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 נא העבירו
את הדורון לחבריכם

יו"ר המפלגה, רפי איתן:

עוד לפני פתרון השוויון בנטל לצעירים - נדרשת תמיכת 
הממשלה בגמלאים הנזקקים ביותר.

יש להנפיק אג"ח ממשלתיות מיועדות להבטחת הפנסיה בעתיד
"קרוב לשלש מאות אלף איש מקבלים גמלה פחות משכר המינימום. זו רמת חיים בלתי נסבלת", קובע רפי 

איתן, היו"ר של "דור" מפלגת הגמלאים החברתית החדשה. 20% מהם נחשבים נזקקים של ממש.
חיוני להעלות את קצבת הזקנה של קשישים אלה לפחות לשכר המינימום.

"כשאנו שומעים על מצבן הקשה הצפוי של חברות הביטוח בעידן של הארכת תוחלת החיים חיוני כי הממשלה 
תיערך בעוד מועד.

את  שיבטיחו  ממשלתיות  )אג"ח(  חוב  אגרות  להנפיק  הממשלה  על  לגמלאים:  הדואגת  כמפלגה  הצעתנו 
הקצבאות לפחות לאלה אשר גמלתם בגובה שכר המינימום"

משולחנו של המבוגר האחראי

"שוויון בנטל" – צריך להיות חכם – להגיע 
ליעד תוך חמש שנים

גבוהה,  בהשכלה  כך  אחר  ישתלבו  הם  חרדים  של  גיוסם  בדרך 
למדינה  יותר  מועילים  אזרחים  ויהיו  לחיים  עיסוק  ברכישת 

ולמשפחותיהם. 
גם בציבור הערבי תתפתח אווירה של שותפות לחיים הקיבוציים 

בישוביהם עם מחוייבות רבה יותר.
אני מציע בחום )לא רק עקב חום הקיץ( לאמץ את הדרך השנייה : 
לפתוח מייד בהידברות עם ראשי הציבור ועם נציגי הצעירים . אני 
בטוח כי בין הצעירים הערבים והחרדים יש רבים המבינים ומוכנים 

לצעד החדש והם נבלמים על ידי הפוליטיקאים שלהם.
אפרים לפיד
ראש המטה

אפרים לפיד )תא"ל מיל'( חתם בשם "דור" באוהל המחאה של 
"המחנה המשותף" הקורא לחובת שרות לכל, אם במסגרת שרות 

צבאי או בשרות לאומי. המטרה לשלב את כל האוכלוסיות המרכיבות 
את הפסיפס הישראלי בתוך מרקם החיים המשותף תוך הבנה 

לצרכים הייחודיים של כל קבוצה.

הלוהט:  הציבורי  בדיון  מהצד  צופים  אנחנו 
"שוויון בנטל, גיוס לכל, חרדים וערבים חייבים 
יפים  רעיונות   – הלאומי"  במאמץ  להשתתף 
ונכונים. אין ספק, יש כאן עוולה מתמשכת של 
– רב מאד מספרם של הצעירים בציבור  שנים 
הלא-משרת , חרדים וערבים. מוכרחים לשים יד 
על התופעה ולא לתת לה להימשך. האתגר : איך 

לעשות זאת? יש שתי דרכים:
0 האחת - באבחת חרב, יהיה מה שיהיה, שינוי חוק מהיום למחר: 
כל אזרח ישראלי בן 18 יהודי, מוסלמי, דרוזי, נוצרי מתגייס לצבא 

או לשרות לאומי. אפשרות זו רחוקה ממימוש.
0 השנייה - לקיים הידברות ולהגיע לתוצאה בתהליך של חמש 
הקרובות  מהשנים  אחת  שבכל  לכך  ולגרום  יותר!!!(  )לא  שנים 
קבוצת  תגדל  .כך  זה  מציבור  בחמישית  המשרתים  מעגל  יגדל 
המשרתים בצבא ובשרות הלאומי .יש זמן להיערך ולהפיק לקחים, 

הפוליטיקאים מראים הישג והמדינה נשכרת.

