
±∞π גיליון
נובמבר ∂±∞≥
חשון תשע¢ז



8588*
לפרטים נוספים 052-3829272

מבצע ייחודי לגמלאי התעשייה האווירית ובני משפחותיהם

VITA 4,000 ₪ הנחה על דגם

* התמונה להמחשה בלבד * מגוון גדול של קלנועיות יד שניה. אפשרות לטרייד אין * ט.ל.ח





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 ר הארגון  דבר יו

6 דבר המזכיר 

8 דבר המערכת 

10 ועדת רווחה ובריאות 

15 ועדת טיולים ונופשונים 

30 ר הסתדרות הגמלאים  דבר יו

32 ועדת סניפים ומועדונים 

49 ד טל  זכות הירושה - עו

52 ועדת ספורט וחוגים 

54 ועדת מיצוי זכויות ניצולי שואה 

58 אילן תמיר - יקיר העיר גבעתיים 

60 ועדת תעסוקה והתנדבות 

62 ועדת דיור מוגן 

66 טכניקות פתרון תשבצי סודוקו 

70 חברים כותבים 

71 א בראי ההיסטוריה  תע

74 תשבץ 

75 נפטרים 

ו ל
מלאי התעשייה האווירית דו ירחו של 

ו ארגון גמלאי התעשייה האווירית  תובת האר
ג מיקוד 70100 מח 0012 נתב

gimlaim@iai.co.il טרוני דואר אל
www.iai-gimlaim.org תובת האתר באינטרנט

ר הוועדה ועורך הביטאון  מלאו הלל גולן - יו ועדת ה
דוד בוך - חבר הוועדה
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הנהלת הארגון מיטל אמזלג 
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מזכירות הארגון  דקלה שלוחה 2

ציונה שלוחה 3 זרינה שלוחה 4  פקס   
אוזן קשבת    מוקד 

בת שבע א   רווחה ופרישה בתע
א  ביטחון תע

קופת תגמולים 
בימי ג  יועץ מס יהושע אביאור 
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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 זוגם,

התחלנו שנה חדשה ופעילות הארגון בכל התחומים נמשכת.

שקיבלנו,  פי התגובות  שעל   2016 שנת  של  סיכמנו את הגמליאדה  אלו  בימים 

הגמליאדה  על  אינטנסיביים  דיונים  מתקיימים  וכבר  ביותר,  מוצלחת  הייתה 

הבאה, שתתקיים השנה בצ'כיה ובפורטוגל. כל גמלאי יוכל להשתתף בגמליאדה 

אחת או בשתיהן.

שאר הפעילויות נמשכות במלוא התנופה והמרץ. אנו מחפשים, במסגרת הוועדות השונות, נושאים 

חדשים המעניינים את גמלאינו.

ברצוני לברך את כל חברינו ובני משפחותיהם, שתהה שנה זו מוצלחת, ובריאות טובה לכולם.

יעקב שפי

יו"ר ארגון גמלאי התע"א 

ר ב שפי  יו יע

גמלאון
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דבר המזכיר

חברים שלום,

החגים כבר מאחורינו ומספר משימות גדולות עוד לפנינו.

במירוץ נגד הזמן אנו בוחנים את האתרים לגמליאדה 2017. 

על מנת למנוע תורים, יתבצע, בחודש הראשון, שריון מקום באמצעות האינטרנט 

להרשמה לגמליאדה. הדרכה לגבי הרישום המוקדם תתקיים במועדוני הארגון. 

מועדי ההדרכה מפורטים בפרק המועדונים בגיליון זה.

בתחום  פועלים  אשר  המועדונים  עם  החברים  את  לחבר  ההזדמנות  זאת 

מעניינות  להרצאות  ובהאזנה  בפעילות  חלק  ולקחת  למועדונים  להגיע  בחום  ממליץ  מגוריכם. 

בענייני דיומא ואחרות.

מוקד "אוזן קשבת" פועל בכל ימות השנה למעט ימי שישי, שבת וחגים ונותן מענה לפניות רבות של 

חברינו. 

ועדת ספורט וחוגים הוצפה השנה בבקשות לפעילות בתחום הצעידה וההדרכה בשביל ישראל, 

ולהשתתפות  לאונרדו קלאב טבריה  לדיג במלון  ליציאה  וכן  בתחום הפעילות של מכון אבשלום, 

בסדנאות הצילום בארגון. 

אנו נכנסים להילוך מואץ על מנת להביא לידי סיכום עם חברת סליקה לכרטיסי אשראי, במטרה 

לפשט את תהליך הרישום וביצוע התשלומים לפעילויות הארגון.

ברכות לשנה החדשה לכם ולבני משפחותיכם.   

בברכה,

אבי שקלרסקי - מזכיר הארגון

י לר אבי ש
ו יר האר מ

גמלאון
6





דבר המערכת

חברות וחברים,

אי אפשר לפתוח גיליון זה מבלי להתייחס לשמעון פרס, שקשריו עם התעשייה האווירית 
אמיצים היו, ואשר הלך לעולמו לפני ימים אחדים.

פרס היה זה שבראשית שנות החמישים, כאשר תעשיית תעופה ישראלית לא הייתה קיימת, 
שכנע את אל שוויימר שהיה בעל האנגר לתחזוקת מטוסים, להקים בארץ האנגר דומה 
היסוד  אבני  את  שהניח  פרס  זה  היה  ספק  ללא  הישראלי.  האוויר  חיל  במטוסי  לטיפול 

להקמתה של התעשייה האווירית.

להלן דברי יוסי וייס, מנכ"ל התעשייה האווירית: 
"אנו נפרדים היום מאיש חזון ומעש, שחזונו וראייתו הובילו להקמתה של התעשייה האווירית ולהפיכתה 
לעמוד תווך בביטחון מדינת ישראל וכלכלתה. שמעון פרס ליווה את החברה לאורך השנים באהבה ובתמיכה, 
מתוך אמונה מלאה בצורך לשמר ולקדם את עליונותה הטכנולוגית והצבאית של מדינת ישראל. רוחו תמשיך 

ללוות אותנו עוד שנים רבות. יהי זכרו ברוך".

בימים אלו שבהם הקשר עם האנשים  וביניהם נעשה באמצעות הרשתות החברתיות והדואר האלקטרוני, 
נראה שהוצאה לאור של הירחון המוחזק כרגע בידיך מיותר לחלוטין. אך מתברר שהדבר נכון רק לגבי 
חלק מהגמלאים. בדיקה העלתה שיש ביקוש של רבים מהחברים לקבל לביתם, למרות הכול, גיליון מודפס 

שניתן להחזיקו ביד. כל עוד הביקוש קיים - ייצא הגמלאון לאור ויישלח לבתי החברים.

להיות השפעה  יכולה  לבדידות  באנשים.  מוקף  כשהוא  גם  חלק מהעולם  מרגיש  אינו  כשאדם  היא  בדידות 
משמעותית על הבריאות הנפשית והגופנית. תחושה של בדידות מסוכנת, ויש לשאוף להיחלץ ממנה בדחיפות. 

על הבדידות, השפעתה ומה ניתן לעשות כדי להיחלץ ממנה במהירות, תוכלו לקרוא בכתבתה של טובה 
יששכרי העובדת הסוציאלית.

גמליאדה  של  ולפורטוגל,  לצ'כיה  הטיולים,  שני  של  המסלולים  את  לראות  ניתן  הטיולים  ועדת  של  בדיווח 
.2017

על  זכות הירושה של ידועים בציבור ועל החשיבות של כתיבת צוואה עקב כך, ניתן לקרוא בכתבתו של 
עו"ד )רואה חשבון( שלמה טל.

דבר יו"ר הסתדרות הגמלאים, שמואל מזרחי, גם הוא מופיע בגיליון זה, וכן, המאמר השלישי בסדרת 
ההסברים כיצד לפתור תשבצי הסודוקו. 

לתשומת לב: דפי מידע נשלחים אליכם סדיר באמצעות הדוא"ל. עדיין אין ברשותנו כל כתובות הדוא"ל של 
החברים ולכן אני חוזר על בקשתי: 

hgolan2@iai.co.il :מי שטרם עשה זאת מתבקש לשלוח את כתובת הדוא"ל שלו לכתובת

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

בברכה לבריאות טובה ואריכות ימים

הלל גולן

יו"ר ועדת הגמלאון והאינטרנט

ר ול  יו הלל 

גמלאון
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ועדת רווחה ובריאות
חבריי וחברותיי הגמלאים שלום

בראשית דברי ברצוני להזכיר את 
מתנדב  ל  ז מ  ו יורם  חברנו 
בהתנדבות  מזמנו  שהקדיש  יקר 
לחברים  לעזרה  הרווחה  בוועדת 

יהי זכרו ברוך

בוועדה  עבודה  שנת  עוד  סיימנו 
אך אני נמנע מלהלאות אתכם בסטטיסטיקה אציין 
בלתי  להישגים  והגענו  פורייה  שנה  זו  שהייתה  רק 

מבוטלים

במספר  המוקד  את  תגברנו  שבת  או  ד  מו
מוקדנים חדשים וכתוצאה מכך גדל הפריון וקשרנו 

קשר עם גמלאים רבים נוספים בני 70 ומעלה

לצערי יש לנו קשיים בתקשורת מאחר שלכל מוקדן 
חייבים להיות שם משתמש אישי וקוד כניסה נתונים 
אנו  שם  המפעל  של  הביטחון  מנהל   י  ע הניתנים 
נתקלים בקשיים אני מקווה שבקרוב נעבור לעבוד 
ברשת פרטית של ארגון הגמלאים והתהליך יתקצר

שלנו ממשיכות  הסוציאליות  העובדות  בית  ורי  בי
לטפל בגמלאינו הן באמצעות שיחות טלפון אישיות 

והן על-ידי ביקורי בית מקצועיים על-פי הצורך

נתקלים  אנו  חברתיים  בית  לביקורי  באשר  אולם 
בקשיים היק ההתנדבות אינו מספק הפניות אלינו 
ולהודות על האמת גם במעט הפניות  אינן מרובות 
המתקבלות הטיפול שלנו עדיין לוקה בחסר לקראת 
השנה החדשה בכוונתנו לחפש אחר דרכים חדשות 
ויעילות להידוק הקשר עם חברינו הספונים בביתם 
ואשר ישמחו לקשר/ביקור של עמיתים נציגי הארגון 

רעיונות יתקבלו בשמחה

חבילות שי גם השנה חילקנו חבילות שי לנצרכים 
את  ארגנה  החברה  מטעם  ס  העו ריבלי  רם  עינת 

החבילות וחברינו חילקו אותן לנצרכים

בהסכם  עמנו  הקשורות  החברות  יעודי  ביטוח 
עמנו  לקיים  ממשיכות  וכלל  הראל  הביטוח  חברות 
קשר הסכמי בנושא ביטוח סיעודי המשך אני מפנה 
ר ועדת הביטוח  יו אתכם למאמרו של שייקה אבני 

של הארגון

ם יש לנו הסכמים עם שלוש חברות בנושא  יר לה
רפואה דחופה - מוניטור ושחל כפתור מצוקה ובעיות 

לב מוקד אנוש רפואה דחופה 

בעיות שמיעה יש לנו הסכם עם חברת הדים

הסכמים  לנו  שאין  לחברות  לעבור  תתפתו  אל 
חתומים איתם כאשר פונים אליכם בהצעה לשירות 
להיוועץ באמצעות מוקד  אני מציע לכם  כל שהוא 
אוזן קשבת של הארגון לפני חתימה חשוב לבדוק 

אם אכן קיים הסכם בין המציע והארגון

מלאים ם חבריי ה מאחל ל
שנה טובה 

ות ימים בריאות טובה וארי
דני שחם

ר ועדת הרווחה והבריאות יו

ר דני שחם  יו

גמלאון
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ועדת רווחה - טלפונים
הערות טלפונים ופפירוטשם 

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

א משרד הראל בתע
מרכזיה טלפון 

פקס
03-9772257
03-7348599

אם אין מענה יש לשלוח פקס 
עם הפרטים ויחזרו אליכם

ביטוח בריאות סיעודיגמא גולן
פקס

א בתע

03-5670404
03-5670405
03-5670444

א שלוחה 42 קולקטיב תע
מאיה שירן לירון מיטל

סוכנות ביטוח תאונות אישיות אלי ארליך
ל ונסיעות חו

טל 03-6090880
פקס 036090890

מלינדה שלוחה 4
רווית    שלוחה 0

ד שלמה טלייעוץ משפטי 052-3421921עו
 08-9393100מרקמן את טומשיןייעוץ משפטי

08-9393101
רחובות ואשדוד

ייעוץ שמאות 
מקרקעין

יצחק ששון שמאי מקרקעין 
ומוסמך מטעם בית המשפט

09-9511168
052-8575133

הייעוץ לחברי הארגון 
בהתנדבות

6050ביטוח לאומי
4843 8840אזרח ותיק

6667מבטחים
משה שאול-6626054-6622331טלרפואהשחל

מוקד לרפואה דחופה לחצן מוניטור 
מכשיר  מצוקה מעקב לבבי 

ג אישי ק א

1-700-700-66303-6166180

6444כפתור מצוקהיד שרה
1-700-700-113מוקד רפואי ולחצן מצוקהמוקד אנוש

שמיעה                סני מרכזימדטון - הדים
               נציגה למקרי חרום

03-5285991
דובי ברסי050-3329033

2767מיוחד לכאבי גב וברכייםאפוס נעליים
 אורה קט09-9592988זימון תור לרופאים מומחיםהרצלייה מדיקל סנטר 

ניתן להשאיר הודעה
03-6321010סיעודי עובדים זריםתשבץ

גמלאון
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להיות לבד לעומת בדידות
לא כל היות האדם לבדו משמעותה בדידות

אתה יכול לבחור להיות לבד ולחיות באושר גם ללא 
קשר עם אנשים אחרים

בדידות משמעותה שאתה אינך מרגיש חלק מהעולם 
בתחושה  אבל  רבים  באנשים  מוק  שאתה  ייתכן 

הפנימית שלך אתה לבד

לשאו  ויש  היא  נת  ו מ בדידות  של  תחושה 
להיחל ממנה בדחיפות

על  משמעותית  השפעה  להיות  יכולה  לבדידות 
והן הגופנית אתה עלול  הבריאות שלך הן הנפשית 
פסיכוסומאטיות  ומחלות  דיכאון  חרדות  לפתח 

אסתמה לחץ דם בלתי תקין ועוד

יבות לתחושת בדידות
אובדן של אדם קרוב

זוגית/משפחתית/ יחסים  מערכת  של  התפרקות 
חברתית

פרישה מהעבודה מרצון או שלא מרצון
מצוקה כלכלית

לאנשים מבוגרים תחושת הבדידות מתעצמת בגלל 
בעיות ניידות בשל מחסור בכס עקב נכות או מצב 

בריאותי לקוי מתמשך

חגים ושבתות מעצימים את תחושת הבדידות

איך להפי את תחושת הבדידות
ראשית צריכים לרצות לצאת ממצב של בדידות ולא 

להתקבע בו
הבדידות  תחושת  את  לזהות  חשוב  שנית 
כשמתחילים תסמינים של חרדה נדודי שינה דיכאון 

מתמשך הסתגרות בבית במיטה איבוד תיאבון

את אפשר אחרת אל תישארו בתחושה ה
בתקופת החגים בפרט ובמהלך השנה בכלל חשוב 

לאירועים  להגיע  הבודד  המשפחה  לבן  לגרום 
מבחינה  גם  בנוח  להרגיש  לו  ולגרום  משפחתיים 
רק שיהיה  לא  לנסות  וגם מבחינה חברתית  פיסית 
לדאוג  וא  שייכות  תחושת  לו  לתת  אלא  נוכח 
שיהיה מישהו שישוחח אתו או ידאג לצרכיו במהלך 
המפגש  מתנגד  הוא  אם  גם  בפרט  בחגים  הערב 
בילוי ערב  בני משפחה עדי לעיתים על  עצמו עם 

כל כך משמעותי בלהישאר לבד 

קבוצתיות  מסגרות  לאתר  מומלץ  השנה  במהלך 
קבועות או פעילות קבועה שבהן יוכל לפתח קשרים 

יציבים מתמשכים ומספקים עם בני גילו

ועוד טיפ אם אתה מרגיש בודד טרם יחמיר המצב 
צא מהבית  במיטה  להישאר  אין  ואופן  פנים  בשום 
ליומיים השינוי  רק  וקנה מוצרי מזון בסיסיים  לך 
הקטן בהתנהלות יאלץ אותך לצאת מהבית לפחות 
אחת ליומיים כך תחוש את החיים ותהיה חלק מהם 

גש לירקן לקצב דאג למזונך שלא יחסר

בידי כל אחד היכולת לשנות את מצבו האישי אם רק 
יקבל כלים עידוד ויבין עד כמה זה חשוב לו 

דיכאון הוא קושי נפוץ שמתפתח מתחושת בדידות 
אל  לעזרה  זקוקים  שאתם  תחושו  אם  תזניחו  אל 

תהססו אני כאן בשבילכם

ועוד משהו
מתכוונים  אנו  לטובה  עלינו  הבאים  החגים  אחרי 
של  קבוצה  וכן  לאלמנים/אלמנות  סדנאות  לפתוח 
בנים/ות להורים המתמודדים עם מחלת האלצהיימר 

ובני זוג של הלוקים במחלה
ניתן כבר ליצור קשר ולהירשם

המתאשפזים  משפחתם  מבני  מי  או  גמלאים 
הסוציאלי  לשירות  הודיעו  נא  שונים  חולים  בבתי 
י השירות הסוציאלי של ארגון  כי אתם מטופלים ע

הגמלאים 

השירות הסוציאלי לשירותך/טובה יששכרי

גמלאון
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צרו קשר אתנו על מנת לשמור על רצ טיפולי ובכדי 
שנוכל להמשיך ולעשות את המיטב למענכם

ידי בל על פים שנית ל שירותים נו
נפש  ולתשושי  סעודיים  אבות  בבתי  ת  השמ  -

למיעוטי יכולת אעזור בקבלת מימון ממשלתי 
מימוש זכויות מהביטוח הלאומי/ביטוחים של קופת   -

חולים/ביטוחים פרטיים
שירותי אפוטרופסות  -

החולים  ובבית  בבית  לטיפול  ומטפלות  מטפלים   -

לטווח קצר או ארוך
אחים ואחיות להשגחה אחר ניתוח וקבלת החזרים   -

מקופת חולים 
לכל שאלה וקושי אתם מוזמנים להתייעץ   -

ות ימים ת בריאות איתנה וארי שנה טובה ומבור
ל ה רי  י טובה ישש

א מלאים של התע ו ה אר

ת י מ ו ס ר פ ה  ע ד ו מ

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 טיולים ונופשונים
שלום רב

אני שמח לבשר לכם על השקת מערכת אינטרנטית 
לרישום לגמליאדה 2017 מטרת הרישום האינטרנטי 
לחסוך מכם את ההגעה לתעשייה האווירית השכם 

בבוקר כדי להספיק ולהירשם ברישום ידני

המערכת תושק באתר גמלאי התעשייה האווירית ב- 
יתבצע  זו לא  יום במהלך תקופה   30 1 למשך  12 16

