מ'   9.2 שקוטרו  המדחף, 
כ-96 טון הוא מדגם מתקדם. לאוניה 
 25.8 של  מרשימה  שירות  מהירות 
קשר. בניסויי ים וללא מטען הגיעה 

האוניה למהירות של כ-30 קשר

6



פוקוס

בתכנון האוניה נעשה שימוש בשיטת 
 ,Finite Elements ,חישוב מתקדמת
גוף  של  סימולציה  המאפשרת 
במאמצי  שונים,  ים  בתנאי  האוניה 

כפיפה ופיתול

7

רוחב לצים ג'יבוטי, ו-334 מ' אורך ו-42.8 מ' רוחב של הצים 

לאחר  פנמה,  תעלת  של  למידות  מתאימות   - אנג'לס  לוס 

אוניות שאורכן  ותאפשר מעבר של  פי התכנון  על  שתורחב 

עד 360 מ' ורוחבן עד 49 מטר. )הרוחב המכסימלי הנוכחי של 

התעלה מאפשר מעבר אוניות ברוחב של עד 32.3 מ'(. 

 ,MAN B&W12K98MCמדגם הוא  הראשי  המנוע  הנעה: 

יעיל  דיזל  מנוע  סוס,  כוחות  כ-94.000  של  מירבי  בהספק 

טון  כ-96  ומשקלו  מ'   9.2 שקוטרו  המדחף,  בדלק;  וחסכוני 

הניכר  הרוחב  למרות  אנרגיה.  החוסך  מתקדם  מדגם  הוא 

יציבות טובה מאוד גם בתנאי  של האוניה, אשר מעניק לה 

ים קשים, קווי הגוף שלה מתוכננים היטב. כל אלה מעניקים 

לאוניה מהירות שירות מרשימה של 25.8 קשר. בניסויי ים וללא 

מטען הגיעה האוניה למהירות של כ-30 קשר - יש סירות מרוץ 

המתגאות במהירות כזאת. 

החשמל  את  לספק  מנת  על 

קירור  מכולות  ל-800  הדרוש 

העזר,  ומתקני  הראשי  ולמנוע 

כוח"  "תחנת  באונייה  מותקנת 

וואט,  מגה   11.2 של  בעוצמה 

 5 של  ממערכת  המורכבת 

גנראטורים בעוצמות של 2800 ו-2195 קילוואט וכן גנראטור 

ניהול  מערכת  ע"י  נשלטת  התחנה  קילוואט.   300 של  חירום 

כוח. בגלל רמת הזרם הנדרשת, נעשה שימוש במתח גבוה 

זהו מתח חשמלי ברמה שלא הייתה קיימת  וולט;  של 6600 

בעבר באוניות צים, והדבר הצריך העברת קורסים מיוחדים 

בנושא מתח גבוה לאנשי הצוות שיטפלו במתקנים, קורסים 

שנערכו בחברת החשמל בארץ. 

טעינה: כל המחסנים נבנו עבור מכולות 20 ו-40 רגל; מכולות 

בגודל 45 רגל, שהשימוש בהן מתרחב, ניתן לטעון על הסיפון 

 Lashing Bridges החל מהקומה השלישית. בין המחסנים נבנו

יעילה  - גשרי קשירה, שהם מבנים שנועדו לאפשר קשירה 

של  טעינה  גם  ומאפשרים  המכולות,  של  יותר  ואפקטיבית 

בקומה  המכולות  מכולות.  טור  בכל  יותר  רב  כולל  משקל 

מוטות  באמצעות  נקשרות  הסיפון  על  והשלישית  השנייה 

גם  הגשרים  הקשירה.  לגשרי  הם  גם  המתחברים  קשירה 

מקלים על הגישה והתחזוקה של מכולות קירור. 

מגורים וצוות: מבנה הפיקוד והמגורים של האוניה הוא בן 8 

קומות, ומהגשר שבראשו מתאפשרת ראות מצוינת הנדרשת 

לניווט האוניה גם כאשר היא טעונה במלואה. האוניה מעניקה 

רעידות  של  מופחתות  ורמות  במיוחד,  נוחים  תנאים  לצוות 

נוח  תפעול  מאפשרות  רבות  אוטומטיות  מערכות  ורעש. 

במכונה ובגשר. כל המידע על המתרחש באוניה, מרמות הנוזל 

במיכלים, מצב מכולות הקירור ומצב המכונות, זמין באמצעות 

המערכות הממוחשבות. 

פי  על  בנויות  האוניות  סיווג: 

לוידס של  הסיווג   דרישות 

רג'יסטר. גם נושא איכות הסביבה 

משמעותית.  להתייחסות  זוכה 

דרישות  בכל  עומדת  האונייה 

ופליטות  מי-נטל  ניהול  כמו  בתחומים  הסביבה  על  ההגנה 

גזים, והיא צבועה בצבע ידידותי לסביבה.

של  ההנדסה  אגף  אנשי  ליוו  והבנייה  התכנון  מהלך  כל  את 

מכן  לאחר  הבנייה,  ומפרט  הדרישות  מהגדרת  החל  צים. 

בתהליך התכנון של המספנה נבדקו כל התוכניות ואושרו על 

ידי האגף. במהלך הבנייה, החל מספטמבר 2008, נכח באתר 

צוות פיקוח של 12 איש בניהולו של מ/ר נחמיה ענבר, ועמו 

מ/ר מיכאל סרברו וקצין החשמל יצחק לבאי, לצד מפקחים 

מכונה,  גוף,  בנושאי  הבנייה  תהליך  על  שפיקחו  מקומיים, 

חשמל וצבע, כולל הפעלת כל מערכות האוניה וניסויי ים.

 נאחל לאוניות החדשות הפלגות שקטות ומוצלחות,

ואת הברכה המסורתית:

 May you always have water under your keel 



פוקוס

אוניות המכולה האבולוציה של    

צפת - אוניית קרור, נבנתה ב-1959 בקלן, גרמניה.

אורך 75 מטר

אשדוד - אוניית מטען כללי שהוסבה לשאת מכולות. נבנתה 

ב-1969 בקלן, גרמניה. אורך 100 מטר

צים ניו-יורק, נבנתה ב-1972 במספנות איטאלקנטיירי בגנואה. 

האונייה הראשונה של שירות המכולות של צים. אורך 208 

מטר

צים קילונג, נבנתה ב-1981 במספנות ון-דר-גיסן בהולנד. אורך 

מקורי 210 מטר, הוארכה בשנת 1991 ל-239 מטר. נשאה 2300 

מכולות, לאחר הארכה - 2800

צים ישראל, נבנתה ב-1992 במספנות HDW בקלן, גרמניה. 

אורך 236 מטר, נושאת 3352 מכולות

100M
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פוקוס

אוניות המכולה האבולוציה של    

צים אטלנטיק

סדרת HDW2, נבנתה ב-1996 בקיל, גרמניה. אורך 254 מטר, 

נושאת כ-3400 מכולות

צים יוקוהמה

נבנתה בדאליאן, סין. אורך 263 מטר, נושאת כ-4250 מכולות

צים וירג'יניה

נבנתה ב-2002 במספנות אולסאן בקוריאה. אורך 294 מטר, 

נושאת כ-5000 מכולות

צים לוס אנג'לס

נבנתה במספנות יונדאי - סאמהו, קוריאה. אורך 334 מטר, 

נושאת 8400 מכולות

צים ג'יבוטי

נבנתה במספנות יונדאי - סאמהו, קוריאה. אורך 349 מטר, 

נושאת 10,000 מכולות

100M
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בחברה טובה

ה
בר

ח
ב

ת 
נו

מו
ת הענקיות באות - צים ג'יבוטי וצים לוס אנג'לס

ביולי השנה, בהפרש זמנים של כשבועיים, קיבלה צים שתי אוניות ענק ראשונות ממספנת יונדאי בדרום 
קוריאה. בהודעה לעיתונות שפרסמה החברה עם קבלת הראשונה שבהן "צים לוס אנג'לס" נכתב:

שתי האוניות יפעלו בקווים בהם קיים שיתוף פעולה עם "הברית 

 PNX - Pacific Northwest בשרות ,)Grand Alliance( "הגדולה

Service - בין מזרח אסיה לחוף המערבי של ארה"ב וקנדה, 

צים נכנסת לעידן חדש בספנות העולמית: מקבלת את אוניית הענק הראשונה ומחזקת את השותפות האסטרטגית 

עם ה"Grand Alliance". "צים לוס אנג'לס", בעלת כושר הובלה של 8400 מכולות, היא אוניית הענק הראשונה 

בבעלות החברה, ובעקבותיה תימסר לחברה בעוד כשבועיים ה"צים ג'יבוטי". אוניה זו, בעלת יכולת הובלה של 

10,000 מכולות, תהיה אוניית צים הגדולה ביותר - כפולה בגודלה מאונית-הדגל הנוכחית של צים. 

ויספקו שרות יעיל וכדאי ללקוחות צים. 

"יש לנו שותפות איתנה עם ה-Grand Alliance. כניסת שתי 

האוניות החדשות לשירות תהיה הסכם שיתוף הפעולה השמיני 

עמם," אמר רפי דניאלי. 

טקס קבלת האוניות במספנה. בתמונה 
למעלה: עו"ד עמי ספרן וניקי רוזנצוויג, 
אחראי על פרויקט הבניה מטעם צים.
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בחברה טובה

ה
בר

ח
ב

ת 
נו

מו
ת

 GA ה- עם  "השותפות 

תכנית  בסיס  על  התאפשרה 

נדבך  ומהווה  החברה,  של  ההצטיידות 

וההבראה ב  צו י הי כנית  בתו  אסטרטגי 

של החברה", הוסיף דניאלי. 

 Hyundai-Samho שתי האוניות, שנבנו במספנות

בדרום קוריאה, יאפשרו לצים להמשיך להציע 

שירות שבועי קבוע בקו זה תוך הרחבת הפרישה 

באמצעות פקידת נמלים נוספים באסיה ובצפון 

אמריקה. 

עידן עופר, יו"ר צים: "העולם הכלכלי משתנה 

ושוק הספנות בפרט, ועם תום המשבר עלינו 

להיות ערוכים עם צי אוניות מתאים כדי לענות 

על דרישות השוק העולמי."

"האוניות החדשות מהוות פריצת דרך בצי של 

החברה. הן גדולות באופן ניכר מהאוניות האחרות 

יותר  ולפיכך מסוגלות להוביל  שבבעלותנו, 

מכולות ביעילות גדולה יותר באופן משמעותי. 

קבלת האוניות תהווה תשתית למיצובה

של צים כחברה מובילה בשנים הבאות,"

הוסיף מנכ"ל צים רפי דניאלי.
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 עם הגעתה של צים ג'יבוטי לנמל ליאם-צ'באנג בתאילנד, ב-7 באוגוסט השנה, בהפלגת הבכורה שלה, נערך טקס קבלת 
פנים בהשתתפות נציגים מהרשויות המקומיות ואנשי צים. בתמונה, בשורה הקדמית משמאל לימין:

 מר Chalermkiat - מנהל נמל ליאם צ'יבאנג

GM HLT - Manoth מר

מר Kamonvit - יועץ לשר התחבורה התאילנדי

גב' Sunida - מנהלת רשות הנמלים התאילנדית

מר Chalor - מנכ"ל המחלקה הימית

מר Kuakul Danchaiwijit סגן שר התחבורה התאילנדי

מר דני הופמן - נשיא אזור A4 בצים

מר Amarin Khoman - נשיא סוכנות צים בתאילנד, תאי 

סטאר

רב-חובל מאיר כהן - רב-חובל צים ג'יבוטי

בחברה טובה
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בחברה טובה

צים ג'יבוטי בקנדה

ה
בר

ח
ב

ת 
נו

מו
ת

 צים ג'יבוטי מגיעה לנמל וונקובר, קנדה 
בהפלגת הבכורה שלה באוגוסט השנה. קבלת 

פנים נערכה על סיפון האוניה בעת שהותה 

בנמל. 

 צים לוס אנג'לס בנמל סיאטל, אוגוסט 2009
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בחברה טובה

ה
בר

ח
ב

ת 
נו

מו
ת  באפריל השנה ביקרה בצים בחיפה משלחת של 15 אנשי ממשל 

צעירים מהמבורג. מדובר במנהלנים צעירים הממלאים תפקידים בכל 

תחומי הממשל )כולל נושאים הרלוונטיים לצים הקשורים לתחבורה, 

לנמל וכו'( ומהווים עתודה לתפקידי ניהול בכירים בממשל המקומי. 

חברי המשלחת פתחו את ביקורם בצפון הארץ בצים בסרט על תולדות 

החברה, הרצאה מפיו של מנהל A2 רפי בן-ארי, לאחר מכן סיירו בחדר 

המחשב המרכזי של אגף מערכות מידע ושירותים הגלובליים. 

 האורחים ליד האודיטוריום בלובי צים 

 בחדר המצב של שירותים גלובליים

 רפי בן-ארי, מנהל A2, עם ראש הקבוצה

במכתב תודה ששלחו לאחר ביקורם נכתב:

"תודה רבה לכם על הביקור המרשים. התרשמנו מאוד מההיסטוריה 

החמה... הפנים  מקבלת  ונהנינו  המחשוב  מערכות  החברה,   של 

בביקורנו הייתה לנו הזדמנות 

ללמוד רבות על המדינה ועל יחסי 

ישראל-גרמניה, ועל ההיסטוריה 

התיכון. והמזרח  ישראל   של 

בכך.  חשוב  חלק  היה  לצים 

הזוטרים מתכננים  המנהלים 

כעת ביקור גם במשרדי צים 

בהמבורג. 

מיטב הברכות לכל אנשי צים 

בחיפה. 
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בחברה טובה

ה
בר

ח
ב

ת 
נו

מו
ת

 צים סייעה בהובלת מטוסי אולטרלייט לתחרות בצ'כיה באוגוסט 
השנה התקיימה בצ'כיה אליפות העולם במטוסי אולטרלייט. ישראל 

מיוצגת באמצעות האגודה הישראלית לתעופה ספורטיבית קלה ע"ש 

שלומי ברוש ז"ל, ששלחה לתחרות שמונה מטוסים ו-166 משתתפים. 

המטוסים הובלו מאשדוד לנמל קופר ומשם יבשתית לצ'כיה. צים סייעה 

בהובלה, ולוגו החברה התנוסס על מטוסי האולטרלייט. 

 Le Soleil Shipping Agencies Inc היא הסוכנות החדשה של 
צים בפיליפינים. זוהי אחת מחברות הלוגיסטיקה המובילות 

בפיליפינים, ועם תחילת העבודה עם צים פתחה משרדים 

חדשים במאקאטי סיטי שבבירה מנילה. בתמונה: מנכ"ל 

החברה Jun Ynion )משמאל(, איש הקונגרס הפיליפיני, 

Crispin Remulla, שגריר ישראל בפיליפינים צבי ופני, ו- 

Eugene Tan נשיא Le Soleil באירוע לציון פתיחת הסוכנות 

החדשה.

 ארוע צדקה של צים בהונג-קונג

למרות שאירועים חברתיים שונים נדחו מפאת המצב, 

הוחלט בהונג קונג כי סכום שכבר נאסף לארוחת 

ערב חגיגית יתרם השנה לטובת ארגון הדואג לרווחת 

קשישים דלי אמצעים בהונג קונג. 

אגנס לו מהונג קונג שלחה לנו את התמונה, וציינה 

שפניהם המחייכות של הקשישים שמעולם לא זכו 

לאירוע מסוג זה חיממה את הלב. 
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בחברה טובה
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קיץ נערך גם השנה בבית צים טקס חלוקת ילקוטים ליל
בכל 

כ

 מטענים מיוחדים
הובלה של מטענים חריגים ומיוחדים מחייבת 

ידע מקצועי וניסיון רב, ולא כל חברה מוכנה 

להתמודד עם האתגרים הכרוכים בכך. עם 

זאת מדובר במטענים רווחיים, וצים שמה 

המובילים בתחום  בין  להיות  לה למטרה 

הפרויקטים המיוחדים. אזור ישראל מטפל 

בקביעות במטענים כאלה, ולפניכם צילומים 

של כמה פרויקטים מן התקופה האחרונה.

 הובלת סירת טרימרן 

 הובלת שנאים לניו-יורק
על צים פיראוס, יולי 2009

 ציוד מיוחד לוורקרוז
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 קורס סוגיות מובחרות בספנות
ביוזמת עובדי החברה איזבל גולדשטיין, יעקוב )קובי( בראון, וראובן פרכטל נערך בין החודשים מאי-יולי 2009 קורס 

בנושאי בספנות. הנהלת צים אפשרה לתלמידים לקיים את הלימודים באודיטוריום של החברה, ועל כך תודות. 

השתתפו 54 עובדים ששמעו הרצאות של מיטב המרצים, ביניהם ד"ר דן ליבנה, ד"ר דן נדלר, מר ברי פינטוב, מנכ"ל 

ארגון התאגידים של סוכני המכס והמשלחים, ועוד. בסיום, במעמד חגיגי וטעים, חולקו תעודות.
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בחברה טובה

ה
בר

ח
ב

ת 
נו

מו
ת מועדוניות

סכום שנת הפעילות במועדוניות
כתבו: שירלי ויינר-עמית ואורלי כהן

 

שבע שנים חלפו מאז החליטה הנהלת החברה לאמץ מועדוניות 

בסיכון ורוח ההתנדבות רק גוברת - אם לפני 6 שנים עמד 

מספר המתנדבים על 120, אזי כיום פועלים בקרבנו 150 

מתנדבים ועוד היד נטויה.

שם הרכזתשם היחידה המאמצתשם המועדונית

בן יהודה ערבית

איריס שחר\גל אורלי\דינה הררידיזנגוףפרץ מרקיש

הקמן אתיקסם השוקולד - תל עמל

מיכל מרקוסלוגיסטיקהשער העליה

ברק תמרדיזנגוףשפרינצק

חיל היםחובליםטובים "שי עגנון"

מועדונית הדר- נשים

שיעורית

הררי דינה \שטרסר מירהאחלה - ק. שמואל

שם הרכזתשם היחידה המאמצתשם המועדונית

דיזנגוףניצנים - קרית מוצקין

מועדונית יצחק יציב

כח המח- בית ספר מגינים

ליאובק

בית הילד כרם מהר"ל

כרמל וים

עתלית

לי-אור גרינברגגלובלייםטירת הכרמל - עמידר

טירת הכרמל - בן צבי

 

19 מועדוניות מאמצת חברת צים, לפי הפירוט הבא:

זה המקום להודות לרכזות על פועלן, ארגון וחלוקת הפעילות 

במועדונית שלהן. זו גם הזדמנות להלל ולשבח את חיילי קורס 

החובלים, המתנדבים אף הם במועדונית "שי עגנון". החבר'ה 

המופלאים האלה מגיעים פעמיים בשבוע לפעילות מושקעת, 

עליזה ותוססת. הנתינה מצד החיילים היא ללא פשרות.

כבכל שנה, גם השנה התקיים האירוע המסורתי - קרנבל 

פורים שנערך בבסיס ההדרכה של חיל הים בחיפה. הפעם 

התקיים האירוע בסגנון "המרוץ למיליון", שהצליח להתעלות 

על כל האירועים הקודמים. המארחים, חיילי חיל הים, קבלו את 

הילדים באהבה וערכו להם "מירוץ כיד המלך". כרגיל, הילדים 

נהנו לרכב על כתפי החיילים ולקפץ במתקנים שהכינו להם 

החיילים. התמונות ממחישות רק במעט את השמחה והאושר 

של הילדים.

במסגרת הפעילות השוטפת במועדוניות, מממנת החברה, בין 

השאר, מורות להוראה מתקנת. לכל מועדונית מוקצבות 20 

שעות חודשיות, שבמסגרתן סטודנטיות לחנוך מיוחד מקיימות 

מפגשים עם הילדים ומסייעות להם להתגבר על קשיי למוד. 

פעילות זו מבורכת, שכן הילד מקבל עזרה פרטנית וכן תשומת 

לב אישית שכה חסרה לרבים מהילדים החוסים במועדוניות 

שלנו.

