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 נא העבירו
את הדורון לחבריכם

קבוצות מתענינות בשיתוף פעולה 
עם מפלגת "דור"

כנס לדורות ההמשך: 
26.1.2012 בבית התפוצות

ההמשך  דורות  עמותת  עם  ותיקים  לאזרחים  המשרד 
ויד ושם, עורכים בערב יום הזכרון הבינלאומי לשואה, ב' 

בשבט תשע"ב,  26.1.2012, כנס לדורות ההמשך של ניצולי 

השואה והעוסקים בנושא, בבית התפוצות.

לא  הכניסה   וקשיים.  - אתגרים  הדור השני  הכנס:  נושא 

תשלום אך יש להזמין מקומות מראש. 

פרטים נוספים והזמנה אצל "דורות ההמשך":

טלפון  02-6443822    

dorot.hahemshech@gmail.com :דוא"ל

נכי  ופרטיזנים  חיילים  נשיא ארגון  יגל,  רומן  תנ"צ בדימוס 
המלחמה בנאצים יזם כבר לפני שלש שנים  עם יו"ר "צוות", 

ארגון גמלאי צה"ל, הקמת ארגון-גג של כל ארגוני הווטרנים 

בישראל בראשות "צוות". 

המסגרת  של  סופי  לגיבוש  הדיונים  נערכים  אלה  בימים 

המאוחדת. הווטרנים ערים לכך כי מספר חבריהם הולך ופוחת 

ההיסטורי  הזכרון  ונעלם  המורשת  נשכחת  גם  וכך  הגיל  עם 

החשוב של פועלם, ביחוד במלחמת העולם השנייה. 

"צוות" הוא ארגון הגדל מחודש לחודש ובנוי על גמלאי צה"ל 

ישנה התענינות מצד קבוצות חברתיות שונות לחבור למפלגת 
"דור". אנו רואים זאת בברכה, נבחן את הקשרים ושיתוף הפעולה 

ואישורה  מימושה  עם  כזאת  השתלבות  כל  על  נדווח  הרצוי. 

החדשה. החברתית  הגמלאים  מפלגת  "דור",  של  במוסדות 

קבוצת חברים פעילים בראשות גדי הרן ודוד רומנו יוזמת הקמת 

קואליציה חברתית כלהלן:

הקואליציה החברתית - תמצית מצע ותכנית פעולה

באנו לגשר על-פני החלוקה המסורתית לימין - מרכז - שמאל. 

המכנה המשותף לכולנו - הרצון לפעול לטובת האינטרס החברתי-

כלכלי-אזרחי של כלל האזרחים. בנושאים מדיניים - בטחוניים 

איננו קיצוניים לכאן או לכאן, והצבעת נציגינו בהכרעות תהיה 

על-פי  ייבחן  מדיני  פתרון  כל  מעשי.  באופן  עניין  של  לגופו 

ישראל, לאופיה על-פי עקרונות  תרומתו לביטחונה של מדינת 

מגילת העצמאות, ולמעמדה בקרב משפחת העמים. 

כינוס ראשון ייערך ביום א' 12.2.2012 בהשתתפות נציגי הנהלת 

"דור".

שיתוף פעולה של ארגוני הווטרנים 
בישראל בראשות "צוות"

אשר מחשיבים את הקשר ההיסטורי שבין הלוחמים היהודים 

לדורותיהם עם  צה"ל של ימינו. באיחוד הצפוי טמון היסוד 

הקואליציה  השלמת  עם  לדורות.  הזאת  המורשת  להנחלת 

נדווח על כך.
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מידד גיסין

סל התרופות  2012

יותר תרופות לפחות חולים
מאת מידד גיסין, יו"ר צב"י צרכני בריאות ישראל ויו"ר וועדת הבריאות והסיעוד במפלגת "דור".

סיימה  ביאר  פרופ'  בראשות   2012 לשנת  התרופות  סל  ועדת 
את עבודתה לקראת סיום השנה והגישה את הרשימה לאישור 

סגן שר הבריאות. לוועדה הוגשו השנה כ-600 בקשות לתרופות 

חדשות בסך של 2 מיליארד שקל, לצערנו התקציב שיועד השנה 

היה רק 300 מליון שקל.

לאורך פעולת הוועדה ולפניה פנו ארגוני החולים מספר פעמים 

וראש  האוצר  שר  הבריאות,  שר  סגן  ההחלטות,  מקבלי  לכל 

הממשלה לקבוע עדכון קבוע של 2 % מסך תקציב הבריאות  של 

600 מליון שקל דבר שהיה מאפשר לוועדה ולמערכת הבריאות 

היה  הסל,  לעדכון  שנה  כל  לרשותם  עומד  מה  לדעת  בכללה 

מאפשר להם גמישות ולהם ולחולים לדעת שמה לא יכנס השנה 

יכנס שנה אחריה  

ימנע לחצים על הוועדה וחבריה מצד ארגוני חולים ואחרים, 

ימנע מחזות של חולים שחושפים עצמם ומצבם בתקשורת 

הם  לה  התרופה  קבלת  להם  ולאפשר  תרומות  לגייס  כדי 

זקוקים, כמו גם דרישה לפרסום ההתוויות של התרופות יחד 

זקוק  הוא  לה  שהתרופה  מי  התרופות,  רשימת  פרסום  עם 

ראה אותה ברשימת התרופות שנקבע שנכנסת לסל, וחשב 

שבעיתו נפתרה, כאשר ההתוויות יפורסמו שבועיים או יותר 

יבהירו לרבים שההתוויות שנקבעו  לאחר הפרסום הראשון 

לא מתאימות לו, ואינו זכאי לקבל את התרופה.

