
דבר יו"ר הארגון 
      

חברותי וחברי הגמלאים.
בימים האחרונים התחלנו להוציא את קטר הגמלאים מחניון ההמתנה לפעילות ואירועים כפי 
שהבטחנו. מועדון החברים נפתח, נערכו טיולים ובקרוב יתקיימו אירועים לפורום נשים ומתנדבים. 
הפעילויות נעשות תוך הקפדה על נהלי הקורונה של משרד הבריאות. ידוע לכולנו שהמציאות 
החדשה שנכפתה עלינו תחייב התאמת פעילויות הארגון ל"שגרת קורונה" וברור שהפתרון איננו 
סגר. חייבים להמשיך להפגש ולפעול בזהירות המתבקשת . אנחנו אנשים בוגרים האחראים 
למעשיהם ויודעים שאין לצערנו 100% של מניעת סיכונים נגד וירוסים או נגד כל בעיה אחרת.

בהזדמנות זו אנחנו מבקשים להודות למנכ"ל העירייה מנחם לייבה וליו"ר ארגון העובדים עו"ד 
רמי בן גל על הגבוי והסיוע.  

מקווה להמשיך ולראות אתכם מגיעים ופעילים בארגון.

 
להתראות
דרור לוטן

יו"ר ארגון הגמלאים

גמלאיות וגמלאים מצטיינים – "לוחמי הקורונה"
בזמן מגפת הקורונה המשיך ארגון הגמלאים לפעול ולתת שירות לחבריו. בחודשים מרץ-אפריל שיא המגפה , פעלו מספר 

חברים וחברות למען הגמלאים והגמלאיות למרות הסיכון האישי שבדבר. 
הנהלת הארגון החליטה להעניק לחברים אלה שי – תודה  על פעילותם הייחודית. 

לצורך כך הוקמה ועדה מקרב ההנהלה שבחרה במתנדבים: מירלה, רחל, אורי ועירית.

דף מידע
רח' פומבדיתא 4, תל-אביב-יפו 642344 טל' 03-5221355, 03-5239274, פקס 03-5276142

ימים ושעות העבודה במשרדי הארגון: מיום ראשון עד חמישי בשעות 9:00 – 12:00
www.ovdim-tlv.org.il :אתר | irgungtlv@gmail.com :דוא"ל

יולי-אוגוסט 2020 – תמוז, אב תש"פ

ארגון הגמלאים של עיריית תל-אביב-יפו

מועדון הצרכנות של גמלאי העירייה וביה"ח "איכילוב"
ניתן לרכוש תווי קנייה מוזלים בתחום המזון , הפארם, ההלבשה, מתנות וכדומה 

ביום שלישי 14/7/2020 בין השעות 9:30 עד 11:30 בקומה 1.

ארגון הגמלאים באתר האינטרנט
חידשנו את אתר האינטרנט של הגמלאים הכולל הודעות ועדכונים על פעילויות הארגון. 

היכנסו לאתר ארגון העובדים , וגלו את חלונית "ארגון הגמלאים" ועולם חדש ומרתק ייפתח בפניכם. 
www.ovdim-tlv.org.il "שם האתר: "ארגון עובדי עיריית תל-אביב-יפו

ועדת רווחה 
ועדת הרווחה בראשות עו"ס מירלה מיכלוביץ, נותנת ייעוץ, הכוונה וסיוע לחברי הארגון

אנא התקשרו בימים ראשון ורביעי לטל' 03-5210-636. 

ניתן גם לקבל הלוואה "מקרן סטרץ" ומענקים באמצעות קרן סיוע לחברים
פרטים נוספים ניתן לקבל בוועדת רווחה. 

הלוואות מקרן"עזור לעזור" 
חברי הקרן יפנו לגב' שרה ארואס, קומה ב', בימים: ראשון עד חמישי משעה 9:00 עד 13:00

בטלפון 03-5210-626. או לוועדת רווחה בארגון.

קופת תגמולים 
קופת התגמולים של ארגון עובדי עיריית ת"א וגמלאיה מלווה אותך ושומרת על כספך. 

לקביעת פגישת ייעוץ בתיאום מראש: 03-521-0626 שלוחה 6. 
maayan@ovdim-tlv.org.il :בימים א'-ה' בשעות 13:30 עד 16:00. או למייל

ביטוח בריאות מוזל לחברי אירגון הגמלאים 
בעקבות פניית חברים רבים להעניק ביטוח בריאות אחרי הפרישה לגמלאות, פנינו למספר 

חב' ביטוח וזכינו להצעה אטרקטיבית מ"כלל ביטוח".

 ההצעה תאפשר לחברי ארגון הגמלאים שפרשו לגמלאות מהעירייה ומביה"ח "איכילוב" ולשאירים גילאי 56 עד 75
להמשיך ולהנות ממשענת  ביטוח זולה, רחבה ומכובדת.

פרטים נוספים ניתן לקבל מסוכני ביטוח של חברת "כלל ביטוח".  

 eitana@harcabi-ins.co.il :הרכבי( –  איתנה: טל'- 09-7665756, פקס 09-7665751, מייל(
   rarazi@erlich-insur.co.il :ארליך( – רוית: טל' 03-7966662, פקס – 03-7976662, מייל(

או באתר האינטרנט של ארגון הגמלאים.

