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בע"מ נסיעות  סיטונאי  אראי 

יעות יטונאי נ החופשות המדהימות של אראי 

י    נו
ריז  ל

י    נו
ו לאורלנ

ה  לורי

 אל תשכחו לרכוש מראש כרטיסי כניסה ל-2 פארקי דיסנילנד פריס  
ליו א  במחיר שאינו נמכר בקופות הפארקים בפריס. 

ייגו  ן  י וורל  נילנ ריזורט >  י <
ורניה  לי רו  >לגולנ 

ליפורניה שכולל:   יטיפא לדרום   רכשו כרטי 
נילנד  1  כרטיס דילוג ל-3 ימי כניסה לשני הפארקים של דיסנילנד באנהיים: די

 . ר פאר ליפורניה אדוונצ ני  פאר ודי
ורט.   ליפורניה רי  2  כרטיס כניסה ליום אחד לפאר לגולנד 

י וורלד בעיר סן דייגו, קליפורניה.  3  כרטיס כניסה ליום אחד לפאר עולם הים 

רכשו את הכרטי המשולב לאורלנדו שכולל:
ני וורלד - כניסה ליומיים לפארקי דיסני, כל יום כניסה לפארק אחד  י די   פאר

בלבד)מתוך 4 פארקי הנושא של דיסני(.
ל - כרטיס כניסה ליום אחד לשני הפארקים הראשיים של  י יוניבר   פאר

יוניברסל )לא כולל וולקנו ביי( כולל דילוג ביניהם.
( בפלורידה. סי וורלד   פאר עולם הים-כרטיס כניסה ליום אחד לפארק עולם הים )

ל - כרטיס ליום אחד המאפשר דילוג בין  י יוניבר ה לפאר י כני   כרטי
) וולקנו ביי 2 פארקי הבסיס של יוניברסל )ללא פארק המים 

  הכרטי הפופולארי  -  יוניברסל אקספלורר ל-3 הפארקים של יוניברסל 
ות בלתי מוגבלות לכל  ) - מאפשר כני נו ביי וול )כולל  פאר המים 

ל במש 14 יום בתו עד   י יוניבר פאר

יוניברסל אקספרס אנלימיטד  ל  חינם  י יוניבר בלו פא עו תורים  בפאר  
פאס הינו כרטיס עוק תור הנמכר באורלנדו במחיר שנע בין 75 דולר ל-100 דולר 
לאדם. אורחים אשר רכשו כרטיסי כניסה לפארקי יוניברסל ומתגוררים בשלושת 
מלונות לואס יוניברסל הבאים מקבלים כרטיסים עוקפי תור חינם לכל משך השהייה:

יפי    מלו פורטופינו ביי   מלו הארד רו    מלו רויאל פ
להזמנת בתי מלון אלו במחיר מיוחד ולרכישת כרטיסי כניסה לפארקי יוניברסל באורלנדו אנא כנסו 

- לאתר שלנו www.classictravel.co.il  או פנו אלינו sales@arei.co.il או 

ני וורלד אורלנדו - כרטיס כניסה בסיסי לפארקי דיסני באורלנדו  ה לדי  כרטי  כני
לשלושה ימי כניסה כל יום לפארק נושא אחד )מתוך 4 פארקי נושא(.

ים לעולם הים אורלנדו  כרטי

נדי ש  ים למרכ החלל ע  כרטי

נדי ש  ים למרכ החלל ע  כרטי
עה הלו ושוב מאורלנדו   כולל ה

כרטיס לעולם הים באורלנדו ליום אחד

ניתן להוסי דילוג בין הפארקים וכן כניסות לפארקי המים של דיסני. ניתן להוסי ימי כניסה נוספים )עד 10 
כ(.  כמו כן ניתן להזמין באמצעותנו שהייה בבתי מלון של דיסני וחבילת ארוחות של דיסני וורלד. ימי כניסה סה

ל  ו-לוא במחירים  מיוחדים מי אצלנו שהייה בכל בתי המלו של יוניבר נית לה

החל מ- יורו למבוגר

   למבוגר

   למבוגר

   למבוגר

 317  למבוגר

 314  למבוגר

ילד    למבוגר

ילד -  הכרטי בתו עד       למבוגר

312  לילד )3-9)

176  לילד )3-9)

  לילד )3-9)

  לילד )3-9)

  לילד )3-9)

  לילד )3-11)   למבוגר

  לילד )3-11)   למבוגר

החל מ- יורו לילד
)המחיר משתנה בהתאם לעונה( 

י    נו
ורניה לי ל

י נו

ון   
עד 30% 

ליפורניה   נילנד  י די ה לפאר י כני  נית גם לרכוש  אצלנו כרטי
יטיפא  גרת ה אנהיים שלא במ

ייגו בלב   ן  ול הי ב רטי ל י   מב

יש לסיים השימוש בכרטיס תוך 14 יום מתאריך השימוש הראשון )יום השימוש הראשון נחשב יום 1).

ה ליום אחד    כרטי כני
ולל  לעולם הים  דייגו 
ל היו ינ במ  ול  א

י  נו
ללא וגא 

ה נוו
ו טיולי מלא וגא ר

כוכית ת ה מרפ ניו מערב   טיולים לגראנד 
SKY WALK ושמורת האינדיאנים

ור  ניו מערב שמורת האינדיאנים כולל בי ו לגראנד   טיול מלא וגא במ
עית נהר  ר כ- מטר מעל  כוכית בגובה  רגל  ת ה מרפ ב

ולורדו המסוק חול מעל סכר הובר, מדבר מואהבי, אגם מיד, נהר הקולורדו. ה

EXOTICS RACING  זוטי וני מרו א וו נהיגה במ בואו ל
יני פורשה ועוד תתנסו בנהיגה במכוניות מרוץ מודרניות: פרארי למבורג

ניו מערב:  טיול באוטובו מלא וגא לגראנד 

רה למלונכם | מש הטיול:  שעות ו והח ע כולל אי    לנו

לול  פות במ    לאדם כולל הדרכה   ה
בליווי נהג מרוצים מרו מכוניות מאושר 

כוכית:  דולר לאדם ת ה ור במרפ פת לבי ע תו    לנו
רה למלונכם 12 שעות  בתו עד  ו ממלונכם ועד הח מש הטיול מאי

חדש

וג  עים ולא כנהגים ברכב מ יעה ברכב מרוצים כנו נית לחוות את הנ
פות  ב-  דולר לאדם DODGE HELLCAT SRT שתי ה

 )תוק הכרטיס 
עד 31.12.2018)

 )תוק הכרטיס 
עד 13.1.2019)

 )תוק הכרטיס 
עד 31.12.2018)

)לא באחריות הארגון(



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

ההרשמה בעיצומה
הצטרפו עכשיו, 
תגלו ותתאהבו



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 ביטוחים 
±∏ ועדת תעסוקה והתנדבות 
≤∞ ועדת טיולים ונופשונים 
≤∂ הטיול שלי 
≤∏ ועדת ביקורת 
≥∞ ועדת ספורט וחוגים 
≥¥ המיסוי בהעברת דירה במתנה 
≥∏ ועדת תרבות 
¥∞ ועדת סניפים ומועדונים 
µ¥ ועדת כלכלה 
µ∂ ועדת מיצוי זכויות ניצולי שואה 
µ∏ ועדת דיור מוגן 
∂≤ חברים כותבים 
∂¥ טכניקות פתרון תשבצי סודוקו 
∂∏ ביטול הסכם 
∑∞ תשבץ 
∑± נפטרים 

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

gimlaim@iai.co.il ∫דואר אלקטרוני
www.iai-gimlaim.org ∫כתובת האתר באינטרנט
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ר הארגון ר יו ד

בנות הזו היקרים  ים ובני מל יות ו מל

לציין  יכולים  אנו  ופרובנס,  הצרפתית  לריוויירה  גמליאדה   סיום  לקראת 

ובות  בסיפוק, עפ"י כמות המכתבים שקיבלנו מהמשתתפים, שזו הייתה מה

שהיו.

כבר בימים אלו אנו שוקדים על הכנת הגמליאדה לשנת  שתהיה לשני יעדים. 

האחד שי על נהר הריין וביקור במספר ארצות לאורך הנהר, והשני למזרח אירופה, יעד שמחירו 

יהיה זול יותר מבין השניים.

להוסיף  מנת  על  ורחות  ו  , במר פועלות  הוועדות  כל  התחומים.  בכל  נמשכת  הארגון  פעילות 

יולים. , בחוגים וב פעילויות שיענינו את ציבור הגמלאים, בתרבות, בספור

לוויזיה, ועם  בתקופה האחרונה נחתמו הסכמים, בשיתוף עם ועד העובדים, עם  בנושא ה

לפונים לגמלאים ולמשפחות. סלקום בנושא 

ובה ושנתראה בפעילויות המגוונות של הארגון  מאחל לכלל הגמלאים ולבני משפחותיהם בריאות 

ובשמחות.

קב י י ש

ו      ר ר ה יו

יעקב שפי ≠ יו¢ר

גמלאון



ר מזכיר הארגון ד

ברים שלום

ים ו בי
האווירית  התעשייה  הנהלת  בין  הסכמים  של  תולדה  הינם  ושיניים  בריאות  וחי  בי
וח הראל. לכן אין לארגון הגמלאים  ואגודת עובדי התעשייה האווירית לבין חברת הבי

מעמד בניהול מו"מ עם חברת הראל.

ארגון הגמלאים מתעדכן ישירות מאגודת עובדי התעשייה האווירית. האישור לחידוש 
ההסכם הנ"ל התעכב מעבר למועד שהודענו בגיליון הקודם, וממתין לאישור הממונה 

וח ושוק ההון. על הרשות לבי

וח הסיעודי נאמר ונכתב בגיליונות הקודמים  בעקבות הפניות הרבות בנושא הבי
. . . יבים הופסקו עם סיום תקופת ההסכם ביום  וחים הקולק שהבי

את  שנית  מצ  אני  ל  הר ברת  ות  מ ב ל  ו ו  בי בנושא  רבים  חברים  של  פנייה  בעקבות 
ו  יי לפרק  אווירית  תעשייה  גמלאי  ארגון  לאתר  להיכנס  יש  הקודמים  בגיליונות  שפורסמה  ההנחיה 
ל ואז להקליד שם משתמש וסיסמה  ל הר ו י  ו , לגולל עד הגעה לבי ו ים ולהקיש על קר  ו ובי

כפי שרשומים שם. לאחר מכן למלא את שאלון הבריאות של חברת הראל ואמצעי תשלום.

ה ות ורוו ברי
אנו מבקשים להעביר מידע על חברים הזקוקים לסיוע ולביקורי חולים ע"י העובדת הסוציאלית, למוק 

וז קשבת בארגון.

ים ו ור ו
יול בגליל,  ל בצפון שולב עם נופש ו ו שביל ישר במסגרת ועדת ספור וחוגים המסלול האחרון של 
ולה. עפ"י המשוב החיובי שקיבלנו ממשתתפים לגבי שילוב צעידה ונופש ניתן להסיק כי השילוב  ולינה במ

הצליח ובכוונתנו לחזור על כך בעונה הבאה. 

. בשלום  בקרוב תחל הרשמה לפעילות, הרצאות וסיורים לשנים  ו  מ

יולים ת  ו
. יולים בחודשים יולי  דצמבר  יולי יום אנו מתכננים לבצע  מסלולי  במסגרת 

, החלו הדיונים לקביעת האתרים  בעוד אנו מקיימים את הנסיעות לפרובנס במסגרת הגמליאדה 
. לגמליאדה 

ובות  ות ובשורות  ברי
ולם ה ל בבר
קי בי שקלר
ו ר יר ה מז

אבי שקלרסקי
מזכיר הארגון

גמלאון





רכת ר המ ד

ברים ברות ו

יולים וגמליאדה שודרגה, והכניסה למערכת מתאפשרת  מערכת הרישום לאירועי הארגון, כולל 
ת שמספר  לחברי הארגון עפ"י מספר תעודת הזהות שנמצא במאגר הנתונים בארגון. גמלאי
תוכל להירשם לגמליאדה  ת ארגון לא יוכל ה חבר משמע אינו ה אינו רשום במאגר  הזהות שלו

או לכל אירוע אחר באמצעות המרשתת.

אינה  ה, לארגון,  ר אווירית שנפ ת תעשייה  רפות אלמנה או אלמן של גמלאי להזכירכם, הצ
ל  ויפה שעה  ל מזכירת הארגון  רף, לפנות למי ית. על המעוניינים להצ ומ או

אחת קודם.

וח הלאומי ולא דרך חברות  ופלים יגיע ישירות מהבי לאחרונה התבשרנו על רפורמה בתחום הסיעוד התשלום למ
י הרפורמה ואת יתרונותיה וחסרונותיה.  ובה יששכרי העובדת הסוציאלית מסבירה בכתבתה את פר הסיעוד. 

יבי של חברת "כלל", ממומל להתעדכן בשינויים בפרמיה, בכתבה של ועדת  וח הסיעודי הקולק חים בבי למבו
וחים. הבי

נבל, המסביר את  מי שאוהבים לשמור על חדות המוח והזיכרון, יכולים להיעזר במאמר העשירי בסדרה של משה 
הדרך לפתרון תשבצי סודוקו.

ל, ועל המשמעות של  י להם יכולים להיעזר בכתבתו של עו"ד שלמה  אלו מאתנו שהעברת דירה במתנה רלוונ
ול. ו י ול הסכם  בכתבתו של עו"ד  בי

ייל שם. ר ואשר "עושה חשק" ל יק קי י יול. והפעם מוסקבה, עיר המגדלים, שכתב  עוד 

נושא רגיש אך חשוב לצערנו, במסגרת שגרת ההתקשרות עם החברים כדי לשאול לשלומם, אנו שומעים לראשונה 
ר. אנא עדכנו אותנו בכל מקרה שידוע לכם, על בריאות  בת הזוג של מי שאליו מתקשרים  נפ ה או בן שהחבר

בת זוג.  ת או של בן ירה חלילה של גמלאי רופפת או על פ

יולים או ההרצאות ובשאר הודעות הארגון, באתר המרשתת שלנו המעודכן  י ה כרגיל אני ממלי להתעדכן בפר
 http://www.iai-gimlaim.org בזמן אמת. הנכם מוזמנים לגלוש בו בכתובת

hgolan.gim@gmail.com הכתובת למשלוח חומר לגמלאון היא

ות ימים רי ובה ו ות  ה לברי בבר
ול  הלל 
ו  מל ת ה ר ו יו

רנ ינ תר ה ומנהל 

הלל גולן ≠ יו¢ר

גמלאון



הטבות משתלמות
לגימלאי התעשייה האווירית
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דרגת זיהום אווירנתוני צריכת דלק בליטרים ל-100 ק"מדגם
C-ITY Hybridדרגה 4.12בינעירוני3.4עירוני
C-HIC Hybridדרגה 4.12בינעירוני3.5עירוני

C-ONCEPTדרגה 4.12בינעירוני3.5עירוני
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ריאות ה ו דת רוו ו
והגמלאיות  הגמלאים  חבריי 

שלום¨
אני מבקש להעלות נושא ישןØחדש 
כי  ולהזכירכם¨  היום שלנו  על סדר 
גמלאי התעשייה האווירית ¢ערבים 

Æ¢°זה לזה
אינני מדבר על עזרה כספיתÆ לשם 
אלי  ע¢ש  קרן  שלנו  לארגון  יש  כך 
אסף ז¢ל¨ שבה ניתן לקבל הלוואה ללא ריבית בסכום 
לשם   Æ₪  ∑∞∞∞ עד  של  שכר  לבעלי   ₪  µ∞∞∞ עד  של 
קבלת ההלוואה יש למלא טפסים אצל דקלה¨ להמתין 
לחשבון  ההלוואה  סכום  ייכנס  שבמהלכם  שבועיים 
של הגמלאיÆ פירעון ההלוואה בעשרה תשלומים ללא 
ריבית בניכוי  מהמשכורתÆ גמלאים בפנסיה מוקדמת¨ 
אשר מקבלים שכר¨ ימסרו כנגד קבלת ההלוואה ∞± 

Æהמחאות שיופקדו בבנק וייפרעו מדי חודש
¢ערבים  הגמלאים  שאנחנו  לטיעון  חוזר  אני  ועכשיו 
זה לזה¢Æ אנחנו שעבדנו שנים רבות במפעלי החברה¨ 
אם בלוד¨ ביהוד¨ בבאר שבע או באשדוד יצרנו מעגל 
ויצרנו  יום במקום העבודה  של חברים שנפגש מדי 
חברויות שבמרכזן היה מקום העבודה וההוואי סביבו¨ 
לגמלאות  כשיצאנו   Æרבות חברויות  צמחו  ומשם 
התרחקנו פיזית האחד מהשני¨ נפגשים פחות ואולי 
בכלל לאÆ אם בזמן שעבדנו יכולנו לחלוק שמחות או 
למצוא כתף תומכת בזמן צרה¨ דברים השתנו מאז 
בעיות  יש  חברים¨  מאתנו¨  לחלק   Æלגמלאות צאתנו 
ואין לפני מי לשפוך את הלבÆ אנו רחוקים  פיזית זה 
מזה¨ ממעטים לצאת מן הבית¨ אלא ובעיקר במסגרת 

Æהמשפחה¨ והמצב קשה
מסיבות  לביתם  רתוקים  שגמלאים  מקרים  יש 
 Æרפואיות¨ כמהים למעט חברה¨ ואין מי שיבקר אותם
מי שידאג  ואין  חרב  ואלמנות שעולמם  אלמנים  יש 
להביאם אל אחד מהמועדונים שלנוÆ חברות וחברים¨ 
יש לי סיפורים רבים כאלה והלב נכמרÆ מזה מספר 
שנים שאני מחפש מתנדבים מקרב הגמלאים שלנו 
שיבקרו את הנזקקים בביתם וההיענות דלהÆ אני יודע 
שהתפקיד הזה קשה אבל זאת עזרה לחברים שהיו 
בתעשייה  שעבדנו  שנה   ¥∞ באותן  לנו  קרובים  הכי 

האוויריתÆ היום הם לבד°° 

אני פונה אליכם ומבקש שתתנדבו¨ כל אחד במקום 
מגוריוÆ אנה שלחו שם כתובת מסß טלפון למייל שלי  

 dshaham.gim@gmail.com

π∞ גמלאים מעל גיל
חברים¨ הידעתם שבארגוננו ∞µ≤ ©°® גמלאיות וגמלאים 
בעשור התשיעי לחייהםø וגם שארבעה אף חצו את רף 
ה≠∞∞±ø ראשית אנו מאחלים להם בריאות טובה ועד 
∞≥±Æ אחד מהם¨ שרובכם ודאי מכירים¨ הוא מר בקשי 
יוסף בן ¥π¨ מתנדב כמוקדן ב¢אוזן קשבת¢ של הארגון¨ 
בכל יום חמישי בשבוע מזה שנים רבותÆ זו הזדמנות 

Æטובה להודות לו על מסירותו לחברים בארגון
ועדת הרווחה והבריאות הקימה צוות מיוחד שיבקר 
 Æמגוריהם במקום  מאוד¨  הוותיקים  החברים  את 
הביקורים יחלו בחודש יוני ∏±∞≥ בהם יוענקו תעודת 

Æהוקרה ושי צנוע

התפלגות הגמלאים על≠פי גילם

כמותשנת לידהעד גילשנת לידהמגיל
  ∂∞±πµ∏±∞±

∂±±πµ∑∂∑±πµ±±±∏∞
∂∏±πµ∞∂π±π¥π±¥±¥
∑∞±π¥∏∑π±π≥πµ∞µ∑
∏∞±π≥∏∏π±π≤π≤≤±π
π∞±π≤∏  ≥µ∏

∑±ללא גיל רשום במערכת

בימים  לפעול  ממשיך  המוקד  קשבת¢  ¢אוזן  מוקד 
לא  אם   Æ∞∏Æ∞∞≠±≥Æ∞∞ השעות  בין  חמישי  עד  ראשון 
הודעה  השאירו  אנה  אתנו¨  קשר  ליצור  הצלחתם 
באמצעות המשיבון¨ ולמחרת נחזור אליכם¨ או שילחו 

  dshaham.gim@gmail.com ∫דוא¢ל לכתובת
בפעילות  ממשיכות  שלנו  הסוציאליות   העובדות 
ניתן   Æפי בקשתו גמלאי על  ויוצרות קשר עם  שלהן 
באמצעות  הסוציאליות  העובדות  עם  קשר  ליצור 
אליהן¨ בטלפון שמספרו  ישירות  בפניות  או  המוקד¨ 

