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

בברכת הנאה והצלחה,
 הארגון הארצי של גמלאי

התעשייה האווירית וקבוצת ישראכרט

גמלאי יקר, 

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



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.

תוכן עניינים   
5 דבר יו"ר הארגון 

6 דבר המערכת  

8 מהנעשה בתעשייה האווירית  

11 ועדת רווחה ובריאות 

15 ועדת זכויות וביטוחים 

16 ועדת סניפים ומועדונים 

25 ועדת טיולים ונופשונים 

31 ועדת תעסוקה 

36 ועדת פנסיה 

39 ועדת דיור מוגן וניצולי שואה 

42 ועדת ספורט וחוגים 

48 תחרות צילומים 

50 מפגש גמלאי שה"ל 

51 מהנעשה במועדוני הארגון 

52 חברים כותבים 

53 ראובן יקיר - ספורטאי ומתנדב 

54 תשבץ  

55 נפטרים   

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

"חרצית" - צילם אלי אלמוזלינו
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דבר יו"ר הארגון

גמלאיות וגמלאים יקרים ובני/בנות זוגם,

עם סיום תקופה החגים, חוזרת פעילות הארגון למתכונתה הרגילה 

והמלאה.

אנו עומדים עתה בפני סיכום תוכנית הגימלאידה הבאה, האמורה 

להתקיים בחודשים מאי ויוני 2014.

הפעם, אם ילך הכול כשורה, אנו יוצאים לאזור ברצלונה )קוסטה ברווה( שבספרד.

המחיר יהיה אטרקטיבי והטיולים ברמה גבוהה. כל מחזור יימשך 7 ימים כבעבר.

בימים אלו אנו מתחילים בעריכת ביקורים של גמלאים במפעלים השונים, על-פי מקום 

עבודתם.

פרטים יפורסמו בהמשך. נשמח להיפגש בסיורים אלה.

פעילותנו בנושא הבריאות וכן בנושא הביטוחים ממשיכה במלוא אונה.

ועיסוקים  נושאים  ועדות הארגון עוסקות בפעילותן הברוכה ומנסות למצוא עבורכם 

מעניינים. 

לכם הגמלאים ובני המשפחות אני מאחל בריאות טובה ואריכות ימים.

ב י ד י ד ו ת,

יעקב שפי

יו"ר ארגון גמלאי התעש"א

יעקב שפי - יו"ר

גמלאון
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דבר המערכת

חברות וחברים שלום, 

עיתוננו יוצא עתה בתחילת שנה חדשה. השנה שחלפה הייתה רצופה בשטף אינטנסיבי של 
אירועים. 

נקווה שהשנה החדשה, שנת תשע"ד, תהא שנה שקטה יותר, ברוכה ובריאה לכולנו.
לישיבות, מטפלים בבעיות  הוועדות מתכנסים  נמשכת. חברי  במשרדי הארגון העבודה 
שונות ועוסקים בהכנת אירועים ובפעילויות עבורכם. את התוצאות אתם רואים בכתבות 

שלפניכם, בגמלאון.
ברצוני להסב את תשומת לבכם לדברים הבאים: 

ביטוח בריאות - חב' כלל 
ועדת  בתאריך 31.08.2013 פג תוקפו של הסכם ביטוח הבריאות עם חברת כלל באמצעות גמא גולן. 
זכויות וביטוחים פעלה להשגת הסכם חדש ל-9 שנים נוספות, והוא נכנס כבר לתוקף. את פרטי ההסכם 

תמצאו בכתבה שהכין יו"ר ועדת זכויות וביטוחים בגיליון זה.

"חזון ומעשה בתעשייה האווירית" 
 במלאות שישים שנה ליסודה של התעשייה האווירית הופק ספר "רב מידות", שהושקעו בו מאמצים רבים 

באיסוף החומר ובכתיבה על תקופה בת שישים שנה.
הספר חולק כבר לעובדי התעשייה האווירית, והוא מחולק עתה גם לנו הגמלאים.

בגלל גודלו ומשקלו לא ניתן לשלחו בדואר. חברים לא מעטים כבר קיבלו את הספר במשרדינו, לאחר 
שפרסמנו זאת באתר הארגון. אתם מוזמנים להגיע למשרדי הארגון ולקבל את הספר אצל המזכירה 

מיטל.

"חברים כותבים":
יש בעיתון מדור מיוחד המיועד לכם, הקוראים.

נשמח אם תשתפו אותנו ואת קהל הגמלאים בחוויות, בסיפורי חיים, בשירים שאתם כותבים וכדומה.

בברכה 
שולמית לונץ

יו”ר ועדת גמלאון

שולה לונץ - יו"ר

גמלאון
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Ella Sun Resort
experience more

Ella Sun Resort מתחם וילות היוקרה באילת מזמין אתכם לצאת וליהנות מחוויה מפנקת של פעם בחיים! 
במתחם 3 וילות מעוצבות ויוקרתיות,  המתאימות לאירוח של עד 12 אורחים ומאובזרות במפרט עשיר ומפנק 

שיעניק לכם את החופשה המושלמת.

חורף באילתחורף בבית

*עד 12 איש

3 לילות באמצע השבוע )א’-ד’(

רק
במקום ₪9,000
₪5,550

2 לילות בסוף השבוע

רק
במקום ₪7,200
₪5,990

www.ella-sun-resort.co.il לפרטים והזמנות: 6023*
Ella Sun Resort החופשה הבאה שלך באילת עם

המבצע בתוקף מה- 20.10.13 עד ה-28.2.13, למעט חגי ישראל, על בסיס מקום פנוי.

ועכשיו חופשה חורפית מפנקת באילת לגמלאי התעשיה האווירית

מודעה פרסומית



מהנעשה בתעשייה האווירית
חט' מערכות טילים וחלל

הישג חסר תקדים לתעשייה האווירית. בפעם השנייה 
)מט"ח(  וחלל  טילים  מערכות  חט'  זכתה  ברציפות 
בפעם  הוסמכה  כאשר  מרשים,  בינלאומי  בהישג 
ביותר, לרמה 5 של  גבוהה  השנייה ברציפות, לרמה 
 CMMI (CAPABILITY MATURITY MODEL-ה מבדק 

.INTEGRATION)
מבדק ה-CMMI הינו מודל בינלאומי להערכת יכולת 
בפיתוח  העוסקים  בארגונים  תהליכים,  של  ובגרות 
מערכות, והוא פותח ע"י הארגון הבינלאומי להנדסת 

.SEI-תוכנה ה
עומדת  היא  כי  נוספת,  פעם  הוכיחה  החטיבה 
בתהליכי  עולמית  ברמה  הובלה  של:  בסטנדרטים 

פיתוח, באיכות הניהול, בחדשנות ובמקצוענות.

לוויין התקשורת עמוס 4 

לוויין התקשורת עמוס 4 מתוצרת התעשייה האווירית 
שוגר   ,(SRACEOM) תקשורת  חלל  חב'  עבור  נבנה 
בלילה שבין ה-31 באוגוסט ל-1 בספטמבר, באמצעות 
הלוויין  בקזחסטן.  השיגור  מאתר  רוסי,  זניט  משגר 
 4000 עמוס  פלטפורמת  על  ומבוסס  טון   4.2 שוקל 
הלוויין  זהו  האווירית.  בתעשייה  שפותחה  החדשה 
נמצא  בישראל.  שנבנה  ביותר  והמשוכלל  הגדול 
בעולם,  התקשורת  לווייני  של  הטכנולוגיה  בחזית 
הוא  המובילים.  לווייני התקשורת  עם  אחת  ובשורה 
החברה  האווירית,  לתעשייה  מרשים  הישג  מהווה 
הלוויינים  תוכניות  כל  של  הראשי  והקבלן  המובילה 

במדינת ישראל.
מגוון השירותים המוצעים ע"י חלל תקשורת, ירחיב 

את אזור השירות ויפתח שווקים חדשים.
חלל  חב'  עבור  עתה  מפתחת  האווירית  התעשייה 
וביצועי  התכונות  על   ,6 עמוס  לוויין  את  תקשורת 
עמוס 4. כל הלוויינים עברו את אורך החיים שהובטחו 

ללקוחות וביצועיהם היו מעל המצופה.
לוויין התקשורת עמוס 1 ששוגר ב-1996 תוכנן לאורך 

חיים של 10,5 שנים, סיים את חייו ב-2012 לאחר 11 
שנות פעילות מוצלחת.

רשות  נמצאים  תקשורת  חלל  של  לקוחותיה  בין 
ישראל  ממשלת   ,YES ו-10,   ,2  ,1 ערוצים  השידור, 

ולקוחות מחו"ל.

להספקת  בחוזה  זכתה  האווירית  התעשייה 
ספינות דבורה 

בחוזה להספקת שלוש ספינות  זכה  מפעל רמת"א 
סופר דבורה סימן 3, לחיל הים הישראלי: דור רביעי 

לספינות מסוג זה.
ה"דבורה" נחשבת לכלי שייט מהמתקדמים בעולם 
בקטגוריית כלי שייט קטנים לתקיפה, בשל המהירות 

הגבוהה שאליה מסוגלת היא להגיע.
רמת"א רכשה מוניטין עולמי וניסיון מצטבר בתכנון 
בעולם.  שונים  ללקוחות  ספינות,   120 מעל  ובייצור 
בימים אלה נבחנות הספינות במספר מדינות בעולם, 
בגבולותיהן  אסטרטגיים  מתקנים  על  הגנה  לצרכי 

הימיים.
מצהיר:  וייס  יוסי  מר  האווירית,  התעשייה  מנכ"ל 
הים  לחיל  האווירית  התעשייה  של  "מחויבותה 
התעשיות  שבקרב  מהעמוקות  היא  הישראלי, 

הביטחוניות בארץ ובעולם". 

נתונים לרבעון השני לשנת 2013

שיא בצבר הזמנות למכירה, בסך 10,9 מיליארד דולר. 
השנה.  מתחילת  דולר  מיליארד   1,2 בסך  נטו  גידול 
וייס, תוצאות הרבעון  יוסי  לדברי מנכ"ל החברה מר 
ביטוי  לידי  שבא  החברה,  של  חוסנה  את  משקפות 
בפיזור תחומי הפעילות, המוצרים ומדינות היעד של 

החברה.
התייעלות  של  במדיניות  לנקוט  ממשיכה  החברה 
לפרישה  עובדים  הוצאת  עלויות,  וריסון  צמצום  ע"י 
ניהולי  ומיקוד  בפרויקטים,  הדוקה  בקרה  מוקדמת, 
על תזרים המזומנים, תוך הגדלת ההשקעה במחקר 

ובפיתוח, ליצירת מנועי צמיחה נוספים. 

גמלאון
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חמי יואב
מתחם החיים הטובים המוביל בישראל

בס”ד

מרגישים בריאות באוויר
גימלאי התעשייה האווירית מוזמנים ליהנות בחמי יואב, מתחם החיים הטובים 

המוביל בשיראל, מחוויית בריאות חורפית וקסומה.
 

ניתן לשדרג את החוויה יחד עם בילוי בקלאב ספא החדשני אקויה, 
המגיש שילוב מפנק בין טיפולי ספא, גן אירוח מרהיב 

וכן אוכל ושתייה המוגשים חופשי לאורך כל היום.
)פתוח 7 ימים בשבוע(

*המבצע תקף לחורף, עד 31.12.13 | הכניסה לאקויה בתוספת תשלום | 
המבצע בחמי יואב אינו תקף לקבוצות

11 בריכות של מים תרמו מינראליים עשירים בגופרית, הנשאבים ממעמקי האדמה, ומוזרמים 
לבריכות בהרכבם הטבעי ובטמפרטורה של 37-39 מעלות. למים סגולות מרפא ייחודיות, 

המיוחסות להתחדשות הגוף והנפש.
ג’קוזי מהביל, סאונה יבשה ורטובה

תפריט חורפי ועסיסי במסעדת המקום
מתחמי ישיבה נינוחים על גדות האגם הקסום

08-6705600
 hamei-yoav.co.il

משקה חם 
במתנה

בהצגת כרטיס גמלאי 
של התעשייה האווירית 

בכניסה לחמי יואב

משקה חם 

במתחם!חדש 

מודעה פרסומית



שרות אישי יוקרתי
הארגון הארצי של גמלאי בהרצליה מדיקל סנטר 

התעשייה האווירית

ארגון גמלאי תע"א הגיע להסדר עם בית החולים הפרטי 
הרצליה מדיקל סנטר, למתן שרות אישי, מועדף ומהיר בזימון 

תור לרופאים מומחים, בדיקות וניתוחים.
בבית החולים הרצליה מדיקל סנטר כ-600 מבכירי הרופאים בישראל, בכל תחומי 

הרפואה, טכנולוגיות מתקדמות, סגל רפואי רב מקצועי ותנאי אשפוז ברמה של 5 כוכבים.

שירות אישי בתיאום ייעוצים וניתוחים:
בחירת רופא מומחה לפגישת ייעוץ ותיאום תור במהירות וביעילות.  

בחירת מנתח ובחירת מועד הניתוח.   

סיוע בתהליך האדמיניסטרטיבי למול חברת הביטוח או הביטוח  

   המשלים, לבדיקת זכויותיך וקבלת טופס התחייבות לניתוח.

סיוע וליווי אישי במהלך שהותכם בבית החולים.   

שירות אישי בתיאום בדיקות רפואיות לאבחון מוקדם:
מכון לב – מגוון בדיקות אבחנתיות וצנתורים ע"י קרדיולוגים בכירים.  

מכון גסטרו – בדיקות קולונוסקופיה וגסטרוסקופיה לאבחון מוקדם.  

מכון דימות - בדיקות רנטגן, CT , בדיקות לבריאות השד, מיפויים ועוד.  

למידע נוסף נא להתקשר 
למוקד השרות עבור חברי 
גמלאי תעשייה אווירית

טלפון: 09-9592924

או לשלוח מייל
private.care@hmc-ims.com

מודעה פרסומית



ועדת רווחה ובריאות
שלום  הגמלאים  וחבריי  חברותיי 

רב,

החופשה השנתית בארגון הסתיימה. 
פועלים  ואנו  מאחורינו  תשרי  חגי 

כבר בפתחה של שנה חדשה.
בשנה החולפת הידקנו את הקשרים 
ומעלה,  השבעים  בני  גמלאים  עם 
סיימנו שני מחזורים של התקשרות לגמלאים שנולדו 
לפני ועד שנת 1943, שמספרם מגיע ל-5,131. לצערנו, 
קשר  ליצור  הצלחנו  לא  מכם  עשרות  כמה  עם 
מהסיבות הבאות: טלפונים שגויים, השארנו הודעה 
במשיבון ולא נענינו, הכתובת שונתה ולא דווח על כך, 

וסיבות נוספות שבגינן לא ניתן ליצור קשר. 
גמלאים שגילם מעל 70 שנה, ואשר טרם נוצר עימם 
קשר, מתבקשים להתקשר אל מוקד "אוזן קשבת" 

טל': 03-9354859 03-9768835 ואנו נתקן את המעוות.
חשוב לנו ליצור אתכם קשר אחת לשנה לפחות, כדי 
לדעת אם, מתי וכיצד ניתן לעזור לגמלאים במצוקה 
שוקדים  אנו  לכן  חברתית.  או  בריאותית  שהיא,  כל 
ב"אוזן קשבת" על שמירת הקשר, ככל שקיים שיתוף 

פעולה מצדכם. וחשוב, אנא התקשרו! 
בשני  משיבון  הפעלנו  תשע"ד  תשרי  מחודש  החל 
במקרים  הודעות  להשאיר  ניתן  שלנו.  הטלפון  קווי 
למחרת,   8.00 ועד   15.00 משעה  למוקדנים,  דחופים 
בסוף  הודעות  להשאיר  ניתן  כן  כמו  הפעילות.  בימי 
אליכם  נחזור  ואנו  לנו  חשובות  הודעותיכם  השבוע. 

בהקדם.

סטטיסטיקה

אנחנו ארגון שחבריו הולכים ומזדקנים ולהלן מספר 
נתונים שוודאי יעניינו אתכם:

מספר החברים בארגון: 8,444 גמלאים, מתוכם 1,175 
אלמנות ו-193 אלמנים. 

התפלגות הגילים כדלקמן:
1 בן 106, 1 בן 101 ו-2 בני 100.

206 בשנות ה-90 לחייהם
1,486 בשנות ה-80 לחייהם
3,436 בשנות ה-70 לחייהם

שני הצעירים ביותר הם בני 46

עד מאה ועשרים!!

