
ועדת ניסן עומדת להגיש את המלצותיה: 

התנגדות רחבה בכנסת 
ובממשלה ליוזמה להעלאת 

גיל הפרישה לנשים
גיל הפרישה לנשים עומדת להגיש את  ניסן לבחינת  ועדת 

המלצותיה לשר האוצר, יובל שטייניץ. הוועדה המליצה ברוב 

קולות להשוות את גיל הפרישה של נשים לגברים. העלאת 

גיל הפרישה לנשים תתבצע בתהליך הדרגתי של כ-15 שנה. 

ובהמשך   2017 עד  ל-64  הפרישה  גיל  יעלה  הראשון  בשלב 

יועלה ל-67 עד שנת 2026. 

תעסוקת  לעידוד  כלים  של  מגוון  על  המליצה  גם  הוועדה 

עובדים בגילאים מבוגרים, כולל הסברה למעסיקים, ביצוע 

לתנאי  העובדים  כישורי  להתאמת  מקצועיות  הכשרות 

אבטלה  דמי  תשלום  תקופת  והארכת  המשתנים,  העבודה 

לנשים מעל גיל 62. 

הממונה על התקציבים, אודי ניסן, שעמד בראש הועדה אמר 

רחבת  מאקרו-כלכלית  חשיבות  הפרישה  גיל  "להעלאת  כי 

היקף. העלאת גיל הפרישה תתרום לנשים בישראל, באופן 

שישפר את מצבן הכלכלי ויאפשר להן לצבור יותר משאבים 

לתקופת הפנסיה".

חוק  מתוקף  האוצר  שר  על-ידי  מונתה  הציבורית  הוועדה 

גיל הפרישה וכוללת נציגי ציבור, ממשלה, מחקר, מעסיקים 

קשה.  ציבורית  למחלוקת  נתונות  הועדה  המלצות  ועובדים. 

רבים משרי הממשלה וחברי הכנסת, כמו גם ארגוני הנשים, 

אינם מסכימים להעלות את גיל הפרישה לנשים מעבר לגיל 

62, כמקובל כיום.
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המידעון של  מפלגת הגמלאים החברתית החדשה

גיליון 13 תמוז תשע"א, יולי 2011

העורך הראשי: אפרים לפיד, יו"ר ועדת ההסברה במפלגה
העורך: ניסן פרידמן, דובר המפלגה

w w w . g i m l a i m . o r g . i l

 נא העבירו
את הדורון לחבריכם

לפרטים ולהצטרפות למפלגה:
טלפון: 03-5611900 | פקס: 03-5611909.

כתובת: דרך השלום 7 א' ת"א.

rachel@agimlaim.org :מייל

www.gimlaim.org.il :אתר אינטרנט

לטופס  הפנייה  יש  ימין,  מצד  האתר,  של  הבית  בעמוד 

ולשלוח לכתובת המפלגה,  ניתן להדפיס, למלא  התפקדות. 

בצירוף דמי ההתפקדות )מזומן או המחאה(.

המודאגים  מבוגרים  נוסעים  של  רבים  וטלפונים  מכתבים 

הגמלאים  מפלגת  למשרדי  מגיעים  האוטובוסים,  ממהפכת 

בבקשה להתערבותו של השר לשעבר, רפי איתן, לביטול חלק 

מהשינויים. אחת הבעיות המטרידות ביותר היא הפסקת כניסת 

את  שמאלץ  מה  השומר,  תל  שיבא  ביה"ח  לתחום  אוטובוסים 

החולים ללכת כברת דרך ארוכה מהשער למחלקות. איתן הבטיח 

לטפל בהחזרת קו 35 למסלולו בביה"ח. 

בתחבורה  רפורמה  לתכנן  התחבורה  למשרד  נדרשו  שנים   11

קווי  עשרות  המהפכה.  החלה  ביולי  וב-1  דן,  בגוש  הציבורית 

אוטובוס בוטלו וקווים חדשים נכנסו לפעולה. שינוי חל במחיר 

הנסיעה ושיטת התשלום, כך שניתן להחליף כמה קווים בשימוש 

באותו כרטיס נסיעה במסגרת של שעה וחצי בקווים של חברות 

הפועלים  הקווים  כמות  צמצום  היא  הרפורמה  מטרת  שונות. 

בגוש דן והגברת התדירות שלהם. במסגרת זו יהיו פחות קווים 

מאספים וארוכים וחלוקה לקווים שכונתיים. בסך הכול 89 קווים 

יצומצמו ל-52. 

