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ישראל גל, ראש העיר
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גמלאי/ת יקר/ה, אזרח/ית ותיק/ה יקרה, 

אני מתכבד להזמין אותך להצטרף לפעילות שעמותת על"ה מציעה לך בחוברת זו. 
כבכל שנה, ניתן למצוא היצע רחב של פעילויות שמאפשר לך ליהנות משתי ציפורים 

במכה אחת - חברותא לצד תחומי עניין שונים ומגוונים. 
עברנו תקופה לא פשוטה בעקבות הקורונה, והחיים עדין לא חזרו למסלולם הרגיל, 

אולם דווקא בשל כך, אני רואה חשיבות רבה לכוחה של הקהילה לייצר תחושה של שייכות, ופעילות 
העמותה מצליחה לעשות זאת, ולשמש בית חם עבור חבריה וחברותיה.

דווקא עכשיו זה הזמן להצטרף לפעילות חברתית ולחוגים, להצטרף להרצאות ולקורסים, להעשיר את 
הידע ולתחזק את המוח, להצטרף  לטיולים ונופשונים, ככל שהמצב מאפשר, או להצטרף למועדונים 

חברתיים של העמותה. 
יש עוד מגוון שירותים שניתן ליהנות מהם ולכן אני ממליץ בחום לקרוא את החוברת בעיון ולהתעדכן 

בפעילות שמתאימה לך באופן אישי.  
אני מודה לצוות עמותת על"ה על שיתוף הפעולה עם העירייה ומוסדותיה ועל הדאגה הרבה לאזרחים 

ולאזרחיות הוותיקות שלנו בעיר, שמאפשרת לכולם לחיות בעיר בכבוד ובשמחה.
 בברכת שנת פעילות מוצלחת ומהנה,

ברכת ראש העיר ישראל גל

דבר יו"ר ומנכ"ל עמותת על"ה קריית אונו
אזרחים ותיקים יקרים,

לאחר שנה ומחצה שנעלמה מחיינו, כתוצאה מהקורונה, אנחנו חוזרים אליכם בכל הפעילויות ואתם 
מוזמנים להצטרף לחוות עימנו שעות של הנאה ודעת: 

א. מרכז היום שלנו -  המנוהל ע"י הגב' דינה לוין, נמצא בש"י עגנון 13, בשיתוף מח' הרווחה, המרכז 
חזר לפעילות מלאה עם הוראות משתנות של משרד הבריאות, חזר לפעילות מלאה והוא מהווה בית  

למשתתפים בשעות הבוקר. במרכז מתקיימות מגוון של פעילויות המתאימות לשמירה על תפקוד 
יומיומי פיזי וקוגנטיבי, להתפתחות אישית מותאמת לכל משתתפ/ת,  לסיורים וטיולים, בחברה נעימה 

ומחבקת. המרכז דואג לארוחות מזינות וטעימות ולהסעה בהתאם לצורך.
ב. המכללה ע"ש חנה מרט מנוהלת ע"י הגב' עופרה אשכנזי ומתנדבים רבים, עומדת בשורה אחת 

עם המכללות הטובות ביותר בארץ.  המכללה מתקיימת באולם הגדול בקניון קרית אונו, עם 
שלוש הרצאות מעולות  בכל יום חמישי בבוקר. למשתתפים מוצעות פעילויות נוספות, של המרכז 
לפעילות חברתית, כמו נסיעה משותפת לתיאטראות הגדולים, טיולי יום , נופשונים וטיולים לחו"ל 

)שכרגע, עקב במגפה בעולם לא מתבצעים(. במהלך כל תקופת הקורונה, המכללה פעלה באמצעים 
דיגיטלים- בזום, וחברים מכל הארץ נהנו מפעילות מעשירה זאת.

ג. מתחם הפעילות החברתית- שברח' ההדר,  בניהולה של עופרה, בו מתקיימים מועדונים, חוגים, 
סרטים, מגוון הרצאות, וכאמור טיולים. אנו מזמינות אתכם  להגיע, עופרה ומתנדביה יציעו לכם את 

הפעילות שתתאים לכם.
ד. יח' לטיפולי בית ברח' ההדר 19, בניהולה של עו"ס אסתר גולדנברג, כאן תקבלו עזרה בבחירת צורת 

הטיפול ההולמת את צרכיכם, או סיוע לבני משפחתכם. המחלקה  מסייעת במבוך הטיפול מול 
המוסד לביטוח הלאומי, בכל הנושאים האירגוניים. המטפלות הישראליות שלנו ותיקות, מקצועיות 

וטובות. אם תזדקקו נעזור לכם גם בבחירת מטפל/ת זרה. 
אנו מודות לראש העיר שלנו- לישראל גל, על הדלת הפתוחה, לצוות ההנהלה של העמותה הפועל   

בהתנדבות מלאה, למח' הרווחה, למח' ספורט גמלאים, ולכל המח' בעירייה המסייעות לפעילות. 
לעובדים היקרים שלנו, והמתנדבים הרבים שבלעדיהם לא היינו מצליחים כל כך בגדול. 

אנו מזמינות אתכם להצטרף לחברות בעמותה, תמורת 100 ₪ וליהנות מהנחות גדולות, ולפעולות   
מיוחדות רק לחברים

מאחלות לכולנו שתהא שנה טובה, ברוכה בפעילות ועשייה.
מרים שגיא,                                                                     גל מגן,

יו"ר עמותת עלה, צוות ההנהלה                                     מנכ"לית עמותת  על"ה 
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אשמח להודות לכם, שותפינו לדרך - חברי המכללה הוותיקים, המתמידים והחוזרים וכן, לחברי 
המכללה המצטרפים.

אחרי שנה לא פשוטה אנו שמחים ונרגשים לשוב לפעילות מלאה וכל זאת בזכותכם ולמענכם.
כבכל שנה, אנו ממשיכים לחדש ולרגש עם עשייה מגוונת וקשת רחבה של נושאים - רפואה, 

מוסיקה, אומנות, ספרות, גנטיקה, צבא וביטחון ועוד...

