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*ההנחה ממחיר המחירון | המבצע לזמן מוגבל | החברה רשאית להפסיק 
את המבצע בכל עת | ט.ל.ח. | ההדמיות להמחשה בלבד

052-8931888
www.nahalat-dan.co.il

לראות את הנוף של
100,000 ₪ הנחהגוש דן מכל קומה

אפשרות להלוואה ב-0% ריבית ברכישת דירה

בכפוף לאישור הבנק

משרד מכירות בכתובת: רח' מבצע דקל 12 פתח תקוה

פנורמה צפון מציגה לגימלאי התעשייה 
האווירית ובני משפחותיהם:

פרויקט "נחלת דן"
מול הפארק הגדול עם אגם אקולוגי

בשכונת נווה גן, פתח תקוה
דירות 5-6 חדרים, מיני פנטהאוזים

מפוארים עם נוף לים.
מרפסות ענק בין 18-30 מטר.

אג  קת   פו בלתי  פיתוח  בתנופת  נמצאת  גן  נווה  ונת  ש
חרי ומתנ בהקמה האקולוגי הפארק מר מ

ביבה ירוקה  מגדלי חדשי ע  שילוב של נו אורבני
רי  קאנ הגדול  קניון  ופחות  מ גינות  ידיי  רחבי  פארקי 
חר וקניות  י מ ת מתנ גדול מר קלאב הגדול ביותר בפ
קלה  ויציאה  ביבה  ב הקלה  בת  ר תחנת  ועוד  חולי  בית 

בישי  ל
ת נפרשת לפני תמונת נו מרהיבה ל מרפ ל חלון ומ מ
מיני גן  מ ולל  ה ומפנק  עשיר  ני  מפר  עבור  נבחר 

ו את  י מעוצבי אשר יהפ רי ייחודיי ואלמנ י אבי מר
לול מודרני ומרשי דירת למ

פרויקט "אביר המושבה"
דירות 4-5-6 חדרים, דירת גן 

עם נוף פתוח מכל קומה.
מרפסות ענק 20 מטר

ונה  א המושבות החדשה הש המגדל היוקרתי והמרשי ב
ובה והמדוברת ביותר בפתח תקוה  ה

ופחת  מ ביבה  בין  המושל  השילוב  הוא  הפרויק  מיקו 
חר ה וקירבה למר בעיר ולמוקדי המ ושק

ונה הצעירה ל פינה בש רי  רות ופארקי ייחודיי מע י
ה מתקני משחקי וגינות ירוקות  שבילי אופניי והלי

וגות צעירי  בת בעיקר מ ונה מור ותית בש ייה האי לו האו
המקיימי חיי הקהילה מפותחי ועשירי





זה מוזכרים שמות של מוצרים¨ שירותים אשר  בגיליון 
 Æמציעים את שירותיהם ויצרנים המפרסמים את מוצריהם
להסרת כל ספק¨ כל עסקה נעשית בין הרוכש הגמלאי 
האווירית  התעשייה  גמלאי  לארגון  ואין  בלבד¨  והספק 
כל חלק בהÆ ארגון גמלאי התעשייה האווירית לא בדק 
והשירותים  המוצרים  ולאיכות  למחיר  אחראי  ואינו 

Æהמפורסמים וכמו כן¨ אינו אחראי לתוכן המודעות

ניינים    תוכן 
µ דבר יו¢ר הארגון 

∂ לזכרו של פיק 

∑ דבר המזכיר 

∏ דבר המערכת 

±∞ ועדת רווחה ובריאות 

±≤ ועדת ביטוחים 

±∏ ועדת ביקורת 

≤∞ חיים שאבדוÆ סיפורן של אם ובתה 

≤≤ ועדת טיולים ונופשונים 

≥≤ ועדת תרבות 

≥¥ ועדת סניפים ומועדונים 

¥∏ ועדת ספורט וחוגים 

µ¥ ועדת מיצוי זכויות ניצולי שואה 

µ∏ ועדת תעסוקה והתנדבות 

∂∞ פעילויות בארגון 

∂≤ ועדת דיור מוגן 

∂¥ הערכות מוקדמת לפני עריכת צוואה 

∂∂ טכניקות פתרון תשבצי סודוקו 

∑∞ תשבץ 

∑± נפטרים 

גמלאון
מגזין של גמלאי התעשייה האווירית

כתובת הארגון∫ ארגון גמלאי התעשייה האווירית¨ 
מחß ≥±∞∞ נתב¢ג¨ מיקוד ∞∞±∞∑

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

ועדת הגמלאון∫ הלל גולן ≠ יו¢ר הוועדה ועורך הביטאון¨ 
Æדוד בוך ≠ חבר הוועדה

טלפונים∫ 
∞≥≠π≥µµ∂µ¥ ∫הנהלת הארגון מיטל אמזלג

∞≥≠π≥µ¥∏∏≥ פקס
 ¨∞≥≠π∑∂∏±≥∏ ציפי ¨∞≥≠π∑∂∏±≥∑ מזכירות הארגון∫ זרינה

  ∞≥≠π≥µµ∂µ¥ פקס Æ∞≥≠π∑∂∏±≥π דקלה
 ∞≥≠π∑∂∏∏≥µ ¨∞≥≠π≥µ¥∏µπ ∫¢מוקד ¢אוזן קשבת
רווחה ופרישה בתע¢א∫ ≥¥¥≤π≥µ≠≤∞ ©בת שבע®

∞≥≠π≥µ≥∑∑∞ ∫ביטחון תע¢א
∞≥≠π≥µ∑∑±∑ ∫קופת תגמולים

∞µ∞≠≥≤∞≤≥π∂ ∫®ßיועץ מס יהושע אביאור ©בימי ג
מבטחים∫ ∑∂∂∂™

מו¢ל ועורך ראשי
אייל שמואלי

מנכ¢ל
טל שמואלי
עיצוב גרפי

טÆאÆג קונספט
מנהלת שיווק
סיגל שמואלי

מכירות
יובל נבו

רחß גוש עציון ±±¨
µ≥∞¥∞ גבעת שמואל

צילם∫ חגי רייטר

מכתבים למערכת ומאמרים עוברים 
  Æהמערכת אינה מחזירה כתבי יד Æעריכה

המערכת אינה אחראית לתוכן המודעות 
Æבחוברת זו

גיליון ≥±±
יולי ∑±∞≥

תמוז תשע¢ז



ר הארגון ר יו ד

גמלאיות וגמלאים, בני ובנות הזוג, היקרים,

בעת פרסומו של גמלאון זה הגמליאדה בשלביה הסופיים, הן בפורטוגל והן 

לקחים  מפיקים  שאנו  תוך  הבאה,  זו  הכנת  על  שוקדים  אנו  וכבר  בצ'כיה, 

מן  הלקחים  שבמסגרת  ספק  אין  מסלוליה.  שני  על  הנוכחית  מהגמליאדה 

הגמליאדה ייושמו גם מכתבי התגובה שקיבלנו מהחברים, שהיו ענייניים ברובם. 

רישום  שני מסלולי גמליאדה במקביל, עם  זו הפעם הראשונה שאנו מקיימים 

במרשתת, דבר שמנע תורים ארוכים במשרדי הארגון. הפעם צירפנו לחברות המבצעות, חברה 

חדשה. 

פעילותנו נמשכת במתכונת הידועה. את טיולי שביל ישראל הרחבנו מטיול של אוטובוס אחד לארבעה 

אוטובוסים בכל טיול, ועוד ידנו נטויה.

אנו עוקבים אחר המו"מ ביחס לביטוח הרפואי ובמיוחד לגבי החלק הסיעודי. פעילות זו כרוכה 

הסיעודי.  הביטוח  המשך  לגבי  בתביעותינו  לסייע  שנרתמו  ושרים  כנסת  חברי  עם   במפגשים 

ונפרסם את ההסכמים החדשים  נוכל לבשר על סיום הדיונים  אנו מקווים שבחודשים הקרובים 

שיתנו מענה לגמלאינו.

בימים אלו מתפרסם הסדר המשפחות החדש עם חברת סלקום. פרטי ההסכם פורסמו באתר 

האינטרנט של הארגון. 

לקראת ראש השנה הבא עלינו לטובה, אני מאחל בשם ארגון הגמלאים לכל חברינו ולבני משפחותיהם, 

חג שמח ובריאות טובה לכולם.

י ב ש יע

יו"ר ארגון גמלאי התע"א     

יעקב שפי ≠ יו¢ר

גמלאון



ר רים לזכרו של מזכיר הארגון לש ד
ה פי י ר  ה

צביקה פיק כיהן כמזכיר הארגון בתקופתו של היו¢ר 
שמואל קישלס ז¢ל ובתקופתו של היו¢ר יעקב שפי¨ 
 Æומקיפה יסודית  הייתה  צביקה  של  עבודתו   Æיבל¢א
הוא היה אחראי¨ בין השאר¨ על הקשר ועל התכתֹובת 
עם רשם העמותות ולמול שאר הארגונים הקשורים 
הדיונים  לכל  שותף  היה  תפקידו  בתוקף   Æעמנו
לא  מעולם   Æובוועדותיו בארגון  שהתנהלו  והישיבות 
נשמעה מפיו תלונה על עומס העבודה או על חוסר 

Æזמן לטפל בכל הנושאים שבהם צריך היה לטפל
לקראת סיום תפקידו¨ בקדנציה הקודמת¨ בסוף שנת 
גמלאי  לוועד  הבחירות  בארגון  צביקה  טיפל   ¨≤∞±µ
מבטחים¨ ובסיומן נבחר ליו¢ר ארגון גמלאי מבטחים¨ 

תפקיד המקביל לתפקיד יו¢ר ארגון גמלאי התעשייה 
Æהאווירית

לצערנו חלה צביקה באותה תקופה¨ נזקק לטיפולים 
לשיפור  תכניותיו  את  ליישם  הספיק  ולא  רפואיים 

 Æולקידום נושאים שונים בארגון גמלאי מבטחים
 Æמאוד לנו  חסר  הוא   Æ∑π בגיל  לעולמו  הלך  צביקה 
בנינוחות  תמיד  עשה  אשר  לפועלו  מתגעגעים  אנו 

Æובסבלנות מרובה

יהיה זכרו ברוך°

יעקב שפי
יו¢ר ארגון גמלאי התע¢א 

ת י מ ו ר פ ה  ד ו מ

ת י מ ו ר פ ה  ד ו מ

הארגון הארצי של גמלאי 
התעשייה האווירית



ר מזכיר הארגון ד

שלום חברים,

עקב הביקוש הרב בשנים קודמות, החליטה ועדת טיולים לערוך את הגמליאדה 

1 בשני אתרים. בשנת 

שיערנו שחברים יבחרו אתר אחד מתוך השניים, אך נמצא שמחצית המשתתפים 

נרשמו לשני האתרים.

בשני  הקולינרי  הנושא  לשיפור  בונות  הערות  קיבלנו  הראשונים  במחזורים 

האתרים, צ'כיה ופורטוגל, והשיפורים יושמו כבר במחזורים שיצאו לאחר מכן.

הפעילות בוועדות השונות נמשכת. טיולי יום, קטיף דובדבנים, עכו ורכבת העמק.

במסגרת ספורט וחוגים נמשכת הפעילות במכון אבשלום והחלו ההכנות לקראת פעילות מחודשת 

של שביל ישראל.

של תשובות  בירושלים, חרף המספר הנמוך  מועדון  לפתוח  בכוונתנו  יש חדש  בנושא המועדונים 

שקיבלנו מחברינו הגמלאים בירושלים ובסביבתה.

אנו שוקדים על הכנת מידע בנושא דיור מוגן ובתי אבות, ומקווים להביא בפניכם בשורות בגיליון 

הקרוב.

אשמח לקבל את הערותיכם בנושאים שבו הארגון פועל.

י לר אבי ש

כיר הארגון מ

אבי שקלרסקי
מזכיר הארגון

גמלאון
7



רכת ר המ ד

חברות וחברים,

בגיליון זה, בנוסף למדורים הקבועים של ועדות הארגון, תמצאו בין היתר:

פירוט הזכויות המגיעות לשאירים של ניצולי השואה מתוקף החוקים שנחקקו בנושא. נכתב ע"י 
יהודית ירושלמי יו"ר ועדת מיצוי זכויות ניצולי השואה.

ועדת הביטוחים להנחיות הממונה על שוק ההון שפורסמו  יו"ר  התייחסות חברנו שייקה אבני 
ומתייחסות לנושא הביטוח הסיעודי. 

תרגום מאנגלית של סיפור שכתבה בר שגיא ז"ל נכדתו של חברנו אהרן שגיא שנפטרה בגיל 15 ממחלת הסרטן.

תאור הליך העבודה המשולבת, ודרך הטיפול בגמלאים, של צוות ארגון הרווחה והבריאות, מרגע קבלת הודעה 
אודות גמלאי שנזקק לעזרה, ואופן העזרה, עם צוות העובדות הסוציאליות של הארגון, רפואה וקהילה בכתבתה 

של טובה יששכרי העובדת הסוציאלית.

לצמצם את הפגיעה כתוצאה  וכיצד  צוואה  עריכת  על  לעולמו  שהלך  של אדם  עיזבון  מימוש  על תהליך  הסבר 
מהתמשכות ההליך של קבלת צו קיום צוואה או צו ירושה בכתבתו של עו"ד שלמה טל.

גם מדור חדש בשם "פינת הברידג'" בו יסביר חברנו שלמה שוורצמן את רזי המשחק.

לחובבי הסודוקו - מאמר נוסף בסדרה, המסביר את הדרך לפתרון תשבצי הסודוקו.

ניסיון העבר מלמד, כי לאחר הדפסת הגמלאון עלולים לחול שינויים בפרטי הטיולים או ההרצאות, ולכן מומלץ 
להתעדכן באתר האינטרנט של הארגון המעודכן בזמן אמת. הנכם מוזמנים לגלוש בו בכתובת:

/http://www.iai-gimlaim.org

נשמח לקבל משוב על תוכנו של הגמלאון, כתבות/מאמרים מפרי עטכם לפרסום בגיליונות הבאים. 

hgolan.gim@gmail.com :הכתובת למשלוח החומר בדוא”ל היא

בברכה לבריאות טובה ואריכות ימים
הלל גולן
יו"ר ועדת הגמלאון 
ומנהל אתר האינטרנט

הלל גולן ≠ יו¢ר

גמלאון





ריאות ה ו דת רוו ו
חבריי הגמלאים שלום רב¨

קשבת¢  ¢אוזן  ופעילי  הרווחה  ועדת 
הקבועות  בפעילויות  ממשיכים 
הגמלאים  של  מבקשות  החל  שלנו¨ 
וכלה  וביטוח  בריאות  בנושאי 
אגב¨   Æבמועד פסח  שי  קבלת  באי 
קשבת¢  ¢אוזן  פסח¨  שי  בנושא 
אינם  בכלל  הגמלאים  וארגון  בפרט¨ 
הכתובת המתאימהÆ שי פסח ניתן ומחולק ע¢י המפעל 
יש  בעיה  בהיווצר  לכן   Æהגמלאים ארגון  על≠ידי  ולא 
בטלפונים∫ תע¢א¨  של  ופרישה  הרווחה  לִמנהל   לפנות 

Æ∞≥≠π≥µ≥∂≤∂ או ∞≥≠π≥µ≥¥¥≤
לאור השינויים שחלים בשוק הבריאות והביטוח¨ נשתדל 
מצב  לגבי  עדכונים  אחריו  ובבאים  זה  בגיליון  להביא 

Æהגמלאים בנושאי בריאות וסיעוד
בגיליון זה תמצאו את מאמרו של יו¢ר ועדת הביטוח על 

Æביטוח המשך של חברת מגדל
לגמלאים  הלוואות  מעניק  הגמלאים  ארגון  הלוואות∫ 
עולה  אינו  ששכרם  גמלאים  להלוואה  זכאים   Æנצרכים
על   Æ₪  ≥∞∞∞ הוא  המרבי  ההלוואה  וסכום   ¨₪  ∂∞∞∞ על 
בקשה  טופס  למלא  מהארגון  הלוואה  לקבל  המבקש 
משכורת  תלוש  של  עותק  לטופס  לצרף  במזכירות¨ 
על  כערב  שיחתום  אדם  של  שם  וכן  שקיבל¨  אחרון 
 Æלמזכירות להגיש  יש  המלא  הטופס  את   Æההלוואה
לשבוע¨  אחת  מתכנסת  הארגון  של  ההלוואות  ועדת 
להכנת  לגזברות  עוברות  שאושרו  ואלו  בבקשות  דנה 
המחאותÆ ועדת ההלוואות מורכבת  מבעלי התפקידים∫ 

Æיו¢ר ועדת הרווחה¨ יו¢ר ועדת הכספים ומזכיר הארגון
גמלאי ערירי וירטואלי∫ ברצוני לשתף אתכם בתופעה 
של   ביתו  אל  מגיעים  כשאנחנו   Æפעם מדי  חווה  שאני 
גמלאי מסוים כדי לטפל בו¨ ומוצאים כי חייבים לשתף 
לגמלאים   Æעצוב סיפור  בפנינו  נחשף  המשפחה¨  את 
ההורים  לבין  בינם  אין  שונות  מסיבות  אבל  ילדים  יש 
זה  עגום  במצב  שיעזור°  מי  ואין  מוחלט  הנתק  קשר¨ 
חייבים לגייס עזרה חיצוניתÆ אנו פונים ללשכת הרווחה 
העירונית כדי להניע את הגלגלים אך שם קשה מאוד¨ 
העובדות  בעזרת  בארגון¨  ואנו  חוגגת  הבירוקרטיה 

 Æהסוציאליות שלנו¨ מנסים לעזור במידת האפשר
עומד  שהמוקד  לכם  ומזכיר  חוזר  אני  קשבת¢∫  ¢אוזן 

 ≠  ∞∏Æ∞∞ השעות  בין  בשבוע  ימים  חמישה  לרשותכם 
∞∞Æ≤±¨ בטלפונים Æ∞≥≠π∑∂¥∏∏≥ ª∞≥≠π≥µ¥∏µπ אם אינכם 
במשיבון¨  הודעה  להשאיר  או  קשר  ליצור  מצליחים 
דוא¢ל∫  לכתובת  הבעיה  את  ולפרט  מייל  לשלוח  ניתן 

   dshaham.gim@gmail.com
חדש בוועדת הרווחה והבריאות

מוניטור מוקד לרפואה דחופה 
מוניטור  חברת  עם  הסכם  לנו  יש  רבות  שנים  משך 
 Æמצוקה וכפתור  קרדיאלי  ואבחון  ניטור  של  בנושאים 
לאחרונה פיתחה חברת מוניטור מכשירים קלים וניידים 
 MONITOR לסובלים מהפרעות קצב הלב¨ וכן את מכשיר
KING המגלה פרפור פרוזדורים סמוי ומונע על ידי כך 

 Æאירוע מוחי
צבר רפואה  

המקרים  שבמרבית  תפיסה  מתוך  הפועלת  חברה 
אנשים יעדיפו לקבל טיפול רפואי בביתם כל עוד הבעיה 

 Æהרפואית מאפשרת זאת
אשפוז בבית¨ להבדיל מטיפולי בית הינו מערך העומד 
תחת כוננות וזמינות ∑Ø¥≥ כולל צוותים רב≠ מקצועיים 
ומקצועות  עו¢ס  אחיות¨  רופאים¨  שונים∫  בתחומים 

Æבריאות משלימים
Æפרטים יפורסמו בגמלאון הבא

בדיקות ראייה
מורחבות  ראייה  בדיקות  ריכוז  של  אפשרות  נבדקת 
פרטים   Æבמועדונים או  הגמלאים  בארגון  לגמלאים 

Æיפורסמו בִמסְרֹונִים כשיסתיים המו¢מ
אודי  ד¢ר  והראל  כלל  וסיעוד  בריאות  ביטוחי 

פרישמן
שתחום  רופא  פרישמן¨  אודי  ד¢ר  עם  להסכם  הגענו 

Æהתמחותו הוא ביטוחי הבריאות והסיעוד
ד¢ר פרישמן ישמש כיועץ וכנציג לתביעות פרטניות של 

Æגמלאי  התע¢א
התשלום לד¢ר פרישמן יבוצע ע¢י הגמלאי ובסיכום בין 
הסכום    Æהגמלאים ארגון  של  מעורבות  ללא  הצדדים¨ 
 Æמע¢מ מסך הצלחת התביעה  ́±µ• ייקבע במסגרת של

בברכה
דני שחם
יו¢ר ועדת הרווחה והבריאות

דני שחם ≠ יו¢ר
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ועדת רווחה ≠ טלפונים
הערות טלפונים ופקספירוטשם 

במשרדי הארגוןמוקד ”אוזן קשבת“

דני שחם

∞≥≠π∑∂∏∏≥µ
∞≥≠π≥µ¥∏µπ

∞≥≠π≥µ¥±∂µ

ניתן להשאיר הודעה במענה 
הקולי או לשלוח הודעה לדני 

שחם בכתובת∫ 
dshaham.gim@gmail.com

טובה יששכריעובדות סוציאליות
דנה פלנר

עינת ריבלין רם

∞≥≠∑≥∞≥≤∞µ
∞≥≠π≥µ∏¥µ∞

∞µ∞≠¥≥∞∞≥≥∞
∞µ≤≠∑π∞∑∏∑∏
∞µ≤≠∂±∏∞±∞π

בריאות הראל ≠ במרכזביטוח הראל
מוקד שיניים הראל ≠ במרכז

מזכירות הראל ≠ במרכז
בריאות וסיעוד

∞≥≠∑µ¥∑∞±∞
∞≥≠∑µ¥∑≤≤≤
∞≥≠∑µ¥∑≤≤≤

±≠∏∞∞≠µ¥∞≠∞∞∞

שלוחה ∑
שלוחה ∂

משרד הראל בתע“א∫
טלפון ©מרכזיה®

פקס
∞≥≠π∑∑≤≤µ∑
∞≥≠∑≥¥∏µππ

אם אין מענה אפשר לשלוח 
Æפקס עם הפרטים ויחזרו אליכם

ביטוח בריאות¨ סיעודיגמא גולן
פקס

בתע“א

∞≥≠µ∂∑∞¥∞¥
∞≥≠µ∂∑∞¥∞µ
∞≥≠µ∂∑∞¥¥¥

קולקטיב תע“א שלוחה ¥ ואז ≥ 
לירון¨ מיטל¨ סיון¨ יוגב

סוכנות ביטוח תאונות אישיות אלי ארליך
ונסיעות חו“ל

∞≥≠∂∞π∞∏∏∞ ∫‘טל
∞≥∂∞π∞∏π∞ ∫פקס

מלינדה שלוחה ¥
רווית    שלוחה ∞

±≥µ≤≠≥¥≤±π∞עו“ד שלמה טלייעוץ משפטי
∞∞±≤π≥π≠∏∞מרקמן את טומשיןייעוץ משפטי

∞∏≠π≥π≥±∞±
רחובות ואשדוד

ייעוץ שמאות 
מקרקעין

יצחק ששון שמאי מקרקעין 
ומוסמך מטעם בית המשפט

∞π≠πµ±±±∂∏
∞µ≤≠∏µ∑µ±≥≥

הייעוץ לחברי הארגון 
בהתנדבות

∞µ∞∂™ביטוח לאומי
≤¥∏¥™ ∞¥∏∏™אזרח ותיק

∑∂∂∂™מבטחים
משה שאול ≠ ±≤≤≥≥∂∂≠¥µ∞∂≥∂∂™טלרפואהשחל

מוקד לרפואה דחופה¨ לחצן מוניטור 
מצוקה¨ מעקב לבבי ©מכשיר 

אÆקÆגÆ אישי®

±≠∑∞∞≠∑∞∞≠∂∂≥∞≥≠∂±∂∂±∏∞

¥¥¥∂™כפתור מצוקהיד שרה
≤±±≠∞∞∑≠∞∞∑≠±מוקד רפואי ולחצן מצוקהמוקד אנוש

±µ≤∏µππ≠≤∞שמיעה                סניף מרכזימדטון ≠ הדים
∑∂∑≥™מיוחד לכאבי גב וברכייםאפוס נעליים

לציין שהמתקשר הוא גמלאי π≠πµπ¥∏∞π∞זימון תור לרופאים מומחיםהרצלייה מדיקל סנטר 
תעש¢א

∞±∞±≥≤∂≠≤∞סיעודי¨ עובדים זריםתשבץ
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ים ו י דת  ו
גמלאים יקרים¨  

±® ביטוחים סיעודיים קולקטיביים 
©הראל®

לאחרונה פורסמו הנחיות הממונה 
לנושא  המתייחסות  ההון  שוק  על 

Æהנ¢ל
להלן התייחסות ראשונית לחוזרים 
שפורסמו ©גם בעזרתו של מר גÆ נקבלי סמנכ¢ל כלל 