מאבק  דן.  בגוש  רבים  תושבים  בקרב  רבה  התמרמרות  נוצרה 

מתוקשר מאוד מוביל יעקב רנר, לשעבר חבר מועצת עיריית תל 

אביב יפו. במכתב מחאה לראש עיריית ת"א-יפו רון חולדאי, דורש 

ובחלשים:  העוול הפוגע בקשישים  רנר, את התערבותו לתיקון 

עדכן  כץ,  ישראל  התחבורה  לשר  פנה  העירייה,  ראש  "אדוני 

התוכנית  ביצוע  לעכב את  בעירנו. תבע ממנו  הקורה  על  אותו 

למספר חודשים כדי שהיא תיבדק, וכדי שיישמעו וייושמו טענות 

התושבים". 

מהפכת האוטובוסים:

נוסעים מבוגרים מבקשים 
את התערבות רפי איתן 
לביטול חלק מהשינויים

mailto:info@gimlaim.org.il
mailto:info@gimlaim.org.il
http://www.gimlaim.org.il
mailto:rachel@agimlaim.org
http://www.gimlaim.org.il


CONTACT US
שלחו משוב ותגובות למערכת

info@gimlaim.org.il ל:  דוא"  0  03-5611909  : פקס'  ,03-5611900  : טל'  0 ב  אבי תל   ,1 קומה   , א'  7 השלום  דרך  לך:  מחכה  "דור"  הגמלאים  מפלגת 

מובילי מהפכת הקוטג' ידונו 
עם רפי איתן על אפשרות 

שיתוף פעולה
חבורת הצעירים שהובילה את מהפכת הקוטג' באינטרנט מקיימת דיונים עם מפלגת 

"דור" על שיתוף פעולה בין המהפכנים הצעירים לבין הגמלאים והקשישים.

באתר "מהפכת הקוטג'" שפתחה החבורה באינטרנט, קוראים חבריה "הקוטג' זה רק 

ההתחלה". אנו נאבקים על על כל רמת המחירים. כל משפחה יכולה לחסוך 1200 ש"ח 

ויותר מסל קניות חודשי".

חבר ועידת מפלגת "דור", אורי מינינברג מת"א, נמרץ להמשיך את חרם הצרכנים לאחר הצלחת פרשת הקוטג': "זה רק סימפטום 

לחוצפה ועזות הרוח של חברות המזון שמצליחות לתאם מחירים ולפגוע בצרכנים. הצעד הבא צריך להיות חרם על כל הסלטים של 

חברות המזון. לא ייתכן שחברות המזון מוכרות אריזות של קילו חומוס במחירים יותר נמוכים מאריזות של חצי קילו בטענת "טעמים 

מיוחדים". חייבים להמשיך את מחאת הצרכנים, אחרת פרשת הקוטג' תהיה רק אפיזודה חולפת ללא הישגים לעומק". 

דעה / ד"ר מוטי נצר

תכנון משאבי אנוש:

מה יהיה גיל הפרישה 
מהעבודה לנשים?

גיל העובדים ומועד פרישתם לגמלאות הוא אחד הפרמטרים בתכנון 

משאבי אנוש בארגון. מועד הפרישה ידוע ולכן מאפשר לארגון, לנייד 

או לקדם עובדים לתפקידים שיתפנו, לגייס ולקלוט עובדים חדשים 

לארגון, או לחילופין לבזר את מטלות התפקיד המתפנה לעובדים 

אחרים ולבטל את תקן התפקיד. 

בשנת 2004 נחקק בישראל לראשונה חוק גיל פרישה מהעבודה. החוק 

קבע גיל 67 - גיל בו קיימת חובת פרישה מהעבודה. אולם לנשים 

עומדת הזכות לפרוש לפנסיה לפני כן - עוד בגיל 62. 

מיוחדת  ציבורית  ועדה  יקים  האוצר  בחוק ששר  נקבע  בנשים  הפרישה  לגיל  באשר 

לבחינת גיל זה. בוועדה הציבורית יהיו נציגי המעסיקים, העובדים והממשלה והיא תגיש 

את המלצותיה לשר שיביא את המלצותיה לאישור ועדת הכספים של הכנסת. ההחלטה 

צריכה להתקבל עד סוף שנת 2011. במקרה שלא תגובש עד אז החלטה גיל הפרישה 

של נשים )רק אלה שנולדו בחודש מאי 1953 ואילך( יעלה באופן אוטומטי מ- 62 ל-64. 

לנשים, הרוצות בכך, עומדת הזכות להמשיך ולעבוד עד גיל 67. הועדה הציבורית עומדת 

להגיש המלצותיה לשר האוצר ) ראה ידיעה נפרדת ב"דורון" זה (.