כל רשום ידני

חברי  ולפורטוגל  כיה  לצ טיולים  שני  נערוך  השנה 
יכולים להירשם לאחד הטיולים או לשניהם  הארגון 
כל חבר/ה יוכל לרשום את עצמו ואת בן/בת זוגו וא 
כלומר עד 4  לצר זוג אורחים בטופס רישום אחד 

איש

התנהגות  על  אחראי  שהגמלאי  להדגיש  ברצוני 
נאותה של אורחיו

החברות  נציגי  הארגון  ר  יו נובמבר  חודש  במהלך 
את  נפרט  המועדונים  בכל  נבקר  מ  והח הזוכות 
הרישום  אופן  את  ונדגים  נסביר  הטיולים  מסלולי 

במערכת

ר ועדת המועדונים י יו מועדי הביקורים יפורסמו ע

ה בבר
שמואל אפלבוים
ר ועדת טיולים ונופשונים יו

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 כי 

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

יוסי 30  במזומן 
החזר כספי עקב ביטול השתתפות בטיול יאושר אך 
ורק בהגשת מסמכים רפואיים עד שבוע לפני תאריך 
היציאה לטיול גמלאי/אורח שנרשם לטיול ולא הגיע 

יחויב בתשלום מלא של עלות הטיול
ביטול היציאה לנופשון מ-21 ימי עבודה ומטה לפני 

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

להיענות בחיוב במידת האפשר 
אין לצר בשום מקרה ילדים או נכדים מתחת לגיל 
15 לטיולי יום פרט לטיולים לחרמון לטיולים לחרמון 
ניתן לצר ילדים מגיל 5 שנים ומעלה גמלאי שמעוניין 
לנופשון   15 לגיל  מתחת  נכדים  או  ילדים  לשת 
לא תורשה עלייה  ההגעה לנופשון תהיה עצמאית 

לאוטובוס בשום מקרה וכס לא יוחזר 
מלווה  ר  ל חייב  ופניות  בלות  מ עם  מלאי 

בתשלום לנופשו ולטיול יום
א מערב תחנות איסו חניון תע

היציאה  ולשעות  היציאה  לתחנת  לבכם  תשומת 
שנקבעו אם חלה תקלה ביום היציאה יש להתקשר 

לטלפון 
הביטוח  אישי  תאונות  ביטוח  כולל  אינו  התשלום 
י הפוליסות של החברה המבצעת את  הקיים הוא עפ

הטיול או הנופשון
י הפוליסות של החברה המבצעת את  הקיים הוא עפ

גמלאון
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שמואל אפלבוים 
ר יו
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טיולי יום
יש לוודא שעה סופית בזמן התשלום במזכירות א מערב  07 מהחניון בתע יציאה בשעה 30

פר  מ
הטיול

ום הטיול יוםמ אורחתאריך מחיר לחבר

ך8 ארץ גיבורי התנ

אופיר טורס

16 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 
ית מרתקת תצפית ממגדל הרואה רואים רחוק רואים שקו מגדל תצפית ייחודי בראש  מהווה חוויה תנכ
www מרפסת היקב  n-binyamin co il התל הארכיאולוגי בלווי מייצג אור קולי מידע נוס ניתן לקבל באתר

מיצג המתאר 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

179  אורח
ורג מנזר יווני אורתודוקסי השוכן על צלע הר בערוץ נחל פרת ליד יריחו המנזר בנוי  וואדי קלט למנזר סנט ג
בשלושה מפלסים במפלס העליון מערה עתיקה שבעבר שמשה ככנסייה במפלס האמצעי מצויים מבני 
הנזירים  וקברי  נמצאים המחסנים  ומגדל פעמונים במפלס התחתון  כנסיות  הנזירים שלוש  המגורים של 
ארמון היהודים על פי המסורת בנקודה זו  ארוחת צהריים בקיבוץ אלמוג משם נמשיך אל קאסר אל יהוד 

חצו בני ישראל את הירדן בכניסתם לארץ 
נגב מערבי10

ענת תיירות

06 12 2016

ג 

145  לגמלאי
175  לאשת גמלאי

185  אורח
יציאה מהתעשייה האווירית לכיוון רחובות מכון אילון סיור במפעל לייצור כדורי רובה שפעל מתחת לאפו 
של השלטון הבריטי בארץ שמורת טבע פורה המאופיינת בצומח ים תיכוני ארוחת צהריים בחדר האוכל 
בקיבוץ יד מרדכי לאחר האוכל 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 צפונה לאתר אשכול של מקורות בבקעת בית נטופה באתר המבקרים נעקוב אחר הדרך הארוכה 
בגודלו  והרביעי  הייחודי מסוגו בישראל  נחזה בתהליך טיהור המים  שעוברים מי הכינרת עד לברז בביתנו 
בעולם נמשיך לאתר ספיר המקום שבו מתחיל מסעם של המים בישראל נחזה בארבע 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 בברכת המים החמים התרמו-

מומלץ להביא בגדי ים מינרלים 

שמואל אפלבוים ל משה    
ר ועדת טיולים יו ר טיולי יום    
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נופשונים
אילת

5 ימים ו-4 לילות באמצע השבוע על בסיס חצי פנסיון התשלום כולל הסעה הלוך ושוב
08 א ב-00 יציאה - מחניון תע

מחיר לאדם תאריךמלו
י ו בחדר 

תחילת 
תשלום

תנאי תשלום
המחאות

י אשראי רטי

הערות

139501  20-24/11/2016דן פנורמה  11 2016233X6
לפק אופיר טורס

ארוחת צהריים עם ההגעה
קפה ועוגה פעם אחת

139501 18-22/12/2016דן פנורמה 12 2016 233X6
לפק אופיר טורס

ארוחת צהריים עם ההגעה
קפה ועוגה פעם אחת

ים המלח

5 ימים ו-4 לילות באמצע השבוע על בסיס חצי פנסיון התשלום כולל הסעה הלוך ושוב
10 א ב-00 יציאה - מחניון תע

מחיר לאדם תאריךמלו
י ו בחדר 

תחילת 
תשלום

תנאי תשלום
המחאות

י אשראי רטי

הערות

169201 20-24/11/2016דניאל 11 2016 282X6
לפק אופיר טורס

ארוחת צהריים עם ההגעה
קפה ועוגה פעם אחת

חלוקים כנגד פיקדון
כניסה לספא המלון

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 המלון

153015 04-08/12/2016דניאל 11 2016 255X6
לפק אשת טורס

ארוחת צהריים עם ההגעה
קפה ועוגה פעם אחת

חלוקים כנגד פיקדון
כניסה לספא המלון

במקום קיים מועדון גמלאים

עת בלבד ע לחברה המב שרות היא בי הנו ההת
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136815 04-18/12/2016דיויד ריזורט 11 2016228X6
לפק אופיר טורס

ארוחת צהריים עם ההגעה
מועדון גמלאים פתוח כל יום 

14 00-12 בין 00
וכולל כיבוד שתייה חמה/

קרה ועוגיות 
כניסה לספא המלון 
חלוקים כנגד פיקדון

155415 25-29/12/2016לוט 12 16 259X6
לפק זיו תיירות

ארוחת צהריים עם ההגעה
קפה ועוגה פעם אחת

חלוקים כנגד פיקדון
כניסה לספא המלון

פו האר

5 ימים ו-4 לילות באמצע השבוע על בסיס חצי פנסיון התשלום כולל הסעה הלוך ושוב
10 א ב-00 יציאה - מחניון תע

מחיר לאדם תאריךמלו
י ו בחדר 

תחילת 
תשלום

תנאי תשלום
המחאות

רטי אשראי

הערות

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
136201 11-15/12/2016קיסר טבריה 12 2016227X6

לפק אופיר טורס
ארוחת צהריים עם ההגעה

קפה ועוגה פעם אחת
כניסה לספא במלון

שמואל אפלבוים לובי  שלמה ח  
ר ועדת טיולים  יו ר נופשונים   



שבע

 

באר
החדשה

 

העתיקה

 

העיר



טיולים  ם  הטיולים  וו  למ י  נו י   ב
מ דל

רו שיט 
ה שיט נהרות באירופה  דנובה ריי וול

המבצעות  החברות  עם  מ  במו עתה  נמצאים  אנו 
באתר  והן  גמלאון  ב הן  פרטים  נפרסם  סיומו  ועם 

האינטרנט של הארגון המרשתת 

מליאדה 

כיה  צ יעדים  בשני  הגמליאדה  את  נקיים  השנה 
לאחד  להירשם  יכולים  הארגון  חברי  ופורטוגל 

הטיולים או לשניהם להלן תכנית הטיולים

רמניה יה  פולי  

ליבר פרא יום  תל אביב
לטיסת  גוריון  בן  דוד  על שם  התעופה  בנמל  ניפגש 
לאחר  כיה  צ של  הבירה  עיר  לפראג  ישירה  שכר 
נצא  התעופה  בשדה  פורמאליים  וסידורים  הנחיתה 
לסיור פנורמי להיכרות ראשונית עם פראג לאחר מכן 
 Liberec נמשיך בנסיעה צפונה לכיוון העיר ליברץ 
השוכנת בסמוך למשולש הגבולות עם פולין וגרמניה 
במהלך הנסיעה נתוודע למפת האזור ונשמע תדריך 
למלון  נגיע  הצהריים  אחר  הקרוב  טיולנו  לקראת 

בבילון צנטרום בו נשהה בשבוע הקרוב הספא 

י ד ה ודטים  ה יום  חבל ה
הקרובה  בסביבה  לטייל  נצא  הבוקר  ארוחת  לאחר 
ארץ  חבל  ההררי   Sudety הסודטים  ארץ  בחבל 
למלחמת  שקדמה  התקופה  במהלך  התפרסם  זה 
העולם השנייה כאשר נמסר להיטלר על-ידי בעלות 
כוסלובקיה  צ בשליטת  שהיה  זה  באזור  הברית 
לרייך  לספח  שא  שהיטלר  גרמני  מיעוט  התגורר 
אותו  לפייס  כושלים  בניסיונות  לכך  וזכה  השלישי 
ערב המלחמה נתחיל את היום בביקור במרכז העיר 
העיר  במרכז  נבקר  המחוז  של  הבירה  עיר  ליברץ 
ונתרשם ממבנה בית העירייה המרהיב הניצב בגאון 

אתרי  בין  ונטייל  נוסי  מכן  לאחר  המרכזית  בכיכר 
הטבע והמורשת העשירים של האזור נצפה בטירות 
ונראה את  עתיקות נבקר בעיירה המרכזית טורנוב 

כיכר העיר בית העירייה ובית הכנסת הישן

ד  ה ודטים   ה וחבל  ים  ה האלפים  יום  
הפולני

ביותר  היפים  הטבע  מאזורי  לאחד  נקדיש  היום  את 
כיה לפולין אזור הררי זה מתנשא לגובה  בגבול שבין צ
1 מ מעל פני הים מהצד הפולני של הגבול  של עד 600
הדרמטיים  ההררים  הנופים  בין  ניסע  היום  במהלך 
בשמורת  נבקר  השנה  ימות  רוב  מושלגים  אשר 
Karkonoski ונצעד  הטבע של רכס הרי קרקונסקי 
השמורה  שבלב  המפלים  אל  היער  בתוך  בשביל 
לניה  ז הציורית  בעיירה  לביקור  נמשיך  מכן  לאחר 
בתי  בין  השוק  בכיכר  ונטייל   Jelenia Gora גורה 
בנסיעה  נמשיך  הביקור  בתום  הצבעוניים  הבארוק 
Karpacz ונתצפת על כנסיית  לכפר הסמוך קרפץ 
העץ המיוחדת שהועתקה לכאן מנורבגיה ונשמע את 

סיפורה המיוחד 

יום  פרא
כיה  היום נצא לטייל בפראג עיר הבירה היפה של צ
הידועה גם בכינוייה הרבים עיר החלום העיר הזהובה 
במצודת  נתחיל  ועוד  המגדלים  אלפי  בעלת  העיר 
פראג ונראה את טקס חילופי המשמר ליד בית הנשיא 
מגדליה  אשר  המרשימה  ויטוס  בקתדרלת  נצפה 
מזדקרים אל על ונראים היטב מכל פינה בעיר נעצור 
על  השוכנת  העתיקה  העיר  על  מרהיבה  לתצפית 
Vltava נפסע בין סמטאות  גדותיו של נהר וולטאבה 
העיר אל כיוון גשר קארל המפורסם ונתרשם ממגוון 
הפסלים לאורכו נמשיך את הסיור ברובע היהודי שם 
הגולם מפראג ואת בית הכנסת  נראה את הבית של 
בשעון  ונצפה  העיר  כיכר  אל  נגיע  להתפלל  נהג  בו 
האסטרונומי ונסיים במגדל אבק השריפה המפורסם 

אשר עומד בשערי העיר העתיקה 

טיולי חו"ל
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רית וניה השוויי רמניה ו ד  יום  דר
ליום  תשלום  בתוספת  לצאת  יוכלו  המעוניינים 
סקסוניה  חבל  בירת   Dresden דרזדן  משגע  טיול 
שבגרמניה נצא לסיור רגלי במרכז ההיסטורי שנחרב 
לחלוטין במהלך מלחמת העולם השנייה אך שופץ 
להתרשם  נוכל  הסיור  במהלך  בהקפדה  ושוחזר 
שעריו  על  הצווינגר  וארמון  המפואר  האופרה  מבית 
את  נראה  שבו  והמזרקות  הפביליונים  המרשימים 
פראונקירכה ואת הכנסייה  הכנסייה הפרוטסטנטית 
תהלוכת  יוצאת  שממנה  הופקירכה  הקתולית 
מופתית  אומנות  יצירת  של  שמה   - הנסיכים 
המורכבת מאלפי אריחי פורצלן נפסע לאורך הטיילת 
נשקפים  שממנה   Elbe האלבה  נהר  אל  הצופה 
לביקור  נמשיך  העיר  הבארוק המרהיבים של  בנייני 
המכונה  סקסוניה  של  ביותר  היפים  האזורים  באחד 
הסלעיים  להרים  הודות  השווייצרית  סקסוניה 

המרשימים הצופים על עמק נהר האלבה

פולי לאב  יום  וורו
החלי  אשר  שלזיה  הארץ  לחבל  הגבול  את  נחצה 
ידיים פעמים רבות במהלך ההיסטוריה ועבר משלטון 
השפעות  פולני  שוב  ולבסו  לגרמני  כי  לצ פולני 
חילופי השלטון ניכרות היטב בתרבות ובארכיטקטורה 
Wroclaw שקמה  ורוצלאב  נבקר בעיר  העירונית 
מהריסות מלחמת העולם השנייה כפניקס הקם מן 
לאחת  הנחשבת  ריינק  העיר  בכיכר  נתחיל  האפר 
העירייה  בית  ובמרכזה  בפולין  שבכיכרות  מהנאות 
המרשים אשר משמר את עברה הגרמני של העיר 
נמשיך בסיור פנורמי נראה את רובע האוניברסיטה 
אי הקתדרלה שבו  השוכן על גדות נהר האודרה ואת 

מבני הדת החשובים ביותר של העיר 

וטנה הורה יום  
 Kutna נתחיל את יומנו בביקור בעיירה קוטנה הורה 
י  Hora שהוכרזה כאתר מורשת לשימור עולמי ע
מכרות  של  מוקד  העיירה  הייתה  בעברה  ו  אונסק
המלך  למקום משכנו של  הפכה  ה-15  ובמאה  כס 

בבנייניה  מתבטא  העיירה  של  עושרה  ה-4  ואצלב 
והקתדרלה  הקדוש  יעקב  כנסיית  כמו  המרשימים 
הכס  כורי  של  הפטרונית  הקדושה  ברבורה  של 
נמשיך  בעיר  נקודה  מכל  לראות  ניתן  צריחה  שאת 
שוכנת  אשר  הייחודית  העצמות  בכנסיית  לביקור 
הכנסייה  מעיטורי  להתרשם  נוכל  הסמוך  בפרבר 
המקאבריים ונשמע את הסיפור המיוחד הקושר את 
הכנסייה לארץ הקודש בחלקו השני של היום ניסע 
לקניות  פראג  של  המובילים  הקניות  ממרכז  לאחד 

אחרונות טרם שובנו ארצה 

תל אביב  יום  פרא
ארוחת  לאחר  כיה  בצ הקסום  לטיולנו  אחרון  יום 
הבוקר ועזיבת המלון נצא לשדה התעופה של פראג 

לטיסת שכר ישירה לתל אביב 

הערות
מחיר הטיול 880

תכנית הטיול מתארת את האתרים שבהם נבקר אך 
לא את סדר הביקורים או את כיוון הנסיעה

בבילון  מלון  בבית  לינה  על  מבוסס  הטיול  מסלול 
טיול  בסביבה  יום  לטיולי  ויציאה  בליברץ  צנטרום 

כוכב

ולל המחיר 
טיסות שכר הלוך ושוב תל אביב-פראג

אוטובוס תיירים נוח וממוזג
לינה בבתי מלון מדרגת תיירות טובה 

אשת טורס  מדריך טיולים ישראלי מצוות 
רופא מלווה

ארוחות   7 הכול  סך  פנסיון  חצי  בסיס  על  כלכלה 
בוקר  7 ארוחות ערב

בקבוק מים מינרלים בכל יום
כניסות לאתרים כפי שמצוין במסלול

מערכת שמע
טיפ למדריך הישראלי

טיפים לנותני שירותים מקומיים נהג וסבלים 
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ולל המחיר אינו 
ביטוח

הוצאות אישיות
בעלות של 30 אירו לאדם סיור בחירה לדרזדן 

ל פורטו

8 ימים / 7 לילות 

בו לי לול  פורטו מ

ימראיש א  פורטו   יום  ת
נצא  הנחיתה  לאחר  לפורטו  לטיסה  ג  בנתב ניפגש 
המדינה  כערש  הנחשבת  גימראיש  בעיר  לסיור 
על-ידי  העתיקה שהוכרזה  בעיר  נצעד  הפורטוגלית 
ו כאתר מורשת עולמית נצפה בסגנון המנואלי  אונסק
המפורסם ונותיר זמן למקום העתיק והציורי הגדוש 
נמשיך  הסיור  בתום  ציוריים  ובשווקים  במוזיאונים 

למלוננו בברגה

יום  פורטו
נבקר  פורטו  המהממת  בעיר  לסיור  נצא  הבוקר 
סאו בנטו ונצפה בכנסייה  בתחנת הרכבת הייחודית 
הפרנסיסקנית המוכרת ככנסיית יורדי הים נצפה על 
דום לואיש - סמלה של פורטו ואתר מורשת  גשר 
עולמי נבקר ברובע ריברה הציורי אשר בזכותו זכתה 
תרבותית  היסטורית  כעיר  בינלאומי  למעמד  פורטו 
בהמשך נערוך שיט מרהיב על נהר הדואורו החוצה 
יין  ביקב  לביקור  נמשיך  השיט  בגמר  העיר  את 
במרתפים  סיור  נערוך  והטעים  המפורסם  פורט  ה
של היקב כולל טעימות והסבר על ייצור היין האיכותי 
חופשי  זמן  נותיר  בסיום  למרחוק  יצא  ששמעו 
המוזיאונים  שלל  עם  העיר  של  המיוחד  למרכזה 
וכמובן לסיור במדרחוב סאנט קטרין עם שלל חנויות 
האופנה היפות לקראת ערב נאכל ארוחת ערב בעיר 

