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* במסלול פיקדון רגיל בלבד ובהתאם לתקנון.

בריאות ואושר נפגשים
באחוזת ראשונים 

מדיקל סנטר, תוכנית אורח חיים בריא 
מותאמת אישית לכל דייר, קבוצות 
חברותא, חוגים להגשמת חלומות, 

מתחם ספורט קייר עם בריכת שחיה, 
מרכז קניות שיש בו הכל ועוד.

אחוזת ראשונים
במבצע בלעדי 
לגמלאי תע”א:

10 הנחה על  %
הפיקדון לכל סוגי 

הדירות.

הנחשול 30, נווה ים, 
ראשון לציון

לפרטים: 03-9626211



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 ביקורת 
≤¥ הטיול שלי 
≤∏ ועדת תעסוקה והתנדבות 
≥∞ ועדת סניפים ומועדונים 
¥¥ ארגון ביטחון 
¥∂ ועדת כלכלה 
¥∑ יחסי ממון 
¥π ועדת ספורט וחוגים 
µ≤ חברים כותבים 
µ¥ ועדת מיצוי זכויות ניצולי שואה 
µ∂ ועדת תרבות 
µ∏ ועדת דיור מוגן 
∂∞  ßפינת הברידג
∂≤ טכניקות פתרון תשבצי סודוקו 
∂∂ על אפוטרופסות 
∑∞ תשבץ 
∑± נפטרים 

גמלאון
ביטאון 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≥µ∂π∂π 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∑∑±∑ ∫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

מכתבים למערכת ומאמרים עוברים 
  Æהמערכת אינה מחזירה כתבי יד Æעריכה

המערכת אינה אחראית לתוכן המודעות 
Æבחוברת זו

ביטאון גמלאי התעשייה האווירית ±±µ גיליון
אפריל ∏±∞≥

ניסן≠אייר תשע¢ח



ר הארגון ר יו ד

רים,  וג הי גמלאיות, גמלאים ובני ה

בימים האחרונים עברנו תקופה קשה בנושא שי פסח. אנו מודעים לכעס של 

הגמלאים, במיוחד אלו החולים, הנכים והמוגבלים בתנועה, ואף אלו הגרים 

במקומות מרוחקים, הן בדרום האר והן בצפונה. לאחר מאבק ממושך מול 

מורת  את  ביטא  אשר  החברה  למנכ"ל  מכתב  מטעמנו  נשלח  ההנהלה,  אנשי 

ובחלוקתו,  השי  במהות  לשינויים  גרם  החברה  שמצב  נענינו  בתגובה  רוחנו. 

אולם, הובטח, כי בפסח הבא יחזור הסדר הענקת השי לקדמותו. במקרים חריגים הבעיה נפתרה 

ידי החלפת תלושי הרכישה בחנויות ש.א.ל בכסף. על

בימים אלו עומדת לצאת לדרך גמליאדה 2018 לריוויירה הצרפתית ולפרובנס. אנו מקווים שתהיה 

.201 מוצלחת. כבר עתה התחלנו במו"מ לקראת גמליאדה 

אירוע יום האישה 2018, שהתקיים בהצלחה מרובה בקפריסין, הסתיים.

, בנושאים כגון: טיפול בניצולי שואה, צעדות  בשאר התחומים אנו ממשיכים לפעול במלוא המר

בשבילי ישראל וכיוצ"ב פעילויות הוועדות השונות.

ברכתי בשם ארגון הגמלאים נתונה לכלל הגמלאים ולבני משפחותיהם. חג שמח ובריאות טובה

ב י יע ש

יו"ר הארגון     

יעקב שפי ≠ יו¢ר

גמלאון



ר מזכיר הארגון ד

חברים שלום,

ח שי 

לאור הפניות הרבות בנושא שי פסח, הננו חוזרים ומבהירים כי במסגרת שמירת 

שר הנהלת התעשייה האווירית וועד העובדים של החברה, הם האחראים על 

הענקת שי פסח.

בעניין  לקפח  ההנהלה,  של  צדדית  החד ההחלטה  על  קבל  הגמלאים  ארגון 

זה את הגמלאים, בהשוואה לשי שהוענק לעובדי החברה, והעביר את מחאתו 

בנושא חלוקת השי להנהלת החברה.

201, שיבוא עלינו לטובה, חלוקת השי  במענה לפנייתנו התחייבה הנהלת התעשייה האווירית שבפסח 

תשוב להתנהל כבעבר.

יעות לחו"ל ביטוח נ

נושא ביטוח נסיעות לחו"ל אינו יורד מסדר היום. לידיעתכם, ארגון הגמלאים פנה למספר סוכנים 

נוספים בבקשה לקבל הצעות מחיר בנושא זה. 

וניתן  לנו את הקישור לאתר שלהם  אווירית, העבירה  עובדי תעשייה  של  הראל המבטחת  חברת 

לרכוש את הביטוח במחירים שמשלמים העובדים.

. באתר הארגון יש קישור לאתר של  הסוכנות השנייה שהעבירה הצעות לביטוח שייכת לאלי ארלי

סוכנות זו עם מחירים לטיולי חו"ל ומחיר מיוחד לגמליאדה.

 ,PASSPORT-CARD הארגון אינו ממלי על ספק כלשהו. ניתן לפנות לחברות נוספות כגון: חברת

קופת חולים או כל סוכנות אחרת. 

 . פי הודעת ועד העובדים ביטוחי השיניים והבריאות בחברת הראל הוארכו עד  על

ועדת הטיולים עסוקה בימים אלו בתכנון גמליאדה 2018 אשר תתקיים בפרובנס צרפת, מאמצע 

חודש אפריל ועד אמצע חודש יולי. מחזור אחד לשבוע. בהצלחה לכולם

אנו מאחלים לכולנו בריאות טובה וחג שמח

בברכה לכולם,

י לר אבי ש

כיר ארגון גמלאי תעשייה אווירית מ

אבי שקלרסקי
מזכיר הארגון

גמלאון





רכת ר המ ד

חברים שלום,

גיליון זה יוצא לאור לפני חג הפסח, אבל סביר שיגיע אליכם לאחריו. מקווה שהחג עבר עליכם 
הצרפתית  לריוויירה   2018 גמליאדה  של  הראשון  המחזור  יוצא  אפריל  חודש  במחצית  בטוב. 

ולפרובנס, ואת הגיליון הנוכחי יקראו בשובם.

על  מתמשך,  כוח  ייפוי  על  האחד  כאן:  מפורסמים  שלנו  לאוכלוסייה  רלוונטיים  נושאים  שלושה 
טובה יששכרי העובדת הסוציאלית. השני על  ועל ההבדל ביניהם, בכתבתה של  אפוטרופסות 
יחסי ממון בין בני זוג כולל בני זוג ידועים בציבור, בכתבתו של חברנו עו"ד שלמה טל. הנושא 

השלישי הוא הפרק השני בכתבתו של עו"ד דוד יגול על אפוטרופסות וכשרות משפטית. המשך מהגיליון הקודם.

ייחודיים למקום, טיפים  הפעם "הטיול שלי" לוקח אותנו לווייטנאם. תמצאו בו מידע מעניין, מסלול, אתרי ביקור 
ומועדי יציאה מומלצים.

גם את הנחיות הביטחון לגמלאים שמפרסם ארגון הביטחון של תעשייה אווירית הכנסנו לגיליון זה כתזכורת.

רשימת  במועדונים,  ההרצאות  רשימת  הארגון:  פעילויות  על  רלוונטי  מידע  זה  בגיליון  גם  מתפרסם  כהרגלנו 
הטיולים והנופשונים, פעילויות ועדת הספורט והחוגים וכל השאר. לא נפקד גם מקומם של המדורים הקבועים: 

טכניקות פתרון תשבצי סודוקו ופינת הברידג'.

הנכם  כללי.  מידע  ובקשת  שאלות  אלינו  להפנות  קשר", את האפשרות  "יצירת  לשונית  דרך  הוספנו,  שלנו  באתר 
רישום  כמו  פעולות  לביצוע  למשלוח בקשות  מיועדת  אינה  זו  לבכם, אפשרות  לתשומת  בה.  להשתמש  מוזמנים 

לאירועים או לטיולים, בקשה לשינוי מחזור או ביטול רישום לגמליאדה וכד'. 

מעת לעת אנו שולחים דפי מידע של הארגון לתיבות הדוא"ל שלכם. מי מכם שדפים אלו אינם מגיעים אליו או שטרם 
hgolan.gim@gmail.com :העביר את כתובת הדוא"ל שלו לארגון, מתבקש לשלוח לכתובת

חשוב שהכתובת ומספר הטלפון שלכם יהיו מעודכנים. אנא הודיעו על כל שינוי למזכירת הארגון מיטל.

www.iai-gimlaim.org :וכרגיל תזכורת: האתר שלנו מתעדכן באופן שוטף. אנא השתמשו בו. כתובת האתר

הלל גולן
יו"ר ועדת הגמלאון 
ומנהל אתר האינטרנט

הלל גולן ≠ יו¢ר

גמלאון



אופרה
 אופרות קבועות:

ורתר
טוסקה

 אופרות לבחירה:
סלומה

נשף מסכות
הנוסעת

כך עושות כולן
סימון בוקנגרה 

המנוי כולל 2 אופרות קבועות ועוד 5-3 אופרות לבחירה

מחול
המנוי כולל 8-4 מופעים לבחירה:

פינה באוש | בלט אייפמן | ויין מקרגור
יורי גריגורוביץ� - ספרטקוס | הבלט הקנדי הגדול - ונדטה

להקת סשה וולץ | בלט היספניקו - כרמן

ילדיםמוסיקה
צלילי קסם עם ניצה שאול

שעת אופרה לילדים
שלומי שבן והקאמרטה

סדרת מזרח-מערב 
סדרת המהפכה

שבת של זהב

| בית האופרה - ע�ש שלמה להט (ציץ) שד' שאול המלך 19, תל-אביב פרטים והרשמה באופרה הישראלית 03-6927777 | 

עלונים ניתן לקבל במשרדי הארגון הארצי של גימלאי התעשייה האווירית

לגלות. להתאהב.
עונת 2019-2018 

באופרה הישראלית 
מחירים מיוחדים

לגימלאי התעשייה 
האווירית



ריאות ה ו דת רוו ו
הרווחה  ועדת  של  משולחנה 

והבריאות

גמלאים וגמלאיות יקרים¨

¢אוזן  שמוקד  חודשים  מספר  מזה 
בשלושה  בעיקר  פועל  קשבת¢ 
את  שהעסיקו  מורכבים¨  נושאים 

Æהארגון וחבריו בתקופה האחרונה
והפיכתו  הראל¨  של  קולקטיבי  סיעודי  ביטוח   £

ªלביטוח פרטני
ªביטוח שיניים ובריאות של הראל   £

Æ≤∞±∏ שי פסח   £

הביטוח הסיעודי ≠ הסתיים על≠פי הוראת המפקחת 
 ≤±Æ∞πÆ≤∞±∑ בתאריך  האוצר  במשרד  הביטוח  על 

Æ≤∏Æ∞≤Æ≤∞±∏ והוארך עד

 ≥∞Æ±±Æ≤∞±∑≠ב הסתיים   ≠ ובריאות  שיניים  ביטוח 
זה  תאריך  שעד  בתקווה   ¨≥∞Æ∞¥Æ≤∞±∏ עד  והוארך 

Æיסתיים המו¢מ בין ועד העובדים לבין חברת הראל

 ÆלÆאÆהשנה השי היה שוברים לחנויות ש ≠ שי פסח 
הייתה  לא  הגמלאים  כשלחברינו  רבים  במקרים 
אפשרות פיזית להגיע למפעל המרנו את תווי השי 
הועבר לחשבון הבנק של  והכסף  שֹווִי השי¨  לסכום 

Æהגמלאי

חילקנו  השנה  גם  שנה  כבכל   ≠ לנצרכים  פסח  שי 
למשפחות נצרכות חבילות שי לקראת החגÆ חבילות 
השי חולקו על≠פי רשימה מומלצת על≠ידי העובדות 
הסוציאליות שלנו¨ ולאחר בדיקה של צוות חברי ועדת 
הרווחה והבריאות ומתנדביהÆ חלוקת השי בוצעה ע¢י 
חברינו שמוליק טנא ויעקב ליבוביץ ©ליבו® ובעזרת 

Æהעובדות הסוציאליות של תע¢א
אנו מודים לעו¢ס שלנו עינת רם ריבלין ופולינה על 

Æשיתוף הפעולה ועל העזרה בנושא זה

עבודה  תחום  ראש  פלנר¨  לדנה  החמות  ברכותינו 
סוציאלית בתעשייה האווירית¨ שעשתה ועושה רבות 

ÆהÀלמען חברינו הגמלאים¨ עם הולדת בת

לידע אותנו  ומבקש מכל חבריי הגמלאים  אני חוזר 
וחברים  חברות  על  קשבת¢  ¢אוזן  מוקד  באמצעות 
לבוא  שנוכל  מנת  על  שהם  כל  בקשיים  הנמצאים 
לעזרתם במידת האפשרÆ אני מזכיר לכם שהטלפונים 
של ¢אוזן קשבת¢ הם∫ π∑≥¥∏µπ≠≤∞ ועל מנת לקבל 

Æ∞≥≠π∑≥∏∏≥µ צלצול חוזר יש לחייג
לטלפונים אלה יש משיבון שבו תוכלו להשאיר הודעה 
לפנות  אפשרות  קיימת  כן  כמו   Æאליכם נחזור  ואנו 

dshaham.gim@gmail.com אלינו בדואר אלקטרוני
הפקס של הארגון הוא ≤∏∏¥π≥µ≠≤∞ יש לציין∫ ¢עבור 

Æ¢ועדת הרווחה

של  קבוצות  הקרוב  בעתיד  לפתוח  עומדים  אנו 
העובדות  בהדרכת  ואלמנים  אלמנות  פנויות¨  פנויים 
הארגון  של  באתר  יופץ  מידע   Æשלנו הסוציאליות 

Æובמועדונים

חברים וחברות בארגון° אם מי מכם לא קיבל עדיין 
שיחה ממוקדני ¢אוזן קשבת¢ אנה ִשלחו לדוא¢ל שלי 
על  לשמור  מאוד  לנו  חשוב   Æיטופל והנושא  הודעה 

Æקשר ישיר עם כל אחד מחברינו הגמלאים
חברים° החלפתם כתובת או מספר טלפון¨ אנה דווחו 

Æלנו מאחר שהקשר אתכם חשוב לכם ולנו

בברכת בריאות טובה
דני שחם
יו¢ר ועדת הרווחה והבריאות
 Dshaham2@013.net

דני שחם ≠ יו¢ר

1



ה יששכרי ו ים שנשל ל ד מני ר מכת תודה א
יאלית ו דת ה ו ה

וש יול גי ריאות  ה ו דת רוו ילי ו פ
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ועדת רווחה ≠ טלפונים

הערות טלפונים ופקספירוטשם 
במשרדי הארגוןאוזן קשבת

דני שחם

∞≥≠π∑∂∏∏≥µ
∞≥≠π≥µ¥∏µπ

∞≥≠π≥µ¥±∂µ

ניתן להשאיר הודעה במענה 
הקולי או לשלוח הודעה לדני 

שחם לכתובת∫ 
dshaham.gim@gmail.com

טובה יששכריעובדות סוציאליות
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 יש לשלוח פקס 
Æעם הפרטים ויחזרו אליכם

ביטוח בריאות¨סיעודיגמא גולן
פקס

בתע¢א

∞≥≠µ∂∑∞¥∞¥
∞≥≠µ∂∑∞¥∞µ
∞≥≠µ∂∑∞¥¥¥

קולקטיב תע¢א שלוחה ¥ ואז ≥ 
לירון¨ מיטל¨ סיון¨ יוגב

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
∞≥≠µ∑±µ±∑≤

 ∞∞±≤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

±µ≤∏µππ≠≤∞שמיעה                סניף מרכזימדטון ≠ הדים
∑∂∑≥™מיוחד לכאבי גב וברכייםאפוס נעליים

אורה קט ©ניתן להשאיר הודעה®∏∏π≠πµπ≤π∞זימון תור לרופאים מומחיםהרצלייה מדיקל סנטר 
∞±∞±≥≤∂≠≤∞סעודי¨ עובדים זריםתשבץ

1



בריכת אינפיניטי גדולה | חדר כושר | בתי קפה ומסעדות בקומת הקרקע |
ספא | לאונג׳ בר המשקיף לאגם מגובה 36 מ’ | חוף רחצה צמוד לפרויקט

IT’S TIME TO LIVE
 THE DREAM

*ההדמיה להמחשה בלבד

AGAM
Exclusive Residence
by The Sea of Galilee

077-9971833

גמלאי התעשייה האווירית, זה הזמן שלכם
להתעורר אל תוך החלום על שפת הכנרת 

וליהנות מ- weekend apartment עם פוטנציאל 
השבחה גבוה במיוחד בפרויקט היחיד 

835,000עם תב”ע למגורים בקו ראשון לכנרת!
דירה בקו ראשון לכנרת + מרפסת 

₪ החל מ-



מה בין ייפוי כוח מתמשך לבין אפוטרופסות∫

באפריל ∑±∞≥ חל שינוי בחוק הכשרות האפוטרופסית 
סß ∂± בחוק זכויות החולה¨ העוסק בייפוי כוח רפואי 

 Æמתמשך

משפטי  מסמך  הינו  מתמשך¨  רפואי  כוח  ייפוי 
שיפוט  יכולת  ובעל  צלול  בעודו  לחולה  שמאפשר 
ויכולת לקבל החלטות¨ לוודא שרצונו יישמע ויבוטא 
גם אם וכאשר יהיה במצב שאינו מסוגל עוד להביע 
את  ולתכנן  להיערך  לו  מאפשר  זה  מסמך   Æדעתו
הטיפול בבריאותו על כל היבטיו באופן שקול וענייני¨ 
ענייניו  ניהול  את  יפקיד  שבידיו  האדם  את  לבחור 
הבריאותיים¨ לקבוע איזה טיפול יינתן או לא יינתן אם 
יגיע למצב שבו לא יוכל לקבל החלטות או לנהל את 

 Æענייניו

החתימה על ייפוי כוח מוגבלת לאנשים מעל גיל ∏±¨ 
צלולים וכשירים משפטית¨ אנשים המבינים משמעות 
ייפוי כוח מתמשך¨ מטרותיו ותוצאותיוÆ מייפה הכוח 
הוא היחיד שמחליט מי יהא מיופה הכוח שלו ומהם 
לפרט  עבורו¨  לפעול  כוחו  בא  יוכל  שבהם  העניינים 
כוחו  בא  יהיה  שבהם  והתנאים  הנסיבות  הם  מה 
לאבחון¨  רפואי¨  לטיפול  במקומו¨  להסכים  מוסמך 

 Æלסיעוד ולשיקום

לעומת ייפוי כוח מתמשך¨ מינוי אפוטרופוס זהו הליך 
כאשר  אפוטרופוס  ממנה  המשפט  בית   Æמשפטי
האדם אינו צלול¨ שכושר השיפוט שלו לקוי וØאו אינו 
במחלת  לקה  אם  לדוגמא¨   Æובזמן במקום  מתמצא 
האלצהיימר בשלב מתקדם¨ עולה צורך למנות לחולה 

אפוטרופוס¨ שתפקידו לנהל את ענייניו הבריאותיים 
לבחור  עוד  אינו מסוגל  זהÆ האדם  במצב  והכספיים 
 ÆהכספייםØמי האדם שמנהל את ענייניו הבריאותיים

דעת  חוות  על  מתבסס  אפוטרופסות¨  מינוי 
את  שמנמקים  עו¢ס¨  של  ותסקיר  פסיכיאטרית 
המשפחה  בני  ובהסכמת  אפוטרופוס  במינוי  הצורך 
לגבי  במשפחה  דעות  חילוקי  יש  כאשר   Æלמתמנה
האדם שראוי להתמנות כאפוטרופוס¨ בית המשפט 
ממנה אפוטרופוס חיצוניÆ כך גם כאשר הנזקק הוא 

 Æ ערירי

Æלפרטים נוספים¨ ייעוץ וסיוע ניתן לפנות אליי

שירותים נוספים הניתנים על ידי∫

Æֹשמֹות בבתי אבות סעודיים ותשושי נפשÀה

ªשירותי אפוטרופסותØייפוי כוח מתמשך

ªמימוש זכויות סוציאליות מול הרשויות

בקבלת  וסיוע  ניתוח  לאחר  פרטית  להשגחה  אחות 
ªביטוחים פרטייםØהחזרים מקופת החולים

 Æסיעודי בבתי החולים ובבית החולהØכוח אדם רפואי

איתנו אתם לא לבד°°°

לכל שאלה או בירור ניתן ליצור קשר∫
∞µ∞≠¥≥∞∞≥≥∞ ≠ עו¢ס טובה יששכרי

מברכת את כולכם בחג שמח° 
עו¢ס טובה יששכרי

יאלי לשירות ו השירות ה
השירות הסוציאלי לשירותךØטובה יששכרי

1



03-7230000 המקומות הטובים מחכים לכם  <  

 רק בהיכל התרבות איירפורט-סיטי
המחזמר "סאלח שבתי" + 6 הצגות + 1 מתנה!

