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 גברת נכבדה,
 

 משתתף בצערך ובצער המשפחה על לכתו של יקירכם וחברנו גמלאי צה"ל. ארגון "צוות"

מחבק אתכן האלמנות, רואה בכן חלק בלתי נפרד מהארגון ומזמין אתכן ארגון "צוות" 

להצטרף לפעילויות חברתיות והתנדבותיות הנעשות במסגרת הארצית ובמסגרת המחוזות 

 והסניפים הפרושים ברחבי הארץ.

ה בארגון "צוות" וקבלת השירותים המוצעים, זהים בדיוק לזכות הניתנת הזכות להיות חבר

  .כולל הזכות לבחור ולהיבחר ככל חברי הארגון לגמלאי צה"ל שהינם חברי "צוות"

אשר ינוכו מקצבתך מדי חודש באמצעות  דמי חברהחברות ב"צוות" מותנת בתשלום 

 מופ"ת.

 הטפסים המצ"ב את למלא  אם הנך מעוניינת להצטרף להסדר זה, את מתבקשת

)טופס "פרטים אישיים" וטופס "הוראה בלתי חוזרת לניכוי חודשי ל"צוות"( ולהעבירם 

 .5112102, בני ברק,  2222ארגון גמלאי צה"ל, ת.ד. -ינו בצירוף תמונה לכתובת: "צוות"אל

 אשר תכלול את פרטייך האישיים ותמונתך.  "צוות"חבר תעודת אנו נכין עבורך 

התעודה תישלח אלייך בדואר ותשמש אותך לצורך זיהוי במוסדות שידרשו זאת, לקבלת 

 השירותים השונים.

 

 תייך המוקנות לך כחברת "צוות":להלן פירוט זכויו
 

 זכויות קיצבה
 שמירה על זכויות הקיצבה של האלמנות ומניעת שחיקתה.

 וסיעוד ביטוח בריאות
באמצעות בעלך המנוח, הביטוח ימשיך באופן מבוטחת בביטוח בריאות  והייתבמידה 

אוטומטי ותהפכי להיות ראש המשפחה )לצורך הביטוח(. המשך הביטוח מותנה 

תשומת ליבך לכך שעד להסדרת בהצטרפותך ל"צוות" )עם מילוי הטפסים המצורפים(. 

תשלומי הגמלה על שמך, לא יתבצע חיוב בגין הביטוח, חוב זה ישולם במועד תחילת 

 שלומי הגמלה וינוכה בתשלום אחד.קבלת ת

במידה ולא היית מבוטחת חודשים ל"צוות" יבוטל הביטוח.  3במידה ולא תצטרפי תוך 

וברצונך להצטרף לביטוח, עלייך להפנות תחילה בקשה להצטרפות ל"צוות".  אחרי תהליך 

-1-700-700 בטלפון: ההצטרפות ל"צוות", יש לפנות למוקד הבירורים בחברת הביטוח

ולבקש טפסים להצטרפות לביטוח.  ההצטרפות מותנית במילוי הצהרת בריאות  251

 ."הפניקס" ובכפוף למדיניות ההצטרפות של חברת הביטוח

 ביטוח שיניים
ביטוח השיניים הינו בחברת הביטוח "הראל ". במידה וברצונך להמשיך בביטוח, עלייך 

 .03-7547222 :בטלפון להיות עמיתה ב"חבר" וב"צוות" ולהודיע לחברת הביטוח

 דיור מוגן
במסגרת  לדיור מוגןת, בבוא הע להיכנסארגון "צוות" מאפשר מתן זכות לאלמנות חברינו 

לפרטים יש לפנות למזכירות  ההסדרים המוצעים לחברי "צוות" כולל סבסוד בדמי הכניסה.

 .03-6173511או לסמנכ"ל "צוות" בטלפון:  03-6173500"צוות" בטלפון: 

 פעילויות רווחה, תרבות וחברה

 הצטרפות לארגון "צוות"
 



 

 
                 

האלמנות זכאיות להשתתף בכל הפעילויות החברתיות והתרבותיות המוצעות ע"י מוסדות 

, הצגות, גשים חברתייםכנסים ומפ, הארגון כגון: טיולים ונופשונים קבוצתיים, בארץ ובחו"ל

 הלוואות סיוע מיוחדות.וכן  הלוואות הדדיות בתנאים מועדפים קבלת, הרצאות

 
 

 
 מעצם היותך אלמנת גמלאי צה"ל המוקנות לך נוספותזכויות 

 

 קיצבה חודשית
, זכאים שארים של גמלאי לקיצבת 1985 –)גמלאות(, התשמ"ה  עפ"י חוק שירות הקבע

 פרישה כדלקמן:

תשלום לשאיריו כל תקופת הזמן המפורשת בסעיף זה,  –זכאי לקיצבת פרישה שנפטר  (א)

 מהקיצבה שהייתה מגיעה לזכאי לולא נפטר, והם:קיצבה באחוזים 

זוג* , אם היתה בת זוגו לפחות שלוש שנים שקדמו לפטירתו או נולד להם ילד,  –לבת  (1)

שישים אחוזים, ובלבד שקצבתו לא תעלה על ארבעים אחוז  –כל עוד לא נישא 

 ממשכורתו הקובעת המשוקללת של הנפטר. )* החוק נכתב בלשון זכר ומתייחס לזכר

 ולנקבה(.