אפרים לפיד

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


נהיה בריאים

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 ם  השלו דרך  לך:  מחכה  "דור"  הגמלאים  מפלגת 

מידד גיסין  השיקום הסיעודי ממשיך להיות נושא מרכזי 
בסדר היום של מערכת הבריאות

מאת: מידד גיסין, יו"ר ועדת הבריאות ב"דור"
0 בהמשך לכתבה בדורון הקודם, צפוי  ביום שני  16.7 דיון בוועדה לבקורת המדינה על דו"ח המבקר בנושא השיקום הסיעודי.

אנו, נציגי החולים,נביע תמיכה בהכנסת הסיעוד למסגרת הקופות.
גלים. הנושא  0 פסיקת בג"ץ בנושא תקציבי הקופות והשתתפות המדינה הנשחקת בצורה דרסטית בשנים האחרונות מכה 
המרכזי בו הוא השמטה מכוונת של מרכיב האישפוז ממרכיבי מדד הבריאות לפיו נקבע תקציב הקופות והשתתפות המדינה 

בתקציב.
האישפוז מהווה כ-45% מתקציב הקופות. חסרונו במרכיבי המדד גרם לגרעונות גדולים ובשחיקת השתתפות המדינה בתקציב 
הקופות. מדובר בהחזרים רטרואקטיביים  של מיליארדי שקלים. כמובן שהאוצר מתנגד.למעשה כל השינויים שעשה בנוסחת 

הקפיטציה ותכניותיו לעתיד למעשה היו הסטות ושינויים קוסמטיים באותו התקציב.
אם לא יביא האוצר " כסף חדש" למערכת לא ישתנה כלום והמצב יחמיר.

גמלאים בשטח

נעים בעיר
מאת: סימה כהן

במסגרת העלאת המודעות לאורח חיים בריא ובמטרה שכל תושב העיר בכל גיל, יעסוק בפעילות גופנית, יזמה עיריית הרצליה 
העיר:  רחבי  בכל  תתקיים  הפעילות  בעיר"  "נעים  בשם  ונקראת  אוקטובר  לחודש  עד  הקיץ  חודשי  לאורך  שתמשך  פעילות 

בפארקים, בגינות ציבוריות ובמרכז העיר.

מתוך "כיוון חדש" 15 של גמלאי הרצליה

יש כתובת לתלונות 
מאת: אבי ניסל, בני ברק, גמלאי שאכפת לו

הוקם אתר חדש ששמו - תלונה, שמטרתו לשפר את 
שירות הלקוחות במדינה. 

דרך האתר יוכלו כל אזרחי מדינת ישראל להתלונן כלפי כל גוף 
אשר הכעיס או אכזב אותם במתן שירות הלקוחות. בין הגופים 
שניתן להתלונן עליהם תוכלו למצוא את משרדי הממשלה, בנקים, 

עיריות, חברות אינטרנט, חברות סלולאריות ועוד ועוד. 
כל גוף יידרש להגיב על תלונתכם תוך 14 ימים.

וכתבים אודות התלונות שאותם  עיתונאים  בנוסף, תוכלו לעדכן 
הגשתם, ואם יש לכם סקופ או דבר שאתם מעוניינים לעלות על 
דרך  ישיר  באופן  לעיתונאי  לפנות  תוכלו  התקשורתי,  היום  סדר 

הלינקים הנמצאים בתחתית האתר. 
אנו מקווים כי יחד נוכל להזיז משהו בשירות הלקוחות במדינה, כי 

מגיע לנו לקבל שירות נורמאלי.

