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מלון בוטיק אלגנטי לעסקים בלב תל אביב

•  ארוחת בוקר ישראלית מלאה  •  אינטרנט אלחוטי חינם בכל חדרי המלון ושטחי המלון
 •  גישה חופשית לחדר כושר מפואר  •  טרקלין עסקים מאובזר ומעוצב  •  קרבה למרכזי עסקים ותרבות

•  חניה מקורה ומאובטחת

 הטבה ייחודית להטבה לגמלאי התעשייה האווירית:
10% הנחה, כניסה חופשית לטרקלין העסקים ותשורת הבית בהצגת כרטיס מנוי

לפרטים נוספים אנא צרו קשר: 
 booking@vitalhotel.co.il ,03-7770000 .ויצמן 14 תל אביב, טל

 www.vitalhotel.co.il

V I TA L  H O T E L 

A   u n I q u E  T E L   AV I V  
E x p E r I E n c E





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

המפורסמים וכמו כן, אינו אחראי לתוכן המודעות.

תוכן עניינים   
5 דבר יו"ר הארגון 
6 דבר המזכיר 
8 דבר המערכת 

10 ועדת רווחה  
12 השירות הסוציאלי 
14 ועדת ביטוחים 
16 ועדת סניפים ומועדונים 
32 ועדת ביקורת 
34 ועדת טיולים ונופשונים 
46 ועדת תרבות 
48 ועדת מיצוי זכויות ניצולי שואה 
52 ועדת תעסוקה והתנדבות 
54 ועדת ספורט וחוגים 
56 ועדת דיור מוגן 
60 ועדת כלכלה 
62 ביקור גמלאים במפעלי החברה 
63 גמליאדה 
66 דברי פרידה מרמי )עמירם( עזרוני 
67 חברים כותבים 
68 התנגדות לקיום צוואה 
69 תע"א בראי ההיסטוריה 
70 טכניקות פתרון תשבצי סודוקו 
74 תשבץ 
75 נפטרים 

גמלאון
דו ירחון של גמלאי התעשייה האווירית

כתובת הארגון: ארגון גמלאי התעשייה האווירית, 
מח' 0012 נתב"ג, מיקוד 70100

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

ועדת הגמלאון: הלל גולן - יו"ר הוועדה ועורך הביטאון, 
דוד בוך - חבר הוועדה.

טלפונים: 
הנהלת הארגון מיטל אמזלג: 03-9355654

פקס 03-9354883
מזכירות הארגון: 03-9357115 דקלה שלוחה 2,

יונה שלוחה 3, זרינה שלוחה 4  פקס 03-9356969  
מוקד "אוזן קשבת": 03-9354859, 03-9768835 
רווחה ופרישה בתע"א: 03-9353442 )בת שבע(,

03-9353600 )קלרה(
ביטחון תע"א: 03-9353770

קופת תגמולים: 03-9354939
יועץ מס יהושע אביאור )בימי ג'(: 050-3202396

מבטחים: 6667*

מו"ל ועורך ראשי
אייל שמואלי

מנכ"ל
טל שמואלי
עיצוב גרפי

ט.א.ג קונספט
מנהלת שיווק
סיגל שמואלי

מכירות
יובל נבו

רח' גוש עציון 11,
גבעת שמואל 53040

צילם: מוטי חסדאי

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

המערכת אינה אחראית לתוכן המודעות 
בחוברת זו.
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דבר יו"ר הארגון

גמלאיות וגמלאים יקרים, בני ובנות הזוג,

התכניות,  עפ"י  התבצעו  הארגון  פעילויות   .2016 שנת  של  האמצע  לקו  הגענו 

כאשר לנגד עינינו מתמידה השאיפה לשפר ולהוסיף נושאים המעניינים את ציבור 

החברות והחברים בארגון.

בנוסף ל"חוג אבשלום" שאליו נרשמו חברים רבים, הוספנו השנה פעילות דומה, 

את החוג "שביל ישראל" שבו רשומים כבר עשרות חברות וחברים, ואשר מביעים תודתם על פתיחת 

החוג. ההרשמה אליו נמשכת.

הפעילות בגמליאדה בעיצומה, וכבר דנה ועדת הטיולים בתכנית הגמליאדה לשנה הבאה, ומעלה 

שמות של מדינות שטרם ביקרנו בהן במסגרת זו, וכן בהיקפים אחרים. לגבי הסדרי ההרשמה איני 

יכול עדיין לבשר על שינוי. יש ניסיונות לארגן הרשמה קלה ונוחה יותר. כנראה שניתן יהיה לפשט את 

התהליך לאחר שנפעיל כרטיסי אשראי במסגרת הארגון )דבר שטרם קיים(.

בתחום המועדונים: פתחנו  שני מועדונים חדשים, במודיעין ובאריאל.

האירוע המרכזי השנתי נמצא בוועדת התרבות בשלבי סיכום. הפרטים יפורסמו בקרוב.

ברצוני לברך בשם ארגון הגמלאים את כל חברינו ובני משפחותיהם בברכת בריאות טובה.

יעקב שפי

יו"ר ארגון גמלאי התע"א 

יעקב שפי - יו"ר

גמלאון
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דבר המזכיר

שלום חברים

בימים אלה אנחנו בעיצומה של פעילות הגמליאדה השנתית. בשנים האחרונות 

הביע ציבור חברים גדול את רצונו לקיים את הגמליאדה במדינות סלובניה 

וקרואטיה.

במדינות  לביקור  הנבחרים  האתרים  כי  מצאנו  מתאים  מלון  בחירת  עם 

המבוקשות, מצויים במרחק נסיעה ארוך מהמקובל, שהרי זו השנה האחת עשרה 

שאנו מקיימים את הגמליאדה בחו"ל, ובכל זאת החלטנו להיענות לאותו ציבור 

לעיל. למרות הנסיעות הממושכות החברים התפעלו  ולבקר במדינות שהוזכרו  שביקש להשתתף 

מהאתרים היפים, וספגו את המרחקים בהנאה.

בימים אלה אנחנו בהכנות לגמליאדה הבאה. בוחנים יעדים נוספים אשר ישלבו מסלולים למיטיבי 

יו"ר ועדת  לכת, ואתרים לאוהבי נופש וטיולים קרובים. פרטים נוספים יפורסמו בבוא העת ע"י 

הטיולים.

נושא נוסף שנבחן עתה הוא העברת התשלומים לארגון עבור השתתפות בפעילויות השונות, באמצעות 

כרטיסי אשראי. מערכת הסליקה מחייבת בירור יסודי עם חברות האשראי, ולאחר שייחתם הסכם 

עם החֲבָרות, נודיע על כך לציבור החברים.

מסעדת "סעיד" ברחוב דוד אלעזר 9 באור יהודה מציעה באדיבותה לכל חבר הארגון, בהצגת 

תעודת גמלאי, הנחה בגובה 10%, שתייה חמה + בקלאווה על חשבון הבית.

מכון אדיר לרישוי ובדיקה מרחוב שבזי 8 ביהוד מעניק לכל גמלאי התעשייה האווירית 15% הנחה 

על כל השירותים במכון.

החגים כבר מאחורינו ואנו מקווים שהחברים ייקחו חלק בפעילויות המפורסמות בגיליון זה.    

בברכה

אבי שקלרסקי 

מזכיר הארגון

אבי שקלרסקי
מזכיר הארגון

גמלאון
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דבר המערכת

חברות וחברים,

אחד המרכיבים החשובים בפעילות הארגון הוא הקשר עם החברים. יש כיום שלוש דרכים 
מחזיקים  שאתם  זה  בגיליון  המודפס  מידע  והן:  לחברים,  מידע  מעבירים  אנו  שבהן 

.(News Letter( בידכם, האתר שלנו באינטרנט ודפי המידע

דפי המידע נשלחים אליכם באמצעות הדוא"ל, אך לצערי אין ברשותנו כל כתובות החברים 
ולכן אני חוזר על בקשתי: אנא שלחו את כתובת הדוא"ל שלכם לכתובת:

hgolan2@iai.co.il

האתר שלנו נבנה לפני מספר שנים והגיע הזמן להחליפו. בימים אלו אנו עוסקים בשדרוגו על מנת שיהיה 
מודרני יותר, ברור ונגיש יותר ומתאים גם לטאבלט וגם לסמרטפון.

ועמכם  עמו  הארגון.  גזבר  תמרי  משה  של  שמו  נשמט  הקודם  בגיליון  שפורסמה  הוועדות  ברשימת 
הסליחה.

גם גיליון זה כולל את הפרסום הקבוע מטעם ועדות הארגון, ובנוסף תיאור טקס יום השואה בתעשייה 
אווירית. 

המלצות לזוגיות טובה ולחיים בריאים תמצאו בכתבתה של העובדת הסוציאלית, ועל אפשרות הצטרפות 
לביטוח הסיעודי לתקופת המשך בכתבתו של שייקה אבני במדור ועדת הביטוח. המתעניינים בדיור מוגן 
ימצאו כתבה על התפתחות בתחום. על התנגדות לקיום צוואה אפשר לקרוא בכתבתו של עו"ד שלמה טל. 

פרויקט ביקורי גמלאים בתעשייה אווירית נמשך וגם על כך תוכלו לקרוא כאן.

hgolan2@iai.co.il או gimlaim@iai.co.il :הכתובת למשלוח חומר לגמלאון

אתר האינטרנט שלנו מתעדכן באופן שוטף ולכן המידע בו מעודכן יותר. הנכם מוזמנים לגלוש בו בכתובת:  
 www.iai-gimlaim.org

בברכה לבריאות טובה ואריכות ימים

הלל גולן

יו"ר ועדת הגמלאון והאינטרנט

הלל גולן - יו"ר

גמלאון
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 Reservations-OB@albar.co.ilמייל מחלקת הזמנות:

נשמח לעמוד לרשותכם
03-6151000 זכיינית:

w w w . a l b a r . c o . i l

אלבר משתפת פעולה עם חברות ההשכרה הבינלאומיות, 
הגדולות והמובילות בכל יעד כדי שתוכלו ליהנות 

מהרכבים הטובים ביותר גם כשאתם בחו"ל
  ·  מרכז שירות 24/7  ·  אפשרות לביצוע הזמנות און-ליין

 ·  למעלה מ-4,000 תחנות ביותר מ-70 מדינות 

שוכרים רכב בחו"ל? 
קודם כל בודקים באלבר 

בכפוף לתקנון, ט.ל.ח, להזמנות דרך מרכז הזמנות בלבד

 17% הנחה מסביב לעולם
לגמלאי תעשייה אווירית ובני משפחתם!



ועדת רווחה ובריאות
חברות וחברים שלום רב,

גמליאדת  באמצע  נמצאים  אנו 
2016, לכן שורותינו מדולדלות מעט, 
ומוקד "אוזן קשבת" פועל בצמצום, 

מעמדה אחת בלבד. 

לאחרונה התארגנו מחדש לביקורי 
גמלאים  אצל  חברתיים,  בית 
גייטס,  אליה  ואביבה  קחלון  מנשה  בית".  "מרותקי 
הארגון  את  עצמם  על  לקחו  הרווחה  ועדת  חברי 
לאחרונה מספר  רבו  ואכן  הביקורים,  וההפעלה של 

ביקורי הבית החברתיים, ועוד ידנו נטויה.

אנו מקיימים שיחות עם גמלאים  שמסיבות שונות 
אינם יוצאים מן הבית, על התעשייה האווירית בעבר 
ובהווה, על נושאים אקטואליים ועוד, וזאת על מנת 
להעביר חלק מזמנם בשיחה ובחברה. לצורך כך אנו 
זקוקים למתנדבים לביצוע ביקורי בית אחת לשבוע 

או שבועיים לשם מטרה חשובה זו. 

גמלאי התעשייה האווירית ערבים זה לזה!

חברים, כל פעם אני מופתע מחדש כאשר אני מקבל 
מידע על גמלאי הזקוק לסיוע או לטיפול רפואי דחוף, 
קצר  שנותר  הזמן  לעתים  הקיצין.  כל  שכלו  לאחר 
מכדי יכולת לעזור. משיחות עם המשפחה מסתבר 
שחבריו ל"פרלמנט" ידעו על מצבו הקשה, ולא דיווחו 

על כך למוקד "אוזן קשבת" בזמן אמת.

"אוזן  מפעילי  אנו  נוספת:  פעם  אליכם  פונה  אני 
על  בידכם  שיש  מידע  כל  לקבל  מבקשים  קשבת" 
גמלאים חולים, מאושפזים או ספונים בביתם, בהקדם 
ביעילות.  סיוע  להגיש  שנוכל  מנת  על  שניתן  ככל 
הטלפונים של מוקד "אוזן קשבת" הם 03-9354859  
03-9764883. אני יודע שטלפונים אלה עמוסים ולא 
לנו  להשאיר  ניתן  תמיד  אבל  פנויים,  למצאם  קל 
הודעה במשיבון ואנו נחזור אליכם בהקדם. ניתן גם 

  dshaham@iai.co.il שלי  לאי-מייל  הודעה  לשלוח 
מובטחת  הנזקק.  הגמלאי  של  הפרטים  את  ולציין 

תגובה מהירה!

מוקד אנוש

לאחרונה חתמנו על הסכם עם חברת "מוקד אנוש" 
חברה המספקת שירותים רפואיים.

הדים

עיקרי ההסכם עם חברת השמיעה הדים:

ללא  שבועות   6 למשך  לניסיון  מכשיר  קבלת  	#

התחייבות;

ליווי אישי צמוד ללא הגבלה במספר פגישות; 	#

במסלול  שמיעה  מכשיר  לרוכשים  8% הנחה  	#

הפרטי;

3 שנים אחריות על מכשיר השמיעה; 	#

250 ₪ הנחה ברכישת מגבר קול אישי נייד )ללא  	#

צורך במכשיר שמיעה(;

150 ₪ הנחה ברכישת אוזניות אלחוטיות דיגיטליות  	#

לטלוויזיה;

 + פומפה   + ייבוש  )ערכת  וניקוי  טיפול  ערכת  	#

חוטר(;

ללא  שנה  למשך  השמיעה  למכשיר  סוללות  	#

תשלום )12 חבילות סוללות, 6 יח' בחבילה(.

משפחותיהם  ולבני  לגמלאים  תינתנה  ההטבות 
בהצגת תעודת גמלאי של הארגון.

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 

03-9768835במשרדי הארגוןאוזן קשבת
03-9354859

ניתן להשאיר הודעה במענה 
הקולי או לשלוח הודעה לדני 

שחם בכתובת:
dshaham@iai.co.il

טובה יששכריעובדת סוציאלית
דנה פלנר

עינת ריבלין רם

03-7303205
03-9358450

050-4300330
052-7907878
052-6180109

בריאות הראל - במרכזביטוח הראל
מוקד שיניים הראל - במרכז

מזכירות הראל - במרכז
בריאות וסיעוד

03-7547010
03-7547222
03-7547222

1-800-540-000

שלוחה 7
שלוחה 6

משרד הראל בתע"א:
טלפון )מרכזיה(

פקס
03-9772257
03-7348599

אם אין מענה לשלוח פקס עם 
הפרטים ויחזרו אליכם

ביטוח בריאות, סיעודיגמא גולן
פקס

בתע"א

03-5670404
03-5670405
03-5670444

קולקטיב תע"א שלוחה 4, 2
אורטל, לירון, מיטל

סוכנות ביטוח תאונות אישיות אלי ארליך
ונסיעות חו"ל

טל': 03-6090880
פקס: 036090890

מלינדה שלוחה 4
רווית    שלוחה 0

052-3421921עו"ד שלמה טלייעוץ משפטי

08-9393100מרקמן את טומשיןייעוץ משפטי
08-9393101

רחובות ואשדוד

6050*ביטוח לאומי

4843* 8840*אזרח ותיק

6667*מבטחים

משה שאול - 6626054-6622331*טלרפואהשחל

מוקד לרפואה דחופה, לחצן מוניטור 
מצוקה, מעקב לבבי )מכשיר 

א.ק.ג. אישי(

1-700-700-66303-6166180

6444*כפתור מצוקהיד שרה

1-700-700-113מוקד רפואי ולחצן מצוקהמוקד אנוש

שמיעה                סניף מרכזימדטון - הדים
               נציגה למקרי חרום

03-5285991
דובי ברסי050-3329033

2767*מיוחד לכאבי גב וברכייםאפוס נעליים

 אורה קט09-9592988זימון תור לרופאים מומחיםהרצלייה מדיקל סנטר 
)ניתן להשאיר הודעה(

03-6321010סעודי עובדים זריםתשבץ

גמלאון
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השירות הסוציאלי לשירותך / מאת עו"ס טובה יששכרי
בחלוף החגים, הכרוכים בעבודה רבה: לארח, לבשל, לדאוג לבני הבית והמשפחה, לדאוג שמאומה לא יחסר, 
לְרצֹות את כולם, ניקח נשימה עמוקה וארוכה וניכנס לעונת הקיץ. עד בוא הסתיו וחגי תשרי נרשה מעשה טוב 

לעצמנו, לזוגיות שלנו, נאזור כוח לחיים טובים ובריאים.
חשבתי על עשר דברות לחיים טובים:

נחייה את היום:

בדרך כלל האדם חי את היומיום בדאגה למחר ולעתיד. וכך קורה, שאנרגיות רבות מושקעות בדאגות, בתסכולים, 
במרירות ובעצבנות. נַתבו את האנרגיות לחשיבה חיובית. חשיבה על העבר טובה רק כדי ללמוד מטעויות, אך 
לא כדי להצטער על הדרך שעברנו. מיותר להסתכל לאחור. זוכרים מה קרה לאשת לוט? חִשבו טוב - יהיה 

טוב.

לסלוח ולהתפשר:

תמלאו  אל  ובכלל,  הנכד  הכלה,  הזוג,  בן  עם  בתקשורת  שטעיתם  חשבתם  אם  גם  לעצמכם,  לסלוח  לִמדו 
את עצמכם ברגשות אשם, זִכרו שתמיד יש עוד צד, שהיה שותף "לתקרית", על תיקחו את כל האחריות על 

עצמכם. שחררו, ולִמדו ל"דפדף". עִברו הלאה, וסִלחו גם לצד השני.
החיים קצרים מכדי לבטלם על שמירת טינה ארוכת שנים. הטינה גורמת לכעס ולכאב, לעוגמת נפש ולתסכול. 
אי-יכולת להשתחרר ממצבים אלו גורמת להיחלשות הגוף ולמחלות. ְתַּתקשרו, תבטאו את הגיגי לבכם בלי 
להתעצבן ומבלי להתחשבן. גבשו גישה אופטימית, תמיד יש חצי כוס מלאה. גישה נכונה יכולה להוביל למציאת 

פתרונות לקשיים ולהסרת דאגות. היו יצירתיים. 

צאו מהבועה של עצמכם:

היו בין אנשים, חשוב להכניס עניין לחיים. השתתפו בחוגים, בקורסים. טיילו. זה יאפשר לכם להכיר צדדים 
ולגלות  היומיום,  בדאגות  להתקבע  שלא  לכם  יאפשר  רדומים.  שהיו  או  קיומם,  על  ידעתם  שלא  בעצמכם 

שהעולם יפה, ותמיד יש לאן לשאוף. זה נכון בכל גיל.
ִשמרו על קשר עם כלל בני המשפחה, זאת הדרך לחיים טובים. הדאגה היא מעגלית: אלה שדאגתם להם 

בעבר, הם שידאגו לכם מחר.

השקיעו בזוגיות:

על מנת לזכות בזוגיות טובה ואוהבת, יש להתמיד ולהשקיע וזה נכון בכל גיל. אין לקבל את בן או בת הזוג 
כמובנים מאליהם. המובן מאליו עלול ליצור פער בציפיות, תסכולים ומרירות. לִמדו לשאול את בני הזוג מה 
ואת  האהבה  את  מחדש  תגלו  הדדי,  באופן  אליכם  יחזור  זה  יחס  אותם.  לרצות  והשתדלו  טוב  להם  עושה 

הקרבה.
לאלה שאין להם בני זוג, ממליצה אני ליצור חבֵרויות. זו יכולה להיות חבֵרה טובה או ידיד קרוב.

לא טוב היות האדם לבדו.

גמלאון
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מי הוא העשיר? - השמח בחלקו!

זִכרו! אושר לא מתבטא תמיד בעושר. אנשים עשירים )חומרית(, אינם בהכרח מאושרים וזאת מסיבות שונות, 
כמו: חולי, אובדן, וצרות אחרות. החיים דינאמיים, חשוב להעריך בכל יום מחדש את מה שיש לנו. מתעוררים 

בבוקר... כל היתר בונוס....

