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הטבות משתלמות
לגימלאי התעשייה האווירית

53,54,5576 7

דרגת זיהום אווירנתוני צריכת דלק בליטרים ל-100 ק"מדגם
C-ITY Hybridדרגה 4.12בינעירוני3.4עירוני
C-HIC Hybridדרגה 4.12בינעירוני3.5עירוני

C-ONCEPTדרגה 4.12בינעירוני3.5עירוני
 EEC/80/ 1268 נתוני צריכת הדלק הינם נתוני היצרן, עפ"י בדיקת מעבדה. תקן

2

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

רוכשים כבר היום טויוטה חדשה
ברכב השפלה, סוכנות משנה טויוטה מחלף רמלוד 
ונהנים מתנאים והטבות אטרקטיביות ומשתלמות, איבזור מתנה, 

אפשרויות מימון  ,טרייד אין ועוד 

*בכפוף לתקנון. ט.ל.ח.



האיים הבריטים, הולנד ובלגיה
קרוז תענוגות

קרוז תענוגות מקיף בליווי והדרכה בעברית במהלכו 
נפליג על ספינת הפאר celebrity eclipse ונכיר מדינות 

עשירות בתרבות ובמקומות היסטוריים. נתחיל ונסיים 
באמסטרדם ונצא להפלגה סביב האי הבריטי במהלכה 

נצא לסיורים מקיפים באנגליה, סקוטלנד ואירלנד.  
בתחילתו וסופו של הטיול נערוך סיורים מרתקים 

באמסטרדם וברוז' המקסימות ואפילו נגיע לכפרים 
וטחנות הרוח המפורסמות של הולנד.

12-25 ליולי

חופשות שייט חובקות עולם בהדרכה בעברית!

עולם השייט של גורדון טורס

פאר מלכותי בעמק האלבה
שייט נהרות

שייט נהרות קסום שלוקח אותנו עמוק לתוך עמק 
האלבה הציורי, במהלכו נשוט באלגנטיות על פני ערים 
מפוארות ונופים עוצמתיים. את השייט נתחיל בפראג 

ונסיים בברלין, במהלך השייט נצא לסיורים מקיפים 
במקומות היפים ביותר בעמק האלבה, נבקר בסלעי החול 

המפורסמים, בדרזדן ופוסטדאם ההיסטוריות ובעיירות 
ציוריות ומלאות קסם.

18-27 למאי

פורטוגל ושייט על נהר הדואורו
שייט נהרות

עמק דואורו הוא אחד מחבלי הארץ המבודדים בפורטוגל 
ובאירופה בכלל. השטים בו זוכים למבט בלתי אמצעי אל 
נופים עוצרי נשימה. קולינריה משובחת, מבצרים, כפרים 

לראשי גבעות ומצוקים, טראסות הנפרסות בעמק רחב 
הידיים, כפרים אותנטיים וערים היסטוריות בעלות עבר 

מפואר הם חלק קטן ממה שתראו במהלך השייט. בנוסף 
לשייט המהנה, נבלה את הימים הראשונים בליסבון 

המקסימה ונכיר לעומק את העיר ואת סביבתה.

27 למאי - 5 ליוני



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

Æהמפורסמים וכמו כן¨ אינו אחראי לתוכן המודעות

ניינים    תוכן 
µ דבר יו¢ר הארגון 

∂ דבר המזכיר 

∏ דבר המערכת 

±∞ ועדת רווחה ובריאות 

±¥ ועדת ביטוחים 

±∂ ועדת סניפים ומועדונים 

≤∏ ועדת תעסוקה והתנדבות 

≥∞ ועדת טיולים ונופשונים 

≥¥ טיול ברמת הגולן 

¥¥ ועדת תרבות 

¥∂ הטיול שלי 

µ∞ ועדת ביקורת 

µ¥ ועדת ספורט וחוגים 

µ∏ ועדת מיצוי זכויות ניצולי שואה 

∂∞ ועדת דיור מוגן 

∂¥ פרובאנס 

∂µ  ßפינת הברידג

∂∂ טכניקות פתרון תשבצי סודוקו 

∑∞ על אפוטרופסות 

∑≤ על משקפי מולטיפוקל 

∑¥ תשבץ 

∑µ נפטרים 

גמלאון
ביטאון של גמלאי התעשייה האווירית

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

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

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

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

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

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

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

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

מו¢ל ועורך ראשי
אייל שמואלי

מנכ¢ל
טל שמואלי
עיצוב גרפי

טÆאÆג קונספט
מנהלת שיווק
סיגל שמואלי

מכירות
יובל נבו

רחß גוש עציון ±±¨
µ≥∞¥∞ גבעת שמואל

צילום∫ יוסף פריטל

מכתבים למערכת ומאמרים עוברים 
  Æהמערכת אינה מחזירה כתבי יד Æעריכה

המערכת אינה אחראית לתוכן המודעות 
Æבחוברת זו

ביטאון גמלאי התעשייה האווירית גיליון ¥±±
ינואר ∏±∞≥

טבת≠שבט תשע¢ח



ר הארגון ר יו ד

רים,  וגם הי גמלאיות וגמלאים, ובני 

גיליון זה יוצא לאור לאחר האירוע המרכזי של ארגון הגמלאים, בהיכל התרבות 

שהשתתפו  מופעים  שלושה  גאון. התקיימו  יהורם  הופיע  שבו  סיטי,  באירפורט 

בנות זוגם. האירוע היה מוצלח ביותר ואנו  בהם 3200 גמלאים גמלאיות ובני

נושאים עינינו לאירוע הקרוב הבא  יום האישה. פרטים בהמשך הגיליון.

לגמליאדה לריוויירה הצרפתית ולפרובנס הייתה הרשמה ערה ביותר, ותוך מספר שעות מתחילת 

שאחריה,  הגמליאדה  על  חושבים  כבר  אנו  לחלוטין.  כמעט  המקומות  מכסת  מולאה  ההרשמה, 

שתהיה שונה מבחינת סדרי הרישום ומבחינת אופיה. נקיים כנראה שתי גמליאדות, האחת כמיטב 

המסורת, והשנייה  שיט נהרות.

, בחוגים, בצעדות, בטיולים, בפעילויות הקשורות  בשאר התחומים אנו ממשיכים לפעול במלוא המר

ייקחו  ויותר גמלאים  בבריאות החברים, במועדונים וכיוצ"ב בתחומים שונים. אנו מקווים שיותר 

חלק בפעילויות שאנו מארגנים.

אני מברך אתכם שהשנה הנכנסת: 2018 תהיה שנה טובה, שנת בריאות, ביטחון ושגשוג כלכלי. 

ב י יע ש

יו"ר הארגון     

יעקב שפי ≠ יו¢ר

גמלאון
5



ר מזכיר הארגון ד

חברים שלום,

אנו מקבלים פניות רבות בנושא ביטוחי חו"ל באמצעות חברת "הראל".

מאחר שחברת "הראל" וארגון העובדים של התעש"א חסמו את הגישה הטלפונית 

לאתר חברת  ישיר  קישור  לאתר הארגון  הוכנס  "הראל",  עובדות  אל  והישירה 

לקישור  שמגיעים  עד  הכתוב  את  מגוללים  וביטוחים.  ייעו  דף  דרך  "הראל" 

מה. י לחברת "הראל". יש לציין שם משתמש ו

ביטוחי השיניים והבריאות במסגרת חברת "הראל" הוארכו עד 28.02.2018. 

לשמור  ממליצים  אנו   .113 בגמלאון  אבות  ובתי  מוגן  לדיור  מדריך  פרסום  בגין  שבחים  קיבלנו 

גמלאון זה המכיל מידע רב, כגון: כתובות ומספרי טלפון שלעת הצורך יהיו בידכם ויקלו עליכם 

לפעול. ניתן לפנות ישירות ליו"ר ועדת דיור מוגן ובתי אבות.

החלה עונה שלישית של צעידה במסלולי שביל ישראל. לאחרונה התווספו חברים רבים לחוג, ולכן 

הגדלנו את מספר הקבוצות בכל מסלול. ניתן לפנות ישירות לרכז החוג.

חוג מכון אבשלום יצא לדרך בהצלחה. קיבלנו משוב חיובי מהמשתתפים.

המופע המרכזי במסגרת ועדת תרבות שנערך בחודש נובמבר בהופעת יהורם גאון, זכה להצלחה 

גדולה.

במסגרת ועדת התרבות אנו מתכוננים ליום האישה שיתקיים השנה בחו"ל. פרטים נוספים בהמשך 

הגיליון.

ולם, ה ל בבר

י לר אבי ש

יר הארגון מ

אבי שקלרסקי
מזכיר הארגון

גמלאון





רכת ר המ ד

חברים שלום,

אנו עומדים בתחילתה של שנה חדשה ואנו מקבלים אותה באופטימיות רבה, ובתקווה שנושא 
הבריאות האישית לא יהיה הנושא העיקרי שיעסיק כל אחד מאתנו. מי ייתן שהשנה החדשה תהיה 

טובה לא פחות מזו שחלפה, למצער.

בגיליון הקודם נאלצנו להשמיט מספר מדורים מכיוון שהוקדש ברובו לנושא הדיור המוגן, נושא 
חשוב ואף אקטואלי לחלקנו. בגיליון זה כל המדורים חזרו ומופיעים כסדרם.

מדור חדש המופיע לראשונה בגיליון זה הוא: "הטיול שלי". בו תפורסם כתבה על מדינה או עיר 
אקזוטית המומלצת לטיול  ותציג מסלול, אתרי ביקור ייחודיים למקום, טיפים ומועדי יציאה מומלצים.

כהרגלינו גם בגיליון זה מתפרסם מידע רלוונטי של ועדות הארגון: רשימת ההרצאות במועדונים, רשימת הטיולים 
והנופשונים, פעילויות ועדת הספורט והחוגים, אירוע יום האישה וכל השאר.

גם את המידע של ועדת ההתנדבות והתעסוקה תמצאו כאן, וכן, ימצאו ניצולי השואה מידע רלוונטי לזכויותיהם.

המתעניינים בדיור מוגן ימצאו כאן את רשימת בתי הדיור המוגן המעניקים הטבות לחברי הארגון.

בכתבה של ועדת רווחה ובריאות מידע על קצה המזלג על שירותים בתחום. מידע מפורט יותר ניתן לקבל במוקד 
"אוזן קשבת" בימים א' עד ה' עד השעה 13:00. גם פרטים על השירות הסוציאלי של העובדת הסוציאלית תמצאו 

כאן.

כשגמלאון זה יגיע אליכם תהיה ההרשמה לגמליאדה 2018 מאחורינו. כל המקומות נתפסו תוך פרק זמן קצר 
מאוד, ולמי שלא עלה בידו לשריין מקום, לא נותר אלא להירשם ברשימת ההמתנה ולקוות. מניסיון שנים קודמות, 

ככל שמועד הנסיעה קרב, יש כמות לא מבוטלת של ביטולים. 

על פרובנס, יעד הגמליאדה, תוכלו לקרוא בכתבתו של יהודה מור.

אנו שולחים מעת לעת דפי מידע של הארגון לתיבות הדוא"ל שלכם. מי מכם שדפים אלו לא מגיעים אליו או שטרם 
hgolan.gim@gmail.com :העביר את כתובת הדוא"ל שלו לארגון מתבקש לשלוח לכתובת

לא פחות חשוב שגם הכתובת ומספר הטלפון שלכם יהיו מעודכנים. אנא הודיעו על כל שינוי למזכירת הארגון 
מיטל.

www.iai-gimlaim.org :וכרגיל תזכורת: האתר שלנו מתעדכן באופן שוטף. אנא השתמשו בו. כתובתו

הלל גולן
יו"ר ועדת הגמלאון 
ומנהל אתר האינטרנט

הלל גולן ≠ יו¢ר

גמלאון
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  רק לגמלאי התעשייה האווירית:
 מבצעים שחייבים לטעום!

 ניתן לממש מבצעים והנחות גם בסניפינו: 
תל אביב יוניצמן 21 - מתחם מלון מנדרין )ליד חוף הצוק( א׳-ה׳ 09:30-19:00, ו׳ 09:00-14:00, טל. 03-6996100

בני ברק  רחוב  הלח״י  2 - מתחם דיזיין סנטר א׳-ה׳  10:00-21:00, ו׳ 09:30-14:00, טל. 03-5549627
לרכישה טלפונית: 03-6996100

בתוקף בין ה-1/2/2018 ועד ה-28/2/2018 או עד גמר המלאי המוקדם מבין השניים | אין כפל מבצעים והנחות | 
www.newpangourmet.co.il | ₪ 49 אפשרות למשלוח עד הבית בתוספת

 KitchenAid  3 קערות ערבול

 רק 129 ₪
במקום 185 ₪

MIXO 4 קופסאות אחסון זכוכית

 רק 119 ₪
במקום 316 ₪

 MIXO 28 'סט סיר 24 + סוטאז

 רק 199 ₪
במקום 548 ₪

 MIXO 20 מחבת 28 + מחבת

 רק 159 ₪
במקום 398 ₪

 MIXO  מסחטת פרי הדר

 רק 159 ₪
במקום 249 ₪

סדנאות בישול ואפייה 

 רק 199 ₪
במקום 289 ₪

 MIXO מחבת כפולה

 רק 159 ₪
במקום 349 ₪

 MIXO סט קומקום ומצנם שמנת

 רק 299 ₪
במקום 538 ₪

 AMEFA סכום 95 חלקים

 רק 250 ₪
במקום 750 ₪



ריאות ה ו דת רוו ו
חברים שלום¨

רבים  לבקשת   ≠ קשבת¢  ¢אוזן 
מספרי  הפכו  הגמלאים  מחברינו 
הטלפון החסויים של ¢אוזן קשבת¢ 
 ∞∑≥ קידומת  עם  גלויים  למספרים 
 Æ∞∑≥≠≤≥µ¥∏µπ≠ו ∞∑≥≠≤≥µ¥∏∏≥ והם
אל מספרים אלה לא ניתן להתקשר 
הרשת  על  נמצאים  שאנו  מאחר 
למספרים  לחייג  יש  כן  על  האווירית¨  התעשייה  של 

 Æ∞≥≠π∑∂¥∏∏≥≠ו ∞≥≠π≥µ¥∏µπ הישנים שהם
בחודשים האחרונים עסוקים המוקדנים שלנו בעיקר 
של  ההסכמים   Æ¢הראל¢ חברת  של  הביטוח  בבעיות 
©הוא  האווירית  התעשייה  עובדי  ועד  עם  החברה 
 Æבעל הפוליסה ולא ארגון הגמלאים שלנו® הסתיימו
הביטוח הסיעודי הסתיים ב≠∑±∞≥Æ∞πÆ±≥¨ לפי החלטת 
והבריאות  השיניים  וביטוח  הביטוח¨  על  המפקחת 
אמור היה להסתיים בתאריך ∑±∞≥Æ±±Æ∞≤ ©גמר חוזה®¨ 
שבעת  מקווה  אני   Æ≤∏Æ∞≤Æ≤∞±∏ עד  זמנית  והוארך 
הסתיים¨  כבר  הנושא  אלה  שורות  קוראים  שאתם 

Æונוכל לחזור לפעילות השגרתית של המוקד
שלנו  הסיעודי  הביטוח  לאחרונה  שראיתם  כפי 
בחברת ¢כלל¢Æ גמא גולן לא נכלל בביטוחים הסיעודים 
הקבוצתיים שנסגרו¨ וניתן להצטרף אליו ולצרף את 

Æכדאי לבחון גם אפשרות זו Æבני המשפחה

לנו קשר  ברצוני להזכיר בקצרה את החברות שיש 
אתן∫

דחופה  רפואה  שירותי  מספקת   ≠ מוניטור  חברת 

ªומעקב קרדיאלי
ªחברת שחל ≠ מספקת שירותי מעקב קרדיאלי

חברת מוקד אנוש ≠ מספקת שירותי רפואה בהנחה 
ªמיוחדת לחברי ההסתדרות

חברות הביטוח שאתן אנו בקשר ≠ הראל¨ כלל≠גמא 
שתחום  רופא  פרישמן¨  אודי  וד¢ר  ארליך  אלי  גולן¨ 

Æהתמחותו הוא ביטוחי בריאות וסיעוד

ימי בריאות 
 Æבריאות ימי  שנים≠שלושה  השנה  מתכננים  אנו 
ובמועד אחד את  ביום בריאות אנו מכנסים במקום 
נותני השירותים שלנוÆ מתחילים את היום בהרצאת 
הבריאות  ©ביום  ובכיר  מוכר  מרצה  ע¢י  אקטואליה 
מכן  ולאחר  ברגמן®¨  רונן  ד¢ר  את  ארחנו  האחרון 
עיניים¨  בדיקות  שמיעה¨  לבדיקת  מתקנים  יהיו 
וכיוצ¢ב טיפולים שוניםÆ את  רפלקסולוגיה¨ מדרסים 
 Æאונו בבקעת  לגמלאים  נערוך  הקרוב  הבריאות  יום 

 Æעל ימי הבריאות הנוספים נפרסם מיקום ומועד
ימי הבריאות נערכים בשיתוף פעולה מלא של ועדת 

Æהרווחה¨ עם ועדת מועדונים ועם ועדת דיור מוגן
שלנו  הסוציאליות  לעובדות  להודות  ברצוני  לסכום¨ 
אוזן  ולמוקדני  ריבלין  רם  ועינת  יששכרי  טובה 

Æקשבת על מסירותם והתמדתם בתפקיד קשה זה

בברכת שנה אזרחית טובה
דני שחם
יו¢ר ועדת הרווחה והבריאות

דני שחם ≠ יו¢ר



היינו עדים¨ כשהתבקשנו להיות מעורבים¨  זו  בשנה 
Æשגמלאים אינם מודעים לזכויותיהם

זכויות החולה לאחר ניתוח∫
של  פרטית  להשגחה  זכאי  ניתוח  לאחר  חולה  כל 

Æאחות ולהחזר כספים כנגד חשבונית מס
ליום  ש¢ח  ל≠¥≤¥  זכאים  כללית  חולים  קופת  חברי 
לתקופה של עשרה ימי אשפוז לאחר הניתוח במסגרת 

Æשל המבוטח ±µ• בית החולים ובהשתתפות של
ליום  ש¢ח   µ≤π≠ל זכאים  מכבי  חולים  קופת  חברי 

Æבמשך ∏ ימים במסגרת בית החולים
חברי קופת חולים המבוטחים ב¢לאומית זהב¢¨ זכאים 
פרטית  להשגחה  אחות  שכירת  עבור  ש¢ח   µµµ≠ל
Æלאחר ניתוח¨ ועד ∞≥ יום אשפוז במסגרת בית החולים
Æההחזרים נעשים כנגד קבלה וחשבונית מס מקורית

שיקום לאחר ניתוח∫
במסגרת  לשיקום  זכאי  ניתוח¨  שעבר  חולה  כל 
קופת  חשבון  על  הוא  השיקום    Æשיקומית מחלקה 
החולים¨ לתקופה של עד שלושה חודשים¨ בהתאם 

Æלצרכים של החולה

הליך קבלה לשיקום∫
שמורכבת  ועדה¨  מתקיימת  השחרור¨  מועד  לפני 
ממנהל המחלקה¨ עובדת סוציאלית¨ פיזיותרפיסטית 
ואחות המחלקהÆ בישיבה זו¨ הם מחליטים אם החולה 
 Æהוא בר שיקום¨ ומסוגל להפיק תועלת מהליך השיקום
Æבדרך כלל¨ צוות בית החולים ממליץ על שיקום בבית
ע¢י  לשיקום  החולה  זכאי  בבית¨  השיקום  במסגרת 
החולים¨  קופת  מטעם  לביתו  שמגיע  פיזיותרפיסט 
לשמונה פגישות לערך¨ פעמיים בשבוע¨ מתרגל אתו 

Æתרגילים שיסייעו לו להשתקם
בית  במסגרת  השיקום  על  לוותר  לא  היא  עצתי 
במסגרת  הניתנים  האמצעים  כי   Æשיקומי חולים 
להם  ואין  ומקצועיים¨  רבים  הינם  שיקומית  מחלקה 
תחליף בשיקום במסגרת הביתÆ יש מעט בתי חולים 
 Æשיקומיים הפזורים בארץ¨ ובדרך כלל בתפוסה מלאה
מאוד  קשה  לביתו¨  להשתחרר  הסכים  החולה  אם 

Æלהחזיר אותו לשיקום במסגרת בית חולים שיקומי
שיקום  לשם  לחזור  כלל אפשרות  אין  לתל השומר 

Æלאחר שהחולה השתחרר לביתו

לאחר תקופת השיקום¨ החולים זכאים¨ בנוסף¨ למספר 
ימים של הבראהØהחלמה במסגרת מחלקות החלמה¨ 
או לקבל כספי הבראה ולבחור באופן עצמאי בית מלון 

Æכנגד חשבונית מס¨ יקבלו החזר Æאו בית הבראה
על מנת שאוכל לעזור לכם למצות את מלוא זכויותיכם 
Øאחים של  מאגר  לנו   Æאליי פנו  אנא¨  ניתוח¨  לאחר 
להקל  שיוכלו  ומיומנים¨  מוסמכים  ומטפלות¨  אחיות 
אלווה  אני   Æניתוח לאחר  המשפחה  ועל  החולה  על 
Æאתכם עד מיצוי מלוא זכויותיכם הכספיות והרפואיות

השירותים הנוספים הניתנים באמצעותנו∫
התאמה והשמות למיטב בתי אבות סעודיים ותשושי  

Æנפש ≠ השירות ללא כל תשלום
מיועד  משפטי¨  הליך  זהו   ≠ אפוטרופסות  שירותי 
לחולים עם פגיעה קוגניטיבית¨ שאינם מסוגלים עוד 
וצלול¨  שקול  באופן  היומיומיים  ענייניהם  את  לנהל 
ההחלטות  את  לקבל  שיוכל  לאפוטרופוס  וזקוקים 
הטובות והנבונות באופן אמין ומסור¨ לגופו ולרכושו 

