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 נא העבירו
את הדורון לחבריכם

 לחברי מפלגת "דור" ולכל האוהדים,

לרגל יום העצמאות ה-64

חג שמח
ואיחולים לשגשוג המדינה ואזרחיה

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

לטופס  הפנייה  יש  ימין,  מצד  האתר,  של  הבית  בעמוד 

ולשלוח לכתובת המפלגה,  ניתן להדפיס, למלא  התפקדות. 

בצירוף דמי ההתפקדות )מזומן או המחאה(.

יום הבריאות העולמי ב-7 באפריל, עמד השנה בסימן הזדקנות האוכלוסייה
ושיפור איכות החיים של האוכלוסייה המבוגרת

ראשי מפלגת "דור" בקריאה לציבור:
"הנתונים זועקים למפלגה פוליטית בממשלה 

ובכנסת שתעמוד על משמר האזרחים המבוגרים"
אחוז בני 65 ומעלה בישראל עומד כיום על כ-10%. אחוז זה 

יציב יחסית ב-20 השנים האחרונות. על פי התחזית של הלמ"ס 

תהליך ההזדקנות יואץ בשנים הקרובות, כך שלקראת 2025 בני 

65 ומעלה צפויים להוות כ-13% מהאוכלוסייה. 

 תוחלת החיים ב- 20 השנים האחרונות

תוחלת החיים בלידה בישראל ממשיכה לעלות בהדרגה והגיעה 

בשנת 2009 ל- 81.6 שנים )83.5 שנים לנשים ו- 79.7 שנים לגברים(, 

כשנתיים יותר מהממוצע במדינות ה- OECD -  79.5 שנים. 

21.2 שנים  הייתה  בגיל 65 בישראל בשנת 2009  תוחלת החיים 

לנשים ו-18.9 שנים לגברים. כלומר, אישה שהגיעה לגיל 65 צפויה 

לחיות עד גיל 86 בממוצע וגבר - עד גיל 84 בממוצע. 

 2009 בשנת  הייתה   OECD-ה במדינות   65 בגיל  החיים  תוחלת 

20.5 שנים לנשים ו-17.2 שנים לגברים. כך אישה שהגיעה לגיל 

במדינות  יותר מהממוצע  שנה  כחצי  לחיות  צפויה  בישראל   65

ה-OECD וגבר בישראל - כשנתיים יותר. 

לתופעות אלו של עלייה בתוחלת החיים והזדקנות האוכלוסייה 

צפויות השלכות על מערכת הבריאות בישראל בכלל ועל דפוסי 

השימוש בשירותי בריאות בפרט.

)המקור - למ"ס(.

איתן   רפי  לשעבר  השר  "דור"  מפלגת  ראשי  יצאו  בתגובה 

לציבור  ב"דור"בקריאה  הבריאות  ועדת  ראש  גיסין,  ומידד 

מפלגת  את  הקרובות  בבחירות  הפוליטית   למפה  להחזיר 

לקבוצת  החיוניים  הנושאים  על  לשמור  "כדי  "דור"   הגמלאים 

הגיל המבוגר. המחאה החברתית חייבת לחבק גם אוכלוסייה זו 

,  ומפלגה חברתית מחודשת "דור" תעשה זאת , אם היא תזכה 

לייצוג בכנסת ובממשלה".

באוכלוסייה,  ומעלה   65 בני  של  היחסי  בחלקם  לעלייה  מעבר 

המספר המוחלט של קבוצת בני +65  צפוי לגדול ,ובמהירות רבה 

יותר מיתר קבוצות הגיל: עלייה של -40% 48% עד סוף  ועוד יותר 

בהמשך.

