
עיריית קרית טבעון  
התנכלה לשיפור מצבם 

של קשישים בעיר
רפי איתן: "התופעה 

קיימת במקומות 
רבים בארץ"

טבעון  בקרית  הפועל  אבות  בית 
להרחיב  ביקש  שנים  עשרות 
עוד  לאכסן  כדי  קיבולתו  את 
לדיור  הזועקים  קשישים  עשרות 
הצטרפה  במקום  העירייה  מוגן. 
להתנגדות השכנים ורק אחרי ערעור 
הבקשה.  אושרה  המחוזית  בועדה 
לכך  התיחס  "דור"  יו"ר  איתן,  רפי 

בתקשורת הארצית והמקומית בצפון ואמר תופעות מסוג 
לא  פוליטית  מערכת  ואף  הארץ  בכל  לצערנו  קיימות  זה 

קמה לטפל באופן שורשי בפגיעה זו בגמלאים".
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המידעון של  מפלגת הגמלאים החברתית החדשה

גיליון 23 סיון תשע"ב, יוני 2012

העורך הראשי: אפרים לפיד

w w w . g i m l a i m . o r g . i l

 נא העבירו
את הדורון לחבריכם

הנושאים המרכזיים לפעולת "דור" 
לקראת הכנסת הבאה

בדיונים במזכירות המפלגה ובהנהלה עודכנו הנושאים בעדיפות לקראת הכנסת הבאה ונקבעו כלהלן:

0 הגדלת קצבת הזקנה לשכר המינימום. בשלב ראשון להגיע ל300,000 גמלאים אשר סך הכנסותיהם 
מתחת לשכר המינימום.

0 שמירה על ערכן של הגמלאות בשיטת הפנסיה הצוברת על ידי הנפקת אג"ח ממשלתיות מיועדות לכך.

0 תוספת שנתית קבועה של 2% לתקציב הבריאות כדי לעמוד ברמה הנדרשת עקב גידול האוכלוסייה.

0 בנייה של דירות לזכאים על ידי סבסוד של הממשלה.
אפרים לפיד, ראש המטה

בשורה לגמלאי צה"ל:

אושר החוק לעדכון 
הגמלאות שלהם

שנים  מספר  של  מאבק  לאחר 
התקבל בימים אלה בכנסת החוק 
המסדיר את עדכון הגמלאות של 
צה"ל,  גמלאי  אלף  כארבעים 
יהיו מעתה  ונגדים אשר  קצינים 
עובדי  שאר  כמו  למדד  צמודות 
עיני"  מ"הסכם  הנהנים  המדינה 
צה"ל,  גמלאי  ארגון  "צוות"  יו"ר   .2008 משנת  זה  בעניין 
את  שיבח  נדיב,  ודן  שור  צבי  עם  המאבק  את  שהוביל 
ועדת  יו"ר  כץ  חיים  וח"כ  האוצר  שר  סגן  כהן  יצחק  ח"כ 
ההסכמים  את  זרזו  אשר   , הכנסת  של  והרווחה  העבודה 

ואת החקיקה בחודשים האחרונים. 
רפי איתן, יו"ר מפלגת הגמלאים החברתית החדשה "דור", 
ברך את גמלאי צה"ל על ההישג ואיחל כי גם ענינם של 
יטופל  זה,  בהסדר  נכללו  שלא  ושב"כ,  המוסד  גמלאי 

בהקדם.
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פרופ' רפי קרסו ישמש יועץ מקצועי בתחומי 
הטיפול בכאב ואנטי-אייג'ינג בחברת 'עמל סיעודית' 

המתמחה בפתרונות איכות-חיים לגיל השלישי
נוירולוגיה,  הגרנטולוגיה,  מתחום  ידע  המשלבת  אינטגרטיבית  רפואה  זוהי  אישית.  בהתאמה  מונעת  רפואה  הינה  אייג'ינג  אנטי 
אנדוקרינולוגיה, תזונה ומטבוליזם, רפואה פנימית, פיזיולוגיה של המאמץ וטכניקות של רפואה משלימה. התוכנית האישית מותאמת 
לכל אדם עפ"י הגנטיקה שלו, מצבו הבריאותי והגופני, מחלותיו התורשתיות, אורח חייו, תזונתו והעדפותיו כך שעל כל מטופל לעבור 
סדרת בדיקות מקדימות מקיפות על מנת להתאים לו את התוכנית הפרטנית והמדויקת לו. בד"כ, בתוך 3-8 חודשים מתחילת הטיפול 

ירגיש המטופל שיפור בתחושה הפנימית וביכולות התפקוד.

