מידע לפורשים

אוגוסט 2014

גימלאי/ת נכבד/ה !

מטרתה של חוברת זו לתת בידיך מידע על זכויותיך כגימלאי של חברת "בזק".
מועד הפרישה מהעבודה מציין תום תקופה ותחילתה של תקופה חדשה  -אפשרות לצאת לדרך חיים
חדשה ,להתמסר לפעילות מבורכת בתחומים רבים ומגוונים על פי רצונות ,נטיות ,כישורים וכשרונות של
כל אחד ואחד.
חברת "בזק" ממשיכה לקיים קשר שוטף עם גימלאיה באמצעות עמותת גימלאי חברת בזק שהנהלתה
מורכבת מ 5-נציגי הנהלת חברת בזק ו 5-נציגי ארגון הגימלאים:
נציגי הנהלה

נציגי ארגון הגימלאים

יו"ר העמותה  -מר אהוד מזומן

יו"ר הארגון הארצי של גימלאי בזק  -מר מאיר מוזס

סגן יו"ר העמותה – גב' שפרה אשכנזי

חבר – מר אורי ברזני

מנהלת העמותה  -גב' רינת אסל

חבר – גב' מירה בויארסקי

חברה –גב' ענת קובו

חבר  -מר דני ליפקין

גזבר העמותה  -מר אריק בוקובזה

חבר  -מר ויגיסר נחום

אנו מאחלים לך בריאות טובה והנאה ממגוון שירותי הרווחה העומדים לרשותך.

ב ב ר כ ה,

רינת אסל
מנהלת עמותת גימלאי חברת בזק
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מועדוני גימלאים
מועדוני הגימלאים פועלים בשלוש הערים הגדולות ובפריפריות.
המועדון משמש כמקום מפגש לגימלאים/ות ובני/בנות הזוג.
לרשות הגמלאים מגוון שרותים כגון :חדר משחקים ,פינת עיתונים ,פינת טלויזיה
אולם הרצאות ,שתיה ,כיבוד קל ועוד.

בכל מועדון גדול מועסקת רכזת מועדון שמרכזת את הפעילויות לגימלאים כולל הפעילויות
במועדוני הפריפריות בשיתוף פעולה מלא עם נציגי הגימלאים.
ליד כל מועדון פועל ועד הגימלאים שהוא שותף פעיל בהפעלת המועדון.

במועדון מתקיימות פעולות תרבות וחברה כגון :חוגים (אנגלית ,ספרדית,
צרפתית ,התעמלות ,מלאכת-יד ,יוגה ,ברידג' ,שוק ההון ,מחשבים ,אינטרנט ועוד) ,הרצאות
בנושאים שונים ,טקסים ,הרמת כוסית לקראת החגים וכד'.

בענפי הספורט :טניס וטניס שולחן ,באולינג משתתפים נציגי הגימלאים ,גם בתחרויות במסגרת
הליגה למקומות עבודה.
הפעלת החוגים היא עפ"י דרישה ,בעלות סימלית למשתתף.
במועדון ניתן להרשם לנופשונים וטיולים ,לרכוש כרטיסים מוזלים להצגות,
לקבל טפסי הלוואות ,חלוקת שי לחגים ,קניית תווי קנייה בהנחה ועוד.
המועדונים הגדולים פועלים בימים א'-ה' בין השעות .09:00-16:00
המועדונים הקטנים פועלים בין השעות .09:00-14:00

פירוט ימי קבלה ושעות הפעילות באתר האינטרנט של העמותה בכתובת:
( Bezeq.co.ilאתר בזק) בסרגל התחתון של האתר ,לינק "גימלאים".
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פעילויות ואירועים
.1

נופש
במשך השנה מתקיימים מספר מחזורי נופש.
הנופש הינו בן  1-4ימים ,על בסיס חצי פנסיון וכולל הסעה למלון ובחזרה.
הנופש הינו מסובסד וכל גימלאי זכאי לסבסוד אחד בשנה.

.2

טיולים
במשך השנה נערכים מספר טיולים בני יום אחד לגימלאים/ות ובני/ות הזוג.
הטיול הינו מסובסד וכל גימלאי זכאי לשני סבסודים בשנה.