Æ®ביטוח בריאות לשעבר
ההון  שוק  רשות  מאפשרת  שפורסמו  בהנחיות 
להמשיך ולקיים ביטוחי סיעוד קבוצתיים¨ או בחתימה 

Æאו בעת החידושØמחדש ו
חברות  של  למגרש  עובר  הכדור  למעשה¨  אולם¨ 

 Æהביטוח
עם  קבוצתי¨  ביטוח  יצירת  לאפשר  הוא  הרעיון 
ביטוח  כלומר∫  הפרט¨  לביטוחי  דומים  מאפיינים 
וערכי  קבועה  פרמיה  החיים¨  לכל  ידועים  שתנאיו 
סילוק¨ כך שלארגון המבוטח ©עובדי וגמלאי התע¢א® 
הביטוח  חברת  עם  מו¢מ  לנהל  אפשרות  תהיה 
בתנאים כאלו¨ המחייבים את חברת הביטוח להעניק 

Æלמבוטח ודאות לכל החיים
ימשיך  בהתאם להנחיות הרשות¨ הביטוח הקבוצתי 
להאריך  אולם האפשרות  ©µ≠∏ שנים®¨  מוגבל  להיות 
החיים®¨  ©לכל  ארוך  לטווח  הביטוח  פוליסת  את 

 Æמובטחת כבר בתחילתו של ביטוח הקבוצתי

לענייננו¨ גמלאים המבוטחים בחברת הראל הם חלק 
חברת  ובין  התע¢א  של  העובדים  ארגון  בין  מהסכם 
הראלÆ פועל יוצא מזה שכל הסכם שייחתם בין ארגון 
 Æהעובדים לבין חברת הביטוח¨ יחול גם על הגמלאים

את  המנהלים  הוועד¨  נציגי  על≠ידי  לנו  שנמסר  כפי 
על  סופית  סוכם  טרם  הביטוח¨  חברת  עם  המו¢מ 
שיהיו  מקרה  בכל  ברור  אולם¨   Æההסכם תחולת 
בעיקר  ומעלה¨   ∑∞ גיל  בני  לגבי  במיוחד  שינויים 

התקבולים  להחזר  השוטפות¨  לפרמיות  באשר 
לערכי הסילוק ולתחולת ההסכמים¨ לרבות בביטוח 
שיניים¨  הכוללת∫  מהחבילה  חלק  שהינו  הבריאות¨ 

 Æבריאות וסיעוד
דרך  ובכל  האינטרנט  באתר  יעדכן¨  הגמלאים  ארגון 

 Æמתאימה אחרת¨ ברגע שהנושא יסוכם וייחתם

≥® בחודשים האחרונים בוצעה פעילות שיווקית של 
חבר מועצה לקידום נושא ביטוח סיעודי בכלל¨ וביטוח 
המשך בפרט¨ המתייחס למבוטחים בקופות החולים 
לגמלאיםØות¨  ישירה  בפנייה  וזאת  הראל¨  ובחברת 
לרבות שליחת טפסים¨ לעיתים¨ של חברת מגדל של 
סוכן מסויםÆ פעילות זו אינה באישור הנהלת הארגון 
ברצוני  כך  ועל  על≠ידִי  מומלצת  אינה  ואף  והיו¢ר¨ 

להבהיר∫ 

מחברת  הצעה  כשנה  לפני  קיבל  הגמלאים  ארגון 
וההצעה  ארליך¨  אלי  סוכנות  באמצעות  מגדל 

 Æ±∞∏ ßפורסמה בגמלאון מס
אלא  קולקטיבית  שאינה  התקשרות  שזאת  מאחר 
או  זו  חברה  עם  להתקשר  יכול  גמלאי  כל  פרטית¨ 
©בעיקר אלו המבטחות את קופות החולים®¨  אחרת 

 Æדרך כל גורם שימצא לנכון
לביטוח  ביטוח  חברת  עם  התקשרות  כי  לציין  יש 
ביטוח  יש  למבוטח  שבו  החברה  ושאינה  המשך¨ 
מחייבת  שנים®¨   µ≠≥© הבסיסית  לתקופה  סיעודי 

Æלהגיש הצהרת בריאות
לביטוחים  בהקשר  הצפויות  ההתפתחויות  לאור 
עד  התלבטות  בכל  להמתין  מומלץ  הקולקטיביים¨ 

 Æלסיכום סופי בנדון

בברכה
שייקה אבני
יו¢ר ועדת ביטוחים

שייקה אבני ≠ יו¢ר
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גורדון טורס מזמינה אתכם לחגוג את ראש השנה 
פעמית! האזרחית באווירה ייחודית וחד

חוגגים סילבסטר אמיתי!

שיט סילבסטר על הדנובה
27.12.1 .1.1 8 ימים  7 לילות / 

7 כולל:  

2,150 עכשיו
במחיר
של:

פסטיבל סילבסטר בשווי
0.12.1 .1.1 5 ימים  4 לילות / 

4 כולל: 

1,589 עכשיו
במחיר
של:

על נהרות המוזל, הריין, הנקר והסאאר

7 לילות / 8 ימים

02.09.17 MS CASANOVAעל הסיפון:

שייט ארבעת הנהרות
כולל: סיורים מודרכים בעברית ופנסיון מלא

Gordon Tours גאה להציג בפניכם שייט ייחודי העובר דרך ארבעה
נהרות: המוזל, הריין, הסאאר והנקר. במסלול השייט נגיע לערים
היפות והמעניינות ביותר ובינהם: טרייר,קובלנץ, מיינץ, היידלברג
ושטוטגרט, נבקר בכפרים ועיירות מקסימות ונהנה מנופים מרהיבים
המקיפים את הנהרות. את כל אלה נחווה כשאנו שטים בספינה
  מפנקת ונעימה ונהנים מאירוח על בסיס פנסיון מלא ובליווי מדריך

ישראלי צמוד המכיר היטב את הסודות הקטנים של האזור. 

עם כניסתכם ללובי של ספינת ה- Casanova תרגישו מיד חלק מאגדה
קסומה. ספינת הבוטיק האלגנטית והאינטימית, מציעה חדרים
מעוצבים באלגנטיות ייחודית ובשימת לב לכל פרט קטן בחוויית
השייט. בספינה מסעדה ראשית, טרקלין עם בר וסיפון עליון עם אזורי
ישיבה מרווחים. הארוחות בספינה מלהיבות לא פחות מהנופים
הטיול. צוות של שפים מובילים בתחומם מציע מדי יום 3 ארוחות

עשירות, שכוללות ממעדני המטבח המקומי.
אך מעבר לפינוקים על הספינה מחכה לנו תכנית טיול עשירה
במהלכה נכיר לעומק את המקומות היפים, ההיסטוריה ארוכת השנים

                ואת התרבות המקומית. 

 את מסע השייט נתחיל בנהר הסאאר ונמשיך אל המוזל, עד שניכנס
 אל העיר טרייר (TRIER) המרשימה ובה נוכל להתפעל ממבנים
 שנבנו לאורך ההיסטוריה הארוכה של העיר בסגנונות שונים.
 נתרשם מה "פורטה נגרה", אחד משערי החומה הרומאית
 ומסמטאותיה העתיקות. בקובלנץ ניפרד מנהר המוזל לטובת נהר
  הריין זאת כמובן לאחר שנצא לסיור רגלי בעיר, ונטייל בטיילת שלגדות

 שני הנהרות.

בנוסף לערים והעיירות השוקקות, האזור כולו בורך בנופים מרשימים
ועוצמתיים. פיתולי הנהרות בין גבעות ההרים והעמקים ייצרו נופים
ייחודיים, אחד מהם הוא מצוק לורליי השוכן על גדות נהר הריין,
הדרך אליו נחשבת לקטע היפה ביותר של עמק הריין ושיאו כמובן

  הוא המצוק המפורסם.

בין לבין נתרווח על הסיפון ופשוט נהנה מהנופים המתחלפים לנגד
עיננו, את ההרגשה האמיתית של חופשת שייט נהרות קשה מאוד
להעביר במילים, תחושת הרוגע והחופש המוחלט היא פשוט
 ממכרת. אנחנו מזמינים אתכם לחוות אתנו את הרגשת החופש

        האוליטמטיבית. צאו לשוט איתנו!

דמיינו לעצמכם חופשה שבה אין שום צורך למהר, אין צורך לפרוק בכל יום את המזוודה ולארוז אותה מחדש,
אין כבישים או פקקים ובכל זאת לא נשארים במקום אחד, אלא בכל יום עוצרים בנקודה אחרת

ולאורך הדרך נהנים מנופים נפלאים המשתנים לנגד עיניכם. אז איפה קורה כל הטוב הזה?
        בחופשת שייט על הנהר! הפעם לא הסתפקנו בשייט על נהר אחד אלה על לא פחות מארבעה! 

)לא באחריות הארגון(





יאלי ו השירות ה
גמלאיות וגמלאים יקרים¨ 

הפעם בחרתי לתאר את העבודה שלנו¨ דרך תיאור 
הטיפול באחד הגמלאים¨ שממחיש את הליך העבודה 
לעזרה¨  שנזקק  גמלאי  אודות  הודעה  קבלת  מרגע 
ואופן העזרה המשולבת עם צוות הרווחה והבריאות 
ומשקף  בקהילה¨  הרפואה  מוסדות  עם  הארגון¨  של 
להבטיח  שנועד  בגמלאים¨  שלנו  הטיפול  דרך  את 
על  הפרטים   Æמשפחתו ולבני  לו  טובה¨  חיים  איכות 
זהותו של הגמלאי מוסווים על מנת לשמור על כבודו 

 Æשל המטופל¨ על אנונימיות ופרטיות
ואלה פרטי המקרה∫

בנים  ואם לארבעה  ∞∑¨ אלמנה  מדובר באישה כבת 
פרישתה  לאחר  שגם  משכילה¨  אישה   Æבוגרים
חיים  ולחיות  לעבוד  המשיכה  בתע¢א¨  מהעבודה 

 Æעצמאיים ושלמים
ומפוחדת¨  מבולבלת  התעוררה¨  אחד  בהיר  ביום 
¢לא מוצאת את עצמה¢Æ היא הזעיקה את ילדיה¨ אך 

 Æלמגינת לבם לא ידעו כיצד לעזור לה
לה  שרשם  המשפחה¨  רופא  את  הזעיקו  הילדים 
עזרה  לא  התרופה  אך  להרגעה¨  תרופה  איזושהי 

 Æומצבה הדרדר והלך
ואחד המתנדבים  ¢אוזן קשבת¢¨  למוקד  פנו  הילדים 
שאגיע  וביקש  המקרה  את  תיאר  קשר¨  איתי  יצר 

Æלביקור בית
וילדיה  בבדיקה טלפונית ראשונית הבנתי שהאישה 

 Æבמצוקה¨ ונסעתי אליהם ללא דיחוי
רופא  הזמנת  הייתה  שנקטתי  ראשונה  פעולה 
חשד  על  הצביע  ראשוני  ובאבחון  פסיכוגריאטרי¨ 
הקוגניטיבי  בתפקוד  משמעותית  ©ירידה  לדמנציה 

 Æ®של האדם ≠ פגיעה בזיכרון ובלמידה
נֵירולוגיות¨  בדיקות  להמשך  האישה  את  הפנה  הוא 
לבדיקת MRI¨ אך מצבה התפקודי המשיך להתדרדר¨ 
היומיומיים¨  ענייניה  את  לנהל  מסוגלת  הייתה  לא 
במינוי  צורך  ועלה  ממשית¨  בסכנה  נתונה  הייתה 
ובמקום  בזמן  ההתמצאות  ©כשיכולת  אפוטרופוס 

קבלת  על  ממונה  שיהיה  אדם  למנות  יש  נפגעים¨ 
משפטי¨  בהליך  נעשה  המינוי   ÆרכושØגוף החלטות 
אם   Æקרוב משפחה או  הבנים  אחד  זה  שיהיה  ורצוי 
אפוטרופוס  מתמנה  המשפחה¨  בתוך  הסכמה  אין 

 Æ®חיצוני
להישאר  או  אבות  לבית  לעבור  השאלה∫  עלתה 

øבבית
ממשית¨  בסכנה  נתונה  שהייתה  העובדה  לאור 
שעות  כל  במשך  וסיעודי  רפואי  לפיקוח  ונזקקה 
היממה¨ הוחלט שהפתרון הנכון ביותר¨ הוא להעבירה 
לבית אבותÆ ואכן¨ במקרה של אותה גמלאית¨ החלטנו 
בהעברתה  לסייע  מצדנו  ביותר  הנכונה  שהעזרה 

 Æלבית אבות
 Æבבית האבות קיבלה את כל הטיפול הדרוש במצבה
הפעלנו את הביטוח הסיעודי של קופת חולים¨ ואת 
הרפואי  לטיפול  בנוסף   Æהפרטי של התע¢א הביטוח 
נוספת¨  בדיקות  סדרת  המטופלת  עברה  והסיעודי¨ 

Æוהומלץ על ניתוח ראש לניקוז נוזלים
ועם  שיקום  הליך  עברה  בהצלחה¨  עבר  הניתוח 
שיפור במצבה¨ הומלץ על החזרתה להמשך שיקום 
במסגרת בית האבותÆ באורח הדרגתי התחילה לחזור 
לעצמהÆ הבלבול פסק¨ היא התחילה לתקשר עם בני 
לאחר  וכיום¨  מחשב¨  על  לעבוד  חזרה  משפחתה¨ 
הסרת  את  שוקלים  אנו  במצבה¨  משמעותי  שיפור 
מטפלת  בליווי  לביתה  חזרתה  את  האפוטרופסות¨ 
עד שובה  למספר שעות¨ עם מעקב אחר תפקודה 

 Æלתפקוד עצמאי מלא

כמה מילים על בתי אבות∫
אלפי קשישים חיים בישראל וחלק גדול עומד בצומת 
שבו הם צריכים להחליט האם לעבור לבית אבות או 

øלהישאר בבית
ההתלבטות בין שתי האפשרויות אינה פשוטה והיא 

Æשונה מאדם לרעהו
ההחלטה קשורה בגורמים רבים כמו מידת העצמאות 
של הקשיש¨ מצבו הרפואי¨ יכולתו הכלכלית¨ קרבה 

השירות הסוציאלי לשירותךØטובה יששכרי
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נגישות  המגורים¨  תנאי  המשפחה¨  לבני  גיאוגרפית 
Æלשירותים בקהילה ועוד

במקרים רבים ההחלטה על המעבר לבית אבות היא 
משפחתו¨  בני  ושל  הקשיש  של  משותפת  החלטה 
ובכל מקרה יש לבחון את היתרונות והחסרונות של 
או  אבות  לבית  לעבור  הבחירות∫  משתי  אחת  כל 

Æלהישאר בבית
øכיצד להחליט נכון

היתרונות  את  לבחון  עלינו  מחליטים  שאנו  לפני 
והחסרונות של המעבר לבית אבות לעומת ההישארות 

Æבבית
חשוב לזכור¨ כי לא כל מה שטוב ומתאים לחברים או 

Æלבני משפחה אחרים¨ מתאים גם במקרה שלנו
והדעות  המיתוסים  כל  הופרכו  האחרונות  בשנים 

הקדומות הקשורים לבתי אבות 
בתי האבות שאנו ממליצים עליהם נבחרים בקפידה 
מספקים  הבריאות¨  משרד  של  בפיקוח  כולם   Æרבה
באופן  להם  המותאמים  הצרכים  כל  את  לקשישים 
המשפחתיים¨  הבריאותיים¨  הפיזיים¨  הצרכים  אישי¨ 
ידינו  על  שנבחרו  האבות  בתי   Æוהרגשיים החברתיים 
השירותים  כל   Æואוהב חם  יחס  ומעניקים  נעימים¨ 

Æשהגמלאי זקוק להם נמצאים תחת קורת גג אחת
עם כל היתרונות¨ המעבר לבית אבות אינו קלÆ עצם 
המעבר מהווה ויתור על המקום המוכר¨ הטבעי והנוח 
או  אבות  בבית  לבחור  האם  הדילמה  את  ומעצים 
להישאר בביתÆ המעבר לבית אבות הוא מעין הודאה 
והשלמה עם הגיל המתקדם ואילו ההישארות בבית 
בו  יש  לנו¨  שייך  הבית   Æלגיל התכחשות  מאפשרת 
רהיטים וחפצים שאנו קשורים אליהם והשליטה על 
סדר היום מעניקה הרגשה כי אנחנו עדיין שולטים על 

Æחיינו
להעסיק  צריך  כאשר  גם  בבית¨  להישאר  יותר  זול 
מטפל סיעודיÆ השהייה בבית האבות מחירה גבוה יותר 
בעיות  של  ובמקרים  בבית¨  מטפל  העסקת  מאשר 
הישארות  של  האופציה  את  לבחון  יש  תקציביות 
הקשיש בביתו בסיוע מטפל סיעודיÆ עם זאת המטפל 

הסיעודי¨ טוב ככל שיהיה¨ אינו יכול לתת שירות כמו 
צוות רב≠מקצועי בבית האבות¨ הכולל∫ רופא¨ אחות¨ 

Æית ועודØת¨ פיזיותרפיסטØתזונאי
גמלאים¨ שמבוטחים בביטוח קופת החולים ובביטוחים 
פרטיים של התע¢א¨ פטורים מדאגת התשלום לבית 

Æהאבות
במבחן  עומדים  ואינם  משגת¨  ידם  שאין  גמלאים¨ 

Æהכנסות¨ אנו עוזרים לקבל מימון ממשרד הבריאות

ארגון  פועל  כיצד  מרבות¨  אחת  דוגמא  הייתה  זו 
Æהגמלאים לרווחת הגמלאים

כל  ולאורך  הפנייה  מרגע  הגמלאי  את  מלווים  אנו 
Æהדרך

אתנו אתם לא לבד°

השירותים הניתנים על ידינו∫
ªהֹשמות בבתי אבות סיעודיים ותשושי נפש  ≠

ªשירותי אפוטרופסות  ≠
ªמימוש זכויות רפואיות וסוציאליות  ≠

אחר  להשגחה  ואחיות  אחים  סיעודי∫  אדם  כוח   ≠
 ªניתוח

החולים  בבתי  וארוך  קצר  לטווחים  מטפלים   ≠
Æובמסגרת ביתית

 Æרוב השירותים ללא עלות

אתכם תמיד
עו¢ס טובה יששכרי ≠ יÆהÆל
ארגון הגמלאים בתע¢א
∞µ∞≠¥≥∞∞≥≥∞
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2586*משרד המכירות: רח� העצמאות 40, יהוד
ט.ל.ח.

לחיות במרכז העניינים

הבנייה החלה

הפרוייקט המעוצב ביהוד מונוסון

 רק 300,000
ויש לכם דירת  6 , 5 חד' ענקית

ביהוד מונוסון
היתרה בכניסה ללא ריבית

קרוב לבתי קפה וקניונים      דירות גדולות ומעוצבות      מפרט פרימיום



ורת י דת  ו
שלום חברים¨

בנושא  להתמקד  בחרנו  הפעם 
Æ≤∞±∑ גמליאדה

ביקרו  הביקורת  מוועדת  חברים 
במהלך  הראשונים¨  במחזורים 
חודש מאי¨ בשני אתרי הגמליאדה¨ 
דומים  ביקורים   Æופורטוגל צßכיה 

Æייערכו גם בהמשך¨ בחודשים הבאים

בלתי  ובאופן  בעצמם  חוו  הביקורת  ועדת  חברי 
אירועי  טיולים¨  והתנאים∫  האירועים  כל  את  אמצעי 
את  וריכזו  הסידורים¨  ושאר  המלון  בתי  תרבות¨ 
הטיול  במהלך  נפגשו  החברים   Æשנאספו הממצאים 
ושמעו מגוון רחב  ואורחים¨  עם משתתפיו¨ גמלאים 
של תגובות¨ דעות ודברי ביקורתÆ נתקבלו בארגון גם 
Æהערות בכתב שאף הן תיכללנה בהמלצות הסופיות

את הממצאים ניתן לחלק לשתי קטגוריות∫ ממצאים 
המחזורים  לטובת  מיידי  באופן  לתקן  עדיין  שניתן 
הבאים ©ואכן¨ מייד עם החזרה נערכו פגישות בארגון 
את  לאמץ  יהיה  שניתן  כדי  הספק¨  ובהשתתפות 
ההמלצות או את חלקן עוד השנה®¨ וממצאים אחרים 
ותוכן  להשגת שיפור¨ שדרוג  כלים  לארגון  שמקנים 

Æטובים יותר בשנים הבאות

אני מקווה שהחומר הרב שנאסף והובאØיובא לוועדת 
למשנהו  הארגון¨  ליו¢ר  בראשה¨  ולעומד  הטיולים 
ולמזכיר¨ ייושם ויהווה בסיס לשיפור המבנה וההרכב 

Æשל הגמליאדה הבאה¨ ולכל שיבואו בעקבותיה

הלל שחם
יו¢ר ועדת הביקורת

הלל שחם ≠ יו¢ר
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תה יפורן של אם ו דו  יים שא
 Æ®ממחלת הסרטן ±µ מאת בר שגיא ז¢ל ©נכדתו של חברנו אהרן שגיא שנפטרה בגיל

 Æזה הצליל שמילא את החדר הריק Æבופ Æביפ Æבופ Æביפ
הקול הנוסף היחיד בחדר היה בכי שקט¨ של האישה 
שליד המיטה שלהÆ האם¨ שראתה את בתה גוססת 

 Æמול עיניה

החדר היה סטרילי¨ צבוע בצהוב עליז¨ כאילו מנסה 
להסתיר את העובדה שאנשים חיו ומתו כאןÆ האוויר 
רוחות  כאילו  מה¨  משום  ומפוחד  ועצוב  קר¨  היה 
 Æהרפאים מן העבר ניסו לגרום לאנשים לברוח מפה

 Æהנערה ששוכבת על המיטה רק בת ≥±¨ חולה בסרטן
הוא הגיע ללב שלה¨ ואין יותר מה לעשותÆ האחיות 
נכנסו ויצאו מהחדר¨ כולן עם מסכות¨ כדי לא להדביק 

 Æאת הנערה

בהתה  לבנות¨  פניה  פסל¨  כמו  דוממת  האם  ובינתיים¨ 
כמה  רק  לה שנשארו  אמרו  האחיות   Æהרועדות בידיה 
 Æאבל האם כבר ידעה Æשעות¨ כמה ימים אם יהיה לה מזל

 Æכאילו איבדה כל תקווה Æהיא הרגישה חלולה¨ ריקה

הנערה השתעלהÆ המסכה על פניה זזה קצתÆ אחת 
הרצועות שהצמידו  את  והסיטה  האחיות התקדמה 
 Æלנשום לה  שעזרה  המסכה   Æלפניה המסכה  את 
ההבעה על פני האחות הייתה כאובהÆ היא ידעה מה 

 Æעומד לקרות¨ בדיוק כמו כולם

יצאו¨ אבל אמרו לאם להתקשר אליהן אם  האחיות 
ומייד  הנהנה  האם   Æליד פה  תמיד  הן   Æיקרה משהו 
הפנתה אליהן עורףÆ כאילו הכאיב לה להיזכר בבית 

 Æהחולים ובאחיות

האם לקחה את היד הקרה של בִתה¨ ודמעות זלגו על 
פניהÆ היא הייתה הרוסה¨ אבל עיניה המטושטשות רק 
המשיכו להתמקד בבִתהÆ היא שפשפה את ידה של 
בִתה בידה שלה¨ מנסה לחמם אותהÆ האם פתחה את 
פיה¨ אך לא נשמע כל קול¨ כי היא לא הייתה מסוגלת 

 Æהיא לא הייתה מסוגלת לדבר Æלהגיד שום דבר

שפניהם  הרופאים¨  ביקור  אחרי  מכן¨  לאחר  שעות 
היו זהות לפני האחיות¨ נטולות תקווה¨ והאם עוד לא 
עזבה את מיטת בִתהÆ היא לא עזבה את בִתה כבר 
ימים¨ יודעת שכל רגע¨ כל שנייה¨ עלול להיות האחרון 

שלהן ביחדÆ האחים הגדולים של הנערה ביקרו אותה¨ 
על  יד  הניח  הבכור   Æלדבר מסוגלים  היו  לא  הם  וגם 
של  לחיה  את  נישק  הצעיר  בעוד  האם¨  של  כתפה 

