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בגיליון זה מוזכרים מוצרים, נותני שירותים אשר מציעים 
את שירותיהם ויצרנים המפרסמים את מוצריהם. להסרת 
כל ספק, כל עסקה נעשית בין הרוכש הגמלאי והספק 
בלבד, ואין לארגון גמלאי תעשייה אווירית כל חלק בה. 
ארגון גמלאי התעשייה האווירית לא בדק ואינו אחראי 
למחיר ולאיכות המוצרים והשירותים המפורסמים וכמו 

כן אינו אחראי לתוכן המודעות.
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גמלאון
דו-ירחון של גמלאי התעשייה האווירית

כתובת הארגון: ארגון גמלאי התעשייה האווירית, 
מח' 0012, נתב"ג, מיקוד 70100

gimlaim@iai.co.il :דואר אלקטרוני
www.iai-gimlaim.org :כתובת האתר באינטרנט

עורכת   - לונץ  שולה  יו"ר,    - גולן  הלל  הגמלאון:  מערכת 
ראשית, דני שחם, רפי אפטר, יהושע סעד, רחמים חלפון, 

יהודית ירושלמי, פליקס פרטוק.

טלפונים: 
הנהלת הארגון )מזכירה מיטל(:

03-9355654   פקס 03-9354883
03-9357115   פקס 03-9356969   מזכירות הארגון: 

מוקד "אוזן קשבת": 03-9354859, 03-9768835 
רווחה ופרישה בתע"א: 03-9353442 )בת שבע(,

03-9353600 )קלרה(
קופת תגמולים: 03-9354939

ביטחון תע"א: 03-9353770
יועץ מס יהושע אביאור )בימי ג'(: 050-3202396

מבטחים: 6667*

מו"ל ועורך ראשי
אייל שמואלי

מנכ"ל
טל שמואלי
עיצוב גרפי

ט.א.ג קונספט
מנהלת שיווק
סיגל שמואלי

מכירות
יובל נבו

רח' גוש עציון 11,
גבעת שמואל 53040

מטיילים במסגרת מכון אבשלום
צלם: פליקס פרטוק

מכתבים למערכת ומאמרים עוברים 
עריכה. המערכת אינה מחזירה כתבי יד.  

המערכת אינה אחראית לתוכנן של 
מודעות הפרסומת בחוברת זו.
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דבר יו"ר הארגון

גמלאיות וגמלאים יקרים ובני זוגם,

בשנת 2015 נמשיך לבצע את כל פעילויות הארגון על-פי תוכניות שהוכנו מראש, 

כפי שנהגנו בעבר. 

במהלך חודש פברואר יצאו לטבריה כ-300 גמלאיות ונשות גמלאים במסגרת 

גיא".  "חוף  במלון  ולינה  הגולן  ולרמת  הארץ  לצפון  טיולים  שכלל  האישה,  יום 

האירוע עבר בהצלחה רבה והמשתתפות נהנו מאוד.

בצפון  תיערך  היא  יולי.  בחודש  ותסתיים  מאי  חודש  בתחילת  שתחל  לגמליאדה,  מתקרבים  אנו 

רומניה, באזורים שרוב רובם של הגמלאים לא ביקרו מעולם. ההרשמה הייתה מסיבית ונכון להיום 

מכסת המשתתפים בתשעה וחצי מחזורים - מלאה. 

במקביל אנו ממשיכים בפעילות השוטפת בוועדות השונות, לרווחת גמלאינו ובני משפחתם.

בימים אלו הוקם אוהל התצוגה של מוצרי שי פסח ומבצע אביב, בחצר ש.א.ל. התצוגה מיועדת 

לעובדים, לגמלאים ולבני משפחותיהם. אני מקווה שתמצאו בה את מבוקשכם.

לקראת חג הפסח ברצוני לברך אתכם ואת בני משפחתכם, 

ולאחל חג חירות שמח, בריאות טובה ונחת.

יעקב שפי

יו"ר ארגון גמלאי תע"א 

יעקב שפי - יו"ר
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דבר המערכת

בימים אלו מסיימת שולה לונץ את פעילותה בארגון הגמלאים, וזו ההזדמנות להודות 
לה על פעילותה ההתנדבותית רבת השנים, על מעורבותה, בנאמנות ובמסירות, בוועדות 

השונות לרווחת החברים.

ועדת הגמלאון  כיו"ר  לאור, בתחילה  והוצאתו  שולה בהפקת הגמלאון  לאחרונה עסקה 
ולאחר מכן כעורכת ראשית. הערכתנו על פעילותה המצוינת גם בתחום זה.

אנו מאחלים לה בריאות וחיים טובים - עד מאה ועשרים! 

כהרגלנו, גם בגיליון זה מפרסמות ועדות הארגון את המידע על הפעילויות השוטפות ועל 
האירועים המתוכננים: רשימת ההרצאות והפעילויות במועדונים, רשימת הטיולים והנופשונים, אירועי חוג 

הדיג ועוד. אנא התעדכנו!

חבר שיש לו סיפור חיים מעניין, וחפץ להביאו לידיעת ציבור הגמלאים, יכול לשלוח את תוכנו )עד 400 מילים(, 
למערכת הגמלאון, ואנו נשתדל לפרסמו. בגיליון זה מתפרסם סיפורו של אשר אתרוג גמלאי אלתא שעוּטר 

בשני אותות בעת שירותו הצבאי.

גמלאים יקרים, המדור "חברים כותבים" מיועד לכם! הנכם מוזמנים לכתוב למערכת הגמלאון ולשתף 
hgolan2@iai.co.il :אותנו בחוויות ובאירועים. כתובת למשלוח חומר למערכת הגמלאון

התוכן המתפרסם במדור  על  אינו אחראי  אווירית,  תעשייה  גמלאי  ארגון  או  כי מערכת הגמלאון,  יצוין 
"חברים כותבים", האחריות היא על הכותבים בלבד. 

ובנוסף, אנו חוזרים ומדגישים שאין לראות באמור בפרסומים שבגיליון המלצה לרכישה או להתקשרות. 
תוכנם הינו באחריות בלעדית של הגופים המפרסמים, ואין לארגון כל אחריות לאמור בפרסומים אלו. בין 
הפרסומים יש הצעות לטיולים ולנופשונים ע"י גורמים מסחריים חיצוניים, ללא קשר לארגון וללא אחריות 

הארגון. כל הנרשם לטיולים או לנופשונים אלו עושה זאת על אחריותו בלבד.

מי שמתכוון לרכוש ביטוח בריאות לגמליאדה בסוכנות אלי ארליך, מומלץ לו להקדים ולשלוח את טופס 
ההרשמה על מנת למנוע עיכובים של הרגע האחרון.

זכרו שעיתוננו מגיע לביתכם אחת לחודשיים או יותר, בעוד שאתר האינטרנט שלנו מתעדכן באופן שוטף 
ולכן המידע המופיע בו מעודכן יותר. 

www.iai-gimlaim.org :הנכם מוזמנים לגלוש באתר

בברכת חג פסח שמח  

הלל גולן  

יו"ר וועדת הגמלאון  

הלל גולן - יו"ר

גמלאון
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בפרוס החג,
מברכת מועצת ארגון גמלאי התעשייה האווירית

את כל חברי הארגון ואת בני משפחותיהם,
את הנהלת התעשייה האווירית,

את ארגון עובדי התעשייה האווירית
ואת כל ציבור העובדים, 
בחג פסח שמח וכשר.

צבי פיק עמרם אופטובסקי  יעקב שפי  	
מזכיר הארגון משנה ליו"ר הארגון  יו"ר הארגון   

ת י מ ו ס ר פ ה  ע ד ו מ

גמלאון
8

20

התקשרו עכשיו למפגש דיסקרטי ובלתי מחייב 058-503-9696
ניתן גם לשלוח הודעות  24 שעות ובסופי שבוע

היכרויות לנישואין והקמת משפחה
מיועד לחילונים ומסורתיים "לייט", משכילים, בשנות  ה-  20,  30,  40 

הורים ובני משפחה, ניתן לעזור לילדים/אחים גם בלי ידיעתם!
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להצטרפות: 1-800-20-44-66     

בברכת הנאה והצלחה,
 הארגון הארצי של גמלאי

התעשייה האווירית וקבוצת ישראכרט

גמלאי יקר, 

במסגרת שיתוף הפעולה של קבוצת ישראכרט עם  הארגון הארצי של גמלאי התעשייה 
האווירית, אנו שמחים לבשר לך כי באפשרותך ליהנות מכרטיס אשראי המעניק לך ולבן\

בת זוגך הטבות בלעדיות כגון: 

     פטור קבוע מדמי כרטיס 
     צירוף אוטמוטי למועדון הצרכנות הו”ט 

     חיוב שוטף+30 על שימושים בכרטיס בחו”ל 
     כניסה לטרקלין דן בנתב”ג )12 כניסות חינם בשנה קלאנדרית(

     ביטוח נסיעות מורחב לחו”ל )פלטינה( 
מגוון הטבות והנחות בלעדיות במגוון תחומי צריכה ופנאי   

 *הכרטיס כפוף לאישור ישראכרט ו/או הבנק המנפיק *ישראכרט תהא רשאית להוסיף על הטבות
אלו, לשנותן או לבטלן בכל עת *טל”ח.
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ועדת רווחה ובריאות
שלום  הגמלאים  וחברותיי  חבריי 

רב,

שנת 2014 הסתיימה, ובבואי לסכם 
אותה אני נוטה לומר שעשינו הרבה 
אבל בהחלט לא מספיק. לאחרונה 
מורגש רפיון מסוים בפעילות שלנו 
ואף-על-פי שהיא גדלה סטטיסטית, 

הגידול הינו מזערי ועלינו להשתפר.

להלן השוואת נתונים, בין השנים 2013 ו-2014

שנת 2014שנת 2013 

8,8508,900מס' גמלאים בארגון

4,5005,300מס' גמלאים מעל גיל 70

1,3001,360מס' אלמנים ואלמנות

מס' התקשרויות אל אוזן 
קשבת

570345

מס' התקשרויות אל 
גמלאים מעל גיל 70

5,0004,580

610495התקשרות אל אלמנות

2960מס' ביקורי בית

הנושאים החשובים שבטיפולנו הם:
ההתקשרויות אל "אוזן קשבת";  )1

ההתקשרויות אל גמלאים מעל גיל 70;  )2
וסיירת  הסוציאליות  העובדות  )של  הבית  ביקורי   )3

ביקורי בית חברתיים(.
הפער הקטן במספר הגמלאים בארגון )50 גמלאים( 
הכמות  את  משקף  אינו  הקודמת,  השנה  לעומת 
הכנסנו   .2014 בשנת  הפורשים  של  יותר  הגדולה 
מדויק  מידע  לנו  שנותנת  חדשה  מחשוב  מערכת 
יותר, ואשר באמצעותה ניתן היה לחשב את הגידול 
נטו, כלומר לאחר הסרת שמותיהם של אלו שהלכו 
לעולמם, וכניסת החדשים - ייבדלו לחיים ארוכים. על 

הפעלת המערכת החדשה והיעילה יש להודות להלל 
גולן ולמיטל אמזלג.

השנה הקמנו תחנת עבודה נוספת ל"אוזן קשבת" ומספר 
מוקדנים חדשים מבין חברי המועצה, ומתנדב אחד.

להלן רשימת התורנויות השבועית:
יום א' - חיים צפוני,  מוטי חסדאי, ויקטור סמדר

יום ב' - דוד בוך, ריטה טלנוי, יהושע סעד
יום ג' - דוד בוך שמואל יצחק

יום ד' - מושון בואנוס, שלמה אורן, חיים פראג'
יום ה' - יוסי בקשי, יורם זוסמן, שמואל יצחק

גיבוי  יש  קשבת"  "אוזן  של  הטלפונים  למערכת 
הודעה  להשאיר  ניתן  מוקדן,  בהעדר  משיבון.  של 
 - או לכל המאוחר  יום  נחזור אל הפונה באותו  ואנו 
)מייל( לכתובת  דוא"ל  ניתן לשלוח  כן  למחרת. כמו 
תיענה  פנייה  וכל   DSHAHAM@IAi.CO.IL הבאה: 

בהקדם האפשרי. 
הטלפונים  במערכת  לשינוי  גם  עתה  נערכים  אנו 
שתהיה ידידותית יותר, ותשרת את הציבור ביעילות 

רבה יותר.

שירות חדש ב"אוזן קשבת" - מידע על קופת 
חולים כללית:

הצטרפה אלינו בהתנדבות הגב' מזל זר אלמנתו של 
חברנו יוסי זר ז"ל שעבד שנים רבות בוועדה לשיפור 
גמלאית  הינה  זר  גברת מזל  ייעול(.  )הצעות  שיטות 
סל  את  ניהלה  עבודתה  ובשנות  כללית  קופ"ח  של 
הבריאות של הקופה ואת השירות לציבור. היא תייעץ 
לגמלאינו, חברי קו"ח כללית בלבד, באשר לשירותים 
למגוון  מודעים  איננו  בקופה.  חבר  לכל  המגיעים 
השירותים המגיעים לנו ע"פ תקנון הקופה, והגב' מזל 

שהיא מומחית בנושא תהא לנו לעזר רב.
היא תקבל קהל בתיאום מראש בימי שני, במשרדי 
הארגון, בין השעות 12:00-09:00. מס' טלפון לתיאום 
במקרים  קשבת".  "אוזן  דרך  או   03-9768775 פגישה: 
האישיים:       הטלפונים  אל  להתקשר  ניתן  דחופים 

03-9585647 או 054-7364466.

דני שחם - יו"ר

גמלאון
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משבר היציאה לפנסיה

חלק ניכר של הגמלאים החדשים עובר משבר נפשי 
ברמות קושי שונות. לאחרונה החלה תופעה זו להיות 
הרשויות  ע"י  ומטופלת  המערבי,  בעולם  מוכרת 
המתאימות. על-פי הסטטיסטיקה - 40% מהפורשים 

לפנסיה לוקים במשבר זה.
עובד שעבד כ-45 שנה והיה עסוק במרבית שעות היום 
בעבודה, משנה ביום בהיר אחד את אורח חייו ומוצא 
את עצמו ללא עיסוק, ובלי החברים שהיה פוגש מדי 
גורם  זה  כל השנה. שינוי  לאורך  ימים בשבוע   5 יום, 
"להתחבא"  ולרצון  לדיכאון  ולעיתים אף  נפשי  ללחץ 
הדיכאון  יותר  ארוכה  בבית  ששהייתו  ככל  בבית. 
את  מסתירה  המשפחה  מהמקרים  בחלק  מתגבר. 
אינו  והוא  הגמלאי,  יקירם  של  במצבו  ההתדרדרות 
מטופל כראוי. במקרים אחרים בן או בת הזוג ערים 
לכך ומזעיקים אותנו באמצעות "אוזן קשבת", או את 
כאשר  הקרובים.  החברים  את  או  המשפחה  רופא 
גמלאי  על  לידיעתנו  מובא  כאשר  או  אלינו,  פונים 
המצוי במשבר, בין אם הוא מטופל ובין אם לאו, אנו 
מקימים קשר עם המשפחה, ואם יש צורך - מסדירים 
ביקורי בית חברתיים ועוזרים לגמלאי הטרי להתאקלם 
בסביבתו החדשה. יש מקרים שעולה הצורך להזעיק 

את העובדות הסוציאליות שלנו ע"מ לטפל בבעיה.
מכם  ומבקש  אליכם  פונה  אני  הגמלאים!  חבריי 
להיות ערים למה שקורה עם חבריכם. כולכם יודעים 
לפניכם,  או  אחריכם  איתכם,  לפנסיה  יצא  מהם  מי 
גם אם הוא אינו גר בשכנות אבל עבד איתכם שנים 
רבות באותו מוסך או באותו משרד. אנא בדקו מדי 
פעם מה קורה עם גמלאי זה או אחר ודווחו לנו אם 

נראה לכם שמשהו השתבש.
מתנדבים אנחנו מחפשים מתנדבים/ות לביקורי בית 
חולון,  אביב,  בערים הבאות: הרצלייה, תל  חברתיים 
בת ים, מודיעין, שוהם. המתנדבים יעברו השתלמות 
ויוכשרו  שלנו  הסוציאליות  העובדות  ע"י  בארגון 

לתפקידם.
הטלפונים  רשימת  חשובים  טלפונים  רשימת 
לב  שימו  אנה  לאחרונה  עודכנה  הרווחה  ועדת  של 

לרשימה המצורפת.
בני 80 - תעודת הוקרה ועדת הרווחה והבריאות שולחת 

תעודת הוקרה לגמלאים במלאות להם 80 שנה.

בברכת בריאות טובה
דני שחם
יו"ר ועדת הרווחה והבריאות

אזהרה
לתשומת לב! 

נציגי חברת סקיולייף המתקינה כפתורי מצוקה, וחברת נטלי המספקת שירותי אמבולנס 
טיפול נמרץ, מצהירים כי חתמו על הסכם התקשרות עם ארגון גמלאי התעשייה האווירית.

הריני מודיעכם!
לא אמת!!

אין לנו כל הסכם עם החברות הללו
דני שחם

יו"ו עדת הרווחה והבריאות

גמלאון
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השירות הסוציאלי לשירותך
מפינתה של טובה יששכרי - עובדת סוציאלית

והפעם בנימה אופטימית...

מהי זקנה מוצלחת? 

הזקנה היא תופעה אוניברסאלית, תהליך טבעי, חלק 
בלתי נפרד מהחיים. 

הגיל  של  יוצא  פועל  היא  לתופעה,  ההתייחסות 
הביולוגי, הגיל הכרונולוגי, גורמים חברתיים, תרבותיים 

וערכיים. 

של  "גילו  רבינוביץ':  מריאן  ד"ר  של  ספרו  מתוך 
אדם".

ונקבע על-פי  הגיל הכרונולוגי: הוא הקובע בחברה 
הגיל שרשום בתעודת הזהות. גיל הפרישה מעבודה 

על-פי חוק. 

הרפואית.  ההיסטוריה  על-פי  נקבע  הביולוגי:  הגיל 
בגוף  מסוים  איבר  של  תפקוד  שהעדר  לציין  ראוי 
יש  ההזדקנות.  לתהליך  קשור  בהכרח  אינו  האדם, 
כך  בריאים.  קשישים  לעומת  ונכים,  חולים  צעירים 
שלבלאי הגוף יש משמעות, אך הוא אינו עומד במוקד 

ההגדרה של קשיש. 

הגיל הפסיכולוגי: מתייחס למצב ההכרתי והריגושי. 
לעיקר,  טפל  בין  להבחין  היכולת  התמצאות,  זיכרון, 
והיכולת לקבל החלטות ולנהל את ענייניו האישיים. 

של  התאמתה  על  מבוסס  הריגושי/המנטלי:  הגיל 
התגובה הריגושית. כל אדם חי מכוח תקווה, ציפייה. 
לחוות  וחשש.  פחד  וגם  והתלהבות  שמחה  בו  יש 
רגשות מגוונים, זו נורמאליות והיא מצביעה על חיים 

תקינים. 

הגיל התפקודי או הגיל הפונקציונאלי: מאופיין ע"י 
והכושר  נסיעות,  לערוך  היכולת  עצמאות,  ניידות, 
להתמודד עם מכשולים פיסיים, מלאכותיים וטבעיים. 

יכולות התפקוד אינם פועל יוצא של גיל כרונולוגי. 