ח"כ חיים אורון, חבר בועדת הכספים, יזם הצעת חוק )עם חברי כנסת נוספים אילן 

גילאון, חיים כץ, משה גפני, יעקב אדרי, ציון פיניאן, שלי יחימוביץ'( לביטול העלאה 

אוטומטית של גיל הפרישה לנשים. הצעת החוק, שהתקבלה כבר על ידי ועדת השרים 

לענייני חקיקה, קובעת כי אם לא תשלים הוועדה הציבורית את עבודתה או שהמלצותיה 

לא יאושרו על ידי שר האוצר וועדת הכספים של הכנסת, לא יועלה גיל הפרישה בנשים 

באופן אוטומטי ל-64 וימשיך לעמוד על 62 שנים, כפי שקבוע בחוק כיום.

 המאמר באדיבות אתר האינטרנט "משאבי אנוש - ניהול אנשים ועסקים" גיליון יוני 2011.
* ד"ר מוטי נצר הוא יועץ ומרצה לניהול משאבי אנוש באוניברסיטאות ובמכללות אקדמיות.

מהפכת הקוטג'

ד"ר מוטי נצר

מינויים
 )82( שריג  מרדכי   0

מכון  הנהלת  ליו"ר  נבחר 

הוא  שריג  ז'בוטינסקי. 

סא"ל  בדרגת  צה"ל  גמלאי 

בכירים,  תפקידים  ומילא 

בהם מזכיר הפיקוד העליון.

 )68( מדר  זכריה  פרופ'   0

של  הראשי  המדען  נתמנה 

מדר,  פרופ'  החינוך.  משרד 

תואר  בעל  רחובות,  תושב 

החקלאות,  במדעי  בוגר 

דוקטור  מוסמך,  תארי 

ופרופסור במסגרת המחלקה 

לביוכימיה חקלאית.

0 פרופ' דן מכמן )64( מונה ראש המכון 

הבינ"ל לחקר השואה ביד ושם.

0 פרופ' דינה פורת ) 68( מונתה לתפקיד 

ההיסטוריונית הראשית של יד ושם.

"כל זכות" - לדעת יותר 
על זכויותינו

בראש  לעמוד  נבחר  זמיר  יצחק  פרופ' 

)ראו  זכות"  "כל  של  הציבורית  המועצה 

 ,)www.kolzchut.org.il זה:  בשם  האתר 

מיזם שנועד לרכז מידע לגבי זכויות כדי 

להגביר מודעות לזכויות.

פרופ' זכריה מדר

מרדכי שריג
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פרופ' אמנון כספי ומידד גיסין 
הרצו בכנס גמלאי חיפה 

אלי  העיר,  מועצת  וחבר  "דור"  במפלגת  חיפה  סניף  יו"ר 

לנדאו, יזם כנס גמלאים בן שלושה ימים בתחילת יולי במלון 

הולידיי-אין באשקלון. 

הנהלת  מחברי  שניים  החיפאים  הגמלאים  בפני  הרצו  בכנס 

כספי  אמנון  פרופ'  ומדיניות  מצע  ועדת  יו"ר   - "דור"  מפלגת 

ויו"ר ועדת בריאות, העומד בראש עמותת צב"י )צרכני בריאות 

בישראל( מידד גיסין. 

השניים הדגישו את החשיבות של חידוש המפלגה בכנסת כדי 

להגן על זכויות הגמלאים.

אמנון כספי

מידד גיסין

גילה כהן מובילה מאבק של קשישי שכונת 
שפירא נגד עיריית ת"א

כהן,  גילה  "דור",  מפלגת  הנהלת  חברת 

הובילה הפגנה המונית של קשישי שכונת 

שפירא נגד עיריית ת"א במחאה על פגיעת 

העירייה במועדון הקשישים היחיד בשכונה, 

מלונדון  היימס  משפחת  ידי  על  שנתרם 

העירייה  השכונה.  קשישי  עבור  במיוחד 

לפעילות  הבניין  שטח  רוב  את  העבירה 

ילדים ובני נוער. 

גילה כהן, שאמה שרה היא חברת המועדון, 

שמכתביה  אחרי  ההפגנה  את  יזמה 

ובשלילה.  בזלזול  נענו  לעירייה  ופניותיה 

"אל תשליכני לעת זקנה", זעקו השלטים 

המכוונים לראש העיר רון חולדאי. 

על פי החלטת מזכירות "דור" מקים יו"ר 

המפלגה, רפי איתן, צוות לעדכון התוכנית 

אמנון  פרופ'  וניסח  שיזם  האסטרטגית, 

כספי. 

