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אינטנסיבית,  גופנית  פעילות  של  שנים  לאחר 
לשעבר  בכדורסל  ת"א  מכבי  קפטן  ברקוביץ',  מיקי 
פציעות  סוחב  פעיל,  וספורטאי  עסקים  איש  וכיום 
הגב  שכאבי  וכשהרגשתי  משחיקה  "סבלתי  ישנות. 
פתרון  היום, חיפשתי  לי בשגרת  והברכיים מפריעים 
הגוף מצד  וישקם את  שיעביר את הכאב מצד אחד, 
כזה,  פתרון  שיש  לגלות  "שמחתי  מספר.  הוא  שני", 
ויעיל, שאינו כרוך בטיפול תרופתי או חודרני.  טבעי 

גיליתי את בי-קיור לייזר". 
המכשיר  שיצרני  מה  את  לתאר  מיטיב  ברקוביץ' 
הרפואי המבוקש מגדירים: "נוסחת הפעולה הכפולה". 
במכשיר  התנסו  כבר  אנשים  אלפי  עשרות  בפועל, 
להחזיר  והצליחו  בביתם  ביותר  והיעיל  הקומפקטי 
לעצמם את מה שכבר שכחו – לחיות ללא כאב, ובדרך 
בריאה. הבי-קיור לייזר בעל הפעולה הכפולה הפחית 
אם  גם   – הבעיה  בפתרון  וסייע  הכאב  את  עבורם 
מדובר בבעיות כאב כרוניות, כאבים שנבעו משחיקה 

בגיל מבוגר, פציעות ספורט, דלקות כרוניות ועוד.

נוסחת הפעול ה הכפולה עובדת 
שפועל    ,B-CURE LASER-ה המהפכני,  המכשיר 
בטכנולוגיית פוטותרפיה (לייזר רך), הוא הפתרון הכי 
בעיות  לפתרון  ובסיוע  בכאבים  לטיפול  ובטוח  נכון 
דלקות ואורתופדיה. המטרה העיקרית לשמה פותח: 
להקל מיידית על הכאב ולשפר ולזרז את תהליך הריפוי 
הטבעי של הגוף. בלי תרופות, בלי טיפולים פולשניים 
וטיפולים מייגעים, הכל מתרחש עצמאית, בבית. ולזה 
יש להוסיף גם את העובדה שהמכשיר יעיל מאוד, קל 

לשימוש וגם בטוח.
מכשיר  לביצועי  שנחשפו  רבים  רופאים 
דרך  כפריצת  אותו  מגדירים   ,B-CURE LASER-ה
בטיפול בבעיות כאב רבות, ביניהן כרוניות, וכן בטיפול 
הנובעים  כאבים  פרקים,  כאבי  ברכיים,  גב,  בכאבי 

מדובר  ועוד.  ספורט  פציעות  מבוגר,  בגיל  משחיקה 
רבות,  ואורתופדיה  כאב  לבעיות  ביותר  יעיל  בפתרון 
שעשוי להוות תחליף נוח לחלק משמעותי מהטיפולים 

שהיו נהוגים עד היום גם בבתי החולים.
במסגרת  ציונה:  בנס  קראטה  מאמן  שמואל,  בן  אילן 
עבודתו הוא נתקל לא אחת באנשים הסובלים קבוע 
בעצימותה  מאופיינת  שלי  האימון  "שיטת  מכאבים. 
מספר.  הוא  הפציעות",  בריבוי  גם  ולכן  הגבוהה, 
על  שיענה  בתקווה  אצלנו  נוסה  הבי-קיור  "מכשיר 
צרכים הנובעים מאופי השיטה. ברשותנו היום שמונה 
השימוש  המתאמנים.  של  קבוע  לשימוש  מכשירים 
הקלה  ראיתי  הגוף.  של  ההחלמה  זמן  את  מקצר 
משמעותית בכאב אצל בעלי פציעות מאימון מתמשך 
מקומי  מכאב  שסבלו  מי  אצל  גם   כמו  שנים,  של 

נקודתי, לעיתים חזק מאד. זה עובד ומומלץ בחום".  
אברהם היט: �השתמשתי במכשיר לטיפול בברך ימין, 
אחרי  נשחק  שהסחוס  משום  ניתוח  לפני  כשעמדתי 
שנים רבות של פעילות מאומצת. ניסיתי את המכשיר 
הפסקתי  ביום  פעמיים  טיפול  של  חודשיים  ואחרי 
עם כל הטיפולים והתרופות וגם הניתוח בוטל. היום 
אני לא נוטל כדורים ואני הולך כל יום 3-5 ק"מ ואני 

המתגורר  שלי  לבן  גם  המכשיר  את  קניתי  מאושר. 
לייזר  הבי-קיור  מרוצה,  והוא מאוד  הברית  בארצות 

עזר לנו המון בחיים".

״הכאב הראשוני נעלם כליל״
אורתופדית  לכירורגיה  מומחה  אמיר,  חגי  ד�ר 
בבית  אורתופדי  לשיקום  במחלקה  בכיר  ורופא 
הטיפול עם  "ניסיוני  הארץ:  במרכז  חולים 
מדהים.  די  היה  שלי  חולים  במספר   B-CURE-ב  
החולה הראשון בו טיפלתי רכש את המכשיר ומטפל 
ובעיות  עצמאית באמצעות המכשיר בכאבים שונים 
אורטופדיות שונות: כגון דלקות. הכאב הראשוני נעלם 

כליל ואינו מפריע לו יותר".
לגבי  קבע  מרכזי  חולים  בבית  כאב  מרפאת  מנהל 
חולים שטופלו במכשיר בהמלצתו: "אין ספק שהייתה 
רוב החולים שטופלו  הפחתת כאב משמעותית אצל 
היו  לא  הטיפול  ואחרי  הטיפול  במהלך  במכשיר. 

תופעות לוואי שליליות". 
גם הממסד הרפואי לא נותר אדיש. הבי-קיור לייזר 
רמב"ם,  הדסה,  החולים  בבתי  בשימוש  כבר  נמצא 
וקבוצות ספורט מובילות. המכשיר  וכן צה"ל  שיבא, 
ברחבי  מטופלים  אלפי  עשרות  של  בשימוש  נמצא 
על  המבוסס  החדשני,  המכשיר  ובישראל.  העולם 
המצאה ישראלית (בהליך רישום פטנט בעולם), כבר 
מיוצא, בין היתר, לאוסטרליה, דרום אפריקה, אנגליה, 
ספרד, גרמניה, נורווגיה, צרפת, איטליה, פולין, הונגריה. 
בריאות" מאפשרת לחברי  "מכבי שירותי  גם הנהלת 
המרקחת  בבתי  לייזר  הבי-קיור  את  לרכוש  הקופה 

של מכבי.
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עשרות אלפי אנשים הסובלים מבעיות כאב ואורתופדיה, בעיות עור ובעיות רפואיות נוספות, 
מכירים כבר את הפתרון היותר יעיל, היותר מתקדם והיותר מבוקש שרץ אצלנו בשנים 

האחרונות והעונה לשם בי-קיור לייזר. לאחר שהתעייפנו ממשככי כאבים שאומנם מטפלים 
בכאב, אך רק לזמן קצר, ולאחר שמאסנו בכדורים שונים שאמנם מטפלים בדלקות אך 

עלולים להזיק לכבד, הגיע מכשיר רפואי קטן ויעיל שפעולתו כפולה: גם מטפל בכאב וגם 
במקור הבעיה. המכשיר מבוסס על טכנולוגיית לייזר קר – ומכאן שאינו כואב, ולמעשה מאיץ 
את פעולת הריפוי הטבעית של הגוף, לכן הוא גם יעיל, גם בטוח לשימוש וללא תופעות לוואי 

מזיקות. בשש דקות של טיפול לא פולשני, בבית, אתם יכולים להיפטר מהסבל. הבי-קיור לייזר 
קומפקטי, נוח מאוד לשימוש וניתן להעברה בין כל בני המשפחה. מכשיר חובה בכל בית

גם מטפל בכאב וגם מסייע בפתרון הבעיה
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בי-קיור לייזר ברישיון משרד הבריאות ובאישור 
. מכשיר רפואי בקהילה האירופית 0120

למידע מורחב:
www.gd-energies.com 3414 למידע נוסף ולהזמנת 

המכשיר לביתך במחיר מיוחד:

info גד בירון, שיאון 
gadbiron@sion-info.com

מדור פרסומי

המכשיר אינו מחליף טיפול תרופתי ככל שזה מומלץ 
על ידי רופא. יש לעיין בעלון הצרכן טרם השימוש.
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בגיליון זה מוזכרים מוצרים, נותני שירותים אשר מציעים 
את שירותיהם ויצרנים המפרסמים את מוצריהם. להסרת 
כל ספק, כל עסקה נעשית בין הרוכש הגמלאי והספק 
בלבד, ואין לארגון גמלאי תעשייה אווירית כל חלק בה. 
ארגון גמלאי התעשייה האווירית לא בדק ואינו אחראי 

למחיר ולאיכות המוצרים והשירותים המפורסמים.
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גמלאון
דו-ירחון של גמלאי התעשייה האווירית

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

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

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

יהודית ירושלמי, פליקס פרטוק.

טלפונים: 
הנהלת הארגון )מזכירה מיטל(:

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

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

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

יועץ מס יהושע אביאור )בימי ג'(: 050-3202396
מבטחים: 6667*

מו"ל ועורך ראשי
אייל שמואלי

מנכ"ל
טל שמואלי
עיצוב גרפי

ט.א.ג קונספט
מנהלת שיווק
סיגל שמואלי

מכירות
יובל נבו

רח' גוש עציון 11,
גבעת שמואל 53040

ביקור גימלאים בחטיבת בדק מטוסים

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

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

גמלאיות וגמלאים יקרים,

בימים אלה אנו נכנסים לישורת האחרונה בהכנות לגמליאדה, שתתקיים השנה 

בקוסטה ברווה - ברצלונה.

האירוע רחב ממדים ודורש טיפול רב. נקווה שגם הפעם יעבור בהצלחה.

יצאו מאות  יום האישה חגגנו השנה בנופשון באילת. במהלך חודש מרץ  את 

גמלאיות ונשות גמלאים לבלות באילת, האירוע עבר בהצלחה ובהנאה רבה.

ארגוננו ממשיך בפעילויותיו המגוונות. כל מי שמבקר במשרדינו מתרשם מאווירת העשייה התוססת 

והברוכה.

משפחותיהם  בני  ואת  גמלאינו  כל  את  לברך  ברצוני  החירות,  חג   - הפסח  חג  לקראת 

בברכת חג שמח וכשר.

הנני מאחל, גמלאיות וגמלאים יקרים, לכם ולבני המשפחה, בריאות טובה ואריכות ימים.

בברכה,

יעקב שפי

יו"ר ארגון גמלאי תע"א

יעקב שפי - יו"ר

גמלאון
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דבר המערכת

כפי שהתרגלנו, גם בגיליון זה מפרסמות ועדות הארגון את המידע על הפעילויות בתחומן, 

לרווחת חברי הארגון, 

בתחום הרווחה והבריאות, בנוסף לדיווח על פעילויות שוטפות של הוועדה, מתפרסמים 

שני מאמרים: האחד של העובדת הסוציאלית שלנו, גב' טובה יששכרי, על זכויותיכם לאחר 

ניתוח, בשל נכות זמנית, על השיקום לטווח קצר וארוך ועל הזכויות במקרים של נכות 

קבועה. המאמר השני הוא של עו"ד טומשין על זכויותיהם של גמלאי התעשייה האווירית אל 

מול ביטוח לאומי ומס הכנסה. 

כמו כן מתפרסם דף מידע חשוב למשפחות. 

ההנחות  כולל  עימהם,  הסכם  לארגון  יש  אשר  הדיור  בתי  רשימת  את  תמצאו  המוגן  הדיור  בתחום 

לחברים.

ניצולי השואה ימצאו בגיליון את הצעת החוק לגבי הטבות לניצולי שואה, ומידע על מענק חדש לניצולי שואה 

יוצאי רומניה.

במלאת שנתיים לפטירתו של דני נוי ז"ל, מחלוצי יוצרי המל"טים בתע"א, מתפרסמת בעיתון כתבה על 

פועלו.

הנכם מוזמנים לכתוב למערכת הגמלאון, למדור המיועד לכם: "חברים כותבים" ולשתף אותנו בחוויות, 

טיולים ואירועים שונים.

אנו חוזרים ומבקשים: לעדכן את מזכירת הארגון מיטל, בטל': 03-9355654, או בפקס: 03-9354883, על 

שינוי כתובת או מספר טלפון.

אנו מקווים שתפיקו תועלת מהמידע המתפרסם בגיליון זה ותיקחו חלק בפעילויות המוצעות לכם. 

נא זכרו שעיתוננו מגיע לביתכם אחת לחודשיים או יותר, בעוד שאתר האינטרנט שלנו מתעדכן באופן שוטף 

www.iai-gimlaim.org :ולכן המידע בו מעודכן יותר. הנכם מוזמנים לגלוש בו בכתובת

בברכת חג פסח שמח

הלל גולן

יו"ר ועדת הגמלאון

הלל גולן - יו"ר

גמלאון
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מהנעשה בתעשייה האווירית

מינויים חדשים בתעשייה האווירית:

אליענה פישלר - דוברת התעשייה האווירית 

כדוברת  תפקידה  את  החלה  פישלר  אליענה 
החליפה  היא   .01.01.14 בתאריך  האווירית  התעשייה 
ודובר  לתקשורת  הסמנכ"ל  סגן  סוסליק,  דורון  את 
החברה, שפרש לגמלאות לאחר שירות של ארבעים 

שנה בחברה.
גב' פישלר היא בעלת ניסיון נרחב בתחומי התקשורת 
התקשורת  מערכי  את  הובילה  לאחרונה  והדוברות. 

והדוברות של ארגונים עסקיים ופיננסיים שונים.
בעלת תואר ראשון בתקשורת ומנהל עסקים ותואר 

שני במנהל עסקים.

ד"ר אביטל שריפס - מנהלת מפעל טילים 

טילים  מפעל  כמנהלת  מונתה  שריפס  אביטל  ד"ר 
בחט' מערכות טילים וחלל )מט"ח(.

את  והחליפה   01.01.2014 מתאריך  בתפקיד  מכהנת 
לפיתוח  הסמנכ"ל  כעוזר  שמונה  מלחי,  אריאל 

עסקים ובקרת תוכניות מיוחדות בחט' מט"ח.
בשנת  האווירית  בתעשייה  עבודתה  את  החלה  היא 
של  הראשונה  המערכת  כמהנדסת  באלתא   1991
מכ"מ "אורן ירוק". על עבודתה זו זכתה בפרס ביטחון 

ישראל.
מונתה  נוספים  תפקידים  מספר  שמילאה  לאחר 
לסגנית מנהל מפעל משגב – פיתוח וייצור מערכות 

לגילוי והתרעה ליישומי יבשה וים. 
ובמדעי  במתמטיקה שמושית  דוקטור  תואר  בעלת 

המחשב ממכון וייצמן.
בכנסים  אקדמיים,  לפרסומים  זכתה  עבודתה 

ובירחונים מדעיים.

מפעל  מנהל   - גריפית  יעקב  )מיל(  אל"מ 
מערכות הגנה אווירית 

הגנה  מערכות  מפעל  למנהל  מונה  גריפית  יעקב 

אווירית בחט' מערכות טילים וחלל, מחליף את בועז 
מערכות  חט'  ומנהל  תע"א  לסמנכ"ל  שמונה  לוי, 

טילים וחלל.
תוקף המינוי מתאריך 01.01.2014.

כראש   2008 בשנת  בתע"א  עבודתו  את  החל  הוא 
מנהל מערכות תדלוק ומערכות צבאיות בחט' בדק. 
משנת 2010 כיהן כראש מנהל מערכות ימיות בחט' 

מערכות טילים וחלל.
מפתח  תפקידי  בהצלחה  מילא  הצבאי  בשירותו 

בכירים בחיל האוויר ובמשרד הביטחון.
מחשבים,  בהנדסת  ראשון  תואר  בהצטיינות  סיים 
חשמל  בהנדסת  בהצטיינות,  הוא  אף  שני,  ותואר 

ואלקטרוניקה.

הביתן הישראלי בסלון האווירי בסינגפור 

כנציג  נאם  מאור  רפי  מר  האווירית  התעשייה  יו"ר 
התעשיות הביטחוניות בטקס פתיחת הביתן הישראלי 
ב-11 בפברואר 2014. הוא ברך את הנוכחים באומרו 
"אני מלא גאווה נוכח התצוגה הישראלית המרשימה, 
המשקפת את העוצמה הטכנולוגית בחדשנות, ואת 
הביטחוניות  התעשיות  של  המתקדמות  היכולות 

הישראליות".
מייצאת  הישראלית  הביטחונית  התעשייה  כי  ציין  הוא 
במיליוני דולרים, מעסיקה עשרות אלפי עובדים, מפרנסת 
להעצמת  רבות  תורמת  והצלחתה  משפחות  מאות 

המשק, הכלכלה וביטחונה של מדינת ישראל.
השנה מציגה התעשייה האווירית בתערוכה פתרונות 
כוללים המשלבים את מיטב הסנסורים, הפלטפורמות, 
יכולת חסרת  ומערכות הנשק, המעניקים  התקשוב 
תקדים להתמודדות רחבת היקף, עם שורת אתגרים 

ביטחוניים שלקוחותיה ניצבים בפניהם.
בלתי  טיס  כלי   - הרון"  "הסופר  נחשף  בתערוכה 
הדור  מסוגו!  הטוב  המל"ט  ומתקדם.  חדש  מאויש 
המוביל  האווירית,  התעשייה  מל"טי  של  החדש 
ביכולותיו בתחום כלי הטיס הבלתי מאוישים מסוגו 

בעולם ובארץ. 

גמלאון
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התעשייה  מתוצרת  לוויינים  שני  ישוגרו 
האווירית 

ישוגרו  האווירית  התעשייה  מתוצרת  לווינים  שני 
)VEGA( "במהלך 2016, ע"י משגר אירופי מסוג "וגה

באירופה  הגדולה  המשגרים  יצרנית  של 
ANANESPACE. הם ישוגרו מאתר השיגור באי קורו 

שבגינאה הצרפתית.

בפרוס החג,
מברכת מועצת ארגון גמלאי התעשייה האווירית

את כל חברי הארגון ובני משפחותיהם,
את הנהלת התעשייה האווירית,

את ארגון עובדי התעשייה האווירית
ואת כל ציבור העובדים, 

בחג פסח שמח וכשר.

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

והלווין   OPTSAT 3000 המתקדם  התצפית  לווין 
האזרחי הראשון מסוגו, ונוס, לווין מחקר – תוך שיתוף 
וסוכנות החלל  בין סוכנות החלל הישראלית,  פעולה 
הצרפתית CNES לפיתוח והפעלת לווין, שיעקוב אחר 

השפעת שינויים אקלימים. 

גמלאון
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ועדת תרבות

באתר האינטרנט של הארגון, מעדכנת הוועדה בכל 
הקשור בפעילויות תרבות, בהצגות ובמופעים, באופן 
שוטף. ניתן למצוא בו פרטים לגבי מגוון רחב של הצגות 
מוזמנים  אתם  הארץ.  ברחבי  שונים  בתיאטראות 
להנאתכם.  הצגות  לעצמכם  ולבחור  לאתר  להיכנס 
המחירים המוצעים הינם בהנחה משמעותית ביותר. 
של  רב  מספר  לאתר  הוכנס  שלאחרונה  לב  שימו 

הצגות לילדים ומופעי בידור שונים.
הוועדה הגיעה לאחרונה להסכם עם תיאטרון היהלום 
כל  בודדים.  למופעים  מנויים  מכירת  על  גן,  ברמת 
זאת במחירי הנחה מיוחדים לציבור הגמלאים. יש גם 
הסדרי חניה מוזלים במיוחד. להזמנות יש להתקשר 
לטלפון 03-5781688, 03-6122776 ולציין את עובדת 
באתר  מופיע  נוסף  פירוט  בארגון.  גמלאים  היותכם 

האינטרנט של הארגון.