מידד גיסין

פרופ' רפי קרסו

הבריאות  במחאה - יום מחאת בריאת ב 2 ביולי בככר רבין
כהמשך למחאת הקיץ שהסעירה את המדינה ולצערנו שככה מעט והמשכה אינו ברור מתחדשת המחאה החברתית. אוהל מחאה 
מרכזי יוקם בככר רבין בת"א  למשך 9 ימים  עד 9.7. יום 2 ביולי יוקדש לנושא הבריאות, ארגוני החולים יאיישו את האוהל ויפעלו 

משם בהסברה ומחאה על הנעשה במערכת הבריאות. מידד גיסין, יו"ר ועדת הבריאות ב"דור" יוביל את נציגות המפלגה שם.

מבקר המדינה דורש שיקום של מערכת הבריאות בנושא השיקום הרפואי
לאחרונה פרסם מבקר המדינה את הדו"ח על נושא השקום הרפואי ממנו עולה תמונת מצב עגומה. נציגות של ארגוני הזכות 
לבריאות וארגונים שהשיקום הרפואי הוא משמעותי בתהליך הטיפול במחלתם קיימו ישיבת חרום לדון בדרכי פעולה בנושא 

בשיתוף נציגי משרד הבריאות.

נציבות קבילות הציבור במשרד הבריאות
לאחר סיום תפקידה של נציבת הקבילות עדיין לא נתמנה מחליף. המשרד מפרסם את מוסד הנציבות לקבילות הציבור כדי 

להביא את התפקיד החשוב הזה למודעות הציבור. לידיעת כולנו: 
kvilot@moh.health.gov.il :נציבות הקבילות לנושאי בריאות - טלפון: 02-6241010 | 5400* | פקס: 02-5655981 | דוא"ל

כתובת: נציבות הקבילות, משרד הבריאות, רחוב רבקה 29,ירושלים מיקוד 93461.

פרופ' קרסו הסכים לתת הצצה לטיפים שהוא נותן לגיל השלישי:
לצורתו  ביותר  הקרוב  אוכל  אכלו  בריאה,  תזונה  על  הקפידו   .1
הטבעית וכמה שניתן פחות מבושל )בבישול ארוך( או קפוא, ונסו 

להימנע לחלוטין מאוכל משומר )שימורים(.
2. בצעו פעילות גופנית סדירה, לפחות 4-5 פעמים בשבוע, בהתאם 

ליכולתכם הגופנית.
3. הוכח שאימוץ כלב, או בעל חיים אחר ודאגה לו, משפרים את 

המצב הגופני ומאריכים חיים.
 6-12 ב  ומעקב רפואי קבוע פעם  4. בצעו בדיקות דם שגרתיות 

חודשים בהתאם להמלצת הרופא המטפל.
השד,  סרטן  של  מוקדם  לגילוי  מונעות  בדיקות  ליזום  חשוב   .5
)לגבר(,  אורולוגית  בדיקה  בצעו  והעור.  הגס  המעי  הפרוסטטה, 
נגעים  לאיתור  עור  לרופא  בשנה  פעם  פנו  )לאשה(,  גניקולוגית 

http://www.amalsiudit.co.il/index.asp?catID=27264&siteLang=3 :אתר האינטרנט של חברת עמל סיעודית

מתי  שיקבע  גסטרואנטרולוג  ולרופא  לסרטנים,  להפוך  שיכולים 
יש לבצע קולונוסקופיה.