השנה ייהנו מתרופות חדשות כ-30,000  חולים לתרופות חדשות, 

הרבה פחות מאשר בשנים קודמות

בגלל  וגם  שקל  מליון   300 של  הקטן  התקציב  בגלל  העיקר 

התייחסות מיוחדת למחלות יתומות.

לדוגמא  חולים,  של  קטן  למספר  יקרות  תרופות  השנה  הוכנסו 

נכנסה תרופה שמיועדת ל-2 חולים בלבד בעלות של יותר ממיליון 

שקל לחולה, ותרופה אחרת ל-8 חולים בעלות דומה לחולה.

כ-20 תרופות נכנסו לסל ללא עלות שתחלפנה תרופות שקיימות 

נכנסו לסל  בסל. שאלה שנשאלה, אם הן ללא עלות למה לא 

עבודת  לסיום  עד  לחכות  צריכים  היו  והחולים  יותר  מוקדם 

הועדה. הרשימה אושרה ע"י  מועצת הבריאות ועל ידי הממשלה, 

לאחר  קצר  זמן  התרופות  את  לקבל  יזכו  שהחולים  בתקווה 

תהליך האישור.

קבוע  עדכון  לקביעת  במאבק  להמשיך  החולים  ארגוני  בכוונת 

ונוהל  הרכבה,  הוועדה,  להקמת  הנוהל  של  בחוק  קביעה  לסל, 

פעולתה.

רשימת התרופות שנקבעה באתר משרד הבריאות:

http://www.old.health.gov.il/pages/default.asp?maincat=1&ca

tId=6&PageId=5179

נהיה בריאים

גמלאי צה"ל יקבלו פיצוי על שחיקת 
גמלתם ועוברים להצמדה למדד

דר'  השבוע  בישר  שנים  של  ואחראי  נחוש  מאבק  לאחר 
מאבק  לאחר  ,כי  צה"ל  גמלאי  ארגון  "צוות"  יו"ר  לוי,  ברוך 

יקבלו  וחצי הושג סוף סוף ההסכם אשר לפיו  של שנתיים 

המדינה  את  ששירתו  לאחר  להם  המגיע  את  הגמלאים 

בנאמנות שנים רבות.

בהודעה המשותפת למשרד האוצר ולמשרד הביטחון בנושא 

ובמעמד  יצחק כהן  כי  בפגישה של סגן שר האוצר  נמסר 

מנכ"ל משרד הביטחון אלוף מיל' אודי  שני, ראש אכ"א אלוף 

אורנה ברביבאי, הממונה על השכר אילן לוין, וסגן ראש אגף 

תקציבים במשרד האוצר, סוכמו קווים מנחים לקביעת מנגנון 

עדכון קצבת גמלאי צה"ל.

בגין  פיצוי  מתן  למדד,  הגמלה  הצמדת  ההסכמה  במוקד 

השחיקה ומתווה לפריסת התשלומים, אשר יבוצעו מיד עם 

השלמת הליכי החקיקה.

שר הביטחון אהוד ברק בירך על ההסכם, אשר מביא לידי 

ביטוי את המחויבות הפיקודית והמוסרית שלו ושל הרמטכ"ל 

כלפי הגמלאים.משרד הביטחון ישא במחצית עלות ההסכם. 

שר האוצר ד"ר יובל שטייניץ אמר כי "סיכום זה מבטא את 

הביטחון  ומשרד  צה"ל  האוצר,  של  משרד  הרבה  ההערכה 

לתרומתם הרבה של גמלאי צה"ל לביטחון המדינה". 
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שומרים על הזכויות

גמלה חודשית לכל החיים ממשרד האוצר בישראל ליוצאי 
רומניה, לוב, תוניסיה, בולגריה כנרדפי הנאצים 

פריטים ממבצע לכידת איכמן מוצגים 
לציבור בכנסת ובהמשך בבית התפוצות

המוסד,  של  מבצע  היתה  איכמן  לכידת 

השב"כ  של  המבצעים  יחידת  בשיתוף 

שהיתה משותפת באותה עת. 

כנסת  במשכן  מתקיימת  אלה  בימים 

ביוזמת המוסד )האוצר - אבנר א.( תצוגה 

צפוייה  התערוכה  מהמבצע.  פריטים  של 

לעבור בשבועות הקרובים לבית התפוצות 

בתל אביב. בתערוכה מוצג כלוב הזכוכית 

בלוחמי  קבע  דרך  המוצג  המפורסם 

ששימשה  המחט  גם  מוצגת  הגיטאות. 

שהיה  הרופא  ז"ל,  אליאן  יונה  ד"ר  את 

מופקד על הרדמה וטשטוש של אייכמן 

בעת טיסתו לארץ. שמו של הרופא נאסר 

לפרסום עד פטירתו השנה.