מתעמלים ונהנים בגנים ובפארקים
בהנחיית מדריכים מקצועיים 

נעים בעיר
2012 מאי-אוקטובר 

מקוםשעותימיםפעילות
ספורטק הרצליה20:00-19:00ראשון ורביעיכושר גופני - גברים

שני ורביעיכושר גופני - חיטוב ועיצוב נשים )שתי קבוצות(
19:30-18:30
20:30-19:30

ספורטק הרצליה

פארק הרצליה19:00-18:00שני ושישירצים ברצון - ילדים

11:00-10:00שני וחמישיהתעמלות נשים עם עגלות
פארק הרצליה

מפגש מתחת לפרגולה 
הגדולה בכניסה לפארק

ספורטק הרצליה20:30-19:00שניפטנק

צמרות19:30-18:30שניטאי'צי

פארק הרצליה20:30-19:00שלישיהליכה מודרכת, חיטוב ועיצוב

ספורטק הרצליה21:00-19:30שלישירכיבה מודרכת על אופניים

גן בן שפר09:00-08:00ראשוןצ'יקונג - מבוגרים

12:30-11:30שלישיצ'יקונג
מרכז יום - בית 

הקשיש

בית ראשונים19:30-18:30שלישייוגה בשקיעה

19:30-18:30חמישייוגה
חוף אכדיה

ברחבה למטה 
ליד המעליות

פארק הרצליה21:30-19:30רביעיריקודים סלונים

פארק הרצליה19:30-18:30חמישיבשביל הבריאות - טאיצ'י

פארק הרצליה20:30-19:30חמישיבשביל הבריאות - פילאטיס

ריצה מודרכת - מהחל מ-10/5/12 
עם קבוצת אלתרמנס בהדרכת רן אלתרמן 

פארק הרצליה20:15-19:00חמישי

כדורעף חופים - מהחל מ-17/5/12
עם שקד חיימי, מאמן נבחרת ישראל בכדורעף חופים

22:00-20:30חמישי
חוף אכדיה

דרומית למעליות

פארק הרצליה08:30-07:00שישיהליכה - מבוגרים

חוף השרון08:00-06:30שלישיהליכה והתעמלות בריאותית - מבוגרים

ההשתתפות חופשית. תהנו!
פרטים נוספים ועדכונים באתר העירייה www.herzliya.muni.il וב-  "עיריית הרצליה"
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שיר מדור לדור

ַהְּכֵאב ַההּוא
מאת: חיים גורי 

ׁשּום ֻקַּפת-חֹוִלים,
 ׁשּום ִמְרָּפַאת-ְּכֵאב, 

 ׁשּום ְרפּוָאה ַאְלֶטְרָנִטיִבית,
 ֹלא  רֹוֵפא-ֱאִליל, 

 ֹלא  ְצִרי ִּגְלָעד 
 ְוַאף  ֹלא  ְזַמן עֹוֵבר,

 ֹלא  ַיֲעלּו ָמזֹור ְלַמָּכתֹו.
 

ֲאִני ַמִּכיר אֹותֹו.
 ַהְּכֵאב ַהֶּזה ֶנֱאָמן לֹו,
ְמָסֵרב ְלִהָּפֵרד ִמֶּמּנּו,

ֵמת ְלִהָּמֵׁשך ִאּתֹו.
ְּבָכל ֲאֶׁשר ֵיֵלך, 

ַעד ַאֲחִריתֹו.
  

ַמִים ֵאין ְמַרֲחִמים ָעָליו. ַּגם ִמן ַהׁשָּ
 ְמַיֲעִצים לֹו ֶׁשִּיְתַאֵּזר ְּבַסְבָלנּות, 

ֶׁשֵאין הּוא ֵּבן-ָיִחיד,
 ֶׁשַּיֲעמֹד  ַּבּתֹור.

                                      
ַּכִּנְרֶאה ֶׁשַהְּכֵאב ַההּוא ׁשֹוֵכן  

 ַּבִּדי.ֶאן.ֵאי ֶׁשּלֹו,
 ְּכמֹו ְירּוָׁשה.

 
ָצְדקּו ֲחַז"ל ֶׁשָאְמרּו,

 ֶׁש"ְׁשלֹוָׁשה ַחֵּייֶהם ֵאיָנם ַחִּיים –
ָהַרֲחָמִנים, ָהַרְתָחִנים ַוֲאִניֵני ַהַּדַעת".

ּובֹו, ַּכִּנְרֶאה, ָחְברּו ָּכל ַהְּׁשלֹוָׁשה.

דור קורא
כיצד  מצויינת  דוגמה  הוא  ואמיץ"  "עשן  הספר 
אתיופיה  יהודי  של  מקורית  תרבות  לשמר  ניתן 
בין אנשים בעלי רקע  פופולרית המקרבת  בדרך 
מהשכל  הקורא  מתרשם  הספר  למקרא  שונה. 
מכל  המשודרים  והתבונה  החיים  חכמת  הישר, 

אמרה ופתגם.