Æבהתאם לצרכיו
לענייני  משפט  לבית  בקשה  הגשת  כולל  ההליך 
אני  שבה  פסיכוסוציאלית¨  דעת  חוות  משפחה¨ 
מנמקת את הצורך למינוי אפוטרופוס ובחירת האדם 
שראוי למלא את תפקיד האפוטרופוס מתוך נאמנות 
ומסירותÆ השירות הוא לאורך כל ההליך המשפטי עד 

 Æקבלת המנוי המיוחל
שירות זה הוא בתשלום מוזל ביחס למחירים הנגבים 

 Æבד¢כ

הממסד   מול  וסוציאליות  רפואיות  זכויות  מיצוי 
שירותים  כללית  נכות  סיעודי¨  חוק  לאומי¨  לביטוח 

 Æמיוחדים¨ פטור מההכנסה ואחרים
שירות זה הוא בתשלום מוזל וחד פעמי ללא אחוזים 

 Æמהגמלה שהגמלאי זכאי לה

אתנו אתם לא לבד°°°

מאחלת ומייחלת לכולכם שנה אזרחית בריאה¨
Æעם שמחה רבה בלב
לשירותיכם תמיד
עו¢ס טובה יששכרי ≠ יÆהÆל
ארגון גמלאי תעשייה אווירית
∞µ∞≠¥≥∞∞≥≥∞

יאלי ו השירות ה
השירות הסוציאלי לשירותךØטובה יששכרי



ועדת רווחה ≠ טלפונים
הערות טלפונים ופקספירוטשם 

במשרדי הארגוןאוזן קשבת

דני שחם

∞≥≠π∑∂∏∏≥µ
∞≥≠π≥µ¥∏µπ

∞≥≠π≥µ¥±∂µ

ניתן להשאיר הודעה במענה 
הקולי או לשלוח הודעה לדני 

שחם בכתובת∫ 
dshahamÆgim@gmailÆcom

טובה יששכריעובדת סוציאלית
עינת ריבלין רם

∞≥≠∑≥∞≥≤∞µ∞µ∞≠¥≥∞∞≥≥∞
∞µ≤≠∂±∏∞±∞π

בריאות הראל ≠ במרכזביטוח הראל
מוקד שיניים הראל ≠ במרכז

מזכירות הראל ≠ במרכז
בריאות וסיעוד

∞≥≠∑µ¥∑∞±∞
∞≥≠∑µ¥∑≤≤≤
∞≥≠∑µ¥∑≤≤≤

±≠∏∞∞≠µ¥∞≠∞∞∞

שלוחה ∑
שלוחה ∂

משרד הראל בתע“א∫
טלפון ©מרכזיה®

פקס
∞≥≠π∑∑≤≤µ∑
∞≥≠∑≥¥∏µππ

אם אין מענה¨ יש לשלוח פקס 
עם הפרטים ויחזרו אליכם

ביטוח בריאות¨ סיעודיגמא גולן
פקס

בתע“א

∞≥≠µ∂∑∞¥∞¥
∞≥≠µ∂∑∞¥∞µ
∞≥≠µ∂∑∞¥¥¥

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

סוכנות ביטוח תאונות אישיות אלי ארליך
ונסיעות חו“ל

∞≥≠∂∞π∞∏∏∞∫‘טל
∞≥∂∞π∞∏π∞∫פקס

מלינדה שלוחה ¥
רווית    שלוחה ∞

±≥µ≤≠≥¥≤±π∞עו“ד שלמה טלייעוץ משפטי
∞≥≠µ∑±µ±∑≤

 ∞∞±≤π≥π≠∏∞מרקמן את טומשיןייעוץ משפטי
∞∏≠π≥π≥±∞±

רחובות ואשדוד

ייעוץ שמאות 
מקרקעין

יצחק ששון שמאי מקרקעין 
ומוסמך מטעם בית המשפט

∞π≠πµ±±±∂∏
∞µ≤≠∏µ∑µ±≥≥

הייעוץ לחברי הארגון 
בהתנדבות

∞µ∞∂™ביטוח לאומי
≤¥∏¥™ ∞¥∏∏™אזרח ותיק

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

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

אÆקÆגÆ אישי®

±≠∑∞∞≠∑∞∞≠∂∂≥∞≥≠∂±∂∂±∏∞

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

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

 אורה קט∏∏π≠πµπ≤π∞זימון תור לרופאים מומחיםהרצלייה מדיקל סנטר 
©ניתן להשאיר הודעה®

∞±∞±≥≤∂≠≤∞סעודי עובדים זריםתשבץ



כאביםכאבים

בלבד!60 ללקוחות כללית*טיפול הכרות
₪

* לקוחות כללית מושלם ופלטינום שלא התנסו בדיקור סיני.

clalitmashlima.co.il לקריאת המחקרים בנושא הכנסו לאתר

מחקרים רפואיים מוכיחים:

דיקור סיני יעיל מאוד
לטיפול בכאבים כרוניים

אפשר להיפטר מהכאבים! 
לך לנסות את טיפולי הדיקור  ונמשכים, כדאי  אם הכאבים נמשכים 
גב,  כאבי  נגד  בפרט  מאוד  יעילים  הם  כי  מוכיחים  הסיני. מחקרים 
 כאבי פרקים וכאבי ראש. אתם מוזמנים לנסות ולהיפטר מהכאבים.

שאל את הרופא שלך על טיפולים בדיקור סיני

clalitmashlima.co.il

ייעוץ ברפואה משלימה

בשיחת וידאו עם רופא

חייגו: ין  און-לי ולייעוץ  נוספים  לפרטים 

 
  

 

 
  

 



ים ו י דת  ו
אל ציבור הגמלאים

ביטוח בחברת כלל
בימים אלו הגענו להסכם עם חברת 

Æכלל¢ בנושא ביטוח הבריאות¢

יועץ  עם  שנערך  להסכם  בהתאם 
על  סוכם  פרישמן¨   ד¢ר  הארגון 
מחודש  החל  הפרמיה  העלאת 

Æהסכום המדויק יפורסם בהמשך Æ≤∞±∑ אוקטובר

העלאה זו נובעת מהפסדים רצופים שנגרמו בשנתיים 
 Æהאחרונות

ביטוח בחברת הראל
הביטוח  ביטול  על  הרגולטורית  ההוראה  לאור 
מצאנו  הנושא¨  חשיבות  ולאור  הקבוצתי  הסיעודי 
לנכון לעדכנכם במספר נושאים כבר בשלב זה¨ טרם 

Æהפרסום המלא של ההסכם
בנסיבות שנוצרו¨ הגיע ועד העובדים להסכם משופר 

Æומיטבי בנושא הביטוח הסיעודי בתנאים הנוכחיים
ההסכם יכלול הנחה מיוחדת בדמי הביטוח הסיעודי 

Æלעובדי וגמלאי התעשייה האווירית לכל החיים

תקופת המעבר לרכישת ביטוח סיעודי במסגרת    £

ª≤∏Æ≤Æ≤∞±∏ ההסכם מוארכת עד לתאריך
תנאי ההסכם החדש יחולו גם על הגמלאים אשר    £

באופן פרטי מ¢הראל חברה  פוליסות  רכשו  כבר 
ª¢לביטוח

השוק  ממחיר  משמעותית  הנחה  יכלול  ההסכם    £

לכל החיים¨ במסגרת הפוליסה הפרטית¨ עד סכום 
ביטוח של ∞∞∞µ ₪ בלבד¨ ייתכן אף סכום נמוך מכך 

ªוזאת ללא צורך בחיתום
התעשייה  עובדי  אגודת  בשם  מעודכן  מכתב    £

האווירית¨ ארגון הגמלאים ו¢הראל חברה לביטוח¢¨ 
המפרט את שיעורי ההנחות¨ סכום דמי הביטוח 
ההצטרפות  ואופן  הפוליסה  רוכש  לגיל  בהתאם 

Æלביטוח¨ יישלח בימים הקרובים לכל המבוטחים
הביטוח  הסכם  חידוש  על  שוקדים  אנו  אלו  בימים 
הרפואי וביטוח השיניים אשר תוקפו הוארך¨ אף הוא¨ 

Æועל כן נעדכן בהמשך ≤∏Æ≤Æ≤∞±∏ עד ליום

בברכה
שייקה אבני דני שחם   

יו¢ר ועדת  ביטוחים  יו¢ר ועדת רווחה ובריאות 

שייקה אבני ≠ יו¢ר

ת י מ ו ר פ ה  ד ו מ

ת י מ ו ר פ ה  ד ו מ

ת י מ ו ר פ ה  ד ו מ

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

טיפול פיזיותראפי יכול לעזור לכם לחיות חיים ללא כאב°
עם µ≥ שנות ניסיון והתמחות באורתופדיה בארה¢ב אני מטפלת במקרים של∫

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

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

הטיפולים יחידניים¨ נמשכים µ¥ דקות וכוללים הבנת הגורמים לבעיה הייחודית¨ שימוש בשיטות טיפול 
ידניות המותאמות אישית לכל בעיה ולכל מטופל¨ לימוד תרגילי חיזוק ומתיחה למערכת השרירים ובניית 

Æתוכנית תרגול עצמית לשיפור היציבה והפחתת הכאבים

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

פגישת היכרות והערכה ראשונית ללא תשלום°

wwwÆgoodptÆcoÆil ∫אתר  ∞µ∞≠π∞∞∞¥≥∞  ∫טלפון מושב בני עטרות  גילי דקל  
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דונים ניפים ומו דת  ו
שלום לכם חבריי וידידיי היקרים¨

לבקשת חברים רבים החזרתי לגמלאון¨ כפי שאתם רואים¨ את תכנית ההרצאות המתוכננות 
 Æלהתקיים במועדונים

רכז מועדון הרצלייה¨ דני יסוד¨ ביקש לשחררו מתפקידו כרכז המועדון¨ ונתן בן יוסף החליפו 
 Æמנדה רפי נתן עוזר  נתן מכהן כרכז המועדוןÆ לצד  בתפקידÆ החל מתחילת חודש דצמבר 
למען  עשה  שבהן  השנים  כל  על  יסוד  לדני  מודה  אני  זו  ובהזדמנות  הצלחה¨  להם  נאחל 

Æמאחל לו הצלחה בתפקידיו הרבים בהמשך Æהמועדון והגמלאים

חברים יקרים¨ הסתיימה ההסברה על הגמליאדה במועדונים¨ וההרשמה כנראה תסתיים בטרם תגיע אליכם 
חוברת זוÆ אני מציע למי שלא הצליח או שהחליט להירשם באיחור ולא מצא מקום¨ להירשם ברשימת המתנה¨ 

Æכי מניסיוני רוב הנרשמים בהמתנה מוצאים בסופו של דבר מקום בין היוצאים לטיול
Æשלכם כמו תמיד¨ מוכן לעזור ככול שיתאפשר לי

פרטוק פליקס יו¢ר ועדת סניפים ומועדונים
 ffelix1.gim@gmail.com דוא¢ל ∞µ≤≠≤≤±±≥≥¥ נייד

עוזרים לצידי ברצון וביעילות חברי הוועדה∫

 baruchk74@gmail.com דוא¢ל ∞µ≤≠∏π∞∂∑≥π ßקלצרמן ברוך טל
∞µ¥≠≤¥∑π∞π± ßטל ßורזßיל זßבורג

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

∞µ≤≠∑≤∞±±∏∏ ßנמני בני טל

פרטוק פליקס ≠ יו¢ר



מועדון אריאל

ª±πÆ∞∞ ההרצאה מתחילה בשעה ≠ ≤∞Æ≥∞≠±∏Æ≥∞ בין השעות ßד ¨ßפעילות המועדון∫ בימים ב
ª±±Æ∞∞ ההרצאה מתחילה בשעה ±≤Æ∞∞≠±∞Æ∞∞ בין השעות ßבימי א

ªכתובת המועדון∫ מועדון אמצע הדרך רחוב צה¢ל ± אריאל
∞µ∞≠π≥∂∂¥≤µ ßרכז המועדון∫ ליברמן יעקב טל

המרצההרצאהתאריך
¥Æ≤Æ±∏ השילוש הקדוש בטבע וסביבה ≠ חזון השער הדרומי

לישראל
עופר ניסים

¥Æ≥Æ±∏איציק קידרוייטנאם ≠ ניחוחות מהמזרח

מועדון אשדוד

 ª±∞Æ≥∞ ההרצאה מתחילה בשעה Æ±≥Æ∞∞≠±∞Æ∞∞ בין השעות ßפעילות המועדון∫ בימי ד
ª≤µ רחוב נתן אלבז ßכתובת המועדון∫ מתנ¢ס בית לברון ¨ רובע ו

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

המרצההרצאהתאריך
±∑Æ±Æ±∏אל¢מ אברהם בן זאב ©זבו®סיפור הצוללת דקר
≤¥Æ±Æ±∏ירון קרשאימוזיקת המארשים וניצחונות מפורסמים
≥±Æ±Æ±∏עופר ניסיםמשבר מגוון המינים הביולוגיים ופלישת מינים לישראל
∑Æ≤Æ±∏עמי רוניסזורבה היווני הוא אמן החיים

±¥Æ≤Æ±∏¢יהורם מזרחיהאסלאם באירופה ≠ ¢היבשת המוסלמית הצפונית
≤±Æ≤Æ±∏±π¥∏ ≠ דב זיגלמןמבצע שודד
≤∏Æ≤Æ±∏יואב יוכפזהגנטיקה של התזונה
∑Æ≥Æ±∏הראל אברהםראשי המדינה בנעלי עבודה ובנעלי בית

±¥Æ≥Æ±∏גליה גוטמןבעקבות ארנסט שאקלטון באנטארקטיקה

מועדון בקעת אונו

 ª±∏Æ∞∞ ההרצאה מתחילה בשעה Æ≤∞Æ∞∞≠±∑Æ±µ בין השעות ßפעילות המועדון∫ בימי ג
ªההדר ∞≥ קריית אונו ßכתובת המועדון∫ רח

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

המרצההרצאהתאריך
±∂Æ±Æ±∏שי שורקצוחק מי שמגמגם אחרון
≤≥Æ±Æ±∏ חזי פוזננסקימה זאת אהבה
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≥∞Æ±Æ±∏צמח גורהגורם האנושי לתאונות בדרכים
∂Æ≤Æ±∏תנועת של¢מהמתנדב אינו מובן מאליו Ø יורי הירשפלד

±≥Æ≤Æ±∏בוטינסקי שלא הכרתםßמנכ¢ל אלתאזאב ז Ø משה אור≠טס
≤∞Æ≤Æ±∏ßלבן ≠ חלק א Ø מוטי בר≠לבחרדים∫ לא בשחור
≤∑Æ≤Æ±∏רזי ≠ אי קטן ביםßד¢ר יוסי נגרג
∂Æ≥Æ±∏ השילוש הקדוש בטבע וסביבה ≠ חזון השער הדרומי

לישראל
עופר ניסים

±≥Æ≥Æ±∏±π¥∏ ≠ דב זיגלמןמבצע שודד

מועדון באר שבע

 ª±≥Æ∞∞≠±∞Æ∞∞ בין השעות ßה ¨ßד ¨ßפעילות המועדון∫ בימים א
±∞Æ∞∞ª מתחילה בשעה Æßההרצאה מתקיימת ביום ה

ªבאר שבע ±µ קלאוזנר ßכתובת המועדון∫ מרכז פאני קפלן¨ רח
 ª ∞µ≤≠≥π∂∂±π≤ ßאבי הדר טל ª ∞µ≤≠∏π∞∂∞π± ßרכזי המועדון∫ אנקרי יעקב ©דני® טל

 ∞µ≤≠∏∂∞µπ∞± ßגרוסמן אלי טל

המרצההרצאהתאריך
±±Æ±Æ±∏יהושע לובלסקי פולינזיה ≠ גן עדן בסוף העולם
±Æ≤Æ±∏חזי פוזננסקיקסם הכסף

≤≤Æ≤Æ±∏בוטינסקי שלא הכרתםßמנכ¢ל אלתאזאב ז Ø משה אור≠טס
±µÆ≥Æ±∏גיל רביבומפעל ההתיישבות ביהודה ושומרון

מועדון הרצלייה 

ª±∏Æ≥∞ ההרצאה מתחילה בשעה Æ≤±Æ∞∞≠±∏Æ∞∞ בין השעות ßפעילות המועדון∫ בימי א
ªמזא¢ה ±±¨ פינת הכוזרי הרצלייה ßכתובת המועדון∫ מועדון נעמ¢ת¨ רח

 ∞µ≤≠≥∂∂≥µ≤∂ ßמנדה רפי טל ª ∞µ≤≠≥∂∂≥±≥∏ ßרכזי המועדון∫ בן יוסף נתן טל

המרצההרצאהתאריך
±¥Æ±Æ±∏יואב יוכפזהגנטיקה של התזונה
≤±Æ±Æ±∏איציק קידרוייטנאם ≠ ניחוחות מהמזרח
≤∏Æ±Æ±∏רזי ≠ אי קטן ביםßד¢ר יוסי נגרג
¥Æ≤Æ±∏קיצור תולדות האנושות Ø שרון יפתסיפורו של האדם

±±Æ≤Æ±∏ עולם הולך ונעלם ≠ מסע אל המבנים הישנים והנטושים
בישראל

אדרß שרון רז

±∏Æ≤Æ±∏ סוד עליית האוליגרכים הרוסיים ≠ איך עשו את
øהמיליארדים

מנחם טילמן



≤µÆ≤Æ±∏ßהראל אברהםראשי המדינה בנעלי עבודה ובנעלי בית ≠ חלק ב
¥Æ≥Æ±∏øד¢ר נתנאל ©נתי® אבנרי למה המזה¢ת לא יציב

±±Æ≥Æ±∏דב זיגלמןעידן ההעפלה

מועדון חולון

ª±∏Æ∞∞ ההרצאה מתחילה בשעה Æ≤∞Æ∞∞≠±∑Æ∞∞ בין השעות ßפעילות המועדון∫ בימי ב
ªחולון µ¥ ההסתדרות ßכתובת המועדון∫ מועצת הפועלים¨ רח

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

המרצההרצאהתאריך
±µÆ±Æ±∏אסף יגבסהאמת מאחורי המזון ≠ איך לא ידעתי
≤≤Æ±Æ±∏¢יהורם מזרחיהאסלאם באירופה ≠ ¢היבשת המוסלמית הצפונית
≤πÆ±Æ±∏רזי ≠ אי קטן ביםßד¢ר יוסי נגרג
µÆ≤Æ±∏עמי רוניסזורבה היווני הוא אמן החיים

±≤Æ≤Æ±∏עופר ניסיםמשבר מגוון המינים הביולוגיים ופלישת מינים לישראל
±πÆ≤Æ±∏±π¥∏ ≠דב זיגלמןמבצע שודד
≤∂Æ≤Æ±∏אפרת בן מנחםצלילי חיינו וסוד כוחם
µÆ≥Æ±∏דניאל זלדסאינטליגנציה בעולם בעלי החיים

±≤Æ≥Æ±∏נויה שנהבהלוואי שהייתי חי על אי בודד Ø יניב שוורצמן¨ מגשר

מועדון ירושלים

ª±≤Æ≥∞ ההרצאה מתחילה בשעה Æ±¥Æ∞∞≠±≤Æ∞∞ בין השעות ßפעילות המועדון∫ בימי א
ªירושלים ±∑ Æשטראוס מס ßרח ¨ßכתובת המועדון∫ בית ההסתדרות קומה א

Æ∞µ≤≠∏≥¥∞µ±∏ ßרכז המועדון∫ תמיר דוד טל

המרצההרצאהתאריך
±¥Æ±Æ±∏שלמה פיליבהלטייל בשבעת פלאי עולם הטבע
≤±Æ±Æ±∏øעמיקם שפיראהאם הצהרת בלפור היא תחילת המאבק עם הפלסטינים
≤∏Æ±Æ±∏גיל רביבוהסכסוך הישראלי פלסטיני מנקודת מבטו של לוחם
¥Æ≤Æ±∏דניאל זלדסאינטליגנציה בעולם בעלי החיים

±±Æ≤Æ±∏ßלבן ≠ חלק א Ø מוטי בר≠לבחרדים∫ לא בשחור
±∏Æ≤Æ±∏ עולם הולך ונעלם ≠ מסע אל המבנים הישנים והנטושים

בישראל
אדרß שרון רז

≤µÆ≤Æ±∏שלמה טלצוואות וירושות
¥Æ≥Æ±∏עמיקם שפיראהסהר האירני מול המגן דוד הישראלי



מועדון כפר סבא

ª±∏Æ∞∞ ההרצאה מתחילה בשעה Æ±πÆ≥∞≠±∂Æ∞∞ בין השעות ßפעילות המועדון∫ בימי ג
ªגאולה ≥± כ¢ס ßכתובת המועדון∫ מועדון גמלאים בית תרבות רייזל¨ רח

Æ∞µ≤≠∂≥∞∏µ≤≤ ßגולדהירש אלי טל ª ∞µ∞≠≥∂µ¥≤¥π ßרכזי המועדון∫ גל משה טל

המרצההרצאהתאריך
±∂Æ±Æ±∏איציק קידרמרוקו בצבעים
≤≥Æ±Æ±∏גיא באום¢זוג יונים¢ ≠ יצירת בלט קומית ורומנטית בפאריז הבוהמית
≥∞Æ±Æ±∏¢יהורם מזרחיהאסלאם באירופה ≠ ¢היבשת המוסלמית הצפונית
∂Æ≤Æ±∏±π¥∏ ≠ דב זיגלמןמבצע שודד

±≥Æ≤Æ±∏רזי ≠ אי קטן ביםßד¢ר יוסי נגרג
≤∞Æ≤Æ±∏יואב יוכפזהגנטיקה של התזונה
≤∑Æ≤Æ±∏ירון קרשאימוזיקת המארשים וניצחונות מפורסמים
∂Æ≥Æ±∏טרם נקבע

±≥Æ≥Æ±∏הראל אברהםראשי המדינה בנעלי עבודה ובנעלי בית

מועדון לוד

ª±∏Æ∞∞ ההרצאה מתחילה בשעה Æ±πÆ≥∞≠±∑Æ≥∞ בין השעות ßפעילות המועדון∫ בימי א
ªליד מפקדת מג¢ב לוד Æ≥¥ החשמונאים ßכתובת המועדון∫ בית יד לבנים רח

 ª ∞µ≤≠∏π∞∂∑∂µ ßזינגר ברוך טל ª ∞µ≤≠∏π∞µπ∞¥ ßרכזי המועדון∫ קיסילביץ יחיאל טל
Æ∞µ≤≠¥µ¥≥≤∏≥ ßמילו הרמן טל

המרצההרצאהתאריך
±¥Æ±Æ±∏יאיר עישביהר הבית ותגליות ארכיאולוגיות סביבו
≤±Æ±Æ±∏יואב יוכפזהגנטיקה של התזונה
≤∏Æ±Æ±∏איציק קידרוייטנאם ≠ ניחוחות מהמזרח
¥Æ≤Æ±∏רזי ≠ אי קטן ביםßד¢ר יוסי נגרג

±±Æ≤Æ±∏±π¥∏ ≠ דב זיגלמןמבצע שודד
±∏Æ≤Æ±∏הראל אברהםראשי המדינה בנעלי עבודה ובנעלי בית
≤µÆ≤Æ±∏לינדה תומרשרים עם לינדה לכבוד פורים
¥Æ≥Æ±∏יהודה הראלקיללת משפחת קנדי

±±Æ≥Æ±∏עופר ניסיםמשבר מגוון המינים הביולוגיים ופלישת מינים לישראל

המשך בעמוד ≥≥
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Æמקום מוגן ועוטף Æמקום מובחר לשהות בו

• “טירת ראשונים” להרגיש ביטחון אישי, ביטחון רפואי, וביטחון חברתי. 
למקסם וליהנות, מעכשיו ואילך, מכל רגע ורגע.

