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המידעון של  מפלגת הגמלאים החברתית החדשה

גיליון 19 שבט תשע"ב, פברואר 2012

העורך הראשי: אפרים לפיד, יו"ר ועדת ההסברה במפלגה
העורך: ניסן פרידמן, דובר המפלגה
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 נא העבירו
את הדורון לחבריכם

השר לשעבר איתן: על הממשלה 
להנפיק אג"ח מיועדות לפנסיה

כדי להבטיח גמלתם של אזרחים ותיקים בעלי גמלה נמוכה יוצא רפי איתן, יו"ר מפלגת הגמלאים 
"דור" , בקריאה מעשית לממשלה ליזום אגרות חוב מיועדות לפנסיה.

עם הקמת קרנות הפנסיה עוד בשנות החמישים אפשרו לקרנות לרכוש אגרות חוב )אג"ח( ממשלתיות 

ייחודיות לפנסיה. בתחילה היתה הריבית בת 8% וירדה אחר כך ל 6%. לאחר יישום הרפורמה בשוק 

ההון בעשור האחרון בוטלו אג"ח אלה וקרנות הפנסיה התחילו להידרדר במצבן האקטוארי.

מאחר ויש שינויים בגיל הפרישה ובתוחלת החיים אין ברירה ועל הממשלה לדאוג להבטחת גמלתם 

של אזרחיה הותיקים אשר הכנסתם נמוכה מאד.

השר לשעבר רפי איתן דורש מהממשלה להנפיק אג"ח מיועדות רק לציבור הגמלאים אשר גמלתם 

מתחת לשכר המינימום. קרנות הפנסיה יחויבו להחזיק כ 80% מהכסף עבור אנשים אלה באגרות חוב נושאות רבית , אשר תקבע על 

ידי בנק ישראל אחת לשנה לפי  קריטריונים מונחים מראש.

היתרונות בהצעה זו כי הממשלה הולכת לקראת בעלי הגמלה הנמוכה בחברה ובנוסף, כתוצאה מהסדר כזה יוכלו הקרנות גם להוזיל 

לפחות מחצי את דמי הניהול כיון שלא יצטרכו להשקיע בניהול שוק הון.

הבחירות להסתדרות החדשה - 22.05.2012  
בחודש מאי הקרוב יתקיימו הבחירות להסתדרות הכללית החדשה. מפלגת הגימלאים החדשה "דור"  

נערכת בימים אלה להתמודד במסגרת בחירות אלה מתוך כוונה ואמונה לדאוג לרווחת צבור האזרחים 
הותיקים במדינת ישראל על ידי ייצוג הולם במוסדות ההסתדרות.

אנו פונים לכל החברים אשר הינם חברי הסתדרות ואשר שילמו 
את דמי החבר  ליצור איתנו קשר דחוף ולהעביר אלינו את שמם 

ואת מספר תעודת הזיהוי שלהם כדי לוודא כי הם מופיעים בפנקס 

הבוחרים ולעדכן אותם במהלכים ובפרסומים לקראת הבחירות.

את הפרטים ניתן להעביר באמצעות הדוא"ל )מייל(:

rachel@agimlaim.org
טלפון 03-5611900

פקס 03-5611909

הענותכם לפנייה זו חיונית.

בברכה,    

רפי איתן- יו''ר             יורם קליינר- מנכ''ל   
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מצעד החיים בוילנה, ליטא - 16-23 אפריל 2012
ארגון יוצאי וילנה והסביבה ממשיך במסורת המרגשת של מצעד החיים בוילנה ובפונאר על ידי ניצולי השואה ודורות ההמשך. 

השנה ילווה את המסע השר עוזי לנדאו.

לפרטים ראו באתר האיגוד: www.vilna.co.il ובדוא"ל: vilna.il@gmail.com | טלפון 03-5616706

הרפורמה בתחבורה הציבורית בגוש דן -  לא עוצרת באדום

הצלחה של מחאת גמלאים
מאת: יעקב רנר

משרד התחבורה יזם רפורמה בתחבורה הציבורית בגוש דן והיא נכנסה לשימוש ביולי 2011. המהלך לא לווה בדיבור שוטף עם 
הציבור ונציגיו, אלה המשתמשים באוטובוסים )"פורום תחבורה ציבורית"(. קבוצת פעילים בגוש דן עם פעיל מרכזי יעקב רנר,חבר 

מועצת העיר לשעבר, החליטה שאסור לתת לרפורמה הזאת להרוג את חייהם של אלפי תושבים בת"א, חולון, בת ים, רמת גן, בני 

ברק ועוד.

