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הוועידה המכוננת של דור - מפלגת הגמלאים החדשה זכתה 
המיידית:  התוצאה  ובציבור.  בתקשורת  וחיוביים  רבים  להדים 

מאות  מתעניינים ומבקשים להתפקד למפלגה, זרמו למשרדי 

דור בתל-אביב.

כ-400 איש בהם כ-350 צירים )בהם הרבה פנים חדשות כולל  

צעירים(, אורחים ואנשי תקשורת, התכנסו ב-17 במאי בסינמטק 

מכל  יישובים   42 ייצגו  הצירים  המכוננת.  לוועידה  בתל-אביב 

)ארגון  ואמ"י  תע"ש  גמלאי  כמו  ארגונים  ומספר  הארץ  רחבי 

אמני ישראל(. בין הנוכחים היו גם החברים החדשים תא"ל במיל. 

אפרים לפיד, מנכ"ל האוניברסיטה העממית עירית פרנק, אביו 

של הזמר אייל גולן, דניאל ביטון ונציגי הדור הצעיר גל הירש בן 

27 ואורן לב כהן בן 34.

וכן אושרו התקנון,  דור,  ליו"ר  רפי איתן  נבחר  באווירה חגיגית 

והמוסד  המזכירות  למצע,  ההצעות  רשימת  החדשה,  החוקה 

השיפוטי.

אבי פלד הנחה את האירוע בחן רב. נגיד בנק ישראל לשעבר, 

את  הציג  קליינר  יורם  המנכ"ל  ברכה.  דברי  נשא  זנבר,  משה 

סדר היום. במושב הראשון בראשותו של השר לשעבר בן-יזרי 

נערך דיון רעיוני בהשתתפות פרופ' זאב סגל )מרצה למשפטים 

באוניברסיטת ת"א והפרשן המשפטי של עיתון "הארץ"( על "הזכות 

להיות זקן". פרופ' יורם ברק )מנהל החטיבה הפסיכוגריאטרית 

בביה"ח אברבנאל( הרחיב על "הדור השלישי - ההון המוחי של 

כתובת האתר
www.gimlaim.org.il

מפלגת הגמלאים "דור" מחכה לך
כתובת: דרך השלום 7 א' קומה 1 תל אביב
טלפון: 03-5611900    פקס:  03-5611909

info@gimlaim.org.il :דוא"ל

העורך הראשי: אפרים לפיד
העורך: ניסן פרידמן )דובר המפלגה(

הוועידה המכוננת של מפלגת הגמלאים החדשה:

צעד ראשון בדרך חזרה
במעמד חגיגי ומרגש הוכרז על הקמת "דור"

אנוש  למשאבי  המעבדה  )מנהל  כספי  אמנון  ופרופ'  המדינה" 

באוניברסיטת בר אילן( דיבר על "גמלאות: זכות ולא חובה".

היועץ המשפטי של המפלגה, עו"ד יוסי כץ, ח"כ לשעבר, ניהל 

למופת את המושב השני בו אושרו התקנון והחוקה.

עו"ד אבי דורון, יו"ר ועדת הבחירות, ניהל את מושב הנעילה בו 

נבחרו היו"ר והמוסדות.

חברי נשיאות באחד ממושבי הוועידה ובהם המצטרפים החדשים תא"ל אפרים 
לפיד, גל הירש, יעל שהם וצבי נתנזון. צילום מיכל שטרית

נציגי אמי בוועידה - יעקב בן סירא ותמי ספיבק עם המנחה אבי פלד משמאל
הלובי של הסינמטק לקראת פתיחת הוועידה. עו"ד יובל זפיר מגבעתיים )מימין(, 

משוחח עם דוד אדמון )משמאל( ופרופ' אמנון כספי )מזוקן(

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

הישיבה הראשונה של מזכירות מפלגת "דור" תתקיים ביום שני, 5.7.2010, בשעה 16:00, בבית הסופר ברחוב קפלן 6, תל אביב
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כוכב הכדורסל לשעבר דני ענבר 
מקרית חיים הצטרף ל"דור"

כוכב הכדורסל לשעבר, דני ענבר בן 68, הצטרף לדור - מפלגת הגמלאים החדשה. דני הוא יליד 
ותושב קרית חיים, נשוי לנורית, שאף היא ילידת קרית חיים. לזוג שלושה ילדים ושבעה נכדים.

