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לפרטים נוספים חייגו:
www.audio-medic.co.il*5223

הנחה בלעדית של 18%
לגימלאי אגד!

לאנשים שלא מוכנים לשמוע על פחות

פריסה ארצית . ליווי אישי . אחריות של אודיו מדיק

המבצע בתוקף עד: 31.12.21

התקדמו לשמיעה טבעית יותר

עד 60 ימי ניסיון ללא התחייבות  פריסת תשלומים נוחה  גובה הזיכוי בהתאם לדגם הנרכש הזיכוי לא ניתן להמרה  שירות מהיר VIP  במכשירי טלפון תומכים  התמונות 
להמחשה בלבד  חלק מהתכונות כמו טעינה, מיקרופון שלישי ועוד, קיימות רק בדגמים מסוימים  בכפוף לתנאי המבצע  מינימום 1,000 יח' במלאי  אין כפל מבצעים והנחות

מכשיר השמיעה המהפכני
עם המיקרופון השלישי 

לשמיעת צלילי דיבור באיכות נהדרת,
גם בסביבה מאתגרת!

השמיעה שלכם בצלילה?

התקדמו לאיכות צליל 
גבוהה יותר

לשמוע  לכם  מאפשרת   Ultra-Focus
יותר ולהקשיב  צלילי דיבור באיכות גבוהה 
לאדם עמו אתם משוחחים, עם מינימום 

רעשים סביבתיים. 

התקדמו לשמיעה
טובה יותר

M&RIE בטכנולוגיית  ורמקול  שלישי  מיקרופון 
נעזר במבנה האוזן שלכם להעברת צליל טבעי 

יותר ולזיהוי מקור הקול במרחב.

התקדמו לשליטה
קלה יותר

להתאים  לכם  מאפשרת  הידידותית  האפליקציה 
את המכשיר להעדפותיכם האישיות, לחבר אותו 
בטלפון  לשוחח  החכם,  לטלפון  אלחוטי  באופן 

ולהאזין למוזיקה ישירות מהמכשיר.
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דבר היו"ר
הקורונה )כנראה( חוזרת

הקורונה לא רוצה לעזוב אותנו ואנחנו נמצאים בתקופה של אי ודאות לגבי העתיד 
וחשוב שנשמור על הכללים. יחד עם זאת אנחנו מתכננים הן את הנופשונים בארץ 
נוחות במידה  ביטול  ודואגים לאפשרויות  אין קורונה  והן את הטיולים לחו"ל כאילו 

והטיולים/נופשונים יבוטלו.
נקפיד  אנחנו  העתידיים.  והנופשונים  לטיולים  להירשם  לכולנו  מציע  אני  מכאן 

להודיעכם מבעוד מועד על דחיה או ביטול הטיול/נופשון.

הנחיות חדשות של משרד הבריאות:
החל מיום חמישי 29.7.21 הכניסה לבתי התיאטרון תותר רק לאנשים בעלי תו ירוק: 
שעות  ב-24  שבוצעה  מהירה  שלילית  קורונה  בדיקת  מחלימים/מחוסנים/מחזיקי 
בנוסף, חובת עטיית מסכות  רוכשי הכרטיסים.  לידיעת  האחרונות ממועד ההצגה. 

בכל נסיעה מאורגנת באוטובוסים לטיולים, נופשונים, הצגות וכו'.

הצעה של חברת מדיהו להצטרפות לשירותי חברה המטפלת ומתמחה בהקדמה 
משמעותית של בדיקות רפואיות:  

לאחרונה נחשפה מזכירות א.ג.א לשרות המוצע היום ע"י חברת "מדיהו" הפועלת 
שניתן  ככל  מהר  דחופה  בדיקה  להשגת  מאתנו  אחד  לכל  שיש  הצורך  הבנת  מתוך 
כשעולה הצורך לכך. חברת "מדיהו" מתחייבת בין השאר, לקביעת תור לבדיקות שונות 
ימים.   7 בתוך   MRI ובדיקת  עיניים  בדיקות  אולטרסאונד,   OCT שד,  בדיקות  לרבות 
נאותה החברה להציע את שירותיה לאלה מביננו  ומתן שהתנהל לאחרונה,  במשא 
שיבחרו בכך להצטרף בתעריפים מוזלים. חברת "מדיהו" מפרסמת  הצעתה במידעון 
זה, וכן הפנייה לקבלת מידע נוסף ורישום באמצעות סוכני הביטוח. ההתקשרות ככל 

שתהיה היא בין הגמלאי לבין סוכני הביטוח.

שי ראש השנה: 
גמלאים רבים ניצלו את ההצעות הרבות ורכשו מתנות.

אותם גמלאים שהחליטו לקבל תווי שי יוכלו לקבלם במועדונים לקראת אמצע חודש 
אוגוסט. מנהלי המועדונים יודיעו לכם מתי והיכן ניתן לקבל את התווים.

בברכת בריאות איתנה,
עמי ארגוב, יו"ר הארגון

עיצוב, הפקה ורכש מודעות: רותם פרסום והפקות בע"מ. 077-3330775
ravit@rotemltd.co.il

המפרסמים  אחריות  על  הינו  זה  במידעון  המופיע  הפרסומי  החומר  כל  כי  מודיע  אגד  גמלאי  ארגון 
בגין  תביעה  או  טענה  כל  המוצרים.  לטיב/איכות  כלשהי  באחריות  נושאת  א.ג.א  אין  לכן  בלבד, 
לעיל. כאמור  נזק  לכל  אחראי  יהיה  לא  א.ג.א  וכי  הספק  אל  ישירות  תופנה  אלה  שירותים  או  מוצרים 
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פלוגת המתנדבים נהגי המשאיות הכבדות של גדוד "אבירי המרכז"
בפלוגת המתנדבים של גדוד "אבירי המרכז" בבית נבאללה )מרכז הובלה( אנשים 

}C{ מיוחדים בטווח הגילאים שבין 40 ל-75, בעלי רישיון נהיגת משא כבד

הפלוגה קיימת מזה כחמש שנים ואנו משרתים כחיילי מילואים לכל דבר ועניין 
ומבצעים את כל משימות ההובלה המוטלות עלינו על הצד הטוב ביותר.

קבוצת האנשים המיוחדת הזו מורכבת מכל שכבות האוכלוסייה וממכלול הדרגות 
הצבאיות. אנשים טובים שבאים לעבוד מתוך תחושה של תרומה ושייכות.

כתף אל כתף עובדים סגני אלופים ורבי סמלים, חולקים משימות ומסייעים איש 
לרעהו.

מזון  הובלת  תחמושת,  הובלת   – המשימות  במגוון  חלק  לוקחים  אנו  בשוטף, 
מקורר וכן משתתפים בהכשרת נהגים סדירים חדשים.

הערכית  וברוח  בעשייה  רבה  תרומתנו  רב,  ניסיון  ובעלי  מבוגרים  כמתנדבים 
היחידתית.

במסגרת מבצע "שומר החומות" השתתפנו בהובלת תחמושת ליחידות השונות 
בעוטף עזה תוך כדי איום של כמויות הטילים שהתעופפו לעבר מדינת ישראל.

הטובים  האנשים  של  האיתנה  העמידות  נבחנת  שכאלה  פשוטים  לא  ברגעים 
והאיכותיים של פלוגת המתנדבים.

אנו מקפידים על איכות האנשים המצטרפים לפלוגה על מנת לשמור על הרוח 
החיובית המנשבת המכבדת דעות שונות.

ונשמח להצטרפות אנשים טובים  בימים אלה אנו מרחיבים את מערך היחידה 
.}C{ נוספים, אנו מקבלים לשורותינו בעלי רישיון משא כבד

בוא להזדקן איתנו תוך כדי התנדבות שתשאיר אותנו שווים יותר.

עמיר שרייבמן, מפקד הפלוגה, 050-4334222.
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טיולי חו"ל - 2021
שייט על נהרות הריין והמוזל בהדרכת חיים הרטוב

נדחה לתאריך 7.10.2021
בספינה השייט   7.8.21 מתאריך  נדחה   – חזרה:14/10/2021  יציאה:07/10/2021 

AMADEUS IMPERIAL שהושקה ביולי, 2020. שאר הפרטים במשרדנו בתל אביב.

