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שירותים  מוצרים,  של  שמות  מוזכרים  זה  בגיליון 
ויצרנים אשר מציעים את שירותיהם. להסרת כל ספק, 
בלבד,  והספק  הגמלאי  הרוכש  בין  נעשית  עסקה  כל 
ואין לארגון גמלאי תעשייה אווירית כל חלק בה. ארגון 
לא  אחראי  ואינו  בדק  לא  האווירית  התעשייה  גמלאי 
למחיר ולא לאיכות המוצרים והשירותים המפורסמים.
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גמלאון
דו-ירחון של גמלאי התעשייה האווירית.

כתובת הארגון: ארגון גמלאי התעשייה האווירית 
מחלקה 0012, נתב"ג 70100

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

מערכת הגמלאון: שולמית לונץ - יו"ר
יהודית  חלפון,  רחמים  סעד,  יהושע  אפטר,  רפי  גולן,  הלל 

ירושלמי, דני שחם, פליקס פרטוק
קבלת קהל בין השעות: 15:30-08:00

טלפונים: 
הנהלת הארגון )מזכירה: מיטל(

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

 רווחה ופרישה )תע"א( בת שבע 03-9353442 
קלרה 03-9353600

מבטחים 6667*
קופת תגמולים 03-9354939

יועץ מס יהושע אביאור בימי ג' 050-3202396 
מעבדת מחשבים שמחה אלפרט 03-9357697

03-5725599  YOU איש קשר לכרטיס

מו"ל ועורך ראשי
אייל שמואלי

מנכ"ל
טל שמואלי
עיצוב גרפי

ט.א.ג קונספט
מנהלת שיווק
סיגל שמואלי

מכירות
יובל נבו

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

רח' גוש עציון 11,
גבעת שמואל 53040
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דבר יו"ר הארגון

גמלאיות וגמלאים יקרים, ובני זוגם,

עברה חלפה לה שנת 2012, ואנו עומדים עתה בפתחה של שנה חדשה, 
שנת 2013.

בכל גיליונות הגמלאון של שנת 2012 דיווחנו לקוראינו על פעולות הארגון, 
כאשר לנגד עינינו עמד נושא הבריאות החשוב כל כך לכולנו.

במקביל עסקו ועדות הארגון באירועים שונים שרבים מכם השתתפו בהם, וכבר בגיליון 
זה תוכלו למצוא מידע חדש והצעות  לפעילויות נוספות. אנו מקווים שתוסיפו ותיקחו 

חלק גם בהן. 

יום  בשנת 2013 מתכננים אנו לעסוק בכל הנושאים בהם עסקנו בשנה שחלפה כמו: 
פעילות  וצעדות,  חוגים  גימליאדה,  ונופשונים,  טיולים  אחרים,  תרבות  אירועי  האישה, 
במועדונים ועוד. נשתדל כמובן להרחיב את הפעילות לנושאים נוספים וחדשים, בתקווה 

שמרב הגמלאים ימצאו בהם עניין.

המשפחה,  בני  ואת  יקרים  גמלאים  אתכם  מברך  אני  הפורים  חג   לקראת 
בחג שמח, בבריאות טובה ובאריכות ימים.

יעקב שפי
יו"ר ארגון הגמלאים 

יעקב שפי - יו"ר

גמלאון
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דבר המערכת

חברות וחברים שלום לכם,

גיליון מס' 94 מגיע אליכם סמוך לחג הפורים - מועדים לשמחה!

ברצוני להסב את תשומת לבכם למספר נושאים וכתבות המתפרסמים בגיליון זה, אשר חשוב 
ורצוי שתקראו בעיון:

ביטוח סיעודי - עקב הסבת מערכות המחשוב של חב' גמא גולן חלו תקלות בגבייה. נא עיינו 
בכתבה של יו"ר ועדת זכויות הגמלאים.

חוגגים את יום האישה - יום האישה ייערך ביום שלישי 12 מרץ 2013 באשדוד. מומלץ להקדים ולרכוש כרטיסים 
לאירוע. כרטיסים יימכרו גם במועדונים.

רווחה ובריאות - כתבה של העובדת הסוציאלית על התמודדות החולה ומשפחתו במחלת הסרטן וכן מאמרו של 
עו"ד שרון עומסי, הקשור גם כן לנושא זה.

התמודדות עם פטירת חבר ארגון - הדרכה: למי יש להודיע, בדיקת זכויות וכדומה.

ועדת דיור מוגן וניצולי שואה - חודשו הסכמים עם בתי דיור מוגן. 
יום מיצוי זכויות לניצולי שואה ייערך בקרוב במטרה לבדוק אם יש זכויות שלא נוצלו ואילו הן.

תחרות צילומים - החלטנו לקיים תחרות צילומים לצלמים חובבים מקרב גמלאינו. פרטים בנושא זה מתפרסמים 
בכתבה מיוחדת בגיליון זה.

הוראות ביטחון - הוראות קצין הביטחון של התע"א, למעוניינים לפרסם מידע המתייחס לעבודתם בתע"א, וכן 
התנהגות מותאמת לנסיעות לחו"ל.

חנויות שא"ל - להזכירכם, חנויות שא"ל פתוחות במיוחד עבורנו הגמלאים גם בשעות הבוקר.
בימים א'-ה' בין השעות 13:00-10:00 ו-19:00-14:00 וביום ו' 12:30-09:00.

חג פורים שמח ומהנה לכל גמלאינו ולבני משפחותיהם.

בברכה 
שולמית לונץ

יו"ר ועדת גמלאון

שולה לונץ - יו"ר

גמלאון
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זוכרים באהבה גדולה וגעגועים
במלאת שנתיים לפטירתו של אהובנו

שמוליק קשלס ז"ל
נתייחד עם זכרו ביום חמישי 28/2/2013, י"ח אדר תשע"ג,

בשעה 14:00 בבית העלמין הישן בלוד.

מפגש רעים לאחר האזכרה בבית משפחת מלמד
בשכונת בנה ביתך ברחוב זיגלבוים 13 בלוד

משפחת קשלס ארגון גמלאי   
התעשייה האווירית  

הלך לעולמו אלקנה איינהורן
עם סגירת הגליון נודע לנו על פטירתו של אלקנה איינהורן ז"ל.

אלקנה הוא אחד ממייסדי ארגון גמלאי התעשייה האווירית.
הוא נבחר ליו"ר הארגון וכיהן בתפקידו שנים רבות.

בפעילותו הרבה הביא את ארגון הגימלאים להצלחות רבות ותרם תרומה רבה
בקידום מעמדם וזכויותיהם של גמלאינו.

ארגון הגמלאים אבל על לכתו ומשתתף בצער המשפחה.

גמלאון
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לקבלת חוברת שיט אנא פנו לנציגי הולנד אמריקה ליין בישראל:
אראי סיטונאי נסיעות בע"מ.  רח' בוגרשוב 17, תל אביב
arei_ltd@netvision.net.il | 03-6201719 :טל: 03-5284010 | פקס

הולנד אמריקה ליין נבחרה בפעם ה-20 ברציפות 
כחברת השיט הטובה ביותר לשנת 2012 ע"י חברי 

*World  Ocean & Cruise Liner Society (WOCLS)

HOLLAND AMERICA LINE  NAMED 

"BEST OVERALL CRUISE  VALUE"
FOR 20TH YEAR*

הזמינו גם אתם שיט באחת מ-15 האוניות של הולנד אמריקה ליין, מתוך  יותר מ-500 
שיוטים ל-415 נמלים ב-98 ארצות, טריטוריות או מדינות חסות. בין היעדים הבולטים 
ניתן למצוא את אנטרטיקה, דרום אמריקה, אוסטרליה/ניו זילנד ואסיה, ומסביב לעולם. 
האיים הקריביים, ברמודה, אלסקה, מקסיקו, קנדה/ניו אינגלנד, אירופה ותעלת פנמה.

מודעה פרסומית



חדשות התעשייה האווירית
בתחום  מתקדם  פתרון  תספק  התע"א 

התקשורת ללקוח זר  

דולר  מיליון   20 כ-  בהיקף של  בחוזה  זכתה  התע"א 
לאספקת מערכת תקשורת בתחום הלחימה הבין-

רשתית, ללקוח  זר.
מחט'  מל"מ,  במפעל  ומיוצרת  פותחה  המערכת 

מערכות טילים וחלל.
צוותי  בין  קישוריות  למשתמש  מאפשרת  היא 
תקשוב,  ויכולת  הדדית  פעולה  יכולת  משתתפים, 
שליטה ובקרה. המערכת מהווה מרכיב מרכזי במערך 
המבצעי של כל צבא מודרני ומכפיל כוח משמעותי 

בהשגת עליונות אווירית. 
לדברי מנכ"ל התע"א מר יוסי וייס, החוזה משקף את 
אמון הלקוח במוצרי התע"א, וכן, הבטחה לספק לו 

פתרון מתקדם ברמה גבוהה.

ה"מיני דבורה"  

סיור  ספינת  דבורה"  ה"מיני  את  מציגה  התעש"א 
והמים  המולדת  הגנת  שוטף,  ביטחון  למשימות 

הכלכליים.

היא נמנית על משפחת ספינות הבט"ש מדגם "סופר 
דבורה", תוצר הניסיון המצטבר והמורשת הימית של 
מפעל רמת"א. ה"מיני דבורה" משתייכת לקטגורית 
ספינת סיור קלה ומהירה. היא מציעה שילוב נדיר של 
מהירות ותמרון בתנאי מזג אוויר וים קשים, ובטווחים 
ארוכים. המבנה הייחודי מאפשר לה לבצע משימות 
במים רדודים בקרבת חופים ובלב ים. בניית הספינה 
אמצעי  התקנת  המאפשר  מודולארי,  באופן  נעשית 

לחימה ומערכות שונות, לפי דרישת הלקוח.      

אלי אלפסי - סמנכ"ל אזור הודו

התע"א  לשורות  הצטרף  אלפסי  אלי  )מיל(  אל"מ 
לפני כעשור ומילא תפקידים בכירים במערך השיווק 

והרכש של החברה. 
כלל  לפעילות  עיקרית  יעד  מדינת  מהווה  הודו 
של  רחב  במגוון  התע"א,  של  והמפעלים  החטיבות 

פרויקטים בטכנולוגיות מתקדמות ביותר.
ניהולי  מוקד  בהקמת  צורך  הוליד  הפעילות  היקף 
בפעילות  סינרגיה  ליצור  במגמה  זו,  יעד  במדינת 

התע"א ולמנף למימוש אתגרים נוספים.  

גמלאון
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קשר עדכני עם החברים

אנו חוזרים ומבקשים מכל מי שטרם העביר אלינו את כתובת הדוא"ל שלו לעשות זאת. 
גמלאים שאין להם כתובת דוא"ל יכולים להעביר כתובת של ילדיהם או נכדיהם אשר דרכם יוכלו לקבל את 

החומר שיישלח אליהם.
נא לשלוח את הפרטים הבאים: 

שם ושם משפחה, מספר תעודת זהות וכתובת הדוא"ל.
hgolan2@iai.co.il :כתובת למשלוח

עזור לנו להעביר אליך מידע ועדכונים
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הנחיות ביטחון

גמלאון
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גמלאים יקרים,

הממונים על הביטחון בתע"א מבקשים להזכיר לכם 
כי עליכם לפנות אל ביטחון תע"א,  על מנת לקבל את 
התייחסותם, במקרים הבאים לפני התרחשותם: אם 
הנכם מעוניינים לפרסם מידע המתייחס לעבודתכם 
בתע"א )במסגרת כתיבת ספר, מאמר וכד'(. וכן, אם 
התקשורת  מכלי  באחד  להתראיין  עומדים  הנכם 

בנושאים הקשורים לעבודתכם בתע"א.
לפרטים: טלפון 03-9353770,
IAI4ME@IAI.CO.IL :דוא"ל

התנהגות מונעת סיכון, בחו"ל

הממונים על הביטחון של התע"א ריכזו עבורך מספר 
כללים להתנהגות מונעת סיכון, בחו"ל.

הקפדה על כללים אלו נועדה בראש וראשונה לשמור 
על ביטחונך האישי: 

המטה  של  )האינטרנט(  המרשתת  באתרי   )1
מתפרסם  החוץ  משרד  ושל  בטרור,  ללוחמה 
לביטחונך  לסייע  עשוי  אשר  רב  ערך  בעל  מידע 
בחו"ל. כמו כן, מתפרסמים שם מספרי טלפון של 
נציגויות ישראל בעולם. עיין בהם ורשום לפניך את 
האתרים המועדים לפורענות, ואת מספרי הטלפון 
הרלוונטיים ליעדי נסיעתך. שא עימך תמיד טלפון 

נייד;
בעברית  תשוחח  אל  כישראלי:  זהותך  את  הצנע   )2
בקול רם. הימנע משימוש בפריטי לבוש, מזוודות 
סימנים  או  בעברית  כיתוב  הנושאים  יד  תיקי  או 
משהייה  הימנע  ישראלי.  היותך  על  המעידים 
להימצא  מרבים  שבהם  באתרים  ממושכת 
כנסת  לבתי  מחוץ  מסורת:  לשומרי  ישראלים. 

העדיפו לחבוש כיסויי ראש "ניטראליים"; 
והימנע  במלון  החדר  דלת  נעילת  על  הקפד   )3

מפתיחתה לאורח לפני זיהויו;
אל תקבל מידי זרים, שאינם מוכרים, חבילות, דברי   )4

דואר או מתנות;
פושעים  כנופיות  פועלות  מסוימות  במדינות   )5

שוטר/ים  של  פנייה  בכל  לשוטרים.  המתחזים 
שאינו/ם מצויד/ים בניידת, דרוש לערוך את הבירור 
בתחנת משטרה או בבית המלון, בנוכחות גורמים 
מקומיים מוכרים. נסה לתקשר במקום עם קב"ט 
השגרירות באמצעות הטל' הנייד ולפעול בהתאם 

להמלצותיו;
לשתף  יש  להתחכם.  לנסות  אין  לשוד  נקלעת   )6
ולהיענות לבקשתו/ם עד  פעולה עם המאיים/ים 
לניתוק המגע. דווח אודות האירוע לגורם ביטחוני 

רשמי בהקדם האפשרי; 
הימנע מוויכוחים פוליטיים והתרחק מהפגנות;  )7

אל תעלה למונית או לכלי רכב אחר העוצר לידך   )8
מיוזמת הנהג. העדף בחירת מונית אקראית או כזו 

היזומה על ידך;
רכב פרטי מומלץ להחנות במוסך תחת שמירה.   )9
בעדיפות  והדלתות.  החלונות  נעילת  על  הקפד 
משנית ניתן להחנות במגרש חנייה מסודר ומואר 

בקרבת עוברים ושבים;
אל תצלם בקרבת מתקנים או אתרים רגישים כגון   )10

בסיסים צבאיים; 
הקפד על שמירת חוקי המדינות בהן הנך מבקר.   )11
חוקי  לרבות  כחמורות,  קלות  עבירות,  תבצע  אל 
חוצות".  "בראש  הם  מופרים  אם  גם  המטבע, 

הימנע מהמרת מטבע שלא במשרדים רשמיים.
שמור במזוודה תצלומים של הדרכון, מסמכי טיסה   )12
ו-3 תמונות דרכון עדכניות, למקרים של אובדן או 

גניבת מסמכים אישיים.
לנוחיותך: ניתן להוריד אפליקציית "מידע למטייל"   )13
על מדינות, המלצות  של משרד החוץ עם מידע 
לנציגויות  התקשרות  פרטי  בחו"ל,  למטיילים 
ובמצבי  בשגרה  התנהגות  וכללי  בעולם  ישראל 
 "Google Play" \ "App Store"ל היכנס  מצוקה. 
האפליקציה  את  והורד  למטייל"  "מידע  הקש 

למכשיר הסמארטפון שלך.

צאתך ושובך בשלום!
קצין ביטחון תעשייה אווירית



מודעה פרסומית



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

בברכת הנאה והצלחה,
 הארגון הארצי של גמלאי

התעשייה האווירית וקבוצת ישראכרט

גמלאי יקר, 

ד.דיזינגוף 11.12  מק”ט 11-95-01729

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

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

     פטור מדמי כרטיס 
     צירוף אוטמוטי למועדון הצרכנות הו”ט 

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

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

מודעה פרסומית



ועדת תרבותועדת תרבותועדת תרבותועדת תרבותועדת תרבותועדת תרבותועדת תרבותועדת תרבותועדת תרבות

יום  האישה 2013 - יום כיף לנשים 

"האחוזה על  ביום שלישי 12/03/2013, באולמי  השנה נקיים את יום האישה, לגמלאיות ולנשות הגמלאים, 
הים" באשדוד.

בתוכנית:
סיור מקיף בנמל, הסבר על הקמת הנמל ותפעולו, אופן שינוע מטעני ייצוא וייבוא, מסוף הנוסעים. נבקר  	#

במרכז המבקרים המודרני ונסייר במוקדים המעניינים שבנמל; 
יש להצטייד בתעודה מזהה.  

סיור בעיר אשדוד; 	#

ארוחת צהריים בהגשה באולם "האחוזה על הים". המקומות ליד שולחנות מסומנים; 	#

בתוכנית האמנותית: הסטנדפיסט קובי מימון;  	#

קפה ועוגה; 	#

הגרלות; 	#

שי אישי. 	#

מחיר לגמלאית תע"א/אשת גמלאי תע"א 165 ₪, המחיר לאורחת 200 ₪.  
מכירת כרטיסים במשרדי הארגון ובמועדונים. 