ומנבחרי ציבור. לאט לאט חלחלו  הם הפגינו, שלחו מכתבים, עצומות, לא הרפו משר התחבורה, מחברי הכנסת, מראשי הערים 

הדברים לראשיהם של הממונים -  משהו זז, יותר לאט מהרצוי, אך בהחלט אות מבשר עידוד לכל  מי שמרגיש כי למען צדק חברתי 

בכל התחומים יש להיאבק וזה בסוף מצליח. 

כל המאמץ נעשה בעדיפות לגמלאים שמשתמשים בתחבורה הציבורית. בחודש מרץ 2012 צפוי שינוי בניתוב הקווים. נחכה ונראה!

עיריית ר"ג הייתה פעילה מאוד ולעומתה עיריית ת"א נרדמה בשמירה.

משולחנו של פעיל מרכזי ב"דור"
מאת: פרופ' אמנון כספי

"אין ספק ש"הסיר רותח" - ריח בחירות ]קלוש אבל קיים[ נישא באוויר - ובלונים נסיוניים מופרחים לשמים.  
בהתארגנות  פנימה,  גם  מאמצים:  להשקיע  ובמוסדותיה,  הארץ  ברחבי  המפלגה  פעילי  שעלינו,  ספק  אין 

פנימית, וגם החוצה. והחוצה פירושו גיוס חברים ואוהדים נוספים, וקשב דרוך לגופים, מפלגות ואישים המנסים 

להצטרף לפעילות הפוליטית - לצרף אותנו אליהם או לחבור עמנו לקראת הבחירות לכנסת. בצרוף מקרים 

משהו, הבחירות להסתדרות תתקיימנה בעתיד הקרוב - ואולי יהיה בהן משהו מההתנסות הראשונית שלנו 

במבחן השטח - והפוליטיקה ]הגם שלא הלאומית[ הממשית.  וודאי ראיתם ב"דורון" זה את הפנייה לאלה 

מביננו שהם חברי הסתדרות - לעשות מעשה.  בישיבה הקרובה של ההנהלה יוצע שהמפלגה תתמודד בבחירות להסתדרות. 

או כגוף עצמאי או תוך כדי חבירה לגורמים קיימים או מתהווים.  לקראת ישיבה זו עלינו לעמוד במבחן הארגוני הראשוני - 

יכולתנו לזהות מבין חברינו את אלה שהינם חברי הסתדרות רשומים ומשלמי מיסים, ולהסתייע בהם בחשיבה מעמיקה בנושא 

ובמהלכים הארגוניים שלפנינו. אני מצטרף לכן לקריאתם של יו"ר המפלגה רפי איתן, ומנכ"ל המפלגה יורם קליינר, להעביר 

המידע המבוקש ]פרטים אישיים ות.ז.[ בהקדם האפשרי למשרדי המפלגה.  אנא - עשו זאת בבקשה בהקדם.

גופים שונים פונים אלינו - ואף אנו משוחחים עם גורמים שונים - בנסיון לבחון קווים רעיוניים ותכניות פעולה עתידיות 

במסגרת ההסתדרות. שלא במפתיע - בהיותנו מפלגת הגמלאים החברתית החדשה - אנו מתקבלים כשותפים פוטנציאליים 

משמעותיים, לפחות בדיונים...  שהם עדין לא מחייבים.  

כמי שמעורב מעט במשאים ומתנים ראשוניים אלה עלי להודות כי ההרגשה מאוד טובה בצורה בה מתיחסים אלינו.  יתרה 

מזו, המעיינים במצע שלנו מתרשמים, ומבינים, עד כמה אנו חברתיים. לא פחות מהיותנו בני ה"דור השלישי".

תנו ידכם למאמץ, ואשמח, בנוסף על העברת הפרטים האישיים למשרד המפלגה, להיות בקשר עם כל אחד ואחת.