רפי איתן שהתראיין לתקשורת בחנוכת 

התערוכה סיפר על ליל הלכידה "לאחר 

אייכמן  של  הצלקות  את  שמיששתי 

ידו  את  לחצתי  קיימות,  שהן  ווידאתי 

שיר  את  בלב  ושרתי  מלחין  צבי  של 

הפרטיזנים... "אנחנו פה".

מדינת  העליון של  המשפט  בית  פסק  וחצי  כשנתיים  לפני 
יש  ולוב  תוניס,  בולגריה,  מרומניה  שעלו  ישראלים  ישראל של 

זכות חוקית לקבל גמלה חודשית לכל חייהם כניצולי רדיפות 

הנאצים. את הגמלה משלם משרד האוצר הישראלי.

לעמוד  צריכים  החודשית  הגמלה  את  לקבל  הזכאים  הישראלים 

בשלושה תנאים יחד: 

0 יוצאי רומניה ובולגריה - נולדו וחיו שם עד מאי 1945. יוצאי לוב 

- נולדו וחיו שם עד אוגוסט 1943. יוצאי תוניסיה - נולדו וחיו שם 

עד ינואר 1944. 0 עלו לישראל עד אוקטובר 1953. 0 לא מקבלים 

גמלה אחרת כנרדפי הנאצים.

רבים מיוצאי מדינות אלה אינם מודעים לזכות חוקית זאת.  

יוצאי פולין, יוצאי יוגוסלוויה כגון קרואטיה, יוצאי סלובקיה, צ'כיה, 

הונגריה ועוד: יוצאי מדינות אירופאיות אלו ונוספות שעדיין לא 

מקבלים גמלה כלשהיא שקשורה לנאצים יכולים לקבל גמלה 

זו של האוצר בתנאי שנולדו לפני מאי 1945 ועלו לישראל לפני 

אוקטובר 1953.

מקבלי גמלאות כל 3 חודשים מועידת התביעות לפי סעיף קרן 2: 

סעיף  מקרן  חודשים   3 כל  ביורו  גמלה  שמקבלים  הישראלים 

לגמלה  לעבור  זכאים   1953 אוקטובר  לפני  ועלו  יורו  כ-870   ,2

העדיפה של האוצר שהינה גמלה חודשית וגבוהה יותר וכן בעלת 

יתרונות משמעותיים נוספים כגון זכות לשארים לקבל 3 שנים 

את הגמלה לאחר פטירת בןה זוג שקיבל אותה עד כה. לפי סעיף 

קרן 2 בפטירת מקבל הגמלה, היא מסתיימת לחלוטין ללא זכות 

לשארים.

הגמלה של האוצר הינה:

ובנוסף הטבות  לחודש   ₪  1,840 היא  המינימאלית  הגמלה 

ש"ח,  כ-2,000  סך  על  לשנה  אחת  הבראה  דמי  כגון: 

הנחה  לבית.  חשמל  מוצרי  בקניית  והנחה  בארנונה  הנחה 

ועוד'. טלביזיה  מאגרת  פטור  חולים,  בקופת   בתרופות 

הגמלה ניתנת ממועד הגשת הבקשה  למשרד האוצר והיא לא 

ניתנת רטרואקטיבית!

בקשת נזקק - בנוסף, מי שלא משתכר יותר מ-4,000 ₪ - סה"כ 

הכנסות אישיות לחודש באופן אישי כולל הגמלה מהאוצר, יכול 

להגיש בקשה להכרה כנזקק ולקבל תוספת של מאות שקלים 

והטבות משמעותיות נוספות.

בקשת נצרך - מי שיוכר, בגלל מחלות, ב- 50%  נכות ומעלה, ולא 

הגמלה  כולל  אישיות  הכנסות  בחודש סה"כ   ₪ 7,700 ל-  מגיע 

מהאוצר, יוכל לקבל השלמה מעבר לגמלה עד ל- 7,700 ₪.  נלקחת 

של  ההכנסות  כל  את  שכוללת  אישית  הכנסה  סה"כ  בחשבון 

האדם, כולל הגמלה מהאוצר, פנסיה וביטוח לאומי.

למידע נוסף ניתן לפנות עם שם ברור, ארץ מוצא, שנת לידה 
 amiami70@walla.co.il :ועלייה, וטלפון למייל 

)מתוך אתר משרד המשפטים(

בתמונה: המחט שהיתה בשימוש 
להרדמת הצורר איכמן
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הנחות בארנונה לעמותות על פי המלצת 
הרשויות המקומיות

שביעות רצון 
משירותי ביקורי הבית 

והיעוץ לקשישים
מאת פרופ' אמנון כספי

בוחן  אלה  בימים  שפורסם  הערכה  מחקר 
את שירותי ביקורי הבית והייעוץ לקשישים - 

אלה המנוהלים על ידי הביטוח הלאומי.  הנה 

במחקר  המוצגים  והממצאים  מהתובנות  כמה 

הביטוח  של   106 לדיון  "מחקרים  ]הפרסום: 

הלאומי"[.