את  תמצאו  ולבטח  חדרים,  סוגי  מספר  קיימים  ראשונים”,  ב”טירת    •
החדר שיענה על הצרכים שלכם. ובו תוסיפו את הטעם האישי שלכם...

ואין כניסה חופשית, המרחב הציבורי מרושת במצלמות  • המקום מוגן 
לביטחונכם האישי. מערכת אינטרקום ולחצן מצוקה הממוקמים בכול 
החדרים, ובמרחב הציבורי ליצירת קשר מידי ומענה עם אנשי הביטחון. 
מרפאה מומחית לגיל הזהב עומדת לרשותכם 24/7. שפע של חוגים 

ופעילויות חברתיות במשך כל שעות היום.
ובמרכז   431 כביש  איילון,  נתיבי   ,4 לכביש  בסמוך  מרכזי  במיקום    •
העיר ראשון לציון מאפשר לכם להגיע בקלות לכל מקום בארץ, וכן 

לאורחים ולמשפחה למצוא אתכם במהירות ובקלות,
כאן ב”טירת ראשונים” כולנו משפחה, משפחה מלוכדת ונעימה.    •

 5% הנחה 
בדמי הכניסה או 

מוצרי חשמל וריהוט מלא 
בשווי של עד 30,000 ₪

לדירה לדוגמא התקשרו 
03-9482200

כפוף לתנאי המבצע
 בתוקף 31.12.18

אגודת עובדי התעשייה האווירית לישראל

מבצע דיור בלעדי לגמלאי התעשייה האווירית לישראל

ב"טירת ראשונים" דיור מוגן בראשון לציון 
המענה לכל משאלות לבך לגיל הזהב

דירות אחרונות בהחלט° 



מועדון מודיעין

ª±∑Æ∞∞ ההרצאה מתחילה בשעה Æ±∏Æ∞∞≠±∂Æ∞∞ בין השעות ßפעילות המועדון∫ בימי א
ª®∑ ßמול בית מס© Æעמק בית שאן פינת משה דיין ßכתובת המועדון∫ רח

 ª ∞µ≤≠∏µ∂≥∏ππ ßלב שלמה טל ª ∞µ¥≠¥∂µ∏∂∞≤ ßרכזי המועדון∫ ארליך דני טל
Æ∞∏≠∂≥¥π≥µ∏ במועדון ßטל ª ∞µ≤≠µ≤µµπ∏¥ ßגזבר∫ שטיין דוד טל

המרצההרצאהתאריך
±¥Æ±Æ±∏¢יהורם מזרחיהאסלאם באירופה ≠ ¢היבשת המוסלמית הצפונית
≤±Æ±Æ±∏עמי רוניסזורבה היווני הוא אמן החיים
≤∏Æ±Æ±∏±π¥∏ ≠ דב זיגלמןמבצע שודד
¥Æ≤Æ±∏רונן דמאריהאישה האפריקאית וחיי המשפחה שלה

±±Æ≤Æ±∏הראל אברהםראשי המדינה בנעלי עבודה ובנעלי בית
±∏Æ≤Æ±∏ עוקץ בצה¢ל¨ הספר ¢לחשוב בשש ßעל כלבים ואנשים¨ יח 

רגליים¢ 
מאירה גונט

≤µÆ≤Æ±∏פלאבין שרוןשרים בכיף עם שרון בפורים

מועדון נתניה

ª±∏Æ∞∞ ההרצאה מתחילה בשעה Æ±πÆ≥∞≠±∂Æ≥∞ בין השעות ßפעילות המועדון∫ בימי ד
ªπ אחימאיר ßכתובת המועדון∫ הקתדרה העירונית נתניה רח

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

המרצההרצאהתאריך
±∑Æ±Æ±∏¢יהורם מזרחיהאסלאם באירופה ≠ ¢היבשת המוסלמית הצפונית
≤¥Æ±Æ±∏יאיר עשבי דונה גרציה ≠ הנשיאה
≥±Æ±Æ±∏±π¥∏ ≠ דב זיגלמןמבצע שודד
∑Æ≤Æ±∏ השילוש הקדוש בטבע וסביבה ≠ חזון השער הדרומי

לישראל
עופר ניסים

±¥Æ≤Æ±∏הראל אברהםראשי המדינה בנעלי עבודה ובנעלי בית
≤±Æ≤Æ±∏יוה¢כ ßמאיר בוימפלדקפיצה למים הקרים ≠ איך הגענו למלח
≤∏Æ≤Æ±∏שרון יפתרפואה אבולוציונית
∑Æ≥Æ±∏טרם נקבע

±¥Æ≥Æ±∏øד¢ר נתנאל ©נתי® אבנרי למה המזה¢ת לא יציב

המשך מעמוד ∞≥



מועדון פתח תקווה

ª±∑∫≥∞ הרצאה מתחילה בשעה Æ±π∫≥∞≠±∑∫∞∞ בין השעות ßפעילות המועדון∫ בימי א
 Æמועצת הפועלים ±π ההסתדרות ßכתובת המועדון∫ רח

Æ∞µ≤≠≤∂∏≤∏∞≤ ßדוד כביר טל ª ∞µ≤≠¥≤≥∞µ∑∂ ßחיים טל ßרכזי המועדון∫ פרג

המרצההרצאהתאריך
±¥Æ±Æ±∏עמרי אטינגראיך להימנע מלהיות ¢נפגע עבירה¢ ותאונות דרכים
≤±Æ±Æ±∏¢יהורם מזרחיהאסלאם באירופה ≠ ¢היבשת המוסלמית הצפונית
≤∏Æ±Æ±∏ שחר שומןאנשים ומקומות בארץ ישראל
¥Æ≤Æ±∏יואב יוכפזהגנטיקה של התזונה

±±Æ≤Æ±∏גיא באום¢זוג יונים¢ ≠ יצירת בלט קומית ורומנטית בפאריז הבוהמית
±∏Æ≤Æ±∏אמיר גור תנ¢צ ©בדימוס® ועו¢דפרשיות פליליות מרתקות
≤µÆ≤Æ±∏ עולם הולך ונעלם ≠ מסע אל המבנים הישנים והנטושים

בישראל
אדרß שרון רז

¥Æ≥Æ±∏עמי רוניסזורבה היווני הוא אמן החיים
±±Æ≥Æ±∏בוטינסקי שלא הכרתםßמנכ¢ל אלתאזאב ז Ø משה אור≠טס

מועדון ראשון לציון

ª±∏Æ≥∞ ההרצאה מתחילה בשעה Æ≤∞Æ∞∞≠±∑Æ≥∞ בין השעות ßהפעילות במועדון∫ בימי ד
ª¢ויניק ∏¥ פינת הבן הראשון ¥± דיור מוגן ¢טירת ראשונים ßכתובת המועדון∫ רח

∞µ≤≠∏π∞µ∑±µ ßגזבר∫ צלנר שמשון טל Æ∞µ≤≠∏≥¥∞∂µ∂ ßרכז המועדון∫ קאהן יוסף טל

המרצההרצאהתאריך
±∑Æ±Æ±∏מנכ¢ל אלתאממדינת תלות למעצמה טכנולוגית≠תרומת התע¢א Ø משה אור≠טס
≤¥Æ±Æ±∏יואב יוכפזהבדלים תרבותיים בכפר הגלובלי
≥±Æ±Æ±∏¢יהורם מזרחיהאסלאם באירופה ≠ ¢היבשת המוסלמית הצפונית
∑Æ≤Æ±∏קונקשן הטבות מס לגמלאים ואיתור כספים אבודים Ø יאנוßויקטור לנצ

הפקות
±¥Æ≤Æ±∏עמי רוניסזורבה היווני הוא אמן החיים
≤±Æ≤Æ±∏הראל אברהםראשי המדינה בנעלי עבודה ובנעלי בית
≤∏Æ≤Æ±∏ויקטור סמדרמחרוזת שירים ע¢י חבורת הזמר של גמלאי התע¢א
∑Æ≥Æ±∏נויה הלוואי שהייתי חי על אי בודד Ø יניב שוורצמן¨ מגשר

שנהב
±¥Æ≥Æ±∏אמיר גור תנ¢צ ©בדימוס® ועו¢דפרשיות פליליות מרתקות



מועדון רמת גן גבעתיים 

 ª±∏Æ∞∞ הרצאה מתחילה בשעה Æ±πÆ≥∞≠±∂Æ∞∞ בין השעות ßפעילות המועדון∫ בימי ב
ªקריניצי ∂ רמת גן ßכתובת המועדון∫ בית ההסתדרות¨ רח

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

המרצההרצאהתאריך
±µÆ±Æ±∏הראל אברהםראשי המדינה בנעלי עבודה ובנעלי בית
≤≤Æ±Æ±∏עמי רוניסזורבה היווני הוא אמן החיים
≤πÆ±Æ±∏øעמיקם שפיראהאם יתכן רצח פוליטי נוסף בישראל
µÆ≤Æ±∏אברהם תשובה ¢בדרך אל המטרה הבאה¢ ≠ סיפורו של אלוף

±≤Æ≤Æ±∏ø נתנאל ©נתי® אבנרי למה המזה¢ת לא יציב ßדר
±πÆ≤Æ±∏¢יהורם מזרחיהאסלאם באירופה ≠ ¢היבשת המוסלמית הצפונית
≤∂Æ≤Æ±∏אמיר גור תנ¢צ ©בדימוס® ועו¢דפרשיות פליליות מרתקות
µÆ≥Æ±∏יואב יוכפזהגנטיקה של התזונה

מועדון רחובות

Æ ±∑Æ¥µÆהרצאה מתחילה בשעה Æ±πÆ≥∞≠±∂Æ≥∞ בין השעות ßפעילות המועדון∫ בימי ג
ªמתנ¢ס חוויות שוויץ רחובות µ≤ סירני ßכתובת המועדון∫ רח

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

המרצההרצאהתאריך
±∂Æ±Æ±∏פרופסור אהוד גרינשפןתולדות האנרגיה הגרעינית
≤≥Æ±Æ±∏ßלבן ≠ חלק א Ø מוטי בר≠לבחרדים∫ לא בשחור
≥∞Æ±Æ±∏ויקטור סמדרמחרוזת שירים ע¢י חבורת הזמר של גמלאי התע¢א
∂Æ≤Æ±∏אל¢מ אברהם בן זאב ©זבו®סיפור הצוללת דקר

±≥Æ≤Æ±∏ מהפכות הדפוס מרוטנברג דרך האינטרנט ועד המדפסות
התלת≠ממדיות

יוסי רוזן 

≤∞Æ≤Æ±∏¢יהורם מזרחיהאסלאם באירופה ≠ ¢היבשת המוסלמית הצפונית
≤∑Æ≤Æ±∏יוסף ויינגרטןאיסלנד ≠ ארץ של קרח ואש
∂Æ≥Æ±∏עמי רוניסזורבה היווני הוא אמן החיים 

±≥Æ≥Æ±∏רזי ≠ אי קטן ביםßד¢ר יוסי נגרג

המשך בעמוד ∂≥
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מועדון רמלה

ª±±Æ∞∞ ההרצאה מתחילה בשעה Æ±≥Æ∞∞≠±∞Æ≥∞ בין השעות ßפעילות המועדון∫ בימי ג
ªהכרמל ± פינת טייטלבאום רמלה ßכתובת המועדון∫ אחוזת רעים¨ רח

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

המרצההרצאהתאריך
±∂Æ±Æ±∏פעילות מחוץ למועדון ≠ טיול לאילת
≤≥Æ±Æ±∏ßלבן ≠ חלק א Ø מוטי בר≠לבחרדים∫ לא בשחור
≥∞Æ±Æ±∏דוד תאניויוה איטליה ≠ סיור מוזיקלי בארץ המגף
∂Æ≤Æ±∏יאיר עישביהר הבית ותגליות ארכיאולוגיות סביבו

±≥Æ≤Æ±∏יהורם מזרחיסונים ושיעים ומה שביניהם
≤∞Æ≤Æ±∏ירון קרשאימוזיקת המארשים וניצחונות מפורסמים
≤∑Æ≤Æ±∏øרון פלדהאם זה נשמע כמו סינית
∂Æ≥Æ±∏עמי רוניסזורבה היווני הוא אמן החיים

±≥Æ≥Æ±∏חזי פוזננסקישאו ציונה נס ודגל

מועדון תל אביב

ª±∑Æ∞∞ הרצאה מתחילה בשעה Æ±πÆ∞∞≠±∑Æ∞∞ בין השעות ßפעילות המועדון∫ בימי ד
כתובת המועדון∫ המרכז לגיל הזהב ע¢ש צוקרÆ רחß רש¢י ∏¥ תל אביבÆ החניון הקרוב של אחוזת החוף¨ חניון 

ª¥∑ ¨¥∏ ¨≤¥ ¨∏≤ ¨±∑≤ ¨∑≤ קווי אוטובוס Æהבימה
 Æ∞µ≤≠¥≤≥∂π≥∏ ßדביר יעקב טל ª ∞µ≤≠≥∂∂≥π±∞ ßרכזי המועדון∫ מנדל אריה טל

המרצההרצאהתאריך
±∑Æ±Æ±∏±π¥∏ ≠ דב זיגלמןמבצע שודד
≤¥Æ±Æ±∏אל¢מ אברהם בן זאב ©זבו®סיפור הצוללת דקר
≥±Æ±Æ±∏הראל אברהםראשי המדינה בנעלי עבודה ובנעלי בית
∑Æ≤Æ±∏ דואטים של אהבה¢ ≠ אהבות שונות מובעות בשפה של¢

בלט
גיא באום

±¥Æ≤Æ±∏¢יהורם מזרחיהאסלאם באירופה ≠ ¢היבשת המוסלמית הצפונית
≤±Æ≤Æ±∏ירון קרשאימוזיקת המארשים וניצחונות מפורסמים
≤∏Æ≤Æ±∏דניאל זלדסאינטליגנציה בעולם בעלי החיים
∑Æ≥Æ±∏בוטינסקי שלא הכרתםßמנכ¢ל אלתאזאב ז Ø משה אור≠טס

±¥Æ≥Æ±∏שלמה פיליבההריביירה הצרפתית ופרובאנס

המשך מעמוד ¥≥



היחיד עם הפעולה הכפולה
לטווח הקצר ולטווח הארוך

להתייעצות עם המומחים של אלטמן 6505* 

ניתן להשיג בכל חנויות הטבע, בתי המרקחת ורשתות הפארם, 
כולל כפל מבצעים ט.ל.ח.

בתוקף עד 28.02.2018 או עד גמר המלאי, ט.ל.ח.

25     הנחה 
ברכישת

₪

fast

fast מגה גלופלקס



ות ה והתנד ו דת ת ו

שלמה חסקלוביץ 

יו¢ר

גמלאיות וגמלאים יקרים¨

הוועדה שאני עומד בראשה עוסקת 
רלוונטיים  פעילות  תחומי  בשני 
התנדבות  הינו  האחד  לגמלאים¨ 

 Æוהשני ≠ תעסוקה בתמורה
התעסוקה  ¢ביריד  נכחתי  נובמבר  חודש  בתחילת 
השנתי לאזרחים ותיקים¢ אשר נערך בגני התערוכה 

Æ¢בתל אביב¨ בחסות ¢המשרד לשוויון חברתי
תחת הכותרת ¢דרוש ניסיון¢¨ השתתפו ביריד עשרות 
גופים עסקיים¨ הן ציבוריים והן פרטיים¨ אשר הציעו 
במיוחד  המותאמות  העסקה  משרות  של  שפע 
הרצאות  ניתנו  היריד  במסגרת   Æהגמלאים לציבור 
רבות ומעניינות בתחומי התעסוקה לאזרחים ותיקים¨ 
עיסוק  במציאת  תשלום®  ©ללא  אישי  ייעוץ  ניתן  וכן 

 Æלאלו שביקשו זאת
לאלו  מעשי¨   ≠ פחות  ולא  מעניין  שהיה  ספק  אין 
שהגיעו¨ חיפשו ומצאו תעסוקה מתאימהÆ להתראות 

Æביריד ∏±∞≥¨ מומלץ
המתנדבים  לגמלאים  במה  להעניק  ממשיך  אני 
אותנו  לשתף  והמבקשים  שונות¨  בעמותות 
ברוך קריגר  בסיפוריהםÆ הפעם סיפורו של הגמלאי 

המתנדב ב¢ארגון של¢מ¢∫
שלום¨ 

עם יציאתי לגמלאות חיפשתי עיסוק אשר באמצעותו 
מרים  אשתי  עם  בצוותא   Æלקהילה לתרום  אוכל 
לפעילות  ברחובות¨  של¢מ  לארגון  הגעתי  ובעידודה¨ 

Æהתנדבותית בקהילה
¢קריאה  בפרויקט  להתנדב  לי  הציעה  הסניף  רכזת 
היסודיים¨  הספר  בבתי   ßב  ßא כיתות  לילדי  בהנאה¢ 
במטרה לעודד קריאת ספרים בעידן הטכנולוגיÆ אני 
¢שריד¢  היסודי  הספר  בבית  שנתיים  מזה  מתנדב 
ברחובותÆ ההתנדבות מתקיימת פעם בשבוע במשך 

עם  הפגישה  לקראת  ההתרגשות   Æלימוד שעות   ≤
מחנכת  עם  וכן  המנהלת  עם  הרכזת¨  עם  הילדים¨ 

Æהכיתה הינה רבה
בעת הקראת הסיפור אני חש בהתעניינות הרבה של 
הילדים בתוכן הסיפור¨ ונהנה מן ההשתתפות שלהם 
ואנוכי  המורה  ההקראה¨  בסיום   Æההקראה כדי  תוך 
מכנסים את תלמידי הכיתה ושואלים שאלות כלליות 
ההשכל  מוסר  על  ועומדים  הדמויות  על  התוכן¨  על 
אני   Æרבה התלמידים  וזו של  שלי  ההנאה   Æשבסיפור
וזו   ≠ ומהרכזת  מהמחנכת  ולברכות  לתודות  זוכה 

Æהרגשה בהחלט נעימה
מועדון  דרך  התנדבתי  האחרונה  בשנה   Æועוד זאת 
רוטרי ברחובות¨ לשעתיים בשבוע¨ בבית ספר יסודי 
לסייע לתלמידי כיתה גß בשעורי חשבוןÆ גם במסגרת 
סייעה  לתלמידים  ותרומתי  עזרתי  כי  מרגיש  אני  זו 

 Æלהם להתקדם ולהדביק את החומר הנלמד
הסיפוק שלי הוא בנתינה לילדים שהוריהם לא תמיד 
 Æיכולים להקדיש מזמנם כדי לסייע לילדיהם בלימודים
ברוך קריגר

כל הכבוד לפעילותו ההתנדבותית המבורכת ובעלת 
Æהערך של חברנו ברוך קריגר

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

Æבאחד הגליונות הבאים
שוטף¨  באופן  מתעדכן  הארגון  של  המרשתת  אתר 

Æמומלץ להיכנס ולהתרשם

Æ∞µ≤≠≥∂∂≥∑≥≥ הנייד ßניתן לפנות אליי באמצעות הטל

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



)לא באחריות הארגון(



יולים ונופשונים דת  ו
גמלאים יקרים שלום רב¨

 Æ≤¥Ø±≤Ø≤∞±∑  הרישום לגמליאדה  ∏±∞≥ נפתח ביום שני
בשעה המתוכננת להתחלת הרישום אירעה תקלה 
בכניסה לאתר של ארקיע¨ אך לאחר התיקון נפתח 
גם  נפתחה  ובמקביל   ∞π∫≤≤ בשעה  הרישום  אתר 

Æהמערכת הטלפונית
שני   Æאיש  ≤π∞∞≠כ נרשמו  זה  מזכר  לכתיבת  נכון 

Æמחזורים פתוחים עדיין¨ לגמלאים בלבד
לכל  המתנה  רשימות  ייפתחו  ההרשמה  בגמר 
האינטרנט˛  המחזורים ©פרסום יהיה באתר המרשתת̧ 

Æ®של גמלאי התעשייה האווירית

בימים אלו החלו המגעים לגבי גמליאדה Æ≤∞±π היעד 
הראשון יהיה שיט נהרותÆ בסיומו של המו¢מ נפרסם 