מוסד  ידע.  העשרת  בתחום  נעשו  נוספים  הסכמים 
"זמן אשכול" פותח את שעריו בפני ציבור הגמלאים, 
במחירי הנחה מיוחדים, עד 15% מהמחירים לציבור 
הקרוב.  האביב  לסמסטר  ההרשמה  נפתחה  הרחב. 
מדובר על הקמפוסים הממוקמים במתחמי סינמה 
השרון  רמת  רעננה,  לציון,  ראשון  שבערים  סיטי 

)מתחם גלילות( וירושלים. 

 .1-700-50-41-41 לטלפון  להתקשר  נא  להרשמה 
הארגון  של  האינטרנט  באתר  מופיע  מלא  פירוט 

בפרק "תרבות הפנאי".

היחידה  גן,  רמת  מכללת  עם  להסכם  הגענו  בנוסף 
העשרה  קורסי  המציעה  אקדמיים,  חוץ  ללימודי 
ו/או להתמחויות  וקורסים שונים להסבת מקצועית 
הגמלאים.  לציבור  מיוחדים  הנחה  במחירי  שונות, 

המכללה ממוקמת בסמוך לכפר המכבייה ר"ג. 
                         ,03-6710078 לטלפון  לפנות  נא  להרשמה 
גמלאים  היותכם  עובדת  את  ולציין   ,052-8522948

בארגון.
פירוט נוסף מופיע באתר האינטרנט של הארגון.

הוועדה פועלת להרחבת הסדרים דומים גם בערים 
נוספות.

הוועדה מתכננת אירועים נוספים שיתקיימו בתקופה 
הקרובה.

רחמים חלפון
יו"ר ועדת תרבות

רחמים חלפון - יו"ר

גמלאון
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ועדת רווחה ובריאות
חבריי הגמלאים שלום,

ביחס  אתכם  לעדכן  ברצוני 
בוועדת  האחרונות  לפעילויות 

הרווחה והבריאות.

ארבע  על  "עומדת"  הרווחה  ועדת 
רגליים: 

"מוקד אוזן קשבת";  )1
עובדות סוציאליות וביקורי בית מקצועיים;  )2

"סיירת" ביקורי בית חברתיים;  )3
קשרים עם חֲבָרֹות המספקות שירותי רווחה וציוד   )4
רפואי, וכן קשרים עם חֲבָרות המספקות שירותי 

רפואה.

"אוזן קשבת":

מוקד המאויש בימים א'-ה' בין השעות 13:00-08:00.
ביתר השעות ניתן להשאיר הודעה בטל' 03-9354859. 
"אוזן קשבת" מתקבלות פניות של גמלאים  במוקד 
בנושאים שונים: אם לשם קבלת מידע ואם לבקשת 
סיוע, והמוקדנים משתדלים לעזור בכל פנייה. כאשר 
אינם יכולים לענות במקום, הם בודקים עם הגורמים 
הרלוונטיים וחוזרים עם תשובה מלאה לפונה, מוקדם 

ככל האפשר.
הגמלאים  כל  עם  יזומות  שיחות  מקיימים  אנו 
ואלמנים  אלמנות  ועם   70 גיל  מעל  והגמלאיות 
הקשורים לארגון. בשנת 2013 היו בארגון 4200 גמלאים 

בקטגוריה זו ובוצעו 5200 שיחות.

עובדות סוציאליות:

"אוזן  ממוקד  מקבלות  פלנר  ודנה  יששכרי  טובה 
קשבת" את פרטי הפנייה של גמלאי הזקוק לעזרה. 
הן יוצרות אתו או עם מקורביו קשר טלפוני, בודקות 
את מהות הבעיה ואם יש צורך מבצעות ביקור בית. 
לאחר מכן ממשיכות את הטיפול המקצועי הנדרש. 
מקצועיים  בית  ביקורי  כ-40  התקיימו   2013 בשנת 

כבר   2014 ינואר-פברואר  בחודשים  ואילו  כאלה, 
מזדקן(.  )הנוער  ויותר  כאלה  ביקרים  ל-25  נדרשנו 
עם  הקשר  את  ממשיכות  הסוציאליות  העובדות 

המטופל עד פתרון הבעיה.

"סיירת" ביקורי בית חברתיים: 

בשנים האחרונות נוכחנו לדעת שלא מעט גמלאים/
שהוא  כל  קשר  מקיימים  ואינם  בביתם  ספונים  יות 
עם חברים מהעבר, או עם סביבתם הקרובה, מסיבות 
שונות. הסיבות יכולות להיות נכות )מוגבלות פיזית(, 
דיכאון וכדומה. כשמידע כזה מגיע אלינו ע"י חברים, 
שכנים או קרובי משפחה, אנו מפעילים את העובדות 
הסוציאליות, ולאחר מכן בהנחייתן את המתנדבים/
ע"י  אם  המטופל,  עם  חברי  קשר  המקיימים  ות 
זה  קשר  טלפוניות.  שיחות  ע"י  ואם  בביתו  ביקורים 
המקרים  כל  לא  לצערנו  אך  לחברים,  מאוד  עוזר 
מגיעים לידיעתנו, והללו מחמיצים את הטיפול החם 

שאנו מסוגלים ורוצים להעניק. 
אנו מחפשים גמלאיות או נשות גמלאים מתנדבות 
גמלאיות  אצל  חברתיים  בית  ביקורי  שיבצעו 
באזורים הבאים: תל אביב, רמת גן גבעתיים, חולון 
בת-ים, כפר סבא רעננה הרצליה, רחובות, אשדוד, 

לוד רמלה.
כמו כן מחפשים אנו גמלאים מתנדבים לנושא זה.

ויוזמנו  קשבת"  "אוזן  במוקד  יירשמו  המעוניינות\ים 
לראיון.

קשרים עם חֲבָרֹות:

ארגון הגמלאים באמצעות ועדת הרווחה והבריאות, 
רווחה,  שירותי  המספקות  חֲבָרֹות  עם  קשרים  יוצר 
לגמלאי  מיוחדים  בתנאים  רפואי  וציוד  רפואה 

התעשייה האווירית.
לדוגמא:

בית החולים מדיקל סנטר בהרצלייה; 
מוניטור כפתורי מצוקה, שירותים רפואיים עד הבית 

טלארפואה;

דני שחם - יו"ר

גמלאון
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שחל טלארפואה;
הדים מכשירי שמיעה;

"בקול" ארגון כבדי שמיעה;
יד שרה;

שיקום  הרופא,  אסף  החולים  בית  שירם  מרפאת 
הלב.

אלה הן רק חלק מהחֲבָרֹות שאיתן אנו בקשר. את 
חשובים/  טלפונים  בדף  תמצאו  המלאה  הרשימה 

ועדת הרווחה.

מאמריהם  מצורפים  בגמלאון  הרווחה  ועדת  לפינת 
של:

העובדת הסוציאלית;  )1
משרד עורכי הדין שבשירותנו;  )2

בברכת בריאות טובה
דני שחם
יו"ר ועדת הרווחה והבריאות

הזמנה
יום בריאות חמשת החושים

גמלאי התעשייה האווירית בשרון,
בערים:

כפר סבא, רעננה, הוד השרון, נתניה הרצלייה
וביישובי הסביבה

מוזמנים

ביום רביעי 30-04-2014 ל' בניסן תשע"ד
בין השעות 13.30-09.00

לאירוע שיתקיים באודיטוריום של "בית בכפר הדרים"
בכתובת: רח' בן יהודה 77 כפר סבא

פרטים בהזמנות שיישלחו לבתי הגמלאים 

בברכת חג פסח כשר ושמח

יעקב שפי דני שחם   
יו"ר הארגון יו"ר ועדת הרווחה והבריאות   

מאמריהם  מצורפים  בגמלאון  הרווחה  ועדת  לפינת 

גמלאון
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ועדת רווחה טלפונים
הערות טלפונים ופקספירוטשם 

03-9768835במשרדי הארגוןאוזן קשבת
03-9354859

טובה יששכריעובדת סוציאלית
דנה פלנר

03-7303205
03-9358450

050-4300330
052-7907878

בריאות הראל - במרכזביטוח הראל
מוקד שיניים הראל - במרכז

מזכירות הראל - במרכז
בריאות וסיעוד

איריס וויס - ועד העובדים

03-7547010
03-7547222
03-7547222

1-800-540-000

03-9354865

שלוחה 7
שלוחה 6

משרד הראל בתע"א:
טלפון )מרכזיה(

פקס
03-9772257
03-7348599

ביטוח בריאות, סיעודיגמא גולן
פקס

בתע"א

03-5670404
03-5670405
03-5670444

ביטוח קולקטיב תע"א שלוחה 4
מאיה, שירן, לירון, מיטל

סוכנות ביטוח תאונות אישיות אלי ארליך
ונסיעות חו"ל

טל':03-6090880
פקס:03-6090890

מלינדה שלוחה 4
רווית    שלוחה 0

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

08-9393101
רחובות ואשדוד

6050*ביטוח לאומי
4843* *8840אזרח ותיק

6667*מבטחים
משה שאול - 6626054-6622331*טלרפואהשחל

לחצן מצוקה, מכשיר לבדיקת מוניטור זהב
א.ק.ג., טלרפואה

יניב אליהו 03-7166180054-7740591

6444*כפתור מצוקהיד שרה
נועה כהן050-6619576שמיעההדים
שלוחה 08-62379844שמיעהמדנט
03-5268100שמיעהמדטון
פקס 03-525700103-5257004ארגון כבדי שמיעהבקול

2767*מיוחד לכאבי גב וברכייםאפוס נעליים
אייל שימקוביץ09-9592924זימון תור לרופאים מומחיםהרצלייה מדיקל סנטר 

סעודי עובדים זריםתשבץ
ציפי גלעד

03-6321010
050-8870484

מרפאת שיר"מ - אסף 
הרופא

טיפולים אלטרנטיביים

הפרעות שינה

שיקום הלב

מרפאת עור, טפולים פוטו- 
דינמיים

ניתוחים קוסמטיים

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

057-2005000
08-9779397

03-9353770ביטחון תע"א

גמלאון
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השירות הסוציאלי לשירותך - עו"ס טובה יששכרי

לאחרונה, אנו עדים למספר רב של גמלאים הסובלים 
או  אגן  לניתוחי  הנדרשים  ונשנות,  חוזרות  מנפילות 
להחלפת ברך, או בעיות אחרות הדורשות התערבות 
כירורגית, אשפוז, הליך שיקומי במסגרת בית החולים/

בית.

הרפואיות  לזכויותיכם  עיניכם  את  להאיר  ברצוני 
והסוציאליות בהליך זה:

נכות זמנית:

כל המבוטחים במרפאות קופת חולים זכאים לקבל 
זכות, שבדרך  ניתוח,  אחות להשגחה פרטית לאחר 

כלל אנשים אינם מודעים לה.
על  להקל  כדי  ניתוח,  לאחר  באחות  להיעזר  רצוי 
הראשונים  בימים  בעיקר  החולה,  ועל  המשפחה 

לאחר הניתוח. 
אתם זכאים לקבל החזר כספי עד 80% מקופת חולים 
להשגחה  אחות  עבור  הפרטי,  הרפואי  מהביטוח  או 

פרטית לאחר ניתוח, כנגד חשבונית מס.

לשיקום  זכאים  המנותחים  האשפוז,  תקופת  לאחר 
בבית חולים שיקומי על חשבון קופת חולים לתקופה 
של חודשיים עד שלושה. חשוב לנצל זכות זו, על מנת 
לחזור לתפקוד מלא. ההחלמה בדרך כלל איטית, אך 
עם שיתוף פעולה וסבלנות, ניתן לחזור לתפקוד מלא, 

כפי שהיה טרם האירוע. 

נכות זמנית חולפת עם התייחסות וטיפול הולם. 

נכות קבועה:

הנכות היא קבועה לאחר אירוע מוחי/או אירוע אחר, 
המותיר את ניפגע עם נכות. 

תושבים בעלי נכות קבועה השוהים בקהילה )להבדיל 
מאלה השוהים במסגרת מוסדית(, זכאים למכשירי 

שיקום וניידות על-פי חוק הביטוח הממלכתי. 
זכות זו אינה תלויה במבחן הכנסות. 

חולים,  בתי  סיעודיים,  במוסדות  המאושפזים  נכים 

ומוסדות של משרד הרווחה, זכאים למכשירי הליכה 
ותותבת גפיים בלבד באמצעות מכון לואיס. 

ב-75%  הבריאות  משרד  משתתף  שיקום,  במכשירי 
כפי  ההשתתפות  מתקרת  או  המכשיר  מעלות 

שנקבעה בנוהל. 
ב-90%  הבריאות  משרד  משתתף  ניידות,  במכשירי 
כפי  ההשתתפות  מתקרת  או  המכשיר,  מעלות 

שנקבעה בנוהל.

אישור ההשתתפות של משרד הבריאות ניתן על-
פי אישור רפואי ותפקודי, ושלוש הצעות מחיר.

הבריאות  משרד  להשתתפות  הזכאות  אישור 
וניידות, מותנית בהגשת  ברכישת מכשירי שיקום 
בקשה ובקבלת אישור לפני רכישת המכשיר ולא 

בדיעבד. 

ועדה מקומית דנה בכל בקשה. אם הבקשה אושרה, 
הנחיות  על-פי  המכשיר  את  לקבל  הנכה  מופנה 

שיקבל בכתב. 
האישור תקף לחצי שנה מיום הוצאתו.

מכשירי ניידות, שמשרד הבריאות השתתף במימונם, 
בתום  להחזירם  ויש  הבריאות,  משרד  רכוש  הם 

השימוש, או עם המעבר של הנכה למוסד סעודי. 

הבריאות  ללשכת  להחזיר  שיש  המכשירים  להלן 
בתום השימוש:

לשירותים,  גלגלים  כיסאות  ידניים,  גלגלים  כיסאות 
כיסאות גלגלים ממונעים, כיסאות גלגלים עם מנוע 
עזר, מיטות, מנופים, זחלילים/מעלי מדרגות ניידים, 

הליכונים מיוחדים )רולטורים(.

ונלווה  אלינו  פנו  לבד!  לא  אתם  הצורך  בשעת 
אתכם בתהליך.

אני כאן בשבילכם!
בברכת חג פסח כשר ושמח
עו"ס טובה יששכרי - י.ה.ל
ארגון הגמלאים בתעשייה האווירית
נייד: 050-4300330 

זכויותיכם לאחר ניתוח, נכות זמנית, השיקום לטווח קצר וארוך, נכות קבועה - מכשירי שיקום וניידות

גמלאון
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הנחיות למשפחות הגמלאים - בעת פטירה
כדי להקל עליכם בהתארגנות הנדרשת בעת פטירת 
את  מפרסמים  אנו  תע"א,  גמלאי/גמלאית  יקירכם, 

ההנחיות הבאות, בתקווה שלא תזדקקו להן:

יש לידע אחד מהאנשים הבאים:

יו"ר ועדת דת בארגון הגמלאים מר גבריאל דדון 
טל' 08-9228814; 054-4230381;

מזכירת ארגון הגמלאים הגב' מיטל אמזלג 
טל' 03-9355654; 03-9357115;

רב התע"א מר מאיר סוויסה 
טל' 052-8340199; 03-9353631;

מחלקת רווחה בתע"א הגב' קלרה סוניס 
טל' 03-9353600.

משפחה  בני  להסעת  אוטובוס  להלוויה,  לקבל  ניתן 
במח'  הזר  את  לקבל  תדאג  המשפחה  פרחים.  וזר 
רווחה בתע"א. כמו כן פרסום מודעת אבל בעיתונות 

הכתובה.

ב"מבטחים",  סידורים  לצורך  ה"שבעה"  לאחר 
ב"תגמולים", בקרן השתלמות, בביטוחים רפואיים וכד' 
ניתן לפנות למוקד "אוזן קשבת" בוועדת הרווחה של 

ארגון הגמלאים טל' 03-9354859 לתיאום פגישה.

ומספר  זהות  תעודת  פטירה,  בתעודת  להצטייד  יש 
הבנק  של  שקים  ופנקס  בתע"א,  הנפטר  של  אישי 

שאליו רוצים להעביר את הגמלה. 

את  ילווה  הרווחה  ועדת  של  המתנדבים  אחד 
למשרדים  המתאימות(  התעודות  )עם  המשפחה 

הרלוונטיים לסידורים הנדרשים. 

בארגון  כחברים  האלמן/אלמנה  הצטרפות  לצורך 
הגמלאים יש להכין שתי תמונות פספורט.

אנו מקווים שמידע זה יהיה לכם לעזר ושלא תעשו 
בו שימוש.

אזהרה
לתשומת לב! 

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

האווירית.

הריני מודיעכם!
אין לנו כל הסכם עם החברות הללו

דני שחם
יו"ו עדת הרווחה והבריאות

גמלאון
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זכויות גמלאי תעשייה אווירית
אל מול ביטוח לאומי ומס הכנסה

מאת עוה"ד ליאור טומשין*
מרקמן  עוה"ד  צוות משרד  בדיקה שערך  במסגרת 
המוסדות  מול  הגמלאים  זכויות  את  טומשין,  את 
השונים, ובעיקר מול הביטוח הלאומי ומס ההכנסה, 
אינם  הגמלאים  מרבית  כי  גילינו  להסדר,  בהתאם 

מודעים ואינם מנצלים את הזכויות המגיעות להן. 
העומדות  העיקריות  הזכויות  את  נפרט  זה  במאמר 
לרשות הגמלאים, בהתאם לבעיות רפואיות שבהן לקו, 

כך שכל גמלאי יוכל לעמוד על זכויותיו ולבררם. 

קצבת נכות כללית 

בזו יכולים לזכות גמלאים צעירים, אלה שטרם הגיעו 
רפואיות  בבעיות  לוקים  הם  אם  זקנה,  קצבת  לגיל 
יתר  סוכרת,  )לדוגמא:  חמורות  בהכרח  לא  שונות, 
הם  אם  וכד'(,  גב  בעיות  בשמיעה,  ירידה  דם,  לחץ 
עובדים  ואינם  החודשית  מהפנסיה  רק  מתפרנסים 
בעבודה חדשה, שבצידה הכנסה משמעותית נוספת, 
כללית  נכות  קצבת  לקבל  זכות  להם  לקום  עשויה 

בגובה שבין 1,300 ל-2,400 ₪ לחודש.

פטור ממס הכנסה 

גמלאי שסך הכנסתו מפנסיה/ות או מעבודה עולה על 
כ- 8,000 ₪ משלם מס הכנסה מהפנסיה/ משכורת 
משמעותית,  רפואית  בעיה  לגמלאי  אם  חודש.  מדי 
או מכלול של בעיות רפואיות שכל אחת מהן אינה 
לפטור ממס  זכות  לו  לקום  עשויה  בהכרח,  חמורה 
ששולם  ההכנסה  מס  להחזר  ואף  לעתיד,  הכנסה 

בשנים האחרונות )עד 6 שנים אחורה(.