בכלל  האזרח  זכויות  את  לשפר  עלינו  מעוולות.  לי  איכפת  כי  הגמלאים  למפלגת  "הצטרפתי 

והגמלאים בפרט, כדי שתהיה לנו חברה יותר טובה, יותר צודקת ויותר איתנה".

כך אומר ענבר, שיצא לגמלאות אחרי 45 שנות עבודה בחברת החשמל. בתפקידו האחרון כיהן 

כמנהל בתי המלאכה המרכזיים בחוף שמן במפרץ. הוא שייך למשפחת כדורסלנים מפוארת. 

ענבר מתנדב חברתי במשך שנים רבות. עד היום הוא פעיל ב"עמך", עמותה שתומכת בניצולי 

שואה, במוקד 100 של המשטרה וכמו כן הוא חבר בפורום לשוויון בנטל. 

איתן: יש צורך חיוני במפלגה שתטפל 
בנושא הגמלאים

ביום  שהתקיימה  עיתונאים,  במסיבת 
בתל-אביב,  העיתונאים  בבית   12.5 רביעי 

המפלגה,  של  הראשונה  הוועידה  לקראת 

הכריז השר לשעבר לענייני גמלאים, רפי 

איתן, על הקמת מפלגת גמלאים חדשה.

במקום נכחו כ-20 אנשי תקשורת ממרבית 

ערוצי  בהם  הגדולים,  התקשורת   כלי 

צה"ל(,  וגלי  ב'  )רשת  והרדיו  הטלוויזיה 

ישראל  הארץ,  מעריב,  אחרונות,  ידיעות 

החדשות  ואתרי  פוסט  ישראל  היום, 

באינטרנט.

הגדול  הלחץ  "אלמלא  איתן:  לדברי 

מהשטח, אולי לא היינו מחליטים להמשיך.  

כתוצאה מפגישות ודיונים במשך חודשים 

חיוני  צורך  יש  כי  לנו  התברר  ארוכים, 

במפלגה שתטפל בנושאי הגמלאים וזכויות 

האזרחים הוותיקים, נוכח התארכות תוחלת 

ודיור, נדאג שהאזרחים הוותיקים שהם  ואוזלת היד הממשלתית. מלבד הטיפול בנושאי פנסיה, בריאות, סיעוד, תעסוקה  החיים 

האזרחים המנוסים של המדינה, יתרמו לחברה ולכלכלה מניסיונם הרב". 

איתן הוסיף, כי מפלגת הגמלאים הקודמת, גיל, רשמה הישג גדול בכך שבזכותה הוקם משרד לענייני גמלאים שממשיך לפעול גם 

בממשלה הנוכחית. כמו כן, הוקם מוקד ייעוץ טלפוני, הוגדל בצורה ניכרת סל התרופות ושופרו זכויות ניצולי השואה. אולם, ללא 

נוכחות בכנסת קשה להניע ולשנות דברים.

על הסכסוכים הפנימיים שגרמו לכישלון המפלגה הקודמת, שלא עברה את אחוז החסימה בבחירות לכנסת הנוכחית, אמר איתן: "לא 

התארגנו בצורה מסודרת. לא היו לנו חיי מפלגה, תקנון וחוקה. הפעם מיסדנו את המפלגה ונוכל להפעיל תהליכי קבלת החלטות 

מסודרת. כל נושא יועלה בפני המוסדות החדשים של המפלגה".

לצד איתן ישבו במסיבת העיתונאים ארבעה נציגי המפלגה החדשה: המנכ"ל יורם קליינר, פרופסור אמנון כספי )מנהל המעבדה 

למידע במשאבי אנוש באוניברסית בר-אילן(, תא"ל אפרים לפיד )חבר הנהלת "צוות" ארגון גמלאי צה"ל ולשעבר דובר צה"ל ומפקד 

גלי-צה"ל( ועירית פרנק )מנכ"ל האוניברסיטה העממית וחברת הנהלת אמ"י(.