Æפרטים לגבי היעד¨ המחיר ותנאי התשלום
¢כוכב¢  יבשתי¨ במתכונת  יהיה גם אתר   ≤∞±π בשנת 

Æנופשון® טיולים ממלון אחד במשך שמונה ימים©

כל המדורים∫ טיולי יום¨ נופשונים¨ טיולי חו¢ל וביקורי 
Æגמלאים בחברה עודכנו¨ ומתפרסמים בגיליון זה

משפחותיכם  ולבני  לכם  לאחל  רוצה  אני  לסכום¨ 
Æבריאות טובה לכוווולם

שמואל אפלבוים
יו¢ר ועדת טיולים ונופשונים

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

Æמתקיימים ללא ליווי מדריך
ªזרינה ≠ ∞≥≠π∑∂∏±≥∑© ניתן להירשם בטלפון

דקלה® בפקס   ≠  ∞≥≠π∑∂∏±≥π  ªציפי  ≠  ∞≥≠π∑∂∏±≥∏
  zgavrielov@iai.co.il בדוא¢ל  או   ®∞≥≠π≥µ∂π∂π©
ולשלם בכרטיס אשראיÆ לטיולי יום ניתן להירשם גם 

Æבמועדונים  ע¢ג טופס הרישום
החזר כספי בשל ביטול היציאה לטיול יינתן אך ורק 
תאריך  לפני  שבוע  עד  רפואיים  מסמכים  בהגשת 
היציאה לטיולÆ גמלאיØאורח שנרשם לטיול ולא הגיע 

Æיחויב בתשלום מלא של עלות הטיול
תאריך  לפני  עבודה  ימי   ≤± לנופשון  היציאה  ביטול 

Æהיציאה¨ כרוך בקנס כספי
מסיבה  האוטובוס  בקדמת  לשבת  המבקשים  על 
נשתדל   Æמתאים רפואי  אישור  להמציא  רפואית 

 Æלהיענות בחיוב¨ במידת האפשר
מתחת  נכדים  או  ילדים  מקרה  בשום  לצרף  אין 
לטיולים   Æלחרמון לטיולים  פרט  יום¨  לטיולי   ±µ לגיל 
לחרמון ניתן לצרף ילדים מגיל µ שנים ומעלהÆ גמלאי 
 ±µ לגיל  מתחת  נכדים  או  ילדים  לשתף  שמעוניין 
לנופשון¨ הגעתו לנופשון תהיה עצמאית ©לא תורשה 

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

Æבתשלום¨ לנופשון ולטיול יום
תחנת יציאה∫ חניון תע¢א מערב

היציאה  ושעות  היציאה  לתחנת  לבכם  תשומת 
Æשנקבעו

במקרה של תקלה ביום היציאה יש להתקשר לטלפון 
Æהרשום מעלה

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

Æהטיול או הנופשון

הוראות והנחיות לנופשונים ולטיולי יום 

שמואל אפלבוים 
יו¢ר



יולי יום

מספר 
הטיול

מחיר לחברØאורחתאריךØיוםמקום הטיול 

טיול מזמר בעקבות אריק אינשטין±≤

¢אופק תיירות¢

±∞Ø∞±Ø≤∞±∏

יום רביעי

∞≥± ₪ לגמלאי
∞∑± ₪ לבת זוג
µ∏± ₪ לאורח

יוצאים בשעה ∞∞∫∏∞ ונוסעים לתל אביב¨ אוכלים ארוחת בוקר עצמאית¨ ומתחילים את הטיול ברחובות תל 
אביבÆ נקשיב לסיפורים על אריק איינשטיין¨ על דרכו האומנותית ועל חייוÆ המדריך מנגן ושר משיריו של אריק¨ 
ביחד אתכם לאורך כל הטיולÆ הסיור מתחיל מול הבית שבו אריק איינשטיין גדל¨ ברחוב גורדון ±≤¨ בסיפורי 
ימיו בלהקת הנח¢לÆ נספר על  ימי נעוריו ועל  ונספר על  ילדותוÆ משם נלך לגן ציבורי נאה בשכונה¨ נמשיך 
החיבור של אריק עם חברי שלישיית גשר הירקון¨ בני אמדורסקי ויהורם גאון ועל החיבור עם גßוזי כץ ושמוליק 
תיאטרון  פעם  עמד  שבו  למקום  נמשיך   Æלאלונה נישואיו  על  נספר   Æפרישמן ברחוב  לבית  נמשיך   Æקראוס
¢האוהל¢Æ בהמשך נעבור ליד הבית שבו גר אריק איינשטיין עם סימה בת זוגו¨ ונפקוד את קברו¨ בבית הקברות 

Æבשעה ∞≤∫¥± ארוחת צהריים בשרית במסעדת ¢פינת השלושה¢ בדרום תל אביב Æהסמוך
בעקבות אהוד מנור≥≤

¢טיולים¢

≤≤Ø∞±Ø≤∞±∏

יום שני

µ∞± ₪ גמלאי
µµ± ₪ לבת זוג

∞∑± ₪ אורח
ויצירותיו של אהוד מנורÆ ארוחת בוקר עצמאית באם  יציאה בשעה ∞≤∫∑∞ לסיור בשלושה מעגלים על חייו 

Æהדרך
 Æממשיכים לקיסריה ולנחל תנינים Æבשעה ∞∞∫∞± מעגל ראשון∫ נסיעה והגעה לבית חניניה וסיור באמת המים

המעגל השני¨ זיכרון יעקבÆ נלך לאורך רחוב היין ונספר את סיפור המקוםÆ בשעה ∞≤∫≤± ארוחת צהריים בשרית 
 Æכשרה בקיבוץ דליה

Æמעגל שלישי¨ בנימינה¨ סיור בתחנות חייו של אהוד מנור שנולד וגדל בבנימינה ±µ∫∞∞ בשעה
משטרת ≤≤ מורשת  מרכז  ירושלים 

וכנסת  המוזיקה  מוזיאון  ישראל¨ 
ישראל

¢זיו תיירות¢

∞µØ∞≤Ø≤∞±∏

יום שני

∞≤± ₪ לגמלאי
∞∏± ₪ לבת זוג
πµ± ₪ לאורח

יציאה בשעה ∞≤∫∑∞¨ עצירה לארוחת בוקר עצמאית בבית שמשÆ ביקור במרכז מורשת משטרת ישראל בבית 
שמשÆ סיפורה של המשטרה בארץ ישראל¨ החל בארגוני השמירה העברית של שלהי התקופה העותßמאנית 
ומשטרת המנדט וכלה בתפקידים שממלאת המשטרה כיוםÆ ביקור במוזיאון המוזיקה¨ מוזיאון חדש המוליך 
את המבקר במסע בין תרבויות שונות שעיצבו את ההיסטוריה של השירה והמוסיקה העבריתÆ ארוחת צהריים 
במלון ¢פרימה פארק¢ ©כשר¨ בהגשה עצמית®µ∫≥∞ Æ± ביקור בכנסת ישראלÆ הסיור עוסק במהות הדמוקרטיה 

Æהישראלית¨ בתפקידיה ובעבודתה של הכנסת וכן בפריטי האמנות במשכן



עוטף עזה ופריחת הכלניות¥≤

¢טיולים¢

±¥Ø≤Ø≤∞±∏

יום רביעי

∞≥± ₪ לגמלאי
∞∑± ₪ לבת זוג
µ∏± ₪ לאורח

בנגב  העשרה  לנתיב  נוסעים  משם   ¨∞∏∫≥∞ בשעה  מרדכי  ביד  עצמאית  בוקר  ¨הפסקת   ∞∑∫≥∞ בשעה  יציאה 
הצפוני לסיור מרתק¨ ונלמד על המציאות במקוםÆ נבקר באתר הזיכרון למורשת הקרב של הצנחנים ¢החץ 
השחור¢Æ בשעה ∞∞∫≥± נגיע אל משטח הכלניות¨ אלפי כלניות במרבד אדום בוהקÆ לאחר מכן נתארח לארוחת 
יונסÆ משם נצא  צהרים כשרה בקיבוץÆ בשעה ∞∞∫µ± נגיע אל אנדרטת הפלדה בחבל שלום ונצפה על חאן 
לסיור בגשר התלוי על נחל הבשור¨ מגדולי הנחלים בנגב המנקז בתוכו את נחל באר שבע ונחל גררÆ שיבה 

Æהביתה בשעה ∞∞∫∑± לערך
≥µעכו¨ צפת והסביבה

¢זיו תיירות¢

∞∂Ø∞≥Ø≤∞±∏

יום שלישי

∞≤± ₪ לגמלאי
∞∏± ₪ לבת זוג
πµ± ₪ לאורח

יציאה בשעה ∞≤∫∑∞Æ עצירה לארוחת בוקר עצמאיתÆ נסיעה לעכו עיר רווית היסטוריהÆ טיול בסמטאות השוק 
ולאורך החומות עד נמל הדייגיםÆ נסיעה לגנים הבהאים בעכוÆ נסיעה למערת קשת ברכס אדמית ותצפית 
לצפת¨  נמשיך  הארוחה  לאחר   Æבשלומי ±≥∫∞∞ צהרים כשרה בשעה  ארוחת   Æהתיכון והים  האזור  יישובי  אל 
העיר שבה חיו ופעלו גדולי הקבלהÆ נבקר בבתי הכנסת העתיקים¨ נשוטט בסמטאות ונשמע סיפורי מלחמת 

Æהשחרור
מדבר יהודה מנזרים וכנסיות∂≤

¢אופק תיירות¢

±πØ∞≥Ø≤∞±∏

יום שני

∞¥± ₪ לגמלאי
∞π± ₪ לבת זוג
µ∞≥ ₪ לאורח

יציאה בשעה ∞≤∫∑∞¨ נסיעה  דרך כביש ≤¥¥ עצירה לארוחת בוקר  בקניון עזריאלי במודיעין¨ חברת אופק תיירות 
תדאג לקפה שתייה קלה מאפים מלוחים ומתוקיםÆ המשך נסיעה לאכסניית השומרוני הטוב¨ מוזיאון המספר 
על קורות המקום מהתקופה המקראית ועד ימינוÆ באתר מוצגות עבודות פסיפס מימיו של דוד המלך¨ הורדוס 
ועודÆ האתר עצמו ממוקם על דרך ירושלים≠יריחוÆ נמשיך לאזור ואדי קלט¨ למנזר סנט גßורגß¨ או בשמו הערבי¨ 
דיר מאר גßריס¨ שהינו מנזר יווני אורתודוכסי מרשים השוכן על צלע הר בערוצו של נחל פרת כ≠µ ק¢מ ממערב 
ליריחוÆ המשך נסיעה לנבי מוסא אתר קדוש למוסלמים¨ שעל≠פי המסורת המוסלמית¨ כאן נמצא קברו של 
משהÆ ארוחת צהרים כשרה בחוף  אלמוגÆ נמשיך אל קאסר אל≠יהוד¨ שעל פי המסורת הנוצרית שם הטביל 

Æה הוא מנזר יווני≠אורתודוקסיÀלßְגÀנמשיך למנזר דֵיר ח Æיוחנן את ישו ומאמיניו



≥∑Æשיט מעכו לחיפה ורכבת העמק

¢אופק תיירות¢

∞≥Ø∞¥Ø≤∞±∏

יום שלישי

∞¥± ₪ גמלאי
∞π± ₪ לבת זוג
µ∞≥ ₪ לאורח

יציאה בשעה ∞∞∫∑Æ נסיעה ישירה לעכוÆ ארוחת בוקר עצמאית באזור השוק בעכוÆ יציאה לשיט מעכו לחיפה 
בספינה גדולהÆ מחיפה¨ נסיעה עד למוזיאון רכבת העמק בכפר יהושעÆ תחנת הרכבת בכפר יהושע הייתה 
 ∂µ Æאתר התחנה¨ הפך למעשה למוזיאון Æהתחנה השלישית במסע ברכבת העמק שיצאה מחיפה לדמשק
שנים מיום שהפסיקה לפעול¨ רכבת העמק ההיסטורית חוזרת ומצטרפת  ללוח הזמנים של רכבת ישראל 
יוקנעם¨ כפר יהושע¨ מגדל העמק¨ כפר ברוך¨ עפולה ובית שאןÆ בתחנה  ומחברת בין חיפה ליישובי העמק 
הסופית בבית שאן ימתין האוטובוס שיסיע אותנו לקיבוץ ניר דוד לארוחת צהרים מאוחרתÆ ארוחה קיבוצית 
©כשרה®Æ בסיום ארוחת הצהרים מסלול קצר לגשר על נחל האסי החוצה את הקיבוץÆ עם הזמן יאפשר¨ נעלה 

Æבדרך הנוף לגלבוע ונצפה בנוף המדהים על העמק ועל פריחת הרקפות
יום כף לגמלאים ב¢עמק המעיינות¢ ∏≤

והגלבוע

¢אופק תיירות¢

≤≥Ø∞¥Ø≤∞±∏

יום שני

∞¥± ₪ לגמלאי
∞π± ₪ לבת זוג
µ∞≥ ₪ לאורח

 Æועוגות קרה  שתייה  תה  קפה  למטיילים  יוגשו  לאוטובוס  בעלייה   Æ∞∑∫≥∞ בשעה  האווירית  מתעשייה  יציאה 
בוקר עצמאיתÆ הגעה לגלבוע  ועודÆ עצירה לארוחת  ייהנו המטיילים משתייה¨ פירות העונה  במהלך הטיול 
 Æ®הגעה לפארק המעיינות¨ קבלת רכבים ©נהיגה עצמאית Æותצפית מהר ברקן על עמק יזרעאל ועמק בית שאן
 Æנצפה בתעלות מים ואתרים הסטורים וארכיאולוגים Æנטייל בין מעיינות∫ עין שוקק¨ עין מודע ונחל התנינים
בפארק  סיור  הארוחה¨  בתום   Æדוד ניר  בקיבוץ  ב¢חברותא¢  צהרים כשרה  ארוחת   Æוחצי הטיול כשעה  משך 

Æב≠∞≤∫∂± נסיעה חזרה Æ¢האוסטרלי ¢גן גורו
≥πטיול לנופי הגליל המערבי

¢אופק תיירות¢

∞≤Ø∞µØ≤∞±∏

יום רביעי

∞µ± ₪ לגמלאי
∞∞≥ ₪ לבת זוג
µ±≥ ₪ לאורח

יציאה ∞∞∫∑∞Æ עצירה בדרך לארוחת בוקר עצמאיתÆ הגעה לראש הנקרהÆ נרד לנקרות ברכבל¨ נחזה בסרט 
המתאר את ההיסטוריה של המקום¨ נטייל בין הנקרות¨ נקשיב לנהימות הגלים¨ נשמע את סיפורי הרכבת 
המצודה  לעבר  תצפית  נערוך  גורן¨  לפארק  נמשיך   Æהטיילת לאורך  חשמליים  ברכבים  נסיעה   Æהמנדטורית
ומערכת  הגליל המערבי  ישובי  את  לזהות  וננסה  דרומה  נצפה  למערת הקשת¨  נגיע   Æהמונפורט הצלבנית¨ 
הנחלים החוצה אותו ממרום הגליל העליון לעבר רצועת החוףÆ ארוחת צהרים כשרה בקיבוץ חניתהÆ חזרה 

Æ±∏∫≥∞ בשעה



ות אלי כהן רמת הגולן   יול  רים  ה

קטיף דובדבנים בגולן∞¥

¢זיו תיירות¢

≥∞Ø∞µØ≤∞±∏

יום רביעי

∞≥± ₪ לגמלאי
∞∑± ₪ לבת זוג
µ∏± ₪ לאורח

יציאה ∞∞∫∑∞Æ עצירה לארוחת בוקר עצמית באלוניםÆ נסיעה דרך צומת גולני¨ צומת נחל עמוד¨ דרך  גשר בנות 
יעקב לבוסתן לקטיף דובדבניםÆ סלסלה לכל משתתףÆ בתום הקטיף נסיעה לעמק הבכא¨ עז ∑∑¨ תצפית על 
שדה הקרב ממדרונות הר חרמונית שם נשמע את סיפור הגבורה של חטיבה ∑ בעמק הבכא במהלך מלחמת 
יום הכיפוריםÆ ארוחת צהריים כשרה בקיבוץ מרום גולן¨ בשרות עצמיÆ נסיעה למצפה אופיר¨ מקום תצפית 

Æמטר מעל הכנרת¨ מול רואים את טבריה ובמעלה ההר את צפת ¥µ∞≠נהדר כ
בשפלת ±¥ התנ¢ך  בעוקבות  טיול 

יהודה

¢טיולים¢

¥Ø∂Ø≤∞±∏

יום שני

µ±± ₪ לגמלאי
µ∂± ₪ לבת זוג
∞∏± ₪ לאורח

יציאה ∞≤∫∑∞Æ עצירה לארוחת בוקר עצמית בלטרוןÆ נסיעה ליער צרעה מקום לידתו של שמשון הגיבור וגם 
קבורתוÆ נטייל דרך הפסלים ביערÆ נמשיך לתל צרעהÆ נמשיך לגן הפסלים בבית שמשÆ נמשיך למנזר הגברים 
 Æארוחת צהרים כשרה בקיבוץ נתיב הל¢ה Æנבקר במנזר הנשים השתקניות שבמקום Æמאלßולכנסייה בבית ג
בתום הארוחה נמשיך לתל עזקה בקצה הצפוני של פארק בריטניהÆ לסיום נבקר ביקב ¢מוני¢ הצמוד למנזר 

Æ±∏∫∞∞ חזרה משוערת Æדיר רפעת





נופשונים
ים המלח

Æימים ¥ לילות באמצע השבוע על בסיס חצי פנסיון¨ כולל הסעה הלוך ושוב µ
יציאה מחניון תעשייה אווירית בשעה ∞∞∫∞±

מחיר לאדם תאריךמלון
בחדר זוגי

תחילת 
תשלום

תנאי תשלום 
כרטיס אשראי

הערות

גמלאי ∞∞¥± ₪∏±∞≥Ø∞±Ø∏±≠¥±קראון פלאזה
₪ ±µµ∞ בן זוגØבת

₪ ±∂µ∞ אורח

∞±Ø∞±Ø≤∞±∏≤≥≥X∂
≤µ∏X∂
≤∑µX∂

ההגעה¨  עם  צהריים  ארוחת 
פעם אחת קפה ועוגה¨ כניסה 
חופשית לספא¨ חלוקים כנגד 
מועדון  קיים  במקום   Æפיקדון

גמלאים ותוכניות בידור
גמלאי ∞∞≤± ₪∏±∞≥Ø∞≤Ø≥≥≠∏±הוד

₪ ±¥µ∞ בן זוגØבת
₪ ±µµ∞ אורח

∞¥Ø∞≤Ø≤∞±∏≤±∂X∂
≤¥±X∂
≤µ∏X∂

ההגעה¨  עם  צהריים  ארוחת 
פעם אחת קפה ועוגה¨ כניסה 
כנגד  חלוקים  המלון¨  לספא 

פיקדון

אילת

¥ ימים ≤ לילות באמצע השבוע¨ על בסיס חצי פנסיון¨ כולל הסעה הלוך ושוב
יציאה מחניון תעשייה אווירית בשעה ∞∞∫∏∞

מחיר לאדם תאריךמלון
בחדר זוגי

תחילת 
תשלום

תנאי תשלום 
כרטיס אשראי

הערות

גמלאי ∞±∏ ₪∏±∞≥Ø∞≥Ø∑∞≠¥∞מגßיק פלאס
₪ π∂∞ בן זוגØבת

אורח ¥∞±± ₪

≤∞Ø∞≤Ø≤∞±∏±≥µX∂
±∂∞X∂
±∏¥X∂

פעם אחת קפה ועוגה¨ כניסה 
טיולים  כושר¨  וחדר  לספא 

 Æבדרך לאילת ובאילת
לפרטי הטיולים היכנסו לאתר 

המרשתת של הארגון



øÌÎÈ„ÏÈ È·‚Ï ÈËÂÂÏ¯ ÌÈ‡·‰ ÌÈÙÈÚÒ‰Ó „Á‡ Ì‡‰

˙È˙ÂÚÓ˘Ó ˙ÂÈ‚ÂÊ ÂÂÁ ‡Ï ¨ÌÈ˘ ‰ÊÓ Â‡ ¨ÌÏÂÚÓ �

ÌÈ„ÂÓÈÏ ¨˙ÈÚ·Â˙ ‰„Â·Ú ¨ÈÂÙ ÔÓÊ „Â‡Ó ËÚÓ �
ÌÈÓÈ‡˙Ó ‡Ï ‚ÂÊ È· ÌÚ ÌÈÎ·˙ÒÓ �

˙ÂÈˆ˜ÈÏÙ‡Â ˜Â·ÒÈÈÙ ¨˙ÂÈÂ¯ÎÈ‰ È¯˙‡Ó Ì‰Ï Ò‡Ó �
˙Ó„˜˙Ó ‡Ï˘ ˙ÂÈ‚ÂÊ· ‰ÎÂ¯‡ ‰ÙÂ˜˙ ÌÈÚÂ˜˙ �

‰ÁÙ˘Ó ˙Ó˜‰Â ÔÈ‡Â˘ÈÏ ÌÈÎÂ„È˘
¥∞ ¨≥∞ ¨≤∞≠‰ ˙Â˘· ÌÈÏÈÎ˘Ó ÌÈÂÏÈÁÏ

øÌÈ˜ÂÂ¯ ÔÈÈ„Ú ÌÎÈ„ÏÈ Ì‡‰ ¨ÌÈ¯Â‰
°Ì˙ÚÈ„È ÈÏ· Â‡ ÌÚ ¨ÌÈ„ÏÈÏ ¯ÂÊÚÏ ¯˘Ù‡
°¯ÊÂÁ ÂÈ‡ ‡Â‰  ≠ ¯·ÂÚ˘ ÌÂÈ ÏÎ ÏÚ Ï·Á ¨Â¯ÎÈÊ

∞µ∏≠µ∞≥≠π∂π∂
ÌÈÎÂ„È˘ ˙Â˘ ≤µ≠Î ¨¯Ï„‡ ÔÂÎÓ ¯‚Â· ≠ ÏÂ¯Ë˘ ÈÏ‡ ÊÎ¯Ó

°ÂÈ˘ÎÚ Â¯˘˜˙‰ ¨ÌÈÂ‡ ¯ÒÂÁÏ È„ Ê‡ ¨ÔÎ Ì˙ÈÚ Ì‡



)לא באחריות הארגון(



)לא באחריות הארגון(



רה לי ה מפ ור גמלאים  י
ניתן  לפניכם¨  מונח  הגמלאון  שבהם  אלה¨  בימים 
לסכם סיכום בינייםÆ מאז החלו הביקורים במתכונתם 
מחזורים   ±∑ נערכו  חודשים¨   ≤± לפני  החדשה¨ 
של  אילוצים  עקב  בוטלו   ¥© הגמלאים  ביקורי  של 
אחת  התקיימו  הסיורים   Æ®המארחים המפעלים 
לחודש ובכל מחזור הוזמנו גימלאים שעבדו במפעל 
כאשר  הסתיים  הראשון  הסבב  ולמעשה  מסוים¨ 
 Æהחברה מפעלי  מכל  גמלאים  בביקורים  השתתפו 
גמלאים   π±∏ ועוד  גמלאים   π∞µ השתתפו  ס¢ה 
כ≠∞≤  על  עומד  ההרשמה  קצב   Æלתורם ממתינים 
סוף  עד  יימשכו  הסיורים  כלומר  לחודש¨  גימלאים 
הקדנציה הנוכחית¨ דצמבר π±∞≥¨ וללא ספק יימשכו 