בכל המועדוניות מתקיימים ארבעה חוגים: חוג אוריגאמי, חוג 

ספורט, מפגש חודשי עם עמותת מחמל"י )מרכז חקר מידע 

וסיוע ליונקים ימיים בישראל( שמצליחה לחשוף את הילדים 

לעולם שמתחת למים, לחשיבות שמירת ניקיון הים ולהגנה על 

יונקי הים. חוג אחר הוא חוג חיות, שבמסגרתו מציגה המנחה 

ולגעת, פעילות  חיות שונות בפני הילדים שנהנים ללטף 

המפתחת רגשית את הילדים. במסגרת זו לומדים הילדים גם 

כיצד לטפל בחיות.

גם השנה נמשכה המסורת המבורכת של חג הפסח - מתנדבי 

צים בקרו עם הילדים ברשת חנויות "זברה" ועזרו להם לבחור 

בגדים חדשים לקראת החג. במקביל נהנו הילדים מפעילות 

בבאולינג חיפה.
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שלא כמו בעבר, השנה, בשל המצב, נרתמו עובדי החברה 

ותרמו כספים ממשכורתם לצורך קיום מבצע רכישת חבילות 

מזון למשפחות ילדי המועדוניות. זו הזדמנות מצוינת לשוב 

ולהודות לכל העובדים שפתחו את כיסם ואת ליבם למען ילדי 

המועדוניות ובני משפחותיהם. התרומה אפשרה רכישת 210 

חבילות מזון, שחולקו ע"י עובדי אגף מש"א, ירון פורר, הדר גפני, 

אמנון אבידן ומתנדבים נוספים בין המועדוניות.

שנה  סוף  במסיבות  הסתיימה  הנוכחית  הפעילות  שנת 

במועדוניות וכמובן במסיבה המיוחדת לכל ילדי המועדוניות 

בקאנטרי קלאב הרצליה, וזאת בעזרתו האדיבה של מר פיני 

חודדה מחברת עופר. הילדים נהנו מארוחת בוקר וצהריים, 

מפעילות מהנה בבריכה מסדנאות יצירה, ועוד.

לסיכום שנת הפעילות, קיימנו בחודש יולי טקס הוקרה למתנדבי 

צים בנוכחות מנכ"ל החברה, סמנכ"לים נציגי עירית חיפה 

ומנהלות המועדוניות. השנה נושא הטקס היה "מילדי המועדוניות 

ילדי המועדוניות הכינו ברכות למתנדבים.  באהבה". כל 

מועדוניות טירת הכרמל, שפרינצק וקרית שמואל הכינו מצגות 

המסכמות את פעילות המתנדבים במועדונית. בסיומו של 

הטקס המרגש עלה לבמה ד"ר צבי ברק - מומחה בתחום 

הניהול ומדעי ההתנהגות והעביר הרצאה מרתקת ומלאת 

הומור.

 

ומה מחכה לנו בשנה הבאה?
 

לקראת חגי תשרי הועברה שוב פניה לעובדי החברה לתרום 

ממשכורתם לרכישת חבילות מזון למשפחות הילדים בכל 

המועדוניות וכן למשפחות הנזקקות שהומלצו על-ידי מחלקת 

הרווחה של עירית חיפה. מערך החלוקה יטופל על-ידי אנשי 

אדמיניסטרציה, מש"א ומתנדבים נוספים.

בחנוכה יערך מרוץ הלפיד המסורתי של חניכי קורס החובלים 

במסלול מעכו לחיפה. המרוץ מסתיים בבסיס חיל-הים ובקטע 

הסיום יצטרפו ילדי המועדוניות אל החיילים, ויחגגו יחד איתם 

את חג האורים.

הפעילות הנפלאה שמקיימת החברה במועדוניות לא יכולה 

היתה להתקיים ללא מערך הגיבוי הנהדר של אנשי התקשורת 

והאדמיניסטרציה. זה המקום להודות לרמי-בן חמו ואנשיו 

המגיעים למועדוניות להתקין ולתקן מחשבים, להדריך, לתקן 

מכשירי טלוויזיה, שלטים וכדומה. תודות מגיעות גם לקובי 

קרן, לשמוליק סער ולצוות התחזוקה שמסייעים באופן קבוע 

ושוטף באחזקה הפיזית של המועדוניות. תודה מיוחדת מגיעה 

למינהל ה - IT שתרם מכשיר X-BOX ) משחקים ממוחשבים( 

למועדונית פרץ מרקיש, שיותקן במועדונית כבר בתחילת שנת 

הלימודים הקרובה.

מילות תודה מגיעות לכל המתנדבים הנותנים את "הנשמה 

ואת הלב" כל השנה למען הילדים. תודה מגיעה גם לכל 
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אותם מתנדבים שמביאים בצנעה ספרים, צעצועים, 

ביגוד, וציוד לפעילויות. ולסיום - נודה להנהלת החברה 

המספקת ברוחב לב תרומות של ציוד ורהוט, מכשירי 

לכל  מכל, מאפשרת  ויותר  לומדות,  ספרים,  חשמל, 

 המתנדבים לקיים מצווה של עזרה לזולת ותמיכה בחלש.

כה לחיי ובאיחולי המשך פעילות מוצלחת, מספקת ומהנה 

לכולם גם בשנה הבאה על כולנו לטובה.
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 במאי השנה נערכה בחדר האוכל של צים מסיבת 
פרישה ליוצאים לגימלאות ובני זוגם.

לפניכם תמונות נבחרות מן הארוע.

 המנכ"ל רפי 
דניאל מברך את 

הפורשים
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אהרון אנגלשטיין

שלום לכולם,

 אני פורש בסוף אפריל 2009

 לפנסיה מוקדמת. עבדתי

בחברה מ-1974 )בנוסף לשנתיים בחברה בת : צים 

קווי נוסעים בע"מ( במגוון תפקידים מעניין. 

ברצוני להפרד מכל בית "צים" ומכל עובד בחברה. 

מאחל הצלחה לחברה ולעובדים. אשמח לשמור על 

קשר .

aaee46@gmail.com :כתובתי הפרטית

פורשים כנפיים

דבורה מאירוביץ

בתחילת שנת 1972 בעלי ואני עלינו ארצה מאורוגוואי. 

זוג צעיר, בני 19, נשואים מספר חודשים.

תכננו להמשיך את לימודינו באוניברסיטת ת"א, אך שליח 

הסוכנות הודיע לנו, ברגע האחרון, כמובן, שלא נוסעים 

לת"א אלא לחיפה.

בעיות הקליטה, שפה, געגועים וכו' גרמו לי להפסיק 

את לימודי כסטודנטית באוניברסיטה והתחלתי לחפש 

עבודה.

יום אחד הגיע מברק הביתה, ואחרי הרבה מאמצים לפענח 

את הכתוב, הבנו שמבקשים ממני להתקשר. עשיתי זאת 

וביקשו ממני להגיע, שאלתי "לאן?" ואחרי צחוק קטן, ענו 

לי "ל"צים", מה, לא הבנת?", ל"צים", ל"צים"!!

כך, לפני כ-37 שנים, התחלתי את ההיסטוריה שלי בחברת 

"צים".

חברת "צים" הפכה להיות המשפחה שאליה כל-כך 

התגעגעתי. כאן קיבלתי עזרה, תמיכה והכי חשוב, חום 

אנושי. להיות חלק מחברת "צים" היא זכות גדולה וכבוד 

לי ולמשפחתי.

אני רוצה להודות על כל השנים הנהדרות שעברנו יחד. 

אינני יכולה לעשות זאת אישית לכול חברי, כי הרשימה 

היא ארוכה מאוד, אך אני מודה במיוחד למנהל שלי, בני 

הוד, על כ-15 שנות עבודה משותפות.

נותר לי רק לאחל ולקוות כי בעתיד הקרוב החברה שלנו 

תגיע לשגשוג ולהצלחה המגיעים לה.

שנה טובה     

דבורה מאירוביץ     

דוד קורן 

ידידים וקולגות יקרים,

אחרי 34 שנות שירות בצים 

אני פורש היום מהחברה לפרק חדש בחיים. 

ברצוני לומר תודה אישית לכולכם על העבודה 

המשותפת. החברה נמצאת היום בתקופה קשה 

אבל אני משוכנע שצים תצא מהמשבר במהירות 

ותתפוס שוב מקום בצמרת הספנות העולמית 

בהקדם. 

אני מצרף כתובת לאלה המעוניינים להישאר 

kordavid@gmail.com בקשר

22



בחברה טובה

פורשים כנפיים

עודד פלצמן

1963 כפרח קצונה.  התחלתי לעבוד בחברה בסוף 

התגייסתי לחיל הים על המשחתות אח"י חיפה ואח"י 

אילת. לאחר השירות המשכתי להפליג עד 1976, וירדתי 

לחוף כחובל ראשון. 

לאחר שירדתי מהים התחלתי לעבוד במחלקת יבוא, 

באגף הציוד ובשרותי אירופה., ולבסוף כמתאם ומתכנן 

טעינה בשרותי אירופה ובאזור ישראל. 

במהלך שנות עבודתי הוכתרתי פעמיים כעובד מצטיין 

ופעם אחת צויינתי לשבח בהצטיינות יתרה. 

בסוף אוגוסט הנני פורש לגמלאות מוקדמות לאחר 43 

וחצי שנות עבודה בצים. 

נהניתי מאוד מעבודתי לאורך כל התקופה, למדתי לא 

מעט והחכמתי רבות.

אני מאחל לכולנו שגשוג ופריחה כפי שחוויתי בעבר, 

וזמנים טובים יותר לספנות ולחברתנו היקרה.

באיחולי שנה טובה ובריאה תרתי משמע. 

אמונה אייזנברג

התחלתי דרכי ב"צים" בשנת 

1963 - כחניכה. ומענין, האדם 

הראשון שקיבל אותי בכניסה 

באיחולי הצלחה היה מר דניאלי ז"ל שישב במודיעין 

החברה - כן, זה אביו של רפי דניאלי - מנכ"ל החברה, 

שלוחץ את ידי היום לקראת הפרישה לאחר קרוב ל-46 

שנות ותק בחברה! 

כמו שנאמר הכל נשאר במשפחה!

איך הגלגל מסתובב לו בלי שנדע!!

לאחר שגוייסתי ושוחררתי משרות חובה, חזרתי הביתה - 

)ל"צים"( להתחלה חדשה, התקבלתי ככתבנית ועם הזמן 

קודמתי לדרגת מזכירה, תפקיד אותו אני מבצעת - עד 

רגע הפרישה . . .

לכל דבר יש סוף שמראש הוא נקבע, דבר שחייב להתבצע 

ויהי מה.

הפרידה מהכל, מכולם, מהחברה - מאד קשה, רוצה לאחל 

לבית "צים" - שגשוג, והמון עבודה פוריה ולהוקיר להנהלה 

ולעובדים המון המון תודה והמון הצלחה,

ל ה ת ר א ו ת,

ושניפגש רק בשמחות!!!

                       אמונה
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פורשים כנפיים

איציק בן-ישי
חברים יקרים

פורש  הנני   31.08.2009 בתאריך 
לפנסיה מוקדמת לאחר שרות של 
בחברתנו.  שנים  ושלש  ארבעים 
התקבלתי לעבודה בחברת "שהם 
שרותי הים" אשר שכנה בבנין הסמוך 

למגרש החניה מעל לחנות של סוידאן.
התחלתי לעבוד בחברת בת "אלחוט ים", ובשנת 1979 

עברתי למחלקת עיתונות ויחסי צבור.
בפרק זמן של למעלה מ-20 שנים ביצעתי תפקידים 
רבים. לפי החלטת החברה לארגון מחדש עברתי לאגף 
האדמיניסטרציה והנכסים ולאחר מכן לאגף החשב, בו 

הנני עובד עד עצם היום הזה. 
כאמור הנני פורש לפנסיה מוקדמת על פי רצוני ובקשתי 
האישית. צים הייתה ותהיה הבית השני שלי. אהבתי את 
החברה ואמשיך לאהוב אותה ותמיד היא תהיה שמורה 

בלבי.
הנני מאחל לחברתנו שתעבור את המשבר הנכחי ובעזרת 
השם תגיע מהר מאד לפריחה ושגשוג כלכלי. לאחר הרבה 

שנים של עבודה קשה הנני פורש לפרק ב' של החיים. 
הנני מאחל לכל חברי בריאות טובה ואריכות ימים. 

לאלה מכם המעוניינים לשמור על קשר - דאר אלקטרוני 
benyshay.i@gmail.com

תודה מקרב לב, למארגנות 
ולמארגנים,

מסיבה לפורשים )גימלאות
הזדמנות  זוהי  מוקדמת(  וגימלה 

לסכם שנות עבודה רבות.
אני מעדיף לציין תחנות

אישיים  פחות  ופרקים  אקראיות 
אך נקודות שמשותפות לותיקים. 

ואנחנו הותיקים יכולים להעיד עליהם מניסיון וידע אישי.
אירועים שהשפיעו על הכלל אך אנחנו חווינו אותם כל אחד 
בדרכו. בלהט הנטייה האישית שלי להתעסקות בעכשווי 
והמיידי יהיו בודאי הרבה תחנות ופרקים שנשכחו. הרבה 
שנים זה להכיר הרבה קולגות חלקם היו חברים אישיים 
זכות  זוהי  לכאלה.  הפכו  וחלקם  בצים  העבודה  לפני 
דמויות  ואפילו  מרתקים  ביניהם  ססגוניים  אנשים  להכיר 

תיאטרליות שייחרטו היטב בזיכרון האישי וחלקם בכללי.
שרותי  "צים  בחברת  עובד  להיות  הזכות  זה  ותיק  להיות 
ספנות משולבים" ולהיזכר שלקחת חלק בהתחלה כשצים 

עוד הייתה "צים חברת השייט הישראלית".

שהיית  ולהיזכר  הגלובליים  בשירותים  עובד  להיות  זה 
אירופה  וגם ב"שרותי   "ZCS גם ב"שרות המכולות  קודם 

ים תיכון" וגם ב"שירותי אילת".

מושגים,  עם  היכרות  על  אישי  מניסיון  להעיד  יכול  ותיק 
לדוגמא:  המוזיאונים.  נחלת  הם  שהיום  וכלים  מכשירים 
באמצעות  הנעשית  ותכתובת  טלקס  ומכונת  טלקס 
ומרכזניות  חוגה, מרכזנים  עם  כבדים  טלפונים  מזכירות, 
שעבדו מול לוח פלגים לניתוב שיחות ולפעמים התערבו 

ועזרו לך תוך כדי השיחה שלך עם מקושר אחר.

מחשבון היה מכונת חישוב, יכולת לראות את תזוזת גלגלי 
השיניים בביצוע הפעולה.

מכונות  ולצידו  גדול  באולם  ממוקם  היה  מרכזי  מחשב 
עזר לפעולות מיון ואחרות. המחשב היה קורא כרטיסיות 
איתו  יחד  כמעט  הנקובים  את  לקרוא  ויכולת  מחוררות 
.שבוע עבודה היה בן שישה ימים אבל ימי שלישי חצאים 

בעיקר כדי ללכת בקיץ לים.

הפעילות העיקרית של הספנות ב"צים" נעשית סביב קוים 
הייתה  בעבר  אך  מראש  שמתפרסמים  הפלגה  ומסלולי 

יותר גם פעילות של תיזמון בין אנייה ומטען.
שנים  כ-30/35  לפני  ב"צים"  המכולות  עידן  בתחילת 
קיבולת האנייה למטען היה עשירית ופחות מעשירית ואולי 

מאית בהשוואה לאניות החדשות שהתקבלו לאחרונה בצים.
ולא התרפקות על העבר אלא  נוסטלגיה  כוונה לעורר  לי  אין 
בסך-הכל ניסיון להמחיש בקיצור האפשרי את הזכות שנפלה 
בחלקי להיות שותף לתהליכים שהביאו להתפתחות והקידמה 

הגדולה.

נגעתי על קצה המזלג בהמחשת השינויים הגדולים, יחד עם 
זאת המאורות ברקיע השמיים היו ויהיו אותם מאורות.

המאור הגדול לממשלת היום והמאור הקטון לממשלת הלילה 
וגם את הכוכבים.

בימים אלה כאשר אנו חווים כשל במערכות התראה מקרו-
כלכליות אני מאחל לכל אחת ואחד מכם להביא את דבריו 
בזמן שיגיע וגם אתם תביאו את דברכם שיהיו נחלת ההיסטוריה 

לאחר שנות ותק רבות.
אבי חליווה     
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ירון אבני - זיכרונות מהמאה הקודמת
ראיין חנן בן משה

ירון החל את עבודתו בצים באוגוסט 1963. בתחילת דרכו 

נשלח הבחור הצעיר לעבוד כמנהל חשבונות בחברת אלחוט-

ים )חברת בת של צים( בהנהלתו של מר צבי בית-דין ז"ל. 

לאחר 8 שנים באלחוט ים, נוחת ירון בתחנתו הבאה, במחלקת 

עיתונות ויחסי ציבור, גם כאן כמנהל חשבונות. נוסף לתפקידו 

נתבקש ירון לארח באוניותיה החדשות של צים את אנשי 

החברה לישראל שהייתה באותם שנים בבעלותם של משפחת 

אייזנברג וממשלת ישראל. אלה היו ימי אוניות הנוסעים ולירון 

היה הכבוד להפליג על האוניה המיתולוגית והטרנס אטלנטית 

של צים, ה"תיאודור הרצל".

בשנים אילו משתייך ירון לנבחרת הכדורסל של צים, ויחד עם 

חבריו לקבוצה מייצג את צים בשני טורנירים, הראשון שבהם 

ב- 1969 בקפריסין. אל הטורניר השני ברומניה יוצאת קבוצת 

הכדורסל ב- 30 במאי 1972; באותו יום רצח הטרוריסט קוזו 

אוקמוטו בעזרת שני טרוריסטים נוספים כ-26 אנשים בטרמינל 

בנמל התעופה לוד )כיום בן- גוריון(. למרבה המזל, הקבוצה 

יצאה את הארץ בהפלגה. 

בשנת 1978, עם הקמתו של אגף הציוד, קורא עוזי שחם לירון 

לשמש כחשב האגף. בתחילה, האגף ממוקם במגדל שלום 

בת"א, מה שגרם לעובדים לנסוע מידי בוקר את הדרך מחיפה 

לת"א בעזרת התחבורה של אותם ימים...

לקראת סוף 1979 האגף נודד לבניין אשכול שבאוניברסיטת 

חיפה. קשה להחמיץ את הניצוץ בעיניו של ירון כאשר הוא נזכר 

בתקופה ההיא ומציין את התלכיד החברתי והמקצועי שאפיינו 

את האגף, כאשר כול הצוות נתן את מלוא מרצו להצלחת 

האגף החדש. ניר סרלין מחליף באותה תקופה את עוזי שחם, 

ולאחר כשלוש שנים האגף נודד שוב, הפעם לבניין "הסנה" 

הסמוך לבניין צים. במרוצת שנת 1985 זוכה ירון במכרז לחשב 

ביחידת שרותי דרום אטלנטי בהנהלת רב-חובל אורי שגי, איתו 

עובר ירון כברת דרך בארץ ובחו"ל.

בשנת 1992 לאחר כ-7 שנות עבודה בשרותי דרום אטלנטי 

עושה ירון צעד מאוד משמעותי בחייו: הוא עובר לדרום-אמריקה 

ומכהן כחשב של דרום אמריקה. בתחילה ממוקם המשרד 

בבואנוס איירס שבארגנטינה ולאחר מכן עובר לסאו פאולו 

שבברזיל. נכון שבלתי אפשרי לספר על כול חוויותיו של ירון 

ב-7 שנותיו בדרום אמריקה, אבל בכול זאת טעימה קצרה:

את הקרנבל המפורסם ושופע החוויות... בריו דה ז'נרו פקד ירון 

7 מתוך 7 פעמים שבהן נערך בעת שהותו בברזיל... גם בתחום 

הכדורגל הברזילאי, רשם ירון לא מעט חוויות. לא רק חובבי 

כדורגל יבינו את האווירה שיוצרים 200,000 אוהדי כדורגל 

משולהבים באצטדיון ה"מרקנה" שבריו דה ז'נרו. לירון היה 

הכבוד להיות נוכח בגמר אליפות ברזיל בין ואסקו דה גאמה 

ל"פלמרס". בינתיים עם השנים ובעקבות אסון שהיה באצטדיון 

עבר המקום שינוי וכיום הוא מכיל "רק" כ-95,000 מקומות 

ישיבה.