המבוגרת:   באוכלוסיה  המסתמנים  התהליכים 

א. גידול באוכלוסיה שבקהילה. ב. עלייה באוכלוסיית המוגבלים 

בקבוצה זו.  ג. עליה בשיעור הקשישים המבוגרים מאוד.

מחקר ההערכה זה בחן שלושה שירותים אלה ב 22 סניפים של 

הביטוח הלאומי - בהם הוא ניתן:  א. ביקור בית קבוע - שהוא 

ב.  הקשיש.  של  בביתו  שבועי  בסיס  על  הניתן  חברתי  ביקור 

ביקור בית ראשוני - כלומר ביקור חד פעמי בבית הקשיש כדי 

לאתר קשישים העלולים להימצא במצבי סיכון ומצוקה.  ג. ייעוץ 

לקשישים ולבני משפחותיהם.  ייעוץ זה כולל סיוע בקבלת מידע, 

עזרה, הכוונה ותמיכה בתהליך מיצוי זכויות הקשיש.

סה"כ מתנדבים בשירותי הייעוץ כ-4300 איש ואישה. 

ממצאים בהתייחס לביקור הבית הקבוע:

א. דפוסי השקעת הזמן השבועית והקף הביקורים משתנים מאד 

- משעה ועד למעלה מארבע שעות בשבוע ומביקור אצל קשיש 

אחד ועד לשלושה קשישים בשבוע.

ב. הקשישים שבביתם מבקרים מדווחים כי הביקורים חשובים 

ונותנים להם הרגשה טובה ]92% מהמשיבים[, משפרים את מצב 

רוחם ]87%[ ומפחיתים את בדידותם ]85%[. קיימת שביעות רצונם 

מהייעוץ, מיחס היועץ ומהמקצועיות שלו גבוהה מאוד ]90%[.  

סוגיות לדיון - והעתיד:  לאיזה כיוון לפתח את השרות? באיזה 

דגמים של עבודה? כיצד לסייע בהתמודדות עם העומס הרגשי 

שגוררת פעילות התנדבותי זו?"

קורסים במכללה 
החברתית - הכלכלית

מטרות  ללא  לימודי  מוסד  היא  כלכלית  החברתית  המכללה 
רווח המנגיש ידע ביקורתי בנושאים חברתיים-כלכליים לציבור 

על  המועברים  והרצאות  העשרה  קורסי  באמצעות  זאת  הרחב. 

המלמדים  החברתית  והפעילות  האקדמיה  מתחומי  מרצים  ידי 

www.sea.org.il :בהתנדבות מלאה ברחבי הארץ

http://www.facebook.com/socialeconomica  :הקבוצה בפייסבוק

עמותות שהוכרו לפי סעיף 46 לפקודת מס הכנסה ובעלי אישור 
המקצועי  הגוף  להמלצת  ובכפוף  העמותות  מרשם  תקין  ניהול 

הרלוונטי ברשות המקומית, יזכו בהנחה של 66%. 

מדובר בהחלטה בעלת חשיבות מהפכנית, שכן יש בה בשורה 

החינוך,  הבריאות,  הרווחה,  בתחומי  רבות  שירות  לעמותות 

הקליטה, התרבות והקהילה.  "מנהיגות אזרחית" רואה בהחלטה זו 

הישג מרשים לעמותות רבות ולעבודה מאומצת של צוות מקצועי 

בהנהגתו של ד"ר יגאל בן שלום, יו"ר "מנהיגות אזרחית". 

 הרב מרדכי פירון
בן תשעים

יום הולדתו התשעים של אלוף  בירושלים, את  מאות חגגו 
בדימוס הרב מרדכי פירון ששימש בעבר הרב הראשי לצה“ל 

ואח“כ רבה של קהילת ציריך. הנחה בחן רב הרב חניאל פרבר, 

רב צבאי לשעבר. 

הרב פירון )במרכז עם הספר ( ורבנים צבאיים

פרופ' אמנון כספי
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כל הכבוד
לשעבר  הכנסת  לחבר   0

פרס  על   גלנטי  יצחק 
מטעם  חיים  מפעל  על 

הבינלאומי  המרכז 

לתקשורת המונים בשיתוף 

בישראל   והעתונות  התקשורת  אגוד 

בירושלים  העברית  באוניברסיטה  בארוע 

בהשתתפות השר לשעבר רפי איתן.

0 לפרופ' שאול שאשא 

על קבלת אות מפעל חיים 

במסגרת מגן שר הבריאות  

ביום  בכנסת  לו  שהוענק 

שאשא  פרופ'   .3.1.2012

המרכז  את  שנים  במשך  רמה  ביד  ניהל 

הרפואי הגליל המערבי בנהריה.

מהנעשה בסניפים

מודיעין-מכבים-רעות

הוחל בהקמת גדוד גמלאי הצופים 
במודיעין ביוזמת דר' יגאל צדוק 

ויורם קליינר
האנטנות  לבחינת  צדוק  יגאל  של  יוזמתו  את  אישרה  מודיעין  העיר  מועצת 

הסלולריות בעיר ומתן פתרון יצירתי למניעת נזקיהן )פרטים בדורון הבא(.