טיול למרוקו 
בטיסת "אל על" ישירה, ללא יעד ביניים! יציאה: 14.10.2021 חזרה: 24.10.2021. 

עלות הטיול 1,690 $. 
מסלול: רבאט, קצבת אלאודאיה, מקנס, פס, מדרסת עטארין, ומדרסת אבו עין, ענאניה, 
פונדוק נאג'רין, איפר, ארפוד מרגוזה, סיור של זריחה בדיונות ברכבי 4X4 קניון הטודרה, 
קצבת  הגבוה,  באטלס  ג'יפים  טיול  בנהדו,  איית  תאוריט,  קצבת  ורזאת,  הדאדס,  קניון 
טילואט, מרקש: גני מנרה, גני מז'ורל וביקור במוזיאון הקוטוביה והמלאח היהודי, הבאזר 
בילוי  הגדול, השוק ג'אמעה אלפנא, טיול מיוחד לעמק האוריקה בהרי האטלס הגבוה, 

ערב כולל משקה ראשון, אסאווירה מוגדור, קזבלנקה וביקור במסגד חסן ה-2.
ביטול הזמנה עד 22 ימי עסקים לפני הטיסה בחיוב דמי ביטול של 47 $.

פורטוגל ומדיירה – 11 ימים/10 לילות – בהדרכת חיים הרטוב 
 מערכת שמע אישית

יציאה: 15.10.2021 חזרה: 25.10.2021 עלות הטיול 2,590 $. תוספת ליחיד בחדר 510 $.
מסלול: ליסבון, קאשקייש, אסטוריל, קבו דה רוקה, סינטרה, אובדיידוש, נאזרה, באטלה, 
פאטימה, טומר, בוסקאו, קוימברה, אביירו, עמק הדוארו, פורטו, מדיירה-פונשל, פיקו דה 

אריירו, סנטנה, פורטו דה קרוז, בריכות הלבה של פורטו מוניז.
ביטול הזמנה עד 61 ימי עסקים לפני הטיסה בחיוב דמי ביטול של 200 $.

דרום אפריקה 
מערכות שמע אישיות

טיול מקיף, 9 לילות 11/10 ימים הכולל תוכנית מלאה מהבוקר עד הערב )מלבד ימי הטיסות(.
יציאה בתאריך: 04.11.2021 חזרה 13-14.11.2021 בטיסות בינלאומיות. בטיול המלונות 

מדרגה ראשונה ו/או לודג'ים בשמורות פרטיות. כלכלה על בסיס חצי פנסיון.
מחיר הטיול למשתתף/ת 2,995 $ תוספת לחדר ליחיד/ה 420 $

מסלול הטיול: קייפטאון, מוזיאון דרום אפריקה, המוזיאון היהודי, כף התקווה הטובה, 

מידע ארצי



מיזנברג,  הקולוניה  ערי  פוינט,  קייפ  צ'פמן,  פסגת  דוייקר,  לאי  שייט  האוט,  מפרץ 
מסורתי,  מופע  עם  אפריקאית  ארוחה  הרגל,  שחורי  הפינגוונים  חוף  וסיימונסטאון, 
שמורת  נייזנה,  ג'ורג',  דרך  פנורמי  מסלול  הצדפות,  מפרץ  יענים,  חוות  הימי,  המוזיאון 
נהר  קניון  ברקה,  בורות  קרוגר,  פארק  בשמורת  ספארי  הסערות,  ונהר  ציציקמה  הטבע 

בלייד.
ביטול הזמנה עד 28 ימי עסקים לפני הטיסה בחיוב של 47 $ לנוסע.

טיול לאמירויות - דובאי, אבו דאבי, נובמבר, דצמבר 2021, ינואר 2022
בהדרכת חיים הרטוב, כולל ביקור בתערוכת האקספו העולמית

מחזור ראשון  יציאה: 14.11.2021 חזרה: 21.11.2021 - מלא
מחזור שני יציאה: 12.12.2021 חזרה: 19.12.2021 - מלא

מחזור שלישי יציאה: 02.01.2022 חזרה: 09.01.2022 – בהרשמה
ישירה עם חברת  $. טיסה   450 ליחיד/ה  $ למשתתף/ת. תוספת   1,790 עלות הטיול 

"ישראייר".
מחיר הטיול כולל: ימים מלאים ללא סיורי אופציה, לינה בבתי מלון מדרגת תיירות ראשונה 
יום, דמי  נוסע בכל  )500 מ"ל( לכל  על בסיס חצי פנסיון, בקבוק מים מינרליים אישיים 
כולל למדריך הישראלי(,  )לא  לנותני השירותים השונים  כניסה לאתרים השונים, טיפים 

דמי סבלות בבתי המלון, מס תיירות מקומי כלול במחיר.
ביטול הזמנה עד 31 ימי עסקים לפני הטיסה היציאה וללא חיוב.

ארה"ב בעקבות המוזיקה: קאנטרי, בלוז, ג'אז ורוקנרול בתק' 
המארדי גרה בהדרכת חיים הרטוב

נאשוויל – ממפיס – ניו אורלינס – שייט מפואר למקסיקו והונדורס
תאריך ראשון: יציאה 26.1.2022 חזרה 8.2.2022 )15 ימים/13 לילות( - בהרשמה

תאריך שני: יציאה 23.2.2022 חזרה 9.3.2022 )15 ימים/13 לילות( - מלא
וחזור(. קיימת אפשרות  )הלוך  $ לאדם   1,500  – כ  תוספת למושב פרימיום בטיסות 

להאריך את השהייה למעוניינים.
מחיר לאדם בחדר זוגי, כולל קבינה עם מרפסת בקומה גבוהה באנייה 4,190 $ תוספת 

לאדם בחדר זוגי 1,850 $
המחיר כולל: טיסות סדירות באייר קנדה, בתי מלון מדרגת תיירות טובה בחדרים זוגיים 
על בסיס לינה וארוחת בוקר. סיורים כמפורט בגוף ההצעה, אזניות שמע לכל נוסע, שבעה 

  NORWEGIAN BREAKAWAY לילות שיט באוניה
בקבינה עם מרפסת בקומה גבוהה, אשרת כניסה לקנדה, הדרכה לאורך הטיול – ארבעה 

סיורי החוף באוניה, דמי שירות לנותני השירותים באוניה.
דמי הביטול מהרשמה ועד 45 ימים לפני נסיעה 100 $

6
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יפן ארץ הסושי והסאקה )13 ימים/11 לילות( 
בהדרכת חיים הרטוב- מערכות שמע אישיות

יציאה בתאריך: 24.3.2022 חזרה 5.4.2022 בטיסות בינלאומיות )דרך יעד ביניים(
מחיר הטיול למשתתף/ת 5,250 $ תוספת לחדר ליחיד/ה 800 $

מסלול הטיול: אוסקה נסיעה ברכבת ה"בולט טריין. הירושימה, מיאג'ימה, קיוטו, נארה, 
קאנאזאווה, שיראקאווה גו, טאקיימה, מאצומוטו, פוג'י, הקונה, טוקיו, אודייבה.

דמי ביטול – מהרשמה ועד 45 ימים לפני הנסיעה 200 $

גמלאיות אגד חוגגות את יום האישה בצפון איטליה
נדחה לתאריך: 25-28/4/2022 עם אותם התכנים!

4 ימים קסומים בהדרכת חיים הרטוב – חצי פנסיון
יציאה: 25.4.2022 בשעות הבוקר, חזרה: 28.4.2022 בשעות הערב בטיסות אל-על.

