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דבר
היו"ר

חברי וחברות ארגון יקרים!
בחצי השנה האחרונה עבדנו ,חבריי
לוועד ואנוכי ,קשה אפילו יותר מן
הרגיל ,עקב השטף האינטנסיבי
של האירועים שערכנו והפעולות
שנקטנו עבור ציבור החברים.
במהלך חודש אוקטובר שקדנו
על גיוס תרומות ומשאבים לארגון,
לצורך הגדלת היקף הפעילות .בין
היתר ,הקמת אגודת ידידי הארגון
בראשותו של הרב יצחק לוי ,הורה
שכול ,שר וח"כ לשעבר למען גיוס
תרומות והעלאה למודעות הציבור
הרחב שיש ארגון יציג הפועל
יום יום ,שעה שעה ,למען נפגעי
פעולות איבה .בנוסף ,במהלך
חודש אוקטובר התחלנו בשיתוף
פעולה עם אגף התכניות של הקרן
לידידות ,גייסנו את גלעד שרון ,בנו
של ראש ממשלת ישראל לשעבר,
אריק שרון ז"ל ,לתמיכה בארגון
ולגיוס תמיכה ותרומות ,חתמנו על
הסכם עם חברת מל"כ" -מרכז
לגיוס כספים" ופעלנו רבות לקבלת
תקציב קבוע בסך מיליון  ₪לשנת
 ,2015כפי שהובטח לנו ע"י שר
הרווחה היוצא ח"כ מאיר כהן.
התחלנו בסדרת פגישות עם חברי
כנסת ובראשם יו"ר הכנסת יולי
אדלשטיין ,ח"כ איילת שקד ,ח"כ
אורלי לוי-אבוקסיס ,ח"כ חיים כץ
כמו כן ,נשלחו מכתבים לכל יו"ר
המפלגות ולכל ראשי הסיעות,
לצערי ,חבריי ,אינני איש בשורה
בנושא זה .ישנה הרגשה שההחלטה
התקדימית של השר לתקצב את
הארגון הולכת ומתמוססת ,ולכן
פעלתי יחד עם חבריי ופנינו לראש
ממשלת ישראל ,מר בנימין נתניהו,
המכהן גם כשר הרווחה וגם כשר
האוצר בבקשה להתערב בסוגיה,
אך לצערי אפילו תשובה לקונית
של "עניינכם בטיפול" לא התקבלה
עד כה במשרדי הארגון.
ידידיי ,חברי הארגון ,איננו מתכוונים
לוותר במאבק להפסקת האפליה
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והקיפוח כלפי נפגעי פעולות איבה,
אנו ,ועד הארגון ומנכ"ל הארגון,
נפעל בכל דרך ובכל פעולה
שתידרש כדי להביא להפסקת
האפליה .אלו ימים של בחירות
במדינת ישראל ,ימים של הבטחות,
הצהרות וגימיקים שונים ,לצערנו אף
אחד ממנהיגי המפלגות לא הרים
את הכפפה וקרא לתמיכה בנפגעי
פעולות איבה .תקוותנו הגדולה היא
שעם הקמת הממשלה החדשה,
יפעלו חבריה לממש את ההחלטה
לתקצוב הארגון ,ובכל מקרה אנו
נהיה שם כדי להיאבק בכל הכוח
ובמידת הצורך לא נהסס לצאת
להפגנות ולשביתות.
בחודש דצמבר האחרון ציינה,
לראשונה ,ממשלת ישראל היוצאת,
את יום ההוקרה לפצועי מערכות
ישראל ונפגעי האיבה ,השתתפנו
באירוע המרכזי במעמד נשיא
המדינה ,מר ראובן (רובי) ריבלין
וכן באירוע המרכזי בכנסת ישראל,
במעמד יו"ר הכנסת .הארגון וחבריו,
ציבור נכי פעולות איבה ,לקחו חלק
בפעילויות שהתקיימו במסגרת
יום ההוקרה במערכת החינוך,
באירועים שנערכו ע"י הרשויות
המקומיות ,וכולנו יחד העלנו על נס
את גבורתם ומסירותם של ציבור
נפגעי פעולות איבה.
במהלך חודש דצמבר חגגנו גם
את אירועי חנוכה ,ערכנו מסיבות
בשלושה מחוזות בארץ ,לראשונה
בהשתתפותם של כלמעלה
מ 800-חברי ארגון ,ובהשתתפות
מנכ"ל המוסד לבטל"א פרופ'
שלמה מור יוסף .הצלחנו לגייס אמן
מהשורה הראשונה ,שלומי סרנגה,
שעשה שמח ולו לערב אחד לציבור
חברינו היקרים.
אבל עבורי ,כמו בכל השנים
שעברו ,גולת הכותרת של פעילות
חודש דצמבר היה אירוע בר ובת
מצווה לכחמישים ילדי נפגעי איבה,
יתומים ולראשונה יתומים משני
הורים ,אחים שכולים ,ילדים נכים
וילדי נפגעי איבה .האירוע היה כה
מרגש בהשתתפות אנשי ציבור
ומכובדים ,הראשון לציון-
הרב שלמה עמאר ,ח"כ עמיר פרץ,
הסטנדאפיסטית הדר לוי ,הזמר
והיוצר משה פרץ ,השחקן קובי
מחט וכמובן המפגש הבלתי אמצעי
עם כבוד נשיא המדינה ,שחיבק
את כלל ילדי המצווה ונתן להם
ולי את ההרגשה שמדינת ישראל
לא תשכח את תרומתם של נפגעי
פעולות איבה לתקומתה וביטחונה

של המדינה.
במהלך חודש ינואר ,שקדנו על
הכנת תכניות עבודה לקראת שנת
 ,2015וגם שנה זו תהיה גדושה
באירועים ופעילויות ,למענכם.
בינואר התקיימה סדנת צחוק
בעיר חיפה ,בפברואר התקיים
יום בריאות בחמי יואב והוכנה
התכנית למסיבת פורים שמחה
ועליזה בשלושה מוקדים בארץ,
בהשתתפות הכוכבת הבינלאומית,
הזמרת דנה אינטרנשיונל.
סקרתי בפניכם רק מקבץ מסדר
היום העמוס והגדוש בפעילויות
שהארגון מקיים למען ציבור
החברים .מבחינתי כל עוד הארגון
פועל בהצלחה בארבעת האפיקים
החשובים ביותר מבחינתנו ,קידום
זכויות ,עזרה סוציאלית ,הנצחה,
תרבות ופנאי ,אז אנו מקיימים,
הלכה למעשה ,את המנדט היקר
שנתתם לי ולחבריי בוועד הארגון,
אמנון יהלומי -יו"ר ועדת תרבות,
שרה קמחי -יו"ר ועדת רווחה ,אייבי
מוזס -יו"ר ועדת הנצחה ויצחק
ניסים -יו"ר ועדת כספים לפעול
למענכם וזו ההזדמנות להודות להם
על פועלם ,תרומתם ומסירותם
לארגון ,כמו גם לשאר החברים
בוועדות והמתנדבים שבלעדיהם
לא היינו מצליחים לקדם עוד ועוד
פעילויות בארגון.
שנת  2015מביאה עמה תקווה
לעידן חדש ביחס ובמעמד של
הארגון שלנו ,צוות המשרד
בראשות מנכ"ל הארגון ,עו"ד רועי
כהן ,עושים עבודה נאמנה ומסורה
על מנת שהארגון ימשיך בעשייה
ענפה ובקידום רווחת חברינו .אני
מקווה שבשנה זו יבואו על מדינת
ישראל מעט רוגע ושלווה והטרור,
שלצערי שב והופיע בשנה שחלפה
בכל רחבי הארץ ,יגדע ביד קשה
ולא יצטרפו עוד חברים חדשים
לארגון שלנו.
אני אדם אופטימי ומאמין כי יחד
אתכם ,בשיתוף פעולה ,נוכל בשנה
הבאה למנות הישגים רבים .אני
קורא לכל מי שיכול לבוא להתנדב
ולהושיט יד להצלחת הארגון

יהושע כהן,
יושב ראש
ארגון נפגעי פעולות
האיבה-הארגון היציג
(במדינת ישראל)

דבר
המנכ"ל

חברי וחברות ארגון יקרים!
אני שמח לפתוח את דבריי
בתחושתי האישית על הסיפוק
הרב שזכיתי ליהנות ממנו במהלך
החודשים האחרונים ,חודשים של
עשייה ענפה למען החברים ובני
משפחותיהם.
הארגון פועל לשיפור מתמיד באופן
פעילותו ובשירותים אותם הוא
מעניק לחבריו ,ואני עומד על כך
שבראש מעינו של הארגון היציג
יעמוד החבר או החברה הזקוקים
להושטת יד ,לאוזן קשבת ולתמיכה
קטנה כגדולה ככל שניתן להעניק
עבורם.
עבורי ,ארגון נפגעי פעולות איבה
הוא מפעל חברתי ראשון במעלה,
התורם ,באופן שיטתי ,ליצירת
סולידריות והבנה למצבם של
נפגעי פעולות איבה ובכך תורם,
תרומה משמעותית ,לחיזוק החוסן
הלאומי בחברה הישראלית .לכן
יש לראות בכל תמיכה וסיוע
לתקציב הארגון לא משהו פרטני
אלא משהו ברמה כוללנית ,זוהי
חובתה של מדינת ישראל להעניק
לנפגעי פעולות איבה מעטפת
חברתית ,קהילתית ,סוציאלית ולא
בכדי החליט המחוקק על הקמת
ארגון יציג.
צר לי שעד כה קברניטי המדינה
לא השכילו להבין ,כי כל תמיכה
בארגון היציג ,תאפשר בעתיד
לאותם נפגעים להשתקם ,לחזור
להיות חלק מהחברה ככל שניתן
ובכך לא להפוך לנטל ומעמסה על
החברה הישראלית.
הארגון עבר כברת דרך ארוכה
מיום היווסדו ואין לי ספק שכמות
העשייה הענפה והפעילויות ,שחלקן
יסוקרו כאן בביטאון ,והעבודה

הקשה שנעשית מידי יום למען
קידום הזכויות של נפגעי פעולות
איבה ויישום זכויותיהם ,באמצעות
המחלקה המשפטית ,בפיקוח
שלי ושל יו"ר הארגון יהושע כהן
מבטאת ,הלכה למעשה ,את הרצון
ושאיפת החברים שהקימו את
הארגון החשוב והיקר הזה.
בכוונתי ,יחד עם יו"ר הארגון
וחברי הוועד ,להוביל למהפכה
ביחס ובמעמד שהארגון זוכה
לו מצד מוסדות המדינה וגורמים
ממלכתיים וציבוריים אחרים.
הארגון יהפוך ,כבר בתקופה
הקרובה ,לשותף מלא ומשמעותי
בכל דבר הקשור לעניינם של
נפגעי פעולות איבה .החזון שלי
שהארגון יהיה הגוף המשמעותי
שכל החלטה לא תתקבל בלעדיו,
שכל הגופים יפנימו כי כדאי להם
לפעול בהתאם לדעה ,הניסיון
והידע הרב שיש להנהלת הארגון,
מה נכון לעשות למען רווחתם של
נפגעי פעולות איבה.
עם כניסתי לתפקיד פעלתי
להרחבת השורות בקרב חברי
הארגון ואני שמח שעד כה הצטרפו
 107חברים חדשים והיד עוד נטויה.
השאיפה שלי היא ,שכפי שקיים
בארגונים המקבילים כ 90-עד 95
אחוז מהנפגעים יהיו חברים בארגון
ובכך יעניקו לארגון כוח ועוצמה הן
תודעתית והן כלכלית.
אנו ,בארגון ,זוכרים כל הזמן ולא
שוכחים לרגע שנרצחי פעולות
איבה ציוו לנו במותם לפעול בכל
דרך להנצחתם ולשימור תודעתם,
והעובדה שנפלו במאבק על
תקומתה ובטחונה של מדינת
ישראל.
נפלה בחלקי הזכות להתחיל
פרויקט הנצחה משותף עם משרד
החינוך והרשויות המקומיות .וכולי
תקווה שנוכל לקיים אותו בכל
הרשויות ברחבי הארץ.
האחרונה
התקופה
במהלך
פעלנו לחידוש קשר עם גופים
שאיתם עבדנו בעבר וביכולתם
לסייע לארגון וביניהם :קרן היסוד,
הקרן הקיימת לישראל ,הסוכנות
היהודית וקרן יהודי קנדה שתשלח
השנה ילדי נפגעי איבה לקייטנת
קיץ בקנדה ולא נפסיק להמשיך

ולפעול ליצירת שיתופי פעולה
ופרויקטים משותפים למען רווחתם
של נפגעי פעולות איבה.
בשנת  ,2015הבאה עלינו לטובה,
הארגון ימשיך להתחדש ולפתח
פרויקטים נוספים למען ציבור
החברים ,הקמת מועדון פעיל
בבית הארגון ,פתיחת סניפים
בערים ירושלים וחיפה ,עריכת יום
בריאות ,ימי כיף מרכזיים ,סדנאות
ומפגשים ונערוך ,לראשונה ,יום
הוקרה עצמאי לכלל נפגעי פעולות
איבה.
אני מבקש לסיום להודות לכל אלו
הפועלים יום יום להשגת הצלחות
הארגון ,ליו"ר הוועד ,חברי הוועד,
חברי הוועדות ,צוות המשרד,
בעזרתם נמשיך בשנה הקרובה
לפתח ,להרחיב ולמנף את פעילויות
הארגון .כדי להמשיך ולהתחדש,
להוסיף ולקדם עשייה בארגון,
אנו זקוקים לכם ,חברי וחברות
הארגון היקרים ,זקוקים לתמיכה,
לשיתוף פעולה ולהשתתפות ערה
בפעילויות.
עבורי האמרה של החכם הלל
הזקן ("אם אין אני לי ,מי לי") היא
נכונה גם בארגון שלנו ,איננו יכולים
לעשות זאת לבד ,אנו זקוקים לכם,
בואו להיות שותפים ולקחת חלק
פעיל ,להתנדב ולסייע לנו להביא
את הארגון להישגים למענכם.
אני מזמין אתכם לבוא בהמוניכם
ליהנות מאירועי חג הפורים.

עו"ד רועי כה ן
מנכ"ל ארגון נפגעי
פעולות האיבה-הארגון
היציג (במדינת ישראל)
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ילדי הארגון חגגו בר מצווה

בתאריך  29/12/14חגג הארגון היציג את אירוע בר ובת המצווה המסורתי לילדי ארגון
נפגעי פעולות איבה .האירוע השנה היה מרגש במיוחד ,כשבין החוגגים נכללו שלושה
יתומים ששכלו את שני הוריהם בפיגוע איבה ,ארבעה ילדים יתומים מאב או מאם ושלושה
ילדים שנפצעו בפיגועים

הכנסת הגדול ברחוב אלנבי בתל
אביב ,פוצץ עצמו מחבל מתאבד.
אבי זיהה את המפגע ומנע את
עלייתו לאוטובוס ובכך הציל
עשרות נוסעים באוטובוס .גדלתי
למציאות של חיים ללא אב ,יתומה
המכירה את אביה רק מתמונות
ומסיפורים ,ללא זיכרון מחיבוק
ונשיקה של אב ,כמה הטרור יכול
להיות אכזרי .ילדות ללא אבא
היא ילדות קשה .העובדה שאבי
לא נמצא איתי פיזית קשה מאוד
אך הוא תמיד בליבי .חסרונו של
אבי מורגש במיוחד בשלבים
החשובים בחיי כמו המעבר מגן
חובה ליסודי ,היום הראשון בכיתה
א' ,המעבר בין יסודי לחטיבה
ובשלב המשמעותי בחיי שהוא
עכשיו ,בגיל ההתבגרות ,לדעת
שהוא לא כאן לחגוג עמי את
בת המצווה שלי" ,סיפרה אוראל
ממיסטלוב ,בת הזקונים של יוסף
ממיסטלוב ז"ל ,נהג האוטובוס

שנרצח כאשר מחבל מתאבד
פוצץ עצמו באוטובוס ,בתל אביב
ב.2002-
אף אחד מהנוכחים לא נותר אדיש
לדבריה המרגשים של אוראל.
פרופ' שלמה מור-יוסף ,מנכ"ל
המוסד לביטוח לאומי ברך את
ילדי המצווה וסיפר על מסירותם
של עובדי השיקום ואגף איבה
למען נפגעי פעולות איבה.
"לטקס בר ובת המצווה של
הילדים שהארגון היציג מתעקש
לקיים כמסורת מזה  12שנה ,יש
היבט אחד ומשמעותי במיוחד.
כל אחד ואחת מילדים אלו שילם
במהלך שנות חייו הקצרים מחיר
אישי יקר -מותו או פציעתו של
בן משפחה בפיגוע טרור .אני
מאמין שטקס בר ובת המצווה
שאנו מקיימים הוא התשובה
הניצחת לכל ארגוני הטרור -אלה
השואפים להרוג בנו ולשבש את
שגרת חיינו במדינת ישראל-

ומסמל כי לעולם לא יצליחו" אמר
יהושע כהן ,יו"ר הארגון.
את הטקס ליווה הזמר והיוצר משה
פרץ .את השיר הראשון ,גיבור של
אמא ,שר ללא ליווי מוזקלי ,וקולו
המהפנט הידהד באולם.
כשעלה לשיר את שירו השני,
הפתיע פרץ את הנוכחים וביקש
להגשים את חלומה של מור קקון,
אחת מבנות המצווה ,שאביה נפגע
מנפילת קאסם ,והזמין אותה לשיר
עימו את השיר "זיקוקים".
השניים הפליאו בשירה מרגשת
ולא הותירו עין אחת יבשה באולם.
בסיום השיר קם הנשיא לקראת
מור וחיבק אותה בהתרגשות.
בסיום הטקס נחתם בתמונה
משותפת של כלות וחתני המצווה
עם הנשיא ורעייתו.
אנו כבר מצפים בהתרגשות רבה
לארוע הבר/בת מצווה בשנה
הבאה.

אירועי חנוכה

אירועי חנוכה לחברי ארגון נפגעי פעולות איבה התקיימו השנה בשלושה מוקדים בארץ,
ירושלים ,חיפה והמרכז
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בני ובנות המצווה בליווי בני
משפחותיהם הגיעו לרחבת
הכותל המערבי בהסעות מכל
רחבי הארץ.
קבלת הפנים נערכה במרכז
"אש התורה" שבמתחם הכותל
בארוחת
והחלה
המערבי
בוקר מפנקת ובחלוקת מתנות
מהארגון היציג שכללו :תיקים,
חולצות ,ספר מנהרות הכותל,
טאבלט ושלל מתנות ופינוקים.
שיאו של הבוקר היה ההתרגשות
שהציפה את כל הנוכחות
במעמד הנחת תפילין בנוכחות
כב' הרב שלמה עמאר ,רבה
הראשי של ירושלים ,ח"כ עמיר
פרץ ומכובדים רבים.
בסיום הטקס המרגש ,התארחו
המשתתפים במתקן חברת
חשמל במחוז ירושלים לארוחת
צהריים חגיגית ,מופע מרתק של
אייל הורן -עובד חברת חשמל
ושיאן גינס בהקפצת כדור ,מופע
של חבורת הזמר של חברת
חשמל ומופע סטנד-אפ של
הגדולה מכולן הדר לוי.
בסיום המופעים קיבלו הילדים
רמקולים ניידים מתנת חברת
חשמל.
יצאו
החשמל
מחברת
המשתתפים לטקס המרכזי

בבית הנשיא ,שם ציפתה להם
קבלת פנים מרשימה ומכובדת
ומתנה נוספת -ספר תהילים
אישי בכריכת עץ זית.
בשעה  17:00החל הטקס
הרשמי בהנחיית קובי מחט.
נשיא המדינה ורעייתו נכנסו
לאולם הטקסים לקול מחיאות
הכפיים של הנוכחים.
"ביום מיוחד זה ,בו אתם חוגגים
את קבלת עול מצוות ,אני שמח,
על הזכות שנפלה בחלקי ,לקחת
חלק בשמחתכם .יום הבר מצוה,
הוא יום בו אתם הופכים ,מילדים
לבוגרים .עד היום ,לא נדרשה
מכם האחריות של האדם הבוגר,
מהיום והלאה ,אתם חלק מחברת
בוגרים ,ונדרשת מכם אחריות
ומחויבות .מעגל החיים היהודי,
הוא מעגל הנע בין עצב לשמחה,
בין שמחה לעצב .כל אחד ואחת
מאתנו ,חווה בימי חייו ,רגעי
שמחה והודיה ,ורגעי צער ואובדן.
גם ברגעים החגיגיים ביותר
איננו שוכחים ,את הקרובים לנו,
את האב ,האם ,האח או האחות,
שאינם יכולים לשמוח איתנו
היום .יש מחיר להיותנו יהודים,
יש מחיר לעצמאות שלנו ,לעתים,
מחיר קשה מדי ,כמעט תמיד,
מחיר קשה מנשוא.