התמודדות טובה וזקנה מוצלחת: )על-פי התיאוריה 
של ד"ר גורדון ואי. גפני, שכתב מספר ספרים אודות 

הגיל השלישי(:
תכנית: אם יש לך תכנית, לעולם לא תזדקן. חשוב  		#

להציב מטרה ולדעת: "כשאני מתעורר בבוקר, מה 
סדר היום שלי, ומה התכנית";

לימוד: הלימוד מסייע לביטחון ולדימוי העצמי;  		#
פעילות ספורטיבית: פעילות ספורטיבית מחזקת  		#

את הגוף, את השרירים, ותורמת להרגשה טובה; 
יכולתך  כמיטב  עשה  חלום,  לך  יש  אם  חלום:  		#

להגשימו, בהתאם ליכולות ולאפשרויות; 
טובים  דברים  בו  עשה  כסף,  לך  יש  אם  ממון:  		#

לעצמך ולאהוביך; 
להמשיך  בזוגיות,  שעוד  למי  בעיניים:  הניצוץ  		#

לחוות אינטימיות, לא לוותר על הנאות החיים; 
ולמי שאין זוגיות, לא להתייאש. בכל גיל ניתן למצוא  		#
מפויסים  להיות  חשוב  קרוב/חברה,  זוגיות/חבר 

ולדעת לסלוח לעצמך ולאחרים; 
להשכיל להשתמש בניסיון החיים, כדי לשפר את  		#

שאר חיינו. הרי למדנו משהו בחיים; 

חיוביים,  תהיו  חוזר!  אינו  שעובר,  יום  "כל  וזכרו: 
מחייכים, ותתמודדו באומץ עם החיים. 

בעיה,  קושי,  לכל  בשבילכם  כאן  שאני  זכרו,  ועוד 
ושאלה.

אנו נותנים מענה מיידי במגוון תחומים: הָָׂשמֹות בבתי 
אבות, מימוש זכויות, שירותי אפוטרופסות, כוח-אדם 

רפואי, סיעודי ואחר.

לשירותכם תמיד, באהבה רבה
עו"ס טובה יששכרי
נייד: 050-4300330

גמלאון
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ועדת רווחה - טלפונים
הערות טלפונים ופקספירוטשם 

03-9768835במשרדי הארגוןאוזן קשבת
03-9354859

טובה יששכריעובדת סוציאלית
דנה פלנר

עינת ריבלין רם

03-7303205
03-9358450

050-4300330
052-7907878
052-6180109

בריאות הראל - במרכזביטוח הראל
מוקד שיניים הראל - במרכז

מזכירות הראל - במרכז
בריאות וסיעוד

03-7547010
03-7547222
03-7547222

1-800-540-000

שלוחה 7
שלוחה 6

משרד הראל בתע"א:
טלפון )מרכזייה(

פקס
03-9772257
03-7348599

ביטוח בריאות,סיעודיגמא גולן
פקס

בתע"א

03-5670404
03-5670405
03-5670444

קולקטיב תע"א שלוחה 42,
מאיה, שירן, לירון, מיטל

סוכנות ביטוח תאונות אישיות אלי ארליך
ונסיעות חו"ל

טל': 03-6090880
פקס: 03-6090890

מלינדה שלוחה 4
רווית    שלוחה 0

03-6132525050-2005000עו"ד דרור שרמןייעוץ משפטי
 08-9393100מרקמן את טומשיןייעוץ משפטי

08-9393101
רחובות ואשדוד

6050*ביטוח לאומי
4843* 8840*אזרח ותיק

6667*מבטחים
משה שאול-6626054-6622331*טלרפואהשחל

מוקד לרפואה דחופה, לחצן מוניטור 
מצוקה, מעקב לבבי )מכשיר 

א.ק.ג. אישי(

1-700-700-66303-6166180

6444*כפתור מצוקהיד שרה
שלוחה 08-62379844שמיעהמדנט
שמיעה                סניף מרכזימדטון

               נציגה למקרי חרום
03-5285991

דובי ברסי050-3329033
פקס 03-525700103-5257004ארגון כבדי שמיעהבקול

2767*מיוחד לכאבי גב וברכייםאפוס נעליים
 אורה קט09-9592988זימון תור לרופאים מומחיםהרצלייה מדיקל סנטר 

)ניתן להשאיר הודעה(
סעודי עובדים זריםתשבץ

ציפי גלעד
03-6321010

050-8870484
מרפאת שיר"מ –אסף 

הרופא
טיפולים אלטרנטיביים

הפרעות שינה

שיקום הלב

מרפאת עור, טיפולים פוטו- 
דינאמיים

ניתוחים קוסמטיים

08-9779931
08-9774497
08-9778424
08-9778148
08-9778408
08-9979986

057-2005000
08-9779397

גמלאון
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ת י מ ו ס ר פ ה  ע ד ו מ

בדיקות לאבחון מוקדם
בשביל השקט הנפשי שלך

הארגון הארצי של גמלאי 
התעשייה האווירית

במיוחד עבורך... 
ארגון גימלאי התעשייה האווירית הגיע להסדר עם הרצליה 

מדיקל סנטר, למתן שירות אישי ומועדף לבדיקות לאבחון מוקדם.
גילוי מוקדם של מחלות, מסייע רבות למתן טיפול רפואי יעיל,

להגדלת סיכויי הריפוי ולהצלת חיים.

ליעוץ וזימון תור 
נא להתקשר לטלפון:
09-9731433

או לשלוח מייל:
private.care@hmc-ims.com

 גסטרו   בדיקות  קולונוסקופיה  וגסטרוסקופיה  תקופתיות  
לאבחון מוקדם של מחלות במערכת העיכול. הבדיקה מבוצעת 

ע"י מומחי גסטרו מהבכירים בישראל.

 צנתור וירטואלי   בדיקה תלת מימדית ויסודית של עורקי 
הלב והריאות. מבוצעת תוך 10 שניות בלבד וברמת דיוק ואמינות 

גבוהים ביותר. מומלץ גם לבעלי גורמי סיכון ללב.

 ממוגרפיה תלת מימד    מכשיר חדשני מהמתקדמים בעולם, 
השד  דימות  במרכז  ומדוייק.  מהיר  לאבחון  מופחתת  קרינה  עם 

באמצעות  וביופסיות  אולטרסאונד  בדיקות  גם  מתבצעות  החדש, 

טכנולוגיות חדשניות, על ידי צוות רפואי מהבכירים בישראל.



מבטחים - כתובות ושעות פתיחה

המשרד של מבטחים, בתעשייה האווירית, נמצא ליד ארגון הגמלאים;

שעות פתיחה: בימים א' ד' בין השעות 13:00-08:30;

כתובתו של המשרד הראשי של מבטחים: ארלוזורוב 93, בניין ועד הפועל;
שעות פתיחה: א' עד ה' בשעות 13:00-08:30;

בימים ג' ה' גם בשעות 18:00-16:00. 

טלפון לבירורים 6667* או 12226667 

 פינת הלשון העברית
תיקוני לשון

ָיֹות. ובהשאלה, לשם הבעת חרטה ונקיפות מצפון: מוסר כליות. כולנו מכירים את האיבר הזוגי בגופנו: ּכְל
ְיָה, ולא ְּכָלָיה  יש שחלו במחלת כליות ונדרשים הם לתרומה של אחת מן השתיים. כיצד תיקרא היחידה? - ּכִל
כפי שמבטאים השוגים בלשונם. ְּכָלָיה היא, לא עלינו, הרס וחורבן, ואיננו רוצים להביא אותם על החולה שבגופו 

ְיָה. הושתלה ַהּכִל

מקורם של ביטויים

"נקטע ְּבִאּבֹו" ביטוי שאנו משתמשים בו על מנת לציין שהליך או אירוע כל שהוא חדל מייד בראשיתו, ולא בא 
ִאָּבּה" על צעיר שהלך לעולמו בדמי ימיו אומרים "נקטף  אל סופו. "התכנית לא יצאה אל הפועל היא נקטעה בְּ

ְּבִאּבֹו".
ִאּבֹו ללא וי"ו השייכות היא ֵאב, כמו ִלּבֹו = ֵלב. ֵאב הוא צמח צעיר שזה עתה נבט. מוזכר במקרא במקומות רבים. 
האזכור המוכר ביותר )פעם רקדנו לפיו( מופיע בפרק ו' בשיר השירים "אל גינת אגוז ירדתי לראות ְּבִאֵּבי הנחל" 
כלומר, לחזות בצמחים הצעירים שצומחים על שפת הנחל. מאותו שורש לקוח גם שמה של עונת האביב, עונה 

שבה התבואה עדיין ירוקה וצעירה. 
הביאה לדפוס

דלית בן-נון

ת י מ ו ס ר פ ה  ע ד ו מ
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מיועדת לכל הבית, היחידה עם סנן
נירוסטה רב שכבתית וטיפול באבנית

ע”י מחסנית “אבני לשם”
גם אתם רוצים מים איכותיים מכל הברזים בבית?!

התקשרו כבר עכשיו!

www.gal-al.co.il 
₪ 1548 ₪ 1290

₪ 290 10 תשלומים, התקנה סטנדרטית   

האבנית רודפת אחריך?
הרדלס-וזה מפסיק!

מבצע 

מטורף!!

וטיפול באבנית ן  ו נ מערכת סי

Hard less® PRO
מיועדת לכל הבית, היחידה עם סנן

ע”י מחסנית “אבני לשם”נירוסטה רב שכבתית וטיפול באבנית

גם אתם רוצים מים איכותיים מכל הברזים בבית?!

התקשרו כבר עכשיו!

www.gal-al.co.il 

₪ 1548 ₪
 1290

₪ 290 10 תשלומים, התקנה סטנדרטית   

האבנית רודפת אחריך?
הרדלס-וזה מפסיק!

מבצע 
מטורף!!

וטיפול באבנית ן  ו נ מערכת סי

Hard less® PRO

שירות להרדלס1-700-70-6116
פילטרים ומתקני שתייה
www.tipatech.co.il | 20150 טל: 1-700-70-6116 | קבוץ יסעור ד.נ. משגב

₪ 450₪ 490 מבצע!
₪ 290 10 תשלומים, התקנה סטנדרטית   

₪ 1190₪ 1548 מבצע!
₪ 290 10 תשלומים, התקנה סטנדרטית   

www.gal-al.co.il 

כואב הגב, כי סוחבים מים מינרליים.
כואב בכיס, כי משלמים ביוקר על פילטרים.

כואב הראש, כי יש נזקי אבנית.
כואב הלב?

פילטר.  להחליף  שצריך  שריקה  ידי  על  מודיע 

פתרון מושלם לאבנית בבית .

המים הכי קרובים לבריאה שאפשר.

י ר ו י כ ם תת  מי מטהר 
Hard less® US

י ת ר י ד ת  י נ ב א ן  נ ס מ
Hard less® NG

JuniorPRO

מבצע היכרות
לחודש ימים בלבד!

)או עד גמר המלאי(

הרדלס  פרו  1548 ₪ 
 מחיר מבצע: 1190 ₪
 

הרדלס  סופר  1290 ₪ 
 מחיר מבצע: 690 ₪
 

הרדלס  יו.אס   490 ₪ 
 מחיר מבצע: 450 ₪
 
התקנה 290 ₪  

₪ 450₪ 490 מבצע!
₪ 290 10 תשלומים, התקנה סטנדרטית   

₪ 1190₪ 1548 מבצע!
₪ 290 10 תשלומים, התקנה סטנדרטית   

www.gal-al.co.il 

כואב הגב, כי סוחבים מים מינרליים.
כואב בכיס, כי משלמים ביוקר על פילטרים.

כואב הראש, כי יש נזקי אבנית.
כואב הלב?

פילטר.  להחליף  שצריך  שריקה  ידי  על  מודיע 

פתרון מושלם לאבנית בבית .
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הרדלס פרו 
סנן 2 רשתות נירוסטה + 
מחסנית אבני לשם 1548 &

מחיר מבצע: 1290&  

הרדלס יו.אס 680 &
מחיר מבצע: 490 &

הרדלס סופר
סנן 1 רשת נירוסטה + 
מחסנית אבני לשם 1290 &
מחיר מבצע: 890 &

התקנה לכל מערכת 290& 

מיועדת לכל הבית, היחידה עם סנן
נירוסטה רב שכבתית וטיפול באבנית

ע”י מחסנית “אבני לשם”
גם אתם רוצים מים איכותיים מכל הברזים בבית?!

התקשרו כבר עכשיו!
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₪ 290 10 תשלומים, התקנה סטנדרטית   

האבנית רודפת אחריך?
הרדלס-וזה מפסיק!
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מטורף!!

וטיפול באבנית ן  ו נ מערכת סי
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מחסנית 
אבני לשם

מבצע מיוחד

לגמלאי

התעשייה האווירית



ת י מ ו ס ר פ ה  ע ד ו מ



ועדת סניפים ומועדונים
לחברינו הגמלאים והגמלאיות שלום,

זמן ומחשבה,  במסגרת הפעילויות בארגוננו לרווחת גמלאי תע"א, אנו ממשיכים להשקיע 
ומשתדלים להיטיב עימכם.

קיימנו את יום האישה, שלושה ימים של כיף, במלון גיא בטבריה, ואנו בעיצומן של הכנות 
לקראת גמלאידה 2015 שתתקיים השנה ברומניה. על הטיול ברומניה הועברו הרצאות עם 
רישום  גם  נערך  בארגון,  לרישום  במקביל  הקודמות,  בשנים  וכמו  המועדונים,  בכל  מצגת 

במועדונים, דבר שגרם לטענות רבות, חלקן צודקות וחלקן אינן מוצדקות. 
חברים, אנו עושים כמיטב יכולתנו להעניק לכם את השירות הטוב ביותר, אך לא הכול תלוי רק בנו. הדברים 
ארגון.  במשרדי  הביקוש  למול  למועדונים,  לספק  יכולה  הטיולים  שוועדת  ובמה  בעיתוי  בהיענות,  תלויים 
הדברים משתנים משנה לשנה ומה שהיה נכון בשנה הקודמת אינו מתאים השנה. אני מדגישה: אנו הרכזים 
במועדונים נוטלים בשתי ידיים את מה שיכולים לתת לנו, אנו משתדלים להקל על החברים הגמלאים בשאיפה 

להצלחה. 
לשמחתנו, הגמלאים מגיעים והמועדונים מתמלאים. נאלצנו להעביר כמה מועדונים למקומות גדולים יותר. 
מועדון חולון עבר לרח' ההסתדרות, מועדון כפר סבא "טיפס" למעלה לאולם גדול יותר, המועדונים מפתח 
תקווה ונתניה עוברים למקומות גדולים יותר, וכל זה רק מוכיח שהמועדונים הם יעד מועדף של הגמלאים ועל 

כך אנו מברכים כל אחד ואחת מכם.

לתשומת לבכם: מועדון אשדוד עובר החל מ-1.3.2015 לבית לברון, ברחוב נתן אלבז 25, אזור ו' )אשדוד(, 
גם יום המפגש משתנה ועובר ליום ד' בשעה 10.00 תחילת הרצאה משעה -10.30 בהצלחה.

בנוסף לפעילויות השונות המתקיימות במועדונים, כגון משחקי חברה, והרצאות ו.. פטפוטים, מתארגנים מפעם 
לפעם לטיול היוצא מהמועדון. יציאה משותפת ומפגש של גמלאים מאותו מועדון מוסיפה לגיבוש ולחברות.

רמת המועדונים גבוהה בכל קנה מידה ארצי, וזאת לא מעט בזכות רכזי המועדונים. אנו שולחים מכאן את 
תודתנו לרכזים על העבודה הרבה שהם משקיעים, ולארגון על מתן השירות לגמלאים, במועדון ומחוצה לו.

תודה מיוחדת לשרה קסוטו על העזרה שלה בכל עת ובכל שעה. 
ומתכנית אטרקטיבית.  וליהנות מזמן איכותי  אנו קוראים לכל הגמלאים באשר הם לבוא לבקר במועדונים, 

הָגיעו והתרשמו – לא תצטערו ! 
פרטים מלאים על הפעילות במועדונים ניתן לקבל:

בטלפון בארגון הגמלאים 03-9768776;
; www. iai-gimlaim.org באתר הגמלאים באינטרנט

בחוברת הגמלאון הדו-חודשית. 

       
אנטואנט וקנין   

יו"ר וועדת סניפים ומועדונים  

וקנין אנטואנט - יו"ר
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מועדון אשדוד

פעילות המועדון: בימי ד' בין השעות 13:00-10:00 ההרצאה מתחילה בשעה 10:30;
כתובת המועדון: בית לברון, נתן אלבז 25, אזור ו' ;

רכז המועדון: לזר אברהם טל': 052-6488658.

שם המרצהנושא ההרצאהתאריך
חיים נתנאל בלק ובלעם - האנטישמים הראשונים01.04.2015
חוה"מ פסח08.04.2015
מנחם טילמןפרויקט האטום של מדינת ישראל15.04.2015
יום העצמאות-אין מפגש 22.04.2015
הראל אברהםסליחה במשפט ובפוליטיקה29.04.2015
אודליה זמירההמזרח התיכון והאסלאם06.05.2015
טרם נקבע 13.05.2015
יאיר עשביהכרת ארץ ישראל20.05.2015
רון פלדרמלה - העיר הערבית הראשונה והשנייה בישראל27.05.2015

 
מועדון באר שבע

פעילות המועדון: בימים א', ד', ה' בין השעות 13:00-10:00 למפגשי חברים, לגיבוש, לאירועים ולמשחקי חברה;
כתובת המועדון: מרכז פאני קפלן - רח' קלאוזר 15 באר שבע;

רכזי המועדון: יעקב אנקרי טל': 052-8906091, אבי הדר טל': 052-3966195, 
אלי גרוסמן טל': 052-8605901

מועדון בקעת אונו

פעילות המועדון: בימי ג' בין השעות 20:00-17:15. ההרצאה מתחילה בשעה 18:00;
כתובת המועדון: רח' ההדר 20 קריית אונו;

רכזת המועדון: אדריאנה שוולב טל': 050-3614200

שם המרצהנושא ההרצאהתאריך
חוגגים פסח במועדון31.03.2015
חוה"מ פסח - אין מפגש07.04.2015
חיה לבני"הכינור שלי"14.04.2015
יום הזיכרון אין מפגש21.04.2015
הרי טלתעופה28.04.2015
מנחם טילמןפרויקט האטום של מדינת ישראל05.05.2015
רון פלדהאם זה נשמע כמו סינית?12.05.2015
חזי פוזננסקייפי הבלורית והתואר - סיפור הפלמ"ח19.05.2015

גמלאון
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מועדון הרצלייה 
פעילות המועדון: בימי א' בין השעות 21:00-18:00. ההרצאה מתחילה בשעה 18:30;

כתובת המועדון: רח' סירקין 6 בית הגמלאי הרצלייה;
רכזי המועדון: דני יסוד טל': 052-4230955, ונתן בן יוסף טל': 052-3663138

הרצאה הראשונה בכל חודש מתקיימת ביום ב' במועדון נעמ"ת - רח' מזא"ה 11, פינת הכוזרי בשעה 18.30.