מחיר לגימלאי תעשייה אווירית מחיר לקהל הרחב מספר מופעיםסוג מנוי

550 780₪ 5+2₪ + 1 מתנהתיאטרון מבוגרים שורות 1-14
520 735₪ 5+2₪ + 1 מתנהתיאטרון מבוגרים שורות 16-22

550 780₪ 7₪מנוי פתוח
415 565₪ 6₪חגיגת זמר עברי

305 415₪ 4₪גיל שוחט
275 325₪ 5₪תיאטרון ילדים

250 320₪ 6₪טרום בכורה בקולנוע
320 480₪ 4₪הערים המרתקות בעולם

320 480₪ 3₪התזמורת האנדלוסית מארחת
230 315₪ 3₪ג'אז ובירה

LIVE 405 600₪ 3₪איירפורט
300 360₪ 6₪סדרת העשרה

200 240₪ 4₪חיים שפירא

 אח יא ראב
איזו עונה!
אח יא ראבאח יא ראבאח יא ראבאח יא ראבאח יא ראבאח יא ראבאח יא ראבאח יא ראבאח יא ראבאח יא ראבאח יא ראבאח יא ראבאח יא ראבאח יא ראבאח יא ראבאח יא ראבאח יא ראבאח יא ראבאח יא ראבאח יא ראבאח יא ראב
איזו עונה!איזו עונה!איזו עונה!איזו עונה!איזו עונה!איזו עונה!איזו עונה!איזו עונה!איזו עונה!איזו עונה!איזו עונה!איזו עונה!איזו עונה!איזו עונה!איזו עונה!איזו עונה!איזו עונה!

*

*

המחזמר ״סאלח שבתי״ )ללא תוספת תשלום( + 4 הצגות מנוי + 2 בחירה + 1 מופע מתנה מסדרת ערים מרתקות / ג'אז בירה*



יולים ונופשונים דת  ו
גמלאים יקרים שלום רב¨

כפי שידוע לכם במחצית השנייה של חודש אפריל 
 Æבהצלחה לכל היוצאים Æיוצאת גימליאדה ∏±∞≥ לדרך
הכול מסודר מאורגן וערוך לקליטהÆ תיהנו ותבלו¨ היו 

בריאים ושובו בשלום°

 ≤∞±π שבגימליאדה  לעדכן  ברצוני  זו  בהזדמנות 
 Æהריין נהר  על  ַשיִט  האחד∫   Æאתרים שני  מתוכננים 
אנו בשלבים אחרונים של מו¢מ ולפני סגירה סופית 

Æ®פרטים יעודכנו בהמשך©
השני∫ מסלול יבשתי ©טיול כוכב® לגביו יוחלט בשלב 

Æמאוחר יותר

המחזורים בשני האתרים יתקיימו במקביל¨ מחודש 
Æאפריל ועד חודש יולי

כל המדורים¨ נופשונים¨ טיולי יום¨ טיולי חו¢ל וביקורי 
 Æהגמלאון פרסום  ליום  מעודכנים  בחברה  גמלאים 
אם יהיו שינויים או עדכונים לאחר הפצתו¨ הם יוכנסו 

Æלאתר הארגון

אני מאחל לכם ולבני משפחותיכם בריאות טובה וחג 
Æשמח

בברכה
שמואל אפלבוים

יו¢ר ועדת טיולים ונופשונים

הטיולים  ועדת   Æמשתתפים  ¥µ≠ב מותנה  טיול  קיום 
לפי  מסלולים  לשנות  הזכות  את  לעצמה  שומרת 
הצורךÆ הטיולים כוללים ארוחת צהרים בלבדÆ ימי כיף 

Æמתקיימים ללא ליווי מדריך
 ª∞≥≠π∑∂∏±≥ ∫ניתן להירשם טלפונית כדלקמן∫ זרינה
Æ∞≥≠π∑∂∏±≥π באמצעות  ∏≤±∏∂∑ª∞≥≠π דקלה∫  ציפי∫ 
 ¨zgavrielov@iai.co.il π≥µ∂π∂π≠≤∞ או בדוא¢ל  פקס 
ולשלם בכרטיס אשראיÆ לטיולי יום ניתן להירשם גם 

Æבמועדונים ע¢ג טופס הרישום
ביטול היציאה לטיול יתקבל אך ורק בהגשת מסמכים 
Øגמלאי Æרפואיים עד שבוע לפני תאריך היציאה לטיול
יחויב בתשלום מלא  אורח שנרשם לטיול ולא הגיע 

Æשל עלות הטיול
תאריך  לפני  עבודה  ימי   ≤± לנופשון  היציאה  ביטול 

Æהיציאה¨ 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 
לשתף ילדים או נכדים מתחת לגיל µ± בנופשון¨ יגיע 
לנופשון באופן עצמאי ©לא תורשה עלייה לאוטובוס 

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

Æבתשלום¨ לנופשון ולטיול יום
Æתחנת יציאה∫ חניון תע¢א מערב

היציאה  ולשעות  היציאה  לתחנת  לבכם  תשומת 
Æשנקבעו

במקרה של תקלה ביום היציאה יש להתקשר לטלפון 
Æהרשום לעיל

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

Æהטיול או את הנופשון

הוראות והנחיות לנופשונים ולטיולי יום 

1

שמואל אפלבוים 
יו¢ר
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Æלטיול ∏≤ לא נותרו מקומות Æהערה∫ חלק מהטיולים יֵצאו בכמה מחזורים¨ לפי הרישום אצל זרינה במזכירות
שמואל אפלבוים משה גל   
יו¢ר ועדת טיולים רכז טיולי יום   

יולי יום

מספר 
הטיול

מחיר לחברØאורחתאריךØיוםמקום הטיול 

יום כיף לגמלאים ב¢עמק המעינות¢ והגלבוע∏≤

¢אופק תיירות¢

≤≥Ø∞¥Ø≤∞±∏

יום שני 

∞¥± ₪ לגמלאי
∞π± ₪ לבת זוג
µ∞≥ ₪ לאורח

ייהנו  הטיול  במהלך   Æועוגה חמה  וØאו  קרה  למטיילים שתייה  תוגש  לאוטובוס  בעלייה   ¨∞∑∫≥∞ בשעה  יציאה 
המטיילים משתייה¨ פירות העונה ועודÆ עצירה לארוחת בוקר עצמאיתÆ הגעה לגלבוע ותצפית מהר ברקן על 
עמק יזרעאל ועל עמק בית שאןÆ הגעה לפארק המעיינות¨ קבלת רכבים ©נהיגה עצמית®Æ טיול בין מעינות∫ עין 
שוקק¨ עין מודע ונחל התניניםÆ צפייה בתעלות מים ובאתרים היסטוריים וארכיאולוגייםÆ משך הטיול כשעה 
 Æ¢בתום הארוחה¨ סיור בפארק האוסטרלי ¢גן גורו Æארוחת צהריים כשרה ב¢חברותא¢¨ בקיבוץ ניר דוד Æוחצי

Æב≠ ∞≤∫∂± נסיעה חזרה
≥πטיול לנופי הגליל המערבי

¢אופק תיירות¢
∞≤Ø∞µØ≤∞±∏

יום רביעי

∞µ± ₪ לגמלאי
∞∞≥ ₪ לבת זוג
µ±≥ ₪ לאורח

ברכבל¨  לנקרות  ירידה   Æהנקרה לראש  הגעה   Æעצמאית בוקר  לארוחת  בדרך  עצירה   Æ∞∑∫∞∞ בשעה  יציאה 
צפייה בסרט המתאר את ההיסטוריה של המקום¨ הליכה בין הנקרות¨ האזנה לרחש הגלים¨ האזנה לסיפורי 
הרכבת המנדטוריתÆ נסיעה בכלי רכב חשמליים לאורך הטיילתÆ פארק גורן¨ תצפית לעבר המצודה הצלבנית¨ 
המונפורטÆ מערת הקשת תצפית לכיוון דרום כדי לזהות את יישובי הגליל המערבי ומערכת הנחלים החוצה 

±∏∫≥∞Æ חזרה בשעה Æארוחת צהרים כשרה בקיבוץ חניתה Æאותו ממרום הגליל העליון לעבר רצועת החוף
קטיף דובדובנים בגולן∞¥

∏±∞≥Ø∞µØ∞≤¢זיו תיירות¢
יום רביעי

∞≥± ₪ לגמלאי
∞∑± ₪ לבת זוג
µ∏± ₪ לאורח

יציאה בשעה ∞∞∫∑∞Æ עצירה לארוחת בוקר עצמית באלוניםÆ נסיעה דרך צומת גולני¨ צומת נחל עמוד¨ דרך גשר 
בנות יעקב לבוסתן לקטיף דובדבנים¨ סלסלה לכל משתתףÆ בתום הקטיף נסיעה לעמק הבכא עז ∑∑ � תצפית 
על שדה הקרב ממדרונות הר חרמונית¨ האזנה לסיפור הגבורה של חטיבה ∑ בעמק הבכא במהלך מלחמת 
יום הכיפוריםÆ ארוחת צהריים כשרה בקיבוץ מרום גולן¨ בשירות עצמיÆ נסיעה למצפה אופיר¨ מקום תצפית 

Æמטר מעל הכנרת¨ מולו ניתן לראות את טבריה¨ ובמעלה ההר ≠ את צפת ¥µ∞ ≠נהדר כ
טיול בעקבות התנ¢ך ±¥

בשפלת יהודה
¢טיולים¢

¥Ø∂Ø≤∞±∏
יום שני

µ±± ₪ לגמלאי
µ∂± ₪ לבת זוג
∞∏± ₪ לאורח

יציאה בשעה ∞≤∫∑∞Æ עצירה לארוחת בוקר עצמית בלטרוןÆ נסיעה ליער צרעה מקום הולדתו של שמשון הגיבור 
והכנסייה  הגברים  מנזר  בבית שמש¨  הפסלים  גן  צרעה¨  תל  בהמשך∫   Æביער הפסלים¨  בדרך  סיור   Æוקבורתו
בתום   Æהל¢ה נתיב  בקיבוץ  כשרה  צהרים  ארוחת   Æשבמקום השתקניות  הנשים  במנזר  ביקור   Æמאלßג בבית 
 Æלסיום ביקור ביקב ¢מוני¢ הצמוד למנזר דיר רפעת Æהארוחה∫ תל עזקה בקצה הצפוני של פארק בריטניה

Æ±∏∫∞∞ חזרה משוערת



1

שמואל אפלבוים  ßשלמה חסקלוביץ  
יו¢ר ועדת טיולים רכז נופשונים   

ים המלח

Æימים ¥ לילות באמצע השבוע על בסיס חצי פנסיון¨ התשלום כולל הסעה הלוך ושוב µ
יציאה ≠ מחניון תע¢א בשעה ∞∞∫∞±

מחיר לאדם תאריךמלון
בחדר זוגי

תחילת 
תשלום

תנאי תשלום 
כרטיס אשראי

הערות

לגמלאי ∞∞∏± ₪∏±∞≥Ø∞µØ±≤≠∑≥הוד

 ₪ ±πµ∞ לבת זוג

לאורח ∞∞±≥ ₪

±µÆ∞µÆ≤∞±∏ ≥∞∞X∂

≥≤µX∂

≥µ∞X∂

לפקודת 
זיו תיירות

ארוחת צהריים עם ההגעה¨ 
פעם אחת קפה ועוגה¨ 

כניסה לספא במלון¨ חלוקים 
כנגד פיקדון

לגמלאי ∞∞Ø∞∂Ø≤∞±∏ ₪ ±µ±≥≠∑±גנים ישרוטל

 ₪ ±∂µ∞ לבת זוג

לאורח ∞∞∏± ₪

∞≤Æ∞∂Æ≤∞±∏ ≤µ∞X∂

≤∑µX∂

≥∞∞X∂

לפקודת 
זיו תיירות

ארוחת צהריים עם ההגעה¨ 
כניסה לספא במלון¨ חלוקים 

כנגד פיקדון

אילת

Æימים ≤ לילות באמצע השבוע על בסיס חצי פנסיון¨ התשלום כולל הסעה הלוך ושוב ¥
Æ∞∏∫∞∞ יציאה ≠ מחניון תע¢א בשעה

מחיר לאדם תאריךמלון
בחדר זוגי

תחילת 
תשלום

תנאי תשלום 
כרטיס אשראי

הערות

ßאסטרל וילג
אילת

∞≥≠∞∂Ø∞∂Ø≤∞±∏ ₪ ∑±∞ לגמלאי

לבת זוג ∞∂∏ ₪ 

לאורח ∞±∞± ₪

≤∞Æ∞µÆ≤∞±∏ ±±∏X∂

±¥≥X∂

±∂∏X∂

לפקודת 
זיו תיירות

פעם אחת קפה ועוגה¨ טיולים 
את   Æובאילת לאילת  בדרך 
לראות  ניתן  הטיולים  פרטי 
תעשייה  גמלאי  ארגון  באתר 

אווירית

נופשונים



גמלאים יקרים¨

בים  לַשיִט  החולפת  בשנה  שהייתה  ההצלחה  לאור 
התיכון¨ החלטנו להמשיך במגמה זו ולהציע לגמלאינו 

Æ≤∞±∏ שיט קרוז בים הבלטי גם בשנת

להלן פרטי השיט∫

Æיעד ≠ הים הבלטי

Æלילות ±∞Øימים ±± Æ∞≥Æ∞∏Æ≤∞±∏≠±≥Æ∞∏Æ≤∞±∏ ∫תאריכים

Æ§ ≤¥∂∑≠עלות לאדם בחדר זוגי∫ חדר פנימי

 Æ§ ≤πµπ≠חדר מרפסת Æ§ ≤∑≤≤ ≠חדר חלון

העלות כוללת את כל החבילה∫ 

חצי  בברלין¨  לילות   ≥ מלון∫  וחזרה¨  מהארץ  טיסות 
ªפנסיון¨ טיולים ומדריך ישראלי

טיפים∫ טיפ חובה על האנייה ©∞∑ יורו לאדם® וטיפים 
טיפ  כוללת  אינה  העלות   Æבחו¢ל שירותים  לנותני 

ªלמדריך הישראלי
ªשלוש ארוחות ביום Æארוחות∫ פנסיון מלא על האנייה
לפני השיט  יומיים  טיול בברלין∫  ימי   ≥ השיט משלב 

ªויום נוסף לאחר סיומו
Æמסלול השיט מפורט באתר גמלאי תעשייה אווירית

במהלך חודש אפרילØמאי ∏±∞≥ נפרסם באתר גמלאי 
כפי   ¨≤∞±∏ בקיץ  לטיולים  הצעות  אווירית¨  תעשייה 

Æשיסוכמו עם חברות הנסיעות

בברכה
שמואל אפלבוים יהושע סעד   

יו¢ר ועדת טיולים ונופשונים  מרכז טיולי חו¢ל  

ל ו יולי 

יולי ודשים אפריל ילויות  תוכנית הפ
ל ו יולי 

גמלאון
1

ת י מ ו ר פ ה  ד ו מ



רה לי ה מפ ור גמלאים  י
מכובדיי¨ 

הביקור במפעלי התע¢א מרשים מרתק ומותיר רושם 
לטכנולוגיות  נחשפים  שברובם  הגמלאים¨  על  עז 
 Æלראשונה אותם  הם  שרואים  ולמפעלים  חדישות 
וזאת¨ מעבר למפגש החברתי המרגש של החברים¨ 
שעל כך יעידו מאות רבות של חברים מרוצים¨ ואשר 

Æחלק מתגובותיהם מופיע בהמשך הכתבה
לפני  החדשה¨  במתכונתם  הביקורים  החלו  מאז 
עקב  בוטלו   ¥© ביקור  מחזורי   ≤∞ נערכו  שנתיים¨ 
לחודש  ביקור   Æ®המארחים המפעלים  של  אילוצים 
 Æובכל מחזור השתתפו גמלאים שעבדו באותו מפעל
בדצמבר ∑±∞≥ הסתיים הסבב הראשון שבו השתתפו 
גמלאים מכל מפעלי החברהÆ עד כה השתתפו ≥∑∞± 
לתורםÆ קצב ההרשמה  ¥¥∏ ממתינים  ועוד  גמלאים 
הסיורים  כלומר   Æלחודש גמלאים  כ≠∞≤  על  עומד 
 ¨≤∞±π דצמבר  הנוכחית¨  הקדנציה  סוף  עד  יימשכו 
מעט  עם   Æאחריה שיבואו  בקדנציות  גם  הסתם  ומן 

Æסבלנות יבקרו כל המבקשים
הדי הביקור מכים גלים והביקוש גובר והולךÆ בשלושת 
הביקורים האחרונים התמלא האוטובוס בתוך ≤ שעות¨ 
ולשאר המבקשים לא נותר אלא להירשם ברשימת 
ההמתנהÆ כאן המקום לציין שעשינו מאמצים רבים 
סיורים  שני  לקיים  החברה  הנהלת  את  לשכנע  כדי 
בחודש אך בקשתנו נדחתהÆ כל שנותר לי הוא לבקש 
את  לקצר  כדי  מקומות   ∂∞ של  אוטובוס  שיוקצה 
 Æואכן¨ ההנהלה נענית לבקשתי ברוב המקרים Æהתור 
ובאותו ענייןÆ אני שב ומבקש∫ אם לאחר שקיבלתם 
אישור להרשמתכם¨ חל שינוי ואינכם יכולים להגיע¨  
מנת  על  וזאת  שניתן¨  ככל  מוקדם  הודיעוני  אנא 
שאוכל להזמין גמלאים אחרים¨ ולצמצם על≠ידי≠כך 

Æאת רשימת הממתינים בתור
באמצעות  להירשם  יכולים  נרשמו¨  שטרם  אלה 
דוא¢ל לכתובתי yemor25@gmail.com¨ או באמצעות 
ווטסאפ לטלפון הנייד ∂Æ∞µ≤≠∏π∞µ≤π ברישום יש לציין 

את כל הפרטים הבאים∫ 
עיר  נייד¨   ßטל  ßמס ת¢ז¨   ßמס ופרטי¨  משפחה  שמות 

Æמגורים ושם המפעל שבו עבדתם
אלה מכם שאין להם דוא¢ל¨ יכולים להעביר לנו את 
כתובת הדוא¢ל של בןØבת הזוג או של אחד הילדים 
וההתקשרות תתבצע דרכוØהÆ מניסיוני¨ ההתקשרות 
באמצעות אחד מבני המשפחה עובדת מעל ומעבר 

 Æלמצופה

שמואל אפלבאום יהודה מור 
יו¢ר ועדת טיולים ונופשונים רכז ביקורים במפעל 

תגובות גמלאים מהביקורים במפעלי התע¢א∫

שלום רב 
שחווינו  המעניין  והביקור  הארגון  את  לציין  ברצוני 
 µ∞ לאחר עבודה של Æהיום בביקור במפעלי התע¢א
שנה במפעל מנועים¨ שמחתי לבקר במבת ולהיחשף 
כולי   Æהטכנולוגיה של  הראשונה  מהשורה  למוצרים 

Æמלא גאווה להיות חלק ממשפחת התע¢א
ברוך קריגר ≠ מנועים

™™™
יהודה שלום 

הסיור היום היה מהנה ומרגש מאין כמוהו¨ הרגשתי 
תחושת ביטחון¨ גאווה ושייכות לתע¢א¨ 

כשהשיא היה במפעל מבת שביהודÆ אני רוצה להביע 
שהיו  הפנים  קבלת  ועל  הארגון  על  הערכתי  את 

 Æלמופת
יוסי אליהו ≠ מכלולים 

™™™
יהודה שלום

מאוד¨  מרגש  לסיור  הערכתי  את  להביע  רוצה  אני 
שקיבלנו  ולהסברים  לסיורים  הפנים¨  לקבלת 
המפעלים השוניםÆ היה זה סיור מאלף ומעניין שנתן 
לנו טעימה קטנה וחשובה על תוצריה של החברה¨ זו 

Æגאווה גדולה להיות גמלאי של התע¢א
גילה בארי ≠ מפעל מטוסי מנהלים

גמלאון



גמלאי אלתא בביקור גמלאי שירותים מרכזיים בביקור

גמלאי מפעל מנועים בביקור גמלאי מפעל מטוסים בביקור

ת י מ ו ר פ ה  ד ו מ

גמלאון
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במרפאת הכאב הרב תחומית של מדיקל 
השרון, נציע לך מגוון טיפולים וגישות 

חדשניות להפחתת ומניעת הכאב, על ידי  
רופאים מהבכירים בישראל, נסייע לך לחזור 

לשגרת היום יום ולשפר את איכות החיים.

