
זכויות והטבות
לגמלאי הבנק

ארגון עובדי 
בנק הפועלים



האמור בחוברת זו בלשון יחיד- אף לשון רבים במשמע וכן להיפך.

האמור בחוברת זו בלשון זכר- אף לשון נקבה במשמע וכן להיפך.
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גמלאית יקרה, גמלאי יקר,
בעת פרישתך מהבנק תמשיך ליהנות ממגוון הטבות ופעילויות אשר מעמידים 

לרשותך הנהלת הבנק, ועד העובדים, הגמלאים ויחידת שירותי הרווחה.

יוכלו  אשר  ובכלים,  במידע  אותך  לצייד  מעוניינים  אנו  מהבנק,  פרישתך  עם 
לסייע לך בתהליך היציאה לגמלאות.

בנק הפועלים, ההנהלה וארגון העובדים, רואים בגמלאי הבנק חלק בלתי נפרד 
ממשפחת עובדי בנק הפועלים ובהתאם לכך מקפידים על ייזום פעילויות כמו 

ליווי וסיוע בזמנים בהם מתעורר הצורך.
כשם שבנק הפועלים לא נפרד מגמלאיו, אנו מקווים כי גם אתה, תמשיך ותמצא 

בבנק בית חם ותומך.

בברכה,

ויקי לוי
מנהלת אגף משאבי אנוש

יוסף קליגסברג
יו"ר ועד הגימלאים

יוסי גל
יו״ר ארגון העובדים
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שירותי רווחה ומועדוני ספורט
יחידת שירותי הרווחה של הבנק מציעה לך מגוון פעילויות מהנות לזמן הפנוי 

שלך ושל בן/בת הזוג בהתאם לחוזרים המתפרסמים מעת לעת.

בריכות שחיה הפועלות בעונת הקיץ   ●
מרכזי ספורט וחדרי כושר   ●

מנוי לתיאטראות ולמועדון הסרט הטוב   ●
צעדות   ●

גמלאים המעוניינים להצטרף לאחת הפעילויות, ימלאו את ספח ההרשמה ויפנו 
ליחידת שירותי חברה ורווחה באגף משאבי אנוש בטלפונים: 03-7143156/7 או

בפקס: 03-7145629.

ועד הגימלאים ובאתר  ניתן להתעדכן בפרסומי היחידה במשרד  למידע נוסף 
.www.poalimunion.org.il :האינטרנט בכתובת

שכר לימוד - השכלה גבוהה
בעת פרישתך לגמלאות הינך זכאי להשתתפות הבנק בשכר הלימוד של ילדיך 

וזאת בתנאי שלפני פרישתך התחלת לקבל השתתפות זו.
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שי לחגים
בו  לסניף  או  הגמלאי  לבקשת  בהתאם  לסניף  יישלח  השי  ופסח.  השנה  ראש 

מתנהל חשבון עו״ש משכורת.
הודעה על שינוי סניף, יש להעביר למזכירות הועד הארצי. לא ניתן לקבל השי ביח' 

הנה"ר.

שי לאירועים אישיים
 הולדת נכד/ה, בר/בת מצווה לנכד/ה, נישואי בן/בת, מתנת גיוס )עד שני נכדים(.
לקבלת השי, יש להודיע בכתב למזכירות הועד הארצי ולציין את פרטיך האישיים, 
חשבון העו”ש ופרטי האירוע )כולל אסמכתא, למשל צילום מצו גיוס של הנכד(. 

התשלום או משלוח השי יתבצע במועד בו עובדי הבנק מקבלים הטבה זו.

בדיקות רפואיות
העובדים  ארגון  הגיע  עמם  השונים  במכונים  תקופתיות,  בדיקות  להיבדק  ניתן 
לפנות  יש  טפסים,  לקבלת  הבנק.  לעובדי  כמקובל  מסובסד,  במחיר  להסדר 

ישירות למשרדי מזכירות הועד הארצי.
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ביטוחים

א.  בפנסיה מוקדמת

ניתן להמשיך וליהנות מביטוחי חיים, בריאות ושיניים עד הגיעך לגיל פרישה.   
לשינוי פרטי המבוטחים יש להודיע למזכירות הועד הארצי.  

בעת פרישתך לפנסיה מוקדמת מופסקים הביטוחים הבאים:  
1. ביטוח תאונות אישיות.  

2. אובדן כושר עבודה.  
3. חפצים אישיים.  

