
מועדוניאדה 2023

נופש גמלאי התעשייה האווירית
דן פנורמה אילת

מחזור א'

מחזור ב'

מחזור ג'

בימים א' - ה', תאריך האירוח 22/1/2023 ועד 26/1/2023.

בימים א' – ה', תאריך האירוח 05/2/2023 ועד 09/2/2023.

בימים א' – ה', תאריך האירוח 12/2/2023 ועד 16/2/2023.

תחילת הרישום ל-3 המחזורים: החל מ- 20/11/2022  
בשעה 10:00 ועד גמר זמינות החדרים. 

בסיום תיפתח רשימת המתנה.
ניתן להוריד טופס רישום להמתנה מאתר גמלאי התעשייה האווירית. 

יש למלא ולשלוח לוועדת מועדונים בפקס 03-9354883 
baruchkl.gim@gmail.com :או באימייל



גמלאיות וגמלאים יקרים,
במועדוניאדה 2023, אירוע נופש שהפך למסורת.

הנופש ייערך בחודשים ינואר ופברואר במלון דן פנורמה אילת, 

ב - 3 מחזורים, בימים א' - ה' .

במהלך הנופש נקיים אירועים עם מיטב האומנים, 

פעילות תרבותית ובידורית ואירועים מרכזיים.

אנו בארגון הגמלאים, רואים במפגש חברתי זה הזדמנות 

חשובה לחיזוק וגיבוש בין החברים/ות והנאה לגמלאים/ות 

מהפעילות המתוכננת.

בנופש הושקעו משאבים ומחשבה רבה.

הנכם מוזמנים לבוא ולקחת חלק בחוויה. לנוחיותכם, 

מצורף מידע אודות הנופש, הפעילויות המתוכננות, 

עלות הנופש וכן קישור לרישום למועדוניאדה 2023.

 בברכה,                                                 בברכה,

ברוך קלצרמן                                         יעקב שפי

יו"ר וועדת סניפים ומועדונים                 יו"ר ארגון גמלאי תעשייה אווירית



  להלן מחירי הנופש
מחיר לגמלאי/ת - בחדר זוגי  :  1,650 ₪     

מחיר לבן/ בת זוג - בחדר זוגי : 1,650 ₪   

מחיר לגמלאי/ת - בחדר יחיד  : 2,650 ₪      

מס' התשלומים - עד 6 תשלומים 

   בנושא ביטול הנופש:
עד 14 ימי עבודה לפני מועד היציאה - אין דמי ביטול לאדם.

מ 14 ימי עבודה ועד מועד היציאה - 100% דמי ביטול לאדם )*(.

ניתן לבטל את הרישום דרך מערכת הרישום עד 14 יום מתאריך היציאה. 
לאחר תאריך זה לא ניתן לבטל במערכת, אלא יש לפנות לוועדת מועדונים.

)*( למעט מקרים, בהם הגמלאי יציג אישור רפואי הקובע כי לא ניתן להשתתף  
באירוע מסיבות רפואיות מפורטות, או אשפוז בבית חולים. במקרים אלו לא 

יחולו דמי ביטול. כל זאת בתנאי שהאישורים יוצגו בזמן אמת.

אפשרויות הגעה למלון באילת :

1. הסעה מהתעשייה האווירית

2. הגעה עצמית



לשאלות וברורים ניתן לפנות לוועדת מועדונים :
משרד הוועדה בארגון הגמלאים - טלפון: 03-9768776

משרד המזכירות - פקס: 03-9354883 
נא לציין על גבי הפקס: עבור וועדת סניפים ומועדונים.  

Email: baruchkl.gim@gmail.com - דואר אלקטרוני

טלפונים ניידים:

ברוך קלצרמן -  052-8906739 - יו"ר וועדת סניפים ומועדונים.

יוסי לפידות   -  052-3663977 - סגן יו"ר וועדת סניפים ומועדונים.

בברכת חופשה נעימה
                 יעקב שפי                                                ברוך קלצרמן

יו"ר ארגון גמלאי תעשייה אווירית                 יו"ר וועדת סניפים ומועדונים

    תהליך הרישום:
באתר הארגון הארצי של התעשייה האווירית

https://www.iai-gimlaim.org
"כניסה למערכת הרישום"

וכך תבטיחו את מקומכם מיד עם סיום ההזמנה !!!
קל ופשוט למילוי

)כל הפרטים שלכם נקלטים באופן אוטומטי(

זיהוי הנירשם במערכת הרישום יעשה ע"י הקשת מס' תעודת הזהות   .1

במידה ובחרת לחלוק חדר עם גמלאי נוסף, יש להוסיף בתהליך הרישום     .2

הנוכחי את פרטי השותף לחדר.   

