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מערכת יחסים מדהימה של הנהגים עם נוסעים עוורים
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סיפורי נהגים וותיקים הנפגשים בארומה ת"א

חישוב מסלול מחדש
מאסטר שף מאחורי ההגה

"איפה ישנם עוד אנשים כמו האיש ההוא..." )נתן יונתן(
כמה סמליות טמונה בפרידה הכואבת מיוסי הורביץ שלנו, 

בשעה ש"דן" גולשת לשנתה ה-75!
"למה הפסקנו להיות נחמדים?" – כתב אסף יערי ב"ידיעות 
אחרונות" ב-26.8.19. "האלימות, העוינות והשנאה מקיפות אותנו 
מכל כיוון. "הפוליטיקאים מימין ומשמאל מתלהמים, הרשתות 
החברתיות מפיצות רוע, וגם ברחוב כבר קל לנו להתעלם 

מקשישים וממסכנים הזקוקים לעזרה. 
"איבדנו את האמפטיה כלפי האחר".

יוסי הורביץ, היה קרוץ מחומרים אחרים, והשתייך לדור של 
נפילים, שהולך ונעלם – יוסי הרגיש את האחר, וידע להיות אדם 
ערכי לפני היותו מנהל. הוא היה חבר נפש, שמסייע, תומך, 

חוזה, מקדם, משתף ואוהב.
בדיוק כמו שהיום, במציאות שונה לחלוטין, אנו ב"דן" נאבקים  
על כל מכרז בכל פינה במדינת ישראל, יוסי דאז היה חלוץ 

פורץ דרך בתקופתו, איש של חזון.
ראה את הנולד והוביל את "דן" במאבקים קשים לכבושיי קווים 
נוספים מעבר לתל אביב )קו 48 להרצליה, קו 25 מאוניברסיטת 
רמת אביב ועוד(. איש לא יכול היה לעמוד בדרכו להגשמת 
החזון. בעוצמה, בתבונה, בשיקול דעת, החליט, ארגן את 

השורות, גיבש את הכוחות וביצע בהצלחה.
אכן, בלכתו מאתנו, חתם יוסי עידן ענק של קואופרטיביות 
במיטבה. המציאות השתנתה בלא היכר, אך עובדה אחת 

נותרה שרירה וקיימת: 
הצורך לחפש דרכים יצירתיות ולגייס אחריות, כדי שמפעל 
החיים שלנו ישנה צורה, יתאים את עצמו למציאות המשתנה 
ונוכל למצוא נתיבים הגונים ומושכלים, על מנת שאלפי משפחות 

"דן" תמשכנה להתפרנס ולהתקיים בכבוד.
זאת המשימה, והדרך ליישומה קשה הן לפרט והן לכלל. היא 
כרוכה בכאב ודורשת ויתורים, הבנה, גמישות, אמונה ותקווה. 
אך כולנו יודעים בתוך תוכנו, שאם נעצום עיניים ונמתין בנאיביות 

לבוא המשיח, נמצא את עצמנו יום אחד חסרי כל. 
"מי ששוכח את עברו – לא יוכל לבנות את עתידו". לכן, לא נשכח. 
נזכור, נחבק, נתרפק, ניאחז בערכים שינקנו, ולא ניגרר 

להתרסקות החברתית המתוארת ב"ידיעות אחרונות". 
נדע להכריע את גורלנו באחריות, בשותפות ובשיקול דעת. 
נתייצב כולנו אל מול המציאות, נשמור על עצמנו במלוא 
העוצמה, כחברה בריאה, ונכריז בקול גדול את המשפט שהיה 
 שגור בפיו של יוסי הורביץ שלנו כל חייו: "חבריי - מלוכדים ננצח"!
יוסי יקר, היית לי מורה ודובר, לנצח אשמור אותך על לוח ליבי.

שנה טובה ומבורכת לכל משפחת "דן",

איתן פיקסמן
העורך
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דבר העורך
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אם תרצו אין זו אג"דן"
מציאת פתרונות לבעיות  של נהגים ונוסעים

המשך סיפורי גרריסטים
שיפוץ המועדון בקניון איילון

סעו ברכה

דן אלופה בספורט

לזכרם

דן חוגגת 75
4ברכת ההנהלה ואיחולים לשנה החדשה
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 עד 120!
בפרלמנט ארומה ת"א 

תכלה שנה וקללותיה
       תחל שנה וברכותיה

בני משפחת "דן" היקרים,
כאשר מביטים 75 שנים לאחור, לתחילת ימי קואופרטיב 
"דן", רואים את ההיסטוריה של מדינת ישראל - מגיוסי 
החירום של הנהגים והאוטובוסים בימי טרום הקמת 
המדינה, ועד להובלת הקידמה הטכנולוגית של 
המילניום החדש. מהעבר, דרך ההווה ועם חזון הצופה 
פני עתיד - זהו סיפורה של "דן" השזור לאורך כל הדרך 

בהתפתחותה של החברה הישראלית והמדינה. 

תמיד צמחנו. תמיד נצמח
הצלחנו לצמוח לאורך כל השנים, על אף המהמורות 

שעמן נאלצנו להתמודד לא מעט. 
התרחבנו ופעלנו במטרופולין ובפריפריה, התברכנו 
בפעילות חברתית משגשגת, דאגנו לעובדים ולבני 
משפחותיהם, לגמלאים ולחוסנה של קרן הפנסיה. 
הובלנו את פריצת העידן הטכנולוגי לתחום התחבורה 

הציבורית. 

הצמיחה = חוזק לכולנו
משימות רבות עדיין לפנינו - יחד עם מקצועני משרד 
התחבורה, מקדמים את התחבורה ואת דן. אנו בפתחה 
של תקופה חדשה, שבמהלכה נזדקק לכוחות חדשים, 

על מנת להמשיך לצמוח, לגדול ולהתחזק. 
על אף שהשינויים, מטבע הדברים, מייצרים אי ודאות 
– חשוב כי תהיו סמוכים ובטוחים כי כל צעד נעשה 

במלאכת מחשבת, והעתיד המתוכנן יביא לשגשוג 
ולחיזוק ההון האנושי בחברה, הנהגים, העובדים וכל 

בני משפחת "דן". 
אנו רוצים להודות במיוחד לנהגים, שבלעדיהם לא 
היינו מגיעים עד הלום, ולהמשיך לתכנן את תהליך 

הצמיחה של החברה. 
חשוב לנו להדגיש כי כולנו מחויבים לרווחת העובדים 
והגמלאים, וכל פעולה נעשית על מנת להמשיך את 
תהליך הצמיחה וההתרחבות, שתיטיב עם כל אחת 

ואחד מעובדי "דן". 
מלוא ההוקרה לעובדי המשק ששוקדים בחריצות על 
תחזוקת צי האוטובוסים שלנו, לעובדות ולעובדים 
המסורים, לציבור הגמלאים השורשי והמיוחד שלנו, 
לעובדינו הטובים בכל החברות הבנות ולכל משפחת 

"דן" הנפלאה. 

שנת חוזק, ביטחון ואחדות
שנה טובה ומאושרת, שנת שלווה וביטחון, פריחה 
ושגשוג, שנישאר חזקים ומלוכדים, ושנהיה תמיד - עם 
כל התהפוכות והשינויים - זקופי קומה, בטוחים בצדקת 
הדרך, חברים טובים, תומכים ומאוחדים כפי שהיינו 

לאורך כל 75 שנות קיומנו. 

שנה טובה ומתוקה למשפחותיכם ולכם, 
דירקטוריון חברת "דן" 
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 עד 120!
בפרלמנט ארומה ת"א 

תכלה שנה וקללותיה
       תחל שנה וברכותיה

סיפוריהם של אנשי המופת, מלח הארץ, 
שהשכילו להקים מפעל חיים לתפארת

נפגשנו איתם על כוס קפה "בקפה ארומה" 
והתרגשנו מאוד.

איזה דור נפילים, אלו אנשי מופת - לא ייפלא 
שהאם היהודייה בעבר הרחוק חפצה להשיא 
את ביתה עם חבר קואופרטיב... החבר'ה האלה, 
וותיקי "דן", הם "מלח הארץ" - רוצים להבין 
איך השכלנו להקים מפעל חיים לתפארת? 

הביטו בהם ובחבריהם בכל אזורי "דן". 

הדור שידע לחלוק וליהנות
הדור הזה ידע לא רק לקבל, אלא קודם 
כל לתת, לתרום, להתייצב לדגל, להיאבק, 
להתרגש, להעריך את מה שיש, לתת כתף 
איש לרעהו, ליהנות מהביחד, מהמשפחתיות, 

מהביטחון הכלכלי, מהענקת השירות. 
ראש השנה הקרב שולח אותנו היישר לשנת 
ה- 75 להקמתה של "דן" שלנו. אין זה מספר 
סתמי. כך היינו – איזו היסטוריה אדירה יצרנו!