להזמנת תור לייעוץ, נא להתקשר למרכז הרפואי מדיקל השרון:  09-7909000

סובל מכאב כרוני? אורתופדי או אחר?

אנו מטפלים במגוון בעיות רפואיות:
כאבי מפרקים 	 
כאבי גב	 
פריצות דיסק	 
כאבים אונקולוגים	 
פיברומיאלגיה	 
כאבים ממקור עצבי – כאבים נוירופתיים	 
שלבקת חוגרת	 
כאבים עקב מחלת הסוכרת	 

כל הטיפולים מבוצעים ע"י רופאים 
 מומחים בלבד – במהירות וביעילות, 

עם אפשרות לתיאום תור מיידי .

ניתן לתאם תור לייעוץ עם רופאים מומחים , גם במגוון תחומים:
 • אורתופדיה • כאב • אורולוגיה • לב • נוירולוגיה

• אנדוקרינולוגיה • כירורגיה פלסטית • אונקולוגיה • עור ועוד.

info@medhasharon.co.il  אלי הורביץ 12, כפר סבא



ורת י דת  ו
שלום חברות וחברי ארגון הגמלאים¨

מועצת  של  הראשונה  בישיבתה 
יו¢ר  סקר   ¨≤∞±∏ לשנת  הארגון 
על  כללית  הביקורת¨ סקירה  ועדת 
פעילותה של הוועדה במהלך שנת 

Æ≤∞±∑

לידי  נמסרו  הסקירה  של  בסיומה 
את  כרכים המאגדים  ולמזכיר¨  למשנה  הארגון¨  יו¢ר 
השונות  הוועדות  מול  הביקורת שבוצעו  דו¢חות  כל 

Æבארגון¨ במהלך השנה

סקירה זאת היוותה¨ למעשה¨ את סיומה של המחצית 
הארגון  מועצת  של  הכהונה  תקופת  של  הראשונה 
הנוכחית¨ והיה זה מועד ראוי לערוך חשבון נפש¨ הן 
הוועדה¨  עצמה  על  שנטלה  הבדיקה  מטלות  לגבי 
שננקטו  וצעדים  פעילויות  לגבי  והן  המלצות¨  כולל 
ע¢י הנהלת הארגון והוועד¨ לתיקון על סמך המלצות 

Æהוועדה

המועצה  כהונת  של  השנייה  המחצית  לקראת 
פנים¨  מבקר  הביקורת  ועדת  תעסיק  הנוכחית¨ 
¢אד≠הוק¢¨  ממוקדים  לנושאים  הוועד¨  ע¢י  שייבחר 
לסיוע  נדרשים  ואשר  הביקורת  ועדת  ע¢י  שייקבעו 

Æמגורם מקצועי

פירוט חלקי של נושאים שקודמו ע¢י הוועדה במהלך 
שנה ∑±∞≥∫

של  הפורמליות  ההתקשרויות  כמות  הרחבת    £

ªהארגון¨ בחוזים ובהסכמים

חוק  תכני  על  המנהל  הוועד  לחברי  ריענון    £

ªהעמותות¨ ותקנון הארגון

 ≤∞±∑ גימלאידה  מהתנהלות  ההמלצות  אימוץ    £

ªלטובת אלו הבאות עלינו לטובה

בארגון¨  הבחירות  לנהלי  משמעותיים  עדכונים    £

החיצוניות והפנימיות שייושמו בבחירות לקדנציה 
Æהבאה

בשקיפות  מתנהלת  הוועדה  שפעולת  מזכיר  אני 
כלל  מול  והן  והמועצה  הוועד  חברי  מול  הן  ֵמרבית¨ 

כל  אל  משכבר  פנייתי  על  חוזר  אני   Æהארגון חברי 
לוועדה  לפנות  בכך¨  המעונייןØנת  בארגון  חברØה 
הביקורות  תכני  את  הראויה¨  בדיסקרטיות  ולקרוא 
מהממצאים¨  ולהתרשם  פורסמו¨  ואשר  שנעשו 

Æמההמלצות ומהפעולות שבוצעו בעקבותיהם

Øהגמלאים כמות  זאת¨  פנייתנו  שלמרות  לציין  עליי 
מועטה  הייתה  זאת  אפשרות  לממש  שפנו  איות 

Æביותר

ליו¢ר  הארגון¨  להנהלת  מאחלת  הביקורת  ועדת 
הארגון ¨ לחברי הוועדות השונות¨ למתנדביהן ולחברי 

Æהמועצה¨ שנת עבודה פורייה ותקינה

Æחג פסח שמח לכלל חברי הארגון
הלל שחם 
יו¢ר ועדת הביקורת

יו¢ר ועדת הביקורת בסקירה בישיבת מועצת הארגון

יו¢ר ועדת ביקורת מוסר ליו¢ר הארגון את דו¢חות 
הביקורת

הלל שחם ≠ יו¢ר
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*מספר המקומות מוגבל, ט.ל.ח

לזוג 3050

1-700-55-66-77להזמנות חייגו:

מחיר מיוחד לגימלאי התעשייה האווירית
2800 ₪ לזוג ל2 לילות על בסיס חצי פנסיון וכולל כניסה להופעה 



יול שלי יול שליה יול שליה יול שליה יול שליה ה
וייטנאם ≠ ניחוחות מן המזרח

מאת∫ איציק קידר

קדימון

¢מלחמת  ספק  ללא  היא  שעולה  המיידית  הקונוטציה 
וייטנאם¢ ≠ מלחמה שכוסתה באין ספור סרטים¨ מחזות¨ 
ספרים ובעצם מה לאø אבל דומה שלמרות המלחמה 
מחציתם  הרוגים  מיליון   ¥ ומעל  שנה   ≤∞ ©מעל  ההיא 
≠±∏ בני  אמריקאים  לוחמים  אלף   ∂∞ וכ≠  וייטנאמיים 
מנזקי המלחמה¨  וייטנאם מתאוששת מהר מאוד   ¨®≤≥
מוכרת  לא  הווייטנאמית  השפה  לתיירים¨  פתוחה  היא 
כך°  ממש  לטיניÆÆÆכן°  הוא  המדינה  ברחבי  השילוט  אך 
ולכן גם קל להתמצא¨ למרות שהמלצתי האישית היא 
להיעזר במדריך מקומי ועל כך בהמשך הכתבהÆ בעצם 
¢תאילנד  של  סוג  שהיא  וייטנאם  על  להגיד  אפשר 
בשווקים¨  רבים¨  דמיון  קווי  יש  ואמנם  למתקדמים¢ 
עם  הזולים  הנופש  הלילה¨ בשוק הצף¨ באתרי  בשווקי 
החופים הבלתי נגמרים ועודÆ רק שכאן בווייטנאם הכול 
אמיתי  הוא  הצף  השוק   Æממוסחר לא  עדיין  ¢בתולי¢ 
לחלוטין¨ השווקים הם תיאטרון החיים ממש¨ ואם נוסיף 
ובדרום  בצפון  שונים  מ≠∞∑ עמים  למעלה  כאן  שחיים 

Æהרי שמחכה לכם טיול חוויתי ומיוחד

וייטנאם מחולקת ל≠≤ חבלי ארץ ברורים∫ בצפון ≠ הדלתא 
כ≠≥ מחזורים  אורז  גידולי  הנהר האדום¨ המאפשר  של 
הדרומי¨  סין  ים  ומפרץ  קומוניסטיות¨  השפעות  בשנה¨ 
ואילו  היסטוריים¨  ואתרים  רבים  נופש  אתרי   ≠ במרכז 
המקונג  נהר  של  והדלתא  מערביות  השפעות  בדרום 
אורז בשנהÆ למרות האיחוד  גידול  ≤ מחזורי  המאפשר 
בין הצפון לדרום במשך למעלה מ≠∞≤ שנה עדיין קיימים 

 Æהבדלים מהותיים ובולטים הניכרים לעין

שדות האורז הירוקים והמסודרים להפליא ברמת דיוק 
שלא תיאמן בעיקר במורדות ההרים מחליפים את צבעם 
עם תנועת השמש¨ כובעי הנצרים המחודדים¨ מקדשים 
דאיי¢¨  ¢קאו  החדשה  הדת  בדרום¨  בעיקר  צבעוניים 
בגדי העמים השונים בצבעים מרהיבים¨ שמורות טבע 

מדהימות¨ תלמידות התיכון ¢המלאכיות בלבן¢ ≠ תכלס 
זו מדינה מיוחדת אטרקטיבית המשלבת ומנהלת חיים 
בודהיזם¨  טאואיזם¨  ©קונפוציוס¨  דתות  של  רב  במספר 
 Æנצרות ואסלאם® ללא סכסוכים וללא מלחמות פנימיות
חיה  שעדיין  ההיסטוריה  המגוון¨  האקלים  לכל  מעל 
ונושמת¨ השווקים הזולים אלו רק חלק קטן מהדברים 

Æהמושכים לכאן מאות אלפי תיירים מדי שנה

מוגדרת¨  דת  ללא  הווייטנאמית¨  המיוחדת  התרבות 
השימוש הנרחב בקטנועים וטוסטוסים¨ ובעיקר תרבות 
¢אוכל הרחוב¢ ©כמעט בכל פינה מוכרים כאן אוכל®Æ וכן¨ 
 ÆÆÆלא תאמינו¨ אבל גם לנו היהודים יש חלק בתרבות הזו
הכתב הלטיני הווייטנאמי נולד ופותח במאה ה≠∑± ע¢י 
יהודי מיסיונר צרפתי בשם אלכסנדר דה רוהדס אשר 
חיפש בצעירותו בעיקר את עצמוÆ ולכן התנצר תחילה¨ 
הבודהיזם  תורת  את  ללמוד  וניסה  למזרח  נסע  אח¢כ 
פיתח  סינית  לקרוא  הצליח  וכשלא   Æבסינית שנכתבה 
לעצמו כתב מיוחד לטיני שהפך עם הזמן לכתב הרשמי 
תיהנו  שכאן  הרי  בתאילנד  נהניתם  אם   Æוייטנאם של 

Æכפליים

מסלול מומלץ

תחילה טיפ° אכן השילוט בלטינית ובהחלט ניתן לקרוא 
האתרים¨  לכלל  מלא  כיסוי  אין  עדיין  אך  הכתוב¨  את 
ולכן אני ממליץ על טיול מאורגן או ע¢י מדריך מקומי¨ 
אותו ניתן לארגן מהארץÆ המחירים עדיין זוליםÆ כמו כן 
של  התעופה  בנמל  להוציא  ניתן  שאותה  ויזה  נדרשת 

Æהא≠נוי ויש להיעזר בסוכן הנסיעות
לצפון   ≠ שבוע  בלבד∫  לשבועיים  הוא  המוצע  המסלול 
ושבוע ≠ לדרום¨ ניתן בהחלט להוסיף ¥ ימים עד שבוע 

Æלביקור במרכז וייטנאם

צפון וייטנאם

נוחתות  הטיסות   Æוייטנאם של  הבירה  עיר   ≠ אה≠נוי 
הקטנועים  בגלל  בעיקר  ורועשת  סואנת  העיר   Æכאן
או  קטנוע  יש  אזרח  לכל  כמעט  כאן   Æוהטוסטוסים

גמלאון



טוסטוס והם נוהרים בכבישים נחילים נחילים בכמויות 
באסטה  כמו  המדרכות  על  הן  הדלק  תחנות   Æעצומות
בצמוד   Æדלק בבקבוקי  ≥≠≤ מדפים המלאים  עם  בשוק 
אליהן ה¢פנצßר מאכרים¢¨ כן° גם הם מחכים לקליינטים 
על מנת להרוויח את היומיתÆ מבט על מבני העיר יגלה 
החלק  ואילו  צרה¨  בניין  חזית  הגדול  שלחלקם  לכם 
פחות  משלמים  הם  כך  פלא°  אין   Æוצר ארוך  האחורי 
ארנונה ©התשלום נקבע ע¢פ שטח החזית®Æ העיר היא 
מוצלות  שדרות  אגמים¨   Æבאסיה המקסימות  אחת 
בתים  עתיקים¨  אדריכלות  לאוצרות  רקע  המהוות 
ישנים לצד בתים בסגנון צרפתי קולוניאלי המעידים על 
שלטונם של הצרפתים בעבר¨ שווקים צבעוניים ברובע 
העתיק בן ∞∞∞± השנים¨ מקדשים אל מול גורדי שחקים 

Æחדשים

להלן רשימת אתרי חובה בהא≠נוי∫ 

המאוזולאום של הו ציß מין ≠ אתר הקבורה של המנהיג 
של  מההיסטוריה  חלק  הם  חייו  שתולדות  הנערץ 
וייטנאםÆ חשוב לבדוק את מועדי פתיחת האתÆ בהמשך 

Æמומלץ לבקר במעונו של המנהיג

מקדש הספרות ≠ מוקדש למנהיגי ולמלומדי וייטנאם¨ 
מסביב   Æלבודהיזם הקדושים  הלוטוס  פרחי  בריכת  ובו 
לאתר צבי ַשיִש גדולים שעליהם לוחות המספרים את 

Æסיפור חייהם ופועלם למען וייטנאם

פגודת העמוד האחד ≠ מבנה בן למעלה מ≠ ∞∞µ± שנה 
גן  מסביבו   Æלבודהיזם המקודש  הלוטוס  פרח  בצורת 

Æיפהפה למנוחה ולרגיעה מהמולת העיר

 Æמלון הילטון ≠ המפורסם מאותה מלחמה עקובה מדם
נכון להיום הוא שוב מתפקד כמלון אך עדיין מזכיר את 

Æהימים שבהם שימש כלא לשבויים האמריקאים

אגם החרב שהוחזרה ≠ אגם מקסים במרכזה של הא≠
שם  שחי  הצב  על  ומרתק  מסתורי  בסיפור  עטוף  נוי 
 Æהנסיך של  חרבו  את  בלע  ואשר  שנה   ∂∞∞ מעל  כבר 
אגדה או סיפור אמיתי שאלו את הזואולוג הא דין דוק 

Æמאוניברסיטת הא≠נוי

העיר  כזכור   ≠ המלאכה  בעלי  ושוק  העתיקה  העיר 
שימרו  בשוק  המקצועות  מבעלי  וחלק  שנה   ±µ∞∞ בת 
משנות  לנו  מוכÀרים  חלקם   Æהמקצועית המסורת  את 
ה≠∞µ של המאה הקודמת¨ בעיקר לוותיקים שבינינו¨ כך 
שמחכה לכם כאן חוויה מיוחדת בעיקר בשעות הערב 
והמונים  רכב  כלי  לתנועת  נסגרים  הרחובות  כאשר 

Æמציפים את העיר העתיקה

אחד  מהא≠נוי®  וחצי  ©כשעתיים   ≠ באיי  לונג  הא 
המפרצים מהיפים בעולםÆ מומלץ ַשיִט של ≤≠¥ שעות 
 Æאלפי צוקי סלע מיוערים המגיחים מתוך הים Æלפחות
האגדה מספרת שבמקום זה נאבק הנסיך בדרקון נורא 
ויכול לוÆ הדרקון¨ עם נפילתו למים¨ ריסק את כל ההרים 
שבסביבתו וכך נוצרו האייםÆ זאת כלשון האגדהÆ האמת 
של  יצירותיו  הן  ואלו  קראסטי  אזור  הוא  שהאזור  היא 
גם  תפגשו  המים  על  שחיים  לאנשים  בנוסף   Æהטבע

Æמערות נטיפים יפהפיות

ובה  טיפוסית  עיירה  מהא≠נוי®  שעות  ©כ≠≥   ≠ נין≠בין 
אל  כייפי  ַשיִט  טאם≠קוק  בשם  ייחודית  טבע  שמורת 
עבר ≤ המערות בין שדות אורז מביא אותנו אל מתחת 

Æחוויה מיוחדת ומדהימה Æלהרים הנישאים

סאה פאה ≠ עיירה במרחק של ∞µ≥ ק¢מ מהא≠נוי ©ניתן 
נופש  עיירת   Æ®מיוחדת לילה≠חוויה  ברכבת  גם  להגיע 
מסביבה  ההרים¨  בתוך  עמוק   ±π≤≤ משנת  צרפתית 
ל≠∞∑  למעל  שייכים  אלו  למעשה   Æילידים כפרי  פזורים 
עמים הנבדלים בתלבושות היומיות הצבעוניות ובשפות 
השונותÆ מומלץ לבקר בכפר או שניים על מנת להכיר 
מקרוב את אורח חייהם המיוחדÆ וכן° הם מסבירי פנים 
לרוב  כן מתנהלים שם שווקים  לאורחיםÆ כמו  במיוחד 
בימי ראשון¨ שוק האהבה שוק צבעוני למציאת שידוך¨ 
 Æשוק נוסף נמצא בבאה קאה כמאה ק¢מ מסאה פאה
מלבד המזכרות הזולות תפגשו גם כאן את בני השבטים 

Æ¢השונים פשוט ¢מכה של צבע

דרום וייטנאם ©כ≠∑ ימים®

גם  דצמבר≠ינואר  בחודשים  להגיע  מומלץ   ≠ קטן  טיפ 

השוק בבאה קאה

גמלאון



בגלל מזג האוויר הנוח אבל גם בגלל החתונות הרבות 
שנערכות כאן בעיקר באזור הדלתאÆ ניתן לזהות בקלות 
 Æאת אתר החתונה המקושט בסרטים ובבלונים צבעוניים
בעלי השמחה יזמינו וישמחו לארח אתכםÆ הם מקבלים 

Æסימן למזל טוב ואתם זוכים בחוויה מיוחדת

המלצה אישית ≠ בעבר היו ברחובות הו צßי מין מיליוני 
זוגות אופניים¨ היום התחלפו צלצולי הפעמונים בזמזום 
קטנים¨  טוסטוסים  בעיקר  אופנועים¨  של  פוסק  בלתי 

©הערכת מספרם מגיע 

בערך  שני  אדם  שלכל  מכאן  אופנועים®¨  מיליון  ל≠¥≠∂ 
על  וחיים  נוסעים  אוכלים¨  הווייטנאמיים   Æאופנוע יש 
האופנועÆ אפילו נהג אופנוע שישן שנת צהריים עמוקה 
את  לחוות  כדי   Æנדיר מחזה  אינו  האופנוע¨  מושב  על 
העמוסים  הצמתים  לאחד  צאו  התופעה¨  עוצמת 
יום  את  מסיימים  כשהווייטנאמיים   Æאחה¢צ בשעות 
העבודה¨ בדרכם חזרה הביתה¨ יוצרים זרם בלתי פוסק 
מקומית  בירה  עם  הרחוב  בפינת  שבו   Æאופנועים של 
וצפו בפה פעור במחזה שאין בשום מקום אחר בעולם 
את  לחצות  לנסות  שלא   ≠ וגם  בווידאו  לצלם  ©מומלץ 