משתתפי מסיבת העיתונאים: )מימין( פרופסור אמנון כספי, 
עירית פרנק, רפי איתן, אפרים לפיד ומנכ"ל המפלגה, יורם קליינר
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הצעת חוק לעידוד ההתנדבות 
הונחה על שולחן הכנסת

הצעת חוק המועצה לעידוד ההתנדבות בישראל, התש"ע-2010, הונחה השבוע על 
שולחן  הכנסת על ידי ח"כ זאב בילסקי מסיעת קדימה וח"כ אנסטסיה מיכאלי 

מסיעת ישראל ביתנו. 

ההצעה, שמטרתה לעודד ולפתח את פעולות ההתנדבות בישראל, מבקשת לעגן 

בחוק את מעמד ההתנדבות והמתנדבים בישראל.

במקביל, ישנה טיוטת הצעה של השולחן העגול במשרד רוה"מ העוסקת אף היא 

ואותה כמו את הצעת החוק מוביל מנכ"ל משרד  בעידוד ההתנדבות בישראל, 

הרווחה איצקוביץ.

 18-69 בגילאי  ישראל  מאוכלוסיית  אחוזים  "כ-30  לחוק:  ההסבר  דברי  מתוך 

מתנדבים. כלומר, קרוב ל- 750,000 מתנדבים, התורמים כל אחד כארבע שעות 

בשבוע בממוצע. סך כל תרומתם של המתנדבים 60 מליון שעות, השוות ל-50,000 

משרות מלאות בשנה, שוות ערך לכ-750 מליון ש"ח.

בעולם כולו רואים במתנדבים מרכיב חשוב של החברה האזרחית, הנותן שירות 

לפרט ולקהילה ותורם להרגשת הסולידריות בין האזרחים.

להתנדבות  הלאומית  המועצה  את  ישראל  ממשלת  הקימה   1972 בשנת  עוד 

התרחבו  מאז  הטיפוח.  טעונות  האוכלוסיות  בעיות  עם  להתמודד  כדי  בישראל 

שטחי הפעולה והמתנדבים עוסקים היום בכל תחומי חיי החברה - חינוך, קליטת 

העלייה, ביטחון, בריאות ואיכות הסביבה".

צבי מיתר מונה ליו"ר עמותת "יש"
מפלגת  מבכירי  מיתר,  צבי 
ליו"ר  לאחרונה  מונה  דור, 

עמותת "יש" לטיפול בילדים 

השואה,  ניצולי  ויתומים 

במקום אלכסנדר אורלי. 

בשנת  הוקמה  "יש"  עמותת 

1998 וחברים בה ילדים ניצולי 

השואה מכל הארצות שנכבשו 

הצבא  ידי  על  שנפגעו  או 

הנאצים,  הביטחון  ושירותי 

והמגזרים  הארגונים  ומכל 

העיקרית,  מטרתה  בישראל. 

היא השגת פיצויים מגרמניה עבור ילדוּת עשוקה.

היו"ר החדש, הגדיר את מטרתו הראשונה: "לתבוע ולקבל מהגרמנים פיצוי כספי הולם 

לילדים שגדלו במלחמת העולם השנייה והפסידו בכפייה את ילדותם מבחינה חברתית 

ולימודית. כמו כן, יש להמשיך את הטיפול במימוש הזכויות המגיעות לניצולי השואה 

היום ולטפל באמצעות חקיקה בתוספת זכויות  לניצולי השואה". 

ניצולי השואה  זכויות  בנושא  רבות  74, עבד שנים  בן  צה"ל  ונכה  ניצול שואה  מיתר, 

במשרד האוצר, משמש כיום יועץ לענייני ניצולי השואה לראש עירית פתח תקווה, יצחק 

אוחיון, מטעם יו"ר מנהלת הגמלאים, ברוריה שכטר. 