אימפריה כלכלית
כיום "דן" היא אחת משתי החברות המובילות 
והוותיקות בשוק התחבורה הציבורית בישראל, 

והמפעילה הגדולה ביותר של תחבורה 
ציבורית בגוש דן. 

נוסף על כך, "דן" מפעילה היקף רחב של 
קווי תחבורה ציבורית בצפון ובדרום הארץ.
לצד פעילות התחבורה, לקבוצת "דן" זרוע 
חזקה ומבוססת של ייזום ופיתוח נכסי נדל"ן, 
בערך נכסי כולל רב, זרוע של השקעות 
בתשתית יזמית ופיננסית, וזרוע השקעות 

בחדשנות תחבורתית. 
"דן" של היום זו אימפריה כלכלית. 

תודה לדור המייסדים
לקראת שנת ה- 75 ל"דן", באנו לפגוש ולהגיד 
תודה לדור המייסדים. רק חלק מהפרלמנט 
הקבוע נכח בבית הקפה: שמשון גלזן, שמוליק 

זילברשטיין, שאול לרר, גדי כהן ונתן וייס. 

שמשון גלזן: ימים נפלאים
"עבדתי במוסך בתור נער צעיר, ומאז עברתי 
את כל המלחמות. עברתי לגור בקיבוץ ניר 
עם, ושם המשכנו לחטוף הפגזות. בתקופה זו 

למדתי את מקצוע המכונאות. בשנות ה-50 
חזרתי חזרה ל'דן'."הופניתי למוסך ת"א, שם 
עבדתי כמכונאי, וכמובן לקחתי ג'ובים בקו. 
היו אלה ימים נפלאים - הקשר בין החברים 
היה הדוק נפגשנו גם מחוץ לשעות העבודה 

היו זמנים". 

נתן וייס: חברת ביטוח
"כאשר נכנסתי לעבוד בחברת "דן", אמרו 
לי: זאת חברת ביטוח. אתה יכול להתחייב 
ולפתח קריירה. 'דן' זה הבית. היה לי טוב 
ב"דן". עבדתי בקו 59, עד שיצאתי לגמלאות. 
לאחר שעות העבודה היינו נפגשים בים 
ובצרכנייה, וגם שלחנו את ילדינו לקייטנה. 
היינו משפחה. בזכות 'דן' התבססתי, ואני 

יודע להעריך זאת. 
 

ספר לכל נהג
"הייתה ספריה במוסך ת"א, והספרנית מרשה 
הייתה שומרת ספרים לכל הקוראים, כל אחד 

לפי רצונו ותחום התעניינותו. 
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שאול לרר: תקופה טובה
בגיל 17 התגייסתי לבריגדה. שירתתי במסגרת 
זאת שנה, וגם אני נלחמתי את כל מלחמות 
ישראל. נכנסתי ל"דן" דרך איחוד רגב-דן, 
ועבדתי בקווים הפנימיים של "דן". עברתי 
לקו 51 והמשכתי לעבוד בקו 4. היינו קבוצת 
חברים מגובשת מאוד כל דבר עשינו יחדיו. 

"זאת הייתה באמת תקופה טובה בחיי.
"שימשתי תקופה קצרה גם כמנהל עבודה 
דרומי, וכן הייתי חבר במועצת 'דן'. כך זה 
היה פעם: מתחילים במועצת 'דן' ובהמשך 

נבחרים להנהלת 'דן'. 
"פרשתי לגמלאות בשנת 80, והועסקתי 
בתיירות, גם ב"דן". באחרונה הפסקתי לעבוד 

גם בתיירות, כי אני בן 93.

שמוליק זילברשטיין: תמיד בגובה העיניים 
"הייתי ב'דן' משנת 57 עד שנת 95. בדרך כלל 
עבודתי בקריית שלום, ולאחר מכן שימשתי 
כמפקח דרומי. למרות התפקיד הזה, תמיד 
דיברתי בגובה העיניים עם כולם. לא התנשאתי 
על העובדים, ולכן כל מה שביקשתי בוצע מייד. 

דן חלק מאיתנו 
"התחושה הייתה תמיד ש"דן" היא שלנו, חלק 
מאיתנו. תמיד היה אכפת לנו מה קורה בחברה. 
"הייתה מחויבות הדדית. היינו יודעים תמיד מה 
קורה אצל החברים, ותמיד נרתמנו להושיט 
עזרה. כמפקח, הייתי נוסע לבתים כדי לבדוק 

מה קורה, ולתת כתף. היה קשר.

כמעט שטיח אדום 
"כאשר היינו מגיעים למוסדות כדוגמת בנק 
הפועלים, והיו יודעים שאנחנו מ'דן', כמעט 

שהיו פורשים בפנינו שטיח אדום. 

כוכב נוצץ
לפני "דן" הייתי בצבא קבע. באו אליי מהמשפחה 
וכמעט הכריחו אותי לעבור ל"דן". אנו הסתכלנו 
על "דן" כעל כוכב נוצץ. זו התקופה הכי טובה 

ויפה.

גדי כהן: עד 120 בפרלמנט ארומה
"אני מאחל לציבור הגמלאים בריאות, אריכות 
ימים, הנאה מהצאצאים, עד 120 בפרלמנט 
ארומה. הפרלמנט החל ברחוב ששת הימים 
בארומה ועבר לכאן לפני 15 שנה סה"כ הוא 
קיים 25 שנה הרבה חברה הגיעו לכאן לצערנו 
חלק נפטרו ולצערנו הרשימה הולכת ומתקצרת. 

מצדיעים לפרלמנט ארומה
 גימלאי "פרלמנט ארומה ת"א

אנחנו מצדיעים לכם !
איזה יחס, איזו הערכה, איזו תדמית 

היתה לנו - לא ייאמן !!!
התחושה היתה ש"דן" הייתה חלק 
מאתנו. בקואופרטיב, תמיד היה 

אכפת לנו מה קורה. הייתה מחויבות 
הדדית בין העובדים - הכרנו זה 
את זה, ובמידה שמישהו נקלע 

למצוקה, תמיד נרתמנו לעזרתו. 
 "דן" הייתה ותהיה הבית שלנו,

עד 120 לפחות.
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 קומנדו החילוצים

בפינה ירוקה ומטופחת להפליא תוכלו 
למצוא את "קומנדו החילוצים". 

החברים המגובשים במחלקת הגרר והחילוץ 
חושבים על כל פרט בסביבת עבודתם. 
כלי עבודה ופריטים שנמצאו ברחוב ללא 
שימוש, מקבלים טיפול VIP תחת ידיהם. 

זאת הדרך שלהם לצאת לדרך צלחה!

 אחוות הכלים 
"פילה"? "מובילית"? "נמר"? האם הייתם 
מעלים בדעתכם כי מדובר בכינויי חיבה 
לניידות הגרר של חברת דן במוסך 
אזור? מתברר כי חברי יחידת הגרר 
והחילוץ מחבבים את הכלים האדירים 
שהם מפעילים, ומתייחסים אליהם כאל 

חיות מחמד.
חברי יחידת הגרר והחילוץ יודעים כי 
הסדר והארגון יוצרים סביבת עבודה נוחה 
בטוחה - הם מקפידים על גררים בוהקים 
מניקיון, שבתוכם שורר סדר מופתי. כלי 
העבודה מונחים במקומם הקבוע. מבקר 
חיצוני במחלקה עלול להתבלבל ולחשוב 

כי מדובר בבית מרקחת ולא בסדנה 
המכילה כלים כבדים.