Æגם בקדנציה הבאה
ומותיר  מרתק  מרשים¨  התעש¢א  במפעלי  הביקור 
רושם עז על המבקרים שברובם נחשפים לטכנולוגיות 
חדישות ולמפעלים שרואים הם אותם לראשונהÆ כל 
החברים¨  של  המרגש  החברתי  למפגש  מעבר  זאת 

Æשעל כך יעידו מאות רבות של חברים מרוצים
 Æיימשכו במהלך השנים הקרובות כאמור¨ הביקורים 
היות שמוקצב לנו סיור אחד בחודש אני חוזר ומבקש 
אחד  כל  במאוחר  או  במוקדם  סבלנות¨  מעט  מכם 

Æמכם יזכה להשתתף באחד הביקורים
גמלאים   ∏ האחרונים¨  הביקורים  באחד  חברים¨ 
טרחו  לא  אף  הגיעו¨  שלא  רק  לא  לביקור  שנרשמו 
הדבר¨  משמעות   Æהיעדרם על  אותי  ולידע  לצלצל 
התארכות התור בחודש נוסףÆ בהזמנות שלי אליכם 
אני חוזר ומבקש להודיע לי¨ עד כמה שניתן מוקדם¨ 
אם נבצר ממי מכם להגיע¨ על מנת שאוכל להזמין 
גימלאים אחרים ובכך לקצר את התורÆ למען חבריכם° 
אנא הקפידו להודיעני על כל מקרה שבו נרשמתם 

Æומסיבה זו או אחרת אינכם יכולים להגיע

באמצעות  להירשם  יכולים  נרשמו¨  שטרם  אלה 
דוא¢ל¨ לכתובתי∫ yemor25@gmail.com¨ או בווטסאפ 
הפרטים  את  לציין  יש  ברישום   Æ∞µ≤≠∏π∞µ≤π∂ לנייד 

הבאים∫

שם משפחה ושם פרטי¨ מסß ת¢ז¨ מסß טלß נייד¨ עיר 
Æמגורים ושם המפעל שבו עבדתם

כתובת  את  למסור  יכולים  דוא¢ל¨  לאלה מכם שאין 
הילדים  אחד  של  או  הזוג  בןØבת  של  הדוא¢ל 
מנסיוני¨   ÆהØבאמצעותו תתבצע  וההתקשרות 
ההתקשרות באמצעות אחד מבני המשפחה פועלת 

Æבאורח תקין

שמואל אפלבאום יהודה מור 
יו¢ר ועדת טיולים ונופשונים רכז ביקורים במפעל 

במפעלי  מהביקורים  גמלאים  תגובות 
התעש¢א

שלום רב 
העניק  זה  סיור  לגמלאות¨  מכבר  לא  שיצאה  כמי 
מרחיבים  ופרויקטים  מפעלים  להכיר  הזדמנות  לי 
את הלב והדעתÆ היה משמח לראות ולשמוע שאנו 
עומדים בחזית הטכנולוגיה בתחומים רבים¨ ובהיקף 

Æמכירות ≠ פשוט להתגאות
תמי זלאיט ≠ מבת

™™™

יהודה שלום
התרגשתי מאוד כשראיתי את השינויים והשכלולים 
העבודה  שיטות   Æהגלאקסי של  הרכבה  בקו 
כך  עז¨  רושם  עליי  הותירו  והחדשניות  המתקדמות 
המפגש  גם   Æביקרנו שבהם  האחרים  במפעלים  גם 
עם חברי לעבודה¨ החלפת רשמים וזכרונות גרמו לי 

Æהנאה ושביעות רצון רבה מהסיור
שרגא מרקוביץ ≠ להב

™™™

גמלאון



 ÍÈÏ‰˙  ÂÈ‰  ÒÂÁÒ‰  ˙˜ÈÁ˘  ÍÈÏ‰˙
 ÏÈ‚  ·È·Ò  ÏÈÁ˙Ó  ·Â¯Ï  ¯˘‡  ÈÚ·Ë
 ˙Â·˜Ú· ¯˙È‰ ÔÈ· ¯ÈÓÁ‰Ï ÏÂÎÈÂ ¥∞≠¥µ
 ¯˙È ˙Â˘ÈÓ‚ ¨‰˜ÈË‚ ¨˙ÂÈÏÂ·ËÓ ˙ÂÈÚ·
 ¨ÌÈ˜¯ÙÓ·  ˙Â·ÈˆÈ  ¯ÒÂÁ  ¨ÌÈ˜¯ÙÓ·

ÆÌÈ˜¯Ù ˙Â˜Ï„Â Ï˜˘Ó Û„ÂÚ ¨˙¯ÎÒ

 ÒÂÁÒ‰ Ï˘ ‰˜ÈÁ˘ ‰˘È ‰Ê ÍÈÏ‰˙·
 ˙Â¯ˆÂÈ‰  ˙ÂÓˆÚ‰  ˙Âˆ˜  ˙‡  ÛËÂÚ‰
 ˙Ó¯Â‚  ÂÊ  ‰˜ÈÁ˘  Æ˜¯ÙÓ  „ÁÈ·
 ÌÈÈÂÈ˘ÏÂ  ˜¯ÙÓ‰  ˙¯Âˆ·  ÌÈÈÂÈ˘Ï

Æ˜¯ÙÓ‰ ·È·Ò ˙È¯È¯˘‰ ‰„Â·Ú·

 Ï˘  ˙ÂÁÈÙ  ∫ÌÈ‰  ‰ÏÁÓ‰  ÈÈÈÙ‡Ó
 ¨‰ÚÂ˙‰  ˙ÏÂÎÈ·  ‰Ï·‚‰  ¨˜¯ÙÓ‰
 ˙Ú‰ ˙Ú· ˙Â˜È¯Á ¨‰ÚÂ˙· ˙Â˘˜Â
 ÌÈ·Ï˘·Â  ÌÈ˜ÊÁ ·‚  È·‡Î ¨ÌÈ˜¯ÙÓ‰
 ˙ÂÈ‰Ï  ÏÂÏÚ  ‰˜ÈÁ˘‰  Ï˘  ÌÈÓ„˜˙Ó

Æ˜¯ÙÓ‰ Ï˘ ˙ÂÂÈÚ

 ˙˜Ï„Â ·‡Î È„‚Â ÌÚ È˙ÙÂ¯˙‰ ÏÂÙÈË‰
 Í‡ ·‡Î‰ ˙‡ ˙ÈÁÙÓ ÌÈ„È‡Â¯ËÒ Â‡
 ÈÊÎ¯Ó‰ ÔÂ¯˙È‰ ÆÔÓÊ Í¯Â‡Ï ıÏÓÂÓ ÂÈ‡
 „Ú  ÂÚÈˆ‰  ÌÈ˜¯ÙÓÏ  ‰ÂÊ˙  È·ÈÎ¯˘
 ÁÂÂËÏ  ˘ÂÓÈ˘·  ˙ÂÁÈË·  ‡Â‰  ÌÂÈ‰
 ‰ÚÙ˘‰Ï ÌÂ¯‚Ï Ì‚ Ô˙È ÂÈ˘ÎÚÂ ÍÂ¯‡
 ˘„Á  ·ÈÎ¯  ˙ÂÚˆÓ‡·  ¯˙ÂÈ  ‰¯È‰Ó

ÆÔÈÙÏÙ‡‰ Ì„˜˙ÓÂ

 ‰ÂÊ˙‰ ÈÙÒÂ˙Ï ‚Â¯„˘ ‰ÂÂ‰Ó ÔÈÙÏÙ‡
 ·‡Î· ÏÙËÓ ‡Â‰˘ ÍÎ· ÒÂÁÒ‰ È‚Ó
 „Â‡Ó  ˜¯ÙÓ‰˘Î  ®ÛÈ¯Á©  ÈËÂ˜‡‰
 ·ÈÎ¯ ÆÁÂË·Â ¯È‰Ó ÔÂ¯˙Ù ÌÈˆÂ¯Â ·‡ÂÎ

 ˙˜Ï„  „‚Â  ·ÈÎ¯  ‡Â‰˘  ÔÈÙÏÙ‡‰
 ‰ÚÓ  ˙˙Ï  ÏÂÎÈ  ‰ÓˆÚ  ·¯Â  ÈÚ·Ë

Æ˜¯ÙÓ‰ ·‡ÎÏ ¯È‰Ó

 ˙˜Ï„· ÏÂÙÈË· ÔÈÓ‡ÊÂ˜ÂÏ‚‰ ˙ÂÚÙ˘‰
 ®ÒÈËÈ¯Ë¯‡Â‡ÈËÒÂ‡©  ˙ÈÂÂÈ  ÌÈ˜¯ÙÓ
 ¨˙È‡ÂÙ¯‰  ˙Â¯ÙÒ·  ˙Â·¯  ‰Â„
 ÌÈÚÈ·ˆÓ ˙ÂÂ¯Á‡‰ ÌÈ˘‰Ó ÌÈ¯˜ÁÓÂ
 ·‡Î‰  ˙˙ÁÙ‰·  ÛÒÂ˙‰  ˙ÂÏÈÚÈ  ÏÚ
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שלום
עבדתי ≤¥ שנים בתעש¢א ומעולם לא ביקרתי במלט 
ובמבתÆ היו לי שמחה וגאווה גדולה להיחשף לייצורם 
של מוצרים מהמתקדמים בעולםÆ הסיור היה חוויה 

אחת גדולה
יצחק אלוויה ≠ אביזרים

™™™

שלום רב
הסיור  על  למארגנים  הערכתי  את  להביע  ברצוני 
המרשים והמהנה¨ ואת תודתי על האפשרות שניתנה 
לנו לבקר במפעל שבו עבדנו ∞¥ שנה¨ ולפגוש חברים 

Æלעבודה שלא ראיתי מאז פרישתי לגמלאות
אלי צימרמן ≠ מבת

™™™

גמלאי מלמ בביקור

גמלאי מלט בביקור

גמלאי מבת תממ בביקור

גמלאון





ות דת תר ו
רחמים חלפון ≠ יו¢ר

תרבות  ועדת  של  השוטפת  הפעילות  במסגרת 
שלושה  סיטי  באירפורט  התרבות  בהיכל  התקיימו 
התוכנית   Æגדולה בהצלחה  גאון  יהורם  של  מופעים 
כללה מפגשי עובדים¨ כיבוד קל ומופע מרגש וארוך 

Æשל הזמר הנערץ שכלל שירים שעליהם גדלנו

 Æאני שמח שלמופעים אלה הגיעו גמלאינו ממרחקים
מנתניה  מחדרה¨  מאשדוד¨  מאשקלון¨  שבע¨  מבאר 
דאגה   שהוועדה  להיסעים  שתודות  ספק  ועודÆ אין 

Æלארגן¨ לאיסוף מכל היעדים וחזרה¨ לאחר המופע

שפעלו  תרבות  ועדת  חברי  לכל  נתונה  תודתי 
Æלהצלחת האירועים

בימים אלו הוועדה עומדת לסכם עם גורמים שונים 
את קיום אירועי יום האישהÆ נא לעקוב אחר הפרסומים 

Æבאתר הארגון במרשתת¨ בידיעון ובמועדונים

בכל  ולאופרה  לתיאטראות  המנויים  חידוש  נמשך 
Æחלקי הארץ¨ לשנה החדשה

נבדקות אפשרויות של הרחבת הפעילות התרבותית 
 Æבמספר תחומים

בברכה
חלפון רחמים
יו¢ר ועדת תרבות

יום האישה 2018
והפעם בחו"ל

השנה נקיים את אירוע יום האישה במסגרת נופשון של 5 ימים ו-4 לילות, בקפריסין
בין התאריכים 4-8/3/2018.

מחיר החבילה כולל 
טיסות ללרנקה ואירוח במלון 5 כוכבים;

אירוח על בסיס חצי פנסיון;
סיורים וכניסות לאתרים לפי תכנית הטיול.

מחיר לגמלאית/אשת גמלאי/אלמנת גמלאי )חברה בארגון בלבד(
בחדר זוגי - $500

מחיר לאורחת בחדר זוגי )מלווה גמלאית( $550 ועוד 100 ₪ דמי רישום.

פרטי הטיול יפורסמו באתר, במועדונים ובמשרדי הארגון לפני תחילת הרישום.
הרשמה במועדונים ובארגון החל מ-21/1/2018.

התשלום רק באמצעות כרטיסי אשראי.
הרישום ייעשה עפ"י תעודת זהות של הגמלאי/גמלאית חברי הארגון.

אם הביקוש יעלה על ההיצע, תיבדק אפשרות לתאריך נוסף.
כל הקודמת זוכה.

ייתכנו שינויים.

יעקב שפי רחמים חלפון   
יו¢ר ועדת תרבות יו¢ר ארגון גמלאי תע¢א   

גמלאון



 



יול שלי יול שליה יול שליה יול שליה יול שליה יול שליה ה
בכל   Æ¢שלי ¢הטיול  בשם  חדש  מדור  מפרסמים  אנו 
אקזוטית  עיר  או  מדינה  על  כתבה  תפורסם  גיליון 
המומלצת לטיולÆ בכתבה יוצגו מסלול ואתרי ביקור 
טיפים¨  היתר  בין  בה  ייכללו  למדינהØלעיר¨  ייחודיים 
ובעיקר  משפחתי  הרכב  מומלצים  יציאה  מועדי 

 Æתודגש הנקודה היהודית בכל אתר
כותב שורות אלו הנו מלווה קבוצות מוסמך מטעם 
משרד התיירות¨ מדריך טיולים בכיר ב¢רימון טיולים¢¨ 
בפני  היתר  בין  ומגוונות¨  רבות  קבוצות  בפני  מרצה 

גמלאי התעש¢אÆ והפעם∫

מרוקו בצבעים ≠ כתב איציק קידר

טיול צבעוני

בדומה לכתבות הקודמות שלי¨ גם כתבה זו משרטטת 
זו  שבתקופה  רק  לכולם¨  המיועד  קלאסי  מסלול 
יכול להתבצע בקבוצות  של ¢האביב הערבי¢¨ הטיול 

Æמאורגנות בלבד
הוא  אפריקאית¨  צפון  למדינה  כאן  המוצע  הטיול 
ים התיכון  טיול ¢צבעוני¢ במיוחדÆ הצבע הכחול של 
בצפון¨ ושל האוקיינוס האטלנטי במערב¨ בתי החימר 
החומים בנאות המדבר הירוקות¨ על רקע הלבן של 
השלג בהרי האטלס שבמזרח¨ השווקים הצבעוניים 
הצבעים  וכמובן¨  המדינה¨  ברחבי  הפזורים  הרבים 
ביותר בעולם  והמשתנים של המדבר הגדול  העזים 
בעיקר בשעות  נשכח¨  בלתי  מדבר סהרה¨ מחזה   ≠
המראות  אחד  הנו  זה  מראה   Æהשקיעה או  הזריחה 
האנשים  אפילו   Æהביתה תחזרו  שאיתם  הצבעוניים 

Æעצמם צבעוניים במראם ובאישיותם
קשת הצבעים הרחבה תלווה אתכם לכל אורך הטיול 

Æבמדינה אקזוטית זו

על הטיול

מחדש¨  פעם  בכל  גיליתי¨  במרוקו  הרבים  בביקוריי 
ואקזוטיתÆ המסלול  עד כמה היא מיוחדת¨ צבעונית 
עם  הגדולות  בערים  בעיקרו  מתמקד  המומלץ 
לאטרקציות  והתייחסות  מיוחדים¢  ל¢אתרים  גיחות 

Æהמרכזיות והמומלצות

המסלול המומלץ

התעופה  בשדה  וכבר  בקזבלנקה¨  לרוב  נוחתים 
שהרי  כמובן¨  בתמונות  רק   ø°ÆÆÆהמלך את  פוגשים 
בית המלוכה והמלך הם מרכז החיים כאןÆ מתחילים 
את הטיול במסלול מעגלי¨ נסיעה צפונה עד לטנגßיר 
דרך סאפי¨ אל גאדידה¨ רבאט ≠ עיר הבירה וסאלה 
שכנתה מעבר לנהרÆ חוזרים דרומה דרך הרי הריף¨ 
שאפשואן העיר הכחולה¨  טאטאוון ≠ העיר הלבנה¨ 
 Æהמלכותית העיר   ≠ מקנס  הקדושה¨  העיר   ≠ לפס 
עולים להרי האטלס לעיר האלפינית איפרן¨ ובהמשך 
ריסני  ארפוד¨  דרך  סהרה  למדבר  דרומה  הירידה 
מפלי  ואגדיר דרך  ומרזוגהÆ משם מערבה למרקש 
אוזוד¨ קניון הטודרה עמק האוריקה וחזרה לסגירת 
המעגל לקזבלנקהÆ כדאי לבקר גם בקברי צדיקים¨ 

Æאחרי הכול הם השאירו לנו מורשת מיוחדת

להלן האטרקציות והאתרים המומלצים∫

קזבלנקה ≠ קיבלה גם את השם ¢מיאמי של מרוקו¢ 
תודות לאדריכלות המקשטת את בתי ה¢ארט דקו¢¨ 
קתדרלה משנות ה≠∞≤¨ שדרות דßאנפה עם הדקלים 
הגדול  ה≠≥  חסן  מסגד   Æועוד זאבקו  וילה  העתיקים 
מקום  מכיל  בעולם®  בגודלו  ©ה≠≥  והיפה  המפואר 
אסלאמיות  בעבודות  מקושט  מתפללים¨  אלף  ל≠∞∏ 
מדהימות וייחודיות ביופייןÆ לא להחמיץ את החמאם 

Æבמפלס התחתון
≠ השוק הצבעוני כאן מכיל תצוגת צבעים  המדינה 
המסודרים  התבלינים  באגף  בעיקר  מדהימה¨ 
כפירמידות¨ הפירות המיובשים¨ השטיחים הצבעוניים¨ 
בצבעים  וקרמיקה  חרס  כלי  צבעים¨  בשלל  אהילים 
לא  ÆÆÆפשוט  הצבעוניות  המחודדות  הנעליים  עזים¨ 
תרצו לצאת מהמדינה ואנו רק בראשיתו של הטיול°

ראבט ≠ עולים צפונה לעיר הבירה¨ כאן ממוקם אחד 
לא   Æמבחוץ בתצפית  הסתפקו   Æהמלך מארמונות 
הרחק מכאן ממוקם המאוזולאום ≠ מקום קבורתם 
והמלך  ה≠≥  חסן   ¨µ≠ה מוחמד  מרוקו  מלכי  של 
של  הצריח  מגדל  נראה  אליו  בצמוד   Æעבדאללה

גמלאון



מסגד חסן הענקÆ זהו השריד היחיד שנותר מרעידת 
 Æ®ליסבון© שלמות  ערים  שהרסה   ±∑µµ של  האדמה 
איננו רחוק  לקאסבת אודיה אף הוא  שער הכניסה 
במיוחד ≠ הכניסה לקסבה תשאיר אתכם שוב פעורי 
צבועים  שבהם  העזים  הצבעים  לנוכח  ועיניים¨  פה 
בתי הקסבהÆ ברחובות הצרים¨ שבהם עוברים בקושי 

Æאנשים¨ גרו בעבר יהודים רבים ≤
הסמוכה¨  הרומית  מהעיר  שנותר  מה   ≠ ואולובוליס 
 Æאפריקה בצפון  הרומית  האימפריה  לשלטון  עדות 
האתר משמש כיום כאמפיתאטרון להופעות תרבות 

Æשונות
לעיר  מגיעים  נסיעה  דקות  כ≠∞≤  לאחר   ≠ מקנס 
ואחד  תיירות  באתרי  המשופעת  המלכותית 
המפורסמים שבהם הוא שער מנצור¨ אחד משערי 
צפון  בכל  ביותר  היפה  הוא  לטעמי   Æלעיר הכניסה 
רב  זמן  עבד  עליו  השער¨  של  סיפורו   Æאפריקה
פתיחת  בטקס  מתרכז  מנצור¨  והמעצב  המתכנן 
השער לציבורÆ החליף הזמין את נכבדי העיר וראשיה 
לטקס¨ ולאחר דברי ההלל והשבח על יופיו של השער¨ 
 Æשלף את חרבו וערף את ראשו של מנצור לעיני כל
לתדהמת הנאספים הסביר שעשה זאת כדי להבטיח 