שם המרצהנושא ההרצאהתאריך
טרם נקבע29.03.2015
חוה"מ פסח- אין מפגש06.04.2015
בין גבורה לטמטום 12.04.2015  - יוה"כ  הקרב על מעוז בודפשט במל' 

אסטרטגי
מוטי אשכנזי

מרדכי הדרקדושתה של י-ם ל-3 הדתות19.04.2015
ד"ר יוסי נגרמצרים של תקופת הברונזה26.04.2015
ז'נטלשחרר את סין - האומץ להאמין04.05.2015
מאיה תירושהודו - מעגל החיים בנהר המקודש10.05.2015
חזי פוזננסקיירושלים, סיפורים סביב לה17.05.2015
חג שבועות-אין מפגש24.05.2014
ד"ר בן-ציון רובינפלדהתחממות כדור הארץ31.05.2015

מועדון חולון 

פעילות המועדון: בימי ב' בין השעות 20:00-17:00. ההרצאה מתחילה בשעה 18:00;
כתובת המועדון: "מועצת הפועלים" רח' ההסתדרות 54 חולון;

רכזי המועדון: שמואל אפלבאום טל': 052-8906137, דוד אלברט טל': 052-8301211
אהרון סוויד טל': 052-6745326

שם המרצהנושא ההרצאהתאריך
חיה לבני"והיא שעמדה", שירים וספורים לחג הפסח30.03.2015
חוה"מ פסח - אין מפגש 06.04.2015
יואב יוכפזDNA וגנים מעצבי אישיות  13.04.2015
מנחם טילמןפרויקט האטום של מדינת ישראל20.04.2015
דר' בן-ציון רובינפלדהתחממות כדור הארץ27.04.2015
אסנת פיינזילבראפרים קישון - מלך הסאטירה04.05.2015
הראל אברהםסליחה במשפט ובפוליטיקה11.05.2015
אודליה זמירההמזרח התיכון והאסלאם18.05.2015
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מועדון כפר סבא
פעילות המועדון: בימי ג' בין השעות 20:00-16:00. ההרצאה מתחילה בשעה 18:00;

כתובת המועדון: מועדון גמלאים עיריית כ"ס רח' נחשון 9 א' כפר סבא;
רכזי המועדון: גל משה טל': 052-3654249, אלי גולדהירש טל': 052-6308522.

שם המרצהנושא ההרצאהתאריך
אודליה זמירהרפורמאטורים באסלאם31.03.2015
טרם נקבע07.04.2015
שלמה פיליבהלצעוד בגאון בברלין14.04.2015
יום הזיכרון - אין מפגש 21.04.2015
בין גבורה לטמטום 28.04.2015  - יוה"כ  הקרב על מעוז בודפשט במל' 

אסטרטגי
מוטי אשכנזי

ד"ר יוסי נגרהליכה לקיסריה05.05.2015
אילן ברקמנהיגים מהסרטים12.05.2015
דר' בן-ציון רובינפלדממשק מוח מכונה )כוח המוח(19.05.2015
מנחם טילמןפרויקט האטום של מדינת ישראל26.05.2015

מועדון לוד 

פעילות המועדון: בימי א' בין השעות 19:30-17:30 ההרצאה מתחילה בשעה 18:00;
כתובת המועדון: בית "יד לבנים", רח' החשמונאים 8, ליד מפקדת משמר הגבול - לוד;

רכז המועדון: רפי אפטר טל': 054-7443090.

שם המרצהנושא ההרצאהתאריך
הרצאת משטרה29.03.2015
חוה"מ פסח - אין מפגש 05.04.2015
אודליה זמירה מעמד האישה - האסלאם חלק ג'12.04.2015
הראל אברהםסליחה במשפט ובפוליטיקה19.04.2015
מנחם טילמןפרויקט האטום של מדינת ישראל26.04.2015
שלמה פליבהרומא מהסרטים03.05.2015
יאיר עשביהכרת ארץ ישראל 10.05.2015
שרה ששוןהתשוקה לחיים 17.05.2015
חג שבועות-אין מפגש 24.05.2015
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מועדון נתניה

פעילות המועדון: בימי ג' בין השעות 19:30-16:00. ההרצאה מתחילה בשעה 18:00;
כתובת המועדון: יד שרה, איכילוב 8 נתניה, בקומת הכניסה;

רכזי המועדון: אנטואנט וקנין טל': 03-9768776 ; 09-8613932 ; 052-2213976.
סלם פרץ טל': 052-3258046 ; אלברט אוטמזגין טל': 052-4445565.

שם המרצהנושא ההרצאהתאריך
חיה לבני"והיא שעמדה", שירים וספורים לחג הפסח31.03.2015
חוה"מ פסח - אין מפגש07.04.2015
יורם שטייניץבתים צוחקים ומצחיקים14.04.2015
יום הזיכרון - אין מפגש 21.04.2015

מועדון פתח תקווה

פעילות המועדון: בימי א' בין השעות 19.30-17:00. ההרצאה מתחילה בשעה 17:30;
כתובת המועדון: רח' ההסתדרות 19, מועצת הפועלים;

רכזי המועדון: בוים עזריאל טל': 052-7563573 ; דוד כביר טל': 052-2382802.

שם המרצהנושא ההרצאהתאריך
הקרב על מעוז בודפשט במל' יוה"כ - בין גבורה לטמטום 29.03.2015

אסטרטגי
מוטי אשכנזי

חוה"מ פסח - אין מפגש05.04.2015
מנחם טילמןפרויקט האטום של מדינת ישראל12.04.2015
אילן ברקלראות את הכוס המלאה19.04.2015
הראל אברהם סליחה במשפט ובפוליטיקה26.04.2015
ד"ר יוסי נגרהליכה לקיסריה03.05.2015
שלמה פליבהרומא מהסרטים10.05.2015
הבנק הבינלאומי /ציון שבתאיתכנון פיננסי ופנסיוני לגמלאי תע"א17.05.2015
חג שבועות - אין מפגש 24.05.2015
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מועדון ראשון לציון

הפעילות במועדון: בימי ד' בין השעות 20:00-17:30. ההרצאה מתחילה בשעה 18:30;
כתובת המועדון: רח' ויניק פינת הבן הראשון 14 - טירת ראשונים.

רכזי המועדון: דורה אהרוני טל': 052-8274779 ; דוד בוך טל': 052-3579329. 

שם המרצהנושא ההרצאהתאריך
לוטםמסע עולמי מוזיקלי01.04.2015
חוה"מ פסח - אין מפגש 08.04.2015
בין גבורה לטמטום 15.04.2015  - יוה"כ  הקרב על מעוז בודפשט במל' 

אסטרטגי
מוטי אשכנזי

יום העצמאות-אין מפגש22.04.2015
דקל כהן / גפן ותאנהיין ובריאות29.04.2015
ד"ר יוסי נגרהליכה לקיסריה06.05.2015
רון פלדהר כרכם - האם הוא הר סיני?13.05.2015
עינת בוידנשטייןמניעה וטיפול ביתר לחץ דם וסוכרת20.05.2015
ד"ר בן-ציון רובינפלדהתחממות כדור הארץ27.05.2015

מועדון רחובות
פעילות המועדון: בימי ג' בין השעות 19:30-16:30. ההרצאה מתחילה בשעה 18:00;

כתובת המועדון: רח' סירני 52 מתנ"ס חוויות שוויץ רחובות;
רכז המועדון: מוצפי אדי טל': 054-4548406.

שם המרצהנושא ההרצאהתאריך
ד"ר יוסי נגרהליכה לקיסריה31.03.2015
חוה"מ פסח - אין מפגש 07.04.2015
מירי ישראליסיפור אהבה בין אמנות לסביבה14.04.2015
יום הזיכרון - אין מפגש 21.04.2015
אלי רזהג'יהאד האסלאמי - ומה הלאה?28.04.2015
אסנת פיינזילבראפרים קישון - מלך הסאטירה05.05.2015
דר' בן-ציון רובינפלדהתחממות כדור הארץ12.05.2015
מנחם טילמןפרויקט האטום של מדינת ישראל19.05.2015
שלמה פליבהסודות מלחמת ששת הימים26.05.2015
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רשת נוה עמית פותחת בפניכם קהילה איכותית למבוגרים עצמאים, 
המבקשים ליהנות מתחומי עניין ומחוויות חדשות. בואו לטעום, 

להתנסות ולהכיר אנשים כמוכם. יחד, בונים קהילה שטוב לחיות בה!

רשת•דיור•מוגן•איכותית•בפריסה•ארצית	•
שירות•חם•ואכפתי•על•ידי•צוות•מסור•24/7 	•
שפע•של•חוגים•ופעילויות•תרבות•ופנאי•	•
השגחה•צמודה•וגב•רפואי•איתן•ומקצועי•	•
מספר•המקומות•מוגבל!	•

למבוגרים שאוהבים את החיים

לתיאום•וביקור•בבתים

*8886
רחובות • ירושלים • מוצא עלית
www.neveamit.co.il מגורים איכותיים למבוגרים שאוהבים את החיים

נוה עמית
ירושלים

טל' 02-5891122

נוה עמית
נופי מוצא 
טל' 02-5347111

לב אבות
רחובות

טל' 08-9344888

נוה עמית
רחובות

טל' 08-9445546

לתיאום, התקשרו אלינו!לסיור•קצר•ולפגישת•היכרות.נשמח•לארח•אתכם•לארוחת•צהריים,•הזמנה לצהריים

ות
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מועדון רמת-גן 

פעילות המועדון: בימי שני בין השעות 19:30-16:00. ההרצאה מתחילה בשעה 18:00;
כתובת המועדון: אולמי קראט, רח' ביאליק 37, ר"ג )אולמי ז'בוטינסקי לשעבר( רמת גן;

רכזי המועדון: ששון לוי טל': 052-8905846 ; ראובן פלדמן טל': 052-6126578.

שם המרצהנושא ההרצאהתאריך
הראל אברהםסליחה במשפט ובפוליטיקה30.03.2015
חוה"מ פסח - אין מפגש 06.04.2015
גיא באוםיצירות מופת של ניו יורק סיטי בלט13.04.2015
אסנת פיינזילבראפרים קישון - מלך הסאטירה20.04.2015
מנחם טילמןפרויקט האטום של מדינת ישראל27.04.2015
טרם נקבע 04.05.2015
אודליה זמירה המזרח התיכון והאסלאם11.05.2015
שלמה פליבהי-ם של קדושה18.05.2015

מועדון רמלה 

פעילות המועדון: בימי ג' בין השעות 13:00-10:30. ההרצאה מתחילה בשעה 11:00;
כתובת המועדון: אחוזת רעים - רח' הכרמל 1 פינת טייטלבאום, רמלה;

רכז המועדון: אריה מנדה טל': 052-8340264.

שם המרצהנושא ההרצאהתאריך
בין גבורה לטמטום 31.03.2015  - יוה"כ  הקרב על מעוז בודפשט במל' 

אסטרטגי
מוטי אשכנזי

חוה"מ פסח - אין מפגש07.04.2015
מנחם טילמןפרויקט האטום של מדינת ישראל14.04.2015
יום הזיכרון - אין מפגש21.04.2015
מירי ישראליסיפור אהבה בין אמנות לסביבה28.04.2015
אסנת פיינזילבראפרים קישון - מלך הסאטירה05.05.2015
טרם נקבע12.05.2015
ד"ר בן-ציון רובינפלדהתחממות כדור הארץ19.05.2015
שלמה פיליבהסודות מלחמת ששת הימים26.05.2015
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תקציבאית: ימית

 רח' האם 31-35
*3810רמת-גן 

כל מה שתמיד רצית להעניק למשפחה שלך,  מבלי לוותר על העיר
 בשכונת נווה יהושע המתחדשת נותרו מספר דירות דופלקס מפנקות 
בנות 5 חד' עם נוף פתוח, 3 כיווני אוויר ומרפסות גדולות לאכלוס מיידי

בואו לבקר בדופלקס לדוגמא

הזדמנות נדירה 
לחיות בין 

  50 גוונים של ירוק...

2,230,000₪₪₪₪

5 חד'  דופלקסים  בני 

22,,230230230230230230230,,000000000000000000000000000000000222,230,000
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מחירי הנחה מיוחדים לגמלאי התעשייה האווירית | 5% הנחה נוספת במעמד החיוב!

התנאים  פי  ועל  זוגי  בחדר  לאדם  המחירים   • הנחות  מבצעים  כפל  אין   • המלאה  הטיול  בתוכנית  מצויין  המחיר 
ט.ל.ח.  • החברה  ותקנון  מילניום  לתנאי  בכפוף  כלליים  ותנאים  ביטול  תנאי   • הטיול המלאה  בתוכנית  המצויינים 

 03-6226666 מילניום  של  ההזמנות  למחלקת  פנו  נא  בעולם  נוספים  ויעדים  לטיולים 

שייט מפואר במערב הים התיכוןטיולי אירופה

טיולי המזרח הרחוק

סנט פטרסבורג ומוסקבה

$ 1,559

$ 2,899

$ 3,499
$ 2,999

$ 3,099

$ 3,199

$ 6,975

$ 4,290

$ 1,999

$ 1,969
$ 1,869

$ 5,159

$ 2,989

$ 1,459

$ 2,869

$ 3,179

$ 4,259
$ 4,159

22/6 ,15/6 ,8/6 ,25/5

12/7 ,8/7

12/7 ,8/7

15/7 ,9/7

15/7 ,9/7

20/7 ,22/6 ,11/5

28/9

17/7 ,19/6 ,15/5

17/7 ,24/6 ,10/6 ,21/5 ,13/5

26/4
28/6 ,14/6 ,17/5 ,3/5 

6/7 ,8/6 ,18/5 ,8/4

31/7 ,17/7

18/5

17/6 ,20/5

17/6 ,19/5

9/9 ראש השנה, 29/8 סוכות, 7/11
9/7 ,11/6 ,21/5

אנגליה וסקוטלנד
9 ימים/8 לילות 

 Allure Of The Seas באניית הפאר
כולל ספרד, צרפת, איטליה, 

וכמובן 2 לילות בברצלונה
10 ימים/9 לילות 

צארים וארמונות
8 ימים/7 לילות, חצי פנסיון 

ערי המלוכה, שמורות טבע, שווקים, סיורי 
ג'יפים ועוד

11 ימים/10 לילות, חצי פנסיון 

טיול מקיף ביפן כולל האי מיהג'ימה, 
קנאזאווה ולינה במנזר בהר קויה

15 ימים/12 לילות, חצי פנסיון 

סין כולל הונג קונג, מקאו, 
גווילין, שנזן, שנחאי ובייג'ינג

12 ימים/10 לילות 

סין כולל הונג קונג,מקאו, גואנז'ו
וחבל סצ'ואן 15 ימים/13 לילות 

תאילנד מקיף כולל בנגקוק,
צפון ונופש בפוקט 15 ימים/12 לילות 

תאילנד V.I.P כולל בנגקוק,
צפון ונופש בפוקט 15 ימים/12 לילות 

קובה מקיף כולל סנטיאגו דה קובה 
11 ימים/10 לילות, פנסיון מלא

טיול עומק ארץ הענן הלבן )אופציה לסידני(
19 ימים/15 לילות, חצי פנסיון

קובה וקוסטה ריקה כולל יום טיול בפנמה
15 ימים/13 לילות, פנסיון מלא

יפן כולל הירושימה
12 ימים/9 לילות

כולל סנטיאגו דה קובה
מרכז ודרום אמריקה

מרוקו - טיול גיאוגרפי מקיף

טיול עומק ארץ הענן הלבן 
ניו זילנד

מ- 1,350 €בבודפשט, טוסקנה ורומא עם מיטב השפים!

טיולים קולינריים
, חצי פנסיון

ארה"ב מחוף לחוף
$ 5,280
$4,980

30/7 ,25/6 ,20/5
ילד עד גיל 16

ארה"ב V.I.P מחוף לחוף
כולל לוס אנג'לס, סן פרנסיסקו, לאס ואגס, 
טורונטו, מפלי הניאגרה, וושינגטון פילדלפיה 

טיסות ישירות בחברת אל-על או אייר קנדהוניו יורק, 20 ימים/18 לילות 

טיולי פסח, אביב וקיץ 2015

כולל מופע קבוקי!

כולל מופע קליפסו!

$ 1,359
$ 1,399

24/6 ,10/6 ,13/5 ,29/4
8/7

חופשה בלונדון
5 ימים/4 לילות 

$ 1,345

$ 1,675

$ 1,899

$ 2,499

$ 1,429

$ 6,650
$ 6,750

$ 1,329

$ 1,299
$ 1,399
$ 1,499

$ 1,155

$ 1,699

$ 1,799

$ 2,399

$ 1,255

$ 1,255

$ 6,450

$ 1,155

6/4

6/7

13/7

14/7

5/4

30/6 ,16/6
11/8 ,28/7 ,14/7

5/4

25/6 ,11/6 ,21/5 ,14/5

24/6 ,10/6 ,20/5 ,6/5

10/6 ,20/5

19/6 ,12/6 ,22/5 ,15/5

22/6 ,15/6 ,8/6 ,11/5

15/6 ,18/5

16/6 ,19/5

 ,19/5  ,12/5
23/6 ,9/6

23/6 ,9/6 ,19/5 ,12/5

25/8 ,19/5

23/6 ,9/6 ,19/5 ,12/5

דרום איטליה ורומא
6 ימים/7 לילות 

ממדריד לברצלונה
6 ימים/7 לילות 

צפון ספרד והפירנאים
8 ימים/7 לילות 

גרמניה וטעימה משוויץ
כוכב כפול ביער השחור

7 ימים/6 לילות 

צרפת כולל נורמנדי, בריטני, פריז 
ועמק הלואר 8 ימים/7 לילות 

ספרד ופורטוגל כולל מדריד, קורדובה, גיברלטר, 
רונדה, סביליה, אבורה, פורטו, קוימברה, ליסבון ועוד 

11 ימים/10 לילות 

פורטוגל ומדירה
12 ימים/11 לילות 

הריביירות הצרפתית, האיטלקית 
ואגמי צפון איטליה 7 ימים/6 לילות 

חגיגה איטלקית
7 ימים/6 לילות 

טוסקנה וצפון איטליה
7 ימים/6 לילות 

שייט באלסקה

מחיר לאדם בתא פנימי קלאסי

מחיר לאדם בתא פנימי קלאסי

קנדה והרי הרוקיס כולל שייט באלסקה )כולל 3 סיורי חוף(
17 ימים/15 לילות, פנסיון מלא במהלך השייט

$ 5,455

$ 5,455

$ 5,699

$ 5,699

$ 5,499

$ 5,499

$ 5,750

$ 5,750

$ 5,599

$ 5,599

$ 5,650

$ 5,650

15/5

8/5

10/7

3/7

12/6 ,29/5

5/6 ,22/5

7/8

31/7 ,17/7

26/6

19/6

21/8

14/8

Millennium שייט באניית

Radiance שייט באניית

הרוקיס הקנדיים
ושייט באלסקה

כולל 4 ימי טיול ביבשת אלסקה
20 ימים/18 לילות 



ועדת טיולים ונופשונים
הוראות והנחיות לנופשונים ולטיולי יום 

קיום הטיול מותנה ב- 45 משתתפים. ועדת הטיולים 
לפי  מסלולים  לשנות  הזכות  את  לעצמה  שומרת 
ימי  בלבד.  צהרים  ארוחת  כוללים  הטיולים  הצורך. 

כיף מתקיימים ללא ליווי מדריך.

 - לטיולים  התשלום  הארגון.  במשרדי  ההרשמה 
את  הרישום.  בעת  נעשה   - בהמחאות  או  במזומן 
ההמחאות יש לרשום לפקודת ארגון גמלאי התע"א. 
הזוג.  ולבת  הארגון  לחבר  הוא  שנקבע  המחיר 
 03-9357115 בטלפון  גם  להירשם  ניתן  לנופשונים 
2 ולשלם בכרטיס אשראי. מחיר נופש  שלוחה מס' 

הינו מחיר לחבר הארגון. אורח יוסיף 30 ₪ במזומן. 