בישיבת  שנדונו  חשובים  נושאים  שני 

מפתח  דמות  גיוס  היו  המזכירות 

אטרקטיבית לצדו של רפי איתן בראשות 

מסודרת  עבודה  תוכנית  ובניית  המפלגה 

לפעילים בהתנדבות.

רוב החברים סברו כי אין להצניח כוכבים 

באישיות  מדובר  כן  אם  אלא  מבחוץ, 

המפלגה  של  האידיאולוגיה  עם  שמזוהה 

ומסוגלת לגרוף את קולות הבוחרים. "יש 

שמצויים  במפלגה,  מצוינים  אנשים  לנו 

בתחומם  בארץ  הראשונה  בשורה 

ופועלים במלוא השאפתנות והמרץ בשנה 

מפלגת "דור" מעדכנת את התוכנית האסטרטגית
האחרונה", אמרו חברי המזכירות.

בסיס  לנו  יש  וחוקה.  תקנון  לנו  "יש 

המצביעים  קיימת.  המוטיבציה  מוצק. 

הפוטנציאליים קיימים. עכשיו צריך לשנס 

הארגוני  במאמץ  להתמקד  מותניים, 

המפלגה.  של  הארגוני  הכוח  את  ולחזק 

יש להתבסס על הסניפים ולגייס חברים", 

במיל.  תא"ל  הסברה,  ועדת  יו"ר  אמר 

אפרים לפיד.

"יש צורך להגדיר לכל הפעילים מה מצופה 

מהם ולהכין להם תוכנית עבודה מסודרת. 

ולהגדיר  סיכות  לתקוע  מפה,  להכין 

במדויק לאן הולכים ומה עושים". חברת 

לשתף  מציעה  נקר  דליה  עו"ס  ההנהלה, 

הנאבקים  הקיבוצים,  גמלאי  עם  פעולה 

עכשיו על עתידם. 

תוכנית העבודה תוכן על ידי ועדת ארגון 

הוועדה,  חבר  צדוק.  יגאל  ד"ר  בראשות 

איש המחשבים דוד שמחון, החל בריכוז 

נתוני החברים והמתפקדים.
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יורם קליינר

מנכ"ל מפלגת "דור" יורם קליינר:

מפלגת גמלאים היא דבר 
חיוני וחשוב

וחשוב  חיוני  דבר  היא  גמלאים  "מפלגת 

לאוכלוסיה  שידאג  גוף  מחייבת  והמציאות 

כל  ע"י  שנים  במשך  שהופקרה  המבוגרת 

נבע  האחרונות  בבחירות  הכישלון  המפלגות. 

מהחברים.  חלק  של  נכונה  לא  מהתנהלות 

לקחים אלה מיושמים כיום בארגון נכון, בגיוס 

הנהגה חדשה, בהתנהלות קפדנית על פי מינהל 

תקין ובהבאת דבר המפלגה לציבור הרחב".

למאיר  בראיון  "דור",   מפלגת  מנכ"ל  קליינר,  יורם  אמר  כך 

ובאתר  חדש"  "כיוון  הגמלאים  בעיתון  שפורסם  חוטקובסקי, 

האינטרנט "יופוסט".

שקמו  מפלגות  סוף  אין  היו  במדינה  הפוליטית  "בהיסטוריה 

והתרסקו. דווקא רפי איתן אמר לי 'בוא לא נחזיר ציוד. נשאל 

את האנשים ונפעל בהתאם'. קיימנו מפגשים עם קבוצות כמעט 

מכל הארץ. שאלנו את דעתם. אני הייתי סקפטי. הכישלון היה 

מאד צורב. להפתעתי, 92% מהנשאלים סברו שחייבים להמשיך. 

בשקט  למענם  פועל  הוא  היום  וגם  לגמלאים  טוב  עשה  רפי 

יש  לרפי  חשובים.  הישגים  עם  שר  היה  רפי  שלו.  ובדרך  שלו 

איכויות ויש דימוי ותרומה מאין כמוה. הוא מאמין ענק בצורך של 

הגמלאים לקבל ייצוג פוליטי בכנסת ובממשלה. 

שאלה: האם אתה מאמין שמפלגת גמלאים יכולה לשוב ולהיות 

שחקן בזירה הפוליטית במציאות החברתית המורכבת במדינה?

"בהחלט כן. חייבים להחזיר את האמון לציבור הגמלאים". 

)הראיון המלא באתר האינטרנט של מפלגת "דור"(

תא"ל )מיל'( לפיד עמד 
בראש מנהלת ההסברה 
בתרגיל החירום הלאומי 

הופיע חבר  -  שבת תרבות עם אבי בטלהיים  גן"  ב"בוקר 

הקהל  את  ושיתף  לפיד  אפרים  )מיל'(  תא"ל  "דור"  הנהלת 

במספר נושאים על הפרק בהסברה הלאומית של ישראל.