שלא יבנה שער דומה או יפה יותר°
המלך  של  הבירה  עיר  מקנס  הייתה   ±µ≠ה במאה 
תלו  על  העומד  ארמון  בה  שבנה  איסמעיל¨  מולאי 

 Æעד היום
התפתחותה של מקנס נעצרה בתחילת המאה ה≠∞≥ 
בגלל ניסיון כושל לחיסולו של המלך חסן¨ בעת שהיה 
בטיסהÆ אחד ממטוסי הקרב שבבסיס ח¢א שבמקנס¨ 
הראשון  הצרור  לאחר   Æלהפילו וניסה  בתותחיו  ירה 
הודיע טייס מטוס המלך על פגיעה אנושה במלך¨ דבר 
שכמובן לא קרה וכך ניצל המלךÆ טייס מטוס הקרב 
ואילו  הנחיתה  לאחר  בודדות  שעות  מראשו  נפרד 
טייס מטוס המלך הפך למפקד ח¢אÆ החל מאירוע זה 

 Æפסקו ההקצבות להתפתחותה של העיר
גם כאן יש שוק צבעוני ≠ הסתכלו על אזור החמוצים¨ 

בעיקר על ¢פירמידות הזיתים¢°

פס ≠ העיר בעלת הצביון הדתי החזקÆ בכניסה לעיר 
 Æממוקם ארמון המלך ובסמוך לו בית הקברות היהודי
וישמח לקחת  רהוטה  דובר עברית  בכניסה  השומר 
סוליקה¨  לאלה  הצדיקה  של  לקברה  הישר  אתכם 
הנערה שהפכה לסמל ומופת ליהדות מרוקו לאחר 
ולהינשא  להתאסלם  המלך  בקשת  את  שדחתה 
היא הוצאה  היות שאין מסרבים לפקודת המלך   Æלו
להורגÆ השאירו בבקשה בקשיש ©טיפ® לשומר שהרי 
מזה הוא חיÆ היכנסו אל תוך העיר העתיקה במדינה¨ 
רחובות   π¥∞∞ כ≠  ובה  בעולם  הגדולות  אחת  שהיא 
וסמטאות¨ שאפשר פשוט ללכת לאיבוד בהםÆ מיותר 
לציין שגם כאן בסמטאות אלו הצבעים עזיםÆ נא לא 
להחמיץ את ביתו של הרמב¢םÆ בסיום הירידה תגיעו 
אלו  הבורסקאים¨  מלכת�  עצר  הזמן  שבו  למקום 
מאב  שעוברת  נוסחהØמרשם  ע¢פ  עורות  הצובעים 
לבןØבתÆ הצבעים אכן עזים אבל הריחÆÆÆלא מאפשר 

Æלהישאר זמן רב
שפשואן ≠ העיר הכחולה בצפון¨ בלב הרי הריףÆ אחד 
בתי  כל   Æאפריקה צפון  של  הרומנטיים  המקומות 

Æהעיר צבועים בסגול¨ לבן¨ והרבה כחול
דלתות ושערי הבתים מסוגננים וכל דלת פותחת עולם 
וברזים  בארות  מזרחי¨  ייחודי  ועיצוב  אסתטיקה  של 
 Æמיוחדים פזורים בסמטאות ומספקים לתושבים מים
שטיחים  גלימות¨  מייצרים  מלאכה  בעלי  בחנויות 

Æותכשיטי כסף מסורתיים
 Æהבתים והסמטאות יוצרים תחושה של אגדות ילדים
ולמה כחולø לפחות ע¢פ המקומיים היהודים שהגיעו 
המקום  את  אכלסו  ופורטוגל¨  ספרד  מגירוש  לכאן 
וצבעו את בתיהם בכחול כסגולה להצלחה¨ נגד עין 

Æßהרע וכד
גודלו  בעולם¨  ביותר  הגדול  המדבר   ≠ סהרה  מדבר 
היא  ארה¢ב  כל  המחשה∫  ©לשם  קמ¢ר  מיליון  כ≠∏ 
רוחבה  לכל  משתרע  המדבר   Æ®קמ¢ר מיליון  כ≠∞± 
דיונות  וברובו  מדינות  ב≠±±  נוגס  אפריקה¨  צפון  של 
חול זהובות¨ המשתנות בצורתן כל העת עקב סופות 
©גונדרה®  החול הרבותÆ אנשי המדבר עוטים גלביות 

גמלאון
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ראש¨  ועד  רגל  מכף  ועטופים  שחורות¨  או  כחולות 
בניסיון למנוע שאיפת חול לריאותÆ האנשים גרים כאן 
בעיקר בנאות המדבר כמו אורפודÆ המדבר אינו רק 
 Æשטחי חול צהבהבים וצחיחים תחת שמים כחולים
אם תחזו באור ראשון של בוקר או שקיעה לקראת 
לילה מאחת הדיונות¨ תגלו את אחד המחזות הבלתי 
נשכחיםÆ משחק האור והצל המשתנים מרגע לרגע 
לאפור¨  מזהוב  הדיונות  צבע  את  כך  אגב  ומשנים 
Æשחור¨ חום וירוק מדהימים ביופיים ומצטלמים היטב

מארקש ≠ העיר האדומהØחומה בעיקר בגלל האבנים 
החומות שממנה בנויים מבני העירÆ היא נקראת ¢פריז 
של מרוקו¢ בגלל פניני האדריכלות הרבים בעירÆ היא 
כמיליון  מאכלסת  האטלס¨  הרי  למרגלות  ממוקמת 
תושבים ובה אטרקציות רבותÆ העיר אף הוכרזה כאתר 
מורשת עולמית ע¢י אונסקוÆ בעיקר אין לוותר כאן על 
ביקור בשוק הייחודי בעולם בשם ¢גßמעה אל פנאה¢ 
סיפורים¨  מספרי  סטנדאפיסטים¨  כולל  הכול¨  יש  ובו 
מרקידי נחשים¨ אומני חינה ועודÆ מומלץ מאוד להגיע 
בשעות הערב ללא ארנקים ותכשיטיםÆ מומלץ לבקר 
זה   Æשלכם החופשיים  מהערבים  באחד  ב¢פנטזיה¢ 

Æמופע ערבי אותנטי צבעוני וייחודי למדינות המגרב

אתרים נוספים שלא כדאי להחמיץ≠

מפלי אוזוד¨ עמק התאפיללת¨ קסבת איית בן חאדו¨ 
Æריסאני¨ קניון הדאדאס¨ קניון הטודרה

 ¢Google¢ הרב  כבוד  אצל  למצוא  ניתן  נוסף  חומר 
Æ¢תחת הכותרת ¢אטרקציות

קצת על יהדות מרוקו

החוט האדום שעל פרק היד¨ בקבוקי המים הקדושים 
של  היהודית  מהמורשת  קטן  חלק  הם  והצדיקים 
 Æמדינות צפון אפריקה¨ הנקראות גם מדינות המגרב
ההגירה לכאן הייתה בעקבות חורבן בית ראשון ושני 
וכך  ופורטוגל¨  ספרד  גירוש  אח¢כ   Æ®כעבדים ©לרוב 
החלו¨ כמו באירופה¨ ¢מלחמות היהודים¢ ¢הוותיקים¢ 
ו¢המגורשים¢ שהמבדיל היה גדול מהמשותף ביניהם∫ 

 Æשפת הדיבור¨ התפילות¨ המנהגים¨ מנהגי החגים¨ ועוד
בעת מלחה¢ע השנייה ועליית הנאציזם באירופה ניצלו 
את  שדחה   ¨µ≠ה מוחמד  למלך  תודות  מרוקו  יהודי 

 Æחוק מעמד היהודים¢ של ממשלת וישי הצרפתית¢
של  ולא  נתין  של  במעמד  היו  במרוקו  היהודים  רוב 
אזרח מן השורה¨ חיו בגטאות ב¢מאלח¢¨ שהיה אזור 
 Æמוגן יחסית בתוך ¢המדינה¢ מפני פרעות המקומיים
במאה ה≠∞≥ נערכו פרעות ביהודי פאס ומרקש¨ בהם 

 Æנהרגו מאות יהודים
ערב הקמת מדינת ישראל ב≠∏¥π± חיו במרוקו כרבע 
מיליון יהודיםÆ היחס השלילי ליהודים לאחר מלחמת 
ועזיבת הצרפתים את מרוקו¨ דחף רבים  העצמאות 
ואחרים  לצרפת  היגר  חלקם   Æלישראל לעלות  מהם 
לקנדהÆ המעטים שנשארו כ≠∞∞µ¨≤ איש¨ חלקם חיים 

Æבעוני וחלקם האחר בעושר

מפלי אוזוד

שפשואן העיר הכחולה בהרי הריף

גמלאון
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ורת י דת  ו
שלום חבריי הגמלאים¨

הזמן  וזה  השנה  סוף  לקראת  אנו 
השנה  פעילות  של  סיכום  לערוך 

Æשחלפה
הייתה  הביקורת  ועדת  מבחינת 
התבצעו   Æאתגרים מלאת  שנה  זו 
ביקורות מקיפות בתחומים שונים¨ 

Æבעומק ובהיקף שטרם ננקטו בעבר
תחומי הביקורות כללו∫

התנהלות הגמליאדה על שני אתריה¨ כולל ביקורת   £
מלווה¨ החל מזמן קבלת ההחלטות¨ מיון ההצעות 
מהספקים¨ ניהול המו¢מ¨ הכנת חוזי ההתקשרות 
בשטח¨  המקדימות  הבדיקות  עליהם¨  והחתימה 
התנהלות הגמליאדה במהלכה במספר מייצג של 

ªמחזורים
ªועדת הכספים  £

התנהלות פרויקט הקמת מחשוב הארגון ושדרוגו   £
Æ®עדיין בתהליך©

בנוסף¨ התקיימה לראשונה¨ ועדת בירור לליבון ולהוצאת 
 Æהמלצות לסוגיה שוועדת הביקורת נדרשה אליה

ועדת הביקורת¨ במהלך מפגש הוועד המנהל¨ ערכה 
אופי התנהלותם  והדגישה את  הוועד¨  לחברי  ריענון 
המנהל¨  הוועד  המועצה¨  קרי  הארגון¨  גופי  של 
נאותה  התנהלות  למען  בוצע  זה  הליך   Æוהוועדות
ויעילה יותר של הוועדה¨ ובמיוחד¨ להסב תשומת לב 
יתירה ל¢ניהול תקין¢ שעמותת ארגון גמלאי התע¢א 

Æנדרשת אליו¨ עפ¢י חוק העמותות
של  המסמכים  כי  שוב  מציינת  הביקורת  ועדת 
ביקורות הוועדה פתוחים לעיונו של קהל הגמלאים¨ 

Æתוך תיאום מראש עם יו¢ר ועדת הביקורת
לאחרונה¨ בוועדת הביקורת¨ בהרכב של ועדת בירור¨ 
חברים  בין  סכסוך  של  סוגיה  עם  להתעמת  בניסיון 

Æבארגון¨ הועלה רעיון הגישור ככלי לפתרון
כדאי ומומלץ לכם¨ חברים¨ לנסות ולהשתמש בכלי 
בטרם  לחברו¨  אדם  שבין  בעיות  לפתרון  הגישור 
¢שוברים את הכלים¢Æ ראו כתבה על הגישור בגיליון 

Æזה

הלל שחם
יו¢ר ועדת הביקורת
∞µ¥≠π∞∞∂±µ≤ ßטל

הלל שחם ≠ יו¢ר

רית  פינת הלשון ה
תיקוני לשון

Æהניסוח∫ ¢ההצגה מתאימה לכל הגילאים¢ נשמע תקין ולא היא
Æ¢גילאים מיועד לבני אותו גיל∫ ¢גילאי ∞∂ שנה חוגגים בחיק המשפחהØהשימוש בצורה גילאי

Æ¢גן זה מיועד לבני שלוש עד שש¢ Æ¢לפיכך¨ בבואנו להגדיר מסגרת גילית מעורבת יש להשתמש במילה ¢בני
 

מקורו של ביטוי

Æ¢כאשר אדם ניסה להשיג דבר מה אך לא הצליח¨ אנו אומרים עליו∫ ¢העלה חרס בידו
והמקורø ≠ בדבריו של רבי עקיבא∫ ¢צללת במים אדירים ©כדי לדלות פנינים® והעלית חרס בידך¢Æ כך אמר 

Æבמקום פנינים יקרות¨ העלה שברי חרס± חסרי ערך Æלאדם שניסה להשיג פטור ממחויבות כל שהיא

הביאה לדפוס
דלית בן≠נון
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ה המזלג ל  גישור מהו  גישור 
לריבים  צדדים  יום¨  מידי  עצמנו¨  את  מוצאים  כולנו 
וסכסוכים שונים¨ החל מריבים עם בן או בת הזוג¨ עם 
בעבודה  בבניין¨  השכנים  עם  המשפחה¨  מבני  אחד 
שגרתי  כך  כל  לחלק  הפכו  וריבים  סכסוכים   Æועוד
מהיומיום של כולנו¨ ולמרות שהם מעסיקים אותנו¨ 

Æמעולם לא קיבלנו כלים להתמודדות איתם

הריבים  את  מנהלים  אתם  איך  לחשוב  דקה  קחו 
 øשותקים øאתם מתרגזים ומגיבים בתוקפנות Æשלכם
או  פלא  בדרך  יסתיים  שהריב  ומחכים  מתעלמים 
יישכחø אתם פונים לעורכי דין שיפתרו עבורכם את 
בפניכם  שעומדות  האפשרויות  כל   øשלכם הריבים 
נראות בינוניות¨ כמה מלל ואנרגיות מושקעים בריבים 

Æהיום יומיים האלו¨ ובטח בסכסוכים הגדולים יותר

הגעתי למסקנה שכדי להתמודד עם ניסיון וספקנות¨ 
תנסה  שלא  וישימה  פשוטה  שיטה  לייצר  צריכים 
לשנות אף אחד מאיתנו¨ אלא תעניק לנו מסגרת¨ 
אנחנו  שבה  הדרך  את  שישנו  חיצוניים¨  כלים 

ÆMedBox≠פותרים ריבים וסכסוכים¨ שיטת ה

זה  אם  הסכסוכים∫  סוגי  לכל  מתאימה  השיטה 
הסכסוך על עבודות השבת ברכבת ישראל והמשבר 
על  משפחתי  סכסוך  או  ליצמן¨  ע¢ש  הקואליציוני 
חלוקת משאבים ותפקידים של הסבים ©כן כן שלכם®¨ 

Æאו סכסוך עם אחד השכנים¨ ועוד

≤ התובנות העומדות בבסיס השיטה שלי¨ מפריכות 

מיתוסים מקובלים שאתם ודאי מאמינים בהם∫

©±® ריב זה לא דבר רע ≠ נשמע מפתיע¨ אבל תחשבו 
על זהÆ תדמיינו את עצמכם עובדים קשה¨ לא ישנים 
טוב ולא אוכלים טוב¨ הגוף שלכם עלול לייצר תגובה 
כדי לאותת לכם שהגוף  וחום קל¨  של שפעת קלה 
שלכם מקבל טיפול לא טוב¨ לא בריאÆ עכשיו תקישו 
מזה לריב או לסכסוךÆ הם מאותתים לכם שמערכת 
בריאה  לא  טובה¨  לא  היא  אדם  אותו  עם  היחסים 

ªושצריך לטפל בה
©≥® אתם לא צריכים את הצד השני כדי לפתור את 
הריב ≠ לטנגו הזה לא צריכים שנייםÆ כל מה שאתם 
צריכים לדעת זה איך לנהל את הריב בעצמכם¨ אתם 
תראו איך ההתנהלות שלכם תגרום לצד השני ליישר 

ªאיתכם קו
אנשים  אתם  אם  גם  כן¨  כן   ≠ יכול  אחד  כל   ®≥©
לוחמניים ותחרותיים¨ אתם יכולים לנהל ריב בצורה 
כלים  ובלבד שתפעלו על≠פי מערכת  ורגועה  ראויה 

Æוכללים ברורים

פרקטיים¨  כלים   µ לפיתוח  אותי  הובילו  התובנות   ≥
המנוסה  אדם¨  לכל  מאפשרת  על≠פיהם  שפעולה 
והספקן ביותר¨ לנהל את הריבים ואת הסכסוכים שלו 

 Æבצורה אחרת¨ מהירה וטובה ביותר

עו¢ד יניב שוורצמן המגשר
שוורצמן ושותß ≠ פירמת מגשרים
∞∑∑≠µ±µ±≠≥≥≥ ∫טלפון
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וגים פור ו דת  ו

שלום לכולם¨
 Æהשנה נפתחה בפעילויות רבות∫ מכון אבשלום¨ שביל ישראל ונופשון בטבריה של חוג הדיג

אנחנו מתכננים לפתוח חוגים חדשים במענה לבקשת הגמלאים∫
Æבאולינג¨ רכיבה על אופניים¨ שימוש באפליקציות בטלפון חכם ופוטושופ

Æהמעוניינים מתבקשים ליצור עמנו קשר בהקדם
 ∞µ≤≠∑≤∞±±∏∏ ≠ בני נימני
bnemne.gim@gmail.com ≠ דוא¢ל

חוג הכרת הארץ ≠ שביל ישראל וצעדות

חוג שביל ישראל פתח את העונהØהשנה השלישית בפעילותו המלאה ונמצא במגמת עלייהÆ מספר המשתתפים 
Æחברים ¥µ∞≠בפעילויות החוג גדל והולך¨ החוג מונה כבר כ

Æבעונה זו¨ שהחלה באוקטובר ∑±∞≥ ותימשך עד מאי ∏±∞≥¨ מתוכננים ∏ מסלולים
Æנטייל בפינות החמד של ארצנו¨ מהצפון עד הדרום¨ בתדירות של מסלול לחודש

בתאריך ∑±∞≥Æ±∞Æ∏± צעדו החברים במסלול מסπ ß של החוג¨ נחל אביב ונחל דישוןÆ באירוע זה השתתפו כ≠∞∂±    £

Æחברים אשר צעדו ב≠¥ קבוצות¨ כשכל קבוצה מלווה ע¢י מדריך
 Æהחוג יצא למסלול העשירי בנחל ציפורי ≤≤Æ±±Æ≤∞±∑ בתאריך   £

הפעם צעדנו במתכונת שיא של כ≠∞∞≥ חברים ב≠µ קבוצות מודרכותÆ מזג האוויר הגשום והדרך הבוצית לא   
Æהרתיעו את החברים שנהנו מהנוף הקסום ומהחוויה המרתקת¨ וסיימו מסלול של כ≠∞± ק¢מ

Æבנוסף לצעידה חלק מהקבוצות אף ביקרו בבית לחם הגלילית ובחוות התבלינים  

בהמשך העונה מתוכננים עוד µ מסלולים¨ כדלקמן∫

ªמכתש רמון ≠ פרסת נקרות ונחל ארדון ≠ ≤¥Æ∞±Æ±∏   £

ªתל קשת ≠ שמורת פורה ≠ ∞∑Æ∞≤Æ±∏   £

ªהרי ירושלים מצובא לעין כרם ≠ ±¥Æ∞≥Æ±∏   £

ªכרמל ≠ מחרבת רקית לעין הוד ≠ ±±Æ∞¥Æ±∏   £

∏±πÆ∞µÆ∞ ≠ שמורת טבע הר מירון ≠ מהר זבול לנחל מורן   £

Æחברי החוג יקבלו לפני כל אירוע את הפרסומים בדוא¢ל Æהתכנית בקווים כלליים וניתנת לשינוי
Æחברים חדשים המעוניינים להצטרף לפעילויות החוג מוזמנים להירשם במזכירות הארגון

Æאנו מאחלים למשתתפים המשך פעילות מעניינת ומהנה

ymf@inter.net.il ∫מייל  ∞µ≤≠≥∂∂≥≥∞± ∫ßטל רכז החוג∫ מיכאל פרידלנדר  

בני נמני ≠ יו¢ר

5



צועדים ב¢שביל ישראל¢

מכון אבשלום

התעשייה  עובדי  גם   Æהמלאה ובאחריותנו  הגמלאים  בארגון  השנה  נעשה  אבשלום  למכון  והרישום  הניהול 
Æהאווירית נרשמו אצלנו¨ מעל ∞∑≥ חברים סך הכול¨ מתוכם ∞≥≥ גמלאים

Æהסיור הראשון היה בבקעת ערד בהדרכת ד¢ר זאב זיוון
sswarzman@gmail.com ∫דוא¢ל  ∞µ≤≠∏π∞∂∞≤≥ ∫ßטל רכז החוג∫ שלמה שורצמן  

ßברידג

Æהפעם האורח שלנו הוא ישראל ידלין Æßכמו שהבטחנו אנו מפרסמים בגיליון זה פינת ברידג
פתחנו חוג ברידגß במועדון נתניה באירוח של מנהל המועדון מר ישראל ידלין¨ אלוף אירופה ≤∞∞≥¨ מקום שלישי 
Æבאליפות העולם ∂∞∞≥¨ מספר פעמים אלוף הארץ¨ אלוף ליגה לאומית וגביע המדינה וגם שחקן נבחרת ישראל

Æגמלאי תעשייה אווירית שמעונין ללמוד וגר באזור נתניה מוזמן להצטרף
Æ∞µ≤≠∂∞¥∞∑≥≤ ∫ßבשעה ∞∞∫±± ע¢י בהדרכת מוניה איתן¨ טל ßהחוג מתקיים בימי א

לשחקני ברידגß חדשים ולוותיקים אשר מעוניינים להשתתף בפעילויות המועדון¨ ישראל ידלין מעניק הנחה של 
Æלמצטרפים חדשים® לשנה הראשונה© ±∞•

 Æפוינט פולג¨ רחוב בני גאון ∂± אזור תעשייה פולג ©ליד איקאה® נתניה ßימי הפעילות של מועדון ברידג
 Æ±∞∫∞∞ בבקרים∫ בימי שלישי¨ רביעי וחמישי בשעה