השנה, ערב ראש השנה תשע"ד, נתקלנו לראשונה 
במצב שהיה חדש לנו. פנתה אלינו גמלאית בת 86 
והיכן לחגוג את החג. פנייתה  וסיפרה שאין לה איך 
זעזעה אותנו מאוד וחיפשנו פתרון הולם. פנינו לטובה 
נמצא  ובעזרתה  למזלנו  שלנו,  הסוציאלית  העובדת 
שמקרים  למחשבה  אותי  מביא  זה  מקרה  הפתרון. 
כאלה עלולים להישנות וכדאי לנו להתארגן לקראתם. 
מתנדבים  רשימת  להכין  רצוי  עכשיו  שכבר  ייתכן 
שלנו,  עריריים  גמלאים  בחגים  לארח  מוכנים  שיהיו 

מה דעתכם??

עם  הסכמים  חידוש  על  שקדנו  האחרונה  בשנה 
רבות  שנים  מזה  בקשרים  אתנו  הנמצאות  חברות 

ותוקף ההסכמים עמם פג.
על איכות החברות אנו למדים בעיקר כאשר התלונות 
המגיעות אלינו נדירות. במקביל, אנו מקבלים מכתבי 
הערכה ומהם אנו למדים שרוב החברות שאנו בקשר 

אתן, מעניקות שירות טוב לגמלאים.

ומזכיר לכם שאנחנו ממתינים לטלפונים  הנני חוזר 
או  מאושפזים  חולים,  חברים  על  לנו  דווחו  שלכם. 
ביכולתכם  לעזרה.  וזקוקים  בביתם  הספונים  כאלה 

לעזור להם ולנו ע"י דיווח בזמן אמת.

בברכת בריאות טובה
דני שחם

יו"ר ועדת הרווחה והבריאות

דני שחם - יו"ר

גמלאון
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ועדת רווחה טלפונים
הערות טלפונים ופקספירוטשם החברה
03-9768835במשרדי הארגוןאוזן קשבת

03-9354859
4843* 8840*אזרח ותיק
סוכנות ביטוח תאונות אישיות אלי ארליך

ונסיעות חו"ל
טל': 03-6090880

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
03-5268100שמיעהמדטון

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

יניב אליהו 03-7166180054-7740591

מרפאת שיר"מ - אסף 
הרופא

טיפולים אלטרנטיביים

הפרעות שינה

שיקום הלב

מרפאת עור, טפולים פוטו 
דינמיים

ניתוחים קוסמטיים

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

057-2005000
08-9779397

טובה יששכריעובדת סוציאלית
דנה פלנר

03-7303205
03-9351878

050-4300330
052-7907878

משה שאול-6626054-6622331*טלרפואהשחל
בריאות הראל - במרכזביטוח הראל

מוקד שיניים הראל - במרכז
בריאות וסיעוד

 משרד הראל בתע"א

מזכירות הראל - במרכז

איריס וויס - וועד העובדים

03-7547010
 03-7547222

1-800-540-000
03-9354851
03-9733349
03-7547222

03-9354865

שלוחה 7

שלוחה 6

סיעודי עובדים זריםתשבץ
ציפי גלעד

03-6321010
050-8870484

אייל שימקוביץ09-9592924זימון תור לרופאים מומחיםהרצלייה מדיקל סנטר 

גמלאון
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המחירים לאדם בחדר זוגי, כוללים מיסים אך אינם כוללים טיסות. מחירים מוזלים לנוסעים נוספים בחדר. 
המחירים עשויים להשתנות בכל עת עפ”י החלטת החברה. ט.ל.ח

למידע נוסף והזמנות פנה למד קרוזס - ספק בלעדי של קוסטה בישראל - 3323* / 03-9272727

אירופה, איים קריביים, דרום אמריקה...
להפליג עם קוסטה - ליהנות מהחיים!

Costa Serena
11 לילות בלתי נשכחים לספרד, 

מרוקו, פורטוגל ואיטליה 
יציאה וסיום בסבונה )מילאנו(

24 נובמבר מ-989 $
17 ינואר מ-889 $

Costa Luminosa
10 לילות חלומיים באיים הקריביים 

בהאמס, ג’מייקה, איי קיימן, 
הונדורס ומקסיקו. 

יציאה וסיום במיאמי

7/17 דצמבר מ-769 $
6 ינואר, 5/25 פברואר, 7 מרץ מ-959 $

 

Costa Favolosa
7 לילות ספרד, 

איים בליאריים ומלטה
יציאה וסיום בסבונה )מילאנו(

4/11/18 נובמבר מ-749 $

Costa Favolosa
9 לילות ארגנטינה, 

ברזיל ואורוגוו’אי 
יציאה מבואנוס איירס

13/22 ינואר, 18/27 פברואר מ-1459 $

 

Costa Pacifica
7 לילות לצרפת ספרד + 

פלמה דה מיורקה ואיטליה 
יציאה וסיום בברצלונה

6/13/20/27 ינואר מ-899 $
3/10/17/24 פברואר מ-769 $
 

 

 

מודעה פרסומית
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ועדת זכויות וביטוחים
ביטוח בריאות- חב' כלל בריאות

גמלאים יקרים,

הסכם  של  תוקפו  פג   ,31.08.2013 בתאריך 
עם  התע"א  גמלאי  ארגון  של  הבריאות  ביטוח 
גולן.  גמא  סוכנות  באמצעות  בריאות  כלל   חב' 
שנים   9 של  לתקופה   2004 בשנת  נחתם  זה  הסכם 
אוגוסט,  בחודש  הנ"ל.  בתאריך  לסיום  הגיע  וכאמור 
מנת  על  למו"מ  ולהתכנס  לשוב  הצדדים  הסכימו 

לחדש את ההסכם.
חב' כלל העבירה לארגון הגמלאים דו"ח רווח והפסד 
שהתייחס לתקופת ההסכם, וביקשה לנהל מו"מ על 
בסיס דו"ח זה. יש לציין כי מן הדו"ח עלתה הצטברות 
של הפסדים, במיוחד בשנתיים האחרונות, הפסדים 
המבוטחת,  האוכלוסייה  מהתבגרות  בעיקר  שנבעו 

ומדרישות מתרבות והולכות לכסויי ביטוח שונים.
לאור  להבנה  הצדדים  הגיעו  מפורט,  מו"מ  לאחר 
דרישותיה של חב' כלל בריאות, וסוכם על העלאת 
הנוכחי.  הפרמיות  לוח  לעומת  ב-36%,  הפרמיה 
)העלאה של 20 עד 50 ₪ למבוטח בהתאמה לקבוצת 

הגיל(.
לחדש  בריאות  כלל  חב'  הסכימה  המו"מ,  במסגרת 
את ההסכם, על סעיפיו ותנאיו - ללא שינוי, ולתקופה 
של 9 שנים נוספות. יש לציין כי הסכם ביטוח בריאות 
לתקופה כזו, ייחודי וחריג בהשוואה לביטוחי בריאות 

שונים.
במהלך תקופת ההסכם תיערך בדיקת רווח והפסד 
גובה  ייקבע  לתוצאותיה  ובהתאם  שנתיים,  מדי 
תעביר  גולן  גמא  סוכנות  מו"מ(.  )לאחר  הפרמיות 
הפרמיות  ואת  ההסכם  מסגרת  את  למבוטחיה 

בהתאם להסכם החדש.

על  הממונה  להוראות  בהתאם  כי  להדגיש  ברצוני 
שוק ההון והביטוח במשרד האוצר, החל מ- 01.01.14, 
הכוללות  ביטוח  פוליסות  ייחתמו  ולא  ישווקו  לא 
פיצוי בגין ניתוחים שנעשו באמצעות קופ"ח )ביטוח 
משלים(.כלומר: ניתוחים שיבוצעו בבתי חולים ואשר 
יכוסו ע"י הביטוחים המשלימים )טופס 17( לא יפוצו 

ע"י חברות הביטוח.
אולם, ההסכם שלנו שחודש ונחתם, יאפשר להמשיך 

ולקבל הטבה זו עד שנת 2020.

כמו כן יש לציין כי הסכם זה הינו ייחודי בכך, שמאפשר 
לקבל כיסוי/פיצוי מהביטוח, עבור מקרים מוחרגים, 
להסכם.  הצטרפותו  בעת  המבוטח  ע"י  שדווח  כפי 
לשנות  בהתאם  משתנה,  בגובה  יהיה  הכיסוי/פיצוי 
הוותק בביטוח, החל מ- 15% כיסוי בשנה הראשונה 

ועד כ- 70% בשנת הוותק הרביעית.
שאינן  תרופות  השאר  בין  זה  ביטוח  מכסה  בנוסף, 

בסל הבריאות עד לגובה של 1 מיליון ₪ .

ולבני  הגמלאים  לחברי  קורא  אני  זו,  בהזדמנות 
משפחותיהם להצטרף לביטוח הנ"ל עוד בשנה זו, 

שתגדל  ככל  בהסכם.  הטמונים  מהתנאים  וליהנות 
אוכלוסיית המבוטחים, כך ישופר גובה הפרמיות, וכן 

גובה הפיצוי עבור מקרים מוחרגים.

בברכה 
שייקה אבני 

יו"ר ועדת זכויות וביטוחים 

שייקה אבני - יו"ר

גמלאון
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ועדת סניפים ומועדונים
לגמלאים שלום,

אתכם  ומזמינה  אליכם  פונה  אני  כבעבר,  לשגרה.  חוזרים  ואנו  בשלום  החגים  את  עברנו 
להשתתף וליהנות ממפגשים ומהרצאות מעניינות.

גם הפעם, אני פונה לחברים שביכולתם להרצות בתחומים מגוונים ומעניינים, להתנדב ולשתף 
אותנו בידע שלהם. 

תמיד לשירותכם - נשמח לקבל המלצות, הצעות ואף ביקורות.
חברים, עבודת הרכזים המתנדבים אינה קלה. הנכם מתבקשים לעזור ולתרום את חלקכם. 

לתשומת לבכם, אנו עושים כמיטב יכולתנו בעת הכנת תוכנית ההרצאות למועדונים, אולם 
כל  הארגון,  באתר  לבדוק  ניתן  ההרצאות.  לוח  את  לשנות  נאלצים  אנו  בנו,  תלויות  שאינן  מסיבות  לעיתים, 

השינויים מעודכנים "און ליין". 
נשמח לראותכם - כולם מוזמנים - תודה! 

      
אנטואנט וקנין

יו"ר ועדת המועדונים והסניפים

מועדון אשדוד

פעילות המועדון: בימי שני בין השעות 13:00-10:30. ההרצאה מתחילה בשעה 11:00;
בימי רביעי 13:00-10:00 משחקים. 

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

המרצה נושא ההרצאה  תאריך 
עמי רוניס אגדות ילדים בראי החיים   28.10.2013

ד"ר ורדה לבנון בטוחים בדרך? נהיגה בגיל מבוגר   04.11.2013
ד"ר אבי זלבה קרימינולוגיה - מדוע אדם הופך להיות עבריין    11.11.2013

תפישת העולם במנורה מבטחים -   18.11.2013
ענת קלדרון לגיל השלישי   
שייקה אבני הביטוח הסיעודי   25.11.2013
בני צרפתי מסיבת חנוכה   02.12.2013

בלהה גזית/איילה יפן - ארץ השמש העולה    09.12.2013
רון פלד סין   16.12.2013

שלמה פיליבה נפלאות הטבע בברזיל   30.12.2013

וקנין אנטואנט - יו"ר

גמלאון
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מועדון באר שבע

פעילות המועדון: בימים ראשון רביעי וחמישי בין השעות 13:00-10:00;
כתובת המועדון: מרכז פאני קפלן - רח' קלאוזר 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.
אנו מעוניינים לארגן הרצאות במועדון באר שבע. הבדיקה בידי רכז במועדון. 

מועדון קריית 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;
המועדון פתוח לחברינו ובני משפחותיהם וכן לגמלאינו מקרית אונו והסביבה.

המרצה    נושא ההרצאה  תאריך 
ד"ר צילה שלום הומור לשוני - נשנושי לצון   29.10.2013

אודליה זמירה האחים המוסלמים   05.11.2013
ד"ר ורדה לבנון בטוחים בדרך? נהיגה בגיל מבוגר   12.11.2013

יצי רז מופע מוזיקלי בסיפור ושיר   19.11.2013
אופי דרדיקמן חשיבה חיובית   26.11.2013

ישראל זאבי - ועד המועדון מסיבת חנוכה הדלקת נר שביעי    03.12.2013
שלמה פיליבה לשוט בספינת מפרש אל מפרץ הדרקון   10.12.2013

אסתר חבוס/ברהמא קומאריס כוחה של מחשבה    17.12.2013
מג' ישראל חלד אפיונים לאלצהיימר   24.12.2013

מועדון הרצלייה 

פעילות המועדון: בימי ראשון בין השעות 21:00-18:00. ההרצאות מתחילות בשעה 18.30;
כתובת המועדון: רח' סירקין 6 בית הגמלאי הרצלייה;

רכזי המועדון: דני יסוד טל': 052-4230955, נתן בן יוסף טל': 052-3663138; 
המועדון פתוח לחברינו ולבני משפחותיהם. ההרצאות מתקיימות 3 פעמים בחודש.

הערה: החל מחודש אוקטובר 2013, המפגש הראשון בכל חודש יתקיים בימי ב' 
במועדון נעמ"ת - רח' מזא"ה 11, פינת הכוזרי בשעה 18.30 - שאר המפגשים נותרו כשהיו.

המרצה נושא ההרצאה   תאריך 
גיא באום הבלט הרוסי בצרפת - מהפכה אקזוטית באמנות   27.10.2013

יהושע לובלסקי  טיול ללפלנד   04.11.2013

גמלאון
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השופ' דליה דורנר הדמוקרטיה הישראלית   10.11.2013
ד"ר יוסי נגר 17.11.2013  מי אנחנו? סיפורן העתיק של אוכלוסיות ישראל 

אילן ברק מנהיגים מהסרטים   24.11.2013
רון פלד רמלה - העיר הערבית הראשונה והשנייה בישראל...   02.12.2013

יאיר עשבי הכרת ארץ ישראל   08.12.2013
ד"ר אבי זלבה פסיכופתולוגיה- מסע לנפשו של האדם   15.12.2013

בלהה גזית/איילה סין - הָקָטר המוביל את עולמנו כולו   22.12.2013
יואב יוכפז גנטיקה בשירות האנושות   29.12.2013

מועדון חולון 

פעילות המועדון: בימי ראשון בין השעות 20.00-17.00. ההרצאות מתחילות בשעה 18.00;
כתובת המועדון: "מועדון פיס לגיל הזהב" רח' השילוח 23, קריית שרת חולון; 

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

המרצה נושא ההרצאה   תאריך 
ד"ר ורדה לבנון בטוחים בדרך? נהיגה בגיל מבוגר   27.10.2013

מאיר בן ורון ירוד )קטרקט(   03.11.2013
מנורה מבטחים/ענת קלדרון תפישת העולם במנורה מבטחים - לגיל השלישי   10.11.2013

רון פלד סינדרום ירושלים   17.11.2013
טליה דיקרמן/ברהמא  כוחה של מחשבה   24.11.2013

בני צרפתי מסיבת חנוכה   01.12.2013
גיא באום רודולף נורייב - הילד הרע של הבלט הרוסי   08.12.2013

מי אנחנו? סיפורן העתיק של   15.12.2013
ד"ר יוסי נגר אוכלוסיות ישראל   

יוסי ניניו שפת הלדינו ויהדות ספרד   22.12.2013
ד"ר אבי זלבה קרימינולוגיה - מדוע אדם הופך להיות עבריין   29.12.2013

 

בשעה   05/12/2013 חמישי  יום 
14:30

בית החייל ת"א ) רחוב ויצמן 60 
פינת פנקס תל אביב(
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מועדון כפר סבא

פעילות המועדון: בימי שלישי בין השעות 20:00-16:00. ההרצאות מתחילות בשעה 18.00;
כתובת המועדון: מועדון גמלאים עיריית כ"ס רח' נחשון 9 א' כפר סבא; 

 galm333@013.net :רכז המועדון: גל משה טל': 050-3654249, כתובת דוא"ל
המועדון פתוח לחברינו ובני משפחותיהם, ולתושבי רעננה, הוד השרון ומושבי הסביבה.