בנוסף ביקר ירון פעמים רבות באצטדיון מורומבי שבסאו 

פאולו )שמכיל כ-105,000 מקומות ישיבה( בו משחקת קבוצתו 
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האהודה עד היום, וכנראה לתמיד, סאו פאולו . אבל לבו בתחום 

הכדורגל שייך גם או בעיקר להפועל חיפה, אותה אוהד ירון 

מילדות. חוויותיו של ירון נודדות הרחק )מאוד( עד לפטגוניה 

המשתרעת בין האוקיינוס השקט לבין האוקיינוס האטלנטי. 

גבולה הדרומי הוא מיצר מגלן, המפריד בינה לבין ארץ האש 

וגבולה הצפוני היא נהר קולורדו הזורם מהרי האנדים לאוקיינוס 

האטלנטי.

את המשך טיולו של ירון לארץ האש - Tierra del Fuego - הנקודה 

הדרומית ביותר בעולם - התמונה למטה להתרשמותכם.

7 שנים בדרום  לאחר 

אמריקה, חוזר ירון לארץ 

 1999 ובשנת  הקודש 

לחשב  מתמנה  הוא 

של איזור ישראל, את 

התפקיד זה מבצע ירון 

עד יציאתו לפנסיה.

בינתיים, בתחום המשפחתי והחשוב ביותר, מספיק ירון בתקופת 

עבודתו בצים להתחתן עם בחירת ליבו טובה, להם 3 ילדים ו-7 

נכדים, איתם הם מבלים באהבה שעות רבות. בנו ניר )כיום 

מנהל אזור הבלקן ומשרת ביוון( ממשיך את המסורת בצים.

צוות הביטאון מאחל לירון נחת בריאות ואושר. 

עם הפרידה מצים כתב ירון כמה מלים לחבריו בחברה:

"כמו בכל שטח בחיים יש תקופות טובות ותקופות טובות 

פחות.

לשמחתי גדלתי יחד עם החברה בה עבדתי כ-46 שנה!!! 

גידלתי 3 ילדים ו-7 נכדים, ראיתי עולם, נפגשתי עם הרבה 

אנשים מעניינים בין עובדי וסוכני החברה ומחוצה לה, ואני 

חושב שאני בין הבודדים שפורש אחרי 46 שנים לפנסיה ולא 

לפנסיה מוקדמת.

התמזל מזלי ובמשך שנותיי בצים עבדתי ב-6 מקומות שונים 

בנושאים שונים ועם חברים שונים, שעם חלקם אני בקשר עד 

היום, ועל כן נותר לי רק להודות על תקופה נפלאה."
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GLT - הקומנדו היבשתי - היחידה לתובלה יבשתית גלובלית

 יחידת התובלה היבשתית הגלובלית ששינתה לאחרונה

GLT- Global Land Transportation -את שמה ל

 )WWIT-World Wide Inland Transportation משמה הקודם(

בניהולה של קרין לוי היא יחידה צעירה בצים, בכל המובנים: היא 

הוקמה ב-2005, ומורכבת מחבורה צעירה ותוססת שמכניסה 

הרבה אנרגיה, עניין ועסיסיות לתחום שעלול במבט ראשון 

להצטייר טכני ו"כבד". ננסה להציג כאן בקצרה מה הם עושים, 

ולהעביר משהו מרוח היחידה המאפיינת אותם באמצעות 

תשובות על כמה שאלות עקרוניות. 

למה ומדוע?

למה צריך יחידה לתובלה יבשתית גלובלית? היחידה הוקמה 

כאמור ב-2005 ע"י דייב שגיא, שניהל אותה עד פרישתו בשנה 

שעברה, במטרה לענות על צורך עקרוני, שניתן לסכמו במשפט 

"להפוך את תחום התובלה היבשתית ממתנהל למנוהל." 

התובלה היבשתית היא חוליה מרכזית בשרשרת האספקה 

 הלוגיסטית ואלמנט חשוב בשירות הכולל ללקוחות צים,

אך בעבר הפעילות התנהלה באופן מקומי ומבוזר. הנחת 

 היסוד היא שטיפול כולל בשרשרת האספקה במסגרת אחת

)One Stop Shop( ייתן מענה טוב יותר לדרישות הלקוחות, 

יגביר את שביעות רצונם, וכפועל יוצא - וישפר את תחרותיות 

החברה.

היחידה לתובלה יבשתית נועדה ליצור גג ארגוני שינהל את 

התחום בצים ויהווה גורם מקצועי מנחה בכל הקשור להתוויית 

מדיניות ויצירת Best Practice, ליווי והדרכה מקצועית. מטרת 

העל, או החזון המנחה את הפעילות, הנו: "להבטיח שפעילות 

התובלה היבשתית תבוצע באופן היעיל והמקצועי ביותר ותוך 

שיפור מתמיד, כך שתהווה כלי תחרותי בידי החברה לשם 

השגת מטרותיה." 

היחידה אחראית אם כן לקביעת מדיניות ולהגדרת מטרות 

ויעדים בנושאי תובלה יבשתית שבתחום אחריותה, כולל 

תובלה של מכולות מלאות וריקות )ברכבת משאית ודוברה- 

barge(, אחסנה של מכולות ריקות, ועלויות הקשורות בכך. אנשי 

היחידה אחראים על מציאת פתרונות אופטימאליים לסוגיות 

יחידת התובלה היבשתית 
הגלובלית - GLT - היא יחידת 

 עילית קטנה ומגובשת עם
מטרות חובקות עולם. 

שונות בנושא התובלה היבשתית והאחסנה ביחד עם מנהלי 

הלוגיסטיקה והתובלה היבשתית באזורים. 

מתוך הצורך לפתח תשתית גלובלית לפעילות התובלה 

היבשתית הוגדרו מספר משימות מרכזיות תוך מעקב אחר 

מדדים בשלושה תחומים עיקריים:

 פיננסי -  הוצאות התובלה היבשתית שתחת תחומי

     האחריות של היחידה

 מדיניות - מתן הנחיות ומעקב אחר אופן ורמת יישומן.

 תפעולי - פרויקט ההתייעלות של התובלה היבשתית,

     תהליכי עבודה והשימוש במערכות המידע השונות.

איך וכמה 

איך עושים את זה? אנשי היחידה לומדים לעומק ומנתחים את 

פעילות התובלה היבשתית בצים. בעקבות הניתוח מוגדרים 

יעדים ותוכניות פעולה שיובילו לשינוי הרצוי. במקביל עוסקים 

אנשי היחידה בניסוח הנחיות ונהלי עבודה הנוגעים לפעילות 

התובלה היבשתית ובהתווית ה-Best Practice. הם מבצעים 

בקרה אחר קצב ואופן הטמעת המדיניות ומודדים את ביצועי 

 .)KPI’s( האזורים על-פי אמות מידה שנקבעו

קרין לוי מספרת שבתחילת הדרך נאלצו אנשי היחידה להתמודד 

עם קושי רב בהשגת נתונים מדויקים בזמן - אלמנט בסיסי 

בכל מערכת בקרה ניהול ושליטה - וכן בהעדר כלי ניתוח וניהול 

שגם על פיתוחם עמלים אנשי היחידה. קושי אופייני נוסף הוא 

האופי המקומי והשונה מאוד של הטיפול בתובלה היבשתית 

ממדינה למדינה ומאזור לאזור. 
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מציאות זו חיזקה את הצורך והיתרון המשמעותי בעבודה 

הדוקה ושיתוף פעולה עם מנהלי הלוגיסטיקה האזוריים 

והסוכנים המקומיים על מנת לאפשר ליחידה ללמוד את התחום 

ולהתמקצע בו, ליצור סינרגיה בין האזורים השונים ולפעול יחד 

למען המטרה המשותפת. 

בד בבד עם ההתפתחויות בתחום מערכות המידע בצים, כניסת 

מערכת ה-SAP וה-AgenTeam, חל שינוי מהותי וקפיצה גדולה 

קדימה גם בתחום התובלה היבשתית וכיום כ-85% מעלויות 

התובלה היבשתית מכוסות על ידי המערכת. מ-2008 החלו 

הסוכנים המשתמשים במערכת ה-AgenTeam להשתמש במודול 

התובלה היבשתית, שנועד לתת בידי הסוכן כלי לביצוע יעיל 

וסטנדרטי של מטלות התובלה היבשתית, ובמקביל מאפשר 

שקיפות וזרימת מידע לצורך בקרה ושליטה. 

כל זה מחייב מעורבות גדולה בנושאי מערכות המידע שבבסיסו 

עומד תהליך של ניתוח ואפיון תהליכי התובלה היבשתית; ואכן 

היחידה עוסקת בפיתוח והטמעת מודול התובלה היבשתית 

ב-AgenTeam ובתמיכה וטיפול בכל נושאי ה-IT במודול התובלה 

היבשתית באזורים יחד עם צוות ההטמעה )GI( וצוותי הפיתוח, 

כולל: אישור ויזום בקשות לפיתוח, הדרכה, בדיקת איכות של 

הפיתוחים הנעשים, תמיכה מקצועית ביחידות המשתמשות 

במערכת ועוד.

השינוי והשיפור בשקיפות פעילות התובלה היבשתית שהושגה 

מאז הטמעת המערכת בסוכנויות השונות, מקל על מילוי 

משימות היסוד של היחידה ומאפשר קביעת תוכניות פעולה 

הנגזרות מיעדי החברה, מעקב רציף אחר הוצאות החברה 

בסעיפי התובלה היבשתית על-מנת לוודא עמידה ביעדי 

התקציב, והמלצה על מהלכים שיביאו לצמצום עלויות. 

איפה? 

היחידה חוצה גבולות וקווים גיאוגרפיים ואחרים. נוכחותה 

חיונית בכל מקום בו תחום התובלה היבשתית משיק לתחומי 

פעילות אחרים - וזה קורה כמעט בכל מקום: בתחום המסחרי 

היות ותובלה יבשתית היא פועל יוצא של פעילות מסחרית; 

בלוגיסטיקה כמובן; בתחום מערכות המידע, תביעות וביטוחים, 

תפעול ועוד.

היחידה שומרת על קשר קרוב ורציף עם אנשי הלוגיסטיקה 

בכל העולם ובימים כתיקונם כוללת עבודת היחידה גם נסיעות 

לנציגויות צים בארצות שונות.

 לאן? 
היחידה הציבה לעצמה יעד להתפתח בכיוון התפעולי, ובהקשר 

זה - להוות גורם בעל ערך מוסף בכל הקשור לתהליך קבלת 

ההחלטות בחברה. בנוסף, אחד היעדים המרכזיים הינו להוות 
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קרין לוי - מנהלת היחידה
קרין היא בוגרת כלכלה וניהול בטכניון ובעלת 

תואר שני במנהל עסקים, ובעברה עבדה 

בחברה לייעוץ כלכלי. לפני כשלוש וחצי שנים 

הצטרפה לצים, כאנליסטית עסקית ועוזרת 

למנהל היחידה דאז, דייב שגיא ועם פרישתו 

ב-2008 מונתה למנהלת היחידה. קרין נשואה 

ואם לנעה - בת חצי שנה. בין תחביביה - ספרים, חברים, קולנוע 

וחוג שחייה עם תינוקות בו היא משתתפת עם נעה. 

 ליאת אוליאל
אנליסטית עסקית בכירה 

ליאת הגיעה לצים לפני כשנתיים מחברת קוקה 

קולה כדי להתסיס כאן את האווירה. היא בוגרת 

החוג לכלכלה באוניברסיטת חיפה ובימים אלה 

מסיימת תואר שני במנהל עסקים. ליאת גם 

מילאה את מקומה של קרין בזמן חופשת הלידה. בין תחביביה 

- כדורסל, שהיא משחקת בקבוצת נשים בלאו-בק, ותיפוף. כן, 

על תופים. 

בין תפקידיה - אינטגרציה של תחום פיתוח מערכות המידע, תיאום 

פרויקטים, תיאום הפעילות הקשורה להטמעת מודול התובלה 

היבשתית ומערכות מידע רלוונטיות אחרות )כולל QA והדרכה(, 

פיתוח הטמעה ובקרה של המלצות פורום מערכת התובלה 

היבשתית, ועוד.  

 צביקה שבסיוק
מומחה בקרת מערכות

צביקה הוא מהנדס תעשייה וניהול בוגר הטכניון, 

מצטרף צעיר לחברה אבל עם קשר משפחתי 

- אחותו רינה עובדת בחברה )וגם, מציינים 

מופלאים(  סנדוויצ’ים  לו  הקולגות, מכינה 

תחביביו הם קולנוע וספורט, כולל ריצה בים. בין תחומי האחריות 

שלו: פיתוח כלי ניתוח מדידה ובקרה בתחומי פעילות היחידה 

)KPI’s(, קביעת תוכנית עבודה לשיפור השימוש במערכת התובלה 

היבשתית, בניית כלי פיננסי שישמש לבקרה על הוצאות אחסנת 

המכולות הריקות, ועוד.

 אורן פורשבוי
מומחה בקרת עלויות.

אורן הגיע לצים לפני כשנה וחצי למערך השיווק 

 GLT-הגלובלי, המשיך ללוגיסטיקה והצטרף ל

לאחרונה. אורן, בוגר תואר ראשון בכלכלה וסטטיסטיקה, עבד 

בחברת אמדוקס ועסק בשוק ההון, עבודה שהיא גם תחביב, 

לדבריו - אבל יש לו גם תחביבים סטנדרטיים יותר כמו ספורט, 

בעיקר כדורעף חופים. אוהד כדורגל, במיוחד את נבחרת רוסיה 

והחלוץ ארשווין. בין היתר, אורן אמון על הכנת תקציב התובלה 

היבשתית בשיתוף עם האזורים ויחידות המטה, עדכון תחזיות 

הוצאות התובלה, בקרה תקציבית כולל ניתוח תקציב מול ביצוע, 

פיתוח כלי בקרה וניתוח הקשורים בבקרת עלויות.

מי ומי? 

בחברה טובה

שותף עסקי בהחלטות אסטרטגיות שנעשות ברמת החברה, 

האזור ו/או הסוכנות )לדוגמא: השתתפות בחתימה ובמשא ומתן 

על הסכמים חדשים, תהליכים של שינויי פקידה או שינויים בקווי 

החברה המשפיעים על פעילות התובלה היבשתית ועוד(. 

בין המטרות שהגדירה היחידה לעצמה ניתן למנות את:

 מקסום פוטנציאל פרויקט החיסכון של התובלה היבשתית 

אותו מובילה היחידה במסגרת פרויקט ההתייעלות של 

החברה בארבעת השנים האחרונות. בהקשר זה שמה לה 

היחידה ליעד להביא להשתתפותן של כל המדינות בהן 

ישנן הוצאות הובלה יבשתית בפרויקט.

 הגעה ליעדי השיפור שקבעה לעצמה במדדים אחריהם 

עוקבת היחידה בתחומי החסכונות, השימוש במערכות, 

התקציב מול ביצוע ועוד.

 עבודה מלאה של הסוכנים על מערכת התובלה היבשתית, 

תוך מקסום העבודה האוטומטית על המערכת.

 פיתוח כלי בקרה וקבלת החלטות ממוחשבים וכלים לעדכון 

תחזיות הוצאות. 

 פיתוח מודל משופר לבניית תקציב התובלה היבשתית 

על מנת שיספק תחזיות מדויקות יותר ופיתוח כלי לעדכון 

תחזיות הוצאות התובלה היבשתית בזמן אמת. 

 ייזום תהליך של הצעות ייעול - הקמת פורום בשיתוף 

משתמשי קצה של מערכת התובלה היבשתית שיהווה ערוץ 

לקבלת משוב והצעות לשיפור המערכת.

 שדרוג ממשקים קיימים ובניית ממשקי עבודה חדשים 

בשיתוף יחידות אחרות בחברה.

 מיפוי חוזי התובלה היבשתית המרכזיים לצורך השתתפות 

בתהליך המו"מ ו/או אישור מחדש של חוזים קיימים. 
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בועז בן-נון - ניתוח ביצועים וייעול
הצטרף ליחידה לפני כחודשיים מתפקידו הקודם כמנהל 

תו"פ ועוזר לסמנכ"ל לוגיסטיקה. בועז בעל תואר שני 

בלוגיסטיקה אותו למד בניו-יורק בה התגורר כשש שנים. 

נשוי ואב לשניים.

בין תפקידיו: תכנון ופיתוח פרויקטים הקשורים לתובלה 

יבשתית, תיאום מו"מ על חוזי תובלה יבשתית ואחריות 

על פרויקטים בעלי זיקה לתחום המסחרי, ריכוז הפעילות 

הקשורה בפרויקט החסכונות מול האזורים ויחידות המטה 

הרלוונטיות, אחריות על דוחות KPI להנהלה ועוד; 

בביקור במשרדי היחידה לתובלה יבשתית גלובלית קל לקלוט 

את האווירה ואת רוח היחידה האופיינית לה. מסתבר שזה שלא 

מקרי: מסמך פנימי )שחלקים ממנו דלפו למקורות השמורים 

במערכת( מגלה שליחידה יש שאיפות מוצהרות שאף הועלו על 

הכתב לגרום לעובדיה לבוא בבוקר למשרד עם חיוך, לעודד 

פתיחות, אחריות הדדית ושיתוף בין אנשיה, ליצור מוטיבציה, 

לעודד ולטפח יצירתיות ורעיונות מקוריים. גיבוש וחברות גם 

מחוץ לשעות העבודה - בבית הקפה החביב עליהם, הם חלק 

בלתי נפרד מההווי היחידתי. 

בחברה טובה
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לסיכום - הצוות המוכשר של GLT שואף להביא לשינוי אמיתי בתחום. 

אנשי היחידה מבקשים להדגיש שהם גם פתוחים להצעות, רעיונות ושיתופי 

פעולה על מנת להגשים את המטרות המשותפות של אנשי החברה. 



מרכז שירות לקוחות בחיפה

שירות הלקוחות של  לפעול מרכז  בחודש מרץ השנה החל 

צים, במתכונת מחודשת ומשופרת של מרכז המידע שפעל 

וינוקור, שסיפרה על הרקע  יעל  אז. את המרכז מנהלת  עד 

והמטרות מאחורי המרכז החדש.

חשיבותו של שירות הלקוחות ברור בכל חברה נותנת שירות, 

כזה.  מרכז  פועל  בה  והשיטה  האופן  חשוב  פחות  לא  אולם 

אזור ישראל החליט על שינוי תפיסתי באמצעות יצירת מוקד 

שירות איכותי ויעיל, שירכז את פניות הלקוחות ויהווה נקודת 

ממשק של הלקוח עם החברה. מרכז השירות החדש יספק 

 ONE STOP ללקוח את כל המידע הדרוש לו - מה שמכונה

 .SHOP

הכוונה היא למרכז אקטיבי יותר בהשוואה לעבר, בעל יכולות 

משופרות בכל האמור בגישה למידע, שגם ייזום ויהיה כתובת 

מקצועית ואפקטיבית עבור הלקוח.

המרכז. הקמת  עם  התרחשו  מרכזים  שינויים   שלושה 

נבנה  והכול  במרכז,  הלקוח   - תפיסה  שינוי  הוא  הראשון 

בקרה  גם  מחייב  השינוי  ודרישותיו.  הלקוח  צרכי  סביב 

ובדיקה מתמדת של שביעות רצון הלקוחות מן השירות שהם 

מקבלים.