מאחלת לכולכם קיץ מהנה ובריא, 
וזכרו, שאני כאן,  ותמיד בשבילכם.
עו"ס טובה יששכרי - 0504300330

השירותים, שניתן לקבל באמצעותנו: ייעוץ חינמי לכל קושי ובעיה; הָשמות בבתי אבות וסיוע בקבלת מימון 
ממשלתי, לאלה המתקשים כלכלית; שירות אחים ואחיות לאחר ניתוח; קבלת הֶחזרים מקופת החולים כנגד 
ביטוחים  בהפעלת  עזרה  חולים;  ובבתי  בבית  קצרים  לטווחים  וזרים  ישראלים  מטפלים  גיוס  מס;  חשבונית 

סעודיים ועוד כהנה מן השירותים שאדם, ככל שמתקדם בגילו - נזקק להם.

ת י מ ו ס ר פ ה  ע ד ו מ

גמלאון
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תוכנית שירותים
לארגון גמלאי התעשייה האווירית

גמלאי/ת יקר/ה,
אנו שמחים לבשר על חתימת הסכם מיוחד לגמלאי תעשייה אווירית עם קבוצת מוקד אנוש.

מוקד אנוש הינה החברה המובילה בתחום שירותי רפואה ולחצני מצוקה ומעניקה שרות אישי באמצעות מערך רופאים לביקורי 
בית, רופא זמין 24/7 לייעוץ טלפוני ואמבולנסים בפריסה ארצית.

אנו מאחלים בריאות לכלל הגמלאים וממליצים להתחבר לשרות במחיר מוזל על מנת לקבל שקט נפשי ובטחון 24 שעות 
ביממה כל השנה.

                                                                       
פירוט התוכנית:

24 שעות  יינתן ללא תשלום למצטרפים חדשים( - מאפשר קשר  למוקד המאויש  לחצן מצוקה )המכשיר 
ביממה. 

לתרופות.  הצורך, מרשם  במידת   - חולים  לבית  הפניה  המנוי,  לבית  24 שעות  רופא  שירותי   - רפואי  מוקד 
השתתפות עצמית 35 ₪ בלבד לביקור.

מוקד יעוץ  רפואי - מוקד המאויש על ידי רופאים 24 שעות ביממה למתן ייעוץ טלפוני רפואי. 
פינוי באמבולנס - חינם באישור רופא החברה במידה ולא היה אשפוז.

מוקד אישי ארצי - השרות ניתן למנוי בכל מקום בארץ ולא רק בביתו. 
מוקד בטחוני - הזנקת משטרה, כוחות בטחון, מכבי אש בשעת חירום. 

מוקד אוזן קשבת - קיום שיחות אישיות להפגת תחושת בדידות ומצוקה.

מחיר מיוחד

לארגון גמלאי תעשייה אווירית:

59 ₪ לחודש בלבד לבית אב 

ובנוסף הטבה למצטרפים חדשים 

חודש ראשון והתקנה חינם

 התעשייה האוויריתגמלאי  ארגוןלתוכנית שירותים 

 גמלאי/ת יקר/ה,
קבוצת מוקד באמצעות  תעשייה אוויריתהסכם מיוחד לגמלאי  שנחתםאנו שמחים לבשר לכם 

 אנוש.
מוקד אנוש הינה החברה המובילה בתחום שירותי רפואה ולחצני מצוקה ומעניקה שרות אישי 

לייעוץ טלפוני ואמבולנסים בפריסה  24/7רופא זמין באמצעות מערך רופאים לביקורי בית, 
 ארצית.

אנו מאחלים בריאות לכלל הגמלאים וממליצים להתחבר לשרות במחיר מוזל  על מנת לקבל 
 שעות ביממה כל השנה. 24שקט נפשי ובטחון 

                                                                        
 :פירוט התוכנית

פשר מא - (למצטרפים חדשים ללא תשלוםהמכשיר יינתן ) לחצן מצוקה
  שעות ביממה. 24למוקד המאויש  קשר 

 -פניה לבית חוליםהלבית המנוי,  שעות 24 שירותי רופא - מוקד רפואי
 לביקור בלבד₪  35שתתפות עצמית . המרשם לתרופות ,במידת הצורך

שעות ביממה למתן  24מוקד המאויש על ידי רופאים  -רפואי  מוקד יעוץ
  רפואי. טלפוני ייעוץ

 .חינם באישור רופא החברה במידה ולא היה אשפוז  - פינוי באמבולנס

  השרות ניתן למנוי בכל מקום בארץ ולא רק בביתו. - מוקד אישי ארצי

  הזנקת משטרה, כוחות בטחון, מכבי אש בשעת חירום. - מוקד בטחוני

ישיות להפגת תחושת בדידות קיום שיחות א - ד אוזן קשבתמוק
  .הומצוק

 

 

 
 

 
 

 1-700-700-113 והצטרפות לתוכניתפרטים נוספים ל
 

 :תעשייה אוויריתלארגון גמלאי מחיר מיוחד 

  בלבד לחודש ש"ח  59     

  חודש ראשון והתקנה חינםובנוסף הטבה למצטרפים חדשים 

 שח)200שווי ההטבה כ-31.08.2016המבצע תקף עד לתאריך )

   

 

 

 תקנהךך

גמלאי תעשיה אווירית אשר זכאים לחוק סיעוד מטעם המוסד לביטוח לאומי 

יקבלו את הלחצן מצוקה ללא תשלום חודשי תמורת רבע שעה טיפול שבועי בלבד.

לפרטים נוספים והצטרפות לתוכנית 1-700-700-113
כל זאת במחיר של 59 ₪ לחודש בלבד לבית אב, ללא דמי התקנה וללא התחייבות! 

)המבצע תקף עד לתאריך 31.08.2016 - שווי ההטבה כ-200 ₪(



ועדת ביטוחים

ביטוח תאונות אישיות 

שהצלחנו,  להודיעכם  שמחים  אנו 
ארליך,  אלי  סוכנות  עם  בשיתוף 
בפוליסת  מיוחדים  תנאים  לקבל 
ביטוח תאונות אישיות קולקטיבית 

של חברת "כלל ביטוח".

להלן עיקרי הביטוח המוצע לנו: 
כיסוי ביטוחי 24 שעות ביממה בכל מקום בעולם; 		#

פיצוי למקרה מוות מתאונה 30,000 ₪; 		#

 100% עבור  30,000 ש"ח  נכות מתאונה.  על  פיצוי  		#

נכות, או פיצוי בגובה יחסי לאחוזי הנכות;
פיצוי שבועי בסך 200 ₪, באשפוז ביתי עקב אי- 		#

כושר זמני בגין תאונה, עד שנתיים ברציפות;
כפל פיצוי שבועי בסך 400 ₪ בעת שהות בבי"ח  		#

עקב תאונה;
גיל כניסה עד 83. הגבוה ביותר שקיים בישראל;  		#

)כולל(   84 גיל  עד  למבוטחים  בתוקף  הפוליסה  		#

בלבד; 
לקבל  שניתן  ביותר  לטובים  נחשבים  הביטוח  תנאי 

כיום בישראל עבור גמלאים.
ניתן לרכוש עד 2 מנות ביטוח, עבור פרמיה כפולה 
ואז כל סכומי הפיצויים המפורטים לעיל - מוכפלים.

היכנסו  הרשמה  טופסי  ולקבלת  נוספים  לפרטים 
לאתר האינטרנט של הארגון.

או פנו ישירות לסוכנות אלי ארליך:
erlich@erlich-insur.co.il

ביטוח סיעודי - תכנית המשך

ניתן  כי  גמלאים, ברצוננו לעדכן,  פניית מספר  לאור 
לתקופת  המיועד  סיעודי-פרט,  לביטוח  להצטרף 

המשך לאחר תקופת הביטוח הסיעודי הבסיסי.
כלומר, כל מבוטח שיש לו )או לאשתו( ביטוח סיעודי 

בכל  או  הראל,  בחברת  או  בקופ"ח  )חובה(  קיים 
חברה אחרת ,יכול לבטח את עצמו לכל החיים לאחר 
סיעודי- בביטוח  שנים(   5 או   3( הבסיסית  התקופה 
פרט, וזאת בתשלום פרמיה קבועה )צמודה למדד( 

לכל החיים.
כמובן, שכל הצטרפות כזו כפופה לחיתום )הצהרת 

בריאות( אשר מוגשת בעת הבקשה.
בשלב ראשון הגענו להבנה עם חברת מגדל באמצעות 

סוכנות הביטוח אלי ארליך.

מנת  לכל  אינדיקטיביות,  פרמיות  תשלומי  להלן 
פיצוי של 3000 ₪.

זמן המתנה של 5 שנים. 	#

גיל 65 גבר 74 שח אישה 123 ₪ 	#

גיל 70 גבר 93 שח אישה 162 ₪ 	#

גיל 75 גבר 120 שח אישה 216 ₪ 	#

זמן המתנה של 3 שנים 	#

גיל 65 גבר 135 שח אישה 213 ₪ 	#

גיל 70 גבר 175 שח אישה 290 ₪ 	#

גיל 75 גבר 309 שח אישה 540 ₪ 	#

ישירות לסוכנות הביטוח, אל  ניתן לפנות  זה,  בעניין 
הגברת רווית.

חברות  עם  גם  לסיכום  להגיע  נפעל  )בהמשך, 
נוספות(.

והינם  קולקטיבים  אינם  אלו  ביטוחים  כי  לציין  יש 
בהתקשרות אישית של כל מבוטח ובאחריותו.

ניתן לקבל פרטים כלליים נוספים אצל החתום מטה 
ו/או אצל חבר ועדת הביטוחים מר יהודה מור.

שייקה אבני
יו"ר ועדת ביטוחים

שייקה אבני - יו"ר

גמלאון
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4, 5 חד', מרפסת 22 מ"ר

Up
town
TOWER

הרובע האורבני, בת ים

הזדמנות לעלות ולגור בקומות הגבוהות של מגדל המגורים
הכי מפנק בעיר וליהנות מחוויית מגורים אורבנית כמו בחו“ל! 

בישראל המגדל האורבני הגבוה   UpTown Tower

החל מ�2,275,000!
₪

uptown.co.il | מרכז המבקרים: ניסנבאום 35, בת ים
בונים הצלחה

לתיאום פגישה חייגו:
98 דירות
כבר נמכרו!
הבניה בעיצומה!

22 חד', מרפסת 22 חד', מרפסת 22 מ"ר 5 ,5 ,5 4
ל�10 דירות בלבד
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ועדת סניפים ומועדונים
חבריי וידידיי שלום לכולם,

כפי שהבטחתי וכתבתי בגמלאון הקודם אני מקיים, וממשיך בעשייה. בעיר מודיעין נפתח 
בביקורי במקום התרשמתי שהחברים  למדי.  יעיל  באורח  ופועל  מנוהל  והוא  מועדון חדש, 

מרוצים מאוד.

מועדון גבעתיים רמת גן עבר למשכנו החדש והמרווח שממוקם בבית ההסתדרות  ברחוב 
קריניצי 6 רמת גן. המקום מאוורר, מואר, ממוזג ומתקיימים בו כול התנאים הדרושים לפעילות 

חברתית ותרבותית.

לרווחת  מועדון  אריאל,  עיריית  עם  ובשיתוף  העיר  תושבי  החברים  לבקשת  מפעילים,  אנו  אריאל  בעיר  גם 
החברים. נכון להיום גם גמלאינו תושבי אריאל נהנים מהרצאה טובה מידי פעם בפעם ומשירותי מועדון כבכול 

המועדונים.

בנושא המרצים אני משתדל להיענות לבקשות רכזי המועדונים ולשבץ את המרצים המבוקשים על-ידי החברים 
המבקרים במועדון או את הנושאים המעניינים אותם. 

גם בנושא רכש ציוד יש התקדמות. לחלק מהמועדונים חידשנו מערכות הגברה, ארוניות לאחסון ציוד, מקרר, 
מקרן ואנו ממשיכים ככול שיידרש וככל שידנו משגת.

גמלאים יקרים ככול שירבו החברים הפוקדים את המועדונים כך יגבר הרצון וִתצְדק העילה לשפר את התנאים 
במועדונים. ובנוסף, הקשר של החברים עם הארגון קל ופשוט יותר דרך רכזי המועדונים.

רק  ולא  במועדונים  גם  ייעשה  לגמליאדה  הרישום  הבאה  מאוד שבשנה  סביר  סיכוי  יש  לידיעתכם!  חברים, 
בארגון, כך שמומלץ מאוד, ולו רק מסיבה זו, להשתייך למועדון להימנות בין פוקדיו ולהיות מעודכנים בנעשה.

זאת  לעשות  מוזמן  לארגון  כתובתו  את  עדיין  העביר  ולא  )אי-מייל(  דואר אלקטרונית  תיבת  לו  גמלאי שיש 
אינפורמציה  news letter שזו מערכת הפועלת להעברת  דרך  ועדכונים  אינפורמציה  אנו מעבירים  בהקדם. 
עדכנית לכתובתכם האלקטרונית לפי הצורך, ומהווה מקור חשוב נוסף להעברת מידע לכלל חברי הארגון בזמן 
אמת. מי שהעביר את כתובתו ומשום מה אינו מקבל עדיין את ה-news letter מתבקש להעבירה שנית. ייתכן 

שהכתובת נרשמה במערכת באורח שגוי. 

ניתן להעביר את הכתובות דרכי לכתובת להלן, ואשמח לעדכן את המערכת בארגון: 

  ffertouk@iai.co.il פרטוק פליקס נייד 052-2211334 משרד 03-9768776 אי-מייל
  

פרטוק פליקס
יו"ר ועדת סניפים ומועדונים

 

פרטוק פליקס - יו"ר

גמלאון
16



סקר שביעות רצון במועדון 

האם את/ה מרוצה רכז/ת המועדון
מהתנאים במועדון? 

מיקום המועדון, חנייה, 
מיזוג, כיבוד וכד'. דָרג

האם את/ה מרוצה 
מהמרצים ומרמת 

ההרצאות?

הערות החשובות לך כמשתתף/ת
האם אתה הייתה מבקש לשנות, 
להוסיף, לגרוע משהו? כל הערה 

חשובה
לא מרוצהמרוצהמרוצה מאוד

גמלאים יקרים: הסקר כמובן אנונימי ולא יועבר לאיש פרט אליי ולמזכיר הארגון.
את הדף ניתן להוריד לשולחן העבודה שלכם, להוסיף את הערותיכם ולשלוח חזרה אלי לאי-מייל

ffertouk@iai.co.il או בפקס 03-9354883 או 03-9356969
תודה מראש על שיתוף הפעולה.

                                                  פרטוק פליקס
                                                 יו"ר ועדת סניפים ומועדונים

גמלאון
17

ת י מ ו ס ר פ ה  ע ד ו מ

לפרטים: שבתי בן-שם | 04-6336783 | 052-2692286

tastzfon@netvision.net.il

הצטרפו לקבוצת איכות לחוויה של פעם בחיים, המאפשרת להולך בדרך 

התמזגות עם הטבע והכרה מחדש עם עצמו. 

נעבור גשרי חבלים, נהרות גועשים, יערות גשם ונתפעם מפסגות ההימליה 

המושלגות.

זה הנוף היפה בעולם שהטבע מציע לאדם.

בקטמנדו, תוקסמו מארמונות המלוכה. ותשוטטו בסמטאות עם שווקים עשירים.

מסע רגלי מרתק להרי ההימליה
הטרק בחופשת החגים לאוורסט בייס קמפ וסיורים בערי הבירה העתיקות

הטרק מתאים
לנשים ולגברים

בכל גיל, ובכושר רגיל, 
והעניין וההנאה מובטחים.



מועדון אריאל

פעילות המועדון: בימי  ב', ד' בין השעות 20:30-18:30 
כתובת המועדון: מועדון אמצע הדרך  רחוב צה"ל 1 אריאל

רכז המועדון: ליברמן יעקב טל': 050-9366425

המרצההרצאהתאריך
אוגוסט - חופשת קיץ

יעל דבירטעימות ושעשועים בגרפולוגיה5.9.16
גיא באוםהבלט הרוסי בצרפת - מהפכה אקזוטית באמנות6.11.16
יואב יוכפזגנטיקה בשירות האנושות4.12.16

מועדון אשדוד

פעילות המועדון: בימי ד'  בין השעות 13:00-10:00 ההרצאה מתחילה בשעה 10:30.
כתובת המועדון: מתנ"ס בית לברון, רובע ו' רח' נתן אלבז 25. 

רכזי המועדון: לזר אברהם טל': 052-6488658 ; לואיז ארביב טל': 054-6440968

המרצההרצאהתאריך
אוגוסט - חופשת קיץ

ד"ר בן-ציון רובינפלדמזון מהונדס גנטית כן / לא ?7.9.16
גיא באוםבלט קומי עפ"י חלום ליל קיץ של שייקספיר14.9.16
דורי חןגולדה מאיר - ילדות ונעורים21.9.16
יואב יוכפזמסתרי המוח האנושי28.9.16
יהורם מזרחילידתה של דת האסלאם5.10.16

 יום כיפור - אין מפגש12.10.16
 חוה"מ סוכות - אין מפגש19.10.16
דורי חןגולדה מאיר ראשת הממשלה26.10.16
ערן חקלאייהדות אתיופיה2.11.16
מורן גל-און  שלום על הרובים - סיפור של חיימקה לבקוב9.11.16

פז מוסקוביץסדנה לצילום משופר בטלפון16.11.16

מועדון בקעת אונו

פעילות המועדון: בימי ג' בין השעות 20:00-17:15. ההרצאה מתחילה בשעה 18:00.
כתובת המועדון: רח' ההדר 20 קריית אונו.

רכזי המועדון: אדריאנה שוולב טל': 050-3614200 ; ישראל זאבי טל': 052-3306584

המרצההרצאהתאריך
אוגוסט - חופשת קיץ

איתן מלמדאפרים קישון - הקומדיה הישראלית6.9.16
תא"ל יוסי אלדרמנהיגות בשדה הקרב13.9.16

גמלאון
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ד"ר בן-ציון רובינפלדמזון מהונדס גנטית כן / לא ?20.9.16
גיא באוםחודש בכפר - עיבוד הבלט למחזה הרומנטי המפורסם27.9.16
ראש השנה - אין מפגש4.10.16

יום כיפור - אין מפגש11.10.16
חוה"מ סוכות - אין מפגש18.10.16
מירי ישראליכיצד ניתן להיטיב עם הסביבה 25.10.16
דקל כהן / גפן ותאנה10 מיתוסים מעולם היין 1.11.16
יואב יוכפזמסתרי המוח האנושי8.11.16

ד"ר אבי זלבהרומן זדורוב - רוצח או חף מפשע?15.11.16
שלמה טלצוואות וירושות22.11.16
שלמה פיליבהבוסניה - ארץ הסהר בלב הבלקן29.11.16

מועדון באר-שבע

פעילות המועדון: בימים א', ד', ה' בין השעות 13:00-10:00 למפגשי חברים, לגיבוש, לאירועים ולמשחקי חברה. 
הרצאות מתקיימות אחת לשלושה שבועות בימי חמישי. ההרצאה מתחילה בשעה 10:00 

כתובת המועדון: מרכז פאני קפלן - רח' קלאוזנר 15 באר שבע
רכזי המועדון: יעקב אנקרי טל': 052-8906091 ; אבי הדר טל': 052-3966192 ; אלי גרוסמן טל': 052-8605901

המרצההרצאהתאריך
אוגוסט - חופשת קיץ

ד"ר בן-ציון רובינפלדלגוף יש חלקי חילוף1.9.16
דני בודיסקיאלביס פרסלי - המלך ששינה את עולם המוזיקה הקלה22.9.16

חיה לבניהכינור שלי27.10.16
יהורם מזרחילידתה של דת האסלאם17.11.16

מועדון הרצליה

פעילות המועדון: בימי א' בין השעות 21:00-18:00. ההרצאה מתחילה בשעה 18:30
כתובת המועדון: רח' סירקין 6 בית הגמלאי הרצלייה

רכזי המועדון: דני יסוד טל': 052-4230955 ; נתן בן יוסף טל': 052-3663138
*ההרצאה הראשונה בכל חודש מתקיימת במועדון נעמ"ת - רח' מזא"ה 11, פינת הכוזרי בשעה 18.30.