Æמופיע בדף ועדת הרווחה ≠ טלפונים

בברכת בריאות טובה ואריכות ימים
דני שחם
יו¢ר ועדת הרווחה והבריאות

דני שחם ≠ יו¢ר
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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
פולינה גרינספון
עינת ריבלין רם

∞≥≠∑≥∞≥≤∞µ
∞≥≠π≥µ∏¥µ∞

∞µ∞≠¥≥∞∞≥≥∞
∞µ≤≠∑∏±≥±≥∞
∞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
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גימלאים יקרים¨ 

שעליה  חשובה¨  בידיעה  אתכם  לשתף  ברצוני 
התבשרנו במהלך שנה זו¨ והיא מתייחסת לרפורמה 
יוכלו  מטופלים  הרפורמה¨  על≠פי   Æהסיעוד בתחום 
ישירות מהביטוח הלאומי  גמלת הסיעוד  לקבל את 

Æשלא באמצעות חברות הסיעוד

בכנסת  אושרה   ¨≤∞±∏ במרץ  אמורים∫  דברים  ובמה 
רפורמה מקיפה בתחום הסיעוד¨ אשר משנה באופן 
מהותי את רמות הזכאות לגמלת סיעוד ואת היכולת 

 Æ≤∞±∏ היא תיכנס לתוקף בנובמבר Æלממש אותה

על פי רפורמה זו¨ תינתן האפשרות להמיר את שעות 
לחשבון  ישירות  שתועבר  כספית  בגמלה  הסיעוד 

 Æהבנק של הקשיש הסיעודי

עד כה¨ נקבעו שלוש רמות סיעוד∫ 

±∫ מי שתלוי במידה רבה בעזרת הזולת ברוב  רמה 
 ªשעות טיפול שבועיות πÆ∑µ≠פעולות היומיום וזכאי ל

רמה ≥∫ מי שתלוי במידה רבה מאוד בעזרת הזולת 
ªוזכאי ל≠∂± שעות טיפול שבועיות

רמה ≤∫ מי שתלוי לחלוטין בעזרת הזולת וזכאי ל≠∏± 
ל≠≥≥  זכאים  נפש  תשושי   Æשבועיות טיפול  שעות 

Æשעות טיפול שבועיות

 Æעד כה ניתן היה להמיר חלק מהשעות

עם כניסתה של הרפורמה לתוקף¨ תהיינה שש רמות 
לזכאות∫

סיעוד  שעות   µÆµ בין  לבחור  יוכלו   ± לרמה  הזכאים 
ביתי לבין π יחידות שירות¨ או לבין גמלה כספית על 

 Æסך ∞∞¥± ש¢ח שיופקדו ישירות בחשבון הבנק

זכאים  יהיו   ¨®∂ ©רמה  ביותר  הגבוהה  לרמה  הזכאים 
או  ישראלי¨  מטפל  ע¢י  שבועיות  טיפול  שעות  ל≠∏≥ 
ל≠¥≥ שעות שבועיות ע¢י מטפל זר¨ אשר יורחבו עד 

∞≤ שעות שבועיות לטיפול ע¢י עובד ישראלי¨ או ל≠∂≥ 
תיכנס  זו  רפורמה   Æזר מטפל  על≠ידי  לטיפול  שעות 

 Æ≤∞≤± לתוקף עד

לאלו הזכאים לרמה ∂ תינתן האפשרות להמיר את 
∞∞≥µ ש¢ח  לגובה  שעות הטיפול בגמלה כספית עד 
לחודש¨ סכום הגבוה באורח ניכר מן הגמלה הנהוגה 

 Æכיום

הסיכון ברפורמה∫ על פניו נראית האפשרות להמיר 
שעות סיעוד בגמלה כספית¨ כיוזמה מבורכת שעשויה 
יותר  לרכוש  יוכל  הקשיש¨  של  רווחתו  את  לשפר 
הרפואייםØתפקודיים¨  לצרכיו  בהתאם  טיפול  שעות 
במצב  הסיעודיים  מהקשישים  רבים  שבפועל  אלא¨ 
גמלת  ואז  המעטה¨  בלשון  מזהיר¨  שאינו  כלכלי 
הסיעוד עלולה להוות עבורם כמלכודת דבשÆ במקום 
את  ינצלו  הרפואיים¨  לצורכיהם  בכסף  להשתמש 
 Æהכסף לרכישת מזון¨ עזרה לילדים¨ או למטרות אחרות
מצבו  יחמיר  טיפול¨  חוסר  בשל  כי  חשש  קיים  ואז¨ 
של הקשישÆ יתרה מזו¨ במקרים שבו יבחר הקשיש 
 Æלקבל גמלה כספית¨ הנטל על המשפחה עלול לגדול

 Æאשמח להעניק הבהרות נוספות למתעניינים

שירותים נוספים שניתן לקבל על≠ידי∫ השמות בבתי 
אבות סיעודיים ותשושי נפש¨ 

זכויות הביטוח הלאומי¨ פטור ממס הכנסה¨  מימוש 
שירותי אפוטרופסות¨

שאלה  ולכל  ניתוח¨  לאחר  פרטית  להשגחה  אחות 
 Æוקושי שבהם אתם מתחבטים

לשירותכם בכל עת
עו¢ס טובה יששכרי ≠ יÆהÆל
ארגון גמלאי תע¢א 
 ∞µ∞¥≥∞∞≥≥∞

יאלי לשירות ו השירות ה
עו¢ס טובה יששכרי

1





ות תודה ה
בס"ד

בו ל
ווירית    שיה  י ת מל ו  ר

איך כותבים מכתב תודה בעוצמה שתיכנס ללב של בן אדם שלא מכיר אותנו 
ותרם לנו ברוחב לב?

כשיש קשיים שלפעמים אתה לא מבין איך הדברים קורים, מאין המימון והיכולת 
באמונה... באים אנשים כמוכם פותחים את ליבם וכיסם ביד רחבה ועוזרים 

לצלוח את הקשיים שנגזרו עלינו שבעז"ה ובישועתו נתגבר עליהם.

בהזדמנות זו, יש לנו הכבוד להביע את הערכתנו הרבה לארגון גמלאי תעש"א 
שעזר לנו בגיוס הכסף למען נוכל לצלוח תקופה קשה זו בכבוד.

ביד  לנו  ותרמו  ליבם  את  שפתחו  ואחד מהתורמים  אחד  לכל  תבוא הברכה 
רחבה.

יני ור ו בי מרים לי

1



ניהול מוזיקלי: האחים אסנר

בהיכלי התרבות ברחבי הארץ
С переводом на русский язык и иврит בליווי תרגום לעברית ולרוסית

א-יידישע

70הצגת בידור מוזיקלית בסימן 70הצגת בידור מוזיקלית בסימן הצגת בידור מוזיקלית בסימן 70 שנה למדינה!

C=0 M=90 Y=90 K=0C=0 M=60 Y=100 K=0C=0 M=20 Y=90 K=0 C=100 M=50 Y=0 K=0C=60 M=0 Y=0 K=0 C=90 M=0 Y=100 K=0C=30 M=0 Y=90 K=0 C=60 M =0 Y=0 K=100

תיאטרון יידישפיל גאה להציג:

לרכישת כרטיסים ומידע נוסף: 
*6797 | 03-5254660

למנויים - בתוספת של 30 ₪ לכרטיס



ים ו י דת  ו
גמלאים יקרים¨

ביטוח סיעודי ≠ חברת כלל

חברת  דרישת  התקבלה  לאחרונה 
¢כלל¢ באמצעות ¢גמא≠גולן¢ לעדכן 
הביטוח  הסכם  ואת  הפרמיה  את 

Æ≤∞±∏ הסעודי החל מחודש יולי

כזכור ההסכם בין הארגון ובין חברת ¢כלל¢ הינו לכל 
גובה הפרמיה  ואחת לשלוש שנים מתעדכן  החיים¨ 
 ≤∞±µ בתקופה שבין יולי Æבהתאם לדו¢ח רווח והפסד
לבין מרץ ∏±∞≥¨ הדו¢ח מצביע על הפסד בגובה של 

Æ₪ מיליון ±≤¨∏µ∏¨∂±≥

לפיכך¨ הפרמיה תתייקר ב≠•≥πÆ≤ לערך החל מחודש 
Æ≤∞±∏ יולי

ברצוני לציין כי גובה הפרמיה הנדרשת נבדקה על≠
ונמצא  לנו  שנמסר  והפסד  רווח  לדו¢ח  ביחס  ידנו¨ 

 Æתואם

רצ¢ב עותק מכתבה של חברת כלל הכולל את לוח 
Æהפרמיות החדש

ב ב ר כ ה¨

שייקה אבני דני שחם   
יו¢ר ועדת ביטוחים יו¢ר ועדת בריאות   

שייקה אבני ≠ יו¢ר

1



גמלאי התעשייה האווירית נהנים הרבה יותר! 

הצטרפו עוד היום לכרטיס
האשראי   

ותקבלו 50 נקודות מתנה ועוד מגוון הטבות!

 בכפוף לתקנון FLY CARD באתר www.diners.co.il  יחס ההמרה בכפוף לתקנון המועדון. בגין עסקאות במוסדות המדינה, חברת החשמל וחברת הדואר: 500 ₪ = 1 
נקודת הנוסע המתמיד עד לסכום של 30,000 ₪ בחודש  לבעלי חשבון בנק ישראלי בלבד  התנאים המלאים והמחייבים במסמכי ההצטרפות  החזקת הכרטיס כרוכה 
בדמי כרטיס חודשיים  מתנת ההצטרפות תינתן פעם אחת ללקוח ובכפוף לצבירה של נקודה אחת  50 נקודות יוענקו עם צבירה של נקודה אחת בכרטיס האשראי ויועברו 
לחשבונך במועדון הנוסע המתמיד  צבירת נקודות בגין חיובים המבוצעים במוסדות ממשלתיים בכפוף לתקנון  נקודות הנוסע המתמיד שהומרו מכרטיס האשראי יהיו 
בתוקף ל-3 שנים  Diners Club ומועדון הנוסע המתמיד רשאים להפסיק ו/או לשנות את התנאים בכל עת  מימוש כרטיס הטיסה באל על כפוף לכמות הרכישות בפועל 
ואפשרויות הצבירה השונות  כפוף לתנאי ההטבות ולתקנון מועדון הנוסע המתמיד המופיע באתר elal.com, תקנוני התוכנית, המועדונים והתנאים הנלווים לכרטיס האשראי 
 חנות החוויות - כפוף לתנאי החברה ולתקנון באתר www.diners.co.il  כל המידע תקף לכרטיס Diners Club ובהתאם לשיקול דעתה ואחריותה הבלעדיים  ט.ל.ח.

לפרטים והצטרפות: 6311 *
(Cal -על מנת לקבל את ההטבות יש לציין קוד 439 )קוד חברה של תעשייה אווירית ב

כרטיס בונוס
במספר נקודות מופחת

חנות החוויות Diners Club - עשרות הטבות במחירים 
מיוחדים במגוון רחב של עולמות: קולינריה, אטרקציות, 

הצגות ילדים, קולנוע ועוד... 
מחזור חודשי של 1,000 ₪ בלבד בכרטיס מזכה ב- 4 חוויות!

חיוב עסקאות בחו"ל בתנאי שוטף 30+ ללא ריבית 
ובנוסף, עמלת המרה מועדפת של 1.2% )במקום 2.8%) 

בביצוע עסקה בכל מטבע זר שנקבע לו שער יציג

הטבת טרום טיסה - הטבה אחת לבחירה 
)תמורת חוויה( ממגוון הטבות אטרקטיביות 

ברשתות שונות במתחם האווירי בנתב"ג. 
Diners Club כמפורט בחנות החוויות של

דמי כרטיס 14.90 ₪ לחודש 
)במקום 19.90 ₪(

יחס המרה אוטומטי
משתלם במיוחד

250 ₪ = 1 נק' הנוסע המתמיד



ות ה והתנד ו דת ת ו

שלמה חסקלוביץ 

יו¢ר

גמלאיות וגמלאים יקרים¨ 

בחודש מרץ האחרון התקיים ברחבי 
השנתי¨  ההתנדבות  אירוע  המדינה 
 ≠ מתנדבת  ¢ישראל  בשמו  הידוע 
הפרויקט   Æ¢הטובים המעשים  יום 
החל לפני ≥± שנה¨ ומרכזת אותו עמותת ¢רוח טובה¢ 
המחברת כל השנה בין אנשים שרוצים להתנדב לבין 

 Æעמותות וארגונים הזקוקים למתנדבים

כמעט כל הרשויות המקומיות במדינה לוקחות חלק 
בפעילות של יום זה¨ שמתאפיין בין היתר בהתנדבות 
לסייע לאוכלוסיות עם צרכים מיוחדים¨ לחלוקת מזון¨ 
לשיפוץ וצביעה במוסדות רווחה¨ לביקור מאושפזים 
בבתי חולים ועודÆ במרוצת השנים הפך יום זה ¢ליום 
 Æההתנדבות הלאומי¢ ונוטלים בו חלק אלפי מתנדבים

 Æיישר כוח לכולם

ואשר  המתנדבים  לגמלאים  במה  ונותן  ממשיך  אני 
סיפורו  הפעם   Æבסיפוריהם אותנו  לשתף  מבקשים 
של הגמלאי אלי קידר ©קופי® המתנדב במרכז ¢עזר 

Æ¢מציון

שלום¨
היציאה לגמלאות לא השכיחה ממני ולא הקהתה את 
הרקע¨ הידע והניסיון המקצועי שליÆ הרגשתי שניתן 
המסייעים  בארגונים  גם  בהתנדבות¨  אותו¨  לממש 
הבחירה   Æמוחלשות ולאוכלוסיות  לנזקקים  ועוזרים 
שלי הייתה ב¢עזר מציון ¢ שהוא ארגון המסייע ותומך 
במגוון רחב של אוכלוסיות בני גיל שונים∫ בעלי צרכים 
מיוחדים¨ נכים בעלי בריאות לקויה וכאלה שנדרשים 
 Æאורתופדים אירועים  לאחר  לשיקום  עזר  לאמצעי 
מזה למעלה מ≠µ שנים¨ פעמיים בשבוע במשך חצי 
יום¨ אני מתנדב במרכז ¢עזר מציון¢ הממוקם ברחוב 
בין השאר¨ מרכז  קיים  ברקÆ במקום  בבני   µ רובינוב 
הרחב  לקהל  עזר  מכשירי  של  ומכירה  השאלות 
ובצמוד לו יש בית מלאכה לתיקון המכשירים לאחר 

החזרתםÆ בין מכשירי העזר המושאלים לקהל הרחב 
יש כיסאות גלגלים¨ משאבות חלב¨ קביים למיניהם¨ 
התמחותי   Æועוד סוגים¨  של  רחב  במגוון  הליכונים 
טיפול  הוא  שנים  מספר  מזה  העיקרי  ועיסוקי 
גלגלים  בעלי  הליכונים  שהם  ותיקונם¨  ברולטורים 
©הליכוני שלושה או ארבעה גלגלים®Æ תחזוקתם של 
מכשירים אלו מחייבת מגוון תיקונים רחב¨ שעיקרו 
שלי  המחויבות   Æוגלגלים מסבים  מעצורים¨  החלפת 
שמתקן  היחיד  שאני  כיוון  אדוקה  ההתנדבות  לימי 
לקוחות  עם  פגישות  לי  נקבעות   Æהרולטורים את 
לצורך התיקון הנדרש בהליכונים שלהםÆ בין השאר 
שמחתי לעזור למספר משפחות של גמלאי מפעל 
מנועים¨ שידעו על פעילותיÆ הסיפוק הרב שנגרם לי 
הפגוע  שהציוד  בכך  הוא  מציון¢  ב¢עזר  מהתנדבותי 
מתוקן ומשוקם ומצפה לנזקק הבא כשהוא מחודש 
כמו חדשÆ הלקוחות ומנהלי מרכז ההשאלה מכירים 
שאין  וההתנדבותית  המקצועית  פעילותי  על  תודה 

 Æלה¨ מבחינתי¨ תחליף

בנוסף¨ אני חבר הנהלה¨ בהתנדבות¨ של סניף ¢צוות 
על  אחראי  אני  ושם  צה¢ל¨  גמלאי  אונו¢¨ של  בקעת 
 Æתיאום ההרצאות הניתנות לחברי הסניף פעם בחודש
עם  קשר  הרצאות¨  מועדי  תכנון  כוללת∫  זו  פעילות 
לשביעות  והן  מעניינות  ההרצאות   Æושיבוצם מרצים 

 Æרצון חברי הסניף

אלי קידר ©קופי® 

אלי  חברנו  של  ההתנדבותית  לפעילותו  הכבוד  כל 
קידר ©קופי®Æ אתם מוזמנים להמשיך ולכתוב לי כדי 
ניתן לפנות   Æשאפרסם את מעשיכם למען הקהילה

 ∞µ≤≠≥∂∂≥∑≥≥ אליי לנייד שמספרו

בברכה 
חסקלוביץ שלמה
יו¢ר ועדת תעסוקה והתנדבות
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19 cm x 25 cm

טלפון להזמנות: 03-7771030

ב- 2,650 $
לאדם בחדר זוגי

8 ימים | ימי טיולים מלאים | ללא ימים חופשיים
מועדי יציאה: 4.8.18/11.8.18

טיול מאורגן לטנזניה וזנזיבר

תוכנית הטיול מתארת את האתרים שבהם נבקר, אך לא את סדר הביקורים או את כיוון הנסיעה.

מיוחד לגימלאי התעשייה האווירית

ביקור בכפר מסאי אותנטי  ‰
חופי הצפון: נונגווי וצבי ים  ‰

מפלי קילימנג'רו  ‰
חוות התבלינים  ‰

גיים דרייב בשמורת נגורונגורו  ‰
סטון טאון ואי האסירים  ‰

גיים דרייב בשמורת טרנגירי  ‰
שייט ושנירקול בשמורת מנמבה  ‰

גבוהה.  ברמה  בלודג'ים  בספארי  לינה  פנימיות.  טיסות  ישירה.  ישראלית  שכר  טיסת  כולל:  המחיר 
לינה בזנזיבר במלון בדרגת תיירות טובה מאד. מדריך ישראלי. 6 נוסעים בכל ג'יפ. מיניבוס תיירים בזנזיבר.

כלכלה: על בסיס חצי פנסיון בזנזיבר, על בסיס פנסיון מלא בספארי - ארוחות צהרים בקופסאות אוכל ארוזות. ארוחות 
 הערב אינן כוללות שתיה. 2 בקבוקי מים קטנים לאדם בג'יפ, לכל יום ספארי. טיפים לנהגים / למדריכים מקומים.
המחיר אינו כולל: ביטוחים )מומלץ תוספת ביטוח אתגרי(. חיסונים/תרופות )יש להתייעץ עם משרד הבריאות/
המרפאה למטייל(. ויזה בסך 50 $ לאדם בטנזניה )תשלום במעבר הגבול באמצעות כרטיס אשראי או 
מזומן - בשטרות שהונפקו החל מ-2006(. זנזיבר: מס תשתיות בגובה 1.5 $ לאדם ללילה המשולם ישירות 
בבית המלון. ספארי: מס לינה אם ידרש, בתשלום ישיר למלון/ללודג'. הוצאות אישיות. טיפים לנותני שירות 
מקומיים אחרים: מלצרים, סבלים, משיטי סירות וכיו״ב. טיפ למדריך הישראלי )מקובל לתת 5 $ לאדם ליום(.

