
 ראש חדש
לגמלאי עיריית תל-אביב-יפו 

האסיפה הכללית של ארגון גמלאי עיריית תל-אביב-
יפו וביה"ח "איכילוב" – בחרה בדרור לוטן כיו"ר הארגון 

המונה כ– 5000 חברים. 
לוטן פרש לאחרונה מעיריית תל-אביב-יפו בה שימש 
כסגן מנהל החינוך. בנאומו הודה לוטן לחברים הרבים 
שהגיעו לאסיפה על האמון שנתנו בו והבטיח להמשיך 
להיאבק לטובת שיפור איכות החיים והרחבת הפעילות 

התרבותית והמעורבות של גמלאי הארגון. 
בדבריו התייחס לחיזוק כוחן ומעמדן של הגמלאיות 
והבטיח שאירועי יום הגמלאית הן צעד ראשון בכיוון 
ראש  עם  והחברות  הפעולה  שיתוף  את  הדגיש  זה, 
מנכ"ל  עם  ההדוק  הקשר  ואת  חולדאי  רון  העירייה 

העירייה מנחם לייבה )בתמונה( ויו"ר ארגון העובדים 
רמי בן גל ואת שיתוף הפעולה הפורה עם ההסתדרות. 
את דבריו סיים בתודה ובהוקרה לשלמה ברזלי היו"ר 

היוצא של הארגון. 

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

ינואר, פברואר  2020 - טבת, שבט תש"פ

וועדת רווחה 
ועדת רווחה בראשות מירלה 
מיכלוביץ עובדת סוציאלית, 
מקבלת חברים להתייעצות, 
הדרכה ותמיכה ככל שניתן, 
בקומה ראשונה בימי ראשון 

ורביעי בין השעות
 .11:00 – 9:00

בטל' 03-5210-217.

הלוואה "מקרן 
סטרץ"  וקרן 

מצוקה לנזקקים 
ניתן לקבל באמצעות פנייה 

לוועדת הרווחה.

הלוואות לחברים 
"עזור לעזור"  

התנאים לקבלת הלוואות :
חברות בארגון הגמלאים  .1

חברות בעמותת "עזור לעזור"   .2
החתמת שני ערבים למתן   .3

הלוואה, הצגת תעודת זהות 
ותלוש גימלה. 

סכום ההלוואה ייקבע עפ"י   .4
הסכום נטו של הגימלה

יש לפנות לגב' שרה ארואס, 
קומה ב', בימים: ראשון עד 

 חמישי משעה
 9:00 עד 13:00,

בטלפון 03-5210-626. 
בין השעות 12:00–09:00

ביטוח רפואי 
על מנת להתחיל בביטוח חברי 
הארגון אנחנו חוזרים ומבקשים 

לשלוח לנציגי חב' הביטוח 
"כלל" את הסכמתכם העקרונית 

להרשם לביטוח המוזל.  לפרטים 
נוספים ניתן להתקשר אל: 

 )אלי ארליך( רוית:
 בטל' 03-7966662,
פקס: 03-7976662.

 )עופר הרכבי(
 בטל' 09-7665756,
פקס: 09-7665751

סקר פייסבוק
ארגון הגמלאים מקיים סקר 
העוסק בצורך בפתיחת דף 

פייסבוק של ארגון הגמלאים. 
אנא העבירו את התיחסותכם 

להצעתנו 
ל- EMAIL של הארגון. 

IRGUNGTLV@GMAIL.COM
או בטלפון 03-5239274.

נופשון בים המלח במלון "דויד"

ארגון הגמלאים
של עיריית

תל-אביב-יפו

ארגון הגמלאים של עיריית תל-אביב-יפו

עדיין לא נרשמתם לארגון גמלאי עיריית תל-אביב-יפו וביה"ח "איכילוב"? 
אנחנו מציעים לכם טיולים לחו"ל, נופשונים, טיולים בארץ הצגות, מופעים ושלל פעילויות.

אנחנו נייצג אתכם ונאבק בשבילכם. וכל אלה תמורת דמי חבר סמליים!
התקשרו אלינו ותאמו פגישת הכרות עם אורי פישל בטל' 03-5239220

 חדש
רכישת כרטיסים לאירועי תרבות באמצעות "קוד הטבה". 

