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ארגון נפגעי פעולות איבה
 הארגון היציגכתובת :רח’ בית אורן  ,9ת”א,
מיקוד 67319
טל’ , 03-6884729 :פקס 03-6884724 :
מיילirgun@irgun.org.il :
אתרhttp://www.irgun.org.il :
הוצאה לאור ,שיווק מודעות רשת שוקן
טל’03-5020300 :
עורך אחראי :עו”ד רועי כהן
כתיבה :ערן קמינסקי
עריכה והגהה לשונית :עו”ד שלומית יחזקאלי ועו”ד
הילה אליאסי-אשכנזי
צילומים :ארגון נפגעי פעולות איבה  -הארגון היציג
אין המערכת אחראית על תוכן המודעות
כל הזכויות שמורות להוצאה לאור
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"אני מרגישה שהיא שומעת אותי"  -רוחמה
כהן מספרת על אובדן הבת לפני  20שנים בפיגוע
בארם נהריים וכיצד בחרה לקרוא לתינוקת החדשה
שהיתה אז בבטנה "ירדן".

28

להיאחז בתקווה ולא להרפות לעולם  -גבורתו
של דוד זוהר במאבק מול מחבל חמוש בסכין ומאבקו
לחזור לחיים למרות הקשיים.
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נולדה מחדש - ...אורנה עמית מספרת על הקושי
וההתמודדות עם נכות נפשית קשה והרצון להיוולד
מחדש.
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פגישת נציגי הארגון עם רוה"מ בנימין נתניהו
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צילום שער :אבי אוחיון

ברכת שר העבודה והרווחה לכבוד ראש
השנה

פאזל משפחתי -סיפורה המרגש של מיקי מילר-
איתי אשר נישאה בפעם השלישית לאחר שאיבדה
את בעלה הראשון והשני וממשיכה לגדל ולטפח
משפחה אופטימית גדולה ומאוחדת.

זאב ראפ  -חבר וועד

054-3032424

דבר יו"ר ודבר מנכ"ל

הארגוון פועל בכנסת  -קידום זכויות ויוזמות
חקיקה של הארגון
זכויות ורווחה  -הטבות וזכויות של חברי הארגון

בנימה אישית...
חברים יקרים ברצוננו לפתוח בטור חדש ולהביא מפרי עטכם לביטאון
הארגון .על כן ,נשמח מאוד שתשתפו אותנו עם מכתב שכתבתם לאהוב
שאיננו ושמור במגירה ,המלצה על מסלול טיול משפחתי או רומנטי
ואפילו מתכון מנצח לארוחת החג .בביטאון הבא אשר ייצא לקראת
חודש דצמבר  2016יפורסם המכתב/המתכון /המלצה לטיול.
ניתן לשלוח בדואר :בית אורן  9תל אביב 6731937
בדוא"ל shlomity@irgun.org.il
או בפקס 03-6884724 :
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דבר היו"ר

חברים וחברות יקרים,
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דבר המנכ"ל

חברים וחברות יקרים

לפניכם ביטאון הארגון מס’ .33
אני שוב גאה ונרגש להציג בפניכם את הפעילות והעשייה
שנעשו בחמשת החודשים האחרונים.
בביטאון זה ,תוכלו להיווכח להיקף הרחב בגידול בפרויקטים
שהארגון מבצע עבור רווחת חבריו.
עם בחירתי בשנת  ,2014שמתי לי למטרה ,יחד עם מנכ”ל הארגון,
עו”ד רועי כהן וחברי הועד לדאוג כי הארגון היציג יקבל סיוע
תקציבי מסודר ע”י תמיכה שנתית קבועה ממדינת ישראל .אני
שמח לבשר כי תודות להכוונה של כבוד שר העבודה והרווחה
מר חיים כץ ,ממש בתחילת כהונתי אמר בצורה מפורשת לנו
חברי הוועד כי המפתח נמצא במשרד האוצר ואכן ,תודות לו,
פעלנו כך והשנה ,לראשונה בעקבות הפעילות המשותפת של
משרד האוצר ,ובראשו ,שר האוצר ,מר משה כחלון אשר הבטיח
שהארגון יזכה לתמורה של מיליון  ₪בשנה ופעילותו של מנכ”ל
משרד האוצר ,מר שי באב”ד ,שהביא למימוש הבטחה זו.
במהלך התקופה האחרונה חידשנו את המעורבות שלנו בקידום
יוזמות חקיקה ויוזמות למען רווחתם של הנפגעים בכדי לתקן
עוולות ועיוותים שקיימים בטיפול ,בתנאים ובזכויות של נפגעי
פעולות איבה .לפנינו עוד כברת דרך וכפי שתוכלו לראות ,השנה
חנכנו את פרויקט “לידה מתוקה” עבור חברות ו/או בנות זוג
של חברי הארגון ופרויקט “הכן עצמך לצה”ל” עבור ילדי נפגעי
פעולות איבה ,אנו פועלים בכול העוצמה בנושא הנצחת חללי
פעולות איבה והקמת אנדרטאות ברשויות המקומיות ,מפתחים
שיתופי פעולה חדשים למען רווחת החברים כגון  :כפר נהר
הירדן ,חלוקת ילקוטים בשיתוף הקרן לזכרה של ד”ר מריה
פולנסקה ,הקמת יער הנצחה בשיתוף פעולה עם קק”ל .לסיום,
ברצוני לומר שרק יחד ובכוחות מאוחדים נוכל להביא למודעות
של החברה בישראל על הצורך לתמוך ולסייע בכול רגע נתון
בנפגעי פעולות איבה כי אנו שילמנו את המחיר היקר ביותר
עבור מדינת ישראל בחיי יקירנו ,בגופנו ונפשנו ואסור לתת
לאיש לשכוח זאת ,אני מאחל לכולכם שנה טובה ,שנת בריאות
והגשמה עצמית.

בברכת שנה של בריאות ,שגשוג ובטחון ,מי יתן גם שלום כאן
במדינתו היקרה ,מדינת ישראל.

בברכת שנה טובה,
יהושע כהן,
יו”ר ארגון נפגעי פעולות איבה

בברכת שנה טובה,
עו”ד רועי כהן,
מנכ”ל ארגון נפגעי פעולות איבה

אני שמח שבדברי הפתיחה לעיתון לא אצטרך להאריך בדברים
מאחר שהעשייה מדברת בעד עצמה.
הארגון הפך בשלוש השנים האחרונות לארגון חזק ,דומיננטי
ויוזם שפועל בכול דרך להגדיל את היקף שירותיו עבור החברים
ע”י הסדרת נושא התמיכה שנמצאת בישורת האחרונה עבור
הארגון לשנת .2016
זאת ההזדמנות להודות לכול המעורבים בדבר ,לשר העבודה,
הרווחה והשירותים החברתיים ,מר חיים כץ ,מנכ”ל משרדו,
מר אליעזר יבלון ,שר האוצר ,מר משה כחלון ומנכ”ל משרדו,
מר שי באב”ד .תמיכה זו תביא לכך שהארגון יוכל לפרוס את
שירותיו במספר מוקדים נוספים :ירושלים ,חיפה ,באר שבע
ויהודה ושומרון .נקים מחלקה סוציאלית ,נצא עם פרויקטים
חדשים ונוכל לתת את השירותים הטובים ביותר עבור חברינו
כפי שקורה בארגונים המקבילים אלינו במשרד הביטחון.
אני שמח לומר שהארגון היציג עומד ביעדים הרבים שהציב וועד
הארגון ובראשו יו”ר הועד ,מר יהושע כהן ,יעדים שמבטאים
סיוע ,תמיכה והכוונה למען קידום זכויותיהם של נפגעי פעולות
איבה .המחלקה המשפטית הפכה לכתובת אמיתית עם תוצאות
מרשימות של מאות פניות של נפגעי פעולות איבה בשנה.
מחלקת הפרויקטים הביאה שורה של רעיונות חדשים לביצוע
שרקמו עור וגידים וכבר ברבעון האחרון ,נקיים לראשונה ערב
תרבות עבור חברי הארגון בשיתוף תיאטרון הקאמרי וזוהי עבורי
העשייה האמיתית ,לפעול בכול רגע נתון ולשנות ולו לרגע את
הרגשתכם ותחושתכם .תמיד תדעו שיש ארגון שחושב עליכם,
פועל למענכם ורוצה אך ורק לטובתכם ,זוהי משנתי וכך אני
פועל יום יום ,אני שמח שצוות המשרד ,חברי הועד והמתנדבים
חדורי מוטיבציה לדאוג שהארגון היציג יהיה תמיד בית חם
ודואג עבורכם
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דבר שר העבודה והרווחה

לרגל ראש השנה -ארגון נפגעי פעולות איבה
מכובדיי,
חגי תשרי בפתח והם מסמלים יותר מכל את ה"ביחד" הישראלי .עבור רבים מאתנו מדובר בשמחה המהולה בעצב ובתזכורת
מהדהדת לאובדן חיים יקרים.
לבנו עם משפחת השכול לאורך השנה ובמיוחד ברגעים אלו .כולנו כואבים את מחיר הדמים במערכה המתמשכת על תקומת
ישראל.
לדאבוני ,גל השנאה והטרור רק מתחזק ומכה בנו ובאומות העולם ללא הרף .בשנה החולפת נחשפנו ביתר שאת לאכזריות אויבנו
שטובחים מבלי הבחנה באחינו ואחיותינו ,אימהות ואבות ,צעירים וצעירות ,קשישים וטף.
עמנו מוכיח כל פעם מחדש את אחדותו במאבק נגד המבקשים לכלותינו .לכידותנו ,היא סמל ומופת לערבות הדדית וסולידריות
חברתית.
מדינת ישראל עושה הכל על מנת למנוע פגיעה בגוף ובנפש.
אנו מחוייבים לנפגעי פעולות האיבה ומשפחותיהם ,ועושים את המירב על מנת להקל ולו במעט על כאבכם .מחובתנו לפעול
שתקבלו את מלוא הזכויות שמגיעות לכם ורק לאחרונה ,אישרנו תיקון לחוק התמלוגים בדמות מענק חד פעמי של שמונה מיליון
 ,₪המיועד ליתומים משני הוריהם נפטרו לפני אוקטובר  ,2000והופלו עד כה בשל חקיקה מאוחרת.
אני תקווה כי בשנה החדשה הבאה עלינו לטובה ,נזכה לשבת בארצנו בנחת ובשלווה ,בביטחון וברווחה .שנמשיך ונחזק בקרבנו
את ערכי הרעות ואהבת המולדת.
שנת שלום וברכה לכל בית ישראל,
ח”כ חיים כץ,
שר העבודה ,הרווחה
והשירותים החברתיים
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חדשות הארגון  -רווחה
נופש בכפר נהר הירדן עבור
ילדים נפגעי פעולות איבה
בתאריך  4.7.2016ועד לתאריך
 8.7.2016התקיים מחנה נופש בכפר
נהר הירדן .מחנה נופש המיועד
לילדים נפגעי פעולות האיבה אשר
מתמודדים עם מחלות ו/או נכויות
שונות בין הגילאים .9-18
זו השנה הראשונה ששיתוף
הפעולה בין ארגון נפגעי פעולות
האיבה לבין כפר נהר הירדן
הביא לקיום קייטנה ייעודית זו
המותאמת לילדים נפגעי פעולות
איבה.
השתתפות הילדים בקייטנה הינה ללא עלות לילד ולמשפחתו.
בין שלל פעילויות הקייטנה בילו הילדים בבריכה ובפארק ספורט
אתגרי ,יצרו ולמדו בסדנאות שונות כגון נגרות ,בישול ,תאטרון ויצירה,
רכבו על סוסים ולקחו חלק במגוון אירועים מיוחדים ומסיבות.
ביום הרביעי לקייטנה ,ביקר צוות הארגון היציג את ילדי הקייטנה.
הצוות סייר בכפר הנופש ובמתחמי הבילוי ,השתתף באחת מהפעילויות
היומיות וחילק הפתעות לילדים.
הארגון מוקיר תודה למנהל כפר הנופש תא”ל במיל’ ,יובל חלמיש
ולצוות המדהים של קייטנת נהר הירדן על החוויה המיוחדת והבלתי
נשכחת אשר העניקו לילדי הארגון .אנו מקווים כי שיתוף פעולה זה
ימשיך ויהפוך למסורת שתתקיים בכל שנה ושנה עבור ילדים נפגעי
פעולות איבה.

פרויקט “שלום כיתה א’”
זו השנה השלישית שארגון נפגעי פעולות האיבה מעניק ילקוטים
וציוד נלווה לילדים העולים לכיתה א’ ומתחילים את דרכם בבית הספר
היסודי .ביום שני ,בתאריך  ,8.8.16נערך טקס החלוקה בבית הארגון בתל
אביב בנוכחותה של עו”ד עפרה זיו ,מנהלת הקרן לזכרה של ד”ר מריה
פולנסקה ז”ל ,ובהשתתפותם של כ 100-חברי ארגון ובני משפחותיהם.
ד”ר מריה פולנסקה ז”ל נולדה בפולין .היא שרדה את השואה ,עברה
לאנגליה ללמוד רפואה ולאחר מכן עלתה ארצה ועבדה כרופאת משפחה.
ד”ר פולנסקה הצטיינה באהבת הבריות וטיפלה במסירות רבה במטופליה
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ובנזקקים .בלכתה ,ציוותה חלק מעיזבונה לילדים נפגעי פעולות איבה.
מנכ”ל הארגון ,עו”ד רועי כהן“ :השנה אנו שמחים להודיע כי כ80-
ילדים קיבלו תיקים בזכות עו”ד עפרה זיו שאמונה על עיזבונה של ד”ר
מריה פולנסקה ז”ל .ארגון נפגעי פעולות האיבה שמח לתמוך וללוות
את חברי הארגון וילדיהם בכל שלב משמעותי שעוברים במהלך חייהם”.
יו”ר הארגון ,יהושע כהן“ :אני מברך את הילדים בשנת לימודים
מוצלחת ופורייה .תודה לעו”ד עפרה זיו על שיתוף הפעולה והתרומה
של הקרן לזכרה של מריה פולנסקה ז”ל שעוזרת לנו לשמח את הילדים
ולתמוך בהם בשנתם הראשונה בבית הספר”.

קייטנת קנדה
כמידי שנה ,יוצאים עשרות ילדים מבין ילדי חברי ארגון נפגעי
פעולות איבה שהגיעו לגיל המצוות לקייטנת קיץ הנערכת במחנות
נוער יהודים בקנדה וממומנת ע”י ארגון וולונטרי של יהודי קנדה בשם
.I.V.O.W
הקייטנות התקיימו בקנדה ,באזור מונטריאול ,במהלך חודש אוגוסט,
במחנות נוער יהודיים
באזורים
הממוקמים
מוקפים
פסטורליים,
בהרים ,יערות ואגמים.
במחנות
הפעילויות
התבססו על אירועי ספורט
ימי ,שחיה ,מחנאות,
משחקי חברה ,מסעות
יער ,ריקודים ,מוזיקה,
אמנות ,סרטים ,מופעי
בידור ,ועוד...
לפני היציאה למחנה ,בתאריך  12.7.2016נערך מפגש הכנה לקראת
טיסת הילדים לקנדה ותחילת הקייטנה .המפגש הועבר על ידי מר דני
רוזנפלד ,נציג הקייטנה בארץ מטעם ארגון  I.V.O.Wהקנדי ,אשר הכין
את הילדים והוריהם לקייטנה .במעמד זה ,הגיעו נציגי הארגון היציג
והעניקו תיקים ומתנות לילדים המשתתפים בקייטנה.
לאחר כחודש ימים חזרו הילדים שמחים ומרוצים עם שלל חוויות
מרתקות וייחודיות ,זיכרונות נעימים ,מרגשים ובלתי נשכחים.
ארגון נפגעי פעולות איבה מודה לארגון  I.V.O.Wהקנדי על פועלו
המבורך למען ילדי חברי הארגון וילדים נפגעי פעולות איבה ומקווה כי
שיתוף פעולה זה ימשך לעוד שנים רבות.

הזמנה לערב תרבות בתיאטרון הקאמרי
המחזמר "קזבלן"

ארגון נפגעי פעולות איבה בשיתוף פעולה עם עמותת חזון לישראל אשר חרטה על דגלה
לסייע לרווחת נפגעי פעולות האיבה,
מתכבדים להזמינכם ,לערב תרבות בתאטרון הקאמרי ת"א,

שיתקיים בתאריך ,29/10/16 :במוצאי שבת ,החל מהשעה 20:00
התכנסות וכיבוד קל 20:00

|

המחזמר יחל בשעה 21:00

הערב מתקיים בתמיכה של

״קרן ליאור״
ע״ש סמ״ר ליאור וישינסקי ז״ל
ובתמיכת תיאטרון הקאמרי
קרן ליאור נוסדה בשנת  ,2005שנה לאחר נפילתו של ליאור וישינסקי .התיאטרון הקאמרי חיפש דרך להנציח את אחד
מבניו ,ילד שגדל בתיאטרון הקאמרי .הקרן שמה לה למטרה לקרב את חיילי צה"ל לתרבות ולאמנות ולראשונה תומכת בערב
תרבות עבור ארגון נפגעי פעולות איבה.
ליאור נהרג ביום  12.5.2004כאשר הזחל"ם בו נסעו הוא וחבריו כדי לסכל פעולת אויב ליד מוצב "טרמית" ,נפגע על ידי טיל
נ"ט ,שחיסל טוטאלית את הזחל"ם והרג את לוחמיו.
איך נרשמים?
 0ההרשמה הינה דרך אתר האינטרנט של הארגון בלבד ובאמצעות כרטיס אשראי ובמקרים פרטניים במשרדי הארגון בטל'
.03-6884729
 0כל חבר ארגון מוזמן לרכוש עד שני כרטיסים ,חבר ארגון ומלווה ,במחיר סמלי של  25שקלים לכרטיס.
 0מספר הכרטיסים מוגבל ולכן הרכישה תתאפשר רק לחבר ארגון המזוהה לפי מספר תעודת זהות.
 0חבר ארגון שירכוש יותר משני כרטיסים באתר האינטרנט  ,לא יוכל לקבל כרטיסים מעבר ולא יזוכה על הרכישה.
 0הבטיחו את מקומכם והירשמו עוד היום באמצעות כרטיס אשראי דרך אתר הארגון .www.irgun.org.il
 0חניונים בסביבת תיאטרון הקאמרי.
 0דרכי הגעה בתחבורה ציבורית :ניתן להגיע לתיאטרון הקאמרי באמצעות קווי האוטובוס הבאים9 ,142 ,38 ,82 ,70 :
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חדשות הארגון  -רווחה
מזל טוב! פרויקט לידה מתוקה יצא לדרך!
עוד פרויקט לרווחת חברי
הארגון יוצא לדרך – פרויקט
“לידה מתוקה” .החל מהשנה,
ארגון נפגעי פעולות האיבה
יעניק ליולדת חברת הארגון או
בת זוגו של חבר הארגון תווי
שי לרשת “שילב” בסך של 500
ש”ח .עד כה חולקו כ 40-מענקי
לידה כהתחלה מתוקה לחברים.
הארגון היציג גאה ללוות את
חברי הארגון ובני משפחותיהם
בכל שלב חשוב בחייהם.
מסורת זו תמשך גם בשנה
הבאה .כל יולדת חברת ארגון
או בת זוגו של חבר ארגון
שתלד בין התאריכים - 31.5.17
 1.6.16מוזמנת למלא את טופס
הבקשה שנמצא באתר הארגון
ולשלוח למשרדי הארגון.

פרויקט “הכן עצמך לצה”ל” קדימה צעד!
לקראת גיוס קיץ  ,2016ארגון נפגעי פעולות האיבה שמח להודיע
על חלוקת שי למתגייסים לצה”ל או לשירות לאומי מקרב חברי
הארגון ו/או ילדי נפגעי פעולות האיבה.
מנכ”ל הארגון עו”ד רועי כהן “אני שמח שהשנה התחלנו
בפרויקט כה חשוב שמסמל את רצון הארגון ללוות את חברי
הארגון ובני משפחתם לאורך כל חייהם מפרויקט לידה מתוקה,
מתן תיקי בית ספר לילדי כיתות א’ ,טקס בר ובת המצווה ,הגיוס
לצה”ל/לשירות הלאומי ומתן מלגות להשכלה גבוהה .הארגון
ימשיך לפעול למען רווחת חבריו ולתמוך בהם בכל התחומים ובכל
הנקודות החשובות בחייהם”.
הארגון היציג מאחל לכלל המתגייסים שירות מוצלח ,מועיל
ובטוח .לכו בשלום וחזרו לשלום.
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חברים יקרים פיתחו יומנים
אנו שמחים לבשר לכם על מגוון אירועים שהארגון מתכנן
לכבודכם בחודשים הקרובים.
הרמת כוסית לכבוד ראש השנה תשע”ז  -ביום ראשון
 25.9.16בשעה  ,16:30נתכנס כולנו להרמת הכוסית המסורתית
לכבוד השנה החדשה הבאה עלינו לטובה .השנה יכבד אותנו
בנוכחותו חבר הכנסת יהודה גליק .כמו תמיד נארח אתכם
במועדון הארגון בבית אורן  ,9תל אביב.
חנוכת עמדת ההנצחה  -לקראת יום הזיכרון תשע”ו הציב
המוסד לביטוח לאומי עמדת הנצחה ממוחשבת קבועה של
“אתר לעד” בבית הארגון .ביום ראשון ה 9.10.16-בשעה
 ,16:30תחנך העמדה באופן רשמי על ידי מנכ”ל ביטוח לאומי,
פרופ’ שלמה מור  -יוסף.
ערב תרבות  -אנו שמחים להזמינכם לערב התרבות
שיתקיים במוצאי שבת בתאריך  29.10.16בשעה ,20:00
בתאטרון ה”קאמרי” בתל אביב ,שבמסגרתו יעלה המחזמר
עטור השבחים “קזבלן” .כל חבר ארגון מוזמן לרכוש עד
שני כרטיסים ,במחיר סמלי של  25שקלים לכרטיס ,פרטים
נוספים ולרכישת כרטיסים דרך אתר האינטרנט.
טקס בר/בת המצווה  -אירוע הדגל המיוחד והמרגש של
הארגון שבו נחגוג יחדיו לילדיכם את הגיעם לגיל המצוות
יתקיים השנה ביום שני ה ,5.12.16-כאשר בבוקר יערך הטקס
המסורתי ברחבת הכותל בירושלים ובערב יתקיים טקס
במשכן נשיא המדינה מר ראובן ריבלין .כל חבר ארגון או
חבר ארגון שילדיו הגיעו לגיל מצוות מוזמן לפנות למשרד
הארגון ולהירשם.
יום ההוקרה  -ביום חמישי ה 15.12.16-יערך יום ההוקרה
הממלכתי הרשמי לפצועי מערכות ישראל ופעולות איבה.
אירוע ההוקרה המרכזי מתקיים הוא אירוע פתוח לקהל
נפגעי פעולות איבה ונעדכן על פרטיו בהמשך ,זאת בנוסף
לשלל הטקסים והאירועים המתקיימים בכל רחבי הארץ.
אירועי חנוכה  -במהלך חודש דצמבר  2016יתקיימו
אירועי חג החנוכה לחברי הארגון .כמו בכל שנה ,האירועים
יתקיימו בשלושה מוקדים מרכזיים בארץ ויכללו הדלקת
נרות ,הופעות ,ארוחת ערב וריקודים.
פרטים נוספים יפורסמו בהמשך.
שמרו איתנו על קשר באתר הארגון ובדף הפייסבוק
הרשמי לעדכונים ופרטים נוספים אודות האירועים.

