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 we believe
במדרחוב הבא של ת״א

המדרחוב הבא של תל אביב

* 8804

דירות 3 חד׳ + מרפסת בדרום ת״א 

החל מ-1,450,000 ₪

* למצטרפים עד ה-28.2.17

הטבה של 30,000 ₪
לגמלאי התעשייה האווירית 

אחרי נחלת בנימין והפשפשים, פרוייקט נווה 

של  הבא  המדרחוב  בלב  הממוקם   46 שאנן 

תל אביב, הוא פנינת הנדל"ן הבאה של העיר. 

ענקי  פוטנציאל  עם  במתחם  להשקיע  בואו 

בעיר שלא עוצרת ומפתיעה בכל פעם מחדש. 



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

Æהמפורסמים וכמו כן¨ אינו אחראי לתוכן המודעות

ניינים    תוכן 
µ דבר יו¢ר הארגון 

∂ דבר המזכיר 

∏ דבר המערכת 

±∞ ועדת רווחה ובריאות 

±¥ ועדת טיולים ונופשונים 

≤¥ ועדת סניפים ומועדונים 

≥∂ הטבות מס ≠ אביאור 

≥∏ ועדת תרבות 

¥∞ תכנון צוואה ≠ עו¢ד טל 

¥¥ ועדת ספורט וחוגים 

¥∏ ברכות לשמוליק ודני 

µ∞ ועדת מיצוי זכויות ניצולי שואה 

µ¥ ועדת תעסוקה והתנדבות 

µ∂ ועדת דיור מוגן 

∂∞ ועדת כלכלה 

∂± מס על דירה שלישית ≠ עו¢ד טל 

∂≤ ועדת קשרי חוץ 

∂¥ ועדת ביקורת 

∂∂ תע¢א בראי ההיסטוריה 

∂∏ טכניקות פתרון תשבצי סודוקו 

∑∞ תשבץ 

∑± נפטרים 

גמלאון
מגזין של גמלאי התעשייה האווירית

כתובת הארגון∫ ארגון גמלאי התעשייה האווירית¨ 
מחß ≥±∞∞ נתב¢ג¨ מיקוד ∞∞±∞∑

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

ועדת הגמלאון∫ הלל גולן ≠ יו¢ר הוועדה ועורך הביטאון¨ 
Æדוד בוך ≠ חבר הוועדה

טלפונים∫ 
∞≥≠π≥µµ∂µ¥ ∫הנהלת הארגון מיטל אמזלג

∞≥≠π≥µ¥∏∏≥ פקס
 ¨∞≥≠π∑∂∏±≥∏ ציפי ¨∞≥≠π∑∂∏±≥∑ מזכירות הארגון∫ זרינה

  ∞≥≠π≥µµ∂µ¥ פקס Æ∞≥≠π∑∂∏±≥π דקלה
 ∞≥≠π∑∂∏∏≥µ ¨∞≥≠π≥µ¥∏µπ ∫¢מוקד ¢אוזן קשבת
רווחה ופרישה בתע¢א∫ ≥¥¥≤π≥µ≠≤∞ ©בת שבע®

∞≥≠π≥µ≥∑∑∞ ∫ביטחון תע¢א
∞≥≠π≥µ¥π≥π ∫קופת תגמולים

∞µ∞≠≥≤∞≤≥π∂ ∫®ßיועץ מס יהושע אביאור ©בימי ג
מבטחים∫ ∑∂∂∂™

מו¢ל ועורך ראשי
אייל שמואלי

מנכ¢ל
טל שמואלי
עיצוב גרפי

טÆאÆג קונספט
מנהלת שיווק
סיגל שמואלי

מכירות
יובל נבו

רחß גוש עציון ±±¨
µ≥∞¥∞ גבעת שמואל

צילם∫ דב גולן

מכתבים למערכת ומאמרים עוברים 
  Æהמערכת אינה מחזירה כתבי יד Æעריכה

המערכת אינה אחראית לתוכן המודעות 
Æבחוברת זו

גיליון ∞±±
ינואר ∑±∞≥

שבט תשע¢ז



ר הארגון ר יו ד

גמלאיות וגמלאים יקרים, בני ובנות הזוג,

ארגון הגמלאים ממשיך בפעילות השוטפת. הארגון מחפש אחר פעילויות נוספות 

בתחומים השונים כדי לאפשר ליותר ויותר גמלאים להשתלב בעשייה שבארגון.

בכהונה הנוכחית פתחנו בפעילויות חדשות, כמו: קורס הצילום, המתקיים כיום 

בשלוש סדנאות בסיסיות ובסדנה אחת למתקדמים שביל ישראל, אשר בתקופה 

קצרה מאוד הצטרפו אליו מספר גדול של חברים הממלאים שלושה אוטובוסים בכל מחזור, ועוד 

ידנו נטויה. 

הגמלאים  דרישת  י  עפ פעלנו  הפעם   .2017 שנת  של  לגמליאדה  ההרשמה  מסתיימת  אלו  בימים 

ואפשרנו הרשמה דרך אתר האינטרנט, שיטת רישום שלא התאפשרה בעבר. השנה מתוכננים שני 

שני  פתחנו  בביקוש,  לעמוד  וכדי  מאוד  גבוהה  הייתה  ההיענות  מקומות.  ויותר   6000 עם  יעדים 

מחזורים מעל המתוכנן. הגמלאים שלא נרשמו במועד, וביקשו בכל זאת להירשם הוכנסו לרשימת 

המתנה. אנו מקווים לעמוד בביקוש. 

יום האישה באילת, ומצפים להשתתפותן של גמלאיות ושל נשות גמלאים. בחודש מר יתקיים 

ברצוני לברך את כל חברינו ואת בני משפחותיהם בבריאות טובה.

ב שפי יע

יו"ר ארגון גמלאי התע"א 

יעקב שפי ≠ יו¢ר

גמלאון



ר המזכיר ד

שלום חברים,

אנו שמחים לבשר שבימים הקרובים תופעל מערכת סליקה בארגון הגמלאים, 

חברת  אשראי.  כרטיסי  באמצעות  השונים  לאירועים  תשלום  שיאפשר  שיפור 

ישראכרט נבחרה לבצע את הסליקה של כרטיסי האשראי. כרטיסי אשראי של 

אמריקן אקספרס ושל דיינרס לא יכובדו.

הרישום לגמליאדה 2017 באמצעות המרשתת )אינטרנט( כבר מאחורינו. נרשמו 

למעלה מ-6000 משתתפים. לצערי, מספר לא מבוטל של חברים הקלידו בעת 

ההרשמה כתובות דואר אלקטרוני שגויות, כך שבכל פנייה אליהם הדואר חוזר. כמו כן, נמצאו 

רישומים כפולים של חברים במחזורים שונים לאותו יעד, מה שמנע מחברים נוספים להירשם.

בנוסף לפעילות ועדת הטיולים מתקיימת פעילות נמרצת גם בוועדת ספורט ובחוגים, וכן במסגרת 

החוג "שביל ישראל". 

לאחרונה הגענו להסכם עם רשות הטבע והגנים, לגבי רישום גמלאים ונכדים למועדון המנויים של 

הרשות. 

ועדת דיור מוגן חתמה הסכמים לרווחת החברים עם בתי אבות ודיור מוגן בליווי ובסיוע עורכת 

דין המתמחה בנושא. פירוט נוסף תמצאו בהודעת יו"ר הוועדה בהמשך הגמלאון.

201, מועדוניאדה בים המלח, עבור חברים  ועדת המועדונים מקיימת, לראשונה, בחודש פברואר 

אשר פוקדים את שישה עשר המועדונים של ארגון הגמלאים.  

בברכה

י  לרס אבי ש

כיר הארגון מ

אבי שקלרסקי
מזכיר הארגון

גמלאון





רכת ר המ ד

חברות וחברים,

שנת 2016 עם כל מה שהיה בה חלפה לה ואנחנו בתחילתה של שנה חדשה. דף חלק עם 
תקווה לבריאות טובה ולזמן איכות.

ההסתדרות"  "יקיר  בתואר  זכייתם  על  יסוד  ודני  אפלבוים  שמואל  לחברינו  ברכות 
לשנת 2016, אשר הוענק להם בגין פועלם בהתנדבות למען ציבור הגמלאים, תוך נתינה, 

אכפתיות ואהבת הזולת. כל הכבוד!!

הזכות לחירות הינה צורך בסיסי וטבעי של האדם, החופש להתנהג כרצונו, החופש לחשוב 
כרצונו והחופש לעשות מה שברצונו. על החופש שלאחר גיל פרישה, על ההזדמנות להיות 

בן חורין כמעט ללא מחויבויות, ניתן לקרוא בכתבתה של טובה יששכרי העובדת הסוציאלית.

במסגרת  הטיולים  לשני  בנוסף  והנופשונים,  הטיולים  תכנית  את  לראות  ניתן  הטיולים  ועדת  של  בדיווח 
הגמליאדה 2017, לצ'כיה ולפורטוגל.

למועדון  מיוחדים  על ההזדמנות להצטרפות בתנאים  וחוגים  ועדת ספורט  של  תשומת לבכם לפרסום 
המנויים של רשות הטבע והגנים.

על הבעייתיות בירושה, כאשר יש יותר מיורש אחד, ועל הצורך ביצירת צוואה מפורטת ובעריכת הסדרים 
מוקדמים שימנעו סיבוכים מיותרים וחיכוכים הכרוכים בחלוקת העיזבון, ניתן לקרוא בכתבתו של עו"ד 

)רואה חשבון( שלמה טל.

החל מתחילת שנת 2017 עומד לחול מס מיוחד על בעלי דירה שלישית ויותר. אחת האפשרויות המשתלמות 
)והחוקיות( לחמוק מההיטל היא העברת הדירה השלישית כמתנה לבנים. המתנה לבן או לבת פטורה ממס 
שבח וזוכה להנחה במס רכישה. עוד על הנושא תמצאו בכתבתו הנוספת של עו"ד )רואה חשבון( שלמה טל.

במסגרת סדנת הצילום המתקיימת בארגון, בניהולו של חברנו מוטי חסדאי, מוצגים בגיליון זה מקצת 
מהצילומים שצולמו ע"י משתתפי הסדנה. 

אלו מאתנו שאוהבים לשמור על חדות המוח באמצעות תשבצים או סודוקו יכולים להיעזר במאמר הרביעי 
בסדרה, המתאר את השיטות השונות בפתרון תשבצי סודוקו.

נושא רגיש וחשוב: לצערנו, במסגרת ההתקשרות עם החברים כדי לשאול לשלומם, אנו נתקלים במקרים 
אותנו  עדכנו  אנא  כך.  על  ידוע  לא  ולארגון  נפטר,   - התקשרנו  שאליו  הזוג  בן/בת  או  החבר/ה  שבהם 

במקרים של פטירה.

אתר המרשתת )האינטרנט( של הארגון התיישן ואנו "מעלים לאוויר" בימים אלו אתר חדש, מודרני יותר 
ומתאים בין השאר לכל סוגי המסכים )ממחשב נייח ועד סמארטפון(. אנו מקווים שישמש אתכם בצורה 

טובה. האתר מתעדכן באופן שוטף, והמידע בו מעודכן יותר מכל דרך התקשרות אחרת בינינו. 

 iai-gimlaim.org :הנכם מוזמנים לגלוש בו בכתובת

בברכת בריאות טובה ואריכות ימים,

הלל גולן

יו"ר ועדת הגמלאון ומנהל אתר האינטרנט

הלל גולן ≠ יו¢ר

גמלאון



הצטרפו עוד היום לשחל ותיהנו מההטבות
המיוחדות 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 
חייגו 6626* וציינו כי הנכם גמלאי התעשייה האווירית.

www.shahal.co.il 

גימלאי יקר, הידעת?
כ-25,000 איש בישראל

לוקים מידי שנה בהתקף לב
מהירות התגובה במקרים אלו הוא קריטי.

365 24/7



ריאות ה ו דת רוו ו
חברים וחברות יקרים¨

פעילות  של  מקוצר  תיאור  להלן 
החברים בוועדת הרווחה ומתנדביה¨ 
מאוד של  רחבה  בקשת  העוסקים 

נושאים∫

החברים¨  עם  קשר  בפרט¨  טיפול 
מוקד  באמצעות   Æבית ביקורי 
 ∞∏∫∞∞ ימים בשבוע מהשעה   µ ¢אוזן קשבת¢ הפועל 
 Æהארגון חברי  קהל  עם  על קשר  שומרים   ±≥∫∞∞ עד 
ובודקים  לשלומם  שואלים  החברים¨  אל  מתקשרים 
אם זקוקים הם לעזרה כל שהיאÆ במקרים מסוימים¨ 

 Æבעקבות שיחות אלו¨ יוזמים ביקורי בית

ביקורי הבית נערכים ע¢י אחד המתנדבים שבוועדת 
הסוציאליות  העובדות  שתי  מתלוות  ואליו  הרווחה¨ 
בתחום  ביותר  חשוב  נושא  הם  בית  ביקורי   Æשלנו
חברותØחברים  יש  לצערנו   Æלחברינו הדאגה 
המרותקים לביתם מסיבות שונות ©פיסיות¨ חברתיות 
או נפשיות® ואין לנו כל מושג על מצבםÆ אם ידוע לכם 
למוקדן  ”הלשינו“  אנא  כמתואר¨  שמצבו  קולגה  על 

 Æב“אוזן קשבת“¨ ואנו כבר נשלים את המלאכה

וגמלאית מוזמנים להתקשר אל המוקדן  גמלאי  כל 
בעיה  או  שאלה  כל  ולהעלות  קשבת“¨  ”אוזן  של 
מענה  להציע  יכול  אינו  המוקדן  אם   Æבה שנתקל 
ממצה ואמין¨ הוא מברר אצל המטפלים הרלוונטיים¨ 
מוקדני   Æפתרון או  תשובה  עם  יותר  מאוחר  וחוזר 
”אוזן קשבת“ שומרים גם על קשר הדוק עם ציבור 

Æהאלמנים והאלמנות חברי הארגון

טיפול בביטוחים מול חברות הביטוחÆ ביטוח שיניים 
וביטוחי  וסיעוד¢  ¢בריאות  גם  הכולל  הראל¢  ¢שילוח 
סוכנות  באמצעות  ”כלל“  בחברת  וסיעוד“  ”בריאות 

Æגמא גולן”

המסגרת  הסכם  באמצעות  משפטיים  שירותים 
אחד  שהינו  טומשין  את  מרקמן  עוה¢ד  משרד  עם 
בתחומי  בישראל  המובילים  הדין  עורכי  ממשרדי 

Æהנזיקין וזכויות רפואיות

 Æניהול הסכמים עם חברות המעניקות שירות לחברים
במגוון  חברות  עם  הסכמים  על  חתמה  הוועדה 
הגמלאיØת¨  לרווחת  הקשורים  נושאים  של  רחב 
לרפואה  מוקד  ¢מוניטור  טלארפואה¢¨  ¢שחל  כמו∫ 
 ≠ אנוש  ¢מוקד  סנטר¢¨  מדיקל  ¢הרצלייה  דחופה¢¨ 
מוקד רפואי ולחצן מצוקה¢¨ חברת APOS להספקת 
נעלים מיוחדות וחברת MEDTON המייבאת מכשירי 

Æשמיעה

בברכת בריאות טובה לכם ולבני ביתכם

דני שחם

יו¢ר ועדת רווחה ובריאות

דני שחם ≠ יו¢ר

1



ועדת רווחה ≠ טלפונים
הערות טלפונים ופקספירוטשם 

π∑∂∏∏≥µ≠≤∞במשרדי הארגוןאוזן קשבת
∞≥≠π≥µ¥∏µπ

ניתן להשאיר הודעה במענה 
הקולי או לשלוח הודעה לדני 

שחם בכתובת∫
dshaham@iai.co.il

טובה יששכריעובדת סוציאלית
דנה פלנר

עינת ריבלין רם

∞≥≠∑≥∞≥≤∞µ
∞≥≠π≥µ∏¥µ∞

∞µ∞≠¥≥∞∞≥≥∞
∞µ≤≠∑π∞∑∏∑∏
∞µ≤≠∂±∏∞±∞π

בריאות הראל ≠ במרכזביטוח הראל
מוקד שיניים הראל ≠ במרכז

מזכירות הראל ≠ במרכז
בריאות וסיעוד

∞≥≠∑µ¥∑∞±∞
∞≥≠∑µ¥∑≤≤≤
∞≥≠∑µ¥∑≤≤≤

±≠∏∞∞≠µ¥∞≠∞∞∞

שלוחה ∑
שלוחה ∂

משרד הראל בתע¢א∫
טלפון ©מרכזיה®

פקס
∞≥≠π∑∑≤≤µ∑
∞≥≠∑≥¥∏µππ

אם אין מענה לשלוח פקס עם 
הפרטים ויחזרו אליכם

ביטוח בריאות¨ סיעודיגמא גולן
פקס

בתע¢א

∞≥≠µ∂∑∞¥∞¥
∞≥≠µ∂∑∞¥∞µ
∞≥≠µ∂∑∞¥¥¥

קולקטיב תע¢א שלוחה ≥¥¨
מאיה¨ שירן¨ לירון¨ מיטל

סוכנות ביטוח תאונות אישיות אלי ארליך
ונסיעות חו¢ל

∞≥≠∂∞π∞∏∏∞∫ßטל
∞≥≠∂∞π∞∏π∞ ∫פקס

מלינדה שלוחה ¥
רווית    שלוחה ∞

±≥µ≤≠≥¥≤±π∞עו¢ד שלמה טלייעוץ משפטי
 ∞∞±≤π≥π≠∏∞מרקמן את טומשיןייעוץ משפטי

∞∏≠π≥π≥±∞±
רחובות ואשדוד

ייעוץ שמאות 
מקרקעין

יצחק ששון שמאי מקרקעין 
ומוסמך מטעם בית המשפט

∞π≠πµ±±±∂∏
∞µ≤≠∏µ∑µ±≥≥

הייעוץ לחברי הארגון 
בהתנדבות

∞µ∞∂™ביטוח לאומי
≤¥∏¥™ ∞¥∏∏™אזרח ותיק

∑∂∂∂™מבטחים
משה שאול≠±≤≤≥≥∂∂≠¥µ∞∂≥∂∂™טלרפואהשחל

מוקד לרפואה דחופה¨ לחצן מוניטור 
מצוקה¨ מעקב לבבי ©מכשיר 

אÆקÆגÆ אישי®

±≠∑∞∞≠∑∞∞≠∂∂≥∞≥≠∂±∂∂±∏∞

¥¥¥∂™כפתור מצוקהיד שרה
≤±±≠∞∞∑≠∞∞∑≠±מוקד רפואי ולחצן מצוקהמוקד אנוש

שמיעה                סניף מרכזימדטון ≠ הדים
               נציגה למקרי חרום

∞≥≠µ≤∏µππ±
∞µ∞≠≥≥≤π∞≥≥דובי ברסי

∑∂∑≥™מיוחד לכאבי גב וברכייםאפוס נעליים
אורה קט ©ניתן להשאיר הודעה®∏∏π≠πµπ≤π∞זימון תור לרופאים מומחיםהרצלייה מדיקל סנטר 

∞±∞±≥≤∂≠≤∞סעודי עובדים זריםתשבץ
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יאלי ו השירות ה

החופש שלאחר ∞∂ ´

והיא  האדם¨  של  וטבעי  בסיסי  צורך  הינה  החירות 
זכותו מיום היוולדו∫

החופש להתנהג כרצונו¨

¢רצונו של אדם ≠ כבודו¢

חופש המחשבה והדעת¨

Æßחופש האמונה הדתית וכד

נכנס האדם לתבניות שעיצבה  אלא¨ שמרגע לידתו 
עבורו משפחתו¨ והוא שבוי בתוכן לאורך כל ימי חייו∫ 
התרבות שאליה הוא משתייךª ההורים שמנתבים את 
החברה   ªילמד שבו  הספר  בית   ªמגוריו סביבת   ªחייו
שלוקחת חלק רב בעיצוב הציפיות והגבולות שביניהם 
את  כשהטמיע  בבגרותו¨   Æוכיוצ¢ב לנוע  חופשי  יהיה 
כלים¢  ¢ארגז  לחיים עם  הוא  יוצא  דרישות הסביבה¨ 
שלכאורה מזמנים לו חירויות רבות יותר והזדמנויות 
בוחר  בעודו  והמסגרת  הגבולות  להרחבת  חדשות 
את דרך חייוÆ נדמה לו¨ שהוא בחר את מסלול חייו¨ 
הדרכים  מפת  ע¢י  מנווט  הוא  מודע¨  לא  כשבאופן 

 Æשניתנה לו בלידתו

עמה  להקים  כדי  זוג  בת  בוחר  הוא  התבגרותו¨  עם 
משפחה¨ על≠פי הנורמות שלפיהן התחנךÆ ובמסגרת 
החיים  סגנון  ואת  אמונותיו  את  יטמיע  המשפחתית 
שרכש ממשפחת המקור שלוÆ הוא פוגש את תפקיד 
באופן  תפקידו  את  מעצב  שהוא  לו  ונדמה  ההורה¨ 
אף  מעוצב  ההורה  שתפקיד  אלא¨  וחופשי¨  עצמאי 
נכון שלעיתים אנו שומעים את   Æילדותו הוא משחר 

 øøøעצמינו כהורים מדברים מגרונם של הורינו
בוגר¨ שמוטלת עליו האחריות לפרנס¨ לחנך¨  כאדם 
שמעצבות  ציפיות  מערכת  ילדיו  עבור  וליצור 
על≠ידי  ומודרך  למעשה  הוא  נשען  עתידם¨  את 
בסיס  עצמו  עבורו  שהיוו  התנהגותØחשיבה¨  דפוסי 

 Æלהתפתחות
פיתח  והוא  והתרחב¨  גדל  המשפחתי  וכשהתא 

קריירה וצבר הון ונכסים¨ ידע ומעמד¨ כמה חופש היה 
øøøלו לאדם בתקופת חיים זו

גיל הפרישה הוא הזדמנות נדירה וחד≠פעמית להיות 
בן חוריןÆ בגיל זה האדם מתנער ממרבית מחויבויותיו∫ 
מחויבות לפרנס¨ מחויבות לחנך¨ להעשיר את ילדיו¨ 
מחויבות  מגורים¨  לסביבת  מחויבות  נכסים¨  לצבור 
בציפיות  לעמוד  המחויבות  ומן  עבודה¨  למקום 

 Æשהחברה מעמידה בפניו

גיל הפרישה זו הזדמנות אחת ויחידה שיכולה להוביל 
Æאותך לסיפוק ולהגשמה עצמית

החופש לקום בבוקר ולבחור לעסוק בכל מה שאתה 
מפה  על≠פי  חייך  את  ולנהל  לבחור  החופש  אוהב¨ 
בעצמך¨  ואמונה  אהבה  מתוך  לפעול  בוחר¨  שאתה 

Æבכישוריך ובמי שאתה

ליהנות  ימים¨  ואריכות  בריאות  לכולכם  מאחלת 
רבה  שמחה  עם  לבכם  משאלות  כל  את  ולהגשים 

בלב°°° וזכרו¨ שאני כאן ותמיד בשבילכם°°°

עו“ס טובה יששכרי ≠ יÆהÆל
 ∞µ∞≠¥≥∞∞≥≥∞

השירותים שניתן לקבל באמצעותנו∫

ייעוץ ללא תשלום בכל קושי ושאלה¨ הÀשÀמֹות בבתי 
בהשגת  אסייע  כלכלית¨  המתקשים  ולאלה  אבות¨ 
לאחר  ואחיות  אחים  של  שירות   Æממשלתי מימון 
ניתוח¨ קבלת החזרים מקופת החולים כנגד חשבונית 

 Æמס

קצרים  לטווחים  וזרים  ישראלים  מטפלים  גיוס 
 Æוארוכים במסגרת הבית ובית החולים

מן  כהנה  ועוד  הסיעודי¨  הביטוח  בהפעלת  עזרה 
Æהשירותים שאדם¨ ככל שמתקדם גילו¨ נזקק להם

השירות הסוציאלי לשירותךØטובה יששכרי
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יולים ונופשונים דת  ו
גמלאים יקרים שלום רב¨

 ¨≤∞±∑ לגמליאדה  הרישום  בעיצומו של  נמצאים  אנו 
מעל  הייתה  שהוצעו  הראשונים  לסבבים  ההיענות 
ימים נסגרו מחזורים אלו¨  ולאחר חמישה  המשוער¨ 

Æכיהßלשני היעדים∫ פורטוגל וצ

 ≠ לפורטוגל  נוסף  הרב פתחנו מחזור  הביקוש  בשל 
מחזור ∞ לגמלאים בלבד ללא אורחיםÆ גם מחזור זה 

Æנסגר לאחר יממה ע¢י רישום באמצעות פקס

פתחנו רשימות המתנה ©רישום בפקס בלבד® לכלל 
ייצור  הצוות  מקומות¨  יתפנו  אם   Æלעיל המחזורים 

Æקשר עם הרשומים ברשימת ההמתנה

במקביל אנו נערכים לטיולי שיט בקיץ ∑±∞≥Æ הסיכום 
נפרסם  פרטים  הסתיים¨  המבצעות  החברות  עם 

 Æבהמשך

וכן¨   Æהגמלאים באתר  מופיעות  הטיולים  תכניות 
יפורסמו פרטים לגבי חבילת נופשØספא בסלובקיה 

Æ באתר פישטני ≠

בימים אלו אנו עומדים לפתוח במו¢מ עם החברות 
לגבי יעדים לטיולים קבוצתיים לחו¢ל¨ שלא במסגרת 

 Æ≤∞±∑ הגמליאדה בקיץ

Æאני מאחל לכם וליקיריכם בריאות טובה

בברכה
שמואל אפלבוים
יו¢ר ועדת טיולים ונופשונים

הוראות והנחיות לנופשונים ולטיולי יום 
קיום הטיול מותנה ב≠µ¥ משתתפיםÆ ועדת הטיולים 
לפי  מסלולים  לשנות  הזכות  את  לעצמה  שומרת 
הצורךÆ הטיולים כוללים ארוחת צהרים בלבדÆ ימי כיף 

Æמתקיימים ללא ליווי מדריך
ההרשמה במשרדי הארגוןÆ התשלום לטיולים במזומן 
את   Æהרישום בעת  מתבצע  והוא  בהמחאות¨  או 
 Æההמחאות יש לרשום לפקודת ארגון גמלאי התע¢א
המחיר שנקבע הוא לחבר הארגון בלבדÆ אורח יוסיף 

Æבמזומן ₪ ≥∞
         ßמס  ßבטל זרינה  אצל  להירשם  ניתן  לנופשונים 
או   ∞≥≠π∑∂∏±≥∏  ßמס ßציפי בטל ∑≤±∏∂∑ª∞≥≠π אצל 

Æ∞≥≠π∑∂∏±≥π ßמס ßאצל דקלה בטל
ביטול היציאה לטיול והחזר הוצאות יתקבלו אך ורק 
תאריך  לפני  שבוע  עד  רפואיים¨  מסמכים  בהגשת 
היציאה לטיולÆ גמלאיØאורח שנרשם לטיול ולא הגיע 

Æיחויב בתשלום מלא של עלות הטיול
ופחות¨ לפני  עבודה  ימי   ≤± לנופשון  היציאה  ביטול 

Æתאריך היציאה¨ כרוך בקנס כספי
מסיבה  האוטובוס  בקדמת  לשבת  המבקשים  על 
נשתדל   Æמתאים רפואי  אישור  להמציא  רפואית 

 Æלהיענות בחיוב¨ במידת האפשר
אין לצרף בשום מקרה ילדים או נכדים מתחת לגיל 
µ± לטיולי יום¨ פרט לטיולים לחרמוןÆ לטיולים לחרמון 
ניתן לצרף ילדים מגיל µ שנים ומעלהÆ גמלאי שמעוניין 
לנופשון¨   ±µ לגיל  מתחת  נכדים  או  ילדים  לשתף 
ההגעה לנופשון תהיה עצמאיתÆ ©לא תורשה עלייה 

 Æ®לאוטובוס בשום מקרה¨ וכסף לא יוחזר
מלווה  לצרף  חייב  גופניות  מגבלות  עם  גמלאי 

Æבתשלום¨ לנופשון ולטיול יום
Æתחנות איסוף∫ חניון תע¢א מערב

היציאה  ושעות  היציאה  לתחנות  לבכם  תשומת 
Æשנקבעו

במקרה של תקלה ביום היציאה יש להתקשר לאחד 
Æממספרי הטלפון הרשומים לעיל

הביטוח   Æאישי תאונות  ביטוח  כולל  אינו  התשלום 
הקיים הוא עפ¢י הפוליסות של החברה המבצעת את 

Æהטיול או את הנופשון
1

שמואל אפלבוים 
יו¢ר



אלי ארליך - הסוכנות המובילה בישראל
ביטוחי חו"ל והגיל השלישי

גימליאדה 2017 - פורטוגל / צ'כיה - 8 ימים )כל מחזור(
לגמלאי התעשיה האוירית ובני/ות זוג

ביטוח בריאות ומטען - כולם מבוטחים בביטוח בריאות מורחב!
גבול אחריות כולל לארועי בריאות 2.2 מליון דולר. הכיסוי להרחבת מצב בריאות - $250,000.