חברי היחידה המובחרת 
פיקוד מחלקת הגרר יושב על כתפיו של 
בני ברו הותיק, המנוסה והקפדן. בני בנה 
יחידה מקצועית, מגובשת וחדורת מוטיבציה. 
במיומנות ובאסטרטגיה מגובשת הוא מוביל 
את יחידת הגרר. היחידה החולשת על כל 
צי האוטובוסים הפזור לאורכה ולרוחבה 

של הארץ. 
"בעבר, מחלקת הגרר וחילוץ הייתה 
מורכבת מכמות מועטה של אנשי צוות 
קבועים. התקלות באוטובוסים לא תמיד 
היו בשליטה, ולעיתים היה צורך לגייס 
אנשי מקצוע שיסייעו בחילוץ. כיום קיימת 
תכנית עבודה חודשית מלאה שבה כל 
אנשי המקצוע, קבועים כמשתנים, יודעים 

מראש מתי הם נקראים לעבודה". 
לצד בני תמצאו שלל דמויות מפתח כמו 
רוני שר, יחזקאל מיכאל ואחד מחלוצי 
היחידה - הגרריסט פורץ הדרך - ראובן 

יעקב )המכונה בינו(. 
בינו מתפעל את אזור פתח תקוה ואת 
אזור ל'. הוא מקצועי, יעיל, מהיר וענייני. 
את קולו הרועם, שיערו הבהיר וידי הברזל 

שלו כולנו זכינו להכיר.
היחידה מורכבת משני סוגי צוותים, קבועים 
ומתחלפים. בכל ניידת גרר עובדים בדרך 

כלל שני אנשים:

גרריסטים בצוות הקבוע: עופר קרמר,   •
חן יצחק, רוני שר, יחזקאל מיכאל, חזי 
שר ראובן יעקב )בינו( ציון אלואי כתריאל 

אורי ובני ברו.. 
גרריסטים מתחלפים: מאיר סלע, יזדי   •
אברהם, צחי ליטבק, בני נורליאן, יוסי 
ברכה, מני אנקר, אריה גופר, חזי פורת, 
חביב יחזקאל, ענבר חיים שלמה ביטון, 

רונן ביטנסקי . 

שקט בין שתיים לארבע
בזכות היחידה, נהגי אוטובוס ברחבי הארץ 
יכולים לישון בשקט, ולנהוג בביטחה. 
יחידת הגרר והחילוץ פועלת כמעט 24 
שעות ביממה )למעט בין 02-04 לפנות 
בוקר!( כדי לספק מענה לכל רכב תקוע. 
נוסף על רכבי "דן", צוותי הגרר מחלצים 
גם את רכבי "יונייטד", את המטרוניות 
בצפון, רכבים של חברות פרטיות, ציבוריות 

וביניהן אף חברות חיצוניות.

כל הארץ מגובה
חלוקת עבודת החילוץ לאזורים מבטיחה 
שצוותי החילוץ ימצאו בקרבת מקום. כך 
אנו סמוכים ובטוחים שכל הארץ מגובה. 
בעת הצורך, ה"גרריסטים" מתנדבים גם 
לתת סיוע מידי או "עזרה ראשונה" דרך 

מכשיר הנייד. 
ידוע לכולם המומחה הבלתי מעורער 

במתן סיוע זה הוא אורי כתריאל.

חטיבת המשק 
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סיפורי דרך מפי הגרריסטים
סיפורו של כתריאל: פורץ דרך

"לפני שנים הגיח אוטובוס מקו 24, מרחוב איינשטיין 
לכיוון דרך נמיר, ופנה בחדות שמאלה לכיוון הפלנטריום, 
תוך שהוא פורץ את גדר המקום. כפי הנראה נתפסה 

לו דוושת הגז.
"אנו נאלצנו לגרור אותו ברוורס תוך כדי החילוץ. זאת 
הייתה משימה לא קלה, גם לצוות מיומן כמו שלנו. 
שמחנו לדעת שהתאונה הסתיימה בלא נפגעים, וזה 

מה שהכי חשוב בסיפור הזה".

סיפורו של צחי ליטבק: ה"פילה" בשיא פועלה
"בחניון עשר טחנות, במתחם "יונייטד", נעשתה טעות 
אנוש - אחד הנהגים התבלבל ולחץ על דוושת הגז 
במקום על הבלם. האוטובוס דהר במהירות דרך 

הגדר לכיוון מסילת הרכבת הסמוכה. 
"באותם רגעים, אנחנו היינו בדרכנו להתקלח, לאחר 

סיום המשמרת. 
"אולם, מחשש שמא תפגע רכבת ברכב התקוע, היה 
ברור כי יש צורך בחילוץ מהיר.  "מזג האוויר היה קשה. 
גשם הזלעפות והשיפוע במקום הקשו על החילוץ. 
"עלינו על הגרר המכונה ה"פילה", ונאלצנו להפעיל 
מיומנות רבה וכושר אילתור במהלך החילוץ המורכב. 

בתום החילוץ הרגשנו תחושת סיפוק על ההישג".

 החילוץ נמשך בכל ימות השנה, כולל
שבתות וחגים

באמצע ליל הסדר האחרון, מתקשר גילי, מנהל 
מוסך אזור, ומודיע על רכב תקוע של חברה פרטית. 
הרכב נמצא באמצע הכביש באיזור קרית גת 
לכוון תרקומיה."המקום חשוך, ומסוכן להשאיר את 
הרכב שם" אומר גילי. באישורו של בני, מתגייסים 
מיד לחילוץ צחי ליטבק ואיציק חן. בדרכם הביתה, 
ברכבם הפרטי, נתקלו השניים במחסום משטרתי 
ונדרשו לבדיקת נשיפה. "לך תסביר לשוטר שאנו 
חוזרים מהעבודה ולא משולחן ליל הסדר" - נזכרים 

השניים בחיוך.

אורי כתריאל: מומחה באילתורים בליל הסדר
"לפני כשמונה שנים, ביושבי ליד שולחן ליל הסדר, 
קיבלתי קריאה כי רכב של חברת 'יונייטד' נתקע 
בחניון יד ושם בירושלים. יצאתי לבצע את החילוץ 

לבדי, כי לא היה בנמצא מי שיצטרף בעיצומו של 
החג. את הרכב התקוע היה צורך להרים, ובעודי 
עושה זאת התפוצץ צינור השמן של הגרר. היה 
צורך באלתור מהיר. כיוון שאני מומחה באלתורים 

- הצלחתי במשימה.
"אל שולחן הסדר שבתי עם שני הרכבים. רק למחרת 
היום יכולתי להביא את האוטובוס למוסך כי חגגנו 

ביישוב הדתי חשמונאים".

הסדנה הניידת משתדרגת
לעזרתה של יחידת הגרר עומדת הסדנה הניידת 
של דוד ניסים שהוקמה בשנת 1990. מטרתה לעזור 
לאוטובוסים התקועים באזור המרכז וחוסמים נתיבים 
ראשיים. בין שפע משימותיה: החלפת נורות, מילוי 
שמן ומים במנוע, בדיקת מצברים, מים בווישרים 
ועוד תקלות מכונאות וחשמל קלות. הניידת מעניקה 
שירות תיקונים מידי בוקר בחניון עשר טחנות, בעוד 
יחידת הגרר עסוקה באירועי גרירה אחרים.  משם 
מגיעה הניידת לחניון הכרמלית, במטרה לתקן ולטפל 
באוטובוסים תקולים מבלי שיהיה צורך להורידם 

לתיקון במוסך.
בהתאם להוראות המשרד להגנת הסביבה, ובכפוף 
לבקשת מנכ"ל "דן" עופר זילביגר, נדרשה "דן" 

להחליף את הניידת הישנה בניידת חדשה.

מאוטובוס לסדנה ניידת
המחלקה הטכנית, בשיתוף מנהלת חטיבת המשק, 
יצרו שינוי מבני לאוטובוס עירוני מסוג יורו 4 משנתון 

 .2008
האוטובוס הפך לסדנה ניידת מתקדמת ברמת זיהום 
אוויר נמוכה. בחודש יולי החליפה הניידת החדשה  

את הניידת הישנה והנוסטלגית של דוד ניסים.
"חנכנו בימים אלו ניידת שירות מחודשת, מאובזרת 
ברמה הגבוהה ביותר, שאותה קיבל לידיו דוד ניסים 
הוותיק והמיומן, שמסתובב ומעניק שירותי מוסך, 
חילוץ ותיקון במקום, במידת האפשר, כדי לסייע 
למחלקת הגרר במילוי משימותיה בכל האזורים"- 
אומר עופר זילביגר. ברכות והצלחה מכל חטיבת 

המשק ליחידת הגרר המחודשת שלנו. 

הכירו את מחלקת הגרר, שעובדת כמעט 
24 שעות ביממה בחילוץ אוטובוסים 
תקועים, ברוח טובה ובמקצועיות
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כבר בהיותו נער סקרן, מישל סספורטס 
התעניין בתחום הקולינריה. כאשר התבגר, 
הפך מישל לשף ומנהל מטבחים בתחום 
המלונאות. לאורך כל הדרך, מישל לא שכח 
את דברי אמו, שהתעקשה כי עליו לרכוש 
מקצוע נוסף, וכך מצא את דרכו ללימודי 

נהיגת אוטובוס ולקריירה חדשה כנהג.

