
דבר יו"ר הארגון 
חברות וחברים יקרים!

בחודשים האחרונים פעלנו להרחיב את פעילויות הארגון:
הוקם פורום נשים.   .1

פתחנו מועדון לגמלאיות וגמלאים.  .2
3. הרחבנו את אירועי התרבות והתיאטראות.

המשודרג,  באודיטוריום  תרבות  אירועי  נקיים  בקרוב   .4
בקומת הכניסה. 

הרחבנו את מספר הנסיעות לחו"ל והנופשונים ואפשרנו   .5
השתתפות ברכישת כרטיסים באמצעות כרטיסי אשראי 

וקוד הטבה.

חזקנו את הקשר עם חברינו פורשי ביה"ח "איכילוב".   .6
הרחבנו את פעילות ועדת הרווחה.  .7

ומתנדבים  מתנדבות  ע"י  מתבצעות  הללו  הפעולות  כל 
הפועלים בארגון מתוך תחושת שליחות ורצון לסייע ולתמוך 

בחברינו. 
גמלאי  את  ולברך  המתנדבים  לכל  להודות  מבקש  אני 
חג  בברכת  משפחותיהם  ובני  "איכילוב"  וביה"ח  העירייה 

שמח והמשך פעילות והנאה
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
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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' 03-5210-636.

 הלוואה
 "מקרן סטרץ"

וקרן סיוע לחברים 
ניתן לקבל באמצעות פנייה 

לוועדת הרווחה.

הלוואות לחברים 
"עזור לעזור"- 
לחברי הארגון 

והעמותה!
יש לפנות לגב' שרה ארואס, 

 קומה ב',
 בימים: ראשון עד חמישי
 משעה 9:00 עד 13:00,
ובטלפון 03-5210-626

משעה 13:30.

ייעוץ משפטי 
ארגון גמלאי עיריית תל-אביב-

יפו וביה"ח "איכילוב" מקיים יעוץ 
והכוונה בשיתוף העירייה בנושא 

צוואות, ירושות וכיו"ב. 
יש לתאם בטל' 03-7244640 

 בימים א'-ה'
בין השעות 9:00-13:00. 

הייעוץ מתקיים בבניין העירייה 
קומה 11 בימי רביעי בין השעות 

.11:00-13:00

עדכון פרטים 
אישיים 

 במת"ש בניין העירייה
 בקומה 6 אצל רבקה לאמור

טל' 03-724-1661 

דיגיתל הודעות 
עיריית תל-אביב-

יפו לגמלאים 
וגמלאיות

העירייה באמצעות מינהל קהילה 
ואגף הרווחה מקיימת פעילויות 

רבות במרכזים הקהילתיים 
במועדוני הוותיקים במרכזי 

התרבות העירוניים.
ניתן לקבל פרטים ומחירים 
על כל האירועים המיועדים 

לגמלאים באתר האינטרנט של 
העירייה. 

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': 03-522-1355.

מועדון הצרכנות של גמלאי העירייה ובית החולים איכילוב

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 

מזכ"ל חדש 
רן אברהמי – נבחר ע"י מועצת הארגון כמזכ"ל . רן היה 
במשך שנים רבות מנהל בתחומי הקהילה והתרבות בעירייה. 
הוא פעיל חברתי ופעיל שכונות בעיר ת"א-יפו ובעל ניסיון 

רב בתחום ביצוע ההפקות ואירועי תרבות. 
הנהלת הארגון מודה ומוקירה את ישראל בן דוד על תרומה 

ופעילות רבת שנים כמזכ"ל.

 חדש! חדש! חדש!
אירוע פתיחה של מועדון הגמלאים בבית עובד העירייה )בקומה 1. ( 

ביום שני 23/3/20, בשעה 10:00 עם הסטנדפיסטית אורית רמז והזמרת עינת בנימין. 
הכניסה חופשית. 