חיפה

שדולת גמלאים חיפה
שדולת גמלאים חיפה קיימת מזה 7 שנים ופועלת במתכונת של עמותה של 

מתנדבים גמלאים למען גמלאים, בעיקר בתחומי חיפה לטובת כ-3000 גמלאים 

במרחב חיפה, כולל עולים חדשים דוברי רוסית וערבים. יו"ר השדולה אלי לנדאו, 

נבחר למועצת העיר כנציג מפלגת "גיל", השם הקודם של מפלגת "דור",לראשונה 

בהיסטוריית הגמלאים בעיר. הוא גם יו"ר מיל"ב - המועצה לאזרחים ותיקים ליד 

ראש העיר. 

פעילויות לדוגמה:

0 סיירת בתי חולים: מספר מתנדבים חברי שדולה בבתי החולים בחיפה התנדבו 

לסייע לקשישים חסרי משפחה בעת אשפוזם.

0 פרויקט "מפגשים": מדי חודש נערכים מפגשים עם מסגרות של גמלאים.מעלה 

ומוסדות  גמלאים  ארגוני  מ-80  ליותר  מגיעים  ופעילים  שדולה  חברי  מששים 

גמלאים בחיפה.

קשרים  מפתחת  השדולה  וגמלאים:  חברתיים  ארגונים  עם  פעולה  שיתופי   0

נוספים כדי להרחיב את מעגל הגמלאים המודעים לבעיות הגיל ולתרופות להן.

בכנסת  גורמים  עם  ובהתכתבות  במפגשים  מאד  פעילה  השדולה  בריאות:   0

ובממשלה, בנושאי וועדת סל התרופות. 

הנחות  כיום  מעניקים  חיפה  במרחב  עסקים  וששים  למעלה ממאה  0 הנחות: 

של  ההנחות  ועדת  של  פוסקת  ובלתי  נמרצת  פעילות  בזכות  חיפה,  לגמלאי 

השדולה.

0 אלימות נגד קשישים: פועלים עם העירייה והמשטרה בתחום זה.

0 אירועים וטיולים: השדולה מפעילה אירועים שונים לגמלאים - טיולים וסיורים 

)בארץ ובחו"ל(, ונופשונים. 

0 אירועים לקשישים: ערב ראש השנה ערכנו אירוע חגיגי במחנה דוד,שכונה 

בחיפה.

השפה  שמקצועם  השדולה  גמלאי  מפגיש  הפרויקט  עברית":  "דבר  פרויקט   0

העברית עם גמלאים שמסיבות שונות אינם דוברים את השפה, גם אינם קוראים 

וכותבים בה. הפרויקט מתקיים מזה זמן, ונודד ברחבי העיר בהתאם לביקוש.

מידעון  ומפיצה  באינטרנט  אתר  מקיימת  השדולה  הגמלאים:  עם  תקשורת   0

)גמלאון( אחת ל-3 חודשים לערך. 

עמוס שבואלי, דובר השדולה

פתיל חיי
אין בי כח לחכות
אין לי כח לנסות

לנסות ולרצות
אין לי כח להיות 
מה שכבר הייתי

אין לי כח לחיות 
מה שכבר חוויתי

לנסות להצית את הלהבה
של פתיל חיי אשר כבה

אין לי כח לשגות
באותן האשליות

אין לי כח לתעות
באותן התהיות
לנסות ולהכות

בברזל בעודנו חם
ולבסוף לראות

להבין כי זמנו תם

 דוד גרינוולד, כפר תבור
davidgr2@walla.co.il

ערכת הדרכה לאינטרנט 
לאזרחים ותיקים

יזם  הישראלי  האינטרנט  איגוד 

והפיק ערכת הדרכה להכרת המחשב 

במיוחד  המותאמת  והאינטרנט 

לצרכיהם של האזרחים הותיקים. 

hasbara@isoc.org.il - למידע ופרטים
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דור קורא

האור בקצה היער | מאת: דרורה לפיד 
ספרו של יוסי חן )חיניץ( הוא סיפור חיים של ילד שבהיותו בן 6 בלבד הצליח לברוח מהגטו 
אל היערות של בלארוס. שם יחד עם אביו שרדו שנתיים קשות לאחר שחברו אל הפרטיזנים.

אלפיים  יהודים חיו בעיר הולדתו לחווא ומהם שרדו מאה בלבד.

אלה  היו "הראשונים למרד" , חצי שנה לפני מרד גטו ורשה, הם התקוממו ללא נשק ופרצו 

בריצה לחיים לעבר הנהר פריפט תחת מטר יריות כאשר הגרמנים החלו להוציאם אל בורות 

המוות שהוכנו מראש.

מחבר הספר, יוסי, נולד בשנת 1936 ונצר את זכרונות ילדותו עמוק עמוק בתוכו .רק לאחר 

שזכה לגדל נכדים ששאלו שאלות , החליט לפתוח ולשחרר את "הילד הכלוא בתוכו".לא קל 

היה ליוסי לחשוף את נבכי ליבו ולתאר את האירועים הקשים שחווה בתור ילד, למעשה הוא 

כבר החל לכתוב את הזכרונות והפסיק . כדי להתגבר על קושי זה מתייחס יוסי אל הילד כאל 

אישיות נפרדת שנמצאת שם בכאוס של השואה.