לקראת חג הפסח תשע”ז ,ארגון נפגעי פעולות איבה
בשיתוף עמותת חזון לישראל מסייעים למשפחות במצוקה
כלכלית בעזרת מתן תלושים לחג .החלוקה תתבצע על פי
קריטריונים ובאמצעות עמותת חזון לישראל.

לפרטים נוספים ניתן ליצור קשר עם עמותת חזון
לישראל בטלפון .02-5704012
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ארגון נפגעי פעולות האיבה
יעניק ליולדת חברת הארגון או
בת זוגו של חבר הארגון תווי
שי לרשת “שילב” בסך של 500
ש”ח .עד כה חולקו כ 40-מענקי
לידה כהתחלה מתוקה לחברים.
הארגון היציג גאה ללוות את
חברי הארגון ובני משפחותיהם
בכל שלב חשוב בחייהם.
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נרות ,הופעות ,ארוחת ערב וריקודים.
פרטים נוספים יפורסמו בהמשך.
שמרו איתנו על קשר באתר הארגון ובדף הפייסבוק
הרשמי לעדכונים ופרטים נוספים אודות האירועים.

לקראת חג הפסח תשע”ז ,ארגון נפגעי פעולות איבה
בשיתוף עמותת חזון לישראל מסייעים למשפחות במצוקה
כלכלית בעזרת מתן תלושים לחג .החלוקה תתבצע על פי
קריטריונים ובאמצעות עמותת חזון לישראל.

לפרטים נוספים ניתן ליצור קשר עם עמותת חזון
לישראל בטלפון .02-5704012
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פתרונות ניידות
ונגישות ,ציוד סיעוד
ושיקום מתקדם

מנוע עזר

מנוע עזר המתחבר
לכיסא הגלגלים
ומקל על פעולת
הדחיפה.

קולנועית Compact

Gripo

מגוון דגמים קומפקטיים מוט תמיכה טלסקופי
המאפשרים לשמור על נייד לעזרה בקימה
ממצב של שכיבה
עצמאות מלאה ואורח
או ישיבה.
חיים פעיל.

א לא מתאים? מחזירים ומקבלים את הכסף בחזרה.
א מגוון אפשרויות תשלום.
א אחריות מורחבות ושרות מקצועי ואישי.

חייגו עכשיו לייעוץ והדגמה חינם08-9203070 :
 EZ4U | www.ez-4u.co.ilבפייסבוק

www.irgun.org.il

יום כיף  -קיץ 2016
לילדי נפגעי פעולות האיבה ובני משפחותיהם.

בתאריך ה ,19.7.2016-התקיים יום כיף ססגוני
ומהנה לילדי משפחות ארגון נפגעי פעולות איבה
בפארק המים “שפיים” .השנה השתתפו יותר
מ 800-חברים בהפנינג המסורתי אשר נערך כמדי
שנה למען ילדי חברי הארגון ובני משפחותיהם.
השחקנית מורן פלוטניק ,הנחתה את יום הכיף
אשר כלל מגוון אטרקציות והופעות ,ביניהם ,אדר
אשתר“ ,שוקו לוקו” ו”חופית מקסימונת” אשר
הפעילו את הילדים ,הסטנדאפיסט יודל’ה מודל’ה
שימח את המשתתפים במופע בידור לכל המשפחה
ולהקת “קפה שחור חזק” הקפיצה והרקידה את
הנוכחים .עוד הופיעו הזמר היווני איזקיס ,דורון
מירן ,ולהקת פרחי ירושלים.
במהלך כל היום חולקו הפתעות רבות ומשחקי
מים ,כמו כן ,המשתתפים נהנו מארוחת בוקר
וצהריים עשירה ,הוקמו דוכנים לילדים ,מתקנים
מתנפחים ,צילומי מגנטים וקולנוע רב ממדי ללא
עלות נוספת ועוד.
תודה גדולה מגיעה למפיק שי דהן אשר סייע
רבות בקיום האירוע ובגיוס האמנים בהתנדבות
מלאה ,לצוות המשרד המסור ,ליואב לאור  -מנכ”ל
פארק המים “שפיים” ולכל חברי הארגון ובני
משפחתם שהגיעו ליהנות עמנו.
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אסור להרפות!  -לאחר מאבק קשה
וממושך קיבל בית המשפט המחוזי
את טענת היתומים ביחס לסיבת
מותו של אביהם
יתומיו של י' סירבו להרפות ולאחר
מאבק קשה וממושך קיבל בית
המשפט המחוזי את עמדתנו וקבע
כי מותו של נכה פעולת איבה
שנפצע בצרה קשה מאוד נגרם
כתוצאה מהפגיעה הקשה ולא
מזקנה או מ"תחלואה טבעית" כפי
שטען המוסד לביטוח לאומי.
י' נפצע קשה מאוד בפיגוע בשנת
 .2006בזמן הפיגוע י' היה בן 73
שנים ,י' אדם פעיל ועצמאי,
התגורר בגפו ,נהג ברכב ,טייל והיה
פעיל חברתית.
פגיעתוו של י' הייתה פגיעה רב
מערכתית )במערכות רבות ושונות
של הגוף( בעיקר בגלל רסיסים
וברגים שהורכבו על ידי המחבל
במטען הנפץ .דרגת הנכות של י'
נקבעה ל –  100%נכות .תהליך
ההחלמה
הרפואי,
הטיפול
והשיקום היו ממושכים מאוד
ולמעשה י' לא התאושש מהפציעה
הקשה .תחילה אושפז תקופה
ממושכת בבתי חולים ולאחר מכן
הועבר למוסד סיעודי להמשך
טיפול .י' נזקק לטיפול והשגחה
במשך כל שעות היממה וסבל
מזיהומים חוזרים ונשנים.
לאורך כל שנות אשפוזו של י' סבל
י' מפציעתו הקשה ,ממגבלה
תפקודית קשה מאוד ,מסיבוכים
שונים ומכאבים רבים .למזלו של י'
היו לצידו ילדיו אשר דאגו לכל
מחסורו ונאבקו בביטוח הלאומי
על מנת למצות את זכויותיו ואת
הטיפול בו כך שיהא מיטבי
ויאפשר לאביהם המשך קיום
בכבוד.
בשנת  2014בהיותו בן  81הלך י'
לעולמו לאחר שמונה שנים של
סבל גופני קשה וממושך .לילדיו
של י' היה ברור כי מותו הוא תוצאה
של פציעתו הקשה ,אך להפתעתם
גילו כי דעתו של המוסד לביטוח
לאומי הייתה שונה .לטענת המוסד
לביטוח לאומי מותו של י' היה
תוצאה של "תחלואה טבעית" ואין
כל קשר בין פטירתו של י' לבין
הפיגוע בו נפגע.
החלטה זו קוממה מאוד את ילדיו
של המנוח ,שהפכו כעת ליתומים
מאב ,ואף העליבה אותם .קודם
לפיגוע היה י' סב לילדיהם ,אדם
בריא וחזק ופעיל ביותר .מאז
הפיגוע הפך לשבר כלי סיעודי
שהם דאגו לו וטיפלו בו .את עזרת
המוסד לביטוח לאומי בטיפול בו
קיבלו לאחר קשיים ומאבקים.

אביהם נפצע קשה מאוד בפיגוע,
לא
למעשה
ממנה
פציעה
התאושש והיא זו שהביאה למותו.
יתומיו של י' לא היו מוכנים
להשלים עם קביעת המוסד הזו
ביחס לאביהם והחליטו להיאבק
בכך בכל מחיר.
חשוב לציין כי המאבק הזה היה
בעיקרו מאבק עקרוני ורגשי ולא
כלכלי שכן יתומיו של י' בגירים
ואינם זכאים לתגמולים לפי החוק
בשל פטירת אביהם .חשיבות רבה
הייתה בעיניהם להנצחת זכרו של
אביהם כחלל פעולת איבה והם
החליטו לעשות הכל כדי שזה
יקרה.
לשם הגשמת המטרה פנו ילדיו של
י' לעזרתנו ובסיועו של רופא
מומחה פנינו לבית המשפט המחוזי
בטענה החד משמעית כי מותו של
י' לאחר יסורים רבים וקשים היה
כתוצאה מפגיעתו הקשה .המומחה
קבע כי י' המנוח הלך לעולמו טרם
זמנו וכי הסיבה למותו של המנוח
הייתה סיבוכים של פציעתו הקשה
ומצבו הסיעודי אליו נקלע בשל
פגיעת האיבה.
המוסד לביטוח לאומי לא הרפה,
סירב להצעת בית המשפט להגיע
לפשרה בנושא ,ונאבק ביתומיו של
י' בכל דרך .רק לאחר דיונים רבים,
אינספור בקשות ודחיות ,ולאחר
שבית המשפט מהמחוזי מינה
מומחה מטעמו אשר קבע כי
היתומים צודקים בטענתם וכי
מותו של אביהם הוא במובהק
תוצאה של פגיעתו המורכבת ולא
של תחלואה טבעית" ,הסכים"
המוסד לביטוח לאומי כי י' המנוח
יוכר כחלל וכי ילדיו היתומים יזכו
להנציח את זכרו כחלל פעולות
איבה.
מיתומיו של י' גבה המאבק
הממושך הזה מחיר כבד מאוד של
כאב ,צער ,עלבון ועגמת נפש .כמו
כן שלמו מחיר כבד נוסף בזמן,
טרחה ,מאמץ ,מתח ודחק וכספים
רבים הכרוכים בהליך משפטי
ארוך ומורכב .בסופו של יום
הצליחו להשיג את מבוקשם
והביאו מנוחה לנפשם וכבוד לזכרו
של אביהם .נחישותם בנושא ראויה
להערכה ולדעתנו היא זו המכבדת
ומנציחה את זכר אביהם יותר מכל.

עומר יעבץ ,עו"ד
צחי ביטון ,עו"ד

מודעה פרסומית

מתוך נסיון של שנים רבות בעבודה עם נפגעי
פעולות האיבה ,ומתוך בחינה מפוכחת של
הקשיים האפשריים ,התקנו לעזרתם של
התושבים הנתונים לאיום המתמיד הזה מספר
כללי אצבע שיכול ויסייעו להם במידה וחלילה
יבוא עליהם האסון:
א .נפגעת או נפצעת בפגיעת איבה -דאג לראות רופא מייד.
חשוב כי יהיה בידך תיעוד רפואי על פגיעתך שנרשם על ידי הגוף
המפנה בשטח ו/או חדר מיון ו/או רופא ,בסמוך ככל האפשר למועד
הפציעה.

ב .פגשת רופא  -עמוד על אבחון מלא ונכון של פגיעתך.
דאג לאבחון מלא של פגיעתך לציון העובדה כי הינך "נפגע חרדה" נוסף
על כל פגיעה גופנית בה לקית .דאג לקבל עותק של האבחנה.

ג .הכן לך עותק מצולם של כל המסמכים הרפואיים.
הכן עותק נוסף של תיקך הרפואי ,הכולל מסמכים מקוריים כמו הפנית
רופאים ,תעודות חדר מיון ,וכל תכתובת רפואית או מנהלית בנוגע
לעניין.

ה .קבל יעוץ משפטי.
לפני הגשת התביעה למוסד לביטוח לאומי ,קבל יעוץ משפטי מעו"ד,
המתמחה בחוק התגמולים לנפגעי איבה לרוב יעוץ זה אינו כרוך
בתשלום.

ו .קבל מקצין החקירות במשטרה אישור בדבר נסיבות
פציעתך או חבלתך.
חשוב לקבל מגורמי המשטרה או החקירה אישור הכולל פרוט
ההתייחסות הקשורות לנסיבות הפציעה ,למועדה ולהתרחשותה.

ז .קרא חומר על תביעת זכויותיך כנפגע פעולות איבה.
חומר רב בנושא זה ניתן לקבל באתר האינטרנט של המוסד לביטוח
לאומי ,ארגון נפגעי פעולות איבה ,עמותת נט"ל ,המרכז הישראלי
לטיפול בפסיכוטראומה וכו' .כדאי לשאול ,לברר ,לקרוא ספרים בנושא,
להתעניין אצל מביני דבר על מנת ללמוד על ההליך בפניו עומדים .יש
להיזהר מפני משמועות ועצות של "בעלי נסיון"" ,מאכערים" וכאלו
שאינם מבינים בנושא.

ח .צרף מסמכים מפורטים לתביעה.
בהגישך תביעה למוסד לביטוח לאומי כשאינך מיוצג ,צרף לתביעה:
מסמכים רפואיים ומנהליים ,דו"ח חקירה משטרתי ,ואם תידרש לכך:
תצהיר על נסיבות הפציעה כתוצאה מפעולת האיבה .יש לאמת את
התצהיר בפני רשם בית משפט או עו"ד.

ט .שמור כל מכתב ממשרד העבודה והרווחה ומהביטוח הלאומי.
התייחס ברצינות למועדי הגשת מסמכים ורשום אותם לפניך .איחור
במועד הגשת ערעור לרשות או להגשת מסמכים עלול להביא לדחיית
תביעתך באופן סופי.

י .התיעץ רק בעורכי דין מומחים לחוקי הנכים ,העוסקים
בתחום באופן שוטף.
תמיד כדאי להתייעץ ,היעוץ הראשוני אינו כלול בדרך כלל בתשלום
והדבר יכול רק להועיל ,שתף פעולה באופן מלא עם עורך הדין המטפל
בעניינך ,ציית להוראותיו ושמור עותק מהמסמכים בהליך המתנהל
בעניינך.
כללים ראשוניים אלו יסייעו לנכים בהמשך דרכם הארוכה וימנעו תקלות
מצערות שיכולות להיגרם כתוצאה ממחדל או מעשה שגוי שלא נעשה
במועדו .מובן כי אין בכללים למלא את כל הנחוץ לצורך ניהול נכון של
תביעה להכרת נכות בגין פגיעת איבה ,אך יש בהם לסייע ולהקל על
"נפגעי חרדה" אשר הצטרפו לצערם הרב לחבורה המכובדת ההולכת
וגדלה של נכי פוסט טראומה.
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חדשות הארגון  -הנצחה
ארגון נפגעי פעולות האיבה
ממשיך לפעול למען הקמת אנדרטאות בהוד השרון
ביום שלישי ,26.7.16 ,התקיימה פגישה בין ראש עיריית הוד השרון
מר חי אדיב לבין נציגי הארגון – עו”ד רועי כהן ,מנכ”ל הארגון ,ועו”ד
הילה אליאסי אשכנזי מהמחלקה המשפטית .בפגישה נכחו מנכ”לית
העירייה גולן חנה ,מנהל אגף יחידת שפ”ע ,מר צביקה בלומנשטיק,
מהנדס העיר ,מר ברג’יו ולינסקי ,אדריכל העיר ,מר יואב רוביסה
ומנהלת אגף הרווחה ,הגב’ אביטל בר.
מנכ”ל הארגון ,עו”ד רועי כהן ,ציין בפני הנוכחים את פעילות הארגון
בנושא ההנצחה ואת חשיבות הקמת האנדרטאות ברשויות המקומיות,
בדגש על קרבתם לבתי ספר תיכוניים או חטיבות ,על מנת לחשוף את
הדור הצעיר לגבורה של חללי פעולות האיבה ולייצר מודעות ותודעה
לנושא .בנוסף ,עדכן על האפשרות לקבל סיוע ותמיכה מהביטוח
הלאומי לטובת הקמת האנדרטה.
מר חי אדיב ,ראש העיר ,ציין כי נבחנת האפשרות להקמת אנדרטה
פרויקט עתידים בעיר .מנכ”לית העירייה ,הגב’ חנה גולן ,ציינה כי
המטרה היא שעד יום הזיכרון הבא תוקם אנדרטה בעיר לזכר חללי
פעולות הטרור ,תושבי העיר הוד השרון.
תודה לראש עירית הוד השרון ,מר חי אדיב ולהנהלת העירייה על
שיתוף הפעולה והעזרה בקידום הנצחת חללי פעולות האיבה בעיר.

החלו המגעים להקמת אנדרטה
לזכר חללי פעולות האיבה בעיר הרצליה
יהושע כהן ,יו”ר ארגון נפגעי פעולות האיבה ,עו”ד רועי כהן ,מנכ”ל
הארגון ויו”ר ועדת הנצחה ,מר אייבי מוזס נפגשו בתאריך  15.6.2016עם
נציגי עיריית הרצליה :מר גו’ ניסימוב סמנכ”ל בכיר לעירייה ,אדריכלית
העיר ,הגב’ רחל בנגום ,הגב’ נירה אג’י  -אדריכלית נוף ופיתוח באגף
הנדסה והגב’ רינה זאבי ע .מנהל אגף לשכת סמנכ”ל ,וזאת במטרה לתכנן
את פרויקט הקמת אנדרטת הזיכרון לזכר חללי הטרור בעיר הרצליה.
סוכם כי האנדרטה תוקם ברחבת בניין העירייה החדש בשער העיר.
הארגון ישתף פעולה עם גורמי העירייה על מנת לאתר את המשפחות
השכולות בכדי שיקיריהם יונצחו באנדרטה זו .על תכנון האנדרטה יהיה
אמון משרד אדריכלי הנוף “צור-וולף” אשר תכנן את אנדרטת הזיכרון
בעיר רעננה.
אנו פונים לכל המשפחות השכולות המתגוררות בהרצליה כיום או
למשפחות שיקיריהם שנרצחו היו תושבי הרצליה ,ומעוניינות להנציח
את שם החלל באנדרטה ,ליצור קשר עם הארגון היציג.
אנו מודים לראש העיר ,מר משה פדלון על הנכונות והרצון האמיתי
לממש את הבטחתו ,לפיה עד ליום הזיכרון הבא נחנוך יחדיו את האנדרטה
לזכר חללי פעולות האיבה תושבי העיר הרצליה.
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אנדרטה ברעננה לזכר חללי פעולות האיבה
שיתוף הפעולה שהחל לפני כשנה בין ארגון נפגעי פעולות האיבה לבין
עיריית רעננה בנושא ההנצחה הוביל להקמת אנדרטת זיכרון בעיר לזכר
חללי פעולות האיבה .האנדרטה ,שממוקמת ברחוב משה דיין מול חטיבת
הביניים “רימון” ,נחנכה ביום שני  ,9.5.16לקראת יום הזיכרון לחללי
מערכות ישראל ופעולות האיבה תשע”ו.
בטקס נכחו ראש עיריית רעננה ,יו”ר ומנכ”ל ארגון נפגעי פעולות
האיבה ,סגני ראש העיר ,חברי מועצת העיר ,מנכ”לית העירייה ,בני
המשפחות השכולות ,נציגי מנהל ההנדסה ומנהל החינוך ,מנהלת חטיבת
הביניים “רימון” ,סגל בית הספר ומועצת תלמידי החטיבה.
ראש עיריית רעננה ,מר זאב בילסקי ,שהוביל את מהלך הקמת האנדרטה
עם ארגון נפגעי פעולות האיבה ,אמר“ :רעננה נוצרת את זכרם של בניה
ובנותיה ,חללי פעולות האיבה ומאמצת אל לבה את בני המשפחות
השכולות .זוהי החובה המוסרית שלנו כלפי המשפחות ,הנושאות יום
יום את כאב השכול על אובדן יקיריהם .בהקמת האנדרטה ובחיבור
של חטיבת הביניים רימון אל המשפחות השכולות ,אנו משמרים את
זכרם של יקיריהם בקהילה לדורות הבאים”.
ארגון נפגעי פעולות האיבה מודה לראש עיריית רעננה ,מר זאב בילסקי,
על שיתוף הפעולה והרצון להנציח את זכרם של קורבנות הטרור בעיר.

שמחה
יצחק
אלעזר
מיכאלה
אליהו
צסיל
דינה
יוחנן

נפרדו מאיתנו
כהן
מילצקי
גולדברג ידלר
כראל קאופמן
עמר
אשרף
חיים
מלקאן

טבריה
ירושלים
ירושלים
תל אביב
זיתן
באר שבע
ירושלים
פתח תקוה

תהא נשמתם צרורה בצרור החיים
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חדשות הארגון  -הנצחה
מדור לדור נספר
ונזכור

לראשונה בישראל
ארגון נפגעי פעולות האיבה פועל להקמת יער
לזכר חללי פעולות האיבה
בתאריך  17.5.2016התקיימה פגישה בין יו”ר הארגון ,מר יהושע כהן
ומנכ”ל הארגון ,עו”ד רועי כהן עם מנהל מחלקת ההתרמה בישראל ,מר
מיכאל בן אבו ועם צוות מקצועי מטעם קק”ל ,כמו כן ,נכחה בפגישה,
מנהלת אגף האיבה במוסד לביטוח לאומי ,הגברת אסנת כהן.
הפגישה התקיימה ביער אשתאול אשר ממוקם בצפון שפלת יהודה.
נציגי הארגון היציג יזמו את הסיור במטרה לבקש הקצאת יער אשר
יוקדש לזכר חללי פעולות האיבה.
יער אשתאול משתרע על פני כ 12-אלף דונם בצפון שפלת יהודה.
היער ממוקם בסמוך למושב אשתאול ,הנמצא ממערב לירושלים ,והינו
חלק מפארק יצחק רבין .היער ניטע על ידי גרעין התיישבות של עולי
תימן וקרן קיימת לישראל בשנת .1949
זו הפעם הראשונה שחללי פעולות האיבה יונצחו ביער אשר יוקדש
לנפגעי הטרור ,הדבר יגרום להעלאת המודעות בכל הנוגע לתרומתם
האדירה למען תקומתה וריבונותה של מדינת ישראל .הרעיון המתהווה
הינו כי בפארק יונחו כל התשתיות המתאימות על מנת להתאימו
לאוכלוסיית הנכים .מטרה נוספת היא שבעתיד יוכלו להגיע לפארק
אשתאול תלמידי תיכון מכל הארץ בכדי ללמוד ולשמוע אודות סיפורי
הנפגעים ובכך להנציח את סיפוריהם ואת שמם לאורך שנים.
קרן קיימת לישראל תהיה שותפה להקצאת היער והמוסד לביטוח
לאומי יסייע בהנגשת היער לטובת ציבור הנכים .במסגרת הפרויקט,
יתבצע שיפוץ נרחב וחידוש מתקני הפנאי באורחן הממוקם בפאתי
היער.
ארגון נפגעי פעולות האיבה מוקיר תודה לקק”ל ונציגיה על שיתוף
הפעולה והעשייה למען המטרה המשותפת בהנצחת חללי פעולות
האיבה במדינת ישראל .בנוסף ,הארגון שמח על המעורבות והרצון של
מנהלת אגף נפגעי האיבה במוסד לביטוח לאומי ,הגב’ אוסנת כהן,
על הסיוע בהקמת הפרויקט .אנו מייחלים ומקווים כי עד יום הזיכרון
הבא ,נחנוך את יער אשתאול לזכרם והוקרתם של חללי פעולות האיבה
במדינת ישראל.

