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המידעון של  מפלגת הגמלאים החברתית החדשה

גיליון 20 אדר תשע"ב, מרץ 2012

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

השר לשעבר רפי איתן על הביטוח הסיעודי:

"חיוני להסדיר בחוק ביטוח סיעודי חובה 
לגמלאים נזקקים. מפלגת הגמלאים החדשה 

"דור" מחוייבת לקדם נושא זה"
מוביל  הביטוח  על  המפקח 

פגיעה  למנוע  במגמה  רפורמה 

המבוגרים  המבוטחים  ביכולת 

ביותר להמשיך בביטוח הסיעודי 

דווקא בשנים שבהן מתרחשים 

מרבית מקרי הסיעוד.  המפקח 

הביטוחים  את  לבטל  עומד 

הקבוצתיים במתכונת הקיימת )הקצובים למספר שנים( וקובע כי 

יימכרו רק ביטוחים לכל החיים ורק בפרמיה קבועה או בפרמיה 

משתנה שקצב שינויה מוגבל.

מיוחד  פתרון  ידרש  קבוצתי  בביטוח  הנכללים  למבוגרים 

הרווחה   , ועדת העבודה  הביטוח.  זינוק במחירי  למנוע  כדי 

והבריאות בראשות ח"כ חיים כץ נדרשת לנושא מתוך תפיסה 

של הגנה על הגמלאים.

בהעלאת  המפקח  הוראות  את  מייד  תרגמו  הביטוח  חברות 

התעריפים דבר שיגרום לרבים מהחולים חסרי היכולת שכבר יש 

להם ביטוח סיעודי להפסיק את התשלומים, דבר שיגרום להם 

להפסיד את כל מה ששילמו עד עתה.

כך קרה כאשר כללית שידרגה את תכנית הסיעודית שלה תוך 

העלאת תעריפים דבר שגרם לחלק מהמבוטחים חסרי היכולת 

לאבד את זכויתיהם עם הפסקת התשלומים.

רפי איתן, השר לשעבר לעניני הגמלאים טיפל בנושא הביטוח 

הסיעודי עוד כשהיה שר והגדיל את שעות הסיעוד מ-12 שעות 

הביטוח  קצבת  את  להגדיל  עתה  קורא  איתן  ל-18.  בשבוע 

הלאומי בגובה שכר המינימום ולקדם חוק שיבטיח ביטוח סיעודי 

לנזקקים.

"דור" עם פנים לדרום
עיריית באר  "דור" בבאר שבע, פעל עם  יו"ר סניף  נעים,  נסים 

שבע בימי ההסלמה האחרונים בדרום לטיפול בגמלאים קשישים 

המרותקים לביתם, אשר לא יכלו להגיע למקלט בטוח בעת ירי 

הטילים על העיר. נסים היה פעיל בחמ"ל החירום בעיר לטובת 

הגמלאים הזקוקים לעזרה. בבאר שבע מתגוררים כשלושים אלף 

גמלאים.

והנהלת "דור" מחזקים את רוחם של תושבי הדרום  רפי איתן 

העומדים בימים אלה שוב בסכנת פגיעות מצד החמאס.
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 הקואליציה החברתית מקימה
זרוע פוליטית חדשה

מאת דוד רומנו

נהיה בריאים

 מידע בדוק לגבי הביטוח 
המשלים )שב"ן(

בנושא  דיון  לקיים  היום  לסדר  הצעה  הגיש  אילטוב  ח"כ 

הביטוח המשלים ובמצב שהביטוח המשלים מציג מצג שווא 

למבוטחים כיון שנושאים מסוימים הכלולים בביטוח המשלים 

מכוסים למעשה על ידי הביטוח הבסיסי.

אני מקווה שבדיון ש/יתקיים בהקדם יידונו כל רבדי המשלים, 

בנושא  לגבי הפרסומים  וידרשו הבהרות  הביטוחים,  עלויות 

ומתן מידע ברור למבוטחים.

משרד הבריאות מתכנן הקמת מינהל 
לאיכות ובטיחות הטיפול הרפואי

הקטנת  נושא  לבחינת  וועדה  הקמת  מתכנן  המשרד 

יכולת,  וחסרי  קשישים  כרוניים  חולים  של  ההשתתפויות 

בתרופות ובביקורים אצל רופאים מקצועיים

מידד גיסין

יושב ראש הוועדה לבריאות וסיעוד במפלגה

בכותרת "מחדשים את הברית בין המדינה לאזרח" התכנסו בבית 

דני בשכונת התקווה כמאה פעילים חברתיים ואישי ציבור לכנס 

הייסוד של התנועה הפוליטית החדשה "הקואליציה החברתית". 