המרצההרצאהתאריך
אוגוסט - חופשת קיץ

מורן גל-און  הקפטן המשוגע - סיפורו של אורד וינגייט4.9.16*
טרם נקבע11.9.16

גמלאון
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ד"ר בן-ציון רובינפלדמזון מהונדס גנטית כן / לא ?18.9.16
מנחם טילמןפרשת השחיתות העלומה ביותר בישראל25.9.16
ערב ראש השנה - אין מפגש2.10.16
צחי וקסמןמטאורולוגיה9.10.16

ערב סוכות - אין מפגש16.10.16
ערב שמחת תורה - אין מפגש23.10.16
ירון קרשאיהומור ושמחה במוזיקה בתקופה הקלאסית30.10.16
שלמה פיליבהקיץ אינדיאני6.11.16*
יואב יוכפזשפת הגוף וכריזמה אישית13.11.16
ד"ר רונית מור-כהןמנפלאות גוף האדם - בין דימום לקרישה20.11.16
חזי פוזננסקירבין - דרכו של חייל, מפקד ומדינאי27.11.16

מועדון חולון

פעילות המועדון: בימי ב' בין השעות 20:00-17:00. ההרצאה מתחילה בשעה 18:00
כתובת המועדון: "מועצת הפועלים" רח' ההסתדרות 54 חולון

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

המרצההרצאהתאריך
אוגוסט - חופשת קיץ

יהורם מזרחילידתה של דת האסלאם5.9.16
שלמה פיליבהאינדונזיה - חיות נכחדות ושבטים נדחים12.9.16
פז מוסקוביץסדנה לצילום משופר בטלפון19.9.16
בני צרפתילקראת החג - שרים לשנה החדשה26.9.16
ראש השנה - אין מפגש3.10.16

ד"ר אבי זלבהרומן זדורוב - רוצח או חף מפשע?10.10.16
סוכות - אין מפגש17.10.16
שמחת תורה - אין מפגש24.10.16
חיה לבניהריקוד שבלב31.10.16
גיא באוםבלט קומי עפ"י חלום ליל קיץ של שייקספיר7.11.16

טרם נקבע14.11.16
טרם נקבע21.11.16
יואב יוכפזשפת הגוף וכריזמה אישית28.11.16

המשך בעמוד 22
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כרמל תיירות
טיולים שמשתלם לחלום עליהם

מקבוצת סיגנל טורס
כרמל תיירות

CARMEL

Carmel-tourism.co.ilלמידע נוסף והזמנות: 03-5498144

יציאות: ספטמבר עד אוקטובר כל יום ד'
ספטמבר 745 $ | אוקטובר 845 $

בנוסף מסלול למשפחות באוגוסט ובחגים מבוגר 895 $ ילד 695 $
בנוסף מסלולים לשומרי מסורת

טיול מאורגן לצפון איטליה

 ספטמבר עד אוקטובר כל יום ד'

טיול מאורגן לצפון איטליה
 7 ימים | תכנית מלאה

טיול מאורגן לסרי לנקה 
ולאיים המלדיביים

10 ימים | תכנית מלאה | חצי פנסיון

יציאות: 18.8.16 - מובטח מקומות אחרונים | 12.9.16 מובטח | 28.9.16 | 2.10.16 
 19.10.16 | 14.10.16 | 10.10.16

אוגוסט $1,945 | ספטמבר $1,845 | חגים $2,045

טיול מאורגן לסרי לנקה

יציאות: 18.8.16 - מובטח מקומות אחרונים | 12.9.16 - מובטח | 28.9.16 | 2.10.16 
19.10.1 | 14.10.16 | 10.10.16

אוגוסט $1,645 | ספטמבר $1,545 | חגים $1,745

טיול מאורגן לסרי לנקה
החל מ- 10$1,845 ימים  | תכנית מלאה | חצי פנסיון

טיול מאורגן לסרי לנקה
החל מ- $1,545

טיול מאורגן לגיאורגיה

יציאות: אוגוסט עד אוקטובר כל יום ג'
אוגוסט, ספטמבר (ללא חגים) 795 $ | אוקטובר וחגים 895 $

בנוסף מסלול לשומרי מסורת – יציאות אוגוסט 1,295 $

טיול מאורגן לגיאורגיה
8 ימים  | תכנית מלאה | חצי פנסיון

יציאות: ספטמבר כל יום ג', אוקטובר פעמיים בשבוע | החבילה כוללת: טיסה לינה ע״ב חצי פנסיון והעברות

מבצע הרשמה מוקדמת | החבילה כוללת: טיסה, לינה והעברות

ספטמבר כל יום ג', אוקטובר פעמיים בשבוע | 

חבילות לזנזיבר בטיסות ישירות ובמחירים חלומיים

מבצע הרשמה מוקדמת | החבילה כוללת: 

חבילות לאיי סיישל בטיסות ישירות ובמחירים מפתיעים

אין כפל הנחות | יש להזדהות כגמלאי התעשייה האווירית לצורך מתן ההטבה | עבור הזמנות חדשות בלבד.

טיול מאורגן לצפון איטליה
החל מ- $745

טיול מאורגן לגיאורגיה
החל מ- $795

החל מ- $1,095

החל מ- $1,695

טיול מאורגן לזנזיבר

יציאות: ספטמבר כל יום ג', אוקטובר פעמיים בשבוע
06.09.16 ו 13.09.16 ו 20.09.16 ו 4.10.16 ו 7.10.16 יום כיפור - 1,545 $

27.09.16 ראש השנה ו 30.09.16 ראש השנה - 1,645 $
10.10.16 יום כיפור ו 14.10.16 סוכות ו 18.10.16 סוכות ו 21.10.16 סוכות - 1,745 $

טיול מאורגן לזנזיבר
8 ימים | תכנית מלאה | חצי פנסיון

החל מ- $1,545

טיול מאורגן לטנזניה וזנזיבר

יציאות: ספטמבר כל יום ג', אוקטובר פעמיים בשבוע
27.09.16 ראש השנה ו 30.09.16 ראש השנה - 2,645 $

20.09.16 ו 07.10.16 יום כיפור - 2,445 $
10.10.16 יום כיפור ו 14.10.16 סוכות ו 18.10.16 סוכות ו 21.10.16 סוכות - 2,695 $

טיול מאורגן לטנזניה וזנזיברטיול מאורגן לטנזניה וזנזיבר
8 ימים | תכנית מלאה | פנסיון מלא בטנזניה,

חצי פנסיון בזנזיבר
8 ימים | תכנית מלאה | פנסיון מלא בטנזניה,

החל מ- $2,445

מחיר לאדם בחדר בסיס אירוחדירוגמלון
זוגי ספטמבר

מחיר לאדם בחדר 
זוגי ראש השנה

מחיר לאדם בחדר 
זוגי אוקטובר 4.10

מחיר לאדם בחדר זוגי
אוקטובר 7.10 יום 

כיפור

מחיר לאדם בחדר זוגי
אוקטובר 11.10/21.10

מחיר לאדם בחדר זוגי
אוקטובר 14.10 סוכות

מחיר לאדם בחדר זוגי
אוקטובר 18.10 סוכות

Uroa*4$1,095$1,295$1,145$1,245$1,295$1,345$1,495חצי פנסיון
Karafuu*5$1,195$1,395$1,195$1,395$1,345$1,595$1,545חצי פנסיון

מחיר לאדם בחדר זוגיבסיס אירוחדירוגמלון
1-7.10.16 | 6 לילות

מחיר לאדם בחדר זוגי  
7-14.10.16 | 7 לילות

מחיר לאדם בחדר זוגי
 14-19.10.16 | 5 לילות

מחיר לאדם בחדר זוגי
  19-25.10.16 | 6 לילות

Avani Barbarons 4*4$1,695$1,795$1,895$1,945ארוחת בוקר
Savoy*5$1,795$1,895$2,095$2,095ארוחת בוקר

Kempinski*5$1,745$1,845$2,045$2,045ארוחת בוקר



מועדון כפר סבא

פעילות המועדון: בימי ג' בין השעות 19:30-16:00. ההרצאה מתחילה בשעה 18:00
כתובת המועדון: מועדון גמלאים עיריית כ"ס רח' נחשון 9 א' כפר סבא

רכזי המועדון: גל משה טל': 050-3654249 ; אלי גולדהירש טל': 052-6308522

המרצההרצאהתאריך
אוגוסט - חופשת קיץ

יעל דבירטעימות ושעשועים בגרפולוגיה6.9.16
ד"ר בן-ציון רובינפלדמזון מהונדס גנטית כן / לא?13.9.16
שלמה טלצוואות וירושות20.9.16
דקל כהן / גפן ותאנה10 מיתוסים מעולם היין 27.9.16
ראש השנה - אין מפגש4.10.16

יום כיפור - אין מפגש11.10.16
חוה"מ סוכות - אין מפגש18.10.16
שי רלר"לתהום וחזרה" סיפור על פציעה, התמודדות ושיקום 25.10.16
ד"ר אבי זלבהקרימינולוגיה אקטואלית1.11.16
חיה לבניצלילי עמים8.11.16

גיא באוםהנערה הסוררת - בלט וירטואוזי ומשעשע15.11.16
שלמה פיליבהבוסניה - ארץ הסהר בלב הבלקן22.11.16
אורי גולדמןתזמורת של איש אחד במלל ובצליל29.11.16

מועדון לוד

פעילות המועדון: בימי א' בין השעות 19:30-17:30 ההרצאה מתחילה בשעה 18:00
כתובת המועדון: בית "יד לבנים", רח' החשמונאים 34, ליד מפקדת משמר הגבול - לוד

רכזי המועדון: יחיאל קיסלוביץ טל': 052-8905904 ; רפי אפטר טל': 054-7443090

המרצההרצאהתאריך
משה אורטס/ מנכ"ל אלתאהתפתחות המפעלים האלקטרוניים בתע"א7.8.16

נסי חסון/ תנועת הערבותמעגלי חיבור - פטנט לחיים טובים14.8.16
אייל ליפשיץ/ חלב בראשיתחלב נאקות - מפגש מופלא בין מדבר, מדע ורפואה21.8.16
צמח גורהגורם האנושי לתאונות בדרכים28.8.16
איציק קידרפורטוגל - גילויים בארץ המגלים4.9.16

ד"ר יוסי נגרמסע לאלפים היפניים )חלק א'(11.9.16
תא"ל יוסי אלדרמנהיגות בשדה הקרב18.9.16
ערן חקלאייהדות אתיופיה25.9.16
ערב ראש השנה - אין מפגש2.10.16
יואב יוכפזמסתרי המוח האנושי9.10.16

המשך מעמוד 20

המשך בעמוד 24
גמלאון
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קבוצת ישראכרט

גמלאי/ת יקר/ה,
מצטרפים למועדון הרווחה של התעשייה האווירית
בכרטיס אשראי המעניק מגוון הטבות ייחודיות 

בארץ ובחו"ל לך ולבן/בת זוגך

מגוון מבצעים והנחות 
במעמד החיוב

העברת הוראת קבע 
אוטומטית וללא עלות

פטור קבוע
מדמי כרטיס

הנחות אוטומטיות
באלפי בתי עסק
כמפורט באתר

mycorporate.co.il

כניסה לטרקלין האחמ"ים 
,,טרקלין דן,, בנתב,,ג* תנאי חיוב שוטף +30

בעסקאות ומשיכות 
מזומן בחו,,ל

100% הנחה
בעמלות המרה בכל 

מטבעות העולם*,
ברכישות ומשיכות מזומן.  

לפי שער יציג.

17% הנחה
בהשכרת רכב בחו,,ל

בשלמה סיקסט

להצטרפות: 1-800-20-44-66
של  בסך  עסק  בבתי  עסקאות  בגין  החשבון  לחיוב  בכפוף  בכרטיס,  חיוב(  מועדי  )בין  בחודש  חינם  אחת  כניסה   - לטרקלין  כניסה  להטבת  הזכאות   ■
באתר  נוספים  פרטים   . ישראכרט  באתר   / הסלולרית  באפליקציה  קופון  קוד  להוריד  יש  ההטבה  למימוש  האחרון.  החיוב  במועד  ומעלה   ₪  2,000
עמלות המרה   ■ דן.  ובהתאם לתקנון טרקלין  וכרטיס עליה למטוס, השהייה מוגבלת לשעתיים  דן בהצגת כרטיס האשראי  ישראכרט. הכניסה לטרקלין 
- החיוב ייעשה ע"פ שער יציג. פטור מעמלת עסקאות במטבע חוץ: עסקאות בדולר יורו, עסקאות במטבע אחר ומשיכת מט"ח ממכשיר אוטומטי בחו"ל.

■ בכרטיסי Gold MasterCard Corporate מסגרת אשראי חוץ בנקאית למעט בנק מזרחי טפחות בהם הכרטיס מונפק כבנקאי ■ ישראכרט רשאית להוסיף  
על הטבות אלה, לשנותן או לבטלן בכל עת ■ הנפקת הכרטיס כפופה  לאישור ישראכרט ו/או הבנק המנפיק ■ טל”ח.
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ערב סוכות - אין מפגש16.10.16
ערב שמחת תורה - אין מפגש23.10.16
ד"ר אבי זלבהרומן זדורוב - רוצח או חף מפשע?30.10.16
חיה לבניהריקוד שבלב6.11.16

טרם נקבע13.11.16
שלמה פיליבהבוסניה - ארץ הסהר בלב הבלקן20.11.16

מועדון מודיעין מכבים רעות

פעילות המועדון בימי ג' בין השעות 18.00-16.00 ההרצאה מתחילה בשעה 17.00 
כתובת המועדון: רח' עמק בית שאן פינת משה דיין )מול בית מס.7( טל' במועדון 08-6349358 

רכזי המועדון: ארליך דני טל': 054-4658602 ; לב שלמה טל': 052-8563899

המרצההרצאהתאריך
אוגוסט – חופשת קיץ

גיא באוםהבלט הרוסי בצרפת - מהפכה אקזוטית באמנות6.9.16
גיל רביבוהסכסוך הישראלי פלסטיני מנקודת מבטו של לוחם13.9.16
חיים נתנאלסוד האותיות והשמות במקרא20.9.16
שלמה פיליבהאינדונזיה - שבטים נדחים וחיות נכחדות27.9.16
ראש השנה - אין מפגש4.10.16

יום כיפור - אין מפגש11.10.16
חול המועד סוכות - אין מפגש18.10.16
יואב יוכפזגנטיקה בשירות האנושות25.10.16
ערן חקלאייהדות אתיופיה1.11.16
איציק קידרפורטוגל - גילויים בארץ המגלים8.11.16

יהורם מזרחילידתה של דת האסלאם15.11.16

מועדון נתניה

פעילות המועדון: בימי ד' בין השעות 19:30-16:30. ההרצאה מתחילה בשעה 18:00
כתובת המועדון: הקתדרה העירונית נתניה רח' אחימאיר 9.

רכזי המועדון: אנטואנט וקנין טל': 09-8613932 , 052-2213976 ; סלם פרץ טל': 052-3258046 ;
אלברט אוטמזגין טל': 052-4445565

המרצההרצאהתאריך
אוגוסט - חופשת קיץ

שלמה פיליבהמונטנגרו - מההרים השחורים לפיורד הכחול7.9.16
תא"ל יוס אלדרמנהיגות בשדה הקרב14.9.16

המשך מעמוד 22
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ד"ר אבי זלבהרומן זדורוב - רוצח או חף מפשע?21.9.16
חיים נתנאלניסיונו של אברהם בעקדת יצחק28.9.16
אנט קירשכשהמציאות עולה על כל דמיון - מיומנה של חוקרת פרטית5.10.16

יום כיפור - אין מפגש12.10.16
חול מועד סוכות - אין מפגש19.10.16
חיה לבניהריקוד שבלב26.10.16
יהורם מזרחילידתה של דת האסלאם2.11.16
גיא באוםהנערה הסוררת - בלט וירטואוזי ומשעשע9.11.16

קובי הדרמופע הבידור של קובי 16.11.16

מועדון פתח תקוה

פעילות המועדון: בימי א' בין השעות 19.30-17:00. ההרצאה מתחילה בשעה 17:30
כתובת המועדון: רח' ההסתדרות 19, מועצת הפועלים

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

המרצההרצאהתאריך
אוגוסט - חופשת קיץ

גיא באוםבלט קומי עפ"י חלום ליל קיץ של שייקספיר4.9.16
תא"ל יוס אלדרמנהיגות בשדה הקרב11.9.16
ד"ר אבי זלבהרומן זדורוב - רוצח או חף מפשע?18.9.16
איציק קידרפורטוגל - גילויים בארץ המגלים25.9.16
ערב ראש השנה - אין מפגש2.10.16
חיה לבניחגי תשרי9.10.16

ערב סוכות - אין מפגש16.10.16
ערב שמחת תורה - אין מפגש23.10.16
יואב יוכפזשפת הגוף וכריזמה אישית30.10.16
יהורם מזרחילידתה של דת האסלאם6.11.16

הראל אברהםתחנות בחייו של יצחק רבין13.11.16

המשך מעמוד 24
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מועדון ראשל"צ

הפעילות במועדון: בימי ד' בין השעות 20:00-17:30. ההרצאה מתחילה בשעה 18:30
כתובת המועדון: רח' ויניק פינת הבן הראשון 14 - טירת ראשונים

רכזי המועדון: דורה אהרוני טל': 052-8274779 ; אריאלי מיכאל טל': 050-8819286 ; 
לסלו ברכה וגדעון טל': 052-3620102

המרצההרצאהתאריך
אוגוסט - חופשת קיץ

אילה נוי מאיר נפלאות שמן הזית7.9.16
יוסי מקדשהצצה לתוככי הכלא14.9.16
הראל אברהםהציטוטים הגדולים של ראשי המדינה21.9.16
ד"ר בן-ציון רובינפלדמזון מהונדס גנטית כן / לא ?28.9.16
איציק קידרוייטנאם - ניחוחות מהמזרח5.10.16

יום כיפור - אין מפגש12.10.16
חוה"מ סוכות - אין מפגש19.10.16
שלמה טלצוואות וירושות26.10.16
יואב יוכפזשפת הגוף וכריזמה אישית2.11.16
מורן גל-און  שלום על הרובים - סיפור של חיימקה לבקוב9.11.16

יהורם מזרחילידתה של דת האסלאם16.11.16
גיא באוםבלט קומי עפ"י חלום ליל קיץ של שייקספיר23.11.16
חזי פוזננסקייפי הבלורית והתואר - סיפור הפלמ"ח30.11.16

מועדון ר"ג גבעתיים

פעילות המועדון: בימי ב' בין השעות 19:30-16:00. ההרצאה מתחילה בשעה 18:00
כתובת המועדון: בית ההסתדרות, רח' קריניצי 6, רמת גן

רכזי המועדון: ששון לוי טל': 052-8905846 ; וולמן משה טל': 052-3663204 ; ונטורה יהודה טל': 052-8906714

המרצההרצאהתאריך
אוגוסט - חופשת קיץ

עמיקם שפיראהאם התקשורת יוצרת טרור ?5.9.16
חזי פוזננסקיקסם הכסף 12.9.16
יהורם מזרחילידתה של דת האסלאם19.9.16
הראל אברהםהציטוטים הגדולים של ראשי המדינה26.9.16
ראש השנה - אין מפגש3.10.16

חיה לבניחגי תשרי10.10.16
סוכות - אין מפגש17.10.16
שמחת תורה - אין מפגש24.10.16

גמלאון
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ד"ר אבי זלבהחקירות במשטרה - איך? למה? כיצד להתגונן?31.10.16
יואב יוכפזשפת הגוף וכריזמה אישית7.11.16

שלמה פיליבהבוסניה - ארץ הסהר בלב הבלקן14.11.16

מועדון רחובות

פעילות המועדון: בימי ג' בין השעות 19:30-16:30. ההרצאה מתחילה בשעה 18:00
כתובת המועדון רח' סירני 52 מתנ"ס חוויות שוויץ רחובות.