ארוחה משפחתית 
מישל זוקף את הצלחתו בתחום הקולינריה 
לטובת אמו, זכרה לברכה. כבר בגיל צעיר 
עזר לה מישל בכל הקשור למטבח, ולמד 
ממנה את סודות הבישול השמורים לאימהות. 
בהגיעו לגיל 16 ביקש מישל מאמו לנסוע 
לבקר את אחיו, שעבד באחד ממלונות ים 
המלח. לאחר תחנונים, שכנע אותה מישל 
שתרשה לו לנסוע בשלושה אוטובוסים 

לביקור המיוחל. השאר היסטוריה.
מישל לא ישכח את המפגש הראשון עם 
תחום המלונאות והקולינריה, ואת ההשפעה 
הגדולה שהייתה למפגש זה על המשך חייו. 
במשך שלושה ימים התוודע מישל לכל חלק 

במערכת ההגשה והשירות בחדרי האוכל, 
והבטיח לעצמו ולמשפחתו כי ישוב ויתמקצע 

במקצוע זה.

כל ההתחלות קשות 
אמו של מישל התנתה את הסכמתה לעבודתו 
במלון בכך שימשיך וישקיע בלימודיו בבית 
הספר. מייד עם תחילת החופש הגדול, נסע 

מישל בחזרה למלון.
במשך חודש וחצי עמל בעבודה מפרכת, 
שנעה בין המטבח לחדר האוכל. לאט לאט 
למד את רזי המקצוע, את צורת ההגשה 
הנכונה ואת חווית האירוח המיוחדת למלון. 
בתחילה שימש כמלצר לאנשי הצוות, ועם 

הזמן למד את הדרישות של חדר האוכל. 
באחד הימים איתרע מזלו, ובשל עומס 
האורחים - נקרא לשמש כמלצר בכיר. מישל 
ביצע את תפקידו היטב ועם סיום החופש 

הגדול הפך רשמית לחלק מצוות המלון.

שבוע שבוע
לאחר החוויה המכוננת, החליט מישל לא 
לשוב אל ספסל הלימודים, ובמקום זה ללמוד 
ב"תדמור". משם הדרך לתפקיד מנהל חדרי 
האוכל של מלון "מצדה" בערד הייתה פתוחה 
בפניו עד לגיוסו. גם בזמן שירותו עבד שבוע 

כטבח בבסיס ושבוע במלון. 
על אף הצלחתו בתחום, אמו של מישל 
ייעצה לו: " למד את שתי ידיך מקצוע נוסף, 
שתזדקק לו ביום מן הימים". מישל לא תיאר 
אז לעצמו כי יבוא יום בו יחליט לעשות רשיון 
על רכב כבד ואוטובוס, ולקחת פסק זמן 

מהתחום שהוא כה אוהב.

הקינוח עלינו 
לאורך השנים, מישל הקדיש את כל כולו 
לניהול מטבחי מלונות. הוא הרחיב את 
ידיעותיו בתחום הגסטרונומיה, למד בארץ 

ובחו"ל, ואף הגיע לדרגה חמש - מאסטר 
שף - הדרגה הבכירה ביותר בתחום. אט, אט 
החלה העבודה המאומצת והמפרכת לתת 
את אותותיה, ומישל החליט שהגיע הזמן 
לצאת לדרך חדשה. בזכות חברו הקרוב, 
שהציע לו להשתמש ברישיון האוטובוס שלו 
ולהצטרף למשפחת "דן", מצא מישל את 

ייעודו הבא. 

משפחתי השנייה
בצד מתן ייעוץ קולינרי למטבחים, מישל 
הפך לנהג "דן" מן המניין, ובמילותיו - "כאן 
מצאתי, לצד קריירה חדשה, גם חברים 
טובים שהפכו למשפחה, ובזכותם אני כאן".

סיפורו מעורר התיאבון של שף מדופלם שבחר לחשב 
מסלול מחדש, ולהיות נהג אוטובוס וחבר נלהב במשפחת דן
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נהגים
אם תרצו אין זו "אגדן"מאירי עיניים
סיפור אנושי על חווית הנסיעה של בני לב, נוסע 
לקוי ראייה, שמשתמש בקביעות בקו 13 של דן, 

ומקיים קשרי חברות הדוקים עם הנהגים
קשרי החברות שייצרו נהגי "דן" 
עם הנוסע בני לב - נוסע לקוי 
ראייה שמשתמש בקביעות 
בקו 13 - חיממו את לבנו, כמי 
שמדגישים את נושא חוויית 

הלקוח והשירות האיכותי. 
בני הוא אחד מני רבים, אשר נסיעה 
באוטובוס מהווה חלק בלתי נפרד 
משגרת יומם - המסלול הקבוע, 
לוחות הזמנים והחוויה המשותפת 
יוצרים לא פעם קשרים אישיים ואף 
ידידויות אמת בין הנוסעים הקבועים ובין 

הנוסעים לנהגים.

החלק הכיפי בשיגרת היום – הנסיעה באוטובוס
בני מספר כי בכל בוקר, מרגע יקיצתו, הוא אוהב 
לקיים שגרת יום קבועה, שכוללת כוס קפה, כדי 
לפתוח את הבוקר, וסיבוב עם כלב הנחיה. כל אלה 
הם רק הקדמה לחלק הכייפי: הנסיעה באוטובוס 

עם ידידיו הנהגים. 
הדי או חסון, הנהגים הקבועים בקו, מתחלפים מידי 
שבוע. היכרותו האישית של בני עם הנהגים מעוררת 
בו שמחה ותחושת בטחון. "מהרגע הראשון שעליתי 

על האוטובוס נוצרה כימייה ביני לנהגים". 
בני מרחיק לעשות ואף רוכש לעתים פינוקים )כמו 
ממתקים או פירות( לנהגים החביבים עליו, בדרך 

חזרה לביתו.

עומדים בלוחות הזמנים
בני ונוסעים אחרים מציינים כי חברת "דן" ערכה שינויים 
חיוביים בזמינות קו 13, וכיום הוא מגיע בתדירות 

גבוהה מבעבר ועומד בלוחות הזמנים שנקבעו. 

נסיעה מעל ומעבר
מעבר לכך, בני מספר כי הנהגים מדגישים במיוחד 
את תשומת הלב לביטחונו: "הנהגים עושים מעל 
ומעבר כדי להקל עלי בזמן הנסיעה. הם דואגים 
לוודא שלא אתקל במכשול, ושאוכל לעלות ישירות 
לנסיעת המשך. כאדם עיוור, אני סומך על שיקול 
דעתם, ויודע כי הם עוצרים במקומות הטובים 

והבטוחים ביותר בשבילי".
 

המסלול להצלחה  
בני מכיר את כל מסלולי הנסיעה וזמני הנסיעה על 
בוריים, ולעתים קרובות הוא אף יוצא לעזרתו של מי 
שמתקשה להגיע למחוז חפצו. "תיירים או אנשים 
שאינם מקומיים מופתעים לגלות כי אני שולט היטב 
במסלול הנסיעה והכיוונים. אפילו נהגים חדשים, 
שעדיין אינם מכירים את מסלול נסיעתם, נעזרים 

בי - ואני שמח על כך".

השירות הטוב ביותר – כמו שאנחנו יודעים לתת  
בני הוא בהחלט נוסע שראוי להתגאות בו ולתת לו 
את השירות הטוב ביותר- כמו שאנו בדן יודעים לתת.



"מי חשב על 
זה פעם?"
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מערכת התחבורה של גוש דן מתפתחת 
בקצב מסחרר. השינויים בכבישים 
מאתגרים אותנו למצוא פתרונות יצירתיים 
ולהיות פתוחים לשינויים, במטרה לשפר 
את איכות הנסיעה הן של הנוסעים והן 
של הנהגים. אנחנו ב"דן" קשובים להווה, 

תוך כדי מחשבה על העתיד

הנהג שלנו סופרמן
נהגי האוטובוס של היום אינם סוחבים 
תיק כבד על כתפם ואינם נאלצים 

להתעסק במטבעות העודף.
עם זאת, על כתפי נהגי החברה שלנו 
מונחת אחריות גדולה מסיבות רבות: 
מערכת הכבישים הצפופה של מחוז 
דן, שינויי מסלולים בעקבות עבודות 
התשתית של הרכבת הקלה, מתן שירות 
לאלפי נוסעים ביום, והסתגלות למערכות 
טכנולוגיות משתנות. בראש רשימת 
המטלות המוטלות על הנהג נמצאת 
הדאגה לשלום הנוסעים ולבטיחות 

הנסיעה.