תאונות עבודה ומחלות מקצוע

רפואיות  בעיות  יש   - בעבר  הוכרו  שלא  מחלות 
עקב  תאונות  או  כמחלות  מוכרות  להיות  שעשויות 
בעור,  בשמיעה,  פגיעה  סרטניות,  )מחלות  העבודה 
אף  באלה,  להכיר  בקשה  להגיש  ניתן  ועוד(.  בגב 
אין  הלאומי  בביטוח  לפנסיה.  אדם  יציאת  לאחר 

לגמלאי  לצמוח  עשויה  כאלה,  במקרים  התיישנות. 
בגמלאי  מדובר  אם  לאומי.  מביטוח  חודשית  קצבה 
את  לקבל  זכות  לו  תקום  זקנה,  קצבת  שמקבל 
הקצבה הגבוהה מבין השתיים או להוסיף לקבל את 
קצבת הזקנה, ולהוון ולקבל במענק חד פעמי תגמול 

בגין הנכות מהעבודה.

- גמלאי שהוכר  מחלות או תאונות שהוכרו בעבר 
בעבר בגין תאונה או תאונות עבודה וקיבל מענק חד- 
פעמי או קצבה חודשית, זכאי לבקש ועדה מחודשת 
בטענה של החמרת מצב. אם יימצא כי מצבו החמיר 
חד  למענק  יזכה  נבדק,  שבה  הקודמת  הפעם  מאז 
פעמי נוסף או לקצבה חודשית נוספת עקב כך. גמלאי 
שהוכר בעבר בגין מספר תאונות עבודה או מחלות 
מקצוע, יוכל בתנאים מסוימים לבקש איחוד הנכויות 
על מנת להגדיל את תגמוליו מהמוסד לביטוח לאומי, 
בעבר  שקיבל  פעמי  חד  מענק  להפוך  מנת  על  או 

לקצבה חודשית שיקבל מעתה.

בשנים האחרונות מחלות סרטניות רבות, גם כאלה 
עבודה  כתאונות  מוכרות  הפנסיה,  בתקופת  שפרצו 
מאוד  גבוה  חודשי  בתגמול  הגמלאי  את  ומזכות 

מהביטוח הלאומי )בין 6,000 ל-30,000 ₪ לחודש(.

תביעות של אלמנים/אלמנות 

זכאית  שהיא,  כל  מסיבה  נפטר  שבעלה  אלמנה 
רוב(.  על-פי   ₪ כ-1,500-1,000  )בסך  שארים  לקצבת 
אולם, אם הפטירה היא כתוצאה ממחלה או תאונה, 
שיוכר כי הן נגרמו עקב תנאי העבודה, תקום לה זכות 
לקצבת תלויים שזו קצבה חודשית גבוהה מהביטוח 
לפנסיה החודשית  וללא קשר  בנוסף  וזאת  הלאומי, 
שהאלמנה מקבלת מאז מות בעלה המנוח. תביעות 
זוגם  אלה רלוונטיות בעיקר לאלמנים/אלמנות שבן 
אחרים.  במקרים  גם  אך  סרטנית,  ממחלה  נפטר 
נציין, כדוגמא, כי לאחרונה הוכרו תביעות של מספר 
לאחר  בסרטן  לקו  המנוחים  שבעליהן  אלמנות 

גמלאון
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שעבדו באלקטרוניקה בתחום רדארים. עקב ההכרה 
זכאית כל אחת מהן לקצבה חודשית בסך העולה על 
10,000 ₪ מהמוסד לביטוח לאומי, זאת בנוסף לפנסיה 

החודשית.

המועד להגשת תביעות 

חלה  לא  עבודה  בתאונת  להכרה  תביעות  על 
התיישנות, כפי שחלה על תביעות נזיקין אחרות. ניתן 
ואף  להגיש תביעה להכרה בתאונת עבודה בכל עת 
לאחר שנים ארוכות. עם זאת, מי שמבקש לקבל את 
מלוא זכויותיו צריך להגיש התביעה בתוך שנה מיום 

האירוע/המחלה. 
מי שיגיש התביעה במועד מאוחר יותר אמנם יטופל, 
אולם לא יהיה זכאי למלוא התגמול שאותו היה מקבל 
אלה,  בנסיבות  במועד.  התביעה  את  מגיש  היה  לו 
המוסד לביטוח לאומי לא ישלם תגמולים לעבר, אלא 

רק לשנה אחת.

בברכת בריאות ואריכות ימים

* עוה"ד ליאור טומשין הוא בעליו של משרד עורכי הדין מרקמן 

את טומשין המטפל בגמלאי התעשייה האווירית בהתאם להסכם 

שנחתם עם ועד הגמלאים )טל' 08-9393100(

אז עד מתי תמשיכו לסבול כאבים???
75% מהאנשים חיים עם כאבים ו-90% מביניהם יכולים להיפטר מהם!

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

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

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

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

תוכנית תרגול עצמית לשיפור היציבה והפחתת הכאבים.

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

פגישת היכרות והערכה ראשונית ללא תשלום!

www.goodpt.co.il :אתר טלפון:  050-9000430  מושב בני עטרות  גילי דקל  
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דירת 2 חדרים
הנחה של 50,000 ש”ח 
במסלול דמי כניסה

הנחה של 100,000 ש”ח 
ן ל הפיקדו במסלו

דירת סטודיו
מחיר מיוחד ל-3 חודשים ראשונים 

ב- 3500 ש”ח בלבד לחודש 
כולל מנוי ארוחת צהריים חינם לשלושת החודשים 
ר  י בזר לשימוש הדי ומטבח מאו נים  הראשו
במהלך תקופת השכירות, ללא תשלום נוסף

מבצע אביב
בבית גיל הזהב ת”א

הנחות מיוחדות לנכנסים עד ה- 30/4/14

לכניסה לאתר שלנו
סרוק ברקוד זה

הנך מוזמן/מוזמנת להתקשר ולתאם פגישה אישית:
1-800-300-801 ,03-6300800 ,054-6300888
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30/6/14

מהרו להתקשר והגיעו לפגישת הכרות ללא התחייבות
ונשמח להזמינכם לארוחת צהרים במסעדת "כפות הזהב"

מיוחד לגמלאי התעשייה האווירית
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מס הכנסה - נקודת זיכוי
גמלאי אשר הגיע לגיל פרישה 67 ו/ או אשתו הגיעה 
לגיל פרישה 62 ולאישה אין כל הכנסה ממשכורת 
לביטוח  מהמוסד  זקנה  קצבת  למעט  מקצבה  או 
לאומי, זכאי להנחה במס הכנסה )נקודת זיכוי( בסך 

של 218 ₪ לחודש.

לא  לגמלאים  כי  מתברר  שנבדקו  רבים  במקרים 
ניתנה נקודת הזיכוי ממס המגיעה להם, וזאת למרות 

שלאישה אין כל הכנסה.

לבדוק  יש  לגמלאי  ניתן  הזיכוי ממס  לדעת אם  כדי 
בתלוש הפנסיה החודשי: 

אם במשבצת "נקודת זיכוי" מופיע 2.25 נקודות - לא 
ניתן הזיכוי.

 - נקודות   3.25 מופיע  זיכוי"  "נקודת  במשבצת  אם 
הזיכוי ניתן.

גמלאים שאינם מקבלים את נקודת הזיכוי יפנו בכתב 
למבטחים קרן פנסיה ויציינו:

גב'......... אין כל הכנסה  "הנני מצהיר בזה כי לאשתי 
גמלה(  או  )משכורת  חייבת במס מכל מקור שהוא 

למעט קצבת זקנה מהמוסד לביטוח לאומי.
זיכוי עבור אישה לא עובדת  נקודת  לי  אבקש לתת 

החל מינואר"

לגבי שנים קודמות, ניתן לקבל החזרים משנת 2008.
לפנות  יש  קודמות  שנים  עבור  החזרים  לקבל  כדי 
טופס  למלא  המגורים,  באזור  הכנסה  מס  למשרד 
135 )בקשה להחזר מס( ולצרף תלושי חודש דצמבר 

עבור כל שנה בה לא ניתן הזיכוי.

בברכה
אביאור יהושע 
חשבונאי ויועץ מס מוסמך
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טיולים בעקבות פרחים
עונת האביב ממלאת את הארץ בפריחה. רגע לפני שחום הקיץ מייבש את הכול, 

אספנו עבורכם ארבע המלצות לסיורים בעקבות פריחה ועוד המלצה אחת על אתר 
מפתיע לשנה הבאה  מאת שחר בן-פורת

קיבוץ גונן
קיבוץ גונן, השוכן באצבע הגליל, התברך 
במרבדי תורמוסים הנמצאים סמוך אליו. 

זהו אזור מצוין לטייל בו כדי לצפות 
בפריחות המרהיבות של הפרח הזה. בפניכם 

עומדת האפשרות להצטרף לסיור מודרך.

כפר הנופש נופי גונן מוציא טיולים מיוחדים 
אל עבר הפרחים. הטיול נערך בנסיעה 

ברכבים פרטיים לצפון רמת הגולן, כאשר 
בדרך מגיעים אל מרבדי התורמוסים 

הסגולים ונהנים מצפייה אל שדות העמק 
הירוקים. ניתן לטייל גם במשאית ספארי 

פתוחה.

25 שקלים למשתתף ברכב פרטי, 50 
שקלים למשתתף במשאית ספארי. 

להרשמה מראש, 04-6955308. 

בית גוברין
מרגע פריחת השקדיות במהלך חודש 
פברואר, מתחיל מצעד של פרחים בגן 
הלאומי בית גוברין. כלניות, חלמיות, 

חרציות, זיתים, חרובים ועוד פרחים שונים 
סביב למערות המפורסמות. אפשר ליהנות 
מכל אלה אם הולכים על שבילי ההליכה 
הנמתחים לאורך 2 קילומטרים ומחברים 
בין מערות צידונים לבין מערות הפעמון. 

כדאי לבדוק מראש אם מדריכי רשות הטבע 

קיבוץ גונן
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והגנים יהיו במקום כדי להסביר על הפרחים 
השונים. אם לא, תוכלו לסייר במקום 

עצמאית וליהנות מיופיו של הטבע, הכולל 
את המערות הייחודיות הנמצאות במקום, 

חלקן מעשה ידי אדם. 

15 שקלים לילד, 29 שקלים למבוגר, 
חינם לילדים עד גיל 5. 

פרטים בטל' 3639*  
.ptth://www.parks.org.il -וב

חבל בנימין
חבל בנימין שופע גם הוא בפריחה בעונת 

האביב. אפשר להגיע לכאן עצמאית ולטייל 
באתרים השונים או להצטרף בכל יום שישי 

לסיורי פריחה באתרים שונים.

אחד היעדים המומלצים הוא יער נווה צוף 
)אום צפא(, אחד משרידי החורש הטבעי 
המרשימים ביותר שנותרו בארץ ישראל. 

האיזון האקולוגי במקום יוצר שלל פריחות 
של צמחייה מגוונת מאוד ובין היתר שפע של 

סחלבים. אם תיסעו מצומת קידה לכביש 
אלון תוכלו לראות את אירוס השומרון, 
ואולי לפגוש כמה צבאים צעירים בדרך. 

הנסיעה על כביש אלון לכיוון דרום תביא 
אתכם לפריחת הכרמלית הסגולה הצובעת 

את כל השדות. 
אם תלכו ברגל במסלול של נחל דולב,

לאורך המסלול תיהנו מפרחים צבעוניים 
השוטפים את הנחל. 

מי שרוצה יוכל להספיק להגיע לסיור של 
מדרשת הרי גופנא. ב-11 באפריל יתקיים 

סיור פריחה ומלוכה במדבר יריחו. 
נרשמים בטל' 02-6568894.

מטולה
אזור מטולה הוא אזור חקלאי המלא 

בתקופה זו של השנה בפריחות של עצי 
פרי, בהם תפוחים ודובדבנים. אם אתם 

מגיעים עצמאית ליישוב, תוכלו לראות את 
הפריחה במו עיניכם. אבל אם אתם רוצים 
להצטרף לסיור מאורגן, דעו כי בית שלום 

במטולה מקיים בכל שבת סיורי פריחה. 
הסיורים עוברים בין הבתים והחצרות 

של המושבה בת 120 השנים אל עבר 
מטעי הנקטרינות הפורחים בתחילת חודש 
מרץ, ובהמשך החודש אל מטעי הדובדבן 

הפורחים בפריחתם המרהיבה. 

פריחה בבית גוברין
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חופשת שייט באוניית פאר 
מפנקת, הדרך הטובה 

ביותר לראות עולם!

אשת קרוז מציגה חבילות שייט 
למגוון יעדים חלומיים

להזמנות: 03-7771212 
  * המחיר לאדם בחדר זוגי, המחיר אינו כולל ויזות וסיורי חוף.

** מחירים עלולים להשתנות בהתאם לביקושים.

www.eshet-tours .com

LEGEND OF THE SEAS
הים הבלטי ורוסיה עם רויאל קאריביאן, חבילת שייט משטוקהולם 

לפינלנד, רוסיה, אסטוניה ולטביה 
19/7 עד 27/7

החבילה כוללת: טיסות סדירות, 7 לילות הפלגה ע"ב פנסיון מלא, 
לילה לינה בשטוקהולם, העברות וטיפים.

$2294 החל מ-

$2608 החל מ-

P&O AZURA
אנגליה ונורבגיה ארץ הפיורדים

30/5  עד 8/6
החבילה כוללת: טיסות סדירות, 7 לילות הפלגה ע"ב פנסיון מלא,

 2 לילות לינה בלונדון, העברות וטיפים. * חצי יום פנוי באחד ממרכזי 
הקניות הגדולים בלונדון בעת ההמתנה לטיסת חזור.

$1499 החל מ-

P&O VENTURA
איטליה מחוז טוסקנה וקרואטיה

30/4 עד 7/5  - מבצע רגע אחרון
טיסות LY, 7 לילות הפלגה ע"ב פנסיון מלא, מדריך דובר עברית 

באונייה, העברות וטיפים. מקומות אחרונים!

$4599 החל מ-

CELEBRITY MILLENNIUM
חבילת שייט מיפן לסין והונג-קונג

10/21 עד 11/9
החבילה כוללת: טיסות סדירות הלוך ליפן וחזור מהונג-קונג.

 ,NIKKO 4 לילות לינה במלון בטוקיו, סיור מודרך בעיר טוקיו ובפארק הלאומי
כולל מדריך מקומי דובר אנגלית. 14 לילות הפלגה ע"ב פנסיון מלא. 

סיור מודרך בעיר הונג-קונג ובעיר מקאו, כולל מדריך מקומי 
דובר אנגלית העברות וטיפים.
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הסיורים נערכים ברכבים פרטיים, ובכל 
מוקד נעצרים לצפייה ולהסברים ולסיפורי 

המורשת של חיימק'ה הוד. 
לפני היציאה כדאי להגיע לארוחת הבוקר 

המוגשת בבית האבן העתיק. 
30 שקלים לסיור. 

להרשמה מראש, 04-6940767.

פארק אריאל שרון
במקום בו פעלה פעם המזבלה הגדולה ביותר 

בישראל, הולך ומוקם פארק, הנקרא על 
שמו של ראש הממשלה אריאל שרון ז”ל. 

באחרונה נעשה כאן מהלך סביבתי, שיהפוך 
את הפארק הזה לאטרקטיבי במיוחד בעונת 

הפריחה הבאה. 

לפני כחודשיים הועברו לכאן כ-1,500 בצלי 
נרקיסים מאזור פי גלילות, במטרה לעצור 

את סכנת ההכחדה של הנרקיס המצוי, שהיה 
נפוץ באזור גוש דן, והיום בעקבות עבודות 

בינוי ותשתית נעלם כמעט לגמרי מהנוף.

המקום האחרון בגוש דן בו שרדה 
אוכלוסייה גדולה של נרקיסים, הוא שדות 

פי גלילות, מערבית לנתיבי איילון, שם 
הם פורחים כל שנה בשדה חיטה המעובד 
על ידי בית הספר החקלאי הכפר הירוק. 
אך תוכניות פיתוח, הפועלות כבר בימים 

אלה, הובילה לצמצום משמעותי של פריחת 
הנרקיסים, ובעתיד תוביל להיעלמותם 

המלאה מאזור זה.
בצלי הנרקיסים הועברו בפעולה עדינה 
ונשתלו מחדש בפארק אריאל שרון, שם 

הם כבר החלו ללבלב. לאחר הפריחה 
שהתרחשה בחורף האחרון עלי הנרקיס 

יתארכו, ובתהליך הטמעה ייצרו חומרי מזון 
שיישלחו מטה לבצל. כך כל בצל יגדל וייצר 
יותר פרחים ועלים במקביל לכך שהבצלים 
יתחלקו וייצרו גושי צמחים צפופים ויפים. 

המשמעות היא שבשנה הבאה צפויה במקום 
פריחה מסיבית של שדה נרקיסים. כדאי 

לזכור ולהגיע. 
הכניסה חינם. 

פארק אריאל שרון
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ועדת סניפים ומועדונים
הנכם מוזמנים להשתתף וליהנות ממפגשים ומהרצאות מעניינות.

במספר מועדונים הנוכחות דלה ואינה מצדיקה את הפעלתם, ביניהם מועדון רמת גן. הגמלאים 
המתגוררים ברמת גן והסביבה מתבקשים להגיע ולחזק את הנוכחות בו, כדי להמשיך את 

פעילותו. 
מי מהחברים המעוניין להתנדב ולהרצות במועדונים מתבקש לפנות לח"מ. 

אנו עושים כמיטב יכולתנו לקיים את תוכנית ההרצאות במועדונים כסדרה. לעיתים, מסיבות 
שאינן תלויות בנו, אנו נאלצים לשנות את התוכנית. ניתן להתעדכן באתר הארגון, כל השינויים 

מעודכנים בו מיידית ובאורח שוטף. 
תמיד לשירותכם - נשמח לקבל המלצות, הצעות וביקורות.

כולם מוזמנים - תודה! 

אנטואנט וקנין 
יו"ר וועדת סניפים ומועדונים

מועדון אשדוד

פעילות המועדון: בימי ב' בין השעות 13:00-10:00 ההרצאה מתחילה בשעה 10:30;
בימי ד' פתוח למשחקים בין השעות 13:00-10:00;

כתובת המועדון: מתנ"ס ט' ראשל"צ 4 פינת המשנה;
רכז המועדון לזר אברהם טל': 052-6488658.

שם המרצה נושא ההרצאה  תאריך 
ד"ר אבי זלבה האדם מאחורי המדים   07.04.2014

ליל הסדר- אין מפגש   14.04.2014
פסח שני - אין מפגש   21.04.2014

יואב יוכפז גנטיקה בשירות האנושות   28.04.2014
יום הזיכרון - אין מפגש   05.05.2014

קאיה ומוטי שוורץ  משירי כוכבי העבר   12.05.2014
אופי דרדיקמן שנינו ביחד וכל אחד לחוד   19.05.2014

וקנין אנטואנט - יו"ר
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מועדון באר שבע

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

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

מועדון בקעת אונו

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

רכזת המועדון: אדריאנה שוולב טל': 050-3614200.

שם המרצה נושא ההרצאה  תאריך 
שלמה פיליבה  ארמונות קסומים במדבר ההודי   01.04.2014

חוגגים פסח במועדון   08.04.2014
פסח - אין מפגש  15.04.2014

בני צרפתי  חגיגה המימונה במועדון   22.04.2014
דוד כספי כשסבא היה במלחמה )מלחמת יום הכפורים(    29.04.2014

יום העצמאות - אין מפגש    06.05.2014
פרופיט שירותים פיננסים צרכנות פיננסית נבונה   13.05.2014

שייקה אבני הביטוח הסיעודי   20.05.2014
חזי פוזננסקי לכל אחד ירושלים   27.05.2014

מועדון הרצלייה 

פעילות המועדון: בימי א' בין השעות 21:00-18:00. ההרצאה מתחילה בשעה 18:30;
כתובת המועדון: רח' סירקין 6 בית הגמלאי הרצלייה;

רכזי המועדון: דני יסוד טל': 052-4230955 ונתן בן יוסף טל': 052-3663138.
ההרצאה הראשונה בכל חודש מתקיימת ביום ב' במועדון נעמ"ת - רח' מזא"ה 11, פינת הכוזרי בשעה 18.30.