בתאריך  ,31.5.16נפגשו
נציגי ארגון נפגעי פעולות
האיבה עם נציגי המועצה
המקומית אפרת במטרה
לקדם את פרויקט הנצחת
חללי פעולות איבה ,תושבי
המעוצה האזורית אפרת.
מטעם מועצת אפרת הגיעו ראש המועצה מר עודד רביבי ,חבר המועצה
ויו”ר ועדת הנצחה ,מר מיכאל דהן ,חברת המועצה ,גב’ אורית סמואלס
ונציגת המשפחות השכולות מטעם המועצה -גב’ עדינה מרק אשר שכלה
את אמה שרה בלבשטיין ז”ל בפעולת איבה בשנת .2001
יו”ר הארגון יהושע כהן ומנכ”ל הארגון עו”ד רועי כהן ,סקרו בפני
חברי הנהלת המועצה את החשיבות בהנצחת חללי פעולות איבה ,תושבי
המעוצה המקומית ,אפרת.
לשמחתנו הרבה ,ראש המועצה מר עודד רביבי ,נחוש להקים אנדרטה
לזכר החללים וכבר נעשו מספר צעדים משמעותיים לקידום העניין ואנו
מברכים אותו ואת הנהלת המועצה על כך.

מגעים להנצחה בקרית מלאכי
בתאריך  27.7.2016התקיימה פגישה של יו”ר ועדת הנצחה של
הארגון ,מר אייבי מוזס ,ומנכ”ל הארגון ,עו”ד רועי כהן עם מר חיים
שטיינר ,סגן ראש עיריית קריית מלאכי ועם ועדת ההנצחה בעיר .עוד
נכחו מר אלי עזריאל ,יו”ר יד לבנים בעיר קריית מלאכי ,מר איתי קרון
מבקר העירייה וגב’ דבורה אטל מנהלת האירועים וקשרי החוץ.
עו”ד רועי כהן ,מנכ”ל הארגון ,סקר בפני המשתתפים את פעילות
הארגון בנושא ההנצחה ברחבי הארץ ,הציג את תכניות התכנון וההקמה
של הערים רעננה והרצליה שמתקיימות בימים אלה והציע כי העירייה
תייחד אנדרטה לזכר חללי פעולות האיבה ,תושבי העיר קריית מלאכי
במסגרת שיפוץ ופיתוח של אחד מהגנים או הפארקים בעיר.
סגן ראש העיר ,מר חיים שטיינר ,הציע את מתחם הספרייה העירונית
שעתיד לעבור שיפוץ נרחב בתקופה הקרובה ועדכן כי יפנה להנהלת
העיר בהוצאת הפרויקט לפועל.
יו”ר ועדת ההנצחה ,מר אייבי מוזס ,בירך על שיתוף הפעולה עם
יו”ר יד לבנים המקומי ,מר אלי עזריאל ,והדגיש את חשיבות הקשר
והשותפות של ארגון נפגעי פעולות איבה עם ארגון יד לבנים למען
הנצחת היקירים שנרצחו בפעולות האיבה .לבסוף ,הודה מוזס לנציגי
העירייה על הנכונות והרצון להירתם למען מטרה חשובה זו.
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חדשות הארגון  -הנצחה
בהזדמנות זו נבקש להודות למר אדיר זלצר ,לגב’ ג’וסלין סברינו-
אגמון ולמר אושרי נחמני ,שהובילו את הפרויקט מטעם משרד החינוך.
בנוסף ,נודה למשפחות השכולות ,למנהלי בתי הספר ,לפרחי ההוראה
ולתלמידי התיכון שלקחו חלק ביוזמה המבורכת הזו.
זו השנה השנייה שפרויקט ההנצחה יוצא לדרך .מדובר בפרויקט
חינוכי חשוב מאוד שהארגון היציג ידאג להמשך קיומו גם בשנים הבאות
ולהרחבתו כך שיכלול מספר רב יותר של ערים.

טקס סיום פרויקט הנצחה בשיתוף משרד החינוך
ביום חמישי ,ה ,16.6.16התקיים הטקס האחרון במסגרת פרויקט
ההנצחה בשיתוף אגף הדרכה של משרד החינוך ובהנהגת ,מר אדיר זלצר
שיזם וניהל את הפרויקט.
פרויקט ההנצחה הינו פרויקט ייחודי מסוגו שהחל בשנה שעברה
כפיילוט בעיר חולון ובשנה זו התרחב לערים תל אביב ,ראשון לציון
וירושלים ,עקב ביקושו והצלחתו .הפרויקט מפגיש סטודנטים ,פרחי
הוראה ,ותלמידי תיכון עם המשפחות השכולות שאיבדו את יקיריהם
בפעולות איבה במטרה לחבק את המשפחות ולהנציח את יקיריהם בעזרת
חשיפת בני הדור הצעיר להנצחת קורבנות הטרור והקדשת אלבום לזכר
החללים שיכינו התלמידים והסטודנטים יחדיו למען המשפחות.
השנה 33 ,משפחות שכולות לקחו חלק בפרויקט שהתקיים ב 4-ערים
מרכזיות וזכו לקבל אלבום הנצחה מיוחד ולהשתתף בטקס מרגש שהעלה
על נס את זכר יקיריהם .אירועי סיום הפרויקט והענקת האלבומים
התקיים תחילה בתיכון “שבח מופת” בתל אביב .לאחר מכן ,בחולון בבתי
הספר התיכונים “עתידים”
ו”נבון” ובראשון לציון
בתיכון “טומשין”.
הטקס האחרון נערך
בירושלים וכלל מספר
מוסדות מקרב העיר:
התיכונית
הישיבה
הטכנולוגית “קרית נוער”,
אולפנת עפרה ,תיכון
“מסורתי” ואולפנת צביה
“כוכב יעקב”.
ארגון נפגעי פעולות
האיבה ,שפועל רבות למען
מפעל ההנצחה לחללי
פעולות האיבה ,לקח חלק
פעיל בכל התהליך החל
ממפגשי התנעת הפרויקט
והן במתן עזרה ביצירת
הקשר ושיתוף הפעולה
עם המשפחות ובסופו של
דבר בקיום אירועי הסיום
המרגשים עם המשפחות
השכולות.
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אירוע יום הזיכרון בחולון ותל אביב
בתאריך ה 08.05.16-התקיים כמסורת השנתית טקס לזכר חללי
פעולות האיבה בעיר ת”א במעמד ראש העירייה מר רון חולדאי ,יו”ר
הארגון יהושע כהן ,מנכ”ל הארגון ,עו”ד רועי כהן ויו”ר ועדת הנצחה
מר אייבי מוזס .הטקס התקיים בגן הטרור הממוקם מול תחנת רידינג
בעיר .למעמד הגיעו עשרות משפחות שכולות ,תושבי העיר תל אביב
ותנועת נוער-הצופים .בטקס המרגש נשאו דברים מר אייבי מוזס
יו”ר ועדת ההנצחה ,ואביו של אלון בקל אשר נרצח השנה בפיגוע
הירי בבר ברח’ בדיזינגוף .הנחתה את הטקס עמליה דואק ,בקטעי
השירה הנעימה בקולה סיון טלמור.

ביום  9.05.16התקיים הטקס המסורתי לזכר חללי פעולות איבה
תושבי העיר חולון ,במעמד ראש העיר מר מוטי ששון ,סגן ראש
העיר עו”ד רועי כהן המשמש גם כמנכ”ל הארגון היציג ,הרב הראשי
לחולון הרב אברהם יוסף שליט”א ונציג המשטרה ממרחב איילון.
למעמד הגיעו תושבי העיר ומשפחות שכולות ,כמו כן בטקס לקחו
חלק משמעותי נערים/ות מתנועות הנוער של העיר חולון .
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חדשות הארגון  -מטה
ואנדרטאות לזכר חללי פעולות האיבה בכל עיר ואם בישראל במסגרת
ועדת הכנסת שהינו עומד בראשה .לבסוף ,בישר לנוכחים כי הנחה את
צוות הכנסת כי במקרה בו הארגון יפנה בבקשה להשתתפות של ח”כ
בטקס חללי פעולות איבה ,יגיע נציג מהכנסת להשתתף באירוע.
עו”ד רועי כהן ,מנכ”ל הארגון ,הביע את הערכתו לשיתוף הפעולה
והקשר ההדוק שנוצר עם המוסד לביטוח לאומי ואת העובדה שהארגון
היציג הפך לארגון המשפיע והמרכזי בכל הקשור לרווחת הנפגעים.
יו”ר הארגון ,מר יהושע כהן ,ציין בנאומו את הגידול הרחב בהיקף

האסיפה הכללית השנתית
של ארגון נפגעי פעולות האיבה
ביום שלישי ה 12.7.2016-התקיימה האסיפה הכללית השנתית של
ארגון נפגעי פעולות האיבה .האסיפה נערכה ,כמדי שנה ,בבית ארגון
נפגעי פעולות האיבה בתל אביב ובהשתתפות עשרות חברי הארגון.
מנכ”ל הארגון ,עו”ד רועי כהן ,סקר בפני הנוכחים את הפעילות
הענפה של הארגון .כמו כן ,ציין את ההתקדמות שנעשתה בתחום
ההנצחה למען חללי פעולות האיבה ,את מגוון הפעילויות שנעשו
למען הנפגעים ואת
הפרויקטים שהארגון
מציע לרווחת חבריו.
לבסוף ,פרש כהן בפני
החברים את התוכניות
והמטרות העתידיות
של הארגון.
האסיפה
במהלך
אושרו מספר החלטות:
חבר הוועד אייבי מוזס,
מ”מ יו”ר הארגון ,נבחר
פה אחד ליו”ר האסיפה .לתפקיד רואה החשבון של הארגון היציג
מונה רו”ח דני בניטה ממשרד רו”ח הר-נוי בניטה.
הן הדו”ח הכספי והן הדו”ח המילולי לשנת  2015אושרו פה
אחד לאחר שהוצגו בפני החברים על ידי רו”ח דני בניטה ובעקבות
המלצתו של מבקר הארגון ,רו”ח יואל כהן ,הארגון פועל לפי אישור
ניהול תקין.
בנוסף ,הועלו להצבעה ואושרו מספר שינויים שיש לבצע בתקנון
הארגון אשר קיבלו את המלצתו של יועמ”ש הארגון ,עו”ד איתי גפן.
לאחר אישור השינויים על ידי רשם העמותות ,התקנון המעודכן
יפורסם באתר האינטרנט של הארגון היציג.

הרמת הכוסית המסורתית לכבוד חג הפסח
בבית ארגון נפגעי פעולות האיבה
השנה כיבדו אותנו בנוכחותם יו”ר ועדת הכנסת ,ח”כ דוד ביטן,
מנכ”ל המוסד לביטוח לאומי ,פרופ’ שלמה מור יוסף ,יו”ר מחוז ת”א
והמרכז ,עו”ד עידן קלימן ,מנהלת אגף איבה במוסד לביטוח לאומי,
הגברת אסנת כהן ,מנהלת אגף השיקום ,הגברת כרמל סטינגר ,וחתן
פרס ישראל לספרות ושירה עברית ,מר ארז ביטון.
באירוע השתתפו כ 100-חברי ארגון שזכו לשמוע מפי ח”כ דוד
ביטן על שורה של חוקים המתגבשים שמטרתם למגר את גל הטרור
שפקד את מדינת ישראל .עוד הוסיף את פעילותו הנחושה להקמת גנים

פעילות הארגון .כדוגמא לכך הציג שורה של פרויקטים למען חברי
הארגון שיצאו לפועל כבר החודש כגון “לידה מתוקה” -הענקת תווי
שי ליולדת טרייה ,ו”הכן עצמך לצה”ל”  -מתן תלושים לקניית ציוד
למתגייסים לצה”ל .כמו כן ,הדגיש את העובדה שהארגון פועל לקבל
תקציב שנתי קבוע באמצעות משרד הרווחה זאת בזכות שיתוף הפעולה
המלא של שר הרווחה ,חיים כץ ונחישותו לסייע לציבור נפגעי פעולות
האיבה.
האירוע הסתיים בברכתו של מר ארז ביטון ,חתן פרס ישראל לספרות
ושירה עברית ויו”ר הארגון לשעבר ,שאיחל לכל המשתתפים חג חירות
שמח ושתמיד תשרור שמחה בכל בית ישראל.

הנגשת אתר האינטרנט של ארגון נפגעי פעולות האיבה
לנוחיות הציבור ,אתר האינטרנט של הארגון הונגש לבעלי
מוגבלויות ,בדגש על אוכלוסיות המאותגרות בראיה ,שמיעה ותנועה.
כמו כן ,האתר הותאם לגלישה בכלל המכשירים האלקטרונים לרבות
טלפונים סלולריים וטאבלטים.
דף הפייסבוק ואתר הארגון מאפשרים להתעדכן באופן שוטף
ומיידי על פעילות הארגון ,אירועי תרבות ופנאי ופרויקטים שהארגון
היציג מציע לרווחת חבריו .בנוסף ,דרך האתר ניתן להוריד טפסי
בקשה להגשת מועמדות לפרויקטים השונים כגון :הלוואה ,מלגת
לימודים להשכלה גבוהה ,פרויקט “הכן עצמך לצה”ל ופרויקט “לידה
מתוקה” .חשוב שפרטי ההתקשרות עמכם יהיו מעודכנים ,על מנת
שנוכל לעדכנכם בכל הפעילות.
אתר הארגוןhttp://www.irgun.org.il :
חפשו אותנו בפייסבוק :ארגון נפגעי פעולות איבה (ע”ר) הארגון
היציג (במדינת ישראל) טל.03-6884729 :
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פגישת הארגון היציג עם חברת “השטיח המעופף”
בעניין חמי מרפא
בתאריך ה 30.6.16-התקיימה פגישה בעניין חמי מרפא בין נציגי
הארגון היציג לבין חברת התעופה “השטיח המעופף” ונציגי המוסד
לביטוח לאומי .הפגישה התקיימה בעקבות תלונות שהגיעו לארגון
היציג ,הן על החברה שמעניקה את השירות והן על התנאים והמבחר
של בתי המלון אותם מקצה המוסד לביטוח לאומי לציבור הנכים,
נפגעי פעולות איבה ,הזכאים לחמי מרפא.
אנו שמחים לבשר ,כי לאחר בדיקת הנושא על ידי מנהלת אגף
האיבה במוסד לביטוח לאומי ,הגברת אסנת כהן ,נחתם הסכם חדש
עם חברת “השטיח המעופף”.

מגעים לפתיחת סניף הארגון באזור יו”ש
ארגון נפגעי פעולות האיבה פועל להקמת סניף של הארגון באזור
יהודה ושומרון לטובת חברי הארגון תושבי האזור.
התקיימה פגישה עם מר אבי רואה ,יו”ר מועצת יש”ע וראש המועצה
האזורית מטה בנימין ,במטרה להקים סניף של ארגון נפגעי פעולות
האיבה באזור .זאת בנוסף לפגישה שנערכה עם ראש עיריית ירושלים,
מר ניר ברקת ,בנוגע להקמת סניף בעיר הבירה.
יו”ר הארגון ,מר יהושע כהן ,ומנכ”ל הארגון ,עו”ד רועי כהן ,העלו בפני
יו”ר המועצה את הבעייתיות נוכח הנתק בין הנפגעים לבין הארגון .הארגון
שם לו למטרה להנגיש את שירותיו ולחזק את הקשר עם ציבור הנפגעים
על מנת שיוכל לשמור על זכויותיהם וללוות אותם בעת שיקומם.
לשם כך ,תועסק עובדת סוציאלית מטעם הארגון בלשכת מנהל הרווחה
והשירותים החברתיים במועצה האזורית .הנ”ל תעבוד בשיתוף פעולה
עם העובדת הסוציאלית של המקום במטרה ליצור קשר עם המשפחות,
להוות מוקד לסיוע ותמיכה וליזום פעילויות חברתיות התואמות את אופי
הציבור וצרכיו .כל זאת בעידוד המועצה שתקצה משאבים לנושא.
סוכם כי ראש מנהל הרווחה ,מר יצחק יעקב ,יאתר מספר מועמדים
לאיוש התפקיד מבין תושבי המקום ומנכ”ל המועצה ,מר מעוז ביגון,
יקצה משרד ותשתיות להקמת המשרד בהקדם האפשרי.
אנו מודים לראש המועצה ,מר אבי רואה ,על הנכונות והרצון האמיתי
ליצור מסגרת של שיתוף פעולה ,וכן על התמיכה והסיוע למשפחות
הנפגעים.
לשם כך ,תועסק עובדת סוציאלית מטעם הארגון בחצי משרה בלשכת
מנהל הרווחה.

קידום נושא התמיכה בארגון ע”י משרד הרווחה
ברצוננו לבשר כי בחודש יוני  2016פרסם משרד הרווחה “קול קורא”
להגשת בקשות תמיכה בארגונים הפועלים לסיוע לנפגעי פעולות איבה.
הארגון פעל במלוא המרץ וענה על כל הדרישות ע”פ התבחינים אשר
פורסמו ע”י משרד הרווחה ובסופו של דבר ביום  24.07.16התבשר הארגון
כי הוועדה לבחינת הבקשות החליטה כי משרד הרווחה יעניק לארגון
סיוע בסך  ₪ 688,804לשנת . 2016
יודגש כי יו”ר הארגון יהושע כהן עמד כל העת בקשר עם מנכ”ל משרד
הרווחה מר אליעזר יבלון וכן עם מנכ”ל משרד האוצר ,עו”ד שי באב”ד,
בכדי לדאוג כי התמיכה המלאה אשר הובטחה לארגון ע”י שר האוצר מר
משה כחלון בסך  ₪ 1,000,000תוענק לארגון.
גם בימים אלה עושה מנכ”ל הארגון ויו”ר הארגון מאמצים כבירים בכדי
להבטיח את העברת מלוא התקציב עבור הארגון ולמען חבריו.
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סוכם כי יוספו בתי מלון בהם ניתן לממש את הזכאות ,בתי המלון
יגדילו את הקצאת החדרים ,מחיר המלווה לנכי פעולות איבה הזכאי
לחמי מרפא יופחת וההזמנה תוכל להתבצע לאורך כל חודשי השנה.
כמו כן ,סוכם כי בכל הנוגע לתלונות החוזרות ונשנות על התנהלות
החברה ,הארגון יקבל דו”ח טיפול מעקב ובקרה יינתן מענה לזכאים
תוך  24שעות לכל המאוחר ,כך יתאפשר לנפגעים למצות את
זכאותם בצורה מלאה ומיטבית.

להלן רשימת בתי המלון המעודכנת
ל"חמי מרפא" נכון לינואר 2016
צפון
קרלטון נהריה
מדיסון נהריה
ניר עציון
נס עמים
בית קיי נהריה

תל אביב
לאונרדו בזל
לאונרדו סיטי טוואר
פרימה סיטי
טל ת”א
מטרופוליטן

חיפה
לאונרדו
קולוני
תיאודור

טבריה
רימונים מינרל
קיסר פרמייר
נוף גינוסר
רויאל פלאזה
לאונרדו
 #לאונרדו פלאזה
 #לאונרדו קלאב

מרכז
 #לאונרדו פלאזה
נתניה
 #לאונרדו פלאזה
אשדוד
 #לאונרדו אשקלון

ירושלים
לאונרדו פלאזה
קראון פלאזה
פרימה המלכים
גני ירושלים
פרימה פארק
קיסר ירושלים

 #כל המסומן בכוכבית הינם מלונות שנוספו השנה

ים המלח
דיוויד ים המלח
לאונרדו קלאב
לאונרדו פלאזה
דניאל
רימונים
אואזיס
ישרוטל גנים
הוד ים המלח
הרודס ים המלח
עין גדי
צל הרים
 #קראון פלאזה
באר שבע /אילת
פרימה מיוזיק
ארקדיה ספא
אסטרל מאריס
אורכידאה
לאונרדו נגב באר שבע
אסטרל קורל
קיסר
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פגישה עם רמ”ט שרת המשפטים איילת שקד

הגדלת כוחו של הארגון

ביום  07.07.16נפגשו מנכ”ל הארגון עו”ד רועי כהן ומנהלת המחלקה
המשפטית עו”ד שלומית יחזקאלי עם יאיר הירש רמ”ט שרת המשפטים,
בפגישה העלו נציגי הארגון מספר נושאים חשובים אשר עומדים על סדר
היום ויש בקידומם צורך הכרחי.
בין הנושאים שעלו בפגישה :מתן סיוע משפטי לנפגעי פעולות האיבה
בוועדות רפואיות בביטוח הלאומי (באמצעות הסיוע המשפטי) ,הקמת
אתר הנצחה לאומי לחללי פעולות איבה כפי שקיים לחללי מערכות
ישראל וצמצום האפליה הקיימת בין סוגי הנפגעים במדינת ישראל.
ראש המטה גילה עניין רב בקידום זכויות הנפגעים ובייחוד בצורך
בייצוג משפטי בשלב הוועדות הרפואיות .עו”ד רועי כהן הסביר כי השלב
הקריטי ביותר עבור הנפגעים הינו שלב הוועדות הרפואיות בו נקבעת
דרגת נכותו ונחרץ גורלו והדגיש כי את הסיוע משפטי ניתן לקבל רק
בשלב הערעור על ועדת העררים בפני בית הדין האזורי .בנוסף הסיוע
המשפטי ניתן רק לאחר בדיקה מצב סוציואקונומי על סמך מבחן כלכלי
וע”י “מבחן הכנסה” מן הראוי כי במבחן הכלכלי לזכאות סיוע משפטי,
יעמוד לחובתו של נכה איבה רק שורת התגמול הבסיסי אותה הוא מקבל
כפיצוי עפ”י חוק .
עו”ד יחזקאלי הדגישה בפני הירש כי ההחלטה של ועדת עררים הינה
סופית וניתן להגיש ערר לבית הדין האזורי אך ורק בשאלה משפטית,
והמדובר בתנאי מגביל מאוד את הגישה לערכאה זו .ועל כן העבודה
החשובה בקביעת דרגת הנכות הינה בשלבים המקדמיים בפני הוועדות
בשלב שהינו קריטי ביותר והמכריע את גורלו של הנכה .וחשוב לזכור
כי הנכים מצויים בקשיים כלכליים אחרי חודשים ללא עבודה בעקבות
הפגיעה וללא יכולת פרנסה ללא קצבה מסודרת ולכן לא יכולים להוציא
כספם על הוצאות שכ”ט עו”ד .הירש הבטיח לבחון את הנושאים אשר
עלו מול השרה במטרה לקדם אותם ככל הניתן.