בעלי עניין בהצטרפות למטה ארגון הבחירות להסתדרות נקראים ליצור עמי את הקשר הראשוני.  הנייד:  052-5342479 או 

.amnon.caspi@biu.ac.il :במייל

פרופ' אמנון כספי
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יש לי מה לומר 

ממלכתיות - בין סוציאליזם לקפיטליזם
מאת: גד הרן, יו"ר תנועת עמי וחבר הנהלת עמותת ידיד

על מיגוון התפיסות הכלכליות-חברתיות נוספה אחת חדשה: התפיסה הממלכתית.
התפיסה הזו רואה במדינה כלי עיקרי של אזרחיה כדי לחלק באופן הוגן את נטל האחריות לקיומה מצד אחד, וכדי 

לחלק באופן הוגן את משאביה ומקורות עושרה הכלכלי. להלן תקציר השוואה בין האסכולות הכלכליות הרווחות:

השקפות הימין - הקפיטליסטית, הליברלית, ובמיוחד הניאו-ליברלית, שואפות לצמצם את מעורבותה של הממשלה/

המדינה בכלכלה למינימום האפשרי, מעודדות הפרטה של המשאבים והשרותים של המדינה, מתוך השקפת עולם 

הגורסת שהמיגזר הפרטי יעיל יותר מן הציבורי. התאוריה גורסת שצמצום השרותים ו/או הפרטתם, מאפשר הקטנת 

נטל המס על המשק, דבר אשר מאיץ את צמיחתו, ומן העושר העודף שייווצר תיהנה כל האוכלוסיה. התיאוריה הקפיטליסטית מעלה 

על נס את השוק החופשי, הגלובלי, ללא חסמים, מאדירה את היוזמה החופשית, ומאמינה באפקט "היד הנעלמה" אשר מביאה 

לרציונליזציה של המחירים עקב התחרות החופשית. המיגזר הציבורי במשק קפיטליסטי נועד לצמצום וקיצוץ עד למינימום ההכרחי 

ניתמך פילנתרופי שולי, שמבצע בהתנדבות שרותים שהמדינה מצמצמת בהם  בהחלט. המיגזר השלישי במשק קפיטליסטי הוא 

מעורבות. הערכים המובילים במשק הקפיטליסטי הם - מיקסום הרווח לבעלי המניות, צמיחת המשק, עושר כיעד ללא גבולות, גודל 

הפירמה כיעד אסטרטגי לעוצמה כלכלית, עידוד הצריכה.

השקפות השמאל - הסוציאליסטית, והסוציאל-דמוקרטית, לדידן המשק הוא שדה קרב בין מעמדי, כאשר מצידו האחד אילי ההון, 

הבנקים והתעשינים, ומצידו השני ארגוני הפועלים והעובדים )כגון ההסתדרות והוועדים הגדולים(. השמאל דוגל בחיזוק מעמד העובד 

ע"י ארגוני הפועלים והעובדים. השמאל הקיצוני )הקומוניסטי( שואף להעביר את אמצעי הייצור לידי העובדים או להלאים אותם. 

הסוציאליסטים מעונינים להגביל את הכלכלה היזמית החופשית, להחליש את השפעת ההון הפרטי, ולפתח כלכלה ריכוזית שבה חלק 

המדינה דומיננטי. הסוציאל-דמוקרטים הסכינו לחיות במדינה דמוקרטית עם שוק חופשי למחצה, אך מבחינתם לא המדינה אחראית 

לאיזון או ניהול המשק, אלא המאבק המעמדי. משום כך מקודש אצלם "חופש השביתה", כי הם רואים בו את נישקם העיקרי. 

ארגוני  מאידך.  הציבורי  ולמיגזר  מחד,  הפרטיים  והמעסיקים  החופשית  ליוזמה  ערך  שוות  חשיבות  רואה   - הממלכתית  התפיסה 

העובדים הם כלי חשוב לשמירת זכויות העובדים, אך "חופש השביתה" אינו בלתי מוגבל, ודרושה גמישות בשוק העבודה. המדינה 

צריכה להיות שחקן דומיננטי במשק, ע"י רגולציה מחד, וע"י יזמות בעיקר בענף פיתוח התשתיות ואוצרות הטבע. המדינה אחראית 

לאספקת שרותים ברמה המיטבית כפי יכולתה לכל חלקי החברה. הפרטת שירותים אפשרית, אך תחת פיקוח מחמיר ללא פשרות. 

