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דברי פתיחה

עמיתי קרן הדרים היקרים,

זו,  גיליון  רוצים לנצל את במת  השנה, אנו חברי הדירקטוריון, 
טרבלסי  אלי  מר  החברה  למנכ"ל  הרבה  הערכתנו  את  ולהביע 
וצוות העובדים המצומצם של החברה אשר בעשור האחרון יצרו 
"יש מאין", לקחו אחריות ועשייה מדהימה בחברה והפכו אותה 

לחברה פעילה ותוססת המספקת תכנים מגוונים ועשירים.
על כך יעידו, אלפי מקבלי מלגות הלימודים בקרן והמשתתפים 
הקרן  את  המציף  הטלפונים  ומבול  ובחו"ל  בישראל  בסמינרים 
לפעילויות  ההרשמה  פתיחת  עם  ינואר,  בחודש  שנה  מידי 

החברה.
המסורים  ועובדיה  החברה  למנכ"ל  מודה  החברה  דירקטוריון 
על עבודתם בעשר השנים האחרונות, על ההשקעה, החשיבה 
היצירתית וההקפדה על הפרטים הקטנים, אשר מאפיינים כל 

פעילות בה מחליטה החברה לגעת.
דגש  מתן  תוך  פורייה,  עשייה  המשך  לחברה  מאחלים  אנו 

ומדיניות על שמירת רציפות היכולת הכלכלית של החברה.
השכלתו,  את  מעשיר  אשר  עובד  כי  בפניכם,  נדגיש  השנה  גם 
מעשיר את פעילויותיו ונפשו, בהכרח יהיה עובד טוב יותר. קרן 
על  אותן  ומגישה  העשרות  של  מגוון  לעמיתיה  מציעה  הדרים 
מגש. כל אשר נותר בידכם לעשות הוא לבחור משלל הפעילויות, 

להירשם וליהנות.
הדרים  קרן  חברת  המוצעת,  בפעילות  גאה  החברה  דירקטוריון 
להביא  פעילות  בכל  ומנסה  המוגדרות  במטרותיה  עומדת 
ברמה  המקצועית,  ברמה  אישית,  ברמה  העובד  של  לקידומו 

התרבותית וברמה החברתית. 
קרן הדרים היא שלכם – נצלו את זכותכם וזכויותיכם.

  
שלכם,  

ארנון בר דוד  
יו"ר הסתדרות המעו"ף  

עמיתי קרן הדרים היקרים,

עאנו שמחים להביא לעיונכם את חוברת הפעי
לות לשנת 2018.

כמדי שנה, מושקעים מאמצים ומשאבים רבים 
על מנת להפיק שנת פעילות מגוונת, מעניינת 

ומרתקת לעמיתי הקרן.
השנה נרחיב את הפעילות ליעד מרתק נוסף  – 
סלוניקי שביוון - ניחשף להיסטוריה המפוארת 
ונלמד אודות המורשת היהודית בעיר שהייתה 

בירת הבלקן.
כמו כן, נמשיך במסע המוצלח בעקבות היהדות 

והשואה באמסטרדם בירת הולנד.
לימודים,  מלגות  בהענקת  נמשיך  שנה,  כבכל 

עסדנאות פרישה, סמינרים להכרת הארץ על נו
עפיה ומורשתה ,מנויים לתיאטרון הלאומי הבי
מה, היכלי התרבות בראשון לציון ובכרמיאל.

כעובד.   רק  ולא  כאדם  העמית  את  רואים  אנו 
לכן,  בנוסף לקידומו המקצועי אנו דואגים גם 

לקידומו האישי והגשמתו העצמית.
הוא  אופקיו  את  ומעשיר  הלומד  אדם  לדידנו, 

בהכרח גם עובד טוב יותר.
פורייה  משמעותית,  שנה  לכולנו  מאחל  אני 

ומעניינת.  

   

שלכם,
 

אלי טרבלסי  
מנכ"ל קרן הדרים  
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עמיתי קרן הדרים היקרים,

זו,  גיליון  רוצים לנצל את במת  השנה, אנו חברי הדירקטוריון, 
טרבלסי  אלי  מר  החברה  למנכ"ל  הרבה  הערכתנו  את  ולהביע 
וצוות העובדים המצומצם של החברה אשר בעשור האחרון יצרו 
"יש מאין", לקחו אחריות ועשייה מדהימה בחברה והפכו אותה 

לחברה פעילה ותוססת המספקת תכנים מגוונים ועשירים.
על כך יעידו, אלפי מקבלי מלגות הלימודים בקרן והמשתתפים 
הקרן  את  המציף  הטלפונים  ומבול  ובחו"ל  בישראל  בסמינרים 
לפעילויות  ההרשמה  פתיחת  עם  ינואר,  בחודש  שנה  מידי 

החברה.
המסורים  ועובדיה  החברה  למנכ"ל  מודה  החברה  דירקטוריון 
על עבודתם בעשר השנים האחרונות, על ההשקעה, החשיבה 
היצירתית וההקפדה על הפרטים הקטנים, אשר מאפיינים כל 

פעילות בה מחליטה החברה לגעת.
דגש  מתן  תוך  פורייה,  עשייה  המשך  לחברה  מאחלים  אנו 

ומדיניות על שמירת רציפות היכולת הכלכלית של החברה.
השכלתו,  את  מעשיר  אשר  עובד  כי  בפניכם,  נדגיש  השנה  גם 
מעשיר את פעילויותיו ונפשו, בהכרח יהיה עובד טוב יותר. קרן 
על  אותן  ומגישה  העשרות  של  מגוון  לעמיתיה  מציעה  הדרים 
מגש. כל אשר נותר בידכם לעשות הוא לבחור משלל הפעילויות, 

להירשם וליהנות.
הדרים  קרן  חברת  המוצעת,  בפעילות  גאה  החברה  דירקטוריון 
להביא  פעילות  בכל  ומנסה  המוגדרות  במטרותיה  עומדת 
ברמה  המקצועית,  ברמה  אישית,  ברמה  העובד  של  לקידומו 

התרבותית וברמה החברתית. 
קרן הדרים היא שלכם – נצלו את זכותכם וזכויותיכם.

  
שלכם,  

ארנון בר דוד  
יו"ר הסתדרות המעו"ף  

עמיתי קרן הדרים היקרים,

עאנו שמחים להביא לעיונכם את חוברת הפעי
לות לשנת 2018.

כמדי שנה, מושקעים מאמצים ומשאבים רבים 
על מנת להפיק שנת פעילות מגוונת, מעניינת 

ומרתקת לעמיתי הקרן.
השנה נרחיב את הפעילות ליעד מרתק נוסף  – 
סלוניקי שביוון - ניחשף להיסטוריה המפוארת 
ונלמד אודות המורשת היהודית בעיר שהייתה 

בירת הבלקן.
כמו כן, נמשיך במסע המוצלח בעקבות היהדות 

והשואה באמסטרדם בירת הולנד.
לימודים,  מלגות  בהענקת  נמשיך  שנה,  כבכל 

עסדנאות פרישה, סמינרים להכרת הארץ על נו
עפיה ומורשתה ,מנויים לתיאטרון הלאומי הבי
מה, היכלי התרבות בראשון לציון ובכרמיאל.

כעובד.   רק  ולא  כאדם  העמית  את  רואים  אנו 
לכן,  בנוסף לקידומו המקצועי אנו דואגים גם 

לקידומו האישי והגשמתו העצמית.
הוא  אופקיו  את  ומעשיר  הלומד  אדם  לדידנו, 

בהכרח גם עובד טוב יותר.
פורייה  משמעותית,  שנה  לכולנו  מאחל  אני 

ומעניינת.  

   

שלכם,
 

אלי טרבלסי  
מנכ"ל קרן הדרים  
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עמיתי קרן הדרים היקרים,

זו,  גיליון  רוצים לנצל את במת  השנה, אנו חברי הדירקטוריון, 
טרבלסי  אלי  מר  החברה  למנכ"ל  הרבה  הערכתנו  את  ולהביע 
וצוות העובדים המצומצם של החברה אשר בעשור האחרון יצרו 
"יש מאין", לקחו אחריות ועשייה מדהימה בחברה והפכו אותה 

לחברה פעילה ותוססת המספקת תכנים מגוונים ועשירים.
על כך יעידו, אלפי מקבלי מלגות הלימודים בקרן והמשתתפים 
הקרן  את  המציף  הטלפונים  ומבול  ובחו"ל  בישראל  בסמינרים 
לפעילויות  ההרשמה  פתיחת  עם  ינואר,  בחודש  שנה  מידי 

החברה.
המסורים  ועובדיה  החברה  למנכ"ל  מודה  החברה  דירקטוריון 
על עבודתם בעשר השנים האחרונות, על ההשקעה, החשיבה 
היצירתית וההקפדה על הפרטים הקטנים, אשר מאפיינים כל 

פעילות בה מחליטה החברה לגעת.
דגש  מתן  תוך  פורייה,  עשייה  המשך  לחברה  מאחלים  אנו 

ומדיניות על שמירת רציפות היכולת הכלכלית של החברה.
השכלתו,  את  מעשיר  אשר  עובד  כי  בפניכם,  נדגיש  השנה  גם 
מעשיר את פעילויותיו ונפשו, בהכרח יהיה עובד טוב יותר. קרן 
על  אותן  ומגישה  העשרות  של  מגוון  לעמיתיה  מציעה  הדרים 
מגש. כל אשר נותר בידכם לעשות הוא לבחור משלל הפעילויות, 

להירשם וליהנות.
הדרים  קרן  חברת  המוצעת,  בפעילות  גאה  החברה  דירקטוריון 
להביא  פעילות  בכל  ומנסה  המוגדרות  במטרותיה  עומדת 
ברמה  המקצועית,  ברמה  אישית,  ברמה  העובד  של  לקידומו 

התרבותית וברמה החברתית. 
קרן הדרים היא שלכם – נצלו את זכותכם וזכויותיכם.

  
שלכם,  

ארנון בר דוד  
יו"ר הסתדרות המעו"ף  

עמיתי קרן הדרים היקרים,

עאנו שמחים להביא לעיונכם את חוברת הפעי
לות לשנת 2018.

כמדי שנה, מושקעים מאמצים ומשאבים רבים 
על מנת להפיק שנת פעילות מגוונת, מעניינת 

ומרתקת לעמיתי הקרן.
השנה נרחיב את הפעילות ליעד מרתק נוסף  – 
סלוניקי שביוון - ניחשף להיסטוריה המפוארת 
ונלמד אודות המורשת היהודית בעיר שהייתה 

בירת הבלקן.
כמו כן, נמשיך במסע המוצלח בעקבות היהדות 

והשואה באמסטרדם בירת הולנד.
לימודים,  מלגות  בהענקת  נמשיך  שנה,  כבכל 

עסדנאות פרישה, סמינרים להכרת הארץ על נו
עפיה ומורשתה ,מנויים לתיאטרון הלאומי הבי
מה, היכלי התרבות בראשון לציון ובכרמיאל.

כעובד.   רק  ולא  כאדם  העמית  את  רואים  אנו 
לכן,  בנוסף לקידומו המקצועי אנו דואגים גם 

לקידומו האישי והגשמתו העצמית.
הוא  אופקיו  את  ומעשיר  הלומד  אדם  לדידנו, 

בהכרח גם עובד טוב יותר.
פורייה  משמעותית,  שנה  לכולנו  מאחל  אני 

ומעניינת.  

   

שלכם,
 

אלי טרבלסי  
מנכ"ל קרן הדרים  

מלגות לימודים - ידע שווה כוחדברי פתיחה

עמיתי ‘קרן הדרים’ היקרים,

ברכות חמות לקראת שנת פעילות 2020 עניפה ועשירה.

וביצוע  בתכנון  ומחשבה  רב  מאמץ  הושקע  השנה  גם 
פעילויות מגוונות מבית ‘קרן הדרים’.

הנהלת הקרן והדירקטורים שוקדים על שיפור השירות 
והתכנים על מנת לחדש ולעדכן.

ערך מוסף רב יש לפעילות החשובה של ‘קרן הדרים’: 
למידה, הנגשת מידע, העשרת הרוח והנפש, אשר מביאים 
עימם רעיונות חדשים גם לעבודה. אני מאמין שנפש 
מאושרת ועשירה מניבה יצירתיות, שירות ברמה גבוהה, 

סבלנות ופריון.

כאשר אדם עשיר בנפשו ומאושר, נברא בתוכו מעיין נובע, 
ממנו הוא מעניק לסביבה ולזולתו, וכך מרוויחים כולם.

אנו מודים לכם על האמון, על המשוב החיובי והביקורות 
הטובות שקיבלנו במהלך השנה החולפת, ואשר נותנים לנו 

רוח גבית להמשך פעילותינו בעתיד.

נשמח להמשיך ולעמוד לרשותכם בכל עת.

בברכת שיתוף פעולה פורה ומעניין
גיל בר-טל, עו”ד

יו”ר הדירקטוריון

לכל אחד יש את הרצון הטבעי להשתפר. לעתים, ישנם 
חסמים המונעים מאתנו את האפשרות הזו. 