במהלך שנת  2016החל הארגון היציג בפרויקט מיוחד המיידע את
נפגעי פעולות האיבה אודות הארגון ופועלו ומציע להם להצטרף .עד כה
צורפו למעלה מ 100-חברים חדשים ומניין החברים עומד על כ3,000-
נפגעים מכלל הסקטורים .אנו פונים לחברי הארגון להפנות נפגעי פעולות
איבה לארגון בכדי להצטרף לשורותיו .הארגון היציג מהווה בית חם ודואג
לכלל הנפגעים ועוזר להם לממש את זכויותיהם מול המוסד לביטוח
לאומי ושאר רשויות המדינה .כמו כן ,בהצטרפותם לארגון יזכו ליהנות
ממגוון הטבות ופעילויות כגון :ביטוח חיים ,סיוע משפטי ,הלוואה ללא
ריבית ,מלגת לימודים ,מענקי סיוע ,אירועי תרבות וימי כיף למשפחה.

הוקמה ועדת האתיקה של הארגון היציג
בהתאם לסעיף 21א לתקנון הארגון ,מונתה ועדת אתיקה
בראשות חבר הוועד זאב ראפ ובהשתתפות עו”ד רויטל לן כהן
ועו”ד אורון סלמון .יצוין ,כי למעט היו”ר שנבחר ע”י ועד הארגון,
חברי הוועדה אינם חברי הארגון וזאת על פי תקנון הארגון.
מינוייהם אושרו פה אחד באסיפה הכללית אשר התקיימה ביום
 .12.7.2016רכזת הוועדה הינה עו”ד שלומית יחזקאלי ,מנהלת
המחלקה המשפטית בארגון.
בתאריך  ,18.8.2016לראשונה התכנסה הוועדה ובימים אלה היא
מגבשת את נהלי העבודה ואת אופן הגשת הפניות אליה .הנהלים
יפורסמו עם גיבושם באתר האינטרנט של הארגון.
לידיעתכם ,הקוד האתי אושר בסוף שנת  2011והינו אחד מאבני
הפינה שעל פיו פועלים צוות הארגון ,חברי הוועד וחברי הוועדות.

התיעוד של נט"ל  -סיפור חיים
רבים מאיתנו חוו אירועים קשים במלחמות ישראל או
בפיגועי טרור.
אנו מבקשים להזמינך לספר ולתעד את הסיפור האישי
שלך.
תהליך התיעוד של נט"ל יאפשר לך להעלות זיכרונות,
ולשתף בתחושות שמלוות אותך מאז ועד היום ,ולשזור
אותם בסיפור חייך .התיעוד מאפשר לשמר את הזיכ
רון ,לשתף משפחה ,חברים וכל מי שיקר לליבך ,ובכך
להנחיל את המורשת שלך לדורות הבאים.

טל ,0732-363-363 .פקס 03-6950579 .דוא"לinfo@natal.org.il .
יהודית דור ,מנהלת מרכז התיעוד-נט"ל
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טקס יום הזיכרון לחללי פעולות האיבה
תשע"ו  -הר הרצל ,ירושלים
הרב שרקי אורי עמוס ,ששכל את בנו ,שלום בגבעה הצרפתית בירושלים אשתקד ,קרא
ראש הממשלה ,בנימין נתניהו ,פתח את
נאומו בפניה לליבם של המשפחות השכולות יוחאי שרקי הי”ד ,שנרצח בפיגוע הדריסה קדיש בשם המשפחות השכולות.
“כבן למשפחה שכולה ,אני מחובר בכל נימי
נפשי לכאבכם .כאזרח ישראלי ,אני שותף
ליגונכם  -וכראש הממשלה ,אני מחזק את
ידיכם ומצדיע ליכולת העמידה שלכם”.
כמדי שנה ,ארגון נפגעי פעולות האיבה סייע
לנציגי משרד ההסברה בארגון הטקס .יו”ר
הארגון ,יהושע כהן ומנכ”ל הארגון ,עו”ד רועי
כהן ,נכחו בטקס יחד עם יו”ר ועדת הנצחה,
אייבי מוזס ,וחברת הוועד שרה קמחי .בטקס
השתתפו נפגעי פעולות האיבה ,רובם מגל
הטרור האחרון שפקד את מדינת ישראל.
את דבר המשפחות השכולות נשא נתן
מאיר ,בעלה של דפנה מאיר ז”ל ,שנרצחה
בפתח ביתה לעיני בתה“ .אוי לי שזכיתי בשנה
זאת להצטרף למשפחת השכול” ,אמר נתן.
“משפחה עם גורל נוראי ועם כוחות אדירים.
משפחה אחת גדולה .כל אחד וניסיונו המר.
כל אחד ואסונו וכל אחד ונחמתו .למדתי כמה
קשה הוא השכול .כמה ארוכה היא הדרך”.
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ביום הזיכרון תשע”ו
התקיים טקס האזכרה
הממלכתי לחללי
פעולות האיבה
באנדרטה בהר הרצל
במעמד נשיא המדינה
מר ראובן ריבלין,
רוה”מ בנימין נתניהו,
יו”ר הכנסת מר יולי
אדלשטיין והרמטכ”ל
רב-אלוף גדי איזנקוט.
עוד נכחו נשיאת בימ”ש
העליון  -מרים נאור,
מפכ”ל המשטרה ,רבנים
ראשיים ואלפי משפחות
שכולות ובני משפחתם
שהגיעו להזכיר ולזכור
את חללי פעולות איבה
לדורותיהם.
אלמנתו של יעקב יעקובי חצב ז”ל ,איה
חצב צרפתי ,חברת ועדת ההנצחה בארגון
היציג ,הדליקה את אבוקת הזיכרון .יעקב
נרצח בפיגוע ירי בצומת אדם בבקעת הירדן.
בהנחת הזרים לקחו חלק הוריו של אלון
בקל ז”ל שנרצח בפיגוע בדיזנגוף בתחילת
השנה ,והניחו את זר המשפחות השכולות.
עידו לזן ,שנפגע באותו פיגוע באורח אנוש,
הניח את זר נכי פעולות האיבה .לביא גיל
המתגורר בארה”ב הניח את זר ארגון נפגעי
פעולות האיבה בארץ ובחו”ל .לביא הוא בנו
של שמעון אדרי ז”ל שנרצח במוניתו ליד
צומת יקיר שבשומרון .את זר יתומי פעולות
האיבה הניח דן בושקניץ ,שהוריו – רינה
ודב בושקניץ ז”ל ,נרצחו בפיגוע אוטובוס
הדמים.
בנוגע לגל הטרור הנוכחי ,אמר ראש
הממשלה נתניהו “גם השנה נעקרו מתוכנו
אנשים יקרים ,וכל מקרה כזה הוא טרגדיה
ששוברת את לבנו .שוברת קודם כל את
לב המשפחות ,אבל גם את לב העם .אחיי
ואחיותיי היקרים ,זהו יום קשה .הפצעים
נפתחים מחדש .אני מאמין ,והעם כולו
מתפלל שתמצאו את הכוחות להגליד אותם,
להצמיח רקמות חדשות”.
יהיה זכרם ברוך.

23

www.irgun.org.il

"פאזל
משפחתי"
“המשפחה שלנו היא משפחה שמורכבת משתי
משפחות שהתחברו ,אמא אומרת שאנחנו כמו פאזל
של הרבה חלקים צבעוניים ושונים שיוצרים תמונה
שלמה” מתוך ספרה של מיקי מילר “פאזל משפחתי”
האופטימיות של מילר מרשימה הרבה
יותר כאשר מתוודעים לנסיבות חייה ולאופן
בו התאלמנה פעמיים .למרות כל זאת היא
נישאה שוב בפעם השלישית ,ילדה ומגדלת
את ילדיה .בימים אלה ממש היא מוציאה לאור
את ספרה “פאזל משפחתי” שמטרתו לאפשר
לילדים ולהורים להתמודד עם השכול ,לתת לו
ביטוי ובמקביל להמשיך בחיים.

זה היה גם סוג של בריחה .היה לי תינוק בן
שנתיים שלא תמיד ישן בלילה ,תחושה של
בדידות גדולה ואי-ודאות .נשארתי בבית עם
הילדים תקופה ארוכה ובערבים כשהילדים
כבר ישנו היה לי בית שקט .הכוח באותם
ימים בא מקבוצת חברות ,מהקהילה .הרגשתי
שממש נוצרה קבוצת מיקוד של חברות שבאו
בערבים .כולן אימהות ,חלקן פסיכולוגיות
ואחרות מתחום החינוך .ישבנו יחד והעלנו את
השאלות של הילדים לכאורה ,אבל בעצם אלו
היו השאלות שלנו .למה זה קרה? למה דווקא
לי? איפה הנשמה נמצאת עכשיו וכולי .העלנו
את השאלות של הילדים אבל בעצם טיפלנו
בעצמנו .משם עלתה המחשבה שיש לי פה
נושא חשוב ואולי אכתוב ספר – איך לעזור
לילדים אחרים שמתמודדים עם מה שאנחנו
עוברים”.

מילר התאלמנה בפעם הראשונה כאשר
בעלה יאיר מנדלסון נרצח בפיגוע ירי בשנת
 ,1991בעת שעשה את דרכו חזרה לביתם
ביישוב דולב שבמועצת מטה בנימין .יאיר
היה רק בן  31במותו .הוא נישא למיקי עוד
במהלך שירותו הצבאי ולבני הזוג נולדו
שלושה ילדים .לאחר מותו ,בעוד היא נותרה
עם שלושה ילדים קטנים ,נזרע הזרע שהביא
בסופו של דבר אל העולם את ספרה של מילר.
מאז חלפו השנים ועניין הספר הושם מעט
“אחרי שיאיר נרצח היו לי המון שאלות ,היה
לי את הזמן הראשוני של ההתכנסות ,הייתי בצד לטובת החיים .מילר עסוקה בטיפול
בהלם .נצמדתי לעשייה ,הייתי בת עשרים בילדים ובהתפתחות המקצועית כמנהלת אגף
ותשע עם שלושה ילדים קטנים .ישנתי הרבה ,הרווחה בעיר החרדית קריית ספר .שם הכירה

את חיים מילר ,אלמן ואב לילדים שלימים יהיה
בעלה השני .למרות פער הגילאים המשמעותי
ביניהם ,השניים מחליטים להתחתן תוך זמן
קצר .בתחילה החליטו להישאר בבית שבנתה
מיקי ביישוב דולב למשך שנה אחת בלבד ,שנה
שהתארכה ל 16-שנים עד לפטירתו של חיים
ממחלה .לשניים נולדו שני ילדים משותפים,
שהתווספו לשישה מהנישואים הקודמים.
״מרגע גילוי המחלה היו כאב גדול ופחד.
אבל קיבלנו החלטה לחיות את החיים כמה
שיותר טוב ,ומה שלא יהיה ,יהיה בסדר .חיים
התמודד עם המחלה במשך שש שנים .זה היה
לא קל אבל מצד שני הילדים הרוויחו אבא
פעיל בבית ,שפנוי אליהם ולצרכים שלהם,
ואני קיבלתי זמן לעשות את העבודה שלי,
להתפתח מקצועית וללמוד .העבודה שלי היא
להתעסק בצרות של אנשים ולנסות לעזור
להם ,הניסיון הזה עזר גם לי .אחד הדברים
שמאוד עוזרים הוא למצוא משמעות לחיים,
כמו למשל כתיבת ספר שיעזור גם לאחרים
להתמודד עם מציאות לא פשוטה דומה .חיים
ואני הרשינו לעצמנו לחיות ,בחרנו להמשיך
לחיות ולא להישאר בכאב”.
למרות שחיי הנישואים שלה הסתיימו
פעמיים בצורה טראגית ,מיקי לא נואשת
ומתחתנת בשלישית“ .הילדים שלי צוחקים
שאני מאמינה יותר מדי במוסד הנישואים,
מצרך נדיר בימים אלה .ואני מודה לאל הטוב
שזיכה אותי שלוש פעמים למצוא אהבה
טובה ,ועל הזכות לעזור גם לאחרים לא לאבד
תקווה ,וגם אם עוברים משבר לדעת שתמיד
יש אור בקצה המנהרה”.
שנתיים לאחר מותו של בעלה השני ,הציעה
לה חברה להכיר את ד”ר שמואל איתי,
אורתופד שגם הוא התאלמן פעמיים .השידוך
עולה בטוב ,השניים נכנסים בברית הנישואין
בפעם השלישית וכיום הם מתגוררים במשך
השבוע ביישוב קרני שומרון ובסופי השבוע
הם שבים אל ביתה של מילר בדולב.
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על הילד .לכל ספר יהיה מצורף פאזל ,כי
אצל ילדים ההתנסות המשחקית פותחת
לשיחה .כשילד חווה טראומה ,גם ההורה
נשאר פגוע וחבול ולא פנוי מספיק לתת
מענה לצרכים של הילד.

מה מבדיל אותך מאנשים אחרים שלא
מצליחים לשוב לחיים ו”נתקעים” בכאב
ובשכול?
“אופטימיות כרונית זאת מתנה ,לא
כולם זכו לקבל מתנה כזאת ,זה מאוד
קשה כי אני רואה אנשים מאוד כואבים,
אולי חלקם ילכו לטיפול אבל כל אחד
צריך למצוא לעצמו את הנישה שתוביל
אותו לעשייה משמעותית עבורו ועבור
המשפחה שלו”.
האופטימיות שלך מחלחלת גם לילדים
ומשפיעה על דרך ההתמודדות שלהם?
“דיברתי איתם לא מזמן ואחת הבנות
הזכירה לי שתמיד אומרים על הילדים
שלי שהם תמיד מחייכים ברחוב ,תמיד זה מאוד עוזר לי לחיות בטוב .לעשות טוב
מברכים לשלום .זה משהו שנרכש בבית .לעצמי ולאחרים”.
בהתחלה זה דורש מאמץ ,אבל אחר כך
כאמור ,בימים אלו משלימה מיקי את הוצאתו
הופך לטבע .כן ,אני חושבת שאנחנו משפחה
אופטימית .זה נותן כוח ,אתה מרגיש שאף לאור של ספרה .אל יעד החמישים אלף שקל
פעם לא תהיה לבד .גם האמונה נותנת לי להם נזקקה על מנת להוציא אותו לאור השיגה
המון כוח .ההבנה שלא בוחרים במה שקורה מילר בפרויקט “הד-סטארט” שיזמה .״הספר
בחיים ,שיש כוח עליון ,אבל כן יכולים לבחור הוא כלי שיפתח צוהר לילד להבין מה עובר על
להחזיר לעצמנו את השליטה על החיים שלנו .הורה שחווה אבדן ,ופתח להורה להבין מה עובר

אל תתפתה להתנוון בוואן
שמור על פעילות גופנית והופעה צעירה!
רכוש את מעלון הפלא להרמת
כיסא גלגלים לגג רכב פרטי המרים
כסא גלגלים רגיל או ממנוע מתקפל

גוטליב

GOTTLIEB

חצי יובל של איכות ואמינות
מפעל :רח‘ הרב כהנמן  135בני ברק
טלפון03-6742582 :
משרד :רח‘ דבורה הנביאה  15בני ברק
טלפון 03-5700323 :פקס03-5707093 :
www.gottlieb.co.il | daviv@gottlieb.co.il

הספר מדבר על ריפוי המקום הזה,
תשומת לב לצרכים של שני הצדדים,
וכיצד ניתן לפתח מחדש ביטחון ואמון.
אחת ההצעות למשל היא לדבר על
הכל בצורה ישירה ובשפה מובנת
ופשוטה .מבוגרים יכולים לעזור לילד
למלא חללים שונים .בספר יש סבא
שמתקן אופניים ,אח גדול שהולך עם
הילד לבריכה ,והאימא מספרת לו סיפור
לפני השינה ,דברים שהוא נהג לעשות
עם אבא שאיננו ,אלו עוזרים לנסוך
בילד תחושת ביטחון מחודשת ,אני בפירוש
ממליצה כן לדבר על אובדן ,בשפה פשוטה,
כי ילד שחווה אובדן חושש על פי רוב מאובדן
נוסף .אני אפילו דיברתי עם ילדיי על אפשרות
שחלילה יקרה לי משהו חס ושלום ,ומי יטפל
בהם .אני ממליצה לדבר עם הילד על כך שמי
שנפטר לא יחזור ,אבל בכל זאת כולנו בריאים
ושלמים וצריך להמשיך לחיות את החיים,
לחייך ולצחוק כי זה כל מה שנותר”.

אורטופדיקה שטינר היא חברה ותיקה
ביותר בתחום האורטופדיה ,המספקת מגוון
אביזרים וציוד לנכים בעלי מוגבלויות
אצלנו תמצאו:
* אביזרים שיקומיים
* עזרי הליכה כגון הליכונים וקביים
* כיסאות שרותים ומקלחת
* מיטות אשפוז ביתיות
* כורסאות הקמה חשמליות
* מנופים חשמליים וידניים

אורטופדיה שטינר הינה ספק המוכר על ידי משרד הבריאות,
משרד הבטחון ,קופות החולים ,בתי חולים וחברות ביטוח.
לפרטים ומידע נוסף  -רשימת סניפים:
רמת גן  -בן גוריון  32טל' 03-7519496
ראשון לציון  -תצוגה ומחסן :השר חיים משה שפירא 4
בית מסוף ,קומה א' אולם  14טל' 03-9517674

www.or thopedia.co.il
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"אני מרגישה שהיא שומעת אותי"
בחודש אדר ,לפני עשרים שנה ,ממש לפני חג
הפורים ,איבדה רוחמה כהן בתוך יממה אחת את
בתה קרן שנרצחה בידי חייל ירדני בארם נהריים
ואת אימה שנפטרה
קרן כהן ז”ל ,הייתה בת  14במותה .היא המורים שהתפעלו מהישגיה בלימודים .היא
נולדה וגדלה בבית שמש ,סיימה את לימודיה אהבה מאוד לעזור ולהתנדב לכל משימה,
בבית הספר היסודי “לוין” והחלה ללמוד בבית הספר ובבית.
בחטיבת הביניים בבית ספר “פירסט” .בשעות
בצהרי יום חמישי ,ד’ באדר ב’ ,תשנ”ז
הפנאי מלימודיה עסקה בספורט .זמן קצר
לפני הירצחה זכתה בתחרות הדיפת כדור ( )13.03.1997נכנס אוטובוס ובו  50תלמידים
ברזל ,כשייצגה את בית ספרה .קרן אהבה ומורים משכבה ח’ מבית ספר “פירסט” בבית
לצפות בתוכניות אהובות בטלוויזיה ואף למדה שמש שיצאו לטיול שנתי ל”אי השלום”
לדבר בכמה שפות בזכות הצפייה .היו לה המון בנהריים ,שטח אשר נמצא בריבונות ירדן
חלומות ושאיפות ,רצתה להספיק כמה שיותר במפגש הנהרות ירדן והירמוך .היה זה היום
השלישי לטיול ,ועל הכניסה לנהריים הוחלט
בכל רגע.
רק באותו היום וללא תיאום מראש .כשירדו
קרן הייתה ילדה אחראית ובת מסורה מהאוטובוס לכיוון התצפית ירד חייל ירדני
להוריה .בחודשי חייה האחרונים הייתה אימה ממגדל התצפית הסמוך והחל לירות עליהם.
בהריון וקרן ,אשר חיכתה לתינוק ,דאגה לה עד אשר הגיעו כוחות ההצלה איבדו הפצועות
מאד .כל יום ,כשהגיעה האם מהעבודה ,חיכתה הרבה דם .בפיגוע נרצחו שבע תלמידות
לה קרן עם כוס קפה ועוגה ,ובית שכולו מריח וביניהן קרן .חלק מהפצועות פונו לבית חולים
מניקיון“ .אני לא רוצה שתעבדי קשה ,את בירדן שם טופלו לפני שחזרו לישראל .קרן
עובדת מספיק קשה בעבודה שלך“ ,אמרה הובאה למנוחות בבית העלמין בבית שמש
לה תוך חיבוק ונשיקה .קרן הייתה אהובת באותו לילה ,אחרי שהוריה זיהו את גופתה
המשפחה ,אהובת חבריה הרבים ואף אהובת בבית החולים בירושלים.

קרן כהן ז”ל

בשטח ישראל ובגבול עם ירדן ,סמוך
למקום האירוע ,הוקם גן ובו שבע ערוגות .כל
ערוגה מוקדשת לכל בת ,ובכל ערוגה פרחים
בצבע אחר .הגן הוקם על-ידי אורנה שמעוני
מקיבוץ אשדות-יעקב ובנה אייל ,אשר נהרג
מאוחר יותר כחייל בלבנון .אורנה הייתה באזור
ביום האירוע ,וגייסה את קיבוץ אשדות יעקב
לעזרת הנפגעים ולפעולות ההנצחה.
מעט לאחר האירוע זכו בני משפחת כהן
לביקור בביתם של לא פחות מאשר מלך
ירדן באותם ימים ,המלך חוסיין“ .הוא
עבר משפחה-משפחה ,כרע ברך והתנצל.
הרגשתי שהוא אתנו ,שהוא מרגיש אותנו,
הוא שאל מה הוא יכול לעשות למעננו,
עניתי לו שאני רוצה שידאג שאותו חייל
שרצח את הבנות יישב בכלא למאסר עולם,
שיהיה כלוא ויעשה חשבון נפש שלקח
סתם ככה בנות על לא עוול בכפן .הוא ענה
שיעשה כל שביכולתו בימי חייו ולא ממש
ייחסנו למשפט הזה חשיבות .רק בדיעבד
הבנתי שבאותם ימים הוא כבר ידע שהוא
חולה סופני .כמה חודשים לאחר האירוע,
ילדתי את ביתי ,ביום הזה הודיעו בתקשורת
שהוא גוסס ועומד למות תוך שעות ספורות.
קראנו לבת שלנו ירדן ,כמחווה כלפיו .הוא
היה בסדר אתנו ,זאת לא אשמתו שיש
מטורפים בשני הצדדים”.

שמעון רוחמה והבנות רות קרן ז”ל ואורית
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שלה ,שנהרג בתאונת דרכים.
אני חיה ונושמת אותה בכל יום,
אין יום שלא מדברת איתה .אני
מרגישה שהיא שומעת אותי .זה
עוזר לי להמשיך הלאה”.