Æ®הכביש

הו צה מין סיטי ≠ לשעבר סייגון ועיר הבירה של דרום 
לכיבוש  עד   Æותוסס גדול  כרך   Æ®±π∑µ ©עד  וייטנאם 
כל  ואנושי של  הקומוניסטי היה צומת היסטורי כלכלי 
הסוער  ועברה  הקולוניאלי  עושרה   Æוסביבותיה הדלתא 
קמו לתחיה כאשר הממשלה התירה לה לפני למעלה 
מסחר  קשרי  ולקיים  חופשית  לכלכלה  לחזור  מעשור 
פתוחים עם המערבÆ לכן קיימת בה כיום תערובת של 
לצד  משוחרר  מערבי  בסגנון  ובילויים  עסקים  מרכזי 
שווקים מזרחיים מסורתיים עמוסי ריחות¨ צבעים עזים 
והמוני אדם¨ כשברקע צצים בניינים רבי קומות המשנים 
של  הוא  נוסף  מעניין  מחזה   Æהעיר של  האופק  קו  את 
יום  בסיום  התיכון  תלמידות  אלו   Æ¢בלבן ¢המלאכיות 
בשם  מסורתי  וייטנאמי  בבגד  מופיעות  הן   Æהלימודים
¢האו זאי¢¨ לרוב על אופניים או ברגל¨ וחובשות את כובע 

Æהקש המסורתי

אתרי החובה בעיר הם∫ מוזיאון המלחמה ©עד לביקור 
קלינטון היה שמו מוזיאון פשעי המלחמה®¨ בית הדואר 
מחדש¨  האיחוד  ארמון  נוטרדאם¨  קתדרלת  המרכזי¨ 

Æהרובע הסיני ופגודת טיאן אהו

נהר  המכונה  המקונג  נהר   ≠ המקוקנג  של  הדלתא 
על  מהסרטים  היטב  לנו  זכור  הדרקונים¢  ¢תשעת 
חייהם  אורח  את  להכיר  לכאן  מגיעים  אנו   Æהמלחמה
של מאות אלפים החיים ביובלי הנהר¨ חלקם על המים 
טו  מי  בשם  עיירה  כמו  אותנטיים  בכפרים  חלקם 
המוקפת בשדות אורז מטעים וגנים טרופייםÆ בעיירות 
המתקיים  צף  בשוק  לבקר  ניתן   ≠ ראנג  וקאי  קאן≠טו 
מזה מאות שניםÆ העסקאות המתרחשות בו הן ברובן 
ַשיִט   Æ®סחורה תמורת  ©סחורה  בארטר  עסקאות  עדיין 
על הנהר הוא בחזקת ביקור חובה¨ מחזה שלא יישכח 

 Æזמן רב

קאו צי ≠ אתר מורשת מלחמת וייטנאם¨ עיר המחילות 
את  מקבלים  כאן   Æהווייטקונג לוחמי  של  והמפקדות 
התשובה לשאלה∫ מדוע המעצמה החזקה בעולם לא 

Æניצחה במלחמה

טאי נין ≠ ביקור במקדש של דת חדשה בשם קאו דאי 
משקף  המקדש   Æשנה מדי  רבים  מאמינים  הצוברת 
תמונה צבעונית במיוחד על דת זו המשלבת פילוסופיות 
מהמזרח ומקיימת מצוות שונות ממספר דתות∫ נצרות¨ 

Æאסלאם¨ בודהיזם ועוד

לסיכום

זו מדינה שנולדה מחורבות האימפריה הסינית¨ ספגה 
מחדש  ונולדה  הצרפתי  הקולוניאליזם  את  לתוכה 
מול  אל  אלו  צלקות   Æוייטנאם מלחמת  של  מהאפר 
יצרו  והטעמים  האנשים  התרבות¨  המגוונים¨  הנופים 
טרסות   Æאחר מקום  בשום  קיים  שלא  צבעוני  פסיפס 
האורז בצפון¨ השבטים הצבעוניים השונים¨ הרי המרכז¨ 
חדשות  ערים  הגßונגלים¨  האלונג¨  מפרץ  הדלתות¨ 
ועתיקות¨ כל אלו ביחד ולחוד יוצרים את אחת המדינות 

Æהמגוונות והמעניינות שבאסיה

שיט על נהר המקונג

גמלאון



 
  

 

 
  

 



ות ה והתנד ו דת ת ו

שלמה חסקלוביץ 

יו¢ר

גמלאיות וגמלאים יקרים¨ 

הגמלאים  של  ותעסוקה  התנדבות 
אם  גם  עולם¨  חובק  מעשה  הינם 

 Æאופיים שונה ממדינה למדינה
במרכז  מדינות  במספר  מטיול  חזרתי  מכבר  לא 
למטרותיי  מעבר   Æהברית ובארצות  אמריקה 
להתרשם  לבדוק¨  אוהב  ואני  לי  חשוב  התיירותיות¨ 
של  וההתנדבות  ההתנהלות  דפוסי  את  ולהשוות 

Æהגמלאים בארצות שבהן אני מבקר
גילנו בחברות תעופה  לקבל שירות מבני  הופתעתי 
 Æוהדיילים מהדיילות  והן  מהטייסים  הן  אמריקאיות¨ 
שכמותנו  תיירות  במדריכי  מלאות  הערים  בנוסף¨ 
סבלנות  המגלים  בשכר®¨  וחלקם  מתנדבים  ©חלקם 
לא  סיפוק  מתמלאים  שהם  ספק  אין   Æפנים ומאור 

 Æפחות מן הנתרמים
יבשות  וחוצות  מחופשות  מגיעות  ההזדמנויות 
והזמן  המקצועיות  הניסיון¨  לכולנו   Æותרבויות
שברשותנו¨ נשאר הרצון וההחלטה לבחור הזדמנות 

 Æמתאימה
לגמלאים  במה  ונותן   ממשיך  אני  שהנהגתי¨  כפי 
ומבקשים  שונים¨  ובארגונים  בעמותות  המתנדבים 
לשתף אותנו בסיפוריהםÆ הפעם סיפורו של הגמלאי  

 Æשלומי אלעזר המתנדב במשטרת ישראל
 

שלום¨ 
אני מתנדב במשטרה כ≠∑≥ שנים ביחידה זו שהייתי 

המשמר  מתנדבי  של  התנועה  יחידת   Æמפקדה
האזרחי¨ במדים¨  ברמה¢ש  במשך ∞± שניםÆ גייסתי 
במילואיםØח¢א¨  טייסים   ±∞ מתוכם  מתנדבים¨   ∑µ≠כ
Æביניהם  טייס הניסוי שלנו בעבר דני שפירא ואחרים
כיום¨ אני מתנדב בהרצלייה¨ כקצין בדרגת רפ¢ק¨ אני 
כ≠¥  משמרת  ובכל  בחודש¨  משמרות  בשתי  עובד 
שעותÆ כמו כן אני משתתף במטווח פעם בשנה עם 
אקדח וקאראבין¨ ובהדרכות תוך תפקידיותÆ התפקיד 
עבירות  למניעת  בשטח¨  ו¢בולטות¢  סיור  הוא  שלנו 
תנועה¨ וכן רישום דוחות תנועה על עבירות הגורמות 
אני מאמין שהסיורים שלנו בעצם   Æדרכים לתאונות 

Æקיומם אנחנו מונעים תאונות ועבירות תנועה
רפ¢ק שלומי אלעזר

כל הכבוד לפעילותו ההתנדבותית המבורכת ובעלת 
הערך של חברינו שלומי אלעזרÆ אם אתם מתנדבים 
ולהעביר  לכתוב  מוזמנים  כל שהיא¨ אתם  במסגרת 
אליי את סיפורכם ואשמח לפרסמו באחד הגיליונות 
שוטף¨  באופן  מתעדכן  הארגון  של  האתר   Æהבאים

   Æמומלץ להיכנס ולהתרשם

Æ∞µ≤≠≥∂∂≥∑≥≥ הנייד ßניתן לפנות אליי באמצעות הטל

אני מאחל לכולנו בריאות טובה וחג שמח¨ 
שלמה חסקלוביץ 
יו¢ר ועדת תעסוקה והתנדבות
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דז'יגאן ושומאכר רצים לבחירות
בימוי: מורדי גרשון מחזה: קובי לוריא תרגום: אריה בלינדר במאי משנה: תומר כהן עיצוב תפאורה: רועי ואטורי עיצוב תלבושות: 

אנדריאנה לובינה  ניהול מוזיקלי: ברק אולייר תנועה: תות מולאור עיצוב תאורה: מישה צ׳רניאבסקי  תרגום סימולטני: לורה סהר  
בהשתתפות: יעקב בודו, מוטי גלעדי, הילית דייטש-שני, מוניקה ורדימון, אירמה סטפנוב, אנדריי קשקר, יהונתן רוזן 

 

דזשיגאן און שומאכער לויפן צו די וואלן

תיאטרון יידישפיל גאה להציג:

צוותא תל אביב 
ובהיכלי התרבות ברחבי הארץ!

לרכישת כרטיסים: 6797* 
www.yiddishpiel.co.il



דונים ניפים ומו דת  ו
שלום לכם חבריי וידידיי היקרים¨

 Æבשוהם והפעם  נוסף  חברים  מועדון  הדר¨  וברוב  טובה  בשעה  נפתח¨   ±≤Ø∞≥Ø≤∞±∏  ßה ביום 
בנוכחותם∫  אותנו  כיבדו  וכן¨   Æומהסביבה רבים משוהם  נפתח בהשתתפות חברים  המועדון 
יעקב שפי יו¢ר הארגון¨ ואבי שקלרסקי מזכיר הארגוןÆ המועדון ישרת את תושבי שוהם¨ בית 
אריה¨ והמושבים בסביבהÆ המועדון ממוקם בבית הגמלאי שברחוב תפן מסß ≥ בשוהם ותרכז 
אותו החברה מרים אזולאיÆ אני מזמין בזאת את כול הגמלאים חברי הארגון מהסביבה לקחת 
רבה  הצלחה  למרים  מאחל  אני   Æמעניק שהמועדון  מהאפשרויות  וליהנות  בפעילות  חלק 

Æופעילות פורייה
 Æבנוסף אנו מתארגנים לפתיחת מועדון נוסף¨ בעיר יהוד מונוסון¨ ונמצאים בשלבים מתקדמים

ושמח  חג פסח כשר  אביב שמח¨  חג  חירות שמח¨  חג  לכולנו  אני מאחל  לחג הפסח¨  קרובים  מאחר שאנו 
Æובריאות ואושר לכולם

עוזרים לצדי ברצון וביעילות חברי הוועדה∫ 

 baruchkl74@gmail.com דוא¢ל ∞µ≤≠∏π∞∂∑≥π ßברוך קלצרמן טל
 ∞µ¥≠≤¥∑π∞π± ßיל טלßבורג ßורגßג
∞µ≤≠∂∞π≥ππ∏ ßרחמים חלפון טל

 ∞µ≤≠¥≤≥∞πµµ ßדניאל יסוד טל
∞µ≤≠∑≤∞±±∏∏ ßבני נמני טל

שלכם∫ כמו תמיד מוכן לעזור ככול שיתאפשר לי
פרטוק פליקס יו¢ר ועדת סניפים ומועדונים
 ffelix1.gim@gmail.com דוא¢ל ∞µ≤≠≤≤±±≥≥¥ נייד

מזכרת מערב הפתיחה של מועדון שוהם∫

פרטוק פליקס ≠ יו¢ר



מועדון אריאל

  ª±πÆ∞∞ ההרצאה מתחילה בשעה Æ≤∞Æ≥∞≠±∏Æ≥∞ בין השעות ßד ßפעילות המועדון∫ בימים ב
ª±±Æ∞∞ ההרצאה מתחילה בשעה Æ±≤Æ∞∞≠±∞Æ∞∞ בין השעות ßבימי א

ªכתובת המועדון∫ מועדון אמצע הדרך רחוב צה¢ל ± אריאל
 ∞µ∞≠π≥∂∂¥≤µ ßרכז המועדון ∫ ליברמן יעקב טל

המרצההרצאהתאריך
±±Æ¥Æ±∏שלמה פיליבהלצעוד בגאון בברלין
∑ÆµÆ±∏יהושע לובלסקי פולינזיה ≠ גן עדן בסוף העולם
∂Æ∂Æ±∏לינדה תומרחגיגת שירים לקיץ
≤Æ∑Æ±∏חזי פוזננסקיקסם הכסף
µÆ∏Æ±∏מנכ¢ל אלתאממדינת תלות למעצמה טכנולוגית≠תרומת התע¢א Ø משה אור≠טס
µÆπÆ±∏עמי רוניסזורבה היווני הוא אמן החיים 

מועדון אשדוד

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

Æ∞µ≤≠∏≥∞±πµµ ßעוזר שרה טל Æ∞µ≤≠∂¥∏∏∂µ∏ ßרכזי המועדון∫ לזר אברהם טל

המרצההרצאהתאריך
±±Æ¥Æ±∏שלמה פיליבההריביירה הצרפתית ופרובאנס
±∏Æ¥Æ±∏יום הזיכרון ≠ אין מפגש
≤µÆ¥Æ±∏ ועד רדיפת המיעוטים במזה¢ת יהודי ארצות ערב  מרדיפת 

כיום
ד¢ר אדי כהן

≤ÆµÆ±∏מרדכי הדרסולטנות קטאר ≠ משבר במפרץ
πÆµÆ±∏יעל טל נוטעמסע להודו בסיפור ובריקוד ≠ לרקוד את החלום

±∂ÆµÆ±∏יואב יוכפזהגנטיקה של התזונה
≤≥ÆµÆ±∏גיל רביבוזעזועים במזה¢ת
≥∞ÆµÆ±∏חזי פוזננסקישאו ציונה נס ודגל

1



מועדון בקעת אונו

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

 Æ∞µ∞≠≥∂±¥≤∞∞ ßרכזת המועדון∫ שוולב אדריאנה טל
Æ∞µ≤≠≥≥∞∂µ∏¥ ßגזבר∫ ישראל זאבי טל

המרצההרצאהתאריך
±∞Æ¥Æ±∏אירופה ßמוזיקה יהודית במז øשחר שומןמה נשאר
±∑Æ¥Æ±∏ערב יום הזיכרון ≠ אין מפגש
≤¥Æ¥Æ±∏עמי רוניסהמערבון ¢בצהרי היום¢ ≠ על אומץ¨ נאמנות ואהבה
±ÆµÆ±∏אלי רוהסיפורו של סופר
∏ÆµÆ±∏יואב יוכפזהגנטיקה של התזונה

±µÆµÆ±∏ירון קרשאימוזיקת המארשים וניצחונות מפורסמים
≤≤ÆµÆ±∏הראל אברהםראשי המדינה בנעלי עבודה ובנעלי בית
≤πÆµÆ±∏שלמה פיליבהלילות מוסקבה
µÆ∂Æ±∏øאסף יגבסהאמת מאחורי המזון ≠ איך לא ידעתי

מועדון באר שבע

ª±≥Æ∞∞≠±∞Æ∞∞ בין השעות ßה ¨ßד ¨ßפעילות המועדון∫ בימים א
ª±∞Æ∞∞ ומתחילה בשעה ßההרצאה מתקיימת ביום ה

ªבאר שבע ±µ קלאוזנר ßכתובת המועדון∫ מרכז פאני קפלן¨ רח
 Æ∞µ≤≠≥π∂∂±π≤ ßאבי הדר טל Æ∞µ≤≠∏π∞∂∞π± ßרכזי המועדון∫ אנקרי יעקב ©דני® טל

Æ∞µ≤≠∏∂∞µπ∞± ßגרוסמן אלי טל

המרצההרצאהתאריך
≤∂Æ¥Æ±∏איציק קידרוייטנאם ≠ ניחוחות מהמזרח
±∑ÆµÆ±∏עמי רוניסזורבה היווני הוא אמן החיים
∑Æ∂Æ±∏יהורם מזרחיסונים ושיעים ומה שביניהם

≤∏Æ∂Æ±∏שלמה פיליבההלילות הלבנים של סנט פטרבורג
±πÆ∑Æ±∏הראל אברהםראשי המדינה בנעלי עבודה ובנעלי בית

המשך בעמוד ¥≤



 | beity.co.il | *2902 :לפרטים נוספים ולהצטרפות

 השירות ניתן לחברי כל קופות החולים, 
הטבת הצטרפות לגימלאי התעשיה האוירית

גמלאי התעשייה האווירית, אתם רק צריכים ליהנות...

תנו לנו לדאוג לכם!
ביתי מקבוצת מכבי מציעה לכם, שהגעתם לגיל הפרישה ורוצים 

להשאר בבית המוכר והטוב מעטפת שירותים תומכים

   מנהל אישי 

מטפל בענייני בירוקרטיה 
מול ספקי שירותים והרבה יותר

   תחזוקת הבית

   הצטרפות ל"קהילת ביתי" 

   ספקי שירות בתחומים 

 רפואה משלימה, לחצן מצוקה, ניקיון, 
ארוחות ועוד, והכל עד הבית



מועדון הרצלייה

 ª±∏Æ≥∞ ההרצאה מתחילה בשעה Æ≤±Æ∞∞≠±∏Æ∞∞ בין השעות ßפעילות המועדון∫ בימי א
ªמזא¢ה ±±¨ פינת הכוזרי הרצלייה ßכתובת המועדון∫ מועדון נעמ¢ת¨ רח

Æ∞µ≤≠≥∂∂≥µ≤∂ ßמנדה רפי טל Æ∞µ≤≠≥∂∂≥±≥∏ ßרכזי המועדון∫ בן יוסף נתן טל

המרצההרצאהתאריך
∏Æ¥Æ±∏ øאיך קרה ומה הביא לשינוי בגישה לפשיעה המינית בישראל

מאחורי הקלעים של הפרשות הגדולות שהתפרסמו
הדס שטייף

±µÆ¥Æ±∏צמח גורהגורם האנושי לתאונות בדרכים
≤≤Æ¥Æ±∏® צחי נבוציפור האדם באופקנו ©הטיסה הראשונה לא¢י
≤πÆ¥Æ±∏טרם נקבע
∂ÆµÆ±∏ערביØעדי שוורץיהודי ארצות המזרח והסכסוך הישראלי

±≥ÆµÆ±∏עמי רוניסזורבה היווני הוא אמן החיים
≤∞ÆµÆ±∏חג שבועות ≠ אין מפגש
≤∑ÆµÆ±∏שלמה פיליבהלילות מוסקבה

מועדון חולון

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

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

המרצההרצאהתאריך
πÆ¥Æ±∏אירופה ßמוזיקה יהודית במז øשחר שומןמה נשאר

±∂Æ¥Æ±∏חזי פוזננסקימגש הכסף
≤≥Æ¥Æ±∏שלמה פיליבהלילות מוסקבה
≥∞Æ¥Æ±∏ ועד רדיפת המיעוטים במזה¢ת יהודי ארצות ערב  מרדיפת 

כיום
ד¢ר אדי כהן

∑ÆµÆ±∏יהודה הראלפרשת טוביאנסקי
±¥ÆµÆ±∏גיא באוםהנערה הסוררת ≠ בלט וירטואוזי ומשעשע
≤±ÆµÆ±∏קיצור תולדות האנושות Ø שרון יפתסיפורו של האדם

המשך מעמוד ≥≤



מועדון ירושלים

ª±≤Æ≥∞ ההרצאה מתחילה בשעה ±¥Æ∞∞≠±≤Æ∞∞ בין השעות ßפעילות המועדון∫ בימי א
ªירושלים ±∑ Æשטראוס מס ßרח ßכתובת המועדון∫ בית ההסתדרות קומה א