מחיר שכל אחת ואחד מכם,
חתני וכלות הערב הזה ,מכיר
מקרוב .אבל יש גם הרבה כוח
ועוצמה שחשוב לציין אותם",
נאם נשיא המדינה.
"נערים ונערות יקרים ויקרות,
אנחנו אוהבים אתכם וגאים
בכם .שילמתם מחיר כבד ,אך
מגיעה לכם שמחה עד לב שמים.
העם בישראל ומדינת ישראל,
ילוו אתכם לאורך דרככם וחייכם
הבוגרים .אני בטוח שכולכם
תהיו מקור של תקוה וגאווה
למשפחות האוהבות שלכם .ביום
חגכם אני מאחל לכם שתמשיכו
לקוות ,לחלום חלומות גדולים.
אבל בעיקר אני מאחל לכם
שתשכילו לקבל בידיים פתוחות
את האחריות המוטלת עליכם
כנערות ונערים בוגרים ותצרו
עבור כולנו עולם טוב יותר .אני
מלא תקוה כי הפרק החדש
שיפתח לקראתכם יטמון בחובו
אוסף של חוויות וזיכרונות טובים
ובונים ויביא איתו הרבה מזל
טוב לכם ולבני משפחותיכם מזל
טוב" ,ברך הנשיא את הילדים.
"חודש וחצי לאחר שנולדתי
נרצח אבי בפיגוע טרור .באותו
היום נהג אבי באוטובוס קו 4
של חברת "דן" .כשעבר ליד בית

באירועים הופיעו האמן שלומי
סרנגה בליווי שישה נגנים,
להקות ריקוד במופע אומנותי,
תקליטן מקצועי אשר הרקיד את
הקהל ודאג להשאיר את רחבת
הריקודים מלאה ושמחה.
האירועים כללו :קבלת פנים,
בר משקאות וקוקטיילים חופשי,
חטיפים חמים וקרים ,ארוחת
ערב מפוארת ובירה חופשית,
ישיבה מסביב לשולחנות אשר
עוצבו באווירת חנוכה.
בכל האירועים התקיימה הדלקת
המשתתפים
חגיגית.
נרות
התכבדו בסופגניות טעימות

ונהנו מצילום מגנטים.
האירוע הראשון נערך לחברי
הארגון המתגוררים באזור
ירושלים ,באולמי "לה בל",
במעמד מנכ"ל המוסד לביטוח
לאומי ,פרופ' שלמה מור יוסף,
אשר בירך את חברי הארגון
היציג והדליק עימנו נר חמישי של
חנוכה.
האירוע השני נערך לחברי
הארגון המתגוררים באזור הצפון,
באולמי "כינורות" בחיפה.
במהלך הערב הוגשם חלומו של
ניסן אוחנה ,אשר שכל את אחותו
בת-אל ז"ל ,בפיגוע התאבדות

בירושלים ביום  ,11/6/03לתופף
על דרבוקה עם הזמר שלומי
סרנגה.
האירוע השלישי נערך לחברי
הארגון המתגוררים באזור
באולמי
והדרום,
המרכז
"שורשים" ביהוד.
יו"ר הארגון היציג ,מר יהושע
כהן ,ומנכ"ל הארגון ,עו"ד רועי
כהן ,נשאו דברים מרגשים בכל
שלושת המחוזות והזמינו חברי
ארגון להדליק עימם נרות חנוכה.
חברי הארגון רקדו לצלילי
מוזיקה יוונית ,שמחו והצטלמו עם
הזמר שלומי סרנגה.
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חדשות מכאן ומשם
יום ההוקרה לנכי פעולות איבה

ביום שלישי ,י"ז בכסלו תשע"ה ,התאריך העברי של כ"ט בנובמבר ,אשר חל
השנה ביום  9בדצמבר  ,2014ציינה מדינת ישראל ,לראשונה ,את יום ההוקרה
לנכי צה"ל ולפצועי פעולות האיבה
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יום ההוקרה צוין בשלושה מוקדים
עיקריים ובנוסף נערכו במהלך
חודש דצמבר טקסים ברשויות
המקומיות ובבתי הספר.
יום ההוקרה הראשון נפתח בבית
הלוחם בתל אביב ,במעמד נשיא
מדינת ישראל ,מר ראובן (רובי)
ריבלין ובנוכחות מר הראל לוקר,
מנכ"ל משרד ראש הממשלה ,אשר
פעל רבות לכינונו של יום זה.
הטקס הרשמי החל באולם הספורט
בבית הלוחם .הנשיא ופמלייתו זכו
לקבלת פנים חמה ומחיאות כפיים
סוערות מצד האורחים הרבים,
ביניהם פצועי פעולות איבה.
באולם התקיים משחק ראווה
מרשים ומרגש של נבחרת
הכדורסל בכיסאות גלגלים של בית
הלוחם ואחריו הופיעה להקת "הורה
גלגלים" במופע ריקודים לצלילי
שירי הלהקות הצבאיות.
חלקו השני של הטקס התקיים
באולם המופעים בו צפו הנוכחים
בסרט "החיים שאחרי" המספר את
סיפור שיקומה של אלונה שפורטוב,
נכת פעולות איבה ,אשר נפצעה
קשה בפיגוע בדולפינריום בשנת
.2001
"לצערי ,המציאות במדינת ישראל
הובילה אותנו שלמעלה ממאה
אלף אזרחים ישראלים נמנים על
אוכלוסיית פצועי מערכות ישראל
ופעולות איבה ,ומתמודדים יום יום
בשגרת חייהם עם המוגבלויות
והקשיים" נאם יהושע כהן ,יו"ר
הארגון היציג
"כנכה פעולות איבה אני מרגיש כי
היום הזה נועד לציין את מסירות
הנפש והגוף ,היומיומית שלנו,
הפצועים.

היום הזה נועד להוקיר במעשה
הגבורה של כל אחד ואחת מאתנו
הפצועים ולחזק את ההכרה
הציבורית על תרומתנו לקיומה
ובטחונה של מדינת ישראל.
יום זה ,יום ההוקרה השנתי נקבע
ב-י"ז בכסלו ,שהוא התאריך
העברי של כ"ט בנובמבר  ,1947יום
ההחלטה על הקמת מדינה יהודית
בארץ ישראל .והבחירה במועד זה
מסמלת בצורה המוחשית ביותר
את הזיקה בין נסיבות פציעתם של
אזרחים אלו לתקומת מדינת ישראל
ושמירת בטחונה".
בפתח דבריו פנה הנשיא ריבלין אל
פצועי צה״ל ונפגעי פעולות האיבה
ואמר ,״אם נבחרתי כדי לשמש נשיא
מדינת ישראל רק כדי להיות כאן
היום ,דייני .כשמתפזרים ענני העשן
ונשטפים כתמי הדם מהרחובות ,אז
מתחיל המסע שלכם ,זאת המלחמה
שאחרי המלחמה .המלחמה שאחרי
הפגוע .מלחמה ,שאין בה אות
ועיטור ,והיא לא תחומה במקום
ובזמן.
''מלחמה שאתם עושים בגוף פצוע,
ולעתים -בנפש פצועה .מלחמה
לנשום ,לקום ,לעמוד ,לאכול לבד,
לדבר ,לקרוא ולכתוב ,לשרוך
שרוכים ,לכפתר כפתורים ,להחזיק
כוס ,בלי שתיפול .להרים ילד על
הידיים .לישון לילה אחד שלם
בשקט ,בלי ביעותים ובלי כאב.
זוהי ,מלחמת העצמאות -שלכם״.
בסיום דבריו אמר הנשיא ריבלין
כי ״בשעה זו ממש בבתי החולים
ובמחלקות השיקום  -עדיין נלחמים
פצועים על חייהם ,בתוככי הליך
שיקומי מורכב וקשה מאין כמוהו.
תפילותינו ומחשבותינו עמהם

ועם משפחותיהם .מדינת ישראל
עושה המון למען פצועיה ,אולי יותר
מכל מדינה אחרת ,תמיד ,אפשר
ונכון ,לעשות עוד יותר ,כי אין לנו
חשובים מכם .מי ייתן ובשנה הבאה
לא תתרחב עוד משפחת פצועי
מערכות ישראל ונפגעי פעולות
האיבה''.
בסיום נאומו העניק יו"ר הארגון
לנשיא מגן יודאיקה של העיר
ירושלים.
מרגש במיוחד היה המפגש בין
נשיא המדינה לנכה פעולות איבה,
ארז ביטון ,אשר כיהן בעבר כיו"ר
הארגון.
ארז ביטון ,משורר ,מדליק משואה,
זוכה פרס מפעל חיים על שם יהודה
עמיחי לשירה עברית ופרס ביאליק
לשירה ומפעל חיים ,העניק לנשיא
המדינה את ספר שיריו.
מנכ״ל משרד ראש הממשלה,
הראל לוקר שקידם את החלטת
הממשלה להכריז על יום ההוקרה
אמר ״לצערנו ,כמעט כל ישראלי
מחובר למשפחת הפצועים .אני
אישית מחובר מאד .זו משפחה
שחוצה את כל קבוצות ומגזרי
החברה הישראלית .חשוב לזכור
ולהוקיר את אותם אנשים ,שתחת
דגל הציונות ,הקריבו את בריאותם,
נפשם ומסלול חייהם .אין דבר ראוי
יותר מלהקדיש יום בלוח השנה
הלאומי להוקיר את גבורתם ואת
החוב שלנו כלפיהם".
לוקר הדגיש ,״אני עתיד לפרוש
מתפקידי לאחר שלוש שנים
אינטנסיביות .בשלוש השנים קידמנו
אינספור מהלכים .אבל יום ההוקרה
לפצועי מערכות ישראל ונפגעי
פעולות האיבה ,הוא מבחינתי,

המשימה שאני הכי גאה בה .היו
ברוכים ושמרו על המסורת החשובה
שמתחילה כאן היום".
חלקו השני של היום התקיים באולם
"ירושלים" בכנסת ,יממה אחת לאחר
שהכנסת פיזרה את עצמה.
באולם עלו בזה אחר זה הנואמים.
יו"ר הכנסת ,ח"כ יולי אדלשטיין ,אשר
תהה על כך שנדרשו  66שנים ליוזמה
המבורכת לציין את יום ההוקרה לנכי
פעולות איבה וציין כי הוא מקווה
שיוזמה זו תהפוך למסורת.
"כבן למשפחה שכולה ,ששכלה
קרובים באירוע טרור ובמלחמות
ישראל ,אני שותף ומזדהה עם האובדן
של המשפחות השכולות והכאב
והסבל של הפצועים .אני מודע היטב
למחיר הכבד ששילמו נפגעי פעולות
האיבה במאבקה של מדינת ישראל
להמשך ריבונותה ועצמאותה" אמר
פרופ' שלמה מור-יוסף ,מנכ"ל המוסד
לביטוח לאומי.
"עובדי המוסד לביטוח לאומי רואים
באחריות שהוטלה עלינו ,אחריות
לטיפול באוכלוסיית נפגעי פעולות
איבה ,משום שליחות חשובה
במיוחד .תפקידנו המרכזי הוא לסייע
לנפגעים בתחומים שונים ,וזאת
בצורה המיטבית .אנו נמשיך ונעשה
ככל שניתן בכדי שאפשר יהיה לתת
לנפגעי פעולות איבה את השירות

הראוי והתומך ביותר" הבטיח מנכ"ל
המוסד לביטוח לאומי.
"לרגע זה שאפתי מאז קום מדינת
ישראל ,השנה בה אני כילד בן
 6נפצעתי קשה בשלהי מלחמת
השחרור ,בעת שעשיתי את דרכי
מביה"ס אל ביתנו במושבה הגרמנית
בירושלים .נפצעתי באורח אנוש יחד
עם אחי ושתי אחיותיי .פגז ירדני שינה
את חיינו מהקצה אל הקצה" סיפר
יו"ר הארגון יהושע כהן.
"מאז פציעתי חלפו כ 66-שנה ,בהם
כל יום נאבקתי לנצח את הנכות.
מעולם לא נתתי לנכות שלי להשפיע
על חיי .אבל לאורך כל השנים החזון
שראיתי לנגד עיניי הוא ההכרה
הציבורית והוקרה בנפגעים כמוני,
ששילמו בגופם על תקומתה של
מדינת ישראל.
הטקס היום בכנסת ישראל ,שהוא
בית העם ,המייצג את כל השכבות,
המגזרים ,והדתות במדינת ישראל,
הוא הגשמת חזוני להביע תמיכה
והוקרה באזרחים ששילמו בגופם
ובנפשם עד כדי הקרבת חייהם למען
מדינת ישראל".
בטקס נאמו ח"כ משה (בוגי) יעלון -
שר הביטחון ,ח"כ אבי וורצמן  -סגן
שר החינוך ,משה צין  -ראש אגף
השיקום ,ח"כ יוני שטבון – ממפלגת
הבית היהודי שהיה מיוזמי הצעת

החוק ,חיים בר -יו"ר ארגון נכי צה"ל
ואורן בליצבלאו שנאם כנציג נכי
צה"ל.
בערב התקיים אירוע ססגוני שנעל
את אירועי יום ההוקרה.
הטקס נפתח במפגן מרגש של תנועות
הנוער וכלל הופעה של מקהלת נכי
צה"ל ,ריקוד מרגש של מיטל וקס נכה
בכיסא גלגלים ,שנפצעה קשה בפיגוע
בדיזינגוף סנטר בשנת  ,1996פיגוע
בו שכלה גם את אחיה ,אסף ז"ל.
"במהלך היום התקיימו פעולות שונות
שהעלו את הנס את ערכי מסירות
הנפש והגבורה של נכי ופצועי צה"ל
ונפגעי פעולות איבה" ציין יהושע כהן
 יו"ר הארגון.עו"ד רועי כהן ,מנכ"ל הארגון " -אירוע
חגיגי זה ,מדגיש את מחויבותה של
החברה בישראל לאוכלוסייה זו,
הפצועים אשר שילמו בגופם ובנפשם
למען תקומתה של מדינת ישראל
ולמאבק על קיומה".
בטקס נאמו גם ח"כ אבי וורצמן  -סגן
שר החינוך ,הרב ישראל לאו – הרב
הראשי לישראל וחיים בר – יו"ר
ארגון נכי צה"ל.
הערב הסתיים בהופעה של מיקי
גבריאלוב במיטב שיריו.

אירועי יום ההוקרה במערכת החינוך וברשויות המקומיות
לכל אורכו של יום ההוקרה התקיימו במערכת החינוך פעילויות נרחבות
לציון יום ההוקרה ולהטמעת מערכים חינוכיים באמצעות מגוון פעילויות
בבתי ספר רבים התקיימו טקסים,
ובעקבותיהם
סרטים
הוקרנו
התקיימו פעילויות מגוונות.
פצועי צה"ל ופעולות האיבה הוזמנו
לבתי הספר ברחבי הארץ על
מנת לספר את סיפורם האישי
לתלמידים.
תלמידים כתבו ואיירו אגרות הוקרה
שנשלחו לפצועי צה"ל ופעולות
איבה.
גם בתנועות הנוער ציינו את
יום ההוקרה בפעולות ייעודיות
המתאימות לרוח הנושא .בנוסף,
עמדו חניכי תנועות הנוער השונות
בנקודות מרכזיות ברחבי הארץ
וחילקו סטיקרים להעלאת המודעות
ליום ההוקרה.
רשויות מקומיות ברחבי הארץ
ערכו ערבי הוקרה מרגשים במהלך
החודשיים האחרונים.
עיריית רעננה ,חולון ,אילת ,בת-ים,
לוד ונתניה הינן רק חלק מהעיריות
שקיימו ערבי הוקרה ושנציגי הארגון
הוזמנו אליהם ונטלו בהם חלק.
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עיגול אחוזי נכות

ביום  19/1/15נתן בית המשפט העליון תוקף של פסק דין להסכם פשרה שהושג
במסגרת תביעה שהוגשה נגד משרד הביטחון
לפני כשנתיים הוגשה תביעה ע"י
נכה צה"ל נגד אגף השיקום במשרד
הביטחון ,בטענה כי עיגול אחוזי
נכות הנמוכים מחצי אחוז כלפי מטה
מהווה אפליה לרעה ,שכן לנפגעי
עבודה ותאונות דרכים מעוגלים
אחוזי הנכות במצבים אלו כלפי
מעלה.
התביעה התקבלה ע"י בית המשפט
המחוזי בירושלים ,אולם במשרד
הביטחון הוחלט לעגל את אחוזי
הנכות רק לנכי צה"ל חדשים ובפועל
להנציח את האפליה לגבי נכי צה"ל
ותיקים.
התובע עתר לבית המשפט העליון
וארגון נכי צה"ל צורף לעתירה וניהל
את המשא ומתן מול משרד הביטחון.
במסגרת הסכם הפשרה נקבע כי
החל מיום  1/2/15יעוגלו כלפי מעלה
אחוזי נכות שאינם מספר שלם,

למספר השלם הקרוב.
עוד הוחלט כי החל ממועד זה יהיו
נכים שדרגת נכותם עוגלה כאמור,
זכאים לכלל הזכויות וההטבות
המגיעות להם בהתאם לדרגת
הנכות שלאחר העיגול.
משמעות ההחלטה הינה כי נפגעי
פעולות איבה שנפגעו לאחר
 ,1/1/1996אשר נקבעה להם דרגת
נכות משוקללת של ,19.1%-19.4%
שזיכתה אותם במענק חד פעמי ללא
זכויות והטבות נוספות ,יקבלו כעת
מענק חד פעמי בגובה ₪ 3,000
ובנוסף ,יהיו זכאים לתגמול חודשי
ולזכויות ולהטבות הניתנות לנכי
פעולות איבה שדרגת נכותם הינה
.20%
כנ"ל לגבי נכי פעולות איבה שנפגעו
עד ליום  ,1/1/1996אשר נקבעה
להם דרגת נכות משוקללת של

.9.1%-9.4%
בנוסף ,נפגעי פעולות איבה שנפגעו
לאחר  ,1/1/1996אשר נקבעה להם
דרגת נכות משוקללת של 9.1%-
 9.4%יזכו במענק חד פעמי בגובה
עשרות אלפי שקלים.
השפעת ההחלטה באה לידי ביטוי
בצמתים נוספים .כך לדוגמא,
נפגע פעולות איבה בדרגת נכותו
המשוקללת הינה  ,49.1%ייהנה
בעקבות ההחלטה מזכאות לרכב
רפואי וזכאויות נוספות הניתנות
החל מדרגת נכות של .50%
בהתאם להסדר הפשרה יבוצע
העיגול במערכות ולא תכונס ועדה
רפואית או כל ועדה אחרת ,עם זאת,
אנו ממליצים לבדוק את פרוטוקול
הוועדה הרפואית שקבע את אחוזי
הנכות ולבדוק האם בעקבות הסכם
הפשרה חל שינוי באחוזי הנכות.

חמי מרפא

במסגרת זכאותם של נפגעי פעולות איבה ,זכאים נכי פעולות איבה לטיפולים בחמי
מרפא .הזכאות ומס` הטיפולים השנתיים נקבעים בהתאם לנכויות המוכרות
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במהלך שנת  2013יצא המוסד
לביטוח לאומי במכרז לניהול
והפעלת מערך הזמנות לאירוח בבתי
מלון וטיפולים בחמי מרפא .במכרז
זכתה חברת "השטיח המעופף" והחל
מחודש אוגוסט  2013מופעל על ידה
השירות.
במהלך השנה האחרונה התקבלו
בארגון טענות חוזרות ונישנות של
נפגעי פעולות איבה הזכאים לקבלת
ההטבה של טיפולים רפואיים של חמי
מרפא ,עקב אפליה ביחס וביכולת
של נפגעי פעולות איבה לממש את
זכאותם מול החברה שזכתה במכרז.
לארגון הובהר כי לאור קביעת החשב
הכללי של משרד האוצר ,המוסד
לביטוח לאומי אינו רשאי לחבור
למכרז משרד הביטחון ו/או להסתמך
על תנאיו .זאת ועוד ,בהתאם לחוק
חובת המכרזים ,נקבע רף מקסימלי
לעלות חדר ,עפ"י תעריפי משרד
התיירות.
השוני בין המכרזים בא לידי ביטוי
בפער המשמעותי בין הסכום
המשולם ע"י הביטוח הלאומי עבור
כל יום שהות אל מול זה המשולם ע"י
משרד הביטחון.
לטענת הארגון ההבדל בין המכרזים
עומד בסתירה לאמור בסעיף  8לחוק
התגמולים לנפגעי פעולות איבה,

הקובע כי לעניין כל טובת הנאה,
הנחה או פטור הניתנים לנכי צה"ל,
דין נפגעי פעולות איבה כדין נכי צה"ל.
בעקבות פניית הארגון לפרופ' שלמה
מור-יוסף ,מנכ"ל המוסד לביטוח
לאומי ,התקיימה ביום 28/1/15
פגישה בנוכחות מנכ"ל המוסד
לביטוח לאומי ,גב' אסנת כהן-
מנהלת אגף איבה ,גב' גליה עידן-
מנהלת תחום נפגעי פעולות איבה
באגף ,מר יהושע כהן-יו"ר הארגון ,מר
אמנון יהלומי-חבר הוועד ועו"ד רועי
כהן-מנכ"ל הארגון.
בפגישה פרטו נציגי הארגון כי
תוצאות והפער בין המכרזים באות
לידי ביטוי בשלושה מישורים עיקריים:
לפונים לא ניתנת האפשרות
.1
לבצע הזמנות למועד קרוב והם
מופנים לתאריכים לא זמינים ,כל
זאת כתוצאה מחוסר הכדאיות לבתי
המלון ,בשל המחיר הנמוך.
וטיב
המלונות
איכות
.2
השירות הניתן ע"י המלונות אינם
שווים לאלו הניתנים לנכי צה"ל .גם
זאת ,לאור חוסר הכדאיות הכלכלית
של בתי המלון.
בעוד שבעבר יכלו נכי
.3
פעולות איבה היוצאים לטיפולים
בחמי מרפא לצרף בני זוג במחיר
סביר ,כיום הם נדרשים להוסיף

עבור בני זוגם מחירים גבוהים באופן
משמעותי.
המנכ"ל קיבל סקירה ממנהלת אגף
איבה ומנהלת תחום נפגעי פעולות
איבה כי הנושא אינו יורד מסדר היום
וכי באגף מתקבלות פניות רבות
בעניין וכי מסקנתן היא כי הבעיות
נעוצות בהבדלי המחירים.
מנכ"ל המוסד לביטוח לאומי הבהיר
כי ,אין ספק שהפער בין המכרזים
יצר בעיה וכי מטרתו ,כעומד בראש
המוסד לביטוח לאומי ,לפעול לכך
שיערך מכרז אחד לנכי צה"ל ונכי
פעולות איבה ,מכרז אחד עם אותן
זכויות ואותם שירותים.
מנכ"ל המוסד לביטוח לאומי הנחה
את מנהלת אגף איבה לטפל בהקדם
לשלושת הבעיות שהוצגו בפניו
והודיע כי במסגרת חידוש ההסכם
עם חברת "השטיח המעופף" בחודש
אוקטובר  ,2015יפעל מול חברת
"השטיח המעופף" להשוואת המכרז
של נכי פעולות איבה לזה של נכי
צה"ל.
מנכ"ל המוסד לביטוח לאומי הודה
לנציגי הארגון שהציגו בפניו את
הסוגייה באופן אותנטי ואמיתי וייצגו
את נכי פעולות האיבה נאמנה.