שים/י לב !
כאמור ,השתתפות גימלאים בטיולים ובנופשונים מסובסדת ע"י חברת בזק באמצעות
עמותת גימלאי בזק .כל גימלאי/ת זכאי/ת להנות מנופש אחד ו 2-טיולים מסובסדים
בשנה .יחד עם זאת ,ניתנת האפשרות להשתתף בנופשונים ובטיולים נוספים במהלך
השנה ,אך השתתפות נוספת היא תמורת תשלום מלא .ועל בסיס מקום פנוי.
.3

מסיבות ואירועים
* מסיבת חנוכה
לקראת חג החנוכה מקיימת עמותת גימלאי בזק אירועים חגיגיים שנתיים.
לאירועים אלה מוזמנים הגמלאי/ת ובני הזוג.
האירועים כוללים :כיבוד קל בקבלת הפנים ,ברכות ,הדלקת נר חנוכה,
תוכנית אומנותית ,וארוחת צהרים.
יש הסעות לגימלאים ממקומות מרוחקים.
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* אירועים מרחביים ומקומיים
במועדוני הגימלאים בערים הגדולות ובמועדוני הפריפריות נערכות הרמות כוסית
בערבי חג של ראש השנה וחג פסח וטכסים נוספים כגון :ימי זכרון לשואה ולזכר חללי צה"ל.
כל מועדון יוזם גם אירועים עצמאיים המיועדים לגימלאים/ות באזור.
* שי לחגים
 בראש השנה – עמותת הגמלאים בשיתוף ארגון הגמלאים החליטו השנה לאחד את שי ראשהשנה עם שי פסח .אי לכך בחג הקרוב לא יחולק השי ,במקום זה יוענק השי בפסח.

 -פסח  -הגימלאים זכאים לשי פסח כיתר העובדים ושי מהעמותה (שי מוגדל).
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פריסה ארצית של מועדוני הגמלאים
מועדוני הגימלאים בתל-אביב והפריפריות
יו"ר הארגון הארצי של גימלאי בזק ויו"ר מרחב ת"א השרון והמרכז  -מר מאיר מוזס.
מזכירת ארגון הגימלאים הארצי  -גב' גילה זעירי.

רכזת המועדונים  -ליאורה מרימי-עמירם
מועדון תל-אביב  -רח' המסגר 45

טל03-5617511/8 :

מועדון רעננה – אליעזר יפה ( 6מר שמוליק לוי)

טל09-7455441 :

מועדון רחובות – גבריאלוב  20מתנ"ס קרית משה (שלום בוחבוט) טל08-9312716 :
מועדון פתח-תקוה  -רח' ההסתדרות ( 19גב' יעל חבוב)

טל03-9041434 :

מועדון ראשל"צ-רח' האחים זייגר ( 5מר אהרון קאופמן/מירי אריאל) טל03-9679098 :
מוקד אשדוד – רח' נתן אלבז  ,25מתנ"ס בית לברון ,אשדוד (משה כוכבי) טל08-8523000 :

מועדוני הגימלאים בחיפה והפריפריות
יו"ר ועד הגימלאים במרחב חיפה והצפון – גב' מירה בויארסקי
רכזת המועדונים – גב' קרן דביר
מועדון חיפה  -רח' י.ל .פרץ 32

טל04-8618425 :

מועדון טבריה – רח' טרומפלדור  ,1טבריה (מר שלמה נחמיאס) טל04-6779495 :
מועדון נהריה – דרך יחיעם  ,7נהריה (מר אנדריי בוהדנה)
מועדון עפולה  -ריכוז עובדים עפולה (מר גבי שמשון)

טל04-9850351 :
טל04-6529396 :

מועדון חדרה – מתנ"ס רעים ,רח' המגינים  ,7חדרה (גב' אגי צובן) טל04-6333070 :
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מועדוני הגימלאים בירושלים והדרום
יו"ר ועד הגימלאים במרחב ירושלים והדרום  -מר דני ליפקין.
רכזת המועדונים  -אורנה עמר
מועדון ירושלים  -רח' שופן ( 12מרכזת מרחביה)

טל02-5664407 :

מועדון באר-שבע – רח' שאר ישוב( ,מר יגאל דיטשי)

טל08-6232811 :

מועדון אשקלון – רח' הר כנען ( ,20מר אהרון ששון )

טל08-6752714 :

במהלך השנה מספר מועדונים יעתיקו מיקומם לכתובת חדשה.