Æ∞µ≤≠∏≥¥∞µ±∏ ßרכז המועדון∫ תמיר דוד טל

המרצההרצאהתאריך
∏Æ¥Æ±∏ßלבן ≠ חלק ב Ø מוטי בר≠לבחרדים∫ לא בשחור

±µÆ¥Æ±∏≤±≠אריה פרנס∑ פלאי העולם העתיק בראיית המאה ה
≤≤Æ¥Æ±∏ ¢החלום¢ ≠ עיבוד הבלט המלכותי בלונדון ל≠¢חלום ליל קיץ¢

של שייקספיר 
גיא באום

≤πÆ¥Æ±∏פז מוסקוביץמסע אל הקשת בענן ≠ דרום אפריקה
∂ÆµÆ±∏יוסי מקדשמהקסבה ≠ לכלא הביטחוני

±≥ÆµÆ±∏טרם נקבע
≤∞ÆµÆ±∏חג שבועות ≠ אין מפגש
≤∑ÆµÆ±∏קיצור תולדות האנושות Ø שרון יפתסיפורו של האדם

מועדון כפר סבא

ª±∏Æ∞∞ ההרצאה מתחילה בשעה ±πÆ≥∞≠±∂Æ∞∞ בין השעות ßפעילות המועדון∫ בימי ג
ªגאולה ≥± כ¢ס ßכתובת המועדון∫ מועדון גמלאים בית תרבות רייזל רח

Æ∞µ≤≠∂≥∞∏µ≤≤ ßגולדהירש אלי טל ¨∞µ∞≠≥∂µ¥≤¥π ßרכזי המועדון∫ גל משה טל

המרצההרצאהתאריך
±∞Æ¥Æ±∏מרדכי הדרסולטנות קטאר ≠ משבר במפרץ
±∑Æ¥Æ±∏ערב יום הזיכרון ≠ אין מפגש
≤¥Æ¥Æ±∏®צחי נבוציפור האדם באופקנו ©הטיסה הראשונה לא¢י
±ÆµÆ±∏עינב כץ קראיםנפלאות הכוח שבתוכנו
∏ÆµÆ±∏ øאיך קרה ומה הביא לשינוי בגישה לפשיעה המינית בישראל

מאחורי הקלעים של הפרשות הגדולות שהתפרסמו
הדס שטייף

±µÆµÆ±∏שחר שומןירושלים בעת החדשה ≠ בשירים¨ סיפורים ותמונות
≤≤ÆµÆ±∏שלמה פיליבהלילות מוסקבה
≤πÆµÆ±∏רזי ≠ אי קטן ביםßד¢ר יוסי נגרג

המשך בעמוד ∏≤



)לא באחריות הארגון(



ון לא באחריות האר



מועדון לוד

ª±∏Æ∞∞ ההרצאה מתחילה בשעה ±πÆ≥∞≠±∑Æ≥∞ בין השעות ßפעילות המועדון∫ בימי א
ªליד מפקדת מג¢ב לוד Æ≥¥ החשמונאים ßכתובת המועדון∫ בית יד לבנים רח

 Æ∞µ≤≠∏π∞∂∑∂µ ßזינגר ברוך טל Æ∞µ≤≠∏π∞µπ∞¥ ßרכזי המועדון∫ קיסילביץ יחיאל טל
Æ∞µ≤≠¥µ¥≥≤∏≥ ßמילו הרמן טל

המרצההרצאהתאריך
∏Æ¥Æ±∏±π¥∏ ≠ דב זיגלמןמבצע שודד

±µÆ¥Æ±∏ גיא באום¢סטיבן מקריי¢ ≠ כוכב הבלט המלכותי בלונדון
≤≤Æ¥Æ±∏ebay דוד תאנימהאלטע זאכען ועד
≤πÆ¥Æ±∏שלמה פיליבהלילות מוסקבה
∂ÆµÆ±∏גיל רביבוזעזועים במזה¢ת

±≥ÆµÆ±∏רונן דמאריהאישה האפריקאית וחיי המשפחה שלה
≤∞ÆµÆ±∏חג שבועות ≠ אין מפגש
≤∑ÆµÆ±∏ßחזי פוזננסקישירים וספורים עם חיוך על הפנים א

מועדון מודיעין

 ª±∑Æ∞∞ ההרצאה מתחילה בשעה Æ±∏Æ∞∞≠±∂Æ∞∞ בין השעות ßפעילות המועדון∫ בימי א
ª®∑ ßמול בית מס© Æעמק בית שאן פינת משה דיין ßכתובת המועדון∫ רח

∞µ≤≠∏µ∂≥∏ππ ßלב שלמה טל Æ∞µ¥≠¥∂µ∏∂∞≤ ßרכזי המועדון∫ ארליך דני טל
 Æ∞∏≠∂≥¥π≥µ∏ במועדון ßטל Æ∞µ≤≠µ≤µµπ∏¥ ßגזבר∫ שטיין דוד טל

המרצההרצאהתאריך
∏Æ¥Æ±∏ יזל¢ ניתוח אמנותי לבלט הרומנטי המפורסםßגיא באום¢ג

±µÆ¥Æ±∏øאסף יגבסהאמת מאחורי המזון ≠ איך לא ידעתי
≤≤Æ¥Æ±∏רפי דוידוב החצוצרה הספרדית
≤πÆ¥Æ±∏עופר ודקל שיקרצימופע∫ מלאך עם תסמונת דאון
∂ÆµÆ±∏בוטינסקי שלא הכרתםßמנכ¢ל אלתאזאב ז Ø משה אור≠טס

±≥ÆµÆ±∏עופר ניסיםמשבר מגוון המינים הביולוגיים ופלישת מינים לישראל
≤∞ÆµÆ±∏חג שבועות ≠ אין מפגש
≤∑ÆµÆ±∏קיצור תולדות האנושות Ø שרון יפתסיפורו של האדם

המשך מעמוד ∂≤



מועדון נתניה

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

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

המרצההרצאהתאריך
±±Æ¥Æ±∏מעבר להרי החושך ≠ סיפורן של הממלכות האבודות

האתיופית והיהודית
ערן חקלאי

±∏Æ¥Æ±∏יום הזיכרון ≠ אין מפגש
≤µÆ¥Æ±∏±π¥∏ ≠ דב זיגלמןמבצע שודד
≤ÆµÆ±∏יהודה הראלפרשת טוביאנסקי
πÆµÆ±∏עינב כץ קראיםנפלאות הכוח שבתוכנו

±∂ÆµÆ±∏טרם נקבע
≤≥ÆµÆ±∏ גיא באום¢זוג יונים¢ ≠ יצירת בלט קומית ורומנטית בפאריז הבוהמית
≥∞ÆµÆ±∏חזי פוזננסקישאו ציונה נס ודגל

מועדון פתח תקווה

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

Æ∞µ≤≠≤∂∏≤∏∞≤ ßדוד כביר טל Æ∞µ≤≠¥≤≥∞µ∑∂ ßחיים טל ßרכזי המועדון∫ פרג

המרצההרצאהתאריך
∏Æ¥Æ±∏נויה שנהב הלוואי שהייתי חי על אי בודד Ø יניב שוורצמן¨ מגשר

±µÆ¥Æ±∏שלמה פיליבההריביירה הצרפתית ופרובאנס
≤≤Æ¥Æ±∏ßלבן ≠ חלק ב Ø מוטי בר≠לבחרדים∫ לא בשחור
≤πÆ¥Æ±∏אלי רוהסיפורו של סופר
∂ÆµÆ±∏טרם נקבע

±≥ÆµÆ±∏ אוכל הרצאה∫  כולל  אחרת  בחשיבה  מקום   ≠ בלב  בית 
מהספרים

אורלי אלקבץ Ø בית בלב פ¢ת
המרצה∫ דנה דרילינגס

≤∞ÆµÆ±∏חג שבועות ≠ אין מפגש
≤∑ÆµÆ±∏גיל רביבוזעזועים במזה¢ת



מועדון ראשון לציון

 ª±∏Æ≥∞ ההרצאה מתחילה בשעה ≤∞Æ∞∞≠±∑Æ≥∞ בין השעות ßהפעילות במועדון∫ בימי ד
ª¢ויניק ∏¥ פינת הבן הראשון ¥± דיור מוגן ¢טירת ראשונים ßכתובת המועדון∫ רח

 Æ∞µ≤≠∏≥¥∞∂µ∂ ßרכז המועדון∫ קאהן יוסף טל
 Æ∞µ≤≠∏π∞µ∑±µ ßגזבר∫ צלנר שמשון טל

המרצההרצאהתאריך
±±Æ¥Æ±∏דב זיגלמןטרגדיה ברלינאית
±∏Æ¥Æ±∏יום הזיכרון ≠ אין מפגש
≤µÆ¥Æ±∏שלמה פיליבהלילות מוסקבה
≤ÆµÆ±∏ ועד רדיפת המיעוטים במזה¢ת יהודי ארצות ערב  מרדיפת 

כיום
ד¢ר אדי כהן

πÆµÆ±∏גיל רביבוזעזועים במזה¢ת
±∂ÆµÆ±∏ גיא באום¢זוג יונים¢ ≠ יצירת בלט קומית ורומנטית בפאריז הבוהמית
≤≥ÆµÆ±∏טרם נקבע
≥∞ÆµÆ±∏±π¥∏ ≠ דב זיגלמןמבצע שודד

מועדון רמת גן≠גבעתיים 

ª±∏Æ∞∞ הרצאה מתחילה בשעה Æ±πÆ≥∞≠±∂Æ∞∞ בין השעות ßפעילות המועדון∫ בימי ב
ªקריניצי ∂ רמת גן ßכתובת המועדון∫ בית ההסתדרות¨ רח

Æ∞µ≤≠¥≤≥∂≤∞∏ ßרכז המועדון∫ יחיעם ישראלי טל
 Æ∞µ≤≠∏π∞∂∑±¥ ßונטורה יהודה טל Æ∞µ≤≠≥∂∂≥≤∞¥ ßעוזרים∫ וולמן משה טל

המרצההרצאהתאריך
πÆ¥Æ±∏øעמיקם שפיראהאם ייתכן רצח פוליטי נוסף בישראל

±∂Æ¥Æ±∏ גיא באום¢זוג יונים¢ ≠ יצירת בלט קומית ורומנטית בפאריז הבוהמית
≤≥Æ¥Æ±∏רחל הראלסיפורן של הלהקות הצבאיות Ø דודי פטימר
≥∞Æ¥Æ±∏ebay דוד תאני מהאלטע זאכען ועד
∑ÆµÆ±∏שלמה פיליבהלילות מוסקבה

±¥ÆµÆ±∏שחר שומןירושלים בעת החדשה ≠ בשירים¨ בסיפורים ובתמונות
≤±ÆµÆ±∏חזי פוזננסקישאו ציונה נס ודגל



מועדון רחובות

 ª±∑Æ¥µ הרצאה מתחילה בשעה Æ±πÆ≥∞≠±∂Æ≥∞ בין השעות ßפעילות המועדון∫ בימי ג
ªמתנ¢ס חוויות שוויץ רחובות µ≤ סירני ßכתובת המועדון∫ רח

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

המרצההרצאהתאריך
±∞Æ¥Æ±∏±π¥∏ ≠ דב זיגלמןמבצע שודד
±∑Æ¥Æ±∏ערב יום הזיכרון ≠ אין מפגש
≤¥Æ¥Æ±∏יאיר עישביבדרך לתקומה
±ÆµÆ±∏עמי רוניסזורבה היווני הוא אמן החיים 
∏ÆµÆ±∏ עם ל≠¢גברת  המלכותי  הבלט  עיבוד   ≠ וארמנד¢  ¢מרגריט 

הקמליות¢ 
גיא באום

±µÆµÆ±∏חזי פוזננסקימשער ציון לשער האריות
≤≤ÆµÆ±∏שרון יפתרפואה אבולוציונית

מועדון רמלה

ª±±Æ∞∞ ההרצאה מתחילה בשעה ±≥Æ∞∞≠±∞Æ≥∞ בין השעות ßפעילות המועדון∫ בימי ג
ªהזית ¥¨ רמלה ßכתובת המועדון∫ האוניברסיטה הפתוחה ©קמפוס השפלה® רח
 ∞µ≤≠≥∂∂≥∞∑∂ ßמשאל דוד טל Æ∞µ≤≠∏≥¥∞≤∂¥ ßרכזי המועדון∫ מנדה אריה טל

Æ∞µ¥≠≤≤≤≤±∂± ßגזבר∫ קלימי אברהם טל

המרצההרצאהתאריך
±∞Æ¥Æ±∏הראל אברהםהשואה בראי המשפט ≠ משפט אייכמן
±∑Æ¥Æ±∏®±π¥∏© בדיחי יוסף ©בדי®≤ ימים בחודש מאי
≤¥Æ¥Æ±∏ ¢החלום¢ ≠ עיבוד הבלט המלכותי בלונדון ל≠¢חלום ליל קיץ¢

של שייקספיר 
גיא באום

±ÆµÆ±∏עופר ניסיםמשבר מגוון המינים הביולוגיים ופלישת מינים לישראל
∏ÆµÆ±∏יוה¢כ ßמאיר בוימפלדקפיצה למים הקרים ≠ איך הגענו למלח

±µÆµÆ±∏רונן דמאריהאישה האפריקאית וחיי המשפחה שלה
≤≤ÆµÆ±∏גיל רביבוזעזועים במזה¢ת
≤πÆµÆ±∏חזי פוזננסקישאו ציונה נס ודגל

1



מועדון שוהם בית אריה

ª±∑Æ∞∞ הרצאה מתחילה בשעה ±πÆ∞∞≠±∂Æ∞∞ בין השעות ßפעילות המועדון בימי ב
ªשוהם ≤ ßכתובת המועדון∫ בית הגמלאי רחוב תפן מס

Æ∞µ≤≠∏≥¥∞±∏∞ ßרכזת המועדון∫ אזולאי מרים טל

המרצההרצאהתאריך
πÆ¥Æ±∏ßלבן ≠ חלק א Ø מוטי בר≠לבחרדים∫ לא בשחור

±∂Æ¥Æ±∏רפי דוידוב עם החצוצרה מסביב לעולם
≤≥Æ¥Æ±∏מאיר בן ורוןאשליות אופטיות
≥∞Æ¥Æ±∏יואב יוכפזמסתרי המוח האנושי
∑ÆµÆ±∏אין פעילות ≠ המועדון סגור

±¥ÆµÆ±∏יוסי מקדשהצצה לתוככי הכלא
≤±ÆµÆ±∏גיל רביבוהסכסוך הישראלי פלסטיני מנקודת מבטו של לוחם
≤∏ÆµÆ±∏איציק קידרפורטוגל ≠ גילויים בארץ המגלים

מועדון תל אביב

 ª±∂Æ≥∞ החל מאפריל ∏±∞≥ הרצאה מתחילה בשעה Æ±πÆ∞∞≠±∂Æ≥∞ בין השעות ßפעילות המועדון∫ בימי ד
כתובת המועדון∫ המרכז לגיל הזהב ע¢ש צוקרÆ רחß רש¢י ∏¥ תל אביבÆ החניון הקרוב של אחוזת החוף¨ חניון 

Æ¥∑ ¨¥∏ ¨≤¥ ¨∏≤ ¨±∑≤ ¨∑≤ קווי אוטובוס Æהבימה
 Æ∞µ≤≠¥≤≥∂π≥∏ ßדביר יעקב טל Æ∞µ≤≠≥∂∂≥π±∞ ßרכזי המועדון∫ מנדל אריה טל

המרצההרצאהתאריך
±±Æ¥Æ±∏אירופה ßמוזיקה יהודית במז øשחר שומןמה נשאר
±∏Æ¥Æ±∏יום הזיכרון ≠ אין מפגש
≤µÆ¥Æ±∏פז מוסקוביץמסע אל הקשת בענן ≠ דרום אפריקה
≤ÆµÆ±∏גיל רביבוזעזועים במזה¢ת
πÆµÆ±∏יהודה הראלפרשת טוביאנסקי

±∂ÆµÆ±∏ והנטושים הישנים  המבנים  אל  מסע   ≠ ונעלם  הולך  עולם 
בישראל

ד¢ר שרון רז

≤≥ÆµÆ±∏טרם נקבע
≥∞ÆµÆ±∏ויקטור סמדרמחרוזת שירים ע¢י חבורת הזמר של גמלאי התע¢א



צ'כיה, דרום בוהמיה ושייט על הדנובה
2 לילות בפראג + 7 לילות שייט / 10 ימי טיול

תאריך יציאה: 08�17 לאוגוסט
בהדרכת חיים הרטוב

שבצ'כיה,  בוהמיה  וחבל  בפראג  סיור  בין  המשלב  במיוחד,  ומרתק  ייחודי  טיול 
לבין שייט נהרות מקסים במעלה ובמורד החלק הכי רומנטי של הדנובה. נתחיל 
הדנובה  במורד  בשייט  נמשיך  שבצ'כיה.  ופיסק  לקרלובי�וארי  נמשיך  בפראג, 
דרך עמק הווכאו הרומנטי עד בודפשט. בדרך נכיר לעומק את וינה וברטיסלבה 

ופינות חמד אחרות על גדות הנהר היפה באירופה. 

פריז והמיטב של נורמנדי
7 לילות שייט / 8 ימי טיול

תאריך יציאה: 20�27 לאוקטובר
בהדרכת רחל נווה

והאתרים  הנופים  אל  הקסומה  מפריז  הסיין,  נהר  על  מרתק  שייט 
D-המרהיבים של נורמנדי, המקום בו בחרו כוחות הברית לנחות ב�
חבצלות  בגינת  בז'יברני  נבקר  אירופה.  לשחרור  הפלישה   ,DAY
המים של קלוד מונה, וברואן, בירתו ההיסטורית של החבל. נשתאה 

מול הצוקים שמעל לז�אנדלי, ונשוטט בנמל העתיק של הונפלר. 

עולם השייט של גורדון טורס 
ובהובלת מדריכים מקצועיים ומנוסים לאזורשייט נהרות על מיטב הספינות

ון לא באחריות האר

נהר הדואורו בפורטוגל 
2 לילות בליסבון + 7 לילות שייט / 10 ימי טיול
תאריך יציאה: 25 לספטמבר עד 4 לאוקטובר

בהדרכת רעיה גיא 

שייט נהרות קסום בעמק הדואורו, חבל ארץ ייחודי ומרתק המציע 
וחוות  ציוריות  עיירות  לצד  גפנים  טראסות  עטויות  תלולות  גבעות 
גידול ענבי יין מסורתיות. נכיר לעומק את ליסבון ופורטו המרשימות 
עתיקות,  ועיירות  כפרים  פראיים,  נופים  דרך  באלגנטיות  ונחלוף 

אתרים היסטוריים וקולינריה משובחת.