אין השתתפות עצמית בפוליסה למעט אייפון/אייפד - $100, הכיסוי הוא לאובדן או גניבה בלבד - לא לשבר או נזק!
הפוליסה מכסה ביטול נסיעה וקיצור נסיעה מסיבות בריאות כמפורט בפוליסה.

טופס הצטרפות לביטוח גימליאדה 2017 
erlich@erlich-insur.co.il    :במייל לכבוד: אלי ארליך שרותי ביטוח בע"מ 

בפקס:     076-8869323 היצירה 2 קרית-אריה 
טלפון מיוחד להרשמה ושאלות לגימליאדה: 076-8867941                פ"ת 4951228 

יום חזרה: תקופת הנסיעה: יום יציאה 

פרטי המבוטחים
בן / בת זוג )זכר/נקבה( מבוטח ראשי )זכר/נקבה(  

שם פרטי   שם פרטי  שם משפחה 

תעודת זהות תאריך לידה  תעודת זהות  

תאריך לידה כתובת/מיקוד  

קופ"ח *סלולרי:  טלפון  

*כתובת מייל: 
*חובה למלא כתובת מייל ומספר טלפון סלולארי לצורך הקשר עמכם!

טבלת עזר למחיר:
פרמיה לתשלום: למבוטח ראשי:           ₪ לבן/בת זוג :           ₪        

תוספת למכשיר סלולארי: 49 ₪ מכשיר אחד / שני מכשירים:  /                                                                   
יצרן ודגם סלולארי:  

אייפד 25 ₪ / יצרן ודגם אייפד: 
תשלום בכרטיס אשראי בלבד! גבייה מתבצעת במועד הפקת הפוליסה!

ת.ז:   שם בעל הכרטיס 

מס' כרטיס אשראי:

תוקף כרטיס: סוג כרטיס אשראי:  
אנו מצהירים שקראנו, הבנו ואנו מסכימים למפורט מטה

חודש                  שנה  בכפוף לתנאי פוליסת מגדל מסע עולמי פלטינום. 

חתימת בן/בת זוג חתימת מבוטח ראשי  תאריך   

  MRI שימו לב! כל מי שגילו 80 ומעלה, או בכל גיל כל מי שביקר במיון, עבר ניתוח או טיפולים מיוחדים, או בדיקות מיוחדות כמו

ואולטראסאונד, כולל ניתוח פלסטי ב-3 חודשים אחרונים וכן בעלי נכות, טרשת נפוצה, סרטן שמטופל בשנה האחרונה, חייב להמציא 

מסמכים רפואיים ולדווח מראש על מצבו לצורך אישור מוקדם שלנו לקבלתו לביטוח. בכל מקרה של ספק תתייעצו איתנו.
חובה לדווח לנו מיידית על כל מקרה של שינוי פתאומי או החמרה במצב הבריאות, שלא היו קיימים בעת 

ההרשמה לביטוח, על מנת שנוכל לבדוק ולהתייחס למצב החדש.

פרמיה למבוטח ל- 8 ימים
₪   59 עד גיל 60 
₪   94  61-74
 ₪ 147  75-85
  ₪ 262  86-120

המחירים יכולים 
להשתנות במצבי בריאות 

חריגים - כמפורט מטה.

סה"כ פרמיה לתשלום - 
כולל מכשירים:

  ₪



1

יולי יום
∞≤∫∑∞ יציאה מחניון תע¢א מערב ©בניין המוסדות®

מספר 
הטיול

מחיר לחברØאורחתאריךØיוםמקום הטיול

יום פינוק ב¢חמת גדר¢¥±

”זיו תיירות” 

∞∏Æ∞≤Æ≤∞±∑

ד‘

µ≥± ₪ לגמלאי
µ∑± ₪ לאשת גמלאי

∞π± ₪ אורח
נסיעה צפונה לרמת הגולן¨ הגעה ל¢מרחצאות חמת גדר¢Æ לרשות האורחים יועמדו∫ ברכת ספלאס ©ברכה 
בריכות  עיסוי¨  בריכות   ªהגוף לאברי  תת≠מימי  עיסוי  ג‘קוזי¨  כיסאות   ªלגוף מימי  עיסוי  טבעי¨  מפל   ª®קרה
מינראליות¨ עיסוי בזרמים תת≠מימיים למרקם הגוף והשריריםª תותחי מים מינראליים¨ לכאבים בכל חלקי 

Æאטרקציות נוספות∫ מופע תוכים¨ חוות תנינים ופינת ליטוף Æהגוף
Æ“ארוחת צהריים במסעדת ”המחבת ±¥∫∞∞

±µ והפריחה שרון  אריק  בעיקבות 
Æבנגב

”זיו תיירות“

≤≥Æ∞≤Æ≤∞±∑

ßה

µ±± ₪ לגמלאי
µ∂± ₪ לאשת גמלאי

∞∏± ₪ אורח

נסיעה קצרה לכפר מל¢ל¨ מקום הולדתו של אריקÆ ביקור במוזיאון המושבÆ הבית שבו גדל אריק ≠ סיפורי 
Æילדות

נסיעה לצהלה¨ מקום מגוריו בזמן שירותו הצבאיÆ נסיעה לאנדרטת אלכסנדרוני ≠ סיפור מלחמת השחרור 
שבה לקח אריק חלקÆ נסיעה לחוות השקמים¨ המקום שהפך אריק לחווה חקלאית פורייה ומשגשגתÆ נצפה 
באחוזת הקברים של לילי ושל אריקÆ ארוחת צהרים כשרה בשירות עצמי בקיבוץ דורותÆ נדלג ליער שוקדה 
כדי לצפות במרבדי כלניותÆ ניסע לאתר ההנצחה החץ השחור ≠ אנדרטה להנצחת לוחמי ±∞± וצנחני פעולות 

 Æלסיום ננוע לתצפית על עזה Æהתגמול
בסימן ∂± הגולן¨  ורמת  עליון  גליל 

מפלים

”ענת תיירות ואירועים“

±µÆ∞≥Æ≤∞±∑

ßד

µ≥± ₪ לגמלאי
µ∑± ₪ לאשת גמלאי

∞π± ₪ אורח

נסיעה לנחל עמוד בגליל העליון¨ מסלול הליכה קצר בנחל בין צמחייה ועצי פריÆ נסיעה למפלי סער ותצפית 
על שלושת מפליוÆ קיימת אפשרות הליכה לאורך גדות הנחלÆ ∞∞∫≤± צהרים בקיבוץ מרום גולןÆ נסיעה קצרה 
 Æנסיעה לכפר האומנים והיוצרים אניעם Æלתצפית מרהיבה מהר בנטל לעיר קונטרה בסוריה וסיפור הקרבות

Æמסלול הליכה קצר וקל בתוך צמחייה Æלסיום מפל עיט¨ שני מפלים מרהיבים בקניון בזלת
בחליל ובשיר לחבל יתיר∑±

”זיו תיירות“

≤∞Æ∞≥Æ≤∞±∑

 ßב

∞≥± ₪ לגמלאי
 ∞∑± ₪ לאשת גמלאי

 µ∏± ₪ אורח
יציאה מהתעשייה האווירית דרומהÆ הפסקת בוקר ופגישה עם המדריך בצומת שוקתÆ נסיעה לבית היערן 
נגינה  בין עצי היער¨ בליווי כלי  ונינוחה ב¢שביל המתקנים החקלאים¢  יתירÆ הליכה קצרה  ותצפית על חבל 
ושיר עד חורבת ענים¢Æ במקום יישוב יהודי מתקופת התלמוד עם בית כנסת עתיקÆ בהמשך¨ סיור רכוב ביער ≠ 
תצפית על מאגר יתיר¨ נסיעה בין כרמי היין והמטעיםÆ נצפה אל מדבר יהודה ושמורת עמשאÆ ארוחת צהריים 
בבית הארחה בקיבוץ כרמים¨ כשרÆ נמשיך לתל ערד ≠ סיור בעיר המקראית¨ כולל סרטון וביקור במפעל המים 

Æהתת≠קרקעי
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מספר 
הטיול

מחיר לחברØאורחתאריךØיוםמקום הטיול

קצרין ומורשת בגולן∏±

”אופיר טורס“

∞¥Ø∞¥Ø≤∞±∑

ג‘ 

µ≥± ₪ לגמלאי
µ∑± ₪ לאשת גמלאי

∞π± ₪ אורח
נסיעה לרמת הגולןÆ הגעה לפארק קצרין העתיקהÆ פגישה עם המדריךÆ מטיילים בין סמטאות הכפר¨ לובשים 
הכנסת  לבית  ומשם  למעיין  הולכים   Æהמשוחזר התלמודי  בבית  מבקרים  הבד¨  בבית  שמן  יוצרים  גלימה¨ 
המפוארÆ לסיום¨ סרט על ∂ מסכים באולם שבו ריצפת פסיפס וקירות מכוסים בציורי קירÆ ביקור במוזיאון 
עתיקות הגולן שבו ממצאים מתקופות שונותÆ חיזיון אור קולי על גמלא ישלים את התמונהÆ ביקור במעיינות 
ועודÆ נסיעה לעמק  והולכים יחפים במי המעייןÆ ארוחת צהרים הכוללת מיקס בשרים  עדן¨ טובלים רגליים 
הבכאÆ מראש ההר נצפה אל שדות הקרב במלחמת יום כיפורÆ לחילופין ביקור באתרים אחרים כמו∫ מצפה 

Æ‘גדות¨ מצפה לשלום וכו
±π ותל מכתשים  לדרום¨  יומיים  טיול 

ערד

”אופיר טורס“

±π≠≤∞Æ∞¥Æ≤∞±∑

 ßו≠ה ßד

∞∞µ ₪ לגמלאי
∞µµ ₪ לאשת גמלאי

µ∂µ ₪ אורח
 

יציאה מהתעשייה האווירית לכיוון ירוחם בנגבÆ ביום הראשון∫ נסייר באזור אגם ירוחםÆ ביקור במכתש הגדול¨ 
יער המאובנים¨ החולות הצבעוניים¨ נמשיך לכיוון מעלה עקרביםÆ נעלה לתצפית על המכתש הקטןÆ נמשיך 
בנסיעה לעין יורקעםÆ חזרה למלון ענברÆ במלון מתקני ספא חופשיים וארוחת ערב עשירהÆ ביום השני∫ ארוחת 
בוקר במלון ונסיעה לתל ערד שבה נחשפו שרידי עיר כנענית מבוצרת מתקופת מלכי יהודהÆ נמשיך לממשית¨ 

 Æניסע לקיבוץ חצרים¨ סיור בגן הפסלים וארוחת צהרים Æביקור בעיר נבטית מהתקופה הרומית והביזנטית
אגמון החולה והסביבה∞≥

”אופק תירות“

∞πØ∞µØ≤∞±∑

ג‘ 

∞¥± ₪ לגמלאי
∞π± ₪ לאשת גמלאי

µ∞≥ ₪ אורח
נסיעה לצומת אלונים¨ הפסקת קפה ועוגה ≠ חברת הטיולים מארחתÆ נסיעה לדומוס גליליאהÆ המקום משמש 
 Æמרכז נוצרי ללימוד מסורת ישראל כמקור לנצרות ולטקסיה¨ במטרה להעמיק את הקשר בין הנצרות ליהדות
נסיעה לאגמון החולהÆ האגמון אחד הריכוזים הגדולים של עגורים בעולםÆ הסיור באגמון ייערך ברכבי גולף∫ 
המשתתפים יחולקו לקבוצות של ¥ בכל רכב¨ יצוידו בכתב חידה לסיור בשמורהÆ המשתתפים יכובדו בשתייה 
הכינרת  שפת  על  צהריים  לארוחת  ממשיכים   Æהמקום על  ותצפית  אריק  גשר  דרך  חזרה   Æהעונה ובפירות 

 Æחוזרים דרך בית שאן Æבאוהלו
קטיף דובדבנים בגולן±≥

”זיו תיירות“

≤≤Æ∞µÆ≤∞±∑

 ßב

∞≥± ₪ לגמלאי
∞∑± ₪ לאשת גמלאי

µ∏± ₪ אורח
נסיעה דרך צומת גולני¨ צומת נחל עמוד וגשר בנות יעקב לגולןÆ הגעה לבוסתן דובדבניםÆ קטיף עצמי¨ סלסלה 
לכל משתתףÆ נסיעה לעמק הבכאÆ מראש הר חרמונית נצפה אל שדות הקרב במלחמת יום כיפורÆ נשמע את 
סיפור הגבורה של חטיבה ∑ שמפקדה היה אביגדור קהלניÆ ארוחת צהרים כשרה בקיבוץ מרום גולןÆ נסיעה 

Æלמצפה אופיר¨ תצפית על הכינרת¨ טבריה וצפת
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ת י מ ו ר פ ה  ד ו מ

מספר 
הטיול

מחיר לחברØאורחתאריךØיוםמקום הטיול

המושבה זיכרון יעקב והכפר הדרוזי ≥≥
עוספיה

”אופיר טורס“

∞∑Ø∞∂Ø≤∞±∑

ד‘ 

 µ¥± ₪ לגמלאי
 πµ± ₪ לאשת גמלאי

 ∞±≥ ₪ אורח

נסיעה לזיכרון יעקבÆ נטייל בפינות קסומות בגני הנדיב בילוי וסיפוריםÆ נצא למושבה זיכרון יעקב¨ שם נשמע 
סיפורים על החיים טרם קום המדינהÆ נמשיך את דרכנו בדרך פתלתלה ויפיפייה אל הכפר הדרוזי עוספיה 
לביקור בבית משפחה דרוזיתÆ נתכבד בחדר האורחים באוכל כשר מהמטבח הביתי הדרוזי האוטנטי כולל 
קינוח קפה¨ תה ובקלאוותÆ נאזין להרצאה אודות אורח החיים הדרוזיÆ ארוחת צהרים מאוחרת הכוללת פיתות 
ועוגיותÆ נמשיך  ועוד כיד המלך מאכלים דרוזיםÆ לסיום קפה כמובן¨ תה  דרוזיות¨ עלי גפן¨ סלטים למיניהם 

Æלסיור ברובע העתיק של הכפר ונבקר במרכז המורשת הדרוזית
ירושלים של מטה≤≥

”זיו תיירות”

±≤Ø∞∂Ø≤∞±∑

ב‘ 

 ∞≥± ₪ לגמלאי
 ∞∑± ₪ לאשת גמלאי

 µ∏± ₪ אורח
נסיעה לירושלים עם הפסקה במיני ישראלÆ נסיעה לארמון הנציב בירושלים לתצפית על העירÆ נמשיך למגרש 
לרובע  ניסע  משם   Æרחביה בשכונת  המפואר  יאסון  לקבר  נגיע   Æהבשן מלך  עוג  אצבע  את  לראות  הרוסים 
ההרודיאני נראה שם שרידי בתי כוהנים מפואריםÆ ארוחת צהרים בבית וגןÆ לאחר הארוחה ניסע לכותל לסיור 
מרתק במנהרות הכותל המערביÆ נמשיך לשרשרת הדורות נראה שם יצירות זכוכית¨ קול ותאורה¨ הולוגרמות 

Æוארכיאולוגיה מתחת לאדמה

שמואל אפלבוים גל משה    
יו¢ר ועדת טיולים רכז טיולי יום    
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נופשונים
אילת

Æלילות¨ על בסיס חצי פנסיון¨ כולל הסעה הלוך ושוב ¥Øימים µ אמצע השבוע
יציאה ≠ מחניון תע¢א ב≠∞∞∫∏∞

מחיר לאדם תאריךמלון
בחדר זוגי

תחילת 
תשלום

Øתנאי תשלום
Øהמחאות

כרטיסי אשראי

הערות

∂π¥X± לפקודת ∑±µ≠πØ≥Ø≤∞±∑ ₪ ±±∂¥≤∞Ø≤Øמגßיק פאלאס
פתאל

חצי פנסיון
ארוחת צהריים עם ההגעה

קפה ועוגה פעם אחת
∂X∞∂≥ לפקודת ∑±Ø¥Ø≤∞±∑ ₪ ±µ∂∞≤∞Ø≥Ø∂≠≥מגßיק פאלאס

פתאל
חצי פנסיון

ארוחת צהריים עם ההגעה
קפה ועוגה פעם אחת

ים המלח

Æלילות¨ על בסיס חצי פנסיון¨ כולל הסעה הלוך ושוב ¥Øימים µ אמצע השבוע
יציאה ≠ מחניון תע¢א ב≠∞∞∫∞±

מחיר לאדם תאריךמלון
בחדר זוגי

תחילת 
תשלום

Øתנאי תשלום
Øהמחאות

כרטיסי אשראי

הערות

Ø≥Ø≤∞±∑ ₪ ±∂µ∞±Ø≥Ø±∑ ∂X≤∑µ∂±≠≥±לוט
לפק‘ זיו תיירות

חצי פנסיון
ארוחת צהריים עם ההגעה

קפה ועוגה פעם אחת
חלוקים כנגד פיקדון
כניסה לספא המלון

Ø¥Ø≤∞±∑ ₪ ±∂µ∞≤∞Ø≥Ø±∑ ∂X≤∑µ∂≠≥הוד המדבר
לפק‘ זיו תיירות

חצי פנסיון
ארוחת צהריים עם ההגעה

קפה ועוגה פעם אחת
חלוקים כנגד פיקדון
כניסה לספא המלון

Æבמקום קיים מועדון גמלאים

שמואל אפלבוים שלמה חסקלוביץ   
יו¢ר ועדת טיולים רכז נופשונים   

ההתקשרות היא בין הנוסע לחברה המבצעת בלבד°



חו¢ל  טיולי  מבחר  את  מגוונים  אנו  שהבטחנו  כפי 
לגמלאיםÆ הפעם אנו מפרסמים את הסיכום שאליו 

Æהגענו עם חברת ¢קרוזית¢ לקרוז בים התיכון

שיט¨ קרוז בים התיכון

חופים  וסיור  העברות  מהארץ¨  טיסות  כולל  הטיול 
Æבליווי מדריך ישראלי

ªלילות ±∞Øלמשך ±± ימים ±∂Æ±∞Æ≤∞±∑∫תאריך יציאה
כלי השיט∫  אניית פאר ÆMAGNIFICA פנסיון מלא¨ ≤ 

ªארוחות ביום
Æיורו לאדם ±∏µ∞ ∫מחיר

טיולים מאורגים לגמלאים ≠ שומרי מסורת

ªיעד∫ לפלנד

ªלילות ∂ Øמשך∫ ∑ ימים
ªקהל היעד∫ שומרי מסורת

ªחברה מבצעת∫ קשרי תעופה
 ª≤∏Æ∞≥Æ±∑ ≠ ≤≤Æ∞≥Æ±∑ ∫ מועד

ª®כלכלה∫ פנסיון מלא ©≤ ארוחות ביום
Æאירו לנוסע ≤Æ≤ππ ∫מחיר

ªיעד∫ סלוניקי וצפון יוון

ªלילות ∂ Øמשך∫ ∑ ימים
ªקהל יעד∫ שומרי מסורת

ª¢חברה מבצעת∫ ¢אשת טורס
ª≤∞±∑ מועד∫ אוגוסט
ªכלכלה∫ חצי פנסיון

מלון∫ µ™ מדטריאו פאלס או הולידי איןÆ שני המלונות 
ªממוקמים במרכז סלוניקי

Æיורו π∑π ∫מחיר

באתר  לראות  ניתן  והשיט  הטיולים  מסלולי  את 
Æהארגון

Æהרשמה אצל זרינה במשרד ארגון הגמלאים

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

ל ו יולי 

גמלאון



טיפול ברפואה סינית כי זה עובד!
מטפלי המרכז הרפואי אסף הרופא עם ניסיון קליני עשיר

 עכשיו גם במרפאות הפרטיות

מיכל רובינשטיין 
Dip.CM (I.A.TCM (

מטפלת ברפואה סינית, בטווינה 
ומדריכת פילאטיס שיקומי

מטפלת בשיר״מ - מרכז רפואי אסף הרופא

מעבר לכאב ולטיפול האקוטי אני רואה תמיד 
את מכלול הדברים ותומכת בשלב הראשון 

דרך דיקור סיני וטווינה.
בשלב השני אני מנחה את המטופל לבצע 

תרגול פילאטיס עצמאי בבית, ובכך לחזק את 
הגוף ולמנוע את חזרת הכאב.

בעבודתי במחלקות בית החולים במרכז 
הרפואי אסף הרופא אני רואה יומיום את 

הקסם שבדיקור״

גיא פולק
Dip.CM (I.A.TCM (

יו״ר האגודה הישראלית לריפוי סיני מסורתי
ראש תחום רפואה אנטגרטיבית שיר״מ-

מרכז רפואי אסף הרופא

״ההשפעה המהירה של המחט שווה 
למהירות בה אתה רואה את הצל כשאתה 

יוצא אל השמש״.

״המסע שנמשך כבר 14 שנים נמצא רק בשיאו, 
טיפול והדרכה לימוד ומתן הרצאות בארץ 

ובחו״ל אלו הדברים שמניעים אותי להמשיך 
ולקדם את הכלים הנפלאים שעברו במשך 

שנים דרך שושלות שונות בסין ועד למדינות 
המערב.״

שחר פלד
Dip.CM (I.A.TCM(

מטפלת ברפואה סינית, דיקור, טווינה ,כוסות 
רוח צמחי מרפא

מטפלת בשיר״מ - מרכז רפואי אסף הרופא

״מדהים אותי כל פעם מחדש הכוח שיש 
במחט אחת קטנה. אני נחשפת ליכולות הללו 

מדי יום ומבינה שהכלים בידי יעילים ומרכיבים 
חלק מרפואת העתיד בו המטופל הוא מכלול 

והאינטגרציה היא התשובה״.

מתמחה בבעיות נוירולוגיות
ובמחלות כאב אורטופדיות 

מרפאה: תל אביב, נחלת יצחק.
טלפון: 054-5444737

מתמחה במחלות כאב אורתופדיות, 
נוירולוגיות ומחלות כאב אורולוגיות.

מרפאות: מדיקל סנטר ראשון לציון,
צפון ת״א 

טלפון : 052-2992138

מתמחה בבעיות גסטרואנטרולוגיות,
גניקולוגיות ובמחלות כאב אורטופדיות 

מרפאה: תל אביב, שכונת מונטיפיורי
טלפון : 054-4743213

20% הנחה לגמלאי תעשייה אוירית



רה לי ה מפ ור גמלאים  י
הגמלאים¨  ביקורי  של  מאולצת  הפסקה  לאחר 
בנובמבר  חודשו  אוקטובר¨  ספטמבר  בחודשים 
הסיורים¨ ועד לכתיבת שורות אלו יצאו ≥±¥ גמלאים 

 Æבשמונה מחזורים

התגובות החמות שאנו מקבלים מרנינות ומרחיבות 
את הלב¨ ואנו נעשה כל שניתן על מנת שכולם יבקרו 

Æוייהנו מחוויית הביקור והפגישה עם החברים

הביקור°  בחוויית  ישתתפו  כולם  ומבהיר∫  שב  אני 
רשימת ההמתנה רק מתארכת וכל מה שנדרש מכם 

Æהוא סבלנות

רישום ≠ אלה מכם שנרשמים טלפונית¨ אנא הקפידו 
ומשפחה¨  פרטי  שם  מלאים∫  פרטים  מסירת  על 
עבדתם  שבו  המפעל  שם  נייד¨   ßטל  ßמס ת¢ז¨   ßמס
נוכל לשבצכם  לא  אלה  פרטים  ללא  מגוריכם¨  ועיר 

Æברשימת המבקרים

למי  הדוא¢ל¨  באמצעות  לנרשמים  עדיפות  ניתנת 
אחד  באמצעות  להירשם  יכול  דוא¢ל  שאין  מכם 
 Æמבני משפחתו והוא יהיה איש הקשר ביניכם לביני
עשרות גמלאים נרשמים כך¨ באמצעות ילדיהם¨ וזה 

Æעובד מצוין

יהודה מור שמואל אפלבאום   

רכז ביקורים במפעל   יו“ר ועדת טיולים ונופשונים 

תגובות גמלאים על הביקור במפעלי התעש“א

יהודה מור ושמואל אפלבאום ≠ ארגון הגמלאים¨ אני 
המופתי  הארגון  על  לכם  להחמיא  לעצמי  מרשה 
אישרה  האווירית  התעשייה  שהנהלת  הסיור  של 
לגמלאי מפעל מÆמÆמ ©מט“ן לשעבר®¨ לבקר בארבע 

מÆמÆמ¨  מטוסים  בדק  מפעל  ידע∫  עתירי  מפעלים 
מל“ט ותמ“מÆ שמחנו לראות את העובדים הצעירים 
הגמלאים  אנחנו  אשר  בעבודה  בדרכנו¨  הממשיכים 
ובמשך שנים  רבות  לפני שנים  בה  ועסקנו  התחלנו 
הקדמה  והארגון¨  הסדר  את  לראות  שמחנו   Æרבות
היו¨  לא  אלו  כל   Æפינה בכל  המורגשות  והטכנולוגיה 

Æכמובן¨ בשנים שאנחנו עבדנו במפעל

ביקור הגמלאים חיוני¨ לדעתי¨ גם למפעל וגם לציבור 
שמבקר בו¨ ולכן כדאי להרחיב את המסגרת ולאפשר 

Æסיורים כאלה גם בעתיד

האירוח  על  המפעל  ולהנהלת  לארגון  תודה  ושוב 
Æונקווה לביקורים נוספים בעתיד

כבוד רב¨
חיים וינטרגרין

™™™

היי יהודה

היו  עצמו  והסיור  הארגון  תודה¨  לומר  רציתי  פשוט 
 Æלמופת

ברכותיי על היוזמה והביצוע¨
אילן וינשטוק

™™™

יהודה ושמואל¨ שלום

כיף  למופת¨  היה  הארגון   Æמהביקור מאוד  נהניתי 
Æלפגוש אנשים שלא ראיתי מזמן

בברכה
אמנון מדובר

גמלאון



משתתפי הביקור בחודש דצמבר 2016

ת י מ ו ס ר פ ה  ע ד ו מ

פנסיה חייבת במס - הידעת?
במסגרת תיקון 190 הוגדרו פרמטרים מדויקים לקביעת שיעור פטור על קצבה בגיל פרישה לנשים ולגברים. 

