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אבי גבאי

יו״ר מפלגת העבודה

אלוף במיל׳ טל רוסו ח״כ איציק שמולי

ח״כ סתיו שפיר

האזרחים הוותיקים הם הדור
שבזכותו אנחנו פה היום,
הדור שהפך את החזון למציאות.
לאזרחים הוותיקים  -מי שנולדו
בארץ ומי שעלו אליה  -מגיעה
הזכות להתקיים בכבוד.
אנחנו מבטיחים להמשיך ולהילחם
עבורם ,בחמלה ובהוקרה.

ח״כ שלי יחימוביץ׳

ח״כ עמיר פרץ

ח״כ מרב מיכאלי

ח״כ עמר בר-לב

ח״כ רויטל סויד

ח״כ חיים ילין

בזכות העבר ,עבור העתיד.

מצוקת האזרחים
הוותיקים בישראל

ההזנחה וההפקרה של ממשלות הימין
הגיעו לשפל של כל הזמנים.

בישראל יש למעלה ממיליון
אזרחים ותיקים ,כ12%-
מאוכלוסיית המדינה.

יותר משליש מהגמלאים
בישראל נעזרים בשירותי
הרווחה.

שיעור העוני של קשישים
בישראל הוא מהגבוהים
במדינות ה.OECD-

כמעט מחצית מאזרחי ישראל
הוותיקים נאלצים לממן
באופן פרטי טיפול סיעודי.

כרבע מהקשישים בישראל
חיים לבדם.

בישראל חיים למעלה
מ 200,000-אזרחים ותיקים
מתחת לקו העוני.

אנחנו מתחייבים

לפעול כבר בכנסת ובממשלה הבאה

הגדלת קצבת הזיקנה לרמת
שכר המינימום.

סל זכויות שיאפשרו קיום
בכבוד לאזרחים ותיקים.

תוכנית ”בריאות לישראל“.

התוכנית שלנו להורדת העומסים בחדרי
המיון ,להפחתת הצפיפות במחלקות
האשפוז ולקיצור התורים לרופאים מומחים.

תגבור מערך העובדות
והעובדים הסוציאליים
בלשכות הרווחה.

חקיקת חוק ביטוח סיעודי
ממלכתי לכלל אזרחי ישראל.

בניית תכנית ממשלתית
רב-שנתית להרחבת הסיוע

לניצולי שואה.

חוקים שיזמו חברי
הכנסת של מפלגת
העבודה למען
האזרחים הוותיקים:

מאבקים בהובלת
חברי הכנסת של
מפלגת העבודה למען
האזרחים הוותיקים:

חוק להגדלת קצבאות הזיקנה

מאבק הביטוח הסיעודי

חוק הפטור מתור

מאבק נגד אלימות כלפי קשישים
בבתי אבות

חוק להקצאת מענקי חימום

מאבק למען טיפולי שיניים חינם
לאזרחים ותיקים

חוק להשבת כספי ניצולי שואה

מאבק להעלאת קצבאות הזקנה

תוכנית הבריאות

להבראת מערכת הבריאות הקורסת

בבסיס התוכנית:
עדכון חוק בריאות ממלכתי אחרי  25שנה ,המחייב
לראשונה את מערכת הבריאות לרמות איכות ולתוצאות:

הרחבת מערך טיפולי הבית בקהילה ,לטיפול איכותי
בביתו של המטופל.

הפחתה בעומס בחדרי המיון וקיצור זמני
ההמתנה

תוספת של  500מיטות בשנה לבתי החולים.

זמן ההמתנה לאבחון ראשוני במיון יקוצר ,ולא יעלה
על  30דקות.

הקמת מרכזי חדשנות טכנולוגית בכל בית חולים.

מרגע קבלת ההחלטה על דרך הטיפול ,יועבר המטופל
למיטת אשפוז תוך  4שעות לכל היותר.

שדרוג בתי החולים בישראל

הגדלת מספר הסטודנטים לרפואה ולסיעוד בארץ
ב 10%-בכל שנה.

קיצור בתורים לרפואה מקצועית וניתוחים

ייעול תפקודם של חדרי המיון  -ובפרט הקשר עם
מחלקות האשפוז.
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הוספת תקני רופאים ,מתמחים ואחיות לחדרי המיון.

תמרוץ של קופות החולים ובתי החולים לעמידה בזמני
ההמתנה המירביים שייקבעו.

הקמת  30מוקדי רפואה דחופה חדשים באזורים
מרוחקים.

קיצור זמן ההמתנה לניתוחים ולרופאים מומחים.

תוכנית ההיפרדות

 3נתיבים לסלילת הדרך להיפרדות מהפלסטינים

משאל-עם על מחנות הפליטים סביב ירושלים

הפסקת הבנייה מחוץ לגושי ההתיישבות

"האם מחנות הפליטים והכפרים הפלסטינים שועפט,
עיסאוויה ואחרים הם חלק מירושלים בירת ישראל
הנצחית?".

עם הקמת הממשלה החדשה ,תכריז ישראל באופן מיידי
על הפסקה מיידית של כל בנייה מחוץ לגושי ההתיישבות.
זאת מתוך ההכרה בכך שהתנחלויות ומאחזים מבודדים
אינם תורמים דבר לביטחון ישראל ומהווים מכשול להליכי
היפרדות עתידיים.

שאלת שייכותם של מחנות הפליטים הפלסטינים ומספר
כפרים המצויים מסביב לירושלים לא הוכרעה מעולם.
על רקע המחויבות לשמר את ירושלים כבירתה הנצחית
של מדינת הלאום של העם היהודי ,על ישראל להוביל
באומץ החלטה עקרונית הנוגעת לעתידם של מחנות
פליטים וכפרים אלה.
המצב הקיים פוגע בירושלים ומחייב שינוי .על כן ,ועל
פי המתבקש מחוק יסוד :משאל עם ,ממשלת ישראל
החדשה תקבע תהליך סדור לביצוע משאל עם בנושא,
אשר יבוצע בתוך שנה מיום הקמת הממשלה ,ויכריע את
עתיד הכפרים על פי הכרעת העם.

הפסקת הבנייה תוכרז בישיבת הממשלה ותהווה הנחיית
מדיניות מובילה עבור כלל משרדי הממשלה.

חקיקת חוק פינוי פיצוי
חקיקת חוק פינוי מרצון מבטא את רצונה ,החלטתה
ונחישותה של מדינת ישראל להיפרד מהפלסטינים .חוק
פינוי פיצוי ,שמטרתו לעודד פינוי מרצון של אזרחים
מהתנחלויות מבודדות מחוץ לגושי ההתיישבות ,ייקבע
בחוק מיוחד ,אשר במסגרתו יוגדרו קריטריונים ברורים,
מסגרות פיצוי מוסכמות ומנגנונים ארגוניים לביצוע
המהלך.

תוכנית ביטחון לדרום
להחזרת הביטחון והשקט לישובי הדרום
ועוטף עזה

השבת השבויים והנעדרים הישראלים
המוחזקים בידי החמאס תהווה תנאי
לביצוע כל הסדר עתידי מול רצועת עזה.