שינוי מרכזי שני - נותני השירות: לצד הותיקים שחלקם פרשו 

או נמצאים לקראת פרישה, גויסו סטודנטים אשר עברו תהליך 

קיבלו  שבמהלכו  שבועיים,  בן  הכשרה  קורס  ולאחריו  מיון 

מהמחלקות  צים  אנשי  מפי  סוכן  ועבודת  ספנות  על  רקע 

המקצועיות הרלוונטיות, הכרות עם מערכות המידע הצימיות 

עבודתם  בתחילת  לקוחות.  שירות  בנושא  כללית  והכשרה 

מרכז  עובדי  של  וסיוע  ליווי  גם  הסטודנטים  קיבלו  בפועל 

מידע הותיקים על מנת להקל על כניסתם לתפקיד. 

וניסיון  וינוקור, בעלת רקע  השינוי השלישי קשור לניהול. יעל 

רב בעבודת הסוכן, מונתה להקים את המרכז החדש ולנהל 

המעקב  את  למנות  ניתן  מטלותיה  בין  הקמתו.  לאחר  אותו 

אחר זרימת מידע אמין, השתתפות בישיבות תיאום יומיות עם 

מדדי  בחינת  שבועיות,  מחלקות  מנהלי  בישיבות  וכן  האזור 

היא  השירות.  ושיפור  ייעול  המרכז,  של  והפעילות  הביצועים 

מדווחת לממונה הישיר, סמנכ"ל טראפיק ותפעול בדיזנגוף, 

רוני שיפטן, ולמנהל האזור.

בחברה טובה
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יעל מספרת שהתגובות מלקוחות החברה חיוביות ביותר. כאשר לקוחות מתקשרים הם מופתעים מהקול הסימפטי שמאחרי 

השפופרת, מהאדיבות, ממהירות התגובה ומהידע. 

כיום עובדים הסטודנטים במרכז השירות לצד חדווה ביניה ולאה רודס הותיקות. העבודה מתבצעת בשתי משמרות בהתאם 

לשעות הלחץ. נפח השיחות המגיעות למרכז עולה בהדרגה, ככל שהלקוחות לומדים שהם יכולים לקבל שירות אמין ומהיר 

באמצעות המרכז. כך מוגשמת מטרה נוספת של המרכז, הקטנת העומס על המחלקות המקצועיות, שאליהן נטו הלקוחות 

ולהיעזר  החדש  השירות  מרכז  על  לסמוך  הלקוחות  לומדים  הזמן  שחולף  ככל  פשוטות.  מידע  בשאלות  גם  בעבר  לפנות 

בשירותיו והתקווה היא שתהליך זה ילך ויתרחב. 

בחברה טובה
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בחברה טובה

"מצדה" ממעמקים
כתבה ג'נין וולף

על טביעת האונייה מצדה ב-1981 שמעו רבים, ולוותיקים שבינינו 

זוהי לא רק היסטוריה אלא חלק מהעבר. לחלק מצומצם יותר 

האירוע הוא חלק מסיפור חייו. במאמר זה אנסה לשפוך קצת 

אור על אסון טביעתה של "מצדה" מזווית אישית - סיפורה של 

עובדת החברה מרים כרמי )שם משפחתה לפני הנישואים - 

בניטה( אשר אביה יוסף בניטה )ז"ל( נספה באסון.

לקוראים שאינם מכירים את הפרטים, אביא אותם בקצרה:
האנייה "מצדה" נתקבלה בצים במסגרת הסדר השילומים 

עם גרמניה. ב-16 בפברואר 1981 הפליגה "מצדה" מאשדוד 

לבולטימור, בפיקודו של רב חובל גרא לוין, עם מטען מלא 

של אשלג. מיום הפלגתה פקד אותה ים סוער, בים התיכון 

ובאוקיינוס האטלנטי. ב-8 במרץ, בשעה 10:08, כ-96 מייל 

מדרום מזרח לאי ברמודה, לאחר לילה סוער במיוחד, האנייה 

טבעה בשל חדירת מי-ים לשלושת מחסני המטען הקדמיים. 

דקות ספורות לפני כן נטשו אנשי הצוות את האנייה. הורדה 

סירת הצלה אחת ושתי רפסודות מתנפחות. 

בעקבות קריאת המצוקה של האנייה, הוזנק לאזור מטוס של 

צי ארצות הברית שחג מעל האנייה בעת טביעתה, דיווח על 

הנעשה וכיוון את אניות הצי שחשו למקום. מטוס אחר השליך 

רפסודות מתנפחות נוספות. בפעולות ההצלה השתתפו ארבע 

אניות סוחר: האנייה ההודית Damador Tasaka, האנייה הגרמנית 

Erlengen Express, האנייה הנורבגית Polly Crest ואנייה בדגל 

סינגפור בשם Promise Highseas. צוות האנייה ההודית, בפיקודו 

של רב חובל פינטו, הצטיין באופן יוצא מגדר הרגיל. אחדים 

מאנשיה סיכנו את חייהם כדי להציל שמונה ימאים וכדי למשות 

גופה אחת. עוד השתתפו בהצלה ספינות הצי של ארצות הברית, 

 USS Edson-ו USS Miller - שתי פריגטות ,USS Paul המשחתת

ונושאת המטוסים Forestal שהזניקה ארבעה מסוקים. 

24 אנשי צוות נספו באסון. עשרה אנשי צוות, ואשתו של 

האלחוטאי דוד שטייר ז"ל, מלי )מלכה(, ניצלו. עשר גופות 

נוספות נמשו מהים. שר התחבורה דאז, חיים לנדאו, מינה 

ועדת חקירה ממלכתית. עקב טביעתה של "מצדה" והלקחים 

והמסקנות של ועדת החקירה, הוחמר הפיקוח על בטיחות 

המפליגים באניות ועל אימון הצוות, והותוו תוכניות הדרכה 

מחייבות חדשות. 

העיתונות בארץ ובחו"ל סיקרה את הדרמה שהתחוללה בעת 

פעולות ההצלה ואחריהן. לוח זיכרון לנספים באסון "מצדה" מוצב 

באתר מצבת הזיכרון לזכר ימאי צי הסוחר שמקום קבורתם אינו 

ידוע, בחיפה, במצפור שבפינת הרחובות וינגיט ושדרות קיש. 

בדו"ח שהגישה הוועדה הממלכתית 

שחקרה את נסיבות טביעתה של 

"מצדה" נאמר: "רב חובל גרא לוין 

ז"ל נשאר, לפי כל העדויות ששמענו, 

אחרון על האנייה, כמיטב המסורת 

"היבשים"  הפרטים  אלו  הימית".  

- אך עבור  "מצדה"  אודות אסון 

משפחות עשרים וארבעת הנספים 

זה סיפור בהחלט לא יבש, ומלווה 

אותו סיפור אישי קשה ומרגש.

אל סיפורה הנוגע ללב של מרים כרמי נחשפתי למרבה 

ההפתעה דווקא לאחר שצפינו יחד בסרט "טיטאניק". עד אז 

לא ידעתי כלל שאביה של מרים היה איש "צים", ובטח לא 

שנספה בלב ים בעקבות טביעתה של "מצדה" - מצמרר! 

עדיין לא יוצאת מראשי הסצנה של האונייה שמתרוממת כחנית 

מתוך המים לאחר שנבקעה לשניים וצוללת אל מעמקי הים; 

כשראיינתי את מרים )דרך אגב, לקח לי כמה שנים לשכנע 

אותה לשתף אותנו בסיפור( הזכרתי לה זאת, ואת העובדה 

שהתמונה השאירה בי חותם קשה. ראיתי לנכון לנסות ולהתמקד 

בסיפורה של משפחה אחת, משפחת בניטה, דרך עיניה של 

בתם מרים - נערה בכיתה י"ב, רגע לפני בחינות הבגרות. בבית 

התגוררו אחיה הגדול משה, שנה וקצת בשירות הצבאי, אורנה 

בת ה-15, מורדי בן ה-12, לפני בר-המצווה, ולירון הקטנה, בת 

השנתיים: משפחה אוהבת ומגובשת חיה את חייה בשגרה 

מבורכת יחד עם אמם יהודית, ואבא המפליג לארצות רחוקות 

מעבר לים.

יוסף ויהודית נפגשו בשנת 1956, ולאחר נישואיהם הוא החל 

לעבוד ב"צים" בתפקיד סטוזארד )מלצר(. בין השאר עבד על 

האוניות ארצה, מולדת, עכו, ירושלים, תיאודור הרצל, שלום 

ועוד. 

אחד הזיכרונות שיש לילדי ימאים באותה תקופה היו "המתנות!", 

אל תתבלבלו - בשנות השבעים המאוחרות ותחילת שנות 

השמונים, החשיפה לעולם שבחוץ הייתה קטנה. לא רבים יוצאים 

את גבולות ישראל, הרוב חיים בצניעות, ואבא ימאי פירושו 

ממתקים תוצרת חוץ כמו קיט-קט ו-M&M, גבינות פילדלפיה, 

ליוויס, אולסטאר ואדידס ועוד ועוד. 

חזרת אבא מהפלגה ארוכה הייתה תמיד אירוע חשוב למשפחת 

בניטה. בחופשות בין ההפלגות דאג יוסף לטפל בכולם, לפנק, 

לאהוב, ולתמוך ובמיוחד דאג לכך שיהודית אשתו תרגיש 

כמלכה. יוסף קיבל את התואר "האבא והבעל המושלם" הוא 

כל כך העריץ את אשתו ואהב את ילדיו וניסה לפצות על העדרו 

בכול תקופת חופשתו. 
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בתשיעי במרץ 1981, ביום ראשון אחר 

הצהריים, צלצול טלפון תמים מתערבב 

מרים,  של  אמה  הבית.  המולת  עם 

יהודית, מרימה את השפופרת, ומצידה 

השני נציג חברת "צים", אשר מספר לה 

כי האונייה "מצדה" טבעה, וככל הידוע 

לכל הצוות שלום, ובעוד כשעה תינתן 

לצוות אפשרות להתקשר הביתה.

יהודית, אשר רק אחרי שהניחה את 

השפופרת החלה לקלוט את שנאמר 

לה, עזבה הכול ורצה למשרדי "צים" 

בחיפה. מתברר שלא הייתה לבד, קרובי 

משפחה מודאגים של אנשי הצוות 

התקבצו שם. התברר לאמה של מרים שבעצם "מצדה" טבעה 

כבר בשבת אך בעידן הלא גלובלי של תחילת שנות השמונים 

המידע לא זרם כמו היום. התברר עוד שעדיין מחפשים ניצולים, 

וכעת כבר היה ידוע שלא לכל אנשי הצוות שלום. 

לעיתים קרובות לאחר אסונות אנשים מספרים שהייתה 

הייתה הרגשה  להם תחושה מוקדמת; לאמה של מרים 

רעה עוד מתחילת ההפלגה. טרם צאת האונייה את נמל 

אשדוד היא פגעה בשובר גלים כתוצאה ממזג אוויר סוער. 

 צוללנים שבדקו את תחתית האונייה טענו שהכול תקין.

יוסף, רגע לפני ההפלגה, עדכן את יהודית במתרחש, תחושה 

רעה הציפה את יהודית והיא ביקשה את יוסף שרק הפעם לא 

יצא להפלגה ויחזור הביתה. כמובן שיוסף הרגיע ועודד אותה, 

שהכול יעבור בשלום ולאחר ההפלגה ישוב לחופשה הביתה.

חלקיקי המידע החלו לזרום למשפחה הדואגת, אבל רק לאחר 

מספר ימים מורטי עצבים הגיעה הידיעה הנוראה על אב 

המשפחה יוסף בניטה )46(, אשר נמשה מן הים על ידי אונייה 

הודית כשעודו בחיים, אבל נפטר עקב חשיפה לקור ושברים 

בצלעות אשר פגעו בריאותיו. את ההודעה על פטירתו מסרה 

משטרת ברמודה, והיא הועברה למשפחה על ידי נציגי "צים" 

ניצה זבצקי ושלמה אביטן. הם הגיעו לבית המשפחה לאחר 

ימים של חוסר וודאות, ובפיהם הבשורה הקשה מכול. כעת 

נותר למשפחה רק לחכות להטסת הגופה לארץ לקבורה יחד 

עם שאר הנספים.

יוסף בניטה ז"ל הובא למנוחות בבית הקברות בחיפה, והמשפחה 

מתכנסת בביתה לשבת "שבעה". אמו של יוסף עדיין בחיים, 

וזוהי טרגדיה משולשת עבורה: זהו בן שלישי שהיא שוכלת. 

בן אחד נפטר במהלך ניתוח, שני נפטר בגיל צעיר, ועכשיו 

יוסף. הצער גדול מנשוא שכן בעלה כבר לא בין החיים לתמוך 

בה. יוסף השאיר אחריו עוד 3 אחיות בנוסף למשפחתו, אשתו 

וחמשת הילדים. 

עשרות רבות של אנשים הגיעו לנחם את 

המשפחה, בהם קרובי משפחה, חברים 

רבים ונציגים רשמיים. אחד מניצולי 

האסון ביקר אותם לאחר השבעה, וסיפר 

 שהיה האחרון שראה את יוסף בין החיים.

הוא ישב עם יוסף בסירת ההצלה, ובשל 

הים הסוער סירת ההצלה התהפכה, 

וכל יושביה נפלו למים הקרים ולגלים 

הגבוהים. הניצול לא ידע לספר מה קרה 

לאחר מכן ליוסף. הספינות שבאו לעזרה 

משו אותו מן המים והוא לא ראה שוב 

את יוסף. עוד סיפור נוגע ללב שהותיר 

רושם רב על מרים כנערה צעירה הוא סיפורה על האישה 

היחידה שהייתה על הסיפון וניצלה, אשתו של האלחוטאי דוד 

שטייר ז"ל. 

כמה שבועות לאחר האסון נציג "צים" הגיע שוב לבית המשפחה 

ובידיו חפציו האישיים של יוסף.

לאחר השבעה קמה המשפחה וכמו משפחות רבות בישראל 

אשר חוו על בשרן אובדן גדול, המשפחה מתחילה לשקם 

את עצמה. יוסף היה המפרנס היחיד, ועל יהודית, שכל השנים 

הייתה עקרת בית וגידלה את הילדים המשותפים, האסון 

נפל כרעם ביום בהיר. בתחילה החגים היו קשים מנשוא. 

את הבית הישן בו התגוררו יחד יהודית מכרה ועברה לקריית 

 ביאליק - קשה היה להישאר עם הזיכרונות בבית הישן.

מרים זוכרת את אמה הולכת לבית הקברות מידי שבוע, את 

 החתונות המשפחתיות ואת בר-המצווה של בנו שבה לא

זכה להיות נוכח, נכדים שלא הכיר וחיים שלמים חדשים שלא 

חווה. 

אבל החיים המשיכו: מרים סיימה בהצלחה את הבגרויות, 

והתגייסה לצבא. הקשר עם חברת צים נמשך: "צים" ליוותה 

את המשפחות השכולות, וגם את משפחת בניטה, במשך 

כל השנים, והליווי כלל אפילו טלפון בחגים לאחל חג שמח; 

בעצם ניתן לומר שכול הילדים למשפחת בניטה, באיזשהו שלב 

בחייהם, עבדו ב"צים": לירון, אורנה ומורדי עבדו כחניכים לפני 

 הגיוס לצה"ל, ואילו מרים ומשה עובדים עד היום בחברת "צים".

מרים החלה את עבודתה ב-1983 באגף הציוד, 

וכיום ביחידת הטבלאות המרכזיות. מרים וגם 

אחיה שהחלו לעבוד בצים מיד לאחר השחרור 

מהצבא "סוגרים" השנה חצי יובל בחברה - 

יובל שהוא גם סגירת מעגל. 
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מועדון החתירה חיפה
כתב חנן בן-משה

סביר להניח שלא רבים מכירים את מועדון החתירה הוותיק 

מספרים  המועדון  וותיקי   .1935 בשנת  שנוסד 

צים,  עובדי  למועדון  שחברו  לפניי  רבות  ששנים 

חתר במועדון בצעירותו מר סמי עופר.

עבור עובדי החברה איתן קרן, יעקב נחמן, אלכס 

רובינשטיין, קפטן אמיר יואב ויפים לדביץ, החברות 

במועדון היא התחייבות לדרך חיים שונה. החברים 

משכימים קום בין 4 ל-6 פעמים בשבוע, ועוד לפני 

יום העבודה בצים חותרים כ-12 ק"מ.

וינגייט(  יעקב נחמן )מדריך חתירה מוסמך מטעם 

מתאר כיצד קיבלו החברים עזרה מצים להביא למועדון את 

הלוגו  את  נושאות  כהוקרה  אשר  האחרון,  הסירות  משלוח 

ילדיהם  של צים. הקשר לחברת צים לא מסתיים כאן: גם 

 של משה הק ושל ברוריה ונתן בלמס פעילים במועדון ואף

משתתפים בתחרויות באירופה, שם קצרו הצלחות והביאו 

מדליות וכבוד רב.

להוציא  מצליח  אני  צניעות  על  לשמור  ניסיונותיו  למרות 

מיעקב שאת המכבייה האחרונה סיים האיש כשבאמתחתו 

שתי מדליות: האחת מקום שני בדגם "סקיפים" רביעיות וכן 

מקום שלישי בדגם "סקיפים" זוגיות.  

בלי להיכנס לפרטים טכניים ומסובכים, יעקב מתאר שהדבר 

החשוב ביותר ב-"Rowing & Scaling" הוא הסנכרון בין אנשי 

הצוות. כל התבלטות של אחד החותרים יגרום לחוסר איזון 

ואובדן הכיוון של הסירה. על כל אנשי הצוות להשקיע את 

כאשר  הקבוצה.  חברי  לשאר  שיתאים  מנת  על  כוח  אותו 

"ריכוז" הכוונה היא להשיג סנכרון  ראש צוות הסירה צועק 

בין אנשי הצוות.

קצת מההיסטוריה של המועדון:

כאמור המועדון נוסד בשנת 1935 ע"י יוצאי מועדון עבריה 

)מועדון היהודים( שהוקם ב-1908 בברלין. עם עליית הנאצים 

לשלטון ארזו חברי המועדון את הסירות והציוד והגיעו ארצה. 

עם הגעתם הקימו את מועדון החתירה בחיפה וכן את מועדון 

השייטים ת"א.

השנים  ב-40  אך  פעמיים  המועדון  נדד  הקמתו  מאז 

האחרונות ממוקם המועדון בנמל הקישון שם הגישה לשייט 

נוחה. אהבה לים ולחתירה עברה מדור לדור וכעת מנהלים 

את המועדון נכדיהם וצאצאים של אותם מקימים מברלין. 

להמשך התרשמות אתם מוזמנים להיכנס 
לאתר האינטרנט של המועדון שכתובתו: 

 http://www.haifarowing.com
הצטרפות מהנה. 
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מדור הספורט של חנן בן משה

רגע קט לפני שתחרויות הספורט במסגרת הליגה למקומות עבודה יוצאות לדרך, אנו רוצים לצייד את כלל ספורטאינו בברכת 

לייצג את צים  יישלחו שוב ע"י החברה בכדי  והצלחה. כולנו תפילה שעם סיום המשבר הכלכלי נבחרות הספורט  בריאות 

בכבוד ובגאווה.

אמן

כדורעף חופים
 ספורט הקיץ שפעיל מיוני ועד סוף ספטמבר מושך

אליו מספר לא מבוטל של עובדים ועובדות של צים.

החברה  השלישית;  העונה  של  בעיצומה  נמצאת  הקבוצה 

צאת  עד  או   ,19:30 ועד  מ-17:30  שלישי  יום  בכול  נפגשים 

סעיד  אבי  שמואל,  בן  יוסי  זאת  שמתארים  כפי  הנשמה, 

והספורטאית ענת יסעור. 

עדיין  חופים  כדורעף  בן-שמואל.  יוסי  מרכז  הקבוצה  את 

עבודה,  למקומות  הליגה  של  התחרויות  ברשימת  נמצא  לא 

והספורט  אישית  יוזמה  היא  היוזמה  כדברי המשתתפים  אך 

כול  של  להפעלתם  למעשה  מביא  המשחק  במיוחד.  מהנה 

השרירים... )כולל שריר הצוואר, כאשר עובר\ת חתיך\ה(, וניתן 

ובראש כדי להעביר את הכדור מעל  להשתמש ביד, ברגל 

הרשת, וכל זה על חול "טובעני" שלא מקל על המאמץ.