כל זאת, תוך מתן תשומת לב והקשבה לבקשותיכם, ובמטרה להתאים ולבחור עבורכם את 
התכנים והדוברים מן השורה הראשונה בישראל.

ההישגים שהמכללה הגיעה אליהם הינם תוצאה של שיתוף פעולה פורה.
בחוברת, תחשפו השנה לעושר של הפעילויות הנוספות שיש למכללה ע"ש חנה מרט להציע

# בילוי ופנאי,

# טיולים ונופשונים בארץ ובחו"ל

# הצגות וקונצרטים

# קורסי העשרה וחוגים

# "גדולות מהחיים"

נשמח לראות אתכם בשלל הפעילויות המוצעות.
לתודה מיוחדת ראויים עשרות המתנדבים והמתנדבות, המקדישים את זמנם ומרצם, על מנת 

לסייע לפעילות השוטפת של המכללה ולאפשר ניהול תקין של הלימודים.
תודה רבה לכולכם, נשמח לפגוש אתכם בבריאות טובה.

מחכה לכם,
בברכת שנה טובה ומוצלחת,

עופרה אשכנזי,
מנהלת הפעילות החברתית והמכללה

מכללת הגמלאים ופעילות חברתית לאזרחים ותיקים

דבר מנהלת הפעילות החברתית ומכללת 
הגמלאים של העמותה

מסיבת סיום במכללה במעמד ראש העיר מר ישראל גל



הרב ד"ר ערוסיפרשת השבוע

פרופ' עוזי רבי-ראש מרכז משה  דיין ללימודי המזרח התיכון  ואפריקה ישראל במרחב הערבי

ד"ר רוחמה אלבגספרות

הגב' אירית כינור M.Sc   בגנטיקה של האדםגנטיקה ורפואה

חנה ארבל M.A  בתולדות האומנותנשים באומנות

מר רועי עלוני-פסנתרן מרצהמוסיקה

מר יואב לימור-עיתונאיצבא ובטחון

מר דורון לוריא-אוצר בכיר חוקר אמנות ראשי במוזיאון ת"א לאמנות לשעברהמוזיאונים החשובים בעולם

מר זיו אלכסנדרוני–במאי קולנוע ומרצהקולנוע

איילת אידלברג-אנתרופולוגית, חוקרת תרבויות ודתות. מרצה, צלמת סקוטלנד
וכתבת

מר משה חרמץ-מרצה במכללות הכשרת מוריםהמאה ה-12

פרקים מרתקים בתולדות עם 
ישראל בדורות האחרונים

ד"ר ענת גואטה-היסטוריונית, מומחית לתולדות עם ישראל

עו"ד עידן אבוהב –מרצה בתחום המשפט המנהלי והחוקתימשפט

ד"ר רועי הורביץ-במאי ומרצה, המחלקה לספרות משווה אוניברסיטת בר אילןניסים אלוני-האיש ויצירתו

מר יואל שתרוג-עיתונאי וצלם טבעמסעות סביב העולם

מר אלון קליבנוב-היסטוריון, ראש המרכז ללימודי תרבות המערבנשים גדולות בהיסטוריה

מר נפתלי הילגר-צלם גאוגרפי עיתונאי ,ומרצהפקיסטן קשמיר

מר אורן נהרי-עיתונאי, פרשן, מרצה ומחבר ספר עיוןמנהיגים גדולים בעולם

אקטואליה  על סדר היום 
המדיני בטחוני

מר יריב פלד-M.A חוקר התוכנית ללימודי ביטחון ביה"ס לממשל 
באוניברסיטת ת"א

מר קובי חוברה-מרצה להיסטוריההמלחמות שעשו את המאה ה-20

השופט בדימוס דן ארבלסמכויות בג"ץ במשפט הישראלי

ד"ר יינון שבטיאל-חוקר א"י וקדמותיה תנ"ך 

פרופ' ידידיה גפני-חוקר בכיר לגנטיקה במכון וולקנירפואה

מר שלמה טחןאישיים ויוצרים

לפרטים והרשמה: רח' ההדר 20 קריית אונו  |  www.ale.org.il  |  מנהלת המכללה - עופרה אשכנזי 073-3501347
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10:3011:00-12:10 - 09:0009:10 - 08:15תאריך

פרשת השבוע9.9
מנהיגים גדולים בעולם 

- פוטין
ספרות  - ארץ ישראל 

בשירה

יום כיפור16.9

חופשת סוכות23.9

צבא ובטחוןרפואהפרשת השבוע30.9

ספרות - יעקב אורלנדמוסיקהפרשת השבוע7.10

מסעות סביב העולםפרשת השבוע14.10
אקטואליה על סדר היום 

המדיני בטחוני

פרשת השבוע21.10
המלחמות שעשו את 

המאה ה-20
קולנוע

פרשת השבוע28.10
פרקים מרתקים 

בתולדות עם ישראל 
בדורות האחרונים

גנטיקה ורפואה

משתתפים יקרים,
במסגרת המכללה לגמלאים יתקיימו השנה 35 מפגשים באולם הקולנוע 

שבקניון קריית אונו בין השעות:
8:15-9:00 הרצאה של הרב ד"ר רצון ערוסי

9:10-10:30 הרצאה ראשונה )ולאחר ההרצאה הפסקה(
11:00-12:10 הרצאה שניה

7

פתיחה חגיגית!
2.9.21 בשעה 09:00
קרן הדר ועודד שוב

שירים של ארגוב, זעירא, רכטר ונוספים לצד אריות קלאסיות מפורסמות 

המשך

ספטמבר

אוקטובר
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נשים באומנותישראל במרחב הערביפרשת השבוע4.11

