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 כח לגימלאי  מצע

  מבוא

, חיי כיו 700,000 גימלאיות, גימלאי ואזרחי ותיקי למעלה מ
בישראל. ציבור גדול ורב זכויות זה לא רק שאינו זוכה למידה הראויה

, אלא שהוא של תשומת הלב, הקצאת משאבי ופיתוח שירותי ייחודיי
שרוי במאבק מתמיד כנגד שרירות לב השלטו המתנכל לזכויות המעטות

שהושגו אחרי עמל רב ומאבקי קשי וממושכי ומבקש להטיל על
. האזרחי הותיקי גזירות חדשות לבקרי

על פי הדו"ח האחרו של המוסד לביטוח לאומי, 65.5% מהמשפחות בגיל
, בעוד שרק 6.7%  65 ומעלה נימנות בי שלשת העשירוני התחתוני
! מצב עגו זה ממשפחות אלה נימנות בי שלושת העשירוני העליוני
. הוא תוצאה של אטימות לב וצרות עי של המערכת אינו גזירה משמיי

הפוליטית, הפועלת ללא הר לכירסו מתמיד של זכויותינו!
הסיבה למצב עגו זה היא אחת ציבור האזרחי הותיקי לא השכיל עד
כה לתרג את עוצמתו המספרית לכח פוליטי שיפעל במערכת הפוליטית

לקידו צרכיו ופתרו בעיותיו המיוחדות!

לפיכ הגיעו הסתדרות הגימלאי בישראל, אירגוני גימלאי קרנות
הפנסיה, מרבית ארגוני גימלאי מקומות העבודה ואירגוני האזרחי
הותיקי לכלל מסקנה כי אי עוד ברירה אלא לתמו בכ שיהיה

לגימלאיות, לגימלאי ולאזרחי הותיקי בישראל ייצוג משלה בכנסת
17 במאי השנה. 15, העומדת להיבחר ב ה

בבחירות לרשויות המקומיות, שהתקיימו בחודש נובמבר 1998, התארגנה
3 ערי בה " שזכתה להישג מרשי ב לראשונה רשימת "כח לגימלאי
. הצלחה זו מוכיחה כי השרו ואשקלו יפו, רמת התמודדה תל אביב

סאת הייסורי והסבלנות של ציבור הגימלאי והאזרחי הותיקי בישראל
מלאה וכי בשלה בה ההכרה כי אי עוד לסמו על אחרי ומעתה אנחנו

לוקחי את גורלנו בידינו!

" בכנסת יפעלו בכל דר פוליטית וציבורית לשיפור נבחרי "כח לגימלאי
רמת חייה ולמימוש הזכות לקיו הוג ומכובד של כל הגימלאי

, ניצולי השואה, , דרוזי וצ'רקסי , יהודי ערבי והאזרחי הותיקי
. היא כח לגימלאי מתחייבת בזה כי נבחריה יפעלו נכי ומוגבלי

בכנסת ובממשלה לקד את הנושאי הבאי הקשורי לגימלאי ולאזרחי
. הותיקי בישראל ובני משפחותיה

  א. פנסיה

, 50,000 אזרחי ותיקי  1. נביא לכנסת חוק פנסיה ממלכתית. לכ
, , שכירי במקומות עבודה בלתי מאורגני ביניה אלה שהיו עצמאיי
, אי , עולי חדשי ונשי העובדות במשק בית חברי קיבוצי ומושבי
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כיו תכנית פנסיונית ורבי מה מתקיימי בדוחק מקיצבת הזיקנה
הדלה. חוק זה יבטיח לאלה החיי רק מקצבת הזקנה פנסיה שתבטיח קיו

הוג ותוציא רבבות אזרחי ותיקי ממעגל העוני.
 2. תעוג בחוק התחייבות הממשלה למת רשת ביטחו לקרנות הפנסיה,
, ללא קשר למצב כדי שאלה תוכלנה לעמוד בהתחייבויותיה למבוטחי

האקטוארי, התחייבות שכיו יכולה להתבטל בכל עת ורבבות יישארו ללא
פנסיה.

" תפעל לחקיקת חוק הצמדה חודשית של הפנסיה המצטברת.  3. "כח לגימלאי
 4. נתבע קיו מנגנו לשמירת המעמד והער הריאלי של הפנסיות

, התקציביות מול השינויי בדרוג ובתנאי השכר של העובדי הפעילי
.93 כולל הסכ 97

 5. נעשה לביטול האפליה בי אלמני ואלמנות בפנסיית שאירי בקרנות
הפנסיה. כיו הקרנות אינ רשאיות לתק אפלייה זו ללא אישור משרד

האוצר, המסרב להעניק אישור זה.