לפיד עמד לאחרונה בראש מנהלת ההסברה בתרגיל החירום 

הלאומי אשר נועד לחדד את ההכנות של החזית האזרחית 

בארץ למצב מלחמת טילים ורקטות על העורף.

הוא  "ביתי  היא  העדיפה  המיגון  מדיניות  כי  הזכיר  לפיד 

מבצרי", כל תושב בארץ חשוב כי ימצא לעצמו את הפיתרון 

הממוגן הטוב בביתו שלו.

מפלגה  ע"י  רק  יטופל  גמלאים  של  עתידם  כי  אמר  לפיד 

לחברה  הדאגה  דגלה את  על  חזקה אשר תחרוט  פוליטית 

בכלל ולגמלאים בפרט.

חדשים  הנהלה  חברי  עם  החדשה  הגמלאים  מפלגת  "דור" 

נערכת ליעד זה במלוא המרץ.

ביה"ד חייב את "מבטחים" 
לפצות 57 גמלאים של 

התעשייה הצבאית
בראשות  תע"ש  גמלאי  לעמותת  הישג 

מפלגת  הנהלת  חבר  צרויה,  בן  עמרם 

כי  קבע  לעבודה  הדין  בית  "דור". 

על  בשמירה  התרשלה  "מבטחים" 

זכויותיהם הפנסיוניות של הגמלאים, ולא 

ביררה מדוע סכומי ההפרשות שהעבירה 

אליה תע"ש בגין דמי הבראה פחתו, ועל 

כן תפצה את הגמלאים.

תע"ש,  של  גמלאים   57 של  בתביעתם  ניתן  הדין  פסק 

שפרשו פרישה מוקדמת משנת 2003. 

אות הנשיא למתנדב 
תשע"א הוענק למצטיינים 

בפעילות למען הקהילה
לשנת  למתנדב  הנשיא  אות 

של  לשורה  הוענק  תשע"א 

שהצטיינו  וארגונים  אזרחים 

למען  ההתנדבות  במשימות 

הקהילה. 

בין הזוכים היחידים: פרופ' אדי 

ציון  ממבשרת   )72( גרפינקל 

רפואת  שירותי  ומתן  ארגון  על 

שיניים למבוגרים נזקקים. עו"ד 

עיוור   )70( ג'ניאו  נאור  זוהר 

לסטודנטים  לסיוע  על"ה  עמותת  את  שהקים  מירושלים, 

עיוורים. סבה סטנלי )76( מהרצליה, שמתנדב מזה 30 שנה 

למען אנשים בעלי צרכים מיוחדים. סועד קארמן )82( מחיפה, 

נערות  בקרב  ההשכלה  לקידום  הפועלת  מוסלמית  סופרת 

ונשים ערביות.  

הארגונים הזוכים: איחוד הצלה, אקי"ם, עמותת ידיד לחינוך, 

עמותת משפחה אחת ולקט ישראל.

אות הנוער הוענק לענבר דנקנר ואורן רגינו, לקויי למידה בני 

20 מרמת השרון, המתנדבים מאז היותם בני 16. 

אות המופת הוענק לאלעד ריבן ז"ל, מתנדב בן 16 "מצופי 

אש" שסיכן את חייו על מנת להציל חיים באסון הכרמל.

עמרם בן צרויה

פרופ' אדי גרפינקל
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אגודת   ,DIG-ב חברים  מגרמניה,  ישראל  ידידי  של  קבוצה 

רפי  "דור"  מפלגת  יו"ר  עם  נפגשו  גרמניה-ישראל,  הידידות 

איתן ושמעו ממקור ראשון על "מבצע לכידת אדולף אייכמן" 

למשפט  שנה   50 במלאות  הישראלית  החברה  על  והשפעתו 

איכמן.

האגודה  סניף  יו"ר  קורנקה,  קלאודיה  בראשות  הקבוצה, 

בפרנקפורט, לשעבר סגנית יו"ר האגודה ובעלת משרד יח"צ 

ובגולן,  לבנון  בגבול  סיירה  ימים  שבוע  בארץ  ביקרה  בעיר, 

בים  בירושלים,  בחצרים,  נטפים  במפעל  עזה,  בעוטף  היתה 

המלח ובבית לחם.

בתמונה משמאל: קלאודיה קורנקה, אפרים לפיד, רפי איתן.