שם המרצה נושא ההרצאה  תאריך 
שלמה פיליבה מאי המפלצות לפארק האהבה   07.04.2014

פרופיט שירותים פיננסים  צרכנות פיננסית נבונה   13.04.2014
פסח - אין מפגש  20.04.2014

אודליה זמירה נשים בשואה   27.04.2014
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ערב	יום	הזיכרון	-	אין	מפגש	 	05.05.2014
משקלו	של	ח"א	בתפיסת	הביטחון	של	 	11.05.2014

יצחק	שטייגמן מדינת	ישראל	 	
יהודה	רוזמרין מיכלאנג'לו		 	18.05.2014

קאיה	ומוטי	שוורץ משירי	כוכבי	העבר	 	25.05.2014

מועדון חולון 

פעילות	המועדון:	בימי	א'	בין	השעות	20:00-17:00.	ההרצאה	מתחילה	בשעה	18:00;
כתובת	המועדון:	"מועדון	פיס	לגיל	הזהב"	רח'	השילוח	23,	קריית	שרת	חולון;

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

שם המרצה נושא ההרצאה  תאריך 
פרופיט	שירותים	פיננסים צרכנות	פיננסית	נבונה	 	06.04.2014

אמיר	פלדמן אמת	-	שקר	ומה	שביניהם	 	13.04.2014
פסח	שני	-	אין	מפגש 	20.04.2014

גדי	שכטר ההסטוריה	של	ספינות	בט""ש	בחיל	הים	הישראלי	 	27.04.2014
ערב	יום	הזיכרון	-	אין	מפגש	 	04.05.2014

גיא	באום דון	קישוט	-	הבלט	הוירטואוזי	 	11.05.2014
קאיה	ומוטי	שוורץ	 משירי	כוכבי	העבר	 	18.05.2014
שלמה	פיליבה מלטה	-	אי	האבירים	 	25.05.2014

מועדון כפר סבא

פעילות	המועדון:	בימי	ג'	בין	השעות	20:00-16:00.	ההרצאה	מתחילה	בשעה	18:00;
כתובת	המועדון:	מועדון	גמלאים	עיריית	כ"ס	רח'	נחשון	9	א'	כפר	סבא;

רכזי	המועדון:	גל משה	טל':	052-3654249;	אלי גולדהירש	טל':	052-6308522.

שם המרצה נושא ההרצאה  תאריך 
אלי	בן	שלמה	 תחפושות	בטבע	 	01.04.2014
נורית	בר-דוד מרפא	מן	הטבע	 	08.04.2014

פסח	-	אין	מפגש	 	15.04.2014
פרופיט	שירותים	פיננסים צרכנות	פיננסית	נבונה	 	22.04.2014

אודליה	זמירה מעמד	האישה	באסלאם	 	29.04.2014
יום	העצמאות	-	אין	מפגש	 	06.05.2014
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עם  בהפתעה.  בא  לא  שמיעה  מכשיר  לרכוש  הצורך 
מתחיל  הגיל,  עם  שמגיעה  השמיעה  באיכות  הירידה 
מסלול אישי של הפנמה, הבנה, לימוד והחלטה. אחרי 
שהחלטתם לרכוש מכשירי שמיעה שיעזרו לכם לשמוע 
אתם   – סביבכם  מהשיחה  אינטגרלי  חלק  ולהיות 
של  הרגיל"  ב"מסלול  בחרתם  שאם  לגלות  עלולים 
קופות  החולים, הדרך אל איכות החיים עלולה להיות 
ויותר  יותר  הזו,  ובדיוק מהסיבה  ומייאשת.  מתסכלת 
צרכני מכשירי שמיעה בכל הגילאים עוקפים את התור 
 .'HDS הדים' ומעדיפים את הבחירה הפרטית ברשת 
בהדים, רשת מכוני השמיעה הפרטית המובילה בישראל 
ממש  שמדובר  אומרים  השמיעה,  מכשירי  בתחום 

בתופעה.

לא רוצים לחכות חודשים, רוצים לשמוע עכשיו
המסלול הרגיל לרכישת  מכשירי שמיעה, בקופות, 
עלול להיות מסע מפרך ומתיש של טרטורים, טפסים, 
אצל  בביקור  מתחיל  המסלול  ותסכולים.  פגישות 
חזרה  השמיעה,  בדיקות  למכון  ומשם  א.א.ג  רופא 
והפניה  הצורך במכשירי שמיעה  לרופא המאשר את 
הטכנולוגית  הרמה  את  שמגדירה  הקופה  לקלינאית 
של המכשירים אותם מאשרת הקופה עבורכם. משם 
עבורכם  שיבחר  הקופה  של  מכשירי השמיעה  לספק 
המאושרים  דגמים  של  מוגבל  מספר  מתוך  מכשיר 
על-ידי הקופה ואז עוד ביקור נוסף לקבלת המכשיר. 
בגבורה בכל תלאות  בסוף המסלול, אחרי שעמדתם 
בו  ליום  הבירוקרטיה, הגעתם כעבור מספר חודשים 

אתם אוחזים במכשירי השמיעה שלכם. 
העובדה שהבחירה נעשית מתוך מספר מצומצם של 
לכך  להביא  עלולה  בסיסי,  התאמה  ובתהליך  דגמים 
לצרכים  כראוי  יתאים  לא  לכם  שיסופק  שהמכשיר 
האישיים שלכם. רק כי רציתם לקנות בזול ולקבל את 
מענק סל הבריאות )שאגב ניתן ליהנות מסכום מענק 

מקביל ברשת הדים(. 
מסקנה מתבקשת: זול זה לא פעם מאוד יקר.

אז איך זה עובד במסלול הבחירה הפרטית? לאחר 
הדים  לסניף  מגיעים  אתם  א.א.ג  רופא  אצל  ביקור 
צוות מקצועי של  יפגוש אתכם  הקרוב לביתכם, שם 
קלינאי תקשורת מומחים בהתאמת מכשירי שמיעה. 
שמיעה  בדיקת  תבוצע  אחת,  ובפגישה  במקום 
הייחודית   REM בשיטת  שמיעה  מכשירי  והתאמת 
מכשירי  לכם  שיותאמו  מבטיחה  זו  שיטה  להדים. 
שמיעה העונים על צרכי התפקוד שלכם והאקוסטיקה 

הייחודית של האוזניים שלכם.
תוכלו לבחור את המכשירים המתאימים לכם ביותר 
שונות,  טכנולוגיה  ברמות  ומגוון,  גדול  מבחר  מתוך 
'הדים'  לזכור:  צריך  שונים.  ובגדלים  שונים  בצבעים 
גדולים במכשירי שמיעה קטנים. בשורה התחתונה: כל 
התהליך, מהתאמת המכשיר ועד אספקתו, הוא מיידי 

ועד שלושה שבועות.

"רק  ומתאימים  איכותית  שמיעה  תמיד  מספקים 
בערך" לצרכי השמיעה האישיים שלהם. מה הבעיה? 
תגידו "אפשר לשדרג"! אז זהו, שלא. פשוט לא ניתן. 
רציתם  ומוחלטת.  סופית  היא  בקופ"ח  הרכישה 
יותר, אתם צריכים לבצע  לשדרג למכשיר משוכלל 
סל  מענק  קבלת  )ללא  מלא  בכסף  חדשה  רכישה 
הבריאות( וכל ההשקעה הקודמת שרק זה ביצעתם 

ירדה לטמיון. 
בהדים זה אחרת: רכשתם מכשירי שמיעה ולאחר 
או שתרצו  זמן השתנתה השמיעה שלכם?  תקופת 
ליהנות מביצועים טובים יותר של מכשירי השמיעה 
הדים  מסניפי  לאחד  מגיעים  מזה.  קל  אין  שלכם? 
שלכם.  הקיימים  המכשירים  את  לשדרג  ומבקשים 
המכשירים  את  לכם  תתכנת  התקשורת  קלינאית 
הטכנולוגית  ברמה  להתנסות  תוכלו  שברשותכם, 
אליה תרצו לשדרג המכשירים במשך שבועות מספר. 
החלטתם שאתם רוצים לרכוש את הסוג המתקדם, 
תשלמו רק על השדרוג )הפרש המחירים בין המכשיר 
הקיים למשודרג(. בהדים ההשקעה שלך לא הולכת 

לאיבוד.

שירות אישי מהיר של רשת מכוני שמיעה פרטית
וסטנדרטים  בהיבטים  הפעם  מדובר  תרצו,  אם 
ולכן,  פרטית.  רפואה  שירותי  של  בנוסח  ברורים 
מדובר גם במהפכה של ממש בענף מכשירי השמיעה 
בישראל, שהיא חלק מתהליכים רחבים של העברת 
בתחום  מדעיות  התפתחויות  הצרכנים,  אל  הכוח 
הרפואה, חידושים טכנולוגיים ועוד. במרכז עומדת 
פתרונות  של  אישית  התאמה  הפרסונליזציה, 
ושירותים לכל לקוח. על המהפכה הזו חתומה, אם 

 .HDS כן, רשת מכוני השמיעה הפרטית הדים
עוד שירות: הדים עד הבית. קבלת שירות הבדיקות 
ללקוחות  גם  מתאפשר  המכשירים  והתאמת 
המרותקים לביתם או רוצים לקבל השירות במקום 

מגוריהם. 
ומה יותר פרטי מזה?

Flex Trial - מהפכה בתהליך ההתנסות לפני הקניה
מכשירי  עם  ההתנסות  בעקבות  אם  קורה  מה 
על  עונים  אינם  שהם  הבנתם  שקיבלתם,  השמיעה 

צרכיכם?. 
"מהניילונים".  חדש,  מכשיר  תקנו  תמיד  בהדים 
כדי שתוכלו לבחור את הדגם שהכי מתאים לצרכים 
 Flex Trial מכשירי  תקבלו  שלכם,  החיים  ולסגנון 
במהלך  הקניה.  לפני  בלבד  להתנסות  המשמשים 
לכם  ולהדגים  לתכנת  הקלינאית  תוכל  ההתנסות 
על  מספר  שבועות  במשך  שונות  טכנולוגיות  רמות 
גבי המכשיר. החלטתם מה מתאים לכם ביותר, אתם 

מוזמנים לקבל זוג מכשירי שמיעה חדשים. 

Flex Upgrade – שדרוג בקלות
חלק מבעלי מכשירי שמיעה מגלים מאוחר מדי כי 
המכשירים אותם השיגו במאמץ ניכר דרך קופ"ח לא 

היעד: מכשירי שמיעה מתקדמים. המציאות: במסלול הרגיל אתה חשוף לתהליך מייגע ועתיר טרטורים: 
בדיקה ראשונה אצל רופא א.א.ג., אחריה עוד פגישה לבדיקת שמיעה, עוד אחת )או יותר( למילוי 

טפסים, רק אז תגיע להתאמת מכשיר אצל הספק, כדי לקבל פתרון שלא תמיד מתאים לך בדיוק. כן, 
לקנות זול זה לא פעם מאוד יקר. אופציה חדשה: "הבחירה הפרטית", ברשת מכוני השמיעה הפרטית 

במסלול הבחירה הפרטית
המעבר למכשירי שמיעה מתקדמים

www.hedim.co.il *2254 )לפרטים נוספים חייגו )מהר

 HDS תהליך הרכישה: קופ"ח מול הדים
מסלול הבחירה הפרטיתהמסלול הרגילפרמטר

1 – 2 מפגשים בסניף 'הדים' הקרוב אליךלפחות 6 פגישות ב-4 מקומות מרוחקים ושונים )או יותר(מספר פגישות נדרש
מיידי, עד 3 שבועות לכל היותרמספר חודשיםמשך התהליך

בדיקת שמיעה והתאמה אישית בטכנולוגיה ייחודית )REM(ע"פ בדיקת השמיעההתאמת המכשיר
מבחר דגמים ללא הגבלת בחירהדגמים מוגבלים בהתאם לרשימהמגוון המכשירים

3,000 ש"ח מענק 'הדים'3,000 ש"ח מענק סל הבריאותמענק
שידרוג לאחר הרכישה בכל עת בטכנולוגיית Flex Upgradeלא ניתן לשדרג המכשיר לאחר הרכישהאפשרויות שידרוג
ביטוח אובדן ושבר ייחודי ל'הדים'איןביטוח אובדן ושבר

שירות ארצי בכל סניפי רשת 'הדים'רק בנקודת הרכישה המקומיתשירות לאחר הרכישה

info גד בירון, שיאון 
gadbiron@sion-info.com

המומחים 
למכשירי 

שמיעה
25 שנות 

ניסיון

סניפים 
בפריסה 
ארצית

ביקורי 
בית

 עשרות 
אלפי לקוחות 

מרוצים

 Flex
Upgrade

התאמה 
אישית 

בטכנולוגיית 
REM

שירות לאחר 
הרכישה 
בכל הארץ

הדים
HDS

מדור פרסומי
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סוף לנחירות ודום נשימה בשינה!
ללא תרופות וללא ניתוחים!

פשוט להפסיק לנחור
אז תתחילו לחיות טוב!!!

נחירות או לא להיות
הפה  בחיק  ונוח  קטן  אחד  לשון  מייצב 
ארוכות  נחירות  של  הפסקה  ומובטחת 
שנים, שיפור איכות החיים והבריאות ונחת 
ואתם  מגיע  הארוך  יומכם  סוף  לזוגיות. 
רוצים להיכנס למיטה, לעבד את כל חוויות 
היום ולישון שנת ישרים. אתם מניחים ראש 
על הכרית הנוחה, העיניים מתחילות להיעצם 
ואז, כמידי לילה, אתם שומעים את המסור החשמלי רוטט 
ומחרחר בכל החדר. כן, בן הזוג שלכם נוחר גם הלילה. אתם 
מנסים לטלטל אותו מצד לצד, לתת לו מכות קטנות ולאטום 
שינה  של  לילה  עוד  עוזר.  לא  דבר  שום  אך  האוזניים  את 
טרופה, עצבנות ובוקר עייף. אז שנייה לפני שאתם פוקדים 
את הרבנות או מתחילים לישון בחדרים נפרדים יש לנו פיתרון. 
זוגיות  ולשפר  הנחירות  לתופעת  קץ  לשים  שיכול  אחד 
מרעישה. בעזרת פטנט ייחודי מניו זילנד שפותח על ידי ד"ר 
כריס רוברטסון- רופא שיניים, אורתודנט ומומחה להפרעות 

שינה תוכלו לנופף לשלום לנחירות.
סינדרום הנחירות

השינה  בזמן  האוויר  במעבר  חסימה  בשל  נגרמות  נחירות 
שגורם למחסור בחמצן המגיע למוח. עקב המחסור הנוחר 
שואף שאיפה עזה של אוויר, ובמקרה של ענבל ארוך, לוע 
נחירה  נוצרת  דם,  לחץ  ויתר  משקל  כובד  נשימה,  דום  צר, 
רועשת. כמיליון איש בישראל סובלים מבעיית נחירות כשרוב 
הנוחרים הם גברים. הנחירות פוגעות באיכות החיים של הנוחר 
לתופעות  אזהרה  תמרור  להוות  יכולות  גם  אך  ביתו  ובני 
חמורות היכולות לסכן חיים. למעלה משני שליש מהמבוגרים 
מתלוננים על בעיות שינה הגורמות לעייפות, נטייה לנמנום, 
מחלות ואף סכנת חיים אבל רופאים מדווחים על כך לעיתים 

רחוקות. 
aveoTSD -הפיתרון שלנו

נגרמת בעקבות צניחת הלשון לאחור  וחסימת האוויר  היות 
מיוחד  לשון  מייצב  הוא  הנחירות  לבעיית  שלנו  הפיתרון 
רפואי  מסיליקון  הלשון  מייצב   .aveoTSD הנקרא  מסיליקון 
יפסיק את סינדרום הנחירות לחלוטין וישפר לאין שיעור אין 
המוצר  פולשניים.  טיפולים  או  ניתוחים  ללא  השינה  איכות 
במניעת  לטיפול  רפואי  כאביזר  ומוכר  לשימוש  ונוח  פשוט 
נחירות ולטיפול בדום נשימה בשינה. הוא אושר לשימוש על 
באירופה המערבית,   CE וה-   FDA בארצות הברית  ה-  ידי 

קנדה, אירופה, יפן, אוסטרליה וניו זילנד. 
aveoTSD יתרונות

הזמינו את  הזוג פשוט  בבן  ולנעוץ מרפקים  לבעוט  במקום 
aveoTSD. המוצר אינו פולשני, קל וידידותי לשימוש. במייצב 
הלשון מסיליקון רפואי aveoTSD אפשר לטפל במצבים של 
אפניאה קלה עד בינונית ובנחירות באופן יעיל, ללא תרופות 
וללא ניתוחים פולשניים כואבים ויקרים ועשוי להחליף התקני 
CPAP לעיתים בהוראת רופא מומחה. הוא  ו-  יקרים  שיניים 
בשל  ומשפחה  גרון  אוזן  אף  שיניים,  רופאי  ידי  על  מומלץ 
  CPAP-יעילותו המוכחת, נוחות השימוש, מחירו הזול יחסית ל
נתיב  וחסימת  וטיפולו בתסמונת דום נשימה  והתקני שיניים 

אוויר בעת השינה.

תקשורת שיווקית:
שלמה ברגר

למידע נוסף והזמנה לפגישה נא לפנות דרך אתר האינטרנט:
www.aveoTSD.co.il

או טלפונית: 050-6867777
לשלמה ברגר - מנכ"ל חברת מדיפדיה בע"מ.
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קאיה ומוטי שוורץ משירי כוכבי העבר   13.05.2014
אמיר פלדמן אמת - שקר ומה שביניהם    20.05.2014

דוד כספי כשסבא היה במלחמה )מלחמת יום הכפורים(   27.05.2014

מועדון לוד 

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

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

שם המרצה נושא ההרצאה  תאריך 
אמיר פלדמן אמת - שקר ומה שביניהם   06.04.2014

אין מפגש - ערב לפני הסדר המועדון סגור   13.04.2014
פסח שני - אין מפגש   20.04.2014

אופי דרדיקמן אני והסבתא ישבנו בצוותא   27.04.2014
ערב יום הזיכרון - אין מפגש   04.05.2014

קאיה ומוטי שוורץ משירי כוכבי העבר   11.05.2014
חיים נתנאל  ספירת העומר ול"ג בעומר   18.05.2014

אין מפגש - המועדון סגור לרגל הגמליאדה   25.05.2014

מועדון נתניה

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

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

שם המרצה נושא ההרצאה  תאריך 
יהושע לובלסקי מסע אל הקוטב הצפוני   1.4.14

עשרת הדברות, הצלחה אישית ועסקית   8.4.14
אופיר עקיבא בחוכמת המקורות   

חגיגות המימונה   22.4.14
אופי דרדיקמן חיים וקורצים   29.4.14
אודליה זמירה פמיניזם בעולם המערבי   13.5.14
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מועדון פתח תקווה

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

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

שם המרצה נושא ההרצאה  תאריך 
אורית/אגודה לבריאות הציבור חשיבות הפעילות הגופנית בגיל השלישי   06.04.2014

דוד כספי כשסבא היה במלחמה )מלחמת יום הכפורים(   13.04.2014
פסח שני - אין מפגש   20.04.2014

ד"ר בן ציון רובינפלד לגוף יש חלקי חילוף   27.04.2014
ערב יום הזיכרון - אין מפגש   04.05.2014

שלמה פיליבה לטייל בעמק הפו - ממילאנו לוונציה    11.05.2014
פרופיט שירותים פיננסים צרכנות פיננסית נבונה   18.05.2014

גדי שכטר ההסטוריה של ספינות בט""ש בחיל הים הישראלי   25.05.2014

מועדון ראשון לציון

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

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

שם המרצה נושא ההרצאה  תאריך 
אריק בלום הומור מחזק את הנפש   02.04.2014

פרופיט שירותים פיננסים צרכנות פיננסית נבונה   09.04.2014
חוה"מ פסח - אין מפגש   16.04.2014

דוד כספי כשסבא היה במלחמה )מלחמת יום הכפורים(   23.04.2014
הדס שטייף מאחורי הקלעים של עולם התקשורת   30.04.2014

קאיה ומוטי שוורץ  משירי כוכבי העבר   07.05.2014
לילות לבנים - הסרט בו נפגשים המיטב   14.05.2014

גיא באום בבלט ובסטפס   
שלמה פיליבה מלטה - אי האיברים   21.05.2014

משירי ארץ ישראל בשילוב "טעימות" של   28.05.2014
אשר אליאב מוסיקה קלאסית   
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עתיד בטוח בכרכור

בקרוב!