ביטול היציאה לטיול יתקבל אך ורק בהגשת מסמכים 
רפואיים עד שבוע לפני תאריך היציאה לטיול. גמלאי/
יחויב בתשלום מלא  אורח שנרשם לטיול ולא הגיע 

של עלות הטיול.
ביטול היציאה לנופשון מ- 21 ימי עבודה ומטה, לפני 

תאריך היציאה, כרוך בקנס כספי

מקומות הישיבה באוטובוס נקבעים בהתאם למועד 
האוטובוס  בקדמת  לשבת  המבקשים  על  הרישום. 
מתאים.  רפואי  אישור  להמציא  רפואית  מסיבה 

נשתדל להיענות בחיוב במידת האפשר. 

אין לצרף בשום מקרה ילדים או נכדים מתחת לגיל 
15 לטיולי יום, פרט לטיולים לחרמון. לטיולים לחרמון 
גמלאי  ומעלה.  שנים   5 מגיל  ילדים  לצרף  ניתן 
 15 לגיל  מתחת  נכדים  או  ילדים  לשתף  שמעוניין 
לנופשון, ההגעה לנופשון תהיה עצמאית. )לא תורשה 

עלייה לאוטובוס בשום מקרה, וכסף לא יוחזר(. 

מלווה  לצרף  חייב  גופניות  מגבלות  עם  גמלאי 
בתשלום, לנופשון ולטיול יום.

מרכז  רכבת  וסע" תחנת  "חנה  חניון  איסוף:  תחנות 
)ארלוזורוב(, וחניון תע"א מערב.

תשומת לבכם לתחנות ולשעות היציאה שנקבעו .

במקרה של תקלה ביום היציאה יש להתקשר לטלפון: 
03-9357115 שלוחה 2.

שימו לב!!
בגיליון זה מופיעים פרסומים של חברות שונות בנושאים שונים. בין הפרסומים יש הצעות לטיולים ולנופשונים 
ללא קשר לארגון וללא אחריות הארגון. כל הנרשם לטיולים או לנופשונים אלו, כולל לאלו של "הדקה ה-90", 

עושה זאת על אחריותו.
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אורי מחטני - יו"ר
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נופשונים
אילת

באמצע השבוע 5 ימים ו-4 לילות, על בסיס חצי פנסיון, כולל הסעה הלוך ושוב;
יציאה - מחניון תע"א ב-08:00.

מחיר לאדם תאריךמלון
בחדר זוגי

תחילת 
תשלום

תנאי תשלום/
המחאות

הערות

149018.02.2015248X6 ₪ 22/03-26/03לגונה
לפק' אופיר 

טורס

הכול כלול

273X6 163827.04.2015 ₪ 03/05-07/05לגונה
לפק' ספרה

הכול כלול

226X6 135601.04.2015 ₪ 12/04-16/04דן פנורמה 
לפק' ספרה 

ארוחת צהריים עם ההגעה 
קפה ועוגה פעם אחת

161401.06.2015269X6 ₪ 07/06-11/06דן פנורמה 
לפק' אופיר 

טורס 

ארוחת צהריים עם ההגעה 
קפה ועוגה פעם אחת

ת י מ ו ס ר פ ה  ע ד ו מ

Rally CaravanimRally CaravanimRally Caravanim
www.caravanim.co.il

Rally Caravanim
www.caravanim.co.il

Rally Caravanim
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ים המלח

באמצע השבוע 5 ימים ו-4 לילות, על בסיס חצי פנסיון, כולל הסעה הלוך ושוב;
יציאה - מחניון תע"א ב-10:00.

מחיר לאדם תאריךמלון
בחדר זוגי

תחילת 
תשלום

תנאי תשלום/
המחאות

הערות

325X6 195003.05.2015 ₪ 10/05-14/05הוד המדבר
לפק' זיו 

תיירות

ארוחת צהריים עם ההגעה
חצי פנסיון

קפה ועוגה פעם אחת
כניסה לספא ולבריכת 

גופרית 
חלוקים בחדרים

328X6 196010.05.2015 ₪ 17/05-21/05קראון פלאזה 
לפק' כנפי 

משק

ארוחת צהריים עם ההגעה
חצי פנסיון

קפה ועוגה פעם אחת
10% הנחה בטיפולים

298X6 179014.05.2015 ₪ 21/06-25/06לוט
לפק' זיו 

תיירות

ארוחת צהריים עם ההגעה
קפה ועוגה פעם אחת

חלוקים בהפקת פיקדון
292X6 25.05.2015 1752 ₪ 28/06-02/07לוט

לפק' זיו 
תיירות

ארוחת צהריים עם ההגעה
קפה ועוגה פעם אחת

חלוקים בהפקת פיקדון

אורי מחטני בני נימני   
יו"ר וועדת טיולים רכז נופשונים   

ת י מ ו ס ר פ ה  ע ד ו מ
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טיולי יום
יציאה מחנין תע"א ב-07:30

הטיולים כוללים ארוחת צהריים

מספר 
הטיול

מחיר לחבר/אורחתאריך/יוםמקום הטיול 

מצדה ומרחצאות 351
עין גדי

"הדקה ה-90"

21.03.2015

יום שבת

 ₪ 225
 ₪ 235

נסיעה לכיוון מצדה, ֵמצד זהר, תצפית על כל האזור, נחל זהר ונחל זרח. ביקור במצדה כולל עלייה וירידה 
ברכבל.

בהמשך נסיעה לחמי עין גדי ובילוי במרחצאות, ספא הכולל בריכות גופרית ובוץ ים-המלח
טיול רכוב ביישובי ים המלח עין תמר ונאות הכיכר.    

טיול יומיים לדרום 352
ולינת לילה במלון

קלאב רמון

"אופיר טורס"

24-25.03.2015

ג'+ד'

 ₪ 605
 ₪ 615

860 ₪ לבודד

הטיול כולל את המכתש הגדול וקטן, מעלה עקרבים, ירוחם, פארק ירוחם וביקור בממשית.
גוריון ואשתו  וביקור בקבר ראש הממשלה הראשון דוד בן  בדרכינו הביתה ביום השני תצפית על נחל צין 

פולה.  
חדרה353

והסביבה

"אופיר טורס"

14.04.2015

ג'

₪ 135
₪ 165

ביקור במוזיאון חדרה, במושבה בנימינה כולל היקב, תחנת הכוח בחדרה ע"ש  יצחק רבין.
טיול יומיים לצפון ולינת לילה במלון הגושרים354

"הדקה ה-90"

28-29.04.2015

ג'+ד'

 ₪ 595
 ₪ 605

יחיד בחדר 1065 ₪ 
שלישי מבוגר בחדר 570 ₪ 

ביום הראשון: יציאה לטיול בצפת, סיור בקריית אומנים, סמטאות צפת העתיקה, הגעה למלון. ארוחת ערב 
ובוקר במלון הגושרים.

ביום השני: טיול ביסוד המעלה, ביקור בחוות התבלינים בחולתה ובסיום חצור הגלילית.  
קסם הגלבוע ומתוק בתבור 355

"הדקה ה-90"

05.05.2015

ג'

₪ 165
₪ 175
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סיור בתל יזרעאל, עליה לגלבוע להר ברקן- מסלול הליכה קל ותצפיות לבקעת חרוד, כלא שאטה, בקעת בית 
שאן, ביקור בגן גורן ובהמשך ביקור במוזיאון המרציפן בכפר תבור.

טיול מקיף לירושלים356

"אופיר טורס"

19.05.2015

ג'

 ₪ 150
₪ 180

הגעה לירושלים, טיול מקיף בהר הזיתים ותצפית, הר ציון, בתי הכנסת הספרדיים, בית המחסה, בית הכנסת 
החורבה, הקרדו והכותל המערבי.

 343
357

קטיף דובדבנים
באודם

"הדקה ה-90"

02.06.2015

ג'

 ₪ 165
₪ 175

יציאה חנה וסע: 06:30 
יציאה תע"א:      07:00 

נסיעה צפונה, ביקור בעין סלוקיה, אתר של מי עדן, יקב בהט, תצפית באתר החדש של הר הגעש. נמשיך 
למרכז הגולן ומשם לפארק ארמון האמיר.

נגיע לקטיף דובדבנים בקטיף עצמי באודם. מכאן נרד לעבר מקורות הירדן ולטיילת הירדן.
צבעים, ריחות וטעמים בנצרת358

"זיו תיירות"

16.06.2015

ג'

 ₪ 115
₪ 145

נסיעה דרך ואדי מילק, הגעה לנצרת, כיכר המעיין, מגרש הרוסים של נצרת , בית כנסת אל באבור - טחנת 
הגליל - תבלינים. העיר העתיקה, השוק והר הקפיצה.  בהמשך מופע מוזיקלי עם מיכאל ברעם. לסיום ביקור 

בגלריות הציור שלו.
הכפר הצ'רקסי359

"כפר קמא"

"זיו תיירות" 

30.06.2015

ג'

₪ 140
₪ 170

נוסעים צפונה דרך ואדי ערה, כפר תבור, נמשיך לכפר הצ'רקסי- כפר כמא, קבלת פנים עם מוזיקה וכיבוד 
ומופע פולקלור. לסיום ביקור  מאפה ושתייה חמה. הרצאה ומצגת של התרבות הצ'רקסית, סיור במוזיאון 

בכפר יהושע.

אורי מחטני מנשה לוי     
יו"ר ועדת טיולים רכז טיולי יום   



 03-9357115 בטל:  זרינה  הגב'  אצל  הארגון  במשרדי  בחו"ל. ההרשמה מתבצעת  לטיולים  נמשכת ההרשמה 
שלוחה 2.

קיום הטיול מותנה במספר המשתתפים.
גמלאי  ארגון  לפק'  נפרדת  ₪, בהמחאה   125 תוספת של  ישלמו  האווירית  גמלאי התעשייה  אורחים שאינם 

התעשייה האווירית, כדמי רישום וטיפול.
פרטים מדויקים על מסלולי הטיולים, המחירים והתאריכים הסופיים ניתן לקבל במשרדי הארגון.

אם לא יהיו מספיק נרשמים הטיולים יבוטלו. במקרים אלו קיימת אפשרות להצטרף לטיולים לאותם יעדים 
בתיאום עם החברה המבצעת.

המעוניינים מתבקשים להתקשר לקבלת פרטים אודות הטיולים.

חשוב
לתשומת ליבם של הנוסעים שומרי המסורת שבינינו: עקב שינויים אפשריים בתוכניות או במסלולי הטיולים,    *

יכול להיווצר מצב שיחייב קיום טיולים ו/או העברות בין בתי המלון גם בשבתות.

לנרשמים לטיולי חו"ל מומלץ לרכוש פוליסת ביטוח מתאימה המבטיחה כיסוי דמי ביטול, במקרה שיימנע    *
מכם להשתתף בטיול בהתאם לתנאי חברת הביטוח.

טיולי חו"ל 2014

מחטני אורי ברק אורי   
יו"ר ועדת טיולים רכז טיולי חו"ל   

טיולים מתוכננים לשנת 2015  ליעדים:

פורטוגל חצי פנסיון 7 לילות 8 ימים 

תאריך יציאה 23.06.2015 מחיר $1310

קרואטיה חצי פנסיון 7 לילות 8 ימים 

תאריך יציאה 02.07.2015 מחיר $1019 

ברצלונה חצי פנסיון 6 לילות 7 ימים 

תאריך יציאה 05.07.2015 מחיר $925

סיציליה חצי פנסיון 6 לילות 7 ימים 

תאריך יציאה 05.08.2015 מחיר $1040 

גאורגיה חצי פנסיון 7 לילות 8 ימים  

תאריך יציאה 06.08.2015 מחיר $994 

מוסקבה חצי פנסיון 7 לילות 8 ימים 

תאריך יציאה 07.08.2015 מחיר $1449

גמלאון
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ת י מ ו ס ר פ ה  ע ד ו מ

YOUR DREAMS
FEEL
מגדלי היוקרה של באר יעקב

פרויקט FEEL כולל שני בנייני יוקרה 
מעוצבים, בנייה איכותית, מרפסות שמש 
מרווחות ותכנון אדריכלי מתקדם. בואו 
ליהנות מסביבת מגורים ירוקה וצעירה, 
מרחק הליכה מתחנת הרכבת, מכביש 
431 ממרכזי מסחר, בילוי, חינוך ופנאי. 
להרגיש ולדעת שבחרתם...במקום הנכון.
ם  חדרי  5  ,4 רות  די לבחירתכם: 
 . ם י ר א ו פ מ ם  י ז ו א ה ט נ פ ו

דירת 5 חדרים
החל מ-1.550.000 ₪

שה בלבד
מח

מיה לה
ההד

הבית הנכון. במקום הנכון
FEEL

משרד המכירות-כביש באר יעקב, נס ציונה (רחוב חיים)

1700-700-814
w w w . I H g r o u p . c o . i l

מהיר ווט  לני
FEEL הקליקו
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שמתאים  אידיאלי  חופשה  סגנון  הוא  באירופה  נהרות  שיט 
עולם  ראו  שכבר  ומעלה,  חמישים  בני  מנוסים,  למטיילים 
ומחפשים הפעם חופשה בסגנון אחר, בקצב נינוח, שמשלבת 
ונופים ביחד עם  סיורי עומק, פעילות תרבותית עשירה, טבע 

נופש מפנק. 

העובדה  הוא  אחר,  טיול  מכל  הנהרות  שיט  את  שמבדיל  מה 
במקום  בפינוקים.  ועתיר  צמוד  מלון  כמעין  הספינה משמשת 
לבלות שעות ארוכות בנסיעה במכונית או באוטובוס, במהלך 
הפסטורליים  מהנופים  ליהנות  לנוח,  יכולים  הנוסעים  השיט 
הכושר  בחדר  או  בבריכה  לבלות  הדרך,  לאורך  שנשקפים 
העולם,  מכל  חדשים  חברים  הרבה  עם  בטרקלין  ולשוחח 
מרביתם אמריקאים ואירופים. מאחר והמלון מגיע אתכם לכל 
מקום, אין צורך לארוז ולפרוק את המזוודות בכל יעד מחדש. 
העובדה שמדובר בשיט נהרות מבטיחה שיט רגוע ונינוח, ללא 
גלים וטלטולים. בכל יום הספינה עוגנת ביעד אחר, בין אם מדובר 
יוצאים  והנוסעים  וקסומות,  בעיירות קטנות  או  גדולות  בערים 
באתרים  ביקור  עתיקות,  בערים  סיורים  שכוללים  חוף  לסיורי 
טיולים  ושווקים,  מוזיאונים  טירות,  קתדרלות,  היסטוריים, 
הסיורים  כל  ציוריות.  יין  בעיירות  יין  וטעימות  טבע  בשמורות 
מועברים על ידי מדריכים מקצועיים ומומחים בתחומם, ובחלק 
ממסלולי השייט אפשר ליהנות גם מהדרכה מקצועית בעברית, 
עם מדריך מומחה לאזור. למרות שהסיורים מודרכים, בכל אתר 

ניתן גם זמן חופשי לסיור עצמאי, לבילויים ולקניות. 

ספינת הנהר, היא, כאמור, הרבה יותר מאמצעי תחבורה. מדובר 
במלון פאר צף עם כל הפינוקים, ברמה של חמישה כוכבים. 
ספינות  הן  הנהר  ספינות  הגדולות,  הקרוזים  בשונה מספינות 
אינטימיות שמתאימות ל-150 נוסעים לכל היותר, כך שהשקט 
והאינטימיות נשמרים ואין תחושה של צפיפות והמוניות. יתרון 
בולט נוסף הוא העובדה שכל החדרים הם חיצוניים ומצוידים 
ומנוף  טוב  מאוויר  ליהנות  שתוכלו  שמבטיח  מה  במרפסת, 
מצוידת  עצמה  הספינה  בחדר.  נשארים  כשאתם  גם  מרהיב 
בכל הפינוקים, כמו טרקלין, חדר כושר, סאונה, בריכת שחייה 
לרגע  תשתעממו  לא  בכך,  תרצו  שאם  שמבטיח  מה  וג'קוזי, 
הגבוהה  הרמה   - האוכל  על  דיברנו  לא  ועוד  השיט.  במהלך 

שיט נהרות באירופה
ארוחות  מגישות  ומסעדות הספינה  הזה,  גם בתחום  נשמרת 
גורמה שמוכנות על ידי צוות של שפים מובילים, וכוללות מנות 
בינלאומיות לצד מנות ייחודיות למטבחי האזור, מה שמאפשר 

לקבל טעימה מן המטבח המקומי. 

דאגות,  ונטולת  אמיתית  חופשה  תהיה  שהחופשה  מנת  על 
אינם  כשהנוסעים  כלול,  הכל  בסיס  על  הן  השיט  חבילות 
פנסיון  בסיס  על  הוא  בספינה  האירוח  לדבר.  לדאוג  צריכים 
מלא, כשהאורחים נהנים משלוש ארוחות ביום. בנוסף, חבילת 
סיורי  כל  את  וכן  עשירה  תרבותית  תכנית  גם  כוללת  השיט 
הבילויים  ואפילו  הטיולים  הארוחות,  הלינה,  התחבורה,  החוף. 
בספינה בשעות הערב - הכל כבר כלול במחיר השיט, והדאגה 
להזמין בארוחת  עיקרית  איזו מנה  היא  הנוסעים  היחידה של 
או  החדר  ממרפסת  הנוף  על  להשקיף  עדיף  האם  או  הערב 

מסיפון השיזוף. 

איפה שטים?
מסלולי שייט נהרות נפוצים בכל רחבי אירופה. ניתן לשוט בין 
הכרמים,  נופי  בין  הדנובה;  נהר  שלגדות  האלגנטיות  הערים 
כפרי  בין  פרובאנס;  של  העתיקות  והעיירות  הלבנדר  שדות 
הדייגים, שדות הצבעונים והערים העתיקות של הולנד ובלגיה; 
בעמק  פטרבורג;  לסט.  ממוסקבה  ברוסיה,  הוולגה  נהר  על 

הדורו בפורטוגל, או בוונציה ובצפון איטליה. 

ישראלים  בקרב  ביותר  המבוקשים  השיט  ממסלולי  אחד 
ביותר  והיפים  הגדולים  מהנהרות  הריין,  נהר  על  השיט  הוא 
באירופה. השיט, שמתחיל באמסטרדם ומסתיים בבאזל, זוכה 
לפופולריות רבה בגלל שהוא מציע שילוב של ערים עתיקות 
וציוריות.  קסומות  יין  ועיירות  מרהיבים  טבע  נופי  ונהדרות, 
הנוסעים מבקרים בערים בלתי נשכחות כמו אמסטרדם, קלן 
בירת  שטרסבורג,  שלה,  המפורסמת  הגותית  הקתדרלה  עם 
מהמראות  נהנים  הם  לבין  בין  השוויצרית.  ובאזל  אלזס,  חבל 
המפעימים של גדות הריין, העטורות בטירות עתיקות וכרמי יין, 
ומסיירים בעיירות היין הקסומות ומלאות האווירה של האזור, 
העתיקות  בעיירות  הסיור  וברייסך.  ריקאוויר  רודסהיים,  כמו 
האלו, שלא השתנו הרבה במאות השנים האחרונות, כולל גם 

טעימות של יין משובח עם יינן מקומי. 
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הקולינריה, התרבות וההיסטוריה של הריין הקסום...
עכשיו בעברית! 