)לא באחריות הארגון(



יולים ונופשונים דת  ו
גמלאים יקרים שלום רב¨

השנה  תתקיים   ≤∞±π שגמליאדת  לידיעתכם  מובא 
בשני אתרים∫ 

 ªמפוארת נהר  בספינת  שיט   ≠ הריין  על  שיט   ®±
עגינה  מלא¨  פנסיון  בסיס  על  אירוח  כולל  השיט 

Æיומית בנמלים שונים וסיורים מודרכים
טיול בבולגריה ≠ פרטים מפורטים על המסלולים¨   ®≤

 Æיפורסמו בחודש הקרוב
אסיפות  במועדונים  נקיים  ספטמבר  מחודש  החל 
הסברה על המסלולים השוניםÆ ההסבר יינתן בשיתוף 

Æעם נציגי חברות הטיולים
במרשתת  הרישום  תחילת  השיט  למסלול 

ª¥Æ±±Æ±∏≠באינטרנט® תהיה ב©
במרשתת  הרישום  תחילת  בולגריה  למסלול 

 ª≤Æ±≤Æ±∏≠באינטרנט® תהיה ב©

Æגמלאי החברה יכולים להירשם ולנסוע לשני האתרים
הראשונים  הרישום  ימי  שבשלושת  הוחלט  השנה 
תינתן עדיפות לגמלאי הארגון בלבדÆ לאחר מכן¨ אם 

 Æיישארו מקומות¨ ניתן יהיה לרשום אורחים

אנו בעיצומה של גמליאדת ∏±∞≥Æ נכון לכתיבת שורות 
Æאילו נותרו עוד חמישה מחזורים

אתם מוזמנים להתעדכן באתר הארגון על הנופשים 
בארץ¨ על טיולי היום¨ על ביקורי חברים בחברה ועל 

Æטיולי קיץ בחו¢ל

לטייל  שנמשיך  איתנה¨  בריאות  לכולנו  מאחל  אני 
Æוליהנות

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

אל  להתקשר  יש  היציאה  ביום  תקלה  של  במקרה 
רכז טיולי יום משה גל µ∞≥∂µ¥≤¥π∞¨ ביציאה לטיול 
 ¨∞µ≤≥∂∂≥∑≥≥ נופשונים שלמה חסקלוביץ  לרכז  או 

Æביציאה לנופשון
לפני  שבוע  עד  למשתתפים  יתקשר  הטיול  מלווה 

¢Æהטיול להודיע על מועד היציאה
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 

שמואל אפלבוים 
יו¢ר



1

יולי יום

 ßמס
הטיול 

מחיריםתאריךמקום הטיול

מוגבל ל≠∞¥ מבקרים בלבד ≥¥
מרכז מבקרים ערוץ ≥

והסביבה

πØ∑Ø≤∞±∏

יום שני

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

יציאה ∞≤∫∏∞ מתע¢א¨ ארוחת בוקר עצמית בלטרוןµ Æ±∫∞± הגעה לנווה אילן≠אולפני ערוץ ≥ לסיורÆ נבקר באולפנים 
הייחודים שמהם משודרות תכניות החברה¨ נעקוב אחר עבודת הקונטרול של מגישי החדשות¨ ניפגש עם 
כתבים ותיתכן צפייה בשידור חיÆ ∞≤∫≥± לאחר מכן נבקר בהר הדר¨ בבית העלמין הצבאי בקריית ענבים ובמנזר 

Æארוחת צהרים בקיבוץ צובה ±¥∫∞∞ Æבאבו גוש
מוגבל ל≠µ≤ מבקרים בלבד ≤¥

סיור תת קרקעי ≠ רכבת תחתית ת¢א
≤µØ∑Ø≤∞±∏

יום רביעי

µµ± ₪ לגמלאי
µ∞≥ ₪ לבת זוג

נתיבי  של  התפעול  אנשי  ע¢י  מודרך  סיור   ¨∞π∫±µ בשעה  הקלה  הרכבת  לאתר  הגעה   ¨∞∏∫≥∞ מתע¢א  יציאה 
ישראלÆ ∞∞∫±±¨ סיור בבית הקברות טרומפלדור ≠ ההיסטוריה של ת¢א¨ הליכה לרחוב ביאליק ©העיר הלבנה® 
מפגש עם בתים עם אדריכלות משובחת¨ עם אומנות ותרבות¨ בית העירייה הישן¨ כיכר ביאליק¨ המזרקה של 
נחום גוטמןÆ ∞≤∫≤±¨ ארוחת צהרים בסגנון טריפוליטאי במסעדת גואטהÆ בסיום הארוחה נסיעה קצרה למתחם 

Æהתחנה בסמוך לנווה צדק¨ ∞∞∫∑± נסיעה חזרה
נחל עיון ויישובי אצבע הגליל¥¥

ענת תיירות

≥ØπØ≤∞±∏

יום שני

∞≤± ₪ לגמלאי
∞∏± ₪ לבת זוג
πµ± ₪ לאורח

יציאה מתע¢א ∞∞∫∑∞ לכיוון שפלת החוף¨ עצירה בפינת חמד לארוחת בוקר עצמית¨ הגעה לנחל עיון¨ יציאה 
למסלול הליכה מעגלי כולל ביקור במצפים ובמפל התנור¨ המשך למטולה¨ סיפורה של הגדר הטובה¨ תצפית 
∞≤∫≤± ארוחת צהרים  במוזיאון הרעות¨  ביקור  סיפורו של המקום¨  ישע¨  כוח  נסיעה למצודת  ללבנון¨ המשך 
בקיבוץ עמיעד¨ בסיום הארוחה נסיעה לבית הבד משק גßיהן¨ המבקרים ייהנו מסיור מודרך באתר לטחינת 

Æטחינה וטעימות
¥µסיור בשומרון≤∂ØπØ≤∞±∏

יום רביעי

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

יציאה מתע¢א ∞≤∫∑∞ ¨ ארוחת בוקר עצמית בשילה הקדומה¨ נצא לסיור מרתק באתרים מקראיים¨ אוהל מועד¨ 
ארון הברית¨ נמשיך להר ברכה ונערוך הכרות עם העדה השומרוניתÆ נעצור במעיין עמשא¨ נמשיך לתצפית 
יוסף מעל מחנה הפליטים בלאטה¨ ניסע לארוחת צהרים בישיבת אלון מורה ונצא לסיור עם בני קצובר בהר 
כבירÆ נבקר באתר אלון מורה ומשם חזרה הביתהÆ אם הזמן יאפשר לנו נערוך סיור לתצפית אילן ועין כפיר 

Æשמימיו זורמים ממעבה הסלע

Æאת שאר הטיולים המתוכננים ניתן לראות באתר האינטרנט של הארגון

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



נופשונים
צפון הארץ

 Æהמחיר כולל הסעה הלוך ושוב וטיולים Æחמישה ימים וארבעה לילות באמצע השבוע על בסיס חצי פנסיון
יציאה מחניון תע¢א בשעה ∞∞∫∞±

מחיר לאדם תאריךמלון
בחדר זוגי

תנאי תשלום בכרטיס 
אשראי

פרטים

 רימונים 
חוף 

התמרים 
עכו

±¥≠±∏Ø±∞Ø±∏₪ ±µ±≤ גמלאי
₪ ±µ±≤ בת זוג
אורח ≥±∏± ₪

∂X≤µ≤ 
∂X≤µ≤ 
∂X≥∞≤

תחילת תשלום 
±Ø±∞Ø±∏

לפקודת זיו תיירות

ארוחת צהריים עם ההגעהÆ פעם 
אחת קפה ועוגהÆ מועדון גמלאים 

בכל יום בין השעות ∞∞∫∏±≠∞∞∫∂± 
Æכולל קפה ועוגיות

כולל טיולים כמפורט באתר ארגון 
גמלאי תע¢א

 הגושרים 
קיבוץ 

הגושרים

≤±≠≤µØ±∞Ø±∏₪ ±∂π∏ גמלאי 
₪ ±∂π∏ בת זוג 
₪ ±ππ∏ אורח

∂X≤∏≥ 
∂X≤∏≥ 
∂X≥≥≥

 תחילת תשלום
µØ±∞Ø±∏

לפקודת זיו תיירות

ארוחת צהריים עם ההגעהÆ פעם 
Æספא וחדר כושר Æאחת קפה ועוגה

כולל טיולים כמפורט באתר ארגון 
גמלאי תע¢א

ירושלים

 Æהמחיר כולל הסעה הלוך ושוב וטיולים Æשלושה ימים ושני לילות באמצע השבוע על בסיס חצי פנסיון
Æ∞∏∫∞∞ יציאה מחניון תע¢א בשעה

מחיר לאדם תאריךמלון
בחדר זוגי

תנאי תשלום 
בכרטיס אשראי

פרטים

המלך 
 שלמה

ירושלים

≥≠µØ∑Ø±∏₪ ±∞±¥ גמלאי 
 גמלאי ¥±∞± ₪
אורח ∏∏±± ₪

±∂πX∂ 
∂X±∂π 
∂X±π∏

תחילת תשלום 
±µØ∂Ø±∏

 פסטיבל האור
אוטובוס ´ מדריך צמודים לשלושה 

ימים

כולל טיולים כמפורט באתר ארגון 
גמלאי תע¢א

Æאת שאר הנופשונים המתוכננים ניתן לראות באתר האינטרנט של הארגון

שמואל אפלבוים  שלמה חסקלוביץ   
יו¢ר ועדת טיולים רכז נופשונים   



ל ו יולי 

יולי ודשים אפריל ילויות  תוכנית הפ
ל ו יולי 

Æגמלאים יקרים¨ להלן פירוט הטיולים לחו¢ל בשנת ∏±∞≥¨ כפי שסוכמו בינינו לבין החברות המבצעות
אם לא תתגבש קבוצה בכמות נוסעים מינימאלית¨ חברת הנסיעות תנסה להשלים את מניין הקבוצה הרצוי 

 Æבאמצעות רישום נוסעים מחוץ לארגון הגמלאים
Æבמקרה זה עלות הנסיעה לגמלאי הארגון לא תשתנה

מספר עלות ב≠§יעדחברה מבצעת
ימים

רמת כלכלהתאריך יציאה
מלון

™¥חצי פנסיון∏±∞≥πππ∑≤∏Ø∏Øאוסטריהאופיר טורס

™¥חצי פנסיון∏±∞≥µπ∏≤∏Ø∏Ø∞±ולנסיהאשת טורס

™¥חצי פנסיון∏±∞≥ππ∑≤∏Ø∏Ø∏מקדוניהאשת טורס

™¥חצי פנסיון∏±∞≥µπ∏≥Ø∏Ø±±פוליןאיסתא

Æ∞≥≠π∑∂∏±≥∑ ßהרישום יתבצע במשרדי ארגון הגמלאים אצל זרינה טל

שמואל אפלבאום יהושע סעד   
יו¢ר ועדת טיולים מרכז טיולי חו¢ל   

גמלאון

ת י מ ו ר פ ה  ד ו מ



רה לי ה מפ ור גמלאים  י
לנחול  ממשיכים  התעש¢א  במפעלי  הביקורים 
האינטנסיבית¨  ההרשמה  היא  לכך  העדות   Æהצלחה
וכן מאות מכתבים של גמלאים מרוצים¨ אשר רק את 
 Æ¢היריעה ¢קוצר  יכול לפרסם בשל  אני  חלקם הקטן 
עז  רושם  ומותיר  ומרתק  מרשים  בתעש¢א  הביקור 
על הגמלאים המבקרים¨ שברובם נחשפים לראשונה 
לטכנולוגיות החדישות ולמפעלים שאותם הם רואים 
לראשונהÆ וכל זאת בנוסף למפגש החברתי המרגש 
לחבר  להודות  חובה  מוצא  אני  כאן   Æהחברים של 
ומסייע  האירוח  על  המועצה ברוך קלצרמן¨ שמנצח 

Æלי רבות להצלחת הביקורים
לפני  החדשה¨  במתכונתם  הביקורים  החלו  מאז 
של  ביקורים  מחזורי   ≤≥ נערכו  משנתיים¨  למעלה 

 Æגמלאים במפעלי החברה
ועוד  גמלאים   ±≤≥≤ השתתפו   ≤∞±∏ יוני  לחודש  נכון 
 Æנרשמים  ≤∞¥∏ סה¢כ  לתורם¨  ממתינים  גמלאים   ∏±∂
הסיורים יימשכו עד סוף הקדנציה הנוכחית¨ דצמבר 

Æומן הסתם יימשכו גם בקדנציה הבאה ¨≤∞±π
כאמור הדי הביקור מכים גלים בקרב הגמלאים והביקוש 
האחרונים  הביקורים  בששת   Æוהולך גובר  לסיורים 
ואת  ספורות¨  שעות  תוך  אוטובוס  מילאה  ההרשמה 
ההמתנה  ברשימת  לרשום  נאלצתי  המבקשים  שאר 
אוטובוס  רק  לנו  מאשרת  התעש¢א  הנהלת  לצערי   Æ
אחד בחודשÆ כל שנותר לי הוא לבקש אוטובוס של ∞∂ 
מקומות כדי לקצר את התור¨ ומכם ≠ קצת סבלנות¨ וכן 
אבקש לעדכן אותי מוקדם ככל שניתן¨ אם חל שינוי 

Æואינכם יכולים להגיע לביקור מסיבה כלשהי
אלה שטרם נרשמו יכולים להירשם באמצעות דוא¢ל 
לכתובתי∫ yemor25@gmail.com או בהתקשרות לנייד 
∂Æ∞µ≤≠∏π∞µ≤π ברישום יש לציין את הפרטים הבאים∫
שם משפחה ושם פרטי¨ מסß ת¢ז¨ מסß טלß נייד¨ עיר 

Æמגורים ושם המפעל שבו עבדתם
את  למסור  יכולים  דוא¢ל¨  כתובת  שאין  מכם  לאלה 
הילדים  אחד  של  או  הזוג  בןØבת  של  כתובתוØה 
מניסיוני¨   ÆהØבאמצעותו תתבצע  וההתקשרות 
ההתקשרות באמצעות אחד מבני המשפחה עובדת 

Æמעל ומעבר למצופה 
שמואל אפלבאום יהודה מור   

יו¢ר ועדת טיולים ונופשונים  רכז ביקורים במפעל 

תגובות גמלאים מהביקורים במפעלי התעש¢א

 
שלום רב

המרתק  והביקור  האירוח  הארגון  את  לציין  ברצוני 
הסיור   Æהתעש¢א במפעלי  בביקור  היום  שחווינו 
בקווי הייצור וההרכבה שבהם ביקרנו היה מעניין¨ וכן 
והמקצועייםÆ כל אלה¨ בתוספת  ההסברים הרציניים 

  Æהאירוח המכובד גרמו לכך שהיה לכולנו יום מהנה
יהודה רוטמנש ≠ טכנולוגיות

 
יהודה שלום

במפעלים  הסיור   Æבסיור חלק  לקחת  היום  שמחנו 
הרגשת  לנו  גרם   Æמאוד ומרתק  מעניין  היה  השונים 
ספק  אין   Æהחברה עובדי  של  יכולותיהם  על  גאווה 
שמיוצרים בתעש¢א מוצרים מהשורה הראשונה של 
הטכנולוגיה העולמית¨ ואנו גאים שהיינו חלק מחברה 
המופתי  בארגון  ההשקעה  הורגשה  הכול  מעל   Æזו

Æוההקפדה על הלו¢ז
אתי סימס¨ יפה עימבר¨ אלכס נגריאנו ≠ מל¢מ

יהודה שלום
רציתי להביע את הערכתי על הסיור המעניין והמרגש 
כלל  והסיור  מושלם  היה  הארגון   Æבתעש¢א מאוד 
שנות  בכל  הכרתי  לא  שאותם  מעניינים  מקומות 
עבודתיÆ הסיור זימן לנו הזדמנות נדירה לפגוש חברים 
גם  ויכללו  יימשכו  הסיורים  אם  אשמח   Æלעבודה

Æחטיבות נוספות
נחום מדגאר ≠ מפעל מטוסים

יהודה שלום
ברצוני להביע את הערכתי על הסיור המאלף במתקני 
כן  כמו   Æופורה מעניין  מאוד  היה  הסיור  התעש¢א¨ 
בעבר  שפרשו  ותיקים  חברים  לפגוש  מרגש  היה 
הקרוב והרחוק¨ וכן חברים שעדיין עובדיםÆ עליי לציין 

Æשהארגון היה מעולה
אברהם הרשקוביץ ≠ מפעל מטוסים

רכז ביקורים במפעל

גמלאון



גמלאי חטיבת הייצור

גמלאי הטייסות מ מטוסים

גמלאי מבת

גמלאון



יול שלי יול שליה יול שליה יול שליה יול שליה ה
מוסקבה עיר הבצלים

והתרבות  הפכו השפה  שנים  לאורך  אבל  לעשות¨  מה 
הישראלית¨  מהתרבות  נפרד  בלתי  לחלק  הרוסית 
מהתושבים  וחצי  למיליון  שקרוב  העובדה  לאור  גם 
להורים  נולדו  או  בברה¢מ  מקורם  בינינו  שמסתובבים 
בבירת  ימים   ∑ בן  קצר  טיול  לכם  הרי   Æמשם שהגיעו 

Æהמעצמה¨ אימא רוסיה
עמוסים  כך  כל  הזאת¨  בעיר  מחרידים  התנועה  עומסי 
ששמעתי שאחד האוליגרכים קנה אמבולנס ומשתמש 
בו על מנת לנוע בעירÆÆÆ אכן מופרך מעט אבל זו האמת¨ 
יש לקחת בחשבון את התנועה בעיר ולהשתמש בעיקר 
ברכבת התחתיתÆ נכון¨ קצת קשה עם השפה אבל כל 
תחנה היא אתר תיירות בפני עצמו ועל זה בהמשךÆ זו 
עיר הבירה של רוסיה עם ≥± מיליון תושבים ובתוספת 
לפני  נוסדה  היא   Æשבסביבה מהפרברים  מיליון   π של 
שהוא  מוסקבה  מנהר  שמה  את  וקיבלה  שנה¨   ∏µ∞≠כ
סבירות¨   ßהטמפ בקיץ   Æבה הזורם  הוולגה  מיובלי  אחד 
ומכוסה  קפואה  העיר  בחורף  אך  מעלות¨   ≤¥ סביב  הן 
שנהג  כך  ונקייה  מערבית  מודרנית  עיר  זו   Æבשלג
דו¢ח  לחטוף  עשוי  מלוכלך  כשהוא  רכבו  את  המסיע 
©אמיתי לחלוטין®Æ המנהגים עדיין בסגנון הבולשביקים¨ 
הבירוקרטיה מסורבלת¨ אבל אנחנו כתיירים¨ ספק אם 
יורי דולגורקי בנה  נזדקק לשירותים אלהÆ מייסד העיר 
חומה שמידי פעם נהרסה ונבנתה מחדשÆ כבר במאה 
ה≠¥± הייתה בירת הנסיכות¨ אח¢כ בירת רוסיה הצארית¨ 
האימפריה הרוסית¨ רוסיה הסובייטית¨ ברית המועצות 
ורוסיה של ימינוÆ ©למעט תקופה קצרה של פטר הגדול 

Æ®ויקתרינה הגדולה שהבירה הייתה סנט פטרסבורג
נוצרית  מסורת  על  מתבססת  האורתודוכסית  הדת 
שהתפתחה בביזנטיון בניגוד לנצרות הקתולית המבוססת 
הארכיבישוף  לכן   Æהרומית מהאימפריה  מסורות  על 
כפוף לשליט¨ הצאר או הנשיא¨ בשונה מהקתולי הכפוף 
כמו  שונים  ומסתיים  טקסיים  סימבולים   Æלאפיפיור
איקונות ≠ תמונות הקדושים ≠ או כיפות הכנסיות דמויות 

Æהבצל¨ בשונה מהכנסיות באירופה המערבית ועוד

בתקופת   Æמתחדשות רבות  כנסיות  מוסקבה  בעיר 
הכנסת  בתי  גם  כמו  סגורות  היו  הבולשביקי  השלטון 
והמסגדים הרביםÆ אחרי הכל העם הרוסי מורכב מדתות 