רכזי המועדון: מוצפי אדי טל': 054-4548406 ; חמדי ישראל טל': 052-3815608 

המרצההרצאהתאריך
אוגוסט - חופשת קיץ

ד"ר בן-ציון רובינפלדמזון מהונדס גנטית כן / לא ?6.9.16
שלמה טלצוואות וירושות13.9.16
גיא באוםהנערה הסוררת - בלט וירטואוזי ומשעשע20.9.16
חיה לבניחגי תשרי27.9.16
ראש השנה - אין מפגש4.10.16

יום כיפור - אין מפגש11.10.16
חוה"מ סוכות - אין מפגש18.10.16
יוסי מקדשהצצה לתוככי הכלא25.10.16
שלמה פיליבהקיץ אינדיאני1.11.16
יהורם מזרחילידתה של דת האסלאם8.11.16

יואב יוכפזשפת הגוף וכריזמה אישית15.11.16
ד"ר אבי זלבהרומן זדורוב - רוצח או חף מפשע?22.11.16
ערן חקלאייהדות אתיופיה29.11.16

מועדון רמלה

פעילות המועדון: בימי ג' בין השעות 13:00-10:30. ההרצאה מתחילה בשעה 11:00
כתובת המועדון: אחוזת רעים - רח' הכרמל 1 פינת טייטלבאום, רמלה

רכזי המועדון: אריה מנדה טל': 052-8340264 ; משאל דוד טל': 052-3663076 ; 
קלימי אברהם טל': 054-2222161

המרצההרצאהתאריך
מאיר לוקשינסקי/ תנועת מעגלי חיבור - האושר והיחסים בינינו2.8.16

הערבות 
יורם רטר / תע"א חט' ההנדסההדפסה תלת ממדית9.8.16

עינב כץ קראים / ATTENGOהכוח למוח - תרגול לריכוז וזיכרון16.8.16
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משה אורטס/ מנכ"ל אלתאהתפתחות המפעלים האלקטרוניים בתע"א23.8.16
צמח גורהגורם האנושי לתאונות בדרכים30.8.16
גיא באוםבלט קומי עפ"י חלום ליל קיץ של שייקספיר6.9.16

דורי חןגולדה מאיר - ילדות ונעורים13.9.16
ד"ר אבי זלבהרומן זדורוב - רוצח או חף מפשע?20.9.16
בני צרפתילקראת החג - שרים לשנה החדשה27.9.16
ראש השנה - אין מפגש4.10.16

יום כיפור - אין מפגש11.10.16
חוה"מ סוכות - אין מפגש18.10.16
דורי חןגולדה מאיר ראשת הממשלה25.10.16
שלמה פיליבהקיץ אינדיאני1.11.16
דקל כהן / גפן ותאנה10 מיתוסים מעולם היין 8.11.16

הראל אברהםתחנות בחייו של יצחק רבין15.11.16

מועדון תל-אביב

פעילות המועדון: בימי ב' בין השעות 19:00-16:30. ההרצאה מתחילה בשעה 17:00
כתובת המועדון: ביכורי העיתים, הפטמן 6 ת"א מול בית מפעל הפיס

רכזי המועדון: אריה מנדל טל': 052-3663910 ; דביר יעקב טל': 052-4236938

המרצההרצאהתאריך
אוגוסט - חופשת קיץ

ד"ר בן-ציון רובינפלדמזון מהונדס גנטית כן / לא ?5.9.16
תא"ל יוסי אלדרמנהיגות בשדה הקרב12.9.16
שלמה טלצוואות וירושות19.9.16
דקל כהן / גפן ותאנה10 מיתוסים מעולם היין 26.9.16
ראש השנה - אין מפגש3.10.16

בני צרפתילקראת החג - שרים לשנה החדשה10.10.16
סוכות - אין מפגש17.10.16
שמחת תורה - אין מפגש24.10.16
יואב יוכפזמסתרי המוח האנושי31.10.16
ד"ר אבי זלבהרומן זדורוב - רוצח או חף מפשע?7.11.16

הראל אברהםתחנות בחייו של יצחק רבין14.11.16
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לתיאום פגישה אישית:
1-800-30-70-70

*לדירת 2 חדרים ומעלה. החותמים על הסכם במסלול ״דמי פיקדון״ בלבד (ולא במסלולים אחרים המוצעים 
על ידי בית בכפר). כפוף לתנאי ההתקשרות עם החברה. החברה רשאית להפסיק את המבצע בכל עת.

*

בלעדי לגמלאי

התעשייה

האווירית

חיפשתם 
הזדמנות להיכנס 

לדיור מוגן?

בית בכפר ביתן אהרון ובית בכפר כפ”ס 
במבצע למהירי החלטה:

₪ 50,000 
* סבסוד!

₪50,000
סבסוד!

₪ 50,000 
 סבסוד!



ועדת ביקורת
חבריי ציבור הגמלאים,

ועדת הביקורת החלה את עבודתה 
הסדירה וצעדה הראשון היה בנייה 
של תכנית עבודה שנתית ופרסומה,  
ביקורות  יבוצעו  תכנית אשר לפיה 
ראש  מיושבי  ואחת  אחד  כל  מול 
מחייבים  הארגון  נהלי  הוועדות. 

ביצוע של ביקורת אחת לשנה למצער.
בנוסף, מכילה תוכנית העבודה ביצוע ביקורות יזומות 
שאינם  ארגון,  חוצי  כלליים  נושאים  לגבי  מטעמה, 
קשורים לוועדה/ות מסוימת/ות, אלא לכלל הארגון. 
התנהלות  להערכתי:  מאוד  חשוב  נושא  לדוגמא, 
מערכת הבחירות האחרונה, ועוד אירועים או מהלכים 

אחרים שנמצא לנכון לבקרם.
ביקורות שוטפות שהסתיימו הן מול שתי הוועדות: 
מיצוי זכויות ניצולי שואה; כלכלה. ביקורות מול ועדות 

אחרות נמצאות בתהליך.
אחר  ולעקוב  לפקח  הוא  הוועדה  של  נוסף  תפקיד 
אותן  הגמלאים.  ארגון  הנהלת  החלטות  יישום 

הוחלט  ואשר  ביקורת  בדו"חות  שנכללו  המלצות 
לקבלן וליישמן.

הנני שב ומזכיר לציבור הגמלאים שוועדת הביקורת 
פתוחה וקשובה לכל הערה, תלונה או קובלנה שלכם 
המצדיק  מקרה  בכל  אלינו  לפנות  אתכם  ומזמינה 
בדיקה. נציג הקבילות שכיהן בכהונה הקודמת באורח 
עצמאי סופח אלינו ונושאיו נכללים בסדר יומה של 

ועדת הביקורת הנוכחית. 
ההוגן  באופן  ותיענה  פנייה תטופל  מבטיחכם, שכל 

וההגון ביותר, תוך שמירה על צנעת הפרט.

שוטף,  באורח  חברים,  אתכם,  ונעדכן  נמשיך 
ועדת  של  פעילותה,  תוצאות  ועל  פעילותה   על 

הביקורת.

כתובת הדוא"ל לפניות:
shacham2002@gmail.com

הלל שחם
יו"ר ועדת הביקורת

הלל שחם - יו"ר

גמלאון
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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  
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עיצוב קהילה   מיקום  
אלעד ישראל מגורים גאה להציג את אורבן פארק ראשונים. איכות חיים 
אורבנית במיקום הטוב ביותר בראשון לציון. בואו להיות חלק מקהילה 
ועכשווי.  ועדכנית, בסביבת מגורים עם עיצוב מתקדם  אורבנית צעירה 

לזמן מוגבל. בכפוף לתנאי החברה.

urban-park.co.il

חפשו 'אורבן פארק ראשונים'

לגור במיקום הטוב ביותר בראשון לציון

₪1,890,000
דירת 4 חדרים

 החל מ-

שלמו רק 20% והיתרה בתנאי מימון מיוחדים



ועדת טיולים ונופשונים
גמלאיות וגמלאים שלום רב.

ועדת הטיולים עוסקת בחמישה תחומים עיקריים:

גמליאדה 

לצערנו גם בשנה הבאה לא תהיה מערכת מחשבית,  
והסיבה לכך היא הזמן הארוך )מעל לשנה( הנדרש  
הנוכחית,  כבשנה  יתבצע  הרישום  לכך  אי  לִתכנות. 
על  להקל  מנת  על  אך  הגמלאים.  ארגון  במשרדי 
במועדונים  גם  הרשמה  תתאפשר  הגמלאים  ציבור 

לפי הקצבות של מספר גדול של אוטובוסים.

טיולי חו"ל

הוספנו טיולים לנכים ולשומרי מסורת, פרטים באתר 
ובגמלאון.

נופשונים

עודכנו מועדי הנופשונים, וכן הוספנו תכנית נופשונים 
חדשה. פרטים באתר ובגמלאון 

טיולי יום

נוספו אתרים חדשים ומרתקים במחירים מסובסדים 
לגמלאי הארגון.

ביקורים במפעלי החברה

התחלנו בסיורים בחברה במתכונת החדשה הכוללת 
מ-1200  למעלה  נרשמו  כה  עד  מפעלים.  ארבעה 
להרשמה   פרטים  מחזורים.  ארבעה  וסיירו  גמלאים 

בגמלאון.

שמואל אפלבוים
יו"ר ועדת טיולים ונופשונים

הוראות והנחיות לנופשונים ולטיולי יום 

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

מתקיימים ללא ליווי מדריך.
לטיולים  התשלום  הארגון.  במשרדי  ההרשמה 
במזומן או בהמחאות, והוא נעשה בעת הרישום. את 
ההמחאות יש לרשום לפקודת ארגון גמלאי התע"א. 
המחיר שנקבע הוא לחבר הארגון בלבד. לנופשונים 
 2 מס'  שלוחה   03-9357115 בטלפון  להירשם  ניתן 
ולשלם בכרטיס אשראי. מחיר נופש הינו מחיר לחבר 

הארגון. אורח יוסיף 30 ₪ במזומן. 
בהגשת  מותנה  כספי  והחזר  לטיול  היציאה  ביטול 
היציאה  תאריך  לפני  שבוע  עד  רפואיים  מסמכים 
יחויב  הגיע  ולא  לטיול  שנרשם  גמלאי/אורח  לטיול. 

בתשלום מלא של עלות הטיול.
תאריך  לפני  עבודה  ימי   21 לנופשון  היציאה  ביטול 

היציאה, כרוך בקנס כספי.
מסיבה  האוטובוס  בקדמת  לשבת  המבקשים  על 
נשתדל  מתאים.  רפואי  אישור  להמציא  רפואית 

להיענות בחיוב ככל שניתן. 
אין לצרף בשום מקרה ילדים או נכדים מתחת לגיל 
15 לטיולי יום, פרט לטיולים לחרמון. לטיולים לחרמון 
ניתן לצרף ילדים מגיל 5 שנים ומעלה. גמלאי שמעוניין 
בנופשון,   15 לגיל  מתחת  נכדים  או  ילדים  לשתף 
ההגעה לנופשון תהיה עצמאית. )לא תורשה עלייה 

לאוטובוס בשום מקרה, וכסף לא יוחזר(. 
מלווה  לצרף  חייב  גופניות  מגבלות  עם  גמלאי 

בתשלום, לנופשון ולטיול יום.
תחנות איסוף: חניון תע"א מערב.

תשומת לבכם לתחנות היציאה ולשעות היציאה שנקבעו. 
במקרה של תקלה ביום היציאה יש להתקשר לטלפון: 

.03-9357115
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שמואל אפלבוים 
יו"ר
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נופשונים
אילת

באמצע השבוע 5 ימים 4 לילות על בסיס חצי פנסיון כולל הסעה הלוך ושוב.
יציאה: מחניון תע"א בשעה 08:00.

מחיר לאדם תאריךמלון
בחדר זוגי

תחילת 
תשלום

תנאי תשלום/
המחאות/

כרטיסי אשראי

הערות

284X6 170401.08.2016 ₪ 07-11/08/2016קיסר
לפק' אופיר טורס

על בסיס חצי פנסיון ארוחת 
צהריים עם ההגעה קפה 

ועוגה פעם אחת במלון קיים 
חדר כושר וסאונה.  

190X6 114015.08.2016 ₪ 04-08/09/2016קיסר
לפק' אופיר טורס

על בסיס חצי פנסיון ארוחת 
צהריים עם ההגעה קפה 

ועוגה פעם אחת שיט 
ביאכטה, שי לחדר במלון 

חדר כושר וסאונה. 
233X6 139501.11.2016 ₪ 20-24/11/2016דן פנורמה 

לפק' אופיר טורס
ארוחת צהריים עם ההגעה 

קפה ועוגה פעם אחת
233X6 139501.12.2016 ₪ 18-22/12/2016דן פנורמה

לפק' אופיר טורס
ארוחת צהריים עם ההגעה 

קפה ועוגה פעם אחת

ים המלח

באמצע השבוע 5 ימים 4 לילות על בסיס חצי פנסיון כולל הסעה הלוך ושוב
יציאה: מחניון תע"א בשעה 10:00

מחיר לאדם תאריךמלון
בחדר זוגי

תחילת 
תשלום

תנאי תשלום/
המחאות/

כרטיסי אשראי

הערות

262X6 157201.08.2016 ₪ 07-11/08/2016דניאל
לפק' אשת-טורס

ארוחת צהריים עם ההגעה 
קפה ועוגה פעם אחת 

חלוקים כנגד פיקדון 
כניסה לספא במלון 

במקום קיים מועדון גמלאים.

ההתקשרות היא בין הנוסע לחברה המבצעת בלבד!
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242X6 145201.08.2016 ₪ 14-18/08/2016הוד
לפק' זיו תיירות

ארוחת צהריים עם ההגעה 
קפה ועוגה פעם אחת 

חלוקים כנגד פיקדון 
כניסה לספא במלון 

הרצאות וסדנאות במלון
220X6 132015.08.2016 ₪ 04-08/09/2016דיויד ריזורט

לפק' אופיר-טורס
ארוחת צהריים עם ההגעה 

מועדון גמלאים פתוח בכל יום 
בין 14:00-12:00 וכולל כיבוד 
שתייה חמה/קרה ועוגיות 

כניסה לספא במלון 
חלוקים כנגד פיקדון 

265X6 159001.11.2016 ₪ 11-15/09/2016הוד 
לפק' זיו תיירות

ארוחת צהריים עם ההגעה 
קפה ועוגה פעם אחת 

חלוקים כנגד פיקדון 
כניסה לספא במלון 

הרצאות וסדנאות במלון
-30/10דיויד ריזורט

03/11/2016
 ₪ 165015.10.2016 275X6

לפק' הדקה ה-90
ארוחת צהריים עם ההגעה 

מועדון גמלאים פתוח בכל יום 
בין 14:00-12:00 וכולל כיבוד 

שתיה חמה/קרה ועוגיות 
כניסה לספא במלון 
חלוקים כנגד פיקדון

282X6 169201.11.2016 ₪ 20-24/11/2016דניאל
לפק' אופיר-טורס

ארוחת צהריים עם ההגעה 
קפה ועוגה פעם אחת 

חלוקים כנגד פיקדון 
כניסה לספא במלון 

במקום קיים מועדון גמלאים.
-27/11לוט

01/12/2016
 ₪ 167415.11.2016 279X6

לפק' זיו תיירות
ארוחת צהריים עם ההגעה 

קפה ועוגה פעם אחת 
חלוקים כנגד פיקדון 

כניסה לספא במלון
255X6 153015.11.2016 ₪ 04-08/12/2016דניאל

לפק' אשת-טורס
ארוחת צהריים עם ההגעה 

קפה ועוגה פעם אחת 
חלוקים כנגד פיקדון 
כניסה לספא במלון 

במקום קיים מועדון גמלאים.
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228X6 136815.11.2016 ₪ 04-18/12/2016דיויד ריזורט
לפק' אופיר-טורס

ארוחת צהריים עם ההגעה 
מועדון גמלאים פתוח כל יום 

בין 14:00-12:00 וכולל כיבוד 
שתיה חמה/קרה ועוגיות 

כניסה לספא במלון 
חלוקים כנגד פיקדון

צפון הארץ

באמצע השבוע 5 ימים 4 לילות על בסיס חצי פנסיון כולל הסעה הלוך ושוב
יציאה: מחניון תע"א בשעה 10:00

מחיר לאדם תאריךמלון
בחדר זוגי

תחילת 
תשלום

תנאי תשלום/
המחאות/

כרטיס אשראי

הערות

243X6 145801.07.2016 24-28/07/2016₪קיסר טבריה
לפק' אופיר-טורס

ארוחת צהריים עם ההגעה 
קפה ועוגה פעם אחת 

כניסה לספא במלון
321X6 192601.08.2016 07-11/08/2016₪קיסר טבריה

לפק' הדקה ה-90
ארוחת צהריים עם ההגעה 

קפה ועוגה פעם אחת 
כניסה לספא במלון

234X6 140415.08.2016 04-08/09/2016₪רימונים עכו
לפק' אופיר-טורס

ארוחת צהריים פעם אחת 
קבלת פנים משודרגת כולל 

שתייה חמה/קרה ועוגיות. 
במלון קיים מועדון גמלאים 

כניסה לקאנטרי קלאב.
לאונרדו 
פלאזה 
טבריה

27/11-
01/12/2016

₪ 150015.11.2016 250X6
לפק' אופיר-טורס

ארוחת צהריים עם ההגעה 
קפה ועוגה פעם אחת 

כניסה לספא במלון.
227X6 01.12.2016 1362 ₪ 11-15/12/2016קיסר טבריה

לפק' אופיר-טורס
ארוחת צהריים עם ההגעה 

קפה ועוגה פעם אחת 
כניסה לספא במלון

שמואל אפלבוים שלמה חסקלוביץ   
יו"ר ועדת טיולים  רכז נופשונים   



לייעוץ וזימון תור, 
נא להתקשר לטל': 

09-9592480

הארגון הארצי של גמלאי 
התעשייה האווירית

בהתאם להנחיות משרד הבריאות, מומלץ לבצע בדיקת 
ממוגרפיה אחת לשנתיים, החל מגיל 50 או בהתאם להמלצת 

הרופא המטפל. 

מרכז דימות השד החדש של הרצליה מדיקל סנטר, מציע 
מגוון של בדיקות בתחום השד, באמצעות טכנולוגיות 

מתקדמות, וסגל רפואי מהבכירים בישראל.
בדיקת ממוגרפיה תקופתית, באמצעות מכשיר תלת מימד  
מאפשרת איתור ממצאים עדינים וקטנים, שלא ניתן לגלות 

במכשיר ממוגרפיה רגיל. 

בדיקות
לאבחון מוקדם

בשביל
השקט
הנפשי
שלך

גילוי מוקדם
של מחלות, 
מסייע רבות
למתן טיפול

יעיל יותר, 
להגדלת

סיכויי הריפוי 
ולהצלת חיים

עלות הבדיקה*:
מבוטחות כללית מושלם – 79 ₪  

בעלי ביטוחים פרטיים: אפשרות מימון מלא.  

ארגון גמלאי 
תעשייה אווירית 
ממשיך בשיתוף 
הפעולה עם
הרצליה מדיקל סנטר, 
למתן שרות אישי

סרטן המעי הגס, הינו בין הגידולים השכיחים בעולם 
המערבי ובישראל. לצורך אבחון מוקדם, מומלץ על ידי 

רופאי גסטרו לבצע בדיקת קולונסקופיה, לכל אדם מעל 
גיל 50. במידה ויש גורמי סיכון )קרובי משפחה של חולי 

סרטן המעי הגס(, מומלץ להקדים את גיל הבדיקה.

מכון הגסטרו החדיש של הרצליה מדיקל סנטר, מאפשר 
לך לבצע בדיקת קולונוסקופיה וגסטרוסקופיה ע"י רופאים 

מהבכירים בישראל.

עלות הבדיקה* :
לחברי כללית פלטינום: 110-200 ₪  

לקוחות כללית מושלם:  400-700 ₪   
בעלי ביטוחים פרטיים: אפשרות מימון מלא.  

בדיקת קולונוסקופיה
בדיקה תלת מימדית ויסודית של עורקי הלב והריאות. 

מבוצעת תוך 10 שניות בלבד וברמת דיוק ואמינות גבוהים 
ביותר.

למי מיועדת הבדיקה?
לאנשים עם גורמי סיכון כגון מחלות לב במשפחה, יתר   
לחץ דם, שומנים בדם ו/או כשהרופא המטפל מחליט      

לשלול קיומה של היצרות עורקים משמעותית.   

לסובלים מכאבי חזה שלא אובחנו באופן חד משמעי   
בבדיקת מיפוי לב או אקו-לב, או לנבדקים שאינם   

יכולים לבצע מבחן מאמץ.   

למטופלים שעברו צנתור פולשני ונותרו עם   
ממצאים לא ברורים.   

למנותחי לב עם מעקפים, הסובלים מכאבים   
שלאחר הניתוח, והרופא רוצה לוודא שהמעקפים   

פתוחים ולא נסתמו.   

למטופלים שהותקן בליבם )STENT תומכון(,   
והרופא  מעוניין לוודא שהוא פתוח ולא נסתם.   

לנבדקים עם מומי לב.  

ממוגרפיה תלת מימדצנתור וירטואלי 

* בכפוף לתקנון הביטוח.

* בכפוף להפניית רופא, תקנון הביטוח, וההסדר עם הרופא המבצע את הפעולה.



לייעוץ וזימון תור, 
נא להתקשר לטל': 

09-9592480

הארגון הארצי של גמלאי 
התעשייה האווירית

בהתאם להנחיות משרד הבריאות, מומלץ לבצע בדיקת 
ממוגרפיה אחת לשנתיים, החל מגיל 50 או בהתאם להמלצת 

הרופא המטפל. 