בתוכנית: מילנו )בירת האופנה והעיצוב, הדואמו של מילאנו, תיאטרון לה סקאלה, גלריית 
ויטוריו, בתי הכלבו והחנויות(, קומו )שוויץ האיטלקית(, על גדות האגם, בלאג'ו, לאגו די 
גארדה, סירמיונה, ורונה, עירם של רומיאו ויוליה, לאגו מג'יורה, סטרזה, שייט לאי איזולה 

בלה וארמון בורומיאו, לוגנו.
המחיר למשתתפת בחדר זוגי  930 €, תוספת למשתתפת יחידה בחדר 155 €. דמי 

רישום וטיפול לגמלאית 25 ₪  לאורחת שאינה חברה בארגון 100 ₪.
דמי הביטול מהרשמה ועד 45 ימים לפני נסיעה 100 $

נופשים בארץ

לילות בית שאן – יום טיול במסגרות סניפיות.
במרוצת חודש אוקטובר נקיים ימי טיול במסגרות סניפיות  

לאזור הגלבוע ובית שאן.
עלות למשתתף החבר בארגון 165 ₪  ולמשתתף אורח 200 ₪. 

מסלול הטיול ולו"ז:
10:30-10:00 – יציאה מהסניפים.

11:30-12:00 – הפסקה במתחם הדלק פז בכביש 675 בסמוך לצומת התענכים. 
12:30-13:30 – כתף שאול, ארוחה קלה עצמאית.

14:00-15:15 – ביקור בחוות הרוח.
15:45-17:00 – בית תה הצמחים.

17:30-18:45 – ארוחת ערב בשיפודי הכיכר בבית שאן.
19:15-20:30  – לילות בית שאן.

20:30 – סיום ופיזור.
מנהלי סניפים/מועדונים מוזמנים לתאם עם מחלקת התיירות את מועד הטיול.
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נופשון במלון "פסטורל" כפר-בלום
נופשון כפר בלום יתקיים השנה ב-3 מחזורים.

מחזור 1: 14-18/11/21 - מלא | מחזור 2: 21-25/11/21 - מלא
מחזור 3: 28/11-2/12/21 חג חנוכה - חדרים אחרונים | מחזור 4: 5-9/12/21 - בהרשמה

החדרים: קלאסיק גן. תוספת לסוגי חדרים ללילה )בוטיק 180 ₪, סוויטה 250 ₪(.
א'-ה' על בסיס חצי פנסיון. קבלת פנים בהגעה, אינטרנט אלחוטי ברחבי  ימי האירוח: 
המלון, קפה ועוגה בכל יום )3 פעמים(, 1 בקבוק מים מינרלים גדול בחדר בכל יום, עיתון 

יומי לחדר בימים: שני, שלישי ורביעי.
עלות הנופשון לזוג החברים בארגון 3,575 ₪. ניתן לשלם ב-5 תשלומים החל מ-1/8/21.

עלות ליחיד בחדר החבר בארגון 3,175 ₪. 
עלות לשלושה מבוגרים בחדר 5,000 ₪. 

עלות לזוג אורחים שאינם חברים בארגון 3,700 ₪. 
במסגרת הנופשון יתקיימו 2 ימי טיולים בהדרכת אורן פוקס.

בימי שני לרמת הגולן – בעקבות סידרת הטלוויזיה "שעת נעילה" תל סאקי, קצרין, 
מעבר קוניטרה, עמק הבכא )צפייה בסרטון קרב עמק הבכא באל רום(. ביקור באתר עמק 

הבכא וגבעת הצעקות במג'דל שמס.
סמוך  בשתולה  מדברים  קירות  ללבנון,  תצפית  אדיר  הר   – המערבי  לגליל  רביעי  בימי 
לנקודת החטיפה של החיילים רגב וגולדווסר ז"ל, נבי סבאלן בחורפיש )ארוחת צהריים 

חופשית בחורפיש(, גלידת בוזה בקיבוץ סאסא )חיבור יהודי ערבי בשיתוף פעולה נדיר(.

נופשונים במלונות ים המלח 2021/2022:
מלון "הרודס" ים המלח - רשת פתאל 

בימים ראשון – חמישי על בסיס חצי פנסיון + יום טיול אחד סובב ירוחם בהדרכת שרגא קולסון.
עלות לזוג בחדר: 4,500 ₪ לאורח שאינו חבר בארגון 4,620 ₪.

יציאה - 12/12/2021  חזרה - 16/12/2021 | יציאה - 26/12/2021 חזרה - 30/12/2021
יציאה - 09/01/2022 חזרה - 13/01/2022 | יציאה - 23/01/2022 חזרה - 27/01/2022

המחירים הם עבור חדר סטנדרט, כניסה לספא/מועדון הבריאות ללא עלות, 15% הנחה 
על עיסויים, קבלת פנים בהגעה, מים מינרלים מדי יום בחדר, עיתון יומי, פעם אחת קפה 
ועוגה, פעם אחת ארוחת צהריים. כניסה לבריכת הגופרית כרוכה בתשלום של 60 ₪ 

+ מע"מ לאדם ליום.

מלון "מילס" ים המלח - רשת הרברט סמואל 
בימים ראשון – חמישי על בסיס חצי פנסיון + יום טיול אחד סובב ירוחם בהדרכת שרגא קולסון.

עלות לזוג בחדר: 3,760 ₪ לאורח שאינו חבר בארגון 3,880 ₪.
יציאה - 20/02/2022 חזרה - 24/02/2022 

פנים  קבלת  עלות,  ללא  הבריאות  לספא  כניסה  סטנדרט,  חדר  עבור  הם  המחירים 
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בהגעה, בקבוק מים בהגעה, ארוחת צהריים קלה פעם אחת.

מלון "הוד" ים המלח - רשת הרברט סמואל 
בימים ראשון – חמישי על בסיס חצי פנסיון + יום טיול אחד סובב ירוחם בהדרכת שרגא קולסון.

עלות לזוג בחדר: 3,760 ₪ לאורח שאינו חבר בארגון 3,880 ₪.
יציאה - 20/02/2022 חזרה - 24/02/2022 

פנים  קבלת  עלות,  ללא  הבריאות  לספא  כניסה  סטנדרט,  חדר  עבור  הם  המחירים 
בהגעה, בקבוק מים בהגעה, ארוחת צהריים קלה פעם אחת.

גאון בכלוב תיאטרון הקאמרי
אתם מוזמנים לצפות בהצגה "גאון בכלוב" בתיאטרון הקאמרי בתאריך 2.9.2021 בשעה: 
20:00. מחיר הכרטיס לחבר/ה בארגון 65 ₪ לאורח 70 ₪. כרטיסים ניתן לרכוש בסניפים.
ההצגה הגאון בכלוב מתמקדת ביורם גרניט )עמוס תמם(, כוכב טלוויזיה נוצץ שהחיים 
שלו מקבלים תפנית פחות נוצצת. הוא מוצא את עצמו במפגש מפתיע עם ויקי, מעריצה 

נלהבת שלו שמזמינה אותו לביתה, ועם יונתן, אחיה הגאון שנמצא על הספקטרום.
יונתן מצליח לעלות במוחו של יורם רעיון גדול לשעשוען מטורף שיחזיר אותו על קדמת 
המסך. עכשיו, יורם חייב להתקרב ליונתן ולאמן אותו ואף להתמודד עם השיגעונות שלו 
מחד ועם החיזורים של אחותו מהצד השני. זהו משולש יחסים סבוך שבו כולם מוכנים 

למכור את נשמתם רק כדי לחיות את החלום.
בהצגה גאון בכלוב לוקחים חלק השחקנים: עמוס תמם )שמשחק גם בהצגה קרוב 

יותר(, עירית קפלן, אלון דהן, דויד בילנקה, גל סרי. בימוי: עמית אפטה.