כרטיסים  לרכוש  רשאי  עת"א-יפו  של  הגמלאים  בארגון  חבר  רק  התיאטרון.  לקופת  טלפונית  הינה  הרכישה 
מסובסדים. זיהוי הרוכש יהיה עפ"י : שם מלא, מס' 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. 

עדכונים ופרסומים חדשים, ניתן למצוא באתר האינטרנט שלנו, הממוקם בתוך אתר ארגון העובדים של העירייה. 
יש להכנס דרך גוגל לאתר העובדים של העירייה/לחלונית של ארגון הגמלאים/לחלונית אירועי תרבות. 

רשימת ההצגות בחודש פברואר 2020 – לרכישה עד 25/1/2020                                                                        
 שם

ההצגה
 מחיר

בש"ח 
קוד הטבה 

מספר
 טל' להזמנת

כרטיסים 
תיאטרון 

הרובוטית // החולה המדומה 30 96935 03-6295555 "הבימה" 

הנכד // לא לריב 30 2781 03-6060900 שלוחה 1,2 "הקאמרי"

רשימת ההצגות בחודש מרץ 2020 – לרכישה עד 25/2/2020                                                                        
 שם

ההצגה
 מחיר

בש"ח 
קוד הטבה 

מספר
 טל' להזמנת

כרטיסים 
תיאטרון 

זרים מושלמים // עושה כרצונו  30 96935 03-6295555 "הבימה" 

אותלו // סוס אחד נכנס לבר 30 2799 03-6060900 שלוחה 1,2 "הקאמרי"

הודעות חשובות
ארגון הגמלאים באתר האינטרנט

חידשנו את אתר האינטרנט של הגמלאים הכולל טיולים לחו"ל, נופשונים, הצגות  והודעות חשובות לחברי הארגון.
היכנסו לאתר ארגון העובדים, וגלו את חלונית " ארגון הגמלאים"  ועולם חדש ומרתק ייפתח בפניכם. 

www.ovdim-tlv.0rg.il "שם האתר: "ארגון עובדי עיריית תל-אביב-יפו 

הנופשון יתקיים בשני מחזורים, כל מחזור בן 5 ימים. 
ביום  פנסיון.  כולל חצי  יום חמישי.  עד  מיום ראשון 

ההגעה יתקיים טיול.   
ימי רישום תאריכים  מחזור א’  

20-21/1/20    8/3/20  א’  
עד ה- 12/3/20   

27-28/1/20   22/3/20  ב’   
עד ה- 26/3/20   

המחיר לנרשמים בעלי זכאויות ב “שלך לגמלאי” 
המחיר המחיר    זכאות  

לנלווה  בחדר זוגי  הגמלאי  
 ₪ 1,520   ₪ 520  ₪ 1,000
  ₪ 1,520   ₪ 920   ₪ 600

גמלאים שאין להם זכאויות ב”שלך לגמלאי” ושאירים 
יסובסדו על ידנו ב – 500 ₪ כל אחד. 

1. המחיר לגמלאי בחדר זוגי    1,020 ₪, 
2. המחיר לנלווה בחדר זוגי     1,520 ₪. 
3. המחיר לגמלאי בחדר ליחיד 2,236 ₪. 
במחזור א’ יופיעו: בוקי נאה, טוביה צפיר. 

במחזור ב’ יופיעו: דן כנר, ושימי תבורי.



ביקור בבית שערים יום שלישי 21/1/20 
בית שערים עירו של יהודה הנשיא. ביקור במערות הקבורה, 

אתר ההנצחה לחללי הפיגוע בצומת בית ליד.

במצפור   נסיים  השרון".  "משמר  בקיבוץ  צהריים  ארוחת 
המאגרים של הקורמורניים ועופות נוספים. חזרה לת"א. 

מחיר לגמלאי/ת, שאיר/ה 90 ₪ לנלווה 150 ₪. 

בוקר תרבות, ביום רביעי 5/2/2020 
)במסגרת מועדון "שלך לגמלאי"(

בסינמה סיטי בראשל"צ כולל ארוחת בוקר מפנקת הרצאה 
וסרט. 