פגישה עם חברת הכנסת אורלי לוי
ביום  22/10/14התקיימה פגישה בין נציגי הארגון היציג לבין חברת הכנסת
אורלי לוי-אבקסיס ,יו"ר הוועדה לקידום מעמד הילד וחברת ועדת העבודה
והרווחה
בפגישה הועלו שני נושאים עיקריים
בהם נתבקש סיועה של חברת
הכנסת:
 .1חמי מרפא  -במסגרת פעילות
הארגון לתקן את אי השוויון בעניין
חמי מרפא בין המכרז של משרד
הביטחון החל על נכי צה"ל לבין
המכרז של המוסד לביטוח לאומי
החל על נפגעי פעולות איבה ,הציג
הארגון בפני חברת הכנסת את
הבעיתיות הקיימת במכרז הנוכחי,
הקשיים הרבים שנוצרו בעקבות
המכרז וכן את האפליה בין נכי
צה"ל לבין נכי פעולות איבה.
חברת הכנסת לוי-אבקסיס שמעה
את הדברים וציינה כי בכוונתה
לפנות לפרופ` שלמה מור-יוסף,
מנכ"ל המוסד לביטוח לאומי ,בניסיון
אחרון למצוא פתרון לסוגייה ,בטרם
תפעל להתערבות המחוקק.
בנוסף בכוונתה ליזום דיון בוועדת

והרווחה

של

הכנסת

העבודה
בנושא.
 .2מענק דיור לאלמנות – בהתאם
לסעיף 15ה (י)( )1לחוק משפחות
חיילים שנספו במערכה (תגמולים
ושיקום) ,תש"י ,1950-החל גם
על נפגעי פעולות איבה ,אלמנים/
ות זכאים למענק דיור בסכום של
( ₪ 172,720באם ילדיהם סמוכים
על שולחנם) או בסכום של 66,470
ש"ח (באם ילדיהם אינם סמוכים
על שולחנם) ,בניכוי  20%מהסכום
המתקבל בעבור מכירת דירתם או
חלקם בדירה.
בהתחשב במחירי הדירות כיום,
מביא ניכוי כאמור ,למצב אבסורדי
בו נשללת כמעט בכל המקרים
הזכאות למענק.
בפני חברת הכנסת הובאה דוגמא
של אלמן פעולות איבה ,אשר
שלושת ילדיו הבגירים חיים עמו.

אותו אלמן מכר את דירתו הישנה
בסכום של  ₪ 1,265,000ורכש
את דירתו החדשה בסכום של
.₪ 2,125,000
בבואו לבקש את המענק הובהר
לו כי מאחר ו 20% -ממחיר דירתו
הישנה הינם  ,₪ 253,000אזי הוא
אינו זכאי למענק.
חברת הכנסת לוי-אבקסיס הודיעה
כי תפנה לוועדת העבודה והרווחה
של הכנסת בבקשה לתיקון הסעיף.
במידה והמדובר בטעות סופר יתוקן
הסעיף באופן מידי .במידה ולא
מדובר בטעות סופר תחל חברת
הכנסת לוי-אבקסיס בתהליך
חקיקה לתיקון העיוות.
לצערנו ,בשל פיזור הכנסת לא עלה
בידי חברת הכנסת להמשיך את
הטיפול.

פגישה עם חברת הכנסת איילת שקד

ביום  20/11/14התקיימה פגישה בין נציגי הארגון היציג לבין חברת הכנסת
איילת שקד ,יו"ר סיעת הבית היהודי .הפגישה התקיימה בעקבות בקשתו של
חה"כ נפתלי בנט ,שר הכלכלה ויו"ר מפלגת הבית היהודי
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נציגי הארגון סקרו בפני חברת
הכנסת שקד מס' נושאים הזקוקים
להתערבותה:
 .1תקציב לפעילות הארגון– חברת
הכנסת הודיעה כי בכוונתה לקיים
פגישה עם חה"כ מאיר כהן ,שר
הרווחה והשירותים החברתיים
בנוגע לתקציב הארגון .לדברי ח"כ
שקד אין סיבה מדוע לא יזכה הארגון
לסעיף תקציבי מסודר שיאפשר את
פעילותו השוטפת של הארגון למען
הציבור וכי בכוונתה לדרוש את
התקציב אך ורק באמצעות סעיף
תקציבי שיוכן עבור הארגון היציג
ולא באמצעות דרך אחרת.
 .2רשות המקרקעין– הארגון ביקש
את התערבותה של ח"כ שקד
בפנייה לרשות המקרקעין בבקשה
להקצאת בית לארגון .חברת
הכנסת שקד שוחחה עם חה"כ אורי
אוריאל ,שר הבינוי והשיכון והפנתה
את נציגי הארגון לתיאום פגישה
מסודרת בנושא הקצאת קרקע
לארגון.
 .3המשרד לשירותי דת– נציגי
הארגון ביקשו את סיועה של חברת
הכנסת שקד מול המשרד לשירותי

דת במטרה לקדם פעילויות
להווי
המתאימים
ופרויקטים
חייהם של חברי הארגון מהציבור
המסורתי-דתי במטרה לאפשר
לציבור זה להשתתף בפעילויות
הארגון מחד ,ומאידך ,לחבר חברי
ארגון אחרים למסורת היהודית.
ח"כ שקד החלה לפעול להשגת
שיתוף פעולה עם המשרד לשירותי
דת ועדכנה כי תיזום פגישה עם
הרב אלי בן דהן ,סגן השר לשירותי
דת ,בה תועלה האפשרות לשיתופי
פעולה.
 .4שדולה בכנסת– נציגי הארגון

ביקשו את עזרתה של ח"כ שקד
בהקמת שדולה בכנסת למען נפגעי
פעולות איבה .ח"כ שקד הבהירה
כי חובתם המוסרית של חברי
הכנסת הינה לפעול למען נפגעי
פעולות איבה בכנסת וכי בכוונתה
לפעול להקמתה של שדולה כאמור,
וכן להעלות סוגייה זו ,של הקמת
שדולה ,בפני פורום יושבי ראש
סיעות הכנסת.
לצערנו ,בשל פיזור הכנסת לא עלה
בידי חברת הכנסת להמשיך את
הטיפול.

טקס זיכרון

לחללי הטרור
תשע"ה 2015

במעמד:
המשפחות השכולות
רון חולדאי ,ראש עיריית תל–אביב-יפו
יום ראשון ,ל‘ בניסן תשע“ה
 19באפריל  ,2015בשעה 17:45
בגן חללי הטרור
שד‘ רוקח  ,4מול חניון רדינג ,תל–אביב

החניה במגרשי חניון רדינג ללא תשלום

גלעד שרון התארח בבית הארגון היציג

סעודת תודה והערכה לארגון

במסגרת רצון הארגון לקבל את תמיכתם של אנשי ציבור ,לצורך הגברת
המודעות לארגון היציג ולצרכי חבריו ,התקיימה ביום רביעי ,19/11/14 ,פגישה
עם מר גלעד שרון ,בנו של ראש הממשלה המנוח ,אריאל שרון

במסגרת רצון הארגון לקבל את
תמיכתם של אנשי ציבור ,לצורך
הגברת המודעות לארגון היציג
ולצרכי חבריו ,התקיימה ביום
רביעי ,19/11/14 ,פגישה עם מר
גלעד שרון ,בנו של ראש הממשלה

המנוח ,אריאל שרון.
אריאל שרון ,ראש הממשלה המנוח,
היה הראשון לציין בנאומו כי חללי
פעולות האיבה הינם חיילים ללא
מדים וכתב כי "המחויבות של
ממשלת ישראל למשפחות האיבה

והטרור היא מאבני היסוד עליהם
מושתתת מדינת ישראל .מי ששילמו
מחיר כל כך יקר ראויים ,בזכות ולא
בחסד ,בהכרתו של עם ישראל".
במהלך הפגישה הועלו מספר
רעיונות לקידום מודעות הציבור
וחשיפת פעילות הארגון היציג
למען נפגעי פעולות איבה בתודעת
הציבור הרחב.
מר גלעד שרון הופתע לשמוע כי
הארגון היציג לא זוכה בתקציב
וטען כי הדבר אינו סביר וכי יש
לשנותו לאלתר ולעלות מדרגה
במאבק הארגון היציג לקבלת
תקציב מסודר מממשלת ישראל.
יו"ר הארגון ,יהושע כהן ,ומנכ"ל
הארגון ,עו"ד רועי כהן ,ברכו את מר
גלעד שרון על הגעתו לבית הארגון
וסיכמו על המשך דיאלוג פורה למען
קידום מטרות הארגון היציג.

נציגי הארגון היציג נפגשו עם יו"ר הכנסת ,חה"כ יולי
(יואל) אדלשטיין
הפגישה התקיימה ביום שלישי ,18/11/2014 ,כשברקע הפיגוע הנורא שארע בשכונת
הר נוף בירושלים .בפגישה השתתפו נציגי הארגון היציג :מר יהושע כהן-יו"ר הארגון,
מר אייבי מוזס-נציג ההורים השכולים ,מר אמנון יהלומי-נציג סקטור הנכים ,עו"ד רותי
פרמינגר-נציגת הארגון בכנסת ועו"ד רועי כהן-מנכ"ל הארגון
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יו"ר הכנסת ,חה"כ יולי (יואל)
אדלשטיין ,הביע סולידריות ורצון
לסייע לארגון היציג ולנפגעי פעולות
איבה.
נציגי הארגון הביעו בפני יו"ר
הכנסת מס' נושאים בהם מתבקשת
התערבותו.
סעיף תקציבי לארגון:
.1
יו"ר הכנסת הבטיח כי ישוחח עם
שר הרווחה במטרה לפעול לכך
שתקציב הארגון ינתן על בסיס
סעיף תקציבי ,שיאושר ע"י ועדת
הכספים ,זאת על מנת שהארגון
היציג לא יאלץ להתדפק על דלתות
שרים וחברי כנסת כל שנה מחדש,
על מנת לקבל את התקציב.
יום הזדהות לנפגעי פעולות
.2
איבה:
לבקשת הארגון היציג ,קבע יו"ר
הכנסת כי במהלך חודש מרץ
 ,2015יקבע יום הזדהות עם נפגעי
פעולות איבה והנחה את צוותו
לקדם ,יחד עם מנכ"ל הארגון היציג
עו"ד רועי כהן ,את קיומו של יום
ההזדהות.
שדולה לנפגעי פעולות
.3
איבה:
יו"ר הכנסת נאות לפעול להקמתה
של שדולה לנפגעי פעולות איבה,
אותה יובילו  2חברי כנסת

בתאריך  26/01/15ערך אפרים
רון ששון ,נכה 96% :שנפצע אנושות
בתאריך  26/06/1950וכיום פעיל
ומתנדב במועדון בית נפגעי פעולות
איבה ,סעודת תודה והערכה לארגון

במועדון הארגון ברחוב בית אורן ,9
ת"א בהשתתפות רב הארגון ,הרב
מאיר ישרים שליטא ,חברי הועד,
צוות המשרד ,מתנדבי הארגון וחברי
מועדון בית נפגעי פעולות איבה.

אפרים הביא וכיבד את החברים
בארוחה .באותה הזדמנות צויין יום
הולדתו של אפרים ,אנו מאחלים לו
יום הולדת שמח ואריכות ימים.

תקציב הארגון היציג
בהמשך להודעתו של ח"כ מאיר כהן ,שר הרווחה והשירותים החברתיים היוצא ,ביום
 ,9/9/14כי בשנת  2015בכוונתו לתקצב את הארגון היציג ,פנה הארגון מס' פעמים
ללשכת השר ,בניסיון לתאם פגישה לקידום מימוש הבטחתו של השר

ומהקואליציה,
מהאופוזיציה
במטרה לקדם את זכויותיהם של
נפגעי פעולות איבה ולהוות אוזן
קשבת ,בבית העם-כנסת ישראל,
לכ 10,000 -משפחות נפגעי
פעולות איבה.
יו"ר הכנסת הביא כדוגמא את
שדולת ניצולי השואה אשר מיום
הקמתה לפני כשנתיים פעלה
לחקיקת חוקים ותקנות למען ניצולי
השואה ולהנעת תהליך לקידום
זכויותיהם.
פרויקט בר ובת המצווה:
.4
יו"ר הכנסת ברך על פרויקט בר
ובת המצווה שהארגון היציג עורך,

מדי שנה ,לילדים נפגעי פעולות
איבה .יו"ר הכנסת ציין כי בעבר,
השתתף באירוע בר ובת המצווה,
כשר העלייה והקליטה וכשר
ההסברה והתפוצות וכי ישמח
להשתתף גם השנה ,כיו"ר הכנסת
באירוע המתקיים בחברת חשמל
בירושלים ,לכבד ולברך את הילדים
ובני משפחותיהם.
לצערנו ,בשל פיזור הכנסת לא
התאפשר ליו"ר הכנסת להשתתף
באירוע בר ובת המצווה ולהמשיך
את הטיפול בעינייני הארגון.

לאחר שניסיונות אלו כשלו פנה
הארגון ביום  20/11/14בבקשה
דחופה לתיאום פגישה עם ח"כ
מאיר כהן -שר הרווחה והשירותים
החברתיים.
לאור ההתפתחויות הפוליטיות
בתחילת חודש דצמבר 2014
התפטר ח"כ מאיר כהן מתפקידו
והשירותים
הרווחה
כשר
החברתיים.
עם היוודע דבר ההתפטרות פנה
הארגון לשר היוצא בבקשה כי
הבטחתו בדבר התקציב לשנת
 2015תקוים בטרם תכנס לתוקפה
התפטרותו .לצערנו לא עלה בידי
השר לקיים את הבטחתו בטרם
נכנסה התפטרותו לתוקפה ותקציב
הארגון לא הוסדר.
הארגון החליט לפנות למר בנימין
נתניהו ,ראש הממשלה המכהן כשר
האוצר וכשר הרווחה והשירותים

החברתיים וקרא להתערבותו
בהסדרת תקציב לארגון היציג.
חרף פניית הארגון לכבוד ראש
ממשלת ישראל לפעול למען
רווחתם של ציבור נפגעי פעולות
איבה ולתקן עיוות היסטורי של אי
תקצוב ציבור נפגעי פעולות איבה
במשך עשרות שנים והסברנו כי
אי התקצוב יסב נזק רב למצבם
הרפואי והסוציאלי של הנפגעים,
עד היום טרם התקבלה התייחסות
כבוד ראש הממשלה לפנייה.
לאור זאת פנה הארגון לגורמים
הבאים בכנסת וביקש את
התערבותם וסיועם בנושא:
השר נפתלי בנט – שר הכלכלה
ח"כ יולי אדלשטיין – יו"ר הכנסת
ח"כ אורלי לוי-אבקסיס – יו"ר
הועדה לזכויות הילד בכנסת
ח"כ איילת שקד -יו"ר סיעת הבית
היהודי

ח"כ זאב אלקין -יו"ר סיעת הליכוד
ח"כ חיים כץ -יו"ר ועדת העבודה
והרווחה בכנסת
ח"כ יעקב מרגי -מ"מ יו"ר העבודה
והרווחה בכנסת
ח"כ יאיר לפיד -יו"ר מפלגת יש
עתיד ושר האוצר לשעבר
ח"כ יריב לוין -יו"ר ועדת חוץ
וביטחון
ח"כ מיכל בירן – חברת ועדת
הכספים וועדת העבודה ,הרווחה
והבריאות
חברי ועד הארגון ומנכ"ל הארגון
מקווים כי חברי הכנסת אליהם פנה
הארגון יפנו לראש הממשלה ויפעלו
לקידום מימוש הבטחה שילטונית
של שר רווחה במדינת ישראל למען
רווחתם של כלל נפגעי פעולות
איבה במדינת ישראל.
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נמשך שיתוף הפעולה בין הארגון היציג לארגון
נכי צה"ל
ביום  3/2/15התקיימה במשרדי ארגון נכי צה"ל בבית הלוחם בתל אביב פגישה
נוספת בין יו"ר ארגון נכי צה"ל -חיים בר ,ועו"ד שי פרבר -מהמחלקה המשפטית
בארגון נכי צה"ל ,לבין נציגי הארגון היציג ,יו"ר הארגון ,יהושע כהן ,חבר הוועד אמנון
יהלומי ומנכ"ל הארגון עו"ד רועי כהן
בפגישה נדונו מס' נושאים המשותפים
לנכי צה"ל ונפגעי פעולות איבה.
בינהם סוגיית המשך הביטוח הסיעודי,
ההחלטה בעניין עיגול אחוזי הנכות,
מסקנות דו"ח ועדת גורן והמשך
הפקה משותפת של ימי ההוקרה לנכי
צה"ל ונכי פעולות איבה.
מר חיים בר -יו"ר ארגון נכי צה"ל
עדכן כי ,בסוגיות הביטוח הסיעודי,
נערך ארגונו למציאת פתרון ארוך
טווח ,באמצעות פוליסה עבור ציבור
נכי צה"ל וניתן יהיה לכלול בה גם
את ציבור נכי פעולות איבה .מר בר
עדכן עוד כי הסוגייה נבדקת מול נציגי
משרד האוצר וכי בכל מקרה יוארך
הביטוח הסיעודי הקיים עד ליום
.31/12/15
יהושע כהן-יו"ר הארגון ברך את מר
בר על הישג ארגון נכי צה"ל בעניין
עיגול אחוזי הנכות לנכי צה"ל ולנכי
פעולות איבה "אין ספק שהדבר יסייע
לציבור גדול של נכים שנמנע ממנו
לקבל זכויות בגלל שברירי אחוזים
וחרף מגבלותיו הרפואיות" ,הדגיש
יו"ר הארגון.
בנוגע למסקנות ועדת גורן ,עדכן
מר בר כי נחתם הסכם עם משרד
הביטחון ועל בסיסו הוגשה הצעת
חוק שעברה בקריאה ראשונה ,אולם
בשל פיזור הכנסת ניתן יהיה להמשיך
את הדיונים בהצעת החוק ,רק

לאחר שהממשלה שתורכב לאחר
הבחירות ,תחיל רציפות על הצעת
החוק והיא תועבר לקריאות שנייה
ושלישית.
יהושע כהן הודה לארגון נכי צה"ל
ולעומדים בראשו על שיתוף הפעולה
המוצלח בהפקת אירועי יום ההוקרה
לנכי צה"ל ולנכי פעולות איבה ,על
האירוח החם והלבבי שנציגי הארגון
ונכי פעולות איבה זכו לקבל ביום
ההוקרה בבית הלוחם וביקש להדק
את הקשר ושיתוף הפעולה בנושא

בשנה הבאה.
בהזדמנות זו העניק יהושע כהן
למר בר ,מגן הוקרה והערכה ,על
פועלו להצלחת יום ההוקרה בשנה
האחרונה וציין בפניו כי בשנה
האחרונה התעצמו קשרי העבודה
ושיתופי הפעולה בין שני הארגונים
ועל כך יש להודות למנכ"ל ארגון נכי
צה"ל ,תת אלוף (במיל') חיים רונן,
לאבנר גולן הממונה על זכויות ורווחה
ולכל צוות ארגון נכי צה"ל.

סדנת צחוק לחברי הארגון
ביום שלישי ,27/01/15 ,התקיימה בחיפה סדנת צחוק בהנחיית גב` חיה וסרמן ,אלמנת
פעולות איבה ,חברת הארגון

בסדנא השתתפו חברי ארגון ובני
משפחותיהם .הסדנה התקיימה בבית
הגפן בחיפה ,אשר מנהליה הסכימו
לתרום לארגון את השימוש במקום.

הסדנה עסקה בהעצמה אישית
בנושא הפחדים שלנו .את הסדנה
החלה גב` וסרמן בתרגילי צחוק
ונשימות שהביאו להפרשת הורמונים

טובים

(סארטונין

ואידרופינים)

ולהרגשת שחרור כיף ,מצב רוח טוב,
גיבוש ואיחוד הקבוצה.

פעילות הסברה  -התמודדות עם השלכות הטרור
בתאריך  18/11/14השתתף אייבי מוזס ,יו"ר ועדת ההנצחה ,נפגע פעולות
איבה השייך ל 3-הסקטורים ,הורה שכול ,אלמן ונכה ביום עיון שהתקיים
במשרד המשפטים ואורגן ע"י משרד החוץ עבור  10פרקליטים מקזחסטן

הנחה בתעריפי המים לזכאי משרד הביטחון
בהמשך להחלטת ועדת הכספים
של הכנסת ,מחודש פברואר ,2014
שאישרה מתן הנחה בתעריפי
המים לזכאי אגף השיקום ,שר
האוצר חתם לאחרונה על התקנות
החדשות המקנות הנחה לצרכנים
הזכאים לתגמולים מכוח חוק הנכים
(תגמולים ושיקום) תשי"ט .1959
ככלל ,כל תושב זכאי לקבל 3.5
מ"ק מים לחודש לפי תעריף נמוך.
מי שצורך מעל למכסה האמורה
מחויב בתשלום על פי תעריף גבוה
יותר .על פי התקנות החדשות יהיו
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הצרכנים זכאים לכמות מים נוספת
שלא תעלה על  3.5מ"ק לחודש
בתעריף המוזל .התעריף המוזל
יינתן בעבור כל אחד מבני הבית
הזכאים להנחה על פי התקנות
( 3.5מ"ק כל זכאי) .הקריטריונים
המזכים בהנחה הם אלה :נכים

שדרגת נכותם המוכרת הינה
 50%ומעלה ,או נכים המקבלים
תגמולי קיום קבועים מכוח
הוראות אגף שיקום (תג"מ
בגובה נצרך ,תג"מ בגובה חפ"ר,
תגמול פרישה מוקדמת תג"מ

רמה  ,2תג"מ רמה  ,5תג"מ
אמה  )6גם אם נכותם פחותה
מ .50% -מימוש הזכאות מותנה
בהעברת מידע מביטוח לאומי אגף
שיקום ואיבה לרשות/ספק המים
אליהם משתייך הנכה .נכים העונים
לקריטריונים ,מתבקשים לדווח
בהקדם ,לעובדי השיקום ופקידות
תביעות איבה בביטוח הלאומי על
כל שינוי שחל בכתובת המגורים או
במצב משפחתי.