 Æהנערה¨ ודמעה זולגת על פניו

האם הסתכלה על המוניטור שתיעד את קצב הלב 
בדיוק   Æמסוכנת במידה  נמוך  היה  הוא   Æבִתה של 
באותו רגע המכונה החלה לצווחÆ היא צרחה וצעקה¨ 
שהבת  הדבר  פירוש   Æהדבר פירוש  מה  ידעה  והאם 

 Æשלה עומדת למות

האם הצמידה את שפתיה לידה של הנערה¨ אך לא 
הייתה יכולה לבכות יותרÆ היא הזילה את כל הדמעות 
של  הקרה  היד   Æשלד הייתה  כבר  ובעצמה  שלה¨ 
הנערה¨ שהייתה אחוזה בידה שלה הרועדת¨ לא זעה 

 Æבזמן שהצפצופים נמשכו

האם לא זזה במשך שעותÆ היא לא זזה כשהאחיות 
לא מעט  ובעקבותיהן  סביבה¨  והתקהלו  פנימה  רצו 
רופאיםÆ היא לא זזה כשהאחיות ניסו נואשות לייצב 
 Æאת הנשימה של הנערה¨ כי כולן ידעו שמאוחר מדי

והרופאים  הצידה  זזו  כשהאחיות  זעה  לא  גם  האם 
התחילו לעבוד¨ בודקים שוב את הכול ומנסים לנחם 
את האםÆ היא לא זזה גם כשהאחיות ויתרו והרופאים 

 Æעזבו

רק  לבדן¨  היו  שוב  ושתיהן  גמור¨  היה  כשהכול  רק 
אז היא הרימה את ראשהÆ האם הרימה את שפתיה 
הקרות מידה של בִתה ואמרה משהו¨ לראשונה מזה 
ימיםÆ בזמן שדמעות זלגו על לחייה היא לחשה שש 

 ¢Æאני אוהבת את הבת שלי¨ שלי¢ Æמלים

 Æוארוך אחרון  אחד  מבט  הנערה  אל  הפנתה  האם 
דמעה זלגה במורד לחיה של הנערה¨ וגופה היה לבן 

 Æהאם קמה ועזבה מבלי להביט לאחור Æכשלג

וגופתה של הנערה נלקחה על≠ידי הרופאים¨ וזכתה 
לקבורה נכונהÆ אבל האם לא הייתה שםÆ האחים של 
 Æהנערה חיפשו אחריה בכל מקום¨ אבל האם נעלמה

 Æאף אחד לא ראה שוב את האם

לזכרה



לתיאום פגישה חייגו



יולים ונופשונים דת  ו
גמלאים יקרים שלום רב¨

עד   Æבעיצומה שהגמליאדה  ודאי  לכם  ידוע 
מחזורים¨  חמישה  כבר  יצאו  אלה  שורות   כתיבת 
 Æמרובה בהצלחה  עבר  הרישום  תהליך  כי  לציין  ויש 
 Æרוב כרטיסי הטיסה הגיעו ישירות אל הגמלאי בדוא¢ל

Æלקחו חלק בפרויקט כ≠∞∞∞∂ איש ב≠≥≥ מחזורים

 ≤∞±∑ מאי  חודש  בראשית  הפרויקט  את  התחלנו 
 Æ≤∞±∑ ונסיים בסוף חודש יולי

µ± אוטובוסים  וצßכיה  נעים בכבישי פורטוגל  יום  כל 
Æמטעמנו

מסקנות לאחר ביצוע חלק מהמחזורים∫

לא יינתן אישור לחברה המבצעת להעביר את ביצוע 
יכול  שאינו  מלון   Æבמלון הטבעי  ממקומן  הארוחות 

 Æ להכיל ∞∞≤ סועדים ≠ ייפסל

טבח  למלון  להביא  תחויב  במכרז  שתזכה  חברה 
את  שילמד  כדי  הראשון¨  השבוע  למשך  ישראלי 

Æהטבח המקומי את רזי המטבח הישראלי

לקראת ∏±∞≥ התכנסה ועדת טיולים לפתיחת הצעות 
 Æמחיר ליעדים שונים

התקבלה החלטה שגמליאדה ∏±∞≥ תהיה ליעד אחד 
Æבלבד

ניתנה   ≤∞Æ∂Æ≤∞±∑ מיום  טיולים  ועדת  של  בישיבה 
Æעדיפות ראשונה לפרובאנס ועדיפות שנייה לפולין

בשלב   Æנהרות ַשיִט  הוא  בוחנת  נוסף שהוועדה  יעד 
גמליאדה  להפעיל  ניתן  כיצד  לומדים  אנו  ראשון 
מתוך ספינה אשר תהפוך להיות טרטוריה ישראלית 

 Æבתקופה של שלושה חודשים¨ בהפעלת צוות זר

ייבדקו היעדים הבאים∫ הרייך¨ הוולגה¨ הדנובהÆ ייבחר 
יעד אחד מתוך השלושהÆ המתכונת תהיה∫ טיול ביום¨ 
ביבשה¨ חזרה לארוחת צהריים בספינהÆ יציאה לטיול 

לאחר מנוחה וחזרה לספינה לארוחת ערב ולתכנית 
 Æבידור

השכם  ותעגון  הבא  ליעד  בלילה  תשוט  הספינה 
ירידה  מתכונת∫  אותה  על  חוזרים  כך   Æבנמל בבוקר 

Æלאוטובוסים לטיול וחוזר חלילה

יום  לטיולי  קיץ¨  לטיולי  הצעות  תמצאו  בהמשך 
Æולנופשונים בארץ

התחלנו לסבסד נופשונים לגמלאים¨ בנוסף לסבסוד 
Æהניתן לגמלאים בטיולי יום

לתשעה  חמישה  בין   Æיום לטיולי  מוגבר  ביקוש  יש 
Æאוטובוסים יוצאים לאותו יעד

איש   ±∏µ∞≠כ  Æנמשכים בחברה  גמלאים  ביקורי 
ביקור  כי לצערי החברה מאשרת  לתורם¨  ממתינים 

Æאחד לחודש בלבד

יש בחוברת פירוט של מגוון רחב של טיולי קיץ לחו¢ל 
Æמוצעים ומומלצים

ככל  ובחו¢ל¨  בארץ  לטייל¨  שנמשיך  מקווה  אני 
 Æהאפשר¨ ונרחיב את המגוון עוד ועוד

בברכה
שמואל אפלבוים
יו¢ר ועדת טיולים ונופשונים

שמואל אפלבוים 
יו¢ר



ת י מ ו ר פ ה  ד ו מ

הוראות והנחיות לנופשונים ולטיולי יום 
קיום הטיול מותנה ב≠µ¥ משתתפיםÆ ועדת הטיולים 
לפי  מסלולים  לשנות  הזכות  את  לעצמה  שומרת 
הצורךÆ הטיולים כוללים ארוחת צהרים בלבדÆ ימי כיף 

Æמתקיימים ללא ליווי מדריך
 ßטל זרינה  אצל  להירשם  ניתן  ולנופשונים  לטיולים 
אצל   ª∞≥≠π∑∂∏±≥∏  ßטל ציפי  אצל   ª∞≥≠π∑∂∏±≥∑
 Æאשראי בכרטיס  ולשלם   ∞≥≠π∑∂∏±≥π  ßטל דקלה 
יוסיף אורח   Æהארגון לחבר  מחיר  הינו  נופש   מחיר 

 Æבמזומן ₪ ≥∞
ביטול היציאה לטיול יתקבל אך ורק בהגשת מסמכים 
Øגמלאי Æרפואיים עד שבוע לפני תאריך היציאה לטיול
יחויב בתשלום מלא  אורח שנרשם לטיול ולא הגיע 

Æשל עלות הטיול
לפני  ופחות¨  עבודה  ימי   ≤± לנופשון  היציאה  ביטול 

Æתאריך היציאה¨ כרוך בקנס כספי
מסיבה  האוטובוס  בקדמת  לשבת  המבקשים  על 

נשתדל   Æמתאים רפואי  אישור  להמציא  רפואית 
 Æלהיענות בחיוב¨ במידת האפשר

מתחת  נכדים  או  ילדים  מקרה  בשום  לצרף  אין 
לטיולים   Æלחרמון לטיולים  פרט  יום¨  לטיולי   ±µ לגיל 
לחרמון ניתן לצרף ילדים מגיל µ שנים ומעלהÆ גמלאי 
מתחת  נכדים  או  ילדים  בנופשון  לשתף  שמעוניין 
לגיל µ±¨ ההגעה לנופשון תהיה עצמאיתÆ ©לא תורשה 

 Æ®עלייה לאוטובוס בשום מקרה¨ וכסף לא יוחזר
גמלאי עם מגבלות גופניות חייב לצרף לנופשון ולטיול 

Æיום מלווה בתשלום
Æתחנת איסוף∫ חניון תע¢א מערב

תשומת לבכם לשעות היציאה שנקבעו
על תקלה ביום היציאה יש להודיע טלפונית לאחת 

Æמן הרשומות לעיל
הביטוח   Æאישי תאונות  ביטוח  כולל  אינו  התשלום 
הקיים הוא עפ¢י הפוליסות של החברה המבצעת את 

Æהטיול או את הנופשון
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יולי יום
∞≤∫∑∞ יציאה מחניון תע¢א מערב ©בניין המוסדות®

מספר 
הטיול

מחיר לחברØלאורחתאריךØיוםמקום הטיול 

ַשיִט מעכו לחיפה ורכבת העמק¥≥

¢אופק תיירות¢

±∑Ø∞∑Ø≤∞±∑
ßיום ב

≤µØ∞∑Ø≤∞±∑
ßיום ג

∞≤Ø∞∏Ø≤∞±∑
ßיום ד

הערה∫ טיולים 
שיוצאים 

מהמועדונים 
אינם 

מתפרסמים כאן

∞¥± ₪ גמלאי
∞π± ₪ לאשת גמלאי

µ∞≥ ₪ לאורח

 ±∞∫∞∞ Æארוחת בוקר עצמאית באזור השוק בעכו Æנסיעה והגעה לעכו ∞∑∫±µ יציאה מתעשייה אווירית בשעה
יציאה לַשיִט מעכו לחיפהÆ נסיעה מחיפה לכפר יהושע¨ למוזיאון רכבת העמקÆ נסיעה ברכבת במסילה החדשה 
לבית שאןÆ ארוחת צהרים בקיבוץ ניר דודÆ הליכה קצרה על גשר נחל האסיÆ אם יישאר זמן¨ תצפית בדרך נוף 

Æהגלבוע
≤µבעקבות אהוד מנור

¢טיולים¢

±≤Ø∞∑Ø≤∞±∑

יום רביעי 

µ∞± ₪ לגמלאי
µµ± ₪ לאשת גמלאי

∞∑± ₪ לאורח 
יציאה מתעשייה אווירית בשעה ∞≤∫∑∞¨ ארוחת בוקר עצמאית ב¢אם הדרך¢Æ בשעה ∞∞∫∞± סיור באמת המים 
בכניסה לבית חנניהÆ הגעה וסיור בזיכרון יעקבÆ ארוחת צהרים בְשרית בקיבוץ דליהÆ בשעה ∞∞∫µ± הגעה וסיור 

Æ±∑∫≥∞ חזרה בשעה משוערת Æבעקבות אהוד מנור בבנימינה
נמל אשדוד¨ אשקלון ומרכז ∂≥

Æמבקרים רפואה מדברית

¢ענת תיירות ¢ 

±±Ø∞πØ≤∞±∑

יום שני

µ≥± ₪ לגמלאי
µ∑± ₪ לאשת גמלאי

∞π± ₪ לאורח

יציאה מתעשייה אווירית בשעה µ±∫∑∞ עצירה לארוחת בוקר עצמאית בדרךÆ נסיעה למרכז המבקרים בנמל 
ממגוון  וטעימות  וסיור  קרלסברג  הבירה  מפעל  של  המבקרים  למרכז  נסיעה   Æבנמל מודרך  סיור  אשדוד¨ 
משקאות המפעלÆ ארוחת צהרים בְשרית בקיבוץ יד מרדכיÆ לאחר הארוחה נסיעה למרכז מבקרים לרפואה 

Æ¢נסיעה לקריית גת למאפיית ¢ילדודס Æמדברית

שמואל אפלבוים גל משה   
יו¢ר ועדת טיולים רכז טיולי יום   



נופשונים
ים המלח

Æימים ¥ לילות באמצע השבוע על בסיס חצי פנסיון¨ התשלום כולל הסעה הלוך ושוב µ
Æ±∞∫∞∞ יציאה מחניון תע¢א בשעה

מחיר לאדם תאריךמלון
בחדר זוגי

תחילת 
תשלום

תנאי תשלום 
כרטיס אשראי

הערות

∂Ø∞πØ≤∞±∑ ₪ ±∂≤∂±µÆ∞∏Æ≤∞±∑≤∑±X∑∞≠≤∞הוד
לפקודת

זיו תיירות

ארוחת צהריים עם ההגעה¨ 
פעם אחת קפה ועוגה¨ 

חלוקים כנגד פיקדוןÆ כניסה 
Æלספא המלון

∂Ø∞πØ≤∞±∑ ₪ ±µµ¥≤µÆ∞∏Æ≤∞±∑≤µπX¥±≠∞±דניאל
לפקודת

אשת טורס

ארוחת צהריים עם ההגעה¨ 
חלוקים כנגד פיקדון¨ כניסה 

לספא המלוןÆ במלון קיים 
מועדון גמלאים הכולל 

שתייה חמה ועוגיות מדי יום 
Æ±∑∫≥∞ ≠ ±µ∫≥∞ משעה

∂µ≠±πØ±∞Ø≤∞±∑ ₪ ±∏∞∞∞±Æ±∞Æ≤∞±∑≥∞∞X±דניאל
לפקודת

אשת טורס

ßסמינר ברידג
ארוחת צהריים עם ההגעה¨ 
חלוקים כנגד פיקדון¨ כניסה 

לספא המלוןÆ במלון קיים 
מועדון גמלאים הכולל 

שתייה חמה ועוגיות מדי יום 
Æ±∑∫≥∞ ≠ ±µ∫≥∞ משעה

∂Ø±±Ø≤∞±∑ ₪ ±∑µ≤±∞Æ±±Æ≤∞±∑≤π≤X∞≤≠∂≥לוט
לפקודת

זיו תיירות

ארוחת צהריים עם ההגעה¨ 
פעם אחת קפה ועוגה¨ 

חלוקים כנגד פיקדוןÆ כניסה 
Æלספא המלון

∂Ø±±Ø≤∞±∑ ₪ ±∑≤∏±∞Æ±±Æ≤∞±∑≤∏∏X∞≤≠∂≥הוד
לפקודת

אשת טורס

ארוחת צהריים עם ההגעה¨ 
פעם אחת קפה ועוגה¨ 

חלוקים כנגד פיקדוןÆ כניסה 
Æלספא המלון

∂Ø±≤Ø≤∞±∑ ₪ ±∂≤∂∞µÆ±≤Æ≤∞±∑≤∑±X∏≥≠¥≥לוט
לפקודת 

זיו תיירות

ארוחת צהריים עם ההגעה¨ 
פעם אחת קפה ועוגה¨ 

חלוקים כנגד פיקדוןÆ כניסה 
Æלספא המלון



∂Ø±≤Ø≤∞±∑ ₪ ±µµ¥∞µÆ±≤Æ≤∞±∑≤µπX∏≥≠¥≥דניאל
לפקודת 

אשת טורס

ארוחת צהריים עם ההגעה¨ 
חלוקים כנגד פיקדון¨ כניסה 

לספא המלוןÆ במלון קיים 
מועדון גמלאים הכולל 

שתייה חמה ועוגיות מדי יום 
Æ±∑∫≥∞ ≠ ±µ∫≥∞ משעה

∂Ø±≤Ø≤∞±∑ ₪ ±µ∑∏∞µÆ±≤Æ≤∞±∑ ≤∂≥X∏≥≠¥≥הוד
לפקודת 

זיו תיירות

ארוחת צהריים עם ההגעה¨ 
פעם אחת קפה ועוגה¨ 

חלוקים כנגד פיקדוןÆ כניסה 
Æלספא המלון

אילת

Æימים ¥ לילות באמצע השבוע על בסיס חצי פנסיון¨ התשלום כולל הסעה הלוך ושוב µ
Æ∞∏∫∞∞ יציאה מחניון תע¢א בשעה

מחיר לאדם תאריךמלון
בחדר זוגי

תחילת 
תשלום

תנאי תשלום 
כרטיס אשראי

הערות

לאונרדו 
פלאזה

≤¥≠≤∏Ø∞πØ≤∞±∑ ₪ ±∂∂≤±∞Æ∞πÆ≤∞±∑ ≤∑∑X∂
 לפקודת 

פתאל

ארוחת צהריים עם ההגעה¨ 
Æקפה ועוגה פעם אחת

לאונרדו 
פלאזה

≤πØ±∞≠
∞≤Ø±±Ø≤∞±∑

 ₪ ±µ∂∞±¥Æ±∞Æ≤∞±∑ ≤∂∞X∂
 לפקודת 

פתאל

ארוחת צהריים עם ההגעה¨ 
Æקפה ועוגה פעם אחת

∂π≠≤≥Ø±±Ø≤∞±∑ ₪ ±¥¥∞∞≤Æ±±Æ≤∞±∑ ≤¥∞X±ספורט
 לפקודת 

זיו תיירות

המלון מארח בשיטת ¢הכול 
כלול¢

∂Ø±±Ø≤∞±∑ ₪ ±≥∏∂±∞Æ±±Æ≤∞±∑ ≤≥±X∞≤≠∂≥דן פנורמה
 לפקודת 

π∞≠הדקה ה

ארוחת צהריים עם ההגעה¨ 
Æקפה ועוגה פעם אחת

∂Ø±≤Ø≤∞±∑ ₪ ±≥∏∂≤µÆ±±Æ≤∞±∑ ≤≥±X¥±≠∞±דן פנורמה
 לפקודת 

π∞≠הדקה ה

ארוחת צהריים עם ההגעה¨ 
Æקפה ועוגה פעם אחת

∂Ø±≤Ø≤∞±∑ ₪ ±¥∞¥∞µÆ±≤Æ≤∞±∑ ≤≥¥X∏≥≠¥≥לגונה
 לפקודת 

זיו תיירות

המלון מארח בשיטת ¢הכול 
כלול¢



7

צפון הארץ

Æנופשון במלון פסטורל כפר בלום¨ הכולל גם טיולים בצפון הארץ
Æימים ¥ לילות באמצע השבוע על בסיס חצי פנסיון¨ כולל הסעה הלוך ושוב µ

Æ∞∏∫∞∞ יציאה מחניון תעש¢א

מחיר לאדם תאריךמלון
בחדר זוגי

תחילת 
תשלום

תנאי תשלום 
כרטיס אשראי

הערות

פסטורל כפר 
בלום

±µ≠±πØ±∞Ø≤∞±∑ ₪ ±∑∞¥ גמלאי

אורח ¥∞∞≥ ₪ 

∞≤Æ±∞Æ≤∞±∑≤∏¥X∂

≥≥¥X∂

לפקודת
זיו תיירות

ארוחת צהריים עם ההגעה¨ 
פעם אחת קפה ועוגה¨ 

כניסה לספא המלון¨ טיולים 
Æבצפון הארץ

את פרטי תכנית הטיול ניתן 
Æלראות באתר

Æנופשון במלון רימונים חוף התמרים עכו¨ הכולל גם טיולים בצפון הארץ
Æימים ¥ לילות באמצע השבוע על בסיס חצי פנסיון¨ כולל הסעה הלוך ושוב µ

Æ∞∏∫∞∞ יציאה מחניון תעש¢א

מחיר לאדם תאריךמלון
בחדר זוגי

תחילת 
תשלום

תנאי תשלום 
כרטיס אשראי

הערות

רימונים חוף 
התמרים

עכו

≤≤≠≤∂Ø±∞Ø≤∞±∑ ₪ ±≥π≤ גמלאי

 ₪ ±∂π≤ אורח

∞≤Æ±∞Æ≤∞±∑≤≥≤X∂

≥∏≤X∂

לפקודת
זיו תיירות

ארוחת צהריים עם ההגעה¨ 
פעם אחת קפה ועוגה¨ במלון 

מועדון גמלאים פתוח בין 
∞∞∫∂± ≠ ∞∞∫∏± מגישים קפה 

Æועוגיות
את פרטי תכנית הטיול ניתן 

Æלראות באתר

שמואל אפלבוים שלמה חסקלוביץ   
יו¢ר ועדת טיולים רכז נופשונים   



 Æ≤∞±∑ נמשכת ההרשמה לטיולי חו¢ל קיץ
המבצעות  החברות  עם  לסיכומים  הגענו  השנה 
הגמלאים¨  לארגון  הוצעו  שטרם  חדשים  יעדים  על 

Æבמטרה לגוון את מבחר הטיולים
 Æקיום הטיולים מותנה במספר המשתתפים בכל טיול
יהיו מספיק נרשמים לקבוצה שלמה¨ תהיה  אם לא 
יעדים בתיאום עם  אפשרות לצאת לטיולים לאותם 
גם אפשרות שמפאת מיעוט  יש   Æהחברה המבצעת

Æמשתתפים הטיול יבוטל
ישלמו  האווירית  התעשייה  גמלאי  שאינם  אורחים 
לפקודת  נפרד¨  בצßק  לאיש¨  ש¢ח   ±µ∞ של  תוספת 
רישום  כדמי  האווירית¢  התעשייה  גמלאי  ¢ארגון 

Æוטיפול
לציבור  טיולים  שלושה  גם  כוללת  הטיולים  תכנית 

Æהגמלאים שומרי מסורת
האינטרנט  לאתר  היכנסו  הטיולים  בתכנית  לצפייה 

של הארגון

ַשיִט קרוז בים התיכון

חופים  וסיור  העברות  מהארץ¨  טיסות  כולל∫  הטיול 
Æבליווי מדריך ישראלי

 Æ±∂Æ±∞Æ≤∞±∑ ∫תאריך יציאה Æימים ∞± לילות ±±
ארוחות   ≥ מלאה¨  כלכלה   MAGNIFICA פאר  אוניית 

Æביום
Æיורו לאדם ±∏µ∞ ∫מחיר

טיולים מאורגנים לשומרי מסורת

סלוניקי וצפון יוון ∑ ימים ∂ לילות

קהל יעד∫ שומרי מסורת
 ª≤∞±∑ מועד ≠ אוגוסט ª¢חברה מבצעת ≠ ¢אשת טורס

Æכלכלה ≠ חצי פנסיון
אין¢Æ שני  ¢הולידי  או  פאלס¢  ¢מדטריאו   µ™ מלון∫ 

 Æהמלונות ממוקמים במרכז סלוניקי
Æיורו π∑π ∫מחיר

גיאורגיה ∏ ימים ∑ לילות

קהל יעד∫ שומרי מסורת
 ≠ זוגי  בחדר  לאדם  מחיר   ª¢כרמל¢  ≠ מבצעת  חברה 

 ªכלכלה ≠ חצי פנסיון ª § ±∞µµ
±±Æ∞πÆ±∑≠∞¥Æ∞πÆ±∑  ≠ תאריך יציאה

היער השחור ∏ ימים ∑ לילות

קהל יעד∫ שומרי מסורת
.TOURS 4 GROUPS חברה מבצעת

§ ±≤π∞ ≠ מחיר לאדם בחדר זוגי
≤πÆ∞∏Æ±∑≠≤≤Æ∞∏Æ±∑ ≠ תאריך יציאה ªכלכלה ≠ חצי פנסיון

טיולים מאורגנים
חברה מבצעת∫ אשת טורס 

Æסיציליה ∑ ימים ∂ לילות

 ªכלכלה ≠ חצי פנסיון ªיורו ∂ππ מחיר לאדם בחדר זוגי
Æ±±Æ∞πÆ±∑≠∞µÆ∞πÆ±∑ ≠ תאריך יציאה

Æזנזיבר ∏ ימים ∑ לילות

 ªכלכלה ≠ חצי פנסיון ª§ ±≤π∞ מחיר לאדם בחדר זוגי
Æ∞µÆ∞πÆ±∑≠≤πÆ∞∏Æ±∑ ≠ תאריך יציאה

Æארצות הבלטיות ∑ ימים ∂ לילות

 ªחצי פנסיון ≠ §ª כלכלה   ∏π∞ זוגי מחיר לאדם בחדר 
Æ±∞Æ∞πÆ±∑≠∞¥Æ∞πÆ±∑ ≠ תאריך יציאה

חברה מבצעת∫ איסתא 

 Æמרוקו ∏ ימים ∑ לילות

 ªחצי פנסיון ≠ §ª כלכלה   πππ זוגי מחיר לאדם בחדר 
Æ≤µÆ±∞Æ±∑≠±∏Æ±∞Æ±∑ ≠ תאריך יציאה