הגידול העתידי במספרם של בני 65 ומעלה בישראל נובע מכניסת 

הדור הגדול שנולד לאחר מלחמת העולם השנייה והקמת המדינה 

)ה-Baby-Boom( לגילי 65 ומעלה. תופעה זו משותפת לכל המדינות 

המפותחות אך בישראל הגידול היחסי גבוה במיוחד. 
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הבחירות להסתדרות החדשה

"דור" תומכת באיתן כבל
מפלגת ''דור'' חתמה על הסכם עם רשימת ''הבית החברתי '' בראשותו של 

ח''כ איתן כבל על הצטרפות לרשימה בראשותו ותמיכה באיתן כבל כמועמד 

המפלגה לתפקיד יו''ר ההסתדרות החדשה.בהתאם להסכם שנחתם ישתלבו 

פעילי המפלגה בכל הארץ במערכת הבחירות של הרשימה המשותפת.

מוסדות  בכל  ייצוג  להצלחה  ובהתאם  הבחירות  לאחר  יינתן  ''דור''   לנציגי 

ההסתדרות וכן בכל הגופים החיצוניים הפועלים תחת חסות ההסתדרות. את 

ויורם  איתן  רפי  עם  כבל  ואיתן  פרץ  עמיר  ח''כ  ניהלו   ההסכם  על  המו''מ 

קליינר.

להתגייס  ההסתדרות  חברי  ולאוהדים  המפלגה  לחברי  פונה  המפלגה  יו''ר 

ההסתדרות  ליו''ר  כבל  איתן  ח''כ  של  לבחירתו  ולהביא  זו  חשובה  למערכה 

ולהצלחתה של הרשימה המשותפת כדי לחזק את כוחם של הגימלאים ולקדם 

את מעמדם וזכויותיהם הן בהסתדרות והן בחברה כולה.

 במפלגת "דור" זוכרים כי  בחמש השנים מאז הבחירות הקודמות להסתדרות  

לא זכינו לשום התיחסות מצדו של עופר עיני למרות הסכם כתוב שנחתם אתו. 

אף סעיף בהסכם שנחתם בזמנו עם עופר עיני לא כובד על ידו וכל הנסיונות 

להגיע איתו להדברות כדי לקדם נושאים שונים נידחו על ידו על הסף.

אין לנו ספק  כי ח''כ איתן כבל הוא מועמד ראוי שהנושאים החברתיים בכלל ומצב הגמלאים בחברה  בפרט יקרים 

לליבו ואנו מאמינים ביכולתו וביכולתה של הרשימה בראשותו לקדם תחומים רבים.

רפי איתן - יו"ר המפלגה | פרופ' אמנון כספי - חבר הנהלת "דור" | יורם קליינר - מנכ"ל

לקראת יום הזכרון לשואה ולגבורה

לבנו עם הניצולים - עמותת אביב לניצולי השואה
עמותת אביב לניצולי השואה 

שנים,  ארבע  מזה  הפועלת 

את  לממש  במטרה  הוקמה 

שואה  ניצול  כל  של  זכויותיו 

הרשויות  מול  אל  בישראל 

להעביר  העמותה  הצליחה  הקמתה,  מאז  ובגרמניה.  בישראל 

של  בהיקף  שונים  ותשלומים  פיצוי  קצבאות  הניצולים  לטובת 

למעלה מ-100 מיליון ₪. 

העמותה מדווחת כי כספים רבים עוד מחכים לניצולי השואה. 

עמותת אביב לניצולי שואה עומדת לרשות ניצולי השואה ובני 

ייעוץ, הדרכות  ומעניקה  ואנשי מקצוע  משפחותיהם, מתנדבים 

זכויות להסברה,  גם סרטוני  כמו  זכויותיהם,  למימוש  והרצאות 

כדי שכל ניצול שואה יחיה בכבוד וברווחה המגיעים לו.

 לפרטים: תא קולי - 072-2424404, 

 www.avivshoa.co.il - אתר העמותה

ניצולים במחנה מטהאוזן, עם כניסת המשחררים חיילי צבא ארצות הברית, 1945לתרומות: 1-801-222-404.

