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מזג אוויר

עובדי הכפייה ימשיכו לחכות " :מבקשים צדק
לפני מותנו"
כ 2,000-ישראלים שעלו לארץ אחרי  1953והיו במהלך מלחמת העולם השנייה
עובדי כפייה ברומניה ,אינם זכאים לפיצויים כמו ניצולי שואה .לבקשת השר
כחלון ,ועדת שרים דחתה את החקיקה ,וחברי הכנסת דחו היום הצעת חוק
פרטית של ח"כ לפיד בנושא" .שר האוצר מתעלם מאוכלוסייה שאין לה זמן
לחכות" .משרד האוצר :לפיד יכול היה לפתור את הבעיה כשהיה שר

בני הזוג גולדר
צילום :ג'ורג' גינסברג

עומרי אפרים
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אתם שיתפתם
קולט אביטל ,יו"ר מרכז ארגוני
הניצולים
צילום :חיים צח

 .1הוריה של מושית המאושפזת במצב קשה:
"היא מעולם לא 1k

.2

אימא של בשאר אסד מתה 1k

שתף בפייסבוק

 .3חשד :פלסטינים הציתו ספרי קודש בגוש
עציון 410

הדפסה
שלח כתבה

 .4מאות הפגינו נגד הזיהום" :יונה יהב ראש
קטן" 352

הרשמה לדיוור
תגובה לכתבה

צילום :ג'ורג' גינסברג

 .5המשתלה נסגרה בשבת" :הייתי מקבל
מיליון שקל 321

עשו מנוי לעיתון
סיסיליה ודודל גולדר

מרחבי הרשת

מ רח בי ה רש ת

תקשורת בין אישית טובה עם
חולים דמנטים

נחשף המתכון הסודי לפלאפל
"הקוסם"

את

)סניורים(

הברבי המוסלמית שמטריפה
את הרשת
)(Time Out

הדבר האמיתי :רפי כהן מלמד  9דברים יפים שאת חייבת
לעצמך
כיצד להכין…
Recommended by

"אנחנו מבקשים צדק מאוחר לפני מותנו" ,אומרת בייאוש סיסיליה גולדר ,ניצולת שואה בת 80
שבשונה מניצולי שואה אחרים מעולם לא קיבלה גמלה קבועה .בשבועיים האחרונים דחתה ועדת
השרים לחקיקה את הדיון בתיקון חוק ההטבות לניצולי השואה ,שמטרתו לאפשר תגמולים לכ-
 2,000ישראלים קשישים ,בהם בעלה של סיסיליה ,שנשלחו לעבודות כפייה ברומניה במלחמת
העולם השנייה .הקואליציה הפילה היום )ד'( הצעת חוק פרטית בנושא שהועלתה במליאת
הכנסת ,ברוב של  53נגד .49
סיסיליה ובעלה דודל בן ה 86-הם ילידי רומניה ,שעלו לישראל בראשית שנות ה .90-במהלך
מלחמת העולם השנייה הם נרדפו על ידי השלטון הפרו-נאצי ,אולצו להסתתר ודודל נשלח
לעבודות כפייה בהנחת מסילות ברזל לרכבות" .איבדנו בני משפחה וחברים ,חיינו בלי אוכל
ופעמים רבות בלי לראות אור יום" ,מספרת סיסיליה .לבני הזוג אין פנסיה והם מתקיימים
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זירת הקניות
השווארמה הטבעונית בת"א
ארוחה מלאה ליחיד החל מ24-
₪

לרכישה << <<

מקצבת זקנה והשלמת הכנסה בסך כ 5,000-שקל" .אנחנו לא מסכנים" ,מדגישה סיסיליה
"אבל לא מבינים למה המדינה מתייחסת אלינו ככה ,גם אנחנו היינו שם".

הורסות! מבחר גדול של נעלי
אופנה לנשים New Balance
לרכישה <<

הביטוח כבר בפנים  -עד 30%
הנחה בביטוח מקיף לרכב
מתכון לבצק פיצה בסיסי ועוד
שש דרכים להרכיב ממנו
מאפים מגרים

לפרטים נוספים <<

מייבש כביסה  7ק”ג עם
קונדנסור | הובלה חינם!