6. תכננו פעילויות מרגיעות מרפות ומהנות !
מצב דחק )סטרס( לגוף ולנפש מדכא את מערכת החיסון ומעלה 

הורמוני סטרס )כמו קורטיזול(, לחץ דם, סוכר ומפריע לשינה.
שלכם  הרופא  אם  )אלא  ליטר   2 לפחות  נוזלים  מספיק  שתו   .7
הגביל אתכם בשתייה( ורצוי תה צמחים ללא קפאין ומרק )קפה 

משתן ואינו נחשב לנוזל(.
8. תאונות רבות ופציעות רבות קורות דווקא בבית, סלקו שטיחים, 
הזהרו  חשמל(,  וחוטי  עציצים  )כמו  בבית  או  בחצר  מכשולים 

מרצפה רטובה.
כסא  לכם  שיהיה  ודאגו  ובמקלחון  בשרותים  ידיות  התקינו   .9

פלסטי יציב במקלחת.
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עמותת אביב לניצולי שואה 
מיידעת על חידוש אפיק 

הסיוע הייעודי ליוצאי הונגריה 
והונגריה המורחבת

כי  ב-28.5.12  פרסמה  לרווחה  הקרן 
היא פותחת מחדש את המסלול לסיוע 
ומעלה, אשר   80 לניצולי שואה שגילם 
במלה"ע  הנאצי  הכיבוש  תחת  חיו 
השנייה בהונגריה ו"הונגריה המוגדלת" ושהכנסתם האישית אינה 
עולה על 6,650 ₪ ברוטו לחודש. ניתן להגיש בקשה זו באפיק סיוע 

זה בנוסף לכל בקשה אחרת בקרן לרווחה.
 הסכום המשוער לבקשה הינו עד 2000 ₪. הסכום הסופי שיאושר 
שיוגשו.  הבקשות  ולכמות  שיתקבל  לתקציב  בהתאם  ייקבע 
ייעוץ  רפואיים,  טיפולים  הן  החזר  לקבל  ניתן  עבורן  המטרות 
רפואי, חוות דעת רפואית שנייה, נסיעות לטיפולים )במונית ו/או 
אמבולנס(, ביקורי רופא, טיפולי שיניים, מכשירי שמיעה, תרופות, 

משקפיים, ציוד רפואי/ שיקומי.
המועד האחרון להגשת הבקשות במסגרת הסיוע הוא 30/08/2012.

יש להשתמש בטפסי בקשה עדכניים לשנת 2012 בלבד. הטפסים 
נמצאים באתר עמותת אביב לניצולי שואה:

 www.avivshoa.co.il. אנו לרשותכם לכל שאלה.
אביבה סילברמן, עו"ד, מנכ"ל עמותת אביב לניצולי השואה

אושר סופית: יוגדל התגמול 
לנכים ניצולי שואה

יקבלו תוספת חודשית בין 720 ₪ ל-900 ₪
מליאת הכנסת אישרה בקריאה שנייה ושלישית את הצעת חוק 
חקיקה(,  )תיקוני  בנאצים  המלחמה  ונכי  הנאצים  רדיפות  נכי 
התשע”ב-2012, של הח”כים אורי אריאל )האיחוד הלאומי(, משה 

גפני )יהדות התורה( וקבוצת ח”כים.  
החוק קובע כי יעודכן המדד הקהילתי, המובא בחשבון בחישוב 
נכי  חוק  לפי  הזכאים  לנכים  המשתלמים  התגמולים  שיעור 
רדיפות הנאצים, התשי”ז-1957, ולפי חוק נכי המלחמה בנאצים, 

התשי”ד-1954. 
עוד נקבעה תוספת נוספת לתגמול המשתלם לנכה הזכאי לתגמול 
לפי הכנסה )”נכה נזקק”(, ולנכה הזכאי לתגמול מוגדל לפי הכנסה 

)”נכה נצרך”( לפי אותם חוקים. 
באופן זה, יעלה שיעור התגמולים המשתלם לנכי רדיפות הנאצים 

ולנכי המלחמה בנאצים, והם יהיו זכאים לתוספת תשלום. 
נצרכים  או  נזקקים  החוק  עפ”י  המוגדרים  הנאצים  רדיפות  נכי 
קשה,  הכלכלי  ושמצבם  להם(  שנקבעו  הנכות  לאחוזי  )בהתאם 
יזכו בתוספת חודשית של ₪; 720 ₪ לנצרך ו-900 ₪ לנזקק. עפ”י 