הפן האנושי - הפנים של דן
הקושי הגדול מכולם הינו להימצא 
בחזית, מול הנוסעים, שלעיתים רבות 
עולים לאוטובוס מתוסכלים. הנהגים הם 
אלו העומדים בפרץ הביקורת, למרות 
שרק לעיתים נדירות הם האשמים 
בבעיות המתעוררות במהלך הנסיעה. 
הפן האנושי אליו מחויבים הנהגים, הוא 

הפנים של דן. 
למרות הקושי על הנהג לענות לשאלות 
בחיוך, לקלוט את הנוסעים בביטחה 
ולצאת מן התחנה באופן שמשתלב 

בתנועה בצורה חלקה. 

מדרך חתחתים לדרך ארץ
המצב הקשה שבו נמצאים הכבישים 
בגוש דן, בגין עבודות הרכבת, הובילו 

את משרד התחבורה להוביל מהלך 
חדש - ביטול הקווים הארוכים, המתישים 
וחוצי הערים לטובת מעבר לקווים 

מהירים וקצרים.
המטרה היא להגיע למצב של לוחות 
זמנים סדירים ואמינים למרות הקשיים 

האובייקטיבים. 
מומחי תחבורה וביניהם נציגי "דן" עושים 
ימים כלילות כדי להבין כיצד לשפר ולהבין 
מה השתנה בתחבורה הציבורית, מה 
השינוי ביחסים בין הנהג לנוסעים? מה 

יש צורך להבין על מנת לשנות? 
ושאלת השאלות - כיצד להביא לכך 
שהנהג יהיה עסוק אך ורק בנהיגה ולא 

בשום דבר אחר?

עם הפנים לעתיד והרגליים בהווה
שינויים רבים נעשו בשנים האחרונות, 

הן לרווחת הנוסעים והן לרווחת הנהג:
ארגז הכלים העדכני של נהגי דן כולל 
אוטובוס חדיש, ובו כיסא אורטופדי מותאם 
אישית, מערכת כריזה חיצונית לרווחת 
הנוסעים העומדים בתחנה, ומערכת 
פנימית המעדכנת בהתקדמות המסלול. 
השניים האחרונים מייצרים עדכונים בזמן 
אמת, ומנגישים אינפורמציה שוטפת גם 

לציבור עם מוגבלויות.
נכון להיום נוסעים עולים לאוטובוס מכל 
דלתותיו, והתשלום הינו באמצעות רב 
קו. הדבר המוביל לכך שהקליטה נעשית 
במהירות ו"נטישת התחנה" לנת"צ פנוי 
אמורה להיות פשוטה לנהגים המנוסים.
עלינו לסנכרן בין פעולת הקליטה ובין 
מכשירים מתקדמים או אותן אפליקציות 
ה"מנבאות" מתי מגיע האוטובוס הבא 

כדי ליצור הגעה מדויקת לתחנה.
לסיכום, חברת "דן" לא קופאת על 
שמריה, ועושה כל שביכולתה כדי 
שהחזון לנסיעה אפקטיבית ומדויקת 

יתגשם בהקדם האפשרי.
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נהגים
אם תרצו אין זו "אגדן"מאירי עיניים

חברת דן עושה כל שביכולתה כדי להבין את 
הקשיים העומדים בפני הנהגים והנוסעים 
בקווי החברה, וחותרת לפתרונות ולהסקת 
מסקנות שיהפכו אותנו לחברה שפניה לעתיד

אלי צור קו 67, עובד ב"דן 
כבר 36 שנים, נזכר בעבר, 

ומברך על ההווה:

"התחלתי לעבוד ב"דן" עוד בתקופה שבה 
אנחנו הנהגים מכרנו כרטיסי נייר, שרכשנו 
בקופה, והגשנו אותם לנוסע לאחר שתלשנו 
אותם מפחית, באמצעות הרטבת האצבע, 
או בתלישה כאשר הפנקס היה בידינו, ואת 
האגודל הרטוב דחפנו לנוזל "גליצרין". 
פעולת תלישת הכרטיס הבודד הייתה מעט 
מסובכת, במיוחד משום שנדרשנו, תוך כדי 
התלישה, גם להחזיר עודף מתוך הפורט 
וגם למכור כרטיסיות. בהמשך גם מכרנו 
חופשי חודשי מקרטון, ואת כל המשימות 
האלה ביצענו יחד עם כל הפעולות שנדרשות 

כחלק מהנהיגה. 
"מאז שהתחלתי לעבוד ב"דן", השינויים 
דרמטיים: אוטובוס חדש ממוזג, כיסא 
עולמי, מערכות כריזה... מי חשב על זה 

פעם... כל זה לא היה. 

בלעדיות בנת"צים – ואנחנו מסודרים
"כעת אני מרוכז כל כולי )כמעט( בנהיגה, 
למעט מכירת כרטיס בודד לגימלאי ע"י 
לחיצה על מכשיר הכירטוס, וגם זה, לא 
באופן תדיר. הכול קל יותר. אם יאפשרו 
נסיעה בנת"צים רק לנו, התחבורה הציבורית 

– אנחנו מסודרים. 



מילים חמות מראש חטיבת המשק
על פי ערן צייטלר, ראש חטיבת המשק: "עלינו להעניק את שירותי 
הגרר המיטביים לחטיבת התנועה. בני ברו הוותיק והמנוסה נענה 
לבקשתי לאתגר החשוב, ולקח על כתפיו את שדרוגה של מחלקת 
הגרר של "דן" באזור. מחלקת הגרר פועלת בשיתוף פעולה 
מחויב, מקצועי ויעיל ברמה הגבוהה ביותר עם חדר המצב של 

חטיבת התנועה בדן.
"בני ברו אירגן את המחלקה בצורה מופתית, בשיתוף פעולה עם 
צוות מאוחד, מקצועי וחדור מוטיבציה - ותיקים וצעירים שפועלים 
כיחידה אחת ומעניקים את השירות הטוב ביותר לחטיבת התנועה, 
ל"יונייטד טורס" ולכל דורש בכל פינה ברחבי המדינה. דמויות מופת 
וסמל לחריצות ולנתינה מתוך המחלקה הם אורי כתריאל ודוד 
פרץ". כולנו מאחלים ומייחלים לבריאותם ולהחלמתם המהירה.

נזכור לנצח את בנימין 
אלפישר

על קיר מועדון היחידה, הקימו 
העובדים פינת הנצחה לזכרו 

של בנימין אלפישר.
איש יקר זה, אחיהם של דני 
ושלומי, קיפח את חיו בתאונה 
מחרידה בליל חילוץ חורפי. 
התאונה התרחשה כשרכב 
דהר ופגע בו למוות. אנו, אנשי 
צוות הגרר, מרכינים לזכרו את 

ראשנו בדממה.
ברגעים אלה על אף העצב 
והכאב, אנו מפיקים לקחים 
חשובים הכרוכים בעבודת הגרר, 
על מנת שנוכל לבצע את כל 
הפעולות ההכרחיות לשמירה 
על חיי עובדינו במהלך העבודה.

כיף להגיע לעבודה בכל יום במחלקת הגרר - עם רצון עז של 
העובדים להשתפר תמידית, עם ניהול מחבק ואוירה משפחתית 
ולבבית, ועם הידיעה כי עשייתם של אנשי יחידת הגרר והחילוץ 

משמעותית וחשובה לכולנו. 
יישר כח!

המשך מעמוד 9
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תודה מכל הלב

סיפורי דרך
מפי הגרריסטים

אנו, עובדי מועדון קניון איילון מודים מכל הלב לסדרנים דוד אמיגה, 
אייל גוטמן ואלירן לוי על תרומתכם הרבה במאמץ לשיפור תנאי 
העובדים במבנה הישן, ולהפכו למבנה חדיש שנעים לשהות בו.
תודה על ההשקעה הרבה, על הביצוע המושלם של אגף תו״פ 

ותודה מיוחדת להנהלת דן.
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רם גלילי, נהג "דן" בדימוס, מראה לכולנו מהי 
נתינה אמיתית. שעות ההתנדבות הארוכות הן חלק 
בלתי נפרד מחייו. הוא משלבן במיומנות במקביל 

לעיסוקיו הנוספים: פעילות ספורטיבית וצילום.

יד עזר לחולה
דוגמה מצוינת לחומר המיוחד שממנו קורצו 

נהגינו הינו נהג "דן" בפנסיה - רם גלילי. 
רם החל את עבודתו בדן בתחילת שנות השבעים 
ונאלץ לפרוש מעבודתו לפני שמונה שנים 
בעקבות מחלתה הקשה של אשתו. רם טיפל 
במסירות באשתו במשך שבע שנים והפך להיות 
חלק בלתי נפרד מנוף המחלקה האונקולוגית. 
הוא עזר לצוות בחלוקת המזון ובניקיון, ולבקשתו 
הופנה לארגון "יעל" )יד עזר לחולה( כדי להתנדב 
במחלקה בצורה מסודרת. היות שלא ניתן להתנדב 
במחלקה שבה מאושפזים בני משפחה, רם 
טיפל באשתו במחלקה האונקולוגית ובמקביל 

התנדב במחלקה הכירורגית. 
כמתנדב, רם איננו בוחל בשום תפקיד: רחיצת 
כלים, החלפת סטומה ואפילו החלפת חיתולים.

