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מודעה פרסומית



תוכן עניינים   

gimlaim@iai.co.il
www.iai-gimlaim.org

YOU

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

גמלאון
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מודעה פרסומית



בפרוס השנה החדשה, שנת תשע"ג,
מועצת ארגון גמלאי התעשייה האווירית

מברכת את כל חברי הארגון ואת בני משפחותיהם, 
בשנה טובה ומבורכת,

שנת בריאות טובה, אושר, שלום וביטחון.

מועצת הארגון שולחת ברכתה לקראת השנה החדשה,
להנהלת התעשייה האווירית, לארגון עובדי התעשייה האווירית

ולכל ציבור העובדים, 
ומאחלת להם שנה טובה ופורייה

שנת שגשוג והצלחה!

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

גמלאיות וגמלאים יקרים ובני המשפחות!

עברו חודשיים מאז פורסם הגמלאון הקודם.
במהלך החודשיים עסקנו בפעילות בתחומי ועדות הארגון.

נסתיימה לה הגמליאדה בצפון איטליה, וכבר בפתח מתקיימים דיונים 
מאי-יוני  בחודשים  לפועל  לצאת  שאמורה  הבאה  הגמליאדה  לגבי 

.2013
חברים כתבו לנו דברי שבח על הגמליאדה באיטליה, ולצדם קיבלנו 
גם מכתבים עם ביקורת והערות שונות. אנו מודים לכולם. ההערות תילקחנה בחשבון 

בתכנון הגמליאדות הבאות. 

כפי שפרסמנו בגיליון הקודם, אנו מארגנים צעדה לזכרו של שמואל קישלס ז"ל, יו"ר 
ארגון הגמלאים לשעבר שפעל רבות למען הארגון והגמלאים. הצעדה נועדה להתקיים 

בתאריך 15.10.2012. 
אנו מצפים להשתתפותכם.

בימים אלה, אנו חוזרים לפעילות, לאחר חופשת הקיץ של עובדי התע"א וארגון הגמלאים, 
שהתקיימה במהלך חודש אוגוסט.

לאחרונה התמנתה הגברת יהודית ירושלמי טריס כממונה על הטיפול בניצולי השואה. 
אנו רואים חשיבות רבה לטיפול בנושא זה. חברי הארגון מוזמנים להיעזר בשירותים 

אלה לקבל מידע וייעוץ.

בפרוס השנה החדשה הבאה עלינו לטובה
אנו מברכים אתכם גימלאיות, גמלאים ובני משפחה יקרים,

ומאחלים לכם בריאות טובה ומועדים לשמחה!

יעקב שפי
יו"ר הארגון 
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דבר מזכיר הארגון

מועצת הארגון התכנסה בתאריך 17 יולי 2012 לדיון בכמה נושאים:

1) דו"ח כספי לשנת 2010
רואה החשבון של הארגון מר ערן יאראק הוזמן לדיון כדי להסביר את הדו"ח 
הכספי לשנת 2010. יו"ר ועדת הביקורת אבי שקלרסקי וחבר ועדת הביקורת 
גדור ארדון דיווחו על בדיקת הדו"ח הכספי ועל כך שלא מצאו בו כל חריגה 
ביחס למצב הכספי של הארגון. נערכה הצבעה לאישור הדו"ח. הצביעו בעד 46 

חברים 1 נמנע. 

2) משנה ליו"ר הארגון 
הועלתה הצעה להגדיר תפקיד חדש בארגון: משנה ליו"ר הארגון.

קבלת ההצעה מחייבת שינוי בתקנון הארגון. נערכה הצבעה לאישור השינוי בתקנון. 
הצביעו בעד 46 חברים 1 נמנע.

לתקנון המאושר של הארגון הוכנס סעיף 3.3.6, שבו נכתב: "המשנה ליו"ר הארגון הינו חבר מועצה 
נבחר". הוכן תקנון חדש שנשלח לרשם העמותות לאישור.

יעקב שפי המליץ למנות את עמרם אופטובסקי לתפקיד זה. נערכה הצבעה.
ההצעה למינוי התקבלה פה אחד.