שתיכף מגיעים“ :אני חושבת על
ההריונות שהיו אחרי הרצח ולא
יודעת איך הקב”ה נתן לי כוח
לעבור את זה ואת הרצון לשאת
עוד הריונות .ההיריון היה לא
פשוט .הוא התהווה בתוך שכול
“כוח האמונה והביטחון בקב”ה
וכאב ,אבל נולדה שם שמחה
חדשה למשפחה .עוד מעט היא זה מה שעזר לי .מאוד התחזקתי
בת  18וכשאני רואה אותה זה רוחנית מאז .זה נותן את הכוח
נותן לנו להסתכל על הדברים להמשיך הלאה ולמשוך את בעלי
הטובים .להבין שהשם לקח אתי .היה לו קשה והוא לא עבד
במשך שלוש שנים מפני שלא
והשם נתן”.
יכל להמשיך לראות את הפועלים
אנחנו מתקרבים לשנה הערבים שעבדו בנגריה שלו ושל
העשרים לרצח .איך זה מרגיש השותף שלו .היום יש לו נגריה
משלו ותלויות שם תמונות של
כיום?
שבע הבנות שנרצחו .כל מי
“נכון ,בפורים הקרוב זה יהיה שנכנס רואה אותן וזה מרגש
עשרים שנה .זה הולך ונהיה קשה ונוגע ללב .יש שם חיות”.
יותר בכל שנה ,הפצע לא מגליד.
יוצא לך לחשוב איפה הייתה
גם יש לי שתי אזכרות יום אחרי
יום .הזיכרונות והגעגועים עדיין היום קרן אם כל זה לא היה
כאן ,אבל החיים יפים וצריך קורה?
להמשיך .ברוך השם יש לנו היום
“בטח ,כל הזמן .היום היא
שישה נכדים מתוקים ואנחנו
מסתכלים על הצד הטוב .השאר הייתה אמורה להיות בת  .33אני
זה חשבונות של שמיים .יש לי מניחה שהיא כבר הייתה נשואה
בבית פינה קטנה עם תמונה של ועם ילדים כמו אחותה הגדולה.
קרן ושל אימא שלי ושל אחיין זה הגיל”.
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ברגליים,
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קיבוט

מוכר למבוטחי צוות
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להיאחז בתקווה
ולא להרפות לעולם
יש אנשים המהווים דוגמא מושלמת לשאלה כיצד האופי שלנו יקבע את הדרך
בה נתמודד ונשתקם לאחר אירועים קשים בחיינו .דוד זוהר הוא כזה .הוא עבר
תהליך שיקום במשך שלוש שנים ואיבד לצמיתות את חלק מיכולות התפקוד
של אחת מידיו ,ועדיין הוא אומר כיום כי מעולם לא נתן לכל זה לעצור אותו
מלחיות את חייו במלואם.
הוא חי כיום ביפו ,בה גדל כל חייו ,עם אשתו,
שני ילדיו והשלישי בדרך .בעיר בה גדל – גם
נפצע בפיגוע דקירה בעת ששימש כמאבטח
במסעדת טראבין .זה קרה בשנת  2003כאשר
זוהר היה רק בן  .19אל העבודה באבטחה
הגיע לאחר שלמרות גילו הצעיר ,כבר הספיק
להיקלע לחובות כבדים“ .אבי המנוח הותיר לי
ולאחותי קצת כסף .היא עשתה איתו דברים
חכמים ואני פחות .היה לי עסק ,סופרמרקט,
שכשל .נקלעתי לחובות כבדים ,הוצאה לפועל
וצווי מעצר .באתי מהתחתית .במסגרת איחוד
תיקים השופט פרס לי את החוב לתשלומים
חודשיים וחיפשתי עבודה .הגעתי לחברת
אבטחה מיפו והתחלתי לעבוד אצלם .בסך
הכל עבדתי שם שלושה ימים כשזה קרה”.
באופן מדהים זוכר זוהר את פרטי האירוע
כאילו לא חלפו מאז  13שנים“ :לא שוכחים דבר
כזה .אני זוכר את התאריך והשעה המדויקים.
זוכר שישבתי על כיסא המאבטח וראיתי בחור
ערבי הולך בטיילת הקטנה .אני מיפו ,אז זיהיתי
שהוא לא מהערבים של יפו ,אבל לא חשבתי
שפה בבית יכול לקרות לי משהו .אני זוכר
שלבחור היה בקבוק מים ביד ,חולצה צהובה
ומכנסיים אפורים .בחור לא שרירי במיוחד ,אם
הייתי צריך להתעמת איתו יכולתי לזרוק אותו
מהצוק למטה .אני יושב לי על הכיסא ,הבחור
חולף על פני ואני לא ממשיך את המבט אחריו.
אז הוא הסתובב אלי והשפריץ עלי מהבקבוק
חומצת מצברים .הסתובבתי אליו והשפריץ
השני פגע לי בעיניים .ישר נפל לי האסימון
שזה פיגוע .חיבקתי אותו אבל הידיים שלו
נשארו מחוץ לחיבוק ,משוחררות ,והוא הוציא
סכין ודקר אותי בצד הגרון .הסתובבתי וצעקתי:
“מחבל” וגילי ,בעל המסעדה ,תפס כיסא בר
והדף אותו”.

ושני בעלי המקום הצטרפו למרדף .לאורך
טיילת יפו-ת”א פזורים ספסלים .על אחד מהם
ישבו עמיר שמחון וידידתו .השניים הכירו ויצאו
לטייל“ .המחבל המשיך לברוח ולצרוח אללה
אכבר ולנופף בסכינו .כשעברנו ליד הספסל
שעליו ישב הזוג ,ראיתי איך הוא עוצר לידם
ונועץ את הסכין לתוך הבחור אשר גונן על
חברתו .כך הציל את חייה וקיפח את חייו”.

הגעתי למצב בו בעלה של אמי עזר לי בצרכים
הכי בסיסיים שלי .באיזשהו מקום הרגשתי כמו
נתמך ולא יכולתי יותר לחיות ככה ,אז חזרתי
לביתי וניסיתי להתחיל להתארגן על החיים
שלי .אתה בא הביתה ויש ניקיונות וכביסות
וכל הזמן כאבים איומים .הייתי נוסע לוולפסון,
מקבל זריקה ונרדם שם לשעתיים-שלוש .הד”ר
שניתח אותי אמר לי שכל מי שנותח אצלו חזר
לתפקוד מלא ואחרי חצי שנה-שנה גם התחתן.
אמרתי לו שהלוואי עלי”.

זוהר הובהל אל בית החולים ,שם הוא מוצא
את עצמו ,למרבה האירוניה ,שוכב בסמוך
במשך כמעט ארבע שנים דוד לא יכול לעבוד
למחבל שדקר אותו“ .היד שלי נהייתה כבדה,
נקרעו העצבים .העברתי יד על המצח והרגשתי וחייו סבבו סביב הליך השיקום“ .הכל סביב זה.
בועות מהחומצה” .לאחר תקופה מסוימת עבר פסיכיאטר ,פסיכולוג ,פיזיותרפיה ,לא יכולתי
זוהר ניתוח ,בו נלקחו עצבים מרגלו והושתלו לעבוד ,הכל נעצר .הגעתי למצב שלא יכולתי
בין הכתף לעורף .די מהר הא הוכר כנכה פעולות להכין לעצמי כוס נס קפה היה לוקח לי עשר
דקות במקום חצי דקה ,כי היד שנפגעה הייתה
המחבל החל לרוץ לכיוון צפון ,לאזור מוזיאון איבה והתחיל את הליך שיקומו.
היד הדומיננטית שלי”.
האצ”ל ,ובעלי המסעדה דלק אחריו .הצעקות
“החזרה לחיים הייתה די קשה .חזרתי לגור
נשמעו גם במסעדה הסמוכה “יפה” .מאבטח
איך לא שוקעים לדיכאון במצב כזה?
שעבד במסעדת “יפה” ,דניאל מלכה בן ה ,28-אצל אימא שלי ,עם בעלה והילדים שלהם.
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זה מה שעשיתי לעצמי .אם נכנס ערבי שהוא
לא יפואי ,אני תמיד אעמוד קדימה בינו לבין
השולחן עם הסכינים .כדי שלא יוכל להגיע
אליהם .הפוסט טראומה הייתה מגיעה בדרך
כלל בלילות ,כשהיה לי פחד הייתי יורד לרחוב
ביפו בלילה .אם היה משב רוח שהעיף עלים
יבשים על המדרכה הייתי מסובב אחורה את
הראש .עם הזמן למדתי לזהות אם זאת רק
הרוח או שמישהו צועד מאחוריי .עבדתי על
עצמי הרבה ובאיזשהו מקום הצלחתי .לא אגיד
לך שהיום אלך בלילות לשוק הפשפשים .בכל
זאת ,אני אב לילדים ,יש לי משפחה ואני שומר
על הקן שלי”.

“מהמקום שאני באתי ממנו אתה לא יכול
ליפול .אני בן להורים גרושים ,למדתי בפנימייה
וגדלתי בבית שעבר המון תלאות .הכל כבר קטן
עלי ,מאוד קטן”.
לפני שבע שנים הכיר דוד את אשתו לילך
(“הנבואה של הדוקטור התגשמה ,רק באיחור)”..
והם הקימו משפחה .זוהר ניסה להשתלב
בעסקי שיווק הדגים של משפחתה ,בהתחלה
היה קשה מאוד ומתיש לנסות ולחזור לעבודה
לצד כל הכאבים ,אך בצעדים קטנים עשה
זאת ,לא ויתר לעצמו וכיום הוא מנהל חנות
דגים בשדרות ירושלים ביפו“ .היום על אף כל
הכאב ,אני מנסה להמשיך לחיות ,מנסה לא
לשייך לעצמי את הטרגדיה הנוראית שעברתי
ומשתדל לא לתת לפגיעה להשפיע על כל חיי”.

“חשוב לי להגיד שלומר למישהו שנפצע
בפיגוע או איבד בן משפחה יקר בפיגוע “תהיה
חזק” זה לא ממש רציונאלי .אני יצאתי בזול,
אני בחיים ,יש לי משפחה וילדים אני רואה
עולם ,אני חי ונהנה מדברים .יש משפחות
שאיבדו אנשים וקשה מאוד לחזור למסלול.
זה מכה באנשים ,אבל חשוב להיות חזק .חשוב
לנסות לקום ולהתרומם .לא אגיד להשאיר את
זה מאחור אבל זה כן אפשרי להשאיר את זה
באיזו פינה בלב”...

למרות זאת ,השפעות אותו יום כן מורגשות
בחייו בצורה מסוימת“ :אני לא פרנואיד ,אבל
נהייתי הקב”ט של המשפחה .בזמן מבצע “צוק
איתן” אני זה שהייתי מרים את הילדים על
הידיים ורץ לחדר המדרגות כשהיו אזעקות.
בזמנים מתוחים של הרבה פיגועים ,כשאני
בחנות ,אני נוקט באמצעי בטיחות גבוהים.

פתרונות נגישות וניידות

מעלונים משופעים לאורך המדרגות ,מעלונים אנכיים בפיר וללא פיר
התקנה בכל רחבי הארץ

מעלון בריכה

כל הפתרונות כדי לעלות

מעלון כסא

מעלון אנכי ללא פיר

מעלון משופע
לאורך המדרגות

טל ,03-6500987 :פקס03-6500977 :

מעלית ביתית

www.sadan-ltd.co.il
רח‘ החרש  3חולון5882834 ,
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"נולדתי מחדש"...

לפני  15שנים בדיוק נקלעה אורנה עמית לזירת הפיגוע במסעדת סברו
בירושלים .מאותה תופת היא יוצאת כמעט ללא כל פגיעה פיזית ,אולם את
הצלקות האמיתיות הותירה בה הפגיעה הנפשית .שנים ללא שינה ,אשפוזים
חוזרים בבתי חולים פסיכיאטריים ומאבק בלתי פוסק לחזור לחיים ,כל אלה
היו מנת חלקה של עמית בכל אותן שנים שעברו מאז.
פיגוע ההתאבדות במסעדת סברו התרחש
בצהרי יום חמישי ה 9-באוגוסט  ,2001בלב
ירושלים ,כשמחבל מתאבד פלסטיני פוצץ
את עצמו בתוך המסעדה .בפיגוע נרצחו 15
ישראלים ( 7מתוכם ילדים) ו 140-נפצעו ,והוא
נחשב לאחד הפיגועים הקטלניים ביותר של
האינתיפאדה השנייה .באותם הימים אזרחי
ישראל ספגו רצף של פיגועים והכוננות
הביטחונית הייתה גבוהה במיוחד .ההתראות
לפיגוע הגיעו ארבעה שבועות קודם ,כאשר
במהלך תקופה זו כוחות גדולים של צבא
ומשטרה היו פרושים במוקדים חמים במערך
מעובה .למרבה הצער ,את המחבל המתאבד
מ"סברו" הם לא הצליחו לעצור.
אותו מחבל היה מוחמד אל מסרי בן ה22-
מהכפר עקבה שליד ג’נין .הוא היה פעיל חמאס,
בן לבעל מסעדה מצליחה ולמשפחה עשירה
בעלת קרקעות רבות .המטען ,אשר הוטמן בתוך
גיטרה ,שקל בין  5ל 10-קילוגרם והכיל מסמרים,
ברגים ואומים רבים .המחבל נכנס למסעדה
דקות לפני השעה  14:00בצהריים ,כשהוא מנצל
את שעת העומס הצפופה בלקוחות והרחוב
המלא בהולכי רגל .על פי עד ראייה ,המחבל
נכנס לבוש בחולצה לבנה ,הביט בתפריט ושאל
את המוכר כמה זמן ייקח לו להכין ספגטי .בזמן
שהמוכר ענה לו ,הכניס ידו לתיק והפעיל את
הפצצה .בפיצוץ נהרסה המסעדה כליל .חלונות
הראווה הגדולים הועפו ,חלקם בשלמותם ,לעבר
הכביש וציוד הועף מהמסעדה אל הרחוב.
מספר רגעים לאחר מכן אורנה עמית כבר
הובהלה לבית החולים לאחר שסבלה מפציעה
קלה בגב ,ומשוחררת לביתה כבר למחרת.
כשחזרה לדירתה ,התחילה ההתמודדות עם
השלכות הפיגוע“ .חזרתי לדירה והייתי לבד
ובקושי יכולתי לזוז .השכנים הצעירים שלי
עזרו לי והכינו לי אוכל .לא עבדתי ,ולא היה
לי כסף באותה תקופה ,בהתחלה לא הבנתי
מה קורה לי .לא ישנתי והייתי נרדמת רק פעם
בארבעה-חמישה ימים לחצי שעה .זה מתכון
לקריסת מערכות בכל התקופה הראשונה כמעט
ולא אכלתי והגעתי למצב שהייתי על סף מחלת
האנורקסיה“.
לאחר תקופה מסוימת מגיעה האבחנה
הראשונית ,כאשר רופא רגיש במיוחד למצבה
ממרפאת הכאב אליה הייתה מגיעה עמית ,מפנה
אותה אל פסיכולוגית שעובדת במקום .לאחר
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מספר פגישות עמית אובחנה כסובלת מדיכאון
ופוסט טראומה .רק שנים לאחר מכן ,לאחר
אינספור וועדות וטרטורים ,המוסד לביטוח
לאומי הכיר בעמית כנכה בשיעור של 100%
נכות על רקע נפשי.
כאשר היא במצב בו היא כמעט ולא ישנה,
לא אוכלת ולא מדברת ,מגיעה עמית לבסוף אל
המחלקה הסגורה בבית החולים ‘איתנים’ סמוך
לירושלים ,ממנו היא משתחררת רק לאחר יותר
משנה וחצי“ .היו שם ימים מאוד קשים .לא
הייתה לי מחלה שגורמת לי לא להבין את מצבי.
אני שם ומבינה הכל .בהתחלה הייתי מפוחדת
מכל מי שהתקרב אלי .מנהלי המחלקה באותם
ימים היו “חובבי” אשפוזים ארוכים ולא משנה
בכלל מה יש לך ,תהיה פה שנתיים-שלוש ,מה
הבעיה?”.
קיבלת שם טיפול נפשי שסייע לך?
“באותה תקופה לא היה להם ידע לגבי פוסט
טראומה .לא ידעו אז כלום .בסוף שחררתי את
עצמי ,למרות שהם חשבו שאני צריכה עוד
טיפול”.
לאחר השחרור מצאה עמית דירה במרכז
העיר שם ניסתה לבנות את חייה מחדש“ .כביכול
תפקדתי ,אבל עדיין לא ישנתי כמעט .רק לפני
חצי שנה אישרו לי רישיון לקנאביס רפואי ואז
הבנתי ש 15-שנה לא ישנתי כמו שצריך ,כמה
סבל מיותר”.
לאחר כמה אשפוזים בשנת  2006עמית
משתחררת באופן סופי ומחליטה כי לשם ,היא

לא חוזרת .במשך שנה היא מתגוררת עם בן
זוג ,שהכירה כחולה ב’איתנים’ .את הדרך חזרה
לחיים היא עושה צעד אחרי צעד“ :קודם כל
מתלבשים ומחליטים לצאת מהבית .בפעם
הראשונה הלכתי עשרים מטר ,פעם שנייה
ארבעים מטר וככה ממשיכים ,לאט לאט”.
לפני שנתיים היה האשפוז האחרון של
עמית ,במהלך מבצע “צוק איתן”“ :הייתי
מאושפזת לשלושה שבועות .אני לא יכולה
להגיד שאני נורא אופטימית היום ,אבל אני
כן אומרת שאפשר לבנות איזושהי מסגרת
שתסייע .נכון שלפעמים פורצים את המסגרת
ואם לא אשן שלושה ימים אז כל התפקוד שלי
ישתנה ,אבל כן אפשר לחזור לתפקד .כל יום
אני יוצאת מהבית ,יושבת בשוק מחנה יהודה
ומכירה המון אנשים .אני מדברת ,פותרת
תשבצים ולא חושבת על כלום ולא מחפשת
את המחבל הבא אבל ברגע שאני קמה ללכת זה
חוזר ,זאת בועה שאני מכניסה את עצמי לתוכה.
אפשר למצוא דברים שאוהבים לעשות ,כדי
שנוכל להתנתק ממה שמעיק עלינו”.
אל הצומת בה שכנה המסעדה בה נפצעה,
לא שבה עמית במשך שנים רבות 13“ .שנים
לא עברתי בצומת הזאת ,יום אחד החלטתי כן
לעבור .הלכתי לכיוון סברו מהצד השני של
הרחוב ,הגעתי לצומת וחטפתי סחרחורת עד
שכמעט התעלפתי .אבל הצלחתי לעשות את זה.
עד היום אני לא עוברת בצד בו הייתה המסעדה,
רק ממול”.
כיום חשוב לעמית לעורר את המודעות לאותן
השלכות נפשיות מהן סובלים מי שחוו את
הפיגועים ,גם אם יצאו מהם ללא פגע בגופם:
“חשוב לי שיבינו שהפגיעה הנפשית היא בדיוק
כמו הנכות הפיזית .יש נטייה להמעיט בחשיבות
של נפגעי החרדה בפיגועים .מישהו מבין בכלל
מה עובר על האנשים האלה? צריך לתת לזה את
המקום שלו ,ואז אולי אותם נפגעים יבינו שהם
זקוקים לטיפול ויגיעו אליו הרבה יותר מוקדם”.
כיום ,בחלוף השנים ,מסתכלת עמית על
הפיגוע לא רק בהיבטים הקשים שחוותה:
“השנה אני חוגגת את התאריך של הפיגוע ,הרבה
פעמים הצטערתי שלא מתתי כי סבלתי ואני
סובלת ,אבל היום אני מסוגלת להסתכל על זה
כעל עוד יום-הולדת .אולי נולדתי מחדש .אולי
היום אני אדם טוב יותר ,סובלני יותר ,אולי”...