הפרקליטים הזרים ביקשו ללמוד
באמצעות סיפורו של אייבי מוזס
על הניסיון הישראלי בנושא
ההתמודדות מול הטרור והשלכותיו.
במהלך יום העיון סיפר אייבי מוזס
אודות הטיפול בנפגעי פעולות
איבה ,על התמודדותו האישית מרגע
פציעתו ועד היום ועל הליך השיקום
שלו ושל משפחתו לאחר הפגיעה עד
לקבלת סיוע מהממשלה ,מהביטוח
הלאומי ומארגון נפגעי פעולות איבה
– הארגון היציג.
במהלך יום העיון סקרו הפרקליטים

הזרים בפני נציגי משרד החוץ את
אופן הטיפול שלהם בנפגעי פעולות
טרור בארצם ואופן הטיפול שלהם
במחבלים בכלא בארצם .לטענתם
מחבלים אלו – אינם רואים אור יום
מרגע הכליאה ועד סוף ימיהם.
הפרקליטים הודו לאייבי מוזס
על הסקירה המרתקת ,על אופן
ההתמודדות והלוחמה בטרור
שמשמעה גם עזרה קהילתית
העובדה
לנפגעים,
וחברתית
שלנפגעים יש ארגון יציג ,דבר שאינו
מתקיים כמעט בקזחסטן.

הארגון שמח על הקשר שנוצר
עם מחלקת החנינות במשרד
המשפטים וכן עם מנהלת יחידת
הסיוע לנפגעי עבירה בפרקליטות
המדינה ,עו"ד בת – עמי ברוט,
ושמח שהשתתף במאמץ ההסברה
של משרד החוץ וחשף את פעילות
הממשלה והארגון במתן סיוע ועזרה
קהילתית וחברתית לנפגעי פעולות
האיבה.
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עשור לסטייג'

החודש לפני עשר שנים אירע הפיגוע הנורא בכניסה למועדון הסטייג' בתל אביב,
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 25בפברואר  .2005המראות מחוץ
למועדון הסטייג' בתל אביב ,דקות
בודדות לקראת פתיחת השערים היו
כמו בכל עיר גדולה שוקקת חיים -
בטח כזו המתגאה בתואר עיר ללא
הפסקה.
בתוך המועדון הברמנים מתחילים
לתפוס את עמדותיהם .בחוץ
המארחים מתארגנים לפתיחת
השערים ,הבליינים ממתינים לערב
של בילוי והנאה בתוך השגרה.
התקופה ,עמוק בתוך ההודנה –
ההסכמה של ארגוני הטרור לשמור
על השקט ולהימנע מפיגועים כנגד
ישראלים .דבר לא מרמז על האסון
שעומד להתרחש בתוך דקות
ספורות.
שני מחבלים כשחגורות נפץ לגופם
מתקרבים לכניסה ,הם לא מעוררים
את חשדם של המבלים ,העסוקים
בציפייה להיכנס למועדון ולהתחיל
את הערב .אחד המאבטחים מבחין
בהם ,הם מעוררים את חשדו והוא
מתקדם לעברם .הראשון נמלט
מהמקום במהירות והשני מפוצץ
את עצמו בין שתי חבורות מבלים
בכניסה למועדון .הפיצוץ נורא ואיום,
מטען הנפץ האכזרי-שכמו בפיגועים
רבים-מכיל כדוריות מברזל בכדי
להגביר את ההרג ואת הנזק מביא
לפציעות הקשות ולהרס .התוצאות
קטלניות והרות אסון.
הפרמדיקים שהגיעו למקום תיארו
את המראות הקשים חלונות מנופצים,
חלקי בטון וריח של שריפה באויר,
ריח של אסון ,של מוות.
חמישה אזרחים נרצחו בפיגוע יעל
אורבך ז"ל ,יצחק בוזגלו ז"ל ,רונן
ראובנוב ז"ל ,אריה נגאר ז"ל ואודליה
חוברה ז"ל ועשרות נפצעו בגופם
ובנפשם.
החודש יצויינו עשר שנים לפיגוע
המהווה חלק מרשת של פיגועים
קשים שידעה תל אביב –העיר
העברית הראשונה ,תזכורת תמידית
לכך שכאן על אדמתנו יהיה מי שינסה
לפגוע בנו הישראלים ,לא ממש משנה
אם זה בתל אביב ,ירושלים יהודה
ושומרון או בכל מקום אחר בישראל.
פיגוע הדקירה בתל אביב ,לפני
כחודש הבהיר זאת שוב.
לצד האבל והמראות הקשים,
ישנם את אלו שחוו את הזוועה אך
בחרו להאבק ,להילחם על החיים
ולהשתקם .כפי שבחרו בני הזוג לימור
ויואל חנניה שנפצעו בפיגוע במועדון
הסטייג''" .ארגנו מסיבת הפתעה
לאחד החברים מהמילואים של יואל,
בעלי" משחזרת לימור את הערב

נורא" .חיכינו בחוץ זה היה מועדון
של קריוקי ודיברנו ,אני עם קבוצת
חברות ויואל עם חברים שלו .פתאום
היה חושך מוחלט ,אפילו לא שמעתי
פיצוץ ,כנראה איבדתי את ההכרה
והתעוררתי ,הייתי בטוחה שאני ישנה
ופתאום –היה נראה לי הרבה זמן-
הבנתי שמשהו קרה".
באותו שלב לימור עדיין לא הבינה
מה בדיוק קרה ובוודאי לא שיערה
את ממדי האסון" .באיזשהו שלב
אתה שומע רעשים ,ואז אני מבינה
שאני לא ישנה ולא הצלחתי לפתוח
את העיניים ,כל הרסיסים התפוצצו לי
על העיניים .צבטתי את עצמי לראות

שאני ערה .שאלתי מה קרה? מה
קרה? ואז ניגשו אלי עם מים ואמרו לי
היה פיגוע ,ולא הבנתי איך אני קשורה
לאירוע ,ונזכרתי שהגעתי עם בעלי
וצעקתי את שמו והוא לא ענה .פתאום
ראיתי את יואל לכמה שניות".

הבנת את מצבו?

"האמת שלא ממש .באותן שניות רק
התפללתי ביקשתי בקשות והבטחתי
הבטחות זו תחושה נוראית של
בדידות איומה .חוסר אונים".

חושבים על המחבל? יש זעם?

"באותו רגע לא ,ממש לא .אתה רק
דואג ,זו טלטלה משמעותית בלב
ובנשמה ובגוף ,הדבר האחרון שמעניין
אותך זה מי עשה את זה ,אתה רק
דואג לחברים שמסביבך ,לקח לי
זמן להבין את גודל האסון .כשכולם
נכנסו ובכו לא הבנתי למה הם
בוכים ,אמרתי להם 'כמה ימים אני
חוזרת' אבל כשראיתי את התמונות,
איך נראיתי ,הבנתי למה הם בכו,
והתחלתי גם אני לבכות .אבל כולם
תמכו בי לאחר הפיגוע".
כשחנינה מדברת על תמיכה ,היא
מכוונת ,מלבד למשפחתה וחבריה
הקרובים ,גם לארגון נפגעי פעולות

איבה" .אחרי הפיגוע ,עוד בבית
החולים ,כבר ביקרו אותנו נציגים
של ארגון נפגעי פעולות איבה" ,היא
מספרת" .כל הזמן הם באו וביקרו
ושלחו מתנות ושלחו ברכות .באותו
רגע אתה מרגיש מדהים שמחבקים
אותך כל הזמן ומעודדים אותך כל
הזמן וזה הדבר המדהים ביותר
שאפשר לבקש .בזמנים כאלו עם
ישראל מחבר אנשים זרים .אי אפשר
להסביר את זה כמה עם ישראל
חיבק אותנו" .אנשי הארגון נמצאים
בקשר ישיר עם בני הזוג לאורך כל
השנים ,קשר שנמשך עד היום" .חגגנו
לבן שלנו בר מצווה ,דרך הארגון עם
עוד ילדי רבים ,היה אירוע מקסים.
עד היום מזמינים אותנו לימי כיף,
לאירועים לחגים ולפעילויות ואנחנו
שמחים לבוא ,הם אנשים מדהימים
כל הכבוד להם וישר כוח".
לימור נפגעה מרסיסים בפניה ,לאחר
הפיגוע היא נותחה והרסיסים הוצאו,
הראיה שנפגעה מהפיגוע שבה
לאיתנה וכיום מצבה יציב .מי שנפגע
קשה יותר הוא יואל ,בעלה ,שספג
רסיסים בכל הגוף ועד היום סובל
מכאבים בכתפו .אבל הניצחון של
בני הזוג לא היה מושלם ,לפני שיגשימו
את משאלתם" .עוד ששכבתי בבית
חולים הרגשנו ,יואל ואני ,שאנחנו
חייבים ליצור חיים ,לזרוע זרע
נוסף בעולם הזה ,בעקבות החוויה
שעברנו" .ואכן לפני חמש שנים הביאו
בני הזוג ילדה נוספת ,אחות קטנה
לשני ילדיהם הגדולים" .הייתי בכל
מיני טיפולים לאחר הפציעה ותמיד
הרופאים היו שואלים אותי מה אני
רוצה והתשובה שלי היתה 'שהלב
שלי יחזור לשיר' .כשהילדה נולדה זה
פשוט קרה .לכן אגב קראנו לה שירי".

מה עובר עלייך היום כשאת
שומעת על פיגוע?

"אני מרגישה שאני נמצאת עם
הפצועים בבית חולים ,אני ממש
איתם וכואב לי ,זה לא עובר לידך .זה
נכנס בך עמוק".

איזה מסר יש לך בעקבות החוויה
הקשה שחוויתם?
"האמונה הכי חשובה ,אפשר
להתרומם מזה ואפשר להמשיך
הלאה .אני רק נפצעתי ויש אנשים חוו
דברים הרבה יותר נוראיים ממני  .אני
מרגישה ברת מזל-אני רק פצועה,
אך ישנן משפחות שנמחקות לחלוטין
וצריך הרבה כוח ואמונה במצבים
כאלו".

אלדד
הר-זיו

צדקוני-סיון
משרד עו"ד

סוכנות לביטוח

צדקוני עודד ,עו"ד

אלדד סוכנות לביטוח
מבטח את חברי האירגון בביטוחי:

סיון תמר ,עו"ד
• משרדנו מתמחה בטיפול בתביעות נכי צה"ל ונפגעי
פעולות איבה
• ליווי ויצוג בהגשת תביעות לביטוח הלאומי

• חיים • בריאות •

• יצוג בועדות רפואיות ובועדות רפואיות לעררים

סיעוד

לשירותכם נאמנה

• יצוג בהליכים בבתי משפט ובביה"ד לעבודה
•  23שנות ניסיון ביצוג נכים
• טיפול אישי לכל פונה

דרך מנחם בגין  48ת"א  ,66184נייד,0544228044 :

רח' נחל איילון  ,37ת.ד ,57232 .תל אביב,
מיקוד 61571
טל ,03-6813322 :פקס,03-6812777 :
office@zslaw.co.il www.zslaw.co.il

משרד,03-6374444 :פקס,03-6391405 :
מיילeldad@interb.co.il :

אלדד
הר-זיו

סוכנות לביטוח

ביטוח בריאות עבור חברי ארגון נפגעי פעולות איבה ובני משפחותיהם
עלות הביטוח:
חבר (במימון הארגון)

₪ 10.52

בן/בת זוג/ילד מעל גיל 24

₪ 13.67

ילד עד גיל  24שנה

₪ 3.15

דמי הביטוח צמודים למדד שפורסם ב –  12342 ,15.6.2014נקודות.
תמצית הכיסויים:
השתלות וטיפולים מיוחדים בחו"ל.
השתלת איברים ,כולל השתלת לב מלאכותי ,השתלת איבר מאדם אחר ,השתלת מח עצם ומתורם אחר.
כיסוי להשתלת איברים אצל נותן שירות שבהסכם – ללא תקרה.
כיסוי להשתלת איברים אצל נותן שירות שאינו בהסכם עד .₪ 3,800,000
כיסוי לטיפולים מיוחדים בחו"ל – עד .₪ 380,000
אשפוז בחו"ל –  30יום לפני ביצוע ההשתלה ועד  180ימים נוספים לאחר ביצועה ,הוצאות שהייה סבירות במקום ביצוע
ההשתלה ,החזר הוצאות במקרה של השתלה המבוצעת שלא בתיאום עם חברת הביטוח.
תרופות מיוחדות:
סכום הביטוח המרבי הינו  ₪ 1,500,000המתחדש מדי  3שנים.
הכיסוי ניתן לאחר השתתפות עצמית של  ₪ 200לתרופות לחודש ועד  ₪ 400לכל המרשמים לחודש.

למידע ובירורים ניתן לפנות אל :סוכנות ביטוח אינטר ,ניב054-3034947 :
סוכנות ביטוח  -הר זיו ,אלדד054-4228044 :

19

לוחמת נצחית

אלונה שפורטוב היא הפצועה הקשה ביותר מהפיגוע הנוראי בדולפינריום
ביוני  2001בו נהרגו  21איש ונפצעו למעלה מ" .120-אנשי ארגון נפגעי
פעולות האיבה הם כמו משפחה בשבילנו" ,מספרת אירנה ,אמה של אלונה,
המטפלת בה במסירות מאז הפיגוע" ,בלעדיהם ,אני לא יודעת איך היינו
עוברים את כל התהליך הזה"
במזג האוויר החמים של תחילת
חודש מאי  ,2001אירנה שפורטוב,
אמה של אלונה יצאה ממקום
להפסקת
עבודתה
סיגריה .היא הייתה
צריכה לנוח מעט
מעבודתה היומיומית
כמהנדסת בטיחות
ולקחת הפסקה קלה.
לפתע ,בין שאיפה
מסיגריית
לשאיפה
הטבק ,היא ראתה
את בתה אלונה מול
עיניה לבושה בלבן
ומתעופפת כמלאך
בין שמיים לארץ.
נבהלה,
שפורטוב
אולם גירשה את
המחשבה המטרידה
ממוחה .כעבור מספר
ימים הופיע מולה
חיזיון נוסף בו ילדתה
היפה בהירת השיער
ובעלת עיני התכלת
שוב כמלאך .זה כבר
היה יותר מדי בעבורה.
שאני
"חשבתי
משתגעת ,לא הבנתי
מה קורה לי" ,שחזרה
לאחרונה שפורטוב
השתלשלות
את
האירועים" .סיפרתי
לבוס שלי במקום
עבודתי  ,זה היה נוראי.
חודש לאחר מכן ביום
שישי  1/6/2001ניגשה אלונה לאמה
וביקשה לצאת לבלות עם חברתה
הטובה ,קטרינה אריאס ,במועדון
ה"דולפי" ,במתחם הדולפינריום
בתל אביב .אירנה לא הסכימה ,היא
התווכחה עם בעלה" .יש לי הרגשה
רעה" ,אמרה לו -אולי בגלל אותו
חיזיון בו ראתה את בתה בדמות
מלאך .אבל האב איגור התעקש,
הוא נתן לבתו כסף למונית ואמר
לאם שתירגע" .הכול יהיה בסדר,
כל החברות שלה הולכות ,תני לה
לצאת וליהנות ,היא אף פעם לא
יוצאת".
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כמה שעות לאחר מכן הבינה
אירנה שחששותיה היו מצודקים,
"סמוך לחצות בעלי קיבל שיחת

וענה לי גבר ,לא הבנתי מה פתאום
מישהו זר עונה לי .שאלתי אותו
'איך הגעת לטלפון של הבת שלי',
והוא ענה לי שכל
הפלאפונים של נפגעי
הפיגוע אצלו" .הגעתי
וזיהיתי את הפלאפון
של אלונה ,הוא היה
שרוט ולא שבור
כמו שאר הטלפונים
באותו רגע הבנתי
שהיא בחיים".
כך החל המסע
של אלונה ושל בני
משפחתה ,מסע בו
כל יום הינו ניצחון
"חיכינו עד
נוסף.
חמש לפנות בוקר
ואז הבנו שקטרינה,
חברתה של אלונה
ממשיכה
נהרגה",
אירנה בתיאור אותו
לילה נוראי" ,בחמש
בבוקר הודיעה לי
שאלונה
אחותי
בבי"ח איכילוב .לא
זיהיתי את הבת
שלי ,במקום ראש
היה כדור ענק מלא
בתחבושות ,אמרתי
לעצמי זו לא אלונה,
זה לא יכול להיות".

טלפון בה נאמר לו כי עליו להגיע
בדחיפות לדולפינריום .ואז הבנו
הכול" ,משחזרת אירנה את האירוע
ששינה את חייה של ביתה ,אלונה,
נערה תמימה שביקשה לבלות עם
חברותיה בערב שבת ,אך נקלעה
לפיגוע אכזרי בו נפצעה אנושות וכבר
לא תשוב להיות הנערה שהיתה לפני
יוני " .2001טסנו לדולפינריום ושלחו
אותנו לביה"ח איכילוב .לא זיהיתי
את אלונה מכל תמונות הנפגעים"
משחזרת האם" .קיוויתי שהיא הלכה
הביתה .אמרו לנו לנסוע לאבו כביר,
במקביל התקשרתי לטלפון שלה

גם התמודדותו של
איגור ,אביה של
אלונה ,עם פציעתה של ביתו ,לא
היתה פשוטה .העובדה שהוא זה
שהתעקש שתצא לבלות לא נתנה
לו מנוח .לדברי אירנה חוסר האונים
הוא שגרם לאיגור לעצב הגדול
מכולם" .הוא גבר גדול וחזק ופתאום
הוא חסר אונים ולא יכול לעזור לבת
שלו ,הוא הרגיש עם זה נורא .הוא
כל כך חזק שגרנו תקופה בקומה
רביעית בלי מעלית והוא היה סוחב
את אלונה על הגב בכל פעם ארבע
קומות".
באותו שלב נכנסו לתמונה אנשי
ארגון נפגעי פעולות איבה ,שסייעו

למשפחת שפורטוב ,עד כמה שניתן
היה ,להתמודד עם המציאות החדשה,
הכמעט בלתי אפשרית ,שנכפתה
עליהם" .באותו זמן באו המון אנשים
מארגון נפגעי פעולות איבה ומארגונים
נוספים" ,נזכרת אירנה" .היו מביאים
אוכל ותרומות וכולם ניסו לעזור לנו.
לדוגמא ,אנחנו לא יכולנו לנסוע הביתה
כדי לא לפספס את אלונה .לכן קיבלנו
חדר בבית החולים ,כדי שננוח קצת.
הביאו לנו קומקום ,מיקרוגל ומזרונים,
הם היו בעבורנו ממש אוויר לנשימה
באותה תקופה".
לאחר שאלונה יצאה מכלל סכנה,
אחרי בערך כשבועיים קשים מנשוא
עבור בני משפחתה ,היא הועברה
לשיקום בבית לוינשטיין ברעננה.
במשך שנתיים וחצי המאבק נמשך
מתוך מיטתה של אלונה במרכז
השיקומי" ,הביאו את אלונה על
אלונקה עם כל צינורות ההנשמה,
הרופאים לא היו בטוחים שיש בכלל
טעם להביא אותה לשיקום" ,מספרת
אירנה .מצב רוחם של בני המשפחה
נע ונד באותם ימים ,אבל עם כוחות
אדירים המשיכה המשפחה להילחם
על חיי ילדתם היקרה .גם אז לדברי
שפורטוב ,הם גילו את הצד היפה של
עם ישראל בכלל ושל ארגון נפגעי
פעולות איבה בפרט" .אנשי הארגון
לא עזבו אותנו לרגע" ,היא מספרת.
"כל הזמן הגיעו מתנדבים ,היו מביאים
מתנות לחגים ,ושואלים במה אפשר
לעזור .מישהו בא לדבר עם אלונה
ולשמור עליה .גרנו בבית לוינשטיין.
בהתחלה קיבלנו אישור לישון בחדר
אחר בבית החולים ,ובהמשך פשוט
גרנו על הכורסא ,למשך שנתיים.
באותה תקופה הארגון סייע לנו רבות".