אחד החסמים הוא המשאב הכלכלי, ובקרן הדרים מנסים 
לנטרל חסם זה ע״י מתן מלגות לעמיתים.

קרן הדרים יודעת ומעריכה את ההשפעה החיובית שיש 
מקצועיים  קורסים  העובדים.  של  מקצועית  להכשרה 
והשתלמויות מגדילים את שביעות הרצון של העובד במקום 

העבודה ומקנה לו תחושה של השקעה בעתיד טוב יותר.

"כל עמית, רשאי לבקש בסיום לימודי השתלמות או בסיומה 
של שנה אקדמית, מלגת לימודים מהקרן".

אומר אלי טרבלסי, מנכ"ל קרן הדרים. "מלגת הלימודים 
נועדה לעודד את העובד לצאת ללמוד ולעזור לו לגבור על 
המכשול הכלכלי, אשר לעיתים מהווה משוכה גבוהה לעובד 
טרם קבלת החלטה על ההרשמה ללימודים. אנו מאמינים 
שעובד אשר מעשיר את עצמו בידע, הוא בהכרח עובד אשר 
מקדם את עצמו ברמה המקצועית ומאפשר לעצמו לממש 

את הפוטניציאל בהמשך הדרך".

עד כה העניקה הקרן מלגות בשווי מיליוני שקלים וכמו 
בשנים הקודמות גם בשנת 2020 תמשיך החברה להעניק 

מלגות לימודים.

השנה תעניק הקרן מלגות לימודים לקורסים והשתלמויות 
בגובה של עד 4,000 ₪ וללימודים אקדמאים ההשתתפות 

תהיה בגובה של עד 5,000 ₪.

מי זכאי להגיש בקשה למלגת לימודים וכיצד 
מגישים  את הבקשה?

ניתן לקבל מידע בדבר הקריטריונים הנדרשים 
לצורך הגשת בקשה למלגת לימודים ולהוריד 

את טופס בקשת  המלגה באתר החברה בכתובת 
www.khadarim.co.il תחת לשונית "מלגות 

לימודים".

עמיתי קרן הדרים היקרים,

אנו שמחים להביא לעיונכם את חוברת הפעילות לשנת 
רבים  ומשאבים  מאמצים  מושקעים  שנה,  כמדי   .2020
על מנת להפיק שנת פעילות מגוונת, מעניינת ומרתקת 

לעמיתי הקרן.
מרתקים  ליעדים  בחו“ל  הפעילות  את  נרחיב  השנה 
נוספים כדוגמת מזרח ארצות הברית - ניחשף להיסטוריה 
המפוארת של מעצמת העל, נלמד אודות הגירת היהודים 
לארה"ב בעקבות המלחמות והפוגרומים באירופה, וכן 
נלמד אודות הזרמים השונים ביהדות. יעד נוסף ומעניין 
לא פחות הוא טביליסי שבגיאורגיה שם נלמד אודות 
הקהילה היהודית אשר לה היסטוריה ומסורת עתיקת 
יומין. הרישום לסמינרים יתבצע באמצעות אפליקציה 

אינטרנטית אשר קישור אליה יישלח אליכם לטלפון.

כבכל שנה, נמשיך בהענקת מלגות לימודים, סדנאות 
פרישה, סמינרים להכרת הארץ על נופיה ומורשתה, 
מנויים לתאטרון הלאומי הבימה, היכל התרבות בראשון 

לציון ובכרמיאל.

אנו רואים את העמית כאדם ולא רק כעובד. לכן, בנוסף 
האישי  לקידומו  גם  דואגים  אנו  המקצועי  לקידומו 
והגשמתו העצמית. לדידנו, אדם הלומד ומעשיר את 

אופקיו הוא בהכרח גם עובד טוב יותר.

אני מאחל לכולנו שנה משמעותית, פורייה ומעניינת.

שלכם,
אלי טרבלסי

מנכ״ל קרן הדרים

למנכ"ל קרן הדרים
מר אלי טרבלסי,

שמי איתן חורי המועסק בעיריית ב"ש 

ובשנתיים האחרונות הסתייעתי במלגה 

שהעניקה קרן הדרים למימון חלק מעלות 

לימודיי האקדמאיים.

אני פונה אליך על מנת להודות לקרן על המלגה 

שהוענקה לי ובמיוחד על השירות האדיב, 

הסבלני והאיכותי שניתן ע"י עובדות הקרן, 

הגב' גילה והגב' תהילה.

תודה רבה!

איתן חורי
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עמיתי קרן הדרים היקרים,

זו,  גיליון  רוצים לנצל את במת  השנה, אנו חברי הדירקטוריון, 
טרבלסי  אלי  מר  החברה  למנכ"ל  הרבה  הערכתנו  את  ולהביע 
וצוות העובדים המצומצם של החברה אשר בעשור האחרון יצרו 
"יש מאין", לקחו אחריות ועשייה מדהימה בחברה והפכו אותה 

לחברה פעילה ותוססת המספקת תכנים מגוונים ועשירים.
על כך יעידו, אלפי מקבלי מלגות הלימודים בקרן והמשתתפים 
הקרן  את  המציף  הטלפונים  ומבול  ובחו"ל  בישראל  בסמינרים 
לפעילויות  ההרשמה  פתיחת  עם  ינואר,  בחודש  שנה  מידי 

החברה.
המסורים  ועובדיה  החברה  למנכ"ל  מודה  החברה  דירקטוריון 
על עבודתם בעשר השנים האחרונות, על ההשקעה, החשיבה 
היצירתית וההקפדה על הפרטים הקטנים, אשר מאפיינים כל 

פעילות בה מחליטה החברה לגעת.
דגש  מתן  תוך  פורייה,  עשייה  המשך  לחברה  מאחלים  אנו 

ומדיניות על שמירת רציפות היכולת הכלכלית של החברה.
השכלתו,  את  מעשיר  אשר  עובד  כי  בפניכם,  נדגיש  השנה  גם 
מעשיר את פעילויותיו ונפשו, בהכרח יהיה עובד טוב יותר. קרן 
על  אותן  ומגישה  העשרות  של  מגוון  לעמיתיה  מציעה  הדרים 
מגש. כל אשר נותר בידכם לעשות הוא לבחור משלל הפעילויות, 

להירשם וליהנות.
הדרים  קרן  חברת  המוצעת,  בפעילות  גאה  החברה  דירקטוריון 
להביא  פעילות  בכל  ומנסה  המוגדרות  במטרותיה  עומדת 
ברמה  המקצועית,  ברמה  אישית,  ברמה  העובד  של  לקידומו 

התרבותית וברמה החברתית. 
קרן הדרים היא שלכם – נצלו את זכותכם וזכויותיכם.

  
שלכם,  

ארנון בר דוד  
יו"ר הסתדרות המעו"ף  

עמיתי קרן הדרים היקרים,

עאנו שמחים להביא לעיונכם את חוברת הפעי
לות לשנת 2018.

כמדי שנה, מושקעים מאמצים ומשאבים רבים 
על מנת להפיק שנת פעילות מגוונת, מעניינת 

ומרתקת לעמיתי הקרן.
השנה נרחיב את הפעילות ליעד מרתק נוסף  – 
סלוניקי שביוון - ניחשף להיסטוריה המפוארת 
ונלמד אודות המורשת היהודית בעיר שהייתה 

בירת הבלקן.
כמו כן, נמשיך במסע המוצלח בעקבות היהדות 

והשואה באמסטרדם בירת הולנד.
לימודים,  מלגות  בהענקת  נמשיך  שנה,  כבכל 

עסדנאות פרישה, סמינרים להכרת הארץ על נו
עפיה ומורשתה ,מנויים לתיאטרון הלאומי הבי
מה, היכלי התרבות בראשון לציון ובכרמיאל.

כעובד.   רק  ולא  כאדם  העמית  את  רואים  אנו 
לכן,  בנוסף לקידומו המקצועי אנו דואגים גם 

לקידומו האישי והגשמתו העצמית.
הוא  אופקיו  את  ומעשיר  הלומד  אדם  לדידנו, 

בהכרח גם עובד טוב יותר.
פורייה  משמעותית,  שנה  לכולנו  מאחל  אני 

ומעניינת.  

   

שלכם,
 

אלי טרבלסי  
מנכ"ל קרן הדרים  
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עמיתי קרן הדרים היקרים,

זו,  גיליון  רוצים לנצל את במת  השנה, אנו חברי הדירקטוריון, 
טרבלסי  אלי  מר  החברה  למנכ"ל  הרבה  הערכתנו  את  ולהביע 
וצוות העובדים המצומצם של החברה אשר בעשור האחרון יצרו 
"יש מאין", לקחו אחריות ועשייה מדהימה בחברה והפכו אותה 

לחברה פעילה ותוססת המספקת תכנים מגוונים ועשירים.
על כך יעידו, אלפי מקבלי מלגות הלימודים בקרן והמשתתפים 
הקרן  את  המציף  הטלפונים  ומבול  ובחו"ל  בישראל  בסמינרים 
לפעילויות  ההרשמה  פתיחת  עם  ינואר,  בחודש  שנה  מידי 

החברה.
המסורים  ועובדיה  החברה  למנכ"ל  מודה  החברה  דירקטוריון 
על עבודתם בעשר השנים האחרונות, על ההשקעה, החשיבה 
היצירתית וההקפדה על הפרטים הקטנים, אשר מאפיינים כל 

פעילות בה מחליטה החברה לגעת.
דגש  מתן  תוך  פורייה,  עשייה  המשך  לחברה  מאחלים  אנו 

ומדיניות על שמירת רציפות היכולת הכלכלית של החברה.
השכלתו,  את  מעשיר  אשר  עובד  כי  בפניכם,  נדגיש  השנה  גם 
מעשיר את פעילויותיו ונפשו, בהכרח יהיה עובד טוב יותר. קרן 
על  אותן  ומגישה  העשרות  של  מגוון  לעמיתיה  מציעה  הדרים 
מגש. כל אשר נותר בידכם לעשות הוא לבחור משלל הפעילויות, 

להירשם וליהנות.
הדרים  קרן  חברת  המוצעת,  בפעילות  גאה  החברה  דירקטוריון 
להביא  פעילות  בכל  ומנסה  המוגדרות  במטרותיה  עומדת 
ברמה  המקצועית,  ברמה  אישית,  ברמה  העובד  של  לקידומו 
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מעשיר את פעילויותיו ונפשו, בהכרח יהיה עובד טוב יותר. קרן 
על  אותן  ומגישה  העשרות  של  מגוון  לעמיתיה  מציעה  הדרים 
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על עבודתם בעשר השנים האחרונות, על ההשקעה, החשיבה 
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דברי פתיחה

עמיתי קרן הדרים היקרים,

זו,  גיליון  רוצים לנצל את במת  השנה, אנו חברי הדירקטוריון, 
טרבלסי  אלי  מר  החברה  למנכ"ל  הרבה  הערכתנו  את  ולהביע 
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לחברה פעילה ותוססת המספקת תכנים מגוונים ועשירים.
על כך יעידו, אלפי מקבלי מלגות הלימודים בקרן והמשתתפים 
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החברה.
המסורים  ועובדיה  החברה  למנכ"ל  מודה  החברה  דירקטוריון 
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ומדיניות על שמירת רציפות היכולת הכלכלית של החברה.
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להביא  פעילות  בכל  ומנסה  המוגדרות  במטרותיה  עומדת 
ברמה  המקצועית,  ברמה  אישית,  ברמה  העובד  של  לקידומו 

התרבותית וברמה החברתית. 
קרן הדרים היא שלכם – נצלו את זכותכם וזכויותיכם.

  
שלכם,  

ארנון בר דוד  
יו"ר הסתדרות המעו"ף  

עמיתי קרן הדרים היקרים,

עאנו שמחים להביא לעיונכם את חוברת הפעי
לות לשנת 2018.

כמדי שנה, מושקעים מאמצים ומשאבים רבים 
על מנת להפיק שנת פעילות מגוונת, מעניינת 

ומרתקת לעמיתי הקרן.
השנה נרחיב את הפעילות ליעד מרתק נוסף  – 
סלוניקי שביוון - ניחשף להיסטוריה המפוארת 
ונלמד אודות המורשת היהודית בעיר שהייתה 

בירת הבלקן.
כמו כן, נמשיך במסע המוצלח בעקבות היהדות 

והשואה באמסטרדם בירת הולנד.
לימודים,  מלגות  בהענקת  נמשיך  שנה,  כבכל 

עסדנאות פרישה, סמינרים להכרת הארץ על נו
עפיה ומורשתה ,מנויים לתיאטרון הלאומי הבי
מה, היכלי התרבות בראשון לציון ובכרמיאל.

כעובד.   רק  ולא  כאדם  העמית  את  רואים  אנו 
לכן,  בנוסף לקידומו המקצועי אנו דואגים גם 

לקידומו האישי והגשמתו העצמית.
הוא  אופקיו  את  ומעשיר  הלומד  אדם  לדידנו, 

בהכרח גם עובד טוב יותר.
פורייה  משמעותית,  שנה  לכולנו  מאחל  אני 

ומעניינת.  