ניתן לשלוח המחאות לפקודת ארגון גמלאי תע"א שמועד פרעונן לא יאוחר מ-01/03/2013, והכרטיסים יישלחו 
לכתובת המגורים. מועד אחרון לרכישת כרטיסים 28/02/2013.

בעת ההרשמה יש לציין תחנת איסוף ומספר טלפון, כדי שנוכל להתקשר ולהודיע את פרטי ההסעה.
להלן תחנות האיסוף והפיזור ביום האירוע. היציאה בשעה 08:30 

תעשייה האווירית ; פתח תקווה - ליד מועצת הפועלים ; חניון "חנה וסע" בתחנת רכבת צפון
לוד - ליד העירייה ; רמלה - ליד היכל התרבות ; בת ים - ליד הקניון ; חולון - ליד העירייה

ראשל"צ - ליד מועצת הפועלים ; רחובות- ליד מועצת הפועלים ; אשדוד- ליד מועצת הפועלים )בשעה 09:00(.

שפי יעקב רחמים חלפון   
יו"ר ארגון הגמלאים                 יו"ר ועדת תרבות    

רחמים חלפון - יו"ר
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ועדת רווחה ובריאות
לחבריי הגמלאים שלום רב,

בגיליון זה אנו מפרסמים מאמרים 
בנושא הסרטן:

העובדת  של  מאמרה   )1
יששכרי,  טובה  שלנו  הסוציאלית 
ומשפחתו  החולה  התמודדות  על 

עם מחלת הסרטן;
מאמרו של עו"ד שרון עומסי   )2
בריאות  בפגיעה  ו/או  הסרטן  במחלת  "הכרה 

כתאונת עבודה";
סינית  גיא פולק ראש תחום רפואה  מאמרו של   )3
באסף הרופא "כאבים בשלפוחית השתן )נשים("

אלמנות ואלמנים

לאחרונה זיהינו קושי אצל אלמנות ואלמנים טריים, 
הנובע מאי-הכרת התהליכים המנהלתיים בתעשייה 
הם  כאשר  הגמלאים,  ובארגון  במבטחים  האווירית, 

נותרים בודדים.
ויקטור סמדר ואנוכי הכנו תרשים זרימה של תהליכי 
וקבלת הזכאויות המגיעות לכם/ן כתוצאה  הרישום 

מהאובדן.
לבעלי התפקידים  להודיע  יש  עם קרות המקרה  	#

הבאים:
לרב סויסה בטל': 03-9353631 ע"מ לקבל עזרה   )1

בסידורי הלוויה ולהזמין זרים. רצוי באותו יום;
לגברת קלרה )רווחה ופרישה תע"א( בטל':  )2

;03-9353600  
ופרישה  )רווחה  שבע  לבת  תשובה  אין  אם   

תע"א( בטל': 03-9353442;
למיטל )ארגון הגמלאים( 03-9355654.  )3

יש  הפנים,  ממשרד  הפטירה  תעודת  קבלת  עם  	#

לפנות אל:
 03-9768835  03-9354859 טל':  קשבת"  "אוזן   )1
החיוניים  לסידורים  וליווי  הדרכה  לקבל  כדי 

בתע"א;
"מבטחים" )עמיתים(. קבלת קהל בימים א' וד'   )2

בין השעות 13.00-08.00.
ע"מ  צ'קים  פנקס  פטירה,  תעודת  להביא:  יש   
לצורך  בנק  חשבון  של  מדויק  מספר  לוודא 

העברת הגמלה, תעודת זהות של האלמן/ה;
מנת  על  התע"א,  עובדי  של  תגמולים  קופת   )3
לבדוק מהן זכויות הנפטר בקופה. יש להביא: 
תעודת פטירה, תעודת זהות, מספר אישי של 

הנפטר;
הגברת קלרה פרישה ורווחה. על מנת לבדוק   )4
שיניים,  ביטוח  כגון:  הנפטר/ת,  זכויות  את 

סיעודי, בריאות וכד'
רישום לארגון הגמלאים. יש להביא 2 תמונות   )5
החברות  מיטל.  אצל  חברות  טפסי  ולמלא 
השתתפות  כגון:  רבות,  זכויות  מקנה  בארגון 
בטיולים, הצגות מוזלות, הצטרפות לגמליאדה 

ועוד.

בהזדמנות זו אני מזמין את אותם אלמנים ואלמנות 
שטרם נרשמו לארגון הגמלאים לפנות למיטל בטל' 

03-9355654 על מנת להצטרף לארגון.

מכשירי  אורתופון  מדטכניקה  הסכם  סיום 
שמיעה

החברה  עם  ההסכם  הסתיים   31.12.2012 בתאריך 
הנ"ל, ובשלב זה איננו מחדשים אותו.

הרצלייה מדיקל סנטר

כידוע לכם הגענו להסכם עם המרכז הרפואי הנ"ל 
לשירות VIP לגמלאינו. עבר חודש מאז ההסכם, ואנו 
מקבלים תגובות מצוינות על השירות הניתן לחברינו. 

מצורף מכתב תודה לדוגמא ששלח הגמלאי.

דני שחם - יו"ר
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מרכז רפואי אסף הרופא

הרופא  אסף  הרפואי  המרכז  עם  שלנו  ההסכמים 
עומדים לפוג, אנו מקיימים מו"מ עם מחלקת השיווק 
של מרכז רפואי זה, על מנת להוזיל את השירותים. 
חידוש  על  המו"מ  שבתום  מצפים  אנחנו  כן,  כמו 
לחברינו  הניתנים  בשירותים  שיפור  יחול  ההסכם, 
בראשל"צ, בלוד, ברמלה, בבאר יעקב, ביבנה ובבית 

דגן. 

"אוזן קשבת"

ואחרון חביב! ברצוני להזכירכם שמוקדני "אוזן קשבת" 
עומדים לשירותכם 5 ימים בשבוע בין השעות 08.00-
ונכונים  ו-03-9768835   03-9354859 בטלפונים   13.00

לסייע בפתרון בעיות.

בברכה
דני שחם

יו"ר ועדת הרווחה והבריאות

מתמודדים  שאנו  לצערנו,  המקרים,  רבו  לאחרונה, 
עם משפחות, שאחד מבני המשפחה חלה במחלת 

הסרטן. 
באותה נשימה אנו עדים לכך, שהרפואה מתקדמת, 
ופיתחה תרופות מצילות חיים, שמצמצמות את נזקי 
המחלה, ובמקרים רבים אף מסייעות להחלמה ממנה. 
אלא, שההתמודדות עם מחלת הסרטן והטיפול בה, 
מחלה  הוא  הסרטן  וכואב.  ארוך  קשה,  הליך  הוא 
מסכנת חיים, והחרדה מפני המוות הופכת ממשית 
מרגע אבחונה. הטיפולים במחלה כואבים, מעוררים 

חששות, ומחוללים שינוי בהתנהלות החיים.
החולה,  על  רק  לא  משפיעים  בה  והטיפול  המחלה 
שותפים  שהופכים  משפחתו,  בני  כל  על  אלא, 

לתהליך, מושפעים ממנו ומשפיעים עליו.
ולבני  לחולה  לעזור  החשובות  הדרכים  אחת 
בה,  והטיפול  המחלה  עם  נכון  להתמודד  משפחתו 

היא באמצעות קבוצות תמיכה. 

ברצוני למנות כמה קבוצות תמיכה, שעשויות לסייע 
בימים קשים אלו, כשקיימת אי-ודאות המגבירה את 

הקושי והחרדה.

עמותת חוסן - הוקמה במטרה ליצור קבוצות תמיכה 
ייעוץ  מציעה  היא  משפחותיהם.  ולבני  סרטן  לחולי 

עבודה  הכוללים  טיפולים  של  שפע  וקבוצתי,  אישי 
פסיכולוגית, טיפול באמנות, טיפול בתנועה ועוד. 

רח' חנקין 7 תל-אביב, טל' 1-700-506-600,
.054-4562612

עמותת עזר מציון - מקימה בתי החלמה למטופלים, 
עזרה  מספקת  עצם,  מוח  של  התרמות  עורכת 

למחלימים.
מנהלת הפרויקט: הגב' רבקה פרידמן, עו'ס,

טל' 03-9277777.

בארץ  מסוגו  ראשון  מרכז   - מחדש  מתחילים 
למחלימים ממחלת הסרטן.

רח' קפלן 40 פ"ת, טל' 03-9193333.

זכויות חולי סרטן בביטוח לאומי ובמס הכנסה
מגופים  ובהטבות  בהקלות  מזכה  בתפקוד,  ירידה 

רבים, ביניהם הביטוח הלאומי ומס הכנסה.
פטור קבוע/זמני. 

לשירותיכם בכל שאלה נוספת.

עו"ס טובה יששכרי - י.ה.ל  
אירגון גמלאי התעשיה האווירית  

 0504300330  

השירות הסוציאלי לשירותך!

גמלאון
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תמונה שחוזרת על עצמה במרפאות רבות של רופאי 
נוספים,  ורופאים  אורתופדים  אורולוגים,  משפחה, 
היא תלונות חוזרת ונשנות על כאבים חזקים שאינם 
מרפים, בזמן שכל ממצאי הבדיקות, דימות ומעבדה, 
אינם מספקים הסברים המוכיחים טענה זו. לעיתים 
אחרות  פעמים  בגב,  לעיתים  בברכיים,  הוא  הכאב 
כאבי בטן שאינם פוסקים, ובאחרים הראש אינו נותן 

מנוח בשל כאבים עזים.
אחד מסוגי הכאב המופיעים בעיקר אצל נשים, אך 
גם בקרב גברים, הוא כאב בשלפוחית השתן עצמה. 
מהחולים  כ-95%  האמריקאי,  האורולוגים  איגוד  לפי 

הן נשים ו-5% לערך הם גברים. 
 Bladder Pain הכאובה  השלפוחית  תסמונת 
Syndrome-BPS הוא שם המחלה של השלפוחית, 
ובעגה המקצועית נקראת: Interstitial Cystitis. היא 
אגן  כאב  מחלות  קבוצת  של  כנפיה  תחת  נכנסת 
 UCPPS- Urology Chronic - בשם כאבי אגן כרונים

 .Pelvic Pain Syndrome
התמונה הקלינית דומה מאוד לתמונה הקלינית אצל 
נשים הסובלות מדלקות חוזרות של דרכי השתן, ולכן 
תסמינים  שגויה.  ולאבחנה  לבלבול  לעיתים  גורמת 
נוספים הם כאבי בטן תחתונה הדומים מאוד לכאבי 
מחזור, ולעיתים כאבים עד איזור החיץ, כאבים באגן, 

דחיפות ותכיפות בהשתנה והשתנת לילה.
זמן ממוצע לאבחון המחלה הוא 7 שנים. מכך ניתן 
ונמצאות  מהמחלה  סובלות  רבות  נשים  כי  להסיק 

בחוסר ודאות, תקופה ארוכה בחייהן.
של  מסכת  לאחר  למרפאתנו  נשים  מגיעות  לרוב 
ביקורי רופאים, בדיקות, טיפולים שלא צלחו ובעיקר 
תחושת חוסר אונים מלווה בניצוץ של תקווה, לאחר 

שאובחנו וקיבלו כותרת לבעיה!
ההיכרות עם המחלה והיכולת לאבחן אותה אצל חלק 
בהתמודדות  מרכיב חשוב  הן  מהנשים המתלוננות, 

ובקושי המלווים את הכאב.
- הינו מומחה בכירורגיה אורולוגית,  ד"ר סתיו קובי 
במרכז  נלוות  ומחלות  לנירו-אורולוגיה  יחידה  מנהל 

ד"ר  מרכז  תפקידו,  במסגרת  אסף-הרופא.  הרפואי 
סתיו את נושא אורולוגית הנשים במחלקה, ואחראי 

על ניהול השירות האבחוני והניתוחי בתחום.

בחלק מהמקרים המאובחנים כתסמונת השלפוחית 
הכאובה, הטיפול הניתן הוא טיפול רב-תחומי, כלומר, 
טיפולים שונים מארסנל הטיפולים המערביים, לצד 
טיפול ברפואה משלימה. שיתוף הפעולה בין שיר"מ 
- שירותי רפואה משולבת, לבין המחלקה האורולוגית 

מתבצע מזה 4 שנים.
השיטה המקובלת והנחקרת ביותר לטיפול זה, היא 
הסינית  התפיסה  סינים.  מרפא  וצמחי  סיני  דיקור 
המערבית.  מזו  שונה  הכאובה  השלפוחית  למחלת 
רבות  פעמים  נגזרת  זו  במחלה  המבדלת  האבחנה 
וכך  המטופלת,  אצל  המופיעים  מהתסמינים  דווקא 
המרפא  צמחי  ועל  הדיקור  אופי  על  ההחלטה  גם 
הידיים  פרקי  באזור  מבוצע  הדיקור  המתאימים. 
השלפוחית,  כאבי  על  ישירות  ומשפיע  והרגליים 
בשילוב עם צמחי מרפא פוטנטים לכאב של שלפוחית 
המאובחנות  נשים  במרפאה  יופיעו  לעיתים  השתן. 
הטיפול  אך  הכאובה(,  השלפוחית  )תסמונת   IC עם 
לרעותה.  מהאחת  לחלוטין  שונה  יהיה  להן  שיינתן 
40 שנה  בגיל  נשים  הגיעו למרפאתנו שתי  לדוגמא, 
המאובחנות כחולות IC מזה 5 שנים. שתיהן סובלות 
מכאבים באזור הבטן התחתונה, המתוארים ככאבים 
חדים וחזקים שמקרינים לעיתים לאזור פי הטבעת. 
במתן  ודחיפות  תכיפות  כי  מתארת  מהנשים  אחת 
שתן במהלך היום משפיעים מאוד על אורח החיים 
מתכננת  שהיא  לפני  פעמיים  לחשוב  ועליה  שלה, 
גם  השנייה,  המטופלת  היום.  במהלך  עיסוקיה  את 
איכות  שבו  מצב  מתארת   ,IC כחולת  אובחנה  היא 
חייה מושפעת דווקא מכאבי אגן, בטן תחתונה וכאב 
במקרה  יעילים  אינם  כאב  משככי  וכי  שתן,  במתן 
שלה. למרות האבחנה המערבית הזהה המטופלות 

תקבלנה טיפול שונה זו מזו. 
בשם  סינית  במחלה  תאובחן  הראשונה  המטופלת 

משוואה עם נעלם
גיא פולק - Dip.CM (I.A.TCM) ראש תחום רפואה סינית, שירותי רפואה משולבת )שיר"מ( - מרכז רפואי אסף הרופא.
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שתן,  במתן  ותכיפות  דחיפות  המתארת   Yi Niao
 Lin Zheng -ולעומתה המטופלת השנייה תאובחן ב

ו- Long Bi המתארת מחלה הגורמת 
לכאב דומיננטי באזור האגן ובזמן מתן שתן. 

הסינית  הרפואה  בין  השונה  האבחנתית  התפיסה 
לרפואה המערבית מחייבת טיפול שונה לחלוטין בין 
מטופלת למטופלת ולכן לאבחנה חשיבות ראשונה 

במעלה. 
מחקרים  מספר  פורסמו  ו-2008   2002  ,1987 בשנים 
סיני  דיקור  בין  הקשר  על  הצביעו  שממצאיהם 
השלפוחית  במחלת  הכאב  בעוצמות  להפחתה 

הכאובה. 

משלב  הכאובה  השלפוחית  בתסמונת  הטיפול 
שיטות מגע כמו שיאצו או רפלקסולוגיה, המטפלות 
להתפרצות  כגריינים  הידועים  ובעקה,  הרגשי  בפן 

הכאבים.
בתסמונת  לטיפול  המקובלת  נוספת  טיפול  שיטת 

השלפוחית הכאובה היא הביופידבק.

המודעות  קידום  למען  עמותה  קמה  אלה  בימים 
ולתסמונות  למחלות  "העמותה  בשם:  לנושא 

שלפוחית השתן (UBDA(". מטרותיה הן:
בקרב  מוקדם  ולאבחון  לטיפול  המודעות  קידום   )1

הרופאים;
הכנסת תרופות לסל הבריאות;  )2

הקמת קבוצות תמיכה וידע למטופלים;  )3
ותמיכה  פעולה  ושיתוף  הקליני  המחקר  הגברת   )4

עם חברות התרופות והציוד הרפואי.

אלו,  מטרות  השגת  למען  לחברים  זקוקים  אנו 
ליצור קשר  מוזמנים  לעמותה  להצטרף  המעוניינים 

עם שיר"מ.

בכל שאלה ובקשה נשמח לעמוד לצדכם.

גיא פולק - (Dip.CM )I.A.TCM ראש תחום רפואה 
סינית, שיר"מ, שירותי רפואה משולבת, מרכז רפואי 

אסף הרופא.

זמן אשכול

החלה ההרשמה לגמלאי התעשייה האווירית לסמסטר האביב של
"זמן אשכול" מקבוצת הסינמה סיטי.

לגמלאי התעשייה האווירית ולבני משפחותיהם )מקרבה ראשונה(,
הנרשמים לקורסים ולטיולים, יינתנו 15% הנחה.

הנחה בגובה 10% תינתן לאירועים מיוחדים.

