
 יום הגימלאים
עם יהורם גאון
 ביום ראשון 8/12/19
 יתקיים יום הגימלאים
בתיאטרון "הבימה" 

תכנית האירוע 
11:00–10:00 

מפגש חברים וכיבוד
11:00 

 הופעת הזמר יהורם גאון
 במופע

"שלום לך ארץ נהדרת" 
האירוע מיועד לכל הגימלאים והשאירים החברים בארגון, 
הזכאים לקנות עד 2 כרטיסים במחיר של 50 ₪ כל כרטיס. 

מכירת כרטיסים החל מיום שני 9/9/19.

ביטוח רפואי מוזל לחברי הארגון
חוזרים  אנחנו  הארגון  חברי  בביטוח  להתחיל  מנת  על 
ומבקשים לשלוח לנציגי "כלל" את הסכמתכם העקרונית 
לביטוח  חב'  "כלל"  חב'  במסגרת  המוזל  לביטוח  להרשם 
ארליך(  )אלי  אל:  להתקשר  ניתן  נוספים  לפרטים  בע"מ. 
)עופר   ,03-7976662 פקס:   ,03-7966662 בטל'  רוית: 

הרכבי( בטל' 09-7665756, פקס: 09-7665751. 

 מנוי GOLD לתיאטרון
לשנת 2019-2020 במרכז "דוהל" בית דני

 המנוי ל- 5 הצגות: 3 הצגות סידרה:
 6/11/19 "לילה אחד מרקוביץ" )בית לסין(,

 15/1/20 "רודף העפיפונים" )גשר(,
 13/5/20 "זרים מושלמים" )הבימה(
ו– 2 הצגות בחירה מתוך 4 הצגות. 

הטבות למנוי – קפה ומאפה ל – 3 הצגות סידרה. המחיר 
למנוי לחבר הארגון 229 ₪ לנלווה 349 ₪ ב – 4 תשלומים 

ללא ריבית. כל ההצגות בימי ד' בשעה 20:30. 
כמו כן ניתן לקנות כרטיסים למחזמר "גבעת חלפון אינה 
 20:30 בשעה   20/11/19  – ב  "הבימה"  בתיאטרון  עונה" 
במחיר מסובסד של 50 ₪ לחבר הארגון ו – 100 ₪ לנלווה. 
הרישום והתשלום אצלנו בימי ב', וג' בשעות 8:30 – 11:30 
בקומה ראשונה, הכרטיסים יישלחו בדאר ע"י מרכז "דוהל".

פרטים נוספים : טל' 03-639533/3 לפנות לרחל.

שי לראש השנה תש"פ.
לגימלאים  ישולם   ₪  400 בסך  תש"פ  השנה  לראש  השי 

בגימלת חודש אוגוסט 2019 ב- 1/9/19.

קהילה תומכת לקשישים בתל-אביב-יפו
קהילה תומכת הינה תכנית המספקת תמיכה ומענה לצרכי 
קשישים המעדיפים להמשיך ולהתגורר בביתם ובסביבתם 
המוכרת. הקהילה התומכת מספקת לחבריה סל שירותים 

לבית הכולל: 
• שירותים רפואיים 

• שירות אב/אם קהילה
• לחצן מצוקה

• פעילות חברתית 
השירות פועל ברחבי העיר. פותח ע"י אשל ג'וינט ישראל 
בשיתוף השירות לזקן במשרד הרווחה והרשויות המקומיות. 
בתל-אביב קיימות אחת עשרה קהילות תומכות הנותנות 
שירות בכל רחבי העיר, במרכזה, במזרח, במערב ובדרום 
חברות  באמצעות  מופעלות  התומכות  הקהילות  העיר. 

ועמותה. 

לקבלת פרטים בנושא זה ובנושאים: רווחה, ביטוח לאומי, 
יעוץ משפטי, פנאי, קהילות תומכות לחצני מצוקה, ניצולי 
הפועל  למוקד  לפנות  ניתן  יום,  ומרכזי  מועדונים  שואה, 
24 שעות בטל' : 1700700204, וטל' 03-5378880 ימים 

א',ב',ד',ה', ב- 8:00-16:00. 

עזרה לגימלאים ואזרחים ותיקים בתל-אביב-יפו 
עזרה   .1 הבאים:  בנושאים  לעזרה  הזקוקים  גימלאים 
בתיקונים קלים בבית, ליווי לקופת חולים, עזרה בתפעול 

המחשב, מישהו שיארח לך חברה. 

 מוקד "עזרה בדרך" לאזרחים ותיקים 3284*
התקשרו ומתנדבי "עזרה בדרך" יגיעו אליכם. 

השירות ניתן ללא עלות. 

ברכות לשנת תש"פ

החדשה  לשנה  לחבריה  מאחלת  הארגון  הנהלת 
בריאות איתנה, שמחה ושלווה.