רוסיה ∑ ימים ∂ לילות

 ªחצי פנסיון ≠ §ª כלכלה   πππ זוגי מחיר לאדם בחדר 
Æ±±Æ∞πÆ±∑≠∞µÆ∞πÆ±∑ ≠ תאריך יציאה

ל ו יולי 

יולי ודשים אפריל ילויות  תוכנית הפ
ל ו יולי 

גמלאון



חברה מבצעת∫ קשרי תעופה 

Æסיציליה ∑ ימים ∂ לילות

 ªכלכלה ≠ חצי פנסיון ªיורו ∂ππ מחיר לאדם בחדר זוגי
Æ±πÆ∞πÆ±∑≠±≥Æ∞πÆ±∑ ≠ תאריך יציאה

חברת  ע¢י  גם  תנאים  באותם  מוצע  זה  טיול  הערה∫ 
והרישום  ¢אשת טורס¢Æ החלטנו לפרסם את שניהם 

Æלהחלטתכם

חופשות מרפא
חופשת מרפא משולבת בטיולים 

בפישטני ≠ סלובקיה

ª¢חברה מבצעת ∫ ¢טופ

ªיעד∫ פישטני סלובקיה
ªסה¢כ ¥± לילות ¨∞µÆ±±Æ±∑ ≠ ≤≤Æ±∞Æ±∑ ∫תאריך יציאה

ªכלכלה מלאה∫ ≤ ארוחות ביום
Æªטיפולים∫ עד ∏± טיפולים מסוגים שונים בשבו

ªטיולים∫ החבילה כוללת ¥ טיולים
Æיורו ±≥π≤ ∫מחיר

חופשת מרפא משולבת בטיולים 

בדווין ≠ בולגריה

ªיעד∫ אתר הנופש דווין בולגריה

טיסות∫ בחברת אל על¨ נחיתה בסופיה¨ העברה לאתר 
Æ®שעות נסיעה ≥©

ªחדר סופריור Æ™µ ¢מלון∫ ¢אורפיאוס
ªסה¢כ ∂± ימים ¨≤∂Æ∞πÆ±∑≠±±Æ∞πÆ±∑ ∫תאריך יציאה

בדיקת  ©לאחר  ביום  טיפולים  שלושה  עד  טיפולים∫ 
ª®רופא ועפ¢י החלטתו

ªכלול במחיר Æטיולים∫ שני חצאי ימים באזור דווין
Æמלווה ישראלי

Æמסים∫ כל המסים כלולים במחיר
Æיורו ∏ππ ∫מחיר

הארגון¨  במשרדי  תתבצע  הטיולים  לכל  ההרשמה 
Æ∞≥≠π∑∂∏±≥∑ ∫זרינה טל ßאצל הגב

שמואל אפלבוים יהושע סעד   
יו¢ר ועדת טיולים רכז טיולי יום    

גמלאון

ת י מ ו ר פ ה  ד ו מ

ים ול כא ד מתי תמשיכו ל אז 
•µ∑ מהאנשים חיים עם כאבים ו≠•∞π מביניהם יכולים להיפטר מהם°

טיפול פיזיותראפי יכול לעזור לכם לחיות חיים ללא כאב°
עם µ≥ 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 µ¥ דקות וכוללים הבנת הגורמים לבעיה הייחודית¨ שימוש בשיטות טיפול 
ידניות המותאמות אישית לכל בעיה ולכל מטופל¨ לימוד תרגילי חיזוק ומתיחה למערכת השרירים ובניית 

Æתוכנית תרגול עצמית לשיפור היציבה והפחתת הכאבים

Æטיפולים או יותר µ הנחה לרוכשי ≤µ• ¨לגמלאי תעשייה אווירית∫ •∞≥ הנחה במחיר הטיפול
Æההנחה הינה רק לטיפולים המתבצעים בקליניקה

פגישת היכרות והערכה ראשונית ללא תשלום°

wwwÆgoodptÆcoÆil ∫אתר  ∞µ∞≠π∞∞∞¥≥∞  ∫טלפון מושב בני עטרות  גילי דקל  



רה לי ה מפ ור גמלאים  י
ניתן  לפניכם¨  מונח  הגמלאון  כאשר  אלה  בימים 
לערוך סיכום בינייםÆ עד חודש יוני התבצעו ≥± ביקורי 
הביקורים  למעשה   Æהשונים מהמפעלים  גמלאים 
של  זמני  ביטול  בשל  חודשים   ±µ פני  על  התפרֹש� 

Æהסיורים על≠ידי החברה עקב אילוצים
סך הכול השתתפו ∂≤∂ גמלאים¨ ≤µ גמלאים בממוצע 
Æעדיין ממתינים לביקור קרוב לאלף ©°® גמלאים Æלסיור
מותיר  ומרתק¨  מרשים  התעש“א  במפעלי  הביקור 
רושם עז על כל הגמלאים המבקרים ¨ אשר ברובם 
שאותם  ולמפעלים  חדישות  לטכנולוגיות  נחשפים 
רואים הם לראשונהÆ כל אלו מתווספים  להתרגשות 
החברים  מאות  יעידו  כך  ועל  החברתי¨  שבמפגש 

Æשכבר זכו וביקרו
ומוקצב  היות   Æהבאות בשנים  גם  יימשכו  הביקורים 
לנו סיור אחד בלבד בחודש¨ נדרשת מאִתנו סבלנות¨ 
אך בטוחתני כי במוקדם או במאוחר כל אחד מכם 

 Æישתתף באחד הביקורים
הביקורים  באחד  עניין°  באותו  לעניין  ומעניין 
האחרונים ∏ גמלאים שנרשמו לביקור לא הגיעו ואף 
שהתור  הדבר  משמעות   Æכך על  להודיע  טרחו  לא 
ניזוקיםÆ אי לכך  יוצאים  מתארך והממתינים לביקור 
לסיור¨  להגיע  ממנו  שנבצר  מי  ומבקש∫  חוזר  אני 
גמלאים  להזמין  שאוכל  כדי  מועד  מבעוד  להודיעני 
אחרים ובכך לקצר את תור הממתיניםÆ אנא הקפידו∫ 
אם נרשמתם � אנו נצפה לכם¨ אם מסיבה כל שהיא 
בחבריכם  נא  התחשבו  להגיע¨  מתכוונים  אינכם 

 Æוהודיעו לי בהקדם
אלה שטרם נרשמו עד כה¨ יכולים להירשם באמצעות 
יש  בַרישום   Æyemor25@gmail.com לכתובתי  דוא“ל 

לציין את הפרטים הבאים∫ 
שם משפחה ושם פרטי¨ מס‘ ת“ז¨ מס‘ טל‘ נייד¨ עיר 

Æמגורים ושם המפעל שבו עבדתם
לאלה מכם שאין דוא“ל¨ יכולים להיעזר במחשב של 
בןØבת הזוג או של אחד הילדים¨ וההתקשרות תתבצע 
באמצעותהØוÆ מניסיוני¨ ההתקשרות באמצעות אחד 

 Æמבני המשפחה עובדת באורח תקין
שמואל אפלבאום יהודה מור    

יו¢ר ועדת טיולים ונופשונים  רכז ביקורים במפעל  

תגובות גמלאים מהביקורים

במפעלי התעש¢א

נכבדי שמוליק ויהודה 
הנפלא  הסיור  על  לכם  להודות  לי  נעימה  חובה 
שהתנהל בסדר מופתי וע“פ התכניתÆ נהניתי לראות 
המרתק  הסיור  ואת  מתאושש¨  מטוסים  מפעל  את 
מעניין  היה  במלט  הסיור   Æמנהלים מטוסי  במפעל 
לטכנולוגיה  לראשונה  נחשפתי  במבת   Æטכנולוגית
הסיור  בתום  אותי  הביא  זאת  וכל  מדהימה¨ 

 Æלהתרוממות רוח וגאווה גדולה
ישר כוח
שלומי אלעזר ≠ מÆמÆמ

יהודה ושמואל שלום
על  תודה  המחשבה¨  על  תודה  החוויה¨  על  תודה 
ההשקעה¨ תודה על הדאגה¨ בקיצור חשבתם על כל 

Æפרט והוצאתם לפועל משהו בלתי נשכח
יחס  קיבלנו  מאלף¨  היה  האווירית  בתעשייה  הסיור 

מכובד ביותר ≠ תודה לכולם
אני מאד נהניתי ושוב תודה לכולם

אבנר כרמי ≠ טכנולוגיותÆ יוסי גוטסמן ≠ הנדסה

יהודה שלום
היוזמה  על  הגמלאים  ולארגון  לך¨  להודות  ברצוני 
במתקני  הגמלאים  ביקור  של  המופתי  והארגון 
מרתקים  ומוצרים  ליכולות  נחשפנו   Æהתעש¢א
ומקור  בית  ומהווים  ישראל¨  לביטחון  התורמים 
הלב  ובעיקר   Æמשפחות אלפי  לעשרות  פרנסה 
למסלול  חוזרת  שהתעש¢א  מהתרשמותנו  התרחב 

Æשל רווחיות ושגשוג כבימיה הגדולים
ברכה
מישה גרינברג ≠ אביזרים

גמלאי מפעל אביזרים בביקור במפעל

גמלאון





ות דת תר ו
רחמים חלפון ≠ יו¢ר

גמלאיםØגמלאיות של ארגון גמלאי תעשייה אווירית

היכונו לאירוע המרכזי לשנת ∑±∞≥

השנה יתקיים האירוע המרכזי בחודש נובמבר באולם 
אירועים באיירפורט≠סיטי¨ עם חתן פרס ישראל בזמר 

Æ®העברי¨ ולהקתו∫ יהורם גאון ©ראו פרסום בגיליון זה

אירוע יום האישה לשנת ∑±∞≥

במלון  האישה¢  ¢שבוע  התקיים  מרץ השנה  בחודש 
 Æקלאב הוטל באילת

 Æהיה זה אחד האירועים המוצלחים בתקופה האחרונה
השתתפו בו כ≠∞π± נשים שנהנו מפעילויות שוטפות 

Æשל טיולים¨ הרצאות¨ ַשיִט¨ פנאי וקניות כמובן

בערבים היו תוכניות בידור של המלון¨ ובערב הסיום 
הנוכחים  את  ריתק  ברנדיס אשר  ננסי  הופיע האמן 

Æבהופעה מרשימה

חידוש מינויים

המעוניינים לחדש את המינויים לתיאטרון ולתזמורת¨ 
יוכלו לחדשם בדרך הרגילה¨ פנייה למוקדי המנויים 
לפנות  יוכלו  החדשים  המצטרפים   Æמגוריהם בעיר 
למשרדי הארגון ולבקש חוברת מנויים אשר תישלח 

Æבדואר

Æהשנה לא סופקו חוברות מנויים עקב בעיות טכניות

נמשכת מכירת כרטיסים למופעים במחירים מוזלים 
דרך משרדי ÆRunArt ניתן לראות את רשימת ההצעות 

Æלאירועים ולמופעים באתר הארגון בִמרְֶשֶתת

רחמים חלפון
יו¢ר ועדת התרבות

גמלאון

ת י מ ו ר פ ה  ד ו )לא באחריות הארגון(מ

לפרטים והזמנות טלµ∑≤∞∞∑≤ ∫ß≠≤∞ ואצל סוכן הנסיעות שלך 

מלון Valis resort ממוקם על חוף הים למרגלות הר פיליון הירוק¨ מהווה בסיס מושלם 
עבור ביקור בחופים המפורסמים ובכפרים הציוריים של וולוס וחצי האי פיליוןÆ המלון בעיצוב 
מודרני משרה אווירה נעימהÆ במלון ספא מפנק¨ בריכה¨ חדר כושר¨ קולנוע¨ משחקייה לילדים 

 Æוכמובן אוכל יווני אותנטי
כ≠∞¥ דקות מחצי האי פיליון • כשעתיים נסיעה מסלוניקי • כ≠Æµ≤ שעות נסיעה מאתונה

• סיורים מוולוס למטאורה¨  לאי סקיאטוס ולפיליון

ממוקם על חוף הים למרגלות הר פיליון הירוק¨ מהווה בסיס מושלם 
עבור ביקור בחופים המפורסמים ובכפרים הציוריים של וולוס וחצי האי פיליוןÆ המלון בעיצוב 
מודרני משרה אווירה נעימהÆ במלון ספא מפנק¨ בריכה¨ חדר כושר¨ קולנוע¨ משחקייה לילדים 

כ≠Æµ≤ שעות נסיעה מאתונה

וולוס וחצי האי פיליון 
יוון - לאנשים שרוצים יותר!
Valis resort *5 מגוון חבילות במלון

מ- $599 חצי פנסיון 
טיסות ישירות

 Æוכמובן אוכל יווני אותנטי
כ≠∞¥ דקות מחצי האי פיליון  i



גמלאון

חתן פרס ישראל בזמר העברי ולהקתו, 
במיטב להיטיו הגדולים מכל הזמנים: שירי אהבה, 

לאדינו, ארץ ישראל  היפה - חגיגה  אמיתית!

בברכה

גמלאי/ת החבר/ה בארגון רשאי/ת 
לרכוש זוג כרטיסים במחיר 75 ₪ לכל 

כרטיס. כרטיס לאורח 125 ₪.

 מכירת כרטיסים במועדונים תחל
 ב-6.8.17 ובמשרדי הארגון 

ב-10.8.17 לגמלאים חברי הארגון 
בלבד. לאורחים תחל מכירה ב-19.9.17

הסעות במחיר 10 ₪ למשתתף ייצאו 
מהמועדונים במקום מגוריכם

ההתכנסות לקפה ומאפה בשעה 19:30

 חלפון רחמים
יו״ר ועדת תרבות

יעקב שפי
יו״ר ארגון גמלאי 
התעשייה האווירית

הארוע המרכזי עם

יהורם גאון

סיטי באיירפורט 
2 0 : 3 0 ה  ע ש ב

2 7 +2 8
בנובמבר 2017

הארגון הארצי של גמלאי
התעשייה האווירית



דונים ניפים ומו דת  ו
שלום לכם חבריי וידידיי היקרים¨

אנו לאחר תקופה ארוכה של טיולים ושל גמליאדה¨ ואני מקווה שכולנו או לפחות חלק גדול 
 Æמאיתנו נהנה מכך

ממשיך  אני  גם  וכך  הרגילה¨  פעילותם  את  המשיכו  המועדונים  הגמליאדה  תקופת  בכול 
ומראיין מרצים שמעוניינים להשתלב במערכת שלנו¨ כדי לאתר את המתאימים  בתפקידי 
ביותר מבחינת נושא הרצאתם¨ והרלוונטיות לאוכלוסייה שלנוÆ כפי שכתבתי בגמלאון הקודם 
אני עדיין מנסה לאתר חברים שירימו את הכפפה וייקחו  על עצמם לנהל מועדון או לעזור 

Æמסיבות מובנות אני נמנע מלציין  עבור איזה מועדון Æלנהל מועדון
העיר  תושבי  גמלאינו  בקרב  שערכתי  שבסקר  כתבתי  הקודם  בגמלאון  וסביבתה∫  ירושלים  העיר  לתושבי 
וסביבתה לא הייתה היענות מספקתÆ לא היו מספיק חברים בקרב גמלאינו תושבי העיר ירושלים שהביעו נכונות 
לקחת חלק ולהשתתף במועדון בעיר¨ משום כך חשבתי לרדת מהנושאÆ אולם¨ במחשבה שנייה החלטתי¨ בשל 
הריחוק הגיאוגרפי מהמרכז¨ וחרף ההיענות המועטה¨ לשוב ולנסות¨ אולי בשיתוף עם גמלאי מבטחים בעיר¨ 
להקים מועדון ובכך להיענות למי שכן רוצה ומעונייןÆ  בכוונתי לפתוח מועדון בירושלים¨ עם החברים שכן הביעו 
רצון ואשר שמותיהם רשומים אצלי¨ ולראות כיצד דברים מתפתחיםÆ לבחון בפועל אם יש הצדקה להפעיל 

Æמועדון  בירושלים אם לאו
בינתיים¨ אני מאמין שחוברת זו תצא לאור לקראת חגי תשרי אזי אני מאחל לכולנו ולכול עם ישראל שנה טובה¨ 

Æשנה של עשייה ושל בריאות טובה

Æשלכם כמו תמיד מוכן לעזור ככול שיתאפשר לי
Æפרטוק פליקס יו¢ר ועדת סניפים ומועדונים
 ffelix±Ægim@gmailÆcom דוא¢ל    ∞µ≤≠≤≤±±≥≥¥ נייד

עוזרים לצידי ברצון וביעילות חברי הוועדה∫

  baruchk∑¥@gmailÆcom דוא¢ל ∞µ≤≠∏π∞∂∑≥π ßקלצרמן ברוך טל
∞µ¥≠≤¥∑π∞π± ßטל ßורגßיל גßבורג

∞µ≤≠∂∞π≥ππ∏ ßחלפון רחמים טל
∞µ≤≠¥≤≥∞πµµ ßיסוד דניאל טל

∞µ≤≠∑≤∞±±∏∏ ßנמני בני טל

פרטוק פליקס ≠ יו¢ר



מועדון אריאל

±≤∫≥∞≠±∞∫∞∞ ßבימי א ¨≤∞Æ≥∞≠±∏Æ≥∞ ßד≠ßפעילות המועדון∫ בימי ב
כתובת המועדון∫ מועדון אמצע הדרך רחוב צה¢ל ± אריאל

∞µ∞≠π≥∂∂¥≤µ ∫ßרכז המועדון∫ ליברמן יעקב טל

המרצההרצאהתאריך
∂Æ∏Æ±∑ויקטור סמדרמחרוזת שירים ע¢י חבורת הזמר של גמלאי התע¢א
¥ÆπÆ±∑ תנ¢ך פוגש תיאטרון ≠ העיקר זה הרומנטיקה¨ חיזור אהבה

ונישואין בתנ¢ך
אריאל הכהן Øיעל מסנר

±Æ±∞Æ±∑יואב יוכפזמסתרי המוח האנושי

מועדון אשדוד

פעילות המועדון∫ בימי דß בין השעות ∞∞∫∞±≠∞∞∫≤± ההרצאה מתחילה בשעה ∞≤∫∞±
≤µ נתן אלבז ßרח ßכתובת המועדון∫ מתנ¢ס בית לברון¨ רובע ו

∞µ≤≠∏≥∞±πµµ ∫ßעוזר שרה טל ª ∞µ≤≠∂¥∏∏∂µ∏ ∫ßרכזי המועדון∫ לזר אברהם טל

המרצההרצאהתאריך
±≤Æ∑Æ±∑ביחובסקי ירוןמופע מוזיקלי נוסטלגי ≠ שפות רבות לאהבה Øיוליה שמידט
±πÆ∑Æ±∑דניאל זלדסעולמם של הנמלים
≤∂Æ∑Æ±∑ גיא באוםכרמן ≠ העיבוד הפרובוקטיבי ליצירה המפורסמת

אוגוסט ≠ חופשת קיץ
∂ÆπÆ±∑ שחר שומןשירי מלחמת העולם השנייה עם עודד נגבי

±≥ÆπÆ±∑ישראל פרץהרצאה בעניינים מוניציפליים
≤∞ÆπÆ±∑ערב ראש השנה ≠ אין מפגש
≤∑ÆπÆ±∑ מה עשתה הצוללת ¢תנין¢ מעבר לקווי האויב בנמל

øאלכסנדריה
אל¢מ אברהם בן זאב ©זבו®

¥Æ±∞Æ±∑ערב סוכות ≠ אין מפגש
±±Æ±∞Æ±∑ערב שמחת תורה ≠ אין מפגש
±∏Æ±∞Æ±∑¢דרור עפרון ואמירה פולןהצגת בידור ¢על גברים ונשים
≤µÆ±∞Æ±∑רונן דמאריהאישה האפריקאית וחיי המשפחה שלה



מועדון בקעת אונו

פעילות המועדון בימי גß בין השעות Æ≤∞∫∞∞≠±∑∫±µ ההרצאה מתחילה בשעה ∞∞∫∏±
כתובת המועדון∫ רחß ההדר ∞≥ קריית אונו

∞µ∞≠≥∂±¥≤∞∞ ∫ßרכזת המועדון∫ אדריאנה שוולב טל
∞µ≤≠≥≥∞∂µ∏¥ ∫ßגזבר∫ ישראל זאבי טל

המרצההרצאהתאריך
±±Æ∑Æ±∑יואב יוכפזהבדלים תרבותיים בכפר הגלובלי
±∏Æ∑Æ±∑יהורם מזרחיסונים ושיעים ומה שביניהם
≤µÆ∑Æ±∑לינדה תומרחגיגת קיץ

אוגוסט ≠ חופשת קיץ
µÆπÆ±∑דב זיגלמןפרשיות נעלמות ≠ אל שווימר

±≤ÆπÆ±∑לוטםחגים ופזמונים
±πÆπÆ±∑עמי רוניסזורבה היווני הוא אמן החיים
≤∂ÆπÆ±∑קיצור תולדות האנושות Ø שרון יפתסיפורו של האדם
≥Æ±∞Æ±∑יניב אוחנהגרפיקה סמנטיקה ורטוריקה בתקשורת

±∞Æ±∞Æ±∑חוה¢מ סוכות ≠ אין מפגש
±∑Æ±∞Æ±∑פלין ≠ החיים כקרקסßרלי צßענת שפרן≠אורצ
≤¥Æ±∞Æ±∑ השילוש הקדוש בטבע ובסביבה ≠ חזון השער הדרומי

לישראל
עופר ניסים

≥±Æ±∞Æ±∑øמאיר קנטורמעגלי תבואה ≠ האם אנו בודדים ביקום

מועדון באר שבע

 Æבין השעות ∞∞∫∞±≠∞∞∫≤± למפגשי חברים¨ לגיבוש¨ לאירועים ולמשחקי חברה ßה ¨ßד ¨ßפעילות המועדון∫ בימים א
ההרצאה מתחילה בשעה ∞∞∫∞± 

כתובת המועדון∫ מרכז פאני קפלן רחß קלאוזנר µ± באר שבע
∞µ≤≠∏∂∞µπ∞± ∫ßאלי גרוסמן טל ª ∞µ≤≠≥π∂∂±π≤ ∫ßאבי הדר טל ª ∞µ≤≠∏π∞∂∞π± ∫ßרכזי המועדון∫ יעקב אנקרי טל

המרצההרצאהתאריך
≤∞Æ∑Æ±∑ אל¢מ ישראל סימנטובכנגד כל הסיכויים ≠ סיפור אישי של צנחן לוחם

אוגוסט ≠ חופשת קיץ
±¥ÆπÆ±∑ויקטור סמדרמחרוזת שירים ע¢י חבורת הזמר של גמלאי התע¢א

±πÆ±∞Æ±∑איציק קידרמרוקו בצבעים



מועדון הרצלייה

פעילות המועדון∫ בימי אß בין השעות ∞∞∫∏±≠∞∞∫±≥Æ ההרצאה מתחילה בשעה ∞≤∫∏±
כתובת המועדון∫ במועדון נעמ¢ת ≠ רחß מזא¢ה ±±¨ פינת הכוזרי הרצלייה 

  ∫ßנתן בן יוסף טל ª ∞µ≤≠¥≤≥∞πµµ ∫ßרכזי המועדון∫ דני יסוד טל

המרצההרצאהתאריך
±∂Æ∑Æ±∑®±π∑≥≠±π∂∏ עמי לרמן תקופה ששינתה מציאות ©בין
≤≥Æ∑Æ±∑דב זיגלמןפרשיות נעלמות ≠ אל שווימר
≥∞Æ∑Æ±∑ø מנחם טילמןפרשת עסק הביש במצרים ≠ מי באמת נתן את ההוראה

אוגוסט ≠ חופשת קיץ
≥ÆπÆ±∑ßהראל אברהםראשי המדינה בנעלי עבודה ובנעלי בית ≠ חלק א

±∞ÆπÆ±∑פלין ≠ החיים כקרקסßרלי צßענת שפרן≠אורצ
±∑ÆπÆ±∑¢דרור עפרון ואמירה פולןהצגת בידור ¢על גברים ונשים
≤¥ÆπÆ±∑יוסי מקדשמהקאסבה ≠ לכלא הביטחוני
±Æ±∞Æ±∑ אבירי המפרץ ≠ פעולות ספינות הדבור במלחמת יוה¢כ

במפרץ סואץ
אל¢מ אברהם בן זאב ©זבו®

∏Æ±∞Æ±∑חוה¢מ סוכות ≠ אין מפגש

מועדון חולון

פעילות המועדון∫ בימי בß בין השעות  ∞∞∫∑±≠∞∞∫∞≥Æ ההרצאה מתחילה בשעה ∞∞∫∏±
כתובת המועדון∫ ¢מועצת הפועלים¢ רחß ההסתדרות ¥µ חולון