האוצר אוכלוסיית הזכאים עומדת על כ-8,000 איש. 
ה`נצרכים`  הנאצים  רדיפות  נכי  יקבלו  המעודכן  החוק  פי  על 
בנוסף ל-7,300 ₪ )עבור מקסימום אחוזי נכות( עוד 720 ₪ תוספת 
יקבלו  `נזקקים`  המוגדרים  ואלו  )מקסימום(   ₪  8,020 ובסה”כ 
בנוסף לקצבה של כ-4,600 ₪ )עבור מקסימום אחוזי נכות( עוד 
יוצמדו  בנוסף,  )מקסימום(.   ₪ כ-5,500  ובסה”כ  בחודש   ₪  900
מדד  מדדים;  מספר  הכולל  מדד  הקהילתי`,  ל`מדד  הקצבאות 
נצרכים   3,800 ישנם  האוצר  נתוני  עפ”י  ועוד.  לצרכן  המחירים 

ו-4,020 נזקקים. 

שיפוצים לדירות של 
ניצולי שואה

רוני קלינסקי מנכ"ל הקרן לרווחת ניצולי השואה מדווח:
0 אתרנו את כלת פרס ישראל מרים זוהר והענקנו לה את 

עיטור האור על תרומתה לתרבות בישראל.
נוספים  ומחנות  אושוויץ"  "בוגר  ניצול שואה  עם  נפגשנו   0
 85 בן  כיום  לתפארת  ומשפחה  חיים  ובנה  לארץ  שעלה 

והלוואי על כולנו להיות כמוהו בגילו.
משמעותית  תקציב  תוספת  על  משמחת  בשורה  קיבלנו   0
מהחברה להשבת נכסים לפרוייקט "חיים בכבוד" - שיפוצים 

בדירות בהיקף של 8-5 עד דירות בשבוע בכל הארץ.

פסק דין חשוב בעניין שכר 
טרחת עו"ד לתביעות של 

ניצולי שואה
בראשון  השלום  המשפט  בבית  דין  פסק  ניתן  ב-10.5.2012 
טיפול  עבור  דין  עורך  טרחת  לשכר  בתביעה  שעסק  לציון 
בתביעה לקצבה ממשרד האוצר לפי חוק נכי רדיפות הנאצים.

המדובר בתביעה לקצבה אשר נדחתה תחילה על ידי משרד 
האוצר ואושרה לבסוף על ידי ועדת העררים שבבית המשפט.

היא האם  הדין החדש  פסק  עוסק  הסוגיה המרכזית שבה 
הצו המגביל שכר טרחת עורכי דין לפי אותו החוק ושנוגע 
להסכמים שנחתמו לפני 2011 חל אך ורק לגבי תביעות מול 
משרד האוצר או גם על ערעורים לבתי המשפט. לגבי הסכמי 
שכר טרחה שנחתמו לאחר 9.1.2011 חל צו חדש אשר כתוב 
בו במפורש כי הוא חל גם על בתי משפט ושניתן לעיין בו 

בכתובת הבאה:
http://ozar.mof.gov.il/shoarights/forms/

nirdafeyhanatzim.pdf
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הקשר הרב דורי

תכנית לקרוב סבים ונכדים 
משרד  בשיתוף  ותיקים  לאזרחים  והמשרד  התפוצות  בית 
לייצר  נועדה  אשר  דורי",  הרב  "הקשר  תוכנית  יזמו  החינוך 
ועל  חיזוק תחושת השייכות  על  דגש  בין-דורי, השם  דיאלוג 

חשיפה לסיפורו של לעם היהודי.
חווייה  הוותיק/ה  ולאזרח/ית  לתלמיד/ה  מקנה  התוכנית 
חינוכית ערכית המאפשרת דיאלוג שממגר גילנות ודעות 
קדומות ביחס לזיקנה, ומגביר את המודעות המשפחתית 
והקהילתית של הדור הצעיר לאזרחים הוותיקים במדינת 

ישראל.
בתכנית במחוז תל אביב זכו במקום השני נועם ברק תלמידת 
על  לפיד  אפרים  וסבא שלה  נעמי שמר  הספר  בבית  ו'  כתה 

מצגת אורח חיים בריא בהדרכת המורה שרה לאוטמן. 

