פנאי לגמלאי

כנסים נופשים ואירועי תרבות

עמותת ותיקי הגמלאים  /המח' לרווחת הגמלאים

לחברי המורים הגמלאים
שלום רב,
בחודש מאי  ,2017נבחרתי לכהן כיו”ר הארגון
הארצי של המורים הגמלאים בהסתדרות
המורים וסגנית המזכ”לית.
מאז פעלתי בשיתוף עם הגב’ יפה בן דויד
מזכ”לית הסתדרות המורים בנושאים הבאים:
•הגדלת הגמלה למורים שפרשו בשנים
האחרונות.
•מגוון פעילויות מסובסדות :טיולים ,נופשונים,
ימי עיון ,כנסים ,אירוח בבתי מלון ,ימי כיף,
הצגות ,חוגים ,הרצאות ,מסיבות וכו’.
•שי שנתי לראש השנה.
•סבסוד לחצני מצוקה ל 2,500-מורים גמלאים.
•סבסוד פעילות דרך אתר הסתדרות המורים :טיולים ,ימי פינוק ,תיאטראות,
מועדוני ספורט ,מכוני כושר ,מנויים לסרטים ועוד.
•ביטוח תאונות אישיות.
בהסתדרות המורים כ 40,000-מורים גמלאים שמשתתפים ונהנים מכל הפעילויות.
נמשיך לפעול למענכם המורים הגמלאים!
תודה מיוחדת לגב’ יפה בן דויד – מזכ”לית הסתדרות המורים על שיתוף הפעולה
לאורך כל הדרך.
תודתי לצוות העובדים במחלקה לרווחת הגמלאים ובעמותת המורים הגמלאים  -על
עבודתם הברוכה ,ולחברי יו"ר תאי הגמלאים בסניפים הפועלים ללא לאות למענכם.
שלכם
ברוריה שכטר
יו”ר ארגון המורים הגמלאים בהסתדרות המורים
וסגנית המזכ”לית

אירועים קרובים
כנס טבריה 27-29.5.18

כנס ירושלים 24-26.6.18

כנס מטעם המחלקה לרווחת הגמלאים לאזור טבריה
והסביבה כולל אתרים נבחרים :נהריים  -חוויה גאופוליטית,
מוזיאון חצר כנרת ,סיור מודרך ב"אי השלום" וחוות
הסוואנה ,בית יגאל אלון ,מוזיאון בר דוד ,סיור מזמר –
לטייל ולשיר עם נעמי ורחל והגן היפני בחפציבה ,יקב רימון,
מרכז מבקרים תמר בכפס ובית הבד ג'השאן.
בערב השני ייהנו המשתתפים מהמופע "הבוסתנאים"
שיערך באולם "יד שטרית".

כנס מטעם המחלקה לרווחת הגמלאים לירושלים כולל אתרים
נבחרים :בית העדות  -כפר עציון ,מוזיאון ארצות המקרא  -אל
עומק התכלת ,מסע בעקבות שבעה עשורים ,מוזיאון גבעת
התחמושת ,חוויה קסומה ביד אבשלום ,גן לאומי עמק צורים ,סיור
עולי הרגל  -עיר דוד ,חוויות צומת ,מוזיאון מגדל דוד ,בית משפט
העליון ,מוזיאון המשטרה ,היכל הזכרון – הר הרצל.
בערב השני ייהנו המשתתפים מהמופע "הבוסתנאים" ,שייערך
בתאטרון ירושלים וממופע אורקולי בעיר דוד.

במהלך כל ימי הכנס ייהנו המשתתפים ממדריך והסעה
צמודים וכניסה חופשית לאתרים שבמסלול.
הרישום לכנס בסניפי הסתדרות המורים-תאי הגמלאים.

במהלך כל ימי הכנס ייהנו המשתתפים ממדריך והסעה
צמודים וכניסה חופשית לאתרים שבמסלול.
הרישום לכנס בסניפי הסתדרות המורים-תאי הגמלאים.

נעים להיזכר -
הצגות

מיקבץ מאירועים קודמים

ימי כיף
ימי כיף מפנק בסימן בריאות ,אופנה וריקודים נערכו
במרחצאות געש ב 15.3וב18.3-
האירוח כלל :בר קבלה ,כניסה חופשית לבריכות המים התרמו מינרליים ועיסוי מיימי
מזרמי גופרית ,סאונה יבשה וסאונה רטובה ,תצוגת אופנה כולל אביזרים ,דוכני מכירה
של קוסטיקה ,ביגוד ותיקים ארוחת צהריים ומסיבת ריקודים.
הגמלאים נהנו גם מטיפולי ספא במחירים מיוחדים.

״שורת המקהלה״
תיאטרון הקאמרי

״סימני דרך״
תיאטרון הבימה

 900גמלאים הגיעו לצפות ולהנות מ"שורת
המקהלה"  ,)A CHORUS LINE( -המחזמר שובר
הקופות מברודויי המוצג כעת על במות תיאטרון
הקאמרי ,בכיכובם של מיה דגן ,יחזקאל לזרוב,
דנה פרידר ו 30-שחקנים ,זמרים ,רקדנים ונגנים.
המחזמר מאפשר הצצה אל סיפורם של
שחקנים ,רקדנים ,זמרים ונגנים הנבחנים באודישן
למחזמר ואל עולמו של הבמאי ,החייב לבחור
מתוכם מספר מועט של משתתפים ,וניצב מול
דילמה אמיתית עם הופעתה של חברתו לשעבר
בין הנבחנים.