כולם זכאים לפטור!!!!!! 
השאלה היא רק - איך אני יודע מהו שיעור הפטור לו אני זכאי ואיך זה עובד?

תקרת הפטור לה אתה זכאי  תקטין לך את חבות מס הכנסה והנטו יגדל. להלן דוגמא:
גבר בן 73  מקבל קצבה ממבטחים של  14,000 ₪ בחודש.

)עד שכר של 5000 ₪ - פטור ממס ועל היתרה חייב במס הכנסה ע"פ מדרגות המס הרגילות(
בהתאם לתקנות המס שפורסמו מצאנו כי מגיע לו פטור על הקצבה.

הפטור משתנה מפורש לפורש ומקטין את ההכנסה החייבת. 
באם נמצא כי גובהו של הפטור הינו כ 2,000 ₪ בחודש הרי שהכנסתו החייבת הינה עבור שכר של  12,000 ₪ בלבד.

היות והפורש במדרגת מס של 24% החיסכון נטו הוא כדלהלן: 
2000*24%=480 ₪ יותר בנטו - שווה בדיקה !!!!!!

הזיכוי במס מגיע לכם רטרואקטיבית מ- 1/2012 ולכן מגיע לכם החזרי מס אחורה.
לבדיקת הפטור על קצבתך ולהוצאת דוח מסלקה מרכז יש לפנות לטלפון 2149*

קופות גמל, חסכון פנסיוני, ביטוחי בריאות וסיעוד, ניהול השקעות ותכנון פרישה.

גמלאון
23



דונים ניפים ומו דת  ו
שלום לכם חבריי וידידיי הגמלאים¨

כפי שהבטחתי בראשית דרכי כיו¢ר ועדת סניפים ומועדונים¨ לבקר במועדונים ולהציג בפניכם 
ברוב  כה  עד  וביקרתי  קיימתי  אכן  הארגון¨  של  לבו  ללב  המועדונים  את  להפוך  כוונתי  את 

Æהמועדונים¨ הצגתי את עצמי¨ והצעתי את עזרתי

אנו ממשיכים לשפר את התנאים במועדונים¨ וממש בימים אלו ©במסגרת מגמת השיפור® 
מועדון תל אביב עובר לכתובתו החדשה∫ מרכז צוקר רחß רש¢י ∏¥ תל אביב¨ ומועדון פתח≠
 Æתקווה עובר לאולם חדש באותה כתובת¨ אולם גדול ונוח יותר שמכיל את כול החברים ברווחה

לאחרונה רוב הפעילויות של הארגון מתבצע בשיתוף המועדונים¨ ואנו חשים זאת הן במכירת כרטיסים למופעים 
המתבצעת במועדונים¨ הן בהסעות למופעים היוצאות מהמועדונים¨ ההרשמה והיציאה לטיולי יום מתבצעות 
במועדונים ומהם¨ וכך גם ההסברים על הגמליאדה ויעדיה ניתנו במועדוניםÆ חלק מהאנשים אף משלמים את 
דמי הרישום במועדוניםÆ משתמע מכך שהמועדונים תופסים עם הזמן מקום מרכזי בפעילות הארגוןÆ אני פונה¨ 

 Æמבקש ומציע לכם חבריי הגמלאים לפקוד את המועדונים ולהיות שותפים לנעשה בארגון

חברים יקרים אני חוזר על בקשתי מבעבר∫ מי שמוכן לתרום מזמנו ולסייע במועדונים הן בסיוע לרכז מכהן או 
לרכז מועדון¨ מוזמן לפנות אלייÆ אני בודק בימים אלה אפשרות לפתוח מועדונים נוספים בבת≠ים ובירושלים¨ 

Æואשמח לדעת שיש אנשים שרואים את עצמם מתאימים ואשר מוכנים לקחת חלק ולסייע בכך

שלכם כמו תמיד¨ מוכן לעזור ככול שיתאפשר לי¨

פרטוק פליקס 
יו¢ר ועדת סניפים ומועדונים

 ffelix±Ægim@gmailÆcom אימייל ∞µ≤≠≤≤±±≥≥¥ נייד

פרטוק פליקס ≠ יו¢ר



מועדון אריאל

ª≤∞Æ≥∞≠±∏Æ≥∞ ¨ßד ¨ßפעילות המועדון∫ בימי ב
ªכתובת המועדון∫ מועדון אמצע הדרך רחוב צה¢ל ± אריאל

Æ∞µ∞≠π≥∂∂¥≤µ ∫ßרכז המועדון∫ ליברמן יעקב טל

המרצההרצאהתאריך
±Æ≤Æ±∑שלמה פיליבהנפלאות הטבע בברזיל
µÆ≥Æ±∑מורן גל≠און  משפחת רוטשילד ≠ העושר והעוצמה
≥Æ¥Æ±∑øחירות או חופש øאיתמר ליברמן חג החירות ≠ האם אנחנו בני חורין

מועדון אשדוד

ª±∞∫≥∞ בין השעות ∞∞∫∞±≠∞∞∫≤± ההרצאה מתחילה בשעה  ßפעילות המועדון∫ בימי ד
ª≤µ נתן אלבז ßרח ßכתובת המועדון∫ מתנ¢ס בית לברון¨ רובע ו

Æ∞µ≤≠∏≥∞±πµµ ∫ßעוזרת∫ שרה טל ª∞µ≤≠∂¥∏∏∂µ∏ ∫ßרכז המועדון∫ לזר אברהם טל

המרצההרצאהתאריך
±∏Æ±Æ±∑יעל חביביחסים בין אישיים בגיל השלישי
≤µÆ±Æ±∑דורי חןגולדה מאיר ראשת הממשלה
±Æ≤Æ±∑גיל  רביבוהסכסוך הישראלי פלסטיני מנקודת מבטו של לוחם
∏Æ≤Æ±∑ תנועת של¢מהמתנדב אינו מובן מאליוØאורנית דקל

±µÆ≤Æ±∑ ø מה זה Æאבנר הירשפלדמשקל ואיזון כלי טיס
≤≤Æ≤Æ±∑ תנ¢ך פוגש תיאטרון ≠ העיקר זה הרומנטיקה¨ חיזור אהבה

ונישואין בתנ¢ך
אריאל הכהןØיעל מסנר

±Æ≥Æ±∑מורן גל≠און  משפחת רוטשילד ≠ העושר והעוצמה
∏Æ≥Æ±∑øמנחם טילמןמה באמת קרה לאל¢מ ג‘ו אלון

±µÆ≥Æ±∑חיים נתנאלסיפורה המסתורי של אשת לוט
≤≤Æ≥Æ±∑שרון יפתניסויים מפורסמים
≤πÆ≥Æ±∑עדי גלדנורלהודו בעקבות בודהה



מועדון בקעת אונו

ª±∏∫∞∞ ההרצאה מתחילה בשעה Æ≤∞∫∞∞≠±∑∫±µ בין השעות ßפעילות המועדון∫ בימי ג
ªההדר ∞≥ קריית אונו ßכתובת המועדון∫ רח

Æ∞µ≤≠≥≥∞∂µ∏¥ ∫ßישראל זאבי טל ¨∞µ∞≠≥∂±¥≤∞∞ ∫ßרכזי המועדון∫ אדריאנה שוולב טל

המרצההרצאהתאריך
≤¥Æ±Æ±∑דורי חןגולדה מאיר ≠ ילדות ונעורים
≥±Æ±Æ±∑הראל אברהםרציחות פוליטיות
∑Æ≤Æ±∑תנועת הערבותמעגלי חיבור ≠ פטנט לחיים טוביםØנסי חסון

±¥Æ≤Æ±∑אורי גולדמןט¢ו בשבט שירי עצים ופרחים במגוון כלים
≤±Æ≤Æ±∑דורי חןגולדה מאיר ראשת הממשלה
≤∏Æ≤Æ±∑משה אורטס מנכ¢ל אלתאממדינת תלות למעצמה טכנולוגית תרומת התע¢א
∑Æ≥Æ±∑שלמה פיליבהקרנבל בשושן הבירה

±¥Æ≥Æ±∑גיא באוםהנערה הסוררת ≠ בלט וירטואוזי ומשעשע
≤±Æ≥Æ±∑ד¢ר יוסי נגריפן ≠ טיול בערי בירה עתיקות
≤∏Æ≥Æ±∑הראל אברהםהציטוטים הגדולים של ראשי המדינה

מועדון באר שבע

 Æבין השעות ∞∞∫∞±≠∞∞∫≤± למפגשי חברים¨ לגיבוש¨ לאירועים ולמשחקי חברה ßה ¨ßד ¨ßפעילות המועדון∫ בימים א
ª±∞∫∞∞ ההרצאה מתחילה בשעה

ªבאר שבע ±µ קלאוזנר ßכתובת המועדון∫ מרכז פאני קפלן ≠ רח
Æ∞µ≤≠∏∂∞µπ∞± ∫ßאלי גרוסמן טל ª∞µ≤≠≥π∂∂±π≤ ∫ßאבי הדר טל ª∞µ≤≠∏π∞∂∞π± ∫ßרכזי המועדון∫ יעקב אנקרי טל

המרצההרצאהתאריך
±πÆ±Æ±∑יוסי מקדשמהקסבה ≠ לכלא הביטחוני
±∂Æ≤Æ±∑עמי רוניסשייקה אופיר הוא השוטר אזולאי
≤Æ≥Æ±∑משה אורטס מנכ¢ל אלתאממדינת תלות למעצמה טכנולוגית תרומת התע¢א

±∂Æ≥Æ±∑שלמה פיליבהלטייל בשבעת פלאי עולם הטבע
∂Æ¥Æ±∑øחירות או חופש øאיתמר ליברמן חג החירות ≠ האם אנחנו בני חורין

≤∑Æ¥Æ±∑ סמדר איילשליטה עצבית שרירית

המשך בעמוד ∏≥



שייט נהרות
ממוסקבה לסנט פטרסבורג

הנחה מיוחדת של €50 לגמלאי התעשייה האווירית - בציון מספר הקוד: 3007.

2452 €
החל מ:

9 לילות / 10 ימים / 7 ימי שיט
תאריך  יציאה: 30.07.2017

WWW.GORDON-TOURS.CO.ILחייגו עכשיו: 03-7659000
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 Æ˙Â¯‰ ËÈ˘· ø˙‡ÊÎ˘ ‰‡ÏÙÂÓ

 ˙ÂÂÁÏ  ˙ÂÓÈÚ‰Â  ˙ÂÁÂË·‰  ÌÈÎ¯„‰  ˙Á‡  ‡Â‰  ˙Â¯‰  ËÈ˘

 ‰Â˘· Ï·‡ ¨Û  ̂ÔÂÏÓ ˙È· ÔÈÚÓ ‡È‰ ‰ÈÙÒ‰ Æ˙ÈÓÂÏÁ ‰˘ÙÂÁ

 ˙Â¯È˘‰Â ˙ÈÓÈËÈ‡Â ‰Ë˜ ‡È‰ ¨˙ÂÏÂ„‚‰ ÌÈÊÂ¯˜‰ ˙ÂÈÙÒÓ

 ¯ÂÈÒÓ  ÌÈ‰  ¨¯Á‡  „ÚÈ·  ÌÈ¯ˆÂÚ  ÌÂÈ  ÏÎ·  Æ·Â˘˜Â  È˘È‡  ‰·

 ·¯Ú  ˙ÁÂ¯‡Ï  ¨‰ÈÙÒÏ  ÌÈ·˘  ·¯Ú·Â  ¨È˘ÙÂÁ  ÔÓÊÓÂ  Í¯„ÂÓ

 ¯˘Ù‡  ËÈ˘‰  ÍÏ‰Ó·  Æ˙ÂÂÂ‚Ó  ˙Â·¯˙  ˙ÂÈÂÏÈÚÙÂ  ˙Á·Â˘Ó

 ÔÈÏ˜¯Ë· ˙ÂÏ·Ï Â‡ ÔÂÙÈÒ‰Ó ÛÂ‰ ÏÚ ÛÈ˜˘‰Ï ¨¯„Á· ÁÂÏ

 ÆÌ˙¯Î‰˘ ÌÈ˘„Á ÌÈ¯·Á ˙¯·Á·

 ¨˙Â¯‰  ËÈ˘Ó  ˙Â‰ÈÏ  ¯˘Ù‡  Ì‰·˘  ÌÈ·¯  ˙ÂÓÂ˜Ó  Ì˘È

 ËÂ˘Ï  Ô˙È  Ô‡Î  Æ‰ÈÒÂ¯·  ËÈ˘  ‡Â‰  Ì‰·˘  ÌÈˆÏÓÂÓ‰  „Á‡Â

 Í¯Â‡Ï  Ì¯ÂÊ˘  ¨‰‚ÏÂÂ‰  ¯‰  ¨‰ÙÂ¯È‡·  ¯˙ÂÈ·  ÍÂ¯‡‰  ¯‰·

 ¨˙ÂÈ¯ÂËÒÈ‰  ÌÈ¯Ú  „ˆÏ  ¯·ÂÚ  ¯È„‡‰  ¯‰‰  Æ¯ËÓÂÏÈ˜  ≥¨∂π≤

 ÌÈÙÂÂ  Ú·Ë  È¯˙‡Â  ÌÈÓÈ˘¯Ó  ÌÈ¯ÊÓ  ¨ÌÈÈ˙¯ÂÒÓ  ÌÈ¯ÙÎ

 ÆÌÈÈÏ¯ÂËÒÙ

 ÌÈ¯˙‡·  ¯ÂÈÒ  ÏÚ  ¯˙ÂÂÏ  ¯ÂÒ‡  ‰ÈÙÒ‰  ÏÚ  ÌÈÏÂÚ˘  ÈÙÏ

 ˙‡  ÔÈÈˆ  ‰Ï‡  ÔÈ·  Æ‰ÈÒÂ¯  ˙¯È·  ¨‰·˜ÒÂÓ  Ï˘  ÌÈËÏÂ·‰

 ¨¯ÈÚ‰  Ï˘  ¯˙ÂÈ·  ÌÈ¯ÎÂÓ‰  ÌÈÏÓÒ‰  „Á‡  ¨‰ÓÂ„‡‰  ¯ÎÈÎ‰

 ¨˙ÂÏ¯„˙˜Â  ˙ÂÂÓ¯‡  ÏÏÂÎ  ¯˘‡  ¨ÔÈÏÓ¯˜‰  ÌÁ˙Ó  ˙‡Â

  ÆÌÈÈÓ˘Ï  ‰ÈÈÏÚ‰  ˙Ï¯„˙˜  ‡È‰  Ô‰·  ˙ÓÒ¯ÂÙÓ‰˘

 ·Â¯·  ÌÈ·ˆÂÚÓ  ÌÈÈÏ‡ÈÂÂÈ¯Ë  ˙ÂÓÂ˜Ó  ÂÏÈÙ‡  ¨‰·˜ÒÂÓ·

 È„È  ÏÚ  ÂÎÂ˙  ¯˘‡  ¨Â¯ËÓ‰  ˙ÂÁ˙  Ï˘ÓÏ  ¨¯„‰Â  ¯‡Ù

 Æ˙Â¯ÈÈ˙  ¯˙‡Ï  ÂÎÙ‰Â  ÈËÒÈÂÓÂ˜‰  Ô„ÈÚ·  ÌÈÏÎÈ¯„‡‰  ÈÏÂ„‚ 

 ‰¯ÈÈÚ‰  ‡È‰  ‰Â˘‡¯‰  ‰Á˙‰  ¨ÏÈÁ˙Ó  ËÈ˘‰˘  ¯Á‡Ï

 ¯˙ÂÈ·  ˙Â¯ÂÓ˘‰  ˙ÂÈ¯ÂËÒÈ‰‰  ˙Â¯ÈÈÚ‰  ˙Á‡  ¨ßıÈÏ‚Â‡

 ÔÂÓ¯‡ Ì‰· ¨ÌÈ˜˙¯ÓÂ ÌÈÙÈ ÌÈ¯˙‡· ‰˘Â„‚ ßıÈÏ‚Â‡ Æ‰ÈÒÂ¯·

 ÈÓÈÓ  ÌÈ˘¯Ó  ÔÂÓ¯‡  ¨¯ÈÚ·  ¯˙ÂÈ‰  ˜È˙Ú‰  ÔÈÈ·‰  ≠  È¯ËÈÓ„

 ÆÌÂÈ‡‰ ÔÂÂÈ‡ Ï˘ Â· È¯Â‚ÓÏ ˘ÓÈ˘˘ ÌÈÈÈ·‰

 ÔË˜‰  È‡‰  Æ‰‚Â‡  Ì‚‡·˘  ÈßÊÈ˜  È‡Ï  ÏÈ·ÂÓ  ËÈ˘‰  Í˘Ó‰

 ˙ÈÓÏÂÚ  ˙˘¯ÂÓ  ¯˙‡Î  Ê¯ÎÂ‰  Û‡Â  ÁÂ˙Ù  ÔÂ‡ÈÊÂÓÎ  ˘Ó˘Ó

 ˙ÂÁË ¨ÌÈÂÓÚÙ Ï„‚Ó ¨˙ÂÈÒÎ ÏÏÂÎ ÌÁ˙Ó‰ ÆÂ¢˜ÒÂ‡ Ï˘

 ÌÈ¯ÓÒÓ· ˘ÂÓÈ˘ ‡ÏÏ ¨ıÚÓ ÌÈÈÂ˘Ú ÌÏÂÎ ¨ÌÈ¯Â‚Ó È˙·Â ÁÂ¯

 ˙ÈÈÒÎ ‡È‰ Ô‡Î ¯˙ÂÈ· ÌÈÓÈ˘¯Ó‰ ÌÈ¯˙‡‰ „Á‡ ÆÌÈ‚¯· Â‡

 Æ˙Â·Â¯Ó ˙ÂÙÈÎ ÌÚ ‰ÏÂ„‚ ıÚ ˙ÈÈÒÎ ¨˙Â˙˘‰‰

 Ì‚‡Ï  ‰‚Â‡  Ì‚‡  ÔÈ·  ¯˘˜Ó‰  ¨¯ÈÂÂÒ  ¯‰·  ÍÈ˘ÓÓ  ËÈ˘‰

 ÍÏ‰Ó· Æ˙˘·È· ÌÈÏÂ„‚‰ ÌÈ˜Â˙Ó‰ ÌÈÓ‰ ÈÓ‚‡ È˘ ¨‰‚Â„Ï

 ÌÈ¯ÙÎÂ ˙Â¯ÚÈ Ï˘ ÌÈÈÏ¯ÂËÒÙ ÌÈÙÂÓ ÌÈ‰ ‰Ê ¯ÂÊ‡· ËÈ˘‰

 ¯ÙÎ Â‰Ê ÆÌÈ‚ÂÚ Â·˘ È‚Â¯„Ó ¯ÙÎ‰ ‡Â‰ Ì‰Ó „Á‡ ¨ÌÈÂÂÏ˘

 ÆÂ¯·Ú  ÌÈÓÈ·  ‰ÈÒÂ¯·  ÌÈÈÁ‰Ó  Ì˘¯˙‰Ï  Ô˙È  Â·˘  È˙¯ÂÒÓ

 ¨ÌÈ‚¯Â‡  ¨‰Î‡ÏÓ  ÈÏÚ·  Ï˘  ˙Â‡„Ò  ˘È  ˙Â¯ˆ‰  ˙Â‡ËÓÒ·

 Æ„ÂÚÂ ÌÈÏÒÙ ¨ÌÈ¯ÈÈˆ

 ˙·˘Á‰  ¨‚¯Â·Ò¯ËÙ  ËÒ  ‡È‰  ÏÂÏÒÓ·  ‰Â¯Á‡‰  ‰Á˙‰

 ÌÈ‚ ¨˙ÂÂÓ¯‡ Ï˘ ¯¯ÁÒÓ ÚˆÈ‰ Ô‡Î ˘È Æ‰ÈÒÂ¯ È¯Ú· ‰ÙÈÏ

 ÌÈÓÒ¯ÂÙÓ‰ ÌÈ¯˙‡‰ „Á‡ ÆÌÈ¯È˘Ú ˙Â·¯˙ ÈÈÁÂ ÌÈÂ‡ÈÊÂÓÂ

 ˙‡¯˘‰· ‰· ¯˘‡ ÏÂ„‚‰ ¯ËÙ Ï˘ ıÈ˜‰ ÔÂÓ¯‡ ‡Â‰ ¯ÈÚ·

 ‰ÈÈÁÓˆ  ÌÚ  ÌÈ·È‰¯Ó  ÌÈ‚·  Û˜ÂÓ  ÔÂÓ¯‡‰  ÆÈ‡Ò¯Â  ÔÂÓ¯‡

 Æ˙ÂÓÈ˘¯Ó  ˙Â˜¯ÊÓ  ˙Â¯˘ÚÂ  ÌÈÓ  ˙ÂÎÈ¯·  ¨ÌÈÏÒÙ  ¨‰¯È˘Ú

  ÏÂÙÂ  ¯ËÙ   ˙„ÂˆÓ  Ì‰  ‚¯Â·Ò¯ËÙ  ËÒ·  ÌÈÙÒÂ  ÌÈ¯˙‡

 ‰„ÂˆÓ·˘  ‰Ï¯„˙˜·  ≠  ‰·ÈÈ  ¯‰  ÊÎ¯Ó·  È‡  ÏÚ  ˙‡ˆÓ‰

 ¨ßÊ‡ËÈÓ¯‰‰ ÔÂ‡ÈÊÂÓ  ªÌÏÂÚ·  ‰Â·‚‰ ÌÈÂÓÚÙ‰ Ï„‚Ó ‡ˆÓ

 ˙ÒÎ‰  ˙È·Â  ÌÏÂÚ·  ÌÈ·Â˘Á‰Â  ÌÈÏÂ„‚‰  ÌÈÂ‡ÈÊÂÓ‰Ó

 ÌÈÓ˙ÂÁ ÂÏÂÎ ËÈ˘‰ ˙‡Â ‚¯Â·Ò¯ËÙ ËÒ· ÈÂÏÈ·‰ ˙‡ ÆÆÏÂ„‚‰

 Æ˜˙¯Ó ÈÓÂ˜Ó ¯ÂÏ˜ÏÂÙ ·¯Ú·

 ËÈ˘  ˙Â˘ÙÂÁ  Ï˘  ·Á¯  ÔÂÂ‚Ó  ‰ÚÈˆÓ  Ò¯ÂË  ÔÂ„¯Â‚  ˙¯·Á

ÆÌÏÂÚ· ÌÈÂ˘ ÌÈ„ÚÈÏ

 Æwww.gordon-tours.co.il ¨∞≥≠∑∂µπ∞∞∞ ∫ÌÈË¯ÙÏ

מדור השיט של גורדון טורס
שיט נהרות ברוסיה



מועדון הרצלייה

ª±∏∫≥∞ ההרצאה מתחילה בשעה Æ≤±∫∞∞≠±∏∫∞∞ בין השעות ßפעילות המועדון∫ בימי א
 ªכתובת המועדון∫ במועדון נעמ¢ת ≠ רחוב מזא¢ה ±±¨ פינת הכוזרי הרצלייה

Æ∞µ≤≠≥∂∂≥±≥∏ ∫ßנתן בן יוסף טל ª ∞µ≤≠¥≤≥∞πµµ ∫ßרכזי המועדון∫ דני יסוד טל

המרצההרצאהתאריך
≤≤Æ±Æ±∑דביר קריבטרור מבית ואלימות אידיאולוגית¨ מאז ועד היום
≤πÆ±Æ±∑מנחם טילמןנחום מנבר ≠ עבריין או קורבן
µÆ≤Æ±∑שלמה פיליבהנפלאות הטבע בברזיל

±≤Æ≤Æ±∑דורי חןיצחק שדה ≠ מילד חלוש וחולני ≠ לגיבור נערץ
±πÆ≤Æ±∑דניאל זלדסעולמם של הנמלים
≤∂Æ≤Æ±∑צחי וקסמןמטאורולוגיה
µÆ≥Æ±∑ßחזי פוזננסקישירים וסיפורים עם חיוך על הפנים ≠ חלק ב

±≤Æ≥Æ±∑חיה לבניפורים לנו בכינור ≠ מיגון לשמחה
±πÆ≥Æ±∑עו¢ד אורי חכמובמשפט ומשפחה

מועדון חולון

ª±∏∫∞∞ ההרצאה מתחילה בשעה Æ≤∞∫∞∞≠±∑∫∞∞  בין השעות ßפעילות המועדון∫ בימי ב
ªחולון µ¥ ההסתדרות ßכתובת המועדון∫ ¢מועצת הפועלים¢ רח

ª∞µ≤≠∏≥∞±≤±± ∫ßדוד אלברט טל ª∞µ≤≠∏π∞∂±≥∑ ∫ßרכזי המועדון∫ שמואל אפלבאום טל
Æ∞µ≤≠∂∑¥µ≥≤∂ ∫ßאהרון סוויד טל

המרצההרצאהתאריך
≤≥Æ±Æ±∑° אורית רמזמופע הומור ≠ מיליון צוחקים לא טועים
≥∞Æ±Æ±∑יוסי מקדשמהקסבה ≠ לכלא הביטחוני
∂Æ≤Æ±∑מועדוניאדה ≠ אין מפגש