דור קורא לחשוב
מאת: יוסף דוריאל

פסטיבל השריפה בכרמל
סוף-סוף פורסם דו"ח מבקר המדינה על אסון השריפה, בליווי הפסטיבל התקשורתי, 

שהאפיל על כמה אמיתות פשוטות שהיו ברורות עוד לפני כיבוי השריפה.
למרות  השכילה,  לא  האזרחי  העורף  על  התקפות  סכנת  תחת  שנים  שחיה  מדינה 
תרגילים חוזרים ונשנים, לקבוע נוהל פיקוד מיידי על אזור אסון, ובראש וראשונה 
– מינוי מפקד מוסכם מראש לכל כוחות ההצלה, של כעין "אלוף פיקוד אזור אסון".

בכל תחום גיאוגרפי אפשר להכשיר קצין משטרה בכיר המכיר את כוחות ההצלה 
בכלל  להכרה  כזה.  תפקיד  למילוי   – ידם  על  מוכר  וגם  לרשותו,  לעמוד  שיוכלו 
אלמנטארי כזה בתורת הניהול לא צריך דו"ח עב-כרס של מבקר המדינה. גם הידיעה 
נאות:  )ולגילוי  סוד  היתה  לא  השלישי  העולם  ברמת  היו  שלנו  הכבאות  ששירותי 
ראיתי את חוסר המקצועיות והמוכנות שלהם בשריפה שפרצה בבניין בו גרתי(. מה 
על  שזו  החבלניות,  ההצתות  במכת  מטפלים  כיצד   – זה  אחת  במילה  הוזכר  שלא 

הכרמל הביאה לאסון העורף הגדול ביותר שידענו. 
הייתי מצפה שהצתות אלו יזכו לתשומת לב לא פחותה מהצתת שטיח של מסגד. או 
שמא המציתים הועמדו אצלנו מעל "שלטון החוק", העסוק יותר במלחמות פרסטיז'ה 

על זכותו להרוס בתי יהודים שאיננו אוהב?

ታሪኩን የረሳ ስህተት መድገሙ 
አይቀርም 

ה ְסְהֵתת ֵמְדגֵמּו ָאיְֵקֵרם ִריקּון יֵֵרסָּ   תָּ
 

אדם השוכח את 
יעשה   -עברו 

טעויות כל ימי  
 חייו

 
 חשוב ללמוד מלקחי העבר ומניסיון החיים
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דור זוכר 
 חבר הכנסת

לשעבר

יצחק גלנטי ז"ל
הלך לעולמו. 

הוא היה חבר מפלגת הגמלאים "גיל", 
יו"ר ועדת העבודה, הרווחה והבריאות 
בכנסת השמונה עשרה ושרת במסירות 

את ציבור הגמלאים.

יש בספר שילוב מוצלח של: 
0 טקסט באמהרית בתעתיק עברי, המשקף 

את הנשנע למי שאינו יודע אמהרית. 
0 תרגום בולט לעברית.

0 הסבר על הפתגם עם מוסר ההשכל.
דניאל בלטה ליקט ותרגם, הוכיח יכולות של 

ידע, ניתוח ושיקול דעת מערכתי.
אתיופיה  יוצאי  של  לעדה  כבוד  תעודת  זו 
חשוב  ישראלים  אשר  החובה  מספרי  ואחד 

שיפנימו. 
הספר ראוי להערכה ולכל סיוע. 

ספר הפתגמים האמהרי.
ניתן לרכוש אצל דניאל בלטה: 054-6314141.
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אתר הלוחם היהודי
מאת: צבי קן-תור )תא"ל מיל'(

לוחם"  "דף  ולהקים  "טופס הצטרפות"  מוזמנים למלא  הקוראים 
אודות הוריהם / קרוביהם - אשר לחמו במלחמת העולם השנייה: 
www.jwmww2.org/show_item.asp?levelId=58496&itemId=301

עוד בנושא – ראה במאמר "יחידות עבריות בצבא הבריטי":
www.jwmww2.org/show_item.asp?itemId=601&levelId=60173

&itemType=0

באתר "הלוחם היהודי במלחמת העולם השנייה":
www.jwmww2.org

כל הכבוד 
חולון  העיר  יקירת  תואר  קיבלה   )77( אלישר  אלה 
תושבי  למען  רבה  במסירות  שנים  רבת  התנדבות  על 

העיר.