מרכז דימות השד החדש של הרצליה מדיקל סנטר, מציע 
מגוון של בדיקות בתחום השד, באמצעות טכנולוגיות 

מתקדמות, וסגל רפואי מהבכירים בישראל.
בדיקת ממוגרפיה תקופתית, באמצעות מכשיר תלת מימד  
מאפשרת איתור ממצאים עדינים וקטנים, שלא ניתן לגלות 

במכשיר ממוגרפיה רגיל. 

בדיקות
לאבחון מוקדם

בשביל
השקט
הנפשי
שלך

גילוי מוקדם
של מחלות, 
מסייע רבות
למתן טיפול

יעיל יותר, 
להגדלת

סיכויי הריפוי 
ולהצלת חיים

עלות הבדיקה*:
מבוטחות כללית מושלם – 79 ₪  

בעלי ביטוחים פרטיים: אפשרות מימון מלא.  

ארגון גמלאי 
תעשייה אווירית 
ממשיך בשיתוף 
הפעולה עם
הרצליה מדיקל סנטר, 
למתן שרות אישי

סרטן המעי הגס, הינו בין הגידולים השכיחים בעולם 
המערבי ובישראל. לצורך אבחון מוקדם, מומלץ על ידי 

רופאי גסטרו לבצע בדיקת קולונסקופיה, לכל אדם מעל 
גיל 50. במידה ויש גורמי סיכון )קרובי משפחה של חולי 

סרטן המעי הגס(, מומלץ להקדים את גיל הבדיקה.

מכון הגסטרו החדיש של הרצליה מדיקל סנטר, מאפשר 
לך לבצע בדיקת קולונוסקופיה וגסטרוסקופיה ע"י רופאים 

מהבכירים בישראל.

עלות הבדיקה* :
לחברי כללית פלטינום: 110-200 ₪  

לקוחות כללית מושלם:  400-700 ₪   
בעלי ביטוחים פרטיים: אפשרות מימון מלא.  

בדיקת קולונוסקופיה
בדיקה תלת מימדית ויסודית של עורקי הלב והריאות. 

מבוצעת תוך 10 שניות בלבד וברמת דיוק ואמינות גבוהים 
ביותר.

למי מיועדת הבדיקה?
לאנשים עם גורמי סיכון כגון מחלות לב במשפחה, יתר   
לחץ דם, שומנים בדם ו/או כשהרופא המטפל מחליט      

לשלול קיומה של היצרות עורקים משמעותית.   

לסובלים מכאבי חזה שלא אובחנו באופן חד משמעי   
בבדיקת מיפוי לב או אקו-לב, או לנבדקים שאינם   

יכולים לבצע מבחן מאמץ.   

למטופלים שעברו צנתור פולשני ונותרו עם   
ממצאים לא ברורים.   

למנותחי לב עם מעקפים, הסובלים מכאבים   
שלאחר הניתוח, והרופא רוצה לוודא שהמעקפים   

פתוחים ולא נסתמו.   

למטופלים שהותקן בליבם )STENT תומכון(,   
והרופא  מעוניין לוודא שהוא פתוח ולא נסתם.   

לנבדקים עם מומי לב.  

ממוגרפיה תלת מימדצנתור וירטואלי 

* בכפוף לתקנון הביטוח.

* בכפוף להפניית רופא, תקנון הביטוח, וההסדר עם הרופא המבצע את הפעולה.
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טיולי יום
יציאה בשעה 07:30 מהחניה בתע"א מערב )יש לוודא שעה מדויקת בזמן התשלום במזכירות(

מספר 
הטיול

מחיר לחבר/אורחתאריך/יוםמקום הטיול

הרי ירושלים2

"ענת תיירות ואירועים"

19.07.2016

ג' 

160 ₪ לגמלאי
190 ₪ לאשת גמלאי

200 ₪ לאורח
נסיעה ל"הר הטייסים", אחת מהפסגות הגבוהות בהרי ירושלים. המקום הינו אתר הנצחה לטייסי חיל האוויר. 
נסיעה לאנדרטת "גווילי אש" המנציחה את תולדות עם ישראל משואה לתקומה. נסיעה ל"קריית התקשורת" 
בנווה אילן. סיור מודרך בתחנת הקליטה והשידור, במטרה להכיר את אחורי הקלעים של הטלוויזיה הישראלית. 
ארוחת צהרים במלון נווה אילן. נסיעה ל"תל עזקה” - תצפית המשקיפה על עמק האלה שבו נערך הקרב 

המפורסם בין דוד לגוליית. 
נצרת בעקבות כנסיות3

"אופיר-טורס"

27.07.2016

ד'

120 ₪ לגמלאי
150 ₪ לאשת גמלאי

160 ₪ אורח
נסיעה צפונה, עצירה להתרעננות באלונים. "נצרת" - תצפית מהר הקפיצה לכיוון מרחבי עמק יזרעאל ואל 
יופייה של נצרת. הכרת האזור. נסיעה למפעל חלבה ייחודי המייצר גם טחינה, כולל טעימות והסברים. ביקור 
בכנסיית הבשורה הקתולית והיוונית. סיור בשוק: שוק הכלות, הנגרים והסמטאות הציוריות בציר הצלבנים. 
ועוד... חווית תבלינים במבנה טחנת קמח  מבט על מבנים הייחודים, בית הבישוף, הסראייה, המסגד הלבן 

היסטורית. צהריים בקיבוץ גניגר. נסיעה לנהלל בעקבות משפחת דיין וראשוני נהלל.
יום פינוק בחמת גדר4

"זיו תיירות"

08.08.2016

ב'

145 ₪ לגמלאי
175 ₪ לאשת גמלאי

185 ₪ אורח
הגעה למרחצאות "חמת גדר" בילוי, רחצה, הנאה ובריאות. לרשות האורחים יעמדו: בריכת "ספלאס" בריכה 
קרה ומפנקת. "מפל טבעי" עיסוי להקלה בבעיות גב צוואר ושכמות. "כיסאות ג'קוזי" עיסוי תת מימי. "בריכות 
עיסוי" בריכות מינראלים לעיסוי בזרמים תת מימיים. "תותחי מים מינראליים" לכאבי פרקים, עצמות ומחזור 

הדם. "אטרקציות נוספות" מופע תוכים וחוות התנינים. ארוחת צהריים במסעדת "המחבת".
שמורת הבניאס5

"טיולי מאור"

05.09.2016

ב'

135 ₪ לגמלאי
165 ₪ לאשת גמלאי

175 ₪ אורח
נסיעה לשמורת הבניאס. בחלק העליון – הליכה וסיור מודרך באתר המעיינות, בעיר העתיקה פניאס והבריכות 
ונינוח של כשעה. ביקור בתחנת  הגדולות. בהמשך טיול בשמורה לאורך הנחל השוצף, הליכה בקצב איטי 
הקמח העתיקה, הסברים על החי והצומח, בריכת הקצינים ועוד. המתקשים בהליכה יעלו לאוטובוס ויצטרפו 
לקבוצה המהלכת לאורך הנחל באתר הבניאס התחתון )ליד קיבוץ שניר(. מפגש שתי הקבוצות סמוך לגשר 
התלוי מעל פני המים - מחזה מרהיב וייחודי בארץ. המשך תצפית מרהיבה למפל נחל שניר הגדול. ארוחת 

צהרים בשרית מלאה ועשירה בחדר האוכל בקיבוץ גדות )כשר(. חזרה לתעשייה האווירית. 
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בחליל ובשיר לחבל יתיר6

"זיו תיירות"

20.09.2016

ג' 

140 ₪ לגמלאי
170 ₪ לאשת גמלאי

180 ₪ אורח
יציאה מהתעשייה האווירית דרומה. הפסקת בוקר ופגישה עם המדריך בצומת שוקת. נסיעה לבית היערן 
נגינה  בין עצי היער בליווי כלי  ונינוחה ב"שביל המתכונים החקלאים"  יתיר. הליכה קצרה  ותצפית על חבל 
ושיר עד "חורבת ענים". במקום שרידי יישוב יהודי מתקופת התלמוד עם בית כנסת עתיק. בהמשך סיור רכוב 
ביער - תצפית על מאגר יתיר, נסיעה בין כרמי היין והמטעים. נצפה אל מדבר יהודה ושמורת עמשא. ארוחת 
צהריים בבית הארחה בקיבוץ כרמים. ארוחה כשרה. נמשיך לתל ערד - סיור בעיר המקראית, כולל סרטון 

וביקור במפעל המים התת-קרקעי. 
בעקבות רוח הקדמה במידבר7

"זיו תיירות"

19/10/2016

ד' 

145 ₪ לגמלאי
175 ₪ לאשת גמלאי

185 ₪ אורח
נסיעה לקריית גת. ביקור במאפיית ילדוד'ס הנמצאת בכפר נווה המשמש בית לילדים שאינם יכולים לגדול 
בבתיהם. נמשיך לארמון השייח סלמאן אל-הוזייל ברהט שנבנה לפני 100 שנים כולל כיבוד תה/קפה. מפגש 
לנגב כעבדים. ארוחת צהריים בבית הארחה בקיבוץ  והגיעו  נשים שחורות שנחטפו באפריקה  עם קבוצת 
כרמים. ארוחה כשרה. נמשיך לעיירה תל שבע נפגוש את "בת המדבר" מרים אבו רקייק הרוקחת משחות 

ותמרוקים ואשר ממשיכה את דרכם של סבא וסבתא שלה. 
ארץ גיבורי התנ"ך8

"אופיר טורס"

09.11.2016

ד'

170 ₪ לגמלאי
200 ₪ לאשת גמלאי

210 ₪ אורח
יציאה מהתעשייה האווירית גבעות שילה. נסייר באזורי הכרמים ומטעי הזיתים שבהרי אפרים ובנימין. תצפית 
ממצפה קידה לעבר בקעת הירדן. ביקור בבית הכנסת בשילה הבנוי בדגם המשכן. סיור בשילה הקדומה 
מהווה חוויה תנכ"ית מרתקת. תצפית ממגדל הרואה, רואים רחוק... רואים שקוף... מגדל תצפית ייחודי בראש 
התל הארכיאולוגי בלווי מייצג אור קולי. מידע נוסף ניתן לקבל באתר: www/n-binyamin.co.il. מרפסת היקב, 

מיצג המסביר את תהליך ייצור היין מהכרם עד הבקבוק. אודיטוריום, סרט המסכם את הביקור במקום.
מדבר יהודה מנזרים וכנסיות9

"אופק תיירות"

29/11/2016

ד'

130 ₪ לגמלאי
160 ₪ לאשת גמלאי

170 ₪ אורח
נסיעה לאזור ואדי קלט למנזר סנט ג'ורג', מנזר יווני אורתודוקסי השוכן על צלע הר בערוץ נחל פרת ליד יריחו. 
המנזר מחולק לשלושה מפלסים. במפלס העליון מערה עתיקה שבעבר הייתה כנסייה. במפלס השני מצויים 
מבני המגורים של הנזירים, שלוש כנסיות ומגדל פעמונים. במפלס התחתון נמצאים המחסנים וקברי הנזירים. 
ארוחת צהריים בקיבוץ אלמוג. משם נמשיך אל קאסר אל יהוד )ארמון היהודים( על פי המסורת, פה חצו בני 

ישראל את הירדן בכניסתם לארץ. 
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לוטוס
מסנן אבנית ביו מגנטי

הטוב בעולם!

המונע  בעולם  היחידי  האבנית  מסנן   �
המגנזיום  ברמת  פוגע  ואינו  אבנית 

ההכרחית לבריאות.
עוצמתית  מגנטית  במעטפת  מצויד  		�

לטיפול באבנית.
מניעת חיידק הליגיונלה ע"י מחסנית  		�

אבני לשם שחורה.  
אינו פוגע ברמת המינראלים הטבעיים. 		�

מצויד במנוע פינוי משקעים סילוני. 		�
התקנה סטנדרטית - 290 ₪

הובלה - 35 ₪

מחסנית אבני לשם שחורה | אבני לשם מקוריות 
טיפול באבנית | מניעת גידול חיידק הליגיונלה

ספיקה גבוהה

1-700-70-6116
www.tipatech.co.il

מבצע מיוחד
לגמלאי התעשייה האווירית

הרדלס פרו
₪ 888

מחסנית אבני לשם שחורה

₪ 99

הרדלס סופר
₪ 555

במקום  1690 ₪
₪ 1490

)וזיכוי של 200 ₪ על מערכת ישנה(

ת י מ ו ס ר פ ה  ע ד ו מ

נגב מערבי10

"ענת תיירות"

06.12.2016

ג'

145 ₪ לגמלאי
175 ₪ לאשת גמלאי

185 ₪ אורח
יציאה מהתעשייה האווירית לכיוון רחובות. הגעה למכון אילון. סיור במפעל לייצור כדורי רובה שפעל מתחת 
לאפו של השלטון הבריטי בארץ. נסיעה לשמורת טבע פורה המאופיינת בצומח ים תיכוני. ארוחת צהריים 
בחדר האוכל בקיבוץ יד מרדכי. לאחר הארוחה, סיור מודרך בבית הדבש, מפגש עם דבוראי, פתיחת כוורת 

וטעימת דבש מחלת דבש. 
פארק ספיר ואשכול11

"אופיר-טורס"

19/12/2016

ב'

145 ₪ לגמלאי
175 ₪ לאשת גמלאי

185 ₪ אורח
נסיעה לכיוון צפון לאתר אשכול של מקורות בבקעת בית נטופה. כניסה לאתר המבקרים בו נעקוב אחר הדרך 
הארוכה שעוברים מי הכינרת עד הגעתם לברז הביתי. נחזה בתהליך טיהור המים הייחודי מסוגו בישראל 
נחזה בארבע  בישראל.  נמשיך לאתר ספיר המקום שבו מתחיל מסעם של המים  בעולם.  בגודלו  והרביעי 
יחידות השאיבה הענקיות, השואבות את מי הכנרת ומעלות את המים מגובה 209 מטר מתחת פני הים לגובה 
50 מטר מעל פני הים. נמשיך למתחם חמי טבריה לארוחת צהריים על שפת הכנרת. בילוי בבריכת המים 

התרמו-מינראליים החמים )מומלץ להביא בגדי ים(.

שמואל אפלבוים גל משה    
יו"ר ועדת טיולים רכז טיולי יום    



מבצע מיוחד ברשת “בית בלב”
גמלאי קרנות - את שנת 2016 תוכלו להתחיל בדיור מוגן

א  שנה ראשונה שכירות מוזלת
 ללא פיקדון

א  משנה שניה פיקדון בהנחה
של עד ₪100,000 

א  כל תשלומי השכירות
מופחתים מדמי הפיקדון.

מתחילים את השנה עם מבצעים מכל הלב

רשת בתי דיור מוגן איכותי למבוגריםשד' בן צבי 35, רחביה, ירושלים
רחביה, ירושלים - קודם כל בית.

דמי אחזקה חינם ל-3 חודשים 
וחבילת הטבות לדירה ב-₪20,000 מתנה!

למהירי 
החלטה

גם אתם מוזמנים להצטרף לדיור המוגן - בית בלב רחביה, השוכן בסביבה ירוקה ושלווה. אצלנו 
בבית תוכלו ליהנות מצוות מקצועי ומסור, פעילויות תרבות וחברה עשירות, מגוון שירותים לחיים 

איכותיים ונוחים והכי חשוב הרגשה של בית.
הצוות שלנו ישמח להמליץ לכם על המסלול המתאים, התקשרו עכשיו!

הרשת רשאית לשנות את המבצע בכל עת. בתוקף עד ה-31/1/15. ט.ל.ח.
תל אביב • רמת השרון • בית אילדן - ק.מוצקין • ירושלים

• רמת השרון • בית אילדן - ק.מוצקין • ירושלים • תל אביב
*המבצע על דגמים נבחרים *מלאי הדירות שבמבצע מוגבל *הרשת רשאית לשנות את המבצע בכל עת

*המבצע  בתוקף עד ה -01/3/16 *ט.ל.ח

עכשיו יש לכם הזדמנות להצטרף לרשת הדיור המוגן המובילה - רשת "בית בלב".
אצלנו ב"בית בלב" תוכלו ליהנות מצוות מקצועי ומסור, פעילויות תרבות וחברה עשירות,

מגוון שירותים לחיים איכותיים ונוחים והכי חשוב תרגישו בבית מהרגע הראשון. 
מספר הדירות מוגבל, התקשרו עכשיו!

מבצע הכל כלול
בדיור המוגן "בית בלב"

*המבצע בתוקף עד ה-01.09.16  *ט.ל.ח

"בית בלב" רשת הדיור המוגן האיכותית מזמינה אתכם ליהנות
מאווירה חמה וביתית במגורים בדירה מרווחת ויפה,

מארוחות צהריים, חשמל, מים, ארנונה, ניקיון הדירה, טלוויזיה בכבלים,
וכל פעילויות התרבות - ללא תוספת תשלום בשנה ראשונה.

מחליטים עכשיו ונהנים מראש שקט
וחסכון של עשרות אלפי שקלים.

כל התוספות והשירותים כלולים במחיר

לרשותכם גם מחלקות סיעודיות מקצועיות, הפתוחות לקהל הרחב.

לזמן מוגבל!עכשיו



נמשכת ההרשמה לטיולים בחו"ל. 
ההרשמה מתבצעת במשרדי הארגון אצל הגב' זרינה 

בטל': 03-9357115.
קיום הטיול מותנה במספר המשתתפים.

ישלמו  האווירית  התעשייה  גמלאי  שאינם  אורחים 
ארגון  לפק'  נפרדת  בהמחאה   ,₪125 של  תוספת 

גמלאי התעשייה האווירית, כדמי רישום וטיפול.
המחירים  הטיולים,  מסלולי  על  מדויקים  פרטים 

והתאריכים הסופיים ניתן לקבל במשרדי הארגון.
אם לא יהיו מספיק נרשמים הטיולים יבוטלו. במקרים 
אלו קיימת אפשרות להצטרף לטיולים לאותם יעדים 

בתיאום עם החברה המבצעת.
ההתקשרות היא בין הנוסע לחברה המבצעת בלבד!

טיולים מתוכננים לשנת 2016 ליעדים:

היער השחור 

על בסיס חצי פנסיון, 8 ימים 7 לילות, 
תאריך יציאה: 31.08.2016. 

מחיר הטיול $1015. החברה המבצעת "נתור"

גאורגיה 

על בסיס חצי פנסיון, 8 ימים 7 לילות, 
תאריך יציאה 06.09.2016.

מחיר הטיול $965. החברה המבצעת "כרמל"
 

חשוב
המסורת  שומרי  הנוסעים  של  ליבם  לתשומת   *
או  בתוכניות  אפשריים  שינויים  עקב  שבינינו: 
במסלולי הטיולים, יכול להיווצר מצב שיחייב קיום 

טיולים ו/או העברות בין בתי המלון גם בשבתות.

פוליסת  לרכוש  מומלץ  חו"ל  לטיולי  לנרשמים   *
ביטול  דמי  כיסוי  המבטיחה  מתאימה  ביטוח 
בהתאם  בטיול,  להשתתף  מכם  שיימנע  למקרה 

לתנאי חברת הביטוח.

שמואל אפלבוים יהושע סעד   
יו"ר ועדת טיולים רכז טיולי חו"ל   

טיולי חו"ל
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ועדת תרבות

רחמים חלפון - יו"ר

גמלאים יקרים 
 

השנה יתקיים האירוע המרכזי במהלך חודש נובמבר. 
המופע שנבחר הוא: 

"כוכבים נוצצים בלאס-וגאס"
ערב שירי נוסטלגיה משנות השישים והשבעים 

ובמשרדי  במועדונים  תתבצע  כרטיסים  מכירת 
הארגון. תצא על כך הודעה מאוחר יותר.

גמלאי רשאי לרכוש זוג כרטיסים במחיר של 55 ש"ח 
כל כרטיס. בשלב ראשון לא תהיה מכירת כרטיסים 

לאורחים.

בברכה
רחמים חלפון
יו"ר ועדת התרבות

 פינת הלשון העברית
חידושי לשון

כאשר מייצרים - נופלים "שבבים". חומר זה שאינו מנוצל, בין שהוא תוצאה בלתי נמנעת מתהליך הייצור ובין 
רַפֶלן". שהוא תוצאה של חלק פסול, אנו מכנים משום מה ביידיש: "פְּ

חומר מיותר זה מכונה בעברית: ְנפֶֹלת )נפולת(. )מושג שקיבל פרסום בזמנו ב"זכות" הגדרת הישראלים ה"יורדים" 
)בצדק או שלא בצדק( כ"נפולת של נמושות"(.