תנ"ך בראי ארכיאולוגיהמוסיקהפרשת השבוע11.11

נשים גדולות-בהיסטוריההמאה ה-21פרשת השבוע18.11

אישיים ויוצריםפרשת השבוע25.11
המוזיאונים החשובים 

בעולם

פרשת השבוע6.1
מנהיגים גדולים בעולם 

האיסלם
נשים באומנות

מוסיקהפרשת השבוע13.1
אקטואליה על סדר היום 

המדיני בטחוני

נשים גדולות בהיסטוריהפרשת השבוע20.1
המוזיאונים החשובים 

בעולם

ישראל במרחב הערביפרשת השבוע27.1
המלחמות שעשו את 

המאה ה-20

חופשת חנוכה2.12

קולנועתיאטרון-ניסים אלוניפרשת השבוע9.12

פקיסטן קשמיררפואהפרשת השבוע16.12

צבא ובטחוןמסעות סביב העולםפרשת השבוע23.12

גנטיקה ורפואההמאה ה-21פרשת השבוע30.12

נובמבר
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נובמבר

אישים ויוצריםמשפטפרשת השבוע3.2

ספרות-נתן יונתןמוסיקהפרשת השבוע10.2

גנטיקה ורפואהמסעות מסביב  העולםפרשת השבוע17.2

פרשת השבוע24.2
המלחמות שעשו את 

המאה ה-20
קולנוע

דצמבר

ינואר 2022

פברואר

המשך



מאי
חופשת יום העצמאות5.5

קולנועמוסיקה פרשת השבוע12.5

חופשת לג בעומר19.5

גנטיקה ורפואהמסעות סביב העולםפרשת השבוע26.5

מרץ
10:3011:00-12:10 - 09:0009:10 - 08:15תאריך

פרשת השבוע3.3
המלך דוד המשיח האוטימטיבי 

צבא וביטחוןבעיני הסופר המקראי

פרשת השבוע10.3
המוזיאונים החשובים 

בעולם
נשים פורצות דרך בעולם 

האיסלם

חופשת פורים17.3

רפואהפרשת השבוע24.3
אקטואליה על סדר היום 

המדיני בטחוני

גנטיקה ורפואהבג"צ במשפט הישראליפרשת השבוע31.3

אפריל
חופשת פסח7.4

חופשת פסח14.4

חופשת פסח21.4

פרשת השבוע28.4
פרקים מרתקים בתולדות 

עם ישראל בדורות 
האחרונים

הבריגדה היהודית

9

יוני
סקוטלנדישראל במרחב הערביפרשת השבוע2.6

רפואהפרשת השבוע9.6
פרקים מרתקים בתולדות עם 

ישראל בדורות האחרונים

מוסיקהפרשת השבוע16.6
אקטואליה על סדר היום 

המדיני בטחוני

פרשת השבוע23.6
הבנקאית מנאפולי - סיפורה 

של בנבנידה אברבנאל
משפט

מסיבת סיום30.6

אתר העמותה www.ale.org.il עקבו אחרינו בפייסבוק
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העמותה מפעילה עם המחלקה לספורט גמלאים עיריית קריית אונו:
סדנאות והרצאות בנושא בריאות, ימי עיון ואירועי ספורט ובריאות בעיר ובסביבה ועוד.

חוג קרמיקה
ימי ראשון 12:30-14:00

בהדרכת עינת גבע 
בבית אורנשטיין 13 קריית אונו

 לפרטים והרשמה: 03-5353094
שלוחה 105

חוג להתעמלות על כסאות
מורה אילנה צבי

יום א' 15:45-16:30

מועדון הסרט הטוב    
)שלוש פעמים בחודש(   

ימי ב' בין השעות    
 18:30- 20:30    

על קפה ומאפה.   

התעמלות בזום 
מדריכה ניצן ברקן

עלות 100 ש"ח
בימי ג' בין השעות 08:00-08:45

חוג ברידג' –תחרות
  בימי א-ד 

בין השעות 9:30-13:30

חוג שומרי משקל
בימי ג' בשעה 17:15-18:30
בימי ד' בשעה 10:00-12:00

בימי ו' בשעה 8:30-10:00.

 קורס להכרת הסמרטפון 
)טלפון נייד חכם(

המורה: ד"ר סיארה מרים
בימי ב' בין השעות 11:00-12:15

 מחיר למשתתף 200 ₪ 
)לעשרה מפגשים( 

קורס בתנ"ך 
 בימי ראשון אחת לחודש 

בשעה 9:30
המרצה: הגב' תמר אלטמן

עלות הקורס 100 ש"ח 
 יש להירשם לכל הקורס 

ברחוב ההדר 20 ק"א

רח' הדר 20 קריית אונו - מועדון הגמלאים.  חוגים בבית הפיס

מנהלת התחום: עופרה אשכנזי 073-3501347 פעילות חברתית
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מחיר לאדםתאריכיםשם המלון
בחדר זוגי

מחיר לאדם 
המחיר כולליחיד בחדר

מלון 
"דן פנורמה" 

חיפה

20-23.09.2021
3,300 ₪ 1,950 ₪  3 לילות, 4 ימים

• אירוח על בסיס חצי פנסיון 

• אוטובוס להסעות הלוך ושוב 

• פעם אחת קפה ועוגה במהלך האירוח

• ארוחת חג בערב החג

מלון 
"הגושרים"

20-23.09.21
23-26.09.21
26-29.09.21

3 לילות, 4 ימים
 ₪ 2,100₪ 3,500

מלון 
13-17.10.19"כפר גלעדי"

3,750 2,100₪ 4₪ לילות, 5 ימים

נווה אילן- 
מבואות 
ירושלים

13-17.10.19
1,900 1,100₪ 4₪ לילות, 5 ימים

לפרטים נוספים ולהזמנות: זיו תיירות  03-6919969  זיוה / הילה

• המחיר לילד )2-12(  בחדר הורים 50% ממחיר מבוגר
• תנאי תשלום: עד 4 תשלומים בצ'קים או בכרטיס אשראי, תשלום ראשון-ביום ההזמנה. המחיר כולל מע"מ.