ª ∞µ≤≠∏≥∞±≤±± ∫ßדוד אלברט טל ª ∞µ≤≠∏π∞∂±≥∑ ∫ßרכזי המועדון∫ שמואל אפלבאום טל
∞µ≤≠∂∑¥µ≥≤∂ ∫ßאהרון סוויד טל

המרצההרצאהתאריך
±∞Æ∑Æ±∑עמי רוניסשייקה אופיר הוא השוטר אזולאי
±∑Æ∑Æ±∑ßחזי פוזננסקישירים וסיפורים עם חיוך על הפנים ≠ חלק א
≤¥Æ∑Æ±∑ תמהיל משפטי ≠ על מקרקעין¨ אפוטרופסות¨ ידועים

בציבור ועוד
דוד יגול עו¢ד

≥±Æ∑Æ±∑גיא באוםהנערה הסוררת ≠ בלט וירטואוזי ומשעשע
אוגוסט ≠ חופשת קיץ

¥ÆπÆ±∑ השילוש הקדוש בטבע ובסביבה ≠ חזון השער הדרומי
לישראל

עופר ניסים

±±ÆπÆ±∑¢דרור עפרון ואמירה פולןהצגת בידור ¢על גברים ונשים
±∏ÆπÆ±∑פלין ≠ החיים כקרקסßרלי צßענת שפרן≠אורצ
≤µÆπÆ±∑ישראל פרץהרצאה בעניינים מוניציפליים
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≤Æ±∞Æ±∑ebay דוד תאנימהאלטע זאכען ועד
πÆ±∞Æ±∑חוה¢מ סוכות≠אין מפגש

±∂Æ±∞Æ±∑טרם נקבע
≤≥Æ±∞Æ±∑ מה עשתה הצוללת ¢תנין¢ מעבר לקווי האויב בנמל

øאלכסנדריה
אל¢מ אברהם בן זאב ©זבו®

מועדון כפר סבא

פעילות המועדון∫ בימי גß בין השעות ∞∞∫∂±≠∞≤∫Æ±π ההרצאה מתחילה בשעה ∞∞∫∏±
כתובת המועדון∫ מועדון גמלאים עיריית כ¢ס רחß נחשון π אß כפר סבא

∞µ≤≠∂≥∞∏µ≤≤ ∫ßאלי גולדהירש טל ª ∞µ∞≠≥∂µ¥≤¥π ßרכזי המועדון∫ גל משה טל

המרצההרצאהתאריך
±±Æ∑Æ±∑יהורם מזרחיסונים ושיעים ומה שביניהם
±∏Æ∑Æ±∑ רועי סדן ≠ מנכ¢ל הראל פיננסיםהמסלקה הפנסיונית ≠ איתור כספים אבודים
≤µÆ∑Æ±∑ßחזי פוזננסקישירים וסיפורים עם חיוך על הפנים ≠ חלק א
±Æ∏Æ±∑®±π∑≥≠±π∂∏ עמי לרמן תקופה ששינתה מציאות ©בין
∏Æ∏Æ±∑חלב בראשיתמפלאי המדבר ≠ מפגש מופלא בין מדבר¨ מדע ורפואה Ø רויטל טוק

אוגוסט ≠ חופשת קיץ
µÆπÆ±∑¢דרור עפרון ואמירה פולןהצגת בידור ¢על גברים ונשים

±≤ÆπÆ±∑דב זיגלמןפרשיות נעלמות ≠ אל שווימר
±πÆπÆ±∑ פלבין שרוןשרים בכיף בחגי תשרי עם שרון
≤∂ÆπÆ±∑פלין ≠ החיים כקרקסßרלי צßענת שפרן≠אורצ
≥Æ±∞Æ±∑ השילוש הקדוש בטבע ובסביבה ≠ חזון השער הדרומי

לישראל
עופר ניסים

±∞Æ±∞Æ±∑חוה¢מ סוכות ≠ אין מפגש
±∑Æ±∞Æ±∑ מה עשתה הצוללת ¢תנין¢ מעבר לקווי האויב בנמל

øאלכסנדריה
אל¢מ אברהם בן זאב ©זבו®

≤¥Æ±∞Æ±∑טרם נקבע
≥±Æ±∞Æ±∑שלמה פיליבהלשוט במפרץ הדרקון

המשך בעמוד ∞¥



דרגת זיהום אווירנתוני צריכת דלק בליטרים ל- 100 ק"מדגם
HYBRIDדרגה 3.62בינעירוני3.3עירוני
דרגה 4.14בינעירוני6עירוניאוטומט

דרגה 4.24בינעירוני6.3עירוניידני
1 2 4 5 6 9 10 11 12 13 14 153

* המדד מחושב לפי תקנות אוויר נקי )גילוי נתוני זיהום אוויר מרכב מנועי בפרסומת(, התשס"ט 2009

מדד זיהום אוויר* לרכב מנועי
זיהום 
מרבי

זיהום 
מזערי 7 8

רמת האבזור הבטיחותיתיאור דגםקוד דגם
52/49/48STYLE/ BLACK TOP/ HYBRID רמת 6יאריס

בטיחות 
נמוכה

רמת 
בטיחות 

גבוהה
8743210 5 6

רמת האבזור הבטיחותי

6

EEC/80/ 1268 נתוני צריכת הדלק הינם נתוני היצרן, עפ"י בדיקת מעבדה. תקן

הטבות משתלמות
לגימלאי התעשייה האווירית

לפרטים: 073-270-70-70
   www@toyota-press.co.il  | 073-270-70-70 | רח' התקווה 6, רמלה מחלף רמלוד

רוכשים כבר היום טויוטה חדשה
ברכב השפלה, סוכנות משנה טויוטה מחלף רמלוד 
ונהנים מאפשרויות מימון                            על מגוון הדגמים | 

איבזור מתנה ועוד הטבות מיוחדות. 

*בכפוף לתקנון. ט.ל.ח.



מועדון לוד

פעילות המועדון∫ בימי אß בין השעות ∞≤∫∑±≠∞≤∫Æ±π ההרצאה מתחילה בשעה ∞∞∫∏±
כתובת המועדון∫ בית ¢יד לבנים¢¨ רחß החשמונאים ¥≤¨ ליד מפקדת משמר הגבול ≠ לוד

∞µ¥≠∑¥¥≥∞π∞ ∫ßרפי אפטר טל ª ∞µ≤≠∏π∞µπ∞¥ ∫ßרכזי המועדון∫ יחיאל קיסלוביץ טל

המרצההרצאהתאריך
±∂Æ∑Æ±∑חיים נתנאלסיפורה המסתורי של אשת לוט
≤≥Æ∑Æ±∑ לבן Ø מוטי בר≠לבחרדים∫ לא בשחור
≥∞Æ∑Æ±∑ פלבין שרוןשרים בכיף עם שרון
∂Æ∏Æ±∑פיננסיםהחזרי מס לגמלאי ÆיÆמ Ø משה אברמיאן

±≥Æ∏Æ±∑חלב בראשיתמפלאי המדבר ≠ מפגש מופלא בין מדבר¨ מדע ורפואה Ø רויטל טוק
אוגוסט ≠ חופשת קיץ

≥ÆπÆ±∑דב זיגלמןפרשיות נעלמות ≠ אל שווימר
±∞ÆπÆ±∑ישראל פרץהרצאה בעניינים מוניציפליים
±∑ÆπÆ±∑ השילוש הקדוש בטבע ובסביבה ≠ חזון השער הדרומי

לישראל
עופר ניסים

≤¥ÆπÆ±∑¢דרור עפרון ואמירה פולןהצגת בידור ¢על גברים ונשים
±Æ±∞Æ±∑ מרדיפת יהודי ארצות ערב ועד רדיפת המיעוטים במזה¢ת

כיום
ד¢ר אדי כהן

∏Æ±∞Æ±∑חוה¢מ סוכות ≠ אין מפגש
±µÆ±∞Æ±∑ מה עשתה הצוללת ¢תנין¢ מעבר לקווי האויב בנמל

øאלכסנדריה
אל¢מ אברהם בן זאב ©זבו®

≤≤Æ±∞Æ±∑טרם נקבע
≤πÆ±∞Æ±∑איציק קידרוייטנאם ≠ ניחוחות מהמזרח

מועדון מודיעין

 ±∑Æ∞∞ ההרצאה מתחילה בשעה Æ±∏Æ∞∞≠±∂Æ∞∞ בין השעות ßפעילות המועדון∫ בימי ג
 ∞∏≠∂≥¥π≥µ∏ במועדון ßטל ®∑Æעמק בית שאן פינת משה דיין ©מול בית מס ßכתובת המועדון∫ רח

∞µ≤≠∏µ∂≥∏ππ ∫ßלב שלמה טל ª ∞µ¥≠¥∂µ∏∂∞≤ ∫ßרכזי המועדון∫ ארליך דני טל

המרצההרצאהתאריך
¥Æ∑Æ±∑ השילוש הקדוש בטבע ובסביבה ≠ חזון השער הדרומי

לישראל
עופר ניסים

±±Æ∑Æ±∑ישראל פרץהרצאה בעניינים מוניציפליים

המשך מעמוד ∏≤



±∏Æ∑Æ±∑¢דרור עפרון ואמירה פולןהצגת בידור ¢על גברים ונשים
≤µÆ∑Æ±∑איציק קידרוייטנאם ≠ ניחוחות מהמזרח

אוגוסט ≠ חופשת קיץ
 ßהחל מחודש ספטמבר ∑±∞≥ המועדון עובר לפעול בימי א

במרכז קהילתי בכתובת רחß עמק האלה ∂≥  
שעות הפעילות ∞≤∫∂±≠∞∞∫π±¨ ההרצאות בשעה ∞∞∫∑±

≥ÆπÆ±∑עדי גלדנורהודו ≠ מסע לאורך הגנגס
±∞ÆπÆ±∑דורי חןגולדה מאיר ≠ ילדות ונעורים
±∑ÆπÆ±∑ד¢ר יוסי נגרהליכה לקיסריה
≤¥ÆπÆ±∑עמי רוניסשייקה אופיר הוא השוטר אזולאי
±Æ±∞Æ±∑שלמה פיליבהפלמנקו באנדלוסיה
∏Æ±∞Æ±∑חוה¢מ סוכות ≠ אין מפגש

±µÆ±∞Æ±∑הרי טלתעופה
≤≤Æ±∞Æ±∑חיה לבניהריקוד שבלב
≤πÆ±∞Æ±∑ לבן Ø מוטי בר≠לבחרדים∫ לא בשחור

מועדון נתניה

פעילות המועדון∫ בימי דß בין השעות ∞≤∫∂±≠∞≤∫Æ±π ההרצאה מתחילה בשעה ∞∞∫∏±
π אחימאיר ßכתובת המועדון∫ הקתדרה העירונית נתניה רח

ª ∞µ≤≠≥≤µ∏∞¥∂ ∫ßסלם פרץ טל ª ∞µ≤≠≤≤±≥π∑∂ ª ∞π≠∏∂±≥π≥≤ ∫ßרכזי המועדון∫ אנטואנט וקנין טל
Æ∞µ≤≠¥¥¥µµ∂µ ∫ßאלברט אוטמזגין טל

המרצההרצאהתאריך
±≤Æ∑Æ±∑יואב יוכפזהבדלים תרבותיים בכפר הגלובלי
±πÆ∑Æ±∑דניאל זלדסעולמם של הנמלים
≤∂Æ∑Æ±∑ביחובסקי ירוןמופע מוזיקלי נוסטלגי ≠ שפות רבות לאהבה Ø יוליה שמידט

אוגוסט ≠ חופשת קיץ
∂ÆπÆ±∑ביתא הפונטיØאריה פרנסהפיניקים והמצאת האלפא

±≥ÆπÆ±∑¢דרור עפרון ואמירה פולןהצגת בידור ¢על גברים ונשים
≤∞ÆπÆ±∑ערב ראש השנה ≠ אין מפגש
≤∑ÆπÆ±∑ השילוש הקדוש בטבע ובסביבה ≠ חזון השער הדרומי

לישראל
עופר ניסים

¥Æ±∞Æ±∑ערב סוכות ≠ אין מפגש
±±Æ±∞Æ±∑ערב שמחת תורה ≠ אין מפגש
±∏Æ±∞Æ±∑דב זיגלמןפרשיות נעלמות ≠ אל שווימר
≤µÆ±∞Æ±∑שלמה פיליבהלשוט במפרץ הדרקון

1



מועדון פתח תקווה

פעילות המועדון∫ בימי אß בין השעות ∞∞∫∑±≠∞≤Æ±πÆ ההרצאה מתחילה בשעה ∞≤∫∑±
כתובת המועדון∫ רחß ההסתדרות π±¨ מועצת הפועלים

Æ∞µ≤≠≤∂∏≤∏∞≤ ∫ßדוד כביר טל ª ∞µ≤≠∑µ∂≥µ∑≥ ∫ßרכזי המועדון∫ בוים עזריאל טל

המרצההרצאהתאריך
±∂Æ∑Æ±∑דורי חןגולדה מאיר ראשת הממשלה
≤≥Æ∑Æ±∑גיל  רביבוהסכסוך הישראלי פלסטיני מנקודת מבטו של לוחם
≥∞Æ∑Æ±∑ביחובסקי ירוןמופע מוזיקלי נוסטלגי ≠ שפות רבות לאהבה Ø יוליה שמידט

אוגוסט ≠ חופשת קיץ
≥ÆπÆ±∑ השילוש הקדוש בטבע ובסביבה ≠ חזון השער הדרומי

לישראל
עופר ניסים

±∞ÆπÆ±∑דב זיגלמןפרשיות נעלמות ≠ אל שווימר
±∑ÆπÆ±∑לוטםחגים ופזמונים
≤¥ÆπÆ±∑ מה עשתה הצוללת ¢תנין¢ מעבר לקווי האויב בנמל

øאלכסנדריה
אל¢מ אברהם בן זאב ©זבו®

±Æ±∞Æ±∑פלין ≠ החיים כקרקסßרלי צßענת שפרן≠אורצ
∏Æ±∞Æ±∑חוה¢מ סוכות ≠ אין מפגש

±µÆ±∞Æ±∑ישראל פרץהרצאה בעניינים מוניציפליים
≤≤Æ±∞Æ±∑¢דרור עפרון ואמירה פולןהצגת בידור ¢על גברים ונשים
≤πÆ±∞Æ±∑שלמה פיליבהלשוט במפרץ הדרקון

מועדון ראשון לציון

הפעילות במועדון∫ בימי דß בין השעות ∞≤∫∑±≠∞∞∫∞≥Æ ההרצאה מתחילה בשעה ∞≤∫∏±
כתובת המועדון∫ רחß ויניק פינת הבן הראשון ¥± טירת ראשונים

 ∞µ≤≠∏≤∑¥∑∑π ∫ßרכזת המועדון∫ דורה אהרוני טל

המרצההרצאהתאריך
±≤Æ∑Æ±∑פורטוגל מאז ועד היוםØ חיים מנדהסיפור יהדות ספרד
±πÆ∑Æ±∑יהורם מזרחיסונים ושיעים ומה שביניהם
≤∂Æ∑Æ±∑ ¢עינת מזרחיהדבורים ≠ ¢לא על העוקץ לבדו

אוגוסט ≠ חופשת קיץ
∂ÆπÆ±∑יואב יוכפזהבדלים תרבותיים בכפר הגלובלי

±≥ÆπÆ±∑וייס דליהמסע ברכבת הטרנס≠סיבירית
≤∞ÆπÆ±∑ערב ראש השנה ≠ אין מפגש

המשך בעמוד ¥¥
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≤∑ÆπÆ±∑פלין ≠ החיים כקרקסßרלי צßענת שפרן≠אורצ
¥Æ±∞Æ±∑ערב סוכות ≠ אין מפגש

±±Æ±∞Æ±∑ערב שמחת תורה ≠ אין מפגש
±∏Æ±∞Æ±∑ השילוש הקדוש בטבע ובסביבה ≠ חזון השער הדרומי

לישראל
עופר ניסים

≤µÆ±∞Æ±∑דב זיגלמןפרשיות נעלמות ≠ אל שווימר

מועדון רמת גן

פעילות המועדון∫ בימי בß בין השעות ∞∞∫∂±≠∞≤∫Æ±π ההרצאה מתחילה בשעה ∞∞∫∏±
כתובת המועדון∫ בית ההסתדרות¨ רחß קריניצי ∂¨ רמת גן

∞µ≤≠∏π∞µ∏¥∂ ∫ßששון לוי טל ª ∞µ≤≠¥≤≥∂≤∞∏ ∫ßרכזי המועדון∫ ישראלי יחיעם טל
 ∞µ≤≠∏π∞∂∑±¥ ∫ßונטורה יהודה טל ª ∞µ≤≠≥∂∂≥≤∞¥ ∫ßעוזרים∫ וולמן משה טל

המרצההרצאהתאריך
±∞Æ∑Æ±∑גיא באוםכרמן ≠ העיבוד הפרובוקטיבי ליצירה המפורסמת
±∑Æ∑Æ±∑יעקב חבקוקשוכני המערות בהר חברון
≤¥Æ∑Æ±∑דב זיגלמןפרשיות נעלמות ≠ אל שווימר
≥±Æ∑Æ±∑ פלבין שרוןשרים בכיף עם שרון

אוגוסט ≠ חופשת קיץ
¥ÆπÆ±∑פלין ≠ החיים כקרקסßרלי צßענת שפרן≠אורצ

±±ÆπÆ±∑ מה עשתה הצוללת ¢תנין¢ מעבר לקווי האויב בנמל
øאלכסנדריה

אל¢מ אברהם בן זאב ©זבו®

±∏ÆπÆ±∑¢דרור עפרון ואמירה פולןהצגת בידור ¢על גברים ונשים
≤µÆπÆ±∑ עוקץ בצה¢ל¨ הספר ßחשיפה∫ על כלבים ואנשים¨ יח

¢לחשוב בשש רגליים¢ 
מאירה גונט

≤Æ±∞Æ±∑ השילוש הקדוש בטבע ובסביבה ≠ חזון השער הדרומי
לישראל

עופר ניסים

πÆ±∞Æ±∑חוה¢מ סוכות ≠ אין מפגש
±∂Æ±∞Æ±∑שלמה טלצוואות וירושות
≤≥Æ±∞Æ±∑איציק קידרוייטנאם ≠ ניחוחות מהמזרח

המשך מעמוד ≥¥



מועדון רחובות

פעילות המועדון∫ בימי גß בין השעות ∞≤∫∂±≠∞≤∫Æ±π ההרצאה מתחילה בשעה ∞∞∫∏±
כתובת המועדון∫ רחß סירני ≥µ מתנ¢ס חוויות שוויץ רחובות

 ∞µ≤≠≥∏±µ∂∞∏ ∫ßחמדי ישראל טל ª ∞µ¥≠µπ∞±±µ± ∫ßרכזי המועדון∫ וינטרגרין חיים טל

המרצההרצאהתאריך
±±Æ∑Æ±∑גיל רביבוהסכסוך הישראלי פלסטיני מנקודת מבטו של לוחם
±∏Æ∑Æ±∑®±π∑≥≠±π∂∏ עמי לרמן תקופה ששינתה מציאות ©בין
≤µÆ∑Æ±∑עמי רוניסשייקה אופיר הוא השוטר אזולאי

אוגוסט ≠ חופשת קיץ
µÆπÆ±∑ מרדיפת יהודי ארצות ערב ועד רדיפת המיעוטים במזה¢ת

כיום
ד¢ר אדי כהן

±≤ÆπÆ±∑ מה עשתה הצוללת ¢תנין¢ מעבר לקווי האויב בנמל
øאלכסנדריה

אל¢מ אברהם בן זאב ©זבו®

±πÆπÆ±∑דב זיגלמןפרשיות נעלמות ≠ אל שווימר
≤∂ÆπÆ±∑ שחר שומןשירי מלחמת העולם השנייה עם עודד נגבי
≥Æ±∞Æ±∑איציק קידרוייטנאם ≠ ניחוחות מהמזרח

±∞Æ±∞Æ±∑חוה¢מ סוכות≠אין מפגש
±∑Æ±∞Æ±∑¢דרור עפרון ואמירה פולןהצגת בידור ¢על גברים ונשים
≤¥Æ±∞Æ±∑טרם נקבע
≥±Æ±∞Æ±∑רונן דמאריהאישה האפריקאית וחיי המשפחה שלה

מועדון רמלה

פעילות המועדון∫ בימי גß בין השעות ∞≤∫∞±≠∞∞∫≤±Æ ההרצאה מתחילה בשעה ∞∞∫±±
כתובת המועדון∫ אחוזת רעים ≠ רחß הכרמל ± פינת טייטלבאום¨ רמלה

 ª ∞µ≤≠≥∂∂≥∞∑∂ ∫ßמשאל דוד טל ª ∞µ≤≠∏≥¥∞≤∂¥ ∫ßרכזי המועדון∫ אריה מנדה טל
∞µ¥≠≤≤≤≤±∂± ∫ßקלימי אברהם טל

המרצההרצאהתאריך
±±Æ∑Æ±∑ישראל פרץהרצאה בעניינים מוניציפליים ≠ המשך
±∏Æ∑Æ±∑יואב יוכפזהבדלים תרבותיים בכפר הגלובלי
≤µÆ∑Æ±∑ביחובסקי ירוןמופע מוזיקלי נוסטלגי ≠ שפות רבות לאהבה Ø יוליה שמידט

אוגוסט ≠ חופשת קיץ
µÆπÆ±∑ שחר שומןשירי מלחמת העולם השנייה עם עודד נגבי

±≤ÆπÆ±∑יהורם מזרחיסונים ושיעים ומה שביניהם
±πÆπÆ±∑חיים נתנאלחגי תשרי מנהגים ומסורת



≤∂ÆπÆ±∑דב זיגלמןפרשיות נעלמות ≠ אל שווימר
≥Æ±∞Æ±∑אלי רוהסיפורו של סופר

±∞Æ±∞Æ±∑חוה¢מ סוכות ≠ אין מפגש
±∑Æ±∞Æ±∑¢דרור עפרון ואמירה פולןהצגת בידור ¢על גברים ונשים
≤¥Æ±∞Æ±∑טרם נקבע
≥±Æ±∞Æ±∑שלמה פיליבהלשוט במפרץ הדרקון

מועדון תל אביב

פעילות המועדון∫ בימי דß בין השעות ∞∞∫∑±≠∞∞∫Æ±π ההרצאה מתחילה בשעה ∞∞∫∑±
כתובת המועדון במרכז לגיל הזהב ע¢ש צוקר ברחוב רש¢י ∏¥ תל אביב

Æ≤¥¨ ¥∑¨ ¥∏¨ ∑≤¨ ∏≤¨ ±∑≤ החניון הקרוב של אחוזת החוף הנו חניון הבימה¨ קווי אוטובוס
∞µ≤≠¥≤≥∂π≥∏ ∫ßדביר יעקב טל ª ∞µ≤≠≥∂∂≥π±∞ ∫ßרכזי המועדון∫ אריה מנדל טל

המרצההרצאהתאריך
±≤Æ∑Æ±∑הרי טלתעופה
±πÆ∑Æ±∑ביחובסקי ירוןמופע מוזיקלי נוסטלגי ≠ שפות רבות לאהבה Ø יוליה שמידט
≤∂Æ∑Æ±∑דב זיגלמןפרשיות נעלמות ≠ אל שווימר

אוגוסט ≠ חופשת קיץ
∂ÆπÆ±∑פלין ≠ החיים כקרקסßרלי צßענת שפרן≠אורצ

±≥ÆπÆ±∑אלי רוהסיפורו של סופר
≤∞ÆπÆ±∑ערב ראש השנה ≠ אין מפגש
≤∑ÆπÆ±∑שלמה פיליבהלרקוד פלמנקו באנדלוסיה
¥Æ±∞Æ±∑ערב סוכות ≠ אין מפגש

±±Æ±∞Æ±∑ערב שמחת תורה ≠ אין מפגש
±∏Æ±∞Æ±∑¢דרור עפרון ואמירה פולןהצגת בידור ¢על גברים ונשים
≤µÆ±∞Æ±∑ לבן Ø מוטי בר≠לבחרדים∫ לא בשחור



)לא באחריות הארגון(

ול מלאים   ה - דמי בי ה - לילה אחד  מתחת ל-  יום -    אי הג רם ההג ח לחדר   יום  מה -   ול: מרג ההר דמי בי
מד ההזמנה יאה במ ודת הי ייה אווירית י לתאם נ ו מת : אי יאה מחניו חנה ו רכבת ארלוזורוב  : י  : ג ודות המ נ