נושא ההרצאה   המרצה  תאריך 
יאיר עשבי השומרונים והקראים    29.10.2013

מנורה מבטחים/ענת קלדרון תפישת העולם במנורה מבטחים - לגיל השלישי   05.11.2013
אלי רז האחים המוסלמים בעולם הערבי ובישראל   12.11.2013

מרדכי הדר מלזיה - השכנה המאיימת על סינגפור   19.11.2013
מאיר בן ורון ירוד )קטרקט(   26.11.2013
שחר שומן שירים מן המקורות ומחרוזת לחג החנוכה   03.12.2013

רון פלד סין   10.12.2013
ד"ר יוסי נגר מי אנחנו? סיפורן העתיק של אוכלוסיות ישראל   17.12.2013

גבי / ברהמא קומאריס כוחה של מחשבה    24.12.2013
גיא באום אפולו - יצירת המופת הניאו קלאסית   31.12.2013

גמלאון
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וחלוקת  מרכזית  אורטופדית  תמיכה   • במיוחד  מפנקת  פילוטופ  נוחות  ושכבות  גמישות,  לטקס  שכבות   •
נפרדות  ליבות   • ובקטריות  עובש  למניעת  פרש  יחודי  הידרופוני  בד   • הגוף  אזורי  לכל  נוחות,  איזורי 

נשיאה. וידיות  קווילט חדשנית  • תפירת  נוחה  איוורור NO FLIP לתחושה  • מערכת  זעזועים  בולם  וביניהם 

מרכז הזמנות -  03-5274400

פולירון חלום של מזרון לשינה מושלמת
ואורטופדים  מומחים  ידי  על  ומומלץ  ביותר  הנמכר   A קלאס  מסידרת 

בטכנולוגיות מתקדמות ביותר.

• תו תקן אירופאי

• 15 שנה אחריות

50% הנחה לגימלאי התעשיה האווירית 
ובני משפחותיהם + הטבה יחודית -
2 כריות איכות של פולירון במתנה.

מרכז הזמנות -  03-5274400 

נשיאה. וידיות  קווילט חדשנית  תפירת 

מודעה פרסומית



מועדון לוד 

פעילות המועדון: בימי ראשון בין השעות 19:30-17:30. ההרצאות מתחילות בשעה 18.00;
כתובת המועדון: בית "יד לבנים", רח' החשמונאים 34, לוד;

רכז המועדון: רפי אפטר טל': 054-7443090
למועדון מוזמנים גמלאי תע"א מלוד, מרמלה ומהסביבה.

המרצה נושא ההרצאה  תאריך 
אופי דרדיקמן שנינו ביחד וכל אחד לחוד   27.10.2013

שייקה אבני הביטוח הסיעודי   03.11.2013
ד"ר יוסי נגר מי אנחנו? סיפורן העתיק של אוכלוסיות ישראל   10.11.2013
ענת קלדרון תפישת העולם במנורה מבטחים - לגיל השלישי   17.11.2013

ד"ר אבי זלבה קרימינולוגיה - מדוע אדם הופך להיות עבריין   24.11.2013
צביקה הרלב חיים חפר והווי הפלמ"ח   01.12.2013
חיים נתנאל סוד האותיות והשמות במקרא   08.12.2013

חיים גלפרין/אטנגו דרכים לשיפור הזיכרון   15.12.2013
רון פלד סינדרום ירושלים   22.12.2013

גיא באום ג'יזל - רומנטיקה אל-מותית בת 200 שנה   29.12.2013
 

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.

מרצה  נושא ההרצאה  תאריך 
אברהם אלמוג מלחמת יום הכיפורים   29.10.2013

עו"ד גיא דנה היסטוריה וציונות בראי העיתונות - מס' 2   05.11.2013
ד"ר אבי זלבה קרימינולוגיה - מדוע אדם הופך להיות עבריין   12.11.2013

עמי רוניס נס לא קרה לנו   19.11.2013
ד"ר צילה שלום הומור לשוני - נשנושי לצון   26.11.2013

יצי רז מופע מוזיקלי בסיפור ושיר   03.12.2013
יואב יוכפז גנטיקה בשירות האנושות   10.12.2013

חזי פוזננסקי חנוכה וציונות   17.12.2013
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073-7293001/2

באישור משרד הבריאות.

קלאודיו מרקייר, כירופרקט נבחרת הרוגבי של אנגליה למכביה:
"לפני כחצי שנה רכשתי את הבי-קיור לייזר ומאז אני משתמש בו בעבודתי לפציעות אקוטיות וכרוניות לזירוז תהליך 
ההחלמה של השחקנים מפציעות וכאבים בקרסוליים, בברכיים, בגב ובצוואר, נקעים, בעיות אורתופדיות ופציעות 
ספורט כגון דלקות גידים, קרע בגיד או בשריר, נקעים ושברים. הבי-קיור לייזר מפחית את זמן הטיפול משמעותית 
יותר למגרש. בכל הזדמנות שהשחקנים פנויים הם משתמשים בבי-קיור לייזר גם  ומחזיר את השחקנים מהר 

באוטובוס לפני ואחרי המשחקים". 25.07.2013

יעל מלמד, מאמנת כושר, מתמחה בשיקום:
"התוודעתי לבי-קיור לייזר לאחר שנותרתי עם כאבים בעקבות ניתוח מיניסקוס, היום הכאבים הם זיכרון רחוק. 
כמטפלת שיקומית, מגיעים אליי מטופלים עם מגוון בעיות אורתופדיות. המלצתי לרבים מהם לרכוש את
הבי-קיור לייזר, עד כה עשרה רכשו אותו וכולם מרוצים ומדווחים על שיפור בכאב. בין המטופלים יש כאלה 
שסבלו מבעיות כתפיים, צוואר, גב תחתון, בצקות בקרסוליים ודלקות בכרית כף הרגל. אצל כולם חל שיפור 

ברמות הכאב". 11.08.2013

בכדורסל  ת"א  מכבי  קפטן  ברקוביץ',  מיקי 
פעיל. וספורטאי  עסקים  איש  כיום  לשעבר, 

בעצמך  לטפל  התחלת  מתי  ברקוביץ',  מיקי 
בבי-קיור לייזר?

כמי שעסק בפעילות ספורטיבית כל חייו, אני מודע 
לחשיבות של שמירה על הגוף. עם השנים, התחלתי 
פתרון  וחיפשתי  ובפרקים,  בגב  כאבים  להרגיש 
מקור  את  וישקם  אחד,  מצד  הכאב  את  שיעביר 
הבעיה מצד שני. שמחתי לגלות שיש פתרון כזה, 
טבעי ויעיל, שאינו כרוך בטיפול תרופתי או חודרני.

מדוע בחרת בטיפול ביתי?
אני איש עסוק, ונמנעתי מלהתחיל טיפול שדורש ממני לבזבז זמן יקר על תורים ונסיעות. מבחינתי, 
האפשרות לטפל בעצמי, אצלי בבית או בכל מקום אחר בו אני נמצא, היא המפתח לפתרון שזמין 

לי כל יום, כל השנה.

פיתוח ופטנט ישראלי  	✔

מומלץ ע"י רופאים מומחים בבתי החולים   	✔
המובילים בארץ  

נמצא בשימוש של עשרות אלפי מטופלים   	✔
בארץ ובאירופה.  

פוטותרפיה - לייזר רך )קר( המעורר את  	✔
יכולת הריפוי הטבעית של הגוף  

מקל על הכאב ומסייע בפתרון הבעיה 	✔

מתאים לטיפול בכאבים כרוניים ואקוטיים, 	✔
פציעות ספורט, פריצת דיסק ופצעים  

בטוח לשימוש, ללא תופעות לוואי, 	✔
אינו מחמם  

טיפול טבעי ולא פולשני 	✔

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

מתאים מאד גם לקשישים וילדים  ✔
ניתן להעברה בין כל בני המשפחה.  

10 סיבות להתחיל 
לטפל בעצמך

בבי-קיור לייזר:

מיקי ברקוביץ': "בי-קיור לייזר הוא הפתרון שזמין 
לי כל יום, כל השנה."
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מועדון פתח תקווה

פעילות המועדון: בימי ראשון בין השעות 19.30-17:00. ההרצאות מתחילות בשעה 17.30;
כתובת המועדון: רח' ההסתדרות 19, מועצת הפועלים; 

רכזי המועדון: בוים עזריאל טל': 052-7563573, דוד כביר טל': 052-2682802.

המרצה   נושא ההרצאה  תאריך 
חיים גלפרין/אטנגו דרכים לשיפור הזיכרון   27.10.2013

חיים נתנאל עסקת הנדל"ן הראשונה במקרא   03.11.2013
ד"ר ורדה לבנון בטוחים בדרך? נהיגה בגיל מבוגר   10.11.2013

מאיר בן ורון ירוד )קטרקט(   17.11.2013
מנורה מבטחים/ענת קלדרון תפישת העולם במנורה מבטחים - לגיל השלישי   24.11.2013

שחר שומן שירים מן המקורות ומחרוזת לחג החנוכה   01.12.2013
אופי דרדיקמן חיוך שמח תמיד מנצח   08.12.2013
שלמה פיליבה מגבעות טוסקנה למזרקות טיבולי   15.12.2013

צביקה הרלב חיים חפר והווי הפלמ"ח   22.12.2013
רון פלד סינדרום ירושלים   29.12.2013

מועדון ראשון לציון

הפעילות במועדון: בימי רביעי בין השעות 20.00-17.30. ההרצאות מתחילות 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. 

המרצה   נושא ההרצאה  תאריך 
ד"ר יוסי נגר מי אנחנו? סיפורן העתיק של אוכלוסיות ישראל   30.10.2013

חזי פוזננסקי מהצהרה להכרזה   06.11.2013
ענת קלדרון תפישת העולם במנורה מבטחים - לגיל השלישי   13.11.2013

גיא באום אפולו - יצירת המופת הניאוקלאסית   20.11.2013
אריק בלום הומור מחזק את הנפש   27.11.2013

רון פלד נצרות וכנסיות בירושלים   04.12.2013
שלמה פיליבה מגבעות טוסקנה למזרקות טיבולי   11.12.2013

צ'רצ'יל/בגין/טרומן ונוספים - כישרון   18.12.2013
אמיר פלדמן מנהיגות מלידה   

אילן ברק ארוחות מהסרטים   25.12.2013

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 חוויות שוויץ;
רכז המועדון: מוצפי אדי טל': 054-4548406.

המרצה   נושא ההרצאה  תאריך 
עו"ד גיא דנה היסטוריה וציונות בראי העיתונות   29.10.2013

עמי רוניס אגדות ילדים בראי החיים   05.11.2013
ענת קלדרון תפישת העולם במנורה מבטחים - לגיל השלישי   12.11.2013
ד"ר יוסי נגר 19.11.2013  מי אנחנו? סיפורן העתיק של אוכלוסיות ישראל 

שלמה פיליבה "7 פלאי עולם הטבע"   26.11.2013
בני צרפתי מסיבת חנוכה   03.12.2013

ד"ר ורדה לבנון בטוחים בדרך? נהיגה בגיל מבוגר   10.12.2013
אופי דרדיקמן מסביב לעולם ב-80 דקות   17.12.2013

רון פלד סין   24.12.2013
ד"ר אבי זלבה אושר - מילה קטנה משמעות ענקית   31.12.2013

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.

המרצה  נושא ההרצאה  תאריך 
גיא באום רודולף נורייב - הילד הרע של הבלט הרוסי   28.10.2013

מנורה מבטחים/ענת קלדרון תפישת העולם במנורה מבטחים - לגיל השלישי   04.11.2013
שלמה פיליבה "קיץ אינדיאני"   11.11.2013
ד"ר ורדה לבנון בטוחים בדרך? נהיגה בגיל מבוגר   18.11.2013
ד"ר אבי זלבה קרימינולוגיה-מדוע אדם הופך להיות עבריין   25.11.2013

בני צרפתי מסיבת חנוכה   02.12.2013
יוסי ניניו מסע בבוליביה   09.12.2013

צביקה הרלב שושנה דמארי - מלכת הזמר העברי   16.12.2013
בלהה גזית/איילה גיאוגרפית יפן - ארץ השמש העולה    30.12.2013

גמלאון
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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
הוראות והנחיות לטיולי יום ונופשונים 

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 
המחיר  התע"א.  גמלאי  ארגון  לפקודת  לרשום  יש 
יתקבל  ביטול הטיול  הזוג.  ולבת  הוא לחבר  שנקבע 
לפני  שבוע  עד  רפואיים  מסמכים  בהגשת  ורק  אך 
נקבעים  באוטובוס  הישיבה  לטיול. מקומות  היציאה 

בהתאם למועד הרישום.
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 ולטיול יום.

07:00 חניון "חנה וסע" ברכבת   תחנות איסוף: 
ארלוזורוב;  

08:00 תעשייה אווירית מערב.  
אלא אם כן צוין אחרת

אין ממתינים למאחרים!

יחויב  הגיע  ולא  לטיול  שנרשם  גמלאי/אורח 
בתשלום מלא של עלות הטיול.

פרטים והבהרות נוספות ניתן לקבל בטלפון
03-9357115 שלוחה מס' 2.

נופשונים

ההרשמה במשרדי הארגון. ניתן להירשם גם בטלפון 
03-9357115 שלוחה מס' 2. 

כדי להקל על היוצאים לנופשונים ניתן לשלם בכרטיס 
אשראי. מחיר נופש הינו מחיר לחבר ארגון הגמלאים. 
אורח יוסיף 30 ₪ במזומן. יש לרשום על גבי המעטפה 
בקדמת  לשבת  המבקשים  הטיולים".  ועדת  "עבור 
אישור  להמציא  עליהם  רפואית  מסיבה  האוטובוס 
תמיד  )לא  בחיוב  להיענות  נשתדל  מתאים.  רפואי 
אפשרי הדבר(. מקומות הישיבה באוטובוס נקבעים 

בהתאם למועד הרישום. 

היציאה  ושעות  היציאה  לתחנות  לבכם  תשומת 
שנקבעו 

חל איסור לצרף ילדים ונכדים מתחת לגיל 15. גמלאי 
 ,15 לגיל  מתחת  נכדים  או  ילדים  לשתף  שמעוניין 
ההסעה לכל הנופשונים תהיה עצמאית. )לא תורשה 

עלייה לאוטובוס בשום מקרה, וכסף לא יוחזר(. 

במקרה של תקלה ביום היציאה לנופשון יש להתקשר 
לטלפון: 03-9357115 שלוחה 2.

גמלאון
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אורי מחטני - יו"ר
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נופשונים
אילת

ושוב. בכל הנופשונים תוגש  כולל הסעה הלוך  לילות באמצע השבוע על בסיס חצי פנסיון,  ו-4  ימים   5
ארוחת צהריים עם ההגעה, וקפה ועוגה - פעם אחת.

תחנות איסוף:  07:00 חניון "חנה וסע" ברכבת ארלוזורוב;
08:00 תעשייה אווירית מערב.  

מחיר לאדם תאריךמלון
בחדר זוגי

תנאי תשלום/המחאותתחילת תשלום

6X230 לפקודת ספרה137520.09.2013 ₪ 24-28.11.2013דן פנורמה
6X263 לפקודת ספרה 157525.10.2013 3-7.11.2013₪המלך שלמה

6X213 לפקודת ספרה 127501.08.2013 08-12.12.2013₪דן פנורמה

ים המלח

ושוב. בכל הנופשונים תוגש  כולל הסעה הלוך  לילות באמצע השבוע על בסיס חצי פנסיון,  ו-4  ימים   5
ארוחת צהריים עם ההגעה, וקפה ועוגה - פעם אחת.

09:00 חניון "חנה וסע" ברכבת ארלוזורוב; תחנות איסוף: 
10:00 תעשייה אווירית מערב.  

מחיר לאדם תאריךמלון
בחדר זוגי

תנאי תשלום/המחאותתחילת תשלום

6X325 לפקודת אופיר טורס 194525.06.2013 ₪ 03-07.11.2013ליאונרדו קלאב
6X249 לפק' ספרה 148901.12.2013 ₪ 08-12.12.2013הוד

6X267 לפק' אופיר טורס 160010.12.2013 ₪ 15-19.12.2013מרידיאן
 22-26/12/2013רויאל רימונים

חוף ים פרטי כניסה 
חופשית לספא

6X278 לפקודת ספרה166515.12.2013 ₪

 29.12-02.01.2013לוט
מסיבת סוף שנה

6X275 לפקודת אופיר טורס165020.12.2013 ₪ 



גמלאון
27

אוקטובר	2013	

גמלאים יקרים

ש.א.ל	מפעיל	מועדון	לקוחות	המקנה	לכם	5%	הנחה	על	כל	קנייה	שנצברים	כנקודות,	שאותן	ניתן	לנצל	
בקנייה	הבאה.