מידי

אופנועית

זו גי ת

במיגוון גם קלנועיות יד שניה

ב.ה.נ.ו

www.galgalyatziv.co.il

1-700-55-77-44
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לקיפול
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פגישת נציגי הארגון עם
רוה"מ בנימין נתניהו
ביום  07.04.16התייצבו במשרד ראש הממשלה אשר
בירושלים ,יו”ר הארגון היציג יהושע כהן והמנכ”ל עו”ד
רועי כהן לפגישה עם ראש הממשלה מר בנימין נתניהו.
לפגישה זומנו גם שר הרווחה מר חיים כץ ,מנכ”ל משרד
רוה”מ מר אלי גרונר וראש הסגל מר דוד שרן.
ראש הממשלה ,מר בנימין נתניהו ,הזמין
את נציגי הארגון בעקבות פניית הארגון בדש
רישה להקמת גוף ייעודי מקצועי אשר יטפל
בנפגעי פעולות האיבה.
הרעיון להקמת גוף ייעודיי לנפגעי פעולות
איבה התעורר מחדש לנוכח גל הטרור הנוכחי
אשר ממנו סובלים אזרחי מדינת ישראל בחודש
שים האחרונים .כתוצאה מכך ,אלפי נפגעי פעוש
לות איבה חווים מחדש את פגיעתם ומדי יום
מצטרפים למעגל הנפגעים עוד ועוד משפחות,
אותם נפגעים ,וותיקים וחדשים כאחד ,פונים
לארגון היציג ולשאר הגורמים הרלוונטיים על
מנת לקבל סיוע ותמיכה נפשית בימים קשים
אלו.
נציגי הארגון סקרו בפני רוה”מ נתניהו את
פניותם וציינו בפניו את העובדה שמי שמטפל
בנפגעי פעולות איבה הם עובדי השיקום ופקידי
תביעות במוסד לביטוח לאומי ,אותם פקידים
המטפלים בכ ל  8מיליון התושבים במדינת י�ש
ראל .לפיכך ,אין לעובדים אלה את היכולת,
המשאבים והזמן לתת את המענה הנדרש לנש
פגעים .נוכח הייחודיות של פלח אוכלוסייה זה
יש צורך קריטי בטיפול פרטני ,מקצועי וייעודי
בנפגעי פעולות איבה כפי שקיים במשרד הביש
טחון עבור נכי צה”ל ,אלמנים/ות צה”ל והמשש
פחות השכולות.
לאור הריק הקיים מנסה הארגון היציג לעזור
ולטפל עבור הנפגעים בבעיות ובקשיים מול
המוסד לביטוח הלאומי ,באותם מקרים שלא
ניתן להם מענה מתאים וראוי .על כן ביקשנו כי,
יש להגדיר גוף ייעודי אשר יהיה אמון אך ורק על
טיפול בנפגעי פעולות האיבה ובכך גוף זה ייתן
מענה מקצועי על פי קריטריונים ברורים לנפגעי
פעולות איבה .כך תתאפשר הענקת טיפול פרש
טני ,מקצועי ומשקם .במסגרת הגוף שיוקם יוקש
צה כוח אדם מתוך הקיים במוסד לביטוח לאומי
שייעודו יהיה טיפול פרטני בנפגעי איבה .מאחר
והמדובר באוכלוסייה אשר בין רגע חרב עליהם
עולמם ויכולת שיקומם והתמודדותם קשה מנש
שוא יש להפריד בינם לבין כלל האוכלוסייה
אשר מקבלת טיפול מהמוסד לביטוח לאומי.
הארגון היציג דורש בדיוק כפי שקיים במשש
רד הביטחון :גוף ייעודי לנכי צה”ל ,גוף ייעודי
למשפחות השכול ,גוף לאלמנים/ות ,גוף ייעודי
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לנפגעי פעולות איבה .הגוף החדש בראש ובש
ראשונה יעמוד בקריטריונים של מעקב ובקרה
אחר מצבם של הנפגעים .לצורך הדוגמא ,אנו
נתקלים לא אחת במקרים רבים בהם נפגעי
פעולות איבה אשר במשך תקופות ארוכות של
למעלה מ 5-שנים ואף  10שנים -המוסד לביטוח
לאומי לא בירר על מצבם ,לא יצר עמם קשר,
לא בדק לשלומם ,לא דאג לתת מענה לצרכיהם
היומיומיים ויתרה מכך ,נוצר נוהג לפיו עובדי
הביטוח הלאומי נותנים מענה רק לנפגע אשר
פונה אליהם ,בשעה שנכי צה”ל ונפגעי מערכות
ישראל מקבלים שיחת טלפון  3פעמים בשנה
לפחות ,ביקורי בית אחת לשנה לפחות ובכש
לל ,יחס אישי ומקצועי .מדובר בכשל מערכתי
בכל הנוגע למתן מענה לו זקוקים הנפגעים .יש
לזכור כי מרבית הנפגעים סובלים בשקט ,לא
מודעים לזכויותיהם הרבות ומתמודדים לבד עם
שכול ,עם הנכויות קשות ,עם הפוסט טראומה
ואין איש שנותן מענה והכל רק על עצם היותם
אזרחים במדינת ישראל אשר נפצעו או נרצחו
בעל כורחם ומאז חייהם נהרסו ונכתשו.
מטרת הקמת גוף ייעודי הינה לאפשר לנפגש
עי פעולות איבה מענה רחב כמקובל בארגונים
המקבילים :יד לבנים ,אלמנות צה”ל ונכי צה”ל-
אשר להם יכולת להעניק מענה אישי ,טיפולים
משלימים ,הכשרות ,סדנאות תמיכה ,קייטנות
בארץ ובחו”ל ,מערך בתי לוחם  -המעניק טיש
פולים רפואיים ואלטרנטיביים ,בריכות ,בתי יד
לבנים ברחבי הארץ ועוד.
נציגי הארגון שטחו בפני ראש הממשלה את
הרעיון וכן את הנימוקים כפי שפורטו לעיל,
ראש הממשלה נתניהו הביע נכונות לפעול
בנושא והורה לשר הרווחה חיים כץ ולמנכ”ל
המשרד אלי גרונר ,וליתר הגורמים האמונים
בנושא לבחון כיצד לפתור את מצוקת הטיש
פול בנפגעי פעולות האיבה ,נשאלה השאלה
האם ניתן לעשות זאת באמצעות המוסד לביש
טוח לאומי או בהקמת רשות חדשה והאם ניתן
לשפר את הנגישות של המוסד לביטוח לאומי
כלפי הנפגעים בזמן אמת.
שר הרווחה ציין את מחויבותו לטיפול בנפגש
עי האיבה והבטיח כי יבדוק את הנושא בדיקה
מעמיקה וייתן בהקדם מענה לרוה”מ ולנציגי
הארגון.

כמו כן ,הועלתה בפני רוה”מ סוגית התקציב,
שר הרווחה ציין שהמטרה העיקרית היא הזרש
מת תקציב קבוע לארגון היציג והנושא נמצא
בשלבים האחרונים בגיבוש מתווה למתן מענה
לתמיכה ברווחת נפגעי פעולות האיבה.
מנכ”ל הארגון ,עו”ד רועי כהן ,העלה בפני
רוה”מ נקודה נוספת וחשובה היא העדר בית
קבע לארגון ,הציג את תשובת מינהל מקרקעי
ישראל ולאור הנתונים רוה”מ הנחה את ראש
הסג ל דוד שרן לפעול מול מינהל מקרקעי י�ש
ראל ומול ראשי הערים הסמוכות לת”א וציין
לדוגמא את העיר לוד כמי שיכולה להיות מקום
אידיאלי וביקש לאתר מבנה או קרקע להקמת
בית נפגעי איבה באחת מערי המרכז.
נציגי הארגון הוקירו תודה לרוה”מ על ההזמש
נה לפגישה ובייחוד לאור העובדה שביקש לשש
מוע ממקור ראשון את המצוקות ובעיות איתם
מתמודדים נפגעי פעולות האיבה .חשוב לציין
כי רוה”מ הביע נכונות אמיתית לפעול למען נפש
געי פעולות האיבה וציין כי דלתו פתוחה בכל
נושא הקשור נפגעי פעולות איבה והמשפחות
השכולות .וסיים במילות תקווה כי גל הטרור
שפקד אותנו בחודשים האחרונים נמצא במגמת
ירידה יפסק בזמן הקרוב.
נציגי הארגון ביקשו משר הרווחה ומראש
הממשלה לתת דגש לעובדה שהעורף הפך לחש
זית ובכל רגע נתון יכול להתרחש אירוע טרור
ולכן הדרישה להקמת גוף לטיפול בנפגעי פעוש
לות האיבה ייעודי מחויבת המציאות.
לסיכום ,ראש הממשלה בירך את חברי ועד
הארגון בברכת המשך עשייה למען החברים.

למרות שלא נפגע מהטיל
נקבעו לו  40אחוזי
נכות לצמיתות

עו"ד דותן לינדנברג

תושב רהט בן  33שטיל נפל מטרים ספורים מכיתת הלימוד בה
למד במכללת ספיר ,יהיה זכאי ל 40-אחוזי נכות לצמיתות למרות
שלא נפצע פיזית מהטיל .משמעות ההחלטה היא כי יקבל
במצטבר מאות אלפי שקלים :תשלומים רטרואקטיביים וקצבה
חודשית לכל ימי חייו .כך עולה מהחלטת ועדה רפואית של
הביטוח הלאומי.
הסטודנט ,פקיד במקצועו,

מתקשה

לתפקד ,איבד את

ביום נפילת הטיל הוא למד

תבע את הביטוח הלאומי

כושר עבודתו ואינו מצליח

בחדר לא ממוגן

במכללת

עו"ד

דותן

לשוב למעגל העבודה נוכח

ספיר ,הופעלה אזעקת צבע

העוסק

בתחום

זו

מכיתת

באמצעות
לינדנברג

טענה

מגבלותיו.

אדום

וכשיצא

נזקי הגוף ,לאחר שנדחה

מתחדדת ביתר שאת לנוכח

הלימוד הלא ממוגנת הבחין

מספר פעמים על ידי המוסד

גילו המוקדם ומשכך יש

באנשים שפופים על הרצפה

לביטוח לאומי בטענה כי לא

לראות

הזכאי

ובסטודנט אותו הכיר ,במצב

איבד את כושר עבודתו

לקצבה חודשית.

אנוש.

ברמה הנדרשת לשם קבלת

עוד נטען ,כי כתוצאה ישירה

אזעקה נוספת מה שהכניס

בו

מחוליו,

קצבה חודשית.

כנכה

וחרף

הטיפולים

תוך

נשמעה

כדי,

אותו ללחץ מיוחד.

האינטנסיביים

עו"ד לינדנברג :חשוב לדעת

הסטודנט

לרופאיו

והרבים שעבר ,לא חלה כל

כי

הרוח,

המטפלים

לשם

הטבה במצבו ,ור' ימשיך

הפרעת חרדה ,תולדה של

בדיקות

חייו,

טראומה עקב פעולת איבה

ומההגבלות

)נפילת טיל בסביבה קרובה(

עורך

הדין

עריכת

הפנה
בקופ"ח

מספר

נוספות

יש

אשר

את

בכוחן

לשנות את החלטת המוסד

הרפואיים

לסבול
מהפגיעות

לשארית

כתוצאה מפעולת האיבה.

הפרעה

מוכרת
לביטוח

לביטוח לאומי .לאחר ביצוע

ידי

המוסד

לאומי

ומופיעה

התקנות

"קביעת

הבדיקות הנדרשות הוגשה

הסטודנט,

על ידי משרד עורכי הדין

פעולות איבה לאחר שראה

דרגת נכות" המשמש את

תביעה

לפני כ 8-שנים איך סטודנט

הוועדה הרפואית בהתאם,

לביטוח לאומי בטענה כי

נפצע אנושות מאותו טיל

שעה שהיא נדרשת לקבוע

הוא

ומת מפצעיו מאוחר יותר.

דרגת נכות.

דותן
בשל

לינדנברג
מצבו

הרפואי

נחשב

לנפגע

בספר

על

במצב

חקיקה
www.irgun.org.il

מוקד סיוע בזמן אמת
ביקור פצועים נפגעי פעולות איבה ומשפחות
שכולות בסמוך אירוע טרור .חובתו של הארגון היציג
היא להיות חלק מהמערך הראשוני לסיוע לנפגעי
פעולות איבה בסמוך לאירוע הטרור.
מאת :עו”ד רועי כהן ,מנכ”ל הארגון היציג

לצערנו ,בשנה האחרונה גל הטרור היכה
באכזריות באזרחים ישראלים בארץ ובעולם,
ולמשפחת נפגעי פעולות האיבה מצטרפים מדי
יום נפגעים חדשים מסוגים שונים ,הארגון היציג
מקבל פניות רבות מנפגעים ובני משפחותיהם
אשר שוכבים ימים ולילות בבתי החולים לאחר
אירוע הטרור ומספרים כי אף נציגות של משרד
ממשלתי או גורם ממשלתי לא יצרה עמם
קשר והם נותרים בחוסר אונים מוחלט ,ללא
כל ידיעה אודות הזכויות המגיעות להם החל
מהשלב הראשוני בו הם נמצאים.
לאחר היכרות מעמיקה ורווית השנים ,הן עם
אוכלוסיית נפגעי פעולות איבה והן עם המוסד
לביטוח לאומי ,אני מאמין כי יש לאפשר לארגון
היציג ע”י חקיקה ו/או ע”י הסכמה הדדית בין
הארגון לבין המוסד לביטוח לאומי ,לקיים
שיתוף פעולה מלא בכל הנוגע לקבלת מידע
בזמן אמת למען ביקור הפצועים  /משפחות
השכול סמוך לאירוע טרור.
אני מאמין ,כי נוכחות נציגי הארגון לאחר
אירוע טרור ,תמלא אחר רצון המחוקק וכל
נפגע/משפחה שכולה יקבלו את מלוא תשומת
הלב הדרושה להם בזמנים קשים אלה ויוענק
להם סל סיוע ראשוני ובו כלים להתמודדות
הקשה מנשוא שהינה מעתה חלק מחייהם .לא
יכול להיות מצב בו ישנה מציאות בה פצועים
שכובים בבתי חולים לאחר אירוע טרור עם
פציעותיהם השונות כאשר אין לארגון היציג
את המידע הנכון על מנת שנציג מטעמנו יגיע
לבקרו ולשמש כתף בשעה קשה זו.
הארגון פועל עתה לקידום היוזמה להקמת
מערך חדש של מתנדבים ולהכשרתם לטיפול
במקרים רגישים אלו .מתנדבים אלה ,יחד עם
עובדת סוציאלית (אשר עתידה להיקלט בארגון)
בליווי נפגע פעולות איבה משוקם ,יגיעו לבקר
את הפצועים בבתי החולים עד  72שעות לאחר
אירוע הטרור.
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בכל הנוגע למשפחות השכול ,הארגון יבחן ביותר בשלבים אלו של הפגיעה ותפעל יחד
כל מקרה בצורה פרטנית תוך התייעצות עם עם המחלקה המשפטית של הארגון למען מתן
העו”ס של הארגון ויקבע את דרך הפעולה הסיוע הדרוש.
הטובה ביותר ליצירת קשר עמם עקב רגישות
המתנדבים ינהלו מעקב סדיר אודות התקדמות
המקרה .יצירת הקשר תתבצע בין ע”י שליחת
נציגי הארגון במהלך השבעה ,בין אם אחרי מצבם של הנפגעים ובני משפחותיהם ,ישמרו
השבעה ,ובין אם ע”י יצירת קשר טלפוני בלבד .עמם על קשר ויעבירו באופן קבוע דו”ח מעקב
למחלקה הסוציאלית ולמחלקה המשפטית של
הארגון פועל לקבל את המידע אודות פרטי הארגון להמשך טיפול המחלקות.
הנפגעים מהמוסד לביטוח לאומי ולאחר קבלת
כמנכ”ל ארגון נפגעי פעולות איבה ,אני
המידע ,נציגי הארגון יגיעו לבתי החולים
השונים בהם מאושפזים הנפגעים ,יעניקו מתחייב כי הארגון היציג יפעל למלא תפקיד
לנפגעים ערכת מידע הכוללת הסברים אודות זה בצורה הטובה ביותר והמסורה ביותר ויגיע
זכויותיהם הראשוניות וזכויותיהם העתידיות לכל נפגע ולכל משפחה שכולה ,לכל יתום ולכל
כנפגעי פעולות איבה .כמו כן ,יקבלו הנפגעים אלמנה ,יתמוך ויסייע להם ברגעים הקשים
מסמך ובו דרכי ההתקשרות עם המוסד ביותר ולמשך שארית חייהם במסירות נפש.
לביטוח לאומי ,גורמי רווחה שונים והמחלקה
זוהי חובתה המוסרית של המדינה לאזרחיה
המשפטית והסוציאלית בארגון היציג .העו”ס
תשוחח עם הנפגעים ובני המשפחה במטרה ואנו כארגון היציג חייבים לקבל את הכלים
לקבל תמונה מלאה אודות צרכיהם הדחופים לקיום חובה זו.

פגישת נציגי הארגון עם ח"כ שולי מועלם
לצורך קידום יוזמת הארגון להקמת מוקד
סיוע בזמן אמת.
בתאריך  ,2.8.2016יום שלישי ,התקיימה
פגישה במשכן הכנסת בין חברת הכנסת
שולי מועלם-רפאלי מסיעת “הבית היהודי”
לבין נציגי ארגון נפגעי פעולות האיבה; מ”מ
יו”ר הארגון ויו”ר ועדת הנצחה  -מר אייבי
מוזס והמחלקה המשפטית  -עו”ד שלומית
יחזקאלי ועו”ד הילה אליאסי-אשכנזי.

מנהלת המחלקה המשפטית ,עו”ד שלומית
יחזקאלי ציינה כי לאור ההיכרות עם המערכת
קיים צורך הכרחי ,ע”י חקיקה ,לקבוע כי
הארגון היציג של מדינת ישראל ,יהיה
חלק אינטגרלי מביקורי הנפגעים/משפחות
השכול לאחר אירוע טרור .כאן קמה חובתו
של הארגון להיכנס לתמונה ברגע קריטי זה.
אייבי מוזס ,יו”ר ועדת הנצחה ,הציג בפני
חברת הכנסת את הבעיה העיקרית בהקמת
המערך והיא קבלת המידע אודות הנפגעים
ברגעים שלאחר מתקפת הטרור.

מטרת הפגישה הייתה לחשוף את חברת
הכנסת ליוזמת הארגון להקים מוקד סיוע
בזמן אמת לביקור פצועים ונפגעים בסמוך
לאירוע טרור .נציגי הארגון סקרו בפני ח”כ
מועלם-רפאלי את עיקרי תוכנית העבודה
ח”כ שולי מועלם בירכה על היוזמה
שהם קבלת מידע מהמוסד לביטוח לאומי
אודות פרטי האירוע בסמוך לאירוע ,ביקור החשובה והציעה לקדם את הנושא בעזרתו
הפצועים עד  48שעות לאחר המקרה של מנכ”ל הביטוח הלאומי ,פרופ’ מור יוסף,
והכשרת מערך מתנדבים שישמרו על קשר אשר לדבריה ,מוכן לשתף פעולה בנושא זה
קבוע ויציב עם הנפגעים זאת בכדי לתת עם הארגון היציג על מנת ליצור את מוקד
התמיכה והסיוע לנפגעים בזמן אמת.
מענה מקצועי תומך ומלווה.
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ארגון נפגעי פעולות
האיבה פועל למען
קידום זכויותיהם של
נפגעי פעולות איבה
בכנסת ישראל
אושר בטרומית :נפגעי פעולות
איבה יוכלו לקבל כפל פיצויים
מליאת הכנסת אישרה ביום
 ,27.7.16בקריאה טרומית את
הצעת חוק התגמולים לנפגעי
פעולות איבה (תיקון  -פיצוי
לדוגמה בשל מעשה איבה),
התשע”ו 2016-של חבר הכנסת
ויו”ר ועדת חוקה ומשפט  -מר
ניסן סלומינסקי וקבוצת חברי
כנסת נוספים .ההצעה התקבלה
ברוב של  58קולות ותועבר
להכנה לקריאה ראשונה לוועדת
העבודה והרווחה.
סעיף ( 17ב) לחוק התגמולים
לנפגעי פעולות איבה קובע כי
אדם שזכאי לתגמול לפי חוק זה
ולפי פקודת הנזיקין ,יחולו עליו
הוראות סעיפים  36לחוק הנכים
או  21לחוק משפחות החיילים,
שמונעות קבלת פיצויים בנוסף
לתגמולים .מוצע להחריג את
תחום פעולות האיבה מסוגיית
כפל הפיצוי ולאפשר תביעת
פיצויים לדוגמה.
בדברי ההסבר נכתב“ :החוק,
בנוסחו הנוכחי ,נועד למנוע
כפל פיצוי ,קרי למנוע מצב בו
הנפגע יקבל אותו הפיצוי הן
מהמדינה והן מהמזיק ,כתוצאה
מכך שהמדינה תתבע את המזיק
תביעת שיבוב לאחר שהאחרון
כבר שילם לניזוק על פי פסק
דין.
מנכ”ל הארגון עו”ד רועי כהן:
“מדובר בבשורה עבור הנפגעים
ובני המשפחות השכולות.
כפי שנרשם בדברי ההסבר
להצעת החוק בתחום פעולות

האיבה ,מדינת ישראל מעניקה
לנפגעים ולבני משפחותיהם
פיצוי אך לא פיצוי עונשי,
מהסיבה הברורה שלא היא זו
שפגעה בהם .מאידך ,היא איננה
מאפשרת להם לתבוע פיצוי
עונשי מהמזיק עצמו ,המפגע
והעומדים מאחוריו .התוצאה
היא שהסעיף בנוסחו הנוכחי
מייצר מציאות בה הרשות
הפלסטינית ,במקרים בהם הוכח
בבית משפט אחריותה לרצח
ישראלים ,פטורה מאי אלו
תשלומי פיצוי ,מהסיבה שהנוסח
כיום מחייב הפסקת קבלת
הגמלאות והחזרתן גם במקרה
של פסיקת פיצוי עונשי בשל
מעשי איבה .כלומר ,ההסדר
הנוכחי מייצר אנומליה המאיינת
את יכולת גביית הפיצוי העונשי,
ומהווה חסם מעשי בפני הגשת
תביעות בנדון על ידי הנפגעים
ובני משפחותיהם”.
עוד הוסיף אייבי מוזס ,יו”ר
ועדת הנצחה בארגון “שינוי נוסח
הסעיף ,כפי שנכתב ,פירושו חד
משמעי  -יצירת הפתח להגשת
תביעה לפיצוי עונשי בגין מעשי
פעולות איבה .הדבר נותן ‘רוח
גבית’ למאבק בטרור עמו מדינת
ישראל מתמודדת יום יום,
באמצעות יצירת מכשיר משפטי
הרתעתי כלכלית .ההצעה מונעת
מתן פרס לטרור ,ונועדה למנוע
מצב פסול של ‘הרצחת וגם
הרווחת’ .הגיע הזמן שתינתן
האפשרות למשפחות למצות
בכל דרך את הדין עם המחבלים,
שולחיהם וכל מי שקשור בם”.

משולחן המחלקה
המשפטית

מאת :עו”ד שלומית יחזקאלי ,מנהלת המחלקה

סיוע בקבלת תגמול טיפול רפואי
חבר ארגון נכה בשיעור  28%פנה לארגון לאור מצוקה כלכלית קשה,
החבר הגיע לפגישה אצל יו”ר יהושע כהן ולפגישה הצטרפה גם עו”ד
הילה אליאסי אשכנזי מהמחלקה המשפטית של הארגון .מדובר במי
שנפצע באורח קשה במהלך מבצע “צוק איתן” ומאז פציעתו בשנת 2014
מקבל טיפוליים רפואיים רבים ועבר כשלושה ניתוחים ,כתוצאה מפציעתו
הפסיק החבר לעבוד ונקלע לחובות כבדים .המחלקה המשפטית פנתה
במכתב אל עובדת השיקום בדרישה כי תפעל בהתאם להוראה 43.05
אשר עניינה קבלת תגמול טיפול רפואי (תט”ר) וכמו כן ,צירפה את כל
החומר הרפואי וימי המחלה .בעקבות הפנייה של המחלקה המשפטית
העביר המוסד לביטוח לאומי לחבר הארגון את תגמול הטיפול הרפואי
רטרואקטיבית על כל תקופת הטיפולים הרפואיים ועד תום התקופה.

סיוע בקבלת תגמול מיוחד
חבר ארגון פנה אל הארגון היציג לאחר שתביעתו לתגמול מיוחד
נדחתה ע”י ועדת רשות עליונה .המדובר בנכה נפגע פעולות איבה
בשיעור של  64%נכות לצמיתות ,קטוע יד ,יליד  .1951החבר מתקשה
בביצוע פעולות רגילות בביתו ובחייו .על אף הקושי הרב ,ביקש להתפרנס
ומוכן להתעלות על קשייו הפיזיים והנפשיים ולהמשיך ,כפי שעשה עד
כה ,לחפש עבודה .במשך  3חודשים הוצמדה לו חברת השמה במטרה
למצוא לו עבודה אך הניסיונות כשלו ,המעסיקים סרבו להעסיק אדם
נכה ,קטוע יד בגיל  ,65כמו כן ,ניסה בכוחות עצמו למצוא עבודה אך גם
ניסיונות אלו כשלו ,גם כאשר החל לעבוד ,עקב נכותו ,לא התאים לאופי
העבודות ובכך הסתיימה העסקתו .כך חלף הזמן והנכה נותר מובטל
ומחוסר פרנסה מזה  3שנים שלמות! חשוב לציין ,שהרופא התעסוקתי
אשר בדק אותו ,קבע כי על אף נכותו וגילו אין מניעה כי יעבוד!
ועדת הרשות העליונה דנה בעניינו וקבעה לדחות את בקשתו לתביעת
תגמול מיוחד .המחלקה המשפטית ,פנתה אל יו”ר הוועדה בבקשה
שבקשתו תיבחן בשנית וזאת לאור נסיבותיו הקשות והמיוחדות של
החבר כאשר בחלוף שלוש שנים בלי פרנסה מצא עצמו במצב הכלכלי
קשה ביותר כאשר החובות רק גדלים ,ובלית ברירה אף פתח את קופת
קרן הפנסיה שלו וממנה כל חודש שילם עבור המשכנתא מעשה שכזה
גוזל ממנו כל אפשרות להזדקן בכבוד ,ויודגש כי מדובר באדם שכל
חייו עבד ,עם מוסר עבודה גבוהה ורצון להתפרנס בכבוד ולא להישען
על נכותו .בעקבות הפנייה של המחלקה המשפטית ולאחר שהמוסד
לביטוח לאומי הסכים כי מדובר בנסיבות מאוד מיוחדות אושר לחבר
קבלת תג”מ  2למתבגר.