Æאלו
תחנות  כ≠∞∞≥  חיצוניות¨  רכבת  תחנות   π תעופה¨  נמלי   ≥
מטרו באורך כולל של כ≠∞∞¥ ק¢מÆ כאמור כל תחנה היא 
אתר תיירות ויצירת אומנות בעלת ערך רב¨ בכלל המטרו 
במוסקבה הוא אחד היעילים ביותר בעולם¨ כל ∞π שניות 
ביום  נוסעות  רכבות  כ≠∞∞∞¨∞±  בתחנה¨  רכבת  עוצרת 
ומסיעות מעל π מיליון נוסעים ביום°°° ©יותר מאשר בלונדון 
ובניו יורק גם יחד®Æ כל הדמויות ביצירות האומנות בוצעו 
בידי בכירי האמנים הרוסיים ברוח הריאליזם הסוציאליסטי 
בעיקר בנושאים∫ המהפכה הבולשביקית¨ הגנת המולדת 
ביצירות  הפשוטים  הגיבורים   Æהקומוניסטי החיים  ואורח 
אלו הם פשוטי העם¨ חיילי הצבא האדום¨ פועלים¨ ימאים¨ 
ספורטאים¨ נשים¨ חלוצים וכוÆß המעברים התת קרקעיים¨ 
הרציפים¨ הנברשות הפסלים ויצירות הפסיפס המפוארים 
מעניקים תחושה של ארמונות קטניםÆ בנוסף לכל משמש 

Æהמטרו כמקלט בעת מלחמה
גורדי   ∑ אלו  האחיות¢  ¢בנייני  ב≠∑  גם  מקושטת  העיר 
שחקים בסגנון מערבי או בשפה הרוסית ¢סטאלינסקייה 
נבנו  כולם  סטאלין¢  של  השחקים  ¢גורדי   ≠ ויסוטקי¢ 
ובייעוד  יחסית האחד מהשני  רב  ה≠∞≥ במרחק  במאה 

Æßשונה∫ אוניברסיטה¨ מגורים¨ משרדי ממשלה¨ מלון וכו
אתרי הביקור הנחשבים כחובה לבקר ©המלצה שלי® הם∫
הקרמלין ≠ הסמל לשלטון ולהנהגת המדינה¨ מוקד דתי 
שאכלס  ומגדלים  חומות  מוקף  ענק  מתחם  ופוליטי¨ 
את ארמונות הצארים עם עיטורים מרשימים במיוחד¨ 
היום מקום מושבו של הנשיא¨ מקושט בכנסיות רבות 
שתוכננו ע¢י מעצבים איטלקיים¨ גני נוי¨ מוזיאון הנשקייה¨ 
הפעמון והתותח הגדולים ביותר בעולם¨ זה לא ירה וזה 

 Æלא צלצל מעולם¨ בעיקר בגלל גודלם
ליבה  לקומוניזם®  קשר  כל  ©ואין   ≠ האדומה  הכיכר 
של מוסקבה הייתה הכיכר הגדולה ביותר בעולם¨ כאן 
נערכו מיצעדי הראווה הבולשביקים להפחדת המערב¨ 
המוזלאום של לנין וקברי גדולי האומה¨ כנסיית ואסילי 

גמלאון



אנדרטת   Æועוד הלאומי  המוזיאון  המפורסמת¨  הקדוש 
במת  הפולנים¨  את  ניצחו  שבזכותם  ופוזנסקי  מנין 
ההוצאות להורג של לובניה מייסטו¨ מרכז הקניות ¢גום¢ 

Æעם למעלה מ≠∞∞≥± חנויות מודרניות ועוד
והמפואר  הוותיק  התרבות  מוסד   ≠ הבולשוי  תיאטרון 

Æעם רפרטואר של בלט ואופרה מהטובים בעולם
הרכבת התחתית ≠ המטרו ©מומלץ ביקור ב≠≥ תחנות 

Æ®לפחות

מוסקבה מלאה במוזיאונים איכותיים כמו∫ 

מוזיאון היהדות והסובלנות ≠ 
בעיקר  הקוסמונאוטים  של  לזכרם   ≠ החלל  מוזיאון 
 ∏µ∞∞∞ מעל Æלזכרו של יורי גאגרין¨ האיש הראשון בחלל
פריטים במוזיאון החדש המכיל תערוכות רבות בחקר 

Æהחלל¨ ∞∞≤ אלף מבקרים בשנה
 ≠ ההשתחוות  בגבעת  הפטריוטית  המלחמה  מוזיאון 
ה≠≥  למלה¢ע  מוזיאון  ניצחון  פארק  הכולל  ענק  מתחם 
ולשואה¨ בולטים בנוסף חדרי הדיוראמות שהם שיחזור תלת 
הדיוראמות   Æבמלחמה שונות  וסצנות  אירועים  של  מימדי 
הקרבות  את  ומתארות  ענק  אולמות  במספר  פרוסות 

Æבמלחמה שהיא ארוע מכונן בהיסטוריה של רוסיה
מוזיאון האומנות ≠ ע¢ש פושקין

מוזיאון ההיסטוריה ≠ מרתק ומדהים בכיכר האדומה
מוזיאון∫ המדע¨ הלונריום¨ האושינריום¨ הלחם והשוקלד 

Æשהם אינטראקטיביים בעיקר לילדים
שיט על הנהר מוסקבה ≠ מומלץ לקראת סוף הטיול על 
מנת ליהנות מזווית אחרת של העיר ולצפות במוסקבה 
Æסיטי¨ מרכז העסקים החדש¨ בפסלו של פטר הגדול ועוד

רחוב  ארבאט¨  מדרחוב  הגדול¨  הכנסת  בבית  ביקור 
עוצרת  לתצפית  אוסטניקו  מגדל   Æהמפורסם טאברסקיה 
Æנשימה על העיר¨ פארק גורקי הענק למנוחה לאכילה ולבילוי
נא לא לשכוח לקנות מזכרת של מטריושקה ©בבושקה 
עיר  לכם  מחכה  מהפקקים  נתעלם  אם   Æ®בעיברית

Æמעניינת במיוחד¨ מסתורית¨ צבעונית ומרתקת
תיהנו°
איציק קידר

כנסיית ואסילי הקדוש בכיכר האדומה

הכיכר האדומה

הקרמלין

המטרו ≠ אחת מתחנות הרכבת

מוסקבה סיטי

גמלאון
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ורת י דת  ו
שלום חברות וחברי ארגון גמלאי 

התע¢א¨

המועצה  של  כהונתה  תקופת 
מעבר  כבר  נמצאת  הנוכחית 

Æלמחצית דרכה

ועדת הביקורת פועלת כבר זמן רב¨ 
הבאה  הבחירות  מערכת  ולקראת 
במשנה מרץ¨ ליישום המלצותיה ומסקנותיה הרבות 
האחרונות  הבחירות  התנהלות  אופן  לגבי  מאוד¨ 
ועדת הביקורת  כי הדו¢חות של  Æ®≤∞±µ אציין  ©שלהי 

Æעל נושא חשוב זה הוגשו סמוך לסיום הבחירות

בארגון הגמלאים קיימים שני נהלים בנושא הבחירות∫ 
הבחירות  את  שמקיף  למועצה¢  ¢בחירות  נוהל 
הכלליות לארגון¨ קרי לחברות במועצה¨ ליו¢ר הארגון 
ולוועדת הביקורת¨ ונוהל נוסף ¢ארגון והתנהלות של 
חברי  בקרב  הפנימיות  הבחירות  את  ועדה¢ שמקיף 
הראש  יושבי  לאיוש  החדשה¨  הנבחרת  המועצה 
כבר  הוגשו  אלו  נהלים  לשני   Æוחבריהן הוועדות  של 
טיוטות עם שינויים משמעותיים ונרחבים¨ בשלב הזה 
נמצאים בטיפול ועדת ארגון ונהליםÆ חלק מהטיוטות 
כבר קיבלו את אישור ועדה זו וחלקן האחר ≠ לקראת 

Æסיום התהליך בוועדה

הוועדה¨  ע¢י  שאושרו  הטיוטות  יוגשו  הבא  בשלב 
לאישור ועד הארגוןÆ גם תהליך זה כבר החל¨ ויידרשו 
נוסח  של  סופי  אישור  לקראת  נוספים  סבבים  עוד 

Æנהלים אלו

ההליך  יסתיים  חודש≠חודשיים  שתוך  הוא  הצפי 
מעודכנים¨  בחירות  בנהלי  להתהדר  יוכל  והארגון 

הושקעו   Æהתקופה רוח  את  תואמים  ואשר  תקינים 
בכך¨ ועדיין מושקעים¨ מאמצים רביםÆ ועדת הביקורת 
מצפה לכך שתוכל לבשר לחברים על סיומו המבורך 

Æשל ההליך בפרק הזמן הקרוב

כאחד  אלו  בחירות  נוהלי  סימנה  הבחירות  ועדת 
היעדים המועדפים לקבלת ציון ¢ניהול תקין¢ מרשם 
העמותות לשנה זאת¨ הליך שהארגון מחויב לקיימו 

Æמידי שנה בשנה

גם השנה נדרשה ועדת הביקורת לבדוק את התנהלות 
הגמליאדה ∏±∞≥ בפרובאנסÆ הגמליאדה היא המבצע 
הגדול והמקיף ביותר של הארגון¨ ומהווה מעין כרטיס 
של  והמלצותיה  מסקנותיה   Æשלו והמוניטין  הביקור 
ועדת הביקורת יתקבלו סמוך לסיומו של מבצע זה¨ 
ואנו¨ ועדת הביקורת¨ נשתף את חברי הארגון בעיקרי 

Æהממצאים

הקבועה  הצהרתה  על  חוזרת  הביקורת  ועדת 
כל   Æבארגון החברים  לעיון  פתוחים  הדו¢חות  שכל 
תלונה¨ קובלנה¨ בקשה לבירור או להבדיל¨ המלצות 
ובמקצועיות  ברצינות  ויטופלו  יתקבלו  ומחמאות¨ 
באופן  לוועדה  שיועברו  כמובן¨  בתנאי¨  הראויים¨ 

Æ®פורמלי ©לא בע¢פ¨ בבקשה

תודה לכולכם¨ 
הלל שחם
יו¢ר ועדת הביקורת
∞µ¥≠π∞∞∂±µ≤ ßטל
shacham2002@gmail.com

הלל שחם ≠ יו¢ר



מהיום מגיעים מכל מקום לכל מקום, בקלות ובעצמאות,
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וגים פור ו דת  ו

 Æבזמן האחרון הכנסנו פעילויות חדשות¨ כגון∫ שביל ישראל כולל נופש בכפר גלעדי¨ טיול חד יומי לחוג הדיג
Æבמשרדי ארגון הגמלאים ±¥Ø∞∑Ø±∏ הרישום למכון אבשלום יחל השנה בתאריך

Æאנו ממשיכים לבדוק חוגים חדשים לגמלאים
Æאשמח לקבל הצעות לפעילויות ולחוגים חדשים

בני נימני
Æיו¢ר וועדת חוגים וספורט
 ∞µ≤≠∑≤∞±±∏
bnemne.gim@gmail.com ∫דוא¢ל

חוג הכרת הארץ ≠ שביל ישראל וצעדות

Æחברים µ≥∞≠החוג מונה כבר כ Æחוג שביל ישראל סיים את העונה¨ השנה השלישית¨ במספר משתתפים גדל והולך
Æבמהלך העונה קיימנו ∑ מסלולים Æ≤∞±∏ העונה החלה באוקטובר ∑±∞≥ והסתיימה במאי

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¨ כשכל קבוצה מלווה ע¢י מדריך
 Æהחוג יצא למסלול העשירי בנחל ציפורי ≤≤Æ±±Æ≤∞±∑ בתאריך   £

Æקבוצות מודרכות µ≠הפעם צעדנו במתכונת שיא של כ≠∞∞≥ חברים ב   
המרתקת וסיימו  מזג האוויר הגשום והדרך הבוצית לא הרתיעו את החברים שנהנו מהנוף הקסום והחוויה    

Æמסלול של כ≠∞± ק¢מ
Æהחברים צעדו ב≠¥ קבוצות¨ במסלול שוהם ≠ תל חדיד וסיימו במצפה מודיעין ביער בן שמן ≠ ≤∑Æ±≤Æ±∑≠ב   £

ונחל ארדון בהשתתפות של כ≠∞∂±  ≠ יצאנו למסלול היפה במכתש רמון ≠ פרסת נקרות   ≤¥Æ±Æ±∏ בתאריך   £

Æחברים
ב≠∏±Æ≤Æ∑ ≠ החברים צעדו במסלול של כ≠≥± ק¢מ מתל קשת עד שמורת פורהÆ יצאו ¥ קבוצותÆ מזג האוויר    £

Æהיה חמים אך המסלול היה ירוק ופרחוני
Æהתקיים מסלול יפה בהרי ירושלים באזור צובא¨ סטף ועד עין כרם¨ במסלול של כ≠∏ ק¢מ ±¥Æ≥Æ±∏≠ב   £

בתאריכים ∏±π≠±±ÆµÆ סיימנו את העונה בפעילות בת ≤ ימים ©≥ לילות® במלון כפר גלעדיÆ ביום הראשון צעדנו    £

בנחל  צעידה  בבוקר  ביום השני   Æמירון הר  מורן אשר בשמורת טבע  בנחל  ק¢מ¨  כ≠∏  בן   ±µ  ßבמסלול מס
עיון ממטולה עד מפל התנורÆ לפנות ערב סיור רגלי היקפי בכפר גלעדי ותל חי¨ וביום השלישי סיור רגלי 
בשמורת החולהÆ לבנותØבני זוג שאינם צועדים¨ אורגן טיול חלופי בגליל העליוןÆ לאחר הצעידות שהינו במלון 

Æכפר גלעדי באווירה נעימה ומהנה

בני נמני ≠ יו¢ר



Æלאור הצלחת אירוע זה¨ ולבקשת החברים נשקול לחזור על מתכונת זו גם בעונה הבאה

Æלאחר חודשי הקיץ החמים נתחיל עונה חדשה עם תכנית שתתוכנן ותפורסם לאחר גיבושה
Æאנו מאחלים למשתתפים המשך פעילות מעניינת ומהנה

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

חוג צילום

במהלך החודשים אפריל מאי הסתיימו שתי סדנאות צילום¨ סדנת צילום בסיסי וצילום מתקדם¨ ושתי סדנאות 
 Æארבע במניין Æפוטושופ

התקיים טקס סיום סדנאות הצילוםÆ המשתתפים הציגו בו את עבודות הגמר שאפשר לראותן בכניסה למשרדי 
Æהארגון

בחדשי הקיץ אנו יוצאים לפגרהÆ נחדש את פעילותם של חוג הצילום והסדנאות לאחר חגי תשריÆ פרסום ייצא 
Æלקראת סוף חודש אוגוסט

עבודות הגמר והתמונות ממפגשי חוג הצילום חושפים אותנו ליצירתיות¨ לתוצאה המרהיבה שהמשתתפים 
Æמפיקים מהמצלמה ולביטוי האישי של המצלם

הצלחתו של חוג הצילום הוא ללא ספק בזכות הסיוע ההדוק של יו¢ר ועדת ספורט וחוגים בני נימני¨ של מזכיר 
Æהארגון אבי שקלרסקי¨ של מזכירות הארגון ושל עוד רבים וטובים שפועלים לטובתם של הגמלאים

מוטי חסדאי 
 ∞µ≤≥µ∑π±∂∏ מרכז חוג הצילום נייד

1



חוג דיג

אנו מתכננים לקיים יום כיף לחוג הדיג בתאריך ∏±Ø∞∑Ø¥∞¨ בצפוןÆ יום הכיף כולל∫ דיג בנחל הקיבוצים ודיג בנחל 
Æכולל ארוחת צהריים ב¢חברותא¢ בקיבוץ ניר דוד Æחרוד

Æפרטים בהמשך באתר ארגון הגמלאים

∞µ∞≠∑¥±¥≤≤∞ רכז החוג∫ זמיר עזר

חבורת הזמר

חבורת הזמר של גמלאי התעשייה האווירית השתתפה במבצע הגדול בתולדות המדינה עם קהל רב שהתקבץ 
Æמכל קצות הארץ לביצוע השיר הללויה יחד עם גלי עטרי ועדן בן זקן

Æהאירוע היה במסגרת חגיגות העצמאות ה≠∞∑ למדינת ישראל העוצמתית היפה והגאה¨ מודל לחיקוי
 Æכבוד וגאווה לתעשייה אווירית שאנחנו חלק חשוב מהמקימים¨ ובזה אנו גאים

Æנמשיך לשמח את חברינו הגמלאים בשירה יפה¨ במועדונים ברחבי הארץ
ויקטור סמדר
רכז חבורת הזמר

מכון אבשלום

Æשנת תשע¢ח הסתיימה בשעה טובה¨ ולפי תגובות המשתפים הייתה מוצלחת מאוד
 Æשנה חדשה בפתח¨ תשע¢ט¨ ואתה הרצאות וסיורים חדשים

תכנית הרצאות וסיורים לשנת תשע¢ט Ø±π∏±∞≥ החדשה∫
ªהממלכה הצלבנית הראשונה ≠ ד¢ר ענת פלד  ®±

Æסיור∫ עכו בימי הממלכה הצלבנית בהדרכת נועם פורת  
ªסיפורו של האסלאם ≠ ד¢ר מוטי קידר  ®≤

Æסיור∫ מיעוטים בגליל אחמדים¨ בהאיים ודרוזים בהדרכת יותם יעקובסון  



ªשבעת המופלאים¨ מדוע לא זכה ים המלח בתואר הנכסף ≠ נועם סגן משה  ®≥
Æסיור∫ דרום ים המלח בהדרכת ד¢ר זאב זיוון  

ªהעליות הראשונות ≠ ד¢ר מיכל אורן  ®¥
Æסיור∫ סבותניקים בגליל בהדרכת אסתר שמואלי  

ªטרßעודד פוצ ßסוד קסמן של הערים הנבטיות ≠ פרופ  ®µ
Æסיור∫ נבטים במידבר¨ שיבטה וניצנה בהדרכת ד¢ר מויש מעוז  

ªמי אתה מר פוטין ≠ העיתונאית וח¢כ לשעבר נינו אבסדזה  ®∂
Æסיור∫ ¢הרוסים¢ עלייך ירושלים ≠ אורלי בן משה  

ªיגאל עילם ßכיצד הושגה ההכרעה במלחמת העצמאות ≠ פרופ  ®∑
Æסיור∫ ¢לא בגדתי¢ בעקבות פרשת אורי אילן בהדרכת גיל ברנר  

תכנית מעניינת ומגוונתÆ תינתן קדימות של שבוע ימים למשתתפים ממשיכים כדי שיוכלו לשמור על מקומם 
Æבקבוצה שאליה השתייכו

ההרשמה למשתתפים ממשיכים תחל בתאריך ∏±Ø∞∑Ø¥∞¨ יום דß¨ במשרדי הארגון¨ אצל הגברת ציפי אבדוש 
Æ∞∏∫≥∞ משעה

ההרשמה לכלל הגמלאים והעובדים תחל בתאריך ∏±Ø∞∑Ø±±¨ יום דß¨ במשרדי הארגון¨ אצל הגברת ציפי אבדוש 
Æ∞∏∫≥∞ משעה

Æש¢ח ליחיד ±µµ∞ המחיר לכל ההרצאות והסיורים יהיה השנה
שאר הפרטים וכן טופס הרשמה וטופס הצהרת בריאות באתר של ארגון גמלאי תעשייה אווירית

https://www.iai-gimlaim.org
השנה ניתן לשלם גם בכרטיס אשראי ישראכרט או ויזה בלבד בשני תשלומים שווים¨ אחד במעמד הרישום 

Æוהשני בחודש לאחריו
Æמספר המקומות מוגבל וזכות בחירת האוטובוסים והקבוצות יהיה בשיטת כל הקודם זוכה

Æההרשמה תסתיים בסוף חודש אוגוסט או עם השלמת מכסת המקומות
Æ בכל שאלה או הבהרה אנא פנו אליי