)את(

לרכישה <<

חופשה מושלמת בראש שקט
ובחיסכון גדול!
לפרטים נוספים << <<

מיהו גורו ההשקעות הישראלי
שפועל בשיטתו של וורן
באפט?
)(TheMarker LABELS

ציורי שמן בעבודת יד החל מ-
 ₪ 350עכשיו בynetart-
סיסיליה ודודל גולדר .מתקיימים בלי פנסיה )צילום :ג'ורג' גינסברג (

Recommended by

תיקון החקיקה שיזמו חברי הכנסת יאיר לפיד ,מאיר כהן ומיקי לוי ,מתייחס לקבוצה מצומצמת,
רובם יהודים ממוצא רומני ,שבשנות המלחמה נרדפו ונשלחו לעבודות כפייה במחנות פתוחים.
חברי הקבוצה עלו לישראל לאחר  1953ובשל ליקויים מתמשכים בחוקי התגמולים ומדיניות
ממשלתית ,מעולם לא נחשבו כזכאים לקבלת תגמולים מצד המדינה ,זאת בשונה מניצולי שואה
אחרים ,או כאלה שחוו רדיפות אבל עלו לפני  .1953יש לציין כי על רבים מהם ,כמו בני הזוג
גולדר ,נאסרה העלייה באותם שנים.
עלותו של תיקון החקיקה נאמדת ב 60-50-מיליון שקל ואם הוא יתקבל בסופו של דבר חברי
הקבוצה יהיו זכאים ,לראשונה ,לקצבה חודשית בסך  2,000-8,000שקל ,בהתאם למצבם
הרפואי והסוציואקנומי .בתחילת השבוע דחתה ועדת שרים בשלושה שבועות ,לבקשת של שר
האוצר משה כחלון ,את הדיון בתיקון החקיקה .אולם בשל פגרת הכנסת המתקרבת המשמעות
היא שתיקון החוק נדחה בכמה חודשים לפחות .בתגובה לכך ,העלתה סיעת יש עתיד את הצעת
החוק כהצעה פרטית לקריאה טרומית במליאת הכנסת ,אבל כאמור היא נדחתה.
יו"ר יש עתיד ,ח"כ יאיר לפיד ,אמר בדיון במליאה" :זה מעשה לא מוסרי לדחות את הדיון בחוק
הזה .אין כאן מקום לפוליטיקה אין כאן מקום לענייני קואליציה ואופוזיציה .אלה ניצולי שואה
שמתים כל יום .אם תדחו את החוק הזה אתם דנים חלק מהם למוות בעוני .תשאלו את עצמכם
אם מבחינה ערכית אתם מסוגלים להרים יד ולהצביע נגד ההצעה הזו .יושבים פה אנשים בעלי
מצפון שאני מלא הערכה אליהם ,אלי אלאלוף ידידי ,אלי בן דהן ,אנשים שמצוקה של יהודים
קרובה להם .אתם תצביעו נגד חוק שיאפשר לניצולי שואה לקבל את מה שמגיע להם?"

יאיר לפיד ,מיוזמי הצעת החוק שנפלה )צילום :אלי סגל ואבי חי (

גורמים במשרדי הממשלה אמרו כי שר האוצר לשעבר היה יכול לקדם את תיקון החקיקה כאשר
העביר את הרפורמה בטיפול בניצולים .לדברי אותם גורמים" ,למרות פניות חוזרות ונשנות
לפיד ,בהיותו שר אוצר ,בחר שלא לעשות צדק עם קבוצת ניצולי השואה הזו שקופחה במשך
שנים".
לפני כשנה הושקה "התוכנית הלאומית לסיוע לניצולי שואה" שהוביל לפיד ,בעלות של כמיליארד
שקל .תיקון החקיקה לגבי "עובדי הכפייה" אכן לא נכלל בה ,אבל בסביבתו של לפיד אומרים כי
הצעת החוק קודמה על ידם והייתה אמורה להיכלל בתקציב  .2015עוד הוסיפו כי "הרפורמה
הגדולה שלפיד העביר עסקה באוכלוסיות מוכרות שכבר הוכרו על ידי הגופים הממשלתיים
כניצולי שואה ,והרפורמה שיפרה את התנאים שלהם .עובדי הכפייה הם אוכלוסייה חדשה
שנדרשה עבורה עבודת מטה שונה שגם בוצעה וקודמה עוד בתפקיד לפיד כשר האוצר".
ביקורת נוספת על הצעת החוק מתמקדת בכך שהיא לא פותרת את מצבם של מי שהיו ילדים
באותם שנים" .בחלק ניכר מאותם מקרים מדובר בילדים צעירים שנאלצו להתלוות להוריהם,
אולם עקב גילם הרך לא עבדו בעצמם" ,אומר יו"ר הוועדה לזכויות ניצולי שואה בלשכת עורכי
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לרכישה <<

