דף מידע לשאיר של גמלאי/ת בזק
כבני זוגם של גמלאי בזק הנכם זכאים לקבל את הזכויות הניתנות לגמלאי בזק לאחר פטירה
לאלמן/ה ו/או ילדים עד גיל .21
להלן הנושאים הרלוונטיים אשר יכולים לסייע למימוש הזכויות:
 .1הגדרות:
הגדרת אלמנת פנסיונר:
אישה או ידועה בציבור (על פי פסק דין של רשות שיפוטית מוסמכת) של פנסיונר שגרה עמו
שנה רצופה לפחות לפני פטירתו או שילדה לו ילד בתקופת נישואיהם ו/או מגוריהם המשותפים.
הגדרת אלמן פנסיונרית:
בעל או ידוע בציבור (על פי פסק דין של רשות שיפוטית מוסמכת) של פנסיונרית שנפטרה
ושהיה נשוי לה שנה לפחות וגר עימה שנתיים לפחות לפני פטירתה.
הגדרת יתום פנסיונר/ית:
על פי קרן מקפת:
בן של פנסיונר שנפטר לרבות בן חורג או בן מאומץ כחוק שטרם מלאו לו .21
על פי חוק גמלאות (מדינה):
בן של פנסיונר שנפטר שטרם מלאו לו  18ואם נמצא בשרות סדיר עד גיל .21

 .2נושא כספים:
א .קצבת פנסיה  -קרן מקפת:
בעת פטירת גמלאי/ת יש להודיע בהקדם לקרן מקפת על הפטירה ,על מנת שהקרן תוכל
לשלוח לאלמן/ה טפסים למילוי לצורך הסדרת תשלומי הפנסיה בצורה מסודרת.
האלמן/ה יקבלו לביתם חוזר ובו יפורטו זכויות הפנסיה המוקנות להם ולשארים מקרן
מקפת.
מס' טלפון קרן מקפת (מחלקת שארים) מוקד * 6667 ,1222-6667 :שלוחה .5
ב .קצבת פנסיה  -הראל חברה לביטוח בע"מ:
בעת פטירת גמלאי/ת המקבל פנסיה דרך הראל חברה לביטוח בע"מ ,האלמן/נה אמור/ה
לקבל את הפנסיה באמצעות קרן מקפת .על מנת לקבל את הפנסיה יש להודיע על
הפטירה להראל ולקרן מקפת על מנת שהקרן תוכל לשלוח לאלמן/ה טפסים למילוי לצורך
הסדרת תשלומי הפנסיה בצורה מסודרת ,יש לבדוק מול הראל חברה לביטוח בע"מ האם
האלמן/ה זכאי/ת גם להמשך קבלה של החלק היחסי באמצעות חברת הראל (עפ"י סוג
הסכם פרישה).
האלמן/ה יקבלו לביתם חוזר ובו יפורטו זכויות הפנסיה המוקנות להם ולשארים מקרן
מקפת.
מס' טלפון מוקד חב' "הראל" ,1-800-556-677 :מס' טלפון קרן מקפת (מחלקת שארים)
מוקד * 6667 ,1222-6667 :שלוחה .5
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ג .פנסיית משרד האוצר (גמלאי משרד

התקשורת פורשי :)1984/85
לאחר שנודע על פטירת הגמלאי/ת ,אגף הגמלאות שולח לבית האלמן/ה טפסים לצורך
הסדרת הפנסיה (ניתן ליידע את אגף הגמלאות באופן עצמאי).
ד .מענק פטירה מביטוח לאומי:
גמלאים המקבלים קצבה מהביטוח הלאומי ,השארים זכאים למענק פטירה.
ה .קצבת שארים מביטוח לאומי:
אלמן/ה וילדים עד גיל ( 18או עד גיל  21אם נמצא בשרות סדיר ,שרות לאומי ,או עד גיל 20
אם לומד בחינוך על יסודי) זכאים לקצבת שארים .יש להגיש את התביעה לסניף ביטוח
לאומי הקרוב למקום מגוריך ,בצרוף תעודת פטירה.
סניפי המוסד לביטוח לאומי:
תל-אביב  -רח' יצחק שדה  - 17טל.03-6250287/292 ,03-6250000 :
ירושלים  -רח' שמעון בן שטח  - 4טל02-6755555 :
חיפה  -רח' שד' המגינים  - 47טל04-8544111 :
ו.

ביטוח הדדי של עובדי המדינה:
אלמן/ה של גמלאי/ת זכאים לדמי ביטוח הדדי (אם הגמלאי/ת היו מבוטחים) .הזכאים לדמי
הביטוח הם אלמן/ה הגמלאי/ת או ילדים מתחת לגיל  18בעת פטירת הגמלאי/ת.
בעת פטירת הגמלאי/ת על האלמן/ה להודיע על הפטירה לצורך גביית דמי הביטוח למספר
טלפון - 02-6253693 :עליזה.

ז.

כספי "כלל":
אם קיים ברשותו של הגמלאי/ת ביטוח חיים בחברת "כלל" עליו להתקשר לסניפי "כלל".
סניף תל-אביב  -רח' יגאל אלון  53ת"א ,בנין אשדר ,טל03-7912200 :
רח' מנחם בגין  48ת"א טל03-6387777 :
סניף ירושלים 02-6209111/2 -
סניף חיפה 04-8608888 -
סניף באר-שבע 08-6293824 -
מוקד ארצי *5454 -

ח .קופות גמל ,קרנות השתלמות ,ביטוחי חיים ,חסכונות:
לבדוק האם קיימים ביטוחי חיים.
צו ירושה  -במידה ואין מוטבים או צוואה יש צורך בצו ירושה באמצעות בית הדין הרבני
המקומי ,בית הדין השרעי או רשם בית משפט לענייני משפחה.
הערה :רוב הגמלאים מושכים את כספם ביום הפרישה ,אך יש לבדוק אם קיימים מסמכים
המעידים על הימצאות כספים ומניות שלא נפדו.