ומשם נמשיך לסיור ערב

ו א יום  אויירו  שמורת בו
המפוארת  ההיסטוריה  את  המשלב  טיול  ליום  נצא 

סיורנו  את  בה  שקיים  הנהדר  והטבע  המדינה  של 
ונציה  נתחיל לאורכו של האוקיאנוס בעיר המכונה 
אויירו העיר בנויה על לגונות מדהימות  של פורטוגל 
ותעלות רבות מראה מרהיב לכל עין במהלך הסיור 
בגמר  העיר  בתעלות  מיוחדות  בסירות  לשיט  נצא 
בפונדק  נצפה  בוסאקו  יער  לשמורת  נמשיך  הסיור 
נמשיך  מפואר  מלון  להיות  שהפך  המלכותי  הציד 
התצפיות  על  נפסח  ולא  המפורסם  ביער  לסיור 
ונעבור  בדרכנו  נמשיך  השמורה  בלב  המיוחדות 
לאורך החו והלגונות לעיירה הציורית קוסטה נובה 

בתום היום נשוב למלוננו בברגה 

ו  עמ הדוארו י יום  בום 
ישו הטוב -  יזוס  לאחר ארוחת הבוקר נצא ל- בום ג
כנסיית הצלבנים שעל ראש הגבעה הצופה אל ברגה 
לעמק  נמשיך  משם  מיניו  חבל  כבירת  המשמשת 
בטרסות  נצפה  הידוע  הלאומי  לפארק  הדוארו  נהר 
האדיר  לנהר  עד  ההרים  מפסגות  היורדות  הגפנים 
נשוב  היום  בתום  במקום  רגלי  סיור  נערוך  וכמובן 

למלוננו בברגה

רה  טומר וימברה  נא יום  
הבוקר נצא לביקור באחת הערים המיוחדות בפורטוגל 
מהעתיקות  האוניברסיטה  בחצר  נבקר  קוימברה 
בתקופת  שנבנה  החדש  בחלק  נחזה  באירופה 
בסגנון  העתיק  לאזור  ונמשיך  סלאזר  הדיקטאטור 
הנהדר  בנו  נחזה  מנואלינית  המיוחד  הפורטוגזי 
העיר  הציורי של  במדרחוב  ונצעד  המונדגו  נהר  של 
שהייתה  הגדולה  לקהילה  זכר  היהודים  שער  עם 
נזרה היא נצרת עיירת  במקום בתום הסיור נמשיך ל
דיג מקסימה עם שלל מסעדות הדגים המפורסמות 
אם הזמן יאפשר נמשיך דרך אלקובסה שבה נמצא 
מנזר סנטה מריה  אחד המבנים המרשימים ביותר 
עיירה  לטומר  ונמשיך  מיופייה  נתרשם  בפורטוגל 
הייתה  רב-האוכלוסייה  שבעברה  ומיוחדת  קטנה 
לקהילה  זכר  העתיק  הכנסת  בבית  נבקר  יהודית 
ונספר את סיפורה המרגש  ביקור  נערוך  המפוארת 
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זכות  אברהם  את  להזכיר  נשכח  לא  הקהילה  של 
חזרה  הסיור  בגמר  הכנסת  בית  נקרא  שמו  שעל 

למלון בברגה 

בו יום  לי
המופלאה  בעיר  לסיור  נצא  הבוקר  ארוחת  לאחר 
תערוכת  ולאתר  המיוחד  אלפמה  מרובע  נתחיל 
פארק  את  נחמיץ  לא  בעיר  שנערכת  האקספו 
פאר  ירונימוס  ג במנזר  נצפה  השביעי  אדוארד 
מגלה  של  קבורתם  ומקום  המנואלית  האדריכלות 
הלאומי  המשורר  ושל  גאמה  דה  וסקו  הארצות 
בלם המפורסם זכר לתהילת  קמיאיש נמשיך למגדל 
העבר ולאנדרטה המרשימה של מגלי הארצות אחד 
מסמליה של העיר לא נפסח על חציית גשר הכבלים 
לתצפית  ונטפס  אלמדה  עם  ליסבון  את  המחבר 
נהר  על  השוכנת  ליסבון  נשקפת  שממנה  מיוחדת 
ו  משם נמשיך אל מרכז הקניות קולומבו שם  הטאג
יינתן זמן חופשי נצא לערב גאלה הכולל ארוחת ערב 
לסיור  נמשיך  משם  בעיר  מקומי  ופולקלור  מוזיקה 

לילי קצר בתום היום נשוב למלוננו בפטימה 

ינטרה   ה   רו דה  אבו  אובידוש   יום  
איש ש

הבוקר נצא לאחד הימים היפים של הטיול את טיולנו 
נתחיל בעיירה אובידוש שהינה פנינה תיירותית נצעד 
בסמטאות של החנויות לעבודות היד עור קרמיקה 
ועוד נצעד מהשער העתיק עד לטירה העתיקה ונטפס 
לתצפיות על מראות מהממים משם נמשיך למצוק 
קאבו דה רוקה שהיא הנקודה המערבית  המדהים 
 140 של  בגובה  המצוק  על  אירופה  ביבשת  ביותר 
מטר בנוי מגדלור נסייר במקום הקסום כולל תצפיות 
לעיירה  נמשיך  הסיור  בגמר  הידוע  הענקים  משביל 
מורשת  כאתר   1995 בשנת  כבר  שהוכרזה  סינטרה 
מתקופות  רבים  ארמונות  שופעת  העיירה  עולמית 
למלכי  ועד  במקום  ששלטו  מהמורים  החל  שונות 
פורטוגל ואציליה נערוך סיור במקום ולאחריו נמשיך 

קשקאיש עם שלל הדייגים היושבים  לכפר הדייגים 
שלהם  הרשתות  את  ומתקנים  הציורית  במרינה 
העיירה היא מקום מושב הקיץ של נשיא המדינה ולכן 
אחת מהססגוניות במדינה נמשיך כמובן לאסטוריל 
אתר נופש של המאה ה-19 על הווילות הנהדרות שבו 

הנושקות לים יום מלא וגדוש

בו  תל אביב יום  לי
לאחר ארוחת הבוקר העברה לשדה התעופה לטיסה 

חזרה לתל אביב 

פורטו בו לול  לי מ

בו  טומר יום  תל אביב  לי
ג לטיסה לבירת פורטוגל ליסבון לאחר  ניפגש בנתב
בליסבון  האקספו  באזור  לאתנחתא  ניסע  הנחיתה 
משם נמשיך לטומר עיירה קטנה ומיוחדת שבעברה 
הכנסת  בבית  נבקר  יהודית  הייתה  רב-האוכלוסייה 
סיפורה  את  ונספר  המפוארת  לקהילה  זכר  העתיק 
המרגש של הקהילה לא נשכח להזכיר את אברהם 
הסיור  בגמר  הכנסת  בית  נקרא  שמו  שעל  זכות 

העברה למלוננו 

בו יום  לי
המופלאה  בעיר  לסיור  נצא  הבוקר  ארוחת  לאחר 
תערוכת  ולאתר  המיוחד  אלפמה  מרובע  נתחיל 
פארק  את  נחמיץ  לא  בעיר  שנערכת  האקספו 
פאר  ירונימוס  ג במנזר  נצפה  השביעי  אדוארד 
מגלה  של  קבורתם  ומקום  המנואלית  האדריכלות 
הלאומי  המשורר  ושל  גאמה  דה  וסקו  הארצות 
זכר  המפורסם  בלם  למגדל  נמשיך  קמיאיש 
מגלי  של  המרשימה  ולאנדרטה  העבר  לתהילת 
הארצות אחד מסמליה של העיר לא נפסח על חציית 
גשר הכבלים המחבר את ליסבון עם אלמדה ונטפס 
לתצפית מיוחדת ממנה נשקפת ליסבון השוכנת על 
משם נמשיך אל מרכז הקניות קולומבו  ו  נהר הטאג
שם יינתן זמן חופשי נצא לערב גאלה הכולל ארוחת 
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נמשיך  משם  בעיר  מקומי  ופולקלור  מוזיקה  ערב 
לסיור לילי קצר בתום היום נשוב למלוננו בפטימה 

איש ש ינטרה ה אבו דה רו יום  פטימה  
נצא לאחד הימים היפים של הטיול נתחיל מהמצוק 
קאבו דה רוקה שהיא הנקודה המערבית  המדהים 
ביותר ביבשת אירופה על המצוק בנוי מגדלור בגובה 
תצפיות  כולל  הקסום  במקום  נסייר  מטר   140 של 
נהדרות משביל הענקים הידוע בגמר הסיור נמשיך 
כאתר   1995 בשנת  כבר  שהוכרזה  סינטרה  לעיירה 
רבים  ארמונות  שופעת  העיירה  עולמית  מורשת 
מתקופות שונות החל מהמורים ששלטו במקום ועד 
למלכי פורטוגל ואציליה נערוך סיור במקום ולאחריו 
הדייגים  עם שלל  קשקאיש  הדייגים  לכפר  נמשיך 
הרשתות  את  ומתקנים  הציורית  במרינה  היושבים 
נשיא  של  הקיץ  מושב  מקום  היא  העיירה  שלהם 
המדינה ולכן אחת מהססגוניות במדינה נמשיך כמובן 
הווילות  על  ה-19  המאה  של  נופש  אתר  לאסטוריל 

הנהדרות שבו הנושקות לים יום מלא וגדוש

רה נ אובידוש יום  פטימה
ביותר  הקדושים  מהאתרים  באחד  נבקר  הבוקר 
במקום  סיור  נערוך  פאטימה  הנוצרי  העולם  של 
בקתדראלה  ביקור  על  נפסח  לא  במדינה  מהיפים 
סוד הנבואה המצמרר  המיוחדת ונספר את סיפור 
פנינה  שהינה  אובידוש  העיירה  אל  נמשיך  משם 
תיירותית נצעד בסמטאות של החנויות לעבודות היד 
עור קרמיקה ועוד נצעד מהשער העתיק עד לטירה 
העתיקה ונטפס לתצפיות על מראות מהממים בתום 
נזרה היא נצרת עיירת דיג מקסימה  הסיור נמשיך ל
עם שלל מסעדות הדגים המפורסמות משם נמשיך 
דרך אלקובסה שבה נמצא מנזר סנטה מריה - אחד 
המבנים המרשימים ביותר בפורטוגל נתרשם מיופייה 

ומשם נמשיך למלוננו בפטימה 

טה  ו ו   א וימברה  אויירו  שמורת בו יום  
נובה

הבוקר נצא לביקור באחת הערים המיוחדות בפורטוגל 

מהעתיקות  האוניברסיטה  בחצר  נבקר  קוימברה 
בתקופת  שנבנה  החדש  בחלק  נחזה  באירופה 
בסגנון  העתיק  לאזור  ונמשיך  סלאזר  הדיקטאטור 
הנהדר  בנו  נחזה  מנואלינית  המיוחד  הפורטוגזי 
העיר  הציורי של  במדרחוב  ונצעד  המונדגו  נהר  של 
שהייתה  הגדולה  לקהילה  זכר  היהודים  שער  עם 
בעיר  האוקיאנוס  של  לאורכו  נמשיך  משם  במקום 
אויירו העיר בנויה על  ונציה של פורטוגל  המכונה 
לגונות מדהימות ותעלות רבות מראה מרהיב לכל עין 
לשמורת יער בוסאקו נצפה בפונדק הציד המלכותי 
שהפך להיות מלון מפואר נמשיך ליער המפורסם לא 
נפסח על התצפיות המיוחדות בלב השמורה נמשיך 
בדרכנו ונעבור לאורך החו והלגונות לעיירה הציורית 

קוסטה נובה בתום היום נשוב למלוננו בברגה 

יום  פורטו
המהממת  בעיר  לסיור  נצא  הבוקר  ארוחת  לאחר 
בנטו  סאו  הייחודית  הרכבת  בתחנת  נבקר  פורטו 
ככנסיית  המוכרת  הפרנציסקנית  ובכנסיה  ונצפה 
- סמלה של  דום לואיש  יורדי הים נצפה על גשר 
ריברה  ברובע  נבקר  עולמי  מורשת  ואתר  פורטו 
בינלאומי  זכתה פורטו למעמד  הציורי אשר בזכותו 
כעיר היסטורית תרבותית בהמשך נערוך שיט מרהיב 
השיט  בגמר  העיר  את  החוצה  הדואורו  נהר  על 
פורט המפורסם והטעים  נמשיך לביקור ביקב יין ה
נערוך סיור במרתפים של היקב כולל טעימות והסבר 
ייצור היין האיכותי ששמעו יצא למרחוק בסיום  על 
נותיר זמן חופשי למרכזה המיוחד של העיר עם שלל 
עם  לסיור מדרחוב סאנט קטרין  וכמובן  המוזיאונים 
שלל חנויות האופנה היפות בערב נאכל ארוחת ערב 
בעיר ולאחר מכן נמשיך לסיור לילה בתום היום נשוב 

למלוננו בברגה 

ימראיש יום  עמ הדוארו  
ישו הטוב -  יזוס  לאחר ארוחת הבוקר נצא ל-בום ג
כנסיית הצלבנים שעל ראש הגבעה הצופה אל ברגה 
לעמק  נמשיך  משם  מיניו  חבל  כבירת  המשמשת 
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בטרסות  נצפה  הידוע  הלאומי  לפארק  הדוארו  נהר 
האדיר  לנהר  עד  ההרים  מפסגות  היורדות  הגפנים 
וכמובן נערוך סיור רגלי במקום נמשיך לעיר גימראיש 
בעיר  נצעד  הפורטוגלית  המדינה  כערש  הנחשבת 
מורשת  כאתר  ו  אונסק ידי  על  שהוכרזה  העתיקה 
עולמית נצפה בסגנון המנואלי המפורסם ונותיר זמן 
שווקים  במוזיאונים  הגדוש  והציורי  העתיק  למקום 

ציוריים ועוד 

יום  פורטו  תל אביב
לאחר ארוחת הבוקר העברה לשדה התעופה לטיסה 

בחזרה לתל אביב 

המחיר לאדם בחדר זוגי 1300
לא  אך  הביקור  אתרי  את  מתאר  המסלול  חשוב 
ייתכנו  הימים  סדר  או  הנסיעה  כיוון  את  בהכרח 

שינויים בסדרי הביקורים והלינות

שמואל אפלבוים עד  יהושע   
ר וועדת טיולים ונופשונים יו ל  מר טיולי חו  

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

tastzfon@netvision.net.il | www.worldtreks.co.il

הצטרפו לקבוצת איכות לחוויה מדהימה ומהממת של פעם בחיים, המביאה 

להתרוממות רוח והעצמה אישית.

נצעד בנופים מדהימים בהרים וביערות הגשם, נחצה נהרות גועשים בגשרי 

חבלים ונתפעם מפסגות ההימליה המושלגות.

זה הנוף היפה בעולם שהטבע מציע לאדם.

בקטמנדו, תוקסמו מהמקדשים וארמונות המלוכה. ותשוטטו בסמטאות עם 

שווקים עשירים.

טיולים לנפאל בחופשת הפסח
טרקים מרתקים בהרי ההימליה וסיורים באתרים המקודשים.

טרקים לאוורסט בייס קמפ ולרכס האנאפורנה.

הטרק מתאים
לנשים ולגברים

בכל גיל, ובכושר רגיל, 
והעניין וההנאה מובטחים.

ת י מ ו ס ר פ ה  ע ד ו מ
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ביקור גמלאים במפעלי החברה
נכון לכתיבת שורות אלו ביקרו במפעלי החברה 254 
גמלאים שסיימו את ביקורם נלהבים ומלאי התרגשות 
ממתינים לתורם עוד כ-1150 גמלאים לאחרונה אני 
מקבל תלונות מגמלאים שלא הוזמנו לביקור למרות 
שנרשמו כבר לפני מספר חודשים אני חוזר ומבהיר 
הקרובות  השנים  שלוש  על-פני  יימשכו  הסיורים 
גמלאים  הזמנת  היא  בוועדה  שנקבעה  המדיניות 
והעדיפות  עבדו  שבהם  המפעלים  על-פי  לביקורים 
מפעל  לכל  הנרשמים  לכמות  בהתאם  נקבעת 
לשאלה נוספת העולה מדי פעם - הסיורים נערכים 
במתכונת אחידה כפי שתואמה עם הנהלת המפעל 
ואוקטובר  ספטמבר  חודשי  של  הביקורים  לצערי 
והעברת  ת  במב מנהלתיות  בעיות  בשל  בוטלו 
הבנתכם  את  נבקש  לאוקטובר  השנתית  החופשה 

וסבלנותכם כולם יבקרו ללא יוצא מן הכלל

יהודה מור שמואל אפלבוים   
ורים במפעל ר בי ר וועדת טיולים ונופשונים   יו

ורם  מבי רשמיהם  על  ותבים  מלאים 
במפעלי החברה

 
ליהודה שלום 

בסיור  השתתפתי  המוצלח  הארגון  על  הכבוד  כל 
ממש  היה  האווירית  התעשייה  במפעלי  שארגנתם 

יישר כוח  כי מעניין ומרתק נהניתי מכל רגע 
ישראל שבתאי גמלאי שהל

שלום יהודה
הביקור  על  הגמלאים  ועד  לכם  להודות  ברצוני 
היה  הביקור  האווירית  התעשייה  במתקני  המעניין 

מאל מסקרן ומאורגן למופת כן ירבו 
בכבוד רב 

מיכאל בונדרוב - רמתא

יהודה שלום
וענייני  מעניין  מרגש  היה  החברה  במפעלי  הסיור 
כך  המשיכו  ביותר  הטוב  הצד  על  נוצלה  דקה  כל 

בפעילותכם הברוכה מחכים לסבב הבא יישר כוח 
אלעזר מוטי שהל

ר יהודה הי
את  ומעריכים  מוקירים  א  רמת אנשי  ובשם  בשמי 
התכנון ואת הארגון שלך ושל חבריך בוועד נהנו מכל 
רגע ומודים לכם מקרב לב הופתענו מהרעיון הכביר 

ונהנינו מהביצוע כה לחי 
א שלום מימון - רמת

בוד יהודה מור ל
ברצוני להודות לך ולחבריך על הסיור הנפלא והאירוח 
המדהים הייתי והשתתפתי במפגשים ובסיורים רבים 
התרגשנו  וחבריי  אני  שבקצפת  הדובדבן  היה  זה 

מאוד תודות רבות בשמי ובשם חבריי 
יוסי שמעוני - מפעל מטוסים

אני רוצה להודות לכם על הביקור האירוח היה נפלא 
הזדמנות  לנו  הייתה  ומהנה  מכובדת  בצורה  ואורגן 
שעדיין  העובדים  ואת  הגמלאים  חברינו  את  לפגוש 
עובדים ואשר טרם הגיעו לגיל פרישה תודה מקרב 
לב ליהודה שליווה אותנו לאורך שהייתנו במפעל ודאג 

לכל הפרטים קטנים כגדולים חזקו ואמצו 
יעקב אברהם - מפעל מטוסים

 

באנו לבקר בתעשייה האווירית
המפעל שאת כרתנו ברית
עוד בהיותנו צעירים ויפים

ידענו אך מעט והיינו תמימים
אך בנינו מפעל לתפארת

תעשייה אווירית מפוארת 

גמלאון
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מעורבת בכל נושאי הביטחון
מגדול ועד קטן

לכל בעיה היא מוצאת פתרון
ואנו נלווה אותה בגאון וברון

הרצל דאבו - מנועים

לשמואל ויהודה
גמלאי  כקבוצת  לבקר  להזמנתכם  בשמחה  נענינו 
א אנו מודים על קבלת הפנים  מפעל מטוסים בתע
במפעלים  המרתק  הסיור  על  ובעיקר  המדהימה 
השונים התרשמנו מאוד מהחדשנות ומהתפתחותה 
א על כל מפעליה אין ספק שזכינו לחוויה  של התע
מיוחדת שאין שנייה לה בשם חבריי אני מודה לשמואל 
 - המוצלח  הביצוע  ועל  הברוכה  היוזמה  על  וליהודה 

שאו ברכה ממני ומחבריי
אבי שיינבוקס - מפעל מטוסים

ור רת מהבי מ

דרי ההרשמה ורים ועל  ום על הבי הפר

גמלאון
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דבר יו"ר הסתדרות הגמלאים

ידידיי הגמלאיות והגמלאים,

אנו רואים לעצמנו זכות מיוחדת לברך אתכם, גמלאי התעשייה האווירית, מר 

יעקב שפי וחברי מועצת הארגון.