המדינה יכולה להיעזר במיגזר השלישי ואף לעודד אותו, אך איננה יכולה להסתמך עליו. השווקים צריכים להיות פתוחים כדי לשמר 

תחרותיות, אך ישנם ענפים כמו חקלאות ותעשיה שקיימת בהם חשיבות אסטרטגית, ויש לדאוג שימשיכו לשגשג גם בעתיד. המדינה 

בין תושביה. המדינה אינה צריכה לאפשר למיגזרים שלמים להדיר עצמם  אחראית לחלוקה הוגנת של פרי הפעילות הכלכלית 

מהשתתפות בפעילות הכלכלית וליפול כנטל על כתפי הציבור הנורמטיבי. המדינה צריכה לבקר תהליכים של ריכוז עוצמה כלכלית 

בלתי מאוזנת. הערכים של התפיסה הממלכתית - עקרון אחריות המדינה לרווחת כל תושביה, חשיבות היוזמה החופשית, מרכזיות 

המדינה בפיתוח הכלכלי האסטרטגי, חשיבותם של המיגזר הציבורי וארגוני המיגזר השלישי.

גד הרן

נהיה בריאים

אושר סל התרופות
ויש לחולים בעיה עם קבלת התרופה או השרות אפשר לפנות 

לנציבת הקבילות במשרד הבריאות הגב' אתי שממה, משרד 

הבריאות, רחוב רבקה 29 ירושלים.

או לברר העניין אצלי: 

mgissin@gmail.com מידד גיסין

ההתוויות  ורשימת  הממשלה  ידי  על  אושר  התרופות  סל 
בחוזרי  לראותו  אפשר  הבריאות,  משרד  ידי  על  פורסמה 

מנכ"ל באתר משרד הבריאות, ראה קובץ.

הסל מיושם מתאריך 10.1.12 על ידי קופות החולים במידה 

3 המידעון של "דור" - מפלגת הגמלאים החברתית החדשהגיליון 19, פברואר 2012

mailto:info@gimlaim.org.il
mailto:info@gimlaim.org.il
mailto:mgissin@gmail.com


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 

חשוב לדעת 

אם היה לכם או לקרובי משפחתכם היהודיים רכוש 
שהוחרם/נבזז/נמכר בכוח בתקופת השואה כדאי 

HEART שתבדקו זאת בפרויקט
 )Project Heart - Holocaust Era Asset Restitution Taskforce(

פרויקט HEART הינו פרוייקט ללא כוונת רווח של הסוכנות היהודית 
לארץ ישראל בשיתוף ובמימון ממשלת ישראל שהוקם להשבת רכוש 

נכסים  עבור  פיצוי  בנושאי  ליחידים  לסייע  ונועד  השואה  מתקופת 

שהוחרמו, נבזזו או נמכרו בכוח במהלך תקופת השואה.

יחידים שאיבדו את רכושם  זיהוי אותם  הוא  זה  צעד ראשון בתהליך 

באותה תקופה ולעודד אותם להגיש את השאלון. באתר זה ניתן למצוא מידע שיכול לסייע בקביעת הזכאות להשתתפות בפרויקט 

HEART ולקביעת הזכאות לתביעה פוטנציאלית עבור אותו רכוש שהוחרם, נבזז או נמכר בכוח. על ידי מילוי ההוראות המפורטות 

וההסברים המופיעים באתר זה ניתן לעבור את השלבים הנדרשים להגשת השאלון ולהתחיל את תהליך הבקשה. בנוסף, אתר זה 

מתאר גם את סוגי הרכוש ואת מיקומם שנכלל ושאינו נכלל בפרויקט HEART, וכן מידע נוסף ותאריכים אחרונים להגשת בקשות.

למתנדבים בעם

 סיפורה של התנדבות
בקרית ביאליק למניעת תאונות דרכים

במסגרת תנועת של"מ - שרות לאומי למבוגר בשיתוף החברה למתנ"סים 
ותנועת "אר ירוק"

הפעילות של מתנדבי של"מ במועדון "אור ירוק" בקרית ביאליק מתקיימת במסגרת המתנ"ס ומנוהלת בידי שני אנשים מסורים 
וחדורי שליחות: הרכז, שמעון סנה ויד ימינו, אבי נוימרק.השניים אפילו קרובי משפחה מתוקף נשואי ילדיהם. פעילותם באה לביטוי 

במספר תחומים:

שיעורי בטיחות בדרכים לילדי בתי הספר ברחבי הקריה )רכיבה בטוחה על אופניים, מעברי חצייה , חגורות בטיחות(.