ח''כ איתן כבל
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משולחנו של המבוגר האחראי
כנגד ארבעה מועדים דברה "דור"

"דור"  במפלגת  ובפרט  במדינה  מציינים  אנו  אפריל  בחודש 

ארבעה מועדים:

0 חג הפסח ולקראתו "קמחא דפסחא" לעזרתם של הנזקקים 

המתקשים לקיים סדר פסח עקב מצבם הכלכלי.

0 ב-7.4 - יום הבריאות העולמי העומד השנה בסימן הזדקנות 

האוכלוסייה בעולם ובארץ.

נתונים על כך מתפרסמים בגיליון זה ולפיהם יש גידול משמעותי בבני +65.

0 יום הזיכרון לשואה ולגבורה בו אנו זוכרים גם את ניצולי השואה החיים עמנו 

ומגינים על זכויותיהם. 

הממלכתית  האחריות   , ריבונותנו  סמל  העצמאות,  יום   - זה  חודש  ולסיום   0

לשלומם ורווחתם של אזרחי ישראל. יום זה הוא גם סמל לאחריות החברתית 

לכל ארגוני המגזר השלישי התומכים בפעילות  ועמה  על הממשלה  המוטלת 

התנדבותית בעשייה חברתית מועילה.

, מפלגת הגמלאים החברתית החדשה, במרץ רב להחזיר  אנו פועלים ב"דור" 

את המפלגה לעשייה פרלמנטארית ולממשלה כדי לממש את הנדרש לטובתם 

הגמלאים בפרט והחברה ישראלית בכלל.

כל נתון חדש המוצב בפנינו , כמו : מספר הגמלאים הגדל והולך, שחיקת הגמלה 

מקרנות הפנסיה, סל התרופות שאינו כולל די תרופות לקשישים, ביטוח הסיעוד 

הפרוץ ואינו מבטיח סעד בעת הצורך - כל נתון כזה מחזק עוד יותר את הצורך 

במפלגה חזקה בשלטון.

אתם , חברינו ואוהדינו  , הערובה כי ניתן לשפר את המצב בבוא יום הבוחר.     

חג אורים שמח

אפרים לפיד

יו"ר ועדת הסברה ב"דור"

אפרים לפיד

מינויים 
0 דר' שמשון שושני )75( נבחר 

לתפקיד סגן ראש המועצה להשכלה 

גבוהה )מל"ג(. 

המדד החברתי - כלי למעקב אחר פעילותם 
החברתית כלכלית של חברי הכנסת   

 .2011 קיץ  של  המחאה  תנועת  מתוך  נולד  החברתי'  'המשמר 

מארגניו הם קבוצה של אנשים שחברו יחד כדי לחזק את הכנסת 

את  שכח  לא  שהציבור  לח"כים  ולהזכיר  ההון  לחצי  מול  אל 

תביעתו לצדק חברתי. 

עם סיום מושב החורף השיק המשמר את 'המדד החברתי.' הניקוד 

במדד מושפע משני גורמים: נוכחות חבר הכנסת בהצבעות חברתיות ואופן הצבעתו. בדירוג הסופי הגיע ח"כ דב חנין )חד"ש( למקום 

הראשון וח"כ אורי אורבך )הבית הלאומי( חותם את הרשימה.

http://hamishmar.org.il/?p=1786

יותר.  גימיק, אלא כלי להשפעה על החקיקה בכנסת. המטרה היא להפוך את הכנסת לחברתית  נועד להיות  המדד החברתי לא 

האמצעי הוא חשיפה אישית ושיטתית של הצבעות הח"כים בפני הציבור. החשיפה תקל על הציבור לגמול לח"כים על התנהגותם 

הטובה ולהעניש אותם על התנהגותם הרעה.

מפלגת הגמלאים החברתית החדשה "דור" רואה לעצמה אתגר להיות מובילה בכנסת הבאה בתחום החברתי, כאשר הבוחר ייתן לה 

את הכוח האלקטוראלי.