להרשמה ולקבלת ידיעון בדואר: טל': 1-700-50-41-41
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הכרה במחלת הסרטן ו/או פגיעה בריאות -
כתאונת עבודה

*מאת עוה"ד שרון עומסי

בהתאם לבקשת ועד ארגון גמלאי התעשייה האווירית 
התעשייה  גמלאי  זכויות  את  לפרט  מתכבד  הנני   -
האווירית שלקו במחלת הסרטן ו/או במחלת הריאות 

במהלך עבודתם. 
איתנה  בריאות  החברים  לכל  נאחל  דבר  ראשית 
יבריאו  כי  נאחל   - שחלו  לאלה  יחלו.  לא  שחלילה 

במהרה. 
במקרה של מחלת סרטן ו/או פגיעה בריאות - אצל 
עליונה  חשיבות  קיימת   - אווירית  תעשיה  גמלאי 
לפנות למוסד לביטוח לאומי - להכרה במחלות אלה 
להלן בהרחבה, הכרה  כפי שיובהר  עבודה.  כתאונת 
במחלה כתאונת עבודה תסייע לגמלאי ולמשפחתו 
רפואי  טיפול  לקבל  שיוכל  כך   - כלכלית  מבחינה 

מתאים וקצבה נוספת למחייתו. 

שהתפרצה  הריאות  ו/או  הסרטן  מחלת 
בתקופת הפנסיה

בניגוד למחלות אחרות, למחלת הסרטן ו/או מחלת 
ריאות יש "זמן חביון" ממושך - כלומר אדם שנחשף 
מרובה,  לשמש  ו/או  לקרינה  ו/או  שונים  לחומרים 
עלול ללקות בסרטן ו/או במחלת ריאות לפי העניין, 
שלקה  פנסיונר  גם  לכן  החשיפה.  לאחר  שנים  גם 
במחלה בהיותו בפנסיה - יוכל להגיש תביעה להכרה 
בהיותו  לקה  שבה  הריאות  ו/או  הסרטן  במחלת 

בפנסיה - כתאונת עבודה. 
ההכרה בקשר שבין מחלת הסרטן ו/או הריאות לתנאי 
עובדתית  תשתית  תונח  כאשר  תתקבל  העבודה 
מספקת שיש בה כדי ללמד על הקשר שבין מחלת 
הריאות ו/או סוג הסרטן הספציפי שבו לקה הגמלאי 

לבין תנאי עבודתו. 

חשיבות ההכרה במחלה כתאונת עבודה היא 
רבה ונוגעת למספר מישורים:

בתקופה שבה המחלה פעילה
זכאי החולה לקצבה בשיעור של 100% כל עוד הוא 

זו הינה בגובה של 75% משכרו ברוטו,  חולה. גמלה 
כך  מעבודתו.  פרש  אם  וגם  עובד  הוא  אם  גם  זאת 
 - 20,000 שקלים ברוטו  למשל אם הרוויח שכר של 
זכאי לקבל סך של 15,000 שקלים נטו מביטוח לאומי 
- זאת בנוסף למשכורתו החודשית )אם הוא מוסיף 
לעבוד(, או בנוסף לפנסיה החודשית שלו )אם פרש 

לגמלאות(. 
בתקופה שלאחר ההחלמה

ממחלת  ההחלמה  לאחר  אף  המקרים,  במרבית 
הסרטן, נותרת נכות צמיתה לעובד, שיכולה להתבטא 
פיזית,  בחולשה  המחלה,  מן  הנובע  הנפשי  במצבו 
או  זה  בתפקוד  בירידה  או  חלקו,  או  איבר  בכריתת 
אחר. במקרים כאלה - זכאי העובד לתגמול בהתאם 
אלפי  עד  להגיע  שעשוי  תגמול  שתיקבע,  לנכות 
למשכורת  בנוסף  הינו  זה  תגמול  בחודש.  שקלים 
החודשית )אם הוא מוסיף לעבוד(, או בנוסף לפנסיה 

החודשית שלו )אם פרש לגמלאות(.
במקרה של פטירה חס וחלילה 

במקרה כזה תהא זכאית האלמנה )במרבית המקרים( 
בגובה של  חודשית מהביטוח הלאומי  לקבל קצבה 
45% מהשכר ברוטו שהרוויח בעלה המנוח, טרם חלה 
או טרם פרש מעבודתו. כך למשל אם המנוח הרוויח 
סך  - תקבל האלמנה  ברוטו  20,000 שקלים  סך של 
של 9,000 שקלים נטו לחודש - זאת בנוסף לפנסיה 

שהיא מקבלת בשל פרישתו של המנוח מעבודה. 
טיפול רפואי 

לעיתים מצריכה המחלה טיפול בתרופות שאינן בסל 
הבריאות. עלותן עלולה להגיע לאלפי שקלים בחודש. 
אם המחלה מוכרת כתאונת עבודה - הרי שעלויות 

הטיפול ישולמו ע"י המוסד לביטוח לאומי. 

המועד להגשת התביעה 

את  להגיש  צריכים  עובד  אלמנת  או  עובד  כי  נציין 
זאת  עם  המחלה.  מהופעת  שנה  בתוך  התביעה 
ניתן להגיש את התביעה שנים ואף עשרות  יצוין כי 
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תגמולים רטרואקטיבית, אלא רק לשנה אחת. לעניין 
אלה   – התביעה  הגשת  ממועד  לעתיד  התגמולים 

ישתלמו כרגיל. 
ונדגים: אדם שלקה במחלה, לדוגמא בשנת 2006 ויגיש 
תביעתו רק בשנת 2012 - תביעתו תטופל כרגיל. אולם 
יקבל תגמולים רק החל משנת   - יזכה בתביעה  אם 
2011 )קרי, שנה לפני יום הגשת התביעה(. כלומר יהא 

תשלום רטרואקטיבי רק בגין שנה אחת לעבר. 
המשמעות היא כי אותו חולה הפסיד תגמולים מאז 

להגיע  יכול  זה  הפסד   -  2011 לשנת  ועד   2006 שנת 
למאות אלפי שקלים. 

משכך, יש חשיבות להגשת התביעה בתכוף למועד 
שבו פרצה המחלה.

בברכת בריאות ואריכות ימים
* עוה"ד שרון עומסי הוא שותף במשרד עורכי הדין מרקמן 

את טומשין המטפל בגמלאי התעשייה האווירית בהתאם 

להסכם שנחתם עם ועד הגמלאים.

מגמת הטיפול והריפוי הביתי ממשיכה להתעצם: 

B-CURE LASER - מכשיר לייזר רך לטיפול בכאבים, בבית
מכשיר ראשון בעולם המאפשר טיפול יעיל בכאבים שנובעים

בעיקר מבעיות אורתופדיות. 

בין  הן,  לכך  הסיבות  בבית.  עצמאי,  באופן  והריפוי  הטיפול  מגמת  והולכת  מתפתחת  האחרונות  בשנים 
היתר, עונתיות )בחודשי החורף בעיקר(; המתנה ממושכת לרופא מומחה והתפתחות הטכנולוגיה: מזעור 
מכשירים עוצמתיים. חברת אריקה כרמל בע"מ פיתחה מכשיר, המבוסס על טכנולוגיית לייזר רך, לטיפול 
מקצועי עצמי, בבית. מוצר ה"בי קיור לייזר" מתאים, בין היתר, לטיפול בבעיות הנובעות מעיסוק בספורט: 
מאמץ יתר, פציעות. דני שפירא, מראשוני הטייסים של חיל האוויר הישראלי, נפצע במהלך אימון ספורט 
עוד בשנת 1948 בברכו השמאלית, וסבל כאבים שגברו והלכו עם השנים עד שהסחוס נשחק, והיה צורך 
לפעילות  וחזר  לייזר"  קיור  "בי  באמצעות  לטיפול  פנה  חבר  בהמלצת  הברך.  ולהחלפת  לשיקום  בניתוח 

מלאה ללא צורך בניתוח.
בנוסף, ניתן לטפל באמצעות המכשיר בסוגים שונים של בעיות אורתופדיות, וכן בבעיות עור שונות. 

המכשיר מבוסס על פיתוח ישראלי בלעדי של ייצור אלומת לייזר קוהרנטית, המאפשרת חדירה אפקטיבית 
סמ"ר.   4.5 של  רחב  שטח  על-פני  מתבצע  הלייזר  קרן  עוצמת  שימור  הרקמות.  לעומק  הלייזר  קרן  של 
הטיפול בעזרת לייזר רך מבוסס על אור לייזר בעל אורך גל של 808 ננומטר, הפועל על פני העור וחודר בו-

זמנית דרך העור ללא אפקט של חימום וללא פגיעה בעור.
האירופי  האיחוד  ע"י  מאושר  וכן  עצמאי,  לתפעול  ונוח  בטוח  נמוך,  משקל  ניידות,  הבולטות:  תכונותיו 
)0120CE(. נמצא בטיפול גם במרכזים הרפואיים: ע"ש סוראסקי )איכילוב(, הדסה, רמב"ם ושיבא, ומיוצא 

בהצלחה למדינות אירופה: אנגליה, צרפת, שוויץ, הולנד ובלגיה.
לפרטים נוספים ולרכישת המוצר - 3414* 

http://www.gd-energies.com
ניתן להשיגו ברשת סופר פארם, במכבי שירותי בריאות, בבתי מרקחת נבחרים ובחנויות אורתופדיה.
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ועדת רווחה טלפונים
הערות טלפונים ופקספירוטשם החברה
03-9768835במשרדי הארגוןאוזן קשבת

03-9354859
4843* *8840אזרח ותיק
טל':03-6090880סוכנות ביטוח תאונות אישיותארליך אלי

פקס:03-6090890
מלינדה שלוחה 4
רווית    שלוחה 0

2767*מיוחד לכאבי גב וברכייםאפוס נעליים
6050*ביטוח לאומי

ביטוח בריאות, סיעודיגמא גולן

בתע"א

03-5670404

03-5670444

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

דבורה ברסי050-6670184שמיעההדים
6444*כפתור מצוקהיד שרה

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

08-9393101
רחובות ואשדוד

שלוחה 08-62379844שמיעהמדנט
054-476760שמיעהמדטון

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

קרוננברג דודי - 1-700-700-663054-7740385

מרפאת שיר"מ - 
אסף הרופא

טיפולים אלטרנטיביים

הפרעות שינה
זיכרון וקשב
שיקום הלב

מרפאת עור, טיפולים פוטו 
דינמיים

ניתוחים קוסמטיים

08-9779931
08-9774497
08-9778424
08-9779823
08-9778148
08-9778408
08-9979986

057-2005000
08-9779397

טובה יששכריעובדת סוציאלית
דנה פלנר

03-7303205
03-9351878

050-4300330
052-7907878

משה שאול-6626054-6622331*טלרפואהשחל
שיניים הראלשילוח הראל

בריאות וסיעוד
רופאי שיניים מורשים 
שיניים, בריאות וסיעוד

בתע"א )רבקה(
איריס וויס - ועד העובדים

 

03-7547221-2
1-800-540-000

03-7547010
03-9354851
03-7347010
03-9733349
03-9353404

סעודי עובדים זריםתשבץ
ציפי גלעד

03-6321010
050-8870484

גמלאון
22



הלו, שומעים??
רוכשים ממכשירי השמיעה המתקדמים של הדים 

ומקבלים טלפון סלולרי במחיר מדהים!

DORO, מכשיר סלולרי חדשני עם מקשים גדולים,
אותיות גדולות ואפילו לחצן מצוקה, ב-800 ₪ בלבד! 

(לעומת 1300 ₪, בחברות הסלולר)  
* ההטבה בתוקף עד 30/4/13 לגימלאי ועובדי התעשיה האוירית ובני משפחותיהם.

הדים – החברה המובילה בישראל במכשירי שמיעה 
וטלפונים סלולריים לכבדי שמיעה.

www.hedim.co.il

* בלי תורים
* בלי טרטורים
* בלי טופס 17

מודעה פרסומית



ועדת סניפים ומועדונים
במועדונים לוד ופתח תקווה הוקדמו שעות ההרצאות משעה 18.00 ל-17.30.

מאמצים רבים נעשים כדי לקיים את ההרצאות ולשפר את רמתן, וכך לגבי קיום המפגשים 
בכלל. הגמלאים המעוניינים להעביר הרצאות בהתנדבות במועדוני הגמלאים מוזמנים לפנות 
לשם קביעת מועדים להרצאות בכל נושא שיעניין את הגמלאי. כמו כן, נשמח לקבל המלצות, 

הצעות ואף ביקורת.
חברים, אנו מעוניינים לראות את מרב הגמלאים במועדונים, כולם מוזמנים - תודה! 

      
וקנין אנטואנט  

יו"ר ועדת המועדונים והסניפים  

מועדון אשדוד

פעילות המועדון: בימי שני בין השעות 13:00-10:30 הרצאות, בימי ד' 13:00-10:00 משחקים;
כתובת המועדון: מתנ"ס ט' ראשל"צ 4 פינת המשנה;

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

נושא ההרצאה המרצה  תאריך 
טיול מוזיקלי בארץ שחר שומן 25.02.2013

תימן, נופיה אתריה ויהודיה מרדכי הדר 04.03.2013
אמת ושקר בשפת הגוף ד"ר אבי זלבה 11.03.2013

סינדרום ירושלים רון פלד 18.03.2013
מנהיגים מהסרטים אילן ברק 08.04.2013

אהבה וזוגיות בראי הקולנוע אופי דרדיקמן 22.04.2013
הסכסוך הערבי ישראלי - ב' אודליה זמירה 29.04.2013

מועדון באר שבע

פעילות המועדון: בימי א', ד', ה בין השעות 13:00-10:00; 
כתובת המועדון: מרכז פאני קפלן - רח' קלאוזנר 15 באר שבע;

רכזי המועדון: יעקב אנקרי טל': 052-8906091, אבי הדר טל': 052-3966195 
אלי גרוסמן טל': 052-8905901.

המועדון פתוח לגמלאים מבאר שבע והסביבה, למפגשי חברים, לגיבוש, לאירועים ולמשחקי חברה.

וקנין אנטואנט - יו"ר

גמלאון
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מועדון בקעת אונו

פעילות המועדון: בימי שלישי בין השעות 20:00-17:15; 
ההרצאות מתחילות בשעה 18.00;

כתובת המועדון: רח' ההדר 20 קריית אונו; 
רכזת המועדון: אדריאנה שוולב טל': 050-3614200.

גבעת  יהודה,  אור  נווה מונסון,  אונו,יהוד,  וכן לחברים מקרית  ובני משפחותיהם,  המועדון פתוח בפני חברינו 
שמואל, והישובים מסביב.

נושא ההרצאה המרצה  תאריך 
האיור בעקבות הסיפור נורית צרפתי 28.02.2013

נומרולוגיה בשיתוף הציבור ליאת יוגב 06.03.2013
ממלכת בהוטן מצגת וסיפורים יהושע לובלסקי 13.03.2013

סיפורי גורל עודדה יערי 20.03.2013
שעור ריקודים סלוניים יעל כהנא 27.03.2013

חוגגים חג הפסח עם חברי המועדון ישראל זאבי 03.04.2013
ספורים קטנים על נשים גדולות בהסטוריה שי וייסברג 17.04.2013

מועדון הרצליה 

פעילות המועדון: בימי ראשון בין השעות 21:00-18:00; 
ההרצאות מתחילות בשעה 18.00;

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

המועדון פתוח לחברינו ולבני משפחותיהם. ההרצאות מתקיימות 3 פעמים בחודש.

נושא ההרצאה המרצה  תאריך 
טיול מוזיקלי בארץ שחר שומן 24.02.2013

ההבדל בין רפואה אלטרנטיבית וקונבנציונלית CERAGEM/גאיה גנרוז 03.03.2013
שיפור הזיכרון סרג'יו פרישלינג 10.03.2013

יבשת אוסטרליה מרדכי הדר 17.03.2013
מנהיגים מהסרטים אילן ברק 24.03.2013

סין רון פלד 21.04.2013
הורה מדורה חזי פוזננסקי 28.04.2013

לתשומת לבכם:
ההרצאה הראשונה בכל חודש מתקיימת במועדון אחר, בכתובת: מתנ"ס יבור, בן-סרוק 13, הרצלייה.

גמלאון
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המשך בעמוד 28

מועדון חולון 

פעילות המועדון: בימי ראשון בין השעות 20:00-18:00
כתובת המועדון: "מועדון פיס לגיל הזהב" רח' השילוח 23, קריית שרת חולון; 

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

המרצה  נושא ההרצאה  תאריך 
הקשר בין עמוד שדרה לבעיות פנימיות CERAGEM/גאיה גנרוז 24.02.2013

הפיליפינים בישראל - כבר לא זרים ! אורנה אשכנזי 03.03.2013
יחסי שיעה / סונא - חלק ב אודליה זמירה 10.03.2013
מאהבה של ליידי אוליפנט אביבה גרשלר 17.03.2013

לצעוד בגבורה בברלין שלמה פיליבה 07.04.2013
הביטוח הסיעודי שייקה אבני 21.04.2013

מסביב לעולם ב-80 דקות אופי דרדיקמן 28.04.2013

מועדון כפר סבא

פעילות המועדון: בימי שלישי בין השעות 20:00-18:00; 
כתובת המועדון: מועצת הפועלים רח' נחשון 9 כפר סבא; 

רכז המועדון: גל משה טל': 050-3654249;

המועדון פתוח בפני חברינו ובני משפחותיהם, ולתושבי רעננה, הוד השרון ומושבי הסביבה.