הסתדרות  במסגרת  הגדולים  הארגונים  אחד  הינו  התע"א  גמלאי  ארגון 

הגמלאים שהיא הגוף היציג של גמלאי ישראל. אנו מתמקדים במאבק בלתי 

מתפשר להעלאת תדמיתם וזכויותיהם של הגמלאים.

מקור כוחנו נובע משני יסודות עיקריים. האחד, מכוחה של ההסתדרות החדשה 

והשנייה  ערכית,  חברתית  וכתנועה  מקצועי  כאיגוד  מייצגת  שהיא  והעוצמה 

מהסולידריות של ארגוני גמלאים המתאגדים יחדיו, במסגרת ההסתדרות החדשה, מתוך הזדהות 

ומוכנות לפעול בכל עוצמתנו לטובת גמלאי ישראל.

לזכותנו, הישגים רבים, כמו: הטבות מס, הארכת הביטוח הסיעודי הקולקטיבי והסדרה בחוק של 

הביטוח הסיעודי בישראל, הנחות במחירי תרופות וארנונה, סבסוד טיפולי שיניים לקשישים )בטיפול(, 

השוואת זכויות אלמן לאלמנה, חובת ועדי עובדים לדאוג לגמליהם )בג"צ בר-אילן( ועוד. בפנינו  

העלאת  ע"י  הגימלאים  לציבור  נאותה  הכנסה  רמת  הבטחת  וביניהם   נוספים  רבים  אתגרים 

ותרופות, מעבר למה שכבר  והקלות משמעותיות במחירי מים, ארנונה, חשמל  קצבאות הזקנה 

הושג.  

בשבילך"  "ביחד  הנקרא  בארץ  מהגדולים  ייחודי  צרכנות  מועדון  בהסתדרות  הוקם  לאחרונה, 

המקנה הטבות רבות בתחומים שונים ומיועד לסייע להעלאת איכות חיי התרבות, הפנאי והצריכה 

גם של ציבור הגמלאים.

היתר  בין  וליהנות  לחודש,   ₪ 12 של  להסתדרות תמורת מחיר סמלי  להצטרף  לכם  אנו מציעים 

ממועדון הצרכנות הגדול בארץ, הנחות ב"משען", בקאנטרי קלאב של ההסתדרות, בכרטיס גמלאי 

בינ"ל ועוד, ולהגדיל את כוחנו ואת השפעתנו על מנת  לחזק את המאבק למען הגמלאים ולשמור 

על זכויותיהם.

בברכה,

שמואל )שמוליק( מזרחי

יו"ר הסתדרות הגימלאים בישראל

ר  רחי  יו שמולי מ
מלאים תדרות ה ה

גמלאון
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ועדת סניפים ומועדונים
שלום לכם ידידיי וידידותיי

ראשית בפרוס השנה החדשה מאחל אני לכולכם שנה של בריאות טובה של בשורות טובות 
של נחת ממשפחותיכם ושנמשיך להיפגש במועדונים 

רמת  את  לשפר  כדי  יכולתי  ככל  ועושה  במועדונים  בפעילות  ממשיך  אני  יקרים  חברים 
ההרצאות וכן לחדש ציוד שהתיישן

ליד מרכז  יעבור בחודש הקרוב למשכן חדש ברחוב עמק האלה  בתכנית מועדון מודיעין 
סחלבים במודיעין נבדקת אפשרות לפי היענות החברים לפתוח מועדון במכבים למפגש 

חברים בשעות היום לגיבוש לאירועים ולמשחקי חברה 

באותו מבנה ובאותה כתובת כפי שמתאים לנו  מועדון פתח תקווה עובר לאולם גדול יותר מרווח וממוזג 
וצריך שיהיה לנו

יש בכוונתי לפתוח בשנת הכספים הבאה מועדונים נוספים ולכך דרושים חברים שייקחו על עצמם את המטלה 
של ניהול מועדון עם כל המשתמע מכך בנוס בחלק מהמועדונים יש צורך בחידוש ובריענון כוחות לפיכך 
איתי קשר  ליצור  מועדון  לרכז  גם  ובהמשך  במועדונים  ולעזור  חלק  לקחת  לחברים שמעוניינים  קורא  אני 

ואשמח להרחיב את רשימת הנושאים בעול 

למי שאינו  חברים לאחרונה רוב פעילויות הארגון מתקיימות דרך המועדונים ולכן אני מבקש וקורא לכם 
מבקר במועדונים להגיע למועדונים להשתת בפעילויות שלנו גם כדי להיות בעניינים ולהתעדכן וגם כדי 

לקחת חלק בכל הנעשה בארגון 

השנה אני שוא לקיים מועדוניידה ראשונה לחברים המבקרים במועדונים זו סנונית ראשונה - סימן לבאות 
ראו בכך רמז ראשון מדוע כדאי לנו להיות שותפים פעילים במועדון

ם תמיד פרטו פלי  של
ניפים ומועדונים ר ועדת  יו

 ffertouk@iai co il נייד  אימייל

ר פרטו פלי  יו

גמלאון
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מועדו אריאל

20 30-18 פעילות המועדון בימים ב ד בין השעות 30
ל 2 אריאל כתובת המועדון מועדון אמצע הדרך רחוב צה

ב טל  רכז המועדון ליברמ יע

אהתאריך ההר המר
6 11 גיא באוםהבלט הרוסי בצרפת - מהפכה אקזוטית באמנות16

13 11 הסברה בנושא הגמליאדה כולל האתרים ותהליך הרישום 16
ר בנוכחות היו

יעקב שפי

4 12 יואב יוכפזגנטיקה בשירות האנושות16
2 1 יהורם מזרחילידתה של דת האסלאם17

מועדו אשדוד

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

ר אברהם טל  עוזרת שרה טל  רכז המועדון ל

אהתאריך ההר המר
2 11 הסברה בנושא הגמליאדה כולל האתרים ותהליך הרישום 16

ר בנוכחות היו
יעקב שפי

9 11 מורן גל-און שלום על הרובים - סיפור של חיימקה לבקוב16
16 11 פז מוסקוביץסדנה לצילום משופר בטלפון16
23 11 חזי פוזננסקימהצהרה להכרזה16
30 11 יוסי מקדשמהקסבה - לכלא הביטחוני16
7 12 ראבי זלבהקרימינולוגיה אקטואלית16 ד

14 12 ממתתיהו החשמונאי לטיטוס הרשע - המאבק לתקומת 16
ישראל

שלמה פיליבה

21 12 ערן חקלאייהדות אתיופיה16
28 12 מהי אסטרטגית הניצחון של המכבים מהי תמונת 16

הניצחון
איתמר ליברמן

4 1 צמח גורהגורם האנושי לתאונות בדרכים17
11 1 זאב רגברוסיה - ערים מרתקות17
18 1 גיל רביבוהסכסוך הישראלי פלסטיני מנקודת מבטו של לוחם17

גמלאון
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עת אונו מועדו ב

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

אבי טל  רכזי המועדון אדריאנה שוולב טל   ישראל 

אהתאריך ההר המר
1 11 ותהליך הרישום 16 כולל האתרים  בנושא הגמליאדה  הסברה 

ר  בנוכחות היו
יעקב שפי

8 11 יואב יוכפזמסתרי המוח האנושי16
15 11 ר אבי זלבהפשיעת נשים16 ד
22 11 שלמה טלצוואות וירושות16
29 11 שלמה פיליבהמונטנגרו-מההרים השחורים לפיורד הכחול16
6 12 מורן גל-און משפחת רוטשילד - העושר והעוצמה16

13 12 יהורם מזרחילידתה של דת האסלאם16
20 12 מסיבת חנוכה מוקדמת ומפגש חברים מהגמליאדה16
27 12 חיה לבניהנרות הללו16

3 1 איציק קידרפורטוגל - גילויים בארץ המגלים17
10 1 עמי גולדמןצחוק הומור וחשיבה יוצרת17
17 1 דקל כהן / גפן ותאנה10 מיתוסים מעולם היין 17

שבע מועדו באר

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

כתובת המועדון מרכז פאני קפלן - רח קלאוזנר 15 באר שבע
רי טל   אבי הדר טל   ב אנ רכזי המועדון יע

מ טל  רו אלי 

אהתאריך ההר המר
10 11 ותהליך הרישום 16 כולל האתרים  בנושא הגמליאדה  הסברה 

ר  בנוכחות היו
יעקב שפי

17 11 יהורם מזרחילידתה של דת האסלאם16
8 12 יאיר עישביבדרך לתקומה16

29 12 חיים נתנאלנס החנוכה מלחמת האור בחושך17
19 1 יוסי מקדשמהקסבה - לכלא הביטחוני17

המשך בעמוד 36
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מסלול תשלום חודשי לבחירה
ללא פקדון או הפקדה

הכל כלול חופשי!
כולל כל תשלומי חשבונות הדירה, 
שרותי הנקיון, השמירה והאחזקה!

שלום לבדידות
ברוך הבא לחברים...

לתיאום פגישה: 02-5705555, 054-6008555
  www.nofeymotza.co.il      02-5347111 :מרכזיה

דירות מגורים 
עם נוף, גינה או מרפסת

1.5, 2, 3 חדרים

הנחה מיוחדת ל: חברי קופ״ח מאוחדת / ניצולי שואה / נכי צה״ל

פעילות תרבות עשירה ומגוון רחב ועשיר של חוגים ופעילויות ספורט ופנאי.

השגחה רפואית במקום 24 שעות ביממה.

חדרים מאובזרים ברמה גבוהה.

 קרוב לי-ם   קרוב לקניון   קרוב לבית החולים הדסה   קרוב לבתי קפה ומסעדות   הסעות לבריכה באיזור



ליה מועדו הר

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

וד טל   נת ב יו טל  רכזי המועדון דני י
18 ה 11 פינת הכוזרי בשעה 30 ת - רח מזא ההרצאה הראשונה בכל חודש מתקיימת במועדון נעמ

אהתאריך ההר המר
6 11 ותהליך הרישום 16 כולל האתרים  בנושא הגמליאדה  הסברה 

ר  בנוכחות היו
יעקב שפי

13 11 יואב יוכפזשפת הגו וכריזמה אישית16
20 11 ר רונית מור-כהןמנפלאות גו האדם - בין דימום לקרישה16 ד
27 11 חזי פוזננסקירבין -דרכו של חייל מפקד ומדינאי16
4 12 אלברט אברהם כהןגילויים חדשים בפרשת הסתר - אלי 16

11 12 אישטה עלמומורשת יהדות אתיופיה16
18 12 ד דנה שמשצוואות וירושות16 עו
25 12 עודד כהןערב שירה בליווי שקופיות16

1 1 דורי חןיצחק שדה - ילדות ונעורים17
8 1 יואב יוכפזהבדלים תרבותיים בכפר הגלובלי17

15 1 ר יוסי נגריפן - טיול בערי בירה עתיקות17 ד

מועדו חולו

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

רכזי המועדון שמואל אפלבאום טל   דוד אלברט טל  
וויד טל  אהרו 

אהתאריך ההר המר
31 10 ותהליך הרישום 16 כולל האתרים  בנושא הגמליאדה  הסברה 

ר  בנוכחות היו
יעקב שפי

7 11 י חלום ליל קיץ של שייקספיר16 גיא באוםבלט קומי עפ
14 11 חיה לבניהריקוד שבלב16
21 11 ארז זילברברגהמהפכה הדיגיטלית - התקשורת בהווה ובעתיד16
28 11 יואב יוכפזשפת הגו וכריזמה אישית16
5 12 משחקי הכס בישראל - מאבקי הכח בין עולם הפוליטיקה 16

לעולם המשפט
עידן אבוהב

המשך מעמוד 34
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ת י מ ו ס ר פ ה  ע ד ו תמ י מ ו ס ר פ ה  ע ד ו מ

מאחלים לכם שנה טובה וחג שמח



12 12 ר זאב דבשיננו-רפואה פתח קטנטן לעולם ענק16 ד
19 12 חיים נתנאלסיפורה המסתורי של אשת לוט16
26 12 א16 י חבורת הזמר של גמלאי התע ויקטור סמדרמחרוזת שירים ע

2 1 ר יוסי נגריפן - טיול בערי בירה עתיקות17 ד
9 1 דורי חןגולדה מאיר - ילדות ונעורים17

16 1 א17 ל אלתאהתפתחות המפעלים האלקטרוניים בתע משה אור-טס/ מנכ

מועדו 

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

ולדהירש טל  ל משה טל   אלי  רכזי המועדון 

אהתאריך ההר המר
1 11 ר אבי זלבהקרימינולוגיה אקטואלית16 ד
8 11 הסברה בנושא הגמליאדה כולל האתרים ותהליך הרישום 16

ר  בנוכחות היו
יעקב שפי

15 11 גיא באוםהנערה הסוררת - בלט וירטואוזי ומשעשע16
22 11 שלמה פיליבהבוסניה-ארץ הסהר בלב הבלקן16
29 11 אורי גולדמןתזמורת של איש אחד במלל ובצליל16
6 12 יואב יוכפזשפת הגו וכריזמה אישית16

13 12 איציק קידרפורטוגל - גילויים בארץ המגלים16
20 12 יהורם מזרחילידתה של דת האסלאם16
27 12 משחקי הכס בישראל - מאבקי הכח בין עולם הפוליטיקה 16

לעולם המשפט
עידן אבוהב

3 1 מורן גל-און משפחת רוטשילד - העושר והעוצמה17
10 1 שלמה טלצוואות וירושות17
17 1 אלי רזהתפתחות הטרור באירופה ודרכי ההתמודדות17

מועדו לוד

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

לובי טל   רפי אפטר טל  י רכזי המועדון יחיאל 
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אהתאריך ההר המר
6 11 שלמה פיליבהבוסניה-ארץ הסהר בלב הבלקן16

13 11 משחקי הכס בישראל - מאבקי הכח בין עולם הפוליטיקה 16
לעולם המשפט

עידן אבוהב

20 11 הסברה בנושא הגמליאדה כולל האתרים ותהליך הרישום 16
ר  בנוכחות היו

יעקב שפי

27 11 עדי גלדנורנפלאות הזיכרון האנושי16
4 12 י חלום ליל קיץ של שייקספיר16 גיא באוםבלט קומי עפ

11 12 חזי פוזננסקישאו ציונה נס ודגל16
18 12 מורן גל-און משפחת רוטשילד - העושר והעוצמה16
25 12 לוטםמחרוזת לחנוכה ושאר פזמונים16

1 1 יוסי מקדשמהקסבה - לכלא הביטחוני17
8 1 אריה פרנס7 פלאי העולם העתיק בראיית המאה ה-1721

15 1 חיה לבניהריקוד שבלב17

בים רעות מועדו מודיעי מ

17 18 ההרצאה מתחילה בשעה 00 00-16 פעילות המועדון בימי ג בין השעות 00
7 טל במועדון 08-6349358  מול בית מס כתובת המועדון רח עמק בית שאן פינת משה דיין 

רכזי המועדון ארליך דני טל   לב שלמה טל 

אהתאריך ההר המר
1 11 ערן חקלאייהדות אתיופיה16
8 11 איציק קידרפורטוגל - גילויים בארץ המגלים16

15 11 יהורם מזרחילידתה של דת האסלאם16
22 11 הסברה בנושא הגמליאדה כולל האתרים ותהליך הרישום 16

ר  בנוכחות היו
יעקב שפי

29 11 יאיר עישביבדרך לתקומה16
6 12 דני בודיסקיאלביס פרסלי- המלך ששינה את עולם המוזיקה הקלה16

13 12 ר יוסי נגרמלטה - אי של אבירים16 ד
20 12 מורן גל-און משפחת רוטשילד - העושר והעוצמה16
27 12 מהי אסטרטגית הניצחון של המכבים מהי תמונת 16

הניצחון
איתמר ליברמן

3 1 אורי גולדמןתזמורת של איש אחד במלל ובצליל17
10 1 שי שורקצוחק מי שמגמגם אחרון17
17 1 עמיקם שפיראהאם התקשורת יוצרת טרור17
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מועדו נתניה

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

ני טל     רכזי המועדון אנטואנט ו
י טל  סלם פרץ טל   אלברט אוטמ

אהתאריך ההר המר
2 11 יהורם מזרחילידתה של דת האסלאם16
9 11 עדי גלדנורמיליארד סינים לא טועים 16

16 11 הסברה בנושא הגמליאדה כולל האתרים ותהליך הרישום 16
ר  בנוכחות היו

יעקב שפי

23 11 ר בן-ציון רובינפלדכולסטרול וכלי דם / סוכרת16 ד
30 11 אלי רזהתפתחות הטרור באירופה ודרכי ההתמודדות16
7 12 חזי פוזננסקימיכאל הלפרין - הוזה וחוזה16

14 12 ממתתיהו החשמונאי לטיטוס הרשע - המאבק לתקומת 16
ישראל

שלמה פיליבה

21 12 עמי גולדמןצחוק הומור וחשיבה יוצרת16
28 12 אילה נוי מאירנפלאות שמן הזית16

4 1 חלק א17 ר יוסי נגרמסע לאלפים היפניים  ד
11 1 17ebay דוד תאני מהאלטע זאכען ועד
18 1 יוסי מקדשמהקסבה - לכלא הביטחוני17

ת מועדו פ

17 19 ההרצאה מתחילה בשעה 30 30-17 פעילות המועדון בימי א בין השעות 00
כתובת המועדון רח ההסתדרות 19 מועצת הפועלים