שלמה שורצמן 
 ∞µ≤≠∏π∞∂∞≤≥ רכז מכון אבשלום בארגון הגמלאים והעובדים
SSWARZMAN@GMAIL.COM 

ßחוג ברידג

Æנמשכת הפעילות במועדון בנתניה
Æהמעוניינים מוזמנים לפנות אליי Æאנו מעוניינים לפתוח קבוצות חדשות במועדונים ראשון לציון ומודיעין

שלמה שורצמן 
 ∞µ≤≠∏π∞∂∞≤≥ßרכז חוג הברידג
SSWARZMAN@GMAIL.COM



מתנה רת דירה  ה וי  המי
מתכנון  חלק  לעיתים  הינה  במתנה  דירה  העברת 

Æחלוקת העיזבון בצד חיסכון במס
ניתן להעביר דירה במתנה ולקבל פטור ממס שבח 
וממס רכישה¨ כאשר מתקיימים התנאים הייחודיים 
לכל אחד מסוגי המיסיםÆ כאשר תנאי הפטור החלים 
על העברת דירה במתנה דומים לכללים החלים על 
דירה שנתקבלה בירושה¨ דהיינו מקבל הפטור נכנס 

Æבנעליו של נותן המתנה
היא  כאשר מדובר ב¢מתנה¢ המשמעות לצרכי מס 
שמעניק המתנה אינו מקבל תמורה בעקבות הענקת 

Æהמתנה
החייבת  כמכירה  דינה  במתנה  דירה  העברת  ככלל 
את  המעביר  על  חל  שבח  מס  דהיינו  רגיל¨  במס 
ומס רכישה חל על מקבל המתנהÆ הפטור  המתנה 

ממס שבח חל בנסיבות הבאות ∫
נותן  לבן של  או  זוג  לבן  הדירה מוענקת במתנה   ®±

ªהמתנה
מתקיים התנאי שהעברת הרכוש היא ללא תמורה   ®≤

ªלמעביר
החוק מאפשר פטור מלא ממס שבח גם בהעברת   ®≥
ולבני  להורים  במתנה  המועברת  בדירה  זכויות 

ªזוגם¨ לצאצאים ולבני זוגם
ולקבל  לאחות  או  לאח  גם  במתנה  להעביר  ניתן   ®¥
זכות  בהעברת  מדובר  אם  שבח¨  ממס  פטור 
במקרקעין שקיבלו מהורה או מהורי ההורה בלא 

Æתמורה¨ ©במתנה® או בירושה
המתנה  מקבל   Æחלקי הוא  רכישה  ממס  הפטור 
משלם מס רכישה כדי שליש מהמס המלאÆ אולם¨ 
תמורה  וללא  במתנה  בדירה  הזכויות  העברת  אם 
ביחד  והמקבל מתגוררים  כאשר המעביר  הזוג¨  לבן 
מס  ממלוא  פטורה  זו  העברה  תהא  דירה¨  באותה 

 Æהרכישה
מועד  בדחיית  היא  ההטבה  במתנה  דירה  בהעברת 
של  מכירתה  עם   Æרכישה ומס  שבח  מס  תשלום 
יחול עליה מס שבח בשיעור שהיה חל  אותה דירה 

Æעל מעניק המתנה

 Æלא תמיד כדאי להגדיר את העברת הדירה כמתנה
יחידה¨  דירה  בעלים של  הינו  כאשר מעניק המתנה 
©הפטור  במכירתה  שבח  ממס  לפטור  זכאי  הוא 
מותנה בקיום כל תנאי הענקת הפטור ומוגבל לתקרה 
של כ≠Æµ¥ מיליון ש¢ח®Æ מומלץ למעניק המתנה הזכאי 
לקרובו¨  הדירה  העברת  הגדרת  את  לשקול  לפטור¨ 

Æכמכירה או כמתנה
מוענקות  מתגרשים¨  או  נפרדים  זוג  בני  כאשר 
מוענקות  שאינן  ההיפרדות¨  אגב  הקלות  להם 
זכויות  העברת  של  בהקשר  בעיקר  נישאים¨  לזוגות 
ביניהם¨ במסגרת הסכם פשרה שנפסק  במקרקעין 
בין  הועברו  שלפיו  שיפוטי¨  בהליך  ולבעל  לאישה 
בני  כאשר   Æקרקע חלקות  במספר  זכויות  הזוג  בני 
מנהל  רכישה¨  וממס  שבח  ממס  פטור  יבקשו  הזוג 
מס שבח יעניק פטור ממס שבח¨ אך ההטבה במס 
המס  משיעור  שליש  לכדי  הפחתה  תהא ≠  רכישה 

Æהקבוע בחוק
מחייב  במתנה  שהתקבלה  דירה  העברת  רישום 
יש   Æרשויות משתי  ממס  לפטור  בקשה  הגשת 
להגיש בקשה לאגף רישום והסדר מקרקעין שאליה 
מקרקעין¨  לרישום  בקשר  למסמכים  בנוסף  יצורף¨ 
נותן המתנה למקבל המתנהÆ תצהיר  בין  גם הסכם 
דומה של מקבל המתנה¨  ותצהיר  נותן המתנה  של 
עם   Æכמתנה הנכס  של  ההעברה  להגדרת  באשר 
זאת¨ על אף הגדרת העברת הדירה כמתנה יוכל נותן 
מקבל  הגבלת  כגון  אזהרה¨  הערת  לרשום  המתנה 
המתנה במכירת הדירה לתקופה מסוימת¨ או הגבלת 

Æהשכירות של הדירה בנסיבות מסוימות

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

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

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

גמלאון



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

בארץ ובחו"ל לך ולבן/בת זוגך

מגוון מבצעים והנחות 
במעמד החיוב

העברת הוראת קבע 
אוטומטית וללא עלות

פטור קבוע
מדמי כרטיס*

הנחות אוטומטיות
באלפי בתי עסק
כמפורט באתר

mycorporate.co.il

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

בעסקאות ומשיכות 
מזומן בחו,,ל

100% הנחה
בעמלות המרה בכל 

מטבעות העולם*,
ברכישות ומשיכות מזומן.  

לפי שער יציג.

17% הנחה
בהשכרת רכב בחו,,ל

בשלמה סיקסט

להצטרפות: 1-800-20-44-66
■ פטור קבוע מדמי כרטיס- כל עוד כרטיס icard משויך למועדון הוט ■ הזכאות להטבת כניסה לטרקלין - כניסה אחת חינם בחודש (בין מועדי חיוב) בכרטיס, בכפוף 
לחיוב החשבון בגין עסקאות בבתי עסק בסך של 2,000 ₪ ומעלה במועד החיוב האחרון. למימוש ההטבה יש להוריד קוד קופון באפליקציה הסלולרית / באתר 
ישראכרט. פרטים נוספים באתר ישראכרט ■ הכניסה לטרקלין דן בהצגת כרטיס האשראי וכרטיס עליה למטוס, השהייה מוגבלת לשעתיים ובהתאם לתקנון טרקלין 
דן ■ ביטוח נסיעות לחו"ל - בהתאם לתנאי הפוליסה ולחריגיה. לפני כל נסיעה יש להפעיל את הביטוח בטלפון: 6364686- 03  ■ עמלות המרה - החיוב ייעשה ע"פ 
 Gold MasterCard שער יציג. פטור מעמלת עסקאות במטבע חוץ: עסקאות בדולר יורו, עסקאות במטבע אחר ומשיכת מט"ח ממכשיר אוטומטי בחו"ל ■ בכרטיסי
Corporate מסגרת אשראי חוץ בנקאית למעט בנק מזרחי טפחות בו הכרטיס מונפק כבנקאי ■ ישראכרט רשאית להוסיף  על הטבות אלה, לשנותן או לבטלן בכל 

עת ■ הנפקת הכרטיס כפופה  לאישור ישראכרט ו/או הבנק המנפיק ■ נכון לתאריך 06/2018 ■ טל“ח.
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)לא באחריות הארגון(



)לא באחריות הארגון(



ות דת תר ו
רחמים חלפון ≠ יו¢ר

גמלאים וגמלאיות יקרים¨ 

חידוש מינויים 

התיאטרון  מינויי  לחידוש  חוברת  הופקה  לא  השנה 
Æוהתזמורות בהיכלי התרבות ברחבי הארץ

ניתן לחדש את המינויים או לרכוש מינויים חדשים 
בערים  התיאטראות  משרדי  אל  ישירה  בפנייה 

Æהשונות

לגבי חידוש  לנו הסכם עם משרדי התיאטראות  יש 
מנויים  רכישת  או   ≤∞±∏≠≤∞±π לשנת  המינויים 
בשנה  שפורסמו  אלו   Æבמחירים עלייה  ללא  חדשים 
שעברה תקפים גם השנהÆ האמור לעיל מתייחס גם 
 Æלתיאטראות הממוסדים∫ הבימה¨ הקאמרי¨ בית לייסין

Æלפרטים נוספים ניתן להיעזר באתר של הארגון

בחודש  המרכזי  האירוע  את  לקיים  מתכננים  אנו 
אוקטובר או נובמברÆ הוועדה במשא ומתן עם משרדי 
 Æוהמועד המקום  האירוע¨  תוכן  לבחירת  ההפקות 
ובאתר  בידיעון  הפרסומים  אחר  לעקוב  מומלץ 

Æהארגון

במהלך השנה נמכרים לגמלאים כרטיסים למופעים 
ÆRUN-.ART מפורסם  דרך משרד הכרטיסים  בהנחה¨ 

 Æבאתר הארגון

באיחולי שנה מגוונת ומהנה¨
 רחמים חלפון 
יו¢ר ועדת תרבות 

גמלאון



מוזמנים לבקר ולהתרשם

3 דירות
אחרונות

במחירי הנחה 
אטרקטיביים

ביותר!!

∞∑≥≠∑∑∂≤≥≤±



דונים ניפים ומו דת  ו
Æשלום לכם חברי וידידי היקרים

הארגון כרגע בעיצומה של חגיגת הגמליאדה בצרפת ובכול זאת אנו הפעילים עובדים בקצב 
מלא וממשיכים בפעילות מלאה ונותנים את המיטב לטובת גמלאינוÆ ואני כמובן לא נח ולא 
נרגע עד שאסיים את הטיפול בנושא החשוב בו אני מרוכז כרגע¨ וזה המועדוניאדה שהיא 
לנסות  ממשיך  גם  שאני  כמובן   Æבכלל והגמלאים  המועדונים  חברי  בגיבוש  המרכזי  אירוע 
ולשפר לחברים את שניתן לשפר והפעם אני מודיע חגיגית וחד משמעית שהחל מפרסום 
יוצנע  הכיבוד   Æכיבוד עבור  המועדונים  מבאי  כסף  לגבות  המועדונים  לרכזי  אישור  אין  זה 
היא  טופלÆ השאיפה שלי  יום  טיולי  נושא  גם   Æועדת המועדונים הכיבוד תכסה  ואת תקציב 
שהמועדונים יוציאו במרוכז קבוצות של אוטובוס לטיוליםÆ וההרשמה תהיה אצל רכזי המועדונים ועוזריהם¨ 
ובכך נחסוך מהחברים את הצורך להתקשר למשרדי הארגון כדי להירשםÆ כמובן שמי שירצה להירשם לטיולים 
באופן חופשי במזכירות מוזמן לעשות זאת כמובןÆ בהמשך אני גם מקווה שעד הוצאת גמלאון זה יפתח מועדון 

Æחדש בעיר יהוד מונוסון עליו אני עובד ועושה את ההכנות הנדרשות

Æשלכם∫ כמו תמיד מוכן לעזור ככול שיתאפשר לי
פרטוק פליקס יו¢ר ועדת סניפים ומועדונים

 ffelix1.gim@gmail.com אימייל ∞µ≤≠≤≤±±≥≥¥ נייד

Æעוזרים לצידי ברצון חברי הוועדה
baruchkl74@gmail.com דוא¢ל ∞µ≤≠∏π∞∂∑≥π ßקלצרמן ברוך טל

Æ∞µ¥≠≤¥∑π∞π± ßטל ßורזßיל זßבורג
Æ∞µ≤≠∂∞π≥ππ∏ ßחלפון רחמים טל

Æ∞µ≤≠¥≤≥∞πµµ ßיסוד דניאל טל
Æ∞µ≤≠∑≤∞±±∏∏ ßנמני בני טל

מומלץ °
בזמן אמת לגלוש באתר הגמלאים www.iai-gimlaim.org המתעדכן און ליין

ולא להסתמך אך ורק על התוכנית הרשומה בגמלאון 
בגלל שינויים בלתי צפויים שקרו לאחר הדפסת הגליון

פרטוק פליקס ≠ יו¢ר



מועדון אריאל

פעילות המועדון∫ בימים בß דß בין השעות ∞≤Æ≥∞≠±∏Æ∞≥ ההרצאה מתחילה בשעה ∞∞Æ±πÆ בימי אß בין השעות
ª±±Æ∞∞ ההרצאה מתחילה בשעה ±≤Æ∞∞≠±∞Æ∞∞

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

המרצההרצאהתאריך
±∏Æ∑Æ±∏חזי פוזננסקיקסם הכסף
µÆ∏Æ±∏מנכ¢ל אלתאממדינת תלות למעצמה טכנולוגית ≠ תרומת התע¢אØמשה אור≠טס
µÆπÆ±∏עמי רוניסזורבה היווני הוא אמן החיים 

≥Æ±∞Æ±∏®ßד¢ר יוסי נגרמסע לאלפים היפניים ©חלק א
µÆ±±Æ±∏¢יהורם מזרחיהאסלאם באירופה ≠ ¢היבשת המוסלמית הצפונית

מועדון אשדוד

ª±∞Æ≥∞ ההרצאה מתחילה בשעה ±≥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±∏®רון הדסמאחורי חומות הכלא ©רמלה
≤µÆ∑Æ±∏ויקטור סמדרמחרוזת שירים ע¢י חבורת הזמר של גמלאי התע¢א

אוגוסט � חופשת קיץ
µÆπÆ±∏עדנה פרנסאהסודות של הכתב

±≤ÆπÆ±∏יהודה הראלמשה דיין ≠ האליל שהכזיב
±πÆπÆ±∏יום כיפור ≠ אין מפגש
≤∂ÆπÆ±∏חוה¢מ סוכות ≠ אין מפגש
≥Æ±∞Æ±∏לרקוד עם צוענים בהודו ßשלמה פיליבהשעת צוענים ≠ א

±∞Æ±∞Æ±∏עמי רוניססינמה פרדיסו ≠ הקולנוע הוא גן העדן עלי אדמות
±∑Æ±∞Æ±∏ שמואל אפלבויםהסברה בנושא הגמליאדה כולל האתרים ותהליך הרישום
≤¥Æ±∞Æ±∏חזי פוזננסקימיכאל הלפרין ≠ הוזה וחוזה

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

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

המרצההרצאהתאריך
±∑Æ∑Æ±∏המסע כחשבון נפש ותיקון øענת שפרן≠אורלאן הם הולכים
≤¥Æ∑Æ±∏®רוני שרמןארבעה חברים ומטוס ©הערבה
≥±Æ∑Æ±∏לינדה תומרחגיגת שירים לקיץ

אוגוסט ≠ חופשת קיץ
¥ÆπÆ±∏חוגגים במועדון לשנה החדשה

±±ÆπÆ±∏ראש השנה ≠ אין מפגש
±∏ÆπÆ±∏ערב כיפור ≠ אין מפגש
≤µÆπÆ±∏חוה¢מ סוכות ≠ אין מפגש
≤Æ±∞Æ±∏øדודי ארגמןהאם הבישול עושה אותנו בני אנוש
πÆ±∞Æ±∏לרקוד עם צוענים בהודו ßשלמה פיליבהשעת צוענים ≠ א

±∂Æ±∞Æ±∏שמואל אפלבויםהסברה בנושא הגמליאדה כולל האתרים ותהליך הרישום
≤≥Æ±∞Æ±∏ שרי גלקמטים¨ ענין של גיל ≠ להבין את השינויים ולהתבגר בחן
≥∞Æ±∞Æ±∏עופר ניסיםמשבר מגוון המינים הביולוגיים ופלישת מינים לישראל

מועדון באר שבע

ª±∞Æ∞∞ מתחילה בשעה ßההרצאה מתקיימת ביום ה ±≥Æ∞∞≠±∞Æ∞∞ בין השעות ßה ¨ßד ¨ßפעילות המועדון∫ בימים א
ªבאר שבע ±µ קלאוזנר ßכתובת המועדון∫ מרכז פאני קפלן¨ רח

Æ∞µ≤≠∏∂∞µπ∞± ßגרוסמן אלי טל Æ∞µ≤≠≥π∂∂±π≤ ßאבי הדר טל Æ∞µ≤≠∏π∞∂∞π± ßרכזי המועדון∫ אנקרי יעקב ©דני® טל

המרצההרצאהתאריך
±πÆ∑Æ±∏הראל אברהםראשי המדינה בנעלי עבודה ובנעלי בית

אוגוסט ≠ חופשת קיץ
חגי תשרי ≠ אין מפגש

¥Æ±∞Æ±∏¢יהורם מזרחיהאסלאם באירופה ≠ ¢היבשת המוסלמית הצפונית
±±Æ±∞Æ±∏ ¨שמואל אפלבויםהסברה בנושא הגמליאדה כולל האתרים ותהליך הרישום
≤µÆ±∞Æ±∏ בנמל האויב  לקווי  מעבר  ¢תנין¢  הצוללת  עשתה  מה 

øאלכסנדריה
אל¢מ אברהם בן זאב ©זבו®

המשך בעמוד ¥¥
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את השמיעה שלכם כבר בדקתם? 
מדטון | הדים - מכוני המומחים שמביאים אליכם

את פתרונות השמיעה המתקדמים בעולם

חבילת הטבות ייחודית לגמלאי התעשייה האווירית

 לבדיקת שמיעה וייעו� חינ



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≤∂ ßעוזר לצדו∫ מנדה רפי טל ∞µ≤≠≥∂∂≥±≥∏ ßרכז המועדון∫ בן יוסף נתן¨ טל

המרצההרצאהתאריך
±µÆ∑Æ±∏גיל רביבוזעזועים במזה¢ת
≤≤Æ∑Æ±∏עמי רוניסזורבה היווני הוא אמן החיים 
≤πÆ∑Æ±∏יונתן מילרמניו יורק ועד הופה היי במגוון כלי נגינה
µÆ∏Æ±∏שלמה פיליבהקליפורניה החולמת

אוגוסט ≠ חופשת קיץ
≤∂Æ∏Æ±∏מנחם טילמןהמאפיה היהודית בארה¢ב ≠ מאיר לנסקי ובאגסי סיגל
≤ÆπÆ±∏יימס ≠ האפרסק הענקי ברמת דודßאבי משה סגלג
πÆπÆ±∏ערב ראש השנה ≠ אין מפגש

±∂ÆπÆ±∏®רוני שרמןארבעה חברים ומטוס ©הערבה
≤≥ÆπÆ±∏ערב סוכות ≠ אין מפגש
≥∞ÆπÆ±∏ערב שמחת תורה ≠ אין מפגש
∑Æ±∞Æ±∏עופר ניסיםמשק המים בישראל

±¥Æ±∞Æ±∏ה היימןßתומר עפרוןתומר עפרון שר ומנגן נחצ
≤±Æ±∞Æ±∏ שמואל אפלבויםהסברה בנושא הגמליאדה כולל האתרים ותהליך הרישום
≤∏Æ±∞Æ±∏יניה ≠ הקמתה של מדינהßד¢ר יוסי נגרוירג

מועדון חולון

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

ª∞µ≤≠∏π∞∂±≥∑ ßרכז המועדון∫ אפלבוים שמואל טל
 Æ∞µ≤≠∏≥∞±≤±± ßדוד אלברט טל Æ∞µ≤≠∂∑¥µ≥≤∂ ßעוזרים לצדו∫ אהרון סוויד טל