מבצעי נופש מדהימים בארץ

חברת הדקה ה- 90:  073-3909045 (שלוחה 2) | יוסי 054-2800032
 050-5711541 סנדי   |  052-4455175 תמר   |  050-2175258 קרן 

תוכנית מלאה ניתן לקבל במשרדי הדקה ה-

ול מלאים   ה - דמי בי ה - לילה אחד  מתחת ל-  יום -    אי הג רם ההג ח לחדר   יום  מה -   ול: מרג ההר ול מלאים  דמי בי ה - דמי בי ה - לילה אחד  מתחת ל-  יום -    אי הג רם ההג ח לחדר   יום  מה -   ול: מרג ההר דמי בי
מד ההזמנה יאה במ ודת הי ייה אווירית י לתאם נ ו מת : אי יאה מחניו חנה ו רכבת ארלוזורוב  : י  : ג ודות המ נ

מחיר לאדם בחדר זוגי לכל התוכנית:תאריכי האירוח:

1390 31/12-3/1/18₪ )א’-ד’(

חגיגות סו שנה במלון כפר גלעדי

המחיר כולל: אירוח ע”ב  חצי פנסיון  )3 לילות, 4 ימים(, מסיבת סו שנה כולל שמפניה בחצות, ארוחת 
צהרים קלה אחת במהלך השהייה, פעמיים קפה ועוגה בשילוב הרצאה במהלך השהייה, בידור כל ערב, 

כניסה חופשית לספא, אוטובוס + מדריך צמודים לטיולים מידי יום  )במינימום 45 איש באוטובוס( 

כולל אוטובוס ומדריך צמודים לטיולים

מחיר לאדם בחדר זוגי לכל התוכנית:

מלון דן כרמלמלון דן פנורמהתאריכי האירוח:
1990 1590₪ 31/12-3/1/18₪ )א’-ד’(

חגיגות סו שנה

המחיר כולל: אירוח ע”ב  חצי פנסיון )3 לילות, 4 ימים(, ארוחת צהרים במלון בהגעה, פעם אחת 
קפה ועוגה, מסיבת סו שנה כולל שמפניה בחצות, תכניות בידור במלון, אירוע מרכזי עם אומן 

צמרת, ביקור ביקב אדיר כולל טעימות, שירת הקיבוץ בכפר מסריק כולל ארוחת צהריים, כולל 
אוטובוס ומדריך צמודים לטיולים )במינימום 45 איש באוטובוס(

כמיטב המסורת

נופש בבקתות מרום גולן
המחיר לאדם בחדר זוגיתאריכי האירוח:

2 )ג’-ה’( -2 /10/17 
בבקתות נופש בחדרי סטודיו 

 ₪ 1100 ₪ 1150

המרהיבים הצפון  בנופי  ימים  שלושה 

לגמלאים   ועשירה  ייחודית  טיולים  תוכנית  כולל 

המחיר כולל: לינה במרום גולן בבקתות הנופש או חדרי האירוח )חדרי הסטודיו( על בסיס חצי 
פנסיון )2 לילות, 3 ימים(, קבלת פנים בהגעה כולל שירותי סבלות לחדרים בהגעה ובעזיבה, 

פעמיים ארוחת צהריים ארוזה הכוללת: 2 לחמניות, בקבוק מים מינרלים, פרי וחטי בריאות, 
ארוחת ערב אחת במסעדת הבוקרים, קפה ועוגה לפי התוכנית כל יום, בידור כל ערב, 

אוטובוס תיירים צמוד ל-3 ימים, מדריך צמוד ל- 3 ימי טיול מלאים, סיורים וכניסות לאתרים



וגים פור ו דת  ו

פעילות הוועדה מתרחבת והולכת¨ ועם זאת אנו ממשיכים לחפש פעילויות ואתגרים שיעניינו את הגמלאים¨ 
בחוגי הצילום¨ בחוג הברידגß¨ בחוג ¢שביל ישראל¢ ובחוגי מכון אבשלום¨ אשר לראשונה עובר לניהול מלא בוועד 

 Æבחוג ¢שביל ישראל¢ שוקלים להרחיב ולכלול גם לינה Æארגון הגמלאים

חוג מכון אבשלום

הסיורים האחרונים היו סיורי ערב ¢בשכונות החרדיות בבני ברק¢ וסיור בעקבות ¢רכבת העמק¢ בצפוןÆ הסיורים 
Æכמו כל סיורי מכון אבשלום מעניינים ומרתקים עם מיטב המדריכים והמרצים

אנו לקראת סיום העונה ©נותר עוד סיור אחד®¨ וכבר בתכנון מתקדם לקראת השנה הבאהÆ בשנה הבאה כול 
Æהפעילות בחוג זה תנוהל על≠ידי ועד ארגון הגמלאים¨ כך שיהיה נוח יותר ≠ בבית שלנו

כמו בכל שנה גם השנה תינתן עדיפות בהרשמה מוקדמת של כשבוע לנרשמים ממשיכים¨ כך שיוכלו לשמור 
על מקומם ועל הקבוצות שאליהם השתייכוÆ יהיה כמובן מקום לנרשמים חדשים להצטרף להרצאות ולסיורי 

Æהמכון
Æעל מועד ההרשמה¨ שצפוי לחול בחודש אוגוסט ∑±∞≥¨ יפורסם באתר ארגון הגמלאים ובחוברת הגמלאון

 Sswarzman@gmail.com ∞µ≤≠∏π∞∂∞≤≥ ∫ßרכז החוג∫ שלמה שורצמן טל

חוג הכרת הארץ ≠ ¢שביל ישראל¢ וצעדות

חוג ¢שביל ישראל¢ ממשיך בפעילותו המלאה ונמצא במגמת התרחבותÆ מספר המשתתפים בפעילויות החוג 
גדל והולך¨ והחוג מונה כיום כ≠∞≥≤ חבריםÆ בעונה הראשונה נערכו שלושה אירועים של החוג∫ שתי קבוצות 
שיצאו ל¢שביל ישראל¢ בכרמל ובהר מירון¨ וקבוצה שהשתתפה בצעדת יוקנעם וקיבלה גביע הוקרה מראש 

Æהעיר יוקנעם

Æ≤∞±∑ לאחר פגרת הקיץ¨ יצאנו לעונה חדשה שהחלה בנובמבר ∂±∞≥ והסתיימה באפריל
בעונה זו צעדנו בחמישה מסלולים¨ בפינות החמד של ארצנו¨ מהצפון עד הדרום¨ בתדירות של מסלול לחודש∫
בתאריך ∂±πÆ±±Æ צעדנו על הכרמל¨ ממצפה עופר לנחל מערות¨ ומשם¨ לאחר דילוג מוסע¨ המשכנו בהליכה 

Æמודרכת בפארק הנדיב אשר בזיכרון יעקב
בתאריך ∂±Æ±≤Æ∑ יצאנו מיער יתיר דרך הר עמשא לכפר דריגßאת¨ למרחק של Æµ∏ ק¢מÆ בתום המסלול נערך סיור 

Æבאתר עתיקות באזור
בתאריך ∑±Æ±Æ¥ צעדנו בשני מסלולים של ∂ ו≠π ק¢מ בנחל חווארים¨ נחל צין ונחל קרקשÆ סיימנו בעלייה לקברו 

Æשל בן גוריון
Æבכל אחד משלושת המסלולים האחרונים השתתפו שלוש קבוצות¨ כ≠∞≥± חברים בכל אירוע

בני נמני ≠ יו¢ר



Æעקב תחזית למזג אוויר סוער באותו יום¨ נאלצנו לבטל את האירוע Æתוכנן מסלול בשמורת פורה ±Æ≤Æ±∑≠ב
בתאריך ∑±Æ≥Æ± יצא החוג¨ הפעם במתכונת שיא של ארבע קבוצות¨ במסלול על גבעות בית קשת אשר באזור 

 Æהקבוצות צעדו בין מושב שיבלי לאילניה בשמורת טבע יפה¨ למרחק של כ≠±± ק¢מ Æהר תבור
קינחנו את עונת ¢שביל ישראל¢ ב≠∑±πÆ≥Æ≥ ביציאה למסלול בהרי ירושלים¨ משואבה לאשתאולÆ צעדנו בצמוד 

 Æבמסלול זה צעדו שלוש קבוצות Æלאפיק הירוק והמרענן של נחל כיסלון למרחק של כ≠≥± ק¢מ

ונתכנן את העונה הבאה  יוצא החוג לפגרהÆ במשך הפגרה נתארגן  עקב החום הכבד השורר בחודשי הקיץ 
שתחל באוקטובר ∑±∞≥ ותימשך עד מאי ∏±∞≥Æ אנו מתוכננים בעונה הקרובה לצאת במתכונת דומה בתדירות 

Æהתכנית תפורסם בקרב חברי החוג לקראת פתיחת העונה Æשל מסלול לחודש
Æאנו מאחלים למשתתפים המשך פעילות מעניינת ומהנה

ymf@inter.net.il ∞µ≤≠≥∂∂≥≥∞± ∫ßרכז החוג∫ מיכאל פרידלנדר טל

ßחוג ברידג

בגיליון הנוכחי אנו פותחים מדור חדש בשם ¢פינת הברידג¢¨ שבה נפרסם חלוקות מעניינות וחומר רלוונטי 
Æהקשורים למשחק מרתק הזה

אם אתם¨ גמלאיות וגמלאים יקרים¨ שחקני ברידגß מתחילים או מנוסים הנכם מוזמנים לשלוח אליי לכתובת 
Æהדוא¢ל חומרים מיוחדים ואנו נשתדל לפרסם את המעניינים שבהם

Æאנו ממשיכים בפעילות במועדונים בראשון לציון ובאשדוד ועומדים לקראת פתיחת חוג חדש בנתניה
∑±∞≥Æ±π≠±µØ±∞Ø הסמינר  בים המלח¨ בתאריכים  דניאל  ברידגß במלון  נקיים סמינר  כן השנה  כבשנה שעברה 
חופשית במהלך  ושתייה חמה  קל  כיבוד  כמובן  יוגשו   Æ±π∫∞∞ ועד   ±∂∫∞∞ במלון משעה   ßברידג יכלול תחרויות 

Æמספר המקומות בסמינר מוגבל Æהמשחק
Sswarzman@gmail.com ∞µ≤≠∏π∞∂∞≤≥ ∫ßרכז החוג∫ שלמה שורצמן טל

חוג הדַיִג

פעילות החוג נמשכתÆ אנו מתכננים נופשון נוסף בחודש אוקטוברØנובמבר באתר 
דַיִג בצפוןÆ הפרטים הסופיים נסגרים בימים אלוÆ פרסום יצא בקרוב באתר הִמרְֶשֶתת 

Æשל הארגון ובגמלאון
zamirezer±π¥∏@gimailÆcom ∞µ∞≠∑¥±¥≤≤∞ ∫ßרכז החוג∫ זמיר עזר טל

חוג צילום

המפגש הרביעי של חוג הצילום התקיים בתאריכים∫ π±≠∞≥ לאפריל¨ בשילוב טיול לדרוםÆ לחברי החוג הייתה 
הזדמנות לצלם תמונות נוף מרהיבות של אגם ירוחם עין יוקעם¨ המכתשים¨ תל ערד¨ העיר הנבטית ַמְמִשית 

 Æהמדריך מוני הוסיף לחוויית הצילום גם הסברים על האזור ועל התופעות הגיאולוגיות Æועוד
שלוש סדנאות צילום¨ שתים ברמה בסיסית ואחת למתקדמים¨ הסתיימוÆ עד היום קיימנו חמש סדנאות צילום 

 Æסדנאות צילום נוספות תפתחנה אחרי החופשה ואחרי חגי תשרי Æבסיסי ושתים למתקדמים
המעוניינים להצטרף לחוג הצילום ולקבל הודעות על המפגשים והאירועים של החוג¨ מוזמנים לפנות אל מוטי 

Æmhasday1@gmail.com או בדוא¢ל ∞µ≤≠≥µ∑π±∂∏ ∫ßחסדאי טל



חוג המקהלה

Æניתן להצטרף ולשיר איתנו Æמשעה ∞∞∫≤± עד ∞≤∫¥± בחדר הישיבות של ארגון הגמלאים ßהמקהלה פעילה בימי א
כן מופיעה המקהלה  אווירית ברחבי הארץÆ כמו  המקהלה מופיעה בסבב¨ במועדוני ארגון גמלאי התעשייה 
עפ¢י הזמנה של ארגונים שונים כמו עיריית לוד ורמלהÆ למותר לציין שכל פעילות של חברי המקהלה היא 

Æבהתנדבות מלאה
להלן המנון ארגון גמלאי התעשייה האווירית 

ßבית א
¢את המפעל הקמנו אנו

היה קשה בהתחלה
אבל הצלחנו והגענו

למוניטין ולתהילה

פזמון ∫ 
את התעשייה האווירית

שמך ידוע בעולם
אנו גמלאיך לתמיד

Æאת בשבילנו בית חם

ßבית ב
בנינו יצרנו מטוסים

עמלנו בם בכל כוחנו
גם טילים ולוויינים
Æהינם פרי עבודתנו

ÆÆÆÆÆÆפזמון

ßבית ג
התבגרנו הזמן הגיע
היום אנחנו גמלאים

ממשיכים באין מפריע
Æבפעילות כמתנדבים

ÆÆÆÆÆÆÆפזמון

 ∞µ≤≠≥π∂≥¥∑∞ ∫ßרכז החוג∫ סמדר ויקטור טל

חוג למחשבים ולטלפון חכם

 Æבמסגרת הפעילות של ועדת חוגים וספורט בראשותו של החבר בני נימני¨ מתקיים חוג למחשבים וטלפון חכם
החוג הוא חלק מחוג ִמרְֶשֶתת ומחשבים¨ הפועל באגודת העובדים בתעשייה האוויריתÆ החוג מונה מעל אלף 
וחמש מאות גמלאיםÆ עיקר פעילות החוג מתרכזת בתחומים הבאים∫ המלצות לרכישת תוכנות ומחשבים 
תמונות  תיקון  וידאו¨  עריכת  כמו∫  למחשב¨  הקשורים  שונים  בנושאים  סדנאות  נפש¨  לכל  השווים  במחירים 
בעזרת תוכנת פוטושופ¨ הכרת המחשב¨ הכרת אופיס¨ סדנת טלפון חכם ועודÆ כן נשלחים כמעט מידי שבוע 
¢טיפים¢ בנושא מחשבים המסייעים למשתמשים בהם¨ ומשפרים את עבודתם על מחשבÆ פעילות חשובה 

Æמאוד הינה העזרה בפתרון בעיות מחשב הנשלחות אליי באמצעות הדואר האלקטרוני
מכירת תוכנות ומחשבים∫ במסגרת החוג קיים הסכם עם חברת Dell למכירת מחשבים נישאים ומחשבים 
וירוס של החברות∫  ולבני ביתםÆ קיימים מבצעים לתוכנות אנטי  שולחניים במחירים אטרקטיביים לגמלאים 
קספרסקי ו≠ÆNode32 לאחרונה אנו נמצאים לעיתים במתקפות של סייברים למיניהם הדורשים כופר תמורת 
שחרור המחשבÆ תוכנת אנטי וירוס יכולה להתריע ולמנוע מתקפה כזאתÆ בסוף שנת ∂±∞≥ ועד היום נמכרו 
בגרסה  מדובר   Æהחוג חברי  גמלאים   µ∞∞ למעל  לתוכנה   §π של  במחיר   ≤∞±∂ אופיס  תוכנת  החוג  במסגרת 
האחרונה והמלאה של תוכנת אופיס שנמצאים בה התוכנות∫ Word, Excel, Power point, execs ©ניהול בסיסי 



 Æניהול דואר אלקטרוני® ועוד תוכנות שאינן בשימוש הציבור הרחב© Outlook ¨®סדר דפוס© Publisher ¨®נתונים
רבים שואלים האם המחיר הזול של התוכנה הוא לשנה אחת¨ ובכן המחיר הוא לשנים רבות של שימושÆ המחיר 
על  סוכם   Æהאווירית בתעשייה  לשימוש  התוכנה  את  המספקת  החברה  עם  שנחתם  בהסכם  מקורו  הנמוך 
אפשרות של שימוש ביתי הן לעובדים והן לגמלאיםÆ המבצע יימשך עד סוף שנת π±∞≥¨ כך שחברים המרוצים 

Æמתוכנת האופיס שברשותם אינם צריכים למהר ולרכוש את התוכנה
העובדים  באגודת  הלימוד  בכיתת  נערכות  הסדנאות  כל  למחשב∫  הקשורים  שונים  בנושאים  סדנאות 
בתעשייה האווירית נתב¢גÆ בשנים הקודמות התקיימו סדנאות לעריכת וידאוÆ ההיזון החוזר מהסדנה היא הזמנה 
 Æהערוץ הקהילתי π∏ שמתקבלת לעתים קרובות מהמשתתפים בקורס¨ לצפות בעריכת סרטים שערכו בערוץ
סדנת הכרת המחשב עסקה בעיקר בשיפור ובתחזוקה תקינה של המחשב בעזרת תוכנות הקיימות בשוק 
 Word ∫בסדנה להכרת אופיס נלמדו התוכנות הבאות ÆWindows החופשי¨ וכן בהכרת תוכנת אתחול המחשב
Power point¨ המשמשת  Excel¨ המשמשת כגיליון חישוב אלקטרוני והתוכנה  המשמשת לכתיבת טקסטים¨ 
ולחברים  למתחילים  יועדה  הסדנה   Æ≤∞±∑ יוני  מאי  בחודשים  התקיימה  חכם¨  טלפון  סדנת   Æמצגות לעריכת 
שברשותם טלפונים מסוג סמסונג ¥ ומעלהÆ סוכם עם מדריך הסדנה שהכיתה לא תכלול מעל ל≠µ± לומדים¨ 
כי קיים שוני בין הדגמים של מכשירי סמסונגÆ אין מכשיר סמסונג ¥ מבחינת הפעולות הפונקציונאלית שבו 
דומה למכשיר סמסונג Æµ בגין הגבלות במספר הלומדים ומאחר שנרשמו מעל ∞¥ גמלאים¨ היה צורך לפצל את 

 Æהלומדים לשתי קבוצות
חכם  טלפון  למכשירי  סדנה  לפתוח  לטובה  עלינו  שתבוא  החדשה  העברית  השנה  תחילת  לקראת  בתכנון 
אנו שוקלים לערוך את הסדנה במועדוני הגמלאים בערים   Æגם למכשירים אחרים ואולי   Lg מהסוגים∫ אפל¨ 
השונותÆ המטרה¨ לאפשר לחברינו הגמלאים שאינם ניידים ואינם יכולים להגיע לתעשייה האווירית בנתב¢ג¨ 

 Æלהשתתף בחוג זה וליהנות מתוצאותיו
¢טיפים¢ בנושא מחשבים∫ ה¢טיפים¢ שנשלחים לחברי החוג בדואר האלקטרוני מאפשרים לגמלאים להתעדכן 
בנושאים הקשורים לתוכנות המחשב הנמצאות ברשותם בשימוש יומיומיÆ הם כוללים בדרך כלל שימוש נכון 
ויעיל בתוכנות אופיס בעיקר בתוכנות Word¨ ו≠Excel השימושיותÆ מציעים דרך לשפר את ביצועי המחשב או 
אופן שימוש נכון ויעיל בתוכנת האתחול ÆWindows כמו כן מלמדים הם כיצד למנוע כניסת וירוסים ועוד הצעות 

Æבקרוב נתחיל לשלוח ¢טיפים¢ בנושאי הטלפון החכם Æחשובות הקשורות למחשב
פתרון בעיות מחשב∫ מידי פעם מתקבלות באמצעות הדואר האלקטרוני בעיות במחשב שהגמלאים חברי 
החוג נתקלים בהןÆ אם הפתרון ידוע¨ נשלחת תשובה לאלתרÆ כאשר הפתרון אינו מוכר¨ מוצגת הבעיה בפני 
חברי החוג בניסיון לאתרוÆ אם גם בדרך זו לא נמצא הפתרון ≠ הגמלאי מופנה עם הבעיה לטכנאי מקצועי¨ 
שהתערבותו כרוכה בתשלוםÆ בימים אß ו≠הß בשעות ∞∞∫±±≠∞∞∫≤± ניתן לקבל עזרה בטלפון ∑Æ∞≥≠π≥µ∑∂π אנו 

 Æנשמח לעזור בכל בעיה הקשורה במחשב
Æ∞µ∞≠∏µ≤πµ±∂ ßאלפרט שמחה טל

בני נימני
יו¢ר ועדת ספורט וחוגים
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      פינת הברידג'    
 

הפעם לקחתי יד ששוחקה בתחרות ארצית  .חומר מעניין הקשור למשחק הברידג' ןהגמלאובכל אנו נפרסם  בטחוכמו שה
. בישראל ליםימובשל שחקני ברידג' מיוחדות ידיים  נשלב גיליונות הבאיםב האחרונה בחולון.  

שלי ואני מבטיח שבהמשך נכניס גם חלק מהם.דוא"ל ל מעניינים חומריםיקרים מוזמנים לשלוח  גמלאיםכמו כן אתם   
 

 12יד מספר 

 אבל ניתן גם לעשות ולקבל תוצאה מצוינת. במשחק לא זהיר ניתן ליפול ביד הזאת פעם וגם פעמיים.