  ב. בריאות

 1. נביא להכללת האישפוז הסיעודי ב"סל הבריאות" במסגרת חוק ביטוח
. בריאות ממלכתי כדי לשי ק למצב הבלתי נסבל השורר בתחו זה כיו

נתבע ג הרחבת הסיעוד הביתי במסגרת "סל הבריאות".
 2. נביא בפני הכנסת הצעת "חוק זכויות המאושפז הסיעודי" שיכלול את

כל זכויות המאושפז במוסד לאישפוז סיעודי. עד לקבלת החוק נתבע
. פעולה מיידית לשיפור רמת הטיפול במוסדות האישפוז הסיעודי לסוגיה
 3. נעשה הכל כדי להביא לביטול כל התשלומי הנוספי בקופות החולי

, כולל תשלו עבור תרופות. המוטלי על גימלאי
 4. ננקוט יוזמה להקמת של מרכזי גריאטריי ומרכזי יו שיקומיי

. בכל מקו שיש בה צור
 5. נתבע ממשרד הבריאות פיתוח הרפואה הגריאטרית והכנתה וביצועה של

, של עובדי שירותי תכנית מעשית לשינוי הגישה, המזלזלת לא פע
. הבריאות באזרחי הותיקי

 6. נפעל להכללת מחלות גריאטריות (אלצהיימר וכדו') ב"סל הבריאות".
 7. ניזו קיו בדיקות תקופתיות למבוגרי ללא תשלו או בתשלו

. סימלי במוסדות הרפואיי
.  8. נתבע לכלול ב"סל הבריאות" שיקו פה לגימלאי הזקוקי לכ
 9. נפעיל את משרדי הבריאות והרווחה לנקוט צעדי כנגד בתי אבות

ומוסדות האישפוז הסיעודי הפועלי ללא רשיו וללא פיקוח.

  ג. הביטוח הלאומי

 1. כח לגימלאי תפעל להעלאת בסיס החישוב של קיצבת הזיקנה ל
 25% מהשכר הממוצע במשק לפחות. מאז חודש פברואר 1955, מחושבת קיצבה

זו על בסיס 16% מהשכר הממוצע במשק. גובה קיצבת הזיקנה הנוכחי אינו
יכול להבטיח קיו אנושי מינימלי ויש להגדילו.

 2. כח לגימלאי תיזו חקיקה לשיריו אופ עידכו קיצבאות
הזיקנה ומועד בחוק, כדי שהעידכו יהיה על פי המדד ללא קשר למועדי
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תשלו תוספת היוקר וכי לא נית יהיה לבטלו במסגרת מאות הסעיפי של
חוק ההסדרי במשק, כפי שעשתה פעמיי הממשלה הנוכחית.

 3. נעשה לביטול האפלייה הקיימת בי אלמני ואלמנות בפנסיית
שאירי בביטוח הלאומי.

 4. נפעל להגדלת מיכסת השעות השבועיות של מטפלות הבית לקשישי
המתקשי בפעולות יומיומיות.

  ד. ניצולי השואה

 1. נתבע השוואת גובה הפנסיה ממשרד האוצר לפנסיה ממשלת גרמניה.
 2. ניאבק להבטיח כי הכספי מהבנקי בשווי יגיעו לידי ניצולי השואה.
 3. נתבע ממשלת גרמניה להקי קר לפיצוי כל האנשי שהיו עובדי כפיה.

 4. נפעל להחזרת רכוש יהודי מגרמניה וממזרח אירופה.
 5. נפעיל לח להחזרת כספי יהודי שהופקדו בבנקי בגרמניה

והוחרמו.

  ה. נכי ואנשי ע מוגבלויות

 1. נפעל לאכיפת הוראות חוק התכנו והבניה בדבר נגישות למבני
ציבור ואתרי ציבוריי לאנשי ע מוגבלויות.

 2. נפעיל לח על הרשויות המקומיות להקצות מקומות חנייה לאנשי
. כ נפעל לאכיפה קפדנית של איסור חנייה שלא נכי בפיזור מתאי

. כחוק בחניית נכי
 3. נתבע להפעיל, הלכה למעשה, את החוק בדבר הנמכת מדרכות במעברי

חצייה ובצמתי ובדבר איסור הצבת של מכשולי המפריעי למעבר נוח
. של המתניידי בכיסאות גלגלי

 4. ניזו פיתוח מערכי דיור בקהילה לנפגעי נפש ולאנשי ע פיגור
. שכלי, כדי שאלה יוכלו לחיות בכבוד בקהילת

  ו. גימלאי צה"ל, משטרת ישראל ושירותי הביטחו

.  1. נפעל לקידו זכויותיה של גימלאי צה"ל, משטרת ישראל ושירותי הבטחו
 2. נתבע הפסקת ניכוי ההיוו מגימלת של אלה שהגיעו לגיל 65 ומש

. הניכוי מגימלת היה 15 שני
 3. נפעל לביטול ניכוי "קופה ציבורית": לגימלאי צה"ל שהשתלבו לאחר

פרישת בעבודה ובמוסדות המוגדרי כ"קופה ציבורית".