סיוע בקבלת מימון לימודים אקדמיים
ליתומה מהורה אחד
פנתה לארגון בחורה צעירה יתומה מאב ,בת של חברת ארגון
(אלמנה) אשר נתקלה בקשיים בקבלת מימון לימודים אקדמיים ודמי
קיום .עו”ד הילה אליאסי -אשכנזי מהמחלקה המשפטית פנתה אל
עובדת השיקום והציגה בפנייה את כל המסמכים המעידים כי המדובר
בלימודים אקדמיים והסטודנטית לומדת למעלה מ 20-שעות שבועיות
ולכן על המוסד לביטוח לאומי לממן את הלימודים וכן לשלם דמי קיום
חודשיים במשך כל תקופת הלימודים.
בעקבות הפנייה התקבלה תשובה חיובית מהמוסד לביטוח לאומי
והיתומה קיבלה את מלוא התשלום עבור לימודיה וכן דמי קיום חודשיים.
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עדכוני זכויות לנכי פעולות איבה
חברים יקרים ,המידע שלהלן הוא תמציתי בלבד ,אין לראות במידע כנוסח
המלא של החוק ,התקנות והוראות אגף השיקום .האמור בנוסח החוק ,התקנות
וההוראות הוא הנוסח המחייב ,ניתן לעיין בהוראות אגף השיקום באינטרנט
shikum.mod.gov.il
תוספת תשלום לאישה נכה הרה  -בקשה
יזומה

תוספת משקולות לנכה קשיש  -תשלום
אוטומטי  /בקשה יזומה

= אישה נכה בהריון זכאית ל”תוספת מימון צרכים מיוחדים” לתקופה
של שלושה חודשים אחרונים להריון ושישה חודשים לאחר הלידה
בכפוף לאישור רפואי שיוצג לרופא המוסמך המחוזי על ידי הנכה על
היותה בשבוע ה 27 -להריונה .התוספת האמורה תשולם במקום התשלום
האוטומטי הבסיסי ולא בנוסף לו.

= נכה שמלאו לו  65שנים ודרגת נכותו אינה פחותה מ 50%-יקבל
בנוסף למשקולות הבסיסיות המשולמות על פי התקנות ,תוספת של 16
משקולות ובתנאי שהנכה חי בגפו או בן/בת זוגו של הנכה תלוי במידה
רבה בעזרת הזולת לביצוע רוב פעולות היום-יום או זקוק להשגחה,
בכפוף לאישור רפואי המעיד על מצבו והיקף ההגבלה.

= דרגת נכות  10-19%בגין פגימות לוקומוטוריות –  12משקולות לחודש .תוספת תשלום לנכה בדרגת נכות מיוחדת
= דרגת נכות  20-49%בכל סוגי הפגימות –  24משקולות לחודש.
 100%+בהגיע רעייתו לגיל 40

= דרגת נכות  50-99%בכל סוגי הפגימות –  68משקולות לחודש.
= נכה העונה לקריטריון הנ”ל יקבל תוספת ל”מימון צרכים מיוחדים” על
= דרגת נכות של  100%בכל סוגי הפגימות –  102משקולות לחודש.
= בדרגת נכות מיוחדת  100%+שלושה חודשי הריון אחרונים ועד מלאת פי סוגי הפגימה ,כניתן לנכה רווק.
 15שנים – כפל התוספת הבסיסית כניתן לנכה נשואה לפי סוגי הפגימות
תוספת תשלום לנכה בדרגת נכות מיוחדת
המפורטות בתקנה.

תוספת משקולות לאישה נכה המנהלת משק
בית עצמאי  -בקשה יזומה

 100%+שאישתו מאושפזת או נמצאת בשמירת
הריון או מצויה שלושה חודשים לאחר הלידה

= נכה העונה על הקריטריון הנ”ל יקבל תוספת ל”מימון צרכים מיוחדים”
על פי סוגי הפגימה ,כניתן לנכה רווק.

= אישה נכה בדרגת נכות  20%-49%המנהלת משק בית עצמאי זכאית

לתוספת של  6משקולות לחודש .מימוש הזכאות מחייב פניית הנכה .תוספת תשלום לנכה בדרגת נכות מיוחדת
נכה העונה לקריטריון תפנה לעובדת השיקום בצירוף חוזה שכירות דירה  100%+שנולדו לו תאומים או יותר

על שמה או הסכם רכישת דירה על שמה .התשלום יינתן למשך תקופת = נכה העונה לקריטריון הנ”ל זכאי לתוספת בשיעור של  30משקולות
החוזה גם בתקופת ההארכה.
לחודש עד מלאת שנתיים לילדים .התשלום ניתן בנוסף לתוספת הבסיסית
ל”מימון צרכים מיוחדים” המשולמת על פי התקנות.

תוספת תשלום לנכים שהגיעו לגיל  65ולנשים תוספת תשלום לנכה שהתאלמן
נכות שהגיעו לגיל  - 60תשלום אוטומטי

= נכה בדרגת נכות  50-100%שהתאלמן וכל עוד הוא אלמן (למען
= לנכים/ות בעלי דרגות נכות  50-100%שהגיעו לגיל  65בגבר או גיל  60נכים שלהם ילד עד גיל  18שנה) יקבל תוספת ל”מימון צרכים מיוחדים”
באישה זכאים ל”תוספת מימון צרכים מיוחדים” בשיעור כפול מהתוספת בשיעור כפול מזה לו הוא זכאי על פי התקנות.
הבסיסית לה הם זכאים .לדוגמא :נכה בעל דרגת נכות  50%זכאי על פי
החוק לתוספת בסיסית של  6משקולות .בהגיעו לגיל  65יקבל תוספת תוספת תגמול לנכים שהגיעו לגיל הפרישה
של  12משקולות.
מצב
בגין
כפול
בשיעור
מיוחדים
צרכים
למימון
תוספת
נכה שמקבל
= נכה שדרגת נכותו אינה פחותה מ 10%-ומשולמים לו תגמולי
משפחתי ,לא יהיה זכאי לתוספת גיל הנ”ל או להיפך.
חודשיים (ואינו זכאי לתגמול נצרך) והגיע לגיל פרישה כמשמעותו בחוק
גיל פרישה תשס”ד ( 2004גיל  67לגבר וגיל  62לאישה) יקבל תוספת של
 10%לתגמוליו .נכה כזה לא יהיה זכאי לתגמול מחוסר פרנסה.

תוספת תשלום לנכה גבר/אישה שהגיעו לגיל
 - 70תשלום אוטומטי

סיוע כספי להשלמת רכישת רכב רפואי

= נכים בהגיעם לגיל  70זכאים לתוספת של  4משקולות נוספות על = נכה הזכאי לרכב רפואי ורוכש רכב יקר מזכאותו הבסיסית יקבל סיוע
הסכום הכפול כמפורט לעיל .תחולת התשלום כמפורט בהוראות אגף להשלמת רכישת הרכב לפי מחירון לצרכן (מחיר שוק) של הרכב היציג
השיקום.
ולא לפי מחיר הנחה שניתן למשרד הביטחון.
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משרד עו"ד
אמיר לוינשטיין



תואר שני במשפטים  מתמחה בייצוג נכי צה"ל

הכנה לוועדות רפואיות
ōōō
רשלנות רפואית
ōōō
תביעות להכרת זכות נכי צה"ל
ōōō
ייצוג נכי צה"ל בערעורים לבתי משפט
ōōō
ייצוג נכים בביטוח לאומי
ōōō
תאונות דרכים
ōōō
תאונות עבודה
ōōō
תביעות ביטוח
ōōō
פעולות איבה
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נזקי גוף ורכוש-

 Ĉתאונות דרכים
 Ĉתאונות עבודה
 Ĉרשלנות רפואית
 Ĉתאונות תלמידים
 Ĉליקויי בניה
 Ĉתביעות כנגד חברות הביטוח
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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
למשרדי ארגון נפגעי פעולות איבה ו/או למוסד לביטוח לאומי
קדם אקדמאית .לשם כך יש להגיש :אישור החלפת דירה
הנצחה

מענק והלוואה להנצחת החלל
קיימת זכאות למענק חד פעמי בגובה ₪ 7,762
בעבור 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  1971הוציא 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  ₪ 19,000לביסוס 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
אלמן/ה זכאית לסיוע חד פעמי במימון מכינה
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הרשמה למכינה וקבלות על התשלום .הצהרה
אם גוף אחר משתתף בשכר הלימוד .אלמן/ה
במעמד חיילת משוחררת פטורה 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
 .$ 845סידור ראשון – הלוואה עד .₪ 20,000

הטבות כלליות

אירוע משפחתי
הסיוע לאלמן/ה הוא חד פעמי בעבור כל
אחד מילדי החלל .בר/בת מצווה :אלמן/ה
זכאי/ת להלוואה עד סך  .₪ 3,764נישואי
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 .₪ 215,077
אלמן/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  .₪ 67,614הלוואה :לאלמן/ה
קיימת זכאות של עד .₪ 274,451

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 ,30
אינם 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 ₪ 16,235
עבור כל ילד נוסף .אלמן/ה ללא ילד מחלל,
או אלמן/ה שילדיהם היתומים מעל גיל ,30
ולא 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
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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  .₪ 1,756יש 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  ₪ 47,030והלוואה עד .₪ 22,186
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  ₪ 54,000ולהלוואה של עד .₪ 65,00
להחלפת 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  ₪ 845בשנה
על ייעוץ עם רופא מומחה בגין טיפול ממושך
או ניתוח שאינם קוסמטיים.
לחצן מצוקה
אלמן/ה זכאי/ת להחזר בסך  ₪ 348לשנה או
 ₪ 29לחודש בעבור מנוי ללחצן מצוקה ,וזאת
בתנאים הבאים :אלמן/ה מגיל  65ומעלה.
אלמן/ה לפני גיל  65החולה 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  .₪ 311יש 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 עיניים 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 ₪ 4,000
בשנה.
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 .₪ 36,180
תנאי 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
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סיוע מכספי קרנות ועיזבונות
לעובד/ת הרווחה לקבלת טופס תפקוד.
אלמן/ה וכן יתומים מעל גיל  21יכולים לקבל
מרכז יום לזקן
אלמן/ה שאושר להם מימון למטפלת סיעודית סיוע מכספי קרנות למטרות שלא הוגדרו
בביתם ,יכול/ה להמיר חלק מהשעות לטובת בחוק או בהוראות .הסיוע מיועד בדרך כלל
ביקורים במרכז יום לזקן .נדרש לבקש אישור למימון לימודים לתואר שני .בקשה יש להגיש
לעובד/ת הרווחה במחוז הרלוונטי.
להמרה מעובד/ת הרווחה.
מימון לימודים
העסקת עובד זר
סיוע כספי ליתום
יתום/ה לפני גיל 30
הנו
סיעודי
בטיפול
זר
עובד
היתר העסקת
עצמאי
–
כלכלי
לשיקום
הלוואה
תואר ראשון :יתום/ה שלא קיבלו סיוע
התעשייה
במשרד
סמך
יחידת
באחריות
שהוכרו
שנה,
30
להם
מלאו
שטרם
יתומים
שיקומי ,זכאי/ת למימון לימודים לתואר
לאומי
לביטוח
במוסד
להיעזר
ניתן
והמסחר.
לשיקום
סיוע
קיבלו
ולא
,21
גיל
לפני
כיתומים
ראשון או להכשרה מקצועית .יש לפנות
המסמכים.
להעברת
חד-פעמית
להלוואה
זכאים
וללימודים,
בנושא לעובד/ת סוציאלי/ת .מימון מכינה:
או
כלכלי-עצמאי
לשיקום
₪
15,500
עד
של
כלכלית
מצוקה
יתום/ה זכאי/ת לפטור משכר לימודי במכינה,
 ₪ 9,000לביסוס עסק קיים.
הלוואה לכיסוי חובות
הניתן באמצעות המחלקה להכוונה לחייל
רכב
לרכישת
או
עסק
להקמת
מענק
ישירה
כתוצאה
לחובות
אלמן/ה שנקלע/ה
במשך חמש שנים מיום שחרורו מהצבא .אם
מנפילת החלל או המתקשה להחזיר חובות יתום/ה שטרם מלאו  30שנה ,שהוכרו חלפו יותר מחמש שנים ,או נדחית בקשתו/ה
שקדמו לנפילתו ,למוסדות הקשורים בעניין כיתומים לפני גיל  ,21ולא קיבלו סיוע לשיקום ביחידה להכוונת חיילים משוחררים ,יש לפנות
העסקי ,יוכלו לקבל הלוואה+מענק בגובה של וללימודים ,זכאים למענק חד-פעמי להקמת לעובד/ת הרווחה .תשלום דמי מחיה :יתום/ה
עד  ,₪ 58,174אם הגישו בקשה בתוך שלוש עסק או לרכישת רכב שיהווה מקור פרנסתו הלומד/ת לפחות  20שעות בשבוע ,בלימודי
שנים מיום ההתאלמנות או מהיום שהוכר/ה הבלעדי ,כגון רכב להובלות או להוראת יום ,יקבל דמי מחיה בסך  ₪ 2,200לחודש.
לראשונה לפי החוק.
נהיגה .על היתום/ה לפנות לעובד/ת הרווחה מהסכום ינוכה תשלום לביטוח בריאות.
גובה המענק ₪ 29,082
לבירור הזכאות ולהגיש תוכנית עסק מתאימה יתום מעל גיל 30
סיוע לצרכים מיוחדים
לכישוריו ,בטרם יתחיל בהליך מחייב .יתום/ה יתום/ה שלא מימש/ה זכאותו/ה למימון
אלמן/ה הזקוק/ה לסיוע כספי שאינו כלול שקיבל/ה סיוע לרכישת רכב שיקומי זכאי לימודים לתואר ראשון או לרכישת מקצוע
בחוק יפנו לעובד/ת הרווחה לצורך בחינת למימון שכר לימוד בלבד.
לפני גיל  30ומעוניין/ת בכך לאחר גיל זה,
אבחון לקות למידה
הבקשה.
מוזמן/ת לפנות לעובד/ת הרווחה .ועדת
יתום/ה הלומד/ת בבית ספר יסודי ,חטיבת חריגים במוסד לביטוח לאומי תדון בכל
הטבות מרשויות אחרות לאלמנה
ביניים או תיכון ,זכאי/ת למימון אבחון בקשה.
וליתום
לקות למידה בכפוף לתעריפי “ניצן” ,ועל שכר לימוד בקורס הכנה לבחינה
פטור מאגרת רישום ירושה
אלמן/ה ויתום/ה פטורים מתשלום אגרת סמך המלצה מגורם מקצועי .יתום/ה עד גיל פסיכומטרית או למבחן אמיר
רישום ירושה ,שהותיר חלל .יש לפנות  21זכאי/ת למימון אבחון לקות למידה לפי יתום/ה זכאי/ת להחזר שכר לימוד במכינה
לעובד/ת הרווחה לקבלת אישור לפטור המלצה בכתב מגורם מקצועי ,אם מומנו להם למבחן פסיכומטרי או למבחן אמיר .הסיוע
ולהציגו לבית המשפט .ארגון נעמ”ת מספק לא יותר מארבעה אבחונים.
הנו חד -פעמי עד סך  .₪ 4,000יש להגיש
ללא תשלום סיוע משפטי בהגשת הבקשה מימון הוראה מתקנת
לעובד/ת הרווחה :קבלה מקורית על התשלום
יתום/ה לאחר אבחון לקות למידה ,הלומד/ת לקורס ,והצהרה אם גוף אחר משתתף בשכר
לבית המשפט.
בבית ספר יסודי ,חטיבת ביניים או תיכון ,הלימוד.
פטור בהעברת מקרקעין
אלמן/ה וכן יתום/ה עד גיל  18זכאים לפטור זכאי/ת לפי ממצאי מבחן פסיכו-דידקטי אבחון תעסוקתי
מדמי הסכמה בהעברת מקרקעין שבבעלות למימון הוראה מתקנת בסך  ₪ 55לשעה ,יתום/ה לפני גיל  30זכאי/ת לאבחון תעסוקתי
מנהל מקרקעי ישראל .יש לפנות לעובד/ת במשך שלוש שנים .במצב חריג יאושר המשך לשם בניית תוכנית להשתלבותו בעבודה יש
מימון לשיעורים.
לפנות בנושא לעובד/ת סוציאלי/ת.
הרווחה לקבלת אישור עבור המנהל.
שיעורי נהיגה
פטור מאגרת משכנתה (טאבו)
הטבות ליתומים מעל גיל 21
יתום/ה בהגיעם לגיל  ,17זכאים למענק חד-
אלמן/ה וליתום/ה יש פטור מאגרת רישום מימון טיפול נפשי
משכנתה ,בלשכת רישום מקרקעין .ניתן יתום/ה זכאי/ת למימון טיפול נפשי (אישי ,פעמי בסך  ₪ 2,167המיועד למימון שיעורי
לקבל מעובד/ת הרווחה את אישור הפטור זוגי) במשך שנה ועד שלוש שנים .משכו יוארך נהיגה במענק המשולם בתגמולי האם/האב
במקרה חריג לפי שיקול מקצועי .ליתום/ה האלמן/ה .יתום/ה שהתייתמו בין גיל 17
שיש להגיש לבית המשפט.
עד גיל  :30הסיוע יינתן באמצעות הפניה או ל 21-יקבלו עד  ₪ 2,167לאחר הגשת קבלות
הנחה ברכישת מקרקעין (טאבו)
אלמן/ה ויתום/ה עד גיל  40שהתייתם לפני כהחזר כספי לאחר הגשת קבלות ובתעריפי לעובד/ת הרווחה ,ובלבד שיממש זכאותם
הגיעו לגיל  ,21זכאים להנחה במס רכישה האגף .ליתום/ה מעל גיל  :30הסיוע יינתן לפני גיל .30
(שבח מקרקעין) על דירת מגורים או על באמצעות החזר כספי בלבד ,לאחר הגשת הטבות רכב ליתומים מ 2-הורים ,החל
רכישת מגרש לבניית בית מגורים .זכאות קבלות ובתעריפי האגף.לפני תחילת הטיפול ,מ1.08.11-
להנחה קיימת פעמיים בלבד .יש לפנות יש לקבל מעובד/ת סוציאלי/ת אישור למטפל ,יתום משני הוריו עם רישיון נהיגה
לרכב ראשון סיוע :מענק בסך ₪ 60,097
לעובד/ת הרווחה לקבלת אישור לשלטונות ולחדש כל שנה אישור להמשך המימון.
והלוואה עד  .₪ 78,762החלפת רכב :מענק
מס ההכנסה ולהציג חוזה רכישת דירה או מענק נישואין ודיור
יתום/ה הנישא/ת לפני הגיע לגיל  ,30בסך  ₪ 47,504והלוואה עד .₪ 22,409
מגרש.
זכאי/ת למענק נישואין בסך  .₪ 112,307יתום משני הוריו ללא רישיון נהיגה
הנחה בארנונה
אלמן/ה זכאי/ת להנחה בארנונה על דירת יתום/ה רווק/ה הרוכש/ת דירה לפני גיל  ,30לרכב ראשון סיוע :מענק בסך ₪ 42,062
מגורים אחת .אם רשות מקומית מחייבת זכאי/ת למענק דיור בשיעור  80%מסך מענק והלוואה עד  .₪ 22,409החלפת רכב :מענק
בתשלום מלא ,יש לפנות לעובד/ת הרווחה.
הנישואין ואת יתרת המענק יקבל בגיל  .30בסך  ₪ 33,2430והלוואה עד .₪ 22,409