±≥Æ≤Æ±∑דורי חןגולדה מאיר ראשת הממשלה
≤∞Æ≤Æ±∑ תנ¢ך פוגש תיאטרון ≠ העיקר זה הרומנטיקה¨ חיזור אהבה

ונישואין בתנ¢ך
אריאל הכהןØיעל מסנר

≤∑Æ≤Æ±∑עדי גלדנורלהודו בעקבות בודהה
∂Æ≥Æ±∑øמנחם טילמןמה באמת קרה לאל¢מ ג‘ו אלון

±≥Æ≥Æ±∑אורי גולדמןמופע פורימי ושירים הומוריסטיים במגוון כלים
≤∞Æ≥Æ±∑שלמה פיליבההלילות הלבנים של סנט פטרבורג
≤∑Æ≥Æ±∑ משחקי הכס בישראל ≠ מאבקי הכוח בין עולם הפוליטיקה

לעולם המשפט
עידן אבוהב

המשך מעמוד ∂≥



מועדון כפר סבא

ª±∏∫∞∞ ההרצאה מתחילה בשעה Æ±π∫≥∞≠±∂∫∞∞ בין השעות ßפעילות המועדון∫ בימי ג
ªכפר סבא ßא π נחשון ßכתובת המועדון∫ מועדון גמלאים¨ עיריית כ¢ס רח

Æ∞µ≤≠∂≥∞∏µ≤≤ ∫ßאלי גולדהירש טל ª∞µ∞≠≥∂µ¥≤¥π ∫ßרכזי המועדון∫ גל משה טל

המרצההרצאהתאריך
≤¥Æ±Æ±∑ד¢ר יוסי נגריפן ≠ טיול בערי בירה עתיקות
≥±Æ±Æ±∑גיל  רביבוהסכסוך הישראלי פלסטיני מנקודת מבטו של לוחם
∑Æ≤Æ±∑תנועת הערבותמעגלי חיבור ≠ פטנט לחיים טוביםØנסי חסון

±¥Æ≤Æ±∑ משחקי הכס בישראל ≠ מאבקי הכוח בין עולם הפוליטיקה
לעולם המשפט

עידן אבוהב

≤±Æ≤Æ±∑חיה לבניצלילי עמים
≤∏Æ≤Æ±∑שלמה פיליבהקרנבל בשושן הבירה
∑Æ≥Æ±∑יוסי מקדשמהקסבה ≠ לכלא הביטחוני

±¥Æ≥Æ±∑ תנ¢ך פוגש תיאטרון ≠ העיקר זה הרומנטיקה¨ חיזור אהבה
ונישואין בתנ¢ך

אריאל הכהןØיעל מסנר

≤±Æ≥Æ±∑גיא באוםבלט קומי עפ¢י חלום ליל קיץ של שייקספיר
≤∏Æ≥Æ±∑הדר מעוזחכמת הקבלה

מועדון לוד

ª±∏∫∞∞ ההרצאה מתחילה בשעה ±π∫≥∞≠±∑∫≥∞ בין השעות ßפעילות המועדון∫ בימי א
ªהחשמונאים ¥≤¨ ליד מפקדת משמר הגבול¨ לוד ßכתובת המועדון∫ בית ¢יד לבנים¢¨ רח

Æ∞µ¥≠∑¥¥≥∞π∞ ∫ßרפי אפטר טל ª∞µ≤≠∏π∞µπ∞¥ ∫ßרכזי המועדון∫ יחיאל קיסלוביץ טל

המרצההרצאהתאריך
≤≤Æ±Æ±∑דורי חןגולדה מאיר ≠ ילדות ונעורים
≤πÆ±Æ±∑ יעקב פינקלמןאנטומיה של בדיחה
µÆ≤Æ±∑  תנועת של¢מהמתנדב אינו מובן מאליוØאורנית דקל

±≤Æ≤Æ±∑מופע מוזיקלי
±πÆ≤Æ±∑ד¢ר יוסי נגריפן ≠ טיול בערי בירה עתיקות
≤∂Æ≤Æ±∑ תנ¢ך פוגש תיאטרון ≠ העיקר זה הרומנטיקה¨ חיזור אהבה

ונישואין בתנ¢ך
אריאל הכהןØיעל מסנר

µÆ≥Æ±∑øמנחם טילמןמה באמת קרה לאל¢מ ג‘ו אלון
±≤Æ≥Æ±∑ה ויטה ≠ הקרנבל בוונציהßעדי גלדנורלה דולצ
±πÆ≥Æ±∑גיא באוםיצירות מופת של ניו יורק סיטי בלט
≤∂Æ≥Æ±∑דורי חןגולדה מאיר ראשת הממשלה



מועדון מודיעין

ª±∑Æ∞∞ בין השעות ∞∞∫∂±≠∞∞∫∏± ההרצאה מתחילה בשעה ßפעילות המועדון∫ בימי ג
ª∞∏≠∂≥¥π≥µ∏ במועדון ßטל ®∑ ßעמק בית שאן פינת משה דיין ©מול בית מס ßכתובת המועדון∫ רח

Æ∞µ≤≠∏µ∂≥∏ππ ßלב שלמה טל ª∞µ¥≠¥∂µ∏∂∞≤ ßרכזי המועדון∫ ארליך דני טל

המרצההרצאהתאריך
≤¥Æ±Æ±∑ערן חקלאייהדות אתיופיה
≥±Æ±Æ±∑ויקטור סמדרמחרוזת שירים ע¢י חבורת הזמר של גמלאי התע¢א
∑Æ≤Æ±∑מועדוניאדה≠ אין מפגש

±¥Æ≤Æ±∑ תנ¢ך פוגש תיאטרון ≠ העיקר זה הרומנטיקה¨ חיזור אהבה
ונישואין בתנ¢ך

אריאל הכהןØיעל מסנר

≤±Æ≤Æ±∑שלמה פיליבהבוסניה ≠ ארץ הסהר בלב הבלקן
≤∏Æ≤Æ±∑יוסי מקדשמהקסבה ≠ לכלא הביטחוני
∑Æ≥Æ±∑מנחם טילמןפרויקט האטום של מדינת ישראל

±¥Æ≥Æ±∑לוטםמחרוזת פורים ופזמונים

מועדון נתניה

ª±∏∫∞∞ ההרצאה מתחילה בשעה Æ±π∫≥∞≠±∂∫≥∞ בין השעות ßפעילות המועדון∫ בימי ד
ªπ אחימאיר ßכתובת המועדון∫ הקתדרה העירונית נתניה רח

ª∞µ≤≠≥≤µ∏∞¥∂ ∫ßסלם פרץ טל ª∞µ≤≠≤≤±≥π∑∂ ¨ ∞π≠∏∂±≥π≥≤ ∫ßרכזי המועדון∫ אנטואנט וקנין טל
Æ∞µ≤≠¥¥¥µµ∂µ ∫ßאלברט אוטמזגין טל

המרצההרצאהתאריך
±∏Æ±Æ±∑אבנר הירשפלדתקנות התעבורה על קצה המזלג ≠ הרצאה מצילת חיים
≤µÆ±Æ±∑יוסי מקדשמהקסבה ≠ לכלא הביטחוני
±Æ≤Æ±∑עמי רוניסשייקה אופיר הוא השוטר אזולאי
∏Æ≤Æ±∑שלמה טלצוואות וירושות

±µÆ≤Æ±∑®ßד¢ר יוסי נגרמסע לאלפים היפניים ©חלק א
≤≤Æ≤Æ±∑øמנחם טילמןמה באמת קרה לאל¢מ ג‘ו אלון
±Æ≥Æ±∑ תנ¢ך פוגש תיאטרון ≠ העיקר זה הרומנטיקה¨ חיזור אהבה

ונישואין בתנ¢ך
אריאל הכהןØיעל מסנר

∏Æ≥Æ±∑אורי גולדמןמופע פורימי ושירים הומוריסטיים במגוון כלים
±µÆ≥Æ±∑דן נוטמןניפוח זכוכית מדעי ואמנותי ´ הדגמות
≤≤Æ≥Æ±∑ רון פלדדרך המשי בסין

המשך בעמוד ≥≤



לפרטים נוספים ולתיאום פגישה אישית התקשרו:
דיור מוגן בית בכפר ביתן אהרון

*המתנה תינתן על החודש האחרון בשנה. במסלול פיקדון בלבד. 
אין כפל מבצעים. בתוקף עד 31.3.17. ט.ל.ח.

בבית בכפר ביתן אהרון 
לסטייל אין גיל

שושנה ומשה ילוז
דיירי בית בכפר ביתן אהרון

בלעדי לגמלאי 
התעשייה האווירית!

פטור מתשלום דמי אחזקה 
למשך חודש אחד לכל תקופת המגורים.

ביתן אהרון | בוטיק הדרים | כפר סבא | גדרה | חוף כנרת



מועדון פתח תקווה

ª±∑∫≥∞ ההרצאה מתחילה בשעה Æ±πÆ≥∞≠±∑∫∞∞ בין השעות ßפעילות המועדון∫ בימי א
ªמועצת הפועלים ¨±π ההסתדרות ßכתובת המועדון∫ רח

Æ∞µ≤≠≤∂∏≤∏∞≤ ∫ßדוד כביר טל ª∞µ≤≠∑µ∂≥µ∑≥ ∫ßרכזי המועדון∫ בוים עזריאל טל

המרצההרצאהתאריך
≤≤Æ±Æ±∑שלמה טלצוואות וירושות
≤πÆ±Æ±∑ד¢ר יוסי נגריפן ≠ טיול בערי בירה עתיקות
µÆ≤Æ±∑מועדוניאדה ≠ אין מפגש

±≤Æ≤Æ±∑בשבט ≠ צמיחה ממשבר ßאיתמר ליברמן טו
±πÆ≤Æ±∑ תנ¢ך פוגש תיאטרון ≠ העיקר זה הרומנטיקה¨ חיזור אהבה

ונישואין בתנ¢ך
אריאל הכהןØיעל מסנר

≤∂Æ≤Æ±∑גיא באוםהנערה הסוררת ≠ בלט וירטואוזי ומשעשע
µÆ≥Æ±∑חיה לבניהריקוד שבלב

±≤Æ≥Æ±∑אורי גולדמןמופע פורימי ושירים הומוריסטיים במגוון כלים
±πÆ≥Æ±∑עדי גלדנורלהודו בעקבות בודהה
≤∂Æ≥Æ±∑אבנר הירשפלדתקנות התעבורה על קצה המזלג ≠ הרצאה מצילת חיים

מועדון ראשון לציון

ª±∏∫≥∞ ההרצאה מתחילה בשעה Æ≤∞∫∞∞≠±∑∫≥∞ בין השעות ßהפעילות במועדון∫ בימי ד
ªכתובת המועדון∫ רחוב ויניק פינת הבן הראשון ¥± ≠ טירת ראשונים

 Æ∞µ≤≠∏≤∑¥∑∑π ∫ßרכזת המועדון∫ דורה אהרוני טל

המרצההרצאהתאריך
±∏Æ±Æ±∑עו¢ד חליחל המאםצוואות וירושות
≤µÆ±Æ±∑ד¢ר יוסי נגריפן ≠ טיול בערי בירה עתיקות
±Æ≤Æ±∑ תנ¢ך פוגש תיאטרון ≠ העיקר זה הרומנטיקה¨ חיזור אהבה

ונישואין בתנ¢ך
אריאל הכהןØיעל מסנר

∏Æ≤Æ±∑מועדוניאדה ≠ אין מפגש
±µÆ≤Æ±∑יהודית מזוזלנצח את הקלפים ≠ מסע אישי
≤≤Æ≤Æ±∑שלמה פיליבהבוסניה ≠ ארץ הסהר בלב הבלקן
±Æ≥Æ±∑עדי גלדנורלהודו בעקבות בודהה
∏Æ≥Æ±∑øמנחם טילמןמה באמת קרה לאל¢מ ג‘ו אלון

±µÆ≥Æ±∑אורי גולדמןמופע פורימי ושירים הומוריסטיים במגוון כלים
≤≤Æ≥Æ±∑זהורית שייחי ≠ בלוםחיזור ≠ שם המשחק לתזונה בריאה

המשך מעמוד ∞≤



מועדון רמת גן

ª±∏∫∞∞ ההרצאה מתחילה בשעה Æ±π∫≥∞≠±∂∫∞∞ בין השעות ßפעילות המועדון∫ בימי ב
ªכתובת המועדון∫ בית ההסתדרות¨ רחוב קריניצי ∂¨ רמת גן

 Æ∞µ≤≠∏π∞µ∏¥∂ ∫ßששון לוי טל ª∞µ≤≠¥≤≥∂≤∞∏ ∫ßרכזי המועדון∫ ישראלי יחיעם טל
Æ∞µ≤≠≥∂∂≥≤∞¥ ∫ßוולמן משה טל ª∞µ≤≠∏π∞∂∑±¥ ∫ßעוזרים∫ ונטורה יהודה טל

המרצההרצאהתאריך
≤≥Æ±Æ±∑עמי רוניסשייקה אופיר הוא השוטר אזולאי
≥∞Æ±Æ±∑לבן Ø מוטי בר≠לבחרדים∫ לא בשחור
∂Æ≤Æ±∑מועדוניאדה ≠ אין מפגש

±≥Æ≤Æ±∑ תנ¢ך פוגש תיאטרון ≠ העיקר זה הרומנטיקה¨ חיזור אהבה
ונישואין בתנ¢ך

אריאל הכהןØיעל מסנר

≤∞Æ≤Æ±∑עדי גלדנורלהודו בעקבות בודהה
≤∑Æ≤Æ±∑יואב יוכפזשפת הגוף וכריזמה אישית
∂Æ≥Æ±∑דורי חןגולדה מאיר ≠ ילדות ונעורים

±≥Æ≥Æ±∑לוטםמחרוזת פורים ופזמונים
≤∞Æ≥Æ±∑משה אורטס מנכ¢ל אלתאממדינת תלות למעצמה טכנולוגית תרומת התע¢א
≤∑Æ≥Æ±∑שלמה פיליבהסודות יציאת מצרים

מועדון רחובות

ª±∏∫∞∞ ההרצאה מתחילה בשעה Æ±π∫≥∞≠±∂∫≥∞ בין השעות ßפעילות המועדון∫ בימי ג
ªמתנ¢ס חוויות שוויץ רחובות µ≤ כתובת המועדון∫ רחוב סירני

ª∞µ¥≠¥µ¥∏¥∞∂ ∫ßמוצפי אדי טל ª∞µ¥≠µπ∞±±µ± ∫ßרכזי המועדון∫ וינטרגרין חיים טל
 Æ∞µ≤≠≥∏±µ∂∞∏ ∫ßחמדי ישראל טל

המרצההרצאהתאריך
≤¥Æ±Æ±∑חזי פוזננסקישאו ציונה נס ודגל
≥±Æ±Æ±∑טרם נקבע
∑Æ≤Æ±∑מועדוניאדה ≠ אין מפגש

±¥Æ≤Æ±∑שלמה פיליבהנפלאות הטבע בברזיל
≤±Æ≤Æ±∑חיים נתנאלקשרי משפחה במקרא
≤∏Æ≤Æ±∑דורי חןגולדה מאיר ≠ ילדות ונעורים
∑Æ≥Æ±∑גיא באוםחודש בכפר ≠ עיבוד הבלט למחזה הרומנטי המפורסם

±¥Æ≥Æ±∑אורי גולדמןמופע פורימי ושירים הומוריסטיים במגוון כלים
≤±Æ≥Æ±∑ תנ¢ך פוגש תיאטרון ≠ העיקר זה הרומנטיקה¨ חיזור אהבה

ונישואין בתנ¢ך
אריאל הכהןØיעל מסנר

≤∏Æ≥Æ±∑יואב יוכפזשפת הגוף וכריזמה אישית



מועדון רמלה

ª±±∫∞∞ ההרצאה מתחילה בשעה Æ±≥∫∞∞≠±∞∫≥∞ בין השעות ßפעילות המועדון∫ בימי ג
ªהכרמל ± פינת טייטלבאום¨ רמלה ßכתובת המועדון∫ אחוזת רעים ≠ רח

ª∞µ≤≠≥∂∂≥∞∑∂ ∫ßמשאל דוד טל ª∞µ≤≠∏≥¥∞≤∂¥ ∫ßרכזי המועדון∫ אריה מנדה טל
Æ∞µ¥≠≤≤≤≤±∂± ∫ßקלימי אברהם טל

המרצההרצאהתאריך
≤¥Æ±Æ±∑ßהראל אברהםהציטוטים הגדולים של ראשי המדינה ≠ חלק ב
≥±Æ±Æ±∑אורי גולדמןתזמורת של איש אחד במלל ובצליל
∑Æ≤Æ±∑ויקטור סמדרמחרוזת שירים ע¢י חבורת הזמר של גמלאי התע¢א

±¥Æ≤Æ±∑שלמה פיליבהנפלאות הטבע בברזיל
≤±Æ≤Æ±∑ עדי גלדנורלהודו בעקבות בודהה
≤∏Æ≤Æ±∑חזי פוזננסקיאשת חיל מי ימצא
∑Æ≥Æ±∑רפי דוידוב  עם החצוצרה מסביב לעולם

±¥Æ≥Æ±∑רפאל בן משהגבול השפיות
≤±Æ≥Æ±∑חיה לבניבלהט ספרדי ≠ ועד שירי לדינו
≤∏Æ≥Æ±∑øמנחם טילמןמה באמת קרה לאל¢מ ג‘ו אלון

מועדון תל אביב

ª±∑∫∞∞ ההרצאה מתחילה בשעה Æ±π∫∞∞≠±∑∫∞∞ בין השעות ßפעילות המועדון∫ בימי ד
ªכתובת המועדון∫ במרכז לגיל הזהב ע¢ש צוקר ברחוב רש¢י  ∏¥ תל אביב

 ªהחניון הקרוב של אחוזת החוף נמצא בחניון הבימה
    Æ¥∏¨ ¥∑ ¨≤¥ ¨±∑≤¨ ∏≤ ¨∑≤ ∫קווי אוטובוס

Æ∞µ≤≠¥≤≥∂π≥∏ ∫ßדביר יעקב טל ª∞µ≤≠≥∂∂≥π±∞ ∫ßרכזי המועדון∫ אריה מנדל טל

המרצההרצאהתאריך
±∏Æ±Æ±∑אלי רזהתפתחות הטרור באירופה ודרכי ההתמודדות
≤µÆ±Æ±∑גיא באוםכרמן ≠ העיבוד הפרובוקטיבי ליצירה המפורסמת
±Æ≤Æ±∑יוסי מקדשמהקסבה ≠ לכלא הביטחוני
∏Æ≤Æ±∑מועדוניאדה ≠ אין מפגש

±µÆ≤Æ±∑אורי גולדמןט¢ו בשבט שירי עצים ופרחים במגוון כלים
≤≤Æ≤Æ±∑øעמיקם שפיראהאם התקשורת יוצרת טרור
±Æ≥Æ±∑מורן גל≠און  משפחת רוטשילד ≠ העושר והעוצמה
∏Æ≥Æ±∑ איתמר ליברמן משנכנס אדר מרבים בשמחה ≠ איך נהפוך לאנשים שמחים

±µÆ≥Æ±∑חיה לבניהריקוד שבלב
≤≤Æ≥Æ±∑שלמה פיליבהסודות יציאת מצרים



הצטרפות חינם למועדון החברים 8044*
מזכה בהנחה בכל הזמנה!

את  לשנות  הזכות  את  לעצמה  שומרת  חוויות״  ״גלובל 
צפויים.  בלתי  אירועים  עקב  המרצים  את  או  התוכנית 

קיום האירוע מותנה במינימום משתתפים. 
במקרה של ביטול, התשלום יוחזר במלואו.

לפרטים
והזמנות:

 פרופ' דן שכטמן
 זוכה פרס נובל

 בני מיכלסון 
היסטוריון צבאי

Dolce Vita מופע פולקלור 

פלרמו סיציליה

טיסת שכר ישראלית ישירה לפלרמו  5 לילות במלון 
ב חצי פנסיון.  *Domina Coral Bay Zagarella 4 ע

כולל סיורים מקומיים וארוחת ערב חגיגית.

האי הגדול בים התיכון, תרבות עשירה וייחודית, טבע ונוף אקזוטי 
המפגיש בין מזרח ומערב, מטבח סיצליאני משובח ותושבים 

מקומיים מארחי פנים. כך הפך האי ליעד נחשק ומהנה.

אפריל 11-16

מרצים 
ים: אור

נשלב את ההיסטוריה המדהימה של האי בליווי הרצאות יחודיות, 
מוזיקה יוונית סוחפת ומטבח יווני מקומי עשיר.

מלון הפאר NDES�AMI כרתי

טיסת שכר ישראלית ישירה להרקליון  5 לילות במלון הפאר 
ב חצי פנסיון, ארוחת ערב חגיגית וסיורים מקומיים. NDES�AMI ע

אפריל 11-16

 פרופ' יור יובל
וקר מו פסיכואנליטיקאי ו

 דר' יצחק נוי 
היסטוריון ואיש רדיו

 מופעי זמרות האופרה 
הישראלית

 מופע פולקלור יווני

מרצים 
ים: אור

פאפוס קפריסין

אפריל 11-15

אחת מפנינות הנופש של קפריסין, המשלבת חוף מרהיב, אוכל 
מגוון, נמל עתיק והרי הטרודוס המרשימים.

 שמעון פרנס 
איש הטלוויזיה והרדיו
 נינו אבסדזה 
"כ לשעבר עיתונאית ו

 מופע פולקלור יווני קפריסאי
 St .George 4* טיסת שכר ישראלית ישירה לפאפוס  4 לילות במלון

ב חצי פנסיון, כולל ארוחת ערב חגיגית, סיור פנורמי בפאפוס וביקור  ע
בהרי הטרודוס.

מרצים 
ים: אור

אפריל 13-17

ירון אנוש 
רות" יות א תי ו בעקבות "משפ

העיתונאי ואיש הרדיו ירון אנוש במסע חד פעמי בעקבות הספר 
משפחתי וחיות אחרות של ג'ראלד דארל שבעקבותיו עבר 

להתגורר באי שנה עם משפחתו. נופים מרגשים, חגיגות הפסחא 
הייחודיות, התהלוכות, טקס ניפוץ הכדים, המוסיקה והטעמים של 

האי, חגיגה בלתי פוסקת של החושים.

דרך אתונה 4 לילות במלון הייחודי טיסת אגיאן לקורפו 
ND HOTEL�ARITI G האירוע על בסיס חצי פנסיון,

סיורים מקומיים עם ירון אנוש.

ע גלובל חוויותע גלובל חוויות

קורפו יוון

פסחפסח
תיירות פרימיוםגלובל חוויות



ות המ  ל את מלוא ה ד נ כי
ות לנו המגי

  2016 דצמבר

  ,לידיעת ציבור הגמלאים

ם את מלוא הטבות המס יבבדיקה שערכנו מתברר כי במקרים רבים גמלאים לא מקבל
  לדוגמא. המגיעות להם

 ריקה מגיע לך החזר מס בדוק בתלוש הפנסיה אם המשבצתל                      - 1
  :יש להמציא תלושי פנסיה של חודש דצמבר לשנים  2012החל משנת 

2015 ,2014 ,2013 ,2012.  
הזוג אין כל  ולאחד מבני 62האישה לגיל או /ו 67גמלאי אשר הגיע לגיל פרישה  - 2

  זקנה מביטוח לאומי ובתלוש הפנסיה החודשי במשבצת למעט קצבת  הכנסה
  .לכל שנה₪   2,616מגיע החזר מס בסך  3.25ולא  2.25רשום                     

  .2010יש להמציא תלושי פנסיה של חודש דצמבר החל משנת 
  

מגיעים החזרי מס משמעותיים בשנת , בנוסף חשוב לציין כי במקרים רבים
  :ובמקרים נוספים כגוןהגעה לגיל פרישה /הפרישה

  
 106יש להמציא טופס , במהלך שנת המס ופרש לפנסיהבודתו גמלאי שסיים ע - 3

  על הקצבה ששולמה  או תלוש 106על תקופת העבודה באותה שנה וכן טופס 
  .106במקום " מבטחים"חודש דצמבר מ

 .לשנה לפחות₪  190מוסדות מוכרים בסך של קבלות בגין תרומה ל - 4
 .מקבל קצבה ויש לך הכנסה נוספת מעבודה כשכיר או קצבה - 5
 .או קצבה בן או בת הזוג בחלק מהשנה משכורת - 6
 דיבידנדים, איגרות חוב, קרנות נאמנות, מניות: השקעת כספים בשוק ההון כגון - 7

  נוכה לכם מס יתכן ומגיעים החזרי מס לעיתיםובעת המימוש ' כניות חיסכון וכות
  ,פסגות, מיטב(עליכם לבקש מהבנקים או הגופים הפרטיים , בסכומים נכבדים

  טופס זה מרכז –ואילך  2010לשנת המס  867טופס ) ת וכדומהלפידו, מגדל
  .את כל הפעילות שלכם בשוק ההון לאותה שנה

  .ללא עלות אם מגיע אכן החזרי מסראשונית ניתן לבצע בדיקה 

מ מסכום .ע.מ+  12%שכר הטרחה יהיה בגובה יתן להגיש את הבקשה להחזר ונ, אם כן
, התשלום כולל מילוי טפסים. ס לחשבונכם בבנק ההחזר וישולם רק לאחר העברת החזר המ

  .והגשת השגות במידת הצורך, ייצוג במס הכנסה, בדיקת תקינות השומות שנערכו, מעקב

משרדי יעוץ ניתן להגיע אף ללא חובת תיאום מראש ליו הסברים גמלאים המעוניינים בקבלת
                          10:00 – 13:30בין השעות ' ג בכל יום ג"בנתב' הוועד קומה ב

)                                  אלרם/מול קניון ביאליק(רמת גן  61בוטינסקי 'משרדנו ברחוב ז, בנוסף
  .'בכל יום למעט יום ג ויום ו 08:30 – 14:00בין השעות 

  037525027פקס , 035753006טלפון במשרד 

              אביאור יהושע חשבונאי ויועץ מס מוסמךח                                 "גרון אלעד רו
 0503202396: טל                                           0526870800: טל