  ז. חיזוק הביטחו האישי

 1. כח לגימלאי תפעל לאספקת לחצני מצוקה ללא תשלו לבני 70
ומעלה, ובמקרה הצור ג לצעירי יותר, החיי מחו למערכת בני

משפחת או שאינ דיירי מוסדות.
 2. נדרוש ממשטרת ישראל נקיטת צעדי מידיי ותקיפי למניעת אלימות

. נגד קשישי
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.  3. נדרוש התאמת מדרגות העלייה לאוטובוסי לצורכי האזרחי המבוגרי
 4. ניזו הקצאת תקציבי יעודיי לרשויות המקומיות לצור תיקו מדרכות.

  ח. סיוע מיוחד

,  1. ניזו ביקורי סדירי בבתי מבוגרי בודדי על ידי מתנדבי
. , אחיות ורופאי עובדי סוציאליי

 2. כח לגימלאי תוודא אספקת ארוחה חמה בכל יו למבוגרי שאי
. . או שאי לה אמצעי לכ ביכולת להכי את ארוחותיה

 3. נפעל להקמת "קווי מצוקה" טלפוניי שיעמדו לרשות הותיקי ובני
. משפחת

 4. נציע הקמת קר ממשלתית מיוחדת שתעמיד הלוואות, ללא כל ריבית
, כדי שחייה יהיו להתקנת מזגני בבתי קשישי שאי לה אמצעי לכ

. נסבלי יותר בחו הקי והקור של ימי החור
 5. נתבע קר דומה ג לסיוע בהתקנת מעליות בבתי חסרי מעליות, בה

. מתגוררי גימלאי

  ט. הנחות במיסי ובתשלומי

נתבע להרחיב את חוק האזרחי הותיקי כדי שיכלול:
. 50% במקו 30% כיו  1. הגדלת ההנחה בארנונה למגורי לותיקי ל

 2. הנחה בתשלומי החשמל, שכ קשישי זקוקי ליותר חימו בחור
. ולקירור בקי

 3. הנחה בתשלומי הטלפו המהווי למבוגרי רבי צינור הקשר היחיד
ע העול החיצוני.

.  4. פטור למבוגרי מתשלו דמי חנייה בחניוני הציבוריי באר

  י. תעסוקה

כח לגימלאי תפעל ליצירת מסגרות מתאימות לתעסוקה, מלאה או
חלקית, לגימלאי הנמצאי במלוא אונ הגופני והשכלי.

  יא. גיל פרישה

נפעל לכ שגיל הפרישה מהעבודה של העובדי יהיה מותנה ביכולת
. , כנהוג כיו התיפקודית וברצונ החופשי ולא כתוצאה מגיל

  יב. תרבות פנאי

 1. נתבע ממשרד החינו והתרבות יצירת מסגרות מיוחדות של פעולות
. במסגרת זו נתבע ג תרבות, בידור והרחבת הדעת לאזרחי הותיקי

. השתתפות תקציבית במכללות לגימלאי שמקיימת הסתדרות הגימלאי
 2. כ נתבע ממשרד החינו והתרבות פיתוח מסגרות לפעילות יוצרת של

מבוגרי בתחומי האמנויות, כולל תערוכות תחביב.
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 חזרה לד הרשימה

 3. נתבע חקיקה שתחייב רשויות מקומיות להקי ולהפעיל מועדוני
. ומרכזי למבוגרי בכמות יחסית למספר האזרחי הותיקי בכל מקו

  יג. משרד מיוחד או רשות לגיל המבוגר

לש יישומ של המטרות שפורטו במצע זה, תתבע סיעת כח לגימלאי
בכל משא ומת קואליציוני לאחר הבחירות הקמת משרד מיוחד או רשות
. נפרדת לגיל המבוגר שבראשה יעמוד שר או סג שר מטע כח לגימלאי

במשרד זה ירוכזו כל התקציבי וסמכויות הביצוע בנושאי הקשורי
לאוכלוסייה המבוגרת במדינה, הפזורי כיו בי משרדי העבודה

והרווחה, הביטוח הלאומי ומשרד הבריאות.

  יד. מעמד הסתדרות הגימלאי בישראל

נעמוד על הכרה בהסתדרות הגימלאי בישראל, בחוק, כגו הייציג של
כלל הגימלאי והאזרחי הותיקי במדינה ועל שיתופה בכל ההחלטות

ובכל הפעילויות באוכלוסייה המבוגרת.

: נוס לכל הנושאי המפורטי במצע, תעשה סיעת כח לגימלאי למע
 1. תוכ ותובא לאישור הכנסת "מגילת זכויות" רשמית ומחייבת,
שתכלול את כל ההנחות, ההקלות והשירותי המיוחדי לגימלאי

ולאזרחי הותיקי ביטול או הפחתת זכות או זכויות יוכלו להיעשות רק
לאחר אישור הכנסת ברוב מיוחס.

 2. תוכ תוכנית לעידוד הקמת של בתי אבות, בתי דיור מוג ומוסדות
, על ידי אישפוז סיעודי, ה ע"י המדינה וה על ידי יזמי פרטיי

הקלות במיסוי וסיוע ברכישת קרקע ממינהל מקרקעי ישראל במחיר מוזל,
ובתנאי שמוסדות אלה יהיו תחת פיקוח ממשלתי כולל פיקוח שיבטיח

. תשלומי עממיי מדייריה
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