כיום אלונה ,לאחר  39ניתוחים,
הליכתה עדיין לא מושלמת ,אך היא
הולכת בכוחות עצמה .היא מתקשה
בדיבור אבל מבינה הכול והיא
מחייכת -מי היה מאמין .חיוך שמעיף
לשמיים את מצב רוחה של אירנה ושל
כל מי שקשור לילדה הגיבורה הזו,
שנלחמה על חייה כנגד כל הסיכויים.
"כשהיא מחייכת ושמחה אני מחייכת"
אומרת אירנה "והיא ילדה שמחייכת
ושמחה גם היום".
לפני כחודשיים היו לאלונה הרבה
סיבות טובות לחייך .ביום 9/12/2014
התקיים ,לראשונה ,יום ההוקרה לנכי
צה"ל ונכי פעולות איבה .נשיא המדינה
ראובן (רובי) ריבלין ומכובדים נוספים
הגיעו לבית הלוחם בתל אביב לכבד
את נכי צה"ל ונכי פעולות איבה" .היום
הזה מדהים ,אחרי מה שקרה הרבה
נכים מרגישים שלא רוצים אותם",
אלונה הופיעה בסרטון המרכזי של
יום ההוקרה מספרת אירנה" ,הסרט
הראה לכולם שאסור לתת לנכים
הרגשה כאילו לא צריכים אותם.
בזכות ארגון נפגעי פעולות איבה זה
משתנה .הם לא נותנים לאדם להיכנס
לדיכאון ,מזמינים אותנו למסיבות
בחגים ,עושים טיולים ,מארגנים
קבוצות ונסיעות לחו"ל ,גם אלונה
הייתה בווינה נסעתי איתה והיה מצוין".
כאן אלונה נכנסת לשיחה בהתרגשות.
כאמור קשה לה לדבר .את מילותיה
היא מתקשה להוציא בצורה מסודרת
למשך יותר ממשפט או שניים ,אבל
כשהיא מדברת על אותו ערב ,באירוע
חנוכה האחרון בו הגשימה חלום ושרה
עם שלומי סרנגה ,חוזרת לפתע הילדה

היפה והחייכנית לחדר" .חבל על הזמן,
חיכיתי לזה הרבה בטח איזו שאלה",
היא עונה בהתרגשות על שאלתי לגבי
הופעתה באותו ערב" .שנתיים וחצי
חיכיתי לשיר הזה" ,כל הנשים יפות" ,
אני לא שרה טוב אבל שלומי עזר לי".
אלונה ממשיכה ומספרת כי אמנים
רבים הגיעו לבקרה בבית לוינשטיין
ושימחו אותה מאוד במהלך השיקום
הארוך והקשה שעברה" .למדתי עם
אביהו שבת בכיתה בבית הספר",
מפתיעה לפתע הלוחמת הגדולה
–כיום כבר בת " ,28אז אבא שלו
שלומי שבת בא לבקר ושרתי איתו,
היה משהו משהו חבל על הזמן .באו
גם מכבי תל אביב בכדורסל".
למרות הקושי בדיבור אלונה
מתעקשת לציין את תרומת הארגון
ואנשיו לשיקום שהיא עברה ועדיין
עוברת כל יום מחדש" .תודה להם הם
שיפרו לי את המצב רוח .אני מאוד
מודה להם על שהם לא שוכחים אותי
בחגים ,וגם עוד הרבה דברים שהם
עושים בשבילי".
"היא התבגרה בגיל אבל נשארה
אותה ילדה חייכנית ונחמדה גם היום"
מסכמת האם אירנה" .פשוט יש לה
קשיים בדיבור .היא אוהבת מאוד את
שלומי סרנגה עלתה איתו לבמה והיא
מאוד התרגשה ושמחה מאוד וניסתה
להסביר לי את ההתרגשות שחוותה,
היה מאוד מרגש ואותי זה מאוד שימח,
כשטוב לה טוב גם לי".
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מישהו לחבק
"אומרים לי כל הכבוד ,אבל זה לא מעניין אותי" ,מספר יוסף רווח ,חבר
בוועדת ההנצחה בארגון נפגעי פעולות איבה ,ששכל את בנו גיל בשנת
" .1994עצם העובדה שאני יכול לתת למשפחות את התמיכה והחיבוק,
שכל כך חסרו ,זו סיבה בשבילי לקום בבוקר".
יוסף ולבנה רווח ידעו לילות מרובים
ללא שינה .בתקופה שצה"ל תקף
במלוא עוצמתו ברצועת הביטחון
בדרום לבנון ,בנם גיל ,לוחם גולני,
נלחם יחד עם חבריו בחוד החנית נגד
ארגון החיזבאללה .באותה תקופה,
צה"ל ספג אבדות רבות גם ברצועת
הביטחון .יוסף ולבנה ספרו את
הימים לשחרורו של גיל.
"הציעו לו לחתום קבע",
משחזר יוסף" .אמרנו לו
השתגעת? מה פתאום?
הרי כל דפיקה בדלת
הייתה מקפיצה אותנו.
חששנו מהגרוע מכל ,כבר
לא יכולנו יותר".
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המר
שלשכול
אלא
והאכזר חוקים משלו .גיל
השתחרר מהצבא והחל
לעבוד אצל דודו בחברה
להתקנת מעליות "אינטר
אפ" .שבוע לאחר השחרור
ביום שישי ,היו עסוקים
הוא וחברו ,שלמה קאפח,
בעבודתם .כשהתיישבו
לנוח מעט ולאכול את
ארוחת הצהריים ,תקפו
אותם פועלים ערבים
בסכינים ורצחו אותם
באכזריות באתר הבניה
בו עבד" .הייתה לו חברה
חדשה הוא תכנן לצאת
איתה באותו ערב ,הוא
ביקש ממני שאשטוף את
האוטו שיהיה מוכן שהוא
יאסוף אותה" ,משחזר
בכאב יוסף ,ממרחק של
למעלה מ 20-שנה ,אך
למרות מרחק הזמן קולו
רועד ,ניכר בו שהוא חוזר
לרגעי הזוועה ושהכאב לא מרפה
לרגע" .בשתיים בצהריים הוא לא
מגיע ,ואני מתחיל לדאוג ,יום שישי
מסיימים מוקדם תמיד .הוא ילד מאוד
אחראי ,אני מחייג לאחי ושואל איפה
הוא? אחי אמר לי 'הוא היה אמור
להגיע מזמן' .אחי טס אליי ונסענו מיד
למשטרת רמלה ,שם סיפרנו הכול
וכל הכוחות קפצו מיד .ראיתי את
האוטו שלו באתר הבניה ,מיד הבנתי

שמשהו לא בסדר .התחילו לחפש
והבן שלי מצא אותו ,את הגופה .אני
לא רציתי לראות".

מה אתה מרגיש באותו רגע?

"לא יודע איך המשכתי לתפקד,
פשוט לא יודע .אני חשבתי שכל
העולם מתהפך באותו רגע".

לא מתפקד ,אני הייתי בטוח שלא
אחזור לעבודה ,אבל ייאמר לזכות
המעסיק שלי ,יצחק פוגל ,שאמר לי
רק תבוא ,תשב ,אל תעשה כלום
וברגע שאתה מתחיל לעבוד זה
משכיח לך קצת .לצערנו אביו של
שלומי שנרצח בפיגוע לא עבד ונפטר
זמן לא רב לאחר הבן שלו".

מה הכי חשוב
למשפחה שכולה
באותם רגעים?

"חיבוק .צריך לבוא
ללטף להגיד איזו
מילה ,משהו .לצערי
אני לא זכיתי לזה.
אחד
אף
כלום.
לא בא .מהביטוח
לאומי הגיעה עובדת
ציינה
סוציאלית
סכום כסף שנקבל
'בשביל שתעברו את
השבעה' .היא הייתה
הקורבן של המערכת
אני לא מאשים אותה".

עד כמה הזמן מרפא
את הפצעים?

מי עוזר לך ברגעים האלו?

"אין מי שיעזור ,עם כל המדינה
הגדולה אתה מתמודד לבד .אני לא
מאחל לאף אחד אבל היום יש את
ארגון נפגעי פעולות איבה וברוך
השם ,אנשים שחלילה נפגעים
מקבלים תמיכה שהיא כל כך
חשובה ברגעים כאלו .תבין באותם
רגעים ,נהפך עולמך ,אתה ממש לא
יודע מה עושים באותם רגעים .אתה

"הוא לא מרפא .כל
פעם שיש סיטואציה
עולה
זה
דומה
מחדש ,השגרה יכולה
להקהות לא להשכיח
אבל זה משהו שחיים
איתו כל יום .זה לא
נשכח לעולם .בכל
סיטואציה שקרובה
לזה ,פיגוע או משהו
כזה זה עולה מחדש
והפצע לא מגליד,
הוא מקבל קרום וכשאתה נוגע הוא
נפתח".

מה בדיוק אתה מרגיש כשיש
אירוע בטחוני עם הרוגים
חלילה ?

"אתה מתחיל לתאר ,איך הם מגיבים
על הבשורה הקשה שמגיעה ,כמו
שאתה התמודדת לפני עשרים שנה.
היינו בהרבה שיחות עם פסיכולוגים

פסח לחברי הארגון היציג ובני משפחותיהם
 ,02-05.04.15חמישי-ראשון  3 /לילות  4/לילות
לאונרדו קלאב
הכל כלול

מחיר לזוג  3800 -ש"ח
מחיר ליחיד בחדר  3370 -ש"ח
אירוח כולל ליל הסדר
ארוחת צהריים ביום הגעה
ביקור באתר "סבא חביב"
טיול לרמת הגולן ,כפריס
כניסה לסאונה חופשית

לאונרדו פלאזה
מחיר לזוג  3960 -ש"ח
מחיר ליחיד בחדר  3500 -ש"ח
אירוח כולל ליל הסדר
כולל חלוק לכל השהייה כנגד פיקדון
קפה ועוגה ביום שבת
ביקור באתר "סבא חביב"
טיול לרמת הגולן ,כפריס
כניסה לסאונה חופשית

מחיר כולל אוטובוס הלוך ושוב מחיפה לאזורים (פירוט השעות ואיסופים יישלח במעמד אישור ההזמנה).
המחיר הינו מסובסד עבור חברי ארגון נפגעי פעולות איבה -הארגון היציג ,המשלמים מיסי ארגון בלבד.
הרשמה החל מתאריך 22.02.15
בטלפון 052-3072101/077-5001754 :בין השעות  09:00-15:00בימים א' -ה'
הרישום באמצעות טופס הרשמה חתום ע"י הנרשם ומילוי כל פרטי הטופסבכתב ברור
פירוט התוכנית תימסר בהגעה למלון.
*דמי ביטול  -החל מתאריך  -500 25.03.15-ש"ח בלבד
**כל הגעה עצמית ברכב פרטי לא מכוסה בביטוח הלוך ושוב
***לא תתאפשר עלייה לאוטובוס ללא הצגת תעודת חבר/ה בארגון
נפגעי פעולות האיבה עם תמונה מזהה של החבר/ה

ולאבד ילד זה הכי נורא .ילד זה כל יתכן שלך ,כאב שכול ,יותר מתאים
החיים איתך ,זה שלך זה הדבר הכי ללוות משפחות שכולות ,מאשר
קרוב אליך .זה הדבר היחיד שאתה לאדם שלא חווה אובדן ?

צריך דווקא לקחת אותה לקניון,
ולהוציא אותה מהבית כמה שיותר".

אוהב יותר מעצמך ,הרי כל הזמן ליווינו "זה אותו פצע שלא הגליד והכל חוזר עד כמה בת או בן הזוג מהווים
אותו וביום בהיר אחד הכול נקטע".
אלי ,ממש לא קל לי אולי יותר קשה משענת במצבים קשים אלו?
מתוך השכול הנורא והכאב שלא
מרפה לרגע החליט רווח להצטרף
לארגון לנפגעי פעולות איבה כחבר
בוועדת ההנצחה .מטרתו העיקרית
היא לסייע למשפחות השכולות ,ולתת
להן את הסיוע שהיה כל כך חסר לו,
את הסיוע החשוב כל כך באותם
רגעים נוראיים .את הסיוע שעשוי
להקל –ולו רק במעט-על ההתמודדות
עם המכה הקשה ,מכה שלא תחלים
לעולם" .אתה בסיטואציה שאתה
רוצה לדבר על זה ,אבל חברים
מחליפים נושא ,לא נעים להם ואני
מדבר על חברים שהם יותר מאחים.
הייתי חייב לדבר כדי לפרוק עול אבל
האנשים מעבירים נושא".

אז אולי אתה באמת הכי מתאים
ללוות משפחות שכולות?

"בוודאי ,כי אני מכיר את האובדן ,אתה
נמצא באותם רגעים של מי שעכשיו
נפגע ,לכן אני הולך"

ב

ימים אלו החל יוסי רווח ללוות
את פרויקט להנצחת חללי
פעולות איבה ,תושבי העיר
חולון ,במערכת החינוך בבית ספר
תיכון עתידים חולון .ועדת ההנצחה
בארגון ,בראשות אייבי מוזס ,ועו"ד
רועי כהן ,סגן ראש העיר ומנכ"ל
ארגון נפגעי פעולות איבה ,עודכנו על
ידי אדיר זלצר ,יזם ומנהל הפרויקט
במשרד החינוך ,על הפרויקט המרגש
הפועל בשנה האחרונה במערכת
החינוך להנצחת חללי צה"ל .מר
זלצר פנה למר מוזס ולעו"ד כהן
וביקש לקיים את הפרויקט גם
עבור משפחות חללי פעולות איבה.
במסגרת הפרויקט יערכו תלמידי
כיתות י' – יא' ,בליווי פרחי הוראה,
אלבומי הנצחה לזכרם של קורבנות
פעולות איבה .האלבומים יוענקו
למשפחות השכולות בטקס מרגש.
הפרוייקט יתחיל כפיילוט בעיר חולון
ומנהלת בית ספר עתידים הגב' בר
חן אימצה את הרעיון ואישרה את
התחלת הפרויקט בכתה י' בבית
הספר לגבי חמש משפחות שכולות
בעיר חולון.
בסוף חודש ינואר  2015נערך מפגש
מרגש של תלמידי הכתה ,בראשות
המחנך שלומי בלייר ,עם עו"ד רועי כהן
מנכ"ל הארגון היציג ,מנהלי הפרויקט
ונציג המשפחות השכולות תושב
העיר ,מר יוסי רווח ,ששכל את בנו
גיל בשנת  .1994עו"ד כהן הציג בפני
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מאחרים .אבל אני אוזר עוז והולך כי
אני יודע כמה זה חשוב שדווקא אני
אהיה שם .אחד כמוני מבין אותם יותר
כי אני הייתי שם .אני מרגיש בדיוק את
מה שאותו אב או אם מרגישה ,באותו
מצב ההרגשה זהה ,אפילו ממרחק
השנים".

מה הדבר הכי חשוב שנפגע צריך
לקבל?

"משפחה כזו חייבים לחבק ,לא
כסף ולא כלום .לא צריך כסף צריך
חיבוק" .

איך מתבטא החיבוק ?

"לפרוק מהמשפחה הכול שירגישו
שמישהו מקשיב להם ,להגיע אליהם
הביתה ולהיות איתם בשעות האלו.
כל יום צריכים להגיע אליהם ולתת
להם כמה זמן שהם צריכים .אמו של
שלומי ז"ל שנרצח עם גיל ,חששה
ללכת לקניון במשך שנה ,כי חשבה
שמסתכלים עליה פחדה שיגידו שהיא
חוזרת לחיים הרגילים .אתה מבין?
התלמידים את הפרויקט וחשיבותו
לתודעת הציבור והנצחת החללים.
יוסי רווח סיפר בהתרגשות לתלמידים
כי גיל ,בנו ,היה צעיר חביב ,טוב לב,
שאהב לעזור לכולם ,ילד ענו וצנוע,
הוא תכנן ללמוד חשמלאות בתחום
המעליות ,היה חובב טבע ובשעות
הפנאי אהב לעסוק בספורט ובדייג.
במסגרת הפרויקט יכינו התלמידים
אלבומי הנצחה ובהם סיפורים וחוויות
של החללים שאספו מקרוביהם,
תמונות מיוחדות ורגעי אושר בחייהם.
עו"ד רועי כהן מנכ"ל הארגון היציג :
"ברגע שהארגון התוודע לפרויקט
ביקשתי להתחילו בפיילוט בעיר
חולון בה אני מעורב ומכהן כיו"ר
ועדת הנצחה .אני שמח על היענותה
של מנהלת בית הספר ,גב' בר
חן ,שגילתה רצון כנה לקיים את
הפרויקט ברגישות רבה ולהקצות
לכך משאבים חינוכיים .מטרות מיזם
חשוב זה ,בראש ובראשונה ,חשיפת
בני הדור הצעיר לנושא ההנצחה,
ביצוע פעולות הנצחה נוספות
לזכר יקירנו ,תושבי מדינת ישראל,
שנרצחו על עצם היותם יהודים כאן
בארצנו והכי חשוב הבעת מחווה
למשפחות השכולות המתמודדות יום
יום עם השכול והאובדן .אין לי ספק
שהמיזם הזה יגרום הן למשפחות והן
לתלמידים סיפוק וגאווה"

המנצחת הגדולה

"בן או בת זוג אכן מהווים משענת
אבל למרות זאת צריך מישהו מבחוץ,
ולאו דווקא איש מקצוע .מה שצריכה
משפחה שכולה זו אוזן קשבת".

איזה תגובות אתה מקבל?

"אנחנו ממחזרים את השכול כל
אחד מספר על מה שהיה לו והולכים
הביתה .אני מקבל המון תגובות 'כל
הכבוד שאתם תומכים' .אבל אני לא
עושה את זה בשביל הכבוד אלא
בשביל לעזור לאנשים ולתת להם מה
שאני קיבלתי ,לצאת ממעגל השכול
ולתת להם להמשיך לחיות כי יש עוד
משפחה בבית .יש בשביל מי להמשיך
לחיות".

אתה גם עוזר לעצמך?

"ברגע שאני נותן אתה מרגיש שאתה
באותה משפחה ,זו הייתה מטרתי
שנכנסתי לארגון הזה ולי היום בהחלט
יש סיפוק ,זה נותן עוד סיבה בשבילי
לקום בבוקר".
אייבי מוזס  ,יו"ר ועדת ההנצחה :
הפרויקט להנצחת נופלים בשירות
הצבאי ובפעולות איבה הינו מיזם
חשוב אשר נעשה בהשתתפות
ומטעם הארגון היציג של נפגעי
פעולות איבה ,משרד החינוך –אגף
הכשרת עובדי הוראה ,המכללות
האקדמיות לחינוך ,מטות החינוך
ברשויות המקומיות ובתי הספר
ויעניק מזכרת לדור ההמשך .זהו
מסע מרתק הן למשפחה ולמכרים
והן לתלמידים .כולי תקווה שנצליח
לעשות זאת בכל רחבי הארץ".
מספר מילים על הפרויקט :
במסגרת מיזם זה נוטלים חלק
תלמידים בליווי פרחי הוראה
(סטודנטים הלומדים במכללות
אקדמיות להכשרת מורים) .הפרויקט
נערך בכיתות י' ויא' ,במסגרת
התכנית למחויבות חברתית ,בה
תורמים התלמידים לחברה כשישים
שעות פעילות .התלמידים עושים
זאת מתוך בחירה ופרחי ההוראה
המשתתפים במיזם זה מבצעים
 50או  100שעות ומקבלים מלגת
לימודים המכסה חלק משכר הלימוד
שלהם ,בסוף השנה מתקיים אירוע
מרגש בו מעניקים התלמידים את
אלבומי ההנצחה לבני המשפחות
השכולות.

אתי ממיסטילוב איבדה את בעלה ,יוסי ז"ל ,בפיגוע בקו  ,4ברחוב אלנבי
בתל אביב בשנת  .2002אחרי שבמשך מספר חודשים היתה בתחתית,
היא בחרה בחיים ועשתה זאת בגדול .היא גידלה משפחה לתפארת ואף
זכתה בבונוס בדמות שני נכדים מבתה הגדולה.
"חשוב שנפגעים ידעו שיש ארגון יציג ויש לאן לפנות"
באחד הלילות של חורף 2003
אוראל ממיסטילוב ,בת הזקונים של
אתי ויוסי חשה ברע .אתי המודאגת
הבינה שאין מנוס-ועליה להגיע לבית
החולים .היא לקחה את אוראל בת
החצי שנה בלבד ומיהרה איתה
לבית החולים תל השומר .לפתע
חיבקה ממיסטילוב בחום את
אוראל הקטנה והחלה לבכות,
בכי קורע לב ,מטלטל .העוברים
והשבים שהבחינו בה לא נותרו
אדישים לבכייה" .דווקא אז ,כמה
חודשים לאחר שיוסי נהרג באותו
פיגוע ,ואני הייתי בתחתית מבחינה
נפשית זו הנקודה בה הבנתי שדי.
זהו .אני חייבת לקום .אני לא יכולה
לתת לעצב להשתלט עליי .יש לי
ארבעה ילדים לגדל ולדאוג להם".

לי שהיה פיגוע בקו  ,"4משחזרת
ממיסטילוב את אותו יום" .רצתי
לכיוון הבית וראיתי את כולם בוכים
וצורחים ,כולם ניסו להתקשר ליוסי
והוא לא ענה כי כל הקווים קורסים
באירועים כאלו .בליבי הרגשתי
שזה הוא ,ידעתי שהוא נהרג ,אני לא

וקמת?

"שכנה שלי קראה לי בצעקות ואמרה

"אף אחד לא היה באותו רגע ,רק
ביטוח לאומי היו .כבר מהתחלה
דאגו ,מהשבוע הראשון .לצערי
ולשמחתי הייתה לי ועדיין יש לי
עובדת שיקום מדהימה .על ארגון
נפגעי פעולות איבה שמעתי
מחברים ודרכם פניתי אליהם.
היום אני בקשר קרוב עם הארגון
היציג  ,בזמנו זה היה בעניינים
יותר פרקטיים".

למשל?

"קמתי בגדול" ,היא עונה בחיוך.
"מאז כבר  12שנה לא ישבתי".
ה ,19.9.2002-יומיים לפני חג
הסוכות ,היה יום שגרתי עבור
בני הזוג ממיסטילוב .אתי הייתה
בחופשת לידה עם הבת הקטנה
אוראל ,לזוג היו עוד שלושה ילדים
גדולים .יוסי יצא לעבודתו כנהג
אוטובוס בחברת דן .אתי התקשרה
לבעלה לשאול האם הוא צריך
משהו מיוחד לכבוד החג -כי היא
בדרכה לעשות קניות אחרונות.
השניים איחלו יום טוב האחד לשנייה
והשיחה הסתיימה .רבע שעה מאוחר
יותר ,הבינה אתי כי הרע מכל קרה
והיום הפך מעוד יום שגרתי ליום
הנורא בחייה ,יום בו השכול דפק
על דלתה ובלי לבקש רשות –כי
הוא הרי אף פעם לא מוזמן -לקח
ממנה את בעלה האהוב .מחבל
תיכנן לעלות על האוטובוס ,יוסי
פתח את הדלת וזיהה את המחבל
כשעלה לאוטובוס .המחבל פוצץ
את עצמו לצד האוטובוס שעצר ליד
בית הכנסת הגדול ברחוב אלנבי
בתל אביב .התוצאות היו מחרידות,
חמישה אנשים נהרגו ועוד  60נפצעו.

מי עוזר באותם רגעים?

יודעת אפילו להסביר את זה .יצאנו
מיד לרידינג להיכן שנמצאים כל
הנהגים של דן ,הגענו אחרי  40דקות.
כשהגעתי לשם ראיתי את החברים
שלו בוכים ,אבל החברים שלו דיברו
ביניהם והחליטו לא לספר לי מה
בדיוק קרה".

אז איך ידעת?

"אחד החברים של יוסי ז"ל ,ניגש
לגיסי ולקח אותו הצידה ,הוא סיפר לו
ואמר שיסע לאבו כביר .הוא בא אלי
ואמר לי 'בואי ניסע הביתה' התמונה
הבאה שאני זוכרת היא שהתעוררתי
בבי"ח איכילוב .כשהתעוררתי כל
אנשי דן היו סביבי והייתה גם עובדת
סוציאלית .נתנו לי כדור מתחת
ללשון ,ולאט לאט סיפרו לי .אחרי
כמה שעות באיכילוב השתחררתי
הביתה".

מה עובר בראש באותם רגעים?

"באותו רגע שום דבר לא עובר
בראש ,אתה מרגיש שכל העולם
התמוטט לך בין רגע".

"בבר מצווה של בני מתן,
שהייתה לפני שנתיים לקחתי
והשתתפנו
הלוואה,
מהם
באירועי הבר מצווה למתן
ואוראל .הם עושים מסיבות
בחגים (פורים וחנוכה) וכל מיני
ימי כיף וכדומה .הארגון מייצג,
לצערנו הרב ,את כל המשפחות
השכולות והפצועים .הוא נלחם
למעשה בשבילנו בדברים
שאנחנו לא יכולים להילחם.
למשל ,לא מזמן חגגו לאוראל בת
מצווה בבית נשיא המדינה ולא
נשארה שם עין יבשה היא נאמה
וריגשה את כולם ,היה מצמרר ,יפה
ומרגש .כל שנה הארגון היציג משקיע
באירוע בר ובת מצווה הייתה חגיגה
מדהימה .חברת חשמל נותנת חסות
לאירוע".