כמו	כן,	צבירת	הנקודות	של	חבר	מועדון	היא	בנוסף	לכל	מבצע	שמתקיים	עד	גובה	20%	הנחה.
בנוסף	יינתנו	הנחות	מיוחדות	אך	ורק	לחברי	המועדון.

את	הנקודות	שנצברו,	ניתן	לממש	בחנויות	ש.א.ל	)נעליים,	ביגוד,	כלי	בית(,	מלבד	חנות	מזון	וחומרי	ניקוי.
עם	הפעלת	המועדון,	מתבטלת	ההנחה	של	5%	שניתנה	לגמלאים.

אתם	מוזמנים	להצטרף	למועדון	הלקוחות	)ההצטרפות	היא	ללא	עלות(.

ניתן	לקרוא	את	התקנון	המלא	של	המועדון	באתר	ש.א.ל
בברכה,

אליעזר יבלון
מנכ"ל ש.א.ל	

נתניה

ושוב. בכל הנופשונים תוגש  כולל הסעה הלוך  לילות באמצע השבוע על בסיס חצי פנסיון,  ו-4  ימים   5
ארוחת צהריים עם ההגעה, וקפה ועוגה - פעם אחת.

10:00 חניון "חנה וסע" ברכבת ארלוזורוב; תחנות איסוף: 
11:00 תעשייה אווירית מערב.  

מחיר לאדם תאריךמלון
בחדר זוגי

תנאי תשלום/המחאותתחילת תשלום

	17-20.11.2013רמדה
לינה	בסוויטה

6X215	לפקודת	ספרה128510.11.2013	₪

6X200	לפקודת	השטיח	המעופף119501.12.2013	08-12.12.2013₪בלו	ביי

אורי מחטני - יו"ר וועדת טיולים
בנימין נימני - רכז נופשונים
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טיולי יום

מחיר לחבר/אורחתאריךתיאור הטיולמס'
יומיים בדרום ולינת לילה במלון "ענבר" בערד.321

"השטיח המעופף"
12-13.11.2013
שלישי-רביעי

 ₪ 540 / ₪ 530
ב-3 תשלומים 

07:00 - חניון "חנה וסע" בתחנת רכבת ארלוזורוב
08:00 - תעשייה אווירית מערב

נסיעה לכיוון דימונה והמשך לירוחם. תצפית במכתש הגדול, אתר החולות הצבעוניים. עין ירק עם 
תצפית על הקניון, המשך בכביש מעלה עקרבים, האנדרטה ותצפית על המכתש הקטן. הגעה למלון 

ארוחת ערב ובוקר במלון.
ביום השני: מוזיאון הבובות ותצפית על הכור הגרעיני.

סיור מודרך בעיר הנבטית. ארוחת צהריים. תל ערד וסיור בעיר הקדומה.  
טיול בעכו, נהרייה, אכזיב וראש הנקרה322

"חברת גלים"
25.11.2013

שלישי
₪ 170 / ₪ 160

07:00 - חניון "חנה וסע" בתחנת רכבת ארלוזורוב
08:00 - תעשייה אווירית מערב

נסיעה לעכו, ביקור בבית הכנסת הטוניסאי, סיור בעכו העותומאנית ובשוק הטורקי. ארוחת צהריים 
במסעדה . אכזיב ונהרייה, ראש הנקרה, ירידה ברכבל אל הנקרות.

פארק אדמית וביקור במערת הקשת, פארק גורן ותצפית על המונפורט 
חנוכיות בירושלים בערב323

"הדקה ה-90"
03.12.2013

שלישי
₪ 180 / ₪ 170

15:30 - חניון "חנה וסע" בתחנת רכבת ארלוזורוב
16:00 - תעשייה אווירית מערב

, בית מחסה סיור לאורך  לירושלים טיילת החומות בעיר העתיקה, סמטאות הרובע היהודי  נסיעה 
הסמטאות והחלונות של הרובע היהודי, חנכיות וחצרות בתי הכנסת הספרדיים והאשכנזיים. סיום 

בכותל המערבי. ארוחת ערב מסעדת הטאג'ין )מרציאנו וטולדנו(. חזרה משוערת 24:00-23:00.
יש להצטייד בלבוש חם.  

הדרום כולל מכתשים324
"חברת גלים"

17.12.2013
שלישי

₪ 150 / ₪ 145

07:00 - חניון "חנה וסע" בתחנת רכבת ארלוזורוב
08:00 - תעשייה אווירית מערב

ביקור בתחנת שמחה, מרכז המבקרים ירוחם, פארק ירוחם, המכתש הגדול, מכתש רמון )המכתש 
הקטן( החולות הצבעוניים.

ארוחת צהריים בקיבוץ חצרים . פארק גולדה ברביבים.

אורי מחטני - יו"ר וועדת טיולים
לוי מנשה - רכז טיולי יום



מודעה פרסומית



הטבה מיוחדת לגימלאי התעשייה האווירית
בדיקה, צילומי רנטגן במקום, ייעוץ ותכנית טיפול ללא תשלום

אנו מרפאת הסדר עם כל חברות הביטוח

מודעה פרסומית



ועדת תעסוקה

מודעה פרסומית

חברים גמלאים שלום ושנה טובה,

הרחיבה  לתעסוקה  הוועדה 
פעילותה ונפתחו מספר הזדמנויות 
המעוניינים  לגמלאים/ות  חדשות 

בכך, להסבת מקצוע.
לאחרונה נחשפנו לשתי אפשרויות 

חדשות:
וליווי של  ניהול  "מגשר",  הכשרה למקצוע חדש,   -

חברת "הבית לגישור";
הכשרה למקצוע משווק בשוק ההון, בניהול ובליווי   -
הראשון   בקורס  הון".  שוקי  "מודלים  חברת  של 

שנפתח משתתפים 5 גמלאי התע"א.
מעניקות  שהן  להכשרה  בנוסף  אלו,  חברות  שתי 
למעוניינים, גם מבטיחות תעסוקה מלאה בתמורה, 
תקופת  לאחר  כעצמאיים,  או  כשכירים  אצלן, 

ההכשרה.
מידע נוסף על שתי הזדמנויות אלו, וגם על אחרות, 
ניתן למצוא באתר הארגון באינטרנט, תחת מחיצת 

"תעסוקה והתנדבות".

של  מהותו  לגבי  מאמר  למצוא  תוכלו  זה  בגיליון 
בחברה  יחסית  חדש  עיסוק  תחום  הגישור,  מקצוע 

החפצים,  הגמלאים,  אל  פונה  המאמר  הישראלית. 
המעוניינים  אלו  אל  וכן  כמגשרים,  בתחום  לעסוק 

לפנות למגשרים לקבלת ייעוץ ו/או סיוע.

בנוסף, הוועדה נמצאת בקשר עם "מכון שיפור", גוף 
המתמחה בגיל השלישי ומנסה ליתן מענה תעסוקתי 
למצוא  תוכלו  זה  בגיליון  ומעלה.   60 בגיל  לפורשים 

מאמר בנושא "עבודה בגיל 60" שהפיק מכון זה.

בגיליונות הבאים תפרסם הוועדה מאמרים מקצועיים 
מבוגר  בגיל  תעסוקה  ביצירת  המתמקדים  נוספים 

לפורשים.

ולסיום, עמותת "והדרת", ארגון הדואג בחינם לעבודה 
בשכר לגמלאים שעברו גיל 60, השיק לאחרונה אתר 
באינטרנט המפרסם הצעות עבודה לגמלאים במגוון 

רחב של מקצועות, בחברות הפרוסות בכל הארץ. 
במחיצת  האתר,  כתובת   www.vehadarta.org.il

"חיפוש עבודה".

הלל שחם 
יו"ר ועדת תעסוקה 

הלל שחם - יו"ר
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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



 Will you still need me, will you still feed me, when
I'm sixty-four?

בשירם   Beatles-ה להקת  חברי  ששואלים  זו  שאלה 
כפי  בימינו.  רלוונטית  ופחות  פחות  הופכת  הידוע, 
שיתואר בהמשך, בני ה- 64 תלויים כיום פחות בצעירים, 
ובאופן פרדוקסלי הם אלה הנדרשים בעסקים בימינו. 
זאת מכיוון שהעסקים בעידן "כלכלת השירות" זקוקים 

יותר ויותר לעובדים מסורים, דייקנים ונאמנים. 
נובל  פרס  חתן  החדש  המצב  את  להסביר  היטיב 
את  השנה  שקיבל  האיש  דיימונד,  פיטר  לכלכלה, 
הפרס על פיתוח מודלים ייחודיים לשילוב תעסוקתי. 
כשנשאל מה גורם לכך ששיעור הצעירים המובטלים 
המבוגרים  משיעור   4-2 פי  גדול  וארה"ב  באירופה 
מעדיפים  זו  קשה  "בתקופה  כי  ענה  המובטלים, 
יותר  מסורים  עובדים  בעסקיהם  לקלוט  המעסיקים 

לעסק, כאלה שנודדים פחות בין מקומות עבודה".
 ,Entrepreneur  גם ירחון הקהילה העסקית האמריקאית
מציג בכתבה את "שנים עשר היתרונות שבהעסקת 
)20.9.2006( מוסבר כיצד  יותר". שם  עובדים מבוגרים 
ניתן להשיג יתרון תחרותי בשוק בעזרת עובדים אלו, 

ומציין את יתרונותיהם:

מסורים לעסק ולארגון;  )1
דייקנים;  )2
הוגנים;  )3

מודעים לפרטים וממוקדים;  )4
יודעים להקשיב לזולת;  )5

גאים בעבודתם;  )6
בעלי מיומנויות ארגוניות;  )7

יעילים ובעלי ביטחון ביכולתם ובפעילותם;  )8
בוגרים )Mature( יותר;  )9

מהווים דוגמה לזולת;  )10
בעלי כישורי תקשורת בינאישית;  )11

וכך  גבוה,  שכר  לקבל  דווקא  להוטים  אינם   )12
מאפשרים לעסק לאזן את עצמו.

”When I’m Sixty-Four“ 64 עבודה בגיל
מאת: ד"ר רפי גלברט, מכון שיפור

בתחזית  למצוא  אפשר  אלה  ממצאים  השפעת  את 
שהתפרסמה ב-BLS על הגידול הצפוי בכוח העבודה 
לקראת סוף העשור. שם הוערך, כי שיעור ההשתתפות 
ב-33%,  יגדל  העבודה  בכוח  ומעלה   55 גילאי  של 
ובקרב גילאי 65 ומעלה, בלא פחות מאשר 78%. כמו 
כן צוין בתחזית כי 91% מהעובדים הללו יעסקו במתן 
קושי  בהם  יש  שלצעירים  תחומים  שונים,  שירותים 

)שיעור הגידול החזוי ב-Hi-tech ל-2018 הוא 11%(.
 800,000 של  מדגם  על  המסתמך  חשוב  ממצא 
כי  שקובע,   )2011( בולס  ר'  החוקר  מביא  מעסיקים 
העסקים,  בין  והתחרות   ,2008 בשנת  שהחל  המיתון 
גרמה להם לקחת פחות סיכונים ולא להעסיק עובדים 
פזיזים. זאת מכיוון שבשונה מבעבר, יכול כיום לקוח 
בפייסבוק  זאת  לפרסם  פוגעת,  בהתנהגות  שנתקל 

ולפגוע בעסק, בפרנסת עובדיו ובקיומו. 
כתוצאה מכך, הפסיקו חברות ועסקים לקלוט עובדים 
ורק כאשר אינם  שאינם מוכרים להם או לעובדיהם, 
מצליחים לגייס עובדים מוכרים, הם קולטים בעלי ידע 
מוכח מעשית )תיק עבודות, דיסק המציג פעילות או 
כל הוכחה אחרת(. פחות מעסיקים קולטים על סמך 
ו/או  פה  בעל  הצהרות  סתמיות,  פניות  חיים,  קורות 

אישורי לימודים בקורסים, באוניברסיטה או בבי"ס. 
המצב החדש אמנם פוגע ברווחת הצעירים, אך הוא 
למבוגרים   ,75 עד   55 לגילאי  תחרותי  יתרון  מעניק 

שהתנסו בעבודה וביחסים עם לקוחות. 
להיקלט  יכולים  שאינם  באנשים  מדובר  זאת  עם 
בעסקים של ימינו, אלא לאחר שעברו שינוי והכשרה 

שתסייע להם להבין את שוק העבודה העכשווי.
יורק  בניו  במאמר שפורסם  גרינהאוז מעלה,  סטיבן 
טיימס )20.3.2009(, נתונים על הביקוש בשוק העבודה 
לעובדים מבוגרים שעברו שינוי כזה. לפי נתוניו עלה 
הנתונים  מן  האחרון.  בעשור  אלה  לעובדים  הביקוש 
ב-16%,  ומעלה   65 לגילאי  בביקוש  עלייה  משתקפת 

בעוד הביקוש לצעירים ירד ב-7%.
פרופ'  העבודה,  שוק  בתחומי  מארה"ב  המומחה 
A.Sum מאוניברסיטת Northeastern קובע, כי "מפחיד 
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להבין שלצעירים חסרים הניסיון והמיומנויות הרכות, 
החוקר  גם  כיום".  דורשים  העבודה  ושוק  שהמשק 
כי  מצא  ב-2001  מעסיקים   41,000 שראיין   J.Lommel
ולקיומו",  גבוהה לעסק  "מחויבות  מבוגרים הם בעלי 

ועם מבוגרים כאלה יש פחות סיכונים לעסק.

כיווני פעולה
כפי  מתחרה  אינה  העבודה  לשוק  המבוגרים  חזרת 
להיפך.  אלא  הצעירים,  בתעסוקת  חושבים  שרבים 
לסייע  דווקא  יכולים  הכנה  תהליכי  שיעברו  מבוגרים 
לשוק  הצעירים  להשבת  ולתרום  העסקים  לשיקום 
העבודה. במיוחד יסייעו כאלה שיוכנו לתפקידי הדרכה 
 ,mentors-וכ כמלווים  ואף  כמדריכים  לשמש  ויוכלו 
קליטתם  במהלך  המשתלבים  הצעירים  את  שילוו 
בעבודה. תחומים חשובים במיוחד הם: אתיקה בעבודה, 
והיחסים הבינאישיים שרצוי לקיים עם הלקוחות ועם 
 A. גם  וכך   OECD-עובדי הארגון, תחומי התנהגות ש
Sum מ-Northeastern - מעלים כגורמים שמקשים על 
העסקתם של הצעירים בעבודה כיום. צדדים אלו לא 
טופלו כראוי במערכות החינוך וההכשרה, אשר פעלו 
של  והתעשייה  העסקים  מדרישות  במנותק  כה  עד 

היום. 
ואכן, מערכת החינוך במדינות ה-OECD החלה לטפל 
בתחומים אלה לאחרונה, וגם משרד החינוך שלנו נדרש 
פעילות  אולם,  זה.  בתחום  להיערך  הנ"ל  הארגון  ע"י 
החינוך  מערכות  מוציאות  ובינתיים  שנים  תימשך  זו 
הסיבה  גם  זו  בעסקים.  להיקלט  המתקשים  בוגרים 
לנתון שהבאנו לעיל שלפיו זו השנה החמישית שבה 
שיעור אבטלת הצעירים גדול פי 2 עד פי 4 )!( משיעור 
המבוגרים. אגב, אצלנו המצב מעט טוב יותר ושיעור 
הצעירים שאינם מוצאים עבודה רק כמעט כפול, ולפי 
נתוני OECD אין כל סיכויי לשפר מצב זה בשנת-2012. 
 ,mentors-מכאן שרק העסקת מבוגרים כמדריכים וכ
יכולה לצמצם שיעור זה, להקטין את אבטלת הצעירים 

ע"י העסקת מבוגרים שיוכנו לתפקידי הדרכה וחונכות 
וישתלבו בארגונים עסקיים. אולם, לכך נדרש סיוע של 
משרד האוצר שמקשה על עבודת המבוגרים במקום 

להקצות לה משאבים ולהקל בכך על המשק. 
לעבודת  ביקוש  יוצרים  לעיל,  שהוצגו  הנתונים 
חזרת  של  תהליך  במערב  החל  ולאחרונה  מבוגרים, 
גם  אט  אט  חוזרים  הם  לעבודה.  וגמלאים  מבוגרים 
עקב העלייה שחלה בעלויות הקיום וגם מפני שרבים 
ריקנות  חווים  אנושי  הון  עובדים עתירי  מהם, בעיקר 
ורוצים לחזור לתפקוד משמעותי.  עם תום עבודתם, 
יש כיום אלפי מקצוענים, מורים ומורות, יוצאי ארגונים 
ציבוריים ואחרים, שקצבת הפנסיה אינה מספיקה כדי 
המשטרה  הביטחון,  כוחות  צה"ל,  יוצאי  יש  מחייתם. 
ואין  צעיר  בגיל  העבודה  מכוח  שיצאו  אחרים  ורבים 
המצב  ע"י  ונשחקת  נשחקה  שזו  או  פנסיה,  להם 
ארצה  שבאו  רבים,  ועולים  עצמאים  גם  יש  הכלכלי. 
בגיל מבוגר ונותרו ללא פנסיה, ואחרים שבעבר שמחו 
את  מהעבודה  פרישתם  עם  איבדו  לעבוד,  להפסיק 
שהתקיים  למבוגרים  תעסוקה  ביריד  ואכן,  עולמם. 
את  מהם  רבים  תיארו   )2011 )דצמבר  אלה  בימים 
ומכאן  בפרישה,  שחוו  הדיכאון  ואת  במורל  הירידה 
החשיבות הגדולה לסייע להם להמשיך לתרום בתחום 
משמעותי  תפקיד  למלא  להם  ולאפשר  מקצועם, 

בחיים הכלכליים ובמשק. 
של  לקביעה  הבסיס  הם  ואחרים  אלה  ממצאים 
יהיה   2018 עד  כי   ,BLS-וה  Economist-ה  ,P.Drucker
הגידול העיקרי בכוח העבודה בעיקר של גילאי 55 ו-65 

שנה ומעלה.