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

ביום שבת 16.5.20 בשעה 11:00 

 המופע הורים וילדים
מריגולטו לעלובי החיים

שבת של זהב באופרה הישראלית תל אביב-יפו
ביום שבת 27.6.20 בשעה 11:00

 המופע חגיגת קיץ
מאופרה למחזמר

ניתן לרכוש כרטיסים מסובסדים במשרדי ארגון הגמלאים קומה 1 בשעות הפעילות ובמחיר 35 ₪ לכרטיס

טיול לאקווריום החדיש בירושלים, הקסטל 
והסטף – יום שלישי 26.05.2020 

צהריים נאכל בצובה ונסיים בתצפית הסטף על נחל שורק 
וההתיישבות סביב.

יציאה מיד אליהו – רח' וינגייט מול שער 11 בשעה 7:30.
בדרך נמיר - במפרץ האוטובוסים צפונית לרח' על פרשת 

דרכים בתחנה 8E בשעה 8:00.
מחיר לגמלאי/ת חבר עמותה 90 ₪ נלווה 180 ₪

פרטים נוספים על הטיולים והנופשונים באתר האינטרנט שלנו.

 ניתן לרכוש תווי קנייה מוזלים בתחום המזון, הפארם, ההלבשה, מתנות וכדומה
 ביום שלישי 17/3/2020 בין השעות 9:30 עד 11:30 בקומה 1



טיול טעימות בשוק לוינסקי בתל אביב – 
 יום ראשון 19.4.2020

)במסגרת "שלך לגמלאי"(
הטיול יכלול ביקור בשד' רוטשילד, נווה צדק ונווה שלום.

המחיר לחבר שלך לגמלאי 70 ₪ לנלווה 100 ₪ לחבר 
עמותה/שאיר 90 ₪ לנלווה 170 ₪ 

יציאה מדרך נמיר - במפרט האוטובוסים צפונית לרח' על 
"פרשת דרכים" בתחנה 8E בשעה 8:00 

ביד אליהו – רח' וינגיט מול שער 11 בשעה 8:30

ביקור במוזיאון קסטל מעלה אדומים 
מפעלי "סבונטו" ומפעל "אהבה" ביום 
ראשון 10.5.2020 )במסגרת "שלך לגמלאי"(

כולל ארוחת צהריים בקיבוץ "אלמוג".

המחיר לחבר שלך לגמלאי 70 ₪ לנלווה 100 ₪ לחבר 
עמותה/שאיר 90 ₪ לנלווה 170 ₪ 

יציאה מיד אליהו - רח' וינגיט מול שער 11 בשעה 7:00 

בדרך נמיר - רח' על פרשת דרכים בתחנה 8E בשעה 7:30

ימי בנימינה – טיול מזמר בעקבות אהוד 
מנור יום רביעי 20.5.2020 )במסגרת "שלך 

לגמלאי"(
ארוחת צהריים בקיבוץ שדות ים. וטיול במדרחוב המושבה 

זיכרון יעקב, חוף קיסריה ואנדרטת אבשלום.

המחיר לחבר שלך לגמלאי 70 ₪ לנלווה 100 ₪ לחבר 
עמותה/שאיר 90 ₪ לנלווה 170 ₪ 

יציאה מיד אליהו - רח' וינגיט מול שער 11 בשעה 7:30

בדרך נמיר - במפרץ האוטובוסים צפונית לרח' על פרשת 
דרכים בתחנה 8E בשעה 8:00

טיולים / נופשונים
הרשמה לטיולים ונופשונים 

ההרשמה לטיולים ונופשונים בימים: שני, שלישי ורביעי 
במשרדי הארגון בקומה ראשונה משעה 9:00 עד שעה 

 12:00. ניתנת אפשרות להרשם בטלפונים:
03-527-6646, 054-453-5503 לתמי. 

 התשלום יבוצע בשיק לפקודת "ארגון גמלאי עיריית
תל-אביב-יפו" או באמצעות כרטיסי אשראי לחברה 

 המארגנת את הפעילות. 