הסיפוק הגדול ביותר – מהעבודה במחלקה
למרות הקושי הפיזי והנפשי המתלווה לתפקיד 
המתנדב, רם לא עוצר לרגע. הוא מודע לכך 

שעליו לשמור על כושר גופני גבוה כדי להמשיך 
בכל פעילויותיו. כבר בשש בבוקר הוא יוצא 
לצעידה של עשרה קילומטרים, שמציידת אותו 
באנרגיה הדרושה לעבודה במחלקה, שאותה הוא 
מבצע לאחר הצעידה, עד שלוש אחר הצהריים. 
הוא אינו מתבלבל לרגע כאשר שואלים אותו 
ממה הוא הכי נהנה ועונה מייד: "אני מוצא את 
הסיפוק הגדול ביותר מההתנדבות במחלקה. 
את שעות הפנאי שנשארות לי אני מקדיש 
לצילום - עוד תחום בו אני מתעניין ושולט היטב". 

איש אשכולות כבר אמרנו?

הכי חשוב – הקשר האנושי
חשיבות הקשר האנושי עוברת כחוט השני בין 
עיסוקיו הרבים של רם. הוא מספר כי במהלך 
שנות עבודתו בדן נהנה במיוחד מהאינטראקציה 
האנושית. למרות העבודה הקשה, הוא אהב כל 

רגע בחברת נוסעיו ועמיתיו הנהגים. 
אחד החיבורים האנושיים המרגשים שלו נוצר 
עם עורך דין שהיה נוסע קבוע בקו בו נהג. ביום 
שחגג הנוסע את יום הולדתו השבעים הוא עלה 
אל האוטובוס ובידו שי שהגיש לרם והוסיף 
"רם חברי היקר, אתה יקר לי כבן". זוהי מחווה 
אנושית שמרגשת את רם עד היום בכל פעם 

שהוא נזכר בה.

כישורים מרוממי גוף ונפש
בין האנשים המיוחדים המרכיבים את משפחת "דן" נמצא רם גלילי. נהג 

בדימוס, מתנדב פעיל, ספורטאי וצלם. זהו סיפורו מעורר ההשראה
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דן האלופה!
זכינו במקום המתח גבר עד הרגע האחרון

הראשון
בליגת הבאולינג 
למקומות עבודה!

עוזי חי, רכז הקבוצה
קבוצת הבאולינג "דן דרום" זכתה במקום 
הראשון בליגת הבאולינג למקומות 

עבודה.
ברצוני להודות לשמואל רפאלי ועופר 
זילביגר על השקעתם בקבוצות הספורט 
בכלל ובבאולינג בפרט. כמו כן, תודה 
רבה לאלי חזקיהו ולעודד עבודי על הליווי 

הצמוד וההשקעה השוטפת.
לסיום, תודתי והערכתי הרבות לחברי 
הקבוצה - אלכס בר נתן, יעקב חזן, רענן 
חיון ויובל כהן - על שנה של הישגים, 

תחרותיות והנאה. 
אני מאחל לכולנו עונה מוצלחת נוספת 

ואליפות שנייה ברציפות :(

צוות המאמנים והניהול מודה לכל שחקני הקבוצה על הרצינות, על הדבקות במטרה 
ועל הפירגון ההדדי - שהובילו לעונה מוצלחת ולזכייה באליפות.

לכל אורך העונה התמודדה הקבוצה בצמרת על שלושת המקומות הראשונים. 
לקראת סיום העונה, כאשר בצמרת שתי קבוצות בעלות מספר נקודות זהה, גבר 
המתח ורק ניצחון של "דן" במשחק האחרון הוא שהכריע את גורל האליפות לטובתנו.

מימין לשמאל למעלה: גדי לוי )רכז(, מישל אדרי, אלי כהן, רונן אוליאל, אלי שפרלינג, 
משה קלאורה וחיים אשכנזי.

מימין לשמאל למטה: רוני גורל )מאמן(, אילן אהרוני, ישראל יוסף, אושיק בכר ואבי כספי.

מאת: רוני גורל, מאמן

גאים בספורטאים ובהישגים בענפי הספורט המגוונים בהם משתתפת חברת דן



חייכן, אדיב, מתחשב ומקצוען
נסעתי עם הנהג חיים רוזן מרחוב מנחם 
בגין לכיוון אוניברסיטת תל אביב, שהיה 

חייכן אדיב ומקצוען . חיים מבין את נוסעיו 
ומתחשב במיוחד בזקנים והנכים. עצירתו 

במקביל לשפת המדרכה מאפשרת 
למתקשים לרדת בצורה קלה ובטוחה.

הנסיעה התנהלה על מי מנוחות גם 
בכבישים העמוסים. חיים ראוי למילה 

טובה על תשומת ליבו לנוסעיו.
יישר כח לנהג,
ד. שחר

מקצוענות לא קונים בכסף
חווית הנסיעה עם הנהג אברהם עונה 
מקו 28 מאוניברסיטה תל אביב לכיוון 

תל ברוך צפון הייתה טובה ומהנה. הנהג 
אדיב, חייכן, נעים הליכות ומתחשב 

בנוסעים. 
זהו נהג מקצועי שיכול להוות דוגמה 

לנהגים אחרים. 
אברהם ראוי למילה טובה ומפרגנת מכם 
כהנהלת החברה - הרי ברור כי לא הכסף 

הוא הגורם לשירות מצוין, אלא אופיו 
המיוחד של הנהג. 

ש. צור

פתח לתקווה
ברצוני להלל ולשבח את נהג דן 
יוסי דגני מקו 82 - פתח תקוה. 

יוסי התייחס בסבלנות רבה 
לנוסעים הממהרים לתפוס את האוטובוס, הוא המתין 
לרצים, בניגוד לנהגים אחרים שסגרו את דלתותיהם, 

גם במצבים שבהם הנוסע היה במרחק פסיעה 
מהדלת. יתרה מכך, יוסי היה ערני לנעשה סביב, 

וכאשר ראה אדם לקוי ראיה מחפש תחנה, עצר את 
האוטובוס כדי לעזור לו להתמצא. יוסי הנחה אותו 

באדיבות כיצד להגיע ליעדו.
בהיותי נוסעת קבועה, שמחתי לראות כי יוסי נותן פתח 

לתקווה, כי ישנם סביבנו נהגים אכפתיים ואדיבים.
כן ירבו כמותו,
ברגמן. נ

 

 מכתב קצר וקולע
לנהג שיודע

הנהג שלאעטה עדנאן 
זהיר, אדיב במיוחד, סבלני 

ונוהג בצורה בטוחה. אני 
מקווה בשבילו כי הוא יצליח 
בהמשך דרכו ויהווה דוגמה 

לנהגים אחרים. 
א.לוי

מסביר פנים
בשעות אחר הצהריים נסעתי 

בקו 10 עם הנהג אליעזר בכר. 
הנהג היה אדיב וסבלן לנוסעיו, 

ואף הגדיל לעשות, כאשר הסביר 
לאחת הנוסעות, את יתרונות 

הרב קו וכיצד עליה לתפעל אותו 
בצורה טובה ונכונה. 

זהו נהג לדוגמה.
נ. שטרן
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סעו ברכה



ציון 100 למורה הנבוכים
ברצוני להביע את הערכתי הכנה 

לנהג זלקה אגיינהו, שעמו נסעתי. 
הנהג מסור, מנומס, אוהב לעזור, 

מסביר פנים, סבלני לנוסעים 
המבוגרים ופונה אליהם ביראת כבוד. 

כמי שאיננה תושבת האזור, שאלתי 
אותו שאלה, מחשש שאלך לאיבוד. הנהג הציע 

שאשב סמוך אליו, כדי שיודיע לי מתי לרדת. הוא כיוון 
אותי בדיוק לאן לפנות ולאן להיכנס והרגיע אותי בידע 

שחלק עימי.
נהג זה ראוי לציון 100 כנהג אוטובוס. זוהי גאווה של 

ממש לחברת דן.
כן ירבו כמוהו כאלה נהגים 

ס. אוחיון 

נהג חדש, יצאת צדיק!
באחד הערבים עליתי לקו 82, שנהג 

יוסף כעביה, בדרך מרחוב המלך ג'ורג' 
בתל אביב לרחוב צה"ל בפתח תקוה. 