המשחקים  את  הגבוה.  חייט  קובי  "ממונה"  ההנחתות  על 

מסיימים החברים על כוס בירה או קפה בסמוך למגרש.

)בגד  חופשי  והלבוש  מצוינת  האווירה  הבנתם,  שכבר  כפי 

ים(, אז אם יש לכם קצת מוטיבציה וטיפ טיפה גישה, אתם 

מוזמנים לפנות ליוסי בן-שמואל.
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טניס שולחן
מילר  משה  של  פרישתו  עם  הקודם  בביטאון  סיפרנו  שכבר  כפי 

תחת  ליברצו'ק.  ואיליה  מאירי  שגיא  המושכות  את  לקחו  מצים 

במקום  הליגה  את  השולחן  טניס  נבחרת  סיימה  השניים  של  האימון  שרביט 

ניסיון,  מעט  לא  איתו  מביא  שגיא  גם  הצעיר  גילו  למרות  והמכובד.  החמישי 

ביאליק  ק.  הפועל  בקבוצת  שחקן  בהיותו  הן 

של  השולחן  טניס  כרכז  שגיא  שימש  ובנוסף 

אוניברסיטת חיפה )בהיותו סטודנט(. הנבחרת 

יולי  )ללא  בשנה  חודשים  כ-10  מתאמנת 

אוגוסט(. כהרגלינו אנו קוראים לכל מי שרואה 

עצמו מתאים להצטרף לקבוצה.
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פסיפס מקצועי

שלוש שנים לאחר שהחל פרויקט AgenTeam, שנועד לשפר 

האחדה  ולאפשר  והארגונית  המחשובית  הפלטפורמה  את 

צים ברחבי  של תהליכי העבודה בקרב כלל הסוכנים של 

וביכולת הבקרה  העולם תוך שיפור ברמת השירות ללקוח 

כ-2200  בקרב  ופועל  מיושם  הוא  והפיננסית,  התפעולית 

מהמחזור  כ-70%  המייצגות  סוכנויות  ב-19  משתמשים 

שקרה  מה  על  נעדכן  להלן,  בסקירה  החברה.  של  העסקי 

שנעשו  הפעילויות  על  האחרונה,  השנה  בחצי  בפרויקט 

חלק מהפעילויות  ונציג  המערכת,  תכולות  יישום  להעמקת 

המתוכננות להמשך במסגרת הפרויקט. 

מה קרה בפרויקט בחודשים האחרונים? 
המערכת  הטמעת  עם  התמודדנו  האחרונה  השנה  בחצי 

האתגרים  בארה"ב.   - צים  של  ביותר  הגדולה  בסוכנות 

השאר,  וכללו בין  רבים  היו  זו  בסוכנות  הפרויקט  ביישום 

פריסה גיאוגרפית רחבה, הבדלים בשעות הפעילות הן בתוך 

ארה"ב והן בין ארה"ב ומטה החברה בישראל לצרכי תמיכה 

וסיוע, מורכבות רגולטורית גבוהה שחייבה התאמות ופיתוחים 

מיוחדים למערכת שהשפיעו גם על סוכנים אחרים בעולם, 

ממשקים רבים למערכות חיצוניות )EDI( ושינויים הקשורים 

הרבים  האתגרים  חדשים.  העבודה  ונהלי  תהליכי  במימוש 

הללו חייבו אותנו לספק מערך תמיכה רחב שכלל צוותים 

של תומכים ומומחי תוכן שישבו בארה"ב ונתנו מענה מיידי 

הגדרה  שכללו  עבודה  נהלי  סדרת  כתיבת  שעלו,  לבעיות 

והגורם האחראי  לביצוע  הנדרשות  מדויקת של הפעילויות 

הן  מתוגברת  במתכונת  תמיכה  מרכז  והפעלת  לבצעם, 

שעימם  הרבים  האתגרים  למרות  בישראל.  והן  בארה"ב 

התמודדנו, הטמעת המערכת בארה"ב הסתיימה בהצלחה 

לשביעות רצון המשתמשים. 

במהלך השנה האחרונה, נאלץ הפרויקט להתמודד ולהתאים 

צים.  פועלת  שבה  הקשה  העסקית  למציאות  עצמו  את 

המשבר הכלכלי העולמי והירידה החדה בהיקפי הסחר הימי, 

חייבו את הנהלת הפרויקט לבצע צעדי התייעלות והתאמה 

למציאות החדשה כפי שנדרש משאר אגפי החברה. תוכנית 

סוכנויות  מחדש,  בחינה  עברה  הפרויקט  של  ההטמעה 

שנותרו  בסוכנויות  ליישום  הזמנים  ולוחות  מהתכנון  הורדו 

רווחו. מהלכים אלו גררו גם צמצום במצבת כח האדם של 

הפרויקט. עם זאת למרות המצב הקשה )ואולי אף בגללו(, 

החליטה הנהלת החברה בגיבוי מועצת המנהלים, על המשך 

היישום של הפרויקט. הדבר עולה בקנה אחד עם העקרונות 

שיפור  תהליכים,  והאחדת  ייעול  של  הפרויקט  נבנה  עליהן 

ביצועים ויכולת בקרה וניהול גלובליים טובים יותר.

פרויקט AGENTEAM - סקירה

אמנון מילר
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מה לפנינו עכשיו? 
נוספות  סוכנויות  בשתי  לאוויר  עלייה  בפני  עומדים  אנו 

בתחילת אוקטובר 2009 - צרפת ורומניה. העובדים בסוכנויות 

נמצאים באמצעו של תהליך ההדרכה שיאפשר להם  אלו 

נמצאים  אנו  במקביל,   .AgenTeam למשפחת  להצטרף 

שתעלה  בג’מייקה  בסוכנות  ההטמעה  מהלך  של  בעיצומו 

הסוכנות  על  העבודה  החלה  וכבר   2010 בפברואר  לאוויר 

עוד   .2010 באפריל  לאוויר  שתעלה  קוריאה  בדרום  הבאה 

בספרד  הסוכנויות  הבאה  בשנה  לאוויר  לעלות  עתידות 

ובהודו וסוכנויות נוספות נבחנות בימים אלו. 

פעילויות נוספות במסגרת הפרויקט
אחת הפעילויות המרכזיות המבוצעות בימים אלו במסגרת 

יושמו  הפרויקט היא פעילות של העמקת התחומים שכבר 

הורחב  האחרונים,  החודשים  במהלך  המערכת.  במסגרת 

מודול הצעות המחיר)Quotation( על מנת להתאימו לצרכים 

ודרישות,  ניתוח צרכים  הרגולטוריים בארה"ב. המהלך כלל 

הדרכה  ופעילות  המערכת,  של  והתאמה  פיתוח  עבודת 

מקיפה לסוכנות בארה"ב ולסוכנים ברחבי עולם שמקיימים 

חיוביים  להדים  זכה  זה,  מהלך  ארה"ב.  מול  סחר  פעילות 

הערכה  מכתב  ששלח  האמריקאי  הרגולטור  מצד  רבים 

הפעילות  את  והצדיק  המערכת  ביכולות  השדרוג  על 

שבוצעה  נוספת  פעילות  סביבו.  שבוצעה  האינטנסיבית 

לבחינה  כלים  פיתוח  בתחום  היא  האחרונים  בחודשים 

ובקרה על עבודת הסוכנים בצורה של פיתוח מדדי בחינה 

)KPI - Key Performance Indicators(. פעילות זו כללה הגדרת 

סדרת פעילויות שאותה צים מעוניינת לנטר ולבדוק, הגדרת 

המערכת  באמצעות  הללו  הפעילויות  למדידת  נוסחאות 

הפעילויות  של  בחינה  שיאפשרו  ניהוליים  דוחות  והגדרת 

והצגת הממצאים. 

דגש נוסף הושם בחודשים האחרונים על פעילויות העמקת 

הקשורים  בנושאים  לאוויר  שעלו  הסוכנים  אצל  הידע 

במערכת ובפיתוחים חדשים שהוכנסו לשיפור אופן הפעולה 

נעשית  הפרויקט(  בלשון   Sweepback( זו  פעילות  שלה. 

וירטואליות  כיתות  הכוללים  מרחוק  למידה  כלי  באמצעות 

ושימוש בלומדות ייעודיות המפותחות לצורך כך.
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פיראטים 
צביקה פונדיברידר, מנהל יחידת הביטחון בצים

דיווח  הופיע  הקודם  בביטאון 

ב"טוויטר"  השימוש  על  קצר 

מכת  נגד  מהמערכה  כחלק 

הפיראטים בסומליה.

זמן קצר לאחר מכן, ב-4 באפריל 

דרמטיות  כותרות  מסרו   ,2009

ניסיון  בתקשורת הישראלית על 

פיראטים  של  כושל  תקיפה 

סטאר"  "אפריקה  האוניה  על 

מסגרת  ראה   - צים  שבשירות 

בעמוד הבא.

יחידת  מנהל  של  סקירה  להלן 

הבטחון בצים בנושא הפיראטים 

המודרניים:

מספר  התהוו  האחרון  בעשור 

פיראטיות  נפוצה  בהם  אזורים 

בעיקר  הייתה  שמטרתה  ימית, 

בין  ומטען,  כסף  של  ביזה 

הבולטים שבהם-מיצרי מלאקה 

הפיליפינים,  איזור  )אינדונזיה(, 

ובקרבת  אפריקה  מערב  דרום 

חופי סומליה. במרבית האזורים 

בין  פעולה  שיתוף  התגבש 

המדינות השכנות לצורך אכיפת 

שיטור ימי, שצמצם את הפעילות הפלילית. בשנתיים האחרונות 

והגיעה  פרחה  אפריקה  קרן  במרחב  הפיראטיות  תופעת 

למימדים חסרי תקדים. כך בשנת 2008 דווח על כ-200 ניסיונות 

תקיפה )ברבע מתוכם נחטפו כלי שייט(, וברבעון הראשון של 

שנת 2009 כבר דווח אודות כ-60 ניסיונות תקיפה.

במקביל, בעיות פנים בסומאליה יצרו כר נוח להיווצרות תאי 

שניתן  מכופר  האחרונות  בשנים  שזרם  והכסף  פיראטים, 

אוטונומיות  לבסס  אפשר  חטופות  אוניות  שחרור  תמורת 

שבטיות באזורים שונים. אלה לצד העדר אכיפה יצרו בכפרי 

דייגים בסיסי מוצא לתקיפה של אוניות סוחר, דיג ויאכטות, 

כולל אחזקת החטופים בכפרים אלו.

שיטת התקיפה הבסיסית מבוצעת ע"י מארבים בנתיבי השייט 

יוצאות מאונית האם  באמצעות אוניות אם. בשלב התקיפה 

התקרבותם  עם  חמושים.  פיראטים  שעליהן  מהירות,  סירות 

ניסיון  תוך  האוניה,  למבנה  ירי  מבוצע  המותקפת,  לאוניה 

לתלות סולמות וחבלים לדופן האוניה בכדי לטפס אל האוניה 

ולהשתלט על ציוותה.

החברה  הפיראטיות,  תופעת  ולהתגברות  לאירועים  בהתאם 

ניתנו  פיתחה אמצעי אל-הרג למניעת השתלטות פיראטית. 

פעולות  מספר  וננקטו  החובלים  לרבי  מתאימות  הנחיות 

באבטחה הפיזית.

תופעת הפיראטיות במרחב קרן אפריקה 

תקדים.  חסרי  למימדים  והגיעה  פרחה 

ניסיונות  דווח על כ-200  כך בשנת 2008 

תקיפה )ברבע מתוכם נחטפו כלי שייט(, 

וברבעון הראשון של שנת 2009 כבר דווח 

אודות כ-60 ניסיונות תקיפה.

פסיפס מקצועי
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אימון אנשי צוות באונייה צים ברצלונה בהתגוננות מפני תקיפת פיראטים.

הדיווח באתר ה"הארץ", אפריל 2009 

פיראטים סומאלים תקפו הבוקר )שבת( אנייה של צים, "אפריקה 

סטאר", בעת שהפליגה במרחק של כ-700 ק"מ ממזרח לחופי סומאליה. 

 האונייה נשאה דגל של מלטה, ואיש מאנשי צוותה לא היה ישראלי.

הפיראטים רדפו אחר הספינה בשתי סירות מהירות ופתחו עליה באש 

מנשק קל. לאחר מכן נצמדו הסירות לירכתי האוניה, וכמה פיראטים 

ניסו לטפס עליה. 

הפיראטים נכשלו הודות לגדרות התיל שהקיפו את ירכתי הספינה, ואיש 

מאנשי הצוות לא נפגע מהירי. לאחר כישלונו של ניסיון ההשתלטות, 

שבו הפיראטים לסירותיהם והמשיכו לרדוף אחריה. המרדף נמשך 

כמה שעות, אולם הספינה הצליחה לחמוק. עם פרוץ התקרית הפעילו 

בצים את חדר החירום בחיפה, ויצרו קשר עם מטה נאט"ו במפרץ עדן 

באמצעות משרד החוץ וחיל הים הישראלי. בנאט"ו הזניקו מטוס של הצי 

 הבריטי, שזיהה את סירות הפיראטים והודיע שהן הפסיקו את המרדף.

עידן עופר, יו"ר צים, אמר לאחר התקרית: "אני מבקש להודות לצוות 

האוניה ולקברניט על תושייתם ואומץ ליבם. תודה מיוחדת למטה 

נאט"ו ששלח את המטוס ולמשרד החוץ וחיל הים, שעזרו לנו לקיים את 

הקשר עם נאט"ו". עוד התריע עופר כי "הקהיליה הבינלאומית חייבת 

לחסל את התופעה המסוכנת הזו של פיראטיות בים מול סומאליה, 

ולהחזיר את הביטחון בנתיבי השיט הבינלאומיים". 

פסיפס מקצועי
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מארץ ישראל לפפואה: הפלגות בימי המלחמה
 1924 ב- נולד  הילב  גד 

 )Mannheim ( במאנהיים 

ה  הי ו  אבי ה.  י שבגרמנ

עורך-דין ואמו פסנתרנית. 

במלחמת העולם הראשונה 

לחם אביו בשורות הצבא 

הגרמני ועוטר בצלב הברזל. 

אימו ניגנה בפסנתר עבור חיילי הצבא הגרמני.

בשנת 1926 היגרה המשפחה לארץ ישראל והתיישבה על 

הכרמל בחיפה. גד החל את הקריירה הימית שלו ב-31 באוגוסט 

1938, כאשר, בן 14 וחצי, עלה כנער סיפון על האנייה "עמל" של 

חברת "עתיד". באנייה זו שירת במשך שנתיים והגיע לדרגת 

מלח כשיר. 

 ,)Verbania( בשנת 1941 הצטרף לצוות האנייה הבריטית ורבניה

במקור אנייה בדגל איטלקי אשר נלקחה כשלל מלחמה. גד 

הילב וחברו אפרים צוק, לעתיד מכונאי ראשי בצים, אתו עבר 

חלק ניכר מהקריירה הימית שלו, היו בין עשרת הימאים הארץ-

ישראליים אשר צורפו להפלגה זו על ידי הבריטים. 

הימים ימי מלחמת העולם השנייה, ואוניות אזרחיות חשופות 

רב-חובל גד הילב
האיש שעשה היסטוריה ימית )1924-2009( 

מאת הלל ירקוני ואבנר שץ

להתקפות של צוללות גרמניות. ורבניה הפליגה דרך תעלת 

סואץ, סביב כף התקווה הטובה לנמל הליפקס בקנדה. 

בהליפקס הצטרפה האנייה לשיירה של 120 אניות, אשר 118 

 מהן הגיעו בשלום לאיים הבריטיים; ההפלגה כולה ארכה

9 חודשים. לאחר שהייה באנגליה גויסו גד הילב, אפרים צוק 

 ,)Koenjit( וימאי ארץ-ישראלי נוסף, יוסף שפירו, לצוות הקונג'יט

אנייה בדגל הולנדי, אשר אמורה הייתה להפליג מליברפול 

1942 טיבעה  סביב אפריקה לתעלת סואץ. ב-12 במאי 

הצוללת הגרמנית 156U-Plauen את האנייה. 

כל 37 אנשי הצוות ניצלו בשתי סירות הצלה. הצוללת הגרמנית 

)http://www.wivonet.nl/krl40-45-013.htm :( בשמה הקודם. )מקורKoenjit( הקונג'יט

הצוללת הגרמנית עלתה על פני המים, 
ומפקדה צווה על הסירות להתקרב. 
הוא שאל את שם האנייה, האם ידוע 
להם המיקום הגיאוגרפי והאם יש 
להם פצועים. לאחר שקיבל תשובות 

מספקות, צלל ונעלם. 
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עלתה על פני המים, ומפקדה צווה על הסירות להתקרב. הוא 

שאל את שם האנייה, האם ידוע להם המיקום הגיאוגרפי והאם 

יש להם פצועים. לאחר שקיבל תשובות מספקות, צלל ונעלם. 

מפקד הצוללת הזה התפרסם לאחר מכן בפרשייה שנודעה 

בשם "פרשת לקוניה", ואשר נדונה במשפטי נירנברג בתום 

מלחמת העולם השנייה. )מאמר בנושא התפרסם בבטאון 75, 

אפריל 2007( הסירה של גד הילב ובה 24 אנשי צוות הגיעה 

באופן עצמאי, כעבור שבוע, לאי דומיניקה באיים הקריביים. 

הסירה של אפרים צוק, עם 13 אנשי צוות, נאספה על ידי 

מיכלית אמריקאית אשר הגיעה בשלום לניו יורק. 

בהמשך, עד לסיום מלחמת העולם השנייה, שירת גד הילב 

בשש אניות סוחר אמריקאיות בזירות קרב שונות, הפליג בין 

ניו-יורק לאוסטרליה ובין אוסטרליה ופפואה-ניו גינאה. הוא עלה 

בסולם הדרגות, ממלח כשיר ועד לקצין שני. 

ימי ההעפלה ועלילות האוניה "אולואה"

בתום המלחמה שב גד ארצה והצטרף למפעל ההעפלה, מביא 

עמו את הניסיון הימי שצבר בצי. בין אוגוסט 1946 וינואר 1949 

פיקד גד הילב על שתי ספינות מעפילים: "חיים ארלוזורוב" 

ו"קוממיות". בשתיהן שירת גם ידידו אפרים צוק כמכונאי 

ראשי. 

האנייה "חיים ארלוזורוב", בשמה המקורי "אולואה", הפליגה 

בפיקודו מנמל בלטימור. גד לא היה עדיין רב חובל מוסמך, 

אך היה קצין-ים בעל ניסיון, כשמאחוריו שנות מלחמת העולם 

השנייה בשרות ציי בנות הברית. הוא מונה לקברניטה של 

"אולואה" בטקס סגור בנמל בלטימור על ידי ראש המוסד 

לעלייה ב', זאב שינד, ובנוכחות יעקב דוסטרובסקי, לימים רב 

אלוף יעקב דורי, הרמטכ"ל הראשון של צה"ל.  

נמל היעד של האונייה היה מרסיי בצרפת, שם אמורה הייתה 

לעבור שיפוצים והתאמה להובלת 1500 מעפילים. עבודות 

השיפוצים נמשכו עד סוף 1946. האנייה והעבודות המבוצעות 

עליה לא נעלמו מעיני אנשי המודיעין הבריטי, שפעל למנוע 

כניסת אוניות בלתי ליגליות ארצה. במרסיי נוספו לצוות האנייה 

מספר ימאים ספרדים ומפקד האנייה מטעם המוסד לעלייה, 

אריה )לובה( אליאב.