  נקודות זיכוי

  פטור %



ÌÈÈÈˆ¯ ÌÈ¯˘˜Â ÔÈ‡Â˘ÈÏ ˙ÂÈÂ¯ÎÈ‰Â ÌÈÎÂ„È˘
ÌÈ‡ÏÈ‚‰ ÏÎ· ÌÈÈ˙¯ÂÒÓÂ ÌÈÂÏÈÁÏ

°ÌÈÈ˘È‡ ‰ÂÂÎ‰Â ıÂÚÈÈ ¨ÈÂÂÈÏ ¨‰Ó‡˙‰· ˙ÂÈÂ¯ÎÈ‰Ï ÔÓÊ‰ ‰Ê ¨ÔÎ Ì‡
˙ÂÈ‚ÂÊ ˙‡ÈˆÓ· ÌÈ„ÏÈÏ ¯ÂÊÚÏ ¯˘Ù‡ ¨ÌÈ¯Â‰

°˙ÈË¯˜ÒÈ„ ‰ÁÈ˘Ï Â‡Â·Â ÌÎÈÈ· ˙ÂÚ„‰ È˜ÂÏÈÁÏ ÂÁÈ‰

°¯ÊÂÁ ÂÈ‡ ¯·ÂÚ˘ ÌÂÈ ÏÎ ¨Â¯ÎÊ

 ®SMS Ì‚ ¯˘Ù‡© °ÂÈ˘ÎÚ Â¯˘˜˙‰ ˇ ∞µ∏≠µ∞≥≠π∂π∂
¯Ï„‡ ÔÂÎÓ ¯‚Â· ≠ ÏÂ¯Ë˘ ÈÏ‡ ÊÎ¯Ó

∫ÌÎÈ·‚Ï ÈËÂÂÏ¯ ÌÈ‡·‰ ÌÈÙÈÚÒ‰Ó „Á‡ Ì‡‰
ø˙È˙ÂÚÓ˘Ó ÌÈÒÁÈ ˙Î¯ÚÓ Ì˙ÈÂÂÁ ‡Ï ÔÓÊÓ Â‡ ÌÏÂÚÓ Ì‡‰  £

ø®‰„Â·Ú ¨ÌÈ¯·Á ¨‰ÁÙ˘Ó© ÌÈ··ÂÒ‰ ¯‚‡Ó ˙‡ Ì˙ÈˆÈÓ Ì‡‰  £
ø¯˙ÂÈÓ ÔÓÊ ‡ÏÏ ÈÚ·Â˙ ÌÈÈÁ Á¯Â‡· ÌÈÚÂ˜˘ Ì˙‡ Ì‡‰  £

ø˙ÂÂ˘ ˙ÂÈˆ˜ÈÏÙ‡Â ˙ÂÈÂ¯ÎÈ‰ È¯˙‡Ó ÌÈ˘˙ÂÓÂ ÌÈ˜ÂÁ˘ Ì˙‡ Ì‡‰  £
øÌÈ˜Á˘Ó È˜Á˘ÓÓ Â‡ ÌÈÂ˘Ó ÌÈÒÂÙÈË ÌÚ ˙Â„„ÂÓ˙‰Ó ÌÈÒÂ‡Ó Ì˙‡ Ì‡‰  £

ø˙Â·ÂË ‡Ï ÌÈÒÁÈ ˙ÂÎ¯ÚÓ· ÌÎÓˆÚ ˙‡ ÌÈ‡ˆÂÓ Ì˙‡ Ì‡‰  £

 ‰˘È‚· ˙ÈÈÙÂ‡Ó Â˙„Â·Ú ÆÌÈ¯‚Â·Ó‰ Ì‰È„ÏÈÂ ÌÈ¯Â‰ ¨˙Â‚ÂÊ ¨ÌÈ˘Â¯‚ ¨ÌÈ˜ÂÂ¯ ÌÚ ‰„Â·Ú· ÌÈ˘ ≤µ Ï˘ ÔÂÈÒÈ

Æ„È˙Ú‰ Ï‡ Ë·Ó· ˙È˙ÈÏÎ˙Â ˙ÈÈÈÚ ¨˙„˜ÂÓÓ ¨˙È„ÂÁÈÈ

 Ï¯ËÏ ¨ÌÈ¯Â‰‰ ÔÈ· ˙ÂÚ„ È˜ÂÏÈÁ ·˘ÈÈÏ ÁÈÏˆÓ ‡Â‰ ¯˘‡Î ÔÂ˘‡¯‰ ˘‚ÙÓ· ¯·Î ÈÂËÈ· È„ÈÏ ÌÈ‡· ÂÈ˙ÂÏÂÎÈÂ ÂÈ¯Â˘ÈÎ

Æ‰ÁÙ˘Ó‰Â ÌÈ„ÏÈÏ ÒÁÈ· Ì˙˘È‚· Â˜ ¯˘ÈÈÏÂ ÌÈ˘ Ï˘ ÌÈÚ˜˘Ó



ות דת תר ו

רחמים חלפון ≠ יו¢ר

גמלאים יקרים 

התרבות  ועדת  של  השוטפת  הפעילות  במסגרת 
התקיימו לאחרונה שני מפגשים של ¢כוכבים נוצצים 
בלאס≠וגאס¢¨ ערב שירי נוסטלגיה של שנות ה≠∞∂ וה≠
∞∑¨ בחוויה מרגשת מאוד¨ בהנחיה¨ הפעלה ושירה של 
הזמר אלי גורנשטייןÆ מופעים שהחזירו רבים מאתנו 

Æלימי הנעורים הנפלאים שחלפו כה מהר

נמשך חידוש המינויים לתיאטרון¨ לתזמורת ולאופרה 
Æ≤∞±∑ הישראלית לעונת

יוכלו  המינויים  את  לחדש  המעוניינים  גמלאים 
התרבות  היכל  משרדי  דרך  ישירות  זאת  לעשות 

Æבאזור מגוריהם

למצטרפים חדשים∫ ניתן להתקשר למשרדי הארגון 
כתובות  את  המפרטת  והחוברת  כתובת¨  למסור 
האולמות¨ סדרות המינויים והעלויות תישלח אליהם 
רכזי  דרך  גם  מידע  חוברות  לקבל  ניתן   Æבדואר

Æהמועדונים

למופעים  כרטיסים  להשיג  ניתן  והצגות∫  מופעים 
בתל≠ ובעיקר  הארץ  במרכז  הנחה  במחירי  והצגות 
Æרשימת המופעים באתר הִַמרְֶשֶתת של הארגון Æאביב

 ßב סמסטר  לקורסי  ההרשמה  נמשכת  אסכולות∫ 
 Æאווירית תעשייה  לגמלאי  הנחה  במחירי  תשע¢ז 

Æפרטים באתר של הארגון

אירועי יום האישה 

 Æבאילת קלאב≠הוטל  במלון  השנה  יתקיים  האירוע 
Æפרטים בדף מידע בהמשך

נא לעקוב אחר פעילויות הוועדה באתר של הארגון 
Æובגיליונות הגמלאון במהלך השנה

בברכה
רחמים חלפון
יו¢ר ועדת התרבות

גמלאון



גמלאון



פר יורשים וואה למ תכנון 
קובע  הירושה¢®  ©¢חוק   ±π∂µ≠תשכ¢ה הירושה¨  חוק 
עזבונו של אדם  הסדרים מפורטים באשר לחלוקת 
או  הירושה¨  חוק  הוראות  לכאורה¨   Æלעולמו שהלך 
מן  לאדם  להספיק  צריכים  ופשוטה¨  קצרה  צוואה 
היישובÆ אך החיים¨ לצערנו¨ מסובכים יותר ובמקרים 
נכסי  חלוקת  אחד¨  מיורש  יותר  יש  כאשר  רבים 

 Æהעיזבון על≠פי הצוואה אינה פשוטה

מקרה שכיח הוא כאשר העיזבון כולל מספר נכסים 
ומתחלק בין מספר יורשיםÆ אם הצוואה קובעת אך 
ורק כי העיזבון יתחלק שווה בשווה¨ ניצבים היורשים 

 øכיצד יחלקו את הירושה באופן שווה Æבפני בעיה

ניקח לדוגמא מצב שבו הורישה מנוחה שתי דירות 
 Æבירושלים והשנייה  אביב  בתל  אחת   Æילדיה לשני 
ראשית¨ סביר להניח כי ערכן של שתי הדירות אינו 
חלוקה  אינה  ילד  לכל  אחת  דירה  מתן  ולכן  שווה 
 Æכלומר¨ לא ניתן לסיים בכך את חלוקת העיזבון Æשווה
באזור  לדירה  העדפה  יש  שליורשים  ייתכן  בנוסף¨ 

Æוהרי לנו מתכון לחיכוכים בין היורשים Æמסוים

מקרה אחר הוא כאשר למוריש דירת מגורים אחת¨ 
והוא מבקש לוודא כי הדירה נשארת בידי אחד מבני 
המשפחהÆ מצד שני¨ מבקש המוריש להבטיח כי גם 
היחידה  שהדירה  למרות  יקופחו  לא  היורשים  שאר 
מהווה את עיקר רכושוÆ כיצד פורסים את הדירה בין 

øבני המשפחה ומשאירים אותה שלמה

באמצעות  מראש  לפתרון  ניתנים  לעיל¨  המקרים 
מוקדמים  הסדרים  ועריכת  מפורטת  צוואה  יצירת 
לבני  קשה  בתקופה  מיותרים  סיבוכים  שימנעו 
המשפחה¨ וימזערו את החיכוכים הכרוכים בחלוקת 

Æעיזבון בין בני המשפחה

הצוואה הינה כלי משפטי ראשון במעלה המאפשר 
 Æלמוריש לחלק את רכושו באופן הטוב ביותר בעיניו
בדרך כלל מבקש כותב הצוואה לוודא כי משפחתו 
לבני  דאגה  תוך  ¢לכתו¢¨  לאחר  גם  מלוכדת  תישאר 
מפורטת  וצוואה  זהיר  תכנון   Æולרווחתם משפחתו 
במינימום  העיזבון  חלוקת  של  תהליך  מאפשרים 

חיכוכים¨ והאינטרסים המיוחדים של היורשים זוכים 
 Æלהגנה ראויה

תכנון מוקדם של חלוקת העיזבון מחייב את המצווה 
לעשות חשבון נפש ולהחליט כיצד לחלק את נכסיו 
העיזבון  ששווי  הבנה  מתוך  היורשים¨  בין  השונים 
ושווי הנכסים השונים המרכיבים את העיזבון¨ ישתנו 
ממועד עריכת הצוואה ועד למועד בו יחולק העיזבון 
בפועלÆ חלוקת העיזבון תסתמך על השווי החזוי של 
של  הייחודיים  המאפיינים  על  וגם  השונים¨  הנכסים 
היורשים∫ מקום מגוריהם¨ מצבם הכלכלי ולעתים אף 

Æמצבם הרפואי

לעתים¨ הנכסים הפיננסיים של המוריש יכולים לאזן 
בין היורשים ולאפשר מצב שבו יורש אחד מקבל נכס 
בשווי  פיננסיים  נכסים  האחר מקבל  והיורש  נדל¢ני¨ 

 Æדומה

פתרון חלופי הוא יצירת מנגנון התמחרות בין היורשים 
המאפשר ליורש הרוצה לרכוש נכס הנכלל בעיזבון¨ 
למשל הדירה שבה גדל כילד¨ ולשלם ליתר היורשים 
מחייב  כאמור  התמחרות  מנגנון   Æהיחסי חלקם  את 
שיאפשר  באופן  התהליך  של  ומלא  מדוייק  ניסוח 
את  ולגייס  כזה  למהלך  כראוי  להתארגן  ליורשים 
הנכס¨  ריאלי של  ייקבע תמחור   Æהנדרשים הכספים 
הוגן  יהיה  והפתרון  למשל¨  מקרקעין  שמאי  בסיוע 

Æושוויוני

יש לציין כי איזונים כספייים בין יורשים מחוץ למצוי 
 Æשונים מס  תשלומי  לחייב  עשויים  הירושה  בגדר 
בחינה של  היבט המיסוי מחייב  גם  כי  לציין  למותר 

Æחיובי המס הנובעים מהצוואה

ויצירת  אחד  ליורש  נכס  הורשת  הוא  דומה  פתרון 
הסדר משפטי לפיו ישלם היורש סכום חודשי ליתר 

Æהיורשים כנגד זכות השימוש שלו בדירה

מניות  כולל  העיזבון  כאשר  מתעוררת  דומה  סוגיה 
בו  שההחזקה  רכוש  בשותפות¨  זכויות  או  בחברה 
ומכירתו אינן פשוטותÆ פעמים רבות כפופה החזקת 
ותקנוניות  חוזיות  במגבלות  פרטית  בחברה  מניות 



12 חבילות של

סוללות למכשירי 

שמיעה (בכל

חבילה 6 יח')

חינם

                הרפואה הפרטית של מכוני השמיעה מזמינה אתכם, גימלאי 
תעשייה אווירית לרכוש ממגוון מכשירי השמיעה וליהנות  מהטבות בלעדיות:

בהדים תקבלו פגישת יעוץ  חינם ! והתאמת  מכשיר שמיעה לתקופת נסיון 
של 6 שבועות ללא ההתחייבות | ברשת  הדים תמצאו מגוון רחב של מכשירי 

שמיעה בעלי הטכנולוגיות החדשות ביותר בעולם
תוקף  המבצע 31.12.2017 | ללא כפל  מבצעים ט.ל.ח

8% הנחה
לרוכשים 

מכשיר שמיעה 
במסלול הפרטי

ערכת טיפול 
וניקוי מכשירים

בחינם
123

לרשותכם, מגוון סניפי הדים בפריסה ארצית: קרית ביאליק # חיפה # עפולה # נתניה # כפר סבא # תל אביב # רמת 

השרון # גבעתיים # גני תקווה (גבעת סביון) # פתח תקווה # ראשון לציון # ירושלים # רחובות # אשדוד # באר שבע



למכור  והיכולת  ההצבעה  השימוש¨  על  המשפיעות 
את המניותÆ חלוקת דבוקת מניות בין יורשים באופן 
פשטני עלולה לפגוע בכל היורשים ולאיין את הערך 

Æהכלכלי של המניות

חכמינו כבר אמרו כי מרבה נכסים מרבה דאגותÆ ואכן 
בכל הנוגע לעיזבון רב נכסים יש חשיבות רבה לבצע 
תכנון מושכל של חלוקת הנכסים עוד בשלב הצוואה¨ 
בשיתוף בעל מקצוע¨ על מנת לוודא כי הנכסים הם 

Æאלה שיעברו לידי היורשים ולא רק הדאגות

דרך נוספת להתמודד עם ריבוי יורשים וריבוי נכסים 
יבטיח  אשר  בצוואה¨  חיצוני  עיזבון  מנהל  מינוי  היא 
חלוקה אובייקטיבית של נכסי העיזבון בין היורשים¨ 

ויסייע להפיג את המתיחות המתלווה להליך חלוקת 
העיזבוןÆ מינויו של מנהל עיזבון יכול אף לסייע במימוש 
נכסים עבור העיזבון¨ וכך מימוש הנכס מנוהל על≠ידי 

 Æגורם אחד ולא על≠ידי מספר יורשים

מובהר בזאת כי המידע לעיל הינו כללי באופיו ואינו 
Æמהווה ייעוץ משפטי מחייב

לייעוץ¨ ללא התחייבות¨ ניתן לפנות אל הח¢מ לטלפון 
Æ∞µ≤≠≥¥≤±π≤±

בברכת אריכות ימים¨
שלמה טל¨ עורך דין ©רו¢ח®

ת י מ ו ר פ ה  ד ו מ

ים ול כא ד מתי תמשיכו ל אז 
•µ∑ מהאנשים חיים עם כאבים ו≠•∞π מביניהם יכולים להיפטר מהם°

טיפול פיזיותראפי יכול לעזור לכם לחיות חיים ללא כאב°
עם µ≥ שנות ניסיון והתמחות באורתופדיה בארה¢ב אני מטפלת במקרים של∫

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

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

הטיפולים יחידניים¨ נמשכים µ¥ דקות וכוללים הבנת הגורמים לבעיה הייחודית¨ שימוש בשיטות טיפול 
ידניות המותאמות אישית לכל בעיה ולכל מטופל¨ לימוד תרגילי חיזוק ומתיחה למערכת השרירים ובניית 

Æתוכנית תרגול עצמית לשיפור היציבה והפחתת הכאבים

Æטיפולים או יותר µ הנחה לרוכשי ≤µ• ¨לגמלאי תעשייה אווירית∫ •∞≥ הנחה במחיר הטיפול
Æההנחה הינה רק לטיפולים המתבצעים בקליניקה

פגישת היכרות והערכה ראשונית ללא תשלום°

wwwÆgoodptÆcoÆil ∫אתר  ∞µ∞≠π∞∞∞¥≥∞  ∫טלפון מושב בני עטרות  גילי דקל  





וגים פור ו דת  ו

אנו שמחים להודיעכם כי הגענו השנה להסדר עם רשות הטבע והגנים על הצטרפות למועדון המנויים ¢מטמון¢ 
לשנת ∑±∞≥¨ במחיר מיוחד  לארגון גמלאי התעשייה האווירית Æ תוקף המינוי לשנה מיום רכישתוÆ תוקף המבצע 

Æ≥±Ø±≤Ø±∑ עד
המעוניינים להצטרף ימלאו את הספח המצורף במלואו ויעבירו אותו ישירות למשרדי רשות הטבע והגנים¨ 

  shiram@npa.org.il ∫ או במייל לכתובת ª ∞≤≠µ∞∞µ¥∑± ßבפקס מס

סוג מנוי
מחיר

מחיר לארגון גמלאי 
תע¢א

מחיר לארגון גמלאי מחירסוג מנוי
תע¢א

±¥≥ ₪¥∏≥ ₪גמלאי ´ ¥ נכדים≤∂≥ ₪π∞≤ ₪זוג גמלאים ´ ≤ נכדים
∏∑± ₪π∞≥ ₪גמלאי ´ ≥ נכדים∞≥≥ ₪µπ≥ ₪זוג גמלאים ´ ≥ נכדים

¥≤± ₪∏µ± ₪גמלאי ´ נכד≤∑± ₪≤∞≥ ₪זוג גמלאים ´ נכד
∑∑ ₪±π ₪גמלאי∑±± ₪∏≤± ₪זוג גמלאים

ילדØנכד מגיל µ עד ∞≥ 

טופס הרשמה

מסß ת¢ז שם פרטי שם משפחה

מיקוד עיר Ø ישוב ßמס רחוב

טלß נייד דוא¢ל טלß בבית

Æ                                      ∫סוג המינוי הרצוי ™

סכום בש¢ח____________     סוג כרטיס אשראי_________________    תוקף ________________

חתימת העובד__________________________                      תאריך ________________

בני נמני ≠ יו¢ר

ØØØØ  ØØØØ  ØØØØ  ØØØØ ØØØ
מסß כרטיס אשראי קוד ביטחון

©≤ ספרות אחרונות
בגב הכרטיס®



חוג ברידßג

בתחילת חודש דצמבר התקיים מפגש ראשון מסוגו בארגון גמלאי תעש¢אÆ יצאנו לנופשון ששילב פעילות 
ברידג¨ וחופשה  בים המלחÆ הנופשון התקיים במלון דניאל בהשתתפות ∏± שחקני ברידגÆ לפי תגובות הנופשים 

Æהיה זה אירוע מוצלח ביותר ≠
Æ≤∞±∑ אנו נקיים נופשון נוסף¨ במתכונת דומה¨ במהלך שנת

כמו כן נמשכים החוגים במועדון ראשל¢צ ובמועדון אשדודÆ  במועדון ראשל¢צ נמשכת ההרשמה לחוג מתחילים 
Æשני

Æאנו פועלים לפתיחת חוגים במועדונים נוספים
sswarzman@gmail.com ∫מייל ∞µ≤≠∏π∞∂∞≤≥ ∫ßרכז החוג∫ שלמה שורצמן טל

מכון אבשלום

הפעילות החלה בהרצאות ובסיורים ברחבי המדינהÆ הסיור הראשון היה בצפון בנושא ¢המאבק על המים¢ ≠ עם 
Æניר קינן

Æהסיור השני יהיה∫ ¢בקעת באר שבע עיר האבות¢ ≠ עם חנוך וייזר
Æ≤∞±∑ הפעילות תימשך עד יוני

sswarzman@gmail.com ∫מייל ∞µ≤≠∏π∞∂∞≤≥ ∫ßרכז החוג∫ שלמה שורצמן טל

חוג הכרת הארץ ≠ שביל ישראל וצעדות

חוג שביל ישראל ממשיך בפעילותו ומספר הנרשמים והמשתתפים בו ≠ התרחב מאודÆ עד כה נרשמו לחוג 
Æמעל ∞∂≥ חברים

בעונה שהסתיימה נערכו ≤ אירועים של החוג∫ שתי קבוצות שיצאו לשביל ישראל בכרמל ובהר מירון וכן קבוצה 
Æשהשתתפה בצעדת יוקנעם וקיבלה גביע הוקרה מראש העיר יוקנעם

לאחר פגרת הקיץ¨ יצאנו לעונה חדשה אשר החלה בנובמבר ∂±∞≥ ותימשך עד מאי ∑±∞≥Æ בעונה זו תוכננו ∑ 
Æמסלולים בפינות החמד של ארצנו¨ מהצפון עד הדרום¨ בתדירות של מסלול לחודש

בתאריך ∂±πÆ±±Æ¨ יום שבו שרר חום כבד¨ צעדנו במסלול מקוצר על הכרמל ממצפה עופר עד לנחל המערות¨ 
Æאת המשך היום קינחנו בהליכה מודרכת בפארק הנדיב אשר בזיכרון יעקב

בתאריך ∂±Æ±≤Æ∑ יצא החוג למסלול של Æµ∏ ק¢מ מיער יתיר¨ דרך הר עמשא ועד דריגßאתÆ ביום זה¨ התברכנו במזג 
אוויר נפלא ובמסלול יפהפהÆ בסופו¨ ערכנו סיור באתר עתיקות באזור יער יתירÆ בכל אחד משני אירועים אלו 

Æיצאנו בשלוש קבוצות¨ ∞≥± חברים בכל אירוע
העונה נמשיך בתכניתÆ בתאריך ∑±Æ±Æ¥  יצאנו בשלוש קבוצות לנחל חווארים¨ נחל צין ונחל קרקש¨ בשני מסלולים 
של ∂ ו≠π ק¢מ¨ ולסיום ביקרנו בקבר בן גוריוןÆ בהמשך העונה אנו מתכננים לצאת לשמורת פורה¨ התבור¨ הרי 
ירושלים ולאזור יפתח ורכס רמיםÆ אורך המסלולים יהיה בין ∞±≠µ± ק¢מ בדרגת קושי של מטיבי לכת¨ בינונית 

Æעד קשה
Æאנו מאחלים למשתתפים עונה מעניינת ומהנה

ymf@inter.net.il ∫מייל ∞µ≤≠≥∂∂≥≥∞± ∫רכז החוג∫ מיכאל פרידלנדר טל



חוג דיג

Æפרטים יפורסמו באתר הארגון Æבמלון קראון פלאזה ±πØ≥Ø≤∞±∑ מתוכנן נופשון באילת בתאריך
∞µ∞≠∑¥±¥≤≤∞ ∫ßרכז החוג∫ זמיר עזר טל

חוג צילום

Æנערכה סדנת צילום בשוק רמלה¨ התמונה הנבחרת תזכה לקשט את דף השער של הגיליון הבא
Æפעילות החוג נמשכת בהתאם לפרסום באתר הארגון

∞µ≤≠≥µ∑π±∂∏ ∫ßרכז החוג∫ חסדאי מרדכי טל

חוג ריקודי עם וריקודי שנות ה≠∞∂

 Æנמשכת ההרשמה לחוגים אלו
∞µ≤≠∏≤∑¥∑∑π ∫ßרכזת החוג∫ דורה אהרוני טל

בברכה
בני נימני
יו¢ר ועדת ספורט וחוגים
   ∞µ≤≠∑≤∞±±∏∏

נופשון בים המלח



קל יותרקל יותר
לשמור על קשר עם הנכדים

ללא ריבית וללא מקדמהתשלומים24

ללא ריבית וללא מקדמהתשלומים24

ללא ריבית וללא מקדמהתשלומים24

050-5275979 גליל ורמת הגולן – דני לב 
 054-4993728 גליל מערבי – ברוך יוקר 
050-7330981 עמקים וחיפה – חיים לארי 
058-4411226 אפיקים קריות 

052-2542623 צפון השרון – חיים גלעדי 
050-7704040 דרום השרון – רמי אברמוביץ 
052-8641388 גוש דן – ערן נוי 
054-6110907 ירושלים - רונן בן יצחק 

050-5302083 שפלה - אפריים סילגי 
054-8144464 קריית גת - גל פורת 
050-9443240 דרום – תמיר גיא צברי 
 052-4246688 אילת - מדיפוט 

עם קלנועית אפיקים תוכלו ליהנות מעצמאות בחיים ולהגיע לאן שתרצו 
בקלות ובבטיחות, בלי להיות תלויים באף אחד. אתם מוזמנים לבחור 
ליהנות מהחיים בקלי קלות. את הקלנועית המתאימה לכם ולהתחיל 

 תפוצה ארצית  שירות מעולה ואישי  אפשרות לטרייד אין

החל מ-299 ₪ לחודש
GOGO 3 לדגם*

הבית של הקלנועיות בישראל *9901
המחיר כולל מע״מ. בתוקף עד 28.2.17. התמונות להמחשה בלבד. כפוף לתקנון. ט.ל.ח.