   

שלכם,
 

אלי טרבלסי  
מנכ"ל קרן הדרים  
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זו,  גיליון  רוצים לנצל את במת  השנה, אנו חברי הדירקטוריון, 
טרבלסי  אלי  מר  החברה  למנכ"ל  הרבה  הערכתנו  את  ולהביע 
וצוות העובדים המצומצם של החברה אשר בעשור האחרון יצרו 
"יש מאין", לקחו אחריות ועשייה מדהימה בחברה והפכו אותה 

לחברה פעילה ותוססת המספקת תכנים מגוונים ועשירים.
על כך יעידו, אלפי מקבלי מלגות הלימודים בקרן והמשתתפים 
הקרן  את  המציף  הטלפונים  ומבול  ובחו"ל  בישראל  בסמינרים 
לפעילויות  ההרשמה  פתיחת  עם  ינואר,  בחודש  שנה  מידי 

החברה.
המסורים  ועובדיה  החברה  למנכ"ל  מודה  החברה  דירקטוריון 
על עבודתם בעשר השנים האחרונות, על ההשקעה, החשיבה 
היצירתית וההקפדה על הפרטים הקטנים, אשר מאפיינים כל 

פעילות בה מחליטה החברה לגעת.
דגש  מתן  תוך  פורייה,  עשייה  המשך  לחברה  מאחלים  אנו 

ומדיניות על שמירת רציפות היכולת הכלכלית של החברה.
השכלתו,  את  מעשיר  אשר  עובד  כי  בפניכם,  נדגיש  השנה  גם 
מעשיר את פעילויותיו ונפשו, בהכרח יהיה עובד טוב יותר. קרן 
על  אותן  ומגישה  העשרות  של  מגוון  לעמיתיה  מציעה  הדרים 
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על מנת להפיק שנת פעילות מגוונת, מעניינת 
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גיאורגיהגיאורגיה

קסמה המיוחד של ב  שנים האחרונות מתגלה 
גאורגיה )גרוזיה( השוכנת בין אסיה לאירופה, 
שילוב של מרחק טיסה קצר מישראל, נופים 
מהיפים באזור הקווקז, יין משובח, תושבים מסבירי פנים 
ואוכל נהדר. אך לא כולם שמעו על הקהילה יהודית לה 
היסטוריה ומסורת עתיקה שבה עדיין רב הנסתר על הנגלה.

סוד קיומה והמשכיותה של יהדות גרוזיה במשך 2,600 
שנות גלות, הוא חלק מהנס הגדול ביותר של ההיסטוריה 

האנושית – קיומו של העם היהודי.
שמירת המסורת והמנהגים הדתיים היו חלק בלתי נפרד 
מאורח החיים של הקהילה, ברית מילה, בר מצווה, טקסי 
נישואין , דיני שבת, חגי ישראל, לימוד תורה ובתי הכנסת 
המפוארים בכל הקהילות היהודיות שבגרוזיה – אלה הם 

ההרשמה תחל בתאריך  5.1.20
ותסתיים ב-26.1.20 

ימי הסיור ראשון עד חמישי

לא ניתן לצרף נילווים • כל הקודם זוכה • המסלול כולל הליכה מרובה
שימו לב! עדיפות תינתן לעמית אשר לא ניצל סמינרים בחו"ל בשנת 2019! 

מועדי הסמינר לגיאורגיה: 
כרמיאל, כבאות, אלפי מנשה, אזור, הר חברון, 

וכפר תבור: 3-7/5/20
ראשון לציון: 28/6/20 – 2/7/20,

 18-22/10/20 ,23-27/8/20

ההרשמה תתבצע אך ורק באמצעות הקישור 
שיישלח ובהתאם להוראות המופיעות בו.

שימו לב:
• המחיר הינו לעמית ב-100% משרה
• ביצוע ע”י חברת “השטיח המעופף”

• תוכנית הסמינר במלואה תפורסם באתר
   האינטרנט של החברה

מחיר לעמית ב 100% משרה: 440 $ • האירוח על בסיס לינה וארוחת בוקר
* תוספת עלות לחדר סינגל: 300 $

באר שבע: 12-16/7/20, 16-20/8/20.
חולון : 6-10/9/20

רחובות: 9-13/8/20 

הערכים והמסורות אשר ביטאו את מהות חייהם של יהודי 
גרוזיה במשך תקופת הגלות ובימינו.

במשך כל הדורות לא חדלו יהודי גרוזיה להתפלל למען 
ירושלים וארץ ישראל ושאפו לעלות אליה. ראוי להדגיש 
כי יהודי גרוזיה לא עלו ארצה בשל מצוקה כלכלית או 
אנטישמיות - הם היו בשיא פריחתם ושגשוגם הכלכלי 
והתרבותי – אלא בשל אהבת ארץ ישראל והשאיפה לשוב 

למולדת ההיסטורית.
סמינר זה הוא הזדמנות לשקף הווי ותרבות שנסתרו מעיני 
רבים. נערוך סיור ברובע היהודי שנקרא "שכונת היהודים", 
נבקר בבית הכנסת הגדול בטביליסי נכיר ונחקור את הגיוון, 
את העושר התרבותי ואת קורותיה של קהילה ייחודית 

עתיקת יומין זו.

ההרשמה תתבצע באמצעות קישור שיישלח לפלאפון ו/או למייל 
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עמיתי קרן הדרים היקרים,

זו,  גיליון  רוצים לנצל את במת  השנה, אנו חברי הדירקטוריון, 
טרבלסי  אלי  מר  החברה  למנכ"ל  הרבה  הערכתנו  את  ולהביע 
וצוות העובדים המצומצם של החברה אשר בעשור האחרון יצרו 
"יש מאין", לקחו אחריות ועשייה מדהימה בחברה והפכו אותה 

לחברה פעילה ותוססת המספקת תכנים מגוונים ועשירים.
על כך יעידו, אלפי מקבלי מלגות הלימודים בקרן והמשתתפים 
הקרן  את  המציף  הטלפונים  ומבול  ובחו"ל  בישראל  בסמינרים 
לפעילויות  ההרשמה  פתיחת  עם  ינואר,  בחודש  שנה  מידי 

החברה.
המסורים  ועובדיה  החברה  למנכ"ל  מודה  החברה  דירקטוריון 
על עבודתם בעשר השנים האחרונות, על ההשקעה, החשיבה 
היצירתית וההקפדה על הפרטים הקטנים, אשר מאפיינים כל 

פעילות בה מחליטה החברה לגעת.
דגש  מתן  תוך  פורייה,  עשייה  המשך  לחברה  מאחלים  אנו 

ומדיניות על שמירת רציפות היכולת הכלכלית של החברה.
השכלתו,  את  מעשיר  אשר  עובד  כי  בפניכם,  נדגיש  השנה  גם 
מעשיר את פעילויותיו ונפשו, בהכרח יהיה עובד טוב יותר. קרן 
על  אותן  ומגישה  העשרות  של  מגוון  לעמיתיה  מציעה  הדרים 
מגש. כל אשר נותר בידכם לעשות הוא לבחור משלל הפעילויות, 

להירשם וליהנות.
הדרים  קרן  חברת  המוצעת,  בפעילות  גאה  החברה  דירקטוריון 
להביא  פעילות  בכל  ומנסה  המוגדרות  במטרותיה  עומדת 
ברמה  המקצועית,  ברמה  אישית,  ברמה  העובד  של  לקידומו 

התרבותית וברמה החברתית. 
קרן הדרים היא שלכם – נצלו את זכותכם וזכויותיכם.

  
שלכם,  

ארנון בר דוד  
יו"ר הסתדרות המעו"ף  

עמיתי קרן הדרים היקרים,

עאנו שמחים להביא לעיונכם את חוברת הפעי
לות לשנת 2018.

כמדי שנה, מושקעים מאמצים ומשאבים רבים 
על מנת להפיק שנת פעילות מגוונת, מעניינת 

ומרתקת לעמיתי הקרן.
השנה נרחיב את הפעילות ליעד מרתק נוסף  – 
סלוניקי שביוון - ניחשף להיסטוריה המפוארת 
ונלמד אודות המורשת היהודית בעיר שהייתה 

בירת הבלקן.
כמו כן, נמשיך במסע המוצלח בעקבות היהדות 

והשואה באמסטרדם בירת הולנד.
לימודים,  מלגות  בהענקת  נמשיך  שנה,  כבכל 

עסדנאות פרישה, סמינרים להכרת הארץ על נו
עפיה ומורשתה ,מנויים לתיאטרון הלאומי הבי
מה, היכלי התרבות בראשון לציון ובכרמיאל.

כעובד.   רק  ולא  כאדם  העמית  את  רואים  אנו 
לכן,  בנוסף לקידומו המקצועי אנו דואגים גם 

לקידומו האישי והגשמתו העצמית.
הוא  אופקיו  את  ומעשיר  הלומד  אדם  לדידנו, 

בהכרח גם עובד טוב יותר.
פורייה  משמעותית,  שנה  לכולנו  מאחל  אני 

ומעניינת.  

   

שלכם,
 

אלי טרבלסי  
מנכ"ל קרן הדרים  
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כמדי שנה, מושקעים מאמצים ומשאבים רבים 
על מנת להפיק שנת פעילות מגוונת, מעניינת 

ומרתקת לעמיתי הקרן.
השנה נרחיב את הפעילות ליעד מרתק נוסף  – 
סלוניקי שביוון - ניחשף להיסטוריה המפוארת 
ונלמד אודות המורשת היהודית בעיר שהייתה 

בירת הבלקן.
כמו כן, נמשיך במסע המוצלח בעקבות היהדות 

והשואה באמסטרדם בירת הולנד.
לימודים,  מלגות  בהענקת  נמשיך  שנה,  כבכל 

עסדנאות פרישה, סמינרים להכרת הארץ על נו
עפיה ומורשתה ,מנויים לתיאטרון הלאומי הבי
מה, היכלי התרבות בראשון לציון ובכרמיאל.

כעובד.   רק  ולא  כאדם  העמית  את  רואים  אנו 
לכן,  בנוסף לקידומו המקצועי אנו דואגים גם 

לקידומו האישי והגשמתו העצמית.
הוא  אופקיו  את  ומעשיר  הלומד  אדם  לדידנו, 

בהכרח גם עובד טוב יותר.
פורייה  משמעותית,  שנה  לכולנו  מאחל  אני 

ומעניינת.  

   

שלכם,
 

אלי טרבלסי  
מנכ"ל קרן הדרים  
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דברי פתיחה

עמיתי קרן הדרים היקרים,

זו,  גיליון  רוצים לנצל את במת  השנה, אנו חברי הדירקטוריון, 
טרבלסי  אלי  מר  החברה  למנכ"ל  הרבה  הערכתנו  את  ולהביע 
וצוות העובדים המצומצם של החברה אשר בעשור האחרון יצרו 
"יש מאין", לקחו אחריות ועשייה מדהימה בחברה והפכו אותה 

לחברה פעילה ותוססת המספקת תכנים מגוונים ועשירים.
על כך יעידו, אלפי מקבלי מלגות הלימודים בקרן והמשתתפים 
הקרן  את  המציף  הטלפונים  ומבול  ובחו"ל  בישראל  בסמינרים 
לפעילויות  ההרשמה  פתיחת  עם  ינואר,  בחודש  שנה  מידי 

החברה.
המסורים  ועובדיה  החברה  למנכ"ל  מודה  החברה  דירקטוריון 
על עבודתם בעשר השנים האחרונות, על ההשקעה, החשיבה 
היצירתית וההקפדה על הפרטים הקטנים, אשר מאפיינים כל 

פעילות בה מחליטה החברה לגעת.
דגש  מתן  תוך  פורייה,  עשייה  המשך  לחברה  מאחלים  אנו 

ומדיניות על שמירת רציפות היכולת הכלכלית של החברה.
השכלתו,  את  מעשיר  אשר  עובד  כי  בפניכם,  נדגיש  השנה  גם 
מעשיר את פעילויותיו ונפשו, בהכרח יהיה עובד טוב יותר. קרן 
על  אותן  ומגישה  העשרות  של  מגוון  לעמיתיה  מציעה  הדרים 
מגש. כל אשר נותר בידכם לעשות הוא לבחור משלל הפעילויות, 

להירשם וליהנות.
הדרים  קרן  חברת  המוצעת,  בפעילות  גאה  החברה  דירקטוריון 
להביא  פעילות  בכל  ומנסה  המוגדרות  במטרותיה  עומדת 
ברמה  המקצועית,  ברמה  אישית,  ברמה  העובד  של  לקידומו 

התרבותית וברמה החברתית. 
קרן הדרים היא שלכם – נצלו את זכותכם וזכויותיכם.

  
שלכם,  

ארנון בר דוד  
יו"ר הסתדרות המעו"ף  

עמיתי קרן הדרים היקרים,

עאנו שמחים להביא לעיונכם את חוברת הפעי
לות לשנת 2018.