נא להתעדכן באתר האינטרט של העמותה.
( Bezeq.co.ilאתר בזק) בסרגל התחתון של האתר ,לינק "גימלאים".
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עובד סוציאלי לגימלאים
במסגרת פעולותינו לשמירה על הקשר עם הגימלאים ,הועמד לרשות העמותה עובד סוציאלי
שמרכז את הטיפול באוכלוסית הגימלאים הנמצאים במצוקה :נכים ,חולים ,אלמנות/ים וכיו"ב
הזקוקים לסיוע ,עצה ותמיכה.
 לעמותה קרן סיוע לגמלאים נזקקים – העו"ס מרכז את הפניות לבקשת סיוע מהקרן.
 מסייע במרכוז הלוואות והמלצה להלוואות ייחודיות/חריגות של עד  ₪ 35,000במקרים
של הסתבכות משפטית ו/או כלכלית.
 לקראת ראש השנה העמותה מסייעת במענק חד פעמי לגמלאים במצוקה כלכלית
עפ"י קריטריונים.
 סיוע במתן ייעוץ בתחום הסיעוד לגמלאים ומשפחותיהם.
בהזדמנות זו אנו פונים לכל ציבור הגימלאים המוכנים להתנדב ,להרתם ולסייע.
פרטים נוספים אצל :יורם יצחקיאן  -עו"ס גימלאים ,טלפון נייד 050-5783760 :ו/או במייל
.Yoram.yitshakian@bezeq.co.il

הלוואות
קרן הלוואות שהוקמה ע"י עמותת גימלאי חברת בזק.
גובה ההלוואה עד לסכום של  ₪ 10,000בתנאים מועדפים כפי שמקובל בבנק יהב וכנהוג לגבי
עובדי חברת בזק.
הלוואה זו מיועדת לכל הגימלאים אשר יצטרפו לקרן ההלוואות ובהתאם לתנאי הזכאות
והקריטריונים .לתאום ופרטים נוספים ניתן לפנות למועדוני הגימלאים.
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זכאות לסל רווחה  2014לפורשים לגימלאות
להלן הקריטריונים לזכאות לסל רווחה לעובדים הפורשים לגימלאות וזאת החל
משנת :2014
עובדים שיפרשו במחצית הראשונה בשנת  ,2014הווה אומר יפרשו לגימלאות עד
ה ,1.7.14-יהיו זכאים לסל תרבות מלא  -קופונים בסך
ולחצי סל נופש בסך
סה"כ

₪ 600
₪ 800
₪ 1,400

עובדים שיפרשו במחצית השניה בשנת  ,2014הווה אומר יפרשו לגימלאות מ 31.7.14-ואילך,
יהיו זכאים לסל רווחה מלא לפי הפירוט הבא:
סל תרבות מלא  -קופונים בסך ₪ 600
סל נופש מלא בסך

₪ 1,600

סה"כ

₪ 2,200

הנ"ל אמור רק לעובדים הפורשים לגימלאות.
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מידע
מידע שוטף על פעילות העמותה מועבר לגימלאים ,מעת לעת ,בדיוור ישיר לבתי הגמלאים
ו/או באתר האינטרנט של העמותה בכתובת:
( Bezeq.co.ilאתר בזק) בסרגל התחתון של האתר ,לינק "גימלאים".

חשוב !
אנא זכור/י לעדכן אותנו בכל שינוי שחל אצלך ,שינוי בכתובת ,מספר טלפון וכל שינוי אחר.
הודעות על שינויים ,כאמור ,יש לשלוח לרכזות המועדונים.
לפניות להנהלת העמותה ולארגון הגימלאים הארצי יש להעביר לכתובת:
עמותת גמלאי חברת בזק( ,מח' הרווחה) בנין עזריאלי ,דרך מנחם בגין  ,132ת"א.
ארגון גימלאי בזק רח' המסגר  45ת"א.
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