כל בית ספר שעבר הכשרה מקבל יום כיף - הפנינג אופנים לרכיבה ברחובות הקריה.

מיזם חדש הוא: "סע לשלום, המתקיים בבית ספר "קדימה. 

מתנדבת בשם שרה בן יעקב מ"אור ירוק" מתייצבת בכל בוקר 

למשך חצי שעה בין 7:32 ל-  8:22 ומוציאה את התלמידים 

מהרכב של ההורים, כדי לשמור על שלומם של התלמידים 

ולמנוע פקקים ברחוב.

בפעילות הרגילה משתלבים גם ילדי אורט ביאליק כיתות י', 

במסגרת המתכונת "מחויבות אישית".

רכזת  הברפלד,  עדנה  עם  פעולה  ושיתוף  הדוק  קשר  יש 

תנועת של"מ בסניף ק. ביאליק, ועם

בגן  זה"ב  של"מ  תנועת  של  המיזם  במסגרת  המתנדבים 

והרכזת רחלי ברקוביץ. מתנדבי "אור ירוק" מוכנים להירתם 

לעזרה בכל דבר שיידרש.

4 המידעון של "דור" - מפלגת הגמלאים החברתית החדשהגיליון 19, פברואר 2012

mailto:info@gimlaim.org.il
mailto:info@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 

"פנחס ספיר ביוגרפיה כלכלית פוליטית"
מאת: פרופסור יצחק גרינברג )סא"ל(

הישראלי  במשק  מרכזית  דמות  ספיר  פנחס  היה   ,1975-1955 בשנים  עשורים,  שני  במשך 
ובפוליטיקה הישראלית -  כשר המסחר והתעשייה, כשר האוצר, כמזכיר מפלגת העבודה וכמושך 

בחוטים מאחורי הקלעים. בחלק מאותה תקופה הוא היה הדמות המרכזית בה"א הידיעה, ואף 

והתפתחו  הוקמו  הללו  בשנים  עצמו.  על  אותו  לקבל  סירב  אך  הממשלה,  ראש  בתפקיד  נגע 

צמחה  החינוך  מערכת  מתקדמת,  תעשייה  נבנתה  התעצם,  הישראלי  המשק  הפיתוח,  עיירות 

ונוסדו אוניברסיטאות, וישראל התפתחה כמדינת רווחה. במישור הפוליטי התחולל פילוג במפא"י, 

שהנהיגה את המדינה, ולאחר שנים אחדות הוקמה מפלגת העבודה. בתקופה הזאת התמודדה 

ישראל עם שלוש מלחמות: מלחמת סיני, מלחמת ששת הימים ומלחמת יום הכיפורים. ספיר היה 

גם מנכ"ל משרד הביטחון בשנים 1951-1949.

בספר מתחקה המחבר אחר מדיניותו הכלכלית והשקפתו החברתית של ספיר, כמו גם אחר 

וגישתו ביחס לשטחים הכבושים. הוא דן במנהיגותו הכלכלית  מדיניותו בתחומי חוץ וביטחון 

ובהתנהלותו כשר המסחר והתעשייה וכשר האוצר, ומתבקש לפצח את סוד כוחו במפלגה בפרט 

ובפוליטיקה בישראל בכלל.

המחבר פרופ' יצחק גרינברג )סא"ל( הוא מרצה במכללה האקדמית בית ברל. חיבוריו עוסקים בזיקה בין כלכלה לביטחון ובתולדות 

משק העובדים. בין ספריו: "עם לוחם: הנחת היסודות למערך המילואים 1950-1949"; "אנטומיה של משבר ידוע מראש: קריסת חברת 

העובדים בשנות השמונים".