ניתן להצטרף לביטוח תאונות אישיות ישירות מול חברת הביטוח.  
לפרטים יש לפנות לסוכנות מרוז - 03-5621110.  

ביטוח רפואי לפורשים על פי גיל ב.  

הביטוח מיועד לעובד ו/או בן משפחתו שהיו מבוטחים במועד פרישת    
העובד בביטוח בריאות.  

ההצטרפות הינה ישירות מול חברת הביטוח. יש לחתום על בקשת המשך      
ביטוח וזאת בסמוך להגיעך לזכאות לפנסיה על פי גיל ולא יאוחר מחודש    

ימים ממועד פרישתך.   
לתשומת ליבך, אין כיסוי סיעודי בפוליסת ביטוח הבריאות הקבוצתי.  

 
לפרטים נוספים יש לפנות למזכירות הועד הארצי.  
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הלוואות
 ₪  22,000  - מירבי  סכום  הפנסיה.  מתקבלת  בו  בסניף  הלוואה  לקבל  ניתן 
)מתעדכן מעת לעת(. תקופה מירבית - 60 חודשים. הצמדה למדד מחירים 

לצרכן. את ההלוואה ניתן לחדש לאחר 18 חודשים.

סוג ההלוואה - 1976.

ביטוח שיניים ג.  

הביטוח מיועד לעובד שהיה מבוטח בביטוח שיניים ופרש לגמלאות.  
ההצטרפות הינה ישירות מול חברת הביטוח. יש לפנות בסמוך להגיעך לזכאות
לפנסיה על פי גיל. עלות הביטוח הינה על חשבון הגימלאי )אין השתתפות 

של הבנק(.

לפרטים נוספים ניתן לפנות למזכירות הועד הארצי.
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פעילות בנקאית
כגמלאי הבנק, הינך זכאי/ת להטבות בחשבון העו״ש בו מתקבלת הגמלה מקרן 
על  בנק,  עובד  סומן בסניף כחשבון  נוסף אחר בבנק אשר  וכן בחשבון  הפנסיה 
פי הודעות הגמלאי/ת. במקרה של פטירה חס וחלילה של הגמלאי/ת, אזי מלוא 
בחשבון.  השותף/ה  הזוג  בן/בת  לפטירת  עד  הנ״ל,  בחשבונות  ימשיכו  ההטבות 
להלן פירוט חלק מההטבות הבנקאיות )פירוט מלא ניתן לקבל באמצעות סניפך 

בנוהל משאבי אנוש פרק 812(:

פטור מדמי רישום פעולה בחשבון עו״ש.   ●
פטור מעמלת הזמנת פנקס שיקים אישי.   ●

פטור מעמלת משיכת מזומן בטופס של הבנק.   ●
פטור מעמלת העברת הוראת קבע.   ●

פטור מעמלת ביטול שיק.   ●
פטור מהפקת תדפיסי שיערוך ומידע.   ●

הנחה של 50% מהתעריפון - בעת השכרת כספת.   ●
הטבות בנושא קניה/מכירה/המרה - ני״ע, אג״ח קרנות נאמנות מט״ח.   ●

הטבות בנושא כרטיסי אשראי: עלות דמי חבר לשנה, הטבות בריבית בעת     ●
ביצועי תשלומי דלפק.  

ועוד...   ●

סל אבלים
כדי להקל במעט את ההתמודדות עם ימי האבל הראשונים, במקרה של פטירת 
גמלאי/ת או בן, בת זוגו, שולח ארגון העובדים בשיתוף עם אגף משאבי אנוש 
נרות  פעמיים,  חד  כלים  לאורחים,  כיבוד  שתייה,  בקבוקי  הכולל  פריטים,  סל 

נשמה ועוד.

לקבלת הסל יש לפנות למזכירות הועד הארצי.



| 9 |

חטיבת הגמלאים
גימלאי מהבנק אשר ישמש לקבלת  כחודשיים לאחר הפרישה תקבל כרטיס 

הנחות והטבות מאתר הבנק.
משרדי חטיבת הגמלאים פתוחים בימים א׳, ג׳, ה׳ בין השעות 08:30 - 12:00 

במגדלי רובינשטיין, רחוב הנגב 11, תל אביב. 