כמדי שנה, מושקעים מאמצים ומשאבים רבים 
על מנת להפיק שנת פעילות מגוונת, מעניינת 

ומרתקת לעמיתי הקרן.
השנה נרחיב את הפעילות ליעד מרתק נוסף  – 
סלוניקי שביוון - ניחשף להיסטוריה המפוארת 
ונלמד אודות המורשת היהודית בעיר שהייתה 

בירת הבלקן.
כמו כן, נמשיך במסע המוצלח בעקבות היהדות 

והשואה באמסטרדם בירת הולנד.
לימודים,  מלגות  בהענקת  נמשיך  שנה,  כבכל 

עסדנאות פרישה, סמינרים להכרת הארץ על נו
עפיה ומורשתה ,מנויים לתיאטרון הלאומי הבי
מה, היכלי התרבות בראשון לציון ובכרמיאל.

כעובד.   רק  ולא  כאדם  העמית  את  רואים  אנו 
לכן,  בנוסף לקידומו המקצועי אנו דואגים גם 
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דגש  מתן  תוך  פורייה,  עשייה  המשך  לחברה  מאחלים  אנו 

ומדיניות על שמירת רציפות היכולת הכלכלית של החברה.
השכלתו,  את  מעשיר  אשר  עובד  כי  בפניכם,  נדגיש  השנה  גם 
מעשיר את פעילויותיו ונפשו, בהכרח יהיה עובד טוב יותר. קרן 
על  אותן  ומגישה  העשרות  של  מגוון  לעמיתיה  מציעה  הדרים 
מגש. כל אשר נותר בידכם לעשות הוא לבחור משלל הפעילויות, 

להירשם וליהנות.
הדרים  קרן  חברת  המוצעת,  בפעילות  גאה  החברה  דירקטוריון 
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ברמה  המקצועית,  ברמה  אישית,  ברמה  העובד  של  לקידומו 
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קרן הדרים היא שלכם – נצלו את זכותכם וזכויותיכם.

  
שלכם,  

ארנון בר דוד  
יו"ר הסתדרות המעו"ף  

עמיתי קרן הדרים היקרים,

עאנו שמחים להביא לעיונכם את חוברת הפעי
לות לשנת 2018.

כמדי שנה, מושקעים מאמצים ומשאבים רבים 
על מנת להפיק שנת פעילות מגוונת, מעניינת 

ומרתקת לעמיתי הקרן.
השנה נרחיב את הפעילות ליעד מרתק נוסף  – 
סלוניקי שביוון - ניחשף להיסטוריה המפוארת 
ונלמד אודות המורשת היהודית בעיר שהייתה 

בירת הבלקן.
כמו כן, נמשיך במסע המוצלח בעקבות היהדות 

והשואה באמסטרדם בירת הולנד.
לימודים,  מלגות  בהענקת  נמשיך  שנה,  כבכל 

עסדנאות פרישה, סמינרים להכרת הארץ על נו
עפיה ומורשתה ,מנויים לתיאטרון הלאומי הבי
מה, היכלי התרבות בראשון לציון ובכרמיאל.

כעובד.   רק  ולא  כאדם  העמית  את  רואים  אנו 
לכן,  בנוסף לקידומו המקצועי אנו דואגים גם 

לקידומו האישי והגשמתו העצמית.
הוא  אופקיו  את  ומעשיר  הלומד  אדם  לדידנו, 

בהכרח גם עובד טוב יותר.
פורייה  משמעותית,  שנה  לכולנו  מאחל  אני 
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דברי פתיחה

עמיתי קרן הדרים היקרים,

זו,  גיליון  רוצים לנצל את במת  השנה, אנו חברי הדירקטוריון, 
טרבלסי  אלי  מר  החברה  למנכ"ל  הרבה  הערכתנו  את  ולהביע 
וצוות העובדים המצומצם של החברה אשר בעשור האחרון יצרו 
"יש מאין", לקחו אחריות ועשייה מדהימה בחברה והפכו אותה 

לחברה פעילה ותוססת המספקת תכנים מגוונים ועשירים.
על כך יעידו, אלפי מקבלי מלגות הלימודים בקרן והמשתתפים 
הקרן  את  המציף  הטלפונים  ומבול  ובחו"ל  בישראל  בסמינרים 
לפעילויות  ההרשמה  פתיחת  עם  ינואר,  בחודש  שנה  מידי 

החברה.
המסורים  ועובדיה  החברה  למנכ"ל  מודה  החברה  דירקטוריון 
על עבודתם בעשר השנים האחרונות, על ההשקעה, החשיבה 
היצירתית וההקפדה על הפרטים הקטנים, אשר מאפיינים כל 

פעילות בה מחליטה החברה לגעת.
דגש  מתן  תוך  פורייה,  עשייה  המשך  לחברה  מאחלים  אנו 

ומדיניות על שמירת רציפות היכולת הכלכלית של החברה.
השכלתו,  את  מעשיר  אשר  עובד  כי  בפניכם,  נדגיש  השנה  גם 
מעשיר את פעילויותיו ונפשו, בהכרח יהיה עובד טוב יותר. קרן 
על  אותן  ומגישה  העשרות  של  מגוון  לעמיתיה  מציעה  הדרים 
מגש. כל אשר נותר בידכם לעשות הוא לבחור משלל הפעילויות, 

להירשם וליהנות.
הדרים  קרן  חברת  המוצעת,  בפעילות  גאה  החברה  דירקטוריון 
להביא  פעילות  בכל  ומנסה  המוגדרות  במטרותיה  עומדת 
ברמה  המקצועית,  ברמה  אישית,  ברמה  העובד  של  לקידומו 

התרבותית וברמה החברתית. 
קרן הדרים היא שלכם – נצלו את זכותכם וזכויותיכם.

  
שלכם,  

ארנון בר דוד  
יו"ר הסתדרות המעו"ף  

עמיתי קרן הדרים היקרים,

עאנו שמחים להביא לעיונכם את חוברת הפעי
לות לשנת 2018.

כמדי שנה, מושקעים מאמצים ומשאבים רבים 
על מנת להפיק שנת פעילות מגוונת, מעניינת 
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והשואה באמסטרדם בירת הולנד.
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הוא  אופקיו  את  ומעשיר  הלומד  אדם  לדידנו, 
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ומרתקת לעמיתי הקרן.
השנה נרחיב את הפעילות ליעד מרתק נוסף  – 
סלוניקי שביוון - ניחשף להיסטוריה המפוארת 
ונלמד אודות המורשת היהודית בעיר שהייתה 

בירת הבלקן.
כמו כן, נמשיך במסע המוצלח בעקבות היהדות 

והשואה באמסטרדם בירת הולנד.
לימודים,  מלגות  בהענקת  נמשיך  שנה,  כבכל 

עסדנאות פרישה, סמינרים להכרת הארץ על נו
עפיה ומורשתה ,מנויים לתיאטרון הלאומי הבי
מה, היכלי התרבות בראשון לציון ובכרמיאל.

כעובד.   רק  ולא  כאדם  העמית  את  רואים  אנו 
לכן,  בנוסף לקידומו המקצועי אנו דואגים גם 

לקידומו האישי והגשמתו העצמית.
הוא  אופקיו  את  ומעשיר  הלומד  אדם  לדידנו, 

בהכרח גם עובד טוב יותר.
פורייה  משמעותית,  שנה  לכולנו  מאחל  אני 

ומעניינת.  

   

שלכם,
 

אלי טרבלסי  
מנכ"ל קרן הדרים  
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במאתיים השנים שחלפו מהיווצרות הזרמים ביהדות העת 
החדשה ועד לימינו, עברו על העולם בכלל ועל העם היהודי 
בפרט אירועים מכריעים בחשיבותם, שהמרכזיים שבהם 
הם כמובן השואה והקמת מדינת ישראל. נבקר במוזיאון 
המרשים ביותר בעולם להנצחת השואה 'מוזיאון הזיכרון 

לשואה' בוושינגטון ונלמד כיצד אירועים אלו השפיעו 
השפעה עצומה על האופן בו רואים היהודים את מערכת 
היחסים וטיב הקשרים שבינם לבין הגויים ואת מעמדם 

בין אומות העולם. 
בסיורים בוושינגטון, נבקר ונצפה גם במוסדות השלטון 
של המעצמה הגדולה בעולם וביניהם: הבית הלבן, בית 
הקונגרס ,בית המשפט העליון, הספרייה הלאומית ועוד...

בניו יורק, נקדיש את הסיור למנהטן )Manhattan( האי 
המפורסם בלב העיר המשמש כמקום מושבו של בית 
האומות המאוחדות, נראה את מגדליה המפורסמים של 
העיר ונבקר בבית הכנסת הגדול בעולם – טמפל עמנואל.

לא נפסח על ביקור בקהילה החסידית הממוקמת בברוקלין  
נלמד כיצד קהילה זו מקבלת את השבת נפגש עם נציגי 
הקהילה כדי לשמוע על החיים והתמודדויות היום יומיות 
של הקהילה מול גלי האנטישמיות שפוקדים את ארצות 

הברית לאחרונה .

ארצות הברית
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ימי הסיור שני עד שני



*המנוי הינו שמי ואינו ניתן להעברה

תיאטרון
הבימה

היכל התרבות מאיר ניצן
ראשון לציון

היכל התרבות
כרמיאל

מנוי במחיר 100 ₪ ל־4 הצגות

לרכישה התקשרו
התיאטרון הלאומי הבימה: 03-6295555 אשת קשר: חנה אור שלום

היכל התרבות מאיר ניצן ראשון לציון: 3701*
היכל התרבות כרמיאל: 04-9881111

אביב מתעורר

יש רופא באולם

החולה המדומה

זרים מושלמים

סיבת המוות אינה ידועה

גבעת חלפון אינה עונה

זורבה היווני

מקווה
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דברי פתיחה

עמיתי קרן הדרים היקרים,

זו,  גיליון  רוצים לנצל את במת  השנה, אנו חברי הדירקטוריון, 
טרבלסי  אלי  מר  החברה  למנכ"ל  הרבה  הערכתנו  את  ולהביע 
וצוות העובדים המצומצם של החברה אשר בעשור האחרון יצרו 
"יש מאין", לקחו אחריות ועשייה מדהימה בחברה והפכו אותה 

לחברה פעילה ותוססת המספקת תכנים מגוונים ועשירים.
על כך יעידו, אלפי מקבלי מלגות הלימודים בקרן והמשתתפים 
הקרן  את  המציף  הטלפונים  ומבול  ובחו"ל  בישראל  בסמינרים 
לפעילויות  ההרשמה  פתיחת  עם  ינואר,  בחודש  שנה  מידי 

החברה.
המסורים  ועובדיה  החברה  למנכ"ל  מודה  החברה  דירקטוריון 
על עבודתם בעשר השנים האחרונות, על ההשקעה, החשיבה 
היצירתית וההקפדה על הפרטים הקטנים, אשר מאפיינים כל 

פעילות בה מחליטה החברה לגעת.
דגש  מתן  תוך  פורייה,  עשייה  המשך  לחברה  מאחלים  אנו 

ומדיניות על שמירת רציפות היכולת הכלכלית של החברה.
השכלתו,  את  מעשיר  אשר  עובד  כי  בפניכם,  נדגיש  השנה  גם 
מעשיר את פעילויותיו ונפשו, בהכרח יהיה עובד טוב יותר. קרן 
על  אותן  ומגישה  העשרות  של  מגוון  לעמיתיה  מציעה  הדרים 
מגש. כל אשר נותר בידכם לעשות הוא לבחור משלל הפעילויות, 

להירשם וליהנות.
הדרים  קרן  חברת  המוצעת,  בפעילות  גאה  החברה  דירקטוריון 
להביא  פעילות  בכל  ומנסה  המוגדרות  במטרותיה  עומדת 
ברמה  המקצועית,  ברמה  אישית,  ברמה  העובד  של  לקידומו 

התרבותית וברמה החברתית. 
קרן הדרים היא שלכם – נצלו את זכותכם וזכויותיכם.

  
שלכם,  

ארנון בר דוד  
יו"ר הסתדרות המעו"ף  

עמיתי קרן הדרים היקרים,

עאנו שמחים להביא לעיונכם את חוברת הפעי
לות לשנת 2018.

כמדי שנה, מושקעים מאמצים ומשאבים רבים 
על מנת להפיק שנת פעילות מגוונת, מעניינת 

ומרתקת לעמיתי הקרן.
השנה נרחיב את הפעילות ליעד מרתק נוסף  – 
סלוניקי שביוון - ניחשף להיסטוריה המפוארת 
ונלמד אודות המורשת היהודית בעיר שהייתה 

בירת הבלקן.
כמו כן, נמשיך במסע המוצלח בעקבות היהדות 

והשואה באמסטרדם בירת הולנד.
לימודים,  מלגות  בהענקת  נמשיך  שנה,  כבכל 

עסדנאות פרישה, סמינרים להכרת הארץ על נו
עפיה ומורשתה ,מנויים לתיאטרון הלאומי הבי
מה, היכלי התרבות בראשון לציון ובכרמיאל.