שלב ו,
בעיצומה!המכירה

נמכר!
נמכר!

נמכר!

נמכר!

נמכר!

נמכר!

נמכר!

50 מ,
50 מ,

,
300 מ

אלף ש"ח בלבדאלף ש"ח בלבדאלף ש"ח בלבדאלף ש"ח בלבדאלף ש"ח בלבדאלף ש"ח בלבד

זכות לדירה 
במתחם 

שדות כרכור 

 כרבע דונם פרטי בטאבו
 תשואה משוערת כ 800%

 שטח צמוד דופן כ 50 מטר משטח בנוי
2226* נותרו כ 20 יחידות זכות אחרונות לשיווק

202020
מגרשיםמגרשיםמגרשיםמגרשיםמגרשיםמגרשים
בלבדבלבדבלבד

800800800
אחוזיאחוזיאחוזיאחוזיאחוזיאחוזי
תשואהתשואהתשואה

320320320
משפחותמשפחותמשפחותמשפחותמשפחותמשפחות
הצטרפוהצטרפוהצטרפו

הדרך לדירה מתחילה באדמה

בקרוב!

 מ,

139139139
אלף ש"ח בלבדאלף ש"ח בלבדאלף ש"ח בלבדאלף ש"ח בלבדאלף ש"ח בלבדאלף ש"ח בלבד
מתחם שדות כרכור 
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מבצעי נופש לגמלאי תעשייה אווירית

www.daka90.co.il      |                 |     )8 -לביצוע הזמנות:     03-6366861  )שלוחות 3, 5 ו

יוסי  050-5401770, 054-2800032  |  קרן 050-2175258   |  תמר 052-3421678  | סנדי 050-5711541 

מבצעי נופש לגמלאי תעשייה אוויריתמבצעי נופש לגמלאי תעשייה אוויריתמבצעי נופש לגמלאי תעשייה אוויריתמבצעי נופש לגמלאי תעשייה אווירית
מבצעי חג 

חג העצמאותחג העצמאות
באילת

מחיר•לאדם•תאריכי•האירוחשם•המלון
בחדר•זוגי

ילד•)2-12(•בחדר•
הערותהורים

6-8/5/14קראון פלאזה אילת
)ג’-ה’(

2•לילות330 ₪ 660 ₪ 
חצי•פנסיון

4-8/5/14אסטרל סי סייד אילת
)א’-ה’(

4•לילות•485 ₪ 970 ₪ 
חצי•פנסיון

המחירים•כוללים:
• אירוח•ע”ב•חצי•פנסיון•בחג•העצמאות•בהתאם•למס’•הלילות•המפורטים•לעיל	
• תכניות•בידור•במלונות•	

מבצעי נופש לגמלאי תעשייה אוויריתמבצעי נופש לגמלאי תעשייה אוויריתמבצעי נופש לגמלאי תעשייה אוויריתמבצעי נופש לגמלאי תעשייה אוויריתמבצעי נופש לגמלאי תעשייה אוויריתמבצעי נופש לגמלאי תעשייה אווירית

חג העצמאות

***הגעה•עצמית***

 || || אנה  פיאצה ארמרינה: וילה רומנה דל קזאלה  בתוכנית•הטיול:•
פלרמו: ביקור בקתדראלה || מונריאלה: קברי הקפוצ’ינים || אריצ’ה: 
מבצר אריצה  || טראפני || צ’פאלו || סנטו סטפאנו די קאמסטרה 
קתדראלה  קטניה:   || היווני  התיאטרון  הבוטני,  הגן  טאורמינה:   ||
האיים   || אלקנטרה  מעיינות   || אתנה  הגעש  הר  ה-11  מהמאה 
מעיין  אורטיג’ה:  האי  חצי    || סבוקה     || חופשי(   )יום  האיאוליים 

ארטוזה

המחיר כולל:•טיסות•בינלאומיות•בחברת•שכר,•מסי•נמל,•דלק•וביטחון•)נכון•לדצמבר•2013(,•בתי•מלון•מדרגה•ראשונה,•סיורים•וביקורים•כולל•דמי•כניסה•כמפורט•
בתוכנית,••אוטובוס•תיירים•נוח•וממוזג,•כלכלה:•חצי•פנסיון,•מדריך•ישראלי•בכיר•ומנוסה•+•הדרכה•מקומית•בחלק•מהאתרים,•בהתאם•לדרישת•החוק•המקומי,•תשר•

לנותני•שירותים•בחו”ל•)למעט,סבלות•והמדריך•הישראלי(.•הערות:•דמי•ביטול•ע”פ•תקנון•החברה,•ט.ל.ח

 || || אנה  פיאצה ארמרינה: וילה רומנה דל קזאלה 

טיול מאורגן 

ימים רביעי - שלישיסיציליה אי-השמש

$ 1069
מחיר מיוחד לגמלאי תעשייה 

אווירית בלבד

מחזור א’:  25/6-1/7/14
מחזור ב’:  2-8/7/14

מחזור ב’:  9-15/7/14

מחיר לאדם בחדר זוגי  תאריכי האירוח - ימים ד’-ג’:

7 ימים, 6 לילות

את המסלול המלא לטיולים מאורגנים ניתן לקבל במשרדי חברת הדקה ה-90
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מועדון רחובות

פעילות המועדון: בימי ג' בין השעות 19:30-16:30. ההרצאה מתחילה בשעה 18:00;
כתובת המועדון: רח' סירני 52 מתנ"ס חוויות שוויץ רחובות;

רכז המועדון: מוצפי אדי טל': 054-4548406.

שם המרצה נושא ההרצאה  תאריך 
דוד כספי כשסבא היה במלחמה )מלחמת יום הכפורים(   01.04.2014

הדסה וצלילה באו סיפור חייו המרתק של יוסף באו   08.04.2014
פסח- אין מפגש   15.04.2014

משירי ארץ ישראל בשילוב "טעימות" של   22.04.2014
אשר אליאב מוסיקה קלאסית    

פרופיט שירותים פיננסים צרכנות פיננסית נבונה   29.04.2014
יום העצמאות-אין מפגש   06.05.2014

גדי שכטר ההסטוריה של ספינות בט""ש בחיל הים הישראלי    13.05.2014
קאיה ומוטי שוורץ משירי כוכבי העבר   20.05.2014

מועדון רמת-גן 

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

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

שם המרצה נושא ההרצאה  תאריך 
נורית בר-דוד כוח האותיות והשמות   07.04.2014

ליל הסדר - אין מפגש   14.04.2014
פסח שני - אין מפגש   21.04.2014

אודליה זמירה נשים בשואה   28.04.2014
יום הזיכרון - אין מפגש   05.05.2014

פרופיט שירותים פיננסים צרכנות פיננסית נבונה   12.05.2014
יצחק גבאי סיכויים וסיכונים - כדאיות ההשקעות    19.05.2014
דוד כספי  כשסבא היה במלחמה )מלחמת יום הכפורים(   26.05.2014

המשך מעמוד 34
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מועדון רמלה 

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

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

שם המרצה נושא ההרצאה  תאריך 
אודליה זמירה סערה בארץ הנילוס   01.04.2014

הדים / נועה כהן אל תיתן לשמיעה לפגוע באיכות החיים שלך   08.04.2014
פסח - אין מפגש   15.04.2014

לוטם מסע עולמי מוזיקלי   22.04.2014
גיא באום ה"בלט הרוסי" בפריז   29.04.2014

יום העצמאות - אין מפגש   06.05.2014
יהודה רוזמרין רומא העיר - מדינה   13.05.2014

אנרדרופין בע"מ  חידושים בעולם המדיקל )רפואה(   20.05.2014
משירי ארץ ישראל בשילוב "טעימות" של   27.05.2014

אשר אליאב מוסיקה קלאסית   

גמלאון
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באינטרנט דרך גוגל: מרכז אלי שטרול

שידוכים והיכרויות לנישואין וקשרים רציניים
בליווי ובהתאמה אישית ובדיסקרטיות מלאה

ï מעולם לא חוו זוגיות?  ï שנים מאז המערכת היחסים האחרונה?
ï מתקשרים עם בני זוג לא מתאימים? ï ביישנים או חסרי ביטחון? 

ï  ?עובדים הרבה ואין להם זמן להכיר ï
בזוגיות לא טובה או שוקלים בפזיזות להתגרש?

אם כן, התקשרו עכשיו, וזכרו, כל יום שעובר אינו חוזר!

1-700-707-447

מרכז אלי שטרול
וגר מכון אדלר

(ב

עם כ-20 שנות ניסיון)

דה עם הורים 
מומחה בעבו

ידיעת הילדים
גם ללא 

ההורים יקרים, האם אחד מהמצבים הבאים נכון לילדיכם? מהמצבים אחד האם ם

אימון, ייעוץ והכוונה
אישית * זוגית * משפחתית
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לפרטים והזמנות חייגו עכשיו:

הצטרפו לאחת מההפלגות הבאות, הכוללת שייט מפנק בספינת נהר מפוארת, אירוח ע”ב פנסיון מלא, 
וליווי מקצועי של מדריך  ובונוס מיוחד: הדרכה  ובירות ללא הגבלה, תוכנית סיורים עשירה  יין  כולל 

ישראלי מומחה לאזור, מלווה בהרצאות מעשירות והדרכה.
הבטיחו את מקומכם בהקדם – נותרו תאים בודדים בכל הפלגה! 

)למעט ביום  7/9 לילות שייט בתא חיצוני עם מרפסת צרפתית, מדריך ישראלי לכל הטיול, סיורים, פנסיון מלא  • המחיר כולל: טיסות לפי התוכנית, העברות, 
הראשון – רק א. ערב וביום האחרון רק א. בוקר( מדריך ישראלי מותנה במינימום 15 משתתפים • ע”ב מקום פנוי • לא כולל ₪100 דמי טיפול • ט.ל.ח

מסלולי שייט מודרכים בעברית!
חדש בגורדון טורס:

מפאסאו לפאסאוהדנובה הקלאסית
7 לילות 8 ימים • 6-13.7.14

החבילה כוללת:

טיסות סדירות + 7 לילות שייט + פנסיון מלא + סיורים + העברות + הדרכה מלאה בעברית

נפלאות הריין

פורטוגל ועמק הדורו

מקלן לקלן
7 לילות 8 ימים • 21-28.6.14

מפורטו לפורטו
7 לילות 8 ימים • 8-17.8.14

החבילה כוללת:

החבילה כוללת:

טיסות סדירות + 7 לילות שייט + פנסיון מלא + סיורים + העברות + הדרכה מלאה בעברית

טיסות סדירות + 7 לילות שייט + פנסיון מלא + סיורים + העברות + הדרכה מלאה בעברית

עכשיו 
במחיר 
של

לנרשמים עד ה-15.04
הנחה!  50 לגימלאי+

התע”א

2,200 לאדם

עכשיו 
במחיר 
של

לנרשמים עד ה-15.04
הנחה!  50 לגימלאי+

התע”א

2,200 לאדם

עכשיו 
במחיר 
של

לנרשמים עד ה-15.04
הנחה!  50 לגימלאי+

התע”א

2,300 לאדם
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כמו כן ניתן להצטרף בכל שלב בטלפון ייעודי שמספרו: 1-800-20-44-66     

בברכת הנאה והצלחה,
 הארגון הארצי של גמלאי

התעשייה האווירית וקבוצת ישראכרט

גמלאי יקר, 

 במסגרת שיתוף הפעולה של הארגון הארצי של גמלאי התעשייה האווירית עם
קבוצת ישראכרט,

 אנו שמחים לבשר לך כי באפשרותך ליהנות מכרטיס אשראי מבית ישראכרט
המעניק לך ולבן\בת זוגך הטבות והנחות בלעדיות כגון: 

     פטור קבוע מדמי כרטיס 
     צירוף אוטמוטי למועדון הצרכנות הו”ט 

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

     ביטוח נסיעות מורחב לחו”ל )פלטינה( 
מגוון הטבות והנחות בלעדיות במגוון תחומי צריכה ופנאי   
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טיולי חו"ל 2014
נמשכת ההרשמה לטיולים בחו"ל. ההרשמה מתבצעת במשרדי הארגון אצל הגב' זרינה טל': 03-9357115.

קיום הטיולים מותנה במספר מינימום של משתתפים בכל טיול.
אורחים שאינם גמלאי התעשייה האווירית ישלמו תוספת של 125 ₪ בצ'ק נפרד, לפקודת ארגון גמלאי התעשייה 

האווירית כדמי רישום וטיפול.
פרטים מדויקים של מסלולי הטיולים, המחירים ותאריכים סופיים ניתן לקבל במשרדי הארגון.

אם לא יהיו מספיק נרשמים הטיולים יבוטלו, ואפשר יהיה להצטרף לטיולים לאותם יעדים בתיאום עם החברה 
המבצעת.

חשוב!
לתשומת לב ציבור הנוסעים שומרי המסורת. ייתכנו שינויים בתוכניות או במסלולי הטיולים, ועלול להיווצר 

מצב בלתי צפוי שבו יהיה צורך לקיים טיולים והעברות בין בתי המלון גם בשבתות.
מכם  שיימנע  במקרה  ביטול,  דמי  לכיסוי  מתאימה  ביטוח  פוליסת  לרכוש  מומלץ  חו"ל,  לטיולי  לנרשמים 

להשתתף בטיול מסיבה כל שהיא שאינה מוכרת ע" חברת הביטוח, בפוליסה רגילה. 

היעדים המתוכננים הם:

מוסקבה וסן פטרסבורג
קרואטיה סלובניה

פרובנס צרפת
סיציליה

ברלין - פרג
רומניה

פרטים נוספים יפורסמו בגיליון הבא ובאינטרנט.

בברכה,
ברק אורי

מ"מ יו"ר וועדת הטיולים

ועדת טיולים ונופשונים
אורי מחטני - יו"ר

גמלאון
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ועדת תעסוקה
במסגרת הרחבת השירות למציאת 
התנדבות,  ו/או  בתמורה  תעסוקה 
הוכנסו אתרים והזדמנויות חדשות. 
פירוט מלא מופיע באתר הגמלאים 
באינטרנט, תחת מחיצת "תעסוקה 

והתנדבות".

להלן תקציר ההזדמנויות החדשות:

מכון "שיפור" מקיים ברחבי הארץ סמינרים להקניית 
העבודה.  למעגל  לשוב  ומעלה,   60 לבני  הזדמנויות 
אחת  בכל  לסירוגין  מתקיימים  הללו  האירועים 
מהערים המרכזיות. לתיאום ולהרשמה יש להתקשר 
למכון "שיפור" טל' 1-800-20-60-61, 054-2240404, 

.shipour@shipour,com :או בדוא"ל
באתר תוכלו למצוא גם מאמרים בתחום מיוחד זה, 

מפרי עטם ומחקרם של אנשי המכון.

אקדמיים,  חוץ  ללימודים  היחידה  גן,  רמת  מכללת 
מקצוע.  להסבת  ייחודיים  לימוד  מסלולי  מציעה 
ובני  הגמלאים  לציבור  ייחודיים  הנחה  במחירי  זאת 
המציעה  במכללה   .)15% של  )הנחה  משפחתם 
מסלולי התמחות במקצועות החשבונאות והפיננסים, 
מחשבים והייטק, מזכירות, ניהול, עיצוב ואמנות, סיום 

הלימודים בהצלחה מקנה תעודת מקצוע מוכרת.
היחידה  מנהל  מאיר,  אופיר  אל  ייפנו  המעוניינים 

ללימודים חוץ אקדמיים, טל' 03-6710048; 
.052-8522948

למשרות  מתנדבים  מחפשת  לב"  "פתחון  עמותת 
ניהוליות לחלוקת מזון לנזקקים, במרכז הסיוע בראשון 
רואי פלג, רכז מתנדבים  ייפנו אל  לציון. המעוניינים 

בעמותה טל' 03-9512755, 052-6401881.
החינוך  בתחום  מתנדבים  העמותה  בנוסף מחפשת 
ומפעילה מיזם "לגעת באופק" שהוא קידום בני נוער 

במצוקה למנהיגות ופעילות ציבורית.
מש"א  רכזת  לנדרר,  מירי  אל  יפנו  המעוניינים 

ומתנדבים טל' 054-4502447.

חדש  שירות  וכישורים",  "קשרים  תוכנית  להפעלת 
בקהילה למען מבוגרים הלוקים בירידה קוגניטיבית, 
בעיר רחובות, דרושים מתנדבים. המיזם הינו בשיתוף 
ושירותי  על"ה,  עמד"א,  מציון",  "עזר  עמותות  עם 

הרווחה של עיריית רחובות.
 ,052-5391594 ורדה כהנא טל'  המעוניינים יפנו אל 

או אל בתיה וייג טל' 054-9986678.

נוספות  הזדמנויות  ולאתר  לחפש  תמשיך  הוועדה 
ותציע זאת לציבור הגמלאים. משום אילוצי פרסום 
אלא  ההיצע,  כל  את  בהרחבה  לפרט  ניתן  לא 
נמצא  ועדכני,  מפורט  מלא,  מידע  בלבד.  תקצירים 
באתר הגמלאים באינטרנט, וכן, תמיד ניתן לפנות גם 

אל יו"ר הוועדה, טלפונית.