סניף תנועת של"מ בירושלים
מאת: שרה אטיה, רכזת של"מ בחינוך

מתנ"סים   9 כ-  בתוכו  המאחד  גדול  סניף  הינו  ירושלים  של"מ 
הפזורים על פני השכונות בירושלים. יהודית פרידמן מרכזת את 
פעילות של"מ בירושלים. בסניףרשומים כ- 350 מתנדבים מהם 

53 בתחום החינוך.
ירושלים,  בשל"מ  החינוך  תחום  את  לרכז  יהודי:"ההזדמנות 
אפשרה לי  כגמלאית של מערכת החינוך למלא את הזמן שהתפנה 
מערכת  את  להכיר  האפשרות  לי  ניתנה  ביותר.  הטובה  בצורה 
החינוך מזווית אחרת, להכיר אנשים איכותיים התורמים מזמנם 

ומתנדבים מתוך שמחה וסיפוק".
החינוך  מנהלת  ההכשרה:  על  הדגש  מושם  בירושלים  בסניף 
המתנדבים  הכשרת  בחשיבות  הכירו  החינוך  ומשרד  בירושלים 
לקראת עבודתם בבתי הספר והקצו תקציב שהועבר למכללת דוד 

ילין.
 40 כוללת  המכללה בנתה תכנית להכשרת המתנדבים התוכנית 
שעות הוראה, 10 מפגשים אחת לשבוע כל מפגש בן ארבע שעות.

תוכנית הלימודים חושפת את המתנדבים לדרכי הוראה ולמפגש 
בלתי אמצעי עם ילדים ובני נוער. התוכנית לא מתיימרת להפוך 
את  בהם  לטעת  ומטרתה  מקצועיים  למורים  המשתלמים  את 
טעם העבודה החינוכית. המתנדבים שובצו בעבודה בבית הספר 

למינימום שעתיים שבועיות.
החינוך  מנהלת  ידי  על  נעשה  הספר  לבתי  המתנדבים  שיבוץ 
בירושלים. "המסגרת של קהילה לומדת מאחדת את המתנדבים, 
מספקת להם מסגרת למפגשים, להחלפת דעות ולהזנה הדדית. 
תחושת השייכות והשיתוף ליכדה את הקבוצה, המתנדבים הגיעו 
קושי  לכל  תשובות  לקבלת  בטחון  ומתוך  בשמחה,  למפגשים 
שקורה בזמן ההתנדבות ויצרה חברויות אישיות גם מחוץ למסגרת 

של"מ" מדווחת בסיפוק יהודית.
השנה  לקראת  חדשים  מתנדבים  גיוס  מתחיל  אלה  בשבועות 

הבאה.

מתוך ידיעון של"מ לחודש יולי

בנתניה נחנכה האנדרטה 
לכבוד הניצחון על הנאצים

העולם  במלחמת  האדום  הצבא  ניצחון  לכבוד  האנדרטה 
השנייה נחנכה בטקס חגיגי בנתניה ב-25.6.12 בנוכחות  נשיא 

רוסיה ולדימיר פוטין. 
בתמונה: נשיא ארגון חיילים ופרטיזנים נכי המלחמה בנאצים 

תנ"צ בדימוס רומן יגל מברך את הנשיא פוטין.
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קיץ 2012
זה לא פשוט חבר

 זה לא פשוט חבר,
 אני לא יכול יותר!

 משרת את המדינה נאמנה
 אוהב אותה עד כלות הנשמה,
 מתנהל ומתייחס - כפוף לחוק

אבל, ראשי המדינה עושים ממני צחוק!

 זה לא פשוט חבר,
 אני לא יכול יותר!