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

www.ovdim-tlv.org.il | אתר:   irgungtlv@gmail.com :דוא"ל  | אוטובוסים: 7,9,18,39,55,59,70,82,89,147,149  קווי 

חברי מערכת: שלמה ברזילי יו"ר הארגון, ישראל בן דוד מזכ"ל, טוביה ברנר יו"ר ועדת תרבות ופנאי

ימים ושעות העבודה במשרדי הארגון: מיום ראשון עד חמישי בשעות 09:00 - 12:00
הרישום לטיולים, נופשונים ואירועים בימים: שני, שלישי ורביעי בשעות 08:30 - 11:30

ספטמבר-אוקטובר 2019 – אלול תשע"ט-תשרי תש"פ

ההצלחה היא בת ההעזה

הודעות חשובות

ארגון הגימלאים באתר האינטרנט
 חידשנו את אתר האינטרנט של הגימלאים בסיוע אגף המיחשוב של העירייה.

 היכנסו לאחר ארגון העובדים וגלו בסרגל העליון את "ארגון הגימלאים", ועולם חדש ומרתק ייפתח בפניכם.
www.ovdim-tlv.0rg.il "שם האתר: "ארגון עובדי עיריית תל-אביב-יפו

מכירת תווי קנייה “תו הזהב”
לשופרסל, יינות ביתן + מגה

בימים: שני, שלישי ו– רביעי
משעה 9:00 עד 12:00

בקומה ראשונה אצל גב' רחל סוסנוביץ
או דובה אשכנזי.

המכירה תמורת המחאות )צ'קים(.

מכירת כרטיסים להצגות וארועים
לחברינו הגימלאים

לא ניתן לקנות כרטיסים במשרד ארגון העובדים. שיטת המכירה 
השתנתה, לרכישה באמצעות קוד הטבה. 

אנו נעדכן אתכם על השינוי בדף המידע הבא. 

בירור ענייני פנסיה
 בירור בחישוב הפנסיה

 לאחר פרישה, אצל יעל אזוב
 במשרדי הארגון בימי שני

 משעה 9:00 – 12:00
יש להביא תלוש גימלה.

עדכון פרטים 
אישיים במת”ש 

לעדכון פרטים אישיים: כתובות 
וטלפונים, נא לפנות למת”ש 

בבניין העירייה בקומה 7 משעה 
8:00 - 14:00אל:

,03-724-1661 רבקה לאמור 
,03-724-1663 אילנה רביב 
,03-724-1664 רוני דעיה 
.03-724-1668 אורית לוי 

הלוואות לחברים
התנאים לקבלת הלוואות :

חברות בארגון הגמלאים  .1
חברות בעמותת  .2 

"עזור לעזור"
החתמת שני ערבים למתן   .3

הלוואה, הצגת תעודת זהות 
ותלוש גימלה.

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

 הלוואה מ"עזור לעזור"
 יש לפנות לגב' שרה ארואס,
קומה ב', בימים: ראשון עד 

חמישי משעה 13:00–09:00,
בטלפון 03-5210-626.
 הלוואה מ"קרן סטרץ"

יש לפנות לפנינה במברגר, 
 קומה ד' בימים: א', ב',ג',ד',

בין השעות 12:00–09:00

חדרים בדיור מוגן 
“משען” ב“חולון” 

ו“נאות אפקה”
לחברי הארגון ניתנת הנחה של 
40%. המעוניינים בפרטים יפנו 

אל המזכירה, חנה,
בטל': 03-5239274

קופת תגמולים
התגמולים  קופת   ,1922 משנת 
ת"א  עיריית  עובדי  ארגון  של 
ושומרת  אותך  מלווה  וגימלאיה 
איבן,  מעיין  לשירותך,  כספך. 
כלכלנית קופת התגמולים ויועץ 
פנסיוני  יעוץ  לך  יעניק  פנסיוני 

ללא תשלום. 
בתיאום  ייעוץ  פגישת  לקביעת 
מראש: 03-521-0626 שלוחה 6. 

 בימים א'-ה'
בשעות 13:30 – 16:00.

 או למייל:
MAAYAN@OVDIM-TLV.ORG.IL

ארגון הגימלאים
של עיריית

תל-אביב-יפו

ארגון הגימלאים של עיריית תל-אביב-יפו

תווי קנייה



 חמי געש – יום רביעי 30/10/19
)במסגרת "שלך לגימלאי"( 

יציאה מתל-אביב לבילוי במתקני האתר.
מחיר לגימלאי/ת חבר/ה בעמותת "שלך לגימלאי" 70 ₪ 
/ לגימלאי"  ב"שלך  חבר  שאינו  לגימלאי  לנלווה 100 ₪ 

שאיר/ה 90 ₪ לנלווה 160 ₪.
האוטובוסים  במפרץ  נמיר  מדרך   8:15 אליהו  מיד  יציאה 

צפונית לרחוב על פרשת דרכים ב 8:45. 