לפרטים:
http://www.bh.org.il/he/intergenerational-programs.aspx

פרויקט "למידה בכל גיל":

 גמלאים מתנדבי עמותת "ידיד לחינוך" 
משתלמים במכללת לוינסקי לחינוך

ארצי  במיזם  להשתתף  החלו  יסודיים  ספר  בתי  לתלמידי  לעזור  מדי שבוע  לחינוך" המתנדבים  "ידיד  עמותת  חברי  גמלאים 
לחינוך בתל אביב  לוינסקי  עוברים קורס סימסטריאלי במכללת  כ-200 מתנדבים מרחבי הארץ  גיל".  בכל   "למידה  וחדשני: 
במסגרתו הם מקבלים כלים עדכניים בנושאי חינוך, שפה ומתמטיקה. בפרויקט פעילים כיום מעל ל-1,000  מתנדבים הפועלים 

בכ 160 בתי ספר יסודיים ב 24 ישובים ברחבי הארץ. 

,ואיך אצליכשסבא היה צעיר
?אורח חיים בריא – האם היום יותר מפעם

בשנות ה-50
בשנות ה-2000

."פעם היה רק לחם אחיד ממאפיית "אחדות
סבא רבא שלי היה חנווני. הוא נהג  לחתוך

כיום יש מבחר רב של לחמים: לחם קל, לחם.את הלחם לשניים ולמכור חצי לחם
...רגיל, חלות, לחמניות, פיתות, לאפות ועוד

   
 

 
 

 

מסקנה: היום יש מגוון  אפשרויות, בחירה של לחמים ויותר מודעות לבריאות. הטכנולוגיה השתפרה.
.סוגי הלחם השונים מתאימים מאוד לשומרי משקל, ולשמירה על תזונה בריאה

ערכו והפיקו: נועם ברק ואפרים לפיד
בי"ס 'נעמי שמר' ת"א        

ויש גם יוזמה פרטית: 

נותנים לנכד תחושת 
ההיסטוריה של הארץ הזו 

מצויירים  בו  ספר  קראנו  במוזיאון,  ביקרנו  ילדים  היינו  עת 
מנהיגי הארץ ולוחמיה,  יצאנו לטיול למצדה, לא החלפנו חוויות 
הסבא  אז   . וכהנה  כהנה  ועוד  ביו-טיוב  צפינו  לא  בפייסבוק, 
דר' ארנון לויתן והנכד רועי, החי ברוחמה, החליטו לחבור יחד 
לאלבום  וצבע  ניירות  מחלקיקי  תמונה  ויצרו   הפער  ולהדביק 
המדינה,  הכרזת  המשכו  הרצל,  של  בחזונו  ראשיתו  משותף, 
מלחמת השחרור, פיתוח הנגב ועוד, וראה זה פלא, רועי מגלה 
התלהבות,  "זה יופי להדביק ולהתלכלך ויוצאת יצירה..." אומר 
הילד הצעיר הזה, לומד לאהוב אותם דברים שהסב כמעט שכח, 

ונמשיך הלאה...מקום המדינה ועד הלום. ראו דוגמה.

מתוך המצגת בנושא אורח חיים בריא 
שהכינו נועם ברק וסבא שלה אפרים לפיד 

)בתמונה מימין(
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 דור קורא

יוסף דוריאל לומד מהחיים ומנחיל לרבים
כמהנדס תעשייה וניהול מהראשונים בארץ שאל את עצמו 
אינג' יוסף דוריאל למה ההיסטוריה לא יכולה להתחיל כמו 
אפשר  הפיזיקה  חוקי  את  עקבית.  חוקיות  עם  הפיזיקה 
ללמוד במעבדה אך כדי להוכיח את חוקי ההיסטוריה צריכים 
ללמוד מהחיים. "כשמטרה ברורה יש סיכויים טובים שתהיה 
מאותה  החורגים  בתחומים  גם  ותצליח  עצמך  עם  שלם 
את  להבין  הנלהבים  לקוראים  דוריאל  של  המסר  מטרה" 
ספרו החדש "ללמוד מהחיים" )בהפצת "בית עלים", ת"א(. לאחר תיאור מרתק 
של ילדותו בפולין עלה לארץ ולחם במלחמת העצמאות, בתחילה בגדוד 22 של 
הטכניון בחזית הצפון, ובהמשך - בקורס הטייס הראשון של חיל האוויר, ששימש 