כדי  רק  לא  לכנסת  נגיע  "מעכשיו  התנועה:  ממייסדי  הרן,  גד 

להפגין, אלא כדי לחולל את השינוי מבפנים".

ג'קי אדרי,  בכנס, שיזמו ראשי תנועות חברתיות נשאו דברים: 

פעיל חברתי וותיק מדימונה, , זאב גראואר ,יוזם מחאת הדלק, 

עיריית  ראש  ,סגן  מואסי  אדריס  מחיפה,   ,פעילה  גוטמן  עינת 

באקה-אל-גרביה ופעיל חברתי, דניאל מהרט , פעיל מן העדה 

האתיופית , אפרים לפיד, חבר הנהלת "דור", מפלגת הגמלאים 

, חיים  ,פעיל חברתי מבאר-שבע  , גדי פרץ  החברתית החדשה 

כלכלי  לצדק  התנועה   , רנד  מוטי  ,מקבוצת הדמוקרטים,  אסא 

ואזרחי, וגד הרן יו"ר תנועת עמי.  

הפעילים  הכוחות  באיחוד  הצורך  את  הדגישו  הדוברים  כל 

למען  שייאבק  ואמין  ממוקד  פוליטי  גוף  ליצור  כדי  חברתית 

מדיניות כלכלית-חברתית חדשה. "אין לנו "סלבים" או  גנרלים 

לנו רקורד של עשייה אמיתית בשטח המאבק לצדק  יש  , אך 

חברתי. כל סיסמאות הבחירות של המפלגות הקיימות לא יכסו 

את חלקן האקטיבי או הפסיבי בתהליך יצירת הפערים בחברה 

בישראל, הניכור הגדל והולך, ושחיקת מעמד הביניים". 

לדברי הרן, שאיפתה המרכזית של התנועה היא לגשר על פני 

החלוקה המסורתית לימין, מרכז ושמאל פוליטיים, תוך מתן דגש 

אזרחי  כלל  של  והאזרחיים,  הכלכליים  החברתיים,  לאינטרסים 

ישראל.

בסיום הכנס נבחרו 26 חברי המועצה הזמנית של התנועה, אשר 

ימלאו תפקידם עד לכינוס האסיפה הכללית.

 עדכונים ומידע על התפתחויות 
במערכת הבריאות

לאחרונה אנו עדים לשינויים ותכניות לשינוים בנושאים מספר 

השלכות  להם  שיהיו  שיתכן  הבריאות  למערכת  הקשורים 

שליליות על החולים והנכים.

 עדכון ספר הליקויים 
של הביטוח הלאומי

ועדכון ספר  ביטוח לאומי על שינוי  עובד  יותר משנה  כבר 

הנכות שיש  אחוזי  הקובע את  המוסד שהוא  הליקויים של 

להם השלכות על קיצבת הנכות.

בשלב זה סוכמו  שני נושאים :העינים ופסיכיאטריה.

בהמשך ידונו הנושאים האחרים.

לאחרונה הגישה ח"כ רחל אדטו ומספר חברי כנסת נוספים 

הצעה לסדר היום לקיום דיון בנושא. ועדת העבודה והבריאות 

תקיים בקרוב דיון בנושא ובעיקר בהשלכות האפשרויות על 

הקטנת קיצבת הנכות של נכים. לדברי הביטוח הלאומי כל 

שינוי לא יחול רטרואקטיבית.
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זוכרים את נספי השואה
במסגרת הכנת הסרט "קלאדובו-שאבץ" בערוץ הראשון על סיפורם של 1200 

מעפילים שלא זכו להשלים את המסע לישראל, דרושים פרטים נוספים

"עיטור האור" לשנת 2012
הקרן לרווחה לנפגעי השואה בישראל העניקה את "עיטור האור" לניצולי שואה 

שהצטיינו בתרומתם למדינה ולחברה ולפעילים בולטים בעשייה לרווחת הניצולים
קיבלו את העיטור לשנת 2012: מר נחום איצקוביץ; מנכ"ל משרד הרווחה והשירותים החברתיים, הסופר אהרון אפלפלד; פרופ' 

אהרון ברק; מר ג'יל דרמון; גב' חוה הרשקוביץ; השחקנית מרים זוהר; מר משה זנבר, יו"ר ארגון הגג של ניצולי השואה; גב' אגי 

יגר; גב' עדה לזורגן; שמואל עצמון לשעבר מנכ"ר תיאטרון "גשר"; גב' קוקי ומר דויד פישל; השר יוסי פלד; מר יובל פרנקל, 

מנכ"ל "עמיגור"; השחקנית ליא קניג; סא"ל דר' פול שדה; גב' לאה שנפ.