מאמא מיה!
בתאריך  הבימה  בתיאטרון  מיה"  "מאמא  המצליח  במחזמר  לצפות  מוזמנים  אתם 
 .₪  130 לאורח   ₪  120 בארגון  לחבר/ה  הכרטיס  מחיר   .20:00 בשעה:   26.10.2021

כרטיסים ניתן לרכוש בסניפים. 
מחזמר מאת המחזאית הבריטית קת'רין ג'ונסון המבוסס על שירי להקת אבבא, שחוברו 
על ידי בני אנדרסון וביורן אולבאוס, לשעבר חברים בלהקה. בהשתתפות להקה גדולה של 

שחקנים, זמרים ורקדנים ובליווי תזמורת חיה.
יחידה  בת  סופי,  מבקשת  חתונתה,  ערב  ביוון.  קטן  באי  מתרחשת  המחזמר  עלילת 
לאמה, לגלות את זהותו של אביה האמיתי. ביומן של אמה, סופי מגלה מידע המרמז על 
שלושה מאהבים שהיו לאם, איתם בילתה לילה סוער ומלא תשוקה בתקופה בה נכנסה 
להריון. בשם האם אבל ללא ידיעתה, הבת מזמינה את שלושת המאהבים להגיע לערב 
שלושתם  החתונה.  לטקס  אותה  שיוביל  אביה,  הוא  מהם  שאחד  בתקווה  חתונתה,  יום 
נעימים.  זיכרונות  וחולקים  והבת,  האם  שמנהלות  הקטן  במלון  הקסום,  באי  מתייצבים 
העלילה מסתבכת כששלושת הגברים מבינים שהכלה אינה יודעת מיהו אביה, ושכל אחד 

מהם עשוי להיות האב האמיתי. משך ההצגה: כשעתיים וחצי כולל הפסקה.

בברכה, איציק יוחנני, מנהל תיירות א.ג.א
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אתם משלמים יותר מ- 4% מההכנסה לקופת החולים שבחרתם.
בנוסף, אתם מוציאים עוד כמה מאות שקלים בחודש על הרחבת הכיסוי של 

הקופה (שב"ן – שירות בריאות נוסף).
לחלקיכם יש גם ביטוח בריאות פרטי דרך אחת החברות המסחריות.

ושלא נתחיל לדבר בכלל על ביטוח לאומי...

מי מכם מסוגל, בעת הצורך,
לתפעל את כל זה בכוחות עצמו?

יש לכם "כללית" או "מכבי", "הראל" או "כלל", "פלטינום" או "שלי" –
.MediWho אבל אין לכם

MediWho הוא פטנט כחול-לבן שהוא החבר, המלווה והיועץ שלך בתחום 
שירותי הבריאות.

MediWho יטפל עבורך בהכל – מול קופות החולים, מול ביטוח לאומי ומול 
חברות הביטוח.

רוכשים מינוי למשפחה – מינוי ששווה בריאות, שווה זמן, שווה כסף.
משלים בריאות אמיתי, שיעזור לך לבחור רופא מומחה, מנתח כשצריך, 

תרופות, קביעת תורים לבדיקות דימות תוך 7 ימים, הקדמת תורים, בדיקות 
במכונים, חוות דעת שנייה ועוד ועוד....

גימלאי אגד היקרים,

MediWho כל פרוצדורה רפואית זה

 סו"ב זאב ויגודסקי
052-3210808 

גרים
צפונית
לזכרון
יעקב

גרים
דרומית
לזכרון
יעקב

סו"ב אלי ארליך
03-7966662 (רווית)

סו"ב עופר הרכבי
09-7665757 (איתנה)

פרסום
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לכל יעדי הבריאות
MediWho

בהצטרפות הורים

₪36מינוי יחיד גיל 65+

₪45מינוי זוגי גיל 65+

₪54מינוי יחיד עד גיל 65

₪90מינוי זוגי עד גיל 65
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משלים הבריאות הטוב בישראל

 סו"ב זאב ויגודסקי
052-3210808 

גרים
צפונית
לזכרון
יעקב

סו"ב אלי ארליך
03-7966662 (רווית)

סו"ב עופר הרכבי
09-7665757 (איתנה)

גרים
דרומית
לזכרון
יעקב

פרסום
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מידעון לאזור מרכז/דרום
נסיעת מרפא – חמת גדר

החל מיום שני 4.10.2021 – פרטים: מאיר שוחט 054-4730065
לאחר השנה ללא פעילות בנסיעת הגמלאים/יות למרחצאות חמת גדר אנו פועלים לחדש 

את הנסיעות השבועיות למרחצאות ואנו נודיע בהתאם לעונות על חידושם.
עם החזרה לעונת הרחצה להלן המחירים לקבוצות לשנת 2021

יחיד בקבוצה כניסה בימי א' – ד' – 65 ₪ 
יחיד בקבוצה כניסה בימי ה' – שבת – 72 ₪ 

כניסה + ארוחת צהריים בשרית ארוזה + בקבוק שתייה קלה 110 ₪ )מינימום להזמנת 
ארוחת צהריים ארוזה של 40 מנות(.

בשלב זה מסעדת המחבת סגורה כפי הנראה עד לחודש ספטמבר.

משרדי ארגון גמלאי אגד תל אביב )תמח"ת(
משרדי הארגון יהיו סגורים בתאריכים כדלהלן:

6+7+8/9/21 ימים: ב', ג', ד' )ערב וראש השנה, תשפ"ב(
15+16/9/21 ימים: ד', ה' )ערב ויום כיפור, תשפ"ב(
20+21/9/21 ימים: ב', ג' )ערב וחג סוכות, תשפ"ב(

27+28/9/21 ימים: ב', ג' )ערב וחג שמחת תורה, תשפ"ב(

הרצאות
ההרצאות  הבריאות.  משרד  בהוראת  הירוק  התו  פי  על  פועלים  אנו  ההרצאות  בסדרת 

יתקיימו בקומה 7 במועדון ארגון גמלאי אגד בתמח"ת ויחלו בשעה 11:00. 
03.8.2021 חיזוק מערכת העצבים המרכזית | אפי יעקב

10.8.2021 מפתחות לבריאות חיובית | חגית אדרי 
17.8.2021 אינטליגנציה רגשית | יואב יוכפז
24.8.2021 להיות פעיל לנצח | עודד בנימין

31.8.2021 מורה נבוכים )בעקבות הרמב"ם( | עוזי טל
בחודש ספטמבר לא יתקיימו הרצאות. חג שמח ושנה טובה.
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מדור הטיפול בפרט )מח' רווחה(
אותה  יחליף   . אגד  גמלאי  בארגון  עבודתה  לסיים  רחמים  רחל'ה  הגמלאית  לבקשת 

הגמלאי יגאל הרנזון.      
אנו מודים מקרב לב לעבודתה ומסירותה של רחל'ה ומאחלים לה בריאות טובה.

או  החולים  בבתי  אשפוז  ל/מ  והיוצאים  הנכנסים  והגמלאיות  מהגמלאים  מבקשים  אנו 
למוסד רפואי אחר, לעדכן את חברנו יגאל הרנזון במחלקת הרווחה בטלפון: 03-6383935, 

נייד: 050-7672222, פקס' 03-9141775 העדכון גם על ידי בני המשפחה.
• אנו מבקשים מהגמלאים והגמלאיות בארגון לעדכן אותנו בפרטים האישיים כולל טלפון 

.or@egged.co.il :נייד ודוא"ל, ולשלוח ישירות למנכ"ל הארגון הח' שמעון אור במייל

מכירת תווי קניה תזכורת לגמלאים:
אנו ממשיכים למכור תווי קניה בהנחה של 7% לרשתות הבאות: תו הזהב שופרסל, רמי 
משעה  ה'  ג',  א',  בימים  קניה  תווי  מכירת  ויקטורי.  ביתן,  יינות  מגה  השקמה,  שיווק  לוי 

.12:00 – 09:00

בברכה, יגאל ביטון
מנהל אזור מרכז/דרום

הנהלת א.ג.א. משתתפת בצער משפחות הגמלאים שהלכו לעולמם בחודשים: יוני-יולי 2021

במות חברנו נחמיה אוקסמן ז"ל מסניף תל אביב
במות חברנו אריה אופנהיים ז"ל מסניף תל אביב

במות חברנו אליהו בן עזרא ז"ל מסניף זכרון יעקב
במות חברנו חיים כהן ז"ל מסניף אשדוד

במות חברנו אברהם שחר ז"ל מסניף חולון בת-ים
במות חברנו אוריאל לוי ז"ל מסניף נתניה

במות חברנו אליעזר נאירנר ז"ל מסניף בית אגד
במות חברנו דניאל יחיאלי ז"ל מסניף חולון בת-ים

במות חברנו דניאל יהודה ז"ל מסניף ערד
במות חברנו אהרון רג'ואן ז"ל מסניף נתניה

במות חברנו עזריאל צור )מנצור( ז"ל מסניף רחובות
ת.נ.צ.ב.ה



הטבה לעובדי
וגמלאי ”אגד“!