קברי צדיקים בצפון, ביום רביעי 6/11/19
)במסגרת "שלך לגימלאי"( 

יציאה מתל-אביב וארוחת בוקר עצמאית. נגיע לסיור קסום 
היהודי.  העם  הדורות" של  "במרכז שרשרת  נשכח  ובלתי 
המרכז הינו יצירת מופת ייחודית זוכת פרס עיצוב עולמיים, 
מגיש את סיפורו המופלא של העם היהודי לדורותיו והקשר 
הנצחי שלו לירושלים. נמשיך בסמטאות הצרות של הרובע 

היהודי ותפילה בכותל המערבי. 
הידידות  במוזיאון  ביקור  נערוך  צהריים  ארוחת  לאחר 
הממוקם במרכז ירושלים, אשר מביא את סיפורי הגבורה 
של ידידי ישראל הלא יהודים לדורותיהם שתמכו בציונות 

ועמדו לצד היהודים לאורך ההיסטוריה. 
בסיום הסיור חזרה לתל-אביב. 

במפרץ  נמיר  מדרך   8:00 בשעה  אליהו  מיד  יציאה 
האוטובוסים צפונית על פרשת דרכים בשעה 8:30. 

המחיר לגימלאי חבר ב"שלך לגימלאי" 70 ₪ לנלווה 100 
₪. המחיר לגימלאי שאינו חבר ב"שלך לגימלאי", שאיר/ה 

90 ₪ לנלווה 170 ₪.

 קיבוץ הזורע, חיפה ודליית אל כרמל,
ביום רביעי 4/12/19 

לקיבוץ  ניסע  ביוקנעם  )עצמאית(  בוקר  ארוחת  לאחר 
הזורע ונבקר ב"בית ווילפריד" המוזיאון המספר באמצעות 
סיור וסרט על חייו של ישראל וילפריד כאספן של תרבות 
המזרח, אשר בזמן השואה הציל בתושיה מיוחדת יהודים 

רבים בגרמניה. 
אנשיה  אשר  כנסיה  חסד"  ב"בית  ונבקר  לחיפה  נמשיך 
עוסקים בשיקום אסירים נגמלים מסמים בני כל הדתות, 

נפגש עם ג'מאל בן למייסדים שיתאר את הפעילות. 
לבית  נמשיך  חיפה  באוניברסיטת  צהריים  ארוחת  לאחר 
אוליפנט – יד לבנים בדליית אל כרמל, נשמע על העדה 
הדרוזית והמחיר הכבד ששילמו במלחמות ישראל. חזרה 

לתל-אביב. 
המחיר לגימלאי/ת שאיר/ה 90 ₪ נלווה 150 ₪. 

 חדרה שעדיין לא הכרתם
 יום רביעי 11/12/19

)במסגרת מועדון "שלך לגימלאי"(
לאחר ארוחת בוקר )עצמאית( באיזור "גשר הצבים" בנחל 
אלכסנדר, נקיים סיור שיכלול הסבר על הנחל ושיקומו של 

הצב הגדל בו. 
ביקור בחוות "חפציבה" אתר מראשית ההתיישבות שהוקם 
נקודות  באתר מספר  האדמות"  "מוביל  חנקין  יהושע  ע"י 
כולל שחזור משאבת המים האוטנטית ששאבה מים מנחל 

חדרה. 
בישראל,  הגדולה  הכח  ובתחנת  המבקרים  במרכז  ביקור 

"אורות רבין".
ביקור בבית "אבשלום" בחדרה – אבשלום פיינברג ממייסדי 

מחתרת ניל"י. 
)ככל  בחדרה  המייסדים  בגן  קצר  בטיול  נסיים  היום  את 

שיותיר לנו הזמן.( חזרה לתל-אביב. 
נלווה  גימלאי", 70 ₪  המחיר לגימלאי/ת חברים ב"שלך 
100 ₪, לגימלאי/ת שאינו חבר ב"שלך לגימלאי" שאיר/ה 

90 ₪ לנלווה 170 ₪. 

 בוקר תרבות, ביום רביעי 18/12/19 
)במסגרת "שלך לגימלאי"(

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

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

 .₪ 160
היציאה מיד אליהו רח' וינגייט מול שער 11 בשעה 8:30 
האוטובוסים  דרכים במפרץ  על פרשת  ברח'  נמיר  ומדרך 

בשעה 9:00. 