סיפור חייה של נעמי שמר ,הוא סיפורה של
הארץ הזאת ובמחזמר "סימני דרך" של
תיאטרון "הבימה" פגשנו את נעמי בארבעה
צמתים בחייה ,בהם היא נדרשה להילחם על
עתידה האישי והמקצועי .המחזמר משובץ
בשירים שכתבה והלחינה המשוררת והוא
משרטט ,לראשונה ,את דמותה של שמר לא
רק כמיתוס לאומי אלא כפי שהייתה באמת:
יוצרת מורכבת ,פמיניסטית פורצת דרך ,אישה
חזקה ורב גונית ועם זאת מצחיקה וחמה.

ימי עיון
״נשים מחוללות שינוי״

"דמוקרטיה ויהדות"

יום עיון מעורר השראה בנושא נשים מחוללות שינוי התקיים בתאריך  6.2.2018בכפר
המכביהֿ ,רמת גן .לאחר ההתכנסות נערך פאנל בהנחיית ליאת רגב מהערוץ הראשון
ובהשתתפות הרבנית עדינה בר שלום ואליס מילר – ממובילות המאבק לזכות הנשים
להיות טייסות .בחלק האמנותי הופיע עופר גביש ,מגיש בגל"צ ,מנחה שירה וחוקר זמר
בלווי זמרת .הכנס כלל כיבוד וארוחת צהריים והשתתפו בו  450גמלאים.

יום עיון מרתק שדן בדמוקרטיה ויהדות נערך בתאריך  19.2.2018במלון דניאל ,הרצליה.
היום נפתח בהתכנסות ולאחריה התקיים פאנל בהנחיית ליאת רגב מהערוץ הראשון וקול
ישראל בהשתתפות פרופסור אסא כשר והרב דויד סתיו  -יו"ר ארגון צוהר .בחלק האמנותי
נהנו המשתתפים ממופע "רק בישראל" לכבוד  70שנה למדינה עם שירים המלווים אותנו
מאז ועד היום .הכנס כלל כיבוד וארוחת צהריים והשתתפו בו  300גמלאים.

סיכום פעולות שנתי

שירותים נוספים

ימי עיון
למעלה מ 2,000-מורים גמלאים מכל רחבי הארץ השתתפו בימי עיון שנערכו
ברמת גן (במלון כפר המכביה) ,בחיפה (במלון דן כרמל) ,בעכו (מלון חוף התמרים),
בהרצליה (במלון דניאל) ,בירושלים (במלון קראון פלאזה) ,בטבריה (במלון חוף גיא)
ובבאר שבע (מלון לאונרדו).
כל אחד מימי העיון כלל קבלת פנים ,פאנל מומחים במגוון נושאים:
״אתיקה רפואית״ ,״דת ומדינה״ ,״נשים מחוללות שינוי״ ,״עבירות צווארון לבן״ ועוד
וכן תוכנית אומנותית וארוחת צהריים.

כנסים
כ 6,000-גמלאים השתתפו בכנסים בני  3ימים שנערכו בחיפה ,באחוזת אסיינדה במעלות,
בטבריה ,בירושלים ובגליל העליון .הכנסים כללו טיולים וערבי תרבות.

שי ראש השנה

ביטוח תאונות אישיות

מדי שנה מוענק לכ40,000-
גמלאים שי בסך  200ש"ח
לקראת החג.

באמצעות הסדר שהושג
עם סוכנות הביטוח "פורת",
ניתן לרכוש ,במחיר מוזל ,ביטוח
תאונות אישיות לגמלאים.

"תיאטרון של שחרית"
כ 1,800-גמלאים צפו בשתי הצגות.
"סימני דרך"  -בתיאטרון הבימה
"שורת המקהלה"  -בתיאטרון הקאמרי

ימי כיף
עד כה התקיימו ימי כיף בחמי יואב ,חמי געש וחמת גדר בהשתתפות כ 1,500-גמלאים.
ימי הכיף כללו ארוחת בוקר ,פעילות ספא ,ארוחת צהריים ואירוע תרבות.

פעילות בסניפים
אנו מקיימים פעילות ענפה בכל סניפי הסתדרות המורים בארץ.
הפעילות כוללת :חוגים ,הרצאות ,סדנאות ,טיולים ונופשונים.

תא מורים גמלאים למנהלים ומפקחים
במסגרת התא מתקיימות מדי חודש פעילויות של הרצאות ,טיולים ונופשונים.

מכללת הגמלאים
כ 900-גמלאים משתתפים בהרצאות
של מיטב המרצים בנושאים כגון
אמנות ,משפט ,היסטוריה ,תקשורת
ולשון .הלימודים מתקיימים בת"א
ובראשון לציון ונערכים בשיתוף
ההסתדרות הכללית.

סבסוד פעילויות במסגרת
אשמורת 360
באתר הסתדרות המורים
אלפי גמלאים נהנים ממגוון הטבות:
ימי פינוק וספא ,ארוחות בוקר,
אירועי תרבות וחברות במועדוני ספורט.

מחכים לראותכם!

לרישום ופרטים נוספים הנכם מוזמנים לפנות
לסניפי הסתדרות המורים  -תאי הגמלאים
הקרוב למקום מגורכם
עמותת ותיקי הגמלאים  /המח' לרווחת הגמלאים