דור קורא

נתיב היסורים מספר 115170
מאת: צבי מיכאלי 

הוצא בסיוע יד ושם, קבוצת עזריאלי וועידת התביעות

ביום הולדתו ה 94 הוציא צבי מיכאלי , שנולד בשם מחאל סימן טוב )סאבי(, את ספר זכרונותיו 
יחידי. סיפורו האישי  וקורות משפחתו הענפה ממנה שרד רק הוא  על תולדות העיר סלוניקי 

הוא ההישרדות מאושויץ, צעדת המוות, החלמתו לאחר השחרור ועלייתו לארץ, בה השתקע עם 

רעייתו אלווירה, גם היא שורדת מיוון, והקים משפחה.

הספר יצא עתה לאור , אך כפי שסיפרה בתו הלן, היה לו "הריון" של 65 שנה שתחילתו בעדות 

ראשונה שכתב על מוראות השואה בעת החלמה בשבדיה  בשנת 1945.

הוא מתאר את סלוניקי, עיר ואם בישראל, שיהודיה ייסדו בה חברות ספנות, ביטוח ובנקים. בתי 

המסחר והנמל היו סגורים בשבת. ארבעים ותשעה אלף יהודים גורשו מסלוניקי לאושויץ ב-19 

משלוחים ממרץ עד יוני 1943 ורק מאות בודדות שרדו.

מיכאלי מתאר את משפחתו האוהבת בסלוניקי :אביו , אמו, שלש אחיות ושני אחים .הוא שרת בצבא היווני ולחם במסגרתו באלבניה  

.מרגש התיאור של ההכנות ל"נסיעה" לפולין, ההצטיידות בבגדי עבודה ומזון ,ההתארגנות של המשפחה  והדאגה של בני המשפחה 

זה לזה בקרון החתום שהסיעם לאושויץ. ברדתם מהרכבת נפרדו לשלום בלי שידעו כי זו פרידה לנצח. החיים באושויץ מתוארים 

לפרטיהם , מה חשיבותה של פרוסת לחם או קליפה של תפוח עץ תוך שמירה על צלם אנוש בתוך הרוע ותובנה כי לא רק הכוח 

הפיזי של בחור צעיר הוא קריטי להישרדות אלא גם דרך ההתנהלות. שני דברים החזיקו את צבי בחיים : תמונות של בני משפחתו 

אותן הצליח לשמר ואתן היה מתייחד ורופא יהודי שהציל את צבי ממוות בטוח בבית החולים.

נסיעת המוות ארכה תשעה ימים  ברכבת פתוחה ללא אוכל ומים. הוא שרד הודות לתושייתו והגיע לבסוף לברגן בלזן, שם השתולל 

הטיפוס וזכה לראות בשחרור המחנה על ידי הבריטים.

בשבדיה, לשם הגיע להחלמה , הכיר את רעייתו לעתיד, אלווירה ז"ל. שניהם עלו לישראל בסוף 1949 בחוסר כל. צבי הצליח להשתלב 

בענף הביטוח הודות לידיעת הצרפתית. הלן , בתם היחידה ,הביאה להם שלושה נכדים. עם פרישתו לגמלאות בראשית שנות התשעים 

החל צבי להנחיל את מורשת השואה לישראלים ולזרים, ובין היתר נסע 15 פעמים כ"איש עדות" לפולין. הוא רואה בכך שליחות 

ועבודת קודש. הספר הוא נדבך חשוב נוסף בהנצחת זכר השואה מפי אדם ששרד את התופת.

מאת: דרורה לפיד
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שומרים על הזכויות

החידושים האחרונים בתחום הזכויות 
וההטבות המגיעות לניצולי השואה

החברה להשבת רכוש ניספי השואה
לרבעון  1,200 שקלים  רק  שואה  קיצבת  המקבלים  נזקקים  יקבלו   2012 החל משנת 

במקום הסכום הקודם. שאר ההטבות - ללא שינוי.

פרטים נוספים - כוכבית  8840*,  המשרד   לאזרחים  ותיקים, בימים א'-ה' בשעות 

20.00-08.00. השירות ללא תשלום.

תודה לעורך הדין אהוד מוזס על עזרתו הרבה.

לומדים מדור לדור

קורס לחקר 
שורשי המשפחה

קורס חדש  לחוקר השורשים 

המתחיל ייערך בבית התפוצות 

קמפוס אוניברסיטת תל אביב,  

בהנחיית ד"ר לאה הבר גדליה

מפגש ראשון ב-27.2.12, שעה 17:30    

chairperson@isragen.org.il :לפרטים

פניה מארגון סיוע לפליטים - א.ס.ף  
קריאה לעזרה! למעלה מ-200 מבקשי מקלט חסרי קורת גג מעבירים ימים 
ולילות בגינת לוינסקי ובסביבותיה, סובלים מהקור ומתנאי מזג האוויר הקשים.  