המרצההרצאהתאריך
±∂Æ∑Æ±∏פלין ≠ החיים כקרקסßרלי צßענת שפרן≠אורצ
≤≥Æ∑Æ±∏®רוני שרמןארבעה חברים ומטוס ©הערבה
≥∞Æ∑Æ±∏¢נועם נחמן טפרבעקבות הספר ¢אלי כהן≠ תיק פתוח

אוגוסט ≠ חופשת קיץ
≥ÆπÆ±∏יימס ≠ האפרסק הענקי ברמת דודßאבי משה סגלג

±∞ÆπÆ±∏ראש השנה ≠ אין מפגש 
±∑ÆπÆ±∏ שמואל אפלבויםהסברה בנושא הגמליאדה כולל האתרים ותהליך הרישום

המשך מעמוד ≥¥

±∑ÆπÆ±∏



≤¥ÆπÆ±∏סוכות ≠ אין מפגש 
±Æ±∞Æ±∏סוכות ≠ אין מפגש
∏Æ±∞Æ±∏חזי פוזננסקישאו ציונה נס ודגל

±µÆ±∞Æ±∏ מצפון תיפתח הרעה ≠ יחסי הכוחות לקראת מלחמת הצפון
הראשונה

יהורם מזרחי

≤≤Æ±∞Æ±∏ויקטור סמדרמחרוזת שירים ע¢י חבורת הזמר של גמלאי התע¢א
≤πÆ±∞Æ±∏עמי רוניססינמה פרדיסו ≠ הקולנוע הוא גן העדן עלי אדמות

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
±µÆ∑Æ±∏אריאל הכהן¢ניצנים נראו בארץ¢ ≠ על אהבה¨ חיזור ונישואין במקרא
≤≤Æ∑Æ±∏מוטי בר≠לבהחזרה בתשובה וכישלון ההיטמעות בחברה החרדית
≤πÆ∑Æ±∏שלמה פיליבהקליפורניה החולמת

אוגוסט ≠ חופשת קיץ
≤ÆπÆ±∏טרם נקבע
πÆπÆ±∏ערב ראש השנה ≠ אין מפגש

±∂ÆπÆ±∏טרם נקבע
≤≥ÆπÆ±∏ערב סוכות ≠ אין מפגש
≥∞ÆπÆ±∏ערב שמחת תורה ≠ אין מפגש

מועדון כפר סבא

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

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

המרצההרצאהתאריך
±∑Æ∑Æ±∏®רוני שרמןארבעה חברים ומטוס ©הערבה
≤¥Æ∑Æ±∏ החיים קשיי  את  למנף  איך  תשתוק¢¨  ¢לא  ה≠±±  הדיבר 

להצלחה ולמצוינות
שרי שטיירמן

≥±Æ∑Æ±∏דב זיגלמןעידן ההעפלה
אוגוסט ≠ חופשת קיץ

המשך בעמוד ∏≤



¥ÆπÆ±∏ערביØעדי שוורץיהודי ארצות המזרח והסכסוך הישראלי
±±ÆπÆ±∏ראש השנה ≠ אין מפגש
±∏ÆπÆ±∏ערב כיפור ≠ אין מפגש
≤µÆπÆ±∏חוה¢מ סוכות ≠ אין מפגש
≤Æ±∞Æ±∏עופר ניסיםמשבר מגוון המינים הביולוגיים ופלישת מינים לישראל
πÆ±∞Æ±∏עו¢ד איילה פולאק ≠משההחלופות השונות לאפוטרופסות ≠ חיים בכבוד

±∂Æ±∞Æ±∏איציק קידרוייטנאם ≠ ניחוחות מהמזרח
≤≥Æ±∞Æ±∏ שמואל אפלבויםהסברה בנושא הגמליאדה כולל האתרים ותהליך הרישום
≥∞Æ±∞Æ±∏ה היימןßתומר עפרוןתומר עפרון שר ומנגן נחצ

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

ª∞µ≤≠∏π∞µπ∞¥ ßרכז המועדון∫ קיסילביץ יחיאל טל
 Æ∞µ≤≠¥µ¥≥≤∏≥ ßמילוא הרמן טל Æ∞µ≤≠∏π∞∂∑∂µ ßעוזרים לצדו∫ זינגר ברוך טל

המרצההרצאהתאריך
±µÆ∑Æ±∏ßלבן ≠ חלק ב Ø מוטי בר≠לבחרדים∫ לא בשחור
≤≤Æ∑Æ±∏חגית אדריעל נתינה ועל קבלה במעגלי חיים בחיינו
≤πÆ∑Æ±∏עדנה פרנסאהסודות של הכתב

אוגוסט ≠ חופשת קיץ
≤ÆπÆ±∏ שלמה הרציגלא נפרדים מ ©חיים® גורי
πÆπÆ±∏ערב ראש השנה ≠ אין מפגש

±∂ÆπÆ±∏אלי רוהסיפורו של סופר
≤≥ÆπÆ±∏ערב סוכות ≠ אין מפגש
≥∞ÆπÆ±∏ערב שמחת תורה ≠ אין מפגש
∑Æ±∞Æ±∏לרקוד עם צוענים בהודו ßשלמה פיליבהשעת צוענים ≠ א

±¥Æ±∞Æ±∏שומי שירןמקהלת הצבא האדום
≤±Æ±∞Æ±∏ מצפון תיפתח הרעה ≠ יחסי הכוחות לקראת מלחמת הצפון

הראשונה
יהורם מזרחי

≤∏Æ±∞Æ±∏ שמואל אפלבויםהסברה בנושא הגמליאדה כולל האתרים ותהליך הרישום

המשך בעמוד ∏¥



הכרויות למשכילים, קרייריסטים ועצמאים
לחילונים ומסורתיים בשנות ה- 20 30 40 להקמת משפחה

הורים, היכרויות לילדים עם או בלי ידיעתם! 

לא אתרים, לא אפליקציות, לא פייסבוק!
היכרויות בהתאמה אישית בליווי והכוונה

058-503-9696
מרכז אלי שטרול – בוגר מכון אדלר, קרוב ל- 30 שנות נסיון

בגוגל: מרכז אלי שטרול



מועדון מודיעין

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

 ª∞µ≤≠∏µ∂≥∏ππ ßעוזר לצדו∫ לב שלמה טל Æ∞µ¥≠¥∂µ∏∂∞≤ ßרכז המועדון∫ ארליך דני טל
 Æ∞∏≠∂≥¥π≥µ∏ במועדון ßטל Æ∞µ≤≠µ≤µµπ∏¥ ßגזבר∫ שטיין דוד טל

המרצההרצאהתאריך
±µÆ∑Æ±∏®רוני שרמןארבעה חברים ומטוס ©הערבה
≤≤Æ∑Æ±∏ßלבן ≠ חלק ב Ø מוטי בר≠לבחרדים∫ לא בשחור
≤πÆ∑Æ±∏פז מוסקוביץמסע אל הקשת בענן ≠ דרום אפריקה

אוגוסט ≠ חופשת קיץ
≤ÆπÆ±∏יאיר עשבי דונה גרציה ≠ הנשיאה
πÆπÆ±∏ערב ראש השנה ≠ אין מפגש

±∂ÆπÆ±∏עמי רוניססינמה פרדיסו ≠ הקולנוע הוא גן העדן עלי אדמות
≤≥ÆπÆ±∏ערב סוכות ≠ אין מפגש
≥∞ÆπÆ±∏ערב שמחת תורה ≠ אין מפגש
∑Æ±∞Æ±∏ ¨שמואל אפלבויםהסברה בנושא הגמליאדה כולל האתרים ותהליך הרישום

±¥Æ±∞Æ±∏טרם נקבע
≤±Æ±∞Æ±∏øיוסי מקדשחוק מול פשע ≠ מי המנצח
≤∏Æ±∞Æ±∏ מצפון תיפתח הרעה ≠ יחסי הכוחות לקראת מלחמת הצפון

הראשונה
יהורם מזרחי

מועדון נתניה

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

ª∞π≠∏∂±≥π≥≤ Æ∞µ≤≠≤≤±≥π∑∂ ßרכזת המועדון∫ וקנין אנטואנט טל
 Æ∞µ≤≠¥¥¥µµ∂µ ßאלברט אוטמזגין טל Æ∞µ≤≠¥≤≥∂±∑± ßעוזרים לצידה∫ זלצמן אברהם טל

המרצההרצאהתאריך
±∏Æ∑Æ±∏ø®דודי ארגמןהלו¨ יש שם מישהו ©בחלל
≤µÆ∑Æ±∏גליה גוטמןסיביר והפנינה הכחולה ≠ אגם בייקל

אוגוסט ≠ חופשת קיץ
µÆπÆ±∏ שלמה הרציגלא נפרדים מ ©חיים® גורי

±≤ÆπÆ±∏ערביØעדי שוורץיהודי ארצות המזרח והסכסוך הישראלי
±πÆπÆ±∏יום כיפור ≠ אין מפגש
≤∂ÆπÆ±∏חוה¢מ סוכות ≠ אין מפגש

המשך מעמוד ∂¥



≥Æ±∞Æ±∏עמי רוניססינמה פרדיסו ≠ הקולנוע הוא גן העדן עלי אדמות
±∞Æ±∞Æ±∏חזי פוזננסקיפה בארץ חמדת אבות
±∑Æ±∞Æ±∏øיוסי מקדשחוק מול פשע ≠ מי המנצח
≤¥Æ±∞Æ±∏ שמואל אפלבויםהסברה בנושא הגמליאדה כולל האתרים ותהליך הרישום
≥±Æ±∞Æ±∏øאסף יגבסהאמת מאחורי המזון ≠ איך לא ידעתי

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≤≠≤∂∏≤∏∞≤ ßעוזר לצדו∫ דוד כביר טל Æ∞µ≤≠¥≤≥∞µ∑∂ ßחיים טל ßרכז המועדון∫ פרג

המרצההרצאהתאריך
±µÆ∑Æ±∏המסע כחשבון נפש ותיקון øענת שפרן≠אורלאן הם הולכים
≤≤Æ∑Æ±∏®רוני שרמןארבעה חברים ומטוס ©הערבה
≤πÆ∑Æ±∏עופר ודקל שיקרצימופע∫ מלאך עם תסמונת דאון

אוגוסט ≠ חופשת קיץ
≤ÆπÆ±∏ויקטור סמדרמחרוזת שירים ע¢י חבורת הזמר של גמלאי התע¢א
πÆπÆ±∏ערב ראש השנה ≠ אין מפגש

±∂ÆπÆ±∏ירון קרשאימוזיקת המארשים וניצחונות מפורסמים
≤≥ÆπÆ±∏ערב סוכות ≠ אין מפגש
≥∞ÆπÆ±∏ערב שמחת תורה ≠ אין מפגש
∑Æ±∞Æ±∏ מצפון תיפתח הרעה ≠ יחסי הכוחות לקראת מלחמת הצפון

הראשונה
יהורם מזרחי

±¥Æ±∞Æ±∏ שמואל אפלבויםהסברה בנושא הגמליאדה כולל האתרים ותהליך הרישום
≤±Æ±∞Æ±∏איציק קידרוייטנאם ≠ ניחוחות מהמזרח
≤∏Æ±∞Æ±∏עמי רוניססינמה פרדיסו ≠ הקולנוע הוא גן העדן עלי אדמות 

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

המרצההרצאהתאריך
±∏Æ∑Æ±∏®רוני שרמןארבעה חברים ומטוס ©הערבה
≤µÆ∑Æ±∏רחל הראלסיפורן של הלהקות הצבאיות Ø דודי פטימר

אוגוסט ≠ חופשת קיץ



µÆπÆ±∏עדנה פרנסאהסודות של הכתב
±≤ÆπÆ±∏יימס ≠ האפרסק הענקי ברמת דודßאבי משה סגלג
±πÆπÆ±∏יום כיפור ≠ אין מפגש
≤∂ÆπÆ±∏חוה¢מ סוכות ≠ אין מפגש
≥Æ±∞Æ±∏ שמואל אפלבויםהסברה בנושא הגמליאדה כולל האתרים ותהליך הרישום

±∞Æ±∞Æ±∏עמי רוניססינמה פרדיסו ≠ הקולנוע הוא גן העדן עלי אדמות
±∑Æ±∞Æ±∏ßחזי פוזננסקישירים וספורים עם חיוך על הפנים א
≤¥Æ±∞Æ±∏איציק קידרוייטנאם ≠ ניחוחות מהמזרח

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

 ª∞µ≤≠∂±≤∂µ∑∏ ßלצדו∫ פלדמן ראובן טל ∞µ≤≠¥≤≥∂≤∞∏ ßרכז המועדון∫ יחיעם ישראלי טל
 Æ∞µ≤≠∏π∞∂∑±¥ ßונטורה יהודה טל Æ∞µ≤≠≥∂∂≥≤∞¥ ßוולמן משה טל Æ∞µ∞≠≤ππ∏∑∏∂ ßגזבר∫ ויניצקי שלמה טל

המרצההרצאהתאריך
±∂Æ∑Æ±∏®רוני שרמןארבעה חברים ומטוס ©הערבה
≤≥Æ∑Æ±∏אלי ביטון ©סופר®מסע בזמן במרוקו ובאטלס
≥∞Æ∑Æ±∏ האבודות הממלכות  של  סיפורן   ≠ החושך  להרי  מעבר 

האתיופית והיהודית
ערן חקלאי

אוגוסט � חופשת קיץ
≥ÆπÆ±∏יהודה הראלמשה דיין ≠ האליל שהכזיב

±∞ÆπÆ±∏ראש השנה ≠ אין מפגש
±∑ÆπÆ±∏איציק קידררומניה ≠ אירופה מפעם
≤¥ÆπÆ±∏סוכות ≠ אין מפגש
±Æ±∞Æ±∏סוכות ≠ אין מפגש
∏Æ±∞Æ±∏טרם נקבע

±µÆ±∞Æ±∏ שמואל אפלבויםהסברה בנושא הגמליאדה כולל האתרים ותהליך הרישום
≤≤Æ±∞Æ±∏ מצפון תיפתח הרעה ≠ יחסי הכוחות לקראת מלחמת הצפון

הראשונה
יהורם מזרחי

≤πÆ±∞Æ±∏חזי פוזננסקימהצהרה להכרזה



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∂∞∏ ßעוזר לצדו∫ חמדי ישראל טל Æ∞µ¥≠µπ∞±±µ± ßרכז המועדון∫ וינטרגרין חיים טל

המרצההרצאהתאריך
±∑Æ∑Æ±∏גיל רביבוזעזועים במזה¢ת
≤¥Æ∑Æ±∏מרים זילברשטייןמשיר לפזמון¨ אביגדור המאירי ואברהם חלפי
≥±Æ∑Æ±∏אריאל הכהן¢ניצנים נראו בארץ¢ ≠ על אהבה¨ חיזור ונישואין במקרא

אוגוסט ≠ חופשת קיץ
¥ÆπÆ±∏יהודה הראלמשה דיין ≠ האליל שהכזיב

±±ÆπÆ±∏ראש השנה ≠ אין מפגש
±∏ÆπÆ±∏ערב כיפור ≠ אין מפגש
≤µÆπÆ±∏חוה¢מ סוכות ≠ אין מפגש
≤Æ±∞Æ±∏ שמואל אפלבויםהסברה בנושא הגמליאדה כולל האתרים ותהליך הרישום
πÆ±∞Æ±∏יאיר עישביבדרך לתקומה

±∂Æ±∞Æ±∏שבילי דעתשלושת המהפכות ששינו את העולם Øאברהם מגן
≤≥Æ±∞Æ±∏טרם נקבע
≥∞Æ±∞Æ±∏לרקוד עם צוענים בהודו ßשלמה פיליבהשעת צוענים ≠ א

מועדון רמלה

 ª±±Æ∞∞ ההרצאה מתחילה בשעה ±≥Æ∞∞≠±∞Æ≥∞ בין השעות ßפעילות המועדון∫ בימי ג
 ªהזית ¥ רמלה ßכתובת המועדון∫ קמפוס בשפלה האוניברסיטה הפתוחה רח

 ª∞µ≤≠≥∂∂≥∞∑∂ ßעוזר לצדו∫ משאל דוד טל Æ∞µ≤≠∏≥¥∞≤∂¥ ßרכז המועדון∫ מנדה אריה טל
 Æ∞µ¥≠≤≤≤≤±∂± ßגזבר∫ קלימי אברהם טל

המרצההרצאהתאריך
±∑Æ∑Æ±∏אמיר גור תנ¢צ©בדימוס® ועו¢דפרשיות פליליות מרתקות
≤¥Æ∑Æ±∏®רון הדסמאחורי חומות הכלא ©רמלה
≥±Æ∑Æ±∏ ¢החלום¢ ≠ עיבוד הבלט המלכותי בלונדון ל≠¢חלום ליל קיץ¢

של שייקספיר 
גיא באום

אוגוסט ≠ חופשת קיץ
¥ÆπÆ±∏ שלמה הרציגלא נפרדים מ ©חיים® גורי

±±ÆπÆ±∏ראש השנה ≠ אין מפגש
±∏ÆπÆ±∏ערב כיפור ≠ אין מפגש
≤µÆπÆ±∏חוה¢מ סוכות ≠ אין מפגש

1



≤Æ±∞Æ±∏טרם נקבע
πÆ±∞Æ±∏ ¨שמואל אפלבויםהסברה בנושא הגמליאדה כולל האתרים ותהליך הרישום

±∂Æ±∞Æ±∏איציק קידרוייטנאם ≠ ניחוחות מהמזרח
≤≥Æ±∞Æ±∏טרם נקבע
≥∞Æ±∞Æ±∏לרקוד עם צוענים בהודו ßשלמה פיליבהשעת צוענים ≠ א

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
±∂Æ∑Æ±∏אסנת פרץיהדות טורקיה ≠ מציון לציונות
≤≥Æ∑Æ±∏שלמה פיליבהמונטנגרו≠מההרים השחורים לפיורד הכחול
≥∞Æ∑Æ±∏בני צרפתיטיול מוזיקלי מסביב לעולם

אוגוסט ≠ חופשת קיץ
≥ÆπÆ±∏שחר שומןמוזיקה ויהדות ≠ ומה שביניהן

±∞ÆπÆ±∏ראש השנה ≠ אין מפגש
±∑ÆπÆ±∏דניאל זלדסאינטליגנציה בעולם בעלי החיים
≤¥ÆπÆ±∏סוכות ≠ אין מפגש
±Æ±∞Æ±∏סוכות ≠ אין מפגש
∏Æ±∞Æ±∏יהורם מזרחילידתה של דת האיסלם

±µÆ±∞Æ±∏עופר ניסיםהשילוש הקדוש בטבע וסביבה ≠ חזון השער הדרומי לישראל
≤≤Æ±∞Æ±∏ שמואל אפלבויםהסברה בנושא הגמליאדה כולל האתרים ותהליך הרישום



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  

מועדון תל אביב

ª±∂Æ≥∞ החל מאפריל ∏±∞≥ הרצאה מתחילה בשעה ±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 

ª¥∑ ¨¥∏ ¨≤¥ ¨∏≤ ¨±∑≤ ¨∑≤ קווי אוטובוס Æהבימה
 Æ∞µ≤≠¥≤≥∂π≥∏ ßעוזר לצידו∫ דביר יעקב טל Æ∞µ≤≠≥∂∂≥π±∞ ßרכז המועדון∫ מנדל אריה טל

המרצההרצאהתאריך
±∏Æ∑Æ±∏המסע כחשבון נפש ותיקון øענת שפרן≠אורלאן הם הולכים
≤µÆ∑Æ±∏®רוני שרמןארבעה חברים ומטוס ©הערבה

אוגוסט ≠ חופשת קיץ
µÆπÆ±∏יימס ≠ האפרסק הענקי ברמת דודßאבי משה סגלג

±≤ÆπÆ±∏עמי שרגרהדת הבאהאיית ≠ מהכלא בטהרן לכלא בעכו
±πÆπÆ±∏יום כיפור ≠ אין מפגש
≤∂ÆπÆ±∏חוה¢מ סוכות ≠ אין מפגש
≥Æ±∞Æ±∏øיוסי מקדשחוק מול פשע ≠ מי המנצח

