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א.נ., שלום רב, 

הנדון: יוזמת "מזדקנים בכבוד" - תמיכתך החיונית

ממשלת ישראל, בהתאם לתפיסתנו אינה מהווה את הגורם היחיד האחראי על טיוב איכות החיים של 
תושבי ואזרחי המדינה.

הממשלה, אמנם מגבשת מדיניות ומוציאה אותה אל הפועל, אך אחריותנו כחברה ישראלית בין היתר, 
היא לייצר תמונת מצב עובדתית - מחקרית ולפעול על מנת להשפיע על גיבוש המדיניות הממשלתית.

היעדר ידע מחקרי ואכפתיות, יובילו לחברה אדישה ומנוכרת, לכן החלטנו לעשות מעשה.

נשיאות הארגונים העסקיים, אשר מאגדת 14 נשיאי המגזר העסקי, הבינה כי על מנת להשפיע על קידום 
המעסיקים  עם  יחד  אשר  גוף  הקמת  להוביל  עליה  וחברתיות,  כלכליות  אסטרטגיות  לסוגיות  פתרונות 

יכלול באופן משותף גם ארגונים חברתיים. 

חברתיים  ארגונים   50 כ  כיום  מונה   ,2017 ינואר  בחודש  להתגבש  החל  אשר  חברתי,  הכלכלי  הפורום 
והידע הנצבר,  מובילים ומשפיעים בחברה הישראלית מכל תחומי החיים, על מנת למצות את הניסיון 

לזיהוי סוגיות חיוניות לטיפול ולקידום פתרונות ישימים.

הפורום קיים חשיבה רבה והגיע למסקנה, כי עליו לזהות סוגיה בעלת חשיבות אסטרטגית, לחוסנה של 
החברה הישראלית, אשר פעולה ממוקדת ואמיצה תוביל לשינוי מציאות עמוק בקרב רבים.

בחרנו בקשישים מתחת לקו העוני אשר מונים כ 350,000 קשיש וקשישה, באלה אשר ייסדו והקימו את 
מדינתנו וחלקם אף סיכנו את חייהם למענה, אך כיום חייהם נטולי כבוד והערכה מצד החברה בכללותה.

למדנו את הנושא באופן ראשוני ומיד הבנו שזאת הסוגיה הנדרשת לטיפול, משום שיום שחולף אינו חוזר, 
עבורם וגם עבורנו, אנו הילדים והנכדים. למענם, למען חוסנה של החברה ולמען אמון הציבור בשלטון, 

החלטנו ללמוד ולהעמיק בעניין.

הפורום גייס את פרופ' איתן שישינסקי, אשר הוביל יחד עם פרופ' אפרים צדקה, פרופ' עודד שריג ועוד 
חברים בכירים, בעלי ידע משמעותי ורלוונטי, צוות מומחים מהאקדמיה, מהמגזר הציבורי, העסקי וכמובן 

מהארגונים החברתיים.
צוות המומחים, חקר ודן בעניין סוגיית הקשישים מתחת לקו העוני במשך ארבעה חודשים וערך דו"ח.

תמצית כל עבודת הצוות הייתה, כיצד ניתן להבטיח מצב בו כלל הקשישים יוכלו 'לחיות בכבוד'.
נדרשנו להגדיר את המשמעות של חיים בכבוד, כך עשינו בהתאם לצורך האנושי בפעולות בסיסיות של 

מזון, מעון, מלבוש, מרפא ואולי צפייה בהצגה וישיבה בבית קפה, פעם אחת בחודש.

ועדת המומחים, הגיעה לתובנה אשר מפורטת בדו"ח המקיף הרצ"ב, כי על מנת לחסל את העוני ולהסיר 
את הבושה מפנינו, עלינו להשקיע כ 2.6 מיליארד ₪ באופן מלא בשנת 2018 ואילך, כך שסכום זה צפוי 

לעלות לעד כ 4 מיליארד ₪ בתוך עשור.

20.2.18



כידוע, אופן המימון המוצע הנו כי תהא חלוקה בין המעסיקים לבין המדינה.
המעסיקים הטילו על עצמם, את הצורך להגדיל את דמי הביטוח הלאומי אשר הנם משלמים, באופן 
אחיד, דהיינו בכל רמות השכר עד תקרת התשלום הקיימת, בשיעור של 0.36%, על מנת לממן את מחצית 
מימון היוזמה, כך הוחלט וכך אושרר על ידי ארגוני המעסיקים. יו"ר תנועת ישראל ביתנו וסיעתה בכנסת 
נרתמו לעניין כך שכספים קואליציוניים המיועדים לישראל ביתנו בהיקף של כ 700 מיליון ₪, יוסטו לטובת 

קידום היוזמה, כספים אשר מהווים את מרבית ההיקף התקציבי הנדרש.