• תנאי ביטול:ביטול מכל סיבה שהיא מ- 7 ימים טרם היציאה, יחויב בתשלום מלא. 
במקרה של ביטול בכפוף להוראות משרד הבריאות התשלום יוחזר במלואו.

חג סוכות 2021
טיולים ונופש זה השטח שלנו!

• אירוח על בסיס חצי פנסיון 

• הגעה עצמאית

• כניסה לספא פיורינה ב-45 ₪ לאדם ליום

• תוספת לחדר בוטיק ב-150 ₪ ללילה

• אירוח על בסיס חצי פנסיון

• ארוחת ליל חג

• הגעה עצמאית

• אירוח על בסיס חצי פנסיון 

• הגעה עצמאית

• שימוש בקאנטרי המלון

מועדון קהילה )בפיקוח משרד הרווחה(
בימי א, ג, ה בין השעות 13:00-17:30

 מנהלת המועדון עופרה אשכנזי
073-3501347 

חוג רמיקוב ,מסיבות וימי הולדת ,הרצאות, 
התעמלות על כסאות ,אפייה ומלאכה.

מועדון חברתי של הארגונים
התעשייה האווירית

 מנהלת המועדון: אדריאנה שוולב
050-3614200 

ימי ג' בין השעות: 17:30-20:00

מועדון גמלאי המשטרה
מנהלת המועדון –חיים פסקל

08-9455968
גזבר המועדון –יחיאל גיספאו

052-2725582
ימי ד' בין השעות 15:45-20:00

מועדון מ.ג.מ –חיל המודיעין
בימי ב' אחת לשבועיים 
בין השעות 10:00-12:30

 מנהל המועדון – מנשה כדורי
054-6288888

מועדונים חברתיים מנהלת התחום 
רח' הדר 20מנהלת המועדון עופרה אשכנזי 073-3501347



12

                

נופשונים 
פעמיים בשנה ים–המלח )נובמבר ,יוני(.

ארבעה לילות חמישה ימים )חצי פנסיון( 

כפר בלום 
שלושה ימים )חצי פנסיון(-אמצע שבוע 

מוסיקלי  )חודש ינואר(.

אילת
 מלון דן אילת – שלושה לילות ארבעה ימים  

מדריך צמוד )כולל טיולים( 

טיולים: לצפון ולדרום
 2 טיולים בשנה בשיתוף מחלקת הספורט 

)דרגת קושי בינונית פלוס(
ועוד.

טיולים חו"ל
עקבו אחרי הפרסומים שלנו באתר 

 באינטרנט
 www.ale.org.il ובפייסבוק

טיולים ונופשונים והצגות

מופעים והצגות 
תיאטרון הקאמרי, הבימה, בית לסין, גשר, תיאטרון יידישפיל, בית צבי, והיכל אומניות 

הבמה הרצליה בהסעות מאורגנות.



100% שירות100% איכות100% טריות

מבצעים חמים | ירקות ופירות | דגים ובשרים טריים

פתח  תקווה, עצמאות  63 | פתח תקווה, דוד אבידן 8 - כפר גנים | גבעת שמואל, יוני נתניהו 21 | קריית אונו, זיידמן 2 
טל. 03-5329119 (שלוחה 3) | פקס. 03-5329118
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החברות מדוורות במייל/בפייסבוק.

* תודתנו המיוחדת לגב' אורית שירן-רכזת פעילות גופנית לגמלאים, 
על שת"פ פורה למען האוכלוסייה המבוגרת בעיר.

* העמותה מקיימת שיתוף פעולה עם מגדלי הים התיכון צומת סביון 
במסגרת קמפוס לימודים ועוד פעילויות.

* העמותה  מקיימת שיתופי פעולה גם עם הקריה האקדמית אונו.

  לפרטים והרשמה: עופרה אשכנזי  073-3501347

גדולות מהחיים - מעגל נשים 50+

בשיתוף עמותת על"ה, מינהלת נשים עירונית ומח' ספורט גמלאים.
אחת לחודש בימי שלישי בשעה 10:00 בבוקר ברחוב ההדר 20 קריית אונו.

במפגשים מוגש כיבוד, הרצאות מענינות  והעיקר חברה משובחת.

 מפגש ראשון  פתיחת עונה 
5 באוקטובר 2021 בשעה 10:00 

עם אורי שליין – מוזיקאי, מורה ומוסיקה ומרצה
בהרצאה מוזיקלית על   מוזיקה קובנית

שתכניס אותנו לשנה החדשה בשמחה ובמוזיקה קיצבית

 מפגש שני  לרגל המאבק באלימות נגד נשים
30 בנובמבר 2021 בשעה 10:00 

 אפשר לנשום   עם בתיה צוקר ויעל לויתן
שתי נשים שחוו אלימות בביתן, חושפות יחד את סיפור מסע חייהן, ממציאות כואבת 

ומטלטלת ועד הגשמת חיים בעוצמה בלתי נתפשת.
המשך המפגשים יפורסמו בחודש נובמבר.וזיקה קובנית

עלות ההרצאה 45 ש"ח
המפגש כולל קפה ומאפה והמון סימפטיה

הפעילות בהתאם להנחיות של משרד הבריאות
 טל להזמנת מקומות: 

עופרה 073-3501347 או 052-5403865
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קורס באמנות
אמנים פורצי דרך באמנות הרנסנס והבארוק בארצות הצפון

המרצה: חנה ארבל )M.A תולדות האמנות(
אמנות הציור הפלמית בארצות השפלה והצפון  קשורה קשר הדוק למשברים ולרפורמציה 

הפרוטסטנטית עד ל"תור הזהב" של הציור ההולנדי. 

נכיר את מיטב יצירותיהם  של האומנים העיקריים שהשאירו את חותמם ומורשתם עד ימינו. 
17.10.21  האחים הוברט ויאן ואן אייק הנציגים המובהקים של הציור הפלמי במאה ה-15  

     שהביאו לחידושים מפליגים  בתיאור האמנותי. 