החידוש המובא להלן הוא המושג ְנצֶֹלת )נצולת(. נפולת הניתנת לניצול. כלומר, נצולת היא נפולת שאינה ניתנת 
לניצול בתהליך הייצור, אך ניתן לנצלה למטרות אחרות.

לתשומת לב, הנצולת אינה מחליפה את המושג ִמְחזּור שהרי בתהליך המחזור המוצר כולו מעובד לשימוש חוזר 
או אחר.

מקורם של ביטויים

כל מי מאתנו שמפעיל מחשב )ומי לא?( נתקל במושג ספאם )SPAM(. הכוונה לדואר זבל אלקטרוני, או במילים 
אחרות: דואר שלא רצית בו אך קיבלת.

מקורו של המושג בסדרת הטלוויזיה האנגלית הפופולארית: מונטי פייטון. שם מבקשת אישה מהמלצר מאכל 
ללא ספאם, שהוא שיבוש/קיצור של הביטוי: ְסַפְיְסד ָהאם )Spiced Ham( כלומר בשר חזיר מתובל. אבל מאחר 
שכל המאכלים מכילים ספאם, היא מקבלת את מה שלא ביקשה. ומכאן הדרך לִמרֶשֶתת )לאינטרנט( קצרה. לפני 
כעשרים שנה, שני עורכי דין פרסמו את מרכולתם במרשתת ויצרו תקדים למשלוח דואר אל לקוחות מבלי שהללו 

ביקשו לקבלו. ובמילה אחת: שלחו ספאם!
הביאה לדפוס
דלית בן-נון
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ועדת מיצוי זכויות ניצולי השואה
יהודית ירושלמי- 

טריס - יו"ר

טקס יום השואה בתעשייה האווירית 5.5.2016

בפעם הראשונה בתעשייה האווירית נערך טקס יום 
ולנפגעי  ישראל  מערכות  לחללי  והגבורה,  השואה 
עובדי  כ-3000  בנוכחות  במשותף,  האיבה  פעולות 

התע"א ואורחים.
משואה  הודלקה  ביותר,  ומרגש  מכובד  היה  הטקס 
יהודית ירושלמי-טריס, ניצולת שואה ביחד עם  ע"י 

יצחק דואק, אב שכול. 
נשאו דברים: הגב' עירית קליפר - סמנכ"ל למשאבי 
אנוש,  למשאבי  ססמנכ"ל   - בכר  יהודה  מר  אנוש, 
- מזכיר ארגון  אהוד נוף  ניהל את הטקס, מר  שגם 
אנוש   מנהל משאבי  ר'   - יובל השכל  מר  העובדים, 
הנדסה ופיתוח. הרב בויאר נשא דרשה והחזן קונוביץ  
כן השתתפה מקהלת  "אל מלא רחמים". כמו  קרא 

התע"א בליווי כלים מוזיקליים.

הגב' עירית קליפר

הגב' יהודית ירושלמי-טריס

המשתתפים בטקס
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לתגמולים:  כזכאית  נוספת  בקבוצה  הכרה 
ילדים שהתלוו להוריהם בעבודות כפייה

הרשות לזכויות ניצולי השואה במשרד האוצר תעניק 
תגמולים חודשיים לילדים שנאלצו להתלוות להוריהם 
בעבודות כפייה. מדובר בילדים שהתלוו באופן קבוע 
בהשראה  שפעלו  במדינות  מהוריהם,  לאחד  ורציף 

ובהשפעה של שלטון גרמניה הנאצית וגרורותיה.
נתון  היה  הילד שהתלווה לאחד מהוריו  זאת כאשר 

לאותם תנאים אשר חלו על ההורה. 
הרשות  מאתר  הייעודי  הטופס  את  להוריד  ניתן 
לזכויות ניצולי השואה "בקשה לתגמולים לילדי עובדי 

כפייה". 
שאיננו  למי  מיועדת  זו  החלטה  לפי  בקשה  הגשת 
מעוניין בניהול הליכים משפטיים, והזכאות לתגמולים 
לפי   1.12.2015 מיום  או  הבקשה  הגשת  מיום  תהיה 

המאוחר מבניהם.

משרד המשפטים - תחום ניצולי השואה באגף 
לסיוע משפטי 

מעניק  המשפטים  במשרד  משפטי  לסיוע  האגף 
סיוע לניצולי שואה בייעוץ בייצוג בקבלת זכויותיהם 
כניצולי שואה, ללא מבחן זכאות כלכלית וללא עלות. 
הייעוץ כולל הכנת תביעות ובקשות לרשות לזכויות 
ניצולי שואה, וכן ייעוץ בעניין שכר טרחה שנגבה על 
ידי עו"ד וגורמים פרטיים עבור טיפול בקבלת זכויות 
כניצולי שואה. האגף מייצג את הניצולים בבתי משפט 

בהליכים המתנהלים מול הרשות לניצולי שואה. 
לתיאום פגישה, מוקד טלפוני לשירותכם:

 1-700-70-60-44

לניצולי  חינם  נפשי  טיפול   - "אלה"  מרכז 
שואה

המרכז מעניק טיפול נפשי פרטני ע"י אנשי מקצוע 
קליניים(.  ופסיכולוגים  סוציאליים  )עובדים  מנוסים 
את  להבין  למטופל  ועוזרים  קשובים,  המטפלים 
זיכרונות  כואבות,  תחושות  עם  ולהתמודד  בעיותיו 
בקליניקות של  ניתן  הטיפול  יום.  היום  וקשיי  קשים 
'אלה' או בבית הלקוח, לאנשים שמסיבות פיזיות או 

נפשיות מרותקים לביתם. 

לכל  להנגיש  ויעודו   1979 בשנת  הוקם  "אלה"  מרכז 
אדם הזקוק לסיוע נפשי את העזרה המתאימה ביותר 

במטרה לקדם את רווחתו הנפשית.

לתיאום  ירושלמי-טריס  ל-יהודית  יפנו  המעוניינים 
פגישה מול מרכז 'אלה'. 

ימים: א' - ד' בשעות 10.00 - 12.00 
טל: 03-9356970 או במשרד טל: 03-9357115

בברכת בריאות טובה ואריכות ימים
יהודית ירושלמי-טריס
יו"ר ועדת מיצוי זכויות ניצולי השואה
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מכתב תודה לגב' יהודית ירושלמי-טריס

גמלאון
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שאלון לניצולי שואה 

צורך( ברצוננו לדעת מה  )לפי  לניצולי שואה מול המוסדות המטפלים  )לא משפטי(  בייעוץ  על מנת לעזור 
מספרם של ניצולי שואה בארגון. 

לשם כך הנכם מתבקשים למלא את השאלון הבא.

שם פרטי ומשפחה_________________________________ ת"ז___________________________ 

טל'____________________________________ נייד____________________________________

________________________________________________________________________ Email

כתובת מגורים__________________________________________________________________

תאריך לידה_________________ ארץ לידה__________________ תאריך עליה_________________

מקום שהייה בזמן הרדיפות_________________________________ בשנים___________________

מעוניין בבדיקת זכויות: כן/לא

הפרטים שימסרו יישארו חסויים. 

על מנת לאפשר לוועדה טיפול יעיל הנכם מתבקשים להחזיר את השאלון תוך עשרה ימים,
לכתובת: גמלאי תעשייה האווירית, נתב"ג 70100 מח' 0012

לידי: יהודית ירושלמי-טריס, בפקס: 03-9354883 טלפון: 03-9356970  

בברכה
יהודית ירושלמי-טריס
יו"ר ועדת מיצוי זכויות ניצולי השואה.
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51



ועדת תעסוקה והתנדבות

שלמה חסקלוביץ 

יו"ר

גמלאיות וגמלאים יקרים, 

זו היא פנייתי הראשונה אליכם כיו"ר 
בארגון.  והתנדבות  תעסוקה  ועדת 
זו גם הזדמנות עבורי להודות לכם 
מכל הלב, על הבעת האמון בי, על בחירתי למועצת 

הארגון. 

במהלך עבודתי בתעשייה האווירית כמנהל משאבי 
אנוש, הייתה לי הזכות לטפל ולתת מענה לעובדים 
בתחומים רבים, בכללם  גם בנושאי תעסוקה. שמחתי 
לקבל על עצמי את התפקיד של יו"ר ועדת תעסוקה 
והתנדבות, ולהעניק לכם מן הניסיון שרכשתי בנושא. 
אני רואה את עצמי מחויב לפעול עבורכם ולמענכם 

במסגרת הארגון. 

כללו  האווירית  בתעשייה  הרבות  עבודתנו  שנות 
מסגרות, מחויבויות, הוראות ונהלים. כיום כגמלאים, 
יש לכל אחד מאתנו חופש לבחור ולנצל את זמנו לפי 

העדפותיו רצונותיו, והאפשרויות מגוונות. 

תוחלת החיים כיום מאפשרת לנו להיות פעילים עוד 
ואף  עצמנו,  למען  ובסיפוק  באיכות  ארוכות  שנים 
הם  החיים  "כי  האחר.  למען  התנדבותית  לפעילות 
מקנים  טובים  ומעשים  פוסקת,  שאינה  התחדשות 

לנותן בריאות לנפש". 

במסגרת פעילותי, אני נפגש עם ראשי ערים, עמותות  
ומוסדות ומקבל מחמאות רבות על העשייה והנתינה 
של גמלאינו במסגרות ההתנדבותיות. אתם מוזמנים 
ההתנדבות  בסיפורי  כולנו  את  ולשתף  אליי  לכתוב 

שלכם. אשמח לפרסמם על במת הגמלאון . 

שכר  תמורת  ולעבוד  להמשיך  המבקש  מכם  למי 
אפשרויות  קיימות  בתמורה",  "תעסוקה  במסלול 
שונות לתעסוקה גמישה: העסקה חלקית  של מספר 
ימים בשבוע, או על-פי שעות, גמישות המהווה יתרון 

משמעותי ליכולות ולצרכים שלנו כגמלאים.

אתר התעסוקה וההתנדבות באינטרנט, ערוך באופן 
שבו קיימת הפרדה בין ההצעות לפעילות התנדבותית, 
לבין ההצעות לתעסוקה בשכר. כל אחד יכול למצוא 

בו את מבוקשו. 

אליו  להיכנס  מומלץ  שוטף,  באופן  מעודכן  האתר 
אני מזמין אתכם  ולעיין בחידושים.  לעיתים קרובות 
לעמוד  אשמח   .052-3663733 לנייד  אליי  לפנות 

לרשותכם לגבי כל סיוע או מידע דרושים.

מאחל לכולכם להוציא אל הפועל רצונות וחלומות, 
בבריאות שלמה ובעשיה פורייה. 

בברכה 
שלמה חסקלוביץ 
יו"ר ועדת תעסוקה והתנדבות 

גמלאון
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ועדת ספורט וחוגים

חוג הכרת הארץ - שביל ישראל וצעדות

במסגרת החוג נערכו 3 אירועים: בתאריך 04.04.2016 יצאו  שתי קבוצות לשביל ישראל בכרמל . המסלול היה 
יגור בהשתתפות של 80 חברים. בתאריך 23.04.2016 השתתפו כ-40  באורך של 8 ק"מ מאוספיה עד לקיבוץ 
חברים בצעדת יקנעם במסלולים של 6 ו-11 ק"מ. הקבוצה קיבלה גביע הוקרה מראש העיר יקנעם. בתאריך 
זה  במסלול  ק"מ   10 של  למרחק  צבעון  לנחל  מירון  מהר  ישראל  בשביל  קבוצות  23.05.2016 השתתפו שתי 

השתתפו 80 חברים. 
העונה הבאה של שביל ישראל, מתוכננת להתחיל בחודש נובמבר 2016, עם - 7 מסלולים בתדירות של מסלול 
לחודש. יצא פרסום בנפרד. חברים שעדיין לא נרשמו לחוג מוזמנים להצטרף. דמי ההרשמה לחוג 20 ₪ כל 

נרשם לחוג יקבל חולצה וכובע.
ההרשמה במשרדי הארגון.

רכז החוג: מיכאל פרידלנדר טל': 052-3663301.      

חוג הדיג

התקיים חוג הדיג באילת במלון דן פנורמה בהצלחה מלאה. חולקו פרסים לדייגים מצטיינים.
החלה ההרשמה מחדש לחוג בעלות של 20 ₪. כל נרשם יקבל כובע וחולצה.

רכזי החוג: זמיר עזר טל':  050-7414220 ; חיים גור טל': 052-4236495

חוג ברידג'

נפתחו חוגים בראשון לציון בהשתתפות 16 תלמידים. כמו כן נמשכים החוגים באשדוד. אנו ממשיכים לנסות 
לפתוח חוגים נוספים במועדונים. מתוכנן לקראת חודש אוקטובר נופשון בים המלח שיכלול במהלך אחה"צ 
משחקי בריד'ג. אם אתם מעוניינים להשתתף בסוג כזה של נופשון אנא צרו קשר עם רכז הנופשונים שלמה 

חסקלוביץ טל': 052-3663733 
רכז החוג: שלמה שוורצמן טל': 052-8906023

מכון אבשלום

הננו שמחים להודיע על המשך פעילות במכון אבשלום לשנת 2016/17 פרטים מדויקים ימסרו בהמשך.
רכז החוג: שלמה שוורצמן טל': 052-8906023 

בני נמני - יו"ר

גמלאון
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חוג צילום

הסתיים בהצלחה חוג ראשון לצילום. נפתח חוג מס' 2 למתחילים ולמתקדמים. בנוסף מתקיימת תערוכה של 
הצילומים מהחוג הראשון במשרד ארגון הגמלאים.
ניתן לפנות למוטי חסדאי בטל': 052-3579168     

 בברכה 
 בני נמני - 052-7201188 
יו"ר ועדת ספורט וחוגים

קבלת הגביע בצעדת יקנעם

מטיילים בשביל ישראל

גמלאון
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ועדת דיור מוגן

חיים גור - יו"ר

מוגן  לדיור  הוועדה  במסגרת 
בתי  רשימת  עודכנה  בראשותי, 
דיור מוגן שעימם יש לנו הסכמים. 
דיור  בתי  במספר  ביקרתי  כן,  כמו 
את  השירותים  את  ובדקתי  מוגן 
אווירית  תעשייה  שגמלאי  התנאים  ואת  הפעילויות 

מקבלים בבתי הדיור המוגן.

אני חוזר ומבקש: לאחר שהחלטתם על מעבר לדיור 
מוגן ובדקתם את כל האפשרויות, תאמו איתי פגישה. 
אני יושב במשרד ארגון הגמלאים בימים א' - ד' בין 

השעות 10:00 - 12:00 בטלפון 052-4236495.

הדין  בעורכת  להסתייע  וממליץ  חוזר  אני  כן,  כמו 
שלנו - רקפת שפיים מרדכי, בראשית התהליך. טל' 

.052-2654543

עו"ד  שמפרסמת  מאמרים  שני  תמצאו  בהמשך 
רקפת שפיים מרדכי על פי בקשתי, אשר יעזרו לכם 

לנתב את שיקוליכם ואת החלטתכם: 

התפתחויות בשוק הדיור המוגן  )1

דיור מוגן - עצות לבחירת המקום הנכון  )2

חיים גור
יו"ר ועדת דיור מוגן 

דיור מוגן - עצות לבחירת המקום הנכון
זו למעשה תחילת הדרך,   - בחירת בית הדיור המוגן 
הבית  לגבי  התלבטויות  מתעוררות  זה  בשלב  וכבר 
המסייעים  קריטריונים  מס'  יש  מוגן.  לדיור  הנכון 

לבחירה. 

המרכזיים שבהם:

קרבה למגורי הילדים; 		#

קרבה למרכז העיר או למרכזי קניות לרבות סופר;  		#

קיומה של מחלקה סיעודית ודיור תומך )בפרט אם  		#

מדובר בבני זוג(;
"אופי" הבית והאוכלוסייה שבו )התאמה חברתית(;  	#

דוברי  של  ריכוז  בהם  שיש  פרויקטים  למשל, 
אנגלית;

ניתנים במסגרת התשלום החודשי  אילו שירותים  		#

ולגבי אילו נדרש תשלום נוסף;
השירותים הרפואיים הניתנים במקום )למשל, כמה  		#

שעות נוכחים רופא ו/או אחות במקום(;
פעילות  חוגי  הרצאות,  המוצעות:  הפעילויות  		#

של  להעדפות  מותאמות  הן  האם  וכד',  תרבותית 
הדייר; 

סגנון הבנייה: בניין דירות או מבנים צמודי-קרקע.  		#

מה תעדיפו? כאשר בוחרים במבנה צמוד קרקע, 
יש להביא בחשבון את הצרכים המשתנים בעתיד;

נגישות של תחבורה ציבורית; 		#
עלויות - יש לבדוק התאמה לתקציב. וכן יש לבדוק  		#

חשמל  ארנונה,  עבור  נוסף  תשלום  נדרש  אם 
ומים;

כמעט בכל בית דיור מוגן יש להוסיף תשלום עבור  		#

טלפון, כבלים ואינטרנט;
מהם מסלולי ההתקשרות: האם רק פיקדון? האם  		#

יש מסלול חודשי?
בבתי דיור מוגן רבים יש אפשרות לשהות במקום  		#

מהמקום,  להתרשם  כדי  )בתשלום(  ימים  מס' 
מהשירותים ומהאווירה;

שיש  קריטריונים  מס'  יש  כאן  גם   - היחידה  בחירת 
צפויות  מיקומה, האם  היחידה,  גודל  להביא בחשבון. 
עבודות/תוספות בנייה בסביבתה? הקרבה של היחידה 
מתקיימת  שבהם  הציבוריים  ולשטחים  למעלית 

הפעילות.
עו"ד רקפת שפיים מרדכי
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רשימת בתי דיור מוגן - שעימם יש לנו הסכמים
הנחה טלפוןשם בית אבות 

לב אבות, רחובות - מרשת נווה עמית 
)ק"ח מאוחדת(

זהבה בן דוד
08-9344888

5% הנחה בפיקדון

בית בלב - מקבוצת מכבי - רמה"ש, ת"א, 
קריית מוצקין, ירושלים )גם סיעודי(

ורדה קצאור
03-5483131

5% הנחה בפיקדון

בית בכפר - כפר סבא )לא כולל בניין 
בוטיק(, ביתן אהרון. 

1-800-30-70-70
מירב מרום

פטור מדמי אחזקה של חודש אחרון בשנה, 
לכל החיים, לנרשמים עד 31.07.2015 

 1-800-30-70-70בית בכפר חוף כנרת
מירב מרום

חצי שנה תקופת התנסות, ללא התחייבות, 
בתשלום חודשי בסך 5,000 ₪ בלבד.

)ללא כל הוצאות שוטפות חשמל מים 
ארנונה וכו'( לנרשמים עד 31.12.2015 

1-800-30-70-70בית בכפר גדרה
מירב מרום

דירות סטודיו בשכירות חודשית של 7,700 ₪ 
לחודש בלבד )עד גמר המלאי(, כולל חשמל 

עד 250 קוט'ש, מים וארנונה
אתי קוצלעד 120 - ראשון לציון  

03-9687222
5% הנחה בפיקדון

גלי טנר/עד 120 - הוד השרון  
עטרה אנגלשטין 

09-7617189

5% הנחה בפיקדון

אבי חממיאחוזת נווה חוף - ראשון לציון 
03-9625665

3% הנחה בפיקדון

אריה בדריאןגן בעיר - רמת גן 
03-9531471

7.5% הנחה בפיקדון
5% הנחה בתשלום החודשי

סמדר דהןאחוזת ראשונים - ראשון לציון 
03-9626211

10% הנחה בפיקדון

אייל מרק אחוזת רעים - רמלה 
 *2140

08-9105069
054-4579978

ללא דמי כניסה, ללא דמי פיקדון, שכירות 
חודשית בלבד בסך 4,950 ₪.

