
עמותת דולפין דבר היו"ר

צוללנים יקרים משפחות וחברי עמותת דולפין

 סגרים, פגיעה קשה בכלכלה 3עברנו שנה לא פשוטה ,עם וירוס חדש ומתעתע, 
הישראלית גם בעיות ואתגרים של ריחוק ממשפחה קרובה נכדים הורים וסבים וגם 
מערכת פוליטית "מתפקדת חלקית" והליכה לבחירות רביעיות תוך שנתיים (מקום 

ראשון בעולם המערבי).

כולי תקווה כי החיסונים הניתנים (פה אנחנו מקום ראשון  בעולם) יהפכו את שנת 
 . לשנה נורמלית ,שנת עשיה ופריחה בכל התחומים2021

בין כל הקשיים והמהפכות, בעמותת דולפין הייתה זו שנה של עשיה. בשנה זו לקחנו 
על עצמנו להשתדרג ולהשתפר במספר תחומים. ראשית, הצערנו את גיל חברי 

 "דולפינאים" צעירים) במטרה להתאים את תכני העמותה 3הנהלת העמותה (יש 
והדרך שבה היא הולכת אל הדור הצעיר ולשלב אותו יחדיו עם הדורות הוותיקים 

יותר. 

 במספר) שנחלו הצלחה 20שנית, הפעלנו מערך נרחב של הרצאות מקוונות ( מעל 
רבה, והעמיקו את הערך שיש בחברות ובפעילות בעמותה. לכל אלה כמובן התווספו 
הפעילויות השוטפות שלנו כמו תוכנית המנטורינג "על הנתיב", סדנת המשתחררים 

ופעילויות המורשת. כולן חוו שינויים שהמצב כפה אך עברו בהצלחה יתרה ועם טעם 
של עוד.

תוכלו לראות את כלל הפעילויות שעשינו בהמשך העמוד תחת הכותרת "פעילויות 
".2020עמותת דולפין בשנת 

השנה הבאה תהיה ברוכה בכל הפעילויות האלו ובעוד נוספות, כאשר צפויים שדרוגים 
בתוכנית ההרצאות, תוכניות נטוורקינג חדשות, מפגשים וכנסים שבתקווה יעשו פנים 
אל פנים כמו שאנחנו אוהבים. הכל כמובן כדי שנמשיך לשמר את התרבות הצוללנית, 

להעמיק את הפלאברה וליצור קהילה שלכולנו נעים וטוב להיות בה.

 חברים, אמנם הטובים שבטובים, אבל נרצה לראות 471עמותת דולפין מונה היום 
עוד ועוד חברים מצטרפים לעמותה מה שיעזור לה להרחיב את פעילותה ולהפוך 

אותה לטובה יותר עבור כולנו.

זה המקום להודות לחברי ההנהלה וחברים מתנדבים נוספים התורמים מזמנם 
לעמותה וקידום הפעילות שלנו, נשמח לעוד רעיונות טובים לשיפור העמותה, 

למתנדבים שכוחם במותניהם, לפרויקטים שתרצו ליזום בעמותה ומחוצה לה, ולכל 
דבר אחר שנוכל לעזור בו.

בברכה,

איל בן ציון (אמב"צ) יו"ר העמותה



2020פעילויות עמותת דולפין בשנת 

-קשה קצת במצב הנוכחי (קורונה) לדבר על העמקת 7שתוף פעולה עם שייטת 
הקשרים אבל מיד שיתאפשר נקיים פגישה עם פיקוד השייטת מתוך כוונה 

לראות מה ניתן לעשות יחדיו, ביקורים ,פעילות ועוד. רעיונות יתקבלו בברכה.

אולי זוכרים את הספר רד וצלול  שנכתב  - לוותיקים שביננו2ספר רד וצלול 
 של המאה הקודמת, היה בסיווג סודי ביותר ונשמר בכספת 80בסוף שנות ה

 שנה אנחנו בתהליך של כתיבת היסטוריה רשמית מבוססת 15המש"ט. מזה כ 
רשומות ותיעוד היסטורי של השייטת מראשית הקמתה ועד ימינו. אני תקווה כי 

 , ונתחיל להעבירו דרך גורמי 2021כתיבת הספר תסתיים עד סוף פברואר 
ביטחון מידע וצנזורה , טרם הוחלט האם נוציא אותו כספר דיגיטלי בפורמט 

PDF.(תלוי בעלויות ההפקה וצפי מכירה של הספר) או שנצא להדפיסו 

אנחנו בתהליך של הוספת "ערך מוסף" לחברות בעמותה  בנוסף לביקורים 
בשייטת (לכשיתאפשר)  כגון: תכנים והרצאות לחברים בלבד, מחירים מיוחדים 

בחנות ועוד.

"על הנתיב" אנחנו בעונה  השישית לתוכנית המנטורינג של העמותה  ,העונה 
 מנטורים ובפעם הראשונה שנים מאותה משפחה ( 12 "חניכים" ו12יש לנו 

הבעל צוללן דור גל ואשתו).בזכות ההפוגה בסגרים קיימנו מפגש התנעה 
ראשונה של התוכנית עם המשתתפים, בתקווה שנוכל להמשיך ולקיים פעילות 

  ,נתינה של Give Backפנים מול פנים. השנה נתניע תוכנית המשך בשם 
הבוגרים לעמותה/ קהילה.  

 כרגע 2021 – מתואמות שתי סדנאות לשנת 7סדנת משתחררים שייטת 
שתיהן בזום, באם יהיה שיפור במצב התחלואה נפעל לעשותם במפגש 

מעשי.

תוכנית ההרצאות של העמותה בזום "צינור דיבור" :
 בזום לחברי עמותה 20 בשנה האחרונה ביצעו מגוון של הרצאות , מעל 

.2021ומשפחות נמשיך בהרצאות גם בשנת 

הדלקת נרות בגשר הדקר-  עשינו השנה הדלקת נרות בשיתוף עם השייטת 
ומוזיאון חיל הים וההעפלה, עקב הקורונה נאלצנו להסתפק בצוות מצומצם 

במוזיאון ושידור בפייס בוק וזום. העמותה מתכוונת להפוך את האירוע 
למסורת שנתית ביחד עם השותפים.