3) ועדת הביקורת 
יו"ר ועדת הביקורת מבקש להוסיף חבר לוועדת הביקורת, מאחר שכיום חברים בוועדה זו 2 אנשים 

בלבד. כחבר נוסף הוצע יוסי קויפמן.
נערכה הצבעה: 46 איש הצביעו בעד המינוי 1 נמנע.

הסכמים - בנקים 
קיימים הסכמים עם הבנקים הבאים: בנק לאומי, בנק פועלים, בנק אוצר החייל.

כל אחד מגמלאינו שמעוניין לדעת מה הן זכויותיו בבנק, צריך למסור לפקיד הבנק את הפרטים 
הרשומים מטה, על מנת להיכנס לדף המתאים במחשב הבנק:

התעשייה  גמלאי  של  הארצי  הארגון  מקישים:  שכירים,  ניהול-ידע-לשיווק-להסדרי   - לאומי  בנק 
האווירית;

בנק פועלים - תיק נהלים 5000 - הסכמים מיוחדים מדור 200 הסדרי אשראי וקבוצות עובדים - 
נוהל מס' 476;

בנק אוצר החייל - פורטל - הסכמים מיוחדים - הסכם גמלאי התעשייה האווירית.

שנה טובה ומבורכת!
צבי פיק 

מזכיר הארגון

גמלאון
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דבר המערכת

חברות וחברים, 

אנו עומדים בפתחה של שנה חדשה, שנת תשע"ג. 
מחברי  כמה  ולוועדותיה.  הארגון  למועצת  בחירות  נערכו  שחלפה  בשנה 
החלו  מחדש,  התארגנות  לאחר  וכולם,  חדשים  בחברים  הוחלפו  המועצה 
לפעול במרץ לרווחתכם ־ חברינו הגמלאים. כפי שתראו בפרסומים שלנו, 
חוץ ממידע שוטף, אנו משתדלים להתייחס לנושאים מגוונים בתרבות הפנאי 
ולתת מענה הולם, וכמובן בהדגשה יתרה לנושאי רווחה ובריאות, החשובים כל כך לכולנו.

אנו מקווים, שתוכלו להפיק תועלת מהמידע המתפרסם בגמלאון. ושתקחו חלק בפעילויות 
המוצעות לכם ע"י  הוועדות השונות. 

הגמלאים  זכויות  ועדת  יו"ר  כלל.  חב'  באמצעות  הסיעודי  הביטוח  לנושא  לבכם  תשומת 
של  הפרמיות  העלאת  בנושא  החברה  עם  והסיכום  המו"מ  על  זה  בעיתון  לכם  מדווח 

הפוליסות.
יש לנו בעיתון מדור המיועד לכם "חברים כותבים". הנכם מוזמנים לכתוב לנו תגובות על 
פעולות ואירועים של הארגון, לספר לנו על חוויות ועיסוקים מעניינים, או על כל נושא אחר 

שתמצאו לנכון לשתף בו את החברים.
בכל משלוח של הגמלאון, חוזרים אלינו עיתונים שלא הגיעו ליעדם, בגלל כתובות שגויות. 
אנא בכל מקרה של שינוי כתובת, נא לעדכן מייד את משרד הארגון: להודיע למזכירה מיטל 

בטל': 03-9355654 או בפקס: 03-9354883.
וממלא  משנה  בתפקיד  הארגון  להנהלת  שהצטרף  אופטובסקי,  עמרם  לחברנו  ברכות 

מקום של יו"ר הארגון.
נאחל לו הצלחה במילוי תפקידו.

תכלה שנה וקללותיה, תחל שנה וברכתה.