נושא ההרצאה  המרצה  תאריך 
השנסון הצרפתי צביקה הר-לב 26.02.2013

סוד האותיות והשמות במקרא חיים נתנאל 05.03.2013
משברי ציפיות של הורים וילדים אוריאל רז 12.03.2013

גיאופוליטיקה במזה"ת ובטחון ישראל אלי רז 19.03.2013
אהבה וזוגיות בראי הקולנוע אופי דרדיקמן 02.04.2013

היסטוריה בקולנוע אילן ברק 09.04.2013
הסכסוך הערבי ישראלי - א' אודליה זמירה 23.04.2013

אינדונזיה מרדכי הדר 30.04.2013

גמלאון
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מועדון לוד 

פעילות המועדון: בימי ראשון בין השעות 19:00-17:00;
ההרצאות מתחילות בשעה 17.30;

כתובת המועדון: בית "יד לבנים", רח' החשמונאים 34, לוד; 
רכז המועדון: רפי אפטר טל': 054-7443090.

למועדון מוזמנים גמלאי תע"א מלוד, רמלה והסביבה.

נושא הרצאה המרצה  תאריך 
משברי ציפיות של הורים וילדים אוריאל רז 24.02.2013

שושנה דמארי - מלכת הזמר העברי צביקה הר-לב 03.03.2013
זו קומדיה אילן ברק 10.03.2013

יציאת מצרים - מיתוס או מציאות? שלמה פיליבה 17.03.2013
אני והסבתא ישבנו בצוותא אופי דרדיקמן 07.04.2013
המחצית השנייה של חיינו אילן שפר 21.04.2013

המשטרה מול האזרח - ולהיפך גיא קפרי עו"ד 28.04.2013

מועדון נתניה

פעילות המועדון: בימי שלישי בין השעות 19:30-16.00; 
ההרצאות מתחילות בשעה 18.00; 

כתובת המועדון: יד שרה, איכילוב 8 נתניה, בקומת הכניסה; 
רכזי המועדון: אנטואנט וקנין טל': 052-2213976 09-8613932 03-9768776

סלם פרץ טל': 052-3258046, אלברט אוטמזגין טל': 052-4445565.

נושא ההרצאה המרצה  תאריך 
סינדרום ירושליםרון פלד26.02.2013
קטרקטמאיר בן ורון05.03.2013
12.03.2013CERAGEM/הבדל בין רפואה אלטרנטיבית לקונונציונאליתגאיה גנרוז
בלי עין הרעאילן שפר19.03.2013
פלאי העולם המשך מוסקווהשלמה פליבה09.04.2013

המשך מעמוד 26
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מועדון לוד 

פעילות המועדון: בימי ראשון בין השעות 19:00-17:00;
ההרצאות מתחילות בשעה 17.30;

כתובת המועדון: בית "יד לבנים", רח' החשמונאים 34, לוד; 
רכז המועדון: רפי אפטר טל': 054-7443090.

למועדון מוזמנים גמלאי תע"א מלוד, רמלה והסביבה.

נושא הרצאה המרצה  תאריך 
משברי ציפיות של הורים וילדים אוריאל רז 24.02.2013

שושנה דמארי - מלכת הזמר העברי צביקה הר-לב 03.03.2013
זו קומדיה אילן ברק 10.03.2013

יציאת מצרים - מיתוס או מציאות? שלמה פיליבה 17.03.2013
אני והסבתא ישבנו בצוותא אופי דרדיקמן 07.04.2013
המחצית השנייה של חיינו אילן שפר 21.04.2013

המשטרה מול האזרח - ולהיפך גיא קפרי עו"ד 28.04.2013

מועדון נתניה

פעילות המועדון: בימי שלישי בין השעות 19:30-16.00; 
ההרצאות מתחילות בשעה 18.00; 

כתובת המועדון: יד שרה, איכילוב 8 נתניה, בקומת הכניסה; 
רכזי המועדון: אנטואנט וקנין טל': 052-2213976 09-8613932 03-9768776

סלם פרץ טל': 052-3258046, אלברט אוטמזגין טל': 052-4445565.

נושא ההרצאה המרצה  תאריך 
סינדרום ירושליםרון פלד26.02.2013
קטרקטמאיר בן ורון05.03.2013
12.03.2013CERAGEM/הבדל בין רפואה אלטרנטיבית לקונונציונאליתגאיה גנרוז
בלי עין הרעאילן שפר19.03.2013
פלאי העולם המשך מוסקווהשלמה פליבה09.04.2013

מועדון פתח תקווה

פעילות המועדון: בימי ראשון בין השעות 20:00-17:00 ;
ההרצאות מתחילות בשעה 17.30;

כתובת המועדון: רח' ההסתדרות 19, מועצת הפועלים. 
רכזי המועדון: בוים עזריאל טל': 052-7563573 - דוד כביר טל': 052-2682802

נושא ההרצאה  המרצה  תאריך 
מסע קסום למסתורי המזרח התיכון בימי 

הביניים
זאב אהרונוביץ 24.02.2013

משברי ציפיות של הורים וילדים אוריאל רז 03.03.2013
שושנה דמארי - מלכת הזמר העברי צביקה הר-לב 10.03.2013

יחסי שיעה / סונא - חלק א אודליה זמירה 17.03.2013
הביטוח הסיעודי שייקה אבני 07.04.2013

פורצי דרך בראי הקולנוע אופי דרדיקמן 21.04.2013
הרקדן המהולל - רודולף נורייב גיא באום 28.04.2013

מועדון ראשון לציון

הפעילות במועדון בימי ראשון הרצאות בשעה 18:30
כתובת המועדון: רח' ויניק פינת הבן הראשון 14, טירת ראשונים.

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

נושא ההרצאה  המרצה  תאריך 
אשת חיל מי ימצא חזי פוזננסקי 27.02.2013

איי הוואי - מצגת וספורים יהושע לובלסקי 06.03.2013
התעמלות בונה עצם הלכה למעשה סמדר אייל 13.03.2013

הכרות עם תנועת ערבות גליה זוהר 20.03.2013
אומרים לנו שיש סקס אחר אילן שפר 03.04.2013

הביטוח הסיעודי שייקה אבני 10.04.2013
הרקדן המהולל - רודולף נורייב גיא באום 17.04.2013

יפן זה לא רק גיישות מרדכי הדר 24.04.2013

גמלאון
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מועדון רחובות

פעילות המועדון בימי שלישי בין השעות 19:30-16:30;
ההרצאות מתחילות בשעה 18.00;

בתוכנית משחקי חברה גיבוש והרצאות; 
כתובת המועדון: רח' סירני 52 מתנ"ס רווית;

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

נושא ההרצאה  המרצה  תאריך 
מסיבת פורים בני צרפתי 26.02.2013

מסע קסום למסתורי המזרח התיכון בימי 
הביניים

זאב אהרונוביץ 05.03.2013

הומור מחזק את הנפש אריק בלום 12.03.2013
הביטוח הסיעודי שייקה אבני 19.03.2013

הפיליפינים בישראל - כבר לא זרים ! אורנה אשכנזי 02.04.2013
אהבה וזוגיות בראי הקולנוע אופי דרדיקמן 09.04.2013

סוד האותיות והשמות במקרא חיים נתנאל 23.04.2013
מאהבה של ליידי אוליפנט אביבה גרשלר 30.04.2013

מועדון רמת-גן 

פעילות המועדון: בימי שני בין השעות 19:30-16:00;
ההרצאות מתחילות בשעה 18.00;

כתובת המועדון: אולמי קראט, רח' ביאליק 37, ר"ג )אולמי ז'בוטינסקי לשעבר(;
רכזי המועדון: שמואל סטרץ טל': 052-8972575, ראובן פלדמן טל': 052-6126578.

נושא ההרצאה  המרצה  תאריך 
השנסון הצרפתי צביקה הר-לב 25.02.2013

מניעת תקיפת קשישים אוריאל רז 04.03.2013
זיכרון אילן שפר 11.03.2013

הפיליפינים בישראל - כבר לא זרים ! אורנה אשכנזי 18.03.2013
תמ"א 38 חזי מקמן 08.04.2013

היסטוריה בקולנוע אילן ברק 22.04.2013
שילוב בפעילות קהילתית בין סטודנטים וגמלאים 

תושבי ר"ג
ישראל זינגר 29.04.2013

גמלאון
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טוב לנו יחד חייגו ∞∑≠∞∑≠∞≤≠∞∞∏≠±   

גמלאי תע¢א נהנים מכל העולמות
בשיתוף פעולה ייחודי

 כפר≠סבא  הדרים≠כפ¢ס  ביתן אהרון  גדרה  חוף כנרת

•µ הנחה
בלעדית
לגמלאי
התע¢א

בית בכפר¨ כפר≠סבא

בית בכפר¨ הדרים≠כפ¢ס

בית בכפר¨ גדרה

בית בכפר¨ חוף כנרת

בית בכפר
רשת הדיור המוגן הטובה בישראל¨ 
מזמינה את גמלאי התע¢א ליהנות 

Æמדיור מוגן איכותי ומגוון

בית בכפר¨ ביתן אהרון

ÆחÆלÆבכפוף לתקנון¨ ט™

מודעה פרסומית



www.blackandwhite-luxury.co.il  |  050-8663329, 050-5302404 :חד נס רמת הגולן, טל

בחד נס הציורית המשקיפה על הכינרת  |  סוויטות בוטיק יוקרתיות בתוך עולם ירוק של טבע
 ,SPA סוויטות יוקרתיות עם כל הפינוקים וחצר פרטית עם
וילה יוקרתית המעוצבת בטוב טעם ומיועדת ל-6-8 אנשים 

מרפסות הצופות לכנרת עם פינות ישיבה ו-SPA במתחם סאונה ובריכה נגד הזרם

מחירים מיוחדים 
לגמלאי התעשייה האווירית 

מודעה פרסומית



ועדת טיולים ונופשונים

טיולי יום 

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

בלבד. ימי כיף מתקיימים ללא ליווי מדריך.
התשלום לטיולים נעשה בעת הרישום. את ההמחאות 
גמלאי התעש"א. המחיר  ארגון  יש לרשום לפקודת 
אך  ביטולים  זוגם.  ולבני  הארגון  לחברי  הנו  שנקבע 
ורק בהגשת מסמכים רפואיים עד שבוע לפני היציאה 
בהתאם  נקבעים  באוטובוס  ישיבה  מקומות  לטיול. 

למועד הרישום.
"חנה  חניון  ת"א  צפון  רכבת   07:00 איסוף  תחנות 

וסע" 08:00 תעש"א.
אין ממתינים למאחרים.

הערה: גמלאי/אורח שנרשם לטיול ולא הגיע יחויב 
בתשלום עלות הטיול.

פרטים והבהרות נוספות בטל': 03-9357115 שלוחה 
מס' 2 

אין לצרף בשום מקרה ילדים או נכדים מתחת לגיל 
15 לטיולי יום פרט לטיולים לחרמון. לטיולים לחרמון 

ניתן לצרף ילדים מגיל 5 שנים ומעלה.
מלווה  לצרף  חייב  גופניות  מגבלות  עם  גמלאי 

בתשלום לנופשון גם לטיול יום.

נופשונים

גם  להירשם  ניתן  הארגון,  במשרדי  ההרשמה   )1
בטלפון 03-9357115 שלוחה מס' 2;  

לשלם  ניתן  לנופשונים  היוצאים  על  להקל  כדי   )2
בכרטיס אשראי;

הגמלאים.  ארגון  לחבר  מחיר  הינו  נופש  מחיר   )3
אורח יוסיף 30 ₪ במזומן;

יש לרשום על גבי המעטפה עבור ועדת הטיולים;  )4
מסיבה  האוטובוס  בקדמת  לשבת  המבקשים   )5

רפואית יידרשו להמציא אישור;
אפשרי  תמיד  )לא  בחיוב  להיענות  נשתדל  אנו   
הדבר(. מקומות ישיבה באוטובוס נקבעים בהתאם 

למועד הרישום.
היציאה  ולשעות  לתחנות  לבכם  תשומת   )6

שנקבעו!
 .15 לגיל  מתחת  ונכדים  ילדים  לצרף  איסור  חל   )7
מתחת  נכדים  או  ילדים  לשתף  המעוניין  גמלאי 
לגיל 15, ההסעה לכל הנופשונים תהיה עצמאית. 
)לא תורשה עלייה לאוטובוס בשום מקרה. כסף 

לא יוחזר(.
יש  לנופשון  היציאה  ביום  תקלה  של  במקרה   )8

להתקשר לטלפון: 03-9357115 שלוחה 2.

הוראות והנחיות
לטיולי יום ונופשונים

גמלאון
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טיולים ונופשונים
נופשונים 

אילת

4 לילות ו-5 ימים באמצע השבוע על בסיס חצי פנסיון, כולל הסעה הלוך ושוב.
07:00 - ממגרש חנה וסע, תחנת רכבת צפון 

08:00 - תעש"א  

מחיר לאדם תאריךמלון
בחדר זוגי

תחילת 
תשלום

תנאי תשלום/ 
המחאות

הערות

117015.02.20136X195 ₪ 24-28/02/2013דן פנוראמה
לפק' ספירה

ארוחת צהריים עם ההגעה 
קפה ועוגה פעם אחת

104401.03.20136X174 ₪ 10-14/03/2013קיסר
לפק' השטיח 

המעופף

ארוחת צהריים עם ההגעה 
קפה ועוגה פעם אחת

ים המלח

4 לילות ו-5 ימים באמצע השבוע על בסיס חצי פנסיון, כולל הסעה הלוך ושוב.
09:00 - ממגרש חנה וסע, תחנת רכבת צפון 

10:00 - תעש"א 

מחיר לאדם תאריךמלון
בחדר זוגי

תחילת 
תשלום

תנאי תשלום/ 
המחאות

הערות

129601.03.20136X216 ₪ 17-21/03/2013מרידיאן
לפק' השטיח 

המעופף 

ארוחת צהריים עם ההגעה 
קפה ועוגה במשך השהייה

בריכת גפרית פעם אחת 

עכו 

4 לילות ו-5 ימים באמצע השבוע על בסיס חצי פנסיון, כולל הסעה הלוך ושוב.
09:00 - ממגרש חנה וסע, תחנת רכבת צפון 

10:00 - תעש"א 

מחיר לאדם תאריךמלון
בחדר זוגי

תחילת 
תשלום

תנאי תשלום/ 
המחאות

הערות

6X182 109201.03.2013 ₪ 03-07/03/2013חוף עכו
לפק' אופיר 

טורס

ארוחת צהריים עם ההגעה
קפה ועוגה פעם אחת

גמלאון
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נצרת

4 לילות ו-5 ימים באמצע השבוע על בסיס חצי פנסיון, כולל הסעה הלוך ושוב.
09:00 - ממגרש חנה וסע, תחנת רכבת צפון 

10:00 - תעש"א 

מחיר לאדם תאריךמלון
בחדר זוגי

תחילת 
תשלום

תנאי תשלום/ 
המחאות

הערות

פלא'זה  
נצרת 

21-25/04/2013 ₪ 122410.04.2012 ₪ 6X204
לפק' אופיר 

טורס 

ארוחת צהריים עם ההגעה
קפה ועוגה פעם אחת

אלאמו, חברת השכרת הרכב 
הגדולה בארה"ב מציעה 

להזמנות ופרטים נוספים: 09-8645111 אריה רגב 5, אזה”ת קרית ספיר, נתניה.

www.alamo.co.il

לגמלאי התעשייה האווירית 
מחירי השכרת רכב אטרקטיביים 

במגוון יעדים ברחבי העולם.
ובנוסף, 10% הנחה קבועה 

במעמד ההזמנה 
)יש להזדהות כגמלאי ולמסור מספר עובד(.

השכרת רכב בחו”ל 
                       עם

גמלאון
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אורי מחטני בני נימני   
יו"ר ועדת טיולים רכז נופשונים    

הסכמים להתקשרות ישירה עם חברות

חברות.  עם  ישירה  התקשרות  ע"י  מקומות  בהזמנת  הנחות  קבלת  על  הר"מ,  החברות  עם  להסכם  הגענו 
ההסכמים הם לסופי שבוע ולאמצע השבוע לימים בודדים.

04-8606813 עמרי אופיר טורס: 
04-8606814  

רשת ישרוטל 10% הנחה
רשת פתאל 10% הנחה

רשת דן 10% הנחה
רשת קראון פלאזה 10% הנחה

רשת פרימה 10% הנחה
רשת רימונים 10% הנחה 

יתר בתי המלון בישראל המאוגדים בהתאחדות המלונות בישראל: 8% הנחה.

טל': 03-7188888 ספרה: 
פקס: 03-7608553   

8% הנחה בהזמנת חופשה בבתי מלון בארץ
5% הנחה בהזמנתחבילות נופש בארץ )אילת - טיסה+מלון(

5% הנחה בהזמנת חבילות נופש בחו"ל 
3% הנחה בהזמנת טיסות סדירות

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

כיף מתקיימים ללא ליווי מדריך.
התשלום לטיולים נעשה בעת הרישום. את ההמחאות 
גמלאי התעש"א. המחיר  ארגון  יש לרשום לפקודת 
אך  ביטולים  זוגם.  ולבני  הארגון  לחברי  הנו  שנקבע 
ורק בהגשת מסמכים רפואיים עד שבוע לפני היציאה 
בהתאם  נקבעים  באוטובוס  ישיבה  מקומות  לטיול. 

למועד הרישום.
"חנה  חניון  ת"א  צפון  רכבת   07:00 איסוף  תחנות 

וסע" 08:00 תעש"א.
אין ממתינים למאחרים.

הערה: גמלאי/אורח שנרשם לטיול ולא הגיע יחויב 
בתשלום עלות הטיול.

פרטים והבהרות נוספות בטל': 03-9357115 שלוחה 
מס' 2, זרינה.

אין לצרף בשום מקרה ילדים או נכדים מתחת לגיל 
15 לטיולי יום פרט לטיולים לחרמון. לטיולים לחרמון 

ניתן לצרף ילדים מגיל 5 שנים ומעלה.
מלווה  לצרף  חייב  גופניות  מגבלות  עם  גמלאי 

בתשלום לנופשון גם לטיול יום.