בימים האחרונים פועלת קבוצת א.ס.ף  לסיוע לפליטים אלה הן בפנייה לרשויות 

המדינה להתערבות דחופה ובפנייה לציבור לסייע בתרומות מזון ושמיכות. 

  yaelidor@gmail.com - לפרטים נוספים : יעל דור 

"הארץ", 29.4.2011

אתר נוסטלגיה
אתר נוסטלגיה משמש כאבן שואבת עבור כל גורם המבקש להרחיב דעת בתחומי 

ההיסטוריה התרבות והמורשת הנוסטלגית הישראלית: תלמידים, סטודנטים, סגל 

הוראה, סופרים, חוקרים, עיתונאים, אוצרי תערוכות, המתענינים בעבר בארץ ועוד. 

 .www.nostal.co.il בעקבות בקשות רבות  נפתח האתר להעתקה

כל תכני האתר, טקסט ותמונות - ניתנים כעת להורדה חופשית למחשבך.

"יד שרה" ו"החברה לאיתור והשבת 
נכסי השואה" בסל שירותים לניצולי 

שואה בירושלים 
שירותים  סל  שואה  לניצולי  יספקו  השואה  נכסי  והשבת  לאיתור  והחברה  יד שרה 
לשיפור הבריאות, איכות החיים והביטחון האישי. יד שרה גם חברה לעיריית ירושלים 

אשר יצאה במבצע של מיצוי זכויות לניצולי השואה בעיר. 

בין הדברים שיכללו בסל:  איש קשר מתנדב מיד שרה לכל ניצול, חיבור למוקד המצוקה 

של "יד שרה" חינם, קבלת ציוד רפואי-שיקומי ללא פיקדון, ייעוץ רפואי בשירות "דעת" 

המעניק מידע על מחלות, תרופות, טיפולים אלטרנטיביים ועוד, טיפולי שיניים משמרים 

ללא תשלום במרפאת השיניים של יד שרה, ייעוץ משפטי, השתתפות בחוגים ובחדר 

הכושר ועוד. 

אחד  מכוח  חודשי  תגמול  המקבלים  שואה  ניצולי  הם  זה  סיוע  לקבל  הזכאים 

החוקים הבאים: חוק נכי רדיפות הנאצים, חוק הטבות לניצולי שואה נזקקים, סעיף 

2 של הסכם היישום לאמנת האיחוד הגרמנית )ועידת התביעות( או חוק הפיצויים 

הפדרלי של מערב גרמניה. 
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לעזרת המעסיקים עובדים זרים בסיעוד

בעד ונגד חוק הכבילה, בעקבות הדיון בכנסת 
מאת: דנה רשף יו"ר "קו למעסיק"

בחודש מאי 2011 אושר בכנסת חוק הכובל עובד זר בסיעוד  לאזור מגוריו של מעסיקו )דרום, צפון, מרכז וכו'(, כמו גם לאופי נכותו 
של המטופל )קשיש, נכה צעיר, ילד(. החוק נחקק במטרה למנוע נטישה של נכים קשים ומשפחות המטופלות בילדים נכים ובעלי 

צרכים מיוחדים. תופעה זו נפוצה בין העובדים הזרים אשר מעדיפים לטפל במרכז הארץ בקשיש או קשישה בודדים. רבים מהם 

התפטרו אחרי חודש חודשיים אצל המשפחה אליה הוזמנו  והלכו לחפש את מזלם במרכז הארץ.

לכאורה נותן החוק החדש פתרון הולם ויעיל, ניתן למעקב ולו סנקציות ברורות לכל המפר את החוק.

אבל כמו בכל פתרון טכני לבעיה אנושית זה אינו פתרון אמיתי. הכבילה אמנם תגרום לעובד לחשוב פעמיים אם לנטוש את המטופל 

ופיזית קיימת שחיקה המביאה לכעס. מוכרים היום מקרים רבים של מטפלת טובה  שלו. אבל מאידך כשהעבודה קשה רגשית 

שהגיעה ארצה ,עבדה במסירות רבה ובשלב מסוים  נוצרה עייפות חומר שגרמה להתנהגות לא ראויה והתעללות בקשישה. מצב זה 

אפשר היה למנוע אם החוק היה נותן את דעתו לבעיית עייפות החומר ומאפשר כלים למניעתו. 