 Æ±π∫¥µ בערבים∫ בימי ראשון ורביעי בשעה
Æ±∑∫∞∞ בשבתות הרצאה ב≠ ∞¥∫∂± ולאחריה משחק¨ בשעה

בשם ועדת חוגים וספורט¨ ארגון הגמלאים והעומד בראשו שפי יעקב¨ אנו מודים לישראל ידלין על האירוח 
Æשל גמלאי התעשייה האווירית

sswarzman@gmail.com ∫דוא¢ל  ∞µ≤≠∏π∞∂∞≤≥ ∫ßטל רכז החוג∫ שלמה שורצמן 
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חוג דיג

נערכים  אנו  רימונים¨  במלון  בצפון  הדיג  בנופשון  הצלחה  לאחר 
באתר  פרטים   ¨≤∞±∏ מרץ  בחודש  באילת  ונופשון  דיג  לפעילות 

Æהמרשתת ובגמלאון
∞µ∞≠∑¥±¥≤≤∞ ∫ßטל רכז החוג∫ עזר זמיר 

חוג צילום

חוג הצילום שמתקיים במסגרת ועדת ספורט וחוגים¨ בארגון גמלאי 
תעשייה אווירית¨ מסיים שנתיים מאז הקמתו ובמסגרת זו התקיימו 
בימים   Æמתקדם צילום  סדנאות  ושתי  בסיסי  צילום  סדנאות  חמש 
אלה מתקיימות שתי סדנאות¨ אחת למתקדמים ואחת בסיסי ובהן 

Æכ≠∞¥ משתתפים
החוג קיים שלושה מפגשי צילום חד≠יומיים בפרק אפק¨ בשוק רמלה 

Æבנוסף¨ התקיים מפגש דו≠יומי משולב בטיול בדרום Æובנווה צדק
יומיים¨  במשך  החמישי¨  המפגש  את  החוג  קיים  דצמבר  בחודש 

Æמשולב בטיול בצפון
Æוכמו כן תפתח סדנת פוטו≠שופ בחודש פברואר השנה Æ≤∞±∏ סדנאות צילום נוספות תיפתחנה לקראת מרץ

המעוניינים להצטרף לחוג הצילום ולקבל הודעות על המפגשים ועל האירועים של החוג יכולים לפנות אל רכז 
Æהחוג

Æmhasday1@gmail.com דוא¢ל  ∞µ≤≠≥µ∑π±∂∏ ∫ßרכז החוג∫ מוטי חסדאי  טל

חבורת הזמר 

חבורת הזמר של גמלאי התעשייה האווירית הופיעה לראשונה בהופעה משותפת עם מקהלות נוספות¨ בערב 
Æבבית יד≠לבנים בראשון לציון ≤∂Æ±∞Æ±∑≠מקהלות שהתקיים ב

חבורת הזמר בלטה ברבגוניותה¨ בתוכניתה העשירה¨ בשירת המקהלה ובאיכות שירתם של סולניהÆ החבורה 
התעשייה  גמלאי  ארגון  את  בכבוד  ייצגה 
האווירית וזכתה לתשואות ולמחמאות רבות על 

Æהופעתה
ועל  השיתוף  על  הגמלאים  לארגון  מודה  אני 
התמיכה¨ וליו¢ר ועדת החוגים בני נימני ורעייתו 

Æשכיבדו אותנו בנוכחותם במעמד מרגש זה
רכז חוג המקהלה∫ ויקטור סמדר

 ∞µ≤≠≥π∂≥¥∑∞ ∫ßטל

המקהלה בהופעה

מהשלל בנופשון בטבריה

5



 עי שירה
ומופעים מוסיקליים

במצע מיוחד לגמלאי תעשייה אוירית:

מנוי 3 מופעים לבחירה ב- 210 ₪

מחיר כרטיס בודד - 90 ₪

הזכות לשינוים שמורה ט.ל.ח

אם נדע לאהוב - מופע חגיגי משירי יוסי בנאי
מחווה של אהבה לשאנסיונר הכי ישראלי שלנו, שהגדיר את הישראליות והביא אליה 

ניחוחות של חו"ל.
מסע מסמטאות ירושלים אל רחובות פריס. משתתפים: שחקן התיאטרון הקאמרי 

דרור קרן, אנה שפיץ,
עמרי רוזנצוייג וניב קאופמן

"הללויה" – מצדיעים לקסם – מחווה ללאונרד כהן
מופע מחווה מיוחד ללאונרד כהן ולקסם הגדול של שיריו.

המופע מחבר על במה אחת את שלושת הזמרים-יוצרים, ארי גורלי, סיון טלמור וגל 
ניסמן.

יחד, בהרמוניה אינטימית, צבעונית וייחודית, הם מגישים את השירים הגדולים שלו 
לכדי מופע מקסים לכל גיל.
שילוב ווקאלי קסום ומרגש!

המופע "שרים משוררים" - ערב ממיטב שירי 
המשוררים שלנו 

מופע אקוסטי בו יבוצעו שיי  חני דינור יחד עם נעם גיל-אור ורמי הראל במופע ייחודי.
ריהם האהובים של המשוררים הגדולים שלנו וישולבו הסיפורים שמאחורי השירים. 
ח.נ, ביאליק, שאול טשרניחובסקי, נתן אלתרמן, נתן יונתן, לאה גולדברג, רחל, תרצה 

אתר.
"הכניסיני", "אומרים ישנה ארץ", "זמר 3 התשובות", האיש ההוא", "החליל", "ואולי" 

ועוד רבים וטובים ממיטב הקלאסיקה של השירה הישראלית.

מופע סיום - "בית השמש העולה" 
מופע קאנטרי מבית היוצר של שי טוחנר ולהקת הנגנים הוירטואוזים 

האינסטרומנטליים במופע של שירי קאנטרי קלאסיים, אהובים ומוכרים. שירים 
איריים, חלקם בתרגום לעברית. 

24.01.18
יום רביעי

28.02.18
יום רביעי

21.03.18
יום רביעי

09.05.18
יום רביעי

בתחילת כל ערב תתקיים שירה בציבור עם מיטב מנחי השירה בארץ
כיבוד קל יוגש בתחילת כל ערב



ולי השואה וי זכויות ני דת מי ו

יהודית ירושלמי≠ 
טריס ≠ יו¢ר

הגדלת התגמול החודשיÆ ניתן להגדיל את התגמול 
החודשי על≠ידי הגשת בקשה מנומקת במגוון סיבות∫
שהכנסתו  ניצול  הכנסה∫  לפי  מוגדל  תגמול   ®±
מסוימים¨  לסכומים  מגיעה  אינה  החודשית 
ובהתייחס לאחוזי הנכות שנקבעו לו¨ ייתכן שיהיה 

ªזכאי לקבלת השלמת הכנסה והטבות נוספות

החמרה  שחלה  ניצול  מוכרת∫  במחלה  החמרה   ®≤
במחלה שהוכרה לו בעבר¨ יכול להגיש בקשה בגין 

ªההחמרה

הכרה במחלות נוספות∫   ®≥
ניצול  שני∫  ועדת  ע¢י  הוכרו  אשר  מחלות   ßא
שחלה במחלה שלא הוכרה בעבר¨ יכול לבקש 
בהתקיים  אשר  מחלות  יש   Æבמחלתו להכיר 
קריטריונים מסוימים הוכרו כנובעות מנרדפות 
בתקופת השואה∫ אוסטיאופורוזיס¨ מחלות לב 
כליליות¨ סוכרת ולחץ דם¨ שיטיון¨ סרטן ©המעי 
הגס¨ החלחולת¨ הריאות® מחלות עור¨ מחלות 
נקבעים  הנכות  אחוזי   Æשדרה ועמוד  פרקים 
על≠ידי ועדה רפואית וניתן לערער על החלטת 

 Æהוועדה

מהמחלות  באחת  שחולה  למי  לב°  שימו   
Æהמוזכרות לעיל מומלץ לקרוא חומר נוסף

או  מוכרת  במחלה  החמרה  חלה  אם  הערה∫   
יש  נוספות¨  במחלהØבמחלות  חלה  שהניצול 
להביא מכתב מהרופא המעיד על החמרה או 
הטופס  את  למלא  חדשהØות¨  מחלהØות  על 
 Æהשואה לניצולי  לרשות  ולהגיש  המצורף 

Æ®טופס מצורף בזה©
במקרים נדירים ניתן להוכיח קשר בין מחלות   ßב
נוספות שלא נמנו ברשימה לעיל לבין נרדפות 

Æבתקופת השואה¨ ולקבל בהן הכרה

מודגש בזה כי האמור לעיל הינו בגדר העברת מידע 
Æבלבד¨ ואינו מהווה ייעוץ משפטי

כניצול  זכויותיו  למיצוי  בנוגע  במידע  המעוניינים 
שואה יפנו למשרדנו∫

בימי קבלת קהל∫ אß ו≠דß שעות ∫ ∞∞Æ∞∞ ≠ ±∞Æ≥± ©בתיאום 
Æ®מראש

בבריאות טובה ואריכות ימים¨
יהודית ירושלמי≠טריס 
יו¢ר ועדת מיצוי זכויות ניצולי השואה

גמלאון
5



שאלון לניצולי שואה 

צורך® ברצוננו לדעת מה  ©לפי  לניצולי שואה מול המוסדות המטפלים  ©לא משפטי®  בייעוץ  על מנת לעזור 
 Æמספרם של ניצולי שואה בארגון

Æלשם כך הנכם מתבקשים למלא את השאלון המצורף

שם פרטי ומשפחה_________________________________ ת¢ז___________________________ 

טלß____________________________________ נייד____________________________________

________________________________________________________________________ Email

כתובת מגורים__________________________________________________________________

תאריך לידה_________________ ארץ לידה__________________ תאריך עליה_________________

מקום שהייה בזמן הרדיפות_________________________________ בשנים___________________

 Æהפרטים שימסרו יישארו חסויים Æלא Ø מעוניין בבדיקת זכויות∫ כן
על מנת לאפשר לוועדה טיפול יעיל הנכם מתבקשים להחזיר את השאלון תוך עשרה ימים¨

∞∞±≤ ßלכתובת∫ גמלאי תעשייה האווירית¨ נתב¢ג ∞∞±∞∑ מח
 ∞≥≠π≥µ∂π∑∞ ∫טלפון ∞≥≠π≥µ¥∏∏≥ ∫לידי∫ יהודית ירושלמי≠טריס¨ בפקס

בברכת חג פסח כשר¨ בריאות טובה ואריכות ימים
יהודית ירושלמי≠טריס
יו¢ר ועדת מיצוי זכויות ניצולי השואה

גמלאון
5
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ות תי א דת דיור מוגן ו ו

חיים גור ≠ יו¢ר

עצות לבחירת המקום הנכון

זו   ≠ המוגן  הדיור  בית  בחירת 
כאן  וכבר  הדרך¨  תחילת  למעשה 
בית  לגבי  התלבטויות  מתעוררות 
הדיור המוגן הנכוןÆ יש מספר מדדים 
לכךÆ אך בשלב מוקדם יותר יש מספר שאלות שאדם 
יודע על אפשרויות  צריך לשאול את עצמוÆ מה אני 
פיזית  יכול¨  אני  האם   øבפני הקיימות  המוגן  הדיור 
מהי   øלא או   øבביתי להתגורר  להמשיך  וכספית¨ 

 øהתמורה שאני רוצה לקבל עבור הכסף שלי

דיור  יודעים הרבה על  להניח שתגלו שאינכם  סביר 
מוגן או על בתי אבות¨ ולכן בגמלאון הקודם פרסמתי 
מדריך לדיור מוגן ולבתי אבות שאמור לענות על חלק 
משלושה  מורכבת  הנכונה  ההחלטה   Æמהשאלות

גורמים המחוברים ביניהם∫

Æאיכות חיים¨ רמת טיפול¨ תמורה מול מחיר

הגדירו ודרשו איכות חיים גבוההª העדיפו סטנדרטים 
גבוהים של טיפולª מצאו את האיזון בין המחיר לבין 
התמורה לכסףª התמודדו עם הדילמה של מחיר מול 
תועלתª רושם ראשוני מול מציאותª קבלו מספר רב¨ 

Æככל שניתן¨ של חוות דעת מפורטות

נמנה את המדדים המרכזיים לשיקול ולהכרעה∫

ªקרבה לילדים   £

לרבות  קניות  העירØמרכזי  למרכז  קרבה    £

 ªסופרמרקט

©בפרט  תומך  ודיור  סיעודית  מחלקה  של  קיומה    £

ª®אם מדובר בבני זוג

שבו  והאוכלוסייה  המוגן  הדיור  בית  ¢אופי¢   £

©התאמה חברתית® למשל¨ פרויקטים שיש בהם 
ªריכוז של דוברי אנגלית

אילו שירותים ניתנים במסגרת התשלום החודשי    £

ªואילו בתשלום נוסף

למשל∫  במקום¨  הניתנים  הרפואיים  השירותים    £

כמה שעות נוכחים רופא ואחות במקוםÆ הצרכים 

הרפואיים של הפרט עשויים להשתנות עם הזמן¨ 
כך שחשוב לבחור מקום שיוכל לענות על צרכיו 

ªבעתיד ולספק לו שקט נפשי

הפעילויות המוצעות במקום ≠ האם הן מותאמות    £

או  חוגים¨  הרצאות¨  למשל∫  הדייר¨  להעדפות 
ªפעילות תרבותית נוספת

סוג הבנייה ≠ האם מדובר בבניין דירות או במבנים    £

צמודי קרקע¨ מה תעדיפוø גם אם בוחרים ביחידת 
דיור צמודת קרקע¨ יש להביא בחשבון את הצרכים 

ªהמשתנים בעתיד

ªנגישות של תחבורה ציבורית   £

עלויות ≠ יש לבדוק התאמה לתקציבÆ בין היתר יש    £

ארנונה¨  עבור  נוסף  תשלום  נדרש  אם  לב  לשים 
ªועבור צריכת חשמל ומים

כמעט בכל בית דיור מוגן יש להוסיף תשלום עבור    £

ª®טלפון¨ כבלים ומרשתת ©אינטרנט

אילו מסלולי התקשרות בית הדיור המוגן מציע ≠    £

øהאם יש מסלול חודשי øהאם רק פיקדון

בבתי דיור מוגן רבים יש אפשרות לשהות במקום    £

מהמקום¨  להתרשם  כדי  ©בתשלום®  ימים   ßמס
ªמהשירותים ומהאווירה

שיש  מדדים   ßמס יש  לכך  גם   ≠ היחידה  בחירת    £

האם  מיקומה¨  היחידה¨  גודל  בחשבון∫  להביא 
צפויות עבודותØתוספות בנייה בסביבתהø הקרבה 
של היחידה למעלית ולשטחים הציבוריים שבהם 

ªמתקיימת הפעילות

עצמאיים  ממגורים  המעבר   ≠ הפרטיות  מידת    £

לדיור מוגן הוא שינוי משמעותי¨ ועל מנת שיהיה 
נעים ומוצלח רצוי לוודא כי המקום מציע חדרים 

ªפרטיים או חדרים לבני זוג במידת הצורך

שלמה  דירה  אינם  מוגן  דיור  בבתי  הדיור  יחידות    £

הזמן  בבוא  אם  לבחון  יש  לכן  חדרים¨  כמה  של 
סיעודי  עובד  לשכן  מקום  יש  הצורך¨  ובמידת 

ªלטיפול ולסיוע¨ צמודים



הקשיש  של  ביכולותיו  הרעה  חלה  וכאשר  אם    £

להתנייע¨ יש לבדוק האם דלתות החדר המוקצה 
כיסא  עם  למעבר  דיים  רחבים  הדלתות  ושאר 

ªגלגלים

מאיכות  נגזרים  אינם  המוגן  הדיור  בתי  איכות   £

המתקנים והשירותים בלבד¨ יש לבדוק אם אופי 
מדובר  אם  בין  שלנו¨  האופי  את  תואם  הדיירים 
ªßבתחומי עניין משותפים¨ שפת אם משותפת וכד

לשפר  עשויים  אבות  בתי  או  מוגן  דיור  לסיכום¨ 
משמעותית את איכות חייהם של בני גיל הזהבÆ כך 
גם את איכות חייהם של קרוביהם¨ אשר יכולים להיות 
הטוב  לטיפול  זוכים  שיקיריהם  ובטוחים  סמוכים 
ביותרÆ התאמת הדיור לצרכים הפרטניים מבטיחה כי 

Æהמעבר יהיה חלק¨ טבעי ומהנה
חיים גור 
יו¢ר ועדת דיור מוגן ובתי אבות



כמים מם ה תי דיור מוגן  אשר לארגון יש  רשימת 
הנחה טלפוןשם בית אבות Øדיור מוגן

עמית  נווה  מרשת   ≠ רחובות  אבות¨  לב 
©ק¢ח מאוחדת®

∞∏≠π≥¥¥∏∏∏הנחה מהפיקדון µ•

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

™µ∂≤∂הנחה מהפיקדון µ•

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

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

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

ארנונה  מים  חשמל  שוטפות  הוצאות  ©ללא 
 ®ßוכו

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

עד ∞µ≥ קוטßש¨ מים וארנונה

•µ הנחה מהפיקדון≥≥≥∑∏∂π≠≤∞עד ∞≥±  ראשון לציון  

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

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

•µ הנחה מהפיקדון

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

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

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

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

 ±≥∏ הנשיא   ßרח  ≠ הכוכבים  שבעת  בית 
הרצליה פיתוח 

∞π≠π∂±∞∞∞∞
∞µ≤≠≤∑¥¥∏∏¥

הנחה אישית  לגמלאינו  

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

הנחות מיוחדות לגמלאינוπ≥≤≥≥≥π≠≤∞נווה שלו ≠ בית אבות פתח תקווה 

•µ מהעלות החודשית¥±≤±≤±µ∞≠π∞בית רחל ליצßק

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

•µ על מסלול הפיקדון¨ או ∞∞∞µ ₪ הנחה על 
Æמסלול דמי כניסה





אנ  ל פרו שישים שניות 
ראת גמליאדה  ל

אנ  ל פרו אנ שישים שניות  ל פרו אנ שישים שניות  ל פרו אנ שישים שניות  ל פרו אנ שישים שניות  ל פרו אנ שישים שניות  ל פרו אנ שישים שניות  ל פרו אנ שישים שניות  ל פרו אנ שישים שניות  ל פרו שישים שניות 
פרובאנס היא אחת מ≠≥± חבלי ארץ בצרפת ונמצאת 
בדרום מזרחהÆ היא משתרעת מנהר הרון שבמערב 
בצפון  האלפים  ומשולי  במזרח¨  איטליה  לגבול  ועד 
הריביירה  את  כוללת  היא   Æבדרום התיכון  הים  ועד 
הצרפתיתÆ שטחה ∞∞µ¨±≤ קמ¢ר¨ פעם וחצי משטחה 
של ישראלÆ מרסיי היא בירת החבל ואקס אן פרובנס 

Æנחשבת לבירתה התרבותית
 ßפרוביניקהß הרומית  מהמילה  נגזר  פרובאנס  השם 
והוא  רומא¨  של  פרובינציה  היה  זה  ארץ  חבל  שכן 
זרוע במונומנטים רומאים מרשימיםÆ פרובאנס הינה 
אחד האזורים האהובים על המטיילים וסיבות רבות 
לכך∫ מזג האוויר הנוח לאורך רוב ימות השנה¨ כפרים 
עתיקות¨  ערים  יפהפיים¨  חופים  וציוריים¨  תלויים 
שווקים ססגוניים¨ נופים פסטורליים של שדות לבנדר 
וחמניות¨ כרמים ומטעי זיתיםÆ לא בכדי אמנים רבים 
ובהם מאטיס¨ ואן גוך¨ רנואר ופול סזאן השתקעו בה 
ושאבו מנופיה השראה ליצירותיהםÆ זוהי ארצם של 
דמויות   גר¨  ומרטין  פלורט  דה  זßאן  הקולנוע  גיבורי 
שהעבירו דרך סיפורן האישי והמרתק גם את אווירת 
בפרובאנס  לבלות  שאהבו  נוספות  דמויות   Æהמקום
היו הסופר אמיל זולא ושחקני הקולנוע∫ איב מונטן¨ 

Æיט בארדוßסימון סיניורה ובריז
אחד המקומות המרשימים בפרובנס¨ שאף נבקר בו¨ 
 ≤µ≠אורכו כ Æהוא קניון ורדון¨ הגדול והעמוק באירופה
ק¢מ ועומקו ∞∞∑ מÆß הקניון מתחיל ליד העיירה קסטלן 

Æומסתיים בשפך לאגם המלאכותי סנט קרואה
הצרפתית  הריביירה  את  להזכיר  בלי  נסיים  ולא 
ומרהיבים¨  מתפתלים  נוף  בכבישי   המפורסמת  
בכפרים מקסימים¨ בערים יוקרתיות¨ במעגני יכטות 

 Æמפוארות וכמובן בחופים שברובם נבקר
מדינה  עיר  שהיא  מונקו  נסיכות  נמצאת  בריביירה 
ברשימת  הוותיקן®  ©לאחר  השני  במקום  ונמצאת 
 Æביותר הקטן  השטח  בעלות  העצמאיות  המדינות 
שטחה ≥ קמ¢ר עם ∞∞∞¨∞¥ תושביםÆ בראש המדינה 
עומד הנסיך אלבר נצר למשפחת גרימלדי השולטת 

 Æלמעט שתי תקופות קצרות ±≤π∑ בנסיכות מאז

מונקו מפורסמת בעיקר בשל הרובע העשיר ביותר∫ 
מכוניות  מרוצי  מפורסם¨  קזינו  שבו  קרלו  מונטה 
במסגרת הגראנד פרי של פורמולה ±¨ וכן בשל טורניר 

Æהטניס סדרת המאסטרס על משטח החימר

כתב יהודה מור

מנופי פרובנס

גמלאון
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ו ודו י  ות פתרון תש כני
דרה מאמר מ  