לא ניתן לפצל את החיוב. החיוב יבוצע בכרטיס אשראי אחד בלבד.  

יש לציין בהזמנה את נקודת האיסוף. )בתעשייה אווירית או הגעה עצמית(.  .3

בסמוך למועד הנופש מלווה יצור קשר עם הנרשם/ת לגבי    

שעת יציאה מנקודת האיסוף.    

רצ"ב תכנית הנופש   



תכנית הנופש

חגיגות הזהב 2023
שניראשון

07:00-10:30

11:00

12:30

17:00

13:30-15:00

15:00-17:00

18:00-21:00

20:30-21:00

21:00**
באולם קורל

שיחה לפתיחת 
המועדוניאדה

ערב שירה בציבור
ערב שירה סוחף עם נגן

קלידים והקרנת הכתוביות 
על המסכים

אורנה דץ
מופע סוחף עם 

כל הלהיטים של 
אורנה דץ ועוד...

ארוחת ערבארוחת ערב

ארוחת בוקר

ארוחת צהריים קלה

08:00 הליכת בוקר
10:00-11:00 שייט בספינת

זכוכית! תצפית מרהיבה דרך
40 חלונות ענק פנורמי

הממוקמים כשני מטרים
מתחת לפני הים

12:30 תכשיטים וחריזה
באולם קורל

מועדון חברתי
משחקי קופסא וקלפים

כולל: מיץ/קפה/תה ועוגיות
באולם כוכב הים

הרצאת העשרה
אולם קורל

7:30

יציאה מנק' המפגש
אוטובוסים 1-6 ביקור בחצרים
אוטובוסים 7-11 ביקור בחלב

בראשית-חוות הנאקות

והמשך נסיעה בטוחה לאילת

ברוכים 
הבאים

קבלת פנים משודרגת

החל מ-15:00

קבלת חדרים והתארגנות



דן פנורמה אילת-גימלאי תעשייה אווירית

רביעי חמישישלישי

מופע WOW - כולל הסעות
מופע מרהיב הכולל אמני

אקרובטיקה, רקדנים 
ושחקנים

מכל רחבי תבל

ננסי ברנדס
מופע סטנד אפ

ארוחת ערב ארוחת ערב

ארוחת בוקרארוחת בוקרארוחת בוקר

ארוחת צהריים קלה ארוחת צהריים קלה

09:30-13:30 נצא מהמלון באוטובוס מודרך 
לטיול מקיף אילת - סיור ברובע התיירות של 

אילת דרך חקלאות החורף לקיבוץ אילות.
סיפורה של ההתישבות החלוצים בערבה 

הדרומית.
סיור בשדות החקלאים וחשיפה לשפע 

הגידולים בערבה.
נבקר בבריכת הפלמנגו ובחווה החקלאים 

ב"עין עברונה"
סיפור חקלאי המדבר בתקופת האיסלם 

פוגרות-"בארות שרשרת". נבקר באום 
רשרש סיפור הנפת הדגל הדיו ועוד. נסיים 

בתצפחת שחמון לסיום היום המרתק

מועדון חברתי
משחקי קופסא וקלפים

כולל: מיץ/קפה/תה ועוגיות
באולם כוכב הים

מועדון חברתי
משחקי קופסא וקלפים

כולל: מיץ/קפה/תה ועוגיות
באולם כוכב הים

בינגו נושא פרסים
באולם קורל

סדנת ריקוד
אולם קורל

שעשועון מוסיקלי
נושא פרסים

באולם קורל

סדנת שף
*בחדר אוכל

11:00 פינוי חדרים
יציאה מהמלון

נסיעה באוטובוס הביתה!

התכנית כפופה לשינויים
בוקר היציאה לשייט / 

טיול מקיף אילת ישתנה 
בהתאם לכמות הנרשמים 

ויהיו בימים ב'/ג'/ד'.
במחזור 22-26/1 יציאה 

ל-WOW ביום ג' ומופע 
ננסי ברנדס ביום ד'.

תכניה מדוייקת תמסר 
ביום ההגעה.