הלל שחם
יו"ר ועדת תעסוקה

הלל שחם - יו"ר

גמלאון
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בס”ד

www.daka90.co.il      |     )8 -לביצוע הזמנות:     03-6366861  )שלוחות 3, 5 ו
050-2175258 קרן    |   054-2800032  ,050-5401770 יוסי  

 050-5711541 סנדי   |  052-3421678 תמר 

חוויה משפחתית מדהימה 
כולל דיסניוורלד

כשרות ארוחות  בשילוב  מסורת  טיולי 
בתוכנית:

ניו יורק, טורונטו, מפלי ניאגרה, אורלנדו ‘עולם המים’ ודיסניוורלד

13 ימים - 11 לילות 

תאריכי הטיול:
10-22/8/14

מחיר לאדם בחדר זוגי           5499 $

מחיר ליחיד                  6499 $ 

מחיר לילד או שלישי/רביעי בחדר      4699 $

כשרות ארוחות  בשילוב  מסורת  כשרותטיולי  ארוחות  בשילוב  מסורת  כשרותטיולי  ארוחות  בשילוב  מסורת  כשרותטיולי  ארוחות  בשילוב  מסורת  כשרותטיולי  ארוחות  בשילוב  מסורת  כשרותטיולי  ארוחות  בשילוב  מסורת  כשרותטיולי  ארוחות  בשילוב  מסורת  כשרותטיולי  ארוחות  בשילוב  מסורת  כשרותטיולי  ארוחות  בשילוב  מסורת  כשרותטיולי  ארוחות  בשילוב  מסורת  כשרותטיולי  ארוחות  בשילוב  מסורת  כשרותטיולי  ארוחות  בשילוב  מסורת  כשרותטיולי  ארוחות  בשילוב  מסורת  כשרותטיולי  ארוחות  בשילוב  מסורת  כשרותטיולי  ארוחות  בשילוב  מסורת  כשרותטיולי  ארוחות  בשילוב  מסורת  כשרותטיולי  ארוחות  בשילוב  מסורת  כשרותטיולי  ארוחות  בשילוב  מסורת  כשרותטיולי  ארוחות  בשילוב  מסורת  כשרותטיולי  ארוחות  בשילוב  מסורת  כשרותטיולי  ארוחות  בשילוב  מסורת  כשרותטיולי  ארוחות  בשילוב  מסורת  כשרותטיולי  ארוחות  בשילוב  מסורת  כשרותטיולי  ארוחות  בשילוב  מסורת  כשרותטיולי  ארוחות  בשילוב  מסורת  כשרותטיולי  ארוחות  בשילוב  מסורת  כשרותטיולי  ארוחות  בשילוב  מסורת  כשרותטיולי  ארוחות  בשילוב  מסורת  כשרותטיולי  ארוחות  בשילוב  מסורת  כשרותטיולי  ארוחות  בשילוב  מסורת  כשרותטיולי  ארוחות  בשילוב  מסורת  כשרותטיולי  ארוחות  בשילוב  מסורת  כשרותטיולי  ארוחות  בשילוב  מסורת  כשרותטיולי  ארוחות  בשילוב  מסורת  כשרותטיולי  ארוחות  בשילוב  מסורת  כשרותטיולי  ארוחות  בשילוב  מסורת  כשרותטיולי  ארוחות  בשילוב  מסורת  כשרותטיולי  ארוחות  בשילוב  מסורת  כשרותטיולי  ארוחות  בשילוב  מסורת  כשרותטיולי  ארוחות  בשילוב  מסורת  כשרותטיולי  ארוחות  בשילוב  מסורת  כשרותטיולי  ארוחות  בשילוב  מסורת  כשרותטיולי  ארוחות  בשילוב  מסורת  כשרותטיולי  ארוחות  בשילוב  מסורת  כשרותטיולי  ארוחות  בשילוב  מסורת  טיולי 

טיול משפחות
למזרח אמריקה

המחיר כולל:

• הדרכה בעברית ע”י מדריך טיולים מוסמך.	
• טיסה 	 כולל  ושוב  הלוך  טיסה  כרטיסי 

פנימית.
• והמקומות 	 האתרים  לכל  כניסה  כרטיסי 

המודגשים בגוף הטיול והמסלול.
• שייט במפלי הניאגרה/ שייט באלף האיים.	
• אירוח בבית חב”ד כל השבת כולל ארוחת 	

ערב שישי ,ארוחת שבת וסעודה שלישית.
• 11 לילות בבתי מלון  בדרגה תיירות טובה.	
• 11 ארוחות בוקר כשרות .	
• 11 ארוחות ערב כשרות למהדרין.	

• הכנת סנדווצ’ים למהלך היום כשר.	
• עם 	 וממוזגים  נוחים  חדשים  אוטובוסים 

שרותים צמודים בתוך האוטובוס. 
• ונותני שירות 	 כולל טיפים לסבלים  המחיר 

)בתי מלון מסעדות(.
• חדר 	 בכל  זוגיות  מיטות   2 המלון  בחדרי 

המאפשרת לינה עד ארבע אנשים בחדר 
למהלך כל הטיול.

• לים 	 בית  נעלי   / ים  בבגדי  להצטייד  חובה 
ולבריכה / כובע שמש / תיק צד להחלפת 
נגד  בגדים במהלך היום / משחת מריחה 

שמש.

הנחה מוקדמת לנרשמים עד 30.04.14  150$ לאדם

המחירים אינם כוללים:

כולל  ורפואי  אישי  ביטוח 
כניסה(  )אשרות  ויזה   || מטען 
למדריך  טיפים   || לארה”ב 

ולנהגי האוטובוס

תנאי תשלום: 

עד 4 תשלומים ללא ריבית והצמדה 
בכרטיס  קרדיט  תשלומי   18 עד   ||

אשראי || תשלום במזומן 
השער  לפי  ישולמו  התשלומים   *

הגבוה ביום התשלום. 

דמי ביטול: 

 550$  - ההרשמה  ביצוע  עם  מייד 
יום   45-30  || מקרה(  בכל  יוחזרו  )שלא 
טרם היציאה 1500 $  || 15-29 יום טרם 
ביטול  דמי   14-0  ||   $  2000 היציאה 

מלאים הגבוה ביום התשלום. 

הצעה מיוחדת לגמלאי תעשייה אווירית

פירוט המסלול המלא ניתן לקבל בדקה ה-90

ת י מ ו ס ר פ ה  ע ד ו מ



1-800-660-800לתיאום ביקור התקשרו:

אינסוף יתרונות מחכים לכם בדיור מוגן מהמובילים בארץ המציע לכם דירה מרווחת בסטנדרט 
בנייה גבוה במיוחד, עם מפרט מפנק ומרפסת שמש עם נוף מרהיב, בבניין חדש ואקסקלוסיבי. 
הצטרפו למאות דיירים מרוצים ובואו ליהנות מאיכות חיים מושלמת באווירה קהילתית עם 
בריכת שחייה מקורה עם ג'קוזי, קפיטריה, מינימרקט, מספרה ובנק, אודיטוריום יוקרתי, שפע 
פעילויות תרבות, פנאי וספורט, וכמובן צוות מקצועי ותיק ומיומן שייתן לכם להרגיש תמיד בבית.

"חנה ואני מהותיקים באחוזה,
פעילים בוועדות השונות 

ונהנים מהחיים"
יורם לוין וחנה ברשטלינג הכירו באחוזה והפכו לזוג

שלמו איך שמתאים לכם
באחוזת נווה חוף, תיהנו ממסלולי תשלום בהתאמה אישית.

דמי פיקדון, תשלום חודשי או מסלול משולב

חושבים על דיור מוגן? אחוזת נווה חוף מציעה לכם   
איכות חיים מושלמת בדרך שלכם

ת י מ ו ס ר פ ה  ע ד ו מ



ועדת דיור מוגן וניצולי שואה

רשימת בתי דיור מוגן שיש לנו הסכמים עימהם

הנחה טלפוןשם בית אבות 
זהבה בן דודלב אבות רחובות - מרשת נווה עמית )קו"ח מאוחדת(

08-9344888
5% הנחה מדמי הכניסה

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

ורדה קצאור
050-5483131

5% הנחה מדמי הכניסה

בית בכפר רשת: כפר סבא, ביתן אהרון, גינוסר 
גדרה 5% הנחה

מרב מרום
09-7648433

במו"מ

אתי קוצלעד 120 - ראשון לציון 
03-9687222

5% הנחה מדמי הכניסה

אבי חממיאחוזת נווה חוף - ראשון לציון 
03-9625665

3% הנחה מדמי הכניסה

אריה בדריאןגן בעיר - רמת גן 
03-6759555

7.5% הנחה מדמי הכניסה
5% מתשלום חודשי

ורדה בן-ניסןאחוזת ראשונים - ראשון לציון 
03-9626211

בטיפול

גלית הירש עובדיהאחוזת רעים רמלה, אין פיקדון שכירות בלבד
08-9105069

050-7774409

חבילת מוצרי חשמל 
חודש שכירות 

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

02-5336064

5% מדמי הכניסה

גדי שרוןפרוטאה הרצלייה
054-6326303

במו"מ 

אורנה בן-נוןבית שבעת הכוכבים הרצלייה פיתוח 
09-9610000

052-2744884

הנחה אישית לגמלאי תע"א 

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

10% הנחה מדמי הכניסה

משה טולדוטירת ראשונים - ראשון לציון 
03-9482222

5% הנחה מדמי הכניסה

מגדלי הים התיכון - בת ים, רמת השרון, נורדייה, סביון, 
כפר סבא

*6010
073-2266444

במו"מ 

יהודית ירושלמי- 
טריס - יו"ר

ועדת דיור מוגן וניצולי שואהועדת דיור מוגן וניצולי שואהועדת דיור מוגן וניצולי שואה

גמלאון
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הכנסת אישרה סופית את הצעת חוק הטבות לניצולי שואה

מליאת הכנסת אישרה סופית את הצעת חוק הטבות לניצולי שואה )תיקון מס' 4(, התשע"ד 2014  אשר נידונה 
בוועדת העבודה והרווחה בראשות ח"כ חיים כץ )הליכוד ביתנו(.

תיקון החוק כולל שני שינויים:
הצעת החוק הממשלתית קובעת כי תורחב אוכלוסיית ניצולי השואה הזכאים למענק הטבות שנתי, העומד   .1
כיום על סך של 4,750 שקלים. מעתה כל יוצאי המחנות והגטאות המוגדרים בחוק ההטבות לניצולי השואה 
)18,500 איש( יקבלו את המענק השנתי, ולא רק מקבלי הבטחת הכנסה מביניהם )6,000 איש( כפי שקובע 
החוק כיום. שימו לב שלמענק זה יהיו זכאים מקבלי קצבה ליוצאי מחנות וגטאות ומקבלי קרן סעיף 2 של 

ועידת התביעות. 
 2013 שנת  עבור  והן   2014 שנת  עבור  הן  פברואר,  מחודש  החל  לזכאים  ישולמו  המעודכנים  המענקים   

רטרואקטיבית.
בנוסף, התגמול החודשי בסך 1,838 שקלים הניתן למקבלי קצבה ליוצאי מחנות וגטאות, יינתן מעתה כולו   .2
בכסף, ולא באמצעות שוברי שירותים בחלקו כפי שנהוג כיום. כלומר, במקום תשלום של 1238 ₪ בתוספת 
600 ₪ באמצעות הכרטיס המגנטי, ישולם כל הסכום, סך של 1838 ₪, ישירות לחשבון הבנק. קידום תיקון זה 

נעשה בסיועה של העמותה.
שימו לב שאין צורך בהגשת בקשה על מנת לקבל הטבות אלו.

ניתן לקרוא ההודעה באתר הכנסת הבא-
http://main.knesset.gov.il/News/PressReleases/Pages/press100214-16.aspx

מענק חדש לניצולי שואה יוצאי רומניה

הסיוע מטעם הקרן לרווחה לנפגעי השואה בישראל, מיועד ליוצאי רומניה ולניצולי שואה יוצאי רומניה העומדים 
בהתניות המצטברות הבאות:

יוצאי רומניה שחיו בין השנים אפריל 1941 ועד אוגוסט 1944 בגבולות 1937 של רומניה, כולל טרנסניסטריה או   .1
נולדו בגבולות הללו בשנת 1944 ולפניה.

בעלי הכנסה חודשית שאינה עולה על 5,000 ₪ ברוטו לחודש )כולל קרן סעיף 2, רנטה מגרמניה, תגמולים,   .2
פנסיה בארץ ובחו"ל, בhטוח לאומי ומשכורת(.

הקרן לרווחה תאפשר הגשת בקשות לאפיק זה עד תאריך 30/09/2014.
ניתן להגיש קבלות מקור בלבד בגין רכישות שבוצעו החל מינואר 2013 ועד לתאריך 15 בספטמבר 2014.

המענק הוא עבור החזר הוצאות רק למטרות הבאות: תרופות )תינתן קדימות בבדיקת הבקשות למצרפי דוח 
ריכוז תרופות מקופת חולים(, נסיעות לטיפולים, ציוד רפואי / שיקומי, טיפולים רפואיים, ייעוץ רפואי / חוות 

דעת רפואית שנייה.
ייקבע בהתאם לתקציב שיתקבל  כי הסכום הסופי שיאושר  יובהר  הינו כ-4,000 ₪.  הסכום המשוער להחזר 

ולכמות הבקשות שיוגשו.
הקרן לרווחה הבהירה כי אם יתקבלו פניות רבות לקבלת החזרים מעבר לתקציב, הקרן שומרת לעצמה את 

הזכות לסגור את האפיק באופן מיידי.
ניתן להגיש בקשה רק באחד משני ערוצי הסיוע הרומני או ההונגרי.

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

גמלאון
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5050:
מבצע

5050 50

*6010
בישראל השלישי  לגיל  החיים  סגנון  את  מובילה 

לפרטים חייגו:

www.migdalei.co.il
למצטרפים עד ה-31.5.14 בכפוף לתקנון המבצע | ט.ל.ח.

50%  הנחה
על התשלום החודשי למשך שנה!!!

בארבעת הבתים שבמבצע:

זאת ההזדמנות שלכם לפתוח פרק חדש, יפה
ומהנה בחייכם בסביבת מגורים מפנקת ובטוחה
ולתת לעצמכם ולילדיכם שקט נפשי לעתידכם!

רשת הדיור המוגן הטובה והמובילה בישראל - מגדלי הים התיכון 
להעניק  ושמחה  מחדש,  לפרוח  נפלאה  הזדמנות  באביב  רואה 
לכם, מבצע אטרקטיבי במיוחד שיאפשר לכם להתחיל פרק חדש 
בחיים בסביבת מגורים מפנקת ומסוגננת עם חיי פנאי עשירים!

50,000 ₪ הנחה
על דמי הפיקדון

גם

וגם

הבית בנורדיה

הבית בצומת סביון

זאת ההזדמנות שלכם לפתוח פרק חדש, יפה
ומהנה בחייכם בסביבת מגורים מפנקת ובטוחה

למהירי 
החלטה

המבצע לזמן 
מוגבל!

הבית בכפר סבא

הבית בבת ים
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Points of 
Distinc tion

Mid-size, elegant ships catering 

to just 684 or 1,250 guests

אניות אלגנטיות בגודל בינוני, בתפוסה 

של 684 או 1,250 נוסעים בלבד

Gourmet culinary programme 

created by world-renowned 

Master chef Jacques Pépin

ארוחות גורמה מבית היוצר של 

Jacques Pépin, שף בעל שם עולמי

Port-intensive itineraries featuring 

more overnight visits and 

extended evening port stays

דגש על מסלולי שיט כולל ביקורים בערי נמל 

רבות, חלקם עד שעות הערב או ליומיים

“Bon Appétit culinary center,” the 

only hands-on cooking school at sea+

המרכז הקולינרי Bon Appétit – סדנאות 

בישול חווייתיות היחידה בלב ים

Extraordinarily high staff-to-

guest ratio ensures exemplary 

personalized service

צוות גדול במיוחד יחסית למספר הנוסעים, 

המבטיח שירות מעולה לכל נוסע

BEst vAluE in  

uPscAlE cruisinG

התמורה הטובה ביותר בהפלגות יוקרה

+Available onboard Marina and Riviera

A f r i c A

A l A s k A

A s i A

A u s t r A l i A

c A r i b b e A n  &  P A n A m A  c A n A l

e u r o P e

n e w  e n g l A n d  &  c A n A d A 

s o u t h  A m e r i c A

s o u t h  P A c i f i c

 Phone: 0522-873-665

emAil: info@oceAniA-cruises.co.il

visit: www.oceAniA-cruises.co.il
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ועדת ספורט וחוגים

חוג הדיג: 

חוג הדיג חוג פעיל מאוד שבמסגרתו יוצאים לפעילות דיג בקבוצות קטנות של חברים, באופן פרטי, ובצורה 
עצמאית. למתמידים יש גם ימים טובים שבהם השלל הרב מגביר את רצונם לצאת שוב ושוב לדיג. 

וההיענות לכך גדולה. כל הפעילויות מתקיימות  בנוסף, מוציא החוג קבוצות מאורגנות לפעילות דיג באילת 
לשביעות רצון החברים.

השנה אנו מנסים לארגן פעילות בת שלושה ימים ושני לילות לחוף הים התיכון באזור נהרייה וצפונה. בשלב זה 
אנו מחפשים את המקום הטוב והנוח ביותר לחברינו. פרטים נוספים יפורסמו בהמשך.

פעילות חוג הדיג לחודש אפריל 2014

פעילות דיג באילת

חמישה ימים וארבע לילות על בסיס חצי פנסיון, כולל הסעה הלוך וחזור.
יציאה מחניון התעשייה האווירית בשעה 08.00

פרטיםתנאי תשלוםמחירמלון ותאריך
שלמה המלך 

אילת בין 
התאריכים 

27/04-
01/05/2015

לאדם בחדר זוגי 1.548 ש"ח
ליחיד בחדר 2.832 ש"ח

בנוסף ייגבו באוטובוס 10 ש"ח 
מכל גמלאי ו-30 ש"ח מכל 

אורח עבור הוצאות.

עד שישה 
תשלומים 

בכרטיס אשראי. 
או בצ'קים לטובת 

חברת ספרה 
טורס.

הפעילות כוללת: ארוחת צהריים, קפה 
ועוגה )בהגעה בלבד(, שיט בן 4 שעות 

שיכלול כיבוד קל ופיתיונות לדייגים. 
השיט מיועד לדיג בעומק ולכן יש 

להצטייד בהתאם.

הפעילות מותנית בהשתתפות של 45 משתתפים למצער.
ייתכנו תחנות איסוף נוספות לפי החלטת המארגנים.

השיט יתקיים ביום שלישי בין השעות 14.00-10.00.
לרשות הדייגים יעמוד מקרר-מקפיא במקום מוצנע, לאחסון פיתיונות ודגים שיעלו בחכה.

אפשר יהיה לצאת באופן חופשי לדיג על הריף מול מלון הרודס ומהמזח שליד המרינה. 
הרשמה: במשרדי הארגון טל' 03-9357115 שלוחה 2-3 אצל יונה, דקלה, זרינה.

לפרטים נוספים או כל נושא הקשור לחוג הדיג, ניתן לפנות לרכז חוג הדיג: 
פליקס פרטוק בטל' 052-2211334

ffertouk@gmail.com  ffertouk@iai.co.il או במייל

ג'ורג' בורג'ל - יו"ר
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חוג הצועדים: 

רכז חוג הצועדים לוי מנשה ביקש לשחררו מתפקידו כרכז החוג, וועדת הספורט והחוגים נענתה לבקשתו. 
בהתייעצות איתו הוחלט למנות את החבר שמואל יצחק כרכז החוג. 

שמואל יצחק ממלא את התפקיד מתאריך 01.02.14, ובימים אלה ממש הוא בודק את נושא הצעדות. בקרוב 
נראה תוצאות והחוג יחזור לפעול כבימים ימימה. 

רכז החוג: שמואל יצחק נייד 054-4569846.

חוג המשוטטים: 

חוג המשוטטים ממשיך את פעילותו כרגיל, ובשלב זה פועל רכז החוג פלד יוחנן במלוא המרץ כדי להוציא אל 
הפועל פעילויות מתאימות לאוכלוסיית החברים בחוג.

למעוניינים בפרטים הקשורים לחוג ניתן לפנות לרכז החוג.
רכז החוג: יוחנן פלד נייד 052-2754813. 

חוג פטנק: 

את חוג הפטנק מרכז החבר סלע אמנון שמנסה לאתר חברים ושחקנים המעוניינים להשתתף בפעילות החוג. 
פעילות חוג זה נוחה ונעימה, אינה דורשת מאמץ פיזי ומתאימה לגמלאינו. 

המעוניינים לקחת חלק בפעילות זו או לקבל מידע בנושא מתבקשים לפנות לרכז החוג. 
רכז החוג: אמנון סלע נייד 050-2299308. 

מועדוני ספורט:

פרסמנו באתר הגמלאים את ההסכם שגובש בין ארגון העובדים לבין מועדוני הספורט הכולל גם את אוכלוסיית 
הגמלאים. את רשימת מועדוני הספורט ואת תוכן ההסכם ניתן לראות באתר הגמלאים

    www.iai-gimlaim.org בכתובת

 ג'ורג' בורג'ל
 יו"ר ועדת ספורט וחוגים
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חיסכון ניכר בהשוואה לקנית ריהו

אוהבים את הרהיטים שלכם?... רוצים להתחדש?