 . Wמחלק  :להלן היד

 . N/Sפגיעות :               

 .4חוזה :                

   .6 קלף הובלה הוא               

  : המכרז

S E N W 
   1  P P  

 A/p   4  P D (2) 
 )1( ( Weak Jump Overcall) W,J,O :   קצת יומרני במצב פגיעות לרעתו  .בצבע המוכרז ששיההכרזה בקפיצה ,ואומר חלש עם(

 אבל זה מה שהוכרז בשולחן שלי( 

  וקצר בספיידים וכמובן פחות מפתיחה)הוא פתח בפאס(.הארטים , 4שיש לו לפחות ( הכרזת דאבל אומרת 2(
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 תנסו לבד לראות איך ניתן לבצע את החוזה )בלי להציץ (
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 תנסו לבד לראות איך ניתן לבצע את החוזה )בלי להציץ (

  
כמו שהובטח אנו נפרסם בכל הגמלאון חומר מעניין הקשור למשחק הברידגÆß הפעם לחקתי יד ששוחקה בתחרות 
ארצית האחרונה בחולוןÆ בגיליונות הבאים נשלב ידיים מיוחדות של שחקני ברידגß מובילים בישראלÆ כמו כן אתם 

Æגמלאים יקרים מוזמנים לשלוח חומרים מעניינים לדוא¢ל שלי ואני מבטיח שבהמשך נכניס גם חלק מהם

Æאבל ניתן גם לעשות ולקבל תוצאה מצויינת Æיד מספר ≥± ≠ במשחק לא זהיר ניתן ליפול ביד הזאת פעם וגם פעמיים
∂ı ∫קלף הובלה הוא ª ¥ı ∫חוזה ª N/S ∫פגיעות ª W להלן היד∫ מחלק

המכרז∫

W, H, O (Weak Jump Overcall)∫ הכרזה בקפיצה¨ ואומר חלש עם   ®±©
ששיה בצבע המוכרזÆ ©קצת יומרני במצב פגיעות לרעתו אבל זה 

Æ®מה שהוכרז בשולחן שלי
הכרזת דאבל אומרת שיש לו לפחות ¥ הארטים¨ וקצר בספיידים   ®≤©

Æ®וכמובן פחות מפתיחה ©הוא פתח בפאס

Æ®תנסו לבד לראות איך ניתן לבצע את החוזה ©בלי להציץ

מהלך המשחק∫
בעיקרון ללכת על (Cross Ruff) חיתוך צולב∫

לקיחות

רידג פינת ה

Æהרבה יותר קל בקלפים פתוחים Æבקלפים פתוחים יש ±± לקיחות Æכך עושים ∞± לקיחות במשחק נורמלי

Sswarzman@gmail.com ∞µ≤≠∏π∞∂∞≤≥ ∫ßשלמה שורצמן¨ רכז החוג טל
בני נימני
יו¢ר ועדת ספורט וחוגים



)לא באחריות הארגון(



ולי השואה וי זכויות ני דת מי ו
יהודית ירושלמי≠ 

טריס ≠ יו¢ר

של  לשאירים  תגמול  בנושאי  הרבות  הפניות  לאור 
הזכויות  את  לידיעתכם  מביאה  הנני  השואה¨  ניצולי 
מתוקף  השואה¨  ניצולי  של  לשאירים  המגיעות 

החוקים שנחקקו בנושא
תגמול לשאירים של ניצולי שואה שקיבלו 

תגמול ממשרד האוצר 

הקדמה

בני זוג של ניצולי שואה או של נכי המלחמה בנאצים¨ 
לאחר  הרגיל  התגמול  את  ולקבל  להמשיך  זכאים 
החל  חודשים   ≥∂ של  בתקופה  הזוג¨  בן  פטירת 

Æמהחודש שלאחר הפטירה
החל מיום ¥±∞≥Æ∞∂Æ±∞¨ גובה התגמול המינימלי שיקבל 
בן או בת זוג של ניצול שנפטר עומד על ∞∞∞¨≥ ש¢ח 

Æלחודש
ניצולי  הזוג של  בני  זכאים  ∂≤ החודשים  תום  לאחר 
גמלה  לקבל  הנאצים  רדיפות  נכי  ושל  השואה 
כל  חייהם¨  ימי  כל  למשך  ש¢ח   ≤¨∞∞∞ בסך  חודשית 
עוד לא נישאוÆ זכאות זו חלה על בן או בת הזוג של 

Æ∞±Æ∞∂Æ≤∞±± ניצולים שנפטרו החל מיום
החל משנת ∑±∞≥ אלמנותØים של ניצולי שואה ושל 
נכי המלחמה בנאצים שנפטרו לפני חודש יוני ±±∞≥¨ 
אשר קיבלו בעבר תגמולים למשך ∂≤ חודשים¨ זכאים 
לפרטים   Æלרבעון ש¢ח   ≤¨µ∞∞ בסך  רבעוני  למענק 
נוספים ראו∫ מענק לאלמנותØים של ניצולי שואה¨ 

Æאשר קיבלו בעבר תגמולים למשך ∂≤ חודשים
ניצולי  לזכויות  הרשות  ראו באתר  נוסף  למידע 

Æהשואה
 

øמי זכאי

בן או בת זוג ©כולל ידועים בציבור® של ניצול שואה 
שנפטר וקיבל בחייו את אחת הקצבאות הבאות∫

ªקצבה לניצול שואה¨ נכה רדיפות הנאצים  #
ªקצבה לנכה המלחמה בנאצים   #

המקבלים  שואה  לניצולי  האוצר  ממשרד  קצבה    #

קצבה מקרן סעיף ≥ של ועידת התביעות
קצבה ליוצאי מחנות וגטאות   #

הרגיל  התגמול  בגובה  הקצבה  זוג¨  בן  בהעדר    #

שקיבל ניצול השואה שנפטר¨ תשולם לבן או בת 
של ניצול השואה¨ למי שהיו סמוכים על שולחנו 
של ניצול השואה טרם פטירתו מחמת מום גופני 

Æאו שכלי¨ לתקופה של ≥± חודשים בלבד
זכאות זו מותנית בהגשת מסמכים רפואיים לגבי    #

מצבם הרפואי הנוכחי של ילדי הניצולÆ המסמכים 
שיש להמציא הם∫

אבחונים  הכולל  המטפל  מהרופא  רפואי  אישור    #

ªוטיפולים שאותם מקבל החולה
אישור המוסד לביטוח לאומי על שיעור הנכות ועל    #

לביטוח  מהמוסד  לקבל  ©ניתן  הכושר  אי  שיעור 
ª®לאומי

פרוטוקול ועדה רפואית של המוסד לביטוח לאומי    #

ª®ניתן לקבל מהמוסד לביטוח לאומי©
Æ®אישור אפוטרופסות © אם קיים   #

היקף הזכאות

בן או בת זוג של ניצול שואה שהיה זכאי לתגמול    #

לעיל¨  שצוינו  הקצבאות  אחת  לפי  ©רגיל®  בסיסי 
זכאי להמשיך לקבל את התגמול הרגיל לתקופה 

Æשל ∂≤חודשים מהחודש  שלאחר הפטירה
גובה תגמול בן או בת זוג יהיה זהה לגובה התגמול    #

שקיבל ניצול השואה בחייו¨ בהתאם לאחוזי הנכות 
Æשנקבעו לו

של  זוג  בת  או  בן  שיקבל  התגמול  מקרה¨  בכל    #

ניצול שנפטר החל מיום ¥±∞≥Æ∞∂Æ±∞ ואילך¨ לא יהיה 
Æנמוך מ≠∞∞∞¨≥ ש¢ח

גמלאון



דוגמה∫
בן זוג של ניצולת שואה שנפטרה ביום ≥±∞≥Æ∞µÆ∞± יהיה 
זכאי לתגמול שאירים במשך ∂≤ חודשים¨ החל מיום 
≥±∞≥Æ∞∂Æ±∞ ועד ליום Æ∞±Æ∞∂Æ≤∞±µ גובה התגמול עד ליום 
¥±∞≥Æ∞∂Æ±∞ יהיה זהה לגובה התגמול שקיבלה ניצולת 
שיחות  כגון  תוספות  ©ללא  הפטירה  ביום  השואה 
התגמול  גובה   ≤∞±¥ יוני  מחודש  החל   Æ®ועוד טלפון¨ 
ביום  השואה  ניצולת  שקיבלה  התגמול  בגובה  יהיה 

Æהפטירה¨ אך לא נמוך מ≠∞∞∞¨≥ ש¢ח לחודש
שואה  ניצול  של  הזוג  בת  או  בן  חודשים¨   ≥∂ בתום 
לקצבה  זכאי  יהיה  ואילך¨   ∞±Æ∞∂Æ≤∞±± ביום  שנפטר 
חודשית בסך ∞∞∞¨≥ ש¢ח לחודש¨ למשך כל ימי חייהם¨ 

Æכל עוד לא נישאו
דוגמה∫

בן זוג של ניצולת שואה שנפטרה ביום ≥±∞≥ÆµÆ∞± יהיה 
זכאי בתום ∂≤ חודשים¨ החל מיום Æ∞∂Æ≤∞±µ±∞¨ לקצבה 
לא  עוד  כל  חייו¨  ימי  לכל  ש¢ח   ≤¨∞∞∞ בסך  חודשית 

Æנישא מחדש

תהליך מימוש הזכות

בן או בת זוג של ניצול שואה שנפטר יקבל מאת    #

הרשות לזכויות ניצולי השואה מכתב הכולל הסבר 
Æוהנחיות להמשך קבלת התגמול

בן או בת הזוג של ניצול השואה שנפטר¨ רשאים    #

ניצולי השואה¨  ©לא חובה® לפנות לרשות לזכויות 
את  ולהמציא  השואה  ניצול  פטירת  על  להודיע 

Æתעודת הפטירה שלו

הטבות נוספות לזכאים לתגמול שאירים

בן או בת הזוג המקבל תגמול שאירים יהיה זכאי    #

לשתי ההטבות הבאות∫
פטור מתשלום אגרת טלוויזיה בשנה הראשונה    #

 Æ®אוטומטית ניתנת  ©הזכאות  שלאחר הפטירה 
מאגרת  מלא  ראו פטור  נוספים  לפרטים 

Æטלויזיה
זכאות להלוואה לאחת המטרות הבאות∫ רכישת    #

רכב רפואי¨ טיפול רפואי ©כולל טיפולי שיניים®¨ 
Øרכישת דירה¨ שכר דירה¨ שיפוצים¨ נישואי בן
ראו הלוואות  נוספים  לפרטים   Æשיקום או  בת 

Æלניצולי שואה

ניצולי שואה  מענק רבעוני לאלמנותØנים של 
קיבלו  ואשר   ¨≤∞±± יוני  חודש  לפני  שנפטרו 

בזמנו קצבה למשך ∂≤ חודשים

שואה  ניצולי  של  אלמנותØים   ≤∞±∑ משנת  החל    #

ושל נכי המלחמה בנאצים שנפטרו בתקופה שבין 
±±∞≥¨ אשר קיבלו  יוני  ππµ± לחודש  חודש אוגוסט 
תגמולים  השואה  ניצולי  לזכויות  מהרשות  בעבר 
∂≤ חודשים¨  זוג כאמור למשך  בני  היותם  מתוקף 

 Æש¢ח לרבעון ≤¨µ∞∞ זכאים למענק רבעוני בסך
של  לאלמנותØים  ראו∫ מענק  נוספים  לפרטים   
למשך  תגמולים  בעבר  קיבלו  אשר  שואה¨  ניצולי 

Æחודשים ≥∂

חשוב לדעת
הגדרת בן או בת הזוג כוללת גם ידוע או ידועה    #

Æבציבור של ניצול השואה
לזכויות  הרשות  על≠ידי  מוכרים  להיות  מנת  על    #

יש לפנות בכתב  כידועØה בציבור¨  ניצולי השואה¨ 
לרשות לזכויות ניצולי השואה¨ ולהמציא מסמכים 
אשר יש בהם כדי להעיד על היות בני הזוג ידועים 

בציבור¨ כגון∫
ªתצהירי עדים   #

ªהסכם חיים משותפים   #

נסח  כגון  משותפים  חיים  ניהול  על  אישורים    #

הסכם  משותף¨  בנק  חשבון  על  אישור  טאבו¨ 
שכירות

פנסיה  קרן   Ø לאומי  לביטוח  מהמוסד  אישור    #

הזוג  בבני  הכיר  לאומי  לביטוח  המוסד  אם   ≠
כידועים בציבור¨ לאחר מות הניצול יש להמציא 

ªהחלטה זו
ªהחלטה שיפוטית¨ אם קיימת   #

גמלאון



ªכל מסמך אחר שיש בו כדי לתמוך בטענה   #

של  הזוג  בת  או  לבן  ישולם  השאירים  תגמול    #

הניצול שנפטר גם אם יינשאו מחדש בתקופת 
או  נשואים  היו  הזוג  בני  עוד  כל  החודשים¨   ≥∂
ניצול   של  הפטירה  במועד  בציבור  ידועים 

Æהשואה
תביעה  הגישו  שואה  ניצולי  שבהם  במקרים    #

לתגמול וזכאותם הוכרה אך הם נפטרו לפני קבלת 
התגמול¨ ייתכן שיורשיהם יהיו זכאים לתגמול עבור 
המסמכים  וכלל   התביעה  הגשת  שבין  התקופה 

Æהדרושים¨ לבין פטירת ניצול השואה

פסקי דין

וע πØ∞µ∑¥ הכרה בידועה בציבור למרות שהניצול    #

היה פורמלית נשוי לאחרת
איננה פוגעת בזכאותה  קצבת אלמנה לפי החוק    #

היא להכרה כנכה נזקקת
 ≠ בקשה לתגמול לכל החיים לאלמנת נכה נצרך    #

לא יאוחר מתום תקופת ∂≤ חודשים לאחר פטירת 
הניצול

גורמי ממשל

הרשות לזכויות ניצולי השואה במשרד האוצר   #

חקיקה ונהלים   #

חוק נכי רדיפות הנאצים   #

חוק נכי המלחמה בנאצים   #

חוק הטבות לניצולי שואה   #

השימוש במידע המופיע באתר אינו תחליף לקבלת 
ייעוץ או טיפול משפטי¨ מקצועי או אחר¨ והסתמכות 

Æעל האמור בו היא באחריות המסתמך בלבד
האמור לעיל מתבסס על מידע מאתר כל זכות כחלק 
 Æמהמיזם המשותף עם הרשות לזכויות ניצולי השואה

בברכה¨ 
מאחלת אריכות חיים בבריאות טובה¨
יהודית ירושלמי≠טריס
יו¢ר ועדת מיצוי זכויות ניצולי השואה

גמלאון



לפרטים נוספים צוות מוניטור לרשותכם:

WWW.MONITORS.CO.IL 1-700-700-663

KING

מונעים את האירוע המוחי הבא!
פרפור פרוזדורים מגדיל פי 5 את הסיכון לשבץ מוחי

אבחון פרפור פרוזדורים א-סמפטומטי רציף

מעקב רפואי 7/24
מענה מצוות רפואי זמין בכל עת

מכשיר קטן הנישא על הגוף למשך 30-90 יום. 
מוצמד באמצעות שתי מדבקות.

מנטר קצב לב באופן רציף.
מזהה באופן אוטומטי פרפור פרוזדורים.

השידורים מועברים למוקד פענוח 24/7 ומתועדים 
בתיק רפואי ממוחשב

אוטוטריגר



ות ה והתנד ו דת ת ו

שלמה חסקלוביץ 

יו¢ר

גמלאיות וגמלאים יקרים¨ 

כגמלאים אשר ¢זמנם בידם¢¨ רבים 
בבתי  חברים  עם  נפגשים  מאתנו 
 Æ¢קפה במה שידוע בשם ¢הפרלמנט
¢הפרלמנט¢ הינו מפגש בין חברים 
אשר עבדו יחד בתע¢א¨ באותו מפעל¨ וחולקים חוויות 

Æמעבודתם המשותפת

פנה  בו¨  שהשתתפתי  זה  מעין  במפגש  לאחרונה¨ 
אליי גמלאי ¢טרי ¢ והביע את מוכנותו להתנדב אבל 
אינו   ¢ ש¢מעניין  הסברתי   Æ¢מעניינים ב¢מקומות  רק 
עניין  רואה  האחד   Æאישי שזה  מכיוון  להגדרה  ניתן 
בהתנדבות ב¢יד שרה¢¨ האחר מתנדב ב¢ידיד לחינוך¢ 
יש   Æלנזקקים מזון  באיסוף  ¢לתת¢  בארגון  ושלישי 
יכול  אחד  כל   Æשונים בנושאים  עמותות  עוד  כמובן 
אך  עניין¨  לו  שתספק  התנדבות  של  סוג  למצוא 

 Æהחשיבות היא בהתנדבות עצמה

אני שמח להמשיך ולתת במה לגמלאינו המתנדבים 
בעמותות השונות ולספר את סיפורםÆ הפעם סיפורו 
¢ידיד  דורון סוסליק¨ המתנדב בעמותת  של הגמלאי 

Æ¢לחינוך

במסגרת  המכבי  יהודה  בביה¢ס  ההתנדבות  ¢עבורי 
שונה  מעניינת¨  התנסות  היא  לחינוך¢  ¢ידיד  עמותת 
במורות  מתבונן  ¢אני   Æדורון מצהיר  ומאתגרת¢ 
ידע  רק  לא  לתלמידיהן  להקנות  העמלות  הצעירות 
במקצועות הלימוד¨ אלא גם דפוסי חשיבה¨ הרגלים 
בין  ותרבותית  נאותה  התנהגות  משמעת¨  של 
 Æהחברתית וסביבתו  מוריו  לבין  בינו  לרעהו¨  תלמיד 
ההתמודדות הזו היומיומית קשה ומתישה¨ פירותיה 
לא תמיד נראים מיידÆ ומהו הערך המוסף שהתלמיד 

øוהמורה מקבלים מהמתנדב

בעצתה של מזל שטרופר¨ רכזת עמותת ¢ידיד לחינוך¢ 
אדר  המנהל¨   Æהמכבי יהודה  לביה¢ס  הגעתי  בת¢א 
 Æארד¨ והמחנכת מור שרון¨ קיבלוני בסבר פנים יפות
מצאתי את עצמי מעורב¨ עוזר ומעודד את תלמידי 
הכיתה בתחומים שונים כמו פיתוח כלי הבעה¨ הבנת 
עם   Æאחרים ונושאים  ומנומס  תרבותי  שיח  הנקרא¨ 
הזמן נבנה האימון בין התלמיד למתנדבÆ התלמידים 
≠ הם עולם ומלואו¨ כל אחד מהם וערכיו הואÆ חשוב 
שלהם  לציפיות  למשאלות¨  לתחושות¨  אוזן  להטות 
כיום¨   Æובסביבתם עצמם  בעיני  ביטחונם  את  ולחזק 
בשמחה  פניי  את  מקבלים  לבואי¨  מצפים  הילדים 
הם  אין  כלשהיא¨  מסיבה  נעדרתי  אם   Æובהתלהבות
עוברים על כך לסדר היוםÆ מתעניינים¨ שואלים¨ רוצים 

 Æלדעת את סיבת היעדרותי

החשובה  וקבלה¨  נתינה  של  חוויה  היא  ההתנדבות 
Æ¢מאוד גם למורה וגם לתלמידיו

דורון סוסליק

כל הכבוד לפעילותו ההתנדבותית המבורכת ובעלת 
Æהערך של חברינו דורון סוסליק

אם אתם מתנדבים במסגרת כל שהיא¨ אתם מוזמנים 
לכתוב ולהעביר אליי את סיפורכם ואשמח לפרסם 

 Æבאחד הגמלאונים הבאים

 Æשוטף באופן  מתעדכן  הארגון  של  האינטרנט  אתר 
 Æמומלץ להיכנס ולהתרשם

 ∞µ≤≠≥∂∂≥∑≥≥ ניתן לפנות אליי לנייד

בריאות והמשך עשייה פורייה 
שלמה חסקלוביץ 
יו¢ר ועדת תעסוקה והתנדבות 



ול מלאים   ה - דמי בי ה - לילה אחד  מתחת ל-  יום -    אי הג רם ההג ח לחדר   יום  מה -   ול: מרג ההר דמי בי
מד ההזמנה יאה במ ודת הי ייה אווירית י לתאם נ ו מת : אי יאה מחניו חנה ו רכבת ארלוזורוב  : י  : ג ודות המ נ

מבצעי נופש מדהימים בארץ

חברת הדקה ה- 90:  073-3909045 (שלוחה 2) | יוסי 054-2800032
 050-5711541 סנדי   |  052-4455175 תמר   |  050-2175258 קרן 

מבצע בלעדי ומיוחד במחיר מיוחד:
נופש במלון לה פלאייה פלוס אילת 

מחיר לאדם בחדר זוגי לכל התכנית:תאריכי האירוח:

 15-18/10/2017 )א’-ד’(

הפנינג “ירושלים של זהב”
כולל אוטובוס ומדריך צמודים לטיולים 

טיול סליחות, מופע מוסיקלי עם הזמר והיוצר 
אביהו מדינה ולהקתו

מחיר לאדם בחדר זוגי לכל התכנית לעילתאריכי האירוח:

950 3-5/9/17₪ )ימים א’-ג’(
המחיר כולל: אירוח ע”ב  חצי פנסיון  )2 לילות, 3 ימים(,  פעם אחת קפה ועוגה, 
טיול סליחות בערב הראשון, מופע מוסיקלי עם הזמר אביהו מדינה בערב שני, 

אוטובוס + מדריך צמודים לטיולים מידי יום  )במינימום 45 איש באוטובוס(

הפנינג “ירושלים של זהב”

המחיר כולל: אירוח ע”ב  חצי פנסיון  )3 לילות, 4 ימים(, פעם אחת ארוחת צהריים במהלך 
השהייה, פעם אחת קפה ועוגה במרוכז, אוטובוס להקפצות הלוך ושוב )במינימום 45 איש 

באוטובוס(

ול מלאים   ה - דמי בי ה - לילה אחד  מתחת ל-  יום -    אי הג רם ההג ח לחדר   יום  מה -   ול: מרג ההר דמי בי

מחיר לאדם בחדר זוגי לכל התוכנית:תאריכי האירוח:

1599 19-23/11/17₪ )א’-ה’(

עם אומני זמר בהווי גרוזיני גרוזיאדה

במלון לאונרדו פלאזה ים המלח

המחיר כולל: אירוח ע”ב  חצי פנסיון  )4 לילות, 5 ימים(, פעם אחת ארוחת צהריים 
במהלך השהייה, פעם אחת קפה ועוגה, כניסה חינם לספא, תכניות בידור עם אומני 

זמר בהווי הגרוזיני, אוטובוס להקפצות הלוך ושוב )במינימום 45 איש באוטובוס( 

₪ 799

)לא באחריות הארגון(



ארגון ילויות  פ

החברים בגמליאדה במחזור הß בפורטוגל

טיול חברי מועדון חולון בעמק המעינות

טיול חברי חוג הצילום בדרום ©צילם יצחק וילקוריסקי®

גמלאון



והנפוצות  החמורות  מהמחלות  הוא  מוחי  אירוע 
בישראל¨ כמו גם בכל המדינות המערביותÆ תוצאותיו 
בתפקוד  ופגיעה  חלקי¨  או  מלא  שיתוק  הן  הקשות 

 Æנוירולוגי במערכת אחת או יותר
נמצא¨   ®≤∞∞¥  ßנוב© בישראל  מוחי¢  ¢שבץ  בסקר 
שנה¨  בכל  מוחי  באירוע  לוקים   ±µ¨∞∞∞≠כ שבישראל 
כרבע מהם צעירים מגיל µ∂¨ וכמחציתם יישארו עם 

 Æנכות
חולפים  אירועים  הם  אלו  מאירועים  כ≠•∞≥ 

 Æוהחולה ישוב למצבו הבריאותי טרם האירוע  ®TIA©
המחלה היא גורם התמותה השלישי בעולם המערבי¨ 
והגורם מספר אחד לפגיעה נוירולוגית אצל קשישים¨ 

והיא שכיחה יותר מהתקפי≠לב ° 
יתר לחץ≠דם¨ סכרת¨  גורמי הסיכון של המחלה הם 
השמנה¨ רמות גבוהות של כולסטרול¨ עישון¨ מחלת≠
לב מסתמית¨ הימצאותה של מחלה טרשתית כלילית 

 Æוהפרעות בקצב≠הלב מסוג של פרפור≠עליות
פרפור≠עליות סמוי¨ כזה שאיננו מוכר או מורגש על≠
שנים  לקרדיולוגים  מוכרת  תופעה  הוא  החולה¨  ידי 

Æרבות¨ אלא שהשלכותיו לא היו ברורות
רק בשנים האחרונות נתפרסמו בעיתונות הרפואית 
והדגישו שוב את  מספר מאמרים חשובים שהציפו 
כאשר  בפרפור≠עליות¨  והטיפול  האבחנה  חשיבות 
ראויה¨  תשומת≠לב  לה  ניתנה  שלא  נקודה  הודגשה 
והיא¨ שכשליש ©≤Ø± °® מהחולים שלקו באירוע מוחי 
היו  שלא  ©לסירוגין®  התקפי  מפרפור≠עליות  סבלו 
לסימפטומים  גרם  לא  שהוא  מהסיבה  לו¨  מודעים 

 Æבקרב הלוקים בו
בנוסף  כולל¨  מוחי  לאירוע  הנוירולוגי  הברור  כיום¨ 
לגורמי הסיכון המוכרים¨ חיפוש פרפור≠עליות סמוי¨ 

 Æכזה שלא היה ידוע למטופל
השיטה הישנה לחיפוש פרפור≠עליות היתה בדיקת 

 Æהולטר קצב≠הלב במשך ¥≥ או ∏¥ שעות
סמוי  או  התקפי  פרפור≠עליות  של  הזיהוי  יכולת 
באמצעות הולטר היא קטנה מהסיבה שלא די ב≠∏¥ 
שעות לזיהויה¨ ואין בה די על מנת לשלול קיומו של 

פרפור≠עליות סמויÆ מרבית המחקרים מצאו כי הזמן 
 Æיום π∞≠האופטימלי לאיבחון הוא בין ∞≤ ל

השירות היחודי של מוניטור ≠ Monitor King מבוסס על 
טכנולוגיה בעלת אלגוריתם אוטומטי לזיהוי הפרעות≠
קצב¨ ומעלה באופן משמעותי את ההסתברות לזיהוי 
איננו  שהחולה  עליות®  ©פרפור  הקצב  הפרעת  של 

Æחש בה
אירוע  לאחר  קצב  הפרעות  ניטור  של  התועלת 
שפרפור≠עליות  ומכיוון  ומוחלטת¨  ברורה  היא  מוחי 
ההיבט  מן  הן  מניעה  בר  פוטנציאל  עם  מחלה  הוא 
של מניעת הפרפור ©שמירה על קצב סינוס® והן מן 
ההיבט של מניעה של היווצרות קרישי≠דם שיהפכו 
חשיבות  יש   ≠ ב¢מדללי≠דם¢®  ©טיפול  לתסחיפים 
קריטית לאבחון פרפור≠עליות סמוי אצל חולה שלקה 

Æבאירוע מוחי¨ או שהוא חשוד ככזה
חולה שאובחן אצלו פרפור≠עליות סמוי¨ יזכה לטיפול 
מתאים  ולטיפול  ¢מדללות≠דם¢¨  תרופות  עם  מונע 
הסיכון  את  משמעותית  ויפחית  הקצב¨  בהפרעת 

שילקה באירוע נוסף

בקרו אותנו באתר מוניטור החדש∫

www.monitors.co.il
±≠∑∞∞≠∑∞∞≠∂∂≥

גמלאון
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ות תי א דת דיור מוגן ו ו