מטפלות רבות הנמצאות פה 3 שנים ומעלה ,כשמציעים להן עבודה עם זוג או משפחה, אומרות: "לא ,אני רוצה קשיש צלול". זה לא 

תמיד פינוק אלא חוש הישרדות. 

על פי החוק החדש משתכרת המטפלת בקשישה אחת צלולה ונחמדה בצפון תל אביב  אותו שכר שמקבלת המטפלת בילד ואו 

קשיש נכה מאה אחוז שאינו ישן בלילות, או בנכה צעיר שגר עם משפחתו וילדיו ומוטלת עליה האחריות לדאוג לא רק לצרכיו אלא 

לצרכי כל משפחתו.

לסיכום: חוק הכבילה שעבר החודש בכנסת אינו שלם ובו פגמים וסכנות לרוב . אבל בכל זאת הוא שלב ראשון בניסיון לשפר את 

מצבו של האדם הסיעודי הנעזר בעובד זר.ואני מאחלת לעצמנו שנצליח להגמיש אותו ולשפר אותו לטובת כל אוכלוסיית הסיעוד .

.www.kav-lamaasik.co.il

מנכ"לית הביטוח הלאומי:

150 אלף איש בארץ מקבלים קצבת סיעוד
מנכ"לית הביטוח הלאומי, אסתי דומיניסיני ,מסרה בראיון ב"קול ישראל"  כי הביטוח הלאומי משלם מדי חודש קצבת סיעוד לכ- 
150 אלף אזרחים בישראל בהיקף כולל של 4.2 מיליארד ₪ בשנה. זה הסכום הגבוה ביותר )באופן  יחסי למספר האוכלוסין( מכל 

מדינות ה-OECD באירופה. היא מסרה עוד כי מבחני היכולת לקבלת הקצבה הם על פי סטנדרטים בינלאומיים וכי ניתנת תשומת לב 

ורגישות בבדיקות אלה.

האוצר מגבש תכנית להגן על תיק הפנסיה 
של חוסכים מבוגרים ופנסיונרים

רבים  סיכונים  ישנם  שבה  המציאות  את  מזהה  האוצר 
לחיסכון שנצבר לאורך עשרות שנים בעקבות הרפומה בשוק 

ההון מלפני מספר שנים .על כן מתגבשת עתה תכנית למימוש 

בעתיד הקרוב ביותר לפיה

מובטחת  תשואה  נושאות  )אג"ח(  ממשלתיות  חוב  אגרות 

מבוגרים  חוסכים  של  הפנסיה  מתיק  שלישים  כשני  יממנו 

אותן.  לקבל  יפסיקו  הצעירים  שהחוסכים  בעוד  ופנסיונרים 

על  המבוגרים  הפנסיוני של  החיסכון  עיקר  יובטח  זו  בדרך 

ידי המדינה. 

האוצר אינו מתכוון להגדיל את הנפקת האג"ח אלא לשנות 

את הייעוד של ההנפקה כך שיקבלו אותן רק חוסכים מבוגרים 

ובכל כלי החיסכון הפנסיוניים.

)מירב ארלוזורוב "הארץ" 1.1.12(
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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: 

 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(.

לאסוף את השברים
מבצע לאומי של "יד ושם" להצלת 
פריטים אישיים מתקופת השואה 

collect@yadvashem.org.il לפרטים - טלפון: 1-800-25-77-77, דוא"ל

www.yadvashem.org - אתר יד ושם
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"דור" של אמנות 

 תערוכה של קולאז'ים וציורים  
של ארנון לויתן

פסיכולוגיה הומניסטית "הגישה של האדם במרכז" )בצבע ובחיוך...(. תיאטרון 

היהלום, רמת גן, רח' היצירה 3 )מתחם הבורסה ליהלומים(. התערוכה פתוחה 

כל חודש פברואר.

מופע של אמן אחד: בין הדורות
יאשה אברהם אינשטיין, גמלאי, אמן תיאטרון ביידיש 03-7399576. 

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