14.11.21 הירונימוס בוש -המכונה "הסוריאליסט של המאה ה-16" בתובנות וסמלים על שכר  
   ועונש. תיאורים פנטסטיים של "גן התענוגות הארציים" מבריאת העולם, ועד יום  הדין. 

19.12.21 פיטר ברויגל המכונה "ברויגל האיכר" מציג לכאורה תמונת מציאות עממית, ולמע  
  שהתובנות סימבוליסטיות , חברתיות והומאניות. 

אלברכט דירר – המכונה "ליאונרדו של הצפון". גאון פורץ דרך באמנות הגרמנית.    9.1.22

מהאנס הולביין הבן, ועד פראנס האלס – מציור גרמני, ועד לתור הזהב ההולנדי.        6.2.22

יוהנס ורמר, ואנטון ואן דייק - מציור דיוקנאות באווירה      6.3.22
ביתית, ו"הנערה עם עגיל הפנינה", ועד לציור דיוקנאות של    

בתי המלוכה והאצולה.    

רמברנדט - גדול אמני הבארוק ההולנדיים בציורי דיוקנאות:    10.4.22 
ואנשי  ה  ר באנטומי עו "שי ועד  ם,  י י ות עצמ א וקנ י מד   

"משמר הלילה".   

רמברנדט - ציורי התנ"ך לצד ציורים    8.5.22   
נוצריים של גדול ציירי  הבארוק ההולנדי.     

פטר פול רובנס - מהציירים הפוריים ביותר בבארוק      12.6.22    
הפלמי. ציוריו מצטיינים בפאר, צבעוניות וחושניות,      

ותנועה. מרקמים    

ההרצאות ימי א' בשעה 19:30

אחת לחודש 18:00. 

  לפרטים והרשמה: עופרה אשכנזי  073-3501347
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עקבו אחרי הפרסומים שלנו באתר: www.ale.org.il וב-

• עד יום תחילת הלימודים דמי ביטול בסך 80 ₪
• לאחר מפגש אחד-עם החזרת כרטיס דמי ביטול בסך 100 ₪ 
 • לאחר שני מפגשים-עם החזרת כרטיס-דמי טיפול בסך 80 ₪ 

עלות הרצאות

• בקשת ביטול ההשתתפות במכללה תוגש בכתב בלבד למשרדי המכללה 
  ברחוב ההדר 20 ק"א

• לאחר חצי שנה של פעילות המכללה –לא תוחזר יתרת הכסף.
• זיכוי כספי עבור ביטול השתתפות יינתן רק לאחר החזרת כרטיס.

• במקרה של הפסקת לימודים עקב אילוץ בלתי צפוי, מיוחד וממושך שאינו
  מאפשר לימודים תקינים במשך חודשיים ומעלה.

  יש לפנות מיידית במכתב ובצירוף מסמכים רלוונטיים,  כל בקשה תיבדק לגופו

  של עניין. יש לשלוח את הבקשה מיד לאחר שאירע המקרה.

• במקרה של נסיעה לחו"ל-לא יוחזר כסף.

לתשומת לבכם  - צוות המכללה רואה חשיבות עליונה בשירות הלקוח

ובשביעות רצונו. הנוהל המפורט להלן נועד למנוע אי הבנות ולאפשר לנו

לספק לכם את השירות הטוב ביותר והיעיל ביותר.

ניהולי ביטול טיולים ונופשונים

על פניה לביטול ההשתתפות מכל סיבה שהיא יחולו הכללים הבאים:

• עד שלושה שבועות טרם מועד הטיול: ביטול השתתפות אינו כרוך בתשלום.
• שבועיים מיום הטיול יחולו דמי ביטול בסך 20 ₪ 

• שבוע  ימים טרם מועד הטיול יחולו דמי ביטול בגובה 50% ממחיר הטיול ולא
  יותר מ-90 ₪ לאדם.

• אי הופעה ביום הטיול תגרור חיוב מלא.
ניהול ביטול הצגות+ הסעה.

עד שבוע ימים לפני ההצגה- לא יוחזר כרטיס ההצגה 

לא יינתן החזר כספי על ביטול ההסעה.

 נוהלי ביטול הרשמה למכללה
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! ת  הב או ו מה  משפחה ח
 מרכז יום רב תכליתי לאזרח הותיק

 המחלקה לטיפול מוגבר

כתובתנו ש"י עגנון 13 קרית אונו

מנהלת המרכז הגב' דינה לוין – 0733-502-507

עובדת סוציאלית – הגב' חני גרוס – 0733-502-508

מזכירות מרכז היום – 0733-502-521

הטיפול מיועד לאנשים הסובלים ממחלות הגורמות לדמנציה ולירידה בתפקוד    
הקוגניטיבי. הטיפול ניתן על ידי צוות מקצועי ומיומן המתמחה בטיפול בתשושי 

נפש ומאפשר התייחסות פרטנית וייחודית ותמיכה בבני המשפחה.
אתם מוזמנים לשלושה ימי התנסות במחיר סמלי.  

ם י י ח ת  ו ש ע ל ך  ל ע  י ג מ ם  י י ח ב ב  ל בכל ש

מרכז היום לאזרחים ותיקים בקריית אונו רואה בגיל השלישי נכס.

באווירה  משפחתית  חמה ואוהבת, מפעיל מרכז היום שלל פעילויות תואמות גיל,

באמצעות צוות מקצועי ומנוסה בתחומי הפעילות השונים.