אנו, אבסולוט יועצים בע“מ, מתמחים זה למעלה מעשור בהשגת החזרים גבוהים 
ככל שניתן ממס הכנסה. ההחזרים הגבוהים ללקוחותינו מתקבלים לאחר בדיקה 

מעמיקה ומקיפה על-ידי רואה חשבון צמוד, הכוללת בין היתר:

בדיקת זכאות להחזרי מס הכנסה לגמלאים ולשכירים.  .1

רווחים  מול  הפסדים  קיזוז  ואפשרות  סחירים  ערך  בניירות  הפעילות  בדיקת   .2
בשנים הבאות. בדיקת שומות מס שבח ששולם ואפשרות פריסת המס/קיזוז 

מהפסדים מניירות ערך.

בעבר  פנו  אשר  לשכירים  ו/או  לגמלאים  הכנסה  מס  שומות  ותיקוני  בדיקה   .3
למס הכנסה או מידי שנה.

בדיקת זכאות להחזר תשלומי בטוח לאומי לגימלאים במצבים הבאים: לגמלאי   .4
העובד גם כשכיר, לגמלאי העובד גם כעצמאי.

שילוב חקיקה מיסויית רלבנטית בעת דרישת ההחזרים ממס הכנסה. דרישת   .5
מקסימום הטבות המס שמגיעות לכם ולא קיבלתם אותן!

עובדי וגמלאי ”אגד“ יקרים,
מגיע לכם הרבה כסף ממס הכנסה!

הכנסה  מס  החזרי  בתחום  העבודה  שכיר),  או  (חבר  ”אגד“  וגימלאי  עובדי  בשירות  מנסיוננו 
רבים,  במקרים  המסתכמות,  לזכויותיהם  מודעים  אינם  רבים  ועובדים  גמלאים  רבה.  הנה 
לאחרונה  פניתם  אם  גם  אלינו  פנו  לגמלאי/עובד.  שקלים  אלפי  עשרות  בגובה  מס  בהחזרי 
טלפון  בשיחת  החזרים.  לכם  מגיעים  שלא  בטוחים  הנכם  אם  וגם  הכנסה  למס  עצמאי  באופן 
המשוער. ההחזרים  וגובה  להחזרים  לסיכוי  באשר  מושג  לקבל  תוכלו  שלנו,  החשבון  רואה  עם 

ליצירת קשר:
08:00  –  18:00 ה‘   – א‘  ימים   1700-700-567 טלפון: 
www.backtax.co.il :או דרך אתר האינטרנט שלנו

ישירות יועברו  המס  החזרי  אשר  עד  התהליך  את  מלווים  אנו  לידיעתכם: 
תחוייבו  לא   – להחזר  זכאות  תהיה  ולא  במידה  בבנק.  לחשבונכם 

בתשלום כלשהו.

לתשומת לבכם: ניתן לדרוש החזרי מס בעבור שש השנים האחרונות או חלקן. 
החזר מס שלא יידרש במועד, לא יוחזר!

סודיות ושירות מקצועי מובטחים!

ח.
ל. 

ט. 
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מידעון לאזור צפון
שלום לכם חברים/ות,

במידעון א.ג.א הארצי לחודש אוגוסט 2021 )אשר יגיע לביתו של כ"א מכם בדואר( תמצאו 
בין השאר את דבר היו"ר ומידע על נופשונים בארץ ובחו"ל המתוכננים למהלך שנת 2021. 
בבקשה זכרו כי ההצעות המפורטות בפרק המידע הארצי מיועדות לכלל ציבור גמלאי 
אגד בכל הארץ. אתם מוזמנים לעיין ולעשות שימוש במידע זה ובתקוה שרובם או חלקם 

יוכלו לצאת אל הפועל.

טיול החודש מועדון חיפה והצפון ביום רביעי 25.8.21.
ביום רביעי 25.8.21 נקיים את טיול החודש והפעם לזכרון יעקב והסביבה. נתחיל את 
הסיור במוזיאון העלייה הראשונה בזכרון המספר את סיפורם של אנשי העלייה הראשונה 
המזגגה  במוזיאון  ונבקר  לנחשולים  ניסע  משם   .1882 בשנת  לארץ-ישראל  באו  אשר 
ונלמד שם על תעשיית הבקבוקים של מאיר דיזינגוף. נמשיך לקיסריה על מנת לראות את 

פסיפס הציפורים, שריד מארמון ביזנטי שנבנה בסוף המאה ה-6.
היציאה: בשעה 08:30 ממרכזית חוף הכרמל מרציף 1 בקווים הבינעירוניים. סיום משוער: 
17:30 בחיפה. ארוחות: ארוחת בוקר עצמאית בקניון זכרון יעקב וארוחת צהרים בקיבוץ 

שדות ים.
הערות: על כל מטייל להצטייד בשתיה, נעלים נוחות וכובע. 

המדריך: יהודה לוי. העלות: 120 ₪ למשתתף.
ראשון  מיום  החל  שטרית  דוד  חיפה-הח'  גמלאי  מועדון  מנהל  אצל  והרשמה:  פרטים 

15.08.21 בימים א'-ה'.
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ח.
ל. 

ט. 
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מועדי הרמת כוסית לרגל ראה"ש תשפ"ב-אוגוסט/ספטמבר 2021.
המסורתיים  והמפגשים  הכוסית  הרמות   ,06.09.21 שני  ביום  השנה  חל  ראה"ש  ערב 
של הנהלת א.ג.א עם ציבור הגמלאים יערכו מסוף אוגוסט ועד סמוך לערב החג. להלן 

המועדים עפ"י סדר התרחשותם:
גליל עליון - שני 30.08.21 | 13:00. תצא הודעה על מיקום המפגש מבעוד מועד לגמלאי 

המועדון. מותנה בהרשמה מוקדמת אצל גיטה הר ציון.
מתנ"ס   1 חשמונאים  נהריה,  גמלאי  מועדון   .10:00  |  31.08.21 שלישי   - מערבי  גליל 

טרומפלדור-נהריה.
עפולה - שלישי 31.08.21 | 18:00. מתנ"ס בית אשכול. רחוב קפלן 6 עפולה עלית.

קריות - רביעי 01.09.21 | 10:00. מועדון גמלאי אגד קריות-רחוב יהודה איתין 2 מפרץ חיפה.
כרמיאל - חמישי 02.09.21  | 18:30. בבית הגמלאי בצלאל פלג.

חיפה - ראשון 05.09.21 | 10:00. באולם אשר שימש את לשכת הגיוס במרכזית חוף הכרמל.
ציבור הגמלאים/יות בכל מועדון מוזמן להשתתף באירוע.

נופשונים בים המלח של אזור הצפון-בחודשים אוקטובר-נובמבר: 
על אף עליות המחיר המוטרפות לאחרונה של לינות בבתי המלון בארץ, הצלחנו להשיג עבור 
גמלאנו, מבעוד מועד, הצעה ל-4 מחזורי נופש )25 חדרים בכל מחזור(, ב-2 בתי מלון בים 
המלח, בתקופה הנחשבת לשיא הביקוש ובעלות סבירה. האירוח הינו ברמה של חצי פנסיון 

בתוספת חבילת הטבות לקבוצות שלנו: 
מרפסת  עם  קלאסיק  בחדר  לזוג   ₪  3865 של  בעלות  דניאל  במלון  מחזורים   2  -

בתאריכים: 17-21.10.21 ו- 24-28.10.21. 
VERT )קראון פלאזה לשעבר( על חוף הים בעלות של 4380 ₪  - 2 מחזורים במלון 

לזוג בתאריכים: 31.10-4.11.21 ו- 7-11.11.21.
להלן הקצאת מחזורים למועדוני האזור:

17-21.10.21 חיפה - 25 חדרים
24-28.10.21 גליל מערבי - 25 חדרים

31.10-4.11.21 קריות - 25 חדרים
7-11.11.21 עפולה וגליל עליון - 25 חדרים

ההרשמה החלה ביום ראשון 25.07.21 ועדין נמשכת.
מועדי התשלום: תשלום ראשון לתאריך 25.07.21 + 4 תש' חודשיים עוקבים כ"א ל-25 לחודש. 
יקטן  התשלומים  מספר  יותר,  מאוחר  תתבצע  שההרשמה  ככל  לבכם:  לתשומת 

בהתאם.  
- הזמנה תהיה בתוקף וישוריין חדר רק בכפוף וכנגד תשלום בפועל כמפורט לעיל!