לידיעה  -לארגון הגמלאים ו/או לעמותת הגמלאים אין מסמכים או מעקב לגבי קיומם
של ביטוחי חיים ,קרנות גמל ,קרנות השתלמות שלא נפדו על ידי הפנסיונר .יש צורך
בבדיקה של האלמן/ה או היורשים (בבית או בבנק) בנוגע לקיום הפוליסות או המסמכים
המאשרים את הימצאותם של הכספים ואם לא נפדו ע"י הגמלאי/ת במועד הפרישה.
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.3

"בזק":

זכויות המוקנות לגמלאים מחברת

א .עמותת גמלאי חב' בזק:
מנוכה סכום חודשי של  ₪ 21המקנה השתתפות בפעילויות השונות לגמלאים (סבסוד
נופשונים וטיולים ,השתתפות בחוגים ופעילויות במועדונים ,קבלת הלוואות וכו') .הצטרפות
לעמותה תעשה באמצעות בקשה שיגיש האלמן/נה לעמותה.
ב .העמותה לשמירת זכויות הגמלאים פורשי בזק ולרווחתם:
ניכוי של  ₪ 2.5לחודש ,מאפשר קניית תווי קניה בהנחה משמעותית ,קבלת ייעוץ פנסיוני ע"י
מומחה פנסיוני ,קבלת ייעוץ מעו"ד של העמותה וכו' .הצטרפות לקרן תעשה באמצעות ועד
הגמלאים (במועדוני הגמלאים).
ג .תעודת גמלאי בזק:
לכל אלמן/ה גמלאי/ת תונפק תעודת גמלאי/ת באמצעות העובד הסוציאלי או מזכירת
ארגון הגמלאים (יש צורך למסור תמונה אחת) ,לציין שם בעברית ובאנגלית ,מס' תעודת זהות
וכתובת מגורים.
ד .שי פסח מטעם הנהלת חב' בזק:
אלמן/ה זכאים לקבל את השי כפי שקיבל הגמלאי/ת.
ה .שי ראש השנה:
מטעם עמותת הגמלאים  -לכל החברים המשלמים דמי החבר לעמותה ( ₪ 21לחודש)
בעמותת הגמלאים.
ו.

שיחות טלפון:
ההטבה בשיחות ואחזקת טלפון נשארת כפי שהייתה.

ז .הלוואות:
ניתן לקבל הלוואות ייחודיות של עמותת הגמלאים בסכום של עד  ₪ 12,000ע"פ ריבית של
בנק יהב .תנאי לקבלת ההלוואה ,חברות בקרן הלוואות (תשלום של  ₪ 200ב 10-תשלומים
של  ₪ 20כל אחד  +תשלום  ₪ 2לחודש).
ח .קרן מצוקה:
ניתן להגיש בקשות לקבלת מענק מקרן מצוקה ,בתנאי שהמבקש עומד בקריטריונים .לצורך
כך יש לפנות לעובד הסוציאלי או ליו"ר/חבר ועד במועדון האזורי.
ט .עובד סוציאלי:
העובד הסוציאלי  -מר יורם יצחקיאן יסייע במתן יעוץ אישי והכוונה בנושאים שונים .ניתן
להשיגו בטלפונים.050-5783760 ,03-6265545 ,03-5123396 :
י.

מועדוני הגמלאים:
במועדוני הגמלאים מתקיימת פעילות שוטפת של חוגים ,הרצאות ,נופשונים ,טיולים וכו'.
הפעילויות מסובסדות והאלמן/ה רשאים להשתתף בכל הפעילויות/טיולים /נופשונים.
להלן הטלפונים של המועדונים:
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* מועדון תל-אביב * 03-5617511/18 -

מועדון ירושלים 02-5671111 -
מועדון רעננה 09-7455441 -
מועדון פתח-תקוה 03-9041434 -
מועדון ראשון-לציון 03-9679098 -
מועדון רחובות 08-9312705 -
מוקד אשדוד 08-8523000 -

מועדון באר-שבע 08-6288111 -
מועדון אשקלון 08-6752714 -

*מועדון חיפה 04-8618425/501 -
מועדון טבריה 04-6792446 -
מועדון נהריה 04-9820199 -
מועדון עפולה 04-6529396 -
מועדון חדרה 04-6333070 -
מוקד צפת 050-6762294 -

למען הסדר הטוב מובהר בזאת כי כל המידע המפורט במסמך זה לעיל אודות קרנות
פנסיה וכל ביטוח אחר לשארים ואודות הזכויות השונות לשארי פנסיונר המוענקות
על ידי גורמים שאינם בזק ,עמותת גמלאי בזק וארגון גמלאי בזק ,נמסר על ידי
הגורמים החיצוניים האמורים ,ואין לעמותת גמלאי בזק ולארגון גמלאי בזק כל
אחריות שהיא לגבי נכונותו ,דיוקו וכל שינוי שיחול בו.

ב ב ר כ ה,

עמותת גמלאי חברת בזק

ארגון גמלאי חברת בזק

ניתן לפנות לעו"ס הגמלאים מר יורם יצחקיאן לסיוע וליווי (פלאפון )050-5783760
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