שייט נהרות הוא חופשה חלומית, בה הספינה משמשת כמלון צמוד ששט על המים. השייט מתאים לכל 
מי שכבר טייל באירופה בדרכי התחבורה המסורתיות ומעוניין בחופשה שכוללת את מיטב הפינוקים. 

המסלול עובר בין ערים עתיקות, יקבים כפריים, טבע מרהיב וכמה מפנינות התרבות של אירופה.

*המחיר לאדם בחדר זוגי • ע”ב מקום פנוי • ט.ל.ח

לפרטים והזמנות חייגו עכשיו:

לאדם*1,800

עכשיו החל מ-

שייט נהרות על הריין עם הדרכה בעברית!

גורדון טורס מזמינה אתכם להתפנק ב:

< מבזל לאמסטרדם
7 לילות / 8 ימים • תאריכים:  3-10/5

לפרטים ותאריכים נוספים חייגו אלינו

נפלאות הריין

החבילה כוללת:

טיסות סדירות + העברה משדה התעופה לספינה וחזרה + 7 לילות שייט בתא חיצוני עם חלון נפתח ע״ב פנסיון מלא 
+ חבילת סיורים מלאה כולל כניסות לכל האתרים במסלול + מדריך מקצועי מצוות גורדון טורס + מיסים והיטלים.

הדרכה
בעברית!



ועדת תעסוקה
שלום חברים, גמלאים ופורשים,

גמלאי  ארגון  של  האינטרנט  אתר 
מחיצת  תחת  האווירית,  התעשייה 
מתעדכן  ותעסוקה",  "התנדבות 
ומכיל  אמיתי,  ובזמן  שוטף  באופן 
לציבור  רבות  תעסוקה  הזדמנויות 
הגמלאים שלנו. העדכונים ה"חמים" 

והדחופים מופיעים בראשית התוכן של אתר זה.
פונה המבקש פרטים נוספים מוזמן להתקשר אליי 

לטלפון 054-9006152.
מיזמי תעסוקה והתנדבות חדשים שנוספו לאחרונה 

הינם:
יחידות  המייצר  מתכת  מפעל  של  דחופה  דרישה 
בתחומי  מלאה  בתמורה  למשרות  גדולות,  מבנה 
ניהול בתי המלאכה ומקצועות נוספים כמו מסגרות, 

עיבוד שבבי, כרסום ועוד.
גם  ולכן  גמלאים  בהפעלת  התמחה  זה  מפעל 
הטיפול, הגמישות בשעות ושאר ההטבות וההקלות 
באזור  נמצא  המפעל  לגמלאים.  במיוחד  מתאימים 

התעשייה רמלה.

מדובר  עמנו.  שת"פ  של  בתחילתו  מצוי  נוסף  מיזם 
כלל  תנועה  למבוגר,  לאומי  שירות  בעמותת של"מ, 
משימות  של  מאוד  רחבה  מניפה  המציעה  ארצית 
ורצונותיו של הגמלאי, בזמנו  התנדבות לפי כישוריו 

הפנוי וקרוב למקום מגוריו. 

פרטים וטפסי הרשמה מצויים באתר.

)ממ"ס,  ומקצועות תעופתיים  ניהול  לאנשי  דרישות 
חמ"מ למסוקים מערביים( בחו"ל. 

 הצעות תעסוקה אטרקטיביות מאוד.

השיתוף  את  כמובטח,  שוב,  לאזכר  המקום  זה 
שלנו  הגמלאים  ציבור  מצד  הרחבים  וההיענות 
בפרויקט "יחידת סגולה", שמפעיל המשרד לאזרחים 
בינינו מספר  יש  הארץ.  ברחבי  חולים  בבתי  ותיקים 
נכבד של גמלאים שכבר פועלים במסגרת הפרויקט. 
שלב הגיוס עדיין נמשך, בתי חולים נוספים נכנסים 
בתי  סביב  הינו  הגיוס  הליך  כיום  לתהליך.  בהדרגה 
ו"אסף הרופא" שליד  "מאיר" שבכפר סבא,  החולים 

ראשון לציון ורמלה.

כאמור אלו הם רק ראשי פרקים נבחרים מהפעילויות 
האחרונות.

מידע רחב יותר מצוי באתר הגמלאים באינטרנט. 

אני מאחל: בהצלחה בהשתלבות  לאלו המעוניינים, 
מחדש בשוק העבודה וההתנדבות!

הלל שחם
יו"ר ועדת תעסוקה

הלל שחם - יו"ר

גמלאון
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הדיור המוגן הטוב בישראל

גמלאי תע״א 
יש הזדמנויות שלא כדאי לפספס

כולל חשמל, מים, ארנונה, כבלים

תמונת הדירה להמחשה בלבד. בכפוף לתקנון.

דירות סטודיו אחרונות 
במבצע ליסינג אטרקטיבי במיוחד

לפרטים התקשרו: 1-800-307070  
כפר סבא ● הדרים ● ביתן אהרון  ●  גדרה ●  חוף כנרת

דיור מוגן בית בכפר גדרה

החל מ- 

בית בכפר גדרה מציג:בית בכפר גדרה מציג:



ועדת דיור מוגן וניצולי שואה
יהודית ירושלמי- 

טריס - יו"ר

ניצולי שואה
בתאריך 12.01.2015 קיימנו כנס לניצולי שואה, ֵשני שאנו מקיימים לגמלאי התעשייה האווירית. הכנס התקיים 

באולם מועצת העובדים, באדיבותו של חבר הכנסת ומזכיר ארגון העובדים מר חיים כץ.
בכנס השתתפו עשרות ניצולי שואה, אשר הגיעו על אף הקושי, בהתחשב בגילם ובמצבם הבריאותי. 

מר חיים כץ - חבר כנסת, מזכיר ארגון העובדים;  נשאו דברים: 
מר יעקב שפי - חבר כנסת לשעבר, יו"ר ארגון גמלאי התעשייה ה אווירית;                    

עו"ד אביבה סילברמן, מנכ"לית עמותת "אביב לניצולי שואה";   
גב' יהודית ירושלמי-טריס - יו"ר ועדת דיור מוגן וניצולי שואה. הנחייה: 

ההרצאה והמצגת של עו"ד סילברמן הייתה מקצועית, מפורטת, עניינית, ומובנת לקהל ניצולי השואה. נשאלו 
שאלות ועו"ד סילברמן השיבה לשואלים. וכן, רשמה פרטים אישיים של כל אחד שביקש זאת, להמשך בירור/

טיפול.
ריקי שונצינו ובהנהלתו של חברנו  מקהלת ארגון גמלאי התעשייה האווירית בניצוחה ובהדרכתה של גב' 

ויקטר סמדר, הנעימה בשיריה.
אנו נקיים גם בעתיד כנסים למען גמלאינו ניצולי השואה למיצוי זכויותיהם.

        

זכויות ניצולי שואה
ביום 22.5.2013 פורסם על ידי נציב תלונות הציבור הדו"ח השנתי לשנת 2012, הכולל גם פרק מיוחד על הטיפול 

בניצולי שואה במספר רשויות במדינת ישראל. 
נציבות תלונות הציבור נמצאת במשרד מבקר המדינה, ומהווה כתובת לכל אדם המבקש להגיש תלונה על 
או מוסדות של  כגון: משרדי ממשלה, רשויות מקומיות, מפעלים  לביקורת מבקר המדינה,  גופים הכפופים 
 .http://www.mevaker.gov.il/serve/site/ntz_about_info.asp - המדינה וחברות ממשלתיות ו/או עובדיהם
נכתב בדו"ח כי בשל גילם המתקדם של ניצולי השואה, שמה הנציבות דגש מיוחד על הטיפול בתלונותיהם של 
הניצולים, ועושה ככל יכולתה כדי לסייע להם, לזרז את טיפול הרשויות בעניינם ולקדם את מימוש זכויותיהם.

להלן מבחר מקרים המוזכרים בדו"ח, ואשר נוגעים לטיפול במימוש זכויותיהם של ניצולי שואה ע"י הרשויות 
הכפופות לביקורת הנציבות:

הכרה בהחמרת המצב הרפואי ממועד הגשת התביעה   )1
המתלוננת, ניצולת שואה, הגישה לרשות לזכויות ניצולי השואה שבמשרד האוצר, תביעה להכרה במחלותיה   
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בשוגג  הושמטו  המתלוננת  שהגישה  התביעה  ממסמכי  הנאצים.  רדיפות  ע"י  שנגרמו  כמחלות  השונות, 
תביעתה להכרה במחלה נוספת והאישור הרפואי לכך, ועל כן, שלחה לרשות, באמצעות פקס, עוד באותו 

יום את האישור הרפואי הנשכח, וכתבה על גביו כי היא מבקשת לצרפו לתביעתה. 
תביעתה נדחתה והיא הגישה מסמך רפואי חדש. הרשות קיבלה את תביעת המתלוננת להכרה במחלה   
שהתפתחה בשל רדיפות הנאצים, קבעה לה דרגת נכות בהתאם, אולם, הוכרה רק מיום הגשת תוצאות 

הבדיקה. 
הנציבות מצאה כי המתלוננת זכאית בדין, ולא לפנים משורת הדין, להכרה כי היא לוקה במחלה הנוספת   
ממועד הגשת התביעה המקורית. בדו"ח נכתב כי "אם סברה הרשות שלא די במסמך הרפואי ששלחה 
המתלוננת בפקס, היה עליה להסב את תשומת לבה של המתלוננת לכך ולהבהיר לה שיש צורך להגיש 
תביעה רשמית בעניין. יצוין בהקשר זה כי הרשות עצמה לא דרשה מהמתלוננת להגיש תביעה רשמית, 
זה סביר  כי אין  אלא הסתפקה לצורך הכרה במחלה בתוצאות בדיקת צפיפות העצם. הנציבות הוסיפה 

שהרשות תעמוד על קוצו של יוד בענייני פרוצדורה בטיפולה בעניינם של ניצולי השואה."

צירוף העתקי הפרוטוקולים של דיוני הוועדות הרפואיות  )2
הרפואיות  הוועדות  להחלטות  לצרף  הוחלט  חודשים  מספר  מזה  כי  התלונות,  אחת  לגבי  ציינה  הרשות   
הנשלחות לניצולים, העתקי פרוטוקולים של דיוני הוועדות. מהם יוכלו לקבל פירוט לגבי המחלות שהוועדות 

דנו בהן, על תלונותיו של הניצול, נתונים על מהלך הבדיקה הרפואית, על ההחלטה שהתקבלה ונימוקיה.   
המערכת  באמצעות  שהופק  תשלום  אישור  קבלת   - הניצולים  לבני  על-תיכונית  השכלה  מענק   )3

הממוחשבת של מוסד הלימודים, במקום הקבלה המקורית
בנו או בתו של מי שמקבל תגמולים לפי חוק נכי רדיפות הנאצים, זכאים בתנאים מסוימים למענק בשיעור   

של 40% משכר הלימוד במוסד להשכלה גבוהה. 
ניצול שואה התלונן על שהרשות הציבה תנאי לקבלת המענק: המצאת השובר המקורי של תשלום שכר   
הלימוד, וסירבה לקבל את צילומי השוברים או את אישור התשלום שהופק באמצעות אתר האינטרנט של 
האוניברסיטה. המתלונן ציין כי ביקש לשמור את השוברים המקוריים ברשותו, כדי להציגם לאוניברסיטה 

אם יידרש לכך. 
בעקבות כך הודיעה הרשות כי תסתפק מעתה באישור תשלום שהופק באמצעות המערכת הממוחשבת   

של מוסד הלימודים.

נוהל חדש למניעת עיכוב הטיפול בפניות של ניצולי שואה, שתיקיהם הועברו לבית המשפט  )4
בדו"ח נכתב כי בעקבות תלונות בנושא, הרשות הודיעה לנציבות כי לפי נהלים חדשים שגיבשה, אין לעכב   
את הטיפול בפניות של ניצולי השואה שתיקיהם הועברו לבית המשפט. בנהלים אלה נקבע כי כאשר מוגשת 
בקשה של ניצול שואה שתיקו מצוי בבית המשפט, על מנת לאפשר לרשות לטפל בבקשתו של הניצול, 
עליה )על הרשות( לשלוח שליח לבית המשפט ולצלם את התיק. עוד הודיעה הרשות כי היא בוחנת אפשרות 
לסרוק בקשות של ניצולים, כדי שניתן יהיה לטפל בהן גם כשתיקיהם של הניצולים נמצאים בבית המשפט.

אפשרות חדשה לניצולים שאינם מיוצגים על-ידי עורכי דין, לקבל גם בפקס החלטה של ועדת ערר לפי   )5
חוק נכי רדיפות הנאצים  

אחת התלונות בדו"ח עסקה בניצולת שואה שהגישה לוועדת הערר הפועלת בבית משפט השלום, ערר על   
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החלטה שניתנה בעניינה לפי חוק נכי רדיפות הנאצים. אולם, מזכירות בית המשפט סירבה לשלוח לה את 
ההחלטה בפקס. 

ניתן לשלוח החלטות בפקס רק  הנהלת בתי המשפט סירבה לבקשתה בהסתמך על התקנות, שלפיהן   
לעורך-דין, ואילו אותה ניצולת השואה הגישה את הערר בעצמה ולא יוצגה על-ידי עורך-דין. 

הנציבות הודיעה כי היא אינה מקבלת את עמדתה של הנהלת בתי המשפט בנושא זה: "גם אם לפי תקנות   
סדר הדין האזרחי משלוח החלטות בפקס ייחשב המצאתן כדין רק אם נשלחו לעורכי-דין, אין משמעות 
הדבר כי מזכירות ועדת הערר אינה רשאית לשלוח החלטה בפקס למבקש שאינו מיוצג על-ידי עורך-דין, 
בד בבד עם שליחתה בדואר כנדרש. זאת ועוד, מאחר שהפונים לוועדת הערר הם רובם ככולם ניצולי שואה 
קשישים וחולים, יש לנהוג בהם ביתר גמישות ולעשות כל שניתן כדי להקל עליהם, ולא להקשות עליהם 

בעניינים טכניים במקום שהדבר אינו הכרחי".
בעקבות כך הודיעה הנהלת בתי המשפט לנציבות כי הורתה למזכירויות שלוש ועדות הערר הפועלות לפי   
חוק נכי רדיפות הנאצים )בתל אביב, בחיפה ובבאר-שבע( כי אם עורר מבקש לקבל בפקס החלטה של 

אחת מוועדות הערר, יש לשלוח אותה אליו בפקס, ובמקביל לשולחה בדואר רשום.

קבלת החזר רטרואקטיבי מקופת החולים בגין הנחות על תרופות לניצולים ממועד קבלת המידע על   )6
הזכאות על-ידי הקופה 

בדו"ח מצוין כי בשנת 2011 חתמו משרד האוצר וקופות החולים על הסכם הקובע כי מבוטחי קופות החולים   
שהם ניצולי שואה יקבלו הנחות על תרופות מרשם הכלולות בסל התרופות, שנקבע בחוק ביטוח בריאות 
ממלכתי. על-פי ההסכם, ניצולים בני 75 ומטה יקבלו הנחה בשיעור של 50%, וניצולים בני 75 ומעלה יקבלו 

הנחה בשיעור של 60%.
בני זוג ניצולי שואה התלוננו על כך שלא קיבלו מקופת החולים את ההנחה בשיעור שהם זכאים לה לפי   
ומאז הם  בני הזוג להנחה נמסר לה ב-1.8.11,  זכאותם של  כי המידע על  ההסכם. קופת החולים השיבה 
מקבלים אותה על-פי ההסכם. ואולם בבירור שנעשה במשרד האוצר התברר שמידע על זכאותם של בני 
הזוג להנחה נמסר לאותה קופת חולים עוד ביוני 2011. בעקבות התערבותה של הנציבות, הודיעה קופת 

החולים לנציבות כי תחזיר לבני הזוג את הסכום בגין התרופות שרכשו ללא הנחה, ביוני 2011 .

את הדו"ח החדש של נציב תלונות הציבור לשנת 2012 ניתן להוריד במלואו בכתובת הבאה -
http://www.mevaker.gov.il/serve/contentTree.asp?bookid=641&id=74&contentid=13346&parentcid
=13325&bctype=1&sw=1024&hw=698

אזהרה: האמור לעיל, מטרתו להעביר מידע ולהגביר את המודעות לזכויות הניצולים בישראל. אין בו כדי להוות 
ייעוץ ו/או חוות דעת משפטית ו/או תחליף להם ו/או המלצה לנקיטת אמצעים ו/או הימנעות מהם. 

המידע יכול להשתנות עקב נסיבותיו המיוחדות של כל מקרה שלא נכלל בסקירה, ו/או בשל החלטות חדשות 
של קובעי הזכאות לתוכנית. 

המידע לעיל איננו מקיף את מלוא הסוגיות המשפטיות או את הנסיבות האישיות השונות, אשר עלולות שלא 
לייעוץ  לפנות  מומלץ  כך  משום  הנאצים.  רדיפות  של  אחרים  קורבנות  של  האישיות  לנסיבותיהם  להתאים 
משפטי או לרשות המוסמכת, לפני ביצוע פעולה כלשהי בהסתמך על מידע זה. המחבר אינו נושא באחריות 

כלשהי כלפי הקורא וכל הסתמכות על האמור לעיל הינה באחריות המסתמך ועל דעתו בלבד.
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אצלנו 
אפשר 
לאכול 

את העוגה 
ולהשאיר 

אותה 
שלמה

דיור מוגן 
איכותי 

ברמת השרון
#  ללא פיקדון 

#  ללא דמי אחזקה

#  ללא מכירת 

הבית

רק 9,000 ₪
בשכירות חודשית 

במסלול זה נשארו 2 דירות בלבד.  #

ההצעה לזמן מוגבל - עד סוף פסח.   #

הצעות אטרקטיביות במיוחד למסלולים   #

נוספים.

03-5483131רמת השרון-קודם כל בית
רחוב יהודה הנשיא 52, רמת השרון



רשימת בתי דיור מוגן - שיש לנו הסכמים עמם 
הנחה טלפון שם בית הדיור מוגן

לב אבות, רחובות - מרשת נווה עמית 
)ק"ח מאוחדת(

זהבה בן דוד
08-9344888

5% הנחה בדמי הכניסה

בית בלב - מקבוצת מכבי - רמה"ש, 
ת"א, קריית מוצקין, ירושלים) גם סיעודי(

ורדה קצאור
050-5483131

5% הנחה בדמי הכניסה

מירב מרוםבית בכפר - כפר סבא, ביתן אהרון
09-7649921

054-2278835

לדירות 2 חדרים 4% הנחה בדמי הכניסה

מירב מרוםבית בכפר הדרים - בניין הבוטיק
09-7649921

1-800-3070-70

 60,000 ₪ סיבסוד בדמי הכניסה. מתנה: 
חודש בשנה פטור מדמי האחזקה. המתנה 

מותנית בחתימת חוזה עד 30.3.2015. אין 
כפל מבצעים 

 מרב מרוםבית בכפר חוף כנרת
09-7649921

1-800-30-70-70

תקופת התנסות בת חצי שנה, ללא 
התחייבות, בתשלום חודשי בסך 5,000 ₪  
)ללא הוצאות שוטפות: חשמל, תקשורת, 

ארנונה וכד'(.  
אתי קוצלעד 120 - ראשון לציון  

03-9687222
5% הנחה בדמי הכניסה

אבי חממיאחוזת נווה חוף - ראשון לציון 
03-9625665

3% הנחה בדמי הכניסה

אריה בדריאןגן בעיר - רמת גן 
03-6759555

7.5% הנחה בדמי הכניסה
5% בתשלום החודשי

ורדה בן-ניסןאחוזת ראשונים - ראשון לציון 
03-9626211

10% הנחה בדמי הכניסה. אין כפל מבצעים

אחוזת רעים - רמלה- אין פיקדון - 
שכירות בלבד.