ביר טל  ריאל טל   דוד  רכזי המועדון בוים ע

אהתאריך ההר המר
6 11 יהורם מזרחילידתה של דת האסלאם16

13 11 הסברה בנושא הגמליאדה כולל האתרים ותהליך הרישום 16
ר  בנוכחות היו

יעקב שפי

20 11 א16 י חבורת הזמר של גמלאי התע ויקטור סמדרמחרוזת שירים ע
27 11 משחקי הכס בישראל - מאבקי הכח בין עולם הפוליטיקה 16

לעולם המשפט
עידן אבוהב

4 12 אלי רזהתפתחות הטרור באירופה ודרכי ההתמודדות16
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11 12 ממתתיהו החשמונאי לטיטוס הרשע - המאבק לתקומת 16
ישראל

שלמה פיליבה

18 12 חיים נתנאלקשרי משפחה במקרא16
25 12 קובי הדרלכבוד חנוכה מופע הבידור של קובי 16

1 1 מורן גל-און משפחת רוטשילד - העושר והעוצמה17
8 1 הראל אברהםהציטוטים הגדולים של ראשי המדינה- חלק ב17

מועדו ראשל

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

רכזת המועדון דורה אהרוני טל  

אהתאריך ההר המר
2 11 יואב יוכפזשפת הגו וכריזמה אישית16
9 11 הסברה בנושא הגמליאדה כולל האתרים ותהליך הרישום 16

ר  בנוכחות היו
יעקב שפי

16 11 יהורם מזרחילידתה של דת האסלאם16
23 11 י חלום ליל קיץ של שייקספיר16 גיא באוםבלט קומי עפ
30 11 ח16 חזי פוזננסקייפי הבלורית והתואר - סיפור הפלמ
7 12 איציק קידרוייטנאם - ניחוחות מהמזרח16

14 12 קלאודיה כץהקשר הבין-דורי ילדים/הורים/סבא סבתא16
21 12 עינת מזרחיעופות בחליפות - הפינגווינים16
28 12 שחר שומןשירי חנוכה וחור16

4 1 טיול - המועדון סגור17
11 1 יוסי מקדשמהקסבה - לכלא הביטחוני17
18 1 משחקי הכס בישראל - מאבקי הכח בין עולם הפוליטיקה 17

לעולם המשפט
עידן אבוהב
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בעתיים מועדו ר 

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

רכזי המועדון ששו לוי טל   וולמ משה טל   
ונטורה יהודה טל 

אהתאריך ההר המר
7 11 הסברה בנושא הגמליאדה כולל האתרים ותהליך הרישום 16

ר  בנוכחות היו
יעקב שפי

14 11 שלמה פיליבהבוסניה-ארץ הסהר בלב הבלקן16
21 11 ר בן-ציון רובינפלדמזון מהונדס גנטית כן / לא16 ד
28 11 גדעון שמשמיומנו של חוקר16
5 12 חיים נתנאלקשרי משפחה במקרא16

12 12 ל יוס אלדרמנהיגות בשדה הקרב16 תא
19 12 ר יוסי נגריפן - טיול בערי בירה עתיקות16 ד
26 12 י חלום ליל קיץ של שייקספיר16 גיא באוםבלט קומי עפ

2 1 יוסי מקדשמהקסבה - לכלא הביטחוני17
9 1 דקל כהן / גפן ותאנה10 מיתוסים מעולם היין 17

16 1 גיל רביבוהסכסוך הישראלי פלסטיני מנקודת מבטו של לוחם17

מועדו רחובות

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

פי אדי טל   חמדי ישראל טל   רכז המועדון מו

אהתאריך ההר המר
1 11 שלמה פיליבהקיץ אינדיאני16
8 11 יהורם מזרחילידתה של דת האסלאם16

15 11 הסברה בנושא הגמליאדה כולל האתרים ותהליך הרישום 16
ר  בנוכחות היו

יעקב שפי

22 11 ר אבי זלבהרומן זדורוב - רוצח או ח מפשע16 ד
29 11 ערן חקלאייהדות אתיופיה16
6 12 איציק קידרפורטוגל - גילויים בארץ המגלים16

13 12 אריה פרנס7 פלאי העולם העתיק בראיית המאה ה-1621
20 12 חיים נתנאלקשרי משפחה במקרא16
27 12 קובי הדרלכבוד חנוכה מופע הבידור של קובי 16
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3 1 יעקב אבי יםנפאל17
10 1 מורן גל-און משפחת רוטשילד - העושר והעוצמה17
17 1 ר יוסי נגריפן - טיול בערי בירה עתיקות17 ד

מועדו רמלה

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

רכזי המועדון אריה מנדה טל   משאל דוד טל  
לימי אברהם טל 

אהתאריך ההר המר
1 11 שלמה פיליבהקיץ אינדיאני16
8 11 ך פוגש תיאטרון - העיקר זה הרומנטיקה חיזור אהבה 16 תנ

ך ונישואין בתנ
אריאל הכהן

15 11 הסברה בנושא הגמליאדה כולל האתרים ותהליך הרישום 16
ר  בנוכחות היו

יעקב שפי

22 11 ר בן-ציון רובינפלדמזון מהונדס גנטית כן / לא16 ד
29 11 יואב יוכפזשפת הגו וכריזמה אישית16
6 12 מורן גל-און משפחת רוטשילד - העושר והעוצמה16

13 12 משחקי הכס בישראל - מאבקי הכח בין עולם הפוליטיקה 16
לעולם המשפט

עידן אבוהב

20 12 יהורם מזרחילידתה של דת האסלאם16
27 12 קובי הדרלכבוד חנוכה מופע הבידור של קובי 16

3 1 חזי פוזננסקיקסם הכס17
10 1 יוסי מקדשמהקסבה - לכלא הביטחוני17
17 1 מוני איגרירושלים בין בית ראשון לבית שני17
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ט.ל.ח | הזכות לשינויים שמורה

03-9484840 www.isorl.co.il

הסימפונית הישראלית ראשון לציון
דן אטינגר  : | מנצח אורח ראשי יימס ג׳אד  ג׳  : מנהל מוסיקלי ומנצח ראשי

מועדון צעיר לכל המשפחה

סינדרלה של רוסיני
אופרה לילדים המבוססת על האגדה הידועה.

עם 7 זמרים, סולני מיתר אופרה סטודיו של
האופרה הישראלית ותזמורת.

תלבושות ובימוי: שירית לי וייס
מנצח: דוד זבה

תל אביב, אולם אריסון | 26.12.16, בשעה 18:00
ראשון לציון, היכל התרבות | 18.12.16, בשעה 17:30

חגיגת הפסנתר

קונצרט זוכי כיתות אמן
בילנאומיות תל-חי 

עם הזוכים במקום הראשון והשני:
דינה איבנובה )רוסיה( ופיוטר קובאל )פולין(

שינגנו את הקונצ'רטו מס' 1 לפסנתר
של ראוול ואת הקונצ'רטו מס' 1 של ליסט.

עוד בתכנית:
מוצארט - הפתיחה לחליל הקסם

מוצארט - סימפוניה מס׳ 41 )״יופיטר״(
מנצח: ואג פפיאן

ראשון לציון, היכל התרבות
20.12.16, בשעה 20:30

הסדרה הסימפונית

קונצרט מס' 4 
ג'יימס ג'אד - מנצח )בריטניה(

יואינג צ'ן - נבל )סין(

ר. שטראוס – מטמורפוזות לכלי מיתר
הנדל – קונצ'רטו לנבל אופ.4 מס' 6

דביסי – מחולות קודש וחול לנבל ולתזמורת
ווהאן וויליאמס – סימפוניה מס' 5

תל אביב, בית האופרה
4.1.17, בשעה 20:30

ראשון לציון, היכל התרבות
5.1.17, בשעה 20:30 |  7.1.17, בשעה 20:30

רחובות, בית העם
3.1.17 בשעה 20:30

התשיעית של בטהובן ועוד

20:20 הסונטות לפסנתר 
של בטהובן

מוסטונן פסט – חגיגת בטהובן
אנדרס מוסטונן - מנצח )אסטוניה(

קתרינה מריה קיץ – כינור )אסטוניה(
מרסל יוהאנס קיץ – צ'לו )אסטוניה(

סטן היינויה – פסנתר )אסטוניה(
יעל לויטה – סופרן | נעמה גולדמן – מצו סופרן

אוליבר קוסיק – טנור )אסטוניה(
פבלו בלאקין – באס )אסטוניה(

מקהלת קולגיום מוסיקלה מאסטוניה
)מנצח: אנריק אוקסברב)

מקהלת עמק חפר ומקהלת אלון רמת השרון 
)מנצח: שמעון לבטוב)

בטהובן – הקונצ'רטו המשולש לכינור,
לצ'לו ולפסנתר, בדו מגו'ר אופ. 56

בטהובן – סימפוניה מס' 9 ברה מינור, אופ. 125

תל אביב, בית האופרה | 13.2.17, בשעה 20:00

ראשון לציון, היכל התרבות | 19.2.17, בשעה 20:30

ראשון לציון, היכל התרבות, בשעה 20:20

חמישה רסיטלים לפסנתר

18.12.16 | ישי שאער | סונטות מס׳: 23, 27, 28

20.2.17 | אירית רוב
סונטות מס׳: 16, 17, 18 ווריאציות בדו מינור

28.3.17 | רן צמח | סונטות מס׳: 15, 21, 26, 29

20.4.17 | אנטוני ברישבסקי
סונטות מס׳: 30, 31, 32

5.6.17 | מיכל טל
סונטות מס׳: 14, 19, 20, 25 והבגטלות

מכפר טודרא לירושלים
שמואל אלבז - מנצח, מנהל מוסיקלי ומעבד

יורם אזולאי - יועץ מוסיקלי
אנסמבל מטרוז' - לוד - כלים מסורתיים

אמיל זריהן – פייטן | שלמה בר – זמר, מלחין
ליאת יצחקי - זמרת ופייטנית

בערב זה יתארח הפייטן אמיל זריהן, זוכה פרס 
משרד התרבות ע״ש אריק איינשטיין לשנת 
2016 אשר זכה למוניטין רב בקרב קהילות 

ישראל ברחבי העולם. אמיל יבצע סגנונות רבים 
מהרפרטואר הקלאסי האנדלוסי וגלגולו של 

סגנון זה עד להגעתו לארץ ישראל.  אורח מיוחד 
בתוכנית הוא הזמר שלמה בר אחד היוצרים 

החשובים במוסיקה הישראלית שהושפעו 
מהמוסיקה האנדלוסית. כיום ניתן אולי לאפיין אותו 

כיוצר בסגנון "רוק מוזיקת עולם״. אנחנו שמחים 
לארח במופע זה את הפייטנית ליאת יצחקי אשר 
במהלך הקריירה המוזיקלית שלה הופיעה במגוון 
הפקות ומופעים בארץ ובחו”ל. במופע זה תבצע 

יצירות המציינות את מסע הנדודים מספרד ושירת 
הלאדינו דרך מרוקו ועד לארץ ישראל.

ראשון לציון, היכל התרבות | 21.12.16, בשעה 20:30 

מאנדלוסיה באהבה



אביב מועדו תל

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

לתשומת לב בתחילת דצמבר עקב אילוצים ומסיבות שאינן תלויות בנו ימשיך המועדון את פעילותו במשכנו 
י 48 הפעילות תתקיים  ש צוקר ברחוב רש החדש שענה לרצונם של באי המועדון כתובתו מרכז גיל הזהב ע

17 בימי ד משעה 00
47 48 24 82 הבימה קווי אוטובוס 72  172 אחוזת החו בתיאטרון  החניון הקרוב חניון 

ב טל  רכזי המועדון אריה מנדל טל   דביר יע

אהתאריך ההר המר
7 11 ר אבי זלבהרומן זדורוב - רוצח או ח מפשע16 ד

14 11 הראל אברהםתחנות בחייו של יצחק רבין16
21 11 הסברה בנושא הגמליאדה כולל האתרים ותהליך הרישום 16

ר  בנוכחות היו
יעקב שפי

28 11 יאיר עישביבדרך לתקומה16
5 12 שלמה פיליבהבוסניה - ארץ הסהר בלב הבלקן16

12 12 מורן גל-און משפחת רוטשילד - העושר והעוצמה16
19 12 יהורם מזרחילידתה של דת האסלאם16
26 12 חיה לבניהנרות הללו16

2 1 איציק קידרפורטוגל - גילויים בארץ המגלים17
9 1 גיא באוםכרמן - העיבוד הפרובוקטיבי ליצירה המפורסמת17

16 1 ר יוסי נגריפן - טיול בערי בירה עתיקות17 ד

המשך מעמוד 44
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זכות הירושה של ידועים בציבור
ה-1965 קובע הסדרים לחלוקת  חוק הירושה תשכ
מי  הם  המועדפים  היורשים  צוואה  בהעדר  העיזבון 

שהיו במות המוריש בן-זוגו וכן ילדי המוריש והוריו 

בכורה  מענק  הירושה  חוק  מעניק  צוואה  בהעדר 
לבן הזוג של המנוח חוק הירושה אינו מתנה קשר 
נישואין בין בני הזוג סעי 55 לחוק הירושה קובע כי

איש ואישה החיים חיי משפחה במשק בית משות 
אך אינם נשואים זה לזה ומת אחד מהם ובשעת מותו 
א אחד מהם לא היה נשוי לאדם אחר רואים את 
הנשאר בחיים כאילו המוריש ציווה לו מה שהנשאר 
בחיים היה מקבל בירושה על-פי דין אילו היו נשואים 
או  מפורשת  אחרת  הוראה  כשאין  והוא  לזה  זה 

משתמעת בצוואה שהשאיר המוריש

בן-זוג  כ אדם  ייחשב  הירושה  חוק  לעניין  משכך 
המבחנים  משלשת  אחד  בכל  עומד  הוא  כאשר 

הבאים

הצדדים קיימו חיי משפחה - השניים ראו עצמם   1
יחסים  לרבות  משפחה  חיי  וניהלו  זוג  כבני 
גורלם  כי קשרו את  אינטימיים בצורה המוכיחה 

זה בזו

סתם  לא  משות  בית  משק  קיימו  הצדדים   2
משות  בית  משק  אם  כי  לדירה  שותפים 

המאפיין משפחה 

של  מותו  בעת  לאחר  נשוי  היה  לא  מהם  איש   3
המוריש

שימת הלב מופנית לכך שחוק הירושה לא השתמש 
לא  בציבור  ידועים  המונח  בציבור  ידועים  במונח 
יכולים  זוג שאינם נשואים  בני  זכה להגדרה אחידה 
להיחשב כאילו היו נשואים לגבי דבר חקיקה מסויים 

אך לא לגבי דבר חקיקה אחר

כי  מבהיר  הירושה  לחוק   55 בסעי  עיון  בנוס 
במהותה  סובייקטיבית  בהגדרה  השתמש  המחוקק 
ידוע  של  למעמד  הטוען  הזוג  בן  את  תדרוש  אשר 
קובע  לא  למשל  כך  טענותיו  את  להוכיח  בציבור 

חוק הירושה מהו פרק הזמן בו ניהלו הצדדים משק 
בית משות לפני שייחשבו כידועים בציבור או מהם 

חיי משפחה  בדיוק המאפיינים של 

לנסיבות  בהתאם  אשר  בפסיקה  נדונו  אלו  סוגיות 
העניין הכירה א במקרה שבו נחשב אדם כבן זוג גם 
לאחר שלושה חודשי חיים משותפים או כאשר בני 
הזוג חיו בבתים נפרדים עם זאת בתי המשפט קבעו 
תיחשב  התאהבות  או  משותפים  מגורים  כל  לא  כי 
הזוג  בני  על  הירושה  חוק  לצרכי  נישואין  כמעין 
שביניהם  הקשר  בעיניהם  כי  בהתנהגותם  להוכיח 

הפך לקשר של קבע

האופי הסובייקטיבי של הוראות חוק הירושה מעמיד 
את הידועים בציבור במצב לא פשוט עליהם להוכיח 
באותות ובמופתים כי הם אכן בני זוגו של המוריש 
היא  שכאלו  מצבים  למנוע  ביותר  הפשוטה  הדרך 

לעגן את מערכת היחסים שבין הצדדים בצוואה

בנוס להוראות הכלליות לעיל יש להיות מודעים גם 
להיבטים הבאים

זכות  אין  בציבור  לידועה   - ונות  למ ית  חו ות 
זאת  עם  נשואה  לאשה  שיש  כמו  למזונות  חוקית 
אם התקיים דפוס של תלות כלכלית בין בני הזוג או 
תהא  למזונות  מחויבות  על  המעיד  הסכם  התקיים 
ייפסקו  לעיתים  למזונות  זכאית  בציבור  הידועה 
הסתמכות  הוכחה  אם  הסכם  בהעדר  גם  מזונות 

מוחלטת בבן הזוג

ויות המוטבים - המוטבים הם אלה שציין  מימוש 
המוריש שיזכו בכספי המוריש בכספי קופות הגמל 
תכניות חיסכון וזכויות בחברות ביטוח אלו שהוגדרו 
מות  לאחר  מייד  זכותם  את  לממש  יוכלו  כמוטבים 
המוריש וכל שיידרשו להציג הוא תעודת פטירה של 
המוריש בהעדר הגדרתם כמוטבים יידרשו להמתין 
תקופה ארוכה עד לאישור בית המשפט את חלוקת 
בניהול  להסדיר  ניתן  באופיו  דומה  הסדר  העיזבון 
חשבון בנק משות עם המוריש או נפרד לעניין זה 
ולוודא  המוריש  כספי  מצויים  לבנק שבו  לפנות  יש 
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מי רשום אצלם כמוטב ולעניין חשבון הבנק של שני 
בני הזוג יש לפנות יחד לבנק לחתימה על מסמכים 

המסדירים את רצ הפעילות לאחר מות המוריש 

לכך  מודעים  להיות  יש   - ו  ה בני  בי  מים  ה
שלאחר פטירת המוריש בטלים כל ההסכמים שנעשו 
שתחולתם לאחר מותו גם אם ההסכמים משקפים 
את שהחליטו בני הזוג בחייהם וזאת גם בהסכמים 
חתומים אלא אם כן נכללו בצוואת המוריש כמו כן 
בצוואה  ביטוי  קיבל  לא  בו  הסכם ממון אם האמור 
אין לו כל ערך לדוגמה גם אם מנוח ערך עם זוגתו 
הסכם ממון הקובע הפרדת רכוש מוחלטת אין בכך 
די שכן גם במקרה כזה עומדת לידועה בציבור הזכות 
לרשת את חלקה מנכסי המנוח אלא אם כן נקבע 

אחרת בצוואתו

מומלץ לידועים בציבור ובמיוחד לאלה שיצרו קשר 
בן  פטירת  או  גירושים  לאחר  בציבור  ידועים  של 
מלחמת  זוגם הקודם לערוך צוואה במטרה למנוע 

אחים

מובהר בזאת כי המידע לעיל הינו כללי ואינו מהווה 
ייעוץ משפטי מחייב

מ לטלפון  לייעוץ ללא התחייבות ניתן לפנות אל הח
052-3421921

ה בבר
ות ימים לבריאות ולארי
רואה חשבו שלמה טל עורך די 
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The Israeli Experience