הפעילות מתקיימת בימים א' – ה'  בין השעות 7:00-13:30
פעילות המרכז מכוונת לשמירה ושיפור תפקוד פיזי וקוגניטיבי . יכולת התמודדות

נפשית וחברתית של האדם המבוגר .
• במרכז ישנן מגוון פעילויות העשרה - התעמלות בוקר,  מלאכת יד, גינון, חוג ברידג', שירה 

בציבור, ציור, קרמיקה , משחקי שולחן בזוגות ובקבוצות, הרצאות בתחומים שונים, 
דיונים מונחים, הופעות מוזיקליות, אקטואליה , שעורי מחשב, קבוצת תקשורת מילולית,  

מסיבות, טיולים, פעילויות התנדבותיות ופעילות מהנה עם בני נוער בכל גיל.
• במרכז חדר פיזיותרפיה עם מכשור ייחודי ובו פועלות קבוצות פיזיותרפיה לשמירת 

היכולות הגופניות .
• הפעילויות במרכז מותאמות להעדפותיו של המשתתף וניתן להרכיב עבורו תכנית יומית 

מותאמת אישית.
• פעילויות מתנהלות סימולטנית , כל  חבר במרכז ישתתף בחוגים ע"פ העדפותיו. 

• כמו כן במרכז ניתנים שרותי רחצה, מספרה, רפלקסולוגיה, פדיקור ומניקור – על פי דרישה.
• ארוחות מפוקחות  )לסוכרתיים ובכלל(: ארוחת בוקר עשירה, ארוחת ביניים וארוחת צהריים

• הסעות:  הסעות מתבצעות מבית הקשיש למרכז היום עם ליווי צמוד, כמו כן הסעת מעלון 
לזקוקים לכך.
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המחלקה נותנת מעטפת שירותים סיעודים ופרטניים בבית האזרח הוותיק תוך התאמה אישית 

לצרכיו, במשך למעלה מ- 20 שנה. אנו רואים ייעוד ושליחות לסייע לכם בהתמודדות עם מצב 

מורכב בו אתם או קרוב משפחתכם זקוקים לעזרה פרטנית וסיעודית יום יומית. 

פיתחנו עבורכם סל שירותים רחב בעל מגוון פתרונות מקצועיים, איכותיים ואנושיים שיתאימו 

לצרכים המיוחדים של כל אחד ואחד מכם:

 שרותי חוק סיעוד - מתן שירות לזכאיי חוק סיעוד.

 טיפול סיעודי פרטי ע"י מטפלים - השמת מטפלים ישראלים בבית המטופל.

 פרויקט חדשני על"ה עם שי"ק – שימור יכולת קוגניטיבית: מענה ייחודי של ליווי והפעלה 

לאנשים מבוגרים בביתם בהיבטים רגשיים, חברתיים, תקשורתיים וקוגניטיביים )ראה פירוט 

בעמ' 26(.

  הרצאות וסדנאות לקבוצות גמלאים ולגורמים המטפלים בתחום שימור יכולת קוגניטיבית, 

במסגרת על"ה עם שי"ק

 יעוץ מקצועי והכוונה בכל נושא שקשור לטיפול ביתי בחולה הסיעודי.

 יעוץ והכוונה ולווי מקצועי בהעסקת עובדים זרים ותנאי העסקתם.

 סיוע בהגשת טפסים לגורמים שונים ומתן מידע נרחב בכל התחומים הרלוונטים.

 סיוע לניצולי שואה, בשיתוף עם הקרן הרווחה לנפגעי השואה בישראל.

אנו במחלקה לטיפול ביתי בעמותת על"ה שמים דגש על שירות ברמה מקצועית ואנושית 

גבוהה ביותר. המטפלים עוברים קורסים והשתלמויות המקנים להם מיומנות וידע הנוגעים 

לטיפול בקשישים סיעודיים וכן השתלמויות הנוגעות להעצמת וחיזוק המטפלים:

 אנושיות

 יושר   

 הגינות   

 מקצועיות  

  מהירות 

   אדיבות

המחלקה לטיפול ביתי וסיעודי בהתאמה אישית
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 לקוחות פרטים

 שירות חילופי לחברים במרכז היום לקשיש

אזורי השרות של המחלקה לטיפול ביתי:
 קריית אונו   גני תקווה   סביון   גני יהודה   רמת אפעל  כפר אז"ר  גבעת שמואל

 אור יהודה   יהוד

צוות המחלקה לטיפול ביתי כולל: 
עובדים סוציאליים, אחות מוסמכת, צוות אדמיניסטרטיבי, 4 בקריות, 3 מתנדבות וכ-170

מטפלים מיומנים ומקצועיים - עובדים ישראלים ועובדים זרים.

המחלקה מעניקה שרות ל:

 זכאי חוק סיעוד של המוסד לביטוח לאומי

 זכאי הקרן לרווחה לניצולי השואה

 מסובסדי הרווחה

0 3 - 9 3 4 1 0 0 2  : ו ג י י ח ת  ו נ מ ז ה ל

 חברתנו מספקת פתרונות הסעה לחתונות, בר 

 מצוות,  ימי כיף, מסיבות  ועוד. לחברה צי אוטובוסים 

גדול חדישים ומפוארים למתן שרות איכותי ללקוח.

מנהלת המחלקה: אסתר ברכש-גולדנברג

כתובת: רח' ההדר 19 "בית וורגה" קריית-אונו

טלפון: 03-5351808, 03-5353129    

פקס: 03-7362435    



קבוצת תמיכה לבני משפחה מטפלים - לטפל במטפל 
חולי  של  במשפחות  ובתמיכה  רגשית  התערבות  במתן  רב  צורך  קיים 
של  רווחתו  את  לשפר  במטרה  דומות,  ומחלות  אלצהיימר  דמנציה, 
מטפלים   משפחה  לבני  מציעה  העמותה  משפחתו.  ובני  המטופל 

מפגשים קבועים בהנחיה מקצועית.

יתרונות העבודה הקבוצתית: 
ודרכי  המחלה  על  ללמוד  למשתתפים  מאפשרת  הקבוצה 
ובמטופל.  בעצמו  חווה  שהוא  השינויים  עם  המטפל  של  ההתמודדות 

ותחושות  למחשבות  מענה  ונותן  עוצמה  רב  הוא  הקבוצתי  הכלי 
היכולת  המטפל.  של  ועוד  אשמה  כעס,  אונים,  חוסר  בדידות,  של 
איתן.  להתמודד  ועוזרת  מקלה  שונות  והרגשות  מחשבות  על   לדבר 

המפגשים מתקיימים אחת לשבועיים בימי שני בשעה 19:00 
בבית אורנשטיין, רח' ש"י עגנון 13 קריית אונו.