כעובד.   רק  ולא  כאדם  העמית  את  רואים  אנו 
לכן,  בנוסף לקידומו המקצועי אנו דואגים גם 

לקידומו האישי והגשמתו העצמית.
הוא  אופקיו  את  ומעשיר  הלומד  אדם  לדידנו, 

בהכרח גם עובד טוב יותר.
פורייה  משמעותית,  שנה  לכולנו  מאחל  אני 

ומעניינת.  

   

שלכם,
 

אלי טרבלסי  
מנכ"ל קרן הדרים  
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הדרים  קרן  חברת  המוצעת,  בפעילות  גאה  החברה  דירקטוריון 
להביא  פעילות  בכל  ומנסה  המוגדרות  במטרותיה  עומדת 
ברמה  המקצועית,  ברמה  אישית,  ברמה  העובד  של  לקידומו 

התרבותית וברמה החברתית. 
קרן הדרים היא שלכם – נצלו את זכותכם וזכויותיכם.

  
שלכם,  

ארנון בר דוד  
יו"ר הסתדרות המעו"ף  

עמיתי קרן הדרים היקרים,

עאנו שמחים להביא לעיונכם את חוברת הפעי
לות לשנת 2018.

כמדי שנה, מושקעים מאמצים ומשאבים רבים 
על מנת להפיק שנת פעילות מגוונת, מעניינת 

ומרתקת לעמיתי הקרן.
השנה נרחיב את הפעילות ליעד מרתק נוסף  – 
סלוניקי שביוון - ניחשף להיסטוריה המפוארת 
ונלמד אודות המורשת היהודית בעיר שהייתה 

בירת הבלקן.
כמו כן, נמשיך במסע המוצלח בעקבות היהדות 

והשואה באמסטרדם בירת הולנד.
לימודים,  מלגות  בהענקת  נמשיך  שנה,  כבכל 

עסדנאות פרישה, סמינרים להכרת הארץ על נו
עפיה ומורשתה ,מנויים לתיאטרון הלאומי הבי
מה, היכלי התרבות בראשון לציון ובכרמיאל.

כעובד.   רק  ולא  כאדם  העמית  את  רואים  אנו 
לכן,  בנוסף לקידומו המקצועי אנו דואגים גם 

לקידומו האישי והגשמתו העצמית.
הוא  אופקיו  את  ומעשיר  הלומד  אדם  לדידנו, 

בהכרח גם עובד טוב יותר.
פורייה  משמעותית,  שנה  לכולנו  מאחל  אני 

ומעניינת.  

   

שלכם,
 

אלי טרבלסי  
מנכ"ל קרן הדרים  
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טרבלסי  אלי  מר  החברה  למנכ"ל  הרבה  הערכתנו  את  ולהביע 
וצוות העובדים המצומצם של החברה אשר בעשור האחרון יצרו 
"יש מאין", לקחו אחריות ועשייה מדהימה בחברה והפכו אותה 
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מעשיר את פעילויותיו ונפשו, בהכרח יהיה עובד טוב יותר. קרן 
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 סמינר פרישה
סדנת פרישה - פרישה זו רק ההתחלה

"את זה אני אעשה בפנסיה..." מכירים את המשפט הזה? 
מזדהים אתו? הנה, הגיעה העת להפסיק את העבודה 
ּולהתחיל ליישם את המאוויים ואת הרצונות, אבל מסתבר 

שפרישה משיגרה אינה דבר קל...

חוששים  בקרוב מהעבודה  לפרוש  מהעומדים  רבים 
מהעתיד: מה יעשו ללא החברים לעבודה? ללא התפקיד? 
ביכולותיהם  ההכרה  ללא  במסדרון?  השיחות  ללא 

המקצועיות?

יש אנשים שאינם יודעים כיצד יסתדרו עם כספי הפנסיה, 
שלא לדבר על הזמן הפנוי שצריך למלא, ולעתים אף 
דורש מאתנו משאבים כלכליים רבים. על מנת לענות 
על מקצת מן השאלות הרבות העומדות בפני הפורשים 
ממעגל העבודה החליטה קרן הדרים לקיים סמינר לעמיתי 
הקרן ולספק עבורם את המידע הדרוש לקראת נחיתה 

רכה וקלה יותר.

סמינר  הדרים  קרן  חברת  קיימה  האחרונות  בשנים 
הסמינר  במהלך  מעבודתם.  פרשו  אשר  לעובדים 
השתתפו הפורשים בהרצאות בנושאי הפנסיה ופיננסים 
וכן בנושא זכויות סוציאליות מהביטוח הלאומי ומקום 

עבודתם.

ייעוץ  בפגישת  זוגם  ובני  זוכים המשתתפים  בנוסף, 
אישית. אלי טרבלסי, מנכ"ל הקרן: "מניסיוני הרב בעולם 
העבודה, נוכחתי לדעת שהפורשים לא תמיד מקבלים את 

הגיע השלב בו פורשים מהעבודה ואיתו גם הפחד מהלא ידוע. לעתים עולות 
השאלות – איך נפרדים מהעבר, כיצד ממשיכים הלאה... גם בנושא הזכויות 
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דברי פתיחה

עמיתי קרן הדרים היקרים,

זו,  גיליון  רוצים לנצל את במת  השנה, אנו חברי הדירקטוריון, 
טרבלסי  אלי  מר  החברה  למנכ"ל  הרבה  הערכתנו  את  ולהביע 
וצוות העובדים המצומצם של החברה אשר בעשור האחרון יצרו 
"יש מאין", לקחו אחריות ועשייה מדהימה בחברה והפכו אותה 

לחברה פעילה ותוססת המספקת תכנים מגוונים ועשירים.
על כך יעידו, אלפי מקבלי מלגות הלימודים בקרן והמשתתפים 
הקרן  את  המציף  הטלפונים  ומבול  ובחו"ל  בישראל  בסמינרים 
לפעילויות  ההרשמה  פתיחת  עם  ינואר,  בחודש  שנה  מידי 

החברה.
המסורים  ועובדיה  החברה  למנכ"ל  מודה  החברה  דירקטוריון 
על עבודתם בעשר השנים האחרונות, על ההשקעה, החשיבה 
היצירתית וההקפדה על הפרטים הקטנים, אשר מאפיינים כל 

פעילות בה מחליטה החברה לגעת.
דגש  מתן  תוך  פורייה,  עשייה  המשך  לחברה  מאחלים  אנו 

ומדיניות על שמירת רציפות היכולת הכלכלית של החברה.
השכלתו,  את  מעשיר  אשר  עובד  כי  בפניכם,  נדגיש  השנה  גם 
מעשיר את פעילויותיו ונפשו, בהכרח יהיה עובד טוב יותר. קרן 
על  אותן  ומגישה  העשרות  של  מגוון  לעמיתיה  מציעה  הדרים 
מגש. כל אשר נותר בידכם לעשות הוא לבחור משלל הפעילויות, 

להירשם וליהנות.
הדרים  קרן  חברת  המוצעת,  בפעילות  גאה  החברה  דירקטוריון 
להביא  פעילות  בכל  ומנסה  המוגדרות  במטרותיה  עומדת 
ברמה  המקצועית,  ברמה  אישית,  ברמה  העובד  של  לקידומו 

התרבותית וברמה החברתית. 
קרן הדרים היא שלכם – נצלו את זכותכם וזכויותיכם.

  
שלכם,  

ארנון בר דוד  
יו"ר הסתדרות המעו"ף  

עמיתי קרן הדרים היקרים,

עאנו שמחים להביא לעיונכם את חוברת הפעי
לות לשנת 2018.

כמדי שנה, מושקעים מאמצים ומשאבים רבים 
על מנת להפיק שנת פעילות מגוונת, מעניינת 

ומרתקת לעמיתי הקרן.
השנה נרחיב את הפעילות ליעד מרתק נוסף  – 
סלוניקי שביוון - ניחשף להיסטוריה המפוארת 
ונלמד אודות המורשת היהודית בעיר שהייתה 

בירת הבלקן.
כמו כן, נמשיך במסע המוצלח בעקבות היהדות 

והשואה באמסטרדם בירת הולנד.
לימודים,  מלגות  בהענקת  נמשיך  שנה,  כבכל 

עסדנאות פרישה, סמינרים להכרת הארץ על נו
עפיה ומורשתה ,מנויים לתיאטרון הלאומי הבי
מה, היכלי התרבות בראשון לציון ובכרמיאל.

כעובד.   רק  ולא  כאדם  העמית  את  רואים  אנו 
לכן,  בנוסף לקידומו המקצועי אנו דואגים גם 

לקידומו האישי והגשמתו העצמית.
הוא  אופקיו  את  ומעשיר  הלומד  אדם  לדידנו, 

בהכרח גם עובד טוב יותר.
פורייה  משמעותית,  שנה  לכולנו  מאחל  אני 

ומעניינת.  

   

שלכם,
 

אלי טרבלסי  
מנכ"ל קרן הדרים  
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לימודים,  מלגות  בהענקת  נמשיך  שנה,  כבכל 

עסדנאות פרישה, סמינרים להכרת הארץ על נו
עפיה ומורשתה ,מנויים לתיאטרון הלאומי הבי
מה, היכלי התרבות בראשון לציון ובכרמיאל.

כעובד.   רק  ולא  כאדם  העמית  את  רואים  אנו 
לכן,  בנוסף לקידומו המקצועי אנו דואגים גם 

לקידומו האישי והגשמתו העצמית.
הוא  אופקיו  את  ומעשיר  הלומד  אדם  לדידנו, 

בהכרח גם עובד טוב יותר.
פורייה  משמעותית,  שנה  לכולנו  מאחל  אני 

ומעניינת.  

   

שלכם,
 

אלי טרבלסי  
מנכ"ל קרן הדרים  
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דברי פתיחה

עמיתי קרן הדרים היקרים,

זו,  גיליון  רוצים לנצל את במת  השנה, אנו חברי הדירקטוריון, 
טרבלסי  אלי  מר  החברה  למנכ"ל  הרבה  הערכתנו  את  ולהביע 
וצוות העובדים המצומצם של החברה אשר בעשור האחרון יצרו 
"יש מאין", לקחו אחריות ועשייה מדהימה בחברה והפכו אותה 

לחברה פעילה ותוססת המספקת תכנים מגוונים ועשירים.
על כך יעידו, אלפי מקבלי מלגות הלימודים בקרן והמשתתפים 
הקרן  את  המציף  הטלפונים  ומבול  ובחו"ל  בישראל  בסמינרים 
לפעילויות  ההרשמה  פתיחת  עם  ינואר,  בחודש  שנה  מידי 

החברה.
המסורים  ועובדיה  החברה  למנכ"ל  מודה  החברה  דירקטוריון 
על עבודתם בעשר השנים האחרונות, על ההשקעה, החשיבה 
היצירתית וההקפדה על הפרטים הקטנים, אשר מאפיינים כל 

פעילות בה מחליטה החברה לגעת.
דגש  מתן  תוך  פורייה,  עשייה  המשך  לחברה  מאחלים  אנו 

ומדיניות על שמירת רציפות היכולת הכלכלית של החברה.
השכלתו,  את  מעשיר  אשר  עובד  כי  בפניכם,  נדגיש  השנה  גם 
מעשיר את פעילויותיו ונפשו, בהכרח יהיה עובד טוב יותר. קרן 
על  אותן  ומגישה  העשרות  של  מגוון  לעמיתיה  מציעה  הדרים 
מגש. כל אשר נותר בידכם לעשות הוא לבחור משלל הפעילויות, 

להירשם וליהנות.
הדרים  קרן  חברת  המוצעת,  בפעילות  גאה  החברה  דירקטוריון 
להביא  פעילות  בכל  ומנסה  המוגדרות  במטרותיה  עומדת 
ברמה  המקצועית,  ברמה  אישית,  ברמה  העובד  של  לקידומו 

התרבותית וברמה החברתית. 
קרן הדרים היא שלכם – נצלו את זכותכם וזכויותיכם.

  
שלכם,  

ארנון בר דוד  
יו"ר הסתדרות המעו"ף  

עמיתי קרן הדרים היקרים,

עאנו שמחים להביא לעיונכם את חוברת הפעי
לות לשנת 2018.

כמדי שנה, מושקעים מאמצים ומשאבים רבים 
על מנת להפיק שנת פעילות מגוונת, מעניינת 

ומרתקת לעמיתי הקרן.
השנה נרחיב את הפעילות ליעד מרתק נוסף  – 
סלוניקי שביוון - ניחשף להיסטוריה המפוארת 
ונלמד אודות המורשת היהודית בעיר שהייתה 

בירת הבלקן.
כמו כן, נמשיך במסע המוצלח בעקבות היהדות 

והשואה באמסטרדם בירת הולנד.
לימודים,  מלגות  בהענקת  נמשיך  שנה,  כבכל 

עסדנאות פרישה, סמינרים להכרת הארץ על נו
עפיה ומורשתה ,מנויים לתיאטרון הלאומי הבי
מה, היכלי התרבות בראשון לציון ובכרמיאל.