מחיר לגמלאי/ת חבר/ה ב"שלך לגמלאי" 30 ₪ לנלווה/
שאיר/ה 100 ₪ )לא מוריד מהזכאות(. לנלווה של שאיר/ה 

 .₪ 100

היציאה מיד אליהו רח' וינגייט מול שער 11 בשעה 8:30 
האוטובוסים  דרכים במפרץ  על פרשת  ברח'  נמיר  ומדרך 

בשעה 9:00.

 "דרך הסלט" בחווה בתלמי יוסף –
יום ראשון 9/2/20.

ביקור במושב תלמי יוסף ובחווה לגידול ירקות אורגניים 
לאנדרטת  משם  לגידולם.  הטכניקות  את  ונכיר  בחממות 

הפלדה. 

ארוחת צהריים בקיבוץ "גבולות", אם מזג האוויר יאפשר 
נבקר בשמורת "רעים" או בבית הכנסת "במעון". 

מחיר לגמלאי/ת, שאיר/ה 90 ₪ נלווה 180 ₪.

טיול לאשדוד ואתרים בדרום – ביקור 
באשדוד, נמל אשדוד, ניצנים ומצודת 

יואב – יום ד 26/2/20. 
נבקר במרכז לתעשיית השמן בבני דרום, אנדרטת גשר עד 

הלום. 

על  ובמרכז המבקרים. תצפית  בנמל  בעיר אשדוד   סיור 
הנמל ופארק נחל לכיש. 

לאחר ארוחת הצהריים נבקר במצודת יואב )משטרת עירק- 
סודן(, מוזיאון חטיבת גבעתי. 

מחיר לגמלאי/ת שאיר/ה 90 ₪ לנלווה 150 ₪.

 דרום אדום ביום רביעי 4/3/20
)במסגרת מועדון "שלך לגמלאי"(

ביקור בבי"ס שדה "שקמה", מושב נתיב העשרה כולל קבלת 
פנים עם כיבוד ושתייה חמה, תצפית על עזה מגדר ההפרדה. 
מאגר המים בניר-עם. מצפור אסף סיבוני, אנדרטת החץ 
של  התגמול  פעולות  סיפור  את  מספרת  אשר  השחור, 
הצנחנים בשנות ה – 50. ארוחת צהריים בקיבוץ "אור הנר".

נסיים בבתרונות רוחמה. 

במפרץ  נמיר  מדרך   7:30 בשעה  אליהו  מיד  היציאה 
האוטובוסים צפונית לרח' פרשת דרכים בשעה 8:00. 

מחיר לחבר "שלך לגמלאי" 70 ₪ לנלווה 100 ₪. לחבר 
עמותה/שאיר/ה 90 ₪ לנלווה 170 ₪. 

בית המשפט העליון ובית הנשיא 
בירושלים ביום רביעי 18/3/20

ביקור בבית המשפט העליון וביקור בבית הנשיא. 

החולים  בבית  וביקור  ליר,  ואן  במוזיאון  צהריים  ארוחת 
למצורעים )בעבר(.  

מחיר גמלאי/ת, שאיר/ה 90 ₪ נלווה 150 ₪. 

אקווריום החדיש בירושלים הקסטל 
והסטף ביום שלישי 24/3/20 

ארוחת  הקסטל,  בירושלים,  החדיש  באקווריום  ביקור 
צהריים בצובא. תצפית בסטף / נחל השור. 

המחיר לגמלאי/ת, שאיר/ה 90 ₪ 150 ₪. 

זכאות לנופשונים במסגרת  "שלך 
לגמלאי" לשנת 2020

גמלאים שפרשו עד 30/11/11 1,000 ₪ לנופשון בארץ, 
ו-1,200 ₪ לטיול בחו"ל. 

לגמלאים שלא נצלו את זכאותם בשנת 2019, יתווספו 400 
₪ לניצול בשנת 2020. 

 ₪  600  30/11/18 עד   31/12/11 מ–  שפרשו  גמלאים 
לנופשון בארץ ו– 750 ₪ בחו"ל. 

לגמלאים שלא נצלו את זכאותם בשנת 2019, ייתווספו 200 
₪, לניצול בשנת 2020. 

לגמלאים שפרשו מ – 31/12/2018 עד 30/11/2019 תנתן 
הזכאות בשנת 2021.