ההשתתפות כרוכה בתשלום סמלי.

 קבוצת תקשורת בין אישית לשמירת יכולות קוגניטיביות באמצעות 
תוכנת מחשב ויגרוס מיינד )תוכנה מיוחדת שפותחה לצורך כך(

קהל היעד:  אזרחים ותיקים בכל רמות תפקוד ומצב  המעוניינים  לחזק, לשמר, לשפר, לטפח                           
ולתרגל מיומנויות קוגניטיביות.

נוסף לשמירת היכולות הקוגניטיביות, הקבוצה מספקת רווחה נפשית, מטרה ומשמעות, הפגת 
הבדידות. יוצרת חווית הצלחה ומסוגלות, טיפוח וחיזוק קשרים בינאישיים.

אין צורך בידע במחשב או בהפעלתו.                                  
המפגשים מתקיימים מידי שבוע בימי שלישי בשעה 10:00 

בבית אורנשטיין ברח' ש"י עגנון 13 קריית אונו.
ההשתתפות כרוכה בתשלום סמלי.

 על"ה עד הבית 

המחלקה לטיפול ביתי מעניקה מענה ייחודי של לווי אישי והפעלה פרטנית לאנשים מרותקים 
לבית. הלווי מותאם אישית ומתייחס להיבטים תפקודיים, קוגניטיביים, חברתיים, תקשורתיים 

ורגשיים. תחומי הליווי: אומנות, יצירה, מוזיקה , מוטוריקה, משחקי חשיבה, מנדלות ועוד.
השרות ניתן על ידי אנשי מקצוע.

מפגש ראשוני עם רכזת התוכנית ללא תשלום. 

 לכל השירותים הנ"ל יש לפנות לגב' תמר גשרי אלון-רכזת תחום טיפול, 
תמיכה והדרכה, מטפלת  משפחתית ומנחת קבוצות.

טלפון ליצירת קשר: 054-7800823.
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  המחלקה לטיפול ביתי סיעודי מרחיבה 
 את השירותים לאוכלוסייה הוותיקה

גב' תמר גשרי אלון
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   התנדבות  בעמותה

להיות מתנדב פירושו להיות שייך לקבוצה מובחרת של 
אנשים בעלי ערכים!!! 

בעמותה מתנדבים עשרות אזרחים ותיקים, סטודנטים ובני 
נוער. להתנדבות אפיקים שונים: זוהי דרך לגרום אושר 

לזולת, לשמח אנשים בודדים, לתת אוזן קשבת, להדריך 
ולהנחות קבוצות, לעזור בנושאים אדמיניסטרטיביים, להרצות 

במועדונים ובמרכז היום, לסייע בניהול העמותה ועוד ועוד. 
אנו מעריכים כל סיוע שמוענק לאזרחים הוותיקים בהתנדבות 

 ומזמינים אתכם להצטרף אלינו! 

  להלן פרויקטים התנדבותיים המופעלים ע"י העמותה,     
רובם בשיתוף עם גורמים נוספים בקהילה:

⋅ שילוב בן דורי בחגים – במרכז היום, במועדונים, בדיור 
לניצולי שואה עולים חדשים בשילוב תלמידים: בית הספר 

היסודי ניר, בית הספר עלומים, בית הספר רימונים, בית הספר 
יעקב כהן,  חטיבת ביניים בן צבי, תיכון בן צבי, הגן של סיגל, 

 מועדונית הדרים, בנות שרות לאומי, תנועות הנוער: צב"ר, 
כנפיים של קרמבו, החווה החקלאית. בחגים: פסח, ט"ו בשבט, 

פורים, חנוכה, שבועות. תלמידי בתי הספר והגנים משתלבים 
בשירה, הופעות ועבודות יצירה משותפות עם הגמלאים

 וכן תורמים בעין יפה פירות יבשים לט"ו בשבט.

⋅ יום מעשים טובים מתקיים מדי שנה, בשיתוף עמותת רוח טובה -  צביעה וגינון של 
מועדון פיס לגמלאים ההדר 20, גינון במרכז יום לקשיש  וביחידה לטיפול ביתי, צביעת דיור 

לניצולי שואה, הפעלות והופעות במרכז היום ובמועדונים.

⋅ מרצים, מורים ומדריכים מתנדבים במועדונים ובמרכז היום בתחומים שונים. 
 ⋅ סיוע אדמיניסטרטיבי בכל הפרויקטים והמחלקות של העמותה 

כל מי שיכול לתרום מהידע ומהיכולת שלו לסיע, לשתף, ללמד 
ולהרצות, מוזמן לפנות למחלקה הרלוונטית של העמותה:

ronit@ale.org.il :מרכז היום לאזרח הוותיק: טלפון: 03-5353094 דוא"ל

 פעילות חברתית ומכללת הגמלאים: טלפון:  073-3501347. 
ofra-as@ale.org.il :דוא"ל

 המח' לטיפול ביתי: בית ורגה, רח' ההדר 19 קריית אונו. 
rachelp-tipulb@ale.org.il :טלפון: 073-3503164 דוא"ל

התנדבות בעמותההתנדבות בעמותה
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העמותה מנהלת ומתפעלת 16 יחידות דיור לניצולי 
שואה. 

הדיירים מקבלים:
 דיור במחיר מיוחד

 שירותי לחצן מצוקה ואב בית של קהילה תומכת 
 בהפעלת 

      מוקד אנוש, בשיתוף העמותה והמחלקה לרווחת 
הגמלאי

 שירותי הדרכה, תרגום ותמיכה של עמותת על"ה ואגף הרווחה  
      עיריית קריית אונו

 פעילות חברתית: מפגשים חברתיים בשפה הרוסית, טיולים, 
      מסיבות, חגים בשיתוף מוקד אנוש והמח' לרווחת הגמלאי.