"גם בריטניה הייתה 
נוהגת כמונו" 
בעניין המשט

 B.B.C-כך אמר רפי איתן בראיון ל

והוסיף: "אין לנו ברירה אלא למנוע 

מהאיראנים להשתלט על עזה ולאיים על 

קיומה של מדינת ישראל"
"למדינת ישראל אין ברירה אלא לפקח 

על כל מה שנכנס לרצועת עזה ולמנוע 

החדרת נשק, אחרת ישתלטו האיראנים 

רצונם,  כאוות  לשם,  ויחדירו  עזה  על 

על  לאיים   העלול  הסוגים  מכל  נשק 

קיומנו", כך אמר יו"ר מפלגת הגמלאים 

החדשה, רפי איתן, בראיון לכתב לענייני 

ביטחון של B.B.C, גורדון קררה. 

לעצור  הממשלה  החלטת  על  לשאלה 

של  "מחובתה  איתן:  ענה  המשט,  את 

ממשלת ישראל להגן על שלום תושביה 

ממשלת  שגם  משוכנע  אני  דרך.  בכל 

למעשה,  כמונו.  נוהגת  הייתה  בריטניה 

בהן  בדוגמאות  רצופה  ההיסטוריה 

בריטניה, ומדינות ריבוניות נוספות, נהגו 

כך מול גורמי טרור שאיימו עליהן. כל 

זוכה  ושטחה,  תושביה  על  קטן  איום 

לתגובה נמרצת מצד בריטניה. כך נהגנו 

גם אנו".

נועד  המשט  עניין  כל  כי  טען,  איתן 

לו  היה  ולא  בלבד,  תקשורת  למטרות 

איתן,  ציין  "למעשה",  אחר.  ערך  שום 

שקול  הספינות  שהביאו  הציוד  "כמות 

למה שמדינת ישראל מכניסה לעזה כל 

בוקר. למעשה, בכל יום אנחנו דואגים 

לספק לתושבי עזה מוצרי מזון, תרופות 

וציוד חיוני. אנחנו דואגים להם בתחום 

חמאס  הטרור  ארגון  אבל  ההומניטרי, 

שולט בעזה, פוגע בתושבים ומאיים על 

ישראל. אסור לנו לאפשר מצב שארגוני 

הטרור בעזה יתחמשו ויתחזקו. 

צבי מיתר )משמאל( בחברת ז'ק עמר מנתניה בוועידת המפלגה

צילום: דו"צ

3 המידעון של "דור" - מפלגת הגמלאים החדשהגיליון 1, יוני 2010

mailto:info@gimlaim.org.il
mailto:info@gimlaim.org.il


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 

מביעים אומר

תא"ל אפרים לפיד, בראיון לרדיו ירושלים:
הקמת המשרד לענייני גמלאים 
והדאגה לניצולי שואה רשומים 

לזכות מפלגת הגמלאים
תא"ל אפרים לפיד, מהמצטרפים החדשים 
אמר  החדשה",  הגמלאים  מפלגת   - ל"דור 

בראיון  לאבי רצון ברדיו ירושלים כי למפלגת 

הגמלאים המקורית היו הישגים כמו הקמת 

כיום,  גם  שפועל  גמלאים,  לענייני  משרד 

והדאגה לניצולי השואה.

תפיסת  של  לייצוג  מקום  בישראל  "יש 

מאוד  לאוכלוסייה  ביטוי  שנותנת  עולם 

והטבות,  זכויות  לקבלת  רק  לא  גדולה, 

ביחד  הגמלאים  של  לשילובם  גם  אלא 

עם קבוצות אחרות בחברה". לפיד הוסיף: 

חשוב  חלק  הם  הגמלאים  כי  הוא  "המסר 

וגמלאים מחוברים גם  בחברה הישראלית 

לאינטרסים חברתים אחרים".

בית היוצר
הגמלאי שכתב ספר 

בשיעורי הקלדה בקורס 
מחשבים

פינחס סימן-טוב התאמן על הקלדה בקורס 
מחשבים לגמלאים בכתיבת זיכרונותיו. 

התוצאה: ספר מרתק ומרגש בשם 
"מאפגניסטן לישראל" - מסע בזמן.