כנוסע ותיק שמתי לב לכך שמדובר 
בנהג חדש בקו - בחור צעיר, נינוח 

ומסביר פנים - משב רוח רעננה בין הנהגים הוותיקים. 
בזמן הנסיעה שיבחתי אותו על רגישותו לנוסעים הרצים 

לתחנה, ועל כך שפתח את הדלתות הסגורות והמתין 
שיגיעו ויעלו.

לאחר שעתיים מזמן רדתי מהאוטובוס הבנתי שאיבדתי 
את ארנקי ובו כסף מזומן, כרטיסי אשראי, רב קו טעון 

ורישיון נהיגה. לאחר בירורים במודיעין "דן", נאמר לי לשוב 
ולפנות אליהם בבוקר הבא.

למחרת אני מתייצב בתחנה והסדרן מוסר לי את הארנק 
על כל תכולתו.

מי הביא אותו ? בוודאי ניחשתם! הנהג יוסף כעביה, אותו 
הנהג הצעיר האדיב מאתמול. 

תודה ליוסף ותודה ל"דן" שמעסיקה כאלו נהגים. 
י. אפק
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לזכרם

אבא יעקב נולד ברומניה בשנת 1938. עלה עם משפחתו 
לבת-ים שם התחתן עם צילה והקים משפחה לתפארת. 

יעקב היה חבר דן עד לפרישתו בגיל 64. אהב את 
הקואופרטיב, שימש כנהג בקווים 61 וקו 5, שופט בבית 

הדין המשמעתי של דן ומנהל מחלקת יחסי ציבור . 
בתפקידו האחרון סייע רבות לחברי דן . איש משפחה 

למופת, אוהב ואהוב על מכריו. נפטר בתאריך 24.7.19 
והוא בן 81 שנים.

יהי זכרו ברוך.
המשפחה האוהבת

כמו פצע פתוח שנפער עמוק בנשמה. יעקב מילר שלנו 
הלך מאתנו. אכן, הולך ופוחת הדור, דור הנפילים שלבטח 

נתגעגע אליו יותר ויותר. 
יעקב היה אדם נפלא, מעמיק, נבון ביותר, איש משפחה 

למופת, רגיש ואכפתי, אינטליגנטי ובעל מזג נפלא, אוהב 
אדם, רהוט ומעניין ועיקר העיקרים: אהב את קואופרטיב 

"דן" בכל נימי נפשו. 
היו ביננו שיחות נפש רבות על כל נושא שבעולם. אהבתי 

להיוועץ עימו בכל תחום, הן אישי והן כללי. 
תמיד היה אמפטי, קשוב, סובלני. העניק את התחושה 

הטובה שבעולם. 
שידר המון חום , השתתפות, רוגע, ידע להקשיב , תכונה 

שהיא כל כך נדירה בעולמנו. 
תחסר לי ולכולנו מאוד מאוד, יעקב היקר. 

זכרך יהיה נצור בליבי לעד !

איתן פיקסמן 

יעקב מילר ז"ל
איש משפחה למופת 
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אחריו...
משפחת "דן" אבלה על לכתו

של יוסי הורביץ ז"ל
 מבכירי מקימי "דן", מנהיג דגול

ופורץ דרך בתחום התחבורה 
הציבורית בישראל

משפחת "דן" אבלה עם בני המשפחה על לכתו של אדם 
נפלא, מבכירי מנהיגי ומקימי "דן", מנהיג דגול ופורץ דרך 

בתחום התחבורה הציבורית בישראל". 
לקרוא ולא להאמין. יוסי הורביץ שלנו, של כולנו, נפרד מאתנו 

לעולמי עולמים. 
הדעת ממאנת להשלים עם כך שהאדם החזק, הסמכותי, 

המקרין אמינות ויושרה, שניחן בתעצומות נפש אדירות, 
בשיקול דעת מבריק, בקור רוח מנהיגותי, בכריזמה נדירה, 
איש של חזון וקידמה, פורץ דרך עם חשיבה יצירתית וכושר 

ביצוע מדהימים - הלך מאתנו לבלי שוב. 
יוסי הותיר מורשת אדירה ונדירה. 

ערכים של שותפות אמת, חברות נאצלת, שוויון הזדמנויות 
לכולם וסיוע לכל אחת ואחד ממשפחת "דן". 

מנהיג פורץ דרך
אישיותו המדהימה של יוסי זכתה לכבוד ולהערכה בכל 

מוסדות המדינה. 
הוא היה חברם הטוב של כל מנהיגי המדינה, לאורך עשרות 

השנים שבהן הוביל בנחישות וברגישות את "דן" להצלחות 
ולהישגים בכל התחומים. 

בהתנהלותו, יוסי שימש דוגמה וסמל לכולם, והשרה רוגע 
ובטחון על ציבור משפחת "דן". כולנו סמכנו עליו, על כושר 

השיפוט שלו, על דרך קבלת ההחלטות. 
יוסי היה מנהיג של "אחריי", הלפיד שבראש המחנה. 

יוסי הוביל מאבקים בלתי נלאים להתרחבות "דן" ולפריצת 
הדרך מגבולות גוש "דן" לערי הסביבה. 

יוסי הנהיג את "דן" במלחמות ישראל, והותיר חותם אישי ענק 

בניווט קואופרטיב "דן" בשנים קשות -תמיד בכבוד, בנתינה 
ובמסירות, בהקרבה ובחכמה. 

מנהיג מאחד
יוסי ניסה להגשים חלום – איחוד דן ואגד, ובשנת 1979 ניסה 

להניע את האיחוד ההיסטורי, לשווא.
בתקופות כלכליות קשות במשק הישראלי, באווירת מיתון, 

מצוקה וחוסר ודאות, יוסי תמיד הישרה בטחון ורוגע, שימש 
גב חזק ואיתן לכל משפחת "דן", תימרן בתבונה ובשיקול 

דעת, וידע לחלץ אותנו תמיד מכל מכשול ומצוקה. 
אין בנמצא עוד מנהיגים בשיעור קומתו של יוסי. 

כותרת ביניים: אהבתי אותך כאב
וברשותך יוסי יקר, פרידה מעומק ליבי, בפן האישי. 

רוחלה רעייתך, זכרה לברכה, ואתה, הייתם חברים קרובים 
של הוריי. היית מושיב אותי על ברכיך, והחיבור העמוק שנוצר 

ביננו נמשך עד יומך האחרון. 
אהבתי אותך כאב, הערצתי את אישיותך המיוחדת, בטחתי 
והאמנתי בך, ינקתי בשקיקה את צפונות ליבך ומחשבותיך, 

השתדלתי ככל יכולתי ללקט כל פרור מניסיון חייך המרתקים. 
אתה תחסר לי מאוד, יוסי יקר, שכן היית אדם יחיד ומיוחד 

בדורו. 
לילדיך המקסימים, סיסי ואבי, חיבוק חם ואוהב ממני ומכל 

משפחת "דן". 
לנצח אנצור את זכרך בליבי. 

שלך בגעגועים,
עופר זילביגר 
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ששון חברי היקר, 
התקבצנו כאן, בני משפחה, קרובים, חבריך לעבודה ומכריך, כדי ללוות אותך 

בדרכך האחרונה אל קבר ישראל. 
זהו מעמד קשה לכולנו כאחד - אנו המומים וכואבים לנוכח הפרידה מאדם כה 

מיוחד וכה אהוב שהפגין מסירות, הגינות ויושר כלפי כל הסובבים אותו. 
הכרתי אותך לפני יותר מארבעים שנה, בעבודתך כנהג אוטובוס בקואופרטיב 

דן. בימים ההם, הסעת אוטובוסים מדגמים שונים בעיר תל אביב ובכרך 
הגדול, כמו הקווים 4, 5, 31 ו-70. 

מושא להערכה ולהערצה
בעבודתך המסורה לאורך כל השנים, היית סמל ודוגמה לחברים הצעירים 

ממך. היית מושא להערכה ולהערצה בקרב חבריך - תמיד בהופעה ייצוגית, 
בלבוש מגוהץ ומצוחצח, ולעיתים אף בעניבה. גם בביצוע משימותיך גילית 

הקפדה יתירה.
לימים, החליטה הנהלת "דן" למנות אותך כמזכיר ביה"ד המשמעתי, וכבר שם 

נוכחתי שניחנת בכושר כתיבה מעולה, והתנסחת באופן ראוי. 
בהמשך, נבחרת כשופט של ביה"ד המשמעתי, ובתוך כך, שובצת בתיקים של 

דיני נפשות, והפגנת כישורים מופלגים בכל הקשור בשמירה על זכויות הפרט 
ועשיית דין צדק לכולם. פרק זמן קצר לאחר מכן, החליטה ההנהלה למנות 

אותך כאב הבית בבית "דן" - וגם כאן עשית חיל בלא עוררין. 