גלית הירש עובדיה
08-9105069

050-7774409

חבילת מוצרי חשמל 
חודש שכירות 

אריאלה ליטמנוביץפרוטאה בכפר - שורש 
1-700-701-106

02-5336064

טרם סוכם

בית שבעת הכוכבים - רח' הנשיא 138 
הרצלייה פיתוח 

אורנה בן-נון
09-9610000

052-2744884

הנחה אישית  לגמלאינו  

ריקי לנדסברגמעונות הורים - רמת גן / רמת חן
073-2054804
050-5379401

10% הנחה בדמי הכניסה

משה טולדוטירת ראשונים - ראשון לציון 
03-9482222

5% הנחה בדמי הכניסה

רחל בראל מנכ"ל נווה שלו - בית אבות פתח תקווה 
03-9323339

050-4241122

הנחות מיוחדות
 לגמלאינו

ייעוץ משפטי - בנושאי דיור מוגן: עו"ד רקפת מרדכי שפיים טל': 052-2654543, 09-7655516 
רח' לוונברג 2 כפר סבא 44653

מומלץ, לפני חתימת חוזה, להיוועץ בעו"ד שמתמחה בנושא דיור מוגן. 
ההחלטה באיזה עו"ד לבחור היא בידי הגמלאי, הארגון אינו צד לעניין.

אמנון סלע יהודית ירושלמי-טריס   
רכז דיור מוגן  יו"ר ועדת דיור מוגן וניצולי שואה   

גמלאון
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מכשירי שמיעה
התור הזה נראה לכם מוכר...?

בלוד ובראש העין )פארק אפק(סניפים חדשים 

 מכשירי שמיעה דיגיטליים הטובים בעולם - תוצרת פונאק )שוויץ( ווידקס )דנמרק(
 קלינאי תקשורת מצטיינים העוברים את ההכשרה המקצועית ביותר בתחום

 שרות אישי ומצויין שהוא שם דבר ומודל לחיקוי כבר 65 שנה
)ISO 13485( אישור בלעדי לייצור מכשירי שמיעה מטעם מכון התקנים הישראלי 

הסדרים והנחות לחברי כל הקופות
כל ההחזרים - בלי הטרטורים!

 ISO
13485
ISO

13485

לי
א
שר

הי
ם 

ני
תק

 ה
כון

 מ
י -

אישור בלעדי לייצור רפוא

רק ב-
תקבלו את חבילת שיקום השמיעה הטובה בישראל:

אישורים 

למכשירי שמיעה

חתמו לך כבר 
על הנספח? תור...מה 

מחלקים כאן??

קיבלת כבר אישור 
לרכישת מכשיר שמיעה?

איפה...?!

אני כבר לא יודעת 
על מה חתמו לי 

ועל מה לא...

כמה זמן אתה 
כבר יותר כבר בתור?

מחודשיים...!
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מהנעשה בוועדת ארגון ונהלים
שלום לחברות ולחברים,

הקודמת,  הקדנציה  באמצע 
לתפקיד  נבחרתי   ,2008 בדצמבר 
כמחליפו  ונהלים,  ארגון  ועדת  יו"ר 
שנבצר  ניסים  יצחק  חברנו  של 
הזו  בעת  בתפקיד.  להמשיך  ממנו 
והצבתי  נהלים  כ-10  בארגון  היו 
ולוועדה מטרה, לכסות את פעילותן של כל  לעצמי 

ועדות הארגון בנהלים מתאימים.
דיוני הוועדה מתאפיינים במעורבות רבה, בהשתתפות 
ערה של כל המשתתפים, והן מלוות באופן קבוע ע"י 
יוסי  נציגו  וע"י  הביקורת  ועדת  יו"ר  שקלרסקי  אבי 

קויפמן.

מטרתנו הושגה, וכיום, באמצעות 29 נהלים, פעילותן 
של כל הוועדות מכוסות.

והירתמות  פעולה  לשיתוף  תודות  הגענו  זה  להישג 
של כל חברי הוועדה: רפי אפטר, אורי ברק, יהודית 
בנצי  מחטני,  אורי  לונץ,  שולה  טריס,  ירושלמי 

נתנזון, צבי קירשנבאום, משה תמרי.
תוכנית העבודה של ועדת ארגון ונהלים לשנת 2015 
היא לעדכן באורח שוטף ובמידת הצורך את הנהלים 
הוותיקים ו/או החדשים, בשיתוף יושבי ראש הוועדות 

המתאימות.

יוסי וינראוב
יו"ר ועדת ארגון ונהלים 

יוסי וינראוב - יו"ר

משרד ראשי: רח' משה דיין 3 יהוד
טל: 6321010–03 פקס: 5368399–03

אל ציבור העובדים!

שירותי סיעוד באמצעות עובדים זרים למשפחות נזקקות.

אנו שמחים להודיעכם כי הגענו להסדר עם חב' "תשבץ" העוסקת 

בהבאת עובדים זרים לסיעוד: חולים, קשישים ומוגבלים, הנזקקים 

לעזרה סיעודית של 24 שעות ביממה. חב' "תשבץ" תמסור לכל 

מי מעובדי התעשייה האווירית אינפורמציה מלאה על דרכי קבלת 

רישיון להעסקת עובד זר (כולל אישורים וזכאויות מהביטוח הלאומי 

או מגורמים אחרים), תנאי העסקת עובד זר (זכויות וחובות) וכדומה.

הייעוץ יינתן חינם ללא התחיבויות מראש

עובדי התעשייה האווירית אשר יתקשרו עם חב' "תשבץ" יזכו 

למחיר הנחה, לתנאי תשלום מיוחדים אשר סוכמו עם אגודת עובדי 

התעשייה האווירית.

מסגרת ההתקשרות תכלול, בדיקת צורכי המטופל בביתו והתאמת 

העובד הזר לדרישותיו ע"י עובדים סוציאלים. טיפול בהשגת 

הרישיון להעסקת עובד זר, הזמנת העובד בחו"ל (כולל אישורי 

משרד הפנים), קליטת העובד בארץ, הדרכתו ומעקב אחרי שירותו.

מסגרת ההתקשרות מעוגנת בהסכמים חוזיים בין המטופל/משפחתו 

לבין חברת "תשבץ" ובין המטפל (העובד הזר) למטופל/משפחתו.

ההתקשרות עם חברת "תשבץ" הינה על בסיס אישי  ואין אגודת עובדי התעשייה 

האווירית צד להסכם.
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ועדת ספורט וחוגים

ועדת הספורט והחוגים ממשיכה בפעילותה השוטפת, ומוסיפה יעדי פעילות חדשים למסגרתה. 
דוגמאות להתחדשות: 

חוג המשוטטים:

לאחרונה הצטרף לוועדת הספורט והחוגים חבר חדש: פרומוביץ אריה, שישמש כרכז חוג המשוטטים ויפעל 
לחידוש פעילות החוג. אנו מקווים שיכניס רוח חדשה, ויחדש את פעילות החוג לרווחת כל החברים בו. ועדת 

הספורט והחוגים קוראת לכל המעוניינים לקחת חלק בפעילות החוג ליצור קשר עם רכז החוג.
להרשמה: יש למלא פרטים ולשלוח בפקס 03-9354883 עבור חוג המשוטטים או בדואר לכתובת: ארגון גמלאי 

התעשייה האווירית מחלקה 0012 נתב"ג. מיקוד  70100. 

עם / ללא שם ומשפחה
בת/בן זוג

מעדיף/פה הליכה מאומצת
 )כן - לא(

כתובת

טל'
נייד

אימייל

 ariefro@walla.co.il רכז החוג: אריה פרומוביץ בנייד 052-8301784 או בדוא"ל

מכון אבשלום

רכז חוג מכון אבשלום פרטוק פליקס
הוועדה לראשונה בתולדותיה העמידה נציג המרכז ודואג לאוכלוסיית הגמלאים חברי חוג מכון אבשלום. 

נציג הוועדה ומרכז חוג מכון אבשלום לגמלאים ייתן ככל שיש באפשרותו מענה לכל שאלה או בקשה של 
גמלאי שיפנה לקבלת עזרה, הן בנושא מכון אבשלום והן בכל נושא אחר הקשור לפעילות ארגון הגמלאים 

בכלל וכמובן בנושאים הקשורים לוועדת הספורט והחוגים.
נכון להיום במסגרת מכון אבשלום פועלת קבוצת חברים המונה כ-250 חברים והמורכבת מעובדים ומגמלאים 

הפועלים בשיתוף פעולה מלא ויוצאים יחד לסיורים לפי תכנית מוכנה מראש של מכון אבשלום. 
ועדת הספורט והחוגים מתכננת בשלב מאוחר יותר להגדיל את מספר הגמלאים החברים בחוג  ולהרחיב את 

פעילות החוג.

חוג הדיג:

רכז חוג הדיג פרטוק פליקס
בחוג.  להנאת החברים הפעילים  פעילותו  לצורך  ולאתר אתרים חדשים  לפעול  גם השנה ממשיך  הדיג  חוג 
הפעם הצלחנו לחדור לאתר מיוחד ביופיו ובהתאמתו לפעילות הדייגים ובנות זוגם. חוף דור הינו אחד החופים 

ג'ורג' בורג'ל - יו"ר
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היפים והנוחים לפעילות הספורט הימי כמו צלילה, דיג, שיט, גלישת גלים וקיט. בנוסף לכך המקום קרוב פיזית 
למרכז ונגיש להגעה עצמית. כך אנו מקווים להפוך אתר זה לחלק בלתי נפרד מאתרי הפעילויות שלנו.

פעילויות חוג הדיג המתוכננות לחודשים 4-5/2015

תאריך שם והמלון
הפעילות

אמצעי מחיר
תשלום 

הערות 

דן פנורמה
אילת

1,495 ש"ח לאדם בחדר 26-30/04/2015
זוגי

2,530 ש"ח ליחיד בחדר.
בנוסף ייגבו מכל חבר 
ארגון ובן / בת זוג 10 

ש"ח. 
ומכל אורח 30 ש"ח

עד שישה 
תשלומים 

בכרטיס 
אשראי 
לחברת 

זיו תיירות

המחיר כולל: אירוח  4 לילות ו-5 ימים על 
בסיס חצי פנסיון.

תיירות  באוטובוס  ושוב  הלוך  הסעה 
מפואר .

ארוחת צהריים במלון ביום ההגעה.
פעם אחת קפה ועוגה אחה"צ.

שייט בן ארבע שעות כולל פיתיונות 
לדייגים כיבוד קל ושתייה חמה. 

הפעילות מותנית בהשתתפות של 45 חברים.
יציאה מתעשייה האווירית בשעה 08.00 .לא תהינה תחנות איסוף בדרך. לרשות הדייגים יעמוד מקרר מקפיא 

לאחסון פיתיונות ודגים שיעלו בחכות.
בכל הימים תתקיים פעילות דיג חופשית על הריף מול מלון הרודס והמזח שליד המרינה.

תאריך שם המלון
הפעילות

אמצעי מחיר
תשלום 

הערות 

"נחשולים"
קיבוץ 

נחשולים.

895 ש"ח לאדם בחדר 17-19/05/2015
זוגי

1,415 ש"ח ליחיד בחדר.
בנוסף ייגבו מכל חבר 
ארגון ובן / בת זוג 10 

ש"ח. 
ומכל אורח 30 ש"ח

עד שישה 
תשלומים 

בכרטיס 
אשראי

לחברת 
זיו תיירות

המחיר כולל: אירוח בן 2 לילות ו-3 ימים 
על בסיס חצי פנסיון.

תיירות  באוטובוס  ושוב  הלוך  הסעה 
מפואר.

ארוחת צהריים במלון ביום ההגעה.
חוף דור הינו אחד החופים היפים בארץ 
או  לדוג  ניתן  מהם  איים  שלושה  עם 
להשתזף. החוף בכללו חוף מדהים ביופיו 
ים  לחובבי  מקנה  שהוא  ובאפשרויות 

ופעילות ספורט ימי. 
צלילה, שחייה, שיזוף ובעיקר דיג חופים. 

הפעילות מותנית בהשתתפות של 45 חברים. 
יציאה מתעשייה אווירית מערב בשעה 10:00. פעילות הדיג במקום חופשית במשך כל שעות היום. יש במקום 

שפע דגי חוף מוכרים לדייגים.
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פעילויות חוג הדיג המתוכננות לחודשים 8-10/2015

תאריך שם המלון
הפעילות

אמצעי מחיר
תשלום 

הערות 

דולפין וילג'
חוף הגליל 

המערבי

1,560 ש"ח לאדם בחדר 30/08-03/09/15
זוגי

3,120 ש"ח לזוג  
יגבו   באוטובוס  בנוסף 
10 ש"ח מכל חבר ארגון 

ובן / בת זוג. 
ומכל אורח 30 ש"ח

עד שישה 
תשלומים 

בכרטיס 
אשראי

לחברת 
הדקה ה-90 

המחיר כולל: אירוח בן 4 לילות ו-5 ימים 
על בסיס חצי פנסיון.

תיירות.  באוטובוס  ושוב  הלוך  הסעה 
ארוחת צהריים ביום ההגעה.

ואוטובוס  מדריך  כולל  לצפת  טיול  יום 
של  חופשי  סיור  העזיבה  ביום  צמוד. 

כשעתיים בשוק עכו.
בכל חדר פינת קפה ומיני בר

ההשתתפות מותנית בהשתתפות של 45 משתתפים. 
יציאה מתעשייה האווירית בשעה 09.00. כפר הנופש שוכן על חוף הים התיכון ברצועת חוף מרהיבה ביופייה, 
יש שובר גלים והמון ריפים, כך שניתן להנות מפעילות או ספורט ימי ומפעילות דיג חופשית במשך כל שעות 

היום. לדייגים - נא לא לשכוח חכות ופיתיונות, האזור מאוד מתאים לדיג.

תאריך שם המלון
הפעילות

אמצעי מחיר
תשלום 

הערות 

"נחשולים"
קיבוץ 

נחשולים

בחדר 11-13/10/15 לאדם  ש"ח   950
זוגי

1,900 ש"ח לזוג  
בנוסף באוטובוס יגבו 10 
ש"ח מכל חבר ארגון ובן 

/ בת זוג 
ומכל אורח 20 ש"ח

עד שישה 
תשלומים 

בכרטיס 
אשראי

לחברת 
הדקה ה-90 

המחיר כולל: אירוח בן 2 לילות ו-3 ימים 
על בסיס חצי פנסיון .

הסעה הלוך ושוב באוטובוס תיירות 
ארוחת צהריים ביום ההגעה.

ואוטובוס  מדריך  כולל  לצפת  טיול  יום 
של  חופשי  סיור  העזיבה  ביום  צמוד. 

כשעתיים בדלית אל כרמל.
בכל חדר פינת קפה ומיני בר

ההשתתפות מותנית בהשתתפות של 45 משתתפים. 
יציאה מתעשייה האווירית בשעה 10.00. המלון שוכן לחוף הים התיכון על רצועת חוף אחת היפות והמבוקשות 
בארץ. החוף מתאים לכל סוגי פעילויות הנופש האפשריות ובעיקר לדיג. לדייגים - נא לא לשכוח חכות ופיתיונות, 

האזור מאוד מתאים לדיג.
ההרשמה במשרדי הארגון טל' 03-9357115 שלוחות 2-3 אצל יונה דקלה וזרינה.

הדיג פרטוק  חוג  לרכז  לפנות  ניתן  הדיג  לחוג  נושא הקשור  בכל  או  הדיג  בנושא פעילויות  נוספים  לפרטים 
ffertouk@gmail.com פליקס נייד 052-2211334 או במייל

מועדוני ספורט:
לאחרונה נחתם הסכם בין נציגות העובדים לבין מס' מועדוני ספורט. לצערנו מחוסר מקום בחוברת אנו נאלצים 
להסתפק בפרסום רשימת מועדוני הספורט איתם יש הסכם הנחה לעובדי וגמלאי התעשייה האווירית, באתר 
למזכירות  להתקשר  או  הגמלאים  באתר  הפרסום  את  לראות  פרטים אפשר  לברור  הארגון.  האינטרנט של 

הארגון בטלפון 03-9357115 שלוחה 2 - או 3.

ג'ורג' בורג'יל פליקס פרטוק   
יו"ר ועדת ספורט וחוגים רכז חוג הדיג   

גמלאון
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מהנעשה בתעשייה האווירית
דברי שרלי בן שטרית- סמנכ"ל שיווק תעש"א 

- לרגל השנה החדשה

לתעשיות  מאתגרת  שנה  הייתה   2014 שנת 
הביטחוניות בארץ ובעולם. יותר ויותר מדינות, שנכנסו 
השנה למעגל הלחימה בטרור הבינלאומי ולשמירה 
דרישות  מציבות  שלהן,  הטבעיים  המשאבים  על 

לפתרונות שונים מאלו שהיו מקובלים בעבר.
על אף הקשיים שנבעו מהמצב הגלובלי והמשברים 
מערכת  עם  בהתקשרויות  ההאטה  כמו  המקומיים, 
והשלכותיו  הביטחון במחצית הראשונה של השנה, 
הצליחה  השנייה,  במחצית  איתן"  "צוק  מבצע  של 
זרם  על  לשמור   2014 בשנת  האווירית  התעשייה 
בעסקאות ואף לשפר פעילות בשווקים אסטרטגיים 

כמו: ארה"ב, אירופה, אסיה ואמריקה הלטינית. 
העסקי  הפוטנציאל  מלוא  למיצוי  נערכת  החברה 
עסקיות  ישויות  הקמת  באמצעות  אלה  בשווקים 
מקומיות, דבר שיסייע להתמודד במכרזים המחייבים 

ייצור מקומי.
לקוחות פתוחים עתה, יותר מבעבר, לבחינת פתרונות 
יש  שבהן  מאוישות,  בלתי  מערכות  על  המבוססים 
ולמוניטין  מוכחים,  יתרונות  האווירית  לתעשייה 

מהטובים בעולם.
בתעשייה האווירית שמים דגש על חתימת הסכמים 
ארוכי טווח, אשר יתרמו לחוסנה הפיננסי של החברה 
ולייצוב נתח גדול יותר של צבר ההזמנות על בסיס 

רב-שנתי. 

ה"ראם הישראלי בחולות אפריקה"

מפעל רמת"א קיבל הזמנה של כ-100 כלי רכב קרביים 
משוריינים מהדור החדש, ללקוחות באפריקה.

של  ה-70  משנות  כבר  מייצרת  האווירית  התעשייה 
המאה הקודמת כלי רכב משוריינים לשימוש לוחמי 
כוחות  ללחימה של  היתר  בין  זה משמש  כלי  חי"ר. 

מיוחדים, חי"ר, כרכב נ"ט, כאמבולנס ועוד.
ה"ראם" מיוצר בחב' רמת"א. לייצור "ראם" נדרשים 
כ-6-3 חודשים. השוני בין רכב "ראם" של התעש"א 

לכלי רכב אחרים באותה קבוצה, טמון במיגון. הדגם 
יכול לבקש  והלקוח   1 הבסיסי מגיע עם רמת מיגון 

רמות גבוהות יותר.