עלילותיה של האוניה "אולואה" הונצחו בספר שכתב אליאב; 

במסגרת ההעפלה חולקה הסמכות על האונייה בין המפקד 

מטעם המוסד לעלייה ב’, שעמד בקשר עם המוסדות והיה 

 אחראי על קביעת היעדים והארגון, לבין הפיקוד המקצועי

שהיה בידי רב-החובל, האחראי על ניווט האוניה, בטיחותה 

והתנהלותה בים. גד הילב כבר צבר כאמור ניסיון ימי רב 

בתקופת המלחמה, אבל הפלגת ה"אולואה" העמידה בפניו 

אתגרים מורכבים, בהם כאלה שבודאי לא היו חלק מחומר 

הלימוד של הצי הבריטי. ב-1 בינואר 1947 הפליגה ה"אולואה" 

ממרסיי. יעדה היה נמל טרלבורג, )TRELLEBORG(, הנקודה 

הדרומית ביותר של שוודיה. בשוודיה המתינו לה 664 מעפילים, 

מתוכם כ-500 נערות יהודיות, ניצולות מחנות הריכוז של הנאצים, 

אשר ניצלו במסגרת עסקה אפלה בין פקידים שוודים ומפקד 

הגסטאפו, הינריך הימלר. החורף של שנת 1947 באירופה היה 

קר במיוחד ונמלי שוודיה קפאו. "אולואה" נאלצה להיכנס 

לקופנהגן ולהמתין שם עד להפשרת הקרח. היא הורשתה 

להיכנס ולהמתין עד שנמל טרלבורג יפתח. 

הבריטים לא הרפו ממנה. בלחצם, שלטונות הנמל של קופנהגן 

חקרו ובדקו את האנייה. רב-חובל הנמל ביקר בה ולאחר חקירה 

ובדיקה גילה, בשיחה בארבע עיניים עם לובה אליאב, שכל 

הפרטים על מטרת ההפלגה האמיתית ידועים לו. הסתבר שהיה 

בין מרכזי פעולת הצלת יהודי דנמרק בדרך הים לשוודיה, 

במלחמת העולם השנייה. בסיכומו של דבר דאג האיש לתדלוק 

ואספקת מזון לאנייה. ב-24 בינואר הגיעה האנייה לטרלבורג. 

בפני השלטונות השוודים הוצגו תעודות לפיהן נמל היעד הבא 

הוא לה-הבר, בצרפת, שם אמורים הנוסעים לעבור לאניית 

נוסעים טרנסאטלנטית בה יפליגו לקובה. השוודים שיחקו את 

המשחק ברצינות גמורה. לאחר בדיקת בטיחות האנייה, אישרו 

את הפלגתה לנמל לה-הבר.

רכבת מיוחדת הביאה את המעפילים לרציף בה עגנה "אולואה"; 

מאות צעירים, בעיקר נערות, עלו על האנייה והסתדרו על גבי 

הדרגשים הצפופים. נתב של הצי המלכותי השוודי העביר 

 ,)FALSTERBO KANAL( ,את האנייה דרך תעלת פאלסטרבו

התעלה המקשרת בין נמל טרלבורג ותחנת הנתבים במבואות 

נמל מלמו.

לאחר עיכובים ביורוקרטיים בנמל לה-הבר המשיכה האונייה 

ימי רב  ניסיון  גד הילב כבר צבר 
בתקופת המלחמה, אבל הפלגת 
האולואה העמידה בפניו אתגרים 
מורכבים, בהם כאלה שבודאי לא 
היו חלק מחומר הלימוד של הצי 

הבריטי. 
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בדרכה לים התיכון. סערה קשה פקדה את "אולואה" במפרץ 

ביסקיה. דרגשי עץ אחדים החלו להתמוטט וגרוע מכל, מכלי 

הדלק הרזרבי, אשר נבנו במיוחד על הסיפון, החלו להתנתק 

ממקומם ולערער את יציבות האנייה. תוך סיכון רב הצליחו 

אנשי הצוות לנתקם ולהשליכם לים. מצב הנוסעים היה גרוע: 

רובם סבלו קשות ממחלת ים. תוך כדי הסערה הקשה ביותר, 

ב-31 בינואר 1947, חלפה ליד "אולואה" שייטת הצי הבריטי, 

ובראשה אניית הוד מלכותה ואנגארד )VANGUARD HMS( ועל 

סיפונה המלך ג'ורג', המלכה אליזבט והנסיכות אליזבט ומרגרט, 

בדרכם לביקור מלכותי בדרום אפריקה. כעבור מספר ימים 

הסערה שככה והאנייה נכנסה לים התיכון. "אולואה" נזקקה 

בדחיפות לנמל תדלוק. הוחלט להיכנס לאלג’יר, שם תודלקה 

והמשיכה בדרכה. 

כעת התלבטו אנשי המוסד לעלייה ב' בבעיה: "אולואה" נחשבה 

לאנייה גדולה מסוגה. היא הייתה מסוגלת להוביל, למרחק קצר, 

כ-1500 מעפילים. בשלב זה היו עליה פחות ממחצית. "אולואה" 

 ,)PHILIPPEVILLE( הטילה עוגן במפרץ קטן ליד נמל פיליפ ויל

היום סקיקדה, )SKIKDA( במזרח אלג'יר. הזמן נוצל לתיקוני 

מנוע ולאימון המעפילים בהתגוננות בפני הורדה מהאנייה על 

ידי הבריטים. לבסוף הוחלט להעלות לאוניה עוד מעפילים 

 הספינה אולואה, אחר כך חיים ארלוזורוב, עושה דרכה בים.
צילום: המרכז ההיסטורי של צי ארה"ב

אונית המעפילים חיים ארלוזורוב בקרב עם הצי המלכותי הבריטי
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באיטליה, במפרץ מטפונטו )METAPONTO( בו שכן מחנה 

מעפילים. האנייה השליכה עוגן במפרץ, מול המחנה, והמעפילים 

עלו אליה בסירות גומי. 734 מעפילים, ביניהם מעפילי "סוזנה" 

בה נתגלה בה קלקול רציני זמן קצר קודם, וחמישים ילדים 

יתומים, ניצולי שואה, עלו ל"אולואה". בכך נסתיים מבצע איסוף 

מעפילים ועל "אולואה" הצטופפו כ-1400 מעפילים. 

האנייה פנתה לכוון הארץ. סיכוייה להגיע לחופי הארץ מבלי 

להתגלות היו קלושים ביותר. היא הייתה אחת אניות המעפילים 

המפורסמות ביותר. בכל זאת קוו כולם שעם קצת מזל, האנייה 

תצליח להתחמק ולהנחית את המעפילים על חופי ארץ ישראל. 

לנחיתה נבחר חוף ניצנים. האנייה הפליגה לכוון פורט סעיד 

בכוונה לפנות משם לניצנים. ב-27 בפברואר 1947 בשעות 

אחר הצהרים נתגלתה על ידי מטוס סיור בריטי. תוך זמן קצר 

עטו עליה ארבע משחתות. "אולואה" הייתה עדיין הרחק מחוץ 

למים טריטוריאלים של ארץ ישראל. המשחתות הקיפו אותה 

ושטו במרחק מה ממנה. 

הוחלט להפנות את האנייה לכוון חיפה. במשך הלילה הוחלף שם 

האנייה לחיים ארלוזורוב והונף עליה דגל כחול לבן. בבוקר ה-28 

בפברואר הצטרפו עוד שתי משחתות, והאנייה הייתה מוקפת 

בשישה כלי שייט מלחמתיים. הייתה זאת עונת יצוא ההדרים, 

ואניות רבות המתינו מחוץ לשובר הגלים של חיפה. כוונתו של 

רב החובל גד הילב הייתה להביא את האנייה אל בין האניות 

העוגנות וכך להקשות על המשחתות להתקרב אליה, ולנסות 

להעלות אותה על חוף קריית-חיים ולהוריד שם את המעפילים. 

הבריטים הבינו את כוונתו וניסו, בכל האמצעים, למנוע זאת 

חיים ארלוזורוב על הסלעים, מול המחנה הצבאי הבריטי בבת 
גלים. צילום באדיבות הארכיון הציוני

גד הילב על גשר "פאן יורק" במעבר בוספורוס

"גד הזניק את הספינה הלוחמת

קדימה אל חופה של בת גלים"

ממנו. המשחתות התקרבו במהירות על מנת לנגח 

אותה. כאן שלפו אנשי הספינה את "הנשק הסודי": 

שני מנורי עץ אשר בעזרת מערכת גלגלות הזדקרו 

משני צדי הסיפון, בניצב לדופנותיה, ומנעו את 

הצמדות המשחתות. הצי הבריטי הופתע, אך רק 

לזמן קצר. המשחתות ניגשו מכוון הירכתיים וניסו 

להנחית נחתים. לבסוף, ניגשו המשחתות מכיוון 

הירכתים, במקביל ל"אולואה", ופשוט גילחו את 

שני המנורים המזדקרים, והצליחו להנחית מספר 

חיילים על הסיפון. החל קרב פנים אל פנים. מטחי 

ברגים, קופסאות שימורים וסילוני מים נחתו על 

ראשי החיילים הבריטים. האנייה נדחפה לכוון בת 

גלים, אל מול מחנה הצנחנים הבריטי, היום מחנה בה"ד של חיל 

הים. הבריטים ניסו לעצור את האנייה לפני שתעלה על החוף, 

אך גד הילב הצליח לחמוק מהם, מתמרן את האוניה תוך כדי 

קרב עיקש שהתנהל בו בזמן על הסיפון. הבריטים השתמשו 

בגז מדמיע והיו פצועים משני הצדדים. רב המלחים, אירוינג 

ויינגרטן, מתנדב יהודי-אמריקאי, טיפס על התורן כדי לשמור 

על דגל ישראל ונפצע מכדור אקדח של קצין בריטי. גד הילב 

הצליח להתקרב לחוף בת-גלים, למרחק שמנע מהמשחתות 

הבריטיות התקרבות אליה. "גד הזניק את הספינה הלוחמת 

קדימה אל חופה של בת גלים", כתב לובה אליאב, הממונה 

מטעם המוסד על הספינה, בספרו "הספינה "אולואה"". חתן פרס 

ישראל לכלכלה, פרופ' ניסן לויתן, )בהספד שפורסם ב"הארץ"( 

תאר איך תימרן הילב באומץ ובמיומנות מול חמש ספינות 

מלחמה בריטיות, כשאנשיו הודפים את המלחים הבריטים שניסו 

לטפס על האונייה, והכול לעיני תושבי חיפה המשקיפים מן 

הכרמל והחוף. בסופו של דבר ביצע את תימרון ההחפה, ופקד 

להטיל את שני העוגנים בין סלעי בת גלים; אפרים, המכונאי 
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הראשי, פתח את שסתומי ההצפה, וכאן הסתיים המסע הימי 

הארוך ביותר בתולדות ההעפלה. 

מעפילי האוניה נעצרו והועברו לאניית הגירוש הבריטית "אמפייר 

רייול", ונשלחו למחנה 66 בקפריסין. הבריטים עשו מאמצים 

גדולים כדי להוריד את האנייה מהשרטון מול בת-גלים, אך 

ללא הצלחה: במשך שנים אחר כך, היה שלד האונייה החלוד 

מונח מול חוף מחנה בה"ד חיל הים. סימון שבר אנייה נמצא 

עד היום על מפת האדמירליות הבריטית. 

הסאגה של ה"פאנים" - גד הילב והאדמירליות הבריטית

כמו אנשי ים רבים שהתחנכו בצי הבריטי, לגד הילב היה יחס 

מורכב ודו-ערכי כלפיו וכלפי בריטניה הגדולה בכלל. הוא העריץ 

את מודל הספנות הבריטי שאותו הכיר מקרוב, רחש הערכה 

עצומה לצי שהתמודד במערכות הימיות הכבדות ביותר מול 

האויב הנאצי, ועם זאת השתאה לנוכח העובדה שהכוח האדיר 

הזה מופנה כעת נגד אוניות פליטים רעועות. מבצע העפלה 

הבא שלו רק הגביר את המורכבות הזאת. גד הילב מונה 

לפקד על אניית המעפילים "קוממיות", היא "פאן יורק". )דגם 

של האונייה נמצא במבואה לבניין צים.(

במרץ 1947 נרכשו בארה"ב שתי אניות, "פאן קרשצנט" ו"פאן 

יורק", אשר עסקו בהובלת בננות מארצות אמריקה הדרומית 

לארה"ב. מחסני מטען גדולים, סיפוני ביניים ומערכת אוורור 

טובה עשו את האניות מתאימות למטרות המוסד לעליה. 

היה זה מבצע ההעפלה הגדול והמורכב ביותר אי פעם, והוא 

התרחש במקביל להחלטה על הקמת מדינה יהודית בעצרת 

האומות המאוחדות, ב-29 בנובמבר 1947. שיקולים פוליטיים 

מסובכים ליוו את ההחלטה על הפלגת האוניות. אנשי המוסד 

לעליה החליטו לפעול בניגוד לדעת ההנהגה הציונית, וב-27 

בדצמבר 1947 יצאו בדרכן ארצה ועל סיפונן יותר מ-15000 

מעפילים. מפקד המבצע היה יוסי המבורגר, )הראל(, ותיק 

מבצעי ההעפלה אשר פיקד גם על "אקסודוס". לקראת הפלגת 

האניות, הפיקוד הימי עליהן הועבר לשני אנשי ים מקצועיים: 

יצחק )אייק( אהרונוביץ', שהיה קברניטה של "האקסודוס", 

מונה לקברניטה של "פאן קרשצנט", וגד הילב קיבל את ה"פאן 

יורק". החובל הראשון של "פאן יורק" היה אסטבן הרננדורנה, 

)הוא קפטו סטיב, שעל שמו קרוי רחוב בעיר התחתית בחיפה(. 

הידיד הותיק, אפרים צוק הצטרף לגד הילב כמכונאי ראשי. 

שאר הצוות היה מורכב ממתנדבים יהודים אמריקאים, אחדים 

מהם וותיקי "אקסודוס" ו"חיים ארלוזורוב", מצעירים ישראלים 

וימאים זרים.

המבצע תוכנן בדייקנות. זמן הגעת האניות לפתח הצפוני של 

מיצר בוספורוס תוכנן למוצאי שבת, ה-27 בדצמבר 1947. על 

היבשה התבצעה במקביל תוכנית חשאית שלא תבייש שום 

סרט מתח, למניעת העיכובים בידי השלטונות, וב-28 בדצמבר 

בשעות הצהרים עברו האוניות את הבוספורוס. המפגש עם 

הבריטים התרחש מיד ביציאה ממצרי הדרדנלים, שם ארבו 

להן שתי פריגאטות בריטיות, וכעבור זמן קצר הצטרפה אליהן 

שייטת המורכבת משתי סיירות, ושש משחתות, בפיקודו של 

וייס-אדמירל סיימונדס-טיילר, על הסיירת "מאוריציוס". 

השיירה התייצבה במבנה שייט למופת והמשיכה לכוון הארץ, 

בראש השיירה הפליגה "פאן יורק" בפיקודו של גד הילב, 

שעל ניסיונו הימי העשיר סמכו מפקדי המבצע בכל הקשור 

לניווט ותמרון האוניה. אחריה "פאן קרשצנט" בפיקודו של אייק 

אהרונוביץ' - ואחריהן השייטת של הצי המלכותי הבריטי. הצי 

היה נחוש להוביל את הספינות לקפריסין. לאחר דין ודברים 

הושג הסכם פשרה וב-31 בדצמבר עלו אנשי הצי הבריטי, 

בלתי חמושים, לאוניות. תפעול האניות נשאר בידי אנשי הצוות 

של האנייה. כעת הגיע מברק מהארץ המורה לשנות את שמות 

האניות. השמות ניתנו על ידי בן-גוריון עצמו: "פאן קרשצנט" 

הופכת ל"עצמאות" ו"פאן יורק" ל"קיבוץ גלויות" )מאוחר יותר 

הוחלף שמה בשנית ל"קוממיות."( ב-1 בינואר 1948 בבוקר 

הגיעו שתי האוניות לפמגוסטה בקפריסין. 

כאן החלה פרשה בה שיחק גד הילב תפקיד מרכזי והפגין 

 גד הילב )מימין(,
 פרודרומוס פאפאואסיליו ואייק אהרונוביץ'
במשרד בפמגוסטה, בימי ההמתנה, 1948. 

גד הילב )מימין(, לוי שבט )שוורץ( ואייק אהרונוביץ' בפמגוסטה, 1948. 
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יוזמה ומחשבה מרחיקת ראות אשר בסופו של דבר הביאו 

לכך שהאוניות נותרו פעילות ובסופו של דבר הצטרפו לצי של 

חברת צים הצעירה, והובילו ארצה אלפי עולים. גד הילב ביקש 

לדבר עם האדמירל הבריטי; הפגישה נערכה פנים אל פנים, 

על הרציף, ובעמידה, כאשר סביב האדמירל עומדים מספר 

סגנים, כולם במדים מצוחצחים - ומולם צעיר ארץ-ישראלי 

בבגדים בלויים, אותו מלווה החובל השני ורנר סלומון, בתפקיד 

ה"פמליה" שלו. גד הילב דרש מסמך כתוב בדבר הסיכום 

שהושג בעניין הצוות, והעיר שבלעדיו ינטשו אנשי הצוות את 

האניות, והאחריות על שלומם של 15,000 איש תיפול כולה על 

הבריטים. כמו כן, מתוך ראיה לעתיד וכדי להחזיק את האניות 

במצב של כוננות הפלגה מידית, ביקש גד אספקת דלק לשתי 

האניות, בטענה שהדלק אזל ופעולת כל המערכות החיוניות, 

לבטיחותם של המוני המעפילים, תפסק. 

לאחר התרוצצות בהולה בין האדמירל הבריטי בפמגוסטה 

ומושל קפריסין בניקוסיה, ובעזרת שליח רכוב על אופנוע 

צבאי, קיבל גד הילב את המסמך המבוקש. משחתת בריטית 

תדלקה את ה"פאנים". הורדת אלפי המעפילים בנמל פמגוסטה 

התנהלה בסדר מופתי ונמשכה שלושה ימים. צוותי האניות, על 

רבי החובלים שלהן הורשו להישאר עליהן. האניות עגנו כ-7 

מייל צפונה לפמגוסטה, מול הכפר בוגהז, )BOGHAZ(. הצוותות 

עסקו באחזקת האניות. 

האניות עגנו בקפריסין במשך יותר מחמישה חדשים; היוזמה 

להשארת הצוות והחזקת האניות במצב שיאפשר את הפעלתן 

תוך זמן קצר ביותר, באה מצד הצוותות עצמם ולא מצד 

המוסדות. 

ממשלת פנמה נכנעה לבסוף ללחץ הבריטים ושללה מהאניות 

את הזכות להניף את דיגלה. האניות היו במעמד של אניות 

עצורות. בסיועו של פאפאואסיליו המיתולוגי, קפריסאי אוהד 

הציונות ולימים סוכן צים בקפריסין )אביו של כריס, מנהל סוכנות 

דגל ישראל מונף על פאן קרסנט עם שם 

נמל הבית החדש - חיפה. קפריסין 1948.

שהם-לימסול( ועו"ד יעקב שמשון שפירא, לימים שר המשפטים 

בממשלת ישראל, שונה הסטטוס שלהן. ב-14 במאי 1948, 

עם הכרזת העצמאות של מדינת ישראל, בטקס מרשים על 

סיפון "פאן יורק", בנוכחות ידידים, אנשי ארגון הג’וינט ומשפחת 

פאפאוסיליו, הונף, בו זמנית, דגל ישראל על כל אחת משתי 

האניות ובירכתים נמחק שם נמל הבית - פנמה, והוחלף לחיפה. 