מקום הטיולמס'

החברה המבצעת

תאריך

יום בשבוע

מחיר

לחבר/אורח

מסלול הטיול

טיול אומנות וטבע 305
בגליל של מרכז הארץ 
באזור מנשה - בשרון 

הצפוני.

אופיר טורס 
 

27.02.2013

ד'

 ₪ 160
 ₪ 170

סיור עם הסבר  בחממה חקלאית 
תיירותית נסיעה לתצפיות נוף של 

האזור, גדר ההפרדה, קו התפר, סיור 
בישוב קציר-חריש, ביקור בדיר עזים, 
ביקור בקריית האמנים ביישוב קציר. 

ארוחת צהריים במסעדה כשרה ביישוב 
קציר. ביקור אצל אמנים בכפר קרע, 

וסיור בגלריות יצירתיות.   
טיול בן יומיים 306

בירושלים 
לינת לילה במלון 

פארק ירושלים.

אופיר טורס  

05-06.03.2013

ג'+ד'

יומיים

 ₪ 490
 ₪ 500

ב-3 
תשלומים 

יחיד בחדר 
 ₪ 870

אורח 870 ₪ 

נסיעה לכיוון ירושלים דרך לטרון 
"חירבת חתולה" מצפה שער הגיא, 

הר אדר תצפית מהר הצופים, ביקור 
בטיילת ממילא, קבר רחל, הרובע 

היהודי, הכותל המערבי. 
לינת לילה במלון פארק ירושלים ארוחת 

ערב ובוקר במלון. 
ביום השני של הטיול ארוחת צהריים 

וחזרה. 
יום טיול באזור 307

ירושלים

"השטיח המעופף"

12.03.2013

ג'

 ₪ 150
  ₪ 160

הטיול כולל: סיורים במוזיאון אסירי 
המחתרת ה"הגנה", ה"האצל", ולח"י 

בהמשך סיור בכלא המנדטורי
ארוחת צהריים וחזרה.

גמלאון
37



מקום הטיולמס'

החברה המבצעת

תאריך

יום בשבוע

מחיר

לחבר/אורח

מסלול הטיול

יום טיול לחיפה 309

אופיר טורס

03.04.2013

ד'

 ₪ 170
 ₪ 180

נסיעה לכיוון חיפה - ביקור בקניון עזריאלי 
)בכניסה לחיפה(, דרך המנהרות, ביקור 

במושבה הגרמנית, ואדי סאליב, גן הבהאיים, 
נווה שאנן, הר הכרמל, ביקור בכנסיית סטלה 
מאריס, ירידה ועלייה ברכבל תצפית על נמל 

חיפה והסביבה. ארוחת צהריים וחזרה.
טיול בן יומיים לגליל. 310

לינת לילה במלון כפר 
גלעדי 

חברת גלים 

09-10.04.2013

ג'+ד'

יומיים

 ₪ 455
 ₪ 465

ב-3 
תשלומים

נסיעה בכביש 6 חוצה ישראל לאזור 
ההתיישבות "שגב". עלייה להר עצמון 

וביקור במצפה הררית. ירידה לכפר פקיעין 
דרוזי. ביקור בבית הכנסת ובחנות הסבונים 
של סבתא ג'מילה. הגעה למלון כפר גלעדי 

ללינת לילה. ארוחת ערב ובוקר במלון.
ביום השני של הטיול: ביקור באתר האריה 

השואג, בית הקברות לאנשי השומר  
וההגנה. למטולה עלייה להר צפייה )מצפה 

דדו(, ול"מפל הטחנה" בנחל עיון.
אנדרטת המסוקים בשאר ישוב. נמשיך 

לטייל ב"שביל עמי". 
ארוחת צהריים וביקור בבית הבד "סבא 

חביב וחזרה".   
טיול לגליל המערבי, 311

עכו, ראש הנקרה 
ועוד.

אופיר טורס 

23.04.2013

ג' 

 ₪ 180
 ₪ 190

נסיעה לכיוון עכו, סיור בעיר העתיקה 
והחומות, ביקור בבית הכנסת התוניסאי, 

הנמל, מפרץ הדייגים ושוק עכו.
ביקור במוזיאון אסירי, המחתרות.

בהמשך ראש הנקרה עלייה ירידה ברכבל  
לנקרות פארק גורן, תצפית מונפורט, מערת 

קשת, ארוחת צהריים וחזרה.
טיול לים המלח 312

וביקור במפעל 
האשלג 

חברת גלים 

30.04.2013

ג'

 ₪ 180
 ₪ 190

נסיעה לכיוון ים המלח. תצפיות נוף בדרך, 
מצוקי דרגות - תצפית על נחל דרג'יה וכל 

האזור. ארוחת צהריים במסעדת קומראן.
נמשיך לאיזור "הבולענים" וסקירה על 
המצב הגיאוגרפי של ים המלח וחזרה. 

   
אורי מחטני מנשה לוי   

יו"ר ועדת טיולים       רכז טיולי יום   

גמלאון
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לפרטים והזמנות חייגו עכשיו:

שיט נהרות אביבי בהולנד ובלגיה!

חינם!

שיט נהרות אביבי בהולנד ובלגיה!

בואו להנות מפריחת הצבעונים בהולנד:

חינם!
מיוחד לגמלאי התעשייה האווירית:

העברות מהשדה 
לספינה וחזרה

טיול שיט נהרות ברמת 5 כוכבים
אפריל / מאי 2013

השיט לאורך נתיבי המים של הולנד ובלגיה יביא אתכם אל המיטב של ארצות השפלה בשיא הפריחה: 
תצוגת הפרחים העונתית המרהיבה בגני קוקנהוף בהולנד, האזורים הכפריים הירוקים, טחנות הרוח, 

הגבינות המקומיות הנפלאות בשילוב ערים עתיקות ומרתקות, אמסטרדם, אנטוורפן, גנט וברוז’, 
וכמובן השוקולד ודברי המאפה הבלגיים המפורסמים.

המחיר כולל:
• טיסות • העברות • 7 לילות שייט נהרות בחדר חיצוני בהתאם לקטגוריה הנבחרת • אירוח ע”ב פנסיון מלא • סיורי חוף 

כולל כניסה לאתרים ומיסי נמל.

2446$
במקום

3325$

לאדםעכשיו החל מ:

*המחיר מבוסס על הקטגוריה הנמוכה בתאריך 3.4.13. מספר מקומות בטיסה ובשיט מוגבל. ניתן להזמין בתאריכים נוספים בתוספת תשלום.

מודעה פרסומית



טיול חו"ל 2013
להלן רשימת טיולים המתוכננים לקיץ 2013 לחודשיים יולי-דצמבר.

מסע לפולין 9 ימים ו-8 לילות, על בסיס חצי פנסיון. המסע כולל בין השאר ביקורים בוורשה, לובלין ובמחנה 
מיידנק קרקוב, במחנות אושוויץ, בבירקנאו, בוויילצי'ק, בזקופנה, בלדוג'.

8 ימים )חצי פנסיון( קרואטיה סלובניה 
9 ימים )חצי פנסיון( מוסקבה סנט פטרבורג 
7 ימים )חצי פנסיון( רומניה 

8 ימים )ארוחת בוקר( ברלין 
8 ימים )חצי פנסיון( ברצלונה 

פרטים נוספים, כגון: מחירים תאריכים, וכד' 
ניתן לקבל במשרדנו בארגון בטל': 03-9357115 שלוחה 2 אצל הגב' זרינה

בברכה

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

גמלאון
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חבילה 
רומנטית

חבילה 
ימי כיףקולינארית

לקבוצות

חבילה 
משפחתית

חבילת 
ספא

חוויה זוגית הכוללת 
רכיבה על סוסים, 

ארוחות שףבאגי ועוד...
ומסעדות נבחרות 

סדנאות, הרצאות, באזור ועוד...
קלפי טארוט, 
פאנג שוואי, 

אנטי אייג'ינג ועוד...
)עד 20-18 איש(

ארגון ותיאום 
אטרקציות, טיולים 

ועוד..

עיסויים, סאונה,
ג'קוזי, 

מוצרי ספא ועוד...

עיסויים, סאונה, חוויה זוגית הכוללת 

סדנאות, הרצאות, סדנאות, הרצאות, 

לפרטים והזמנות: 050-5402444

צימרים יוקרתיים בחד-נס, רמת הגולן
 מציעים:



 

חבר ארגון גמלאי התעשייה האווירית,
נשמח לערוך עמך היכרות!

בית ההשקעות תמיר פישמן שמח לבשר לך על השקת שיתוף פעולה
עם ארגון הגמלאים, במטרה להציע לך שירות פיננסי מוביל.

אנו מזמינים אותך לפגישה אישית ומקצועית – ייעוץ כולל לסך נכסייך הפיננסים.

כגמלאי התעשייה האווירית נשמח להעניק לך ליווי אישי ומקצועי ברמה הגבוהה ביותר,
באווירה ביתית ומשפחתית. בנוסף, מגיעים לך תנאים ייחודיים בניהול תיק השקעות.

תמיר פישמן הינה מקבוצות הפיננסים המובילות בישראל, מתמחה בניהול השקעות מקצועי,
אחראי ואישי לניהול תיקי השקעות, קרנות נאמנות ושירותים פיננסים נוספים.

תמיר פישמן כל היתרונות:
• ניסיון מוכח ורב שנים בניהול השקעות מקצועי, אחראי וקפדני

• שירות וליווי אישי לאורך כל הדרך
• איש קשר הזמין עבורך בכל שעות היום, גם בטלפון הנייד

• מענה מקיף וכולל בכל נושא פיננסי

 

shayd@tamfish.com    054-8070613 שי דגן

אילן ינושבסקיאלדד תמיר

ענבר לביא

מודעה פרסומית
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ט 
חיסכון ניכר בהשוואה לקנית ריהו

אוהבים את הרהיטים שלכם?... רוצים להתחדש?

"גיא ריפוד וחידוש רהיטים" 
מכפר אז"ר

 054-6631364

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

המילוי, תיקוני עץ וצביעה.

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

התקשרו עוד היום

www.lipson.co.il

05
2-
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57
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0
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ועדת דיור מוגן וניצולי שואה

דיור מוגן 
אנא תשומת ליבכם: מספר הטלפון הישיר )החדש( 
של הוועדה הוא: 03-9356970, כמו כן ניתן להשאיר 
קבלת   .03-9357115 בטלפון:  במזכירות  הודעה 
ו-ד' בין השעות 12.00-10.00 בתיאום  קהל: בימים א' 

מראש. 

מצ"ב שאלון בנושא דיור מוגן. נודה על מילוי השאלון 
ע"מ שנוכל להעריך את כמות הגמלאים המעוניינים 
להיכנס לדיור מוגן, בטווח הקצר או הארוך, והמיקום 

המועדף. 

הדיור  בתי  עם  ההסכמים  את  חידשנו  לאחרונה 
כדלקמן: 

קריית   - אילדן  בית  מכבי.  מקבוצת   - בלב"  "בית 
ירושלים,  רחביה,  תל-אביב,  השרון,  רמת  מוצקין, 
אשדוד. לפנות לגב' ורדה קצאור - מנהלת השיווק, 

WWW.BAYITBALEV.CO.IL 09-9725620 :טל

"בית בכפר" - כפר סבא )2(, ביתן אהרון, גדרה. לפנות 
לגב' מירב מרום - סמנכ"ל מכירות,

WWW.BAYITBAKFAR.CO.IL 09-7677777 :טל

"עד 120" - ראשל"צ . לפנות לגב' אתי קוצל - מנהלת 
מכירות טל: 03-9687222 או 1-800-260-120

 WWW.AD-120.CO.IL

ורדה בן  "אחוזת ראשונים" - ראשל"צ, לפנות לגב' 
ניסן - מנהלת מכירות. טל: 03-9531111.

WWW.ACHUZATRISHONIM.co.il

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

ניצולי שואה

 - "לעד"  פרויקט  עם  הפעולה  שיתוף  במסגרת 
הסוכנות היהודית

WWW.LAAD.JEWISHAGENCY.ORG, ברצוננו לערוך יום 

ניצולי  ניצולי השואה.  מיצוי זכויות מרוכז לגמלאינו 
השואה אשר ברצונם להירשם לשם בדיקת זכויות, 
את  למלא  החיים שלהם מתבקשים  קורות  ותיעוד 

השאלון המצורף בזה לצורכי רישום. 

בברכה,
יהודית ירושלמי-טריס
יו"ר ועדת דיור מוגן וניצולי שואה

יהודית ירושלמי- 
טריס - יו"ר

ועדת דיור מוגן וניצולי שואה

גמלאון
43



ועדת דיור מוגן וניצולי שואה

שאלון לניצולי שואה 
על מנת לעזור בייעוץ )לא משפטי( לניצולי שואה מול המוסדות המטפלים )לפי הצורך(, ברצוננו לדעת מה 

מספרם של ניצולי השואה בארגון.
לצורך כך הנכם מתבקשים למלא את השאלון המצורף.   

שם פרטי ומשפחה____________________       ת"ז_________________  טל'_________________

נייד:_______________________    כתובת מגורים______________________________ 

תאריך לידה_________________  ארץ לידה______________  תאריך עלייה________________

מקום שהייה בזמן הרדיפות_____________________ בשנים____________________

מעוניין בבדיקת זכויות ותיעוד הסיפור האישי. כן/לא. 

הפרטיים שימסרו יישארו חסויים.
 

על מנת לאפשר לוועדה טיפול יעיל הנכם מתבקשים להחזיר את השאלון תוך עשרה ימים  מקבלתו בדואר, 
לפי הכתובת:

גמלאי תעשייה האווירית, נתב"ג 70100 מח' 0012 
לידי יהודית ירושלמי-טריס, או אמנון סלע 

בפקס מס': 03-9356969 טלפון: 03-9356970

בברכה 
יהודית ירושלמי-טריס
יו"ר ועדת דיור מוגן, בתי אבות, סיעוד
וניצולי שואה

     

גמלאון
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ועדת דיור מוגן וניצולי שואה 
שאלון לדיור מוגן

אנא מלא/י את השאלון, אם הנך מעוניין/ת לקבל מידע בנושא הצטרפות לדיור מוגן.
הערה: ככל שמספר המועמדים יהיה גדול יותר, נוכל להשיג תנאי כניסה משופרים יותר.

שם פרטי_________________  שם משפחה_____________________  גיל_________

במידה והנך מצרף בן/בת זוג

שם פרטי_________________  שם משפחה_____________________  גיל__________

כתובת__________________________________  טלפון_____________________

אזור /עיר מועדפים_______________  שם בית מוגן מועדף )אם מוכר לך( _________________

הערות: )אם יש(:________________________________________________________________

____________________________________________________________________________
אם הנושא אקטואלי פרט/י מועד רצוי להצטרפות________________________

מה הציפיות מהמקום ומה הן הדרישות האישיות:
כידוע קיימים בתי דיור מוגן בדרגות שונות, מחירי פיקדון שונים, תנאי תשלום שונים, מחיר חודשי שונה וכד' 

החוזה שייחתם בין בעלי המקום לבין המועמד הפוטנציאלי הינו אישי ואינו באחריות ועד הגמלאים. עם זאת, 
הוועדה תהיה מעורבת ותעשה ככל יכולתה על מנת להשיג לגמלאינו תנאים משופרים עד כמה שאפשר.

הערה: 
אם אינך יכול/רוצה לפרט, הינך מוזמן להיפגש עם אחד מחברי הוועדה על מנת ללבן את הנושא.)מובן   )1

שהפרטים יישארו חסויים(.
על מנת לאפשר לוועדה פעילות שוטפת נא להחזיר את השאלון תוך שבועיים מיום קבלתו, בדואר לפי   )2
הכתובת: ארגון גמלאי התעשייה האווירית, נתב"ג 70100 מח' 0012, לידי יהודית ירושלמי-טריס. או אמנון 

סלע. פקס מס': 03-9356969 טל': 03-9356970

שם פרטי ומשפחה _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _   חתימה_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  תאריך _ _ _ _ _ _ _ _ _   

טלפון _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  נייד_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ת"ז _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  מקום מגורים_ _ _ _ _ _ 

בברכה,
יהודית ירושלמי- טריס אמנון סלע   

יו"ר ועדת דיור מוגן, בתי אבות, סיעוד וניצולי שואה רכז דיור מוגן   

גמלאון
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ועדת זכויות הגמלאים

ישעיהו אבני - יו"ר

אל: ציבור הגימלאים

הנדון: ביטוח סיעודי

עודכנו   ,08/12 בחודש  כידוע 
פוליסות  למחזיקי  הפרמיות 
הקיים  להסכם  בהתאם  סיעודיות, 
בין ארגון הגמלאים ובין חברת כלל 

בריאות, באמצעות חברת גמא גולן.
בקשיים  נתקל  הסיעוד  מנות  לפי  הפרמיות  עדכון 

עקב הסבת מערכות המחשוב של חב' כלל בריאות.
לחילופין,  או  יתר,  לגביית  לעיתים  גרמו  אלו  תקלות 

לאי גבייה בהתאם למספר מנות הביטוח.
בכדי למנוע אי בנות, רצ"ב מכתבה של חב' הביטוח, 
לפי  נשארות  המבוטח  זכויות  מצב,  המבהיר שבכל 

ההסכם בין החברה לבין המבוטח.

            בברכה 
        שייקה אבני 
יו"ר זכויות הגמלאים

גמלאון
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ועדת ספורט וחוגים

חוג משוטטים

מיועד לאוהבי לכת, נופי הארץ ושביליה.
לנרשמים לחוג דרושים כושר הליכה למרחקים של עד 10 ק"מ ובריאות תקינה.