 הרשמה גם בשכונת נוה אליעזר –
בימי שלישי בין השעות 10:00-13:00

בין השעות  בימי שלישי  הימים 26 ת"א-יפו.  ברח' ששת 
ניצה אדטו  ישראל 050-8549372,  לוי  10:00עד 12:00. 

.052-2726271

את נהלי הרישום לטיולים והנופשונים ניתן 
למצוא באתר האינטרנט שלנו. 

 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 לאתר ארגון העובדים של העירייה/לחלונית ארגון הגמלאים/לחלונית אירועי תרבות. 

רשימת ההצגות בחודש אפריל 2020 – לרכישה עד 25/3/2020 
 שם

ההצגה
 מחיר

בש"ח 
קוד הטבה 

מספר
 טל' להזמנת

כרטיסים 
תיאטרון 

יש רופא באולם // הרובוטית 30 96935 03-6295555 "הבימה" 

לילה בפריז 60 2881 03-6060900 שלוחה 1,2 "הקאמרי"

קופסה שחורה // משפחה חמה  30 1432 03-7255333 בית "לסין"

רשימת ההצגות בחודש מאי 2020 – לרכישה עד 25/4/2020 
 שם

ההצגה
 מחיר

בש"ח 
קוד הטבה 

מספר
 טל' להזמנת

כרטיסים 
תיאטרון 

זרים מושלמים // זורבה היווני 30 96935 03-6295555 "הבימה" 

הבן // מחוברים לחיים 30 2799 03-6060900 שלוחה 1,2 "הקאמרי"

נופשונים
נופשון בכפר בלום מלון "פסטורל"

הנופשון יתקיים בשני מחזורים: מחזור ראשון מ– 3/5/20 
עד ה- 5/5/20 ומחזור שני מ– 31/5/20 עד ה- 2/6/20 כל 
מחזור 3 ימים מיום ראשון עד יום שלישי וכולל חצי פנסיון 

וטיולים מידי יום עם מדריך צמוד. 

 עלות הנופשון לאדם חדר זוגי 1,275 ₪
ובחדר ליחיד 2,100 ₪. 

גמלאים חברי הארגון יסובסד ב– 300 ₪ כל אחד וישלמו 
בחדר זוגי 975 ₪ ו– 1,800 ₪ בחדר ליחיד.

ההרשמה החלה.

נופשון במלון "קיסר" טבריה
)במסגרת "שלך לגמלאי"(

הנופשון יתקיים בשני מחזורים כל מחזור 4 ימים 
מיום ראשון עד יום רביעי ויכלול חצי פנסיון , ארוחת 

צהריים ביום ההגעה וטיולים.   
ימי רישום תאריכים  מחזור א’  

20-21/4/20   31/5/20  א’  
עד ה- 3/6/20   

27-28/4/20   21/6/20  ב’   
עד ה- 24/6/20   

 עלות הנופשון לאדם בחדר זוגי 1,610 ₪
בחדר ליחיד 2,900 ₪

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

לנלווה  בחדר זוגי  הגמלאי  
 ₪ 1,610   ₪ 610  ₪ 1,000
  ₪ 1,610  ₪ 1,010   ₪ 600

המחיר לגמלאים שנצלו את זכאותם ב"שלך לגמלאי", 
ושאירים  לגמלאי"  ב"שלך  חברים  שאינם  גמלאים 

יסובסדו על ידנו ב – 500 ₪ כל אחד.
1. המחיר לגמלאי/ת שאיר/ה בחדר זוגי 1,110 ₪ 

2. המחיר לנלווה 1,610 ₪ 

טיולים

היכונו לשבוע הגמלאים בשיתוף עיריית תל-אביב-יפו  
 ערב מחזות זמר ידועים עם סימפונייט רעננה ביום שני 18/5/20

 בשעה 18:00 בהיכל התרבות אולם צוקר.
פרטים יפורסמו בהקדם. 