ל נ מאת משה 
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החוק הקיים  Æ±

לגבי אנשים שאינם מסוגלים לדאוג לעצמם ©בין   
חוק  קיים  בגירים®  הם  אם  ובין  קטינים  הם  אם 

Æהכשרות המשפטית והאפוטרופסות
זכויות  על  לשמירה  הדרכים  מתוארות  זה  בחוק   
אותם חסרי ישע ©להלן ≠ ¢הנעזר¢®Æ אילו פעולות 
ונושאים  בימ¢ש¨  לאישור  נדרשות  משפטיות 

Æנוספים חשובים
לו אפוטרופוס  ≠ לאחר שממונה  אותו חסר ישע   
לגבי  להחליט  זכויותיו  ואת  כושרו  את  ¢מאבד¢ 
עסקאות  לערוך  יכולתו  בריאותו¨  רכושו¨  עצמו¨ 

Æוכיו¢ב
האפוטרופוס הוא ¢המחליט הגדול¢ לגבי כל עניין   
 ≠ החוק  בלשון  המכונה   �© הישע  בחסר  הקשור 

Æ®חסוי
למרות  אדם¨  אותו  הוא∫  זה  במצב  גדול  חסרון   
וברצונו¨  במחשבותיו  ¢שולט¢  ¢במיטבו¢  שעדיין 
אינו יכול להחליט מה יקרה בעתיד¨ כאשר רצונו 
 Æהחופשי והבנתו יישללו עקב מצב בריאות רעוע
כלומר¨ כדי לדאוג לצרכיו של האדם¨ צריך לחכות 
ש¢יצלול¢ לתהום של חוסר יכולת להבין¨ ורק אז 

Æלפנות לבימ¢ש שימנה לו אפוטרופוס

השיפור והשנוי בחוק  Æ≤
וההבנה שיש  ¢החברתית¢  בעקבות שינוי הגישה   
צלול¨  הוא  עוד  כל  האדם  של  ברצונו  להתחשב 
בשלושה  המתבטא  תיקון  לחוק¨  תיקון  נכנס 

נושאים מרכזיים∫
תמיכה בקבלת החלטות ©של הנעזר®  ßא

הנחיות חדשות לאפוטרופוסית  ßב
ייפוי כוח מתמשך  ßג

כלומר¨ הותירו עדיין את האפוטרופסות ¢הישנה¢   
לא  הישע  חסר  שבו  מצב  על  למענה  כאופציה 
מסוגל ©טוטלית® לדאוג לצרכיו¨ אבל יצרו ¢מצבי 
ונתנו מענה לרצונו של  וחיוניים¨  ביניים¢ חשובים 
חסר הישע ©בעודו צלול® ≠ לבחור את מי שעתיד 
Æלסייע בידו ולתת לו הנחיות כיצד לנהוג בו וברכושו

ייפוי כח מתמשך∫  Æ≥
אחת הברירות החדשות שניתנו בידי כל אדם   ßא
ו¢שולט¢  במיטבו  הוא  כאשר  ©¢הממנה¢® 

ולחתום  לערוך  היא  וברצונותיו¨   במחשבתו 
¢ייפוי כוח מתמשך¢ שבו  על מסמך המכונה 
מסמיך הוא אדם אחר ©עליו הוא סומך ואשר 
ולהחליט  ענייניו  את  לנהל  בו®  אמון  לו  יש 

Æבמקומו
¢יכ¢מ¢®   ≠ ©להלן  המתמשך¢  הכוח  ¢ייפוי   ßב
¢למסלול¢  מלהיכנס  להימנע  לממנה  יאפשר 
בכל  להחליט  לו  יאפשר  אפוטרופסות¨  של 
מיופה  אדם  אותו  יהיה  מי  כגון∫  אפשרי  נושא 
דרגת  תהיה  מה  יעסוק¨  נושאים  באילו  הכוח¨ 
רחוק¢  ¢ללכת  יוכל  כמה  עד  מעורבותו¨ 

Æבהחלטות וכיו¢ב
כל אדם יוכל לערוך ולחתום יכ¢מ ≠ גם אם או   ßג
שהוא  ובלבד  מסוימים¨  בנושאים  מוגבל  הוא 

Æמבין את טיב מעשהו
מאבד  הממנה  כאשר  לתוקף  ייכנס   ≠ יכ¢מ   ßד
את כושרו ©בריאותי¨ נפשי¨ שכלי וכיו¢ב® ואינו 

Æמסוגל להחליט בעניין שבו עוסק ייפוי הכוח
של  הנחיותיו  ע¢פ  לנהוג  חייב  הכוח  מיופה   
הממנה תוך שמירה על כבודו על זכויותיו  ועל 
מעמדו של הממנה¨ ותוך דאגה כנה לאינטרסים 

Æשל הממנה
המוסמך  עו¢ד  בפני  וייחתם  ייערך   ≠ יכ¢מ   ßה
שיאשר  מתאימה¨  הכשרה  שעבר  עו¢ד  לכך¨ 
המסמך  של  וטבעו  טיבו  את  מבין  שהממנה 

Æיכ¢מ® עליו חתם©
 Æהחוק מציין את חובת הדיווח של מיופה הכוח  ßו
מיופה  את  שיבדוק  נוסף  אדם  למנות  ניתן 
של  גוף   �© הכללי  האפוטרופוס  גם   Æהכוח
מדינת ישראל® ובית המשפט יכולים לפקח על 

Æפעולותיו של מיופה הכוח
יימסרו   ≠ ביכ¢מ  הקשורים  נוספים  נושאים   ßז

Æבאחת הכתבות הבאות

פריסת כתבה זו∫  Æ¥
בשל חשיבותו של תיקון זה לחוק ומורכבותם של   
ניאלץ  להמשיך  השיפורים הרבים שהוא הוסיף¨ 

Æבכתבה זאת¨ גם בגיליון הבא

∞µ≤≤≠µµ∑∑±≥ דוד יגול¨ עו¢ד
Æהערה∫ כתבה זאת אינה מהווה תחליף לייעוץ משפטי
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ל למה ומדו יפו ל למה ומדומול יפו ל למה ומדומול יפו ל למה ומדומול יפו ל למה ומדומול יפו ל למה ומדומול יפו ל למה ומדומול יפו ל למה ומדומול יפו ל למה ומדומול יפו ל למה ומדומול יפו ל למה ומדומול יפו ל למה ומדומול יפו ל למה ומדומול יפו ל למה ומדומול יפו מול
מדוע יש עדשות במחיר של ∞∞π ש¢ח ואחרות עולות 
האופטומטריסט  בפני  לציין  חשוב  מה   øש¢ח  µ¨∞∞∞
טרם הבדיקהø האם יש צורך בציפויø מה ההבדל בין 
 ≠ ¢משקפשים  של  המומחים   øוביפוקל מולטיפוקל 

Æחנות המבצעים¢ עושים לכם סדר

øמה זה מולטיפוקל

מספר  בעלת  עדשה  היא  המולטיפוקל¨  עדשת 
מוקדי ראייה¨ הנותנת פתרון אופטי אידיאלי במקום 
לקריאה¨  למרחק¨  נפרדים  במשקפיים  להשתמש 
מולטיפוקל  משקפי  בזוג  משתמשים  ולמחשב¨ 

Æהמכילים את כל טווחי הראייה

øלמה דווקא עדשות מולטיפוקל

פיזיולוגיים  שינויים  העיניים   עוברות  השנים  במשך 
עם   Æהראייה איכות  על  גם  המשפיעים  טבעיים 
להתמקד  היכולת  את  מאבדת  העין  השינויים 
בעצמים קרובים¨ דבר הגורם לטשטוש ראייה בטווח 
 Æהמחשב בסביבת  בעבודה  הבינוני  ובטווח  הקרוב 
ולכן קיים הצורך במשקפיים הממקדות את הראייה 

Æעבור מרחקים  אלו
במצבים שבהם צריך פתרון אופטי למספר טווחים 
קריאה  חומר  עם  משרדית  עבודה  כגון  ומרחקים¨ 
מרכיב  האדם  שבו  במצב  או  המחשב¨  מול  ועבודה 
קריאה¨  משקפי  גם  צריך  אבל  למרחק  משקפיים 

Æקיים צורך בהתאמת עדשות מולטיפוקל

לעדשות  ביפוקל  עדשות  בין  ההבדלים  מהם 
ø מולטיפוקל

בשימוש בעדשת ביפוקל¨ הלקוח מקבל פתרון אופטי 
לשני מרחקים בלבד¨ לקריאה ולמרחקÆ אולם בטווח 
בביפוקל  לראות  ניתן  לא  מטר¨  ל≠≥  ס¢מ   ¥∞ שבין 
כלל¨ כלומר עדשות ביפוקל לא מתאימות לאנשים 
העובדים מול מחשבÆ במולטיפוקל לעומת זאת¨ ניתן 
עדשות  בנוסף¨   Æהגבלה ללא  המרחקים  לראות לכל 
הפרדה  קו  ואין  היות  יותר  אסתטיות  המולטיפוקל 

Æבולט לעין כמו בביפוקל

øמה צריך לדעת לפני רכישת משקפי מולטיפוקל

אצל  רק  המשקפיים  את  להזמין  מאוד  חשוב   Æ±
והמיומן  מקצועי  מוסמך¨  אופטומטריסט 

Æבהתאמת עדשות מולטיפוקל
את  מבצע  אשר  האופטומטריסט  בפני  לציין  יש   Æ≤
אחד  כל   Æהמדויקים הראייה  צרכי  את  הבדיקה 
 Æשונים ובמרחקים  מבט  בכיווני  לתיקון  זקוק 
מעלה  להביט  גם  ירצה  בכיתה  מרצה  למשל∫ 
וגם להישיר מבט  ולראות את הלוח הקרוב אליו 
ולראות את התלמידים בקצה הכיתה¨ ואילו רואה 
חשבון יזדקק לאזור קריאה ומחשב רחבים יותר 

Æופחות אזור למרחק
בפני  זאת  ציינו   øמולטיפוקל בעבר  לכם  היה   Æ≥
הרבה  אותו  ילמד  העבר  ניסיון   Æהאופטומטריסט

 Æעל בחירת העדשות המתאימות
בנוכחות  מקבלים  שאתם  המשקפיים  את  מדדו   Æ¥
האופטומטריסטÆ הוא ידריך אתכם בשימוש נכון 
כיוון  לכל  שלכם  הספציפיים  לצרכים  המתאים 
Æמבט¨ וההסתגלות למשקפיים תהיה קלה ומהירה
לא כולם מסתגלים באופן מיידי למולטיפוקלÆ יש   Æµ
שעות  מספר  יימשך  ההסתגלות  שזמן  אנשים 
כדי   Æשבועות מספר  להם  שיידרשו  כאלה  ויש 
להרבות  כדאי  יותר  מהירה  תהיה  שההסתגלות 

Æבהרכבת המשקפיים בימים הראשונים
אם מתעוררת בעיה כלשהי חשוב לחזור לחנות   Æ∂
צורך  יש  לעיתים   Æהאופטומטריסט עם  ולשוחח 
לכוון את המשקפיים על הפנים¨ לקבל הסבר נוסף 
לגבי שימוש נכון במשקפיים שעוזר משמעותית 

Æלהסתגלות מהירה ולשביעות רצון מהעדשה

øאיזו מסגרת תתאים לעדשות המולטיפוקל

לעדשות  מתאימות  כיום  המשקפיים  מסגרות  רוב 
או  עיצוב  על  להתפשר  צורך  אין  כבר   Æמולטיפוקל
מבחר  מתוך  מסגרת  כל  כמעט  לבחור  וניתן  סגנון 
המסגרות בחנות¨ החל במסגרות ברגים ועד מסגרות 
אופנתיות קטנות¨ כל עוד יש בהן את מינימום השטח 

Æהאופטי הנדרש

גמלאון
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הקיימים  הקרינה  ומסנני  הציפויים  מהם 
øלעדשות המולטיפוקל

תמיד  כמעט  מגיעות  איכותיות  מולטיפוקל  עדשות 
וציפוי  אנטי≠רפלקס  הנקרא  סנוור  מונע  ציפוי  עם 
מספר  יש  המולטיפוקל  בעדשות   Æשריטות מפחית 
שכבות של ציפויים בכל צד של העדשה המשפרים 
את איכותה¨ את מעבר האור¨ מונעים שריטות¨ דוחים 

Æאבק וכדומה
בנוסף¨ בעדשות המסופקות בחנות קיים סינון קרינת 
UV400 המצוי בתוך העדשה עצמה ולא רק ציפוי על 

Æפני שטח העדשה

øמהו מחיר עדשות מולטיפוקל

לנוע  ועשוי  רבים  בגורמים  תלוי  העדשות  מחיר    £

בין ∞∞π ₪ ל≠∞∞∞¨µ ₪ לזוג עדשות בהתאם למספר 
פרמטרים∫

יותר  גבוהים  מספרים   ≠ הדרוש  התיקון  מספר    £

ªדורשים חומר גלם דק ויקר יותר
צורכים¨  כל מותג שאנו  כמו   ≠ החברה המייצרת    £

ªשם איכותי וניסיון מקצועי מתבטא במחירו

עם  או  בשמש  מתכהות  עדשות   ≠ גלם  חומר    £

ªציפויים מיוחדים עולות יותר
≠ עדשה בליטוש פנימי  הטכנולוגיה של העדשה    £

עיוותים  פחות  יותר¨  רחב  ראייה  מאפשרת שדה 
ªוהפרעות בזוויות מבט שונות ועוד

של  פיתוח  בכל  אחר¨  טכנולוגי  מוצר  בכל  כמו    £

ªמוצר חדש לשוק¨ מחירו של המוצר הקודם יורד
מולטיפוקל  עדשות  אלף  כ≠∞∞±  נמכרות  בארץ    £

Æבשנה ומספר המשתמשים עולה משנה לשנה

טיפים חשובים° 

נמוכים  למחירים  להתפתות  ולא  להיזהר  יש   Æ±
בטכנולוגיות  שיוצרו  בדגמים  ומדובר  ייתכן  מדי° 
מיושנות ובמקרה שכזה תתקשו להסתגל לעדשה 

 Æושביעות רצונכם תהיה נמוכה משמעותית
Øבשום פנים אין לרכוש משקפי מולטיפוקל בדוכן  Æ≤
חנות שלא מעסיקה אופטומטריסט שנוכח בעת 
המוצר  קבלת  בעת  הסופית  וההתאמה  הבדיקה 

Æהמוגמר

הובא לדפוס ע“י ¢משקפשים חנות המבצעים¢
 ∞µ≤≠≥≥∂∂¥ππ כצנלסון ∏ גבעתיים

ת י מ ו ס ר פ ה  ב ת כ
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לילה טוב
על הפרעות ובעיות שינה∫ גורמים ודרכי טיפול ברפואה משלימה

מאת∫ צחי שבת¨ אחראי תחום עיסוי ורפלקסולוגיה¨ כללית רפואה משלימה

גופנו  מתקן  השינה  בעת  כי  מוכיחים  מחקרים 
קל  או  מעט  שישנים  מי  כן  ועל  תחלואים¨  ומרפא 
מדי ≠ חשופים למחלותÆ אז איך ישנים טובø מסדרים 
הטלוויזיה  מול  נרדמים  לא  נכונה¨  שינה  סביבת 
ונעזרים בשלל טיפולים מרגיעים כמו רפלקסולוגיה¨ 

Æדיקור או הומיאופתיה
 Æרפלקסולוגיה ≠ שיטה מעולה להקלה והורדת מתח
את  המשקפות  הרגליים  בכפות  טיפול  באמצעות 
מערך האיברים בגוף¨ משפיעים בנקל על המערכת 
העצבית ועל הפרשת סרוטנין שמשרה אוירה נעימה 
מחזור  על  האחראי  להורמון  נחשב  וגם  ושמחה 

Æהשינה שלנו

הומיאופתיה≠שיטה המטפלת בבעיות שונות כמו גם 
≠ תמציות צמחים  בבעיות שינה באמצעות רמדיס 

Æמדוללות¨ המרגיעות ומשרות שלווה
דיקור ≠ דיקור בנקודות מסוימות בגוף מביא לאיזון 
בזרימה  הפרעה  קיימת  אם   Æורוגע לשלווה  גם  וכך 
האנרגטית הדיקור יסייע בשחרורה ויחזיר את הגוף 

Æלפעול ברוגע
שיאצו ≠ מגע באמצעות לחיצות¨ המשחרר שרירים 
תפוסים ומשחרר רעלים¨ דלקות וחסימותÆ טיפול או 
Æשניים ותוכלו לשחרר את הגוף וכך גם לישון ברוגע

øמה הבעיה
Æclalitmashlima.co.il  ™≤∏≤π יש כללית רפואה משלימה



ופן מ  תש
מאת∫ רן מאיר

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

Æאם פתרתם נכונה ≠ יתקבל צופן התשבץ

הגדרות ∫ 

מאוזן ∫  
 ±Æ  שטיח עליו מונח אוכף  Æµ  צייר 
צרפתי אימפרסיוניסט  ∏Æ  מספיק

Æπ  נמצא מלפנים  ∞±Æ  מסך מחשב  
±±Æ  ערירית  ≤±Æ  קיר מים  Æ±µ  עיר בין 

חיפה לעכו  ©≥®  ∏±Æ  הזדרז
Æ±π  מטבע אסיאתי  ∞≥Æ  פעלתנות

±≥Æ  ביסקויט  ¥≥Æ  מורה כיוון
Æ≤µ  מאילנות ארץ ישראל  ∂≥Æ  לא 

קשה  ∑≥Æ  נדבק בקלות  ∏≥Æ  אם כל 
שיקוץ 

מאונך ∫  
 ±Æ  סטיקר   ≥Æ  הזלת רוק  ≤Æ  נסיון 

קשה שעמד בו אברהם אבינו  ©≥®
¥Æ  הפתעה מהממת  Æµ  כנר ישראלי≠

בינ“ל  ∂Æ  ציפור טרף   ∑Æ  ישר
≥±Æ  מפסק חשמלי מעמעם אור 

¥±Æ  עוביו מועט  ∂±Æ  יין לבן מתובל   
∑±Æ  ילד קטן אך גדול בתורה
∞≥Æ  סיטואציה   ≥≥Æ  התקוטטו 

≤≥Æ  פרט בודד בצמרת עץ   ¥≥Æ  שנון 

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

Æבין הפותרים נכונה תיערך הגרלה לקבלת הפרס

®±±≥ ßגיליון מס© ≥∑ ßבהגרלה שנערכה בקרב פותרי תשבץ מס
זכו דוד סרפרז ומיכאל חבקין

ספרי הפרס יישלחו לבתיהם

∫≥∑ ßפתרון תשבץ מס

ןומילץימ
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ארגון הגמלאים
מרכין ראש לזכרם

נפרדו מאתנו 
עבד במפעל יישובתאריך פטירהשם פרטישם משפחה

בדקרמת≠גן∑±∞≥µØ∞πØ∞שלמהאורן
ש¢תתל≠אביב∑±∞≥ØπØ∏≥אברהםאורן

רמתאבאר≠שבע∑±∞≥πØ±±Ø±סעדיהאחרק

מבתבת≠ים∑±∞≥Ø±∞Ø∂±יוסףאלעד
מנועיםכפר טרומן∑±∞≥Ø∞πØ¥≥שלמהאנגל

ייצורראשון לציון∑±∞≥µØ±±Ø∞חייםאנגלסטר
מטוסי מנהליםירושלים∑±∞≥µØ±∞Ø±שמעוןבן הרוש
בדקרמלה∑±∞≥Ø∞πØ∑∞אליסבנדרקר

בדקפתחיה∑±∞≥Ø±∞Ø∂∞יעקבברמי
אביזריםנתניה∑±∞≥Ø±±Ø≥≥פליקסגוברמן

מבתהוד השרון∑±∞≥µØ±∞Ø±יגאלגרינברג

חטß כט¢אלוד∑±∞≥Ø±±Ø≤±צביגרינה
תממאלפי מנשה∑±∞≥Ø∞µØ∞≥יעקבחולי

בדקפתח≠תקווה∑±∞≥Ø±∞Ø≤≥יצחקטויטו
מטההרצלייה∑±∞≥µØ±±Ø±חייםטלמור

ייצוררמלה∑±∞≥Ø±∞Ø≤≥אבנריוספוב
ש¢תחולון∑±∞≥Ø±±Ø≤∞אליהונעמת

בדקראשון לציון∑±∞≥Ø±∞Ø∞±בן ציוןסטולבוב

בדקקריית אונו∑±∞≥πØ∞πØ≥אדםסיטון
מטהכפר≠סבא∑±∞≥Ø±∞Ø∂≥נחמןסלע
מטוסיםבת≠ים∑±∞≥µØ±±Ø≥צביסער

מנועיםלוד∑±∞≥Ø±∞Ø∏≥חייםעובד

מהותפתח≠תקווה∑±∞≥µØ±±Ø±צביפורת

להבבת≠ים∑±∞≥µØ±±Ø≥שמואלרבינוביץ
בדקראשון לציון∑±∞≥Ø±±Ø∑≥דודרוגובין

מלמראשון לציון∑±∞≥Ø±∞Ø∂≥שמואלשפירא
ש¢תפתח≠תקווה∑±∞≥Ø±∞Ø¥≥נתןשרון

תנחומים למשפחות

גמלאון
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מגלים לכם 
את אמריקה!

• עד 70% מימון • עלות הדירה החל מ- 390,000 $ 
• כולל חבילת ריהוט מושלמת • ניהול מלא של הנכס

)הון עצמי(

דירות 75 מ״ר ומעלה + מרפסת שמש
   

עסקת 
תשואה 
ואקזיט!

• חבילת ריהוט משודרגת
• פטור לשנה מדמי ניהול
חבילת ריהוט משודרגת

מיוחד לגמלאי התעשייה האווירית:

*8015

CANVAS Miami, המגדל הטרנדי שכל מיאמי מחכה לו, 
בסמוך לרובע האומנים הנחשק של Wynwood, נפתח לשיווק בישראל.
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