"אהוד" דור 5 

התעשייה האווירית חגגה לא מכבר ציון דרך של מכירת 
אלף מערכות לחימה אווירית משולבת, תחת המותג 
"אהוד". המערכת נמצאת בשימוש חילות אוויר של 17 

מדינות ברחבי העולם, ולאחרונה דורגה כְדור 5.
למטוסי  גם  גרסה  כולל  ה"אהוד"  של  החדש  הדור 

קרב מסוג אפאצ'י.
זו אותה טכנולוגיה כמו במטוסי קרב, עם התאמות 

לסביבת לחימה של מסוקים.
עם  אחד  ש"מדברים"  קרב  ומסוקי  מטוסי  כיום  יש 
מחוברים  כולם  וספינות,  קרקע  כוחות  ועם  השני 

לאותה רשת.
טמונה  המערכת  של  העיקריות  החוזקות  אחת 
אפשר  האווירית.  בתעשייה  שפיתחו  לינק  בדאטה 
לדמיין זאת כמעין "רשת אינטרנט" שמקשרת בין כל 

מערכות ה"אהוד" של הלקוח. 

של  ראשונה  כנף  מסרה  האווירית  התעשייה 
מטוס האימון T-38 לחיה"א האמריקאי

מכלולים  בייצור  ניסיון  שנות  שלושים  מעל  לתע"א 
כנפיים  של  סדרתי  בייצור  החלה  היא  קרב.  למטוסי 
במפעל  שהתקיים  חגיגי  בטקס   .T38 האימון  למטוס 
 DCMA סוכנות  לנציג  הראשונה  הכנף  נמסרה  להב 
(Defense Contract Management Agency). הפרויקט 
כולל את החלפת הכנפיים הישנות בחדשות במטוסי 

האימון מסוג T-38 עבור חיל האוויר האמריקאי.
תוצאותיו  את  מציינת  הראשונה  הכנף  השלמת 
המוצלחות של תהליך הנדסי מאתגר, אשר כלל עדכון 
והתאמה של התוכן המקורי של מטוס האימון שפותח 
בשנות ה-50, ויצירת מודלים תלת- ממדיים משוכללים 
לצורך ייצור והרכבת כנפיים של המטוס. כל אלו הושגו 
במאמץ משותף של מהנדסי תע"א בתמיכת מנהלת 

תכנית T-38 בחיל האוויר האמריקאי.
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מגדלי הים התיכון 
מובילת חוויית המגורים 

לגיל השלישי, 
מובילה עכשיו 
במסלול חדש.

סכום הפיקדון חוזר אליך בשלמותו*

אם עד היום התלבטת היכן לבלות את הגיל השלישי – אפשר להפסיק להתלבט.
מגדלי הים התיכון ממשיכה להוביל את חוויית המגורים לגיל השלישי, ומציגה את "מסלול יהלום". המסלול הראשון 
יוחזר אליך במלואו בסוף התקופה!* בידיעה שסכום הפיקדון שלך  מסוגו בישראל, שמעניק לך את השקט 

מגדלי הים התיכון
מובילה את סגנון החיים לגיל השלישי בישראל

לפרטים
נוספים:

*בכפוף לתקנון המסלול המצוי במשרדי החברה *40 דירות במלאי 
*המסלול בתוקף עד 25.4.2015 או עד גמר המלאי, המוקדם מביניהם *ט.ל.ח.

לראשונה
בישראל!

מסלול יהלום

הבית בנורדיה הבית בכפר סבאהבית בבת ים

המבצע בתוקף לזמן מוגבל - מהרו והתקשרו!



המבצעים המוטסים של אשר אתרוג
רובנו איננו יודעים שאחד מחברינו 
אותות  שני  בעל  הוא  בארגון 
עיטור  הצבאי,  שירותו  מתקופת 
מדובר  הרמטכ"ל.  וצל"ש  המופת 
גמלאי  מיל'(  )סא"ל  באשר אתרוג 
מפעל אלתא, שקיבל את האותות 
בגין השתתפותו בהנחתת כוח של 
מלחמת  לפני  שונים  מבצעים  בשני  מטכ"ל  סיירת 

ששת הימים.

להלן סיפור האותות: 

טיס.  בכלי  צוות  כאיש  פעל  אתרוג  אשר  "רס"ל 
רס"ל  כחל".  "במבצע  ומסובכת  קשה  במשימה 
אשר אתרוג ביצע את תפקידו בצורה מופתית, תוך 
משמעת ודיוק מרבי. על מעשה זה הוענק לו עיטור 

המופת".
ניסן תשל"ג אפריל 1973, דוד אלעזר, רב אלוף, ראש 

המטה הכללי.
טיס.  בכלי  צוות  כאיש  פעל  אתרוג  אשר  "רס"ל 
רס"ל  ירגזי".  ב"מבצע  ומסובכת  קשה  במשימה 
אשר אתרוג ביצע את תפקידו בצורה מופתית, תוך 
משמעת ודיוק מרבי. על מעשה זה הוענק לו צל"ש 

רמטכ"ל"

במכתבו מיום 20 לפברואר 1967 כותב לו הרמטכ"ל 
יצחק רבין ז"ל:

"המשימה בוצעה אחרי שהיות מרובות, שהוסיפו ודאי 

קשה  תפקיד  ביצעתם  ממילא.  קיים  שהיה  למתח 
ועמדתם  במטרה,  דבקות  דיוק,  אחריות,  גילוי  תוך 
התמצאות  כושר  גיליתם  רבה.  בהצלחה  במשימה 

ויכולת מרבית ומילאת חלקך במבצע ללא פגם."
מבצעים  בכמה  חלק  ליטול  אתרוג  זכה  בנוסף 
מוצלחים בתקופת מלחמת ההתשה. הראשון, מאלו 
שפרסומם הותר, הוא "מבצע הלם" שבו לקחו חלק 
ולוחמים  צוותיהם  על  פרלון  סופר  מסוקי  ששה 
מסיירת הצנחנים. חולית לוחמים, שהונחתה במקום 
ע"י מסוקי הטייסת, פוצצה תחנת מיתוג ראשית בנג'ע 
חמדי בלב מצרים. באותה עת פוצצו צוותים של שני 
גשרים  שני  על  מיוחד  נפץ  מטען  נוספים  מסוקים 
שעל הנילוס. היה זה ראשון המבצעים המיוחדים של 
מצרים,  בלב  המוצלחת  הפעולה  ההתשה.  מלחמת 

בעומק של 350 ק"מ, עוררה תדהמה בארץ ובעולם.
נוסף שאף הוא הותר לפרסום, ואשר אתרוג  מבצע 
התעופה  שדה  על  המתקפה  הוא  חלק,  בו  נטל 
בבירות, בדצמבר 1968 לאחר ההתקפה על מטוס אל 
על באתונה. לוחמי הסיירת בפיקודו של רפול הונחתו 
התעופה  בשדה  פרלון  הסופר  טייסת  מסוקי  ע"י 
חברות  של  מטוסים  ופוצצו  בירות,  של  הבינלאומי 

תעופה ערביות.
היו, כמובן, מבצעים נוספים של טייסת סופר פרלון, 
שחלקם נותרו עלומים, ואשר אשר אתרוג השתתף 

בהם. על כך בפעם אחרת. 

הביא לדפוס: הלל גולן

לידיעת חברי הארגון:
בשנה הנוכחית לא יופקו ולא יישלחו לחברים המדבקות של תעודת הגמלאי.

כל תשלומי דמי החבר מנוהלים במערכת הארגון.
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מחירים מיוחדים לגמלאי התעשייה האווירית

סדרת תיאטרון

המיטב של: תיאטרון בית ליסין, תיאטרון גשר, תיאטרון הבימה, תיאטרון הקאמרי, תיאטרון החאן, 
תיאטרון באר שבע ועוד...

סדרות העשרה

סדרות נוספות

פאניקההמוגבליםאיבנוב

מיטב המרצים בתחומים מגוונים ומרגשים: פרופ' יורם יובל, פרופ' חיים באר, אנאבלה שקד, נדב אייל, 
דב אלבוים, גיל שוחט ועוד...

סדרת מחול סדרת ג’אז מחו”ל גוןסדרות תיאטרון לילדים
ד

די 
 ג
ם:

לו
צי

ס
ק

מ
ר 

או
ם: 

לו
צי

ערבי זמר, עולם הולך ונעלם, טרום בכורה בקולנוע,               ערים מרתקות בעולם               ועוד...

המנויים עונת 
2015-2016  

מועדון שלישי תרבותי  חדש!
בואו לפרוץ את גבולות הידע שלכם 

במפגשי העשרה בתחומים שונים ומגוונים: 

אמנות, הסטוריה, תרבויות, רפואה ועוד...

16 מפגשים שנתיים ימי שלישי בין השעות 9:30-11:00

Mהקדימו להירשם. מספר המקומות מוגבל!
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מגוון קרוזים בספינות פאר ליעדים היפים בעולם

להזמנות: 03-7771212 
* המחיר לאדם בחדר זוגי. הזמנות ע"ב מקום פנוי. מחירים עלולים

להשתנות בכפוף לזמינות מלאי החדרים באוניה. מלאי מוגבל

הדרך הטובה ביותר 
לראות עולם!

חופשת שייט

SERENADE OF THE SEAS
4/7 - 13/7

שוודיה פינלנד רוסיה אסטוניה ולטביה
כולל: טיסות סדירות לשטוקהולם. 2 לילות לינה בשטוקהולם ע"ב 
א.בוקר. 7 לילות הפלגה ע"ב פנסיון מלא. סיור מודרך בשטוקהולם 

שוודיה. כולל כניסה למוזיאון ואסה סיור מודרך בסנט פטרסבורג רוסיה. 
כולל כניסה ל-הֶאְרִמיָטאז'. העברות, טיפים לנותני שירות באונייה.

מ-$2499

eshet.com/cruise

NORWEGIAN EPIC
22/5 - 31/5

ספרד איטליה והריביירה הצרפתית
כולל: טיסות לברצלונה. 2 לילות לינה בברצלונה ע"ב פנסיון 

מלא. 7 לילות הפלגה ע"ב פנסיון מלא. העברות, טיפים 
לנותני שירות באונייה.

מ-$1649

CELESTYAL ODYSSEY
29/6 - 6/7

מאתונה לאיי יוון וטורקיה
כולל: טיסות ישירות לאתונה, 4 לילות הפלגה בחדר פנימי ע"ב 
פנסיון מלא. 3 לילות לינה באתונה ע"ב ארוחת בוקר. סיורים 

מודרכים באתונה ובדלפי. העברות ,טיפים לנותני שירות באונייה.

מ-$1299

P&O BRITANNIA
16/7 - 25/7

מאנגליה לפיורדים הנורבגיים
כולל: טיסות ללונדון, אנגליה. 2 לילות לינה בלונדון כולל א.בוקר.

7 לילות הפלגה בחדר פנימי ע"ב פנסיון מלא. סיור מודרך באנגליה 
כולל כניסה לאתר תיירות. העברות, טיפים לנותני שירות באונייה.

מ-$2399

הטבה לעובדי התעשייה האווירית, 5 תשלומים ללא ריבית



חברים כותבים

לזכרו של משה אלטמן 

2014-1938

 
אני  היקר  אישי  משה  של  לפטירתו  שנה  במלאת 

מבקשת לחלוק עמכם את זכרו ופועלו.

 38  - מחייו  מחצית  האווירית  בתעשייה  עבד  משה 
שנים ומתוכם 16 שנים כחבר ועד העובדים.

משה התחיל את הקריירה שלו בתעשייה האווירית 
בשנת 1955, טרם גיוסו לצה"ל, כמסגר מכני ב"בדק 
מטוסים", מייד עם סיום לימודיו בבית הספר המקצועי 

"מקס פיין".
את שירותו הצבאי עשה משה בחיל החימוש כמכונאי 
ובמלחמת  בסדיר,  סיני,  במלחמת  והשתתף  טנקים 

ששת הימים.
 

לעבודה  מחדש  התקבל  הצבאי  שירותו  בתום 
המנועים,  במפעל  טכני  כאיש  האווירית  בתעשייה 
ובחו"ל,  בארץ  רבות  השתלמויות  כדי  תוך  והתקדם 
למנהל המחסנים באגף המנועים. בהמשך השתלב 
לתפקיד  והגיע  שנים  כ-16  עבד  שם  שה"ל  במפעל 

סגן ראש ִמנהל האספקה. 

גם אהבה פרחה בין המטוסים, שנינו עבדנו בתעשייה 
חתונתנו  בהנדסה.  ואני  במנועים  משה  האווירית, 

נראתה כערב מפגש של עובדי המפעל לדורותיהם 
ואת ביתנו הראשון רכשנו בגאווה, ביוזמת התעשייה 

האווירית ובעזרתה, בשכונת חיסכון ג' בלוד.
 

ומשפחה,  חם  בית  האווירית  בתעשייה  ראה  משה 
את  ראה  הוא  ולחבריו.  לעבודה  התייחס  גם  וכך 
עבודתו כשליחות וכתרומה לביטחון המדינה. במשך 
כל שנות עבודתו זכה משה בפרסי ייעול והצטיינות 
עסק  עבודתו  לצד  עבד.  שבהם  השונים  בתחומים 
משה בפעילות ציבורית בוועד העובדים למען חבריו 
בתחום  לרווחתם,  כימים  לילות  והקדיש  העובדים, 

תרבות הפנאי והטיולים. 

יצא  האווירית,  בתעשייה  עבודתו  את  סיים  משה 
והפעם  לעבוד  החל  ומייד   ,1994 בשנת  לגמלאות 
חיל  עשה  שם  גם  "תופינית".  לשוקולד:  במפעל 
בעבודתו. שיפר, סייע והכניס תכניות חדשות ונוהלי 
ובסיוע  עלייה  בקליטת  עסק  מכל  יותר  אך  עבודה, 
העובדים  של  רובם  רוב  את  שהיוו  חדשים  לעולים 

במפעל. בכך הרגיש סיפוק רב וסגירת מעגל בחייו.

משה  של  בריאותו  מצב  החמיר  האחרונות  בשנים 
יום  לפני  אחדים  ימים  נפטר,  האחרון  מרץ  ובחודש 

הולדתו ה-76.

יהי זכרו ברוך
רבקה אלטמן והמשפחה 

)טל' 08-9473548, 052-8374493(

גמלאון
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שירות לקוי - שואב אבק רובוטי "ניטו"
פורסמה   2013 שנת  של  אביב"  "מבצע  במסגרת 
ברכישת  לגמלאים  מבצע  על  בגמלאון  מודעה 
"ניטו" של חברת אפקטיב  שואב אבק רובוטי מסוג 

רובוטיקס בראשל"צ.

את השואב שבנדון  רכשתי   2013 מרץ  בחודש  ואכן 
הניתנת  האחריות  תוקף  את  השאר  בין  ובדקתי 

למכשיר.

של   48 מספר  בדף  המופיעה  האחריות  בתעודת 
ה"מדריך למשתמש" שקיבלתי בעת הרכישה נכתב: 
"תעודת אחריות לשנתיים )שימוש ביתי( ]..[ כי המוצר 
יהיה ללא פגמים בחומרים וביכולת הפעולה למשך 
 ."]...[ הזמן המצוין באריזה ו/או בחוברת המשתמש 
כמו כן, גם בחשבונית שקיבלתי רשום כי "האחריות 

לשנתיים" ללא כל הגבלה.

לפתע  שבק  בלבד,  חודשים  ותשעה  שנה  לאחר 
המכשיר. פניתי למחלקת השירות כדי לתקנו. בבדיקה 
שערכו למכשיר במעבדה נמצא כי המצברים חדלו 

לפעול, וכי עליי לשלם עבור החלפתם.

גם  שמצוין  כפי  לשנתיים  אחריות  לי  יש  כי  טענתי 
ב"מדריך למשתמש" וגם על גבי החשבונית שקיבלתי, 
ועל כך נעניתי כי זה "ברור מאליו" שהמצברים אינם 

נכללים בתקופת האחריות.

שאלתי מדוע אין זה מצוין בצורה ברורה ובולטת לא 
בתעודת האחריות ואף לא בחשבונית, ונעניתי כי מידע 
זה מופיע על גבי האריזה וגם בחוברת למשתמש, 

אותה לא סיפקו לי כלל בעת הרכישה !!!

של  האחריות  לגבי  המפורט  המידע  כי  טענתי, 
מקומות  במספר  מפוזר  להיות  צריך  לא  המכשיר 
)חלק על גבי האריזה, שצריך לשם כך לשמור אותה 
לאורך תקופה של שנתיים, וחלק בחוברת למשתמש( 
אלא שכל המידע חייב להיות מצוין לפחות בתעודת 
האחריות שזה למעשה ייעודה ומטרתה. ההתנהלות 
בהטעיה  לדעתי  גובל  האחריות  בנושא  החברה  של 

מכוונת של הצרכנים.

הלקוח  שירות  המכירות/  איש  של  התייחסותו 
במהלך השיחה עמו אל טענתי בנושא הייתה יהירה 
ומתנשאת, בעיקר כאשר ציינתי לפניו כי אני גמלאי 
של התע"א ושבהתנהלותו זו הוא עלול לאבד לקוחות 
וגמלאי  עובדי  מקרב  בעיקר  נוספים  פוטנציאליים 

התע"א.

נחושה  מצח  ובעזות  עפעף  ניד  ללא  בתגובה,  ואז 
עובדי  ענה לי: "כבר היו לי חכמולוגים כמוך מקרב 

התע"א ויש לי מספיק לקוחות גם בלעדיהם".

ונתקלו  המוצר  את  נוספים שרכשו  עובדים  היו  אם 
לעיל,  האמור  לאור  אולם,  יודע.  אינני  דומה  ביחס 
לידיעתכם את התנהלות  כי מחובתי להביא  סברתי 
החברה, כדי שכל אחד יוכל לשקול, לקראת "מבצע 
לרכוש  או  להתקשר  אם  בעתיד,  וגם  הקרוב  אביב" 
נציגיה  או  הנ"ל  שהחברה  חשוב  הנ"ל.  מהחברה 
או  שלנו  בקהל  לזלזל  לעצמם  להרשות  יוכלו  לא 

להשמיצו.
בברכה,
שני שלמה

חברים כותבים

גמלאון
58



1. מצב ישיבה וקריאה. 2. מצב מנוחה וחלוקת עומס שווה על הגוף.

4. שחרור מוחלט מעומסים על הגב, שחרור כאבי גב3. מצב ישיבה וקריאה מצב תרגול למתיחת הגב וזרימת דם הפוכה.

פתרונות חדשניים לבעיות גב משנת 1998

מכשיר שיאצו רפלקסולוגי המעניק עיסוי חזק 
ועוצמתי במיוחד לכף הרגל,קרסול,שוקיים,כפות 

הידיים,והזרועות. מעניק הקלה משמעותית ושחרור 
מידי מכאבי רגליים, בצקות, בעיות ורידים, כלי דם 
וסוכרתיים. מומלץ ע"י פרופ' אליעזר קליימן,מנהל 

מרכז "גפן" לבריאות הלב וכלי הדם, גבעתיים.