אפשר לומר שמי שנכנס למעגל
השכול היום הוא לא לבד?

"הרבה אנשים לא ממש מכירים את
הזכויות שלהם במצב הזה .ביטוח
לאומי לא תמיד מנדב מידע ליתומים,
לאלמנות ולפצועים .יש הרבה
זכויות שמגיעות לנפגעי פעולות
איבה .אני התברכתי בחברים
טובים שמעבירים מידע אחד לשני,
אבל יש הרבה אנשים שלא מגיע
אליהם מידע .הארגון עוזר לכל אותן
משפחות שהמידע לא מגיע אליהם,
ואומרים לאנשים אם אתה רוצה
לקחת תיקח-מגיע לך .זה נחמד
מאוד לדעת שיש לאן לפנות ,יש
כתובת ואנחנו לא לבד .לדאבוני ,יש
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כאלו שנשארים לבד אחרי אסון כזה,
יש ארגון שיכול לשקם אנשים כאלו
וצריך לברך על זה".

מהיכן קיבלת תמיכה?

"כולם עוזרים ותומכים בחודש
הראשון ,אני לרגע לא באה בטענות
לאף אחד כי לכל אחד יש את הצרות
שלו ואפשר להבין את זה .לכן צריך
להיות ממש חזקים מבחינה נפשית".
ממסטילוב היא אישה אמיצה ,דוגמא
ומופת לכל מי שמבקש לשאוב
השראה ולדעת מהי מלחמה אמיתית.
אתי היא הדוגמא לכוחות האדירים
הטמונים בבני האדם -כוחות שיוצאים
ומתגלים במצבים הקשים ביותר של
החיים ובמבחנים הגדולים שהחיים
לעתים מציבים לנו .מאותו רגע מכונן
עם בתה ,אוראל ,בבית החולים היא
לא עוצרת .לאחר שהתגוררה בבית

חמותה במשך שנה לאחר האסון
שפקד אותה ואת משפחתה ,היא קמה
ועזבה עם ארבעת ילדיה" .אחרי שנה
קמתי ועזבתי את הבית עם ארבעת
ילדיי.

לזה תרופה אך אנו לומדים לחיות לצד
הכאב שנמצא איתנו וילווה אותנו עד
יום מותנו  .אבל חייבים לקום ולהמשיך
הלאה ודבר לא ישבור אותנו .היום יש
לי שני נכדים מקסימים ,הבת הגדולה
שלי בת  26יש לה תאומים ואחד מהם
נקרא עומרי יוסף ,על שם יוסי וזה כיף.
יש אנשים טובים בדרך ,יש את ארגון
משפחה אחת ,יש את הארגון היציג
לנפגעי פעולות איבה ואפשר להיתמך
בהם .אנחנו לא לבד בקרב הקשה
הזה".

את חושבת שיוסי היה גאה בך
ובמסע שעשית?

" אני חושבת שכן .לגדל  4ילדים
והם הגיעו לאן שהגיעו ,הבית שלנו
תמיד פתוח וכולם מתקבלים אצלנו
בברכה .פעם בשנה באזכרה שלו
מגיע אוטובוס של דן עם כל החברים
שלנו .בהזדמנות זו אני חייבת לומר
שלצערי וגם לשמחתי אני נהנית
ממשפחת דן שתומכת בי כל הזמן,
הם הפכו להיות משפחה.

מתי את מאושרת?

"אין דבר שגורם לו יותר אושר מהנכדים
שלי" ,נאנחת ממסטילוב".אבל לצערי
אין אושר טוטאלי יש חלל ריק בלב
שלא מתמלא ולא יתמלא לעולם".

מה המסר שלך למי שנפגע?

"המסר שלי הוא שאין לזה מרפא ואין

נפטרים -נזכור את כולם...
הדרה אבוטבול ז"ל
חיה גוטמן ז"ל

מכלוף דהן ז"ל

ליליאן פרץ ז"ל

חמדה אבו ליל ז"ל

אדיס אזרה ז"ל

ליפא ווייס ז"ל

נורברט נחום ז"ל
אהרון פרץ ז"ל
מרים גלעד ז"ל

תהא נשמתם צרורה בצרור החיים

יואב אלמגור

מעל  20שנות ניסיון

משרד עורכי דין
מאמרים חדשים באתר משרדנו

עורך דין יואב אלמגור -יו"ר ועדת נפגעי
איבה בלשכת עורכי הדין
החלטות שהתקבלו לאחרונה במשרדנו
• בית המשפט הכיר בסוכרת מבוגרים (סוג  )2בשל פגיעה נפשית.

• בחת המשפט ביטל הסתמכות ועדה רפואית על ממצאי חקירה סמויה.
• בית המשפט ביטל ניסיון של וועדה רפואית להפחית נכויות קיימות.

• כולנו במעגל האיבה – על פגיעות חרדה
בעקבות פיגוע.
• שש הטעויות הנפוצות בהופעה בפני ועדה
רפואית.
• הכרה בפגיעה נפשית בעקבות פגיעה
גופנית מוכרת.

החלטות עקרוניות וחדשניות של משרדנו

• פסיקת תגמולים רטרואקטיביים • פסיקת תגמולים בשל אי גילוי זכויות • הכרה במשפחות נכים שפטירתם קשורה
בנכות המוכרת • נזקי עישון בשל נכות נפשית• הכרה בתחלואת לב ,כליות וכבד • אירוע מוחי ואוטם שריר הלב
• סוכרת סוג ( 2מבוגרים) וסוכרת סוג  • 1מחלות סרטן שונות • פיברומיאלגיה ותסמונת תשישות כרונית • דימנסיה
ייצוג נפגעי איבה תביעות למוסד לביטוח לאומי ,הופעה בפני וועדות רפואיות וייצוג בבתי המשפט ייצוג נכי צה"ל ומשפחות
שכולות תביעות להכרה ,הופעה בפני ועדות רפואיות וייצוג בבתי המשפט רשלנות רפואית תביעות נגד רופאים  ,קופות
חולים ובתי חולים נזקי גוף תאונות דרכים ותאונות עבודה ביטוח לאומי נפגעי טרור/עבודה ,נכות כללית ,פטור ממס הכנסה.
עו"ד יואב אלמגור ,יו"ר וועדת נפגעי איבה וחבר בוועדת נכים ,תגמולים
ושיקום בלשכת עורכי הדין ,עבר השתלמויות לרופאים פוסקים
בוועדות רפואיות של המוסד לביטוח לאומי ושל אגף השיקום ולרפואה
משפטית בפקולטה לרפואה באוניברסיטת תל –אביב .לשעבר סגן בכיר
לפרקליט מחוז תל אביב,ייצג בעבר את רשויות הממשלה ואגף השיקום.
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משולחן המחלקה המשפטית
בעקבות עומס הפניות למחלקה המשפטית קלט הארגון היציג מתמחה בחודש נובמבר האחרון,
המתמחה תעסוק בפניות משפטיות ,מיצוי זכויות ועבודה משפטית שוטפת.
ארגון נפגעי פעולות איבה מאחל לה הצלחה רבה.

סיוע לחברת ארגון

הארגון סייע לחברת הארגון לקבל הלוואה לרכישת דירת עמידר בה היא מתגוררת
חברת הארגון ,נפגעת פעולות איבה
הלוקה בפוסט טראומה ,המתגוררת
כארבע שנים בשכירות בדירת עמיק
דר ,ביקשה לרכוש את הדירה במק
סגרת מכירת דירות עמידר לשוכרי
הדירות.
מחיר הדירה נקבע בהתאם לחוק
הדיור הציבורי (זכויות רכישה),
התשנ"-ט ,1998-אולם הסכום שנ�ק
בע היה סכום הגבוה באופן משמעותי
מתקציבה של חברת הארגון.
עו"ד רועי כהן ,מנכ"ל הארגון פנה

לעמידר וביקש כי תיבדק האפשרות
ליתן לחברת הארגון הנחה נוספת.
לאחר שהובהר כי אין כל אפשרות
לחרוג מהוראות החוק ,פנה הארק
גון היציג לעובדת השיקום ולמנהלת
אגף השיקום במוסד לביטוח לאומי
בבקשה לאשר לחברת הארגון הלק
וואה חריגה לרכישת הדירה.
בפנייה למוסד לביטוח לאומי הובהר
כי חברת הארגון ,אם חד הורית המגק
דלת את בנותיה בגפה ,נושאת לבדה
בכל ההוצאות הכרוכות בגידול בנוק

תיה .בנוסף ,חברת הארגון עברה
תהליך שיקום ארוך ובמשך שנים
רבות לא עבדה לפרנסתה.
עוד הובהר כי רכישת הדירה תוסיף
לתחושת היציבות של חברת הארגון
ותסייע להצלחת שיקומה.
בעקבות הפנייה הוחלט במוסד
לביטוח לאומי כי בשל נסיבותיה
המיוחדות של חברת הארגון תאושר
לה הלוואה גדולה יותר ,אשר אפשרה
את רכישת הדירה.

סיוע במימון רכב שיקומי
חבר הארגון פנה למחלקה המשפטית בארגון לאחר שרכבו ,המשמש אותו במסגרת עבודתו,
הושבת למשך תקופה ארוכה
שנים על סוגי רכב כאמור בסעיף
 ,10פרט לרכב המשמש לשיקום
בסיסי שלו זכאים ל 3-חידושי משק
(רכב מסחרי להובלות ,מונית ,רכב
ללימוד נהיגה)".
היינו ,חבר הארגון היה זכאי ל2-
חידושי רכב לאחר שאושר לו רכב
שיקום מקצועי ראשון.
בעקבות פניית מנהלת המחלקה
המשפטית הופנה חבר הארגון
לאבחון כלכלי בסיומו אושרה
הלוואה לצורך החלפת רכב רפואי
המשמש גם כרכב מסחרי.

חבר הארגון קיבל ,לפני כעשור,
מהמוסד לביטוח לאומי ,סיוע
בהלוואה לרכישת רכב שיקומי.
אולם ,משחלף המועד הנדרש וחבר
הארגון ביקש להחליף את רכבו,
נאמר לו כי אין באפשרותו להחליף
לרכב שיקומי נוסף.
עו"ד הדר אהרן-מועלם ,מנהלת
המחלקה המשפטית בארגון ,פנתה
לעובדת השיקום והבהירה כי סעיף
 19להוראה  61.01להוראות אגף
השיקום קובע כי הזכאי למענק
מיסים לרכישת רכב שיקום "זכאי
ל 2-חידושי משק בלבד ,אחת ל5-

סיוע בהקמת עסק עצמאי

חברת הארגון ,נפגעת פעולות איבה הלוקה בתסמונת פוסט טראומטית מאז מלחמת לבנון השנייה
פנתה לארגון היציג בבקשת סיוע בהקמת עסק עצמאי.
חברת הארגון ביקשה להקים עסק
לממכר סנדויצ'ים ופלאפל ,אשר
יהווה את שיקומה המקצועי .בשל
מצבה הנפשי ,ביקשה חברת הארגון
כי העסק ינוהל ע"י בעלה וכך יתאפק
שר לה לצאת מביתה ולסייע בפרנק
סת משפחתה.
עו"ד הדר אהרן-מועלם ,מנהלת המק
חלקה המשפטית ,פנתה לעובדת
השיקום של חברת הארגון והבהירה
כי חברת הארגון ,המוכרת בדרגת
נכות של  30%לצמיתות ,מוכרת

בנוסף גם כנכה בנכות כללית ,הינה
אם לחמישה ילדים וכי מאז פגיעתה
היא אינה יכולה לשהות לבדה ונזק
קקת לליווי וסיוע מבני משפחתה.
בנוסף ,כתוצאה ממצבה הנפשי של
חברת הארגון ,פוטר בעלה מעבודק
תו ,לאחר שנאלץ לשהות במחיצתה
שעות רבות ,ובכלל זה על חשבון
שעות עבודתו ,דבר אשר הביא להתק
דרדרות משמעותית במצבם הכלכלי
הקשה של חברת הארגון ומשפחתה.
חברת הארגון ביקשה להקים קיוסק

אשר יהווה מקור הכנסה למשפק
חה ובנוסף ,ישמש גם מקור תעסוקה
ושיקום ,מתוך אמונה ,כי כאשר בעלה
לצידה תוכל לעבוד ולסייע בפרנסת
המשפחה.
לאחר שהבקשה נבחנה ובסיוע המק
רכז לטיפוח יזמות ,קיבלה חברת
הארגון סיוע להקמת עסק עצמאי
ובימים אלו נפתח הקיוסק.
הארגון מאחל לחברת הארגון בהצק
לחה בשיקומה.
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זכויות והטבות נכי פעולות איבה -
.3
נכה שהותאם לו בעבר רכב זכאות לקבלת הפניה לביצוע
לימוד נהיגה
.1
נכה הזכאי לרכב רפואי ,על ידי מהנדס רכב (בלי שנבדק על הערכת שווי רכב רפואי (שמאות)

כשיר לנהיגה על ידי המרב"ד ,שאין
ברשותו רישיון נהיגה ,זכאי למימון
 60שיעורי נהיגה ושני מבחני נהיגה
(טסטים).
הממונה על הרכב הרפואי
.2
רשאי לאשר תוספת של  40שיעורי
נהיגה נוספים ועוד שלושה טסטים
נוספים.
נכה פגוע ראש ,הזכאי רלכב
.3
רפואי ,המתקשה בלימודי תיאורית
הנהיגה ,זכאי למימון של עד חמישה
שיעורי תיאוריה.
בן משפחה שאושר לשמש
.4
כנהג לנכה ,ואין ברשותו רישיון נהיגה,
זכאי למימון של עד  60שיעורי נהיגה
ולשני מבחני נהיגה.
בן משפחה אחד מקרבה
.5
ראשונה של נכה בדרגת נכות
 100%+מיוחדת ,זכאי למימון של 60
שיעורי נהיגה ושני מבחני נהיגה.
זכאים כאמור בסעיפים 5-3
.6
יקבלו הפניה ללימוד נהיגה בבית
ספר לנהיגה שנמצא בהתקשרות
עם משרד הביטחון ,או לחילופין,
מימון לימודי נהיגה והחזר הוצאות
על פי תעריפי משהב"ט כנגד הצגת
חשבונית/קבלה מקורית.

התקנת אביזרי עזר לנהיגה ברכב

פרטי שאינו רכב רפואי
נכה אשר אינו זכאי לרכב
.1
רפואי ,אולם המרב"ד הגביל אותו,
בשל נכותו המוכרת ,לכל אביזר
נהיגה אחר ,למעט הגה כוח או גיר
אוטומטי ,זכאי למימון רכישה והתקנה
של האביזר שאושר ע"י המרב"ד.
במקרים בהם קבע המרב"ד
.2
שעל הנכה לקבל שיעורי נהיגה
ולעבור מבחן נהיגה לצורך לימוד
ושימוש באביזר שהותקן ,ימומנו אלה
על ידי המוסד לביטוח לאומי
נכה שהוגבל לאביזרי
.3
נהיגה כאמור לעיל ,זכאי להתקנת
האביזרים אחת לחמש שנים.
מימון האביזרים והתקנתם
.4
ייעשה בהפניית הנכה לספקים
מוכרים של המוסד לביטוח לאומי
או באמצעות החזר כספי לנכה על
פי מחירון משרד הביטחון לאביזרי
עזר ,ולאחר הצגת חשבונית/קבלה
מקורית.

רכב בהתאמה אישית (נקוב ע"ש)
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נכים הזכאים לרכב רפואי,
.1
ואשר הרכב היציג לו הם זכאים אינו
מתאים למגבלותיהם עקב מצבם
הרפואי ,רשאים לבקש התאמת רכב.
נכה המבקש התאמת רכב
.2
בפעם הראשונה ,יפנה לבדיקה על ידי
ועדה להתאמת רכב במרכז הרפואי
שיבא בתל השומר ,והחלטתה
תשמש את המהנדס בעת התאמת
הרכב בפועל.

ידי ועדה להתאמת רכב) ומבקש
התאמה חוזרת ,יופנה לבדיקה לוועדה
הנ"ל .החלטת הוועדה תישאר בתוקף
כל עוד הוא זקוק להתאמה.
החלטת הוועדה תישאר
.4
בתוקף כל עוד מצבו הרפואי של
הנכה לא השתנה.
בהחלפות הבאות ,יופנה
.5
הנכה ,בהתאם לבקשתו החוזרת
בכתב ,למהנדס הרכב ללא צורך
בבדיקה חוזרת של הוועדה להתאמת
רכב.
נכים משותקים ו/או נכים
.6
קטועים יופנו ישירות לבדיקת מהנדס
ללא צורך בהפנייתם לבדיקה בוועדה
להתאמת רכב.
נכה שברשותו רכב מותאם,
.7
רשאי להתחיל את תהליך ההחלפה/
התאמה חדשה בתום  38חודשי
אחזקה ,וזאת על מנת לסיים את
התהליך בתום תקופת האחזקה
המקורית.

השתתפות בהחזר תשלום אגרת
רישוי לרכב רפואי

נכים הזכאים לרכב רפואי ואשר
אינם פטורים מתשלום אגרת רכב
לפי תקנה  1לתקנות התעבורה ,קרי,
אינם פגועי גפיים בדרגת נכות 30%
ומעלה או שדרגת נכותם פחותה
מ ,60%-זכאים לקבל החזר כספי
של אגרת הרישוי עד לגובה סכום
האגרה של רכב רפואי יציג לו הם
זכאים .ההחזר הכספי יבוצע כנגד
אגרת רישוי עליה מוטבעת חותמת
בנק המעידה על תשלום האגרה .נכה
בעל רכב רפואי שיקומי ,בעל מנוע
דיזל המשמש גם ללימוד נהיגה ,זכאי
להחזר מחצית מסכום אגרת הרישוי
המוטלת על הרכב שבבעלותו.
ההחזר הכספי מותנה בהצגת אישור
על תשלום האגרה.

זכאות להתקנת מערכת איכון
ואיתור לרכב עולל תשלום דמי
מנוי שנתי

נכים הזכאים לרכב רפואי
.1
בנפח  2000סמ"ק ומעלה ו/או
נכים שוועדת רכב חריגים אישרה
להם רכב מותאם נקוב ע"ש בנפח
 2000סמ"ק ומעלה ,זכאים להתקנת
מערכת איתור ואיכון לרכב כולל
תשלום דמי מנוי שנתיים ,במימון מלא
של המוסד לביטוח לאומי.
נכה העונה לקריטריון,
.2
יבקש מיד עם הזמנת הרכב החדש,
הפנייה להתקנת מערכת איתור וגילוי,
מפקידת השיקום.
נכה שיתקין באופן עצמאי
.3
מערכת איתור וגילוי יהיה זכאי
להחזר כספי בהתאם למחירון המוסד
לביטוח לאומי.

נכה שברשותו רכב רפואי זכאי
לבקש בסמוך למועד החלפת הרכב
הפניה לשמאי רכב לצורך ביצוע
הערכת שווי רכב בגין ק"מ גבוה ו/או
פגיעות פח ו/או תאונות ו/או הפסקת
ייצור דגם רכב ,ביקוש נמוך בשוק
הרכב וכיו"ב
.
זכאות לתשלום מענק שנתי

לדמי ביגוד לנכים המשתמשים
במכשירים אורטופדיים

נכים בעלי דרגת נכות  20%ומעלה ו/
או נכים בעלי דרגת נכות  10%ומעלה
שהוכרו לפני  1.1.1996אשר רופא
מומחה המליץ עקב הנכות המוכרת
על שימוש במכשיר אורטופדי כגון:
מכשירי הליכה קצרים/ארוכים
מתחת/מעל הברך ,מייצב הברך,
חגורות גב עם תומכים ,סדים לידיים,
מגיני קרסול וכד' ,כמפורט בנספח ב'
להוראת אגף מס'  ,53.05ורכשו את
המכשיר בהתאם להפניה שקיבלו
מפקידת התביעות ,זכאים לתשלום
מענק ביגוד שנתי המשולם בתגמולי
חודש יוני בכל שנה .המענק משולם
לכל תקופת השימוש במכשיר.
נכים בעלי פגימות כגון :פרפלגים,
קוודרופלגים ,קטועי גפה ,עיוורים,
זכאים לקבל את המענק באופן
אוטומטי אחת לשנה בהתאם לקבוע
בהוראות האגף.

נכים שבגין נכותם המוכרת בלבד,
נעדרים מעבודתם עקב אשפוז,
חופשת מחלה באישור רופא ,טיפול
בחמי מרפא או בהבראה רפואית,
זכאים לקבל החזר כספי בגין
היעדרות מהעבודה ובתנאי שהמעביד
לא שילם עבור תקופת ההיעדרות.
היעדרות מהעבודה כמפורט לעיל,
לא תיזקף על חשבון חופשה שנתית
של הנכה במקום עבודתו (לנכה
שכיר) .לפרטים נוספים יש לפנות
לפקידת התביעות בסניף תוך הצגת
מסמכים הרפואיים הרלוונטים.

לנכה המתבגר זכאי אחת לארבע
שנים ל 75%-מגובה ההוצאה ועד
לתקרה של  10,000שקלים.
כל בקשה למימוש זכאות
ג.
תחויב בהגשת תוכנית טיפול והצעת
מחיר .תוכנית טיפול מעל 10,000
שקלים תחויב אישור יועץ שיניים
במוסד לביטוח לאומי.
ההחזר הכספי מותנה
ד.
בהגשת חשבונית קבלה מקורית.
לפרטים נוספים למימוש הזכאות
ולאופן הגשת הבקשה להחזר כספי,
יש לפנות לעובדת השיקום.

נכה משותק מעל גיל  50הנזקק
לליווי ,רשאי לפנות למוסד לביטוח
לאומי .במידה וקיים צורך מעבר
לשמונה שעות ליום ,יופנה הנכה
לוועדת מלווים .סיוע בהוצאות טיפולי
שיניים באמצעות קרן עזבונות לנכים
המתקיימים מתגמולי קיום נכים בעלי
דרגת נכות  19%ויותר (שהוכרו לפני
 )1.1.96שאינם מוכרים במשהב"ט
על פגיעת שיניים ואינם זכאים לטיפול
במסגרת אגף השיקום אך הם
מתקיימים מתגמולי קיום כגון :נצרך,
תג"מ ,תג"מ בגובה חפ"ר ו/או תג"מ
למתבגר ,זכאים לקבל סיוע מקרן
עזבונות כמפורט להלן:
נכה נצרך ונכה המתקיים
א.
מתגמול מיוחד (תג"מ) זכאי אחת
לארבע שנים ל 75%-מגובה
ההוצאה ועד לתקרה של  50אלף
שקל.
נכה המתקיים מתגמול
ב.