הוא כותב בגוף שני - אתה אכלת, את שתית, כאילו הזכרונות הם של האחר, אך הם חזקים ובעלי תוקף. יוסי מתאר את החיים היהודים 

של משפחתו ויהודי לחווא, השלטון הקומוניסטי, כניסת הגרמנים 8/7/1941, הגטו, המרד, הריצה האינסטינקטיבית חייתית ליערות, 

תחושת הסכנה, הלבד, הפגישה עם הדוד שנרצח ע"י רוסי, הפגישה עם האבא, ההסתתרויות, המאבק על המזון, ההישרדות בחורף 

הקר, המחלות והכינים. לאחר החבירה עם הפרטיזנים ועם קופל קולפניצקי בראשם , מרגע שהגיעו לאזור שבשליטת הפרטיזנים,  חשו 

ביטחון יחסי למרות שהסכנה לא חלפה אף לרגע. עד לעלייה ארצה עם אביו באוגוסט 1948, בהיותו בן 12 חווה מסכת של בריחות 

ונדודים ברחבי אירופה ששיאם בהפלגה המפורסמת על אניית המעפילים "יציאת אירופה" היא "אקסודוס". בארץ הוא התערה דרך 

"כדורי", המוסד החינוכי הצברי המובהק באותה עת. לימים, שירת בצה"ל והיה קצין בכיר במודיעין.

הספר מרתק ונקרא בנשימה אחת. הפרקים מתחילים בתיאור חוויה מהווה אשר מתקשרת לזכרונות העבר. חלק מפרקי היומן נכתבו 

עוד בהיות המחבר נער מיד לאחר האירועים ובשפה האידיש. הספר מעוטר בתמונות אשר נשלחו ע"י אם המשפחה לקרובים בארץ.

בספר גם מחקר שושלתי של משפחת חיניץ, אשר שורשיה נעוצים בהגר"א )הגאון מוילנה(. 

"אמצו מילה" - מיזם חדש קורא לציבור לאמץ מילים 
עבריות חדשות במקום מילים לועזיות שגורות

בחודש זה יתפרסמו בעיתון ובאתר האקדמיה מילים עבריות 
חדשות, והקוראים יוזמנו לאמץ מדי שבוע מילה חדשה ולנסות 

להשתמש בה במקום המילה הלועזית.

"זכרונות  של  הראשונה  החוברת  לפרסום  שנים  מאה  במלאות 

ועד הלשון" ובה רשימת "מונחי החשבון" בשנת תרע"ב )1912(, 

רואה אור מילון הכיס 100 מילים - מאה של מילים בעברית. 

האקדמיה  ואחריו  העברית  הלשון  ועד  פרסמו  היום  ועד  מאז 

ללשון העברית מאות מילונים ורשימות מונחים בלמעלה ממאה 

תחומים ומקצועות.

בין המילים המוכרות לכול שהתחדשו במאה השנים האחרונות 

"מידע",  "הפרטה",  "משוב",  "תפוגה",  ושקע",  "תקע  את  נזכיר 

"שדולה", "עיצומים". מילים חדשות אחרות עדיין לא נקלטו בפי 

כול, והמילה הלועזית המקבילה להן נפוצה יותר בשימוש. 

)טרנינג(,  האימונית  את  לציין  אפשר  האלה  המילים  בין 

מילים  יש  עליהן  נוסף  )ג'ינגל(.  והזמריר   )SMS( המסרון 

הן עושות את צעדיהן הראשונים  וכעת  שחודשו לא מכבר 

בשפה העברית, ובהן "חישכון" )בלק אווט(, "סחריר" )ספין(, 

"קציף" )שייק(, ויש מילים שחודשו רק בשנה האחרונה, למשל 

ו"גלגינוע"  )ונדליזם(  "משחיתנות"  )קומפוסט(,  "דשונת" 

)קורקינט ממונע(.
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ממצאי סקר ממשלתי:

מחצית מהעולים מחבר העמים בעשרים 
השנים האחרונות - בעלי השכלה אקדמית 

על חיילים בחיתולים ועל חובת השתיקה
מאת עדית עמית, ידיעון מרכז המועצות האזוריות

בניגוד לגברים, שמזוהים עם הבטחון - נשים שמסקרות נושאים בטחוניים נאלצות להתמודד עם הדרה 
ומידור, שוביניזם וביקורת 0 אלה ששורדות את האקלים הגברי נהנות מהעצמה, תשומת-לב ופרגון

לאומי,   רקע  על  טראומה  לנפגעי  עמותה  נט"ל, 
למודעות  להעלות  רצון  מתוך   1998 בשנת  הוקמה 

לאומי,  רקע  על  הטראומה  תופעת  את  הציבורית 

קרי השלכותיו של הסכסוך הישראלי-ערבי, ולהבחין 

טראומה  נפגעי  לבין  זו  טראומה  של  נפגעיה  בין 

כתוצאה מאירועים אחרים, כמו תאונות דרכים או 

התעללות.

הייחודיות נובעת מהשילוב שבין התסמונת הפוסט-

טראומטית של אותם נפגעים לבין ההקשר החברתי, 

הציבורי והלאומי שבו התרחשה הפגיעה.