הדין ,עו"ד דוד ידיד.
"הצעת החוק תגרום לכך
שחברי קבוצה זו ,ששנות
ילדותם עברו עליהם במחסור ובסבל שקשה לדמיין ,לא יהיו זכאים לתגמולים" .בלשכתו של
לפיד אומרים כי "ההגדרות נבדקות ושבכל מקרה שבו תהיה בעיה בהגדרה כמובן שנפעל
בנושא בוועדות ,כדי שאף אחד לא ייפול בין הכיסאות".
יו"ר מרכז הארגונים של ניצולי השואה ,קולט אביטל ,מתחה ביקורת על החלטת שר האוצר
כחלון" .אין לי אלא להביע צער ואכזבה שאלה צעדיו הראשונים של השר כחלון בממשלה ,אשר
בוחר להתעלם מאוכלוסייה הזקוקה לסיוע ובוודאי אין לה זמן לחכות".
מלשכתו של שר האוצר כחלון נמסר בתגובה" :פיצוי עובדי הכפייה הובא בפני שר האוצר
הקודם יאיר לפיד ,בעת הדיונים על גיבוש התוכנית הלאומית למען ניצולי השואה ותקצובה
במיליארד שקל .ההחלטה של שר האוצר הקודם הייתה שלא לפתוח את ההגדרות הקיימות
לעניין ה'מעגל הראשון' ו'המעגל השני' של ניצולי השואה ,זאת בהתאם להחלטות ועדת דורנר,
אלא לטפל בעיוותים הקיימים בתוך אותן הגדרות .למעגל השני ,ובכללם עובדי הכפייה ,הוגדל
המענק ,ניתנו שירותי בריאות ורווחה וניתנה הנחה של  100%על תרופות".
לפנייה לכתב/ת
שלחו כתבה
תגיות:

הרשמה לניוזלטר

עשו מנוי לעיתון שתף ב-

שתף ב-

שתף ב-

ניצולי שואה הצעת חוק כנסת יאיר לפיד

אולי יעניין אותך גם

מ רח בי ה רש ת

משי קליינשטיין" :אני לא
רואה בעיניים"

"גבי שושן היה אחד הקולות
הענקיים"

פרישת של אחינועם ניני
מאמ״י :צעד אמיץ

)תרבות ובידור(

)תרבות ובידור(

)(Time Out

מ רח בי ה רש ת

המשבר ,הדיכאון והקאמבק
שלא היה :השנים האחרונות
של גבי שושן

מ רח בי ה רש ת

המתנות שכל יולדת תשמח
לקבל לאחר לידה

איך נראה ביתה של
האדריכלית שירלי דן?

)(Saloona

)את(

)תרבות ובידור(
Recommended by

לכתבה זו התפרסמו  36תגובות ב 32-דיונים
תגובה חדשה

 .32עובדי כפיה
מיכאל ,ירושלים )(16.07.15

 .31כחלון תתבייש
זאב )(15.07.15

 .30מס  ,23דבריו של פולני
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פתיחת כל התגובות
הצג :מהסוף להתחלה

דוד ,מרכז )(15.07.15

 .29נזכור  -נזכור את ששת המיליונים שנירצחו
שי ) , 15.07.15נשלח מהאנדרואיד(

 .28מי הוא ניצול או שריד שואה??.
דור שני )(15.07.15

 .27היכן ההבטחה
שמוליק ,קרית מוצקין )(15.07.15

 .26טוב ,הרומנים אף פעם לא עשו רעש .לא התבכיינו אלא היו עסוקים ב
ד.ד(15.07.15) .