87 אלף איש מטופלים ע"י 
הרשות לזכויות ניצולי השואה 

בעקבות  תיקון הליקויים מהעבר
ועדת העלייה, הקליטה והתפוצות קיימה ישיבת מעקב בנושא טיפול בעולים ניצולי 
שואה.יו"ר הוועדה, ח"כ ליה שמטוב, ברכה את הרשות לזכויות ניצולי השואה על תיקון 

הליקויים ומקווה שהמנהלת החדשה תביא להמשך מגמה חיובית זו. היא הדגישה כי 

הוועדה קיבלה לראשונה ביולי 2008 דווח ממשרד האוצר עפ"י חוק התכנית להגדלת 

גמלאות הבטחת הכנסה לקשישים נזקקים ולסיוע לניצולי שואה, וכי אז דווח שהוגשו 

5138 בקשות לקבלת הטבות ואושרו 2090 מהן.

ח"כ מרינה סולודקין קראה למדינה להכיר בכ-140 אלף פליטי שואה שרובם נזקקים 

וצריכים סיוע ולכל הפחות דיור  ציבור". 

עפרה רוס, מנהלת הרשות לזכויות ניצולי השואה במשרד האוצר מסרה  כי 87,000 איש 

מטופלים ע"י הרשות לזכויות ניצולי שואה, בתקציב של כ- 2.6 מיליארד ₪ וזאת ע"פי 

החוק. כ-2000 פניות לחודש מגיעות למוקד המידע.  היא הוסיפה, כי רק לאחרונה הושג 

הסכם עם קופות החולים, על פיו לניצולי השואה,  כמו לנכי רדיפות הנאצים, תינתן 

הנחה וסבסוד משמעותי  של בין 50  ל- 60 אחוז בהשתתפות העצמית בתרופות מרשם 

המצויות  בסל הבריאות  )לגבי מחלות לא  מוכרות( כאשר התרופות למחלות המוכרות 

ניתנות ללא  תשלום. הושג הסדר עם חברת החשמל להעניק הנחה בתשלום החשמל. 

משנת 2010 יעודכן התגמול לנכי רדיפות הנאצים פעמיים בשנה באפריל ובאוקטובר. 

ובנוסף ישולם סכום חד פעמי בגין התקופה שבין 1/2009 - 4/2009.

נתון ברגע
בישראל  במפקד האוכלוסין האחרון שנערך 

עולה כי שלש הערים בהם שיעור הקשישים 

)מגיל 67 ומעלה( הוא הגבוה ביותר: הן בת 

ים, חיפה וגבעתיים )נתוני הלשכה המרכזית 

לסטטיסטיקה(.

"במשך שנים רבות חשבתי ורציתי לכתוב 

את  יעניין  שזה  חשבתי  אוטוביוגרפיה. 

מכירים  אנשים שלא  ואפילו  ונכדיי,  ילדיי 

ושונה.  מיוחד  חיי  שסיפור  מכיוון  אותי, 

אני שייך לאותם מתי מעט היהודים שעלו 

והקימו בארץ  דרך,  לא  בדרך  מאפגניסטן, 

ישראל המקודשת את ביתם מאפס, בעשר 

בן  סימן-טוב  פינחס  מתאר  כך  אצבעות", 

להוציא  אותו  שהניעו  הסיבות  את  ה-73, 

לאור את הספר האוטוביוגרפי "מאפגניסטן 

לישראל - מסע בזמן".

פינחס מתגורר בשכונת קריית דדו בפתח-

"רעות"  הגמלאים  מועדון  וחבר  תקווה 

אב  לאסתר,  נשוי  מרקו,  בית  שבמתנ"ס 

גלית, סמדר, מיכל  )דרור,  ילדים  לחמישה 

ודורית( וסב ל-13 נכדים. 

ומה עושה כיום הסופר הטרי? "מטפל בעצי 

הפרי שבחצר ביתי, מטפחם ומשתדל לעזור 

בעבודות הבית. פעמיים בשבוע אני נמצא 

עם גמלאים נוספים במועדון "רעות". 