בית שבעת הכוכבים - רח' הנשיא 138 
הרצליה פיתוח 

אורנה בן נון
09-9610000

052-2744884

הנחה אישית לגמלאינו  

משה טולדוטירת ראשונים - ראשון לציון 
03-9482222

5% הנחה בפיקדון

רחל בראל מנכ"ל נווה שלו - בית אבות פתח תקווה 
03-9323339

050-4241122

הנחות מיוחדות לגימלאינו

מיכל קרשיןבית רחל ליצ'ק
050-9131314

5% מהעלות החודשית

ייעוץ משפטי - בנושאי דיור מוגן: עו"ד רקפת מרדכי שפיים טל': 052-2654543, 09-7655516 
גמלאוןרח' לוונברג 2 כפר סבא 44653
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התפתחויות בשוק הדיור המוגן
שוק הדיור המוגן עובר שינויים משמעותיים לאחרונה. 
הריבית הנמוכה במשק, מחירי הנדל"ן, סעיף הבטוחות 
הכתיבו  אלו  כל   - הדירות  והיצע  המוגן  הדיור  בחוק 
את  ולהנגיש  לנסות  היא  כשהמטרה  הכללים,  שינוי 

העסקה לדיירים מבחינה כלכלית. 
ויותר  יותר  רואים  אנו  העסקה,  מבנה  של  בהיבט 
שעמן  הדילמות  אחת  שהרי  גמישות,  אפשרויות 
היא  מוגן,  לדיור  מתמודדים אנשים השוקלים לעבור 
הצורך למכור את דירת המגורים על מנת לממן את 
יגלו שהחיים בדיור מוגן  הפיקדון, לצד החשש שמא 
אינם  המסגרת הנכונה עבורם. בתי דיור מוגן זיהו כי 
אנשי  עבור  משמעותי  מעכב  גורם  מהווה  זה  חשש 
שיטות  מספר  ויצרו  מעבר,  השוקלים  השלישי  הגיל 

התקשרות שיפיגו את החשש. 

להלן מס' מודלים שהתפתחו בתחום:

נמוך  סכום  הדייר משלם   - נדחה  פיקדון  מסלול   )1
)בד"כ כ-70,000 ₪( במועד חתימת ההסכם ומקבל 
דחייה לתשלום הפיקדון, דחייה של מס' חודשים 
הדייר  זו  בתקופה  ליחידה.  כניסתו  מיום  שנה  עד 
משלם רק תשלום חודשי )לעיתים רק את תשלום 
חודשי  תשלום  ולעיתים  המקוריים  האחזקה  דמי 
נוסף על דמי האחזקה "כפיצוי" על העדר הפיקדון(. 
בדיור  החיים  את  לחוות  לדייר  מאפשרת  הדחייה 
מוגן ולקבל החלטה רק לאחר מכן. אם החליט כי 
דירת  את  למכור  יידרש  אז  רק  יפה,  עלה  הניסיון 

מגוריו כדי לשלם את הפיקדון מתמורתה.

מסלול שכירות - כפי שפורט לעיל, מסלול המעבר   )2
יכול להיות מסלול שכירות שבו הדייר משלם אך 
ורק תשלום חודשי. התשלום החודשי גבוה באופן 
במסלול  החודשי  התשלום  מאשר  משמעותי 
הפיקדון, והוא מתאים, על כן, לבעלי הכנסה גבוהה. 
יש להביא בחשבון במסלול זה את רכיב ההצמדה 
)בהתאם  למדד  מעבר  הנוספת  ההעלאה  ואת 
לשינוי בעלויות התפעול השוטף, כפי שחוק הדיור 

משמעותיים  להיות  הופכים  אשר  קבע(,  המוגן 
יותר.

מסלול תשלום שחיקה כל שנה - במסלול זה, פרט   )3
לתשלום החודשי, משלם הדייר פעם בשנה סכום 
הריבית  ומרכיב  השחיקה  מרכיב  המורכב  נוסף 
שבית הדיור המוגן היה אמור ליהנות ממנה לו היה 
סוג של  הוא  הריבית  רכיב  )חישוב  פיקדון  מחזיק 

נעלם(.

למען הגילוי הנאות אדגיש כי בתי הדיור המוגן מציעים 
את מסלול השכירות או את שיטת התשלום השנתי 
הנמוכה  הריבית  משום  היתר,  בין  שחיקה,  עבור 
כספי  עבור  מסַפֶקת  תשואה  מניבה  שאינה  בשוק, 
הפיקדונות המוחזקים בבנקים. נוסף על כך, במסלול 
ולשאת בשיעור של  יש חובה להציע בטוחה  פיקדון 
אין  השכירות,  במסלול  זאת,  לעומת  מעלותה.   20%
צורך במתן בטוחה ובכך נגולה אבן מלבם של מפעילי 

בתי הדיור המוגן. 
חוק  הצעת  יש  כי  אעדכן  הבטוחה  לנושא  בהקשר 
להצעת  בהתאם  הנוכחי.  הבטוחות  סעיף  לתיקון 
החוק, בתי הדיור המוגן יחויבו לספק לדיירים, לרבות 
ביטוח  פוליסת  או  בנקאית  ערבות.  קיימים,  דיירים 
)נכון להיום, אין חב' ביטוח שמציעה פוליסה כזו( על 
מאוד  חוששים  המוגן  הדיור  מפעילי  בתי  חשבונם. 
עליהם,  ומההשלכות  זו  בטוחה  של  מהמשמעות 
ואף שלושה בתי הדיור המוגן שהם חברות ציבוריות 
הוציאו הודעה שלפיה אם יתקבל התיקון לחוק תהא 
לכך השפעה שלילית על עסקיהם. המחוקק לא נותר 
אדיש לחששות שהובעו מצד בתי הדיור המוגן, ואחת 
מחברות הכנסת שהגישה את התיקון הודיעה שייערך 

דיון נוסף בנושא.
אבולוציה נוספת שעוברת על שוק הדיור המוגן נוגעת 
לבניית  קרקעות  הקצתה  המדינה  שלו.  להתרחבות 
פרויקטים נוספים של דיור מוגן, ובתקופה האחרונה 
הזכויות בקרקעות  במימוש  רבתי  לתנופה  עדים  אנו 

הנ"ל.
המשך בעמוד 60
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DAVID TOWER
Luxury Front Beach Hotel

 המלך דוד 8 נתניה, טלפון להזמנות:
 09-373-00-14

h9675-re@accor.com :מייל להזמנות
www.sofitel.com

 

כשאלגנטיות אירופאית מוקפדת פוגשת בעיצוב אוריינטלי מלכותי

DAVID TOWER
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חווית אירוח אלגנטית יוקרתית ומפנקת בסגנון אירופאי מוקפד בעיר הנופש נתניה.
 Mgallery by Sofitel של  מותג היוקרה DAVID TOWER מתחם הספא הגדול והמפואר בישראל, ממוקם במלון  VIA MARIS 

הספא משתרע על שטח של 1000 מ"ר ומעניק חוויה מפנקת בסגנון אותנטי מסורתי מול נוף הים המרהיב. 

חדרי טיפול חדשניים * ג'קוזי ואמבט שמנים * סוויטת טיפולים זוגית * חמאם טורקי אותנטי 
* סאונה רטובה * סאונה פינית * ג'קוזי * חדר כושר מאובזר * בריכת שחייה פנימית מחוממת

מבצע בלעדי לגמלאי התעשייה האווירית:

850 ₪ ללילה בימים א-ה כולל )אמצע שבוע( 
על בסיס לינה וארוחת בוקר

המבצע בתוקף בין התאריכים: 1.9.16 - 30.9.16
)יש להציג תעודת גמלאי תעשייה אווירית בעת ההרשמה במלון(

לראשונה בישראל משיקה רשת ACCOR הבינלאומית
 מלון ספא יוקרתי מבית מותג הבוטיק הנודע

MGallery by Sofitel 



להלן רשימה חלקית של פרויקטים עתידיים:

חברת עזריאלי זכתה בקרקע במודיעין, בראשון לציון 
ובלהבים )פרט לכך רכשה את "אחוזת בית" ברעננה 
ואת "פאלאס" בתל אביב(. "עד 120" זכו גם הם בקרקע 

במודיעין.
"אחוזת נווה חוף" בונה בית נוסף בחלק המזרחי של 

העיר ראשון לציון.
תקווה  בפתח  נוסף  בית  בבניית  החלה  בלב"  "בית 
השלבים  את  בקרוב  מסיימים  התיכון"  הים  ו"מגדלי 

הראשונים של הפרויקט שלהם בגני תקווה.

עו"ד רקפת שפיים מרדכי

הערה: רשימה זו הינה למידע כללי וראשוני בלבד ולא 
נועדה בשום מקרה לשמש כייעוץ משפטי ו/או כתחליף 
לייעוץ משפטי לכל מקרה ונסיבותיו. אין להסתמך על 
בתחום  העוסק  דין  עורך  עם  להיוועץ  מבלי  האמור 

בטרם נקיטת כל פעולה ו/או קבלת כל החלטה. 
הדברים נכונים למועד כתיבתם בלבד, ונכונותם עלולה 

להשתנות מעת לעת.
כל הזכויות במאמר זה שמורות לעו"ד רקפת מרדכי 

שפיים ואין לעשות בו כל שימוש לרבות העתקתו.

המשך מעמוד 58

ועדת כלכלה
גמלאים וגמלאיות יקרים,

לוועדת  בחירות  סיבובי  שני  אחרי 
כדלקמן:  ההרכב  נקבע  הכלכלה 
הוועדה.  יו"ר  בניאש  מאיר  אנוכי 
אביבה,  גייטס  הם:  הוועדה  חברי 
בדיחי  שמחה,  חנין  שמואל,  זיסמן 

גבי וכחלון מנשה.

הוועדה  של  העבודה  בתוכנית 
ליצור הסכמים עם חברות בתי השקעות, שמתמחות 
מנהלים  אנו  אלה  בימים  ובהשקעות.  גמל  בקופות 
משא ומתן עם חברת האשראי לאומי-כארד לחידוש 

החוזה. 

הנוכחית  בקדנציה  הכלכלה  ועדת  של  פעילותה 
בחירת  הארגון;  התקשרויות  בתחומים:  תתמקד 

ספקים ורכש טובין ושירותים.

בברכה 
מאיר בניאש
יו"ר ועדת כלכלה 

מאיר בניאש
יו"ר

גמלאון
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ת י מ ו ס ר פ ה  ע ד ו מ

לגימלאי התעשייה האווירית מגיע-

שירות ברמה אחרת!
אנחנו בעמותת לב זהב מאמינים שעם תמיכה נכונה ולב אוהב, כל יום הוא מתנה נפלאה.

עמותת "לב זהב" הינה מוסד ללא כוונת רווח 
ופועלת עם תקן ISO ואישור ניהול תקין של רשם העמותות.

מאיתנו תוכלו לקבל:
יעוץ מקצועי חינם של מיטב העובדים הסוציאליים

התאמת מטפלים מקומיים ועובדים זרים
ייעוץ והכוונה לבתי אבות

בדיקות דם בבית הלקוח בהתאם לשיוך לקופות החולים
שירות לזכאי הביטוח הלאומי, כל המוסדות האחרים ופרטיים

.

30

שירותי העמותה באזור המרכז ניתנים בחולון, בת-ים, תל אביב, לוד, פתח תקווה, רמת גן, 
גבעתיים, בני ברק, הרצליה, רעננה, רמת השרון, כפר סבא ורמלה. באזור הצפון בחיפה, עכו והקריות. 



ביקור גמלאים במפעלי החברה
ב- 6.4.16 ביקר המחזור הראשון של הגמלאים במפעלי 
התע"א במתכונתו החדשה. הביקורים נערכים אחת 
לחודש כ-50 גמלאים משתתפים בכל ביקור. עד כה 
כ-200  בהם  שהשתתפו  מחזורים  ארבעה  התקיימו 
גמלאים. הסיורים המרתקים כוללים ארבעה מפעלים 
בכל ביקור, ומהווים חוויה בלתי נשכחת הן מבחינת 
ובעיקר בשל החידושים  העניין הרב שהם מעוררים 

שהגמלאים נחשפים אליהם במהלך הביקור. 

מחזה  קל.  ובכיבוד  בהתכנסות  מתחילים  הסיורים 
מרגש הוא לראות גמלאים שלא ראו איש את רעהו 
לאחר  קשרים.  ומחדשים  מתחבקים  רבות,  שנים 
יעקב שפי ויו"ר ועדת  דברי פתיחה של יו"ר הארגון 
טיולים שמואל אפלבאום, נציג ההנהלה סוקר בליווי 
סרטון את התע"א. בגמר הסקירה עולים לאוטובוס, 

ולאחר בידוק ביטחוני קצר יוצאים לסיור.

וכולל  מטוסים  במפעל  כלל,  בדרך  מתחיל,  הסיור 
של  שהמראה  ספק  אין  המפעל.  נציג  של  הסבר 
למטוסי  להסבה  במטוסים,  העמוסים  המוסכים 

מטען, מרנין את הלב.

מטוסי  של  הייצור  בקו  לסיור  ממשיכים  משם 
מפי  ומעניין  מקיף  הסבר  ומקבלים  המנהלים, 
מכן  לאחר  המטוסים.  ייצור  שלבי  על  המפעל  נציג 
ממשיכים למפעל מלט שבו מקבלים הסבר מרתק 

על מוצריו המגוונים של המפעל. 

לאחר סיום הביקור במפעל מלט עוזבים המבקרים 
את מפעל האם ושמים פעמיהם למפעל מבת. שם 
לאחר בידוק בטחוני קצר מוזמנים המבקרים לארוחת 
ולאחר מכן מסיירים באחד  ומגוונת,  צהרים עשירה 
ממפעלי מט"ח. עם גמר הסיור חוזרים למפעל האם 

ומשם איש איש לביתו. 

אין ספק שלא פחות מהסיורים המרתקים, היה מרגש 
עם  שלהם  ומפגש  הגמלאים,  בין  במפגש  להיווכח 
חברים שעדיין עובדים במפעל. כמו כן מההתפעמות 

של  מוצריה  למגוון  נחשפו  כאשר  בהם  שאחזה 
התע"א, שחלקם לא נחשפו אליהם מעולם. 

הרבים  התודה  מכתבי  יעידו  הסיורים  הצלחת  על 
שאנו מקבלים ואשר מקצתם מופיעים בהמשך.

יהודה מור  ש. אפלבאום 
רכז ביקורים במפעל יו"ר טיולים ונופשונים 

תגובות גמלאים על הביקור במפעלי התע"א

הגמלאים  חברי  ובשם  בשמי  לך  להודות  לי  הרשה 
על יום מהנה שחווינו בביקור. מראשית ההתכנסות, 

לאורך הסיור ועד לסיומה של אותה החוויה.

אפשר לומר, שנחשפנו ויזואלית לדברים שידענו על 
קיומם בתעש"א , אך לא הייתה לנו האפשרות לראות 
ומתקדמים  נפלאים  דברים  אותם  כל  את  מקרוב 

שמתוכננים מיוצרים ומורכבים במפעל.

עצם העובדה שאתם, חברי הוועד, הגיתם את הרעיון 
בעד  מדברת  החברה,  לגמלאי  כאלה  סיורים  לקיים 
הטובה  והכרת  החיוביות  התגובות  והראיה:  עצמה, 
הכללית של חבריי הגמלאים. אציין שהיציאה לסיור 
עם אנשי מפעל מנועים באוטובוס אחד, העצים את 

חוויית היום הנפלא הזה, לכל אורכו.

ולסיום, שוב תודה לך ולחבריך מכולנו כאחד, והלוואי 
מהיוזמה  ליהנות  יזכו  הגמלאים  מחברינו  שרבים 

הזאת.

תודה בשם כולם
יוסי ורסנו - מפעל מנועים 

יהודה מור היי ,

כל הכבוד לחבריך ולך על הסיור שהתבצע היום .
תודה על הארגון וניהול הסיור בהצלחה בכל המובנים.

היה כייף של יום !!!

צביקה קטרון - מפעל מטוסים

גמלאון
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צילומים מהביקור

חברים במחזור הראשון בגמליאדה 2016

גמלאון
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הפרסום על סדרי הביקורים וההרשמה 
שנשלח לבתי החברים

גמלאון
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ההצעה תקפה למתארחים במוצאי שבת ובתאריכים נבחרים במהלך החודשים יולי-אוגוסט | האירוח על בסיס חצי פנסיון במסעדת המלון 
הצמחונית המגישה תפריט עשיר ומנות דג מעודנות | *2 טיפולי גוף של 45 ד’ בספא, בשווי כולל של 620 ₪ להזמנה | אירוח ילדים החל מגיל 10 

הכניסה לחדרים בשבת החל משעה 17:00 | אין כפל מבצעים והטבות

זמן שכולו שלכם במצפה הימים
זה הרגע להפוגה קלה מההמולה, מהעשייה, מהיומיום. הזמן להניח הכל ולהתמסר לרגעים ירוקים של 
שקט, מרחב והתחדשות במצפה הימים. לצעוד ברוח הקלה בשבילי החווה האורגנית, ללכת לאיבוד 
בין הגנים והבוסתנים ולנשום עמוק את הטבע המרהיב שמסביב. לתת לגוף ולנפש להתחדש תחת 
מגען של הידיים הטובות בספא, לטעום מתנובתן הטרייה של החווה האורגנית והמחלבה ולהתענג 

במסעדת השף הבשרית מוסקט. להתעורר בסוויטה מוארת רחבת ידיים שעוצבה ביד אמן, להתרגש. 
להתמלא. להתחדש. לאפשר לגוף ולנפש למצוא מחדש את הקצב הנכון של הדברים.

זה הזמן למצפה הימים. מחכים לכם.

למתארחים ביולי-אוגוסט:
לינה לזוג ללילה בחדר קלאסיק, ארוחות בוקר וערב במסעדה הצמחונית

ו-2 טיפולי גוף בספא - מתנה*

 החל מ-1,790 ₪ 
ללילה בתאריכים נבחרים



דברי פרידה מרמי )עמירם( עזרוני
בעיניי רמי עזרוני הנו דוגמא ומופת ליושר וליושרה, 
כמהנדס  הדופן  יוצאות  יכולותיו  לצד  לחברות, 

וכמנהל.

של  ידידיו  חוג  על  להימנות  גדולה  זכות  לי  הייתה 
רמי עזרוני. רמי היה חבר במובן הטהור של המילה.  
הערצתי במיוחד את מסירותו לחבריו. רמי היה מוכן 
לעשות הכול בשביל חבר במצוקה. לא אחת הפסיק 
ככל  חיונית  או  דחופה  תהיה  אחרת,  פעילות  כל 
עמו  הקושי  על  להתגבר  לחבר  לסייע  כדי  שתהא, 

התמודד.

וליבו  פיו  בנאיביות,  גבל  לעיתים  רמי  של  יושרו 
לב,  תום  חוסר  מניפולציות,  תעב  רמי  שווים.  היו 
לרועץ  היה  יושרו  אחת  לא  וחתרנות.  ערמומיות 
דרכו  את  לפלס  הצליח  הקשיים  אף  על  אך  בדרכו, 
לצמרת הניהולית של התעשייה האווירית. הוא הגיע 
לעמדות בכירות בזכות ולא בחסד, תודות לכישוריו 
במטרה  דבקותו  לחריצותו,  תודות  לקשריו,  ולא 

ויכולותיו המקצועיות והניהוליות.

דאג  וראשונה  בראש  אנשים,  של  איש  היה  רמי 
לרווחתם  להדרכתם,  דאג  הייצור,  ברצפת  לעובדים 
ולשכרם. הם החזירו לו אהבה רבה לה היה ראוי כל 

כך. 

ליד  היושב  היו כשל מהנדס  לא  יכולותיו ההנדסיות 
הייתה  לרמי  חלק.  איזשהו  ומתכנן  שרטוט  שולחן 
הנדסיות  לסוגיות  יצירתיים  להציג פתרונות  היכולת 
הייצור.  רצפת  של  מגבלותיה  הבנת  תוך  מורכבות 

עבודה  בתהליכי  קצרה  התבוננות  הספיקה  לרמי 
מחלותיה  את  מידית  לאבחן  כדי  המלאכה  בבתי 
לייעל  וכדי להפעיל את סמכותו הניהולית, על מנת 

תהליכים והעמדתם על סטנדרטים בינלאומיים.

זו  תכונה  פֶּדנְט.  היותו  עובדת  את  מאוד  הערכתי 
והמסוגנן  הברור  הקריא,  ידו  מכתב  החל  התבטאה 
בעברית תקנית, כיאה לבנם של מורים, וכלה בארגון 

בתי המלאכה וסביבת העבודה שבאחריותו. 

עם  מלאכה  בעל  גם  אלא  מהנדס  רק  היה  לא  רמי 
ידי זהב, ידיים אלה שימשו אותו להשמיש ציוד ורכב, 
ידי  בית בפורייה ממכולות שרכש.  ידיו  ולהקים במו 
הזהב הללו שימשו אותו לא רק לתחביביו, אלא גם 

לצורך מילוי החלל שנוצר עם פרישתו לגמלאות.

בפז,  לא תסולא  המדינה  לביטחון  רמי  תרומתו של 
המטוסים שיצאו תחת שרביט ניהולו היו חוד החנית 
לרכוש  יכלה  לא  שהמדינה  בשנים  האוויר  חיל  של 
מטוסי קו ראשון מהמעצמות. בהענקת פרס בטחון 
ישראל לרמי, ניתן ביטוי להערכת המדינה את תרומתו 

לביטחונה.