שמעון שושני

כל הכבוד
לאבי ענטבי על פעילותו הנמרצת 

למען הקהילה ובעיקר למען 

הגמלאים והקשישים בישובי מועצת 

לכיש.

0 פרופ' ברטולד פרידלנדר 

)69( נבחר לנשיא מכללת הדסה 

בירושלים. 

אבי ענטבי
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הסתיים קורס ראשון להכשרת חרדים 
בשירות האזרחי לעבודה עם קשישים חרדים 

בת-ים השיקה תוכנית אב יישובית למען 
האזרחים הוותיקים 

הרשויות  כלל  מצד  הוותיקים  תפיסת  את  מהיסוד  לשנות  אמורה  הרפורמה 

במדינה. בבת ים ישנו הריכוז כמעט הכי גבוה של אזרחים ותיקים בישראל. 

ראש העיר לחיאני על הפוטנציאל הטמון בוותיקי בת ים, "האזרחים הוותיקים 

הם הצעירים החדשים". 

התוכנית תחל לפעול בימים אלה בבת ים לאחר חצי שנה של פיילוט ביוזמת 

המשרד לאזרחים ותיקים אשר התקיים בהצלחה רבה בעשרה יישובים, המייצגים 

את כלל היישובים במדינת ישראל.

במסגרת התוכנית ייבנה פרופיל יישובי הנוגע לכל תחומי חיי האזרח הוותיק 

באזור בת ים. התוכנית תתבצע על ידי שולחן עגול של מומחים בתחום הזקנה, אשר עברו הכנה על ידי מומחי המשרד לאזרחים 

ותיקים.  יגובשו תוכניות  לשיפור התשתיות הקהילתיות לאוכלוסיית הוותיקים בעיר.

העיר בת-ים, צילום: רותי אמנו

בו  זקן"  פני  "והדרת  מיזם  החרדי,  במגזר  הוקם  כשנה  לפני 

משתלבים האברכים בעבודה יום-יומית למען האזרחים הוותיקים 

בקהילה, תוך מתן ליווי וסיוע חברתי. 

במסגרת ההתנדבות האברכים מגיעים לבתים של אזרחים ותיקים 

לעזרה  ועד  בבית  מעזרה  החל  היומיום,  בחיי  להם  ומסייעים 

בהתנהלות מול הרשויות. גם ללא מתן עזרה, עצם הנוכחות של 

המתנדבים בבתים של האזרחים הוותיקים מהווה תרומה ניכרת 

לשיפור איכות חייהם של הוותיקים, אשר לעתים קרובות הינם 

עריריים, ללא קרובי משפחה שיכולים לבקרם. החיבור שנוצר בין 

המתנדבים הצעירים לאוכלוסייה הוותיקה יוצרת מארג חברתי 

בין דורי התורם לחיזוק משמעותי של חיי הקהילה.

עד כה, פועלים כ-200 אברכים בעשרה ריכוזים חרדיים שונים 

בבני ברק, בירושלים, בחיפה, באשדוד, בנתיבות, קרית גת, ערד, 

בית"ר עלית, מודיעין עלית וקרית יערים )טלז סטון(. 

השר לשעבר רפי איתן:

יש סיכוי טוב עתה לשחרורו של פולארד
 בראיון של רזי ברקאי בגלי צה"ל )26.3.12(

עם השר לשעבר רפי איתן: 

מראיין  שאני  מקרי  רק  זה  תשמע,  ברקאי:  רזי 

אותך הבוקר, כשהוצאנו את הסיפור על העצומה 

פרס..  לשמעון  הקוראת   גובה,  ותופסת  שהולכת 

להתנות את קבלת אות החירות מהנשיא אובמה 

בכך שהוא יביא איתו סוף סוף את ג'ונתן הביתה. ואני שואל אותך, רפאל איתן, אם זו עצומה שהיית חותם עליה?

מר רפי איתן: התשובה חיובית. אבל אני רוצה לומר שבניתוח אובמה, בניתוח הפוליטיקה האמריקאית יש סבירות רבה  שאובמה לפני 

הבחירות יחון את יונתן פולארד וכן יהי רצון.