ועדת ספורט וחוגים

עדות רת האר  שביל ישראל ו חו ה

חוג שביל ישראל ממשיך בפעילותו המלאה ונמצא במגמת התרחבות עד כה נרשמו לחוג מעל 200 חברים
וכן  מירון  ובהר  בכרמל  ישראל  לשביל  שיצאו  קבוצות  החוג שתי  אירועים של   3 נערכו  בעונה שהסתיימה 

קבוצה שהשתתפה בצעדת יוקנעם וקיבלה גביע הוקרה מראש העיר יוקנעם
לאחר פגרת הקיץ אנו פותחים בעונה חדשה של צעידות החל מנובמבר 2016 עד מאי 2017

בעונה זו מתוכננים 7 מסלולים בפינות החמד של ארצנו מהצפון עד הדרום בתדירות של מסלול לחודש
ובאזור  ירושלים  פורה התבור הרי  יתיר מכתש הקטן שמורת  יער  נטייל במסלולים באזור הכרמל  העונה 

יפתח ורכס רמים 
מ בדרגת קושי בינונית אורך המסלולים יהיה 12-8 ק

במדריך מקצועי  מלווה  קבוצה  קבוצות כשכל  ב-3  יצאו  חברים אשר   120 נרשמו  בכרמל  הראשון  למסלול 
בנושא שביל ישראל למסלול השני ביער יתיר נרשמו כבר 2 קבוצות עקב הביקוש הרב נבנית והולכת קבוצה 

שלישית
אנו מאחלים למשתתפים עונה מעניינת ומהנה

ymf@inter net il אל פרידלנדר טל  מייל רכז החוג מי

חו הדי

הכול כלול מתוכננת פעילות בתאריכים 30-27 נוב במלון ליאונרדו קלאב בטבריה - על בסיס 
הפעילות הבאה באילת שתתקיים בחודש מרץ 2016 תכלול שיט ודיג פרטים יפורסמו בהמשך

ח נמשכת ההרשמה לחברות בחוג הדיג בעלות של 20 ש

מיר טל   ר  רכז החוג ע

חו בריד

צ בימים אלו נפתח חוג מתחילים מס 2 החוגים ממשיכים להתקיים באשדוד ובמועדון ראשל
בדצמבר 2016 יתקיים נופשון ראשון בים המלח שתשולב בו פעילות ברידג

sswarzman@gmail com מ טל  מייל רכז החוג שלמה שוור

ר בני נמני  יו
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ו אבשלום מ

בימים אלו מסתיימת ההרשמה לשנת 2016/17
ההיענות לחוג - מעל המצופה

sswarzman@gmail com מ טל  מייל רכז החוג שלמה שוור

ילום חו 

במהלך חודש ספטמבר הסתיימו שתי סדנאות צילום נוספות המשלימות ארבע במניין שלוש סדנאות לצילום 
בסיסי וסדנא אחת לצילום מתקדם עבודות הגמר של בוגרי סדנאות אלו מוצגות בכניסה למשרד הארגון
שתי סדנאות נוספות תיפתחנה בחודש נובמבר השנה וכן יתקיימו המפגשים החודשיים של חוג הצילום

ובסדנאות לומדים להפיק מהמצלמה  ולצלם  מטרת החוג הוא מפגש חברתי לאנשים אשר אוהבים לטייל 
תמונות שהן יצירה מיוחדת וגם ביטוי אישי של המצלם

דאי טל  רכז החוג מוטי ח

חו פטאנ

בקרוב נקיים הדגמה ולימוד של משחק הפטאנק 
כל המעוניינים להכיר וללמוד את מהלך המשחק ולאלה המכירים את המשחק ורוצים להשתת מוזמנים 

לקחת בו חלק  תאריך ומיקום יפורסמו בקרוב
המעוניין להשתת מתבקש ליצור קשר עם מרכז החוג 

רכז החוג אריה מנדל טל  

ודי עם ושנות ה  חו רי

ל המעוניינים מתבקשים להירשם אצל דורה אהרוני מתארגנת קבוצה לחוג הנ

רכזת החוג דורה אהרוני טל 

בני נימני 
ים  פורט וחו ר ועדת  יו

טל 
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ועדת מיצוי זכויות ניצולי השואה
יהודית ירושלמי 

ר טרי  יו

טו פתוח  ריה  פים בבול ומות נו רה במ ה
פות רה במחלות נו ואפשרות לה

ממשלת גרמניה באמצעות ועידת התביעות הכירה 
נוספים בבולגריה כגטו פתוח המקומות  במקומות 
המקומות  הם  בבולגריה  פתוחים  כגטאות  שהוכרו 

הבאים 
ירפן  צ סלאטינה  ביאלה  בורגס  ברקוביצה  סופיה 
מאיה חסקובו קרנובאט  דובניצה פרדיננד גורנה דז
יק פלבן  קיוסטנדיל לום לוקוביט נובי פאזאר פזרדז
סליבן  סיליסטרה  שומן  סמוקוב  רוסה  רזגראד 

ה  סטארה זאגורה טרויאן וארנה וידין וראצ
להכיר  החליטה  השואה  ניצולי  לזכויות  הרשות 
בניצולים אשר שהו במקומות אלו כניצולים מהמעגל 
במחלות  הכרה  לבקש  יוכלו  אלו  ניצולים  הראשון 
הראשון  מהמעגל  לניצולים  רק  המוכרות  נוספות 
מהמעגל  לניצולים  שנקבעו  המידה  אמות  לפי 

הראשון שהנן מקלות יותר
פנה  אנא  ל  הנ המקומות  באחד  שהית/שהית  אם 
טופס  באמצעות  השואה  ניצולי  לזכויות  לרשות 
ניתן  הטופס  את  נוספת  במחלה  להכרה  בקשה 

להוריד מהאתר של הרשות לזכויות ניצולי השואה 
לתשומת ליבך בראש הטופס יש לציין את המקום 
רשמי  מסמך  ולצר  בבולגריה  שהית/שהית  שבו 
את  וכן  זה  במקום  מגורים  או  לידה  על  המעיד 

המסמכים הרפואיים הרלוונטיים 
הערה גם אם הוגשה בעבר בקשה להכרה במחלה 
נוספת ונדחתה מומלץ להגיש בקשה בשנית וזאת 
מחלה  לך  שתוכר  ככל  חשוב  ל  הנ השינוי  לנוכח 
הגשת  ממועד  יהיה  במחלה  הזכאות  מועד  נוספת 

הבקשה החדשה
יש לשלוח לכתובת הרשות  את הטפסים המלאים 
לזכויות ניצולי השואה משרד האוצר רח יצחק שדה 

ד 57380 תל-אביב 6157302 17 ת
מומלץ למי שהיה בערים שצוינו ועבד במהלך שהותו 
בתקופה שבה הוכרה העיר כגטו להגיש בקשות על 

עבודה בגטו 

בו  טו  ב עבודה  עבור  רמנית  ה וי  הפי ר 
רמניה תשלום חד פעמי של  אירו

FEDERAL OFFICE FOR CENTRAL SERVICES 
AND UNRESOLVED PROPERTY ISSUES Bonn, 
Germany 53221 - Tel: 0049 22899 7030 1324  
הפיצוי  מקרן  אירו   2000 לקבל  ניתן  כי  לציין  חשוב 
עבודה  עבור  סוציאלית  לרנטה  בנוס  בגטו  עבודה 

בגטו
הערה רנטה סוציאלית עבודה בגטו

DEUTSCHE RENTENVERSICHERUNG 
RHEINLAND. TEL: 0049 211 937 3090;
FAX: 0049 211 937 3096
רנטה סוציאלית מגרמניה שנקבעת בין השאר לפי 
לצורך  כהכנסה  נחשבת  ולא  בגטו  שהות  וזמן  גיל 

השלמת הכנסה מביטוח לאומי 
לאור תיקון לחוק הגטאות הגרמני ניצולים המקבלים 
את הרנטה הסוציאלית יוכלו במקרים רבים לקבל את 
הרנטה החל מיום 1997 ניצולים אלו קיבלו מכתבים 

מגרמניה המסבירים את השינוי החדש
בן זוג של מי שעבד בגטו ונפטר זכאי להגיש בקשה

חוק  לפי  קצבה  רנטות אלו  יעוד  מלת  אות ל
נכי הנאצים - רנטת קרן סעי 2 וקצבה ליוצאי מחנות 
וגטאות לא יחושבו כהכנסה בבחינת זכאות לגמלת 

סיעוד מהביטוח הלאומי
א לאחר שחרור מבית חולים מי שמשתחרר מאשפוז 
סיעוד מהקרן  ל-50 שעות  זכאי  יומי  אפילו  ח  בבי
במהלך חודשיים לאחר השחרור אם אינו מוכר על-
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ח  ידי חוק הסיעוד יש לפנות לעובדת סוציאלית בבי
כל עוד מאושפזים 

הילה תכנית ניצולי שואה המתגוררים  ם ב ול ב 
העומדים  ומשבר  חולי  במצב  ונמצאים  בקהילה 
בקריטריונים עשויים להימצא זכאים לקבל 50 שעות 

סיעוד למשך חודשיים א ללא אשפוז בבית חולים
יוכרו  כפייה  בעבודות  להוריהם  שהתלוו  ילדים 

ן כלומר מעגל ראשון במסגרת נר

כל מי שמקבל רנטה לפי ס 2  צריך לבדוק אם הוא 
וכן  ילדות אבודה  מקבל מוועידת התביעות עבור 

ניצולים ששהו בגטאות שהוכרו לאחרונה

-ד בשעות  שעות קבלה ומענה טלפוני בימים א ו
12 טל 03-9356970 או במזכירות 03-9357115  00-10 00

פקס 03-9354883

ולי שואה  שאלו לני

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 המצור

ז___________________________  שם פרטי ומשפחה_________________________________ ת

____________________________________ נייד____________________________________ טל

ל ________________________________________________________________________ דוא

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
ג 70100 מח 0012 לכתובת גמלאי תעשייה האווירית נתב

טרי בפקס  טלפון   לידי יהודית ירושלמי

ת שנה טובה  בבר
ות ימים נחת ושמחה בלב בריאות טובה ארי
טרי יהודית ירושלמי

ולי השואה ויות ני וי  ר ועדת מי יו

גמלאון
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טיפול נפשי חינם לניצולי שואה
המרכז להתמודדות נפשית עם אובדן מעניק טיפול 
נפשי פרטני וקבוצתי חינם לכל ניצולי השואה וטיפול 
ומיוחד  מותאם  במחיר  ניצולים  שאינם  לקשישים 

לארגון גמלאי התעשייה האווירית

מעניקים טיפול נפשי פרטני על- אלה  אנחנו במרכז 
העוזרים  וקשובים  מנוסים  מקצועיים  מטפלים  ידי 
תחושות  עם  ולהתמודד  קשייו  את  להבין  למטופל 
ועם סיטואציות כואבות ניתן לקבל את הטיפול בבית 
הפזורות  אלה  מרכז  של  בקליניקות  או  המטופל 

ברחבי הארץ

לפרטים נוספים והזמנת השירות ניתן לפנות לאנשי 
אלה הקשר במרכזי 

תל אביב ומרכז - דלית אשורי 
ל  ירושלים וסביבה - שרית אנג

חיפה והצפון - גלית דהן 
באר שבע והדרום - מרגו מויאל 

אלשית עם אובדן
אלה - רח יגאל אלון 157 תל אביב

טלפון 03-6910921 
 elha@elha org il דאר אלקטרוני
 www elah org il אתר אינטרנט

המרכז  אלה  בפייסבוק  גם  אותנו  למצוא  ניתן 
להתמודדות נפשית עם אובדן

משפטי  ו  ויי ייעו  המשפטים   משרד 
ולי השואה לני

השירות מוענק ללא עלות כספית וללא מבחן זכאות 
כלכלית 

תחום ניצולי השואה באג לסיוע משפטי
השירות המשפטי מוענק בהליכים נגד הרשות לזכויות 
ניצולי השואה ובהליכים לגבי שכר טרחה שנגבה או 

נדרש בגין טיפול בזכויות משפטיות כניצולי שואה
לתיאום פגישה

שלוחה 4 מוקד האג לסיוע משפטי 
טל 1-700-70-60-44

קבלת קהל בימים א ב ג ה בין השעות
 17 00-15 12 ביום ג גם בין השעות 30 30-08 30

בימי רביעי אין קבלת קהל
מחוז תל-אביב והמרכז רחוב הנרייטה סולד 4

פקס 02-6467717 
Tlv-siyua@justice gov il
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מבצעי נופש מדהימים בארץ

תאריכי היציאה:

) -ג 11-13 )ימים א 12 16
תכנית החופשה כוללת:

• אירוח במלון ביי ויו חיפה ע”ב חצי פנסיון )2 לילות 3 ימים(	
• כניסות לאתרים ע”פ התוכנית: הסליק בעין השופט, מערת הפלמ”ח 	

עצמית,  בנהיגה  שטח  ברכבי  טיול  למדורה,  מסביב  גבורה  סיפורי 
מחלבת העדר סדנת גבינות

• תכנית בידורית: ערב ראשון - תכנית בידורית במלון עם אומן אורח, 	
ערב שני - שירה בציבור לאור המדורה כולל סיפורי מורשת הפלמ”ח 

בקיבו משמר העמק
• ועוגיות, משחקי 	 מועדון גמלאים הכולל: שתיה חמה בהכנה עצמית 

חברה ועיתונים וכניסה חינם לחדר הכושר במלון
• ארוחת צהריים בשרית עשירה בקיבו דליה	
• משתתפים(. 	 במינימום  )מותנה  מסלול  ע”פ  לטיולים  צמוד  אוטובוס 

 09:30  || ארלוזורוב  רכבת  וסע”  “חנה  מחניון   09:00 התייצבות:  נקודות 
איסוף מתעשייה אווירית

• מדריך מורשה צמוד ל-3 ימים	

תנאי תשלום: עד  תשלומים 
שיקליים שווים ללא ריבית 
20/10/1 למשלמים עד  

במלון ביי ויו חיפהבמלון ביי ויו חיפהבמלון ביי ויו חיפהבמלון ביי ויו חיפה
נופשים ונהנים

מרשת קראון

המחיר כולל: אירוח על בסיס חצי פנסיון )2 לילות, 3 ימים(  | ספא מפנק חופשי במהלך כל השהייה )הנחה על טיפולי 
ספא( | ערב סוחף עם הזמר והפרפורמר הענק, פבלו רוזנברג | “מאפור לאור” - זוגיות ומיניות, ד”ר צחי טופלברג | 

חוקר פרטי, יחיעם בן ארי, “מעקבים ובגידות ומה שביניהם” | הרצאה בנושא טיפוח החן
1.11.1 תנאי תשלום: עד  תשלומים שיקליים שווים ללא ריבית למשלמים עד 

אופציה: הסעות לים המלח באוטובוסים מפוארים בתוספת 120 ₪ לאדם – מותנה במינימום 45 איש באוטובוס. נקודות התייצבות 
במידה ויהיו מספיק משתתפים לאוטובוס: 09:00 מחניון “חנה וסע” רכבת ארלוזורוב || 09:30 איסוף מתעשייה אווירית

ופ”ש של אהבה וזוגיות
במלון לאונרדו פלאזה ים המלח המפואר  

ה’-ש’( )ימים   16-18/02/2017 האירוח:  תאריכי 

מחיר לאדם בחדר זוגי ע”ב 
חצי פנסיון לכל התוכנית: 

 ₪ 5
)הגעה עצמאית(

מופע מרגש וסוחף של פבלו רוזנברג
הרצאות:

“מעקבים בגידות ומה שביניהם”
  חוקר פרטי, יחיעם בן ארי

“מאפור לאור” זוגיות ומיניות
  ד”ר צחי טופלברג

מחיר לאדם בחדר זוגי
ע”ב חצי פנסיון

₪ 1099

הלו”ז כפוף לשינויים ללא הודעה מקדימה  || מותנה במינימום משתתפים  |  ט.ל.ח | מודעת פרסום באחריות המפרסם בלבד ולארגון הגמלאים אין כל קשר ואחריות לפרסום זה.

למסלול הטיול המלא יש לפנות 
לנציגי הדקה ה-90

 200  - ההרשמה  מרגע  ביטול:  דמי 
 - ההגעה  טרם  יום   30  | לחדר  ש”ח 
 |  50 לילה אחד | מתחת ל- 30 יום - 

אי הגעה - דמי ביטול מלאים



אילן תמיר - יקיר העיר גבעתיים
ברכות לחברנו אילן תמיר על קבלת אות יקיר העיר גבעתיים על התנדבותו רבת השנים במסגרות השונות 

ופעילותו המבורכת למען הקהילה

 

 יקיר העיר גבעתיים

 על קבלת אות יקיר העיר גבעתיים על התנדבותו רבת השנים אילן תמירברכות לחברנו 
 שונות ופעילותו המבורכת למען הקהילההבמסגרות  

 
גמלאון
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מבצעי נופש מדהימים בארץ

וללים מחירי הנופש 
• 4 לילות 5 ימים בכל בתי המלון לעיל ע”ב חצי פנסיון. למעט במלון לאונרדו 	

קלאב בו האירוח הינו ע”ב פנסיון מלא הכל כלול.
•  ארוחות צהריים נוספות יוגשו: 	

 ישרוטל המלך שלמה אילת - ארוחת צהריים בעזיבה.
רימונים אילת וקיסר פרימייר אילת - בר מרקים בכל יום )למעט יום 

 ההגעה( ארוחת צהריים בשרית בעזיבה.
לאונרדו קלאב אילת - ארוחת צהריים בעזיבה.

• קפה ועוגה בכל המלונות יוגשו במרוכז ביום ג’ )למעט מלון לאונרדו קלאב, 	
בו קפה ועוגה יוגש בכל יום(.

• בכל בתי המלון - תכניות בידור עשירות ומגוונות, ביניהן:	
מלון רימונים אילת - בלעדי: מופע בינלאומי GLAMOUR SHOW, בנוסף 
אמנים אורחים: הזמרת שולה חן, הזמר דורון מזר והעיתונאית להיא לפיד.

מלון קיסר פרימייר אילת - בלעדי: 
גבי  הזמר  אורחים:  אמנים  הופעות 
ספן,  שמוליק  חקיין  הבדרן  ברלין 
לריקודים  ומוסיקה  חופים  שייט 

)כשעה(.

 : בלעדי  - אילת  פלאזה  קראון  מלון 
צפיר,  טוביה  הענק   האמן 

מרצה אורח העיתונאי בוקי נאה.  

• ע”פ 	 ושוב  הלוך  להסעות  אוטובוס 
נקודות המפגש: 09:00 יציאה מחניון 
 09:45 ארלוזורוב,  רכבת  וסע  חנה 
איסוף מתעשייה אווירית. יש לתאם 

נקודת היציאה במעמד ההזמנה.

באילת ה-22  רעים”  “מפגש 
הפנינג של נופש ובידור 

מופע מרכזי לכלל משתתפי המפגש
“מומו שיפוצים” קומדיה מצחיקה עם זאב רווח

משתתפים: זאב רווח, חני פרץ, מעיין אשכנזי וגרגורי טל.