ככל הנראה הייתה זאת אוניית צי הסוחר 

לאחר תקופת ציפייה של יותר מחודש והעדר הנחיות כלשהן 

מצד המוסדות בארץ, החליטו קברניטי שתי האניות, על דעת 

עצמם, להפליג ממימי קפריסין ולהעמיד את האניות לרשות 

המאמץ המלחמתי של ישראל. שתי האניות היו מתודלקות 

כהלכה, כי שני הקברניטים דאגו, בתחבולות שונות, שתסופקנה 

להם כמויות דלק קטנות במשך כל זמן שהותן בקפריסין. ב-18 

ביוני 1948 הפליגו שתי האניות לחיפה. במשך כל שעות ההפלגה 

נעשו מאמצים ליצור קשר אלחוטי עם המוסדות בארץ, ללא 

הצלחה. בהתקרב האניות לחיפה, שעדיין הייתה מובלעת 

בריטית, יצאה לקראתן משחתת בריטית וקצינים בריטים ניסו 

לעלות על "קוממיות", אך גד הילב סרב לאפשר להם בטענה 

שאין לאנייה עדיין פטור משלטונות ההסגר. כעבור זמן קצר 

נקשרה אל דופן האנייה גוררת גדולה של הצי הבריטי, מפקדה 

עלה על "פאן יורק" ודרש מגד הילב לחתום על צו האוסר את 

הזזת האנייה ללא היתר בריטי. גד הילב שוב סרב, הורד בכוח 

מהאנייה, והושלך למעצר במחנה צבאי בבת גלים. הוא נשפט 

בפני בית דין צבאי בריטי בחיפה ושוחרר כעבור שלושה ימים 

- העצור האחרון של המנדט הבריטי בארץ ישראל. עם שחרור 

מחנות המעצר בקפריסין הובילו שתי האוניות, שתוחזקו היטב 

אלפי עולים ארצה. 

בשוך הסערות

בשנת 1951 הוסמך גד הילב "רשמית" לרב חובל והחל שירות 

ארוך על אוניות צים. הוא פיקד על שבע מאניות החברה, 

ובהמשך מילא תפקידי חוף בכירים בארץ ובחו"ל. בין השאר 

נשלח ע"י צים לשרת בחברת הספנות של גאנה, "הכוכב השחור", 

שהוקמה בסיוע ותמיכה של צים; הוא התמנה למפקח ימי ראשי 

של החברה ובתפקיד זה שימש עד לפרישתו לגמלאות בשנת 

1989, אך גם לאחר פרישתו המשיך בעבודה מקצועית עבור 

אגף ניהול אוניות בצים. במקביל לקח על עצמו לתעד ולספר 

את סיפורי תקופת ההעפלה במסגרות שונות, לתלמידים ובני 

נוער. היה פעיל במוזיאון מחנה המעפילים בעתלית. ב-2008 

הוא זכה בעיטור "יקיר חיפה". הוא הותיר אחריו את אשתו ויטה, 

מעפילה על ה"פאן יורק", וילדיו אירית, גדעון ויעל.
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יוסטון, טקסס - 1966

שהגיע  שלפנינו,  הארכיוני  הממצא  את  שלח  שחם  חיים  רב-חובל 

לידיהם של אנשי הסוכנות ביוסטון, טקסס,

 . John Edel-ו Barbara Maxymillian

מופיעה  על השער   .1966 יוסטון משנת  נמל  של  מדובר בכתב-עת 

אוניה של צים, "דליה", ובתוכו כתבה מלאת סופרלטיבים על חברת 

משמעותי  גורם  לכלל  מאפס  המאמר,  כדברי  צמחה,  אשר  צים, 

את  בפירוט  מתארת  הכתבה  שנה.  עשרים  בתוך  הספנות  בעולם 

וגם  מערך הקווים של צים, את קווי הנוסעים כולל האונייה "שלום", 

את חלקה של צים בבניית חברות הספנות הלאומיות של גאנה ושל 

בורמה, הכוכב השחור וקו חמשת הכוכבים.

לנמל יוסטון, מציינת הכתבה, מביאות אוניות צים "מזון ויין ישראליים 

הן  ליוסטון  צים  רוב הסחורות שמביאה  ומעט מוצרי תעשייה, אולם 

רוב  ממקסיקו;  וקפה  מספרד  וזיתים  יינות  בהם  אחרים,  מנמלים 

הסחורות המיוצאות מיוסטון נועדו לחיפה ותל-אביב, והן כוללות שקי 

אורז, כימיקלים, מוצרי נפט ומכונות". 
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מטאורולוגיה, חקר הים, בניין אניות, סחר ימי וחילות הים. 

עבודה זו אמורה להיות לקסיקון לתולדות הספנות היהודית 

והיא מהווה את חלקה השלישי של העבודה השלמה, אשר 

ספינות  וכל  העברי  הסוחר  צי  אניות  תולדות  את  כללה 

"75 שנות ספנות  המעפילים. החלק הראשון, תחת הכותרת 

עברית", כולל את כל אניות הסוחר בין השנים 1927 ו- 2002 

והחלק השני, "ספינות מעפילים מ-א' עד ת' "כולל את סיפורן 

בשנת  לאור  יצאו  הספרים  שני  מעפילים.  ספינות  כל  של 

 .2005

על מנת לקיים את רוח העבודה כולה כללתי בחלק הנוכחי, 

בשני  גם  נכללו  אשר  מיוחד,  עניין  בעלי  אחדים,  קטעים 

החלקים האחרים. 

לעבודה זו אין, וכנראה לעולם לא יהיה, סיום. אנשים ועובדות 

חדשות הקשורים ביהודים ובים, מתגלים כל הזמן. המידע על 

היהודים בצי המלחמה של ברה"מ, אינו שלם. כמו כן, רבים 

מאנשי הים של ארץ ישראל ושל מדינת ישראל, אינם מוזכרים 

עליהם  אוטוביוגרפיים  פרטים  באיסוף  הקושי  בגלל  וזאת 

ובמקרים מסוימים אף סירוב שיתוף פעולה של המשפחות.

אני מקווה שבעתיד יתווספו אף הם, ואולי עבודה זו תשמש 

החומר  את  ולאסוף  להתעניין  למשפחותיהם  מדרבן  גורם 

בעתיד. 

חוץ ממספר מקרים בודדים, כלולים בספר רק אנשים אשר 

הלכו לעולמם. 

הלל ירקוני      

חיפה, 2009      

 חזרה לססימברה
מאת ברוך יוספברג

הימי,  ביה"ס  בוגר  יוספברג,  ברוך 

הפלי"ם, חיל הים וצי הסוחר, שכבר 

מפרסם  סיפורים,  בעבר  פרסם 

שכולה  עטו  פרי  ראשונה  נובלה 

עלילות ימיות, וסיפור אהבה דרמטי 

בין ימאי ישראלי ונערה אנגליה, בימי 

"אוניות העץ ואנשי הברזל."

ירקוני,  הלל  רב-חובל  של  החדש  ספרו  לאור  יצא  לאחרונה 

"הים, האנייה ועם ישראל", שפרקים מתוכו פרסמנו בביטאונים 

קודמים. להלן ההקדמה לספר, שבו מתאר רב-חובל ירקוני 

את הרקע והתפיסה שמאחורי הספר:

להשתתף  הוזמנתי  הקודמת  המאה  של  השמונים  בשנות 

בדו שיח בין שני קצינים בכירים של צי הסוחר ושני קצינים 

תחומי  שני  בין  והשונה  המשותף  על  הים,  חיל  של  בכירים 

הימאות האלו.

ז"ל מול שני קציני  א. שטיינווג  ר/ח  ידידי  הופעתי ביחד עם 

חיל הים, אחד בדרגת אל"מ והשני סא"ל, שניהם קציני שייטת 

הסטי"לים.

חב"ד.  כפר  איש  חרדי,  צעיר,  כתב  היה  הדו-שיח  מנחה 

הגענו  הכתב,  של  בהנחייתו  כצפוי,  בשטף.  קלחה  השיחה 

על  בים. כאשר ארבעתנו מצביעים  לבעיית שמירת השבת 

הקושי, ואפילו, על הבלתי אפשרי בקיום קפדני של מצווה זו 

מלובביץ'  שהרבי  יודעים  "אתם  והעיר:  הכתב  התערב  בים, 

הוא מהנדס בעל השכלה ימית, ואני מניח שיש לו פתרון גם 

לבעיה זו". 

נדהמנו. הרבי מלובביץ' בעל השכלה ימית...!!! 

אפיזודה זו גרמה לי לחשוב, האם יש אמת בתדמיתו הרווחת 

של העם היהודי, כעם שהים וכל הקשור בו, כל כך רחוקים 

והייתה המניע המרכזי לתחילת איסוף המידע על כל  ממנו, 

הנוגע ליהודים והים, ואשר ספר זה מהווה את פריו. 

לאחר שנים של איסוף החומר, המסקנה היא שתודעה ימית 

רחבה לא הייתה לעם היהודי, לעומת זאת כבודדים, יש לעם 

והספנות  הימאות  תחומי  בכל  משמעותית  תרומה  ישראל 

כרטוגרפיה,  אסטרונומיה,  כגון  בהן  הקשורים  והשטחים 

הים, האנייה ועם ישראל
מאת הלל ירקוני
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זוטות ימיות
עם חיים בר תקוה

הסרפה פינטו - סיפורה של אונייה 

רגיל. האונייה  סיפור בלתי  הוא  פינטו"  סיפורה של ה"סרפה 

בעלת  נוסעים  אוניית  "אברו",  השם  תחת  ב-1915  נבנתה 

יכולת הובלה של 704 נוסעים. בהמשך שונה שמה ל"נסיכה 

אולגה", וב-1940 נרכשה ע"י חברה פורטוגלית בשם "קומפניה 

קולוניאל דה נאווגאסאו" ושמה שונה ל"סרפה פינטו". 

לה  היו  עלילותיה  ובגלל  פורטוגל,  בדגל  הפליגה  האוניה 

כמה כינויים - בהם "ספינת הגיבורים", "הספינה הגורלית" - 

ובעיתונות היא נקראה פשוט "אוניית הפליטים".

האונייה חצתה את האוקיינוס האטלנטי במשך חמש עשרה 

לגרוטאה   ,1955 בשנת  שהפכה,  עד  הכיוונים,  בשני  שנה, 

 ופורקה באנטוורפן. הדגם שלה נמצא היום במוזיאון בליסבון. 

ניגודיים  כוללים   - נוסעיה  קורות  דיוק  ליתר  או  קורותיה, 

קוטביים. 

שנות פעולתה העיקריות של ה"סרפה פינטה" היו בין השנים 

דרום  של  המערבי  מהחוף  מזרחה  בהפליגה   .1942-1945

מושבם  אשר  נאצים,  גרמנים  האוניה  העבירה  אמריקה 

הקבוע היה בעיקר בברזיל ובארצות השכנות, שרצו "לחזור 

בכיוון  הגרמני.  המלחמתי  במאמץ  להשתתף  כדי  למולדת" 

הפוך הובילה אלפי יהודים שברחו מהכיבוש הגרמני באירופה. 

כל ההפלגות האלה לא עברו בלי תקריות. בפעם הראשונה 

נעצרה האונייה בשנת 1942 על ידי צוללת גרמנית באמצע 

האוקיינוס האטלנטי, אך מאחר שהאונייה הפליגה תחת דגל 

נייטרלי לא הטרידו אותה יותר ונתנו לה להמשיך בדרכה.

אחת  והיא  דרמטית,  יותר  הרבה  הייתה  השנייה  הפגישה 

סנטוס  דוס  אמריקו  לרב-החובל  שיצאו  למוניטין  הסיבות 

כגיבורם של הפליטים. הספינה הייתה מלאה פליטים יהודיים 

לפורטוגל.  הכבושה  אירופה  מארצות  סתר  בדרכי  שהגיעו 

 ,1944 במאי  ההפלגה  על  כתבה  לווי,  מריה  הפליטות,  אחת 

שהחלה כהפלגת תענוגות. האונייה הייתה תמיד מוארת היטב, 

כדי שהצוללות הגרמניות יוכלו להבחין בקלות באותיות הענק 

של שמה ונמל הבית הנייטרלי שלה. אבל ב-25 במאי העיר 

קצין מבוהל את הנוסעים משנתם ודרש מהם לעלות לסיפון. 

צוללת גרמנית יירטה את ה"סרפה פינטו" ומפקדה דרש מכל 

הנוסעים לרדת לסירות הצלה. הוא עמד להטביע את האונייה. 

פרצה בהלה גדולה שבמהלכה נהרגו שני ימאים ותינוקה של 

שעות  שש  הפתוח  בים  שהו  הנוסעים  טבע.  הנוסעות  אחת 

שבמהלכן נמשך משא ומתן בין מפקד הצוללת הנאצית לבין 

הצוללת  ממפקד  שדרש  סאנטוס,  דוס  אמריקו  רב-החובל 

בסופו של  האונייה.  לפני שיטביע את  אישור מברלין  לקבל 

דבר נסוגה הצוללת ואפשרה לאונייה להמשיך בדרכה. 

גרמנים,   232 סיפונה  על  היו  כאשר   - השלישית  בפעם 

הנוסעים  את  שהורידו  האמריקאים,  ידי  על  האונייה  נעצרה 

הגרמניים כדי לשבות אותם, ובתאריך מאוחר יותר להחליף 

בעקבות  בגרמניה.  שנכלאו  אמריקניים  באזרחים  אותם 

זאת הגרמנים סרבו לתת ל"סרפה פינטו" רשות להפליג עם 

נוסעיה הגרמניים.

בסך הכל ניצלו, בין השנים 1941-1945 בחמש הפלגות, 7800 

יהודים חצו את האטלנטי מערבה. יהודים אלה ברחו לפני כן 

דרך צרפת וספרד לפורטוגל בדרכים לא דרכים.

רק בתקופה יותר מאוחרת כיבדו את זכרו של רב-החובל דוס 

סאנטוס וביטאו את ההערכה לאומץ ליבו באמצעות עיטורים 

ברזיליים ופורטוגזיים שקיבל לאחר מותו. סיפור זה היה נשכח 

 )Rosini De Dijn( אלמלא העיתונאית והסופרת רוסיני דה-ז'ין

שהנציחה את מעשי הגבורה על סמך יומן שקיבלה מאמה.
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 לאנדסורט
אי האושר

הדרומי  האי  על 

של  בקבוצה  ביותר 

וארבעה  עשרים 

סלעיים  איים  אלף 

אחרי  שהתהוו 

המסת הקרחונים לאורך חופי סקנדינביה, גרים באופן קבוע 

עשרים וחמישה תושבים. שם האי לאנדסורט - Landsort. האי 

מצטיין ביופי מיוחד. נמצא עליו מגדלור בגובה של ארבעים 

וחמישה מטר, העתיק ביותר בכל שבדיה.

ביותר,  הצר  במקום  ורוחבו,  קילומטר  ארבעה  האי  אורך 

של  התשעים  לשנות  עד  בלבד.  מטר  וחמישים   מאתיים 

מצבו  בגלל  סגור  צבאי  איזור  האי  היה  הקודמת  המאה 

האסטרטגי ונמנע מאזרחים לבקר בו. 

והיא  באי  בית  רכשה  הנבחרים השבדי  בית  אחת מחברות 

מבלה את ימי חופשתה במקום הציורי הזה.

האי  חמישי.  דור  כבר  עליה  גרה  תושביו  מבין  אחרת  אישה 

ללאנדסורט  מגיעים  רבים  וזוגות  לתיירים  אטרקציה  הוא 

חנות  קיימת  באי  מעץ.  כולה  הבנויה  בכנסיה  להתחתן  כדי 

למכירת מזכרות שחלקן מיוצר על ידי בעלי החנות. הביקור 

של תיירים על האי מתנהל בלי גינוני טקס וכל תייר מתקבל 

כבן משפחה.

כארבעת אלפים פעמים בשנה, ביום ובלילה, מובילים נתבים 

תושבי המקום אניות מכל גודל, כי האי שוכן בנתיבי הסחר 

הבינלאומי.

הימי  האתר  נמצא  מלאנדסורט  דרומה  מעניין:  פרט  ועוד 

העמוק ביותר בכל הים הצפוני - 459 מטר.

תחנת מחקר חדשה באנטארקטיקה

עם חנוכת תחנת המחקר הגרמנית Neumayer 3 בפברואר 

את  החוקרים  למדענים  חדשה  תקופה  החלה   2009

אנטארקטיקה. התחנה היא יצירת מופת של אומנות הנדסית 

עלות  כה.  עד  נודעו  שטרם  מוגבלות  בלתי  אפשרויות  עם 

התחנה החדשה היא כארבעים מיליון יורו, התכנון של התחנה 

ארך כעשר שנים. 

אנית המשא הדנית "נאגאה ארקטיקה" שהובילה 3000 טון 

חומר וציוד להקמת התחנה, נתקעה בקרח ב- דצמבר 2007, 

שוברת  לעזרתה  שבאה  עד  ליעד  להגיע  יכולה  הייתה  ולא 

שנת  בסוף  הצפון"(.  )"כוכב  "פולארסטרן"  הגרמנית  הקרח 

2007 הגיעו החלקים הראשונים שלה לייעדם. הקמת התחנה 

באנטארקטיקה ארכה כשנה, בהתחשב עם ההפסקות של 

חמישה חדשים של החורף האנטרקטי. 

כמה פרטים טכניים על התחנה:

תשעה עשר לוחות בסיס נושאים את התחנה השוקלת בסך 
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הכול 2300 טון.

בתוך הבניינים יש חדרי מגורים לארבעים חוקרים, חדר 

חולים, בר וחדר לעבודה.

 4473 על  משתרע  שטחן  אשר  קומות  ארבע  בתחנה 

מטרים מרובעים. שלושה גנראטורים המופעלים על-ידי 

שמן דיזל מספקים 160 קילוואט חשמל ונוסף עלכך 190 

גנראטור  מים.  ולחימום  שלג  להמסת  חימום  קילוואט 

כוח  על-ידי  המופעל  מתקן  חירום.  לשעת  מיועד  נוסף 

הזמן  במשך  יתוספו  אליו  עזר,  כאמצעי  נמצא  הרוח 

ארבעה מתקנים דומים המיועדים לספק 30 קילוואט.

תקשורת  של  הבינלאומית  לרשת  קשורה  התחנה 

גישה  אפשרות  יש  ולחוקרים  לוויינים  באמצעות 

לאינטרנט, דואר אלקטרוני וטלפון. 

אין לשכוח שהתחנה נבנתה על קרח ולא על אדמה יציבה. 

באמצעות מנגנון הידראולי ענקי אפשר להרים את כל התחנה 

והקרח.  השלג  שכבת  בתוך  שקיעתה  את  למנוע  מנת  על 

באמצעות שש-עשרה כלונסאות אפשר להרים באיטיות את 

כל התחנה. )התחנה הקודמת, שנבנתה בשנת 1992, שקעה 

בשנים-עשר מטר לתוך הקרח ולכן נאלצו לעזוב אותה. מקווים 

שהתחנה הנוכחית תחזיק מעמד לפחות שלושים שנה.

מטרות החקר הן רב-גוניות - איסוף פרטי מזג אויר, מדידות, 

ריכוז גזים, דו-תחמוצת החמצן, המתאן והאוזון מסביב לקוטב 

הדרומי. כמו כן רושמים מכשירים מיוחדים להסתכלות לטווח 

לב  תשומת  אדמה.  ורעידות  המגנטי  השדה  את  הארוך 

מיוחדת מוקדשת להמסת הקרח ולהעלאת פני הים. בנוסף 

על כך מקווים לאסוף מידע על התנהגות יונקים ימיים ובעלי 

חיים אחרים, האופיינים לאזור גאוגרפי זה.
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פלישת החייזרים 1
קצין ים נאשם לראשונה בעבירה של החדרת מינים 

זרים למימי ארה"ב

הקצין הראשון צרלס פוסאס 

המפוקפק לכבוד   זכה 

הראשון האדם   להיות 

העומד לדין באשמת הפרת 

חוקים למניעת חדירת מינים 

רב-החובל  לארה"ב.  זרים 

של האונייה נאשם בעבירות 

שירתו  שניהם  ים.  זיהום  של 

על האוניה תיאוטוקוס, בדגל 

ליברי, והואשמו בכך שמיכל מי הנטל של האוניה היה סדוק 

אולם הם לא נקטו אמצעים לתיקון ולא דיווחו על כך למשמר 

החופים האמריקאי כשהגיעו לנמל ניו-אורלינס.