על פי הוראות אגף השיקום ,כל
נכה זכאי לבקש ולקבל חוות דעת
נוספת ( )second opinionבגין נכותו
המוכרת בלבד ,מרופא מומחה פרטי.
זכות זו מעוגנת בחוק זכויות החולה
(לא מדובר בחוות דעת לוועדה
רפואית) .נכה המעוניין לקבל חוות
דעת נוספת מרופא מומחה ,לצורך
הערכה נוספת של מצבו הרפואי
והמלצות להמשך טיפול ,יפנה בקשה
לפקידת התביעות לקבלת אישור
מוקדם .המוסד לביטוח לאומי מסייע
בהחזר כספי עד  700שקלים בכפוף
להגשת חשבונית/קבלה מקורית
וצירוף העתק חוו"ד .נכה זכאי לשלוש
חוות דעת פרטיות בשנה.

בן משפחה או כל אדם קרוב לנכה
לפי רצונו ,אשר יוכל לטעון את דבריו
בפני הוועדה ,ככל שאין בנוכחות זו
להפריע למהלך התקין של הבדיקה.
במידה והחליטה הוועדה לא להתיר
נוכחות של עו"ד או מלווה בשלב
הבדיקה ,תפרט את החלטתה
ונימוקיה בפרוטוקול .נוכחות של
אדם כלשהו לרבות הנכה ,בשלב
קיום הדיון הפנימי של חברי הוועדה,
אסורה.

תשלום תוספת למימון צרכים
מיוחדים לאישה נכה המנהלת
זכאות לליווי לנכים משותקים השתתפות בהחזר כספי עבור משק בית עצמאי
ייעוץ אצל רופא פרטי
נכה המנהלת משק בית עצמאי
בדרגת נכות 100%+

נוכחות מלווה לנכה נבדק בוועדה
רפואיות

נכה שעומד בפני ועדה רפואית
רשאי להגיע עם מלווה מטעמו :עו"ד,

בעלת דרגת  25%-49%נכות
זכאית לתוספת של שש משקולות
לחודש (על התוספת הבסיסית) כל
עוד מצבה המשפחתי ללא שינוי.
לבירור ולמימוש הזכאות יש לפנות
לפקידת התביעות בסניף.

אביזרים ועזרים לנכים לצורך
לימודים וביצוע עבודה

נכה בעל דרגת נכות  20%ומעלה,
אשר בגין הפגימה נזקק לאביזרים
ועזרים הדרושים לו כסיוע בשיקומו,
בביצוע עבודתו או בלימודים שאושרו
ע"י אגף השיקום ,זכאי לקבלם
באמצעות אגף השיקום בהתאם
לתנאים הקבועים בהוראת אגף
 .70.06נכה המבקש סיוע ברכישת
העזרים יפנה בקשה לעובדת השיקום
בסניף .הבקשה תידון על פי מדרג
הסמכויות של ועדה מחוזית/ועדה
עליונה (למקרים חריגים).

טיפול רפואי ל'פנים משורת הדין'
לנכה המתבגר במחלות שאינן
קשורות לנכות המוכרת

נכה מתבגר שמלאו לו  40שנה
לפחות ,ודרגת נכותו אינה פחותה
מ 50%-כאשר מתוכה לפחות
 30%נכות לפחות באחת הפגימות
המפורטות בהוראת אגף שיקום
 50.04כגון :פרפלגיה ,קוודרופלגיה,
המיפלגיה ,סקלרוזיס ,מולטיפלקסיס,
מחלת שרירים ,עמוד שידרה ,קיר
הבטן ,מחלת פרקים ,פגועי רגל,
קטוע רגל ועוד ,העונה לקריטריונים
כמפורט בהוראה ,ואשר חלה
במחלה נוספת שאינה קשורה לנכותו
המוכרת ,והיא אחת מהמחלות
הבאות :מערכת העצבים ,לב ,כלי דם
זכאי לקבל מהמוסד לביטוח לאומי
שירותים וטיפולים רפואיים בין היתר:
תרופות ,אישפוז וטיפול אמבולטורי,
ציוד עזר רפואי ,טיפול סיעודי על פי
נהלי הוראות משרד הביטחון ,החזר
הוצאות נסיעה לטיפול ,תוספת
משקולות לעזרה רפואי ,ללא צורך
בקיום ועדה רפואית .למימוש הזכאות
יש לפנות לפקידת התביעות ולעובדת
השיקום.

חופשת מחלה עקב נכות מוכרת
– תשלום תגמול לפי תקנות טיפול
רפואי (תט"ר)
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זכויות והטבות אלמנים/ות נפגעי פעולות איבה
בפניכם מידע כללי על הטבות וזכויות לאלמנים/ות נפגעי פעולות איבה .בהוראות חלים לעתים שינויים ,לכן
לקבלת מידע נוסף ומעודכן ולקבלת ייעוץ ,יש לפנות לארגון נפגעי פעולות איבה ו  /או למוסד לביטוח לאומי.
הנצחה
מענק והלוואה להנצחת החלל

קיימת זכאות למענק חד פעמי בגובה
 ₪ 7,762בעבור הנצחה פרטית של
החלל ולהלוואה חד פעמית של עד .₪ 7,507

זיכוי מס על הוצאות להנצחה

לפי פקודת מס הכנסה" :אדם שבשנת
מס פלונית החל משנת המס 1971
הוציא סכומים להנצחת זכרו של בן
משפחתו שהנו חלל שנספה במערכה,
יזוכה מהמס שהוא חייב בו באותה שנה
ב– 30%מהסכומים שהוצאו" .לעניין זה:
חלל שנספה :בן משפחה ,בן זוג ,בן ,נכד,
אח ,הורה ,גיס ,חתן.

מימון הגעה לארץ לאזכרה שנתית

אלמן/ה ויתום/ה המתגוררים בחו"ל
זכאים אחת לשנה לקבל מימון בסמוך
ליום האזכרה השנתית או בסמוך ליום
הזיכרון לחללי מערכות ישראל ופעולות
האיבה ,כדי לפקוד את קבר יקירם
בארץ .המימון כולל :תשלום כרטיס
טיסה הלוך ושוב ,ושהייה בבית מלון
בארץ עד שבעה ( )7ימים.

חלקת קבר והקמת מצבה לאלמן/ה

אלמן/ה זכאי/ת ל–  ₪ 5,331בעבור
רכישת חלקת קבר ו–  ₪ 4,537בעבור
הקמת מצבה.

לימודים – שיקום תעסוקתי לאלמן/ה

אלמן/ה ללא מקצוע ,השכלה או התאמה
תעסוקתית ,שאינם עובדים ואין להם
הכנסה מלבד תגמולים ,יכולים לקבל
הלוואה לקבלת עסק או לביסוס עסק
קיים שבבעלותם או כניסה לשותפות
בעסק שיהווה בעבורו/ה מקור פרנסה.
עליהם לפנות לעובד הרווחה לבירור
הזכאות ולהגיש תכנית עסק מתאימה
לכישוריה ,בטרם תתחיל בהליך מחייב.

להקמת עסק עצמאי

הלוואה של עד  ₪ 103,030לשיקום
ראשון הלוואה של עד ₪ 19,000
לביסוס עסק יש לפנות בנושא לעובד/ת
הרווחה קביעת הזכאות לסכום הסיוע
ידונו בוועדה לשיקום כלכלי עצמאי.

לימודים והכשרה מקצועית

אלמן/ה ללא מקצוע או השכלה ולא
הכנסה מעבר לתגמוליה זכאי/ת
למימון לימודים או הכשרה מקצועית
לצורך שיקומה התעסוקתי .הסיוע הינו
חד פעמי בסכום המקובל עד לקבלת
תעודה מקצועית או תואר ראשון .יש
להגיש לעובד/ת הרווחה אישור קבלה
ללימודים ,גובה שכ"ל והצהרה אם גוף
אחר משתתף בשכר הלימוד.

שכר לימוד במכינה קדם אקדמאית
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אלמן/ה זכאית לסיוע חד פעמי במימון
מכינה קדם אקדמאית .לשם כך יש
להגיש :אישור הרשמה למכינה וקבלות
על התשלום .הצהרה אם גוף אחר
משתתף בשכר הלימוד .אלמן/ה במעמד

חיילת משוחררת פתורה מתשלום
למכינה.

שכ"ל בקורס הכנה לבחינות
פסיכומטריות או למבחן אמיר:

אלמן/ה זכאי/ת להחזר שכ"ל להכנה
למבחן פסיכומטרי או למבחן אמיר,
הסיוע הינו חד פעמי עד סך  .₪ 4,000יש
להגיש לעובד/ת הרווחה קבלה מקורית
על תשלום הקורס והצהרה אם גוף אחר
משתתף בשכר הלימוד.

השתתפות בתשלום שכר דירה

אלמן/ה שיתומיהם עד גיל  30מתגוררים
עמם ,זכאי/ת לסיוע בשכר דירה עד
 650$לחודש ,בתנאי ששכר הדירה אינו
עולה על  .845$סידור ראשון  -הלוואה
עד .₪ 20,000

הטבות כללית
אירוע משפחתי

הסיוע לאלמן/ה הוא חד פעמי בעבור
כל אחד מילדי החלל .בר/בת מצווה:
אלמן/ה זכאי/ת להלוואה עד סך 3,764
 .₪נישואי יתום :אלמן/ה זכאי/ת למענק
בסך של  ₪ 9,084ולהלוואה בסך
.₪ 9,216

הלוואה לכל מטרה

אלמן/ה זכאי/ת לקבל הלוואה לכל
מטרה אחת לשלוש שנים בסך ₪ 6,836

פטור מאגרת טלוויזיה ורדיו

אלמן/ה פטור/ה מתשלום אגרת טלוויזיה
ורדיו ,ביטוח לאומי משלם לרשות
השידור ,השולחת בתחילת כל שנה
הודעה על פטור לכתובת האלמן/ה.

סיוע בדיור

סיוע חד פעמי יינתן לאחד ממטרות הדיור:
רכישת דירה ראשונה או החלפתה או
החזר משכנתא וכן לשיפוץ הדירה .יש
לפנות עוד בשלב התכנון לאחראי/ת
דיור בסניף הביטוח הרלוונטי כדי לקבל
הסבר מלא ומעודכן בהדרכה באשר
לזכאות הסיוע.

לרכישת דירה ראשונה

מענק :אלמן/ה מחוסר/ת דיור שאין
ולא היה בבעלותו/ה דירה ,ויש לו/ה עד
 3יתומים זכאי/ת לקבל מענק של עד
 .₪ 215,077אלמן/ה מחוסר/ת דיור
במצב שצוין לעיל ויותר מ –  3יתומים
ילדי החלל שטרם מילאו להם  30ואינם
נשואים או מתגוררים עימו/ה זכאי/ת
לתוספת מענק של עד  ₪ 16,235לכל
יתום נוסף .אלמן/ה ללא ילד מהחלל
זכאי/ת למענק של עד .₪ 67,614
הלוואה :לאלמן/ה קיימת זכאות של עד
.₪ 274,451

החלפת דירה

הלוואה :אלמן/ה שלא קיבל/ה סיוע
לרכישת דירה או לכיסוי משכנתה,
יכול/ה להסתייע בהלוואה של עד
 .₪ 137,221הסיוע המרבי להחלפת
דירה לא יעלה על הפער בין מחיר הדירה

הנמכרת למחיר הדירה הנרכשת ,כנקוב
בחוזי המכירה והרכישה .מענק :אלמן/ה
שילדיהם היתומים מתחת לגיל  ,30אינם
נשואים ,ולא נעזר/ה בסיוע לרכישת
דירה או לכיסוי משכנתה ,זכאי/ת למענק
של עד  ₪ 175,691ממנו ינוכו 20%
מהמחיר שקיבל/ה ממכירת הדירה
וסך של  ₪ 16,235עבור כל ילד נוסף.
אלמן/ה ללא ילד מחלל ,או אלמן/ה
שילדיהם היתומים מעל גיל  ,30ולא
קיבל/ה סיוע לאחת ממטרות הדיור-
זכאי/ת למענק של עד  ₪ 67,614בניכוי
 20%מסכום מכירת הדירה או חלקה
בדירה.

כיסוי משכנתה

לכיסוי משכנתה שניטלה בטרם הכרה
כאלמן/ה ,יינתן סיוע בכפוף לכללים
המפורטים בהוראות האגף.

שיפוץ דירה

אלמן/ה זכאי/ת להלוואה של עד 58,174
 ₪לשיפוץ הדירה או להרחבתה .למענק
של עד  ₪ 27,028זכאות במידה ולא
קיבל/ה בעבר מענק לאחת ממטרות
הדיור שפורטו לעיל.

שכר דירה

יש לפנות לאחראית דיור לבירור הזכאות:
לאלמן/ה מחוסר/ת דיור ,שהילדים הם
ילדי החלל וטרם מלאו להם  30שנה
והמתגוררים עמם יינתן שכר דירה
בשנה הראשונה והשנייה להתאלמנות.
לאלמן/ה הורה לילדי החלל המחליף/ה
דירה ,והמתגורר/ת בדירה מושכרת
עד למועד כניסתה לדירה הנרכשת,
יינתן סיוע בשכר דירה התלוי במצבה
הכלכלי ובגיל הילדים .מתן הסיוע
כרוך בהשתתפות עצמית .לאלמן/ה
השוכר/ת דירה ומשכיר/ה את דירתו/ה
שבבעלותו/ה ,מפאת גיל או מצב רפואי
או מסיבה אישית מיוחדת ,והמתקשה
מפאת הכנסותיו/ה לממן הפער בין
הדירה המושכרת לדירה הנשכרת,
אפשר להציע השלמה לדמי שכירות.
לאלמן/ה המתעתד/ת לעזוב קיבוץ ,ואין
בבעלותו/ה דירה ,קיימת אפשרות לסיוע
במימון שכר דירה לתקופה מוגבלת
בזמן .לאלמן/ה הנאלץ/ת לעזוב בית
באזור סיכון ביטחוני גבוה ולכן אינו/ה
יכול/ה להשכירו או למכרו ,יינתן סיוע
בשכר דירה.

סיוע להתארגנות בדירה

אלמן/ה זכאי/ת להלוואה חד-פעמית
של עד .₪ 24,390

רכב אישי או לשיקום כלכלי
ביטוח רכב (חובה ומקיף)

אלמן/ה זכאי/ת למענק בעבור ביטוח
חובה ומקיף לרכב .המענק מצורף
לתגמול בחודש ינואר ומותנה בהגשת
חידוש אגרת רישיון (טסט) לרכב על
שמו/ה בשנה שחלפה .גובה המענק
לשנת  2013הוא .₪ 4,036

אגרת רישיון רכב (טסט)

אלמן/ה זכאי/ת להחזר אגרת רישיון
לרכב בבעלותו/ה ,עד סך .₪ 1,756
יש לשלוח לעובד/ת הרווחה צילום של
האגרה ששולמה.

מענק והלוואה לרכישת רכב

אלמן/ה זכאית למענק והלוואה לרכישת
רכב נוסעים מדי ארבע שנים.

אלמן/ה עם רישיון נהיגה

לרכב ראשון סיוע :מענק בסך 60,097
 ₪והלוואה עד  .₪ 78,762החלפת
רכב :מענק בסך  ₪ 47,504והלוואה עד
.₪ 22,409

אלמן/ה ללא רישיון נהיגה

לרכב ראשון סיוע :מענק בסך 42,062
 ₪והלוואה עד  .₪ 22,409החלפת
רכב :מענק בסך  ₪ 33,243והלוואה עד
.₪ 22,409

שיעורי נהיגה לאלמן/ה

אלמנה זכאית להשתתפות של עד 2,167
 ₪בעבור מימון שיעורי נהיגה.

תשלום דמי ניידות

אלמן/ה שאין בבעלותו/ה רכב ,ולא
נעזר/ה במענק לרכישת רכב בארבע
השנים האחרונות ,יקבל דמי ניידות בסך
 ₪ 387לחודש.

מענק לרכישת קלנועית

אלמן/ה הזקוק/ה לקלנועית ,מפאת גיל
ונכות פיזית ,זכאי/ת אחת לארבע שנים
למענק בסך  ₪ 15,258לרכישתה,
כחלופה למענק רכישת רכב.

רכב שיקום כלכלי

רכב ראשון :אלמן/ה המבקש/ת לרכוש
רכב מסחרי לשיקום הכלכלי ,במקום
רכב אישי או קלנועית ,זכאי/ת לפטור
מיסים בסכום של עד ₪ 54,000
ולהלוואה של עד  .₪ 65,00להחלפת
רכב :שיעור המענק יחושב בהתאם
לשנות החזקת הרכב .הלוואה הינה בסך
.₪ 18,500

סיוע רפואי
מימון תרופות

אלמן/ה זכאי/ת להחזר תשלום על
תרופות לטיפול קבוע או ממושך .טיפול
קבוע :יש להגיש לעובד/ת הרווחה את
רשימת התרופות מרופא מטפל ,את
המינון החודשי ,ולצרף דו"ח ניפוקי תרופות
מקופת החולים או קבלות משלושת
החודשים האחרונים .לאחר אישור
הבקשה ,יינתן לפונים החזר חודשי במשך
שנה שלמה .בתום שנה זו יש להגיש מחדש
בקשה לאישור החזר חודשי .לתרופה
שעלותה  ₪ 400ויותר ,יש לחדש אישור
של שלושה חודשים .טיפול לא קבוע :יש
לרכז הגשת קבלות בסך  ₪ 200לפחות
ולצרף מכתב מרופא מטפל .אין החזר
על תרופה שעלותה פחות מ ₪ 25 -ולא
לתוסף מזון וויטמינים.

התייעצות רפואית

אלמן/ה זכאי/ת להחזר של עד ₪ 845
בשנה על ייעוץ עם רופא מומחה בגין
טיפול ממושך או ניתוח שאינם קוסמטיים.

לחצן מצוקה

אלמן/ה זכאי/ת להחזר בסך ₪ 348
לשנה או  ₪ 29לחודש בעבור מנוי ללחצן

מצוקה ,וזאת בתנאים הבאים :אלמן/ה
מגיל  65ומעלה .אלמן/ה לפני גיל 65
החולה במחלה כרונית .יש להגיש אישור
מרופא מומחה.

קרדיו – ביפר ומוקד לב

מימון למנוי יינתן לאלמן/ה בגין מחלת
לב .יש להגיש אישור מקרדיולוג .אלמ/ן
הרוכש/ת מנוי פרטי בחברת שח"ל או
נטל"י ,זכאי/ת להנחה בתעריפים.

נעליים אורתופדיות

אלמן/ה זכאי/ת למענק של עד 977
 ₪בשנה לרכישת נעליים אורתופדיות
במכון מיוחד ובאישור אורתופד .הזכאי/ת
חייב/ת בהשתתפות עצמית בסך 311
 .₪יש להגיש אישור בפעם הראשונה
שבה מתבקש המימון.

משקפיים לכבדי ראייה

השתתפות במימון עדשות
•
משקפיים או עדשות מגע לאלמנים/ות
אחרי ניתוח עיניים או במקרים של מחלת
עיניין כרונית.
השתתפות במימון עדשות
•
טלסקופיות ועדשות מיקרוסקופיות
לאלמנים/ות בעלי תעודת עיוור

אביזרי עזר רפואיים

אלמן/ה זכאי/ת להשתתפות במימון
פאה ותותב לשד ,ומכשירי עזר נוספים
כהשלמה למימון (אם קיים) ממשרד
הבריאות או מקופת החולים.

נסיעות לטיפול רפואי

אלמן/ה הזקוק/ה להסעה לטיפול בבית
חולים או במרפאת מומחים ,לרבות
טיפול דיאליזה וטיפול כימי או קרינתי,
זכאית להחזר הוצאות נסיעה במונית או
באמבולנס :עשר נסיעות בחודש (חמש
הלוך ושוב) .יש להגיש לעובד/ת הרווחה:
אישור מרופא מטפל על אי -היכולת
לנסוע ברכב ציבורי וקבלות מקור ,או
אישור על חלקה של קופת חולים במימון
נסיעות אלה.

החלמה לאחר אשפוז

אלמן/ה לאחר אשפוז של ארבעה לילות
בבית חולים או טיפול כימי או קרינתי,
זכאי/ת להחזר תשלום שהייה במלון
עד שבוע ,לפי  ₪ 325ליום וזאת לאחר
מיצוי החזר (אם ניתן) מקופת חולים או
מביטוחים משלימים .הסיוע יינתן פעם
אחת בשנה ,בתוך שישה שבועות מתום
האשפוז או הטיפול .יש להגיש אישור
רפואי וקבלה לעובד/ת שיקום.

מוצרי ספיגה

אלמן/ה הזקוק/ה למוצרי ספיגה תקבלם
לבית או לבית האבות שבו שוהים
מחברת התרופות המספקת למל"ל .ניתן
להסדיר זאת בפנייה לעובד/ת הרווחה.

טיפולי שיניים

אלמן/ה ויתום/ה עד גיל  18זכאים
להחזר תשלום לטיפול שיניים .יש להגיש
לעובד/ת הרווחה :קבלות מקור ותוכנית
טיפול .אלמן/ה זכאי/ת להחזר של 50%
ועד  ₪ 15,000בשנה .יתום זכאי להחזר
של  ,50%ועד  ₪ 4,000בשנה.

ביטוח בריאות

אלמן/ה ללא הכנסה ממנה מנוכה ביטוח
בריאות זכאית לביטוח בריאות מלא
והסכום לא יופחת מתמלוגיה.

סיוע סוציאלי -רגשי

כל מחוז מעמיד לרשות האלמנות עובדים
סוציאליים המוסמכים לתת ייעוץ ,הכוונה,
הדרכה וטיפול בנושא האובדן והשלכותיו.

קבוצות תמיכה

המוסד לביטוח לאומי מפעיל קבוצות
תמיכה המיועדות לסייע ולהקל
בהסתגלות לחיים בצל האובדן.

קשר עם מתנדבים

אלמן/ה המעוניין/ת בקשר עם מתנדב/ת
מטעם המוסד לביטוח לאומי ,מוזמן/ת
לפנות לעובד/ת סוציאלי/ת.