ון לגמלאי  י יות  הנ
גמלאי יקר°

למען  פעולה  עמנו  שיתפת  רבות  שנים  במשך 
הסודות  ושמירת  ישראל  מדינת  של  ביטחונה 

Æהביטחוניים והמסחריים של התעשייה האווירית
נהגנו להיפגש עמך מעת לעת ולפרט בפניך הנחיות 

Æשנדרשו להגשמת המטרות הנ¢ל

ביטחוני  תדרוך  קיבלת  פרישתך¨  במעמד  בנוסף¨ 
 Æמקיף¨ והצהרת בכתב על מחויבותך לעמוד בכך

ללוות  ימשיכו  עצמך  על  נטלת  אשר  המחויבויות 
אותך גם בעתיד¨ עד ∞≥±°

יימשך¨  בינינו  שהדו≠שיח  ומעוניינים  מקווים  אנו 
 Æונשמח תמיד להשיב על שאלותיך

שיתוף הפעולה בינינו יוכל להימשך בכל אחת 
מהדרכים הבאות∫

ª iai4me@iai.co.il ∫הפניית שאלות לדוא¢ל  ≠
פנייה טלפונית ישירה למשרד המב¢ט אשר נשא   ≠
שאליה  התפעול  ליחידת  הביטחונית  באחריות 

ªהשתייכת לפני פרישתך
∞≥≠π≥µ≥∑∑∞ ßהפניית שאלות באמצעות טל  ≠

ובאתר  ב¢גמלאון¢  ריענון ההנחיות המתפרסמות   ≠
Æהגמלאים אשר יעודכנו מעת לעת

לעמוד  בידך  לסייע  זיכרונך¨  את  לרענן  מנת  על 
המסווג  המידע  אבטחת  המשך  לצורך  במחויבותך¨ 
לגורמים  דליפתו  למניעת  תיאום  ולהמשך  שבידיך 
את  ולקבל  אלינו  לפנות  עליך  מורשים¨  בלתי 
התייחסותנו ואישורינו לפני נקיטת כל אחד מהצעדים 

הבאים∫ 

כתיבת מאמר¨ ספר או פרסום הנוגע לעבודתך   ®±
ªבתע¢א

הנוגעים  בנושאים  תקשורת  אמצעי  בכל  ריאיון   ®≤
ªלפעילותה של התע¢א

הנוגעים  גישור  או  שיפוטי  תהליך  של  התחלה   ®≥
 ªלעבודתך בתע¢א

המידע  מאגרי  החברתיות¨  שהרשתות  מאחר   ®¥
©האינטרנט®¨  המרשתת  ורשת  הממוחשבים 
מנוטרים באופן קבוע ושוטף ע¢י גורמים עוינים¨ 
התע¢א  כעובד  בהם  מלהזדהות  להימנע  עליך 

Æלשעבר
כללי  לגבי  מפורטות  הנחיות  קיבלת  פרישתך  עם 
 Æבחו¢ל מסוימים  ליעדים  נסיעה  ומגבלות  התנהגות 
ממליצים  ואנו  לכך  בהתאם  ולפעול  להקפיד  עליך 
באתר¨  המתפרסם  הביטחוני  בתדרוך  לעיין  בפניך 

 Æלקראת כל נסיעה לחו¢ל ולפני יציאתך

לחו¢ל  נסיעה  לקראת  התנהגות  כללי 
ובמהלכה∫

בטרור  ללוחמה  המטה  של  המרשתת  באתרי   ®±
של  הטלפון  מספרי  מתפרסמים  החוץ  ומשרד 
רב  ערכי  מידע  וכן  בעולם¨  ישראל  נציגויות  כל 
רשום  בהם¨  עיין   Æלביטחונך לתרום  עשוי  אשר 
ליעדי  הרלוונטיים  הטלפון  מספרי  את  לפניך 

Æנסיעתך ושא עמך תמיד טלפון נייד

¢מידע  אפליקציית  קיימת  החוץ  משרד  באתר   ®≤
למטייל¢¨ המכילה מידע אודות מדינות והמלצות 

שונות∫

והתקן   ¢APP STORE/GOOGLE PLAY¢≠ל היכנס   
במכשיר  למטייל¢  ¢מידע  אפליקציית  את 

Æהסמרטפון שברשותך

משימוש  הימנע  כישראלי∫  זהותך  את  הצנע   ®≥
הנושאים  יד  תיקי  או  מזוודות  לבוש¨  בפריטי 
 Æבעברית כיתוב  או  כך  על  המעידים  סימנים 
הימנע   Æרם בקול  העברית  בשפה  תשוחח  אל 
מרבים  שבהם  באתרים  ממושכת  משהייה 
העדיפו  מסורת∫  ישראליםÆ שומרי  להימצא 

 Æ¢לחבוש כיסויי ראש ¢ניטראליים

והימנע  במלון  החדר  דלת  נעילת  על  הקפד   ®¥
Æמפתיחתה ומהכנסת אורח לפני זיהויו

דברי  חבילות¨  מוכרים  לא  זרים  מידי  אל תקבל   ®µ

גמלאון



Æדואר או מתנות

פושעים  כנופיות  פועלות  מסוימות  במדינות   ®∂
שאין  שוטרØים  של  פנייה   Æלשוטרים המתחזים 
 Æלכך סימן  להוות  עשויה  ניידת¨  ברשותוØם 
במקרה זה יש לדרוש לערוך את הבירור בתחנת 
גורמים  בנוכחות  המלון¨  בבית  או  משטרה 
מקומיים מוכריםÆ נסה לתקשר בעת האירוע עם 
קב¢ט השגרירות באמצעות הטלß הנייד ולפעול 

Æבהתאם להמלצותיו

לדרישותיהם  היענה   Æלהתחכם אין  שוד  במצבי   ®∑
לניתוק  עד  פעולה  עמם  ושתף  המאיימים  של 
המגעÆ דווח אודות האירוע לגורם ביטחוני רשמי 

 Æבהקדם האפשרי

Æהתרחק מהפגנות והימנע מוויכוחים פוליטיים  ®∏

אל תיכנס למונית או לכלי רכב אחר העוצר לידך   ®π
אקראית  מונית  בחירת  העדף   Æהנהג מיוזמת 

Æהיזומה על ידך

בעת שימוש עצמי ברכב יש להקפיד תמיד על   ®±∞
נעילת החלונות והדלתות¨ ולהחנותו במוסך תחת 
ניתן להחנות במגרש  שמירהÆ בעדיפות משנית 

Æחניה מסודר ומואר¨ בקרבת עוברים ושבים

רגישים  אתרים  או  מתקנים  בקרבת  תצלם  אל   ®±±
 Æכגון בסיסים צבאיים

הנך  שבהן  המדינות  חוקי  שמירת  על  הקפד   ®±≤
מבקרÆ אל תבצע עבירות¨ קלות כחמורות¨ לרבות 
חוקי המטבע¨ גם אם הם מופרים ¢בראש חוצות¢ 

 Æעל≠ידי תיירים אחרים או תושבים מקומיים

Æהימנע מהמרת מטבע שלא במשרדים רשמיים  

מסמכי  הדרכון¨  של  תצלומים  במזוודה  החזק   ®±≥
טיסה ותמונות דרכון עדכניות למקרים של אובדן 

Æאו גניבת מסמכיך האישיים

כללים לשימוש בטוח במרשתת∫ 

זכור° חל איסור על אזכור עבודתך בתע¢א ברשתות 

החברתיות ובמרשתת° 
המרשתת היא כלי תקשורת בינלאומי ולכן∫  ®±

ברשת  המשתמשים  זהות  לגבי  ודאות  אין   ±Æ±
ª®ßאט וכדßשולחי דוא¢ל¨ שותפים לצ©

אין ודאות לגבי מיקום מוצאו של דוא¢ל או   ±Æ≤
ªמיקום האתר שאליו גולשים

יש להתייחס בחשד לכל דוא¢ל שמגיע ולכל   ±Æ≥
 ªתוכנה הנדרשת להתקנה

ותוכנות  הפעלה  מערכת  להתקין  מומלץ   ±Æ¥
מקוריות ולא תוכנות ממקורות בלתי חוקיים 

Æאו בלתי מזוהים

יש למקד תשומת לב למידע שאנו מפרסמים   ®≤
ברשת∫

מערכות ההפעלה והתוכנות עלולות להיות   ≤Æ±
מנוצלות ע¢י גורמים עוינים לחדירה למחשב 
©כגון∫  ברשת  רגיש  מידע  ולחשיפת  האישי 

ª®כרטיסי אשראי וסיסמאות דוא¢ל

אישי  מידע  לחשוף  שלא  להקפיד  יש   ≤Æ≤
שפרסומו עלול לגרום לנזק ולפגיעה בצנעת 

ªהפרט

מצלמה המחוברת למחשב ניתנת להפעלה   ≤Æ≥
מומלץ  לפיכך  מרחוק¨  השתלטות  ע¢י 

Æלכסותה כשאינה בשימוש

לצורך שיפור החסינות והעלאת רמת האבטחה   ®≥
של המחשב האישי¨ מומלץ∫

וירוס  אנטי  תוכנות  התקנת  לוודא   ≥Æ±
ªהמתעדכנות באופן אוטומטי מעת לעת

לוודא כי המחשב מוגדר להתקנה אוטומטית   ≥Æ≤
בלבד  אמינים  ממקורות  תוכנות  של 

 Æ®Windows Update ∫לדוגמא©

ארגון הביטחון תעשייה אווירית

גמלאון



דת כלכלה ו
גמלאים וגמלאיות יקרים¨

שהגענו  לכם  לבשר  שמח  אני 
להסדר עם עיתון ¢ידיעות אחרונות¢ 
לגמלאי  משופרים  תנאים  על 
ולבני משפחה  התעשייה האווירית 

 Æמדרגה ראשונה
לבירורים ולרכישת מינוי יש לפנות 
 ¨∞µ≤≠∂∞µµ≥∂± נייד ßזהבה פובימונסקי בטל ßאל הגב

Æ∞∏≠∂¥∂∑±π∂ ∫קווי ßובטל

הגענו להסדר עם מרכז שירות כלמוביל יונדאי פתח 
Æ∑≤ תקווה שברחוב גיסין

מקוריים¨  חלקים  עבודה¨  שעת  במחיר  הנחות 
Æמצברים ואביזרים

פרטים נוספים מופיעים באתר ארגון גמלאי התעשייה 
Æהאווירית

בימים אלה אנו עומדים לחתום עם חברת השקעות¨ 
במגמה להגיע להסדר לגבי הורדת גובה העמלות אל 

Æמתחת למחירי השוק

בברכה
מאיר בניאש
יו¢ר ועדת כלכלה

מאיר בניאש
יו¢ר

דונים  ניפים ומו דת  ריאות ושל ו ה ו דת רוו ים של ו דה והמתנד רי הוו
שרה נתי ה וש  יול גי



ני זוג ין  י ממון  י
הזוג¨ הלא הוא היחידה המשפחתית הגרעינית¨ צובר 
 Æמטבע הדברים¨ נכסים משותפים במהלך חיי הזוגיות
עם זאת¨ לעיתים נדרשת חלוקת הרכוש בין בני הזוג¨ 
זה  במאמר   Æחו¢ח פטירה  או  לדוגמא¨  גירושין  עקב 
יתוארו היבטים מסוימים של ההסדר החוקי¨ החל על 

 Æיחסי הממון בין בני זוג
חוק יחסי ממון בין בני זוג¨ התשל¢ג≠≤∑π± ©חוק יחסי 
ממון® מגדיר את הזכויות של בני הזוג שנישאו לפני 
 ±π∑≥ שנת  לפני  שנישאו  זוגות  על   Æ±π∑≥ שנת  תום 
חלה חזקת השיתוף¨ אלא אם כן ערכו בני הזוג הסכם 
ידועים  זוג  בני  על  גם  חלה  השיתוף  הלכת   Æממון
זוג שנישאו משנת ¥∑π± ואילך חלה  בציבורÆ על בני 

Æ¢הלכת  השיתוף¨ על≠פי חוק ¢יחסי ממון בין בני זוג

אß חזקת השיתוף

חזקת השיתוף הינה כלל משפטי שנקבע בפסיקה¨ 
זוג  בני  בין  הרכוש  חלוקת  נושא  את  מסדיר  ואשר 
¥∑π±¨ לרבות חלוקת הרכוש  נישאו לפני שנת  אשר 
החזקה   Æבציבור ידועים  זוג  בני  בין  פרידה  בעת 
תקין¨  חיים  אורח  מנהלים  זוג  בני  כאשר  כי  קובעת 
©גם  משותף  כלכלי  מאמץ  על  מעידה  והתנהגותם 
כאשר אחד מבני הזוג עובד במשרה מלאה ובן הזוג 
האחר מנהל את משק הבית ומגדל את ילדי בני הזוג®¨ 
קמה החזקה  שכלל הרכוש שצברו בני הזוג במהלך 
חייהם המשותפים הינו בבעלותם המשותפתÆ  חזקה 
זו תקפה כל עוד אין בין בני הזוג הסכם הקובע אחרת¨ 

Æאו שמשתמעת ממנו כוונה אחרת

נכסים שעליהם עשויה לחול חזקת השיתוף∫
ªכלל הנכסים לרבות דירת מגורים  ®±

גמל  קופות  פיטורין¨  פיצויי  סוציאליות∫  זכויות   ®≤
 ªוכדומה

חלק מזכויות הפנסיה על≠פי פסק הדין של בית   ®≥
ªהמשפט

בלבד¨  הזוג  מבני  אחד  שם  על  נרשם  נכס  אם   ®¥
לסתור  כדי  מספיק  אינו  כשלעצמו  כזה  רישום 

למכלול  בהתאם  ייבחן   הדבר   Æהשיתוף חזקת  
 ªהראיות והנסיבות  בעת  הרכישה

בנסיבות מיוחדות תחול חזקת השיתוף על יכולת   ®µ
ההשתכרות הגבוהה ש¢נרכשה¢ במהלך תקופת 
אירעו  וההתמחות  ההשכלה  ©כאשר  הנישואין 

 Æ®בתקופת הנישואין

מימוש חזקת השיתוף ≠ בן זוג התובע מימוש חלקו 
החיים   במהלך  שנצבר  רכוש  לגבי  השיתוף  בחזקת 
לענייני  משפט  בבית  להוכיח  צריך  המשותפים¨ 
במחצית  זכותו  את  הדתי¨  הדין  בבית  או  משפחה¨ 

Æהצבירה המשותפת של בני הזוג

 ≠ הזוג  מבני  אחד  בפטירת  הזוג  בן  זכות  מימוש 
שנותר  הזוג  בן  לזכות  עומד  הזוג  מבני  אחד  במות 
פי  על  זכותו  וכן  המשותף  מהרכוש  מחצית  בחיים 
בחיים  הנותר  הזוג  בן  יירש  צוואה  בהעדר  הצוואה¨ 
בן הזוג  בן הזוג שנפטרÆ כאשר  מחצית מחלקו של 
המנוח לא הותיר ילדים או הורים¨ יירש בן הזוג האחר 
את מלוא הזכויות בדירת המגורים¨ אם גרו בני הזוג 

Æבאותה הדירה בשלוש השנים שקדמו לפטירה

חזקת השיתוף בין הידועים בציבור ≠ חוק הירושה¨ 
תשכ¢ה≠π∂µ± ©חוק הירושה® קובע בסעיף µµ כי איש 
אך  משותף  בית  במשק  משפחה  חיי  החיים  ואשה 
אינם נשואים זה לזה¨ אם מת אחד מהם ובשעת מותו 
אף אחד מהם לא היה נשוי לאדם אחר¨ רואים את 
הנשאר בחיים כאילו המוריש ציווה לו מה שהנשאר 
בחיים היה מקבל בירושה על≠פי דין אילו היו נשואים 
או  מפורשת  אחרת¨  הוראה  כשאין  והוא  לזה¨  זה 
משתמעת¨ בצוואה שהשאיר המורישÆ בכך¨ למעשה¨ 
דיני  לצורך  בציבור  הידועים  במוסד  המחוקק  מכיר 
ידועים בציבור הטוענים להחיל עליהם  הירושהÆ על 
את חזקת השיתוף¨ להוכיח  כי בין בני הזוג מתקיימים 
לפיה  טענה  את  ולסתור  בציבור  ידועים  של  יחסים 
בין בני הזוג לא התקיים שיתוף ברכוש או במשאבים 

גמלאון
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כאלו או אחריםÆ הסיבה לכך הינה שכל מה שנצבר 
בני הזוג  וכל אחד בנפרד שייך לשני  ידי שניהם  על 
בחלקים שווים¨ והנטל לסתור את החזקה מוטל על 
הטוען לחוסר שיתוףÆ בשנים האחרונות בתי המשפט 
הגמישו את התנאים להכרה בבני זוג כידועים בציבור¨ 
וגם הקלו עם בן הזוג שחוק יחסי ממון אינו חל עליו 

Æכאשר הוא טוען לשיתוף

בß הלכת השיתוף ע¢פ חוק יחסי ממון בין בני 
זוג 

הסכם שנערך בין בני הזוג המסדיר את יחסי הממון 
בית  של  אישור  וטעון  בכתב  להיות  צריך  שביניהם 
משפט למשפחה או של בית דין דתיÆ האישור יינתן 
רק לאחר שנוכח בית המשפט או בית הדין שבני הזוג 
חתמו על ההסכם מתוך הסכמה חופשית¨ ובהבינם 
שנכרת  ממון  הסכם   Æתוצאותיו ואת  משמעותו  את 
ובלבד  נוטריון  בידי  שיאומת  יכול  הנישואין  לפני 
בפניו עשו את  הנוכחים  הזוג  נוכח שבני  שהנוטריון 
ההסכם בהסכמה חופשית¨  ובהבינם את משמעותו 

Æותוצאותיו

  ≠ הזוג  מבני  אחד  במות  השיתוף  הלכת  יישום 
במותו של אחד מבני הזוג זכאי בן הזוג שנותר בחיים 

Àם של כלל נכסי בני הזוג  למעט∫ למחצית שֹווְי
נכסים שהיו לזוג ערב הנישואין¨ או שקיבלו במתנה   ®±

ªאו בירושה בתקופת הנישואין
גמלה המשתלמת  לאחד מבני הזוג על≠ידי המוסד   ®≤

ªלביטוח לאומי¨ או גמלה  או פיצוי בשל נזקי גוף
Àם לא יאוזן  נכסים שבני הזוג הסכימו בכתב ששֹווְי  ®≥

Æביניהם

בן  זכאי  הירושה¨  חוק  פי  על  צוואה¨  בהעדר  בנוסף¨ 
הזוג הנותר בחיים גם למחצית רכושו של המוריש¨ 

בהעדר   Æהמוריש לבני  מיועדת  השנייה  והמחצית 
בנים למוריש יזכו  הוריו של המוריש בחלקם של ילדי 
המורישÆ כאשר לא הותיר המוריש בנים או הורים אזי 
יזכה בן הזוג הנותר בחיים בדירת בני הזוג וכן בשני 
העיזבון  מיֶתר   Æהמוריש של  חלקו  מיתרת  שלישים 

Æייהנו אחיו ויורשיהם

לחלק  בחיים  הנותר  זכאי  הזוג  בן  של  מותו  עם 
מהפנסיה שהיה מקבל המוריש כדלקמן∫

של  מהפנסיה  ל≠•∞∂  תזכה  פנסיונר  אלמנת   ®±
אחת  מאלמנה  יותר  הפנסיונר  הותיר   Æהנפטר
יתחלק סכום הפנסיה  שיועד לאלמנה אחת בין 

ªהאלמנות
של  מהפנסיה  ל≠•∞≤  יזכה  פנסיונרית  של  אלמן   ®≤
רעייתוÆ אם האלמן חסר הכנסה מכל מקור אחר¨ 
או קצבת  הלאומי  זקנה מהביטוח  למעט קצבת 
כמו קצבת אלמנת  זכאי הפנסינר לקצבה  נכות¨ 

ªהפנסיונר¨ דהיינו ל≠•∞∂ מקצבת המנוחה
יתום של פנסיונר¨ בהיותו בחזקת קטין¨ יהיה  זכאי   ®≥
תתחלק  יתומים  כמה  יש  אם   Æ≤∞• של  לקצבה 

ª¥∞• ביניהם קצבה בשיעור
Æ±µ• הורה של פנסיונר יהיה זכאי לקצבה של  ®¥

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

אליי  התקשרו  תשלום  ללא  מהיר  ראשוני  לייעוץ 
Æ∞µ≤≠≥¥≤±π≤± לטלפון

בברכה לאריכות ימים 
שלמה טל¨ עורך דין ©רו¢ח®

גמלאון



וגים פור ו דת  ו

שלום לכולם¨
פעילות הוועדה נמשכת בתנופה גדולה¨ מכון אבשלום¨ חוג שביל ישראל¨ חוג הדיג חוג הברידגß¨ המקהלה וחוג 

Æצילום
אנו מעוניינים לפתוח חוגים חדשים∫ באולינג¨ רכיבה על אופניים¨ שימוש בטלפון חכםÆ אם אתם מעוניינים אנא 

Æידעו אותנו
Æבהזדמנות זאת אני מאחל חג שמח לכם ולכל בני ביתכם

בני נימני 
יו¢ר ועדת ספורט וחוגים
 ∞µ≤≠∑≤∞±±∏∏ ∫טלפון
bnemne.gim@gmail.com ∫דוא¢ל