ואכן לפנינו שעת כושר לטפל בכלל הגורמים: לתרום 
לכלכלה, לקלוט צעירים, וגם לגמול לאלה שהקימו את 
המדינה בעיקר לאלה שהם עתירי הון אנושי, לא לנוון 
חיים  לחיות  וגם  צרכי המשק  על  לענות  אותם אלא 

הגונים ומספקים אחרי גיל 64 )לנשים ו-67 לגברים(.
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על הגישור ועל המגשר
הליך גישור הוא הליך שהומצא בארה"ב, במהלך המאה 
הקונבנציונאליות  שהמערכות  הבנה  מתוך  הקודמת, 
המופקדות על פתרון סכסוכים, שנהוגות בעולם, אינן 
לאנשים  ולתת  מספקות  לתוצאות  להביא  מצליחות 

מענה אמיתי, טוב וצודק. 
כך למשל, סכסוכי גירושין, ירושה וסכסוכים עסקיים 
ישלם צד אחד  אינם רק על כמה כסף  בין שותפים, 
רגשי  סכסוך  על  מדובר  המקרים  ברוב  אלא  לשני, 
עסק(,  או  )משפחה  ביחד  משהו  שבנו  אנשים  בין 
האם  לשקול  שעליהם  למצב  הגיעו  שונות  ומסיבות 
וכיצד מפרקים אותו. הקושי האמיתי נובע מכך שאם 
נתעלם מהאלמנטים הרגשיים בסכסוך, הוא לא ייפתר, 
לבתי  מסוים  בשלב  יחזרו  והצדדים  יתגברו  הכעסים 
בסכסוכים  נוספים.  נזקים  לעצמם  ויגרמו  המשפט 
לילדים  נגרם  והילדים,  המשפחה  מעורבים  שבהם 
ההורים  שבו  מהאופן  הפיך,  ובלתי  משמעותי  נזק 

והמשפחה בוחרים לנהל את הסכסוך.
במסגרת הליך הגישור נפגשים הצדדים בחדר גישור 
שמעוצב בדרך כלל כמו סלון ביתי נוח ונעים, ובעזרתו 
של מגשר מביעים את רצונותיהם. לאחר שהצדדים 
מציגים את עמדתם ואת זווית ראייתם, מתחיל תהליך 
של חיפוש אחר האינטרסים האמיתיים של הצדדים 
מתוך מטרה להבין מה הם בדיוק רוצים, ולנסות לאתר 
פתרון מבלי שאף אחד מהצדדים יידרש לוותר. לאחר 
שמתבררת תמונת האינטרסים מתחיל שלב חיפוש 
מעלים  הצדדים  הגישור  של  זה  בשלב  הפתרונות. 
מחפשים  המגשר,  של  ובעזרתו  בעצמם  פתרונות 
דרכים יצירתיות להגיע להסכמה. בסיום הליך הגישור 
חותמים הצדדים על הסכם שבו מפרטים הצדדים את 
בחייהם.  בשלום  וממשיכים  הגיעו,  שאליהן  ההבנות 

הסכסוך נפתר. 
היתרון הגדול ביותר של הליך הגישור הוא שהצדדים 
לא נדרשים לוותר, אלא מקבלים את מה שרצו ויוצאים 

מחדר הגישור, בסוף התהליך, עם חיוך על הפנים.
משפטי  מהליך  אחוזים  במאות  זולה  הגישור  עלות 
שקלים  אלפי  עשרות  לשלם  במקום  עו"ד.  בעזרת 

שקלים  אלפי  משלם  צד  כל  משפטי,  הליך  לניהול 
בודדים. ההליך קצר באופן משמעותי )רוב הסכסוכים 

נגמרים בהצלחה בתוך 4 עד 8 שעות(. 
רדיו  תוכנית  מגישה  בישראל  המגשרים  לשכת 
המשודרת ב"רדיו ללא הפסקה" בכל יום חמישי בשעה 
21:00. המגמה היא ליצור מקום שבו יתאפשר לציבור 
הרחב לפתור סכסוכים בהסכמה, תוך ניצול היתרונות 
הרבים של הליך הגישור. יש צורך אמיתי להנגיש את 
באופן  בישראל  האוכלוסייה  לכלל  הגישור  שירותי 
ישיר, ולא רק דרך בתי המשפט. מהניסיון הרב וארוך 
השנים בתחום הגישור עולה, שכאשר נותנים לאנשים 
ובצורה  בזול  בקלות,  סכסוכים  לפתור  האופציה  את 
בלמעלה  משפחתם,  ולבני  לעצמם  ביותר  הטובה 
ייקחו הצדדים את ההזדמנות הזו  מ-95% מהמקרים 
מגשרים,  חוסר  הוא  העיקרי  המכשול  ידיים.  בשתי 
שיכולים לספק שירותי גישור לאנשים באזור מגוריהם. 
מכירים,  אתם  מגשרים  משרדי  כמה  להיזכר  נסו 
שעוסקים אך ורק בגישור, בהשוואה למספר משרדי 
הינו  ותבינו היכן הבעיה. מקצוע המגשר  עורכי הדין, 
מקצוע שמספק פרנסה יפה לצד תחושה נפלאה של 
עשייה ותרומה לחברה. המגשר צריך להיות אדם בעל 
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שלהם, גם בעתיד.
שניתן  רבים  וסכסוכים  מקרים  שיש  נראה  פניו  על 
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זה.
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.The Israeli Chamber of Mediators בישראל

הלל שחם
יו"ר ועדת תעסוקה

בין המופעים:
“עושים כבוד למנגינות” 
 יוני רועה ואביהו מדינה 
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תמר גלעדי שרה נעמי שמר
 “שוס לטיני תיכוני” ליאור פרחי, 

לילה מלקוס ולהקת מורנגו
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ד”ר איריס בר און, בני ברוכים 
במופע סטנד אפ ועוד...

מזמין אתכם, גמלאי תעשייה אווירית, ליהנות משלל פעילויות, סדנאות ומופעי אמנים.
4 ימים – 3 לילות 16-19.2.14 חצי פנסיון במלון “מרידיאן” לחוף ים המלח

מחיר לאדם בחדר זוגי: 1,550 ₪ 
המחיר כולל הסעה מכל רחבי הארץ, 

לינה על בסיס חצי פנסיון.
השתתפות בכל פעילויות הפסטיבל 
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שלל פעילויות וסדנאות 
במהלך היום:

 קבלת פנים חגיגית עם 
הגעתכם למלון, פעילויות גוף 

ונפש, סדנה “חשוב לאכול אוכל 
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מהרו להירשם, מס’ המקומות מוגבל!
לפרטים והרשמה: 03-6449875/ 03-6449873 / 052-8383699 / 050-5440580
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ועדת פנסיה
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ארגון  ליד  נמצא  האווירית 
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הקצבה  לקבלת  שחסרים  טפסים 

ממבטחים.
שחסרים  מסמכים  )השלמת 

במעבר מפנסיה מוקדמת לפנסיה זקנה(. 
הוא  למבטחים  להעביר  שיש   ביותר  חשוב  טופס 
לפנסיה  שפרש   בזמן  הפורש  שקיבל   161 טופס 
מוקדמת ו/או פנסיה רגילה )זה טופס שבו מפורטים 
גם  וכולל  הפורש  שקיבל  והתשלומים  הכספים  כל 

פריסת מס(.
מס  תקנות  לפי   101 מס'  טופס  נוסף  חשוב  טופס 

הכנסה. במילוי הטופס יעזרו לכם במבטחים. 

משרד הראשי של מבטחים ברח' ארלוזרוב 93 )בניין 
ועד הפועל(.

בימים א' עד ה' בשעות 13:00-08:30
בימים ג' וה' בשעות 18:00-16:00 

טל' לבירורים 6667* או 12226667 משעה 08:30. 

בברכה 
חנן פיק 

יו"ר ועדת פנסיה 

חנן פיק - יו"ר
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כיצד מטפלים גלי ההלם והלייזר
הגלים האוקסטים של גלי ההלם מצליחים לפורר 

הסתיידויות ולשפר את זרימת הדם ולטפל בדלקת ובכאב, 
במקרים כמו דורבן דלקת כף הרגל קרסול, דלקות של 
גידים, כתף קפואה, כאבים בכפות הידיים, כאבי מרפק 
וכאבי גב וגיד אכילס וכאבי מחלת הסוכרת לבעיות גב 
ברכיים וכף הרגל מתאימים גם מדרסים מיוחדים ונעל 

טיפולית פזיולוגית שתפקידה להוריד עומס ממשקל הגוף 
ב -18% ולשפר את היציבה. התאמת הנעליים נעשית 

לאחר בדיקת כף הרגל ובדיקת יציבה חינם! אלטרנטיבה 
קיימת 36 שנה ומשמשת כמרפאת הסדר למבוטחי 

בריאות בחברות הביטוח לטיפול מחליף ניתוח וטיפולים 
אלטרנטביים כמו :דיקור ,שיאצו ,טווינה ועיסוי רפואי, 

דיקור להרזיה, אוסטיאופתייה וכירופרקטיקה.

דורבן העקב ודלקת כף הרגל
כתוצאה מעמידה ממושכת וממאמץ יתר 

ונעליים לא מתאימות יש עומס גדול מאוד 
על כף הרגל ובעיקר על הרצועה הגידית 

שמתחברת לעצם העקב, העומסים הגדולים 
יוצרים תהליך דלקתי בנקודת החיבור לעצם 

העקב הגורם לכאבים עזים בעיקר בקימה 
בבוקר אחרי ישיבה ועמידה ממושכת 

כתוצאה מאותה דלקת נוצר גם הזיז הסידני 
שניקרא דורבן, הטיפולי היחידי שמצליח 

למוסס את ההיסתיידות ולטפל בדלקת הוא 
טיפול בגלי הלם וליייזר שמוכר עי' חברות 

הביטוח כטיפול מחליף ניתוח, כטיפול 
משלים מתאימים גם מדרסים מיוחדים.

כתוצאה מעמידה ממושכת, נעליים לא מתאימות ומאמץ יתר מתחילים שינויים נווניים במפרקי הגוף ועמוד השידרה,הגורמים לכאב ולסבל רב שחיקת 
סחוסים בברכיים, דלקות גידים בכתפיים ובכפות הידיים, פריצות דיסק ובלטי דיסק בעמוד השידרה, כמו כן דלקת בגיד כף הרגל שגורמים להיווצרות 

הדורבן,  בשנים האחרונות חל שינוי גדול בנושא הטיפול בבעיות כאב ואורטופדיה, בעזרת טכנולוגיה חדשנית של גל הלם ולייזר, הטיפול מוכר עי' 
חברות הביטוח כטיפול מחליף ניתוח (הטיפול במרפאה בחולון זול יותר מהטיפולים בביה"ח) הטיפולים הללו הצילו רבים מניתוח.

MBT-

MBT

BOST נעלי

כואב ניתפס לך הגב?
 מרפאת גב וצוואר

, הטיפול מוכר כטיפול מחליף ניתוח בחברות הביטוח.

MBT-

נא לתאם טלפונית בין השעות: 16:00-19:00, 9:00-12:00   ניסיון 35 שנה

MBT נעלי נעלי סטרצווקר

(קיימים 5 סוגי נעליים פיזילוגיות)
טיפול בנעל פיזיולוגית

המפעילה שרירים מיוחדים
ומורידה עומס מהמפרקים, ברכיים, 

דורבן, גב ומפרקי ירך.
(מחלקה למדרסים גם לחולי סכרת)

סנדל דינמיק

דורבן  העקב ודלקת כף הרגל
נעליים טיפוליות

CMYK colors RBG colors

r106  g109  b117

r87  g90  b98

r120  g149  b86

r152  g185  b89

r209  g223  b130

r101  g158  b154

r122  g192  b188

r198  g227  b233

r157  g78  b66

r191  g94  b86

r232  g183  b186

כאבי דורבן? כאבי רגליים?
סוף לכאב ולסבל!!!

כיצד מטפלים גלי ההלם והלייזר
הגלים האוקסטים של גלי ההלם מצליחים לפורר 

הסתיידויות ולשפר את זרימת הדם ולטפל בדלקת ובכאב, 
במקרים כמו דורבן דלקת כף הרגל קרסול, דלקות של 
גידים, כתף קפואה, כאבים בכפות הידיים, כאבי מרפק 
וכאבי גב וגיד אכילס וכאבי מחלת הסוכרת לבעיות גב 
ברכיים וכף הרגל מתאימים גם מדרסים מיוחדים ונעל 

טיפולית פזיולוגית שתפקידה להוריד עומס ממשקל הגוף 
ב -18% ולשפר את היציבה. התאמת הנעליים נעשית 

לאחר בדיקת כף הרגל ובדיקת יציבה חינם! אלטרנטיבה 
קיימת 36 שנה ומשמשת כמרפאת הסדר למבוטחי 

בריאות בחברות הביטוח לטיפול מחליף ניתוח וטיפולים 
אלטרנטביים כמו :דיקור ,שיאצו ,טווינה ועיסוי רפואי, 

דיקור להרזיה, אוסטיאופתייה וכירופרקטיקה.

דורבן העקב ודלקת כף הרגל
כתוצאה מעמידה ממושכת וממאמץ יתר 

ונעליים לא מתאימות יש עומס גדול מאוד 
על כף הרגל ובעיקר על הרצועה הגידית 

שמתחברת לעצם העקב, העומסים הגדולים 
יוצרים תהליך דלקתי בנקודת החיבור לעצם 

העקב הגורם לכאבים עזים בעיקר בקימה 
בבוקר אחרי ישיבה ועמידה ממושכת 

כתוצאה מאותה דלקת נוצר גם הזיז הסידני 
שניקרא דורבן, הטיפולי היחידי שמצליח 

למוסס את ההיסתיידות ולטפל בדלקת הוא 
טיפול בגלי הלם וליייזר שמוכר עי' חברות 

הביטוח כטיפול מחליף ניתוח, כטיפול 
משלים מתאימים גם מדרסים מיוחדים.

כתוצאה מעמידה ממושכת, נעליים לא מתאימות ומאמץ יתר מתחילים שינויים נווניים במפרקי הגוף ועמוד השידרה,הגורמים לכאב ולסבל רב שחיקת 
סחוסים בברכיים, דלקות גידים בכתפיים ובכפות הידיים, פריצות דיסק ובלטי דיסק בעמוד השידרה, כמו כן דלקת בגיד כף הרגל שגורמים להיווצרות 

הדורבן,  בשנים האחרונות חל שינוי גדול בנושא הטיפול בבעיות כאב ואורטופדיה, בעזרת טכנולוגיה חדשנית של גל הלם ולייזר, הטיפול מוכר עי' 
חברות הביטוח כטיפול מחליף ניתוח (הטיפול במרפאה בחולון זול יותר מהטיפולים בביה"ח) הטיפולים הללו הצילו רבים מניתוח.

MBT-

MBT

BOST נעלי

כואב ניתפס לך הגב?
 מרפאת גב וצוואר

, הטיפול מוכר כטיפול מחליף ניתוח בחברות הביטוח.