דיור לניצולי שואה  רח' ש"י עגנון 13 קריית אונו

מפגשי לימוד וחוויה לחיזוק מיומנויות קוגניטיביות, חברתיות ותקשורתיות 
VIGOROUS MIND באמצעות תוכנת

בואו ליהנות, לתרגל ולאתגר את המוח בעזרת תוכנה אינטרנטית שפותחה ע"י צוות 
ישראלי בעזרת מדענים ידועי שם מארה"ב בתחומי בריאות המוח והזקנה. התוכנה 

זכתה בהערכה רבה ופרסים יוקרתיים בארה"ב. 

מטרת התכנית: שיפור איכות החיים על ידי הפעלת המוח במגוון שיטות ופעולות מהנות, 
מעשירות ומאתגרות לצורך שמירה וטיפוח יכולות קוגניטיביות והכנה לקראת אתגרי 

העתיד.
קהל היעד: אזרחים ותיקים בכל רמות תפקוד ומצב בריאותי.

התכנית מתבססת על מחקרים מדעיים המצביעים על תרומה משמעותית של תרגול 
קוגניטיבי, העלאת זיכרונות, מוסיקה ופעילות חברתית לשיפור איכות החיים. מדובר 

בתכנית חוצת ארגון שמופעלת בכל המחלקות של העמותה ומותאמת לצורכי האזרחים 
הוותיקים בכל מצב בריאותי-תפקודי.

איפה התכנית פועלת:
 במרכז היום, במסגרת מפגשים קבוצתיים ו/או פרטניים. 

לקבלת פרטים: טלפון: 03-5353094.
 קבוצת תקשורת בין אישית לשמירת יכולות קוגניטיביות לגמלאים עצמאיים

הפרטים בעמ' 23.
על"ה עד הבית לאזרחים ותיקים שמתקשים לצאת מביתם – הפרטים בעמ' 23.

תכנית על"ה עם שי"ק הפעלת המוח לצורך שמירת יכולת קוגניטיבית
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העמותה פועלת בשיתוף פעולה הדוק עם גורמים שונים: עיריית קרית אונו 
בפרט אגף הרווחה,  המח' לרווחת הגמלאי והמח' לספורט, היחידה להתנדבות 

ומנהלת נשים, מועצות ועיריות בבקעת אונו ועוד.
העמותה - שותפה פעילה בפורומים עירוניים שונים כגון פורום שולחן עגול של ארגוני 

המתנדבים בעיר, פורום נשים רשותי, ועדות רווחה, ועדות הגוי מקצועיות ועוד.
המחלקה לרווחת הגמלאי מעורבת בפעילות של מרכז היום, דיור לניצולי שואה, פעילות 

חברתית ותחומי עשייה נוספים של עמותת על"ה. בין הפרויקטים המופעלים בשיתוף עם 
המחלקה לרווחת הגמלאי של עיריית קריית אונו: מרכז היום לאזרחים ותיקים )בפיקוח משרד 

הרווחה(, מועדונים חברתיים, קהילה תומכת )הפרויקט מופעל ע"י מוקד אנוש(, אירועים 
קהילתיים שונים: אירועי חודש הגמלאי )בשיתוף עם גורמים נוספים בקהילה(, אירועים 

למתנדבים ועוד.
מועדון לניצולי שואה "קפה אונו" המופעל ע"י המח' לרווחת הגמלאי, מתקיים במבנה של 

מרכז היום בבית אורנשטיין רח' ש"י עגנון 13 קרית אונו.
לעמותה שיתוף פעולה הדוק עם המחלקה לספורט גמלאים עיריית קריית אונו:

⋅ סדנאות והרצאות בנושא בריאות
⋅  ימי עיון ואירועי ספורט ובריאות בעיר ובסביבה ועוד.
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ולפתח את שיתופי הפעולה הפוריים למען האוכלוסייה המבוגרת 

בבקעת אונו.

תודה גדולה במיוחד לכל מי שמשתתף בפעילות העמותה.

תמשיכו להגיע ותספרו לחבריכם ומכרייכם עלינו!

תודה מקרב לב לד"ר לינדה ודרור הראל על תרומתכם

לבניית מרחב מוגן לדיור קומתי לניצולי שואה.

תודות

  פרויקטים קהילתיים למען האוכלוסייה המבוגרת 



חייגו 6010* או חפשו:
״סביון מגדלי הים התיכון״

לאוכלוסיית  לתת  רצון  מתוך  נולד  שלנו  הבוטיק  קונספט 
הדיירים חוויה הוליסטית ולייצר בית משפחתי וקהילתי בדגש 
על הפרטים הקטנים, כמו עיצוב הרמוני וחדשני, המפעיל את 

כל החושים ויוצר חוויה מיוחדת במינה.

המתחם כולל פינות ייעודיות למטרות שונות, כמו מוזיקה, קולינריה, 
ספרות ואזורי אירוח למשפחה במרחב עם ניחוחות מאפים וקפה 
טרי, עטוף בבדים וצבעים, המשרים שלווה ומייצרים אינטימיות, 

ממש כמו בבית, תוך חיבוק מצד הקהילה והצוות.

לראשונה בישראל, דיור בוטיק 
מבית מגדלי הים התיכון

צליל חסון כהן-ציון
מנהלת איכות חיים

גידי וינר
מנהל שירות לדייר, 

קונסיירג׳ בכיר

טלי לוי
מנהלת קשרי לקוחות

עדי נשרי
מנכ״לית הבית

רשת מגדלי הים התיכון מציגה:
דיור מוגן - הבית שמגיע לכם!

תכירו את מסלול 20/80 
תפקידו 20% בכניסה והשאר מתי שתבחרו*

*כפוף לתנאי המבצע. אין כפל מבצעים או הנחות.
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