מכון אבשלום

הרצאות  שבע  של  בסדרה  קבוצות¨  בשש  מטיילים¨   ≤∑µ חברים  בחוג   Æוההרצאות הסיורים  פעילות  נמשכת 
 Æוסיורים¨ באוכלוסייה מעורבת של גמלאים ועובדים¨ כאשר הרוב הגדול הוא גמלאים

לאחרונה טיילנו ביפו של התקופה העותßמאניתÆ בימים אלו אנו מטיילים בעקבות ממלוקים בקלעת נמרוד 
ברמת הגולןÆ מצפה לנו עוד סיור למושבות נס ציונה מזכרת בתיה וראשל¢צ¨ וכן סיור בצפון ¢מנחל עיון ועד 

Æ¢מפל התנור
אנו נערכים לשנת הסיוריםØהרצאות הבאהÆ מחכה לנו שנה מרתקת ומעניינתÆ אנא עקבו אחרי הפרסומים 

Æלגבי ההרשמה

שלמה שורצמן 
רכז חוג מכון אבשלום לגמלאי ועובדי התעשייה אווירית¨
∞µ≤≠∏π∞∂∞≤≥ ∫טלפון
sswarzman@gmail.com ∫דוא¢ל

חוג הכרת הארץ ≠ שביל ישראל וצעדות

 Æהשנה השלישית בפעילותו המלאה¨ ונמצא במגמת התרחבות מתמדתØחוג שביל ישראל פתח את העונה
Æחברים µ≥∞≠מספר המשתתפים בפעילויות החוג גדל והולך¨ והחוג מונה כ

Æעונה זו החלה באוקטובר ∑±∞≥ ותימשך עד מאי ∏±∞≥¨ כשבתכנית ∑ מסלולים

בני נמני ≠ יו¢ר



Æחברי החוג טיילו בפינות החמד של ארצנו¨ מהצפון עד הדרום¨ בתדירות של מסלול לחודש
בתאריך ∑±∞≥Æ±∞Æ∏± צעדו החברים במסלול מסπ ß של החוג¨ נחל אביב ונחל דישוןÆ באירוע זה השתתפו כ≠∞∂±    £

Æחברים אשר צעדו ב≠¥ קבוצות¨ וכל קבוצה מלווה ע¢י מדריך
 µ≠הפעם צעדנו בהיקף שיא של כ≠∞∞≥ חברים ב Æהחוג יצא למסלול העשירי בנחל ציפורי ≤≤Æ±±Æ≤∞±∑ בתאריך   £

קבוצות מודרכותÆ מזג האוויר הגשום והדרך הבוצית לא הרתיעו את החברים שנהנו מהנוף הקסום והחוויה 
Æהמרתקת¨ וסיימו מסלול של כ≠∞± ק¢מ

Æהחברים צעדו ב≠¥ קבוצות¨ במסלול שוהם ≠ תל חדיד¨ וסיימו במצפה מודיעין ביער בן שמן ≤∑Æ±≤Æ±∑ בתאריך   £

בתאריך ∏±Æ±Æ¥≥ ≠ החברים צעדו במסלול היפה במכתש רמון ≠ פרסת נקרות ונחל ארדון¨ בהשתתפות של    £

Æכ≠∞∂± חברים
בתאריך ∏±Æ≤Æ∑ החברים צעדו במסלול של כ≠≥± ק¢מ מתל קשת עד שמורת פורהÆ גם במסלול זה יצאו ¥    £

Æקבוצות במזג אוויר חמים וצעדו במסלול ירוק ופרחוני
Æק¢מ π ∫אורך המסלול Æצעדנו במסלול יפה בהרי ירושלים באזור צובא¨ סטף ועד עין כרם ±¥Æ≥Æ±∏ בתאריך   £

עונת ∏±Ø∑±∞≥ מתקרבת לסיומהÆ לאחר שסיימנו את מסלול מספר ¥± בהרי ירושלים¨ נקנח ונסיים את העונה 
בנופשון בן ≤ ימים ©≥ לילות® במלון כפר גלעדיÆ הנופשון יכלול מסלול מסµ ß± בשמורת טבע הר מירון ≠ נחל 

Æמורן¨ צעידה בנחל עיון וסיורים נוספים
Æלאחר חודשי הקיץ החמים נתחיל עונה חדשה עם תכנית שתפורסם לאחר גיבושה

Æאנו מאחלים למשתתפים המשך פעילות מעניינת ומהנה

מיכאל פרידלנדר
רכז חוג שביל ישראל וצעדות
∞µ≤≠≥∂∂≥≥∞± ∫טלפון
ymf@inter.net.il ∫דוא¢ל

ßחוג ברידג

 Æהגמלאים במועדוני  נוספים  חוגים  לפתוח  מעוניינים  אנו   Æלציון וראשון  נתניה  במועדונים  הפעילות  נמשכת 
לצורך פתיחת חוג נדרשים לפחות ≥± משתתפיםÆ אנא ידעו אותי במייל אם אתם מעוניינים להצטרף לחוג 

Æבמועדון הקרוב לביתם ßברידג

שלמה שורצמן
ßרכז חוג הברידג
∞µ≤≠∏π∞∂∞≤≥ ∫טלפון
sswarzman@gmail.com ∫דוא¢ל



חוג דיג

בזמן כתיבת שורות אלו אנו מבלים בעיצומו של נופשון חוג הדַיִג בהשתתפות ∞≥± חברים במלון אסטרל ווילג 
Æבאילת¨ ונהנים הן מן הדיג והן משירותי המלון

Æנובמבר Ø אנו מתכננים יציאה נוספת לנופשון לחברי החוג בחודשים אוקטובר
Æאנא עקבו אחרי ההודעות באתר המרשתת ובגמלאון

עזר זמיר 
רכז חוג הדיג
∞µ∞≠∑¥±¥≤≤∞ ∫טלפון

חוג צילום

בחודש פברואר הסתיימו שתי סדנאות נוספות¨ בסיסי ומתקדםÆ פתחנו סדנת פוטושופ לשתי קבוצות¨ אשר 
מתקיימת בימי ראשון ורביעיÆ כמו כן¨ קיימנו במסגרת חוג הצילום¨ מפגש משולב∫ טיול למכתש רמון והסביבה¨ 

Æוהייתה זו הזדמנות מיוחדת לחברי החוג לצלם באזור המרהיב
עד כה קיימנו שש סדנאות צילום בסיסי ושלוש לצילום מתקדםÆ מטרתנו לפתוח סדנאות נוספות וכן להכניס 

 Æנושאים נוספים וחדשים
 Æנמשיך לקיים את מפגשי חוג הצילום באתרים מעניינים ויפים כך שנהנה הן מן הטיול והן מן הצילום

סדנאות צילום נוספות תיפתחנה בהמשךÆ המעוניינים להצטרף לחוג הצילום ולקבל הודעות על המפגשים 
Æיכולים לפנות אל רכז החוג

מוטי חסדאי
רכז חוג הצילום 
 ∞µ≤≠≥µ∑π±∂∏ ∫טלפון
 mhasday1@gmail.com ∫דוא¢ל

חבורת הזמר של גמלאי התע¢א

Æחבורת הזמר ממשיכה בפעילות במועדונים ברחבי הארץ

ויקטור סמדר 
רכז חבורת הזמר
∞µ≤≠≥π∂≥¥∑∞ ∫טלפון
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ים רים כות

 ∞±Æ∞≥Æ±∏ ≠ ≤µÆ∞≤Æ±∏ ∫נופש יום האישה בקפריסין

כתבה∫ נחמה חרמון     

רק שעת טיסה פחות או יותר
Æואנו גמלאיות התעשייה האווירית בעולם אחר

לכבוד יום האישה¨ השנה¨
הוטסנו לחגוג בקפריסין השכנה°
Æהרבה יופי וטיפוח Æנשים Æנשים

הרבה מרץ¨ ומצוידות בהרבה מצב≠רוח¨
במיוחד¨ כששמש חייכנית¨ קידמה את פנינו¨

Æואנו היישר לעיירה היפה לפקרה¨ שמנו פעמינו
øאז מה אם הנשים העוסקות באומנות התחרה עדיין ישנות

¢קטן עלינו הבנות¢¨
החנויות פתוחותø ≠ עליהן מסתערות מייד¨

Æורוכשות תכשיטי כסף¨ או מפות ≠ תחרה¨ עבודת≠יד
לנסוע דרך נופים המזכירים את נופי ארצנו¨

Æאבל בריכות≠מלח כמו בלרנקה¨ אין במחוזותינו
ליר הבריכות חלצנו נעליים¨ להיכנס למסגד שבין הקדושים בעולם¨
Æמסגד אום ≠ אלחראם¨ שהסיפור על המינקת שלו ריגשה את כולם

נכון הטיילת בלרנקה¨ לא מי יודע מה¨
לעומת זאת¨ הטיילת בפאפוס ממש מדהימה 

הר הטרודוס¨ המתנשא ל≠∞∞π± מß ממנו נשקפים נופים ציוריים¨
Æקיבל את פנינו¨ בבוקר סגרירי וממטרים פזורים

øבעיה Æהממטרים הפכו לגשם שוטף
Æמסתבר שזה העצים את החוויה

ב≠∂ מעלות ירדנו מהאוטובוס¨ במנזר קיקוס לבקר¨
Æאותנו הנשים¨ לא יעצור שום מזג≠אוויר סוער

הוקסמנו מהכנסייה¨ העשירה בתמונות ובעטורים של כסף וזהב¨
Æשאת רוב שכיות החמדה¨ תרמו המאמינים¨ בעלי לב רחב

התפעלנו מפסלו של מקאריוס¨ בגובה של ∂ מß ויותר¨
Æאדם מזן אחר Æהנשיא הראשון¨ שהיה אף ארכיבישוף שלמד במנזר

החוויה התעצמה¨ כשבירידה¨ משני צדי הדרך¨
בעוד הטמפרטורה  ירדה ל≠≥ מעלות ≠ ולא בערך¨

ראינו שלג¨ הרבה שלג על האדמה¨
Æבחוץ כפור¨ ובתוך האוטובוס אווירה נעימה וחמימה

גמלאון



ובמסעדה¨ כשלגמנו מרק חם ליד האח¨
  Æחשנו שזה אחד הזיכרונות¨ שייחרט ויונצח

כמה טוב היה לנו לקנח את היום בטעימת יינות¨
ותקום מי שלא רכשה ביקב מתנות°

לבקשתנו ולבקשת סיגלית המדריכה¨
חזרה אלינו השמש חייכנית ושמחה¨
וכך במזג≠אוויר קסום¨ ואור בעיניים¨

Æירדנו לים¨ לראות את הסלע של אפרודיטה¨ מזדקר במים
אפרודיטה¨ אלת האהבה והיופי¨

Æאלה עם אופי Æבחרה להיוולד דווקא בפאפוס
אמנם לא שחינו בסביבה¨ כפי שהמקומיים מאמינים¨

אבל מקווה¨ שבעצם השהייה במקום¨ תושרה עלינו האהבה לאורך שנים¨
לאחר שהורעפו עלינו סיפורי אגדות¨ הגיעו לנו¨ כמובן¨

Æבמפעל רחת ≠לוקום¨ מגוון טעימות¨ חבל על הזמן
ואיך אפשר ללא נקודה יהודית¨ המופיעה בכל הטיולים¨

Æוהפעם הסיפור המרגש¨ על מחנות המעפילים
ביקרנו במקום שהבריטים  הקימו מחנות לפליטי השואה¨ המגורשים¨

Æובגן השלום לזכר הקפריסאים¨ שעזרו להם בסתר¨ והוכיחו שהם אנושיים
סיימנו טיולנו בניקוסייה¨ עיר הבירה¨

Æשלצערנו חצויה בין היוונים והתורכים השרויים באיבה מרה

לסיכום¨
 עברו עלינו ארבעה ימי כיף¨ במלון נהדר ובטיולים שהיה מה ללמוד וליהנות¨

Æוחוזרים לחיק המשפחה עמוסים במתנות ובזיכרונות
וכאן המקום להודות ליעקב שפי יו¢ר הארגון¨ ולגולן הלל¨

 Æתודה לכם משה גל¨ מנשה  קחלון¨ שמחה¨ ויחיאל
ולכם  המדריכים∫ יניב¨ דדו ¨יאיר וסיגלית ¨שתרמתם להצלחת החופשה¨

ואינשאללה¨ להתראות¨ בשנה הבאה¨ ביום האישה°

גמלאון



ולי השואה וי זכויות ני דת מי ו

יהודית ירושלמי≠ 
טריס ≠ יו¢ר

להלן הטבות שאושרו השבוע בוועדת הכספים של 
הכנסת במסגרת חוק ההסדרים∫ 

אושרו   ¨±±Æ≥Æ≤∞±∏ בתאריך  כי  לבשר  שמחה  הנני 
בוועדת הכספים של הכנסת ובמליאה¨ במסגרת חוק 

ההסדרים שתי הטבות∫ 
השוואת זכויות בני זוג של ניצולי שואה שנפטרו   ßא
נפטרו  אשר  ניצולים  של  זוג  לבני  גם  והרחבתם 

Æ≤∞±± לפני יולי
חוק        במסגרת  מגרמניה  רנטה  למקבלי  מענק   ßב
כצעד  מגרמניה®  ישירות  הרנטה  ©מקבלי   BEG≠ה
חודשית  קצבה  מקבלי  עם  תנאיהם  להשוואת 

Æמהרשות לזכויות ניצולי השואה
על המאבק שנוהל למען שינויים אלה מגיע זר של 
גפני  משה  הרב  ח¢כ  הכספים¨  ועדת  ליו¢ר  תודות 
שניצח בתבונה רבה ועם לב פתוח על כל התהליך¨ 
לח¢כ אלעזר שטרן וכן לח¢כ מיקי לוי שהיו עבורנו 
יושר נמרצים וחדורי שליחותÆ כמו כן¨ מודים  מליצי 

אנו לח¢כים נוספים מקרב חברי הוועדה ומחוצה לה 
 Æשהשתתפו בדיונים ותמכו בנו

בדיונים  המאבק¨  בניהול  חלק  שנטלתי  שמחה  אני 
Æבכנסת¨ אשר בסופו זכינו לתיקון העוול

אנו עומדים לרשותכם וערוכים לענות על כל שאלה 
בידינו  יהיה  לא  אם   Æהשואה ניצולי  זכויות  בנושא 
עבורכם  נבדוק  לענות¨  מנת  על  הדרוש  המידע 

 Æברשויות הנוגעות בדבר
בין   ßו≠ד  ßימי א שעות קבלה קהל בארגון הגמלאים∫ 

 Æבתיאום מראש ±≤∫∞∞ ≠ ±∞Æ∞∞ השעות
 ∫ßיהודית ירושלמי≠טריס או אמנון סלע בטל

 Æ∞≥≠π≥µ∑π∂∞
בברכת פסח כשר ושמח¨
לאריכות ימים בבריאות טובה¨
יהודית ירושלמי≠טריס
יו¢ר ועדת מיצוי זכויות ניצולי השואה
∞µ¥≠≥∞±∞∞¥∞ ®פרטי© ßארגון גמלאי התע¢א טל

שאלון לניצולי שואה 

צורך® ברצוננו לדעת מה  ©לפי  לניצולי שואה מול המוסדות המטפלים  ©לא משפטי®  בייעוץ  על מנת לעזור 
 Æמספרם של ניצולי שואה בארגון

Æלשם כך הנכם מתבקשים למלא את השאלון המצורף

שם פרטי ומשפחה_________________________________ ת¢ז___________________________ 

טלß____________________________________ נייד____________________________________

________________________________________________________________________ Email

כתובת מגורים__________________________________________________________________

תאריך לידה_________________ ארץ לידה__________________ תאריך עליה_________________

מקום שהייה בזמן הרדיפות_________________________________ בשנים___________________

 Æהפרטים שימסרו יישארו חסויים Æלא Ø מעוניין בבדיקת זכויות∫ כן
על מנת לאפשר לוועדה טיפול יעיל הנכם מתבקשים להחזיר את השאלון תוך עשרה ימים¨

∞∞±≤ ßלכתובת∫ גמלאי תעשייה האווירית¨ נתב¢ג ∞∞±∞∑ מח
 ∞≥≠π≥µ∂π∑∞ ∫טלפון ∞≥≠π≥µ¥∏∏≥ ∫לידי∫ יהודית ירושלמי≠טריס¨ בפקס

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

ת י מ ו ר פ ה  ד ו מ

גמלאון

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  





ות דת תר ו
רחמים חלפון ≠ יו¢ר

שלום גמלאיות וגמלאים¨ 

האישה¨  יום  אירועי  התקיימו  השנה  גם  שנה  כמדי 
אך השנה החליטה ועדת התרבות לקיים את האירוע 
חלופות  מספר  בדיקת  לאחר  ואכן  לארץ¨  בחוץ 
הוועדה  החליטה  נסיעות  משרדי  על≠ידי  שהוצעו 

Æלקיים את האירוע בקפריסין

 Æההיערכות וההכנות התבצעו בלוח זמנים צפוף מאוד
הארגון¨  ובמשרדי  המועדונים¨  דרך  נעשה  הרישום 
והמשתתפות חולקו ושובצו בשלושה מחזוריםÆ עם 
זאת¨ למרות הקשיים לאורך כל הדרך¨ השלב הראשון 

Æעבר בהצלחה

בשלושה  כאמור  התקיימו  האישה  יום  אירועי 
מחזורים¨ כ≠∞∑± נשים בכל מחזור בתאריכים∫ 

 ª¥Ø≥Ø≤∞±∏  ≠  ∏Ø≥Ø≤∞±∏  ª≤µØ≤Ø≤∞±∏  ≠  ∞±Ø∞≥Ø≤∞±∏
∏±∞≥Æ±±Ø≥Ø≤∞±∏ ≠ ±µØ≥Ø הן התארחו במלון גולדין ביי 
בעיר לרנקה שבקפריסין על בסיס חצי פנסיון ויצאו 
כמו   Æנבחרים באתרים  יום  מידי  ולטיולים  לסיורים 
קסילוטימו¢   ¢ בכפר  ומרתק  מרגש  ביקור  ערכו  כן 
≠±π¥∂© המעפילים  מחנות  בעבר  שכנו  שבשטחו 
Æ®±π¥π ובפארק השלום שבו הוקמה יד זיכרון למחנות 

מר  לשעבר  ישראל  ושגריר  הכפר  תושבי  ביוזמת 
ביקור  המטיילות  ערכו  הקשר  באותו   Æהררי מיכאל 
תקופה  אותה  את  המתאר  קטן  משפחתי  במוזיאון 

Æוקורבנותיה

רקע  על  במלון  טברנה  ערב  כלל  האחרון  הערב 
Æמוסיקה ותוכנית יוונית עשירה

רבות¨  מאוד ממשתתפות  חיוביות  תגובות  התקבלו 
 Æשהעידו על הצלחת האירוע בשלושת המחזורים

לחברי  וכן  התרבות¨  ועדת  חברי  לכל  נתונה  תודתי 
שעזרו  הוועדה®  חברי  ©שאינם  אחרים  מועצה 

Æלהצלחת האירוע

אבקשכם¨ גמלאים יקרים¨ לעקוב דרך אמצעי הפרסום 
של הארגון ©מועדונים¨ אתר מרשתת¨ גמלאון® אחר 
הפעילות השוטפת של הוועדה¨ ובעיקר לגבי האירוע 

Æ≤∞±∏ המרכזי שיתקיים בחודשים אוקטובר נובמבר

בברכת חג שמח 
 רחמים חלפון
יו¢ר ועדת תרבות

משתתפות במחזור שני של יום האישה ∏±∞≥

גמלאון
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שחיה בריכת   ≠ עליו  שחלמנו  מה  כל  את  לנו  ויש  באחוזה  גרים  אנחנו  עכשיו   Æדירה עברנו 
Æוחדר כושר¨ אודיטוריום וחוגים¨ מסעדה ומינימרקט¨ מרפסת שמש עם נוף לים וכל הפינוקים

 øמה צריך יותר מזה Æהמון חברים øוהכי חשוב

המסלול הגמיש
ללא דמי פיקדון

מרפסת שמש?
סופרמרקט?
בית קפה?