MBT-

נא לתאם טלפונית בין השעות: 16:00-19:00, 9:00-12:00   ניסיון 35 שנה

MBT נעלי נעלי סטרצווקר

(קיימים 5 סוגי נעליים פיזילוגיות)
טיפול בנעל פיזיולוגית

המפעילה שרירים מיוחדים
ומורידה עומס מהמפרקים, ברכיים, 

דורבן, גב ומפרקי ירך.
(מחלקה למדרסים גם לחולי סכרת)

סנדל דינמיק

דורבן  העקב ודלקת כף הרגל
נעליים טיפוליות

CMYK colors RBG colors

r106  g109  b117

r87  g90  b98

r120  g149  b86

r152  g185  b89

r209  g223  b130

r101  g158  b154

r122  g192  b188

r198  g227  b233

r157  g78  b66

r191  g94  b86

r232  g183  b186

כאבי דורבן? כאבי רגליים?
סוף לכאב ולסבל!!!

כיצד מטפלים גלי ההלם והלייזר
הגלים האוקסטים של גלי ההלם מצליחים לפורר 

הסתיידויות ולשפר את זרימת הדם ולטפל בדלקת ובכאב, 
במקרים כמו דורבן דלקת כף הרגל קרסול, דלקות של 
גידים, כתף קפואה, כאבים בכפות הידיים, כאבי מרפק 
וכאבי גב וגיד אכילס וכאבי מחלת הסוכרת לבעיות גב 
ברכיים וכף הרגל מתאימים גם מדרסים מיוחדים ונעל 

טיפולית פזיולוגית שתפקידה להוריד עומס ממשקל הגוף 
ב -18% ולשפר את היציבה. התאמת הנעליים נעשית 

לאחר בדיקת כף הרגל ובדיקת יציבה חינם! אלטרנטיבה 
קיימת 36 שנה ומשמשת כמרפאת הסדר למבוטחי 

בריאות בחברות הביטוח לטיפול מחליף ניתוח וטיפולים 
אלטרנטביים כמו :דיקור ,שיאצו ,טווינה ועיסוי רפואי, 

דיקור להרזיה, אוסטיאופתייה וכירופרקטיקה.

דורבן העקב ודלקת כף הרגל
כתוצאה מעמידה ממושכת וממאמץ יתר 

ונעליים לא מתאימות יש עומס גדול מאוד 
על כף הרגל ובעיקר על הרצועה הגידית 

שמתחברת לעצם העקב, העומסים הגדולים 
יוצרים תהליך דלקתי בנקודת החיבור לעצם 

העקב הגורם לכאבים עזים בעיקר בקימה 
בבוקר אחרי ישיבה ועמידה ממושכת 

כתוצאה מאותה דלקת נוצר גם הזיז הסידני 
שניקרא דורבן, הטיפולי היחידי שמצליח 

למוסס את ההיסתיידות ולטפל בדלקת הוא 
טיפול בגלי הלם וליייזר שמוכר עי' חברות 

הביטוח כטיפול מחליף ניתוח, כטיפול 
משלים מתאימים גם מדרסים מיוחדים.

כתוצאה מעמידה ממושכת, נעליים לא מתאימות ומאמץ יתר מתחילים שינויים נווניים במפרקי הגוף ועמוד השידרה,הגורמים לכאב ולסבל רב שחיקת 
סחוסים בברכיים, דלקות גידים בכתפיים ובכפות הידיים, פריצות דיסק ובלטי דיסק בעמוד השידרה, כמו כן דלקת בגיד כף הרגל שגורמים להיווצרות 

הדורבן,  בשנים האחרונות חל שינוי גדול בנושא הטיפול בבעיות כאב ואורטופדיה, בעזרת טכנולוגיה חדשנית של גל הלם ולייזר, הטיפול מוכר עי' 
חברות הביטוח כטיפול מחליף ניתוח (הטיפול במרפאה בחולון זול יותר מהטיפולים בביה"ח) הטיפולים הללו הצילו רבים מניתוח.

MBT-

MBT

BOST נעלי

כואב ניתפס לך הגב?
 מרפאת גב וצוואר

, הטיפול מוכר כטיפול מחליף ניתוח בחברות הביטוח.

MBT-

נא לתאם טלפונית בין השעות: 16:00-19:00, 9:00-12:00   ניסיון 35 שנה

MBT נעלי נעלי סטרצווקר

(קיימים 5 סוגי נעליים פיזילוגיות)
טיפול בנעל פיזיולוגית

המפעילה שרירים מיוחדים
ומורידה עומס מהמפרקים, ברכיים, 

דורבן, גב ומפרקי ירך.
(מחלקה למדרסים גם לחולי סכרת)

סנדל דינמיק

דורבן  העקב ודלקת כף הרגל
נעליים טיפוליות

CMYK colors RBG colors

r106  g109  b117

r87  g90  b98

r120  g149  b86

r152  g185  b89

r209  g223  b130

r101  g158  b154

r122  g192  b188

r198  g227  b233

r157  g78  b66

r191  g94  b86

r232  g183  b186

כאבי דורבן? כאבי רגליים?
ועמוד השידרה הגורמים לכאב ושחיקת סחוסים בברכיים סוף לכאב ולסבל!!! נווניים במפרקי הגוף  ונעליים לא מתאימות מתחילים שינויים  כתוצאה מעמידה ממושכת 

דלקות גידים, פריצת דיסק ובלטי דיסק בעמוד השידרה, כמו כן דלקת בגיד כף הרגל שגורמים להיווצרות הדורבן. הטיפול בבעיות כאב ואורטופדיה נעשה 
בעזרת טכנולוגיה חדשנית של גלי הלם ולייזר, הטיפול מוכר עי' חברות הביטוח כטיפול מחליף ניתוח )החזרים לטיפולי פיזיוטרפיה לכללית מושלם(.

אלטרנטיבה עם ניסיון טיפולי של 35 שנה בשילוב מיוחד של גלי הלם, פיזיוטרפיה ורפואה משלימה.

כאבי דורבן וברכיים? כאבי גב?
סוף לכאב והסבל!!!

כיצד מטפלים גלי ההלם והלייזר
הגלים האוקוסטים של גלי ההלם מצליחים 
לפורר הסתיידויות ולטפל בדלקת ובכאב, 

לשיפור זרימת הדם. לבעיות גב ברכיים וכף 
הרגל מתאימים גם מדרסים מיוחדים ונעל 

טיפולית פזיולוגית שתפקידה להוריד עומס 
ממשקל הגוף ב-18% ולשפר את היציבה.

• דורבן העקב ודלקת כף הרגל
• כאבי כתף ומפרק ירך

• כתף קפואה והסתיידות 
• כאבי גב ושינויים ניוונים 
• כאבי מרפק וטניס אלבו 

• גיד אכילס וכאבי קרסול  
• כאבי ברכיים ושחיקת סחוס

• מרפאת הסדר של חברות הביטוח 

כיצד מטפלים גלי ההלם והלייזר
הגלים האוקסטים של גלי ההלם מצליחים לפורר 

הסתיידויות ולשפר את זרימת הדם ולטפל בדלקת ובכאב, 
במקרים כמו דורבן דלקת כף הרגל קרסול, דלקות של 
גידים, כתף קפואה, כאבים בכפות הידיים, כאבי מרפק 
וכאבי גב וגיד אכילס וכאבי מחלת הסוכרת לבעיות גב 
ברכיים וכף הרגל מתאימים גם מדרסים מיוחדים ונעל 

טיפולית פזיולוגית שתפקידה להוריד עומס ממשקל הגוף 
ב -18% ולשפר את היציבה. התאמת הנעליים נעשית 

לאחר בדיקת כף הרגל ובדיקת יציבה חינם! אלטרנטיבה 
קיימת 36 שנה ומשמשת כמרפאת הסדר למבוטחי 

בריאות בחברות הביטוח לטיפול מחליף ניתוח וטיפולים 
אלטרנטביים כמו :דיקור ,שיאצו ,טווינה ועיסוי רפואי, 

דיקור להרזיה, אוסטיאופתייה וכירופרקטיקה.

דורבן העקב ודלקת כף הרגל
כתוצאה מעמידה ממושכת וממאמץ יתר 

ונעליים לא מתאימות יש עומס גדול מאוד 
על כף הרגל ובעיקר על הרצועה הגידית 

שמתחברת לעצם העקב, העומסים הגדולים 
יוצרים תהליך דלקתי בנקודת החיבור לעצם 

העקב הגורם לכאבים עזים בעיקר בקימה 
בבוקר אחרי ישיבה ועמידה ממושכת 

כתוצאה מאותה דלקת נוצר גם הזיז הסידני 
שניקרא דורבן, הטיפולי היחידי שמצליח 

למוסס את ההיסתיידות ולטפל בדלקת הוא 
טיפול בגלי הלם וליייזר שמוכר עי' חברות 

הביטוח כטיפול מחליף ניתוח, כטיפול 
משלים מתאימים גם מדרסים מיוחדים.

כתוצאה מעמידה ממושכת, נעליים לא מתאימות ומאמץ יתר מתחילים שינויים נווניים במפרקי הגוף ועמוד השידרה,הגורמים לכאב ולסבל רב שחיקת 
סחוסים בברכיים, דלקות גידים בכתפיים ובכפות הידיים, פריצות דיסק ובלטי דיסק בעמוד השידרה, כמו כן דלקת בגיד כף הרגל שגורמים להיווצרות 

הדורבן,  בשנים האחרונות חל שינוי גדול בנושא הטיפול בבעיות כאב ואורטופדיה, בעזרת טכנולוגיה חדשנית של גל הלם ולייזר, הטיפול מוכר עי' 
חברות הביטוח כטיפול מחליף ניתוח (הטיפול במרפאה בחולון זול יותר מהטיפולים בביה"ח) הטיפולים הללו הצילו רבים מניתוח.

MBT-

MBT

BOST נעלי

כואב ניתפס לך הגב?
 מרפאת גב וצוואר

, הטיפול מוכר כטיפול מחליף ניתוח בחברות הביטוח.

MBT-

נא לתאם טלפונית בין השעות: 16:00-19:00, 9:00-12:00   ניסיון 35 שנה

MBT נעלי נעלי סטרצווקר

(קיימים 5 סוגי נעליים פיזילוגיות)
טיפול בנעל פיזיולוגית

המפעילה שרירים מיוחדים
ומורידה עומס מהמפרקים, ברכיים, 

דורבן, גב ומפרקי ירך.
(מחלקה למדרסים גם לחולי סכרת)

סנדל דינמיק

דורבן  העקב ודלקת כף הרגל
נעליים טיפוליות

CMYK colors RBG colors

r106  g109  b117

r87  g90  b98

r120  g149  b86

r152  g185  b89

r209  g223  b130

r101  g158  b154

r122  g192  b188

r198  g227  b233

r157  g78  b66

r191  g94  b86

r232  g183  b186

כאבי דורבן? כאבי רגליים?
סוף לכאב ולסבל!!!

• החזרים טיפולי פיזיוטרפיה למבוטחי מושלם

כיצד מטפלים גלי ההלם והלייזר
הגלים האוקסטים של גלי ההלם מצליחים לפורר 

הסתיידויות ולשפר את זרימת הדם ולטפל בדלקת ובכאב, 
במקרים כמו דורבן דלקת כף הרגל קרסול, דלקות של 
גידים, כתף קפואה, כאבים בכפות הידיים, כאבי מרפק 
וכאבי גב וגיד אכילס וכאבי מחלת הסוכרת לבעיות גב 
ברכיים וכף הרגל מתאימים גם מדרסים מיוחדים ונעל 

טיפולית פזיולוגית שתפקידה להוריד עומס ממשקל הגוף 
ב -18% ולשפר את היציבה. התאמת הנעליים נעשית 

לאחר בדיקת כף הרגל ובדיקת יציבה חינם! אלטרנטיבה 
קיימת 36 שנה ומשמשת כמרפאת הסדר למבוטחי 

בריאות בחברות הביטוח לטיפול מחליף ניתוח וטיפולים 
אלטרנטביים כמו :דיקור ,שיאצו ,טווינה ועיסוי רפואי, 

דיקור להרזיה, אוסטיאופתייה וכירופרקטיקה.

דורבן העקב ודלקת כף הרגל
כתוצאה מעמידה ממושכת וממאמץ יתר 

ונעליים לא מתאימות יש עומס גדול מאוד 
על כף הרגל ובעיקר על הרצועה הגידית 

שמתחברת לעצם העקב, העומסים הגדולים 
יוצרים תהליך דלקתי בנקודת החיבור לעצם 

העקב הגורם לכאבים עזים בעיקר בקימה 
בבוקר אחרי ישיבה ועמידה ממושכת 

כתוצאה מאותה דלקת נוצר גם הזיז הסידני 
שניקרא דורבן, הטיפולי היחידי שמצליח 

למוסס את ההיסתיידות ולטפל בדלקת הוא 
טיפול בגלי הלם וליייזר שמוכר עי' חברות 

הביטוח כטיפול מחליף ניתוח, כטיפול 
משלים מתאימים גם מדרסים מיוחדים.

כתוצאה מעמידה ממושכת, נעליים לא מתאימות ומאמץ יתר מתחילים שינויים נווניים במפרקי הגוף ועמוד השידרה,הגורמים לכאב ולסבל רב שחיקת 
סחוסים בברכיים, דלקות גידים בכתפיים ובכפות הידיים, פריצות דיסק ובלטי דיסק בעמוד השידרה, כמו כן דלקת בגיד כף הרגל שגורמים להיווצרות 

הדורבן,  בשנים האחרונות חל שינוי גדול בנושא הטיפול בבעיות כאב ואורטופדיה, בעזרת טכנולוגיה חדשנית של גל הלם ולייזר, הטיפול מוכר עי' 
חברות הביטוח כטיפול מחליף ניתוח (הטיפול במרפאה בחולון זול יותר מהטיפולים בביה"ח) הטיפולים הללו הצילו רבים מניתוח.

MBT-

MBT

BOST נעלי

כואב ניתפס לך הגב?
 מרפאת גב וצוואר

, הטיפול מוכר כטיפול מחליף ניתוח בחברות הביטוח.

MBT-

נא לתאם טלפונית בין השעות: 16:00-19:00, 9:00-12:00   ניסיון 35 שנה

MBT נעלי נעלי סטרצווקר

(קיימים 5 סוגי נעליים פיזילוגיות)
טיפול בנעל פיזיולוגית

המפעילה שרירים מיוחדים
ומורידה עומס מהמפרקים, ברכיים, 

דורבן, גב ומפרקי ירך.
(מחלקה למדרסים גם לחולי סכרת)

סנדל דינמיק

דורבן  העקב ודלקת כף הרגל
נעליים טיפוליות

CMYK colors RBG colors
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r232  g183  b186

כאבי דורבן? כאבי רגליים?
סוף לכאב ולסבל!!!

כיצד מטפלים גלי ההלם והלייזר
הגלים האוקסטים של גלי ההלם מצליחים לפורר 

הסתיידויות ולשפר את זרימת הדם ולטפל בדלקת ובכאב, 
במקרים כמו דורבן דלקת כף הרגל קרסול, דלקות של 
גידים, כתף קפואה, כאבים בכפות הידיים, כאבי מרפק 
וכאבי גב וגיד אכילס וכאבי מחלת הסוכרת לבעיות גב 
ברכיים וכף הרגל מתאימים גם מדרסים מיוחדים ונעל 

טיפולית פזיולוגית שתפקידה להוריד עומס ממשקל הגוף 
ב -18% ולשפר את היציבה. התאמת הנעליים נעשית 

לאחר בדיקת כף הרגל ובדיקת יציבה חינם! אלטרנטיבה 
קיימת 36 שנה ומשמשת כמרפאת הסדר למבוטחי 

בריאות בחברות הביטוח לטיפול מחליף ניתוח וטיפולים 
אלטרנטביים כמו :דיקור ,שיאצו ,טווינה ועיסוי רפואי, 

דיקור להרזיה, אוסטיאופתייה וכירופרקטיקה.

דורבן העקב ודלקת כף הרגל
כתוצאה מעמידה ממושכת וממאמץ יתר 

ונעליים לא מתאימות יש עומס גדול מאוד 
על כף הרגל ובעיקר על הרצועה הגידית 

שמתחברת לעצם העקב, העומסים הגדולים 
יוצרים תהליך דלקתי בנקודת החיבור לעצם 

העקב הגורם לכאבים עזים בעיקר בקימה 
בבוקר אחרי ישיבה ועמידה ממושכת 

כתוצאה מאותה דלקת נוצר גם הזיז הסידני 
שניקרא דורבן, הטיפולי היחידי שמצליח 

למוסס את ההיסתיידות ולטפל בדלקת הוא 
טיפול בגלי הלם וליייזר שמוכר עי' חברות 

הביטוח כטיפול מחליף ניתוח, כטיפול 
משלים מתאימים גם מדרסים מיוחדים.