חגיגות "יום האישה " לשנת 2020 – באמצעות "שלך לגמלאי". 
ביום ראשון 8/3/20 נציין את "יום האישה " הבינלאומי באירוע חגיגי בהשתתפות אלפי נשים מכל הארץ ומכל 

 המגזרים כשעל במה אחת נבחרת עם זמרות מהשורה הראשונה ביניהן:
ריטה, ירדנה ארזי, גלי עטרי, נטע ברזילי, שרית חדד, ונסרין.

האירוע יתקיים בהיכל מנורה – יד אליהו תל-אביב-יפו בשעה 18:00. גמלאיות חברות בארגון הגמלאים זכאיות 
לרכוש 2 כרטיסים במחיר 50 ₪ כל כרטיס. 

שלמה ברזלי אומר שלום! 
גמלאיות וגמלאים יקרים! 

לאחר 20 שנות התנדבות בארגון החלטתי לפרוש 
מתפקידי כיו"ר הארגון. חלק מכם הכרתי בהזדמנויות 
בהשתתפותכם  במשרדנו,  בביקורכם  שונות: 
בנופשונים ובאירועים ונהניתי להיווכח על הערכתם 
ומעודד  סיפוק  לנו  שגורם  ידנו,  על  הנעשה  על 

אותנו להמשיך בפעילויות לטובתכם. 
באירועים  ולהשתתף  להתמיד  לכם  קורא  אני 
מעביר  אני  הארגון.  ידי  על  הנערכים  ובטיולים 
בהערכה רבה לדרור לוטן את הפיקוד על ארגון 
הרפואי  והמרכז  תל-אביב-יפו  עיריית  גמלאי 

"איכילוב", ומאחל לו הצלחה רבה בתפקיד.

 חדש! חדש! חדש!
בקרוב יפתח מועדון לגמלאים בית עובד העירייה בקומה 1.  

המועדון יפעל מספר ימים בשבוע כשאחת לשבוע תהיה פעילות מרכזית הכוללת הרצאה/מופע/אירוע. 

טיולים
הרשמה לטיולים ונופשונים 

ורביעי  שלישי  שני,  בימים:  ונופשונים  לטיולים  ההרשמה 
משעה  ראשונה  בקומה  ופנאי  תרבות  ועדת  במשרדי 
09:00 עד 12:00. חברים הגרים מחוץ לגוש "דן" ניתנת 
12:00 עד   09:00 מ–  רביעי  בימי  גם  להרשם   אפשרות 

בטלפונים: 03-521-0660, 054-453-5503 לתמי. 

 התשלום יבוצע בשיק לפקודת
"ארגון גמלאי עיריית תל-אביב-יפו". 

 הרשמה בלשכת דרום נוה אליעזר –
בימי שלישי בין השעות 10:00-13:00

רח' ששת הימים 26 ת"א-יפו. לוי ישראל 050-8549372, 
ניצה אדטו 052-2726271.

 מסלולי הטיולים ניתנים לשינוי
בהתאם למצב בשטח

שעות היציאה לטיולים ולנופשונים ותחנות 
העלאה והורדה בתחנות האיסוף בלבד!

תחנות העלאה והורדה בתחנות האיסוף בלבד, לא 
ייתבצעו איסופים ופיזורים במקומות אחרים. 

בשעה 7:00 מיד אליהו, רח' וינגייט מול שער 12 היכל    -
"מנורה מבטחים" )"נוקיה"(

בשעה 7:30 בדרך נמיר צפונית לרח' על פרשת דרכים   -
8E  במפרץ האוטובוסים תחנה

בטיולים ונופשונים ששעת היציאה שונה 
יירשם הדבר בטופס אישור עליה לאוטובוס. 

כל טיול מותנה בהשתתפות של 40 איש לפחות.

תשלום עבור ביטול השתתפות בטיול לכל 
אדם: עד יומיים לפני הטיול 25 ₪. לאחר מכן 

לא יוחזר התשלום בגין הטיול.

חשוב להצטייד בכובע, מים ונעלי הליכה. ארגון הגימלאים 
אינו אחראי לכל נזק בגוף או ברכוש שייגרם במהלך כל 

פעילויות הארגון. מומלץ לבטח עצמכם!

ארוחת צהריים כלולה במחיר הטיול.

טלפון להודעות על ביטולים: נצחיה אלוני טל' 050-250-1206.