דליה דורנר: נדהמתי 
לגלות עד כמה קופחו 

ניצולי השואה
ועדת  יו"ר  תפקיד  את  "כשקיבלתי 

הסיוע  בנושא  הממלכתית  החקירה 

עד  לגלות  נדהמתי  השואה,  לניצולי 

במשך  השואה  ניצולי  קופחו  כמה 

השנים", כך אמרה השופטת בדימוס, 

תעודות  קבלת  בטקס  דורנר,  דליה 

ניצולי  למען  שפעלו  לאישים  הוקרה 

ניצולי  ויתומים  )ילדים  "יש"  עמותת  מטעם  השואה, 

ציוני  בבית  לפה  מפה  מלא  באולם  שנערך  שואה(, 

אמריקה בת"א.

שאפשר,  כמה  עד  העוול  את  לתקן  היה  שלי  "המוטו 

בהתחשב באפשרויות המדינה", ציינה השופטת בדימוס, 

"אני סבורה שהוועדה השיגה הישגים רבים למען ניצולי 

השואה".

יו"ר עמותת "יש", צבי מיתר, המכהן כחבר הנהלת מפלגת 

"דור", העניק ביחד עם סגניו רחל כץ ומשה מנדל את 

והשר  "דור"  יו"ר מפלגת  תעודות ההוקרה לרפי איתן, 

לשעבר לענייני גמלאים, לח"כ זאב ביילסקי, ליו"ר מרכז 

אלכס  ולסגנו  פלוג  נוח  השואה  ניצולי  של  הארגונים 

אורלי.

ההטבות  על  מסר  התביעות  מוועדת  מוזס  אודי  עו"ד 

החדשות לניצולי השואה ואמר כי עוד היד נטויה ובשנה 

הקרובה ישודרגו התנאים. 

ראובן מוזר לראש הממשלה:

תן לניצולי השואה 
לחיות בכבוד

"בחודש האחרון "הצטיינה" ממשלתך בגישתה העוינת והנואלת 

ישראל  ממשלות  מבין  הגרועה  בדרך  השואה  ניצולי  כלפי 

לדורותיהן. אנו ניצולי השואה - קורבנות נערי האוצר, מוכים ע"י 

ממשלתך וסיעתך בכנסת", כך כותב חבר הנהלת מפלגת "דור" 

וחבר עמותת "ילדות אבודה" )ילדים ניצולי שואה(, ראובן מוזר 

לראש הממשלה, בנימין נתניהו.

אלקין מבקש  זאב  הליכוד  ח"כ  לטיעוניו:  דוגמאות  הציג  מוזר 

לעכב את ביטול החוק של כפל קצבאות על אף המלצות השר 

יוסי פלד ויו"ר ועדת הכספים ח"כ גפני. האוצר מבקש להעביר 

הלאומי  הביטוח  המקומיות.  לרשויות  השואה  ניצולי  כספי  את 

מפחית גמלת הסיעוד למקבלים רנטה מממשלת גרמניה.

"בשם ניצולי השואה אני קורא לך לאפשר לניצולי השואה לחיות 

בכבוד את שארית חייהם ולא לחסוך על גבם את אותם שקלים 

בודדים היכולים כל כך להקל על שארית חייהם", קרא ראובן 

מוזר בסיום מכתבו.

דרושים גמלאים בני 55
הביטוח הלאומי קורא לכם להתנדב.

 אנחנו ניתן את הידע
אתם תתנו את הלב!

www.b t l . gov. i l

דליה דורנר

רפי איתן נפגש עם חברי אגודת הידידות גרמניה-ישראל
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נעמי כהן-טל: "יש עוד הרבה 
מה לעשות למען הקשישים 

והגמלאים בישראל"
למען  לעשות  מה  הרבה  עוד  יש  הצעיר  ולדור  הישראלי  לציבור  ישראל,  "לממשלת 

הקשישים והגמלאים במדינת ישראל", כך אומרת חברת מזכירות מפלגת "דור", עו"ס 

נעמי כהן-טל, נציגת המפלגה בכנס האקדמי השנתי בנושא יזמות חברתית שהתקיים 

ב-29 ביוני באוניברסיטת ת"א.

מול  חוסים  "משפחות  של  הכאוב  בנושא  הדיון שעסקו  בקבוצות  כהן-טל השתתפה 

זכויות  לקידום  ככלי  "יזמות חברתית  בנושא  או  ומדינה מבולבלת",  תהליכי הפרטה 

למציאת  ולניסיונות  הבעיות  לליבון  המצב,  להבנת  תורמים  כאלה  כנסים  הזקנים", 

פתרונות".