לקביעת פגישת התנסות בביתך ללא התחייבות
התקשרו עכשיו למומחים של  1-700-700-034

www.backtech.co.il           backteck@012.net.il   

ת י מ ו ס ר פ ה  ע ד ו מ

1. מצב ישיבה וקריאה. 2. מצב מנוחה והרפייה.

3. מצב מנוחה וחלוקת עומס שווה לשחרור כאבים. 4. מצב תרגול למתיחת הגב וזרימת דם הפוכה.

הטבה בלעדית
לגמלאי

התעשיה האוירית
הדגמה וטיפול בבית הלקוח

ללא התחייבות!



ביקורי גמלאים בחטיבת בדק ובחטיבת 
 הנדסה ופיתוח 

בחודשים נובמבר ודצמבר 2014
האחרונה,  בשנה  שהתפתחה  למסורת  בהתאם 
גמלאי  של  והחמישי,  הרביעי  הביקורים,  התקיימו 
חטיבת בדק מטוסים במתקניה. בביקורים השתתפו 
כ-170 גמלאים. לביקורים ראשונים בחטיבת הנדסה 

ופיתוח הגיעו כ-130 גמלאי החטיבה.

המבקרים  התכנסו  כיבוד,  עם  פנים  קבלת  לאחר 
באולם האודיטוריום. שם הושמעו דברי ברכה חמים 
מבדק  גל-אור  רמי  אנוש,  ראשי מנהל משאבי  מפי 
ויובל אשכל מהנדסה, שהדגישו את היות הגמלאים 
דור המייסדים. הם עמדו על חשיבותה של שמירת 
במסורת  להמשיך  והבטיחו  הגמלאים,  עם  הקשר 

הביקורים.

מר שמואל אפלבוים, מתאם הביקורים מטעם ארגון 
שקדמו  המאמצים  את  בדבריו  הדגיש  הגמלאים, 
וציין  לתיאום הביקור עם הנהלת החברה והחטיבה, 
את הכוונות לביקורים הבאים שבהם יוזמנו הגמלאים 
עבדו.  שבו  האם  במפעל  אחרים,  במפעלים  לבקר 
כוונה נוספת היא לקיים ביקורי משפחות של גמלאים 

- בחברה.

שחם,  הלל  והחבר  שפי  יעקב  מר  הארגון  יו"ר 
התמקדו בסקירת פעילותו של הארגון, וציינו שהארגון 
בתהליך צמיחה מתמיד. הדוברים הרחיבו על פעילות 
הוועדות השונות ועל הגמליאדה, והתמקדו בפעילותן 
של מספר ועדות מפתח בארגון. הודגשה החשיבות 
העומדים  והכלים  הגמלאי,  עם  הקשר  שמירת  של 
לרשות הארגון, כגון: המגזין "גמלאון", אתר הגמלאים 

באינטרנט, מסרונים ועוד.

בתיה כהנא, ראש ִמנהל פיתוח עסקים של חטיבת 
)מטוסים,  מפעליה  את  החטיבה  את  הציגה  בדק, 
מנועים, אביזרים(, וכן את מוצריה השונים. העלתה על 
נס נתון מרשים של טיפול בלמעלה מ-3500 מטוסים 
בחטיבה  כי  ציינה  החטיבה,  הקמת  מאז  אזרחים 
האזרחיים  המנועים  סוגי  רוב  של  שיפוצם  מתבצע 

הקיימים )חלקם גם צבאיים(, ושיפוץ האביזרים.

את  בירך  הנדסה  חטיבת  סמנכ"ל  מדינה,  משה 
הנדסה,  מפעל  מנהל  סגן  שטיינמן,  וצבי  הגמלאים 
בביקור השני, הציג את החידושים שהושגו בחטיבה 
את  הזכיר  והמל"טים.  המנהלים  מטוסי  בתחום 
ע"ש  )שנקרא  אב-טיפוס  האנגר  מבנה  של  הקמתו 
לחומרים  נקי  חדר  האנגר  ושל  ז"ל(,  הררי  עובדיה 

מרוכבים )המוגדר כתשתית לאומית(.

נערכו סיורים במוסכי חטיבת בדק, שם ניתנו הסברים 
ותדלוק,  מטען  לתצורת  נוסעים  מטוסי  הסבת  על 
וכן סיורים במוסכי מפעל מלט, שבו קיבלו הסברים 
זה. מצוינּות  בתחום  הטכנולוגיות  ההתפתחויות   על 
בין  מרגשים  רעים  מפגשי  התקיימו  ההסברים  לצד 

הגמלאים לבין חבריהם שעדיין עובדים.

ניתן  אלו  ביקורים  במהלך  הגמלאים  של  צילומים 
לראות באתר הגמלאים באינטרנט.

הלל שחם
יו"ר ועדת תעסוקה בארגון הגמלאים

גמלאון
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ביקורי גמלאים בקמפוס מבת - תמ"מ
חבורת  עם  מבת  של  האוכל  בחדר  יושב  בעודי 
הגמלאים, נהנים מארוחת צהרים משותפת המהווה 
סיום טעים לביקור, פונה אליי אחד הגמלאים. תגיד, 
אנחנו  ב-2015  מתי  לי  לומר  יכול  אתה  שואל,  הוא 
מקווה  אני  חסקלוביץ,  מוסיף,  וחברו  לבקר,  חוזרים 
שבפעם הבאה לא תחכו עשרים שנה כי אתה יודע 
לחזור!  רוצים  נפלא!  היה  בעייתי.  קצת  זה  שבגילנו 
של  הצהרות  וכהנה  כהנה  ועוד  אותנו!  תשכחו  אל 
נכון  לדאוג,  לא  נא  להם,  אומר  אני  חברים,  כמיהה. 
שלקח הרבה זמן לקבל אישורים ולארגן, אך מעתה, 
את  לשמר  יידע  שלנו  הגמלאים  שארגון  בטוח,  אני 

שהושג ויהיו ביקורים נוספים, ותכופים הרבה יותר.

שישה ביקורים נערכו בקמפוס מבת / תמ"מ אשר 
לחזור  הכמיהה  גמלאים.  כ-600  השתתפו  במהלכם 
במלאכה  עסקו  בו  אשר  העבודה  במקום  ולבקר 
לידי  ובאה  הביקורים,  כל  את  ליוותה  שנים,  עשרות 
ומרגשים.  אנושיים  מפגשים  של  במראות  ביטוי 
ואחרות(,  כאלו  )מסיבות  שהחמיצו  רבים  עוד  יש 
ומאוד היו מעוניינים להגיע. בשלב זה עליי לאכזבם, 

הביקורים הסתיימו. 

לעמיתינו  יש  הביקורים  להצלחת  נכבדה  תרומה 
בקמפוס, אשר שקדו על המלאכה ודאגו לארחנו. החל 
ממנהל החטיבה, סגנו, ראשי ִמנהלים, ראשי תחומים, 

מנהלי בתי מלאכה וכלה בעובדים מן השטח, במגוון 
רחב של מקצועות. וכמובן, בלי ִמנהל משאבי אנוש 
חטיבתי אשר ריכז ותיאם את הביקורים ספק אם היו 

יוצאים אל הפועל. 

מגוון  על  מרתקות  הרצאות  כללו  הביקורים 
נוספו  ולהם  החטיבה,  של  והמוצרים  הטכנולוגיות 
של  הקרקע  בתחנות  ומרגשים  מעניינים  ביקורים 
גם  נפקד  לא  השונים.  המלאכה  ובבתי  הלוויינים, 
וארוחת  עשיר  כיבוד  כלל  אשר  "הקולינרי"  החלק 
רצון  לפסיפס של  חבר  ביחד  הכול  צהרים מפנקת. 

טוב וחיבוק לגמלאים מצד עמיתיהם לעבודה.

היה  שכך  )ומאמין  בקמפוס  שהביקורים  ספק  אין 
גם בשאר מפעלי החברה(, תורמים "לגאוות יחידה" 
ומאמתים את האְמרה שתעשייה אווירית זה לא רק 

מקום עבודה, זה גם בית שזוכר ומוקיר. 

יעקב  ליו"ר ארגון הגמלאים  ויישר כוח  גדולה  תודה 
הגמלאים  בארגון  הביקורים  ומרכז  ולאחראי  שפי, 
שמואל אפלבוים, תודה לאמיר אהרוני ראש מינהל 
משאבי אנוש חטיבת מט"ח, ולעובדת המשרד הילה 

פרנסקי-גרבי האחראית והמתאמת. 

להתראות 
חסקלוביץ שלמה 

גמלאון
61



הופעה במועדון אשכול פיס ברמלה, 
באירוע מחווה לעולי דרום אמריקה 

שאורגן ע"י רוטרי רמלה
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אז עד מתי תמשיכו לסבול כאבים???
75% מהאנשים חיים עם כאבים ו-90% מביניהם יכולים להיפטר מהם!

טיפול פיזיותראפי יכול לעזור לכם לחיות חיים ללא כאב!
עם 21 שנות ניסיון והתמחות באורתופדיה בארה"ב אני מטפלת במקרים של:

# כאבי גב תחתון, צוואר, ברכיים, כתפיים ובכל המפרקים האחרים # בעיות לחץ על עצבים שגורם להירדמות 
של גפיים עליונות או תחתונות # שיקום לאחר ניתוחים אורתופדיים או אחרי שברים, נקעים וסדקים # ירידה 

בשיווי משקל וקשיים בהליכה # כאבים בכל חלקי הגוף בגלל אירועים ספציפיים או בלי סיבה מאובחנת # 
טיפולים לאחר ניתוחים להחלפת מפרקים # טיפולים משמרים ל"גיל הזהב" # ועוד מגוון של בעיות אחרות

הטיפולים יחידניים, נמשכים 45-60 דקות וכוללים הבנת הגורמים לבעיה הייחודית, שימוש בשיטות טיפול 
ידניות המותאמות אישית לכל בעיה ולכל מטופל, לימוד תרגילי חיזוק ומתיחה למערכת השרירים ובניית 

תוכנית תרגול עצמית לשיפור היציבה והפחתת הכאבים.

לגמלאי תעשייה אווירית: 20% הנחה במחיר הטיפול, 25% הנחה לרוכשי 5 טיפולים או יותר.
ההנחה הינה רק לטיפולים המתבצעים בקליניקה. מחיר מיוחד לביקורי בית.

פגישת היכרות והערכה ראשונית ללא תשלום!

www.goodpt.co.il :אתר טלפון:  050-9000430  מושב בני עטרות  גילי דקל  

!!!072-222-3-222www.tofes.hhlm.co.il

  תמיד נשמח לעמוד לשרותך המרכז הארצי להחזרי מס

 

גימלאי התעשייה האווירית
רוצים עוד כסף בחשבון הבנק ?



תשבצופן מס' 27
מאת: רן מאיר

פתרתם את כל התשבץ?
העתיקו את האותיות שכתבתם במשבצות המסומנות בלועזית, אל שורת משבצות הצופן. 

אם פתרתם נכונה - יתקבל צופן התשבץ.

הגדרות:

מאוזן:  
1. כעס, רוגז  4. אחד מתוך  

7 חלקים  10. טוהר חף מתחכום  
12. האצבע הקטנה  13. אנשי צבא  
15. ארגון עולמי של נשים יהודיות  

17. מולדתנו  19. הפסקת הריון  
20. בן לעדה עתיקה נצר לבני 

ישראל  23. כלי חפירה  24. היא עיר 
התמרים  25. מתנה  27. מכשיר 

מדידה  28. פטפטת, בירבור  
29. כוכב הלכת שלנו

מאונך:
2. זמן שעדיין לא עבר  3. גבר 

מרובה נשים  5. עוף דורס  6. בירת 
ישראל  7. הגשת בקשה לדיון 

משפטי  9. ערמת עפר  11. סקס  
13. נושאי נשק  14. נוצר מול עינינו  

16. לך החוצה  18.  ארץ השמש 
העולה  21. פרח נוי קוצני  22. אחת 
האמהות 23. מקום  26. חדר בכלא 

את הפתרונות יש לשלוח לוועדת הגמלאון במשרדי הארגון 
עד לתאריך 15/04/2015 ולציין על המעטפה פתרון תשבץ מס' 27.

בין הפותרים נכונה תיערך הגרלה לקבלת הפרס.

בהגרלה שנערכה בקרב פותרי תשבץ מס' 26 )גיליון מס' 102(
זכה מר דב ניצן מתל אביב

ויקבל את הספר "השמים הם הגבול" 
שכתב מר אל שווימר ז"ל, מקים התעשייה האווירית

פתרון תשבץ מס' 26:

תיוזנרק

הצופן:
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ארגון הגמלאים
מרכין ראש לזכרם

נפרדו מאתנו 

תנחומים למשפחות

שם 
משפחה

תאריך שם פרטי
פטירה

שם יישוב
משפחה

תאריך שם פרטי
פטירה

יישוב

רמלה01/09/2014אברהםסניורבת ים04/07/2014חייםבן צבי

ראשון לציון07/09/2014שמואלגרציאניגני תקווה07/07/2014דבגרטנר

רחובות10/09/2014רמיטויטולוד09/07/2014סימימלכה

רחובות13/09/2014אביאופירלוד15/07/2014יעקבאזקיאל

פתח תקווה13/09/2014צוריאלצרורפתח תקווה16/07/2014יעקבטנצר

יהוד-מונוסון14/09/2014שלוםנתןירושלים17/07/2014עתניאלדייגי

ראשון לציון16/09/2014בן ציוןרייזקרית אונו18/07/2014אמנוןברודני

פתח תקווה18/09/2014סימורשמרלררעננה21/07/2014יוסףאנגל

רחובות19/09/2014יוסףשוירמןפתח תקווה28/07/2014משהגלוסקא

גבעתיים21/09/2014חנןסגלזכרון יעקב29/07/2014שמואלפרסטר

פתח תקווה26/09/2014רחלאשכנזילוד30/07/2014ראובןיחזקאל

הוד השרון28/09/2014יואבטמיראשדוד02/08/2014סלומוןהרשקוביץ

הרצליה01/10/2014חייםיצחקלוד03/08/2014מנדלפולנט

אבן יהודה01/10/2014רינהלוייהוד-מונוסון04/08/2014לאוניקפלנר

פתח תקווה06/10/2014אברהםמורדוךירושלים07/08/2014משהקראוס

אור יהודה12/10/2014משהמיכלשויליראשון לציון14/08/2014שמואלסולומון

חולון13/10/2014אלכסנדרורשטטקריית מלאכי18/08/2014סימוןמקייטן

ראשון לציון13/10/2014שלוםניזרפתח תקווה19/08/2014יצחקניסני

רמת השרון14/10/2014שלמהפסקיןתל אביב-יפו19/08/2014עמנואלשטינברג

תל אביב-יפו15/10/2014דודלבניתל אביב-יפו21/08/2014יוסףאלטרוביץ

אשדוד16/10/2014מיכאלפטרבורסקיבת ים24/08/2014דניאלבבבקוב

עשרת18/10/2014חנןהראלראשון לציון24/08/2014מירזהצדיקיאן

גבעתיים19/10/2014אנדרישמלהכפר סבא26/08/2014יוסףפלג

תל אביב-יפו20/10/2014נקדםארביבפתח תקווה27/08/2014שלמהגביש

רחובות20/10/2014יחיאלהלויראשון לציון28/08/2014שמואלגלטר

חולון21/10/2014אסתרלנגזםלוד30/08/2014משהארדיטי

לוד21/10/2014שלוםמושיאשוילירחובות31/08/2014אהרוןפוגל
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כותרתכותרת
שם 

משפחה
תאריך שם פרטי

פטירה
שם יישוב

משפחה
תאריך שם פרטי

פטירה
יישוב

יהוד-מונוסון13/12/2014משהלויאשדוד23/10/2014שלוםדהרי

תל אביב-יפו21/12/2014רינהטבורמת גן23/10/2014דודשפיר

ראשון לציון22/12/2014גיטההרשקוביץתל יצחק24/10/2014אריאלנאור

קריית עקרון23/12/2014אליפיפמןראשון לציון25/10/2014יקותיאלארגוב

רעננה27/12/2014נפתליוינפלדתל אביב-יפו27/10/2014גאזיעבדה

פתח תקווה28/12/2014אנטלוילוד28/10/2014שלמהסילמן

מודיעין-28/10/2014גורגראובן
מכבים-רעות

רחובות30/12/2014אריהונובסקי

יהוד-מונוסון31/12/2014מרסלסידיתל יצחק28/10/2014ראובןגורג

קריית אונו31/12/2014פאולקרמרבאר שבע29/10/2014יצחקביטון

תל אביב-יפו31/12/2014יעקבשניחיפה30/10/2014שמעוןשביט

חולון03/01/2015ויקטורבליליגבעתיים02/11/2014צפרירבן שחר

רחובות03/01/2015רבקהברגרלוד05/11/2014גרשוןמזגאוקר

רחובות03/01/2015אלכסנדרנתיבחולון05/11/2014גבריאלמשהדי

פתח תקווה05/01/2015מיכהדוידיכפר סבא06/11/2014רודולףזנדר

אשדוד06/01/2015חייםקדרוןאשדוד07/11/2014אהרוןברשישת

ראשון לציון08/01/2015אברהםסולומוןרמלה11/11/2014סמיוןאלשבילי

רמת השרון12/01/2015שלוםנוימןבית שמש11/11/2014משהביטן

פרדס חנה-15/01/2015משהשניתל אביב-יפו14/11/2014לוסיהבלומנפלד
כרכור

כפר סבא21/01/2015שמואלהרשקוביץתל אביב-יפו16/11/2014יוסףאלון

בת ים21/01/2015משהנברויהוד19/11/2014יצחקחסון

יהוד-מונוסון21/01/2015שלמהפריאלגבעתיים21/11/2014צביבקר

גבעתיים22/01/2015יעקבגולןכפר טרומן22/11/2014שלוםפדידה

נתניה22/01/2015יורםקניגסברגרמת השרון30/11/2014צביאלאור

יהוד-מונוסון23/01/2015בצלאלבכרראשון לציון02/12/2014אלכסנדרכרמל

רחובות24/01/2015ניצהארבלכפר סבא03/12/2014גיוראגורביץ 

לוד24/01/2015סטיקאלבנימיןנתניה04/12/2014צביליפשיץ

רעננה24/01/2015בנימיןכהןבאר יעקב06/12/2014אליהוחבושה 

רעננה27/01/2015יצחקמרוםאורנית10/12/2014צביוואדניצקי

הוד השרון01/02/2015אברהםפינקוראשון לציון11/12/2014מרקפיינגרץ

תנחומים למשפחות

מסיבות שאינן תלויות בנו, לא פורסמו בגליון הקודם שמות הנפטרים מקרב חברינו וכשהוספנו אותם לגליון הנוכחי התארכה הרשימה. 
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הנחשול 30, נווה ים, ראשון לציוןרשת הדיור המוגן הפרטית המובילה בישראל

רבקה מיכאלי

כי בגילנו, מגיע לנו
בריאות ואושר.

* בכפוף לתקנון המבצע .

בריאות ואושר נפגשים באחוזת ראשונים 
מדיקל סנטר, תוכנית אורח חיים בריא מותאמת אישית לכל דייר, קבוצות 

חברותא, חוגים להגשמת חלומות, מתחם ספורט קייר עם בריכת שחיה, 
מרכז קניות שיש בו הכל ועוד.

מבצע בלעדי לגמלאי תע“א באחוזת ראשונים
10% הנחה על הפיקדון לכל סוגי הדירות

לארוחת צהריים.לפגישת היכרות, ולהתארח אצלנו אתם מוזמנים לאחוזת ראשונים 
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