כתוצאה מעמידה ממושכת, נעליים לא מתאימות ומאמץ יתר מתחילים שינויים נווניים במפרקי הגוף ועמוד השידרה,הגורמים לכאב ולסבל רב שחיקת 
סחוסים בברכיים, דלקות גידים בכתפיים ובכפות הידיים, פריצות דיסק ובלטי דיסק בעמוד השידרה, כמו כן דלקת בגיד כף הרגל שגורמים להיווצרות 

הדורבן,  בשנים האחרונות חל שינוי גדול בנושא הטיפול בבעיות כאב ואורטופדיה, בעזרת טכנולוגיה חדשנית של גל הלם ולייזר, הטיפול מוכר עי' 
חברות הביטוח כטיפול מחליף ניתוח (הטיפול במרפאה בחולון זול יותר מהטיפולים בביה"ח) הטיפולים הללו הצילו רבים מניתוח.

MBT-

MBT

BOST נעלי

כואב ניתפס לך הגב?
 מרפאת גב וצוואר

, הטיפול מוכר כטיפול מחליף ניתוח בחברות הביטוח.

MBT-

נא לתאם טלפונית בין השעות: 16:00-19:00, 9:00-12:00   ניסיון 35 שנה

MBT נעלי נעלי סטרצווקר

(קיימים 5 סוגי נעליים פיזילוגיות)
טיפול בנעל פיזיולוגית

המפעילה שרירים מיוחדים
ומורידה עומס מהמפרקים, ברכיים, 

דורבן, גב ומפרקי ירך.
(מחלקה למדרסים גם לחולי סכרת)

סנדל דינמיק

דורבן  העקב ודלקת כף הרגל
נעליים טיפוליות

CMYK colors RBG colors

r106  g109  b117

r87  g90  b98

r120  g149  b86

r152  g185  b89

r209  g223  b130

r101  g158  b154

r122  g192  b188

r198  g227  b233

r157  g78  b66

r191  g94  b86

r232  g183  b186

כאבי דורבן? כאבי רגליים?
סוף לכאב ולסבל!!!

כיצד מטפלים גלי ההלם והלייזר
הגלים האוקסטים של גלי ההלם מצליחים לפורר 

הסתיידויות ולשפר את זרימת הדם ולטפל בדלקת ובכאב, 
במקרים כמו דורבן דלקת כף הרגל קרסול, דלקות של 
גידים, כתף קפואה, כאבים בכפות הידיים, כאבי מרפק 
וכאבי גב וגיד אכילס וכאבי מחלת הסוכרת לבעיות גב 
ברכיים וכף הרגל מתאימים גם מדרסים מיוחדים ונעל 

טיפולית פזיולוגית שתפקידה להוריד עומס ממשקל הגוף 
ב -18% ולשפר את היציבה. התאמת הנעליים נעשית 

לאחר בדיקת כף הרגל ובדיקת יציבה חינם! אלטרנטיבה 
קיימת 36 שנה ומשמשת כמרפאת הסדר למבוטחי 

בריאות בחברות הביטוח לטיפול מחליף ניתוח וטיפולים 
אלטרנטביים כמו :דיקור ,שיאצו ,טווינה ועיסוי רפואי, 

דיקור להרזיה, אוסטיאופתייה וכירופרקטיקה.

דורבן העקב ודלקת כף הרגל
כתוצאה מעמידה ממושכת וממאמץ יתר 

ונעליים לא מתאימות יש עומס גדול מאוד 
על כף הרגל ובעיקר על הרצועה הגידית 

שמתחברת לעצם העקב, העומסים הגדולים 
יוצרים תהליך דלקתי בנקודת החיבור לעצם 

העקב הגורם לכאבים עזים בעיקר בקימה 
בבוקר אחרי ישיבה ועמידה ממושכת 

כתוצאה מאותה דלקת נוצר גם הזיז הסידני 
שניקרא דורבן, הטיפולי היחידי שמצליח 

למוסס את ההיסתיידות ולטפל בדלקת הוא 
טיפול בגלי הלם וליייזר שמוכר עי' חברות 

הביטוח כטיפול מחליף ניתוח, כטיפול 
משלים מתאימים גם מדרסים מיוחדים.

כתוצאה מעמידה ממושכת, נעליים לא מתאימות ומאמץ יתר מתחילים שינויים נווניים במפרקי הגוף ועמוד השידרה,הגורמים לכאב ולסבל רב שחיקת 
סחוסים בברכיים, דלקות גידים בכתפיים ובכפות הידיים, פריצות דיסק ובלטי דיסק בעמוד השידרה, כמו כן דלקת בגיד כף הרגל שגורמים להיווצרות 

הדורבן,  בשנים האחרונות חל שינוי גדול בנושא הטיפול בבעיות כאב ואורטופדיה, בעזרת טכנולוגיה חדשנית של גל הלם ולייזר, הטיפול מוכר עי' 
חברות הביטוח כטיפול מחליף ניתוח (הטיפול במרפאה בחולון זול יותר מהטיפולים בביה"ח) הטיפולים הללו הצילו רבים מניתוח.
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MBT

BOST נעלי

כואב ניתפס לך הגב?
 מרפאת גב וצוואר

, הטיפול מוכר כטיפול מחליף ניתוח בחברות הביטוח.
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ריפוי בגלי הלם ודיקורריפוי בגלי הלם ודיקור



ועדת דיור מוגן וניצולי שואה

דיור מוגן
בדיור מוגן ניתן להבחין בשלושה מסלולי מימון: 

פיקדון: 3% + מע”מ + דמי אחזקה. היתרה: בצמוד ליום חתימת החוזה; 	#

דמי כניסה: 65% מסכום הפיקדון יורד מידי שנה ב-2% + מע”מ. תוך 50 חודש מתאפס. )נשאר 0(  	#

ליסינג LEASING: כפול מדמי האחזקה.  	#

לפני  המסלולים  בין  לעבור  ניתן  ספציפי.  באופן  מוגן  דיור  בית  כל  של  דרישות  על-פי  נוספים  מסלולים  יש 
חתימת החוזה ולפני הכניסה לדיור המוגן.

ייעוץ בנושאי דיור מוגן:
על  ומתן  הדיור המוגן, החל משלב המשא  בית  מול  דיירים בהתקשרות  עו”ד רקפת מרדכי שפיים, מלווה 
 052-2654543 בנייד  או   09-7655516 טל’:  מועדפים.  בתנאים  בתשלום  השירות  עליו.  לחתימה  ועד  החוזה 

.RAKEFET@RMSLAW.CO.IL WWW.RMS.CO.IL

ניצולי שואה
בחודש יולי השנה קיימנו בארגון “יום מיצוי זכויות לניצולי שואה”, בשיתוף פעולה עם נציגי הסוכנות היהודית 
והמשרד לאזרחים ותיקים. השתתפו במפגש כמה עשרות גמלאים ניצולי שואה. באותו מעמד נבדקו באופן 

פרטני זכויותיהם, והוזמנו, על-פי הצורך, להמשך טיפול ולמעקב. 

זכויות ניצולי שואה מרומניה: הבהרות
בכדי לקבל מקרן סעיף 2 קצבה עבור מסתור, אשר קריטריוני הזכאות שלה נקבעו ע”י ממשלת גרמניה,   )1
נדרש לא רק קיומו של מסתור, אלא בעיקר סכנה אובייקטיבית למי שהיה במסתור, להישלח למחנות 

השמדה )כפי שקרה לאנה פראנק בהולנד(. 
בעיר יאסי או בחלקים אחרים של רומניה שלא היו חלק מהונגריה שנכבשה בשנת 1944, לא הייתה סכנה   )2
להישלח למחנות השמדה, ומשום כך גם מי שהסתתר שם, מסיבות אחרות כגון הפוגרום, לא יכול לקבל 

את אותה הקצבה.
הערה: גם יוצאי העיר יאסי הרבים שעלו לפני שנת 1953 לא הוכרו לשם קבלת קצבה ממשרד האוצר,   
עבור המסתור, אלא בעיקר עבור העוצר שהיה שם ושאיננו מוכר לצורך קבלת קצבה מקרן סעיף 2 )ועידת 

התביעות(.
בנוסף, בריחה לתוככי בריה”מ הוכרה לצורך קבלת הקצבה ממשרד האוצר לפי אותו החוק עוד במהלך   )3

שנות ה-70, ואילו הרומנים והתוניסאים שנרדפו ושעלו לפני 1953, הוכרו רק 30 שנה לאחר מכן.
ניתן לעבור במקרים ספציפיים )עומד בקריטריונים( מקרן סעיף 2 לקבלת קצבה ממשרד האוצר, לפי  א’ 

יהודית ירושלמי- 
טריס - יו"ר

ועדת דיור מוגן וניצולי שואה
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חוק נכי רדיפות הנאצים )יש לשים לב שניתן לעבור רק לקצבה זו ולא ליוצאי מחנות וגטאות(.
מי שהיה עּובר בזמן הרדיפות עשוי להיות זכאי כניצול שואה. אם עלה עד 1.10.1953, ייתכן שיהיה זכאי  ב’ 
לקצבה לפי חוק נכי רדיפות הנאצים ממשרד האוצר. אם עלה אחרי תאריך זה ולא קיבל פיצוי חד 
פעמי מגרמניה בעבר, ייתכן שיהיה זכאי לקבל פיצוי חד פעמי מ”קרן הסיוע של ועידת התביעות”. כמו 
כן, אם אינו עובר תקרת הכנסה חודשית של 8,812 ₪, ייתכן שיהיה זכאי לקבל הטבות שונות מ”הקרן 

לרווחה לנפגעי השואה בישראל”. 

חדש: הקרן לרווחה פרסמה כי אפיק הסיוע: מענק אישי - החזר כספי, סגור להגשת בקשות. מועד הגשת 
הבקשות לקרן הסתיים בתאריך 31.08.2013. 

בקשות אשר יתקבלו בקרן לאחר תאריך זה, ימתינו עד להודעה חדשה אשר תפורסם באתר הקרן ובאמצעי 
התקשורת.

מספר הטלפון של ועדת דיור מוגן וניצולי שואה במשרד הארגון 03-9356970
   
  

רכז דיור מוגן יהודית ירושלמי-טריס   
אמנון סלע יו”ר ועדת דיור מוגן וניצולי שואה   
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כנס הזדמנויות נדל”ן בארה”ב

 מתחם גלילות | סינמה סיטי 

שני, 11.11.13, בשעה 18:30-21:30
כניסה חינם בהרשמה מראש בלבד, מספר המקומות מוגבל 

לשריון מקום נא להתקשר לטל’: 03-6066497 

“איך להרוויח כ-10%-8% בלי להביא כסף מהבית”
 אם חשוב לך לשנות את המציאות הכלכלית שלך מקצה לקצה זה הזמן לשמוע 

איך אפשר בהשקעה נבונה להפוך 2% תשואה מהבנק ליותר מ-12% רווח.

קבוצת “אמריקה נכסים” 

מזמינה אותך למפגש מרתק של שעתיים מקצועיות עם טובי המומחים.

כדי ללמוד איך הזדמנויות קונקרטיות ומניבות בתחום הנדל”ן בארה”ב.

בכנס נציג 10 הזדמנויות עסקיות ייחודיות, כ- 12% תשואה.

משתתפים:  מומחי נדל”ן ארה”ב, 
מרצה אורח: עופר מלמד מבכירי המאמנים בארץ

גדי קדם - מנחה הכנס.
בעל ניסיון של 30 שנה בשיווק ושרות לקוחות.
דרור אדם - הזדמנויות עסקיות בנדל”ן ארה”ב.

יזם ואיש עסקים, מעורב בעסקאות נדל”ן גדולות באירופה, ישראל וארה”ב.
אילן קדם - סקירת שוק הנדל”ן בארה”ב.

מעל 20 שנה בעסקי נדל”ן ביצע אלפי עסקאות עבור ישראלים בארה”ב.
שאול כהן - איך להרוויח כ- 8%-10% בלי להביא כסף מהבית!!!

יועץ משכנתאות.
רמי בכר - עדויות מהשטח.
עדויות של משקיע מהשטח.

עופר מלמד - מלמד לתוצאות “תוצאות כאן ועכשיו”
“תוצאות כאן ועכשיו”-  כלים ישימים לאפקטיביות עסקית.

מודעה פרסומית



ועדת ספורט וחוגים

חוג הדייג

חוג הדייג עדיין לא גיבש תוכנית פעולה לשנת 2014 ולכן פעילות החוג תפורסם בגמלאון הבא, ובאתר ארגון 
הגמלאים. במקביל, נעביר הודעות לחברי החוג, בדואר האלקטרוני.

חוג משוטטים

חוג המשוטטים שוקד על הכנת תוכנית למספר סיורים: באזור נחל שורק, חופי פלמחים, הרצלייה ואשדוד.

חוג הצועדים

כפי שכולנו יודעים, צעידה זה ספורט עממי, מהנה ומועיל מאוד לכל מערכות הגוף והנפש.
אבל לצערנו חרף כל ניסיונותינו להוציא אל הפועל צעדות, החברים אינם נענים לאתגר ואינם נרשמים. הוועדה 
אינה אומרת נואש, והיא תמשיך גם בעתיד לנסות ולקיים צעדות עממיות, כדי להחזיר את הצעירים בנפשם 

לפעילות חברתית ומבורכת זו. 

ועדת ספורט וחוגים: 

חברי הוועדה עומדים לרשות כל חברי ארגון הגמלאים בנושאים הרלוונטיים לה.
אנו נשמח לעזור ולענות על כל נושא שנוכל בו לסייע, וקוראים לגמלאים לפנות אל חברי הוועדה.

להלן רשימת חברי הוועדה: 
טל' 0542479091 יו"ר ועדת הספורט והחוגים  בורג'יל ג'ורג'  
טל' 0522211334 מ"מ יו"ר ורכז חוג הדייג  פרטוק פליקס  
טל' 0528770840 רכז חוג הצועדים  לוי מנשה  
טל' 0522754813  רכז חוג משוטטים  פלד יוחנן  
טל' 0507414220  חבר הוועדה   עזר זמיר  
טל' 0523542036 חבר הוועדה   בן שמחון יעקב  
טל' 0544569846  חבר הוועדה   שמואל יצחק  
טל' 0527201188 חבר הוועדה   נמני בני  
טל' 0528906137  חבר הוועדה   אפלבויים שמואל 
טל' 0502299308  חבר הוועדה   סלע אמנון  
טל' 0522213976  חבר הוועדה   וקנין אנטואנט  

ג'ורג' בורג'ל
יו"ר וועדת ספורט וחוגים

ג'ורג' בורג'ל - יו"ר

גמלאון
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לתיאום ביקור התקשרו:

1-800-660-800

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

באחוזת נווה חוף - דיור מוגן במערב ראשל"צ 
היתרונות פשוט לא נגמרים

יחידות דיור אחרונות עם נוף 
לים נותרו בבניין החדש!
הצטרפו לדיור המוגן המוביל 

מודעה פרסומית



טכנולוגיה שוויצרית

 10%
הנחה

לגימלאי התעשייה 
האווירית
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בין השבילים: 
מסע לפינות הסודיות של תל אביב

מבקרים  רק  ואולי  בעיר,  גרים  אתם  אולי 
מפסיקה  לא  אביב  תל  מקרה,  בכל  בה. 

להפתיע. 

בכל ביקור תוכלו לגלות בתחומיה מקומות 
בניינים,  ונפלאים:  קסומים  נסתרים, 
מסעדות, גינות חמד ואפילו בית קברות. אלו 

המקומות שעושים את העיר בלי הפסקה 

מאת גלית עדות

כיכר המלך אלברט 

בלב תל אביב, בצומת הרחובות מלצ’ט, נחמני, בצלאל 
יפה ומונטיפיורי, נמצאת כיכר המלך אלברט. בכיכר, 
ושני  בלגיה, שני ספסלים  על שמו של מלך  הקרויה 
מה  לא  הוא  שלה  הייחוד  אך  הכול.  זה  שקמה,  עצי 
ייחוד  בעלי  מבנים  המון  שסביב:  מה  אלא  שבפנים, 
ארכיטקטוני, מהיפים בעיר. המפורסם בהם הוא “בית 
התל  לארכיטקטורה  סמל   ,)45 )מונטיפיורי  הפגודה” 
סגנון  את  משלבת  בנייתו  ה-20.  שנות  של  אביבית 
בניין  באוהאוס.  ומרפסות  אירופאי  אופי  עם  המזרח 
מעניין נוסף הוא בית רוזנברג )מונטיפיורי 46( שנבנה 
מחדש תוך שמירה על חזיתו. בהמשך תמצאו מבנים 
בסגנון אקלקטי והפתעות מעניינות ששוות טיול נינוח, 

וגם בית קפה בעל מרפסת קטנה שמשקיף לכיכר.