בברכת שנה טובה וחג שמח
שולה לונץ

יו"ר ועדת גימלאון
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ועדות הארגון - טלפונים
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מודעה פרסומית
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צעדה לזכרו של
שמואל קשלס ז"ל

שתתקיים בתאריך 15.10.2012

ffertouk@gmail com

ועדת ספורט וחוגים
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עובדיה הררי ז"ל
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www.assafh.org

מודעה פרסומית



www.ipo.co.il1-700-70-30-30
 info@ipo.co.il

מודעה פרסומית
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מושגים בעולם האינטרנט

internet
 INTERCONNECTED

NETWORKS

DOMAIN NAIM

DOMAIN
WWW.IAI-GIMLAIM.ORG

BROWSER

WALLA, IOL, START

18

@



מודעה פרסומית



ועדת תרבות

www.hamatnas.co.il
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ועדת הרווחה והבריאות

גמלאון
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www.ezra-lemarpe.org

גמלאון
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ועדת רווחה ובריאות טלפונים

גמלאון
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הרפואה המשלימה לטיפול בבעיות כאב במחלות אורתופדיות / 
Dip.Ac ,עדי פרום

OA Osteoarthritis

OA Osteoarthritis

גמלאון
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גמלאון
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מצלאוי ביהוד מונוסון

ביהוד מונוסון המתחדשת
מתחם המגורים שלי

6607 www.my-yehud.co.il  רח, ויצמן פינת אשכנזי

בואו למשרד המכירות לשמוע על חבילת החלומות

החלה המכירה המוקדמת בתנאים מיוחדים!
פרויקט MY משלב מתחם מגורים בסטנדרט גבוה ביותר לצד מתחם נוחות יעיל ופרקטי בסביבה 
ולמוסדות  המתחדש  למדרחוב  קרוב  נמצא  הפרויקט  מונוסון.  יהוד  של  ליבה  בלב  הממוקם  ירוקה, 
החינוך, הבריאות והבילוי. כשהכול קרוב אליכם כל מה שנשאר לכם זה ליהנות מהזמינות והנגישות 

במרכז העניינים עם שקט ואיכות חיים ברמה הטובה ביותר.

מפוארים ופנטהאוזים  דירות 4 , 5 חדרים, דירות גן 

מודעה פרסומית



אמבולנס המשאלות

http://www.mda-ambulance-wish.org.il/AmbulanceWish/

Homepage.aspx
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זכויות גמלאי תעשיה אווירית אל מול 
ביטוח לאומי ומס הכנסה

מאת עוה"ד ליאור טומשין*
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ועדת סניפים ומועדונים

גמלאון
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גמלאון
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גמלאון
32



www.ipo.co.il1-700-70-30-30
 info@ipo.co.il

מודעה פרסומית



גמלאון
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CERAGEM

גמלאון
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גמלאון
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מודעה פרסומית



מודעה פרסומית



גמלאון
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גמלאון
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מודעה פרסומית



ועדת זכויות הגמלאים

ביטוח סיעודי - חב' כלל

האם ביטוח נסיעות כולל כיסוי ביטוחי לתאונת דרכים בחו"ל?
מאת עו"ד ארז שניאורסון
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Care
 

 

  
Manpower Care

 Manpower Care

info@manpowercare.co.il 
www.manpowercare.co.il 

מודעה פרסומית
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Alere INRatio 2

1700-700-663
www.monitors.co.il

מודעה פרסומית



ועדת טיולים ונופשונים

גמלאון
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www.alamo.co.il



טיולים ונופשונים
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גמלאון
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גמלאון
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גמלאון
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מודעה פרסומית



טיולי יום

גמלאון
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גמלאון
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טיול חו"ל

גמלאון
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ועדת ספורט וחוגים

גמלאון
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lrachely@netvision.net.il

גמלאון
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ffertouk@gmail.com

גמלאון
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דיור מוגן, בתי אבות וסיעוד

D&B
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ניצולי שואה

בעקבות  יושוו  התביעות  ועידת  של  הקצבאות  סכומי 
מו"מ עם ממשלת גרמניה

CEEF

CEEF

HVCF

/infodesk@claimscon.org ֿ
http://www.claimscon.co.il/new
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ועדת תעסוקה

gimlaim@iai.co.il shacham2002@gmail.com
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חברים כותבים

|
www.blackandwhite-luxury.co.il
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בנק הזמן

PRESENT
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דיפלריאי

גמלאון
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ארגון הגימלאים
מרכין ראש לזכרם

נפרדו מאתנו: 
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שם נרדף לדיור מוגן

מודעה פרסומית