טיפול נפשי דרך מטפל חיצוני

אלמן/ה זכאי/ת למימון טיפול נפשי
(אישי ,זוגי ,משפחתי) במשך שנה ועד
שלוש שנים .משכו יוארך על סמך שיקול
מקצועי .אלמן/ה רשאית לצרף לטיפול
בעל או בן זוג ,בתעריף פרטני ,ותקבל
הפניה מהאגף או החזר לאחר הגשת
קבלות .אלמנה ללא ילד מחלל ,זכאית
לטיפול עם ילדיה ,בתעריף פרטני ,ותקבל
החזר לאחר הגשת קבלות בלבד .לפני
תחילת הטיפול ,יש לקבל מעובד/ת
סוציאלי/ת אישור למטפל ,ולחדש כל
שנה אישור להמשך המימון.

ייעוץ פסיכיאטרי

אלמנה הנמצאת בטיפול נפשי ,זכאית
פעם בשנה להחזר תשלום לייעוץ עם
רופא פסיכיאטר.

דיור מוגן ,בית אבות ,עזרה
לזולת
דיור מוגן

אלמן/ה העובר/ת לדיור מוגן ,הנכס אינו
בבעלותו/ה ועליהם לשלם דמי כניסה
כפיקדון זכאי/ת למענק חד-פעמי בסך
 .₪ 36,180תנאי נוסף לקבלת המענק
הינו קיום מחלקה סיעודית במקום
הסיעודי.

אשפוז סיעודי

אלמן/ה זכאי/ת למימון אשפוז סיעודי,
בתעריף משרד הבריאות .גובה הסיוע
תלוי בהכנסות של האלמן/ה כולל
התגמול מביטוח לאומי .התשלום יינתן
לאלמן/ה כהטבה בתגמול החודשי או
יועבר ישירות לבית האבות.

מטפלת סיעודית

אלמן/ה במצב סיעודי הנשאר/ת בבית,
זכאי/ת להשתתפות במימון מטפל/ת
סיעודי/ת .הזכאות והיקפה ייקבעו לפי
"דוח תפקוד" שימלא רופא המשפחה .יש
לפנות לעובד/ת הרווחה לקבלת טופס
תפקוד.

מרכז יום לזקן

אלמן/ה שאושר להם מימון למטפלת
סיעודית בביתם ,יכול/ה להמיר חלק
מהשעות לטובת ביקורים במרכז
יום לזקן .נדרש לבקש אישור להמרה
מעובד/ת הרווחה.

העסקת עובד זר

היתר העסקת עובד זר בטיפול סיעודי הנו
באחריות יחידת סמך במשרד התעשייה
והמסחר .ניתן להיעזר במוסד לביטוח
לאומי להעברת המסמכים.
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מצוקה כלכלית
הלוואה לכיסוי חובות

אלמן/ה שנקלע/ה לחובות כתוצאה
ישירה מנפילת החלל או המתקשה
להחזיר חובות שקדמו לנפילתו ,למוסדות
הקשורים בעניין העסקי ,יוכלו לקבל
הלוואה+מענק בגובה של עד 58,174
 ,₪אם הגישו בקשה בתוך שלוש שנים
מיום ההתאלמנות או מהיום שהוכר/ה
לראשונה לפי החוק.
גובה המענק  29,082ש"ח.

סיוע לצרכים מיוחדים

אלמן/ה הזקוק/ה לסיוע כספי שאינו כלול
בחוק יפנו לעובד/ת הרווחה לצורך בחינת
הבקשה.

מרשויות
הטבות
לאלמנה וליתום

אחרות

פטור מאגרת רישום ירושה

אלמן/ה ויתום/ה פטורים מתשלום אגרת
רישום ירושה ,שהותיר חלל .יש לפנות
לעובד/ת הרווחה לקבלת אישור לפטור
ולהציגו לבית המשפט .ארגון נעמ"ת
מספק ללא תשלום סיוע משפטי בהגשת
הבקשה לבית המשפט.

פטור בהעברת מקרקעין

אלמן/ה וכן יתום/ה עד גיל  18זכאים
לפטור מדמי הסכמה בהעברת מקרקעין
שבבעלות מנהל מקרקעי ישראל .יש
לפנות לעובד/ת הרווחה לקבלת אישור
עבור המנהל.

פטור מאגרת משכנתה (טאבו)

אלמן/ה וליתום/ה יש פטור מאגרת רישום
משכנתה ,בלשכת רישום מקרקעין .ניתן
לקבל מעובד/ת הרווחה את אישור הפטור
שיש להגיש לבית המשפט.

הנחה ברכישת מקרקעין (טאבו)

אלמן/ה ויתום/ה עד גיל  40שהתייתם
לפני הגיעו לגיל  ,21זכאים להנחה במס
רכישה (שבח מקרקעין) על דירת מגורים
או על רכישת מגרש לבניית בית מגורים.
זכאות להנחה קיימת פעמיים בלבד .יש
לפנות לעובד/ת הרווחה לקבלת אישור
לשלטונות מס ההכנסה ולהציג חוזה
רכישת דירה או מגרש.

הנחה בארנונה

אלמן/ה זכאי/ת להנחה בארנונה על דירת
מגורים אחת .אם רשות מקומית מחייבת
בתשלום מלא ,יש לפנות לעובד/ת
הרווחה.

סיוע מכספי קרנות ועיזבונות

אלמן/ה וכן יתומים מעל גיל  21יכולים
לקבל סיוע מכספי קרנות למטרות שלא
הוגדרו בחוק או בהוראות .הסיוע מיועד
בדרך כלל למימון לימודים לתואר שני.
בקשה יש להגיש לעובד/ת הרווחה במחוז
הרלוונטי.

סיוע כספי ליתום
הלוואה לשיקום כלכלי – עצמאי

יתומים שטרם להם מלאו  30שנה,
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שהוכרו כיתומים לפני גיל  ,21ולא קיבלו
סיוע לשיקום וללימודים ,זכאים להלוואה
חד-פעמית של עד  ₪ 15,500לשיקום
כלכלי-עצמאי או  ₪ 9,000לביסוס עסק
קיים.

מענק להקמת עסק או לרכישת רכב

יתום/ה שטרם מלאו  30שנה ,שהוכרו
כיתומים לפני גיל  ,21ולא קיבלו סיוע
לשיקום וללימודים ,זכאים למענק חד-
פעמי להקמת עסק או לרכישת רכב
שיהווה מקור פרנסתו הבלעדי ,כגון רכב
להובלות או להוראת נהיגה .על היתום/ה
לפנות לעובד/ת הרווחה לבירור הזכאות
ולהגיש תוכנית עסק מתאימה לכישוריו,
בטרם יתחיל בהליך מחייב .יתום/ה
שקיבל/ה סיוע לרכישת רכב שיקומי זכאי
למימון שכר לימוד בלבד.

אבחון לקות למידה

יתום/ה הלומד/ת בבית ספר יסודי ,חטיבת
ביניים או תיכון ,זכאי/ת למימון אבחון
לקות למידה בכפוף לתעריפי "ניצן" ,ועל
סמך המלצה מגורם מקצועי .יתום/ה עד
גיל  21זכאי/ת למימון אבחון לקות למידה
לפי המלצה בכתב מגורם מקצועי ,אם
מומנו להם לא יותר מארבעה אבחונים.

מימון הוראה מתקנת

יתום/ה לאחר אבחון לקות למידה,
הלומד/ת בבית ספר יסודי ,חטיבת ביניים
או תיכון ,זכאי/ת לפי ממצאי מבחן פסיכו-
דידקטי למימון הוראה מתקנת בסך ₪ 55
לשעה ,במשך שלוש שנים .במצב חריג
יאושר המשך מימון לשיעורים.
הטבות ליתומים מעל גיל 21

הטבות ליתומים מעל גיל 21
מימון טיפול נפשי

יתום/ה זכאי/ת למימון טיפול נפשי (אישי,
זוגי) במשך שנה ועד שלוש שנים .משכו
יוארך במקרה חריג לפי שיקולי מקצועי.
ליתום/ה עד גיל  :30הסיוע יינתן באמצעות
הפניה או כהחזר כספי לאחר הגשת
קבלות ובתעריפי האגף .ליתום/ה מעל
גיל  :30הסיוע יינתן באמצעות החזר כספי
בלבד ,לאחר הגשת קבלות ובתעריפי
האגף.לפני תחילת הטיפול ,יש לקבל
מעובד/ת סוציאלי/ת אישור למטפל,
ולחדש כל שנה אישור להמשך המימון.

מענק נישואין ודיור

יתום/ה הנישא/ת לפני הגיע לגיל ,30
זכאי/ת למענק נישואין בסך 112,307
 .₪יתום/ה רווק/ה הרוכש/ת דירה לפני
גיל  ,30זכאי/ת למענק דיור בשיעור 80%
מסך מענק הנישואין ואת יתרת המענק
יקבל בגיל  .30יתום/ה רווק/ה שלא
רכש/ה דירה והגיע לגיל  ,30יקבל את
מלוא מענק הנישואין.

הלוואה לנישואין ולדיור

כל יתום/ה זכאי/ת להלוואה חד-פעמית
בסך  ₪ 29,880לצורך רכישת דירה או
לרגל נישואיו.

מימון לימודים
יתום/ה לפני גיל 30

תואר ראשון :יתום/ה שלא קיבלו סיוע
שיקומי ,זכאי/ת למימון לימודים לתואר
ראשון או להכשרה מקצועית .יש לפנות
בנושא לעובד/ת סוציאלי/ת .מימון מכינה:
יתום/ה זכאי/ת לפטור משכר לימודי
במכינה ,הניתן באמצעות המחלקה
להכוונה לחייל במשך חמש שנים מיום
שחרורו מהצבא .אם חלפו יותר מחמש
שנים ,או נדחית בקשתו/ה ביחידה
להכוונת חיילים משוחררים ,יש לפנות
לעובד/ת הרווחה .תשלום דמי מחיה:
יתום/ה הלומד/ת לפחות  20שעות
בשבוע ,בלימודי יום ,יקבל דמי מחיה בסך
 ₪ 2,200לחודש .מהסכום ינוכה תשלום
לביטוח בריאות.

יתום מעל גיל 30

יתום/ה שלא מימש/ה זכאותו/ה למימון
לימודים לתואר ראשון או לרכישת מקצוע
לפני גיל  30ומעוניין/ת בכך לאחר גיל זה,
מוזמן/ת לפנות לעובד/ת הרווחה .ועדת
חריגים במוסד לביטוח לאומי תדון בכל
בקשה.

שכר לימוד בקורס הכנה לבחינה
פסיכומטרית או למבחן אמיר
יתום/ה זכאי/ת להחזר שכר לימוד
במכינה למבחן פסיכומטרי או למבחן
אמיר .הסיוע הנו חד -פעמי עד סך 4,000
 .₪יש להגיש לעובד/ת הרווחה :קבלה
מקורית על התשלום לקורס ,והצהרה אם
גוף אחר משתתף בשכר הלימוד.

אבחון תעסוקתי

יתום/ה לפני גיל  30זכאי/ת לאבחון
תעסוקתי לשם בניית תוכנית להשתלבותו
בעבודה יש לפנות בנושא לעובד/ת
סוציאלי/ת.

שיעורי נהיגה

יתום/ה בהגיעם לגיל  ,17זכאים למענק
חד-פעמי בסך  ₪ 2,167המיועד למימון
שיעורי נהיגה במענק המשולם בתגמולי
האם/האב האלמן/ה .יתום/ה שהתייתמו
בין גיל  17ל 21-יקבלו עד ₪ 2,167
לאחר הגשת קבלות לעובד/ת הרווחה,
ובלבד שיממש זכאותם לפני גיל .30

הטבות רכב ליתומים מ2 -
הורים ,החל מ1.08.11 -
יתום משני הוריו עם רישיון נהיגה

לרכב ראשון סיוע :מענק בסך 60,097
 ₪והלוואה עד  .₪ 78,762החלפת רכב:
מענק בסך  ₪ 47,504והלוואה עד
.₪ 22,409

יתום משני הוריו ללא רישיון נהיגה

לרכב ראשון סיוע :מענק בסך 42,062
 ₪והלוואה עד  .₪ 22,409החלפת רכב:
מענק בסך  ₪ 33,2430והלוואה עד
.₪ 22,409

זכויות והטבות הורים שכולים
ארגון נפגעי פעולות איבה  -הארגון היציג רואה בפרסום המידע על זכויות והטבות להורים השכולים
חשיבות רבה ,המידע המצורף בזאת הינו בנקודות ומבטא את הזכות הקיימת למשפחות השכולות למתן
מענה ,הסבר והכוונה למימוש הזכויות וההטבות ניתן לפנות לעובד/ת השיקום במוסד לביטוח לאומי.
תגמול חודשי

• גובה התגמול חודשי המרבי לזוג הורים
הוא  .₪ 6107.49שיעור התגמול
להורה בודד הוא  80%מהתגמול לזוג
הורים .₪ 4886
• תוספת תשלום להורה שכול המתקיים
מתגמולים בלבד החל משנת השכול
השנייה ,זכאי הורה שהוכר לזכויות
מלאות (תגמול והטבות) ,ואשר הצהיר
כי אין לו הכנסה מכל מקור שהוא
(למעט קצבאות פטורות) ,לתוספת
חודשית בנוסף לתגמול החודשי .הכנסה
של עוד  ₪ 500לזוג הורים ועד ₪ 400
להורה בודד לא יחשבו כהכנסה לעניין
זה .גובה התוספת  ₪ 1,133לזוג
הורים ו–  ₪ 906להורה בודד.
• גילום הטבות :מס קנייה ,תרופות,
אגרת רכב (רישוי) ודמי ניידות

הנצחת החלל

• הקמת מצבה אזרחית וכיתוב אישי
• מימון הגעה לארץ/לחו"ל לאזכרה
שנתית של החלל
• השתתפות בהוצאות אבל ואזכרה
שנתית (אוטובוס)
• מענק והלוואה להנצחת החלל
• השתתפות בהוצאות לרכישת חלקת
קבר והקמת מצבה לנכה איבה
שנפטר עקב נכותו
• הסעות לבתי קברות
• השתתפות במימון הוצאות לרכישת
חלקת קבר והקמת מצבה להורי
החלל
• הנצחה ממלכתית

שירותי טיפול ,ייעוץ והדרכה

• טיפול ישיר באמצעות העובדים
הסוציאליים
• קבוצות תמיכה
• טיפול פסיכולוגי באמצעות מטפלים
חיצוניים להורים ולאחים

שיקום כלכלי בעסק עצמאי ,בתעסוקה
ובלימודים
• סיוע בשיקום כלכלי בעסק עצמאי
• קיימת זכות ערעור בנושא שיקום
כלכלי עצמאי
• סיוע לרכישת רכב לשיקום כלכלי
• מימון קורס הכשרה מקצועית ולימודים
אקדמאיים

הטבות כלליות

• מענק הבראה לאחר האסון וקצובת
הבראה –  8ימי הבראה לפי תעריף
המשולם לעובדי מדינה
• החזר דמי התקנת  /העתקת טלפון
ודמי שימוש בו החזר חד פעמי של
 50%מההוצאה עבור התקנת או
העתקת מכשיר טלפון עד לגובה סכום
המרבי שנקבע לאחר הצגת חשבונית

מס  /קבלה

סיוע למטרות דיור

• השתתפות במימון והלוואות לרכישת
או להחלפת דירה ראשונה ושכר דירה
• קיימת זכות ערעור בנושא דיור
• סיוע בהלוואה לכיסוי חוב משכנתא

מעיק לדירת מגורים
• סיוע במימון שיפוצים ובהתקנת מעלון
או מעלית בדירת מגורים

סיוע בנושא רכב לשימוש אישי

• סיוע ברכישת או בהחלפת מכונית
פרטית – יינתן להורה בעל רישיון
נהיגה בר תוקף ,הסיוע יינתן בהלוואה
ובמענק אחת ל –  4שנים
• סיוע ברכישת או בהחלפת קלנועית
• השתתפות במימון שיעורי נהיגה
• שיעורי נהיגה :הורים חסרי רישיון
נהיגה הלומדים נהיגה ,זכאים למענק
של עד  ₪ 1,567שקל כנגד קבלה.

סיוע לרכישת רכב

• הורים בעלי רישיון נהיגה בר תוקף,
יהיו זכאים למענק ו/או להלוואה
כהשתתפות ברכישת רכב חדש או
להחלפת רכב לשימושם האישי,
בתנאי שלא קיבלו סיוע לרכישת
קלנועית ב 4 -השנים.
• הזכאות לסיוע להחלפת הרכב הינה
לאחת ל –  4שנים ( 48חודשים)
• הסכומים מעודכנים נכון לתאריך
1/1/14
• לרכישת רכב ראשון להורים נוהגים
יינתן מענק בסך  ₪ 47,443והלוואה
בגובה ₪ 31,625
• לרכישת רכב ראשון להורים שאינם
נוהגים יינתן מענק בסך ₪ 31,625
והלוואה בגובה ₪ 23,203

החלפת רכב

• להחלפת רכב לאחר  4שנים יינתן
להורים נוהגים מענק בסך ₪ 39,000
והלוואה בגובה ₪ 23,203
• להחלפת רכב לאחר  4שנים יינתן
להורים שאינם נוהגים מענק בסך
 ₪ 26,000והלוואה בגובה ₪ 23,203
• לצורך מימוש הזכאות לקבלת סיוע
לרכישת רכב :למלא טופס בקשה,
לצרף רישיון נהיגה בתוקף ,לצרף
צילום הזמנת רכב חדש על שם
ההורה ,בעת החלפת הרכב יש
לצרף את צילום רישיון הרכב
האחרון שלרכישתו ניתן הסיוע בעבר
• לצרף צילום של רישיון הרכב החדש
שנרכש תוך  60יום ממועד קבלת
הסיוע

הטבות בנושאים רפואיים

• דמי ביטוח בריאות ממלכתי
• נסיעות לטיפול רפואי
• השתתפות במימון :תרופות ,התייעצות
רפואית ונעליים אורתופדיות
• ניתוח פרטי
• מכשירים רפואיים ,מנוי חודשי לשירות
חירום רפואי לחולי לב ,לחצן מצוקה
• החלמה לאחר אשפוז
• טיפולי שיניים בגובה  50%מההוצאה
בפועל.
• השתתפות בטיפולים אלטרנטיביים
הינה עבור עד  20טיפולים לשנה ועד לסך
של  ₪ 50לטיפול.
• השתתפות במימון טיפולי פוריות עד
לסך של .₪ 23,440
• סופגנים למבוגרים

• השתתפות במימון עדשות למשקפיים
או עדשות מגע להורים אחרי ניתוח
עיניים או במקרים של מחלת עיניים
כרונית.
• השתתפות במימון עדשות טלסקופיות
ועדשות מיקרוסקופיות להורים בעלי
תעודת עיוור.

דיור מוגן ,בית אבות לסיעודיים
ולתשושים ,עזרה בידי הזולת

• הורים שכולים הזקוקים לאשפוז
במוסד בשל מצבם הרפואי או שהם
נכנסים לבית אבות -תמומן החזקתם
במוסד או בבית האבות ,חלקה או
כולה ,אבל הם לא יקבלו תגמולים.
שיעור המימון ייקבע עפ"י הכנסתם
ומצבם המשפחתי .אם הם נגנסים
לבית אבות ונדרשים לשלם דמי
כניסה ,יקבלו השתתפות בשיעור
שנקבע מעת לעת אך לא יותר מגובה
דמי כניסה לאדם יחיד בחדר
משותף עם דיירים אחרים ,לפי תעריף
של בית אבות של "משען" ,ובתנאי
שבבית האבות קיימת מחלקה
לתשושים ולסיעודיים.
• עזרה בידי הזולת עקב מגבלה רפואית

סיוע במצוקה כלכלית

• סיוע לכיסוי חובות שנוצרו כתוצאה
ישירה מנפילת הבן/ת ,הגשת הסיוע
עד  3שנים מיום נפילת החלל
• סיוע חריג לצרכים מיוחדים – סיוע
מיוחד שאיננו כלול במסגרת החוק

הטבות להורים עבור האחים

• מענק שכר לימודים לתלמידי ז'– י"ב
ישולם מידי שנה בתגמולי חודש
		
אוגוסט
• הלוואות למימון אירועים משפחתיים-
בר  /בת מצווה ונישואיי בן  /בת
• מענק להולדת ילד
• השתתפות במימון שיעורי עזר לכיתות
א' – י"ב
• השתתפות במימון לימודים על–
תיכוניים ובלימודים אקדמאיים עבור
אחים עד גיל 30

הטבות המוענקות על ידי רשויות
אחרות
• פטור מתשלום אגרת טלוויזיה ,רישום
משכנתא ,רישום ירושה
• הנחה בתשלום ארנונה ומס רכישה
בהעברת מקרקעין (טאבו)
• פטור מתשלום דמי הסכמה בהעברת
מקרקעין

מידע נוסף

• חלק מההטבות בנושאים רפואיים ניתנת
לאחר שמומשה הזכאות מקופת החולים
ומהביטוח המשלים
• ככלל בקשה לקבלת ההטבות
בצירוף חשבונית מס/קבלה תוגש
בסמוך להוצאה ולא יאוחר משנה
ממועד ההוצאה ,לא ניתן לקבל
החזרים רטרואקטיביים לתקופה של
שנה מיום ההוצאה
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הביטוח הלאומי
מציע
לאנשים עם נכות
דרך להשתלב בעבודה
מחלקות השיקום בסניפי הביטוח הלאומי
מסייעות לאנשים עם נכות להשתלב בעבודה
באמצעות חברות ההשמה:
או.אר.אס ,אורטל ,תגבור ודנאל.

השירות מיועד לאנשים עם נכות מוכרת
בביטוח הלאומי ,הזכאים לשיקום מקצועי.
עובדי השיקום ,באמצעות חברות ההשמה,
יפעלו למציאת עבודה מתאימה עבורכם,
וילוו אתכם מהשלב הראשון ועד לקליטתכם
בעבודה.

אתם מוזמנים לפנות למחלקת השיקום
בסניף הביטוח הלאומי באזור מגוריכם

6

בימים א' ,ג' ,ה' בין השעות .12:30 – 8:00
לקבלת פרטים נוספים ניתן להתקשר
לטל' 02-6463488

הביטוח הלאומי

לצדך ,ברגעים החשובים של החיים

* 6050  www.btl.gov.il