איש משפחה למופת
כמי שהכיר אותך מקרוב, אני יכול לציין, כי היית בעל ואבא לתפארת לאשתך 

ולילדיך היקרים, כמו גם לנכדיך, שתרמו ושירתו בצה"ל ביחידות קרביות. 
לאחרונה ביקשת ממני לשגר מכתב לשלטונות צה"ל, "אני רוצה להראות 
לנכדיי באיזה מלחמות השתתפתי" כך אמרת לי. קיווית שינפיקו לך אישור 

באשר לאותות מלחמות ישראל בהן השתתפת, אולם לצערי הרב, בשל 
נסיבות שאינן תלויות בי טרם עשינו זאת. 

ששון היקר, תהא נשמתך צרורה בצרור החיים ותהיה מליץ יושר לכולנו. 

מאת: אברהם מעודד, יו"ר גמלאי "דן" 
יוסי הגדול מכולם...

ניצבים כאן היום, בני משפחתך, ידידיך הרבים 
חבריך מקואופרטיב "דן", מוקיריך ואוהביך, 

כדי לומר לך כמה מילות פרידה והערכה לפני 
שאתה עוזב בפעם האחרונה את המקום 

שממנו פעלת שנים רבות במסירות רבה, 
בחריצות אין קץ, בהתמדה ובאהבה, אנו 

שהכרנו אותך, נזכור אותך תמיד כפי שהיית 
בימים של פעילות נמרצת של פגישות, ישיבות 
ובדיונים של קבלת החלטות )למען קואופרטיב 

"דן"( של עשייה ותכנון כשהמעשה והאמונה 
שלובים יחדיו. למדנו ממך רבות. תרומתך 

לפיתוחו של קואופרטיב "דן" הייתה מרכזית 
ומכרעת בחייך. 

בשאיפה לתרום לפיתוחו וקידומו של 
הקואופרטיב שבו גדלת מינקותך )כבן 

חברת(, מעשיך ופועליך כ- 25 שנה יושב ראש 
הקואופרטיב מקנים לך מקום מרכזי בפיתוחה 
ושגשוגה של חברת "דן". כענק בדורך מצאת 
עצמך תמיד במרכז האירועים. רק טבעי היה 

ששרים וחברי כנסת נזקקו לעצתך ולתבונתך. 
עבורנו יוסי כחברי "דן" צעירים וותיקים גילמת 

תמיד מנהיגות, סמכותיות, כושר ניהול בחכמה 
רבה, חזון ותעוזה, אצילות נפש וחוש צדק 

טבעי. 
יוסי אתה מסוג האנשים המיוחדים שמשאירים 

חותם בלב, היית לנו מנהל נפלא, מורה דרך 
ומנהיג נערץ.

תהא נשמתך ומורשתך צרורים בצרור החיים . 
יהיה זכרך ברוך. 

מאת עו"ד יהודה ציליבון 

 דברים לזכרו של
ששון אפרים ז"ל

לוחם צדק

 לזכרו של
יוסי הורביץ ז"ל

לזכרם
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לאבא שלנו היה סולם שהגיע עד השמיים...

משה רפאל, רפי, רפול ז"ל

משה גרינשטיין ז"ל

לאבא שלנו היה סולם שהגיע עד השמיים! אבא לקח אותנו 
ללונה פארק, לרכב על הסוס הלבן!

שירים אלה יזכירו לנו תמיד את אבינו, שאהב לשיר, בקול של 
חזן ובביטחון עצמי כובש. האדם הפשוט והטוב, אוהב האדם, 

שהקיף אותנו באין סוף ביטחון ואהבה. 
רפי, או רפול, כפי שקראו לו בקו, נולד וגדל בשכונת הבוכרים 

בירושלים, בן לאסתר ומאיר ואח לארבעה אחים וארבע 
אחיות. בהיותו בן עשר עברה המשפחה לשכונת שפירא בת"א. 

לדבריו: "השכונה!". אחותו של רפי נזכרת בפעם שבה הציקו 
לה נערים מהשכונה וברגע שצעקה "מששששהההה" בקול 

רם, הם נעלמו כהרף עין.
 

משפחה לתפארת בזכות משפחת דן
כבר בנערותו עבד אבינו במוסך, וכבר אז חלומו הגדול היה 

להיות חבר "דן". את חלומו הגשים,  ובזכותו אף הקים משפחה 
לתפארת. את אימנו הכיר בגיל 25, כנהג בקו 17, כאשר עלתה 
לאוטובוס בו נהג. הדלתות נסגרו והם נשארו יחד חיים שלמים.
אבא היה גאה מאוד בעבודתו ב"דן", שהייתה חלק משמעותי 

מחייו. 

גם בשירות המילואים שלו 
אבא נהג באוטובוס - בקווי 
התעלה בסיני - שם הסיע 

לוחמים לחזית והחזיר פצועים לבתי החולים. 
בין היתר, שימש אבא כמפקח תנועה, "דן 19 ל-1" - היה קורא 

לחדר אלחוט, ואנחנו היינו גאים בכך לא פחות ממנו . 
לעיתים גיוון בנסיעה עם קו 400 לירושלים, ותמיד עלה חיוך על 
פניו כשראה את האוטובוסים החדשים של "אגד" עומדים בצד 

הדרך עם מנוע שרוף.
הורינו עבדו קשה כדי שאנו נגדל באושר. כרטיס חופשי, 

קייטנות מדהימות, ספרייה גדולה במוסך ארלוזורוב, נסיעות 
חברים לים בשבתות ומעבר בחניון בת ים לשטוף רגלים אחרי 

– אלה היו חלק מחוויות הילדות הטובות שלנו. 
אבא, אתה תחסר לנו למרות שהשארת מאחוריך כל כך הרבה 

זכרונות טובים. תודה לכם חברי דן על התמיכה והסיוע בימים 
הקשים, ועל כך שהייתם בית שני חם ואוהב לאבא שלנו.

המשפחה האוהבת
יהי זכרו ברוך! 

משה נולד בבני-ברק למשפחה חרדית. כנער 
סקרן ששואף לחופש בחר לעזוב את העולם 

הדתי והצטרף כנהג ל"מפעלי תובלה", 
שם מצא ייעודו באוטוקרים, הסמיטרליים 

הענקיים.
בשנת-1963 הצטרף למשפחת "דן". תחילה 

בקווים 19 ו-12 ובהמשך גם בקווי תיירות, 
בין היתר בקו תל-אביב-קהיר. עם כניסת 

ה"מאנים" החדשים לשרות שימש כמדריך 
נהגים בנסיעות ההדרכה בהן בלט במיוחד 

קטע כביש עקלתון "שבע האחיות" ממבשרת 
ציון לבין ארזה שבמוצא עלית. 

משה מילא תפקיד כחבר הנהלת "דן" וסגן 
ראש אגף המשק. במסגרת תפקיד זה 

נקרא במלחמת יום הכיפורים למבצע הסבת 
אוטובוסים לאמבולנסים והיה נהג אוטובוס-
אמבולנס שהעביר חיילים ושבויים נפגעים 

לבית חולים זיו בצפת.

משה היה חבר בחוג המשוטטים המיתולוגי 
שקיים מזה כ-60 שנה ותחביבו הבולט היה 

מכוניות ואופנועים ישנים. הוא היה חבר פעיל 
במועדון "החמש", נהג בשברולט משנת 

1957, רכב על אופנוע הארלי דווידסון משנת 
1957 וחי את חייו במלוא העוצמה. 

מדובר באדם מיוחד ורב-גוני אשר היה 
בעל מסור לבת-זוגו במשך 61 שנים. איש 
משפחה מסור לבתו, לשני  ובניו, ולשלוש 

נכדותיו וחמשת נכדיו. לא אחת קרה שמשה 
ובנו שי נפגשו בהחלפת המשמרת על 

אותו האוטובוס כאשר שי, עבד כנהג שכיר 
ב"דן" במשך שנות לימודי הרפואה שלו 

באוניברסיטת תל-אביב.
תודה לך, משה, על טוב הלב, החכמה, 
המסירות, החריצות  והאהבה לאנשים. 

מבטיחים להמשיך את דרכך. 
זוכרים באהבה ובגעגועים, המשפחה והחברים

לזכרם

"מי האיש החפץ חיים"

דברים לזכרו

דברים לזכרו של