שי לראש השנה

ישולם ע"י העירייה לגמלאים ב- 1.9.2020

בתמונה: דרור לוטן, יו"ר הארגון, מירלה מיכלוביץ, רחל אבגי, אורי פישל ועירית אברנוק.



יום האישה
של מועדון "שלך לגמלאי" נדחה ויתקיים ב – 6/9/20 בהיכל הספורט יד אליהו בתל-אביב.  

פרטים נוספים ניתן יהיה לקבל באתר האינטרנט של הארגון. 

רכישת כרטיסים לאירועי תרבות באמצעות "קוד הטבה"
הרכישה הינה טלפונית לקופת התיאטרון.   

רק חבר בארגון הגמלאים של עיריית תל אביב יפו, רשאי לרכוש כרטיסים מסובסדים.
זיהוי הרוכש יהיה עפ"י : שם מלא,  מספר תעודת זהות וכרטיס אשראי תואם בלבד.

מחיר הכרטיסים הוא לאחר סבסוד של ארגון הגמלאים.  
מותרת רכישת עד 2 כרטיסים מסובסדים להצגה, גם אם אותה הצגה מתקיימת במספר תאריכים.

חריגה מההנחיות המפורטות, תגרום לבטול הכרטיסים לפני מועד ההצגה.   

רשימת ההצגות בחודש אוגוסט 2020
ניתן לרכוש עד 25.7.2020 

 שם
ההצגה

 מחיר
בש"ח 

קוד הטבה 
מספר

 טל' להזמנת
כרטיסים 

תיאטרון 

יש רופא באולם 30 96935 03-6295555 "הבימה" 
זורבה היווני 30 96935 03-6295555 "הבימה" 

גדר חיה 30 2781 03-6060900 שלוחה 1,2 "הקאמרי"
הבן 30 2781 03-6060900 שלוחה 1,2 "הקאמרי"

    

מועדון הגמלאים 
נפתח לטובת גמלאיות וגמלאי הארגון. במועדון ניתן להיפגש )תוך שמירה על מרחק....(,לבלות יחד, לשתות קפה, לקרוא 

עיתון ולשמוע הרצאות.

מופע מיוחד לגמלאים
ארגון הגמלאים בשיתוף העירייה יעלה מופע של שירי 
דוהל  באודיטוריום  יתקיים  האירוע  דמארי.  שושנה 
ב- 1.9.20 בשעה 18:00. פרטים נוספים על מכירת 

הכרטיסים יפורסמו בקרוב.

נאבקים לשיפור איכות החיים 
יושבי ראש ארגוני גמלאים מ- 11 רשויות מקומיות – בתוכם דרור לוטן יו''ר הארגון שלנו - נפגשו על מנת לשתף פעולה 
במאבק למען שיפור איכות החיים של הגמלאיות והגמלאים . בדיון השתתפו גם יו''ר ההסתדרות ארנון בר דוד, יו''ר 

הסתדרות הגמלאים שמוליק מזרחי ומנכלית "שלך לגמלאי" הילה קניסטר בר דוד.
בפגישה דנו על העלאת הפנסיה, עדכון קצבת הזקנה, זכויות החברים בפנסיה צוברת ועוד. ברור לכולם שהמציאות הכלכלית 
הקשה שיצרה מגפת הקורונה מחייבת  לעשות ככל הניתן לשמור על תנאי הגמלה הנוכחית. המאבק לשיפור התנאים ידחה 

לשנת 2021 .                       
מנכלית "שלך לגמלאי" דווחה על הארכת הזכאות של חברי המועדון עד הקיץ הבא. בנוסף הודיעה על התחלת פעילות 

המועדון בתחומי התרבות, הטיולים והנופשונים לקראת חודש ספטמבר.

חזרנו לטייל: 
האוטובוסים  יצאו  אחדים  ימים  לפני 
הראשונים – אחרי משבר הקורונה – 
לטיול קטיף דובדבנים ברמת הגולן. 
על מנת לעמוד בדרישות התו הסגול 
סבסדנו את הטיול ואפשרנו לעשרות 
ארוחת  כולל  מטיול  להנות  חברים 

צהריים.
בחודשים הקרובים מתוכננים טיולים 
ואתרים  האקווריום  הנשיא,  לבית 

נוספים.

נופשון בים המלח במלון "דניאל" – )מועדון "שלך לגמלאי"(
הנופשון יתקיים במחזור אחד מיום ראשון עד יום חמישי

ימי רישום תאריכי הנופשון  
 13-14/7   30/8-3/9

הנופשון כולל: הסעות, חצי פנסיון וארוחת צהריים ביום ההגעה.
המחיר לנרשמים בעלי זכאויות ב "שלך לגמלאי"

יחיד בחדר המחיר לנלווה  המחיר בחדר זוגי   זכאות הגמלאי 
₪ 1,770   ₪ 1,540    ₪ 540  ₪ 1,000
₪ 2,170   ₪ 1,540    ₪ 940   ₪ 600

גמלאים שאין להם זכאויות ב "שלך לגמלאי" ושאירים יסובסדו על ידי ארגון הגמלאים
1. המחיר לגמלאי בחדר זוגי 940 ₪ 

2. המחיר לנלווה בחדר זוגי 1,540 ₪ 
3. המחיר לגמלאי בחדר ליחיד 2,170 ₪ 
Ministryהנופשון בהתאם להנחיות משרד הבריאות.

of Culture
and Sport