הרצאות  קורסים,  טיולים,  נופשונים,  מארגנת  הגמלאים  חטיבת   - פעילות 
ואירועים נוספים לרווחת הגמלאי ובני משפחתו. הקדם לשלוח את פרטי הדואר 
האלקטרוני האישי שלך או כתובת פרטית למשלוח דואר לחטיבת הגמלאים כדי 
שתוכל להתעדכן על הנאמר, לפקס: 03-7142680 או לכתובת דואר אלקטרוני: 
gimlaim.hativat@mailpoalim.co.il לפרטים ניתן לפנות לטלפונים הבאים: 

.03-7144060 ,03-7145168 ,03-7143862
www.poalimunion.org.il -בנוסף קיים אתר אינטרנט

עובדות הרווחה
עובדות הרווחה עומדות לרשות הגימלאים בעיתות משבר ומצוקה ומסייעות 

תוך ליווי, תמיכה והפניה לגורמים המטפלים הרלוונטים בקהילה.
הרווחה  לעובדות  לפנות  יכולים  בריאותית,  כלכלית,  במצוקה  שנמצאים  גמלאים 

לקבלת סיוע. עובדות הרווחה עומדות לרשותכם בטלפונים הבאים:  
03-7144988  ,03-7143335
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אתר האינטרנט של ארגון עובדי וגמלאי הבנק
ניתן להתעדכן במידע מגוון באתר האינטרנט של ארגון העובדים על הזכויות/
הטבות לגמלאים וכן להזמין כרטיסים )במחיר מוזל בלבד( באמצעות ״פועלים 

לאן״, פועלים בקהילה, אתרים שימושיים ועוד.
 www.poalimunion.org.il :כתובת האתר

סדנת ״הכנה לפרישה״
לפרישה  הכנה  בנושא  ימים   3 בת  ייחודית  בסדנא  חלק  לקחת  מוזמן  הינך 
בתנאי אירוח פנסיון מלא, כולל ארוחות ולינה. הסדנא מתקיימת ב״קמפוס 
פסיכולוגיים  תכנים  כגון:  מגוונים  בנושאים  מהרצאות  ומורכבת  פועלים״ 
הנוגעים לפרישה ופנאי התנדבות בקהילה, בריאות גופנית, וכן פעילות חברתית 

מגבשת. בן/ בת הזוג שלך מוזמן/ת להצטרף לסדנא.
בסמוך למועד הפרישה, תקבל הודעה על מועד הקורס ותוזמן על ידי עובדת 

הרווחה.

מועדון הגמלאים
 מועדון הגמלאים ע״ש טד אריסון ז״ל נמצא במגדלי רובינשטיין, רחוב הנגב 11, 

תל-אביב ופתוח בימים א’, ג’, ה’ בין השעות 09:00 - 13:00.

ועוד.  כגון: אנגלית, ברידג’, קורסי מחשב, אינטרנט  במועדון מתקיימים חוגים 
הפעילות החברתית מאורגנת על ידי חטיבת הגמלאים.

פרטים בטלפון: 03-7144060, 03-7143862, 03-7145168
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סדנת תכנון פנסיוני
כחודש לאחר מועד פרישתך, תוזמן לסדנא בת מספר שעות בה תקבל מידע ב: 

היבטים פנסיוניים, פיננסיים ותכנון מס בעת פרישה מהעבודה.
הסדנא מועברת על ידי יועצים פנסיוניים ממחלקת הייעוץ, המומחים בתחום 

פרישה מהעבודה.

כנס פורשים
אחת לתקופה, מתקיים כנס פורשים אליו מוזמנים כל הפורשים שפרשו מהבנק 
בתקופה האחרונה. הכנס מהווה פרידה חגיגית והוקרה לפורשי הבנק ויתקיים 
בהשתתפות חברי הנהלה/מנכ״ל הבנק. בסמוך למועד הכנס הקרוב, תקבל 

הזמנה אישית לביתך.
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דואר אלקטרוני טלפון/פקס תפקיד/נושא שם הגורם