תא"ל אפרים לפיד עם רפי איתן בוועידה

נשיא המדינה, שמעון פרס, מעיין בספרו של פינחס 
סימן -טוב )משמאל(. מימין, בתו של הסופר, גלית
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www.gimlaim.org.il נמל הבית 

אתר האינטרנט של "דור" 
מתעדכן באופן שוטף

אתר האינטרנט של "דור - מפלגת הגמלאים החדשה" מתעדכן באופן שוטף על 
ידי מנהל האתר, אבי פלד. ניתן למצוא בו ידיעות חדשות בנוגע למפלגה וחבריה. 

לעיונכם באתר: התקנון, החוקה, החלטות ההצעה לוועדת המצע ורשימת חברי 

המזכירות. באמצעות האתר אפשר ליצור קשר עם המפלגה בשתי דרכים:

1. על ידי הורדת טופס ההצטרפות, מילוי ושליחתו בפקס למשרדי המפלגה.

2. על ידי כניסה לדף צור קשר, מילוי הטופס ושליחת הודעה.

בשתי הדרכים תקבלו תשובה טלפונית מאחד מעובדי מטה המפלגה.

כמו כן, ניתן לטלפן למשרד או לשלוח פקס. המספרים למטה.

www.gimlaim.org.il :כתובת האתר

אות המתנדב של 
עיריית רמת גן הוענק 

לכרמלה כרמלי
כרמלה  הדדי",  "פרגון  ארגון  יו"ר 
המתנדב"  "אות  את  קיבלה  כרמלי, 

גן,  רמת  עיריית  מטעם   2010 לשנת 

רבת  ההתנדבותית  פעילותה  עבור 

השנים בעיר. בטקס החגיגי והמרשים 

בתיאטרון היהלום העניק ראש העיר, 

צבי בר, את האות לכרמלי. 

מפלגת   - לדור  הצטרפה  כרמלה 

הגמלאים החדשה והשתתפה בוועידה 

בסינמטק. הארגון שבראשו היא עומדת 

מארגן ערבי תרבות, ברמת גן, ובתל-

אביב במגמה לפרגן לאמנים חובבים 

ובלתי מוכרים ולקדם אמנים צעירים 

בתחילת דרכם. בדרך זו גם מפגישים 

אמנים ויוצרים לשיתוף פעולה. 

בנוסף מגייס הארגון תרומות לעמותת 

אוכל  מנות  המכינה  לרעב",  "תרום 

בתי  ב-25  יכולת  מעוטי  לתלמידים 

ספר ברחבי הארץ.

כרמלה כרמלי, במרכז, בין שני חבריה לסניף 
רמת-גן: מימין, יו"ר הסניף ד"ר איתן לוי 

ומשמאל - רחל בראל

מנכ"ל האוניברסיטה העממית, עירית פרנק, 
בראיון לקול ישראל:

המדינה הבטיחה ולא קיימה
העממית  האוניברסיטה  מנכ"ל   ,)50( פרנק  עירית 
בתל-אביב , מצטרפת חדשה להנהלת "דור" כמייצגת 

של  א'  ברשת  סיפרה  אמ"י,  ישראל  אמני  ארגון 

למפלגת  יחסית  צעיר  בגיל  שהצטרפה  ישראל  קול 

הגמלאים, "כי ראיתי איך מתייחסים ומטפלים באימא 

שלי. מצד שני, אני כבר דואגת לעצמי. אני גמלאית 

כך  בתי.  של  לעתידה  לדאוג  כבר  רוצה  ואני  בדרך 

שבמשפחתי שלושת הדורות מגויסים למטרה. היום 

אני רואה ומבינה שהמצב לא כפי שקיווינו. יש יותר 

מדי מבוגרים שהוזנחו וחיים בקושי. חייבים לכבד אותם ולדאוג להם. אסור שיימשך 

המצב, שאזרחיה הבוגרים של מדינת ישראל, אלא שנתנו את חייהם למען המדינה, 

כלכלתה וביטחונה, יישארו בצד ללא יד מכוונת. יש לדאוג לפנסיה מכובדת, לתעסוקה 

מסודרת ולשילובם בחברה של הגמלאים שמסוגלים עדיין לתרום".

העורך הראשי: אפרים לפיד
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

המידעון של  מפלגת הגמלאים החדשה

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