תמונות נבחרות ממפגש צילום של חברי חוג הצילום בשוק רמלה לוד

צולם ע¢י שושנה מדעיצולם ע¢י יוסי יערי

צולם ע¢י יוסף פריטלצולם ע¢י אליעזר שפירא

ברכות לחברינו שמואל אפלבוים ודני יסוד¨ על זכייתם בתואר ¢יקיר ההסתדרות¢ לשנת ∂±∞≥¨ אשר הוענק 
להם בגין פועלם בהתנדבות למען ציבור הגמלאים¨ תוך נתינה¨ אכפתיות ואהבת הזולתÆ כל הכבוד°°





ולי השואה וי זכויות ני דת מי ו
יהודית ירושלמי≠ 

טריס ≠ יו¢ר

הרנטות למיניהן

רנטה מהאוצר לפי חוק נכי רדיפות הנאצים
רנטה חודשית בסך של ∞∞≥¨≥ ₪ לפחות¨ המשולמת 
בגין   ¨±πµ≥ שנת  לפני  לישראל  שעלו  שואה  לניצולי 
וניתנת  נכות  אחוזי  על  מבוססת  הרנטה   Æרדיפות
של  והכלכלי  הבריאותי  למצבו  בהתאם  לשינויים 

Æהניצול

הגדלת התגמול החודשי
הגשת  על≠ידי  החודשי  התגמול  את  להגדיל  ניתן 

בקשה במגוון סיבות∫
תגמול Øתגמול מוגדל לפי הכנסה∫ ניצֹול שהכנסתו   ®±
מסוימים  לסכומים  מגיעה  אינה  החודשית 
ובהתייחס לאחוזי הנכות שנקבעו לו¨ ייתכן שיהיה 
 Æנוספות והטבות  הכנסה  השלמת  לקבלת  זכאי 

Æ“להסבר מורחב בנושא¨ ראו סעיף ”התגמול
החמרה  שחלה  ניצֹול   Æמוכרת במחלה  החמרה   ®≤
במחלה שהוכרה לו בעבר¨ יכול להגיש בקשה בגין 

Æההחמרה
הכרה במחלות נוספות∫  ®≥

ניצול  שני∫  ועדת  על≠ידי  הוכרו  אשר  מחלות  א‘ 
שחלה במחלה שלא הוכרה בעבר¨ יכול לבקש 
בהתקיים  אשר  מחלות  יש   Æבמחלתו להכיר 
קריטריונים מסוימים הוכרו כנובעות מנרדפות 
בתקופת השואה∫ אוסטיאופורוזיס¨ מחלות לב 
כליליות¨ סוכרת ולחץ דם¨ שיטיון¨ סרטן ©המעי 
הגס¨ החלחולת¨ הריאות® מחלות עור¨ מחלות 
נקבעים  הנכות  אחוזי   Æשדרה ועמוד  פרקים 
על≠ידי ועדה רפואית וניתן לערער על החלטת 

Æהוועדה
מהמחלות  באחת  שחולה  מי  לב°  שימו   

Æהמוזכרות לעיל מומלץ לקרוא חומר נוסף
במקרים נדירים ניתן להוכיח קשר בין מחלות  ב‘ 

לבין  לעיל  ברשימה  מנויות  שאינן  נוספות 
Æנרדפות בתקופת השואה ולקבל בהן הכרה

ועידת התביעות
רחוב קרליבך µ≥ תל אביב

∞≥≠∂≤¥±∞µ∂ פקס ¨∞≥≠µ±π¥¥∞∞ Æטל
פניות לנציבות קבילות הציבור ניתן לשלוח ל∫

נציב קבילות הציבור של ועידת התביעות¨ ירושלים¨ 
∞≤≠µ∞±µ¥±π ∫פקס ∞≤≠µ∞±µ¥±∑ ßטל ¥µ±∑∏ דÆת

 E.G רנטת בריאות מגרמניה
הלשכה לענייני פיצויים אישיים מחו¢ל במגדל שלום∫
∂±≤π∞ תל אביב מיקוד ≤π∞∂¥ ÆדÆת π רחוב אחד העם

טלÆ ∞∞±¥≤≥∂≠≤∞ פקס ±±±¥≤≥∂≠≤∞
שעות קבלת קהל∫ אß≠הß בין השעות ∞∞∫∏∞≠∞∞∫≥±

ZRBG הביטוח הלאומי הגרמני 
קרן הפיצוי הגרמנית עבור עבודה ללא כפייה בגטו 

BADV
הביטוח הלאומי הפולני ≠ הרנטה הפולנית

הקרן לרווחה לנפגעי השואה בישראל 
מען  צרפת¢¨  ¢בית   µ תובל  רחוב  אביב∫  תל  סניף 

למשלוח דואר∫ תÆדπ∑ Æ±∑ תל≠אביב ¥≤∑¥∂ 
∞≥≠∂π∂∏≤π¥ פקס ∞≥≠∂∞π∞∏∂∂ ßטל

משרד הביטחון ≠ מענק לוותיקי מלחמה נזקקים
משרד הביטחון ≠ היחידה לאותות ועיטורים¨ הקריה¨ 

∂±π∞π תל אביב
 ∞≥≠∂π≥¥∂∑∏ פקס ∞≥≠∂π∑µ∂∑± ßטל

עדכונים והטבות מגופים נוספים

קבלת מענק מקרן הסיוע
שאינם  שואה  לניצולי  מעניקה  התביעות  ועידת 
מקבלים קצבה ממקור גרמני תשלום חד≠פעמי בסך 

Æיורו ≤¨µµ∂ של

גמלאון



באתר  למצוא  ניתן  מתאים  וטופס  נוסף  מידע 
Æהאינטרנט של ועידת התביעות

 ZRBG קצבה סוציאלית
ניצולי שואה שעבדו בגטו שלא בכפייה¨ עשויים להיות 
 Æמגרמניה ®ZRBG© זכאים לקצבה סוציאלית חודשית

למצוא באתר  ניתן  מתאים  וטופס  נוסף  מידע 
לביטוח  המוסד  של  חוץ  קשרי  אגף  של  האינטרנט 

Æלאומי
בנוסף¨ למתן מידע ומענה על שאלות בעברית¨ ניתן 
לפנות למשרד לאזרחים ותיקים באחד מדרכי הקשר 
 ∞≤≠µ∂∞µ∞≥¥ ∫הבאים∫ ∞¥∏∏™ או ∞¥∏∞∂≥∂≠∏∞ בפקס

infovatikim@pmo.gov.il ∫ובדואר אלקטרוני

שלא  בגטו  שעבדו  לניצולים  פעמי  חד  תשלום 
בכפייה

 ניצולי שואה שעבדו בגטו שלא בכפייה¨ עשויים להיות 
Æזכאים לתשלום חד≠פעמי מגרמניה¨ בסך ∞∞∞¨≥ אירו

 BADV≠את הטופס יש לשלוח ישירות לגרמניה ל

מענק ילדות אבודה
ושהו   ¨±Æ±Æ±π≤∏ מתאריך  החל  שנולדו  שואה  ניצולי 
 ∂ לפחות  בדויה  בזהות  מסתור  או  גטו  במחנה¨ 
פעמי  חד  למענק  זכאים  להיות  עשויים  חודשים¨ 

Æאירו ≤¨µ∞∞ בגובה
באתר  למצוא  ניתן  מתאים  וטופס  נוסף  מידע 

Æהאינטרנט של ועידת התביעות

מענק ליוצאי פולין
מעניקה  פולין¨  ממשלת   ¨≤∞±µ אפריל  מחודש  החל 
פולין  ילידי  ולנרדפים  לווטרנים  תגמולים  תשלום 

על  שנקבעו  לקריטריונים  בהתאם  וזאת  המורחבת¨ 
Æידה

למתן מידע ומענה על שאלות בעברית¨ ניתן לפנות 
הקשר  מפרטי  באחד  ותקים  לאזרחים  למשרד 
 ∞≤≠µ∂∞µ∞≥¥ ∫הבאים∫ ∞¥∏∏™ או ∞¥∏∞∂≥∂≠∏∞ בפקס

infovatikim@pmo.gov.il ∫ובדואר אלקטרוני

הסכם פיצויים ארה“ב≠צרפת∫
וצרפת¨  ארה“ב  ממשלות  בין  להסכמה  בהתאם 
המוסמכת  הרשות  ע“י  פיצויים  לזכאים  ישולמו 

Æבארה“ב

øמי זכאי לפיצוי
מלחמת  במהלך  מצרפת  שגורשו  שואה  ניצולי   ≠
פיצויים במסגרת  ואינם מקבלים  העולם השנייה 

Æקרנות שונות מממשלת צרפת
אם ניצול השואה נפטר בין השנים ∏¥π± ועד היום¨   ≠

Æזכאים יורשיו לפיצוי וכן יורשי יורשיו

ניצולי השואה¨ מאתר  נלקח מאתר הרשות לזכויות 
Æאביב לניצולי שואה וקישור נוסף מאביב

בכל שאלה בנושא מיצוי הזכויות ניתן לפנות ליהודית 
 ±≤∫∞∞≠±∞∫∞∞ בשעות   ßד≠ßא בימים∫  ירושלמי≠טריס 
בתיאום מראש¨ בטלפון∫ ∞∑π≥µ∂π≠≤∞ או בטלß נייד∫ 

Æ∞µ¥≠≥∞±∞∞µ∞¥∞

בברכת בריאות טובה ואריכות ימים¨
יהודית ירושלמי≠טריס¨
יו¢ר ועדת מיצוי זכויות ניצולי השואה

גמלאון
1



ולי שואה ינם לני יפול נפשי 
המרכז להתמודדות נפשית עם אובדן מעניק טיפול 
נפשי¨ פרטני וקבוצתי¨ חינם¨ לכל ניצולי השואה¨ וכן 
טיפול לקשישים שאינם ניצולי שואה¨ במחיר מותאם 

Æומיוחד לארגון גמלאי התעשייה האווירית
פרטני  נפשי  טיפול  מעניקים  אלה“  ב“מרכז  אנחנו 
וקשובים¨  מנוסים  מקצועיים¨  מטפלים  על≠ידי 
עם  ולהתמודד  קשייו  את  להבין  למטופל  העוזרים 
את  לקבל  ניתן   Æמכאיבות סיטואציות  ועם  תחושות 
”מרכז  של  בקליניקות  או  המטופל  בבית  הטיפול 

Æאלה“ הפזורות ברחבי הארץ

לפרטים נוספים והזמנת השירות ניתן לפנות לאנשי 
הקשר ב“מרכזי אלה“∫

ª∞µ≤≠∏≥≥≥∏¥π תל אביב ומרכז∫ דלית אשורי
Æ∞µ∞≠µµ∞±≤≥∑ לßירושלים וסביבתה∫ שרית אנג

Æ∞µ¥≠µπ∞¥π±∑ חיפה והצפון∫ גלית דהן
Æ∞µ∞≠∏µ∞¥∞∞∏ באר שבע והדרום∫ מרגו מויאל

¢אלה¢ ≠ רחß יגאל אלון ∑µ±¨ תל אביב
 ∞≥≠∂π±∞π≤± ∫טלפון

 elha@elha.org.il דואר אלקטרוני
 www.elah.org.il ∫אתר אינטרנט

המרכז  ”אלה“  בפייסבוק∫  גם  אותנו  למצוא  ניתן 
Æלהתמודדות נפשית עם אובדן

משפטי  וייצוג  ייעוץ   ≠ המשפטים  משרד 
לניצולי השואה

השירות מוענק ללא עלות כספית וללא מבחן זכאות 
כלכלית° 

תחום ניצולי השואה באגף לסיוע משפטי
הרשות  למול  בהליכים  מוענק  המשפטי  השירות 
לזכויות ניצולי השואה¨ וכן בהליכים לגבי שכר טרחה 
בזכויות  טיפול  בגין  כדין¨  שלא  נדרש  או  שנגבה 

Æמשפטיות כניצולי שואה
לתיאום פגישה∫

מוקד האגף לסיוע משפטי ©שלוחה ¥®
טל∫ ¥¥≠∞∂≠∞∑≠∞∞∑≠±

ßה ¨ßג ¨ßב ¨ßקבלת קהל∫ בימים א
בין השעות∫ ∞≤∫∏∞≠∞≤∫≥±

±∑∫∞∞≠±µ∫≥∞ ∫גם בין השעות ßביום ג
Æבימי רביעי אין קבלת קהל

מחוז תל≠אביב והמרכז∫ רחוב הנרייטה סולד ¥
פקס ∑±∑∑∂¥∂≠≥∞ 

Tlv-siyua@justice.gov.il

גמלאון



3 יום -   | אי הגעה - דמי ביטול מלאים   3 יום טרם ההגעה - לילה אחד | מתחת ל-  דמי ביטול: מרגע ההרשמה -  ש”ח לחדר | 

הימים באר י נו מ מב

054-2800032  ,050-5401770 יוסי   |  (2 (שלוחה   073-3909045   :90 ה-  הדקה   חברת 
 050-5711541 סנדי   |  052-4455175 תמר   |  050-2175258 קרן 

סופ”ש יווני
חצי פנסיוןבמלון קראון פלאזה אילת

כולל טברנה עם יאניס קמי והבוזוקי, 
מסיבת ריקודים בחמישי ובשישי

מחיר לאדם בחדר זוגי לכל התכנית:תאריכי האירוח:

725  )הגעה עצמית( 16-18/3/2017 )ה’-ש’(

 סופ”ש מדהימים
במלון פלאזה נצרת עלית

אירוח ע”ב חצי פנסיון 
קבלת פנים גלילית עם חומוס, טחינה, פלאפל ושתייה קלה 
ערב טברנה יווני  וים-תיכוני עם אומן הבוזוקי איזקיס ולהקתו 
ברכבים פרטיים  סיור מודרך בנצרת מטעם המלון 

במלון פלאזה נצרת עלית
חצי פנסיון

התוכנית כוללת

תאריכי האירוח:

10-11/02/17 )ו’-ש’(
24-25/02/16 )ו’-ש’(

מחיר לאדם בחדר זוגי:   459 

תאריכי האירוח:

24-25/03/17 )ו’-ש’(
28-29/04/17 )ו’-ש’(

מחיר לאדם בחדר זוגי:   479 

3 יום -   | אי הגעה - דמי ביטול מלאים   3 יום טרם ההגעה - לילה אחד | מתחת ל-  3 יום -   | אי הגעה - דמי ביטול מלאים  דמי ביטול: מרגע ההרשמה -  ש”ח לחדר |  3 יום טרם ההגעה - לילה אחד | מתחת ל-  דמי ביטול: מרגע ההרשמה -  ש”ח לחדר | 

יום המשפחהיום המשפחה
הכל כלול

פנסיון מלא | קפה ועוגה | ספא מפנק חופשי |  הרצאות |   
סדנאות |  מופע סטנדאפ |  זמר אורח ועוד...

מחיר לאדם בחדר זוגי:תאריכי האירוח:

499  )הגעה עצמית(19-20/04/17 )ד’-ה’(

במלון לאונרדו קלאב 
ים-המלח 5* מפואר

)2 לילות, 3 ימים(



ות ה והתנד ו דת ת ו

שלמה חסקלוביץ 

יו¢ר

גמלאיות וגמלאים יקרים¨ 

ועדת  כיו¢ר  פעילותי  במסגרת 
נמצא  אני  והתנדבות¨  תעסוקה 

בקשר רצוף עם העמותות 

האזרחים  לרווחת  הפועלות 
אליהם  לצרף  מבקשות  ואשר  שונים¨  בתחומים 

 Æמתנדבים לסיוע בפעילותן

על מנת לחשוף ברבים פעילות זאת ולהביאה לידיעת 
גמלאינו¨ אני מוזמן על≠ידם לסייר במקומות שבהם 

Æמתבצעת פעילות העמותה

הוזמנתי לסיור שקיימה עמותת ¢ידיד לחינוך¢¨ בבית 
במטרה  גבעתיים¨  בעיר  ¢כצנלסון¢  היסודי  הספר 
להפגיש אותי עם גמלאים מתנדבים במוסד חינוכי¨ 
הזקוקים  תלמידים  בהדרכת  עזר  כוח  המהווים 
לתגבור למידה במקצועות שונים¨ כמו אנגלית חשבון 

 Æועוד

שמחתי לפגוש במקום את אילן תמיר¨ גמלאי שלנו¨ 
 Æהעוסק בפעילות התנדבותית חשובה בתחום החינוך

לחברינו  במה  לתת  ממשיך  אני  שהבטחתי¨  כפי 
אשר מתנדבים בעמותות השונות¨ כדי שיספרו את 
הלפרין¨  יוסי  הגמלאי  של  סיפורו  הפעם¨   Æסיפורם

Æ¢המתנדב בתנועת ¢של¢מ

התנדבות בתנועת של¢מ ≠ יוסי הלפרין 

מיישם  ואני  הדרך¢  היא  ערך¨ התנדבות  היא  ¢נתינה 
זאת¨ הלכה למעשה¨ מאז פרישתי לגמלאות ©ממפעל 
©שרות  של¢מ  בתנועת  ומתנדב   ¨≤∞∞π בשנת  מבת® 

 Æ®לאומי למבוגר

 ≠ למתנסים  בחברה   ≠ חברתית  תנועה  הינה  של¢מ 
ובכללם  למבוגרים¨  התנדבותית  מסגרת  המהווה 
רחבה  מניפה  ומציעה  העבודה¨  ממעגל  הפורשים 

Æומגוונת של פעילויות התנדבותיות

המתנדב יכול להשפיע על בחירת תחום ההתנדבות 

הפעילות¨  סוג  ©על≠פי  אפשרויות  מגוון  מבין  שלו 
פעילות  ליזום  ואף  לו®¨  שמתאימים  והזמן  המקום 

Æהוא יקבל הדרכה וסיוע ככל שיידרש Æחדשה

בתחילת דרכי ההתנדבותית התנדבתי במועדון ¢אור 
ירוק¢ ©פרויקט משותף לתנועת של¢מ ולעמותת אור 
ירוק® בראשל¢צÆ מתנדבי המועדון מבצעים פעילות 
בדרכים¨  לבטיחות  הקשור  בכל   ≠ ביישוב  אזרחית 
סוגי  לכלל  והרצאות  הדרכה  מפגעים¨  איתור  כגון 
ומיזמים שוניםÆ מזה  האוכלוסיות¨ פעילויות הסברה 
כ≠∂ שנים אני חבר הנהלה בתנועת של¢מ¨ בתחילה 
וכיום  בקהילה¨  ירוק¢  ¢אור  מועדוני  של  ארצי  כרכז 
למתנסים  בחברה  של¢מ  בל¢ב  הפרויקט  את  מנהל 
של  אמיתית  והשתלבות  נגישות  ליצור  שמטרתו   ≠
ובראשם  בקהילה¨  למיניהן  ¢מודרות¢  אוכלוסיות 

Æאנשים עם מוגבלויות

בראש  לי  מעניקה  ההתנדבותית  פעילותי  לסיכום¨ 
של  מיטבי  ניצול  גם  כמו  וסיפוק¨  עיסוק  ובראשונה 
זמני הפנויÆ לצד הנתינה לקהילה אני נהנה מפעילות 

אתגרית וממעורבות חברתית °

בברכה¨ 
יוסי הלפרין

כל הכבוד לפעילותו ההתנדבותית המבורכת ובעלת 
 Æהערך של חברנו יוסי הלפרין

אם אתם מתנדבים במסגרת כל שהיא¨ אתם מוזמנים 
Æלכתוב ולהעביר אליי את סיפורכם

 Æאשמח לפרסם באחד מגיליונות הגמלאון הבאים

להיכנס  מומלץ   Æשוטף באופן  מתעדכן  האתר 
 ßהטל ßמס Æוכן ניתן לפנות אליי טלפונית Æולהתרשם

Æ∞µ≤≠≥∂∂≥∑≥≥ ∫הנייד שלי

בריאות והמשך עשייה פורייה 
שלמה חסקלוביץ 
יו¢ר ועדת תעסוקה והתנדבות 



- דמי ביטול מלאים יום לפני מועד היציאה   3 ||  מ-      - ימים לפני מועד היציאה   3 -4   ||     - דמי ביטול: מרגע ההרשמה 
למסלולים המלאים פנו למשרדי הדקה ה-90

טיולים מאורגנים בחו"ל
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- דמי ביטול מלאים יום לפני מועד היציאה   3 ||  מ-      - ימים לפני מועד היציאה   3 -4   ||     - - דמי ביטול מלאיםדמי ביטול: מרגע ההרשמה  יום לפני מועד היציאה   3 ||  מ-      - ימים לפני מועד היציאה   3 -4   ||     - דמי ביטול: מרגע ההרשמה 

8 ימים, 7 לילותקרואטיה-סלובניה

אירוח ע”ב חצי פנסיון || ללא ימים חופשיים 
 || כולל טיסות, אוטובוס תיירותי ומדריך 

מוסמך דובר עברית צמוד במהלך כל הטיול

 מחיר לאדם בחדר זוגי

$ 1099

זאגרב || וינטגאר || אגם בלד || שמורת פלטיביציה, לובליאנה || פטוי 
|| מריבור || משולש הגבולות איטליה-סלובניה-אוסטריה ועוד...

לאס וגאס של הים השחור

מחיר לאדם בחדר זוגי $589ל- 4 לילותמאי 

מחיר לאדם בחדר זוגי $549ל- 3 לילות

עיירת הנופש בטומי )גיאורגיה(  

מרוקו - ערי המלוכה 
 || האוריקה  עמק   || בפז  מרוקאית  חפלה   || פז   || מקנס   ||  קזבלנקה 

מופע “פנטזיה” במרקש || מפלי האוזוד  || רבאט ועוד...

8 ימים, 7 לילות

אירוח ע”ב חצי פנסיון || ללא ימים חופשיים || כולל טיסות, 
אוטובוס תיירותי ומדריך מוסמך דובר עברית צמוד

 מחיר לאדם בחדר זוגי

$ 1270

רומניה הציורית
05-08/05/2017 )ו’-ב’(

סלאניק פרחובה - מכרות המלח || בראן - 
טירת דרקולה || סינאיה - ארמון פלאש || 

 פיאונה בראשוב || מרכזי קניות ועוד... 
טיסות אל-על

 מחיר לאדם בחדר זוגי

2499 ש”ח

מחזור א’: 11-18/06/17 )א’-א’(

15-22/07/17 )ש’-ש’(
22-29/07/17 )ש’-ש’(

30/08-6/09/17 )ד’-ד’(

המחיר כולל: טיסה הלוך ושוב  | מיסי נמל וביטחון | 3/4 לילות במלון המוצע או דומה ברמתו על בסיס חצי פנסיון | העברות הלוך ושוב

המחיר אינו כולל: ביטוח נוסעים כלשהו | הוצאות אישיות | טיפים לנותני השירותים  | מס מקומי במידה שיש – ישולם ע”י הנוסעים ישירות במלון  | כל 
מה שלא נכלל תחת הסעיף המחיר כולל

www.euphoriahotels.ge/en מלון אופוריה 5 ***** מפואר



דת דיור מוגן ו

חיים גור ≠ יו¢ר

במסגרת הוועדה לדיור מוגן¨ שאני 
להזמין  נוהג  אני  בראשה¨  עומד 
לשיחה את הגמלאים המתעניינים 
בדיור מוגןÆ מתוך שאלות הגמלאים 
הכרוך  זה¨  נושא  כי  מבין  אני 
בהחלטה לא פשוטה לעזוב את הבית¨ עלול להיות 
הופך  המעבר  אך   Æמשפחתו ולבני  לגמלאי  קשה 
הדרוש¨  המידע  לרשותם  כאשר  יותר  קל  להיות 

Æוהתמיכה שארגון הגמלאים מעמיד לרשותם

קיימים הבדלים רבים בין מרכזי דיור מוגןÆ יש להבין 
כי דווקא מגוון הסוגים של בתי הדיור המוגן השונים 
יכול לסייע במציאת המקום המתאים באופן מושלם 
להעדפות האישיות של הגמלאיÆ לכן קחו את הזמן 
לצרכים  המתאים  המקום  מציאת  עד  היטב  ובדקו 

Æשלכם

התקשרות משפטית עם מסגרת לדיור מוגן כרוכה 
נכנסת  וכאן  מורכב¨  הסכם  בעריכת  כלל  בדרך 
 Æמרדכי שפיים  רקפת  שלנו  הדין  עורכת  לתמונה 
להלן השלבים שסיכמתי אתה במסגרת הסיוע שהיא 

מעניקה לגמלאינו∫

לאחר  ©הנערכת  הגמלאים  עם  היכרות  פגישת   ®±
הגמלאים®¨  בוועד  במשרדי  אתי  מקדים  מפגש 

ªלשם מתן ייעוץ ראשוני

של  שירותיה  את  לשכור  מחליט  הגמלאי  אם   ®≤
טרחתה  משכר   µ∞• משלם  הוא  הדין  עורכת 
במעמד זה¨ ואת היתרה ≠ במועד חתימת ההסכם 

ªעם בית הדיור המוגן

מרגע זה עו¢ד שפיים מרדכי מנהלת את התהליך   ®≥
Æמול בית הדיור המוגן

אני חוזר על בקשתיØעצתי לא לחתום על שום מסמך 
Æשלא דרך עורכת הדין

 Æשוק הדיור המוגן עובר שינויים משמעותיים לאחרונה
אחת הדילמות של הבודקים מעבר לדיור מוגן היא 

גדולים  לסכומים  להגיע  שיכול  הפיקדון¨  תשלום 
העמידו  לאחרונה¨  לכן¨   Æדירה מכירת  המחייבים 
מרכזי הדיור המוגן מספר מסלולים שאינם מחייבים 

פיקדונות גבוהים מראש∫

נמוך  סכום  משלם  הדייר  נדחה∫  פיקדון  מסלול   ®±
לתשלום  דחייה  ומקבל  ההסכם  חתימת  במועד 
רק  משלם  הדייר  זו  בשנה  שנה¨  עד  הפיקדון 
תשלום חודשי¨ כאשר במהלכה יכול הוא לשקול 
ולהחליט אם רוצה הוא לחיות בדיור מוגן¨ ורק אז 

ª®למכור את דירתו ©אם יידרש

מסלול שכירות∫ הדייר משלם רק תשלום חודשי¨   ®≤
התשלום גבוה באורח משמעותי ומתאים לבעלי 
הכנסה גבוההÆ הוא מאפשר את השכרת הדירה 

ªהפרטית

פרט  זה  במסלול  שחיקה∫  תשלום  מסלול   ®≥
לתשלום החודשי משלם הדייר פעם בשנה סכום 
נוסף המורכב מרכיב השחיקה ומרכיב הריבית לו 

ªהיה משולם הפיקדון המלא

נמוכים  פיקדון  דמי  כגון∫  התשלום  מסלולי  לסיכום¨ 
אך שחיקה מואצת¨ דמי פיקדון נמוכים ודמי אחזקה 
גבוהים¨ תשלום חודשי גבוה הכולל חלק מהפיקדון 
וכך הלאה¨ הינם נושא מורכב ומסובך ומומלץ מאוד 
הדין שלנו¨ שתתאים  עורכת  אותו באמצעות  לבצע 
ליכולות  בהתאם  ביותר  הנכון  המסלול  את  לכם 

Æהכספיות ארוכות הטווח לכם

ובוצעה מסגרת התשלום  נבחרה  משנחתם החוזה¨ 
המתאימה¨ מגיע שלב המעבר בפועל¨ ולאחריו שלב 

Æההסתגלות למסגרת החיים החדשה

שלושת חודשי המגורים הראשונים של הדייר הוגדרו 
 Æשנה עד  להאריכה  שניתן  ניסיון  כתקופת  בחוק 
להודיע  גם הבית רשאי  היא הדדית  הניסיון  תקופת 

Æלדייר על סיום ההסכם

יש לכלול בהסכם פירוט מדויק של המסלול שנבחר¨ 



אילו שירותים הוא כולל¨ ומה התוספות שאינן כלולות 
לאחר קבלת  לבדוק¨  נוסףÆ חשוב  אלא בתשלום  בו 
בתשלומים  לעמוד  יכול  הגמלאי  אם  הנתונים¨  כל 

Æשנקבעו ≠ לטווח ארוך

לסיכום¨ המעבר לדיור מוגן אינו מהלך קל עבור רוב 
הנתונים  כל  את  היטב  לבדוק  חשוב  לכן  הגמלאים 
 Æוהאפשרויות¨ לבקר מספר פעמים במקום שבחרתם
הבחירה  היא  נכונה¨  בחירה  תאפשר  יסודית  בדיקה 
יכולותיו  את  הגמלאי¨  של  צרכיו  את  התואמת 
Æהכספיות וזו אשר תבטיח לו איכות חיים גבוהה יותר

בהזדמנות זו אבקש מהגמלאים שלנו הנמצאים בדיור 
הנמצאים  גמלאים  על  היודעים  מגמלאים  או  מוגן¨ 
לבקר  שנוכל  מנת  על  קשר  אתי  ליצור  מוגן¨  בדיור 
אותם¨ לשמוע  וללוות  להמשיך  רוצים  אנחנו   Æאותם

 Æמהם¨ ולעדכן אותם בכל הקשור לארגון הגמלאים

חיים גור
יו¢ר ועדת דיור מוגן ובתי אבות
 ∞µ≤≠¥≤≥∂¥πµ

הנתונים  כל  את  היטב  לבדוק  חשוב  לכן  הגמלאים 
 Æוהאפשרויות¨ לבקר מספר פעמים במקום שבחרתם
הבחירה  היא  נכונה¨  בחירה  תאפשר  יסודית  בדיקה 
יכולותיו  את  הגמלאי¨  של  צרכיו  את  התואמת 
Æהכספיות וזו אשר תבטיח לו איכות חיים גבוהה יותר

הנתונים  כל  את  היטב  לבדוק  חשוב  לכן  הגמלאים 
 Æוהאפשרויות¨ לבקר מספר פעמים במקום שבחרתם
הבחירה  היא  נכונה¨  בחירה  תאפשר  יסודית  בדיקה 
יכולותיו  את  הגמלאי¨  של  צרכיו  את  התואמת 
Æהכספיות וזו אשר תבטיח לו איכות חיים גבוהה יותר

הנתונים  כל  את  היטב  לבדוק  חשוב  לכן  הגמלאים 
 Æוהאפשרויות¨ לבקר מספר פעמים במקום שבחרתם
הבחירה  היא  נכונה¨  בחירה  תאפשר  יסודית  בדיקה 
יכולותיו  את  הגמלאי¨  של  צרכיו  את  התואמת 
Æהכספיות וזו אשר תבטיח לו איכות חיים גבוהה יותר

הנתונים  כל  את  היטב  לבדוק  חשוב  לכן  הגמלאים 
 Æוהאפשרויות¨ לבקר מספר פעמים במקום שבחרתם
הבחירה  היא  נכונה¨  בחירה  תאפשר  יסודית  בדיקה 
יכולותיו  את  הגמלאי¨  של  צרכיו  את  התואמת 
Æהכספיות וזו אשר תבטיח לו איכות חיים גבוהה יותר

הנתונים  כל  את  היטב  לבדוק  חשוב  לכן  הגמלאים 

הבחירה  היא  נכונה¨  בחירה  תאפשר  יסודית  בדיקה 
יכולותיו  את  הגמלאי¨  של  צרכיו  את  התואמת 
Æהכספיות וזו אשר תבטיח לו איכות חיים גבוהה יותר

הבחירה  היא  נכונה¨  בחירה  תאפשר  יסודית  בדיקה 
יכולותיו  את  הגמלאי¨  של  צרכיו  את  התואמת 
Æהכספיות וזו אשר תבטיח לו איכות חיים גבוהה יותר

הבחירה  היא  נכונה¨  בחירה  תאפשר  יסודית  בדיקה 
יכולותיו  את  הגמלאי¨  של  צרכיו  את  התואמת 
Æהכספיות וזו אשר תבטיח לו איכות חיים גבוהה יותר

הבחירה  היא  נכונה¨  בחירה  תאפשר  יסודית  בדיקה 

רית  פינת הלשון ה
בגיליון זה התבשרנו כי מועדון הגמלאים התל אביביים עבר למשכן מרווח יותר, בזכות מספרם הגדל והולך של 

חברינו הפוקדים אותו. שיהיה בשעה טובה!
אל העיר תל אביב מתקשרים הקשרים רבים. חלקם חיוביים (עיר ללא הפסקה) וחלקם שליליים (הבועה התל 

אביבית).