- מבצע הזמנה לא יוכל להזמין יותר מ-2 חדרים ורק בהתאם להתניות הרשומות לעיל!
- הרישום פתוח לגמלאים מחזיקי תעודות חופשיות וחברים בא.ג.א בלבד!!

פרטים על המבצעים הייחודיים בטל. 1-800-606040
כתובתנו: ד"ר כהן 12 רמת גן



פרטים על המבצעים הייחודיים בטל. 1-800-606040
כתובתנו: ד"ר כהן 12 רמת גן

פרסום
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מידע על פעילות החוגים לתקופת 2022 – 2021 
תחילת פעילות עונת החוגים לתקופה 2021-2022: מיום ראשון 03.10.21 ועפ"י ימי השבוע 

בו נערכים החוגים השונים.
הרשמה לחוגים: עד יום חמישי 30.09.21.  

נקדם בברכה גמלאיות/ים המעוניינים להציע הצעות חדשות לחוגים קיימים או נוספים ובכל 
למנהל  המועדונים בעונה הבאה. אנא עשו זאת במהלך חודש אוגוסט, בכתב או בטלפון 

מועדון גמלאי חיפה - הח' דוד שטרית טל: 8549669.
עלות ההשתתפות בחוג: העלות תהיה כבשנה החולפת – 535 ש"ח לחוג בודד ו-315 ש"ח 
לחוג שני. זרים אשר חפצים להצטרף לאחד מהחוגים המוצעים יוכלו לעשות זאת על בסיס 

מקום פנוי והמחיר שיגבה מהם יהיה 890 ש"ח. 
ההרשמה לכל החוגים בחיפה: אצל מנהל מועדון חיפה - דוד שטרית )טלפון 8549669(.

להלן פירוט החוגים המתוכננים: )ייפתחו עם מינימום של 10 משתתפים(

יום ושעהשם המדריךמיקוםשם הקורס

יום שלישי | 12:00 - 09:00סרגיי סיצ'נקומועדון חיפהציור

יום רביעי | 12:00 - 08:00אפרים גוניקמןצריף ק.חייםגילוף עץ

להקדים  מתבקשים  החולפת  בשנה  בחוגים  השתתפו  אשר  גמלאיות/ים  הערה: 
ולהירשם על מנת להבטיח את מקומם בחוגים.

לחוג  שירשמו  לאלה  באשר  כללים  קבעה  א.ג.א  הנהלת  לבכם:  ותשומת  לידיעתכם 
ויבקשו לפרוש במהלכו ולקבל החזר כספי. הכללים שנקבעו מפורסמים ע"ג טופס בקשת 
ההצטרפות לחוג וחתימתם של המצטרפים על הבקשה מאשרת גם את הסכמתכם לכללי 

ההצטרפות .
*** עקב עלותם הגבוהה של החוגים )מעל ומעבר ממה שנגבה ממשתתפי החוגים(, נקפיד 
וימשיכו פעילותם רק עם מספר המשתתפים שנקבע מראש. היה  יחלו  על כך שהחוגים 

ויחסרו משתתפים, נשקול האם לקיימו או לחילופין להציע לנרשמים לממן את החסרים.

נופשונים וטיולים בחו"ל של אזור הצפון:
בהיוויז  נופש  המשלבים  לילות  ימים/14   15( בהונגריה  ספא  בתאריכים 29.9-13.10.21   .1

ובודפשט( ובכפוף למצב הקורונה באירופה בכלל והונגריה בפרט.
2. בתאריכים 04-11.11.21 טיול לדובאי ואבו דאבי )8 ימים( בהדרכת חיים הרטוב.

3. בתאריכים 26.11-3.12.21 שייט על הריין בסימן שווקי חג המולד )8 ימים( בהדרכת חיים הרטוב.
השעות  בין  א'-ה'  )ימים  חיפה  מועדון  שטרית-מנהל  דוד  אצל  והרשמה:  מחירים  פרטים, 

07:00-12:00. טלפון: 048549669( ובכפוף למגבלות הקורונה בארץ ובעולם. 
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מדור הטיפול בפרט )באחריותו של הח' אבי רוזן(.
אנו מבקשים מגמלאים/יות הנכנסים והיוצאים ל/מ אשפוז בבתי חולים או למוסד רפואי 
) טלפון 8549669 בימים א'-ה' בין  רוזן  - הח' אבי  אחר, לעדכן את אחראי הטיפול בפרט 

השעות 07:30-12:00( על מנת שנוכל לעקוב אחרי מצבם, לייעץ, לבקר ולסייע ככל שניתן.

אתר האינטרנט של א.ג.א.
באתר האינטרנט של א.ג.א תוכלו למצוא מידע עדכני רב אודות הנעשה בארגון )הכניסה, ע"י 
הקלדת הכתובת ב- google: aga4u.style.co.il(. תמצאו שם את דפי המידע החודשיים, 
פוליסות הביטוח השונות באמצעות הארגון, תקנון א.ג.א, כתבות ותמונות על אירועי אזור 
הצפון, הצעות מפורטות של טיולי חו"ל במסגרת הארצית והאזורית, דיווח על גמלאנו שהלכו 
לעולמם, עדכונים שונים הנוגעים לענייננו פרסומים של מועדון הצרכנים של משפחת "אגד" 

ועוד. האתר נועד עבורכם! אנא בקרו באתר באופן קבוע!!. 

בברכה ובתקוה לקיץ שקט ורגוע
בשם חברי למזכירות והנהלת א.ג.א אזור הצפון 

שלמה שפירא
מנהל א.ג.א אזור הצפון   

הנהלת א.ג.א וציבור הגמלאים משתתפים בצער
 משפחות הגמלאים שהלכו לעולמם )בין תאריכים 18.6.21-13.07.21(

הח' שטיינברג שלמה ז"ל
הח' פורת משה ז"ל

הח' דיסטלפלד חיים ז"ל

הח' ליאור מילר במות האם - עתליה ז"ל

הח' אייל ושלמה פורת, הח' שלום )שולי( יצחק במות
האב, האח, החותן - משה פורת ז"ל

מי יתן ולא תוסיפו דאבה עוד
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מידעון לאזור ירושלים
הרצאות

העיתונאי שאול מנשה
עם  השלום  משמעות  בירדן,  זעזועים   - התיכון"  המזרח  "תהפוכות  בנושא  הרצאה 
 10.8.21 שלישי  ביום  תתקיים  בלפור,  הצהרת  כיוון,  משנים  ישראל  ערביי  האמירויות, 

בשעה 10:00 בבוקר, במועדון הגמלאים בירושלים.

הודעות כלליות
• גמלאים/ות יקרים/ות: החל מתאריך 01.04.21 ביטוח "תאונות אישיות" עלה ל- 18.60 ₪ 

ליחידה, במקום 14.60 ₪ ליחידה, לידיעתכם.
דרך תלוש משכורת, עליכם  • גמלאי/ת המעוניין/ת לקבל שי לחגים המחולק מ"אגד", 

להגיע למשרד הגמלאים בתחנה המרכזית בירושלים לשם מילוי טפסים.

טיול לרחובות בהדרכת ערן שביט
יום טיול לרחובות, ביקור במוזיאון הפרדסנות ומכון איילון )מפעל נשק בתקופה הבריטית 
מתחת לאדמה(. ארוחת צהרים. ביקור בבית הנשיא וויצמן וסיום בבית דוד זאבי בקיבוץ 

נען כולל שירה בציבור.
03.08.21 יום שלישי. היציאה בשעה 08:00 מתחנה מרכזית מועדון הגמלאים בירושלים.

