
דבר יו"ר הארגון 
      

גמלאיות וגמלאים יקרים !
כולנו עוברים לאחרונה ימים לא פשוטים.

המאבק הלאומי בנגיף הקורונה דורש שינויים רבים באורח החיים ובהתנהלות היום יומית. הדבר 
גורם לחלק מאיתנו לא מעט קשיים.

בארגון הגמלאים אנחנו עושים מאמץ רב כדי להמשיך ולתת מענה, תמיכה ועזרה לכל מי שנזקק 
להם באמצעות קשר אישי של ועדת הרווחה והמתנדבות בראשות מירלה מיכלוביץ.

הפעילויות המגוונות והמסובסדות שבהן לקחתם חלק: טיולים, נופשונים ואירועי תרבות הופסקו 
זמנית ע''י משרד הבריאות. עקב ההקפאה הזמנית, אנחנו נערכים להעניק לחברינו אירוע או שי 

שיהווה פיצוי על ''קפאון הקורונה'' ובעיקר מקווים לחזור בהקדם לעשיה ולפעילות.
חברי ואני ממשיכים לתכנן את פתיחת המועדון החדש, הצגות באודיטוריום המשופץ בשיתוף ארגון העובדים, טיולים לחו''ל 

ומכירת תוי קניה – הכל בהתאם להנחיות ההתנהגות והשגרה שתקבע המדינה לאזרחים הוותיקים.
בחודשים האחרונים נרשמו לארגון, לשמחתנו, כ- 300 פורשים חדשים מהעיריה ומבית החולים איכילוב.

נמשיך להיאבק למען חברינו להגדלת השי לחגים ולהרחבת הסיוע לפעילות ואירועים.
מחבקים - וירטואלית - ומוקירים, את הצוותים הרפואיים המדהימים בביה''ח איכילוב.

 
בריאות לכולם!

דרור לוטן
יו"ר ארגון הגמלאים

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

מאי, יוני 2020 – ניסן, אייר תש"פ

ארגון הגמלאים של עיריית תל-אביב-יפו 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.0rg.il "שם האתר: "ארגון עובדי עיריית תל-אביב-יפו 

ועדת רווחה 
ועדת הרווחה בראשות עו"ס מירלה מיכלוביץ עובדת סוציאלית, 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.

סדנאות קורסים ובילוי ברשת
בואו לבלות במרחב הוירטואלי עם מ.ת.ג. – מחברים תוכן לגמלאים.

תוכלו למצוא באתר מגוון של הרצאות, סדנאות וקורסים. תוכלו לבלות ברשת עם חברים ולהיות בקשר עם הנכדים. 
www.meteg.co.il הכנסו והרשמו ללא תשלום לאתר

בילוי נעים ! 

דיגיתל סיוע עיריית תל אביב-יפו לגמלאים וגמלאיות
העירייה באמצעות מינהל קהילה ואגף הרווחה מסייעת לאזרחים הוותיקים.

התקשרו לטל. 106 או בררו באתר האינטרנט של העירייה.
ניתן לקבל יעוץ, סיוע ואפילו משלוח מזון עד הבית.

הורידו את האפליקציה: 106+ לטלפון הנייד. 
באפליקציה לחצן מצוקה למי שזקוק לעזרה.

ניתן להעביר באמצעותה בקשות סיוע בכל נושא.

היום שאחרי הקורונה
ברור לכולנו שיהיה צורך בהתארגנות חדשה. הקמנו צוות חשיבה שיבחן כיצד להדק את הקשר עם החברות והחברים? קשר 
דיגיטלי? איזה אירועים להציע? היכן? מהן הפעילויות שנמשיך ונקיים? בקבוצות קטנות? באמצעות ה''זום'' או אולי במערכת 

וירטואלית קהילתית אחרת?
נשמח אם תשתתפו אתנו בחשיבה ותציעו גם אתם רעיונות והצעות מעשיות לפעילות הארגון בתקופה הקרובה.

איך לפתוח שיחת זום
המדריך המלא לסבא וסבתא



קופת התגמולים
אחרי שנים רבות נבחר לדירקטוריון קופת התגמולים של עובדי וגמלאי העירייה נציג מטעם הארגון.

דרור לוטן – יו"ר הארגון יהיה נציגנו בקופה וידאג בין היתר להצגת פעולות הקופה והישגיה בפני חברינו.
בכל שאלה אנא התקשרו לקרן טל. 03-5210603

הארגון מברך את רפי חן שנבחר כמ''מ מנכ"ל קופת התגמולים. 

הכירו – אלה חברי הנהלת ארגון הגמלאים
דרור לוטן – יו"ר הארגון

רן אברהמי – מזכ"ל
עירית אברנוק – גזברית ומנהלת כספים

טוביה ברנר – יו"ר ועדת תרבות ופנאי

בתמונה: עירית אברנוק, מנהלת הכספים ואורי פישל, הממונה על גיוס חברים

מאות טלפונים שגויים !!
.)SMS( בשבועות האחרונים שלחנו הודעות לחברים באמצעות מסרונים

חברת הסלולר הודיעה לנו שמאות חברים לא קבלו ההודעות כיוון שמספרי 
הטלפון הנייד/הסלולרי שלהם שגוי. שמרו על קשר אתנו, עדכנו מספרי הטלפונים שלכם

שלחו מייל או התקשרו למשרדי הארגון טלפון 03-5239274 או התקשרו לאורי: טל. 053-2504342

מחזירים כספים
חברות וחברים ששלמו בהמחאה -שק- עבור טיולים ונופשונים שבוטלו-ההמחאה לא תופקד בבנק. אם התשלום בוצע 
במזומן או בהמחאה שנגבתה, יבוצע זיכוי בחשבון הבנק של המשלם. החזרי הכספים יבוצעו מיד עם הפסקת הסגר והחזרה 

לעבודה. בדבר פרטים נוספים ניתן לפנות לוועדת תרבות בטל. 03-5210660 או 054-4535503.

 הוקרה ותודה למתנדבים והפעילים
על עשיה כל השנה ובעיקר בימים מיוחדים אלה.

גם השנה לא שכחנו את חברותינו וחברינו המתנדבים ושלחנו להם שי צנוע לחג.

בתמונה: ישיבת הנהלה מיוחדת. צלם דרור לוטן

מירלה מיכלוביץ – יו"ר ועדת רווחה
שלמה ברזלי – חבר הנהלה

ישראל בן דוד – חבר הנהלה )משקיף(
אורי פישל – חבר הנהלה וממונה על גיוס חברים )משקיף(

שמרו על קשר
עד שנוכל להפגש