לתקופה הקרובה מתוכננות שתי פעילויות:
פעילות באזור קיסריה    .1

פעילות באזור חבל עדולם.  .2
כמו כן מתוכננת הליכה בקטעים משביל ישראל, וכן השתתפות באירועים של ספורט עממי וצעדות שונות. 

מכון אבשלום:

ועדת ספורט וחוגים קיבלה "אור ירוק" לרכז חוג במסגרת מכון אבשלום.
מכון אבשלום הינו מכון לידיעת הארץ, הפועל במסגרת הרצאות וטיולים. 

ההרשמה לחוג המשוטטים ולמכון אבשלום אצל רכז החוג פלד יוחנן טל' 052-2754813
 yo_hanan13@hotmail.com או באי-מייל

בורג'ל ג'ורג'  פלד יוחנן   
יו"ר ועדת ספורט וחוגים רכז חוג המשוטטים   

ג'ורג' בורג'ל - יו"ר

גמלאון
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פעילויות דיג מתוכננות לחודשים 04-05/2013

דיג חד-יומי ב"דגי דפנה"

כוללתנאי תשלוםמחיר לאדםמיקום ומועד
בריכות 

קיבוץ דפנה 
בתאריך

23/04/2013

165 ₪ ועוד 10 ₪
שייגבו 

באוטובוס

התשלום בצ'ק 
לפקודת ארגון 

גמלאי התעשייה 
האווירית

הסעה הלוך ושוב, פיתיון. דיג בבריכות הדגים של 
קיבוץ דפנה. ארוחת צהריים. בבריכות דגי פורל 

וקרפיונים. 
למעוניינים ניתן לקנות דגים במקום.

דיג לחוף הים התיכון

כוללתנאי תשלוםמחיר לאדםמיקום ומועד
מלון חופית 

בתאריך:
 05-06/05/2013

בחדר זוגי 340 ₪ 
ועוד 10 ₪ מכל 

גמלאי ו30 ₪
מכל אורח, 

שייגבו 
באוטובוס

בכרטיס אשראי עד 
שישה תשלומים

הסעה הלוך וחזור. אירוח במלון חופית שבמושב 
שבי ציון )צמוד לנהרייה(, ארוחת צהריים עם ההגעה, 

ארוחת ערב. ארוחת בוקר לפני פינוי החדרים. 
אוטובוס צמוד למשך היומיים. מקרר מקפיא יעמוד 

לרשות הדייגים לצורך אחסון הפיתיונות והדגים

דיג באילת:

ארבעה לילות וחמישה ימים על בסיס פנסיון מלא הכול כלול, כולל הסעה הלוך ושוב 
יציאה מת"א, מרכבת צפון, חניון "חנה וסע" בשעה 07.30, מתעשייה אווירית בשעה 08.00

כוללתנאי תשלוםמחיר לאדםמיקום ומועד
מלון ספורט 

בתאריך:
  07-11/04/2013

1,399 ש"ח  
לאדם בחדר 

זוגי.
2,520 ש"ח 

לבודד בחדר

בכרטיס אשראי 
עד שישה 
תשלומים 

הסעה הלוך וחזור באוטובוס מפואר, אירוח במלון 
ספורט על בסיס פנסיון מלא הכול כלול. שתייה 

חופשית: קפה, משקאות קלים, בירות ויין )תוצרת 
הארץ(. ארוחת צהריים עם ההגעה, תוכניות בידור 
עשירות ומגוונות, שיט בן ארבע שעות לצורך דיג. 

קבלת פיתיונות - על הספינה ,

היציאה לפעילות מותנית ב-45 משתתפים
ההרשמה במשרדי הארגון אצל יונה, דקלה או זרינה בטל' 03-9357115 שלוחה 2 

לשם קבלת פרטים נוספים ניתן לפנות לפרטוק פליקס רכז חוג הדיג בטל' נייד 052-2211334.

בורג'ל ג'ורג' פרטוק פליקס   
יו"ר ועדת ספורט וחוגים רכז חוג הדייג   
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פעילות דיג במלון לגונה אילת התקיימה בתאריכים 25-28/11/2012 

שוב יצאו חובבי הדיג באווירת חופש לפעילות משותפת, במסגרת חוג הדיג של ארגון גמלאי התעשייה האווירית. 
השתתפו בפעילות כ-90 מחברי חוג הדיג ואורחים.

שמחים להיפגש ולהעלות חוויות מקצועיות מתחום הדיג, התארגנה קבוצת הדייגים ויצאה לאילת כשלכל דייג 
צמוד תיק אישי ובתוכו ציוד דיג מקצועי.

עם ההגעה למלון תואמו שעת יציאה לדיג ולגישושים ראשוניים בים האילתי.  
הדיג היה בחוף הים בחלקו הצפוני של המפרץ ובאזור המרינה. ביום השלישי לשהייה באילת עלתה הקבוצה  

על ספינה ויצאה לדוג  בלב ים.
היו גם פרסים. פרס ראשון הוענק לדייג שהעלה בחכתו את הדג הגדול ביותר, ופרס שני לדייג שהעלה בחכתו 

את כמות הדגים הגדולה ביותר.
האווירה במלון הייתה טובה מאוד והחברים נהנו ממשחקי שולחן. מדי ערב רקדו ושמחו הן ברחבת הריקודים 
והן בבר המפנק שלא חסך מגוון משקאות מהאורחים. היין והבירות לצד מיני משקאות חריפים אחרים נמזגו 

חופשי, וכל אחד מצא את הקוקטיל המתאים לו ולטעמו.
האוכל בחדר האוכל ניתן בשפע, טעים ומגוון ואיש מהאורחים  לא נותר רעב.

והיו גם טענות, כמו: מדוע אין מחלקים חולצות? ומדוע רק שלושה לילות ולא ארבעה? 

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

להלן מכתבי תודה מחברים שהשתתפו בפעילות:

פליקס בוקר טוב,
הרבה תודות על השבוע הנפלא  בחוג הדיג של הגמלאים. נהנינו מכל רגע, ואפילו המזג האוויר היה איתנו 

והוסיף להנאה המושלמת. שירבו ימים נפלאים כאלה!
הטוב  על השירות  צוות המלון  כולל  היתר  וכל  ג'ורג'  מי שעסק במלאכה: אתה,  לכל  תודתנו  נא העבר את 

והמעולה ועל האוכל הטוב והטעים. יישר כוח ותמשיכו בעשייה הברוכה.
מרים ויעקב דהן
כהן ויקטור ורחל
ביטון רפי ויפה

גמלאון
50



שמי יעקב שטיין גמלאי תעשיה אווירית. אני ואשתי השתתפנו בשני טיולים שאורגנו על-ידי ארגון הגמלאים. 
אין מילים כדי לתאר את הנאתנו מהארגון היעיל, ומבתי המלון הטובים )הוד ים המלח+לגונה אילת(. האחראי 
על הקבוצה בשני הטיולים היה פליקס. התרשמנו כי פליקס בן אדם אכפתי וקפדן. עושה את עבודתו נאמנה. 
הכול היה מוקפד והתבצע לפי התוכנית,לפי לוח הזמנים. כל שאלה נענתה בנועם ובסבלנות. פליקס נתן לנו 
הרגשה שיש על מי לסמוך. לטיול באילת הצטרף גם ג'ורג. אדם חיוני נעים הליכות. בכל שאלה ניתן היה לקבל 

מענה. אנו שמחים שיש לנו ארגון כזה שדואג לרווחת הגמלאים. זה לא ברור מאליו.
מקווה שיהיו עוד נסיעות רבות מסוג אלו ונוכל תמיד להשתתף כרצוננו.

בברכה והערכה,
שטיין יעקב
rozastein@gmail.com

חוג הצועדים

צעידה היא פעילות ספורטיבית עממית, מהנה ומועילה. משפיעה על מערכות הגוף והנפש, ומפעילה את הגוף 
בתנועה מאוזנת והרמונית. 

להלן פירוט הצעדות המתוכננות לחודשים מרץ אפריל ומאי 2013 

הגוף המארגןיום בשבועמועדשם צעדה
עיריית ערד, מכבי ישראלשישי08/03/013ערד מצדה

מ"א גלבוע, איגוד הספורט העממישבת16/03/013הגלבוע
מ"א חוף כרמלשבת23/03/013סובב חוף כרמל

איגוד הספורט העממיחמישי28/03/013לטרון
הביצוע מקווה ישראל )תאריך  מרץ 

ייקבע מאוחר יותר( 
הספורט טרם נקבע איגוד  ישראל,  מקווה  החקלאי  ביה"ס 

העממי
עיריית עפולהשבת13/04/013גבעת המורה
מ"א גליל תחתוןשישי19/04/013הקפת התבור

עיריית ד"א כרמלשבת20/04/013דליית אל כרמל
עיריית עכושישי03/05/013עכו

מ"א דרום השרוןשבת18/05/013דרום השרון

הרשמה: במשרדי הארגון טל' 03-9357115 שלוחה 2 אצל יונה, דקלה, או זרינה.
עלות למשתתף תיקבע לפי מספר הנרשמים. מחיר משוער 85 ש"ח לגמלאי.

אורחים ישלמו 10 ש"ח נוספים כדמי רישום.
אנו מקווים ושואפים להשתתפות מרבית על מנת שנוכל להוציא את הצעדות אל הפועל.

הערה: מתגבשת קבוצת צועדים גמלאים המעוניינים להשתתף בקביעות בצעדות.
הרשמה אצל רכז הצעדות לוי מנשה בטל' 052-8770840. 

בורג'ל ג'רג' לוי מנשה   
יו"ר ועדת הספורט רכז הצועדים   
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תחרות צילומים

הננו מכריזים בזאת על פתיחת תחרות צילומים לצלמים חובבים מקרב גמלאינו.
מוזמנים להשתתף בתחרות גמלאים הרשומים כחברים בארגון גמלאי תע"א בלבד. 

לא כולל בני משפחה.
ובעליי חיים, ספורט  נוף  כולל  יהיו בנושאים הבאים: פורטרטים, אנשים בכלל, צילומי טבע  הצילומים 

ומחול. 
לכל תמונה יש לצרף בדף נפרד פרטים על התמונה )תאריך הצילום, מיקומו( וכן פרטי הצלם הגמלאי 

כולל שם מלא, מס' תעודת זהות ומס' טלפון.
ועדת שופטים, שתיבחר מקרב חברי מועצת הארגון, תבדוק ותבחר את התמונות המוצלחות ביותר.

התמונות שתזכינה במרב הנקודות תתפרסמנה בגמלאון, ולארגון תהייה אפשרות להשתמש בהן.
הזוכים יוזמנו למפגש בארגון ותינתנה להם תעודות הוקרה. 

כל משתתף בתחרות רשאי לשלוח לא יותר מ-2 תמונות.
ffertouk@iai.co.il ניתן לשלוח את התמונות עד לתאריך 31/03/2013. לפליקס פרטוק לכתובת

לתשומת לב, על התמונה אסור שיהיו פרטים כל שהם למעט תאריך הצילום.
לפרטים נוספים ניתן לפנות לפליקס בטלפון 052-2211334.         

מערכת הגמלאון

חבורת הזמר - ע"ש בקל נעים

חבורת הזמר יוצאת לדרך חדשה.
ריקי שולצינר, באווירה  ולשירה סוחפת, בהדרכתה של  אנו מזמינים אתכם להצטרף לחוויה מרעננת 

נעימה ושמחה.
הפגישות נערכות בכל יום ראשון בין השעות 13:00 ל-14:30 במשרדי ארגון הגמלאים.

ברפרטואר: שירי א"י, קאנונים, שירי עמים ושירי מקהלה.
חבורת הזמר המתגבשת תייצג את אלפי גמלאי התעשייה האווירית, באירועים שונים.

בדבר פרטים נוספים, יש לפנות לחבר ויקטור סמדר בטל': 052-3963470 
הנכם מוזמנים בשמחה. 

  בברכה, 
 שפי יעקב 
יו"ר הארגון
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מכשיר רפואי המסייע בטיפול בבעיות כאב ואורתופדיה, אצלך בבית!
עשרות אלפי מטופלים ברחבי הארץ כבר גילו את הטיפול הבריא - טבעי ולא פולשני, בטוח ונוח לשימוש לכל המשפחה. 
בי-קיור לייזר מסייע בפתרון כאבי גב וברכיים, בעיות כאב כרוניות, כאבים הנובעים משחיקה בגיל מבוגר ופציעות ספורט. 

בי-קיור לייזר נמצא בשימוש בבתי החולים איכילוב, הדסה, רמב”ם ושיבא.

לנצח את הכאב, אצלי בבית.

כל הסיבות להתחיל לטפל בעצמך בבי-קיור לייזר:
 עשוי לסייע בהפחתת הכאבים באופן משמעותי.

 טיפול טבעי ולא פולשני, עשוי לצמצם צריכת תרופות ולהגביר יעילות טיפולים פיזיותראפיים.

 מומלץ ע”י רופאים מומחים בבתי החולים המובילים בארץ.

 פיתוח ופטנט ישראלי.

 בטוח לשימוש.

 פשוט להפעלה, קל )173 גרם(, נייד ונטען.

 מתאים מאד גם לקשישים וילדים - ניתן להעברה בין בני המשפחה.

כואב?  בי-קיור לייזר.

בי-קיור לייזר - גם לגיל הזהב
ועוד, בסחוס  שחיקה  הזהב,  גיל  בני  על  העוברים  הפיזיים  השינויים 
הופכים לעיתים גם את הפעולות השגרתיות ביותר למקור לסבל וכאב. 
הידיים  על  נכדים  נשיאת  במדרגות,  וירידה  עליה  ממושכת,  הליכה 

ואפילו פעולות ביתיות יומיומיות הופכות לקשות.
בי - קיור לייזר הינו מכשיר קל ונייד, פשוט להפעלה וידידותי למשתמש, 
ולעזור בפתרון הבעיה,  להפחית את הכאב  הזהב  גיל  לבני  המסייע 

בטיפול עצמי פשוט בבית.

בי-קיור לייזר - גם לספורטאים
פעילות גופנית מאומצת גורמת לכאבי ברכיים, כאבי רגליים ולכאבי 
במכשיר עקבי  שימוש  ומשחיקה.  מעומס  הנובעים  כאבים  שרירים, 
הבי - קיור לייזר עשוי להקל על הכאב ולסייע בפתרון הבעיה על מנת 
וחובבנים כאחד, להמשיך בשיגרת לאפשר לספורטאים, מקצוענים 

חיים פעילה ואפקטיבית.

בי-קיור לייזר - גם לחיילים
במהלך השירות הצבאי סובלים חיילים רבים מכאבים בשל הפעילות 
להם  המיועד  מהמסלול  נושרים  מהם  רבים  האינטנסיבית.  הפיזית 
משמעותי  באופן  להקל  עשוי  לייזר  בי-קיור  אלה.  כאבים  בעקבות 
על סבלם של החיילים הקרביים. המכשיר קטן, קל-משקל, ומאפשר

לחייל שימוש קבוע בכל מקום ובכל זמן.

בי-קיור לייזר - גם אחרי ניתוח
עשוי להפחית באופן משמעותי את הכאבים בתהליך בי-קיור לייזר 
המנותח חזרת  ועל  בבית  השיקום  על  ולהקל  מניתוח  ההחלמה 

לשיגרת חייו.

מכשיר רפואי המסייע בטיפול בבעיות כאב ואורתופדיה, אצלך בבית!

*3414
ועכשיו במחיר מיוחד חייגו:

וגם כדורסל בחתימה מקורית
של מיקי ברקוביץ!

וגם כדורסל בחתימה מקורית

עד גמר המלאי.

אורתופד בכיר אליו פניתי, המליץ לי על בי-קיור לייזר. 
שמחתי לגלות שעם בי-קיור לייזר אני יכול לטפל בעצמי

בלי לצאת מהבית.

מיקי ברקוביץ

מודעה פרסומית



מבניים  מרכיבים  שני  יש  הישראלי  למשק   - בארץ 
חזקים, אנו מדינה  המבוססת על ייצוא והפכנו להיות 
גורמים  שני  לגלובליזציה.  לחלוטין  פתוחה  חברה 
אלו מייצרים לחץ עצום על כוחות השוק הישראלי 
עצמית  צריכה  אין  כי  המשק,  על  מאוד  ומשפיעים 
או  היי-טק  הרבה  כך  כל  לקנות  מוכנים  ולא  גדולה 
הגלם  חומרי  עלות  בנוסף  וכד'.  יהלומים  פוספטים, 

עולים ועולים.
פעם, הממשלה ראתה היבט ציוני בשימור ובאחזקה 
חוסר  למרות  ומזון.  טקסטיל  כמו  תעשיות  של 
למה  הדומה  הגנתית  מדיניות  אז  הייתה  כדאיותם, 
שקורה בימים אלה ממש בארצות הברית. התחרות 

החופשית היא הדת הכלכלית החדשה.
בנק ישראל השתמש בצעד מוניטרי למטרה השמורה 
בדרך כלל לממשלה. עבור הדולר אלו חדשות טובות. 
שיעור הצמיחה בשנת 2012 היה 3.3%. מדובר בשיעור 
המשבר  מאז  המשק  שרשם  ביותר  הנמוך  צמיחה 
של 2009. אבל מדובר בשיעור הצמיחה הגבוה ביותר 

 .OECD, 1.4% ,בקרב כלל המדינות המפותחות
קיימת דאגה מהאפשרות שהמשק יפעל בלא תקציב 
ותהיה עסקת חבילה  לפחות בחצי השנה הקרובה, 
וההסתדרות.  המעסיקים  המדינה,  שותפים  שבה 
התוצר ב-2013 צפוי  לצמוח ב-2.8%.  והגירעון בשנת 
מיליארד  כ-40  מהתוצר,  ל-4.2%  להגיע  צפוי    2012
נרחבים  קיצוצים  צפויים  הבחירות  לאחר  שקל. 
ועקיפים. פעולות  ישירים  וכן עליית מסים  בתקציב, 
אלו ישפיעו על התפתחות התעסוקה והאבטלה. גם 
כך החברות במועדון המפוקפק נושאות על גבן חוב 
לציבור.  שקל  מיליארד  מ-5  יותר  של  בהיקף  אג"ח 
ליותר מ-70 דוחות כספיים התווספה הערת עסק חי 

של רואי החשבון של החברות.
בארה"ב  ודשדוש  באירופה  כעת  ששורר  המיתון 
והולך  גדל  מחיר  גובים  כולה,  העולמית  ובכלכלה 
שהצליח  נראה  כה  שעד  הישראלי,  מהמשק  גם 

להתחמק ממנו.