עלות: 150 ₪ למשתתף

טיול אחה"צ + ערב לערד בהדרכת ערן שביט
ביקור בתל ערד. ארוחת ערב במסעדת אנ"א בערד. צפייה בחזיון האור קולי בערד בשעות 

הערב.
17.08.21 יום שלישי. עלות: 150 ₪ למשתתף

אנו מזמינים אותכם לבוא וליהנות 
שמורבהרצאות במועדון הגמלאים בירושלים!

גזור ו

משקפשים חנות המבצעים

2 זוגות משקפי ראיה/קריאה
מסגרת + עדשות כולל כל הציפויים

₪ 299
כולל בדיקת ראייה

הנחות של 40% ויותר על מותגי משקפי שמש ומסגרות ראייה

לתיאום בדיקת אופטומטריסט: 03-6292555 | 052-4701362
גבעתיים: כצנלסון 8, פינת עליית הנוער/ערבי נחל דקה מאיילון. חניה חינם!

• עדשות 1.5 כוללות כל הציפויים עד מספר 4+- וצילינדר עד 2
• ההנחה בהצגת שובר זה. (ניתן לצלם בנייד)

קבע!!

מקום 1
במקצועיות!!

מבצע ענק!
בחנות האופטיקה המומלצת

לחברי, עובדי וגימלאי חברת        ובני משפחותיהם
052-3366499 לפרטים ושירות לקוחות: 

עדשות מולטיפוקל
חברה שוויצרית

במקום 3600 ₪ 

₪ 1590
עדשות מולטיפוקל

חברה מובילה
במקום 2400 ₪

₪ 990
משקפי שמש איכותיים 

בכל קניה!

מתנה!

כעסק פרה-רפואי
אנו פתוחים גם בסגר
בהתאם לתו הסגול



פרסום
שמור

גזור ו

משקפשים חנות המבצעים

2 זוגות משקפי ראיה/קריאה
מסגרת + עדשות כולל כל הציפויים

₪ 299
כולל בדיקת ראייה

הנחות של 40% ויותר על מותגי משקפי שמש ומסגרות ראייה

לתיאום בדיקת אופטומטריסט: 03-6292555 | 052-4701362
גבעתיים: כצנלסון 8, פינת עליית הנוער/ערבי נחל דקה מאיילון. חניה חינם!

• עדשות 1.5 כוללות כל הציפויים עד מספר 4+- וצילינדר עד 2
• ההנחה בהצגת שובר זה. (ניתן לצלם בנייד)

קבע!!

מקום 1
במקצועיות!!

מבצע ענק!
בחנות האופטיקה המומלצת

לחברי, עובדי וגימלאי חברת        ובני משפחותיהם
052-3366499 לפרטים ושירות לקוחות: 

עדשות מולטיפוקל
חברה שוויצרית

במקום 3600 ₪ 

₪ 1590
עדשות מולטיפוקל

חברה מובילה
במקום 2400 ₪

₪ 990
משקפי שמש איכותיים 

בכל קניה!

מתנה!

כעסק פרה-רפואי
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נופשים בארץ
נופשון ראש השנה 2021 במלון "דיוויד ריזורט" ים המלח, יתקיים בשני מחזורים:

06-08.09.21 )2 לילות 3 ימים(, ימים שני -רביעי, המחיר 3,350 ₪ לזוג
05-08.09.21 )3 לילות 4 ימים(, ימים ראשון – רביעי, המחיר 4,490 ₪ לזוג

בסיס האירוח: חצי פנסיון )בוקר+ערב(.
אפשרות לפרוס את התשלום ב-3 תשלומים שווים ללא ריבית

בפינה  חגיגית  ערב  ארוחת  לנוף,  מרפסת  עם  דה-לקס  בחדרים  אירוח  נוספות:  הטבות 
אישיים,  לטיפולים  הנחה   15% היוקרתי,  הספא  למועדון  כניסה  ג'וניור,  באולם  שמורה 

שימוש בחלוקי רחצה ללא עלות, מידי ערב, מוסיקה ותוכנית בידור מגוונים.
הרשמה אצל אריה או כרמלה טלפון: 02-5304943

טיול גמלאי ירושלים לרמלה והסביבה 22.6.2021
ירושלים  גמלאי אגד  גדולה של  יצאה קבוצה  טיולים  קיימנו  לאחר תקופה ארוכה שלא 
מלווים על ידי המדריך ערן שביט. הגענו לעיר רמלה אשר נבנתה בשנה השמינית לספירה 
חול,  זה  בערבית  "רמל"  שמה  ומכאן  החולות  על  ההיסטורית  הים  בדרך  וליד.  אל  ע"י 

במקורת היהודים שמה בעברית "חולה" או "חולות המחוז".
נסענו  ומשם  בלטרון,  השריון  חיל  במתחם  בוקר  לארוחת  עצרנו  קצרה  נסיעה  לאחר 
לביקור בבית הכנסת הקראי. הביקור כלל הרצאה מאלפת אשר נועדה להכיר את מנהגי 
אחיינו היהודים הקראים שמאמינים רק בתורה כמו שהיא ללא פרשנות והתפלפלות של 

הכתובים. הדבר גרם לחלק מהמטיילים הדתיים שבינינו להרים גבה.
במבנה  הינו  המסגד  הצהריים,  תפילת  לפני  ברמלה  הגדול  למסגד  הגענו  היום  בהמשך 

בעל סממנים נוצרים.
קולינרית.  חוויה  וריחותיו...  נפרד מאתנו על צבעיו  לא  כמו תמיד השוק הרמלאי  כמובן, 
לאחר מכן ביקרנו במוזיאון הרכבים של תעבורה, שהעלה נשכחות וחיוך אצל אנשי החוג 

שנהגו על המשאיות הענקיות בעברם ו/או בשרותם הצבאי.
לאחר ארוחת הצהריים נסענו אל בריכת הקשתות, מאגר מים מקורה מתקופת החליף 

789 לספירה. אנשינו קינחו בחתירת סירות בין עמודי המאגר.
לאחר דברי הסיכום של המדריך ערן שביט חזרנו מרוצים מאד לירושלים.

בברכה, 
יעקב שוקר
       מנהל אזור ירושלים ארגון גמלאי אגד

עם הספר
"דור לדור יביע אומר" - זאת 

המשאלה והתקווה הטמונה בספר 

המשפחה של שי כהן המונח לפנינו.

מתוך פרקי החיים עולה קולם של 

הסבים והסבתות, האבות והאמהות 

ודובר אלינו, גובר על מרחק הזמן 

והמקום, הקשיבו לקולם, ראו ללבם, 

התבוננו אל מעשיהם, למדו מדרכם.

מי ייתן וקורות בתיהם של האבות 

והאמהות יהוו מסד איתן לבנין ביתם 

של הדורות הבאים.
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משפחת 
שי כהן משפחת 
לדורותיהשי כהן 

לדורותיה
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ברותם פרסום והפקות עורכים, 
מעצבים, מדפיסים, כורכים 

ושולחים אליך עד הבית
את הספר שלך

על המספר – נעם פרידמן

נולדתי בשנת 1934 בראש פינה כנכד למייסד שלמה פרידמן ז"ל.

שמורשה  אומן  תעודת  וקיבלתי  גבוהה  בדרגה  מכונאות  למדתי  כשבגרתי, 

להקים מוסך.

בשנות החמישים, כשהחל הפרויקט הגדול של ייבוש החולה, קיבלתי תפקיד 

של אחראי על תיקון מחפרים, משאבות מים וציוד נוסף.

בסיום ייבוש האגם עברתי לעבוד בתפקיד מנהל טכני במפעל שנמצא בשטח 

החולה – מפעל להפרדת גרעינים מהכותנה, "המנפטה", עד שנת 1963.

מכונאי,  כנהג,  שימשתי  בו  "אגד",  לקואופרטיב  כחבר  הצטרפתי  זו  בשנה 

מנהל מוסך וזמן מה גם כמנהל תחנה.