בנושא  לגעת  ביקשו  נט"ל  שערכה  נשים  בפורום 

נשי אנושי רגיש - איך מרגישות נשים שמתפקדות 

ומה  - בכלל;  גברית שוביניסטית צבאית  בסביבה 

עובר על נשים שמשדרות חדשות בנושאים קריטיים 

בטחוניים בפרט.

בר- ]אונ'  לביא  עליזה  ד''ר  הנחתה  אותו  בפאנל, 

הדס  הראשון;  מהערוץ  מזור  דליה  דיברו  אילן[, 

שטייף, כתבת הפלילים של גלי צה''ל; וכרמלה מנשה, הכתבת הצבאית של קול ישראל.

0 מחצית  מכלל אוכלוסיית העולים שעלו לארץ בין השנים 1990 

ל 2007 ובעת עלייתם היו בני 24 ומעלה, דיווחו שהם בעלי תואר 

אקדמי אחד לפחות. כ-2% מעולי אתיופיה דיווחו שבעת עלייתם 

היו בעלי תואר אקדמי אחד לפחות.

כלל  שלטו  לא  כי  דיווחו  העולים  אוכלוסיית  מכלל  כ-78%   0

בדיבור בשפה העברית בעת העלייה.

0 כ-80% מהעולים שבעת עלייתם היו בני 15 ומעלה עבדו בארץ 

או  הסקר  בזמן  עובדים  מתוכם  כ-89%  עלייתם.  טרם  המוצא 

עבדו בישראל בעבר.

0 מרבית העולים סבורים שישראלים וותיקים, קודם כל, רואים 

אותם לפי ארץ המוצא )רוסי, אתיופי, וכו'( ורק אחרי זה כיהודים 

או ישראלים.

דיווחו שישראל היא הבית  כ-86% מכלל אוכלוסיית העולים   0

שלהם במידה רבה עד רבה מאוד ורק כ-14% דיווח כי ישראל 

אינה מהווה עבורם בית כלל או מהווה בית ברמה מועטה.

אלה ממצאי סקר קליטת עולים 2011-2010 שנערך על ידי הלשכה 

התחייבה  שהלמ"ס  מהפעולות  כחלק  לסטטיסטיקה,  המרכזית 

.OECD-בעת תהליך קליטת ישראל לארגון ה

מטרת הסקר הייתה לבדוק את השתלבותם החברתית והכלכלית 

בישראל ואת תחושותיהם של העולים כלפי היבטים שונים של 

החיים בישראל. בשנת 2007 אוכלוסיית העולים היוותה כ-18% 

מכלל אוכלוסייה בארץ. כ-76% מכלל העולים שהגיעו לארץ הם 

יוצאי בריה''מ לשעבר, כ-6% יוצאי אתיופיה ושאר העולים הגיעו 

ממדינות שונות, בעיקר מצפון אמריקה וצרפת.

 מימין: דליה מזור, כרמלה מנשה, הדס שטייף, יהודית רקנאטי יו"ר נט"ל, 
אורלי גל מנכ"לית נט"ל וד"ר עליזה לביא מאוניברסיטת בר אילן - מנחת הארוע.
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מדור דעות

מעבר בין מעסיקים בענף הסיעוד
info@kav-lamaasik.co.il - מאת: דנה רשף , יו"ר "קו למעסיק

מצבו של העובד הזר  מרגע בואו לארץ:
הוא נהנה מאותן הטבות כמו כל עובד ישראלי ללא החובות. אין 

לו הוצאות כלכלה ,שכ"ד ,מיסים חשמל מים וכ"ו. וברגע שסיים 

לשלם את חובות הבאתו הוא מרויח כסף רב במונחים של ארצו, 

כסף שעולה בכל תוספת יוקר או העלאת שכר מינימום. אז למה 

לו להתאמץ?

מצבו של ה"מעסיק" הסיעודי:
חסר אונים, זקוק לטיפול בנפשו וגופו. אינו מייצר רווח והכל זאת 

חלות עליו כל החובות של מעסיק יצרני. ומעבר למשכורתותנאים 

סוציאלים, חייב גם לכלכל בן אדם נוסף על כל הכרוך בכך, )יותר 

מזון, יותר חשמל, מים, חומרי נקיון , טלפון, וכו( כאשר הקיזוזים 

על עלויות אדם נוסף החי בביתו מגוחכים ובלתי ריאליים. עליית 

המחירים ושכר המינימום פוגעת בו ישירות כיוון שהקצבאות אינן 

עולות ולכן הוא סופג את העלויות גם עליו וגם על העובד שחי 

בביתו. נוסיף לזה את התלות העצומה בעובד, הפחד מהתעללות 

/עזיבה, אי שליטה לעיתים על כספו ועל הוצאות העובד בביתו, 

וקיבלנו אוכלוסייה חלשה.

בעיה-העובדים הזרים אינם מעוניינים לעבוד בפריפריה.

התעסוקה  ,ואופציות  וכלכליים  חברתיים  החיים   סיבה-תנאי 

יותר מאשר  בפריפריה.  אין סנקציות מיוחדות  במרכז טובים 

לתחום ואין הטבות שבשבילן כדאי יהיה להתאמץ.