גם כצוות אוויר קרבי עד סיום מלחמת העצמאות. 
בספרו החדש כולל דוריאל מזכרים שהעביר במהלך השנים על נושאים מרכזיים 
בביטחון המדינה ובכלכלתה. לטעמו המהפכה הציונית נעצרה בתחילת הדרך. 
מול הציונות הסוציאליסטית שקידמה רעיון להקמת מדינה סוציאליסטית לעם 
היהודי קם שמאל קיצוני יותר ששם את רעיון הסוציאליזם מעל לאינטרס הלאומי. 
דוריאל מזהה מעשים רבים של ממשלות ישראל המוחלות על כבוד המדינה תוך 

התבטלות מול אומות העולם.
לדוריאל יש גם הצעות מעשיות בתחום "חקיקת הגנה לישראל" שנועדה בדרך 
הרשמית ביותר לחזק הכבוד הלאומי , את ההזדהות של אזרחי המדינה עם ארצם 

ולפעול כנגד המחבלים בקיומה העצמאי הלאומי של מדינת ישראל.
מקצת מהצעות החוק של דוריאל הן חסינּות נושאי נשק חוקי בהפעלתו להגנה מטרור, אחריות מנהלים על נזקי החלטה שרירותית, 
מבנה הממשלה על 14 שרים שאינם חברי כנסת, העוברים שימוע להתאמתם לתפקיד ועוד ועוד. טוב ללמוד מניסיון החיים המרשים 

של דוריאל, לאמץ את החיוני בנחישות ללא רתע.
תא"ל מיל' אפרים לפיד, לשעבר קצין מודיעין ודובר צה"ל

דור זהיר בדרכים

"הולכים על בטוח"
בדרכים  לבטיחות  הלאומית  הרשות  לאתר  עלתה  אלה  בימים 
ערכת ההדרכה "הולכים על בטוח" המיועדת לקשישים - הולכי 

רגל.
הערכה מתמקדת בירידה בחושים בגיל המבוגר ובהשפעתה על 

ההתנהלות בדרך.
וחוברת  וולוניץ  דליק  של  בכיכובו  הדרכה  סרט  כוללת:  הערכה 

הדרכה בעברית וברוסית.
להלן קישור לאתר הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים:

http://rsa.gov.il/mishtamaheyderech/kshishim/holceiregel/

Pages/default.aspx
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העורך הראשי: אפרים לפיד, ראש המטה במפלגה
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 לרחל מזכירת המפלגה: טל' 03-6245071

rachel@gimlaim.org.il

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@gimlaim.org.il :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(.

מינויים
 פרופ' תא"ל יהודה דנון )72( נבחר לנשיא המרכז 

האוניברסיטאי אריאל.

פרופ' יהודה דנון

מתוך פעילות עמותת של"מ
צרכנות נבונה אבן יהודה

צרכנות נבונה אבן יהודה היא קבוצה חברתית-קהילתית, הפועלת ליצירת סביבה 
צרכנית משופרת ולהעצמת כוח הקניה של הצרכנים. פעילות שהחלה את דרכה 

כקבוצה קהילתית מקומית וכעת המסר שלה מחלחל ליישובים נוספים 

של"מ משלימה ייעוץ לקהילה
מל"ה - מומחים למען הקהילה, הוא מיזם חברתי, שתחילתו בירושלים והוא 

פועל במסגרת תנועת של"מ באמצעות המתנ"סים.
במיזם פועלים מתנדבים - רואי חשבון, בנקאים, יועצי מס וביטוח לאומי, עורכי 
דין ואנשי מקצוע מהשורה הראשונה - שברצונם וביכולתם לייעץ ולסייע לקהל 
הרחב הנתקל בבעיות בתחום הכלכלי בנושאים כגון: הסדרי תשלומים; משיכות 
יתר בבנק; חוסר ידע בניהול נכון של הלוואות או דיווחים למס הכנסה ולביטוח 
לאומי ; התנהלות ומימוש זכויות מול הרשויות; גרירת חובות, אי עמידה בתשלום 

חובות, קנסות, עיקולים, ומיצוי זכויות מול הרשויות.
המיזם פועל בשיתוף עם המוסד לביטוח לאומי והחברה למתנ"סים.

http://www.shallem.org.il
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