mazkirut-vaad-artzi@poalim.co.il 03-7142020 ביטוחים, שיים,
סל אבלים, בדיקות 

רפואיות

ארגון העובדים

gimlaim.hativat@poalim.co.il 03-7144060 חוגים, טיולים, 
נופשונים

חטיבת הגמלאים

social.mailbox@poalim.co.il 03-7143157/6 מנוי מועדוני ספורט, 
היכלי תרבות, 

מועדון הסרט הטוב, 
פעילויות תרבות

שירותי חברה 
ורווחה

 03-7142748
03-7144507

פנסיה מוקדמת, 
פנסיה לפי גיל

ייעוץ לפרט 
ורגולציה

03-7144988

03-7143335

תמיכה וסיוע 
בעיתות משבר 

ומצוקה

עובדות רווחה

*6752 מתן ייעוץ פנסיוני 
בפרישה

מרכז ייעוץ 
פנסיוני

mailbox.mashab@poalim.co.il 03-5676666

פקס:
03-7136667

 פניות בנושאי
משאבי אנוש

משא"ב

payroll.poalim@hilan.co.il 03-5676666
שלוחה 1

פקס:
03-6368915

 בירורים בנושא
 מענקי פרישה

ותשלומי הפנסיה

מוקד לפניות 
בנושא שכר 

לגמלאים

ממשיכים להיות בקשר:
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חומר למחשבה מתוך "לקראת הגיל השלישי" - 
יהודית קניג

לה  יש  מהעבודה.  הפרישה  הוא  בחיינו  ביותר  המשמעותיים  המעברים  אחד 
השלכות החורגות בהרבה מעבר לתחום העבודה, ובהם חיי המשפחה שלנו, 
מצבנו הכלכלי והשימוש בזמן. השינוי אינו משפיע עלינו הפורשים בלבד. הוא 

משפיע גם על בני משפחתנו והסביבה הקרובה.
בחיינו.  העבודה  שתופסת  המרכזי  המקום  רקע  על  השינוי  את  להבין  אפשר 
תגמולים  לנו  המספקת  מסגרת  חיינו:  מאורגנים  שסביבו  ציר  מהווה  העבודה 
שונים, שרק חלק מהם כלכליים. מלבד זאת, עיתוי הפרישה נקבע על ידי גורם 
כאלה  יש  לעבוד.  להפסיק  או  לעבוד  מרצוננו  או  מיכולתנו  נובע  ואינו  חיצוני 
השמחים לקראת הפרישה, ויש הרואים בה אירוע שנכפה עליהם. אנו עוברים 
בימת החיים תפקיד חשוב, שהוא כמעט הפוך מתפקידנו הקודם  לשחק על 

שמילאנו במשך שלושים עד ארבעים שנה. האם נראה בה עונג או עונש?
כאירועים  נתפסים  האדם  בחיי  אירועים  אילו  בדקו  אשר  בארה"ב  פסיכולוגים 
הבולטים.  האירועים  עשרת  עם  נמנית  מעבודה  שהפרישה  מצאו  מלחיצים, 
במחקר ישראלי, שבו השתתפו עובדי שירותים עד חמש שנים לפני פרישתם, 
אחד  הינה  מעבודה  הפרישה  כי  דעתם  את  מהנשאלים  משליש  יותר  הביעו 

המשברים הקשים בחיי אדם.
ומשפחתו  חיי האדם  לשינוי משמעותי במכלול  כי הפרישה מביאה  אין ספק 
, אולם שינוי זה אינו בהכרח אותו שינוי לרעה שאליו אנו מתכוונים בדרך כלל 
יש למילה המציינת ״משבר״ שתי  בשימוש היומיומי במילה ״משבר". בסינית 
משמעויות: ״סיכון" ו"סיכוי", ונראה שדו משמעויות זו אכן מצביעה על מורכבות 

הנושא.
יותר  נכון  בעברית,  "משבר״  המילה  של  בלבד  השלילית  המשמעות  בגלל 
חלק  בהיותו  מראש  צפוי  שהוא  כשינוי  חיים",  כ"מעבר  הפרישה  את  להגדיר 
מתכנית החיים שלנו, ואשר יש לו השלכות במישורי חיים שונים. כמעבר חיים 
ניצבת הפרישה לצד נישואין, לידת ילד והליכת הצאצא לצבא. וכמו במעברים 
האחרים, גם כאן קיים צורך לשנות את שגרת החיים שקדמה לאירוע ושאינה 

מתאימה עוד, וצורך לגייס אנרגיות כדי להתמודד עם השינוי בהצלחה.
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ארגון עובדי 
בנק הפועלים

טלפונים
03-7143862 ,03-7145168 ,03-7144060

אתר אינטרנט
www.poalimunion.org.il

פקסימיליה
03-7142680 ,03-6014264

שעות פעילות
ימים א׳, ג׳, ה׳ בין השעות 12:00-08:30

חטיבת הגמלאים
מגדלי רובינשטיין, רח׳ הנגב 11, תל אביב