בעיה-העובדים הזרים אינם רוצים  לטפל במעסיקים "קשים", 

משפחות צעירות. זוגות,נכים צעירים, חולים סופניים אנשים מעל 

גיל 90 ועוד.

סיבה-קיים  ביקוש לעובדים זרים יותר מההיצע. העובדים הזרים 

יודעים זאת ו"מראיינים" מטופלים רבים עד שמתרצים. וגם אם 

נכנסים לתקופת ניסיון יכולים לעזוב מיד אם רוצים.

וב  סופניים  בחולים  לטפל  מעונינים  אינם  זרים  בעיה-עובדים 

אנשים מעל גיל 90

סיבה- העובדים יודעים שזו עבודה לטווח קצר שאין בה שום 

תגמול מעבר למקובל .  ואחריה שוב "יבזבזו" זמן יקר לחפש 

מעסיק חדש כששעון החול עד ל51 חודש מתקתק.

בעיה-עובדים זרים אינם רוצים למלא מקום לתקופות קצרות.

סיבה-כי אין שום פיצוי על "הזמן האבוד.

בעיה-עובדים זרים רבים נשארים אחרי 51 חודש בארץ ועובדים 

ללא  היתר.

ההויה  את  מבינים  שלש  שנתיים  אחרי  זרים,   סיבה-עובדים 

הישראלית ורמת החיים בה. ויעשו את כל המאמצים להשאר פה 

כמה שיותר.לכן נשים רבות נכנסות להריון כדי להישאר בארץ.

פתרונות
לבנות קריטריונים לפיצוי על טיפול בחולה מורכב,חולה טרמינלי, 

קשיש מעל 90  ,נכה, או במשפחה צעירה

0 לאפשר למטפלים אשר טיפלו בנכים ומשפחות קשות להאריך 

דעת  חוות  בקבלת  מותנה  חודש)   51 לעוד  שהותם  תוקף  את 

ורמת  התאמתו  על  סוציאלי  שלו.ומעובד  האחרון  מהמטופל 

השחיקה שלו.(

בחופשה  עובד  של  מקום  כממלא  שנכנס  עובד  כל  לפצות   0

או בחופשת מחלה בהארכת השהות שלו בארץ על כל חודש 

החלפה חודשיים.

0 לבנות מערכת שכר הדרגתית מותאמת לותק ולקושי הטיפול.

בחולים  במשפחות.  למטפלים  שיאפשרו  קריטריונים  לבנות   0

קשים. או במצבים רגשיים קשים,  מסגרות עבודה שיורידו את 

רמת השחיקה . כמו לינה מחוץ לבית,עבודה במשמרות וכו.

תכנית "זהב בגן"
גמלאים  להתנדבות  ארצית  תוכנית  היא  בגן"  "זהב  תוכנית 

התוכנית  חיים.  כדרך  בדרכים  בטיחות  בנושא  הילדים  בגני 

ועמותת  מופעלת על-ידי תנועת של"מ - החברה למתנ"סים 

אור ירוק בשיתוף משרד החינוך. במסגרת התוכנית, מגיעים 

משתלבים  לפחות,  לשבוע  אחת  לגן  המתנדבים  הגמלאים 

בפעילות הגן ומובילים יוזמות בתחום בטיחות בדרכים דרך 

כישורים ומיומנויות שהם רכשו ופיתחו במהלך חייהם. קבוצת 

מתנדבות שאותה מובילה רחלי ברקוביץ' זכתה בשנת 2011 

להערכה רבה בטקס הוקרה למתנדבי תנועת של"מ, שערכה 

עיריית קרית ביאליק.
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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".

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

rachel@agimlaim.org :כתובת: דרך השלום 7 א' ת"א. מייל

www.gimlaim.org.il :אתר אינטרנט

בעמוד הבית של האתר, מצד ימין, יש הפנייה לטופס התפקדות. 

 ניתן להדפיס, למלא ולשלוח לכתובת המפלגה, 

בצירוף דמי ההתפקדות - 30 ש"ח )מזומן או המחאה(.

בני נוער הדליקו נרות עם 
דור הגבורה והתקומה של 

ניצולי השואה
החינוך  ממוסדות  תיכון  ותלמידי  הארץ,תלמידות  רחבי  בכל  נוער  בני  אלפי 
ניצולי השואה,  עם  חג החנוכה  לחלוק את שמחת  בחרו  הציונות הדתית,  של 

דור הגבורה והתקומה. הפעילות התקיימה במסגרת פרויקט ראשון מסוגו, פרי 

שיתוף פעולה של מפעלות הציונות הדתית, מכון 'שם עולם', 'מרימים את הדגל', 

'מעלה- המרכז לציונות דתית', החמ"ד, בני עקיבא ואירגוני ניצולי שואה מכל 

רחבי הארץ.

במסגרת הפרויקט הגיעו במהלך החג קבוצות נערים ונערות למשפחות השורדים, 

העניקו להם חנוכייה, נרות וברכה מעוצבת, והדליקו יחד איתם נרות חנוכה עם 

הרבה אהבה והוקרה על גבורתם.
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