מגיעה  משפחותיהם  ועל  קשישים  אלפי  מאות  של  חייהם  על  להשפיע  ההזדמנות  כחלון,  השר  כבוד 
לשולחנך.

את  נממש  יחד  כי  תקווה,  מלאי  ואנו  חברתית   - הכלכלית  עולמך  תפיסת  את  ומוקירים  מכירים  אנו 
ובעיקר את  נזקוף קומתנו בגאווה של עשיית אמת  ההזדמנות כבר במושב החורף הנוכחי של הכנסת, 

קומתם של הקשישים בישראל אשר חיים את חייהם, אי שם מתחת לקו העוני.  

בכבוד רב עם המון תקווה, 

הפורום הכלכלי חברתי.

העתק: חה"כ חיים כץ, שר העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים
חה"כ גילה גמליאל, השרה לשוויון חברתי  



אנו הארגונים החברתיים נרגשים לתמוך ביוזמת "מזדקנים בכבוד" מטעם הפורום הכלכלי חברתי.
זהו הזמן להתאחד למען הקשישים, להתגייס ולחלצם ממעגל העוני.

יו"ר 'כן לזקן', עו"ס נתן לבון ז"ל, אשר נפטר לאחרונה בתאריך ה 15.1.2018, היה כח מניע משמעותי בפעילותנו 
ובחרנו להזכירו כהוקרה על תרומתו רבת השנים לחברה הישראלית, כבכיר במוסד לביטוח לאומי וכפעיל בחברה 

האזרחית.
יחד אנו קוראים לכבוד שר האוצר חה"כ משה כחלון, לאפשר תקצוב של 600 ₪ להגדלת קצבת הזקנה, בהמשך 

להחלטת נשיאות הארגונים העסקיים להקצבת סכום דומה למען היוזמה הברוכה, "מזדקנים בכבוד".

שמואל {סמי} קידר, מנכ"ל / הלב - איגוד העמותות למען הזקן בישראל.  .1
אבי סייאג, אל"מ במיל', יו"ר / העמותה למען משרתי המילואים.   .2

שלמה {מומו} נקווה, יו"ר / ארגון נכי ישראל.   .3
דפנה אבירם – ניצן, מנהלת המרכז לממשל וכלכלה / המכון הישראלי לדמוקרטיה.  .4

נפתלי דרעי, מזכ"ל / מועצת תנועות הנוער בישראל.  .5
אהובה ינאי, מנכ"לית/ מתן - משקיעים בקהילה.   .6

רם שפע, יו"ר / התאחדות הסטודנטים והסטודנטיות בישראל.  .7
ג'ין יודס, מנכ"לית / בית איזי שפירא.   .8

אסף שגב, סמנכ"ל תפעול / עמותת להיטיב.  .9
עו"ס נדים שיבאן, מ"מ יו"ר / כן לזקן.  .10
עו"ד ערן וינטרוב, מנכ"ל / ארגון לתת.  .11

ליאור פינקל פרל, מנכ"לית/ מנהיגות אזרחית – ארגון הגג של המגזר השלישי.   .12
עו"ד אברהם יוסטמן, סמנכ"ל / קרן קמ"ח – קידום מקצועי חרדי.  .13

דוד מרקו, יו"ר / פורום פ"ת לתעסוקת אנשים עם מוגבלות בישראל.   .14
בת - שבע משה, מנכ"לית / עמותת יוניסטרים.  .15

ד"ר יאסר חוג'יראת / חל"צ אלפנאר.  .16
נתי ביאליסטוק כהן / מנכ"ל המרכז לעיוור בישראל.   .17

עינת זינגר בר, מנהל קשרי מעסיקים קהילה/ החברה למתנ"סים.  .18
מרינה מאיר, מנהלת ארצית קידום בריאות וסביבה / האגודה לבריאות הציבור.   .19

טלי ניר, מנכ"לית / 121 - מנוע לשינוי חברתי.  .20
מיכל גרא מרגליות, מנכ"לית / שדולת הנשים בישראל.   .21

ריבי בלר, מנכ"לית / עמותת והדרת.  .22
ערן שישון, מנכ"ל / מכון קבוצת ראות – מחזון למציאות.  .23

שרי נוריאל, מנכ"לית / ציונות 2000 לאחריות חברתית.  .24
חן אריאלי, יו"ר / האגודה למען הלהט"ב.  .25

ירון לוץ, מנכ"ל / האגודה להתנדבות.  .26