הופכת  שהיא  כך  על  מעידים  הסימנים  כל   - יוון 
המודרני.  המערבי  בעולם  תקדים  חסרת  לתופעה 
 2009 ובשנת  אבטלה   26% מיתון,  של  שישית  שנה 
המינימום  שכר  הרגל.  את  פשטו  מהעסקים  רבע 
. כיום היא תלויה לחלוטין בסיוע חיצוני.  ירד ב-20% 
יש פגיעה גדולה בפנסיה, בביטוח הלאומי, בשירותי 
וההכנסה ממסים מצומצמת.  אין צמיחה  הבריאות. 

לבתי  נשלחים  2,ילדים  פי  עלה  המתאבדים  שיעור 
יתומים למרות שיש להם הורים.

היורו  בגוש  בגודלה  השלישית  הכלכלה   - איטליה 
סובלת ממשק מתכווץ.  חוב אדיר בגודלו ביותר מ-2 
משקיעים  מובטלים.  מהצעירים   40% יורו,  טריליון 
ולוחצים  ליוון,  להפוך  עומדת  שהיא  חוששים  רבים 
עליה לצמצם את החוב. המדינה דרשה מהתושבים 

מסגרת של צנע אבל העם מביע חוסר אימון בצנע.

מהצעירים   51% חוגגת.  שם  האבטלה   - ספרד 
מנת  על  בהוצאות  מקצצת  הממשלה  מובטלים. 
לצמצם את הגירעון. ספרד הפכה בשנתיים האחרונות 
למדינה של מיליוני עניים, צעירים מיואשים שבורחים 
לחו"ל בהמוניהם, אך אין זה מונע מהממשלה לחלץ 
כלכלית  גזירה  על  ולהכריז  מקריסה  הבנקים  את 

נוספת, כמעט מידי שבוע.

ארה"ב - אמנם נחלצה ברגע האחרון מנפילה מצוק,  
אך מבט קרוב יותר בהסכם מגלה כי אין בהסכם כדי 
ואשר  הפרק,  על  העומדות  הבעיות  כל  את  לפתור 
האמריקאית.  הכלכלה  התאוששות  על  מאיימות 
תקרת החוב לסוף פברואר 16.4 טריליון דולר, ולכן יש 
דולר.  מיליארד   29 שישחררו  חובות,  הנפקת  דחיית 
המשמעות של תקרת החוב היא שאם ארה"ב עוברת 
נכנסת  המדינה  תקציבי,  פתרון  למצוא  מבלי  אותה 
פירעון. מצב שבמקרה של  לחדלון  אוטומטי  באופן 
חשיבותה  מפאת  ביותר  טרגי  להיות  עלול  ארה"ב 

לכלכלה העולמית.
בהוצאות  שיכווצו  חודשיים  בעוד  קיצוצים  יהיו 
הפדרליות שהיקפן 110 מיליארד דולר, בעיקר בתקציב 
הביטחון. קביעת תקציב לסוף מרץ. המחוקקים דנים 
הרשות  כל  עבור  המתאימות  ההוצאות  רמות  על 

הפדרלית, ומגבשים את התקציב בהתאם.
הכנסה  בעלי  אזרחים   - בינתיים  ההסכם  עיקרי 
על   39.6% ישלמו  בשנה  דולר  אלף   400 על  שעולה 
הכנסותיהם במקום 35% עד עתה. כמו כן המדיניות 
חדש:  ליעד  צמודה  המרכזי  הבנק  של  החדשה 

הקטנת שיעור האבטלה בארה"ב.

בברכה  
      צבי לוי

שנת 2013 - מה מצפה לעולם ולנו בשנה זו ?
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מפגש גמלאים במפעל מל"ט
יו"ר הארגון  לפני החגים העלה  כוסית  בכנס הרמת 

י.שפי רעיון לקיים מפגשי גמלאים מפעליים. 
עצמי  על  ולקחתי  בנושא,  פיילוט  להיות  ביקשתי 

להוציא אל הפועל מפגש לגמלאי מפעל מל"ט.
בכניסה  גמלאים  כ-100  נפגשנו   25.12.2012 בתאריך 

לתעשייה האווירית שער מזרחי )מחנה ישראל(.
תוך זמן קצר כולם היו בתוך האודיטוריום של מפעל 

מל"ט. בכניסה הוכן כיבוד עשיר.
המפגש היה מרגש, של אנשים אשר לא התראו מזה 

זמן רב.
בהמשך  ברכות,  נשאו  הארגון  ויו"ר  מל"ט  הנהלת 
שהעידו  הסברים  ושמענו  מעניינות  במצגות  צפינו 

והדגישו את עוצמת מפעל מל"ט.
סיימנו את המפגש בביקור בקו ההרכבה שבו ראינו 
הסבר  וקבלנו  מל"ט,  מטוסי  סוגי  כל  של  תצוגה 

מאנשי מינהל שווק.

שמחנו לפגוש חברים, אלו שעדיין עובדים.
הובטח לנו כי קיום  המפגשים יימשך, והקרוב יהיה 

מפגש משפחות. הוא יתקיים במנחת עין שמר. 
בהזדמנות זו אני רוצה להודות לכל אלו אשר סייעו 

לקיים מפגש זה בהצלחה:
מר יעקב שפי

מר חיים גולדשלגר
מר שלמה גרינברג

גב עליזה סולומון
מיטל,  הגמלאים:  ארגון  של  הנאמנות  והמזכירות 

דקלה, ויונה.

     ערך והנחה
שמואל אפלבוים     
       חבר מועצה 
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מרכז לימודי חווייתי במוזיאון א"י

אירועי תרבות באביב
אירועים חד-פעמייםסדרות קצרות מועד

בחרו לעצמכם ולחברים שלכם מפגש תרבות מרגש ומאתגר

מח, יופי ורגשות
מרצה: פרופ' עידן שגב, 

האוניברסיטה העברית בירושלים

ימי רביעי אחר-הצהריים

 אהבות ויחסים 
במשפחות הספרותיות

מרצה: בלהה בן-אליהו, 
חוקרת ספרות

ימי שלישי בערב

 האמנות הישראלית 
בשנות האלפיים

מרצה: ד"ר גדעון עפרת, 
היסטוריון של אמנות

ימי שלישי בבוקר

בעיקר על אהבה
מרצה: הסופר מאיר שלו 
ימי חמישי אחר-הצהריים

הכל אודות היקים
בין המרצים: פרופ' משה צוקרמן, דוד ויצטום, 
פרופ' משה צימרמן, רבקה אדרת, רותי אופק 

ימי חמישי אחר-הצהריים

 מופע מחווה לעלי מוהר עם 
יוני רכטר על הפסנתר

יום חמישי, 25/04/13 בשעה 20:30

 ההצגה "תמול שלשום" 
ע"פ ש"י עגנון בבימויה של פנינה גרי

יום שני, 04/03/13 בשעה 17:00

 שלומי שבן וגיל שוחט
"שוברים שגרה"

 יום שני, 04/03/13 בשעה 20:30,
אודיטוריום וייל-כפר שמריהו

 גיל שוחט 
ומרינה מקסימילאין בלומין

 יום שישי, 05/04/13 בשעה 14:30, 
מוזיאון ת"א לאמנות

 יהונתן גפן-בכבודו ובעצמו
סאטירה, שירים וטעימות מהקלאסיקות

יום שישי, 03/05/13 בשעה 12:30

אליהו הכהן בצלילי "חנינא"
בהשתתפות מקהלת הגליל העליון

יום שישי, 14/06/13 בשעה 13:00

www.katedra.co.il | 03-6422113 .עורכת התכניות: ד"ר תמר ברוש | טל

לקבלת ידיעון 

האביב צלצלו 

03-6422113

מודעה פרסומית



שמוליק אפלבוים ערב טוב !
ברצוני להודות לך על יוזמתך למימוש הרעיון, עם כל 
הקשיים הכרוכים בכך, וההוצאה אל הפועל של יום 
לנו, לכל גמלאי מל"ט שנכחו באירוע:  מהנה שהיה 

ביקור במפעל מל"ט.
תודה מיוחדת גם לשלמה גרינברג, לעליזה סולומון 
ולחיים גולדשלגר על הארגון למופת מרגע הגעתנו 

למקום ההתכנסות, ועד לסיום היום.
מצגות  דרך  לנו  שהמחיש  השיווק  לאיש  תודה 

והסברים מרתקים את עוצמתו של מפעל מל"ט .
שמחנו לתור בקו ההרכבה של המפעל ולפגוש את 
חברינו שעדיין נושאים בעול. כמו כן שמחנו לפגוש 

גמלאים עמיתים לאחר שלא נפגשנו מזה שנים.
שמוליק: מי ייתן וה"חזון" שגמלאי מל"ט עם רעיותיהם 
ישתתפו ביום המשפחה הבא של עובדי מל"ט בעין 
ששלמה  זמן  שכל  שבטוח  מה  יתגשם.  אכן  שמר 

גרינברג במל"ט יש על מי לסמוך.
להתראות במפגש הבא.

מל"ט  לאנשי  תודתי  את  העבר  גרינברג:  שלמה 
שהזכרתי.

בברכה 
יורם זהר 

לשמוליק אפלבוים שלום, 
 

מל"ט  גמלאי  מפגש  ארגון  על  לך  להודות  מבקש 
שהתקיים אתמול במפעל. 

יש להודות על מימוש הרעיון, על "גלגול" האישורים 
למופת  היה  אשר  הארגון  על  ובמיוחד  הדרושים 
של  ההרכבה  בקו  בביקור  וכלה  מההתכנסות  החל 

המטוסים.

ברכות לאנשי מל"ט ושל ולאנשי ועד גמלאי תע"א. 
דרך המצגות של מל"ט ראינו כי למרות שכולנו בוגרי 

מל"ט לא כולנו מודעים ליכולות של מל"ט. 
 

גולת הכותרת של המפגש הייתה המפגש עצמו עם 
האנשים שאותם לא ראינו זמן רב. 

 
תודות גם לצוות אנשי מל"ט שסייעו: שלמה, חיים  

ועליזה. 
 

להתראות במפגש הבא! 

  דובה יניב

פינת הלשון העברית 
חידושי לשון:

האקר )Hacker( ייקרא בעברית פצחן. הכוונה לאותו עיסוק מפוקפק של פריצה לתכניות ממוחשבות ללא רשות. 

תיקוני לשון

זו  הפרעת  המאפיינת  תופעה  בדם,  הגבוה  הסוכר  ממקור   sukret( סוכרת  אלא   )sakeret( סכרת  אומרים  אין 
בחילופי החומרים.

ושנהיה בריאים!
הביאה לדפוס  

דלית בן-נון  
עורכת לשון  

מפגש גמלאים במפעל מל"ט
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ועדת קבילות
ענפה  פעילות  של  שנה  לאחר 
ופורייה, אני מבקש לדווח כי במהלך 
במספר  טיפלנו  האחרונה  השנה 
מקרים לא מבוטל של חברים, שפנו 
אלינו בקשר לבעיה שהתעוררה או 
תלונה שהוגשה לגבי השירות שניתן 

ע"י חברות ביטוח וספקים שונים.  
שולחן  אל  שהגיעו  המקרים  כל 
הוועדה לקבילות טופלו באורח מיידי, והטיפול הניב 

100% הצלחה.

ולפנות  זה,  בערוץ  להשתמש  אתכם  לעודד  ברצוני 
הטיפול  איכות  לגבי  תלונה  או  בעיה  בכל  אלינו 

שקיבלתם מחברות הביטוח, ו/או מספקים שונים. 
את התלונה יש לשלוח אל הוועדה לקבילות בארגון 

גמלאי התעשייה האווירית.

בברכה חמה 
יוסף בקשי
יו"ר ועדת קבילות

יוסף בקשי - יו"ר

לגמלאי ש.ה.ל. ומפעל הייצור

לחברינו הגמלאים ממפעל ש.ה.ל. וממפעל הייצור, שלום רב,

במסגרת ההחלטה שהתקבלה בארגון לקיים מפגשים לגיבוש החברים הגמלאים, הננו פונים בזאת לגמלאים 
יוצאי ש.א.ל ויוצאי מפעל הייצור.

ארוחה  הדדיות,  שיחות  חברים,  מפגש  ויכללו  שעות  כ-3  יימשכו  מרכזיים,  במקומות  יתקיימו  המפגשים 
וריקודים.

ו/או אצל החברים  המעוניינים, משני המפעלים, יאשרו את היענותם להשתתף במפגשים, במשרדי הארגון 
הבאים:

ש.ה.ל. -  יהושע סער - טל': 052-3663882.
שלום קריניצקי - טל': 052-8340752

מפעל היצור - אנטואנט וקנין -  טל': 052-2213976 או 03-9768776

את ההשתתפות יש לאשר עד ה-14/3/2013.

קיום המפגשים ומיקומם מותנה בכמות סבירה של משתתפים.

בהמשך מתוכננת פעילות דומה ליוצאי המפעלים האחרים. הודעה תצא בהמשך. 
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חברים כותבים
לכבוד

הארגון הארצי של גמלאי תעשיה אווירית
 

בבתי  האחיות  שביתת  ועקב  רפואיות  בעיות  לאור 
הרפואי:  במרכז  לטיפול  פניתי  הציבוריים,  החולים 

מדיקל סנטר הרצלייה.
 

עפ"י פרסומכם, התקשרתי למוקד השירות של חברי 
ארגון גמלאי תעשיה אווירית שבמרכז הרפואי הנ"ל 
וברצוני לציין כי קיבלתי טיפול מעולה, הדרכה וליווי 

בשטח מאיש הקשר, מר אייל שימקוביץ.
 

לדעתי השירות הנ"ל יעיל וחיוני לנו מאוד.
 

ולהיעזר  לפנות  הגמלאים  לחבריי  שאמליץ  כמובן 
במקרה  שימקוביץ,  מר  של  והיעיל  המצוין  בשירות 

הצורך.
 
 
 
 

בברכה, 
ס. דונוביץ )חבר הארגון(

20 בינואר 2013

לכבוד
מר דני שחם

יו"ר ועדת רווחה ובריאות
שלום רב,

התעשייה  אלמנות  של  הקבוצתי  המפגש  בסיום 
האווירית חשוב לי לומר לך מספר דברים:

מצאתי  אלמנות  של  שנים  מעשרים  יותר  לאחר 
לראשונה בחיי את האומץ להשתלב בקבוצת תמיכה, 
התעשייה  עובדי  של  האלמנות  לקבוצת  הצטרפתי 
העבודה  למקום  שייכות  תחושת  מתוך    האווירית, 

שבו עבד בעלי היקר אלי ז"ל.
בתחילה היו בליבי חששות  רבים, רגעי היסוס, האם 
כדאי  האם  כזו,  בקבוצה  להשתלב  לי  כדאי  בכלל 
לחטט בפצע ארוך השנים? והאם אני שמטבעי אדם 
סגור ומופנם אוכל לדבר ולהיפתח בפני קבוצת נשים 
דחף  שלמעשה  היחיד  הדבר  כלל.  מכירה  שאינני 
אותי בכל זאת להגיע למפגש הראשון הוא הידיעה 

של שותפות הגורל ביני לבין אותן נשים. 
בוודאות  לומר  יכולה  אני  מפגשים   12 לאחר  והיום 
להם,  התפוגגו  וההיסוסים  החששות  טעיתי,  לא  כי 
ממפגש למפגש מצאתי עצמי משתתפת ומשתפת, 

חולקת ולוקחת חלק. המפגשים היו עבורי מקום של 
בזכות  וזאת  לקבל,  ובעיקר  לתת  של  מקום  פורקן, 
שתי נשים נפלאות מנחות הקבוצה רוויטל רימון ודנה 
לנר, שנתנו לכל אחת מאיתנו "במה" ומקום לביטוי 
אישי, תוך הפגנת רגישות, אמפתיה תמיכה  והבנה, 

ובמקצועיות ראויה לציון.

על  ולדנה  לרוויטל  ענקית  תודה  לומר  המקום  כאן 
הלב  תשומת  ועם  החיוך  עם  תמיד  שם  שהייתן 
על  ההקשבה,  על  תודה  משתתפת.  לכל  האישית 
ההבנה והנתינה שגרמו לי להתרגש לפני כל מפגש. 
במקום  ולגעת  ליבי  מיתרי  על  לפרוט  ידעתן  אתן 
המציק והכאוב. תודה על היכולת שלכן לומר תמיד 
"הדברים שאמרת  כמו:  הטובה, החמה,  המילה  את 
"הדברים  אותנו"  ששיתפת  "תודה  מאוד"  מעניינים 
שאמרת מאוד חשובים" ועל כך אתן ראויות להערכה! 