"גיא ריפוד וחידוש רהיטים" 
מכפר אז"ר

 054-6631364

"גיא ריפוד וחידוש רהיטים", 
הינה מרפדייה  משפחתית מכפר אז"ר 
בעלת מסורת בחידוש וריפוד רהיטים. 
של  סוג  לכל  חידוש  לבצע  ביכולתנו 
ספוג  בד/עור,  החלפת  כולל  רהיט, 

המילוי, תיקוני עץ וצביעה.

נציג החברה יגיע לביתכם עם מבחר בדים ורעיונות לחידוש ללא כל התחייבות מצידכם.

התקשרו עוד היום

www.lipson.co.il
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מבלים עם הנכדים ונהנים
ימי האביב וחופשות החגים הם הזמן המושלם לארוחות משפחתיות, לבילוי משותף בגינה או 

בפארק, לטיול רגלי עם מנוחה וגם למשחקים של ממש עם הקטנטנים ועם הנערים שבמשפחה. 
רוצים לדעת איך תגרמו לזאטוטים להרים את העיניים מהטלפון הסלולרי והאייפד? 

נטאלי סילבר פשוט מאוד - תאתגרו אותם 

''כשהייתי צעירה'', מספרת סבתא שרה מכפר סבא, ''לנוער היה 
פנוי  רגע  כל  מחפשים  עוזרים,  היו  הם  למבוגרים.  כבוד  יותר 
לבלות עם סבא וסבתא, כותבים שירים, מציירים ציורים. היום 
הסקייפ,  דרך  מתקשרים  הם  הפלאפון.  דרך  הכול  עושים  הם 
שולחים תמונות בווטסאפ, ואני צריכה כל הזמן ללמוד מה הם 

עושים שם בשביל להצליח ליהנות מהנכדים".
הן אחרות,  פלוס  דור האלפיים  של  בני המשפחה  עם  הפעילות 
אבל מאוד דומות לפעילויות של פעם. מה שנקרא אותה גברת 
לא  ממש  כבר  הספרים  אחרים,  השחקנים  נכון,  אדרת.  בשינוי 
וכיום  ספר(,  קוראים  עדיין  והם  מזלכם  התמזל  )אם  דומים 
הילדים קוראים הרבה דרך האינטרנט. השדות פינו את מקומם 
לטובת החלקרח או לונה פארק, משחקי המונופול הפכו למשחקי 
גיים בוקס, והסרטים שהיו פעם מגניבים, הפכו לחדשות ישנות 
ולא מספיק מתקדמים וירטואלית. נשמע לכם מוכר? החגים וימי 
החופש הגדול הנושפים בעורף, הם בדיוק הזמן שלכם לחפש את 
לחשוב  להם  ולגרום  הצעירים  עם  לבלות  והדרכים  הפתרונות 
שאתם הסבים והסבתות הכי קולים בעולם. איך תעשו את זה? 

תבחרו פעילות מהרשימה הבאה:

אמצו כלב
ילדים אוהבים בעלי חיים. הם לא ממש דואגים לטפל בהם ברגע 
האהבה  אולם  במשפחה,  החדש  מה''חבר''  יורדת  שההתלהבות 
לכלב או לחתול תמיד נשארת. עצה שלנו: אמצו כלב ביחד. אתם 
תטפלו, תאכילו ותוציאו לטייל, והנכד יגיע לעזור, יטייל אתכם 
בפארק וייהנה מזמן איכות כפול - עם סבא ועם החיה החדשה. 
וכן, לגדל בעל חיים זה גם טוב לגיל השלישי. מחקרים מוכיחים 
כי ליטוף קבוע של פרווה מוריד לחץ ומתחים מיותרים. כמו כן, 

הצורך לטפל יגרום לכם לקום מהכורסה.

תתנדבו ביחד 
רגע לפני החגים קורסות עמותות רבות תחת העומס של הכנת 
וגייסו  לביתכם  קרובה  עמותה  חפשו  לנזקקים.  מזון  משלוחי 
את בני המשפחה ואת הנכדים לפעילות. הם יהיו גאים שסבא 
וסבתא מתנדבים וכאלה קולים, ואתם תזכו לחוויה שגם מעניקה 
לכם וגם עוזרת מאוד לאחרים. עצה שלנו: תלכו עם הנכד למורה 
ייהנה  שלכם  הנכד  הכיתה.  תלמידי  כל  את  לפעילות  ותגייסו 
- מפעילות  ואתם  וחברים חדשים,  מהצלחה אישית של הנהגה 

שתוציא אתכם מהשגרה.

תגלו ביחד
ב-15 באפריל מתרחשת למשך שבועיים תופעה נדירה של פריחת 
הסלעים  בין  שמסתתר  בפרח  מדובר  ביערות.  החורש  אדמונית 
וצאו  גייסו את הנכדים ומצלמה טובה  בהרי מירון. עצה שלנו: 
ליערות בגוש הרי מירון, מתחת לפסגת הר הלל. חפשו את הפרח 
ואת שלל הפריחות של עונה זו בשנה. כך גם תזכו לחוויה ייחודית 
וגם תצטלמו למזכרת. אל תדאגו, חמש שניות אחר כך כל העולם 
יידע על כך. אחרי הכול, מכירים ילד שלא מעלה מיד לטוויטר או 

לפייסבוק תמונות מגניבות? 
 www.tao-geo.co.il לפרטים על טיולים ומסלולים

סעו לחו"ל במחיר שפוי
כל ילד חולם על חו"ל. נכון, זה יקר, אבל אם תצאו לשיט מפנק, 
תגלו שיש לכם בעצם הכול מהכול, באותו מקום ותחת השגחה 
ומציעה  השיט  עונת  את  בפסח  מתחילה  ספנות"  "מנו  קבועה. 
ארבע  חדרים,  רק  לא  הכוללים  למשפחות,  מיוחדים  מבצעים 
מדליקות,  תיכוניות  ים  במדינות  עגינה  וכמובן,  שף  ארוחות 
אלא גם בריכות, פינוקים ושפע הפעלות לילדים ולמבוגרים בלי 
אחרי  אבל  אהבה,  ספינת  לא  זאת  מהכיס.  נוסף  שקל  להוציא 
שיט כזה תקבלו הרבה מאוד אהבה מהקטנטנים שייהנו מחופשה 
ונציה, פלמה  משפחתית ומחוויות מדליקות. בין מגוון היעדים: 
מונטנגרו,  קוס,  דוברובניק,  סנטוריני,  ברצלונה,  מיורקה,  דה 
לימסול, וולוס-מטאורה וסלוניקי. עוד מציעה החברה מבחר של 
הפלגות בנות 14 לילות, 7 לילות, 5-4 לילות או סופי שבוע של 
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רומנטי,  נופש  ולכל מטרה:  לילות, המיועדות לכל הקהלים   3-2
צעירים המחפשים חיי לילה, גיל הזהב, שומרי מסורת, משפחות 
ועוד. מחיר: החל מ-€596 לאדם )המחיר משתנה לפי סוג החדר(. 

www.mano.co.il ,*8288 :לפרטים

צאו לתערוכה
חדש.  אמנות  מיצג  או  מתיאטרון  מתלהבים  לא  שילדים  ידוע 
תל  מוזיאון  צעצועים?  של  ציורים  לתערוכת  ללכת  דעתכם  מה 
לילדים  והרפתקאות  פעילויות  של  מגוון  מציע  לאמנות  אביב 
ולכל המשפחה במהלך החגים, וזאת בנוסף לתערוכה המצליחה 
תערוכה  צעצוע",  של  ציור  וורהול:  "אנדי  לאחרונה,  שנפתחה 
אינטראקטיבית לכל המשפחה המוקדשת לסדרת עבודותיו של 
האמן משנת 1983 המיועדות לילדים. מדובר ב-86 יצירות מתוך 
צעצועים  על  ומבוססים  והדפס  ציור  המשלבים  מוגרבי,  אוסף 
שהאמן אהב לאסוף. התערוכה מציעה מגוון רחב של פעילויות 
והתנסויות ציוריות, בעזרתן יוכלו הילדים להכיר את המאפיינים 
העיקריים של עבודתו של וורהול - צבעוניות עזה, עבודה בשכבות 
של קו וכתם, שכפול של דימויים - ולשאוב ממנה השראה. הכניסה 

למוזיאון תל אביב לאמנות ולתערוכה הינה חינם לילדים.
www.tamuseum.com ,03-6077020 :לפרטים

צאו לחופשה משפחתית 
בימי חג הפסח יש שלל מבצעים בבתי המלון. פתאל, הולידי אין 
וגם אתרים כמו גוליבר, איסתא, וואלה תיירות ואחרים מציעים 
שלל חבילות שוות לכל המשפחה עם מבצעים ואירועים במיוחד 
לילדים - זומבה לבנות, מסיבות פיג'מות עם ציורי פנים והדבקות 
הממוצעת  כשהעלות   – והפעלות  מסיבות  או  הציפורניים  על 
לא  ילדים.  שני  עם  כוכבים   4 למלון  4,500 ש"ח  היא  למשפחה 
וללמוד  הנכדה  עם  זומבה  לרקוד  באילת?  לבטן-גב  הזמן  הגיע 

לשחק פול בריכה?

תכירו מאכלים ושפה ישנה
סיור משפחות בנחלאות ובשוק מחנה יהודה בחג הפסח בהדרכתה 
ייערך ביום חמישי, 17 באפריל, בשעה 15:00.  של רויטל צדקה 
ככה תגלו יחד מי זה יהודה ואיפה המחנה שלו, מי הפחיד את מי 
ב"אבוללה", מי הקפיץ את מי ב"אבויויו" ומי שיחק בעג'ואים, 
כמה באסטות של בנדורות יש בשוק, ומה מוכר רחמו אללה ירחמו. 

על כל השאלות והקושיות הללו תיענו בסיור משעשע המותאם 
רחוב  משחקי  מוסיקה,  שטח,  תיאטרון  בשילוב  המשפחה,  לכל 
ירושלמיים, חידות מנחות ובעיקר טעימות מאוד טעימות. מחיר 

ילד 79 ש"ח, מבוגר 89 ש"ח. 
www.beitshmuel.co.il :לפרטים נוספים

סיירו וגלו דברים חדשים 
במכון ויצמן למדע ברחובות מוציאים סיורים סביב נושאים כגון 
היסטוריה, פיסול סביבתי, גינון, אדריכלות ועוד. אתם מוזמנים 
ביחד  חדש  עולם  ולגלות  שעתיים  למשך  חינם  לסיור  להצטרף 
עם הנכדים, קרוב לבית. אל תשכחו להביא מים, נעליים נוחות 
ומצלמה כדי לתעד את הגילויים המשותפים שלכם. כמו כן, מרכז 
המבקרים על שם ברברה ומוריס לוינסון מציע סיורים עצמאיים 
במכון, הכוללים ארבעה אתרים מרכזיים: מרכז הכנסים על שם 
דוד לופאטי, בית ויצמן, גן המדע על שם קלור ותצפית על מגדל 
 .08-9344499 בטלפון  מראש  הביקורים  את  לתאם  יש  השמש. 

למידע על מרכז המבקרים 08-9344500, רחוב הרצל רחובות.

תנו להם להוציא אנרגיה
תתפלאו, הקטנטנים בעצם רוצים להיות גדולים ואחראים. קחו 
ואל  עמוס אטרקציות,  פארק אחר  לכל  או  פארק  ללונה  אותם 
תשכחו לברר לפני כן על מבצעים. תנו להם לרוץ בין המתקנים, 
לעלות בשביל החוויה ואתם יכולים להישאר בסביבה על ספסל 
ייעלמו.  סמוך עם עין בוחנת על הזאטוטים. אל דאגה, הם לא 
הרי לכולם יש פלאפון, ובכל פארק מסודר יש גם עמדת מודיעין 

ומערכת כריזה.

תתפנקו בגירל טיים
לסבתות ולנכדות כדאי להגיע לספא ספאזיו באור יהודה או לספא 
בכפר המכביה וליהנות משפע טיפולים, פינוקים ושלל אטרקציות 
למין הנשי וגם הגברי, הכוללות מניקור, פדיקור, מסז'ים מותאמים 
לכל גיל וכמובן פינת ישיבה מפנקת לגירל טוק. וכן, זה מתאים גם 
לסבתא ולנכדה. למי שמחפשת משהו מדליק, הכולל גם את אמא, 
אפשר להגיע לאנדראה ברחוב סוקולוב 33 בהרצליה, לפינוק של 
או שילוב מדבקות  על האצבעות  ציורים  כולל  ופדיקור,  מניקור 
קוליות על הציפורניים. לפרטים 09-8803330 אנדראה היפ, -077

.03-6715801 TIME OUT 3205723 כפר המכביה, ספא
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מבצעי נופש לגמלאי תעשייה אווירית

www.daka90.co.il      |                 |     )8 -לביצוע הזמנות:     03-6366861  )שלוחות 3, 5 ו

יוסי  050-5401770, 054-2800032  |  קרן 050-2175258   |  תמר 052-3421678  | סנדי 050-5711541 

מבצעי נופש לגמלאי תעשייה אוויריתמבצעי נופש לגמלאי תעשייה אוויריתמבצעי נופש לגמלאי תעשייה אוויריתמבצעי נופש לגמלאי תעשייה אוויריתמבצעי נופש לגמלאי תעשייה אווירית

דייויד רזורט בים המלח
במלון מדהים  נופש 

5* דלקס )מרידיאן לשעבר( 

נופש מיוחד בים המלח

מחזור א’: 27/4-1/5/14 )א’-ה’(

מחזור ב’: 10-14/8/14 )א’-ה’(
1590 ש”ח

מחיר לאדם 
בחדר זוגי 

תאריכי האירוח:

מלון דיוויד ים המלח ריזורט וספא הוא המלון הגדול והמפואר ביותר בים המלח. 
ים  לנוף  המשקיפה  מרפסת  חדר  בכל  ומרווחים.  מעוצבים  חדרים   606 במלון 
וגוף. במלון טרקלין  פנים  וטיפולי  עיסויים  ניתן לקבל  המלח. בספא של המלון 
עסקים אקסקלוסיבי ומפנק, בו מוגשים משקאות קלים, חריפים, ארוחת בוקר 

וכיבוד קל לאורך כל היום

המחיר כולל: אירוח•ע”ב•חצי•פנסיון•)4•לילות,•5•
ימים(•|•ארוחת•צהרים•נוספת•במהלך•השהייה•|•
חלוקים•כנגד•פיקדון,•ערכת•טיפוח•אישית•-•שי•
לגבר•ולאישה••|•אזור•נפרד•למשחקי•קופסא•
בו•יוגש•קפה,•תה•ועוגיות•|•כניסה•חינם•לספא•
|•אוטובוס•תיירים•מפואר•להסעות•הלוך•ושוב•

)מותנה•במינימום•45•איש(

הערות: דמי ביטול: מרגע•ההרשמה•-•200•ש”ח•לחדר•|•30•יום•טרם•ההגעה•-•לילה•אחד•|•מתחת•ל-•30•יום•-•50%••|•אי•הגעה•-•דמי•ביטול•מלאים.••
הסעות לאילת:•06:45•מחניון•“חנה•וסע”•רכבת•ארלוזורוב••||••07:30•איסוף•מתעשייה•אווירית•••||••הסעות לים המלח:•09:00•מחניון•“חנה•וסע”•רכבת•
ארלוזורוב••||••09:30•איסוף•מתעשייה•אווירית••||••הסעות לטבריה:•09:00•מחניון•“חנה•וסע”•רכבת•ארלוזורוב••||••09:30•איסוף•מתעשייה•אווירית

כולל הסעות וכניסה חד 
פעמית לחמי טבריה

)2•לילות,•3•ימים(,•3•ארוחות•ביום,•שתייה•חופשית• המחיר כולל:•אוטובוס•תיירים•מפואר•להסעות•הלוך•ושוב•+•אירוח•ע”ב•הכל•כלול•
במהלך•כל•היום,•קפה•ועוגה•בכל•יום•בלובי•משעה•16:00-17:00,•כניסה•חד-פעמית•לחמי•טבריה•כולל•הסעות,•ערב•בידורי•כולל•מסיבת•

ריקודים•|•הערות:•מספר•המקומות•מוגבל•וכל•הקודם•זוכה,•ט.ל.ח

פותחים את האביב בטבריה

טבריה קלאב  לאונרדו  מלון 
מחיר לאדם בחדר הכל כלול 

זוגי 
תאריכי האירוח:

799 ש”ח29/4-1/5/2014

מלאים.מלאים. ביטולביטול דמידמי - הגעה איאי | 50%50% - יום 3030 ל- מתחתמתחת | אחדאחד לילהלילה - ההגעה טרם יוםיום 30 | לחדרלחדר ש”חש”ח 200 - ההרשמהההרשמהההרשמה הערות: דמי ביטול: הערות: דמי ביטול: הערות: דמי ביטול: מרגע

לילות,• •4( פנסיון• חצי• כוללים:• המחירים 
ושוב• הלוך• להסעות• אוטובוס• •+ ימים(• •5
)מותנה•במינימום•45•איש(•הערות:•מספר•
ט.ל.ח זוכה,• הקודם• וכל• מוגבל• המקומות•

נופש כיפי באילת

אילת  ווילג’  אסטרל 
1290 ש”ח29/6-3/7/14

מחיר לאדם בחדר 
זוגי 

תאריכי האירוח:
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עד שתתקשרו לשמוע על התנאים 
המיוחדים שלכם, הנה תמונה

שתעשה טוב על הלב.. חג שמח!

הטבות מיוחדות לגימלאי התעשייה האווירית
במסגרת הסכם מיוחד שנחתם בין ארגוני התעשייה האווירית לבין

שחל רפואת העתיד, אתם מוזמנים להצטרף לשחל במחירים מיוחדים.
לפרטים נוספים ולהצטרפות לשירותי שחל אנא חייגו

054-6622331 למשה שאול  וציינו כי הנכם גמלאי התעשייה האווירית.

www.shahal.co.il | *6626 לפרטים נוספים

ת י מ ו ס ר פ ה  ע ד ו מ



ביקור גמלאים במפעל הייצור
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משרד ראשי: רח' משה דיין 3 יהוד
טל: 6321010–03 פקס: 5368399–03

אל ציבור העובדים!

שירותי סיעוד באמצעות עובדים זרים למשפחות נזקקות.

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

בהבאת עובדים זרים לסיעוד: חולים, קשישים ומוגבלים, הנזקקים 

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

מי מעובדי התעשייה האווירית אינפורמציה מלאה על דרכי קבלת 

רישיון להעסקת עובד זר (כולל אישורים וזכאויות מהביטוח הלאומי 

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

הייעוץ יינתן חינם ללא התחיבויות מראש

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

למחיר הנחה, לתנאי תשלום מיוחדים אשר סוכמו עם אגודת עובדי 

התעשייה האווירית.

מסגרת ההתקשרות תכלול, בדיקת צורכי המטופל בביתו והתאמת 

העובד הזר לדרישותיו ע"י עובדים סוציאלים. טיפול בהשגת 

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

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

מסגרת ההתקשרות מעוגנת בהסכמים חוזיים בין המטופל/משפחתו 

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

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

האווירית צד להסכם.
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חברים כותבים

שפי  וליעקב  אפלבויים  לשמוליק 
שלום.

צוות  ולכל  לכם  להודות  על ברצוני  במלאכה,  העושים  אחדות גמלאי התעשייה האווירית.במתקני התעשייה האווירית, ובשימור היום הנפלא שהענקתם לנו, בסיורנו החברים 
שממנו  למקום  להשתייך  גאה  אני 

שאבתי חיים.

