
דברי יו"ר גמלאי לשכת רואי חשבון ביום 

19.11.2019 

בחגיגת תחילת השנה השביעית למועדון, 

 שהתקיימה בבית צבי

 

 -,ערב טוב וברוכים הבאיםמכובדי
 

 אחרי החגים מתחדש הכול  

 מתחדשים ושבים  ימי החול

 האוויר, העפר, המטר והאש

 גם אתה גם אתה תתחדש

הערב ]אחרי החגים[ אנו  מציינים  את תחילתה של      

של המועדון ומקווים ,כאמור בשירה  השביעיתה שנה 

 של נעמי שמר, שנמשיך   להתחדש. 

 אזכיר  , בקליפת אגוז , כיצד הכול התחיל.

 

ישנה תקופה ,במחזור חייו  של  כל רואה  כידוע,  

 ת,חשבון , השומר  על  איתנות פיזית וקוגניטיבי

, ומשך הזמן מתארךשבה משך הזמן הפנוי  שלו  

 .מתקצר או מתאפסהמקצועי  שלו  

להשקיע   את הנבון  בתקופה זו,מעדיף רואה החשבון  

,תוך הדגשת איכותיות   פעילויות פנאיבהפנוי  זמנו 

 :-הקונספט שחרז יורם טהר לב

 מה שהיה ,שכח מזה



 מה שיהיה ,לא משנה

 מה תבקש בעולם הזה?

 היום הזהי את תן ל

שנים נענתה הלשכה לאתגר שהצבתי בפניה  7לפני 

 80שהייתה קיימת בלשכה] לשנות מציאות טנו והחל

שנה[ ו להשלים את החסר,ברוח הדברים שצוינו לעיל, 

 גמלאים.  1250לטובת 

קיסריה נחנך " המועדון " שלנו, מלון דן שנים  ב 7לפני 

חטוף את -היינו –דיים  קרפה- -הסיסמה עם הסלוגן/

 היום. 

עשרות , בסיוע הלשכה ,ביצע המועדון    מאז ועד היום

-הרצאות, פעולות תרבות, נופשונים -פעילויות שכללו

 מטיילים , טיולים בארץ ובחו"ל. 

 ,על הלשכה.  הטביעה את חותמהפעילותנו 

 

המתוכננת  אנצל הזדמנות זו לפרט את פעילותנו 

  -םבאישלושת החודשים הל

על  –הרצאה של קרימינולוגית  בכירה ]גילי בר דוד[-

 עבירות הצווארון הלבן 

 בירוחם-אירוס המדברמלון ב-נופשון מטייל -.

 סוסיא-סיור בעיירה ה יהודית העתיקה  –.

הכולל  אופנועי שלג,   [שבפינלנד]ללפלנד   -וטיול   -

כרכרות איילים, רכבי  מרוץ בשלג,,  מזחלות כלבים.

 שוברת קרח ועוד ספינה



 לפעילויות הנ"ל כולכם ,מוזמנים להזדרז ולהירשם

 באתר הלשכה ובפרסומי המועדון.-פרטים 

 

 -לא הייתה  ,ועדיין אינה  ,סוגה בשושנים . דרכנו, 

 

 לא קלה היא לא קלה דרכנו

 ועינינו לפעמים נוגות 

 עוד שדות פורחים יש לפנינו אבל, 

 עוד הרים גבוהים וצונני פסגות

 

טרם השלמנו כמה  עניינים ואני מקווה כי 

[ שאנו ידין הנשיאה]איריס שטארק[,המנכ"ל החדש ]דוד

ויתר מרכזת המועדון  מקדמים את פניו בברכת הצלחה,

עובדי הלשכה  יסייעו  בידינו להשלים  את המלאכה  

משדות     מלאהבאופן  שחברי המועדון ייהנו הנאה 

 פורחים ומאוויר פסגות .

 

ות זו ברצוני להודות לחברי לוועדה ולכל אלו בהזדמנ

 שעזרו לנו  בלשכה לשרת אתכם ]החברים[ באמונה.

 אני מאחל לכולנו  שנת פעילות מוצלחת  וערב מהנה

 [לשאת את דבריהאיריס שטארק  ומזמין את הנשיאה ]

 

 



 

 


