
  
  לכבוד

  שמוליק מזרחי 

        שלום,

27/09/17 

  

אני מניח שגם אתה, כמוני וכמו אלפי גמלאיות וגמלאים אחרים, קראת את מאמרה של מירב 

ארלוזורוב "ההסתדרות רוצה לכופף את כחלון, דרך דורית סלינג'ר" אשר הופיע בדהמרקר 

  .27/09/17מיום 

  

חיפני ופעיל חברתי במסגרת העמותה "שדולת אני פונה אליך הן כעמוס שבואלי, גמלאי 

גמלאים חיפה", הן כחבר הנהלת "כן לזקן". אני פונה אליך כחבר לשיח בנושאי הגיל השלישי 

מזה למעלה משנתיים, כולל כמה פגישות ביננו ובעיקר התכתבות ארוכה בנושאים משותפים 

  כאשר ברגע זה על הפרק "ביטוח סיעודי קבוצתי".

  

תה, יו"ר הסתדרות הגמלאים (והגמלאיות) בישראל, מסכים עם דעתי כי אין שום אני מקווה שא

נושא בתחום חייהם של בני הגיל השלישי חשוב יותר מאשר האשפוז הסיעודי. לא שגובה 

קצבת האזרח הותיק, או סל התרופות, או הצורך בשר ממונה על בני הגיל השלישי, או עמידת 

כלשונו וכרוחו אינם נושאים חשובים עד מאד. אלא שעל הוותיקים  הממשלה בחוק האזרחים

כולם גובר הפחד ממכת ההזדקקות לסיעוד, שעם עליית תוחלת החיים והשיפור המתמיד 

ברפואה המודרנית עולה ללא הרף הסיכוי של אחד מכל שלושה גמלאים ללקות בצורך בו. יחד 

והנזק הסביבתי, נזק  –נכדים  –עם הנזקק לאשפוז לוקה גם משפחתו, עד וכולל הדור השלישי 

  בריאותי, כלכלי וחברתי, הוא מכת מדינה שאינה כתובה בתורה וגם אינה גלויה לעין.

  

ביטוח סיעודי  –ההסתדרות הייתה זו שלפני כשלושים שנה ִאתרה את הבעיה ומצאה לה פתרון 

שני הסירה קבוצתי. בעזרת מכשיר חכם זה, רכשה ההסתדרות חברים נאמנים רבים מאד ומצד 

  מעל המבוטחים את אותו חשש מתמיד ומציק, הצורך בסיעוד לבן משפחה.

  

החישובים האקטואריים של חברות הביטוח ושל הנהלות  –אבל התברר שאליה וקוץ בה 

נאסר על חברות הביטוח  2011החברות בהן נקלט מכשיר הפלא התבררו כשגויים, ובשנת 

מאז ועד היום, למרות צהלות השמחה של ח"כ שמולי להמשיך ולשווק ביטוח סיעודי קבוצתי. 

ושלכם אתם (לפני כחודשיים), לא הצליחה (או לא רצתה) ממשלת ישראל להמציא מכשיר 

חכם חדש בעלות סבירה לאזרח הישראלי ובביטחון עסקי מספיק לחברות הביטוח כדי שלא 

  תקרוסנה תחת נטל ההתחייבויות.

  

   



 

  

  
  

והביטוח הוציאה את הנחיותיה האחרונות בנדון, במו ידי שלחתי לאחר שהמפקחת על ההון 

לכבודה מספר שאלות (אתה היית מכותב) וקבלתי תשובות בלתי מספקות בעליל. ההוכחה לכך 

נמצאת בהחלטת ההסתדרות לצאת עכשיו בקמפיין למען הקשישים ולמען הביטוח הסיעוד 

  ורת.הקבוצתי, כפי שנראה בימים אלה בחוצות העיר ובתקש

  

אין צורך להתייחס לרמזים ולפרשנות הפוליטיים של המאמר הנדון של הגברת ארלוזורוב. היא 

ביטוח סיעודי קבוצתי (או לא קבוצתי) למיליון הגמלאים  –שוב  –איננה הנושא. הנושא הוא 

  בישראל, שמספרם עולה בכמאה אלף נוספים מדי שנה.

  

דבר נגד סיסמאות. אין לי דבר נגד קמפיין. אבל לשם כך על ההסתדרות לחשוב בגדול. אין לי 

יש לי הרבה מאד נגד העמדת פנים, לחיצות ידיים ורוב מהומה על לא מאומה. אני חוזר ומבקש 

לכנס אצלך ובהנהגתך צוות חשיבה  –ממך לקיים את דבריך אלי, אישית, מלפני כשנתיים 

לי מקצוע חופשיים וגמלאים ופעולה, שיכלול לא רק בעלי תפקידים בהסתדרות אלא גם בע

  חברי הסתדרות שאינם נושאי משרה נושאת שכר, בכדי לתפוס שור בקרניו.

  

להכריח את ממשלת ישראל, כולה, לשוב תפעיל את מלוא כוחה ההסתדרות אנו מקווים ש

לשולחן החקיקה ולבצע רפורמה מקיפה בתחום הסיעוד, התחום האחרון שנותר מחוץ לחוק 

 81הצעת החוק מוכנה, בגדול ובמפורט, אצל שר הבריאות. במרץ ש.ז.  הבריאות הממלכתי.

חברי כנסת חתמו על הגשת חוק לביטוח סיעודי ממלכתי. מה שנדרש עכשיו הוא מיקוד הקמפיין 

. הצלחה בחקיקת חוק זה תייתר את נושא ברפורמה באשפוז הסיעודישל ההסתדרות בחוק זה, 

הביטוח הסיעודי העומד עכשיו כיתום נזקק כיוון שהחוק יכלול את כל הנושאים הקשורים 

  לסיעוד תחת גג וחוק חכם אחד. 

  

  בכוחות משותפים נצליח.

  

  

  בברכת מועדים לשמחה,

  עמוס שבואלי

  חבר הנהלת "כן לזקן"

  

 