כעובד.   רק  ולא  כאדם  העמית  את  רואים  אנו 
לכן,  בנוסף לקידומו המקצועי אנו דואגים גם 

לקידומו האישי והגשמתו העצמית.
הוא  אופקיו  את  ומעשיר  הלומד  אדם  לדידנו, 

בהכרח גם עובד טוב יותר.
פורייה  משמעותית,  שנה  לכולנו  מאחל  אני 

ומעניינת.  

   

שלכם,
 

אלי טרבלסי  
מנכ"ל קרן הדרים  
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דברי פתיחה

עמיתי קרן הדרים היקרים,

זו,  גיליון  רוצים לנצל את במת  השנה, אנו חברי הדירקטוריון, 
טרבלסי  אלי  מר  החברה  למנכ"ל  הרבה  הערכתנו  את  ולהביע 
וצוות העובדים המצומצם של החברה אשר בעשור האחרון יצרו 
"יש מאין", לקחו אחריות ועשייה מדהימה בחברה והפכו אותה 

לחברה פעילה ותוססת המספקת תכנים מגוונים ועשירים.
על כך יעידו, אלפי מקבלי מלגות הלימודים בקרן והמשתתפים 
הקרן  את  המציף  הטלפונים  ומבול  ובחו"ל  בישראל  בסמינרים 
לפעילויות  ההרשמה  פתיחת  עם  ינואר,  בחודש  שנה  מידי 

החברה.
המסורים  ועובדיה  החברה  למנכ"ל  מודה  החברה  דירקטוריון 
על עבודתם בעשר השנים האחרונות, על ההשקעה, החשיבה 
היצירתית וההקפדה על הפרטים הקטנים, אשר מאפיינים כל 

פעילות בה מחליטה החברה לגעת.
דגש  מתן  תוך  פורייה,  עשייה  המשך  לחברה  מאחלים  אנו 

ומדיניות על שמירת רציפות היכולת הכלכלית של החברה.
השכלתו,  את  מעשיר  אשר  עובד  כי  בפניכם,  נדגיש  השנה  גם 
מעשיר את פעילויותיו ונפשו, בהכרח יהיה עובד טוב יותר. קרן 
על  אותן  ומגישה  העשרות  של  מגוון  לעמיתיה  מציעה  הדרים 
מגש. כל אשר נותר בידכם לעשות הוא לבחור משלל הפעילויות, 

להירשם וליהנות.
הדרים  קרן  חברת  המוצעת,  בפעילות  גאה  החברה  דירקטוריון 
להביא  פעילות  בכל  ומנסה  המוגדרות  במטרותיה  עומדת 
ברמה  המקצועית,  ברמה  אישית,  ברמה  העובד  של  לקידומו 

התרבותית וברמה החברתית. 
קרן הדרים היא שלכם – נצלו את זכותכם וזכויותיכם.

  
שלכם,  

ארנון בר דוד  
יו"ר הסתדרות המעו"ף  

עמיתי קרן הדרים היקרים,

עאנו שמחים להביא לעיונכם את חוברת הפעי
לות לשנת 2018.

כמדי שנה, מושקעים מאמצים ומשאבים רבים 
על מנת להפיק שנת פעילות מגוונת, מעניינת 

ומרתקת לעמיתי הקרן.
השנה נרחיב את הפעילות ליעד מרתק נוסף  – 
סלוניקי שביוון - ניחשף להיסטוריה המפוארת 
ונלמד אודות המורשת היהודית בעיר שהייתה 

בירת הבלקן.
כמו כן, נמשיך במסע המוצלח בעקבות היהדות 

והשואה באמסטרדם בירת הולנד.
לימודים,  מלגות  בהענקת  נמשיך  שנה,  כבכל 

עסדנאות פרישה, סמינרים להכרת הארץ על נו
עפיה ומורשתה ,מנויים לתיאטרון הלאומי הבי
מה, היכלי התרבות בראשון לציון ובכרמיאל.

כעובד.   רק  ולא  כאדם  העמית  את  רואים  אנו 
לכן,  בנוסף לקידומו המקצועי אנו דואגים גם 

לקידומו האישי והגשמתו העצמית.
הוא  אופקיו  את  ומעשיר  הלומד  אדם  לדידנו, 

בהכרח גם עובד טוב יותר.
פורייה  משמעותית,  שנה  לכולנו  מאחל  אני 

ומעניינת.  

   

שלכם,
 

אלי טרבלסי  
מנכ"ל קרן הדרים  

 סמינרים להכרת ארץ ישראל
קום והתהלך בארץ...

 סמינרים 2020
סמינרים בנושאי מורשת וידיעת הארץ

סמינרים לימודיים בשבילי ארצנו הם חלק ממסורת 
שהתפתחה בקרן הדרים מראשיתה, בשיתוף "מכון 
אבשלום לידיעת הארץ", וזאת במטרה להכיר את נופי 
זהות  ולטפח  המולדת, לחזק את תחושת השייכות 

אישית ולאומית.
והחוויות הסיורים  ההרצאות,  המקצועית,   ההדרכה 

עם החברים במהלך הסמינר מקבלים משמעות עמוקה 
בדרך ללמידה.

המולדת בעיני העמיתים היא גם החברה הישראלית, 
והלימוד המתגבש במהלך הסמינר על רקע נופי הארץ 

הסמינרים כוללים הליכה מרובה

צורב בזיכרון חוויה ייחודית מעצבת, ומכאן מודגש מקומו 
של הסמינר ככלי חינוכי וערכי.

בלבם  העמיתים,  של  במחשבתם  ליצור  הוא  הכרח 
ובמעשיהם את ההרמוניה והאהבה בין אדם לאדם, בין 

האדם לטבע, ובין האדם לעמו.
גם השנה נמשיך בהליכה בשבילי הארץ ונטפח את אהבת 
המולדת, במסגרת הסיורים בצפון הארץ, בתל אביב, חיפה 
ובירושלים. אנו קוראים לכם להצטרף אלינו למסעות 

מרתקים אלו...

התכנים לסמינרים בנושאי מורשת וידיעת הארץ נבנו בשיתוף עם מכון אבשלום.	 
המחיר הינו לעמית ב-100% משרה.	 
ההרשמה תתבצע באמצעות קישור שיישלח לפלאפון ו/או למייל.	 

ההרשמה לכל הסמינרים תחל ב 2/2/20 ותסתיים חודש לפני מועד הסמינר המתוכנן

לתשומת ליבכם כל עמית המשתתף בסמינר בחו"ל יהיה זכאי לסמינר אחד בלבד בארץ.
עמית אשר אינו משתתף בסמינר בחו"ל יהיה זכאי להשתתף בעד שני סמינרים בארץ.

שימו לב: כל הקודם זוכה. ההרשמה בכפוף לזמינות החדרים
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דברי פתיחה

עמיתי קרן הדרים היקרים,

זו,  גיליון  רוצים לנצל את במת  השנה, אנו חברי הדירקטוריון, 
טרבלסי  אלי  מר  החברה  למנכ"ל  הרבה  הערכתנו  את  ולהביע 
וצוות העובדים המצומצם של החברה אשר בעשור האחרון יצרו 
"יש מאין", לקחו אחריות ועשייה מדהימה בחברה והפכו אותה 

לחברה פעילה ותוססת המספקת תכנים מגוונים ועשירים.
על כך יעידו, אלפי מקבלי מלגות הלימודים בקרן והמשתתפים 
הקרן  את  המציף  הטלפונים  ומבול  ובחו"ל  בישראל  בסמינרים 
לפעילויות  ההרשמה  פתיחת  עם  ינואר,  בחודש  שנה  מידי 

החברה.
המסורים  ועובדיה  החברה  למנכ"ל  מודה  החברה  דירקטוריון 
על עבודתם בעשר השנים האחרונות, על ההשקעה, החשיבה 
היצירתית וההקפדה על הפרטים הקטנים, אשר מאפיינים כל 

פעילות בה מחליטה החברה לגעת.
דגש  מתן  תוך  פורייה,  עשייה  המשך  לחברה  מאחלים  אנו 

ומדיניות על שמירת רציפות היכולת הכלכלית של החברה.
השכלתו,  את  מעשיר  אשר  עובד  כי  בפניכם,  נדגיש  השנה  גם 
מעשיר את פעילויותיו ונפשו, בהכרח יהיה עובד טוב יותר. קרן 
על  אותן  ומגישה  העשרות  של  מגוון  לעמיתיה  מציעה  הדרים 
מגש. כל אשר נותר בידכם לעשות הוא לבחור משלל הפעילויות, 

להירשם וליהנות.
הדרים  קרן  חברת  המוצעת,  בפעילות  גאה  החברה  דירקטוריון 
להביא  פעילות  בכל  ומנסה  המוגדרות  במטרותיה  עומדת 
ברמה  המקצועית,  ברמה  אישית,  ברמה  העובד  של  לקידומו 

התרבותית וברמה החברתית. 
קרן הדרים היא שלכם – נצלו את זכותכם וזכויותיכם.

  
שלכם,  

ארנון בר דוד  
יו"ר הסתדרות המעו"ף  

עמיתי קרן הדרים היקרים,

עאנו שמחים להביא לעיונכם את חוברת הפעי
לות לשנת 2018.

כמדי שנה, מושקעים מאמצים ומשאבים רבים 
על מנת להפיק שנת פעילות מגוונת, מעניינת 

ומרתקת לעמיתי הקרן.
השנה נרחיב את הפעילות ליעד מרתק נוסף  – 
סלוניקי שביוון - ניחשף להיסטוריה המפוארת 
ונלמד אודות המורשת היהודית בעיר שהייתה 

בירת הבלקן.
כמו כן, נמשיך במסע המוצלח בעקבות היהדות 

והשואה באמסטרדם בירת הולנד.
לימודים,  מלגות  בהענקת  נמשיך  שנה,  כבכל 

עסדנאות פרישה, סמינרים להכרת הארץ על נו
עפיה ומורשתה ,מנויים לתיאטרון הלאומי הבי
מה, היכלי התרבות בראשון לציון ובכרמיאל.

כעובד.   רק  ולא  כאדם  העמית  את  רואים  אנו 
לכן,  בנוסף לקידומו המקצועי אנו דואגים גם 

לקידומו האישי והגשמתו העצמית.
הוא  אופקיו  את  ומעשיר  הלומד  אדם  לדידנו, 

בהכרח גם עובד טוב יותר.
פורייה  משמעותית,  שנה  לכולנו  מאחל  אני 

ומעניינת.  

   

שלכם,
 

אלי טרבלסי  
מנכ"ל קרן הדרים  
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דברי פתיחה

עמיתי קרן הדרים היקרים,

זו,  גיליון  רוצים לנצל את במת  השנה, אנו חברי הדירקטוריון, 
טרבלסי  אלי  מר  החברה  למנכ"ל  הרבה  הערכתנו  את  ולהביע 
וצוות העובדים המצומצם של החברה אשר בעשור האחרון יצרו 
"יש מאין", לקחו אחריות ועשייה מדהימה בחברה והפכו אותה 

לחברה פעילה ותוססת המספקת תכנים מגוונים ועשירים.
על כך יעידו, אלפי מקבלי מלגות הלימודים בקרן והמשתתפים 
הקרן  את  המציף  הטלפונים  ומבול  ובחו"ל  בישראל  בסמינרים 
לפעילויות  ההרשמה  פתיחת  עם  ינואר,  בחודש  שנה  מידי 

החברה.
המסורים  ועובדיה  החברה  למנכ"ל  מודה  החברה  דירקטוריון 
על עבודתם בעשר השנים האחרונות, על ההשקעה, החשיבה 
היצירתית וההקפדה על הפרטים הקטנים, אשר מאפיינים כל 

פעילות בה מחליטה החברה לגעת.
דגש  מתן  תוך  פורייה,  עשייה  המשך  לחברה  מאחלים  אנו 

ומדיניות על שמירת רציפות היכולת הכלכלית של החברה.
השכלתו,  את  מעשיר  אשר  עובד  כי  בפניכם,  נדגיש  השנה  גם 
מעשיר את פעילויותיו ונפשו, בהכרח יהיה עובד טוב יותר. קרן 
על  אותן  ומגישה  העשרות  של  מגוון  לעמיתיה  מציעה  הדרים 
מגש. כל אשר נותר בידכם לעשות הוא לבחור משלל הפעילויות, 

להירשם וליהנות.
הדרים  קרן  חברת  המוצעת,  בפעילות  גאה  החברה  דירקטוריון 
להביא  פעילות  בכל  ומנסה  המוגדרות  במטרותיה  עומדת 
ברמה  המקצועית,  ברמה  אישית,  ברמה  העובד  של  לקידומו 

התרבותית וברמה החברתית. 
קרן הדרים היא שלכם – נצלו את זכותכם וזכויותיכם.