±∞Æ±∞Æ±∏øאסף יגבסהאמת מאחורי המזון ≠ איך לא ידעתי
±∑Æ±∞Æ±∏טרם נקבע
≤¥Æ±∞Æ±∏עמי רוניססינמה פרדיסו ≠ הקולנוע הוא גן העדן עלי אדמות
≥±Æ±∞Æ±∏ שמואל אפלבויםהסברה בנושא הגמליאדה כולל האתרים ותהליך הרישום



דת כלכלה ו
בוועדת כלכלה שבראשותי¨ חברים 
וכמוביל  כסגני  כחלון  מנשה 
ושמואל  בדיחי  גבי  הפרויקט¨ 

Æזיסמן
חמש  עם  ארוך  ומתן  משא  לאחר 
החברות¨  סינון  ולאחר  חברות 
נבחרה חברת ¢אקספרט פתרונות 
לליווי  התיקים  לניהול  כלכלים¢ 
פיננסי ופנסיוני בנושא קופות גמל¨ קרנות השתלמות¨ 
לגמלאי   ¨®±π∞ ©תיקון  מס  ומקלטי  פנויים  כספים 

 Æתעשייה אווירית בהנחה בדמי הניהול
בכל הדיונים השתתף נציג ועדת הביקורת הלל שחם 
משיתוף  כחלק   Æהחוזה בהכנת  בכיר  שותף  שהיה 
כלכלים¢  פתרונות  ¢אקספרט  נציגי  יעבירו  הפעולה 

לחיסכון  אלטרנטיביות  בנושא  במועדונים  הרצאות 
הגיל  בני  זכאים  שלהם  מיסוי¨  ופתרונות  השקעה 

Æהשלישי
הגמלאי  של  אישיים  הם  שההסכמים  לציין  ברצוני 

Æמול החברה
גמלאים שירצו ליהנות מהטבות יכולים לפנות לנציגי 
אקספרט ולקיים פגישות אישיות ללא עלות כספית 

Æ®פלוס מע¢מ ₪ ±µ∞∞ שווי ההטבה עומד על©
לתיאום הפגישות יש לפנות לגבß מורין פונס מנהלת 

 Æ∞µ∞≠∑≥∑µ≤¥∏ ßשיווק אקספרט טל

בברכה
מאיר בניאש
יו¢ר ועדת כלכלה

מאיר בניאש
יו¢ר





ולי השואה וי זכויות ני דת מי ו

יהודית ירושלמי≠ 
טריס ≠ יו¢ר

 ßהגב שואה¨  ניצולי  לזכויות  הרשות  הודעות  להלן 
עפרה רוס ≠ מנהלת הרשות לזכויות ניצולי השואה¨ 

על תיקוני חוק חדשים∫
רנטה  שמקבלים  שואה  לניצולי  רבעוני  מענק 

(BEG) מגרמניה
¢בהתאם לתיקון חוק שאושר לאחרונה¨ ניצולי שואה 
שזכאים לקצבה חודשית מגרמניה בגין נזקי בריאות 
זכאים   ¨®BEG© הגרמני  הפדראלי  הפיצויים  חוק  לפי 

Æ₪ ≤¨µ∞∞ לקבל מהמדינה מענק רבעוני בסך
המענק הרבעוני ישולם בחודשים ינואר¨ אפריל¨ יולי 

Æואוקטובר בכל שנה
הטבה  מקבלים  שכבר   BEG מקבלי  שואה  ניצולי 
נדרשים  אינם  השואה¨  ניצולי  לזכויות  מהרשות 
©לרבעונים   ≤∞±∏ לשנת  והמענקים  בקשה  להגיש 
אפריל¨ יולי ואוקטובר ∏±∞≥® ישולמו ישירות לחשבון 

 Æהבנק שלהם
¢טופס  ימלאו  ברשות  מוכרים  שאינם  שואה  ניצולי 
בקשה לקבלת מענק רבעוני למקבל רנטה מגרמניה 
©BEG®¢ הנמצא באתר המרשתת של הרשות לזכויות 
ניצולי השואה במשרד האוצרÆ הזכאות למענק הנה מן 

Æה≠± בחודש שבו תוגש הבקשה
לרשותכם  עומדת  השואה  ניצולי  לזכויות  הרשות 
בכל שאלה או בירור באמצעות מרכז המידע הלאומי 

¢™µ±∞µ או ∞≥≠µ∂∏≤∂µ± ßמס ßבטל
זכאות לקצבה חודשית לאלמניםØות של ניצוליØות 

שואה או נכי מלחמה בנאצים
Øבהתאם לתיקון חקיקה שאושר לאחרונה¨ אלמנים¢
Øות שואה שהוכרו ברשות¨ או אלמניםØות של ניצולי
היו  פטירתם  שעד  בנאצים¨  מלחמה  נכיØות  של  ות 
מהמדינה  להטבות  או  חודשיים  לתגמולים  זכאים 
בסך  חודשים  לקצבה  זכאים  ©שאינם מענק שנתי®¨ 
מענק  במקום   ≤∞±∏ מאפריל  החל  וזאת   ₪  ≤¨∞∞∞

Æ₪ ≤¨µ∞∞ רבעוני בסך

מהרשות  כאלמנØה  תשלום  מקבלØת  אתה  אם 
Æלזכויות ניצולי השואה אין צורך בהגשת בקשה

¢בקשה  טופס  למלא  יש  הקצבה  קבלת  לצורך 
נכה  או  ניצול שואה  לקבלת קצבה לאלמנØה של 
של  המרשתת  באתר  הנמצא  בנאצים¢¨  מלחמה 

Æהרשות לזכויות ניצולי השואה במשרד האוצר
תוגש  שבו  בחודש  ה≠±  מן  הינה  לקצבה  הזכאות 

Æהבקשה
בכל בירור או שאלה ניתן לפנות למרכז המידע של 

 ¢ ™µ±∞µ או ∞≥≠µ∂∏≤∂µ± ßמס ßהרשות בטל
Æהמידע מתוך∫ אתר הרשות לזכויות ניצולי השואה
עבודה ללא כפייה בגטו ZRBG ≠ רנטה מגרמניה

זכאים  כפייה  ללא  בגטו  עבדו  אשר  שואה  ניצולי 
לרנטה סוציאלית חודשית מגרמניה לפי חוק הגטאות 

Æ±ππ∑≠כולל תשלום רטרואקטיבי מ ¨ZRBG הגרמני
בנוסף קיים גם פיצוי חד פעמי בסך ∞∞∞≥ אירו מקרן 

 Æהגטאות הגרמנית¨ למי שעבדו בגטו ללא כפייה
או  באנגלית  להגיש  יש  לגרמניה  הבקשות  את 

 Æבגרמנית
תנאי זכאות

הוחזק בגטו סגור או פתוח¨ או סגור תחת שלטון¨   ®±
Æסיפוח גרמני ישיש או השפעה גרמנית

©מי  זו  תקופה  במהלך  כפייה¢  וללא  ¢ברצון  עבד   ®≤
שעבד תחת אלימות או איומי נשק נחשב כעובד 

Æ®כפייה ולא כעובד מרצון
ביותר  סמלית  גם   ≠ עבודתו  על  תמורה  קיבל   ®≥
©אפילו מעט אוכל נחשב תמורה®¨ וגם אם הועברה 

Æליודנראט
הוא עומד בדרישה של תקופת ההכשרה ©תקופת   ®¥
ביטוח  דמי  שולמו  שעבורה  מינימלית  ביטוח 

Æסוציאלי® של ∞∂ חודשים
למעשה  הינו  זה  שתשלום  מאחר  לדעת∫  חשוב 
גרמנית  לקצבה  מוקדם  תנאי  גרמני¨  לאומי  ביטוח 

גמלאון



הינו עמידה בדרישה של תקופת ההכשרה ©תקופת 
ביטוח מינימאלי®Æ תקופת הכשרה זו יכולה להתבסס 
ועל  חלופיות  תקופות  גרמניות¨  ביטוח  תקופות  על 

 Æתקופות של תשלום ביטוח בישראל
 Æ¢המידע מתוך ∫ אתר עמותת ¢אביב לניצולי השואה

מרכז ¢אלה¢ טיפול נפשי לניצולי השואהÆ ¢אלה¢ ≠ 
 Æתל≠אביב ¨±µ∑ יגאל אלון ßרח

ELHA@ELHA.ORG.IL. ∫דוא¢ל Æ∞≥≠∂π±∞π≤± ßטל
לניצולי  משפט  וייצוג  ייעוץ   ≠ המשפטים  משרד 

השואה
השירות מוענק ללא עלות כספית וללא מבחן זכאות 

 Æכלכלית
תחום ניצולי השואה באגף לסיוע משפטי 

לזכויות  הרשות  למול  בהליכים  מוענק  השירות 
ניצולי השואהÆ וכן בהליכים לגבי שכר טרחה שנגבה 
משפטיות  בזכויות  טיפול  בגין  כדין¨  שלא  נדרש  או 
©שלוחה  משפטי  לסיוע  האגף  מוקד   Æשואה כניצולי 

¥®Æ טלª±≠∑∞∞≠∑∞≠∂∞≠¥¥ ß פקס ∑±∑∑∂¥∂≠≥∞ 
קבלת קהל∫ בימים אß¨ בß¨ גß¨ הÆß בין השעות∫

ביום   Æ±∑Æ∞∞≠±µÆ≥∞ השעות∫  בין   ßג ביום   Æ±µÆ≥∞≠±≤Æ∞∞
 ßמחוז תל≠אביב והמרכז∫ רח Æרביעי ≠ אין קבלת קהל

 .Tlv-siyua@justice.gov ÆאÆד Æ ¥ הנריאטה סולד
המידע המובא לעיל הינו לידיעה בלבד¨ ואינו מהווה 

ייעוץ משפטי
כל  להפנות  מוזמנים  אתם   Æלרשותכם עומדים  אנו 

שאלה בנושאי מיצוי זכויות ניצולי השואה¨ אל∫
השעות  בין   ¨ßד  ≠  ßא בימים  ירושלמי≠טריס¨  יהודית 
או   ∞≥≠π≥µ∂π∑∞  ∫ßבטל מראש¨  בתיאום   ±≤Æ∞∞≠±∞Æ∞∞

Æנשמח לעזור Æ∞µ¥≥∞±∞∞¥∞ ∫®נייד ©אישי ßבטל

בברכת בריאות טובה ואריכות ימים¨
יהודית ירושלמי≠טריס
יו¢ר ראש ועדת מיצוי זכויות ניצולי השואה
אמנון סלע
סגן יו¢ר הוועדה

שאלון לניצולי שואה 

צורך® ברצוננו לדעת מה  ©לפי  לניצולי שואה מול המוסדות המטפלים  ©לא משפטי®  בייעוץ  על מנת לעזור 
Æלשם כך הנכם מתבקשים למלא את השאלון המצורף Æמספרם של ניצולי שואה בארגון

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

בברכה
יהודית ירושלמי≠טריס
יו¢ר ועדת מיצוי זכויות ניצולי השואה

גמלאון
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ות תי א דת דיור מוגן ו ו

חיים גור ≠ יו¢ר

גמלאים וגמלאיות יקרים¨

במפגשים שאני מקיים עם גמלאים 
ובבתי  מוגן  בדיור  המתעניינים 
ממה  היתר  בין  נשאל  אני  אבות¨ 
מורכבות עלויות הדיור המוגן¨ מהם 
 Æמסלולי הפיקדון וסוגיו¨ ואיזה מסלול תשלום מומלץ

דיור מוגן מסלולי תשלום
ההיבט הכלכלי מהווה את אחד המדדים העיקריים 
בתהליך בחירת הדיור המוגןÆ על הגמלאי להתחשב 
בתקציב העומד לרשותו¨ ולבחור את מסלול המימון 
עומד  אם  לבחון  עליו   Æשנים ולאורך  לו  המתאים 
לרשותו סכום כסף שבאמצעותו יכול הוא לממן את 
השהייה בדיור המוגן ללא קושיÆ אם יש ברשותו דירת 
מקורות  וכיוצ¢ב  חודשית  פנסיה  לו  יש  אם  מגורים¨ 
 Æשנים לאורך  בתשלומים  עמידה  יכולת  המבטיחים 
עלולים  אנחנו  מסוים  שבשלב  בחשבון  לקחת  עליו 
להיהפך לסיעודיים¨ מצב הכרוך בעלויות גבוהות יותר 

Æמשמעותית

שיטת הפיקדון
מסלול זה הינו המסלול הפופולארי ביותרÆ במסגרת 
מסלול זה קונה הגמלאי זכות מגורים בדירה השייכת 
לדיור מוגן¨ הגמלאי משלם תשלום חד פעמי הנחשב 
כפיקדון¨ אשר נשחק בין •≤ ל≠•¥ מידי שנה בתקופה 
של ∞±≠≥± שניםÆ בנוסף לפיקדון החד פעמי¨ משלם 
הגמלאי תשלום חודשי כדמי אחזקהÆ כאשר הגמלאי 
מוחזרת  הפיקדון  יתרת  הדירה¨  את  עוזב  או  נפטר 

Æבהפחתת ריבית ליורשיו

מסלול דמי כניסה
עם  המופקד  פעמי  חד  סכום  הינם  הכניסה  דמי 
כמחצית  יהיה  זה  סכום   Æמוגן לדיור  הדייר  כניסת 
הופקד  אילו  השחיקה  בגובה  או  הפיקדון¨  מסכום 
פיקדון¨ ובעל שחיקה חודשית של •≤Æ כעבור ¥ שנים 
מועברים  הנותרים  ו≠•∞≥  מהסכום   ∏∞• נשחקים 

Æלדייר עם יציאתו מהדירה¨ או ליורשיו

מסלול התשלום החודשי
דמי אחזקה  מוגן המאפשרים תשלום  דיור  בתי  יש 

מאוד  גבוהה  החודשית  העלות  לפיכך   Æפיקדון ללא 
ונעה בין ∞∞∞π ל≠∞∞∞∏± שקלים בחודשÆ עלות גבוהה זו 
מגלמת את הרווח על אחוזי השחיקה והריבית אשר 

Æמתקבלים מדמי הכניסה או מהפיקדון

מסלולים משולבים
תשלום  מסלולי  ייתכנו  המוכרים  למסלולים  בנוסף 
ואופן תשלום הפיקדון  בין דמי האחזקה  המשלבים 
בין  ¢משחק¢  הכניסהÆ השילובים מאפשרים  דמי  או 

Æדמי הפיקדון לבין התשלום החודשי

רכישה ≠ מסלול פחות מקובל
 Æהנכס רכישת  המציעות  מוגן  דיור  מסגרות  יש 
דירת  לרכוש  המוגן  הדייר  יכול  זה  במסגרת מסלול 
שני חדרים במסגרת הדיור המוגן¨ בעלות התחלתית 
 Æדירה זו תירשם על שם הגמלאי בטאבו Æ§ ≤µ∞∞∞∞ של

Æעליו יהיה להוסיף רק דמי אחזקה

דיור מוגן ללא פיקדון © בלי למכור את דירת המגורים®
מתשלום  הדייר  את  הפוטר  התחייבות  ללא  מסלול 
סכום  לגייס  נדרש  אינו  הדייר  כלומר  הפיקדון¨  דמי 
 Æחודשי תשלום  משלם  אלא  גבוה¨  פעמי  חד  כסף 
דיור  זה¨  תשלום  מסלול  הפך  האחרונות  בשנים 
כך בתי  ביותרÆ בעקבות  פיקדון¨ למבוקש  מוגן ללא 
דיור מוגן רבים התאימו את מסלולי המימון שלהם 

Æלמגמה החדשה

מדוע ללא פיקדון
כאשר מחליטים להיכנס לדיור מוגן ובוחרים מסלול 
יהיה  בחוזה  שייקבע  החודשי  פיקדון התשלום  ללא 
הרבה יותר גבוהÆ מדוע עלה הצורך במסלול תשלום 
שאינו כולל פיקדוןø יש לכך כמה סיבות∫ עבור חלק 
מהדיירים קיים קושי לגייס סכום כספי נכבד שאותו 
לשלמו  ניתן  לא  שהרי  אחת¨  בבת  לשלם  עליהם 
 Æגורם מרתיע נוסף∫ קצב שחיקתו המואץ Æבתשלומים
המגורים  דירת  את  למכור  אפשרות  קיימת  אמנם 
אלא  הדירה  את  למכור  שלא  מעדיפים  רבים  אולם 
את  הדירה  שכר  באמצעות  ולכסות  להשכירה¨ 

Æההפרש בדמי האחזקה הגבוהים



שיטת הפיקדון המופחת
יש  כלל¨  פיקדון  ללא  לבין  פיקדון מלא¨  בין הפקדת 
נמוך  פיקדון  ישלם  הדייר  ביניים∫  אפשרות  גם  כיום 
אפשרויות∫  משתי  לאחת  יידרש  ואז  מהמקובל 
תשלום חודשי גבוה¨ או מנגנון שחיקה מואץÆ בשיטה 
זו בתוך זמן קצר יחסית דמי הפיקדון ¢יתמוססו¢Æ לכן 

Æחשוב לבחון בכובד ראש מה מתאים ביותר

איזה מסלול תשלום מומלץ
אמנם לא כל בתי הדיור המוגן מאפשרים את כל סוגי 
המסלולים¨ אולם אם הבחירה אפשרית יש להתחשב 

ביתרונות ובחסרונות של כל מסלול¨ בהתאם לצרכים 
וליכולות הכספיות של הדייר ושל בני משפחתוÆ את 
כל סוגי המסלולים¨ המבצעים והשילובים יש לבחון 
בעת המשא ומתן מול הנהלת המקוםÆ תהליך זה¨ אני 
מציע¨ לא לבצע לבד אלא להיעזר בעורכת הדין שלנו 

 Æרקפת שפיים

חיים גור
יו¢ר ועדת דיור מוגן ובתי אבות

המשך הכתבה מעמוד קודם

רית  פינת הלשון ה
øסינרגיה מהי

 Æומשמעותן∫ שיתוף פעולה שיש בו ערך נוסף של תועלת Æ®igbur© מקורה של המילה לועזי¨ ובעברית∫ אגבור
Æהשילוב¨ ערכו גבוה מסך מרכיביו אילו פעלו בנפרד

לדוגמה∫ בעל מסעדה ובעליו של בית מלון חברו ופתחו עסק משותףÆ הרווח החודשי של כל אחד כשפעל 
בנפרד היה ∞∞∞∞± ₪Æ ©זו רק דוגמה°°°®Æ אולם¨ העסק המשותף הניב ∞∞∞∞µ ₪ לחודשÆ היתרון של ∞∞∞∞≤ ₪ הוא 

Æאו בלשוננו הצחה∫ הערך האגבורי Æהערך הסינרגטי של השיתוף

מקורו של ביטוי

כאשר דברים מובאים ללא ייפוי וללא קישוט אנו נוהגים להסתייע בביטוי התלמודי∫ ללא כחל ©kachal® וללא 
 Æכחל משמש לאיפור העיניים והסרק שצבעו אדום למריחת השפתיים וסומק הלחיים Æ®sarak© סרקØשרק

Æשרק מקורו בשורק¨ כינויה של גפן משובחת שענביה אדומים
כאמור מקור הביטוי בתלמוד∫ ¢לא כחל ולא שרק ולא פרכוס ויעלת חן¢ הכלה שהיא ללא איפור עדיין נראית 

Æכיעלת חן
Æהאומרים ללא כחל ושרק ≠ שוגים בלשונם Æלתשומת לב∫ ללא כחל וללא שרק

חידושי מילים

Æטיסת חסך על משקל טיסת שכר ≠  Low cost טיסת
Æנכד של אח ≠ נכדן על משקל אחיין

הביאה לדפוס  
דלית בן≠נון ≠ עורכת לשון  



מם כם  תי דיור מוגן  שיש לארגון ה רשימת 
הנחה טלפוןשם בית אבות Øדיור מוגן

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

∞∏≠π≥¥¥∏∏∏הנחה מהפיקדון µ•

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

™µ∂≤∂הנחה מהפיקדון µ•

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

בשנה ∞∑≠∞∑≠∞≤≠∞∞∏≠± אחרון  חודש  של  אחזקה  מדמי  פטור 
לכל החיים 

התחייבות¨ ∞∑≠∞∑≠∞≤≠∞∞∏≠±בית בכפר חוף כינרת ללא  התנסות¨  תקופת  שנה  חצי 
Æבלבד ₪ µ¨∞∞∞ בתשלום חודשי בסך