 .25גם ועידת התביעות דחתה אותם
יונלי ,בת ים )(15.07.15

 .24מתי יעשה הצדק איך הצביעו נגד הניצולים עד מתי כואב הלב
בושה למדינה )(15.07.15

 .23הם לא ניצולי שואה .הם לא היו במחנות השמדה ובגיטאות .אולי
משה )(15.07.15

 .22למה נטפלים דווקא לשר האוצר הקודם ?
אריאל המבקר )(15.07.15

כי הוא ניטפל בנושא הזה לשר האוצר הנוכחי) .לת(
)(15.07.15

 .21מי אמר אפליה? )לת(
)(15.07.15

 .20כסף לחרדים יהיה .כחלון בושה שנבחרת לכנסת )לת(
אלי ) , 15.07.15נשלח מהאנדרואיד(

 .19גנבים
ליאת ,באר שבע )(15.07.15

 .18מאז קום המדינה מחכים שהם פשוט ימותו!
)(15.07.15

 .17בדיוק חזרתי ממסע ברומניה ואוקראינה .החברה האלו עברו גיהנום) .לת(
גיל )(15.07.15

 .16מדינת ישראל  -תתביישי.
)(15.07.15

 .15את בכלל קראת את הכתבה ?
צפון )(15.07.15

 .14הזוג נראה כמו בני ) 60לת(
)(15.07.15

 .13יאיר לפיד השפוי היחיד שנשאר להצביע לו )לת(
אלי ) , 15.07.15נשלח מהאנדרואיד(

 .12כחלון מסתבר ככשלון ,חבל מאוד) ):לת(
א .נונימי ) , 15.07.15נשלח מהאנדרואיד(

 .11המדינה הגנבה
נוח ברנט ) , 15.07.15נשלח מהאנדרואיד(

 israhell .10מדינת בושה נצלנית )לת(
גועל נפש )(15.07.15

 .9בושהה.יאיר לפיד-כל הכבוד לך אל תתיאש .אתה השפוי היחיד שנשאר) .לת(
איה )(15.07.15

 .8יאיר לפיד  -אתה ראש הממשלה הבא  -על כול כתבה על שרה
בני )(15.07.15

 .7ניצולת שואה בת  - 80כלומר היתה ילדה בת  10בעת המלחמה הארורה
שירה ,תל אביב )(15.07.15

 .6כחלון תתבייש!!! את הקולות שלנו כבר לא תקבל! )לת(
יוסי )(15.07.15

 .5לתת לכל הזקנים ללא שקר לשואה !
לכל הזקנים )(15.07.15

מגיע לכל הקשישים אבל גרמניה נתנה כסף למדינה כדי שיחולק רק )לת(
לניצולי השואה!!!!! )(15.07.15

 .4פיצויים  VSשכר הח"כ-ים
גבי ) , 15.07.15נשלח מהאנדרואיד(

 .3שר האוצר כבר תחת פיקוד של הפקידות באוצר )לת(
כחלון פלופ )(15.07.15

 .2בראבו כחלון-ביבי .יותר טוב לחלק הכסף לקרובי השלטון המושחת.
חיה ותן למות ,תל אביב )(15.07.15

 .1ניצול שואה הוא מי שהיה תחת המגף הנאצי ונשאר בחיים
ברוך ,חיפה )(15.07.15

חוסר הבנה
חורחה )(15.07.15
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שאלה לי אליך
פתח אטלס )(15.07.15
כל התגובות לכתבה "עובדי הכפייה ימשיכו לחכות" :מבקשים צדק לפני מותנו""

מומלצים

הביטוח כבר בפנים  -עד
 30%הנחה בביטוח מקיף
ללרפכרבטים נוספים <<

מחפשים תמונה לסלון?
אמנות החל מ₪ 230-

דגמים חדשים לנעלי הנוחות
של Rockport

מתכננים חתונה? היכנסו
לעולם החתונות שלנו

פשוט וקל למצוא דילים
למלונות עד 80%הנחה

מארז  XBOX ONEבנפח
 1TBכולל  3משחקים+שלט
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במחיר אטרקטיבי! <<
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לרכישה <<

פרויקטים חדשים בכל הארץ מהחברות המובילות

נכסים חמים מתוך

דירות רכב יד שניה דרושים פרסמו מודעה עוד

לחיות ברמת השרון!

הבית החדש שלכם

פנינה ירוקה משלכם

מבצע הכל כלול!

העסקה הכי כדאית!

הזדמנות לדירה מפנקת
במתחם ראשון מסוגו ,עכשיו
בתנאים מעולים!

תנאים חד פעמיים ל 4-חד'
מעל הפארק ובמיקום הכי טוב
בראשל''צ!

חדש בב''ש! דירות גן
ודופלקסים יוקרתיים ,עכשיו
במכירה מוקדמת!

תנאים מיוחדים ל 5-חד'
בסביבת צעירה ובמיקום הטוב
בראש העין!

פנטהאוז במיקום מושלם בהוד
השרון במבצע בלעדי הכל
כלול
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