המוסד לביטוח לאומי קורא 
לגמלאים להתנדב למען הקשישים

"גמלאים וגמלאיות, צעירים וותיקים - אם אתם מרגישים צורך להעניק, שירות הייעוץ 

לקשיש ולגמלאי בביטוח הלאומי מזמין אתכם להתנדב למען האוכלוסייה המבוגרת", 

בקריאה זו לציבור המבוגרים יצא המוסד לביטוח לאומי.

המוסד מבטיח למתנדבים הכשרה בקורס העוסק בתחום הגרונטולוגיה )מדעי הזקנה( 

שיתקיים באוניברסיטה. כמתנדבים מוסמכים הם יסייעו לאוכלוסייה המבוגרת במיצוי 

זכויותיהם, בייעוץ אישי, וכן בביקורי בית חברתיים.

ונשמח לצרף  עיר מגוריכם  ציינו את  הייעוץ לקשיש,  "התקשרו למוקד הטלפוני של 

הכרוז  קורא  ולגמלאי",  לקשיש  הייעוץ  שירות  מתנדבי  של  החמה  למשפחה  אתכם 

לגמלאים.

נציגי עולי טוניסיה מכל רחבי הארץ הכריזו החודש על הקמת מרכז הארגונים 

של יוצאי טוניסיה בישראל, בישיבה חגיגית שהתקיימה במטה מפלגת "דור" 

בת"א.

הוגה הרעיון נסים נעים, חבר הנהלת המפלגה וראש סניף באר שבע ויוסי בריח, 

את  מובילים  בארץ,  הטוניסאית  העדה  ומראשי  "דור",  מפלגת  מזכירות  חבר 

המהלך.

עד לקיום בחירות מסודרות בהשתתפות כל נציגי העדה בישראל ועריכת מפקד 

ארצי, תכהן ועדת זמנית בראשות איש התקשורת מנתניה נסים טואיטו, שאף 

הוא חבר ועידת מפלגת "דור".

מנכ"ל מפלגת "דור" יורם קליינר והדובר ניסן פרידמן, בירכו את המשתתפים 

על הקמת המרכז, והביעו תקווה לשיתוף פעולה חברתי פורה. 

סיים דוקטורט 
בגיל 86

לאחרונה  סיים   86 בן  שטרן  מאיר 

באוניברסיטה  הדוקטורט  עבודת  את 

האופרה  על  בירושלים  העברית 

הגרמנית.  

בגיל  היו  אתי  שלמדו  "הסטודנטים 

נכדיי", אמר שטרן, "הסתדרתי איתם 

פרופ'  האוניברסיטה,  נשיא  מצוין". 

של  "ההישג  אמר:  ששון  בן  מנחם 

שאין  ומעיד  הערכה  מעורר  שטרן 

להרחיב  ולרצון  לסקרנות  גבולות 

אופקים ולרכוש השכלה".

אתר חברתי חדש
הקמת  על  עמלנו  האחרונה  בתקופה 

החברתית,  לטלוויזיה  חדש  אתר 

אלטרנטיבי,  מידע  מרכז  שיהווה 

של  לפעילותה  וויזואלי  אקטואלי 

הגיעה  בישראל.  האזרחית  החברה 

מספר  עם  יחד  אותו  לחשוף  העת 

כתבות שהפקנו לאחרונה.

בישיבה חגיגית במטה מפלגת "דור" הוקם מרכז 
הארגונים של יוצאי תוניסיה
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CONTACT US
שלחו משוב ותגובות למערכת

info@gimlaim.org.il ל:  דוא"  0  03-5611909  : פקס'  ,03-5611900  : טל'  0 ב  אבי תל   ,1 קומה   , א'  7 השלום  דרך  לך:  מחכה  "דור"  הגמלאים  מפלגת 

העורך הראשי: אפרים לפיד, יו"ר ועדת ההסברה במפלגה
העורך: ניסן פרידמן, דובר המפלגה

כתובת המערכת: דרך השלום 7 א' קומה 1, ת"א
טלפון: 03-5611900, פקס: 03-5611909

info@gimlaim.org.il :דוא"ל

w w w . g i m l a i m . o r g . i l

 המידעון של  
מפלגת הגמלאים החברתית החדשה

להצטרפות למפלגת 
הגמלאים, נא פנו:

info@gimlaim.org.il

כתובות חיוניות לשרות האזרח
משרד העבודה והרווחה

 0 מוקד מידע טלפוני: 1-800-50-60-60

 0 היחידה לפניות הציבור

 של משרד העבודה והרווחה: 

 אילנה כהן, רחוב בצלאל 18 ירושלים

 טלפונים: 02-6240035, 02-6242314

משרד הבריאות

 נציב קבילות הציבור: 

פרופ' חיים הרשקו, רח' רבקה 29, תלפיות, 

 ירושלים 93461, פקס 02-6725836

 מטפלים בעניני רשלנות רפואית. 