ה’(  - )א’  ימים   5 לילות,   4  -  26/2-2/3/2017 האירוח:  תאריכי 

ב מי
ורת המ

20.11.1 תנאי תשלום: עד  תשלומים שווים ללא ריבית למשלמים עד 

דמי ביטול: מרגע ההרשמה - 200 ש”ח לחדר | 30 יום טרם ההגעה - לילה 
50  | אי הגעה - דמי ביטול מלאים אחד | מתחת ל- 30 יום - 

והתוכניות  הזמנים  לוח  זוכה  הקודם  וכל  מוגבל  המקומות  מספר  הערות: 
לעיל  | המחירים המופיעים  ט.ל.ח.   | הודעה מקדימה  ללא  לשינויים  כפופים 
את  יינצלו  לא  אשר  לאורחים/ות  זיכויים  יינתנו  ולא  מובנית,  חבילה  הינם 

ההסעות ו/או האטרקציות עפ”י המופיע במחיר ככלול.

ל המלונות ב רקציות ובידור  א
• ביום 	 ב”ה  תתקיים  שיפוצים”  “מומו  ההצגה  רווח  זאב  עם  מרכזי  מופע 

1.3.1 במלון לאונרדו קלאב אילת בשעה 21:30 )לו”ז ומקום המופע  רביעי 
כפוף לשינויים ללא הודעה מקדימה(.

• כולל 	 הציפורים  נדידת  סודות  סדנת   - באילת  הצפרות  בפארק  ביקור 
הסעות )לו”ז יתואם(.

• סיור הכרות עם העיר אילת - בחסות מרכז המבקרים של מכרות היהלומים 	
כולל ביקור בחוות התבלינים באילת )לו”ז יתואם(.

בהצגה סיטואציות מצחיקות מחיי היומיום בנושאים כמו: מעמד, זוגיות, 
צחוק  ללא  דל  רגע  אתכם  תשאיר  שלא  הצגה  ויצרים.  קנאה  אהבה, 

והזדהות עם הגיבורים.

וביה צפיר

פן שמוליק 

להיא לפיד שולה חן דורון מזר

גבי ברלין

צפיר,  טוביה  הענק  האמן 

ע”פ  ושוב  הלוך  להסעות 
נקודות המפגש: 09:00 יציאה מחניון 
 09:45 ארלוזורוב,  רכבת  וסע  חנה 
איסוף מתעשייה אווירית. יש לתאם 

בוקי נאה

G L A M O U R  S H O W

-  , - -    www.daka90.co.il    יוסי 
- -    תמר  -    סנדי  קרן 

רימונים אילת
חצי פנסיון

מחיר לאדם בחדר זוגי

 ₪ 1590

ל המל  ישרו
שלמה אילת

חצי פנסיון

מחיר לאדם בחדר זוגי

 ₪ 1650

לאונרדו קלאב 
אילת
הכל כלול

מחיר לאדם בחדר זוגי

 ₪ 1550

ר פרימייר  קי
אילת
חצי פנסיון

מחיר לאדם בחדר זוגי

 ₪ 1250
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מחירים מסובסדים לגמלאי תעשייה אווירית



ועדת תעסוקה והתנדבות

לובי  שלמה ח

ר יו

גמלאיות וגמלאים יקרים 

התנדבות או תעסוקה בתמורה מה 
עדי זוהי שאלה שבה מתלבטים 
חלק  לנצל  המעוניינים  גמלאים 
מזמנם הפנוי אין זה משנה במה שתבחרו כל אחת 
ההחלטה  חשובה  עבורו  שמתאים  את  יבחר  ואחד 

לעשות 

יד שרה  לאחרונה נוספו עוד עמותות לרשימה כמו 
עמותת  או  טכני  רקע  לבעלי  התנדבות  רעננה 
יום  במרכז  בעזרה  העוסקת  צ  ראשל מיטל  בית 

לקשיש

כמו  נוספו הצעות  גם בתחומי התעסוקה בתמורה 
חברת לגאסי העוסקת בביצוע פרויקטים הנדסיים 

ברחבי הארץ ועוד

לתת  בכוונתי  יש  הקודם  בגמלאון  שהבטחתי  כפי 
השונות  בעמותות  מתנדבים  אשר  לחברינו  במה 
של  סיפורו  מתפרסם  הפעם  סיפורם  את  לספר 
מבת  במפעל  לשעבר  עובד  קו  קצ אלכס  הגמלאי 
ידיד לחינוך העמותה  חלל אשר מתנדב בעמותת 
הינה גו מוביל בהפעלת גמלאים מתנדבים במערכת 

החינוך ברחבי הארץ 

יפורו  לפנינו 

ידיד לחינוך פעילותי במסגרת עמותת 

א הצטרפתי לעמותת  כשנה לאחר פרישתי מהתע
ידיד לחינוך בפתח תקווה מתוך כ-2500  המתנדבים 
מתנדבים בכל הארץ מנתה הקבוצה בשנת הלימודים 
ו 59 מתנדבים מרביתם בגיל 80-65 שפעלו ב-8  תשע
בתי ספר בעיר ותרמו 7785 שעות שנתיות במקצועות 

מגוונים

אני בחרתי לעבוד עם תלמידים בבית הספר היסודי 

גוריון במקצוע  בן  ש  ובחטיבת הביניים ע נווה עוז 
כחמישה  של  בקבוצות  היא  פעילותי  המתמטיקה 
תלמידים בעלי פערים לימודיים הזקוקים לחיזוקים 
חיוביים ולתשומת לב פרטנית או תלמידים מכיתות 
וכן תלמידים מכיתות מדעיות הלימוד  חינוך מיוחד 
מענה  נותן  בכיתה  המורה  עם  המתואם  הפרטני 
לתלמידים אלה ומפנה את המורה להתקדם בתוכנית 
במתנדבים  הנעזרים  התלמידים  הרגילה  הלימודים 
בקצב  מתקדמים  מרצונם  באים  כלל  שבדרך 
והישגיהם  להתבטא  יותר  חופשי  מרגישים  שלהם 

משתפרים

נהנה  אני  רב  סיפוק  בה  עבודה שיש  זוהי  מבחינתי 
בקרב  זוכה  שהיא  ומהערכה  עצמה  הפעילות  מן 
ההנהלה המורים והתלמידים אין צורך להיות מורה 
א שבחרו בערוץ  מקצועי אני מכיר רבים מגמלאי תע
במערכת  השתלבות  תוך  ופורה  מעניין  כעיסוק  זה 

החינוך ובפעילויות חברתיות בעמותה

ו  אל 

כל הכבוד לאלכס על פעילותו ההתנדבותית 

אם אתם מתנדבים במסגרת כל שהיא אתם מוזמנים 
לכתוב ולהעביר אלינו את סיפורכם ונשמח לפרסם 

באחד הגמלאונים הבאים

מומלץ  שוט  באופן  מתעדכן  האתר  שציינתי  כפי 
להיכנס ולהתרשם ניתן גם לפנות אלי בנייד -

מאחל שנהייה בי הנותנים והתורמים
בריאות והמשך עשייה פורייה
לובי   שלמה ח
ה והתנדבות  ו ר ועדת תע יו
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תנאי תשלום: עד 5 תשלומים שווים ללא ריבית  |  דמי ביטול: מרגע ההרשמה - 200 ש”ח לחדר | 30 יום טרם ההגעה - לילה אחד | מתחת 
50  | אי הגעה - דמי ביטול מלאים  ל- 30 יום - 

050-5401770  ,054-2800032 יוסי    |   www.daka90.co.il   |   073-3909045
052-4455175 תמר    |   050-5711541 סנדי    |   050-2175258 קרן 

מבצעי נופש מדהימים בארץ

תנאי תשלום:תנאי תשלום: עד 5 תשלומים שווים ללא ריבית  |   עד 5 תשלומים שווים ללא ריבית  |  דמי ביטולדמי ביטול: מרגע ההרשמה - 200 ש”ח לחדר | 30 יום טרם ההגעה - לילה אחד | מתחת : מרגע ההרשמה - 200 ש”ח לחדר | 30 יום טרם ההגעה - לילה אחד | מתחת 
50  | אי הגעה - דמי ביטול מלאים  ל- 30 יום - 

תכנית החופשה כוללת:
אירוח ע”ב חצי פנסיון, 1 לילה, 2 ימים, שישי-שבת. עזיבה 	 

במוצ”ש.
קבלת פנים גלילית בהגעה למלון הכוללת: חומוס, טחינה, 	 

פלאפל ושתייה קלה.
ערבי שישי 11/11 ו-09/12 מופע טברנה עם אומן הבוזוקי 	 

רוניוס, מופע המשלב בין המוזיקה הישראלית למוזיקה 
היוונית 

בערב ה- 30/12 נחגוג את סוף השנה במופע טברנה יווני 	 
עם הזמרת איילה הוד ונגן הבוזוקי אושיק ולהקתם.

בימי שבת סיור רגלי מודרך בנצרת “צבעים, ריחות וטעמים” 	 
)באחריות המלון(, כולל זמן חופשי לסיור וקניות בשוק 

הססגוני בנצרת.

במלון חוויה פלאזה נצרת עילית
סופ”ש מדהימים

המחיר כולל:  אירוח על בסיס פנסיון מלא )1 לילה, 2 ימים( במלון 5* | פירוט ארוחות: ארוחת ערב, ארוחת בוקר 
| תוכנית  )הנחה על טיפולי ספא במלון(  | ספא מפנק חופשי במהלך כל השהייה  ועוגה  וארוחת צהרים, קפה 

אמנותית עשירה ומגוונת עפ”י התוכנית

אירועי יום האישה 2017
במלון לאונרדו פלאזה ים המלח המפואר

ד’-ה’( )ימים   15-16/02/2017 האירוח:  תאריכי 

 מחיר לאדם בחדר זוגי 
ע”ב פנסיון מלא וכולל 

קפה ועוגה: 

 ₪ 595
)הגעה עצמאית(

מופע מרגש וסוחף של פבלו רוזנברג
הרצאה “לי זה לא יקרה”

עו”ד רונית זילגשטיין 

מופע סוחף “על נשים ונפלאות”
עם הקומיקאית ענת אביעד 

כמיטב המסורתאירועי יום האישה 2017אירועי יום האישה 2017

ולהקתם בערב  רוניוס, אושיק, איילה  כולל ערב טברנה עם אומן הבוזקי 
טברנה יווני בחגיגות סוף השנה, קבלת פנים גלילית במלון בהגעה וטיול 

מודרך רגלי בנצרת ובשוק הססגוני

11-12/11/16 )שישי-שבת(
09-10/12/16 )שישי-שבת(

30-31/12/16 )שישי-שבת(

מחיר לילד )2-12( בחדר הוריםמחיר לאדם בחדר זוגי

₪ 449₪ 265

מחיר לילד )2-12( בחדר הוריםמחיר לאדם בחדר זוגי

₪ 485₪ 285

חוגגים סוף שנה עם שמפניה בחצות

תאריכי אירוח:

הלו”ז כפוף לשינויים ללא הודעה מקדימה  || מותנה במינימום משתתפים  |  ט.ל.ח | מודעת פרסום באחריות המפרסם בלבד ולארגון הגמלאים אין כל קשר ואחריות לפרסום זה.

הגעה 
עצמית

ועוד
לתוכנית האירוע המלאה יש לפנות 

לנציגי הדקה ה-90

אופציה: הסעות לים המלח באוטובוסים מפוארים בתוספת 120 ₪ לאדם – מותנה במינימום 45 איש באוטובוס. נקודות התייצבות 
במידה ויהיו מספיק משתתפים לאוטובוס: 09:00 מחניון “חנה וסע” רכבת ארלוזורוב || 09:30 איסוף מתעשייה אווירית



ועדת דיור מוגן

ר ור  יו חיים 

עד כה הצלחתי לחתום על הסכמים 
משופרים  תנאים  המעניקים 
האווירית  התעשייה   לגמלאי 
ברשתות דיור מוגן בימים אלו אני 
רשתות  עם  ומתן  במשא  נמצא 
כאלו לשם קבלת תנאים  עימם הסכמים  לנו  שאין 

מועדפים לגמלאינו

במסגרת ביקוריי בבתי דיור מוגן בדקתי את השירותים 
הפעילויות התנאים עמידה בתנאי רישיון לדיור מוגן 

והאם יש אפשרות למוסד המשך למצב סיעודי

יש היענות מוגברת לנושא דיור מוגן 4 זוגות גמלאים 
סיימו  שונים  טיפול  בשלבי  הנמצאים  אלו  מתוך 
מוגן הביעו  לדיור  נכנסו  ובשעה טובה  את התהליך 
שביעות רצון רבה מן הטיפול של ועד הגמלאים ושל 

עורכת הדין שלנו לנושא רקפת שפיים מרדכי

מלאים המתעניינים בדיור  להל תיאור התהליך ל
מו

ולהסבר  לשיחה  למשרד  אליי  מוזמן  הגמלאי  א 
ראשוני

לאחר בחירת אזור הגמלאי נשלח לסיור לבדיקת  ב 
בשלב  מחיר  הצעות  ולקבלת  והתנאים  המקום 
זה מומלץ שלא לחתום על מסמך כל שהוא או 

חוזה

לאחר שאני בודק את ההצעות שקיבל אני שולח  ג 
אותו  שמלווה  שלנו  הדין  לעורכת  הגמלאי  את 
שאותו  החוזה  לחתימת  ועד  התהליך  מתחילת 
הטובים  התנאים  להשגת  במגמה  מכינה  היא 

ביותר 

היו אליי פניות של גמלאים המעוניינים להיכנס לבתי 
אבות ונשאלתי על ההבדלים בין דיור מוגן לבתי אבות 
והתשובה היא ההבדל בין שני מרכזי המגורים מתבטא 
במוכנות הצוות הרפואי בסוג המתקנים באופי הדיירים 

וכן בסוג ההכשרה של המטפלים הסיעודיים 

דיור מו

נחשב  הוא  עצמאיים  מבוגרים  עבור  אידיאלי 
ברוב  קיים  ומספק סל שירותים שאינו  יותר  יוקרתי 
מועדון  שחייה  בריכת  כושר  חדר  כגון  האבות  בתי 
בריאות קפיטריה ספרייה חוגים פעילויות וכדומה 
בדיור  הדיירים  נדרשים  החודשי  התשלום  מלבד 
מוגן להפקיד גם דמי פיקדון ואחזקה או דמי כניסה 
כמו  בסיסיים  כולל שירותים  אינו  התשלום החודשי 

ארוחות ניקיון כביסה ועוד

במסגרת הדיור המוגן מסופקות דירות ליחיד או לזוג 
וניתנים שירותים ציבוריים לכלל הדיירים מהמוסדות 
הרשות המפקחת משרד הרווחה ומשרד הבריאות 
מרכז  מול  הפועלת  העיקרית  הזרוע  את  המייצגים 

הדיור המוגן 
 

בתי אבות 

מיועדים למבוגרים אשר זקוקים לעזרה מסוימת או 
להשגחה ובשל כך אינם יכולים להמשיך לגור בביתם 
וביניהן  מגוונות  לכך  הסיבות  הקהילה  במסגרת 

רפואיות תפקודיות חברתיות בטיחותיות ועוד

שירות  הדייר  מקבל  אבות  בבית  מוגן  לדיור  בניגוד 
טיפולי במסגרת בית האבות ההחלטה לעבור לבית 
נעשית בשיתו משפחתו של  ברוב המקרים  אבות 

המבוגר ובתיאום עם רשויות הבריאות והרווחה

בתי האבות מציעים מחלקות מגורים נפרדות עבור 
היומית  בשגרה  מזערית  לעזרה  שזקוקים  מבוגרים 
צמודה  לעזרה  הזקוקים  סיעודיים  מבוגרים  עבור 

ועבור תשושי נפש

ות בבתי אבות המחל

יום  לעזרה  זקוקים  אינם   - לעצמאיים  מחלקה  		#

יומית 

מועטה  עזרה  זקוקים   - לתשושים  מחלקה  		#

בתפקוד
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לסובלים  מיועדת   - נפש  לתשושי  מחלקה  		#

מאלצהיימר דמנציה וכד

לטיפול  לזקוקים  מיועדת   - סיעודית  מחלקה  		#

מתמיד במשימות היום יום

מחלקה סיעודית מורכבת 		#

ום י ל

בין המרכזים השונים המשמשים כמגורים  הבחירה 
בריאותו של  מצב  על-פי  בעיקר  נשקלת  למבוגרים 
הדייר מבוגרים המעוניינים בגיבוי רפואי מלא צריכים 
להתעניין בבתי אבות סיעודיים בעוד עצמאים יכולים 

ליהנות משירותיהן של יחידות הדיור מוגן 

חברי הארגון הנמצאים בדיור מוגן כדי שנוכל  ליצור 
קשר עמכם לשמוע מכם לעדכן אתכם על הארגון 
וכמובן לבוא לבקר אתכם אתם מתבקשים להעביר 
מס  משפחה  ושם  שם  הבאים  הפרטים  את  אליי 

תעודת זהות כתובת הדיור המוגן ומספר הטלפון

ור חיים 
ר ועדת דיור מו ובתי אבות יו

ת י מ ו ס ר פ ה  ע ד ו מ

אז עד מתי תמשיכו לסבול כאבים???
ולים להיפטר מהם אבים ו מביניהם י  מהאנשים חיים עם 

אב ם לחיות חיים ללא  ור ל ול לע יותראפי י טיפול פי
ב אני מטפלת במקרים של עם 21 שנות ניסיון והתמחות באורתופדיה בארה

# 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 הגו בגלל אירועים ספציפיים או בלי סיבה מאובחנת #	
גיל הזהב #	ועוד מגוון של בעיות אחרות טיפולים לאחר ניתוחים להחלפת מפרקים #	טיפולים משמרים ל

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

שי  טיפולים או יותר מלאי תעשייה אווירית  הנחה במחיר הטיפול  הנחה לרו ל
ורי בית ה מחיר מיוחד לבי ליני עים ב ההנחה הינה ר לטיפולים המתב

ה ראשונית ללא תשלום רות והער ישת הי פ

www goodpt co il אתר טלפו    מושב בני עטרות  ל   ילי ד
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רשימת בתי דיור מוגן - שעימם יש לנו הסכמים
הנחה טלפושם בית אבות 

לב אבות רחובות - מרשת נווה עמית 
ח מאוחדת ק

זהבה בן דוד
08-9344888

5 הנחה בפיקדון

א  ש ת בית בלב - מקבוצת מכבי - רמה
גם סיעודי קריית מוצקין ירושלים 

ורדה קצאור
03-5483131

5 הנחה בפיקדון

לא כולל בניין  בית בכפר - כפר סבא 
בוטיק ביתן אהרון 

1-800-30-70-70
מירב מרום

פטור מדמי אחזקה של חודש אחרון בשנה 
 31 07 לכל החיים לנרשמים עד 2015

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

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

ללא כל הוצאות שוטפות חשמל מים 
 31 12 ארנונה וכו לנרשמים עד 2015

1-800-30-70-70בית בכפר גדרה
מירב מרום

  7 דירות סטודיו בשכירות חודשית של 700
עד גמר המלאי כולל חשמל  לחודש בלבד 

ש מים וארנונה עד 250 קוט
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 חו - ראשון לציון 
03-9625665

3 הנחה בפיקדון

אריה בדריאןגן בעיר - רמת גן 
03-9531471

7 הנחה בפיקדון 5
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 
 4 חודשית בלבד בסך 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

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

050-4241122

הנחות מיוחדות לגימלאינו

ק מיכל קרשיןבית רחל ליצ
050-9131314

5 מהעלות החודשית

ד רקפת מרדכי שפיים טל 052-2654543 09-7655516  ייעוץ משפטי - בנושאי דיור מוגן עו
רח לוונברג רח לוונברג 2 כפר סבא 44653
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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. 