 

יש למלא את טפסי התביעה המצ"ב )בקשה לתשלום קיצבת שארים למימוש זכאות זו, 

לצרף אליהם צילום תעודת עותקים,  3-( ב1985עפ"י חוק שירות קבע גימלאות התשמ"ה 

וכן צילום המחאה )צ'ק(  פטירה וצילום של תעודת זהות )כולל הספח( של מגישת התביעה

, ישמש כאסמכתא לאישור קיומו של חשבון הבנק אליו תועבר מבוטל של מגישת הבקשה –

לאכ"א פרט בצה"ל עפ"י הכתובת המופיעה  )בדואר רגיל( לשלוחאת הנ"ל יש  הקיצבה.

 לפקסלמזכירות "צוות" )לצרכי מעקב ובקרה( בראש הטפסים. במקביל יש לשלוח גם 

מדור  –פרט  כרוך בתהליך המתבצע באכ"א. אישור הקיצבה 03-6173520 שמספרו 

מיום . 03-5690137 –ו  03-5690134לבירורים בעניין זה ניתן לפנות בטלפונים , גימלאות

קבלת האישור ע"י אכ"א פרט קיצבתך תשולם לך בראשון לחודש שלאחר מכן. בכל שאלה 

 .03-6173500או הבהרה ניתן לפנות למזכירות "צוות" בטלפון 

 

 ביטוח חיים
 המוטבים, שנקבעו על ידו, לכספי ביטוח החיים.בעת פטירת הגמלאי זכאים 

הנך מתבקשת לשלוח העתק ממנה למוקד עם קבלת תעודת הפטירה ממשרד הפנים, 

. לבירור מוטבים הזכאים יש 03-7569523לפקס שמספרו:  חברת הביטוח "איילון"

 ( 6שלוחה  איילון ")מוקד "חבר 1-700-700-682 :טלפוןלהתקשר לחברת ביטוח "איילון" ל

 

 ביטוח לאומי
יש לגשת לביטוח לאומי במקום המגורים, עם תעודת הפטירה ולמלא טופס בקשה 

לאומי הביטוח זכאותך באשר להשתתפות הלקיצבת אלמנות. כמו כן יש לברר לגבי 

 בהוצאות הכרוכות בפטירה.

 

 קופות גמל
קופת גמל במידה ומופיעות בתלוש הקיצבה מצה"ל קופות גמל או "חיסכון יזום" שהוא 

לבירור כל  )הסניף בו מנוהל החיסכון( בנק הפועלים מסניפייש לגשת לאחד  ,"תגמולים"

 ובכללם הזכאים/המוטבים לקבלת הכספים.הפרטים 

 

 זכויות
 



 

 
                 

 
 
 
 
 
 

"חבר  – למועדון "חבר", הנך זכאית להצטרף לארגון "צוות" לזכאותך להצטרףבנוסף 

 משרתי הקבע והגמלים" וליהנות מכל הזכויות וההטבות הניתנות לחברי המועדון.

 

את הזכויות למשרתי הקבע והגימלאים בתחום הפעילות לך החברות ב"חבר" מקנה 

 החברתית והתרבותית ושירותי הרווחה כדלקמן :

 

 תרבות בידור 
 ,משפחתיים )מיצה"ל, כיופית(ועים איר, למועדוני ספורט ולעיתונים, מנויים לתיאטראות

 סרטי איכות.ויום האישה 
 

 צרכנות
 

 מכירות בחגים יריד ,רכב, דירות: תומבצעי מכיר . 
 :ביטוח שיניים ביטוחים  
 : הלוואות שונות )בנקאיות, משכנתאות וכו'( בתנאים המיוחדים לעמיתי   אשראי

 "חבר".
 :"עמיתה ב"מועדון חבר  תהיי"חבר" ם הצטרפותך לע מועדון צרכנות "חבר

 ותתחום הבנקאבמגוון תחומים ובהם ועל מח"צ פ .צרכנות בע"מ )מח"צ(
 לעמיתיו כמפורט להלן : ותוהצרכנ

ישת מוצרי חשמל ומוצרי בר מבצעים לרכ, טיסות וטיולים מאורגנים לחו"ל מבצעי
הסדרי הנחות עם בתי עסק )רשתות שיווק, קניונים(.  פרטי ההנחות  ,קיימא

 מפורסמים מעת לעת במדריכי הצרכנות המופצים ע"י המועדון לעמיתים.

 
 כרטיס אשראי "חבר" 

 WWW.HVR.CO.ILאתר "חבר"  באמצעותכרטיס אשראי של "חבר" באפשרותך להזמין 
 

 דמי חברותתשלום 
אשר חבר  דמימכלול השירותים המוצעים ע"י "חבר", מחייבים את השתתפותך בתשלום 

 באמצעות מופ"ת. קיצבתךמינוכו 
 

אם הנך מעוניינת להצטרף להסדר זה,  את מתבקשת למלא את הטופס המצורף בזאת 
אלמנות גימלאי צה"ל(  -בות "חבר משרתי קבע וגימלאים" )הסדר לתשלום התחיי

 ולהחזירו אלינו.
 
 

 _ע.ר.( גמלאי צה"לן ורגא צוות""                 
 5112102בני ברק  ,2222ד .ת ,5120206בני ברק  ,14ברוך הירש רחוב                       

  org@tzevet.co.il-tz דוא"ל: 03–6173520 .פקס,  03–6173500 :טל'                      
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