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  עדכון לחברי הסניף 1.8.2022
 

   *** אנחנו גם בדף הפייסבוק שלנו, עם תגובות, הערות תמונות ואירועים בסניף. אתם מוזמנים להיכנס לקרוא ולהגיב. אנחנו כאן 

  *** החודש, ב-24 ביולי, קיימנו הרצאה של ד"ר יוחנן צורף, חוקר בכיר במכון ה -INSS. ההרצאה עסקה במצבם של הפלסטינאים
ומול ישראל והברירה שלהם,  ובמידה רבה גם שלנו - לחשב מסלול מחדש. בהרצאה, שהתקיימה בבית יד לבנים נכחו כ-40 מחברינו

בסניף וגם מסניפים אחרים במחוז. ההרצאה מעוררת מחשבה. מצורפת תמונה  

*** ב-30 באוגוסט נקיים מפגש בבית יד לבנים בו תרצה לנו הדבוראית (M.A) שרון פיליפ גושן על עולם הדבורים ומה אנחנו
כחברה וכארגון יכולים ללמוד מהן. התכנסות, עם כיבוד קל ב-2000 ותחילת ההרצאה ב-2030. כרגיל עלות המפגש נא שריינו

ביומנכם והירשמו בקישור הבא

***מנהג קיים ב"צוות" להעניק תעודות הוקרה מיוחדות לחברינו שמגיעים לגיל גבורות (80) ולגיל עצה ובינה (90). במסגרת זו
הוענקו ב-24 ליולי בנוכחות 40 מחברינו תעודות הוקרה למי שהגיע, במהלך השנה הזו, לגיל 80 . האירוע היה בנוכחות בני

משפחתם , והם אורי פלג ושלמה שפירא. ברכות לחתני השמחה ואיחולי בריאות ונחת.   שלמה שפירא     אורי

פלג    
ב - 14   יולי 2022 התקיים טקס בדיור המוגן פאלאס ברעננה, שבו הוענקה לחברת הסניף נעמי בן שחר תעודה בהגיעה לגיל 90,

גיל הבינה והעצה. התעודה מטעם "צוות" הוענקה על ידי צדוק קראים, חבר הנהלת הסניף ורעייתו שרה קראים,  בהשתתפות מנכ"ל
פאלאס רעננה מר ניר בן ברוך, רכזת התרבות של המשכן וכן בתה של נעמי בן שחר, שהגיעה לפני מספר ימים מארה"ב.  נעמי בן

שחר הודתה בחום ובהתרגשות רבה לארגון "צוות" על המחווה. 

ב-27 ביולי 2022 ביקרה כרמלה סבו, ס' יו"ר הסניף, בבית ורה סולומונס להעניק לחברת הסניף בלה אבני תעודת הוקרה עם הגיעה

לגיל 90. בלה מאד התרגשה והודתה לכרמלה על כך וביקשה להעביר תודתה לכל שאר חברי הסניף. 

*** ב-14 באוגוסט צפוי להתקיים ביקור של מנכ"ל  צוות החדש אמיר שוצמן בסניף. מטרת הביקור ללמוד ולהכיר את פעילויותינו
ואת הנושאים שמעסיקים את חברינו.
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*** לחברינו שהגיעו לגיל 75 מצפה הטבה משמעותית בנסיעות בתחבורה הציבורית. להלן פרטי ההטבה -  
מה זה רב-קו זהב?

החל מאוגוסט 2022 אזרחים מעל גיל 75 זכאים לנסיעה חופשית ברב-קו בכל אמצעי התחבורה הציבורית, בכל רחבי הארץ.
את הזכאות מקבלים על-ידי עדכון חד-פעמי של פרופיל מיוחד בשם "אזרח ותיק 75+" לכרטיס הרב-קו האישי. את הפרופיל ניתן

לטעון כשבועיים לפני גיל 75, וההטבה תיכנס לתוקף בתחילת החודש בו תגיעו לגיל .75
טעינת הפרופיל אינה כרוכה בתשלום, ואינה מצריכה הזנת אמצעי תשלום.

איך טוענים פרופיל אזרח ותיק 75+ לרב-קו?
את הפרופיל ניתן לטעון לרב-קו אישי בלבד (רב-קו שאינו אנונימי). אם אין ברשותכם רב-קו אישי, באפשרותכם להזמין רב-קו אישי

עד הבית באתר רב-קו אונליין.
את הפרופיל ניתן לטעון באתר רב-קו אונליין, באפליקציית רב-קו אונליין למכשירי אנדרואיד ואייפון נתמכים או באחת מעמדות

השירות של רב-קו אונליין בקיוסקים, רשתות שיווק ופארם ברחבי הארץ.
בטעינת הפרופיל תתבקשו להציג תעודה מזהה הכוללת את תאריך הלידה של בעל כרטיס הרב-קו.

מה לגבי החוזים שיש לי על כרטיס הרב-קו?
אם עברתם את גיל 75 ועדכנתם פרופיל אזרח ותיק 75+ ברב-קו האישי שלכם, באפשרותכם לקבל החזר כספי עבור יתרת הערך

הצבור שנותרה בכרטיס. במעמד ההחזר יבוטל הערך הצבור, ולא ניתן יהיה לטעון חוזים נוספים לרב-קו.
שימו לב: את קבלת ההחזר ניתן לדרוש רק לאחר טעינת פרופיל אזרח ותיק 75+. את ההחזר ניתן לקבל באמצעות זיכוי לכרטיס

האשראי או במזומן בעמדות שירות נבחרות.   לפרטים נוספים ניתן להיכנס כאן

*** חבר הסניף ראובן נחושתן מציע את שירותיו החשובים בהתנדבות  לחברים - להלן הפרטים - נושאים הבאים:
ביטוחי חיים, שיניים, תאונות אישיות ,ביטוח בריאות. בעל הפוליסה "חבר".  ביטוח בריאות, ביטוח סיעודי בעל הפוליסה

"צוות". ביטוח  לאומי מס הכנסה כולל תיקון 190,קיבוע זכויות.
נושאים הקשורים לתלוש הגימלה. כל נושא רלוונטי הקשור לגימלאים. אדגיש, לעיתים אני נעזר בסיוע של רו"ח/יועצי מס ועו"ד. הנ"ל

בהתנדבות ותוך שמירה על צינעת הפרט
0528479781דרכי התקשרות- נייד וואטסאפ  

tirzare@gmail.com מייל
ניתן לתאם עם ראובן נחושתן  גם פגישה אישית 

+++נשמח לקבל תגובות למידעון ועל הפעילויות שלנו +++ נעם שפירא
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