טכניקות פתרון תשבצי סודוקו
מאמר מס' 4 בסדרה

מאת: משה ענבל

 תשבצי סודוקו פתרוןטכניקות 
 בסדרה 4מאמר מס' 

 מאת: משה ענבל
 תקציר המאמר בגיליון הקודם:

הצבת מספר  והשלמנועל כול התשבץ טכניקת "סרוק והנבט" הדגמנו שימוש בבגיליון הקודם 
 נכונות ההצבהשל  מאפשר בדיקה מהירהזה ביניים כמצב  ( בכול תשע התיבות.4)במקרה זה 

 .לביצועהשיטה  הראנואכן ו
 בדיקת פתרון מלא

 הנה התשבץ הפתור במלואו:

 
 21איור מס' 

. בשאר 9עד  1-בוחנת נכונות מיקום של כל הספרות ממובן מאליו שבדיקת פתרון מלא, 
 .1ערכנו בדיקה לגבי  .הקודםבגמלאון החלקית שהוצגה הפרטים היא זהה לחלוטין לבדיקה 

 להשלים בדיקת יתר הספרות.ולנסות . הקורא יכול )ראה סימון בירוק(
 

שהצגנו שבין שתי הבדיקות, החיונית והמועילה באמת, היא הבדיקה החלקית אעיר, הנושא ום כלסי
להרגיע מצפון נועד  למירבאו  ,די מיותר הוא( בכל עיתון)או כפי שמופיע  כנ"לפתרון מלא והקודם  במאמר

. יתרה מזאת המלא בדרך כלל לפני השלמת הפתרוןשטעות מתגלה . וזה מהטעם הפשוט, של הספקנים
היא לא מאפשרת כלל להמשיך את התשבץ! לכן, עצם העובדה שהתשבץ הושלם, מעידה כי הוא עבר  –

 את המבחן בהצלחה.
 

 "תא אפשרי יחיד"טכניקת 
 

מרגישים האטה בתוצאות, או ווקו פותרים סודכשאנו "סרוק והנבט" עובדת היטב על תיבות. לכן, 
למזלנו, קיימות מספר טכניקות מגיעים למבוי סתום, כדאי לנסות טכניקות פתרון נוספות. 

 ."תא אפשרי יחיד"בשם  מהן אחתבפרק זה נעשה הכרה עם העובדות על שורות וטורים. 
 

 :הערה
שהקוראים יסתגלו לכך ללא אני מקווה . מעתה ואילך לוח סודוקו יופיע ללא סרגלי הקואורדינטות

 קושי.
  

 :22באיור מס' נתבונן 
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 23איור מס'                                   22איור מס'                                 

 
טכניקת , אך הוא טוב מאד להדגמת זהו תשבץ קל שניתן לפתור על ידי "סרוק והנבט" בלבד

 ).23' שבע המסומנת ירוק )איור מס' לבנו בשורה מסהבה נמקד תשומת  "תא אפשרי יחיד".
. באלה 7-ו 4, 3, 2בה עדיין ספרות: בעה תאים ריקים ובהתאם לכך חסרות בשורה זאת אר

 תאים נמקם אותן?
 

             
 25 איור מס'                                 24איור מס'                                 

 
ובאיור  ).בוורוד(. )סומן 7,4הוא ) 2-התא האפשרי היחיד ל ).24)ראה איור מס'  2ניקח ספרה 

 ).בוורוד(. )סומן 7,8הוא ) 3-התא האפשרי היחיד ל, 25מס' 
 

             
 27איור מס'                                 26איור מס'                                  

 
? מתברר שעדיין לא, כי בשלב זה מקומה המדויק 4להציב כעת את  26באיור מס' האם נוכל 

)ראה איור מס'  7של  הוודאילעומת זאת מקומה  )?7,6( או )7,2)-האם להציבה ב ;עוד לא ברור
 ).בוורוד(. )סומן 7,6) תאבללא ספק הוא ) 27
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 28איור מס' 

 
 בתא זה. 4שנותר, אין ספק שמקומה של ( הוא התא הפנוי היחיד 7,2(-ומאחר ש

 
 שתי הערות: ,לסיום
טורים. למשל, ממצב באיור מס' ו על שורות פועלתטכניקת "תא אפשרי יחיד"  כאמור, .1

 אני ממליץ על כך בחום. טור מס' תשע.גם אין כל קושי לפתור באופן דומה , 28
כללית, ככל שהבית )שורה או טור( מלא יותר, כך גובר הסיכוי להשלימו בהצלחה.  .2

 (.9,1=(6-( ו9,2=(9לא נתקשה לקבוע כי למשל, בשורה מס' תשע הנ"ל 
 להתראות בגיליון הבא.

 

 פינת הלשון העברית
ור של מילים מ

המנהג להעניק "תוספת" למחיר הנקוב למען שירות אדיב ויעיל או בגינו, אינו מחייב, אך הוא שכיח במקומותינו 
ורובנו אם לא כולנו, חשים מחויבים לו.

יש המכנים תוספת זו במונח הלועזי ִטיּפ (TIP = To Insure Promptness) - (כלומר: להבטיח מוכנות ומהירות. 
במאה ה-18 נהגו לקוחות שאצה להם הדרך, לשלשל מטבעות לתוך קופסה שהונחה בפתחם של בתי הקפה כדי 

ֶשר. להבטיח שירות מהיר), ויש הבוחרים במונח העברי תֶּ
(=דמי   Pour boire בצרפתית  או  שוחד)  וגם  (=נדבה  קִשיש  בַּ יאמר  הערבי  במונח  להשתמש  שמבקש  מי 

שתייה).
עד כה הדברים פחות או יותר מוכרים.

ֶשר עתיק מכולן? אולם, הידעתם שהמונח העברי תֶּ

לפני אלף וחמש מאות שנה (!) באחד מפיוטיו של רבי אלעזר הקליר מגדולי הפייטנים שחי במאה ה-6, נאמר, כי 
ֶשר לעת זקנה. יצחק אבינו ניתן לשרה אימו כתֶּ

ה והביאה לדפו ער
נו דלית ב
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חברים כותבים
לובניה  רואטיה וב מלאידה ב ום ה י

תבה נחמה חרמו  
עמוסי חוויות שהונצחו בתמונות וסרטים

חוזרים כחולמים ואפילו מהופנטים
מהמפלים הרבים שראינו השצ קצ של המים

תכלת  לתוך  המיתמרים  והעצים  הירוקים  היערות 
השמים

לו אפשר היה לארוז לנו הביתה מעט מהנו המסעיר
לו אפשר היה לארוז ולו מעט ממי האגמים הפזורים 
למזכרת  ובתמונות  בחוויות  נסתפק  אבל  למכביר 

ובכי חוזרים לארצנו הקטנה שלא נחליפה באחרת
אז בסיכום - מה נזכור מהטיול
היכן ביקרנו ומה היה בו כלול 

רב - בירתה של קרואטיה בניינים בסגנון אוסטרו- א
הונגריה סגנון מיוחד

רובם נהרסו במלחמות ושוחזרו אחד לאחד
בתוכה  הטומנת  המזרקה  העתיקה  העיר  במרכז 
לסכסוך  אזור  שהיה  הדמים  גשר  ו אגדה  סיפור 

ומלחמה בין גדה לגדה 
הדתות  ל-3  המשות  הקברות  בבית  כמובן  ביקרנו 
טקס  ערכנו  שניספו  היהודים  לזכר  המצבה  וליד 

מכובד לכל הדעות
רואטית צפינו במפרץ בקר המרהיב  ועת החו ה ר
והסיפור על הנמל ששימש ליציאת אוניית מעפילים 
היה מלהיב נהנינו מהעיר אופטיה היפה כמו בגלויה 

ולטייל בעיר הנמל ברייקה הייתה עוד חוויה
נדהמנו  יפהפיים  כפרים  בין  פרדיאמה  ודת  מ
האבירים  שבמלחמות  ההר  בפסגת  טירה  לראות 

נרצח בעל הטירה בדם קר
טירה מדהימה אחרת

בתוכה  האגם  על  והשקפנו  עלינו  אליה  בלד  טירת 
התרשמנו מהמוזיאון מבית הדפוס ומבית-הקפה גם

לא הרחק מהטירה אגם בוהיני האגם הטבעי הגדול 
ווגל ברכבל התפרש האגם  וכשעלינו להר  במדינה 

מתחתינו נוצץ כפנינה
שמורת הטבע פליטוויצה - 16 אגמים בצבע טורקיז 

וכחול עמוק

מוקפים  מרהיבים  מפלים  באמצעות  מתחברים 
בצמחיה בגווני הירוק 

פסענו על גזרי העץ בשמורה המדהימה מתפעלים 
מהיופי העוט אותנו עד כדי עצירת נשימה

ואפילו ה-240 המדרגות לקראת סו המסלול תרמו 
לאתגר ולחוויית הטיול

טוינה - מערת נטיפים וזקיפים משגעים  מערת פו
שיש בה אולמות חדרים ונתיבים תת קרקעיים

המערה  למעמקי  מיוחדת  ברכבת  לנסוע  היה  כי 
וכי היה ללכת ברגל ולחוות מקרוב בפסול הטבעי 

- חוויה אדירה
לובליאנה בירתה של סלובניה סימלה הדרקון העיר 

יפהפייה להסתובב בשוק וברחובות היה שיגעון
היא תוססת אלגנטית וקל בה להתמצא

לאן שלא תלך לגשר המשולש בקלות תצא
אז זהו נפרדים אנו מכל הריגושים אבל עם מזכרות 

מנסיעות ארוכות אך עם חוויות אדירות
ק מדריכנו  וכאן המקום לומר תודה גדולה גדולה לז

שהדרכתו הייתה מעולה
על  חיוך  עם  מהטיול  שנחזור  הייתה  ק  ז משאלתך 
הפנים ואכן זה הצליח לך ואנו עוזבים עם חיוך ענק 

גם בחוץ וגם בפנים
ק מעבר ליידע הרב שהרעפת עלינו במשך השבוע  ז

הסבלנות והנכונות לחזור ולהסביר והכל ברגוע
היית לנו כמו אבא מסור ודאגן וגם חבר וכמו דבורה 

עמלה עפת מאחד לשני לרצותו בדבר זה או אחר
נהנינו גם מהפינוקים הקטנים וההפתעות ששלפת 

מחוש ההומור והסיפורים שסיפרת וחשפת
משמחת החיים שבך האנרגיה וההתלהבות עד כדי 
התעלות ואפילו בהחליפך מידי יום נעלי התעמלות

על כל אלה תודה רבה רבה נזכרך תמיד באהבה
תודה ענקית לארגון הגמלאים של התעשייה האווירית 
שאכן זו כבר מסורת שהטיולים מאורגנים להפליא 

מרתקים ומלאים

ותודה לכל אחד מהחברים באוטובוס שתרם לאווירה 
בגמלאידה  ולהתראות  שלום  אז  ולהנאה  טובה 

הבאה

גמלאון
70



עד שתתקשרו לשמוע על התנאים 
המיוחדים שלכם, הנה תמונה

שתעשה טוב על הלב.. חג שמח!

הטבות מיוחדות לגימלאי התעשייה האווירית
במסגרת הסכם מיוחד שנחתם בין ארגוני התעשייה האווירית לבין

שחל רפואת העתיד, אתם מוזמנים להצטרף לשחל במחירים מיוחדים.
לפרטים נוספים ולהצטרפות לשירותי שחל אנא חייגו

054-6622331 למשה שאול  וציינו כי הנכם גמלאי התעשייה האווירית.

www.shahal.co.il | *6626 לפרטים נוספים



תע"א בראי ההיסטוריה
שחקים - עלון התעשייה האווירית  מפרסומי 

פורסם בגיליון יוני 1968

 תע"א בראי ההיסטוריה
 עלון התעשייה האווירית"  –מפרסומי "שחקים 

 1968 יוניפורסם בגיליון 
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 - buycarpet.co.il אתר
!!! שטיחים רבותי שטיחים 
הוא אתר השטיחים מספר 1 בישראל

האתר הינו זירת שופינג אינטרנטית למכירת 
שטיחים בבעלות חברת שטיחים בסנטר ב.ש. 

בע"מ יבואנית השטיחים הגדולה ביותר בישראל.

החברה משווקת את מוצריה ישירות מהיבואן 
לצרכן במחירים הכי משתלמים בישראל 

ובמשלוח חינם עד לבית הלקוח
על כל קניה מעל 100 ₪

רשימת המוצרים באתר היא רחבה וכוללת את
כל כיסויי הרצפה לבית ומחוץ לבית:

שטיחי שאגי שטיחי פאטצ', שטיחים קלאסיים 
ומודרניים, שטיחים לסלון, שטיחים לחדרי ילדים, 

שטיחים לכניסה לבית, שטיחונים לאמבטיה, דשא 
סינטטי,  פרקט, טפטים ומוצרים משלימים לבית

09-7444958 באתר:  להזמנות  טלפון 
החברה מפעילה בנוסף לאתר חנות מכירות 

בגודל: 1300 מ"ר במושב שדה ורבורג מתחם 
קלמניה - צמוד לבית ברל כפר סבא

Buycarpet -יש להקליד בוויז

שעות פעילות החנות: בימים א-ה 8:00 – 16:00
יום ו' 8:00 – 13:00

. אתר קניות השטיחים מספר 1 בישראל .

שטיחים רבותי שטיחים!!!

BUYCARPET.CO.IL. .

השטיח בתמונה מסוג סופר סטאר –פאטצ' 
-09בגודל 160/230 ס"מ –רק 549 ₪ לשטיח  
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תשבצופן מס' 33
מאת רן מאיר

ל התשב פתרתם את 
העתיקו את האותיות שכתבתם במשבצות המסומנות בלועזית אל שורת משבצות הצופן 

אם פתרתם נכונה - יתקבל צופן התשבץ

דרות ה

מאו 
1 יופי 

3 רשת מזללות אמריקנית
9 חושב  11 מחלה כרונית של 

מערכת העצבים 
12 איפיון בולט של מוצר צריכה 

14 במה אינטרנטית להרצאות
16 חברה קנדית יצרנית 
סמרטפונים וטאבלטים 

2  22 חוכמה  19 מנביאי ישראל 
ותבונה  23 נוזל כתיבה 

24 עלה בספר  25 אות באנגלית
ברצלונה  26 כדורגלן ברזילאי 

וברזיל  28 מסומם
29 הוצאת דבש מכוורת

מאונך 
1 לוהט  2 השמיע קול עמום 

3 בדיחה  4 תמסח
5 יחידת הספק חשמלי 

6 פרוש המציאות דרך השקפת 
עולם מסויימת  7 תמצית

8 אמונה  10 נשך היטל על חוב 
13 רום  15 כוכב הלכת מרס

17 צייר צרפתי ידוע
18 מקום עבודת הנחתום

20 טחון בפה  21 מצבת זיכרון 
26 מילת זרוז  27 לך למטה 

את הפתרונות יש לשלוח לוועדת הגמלאון במשרדי הארגון 
עד לתאריך 15/12/2016 ולציין על המעטפה פתרו תשב מס 33

בין הפותרים נכונה תיערך הגרלה לקבלת הפרס

גיליון מס 108 בהגרלה שנערכה בקרב פותרי תשבץ מס 32 
דור מימו מהוד השרו זכה אבי

ספר הפרס יישלח לביתו

פתרו תשב מ 

למלינוק

ופ ה

גמלאון
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ארגון הגמלאים
מרכין ראש לזכרם

נפרדו מאתנו 
עבד במפעליישובתאריך פטירהשם פרטישם משפחה

להבתל אביב - יפו05/07/2016ארנולדאברמוביץ

אלתאקריית אונו08/06/2016ניסיםאסא

להבראשון לציון08/06/2016סוזןבן נעים

ייצורראשון לציון09/07/2016אליעזרבראום

מכלוליםרמת גן16/08/2016ברוךברתיאן

בדקהוד השרון18/06/2016אברהםגוילי

ייצורפתח תקווה03/07/2016יחיאלדוכן

בדקבאר יעקב05/07/2016דודדמירל

מטהיהוד-מונוסון20/08/2016פיל פלקסהרמן

ייצורתל אביב - יפו17/06/2016מאירוקסלר

הנדסהפתח תקווה19/08/2016יורםזוסמן

בדקהוד השרון30/06/2016מרדכיחסיד

מטהראשון לציון09/06/2016שמואלחסיד

בדקהרצליה27/10/2015ברוךטולדנו

מבטבת ים09/08/2016יהודהטרוסט

רמתאבאר שבע11/06/2016ליבנתבנימין

בדקראשון לציון04/07/2016שבתאימאיר

בדקרמת גן14/08/2016משהמגיד

מלטקריית אונו28/08/2016דודמורחיים

מבטלוד02/08/2016דבנויברט

מלטהוד השרון09/06/2016ציוןנעמני

אלתאאשדוד24/07/2016דינהנקש

אלתאמודיעין-מכבים-רעות14/06/2016יחזקאלסולומונביץ

הנדסהרמת גן27/07/2016ברוךסיני

ייצורקריית אונו23/07/2016משהפרופטה

מבטמודיעין-מכבים-רעות22/08/2016משהקאשי

בדקכפר יונה01/08/2016ישראלרובינזון

ייצורהרצליה04/08/2016מרדכישרון

בדקשוהם15/08/2016אליהושרעבי

תנחומים למשפחות

גמלאון
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גמלאי תע”א - הזדמנות שאסור לכם לפספס...

לפרטים התקשרו:
03-9626211 | *3616

חפשו אותנו בפייסבוק

הנחשול 30, נווה ים, ראשון לציון a-rubi.co.ilרשת הדיור המוגן הפרטית המובילה בישראל

* סכום דמי האחזקה צמוד למדד
  ובכפוף לעדכונים שבהסכם.   * ליחיד.

יתרון מס’ 3

משכירים את הבית הישן
וזוכים בתוספת הכנסה

יתרון מס’ 2
נהנים מעליית הערך של הבית הישן

יתרון מס’ 1
לא צריך למכור את הבית הישן

יתרון מס’ 6
כולל טיפול סיעודי לכל החיים

יתרון מס’ 5
פשוט לעבור

יתרון מס’ 4
אין שחיקת פקדון )כי אין פקדון(

משלמים דמי אחזקה חודשיים ונהנים כל החיים מדיור מוגן ברמה אחרת

גמלאי תע”א נהנים מהנחה בגובה 5% במסלול ללא פקדון.
במסלול הרגיל נהנים מ- 10% הנחה על הפקדון לכל סוגי הדירות.

לגור
באחוזת ראשונים

ללא פקדון
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