øובכן¨ מה מקור שמה

תל אביב הוקמה, אמנם, בראשית המאה שעברה (1909) אך היא נזכרה כבר לפני אלפי שנים, כעיר מגוריו של 
יחזקאל הנביא (פרק ג' פסוק ט"ו). ספק אם יש קשר בין השתיים מבחינה גיאוגרפית-היסטורית, אך הרי ַּבשם 

עסקינן.
תל היא גבעה ואביב – צעיר חדש. טעות לחשוב שנקראה כך על שם עונת השנה - אביב.

אביב, משורש א.ב.ב מעיד על צמיחה חדשה. פותרי התשבצים שבינינו מתבקשים לעתים לאתר מילה בת שתי 
אותיות לצמח טרי והרי היא ֵאב. אזכור אחר: שרנו (ורקדנו) בצעירותנו "אל גינת אגוז ירדתי לראות בִאֵּבי הנחל". 

בצמחי הנחל. גם עונת השנה מקורה בשורש זה. וכשמה כן היא.
מילה זו מצויה בשפות שמיות אחרות, לדוגמה: באכדית Til abubi משמע עיר שהוקמה אחרי המבול.

וכך, נחום סוקולוב וחבריו בחרו בשם תל אביב, כסמל לשאיפתם לבנות עיר על ִּתֵלי העבר.

הביאה לדפוס
דלית בן≠נון
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כמים מהם ה תמו  תי דיור מוגן  שנ רשימת 
הנחה טלפוןשם בית אבות 

לב אבות¨ רחובות ≠ מרשת נווה עמית 
©קו¢ח מאוחדת®

זהבה בן דוד
∞∏≠π≥¥¥∏∏∏

•µ הנחה מהפיקדון

בית בלב ≠ מקבוצת מכבי¨ רמה¢ש¨ ת¢א¨ 
קריית מוצקין¨ ירושלים ©גם סיעודי®

ורדה קצאור
∞≥≠µ¥∏≥±≥±

•µ הנחה מהפיקדון

בית בכפר ≠ כפר סבא ©לא כולל בניין 
בוטיק®¨ ביתן אהרון

±≠∏∞∞≠≥∞≠∑∞≠∑∞
מירב מרום

פטור מדמי אחזקה של חודש אחרון בשנה¨ 

∞∑≠∞∑≠∞≤≠∞∞∏≠±בית בכפר חוף כנרת
מירב מרום

חצי שנה תקופת התנסות בתשלום¨ ללא 
Æהתחייבות

∞∑≠∞∑≠∞≤≠∞∞∏≠±בית בכפר גדרה
מירב מרום

דירות סטודיו בשכירות חודשית של ∞∞∑¨∑ ₪ 
לחודש בלבד ©עד גמר המלאי®¨ כולל חשמל 

Æש¨ מים וארנונהßקוט ≤µ∞ עד
אתי קוצלעד ∞≥± ≠ ראשון לציון  

∞≥≠π∂∏∑≤≤≤
•µ הנחה מהפיקדון

גלי טנרØעטרה עד ∞≥± ≠ הוד השרון  
אנגלשטין 
∞π≠∑∂±∑±∏π

•µ הנחה מהפיקדון

אבי חממיאחוזת נווה חוף ≠ ראשון לציון 
∞≥≠π∂≤µ∂∂µ

•≤ הנחה מהפיקדון

אריה בדריאןגן בעיר ≠ רמת גן 
∞≥≠πµ≥±¥∑±

•Æµ∑ הנחה מהפיקדון
•µ מתשלום חודשי

סמדר דהןאחוזת ראשונים ≠ ראשון לציון 
∞≥≠π∂≤∂≤±±

•∞± הנחה מהפיקדון

אייל מרק אחוזת רעים ≠ רמלה 
 ™≤±¥∞

∞∏≠π±∞µ∞∂π
∞µ¥≠¥µ∑ππ∑∏

ללא דמי כניסה¨ ללא דמי פיקדון¨ שכירות 
Æ₪ ¥¨πµ∞ חודשית בלבד בסך

בית שבעת הכוכבים ≠ רחß הנשיא ∏≤± 
הרצליה פיתוח 

אורנה בן≠נון
∞π≠π∂±∞∞∞∞

∞µ≤≠≤∑¥¥∏∏¥

הנחה אישית לגמלאינו  

משה טולדוטירת ראשונים ≠ ראשון לציון 
∞≥≠π¥∏≤≤≤≤

•µ הנחה מהפיקדון

רחל בראל מנכ¢ל נוה שלו ≠ בית אבות פתח תקווה 
∞≥≠π≥≤≥≥≥π

∞µ∞≠¥≤¥±±≤≤

הנחות מיוחדות לגימלאינו

מיכל קרשיןבית רחל ליצßק
∞µ∞≠π±≥±≥±¥

•µ מהעלות החודשית

∞π≠∑∂µµµ±∂ ¨∞µ≤≠≤∂µ¥µ¥≥ ∫ßייעוץ משפטי ≠ בנושאי דיור מוגן∫ עו¢ד רקפת מרדכי שפיים טל
¥¥∂µ≥ לוונברג ≥ כפר סבא ßרח



גוני כנעני 
זמרת סופרן באופרה הישראלית

מיכאל אייזנשטדט
המתאם האמנותי של האופרה הישראלית 

או אירועי תרבות 
ואופרה בהשתתפות:

צ'צ'יליה ברטולי היא אחת מזמרות האופרה המפורסמות 
בעולם הקול הייחודי והמלטף שלה מרגש כל פעם, ברטולי 
ברסיטל באולם בארמון ורסאי, כמו כן נחזה בשתי אופרות 

מרהיבות באופרה הלאומית של פריס – ״יבגני אונייגין״ 
מאת צ'ייקובסקי ו״כרמן״ מאת ביזה עם זמרת המצו סופרן 

הייחודית אניטה רכבלישווילי בתפקיד הראשי.

צ'צ'יליה ברטולי בארמון ורסאי 
וכרמן ויבגני אונייגין בפריז

טיסה ו– 5 לילות במלון *4 סיור מקומי, שייט בנהר הסיין, 
הרצאות, ארוחות בוקר במלון וארוחת ערב אחת.

יוני 9-14

פותחים את הקיץ בחגיגה של אופרה איטלקית בפראג.
"מאדאם בטרפליי"  האופרה האהובה של פוצ'יני, 

"אאידה" האופרה הגרנדיוזית של ורדי, 
"טוסקה" המותחן הפוליטי של פוצ'יני ולקינוח 

"אורפאוס בשאול" מבט קליל ומחוייך על סיפורו של אורפיאוס.

חגיגה של אופרה איטלקית 
בפראג

טיסה ו–5 לילות במלון *4 סיור מקומי, שייט בנהר הוולטבה 
וביקור בטירת פראג, הרצאות, ארוחות בוקר במלון וארוחת 

ערב אחת.

 יולי 2-7

באקס-אן-פרובנס, מתקיים זה שנים רבות אחד מפסטיבלי 
הקיץ המרתקים באירופה זו חגיגה של ארבעה ימים עם 

מגוון אופרות, ״פינוקיו״ – הזדמנות להתחבר לילד שבתוכנו, 
״ההולל״ - אופרה מאת סטרווינסקי מפגש מרתק עם השטן, 

״כרמן״ - הצועניה המאמינה באהבה חופשית ו״דון ג'ובני״ 
– האופרה על הדון הכובש נשים ללא הפסקה ברחבי אירופה.

קיץ של אופרות 
בפרובנס

טיסה ו-6 לילות במלון *4, סיור מקומי, הרצאות, ארוחות 
בוקר במלון וארוחת ערב אחת.

יולי 9-15 יולי 7-10

הפעם נצא לשמוע את בוצ'לי האחד והיחיד בקונצרט 
חגיגי בעיר גראץ שבאוסטריה. אנדראה בוצ'לי זמר 

הטנור האיטלקי הנפלא ממשיך לרגש את מעריציו הרבים 
בקונצרטים באולמות ענק ובאצטדיונים בכל רחבי העולם 
בוצ'לי מבצע שילוב סוחף של אריות אופראיות אהובות, 

שירים נפוליטנים ומבחר גדול מלהיטיו.

אנדראה בוצ'לי 
בגראץ

טיסה ו–3 לילות במלון *4 סיור מקומי, ביקור בנשקיית 
המדינה, יום טיול באזור סטיריה, הרצאות, ארוחות בוקר 

במלון וארוחת ערב אחת.

מרץ 9-16

גוסטבו דודאמל הוא ללא כל ספק אחד מכוכבי עולם 
המוסיקה הקלאסית בימינו, דודאמל מביא אנרגיות 
לטיניות סוחפות לאולמות הקונצרטים ולתזמורות 

הסימפוניות המובילות ברחבי העולם הזדמנות יוצאת 
דופן לשמוע את כל תשע סימפוניות מאת בטהובן באולם 

הקונצרטים המרשים של ברצלונה.

דודאמל מנצח על בטהובן 
בברצלונה

טיסה ו-7 לילות במלון *4, סיור מקומי ביקור בסגרדה פמיליה 
ובפארק גואל, הרצאות, ארוחות בוקר במלון וארוחת ערב אחת.

פסטיבל באך בלייפציג גרמניה, מגוון קונצרטים בכנסיות 
השונות של העיר הזדמנות לחוות באך באופן אינטנסיבי 

בביצוע כמה מהמוסיקאים המובילים בעולם –תזמורת, 
מקהלות זמרים ונגנים. באך בעוגב ובאך בניחוח ג'אז, 

במרכז התוכנית: היוהאנס פסיון והמיסה בסי מינור.

פסטיבל באך 
בלייפציג

טיסה ו–5 לילות במלון *4 סיור מקומי, הרצאות, ארוחות 
בוקר במלון וארוחת ערב אחת.

יוני 14-19

תיירות פרימיוםגלובל חוויות

הצטרפות חינם למועדון החברים 8044*
מזכה בהנחה בכל הזמנה!

את  לשנות  הזכות  את  לעצמה  שומרת  חוויות״  ״גלובל 
צפויים.  בלתי  אירועים  עקב  המרצים  את  או  התוכנית 

קיום האירוע מותנה במינימום משתתפים. 
במקרה של ביטול, התשלום יוחזר במלואו.

לפרטים
והזמנות:



דת כלכלה ו

כספי  השקעות  לניהול  מו“מ 
הגמלאים בבתי ההשקעות

במהלך השנים האחרונות במדינת 
ישראל כמו במרבית מדינות המערב 
גובה הריבית שואף לאפסÆ בישראל 
הנוכחית  ברמתה  הריבית  נמצאת 
 Æ∞Æ±• בשיעור של  והיא  רב  זמן  זה 
לנו¨ ציבור הגמלאים¨ חשוב לשמור 
והאפשרויות  סולידיים¨  באפיקים  כספנו  ערך  על 
העומדות בפנינו הם בעיקר באפיקי הנדל“ן¨ בקרנות 
שהממשלה  ההטבה  ובניצול  בקופ“ג  ההשתלמות¨ 
נותנת לגמלאים כמו תיקון ∞π±¨ וכסף פנוי בניהול בתי 

Æהשקעות או בניהול עצמי

הכלכלה  ועדת  התכנסה  הנמוכה  הריבית  לאור 
זיסמן  גבי¨  בדיחי  החברים∫  את  הכוללת  בראשותי¨ 
שמואל¨ קחלון מנשה¨ וכן חבר יועץ שלא מן המניין 

Æמור יהודה¨ על מנת לאתר פתרון הולם לגמלאים

ראשוני¨  למו“מ  רבים  השקעות  בתי  לוועדה  הזמנו 
מסרנו להם את הפרמטרים ואת הנושאים החשובים 
לציבור הגמלאים וביקשנו הצעותÆ העלנו את ההצעות 
שניתקבלו על טבלת השוואה ובחרנו ∂ בתי השקעות 
ש“עלו לגמר“Æ הם יוזמנו למו“מ סופי במהלך החודש 
בתי   ∂≠¥ יישארו  התהליך  שבסוף  בשאיפה  הקרוב¨ 

 Æהשקעות המתאימים לנו ביותר

בתי  האחד∫   Æסוגים לשני  נחלקים   ההשקעות  בתי 
כגון∫  השתלמות  וקרנות  קופ“ג  המנהלים  השקעות 
ועוד¨  מיטב  איילון¨  פסגות¨  לפידות¨  ילין  אלטשולר¨ 
והשני∫ בתי השקעות הוליסטיים המתחשבים  בכל 
נכסי הלקוח ומתאימים  לו את ה“חליפה“ ההולמת 
ביותר את מידותיו הכספיותÆ חברות אלו הן למעשה 

לבין בתי ההשקעות המנהלים   בין הלקוח  מתווכות 
את הקופות¨ ומבצעות עבור הלקוח את המעקבÆ יצוין 
השקעות  בתי   Æההשקעות מבתי  נגבית  העמלה  כי 
מהסוג השני מתאימים יותר לאנשים שהידע שלהם 

Æבשוק ההון מועט

 Æהיו מספר נושאים שעליהם עמדנו מול בתי השקעות
הראשונה הייתה הורדת דמי הניהול בהתחשב בעובדה 
שהתשואות בשנים האחרונות ירדוÆ זאת ועוד¨ מעטים 
גם  לעמלה¨  בנוסף  גובים¨  ההשקעות  שבתי  יודעים 
לפיכך¨   Æ∞Æ∞≥≠∞Æ≤µ בגובה  לניהול  ישירות  הוצאות  דמי 
חברה שגובה דמי ניהול בגובה ∂Æ∞ ©נמוכים יחסית® אך 
גובה דמי הוצאות הניהול בגובה Æ≤µ∞¨ כלומר סך הכול  
Æ∏µ∞¨ דמי הניהול שלה יקרים יותר מחברה שגובה דמי 
 ∞Æ∞µ הם  גובה  שהיא  הניהול  הוצאות  ודמי   ∞Æ∑ ניהול 

  Æ∞Æ∑µ בלבד¨ ובסך הכול

ניהול  שקיפות¨  היו∫  שביקשנו  נוספות  התחייבויות 
לגבי  עדכון  הלקוח¨  לצרכי  אישית  בהתאמה  תיק 
תיקונים שונים המתפרסמים מעת לעת כמו תיקונים 
ישיר  למענה  קשר  אנשי  הלוואות¨  מתן   ¨±≤µ≠ו  ±π∞
רוב   Æהבנקים בכל  וניהול  התעש“א¨  לגמלאי  ומהיר 
בתי ההשקעות שיצרנו עמם קשר מקיימים כנסים¨ 

Æפגישות אישיות ועדכוני השקעה

עם סיום התהליך נפרסם פרטים מלאים ולכל אחד 
את  לקבל  מנת  על  המידע  מירב  יהיה  מכם  ואחת 
עבורו  ההשקעה¨  לסוג  ביחס  המיטבית  ההחלטה 

 Æועבור בני משפחתו

מאיר בניאש
יו¢ר ועדת כלכלה

מאיר בניאש
יו¢ר



לי דירה שלישית ל  מפל מהמ 
החל מתחילת שנת ∑±∞≥ עומד לחול מס מיוחד על 
בעלי דירה שלישית ויותרÆ המס הצפוי הוא בשיעור 
של  לתקרה  עד  לשנה  אחת  הדירה¨  משווי   ±• של 
∞∞∞¨∏± ₪ בשנהÆ מטרת המחוקק היא להניע את בעלי 
שההליך  בתקווה  למוכרן¨  ויותר  השלישית  הדירות 

 Æימתן את עליית מחירי הדירות בשוק הנדל¢ן

רבים  אך  זו  מטרה  ישיג  הנדון  המהלך  אם  ספק 
 Æמההיטל לחמוק  נערכים  השלישית  הדירה  מבעלי 
הדירה  העברת  היא  האפשרויות המשתלמות  אחת 
לבת  או  לבן  המתנה   ÆבתØלבן כמתנה  השלישית 
יצוין   Æוזוכה להנחה במס רכישה פטורה ממס שבח 
כי ההטבה הנ¢ל אינה אחידה והיא ניתנת בשיעורים 
דירתו  זו  תהיה  במתנה  הדירה  מקבל  אם   Æשונים
שהמתנה  מי  לעומת  מורחב  מפטור  ייהנה  היחידה 

 Æתהיה עבורו דירה נוספת

מדרגות מס רכישה של דירת מגורים 

אינו  הדירה  שווי  כאשר   ≠ יחידה  דירה  לבעל  מתנה 
עולה על ∂Æ± מיליון ₪ פטור ממס רכישהÆ דירה בשווי 
של שני מיליון ₪ תהיה חייבת במס רכישה בסכום 
 ≤Æµ ואילו דירת מתנה יחידית¨ בשווי של Æ ₪ µ¨±∂∞ של
 Æ₪  ±≥¨µ∞∞ של  בסכום  רכישה  במס  תחויב   ₪ מיליון 
המתנה¨  מקבל  בבעלות  יחידה  שאינה  מתנה  דירת 
תחויב במס רכישה בשיעור של •∂∂Æ≥ על כל מחיר 
∂Æ± מיליון ₪ תחויב  הדירהÆ לדוגמה דירה בשווי של 
 ≤ בשווי  דירה  כאשר   Æש¢ח  ¥≤¨∂∂∂ של  רכישה  במס 
של  בסכום  במתנה  רכישה  במס  תחויב   ₪ מיליון 
מיליון ₪ תחויב במס   ≤Æµ דירה בשווי של   ¨₪  µ≥¨≤∞∞
ניכר במס  ₪Æ מכאן שיש הפרש   ∂∂¨µ∞∞ רכישה של 
רכישה המוטל על בעל דירה יחידה לבין המוטל על 

 Æבעל דירה נוספת

הפטור במכירת דירת מגורים שהמוכר קיבל במתנה 
יינתן אם מקבל המתנה התגורר בדירה ≤ שנים¨ ואם 
 Æמקבל המתנה לא התגורר בדירה ≠ רק לאחר ¥ שנים
הפטור ממס רכישה אינו חל על מתנה לאחים¨ למעט 

 Æכאשר הנכס נתקבל בירושה מההורים המשותפים
בןØבת זוג ייהנו מפטור מלא ממס שבח וממס רכישה 

 Æבהעברת דירה ביניהם

נוהל הענקת הדירה במתנה 

על≠פי  משפטי  הליך  הינה  במתנה  דירה  העברת 
חוק המתנה¨ שלפיו ¢התחייבות לתת מתנה בעתיד 
בדבר≠המתנה  ¢בעלות  וכן   Æ¢בכתב מסמך  טעונה 
במסירת  או  לידו¨  הדבר  במסירת  למקבל  עוברת 
המזכה  המסמך   Æ¢לקבלו אותו  המזכה  לידו  מסמך 
את מקבל המתנה לקבלו הוא הסכם מתנה הדומה 
להסכם מכר מקרקעיןÆ על הצדדים למתנה לחתום 
ביצוע  לצורך  עו¢ד  בפני  חוזר  בלתי  כוח  ייפוי  על 
כלל הפעולות הנדרשות במסגרת העסקה והעברת 

 Æהזכויות למקבל המתנה

בהעברת דירה במתנה אין חובה לחתום על הסכם 
התנתקות מוחלטת אך יש רשות לנותן המתנה לגור 
את  למכור  מהצדדים  מי  למנוע  או  חייו¨  כל  בדירה 

 Æחלקו בפרק זמן מסוים

יש  במתנה  המקרקעין  העברת  לרישום  בבקשה 
לצרף∫ 

הסכם מתנה חתום על≠ידי נותן המתנה ומקבלה¨   ®±
 ªחתימה בפני עו¢ד

ªתצהיר נותן המתנה חתום בפני עו¢ד  ®≤

 ªתצהיר מקבל המתנה¨ חתום בפני עו¢ד  ®≥

ייפוי כוח בלתי חוזר¨ לצורך ביצוע העסקה ורישום   ®¥
 ªהזכויות על שם הבעלים החדש

 ªשטר מכר שללא תמורה¨ חתום בפני עורך דין  ®µ

 ªאישור עירייה על העדר חוב  ®∂

ומאומת  חתום  מקרקעין  לרישום  בקשה  טופס   ®∑
 ªבפני עו¢ד

בתים  בפנקס  או  המקרקעין  רישום  העתק   ®∏
 ªמשותפים

Æצילומי תעודות הזהות של הצדדים לעסקה  ®π

1



דיווח לרשויות מיסוי המקרקעין 

על  המקרקעין  מיסוי  לרשויות  לדווח  יש  במקביל 
הפטור  ציון  על  להקפיד  יש  בדיווח   Æהמתנה עסקת 
הרלוונטי ממס שבחÆ על הצדדים לחתום על שטרי 
מכר בפני עורך דיןÆ בנוסף¨ המבקש מצהיר על גובה 

 Æהמס המתחייב משווי הדירה לפי הצהרתו

הליך  הינו  המקרקעין  של  המתנה  כוונת  מימוש 
והתצהירים  המסמכים  בהכנת  מתמשך  מקצועי 

להתחיל  מוצע  בהליך  למעוניינים   Æלרשויות שיוגשו 
להיערך בהקדםÆ מובהר בזאת כי המידע לעיל הינו 
אני   Æמחייב משפטי  ייעוץ  מהווה  ואינו  באופיו  כללי 
עומד לרשות חברינו לייעוץ ראשוני¨ ללא התחייבות¨ 

 Æ∞µ≤≥≠¥≤±π≤± ניתן לפנות אל הח¢מ לטלפון

בברכת אריכות ימים
שלמה טל¨ עורך דין ©רו¢ח® 

ו שרי  דת  ו

שמואל זיסמן ≠ יו¢ר

גמלאים יקרים¨

 Æהנה אצה וחלפה לה שנה

מונו שלושה חברים לוועדת קשרי 
חוץ והם∫

מר גבי בדיחי סגן יו¢ר הוועדה¨ מר 
Æשלמה שוורצמן ואנוכי הח¢מ

ועדת קשרי חוץ פעלה ופועלת בתחומים הבאים∫

נוהל קשרי חוץÆ אנו עומדים כיום בסיומו של  שינוי 
 ªהתהליך

אנו   Æותיקים לאזרחים  המשרד  עם  הקשר  חידוש 
בתחומים  זה  משרד  עם  פעולה  לשיתוף  פועלים 

 ªשונים לרווחת הגמלאים

לקיים  במטרה  בארץ¨  מובילים  ועדים  עם  פגישות 
 ≠ יותר  נרחבים  להישגים  ולהביא  פעולה  שיתוף 
אנו  כאלו¨  פגישות  מספר  ערכנו   Æהגמלאים לרווחת 
הוועדים  את  שתחבר  אמנה  כתיבת  של  בתהליך 

 Æלפעול על פיה

מודה לכולם על האמון שנתתם בנו ומאחלים לכם 
Æבריאות טובה

שמואל זיסמן
יו¢ר ועדת קשרי חוץ
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ורת י דת  ו
שלום חברי הארגון¨

חברי  בפניכם¨  להציג  ברצוני 
של  עבודתה  סיכום  מעין  הארגון¨ 
העבודה  לשנת  הביקורת  ועדת 
∂±∞≥¨ שנתה הראשונה של הוועדה 
הבחירות  מאז  הנוכחי¨  בהרכבה 

Æהאחרונות

ועדת הביקורת עמלה רבות וערכה ביקורות מקיפות 
במרבית ועדות הארגוןÆ הייתה זאת פעולה מורכבת 
הנחת  השאר¨  בין  הניבו¨  תוצאותיה  אך  ומאומצת¨ 
לשנים  ומסודרת  שוטפת  בקרה  לביצוע  ראוי  בסיס 