רזי ברקאי: שמע, זאת הצהרה מעניינת מאדם שלא זורק סתם הצהרות. איך אתה מגיע להערכה הזאת?

בין שתי המפלגות הגדולות  מר רפי איתן: אני מכיר את הפוליטיקה הפנימית האמריקאית. מכיר את המשקל היהודי במערכת 

בארה"ב וזה ניתוח של פוליטיקאי מול פוליטיקה אמריקאית.

רזי ברקאי: לא רק פוליטיקאי. הסיבה שזה מסקרן אותי לדעת עמדתך, אני לא יודע אם כל מאזינינו זוכרים, רפי איתן המרואיין שלנו 

הוא בעצם ממציא ג'ונתן פולארד, הוא המפעיל שלו. לא נכנס לכל ההיסטוריה של  לק"מ, של הלשכה לקשרי מדע... אבל אתה מכיר 

את ג'ונתן היטב, אתה אומר שעד  סוף אלפיים ושתיים עשרה, חוש הריח שלך אומר, רפי איתן, שהאיש ישוחרר.

מר רפי איתן: נכון. 

)באדיבות "יפעת" - מידע תקשורתי(
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נהיה בריאים

 הפחתת נטל המימון 
הפרטי לתרופות 

ההשתתפות העצמית בתרופות ובטיפולים רפואיים מטילות על חלק מהאוכלוסייה 

נטל שהם מתקשים לעמוד בו. כשמשאבי המשפחה מוגבלים נאלץ האזרח לא 

אחת לוותר על צרכים חיוניים ביניהם טיפול תרופתי. לראשונה ב 2011 אישרה 

ועדת הכספים של הכנסת על פי בקשת סגן שר הבריאות יעקב ליצמן הפחתה 

מ 15% ל 10% בהשתתפויות עצמיות ברכישת תרופות אשר נרשמו להן חלופות 

גנריות.

הקלה נוספת ניתנה באמצעות קביעת "רבעון צף" לצורך חישוב תקרות ההשתתפות 

הוזלו מכשירי שמיעה  ובמכונים.  רופא  ביקורים אצל  עבור  העצמית למשפחות 

לקשישים.

משרד הבריאות מחוייב להמשיך תהליך זה על מורכבותו.

)מתוך דו"ח לציבור של משרד הבריאות. לעיון בדו"ח המלא: 

)www.health.gov.il

מפעל ביוקנעם מצליח להאט את התפתחות 
מחלת האלצהיימר

שנים  שלש  לפני  הוקמה  ביוקנעם,  ההי-טק  בפארק  הפועלת  נוירוניקס,  חברת 

במטרה למצוא תרופה למחלת האלצהיימר. בחברה פיתחו טכנולוגיה טיפולית 

חדשנית המביאה לעיכוב התפתחותה של המחלה, להחזרת החולה למצבו מספר 

שנים לאחור ובכת לשפר את איכות חייו.

במכשיר לא פולשני, הנקרא NeuroAD, משלבים בתזמון מדוייק פולסים אלקטרו-

מגנטיים הפועלים על אזורים במוח. הטיפול נמשך ששה שבועות, חמישה ימים 

בשבוע בכל פעם למשך שעה.

הטיפול זמין בעברית, אנגלית, רוסית, ספרדית ועוד שפות וכל מטופל עובר טיפול 

בשפת האם שלו.

בישראל מתבצע הטיפול במחלקה הנוירולוגית בבית החולים אסף הרופא בראשותו 

של פרופ' רביי מרטין ובמקביל באוניברסיטת הרווארד.

קהילה בריאה בבית דגן
בישוב הקטן בית דגן ליד ראשון לציון מתקיימת זה חמש שנים פעילות ענפה לטיפוח הבריאות בקהילה, 

החל מגיל הגן ועד המבוגרים ביותר. את היוזמה מוביל במרץ תושב המקום איציק כחלון, אל"מ בדימוס, 

אשר גייס לשורותיו עשרות מתנדבים, רבים מהם גמלאים וגמלאיות. את ההיבט המקצועי- בריאותי 

מנחה  פרופ' צבי ורד ולידו דר' סיגל הדר-אילת בשיתוף קופות החולים והמועצה המקומית. התכנית 

כולל פעילות גופנית ותזונה נכונה ומקיפה כמעט כל בית אב בישוב, כולם בהתנדבות מלאה.
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"דור" קורא

סמינר לוינסקי - סיפורו של הסמינר העברי הראשון 

העיתון "היינט" התווסף לאתר עיתונות יהודית 
היסטורית )JPress( של הספריה הלאומית

מדובר בעיתון היידיש מהחשובים והנפוצים ביותר במזרח אירופה בתחילת המאה ה-20 
במסגרת מדיניות הדיגיטציה של מאות אלפי מסמכים, עיתונים 

את  גם  לרשת  הלאומית  הספרייה  לאחרונה  העלתה  יד,  וכתבי 

העיתון הידוע "היינט" )ביידיש - "היום"(. 

העיתון, שהופץ בין השנים 1908-1939, הוא אחד משני העיתונים 

היומיים המסמנים את התפתחותה המרשימה של עיתונות היידיש 

ובפולין בפרט, ומסמל את היותה של ורשה אחד המרכזים החשובים ביותר של התרבות היהודית  במזרח אירופה בכלל 

המודרנית עד לתקופת השואה.

מאת נעמי מדרשי, הוצאת מכון מופ"ת ומכללת 

לוינסקי לחינוך, תשע"ב

הבנין בקרית החינוך בצפון מערב תל אביב בו 

מכללת  האחרונות  השנים  בשלושים  שוכנת 

ההיסטוריה  את  מכיר   לא  לחינוך  לוינסקי 

המפוארת של סמינר לוינסקי. הוא נוסד בדיוק  

בתל  צדק  בנוה   1912 בשנת  שנה,  מאה  לפני 

אביב , שלש שנים לאחר שנחנכה אחוזת בית , 

עריסתה של העיר העברית הראשונה.

בשלושת  הראשון  העברי  הסמינר  של  סיפורו 

העשורים הראשונים לקיומו היה אופייני לכלל 

העשייה הציונית והיישוב בארץ בבחינת "נעשה 

ונשמע" , כפי שכותבת נעמי מדרשי בהקדמה 

לספרה.

מדרשי , מהמחנכות הותיקות בסמינר לוינסקי 

ובמערכת החינוך הכוללת, יזמה להעלות על הכתב את תולדות 

המוסד החינוכי החשוב הזה למען הדור הנוכחי של מורי מורים 

וכדי ללמוד לקח ) "כן, אפשר ללמוד הרבה ממה שנעשה שם 

בתחילת המאה שעברה" אומרת נעמי בגאוה בלתי מוסתרת(.

הספר "סמינר לוינסקי - סיפורו של הסמינר העברי הראשון" יצא 

לאור בימים אלה לכבוד חגיגות המאה למוסד החינוכי. מרתק 

לקרוא על אישים ציוניים שהטביעו את חותמם על החינוך העברי 

, אשר על שמו הסמינר  לוינסקי  לייב  : אלחנן  בארץ בתחילתו 

נפטר ב 1910 והיה ממעצבי התרבות העברית של התקופה, מנחם 

אוסישקין, ממנהיגי "חובבי ציון" אשר דחף להקמת הסמינר וטרח 

להשתתף בישיבות מורים רבות לאחר הקמתו, ניסן טורוב , אשר 

הוזמן ע"י אוסישקין לעלות לארץ מאודסה בהיותו בן שלושים 

ולנהל את בית הספר לבנות ביפו. לאחר מותו של לוינסקי  בטרם 

עת נרתם טורוב מייד לנהל את הסמינר בחמש שנותיו הראשונות 

מתוך אמונה בחשיבות של הכשרת מורות וגננות 

עבריות בארץ ישראל בדרך הנכונה ביותר. 

אלה מקצת המנהלים. לצידם היו משה שרתוק , 

לימים שר החוץ, מורה לתורכית, המשורר יעקב 

לספרות,  מורים  ברש  אשר  והסופר   פיכמן, 

חנינא קרצ'סקי והמלחין אנגל מורים למוסיקה 

ורבים נוספים.

 , לסמינר  שנים  כ"ה  מלאת  עם   ,  1938 בשנת 

לרחוב  המוסד  את  אביב  תל  עיריית  העבירה 

. ליד המבנה הוקם גם  יהודה בצפון העיר  בן 

, בו עשו המורות -  בית ספר יסודי "לדוגמא" 

בתהלוכה  ההתמחות.  תקופת  את  התלמידות 

שצעדו התלמידות מנוה צדק לבניין החדש הן 

נשאו דגל שנתפר ונרקם ע"י המורה למלאכה 

לוין קיפניס ועליו נכתב "הבה נחיה למען ילדינו". 

שפת ההוראה היתה עברית ולצידה למדו גם צרפתית. זה לא היה 

מובן מאליו והיה נתון לדיון מקיף. 

התלמידות בסמינר לוינסקי של אז  היו בוגרות בית ספר יסודי 

והיתה תחרות בין הבוגרות מי תלמד בגימנסיה הרצליה ומי תלך 

לסמינר, תחרות לא פשוטה. היו גם תלמידות מחו"ל אשר נדרשו 

לחזק את ידיעת העברית שלהן. תלמידות רבות היו עניות ורבות 

גם יתומות והסמינר פעל רבות כדי לסייע להן.

תעודת הסיום של הסמינר נקראה בשנים הראשונות "כתב סמיכה" 

) כמו בהכשרת רבנים( ללמדנו  עד כמה היה נשגב מעמדו של 

המורה.

מכל עמוד בספר ניתן לחוש את אוירת הציונות וההזדהות עם 

שעשו  הרב  במאמץ  להיווכח  ומאלף  המתפתח  היהודי  הישוב 

המוסדות הלאומיים אז להכשרת מורים למערכת החינוך העברי.

אפרים לפיד
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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(.

התנדבות לעמותת של"מ
)שירות לאומי למבוגרים(

בתחומי הסיוע למערכת החינוך ולעולים
 עמותת של"ם

)www.shallem.org.il :שירות לאומי למבוגרים - ראו פרטים( 
מרחיבה פעילות עם הצטרפות איש חינוך ותיק אשר פרש עתה 
ממשרד החינוך, משה אדוריאן. העמותה קוראת למתנדבים  

בתחומים שבהם ניתן לסייע ללומד המבוגר: 
0 עזרה בלימודים לתלמידים מתקשים על מנת שיוכלו להדביק את קצב 

הלימוד בכתתם, על ידי שיעורים פרטיים ושיעורים לקבוצות קטנות.

0 הוראה בכיתות עד למועד הפתיחה הרשמי של הכיתה.

0 הדרכה בחוגים ומתן הרצאות בתחום ההתמחות של המתנדב.

 0 עזרה טכנית למנהל המוסד במינהל, מזכירות, ארגון אירועים,

יחסי ציבור וכיו"ב.

0 סיוע לעולה החדש ולמשפחתו בקליטתו בארץ - במציאת דיור 

הולם,חינוך לילדים, קשר עם רשויות, גופים ומוסדות , בכפוף לכישוריו 

וניסיונו של המתנדב.

כל קבוצת מתנדבים שתירתם למשימה זו תקבל הכנה מתאימה שתכלול 

מידע על הרקע של הלומדים, מסגרות הלימודים והתכנים.

לפרטים ולהצטרפות: משה אדוריאן, טל. 0505-855829
     moshead1@walla.com
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