יישר כוח! 
כן ירבו נשים כמוכן!

כאלו  תמיכה  קבוצות  לקיים  שתמשיכו  מקווה 
ולדעת  בנוח,  להרגיש  המקום  לאלמנות  שתיתנה 

שהן לא לבד.
בהערכה רבה, יהודית טפירו.

העתקים: רוויטל ודנה.
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ניטו שואב אבק רובוטי המוביל בעולם - יסרוק את הבית וינקה כל סנטימטר בצורה מושלמת - 
ועל כך אנו היחידים שמעניקים לך תעודת ביטוח תוצאות!

למה חשוב שיהיה לך את ניטו שואב אבק רובוטי המוביל בעולם?
מיליוני לקוחות מרוצים ברחבי העולם ובישראל חוזרים כל יום לבית נקי ומצוחצח!

ניקיון הבית היא מטלה יומיומית 
חוזרת שאינה נגמרת לעולם, וגם 

אם נראה לך שהכול כבר נקי - 
בשנייה שסיימת, האבק והלכלוך 

מתחילים להצטבר מחדש!
לנו יש עבורך את הפתרון המושלם 

- שיחסוך לך זמן יקר ומאמץ מיותר 
בניקיון הבית.

קח לך הפסקה ותן למקצוען 
אמיתי לנקות לך את הבית!

היישר מעמק הסיליקון בארה"ב:

ניטו רובוטיקס - 
שואב אבק רובוטי המתקדם בעולם, היחיד בעל 

מערכת ניווט לייזר מהפכנית שמעניקה כיסוי מושלם 
של שטח הבית וניקיון עד פרור הלכלוך האחרון!

בתחרות שואבי אבק הרובוטים
The Marker  שערך

 זכה ניטו במקום ה-1 עם ציון מעולה!

www.roombot.co.il
התקשר עכשיו 072-2210300 או מלא פרטים באתר, 

ותוכל לקבל את ניטו, שואב אבק רובוטי המתקדם בעולם.

שנתיים אחריות

מחיר מחירון 3,440 ש"ח

מחיר מיוחד* 
למשפחת אגד
2,680 ש"ח

* המבצע בתוקף עד 30/11/2012

הכי נקי  מנקה ביסודיות שאריות אוכל, שערות בע"ח ויתר הלכלוך מהריצפה והשטיחים.

הכי חזק  בעל עוצמת שאיבה חזקה פי 5 מכל שואב אבק רובוטי.

הכי מהיר  מנקה כל בית בשלמותו ברבע זמן מכל שואב אבק רובוטי.

הכי בטוח  ניטו היחיד עם שנתיים אחריות.

הכי בריא  ניטו שואב אלרגנים, חיידקים, עובש ומעלים ריחות לא נעימים.

הכי מתקדם  ניקוי מונחה לייזר לכיסוי שטח מושלם ושקע USB לביצועים מתקדמים.

לגמלאי התעשיה האווירית

01/04/2013* המבצע בתוקף עד 20/12/2012

מודעה פרסומית



ראיון עם ראובן עמית 
גמלאי רמת"א

ההתנדבותית  פעילותו  פעלים,  רב  איש  הינו  ראובן 
רחבה, מקיפה משתרעת על שנים רבות, והינו דמות 

ידועה ומוכרת בעשייתו הברוכה בעירו באר שבע.
התרשמנו מפעלו הרב ובחרנו לעניין בכך את גמלאינו.

בקשנו ממנו לספר על עצמו ולהלן הדברים:
עם  ארצה  עליתי   .1945 בשנת  בעיראק  נולדתי 

משפחתי בשנת 1950. התגוררנו בירושלים. 
למדתי  שבע.  לבאר  המשפחה  עברה   1963 בשנת 
 1963 בשנת  שמן,  בן  הנוער  בכפר  והתחנכתי 
התחלתי  המודיעין.  בחיל  ושירתי  לצה"ל  התגייסתי 
בשנת  רמת"א.  במפעל  האווירית  בתעשייה  לעבוד 
1967 בתחום חשמל תעשייתי. לאחר 41 שנות עבודה 

פרשתי לגמלאות, בשנת 2008.

עד  אותך  המלווים  שעשית,  דברים  לנו  ספר 
היום?

בשנת  בן שמן, התקבלה  הנוער  בכפר  לימודי  בעת 
 15 לאחר  הגפנים,  כרם  את  לעקור  החלטה   1958
שנות גידול. לקחתי את אחת הגפנים ועיצבתי אותה 
לחנוכייה, הידועה כחנוכיית הגפן ומאז יש לחנוכייה 

זו מקום כבוד בכל טקס ואירוע חשובים.

ספר לנו על דברים מכוננים בחייך?     

הצטמצמה  לא  ברמת"א  עבודתי  אירועים:  שני 
פרויקטים  שני  להציג  גאה  אני  השוטפת.  בעבודה 
כתיבת  זו. האחד:  חשובים שבהם עסקתי בתקופה 

ספר המתעד את המאבק על פרויקט הלביא.
ספר זה נכתב בסיוע אשתי ועל כך הוענק לנו בטקס 
מיוחד מגן הוקרה ע"י מזכיר הארגון הארצי, מר שפי 

יעקב ומועצת העובדים.
שלי  ופעילות  עבודה  שנות   25 מתעד  השני  הספר 

במפעל רמת"א בין השנים 1992-1967.
כתיבתו הסתיימה בנובמבר 1999.

ספר לנו במה עוסקת פעילותך ההתנדבותית?  

פעילותי רחבה ומקיפה ומשתרעת על פני 40 שנה. 

על  קבלתי 
מכתבי  כך 
ה  כ ר ע ה

והוקרה מראש העיר באר שבע מאוניברסיטת באר 
שבע ועוד.

להלן התפקידים שאני ממלא בהתנדבות:  
רבתי  רמות  שכונת  עמותת  כיו"ר  משמש  הנני  	#

בבאר שבע;
ארגון   - רא"ם  בארגון  והנהלה  נשיאות  חבר  אני  	#

אישי  ליווי  המספק  והסביבה,  בב"ש  מתנדבים 
לקשישים;

מתנדב במשמר האזרחי; 	#

להגנת  ביטחון  סיירת   - עו"ז  בסיירת  מתנדב  	#

קשישים בב"ש;
חבר במקהלה של העיר. 	#

אתה  במה  ההתנדבותית  לפעילות  מעבר 
עוסק?   

ומגוונים. מטייל  קורא ספרים רבים בנושאים שונים 
בארץ ובעולם.

על  וחולם  טובה  בריאות  על  שומר  ספורט,  עושה 
שכונה  רמות,  לתושבי  גדול  ספורט  מרכז  הקמת 

המונה כ-20 אלף תושבים. 

ניתנה  לו  לסיום, 
משאלה  לך 
היית  מה  אחת, 

מבקש? 

טובה,  בריאות 
שלווה  אושר, 
ולבני  לי  ואהבה 
משפחתי, וכן שלום 

ושלווה בארצנו.

ראיין ורשם 
יהושע סעד
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חברות בהסתדרות הכללית

חברים יקרים,

הסתדרות הגמלאים מזמינה אתכם להצטרף כחברים, 
תמורת 12 ש"ח לחודש לאדם. בתמורה, תוכלו ליהנות 

מסל הטבות ושירותים, כמפורט להלן:
לאומי,  ביטוח  פנסיה,  בנושאי  משפטי  ייעוץ   )1

בסניפים או במרכז הסתדרות הגמלאים;
הנחה של 10% בדיור מוגן במשען;  )2

תלושי הנחה ברשתות השיווק;  )3
בלימודים  בשכ"ל,  הנחה  לגמלאים  במכללות   )4
הכוללים בין היתר קורסים שנתיים: בפסיכולוגיה, 
בשפות,  באקטואליה,  במקרא,  בהיסטוריה, 

)אנגלית,ספרדית, צרפתית(;
במועדוני גמלאים - במרחבים, הרצאות ומשחקי   )5

חברה במחירי הנחה;
טיולים, נופשונים וימי כיף - בהנחות ניכרות;  )6

קורסי מחשב;  )7
ההסתדרות,  שבבעלות  קלאב  לקנטרי  הנחות   )8

SPA, חדרי טיפולים ועוד;

ייעוץ  נשים,  זכויות  מרכזי   - נעמת  במסגרת   )9
 - אישית  והעשרה  חברתיות  פעילות  משפטי, 

לנשים;
אפשרות להצטרף לקבוצות התעמלות מותאמות   )10

לגמלאים;
טיפול בתלונות בנושאי צרכנות.  )11

 

בשנה  לפעול  מתכננת  הגמלאים  הסתדרות  בנוסף, 
הנוכחית בנושאים כדלקמן:

הגדלת הקצבה המשולמת לגמלאים;  )1
הסעודי  הביטוח  של  קיומו  המשך  הבטחת   )2

הקולקטיבי;
ביטול דמי ניהול בקרנות הפנסיה הוותיקות;  )3

בין  ביטוחי במעבר של מבוטחים  רצף  הבטחת   )4
קופות החולים;

העלאת אחוזי ההנחה עבור תרופות;  )5
הממשלתיות  החוב  אגרות  שיעור  העלאת   )6
גובה  להעלאת  שתביא  תשואה,  המבטיחות 

ההקצבה לפנסיה יציבה. 
 

כדי שההסתדרות תמשיך להתחזק ולפעול למעננו, 
אנו קוראים לכם להצטרף להסתדרות ולהיות חברים 

בה. כך תוכלו להצביע ולהשפיע.
הארגון  מועדוני  בכל  לקבל  ניתן  הצטרפות  טפסי 

ובמשרדי הארגון.
 

ב ב ר כ ה,
 

צבי פיק מזכיר הארגון
חבר מועצה  שמואל אפלבוים 

רכז הספורט בהסתדרות הגמלאים
טלפון: 052-8906137

חברות בהסתדרות הכללית - גמלאים, במחיר כוס קפה לחודש
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תשבץ קוד מס' 18
מאת: אבי רובינשטיין

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

מאוזן
קצה המפרץ, ריף          .1

כותנה   .5
השמיע קול פעייה  .8

כינוי למי שמהגר מישראל  .9
ערירות , גלמודיות  .10

אור, זוהר  .13
עז בר  .14

בריזה , מכת רוח  .15
בעל תואר שלישי )ר"ת(  .17

התאריך בחודש אב של "חג   .18
האהבה"

משתוקק לאכול  .20
חודש עברי   .22

דוגמא , אבטיפוס  .25
אוכל , ארוחה  .28

מטבע יפני  .30
מחיצה, חיץ  .32

קבוצת מוצא משותפת  .33

A B C D E

את הפתרונות יש לשלוח לוועדת הגמלאון במשרדי הארגון 
עד לתאריך 15/04/2013 ולציין על המעטפה פתרון תשבץ, מס' 18.

בין הפותרים נכונה תיערך הגרלה לקבלת הפרס.

מאונך
מטה קסם  .1
ענק , טיטן   .2

מטרה  .3
מעמקי האדמה  .4

בננה             .5
צינור המוביל דם  מחלקי הגוף ללב  .6

באולינג  .7
השקפות  .11

מענק עבור שירות  .12
למען , בשביל  .16

אומץ לב, גבורה  .19
במחשבים  חמרה  או  בתכנה  בעיה   .21

)בלע"ז(
מידת שטח מטרית )ר"ת(  .23

ירוד בערכו  .24
מסולם הצלילים  .26

שומר השער במחנה צבאי )ר"ת(  .27
צלוי למחצה  .29
חטף תנומה  .31

בהגרלה שנערכה בקרב פותרי תשבץ מס' 17 
זכה מר חיים כהן

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

פתרון תשבץ מס' 17:

דירדמ

שלחו את המילה פתרתי, רווח, המילה שיצאה ותוכלו לזכות בפרס

1
   

2
 A

3
    

4567
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דברים לזכרו של ג'וזה - הרמן כהן ז"ל
עבד במפעל מנועים

אומרים כשאתה על ערש דווי, אתה רואה כמו במין סרט נע את כל החיים שלך,
מאז שהיית תינוק ועד שגדלת להחזיק תינוק - את הילד שלך ואז את הנכד שלך,

אני חושב שברגעים האחרונים שלך סבא, חשבת לעצמך ש-וואלה, הספקתי הרבה
ובאמת הגשמת את כל החלומות שלך - ראית את הילדים והנכדים שלך גדלים.

רציתי היום לשתף אתכם בכמה מילים שכתבתי שכאילו ויצאו מהפה שלך,
כמה מילים שכתבתי לאחר שסבי האהוב, ג'וזה, נפטר.

פתאום כשאתה גדל, אתה לומד
שהחיים הם אוסף של זיכרונות

כי כשכולם הולכים ואתה - נשאר עומד
וקורא בספר את השורות האחרונות
אתה מגלה שהזמן הוא לא פונקציה

וכל החיים לנצח אתה תזכור
שחוץ מהדרך שבחרת, הייתה עוד אופציה

אך לא תשנה שום דבר במבט לאחור.
את הזמן שבילית עם היקר שבאהוביך

תמיד תראה לטובה
תשכח מכל הצרות שבדרך נפלו עליך

רק תזכור את גודל האהבה
תאסוף לאט לאט את כל השברים
שנמצאים בליבך ואז דרך העיניים

תאחה יחד את כל הקרעים
לפאזל יפה וקסום של שמיים.

הזיכרונות ישאירו אותך בין החיים
כשאתה קיים ולאחר שתלך

כי בסופו של דבר כולם מתים
רק נותר לנו לשאול - איך?

אך במקום לעסוק בתיאור הסוף
ומתי הכול יסתיים

נחייה את הרגע - כל שנייה נחטוף ורק אז נלך בלב שלם.
אז היום, במלאת שנה למותך, כשכל חברייך ומכריך הגיעו להיזכר בך,

אני מאמין שגם הם חושבים כמוני, שהזיכרון שהותרת אחריך, משאיר אותך סבא, איתנו בין החיים.
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ארגון הגמלאים
מרכין ראש לזכרם

נפרדו מאתנו 

שם שם פרטי
משפחה

מפעלעירתאריך פטירה  

מטוסיםגבעתיים27/9/2012 י"א תשרי תשע"גשרונייחזקאל

מבתיהוד06/11/2012 כ"א בחשוון תשע"ג הלפרןויקטוריה 

מפעל מטוסיםרמת גן08/11/2012 כ"ג בחשוון תשע"ג מנשהיוסף

מרכז הנדסההוד השרון08/11/2012 כ"ג בחשוון תשע"ג צייטליןזאב

שירותים תעשייתיים בית חנן10/11/2012 כ"ה בחשוון תשע"ג לשםשלום

להברמת גן13/11/2012 כ"ח בחשוון תשע"ג אליהואורי

מטוסי מנהליםאשדוד17/11/2012 ג' בכסלו תשע"ג נגאוקרדוד

מטוסי מנהליםרמלה18/11/2012 ד' בכסלו תשע"ג מאירובאהרון

להבת"א – יפו19/11/2012 ה' בכסלו תשע"ג בורנשטייןמנשה 

מטה החברהמבשרת ציון24/11/2012 י' בכסלו תשע"ג גלרטיעקב

מבתראשון לציון24/11/2012 י' בכסלו תשע"ג מגידישעזרא

מטוסי מנהליםחולון02/12/2012 י"ח בכסלו תשע"ג בנטובדוד

מטה החברהאור יהודה05/12/2012 כ"א בכסלו תשע"ג קנתחיים

מטה בדק מטוסיםכפר סבא12/012/2012 כ"ח בכסלו תשע"ג קולטאסתר

מפעל מנועיםקריית גת15/12/2012 ב' בטבת תשע"ג זיידמןיהונתן

מטוסי מנהליםחולון24/12/2012 י"א בטבת תשע"ג בכרדוד

אלת"א ת"א- יפו25/12/2012 י"ב בטבת שתע"ג קופרמןברוך

מטה החברה ת"א- יפו26/12/2012 י"ג בטבת תשע"ג הדרמנחם 

רמת"אמודיעין26/12/2012 י"ג בטבת תשע"ג פיוריטיטוביה 

מבת ת"א- יפו27/12/2012 י"ד בטבת תשע"ג בן יקררפאל 

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

גמלאי התעשיה האוירית
מרוויחים ראשונים!

נווה ים, ראשון לציון  03-9626211  
אחוזת ראשונים

1-800-400-800a-rubi.co.il רשת הדיור המוגן הפרטית המובילה בישראל

אחוזת ראשונים, לגור מעל מרכז העניינים. 
מתחם חנויות, מרכז רפואי, כל קופות החולים.

אחוזת ראשונים הממוקמת במערב ראשל“צ, היא בית דיור מוגן המוביל בישראל. האחוזה 
בנוייה מעל ”מרכז ראשונים“ - מרכז מסחרי גדול שיש בו הכל: סופרמרקט, בית מרקחת, 
דואר, מסעדות, בנק, חנויות ובתי עסק. המרכז כולל גם את ”ראשונים מדיקל סנטר“ ובו 
מרפאות ומעבדות של כל קופות החולים, רופאים מקצועיים, מרפאת שיניים ומכון פילאטיס. 
מערב  הים של  ולחוף  בילוי  מרכזי  הגדולים,  לקניונים  דקות  תוך  ויציאה  חניון תת-קרקעי 

ראשל“צ. והכל - במרחק לחיצה אחת על כפתור המעלית!

מודעה פרסומית