שגריר אוסטריה בישראל, פרנץ יוסף קוגליטש ונספחת התרבות 

של השגרירות, גבריאלה פייגל, ביקרו במחנה המעפילים בעתלית, 

כחלק מעבודה על הסרט הדוקומנטרי "קלאדובו -שאבאץ", אותו 

מביים גיל לסניק, עורכת גנית לב-ארי. 

 1200 של  כאובה,  פרשה  הינה  "קאלדובו-שאבאץ"  פרשת 

ישראל. באפריל  מווינה לארץ  בנובמבר 1939  מעפילים, שיצאו 

1941 נפלו בידי הנאצים ביוגוסלביה ולא זכו להשלים את מסעם 

לארץ ישראל.

כפרים  בין שני  1,200 המעפילים  היטלטלו   וחצי  במשך כשנה 

קטנים ביוגוסלביה, על שמם קרויה פרשה אומללה ועצובה זו. 

תחילה הם שהו בקאלדובו ואחר כך הם הועברו לשאבאץ. לאורך 

כל הזמן הזה היו המעפילים בקשר עם הארץ ומנהיגיה, ועשרות 

פעמים הובטח להם כי ייצאו לכיוון ישראל.  

ב-1941 200 בני נוער הצליחו להימלט דרך היבשה, היתר נרצחו 

על ידי הגרמנים. תחילה נרצחו הגברים באוקטובר 1941 בבורות 

הריגה בזאסביציה ואחר כך, באביב 1942, נרצחו הנשים והילדים 

באמצעות משאית גז במחנה סיימישטה בבלגראד.

בשל הרצון כי פרשה כאובה זו תקבל זיכרון הולם  פנתה גנית 

לב-ארי מהערוץ הראשון  לגופים שונים בארץ ובעולם, בין היתר  

שלמון  עמרי  ישראל  מורשת  אתרי  לשימור  המועצה  למנכ"ל 

יועלה  וביחד גבשו רעיון ליצירת חדר זיכרון אינטראקטיבי, בו 

הפרשת   סיפור  ובכללם  לארץ,  הגיעו  שלא  המעפילים  סיפור 

במחנה  ביקר  בישראל,  אוסטריה  שגריר  "קלאדובו-שאבאץ". 

השגריר  נתן  בכך  סיפורם.  בהנצחת  ומסייע  בעתלית  הפליטים 

רק  יהודים   1000 נספו  במהלכה  הכאובה  לפרשה  רשמי  תוקף 

בשל יהודתם . 

לסייע  ומוכן  משפחה,  בני  מכיר  הפרשה,  על  מידע  שבידו  מי 

ביצירת זיכרון ראוי לפרשה מוזמן לפנות אל:

levari96@gmail.com

כל הכבוד
0 ראובן לימונד - יו"ר סניף "צוות" ארגון גמלאי צה"ל בהרצליה על קבלת תואר  

יקיר העיר הרצליה.

- שרות  תנועת של"ם  )זהירות בדרכים( של  זה"ב  )80( מתנדבת  יונגר  מלכה   0

לאומי למבוגרים בתל אביב.

מלכה יונגר

בתמונה  שגריר אוסטריה בישראל, פרנץ יוסף קוגליטש ונספחת התרבות של השגרירות, גבריאלה 
פייגל, מנכ"ל המועצה לשימור אתרי מורשת ישראל עמרי שלמון מנהלת פתוח מועצה לשימור אתרי 

מורשת בישראל נועה גפן ,מנהלת אתר מחנה המעפילים בעתלית  זהבית רוטנברג.
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חדר תרבות

יֶלֶד  ּבֵן 80                                                                              
אֲנִי יֶלֶד

יֶלֶד ּבֵן 80
אֲנִי ֹלא זֵָקן

אֲנִי הַּיֶלֶד הַּקָטָן
ֶׁשאְֶתמֹול לָמַד ּבַ"חֶֶדר"