 הענקתי את שנותיי היפות
 למדינה שתוכל לחיות,

 אבל, ראשיה מפנים אלי עורף,
כי, כבר אין להם בי צורך!

 זה לא פשוט חבר,
 אני לא יכול יותר!

 נדרש להמשיך לשאת בעול
 ולתת מעצמי את הכול,

 את חיי, ללא תמורה נאותה
כדי לקיים שרי ושרלטני המדינה!

 זה לא פשוט חבר,
 אני לא יכול יותר!

 מביט בעיניים עייפות עד לא די
 על המגזרים הנהנים מפרותיי,

 נתינים שלא משרתים את המדינה
בעידודה של הממשלה!

 זה לא פשוט חבר,
 אני לא יכול יותר!

 גבי נסדק מכובד המשקל
 ונשאר לי רק כוח דל,

 לעצמי ולמשפחתי האהובה
ולא בטוח שאגיע למטרה!

 זה לא פשוט חבר,
 אני לא אשתוק יותר!

 אתעשת ואזקוף את גאוותי הפגועה
 ואצא למלחמת צדק האחרונה,

 בשלטון רפה שכל וצר מוח
ואשנה את היום החברתי בכוח!

 זה לא פשוט חבר,
 לא הותירו לי ברירה חבר,
 אני אדם של שלום והבנה

 אבל, לא ראשי המדינה,
 שרק איום וכוח ההפחדה

כך, הם מבינים את השפה!

 זה לא פשוט חבר,
אני לא יכול יותר!

לונקה גוטליב אל"מ במיל'

לידיעת משפחות נפגעי השואה

גמלה חודשית ליוצאי רומניה, לוב, תוניס, 
בולגריה ומדינות נוספות באירופה

מאת: עמי בר

גמלה חודשית לכל החיים ממשרד האוצר בישראל לפי חוק נרדפי הנאצים: 
לפני כשנתיים וחצי פסק בית המשפט העליון של מדינת ישראל שלישראלים תושבי 
ישראל שעלו מרומניה בולגריה, תוניס, ולוב יש זכות חוקית לקבל גמלה חודשית 

לכל חייהם כניצולי רדיפות הנאצים. את הגמלה משלם משרד האוצר הישראלי. 
תושבי ישראל שזכאים לקבל את הגמלה החודשית מהאוצר צריכים לעמוד בארבעה 

תנאים ביחד: )לא ניתן לוותר על אחד התנאים(
יוצאי רומניה ובולגריה - נולדו וחיו שם עד יוני 1945.  .1

יוצאי לוב - נולדו וחיו שם עד נובמבר 1943.  
יוצאי תוניסיה - נולדו וחיו שם עד פברואר 1944.  

עלו לישראל עד אוקטובר 1953.  .2
התנאים  לפי   2 סעיף  קרן  )למעט  הנאצים.  כנרדפי  אחרת  גמלה  מקבלים  לא   .3

שיפורטו בהמשך, ולמעט פנסיה סוציאלית מגרמניה ששולם עבורה בעבר(.
הזכאים הינם תושבי ישראל בלבד.   .4

רבים מיוצאי מדינות אלה אינם מודעים לזכות חוקית זאת!
יוצאי פולין, הונגריה, סרביה, קרואטיה,  סלובקיה, צ'כיה, ליטא, וכן מדינות נוספות 

שהיו תחת כיבוש או השפעה גרמנית )למעט צרפת, גרמניה ואיטליה(:
תושבי ישראל בלבד - יוצאי מדינות אירופאיות אלו ונוספות שעדיין לא מקבלים 
גמלה כלשהיא שקשורה לנאצים יכולים לקבל גמלה זו של האוצר בתנאי שנולדו 
לפני מאי 1945 )יש מדינות שבהן המועד הקובע שונה( ועלו לישראל לפני אוקטובר 
1953 )למעט קרן סעיף 2 לפי התנאים שיפורטו בהמשך, ולמעט פנסיה סוציאלית 

מגרמניה ששולם עבורה בעבר(.
מקבלי גמלאות כל 3 חודשים מועידת התביעות מקרן סעיף 2:

תושבי ישראל שמקבלים גמלה ביורו כל 3 חודשים מקרן סעיף 2, כ- 870 עד 900 
יורו ועלו לפני אוקטובר 1953 זכאים לעבור לגמלה העדיפה של האוצר שהינה גמלה 
חודשית וגבוהה יותר וכן בעלת יתרונות משמעותיים נוספים כגון זכות לשארים לקבל 
3 שנים את הגמלה לאחר פטירת בן הזוג שקיבל אותה עד כה. לפי סעיף קרן 2 בפטירת 
מקבל הגמלה, היא מסתיימת לחלוטין ללא זכות לשארים. )מידע זה לא מיועד ליוצאי 

איטליה, צרפת וגרמניה שאמורים לקבל את הפיצויים ישירות מגרמניה(.
הגמלה של האוצר הינה:

הגמלה המינימאלית היא 1,840 ₪ לחודש ובנוסף הטבות כגון: דמי הבראה אחת 
לבית.  מוצרי חשמל  בקניית  והנחה  בארנונה  כ- 2,000 ש"ח, הנחה  סך  על  לשנה 

הנחה בתרופות בקופת חולים, פטור מאגרת טלוויזיה ועוד'. 
הגמלה ניתנת ממועד הגשת הבקשה  למשרד האוצר והיא לא ניתנת רטרואקטיבית! 

פרטים נוספים אצל עמי בר: 
מייל: amiami70@walla.co.il | טלפון נייד: 055-6665123

נא לכתוב במייל או להשאיר בהודעה בטלפון הנייד, פרטים אישיים כגון: שם, ארץ 
 מוצא, שנת לידה, שנת עלייה והאם מקבלים גמלה כלשהיא כיום ואם כן – איזו? 

 אנא השאירו מספר טלפון ואני אחזור אליכם.
מכיוון שיש ימים עם פניות רבות אני לא יכול תמיד לענות בטלפון או באימייל מיידית. 
אני משתדל תמיד לחזור לכולם, אם בטעות לא חזרתי אנא אל תתיאשו ושלחו לי מייל 

שוב או השאירו לי הודעה נוספת ואני אחזור אליכם. עמי בר
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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

לאסוף את השברים
אישיים  פריטים  להצלת  לאומי  מבצע 

מתקופת השואה
בבתים של רבים מאתנו מצויים פריטים חשובים 
אנשים,   - יקירינו  של  גורלם  על  המספרים 
המסמכים,  השנים,  בחלוף  וקהילות.  משפחות 
ללכת  ועלולים  מתבלים  והתצלומים  החפצים 
לאיבוד. אנו פונים אליכם בקריאה לקחת חלק 
מסמך,  כל  בביתכם  לחפש  ההצלה.  במבצע 
תצלום או חפץ ולמסור אותם למשמרת עולם 

ביד ושם. לפרטים נוספים:
http://www1.yadvashem.org/yv/he/

exhibitions/collecting_fragments/index.asp

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 
קולט אביטל נבחרה יו"ר מרכז הארגונים 

של ניצולי השואה 
השואה  ניצולי  של  הארגונים  מרכז  של  הכללית  האסיפה 
בישראל בחרה, ב 28.6.12 בחברת הכנסת לשעבר קולט אביטל 
לשמש כיו"ר הארגון. אביטל תחליף את מייסד הארגון, הנגיד 
לשעבר משה זנבר, שחזר להוביל את המרכז לאחר פטירתו של 

נח פלוג ז"ל.

מופע אמנים גמלאים ביידיש
מאת יואל ליבה

מופע ראשון של אמנים גמלאים חברי אמ"י במופע "גמלאים למען גמלאים" נערך 
בבית האבות "שלווה" בגבעתיים. האירוע נעשה בשיתוף פעולה בין אמ"י, וועידת 

התביעות ותיאטרון יידישפיל.
האומנים שרו וסיפרו סיפורים מבית אמא אבא. הקהל קבל את האומנים בהמון 

אהבה, שרו ביחד עם האומנים שרים שמחממים את הלב והנשמה.

6 המידעון של "דור" - מפלגת הגמלאים החברתית החדשהגיליון 24, יולי 2012
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