לא מטפלים בנושאים כספיים.

חוגי בית ברחבי הארץ
חברים המעונינים לקיים חוגי בית בהשתתפות ראשי המפלגה בנוכחות עשרות 

אנשים בכל מפגש  מוזמנים להתקשר לניסן פרידמן הדובר: טל' 03-6245071

nisfri@gmail.com

מרכז מידע לציבור 
בנושאי בריאות

המרכז מספק חינם תשובות לכל 
שאלותיכם האישיות בענייני בריאות 

מידע רפואי ללא תשלום, בעברית ובאנגלית, 

המסייע בהבנת הטיפול הרפואי, יישלח 

אליכם חזרה בדואר רגיל. 

טלפון לשאלותיכם: 02-6444500.
 בחסות:

"יד שרה" והמרכז הרפואי "הדסה" "דעת".

העיקר הבריאות

נמ"ג )AMD(: מחלה שאינה 
"גזירה משמיים"

שלמה גזית )אלוף(: "יש מה לעשות"
רובנו נהנים מראייה טובה במהלך החיים, אך ככל שמתבגרים, קיימות מחלות הפוגעות 

 AMD (Age Macular Degeneration) .בראייתנו, באיכות החיים וביכולת להתנהל בעצמאות

נמ"ג )ניוון מקולרי בגלל גיל(, היא מחלה שכיחה ביותר לירידה בחדות הראייה. אצל 

אנשים מגיל 65 ומעלה - אחד מכל שישה זה עלול לחלות!

"רבים מהחולים מוכרים וידועים והם קוראים לכולנו לפקוח עין ולהיבדק", אומר שלמה 

פוגעת  "המחלה  בה.  לטיפול  התודעה  לעידוד  נמרצות  ופועל  מהמחלה  הסובל  גזית 

ברשתית העין במרכז הראייה )המקולה( וכתוצאה מכך קיימת ירידה בחדות הראייה. 

מטבע הדברים, אנו מייחסים לירידה בראייה את הגיל, את הצורך בהחלפת משקפיים 

לרופא  מגיעים  כבר  אנו  וכאשר  הנלוות  לתופעות  מייחסים חשיבות  איננו  לרוב  וכו'. 

מומחה - לעיתים זה כבר מאוחר".

נמ"ג היא מחלה ניוונית קשה, כרונית ותורשתית שפוגעת בראייה המרכזית )הממוקדת( 

וביכולת להבחין בפרטים. כך היא מגבילה )עד כדי הרס מוחלט( את האפשרויות: לקרוא, 

לכתוב, לזהות פנים, לצפות בטלוויזיה, בהרצאות ובמופעים, להפעיל מחשב ומכשור, 

להתנהל בבית ובחוץ וכמובן לנהוג. המחלה היא 'תלוית גיל'. תחילתה בקרב בני 50, 

מהם נפגע 1% בלבד. אולם, היא עולה באופן תלול ומגיעה עד 40% בבני 80 ומעלה. 

המחלה היא הגורם העיקרי לקבלת "תעודת עיוור" בקרב קשישים בעולם המפותח. 

בישראל חיים 190,000 איש החולים באחד מסוגיה, שלביה וצורותיה של מחלה זו.

איך נציל את הראייה? 0 כל מבוגר מעל גיל 18 צריך לעשות בדיקת עיניים לפחות אחת 
לשנתיים - מעל גיל 50 רצוי אחת לשנה 0 לא לעשן - מחקרים מצביעים על סבירות גבוהה 

פי שלושה לחלות אצל מעשנים 0 יש להרכיב משקפי שמש 0 לנהל אורח חיים בריא.

בישראל, פועלת עמותת נמ"ג למען חולי נמ"ג. חברים בה כ-2000 איש והיא מפעילה 20 

קבוצות תמיכה בכל רחבי הארץ. מנהלת את העמותה חברת "צוות" עליזה רז )סא"ל(, 

אשר משקיעה רבות לעידוד החולים ולמניעת המחלה בקרב כולנו הצריכים "לפקוח 

עין" שלא נסבול.

 לפרטים: עמותת נמ"ג, טל: 03-5472751, פקס: 03-5477648 
office@namag.org.il :דוא"ל  www.namag.org.il :אתר האינטרנט של העמותה

ד"ר לפלר מחיפה נאבק לצירוף 
גמלאי לוועדת סל הבריאות

ד"ר אלי לפלר, המיקרוביולוג החיפאי, ממשיך במאבקו למען צירוף גמלאי מקובל 

על ציבור הזקנים לוועדת סל הבריאות.
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