Æהבאות

הרחב¨  במובן  ביקורת¨  ועדת  של  עבודתה  כי  יצוין 
קבלת  התנהגות¨  התנהלות¨  בביקורות  מתמקדת 
החלטות בארגון ובוודאי גם בבחינת תוצאותÆ אבל כל 
אלו לגבי אירועי עבר בלבדÆ תוצאות עבודת הוועדה 
נרשמות בדו¢חות¨ עם המלצות בצדן¨ מוצגות ומוגשות 
על  בוחרת  הארגון מצידה  הנהלת   Æהארגון להנהלת 
פי שיקוליה¨ אילו מההמלצות לאמץÆ רוב ההמלצות 
שאומצו השנה עוסקות בצורך לשפר תהליכים¨ דרכי 
 Æחסרות משמעותיות  הגדרות  ובהוספת  התנהלות¨ 
דגש מיוחד הושם על שינויי כלל הנהלים של הארגון 
בתיקון  קשור  ביותר¨  חשוב  אך  מיעוטם¨   Æועדכונם

Æערכים שגויים שהשתרשו בארגון

ההמלצות  של  ביישומן  נמדד  ארגון  של  מבחנו 
Æשהנהלתו אימצה ליישמן

כמטרה  לה  שמה  הביקורת  שוועדת  נוסף  נושא 
לבחינה בשנת עבודה זו¨ היה התנהלותה של מערכת 

את   Æהפנימיות והן  החיצוניות  הן   ¨≤∞±µ הבחירות 
 Æקויפמן Æי הוועדה  הוביל חבר  הזה  הנושא המורכב 
על  יקרין  שיישומן  משמעותיות  המלצות  הועברו 
הבחירות  במערכת  יותר  וראויה  הוגנת  התנהלות 
דנן  בנושא  בחינה  לקיים  לוועדה  היה  חשוב   Æהבאה
סמוך עד כמה שניתן לסיומה של מערכת הבחירות 
עדיין טריים  והממצאים  האחרונה¨ בעת שהרשמים 
אצל המעורבים בתהליךÆ כמו כן¨ ראוי ששינוי הנהלים 
והכללים של מערכת הבחירות¨ יתבצע זמן רב לפני 
שלא  מנת  על  שהיא¨  כל  בחירות  מערכת  קיום 
להיות מושפעים משיקולים זרים ומלחצים שמטבע 

Æהדברים מתעוררים סמוך לבחירות עצמן

רואה  הוועדה   ¨≤∞±∑ הבאה¨  העבודה  שנת  לקראת 
הגמליאדה  אירועי  קיום  כמו  נושאים  לבחון  לנכון 
הארגון  שדרוג  תוצאות®¨  וביצוע¨  ארגון  ©תכנון¨ 
הוועדה  כן  כמו   Æונוספים סליקה  מערכת  במחשוב¨ 
יישומן של ההמלצות שהועברו במהלך  תבדוק את 

Æ≤∞±∂ שנת העבודה

תחום נוסף שוועדת הביקורת שואפת ליישמו בשנת 
∑±∞≥¨ הוא הפעלתה של ביקורת מלווהÆ ביקורת מלווה 
התהליכים  של  קיומם  בזמן  הניתנת  ביקורת  היא 
עצמם¨ להבדיל מהליך הביקורת המסורתית הבוחנת 

 Æאירועי עבר בלבד

הגמלאים  ציבור  את  מברכים  הביקורת  ועדת  חברי 
Æבברכת שנת עבודה פורה

 

הלל שחם
יו¢ר ועדת הביקורת

הלל שחם ≠ יו¢ר



 ¨‰˘ÈÓÁ‰  ‰ÏÚÓ  ıÂ·È˜Ï  ÍÂÓÒ·  ÔÎÂ˘‰  ÌÈ¯ÚÈ  ÔÂÏÓ
 Ï˘ ˙Â‰Â·‚‰ ˙Â‚ÒÙ‰ ˙Á‡ ˘‡¯·Â ¯ËÓ ∏∞∞ ‰·Â‚·
 ÔÈ· ˙·Ï˘Ó‰ ˙È„ÂÁÈÈ  ˘ÙÂ ˙ÈÂÂÁ ÚÈˆÓ ¨ÌÈÏ˘Â¯È È¯‰
 ˙ÂÊÂÁÓ  Ï‡  ÌÂÒ˜  ÚÒÓ  ÔÈÈÚÓ  ≠  Ú·ËÂ  ˙Â·¯˙  ¨˘ÙÂÁ
 Â·ÂˆÈÚ˘  ÔÂÏÓ‰  Æ‰ÙÈ‰  Ï‡¯˘È  ı¯‡  Ï˘  ÌÈ˜ÂÁ¯
 ˙ÂÁÎÂ ·Ï˘Ó ‰ÈÙÂ ‰ÈÙ ÏÎ· Â· ¯ÎÈ ÈÏ‡¯˘Èˆ¯‡‰
 Û˜ÂÓ  ¨ÌÂ˜Ó‰  Ï˘  ÌÈÈ¯ÂËÒÈ‰‰  ÂÈÎ¯Ú  Ï˘  ˙„·ÂÎÓ
 Ï˘ Â·ÈÏ· Ì˜ÂÓÓÂ ˙ÂÈÂ‚ÒÒ ÈÂ ˙ÂÈ‚Â ÌÈ˜Â¯È ÌÈÁË˘

 ÆÌÈÏ˘Â¯È È¯‰ Ï˘ ·È‰¯Ó ÛÂ ÌÚ ˜È¯ÂÓ ÈÚ·Ë ˘¯ÂÁ

 ÌÈ¯ÚÈ  ÔÂÏÓ  ÚÈˆÓ  ¨ÂÏ˘  È˙Â·¯˙‰  ËÙÒÂ˜‰Ó  ˜ÏÁÎ
 ˙˘ÂÏ˘  ÏÚ  ˙ÒÒÂ·Ó‰  ˙È˙Â·¯˙  ·¯  ˙ÈÎÂ˙  ÂÈÁ¯Â‡Ï
 ¨˘ÙÂÁ  ≠  ‰Ê·  ‰Ê  ÌÈ‚ÊÓ˙Ó‰  ÌÈÈ˙ÂÚÓ˘Ó‰  ÌÈÎ¯Ú‰
 ÈÙ  ÏÚ  ˙Ò¯Ù˙Ó ˙È˙Â·¯˙‰ ˙ÈÎÂ˙‰ ÆÚ·ËÂ  ˙Â·¯˙
 ÌÈ˘ÙÂ‰ ‰Ï‡Ï Ì‚ ¯˘Ù‡Ó‰ ‰ÊÎ ÔÙÂ‡· ¨ÚÂ·˘‰ ÏÎ
 ˙ÂÙ˙˙˘‰‰ Æ‰ÈÂÂÁ‰Ó ˙Â‰ÈÏ ÚÂ·˘‰ ÚˆÓ‡ ÍÏ‰Ó· Â·
 ÌÂÏ˘˙· ‰ÎÂ¯Î ‰È‡ ˙ÈÎÂ˙· ˙ÂÏÂÏÎ‰ ˙ÂÈÂÏÈÚÙ‰ ÏÎ·
ÆÂÈÁ¯Â‡Ï ÔÂÏÓ‰ ÚÈˆÓ  ̆˘ÙÂ‰ ˙ÏÈ·ÁÓ ˜ÏÁ ‡È‰Â ÛÒÂ

 ÔÂÂ‚Ó  ˙ÏÏÂÎ  ÌÈ¯ÚÈ  ÔÂÏÓ Ï˘ ˙È˙Â·¯˙ ·¯‰ ˙ÈÎÂ˙‰
 Á¯Â‡  ÏÎÏ  ¯˘Ù‡Ó‰  ¨ÌÈÎ˙Â  ˙ÂÈÂÏÈÚÙ  Ï˘  ·Á¯
 ÔÈ·  ÆÂ·ÈÏÏ  ·Â¯˜‰  ÔÎÂ˙‰Â  ˙ÂÏÈÚÙ‰  ‚ÂÒÏ  ¯·Á˙‰Ï
 ˙¯¯ÂÚÓ  ¯˜Â·  ˙ÎÈÏ‰  ∫˙ÈÎÂ˙·  ÌÈÚˆÂÓ‰  ÌÈÎ˙‰

 ‰ÓÈ˘  ÈÏÈ‚¯˙  ¨˙ÂÁÈ˙Ó  ·ÂÏÈ˘·  ¨ÔÂÏÓÏ  ÍÂÓÒ‰  ¯ÚÈ·
 ¨‚Â˜  Èßˆ  Ï˘ Í¯„ÂÓ ÏÂ‚¯˙ ≠  ¨‰Ï˜ ¯˜Â·  ˙ÂÏÓÚ˙‰Â
 ¨‰ÈÈÁ˘‰ ˙Î¯·· ˙Î¯„ÂÓ ˙ÂÏÓÚ˙‰ ¨˙Â˜„ ¥µ Í˘Ó·
 Ï  ̆‰‡ˆ¯‰ ¨ÍÂÓÒ‰ ‰˘ÈÓÁ‰ ‰ÏÚÓ ıÂ·È˜· Í¯„ÂÓ ¯ÂÈÒ
 ÌÈ¯È˘‰ ÌÚ ¯Â·Èˆ· ‰¯È  ̆È·¯Ú ¨‡Ó„  ̃·˜ÈÓ ÔÈÈ ‰ÁÓÂÓ
 ÌÈÏÈÁ˙ÓÏ  ÌÚ  È„Â˜È¯  ¨ÌÈ·‰Â‡  ÌÏÂÎ˘  ÌÈÈÏ‡¯˘È‰
 Ï˘  ‰¯˜‰  ¨ÌÈÂ˘  ÌÈ‡˘Â·  ˙Â‡ˆ¯‰  ¨ÌÈÓ„˜˙ÓÏÂ
 ˙Â‡„ÒÂ ˙ÂÈÏ‡¯˘È‰ ˙Â˜ÈÒ‡Ï˜‰ ≠ ÌÈÈÏ‡¯˘È ÌÈË¯Ò

Æ˘Â‚ Â·‡ ÁÒÂ ‰ÂÂ‡Ï˜·Â ÒÂÓÂÁ ˙Î‰Ï Û˘

 ÏÂÈË ÈÏÂÏÒÓÂ ÌÈ¯ÂÈÒ ÔÂÂ‚Ó ÂÈÁ¯Â‡Ï ÔÂÏÓ‰  ÚÈˆÓ ¨ÛÒÂ·
 ÔÂÏÓ‰ ¯ÂÊ‡· ÌÏÂÎ ¨ÌÈÈÙÂ‡· Â‡ ·Î¯· ÌÈÏÂÈË ¨ÌÈÈÏ‚¯

Æ˙ÂÂ˘ È˘Â˜ ˙Â‚¯„·Â

 ÈÏ‡¯˘Èˆ¯‡ ·ÂˆÈÚ ÏÚ ˜¯ ‡Ï ˘‚„ Ì˘ ¯˘‡ ÔÂÏÓ‰
 ¯ÙÒÓ  ÌÈÈ˜Ó  ¨˙ÈÏ‡¯˘È  ı¯‡  ˙Â·¯˙  ÏÚ  Ì‚  ‡Ï‡
 ÏÈÁ˙Ó‰ ÚÂ·˘ ÛÂÒ ≠ ¢˙Â·¯˙ ˘¢ÙÂÒ¢ ‰˘· ÌÈÓÚÙ
 ÌÈ‰ ÂÎÏ‰Ó· ¨˙·˘‰ ˙‡ˆ· ÌÈÈ˙ÒÓÂ È˘ÈÓÁ ÌÂÈ È¯‰ˆ·
 ÏÎ· ˙˘„˜ÂÓ‰ ˙ÊÎÂ¯Ó ˙È˙Â·¯˙ ‰ÈÂÂÁÓ ÔÂÏÓ‰ ÈÁ¯Â‡
 ˙ÈÏ‡¯˘È‰  ˙Â·¯˙‰  ˙‡  ÔÈÈÙ‡Ó‰  ¯Á‡  ‡˘ÂÏ  ÌÚÙ
 ˘¢ÙÂÒ¢·  ÌÈÓÈÈ˜˙Ó‰  ÌÈÎ˙‰Â  ˙ÂÈÂÏÈÚÙ‰  Æ˙È˘¯Â˘‰
 ÔÂÏÓ‰  ÚÈˆÓ˘  ˘ÙÂ‰  ˙ÏÈ·ÁÓ  ˜ÏÁ  ÌÈ‰  ¨¢˙Â·¯˙

 ÆÛÒÂ ÌÂÏ˘˙· ÔÂÏÓ‰ ÈÁ¯Â‡ ˙‡ ÌÈ·ÈÈÁÓ ÌÈ‡Â

מלון יערים
חוויה של חופש, תרבות וטבע

תוכנית רב תרבותית לחופשה מושלמת המתמזגת בטבע

http://www.yearimhotel.com/ ¨  ™≥ππ≤ ∫˙ÂÓÊ‰Â ÌÈË¯ÙÏ



וריה ראי ההי א  ת
מפרסומי ”שחקים ≠ עלון התעשייה האווירית“ 

±π∂∂ פורסם בגיליון מאי

גמלאון
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2 דירות אחרונות

בתל אביב

וברמת השרון

השיטה החדשה של "בית בלב"
נרשמים עכשיו לבית בלב תל אביב או רמת השרון ונהנים מכל העולמות

ללא דמי פיקדון | בראש שקט | ללא דאגות

שנה שלמה התנסות בדמי אחזקה בלבד והשלמת הפיקדון בתום השנה  * המבצע על דגמים נבחרים * ברמה"ש לא כולל דירות בקומה 1
* מלאי הדירות מוגבל * הרשת רשאית לשנות את המבצע בכל עת * המבצע תקף עד 30.3.17 ט.ל.ח.

*5626
תל אביב ❀ רמת השרון ❀ קרית מוצקין 

ירושלים ❀ אשדוד ❀ פתח תקווה

www.bbalev.co.il



ו ודו י  ות פתרון תש כני
דרה מאמר מ  

ל נ מאת משה 
תקציר המאמר בגיליון הקודם∫

הוצגה שיטת סריקה ¢תא אפשרי יחיד¢¨ שיטה טובה 
Æבפתרון נעלמים בשורות ובטורים

בית מלא

מספר  זו  סיטואציה  הוצגה  קודמים  במאמרים 
פעמים והיא מוכרת לנוÆ בית מלא מתאר מצב שבו 
שמונה מתוך תשעת התאים בשורה¨ בטור או בתיבה 
הוא¨ להשלים את  כבר מלאיםÆ כל שעלינו לעשות 
התא הריק¨ התשיעי והאחרון ©ראה איור מסπ ß≥ לפני 

ההצבה ואיור מסß ∞≤ לאחריה®∫
≤π ßאיור מס

≥∞ ßאיור מס

זה נראה כל כך מובן וברור עד שנדמה כי לא נחמיץ 
הזדמנות זו לעולםÆ עם זאת¨ במהלך הפתרון¨ ב¢להט 
¢בית מלא¢Æ לכן מומלץ  הקרב¢¨ קל מאוד להחמיץ 
 π עד  מ≠±  ספרות  אילו  לבדוק  לעצור¨  פעם  מדי 
ולהשלים בקלות את התא שנותר ריק  כבר הוצבו¨ 

Æבספרה החסרה

מספר אפשרי אחרון

בצפיפות  מאוכלס  באיזור  המצוי  ריק  תא  לפעמים 
לבנו בתא  נמקד תשומת  לפתרוןÆ למשל¨ אם  ניתן 
הצהוב ©ראה איור ±≤®¨ נגיע למסקנה שתא זה חייב 
להיות ∂¨ כי כל ספרה אחרת מ≠± עד π¨ למעט ∂ כבר 

Æ®≥≤ מצויה בשורה¨ בטור ובתיבה שלה ©ראה איור

≥± ßאיור מס

≥≤ ßאיור מס

לכל תא בלוח עשרים תאים ¢שכנים¢ החולקים עמו 
שורה¨ טור ותיבהÆ שלושת הבתים הללו ביחד קרויים 
באיור  מופיע   ®∂¨∏© הצהוב  התא  לגבי  האזור   Æאזור
באיור  מוצג   ®±¨±© למשל  אחר¨  תא  לגבי  האזור   Æ≥≥
לפתרון¨  ניתן  ריק מסוים  לבחון אם תא  בבואנו   Æ≥¥
הרלבנטי  באזור  הרמז  ספרות  כל  את  סוקרים  אנו 
לגביוÆ שימו לב ששיטת ¢מספר אפשרי אחרון¢ אינה 
פותרת תא ©±¨±®¨ כי ייתכנו בו מספר ספרות שונות¨ 
Æעל כן תא זה אינו בחירה טובה Æ∑≠ו µ ¨≤ ובמקרה זה

≥≥ ßאיור מס

≥¥ ßאיור מס

התא  את  בלוח  לבחור  נדע  כיצד  השאלה  נשאלת 
היא∫  והתשובה   øלפתרון הניתן  הפוטנציאל¨  בעל 
המאוכלסת  בסביבה  אסטרטגי¨  במיקום  תא  חפש 



באזור  יהיה  הנבחר  שהתא  השתדל  בנוסף¨   Æביותר
למשל¨   Æבלוח האפשר  ככל  נדירות  ספרהØות  עם 
אשר   ≤ לעומת  פעמיים  רק  מופיע   ∑ זה¨  בתשבץ 
מופיע בו שש פעמיםÆ נעדיף תא שכן ∑ על פני תא 

Æשכן ≥ וניצמד אליו
מה קורה אם בחרנו תא ריק ולאחר בחינת האזור שלו¨ 
מתברר שיש לו יותר ממועמד אחד¨ כמו שראינו לגבי 
תא ©±¨±® באיור ¥≤ø נבין שבחרנו בתא הלא נכון¨ נעזוב 
בלוח¨  פורה  תא  שלעתים  גם  נזכור   Æהלאה ונעבור 
וזה אומר שעלינו לנקוט  בזמן כלשהו¨ איננו בנמצא 
בטקטיקה אחרתÆ אם הצלחת¨ סביר להניח שהספרה 

Æהחדשה תביא לפתרון מספר תאים נוספים

סרוק והנבט וירטואלי

היכן בתיבה תשע  נבדוק  Æ≥µ הבה   ßאיור מס לפנינו 
Æ≤ נוכל להציב ספרה

≥µ ßאיור מס

≥∂ ßאיור מס

הספרה  זאת¨  שבתיבה  נגלה  כנ¢ל¨  רגילה  בסריקה 
≥ יכול להיות מוצבת באחד משני התאים הצבועים 
בצהוב אשר בטור שמונהÆ נרשום בכל אחד מהתאים 
ספרה ≥ קטנה כמו באיור ∂≤Æ זוג כזה הכלוא בתחום 
התיבה¨ קרוי ¢זוג נעול¢Æ אמנם אין אנו יודעים עדיין 
אנו  אבל   ¨≤ הספרה  את  יכיל  השניים  מן  תא  איזה 
 Æיודעים בוודאות שזה יהיה בתיבה הנ¢ל בטור שמונה
אחרת בתיבה תשע לא תהיה ספרה ≥¨ מה שמנוגד 

Æלחוק סודוקו הבסיסי

≥∑ ßאיור מס

≥∏ ßאיור מס

מצוידים בתובנה זאת ובשיתוף עם ≥ הקיימת בתיבה 
 Æהריק ®±¨π© יכולים להציב ≥ בבטחה בתא  שש¨ אנו 

Æ®≥∏ ¨≥∑ ראה איורים©
 Out of נוצר תרחיש יש מאין¨ מה שניקרא באנגלית
Æthin air השיטה עובדת רק כאשר הזוג הנעול כיוונו 
אופקי ©בשורה®¨ או אנכי ©בטור¨ כמו בדוגמא הנ¢ל® 
נוהגים  לכן¨   Æבהמשך כך  על  יוסבר   Æאלכסוני ולא 

Æ¢לפעמים לקרוא לזוג מעין זה ¢מצביעים
כפי שראינו¨ ¢מצביעים¢ טובים בפתרון תאים ריקים 
כאשר  בעיקר  עובדים  הם   Æרמז ספרות  כמו  בדיוק 
או  זו®¨  גבי  על  זו  תיבות במאונך  ©רצף שלוש  בפיר 
בנדבך ©רצף שלוש תיבות במאוזן זו בצד זו®¨ קיימת 
 Æ®≥µ ראה שוב איור© Æרק ספרה אחת מתוך השלוש

Æ®אכן¨ בפיר הימני ל≠≥ יש רק נציג אחד ©תיבה שש
להלן איור ∑≤Æ נסה להפעיל ¢סרוק והנבט וירטואלי¢ 
 Æשש בטור  הריקים  התאים  של  הפתרון  מה  ומצא 
רמז∫ משימה זאת אפשר להשלים גם בשיטת ¢תא 

Æ¥ ßאפשרי יחיד¢ שתוארה במאמר מס

≥π ßאיור מס

Æבכל מקרה¨ הפתרון יינתן בגמלאון הבא



ופן מ  תש
מאת∫ רן מאיר

øפתרתם את כל התשבץ
 Æהעתיקו את האותיות שכתבתם במשבצות המסומנות בלועזית¨ אל שורת משבצות הצופן

Æאם פתרתם נכונה ≠ יתקבל צופן התשבץ

הגדרות∫

מאוזן∫
Æמכשיר צילוםÆµ  Æשיגעון Æ±

Æπ מכשיר בישול באמצעות קרינה  
 Æשביב אש Æ±∞  Æאלקטרומגנטית

±±Æ קנאי קיצוניÆ±≤  Æ סוכת השגחה 
בשדהÆ±¥  Æ מהפכן רוסי מאבות 

 Æתכנון קנוניה Æ±∂  Æהקומוניזם
 Æרקון Æ≤∞  Æמחירו נקבע Æ±∑

Æבן הנכד Æ≤¥  Æבין ילדות לבגרות Æ≤≤
∂≥Æ החלמה  ∑≥Æ מלך צור בימי 

שלמה

מאונך∫
 Æמזדהה רגשית עם אחר Æ±
 Æממיס לדילול צבע שמן Æ≤

≤Æ פי הטבעתÆ¥  Æ התקדמות גדולה 
משמעותיתÆµ  Æ מושב בדרום 

Æ“עשו על האש” Æ∂  Æהשרון
Æחלקת קרקע לא בנוייה Æ∑

 Æהודעה פומבית Æ∏
Æסוג של פסטה Æ±≥

Æ±µ גוף תלת ממדי בעל שש פאות 
Æהיה חייב Æ±∏  Æמרובעות

Æ±π פתח כניסה לחצרÆ≤±  Æ שדה 
Æלא מבושל Æ≤≤  Æחרוש

Æישן Æ≤µ  Æאנקול Æ≤≥

את הפתרונות יש לשלוח לוועדת הגמלאון במשרדי הארגון 
Æ≥¥ ßולציין על המעטפה פתרון תשבץ מס ±µØ∞≤Ø≤∞±∑ עד לתאריך

Æבין הפותרים נכונה תיערך הגרלה לקבלת הפרס

®±∞π ßגיליון מס© ≥≥ ßבהגרלה שנערכה בקרב פותרי תשבץ מס
זכתה מלכה שוסטר
ספר הפרס יישלח לביתה

∫≥≥ ßפתרון תשבץ מס

רקשאיבנ
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ארגון הגמלאים
מרכין ראש לזכרם

נפרדו מאתנו 
עבד במפעליישובתאריך פטירהשם פרטישם משפחה

מנועיםבני ברק∂±∞≥Ø±∞Ø∞≤עזראאטרקצי

מטהרמת גן∂±∞≥Ø±∞Ø±∞אריהאיכנבאום

מטהיהוד≠מונוסון∂±∞≥Ø±∞Ø≤±יחזקאלאשכנזי

מנועיםלוד∂±∞≥Ø±∞Ø±≤יוסףבן≠יוסף

מטמלהבים∂±∞≥Ø∞πØ≤±עובדיהבן דור

שירותים חולון∂±∞≥µØ±∞Ø≥מרדכיגולדמן
תעשייתיים

בדקתל אביב ≠ יפו∂±∞≥Ø±∞Ø±∞יחיאלדזיאליבסקי

ייצור כלי טיסרמת גן∂±∞≥πØ±∞Ø∞יונהויסמן

מטהלוד∂±∞≥Ø±∞Ø≥≥אלייזהטלקר

מלמראשון לציון∂±∞≥Ø±∞Ø∏≥יהודהכהן

מטהפתח תקווה∂±∞≥Ø±∞Ø∏≥יצחקכרמי

אלתאמזכרת בתיה∂±∞≥Ø±∞Ø∑±צבימזור

ייצור כלי טיסגבעתיים∂±∞≥πØ±∞Ø∞יוסףנטר

מטההרצליה יהושעעצמון

מנועיםכפר סבא∂±∞≥Ø±±Ø∑±פרננדופיניאבסקי

מטהיהוד≠מונוסון∂±∞≥µØ±±Ø∞צביפיק

מטהתל אביב ≠ יפו∂±∞≥πØ±∞Ø∞חנוךפרוינדליך

ייצור כלי טיסשוהם∂±∞≥Ø∞πØ∂≥אהרוןפרידמן

מטהרמת גן∂±∞≥Ø±±Ø∏≥יאןקוט

מעלותאשדוד∂±∞≥Ø∞πØ±±אברהםקורן

מטהגן יבנה∂±∞≥Ø∞∏Ø∞≤צבירכבי

תנחומים למשפחות

גמלאון
71



טלפון להזמנות: 03-7771212

190 mm x 250 mm

המחירים כוללים טיסות | מספר המקומות במחיר זה מוגבל ועל כן המחירים ניתנים לשינוי בכל עת

רומא, ברצלונה, איביזה
ופלמה דה מיורקה

ברצלונה, מרסיי, נאפולי 
ומלטה

ברצלונה, מרסיי, ניס, 
רומא ונאפולי

JEWEL OF THE SEAS
 5.8.17- 13.8.17

החל מ-2,229 $
לאדם בחדר זוגי עם חלון

MSC MERAVIGLIA
15.6.17- 24.6.17

החל מ-1,799 $
לאדם בחדר זוגי

FREEDOM OF THE SEAS
2.6.17- 11.6.17

החל מ-2,039 $
לאדם בחדר זוגי

מדינות הים הבלטי איסלנד
ורוסיה 

דנמרק, גרמניה, פינלנד 
ורוסיה

P&O AZURA
15.6.17- 1.7.17

החל מ-2,109 $
לאדם בחדר זוגי

CELEBRITY SILHOUTTE
28.6.17- 6.7.17

החל מ-2,689 $
לאדם בחדר זוגי

NCL GETAWAY
7.7.17- 18.7.17

החל מ-2,929 $
לאדם בחדר זוגי

מאורגן+מדריךמאורגן+מדריך

חופשות שייט באוניות פאר
מיוחד לגמלאי התעשייה האווירית

Royal

Cari
bbean

Norw
egian

Celebrity
P&O

Royal

Cari
bbean

MSC

 $50
לנוסעהנחה
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