  
שלכם,  

ארנון בר דוד  
יו"ר הסתדרות המעו"ף  

עמיתי קרן הדרים היקרים,

עאנו שמחים להביא לעיונכם את חוברת הפעי
לות לשנת 2018.

כמדי שנה, מושקעים מאמצים ומשאבים רבים 
על מנת להפיק שנת פעילות מגוונת, מעניינת 

ומרתקת לעמיתי הקרן.
השנה נרחיב את הפעילות ליעד מרתק נוסף  – 
סלוניקי שביוון - ניחשף להיסטוריה המפוארת 
ונלמד אודות המורשת היהודית בעיר שהייתה 

בירת הבלקן.
כמו כן, נמשיך במסע המוצלח בעקבות היהדות 

והשואה באמסטרדם בירת הולנד.
לימודים,  מלגות  בהענקת  נמשיך  שנה,  כבכל 

עסדנאות פרישה, סמינרים להכרת הארץ על נו
עפיה ומורשתה ,מנויים לתיאטרון הלאומי הבי
מה, היכלי התרבות בראשון לציון ובכרמיאל.

כעובד.   רק  ולא  כאדם  העמית  את  רואים  אנו 
לכן,  בנוסף לקידומו המקצועי אנו דואגים גם 

לקידומו האישי והגשמתו העצמית.
הוא  אופקיו  את  ומעשיר  הלומד  אדם  לדידנו, 

בהכרח גם עובד טוב יותר.
פורייה  משמעותית,  שנה  לכולנו  מאחל  אני 

ומעניינת.  

   

שלכם,
 

אלי טרבלסי  
מנכ"ל קרן הדרים  
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דברי פתיחה

עמיתי קרן הדרים היקרים,

זו,  גיליון  רוצים לנצל את במת  השנה, אנו חברי הדירקטוריון, 
טרבלסי  אלי  מר  החברה  למנכ"ל  הרבה  הערכתנו  את  ולהביע 
וצוות העובדים המצומצם של החברה אשר בעשור האחרון יצרו 
"יש מאין", לקחו אחריות ועשייה מדהימה בחברה והפכו אותה 

לחברה פעילה ותוססת המספקת תכנים מגוונים ועשירים.
על כך יעידו, אלפי מקבלי מלגות הלימודים בקרן והמשתתפים 
הקרן  את  המציף  הטלפונים  ומבול  ובחו"ל  בישראל  בסמינרים 
לפעילויות  ההרשמה  פתיחת  עם  ינואר,  בחודש  שנה  מידי 

החברה.
המסורים  ועובדיה  החברה  למנכ"ל  מודה  החברה  דירקטוריון 
על עבודתם בעשר השנים האחרונות, על ההשקעה, החשיבה 
היצירתית וההקפדה על הפרטים הקטנים, אשר מאפיינים כל 

פעילות בה מחליטה החברה לגעת.
דגש  מתן  תוך  פורייה,  עשייה  המשך  לחברה  מאחלים  אנו 

ומדיניות על שמירת רציפות היכולת הכלכלית של החברה.
השכלתו,  את  מעשיר  אשר  עובד  כי  בפניכם,  נדגיש  השנה  גם 
מעשיר את פעילויותיו ונפשו, בהכרח יהיה עובד טוב יותר. קרן 
על  אותן  ומגישה  העשרות  של  מגוון  לעמיתיה  מציעה  הדרים 
מגש. כל אשר נותר בידכם לעשות הוא לבחור משלל הפעילויות, 

להירשם וליהנות.
הדרים  קרן  חברת  המוצעת,  בפעילות  גאה  החברה  דירקטוריון 
להביא  פעילות  בכל  ומנסה  המוגדרות  במטרותיה  עומדת 
ברמה  המקצועית,  ברמה  אישית,  ברמה  העובד  של  לקידומו 

התרבותית וברמה החברתית. 
קרן הדרים היא שלכם – נצלו את זכותכם וזכויותיכם.

  
שלכם,  

ארנון בר דוד  
יו"ר הסתדרות המעו"ף  

עמיתי קרן הדרים היקרים,

עאנו שמחים להביא לעיונכם את חוברת הפעי
לות לשנת 2018.

כמדי שנה, מושקעים מאמצים ומשאבים רבים 
על מנת להפיק שנת פעילות מגוונת, מעניינת 

ומרתקת לעמיתי הקרן.
השנה נרחיב את הפעילות ליעד מרתק נוסף  – 
סלוניקי שביוון - ניחשף להיסטוריה המפוארת 
ונלמד אודות המורשת היהודית בעיר שהייתה 

בירת הבלקן.
כמו כן, נמשיך במסע המוצלח בעקבות היהדות 

והשואה באמסטרדם בירת הולנד.
לימודים,  מלגות  בהענקת  נמשיך  שנה,  כבכל 

עסדנאות פרישה, סמינרים להכרת הארץ על נו
עפיה ומורשתה ,מנויים לתיאטרון הלאומי הבי
מה, היכלי התרבות בראשון לציון ובכרמיאל.

כעובד.   רק  ולא  כאדם  העמית  את  רואים  אנו 
לכן,  בנוסף לקידומו המקצועי אנו דואגים גם 

לקידומו האישי והגשמתו העצמית.
הוא  אופקיו  את  ומעשיר  הלומד  אדם  לדידנו, 

בהכרח גם עובד טוב יותר.
פורייה  משמעותית,  שנה  לכולנו  מאחל  אני 

ומעניינת.  

   

שלכם,
 

אלי טרבלסי  
מנכ"ל קרן הדרים  
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דברי פתיחה

עמיתי קרן הדרים היקרים,

זו,  גיליון  רוצים לנצל את במת  השנה, אנו חברי הדירקטוריון, 
טרבלסי  אלי  מר  החברה  למנכ"ל  הרבה  הערכתנו  את  ולהביע 
וצוות העובדים המצומצם של החברה אשר בעשור האחרון יצרו 
"יש מאין", לקחו אחריות ועשייה מדהימה בחברה והפכו אותה 

לחברה פעילה ותוססת המספקת תכנים מגוונים ועשירים.
על כך יעידו, אלפי מקבלי מלגות הלימודים בקרן והמשתתפים 
הקרן  את  המציף  הטלפונים  ומבול  ובחו"ל  בישראל  בסמינרים 
לפעילויות  ההרשמה  פתיחת  עם  ינואר,  בחודש  שנה  מידי 

החברה.
המסורים  ועובדיה  החברה  למנכ"ל  מודה  החברה  דירקטוריון 
על עבודתם בעשר השנים האחרונות, על ההשקעה, החשיבה 
היצירתית וההקפדה על הפרטים הקטנים, אשר מאפיינים כל 

פעילות בה מחליטה החברה לגעת.
דגש  מתן  תוך  פורייה,  עשייה  המשך  לחברה  מאחלים  אנו 

ומדיניות על שמירת רציפות היכולת הכלכלית של החברה.
השכלתו,  את  מעשיר  אשר  עובד  כי  בפניכם,  נדגיש  השנה  גם 
מעשיר את פעילויותיו ונפשו, בהכרח יהיה עובד טוב יותר. קרן 
על  אותן  ומגישה  העשרות  של  מגוון  לעמיתיה  מציעה  הדרים 
מגש. כל אשר נותר בידכם לעשות הוא לבחור משלל הפעילויות, 

להירשם וליהנות.
הדרים  קרן  חברת  המוצעת,  בפעילות  גאה  החברה  דירקטוריון 
להביא  פעילות  בכל  ומנסה  המוגדרות  במטרותיה  עומדת 
ברמה  המקצועית,  ברמה  אישית,  ברמה  העובד  של  לקידומו 

התרבותית וברמה החברתית. 
קרן הדרים היא שלכם – נצלו את זכותכם וזכויותיכם.

  
שלכם,  

ארנון בר דוד  
יו"ר הסתדרות המעו"ף  

עמיתי קרן הדרים היקרים,

עאנו שמחים להביא לעיונכם את חוברת הפעי
לות לשנת 2018.

כמדי שנה, מושקעים מאמצים ומשאבים רבים 
על מנת להפיק שנת פעילות מגוונת, מעניינת 

ומרתקת לעמיתי הקרן.
השנה נרחיב את הפעילות ליעד מרתק נוסף  – 
סלוניקי שביוון - ניחשף להיסטוריה המפוארת 
ונלמד אודות המורשת היהודית בעיר שהייתה 

בירת הבלקן.
כמו כן, נמשיך במסע המוצלח בעקבות היהדות 

והשואה באמסטרדם בירת הולנד.
לימודים,  מלגות  בהענקת  נמשיך  שנה,  כבכל 

עסדנאות פרישה, סמינרים להכרת הארץ על נו
עפיה ומורשתה ,מנויים לתיאטרון הלאומי הבי
מה, היכלי התרבות בראשון לציון ובכרמיאל.

כעובד.   רק  ולא  כאדם  העמית  את  רואים  אנו 
לכן,  בנוסף לקידומו המקצועי אנו דואגים גם 

לקידומו האישי והגשמתו העצמית.
הוא  אופקיו  את  ומעשיר  הלומד  אדם  לדידנו, 

בהכרח גם עובד טוב יותר.
פורייה  משמעותית,  שנה  לכולנו  מאחל  אני 

ומעניינת.  

   

שלכם,
 

אלי טרבלסי  
מנכ"ל קרן הדרים  
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דברי פתיחה

עמיתי קרן הדרים היקרים,

זו,  גיליון  רוצים לנצל את במת  השנה, אנו חברי הדירקטוריון, 
טרבלסי  אלי  מר  החברה  למנכ"ל  הרבה  הערכתנו  את  ולהביע 
וצוות העובדים המצומצם של החברה אשר בעשור האחרון יצרו 
"יש מאין", לקחו אחריות ועשייה מדהימה בחברה והפכו אותה 

לחברה פעילה ותוססת המספקת תכנים מגוונים ועשירים.
על כך יעידו, אלפי מקבלי מלגות הלימודים בקרן והמשתתפים 
הקרן  את  המציף  הטלפונים  ומבול  ובחו"ל  בישראל  בסמינרים 
לפעילויות  ההרשמה  פתיחת  עם  ינואר,  בחודש  שנה  מידי 

החברה.
המסורים  ועובדיה  החברה  למנכ"ל  מודה  החברה  דירקטוריון 
על עבודתם בעשר השנים האחרונות, על ההשקעה, החשיבה 
היצירתית וההקפדה על הפרטים הקטנים, אשר מאפיינים כל 

פעילות בה מחליטה החברה לגעת.
דגש  מתן  תוך  פורייה,  עשייה  המשך  לחברה  מאחלים  אנו 

ומדיניות על שמירת רציפות היכולת הכלכלית של החברה.
השכלתו,  את  מעשיר  אשר  עובד  כי  בפניכם,  נדגיש  השנה  גם 
מעשיר את פעילויותיו ונפשו, בהכרח יהיה עובד טוב יותר. קרן 
על  אותן  ומגישה  העשרות  של  מגוון  לעמיתיה  מציעה  הדרים 
מגש. כל אשר נותר בידכם לעשות הוא לבחור משלל הפעילויות, 

להירשם וליהנות.
הדרים  קרן  חברת  המוצעת,  בפעילות  גאה  החברה  דירקטוריון 
להביא  פעילות  בכל  ומנסה  המוגדרות  במטרותיה  עומדת 
ברמה  המקצועית,  ברמה  אישית,  ברמה  העובד  של  לקידומו 

התרבותית וברמה החברתית. 
קרן הדרים היא שלכם – נצלו את זכותכם וזכויותיכם.

  
שלכם,  

ארנון בר דוד  
יו"ר הסתדרות המעו"ף  

עמיתי קרן הדרים היקרים,

עאנו שמחים להביא לעיונכם את חוברת הפעי
לות לשנת 2018.

כמדי שנה, מושקעים מאמצים ומשאבים רבים 
על מנת להפיק שנת פעילות מגוונת, מעניינת 

ומרתקת לעמיתי הקרן.
השנה נרחיב את הפעילות ליעד מרתק נוסף  – 
סלוניקי שביוון - ניחשף להיסטוריה המפוארת 
ונלמד אודות המורשת היהודית בעיר שהייתה 

בירת הבלקן.
כמו כן, נמשיך במסע המוצלח בעקבות היהדות 

והשואה באמסטרדם בירת הולנד.
לימודים,  מלגות  בהענקת  נמשיך  שנה,  כבכל 

עסדנאות פרישה, סמינרים להכרת הארץ על נו
עפיה ומורשתה ,מנויים לתיאטרון הלאומי הבי
מה, היכלי התרבות בראשון לציון ובכרמיאל.

כעובד.   רק  ולא  כאדם  העמית  את  רואים  אנו 
לכן,  בנוסף לקידומו המקצועי אנו דואגים גם 

לקידומו האישי והגשמתו העצמית.
הוא  אופקיו  את  ומעשיר  הלומד  אדם  לדידנו, 

בהכרח גם עובד טוב יותר.
פורייה  משמעותית,  שנה  לכולנו  מאחל  אני 

ומעניינת.  