הכל צמוד לדירה
החדשה שלנו

באחוזת נווה חוף!



ות תי א דת דיור מוגן ו ו

חיים גור ≠ יו¢ר

הדיור  בבית  הניתנים  השירותים 
המוגן מוגדרים ומתמיינים לשלושה 

סוגים∫ 

שירותי חובה על פי חוק
המפורטים  שירותים  רשימת 
היקף  את  מגדיר  אינו  החוק   Æלחוק בתוספת 
בהיקף  יינתנו  השירותים  כי  קובע  אולם  השירותים 
בהסכם  הדייר  כלפי  הרישיון  בעל  ובאופן שהתחייב 
©יש לדאוג שיופיעו בהסכם®Æ אין הוא רשאי לצמצם 
לגרוע מטיבם במהלך תקופת תוקפו של  או  אותם 

Æההסכם

שירותי חובה על פי ההסכם
בהסכם¨  לתת¨  הרישיון  בעל  שהתחייב  שירותים 
מעבר לשירותי החובה על≠פי חוק ©גם אותם יש לעגן 
בהסכם®Æ בהיקף ובאופן שהתחייב בעל הרישיון כלפי 
לגרוע  או  לצמצמם  רשאי  הוא  ואין  בהסכם¨  הדייר 
בכתב¨  הדייר  הסכמת  את  קיבל  אם  אלא  מטיבם 

Æסמוך ולפני השינוי

שירותים נוספים בתשלום
רישיון  בעל  ואשר  חובה  שירותי  שאינם  שירותים 
ההפעלה רשאי להציע לדיירÆ הדייר אינו חייב לקבלם¨ 
להתקבל  צריכה  הסכמתו  לקבלם¨  הסכים  אם  אך 

Æמראש ובכתב
עורכת הדין שלנו תדאג להכניס להסכם בתיאום עם 
הגמלאי שלנו את רשימות השירותים הניתנים בבתי 
לשלושת  החלוקה  על≠פי  הארץ¨  ברחבי  מוגן  דיור 

Æרשימה זו עשויה להשתנות מבית לבית Æהסוגים

מחלקה סיעודית ומחלקות טיפוליות אחרות בבית 
הדיור המוגן∫

מחלקה  יש  אכן  המוגן  הדיור  בבית  כי  לוודא  יש 
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™µ∂≤∂הנחה מהפיקדון µ•
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•µ הנחה מהפיקדוןπ≠∑∂±∑±∏π∞עד ∞≥± ≠ הוד השרון  

אבי חממיאחוזת נווה חוף ≠ ראשון לציון 
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±∞∏≠∞∞≤≠∞∞∏≠±בית גיל הזהב ת¢א
∞≥≠∂≥∞∞∑π¥
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Æדמי כניסה

∂∂∂≤™פאלאס  להבים 
∞µ¥≠∑∑≤≤∂∂∞

ארוחת  כן  כמו  הפיקדון  ממחיר  הנחה   ±•
Æצהריים חינם במשך חודש ימים

∂∂∂≤™פאלאס  מודיעין
∞µ¥≠∂∑∞∞µ≤∂

ארוחת  כן  כמו  הפיקדון  ממחיר  הנחה   ±•
Æצהריים חינם במשך חודש ימים
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שיניים אסתטיות ויפות וחיו יפה ומלא ביטחון הם כרטיס הביקור 
רחה מיכאל,  ר  ידנט של ד שלנו במפגש עם אחרים. במרפאת פר
מתבצעים מגוון טיפולי השיניים והטיפולים האסתטיים  השתלות 
ועוד.  שיניים  הלבנת  ושורש,  חניכיים  טיפולי  שיניים,  יישור  שיניים, 
המרפאה, לה סניפים בחולון וברמת אביב, מצוידת במכשור הרפואי 
את  לכם  שיתקנו  מומחים  של  רחב  צוות  וכולל  בתחום  המתקדם 
רחה, בעל  ר  והר. בראש המרפאה עומד ד ירו לו את ה החיו ויח
ניסיון של למעלה מעשרים שנה ועם אלפי מטופלים מרוצים שנהנים 

מרפואת השיניים המודרנית והמתקדמת ביותר בישראל.

קבעו תור ותתחילו לחייך.

מקבלים מבוטחים של כל חברות הביטוח! מרכ סאדאב, קומה ב

רחה מיכאל  03-5062619 ר  בהנהלת ד

אפשר כברלהתחיל לחייך...

המרכז הרב תחומי לטיפולי שיניים

השתלות שיניים ביום אחד
אורטודנטיה | אסתטיקה דנטלית | שיקום הפה

חה
ר

דר' מיכאל 
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תיאטרונוער לכיתות ז'- ט'
25.01.18  |  ה  |  19:00

תיאטרונוער לכיתות ז'- ט'
22.02.18  |  ה  |  19:00

שבתרון לכיתות ד'-ו'
17.02.18*  |  ש  |  11:00

משך ההצגה כשישים 
דקות ללא הפסקה

*בשל אילוצים טכניים, 
ההצגה תועבר מתאריך

10.2 לתאריך 17.2 
ולא כפי שפורסם

משך ההצגה כשישים 
דקות ללא הפסקה

משך ההצגה כחמישים
וחמש דקות ללא הפסקה

הצגות ילדים

רחוב העלייה 1, פינת שד‘ יעלים, שכונה ה‘, באר שבע
ganeiyeelim@gmail.com : אילנה - טל: 08-6101010, מייל

ביטחון ושלווה  //  טיפול ויחס אישי  //  דירות חדשות מרוהטות // 
 חיי חברה //  נוחות  //  אפשרות לתשלום חודשי ללא דמי כניסה/פיקדון

בקרוב תפתח מחלקה ייחודית לחולי אלצהיימר
באישור ופיקוח משרד הבריאות. ההרשמה החלה - מספר המקומות מוגבל!

בית מגורים איכותי לגיל הזהב

בית גניה

גני יעלים
איכות חיים עד מאה ועשרים

גני יעלים חדש ב

למצטרפים החדשים לדיור המוגן, תינתן בעתיד ובעת הצורך, הנחה בגובה של 30% במחלקה הסיעודית )בכפוף לתקנון(.
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המשך בעמוד ∏∂

בחוק  הגדול  לשינוי  התייחסנו  הקודמת  בכתבה 
נזנחה  לפיו  והאפוטרופסות¨  המשפטית  הכשרות 
הכשרות  אובדן  של  הטוטליות  בדבר  ¢הקונספציה¢ 
המשפטית והפיכת האדם חסר הישע לחסוי ©כלומר∫ 
נשללות ממנו הזכויות להחליט לגבי בריאותו¨ גורלו 
ורכושו®¨ ומעבר למצב שבו האדם ©¢הממנה¢® מחליט 
ורשאי  יידרדר®  מצבו  ©כאשר  בעתיד  מצבו  לגבי 
הוראות  ≠פי  על  לענייניו  שידאג  כוח  מיופה  למנות 
ייפוי  על מסמך  וחתימה  עריכה  הממנה¨ באמצעות 
כוח מתמשך ©¢יכ¢מ¢®Æ בנוסף למצב חדש זה¨ רשאי 
האדם לדאוג לגורלו באמצעות ¢מוסד¢ משפטי חדש 
לעניין  שינויים  נעשו  וכ¢כ  החלטות¢  ¢תומך  בשם 

Æהאפוטרופסות

תמיכה בקבלת החלטות

באופן  לענייניו  לדאוג  יכול  שאינו  הבגיר  האדם  א‘ 
מלא ©להלן ≠ ”הנתמך¢® רשאי בית משפט למנות 

Æ®¢לו אדם שיסייע בידו ©להלן ¢תומך החלטות
בימ“ש  כאשר  שכן  באפוטרופוס¨  המדובר  אין  ב‘ 
הזכויות  כל  נשללות מהחסוי  אפוטרופוס¨  ממנה 
ופטור הוא מהחובותÆ כאן מדובר באדם שבאופן 
התומך  ומינוי  בענייניו¨  להחליט  יכול  לא  חלקי 

Æ“מסייע בידו להשלים את ”החסר
התומך מסייע לאדם להגיע להחלטה הנכונה¨ בין  ג‘ 
מול  בהתנהלותו  ובין  מידע¨  אספקת  באמצעות 

Æגורמים אחרים

אין התומך רשאי להחליט במקום הנתמך ואינו רשאי 
Æדעת עצמו לבצע פעולות משפטיות על  

מדובר במצב ביניים ©בין הכשרות המשפטית המלאה 
של כל אדם לבין שלילת הכשרות המשפטית ומינוי 
אפוטרופוס® שבמסגרתו התומך הנו הגורם המסייע 

Æבלבד¨ וההחלטות מתקבלות ע“י הנתמך

התומך  רשאי  התומך¨  של  משימתו  ביצוע  לצורך 

שונים  למשרדים  לפנות  וחוקי®  רשמי  ©באופן 
לנתמך  שיסייע  מידע  לקבל  כדי  שונים¨  ולגורמים 

Æלקבל החלטות

האפוטרופסות וההנחיות לאפוטרופוס

והאפוטרופסות  המשפטית  הכשרות  בחוק   ßא
את  לייעל  כדי  תוספות  והוכנסו  שינויים  נעשו 
הנובעים  ותוספות  שינויים  בחוק¨  האמור  מימוש 
מההכרה שהגורם החשוב בהחלטה לגבי רכושו 
©ובריאותו® של החסוי ©שכיום מכונה אדם שמונה 
לו אפוטרופוס® הינו רצונו של אותו אדם ולא רק 

Æטובתו וצרכיו
”רגיל“  לאדם  כי  להדגיש  נועד  לחוק  התיקון  ב‘ 
מינוי  שאי  ברור  אם  רק  אפוטרופוס  ימונה 
©האפוטרופסות® יגרום לאדם זה נזק גדול וייפגעו 
האינטרסים שלו¨ וכן רק אם נמצא שהאפשרויות 
האחרות אינן מתאימות ©כלומר¨ מינוי ”תומך“ או 

Æ®“ייפוי כוח מתמשך”
רק  אפוטרופוס  למנות  מנחה  בחוק  התיקון  ג‘ 
כל  קץ  עד  קבוע  באופן  ©ולא  הנדרשת  לתקופה 
Æהדורות® ולציין לאילו עניינים מתמנה האפוטרופוס
רשאי  אפוטרופוס¨  לו  למנות  שהוחלט  האדם  ד‘ 
ימונה  מי  ותקין®  טוב  במצב  ©בהיותו  להחליט 
”ביצועיות“  הנחיות  לו  לתת  ורשאי  כאפוטרופוס¨ 

Æלגבי נושאים שחשובים לו
במסירות  בנאמנות¨  לפעול  חייב  האפוטרופוס  ה‘ 
ובמהימנות למען האינטרסים של האדם שלגביו 
ניגוד  ולמנוע  ענייניו¨  על  שמירה  תוך  אותו¨  מינו 
©בין האינטרסים של שניהם®¨ תוך שהוא  עניינים 
 Æצרכיו ואת  רצונותיו  את  לממש  לאדם  מאפשר 
למעט במקרה שבו יכול הנתמך להיפגע ממעשה 
את  לממש  אפוטרופוס  חייב  כלל  בדרך   Æמסוים

Æרצונו ולפעול על≠פי רצונו של הנתמך
בין  דעות  חילוקי  או  ויכוח  מתעוררים  אם  ו‘ 
חייב®  ©ואולי  רשאי  החסוי¨  לבין  האפוטרופוס 

Æהאפוטרופוס לפנות לבימ“ש לקבל את הכרעתו

גמלאון
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הסימפונית
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ראשון לציון30
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רית  פינת הלשון ה
תיקוני לשון

 Æמרכז העצבים המפקח על פעולת הטלפונים¨ המקום שמתנקזים בו קווי הטלפון מכונה ִמרְכזֶת° ולא מרכזייה
 Æמרכזייה היא מקום שמרוכזות בו פעילויות בתחום מסוים¨ כמו∫ המרכזייה הפדגוגית

אמור מעתה הִמרְכזֶת עמוסה¨ יש לחייג ∞ כדי להגיע לִמרכזתÆ המרכזת כמשקל ִמרְפסֶת¨ וכמוה ִמקלדת¨ 
לעומת ַמדְפסֶת כמשקל ַמְשחֶֶתת¨ 

הצורה  את  מקבלות   ßוכד משחיתה  מתמידה¨  מפסיקה¨  כגון  עבריות  מילים   Æהַמדפסת של  בעניינה  ועוד 
האחרת בשימושים מיוחדים∫ מפסיקה משתנה למפסקת בארוחה המקדימה את צום יום הכיפורים∫ ארוחה 
מפסקתÆ מתמידה משתנה למתמדת כשאנו מבקשים לתאר מצב מתמשך כמו∫ בתנועה מתמדתÆ כך הפכה 
המשחיתה למשחתת והמדפיסה למדפסתÆ בעבר ©בתקופת המשנה והתלמוד® שימשו הצורות המיוחדות 

Æכפעלים רגילים בזמן הווה
 

חידושי לשון

אנו מכנים דעתן אדם המרבה להביע את דעתו במגוון נושאים או בתחום מוגדר מסויםÆ בעבר¨ בתקופת ימי 
Æהביניים דעתן היה מי שידיעותיו רבות ודבריו דברי טעם

רבות¨  במסגרות  לאסרטיביות  קורסיםØסדנאות  למצוא  וניתן  האסרטיביות¨  של  יוקרתה  בימינו  כשגדלה 
החליטה האקדמיה לשוב אל המושג דעתן תוך שהיא מתעלמת מן השימושים של העברÆ כלומר∫ אסרטיבי 
הוא דעתן ואסרטיביות היא דעתנותÆ ובכן∫ מי שיביע את דעותיו בנחרצות¨ ולא יבטלן מפני דעות של אחרים¨ 

Æייחשב לדעתן דגול

הביאה לדפוס
דלית בן≠נון

המשך מעמוד ∂∂

לסיכום

בחוק  השינויים  כל  את  מלתאר  היריעה  תקצר  א‘ 
חשוב זה¨ שעוסק אומנם בעיקר באנשים מבוגרים 
©קרי גמלאים®¨ אולם מתייחס הוא גם למוגבלים 

Æאו לקטינים חסרי יכולת
וזכויותיהם  כבודם  שמירת  הוא  המנחה  העיקרון  ב‘ 
שמיופה  כך  על  דגש  שימת  תוך  הנתמכים¨  של 
עזר“  ”כלי  הינם  האפוטרופוס  או  התומך  הכוח¨ 

Æלמימוש זכויותיו של הנתמך ורצונו

ספק  ללא  חדשים¨  בתיקונים  שמדובר  מכיוון  ג‘ 
יופיעו במהלך השנים הבאות ”שדרוגים“ והחלטות 
שיפוטיות ”שיתרגמו“ את הנחיות החוק למציאות 

Æחיינו

דוד יגול¨ עו¢ד
∞µ≤≤≠µµ∑∑±≥

לייעוץ  תחליף  מהווה  אינה  זאת  כתבה  הערה∫ 
Æמשפטי

גמלאון
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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 ∫    
 ±Æ  פאב    Æµ  מבצר עתיק ליד בנימינה     
 ∏Æ  משותף לחולצה ולצומת   Æπ  גיבור 

עבר קולנועי    ∞±Æ  הוראה מחייבת     
 ±±Æ שותפו הצעיר של באטמן   

 ≤±Æ  בן אדם     Æ±µ  חיפושית יפה  ©≤®
 ∏±Æ  תנועה בדקדוק   Æ±π  אות באנגלית    

 ∞≥Æ  ספג ¨  הכיל    ±≥Æ  כלי סריגה
 ¥≥Æ  עיר חכמים ידועה

 Æ≤µ  מעון   ∂≥Æ  חסר ישע   ∑≥Æ  שואף 
חמצן מרוב עייפות   ∏≥Æ  אזרח 

רומניה   

מאונך ∫    
 ±Æ  כלי מטבח     ≥Æ  ביקור או טיול 

לצורך   בדיקה וגילוי   ≤Æ  נקודת ציון 
בניווט   ¥Æ  אי יפני   Æµ  חתול בר 

∂Æ  ציפור טרף      ∑Æ  מטבע אירופי   
 ≥±Æ  מושבה ברמות מנשה  ©≥®  

 ¥±Æ  נוטה להשבר   ∂±Æ  התייקר ¨  מחירו 
עלה מאד    ∑±Æ  מיוצר במערכת 

החיסון להגנה   מפני גורמי מחלות     
 ∞≥Æ  כרטיס משחק   ≥≥Æ  מעונות השנה  

 ≤≥Æ  יותר מכל   ¥≥Æ  לוהט   

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

Æבין הפותרים נכונה תיערך הגרלה לקבלת הפרס

®±±¥ ßגיליון מס© ≥∏ ßבהגרלה שנערכה בקרב פותרי תשבץ מס
זכו אברהם שדה ואלעד אלעזר

ספרי הפרס יישלחו לבתיהם

∫≥∏ ßפתרון תשבץ מס

רודיגןרק

7



ארגון הגמלאים
מרכין ראש לזכרם

נפרדו מאתנו 
עבד במפעליישובתאריך פטירהשם פרטישם משפחה

מטה החברהרמת גן∑±∞≥Ø±≤Ø∏≥חייםאיוניר

אלתאאשדוד∑±∞≥Ø±≤Ø±≤יוסףאלגזר

אלתאכרמי יוסף∑±∞≥Ø±≤Ø∑±דודבאומץ

מנועיםרמלה∑±∞≥Ø±≤Ø±≥לאוןבר

מטה החברהתל אביב ≠ יפו∏±∞≥Ø∞±Ø¥±מנשהברודר

מלטכפר שמואל∏±∞≥Ø∞≤Ø≥±יוסףבריטמן

בדקנתניה∏±∞≥Ø∞±Ø¥±מרדכיגנג

חטß הייצורקריית אונו∏±∞≥Ø∞≤Ø≥±ויאולטהדואר

מלטחולון∑±∞≥Ø±≤Ø∞±אמנוןדוידוב

חטß הייצורתל אביב ≠ יפו∑±∞≥Ø±±Ø≥≥ארמנדדרט

חטß אזרחית שדה יואב∑±∞≥Ø±≤Ø∞≤ונדההרר

בדקחולון∏±∞≥πØ∞±Ø∞חייםובמן מנור

ש¢תרחובות∏±∞≥Ø∞±Ø∂±חיים ברלזידר

מנועיםראשון לציון∏±∞≥πØ∞≤Ø±זנבלזלמן

תממגני תקווה∏±∞≥Ø∞±Ø∂≥מלכאיחיאל

מלטרמלה∏±∞≥Ø∞≤Ø¥∞אלברטיצחק

חטß אזרחית תל אביב ≠ יפו∑±∞≥Ø±≤Ø¥≥יוסףכהן ניסן

בדקרמת השרון∏±∞≥Ø∞≤Ø∏∞יוסףכספי

תממלוד∑±∞≥Ø±≤Ø∂∞כרמלהנורי

חטß הייצורבת ים∏±∞≥Ø∞±Ø∏±דודסרוסי

ש¢תמודיעין≠מכבים≠רעות∏±∞≥Ø∞≤Ø∑∞אריהצור

בדקרמת גן∑±∞≥Ø±≤Ø≥≥ישראלשי

מטה החברהכפר סבא∑±∞≥Ø±≤Ø∞≥קורטשיף

מטה החברהתל אביב ≠ יפו∑±∞≥Ø±≤Ø∂∞גדעוןשקדי

מלטתל אביב ≠ יפו∏±∞≥Ø∞±Ø∞±אלכסנדרשראל

מנועיםפתח תקווה∑±∞≥Ø∞µØ≥±רפאלונונו

תנחומים למשפחות

גמלאון
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מגדל סביון מופת 
 חוגג  אכלוס
ואתם נהנים!

צילום המגדל

africa-israel.co.il/megurim 
מרכז מבקרים: רח׳ הרצל 13, ר״ג

ן ג רמת 

לתיאום סיור חייגו:

דירות 4-5 חד' אחרונות
בהטבה מיוחדת ובלעדית

03-6057700
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