על  איום  גם  אלא  בטיחות,  עבירת  רק  לא  הייתה  העבירה 

הסביבה הימית. התקנות מחייבות דיווח על כל בעייה מסוג 

זה 96 שעות לפני הגעת האונייה למימי ארה"ב. בנוסף לכך 

למיכלי  שמן  דליפת  להסתיר  שנועדו  הטעייה  תרגילי  נקטו 

האונייה. אולם העבירה הייחודית שעליה נשפטו נוגעת לרישום 

מי-הנטל של האונייה, במסגרת תקנה ששמה "תקנה למניעה 

 Nonindigenous Aquatic  - זרים"  ימיים  מטרדים  וניטור 

.).Nuisance Prevention and Control Act
מינים ימיים פולשים הם בעיה רצינית, והם מועברים במי הנטל 

של אוניות. התביעות הללו נועדו לשמש אזהרה לאנשי צוות 

ולתעשייה בכלל שרשויות ארה"ב לא יתעלמו מהפרת חוקים 

שנועדו לא רק למנוע זיהום ים אלא גם להגן על מינים ילידים 

של בעלי חיים - נמסר ע"י התובע הכללי של מחלקת הסביבה 

והמשאבים הטבעיים של משרד המשפטים האמריקאי. 

פלישת החייזרים 2
נחיל מסתורי בחופי אלסקה

אירוע שהזכיר לכמה עיתונאים סרטי מדע ביוני מימי נעוריהם 

התרחש בחופי אלסקה ביולי השנה. דיווח ראשון הופיע בעיתון 

מקומי באנקורג', בירת אלסקה: כתם ענק באורך קילומטרים 

של חומר בלתי מזוהה צף במים הארקטיים. ציידים מהיישוב 

דביק  סמיך,  חומר   - לראשונה  בו  הבחינו  ווינרייט  הארקטי 

ושחור שמרחף באזור המכונה: הים הצ'וקצ'י. מטוס קל שיצא 

לבדוק את התופעה מצא כמויות גדולות של החומר לאורך 

קילומטרים בים, ואסף דגימות. 

אף אחד מאנשי האזור לא יכול היה לומר באיזה חומר מדובר 

והדייגים והציידים הותיקים לא זכרו שום תופעה דומה לכך. 

מבדיקה ראשונית היה ברור שלא מדובר בשמן או זיהום מסוג 

מאוחר  שנערכו  מעבדה  בדיקות  אורגני.  בחומר  אלא  רגיל, 

יותר הסיקו שמדובר בסוג של תפרחת אצות, אולם לא ידוע 

האוקיינוגרף  כאלה.  והיקף  בגודל  נחילים  של  תקדים  על 

פרופ' בארי שר אמר שסביר להניח כי מדובר בזן נדיר של 

אצות שנסחף לאזור בגלל שינויי האקלים הגלובליים, אולם 

זוהי השערה בלבד. 
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קארין סלומון היא בתו של רב-חובל מיכאל סולומון, 
מנהל מח' מטענים מסוכנים בצים. קארין היא בת 15.

כשאמי הייתה ילדה היא הפליגה עם אביה בעולם, והיא סיפרה 

לי על ימים שבהם ראתה בים מאות דולפינים. ארבעים שנים 

ראיתי  לא  מה?  ונחשו   - אבי  עם  אני  גם  הפלגתי  כך,  אחר 

אפילו דולפין אחד. 

 EARTH ISLAND על פי הארגון האמריקאי לשמירת הסביבה

 INSTITUE, אלפי דולפינים ברחבי האוקיינוסים מוצאים 

את מותם מידי שנה בידי האדם. הדבר מתרחש 

במספר דרכים עיקריות:

א. דילול מכוון של אוכלוסיית הדולפינים במטרה 

להקטין את התחרות בין הדולפינים והאדם על 

מקורות המזון בים, קרי הדגים )אוכלוסיית הדגים 

הדולפינים  ככל שאוכלוסיית  ולכן  בים מתמעטת 

בימים קטנה יותר, כך כמות הדגים שהיא ניזונה מהם 

שלל  את  משמעותית  בצורה  שמגדיל  דבר  בהתאם,  קטנה 

הדגים עבור בני האדם(.

ב. בעת לכידה לתעשיית הבידור העולמית )דולפינריומים(.

ג. טביעה מהסתבכות בפסולת ימית )רשתות קרועות, ניילונים 

וכדומה(.

רעילים  )שפכים  האוקיינוסים  מזיהום  שנובעות  ממחלות  ד. 

וכדומה(. 

ה. במהלך דייג של דגי טונה. 

אתמקד כאן במותם של דולפינים המתלווה לתעשיית הטונה 

הכלל עולמית תוך שימת דגש על שימור הסביבה ועל הקשר 

אלינו - בני האדם.  

שקלים  עשרים  בימינו?  טונה  כריך  עולה  לדעתכם  כמה 

נמדד  לא  הכריך  של  האמיתי  שמחירו  היא  האמת  בערך? 

אלפי עשרות  של  במותם  נמדד  האמיתי  שוויו   בכסף. 

מליון  לשבעה  מעל   - היום  עד  האחרונות.  בשנים  דולפינים 

דולפינים, רק באוקיאנוס השקט. 

 הסבר קצר על הקשר בין דג הטונה והדולפינים: דג הטונה

הטונה  דג  את  אוכלים  אנו  לארץ.  ומיובא  מלוחים  במים  חי 

משום שהוא טעים, בריא ומזין. הוא מכיל ויטמין D, האחראי 

לתפקוד  האחראי   3 אומגה  והעצמות,  השיניים  לבניית 

על דגי טונה, דולפינים ובני אדם
מאת קארין סולומון

כולסטרול.  דל  והוא  בגופנו  התאים 

ערכו התזונתי נשמר גם בקופסאות 

מגיע  בטונה  הסחר  שימורים. 

למיליארדי דולרים בשנה, וביפן 

להימכר  יכול  אחד  טונה  דג 

דולרים.  אלף  עשר  בחמישה 

וספקי  אדיר  הטונה  לדגי  הביקוש 

ובאמצעים  שיטות  במגוון  נוקטים  הטונה  בשר 

שונים על מנת לספק את הביקוש.

הזה  המקסים  הימי  ליונק  לדולפין,  וכעת 

יצור  הוא  הדולפין  פנינו.  על  חיוך  שמעלה 

מאוד,  גבוהה  אינטליגנציה  בעל  חברתי 

חוקים  מערכת  יש  לדולפינים  בלהקות.  החי 

חברתית. הם מסוגלים להרגיש כאב, שמחה, ואף 

זה  תומכים  הדולפינים  ופחד.  מצוקה  בשעת  לבכות 

בזה, ודולפין שחלה, נחלש או הזדקן מקבל עזרה מחבריו 

פני  אל  אותו  ומרימים  לסנפיריו  מתחת  שוחים  הם  ללהקה: 

המים כדי לסייע לו לנשום. יש תיעוד לכך שדולפינים סייעו 

בדרך זו לבני אדם והצילו אותם מטביעה.  

ומה הקשר בין טונה לדולפינים? דולפינים ודגי הטונה שוחים 

אינו  שביניהם  האקולוגי  הקשר  מחייה.  סביבת  באותה  יחד 

מזונם  היא  לכך  הסיבות  שאחת  ידוע  אולם  לגמרי,  ברור 

קופצים  הדולפינים  כאשר  האנשובי.  דג  שהוא  המשותף, 

לאוויר, מאתרים הדייגים את מקומם של דגי הטונה השוחים 

תחת הדולפינים. עובדה זו מביאה למותם של אלפי דולפינים 

ישירה  כתוצאה  מותם  את  מוצאים  הדולפינים  שנה.  מדי 

משלוש שיטות דיג עיקריות:

השיטה הנפוצה ביותר היא דייג באמצעות רשתות נסחפות 

בים  נגררות  והן  פתוח  שק  כשל  שצורתן   )Drifting Nets(

ולוכדות כל מה שעובר דרכן, כולל דולפינים. ההסתבכות של 

הדולפינים ברשת מונעת מהם לעלות לפני המים כדי לנשום 

וכך הם טובעים.   

את  מכניס  הטונה  דג  הזימים".  "רשת  היא  השנייה  השיטה 

ראשו לחורי הרשת וכשהוא מנסה להיחלץ, נתפסים הזימים 

ברשת. לדולפין אין זימים אך גם הוא נתפס ברשת וטובע. 

משתמשים  הדייגים   - "ההקפה"  שיטת  השלישית,  בשיטה 
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בסירות מרוץ על מנת לרכז את הדולפינים במקום אחד. 

לוכדים  וכך  סביבם  הרשתות  מוטלות  אז 

עם  יחד  הטונה  דגי  את  הדייגים 

לדולפינים להיחלץ ורק אז לאסוף את הטונה. 

למרות הירידה הדרסטית בתמותת הדולפינים בעולם, הם 

מתקשים מאוד להתאושש וישנם מינים הנמצאים בסכנת 

הכחדה.

בישראל נמכרות מידי שנה מיליוני קופסאות שימורי טונה 

לצד מוצרים קפואים. ברשתות המזון מצאתי, כי רק חלק 

משימורי הטונה מסומנים בתו Dolphin safe. בקפואים לא 

מצאתי אפילו מוצר טונה מסומן אחד. בעת הבדיקה אישה 

שעמדה לידי, קנתה בלי הבחנה מספר רב של קופסאות 

טונה ללא סימון. נוכחתי גם לדעת כי רוב האנשים מסביבתי 

לא יודעים על הרג הדולפינים המלווה את תעשיית הטונה. 

אין בכוונתי לגרום לאנשים להפסיק לאכול את דג הטונה 

ביכולתנו  יש  שינוי.  ולחולל  למודעות  ולהביא  לנסות  אלא 

לשנות את הרגלי הצרכנות שלנו ולקנות אך ורק מוצרי טונה 

הנושאים את התו Dolphin safe. בעשותנו כך, נשפיע בדרך 

כלכלית על מידת נכונותם של הדייגים לשמור על הנהלים 

ובכך נסייע בשמירת חייהם של הדולפינים בעולם.

על  חישבו  אדם.  בני  הצילו  דולפינים  שציינתי  כפי 

לעשות  יכול  אחד  שמין  ביותר  הנעלה  הדבר  זהו  כך, 

ואילו אנו, מה אנו עושים למענו?  למענו של מין אחר 

אי  או  מעשינו  בעקבות  אותנו  ישפטו  הבאים  הדורות 

יכולים להירשם  מעשינו למען שימור הסביבה. אנחנו 

כדור  או  והתעלם,  שידע  כדור  האנושות  בהיסטורית 

שידע, פעל ושינה את גורל הדולפינים ואת התעשייה 

הנוראית הזאת.

ובנימה זו, בפעם הבאה שאתם עורכים קניות, הקדישו מס' שניות מזמנכם, חפשו את תו על המדף והקפידו לקנות 

.Dolphin safe אך ורק טונה בטוחה - טונה

הדולפינים והם מועלים מפרפרים או 

מתים אל הספינה.   

ניסיונות על מנת לעצור את הרג  נעשו מס' 

הדולפינים. הפעולה שהוכיחה את עצמה היא 

השמונים.  בשנות  שהחל  עולמי  צרכנים  חרם 

לצרכנים  המליץ   Earth Island Institute ארגון 

לקנות רק מוצרי טונה המסומנים בתו הבינלאומי 

.Dolphin Safe 

לסחור  הטונה  חברות  את  לאלץ  במטרה  זאת 

חברות  לנהלים.  בהתאם  הדגים  דייגים  עם  רק 

הם:  הנהלים  עיקרי  בתו.  זוכות  כך  העושות 

רדיפה  לאסור  הרשתות,  אורך  את  לקצר 

והקפת דולפינים, לאסור 

שימוש ברשת זימים וליישם את הנוהל 

שאומר שיש להשקיע את הרשתות עמוק 

יותר, להשיט את הספינה לאחור, לאפשר 
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פתרון התשבץ מהגיליון הקודם.
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תאריך פטירה תאריך פטירהשם     שם    

לזכר חברים
לזכר חברינו שהלכו לעולמם במהלך התקופה

12.4.09 רב-חובל גד הילב  
16.4.09 תמר גולן   
8.6.09 משה אבנרי   

10.6.09 גלעד יוסף   
31.5.09 אליעזר טורובצקי  

 10.5.09 שלמה אמר   
3.8.09 בן ציון מנו   

14.8.09 אליהו דהן   
3.9.09 אריה דיסקין   

יהי זכרם ברוך!

אריה דיסקין ז"ל
עם סגירת גיליון זה לדפוס נודע על פטירתו של גמלאי החברה אריה דיסקין. דיסקין, רב-מלחים ששירת 

בצים מאז הקמתה ובמשך עשרות שנים, על אוניות ובתפקידי חוף, היה בעל תעודת הימאי הראשונה 

שהונפקה במדינת ישראל, הנושאת את המספר הסידורי 1 ונמצאת כיום במוזיאון הימי הלאומי. 

דיסקין, יליד 1920, היה מראשוני האגודה הימית "זבולון" ולקח חלק ביוזמות ימיות חלוציות טרם קום 

המדינה. הוא לקח חלק במפעל ההעפלה ואחר כך הפליג על אוניותיה הראשונות של צים מיד לאחר 

קום המדינה. בעת שביתת הימאים הגדולה של 1951, אחד המאורעות המסעירים של ראשית ימי המדינה, היה ביתו 

של דיסקין מטה השובתים. 

אריה דיסקין הוא אביו של גמלאי החברה מוטי דיסקין. בבטאון הבא נשתדל להביא את ספור חייו. 

יהי זכרו ברוך.   

אריה דיסקין ורעייתו דבורה על סיפון אוניית צים - צילום 

שהופיע באלבום יובל צים ב-1995. 
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תמר שלנו,

תמר, אני פשוט לא מאמינה שאני צריכה לאמר מילות פרידה, 
לזיכרך במקום מילות ברכה לחתונה הקרובה.

הגעת אלינו לשירותים הגלובליים בתור חניכה, ילדה בת 21.
כולם הכירו אותך אז יותר כתמר, הבת של רותי גולן המנוחה, 

והרעיפו עלייך את כל האהבה והחום גם על אמא רותי.
כי  אולם כשהתברר עד מהרה,  חניכה,  התחלת בתור סתם 
למזלנו מדובר ב"חניכה עם ראש", זכית לקבל מטלות יותר 

אחראיות ומגוונות.
על  לידה ממושכת, עברת לשבת  לחופשת  יצאה  כשעידית 
והפכת לתת מזכירה.  לידי, במשך כעשרה חודשים,  כסאה, 
אך מה שבאמת הפך את חייך לוורודים הרבה יותר באותה 
תקופה, היה הבחור המקסים הזה שנכנס לחייך, טל ציטרון 

שלנו.
נידבת פירורים על איזה בחור נחמד שהכרת  בהתחלה רק 
לתת  הסכמת  ולא  שאלתי  תחקרתי,  חקרתי,  מקום.  באיזה 

פרטים על זהותו של הבחור המסתורי.
רק לאחר שבועות ארוכים סיפרת לי בסודי סודות, כי הבחור 
לא רק שהינו עובד צים, אלא גם עובד ממש אצלנו בשירותים 
הגלובליים. לבסוף נשברת וחשפת את הסקופ - המחזר הוא 

לא אחר מאשר טל המקסים.
של  זהותו  על  פרטים  כל  להדליף  אעז  שלא  אותי  השבעת 
לשמור  נדר  נדרתי  אבל   - ומדוע  למה  הבנתי  לא   - רומיאו 

סוד.
כפי שכולם יודעים, טל היה הדבר הטוב ביותר שקרה לך אי 

פעם. בחור מקסים, חם, אוהב ומפנק מאין כמוהו. 
ומאושר,  אוהב  כזוג  מהארון  סוף-סוף  שניכם  כשיצאתם 
קבלתם ברכתם של כולם. לא הייתה מאושרת ממך בעולם. 

כולם ראו אותך פורחת, קורנת ויפהפיה.
בשנים הספורות שעבדת איתנו, כאילו הרגשת עמוק פנימה 
שאת בעצם נמצאת על זמן שאול, כאילו ליבך אמר לך למהר 

להספיק הכל.
להודו, להתאוורר  לך  נוסעת  כי את  והחלטת  ויתרת  לא  וכך 

קצת למספר שבועות - לא עמדנו בדרכך.
נהנית, עשית חיים והכי חשוב, שמרת מכל משמר כל אותה 
תקופה על הקשר הרציף והאוהב עם טל. כשחזרת, הכרזת 
על כוונתך ללמוד באוניברסיטה. וכאילו שזה לא קשה מספיק 
לעבור  עלייך  בנוסף  כי  התבשרת,  יחד,  ולימודים  עבודה 

במקביל גם קורס קשה ומתיש של הנהלת חשבונות.
אותך:  לשכנע  ניסיתי  שתינו,  שקיימנו  רבות  נפש  בשיחות 
פשוט  בשנה.  האוניברסיטה  לימודי  את  לדחות  כדאי  אולי 
בעבודה,  לגזרים  עצמך  את  לקרוע  הטעם  מה  הבנתי,  לא 

בלימודים אקדמיים ובקורס הנהלת החשבונות. 
מה בוער ? למה הכל יחד ?

אבל את התעקשת - "לא, חבל לי להפסיד שנה", אמרת ולא 
ויתרת.

טל, הנשמה, אמנם עזר לך כמה שיכל, אך גם הוא לא היה 
מסוגל לעזור מעבר ליכולתו.

העבודה,  בזמן  ומותשת  לחוצה  אותך  לראות  הלב  כאב 

מתרוצצת כל הזמן אל או 
מ-הלימודים, דואגת שלא 
לאחר או להבריז משיעורים 
שני  מצד  באוניברסיטה, 
יותר  להיעדר  יכולה  לא 
יש  פה  מהעבודה,  מידי 
ומה  לתרום,  וחייבים  מאזן 
קורס  של  המטלות  עם 

הנהלת החשבונות, הבחינות והעבודות שיש להגיש !
היה לך קשה מאוד, אך לא ויתרת.

אם  בכך,  מה  של  דברים  על  קיטרת  או  ללב  כשלקחת 
בעבודה או בלימודים,

ירדתי עלייך: "תמר, תעזבי את השטויות האלו ! מה איכפת 
לך! 

שיגידו מה שרוצים - השתגעת להיעלב מזה ?"
נזפתי בך שאת חייבת להפסיק להיות כל כך רגישה ופגיעה. 

מה לעשות - אין צדק, לא כולם נחמדים,
ואל תנסי לתקן את העולם ! תתחסני !

מה שחשוב, הדגשתי באוזנייך כדבר אמא אל בתה, זה שיש 
לך את טל, את החברים והמשפחה הקרובה,

קורס  את  ואפילו  אלו,  קשים  בימים  גם  עבודה  לך  יש 
החשבונאות הנורא סיימת בהצלחה.

אז תפסיקי לקטר, תפסיקי לקחת ללב ותראי את הצד הטוב 
בכל דבר !

זמן  אותו  צעירים שהתגבשה  לחבורת  השתייכתם  וטל  את 
אצלנו ביחידה, אביגדור, יבגני, בעז, לי-אור,יאיר, טל ותמר - 

צעירים חמודים ומוכשרים, כולם חדשים בחברה.
שעות  אחרי  גם  נמשכה  וחברותכם  יחד  תמיד  הייתם 

העבודה.
כולכם לקחתם חלק בחתונתה של לי-אור עם בחיר ליבה, 

בהפיכתו של בעז לאב גאה.
אתם, טל ותמר, הייתם הבאים בתור במניין השמחות. בגאווה 

בשרתם לכולם על חתונתכם הקרובה.
הזמנתם אולם, בגדי חתן-כלה, טבעת.

רקמתם תכניות ורודות לעתיד הקרוב והרחוק.
כולם שמחו בשמחתכם והחלה הספירה לאחור.

ובעודך עסוקה כולך בהכנות הכי מענגות של טרום חתונה,
התבשרנו  לפתע  המוזמנים,  רשימת  על  ושוב  שוב  ועוברת 

ביום רביעי בערב כי תמר איננה. משהו השתבש בתכניות.
ואף אחד לא מבין כיצד, למה ומדוע. האסון לא נקלט, המח 

ממאן להבין !

אז נוחי על משכבך ילדה שלנו,
ואנו לא נשכחך לעולם.

בהמון אהבה,

רונית

17 באפריל, 2009
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