   

שלכם,
 

אלי טרבלסי  
מנכ"ל קרן הדרים  
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דברי פתיחה

עמיתי קרן הדרים היקרים,

זו,  גיליון  רוצים לנצל את במת  השנה, אנו חברי הדירקטוריון, 
טרבלסי  אלי  מר  החברה  למנכ"ל  הרבה  הערכתנו  את  ולהביע 
וצוות העובדים המצומצם של החברה אשר בעשור האחרון יצרו 
"יש מאין", לקחו אחריות ועשייה מדהימה בחברה והפכו אותה 

לחברה פעילה ותוססת המספקת תכנים מגוונים ועשירים.
על כך יעידו, אלפי מקבלי מלגות הלימודים בקרן והמשתתפים 
הקרן  את  המציף  הטלפונים  ומבול  ובחו"ל  בישראל  בסמינרים 
לפעילויות  ההרשמה  פתיחת  עם  ינואר,  בחודש  שנה  מידי 

החברה.
המסורים  ועובדיה  החברה  למנכ"ל  מודה  החברה  דירקטוריון 
על עבודתם בעשר השנים האחרונות, על ההשקעה, החשיבה 
היצירתית וההקפדה על הפרטים הקטנים, אשר מאפיינים כל 

פעילות בה מחליטה החברה לגעת.
דגש  מתן  תוך  פורייה,  עשייה  המשך  לחברה  מאחלים  אנו 

ומדיניות על שמירת רציפות היכולת הכלכלית של החברה.
השכלתו,  את  מעשיר  אשר  עובד  כי  בפניכם,  נדגיש  השנה  גם 
מעשיר את פעילויותיו ונפשו, בהכרח יהיה עובד טוב יותר. קרן 
על  אותן  ומגישה  העשרות  של  מגוון  לעמיתיה  מציעה  הדרים 
מגש. כל אשר נותר בידכם לעשות הוא לבחור משלל הפעילויות, 

להירשם וליהנות.
הדרים  קרן  חברת  המוצעת,  בפעילות  גאה  החברה  דירקטוריון 
להביא  פעילות  בכל  ומנסה  המוגדרות  במטרותיה  עומדת 
ברמה  המקצועית,  ברמה  אישית,  ברמה  העובד  של  לקידומו 

התרבותית וברמה החברתית. 
קרן הדרים היא שלכם – נצלו את זכותכם וזכויותיכם.

  
שלכם,  

ארנון בר דוד  
יו"ר הסתדרות המעו"ף  

עמיתי קרן הדרים היקרים,

עאנו שמחים להביא לעיונכם את חוברת הפעי
לות לשנת 2018.

כמדי שנה, מושקעים מאמצים ומשאבים רבים 
על מנת להפיק שנת פעילות מגוונת, מעניינת 

ומרתקת לעמיתי הקרן.
השנה נרחיב את הפעילות ליעד מרתק נוסף  – 
סלוניקי שביוון - ניחשף להיסטוריה המפוארת 
ונלמד אודות המורשת היהודית בעיר שהייתה 

בירת הבלקן.
כמו כן, נמשיך במסע המוצלח בעקבות היהדות 

והשואה באמסטרדם בירת הולנד.
לימודים,  מלגות  בהענקת  נמשיך  שנה,  כבכל 

עסדנאות פרישה, סמינרים להכרת הארץ על נו
עפיה ומורשתה ,מנויים לתיאטרון הלאומי הבי
מה, היכלי התרבות בראשון לציון ובכרמיאל.

כעובד.   רק  ולא  כאדם  העמית  את  רואים  אנו 
לכן,  בנוסף לקידומו המקצועי אנו דואגים גם 

לקידומו האישי והגשמתו העצמית.
הוא  אופקיו  את  ומעשיר  הלומד  אדם  לדידנו, 

בהכרח גם עובד טוב יותר.
פורייה  משמעותית,  שנה  לכולנו  מאחל  אני 

ומעניינת.  

   

שלכם,
 

אלי טרבלסי  
מנכ"ל קרן הדרים  

אחריות ותנאי התקשרות

תנאים ואחריות:
משמשת 	  "החברה"(  )להלן:  הדרים  קרן  חברת 

כמקשרת וכמתווכת בלבד בין הנוסעים לבין מפעילי 
וספקי השירותים כגון: חברות תעופה, בתי מלון, 
מסעדות, מדריכים מקומיים, חברות הובלה ו/או 
אוטובוסים ושירותי קרקע אחרים להלן: )"ספקי 
השירות"(. החברה אינה אחראית בכל צורה שהיא 
לתקלות, שיבושים, עיכובים ונזקים אחרים, אשר 
עלולים להיגרם מאי-ביצוע ו/או ביצוע חלקי ו/או 
ביצוע לקוי של שירות כלשהוא המוצעים על ידי 

ספקי השירותים או מטעמם.
פרסומים הנעשים על ידי החברה בהתייחס לסמינרים 	 

השירות  ספקי  ידי  על  כמבוא  הינם  ולמשלחות 
והחברה אינה אחראית לתוכנם ואין לראות באמור 

בהן משום התחייבות כלשהי מטעם החברה.
החברה אינה אחראית לנזקים העלולים להיגרם לנוסע 	 

כגון נזקי גוף, מחלות, נזק למטען ו/או כל נזק ישיר 
או עקיף, שעלול להיגרם לנוסע במהלך הטיסה ו/

או שהייתו בחו"ל עקב תאונה, מעשה אלימות, שוד, 
גניבה, אשפוז, הריון-

בכפוף למדיניותה של כל חברת תעופה זו או אחרת 	 
נדגיש כי יש חב' תעופה המתנות טיסה מעל שבוע 
26 באישור רופא )בשפה האנגלית( בכפוף למדיניות 
של כל חברת תעופה זו או אחרת, הוצאות רפואיות, 
אובדן מטען ו/או מסמכים ו/או כרטיס טיסה ו/או 

דרכון וכיו"ב.
הנוסע הוא שנושא באחריות לוודא כי יש לו את 	 

האישורים המתאימים על מנת לטוס, כגון דרכון 
אישורים  כניסה/יציאה,  אשרת  מספיק,  בתוקף 

רפואיים וכיו"ב, בהתאם למדינת היעד.
חובה על העמית לבצע ביטוח בריאות ומטען מיד 	 

עם הרשמתו לפעילות בחו"ל.
חובה לקחת לנסיעה צילום דרכון.	 

כח עליון:
החברה תהיה פטורה מאחריות כלפי הנוסעים בכל 	 

הקשור לביטול או שינוי בתוכניות הפעילות בכל 
פרק זמן שהוא אשר נגרם במישרין ו/או בעקיפין 
כתוצאה מכח עליון, שביתות, סגר, הפרות סדר, 
שריפה, הצפה, מזג אויר, מרי אזרחי, מלחמה, מצב 
צבאי, פלישה, מרד, מגיפות, מחלות, חרם, מעצרים, 
תקלות טכניות או כל פעולה של כוח עליון שמעבר 

לשליטת החברה בין אם צפוי ו/או בלתי צפוי.
החברה שומרת לעצמה את הזכות, על פי שיקול דעתה 	 

הבלעדי, לבטל כל טיסה ו/או פעילות, במידה ומספר 
הנרשמים אינו מצדיק את אספקתו של אותה פעילות 
אשר נרכשה על ידי המשתתפים ו/או כל סיבה אחרת 
לבטל ו/או להחליף כל פעילות אשר נרכשה על ידי 

המשתתפים במסגרת השירותים המוצעים.
אין החברה אחראית לנוהלי ביטחון ו/או בטיחות החלים 	 

בשדות תעופה שונים בעולם, לרבות איסור העלאת 
מכשירי חשמל, מצלמות, מוצרי קוסמטיקה וכדומה.

דמי ביטול:
ידי חברת קרן הדרים, 	  כל פעילות המוצעת על 

תכלול בתוכה גם מדיניות דמי ביטול אשר תפורט 
בטפסי ההרשמה.

ביטול השתתפות בפעילות החברה בסמוך למועד 	 
הפעילות, משמעותה חיוב המשתתף בעלות מלאה 

של הפעילות )כולל הסבסוד(.

המחיר אינו כולל:
מיסים והיטלים מכל סוג שהוא.	 
בפעילויות	  לרכוש המשתתפים  ואחריות   ביטוח 

ו/או לנזקי גוף כלשהם.
חובה לעשות ביטוח בריאות ומטען חודש לפני מועד 	 

הנסיעה.
אחריות ותנאי התקשרות - המשך	 

בתי מלון:
הנוהג המקובל לכניסה לחדרים בבתי המלון והיציאה 	 

מהם הינו כדלקמן: כניסה משעה 15:00 ויציאה עד 
השעה 11:00 בצהריים )לרבות שבת וחגים(.

רמת בתי המלון ודירוגם נקבע על ידי משרד התיירות 	 
המקומי של כל מדינה ומדינה.

חלק מהשירותים המוצעים על ידי בתי המלון הינם 	 
עונתיים ולא פעילים בכל ימות השנה.

החברה אינה אחראית להפעלתו היום יומית של 	 
המלון, לרבות תקינות מערכותיו, שעות פעילותו, 

מיזוג אוויר וכדומה.
חובה על כל משתתף לבדוק אם החדר שקיבל הינו 	 

תקין. במידה ולא עליו לגשת לפקיד הקבלה וליידע 
אותו בנוכחות אדם נוסף.

ארוחות בבתי המלון שלא מומשו במסגרת הפעילות 	 
בגין שינוי מועדי הטיסות, לא יינתן החזר בעבורן.

אין באפשרות החברה להבטיח מראש חדר הממוקם על 	 
פי דרישות הלקוח, לא בקומה רלבנטית ולא בצד מבוקש.

במקרה של חדר לשלושה ו/או ארבעה, בתי מלון רבים 	 
 נוהגים להכניס את המיטה הנוספת כמיטה מתקפלת.

טיסות:
הטיסות מותנות באישור מנהל התעופה האזרחי 	 

ומופעלות על פי תקנות טיסות סחר.
שעות הטיסה והמוביל עשויים להשתנות.	 
יש להגיע לשדה התעופה כשלוש שעות לפני שעת 	 

הטיסה, כמצוין בגב כרטיס הטיסה.
אחריות לווידוא שעות הטיסה הסופיות מוטלת 	 

על הנוסע.
בטלפון:	  הסופי  הטיסה  מועד  את  לבדוק   חובה 

.www.iaa.gov.il :03-9723331 או באתר האינטרנט

מניין הימים:
במניין הימים מחושבים יום היציאה מישראל ויום 	 

החזרה אליה שהינם ימים חלקיים בלבד.
זמני היציאה וההגעה מ/לישראל נתונים בידי חברת 	 

התעופה והחברה אינה מתחייבת להשלים את הימים 
במלואם.

לתשומת לבכם:
מס‘ המקומות בכל יעד מוגבל. במקרה של רישום יתר 	 

יועברו הנרשמים לרשימת המתנה תיבדק האפשרות 
לפתיחת קבוצה נוספת.



קרן הדרים במבצע בריא 
עם אברהמסון 

תכניות מסובסדות לגמילה מעישון

תכניות מסובסדות לגמילה מסוכר ופחמימות ממכרות

ב- 500 ₪ בלבד )במקום 2,700 ₪(

ב- 500 ₪ בלבד )במקום 2,700 ₪(

 עמיתי קרן הדרים היקרים,
 בעקבות הצלחתם של עמיתים רבים שנגמלו מעישון וירדו במשקל,

אנו שמחים לבשר לכם על המשך שיתוף הפעולה עם מכון אברהמסון.
במסגרת זו, העמיתים יוכלו להירשם לתוכניות גמילה מעישון ו/או טיפולי גמילה מסוכרים 

ופחמימות ממכרות בכל תשעת מרכזי הטיפול של אברהמסון בפריסה ארצית.

 דוד פרץ, ראשל"צ 
נגמל במבצע קרן הדרים

 לבנת אטיאס, באר שבע
נגמלה במבצע קרן הדרים

לשירות הנרשמים יופעל קו חם שייתן מענה בכל נושא, 
 תוצמד תוכנית ליווי אישית הכוללת ייעוץ דיאטטי,

 ייעוץ קולינרי, ייעוץ לפעילות גופנית,
קבוצות תמיכה בפייסבוק.

 לפרטים נוספים והרשמה
צרו קשר עם מכון אברהמסון:

*9933

"לאחר 45 שנה של עישון קרה לי נס, נגמלתי 
מעישון בטיפול אחד, זאת המתנה הכי 

גדולה שקיבלתי בחיים. אנשים יושבים סביבי 
מעשנים ולא מזיז לי. שלחתי 2 חברים טובים 

ושניהם לא מעשנים. אתם פשוט גדולים!"

 "נגמלתי בטיפול אחד למרות שבעלי מעשן בבית. 
זהו, לא רודפת אחרי הסיגריות, נשאר לי זמן 
לדברים אחרים, הנכדים מאושרים שלא יוצאת 

להפסקת סיגריה ויש לי זמן להיות איתם"

הצטרפו לאנשים שכבר הצליחו:


