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 נא העבירו
את הדורון לחבריכם

הבחירות הכלליות

מפלגת "דור" נערכת לבחירות 
בעקבות ביטול ההקדמה

הבחירות להסתדרות החדשה

"דור" תומכת 
באיתן כבל

להסתדרות  הבחירות  לקראת 

הכללית ביום שלישי 22 במאי אנו 

לאיתן  ולהצביע  לתמוך  קוראים 

כבל לראשות ההסתדרות.

"דור", מפלגת הגמלאים החברתית החדשה, נערכת לבחירות 

הכלליות.

 ,2010 במאי  כבר  הפעולה  מסגרת  את  עדכנה  המפלגה 

בחרה מוסדות, אשרה תקנון ופעלה ברחבי הארץ בשנתיים 

האחרונות.

עתה ברור כי יש חשיבות לחבר גורמים נוספים המעוניינים 

לגבש מפלגה מגוונת יותר עם מטרות רחבות יותר. 

אנו מקיימים בימים אלה דיונים עם קבוצות נוספות. מקווים 

החברים  את  לעדכן  הקרובים,  בשבועות  זה  תהליך  לסיים 

והאוהדים הרבים ולצאת לדרך חדשה.

ח''כ איתן כבל

יום הנצחון - 9.5.2012
היום בו חגגו את ניצחון בעלות הברית על גרמניה הנאצית 

במדינות המערב   .1945 בשנת  השנייה  העולם  במלחמת 

נחגג יום זה ב-8 במאי ואילו בישראל ובגוש המזרחי - 

ב-9 במאי.

העולים מחבר העמים מציינים יום זה כל שנה בחגיגיות 

רבה. קבוצה של וטרנים בראשותו של מייקל לב מאשדוד 

היתה ביום הנצחון השנה אורחת של השר לשעבר רפי 

איתן לשיחה על עתיד המפלגה.

תיקי מלחמת העולם השנייה בפגישה עם נשיא רוסיה ולדימיר פוטין, 
Kremlin.ru :בעת ביקורו בירושלים בשנת 2005. צילום
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רפי איתן אורח של 
הפורום הבכיר של בנק 

ישראל ב"יד ושם"
הסגל  קיים  השואה  יום  ערב 

הבכיר של בנק ישראל, בראשות 

יום  פישר,  סטנלי  פרופ'  הנגיד 

איתן שיתף  רפי  ושם".  ב"יד  עיון 

של  מרגש  בתאור  הנוכחים  את 

אייכמן  הצורר  להבאת  המבצע 

במאי 1960.

 קביעת הזכאות של חולים כרוניים
בביטוח הלאומי

אראלה גולן יו"ר תנועת אומ"ץ חברתי פנתה למנכ"ל החדש 

של הביטוח הלאומי בעניין הנוגע למאות רבות של חולים:

זכאים  כימותרפיים  טיפולים  שעוברים  אונקולוגים  חולים 

הביטוח  מטעם  נכות   )100%( אחוזי  למאה  חוק  לפי  כידוע 

הלאומי.

קביעת נכות בדרגה זו מאפשרת לחולים לקבל הקלות מס, 

שיקלו  לפעולות  הכספים  את  לתעל  כך  וע"י  וכו'  ארנונה 

שברוב  יקרים  לטיפולים  וכן  מחייהם  הנותר  את  עליהם 

המקרים אינם בסל התרופות הממלכתי. 

משך הנכות ניתן לתקופה מוגבלת )בד"כ לשנה( גם כאשר 

מדובר במחלה ממארת סופנית עם גרורות מפושטות באזורים 

שונים בגוף. 

עלולות  והערמונית  השד  סרטן  דוגמת  ממאירות  מחלות 

ולאיברים  לעצמות  גרורות  לשלוח  מתקדמים  בשלבים 

חיוניים בגוף. בשלב זה הן מוגדרות כמחלות כרוניות, חשוכות 

מרפא, ונדרש טיפול רפואי מציל חיים מתמיד על מנת למנוע 

החמרה. 

חולים החולים  במחלה גרורתית מפושטת שנקבעו להם נכות 

לשנה, נדרשים בתום תקופה זו לשוב ולפנות למס הכנסה 

וביטוח לאומי כדי לחדש את סטטוס הנכות שלו.

שמוגדרת  במחלה  חולים  מדוע  לברר  מבקשים  אנו 

הוועדה  שוב את תהליך  לעבור  מחויבים  חשוכת מרפא 

לקביעת נכות, כאשר מלכתחילה ניתן להעניק לו סטטוס 

"נכות לצמיתות"? 

"נכה לצמיתות" תחסוך מחולה הסרטן  הענקת סטטוס של 

טרטור בין הרשויות ותאפשר לו להתמקד בטיפול במחלתו. 

מחויבת  לאומי  לביטוח  למוסד  כנ"ל  פניה  כל  ועוד,  זאת 

באגרה בסך כ-560 ₪ וגם זו תופעה תמוהה.

אתר חדש של מתנדבי 
הישוב לצבא הבריטי

העלו  השנייה,  העולם  במלחמת  הבריטי  בצבא  השרות  אחרי 

המתנדבים ודורות ההמשך שלהם אתר חדש על ההתנדבות של 

בני הישוב לצבא הבריטי במלחמת העולם השנייה.

חשוב כי הציבור ידע, ולו מעט, על כ-40,000 צעירי הישוב שמנה 

אז כחצי מיליון בלבד. האתר כולל פרקים על היחידות השונות, 

כן על המפגש עם  ועל חיל הנשים, כמו  על הבריגדה במיוחד 

ניצולי השואה, הטיפול בהם והבריחה, על ההווי, על המוזיאון ועל 

ההנצחה. הפרק האחרון משמיע את השירים ששרו.

האתר הוכן על-ידי מוסד הרצל באוניברסיטת חיפה 

http://veterans.haifa.ac.il :והקישורית שלו
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פרישה מעבודה בגיל פרישה או סמוך לו היא אחד התהליכים 

המורכבים שעובר אדם במהלך חייו, והוא כולל היבטים רבים, 

דילמות רגשיות וכלכליות ושיקולי ביטוח ומיסוי. 

הנדבכים  אחד  הם  זה  תהליך  לקראת  מוקדם  ותכנון  הכנה 

החשובים להצלחה ומיצוי הרצונות והמטרות שלך. במאמר זה 

מוצגות מספר נקודות שיכולות לתרום לקראת פרישה.

אירוע  היא  מהעבודה  פרישתך  אליך:  שיתוף הקרובים   0

משפחתך   על  גם  השפעה   בפניו,בעל  עומד  שאתה  אישי 

לעזרתך  אותם  ירתום  בתהליך  שיתופם  אותך.  והסובבים 

ויספק לך תמיכה חשובה.

שהפסקה  חש  אתה  אם  עבודה:  להמשך  אפשרויות   0

באופן  עליך  להשפיע  עלולה  העבודה  שגרת  של  מוחלטת 

שלילי, בדוק אם ניתן להמשיך בעבודתך באופן חלקי. המשך 

עבודה באופן חלקי או זמני עשוי לסייע לך.

0 מסלול הפרישה המוצע על ידי המעסיק: ישנן החברות 

וארגונים המציעים מסלולים וחבילות פרישה הניתנות לבחירה 

על ידי העובד, בעיקר בתוכניות פרישה מוקדמת מרצון. חשוב 

לנתח כל מסלול מבחינה כלכלית ואת היבטי המס כדי לבחור 

את המסלול המתאים לך. 

לך  יידרשו  הפרישה  תכנון  לצורך  פרישה:  תיק  הכנת   0

אינפורמציה ונתונים רבים. מומלץ לרכז זאת בתיק מסודר כך 

שהמסמכים יהיו נגישים וזמינים לך ועיקרם: 

למקומות  הקשורות  הפנסיוניות  בתוכניות  צבורות  יתרות   .1

העבודה  ומקומות  האחרון  העבודה  )מקום  שלך  העבודה 

מנהלים  ביטוחי  פנסיה,  קרנות  גמל,  קופות  לו(:  שקדמו 

וקרנות השתלמות, לפי חלוקה לכספי פיצויים ותגמולים.

אישי  באופן  שצברת  פנסיוניות  בתוכניות  צבורות  יתרות   .2

:קופות גמל, קרנות פנסיה, ביטוחים.

תיקי  פרטיים,  ביטוחים  חסכונות,  של  צבורות  יתרות   .3

השקעות ונכסים שצברת לאורך השנים.

העתקים מפוליסות הביטוח שלך ותנאיהן.  .4

פירוט הזכויות והתקנונים מקרנות הפנסיה שלך.  .5

הסכם עבודה - אם קיים, הסכם קיבוצי - אם הוא חל על   .6

מקום עבודתך.

הסכם פרישה או מכתב תנאי פרישה.  .7

תיעוד של מסמכים מהעבר: משיכת כספי פיצויים, פריסות   .8

מס, מענקי פרישה,פדיון ימי מחלה ועוד. 

העתקים מפוליסות ביטוח בריאות וסיעוד.  .9

0 בדיקת הזכאות ומסלולי המשיכה מהקרנות השונות: 

דוח  כל  לקבל  ולא  והזכאות  הצבירות  את  לבדוק  חשוב 

ונתון כ"תורה מסיני". במקרים רבים ישנן טעויות באישורים 

ובמספרים, כגון צבירות פיצויים שגויות, שיוך כספים לסעיפים 

הזמן  זה  לכן  נכונה.  לא  לקצבה  כספים  תרגום  נכונים,  לא 

ידי  על  המדווחים  והזכויות  הסכומים  אם  לבדוק  המתאים 

גופים אלו נכונים. בחלק גדול מהתוכניות הפנסיוניות קימות 

או  הקטנה  חלקי,  )היוון  ומגוונות  רבות  משיכה  אפשרויות 

הגדלה של פנסיית שאירים ע"ח גובה הקצבה, שריון קצבאות 

יש  חד-פעמית(.  משיכה  במקום  חודשית  משיכה  לשאירים, 

לצרכיך  המסלול  והתאמת  המסלולים  לניתוח  רבה  חשיבות 

האישיים.

0 מועד הפרישה: ניתן לתכנן את המועד ולהגיע להסכמה 

עם המעסיק על המועד האופטימאלי של הפרישה. תכנון זה 

עשוי לחסוך לך תשלומי מס מיותרים.

ההוצאות  מערך  את  לבדוק  הזמן  זה  הוצאות:  בדיקת   0

האישיות והמשפחתיות שלך. 

0 תחזית הכנסות ותכנון מקורות ההכנסה: חשוב לבצע 

קצבה  מהם  שתקבל  המקורות  מכל  צפויה  הכנסות  תחזית 

חודשית )פנסיה, ביטוח לאומי, ביטוח מנהלים(, וכן לתכנן את 

מקורות ההכנסה המשלימים )השכרת דירה, קופות גמל, קרן 

השתלמות, חסכונות, תיק השקעות(. 

)הוצאות(:  לשימושים  )הכנסות(  מקורות  התאמת   0

מומלץ לבצע התאמה בין ההכנסות השוטפות לבין ההוצאות 

השוטפות והחד-פעמיות שלך על ידי יצירת הכנסות מחסכונות 

ונכסים, או לחילופין על ידי צמצום רמת ההוצאה החודשית 

השוטפת.

0 צוואה ומוטבים: אם לא ערכת צוואה עד עתה, זה הזמן 

לעשות זאת. צוואה מאפשרת לך לחלק ולהוריש את נכסיך 

בהתאם לרצונך.. 

זה הזמן לבדוק את הצרכים הביטוחיים שלך  ביטוחים:   0

ולהתאימם למצב הנוכחי - לבטל כיסויים לא נדרשים, ולרכוש 

כיסויים נדרשים. בייחוד חשוב לבדוק את הכיסוי של ביטוחי 

הבריאות והסיעוד .

0 מיסוי: בכל הנוגע למיסוי כספי הפרישה )פיצויים, תגמולים, 

פנסיה, מענקים מיוחדים( חשוב לבדוק מראש ולבצע סימולציה 

של המסלולים השונים כדי לבחור את המסלול המיטבי. 

0 ראיית התמונה הכוללת: תכנון פרישה משול להרכבת 

פאזל רב חלקים שבו לכל חלק מבנה ותכונות הייחודיות לו. 

0 היעזר באנשי מקצוע ובייעוץ מקצועי: מדובר בתהליך 

ידיעה  בהן  שנדרשת  ובפעולות  רבות  במשימות  מורכב, 

בתחומים רבים ומקצועיים. קבלת ייעוץ וליווי אישי של איש 

מקצוע המכיר את רזי תחום הפרישה היא נדבך חשוב בתהליך 

הפרישה. 

וניהול  פרישה  תכנון   -  TRUST לפרישה,  מומחה  בלישה,  יוסי 

סיכונים פנסיונים, 052-4571960.

כדאי לדעת / מאת: יוסי בלישה

כללי הזהב לפרישה
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דור קורא 

זמר'ל
מאת: תמר ועמוס רודנר, הוצאת הקיבוץ המאוחד

האהבה,   בגלל  מיידיש,  ר  מֶ הזֶ שירי  את  לתרגם   התחילו  רודנר  ועמוס  תמר 

הם מעידים. הוריהם דיברו עברית. אך היידיש היתה בילדותם שפת המשפחה 

המורחבת. על הפטיפון בביתם הסתובבו הביטלס לצד חוה אלברשטיין ביידיש. 

ר מיידיש.  מֶ במלאת להם שבעים, החליטו להגשים חלום ישן ולתרגם שירי זֶ

ר'ל'' ארבעים תרגומים מעשי ידיהם ועוד עשרה  מֶ היום הם מגישים בספרם 'זֶ

לצד  מקור  מעומדים  כשהם  להם,  שקדמו  המתרגמים  גדולי  של  תרגומים 

תרגום, שורה מול שורה. 

כן בספר אשנבי-מידע על היוצרים ועל השירים, תווים, ואיורים. לספר מצורף 

ם'.  הַ תקליטור מתרגומיהם בביצוע 'חבורת שֹ

לגעת בפסוקים
מאת: משה שחר 

המרהיב ּומִגְוון של ביטויי לשון אשר ָתקעו

יֵָתד לפני אלפי שנים והיו לּנִכְסֵי צֹאן בַרזל.
הזהות  בגיבוש  פינה  כאבן  התנ"ך  החזון: 

ּיִפַָרע  חָזֹון  ובְאֵין  הזאת.  בעת   - היהודית 

עָם:
בימינו  מאופיינת  ובמה  מוגדרת  כיצד 

ואת  דורנו!  שאלת  זוהי  היהודית?  הזהות 

התשובה - קשה לתת.

יחזור  הספר"  ש"עם  ונכון  ראוי   - לפיכך 

הַתֹוָרה  את  הספרים",  "ספר  את  ויאמץ 

שלו,  הלאומית  הזהות  כתעודת  הַזֹאת, 
כאֶבֶן ּפִינָה לבניית ָׂשפָה אֶחָת במובן הרחב 
של הביטוי - מָסֶֹרת, מֹוָר ָשה, ַתְרבות ולָשֹון 

ללא  אומה  אומתנו  "אין  כי  האומה.  של 

תורותיה"( מדברי רבי סעדיה גאון - במאה 

העשירית(. 

בעבור  גם  להשראה,  מקור  המקרא  יהא 

אלה שחדל המקרא להיות להם מקור לסמכות )מיוחס לעמוס 

עוז(, כי לעמנו אַּיִן ּבִלְתו. המקרא הוא עֵץ חַּיים, ָשתול עַל פַלְגֵי מָּיִם. 

פירותיו הזינו את עמנו לכל אורך ההיסטוריה. עת לקיים הכתוב 

"חֵַדש יָמֵינו כְֶקֶדם."
וברוח זאת: "לגעת בפסוקים" הוא דבר יָפֶה בְעִּתו - מתאים לעידן 

"האינסטנט" ונחוץ לדור שמחפש תוכן וזהות.

לפרטים ראו: לגעת בפסוקים:

http://touching-the-bible.com

לפי  תנ"ך,  תגזירי  של  אסופה  הוא  הספר 

כול  סדר הופעתם במקור המקודש. לפני 

ברוח  עיניים,  מאירת  כותרת  נוספה  קטע 

אשר  לאוקיאנוס,  משול  הִּמְקָרא  המסורת. 

של  מַטְמֹון  ֶקֶדם  ִּמימֵי  שוכן  בקרקעיתו 

שולי  הם  מעטים  ואולם  יְָקר.  וכְלֵי  פְּנִיּנִים 
להעלות  מטרתה  זאת  אסופה  הפנינים. 

ִּממַעֲמַּקִים חלק קטן מאוצר זה, מְעַט ִּמזְעָר 
- "לגעת בפסוקים". הנגיעה בספר הספרים, 

שאין תחליף לשלמותו, בחִּיל וְרעָדָה הייתה. 

הספר אינו תחליף לתנ"ך השלם. הוא נועד 

להיות בן לוויה, גשר, שער, לְמַעַן יָרוץ ֹקוֵרא 

בו. למעלה מעשר שנים נדרשו לַעֲׂשות אֶת 
אסופה  לַתֹוָרה.  פָּנִים  הַמְלָאכָה.ִּשבְעִּים  כָל 
מציתות  עֲּלִיֹלות  על  אור  שופכת   • זאת 

דמיון, רוויות באַהֲבָָתם, ִּׂשנְאָָתם, ּקִנְאָָתם של 

גיבוריהן, אשר מהן נגלה יֵצֶר לֵב הָאָדָם.

"שהוריש  עתיק  עם  ּיְִׂשָראֵל,  עַם  של  הַיִָּמים  ּדִבְֵרי  מגוללת את   •
לעולם כולו את ספר הספרים הנצחי. "הסיפור המרתק העולה 

מדפי ספר הספרים - הוא מורשת אומתנו.

חֹֻקָתיו,  את   - במקרא  הטמונים  הערכים  את  ממְצֻלֹות  דֹולָה   •
ִּמצְֹוָתיו וִּמְשפָֻטָיו וְעְֵדֹוָתיו וְאֶת תֹוֹרָתיו.

ורובם התבלו  היהודית,  לכינון החברה  היו הבסיס  ערכים אלה 

הוטמעו גם בתרבות אומות העולם.

• קושרת את העברית בת ימינו אל עִּמְֵקי ָׂשפָה - העושר הלשוני 
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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 

מינויים
 אוריאל לדרברג מונה מנכ"ל 

 מנהיגות אזרחית, ארגון הגג 

של המגזר השלישי.

כל הכבוד
לשלמה'לה בר שביט )84( 

על קבלת תואר דר' לשם כבוד 

באוניברסיטת בר אילן.

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(.

אפרים לפיד מתארח אצל דליה נקר בשידורי "החיים 
הטובים" בנושא השואה והתקומה

שדורי  במסגרת  השנה,  השואה  ביום 

הרדיו האינטרנטי "החיים הטובים" ראיינה 

לפיד  אפרים  מיל'  תא"ל  את   נקר  דליה 

על  ובעיקר  כיום  השואה  משמעות  על 

התקומה.

דודותיו של לפיד עלו מליטא אחרי השואה 

השואה  נושא  לקפריסין.  שגורשו  ולאחר 

ריחף בבית שנים רבות .חלק מהמשפחה נספתה שם. דליה הוסיפה את הסיפור 

האישי שלה, על אמא שהייתה ילדת שואה ואבא שעבד במחנות כפייה. לפיד 

סקר את משנתו ופועלו במשך השנים דרך השרות הצבאי ומסלולי חייו הפרטיים 

והציבוריים, את סיפורה של המדינה שלנו, גבורת שרידי השואה, יכולתם לעמוד 

בזוועות והעוצמה שלהם לפתוח חיים חדשים ולבנות מדינה.

תוכלו לשמוע את השיחה בלינק הבא:

http://www.bestlife.co.il/?categoryId=84648&itemId=190983

דליה נקראפרים לפיד

אוריאל לדרברגשלמה בר שביט
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