בשנת 1972 הצטרפתי לקורס מרוכז של מורי דרך שהקימו במשותף משרד 

ו"אגד" שבסיומו נסעתי ללמוד גרמנית בגרמניה. מאז, אני מדריך  התיירות 

בעברית, אנגלית וגרמנית, תר את הארץ ממטולה עד סיני.

ויופי  האוויר  והנוף,  מאחר  במטולה  לגור  עברתי  שנים  עשרות  כמה  לפני 

המקום שבו את ליבי.

התחברתי  לגמלאות  כשיצאתי 

לוותיקי מטולה, כדי לשמוע מפיהם 

דבר  מטולה.  של  עברה  סיפור  את 

את  להנציח  עז  רצון  אצלי  ייצר  זה 

סיפוריהם בספר זה.

אני מאחל הנאה לקוראים.

מטולה ואתריה

סיפורי המושבה מפי ותיקיה

מאת נעם פרידמן
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על המספר – נעם פרידמן
נולדתי בשנת 1934 בראש פינה כנכד למייסד שלמה פרידמן ז"ל.

שמורשה  אומן  תעודת  וקיבלתי  גבוהה  בדרגה  מכונאות  למדתי  כשבגרתי, 
להקים מוסך.

בשנות החמישים, כשהחל הפרויקט הגדול של ייבוש החולה, קיבלתי תפקיד 
של אחראי על תיקון מחפרים, משאבות מים וציוד נוסף.

בסיום ייבוש האגם עברתי לעבוד בתפקיד מנהל טכני במפעל שנמצא בשטח 
החולה – מפעל להפרדת גרעינים מהכותנה, "המנפטה", עד שנת 1963.

מכונאי,  כנהג,  שימשתי  בו  "אגד",  לקואופרטיב  כחבר  הצטרפתי  זו  בשנה 
מנהל מוסך וזמן מה גם כמנהל תחנה.

בשנת 1972 הצטרפתי לקורס מרוכז של מורי דרך שהקימו במשותף משרד 
ו"אגד" שבסיומו נסעתי ללמוד גרמנית בגרמניה. מאז, אני מדריך  התיירות 

בעברית, אנגלית וגרמנית, תר את הארץ ממטולה עד סיני.

ויופי  האוויר  והנוף,  מאחר  במטולה  לגור  עברתי  שנים  עשרות  כמה  לפני 
המקום שבו את ליבי.

התחברתי  לגמלאות  כשיצאתי 
לוותיקי מטולה, כדי לשמוע מפיהם 
דבר  מטולה.  של  עברה  סיפור  את 
את  להנציח  עז  רצון  אצלי  ייצר  זה 

סיפוריהם בספר זה.

אני מאחל הנאה לקוראים.

מטולה ואתריה
סיפורי המושבה מפי ותיקיה

מאת נעם פרידמן

מן
יד

פר
ם 

ע
  נ

 ||
   

ה
רי

ת
א

ה ו
ול

ט
מ

לגדי וצוות "רותם פרסום והפקות בע"מ",
ספר  לאור  ולהוציא  הכתב  על  להעלות  כשהחלטתי 
מגשים  אני  איך  מושג  לי  היה  לא  משפחתי,  אודות  על 
המלצה  שקיבלתי  לאחר  אליכם  ופניתי  משאלתי,  את 

בשבחכם.
מצאתי הרבה סבלנות והקשבה, כשישבנו ביחד וסיפרתי 
וכיוונתם  ישבתם  לדורותיה.  המשפחה  תולדות  את  לכם 
סיפור,  של  שעות  עשרות  מקליטים  שאתם  תוך  אותי 
ובררנו מתוך עשרות  לא תמיד בסדר הכרונולוגי. עברנו 

תמונות את החשובות והמתאימות. 
הפכתם  וברגישות  ובהקפדה  רבה  מקצועיות  הוכחתם 
הוספתם  לסיפור,  שהעברתי  האינפורמציה  בליל  את 
למה  דמה  לא  שקיבלתי  המוגמר  והספר  היסטורי,  נופך 

שדמיינתי, הוא עלה בעשרות מונים על כל ציפיותיי.
בבן  לא  אם  בחבר  שזכיתי  לי  נראה  התהליך  בסיום 

משפחה.
תודה לכם מקרב ליבי, על שהגשמתם את מפעל חיי.

בברכה,
שי כהן
גמלאי אגד

רותם פרסום והפקות,
של  אתריה  אודות  המספר  ספר  להוציא  חלום  לי  היה 

מטולה.
החלטתי לעבור את תהליך הוצאת הספר שלי איתכם, וזה 

היה סוג של חוויה.
החומר,  עם  לי  עזר  רבה,  ובמקצועיות  בסבלנות  גדי, 
האתרים,  את  לצלם  צלם  שלח  היסטורי,  נופך  הוסיף 
שהיו  הטקסטים  של  ועריכה  לסידור  דאג  מקצועי  עורך 

מקצועיים ועדכניים. 
ואני  העיצוב הגראפי של מחלקת הגרפיקה הוא מקסים 

יותר ממרוצה מהתוצאה הסופית שהתקבלה.
של  נוספת  כמות  להדפיס  מתכוון  אני  ההצלחה  לאור 

ספרים.
תודה רבה למערכת "רותם פרסום והפקות".

נעם פרידמן
גמלאי אגד

חברי אגד ממליצים

  www.rotemltd.co.il  ravit@rotemltd.co.il  077-5401053 
פנו אלינו להצעת מחיר מותאמת גם בכמויות קטנות ופורמטים מיוחדים

עם הספר
"דור לדור יביע אומר" - זאת 

המשאלה והתקווה הטמונה בספר 

המשפחה של שי כהן המונח לפנינו.

מתוך פרקי החיים עולה קולם של 

הסבים והסבתות, האבות והאמהות 

ודובר אלינו, גובר על מרחק הזמן 

והמקום, הקשיבו לקולם, ראו ללבם, 

התבוננו אל מעשיהם, למדו מדרכם.

מי ייתן וקורות בתיהם של האבות 

והאמהות יהוו מסד איתן לבנין ביתם 

של הדורות הבאים.
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משפחת 
שי כהן משפחת 
לדורותיהשי כהן 

לדורותיה
עם הספר

"דור לדור יביע אומר" - זאת 
המשאלה והתקווה הטמונה בספר 
המשפחה של שי כהן המונח לפנינו.
מתוך פרקי החיים עולה קולם של 

הסבים והסבתות, האבות והאמהות 
ודובר אלינו, גובר על מרחק הזמן 

והמקום, הקשיבו לקולם, ראו ללבם, 
התבוננו אל מעשיהם, למדו מדרכם.
מי ייתן וקורות בתיהם של האבות 

והאמהות יהוו מסד איתן לבנין ביתם 
של הדורות הבאים.
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משפחת משפחת 
שי כהן שי כהן 
לדורותיהלדורותיה

פרסום

לחצו כאןלהתרשמות מספרים שהפקנו ופרטים על התהליך

https://rotemltd.vp4.me/books
https://rotemltd.vp4.me/books


פרסום

הרצאה לגמלאי אגד הרצליה, 2.7.21

רוצים לשמוע יותר?
058-5080801 | 03-7407477 

חפשו אותנו במפגש גמלאי אגד החודשי בעיר מגורכם, הטבה מיוחדת למשתתפים בהרצאה

בדיקה ראשונית של התוכניות הפיננסיות 
והפנסיוניות ללא עלות!
כולל פגישת היכרות ראשונית

מבצע בלעדי 
לעובדי וגמלאי אגד

החיסכון שלכם בפרישה
האם ההתנהלות הפיננסית שלכם נכונה? 

מתי בפעם האחרונה בדקתם? 

מחפשים איך לחסוך? מספיק כבר לדחות!
אנו מבצעים בדיקת תיק ראשונית של השקעות, פנסיה, גמל וביטוח ללא עלות וללא התחייבות.

לא צריך לחפש מסמכים, הכל בקליק

תשואות בקופות הגמל 	 
וההשתלמות שלכם?

מהם דמי הניהול שלכם?	 
האם יש לכם כפל ביטוח?	 
מהן הטבות המס המגיעות לכם?	 