הלך  משמע,  תרתי  היפה  הצבר  הארץ,  מלח  רמי, 
לי  אבד  בהליכתו  רבות.  עשייה  שנות  לאחר  מאתנו 
בו  גאה  להיות  יכולה  הנהדרת  משפחתו  יקר.  חבר 

ובמעשיו, ולאור מורשתו ימשיכו צאצאיו בדרכו.

יהי זכרו ברוך!
אביגדור קפלן
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חברים כותבים

יום הזיכרון לחללי צה"ל

ביום הזיכרון לחללי צה"ל ולחללי פעולות האיבה, ג' באייר 11 במאי 2016, השתתפו חברינו דורה אהרוני, ג'ורג' 
ארגון  גמלאי  של  וכנציגיהם  האווירית  התעשייה  גמלאי  של  כנציגיהם  זרים,  הנחת  בטכס  בוך  ודוד  בורגיל 
וכן נציגי עיריית  מבטחים. בטכס השתתפו נציגים נוספים של ארגוני גמלאים: אל-על, תע"ש, פועלי הבניין, 

ראשון לציון, נציגי המשפחות השכולות ונציגי יד לבנים במסגרת מועצת פועלי ראשון לציון.

טכס הנחת הזרים התקיים ליד האנדרטה למגני עורק התחבורה שמוביל מתל אביב-יפו לירושלים ולדרום. 
האנדרטה הוקמה לזכרם של לוחמי פלוגה ו' ולוחמים נוספים אשר נפלו בקרבות בסביבה, ובשמירה על אחד 

העורקים הראשיים והחשובים לירושלים.

אנדרטה זו אומצה על-ידי מועצת הפועלים ועל-ידי בית ספר רוזן בראשל"צ. ִמדי שנה עורכים התלמידים, צוות 
המורים ומנהלת בית הספר, את הטכס. בשיתוף פעולה עם עיריית ראשון לציון שומרים על הניקיון ודואגים 

לשתילת עצים ודשא באזור.

כתב: דוד בוך
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התנגדות לקיום צוואה
תכלית הצוואה היא לחלק את עזבונו של המוריש לפי 
רצונו. על הצוואה להגדיר מי הם היורשים ומה יהיה 

חלקו של כל אחד מהיורשים בנכסי העיזבון השונים.
כרצונו.  רכושו  את  לצוות  למוריש  מתיר  החוק 
כמשתמע מכך, המוריש אינו חייב להוריש את נכסיו 
ליורשים הטבעיים - צאצאיו או בן/בת זוגו - המהווים 

את יורשי ברירת המחדל בחוק בהעדר צוואה. 
בנסיבות אלה, פעמים לא מעטות הופתעו צאצאיו של 
המוריש או בן/בת זוגו לגלות כי המוריש הדיר אותם 
נכסיו  את  המוריש  אדם  הוא  מצוואתו. מקרה שכיח 
ילדיו מנישואיו  ומדיר את  זוגו מנישואים שניים  לבת 
הראשונים. מקרה אחר הוא אדם המוריש את נכסיו 
למטפל שטיפל בו בשנותיו האחרונות ומדיר את בני 

משפחתו מהירושה.
למותר לציין כי במקרים שכאלה חשים בני משפחת 
המוריש כי קופחו שלא בצדק. האם יש בידם להביא 

לשינוי בחלוקת הירושה?
הינו  צוואה  של  תוקפה  לתקיפת  שנקבע  המסלול 
הגשת התנגדות לקיום צוואה לאחר שהיורשים על-

פי הצוואה מבקשים צו לקיומה של הצוואה.
ראות  לפי  רכושו  את  לצוות  חירות  שלמוריש  היות 

עיניו, הרי שתקיפת הצוואה אינה דבר של מה בכך. 

העילות המרכזיות בתקיפת צוואה הינן:
הצוואה לא נכתבה בדעה צלולה ולכן אינה משקפת  א' 

את רצונו האִמתי של המצווה;
ולכן  הוגנת  בלתי  השפעה  תחת  נכתבה  הצוואה  ב' 

אינה משקפת את רצונו האִמתי של המצווה;
נפל פגם צורני בצוואה; ג' 

קיימות הגבלות על המוריש, לדוגמא עקב קיומה  ד' 
של צוואה הדדית - כפי שנדון במאמרי הקודם;

להלן דיון בעילות השונות לגופן:
הצוואה לא נכתבה בדעה צלולה - מצבו הקוגניטיבי  א' 
של המוריש לא היה תקין בעת עריכת הצוואה ולא 

אִפשר לו הבנה של מעשיו ומשמעותם.
הצוואה נכתבה תחת השפעה בלתי הוגנת - פעמים  ב' 
רבות נזקק אדם בערוב ימיו לסיוע של אחרים. ככל 
שאותו אדם תלוי יותר באחר גדל החשש כי יחסי 
התלות עמדו מאחורי הצוואה. עם זאת, לא כל סיוע 
הוגנת.  בלתי  השפעה  כשלעצמו  מהווה  וטיפול 

לו  פעמים רבות מבקש אדם להודות למי שסייע 
בתקופה קשה דרך הכללתו בירושתו.

את  היתר,  בין  המשפט,  בית  יבחן  זה  לענין   
הפרמטרים הבאים:

פיזית  לעצמאות  הכוונה   - ועצמאות  תלות   )1
ושכלית, הכרתית של המנוח. הן לאורך תקופה 

ממושכת והן בזמן עריכת הצוואה.
תלות וסיוע - אם המצווה לא היה עצמאי ונזקק   )2
לסיוע הזולת כגון מטפל. במצב זה יש לבחון את 
טיב הסיוע שניתן לו, את היקפו ומידת התלות 

במי שהעניק לו את הסיוע.
קשרי המצווה עם האחרים - כאשר העדר קשר   )3

עם האחרים מעצים את תלותו של המצווה.
של  מעורבותו  מידת   - הצוואה  עריכת  סיבות   )4

היורש בשלב עריכת הצוואה.
פגמים צורניים העשויים להביא לביטול הצוואה : ג' 

בצוואה בכתב יד, נדרשים ציון התאריך וחתימת   )1
המצווה.

המצווה  חתימת  נדרשים  עדים  בפני  בצוואה   )2
וציון  העדים  חתימת  וכן  העדים,  בנוכחות 

התאריך.
המצווה  על-ידי  חתומה  להיות  צריכה  הצוואה   )3

ועל-ידי העדים בכל עמוד.
יודע  המצווה  כאשר  בעברית  הצוואה  תקינות   )4
עברית. כאשר המצווה אינו יודע עברית יש לציין 

בצוואה שתורגמה על-ידי מתרגם.
היורשים לפי הצוואה אינם רשאים להיות עדים   )5

בצוואה בפני עדים.
הינו  צוואה  לקיום  ההתנגדות  הליך  כי  לציין  למותר 
מורכב. רק המנוח יודע לאשורן את הנסיבות שמאחורי 
לחקירה  או  לעדות  זמין  אינו  והוא  הצוואה,  כתיבת 
נגדית. במצב כזה ינסה כל צד, באמצעות עדים וחוות 
דעת רפואיות, להוכיח את העובדות והנסיבות שקדמו 

לעריכת הצוואה.
ואינו  מובהר בזאת כי המידע לעיל הינו כללי באופיו 

מהווה ייעוץ משפטי מחייב.
לייעוץ, ללא התחייבות, ניתן לפנות אל הח"מ לטלפון 

052-3421921

בברכה לאריכות ימים
שלמה טל, עורך דין )רו"ח(
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תע"א בראי ההיסטוריה
מפרסומי "שחקים - עלון התעשייה האווירית" 

פורסם בגיליון פברואר 1968
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טכניקות פתרון תשבצי סודוקו
מאמר מס' 3 בסדרה

מאת: משה ענבל
תקציר המאמר בגיליון הקודם:

של  קל  לזיהוי  סימון  שיטת  הדגמתי  הקודם  בגיליון 
רכיבי לוח סודוקו, ובמיוחד איך נראה קוד זיהוי וסימון 
מתוך  אחת  תיבה  לפתור  השלמנו  כן  כמו  תאים. 

התשבץ לדוגמא, תוך שימוש בשיטת הסימון הנ"ל.

המשך פתרון התשבץ

נתבונן בלוח במצבו האחרון )ראה איור מס' 13(:

איור מס' 13
הלוח  את  נסרוק  הפעם  הושלם.   9 תיבה  פתרון 
בתיבות  שניתן,  ככל  מספרים,  להציב  וננסה  כולו 

האחרות.
מה הסיכוי להציב מספר 1 ביתר חלקי התשבץ? מבט 
חטוף יגלה לנו שהסיכוי אפסי, כי ל-1 יש מופע אחד 
ספרות  ייצוג  יש  ל-3  וכן  ל-2  תשע(.  )בתיבה  בלבד 
להיעזר  כדי  מספיק  לא  עדיין  אך  יותר,  גדול  רמז 
בהן. לעומת זאת ל-4 יש שישה מופעים. על כן ננסה 

אותו:

איור מס' 14
בתאים:   4 רמז  ספרות   ,)14 מס'  איור  )ראה  ואכן 
את  בבטחה  להציב  לנו  מאפשרות   )7,8_6,5_3,9(
את  לקרוא  נישכח  אל  באדום(.  )סומן   ,)4,7( בתא   4

הקוד לפי המוסכם – משמאל לימין. 

איור מס' 15
בתאים:  רמז  ספרות   ,)15 מס'  איור  )ראה  וכעת 
4 בתא  להציב בבטחה  לנו  )8,1_6,5_4,7( מאפשרות 

)5,2(, )סומן באדום(.

איור מס' 16 
ובהמשך )ראה איור מס' 16(, מספיקות שתי ספרות 
בבטחה   4 להציב  כדי   )1,6_5,2( בתאים  בלבד  רמז 

בתא )2,3(, )סומן באדום(.
סיימנו להציב את 4 בכל התשבץ. 

וההצבה  הסריקה  ששיטת  להעיר  המקום  כאן 
הזמן  בכל  גם  ולמעשה  עתה,  זה  בה  שהשתמשנו 
שלפני כן, נקראת "סרוק והנבט". שיטה זו היא מעין 
מאוד.  נפוץ  בה  השימוש  הפותר.  של  עבודה  סוס 
כמעט  שבהם,  הקשים  אף  תשבצים,  על  הפעלתה 
ראשונה  טכניקה  זוהי  תוצאות.  כמה  תניב  תמיד 

וחשובה מאוד בארגז הכלים שלנו.

בדיקת נכונות הפתרון

התיבות  תשע  בכל   4 להציב  השלמנו  כן  כי  הנה 
וטור  שורה  בכל  קיים  ש-4  מאליו  )וברור  הלוח  של 
המצטלבים עם התיבות הללו(. עתה, אפשר לטפל 
מתבקשת  שוב  זאת  עם  הספרות.  שמונה  ביתר 
השאלה אם לא טעינו באיזשהו מקום. כיצד אפשר 
לדעת אם כול ההצבות עד כה היו נכונות? ואכן קיימת 
בדיקה כזאת והיא עורכת כמה שניות. הבדיקה היא 
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חזותית ומבוססת על חוק סודוקו הבסיסי  - "בשום 
בית )תיבה, שורה וטור(, ספרה לא תופיע יותר מפעם 
אחת". את הבדיקה אפשר לערוך בשני שלבים של 

הפתרון:
השלמנו להציב ספרה כלשהי תשע פעמים )כמו   )1

בדוגמא לעיל עם הצבת 4 בכל התיבות(;
2(   השלמנו לפתור התשבץ כולו.

לפני שניגש לבדיקה, חשוב שנכיר חלוקה נוספת של 
לוח סודוקו ומונחיה.

איור מס' 17
איור  )ראה  במאונך  זו  גבי  על  זו  תיבות  שלוש  רצף 
מס' 17(, נקרא "פיר" )כמו פיר מעלית(. בלוח שלושה 
פירים כמו בדוגמא הנ"ל: פיר שמאל, פיר אמצע ופיר 
ימין. כל פיר כולל כמובן שלושה טורים: טור שמאל, 

אמצע וימין.

איור מס' 18
רצף שלוש תיבות זו בצד זו במאוזן )ראה איור מס' 
18(, נקרא "נדבך" )שכבה(. בלוח שלושה נדבכים כמו 
בדוגמא הנ"ל: נדבך עליון, נדבך אמצע, נדבך תחתון. 
כל נדבך כולל כמובן שלוש שורות: עליונה, אמצעית 

ותחתונה.
למקרה  הבדיקה  את  לערוך  יכולים  אנו  כעת 

הראשון:

איור מס' 19 
זה מאפשר  4. מצב  כבר  כל תשע התיבות מכילות 
בדיקה מהירה וממצה לגבי 4, הן לאורך הפירים והן 
לרוחב הנדבכים של התשבץ. בדיקה לאורך תיראה 

כך )נא לקרוא משמאל לימין ומלמעלה למטה(:
בפיר שמאל, מיקום 4: בטור ימין, אמצע, שמאל   )1

ואין כפילות;
ימין, אמצע, שמאל  4: בטור  בפיר אמצע, מיקום   )2

ואין כפילות;
בפיר ימין, מיקום 4: בטור ימין, שמאל, אמצע ואין   )3

כפילות.

מה אומרת הקביעה "אין כפילות"? פירוש הדבר שלא 
שהיה  מה  שמאל,  שמאל,  ימין,  כגון:  טעות,  גילינו 
מוכיח שבטור שמאל של פיר כלשהו הצבנו את אותו 

מספר פעמיים וההצבה כמובן שגויה. 

כדי שהבדיקה תהיה מקיפה, נבצע אותה גם לרוחב 
התשבץ:

בנדבך עליון, מיקום 4: בשורה אמצע, מעלה, מטה   )4
ואין כפילות;

מטה,  אמצע,  בשורה   :4 מיקום  אמצע,  בנדבך   )5
מעלה ואין כפילות;

מטה,  אמצע,  בשורה   :4 מיקום  תחתון,  בנדבך   )6
מעלה ואין כפילות.

בדיקת שתי וערב לגבי 4 הסתיימה בהצלחה.
ואיך תסתיים הבדיקה אם בכל זאת טעינו? 
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איור מס' 20 
נניח שבתיבה מס' תשע, הצבנו את 4 בטעות במקומו 
השגוי כנ"ל ב-)8,8(, במקום ב-)7,8( הנכון )ראה איור 
מס' 20(. בבדיקה אנכית לא נגלה דבר, שכן מיקום 4 
כביכול  הבדיקה  ימין, שמאל, אמצע.  הוא:  ימין  בפיר 
הנדבך  של  אופקית  בבדיקה  אך  בהצלחה.  עברה 

התחתון נגלה שמיקום 4 הוא: אמצע, מטה, אמצע. 
אופס! טעות! עלינו על כפילות )אמצע, אמצע(. ואכן 

נגלה מייד שבשורה שמונה, 4 הוצב פעמיים!
להתראות בגיליון הבא.

תיקון טעות דפוס

נפלו   ,107 גיליון  הקודם,  במאמר  לבכם;  לתשומת 
מספר טעויות דפוס, הנוגעות לקוד סימון תאים. אזכיר 
הטור  השורה,  סודוקו:  לוח  מרכיבי  כל  נוספת;  פעם 
וכיוונם משמאל לימין   9 והתיבה ממוספרים מ-1 עד 
ומלמעלה כלפי מטה. כיוון זה מחייב גם התייחסותנו 
אל התא - יש לקרוא התאים ולכתוב את הקוד בכיוון 

כמו באנגלית. 

איור מס' 8-1
לכן, )ראה איור מס' 8-1(:

בתיבה  בתכלת,  האופקיים  התאים  שני  במקום:   )1
שלוש, שסימנם בטעות )3,7_3,8(

צריך להיות: )3,8_3,7(  
במקום: שני התאים האנכיים בצהוב, בתיבה ארבע,   )2

שסימנם בטעות )5,3_6,3(
צריך להיות: )6,3_5,3(  

במקום: שני התאים האופקיים בוורוד, בתיבה שש,   )3
שסימנם בטעות )6,7_6,9(

צריך להיות: )6,9_6,7(  
בתיבה  באפור,  האלכסוניים  התאים  שני  במקום   )4

שמונה, שסימנם בטעות )7,6_9,4(
צריך להיות: )9,4_7,6(  

בתיבה  תאים?  יותר  או  שלושה  בן  קוד  ייראה  ואיך 
תשע הנ"ל הוספתי שלושה תאים בסגול. סימנם יהיה 

.)8,9_9,7_9,9(
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תשבצופן מס' 32
מאת: רן מאיר

פתרתם את כל התשבץ?
העתיקו את האותיות שכתבתם במשבצות המסומנות בלועזית, אל שורת משבצות הצופן. 

אם פתרתם נכונה - יתקבל צופן התשבץ.

הגדרות:

מאוזן:  
1. סופר ומחזאי צרפתי  5. בירה 
אירופית  8. נהר בדרום אפריקה

9. ציקוריה, תחליף קפה  10. מפתן  
11. סם הרגעה  13. ממלכת-עבר, 

היום חבל ארץ בהודו ובנגלדש
15. זמרת ישראלית גדולה

17. התנשאות קרקע לגובה רב
18. כינוי חיבה דביק )כ"ח(

19. עימות לחימה פנים אל פנים  
21. זבל )כ"ח(  23. אויב  24. חדשני, 
עדיין לא לשימוש )כ"מ(  27. מעצר 

בכלא צבאי  28. תוכנית. קווים 
מנחים להסדר )כ"ח(

 
מאונך: 

1. פדל )כ"מ(  2. השמיעו קולות 
בכי  3. בית מגורים  4. עיר 

בנברסקה ארה"ב  5. הוא רבנו תם, 
מגדולי  בעלי התוספות  6. תוחמת 

תמונה או תוכן  7. תוכנה, יישום  
12. יזמר  14. לויאליות  16. נעל בית  

19. מים קפואים  20. הקימו בית  
22. נוזל החיים  23. אינו אוכל

25. לא חסר  26. מילת זרוז

את הפתרונות יש לשלוח לוועדת הגמלאון במשרדי הארגון 
עד לתאריך 15/8/2016 ולציין על המעטפה פתרון תשבץ מס' 32.

בין הפותרים נכונה תיערך הגרלה לקבלת הפרס.

בהגרלה שנערכה בקרב פותרי תשבץ מס' 31 )גיליון מס' 107(
זכה מוריס וקנין מקדימה

ספר הפרס יישלח לביתו

פתרון תשבץ מס' 31:

קוריהלע

הצופן:
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ארגון הגמלאים
מרכין ראש לזכרם

נפרדו מאתנו 
יישובתאריך פטירהשם פרטישם משפחה

ראשון לציון07/05/2016שמשוןאברהם

בת ים28/02/2016ליליאהרוני

אור יהודה20/04/2016יעקבאילייב

יהוד-מונוסון06/05/2016רוביןארבוב

רמלה05/05/2016יעקבבוגנים

בת ים25/05/2016אשרבלום

רמלה25/05/2016יוסףבמנולקר

ירושלים24/04/2016אליעזרבקרמן

חולון26/03/2016משהברומברג

באר שבע07/05/2016גבריאלברטוב

תל אביב - יפו25/04/2016ראדוגעתון

הרצליה31/05/2016ראובןגרוצברג

תל אביב - יפו23/04/2016מיכאלדורון

רחובות27/03/2016יעקבהורביץ

ראשון לציון 13/05/2016פרץהלר

כפר סבא28/05/2016אליעזרחולין

הוד השרון31/05/2016אוריחלמיש

נתניה25/04/2016שמואליניב

ראשון לציון01/05/2016שמעוןמזיג

לוד20/05/2016עליזהמטרני

רחובות04/05/2016חנוךמליק

לוד10/02/2016יצחקממיסטבלוב

לוד22/05/2016שמחהסוחוניצקי

בת ים15/04/2016אלפרדסיגנר

רמת גן13/02/2016משהעזאני

ראשון לציון 19/03/2016יעקבפיין

בת ים03/05/2016גיזלהקליימן

ראשון לציון16/04/2016רפאלקמחי

חולון09/04/2016דודקרויטורו

חיפה05/12/2015חייםשפי

תנחומים למשפחות
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הטבה מיוחדת
לגמלאי התעשיה האווירית

התקשרו עכשיו, מספר הדירות מוגבל:

 054-6300888  | 1-800-300-801  
www.golden-house.co.il

דירת סטודיו מפוארת,
מאובזרת ומרוהטת קומפלט

בתל אביב
מיקום מצויין, פארק ירוק, מרכז מסחרי נוח,

פעילויות מגוונות, בריכה, רצף טיפולי, מועדון ריקודים ועוד...

3,400 ש"ח לחודש רק 
במסלול פיקדון / דמי כניסה
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