ֶׁשִּׂשחֶק ּבַּכְבִיׁש
ּבְכַּדּור עָׂשּוי
ּסְמְַרטּוטִים,

ֶׁשּפַחַד לִיׁשֹן לְֹלא 
ְּתאּוַרת לַיְלָה,

יֶלֶד ֶׁשחָגַג ּבָר-מִצְוָוה
עִם ּכָל עֲנִּיֵי הְַּׁשכּונָה

ֶׁשהִזְמִינָה אִָּמא
לִסְעֻּדַת מִצְוָה,

אֲנִי הַּיֶלֶד ֶׁשּצָעַד
ּבְַׁשּבָתֹות

עִם סַּבָא זִכְרֹו לִבְָרכָה
לְִתפִּלַת "מּוסָף"
ּבַּכֶֹתל הַַּמעֲָרבִי,
אֲנִי הַּיֶלֶד ֶׁשּבָגַר

ֵׁשיַרת ּבַּצַהַ"ל
ּולְאַחַר מִּכֵן נִָּׂשא
נֹולְדּו לֹו יְלִָדים

ּוכְֶׁשּנְִּׂשאּו הַיְלִָדים
נֹולְדּו לֹו נְכִָדים

וְנְִׁשאְַרִּתי אֹותֹו יֶלֶד
ֶׁשּגַָדל ּובָגַר

אְַך ֹלא הִזְּדַּקֵן
וְנְִׁשאַר יֶלֶד 

יֶלֶד ּבֵן 80
עִם ְּתעּוַדת זֶהּות ֶׁשהִזְּדַּקְנָה

והממשיכה להזדקן
היא ולא אני...

יחיאל אמיתי

יוסף דוריאל גמלאי יצירתי בפנייה לנשיא פרס:

 מציע דרך מקורית
לפגיעה באיראן 

בימים אלה, לפני שדנים על אופציה צבאית למניעת התחמשות אירן בנשק אטומי, אנו 

מציעים במשנה תוקף למלא, קודם-כל, את ההמלצה לשחרר את נתיב אספקת הנפט 

מהאזור למערב - מהמעבר המסוכן במייצרי הורמוז. דבר זה היה ונשאר בהישג-יד מאז 

מרץ 2003, כשהנשיא בוש ויועציו קיבלו את המסמך האמור, עם ההנמקות המפורטות 

לכך. כל עוד בעיה זו לא תיפתר, ימשיכו מיצרי הורמוז להיות תלויים כעניבת חנק על 

יודיע  נשיא ארה"ב  די אם  ליום.  מיום  צוואר צרכני הנפט במערב, כשהנפט מתייקר 

שהוא עומד לפתור בעיה זו - כדי שמחירי הנפט יתחילו לרדת בשוק הבינלאומי.

מה שדרוש באופן מיידי זה - לחדש את הזרמת הנפט בתוואי שהיה פעיל עד קיץ 1948 

בין קירקוק הכורדית של עירק לבין חיפה, וקביעת נמל חיפה כמוצא ראשי של הנפט 

 TAP-LINE-העירקי לארצות המער. תוך זמן קצר ניתן יהיה לחבר לתוואי זה גם את צינור ה

הסעודי הישן, שהוזנח אך ניתן לשיקום מהיר. כך יחוסל כוח הסחיטה האירני במיצרי 

הורמוז, על הסכנות האמיתיות של המעבר בו וייחסכו 5000 ק"מ שייט של מיכליות בכל 

כיוון וכן - מעבר מיותר בתעלת סואץ שגם היא עלולה להיות פרובלמאטית בעתיד 

הקרוב. וכדי להבטיח את הצינור המחודש מגורלו של צינור הגז המצרי - יוקם, בגיבוי 

אמריקאי, כוח שיטור משותף לאוטונומיה הכורדית, ממלכת ירדן וישראל, שלשלושתן 

יש אינטרס משותף בשמירה על ביטחון התוואי. 

הנשיא פרס, אנו מצפים שתיקח על עצמך משימה זו, שתוכל להיות לה תרומה עצומה 

לאזורנו, לישראל בפרט ולעולם החופשי בכלל. 