טיולים
 קבלת קהל לרישום
לטיולים ונופשונים 

ורביעי  שלישי  שני,  בימים:  ונופשונים  לטיולים  הרישום 
משעה ראשונה  בקומה  ופנאי  תרבות  ועדת   במשרדי 

 12:00 – 9:00
 חברים הגרים מחוץ לגוש "דן"

 יירשמו בימי רביעי מ– 9:00 עד 12:00
בטלפונים: 03-521-0660,054-453-5503 לתמי. 

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

 מסלולי הטיולים ניתנים לשינוי
בהתאם למצב בשטח

תחנות העלאה והורדה בתחנות האיסוף 
בלבד. לא ייתבצעו איסופים ופיזורים 

במקומות אחרים. 
מיד אליהו רח' וינגייט מול שער 12 היכל "מנורה מבטחים" 
נמיר צפונית לרח' פרשת דרכים במפרץ  )"נוקיה"( בדרך 

האוטובוסים.
בטיולים ונופשונים ששעת היציאה שונה יירשם הדבר בטופס 

אישור העלייה לאוטובוס. 

 כל טיול מותנה
בהשתתפות של 40 איש לפחות.

תשלום עבור ביטול השתתפות בטיול 
לכל אדם, עד יום לפני הטיול 25 ₪. לאחר 

מכן יחולט כל הסכום.
חשוב להצטייד בכובע, מים ונעלי הליכה טובות )עם סוליה 
מחוספסת( 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.

מידע חשוב לידיעת החברים 
המשתתפים בנופשונים

חבר שנרשם לחדר זוגי ומסיבות שונות נבצר מבן זוגו 
לחדר להשתתף בנופשון, יישא החבר הנותר במלוא 
ההוצאה לחדר או יבטל את השתתפותו בנופשון ולא 

יידרש לשלם עבור הביטול.
את  שביטל  נרשם  לכל  רישום  דמי  בתשלום  חיוב 
השתתפותו עד 14 יום לפני הנופשון 50 ₪, משבועיים 
יום  עד שבוע לפני הנופשון 100 ₪, לאחר מכן עד 
הנופשון 200 ₪, מי שלא יודיע על ביטול השתתפותו 
יחויב ב – 200 ₪ או בסכום גדול יותר שנחויב בו ע"י 

המלון בשל הביטול. 
שם ומספר הטל' לביטול השתתפות בנופשון: טוביה 

ברנר 052-895-9903. 

 נופשון באילת
במלון "מג'יק פאלאס"

ימים,   5 מחזור  כל  מחזורים,  בשני  יתקיים  הנופשון 
מיום ראשון עד יום חמישי ויכלול ארוחת צהריים ביום 

ההגעה וחצי פנסיון, מופע ב – WOW וטיול.

ימי רישום תאריכים  מחזור  
 9-10/9/19  10-14/11/19 א'  

 16-17/9/19  17-21/11/19 ב'  

עלות הנופשון 
עלות הנופשון לאדם בחדר זוגי 1,630 ₪ 

עלות הנופשון לאדם בחדר ליחיד 2,934 ₪ 

המחיר לנרשמים בעלי זכאות ב"שלך לגימלאי" 

המחיר לנלווה  זכאות הגימלאי  המחיר בחדר זוגי  
 ₪ 1,630    ₪ 630  ₪ 1,000
 ₪ 1,630    ₪ 1,030   ₪ 600

ב"שלך  זכאותם  את  שניצלו  לגימלאים  המחיר 
לגימלאי", גימלאים שאינם חברים ב"שלך לגימלאי" 
ושאירים יסובסדו על ידינו ב– 500 ₪ כל אחד במסגרת 

שני נופשונים מסובסדים. 
₪ 1,130 1. המחיר לגימלאי/ת שאיר/ה בחדר זוגי 
 ₪ 1,630 2. המחיר לנלווה בחדר זוגי 
 ₪ 2,434 3. המחיר לגימלאי/ת שאיר/ה בחד ליחיד 

 נופשון
במלון "אחוזת אסיינדה" במעלות

שני  מיום  ימים   4 אחד,  במחזור  יתקיים  הנופשון 
30/12/19 עד יום חמישי 2/1/2020.

הנופשון כולל חצי פנסיון, מדריך צמוד וטיול בכל יום. 

עלות הנופשון:
 ₪ 1,375 לאדם בחדר זוגי  
 ₪ 2,225 לאדם בחדר ליחיד  

יסובסדו  בארגון  חברים  שאיר/ה  לגימלאי/ת  המחיר 
על ידינו ב – 500 ₪ כל אחד במסגרת שני נופשונים 

מסובסדים. 

₪ 875 1. המחיר לגימלאי/ת שאיר/ה  
 ₪ 1,375 2. המחיר לנלווה בחדר זוגי 
 ₪ 1,725 3. המחיר לגימלאי/ת שאיר/ה בחדר ליחיד 

הרישום לנופשון יתחיל ביום שני 23/9/19
חברינו מוזמנים להשתתף בנופשונים.

נופשונים