חיים גור ≠ יו¢ר

גמלאים יקרים¨
אופציה  לידיעתכם  להביא  ברצוני 
נוספת בנושא דיור מוגן∫ דיור מוגן 

Æבביתכם
מכבי  מקבוצת  ¢ביתי¢  חברת 
מציעה תוכנית שמאפשרת לכם¨ בני הגיל השלישי 
והמוכרת של  להמשיך את חייכם בסביבה הנעימה 
ליהנות מפעילות קהילתית מעשירה  ביתכםÆ תוכלו 
ומגוונים¨  רבים  בתחומים  שירותים  של  רחב  ומסל 
שמאפשרים לכם להמשיך ולחיות בדיוק כפי שאתם 

Æאוהבים
על≠פי  רצון¨  לכל  מענה  לספק  מתחייבת  ¢ביתי¢ 

Æדרישה והתאמה אישית
¢ביתי¢  ¢ביתי שלי¢ המסופקת על≠ידי חברת  חבילת 

כוללת∫
העניין  בתחומי  מידע  לכם  ינגיש  האישי  המנהל   ®±

ªשלכם

ªהֶנְדִיֶמן¢ יבצע עבורכם תיקונים¢  ®≤
לקבל  לכם  תאפשר   ≠ חכמה  תקשורת  מערכת   ®≥

ªעדכונים דרך הטלוויזיה שלכם
לאירועים  אתכם  תכוון   ≠ שלי¢  ¢ביתי  קהילת   ®¥

Æהמעניינים אתכם
מעבר לחבילה הבסיסית ניתן לקבל שירותים נוספים 
 Æהאפשרויות רשימת  מתוך  או  דרישתכם  על≠פי 
החבילה  לרבות  בתשלום  כמובן  הן  האופציות  כל 

Æהבסיסית
לעבור  מעוניין  שאינו  למי  מתאימה  ¢ביתי¢  שיטת 
להישאר  ורוצה  היתרונות¨  כל  אף  על  מוגן  לדיור 
בביתו ולקבל במרוכז את השירותים שמניתיÆ כל מי 
לפנות  מוזמן  מוגן  דיור  על  פרטים  לקבל  שמעוניין 

Æאליי במשרדי הארגון של גמלאי תעשייה אווירית

חיים גור
יו¢ר ועדת דיור מוגן 



כמים ימם יש לנו ה תי דיור מוגן  ש רשימת 

הנחהטלפוןשם בית אבות Øדיור מוגן
לב אבות¨ רחובות ≠ רשת נווה עמית 

©קו¢ח מאוחדת®
∞∏≠π≥¥¥∏∏∏הנחה מהפיקדון µ•

בית בלב ≠ קבוצת מכבי רמה¢ש¨ ת¢א¨ 
קריית מוצקין¨ ירושלים © גם סיעודי®

™µ∂≤∂הנחה מהפיקדון µ•

בית בכפר ≠ כפר סבא ©לא כולל בניין 
Æבוטיק®¨ ביתן אהרון

פטור מדמי אחזקה של חודש אחרון בשנה ∞∑≠∞∑≠∞≤≠∞∞∏≠±
לכל החיים

חצי שנה תקופת התנסות¨ ללא התחייבות¨ ∞∑≠∞∑≠∞≤≠∞∞∏≠±בית בכפר חוף כנרת
Æבלבד ₪ µ¨∞∞∞ בתשלום חודשי בסך

©ללא כל הוצאות שוטפות חשמל מים 
®ßארנונה וכו

דירות סטודיו בשכירות חודשית של ∞∞∑¨∑ ₪ ∞∑≠∞∑≠∞≤≠∞∞∏≠±בית בכפר גדרה
לחודש בלבד ©עד גמר המלאי®¨ כולל חשמל 

עד ∞µ≥ קוטßש¨ מים וארנונה
עד ∞≥± ≠ ראשון לציון

∞≥≠π∂∏∑≤≤≤
•µ הנחה מהפיקדון

•µ הנחה מהפיקדוןπ≠∑∂±∑±∏π∞עד ∞≥± ≠ הוד השרון

אבי חממיאחוזת נווה חוף ≠ ראשון לציון
∞≥≠π∂≤µ∂∂µ

•≤ הנחה מהפיקדון

•Æµ∑ הנחה מהפיקדון±∑¥±≤πµ≠≤∞גן בעיר ≠ רמת גן
•µ מתשלום חודשי

•∞± הנחה מהפיקדון לכל הדירות¨ או •π∂≤∂≤±± µ≠≤∞אחוזת ראשונים ≠ ראשון לציון
במסלול ללא פיקדון

π±∞µ∞∂π≠∏∞אחוזת רעים ≠ רמלה
∞µ¥≠¥µ∑ππ∑∏

ללא דמי כניסה¨ ללא דמי פיקדון¨ שכירות 
Æ₪ ¥¨πµ∞ חודשית בלבד בסך

בית שבעת הכוכבים ≠ רחß הנשיא ∏≤± 
הרצלייה פיתוח

∞π≠π∂±∞∞∞∞
∞µ≤≠≤∑¥¥∏∏¥

הנחה אישית לגמלאינו

•µ הנחה מהפיקדון≥≥≥≥∏¥π≠≤∞טירת ראשונים ≠ ראשון לציון

הנחות מיוחדות לגמלאינוπ≥≤≥≥≥π≠≤∞נווה שלו ≠ בית אבות פתח תקווה
•µ מהעלות החודשית¥±≤±≤±µ∞≠π∞בית רחל ליצßק

±∞∏≠∞∞≤≠∞∞∏≠±בית גיל הזהב ת¢א
∞≥≠∂≥∞∞∑π¥

•µ במסלול הפיקדון או ∞∞∞µ ₪ הנחה 
Æבמסלול דמי כניסה

 ∞π≠∑∂µµµ±∂ ¨∞µ≤≠≤∂µ¥µ¥≥ ∫ßייעוץ משפטי בנושאי דיור מוגן∫ עו¢ד רקפת מרדכי שפיים טל
¥¥∂µ≥ לוונברג ≥ כפר סבא ßרח



דמת רכות מו וואה  הי ריכת 

את  לממש  יכולים  יורשיו  אין  אדם  מותו של  לאחר 
זכותם על≠פי הצוואה¨ או בהעדר צוואה על≠פי חוק 

Æהירושה¨ עד לקבלת צו בית משפט
משך התהליך למימוש עיזבון של אדם שהלך לעולמו 
הוא שלושה חודשים לפחותÆ כאשר מדובר בצוואה 
אינה  היורשים  זהות  שבה  בסיטואציה  או  מורכבת 
פשוטה¨ עלול התהליך עד למימוש העיזבון להימשך 

Æעל פני חודשים רבים ואף שנים
בתקופת מעבר זו מוקפאים למעשה נכסי המוריש¨ 
של  משותפת  בבעלות  הנמצאים  נכסים  לרבות 
לנקוט בהליכים  לפיכך¨ מוצע   Æושל אחרים המוריש 
בהם  הפגיעה  את  לצמצם  ליורשים  שיאפשרו 

Æבתקופת המעבר
קודם עריכת הצוואה על המצווה להיות מודע שהוא 
יחיד לצוות בחלוקת העיזבון רק את  רשאי בצוואת 
חלקו¨ שהוא בדרך כלל מחצית הרכוש המשותף לו 

Æבת הזוגØולבן
להסכם בין בני זוג נשואים בעניין חלוקת רכושם עם 
פטירת אחד מבני הזוג¨ אין תוקף לאחר מות בן הזוג¨ 
אם ההסדר לא נכלל בצוואהÆ כמו כן מתנה שהבטיח 
לא  אם  תוקף  נעדרת  בחייו  מומשה  וטרם  המוריש 

Æנכללה בצוואת המוריש

כיצד לצמצם את הפגיעה ביורשים עד לקבלת 
צו קיום צוואה או צו ירושה∫ 

על מנת לצמצם את הפגיעה כתוצאה מהתמשכות 
על  ירושה¨  צו  או  צוואה  קיום  צו  קבלת  של  ההליך 

המוריש לנקוט באמצעים הבאים∫ 
 Æ¢ימים ¢אריכות  הסדר עם הבנק המכונה הסדר   ®±
בן  יכול  המוריש  של  במותו  גם  ההסדר  על≠פי 
משפחתו להמשיך ולנהל את חשבון הבנקÆ בפועל 
בחשבון  בלבד  סדירה  פעילות  מאשרים  בנקים 
משותף  בנק  חשבון  או  המנוח¨  שם  על  הבנק 

Æבן הזוגØה ובתØלמוריש
חשבון  התנהלות  חופש  על  לשמור  מנת  על   ®≤
הבנק המשותף של שני בני הזוג¨ מוצע בין היתר 

אחד  כאשר  בנק  חשבונות  בשלושה  להתנהל 
מהם משותף ושני חשבונות אחרים מנוהלים על 
שם אחד מבני הזוג בלבדÆ בחשבון המשותף יוכלו 
להתנהל במימון הוצאות סדירות¨ ובחשבון הבנק 
ובסכומים  חריגות  פעולות  לבצע  יוכלו  הנפרד 

Æבלתי מוגבלים
כספי חסכון בקופות גמל ותוכניות חסכון אחרות   ®≥
 ≠ המוריש  שקבע  היורש   ≠ ה¢מוטב¢  רשאי  יהיה 
צו  נתקבל  קודם  עוד  החיסכון  כספי  את  לממש 
לקופת  הודיע  המוריש  כאשר  וזאת  צוואה  קיום 
המוטבים  או לתכנית החיסכון את שמות  הגמל 
מות  לאחר  מייד  החיסכון  את  לממש  יוכלו  והם 
המוריש¨ בהסתמך על תעודת פטירה של המנוח 

Æבלבד¨ ועל≠פי הגדרת המוטבים באותה קופה
את  להסדיר  המצווה  יוכל  הצוואה  עריכת  קודם   ®¥
בהשלכות  בהתחשב  גם  העיזבון¨  נכסי  חלוקת 
בין  בצוואה  הנכללים  בהעברת מקרקעין  המיסוי 

Æהיורשים

מימוש העיזבון∫

 Æירושה מימוש העיזבון כרוך בבקשה לרשם לענייני 
אם הותיר המנוח צוואה תקפה ≠ על היורשים לפנות 
בבקשה למתן צו קיום צוואהÆ אחרת¨ אלו המבקשים 
את מימוש זכותם כיורשים נדרשים לפנות בבקשה 

Æלמתן צו ירושה

התנגדות לקיום הצוואה∫

כל בעל עניין רשאי להגיש התנגדות לקיום הצוואה¨ 
וזאת בתוך ארבעה עשר יום ממועד הפרסום בעתונות 
על הגשת הבקשה לצו קיום צוואהÆ ההתנגדות לקיום 

Æהצוואה תידון בבית משפט לענייני משפחה
עילות נפוצות אותן מעלים המתנגדים לאמור בצוואה 
הן העדר כשירות של המצווה¨ השפעה בלתי הוגנת 

 Æומעורבות בעלי עניין בעריכת הצוואה
העדר  של  טענה  תועלה  כי  חושש  המצווה  אם 
כאמור  טענה  מול  מראש  להתגונן  רצוי  כשירות¨ 

גמלאון



רית  פינת הלשון ה
מקורה של סיסמה

כתובת הקיר הנפוצה ביותר בארץ ובעולם היא: נ נח נחמ נחמן מאומן. מה מקורה?
חסיד ברסלב צעיר שהתגורר בטבריה התקשה לעמוד בצום י"ז בתמוז ואכל. בצר לו על המעידה, ישב ועיין בספרו 
של רבי נחמן מברסלב " ליקוטי הלכות". עוד הוא מעלעל בספר ולעיניו נגלה פתק בכתב ידו של רבי נחמן, הבא 

לנחמו.
לפי האמונה, רבי נחמן מברסלב הגיח מקברו 112 שנה לאחר מותו. ערך ביקור פתע אצל אותו חסיד, לימים רבי 

ישראל אודסר, והניח את הפתק. בין שאר הדברים שנכתבו בו הייתה אותה כתובת ידועה.
הסיפור נפוץ ומאמינים רבים התאגדו לתנועה ברסלבית מתרחבת והולכת. הללו מאמינים כי הסיסמה הכתובה 
בראש חוצות: נ נח נחמ נחמן מאומן הינה סגולה נגד מחלות, הבטחה להולדת זכרים ובכוחה לקרב את הגאולה. 

הברסלבים מכונים גם "ננחים" ומתנגדיהם מכנים אותם בלגלוג "נחנחים", במשמעות המוכרת.
הפתק המקורי היה שמור בביתו של הרב אודסר, ולאחר מותו – בביתה של בתו, עד שנעלם, נגנב או הושמד, אין 

יודעים בוודאות.
הביאה לדפוס

דלית בן≠נון

באמצעות צירוף חוות דעת רפואית מפורטת ותקֵפה 
 Æלצוואה המוכיחה את כשירות המצווה

מינוי מנהל עזבון∫
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 :בתשבץ הבאבתיבה תשע  נתמקד

   
 7-3איור             7-2איור      

 .)9,8(או ) 7,8( תאיםב תאפשרי 9-ש יםמרא ,טור שבעל מ"כנבשורה שמונה ו 9-מקו דמיוני  ,7-3באיור 

   

 7-5איור             7-4איור      

זוג  נוצר. באותו טור מחוץ לתיבה )3,8(תא מ 9מחיקת מועמד מאפשר , )במקרה זה בטור(נעול הזוג ה ,הגדרההעל פי 
אבל לפחות אנו , התא הספציפי לא נפתר –אמנם המהלך לא גרם למהפך  .)7-5ראה איור ( נעול חדש בתיבה שלוש

 .כי רשמנו מיקומם לשימוש עתידי ל"הנעל קיום זוגות נעולים עתה יודעים 

זוג נעול בשורה או כי מלבד ? אז למה השינוי ".מצביעים"בשיעור קודם קראנו לו . ו חדשנאינ "זוג נעול"מושג למעשה 
 .אני ארחיב עליו עוד מעט. מקוםבאלכסון והוא לא מצביע לשום  - קיים סוג נוס, טור

 תירגול זיהוי זוגות נעולים

המספר (, נסו לזהות מהו המועמד. ארבע זוגות נעולים המסומנים ירוקבכול אחד מהם . להלן נתונים שלושה תשבצים
 .יופיע בסו מאמר זה הפתרון. הממחיש את כוונתי 7-3עיינו שוב באיור  .המסתתר בכל אחד מהם) הקטן
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 7-8איור             7-7איור             7-6איור          

 :בקשר לכך כמה הערות

 !בתיבה קיימותשכבר ספרות רמז  למעט, 9עד  1-מובן שמספר המועמד המבוקש הוא מ .1
שהקורא כבר בשל לבצע את  אני מאמין). 'ורוד וכוו, בצבע ירוק" (הקו הדמיוני"זו הזדמנות טובה לסיים כבר עם  .2

  .הסריקה במוחו באופן חזותי
 .הפתרון מופיע בסו מאמר זה, כאמור .3

 זוגות נעולים ואופן סימונם פורמט

עלינו ללמוד את . הפורמט שלהם בלוח עשוי להיות שונה אבל, בטור ובאלכסון, בשורה: יש שלושה סוגי זוגות נעולים
 .אופן הסימון שלהם

המיצגים את מהם נילמד איך לסמן שבעה . בתשבץ להלן יש תשע עשרה. מספר זוגות נעולים בלוחמים בכול זמן שהו קיי
  .הכלל

 
 7-9איור 

 כאשר בין שני התאים חוצצת ספרת רמז ,זוג נעול בשורה כך נירשם: בתיבה אחת. 
 מתחתיו תא זה והצמוד לו .זוג נעול בטורכך נירשם : למעלה בתיבה שלוש. 
 כאשר בין שני התאים חוצצת ספרת רמז, בשורהזוג נעול תואם כך נירשם : למטה בתיבה שלוש. 
 תא זה והצמוד לו .כך נירשם זוג נעול בשורה: בתיבה שש. 
 זוג נעול בטור כאשר בין שני התאים חוצץ תא ריקכך נירשם : בתיבה שמונה. 
 תא ריק כך נירשם זוג נעול בשורה כאשר בין שני התאים חוצץ: בתיבה תשע למעלה. 
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עלינו ללמוד את . הפורמט שלהם בלוח עשוי להיות שונה אבל, בטור ובאלכסון, בשורה: יש שלושה סוגי זוגות נעולים
 .אופן הסימון שלהם

המיצגים את מהם נילמד איך לסמן שבעה . בתשבץ להלן יש תשע עשרה. מספר זוגות נעולים בלוחמים בכול זמן שהו קיי
  .הכלל

 
 7-9איור 

 כאשר בין שני התאים חוצצת ספרת רמז ,זוג נעול בשורה כך נירשם: בתיבה אחת. 
 מתחתיו תא זה והצמוד לו .זוג נעול בטורכך נירשם : למעלה בתיבה שלוש. 
 כאשר בין שני התאים חוצצת ספרת רמז, בשורהזוג נעול תואם כך נירשם : למטה בתיבה שלוש. 
 תא זה והצמוד לו .כך נירשם זוג נעול בשורה: בתיבה שש. 
 זוג נעול בטור כאשר בין שני התאים חוצץ תא ריקכך נירשם : בתיבה שמונה. 
 תא ריק כך נירשם זוג נעול בשורה כאשר בין שני התאים חוצץ: בתיבה תשע למעלה. 
  זוג נעול באלכסוןכך נירשם : תשע למטהבתיבה. 

מקסימום קריאות במינימום  במילים אחרות. להעמיס על הלוח שלא לצורךהמטרה היא לא . נשים לב שהסימון חסכוני
 .סימון

 " סימון מינימלי"השיעור הבא יוקדש לטכניקת פתרון 

- X     - 

 זיהוי זוגות נעוליםתירגול פתרון 

 .7 –בתיבה שמונה . 9 –בתיבה שש . 2 –בתיבה ארבע . 7נעול הוא המועמד ה, בתיבה אחת: 7-6תשבץ איור 

 .2 –בתיבה תשע . 3 –בתיבה חמש . 8 –בתיבה שלוש . 8נעול הוא המועמד ה, בתיבה אחת: 7-7תשבץ איור 

 .4 –בתיבה תשע . 2 –בתיבה שבע . 4 –בתיבה שלוש . 6נעול הוא המועמד ה, בתיבה אחת: 7-8תשבץ איור 

להתראות בגיליון הבא .להתראות בגיליון הבא



לפרויקט לאומי של משרד החינוך שמטרתו
קידום למידה משמעותית בקרב תלמידי ישראל, דרושים/ות:

תומכי/ות הוראה
 עבודה בבי“ס בסביבת המגורים | שעות עבודה גמישות | משרה חלקית - מס‘ שעות בשבוע

המשרה מיועדת לבעלי תואר אקדמאי באנגלית, דוברי אנגלית שפת אם,
ובעלי תואר אקדמאי בכלכלה, מנהל עסקים ו/או תחומים ריאלים

(מתמטיקה, פיזיקה, כימיה, ביולוגיה, מדעי המחשב וכלל מקצועות ההנדסה)

בונים את דור העתיד

(

HR-jobs@femi.com :קו“ח יש לשלוח לדואר אלקטרוני
לפרטים נוספים יש לצור קשר בטל‘: 073-2037425



ופן מ  תש
מאת∫ רן מאיר

øפתרתם את כל התשבץ
 Æהעתיקו את האותיות שכתבתם במשבצות המסומנות בלועזית¨ אל שורת משבצות הצופן

Æאם פתרתם נכונה ≠ יתקבל צופן התשבץ

הגדרות ∫ 

מאוזן ∫
 ±Æ  שמו הפרטי של המוזיקאי דוכין    

 Æµ  רוח חמה ויבשה   ∏Æ  אצטבה
 Æπ  יער קק¢ל בדרום הר חברון

בצרפתית      ∞±Æ  טס   ±±Æ  קטיפה 
ממערכת  Æ±µ  חלק    ≤±Æ  חטוטרת  
בימין   תומך  הקלטה   ∑±Æ  פוליטית 
 ∏±Æ  נוזל החיים   ∞≥Æ  מחולל הנצרות  
ובסבון   במים  בגדים   ±≥Æ  רחיצת 
או  מצווה   Æ≤µ  תחבולה  בר   ¥≥Æ  גיל 
לב   ∂≥Æ  מד  פעלול מושכי תשומת 

זמן   ∑≥Æ  תשליל   

מאונך ∫
בושם  מיין ¨  קפה ¨  העולה   ±Æ  ניחוח 
ממתוח   ≤Æ  מגורי  וכד Æ≤    ß  ההיפך 
נוחות לגיל הזהב   ¥Æ  עליונות על פני 

היריב   Æµ  מטען ימי או אווירי   
לנעילת  ∑Æ  חפץ  העופות      ∂Æ  גדול 
שחזר  יהודי  דלת      ≥±Æ  גלדיאטור 
קדם    מחכמי  לאחד  והיה  בתשובה 

 ¥±Æ  הנזיר שאהב ביצים רכות
 ∂±Æ  משורר עברי   Æ±π  תשלום חובה     

 ∞≥Æ  עייף      ≥≥Æ  גדול באנגלית   
 ≤≥Æ  ספר של דה אמיציס    ¥≥Æ  קיים   

את הפתרונות יש לשלוח לוועדת הגמלאון במשרדי הארגון 
Æ≥∂ ßולציין על המעטפה פתרון תשבץ מס ±µØ∞∏Ø≤∞±∑ עד לתאריך

Æבין הפותרים נכונה תיערך הגרלה לקבלת הפרס

®±±± ßגיליון מס© ≥µ ßבהגרלה שנערכה בקרב פותרי תשבץ מס
זכו גדי דר ויוסף סויסה
ספרי הפרס יישלחו לביתם

∫≥µ ßפתרון תשבץ מס

טחמהףוק

7



ארגון הגמלאים
מרכין ראש לזכרם

נפרדו מאתנו 
עבד במפעליישובתאריך פטירהשם פרטישם משפחה

מל¢מלוד∑±∞≥πØ∞µØ∞ציוןבוזנק

מל¢מפתח תקווה∑±∞≥µØ∞¥Ø≥מנשהבן דוד

מפעל מטוסיםגבעת ברנר∑±∞≥Ø∞¥Ø≤≥מוריסבן חמו

מפעל מנועיםבת ים∑±∞≥Ø∞≥Ø≤≥משהגוטרמן

חטיבת הייצורראשון לציון ∑±∞≥Ø∞µØ∞±ולדימירגרינשטיין
מפעל אביזריםפתח תקווה∑±∞≥πØ∞µØ±שרלדרעי

להבקריית אונו∑±∞≥Ø∞≥Ø∞≤משהורום

חטיבת הייצורפתח תקווה∑±∞≥µØ∞≥Ø∞שלמהזייברט

חטß כלי טיס ראשון לציון∑±∞≥Ø∞≥Ø∂±יוסףחגג
אזרחיים

תמ¢מלוד∑±∞≥Ø∞≥Ø∂≥יהודהחדאד

חטיבת הייצורחולון∑±∞≥πØ∞¥Ø≥אליחזם
חטיבת הייצורשוהם∑±∞≥Ø∞¥Ø±∞לביזראילוב

טכנולוגיותראשון לציון∑±∞≥Ø∞≥Ø±≥חייםכהן
מבתנתניה∑±∞≥Ø∞µØ∑±משהמוסברג

מטוסי מנהליםרחובות∑±∞≥Ø∞≥Ø¥∞אדימוצפי
מטה החברהחולון∑±∞≥Ø∞≥Ø∑±איווטמימרן
תמ¢מפתח תקווה∑±∞≥Ø∞¥Ø∂≥צבימירון
מל¢טגבעתיים∑±∞≥Ø∞µØ±±אמנוןמלוא

מפעל מנועיםאשקלון∑±∞≥Ø∞µØ¥∞יהודהסידרנסקי
חטß כלי טיס רמת השרון∑±∞≥Ø∞≥Ø±≥דבסער

אזרחיים
מל¢טבת ים∑±∞≥Ø∞≥Ø∂≥משהערב
שירותים כפר סבא∑±∞≥Ø∞¥Ø≥∞יעקבפדר

תעשייתיים
מל¢טרמלה∑±∞≥Ø∞¥Ø¥≥ניסיםקולטקר

שירותים כפר סבא∑±∞≥πØ∞¥Ø≥זאבקנר
תעשייתיים

אלתאראשון לציון∑±∞≥Ø∞≥Ø∞≤משהרבוי
רמתאקריית ביאליק∑±∞≥Ø∞≥Ø±±מרסלשגב

מפעל מטוסיםראשון לציון∑±∞≥Ø∞≥Ø¥±יגאלשקלובין

תנחומים למשפחות

גמלאון
71
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