יוסף דוריאל וקבוצת גמלאים שאכפת להם

טלפון: 03-5611900 | פקס: 03-5611909. כתובת: דרך השלום 7 א' ת"א. 

www.gimlaim.org.il :אתר אינטרנט | rachel@agimlaim.org :מייל

הצטרפו למפלגת מפלגת הגמלאים החברתית החדשה
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"דור" קורא

"קיבוץ געגועים"
מאת עוזית דגן, הוצאת גוונים, 

תשע"ב
סיפור פרטי וקולקטיבי גם יחד של אנשים משכילים 

הנמחצים תחת גלגלי ההיסטוריה של המאה העשרים, 

אך שומרים על אנושיותם ועל חוש ההומור שלהם 

דור  בקיבוץ,  שגדלה  עוזית,  אפשרית.  דרך  בכל 

הוריה  קול  קולה, את  שלישי לאם שהשתיקה את 

ואת קול ילדיה , החליטה להשמיע מחדש את דברה 

לאחר גילוי אוצר המכתבים של המשפחה.

ארבע עונות
מאת צבי אמיתי

צבי אמיתי « מספר-קטלוגי: 1-650-1

לקורא  המוצג  אחת  חיים  שנת  של  יומן 

השקפת  עם  בוגר  אדם  של  שירה  כספר 

חיים מוצקה. אפיזודות חיים וזמן, המובאות 

על  שונה  מבט  נקודת  ומציגות  כשיר 

המציאות. מגיל 17 כותב שירים וזה הראשון 

הולחן,  מהשירים  חלק  מהמגירה.  שיוצא 

לציבור  נחשף מכלול השירה  לראשונה  אך 

הקוראים.

ניתן לראות באינטרנט.

מינויים בחברה ובמשק
0 ד"ר ישראל פלג נתמנה מנכ"ל השבה, 

החברה לאיתור ולהשבת נכסים של נספי 

השואה בע"מ.

ליו"ר  נבחר  "ג'ומס",   )72( אורון  חיים   0

החברה להגנת הטבע.

0 סוזן לנדאו ) 65( מונתה מנכ"לית ואוצרת 

ראשית של מוזיאון תל אביב לאמנות.

נתמנה   )61( יוסף  מור  שלמה  פרופ'   0

מנכ"ל המוסד לביטוח לאומי.

למנכ"לית  מונתה  אייל-לוינקופף  רחל   0

האגודה לזכויות החולה.

לשון הדור 
מאת רות אלמגור-רמון

אם אנחנו בני גיל אחד, אנחנו גילאים 
על פי הכתוב בתלמוד - בארמית:
"ְּתֵרי עּולְמֵי ּגִילָאֵי" מסכת זבחים

 ופירוש רש"י:
"שני... בחורים בני גיל אחד".

והיום:
אם נועה ונוגה בנות שלושים - הן גילאיות. 

אבל:
חינוך חובה לִבְנֵי 5-3

מועדון קשישים לִבְנֵי שבעים ומעלה
)לא: "לגילאֵי"(

המשחק מתאים לִבְנֵי כל הגילים.
)לא: "לכל הגילאים"( 

 גמלאים המעונינים להשתתף
 בסקר בתשלום

מוזמנים לפנות אתר סקרנט:

www.sekernet.co.il

support@sekernet.co.il :לשאלות 

לעזרת החברים

 חברת קפיטל
החזרת כספים אבודים

מיליארדי שקלים נשכחו בקופות הגמל, ההשתלמות 

והפנסיה. סיכוי גדול כי למי מאתנו או להורינו יש 

אלפי ₪ בקופה כלשהי. 

קפיטל, החברה הישראלית לאיתור כספים מטפלת 

עבורכם בנושא. 

טל' 073-2833001 
שכר טרחה ישולם לחברה על בסיס הצלחה בלבד.
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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: 

 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(.

בול עם מסר
לציון 50 שנה למשפט אייכמן הנפיק השירות הבולאי בול מיוחד 

"ששה מיליון קטיגורים". ההשקה נערכה בארוע פתיחת התערוכה על 
תפיסת אייכמן בבית התפוצות בתל אביב.

 מפלגת "דור" מאחלת לגמלאים,

בני משפחותיהם ולכל בית ישראל

 חג פסח כשר ושמח,
אביב בלב ובסביבה

הענקת הבול לרפי איתן. משמאל: אבי ערמוני , מנכ"ל בית התפוצות,  מיכאל גולדמן, קצין משטרה 
מלשכת 06, ח"כ רובי ריבלין , יו"ר הכנסת, רפי איתן, מפקד המבצע ללכידת הצורר, השר יוסי פלד, תמי 
רווה , בתו של גדעון האוזנר התובע במשפט, ירון רצון, מנהל השירות הבולאי, ליאת דסאו, מעצבת הבול.
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