פריימן אורי

שמוליק שלום
ייצור רציתי להודות לך אישית על הביקור  בקו  היום  והמכובד  המרגש 

מאוד זה החזיר אותי ממש עשרות שנים הגלקסי. והתרגשתי  שמחתי  התפקידים הבכירים. ולשמחתי! לא את ניהול קו ההרכבה, ונושאים בכל קיבלתי לעבודה, הם אלה שמובילים לראות שכל דור ההמשך שאני אישית לאחור, 
שכחו אותי.

בברכה
אמנון מדובר

לשמואל אפלבויים שלום וברכה

רציתי להודות לך ולכל שאר הצוות המארגן 

על הסיור בחטיבת הייצור בתאריך 4.2.14.

ולראות  במפעל  לבקר  רציתי  שנים  מזה 

את השינויים שחלו מאז פרישתי.

התוודעתי  ומעניין.  מעשיר  היה  הסיור 

פגשתי  מרתקים.  ופיתוחים  לחידושים 

חברים לצוות ובכלל היה כיף לחזור לכאן 

ממש, למקום העבודה של 25 שנים.

יפים  היו  והאירוח  הפנים  קבלת  הארגון, 

מאד.

עצמם  על  יחזרו  שהביקורים  בתקווה 

בעתיד.

יישר כוח על פועלך בנידון.

בברכה,

סוויד אהרון

חטיבת הייצור

ערב טוב שמואל

ברצוני להודות לך על הביקור בחטיבה.

זאת  וכל  לשבח,  ראוי  הביקור  תכנון 

בזכותך.

יישר כוח.

ביקורים בחטיבות אחרות  לעוד  נקווה 

בתעשייה האווירית.

תודה רבה

קריניצי שלום

מדגם מהמכתבים שהתקבלו בעקבות ביקור הגמלאים במפעלי החברה

גמלאון
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אות יקיר הסתדרות הגמלאים לחברנו
דוד בוך 

יקיר  אות  הוענק  חגיגי  במעמד 
למתנדבים  הגמלאים  הסתדרות 
לרווחת  תרומתם  על  מצטיינים 
יו"ר  ע"י  הוענק  האות  הגמלאים. 
הסתדרות הגמלאים מר גדעון בן 
ישראל ויו"ר האגף לאיגוד מקצועי 

בהסתדרות מר אבי ניסנקורן.

בין מקבלי האות גם חברנו דוד בוך.
חבר  לחמישה,  וסב  לשתיים  אב  ליוספה,  נשוי  דוד, 
במועצת ארגון הגמלאים של תע"א, מקדיש מזמנו 
לפעילות התנדבותית בהסתדרות הגמלאים הארצית 

וכמתנדב בארגון גמלאי תע"א בתחומים הבאים:
דורה  עם  יחד  בראשל"צ,  הגמלאים  מועדון  מרכז 
ובריאות,  רווחה  ועדת  ועדות:  בשלוש  וחבר  אהרוני 
ועדת תרבות וועדת מועדונים. עיקר עיסוקיו במסגרת 
ובריאות )בהתנדבות כמובן( הוא קשר  ועדת רווחה 
עם גמלאים, טיפול בפניות ובקשות הגמלאים בתחום 
חברות  מול  הבריאות  ביטוחי  ובתחום  הבריאות 
הסוציאליות  העובדות  עם  קשר  תיאום  הביטוח, 

וביקורי בית לגמלאים נזקקים.

על פעולות ההתנדבות הללו קיבל דוד את אות יקיר 
הסתדרות הגמלאים.

הלל גולן
יו"ר ועדת הגמלאון
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פינת הלשון העברית 
תיקוני לשון

הדעה הרווחת בציבור הדוברים והכותבים, כי אין חוקים לביטוי מילים לועזיות ולא לכתיבן. ובכן דעה מוטעית 
היא.

 ,Pestival ולא Festival אין אומרים פסטיבל )פ' דגושה( אלא פסטיבל )פ' רפה( כלומר, על-פי הכתיב הלועזי
וכך גם פילוסופיה ולא פילוסופיה, כלומר PH=פ, לעומת P=פ ועוד.

אף התעתיק של מילים לועזיות "נשמע" למערכת חוקים. תעתיק של TH הוא ת' ותעתיק של T הוא ט' ועל 
כן אורתופדיה ולא אורטופדיה )כפי שמופיע באורח שגוי במרפאות השונות(, תרפיה, תרמוס אבל טורקיה 

ולא תורכיה. שימו לב: K=ק; לעומת C או CH=כ.

מקורם של ביטויים

כאשר אנו מבקשים לציין שהטקסט נכתב באותיות גדולות )גדולות מן המקובל( אנו מכנים אותן: "אותיות 
של קידוש לבנה". 

יהודים מאמינים מקדשים ומברכים את הלבנה מדי תחילת חודש ותפילתם נאמרת בחוץ, לאורה הקלוש של 
הלבנה. לכן נדפסה בספר התפילה באותיות גדולות: אותיות של קידוש לבנה.

"טל  זה מקורו בספר התפילה. המילים  ביטוי  ומטר". אף  "אותיות של טל  אותיות קטנות מכונות  והיפוכן, 
ומטר" מודפסות באותיות קטנות מאותיות שאר התפילה )תפילת "שמונה עשרה"( כי הן נאמרות רק בחורף. 

גרסת חורף שהיא ארוכה מגרסת הקיץ נדפסה באותיות קטנות.

הביאה לדפוס
דלית בן-נון

חוויה לכל המשפחה על אופניים באחד ממסלולי הרכיבה היפים ביותר באירופה

www.gordon-tours.co.il | 03-7659000 :לפרטים נוספים

טיול אופניים לאורך הדנובה מספק הנאה, גיבוש משפחתי ופעילות 
ספורטיבית שמתאימה לכל הגילאים ולכל הרמות. היתרון הגדול של 
טיול זה הוא החשיפה לנופים ותרבויות, שלא תמיד ניתן להגיע אליהם 
הגב,  על  הציוד  כל  עם  לרכב  צורך  אין  כי  העובדה  גם  כמו  ברכב, 
שכן, התיקים והמזוודות מועברים למלון הבא אליו רוכבים. מאחר ואין 
מדריך או קבוצה, ניתן לנווט לבד, לקבוע את קצב הרכיבה ולהחליט 

היכן רוצים לעצור לפיקניק הבא.
המסלול הקלאסי לאורך נהר הדנובה מפסאו שבגרמניה לווינה, נחשב 
לאחד ממסלולי האופניים היפים והקסומים ביותר של אירופה. המסלול 
מתפתל  הדנובה  נהר  בו  המקום  בשלוגנר,  הנהר  עיקול  דרך  עובר 
בכמעט 180 מעלות, דרך הנופים האגדיים של וואכאוו הידועה בזכות 

כרמיה ומטעי המשמש שלה.
לאורך המסלול כולו פזורים עקבות שהותירה אחריה ההיסטוריה ארוכת 
השנים של האזור, חורבות עתיקות ומבצרים, כפרים נושנים של שייטי 
הנהר או שרידים מימי האימפריה הרומית. לאורך המסלול ניתן לראות 
דרך  מבוואריה,  במעבר  אט-אט  משתנים  המקומיים  הצבעים  כיצד 
המטעמים  לווינה.  ועד  התחתונה  אוסטריה  עבר  אל  עלית,  אוסטריה 
המקומיים משתנים ממאכלים כפריים והופכים למתוחכמים, המשקה 

לצד הארוחה משתנה מבירה לסיידר תפוחים או יין. 

חברת גורדון אקטיב מציעה חבילת רכיבה משפחתית הכוללת טיסות, 
6 לילות ברמת 3 או 4 *, ע"ב ארוחת בוקר, 5 ימי רכיבה )כולל אופני 
טורינג(, העברות ציוד, טעימות יין, שירותי תמיכה, מפות ומסמכי נסיעה 

בעלות של כ-950 יורו לאדם בחדר זוגי )יציאות עד סוף יוני(

.

. .
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מקהלת גמלאי התעשייה האווירית
חבורת הזמר של ארגוננו הופיעה בהתנדבות באירוע 

של האגודה למלחמה בסרטן ברמלה.
היא זכתה להצלחה ולהערכה רבה. את האירוע כיבדו 
בנוכחותם יו"ר הארגון מר יעקב שפי, המשנה ליו"ר 
תרבות  ועדת  ויו"ר  אופוטובסקי  עמרם  מר  הארגון 

מר רחמים חלפון. 
להלן מכתבי התודה שהתקבלו מהאגודה למלחמה 

בסרטן:

לכבוד:
מקהלת גמלאי התעשייה האווירית

הנדון: מכתב תודה

למלחמה  האגודה  של  הראשי  הסניף  ובשם  בשמי 
על   האווירית  התעשייה  לגמלאי  אני  מודה  בסרטן, 
האגודה  של  הראש  יושבי  מול  להופיע  התנדבותם 
למלחמה בסרטן בכנס אשר נערך ברמלה ב 10.2.14

ההופעה הייתה מרגשת ונעימה לאוזן.

בברכת בריאות, הצלחה ושיתוף פעולה פורה.
בתודה מראש: הראל רחל

יושבת ראש האגודה
למלחמה בסרטן

סניף רמלה 

רחל וסילבי הנהדרות

המרכז  סניפי  מתנדבי  וכל  המחלקה  צוות  בשם 
והדרום אבקש להודות לכן ולמתנדבות סניף רמלה 

על אירוח והפקת הכנס.
החל  פרט:  בכל  ניכרו  שלכן  וההשקעה  האהבה 
והמטעמים  הכיבוד  דרך  המרשימה,  מהאכסנייה 
וכלה במקהלה המקצועית והסיור המעניין והמהנה 

בבריכת הקשתות.
האחרון,  לכנס  ידמו  הבאים  שהכנסים  מקווה  אני 

וזאת בזכותכן!
תודה מעומק הלב ויישר כוח על העשייה המרשימה 

שלכן

יונתן
מנהל מחלקת סניפים
ומבצע "הקש בדלת"
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תשבצופן קוד מס' 23
מאת: אבי רובינשטיין

פתרתם את כל התשבץ?
מלאו את האותיות במלבן לפי האותיות המסומנות בתשבץ

מאוזן
שיש בו משום עבירה, קרימינלי   .1

אישה לא נשואה )בלע"ז(  .5
בהמה טהורה ממשפחת הבקר  .8

תחביב  .9
חומר תרופתי )בלע"ז(  .10

רינה  של  הנוסף  משפחתה  שם   .13
מסינגר

נורמה , סטנדרד  .14
הסתכן , הרהיב עוז  .15

מלת תפילה , מלת בקשה  .17
בת קול  .18

שרשרת הרים  .20
נטול תקווה  .22

תיקו , שוויון   .25
ישוב הסמוך לאור יהודה  .28

מעשה פלאים  .30
מצוקה , בעיה  .32

מושחת ע"י חיידקים  .33

A B C D E

את הפתרונות לתשבץ יש לשלוח לוועדת הגמלאון במשרדי הארגון 
עד לתאריך 1/5/2014 ולציין על המעטפה פתרון תשבץ מס' 23.

בין הפותרים נכונה תיערך הגרלה לקבלת הפרס.

מאונך
נעשתה פנויה  .1

יחזיר לתפקוד , ישפץ  .2
לא  .3

מדינה בארה"ב  .4
נכות  .5

תבואת האדמה  .6
נוזל סמיך ומתוק  .7

עוסק במחול  .11
חורשה גדולה  .12
סימן , שארית  .16

שער הרקה  .19
רעל , ארס   .21

דרך )בלע"ז(  .23
משנים-עשר המזלות  .24

מטבע יפני  .26
בלדר  .27

צנום ,כחוש  .29
טנא  .31

בהגרלה שנערכה בקרב פותרי תשבץ מס' 22 )גיליון מס' 98(
זכתה גב' פנינה נאור מראשל"צ

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

פתרון תשבץ מס' 22:

ןושיד

שלחו את המילה פתרתי, רווח, המילה שיצאה ותוכלו לזכות בפרס
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דירות חדשות ישירות מהיזם  ✓
רישום מיידי בטאבו 	✓

מרכז העיר, צמוד לקניון ארנה  	✓
פלאזה 

מחירים החל מ-270,000 ש"ח 	✓
לכל דירה מוצמדת חנייה תת  	✓

קרקעית ומחסן

תשואה מוערכת בפרוייקט 7% 

לפרטים ישראל 054-4900666
benyakar@madarterasz.hu
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על פעילותו ולזכרו של דני נוי ז"ל
כלי  בתחום  העולמית  המובילה  היא  ישראל  מדינת 
נמצאים  שלנו  המל"טים  מאוישים.  הבלתי  הטיס 
בצבאותיהן של כל המעצמות והמדינות המובילות , 

הן במזרח והן במערב.

כזה,  גודל  בסדר  הצלחה  של  רבים  במקרים  אולם, 
שהחלו  החלוצים  את  לשכוח,  מה  משום  נוטים 

במלאכה והתוו את הדרך לממשיכים.

ראש וראשון למקימי היכולת המל"טית של התעשייה 
האווירית ושל מדינת ישראל היה דני נוי ז"ל. שהוצב 
בראש קבוצה קטנה של מהנדסים צעירים שכונסו 
בשמו  )או  ה"זהבן"  הראשון,  המזל"ט  את  לפתח 

.)"SCOUT" באנגלית

ומעלה,  משכמו  מערכות  מהנדס  )נויהאוז(,  נוי  דני 
ניסוי  טיסות  מרשימים,  להישגים  הצוות  את  הוביל 

מוצלחות ולימים אספקה לחיל האוויר הישראלי.

הצניעות, הפרגון לחברים והמנהיגות הטבעית - היו 
דעות  חילוקי  פתר  לא  מעולם  הבולטות.  תכונותיו 
מקצועיים באמירה: "עשה כך, כי כך אני רוצה..." אלא 
החליפיות,  האופציות  של  וחסרונות  יתרונות  מנה 

ושכנע ע"י הצגת הנתונים העובדתיים וניתוחם.

הוא  אירופאים.  נימוסים  בעל  מרשים  גבר  היה  דני 
שרד את השואה כילד ולמרות שאיבד מספר שנים 
אחרים,  ובמקומות  ביערות  הסתתר  כאשר  מחייו 

הצליח להשתקם לאחר מכן, לפני עלותו לארץ. 

ומבריק בתחומים הטכניים, בעיקר  היה מוכשר  דני 

שלא  למרות  מורכבות.  ובמערכות  באלקטרוניקה 
ידע  הוא  בהנדסה,  פורמאלית  השכלה  לו  הייתה 
ובהפעלת  בפיתוח  מהנדסים  של  צוותים  להוביל 
זאת,  ועם  מרובה.  בהצלחה  מתוחכמות  מערכות 
ובגיל מתקדם,  אותו  הטרידה  חוסר תעודת מהנדס 
כשגיל 50 כבר מאחוריו, החליט להשלים את לימודיו 
הפורמאליים בטכניון. הוא עמד בהצלחה בלימודים 
וזכה להערכה רבה על נחישותו ועל כושרו להתמודד 

לצד סטודנטים בשנות העשרים לחייהם.

דרך  מורה  דני  היה  הדופן,  יוצאת  אישיותו  בזכות 
ופיתחו  שאפיינו  צעירים  מהנדסים  של  לצוות 
מערכת מורכבת, ראשונה בעולם. הוא חיפש תמיד 
הגיעו  עד  ומאמצים  עמל  חסך  ולא  המצוינות  את 

למטרה.

מערכת  להצלחת  דני  של  שתרומתו  ספק  אין 
"זהבן", שהופעלה במהלך מבצע שלום הגליל הייתה 

כבירה!

לזכור  יש  אשר  חלוצים,  בין  ראשון  החלוץ,  היה  דני 
מערכות  תעשיית  של  הראשונים  הבנאים  כאחד 

המטוסים ללא טייס במדינת ישראל.

יהי זכרו ברוך !

במלאות  לזכרו,  שכתבו  דברים  בסיס  על  נכתב 
שנתיים לפטירתו, החברים: דוד הררי, יאיר דוביסטר, 

עדי צידון ועמוס ירדני.
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ארגון הגמלאים
מרכין ראש לזכרם

נפרדו מאתנו 
שם שם פרטי

משפחה
מפעלעירתאריך פטירה  

בדק מטוסיםלוד17/12/2013 יד' בטבת תשע"ד זנשווילירות

אלת"אגן-יבנה19/12/2013 טז' בטבת תשע"ד ברוקסחיים

מטוסי מנהליםנאות-גולן27/12/2013 כד' בטבת תשע"ד קופלוביץאריה

מטוסי מנהליםכפר-סבא31/12/2013 כח' בטבת תשע"ד בנבניסטיימשה

מפעל מנועיםפתח-תקווה 11/01/2014 י' בשבט תשע"ד גרינברגזאב

רמת"אערד12/01/2014 יא' בשבט תשע"ד גליאלחנן

מבתלוד13/01/2014 י"ב בשבט תשע"ד צבייוסף

שירותים תעשייתייםבת-ים13/01/2014 י"ב בשבט תשע"ד  אלבזגרציה

מפעל מטוסיםבת-ים14/01/2014 י"ג בשבט תשע"ד   סויסהסלומון

אלת"אאשדוד15/01/2014 י"ד בשבט תשע"ד חייטיעקב

מרכז הנדסהנתניה16/01/2014 ט"ו בשבט תשע"ד קאולימשה

טכנולוגיות יצורבת-ים17/01/2014 ט"ז בשבט תשע"דמשעןסלומון 

שירותים תעשייתייםיבנה23/01/14 כ"ב בשבט תשע"ד חורשאברהם

מפעל מטוסיםרמת-גן24/01/2014 כ"ג בשבט תשע"ד תמירחיים

מרכז הנדסהתל-אביב - יפו25/01/2014 כ"ד בשבט תשע"ד פולונסקידוד

מטה חטיבה אזרחית לוד31/01/2014 ל' בשבט תשע"ד ואזנהמסעודה

מפעל אביזרים יהוד03/02/2014 ג' באדר א' תשע"דבכראהרון

שירותים תעשייתיים נתניה04/02/2014 ד' באדר א' תשע"ד לזרוביץינקו

מל"מתל-אביב - יפו11/02/2014 יא' באדר א' תשע"דיום טוביצחק

מפעל מטוסיםרמת-גן12/02/2014 י"ב באדר א' תשע"ד בן ימיניעזרא

אלתאאשדוד12/02/2014 י"ב באדר א' תשע"דשולקרשלום

מפעל מטוסיםגינתון12/02/2014 י"ב באדר א' תשע"דלויחיים

בדק מטוסיםתל-אביב - יפו13/02/2014 י"ג באדר א' תשע"ד בן עזראמאיר

מטה החברהסביון16/02/2014 ט"ו באדר א' תשע"ד סיוןיהודה

מטה החברהרמת-גן24/02/2014 כ"ד באדר א' שתע"ד כהןסימון

מפעל מטוסיםרחובות24/02/2014 כ"ד באדר א' תשע"דמודחייעקב

אלת"א טכנולוגיות עזריה 25/02/2014 כ"ה באדר א' תשע"ד קריבמרדכי
 

תנחומים למשפחות
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רשת הדיור המוגן הפרטית המובילה בישראל a-rubi.co.ilהנחשול 30, נווה ים, ראשון לציון

רבקה מיכאלי

כי בגילנו, מגיע לנו
בריאות ואושר.

* בכפוף לתקנון המבצע .

בריאות ואושר נפגשים באחוזת ראשונים 
אישית  מותאמת  בריא  חיים  אורח  תוכנית  סנטר,  מדיקל 
לכל דייר, קבוצות חברותא, חוגים להגשמת חלומות, מתחם
ספורט קייר עם בריכת שחיה, מרכז קניות שיש בו הכל ועוד.

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