©ללא כל הוצאות שוטפות חשמל מים ארנונה 
 ®ßוכו

דירות סטודיו בשכירות חודשית של ∞∞∑¨∑ ₪ ∞∑≠∞∑≠∞≤≠∞∞∏≠±בית בכפר גדרה
לחודש בלבד ©עד גמר המלאי®¨ כולל חשמל 

עד ∞µ≥ קוטßש¨ מים וארנונה
•µ הנחה מהפיקדון≥≥≥∑∏∂π≠≤∞עד ∞≥± ≠ ראשון לציון  
•µ הנחה מהפיקדוןπ≠∑∂±∑±∏π∞עד ∞≥± ≠ הוד השרון  

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

•µ הנחה מהפיקדון

•Æµ∑ הנחה מהפיקדון±∑¥±≤πµ≠≤∞גן בעיר ≠ רמת גן 
•µ מתשלום חודשי

•π∂≤∂≤±± µ≠≤∞אחוזת ראשונים ≠ ראשון לציון  או  הדירות¨  לכל  מהפיקדון  הנחה   ±∞•
במסלול ללא פיקדון

π±∞µ∞∂π≠∏∞אחוזת רעים ≠ רמלה 
∞µ¥≠¥µ∑ππ∑∏

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

 ±≥∏ הנשיא   ßרח  ≠ הכוכבים  שבעת  בית 
הרצליה פיתוח 

∞π≠π∂±∞∞∞∞
∞µ≤≠≤∑¥¥∏∏¥

הנחה אישית לגמלאינו 

•µ הנחה מהפיקדון≥≥≥≥∏¥π≠≤∞טירת ראשונים ≠ ראשון לציון 

הנחות מיוחדות  לגמלאינוπ≥≤≥≥≥π≠≤∞נווה שלו ≠ בית אבות פתח תקווה 
•µ מהעלות החודשית¥±≤±≤±µ∞≠π∞בית רחל ליצßק

±∞∏≠∞∞≤≠∞∞∏≠±בית גיל הזהב ת¢א
∞≥≠∂≥∞∞∑π¥

∞∞∞µ ₪ הנחה על  •µ על מסלול הפיקדון או 
Æמסלול דמי כניסה

∂∂∂≤™פאלאס  להבים 
∞µ¥≠∑∑≤≤∂∂∞

•± הנחה ממחיר הפיקדון וכן ארוחת צהריים 
Æחינם במשך חודש ימים

∂∂∂≤™פאלאס  מודיעין
∞µ¥≠∂∑∞∞µ≤∂

•± הנחה ממחיר הפיקדוןÆ וכן ארוחת צהריים 
Æחינם במשך חודש ימים

יעוץ משפטי בנושאי דיור מוגן∫ עו¢ד רקפת מרדכי≠שפיים 
Æ¥¥∂µ≥ רחוב לוונברג ≥ כפר סבא ∞π≠∑∂µµµ±∂ ¨∞µ≤≠≤∂µ¥µ¥≥ ∫ßטל
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ים רים כות

גמליאדה בפרובאנס ∏±Ø ≤¥Æ¥Æ נחמה חרמון  

והנה הגיע הזמן לומר שלום¨ 
 Æשלום לטיול בפרובנס¨ שחלף כמו חלום 

כמה טוב שצילמנו תמונות למכביר¨
 Æבעזרתן נוכל לשחזר ולהיזכר בכל אתר¨ בכל עיר

טיול שהתחיל בעיירה אנטיב¨ עיר נמל עתיקה ומבוצרת¨
Æבה ערכנו סיור פנורמי¨ וכבר החוויה הראשונית הייתה נהדרת

הריוויירה הכחולה¨ בה הכחול העמוק ממש מרגש¨
ומנגד הרים בצבע חום אדום≠אש°

סן≠רפאל עיר הנמל¨ עיר לעשירון העליון¨
Æממנה שטנו לסן≠טרופז¨ שנחשבת גם כעיירת חוג≠הסילון

בריגßיט ברדו שהתגוררה בה¨ שמה אותה על המפה¨
Æוכך גם פורט≠גרימו הנחשבת כוונציה של הריוויירה היפה

ואם לא שבענו ממגוון היאכטות המפואר¨
Æגילינו שלעושר אין גבול¨ במונטה קרלו העושר שם דבר

מונקו¨ הנסיכות הזעירה¨ שוכנת על גבעות וצוקים¨
משקיפה על הים≠התיכון¨ סמל לחיים טובים ומפנקים¨

המרינה המפורסמת¨ הכנסייה בה מצוי קברה של גרייס קלי הנסיכה¨
Æוהקזינו במונטה≠קרלו שוקק תיירים ואווירת חיות ושמחה

שמחתנו הרקיעה באקווה דולצßה¨ הכפר האיטלקי¨ שהוא ציורי ועתיק¨
Æבו נהנינו מהסמטאות המיוחדות¨ סידורי הפרחים וחנויות הבוטיק

לא נשכח את הכפר אֵז¨ הכפר התלוי¨
Æשתמונות מהמקום נראות כאילו ממקום הזוי או בדוי

ניס¨ בירת המחוז¨ יפה ונהדרת¨
Æטיילת מרהיבה¨ ושווקים מלאי כל≠טוב לתפארת

מקור שמה ניקה¨ אלת הניצחון¨ נוסדה ע¢י היוונים¨
Æשוקקת וגדושה בתיירים מכל הגוונים

גראס¨ עיירת הבשמים המפורסמת בעולם¨
Æממנה יצאנו מבושמים וריחניים עם מתנות לכולם
עמק הלוברון¨ בתים אותנטיים¨ מקסימים¨ ציוריים¨

Æבסגנון בנייה מיוחד וצמודים לצלעות ההרים

גמלאון



Æבכפר רוסיון צבעי ההרים האדומים מכים את הצופים בתדהמה
Æהכפר גורד¨ הוא כפר תלוי והתצפית ממנו עוצרת נשימה

בפונטיין דה ווקלוז¨ עיירת המעיינות ומפלי המים¨
Æחגיגה של צבעים¨ גווני ירוק¨ כחול ותכלת השמיים

האווירה בו משרה המון שלווה¨
Æהמשורר האיטלקי פטררקה כתב בו שירי אהבה

גם באקס אן פרובנס מעיינות ומבנים מעניינים¨
Æישן וחדש¨ חנויות ושווקים מגוונים

בשדרות מיראבו היפיפיות¨
Æנהגו לשבת הצייר סזאן והסופר אמיל זולה¨ ולחלוק חוויות

חוויה שלא תישכח בקניון וורדון¨
Æהגדול באירופה והשני בעולם אחרי הגרנד≠קניון

בגובה של ∞∞∏ מטר מזדקרים קירות הקניון מתחתית הנהר¨
Æהקירות הזקופים והנוף המדהים הפכו לשם דבר

נהר הוורדון המרהיב במי טורקיז צלולים¨
Æולידו מעוררי התפעלות הכפרים התלויים
מוסטייה סן≠מארי הציורי בנוי על צוקים¨

Æוהמיוחד בו הוא הכוכב התלוי הנראה למרחקים
ביקרנו בכפרים נוספים¨ כפר גורדון שאזלו המילים לתארו¨

Æוסן פול דה ואנס בו שהה שאגאל וראינו את קברו

טיולנו הסתיים ביהלום שבכתר הריוויירה הצרפתית¨
Æהעיר קאן¨ עיר נמל¨ עיר פסטיבלי הסרטים¨ עיר זוהרת אמתית

וכאן המקום לומר תודה¨ לאלכס ולתמי נציגי ארקיע ולכל המדריכים¨
שהשתדלו שנחזור מרוצים ומחויכים¨
לשמואל אפלבוים¨ יו¢ר ועדת הטיולים¨

Æתודה שהזמנת עבורנו מזג≠אוויר נפלא שהתאים לכל המסלולים
לשלמה לב המלווה והחברים באוטובוס µ¨ שתרמתם לאווירה הטובה בטיול¨

אינשאללה¨ להתראות בגמליאדה הבאה¨ אי≠שם בחו¢ל°

גמלאון



ו ודו י  ות פתרון תש כני
דרה מאמר מ  

ל נ מאת משה 







** 20% 

₪ 8,000 
*

+

***ההנחה תינתן לדייר שהוא בעצמו גמלאי של תעשייה אווירית ולא מישהו מקרובי משפחתו

לגמלאי תעשייה אווירית***

1-800-60-66-60
WWW.LICHAK.CO.IL

₪ 800 10

20%

8,0008,000

+
לגמלאי תעשייה אווירית
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Æבכתבה הקודמת עסקנו בהפרת הסכם  ßא

בכתבה זאת ©ובזו הבאה אחריה® נעסוק בדרכים   
Æלבטל הסכם על≠פי חוק

Æ®החוק העוסק בכך הוא חוק החוזים ©חלק כללי  
לבטל  ניתן  שבהם  מקרים   µ≠ל מתייחס  החוק   
פגם  בשל  הסכם  ביטול   ≠ החוק  ©ובלשון  הסכם 

בכריתתו®∫
חוזה למראית עין   £

טעות   £

הטעיה   £

כפייה   £

עושק   £

כדי שהסכם ייחשב כהסכם תקף¨ חייב לעמוד  ב‘ 
בשלושה תנאים למצער∫

גמרו  הצדדים  שני  כלומר¨   ≠ דעת  גמירות   ®±
על≠פיו  ולהתחייב  ההסכם  את  לערוך  אומר 
שהם  לכך  מודעות  ומתוך  אמיתי  רצון  מתוך 
רצון  להיות  חייב   ≠ הרצון   Æעל≠פיו מתחייבים 
נסיבות  ע¢פ  נבחנת  הדעת  גמירות   Æחופשי
ע¢פ  נבחנת  והיא  הצדדים  התנהגות  העניין¨ 

Æ¢אמות מידה של ¢האדם הסביר
©הפרטים  ההסכם  פרטי   ≠ ההסכם  פרטי   ®≤
ידועים¨  מוסכמים¨  להיות  חייבים  העיקריים® 
בהסכם  ©לדוגמה∫  ההסכם  בתוך  ומפורטים 
מועדי  מחיר¨  הנמכר¨  הנכס  פירוט   ≠ מכר 

Æ®ßתשלום¨ מיסוי¨ מועד מסירת הנכס וכו
תום לב ≠ עקרון העל במשפט הישראלי בקיום   ®≥
הסכם ©או בביטולו® הינו עקרון תום הלב ≠ הן 

Æבכריתת החוזה והן בקיומו

המקרים שבהם ניתן לבטל חוזה
חוזה למראית עין  ßא

של  האמיתי  רצונם  את  שנוגד  בחוזה  מדובר   
שני הצדדים¨ ואשר האמור בו אינו משקף את  

Æההסכמות האמיתיות ביניהם
מסוג  לעסקה  הצדדים  מתכוונים   ≠ כזה  בחוזה   
להוליך  כדי   ≠ עין  למראית  חוזה  ועורכים  אחר¨ 

Æ®שולל צד אחר ©כגון∫ את רשויות המס

לחוזה מסוג זה ≠ אין תוקף משפטי והחוזה ניתן   
Æלביטול

חוזה שנכרת בטעות   ßב
החוק מצביע על שני מצבים∫   

וניתן להניח  ±® מי שהתקשר בחוזה עקב טעות¨ 
י  שלולא הטעות לא היה מתקשר ≠ והצד  השנ

Æידע על כך ≠ רשאי לבטל את החוזה
וניתן להניח  ≥® מי שהתקשר בחוזה עקב טעות¨ 
שלולא הטעות לא היה מתקשר ≠ והצד השני 
לא ידע על כך ≠ במקרה כזה רשאי בית המשפט 
לבטל את החוזה � אם ראה שמן הצדק לעשות 
זאתÆ ורשאי לחייב את הצד שטעה¨ בפיצוי הצד 

Æ®השני ©עקב נזק שנגרם לו
ניתן  קיומה  טעות שלמרות  הינה  הטעות  אם   
לקיים את החוזה תוך כדי תיקון הטעות והצד 
השני מודיע שהוא מוכן לתקן אותה ≠ לא יבוטל 

Æהחוזה
אם הטעות היא בכדאיות הכלכלית של העסקה ≠   

Æלא ניתן לבטל את ההסכם
כלומר ≠ לא מספיק שצד אß טעה בחתימתו על   
חוזה מסוים¨ אלא מדובר בטעות יסודית שיורדת 
יודע את המצב  לשורשה של עסקה¨ ושאם היה 

Æלאשורו ≠ לא היה מתקשר בעסקה זו
ידיעת הצד השני ©או אי   ≠ גורם חשוב נוסף הינו   
ידיעתו® על הטעותÆ במקרה שידע ≠ הצד הטועה 

Æרשאי לבטל החוזה
במקרה שלא ידע ≠ רשאי בית המשפט לבטל את   

Æהחוזה ולפעמים ≠ גם לפצות את הצד השני
מבחינה  העסקה  בכדאיות  טעות  של  במקרה   
כלכלית ©כגון∫ כאשר אדם רוכש נכס במחיר גבוה 
ממחיר השוק® ≠ לא תיחשב כטעות שמזכה את 

Æביטול החוזה

בכתבה הבאה נעסוק בביטול הסכם  עקב הטעיה¨ 
Æכפייה או עושק

∞µ≤≤≠µµ∑∑±≥ ∫ßעו¢ד דוד יגול טל

הערה∫ כתבה זאת איננה מהווה ייעוץ משפטי¨ אלא 
Æהסבר כללי בלבד

גמלאון





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  משטח במערכת טיפוס בתוך  
 מבנה      Æµ  ערמומי  © עגה ®    ∏Æ  נוזל 

בגוף   Æπ  שיכחה      ∞±Æ  ידיד      ±±Æ  חלק 
בעין      ≤±Æ  נהר באפריקה      Æ±µ  איזור 

של לחץ אויר נמוך  ©≥®    ∏±Æ  נוהג 
ברכב דו גלגלי   Æ±π  מאכל לבהמות   

 ∞≥Æ  פרי גינה ועץ      ±≥Æ  הים האדום  ©≥® 
 ¥≥Æ  עיט דגים   Æ≤µ  נגן בתזמורת

 ∂≥Æ  טייל להנאתו ¨  חיפש   ∑≥Æ נוזל 
שעורבב בנוזל   ∏≥Æ  מקצוע בתחום 

הבנייה  

מאונך ∫    
 ±Æ  מכללה      ≥Æ  עיר בירה במזה“ת   

 ≤Æ  לקיחות ללא רשות   ¥Æ  התקדם 
באיטיות ¨  נגרר   Æµ  מדרון תלול ועמוק  

  ∂Æ  אדון      ∑Æ  בעל מראה צעיר
 ≥±Æ  תצוגה של ציורים      ¥±Æ  גומי 

טבעי לייצור כפפות ועוד   ∂±Æ  סמינר 
אינטרנטי ¨  שיתוף ידע   במרשתת
 ∑±Æ  הסכמתו      ∞≥Æ  חריץ שנחרש 
באדמה   ≥≥Æ  פעלתנות ¨  אנרגטיות
 ≤≥Æ  מנהרות בבל   ¥≥Æ  עצם בפה   

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

®±±µ ßגיליון מס© ≥π ßבהגרלה שנערכה בקרב פותרי תשבץ מס
זכו חיים כהן מראשל¢צ ונעמי ברכה מרחובות

ספרי הפרס יישלחו לבתיהם

∫≥π ßפתרון תשבץ מס

תובדנםשג

7



ארגון הגמלאים
מרכין ראש לזכרם

נפרדו מאתנו 
עבד במפעליישובתאריך פטירהשם פרטישם משפחה

כלי טיסרחובות∏±∞≥Ø∞≥Ø∏≥יצחקאלדרור

כלי טיסאור יהודה∏±∞≥Ø∞≤Ø±∞סמיוןאליאשוילי

כלי טיסראשון לציון∏±∞≥Ø∞≥Ø∏±ציוןאלקובי

ייצורמשמר השבעה∏±∞≥Ø∞±Ø∑∞יהודהאמיר

מטהרמת גן∏±∞≥Ø∞µØ∑±סטיבארבל

מלטחולון∏±∞≥Ø∞≥Ø∏∞אליבוקאי

ממןמודיעין≠מכבים≠רעות∏±∞≥Ø∞≤Ø±±פלהבסון

מטהרמת גן∏±∞≥Ø∞¥Ø∂≥מאירדביר

מבתיהוד≠מונוסון∏±∞≥Ø∞≥Ø≥±שמואלהלל

ייצורפתח תקווה∏±∞≥µØ∞≤Ø±יהושעזוהר

ייצוררמת השרון∏±∞≥Ø∞±Ø≥≥יוסףחביב

רמתאבאר שבע∏±∞≥Ø∞≤Ø¥±שלוםחכמון

בדקרמת השרון∏±∞≥Ø∞≤Ø∏∞יוסףכספי

מטהכפר סבא∏±∞≥Ø∞≤Ø∏∞גרשוןכץ

אביזריםמודיעין≠מכבים≠רעות∏±∞≥Ø∞¥Ø≥±אליעזרכרמי

מלטקיסריה∏±∞≥πØ∞¥Ø≥יצחקלברן

מטוסיםראשון לציון∏±∞≥Ø∞≤Ø≥≥יצחקלוי

מטחראשון לציון∏±∞≥Ø∞±Ø∑≥אלברטמרקוביץ

אביזריםאשדוד∏±∞≥Ø∞≥Ø±±שלמהסלם

מטוסיםשוהם∏±∞≥Ø∞¥Ø∏±יעקבספיר

מלמרמת השרון ∏±∞≥Ø∞¥Ø≤±דודערב

ייצוראשדוד∏±∞≥πØ∞≤Ø∞גאנידהפובולוצקיה

מטהמודיעין≠מכבים≠רעות∏±∞≥Ø∞≤Ø∏∞מרדכיפיטוסי

מנועיםפתח תקווה∏±∞≥πØ∞≤Ø±יחיאלקזרנובסקי

ממןפתח תקווה∏±∞≥Ø∞≥Ø∑≥דודרחמים

תממבת ים∏±∞≥µØ∞±Ø∞הלןשולר

בדקאשדוד∏±∞≥Ø∞±Ø¥∞שמואלשמואל

מבתרמת גן∏±∞≥Ø∞≥Ø±≥ישישרעבי

תנחומים למשפחות

גמלאון
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*עד 20 טיפולים בשנה, כולל ייעוץ רפואי בכפוף לתקנון כללית מושלם

ללקוחות כלליתעד60הנחה!
מושלם ופלטינום*

 
  

 

 
  

 

הדרך לרפואה שלמה

clalitmashlima.co.il חפשו אותנו ב- 

הדרך לרפואה שלמה משלבת טיפולי רפואה משלימה המומלצים על ידי רופאים, ומבוצעים על ידי
נבחרת מטפלים מקצועיים, מוסמכים ומנוסים. הרופאים של כללית רפואה משלימה מכירים את 

ההיסטוריה הרפואית שלכם. הם יבדקו ויפנו אתכם לטיפול המתאים והיעיל ביותר לבעיה שלכם.
המטפלים המקצועיים והמוסמכים יעשו הכל, אבל הכל, כדי שתרגישו טוב יותר.

94%  ממיליון
מטופלים הביעו שביעות רצון 

מתוצאות הטיפולים

20
סוגי טיפולים

בהתאמה אישית 
רפואית

49
מרפאות

רפואה משלימה
בכל הארץ

21
שנות מומחיות

800
מטפלים מקצועיים
מוסמכים ומנוסים

חיבור לתיק
הרפואי של המטופל

שילוב של מאבחן רפואי
ומטפל מוסמך ברפואה משלימה:

הדרך
לרפואה
שלמה
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