מערות אפקה 

ג’ וממזרח לנתיבי איילון  מדרום לשכונת רמת אביב 
פריחה  אותו  מנקדת  באביב  גדול.  שדה  משתרע 
צבעונית של חרציות, צבעונים ואירוסים. בחורף הופך 
כלניות.  של  מרהיבה  לפריחה  הודות  לאדום  השדה 
ישנם מספר מסלולי טיול במתחם. האחד מוביל אותנו 
לאורכו של נחל אחיה, לצד שדרת אקליפטוסים, והשני 
מוליך אותנו אל גבעה ובה מערות קבורה מהתקופה 

הביזנטית שחצובות בסלע.
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הגן הבוטני באוניברסיטת תל אביב 

בלב  אביב.  תל  בצפון  ויופי  שלווה  של  דונם   34
חממה  שמשמש  הבוטני,  הגן  הוקם  האוניברסיטה 
לצמחי  תצוגה  הכחדה,  בסכנת  הנמצאים  לצמחים 
מחקר  ומרכז  מחו”ל  שונים  ולצמחים  ישראל  ארץ 
בתחומו  מצויים  הכול  סך  האקדמי.  לסגל  והוראה 
יותר מ-3,000 מיני צמחים במתחמים שונים, שביניהם 
מפרידים שבילי הליכה צרים, גשרונים ומצוקי כורכר 
את  ומעשיר  מהנה  הגן  של  בתחומיו  הטיול  קטנים. 
הדעת. בכל יום שישי האחרון בחודש מתקיים במקום 

סיור להכרת הגן, ללא תשלום.

גן יעקב

“היה היו כאן פעם שקמים, חולות מסביב וגם נוף. העיר 
תל אביב של אותם הימים, הייתה בית בודד על החוף”. 
קומות,  רבי  החליפו  הבודד  הבית  ואת  הימים  חלפו 
והחולות מסביב הפכו לנכסי נדל”ן, ומאותם שקמים 
נותרו רק עצים בודדים. כמה מהם נמצאים בגן יעקב 
מאחורי כיכר הבימה, סמוך להיכל התרבות. הגן תוכנן 
גולת  ב-1964.  ונחנך  רכטר  יעקב  האדריכל  ידי  על 
הכותרת שלו הינם שני מפלסים, המחוברים בגשרים, 
בו.  כדי לשמור על עצי השקמה העתיקים הנטועים 
במקום צמחייה עבותה, ספסלים ומפלי מים קטנים, 

שקול פכפוכם מסווה את המולת העיר הגדולה.

פארק קריית ספר

יהודה  בין הרחובות הסואנים  הדונמים שנמצאים   13
הלוי וקרליבך הם לא רק חגיגה לעיניים, אלא ניצחון 
אמיתי של קבוצת תושבים שנלחמה בהחלטת העירייה 
להפוך את חלקת האדמה היקרה לנכס נדל”ני מניב 
ומציע  הפארק  נחנך  מאבק  שנות   15 לאחר  רווחים. 
שעשועים  גינות  הליכה,  מסלולי  בתחומו  למבקרים 
ותיקים  אקליפטוס  ועצי  אקולוגית  בריכה  לילדים, 
מבורכת  הפוגה  שם  תמצאו  בעיקר  אבל  ששומרו. 

מהעיר הרועשת. 
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הארגון,  חברי  חובבים  לצלמים  הצילומים  לתחרות 
התכנסה  השופטים  ועדת  רבים.  צילומים  נשלחו 
שלושת  נבחרו  לבטים  ולאחר  הצילומים  לבדיקת 
מבין  ביותר  הטובים  הם  הוועדה  שלדעת  הצילומים 

אלו שנשלחו.

למקום הראשון נבחר הצילום של ענת פרנק גורלי 
“מאכילים שחפים בהפלגה לאי ויקטוריה”

חגי מירן “יער בעת  למקום השני נבחר צילומו של 
שקיעה” 

גולדברג  יצחק  של  צילומו  נבחר  השלישי  למקום 
“שקיעה טרופית”

תעודות  לקבלת  לארגון  יוזמנו  הזוכים  שלושת 
הוקרה.

בברכה
הלל גולן

תחרות צילומים

“יער בעת שקיעה”

מקום שני

“מאכילים שחפים בהפלגה לאי ויקטוריה”

מקום ראשון

“שקיעה טרופית”

מקום שלישי
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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-

65
57

98
0
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מפגש גמלאי ש.ה.ל 
מפעליים"  גמלאים  "מפגשי  התוכנית  במסגרת 
ש.ה.ל  מפעל  גמלאי  מפגש   24.4.2013 ביום  התקיים 
המרגש  באירוע  יהודה.  שבאור  "אקומקו"  באולם 
השתתפו רבים, שנהנו מהתוכנית, מהאירוח ובמיוחד 
מהמפגש עם גמלאים שאיתם לא נפגשו שנים רבות. 

נשאו ברכות: יו"ר הארגון וחברים פורשי ש.ה.ל.
אנטואנט  מהעבודה:  החברים  ארגנו  המפגש  את 

וקנין, שלום קריניצקי, יהושע סער ואמנון סלע. 

תמונות מהמפגש: 

פינת הלשון העברית 
חידושי לשון

שטרודל ייקרא בעברית כְּרּוכִית. הכוונה לאותו מאפה מבצק דק ה"כורך" מלית כל שהיא. השטרודל המוכר 
ביותר הוא שטרודל תפוחים. אולם, אינני באה ללמדכם לשון אפייה אלא על מנת לציין כי כפי ששמו של 

הסימן @ בכתובת האלקטרונית הוא שטרודל, כשמו של המאפה, כך גם תרגומו העברי. 

אמור מעתה: כתובת המייל שלי היא ....כרוכית....

תיקוני לשון

כלל  בדרך  עושים  את אשר  בימים  אילו עשה  את המשימה.  לסיים  כדי  כלילות  ימים  האומרים עשה  יש 
בלילות - לעולם לא היה מסיים את המשימה. הביטוי הנכון הוא: עשה לילות כַּיִָמים. כלומר עבד בלילות כאילו 

היו אלו ימים. 
כך גם אין אומרים הולכים ומתרבים אלא מתרבים והולכים. נשמע מוזר אבל הוא הסדר הנכון.
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מהנעשה במועדוני הארגון
להרצאות,  בנוסף  משתדלים,  אנו  הארגון  במועדוני 
לתת הרגשת חמימות וחברות, ולכן בכל ערב חג ובכל 
בליווי  מסיבות  מתקיימות  לחגיגה,  ראויה  הזדמנות 

מוסיקאלי וכיבוד עשיר.
ולחגוג  אנו שמחים תמיד לקבל את הגמלאים שלנו 

עימם.
חגיגית,  באווירה  חג  ערב  חגגנו  נתניה  במועדון 
פטפטנו, רקדנו, אכלנו, שמחנו לראות אחד את השני, 

והצטלמנו. 
ברוב המועדונים חוגגים. אם תרצו להצטרף, תתקבלו 

בברכה.
נשמח לקבל הצעות לחגיגות נוספות.

כתבה אנטואנט וקנין

בתמונות: חוגגים במועדון נתניה.
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חברים כותבים

לכבוד: ארגון גמלאי התעשייה האווירית.

מאת: צבי ורחל וואדניצקי

לבודפשט.  הגימליאדה  עם  יצאנו   21.5.13 בתאריך 
מהאתרים  המופתי,  מהארגון  מהכול,  מאוד  נהנינו 

היפים ומבית המלון על כל שירותיו.
נגיף  צבי  את  תקף  לארץ  השיבה  לפני  יום  לצערנו, 
אלים וכתוצאה מכך אושפז כשלושה שבועות בטיפול 

נמרץ בבודפשט במצב קשה מאוד.
לאחר שהתייצב מצבו הוטס להמשך טיפול בבי"ח תל 

השומר, שם הוא נמצא עדיין בשיקום.

בתקופה  לנו  ועזר  שתמך  מי  לכל  להודות  ברצוננו 
קשה זו.

יעקב שפי שגילה התעניינות לאורך  ליו"ר הוועד מר 
ברוך ישכיל,  כל התקופה, לנציג חברת אופיר טורס, 
ובעיקר  במלון,  שהייתנו  בזמן  רגשית  בנו  שתמך 
לסוכנות הביטוח של אלי ארליך שדאגה לכל מחסורנו 
והשכילה לקשר אותנו עם הרופאים של החברה שהיו 

מכתב תודה

בקשר יומיומי עם רופאי ביה"ח ההונגרי.
חברת הביטוח מילאה אחר כל תנאי הפוליסה.

ויבואו  קשה,  כה  בתקופה  מאוד  לנו  עזרו  אלה  כל 
כולם על הברכה. יש בהחלט על מי לסמוך "ולא אלמן 

ישראל". 

תודה מקרב לב ושנה בריאה לכל עם ישראל, 

צבי וואדניצקי ובני משפחתו.

העתקים:
הארגון הארצי של גמלאי התעשייה האוירית  -

רכזת רווחה הארגון של גמלאי התעשייה האוירית,   -
טובה יששכרי

חברת הביטוח אלי ארליך  -
חברת הנסיעות אופיר טורס, ברוך ישכיל  -
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אז עד מתי תמשיכו לסבול כאבים???
75% מהאנשים חיים עם כאבים ו-90% מביניהם יכולים להיפטר מהם!

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

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

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

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

תוכנית תרגול עצמית לשיפור היציבה והפחתת הכאבים.

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

פגישת היכרות והערכה ראשונית ללא תשלום!

www.goodpt.co.il :אתר טלפון:  050-9000430  מושב בני עטרות  גילי דקל  

מודעה פרסומית



ראובן יקיר - ספורטאי ומתנדב
הראויה  לרגל הצלחתו  יקיר  ראובן  עם  ראיון  קיימנו 
לציון, בתחרות השחייה במכבייה האחרונה, המכבייה 

ה-19.
 3 מדליות,  ב-4  וזכה  משחים  ב-4  השתתף  ראובן 
מדליות זהב ו-1 מדליית ארד. ראובן התחרה בהצלחה 
וזכה  שלו,  הגיל  בקטגוריית  קודמות  במכביות  גם 

במדליות. 
לדבריו ההשתתפות במכבייה, הנערכת מידי 4 שנים, 
מאפשרת לו להיפגש עם ספורטאים יהודים מישראל 

ומחו"ל, זו חוויה נהדרת ומרגשת עבורו.
האווירית  בתעשייה  עבודתו  את  החל  יקיר  ראובן 
עבד  תמ"מ,  מפעל  מקימי  בין  היה   ,1964 בשנת 
כהנדסאי מכונות מוסמך ורכז בטיחות מפעלי, עבר 
מאוחר יותר למל"מ וכיהן כממונה על בטיחות וגהות 

של המפעל. 
אופניים,  שחייה,  נעוריו:  משחר  בספורט  עוסק  הוא 

טניס, טניס שולחן וצעידה.

ראובן חבר בנבחרת השחייה של התע"א מזה שנים, 
משתתף באימונים ובתחרויות שמתקיימות במרוצת 

השנים וזוכה בפרסים רבים.
ועיסוקו  לאהבתו  בנוסף  לגמלאות,  פרישתו  עם 

בספורט, הצטרף למועדון "ליונס" רמת גן.
במגוון  המתנדבים  וחברות,  חברים  כ-60  במועדון 

פעילויות חברתיות למען הקהילה ברמת גן.
קיבלנו  ומאלף,  מרגש  היה  יקיר  ראובן  עם  הראיון 

ממנו "מסר" חשוב לכולנו הגמלאים: 
עיסוק בספורט, התנדבות וסיוע לזולת הם, ללא ספק, 
והתחלואים  הבעיות  לכל  ביותר  הטובה  התרופה 

שלנו.
ימים,  אריכות  פורייה,  פעילות  המשך  לראובן  נאחל 

בריאות ואושר. 

ראיינו: שולמית לונץ 
פליקס פרטוק 
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תשבץ קוד מס' 21
מאת: אבי רובינשטיין

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

מאוזן
סירת דייגים קטנה      .1

זיז מקשר  .5
איש חוליית המרגמה בצה"ל  .8

ראש כנסייה  .9
הצלות , גאולות   .10

כתב סתרים  .13
אתיופיה   .14

חורבן , אבדן  .15
עבורך  .17

תן , הושט  .18
קשיי נשימה  .20

השחקן הראשי בסרט "אבא גנוב"   .22
)ש"מ(

אח של קין  .25
מתקבל על הדעת  .28

רוח רפאים  .30
מגלגל המזלות  .32
33.  חלוש , תשוש

A B C D E

את הפתרונות יש לשלוח לוועדת הגמלאון במשרדי הארגון 
עד לתאריך 08/12/2013 ולציין על המעטפה פתרון תשבץ, מס' 21.

בין הפותרים נכונה תיערך הגרלה לקבלת הפרס.

מאונך
היחלשות , היעלמות     .1

מטבע ישראלי משנות השישים  .2
עבד קשה , התאמץ  .3

מוזר , בלתי מובן  .4
תדהמה , הפתעה  .5

שכר  .6
יהודי ממגילת אסתר  .7

עליז ביותר , פרוע  .11
אבי אברהם  .12

שר בריאות לשעבר )ש"מ(  .16
חור , חריץ  .19

רגל תותבת  .21
דרגה צה"לית  .23

כברת אדמה שנחרשה  24
הכין עיסה מקמח ומים  .26

כסף מזומן )בלע"ז(  .27
אצטבה  .29

נחל בצפון הארץ  .31

בהגרלה שנערכה בקרב פותרי תשבץ מס' 20 
זכה מר ישראל חמדי מרחובות
וקיבל את הספר "השמים הם הגבול" 

שכתב מר אל שווימר ז"ל, מקים התעשייה האווירית

פתרון תשבץ מס' 20:

ןוקרי

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

1
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ארגון הגמלאים
מרכין ראש לזכרם

נפרדו מאתנו 

שם שם פרטי
משפחה

מפעלעירתאריך פטירה  

לוד05.07.2013 כ"ז בתמוז תשע"ג כהןיתרו

מרכז הנדסהתל אביב05.07.2013 כ"ז בתמוז תשע"ג גלישראל

מטוסי מנהליםבת ים 06.07.2013 כ"ח בתמוז תשע"ג ברנשטייןשלמה

מזכרת 08.07.2013 א' באב תשע"ג ייברבאוםשלמה
בתיה

מטוסים

אלתארחובות08.07.2013 א' באב תשע"ג לויאליהו

שירותים תעשייתיים הוד השרון09.07.2013 ב' באב תשע"ג לדיזינסקידוד

להבאזור10.07.2013 ג' באב תשע"ג פלדלויפרשלמה

מטוסיםפתח תקווה 21.07.2013 י"ד באב תשע"ג תעיזיאריה

מנועיםראשון לציון27.07.2013 כ' באב תשע"גאהרוןניסים

מבצעי אווירבת ים05.08.2013 כ"ט באב תשע"ג יאניאליהו

מטוסיםפתח תקווה 08.08.2013 ב' באלול תשע"ג ברסהרי

להבגבעתיים10.08.2013 ד' באלול תשע"ג שרוןישראל

מטוסי מנהליםשוהם11.08.2013 ה' באלול תשע"ג קוסייביוסף

אלתאגבעתיים22.08.2013 ט"ז באלול תשע"ג אגייבמרדכי

מזכרת 23.08.2013 י"ז באלול תשע"ג מזרחיעזרא
בתיה

מרכז הנדסה

מבתראשון לציון31.08.2013 כ"ה באלול תשע"ג ליטויןויקטור

מטה חט' אזרחיתלוד02.09.2013 כ"ז באלול תשע"ג רמרזקרבת שבע

מטה החברהתל אביב07.09.2013 ג' בתשרי תשע"דאפרתישראל

מטוסיםראשון לציון08.09.2013 ד' בתשרי תשע"דפרנסיעקב 

אביזריםפתח תקווה 27.09.2013 כ"ג בתשרי תשע"ד דויטשפטרו

תנחומים למשפחות

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

רבקה מיכאלי

כי בגילנו, מגיע לנו
בריאות ואושר.

* בכפוף לתקנון המבצע .

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

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

מודעה פרסומית
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