יתום/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.
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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
• ההשתתפות בטיפולים אלטרנטיביים הינה
יינתן בהלוואה ובמענק אחת ל –  4שנים
תגמול חודשי
עבור עד  20טיפולים לשנה ועד  ₪ 50לטיפול
• גובה התגמול חודשי המרבי לזוג הורים הוא • סיוע ברכישת או בהחלפת קלנועית
• השתתפות במימון טיפולי פוריות עד לסך של
 .₪ 6923.49שיעור התגמול להורה בודד הוא  • 80%השתתפות במימון שיעורי נהיגה
• שיעורי נהיגה :הורים חסרי רישיון נהיגה של ₪ 24,206
מהתגמול לזוג הורים .₪ 5538.73
• תוספת תשלום להורה שכול המתקיים הלומדים נהיגה ,זכאים למענק של עד  • ₪ 1,566סופגנים למבוגרים
• השתתפות במימון עדשות משקפיים או עדשות
מתגמולים בלבד החל משנת השכול השנייה ,שקל כנגד קבלה.
מגע להורים אחרי ניתוח עיניים או במקרים של
זכאי הורה שהוכר לזכויות מלאות (תגמול מענק לרכישת קלנועית
והטבות) ,ואשר הצהיר כי אין לו הכנסה • מענק השתתפות לרכישת קלנועית להורה מחלת עיניין כרונית.
מכל מקור שהוא (למעט קצבאות פטורות) ,שכול-הורה המוגבל בניידות מפאת מצבו הרפואי • השתתפות במימון עדשות טלסקופיות ועדשות
לתוספת חודשית בנוסף לתגמול החודשי .וזקוק לשימוש אישי בקלנועית ,יהיה זכאי לסיוע מיקרוסקופיות להורים בעלי תעודת עיוור
הכנסה של עוד  ₪ 500לזוג הורים ועד ברכישתה אחת לחמש שנים .הסיוע ברכישת דיור מוגן ,בית אבות לסיעודיים
 ₪ 400להורה בודד לא יחשבו כהכנסה לעניין קלנועית יינתן כתחליף לסיוע לרכישת רכב ,זוג ולתשושים ,עזרה בידי הזולת
זה .גובה התוספת  ₪ 1,133לזוג הורים ו ₪ 906-הורים שכל אחד מהם זקוק לקלנועית ,יהיו זכאים • ,הורים שכולים הזקוקים לאשפוז במוסד בשל
להורה בודד • גילום הטבות :מס קנייה ,תרופות ,כל אחד בנפרד ,לקבלת סיוע לרכישת קלנועית מצבם הרפואי או שהם נכנסים לבית אבות -
בודדת או לרכישת קלנועית זוגית שתשמש תמומן החזקתם במוסד או בבית האבות ,חלקה
אגרת רכב (רישוי) ודמי ניידות
את שניהם .הורה שברשותו רכב שנרכש בסיוע או כולה ,אבל הם לא יקבלו תגמולים .שיעור
הנצחת החלל
האגף ,ואשר בן/בת זוגו (המוכר גם הוא במעמד המימון ייקבע על פי הכנסתם ומצבם המשפחתי.
• הקמת מצבה אזרחית וכיתוב אישי
• מימון הגעה לארץ/לחו”ל לאזכרה שנתית של הורה שכול) זקוק/ה לקלנועית ,יהיה בן/בת הזוג אם הם נכנסים לבית אבות ונדרשים לשלם דמי
כניסה ,יקבלו השתתפות בשיעור שנקבע מעת
החלל • השתתפות בהוצאות אבל ואזכרה שנתית זכאי לסיוע לרכישת קלנועית בודדת.
לעת אך לא יותר מגובה דמי כניסה לאדם יחיד
סיוע לרכישת רכב
(אוטובוס) • מענק והלוואה להנצחת החלל
• השתתפות בהוצאות לרכישת חלקת קבר • הורים בעלי רישיון נהיגה בר תוקף ,יהיו זכאים בחדר משותף עם דיירים אחרים ,לפי תעריף של
למענק ו/או להלוואה כהשתתפות ברכישת רכב בית אבות של “משען” ,ובתנאי שבבית האבות
והקמת מצבה לנכה איבה שנפטר עקב נכותו
• הסעות לבתי קברות • השתתפות במימון חדש או להחלפת רכב לשימושם האישי ,בתנאי שהם מבקשים להיכנס אליו קיימת מחלקה
הוצאות לרכישת חלקת קבר והקמת מצבה להורי שלא קיבלו סיוע לרכישת קלנועית ב 4 -השנים .לתשושים ולסיעודיים.
• הזכאות לסיוע להחלפת הרכב הינה לאחת ל – • עזרה בידי הזולת עקב מגבלה רפואית
החלל • הנצחה ממלכתית
סיוע במצוקה כלכלית
 4שנים ( 48חודשים)
שירותי טיפול ,ייעוץ והדרכה
• סיוע לכיסוי חובות שנוצרו כתוצאה ישירה
• הסכומים מעודכנים נכון לתאריך 1/1/14
• טיפול ישיר באמצעות העובדים הסוציאליים
• קבוצות תמיכה • טיפול פסיכולוגי באמצעות • לרכישת רכב ראשון להורים נוהגים יינתן מענק מנפילת הבן/ת ,הגשת הסיוע עד  3שנים מיום
נפילת החלל
בסך  ₪ 47,396והלוואה בגובה ₪ 31,594
מטפלים חיצוניים להורים ולאחים
• לרכישת רכב ראשון להורים שאינם נוהגים יינתן • סיוע חריג לצרכים מיוחדים  -סיוע מיוחד
שאיננו כלול במסגרת החוק
שיקום כלכלי בעסק עצמאי ,בתעסוקה מענק בסך  ₪ 31,594והלוואה בגובה ₪ 23,180
ובלימודים
הטבות להורים עבור האחים
החלפת רכב
עצמאי
בעסק
כלכלי
בשיקום
• סיוע
קיימת זכות ערעור בנושא שיקום כלכלי עצמאי • להחלפת רכב לאחר  4שנים יינתן להורים • מענק שכר לימודים לתלמידי ז’–י”ב ישולם
•
נוהגים מענק בסך  ₪ 38,961והלוואה בגובה מידי שנה בתגמולי חודש אוגוסט
כלכלי
לשיקום
רכב
לרכישת
סיוע
•
• מימון קורס הכשרה מקצועית ולימודים  • ₪ 23,180להחלפת רכב לאחר  4שנים יינתן • הלוואות למימון אירועים משפחתיים-בר/בת
להורים שאינם נוהגים מענק בסך  ₪ 25,974מצווה ונישואיי בן/בת
אקדמאיים
• מענק להולדת ילד
והלוואה בגובה ₪ 23,180
הטבות כלליות
• לצורך מימוש הזכאות לקבלת סיוע לרכישת • השתתפות במימון שיעורי עזר לכיתות א’ – י”ב
• מענק הבראה לאחר האסון וקצובת הבראה  8 -רכב :למלא טופס בקשה ,לצרף רישיון נהיגה • השתתפות במימון לימודים על–תיכוניים
ימי הבראה לפי תעריף המשולם לעובדי מדינה בתוקף ,לצרף צילום הזמנת רכב חדש על שם ובלימודים אקדמאיים עבור אחים עד גיל 30
• החזר דמי התקנת/העתקת טלפון ודמי
שימוש ההורה ,בעת החלפת הרכב יש לצרף את צילום הטבות המוענקות על ידי רשויות
עבור
מההוצאה
בו החזר חד פעמי של 50%
טלפון עד לגובה סכום רישיון הרכב האחרון שלרכישתו ניתן הסיוע אחרות
התקנת או העתקת מכשיר
בעבר
• פטור מתשלום אגרת טלוויזיה ,רישום
מס/קבלה
חשבונית
הצגת
המרבי שנקבע לאחר
• לצרף צילום של רישיון הרכב החדש שנרכש משכנתא ,רישום ירושה
דיור
סיוע למטרות
הסיוע
קבלת
ממועד
יום
60
תוך
• הנחה בתשלום ארנונה ומס רכישה בהעברת
או
לרכישת
והלוואות
במימון
• השתתפות
מקרקעין (טאבו)
הטבות בנושאים רפואיים
דירה
ושכר
ראשונה
דירה
להחלפת
• פטור מתשלום דמי הסכמה בהעברת מקרקעין
• דמי ביטוח בריאות ממלכתי
דיור
בנושא
ערעור
זכות
• קיימת
רפואי
לטיפול
נסיעות
•
מידע נוסף
• סיוע בהלוואה לכיסוי חוב משכנתא מעיק • השתתפות במימון :תרופות ,התייעצות רפואית חלק מההטבות בנושאים רפואיים ניתנות לאחר
לדירת מגורים
ונעליים אורתופדיות
שמומשה הזכאות מקופת החולים ומהביטוח
או
מעלון
ובהתקנת
שיפוצים
במימון
• סיוע
• ניתוח פרטי
המשלים.
מגורים
בדירת
מעלית
• מכשירים רפואיים ,מנוי חודשי לשירות חירום ככלל בקשה לקבלת ההטבות בצירוף חשבונית
סיוע בנושא רכב לשימוש אישי
רפואי לחולי לב ,לחצן מצוקה
מס/קבלה תוגש בסמוך להוצאה ולא יאוחר
• סיוע ברכישת או בהחלפת מכונית פרטית – • החלמה לאחר אשפוז
משנה ממועד ההוצאה ,לא ניתן לקבל החזרים
יינתן להורה בעל רישיון נהיגה בר תוקף ,הסיוע • טיפולי שיניים בגובה  50%מההוצאה בפועל
רטרואקטיביים לתקופה של שנה מיום ההוצאה.

41

www.irgun.org.il

זכויות והטבות לנכי פעולות איבה
רכב רפואי העובר בירושה

• רכב רפואי של נכה שנפטר יועבר לאחד
משאיריו על פי צו ירושה או צו קיום צוואה.
• שאיר של נכה ,המחזיק ברכב ע”פ צו ירושה
או צו קיום צוואה ,הרוצה למכור את הרכב
לפני תום חמש שנים ממועד תאריך הרישום,
יהיה חייב בהחזר מיסים החלים על הרכב.
התחשיב ייעשה עפ”י המיסים החלים על
הרכב היציג כשהוא חדש ובהפחתה יחסית
למס’ החודשים שהחזיק הנכה ברכב (תחשיב
כמפורט בסעיף  53א ,ב) .מכירת הרכב לאחר
תום חמש שנים פטורה מהחזר כספי.
• נכה שנפטר ואלמנתו לא הוכרה כאלמנת
חלל -תהיה זכאית היא ,או ילדי הנכה בלבד,
להעברת הרכב הרפואי על שמם ללא החזר
מס ,זאת תוך השארת ההגבלה ברישיון הרכב
בו מצוין כי “אין להעביר בעלות ללא אישור
המכס או משרד הביטחון” האלמנה תהיה
זכאית לתשלום של מחצית מדמי הביטוח,
ומלוא דמי האגרה -זאת עד מכירת הרכב ,אך
לא יותר משלוש שנים.
• אם האלמנה או ילדיה ירצו למכור את הרכב
לפני תום  5שנים ממועד הרישום -יהיה
עליהם להחזיר מס על הרכב ,ללא פחת נוסף.
• אם הנכה לא השאיר אחריו אלמנה או
ילדים ,חייבים היורשים האחרים תוך  60יום
ממועד פטירת הנכה ,להחזיר מס ללא פחת
נוסף( .תחשיב ההפחתה מפורט בהוראת אגף
השיקום ,מס’ .)56.02
• אלמנתו של נכה שנפטר ,שהרכב הרפואי
של הנכה המנוח ,הועבר לרשותה והיא הוכרה
כאלמנת חלל ,והרוכשת רכב כניתן לאלמנה-
תחזיר מס בהתאם להסדרים החלים לאלמנות
המחליפות רכב.

קלנועית

נכה שאין לו זכאות לרכב רפואי והוא נכה
קטוע רגל או משותק ,המתגורר בישוב בו
קיימות מגבלות תנועה ברכב ,זכאי לקלנועית.

התקנת אביזרי עזר לרכב רפואי

• אגף השיקום יממן רכישה ,התקנה ופירוק
של כל אביזר לרכב אשר המכון הרפואי
לבטיחות בדרכים (המרב”ד) קבע כי הנכה
חייב בו עקב נכותו המוכרת.
• השינויים הנדרשים ברכב לשם התקנת
האביזרים ייעשו בהמלצת הממונה על הרכב
הרפואי ועל דעתו של מהנדס הרכב.
• השינויים ברכב והתקנת האביזרים ייעשו אך
ורק על ידי ספק לאבזור רכב ,הקשור בהסכם
עם משהב”ט.

התקנת אביזרי עזר לרכב שאינו רכב

נכותו המוכרת ,לכל אביזר למעט הגה כוח ו /מערכת איתור לרכב במימון משהב”ט ,לרבות
או גיר אוטומטי ,זכאי למימון רכישה והתקנה תשלום דמי מנוי שנתי בהתאם לסוג הרכב
של האביזר שהומלץ באישור המכון.
שאושר פרטי/מסחרי.
הנכה
שעל
• במקרים בהם קבע המרב”ד
כיבוד המלצות רופא מומחה על ידי
כשירות
מבחן
לקבל שיעורי נהיגה ולעבור
רופאי אגף השיקום -ריענון
אלה
ימומנו
שהותקן,
לצורך שימוש באבזור
בסיכום דברים בין מנכ”ל משהב”ט וארגון נכי
על ידי משהב”ט.
צה”ל מנובמבר  2009ומיוני  ,2011הוסכם בין
לעיל
כמפורט
אביזרים
להתקנת
• הזכאות
היתר ש”רופאי האגף בלשכות יכבדו/יאמצו
שנים.
לחמש
אחת
היא
חדש
ברכב
את המלצות הרופאים המקצועיים אליהם
באמצעות
ייעשה
האביזרים
והתקנת
מימון
•
נשלחו הנכים מטעמם ובלבד שההמלצה
לחילופין
או
לספק,
משהב”ט
של
הפנייה
ניתנה בגין הנכות המוכרת .היה והרופא
באמצעות החזר כספי לאחר הצגת חשבונית המחוזי סבור שאין לקבל את המלצת הרופא
 /קבלה מקורית.
המקצועי ,יבקש את אישור הרופא הראשי
התאמת רכב רפואי עקב מגבלות
של אגף השיקום שלא לקבל המלצות כאמור
רפואיות
או שיפנה את הנכה לרופא מקצועי אחר.
• התאמת הרכב הרפואי שברשות הנכה היה והרופא המקצועי האחר המליץ המלצה
עפ”י צרכיו הרפואיים תיעשה בכל עת כאשר דומה לרופא המקצועי הראשון ,יאמץ הרופא
מתעוררת בעיה רפואית עקב הנכות המוכרת המחוזי את המלצת הרופא המקצועי .”...נכים
המחייבת מתן פתרון הולם.
שנתקלים בבעיות בבואם לממש את המלצות
• נכה המבקש ,עקב מגבלותיו ,להתאים בפעם הרופאים המומחים (המקצועיים) אליהם
הראשונה רכב שונה מהרכב היציג לו הוא הופנו על ידי הרופא המחוזי ,מתבקשים
זכאי ,יעביר למחוז השיקום אליו הוא שייך לפנות למחוזות הארגון לקבלת סיוע.
בקשה מפורטת בכתב בצירוף צילום רישיון טיפול רפואי לפנים משורת הדין
נהיגה ורישיון רכב.
לנכה המתבגר
מהרכב
שונה
(רכב
רפואי
רכב
• לצורך התאמת
נכה מתבגר שמלאו לו  40שנה לפחות ודרגת
של
לבדיקה
הנכה
יופנה
הנכה),
היציג לו זכאי
נכותו אינה פחותה מ 50%-כאשר מתוכה
ועדה להתאמת רכב .בהתאם להמלצת הועדה 30% ,נכות לפחות הינה על אחד מסימולי
יופנה הנכה למהנדס רכב אשר ימליץ על סוג הפגימה המפורטים להלן ,או  30%כאמור,
הרכב המתאים.
בגין פגימה מצטברת באותו איבר על אחד
• נכה שנבדק על ידי הוועדה להתאמת רכב מסימולי הפגימה המפורטים להלן ,זכאי
רפואי ,ואושר לו רכב בהתאמה אישית ,לא לקבל שירותים וטיפולים רפואיים “לפנים
יופנה בעתיד לבדיקה נוספת של הוועדה אלא משורת הדין” כפי שניתן בנכות המוכרת,
אם חלה החמרה ,או שינוי במצבו הרפואי אם הוא חלה במחלה נוספת שאינה קשורה
שבעטיו אינו יכול לממש זכאות לרכב.
בנכותו והיא אחת מאלו :מחלה במערכת
רשאי
• נכה המבקש התאמת רכב רפואי
העצבים ,מחלת כלי דם ,מחלת לב( .אין צורך
ארבעה
להתחיל בתהליך החלפת הרכב,
בהכרה של ועדה רפואית) .הפגימות המוכרות
בהוראת
הקבוע
חודשים לפני מועד ההחלפה
(לפי סימולי פגימה) המזכות בטיפול רפואי
רישום
ממועד
הרכב ,היינו ,החודש ה38-
הן :פרפלגיה – קוודרופלגיה – המיפלגיה –
הרכב.
סקלרוזיס מולטיפלקיס – מחלות שרירים
ונכים
100%+
מיוחדת
נכות
בעלי
נכים
•
– עמוד שידרה – קיר הבטן – מחלות פרקים
למהנדס
ישירות
יופנו
תחתונות,
גפיים
קטועי
– פגיעות ברגליים (קרסול ,ברך ,ירך ,קטועי
רכב ,ללא צורך בבדיקה בועדה להתאמת רכב .רגל) .הטיפול הרפואי כולל :טיפול אמבולטורי
סיוע ברכישת רכב בהתאמה אישית
ואשפוז ,תרופות ,ציוד עזר רפואי ,טיפול
נכה המחליף רכב בהתאמה אישית לרכב חדש סיעודי על פי נהלי האגף ,החזר הוצאות
בהתאמה אישית זכאי לסיוע כדלקמן :סכום נסיעה לטיפול ,תוספת משקולות – עזרת זולת
ההפרש בין מחיר הרכב החדש בהתאמה רפואית .למימוש הזכאות יש להפנות בקשה
אישית לבין מחיר הרכב הישן בהתאמה לרופא המוסמך המחוזי ,בצירוף מסמכים
אישית במחירון משהב”ט ,במענק( .מתבסס רפואיים עדכניים.
על סעיף ( )3( 62א-ב) להוראת הרכב הרפואי) .טיפול באמצעות שחייה לנכים נפגעי

מערכת איתור לרכב

גב

נכים הזכאים לרכב בנפח מנוע  2000סמ”ק נכה המוכר על פגיעה בגב ,בעל דרגת נכות
רפואי
• נכה אשר אינו זכאי לרכב רפואי ,אולם המכון ומעלה ,לרבות נכים שהותאם להם רכב נקוב של  20%ומעלה ,או נכה בעל דרגת נכות 10%
לבטיחות בדרכים (המרב”ד) הגביל אותו עקב ע”ש בנפח  2000סמ”ק ומעלה ,זכאים להתקנת שהוכר לפני  ,1.1.1996רשאי לקבל אישור
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לטיפול באמצעות שחייה .למימוש הזכאות
יש להצטייד במכתב מרופא אורטופד מומחה,
המאשר שחייה טיפולית כטיפול בפגימה
מוכרת בגב ,או כטיפול בכאבי גב הנובעים
מנכות מוכרת .הרופא המוסמך המחוזי
במרפאת השיקום הינו בעל סמכות לאשר את
ביצוע הטיפול .הצורך בהמשך טיפול ייבחן
מחדש אחת לשנה .החזר הוצאות לנכה יבוצע
באחת מהדרכים שלהלן ,ובלבד שלא יעלה
על גובה ההחזר השנתי כנגד הצגת קבלה
“מקור” על מנוי שנתי על שם הנכה ,או הצגת
כרטיסי כניסה בודדים המהווים כקבלה על
ביצוע התשלום .גובה החזר מירבי לשנה הוא
סך  1,500שקל .למימוש הזכאות יש לפנות
לרופא המוסמך המחוזי.

תשלום מיסים לרכישת רכב לשיקום
כללי

נכה שדרגת נכותו אינה פחותה מ,25%-
זכאי לתשלום מיסים לרכישת רכב שמטרתו
שיקום כלכלי כגון :הקמת עסק עצמאי כמקור
פרנסה ,ביסוס או השלמת העסק העצמאי בו
שוקם הנכה ,ביסוס עסק עצמאי קיים ששימש
כמקור פרנסה ,השלמת שיקומו של נכה
שכיר בהתאם לאישור מעביד בו יצוין פירוט
התפקיד והעבודה ,וכי הרכב דרוש לצורכי
עבודה .מענק מיסים ניתן לרכבים כמפורט
להלן :משאית המורכבת בארץ ,או משאית
מדגם יציג (רנו  10טון כולל) לפי רשומון
מכס ,רכב מסחרי עד  2,500סמ”ק (מנוע דיזל),
מונית/רכב ללימודי נהיגה ,מכונית נוסעים
ודו-שימושית בנפח  1,600סמ”ק .לרכבים
מסוג משאית/רכב מסחרי/מונית/לימודי
נהיגה ישולמו מלוא המיסים החלים עליהם
ובתנאי שהרכב אושר כרכב שיקומי בסיסי.
לרכב פרטי ישולם  75%מהמיסים החלים
עליו .חידושי משק (עד ארבעה) בכל  5שנים.

הסרת הגבלה בתום  5שנים

נכה שנפטר ואלמנתו לא הוכרה כאלמנת
איבה ומיום מתן הסיוע לרכב ועד פטירת
הנכה יחלפו  3שנים ,תינתן לאלמנה העברת
בעלות ללא צורך בהחזר מיסים .לתקופה
פחותה מ 3-שנים באישור מנהל המחוז
ובתנאי שהתקיימו נסיבות מיוחדות .לפרטים
נוספים ניתן לעיין בהוראה  ,61.01או לפנות
לעו”ס במחוז השיקום.

זכאות להספקת ציוד עזר לנכים-
מזגני אויר

הזכאות לציוד לנכים בעלי נכויות כמפורט
להלן ,ניתנת לבעלי דרגת נכות צמיתה ,או
בתוקף לתקופה רציפה של שנה לפחות ,אולם
לא פחות מ 6-חודשים עד לועדה הרפואית
הבאה (מדובר ברשימה חלקית בלבד).
• נכה פגוע ראש בדרגת נכות :40%-100%
זכאי למזגן אויר מפוצל  1.5כ”ס כולל התקנה
סטנדרטית .החלפה לאחר  10שנים.

• נכה הסובל מכוויות שדרגת נכותו 30%-
 :79%זכאי למזגן אויר מפוצל  1.5כ”ס כולל
התקנה סטנדרטית .החלפה לאחר  10שנים.
• נכה הסובל מכוויות שדרגת נכותו 80%
ומעלה :זכאי למזגן אויר מפוצל  1.5כ”ס כולל
התקנה סטנדרטית .החלפה לאחר  10שנים.
בנוסף זכאי למתקן חימום דירתי ,או מזגן
מפוצל  2.5כ”ס כולל התקנה .החלפה לאחר
 10שנים.
• נכה הסובל מכוויות קשות שדרגת נכותו
 100%ומעלה :זכאי למתקן קירור/חימום -שני
מזגני אויר מפוצלים  2.5כ”ס כל אחד ,או מזגן
אויר מפוצל ומתקן חימום דירתי בעלות של
עד שני מזגני אויר  2.5כ”ס .החלפה לאחר 10
שנים לכל מתקן.
• נכה הסובל מאי שליטה על הסוגרים בעל
דרגת נכות  70%ומעלה :זכאי למזגן אויר
מפוצל  1.5כ”ס כולל התקנה סטנדרטית.
החלפה לאחר  10שנים .כמו כן ,זכאי למכונת
כביסה .החלפה לאחר  6שנים.
• נכה הסובל מאסטמה בעל דרגת נכות 40%
ומעלה :זכאי למזגן אויר מפוצל  1.5כ”ס כולל
התקנה סטנדרטית .החלפה לאחר  10שנים.
• נכה הסובל מטרשת נפוצה בעל דרגת נכות
 50%ומעלה זכאי למזגן אויר מפוצל  1.5כ”ס
כולל התקנה סטנדרטית .החלפה לאחר 10
שנים.
• נכה הסובל מאי ספיקה כלייתית סופית ,או
נכה הסובל ממחלת כבד או לב שדרגת נכותו
לפחות  50%מתוך נכות מוכרת של 100%
זכאי למזגן אויר מפוצל  1.5כ”ס כולל התקנה
סטנדרטית .החלפה לאחר  10שנים.
• נכה קטוע או פגוע שתי גפיים עליונות ,בעל
דרגת נכות  100%ומעלה :זכאי למתקן קירור/
חימום -שני מזגני אויר מפוצלים  2.5כ”ס
כל אחד ,או מזגן אויר מפוצל ומתקן חימום
דירתי בעלות של עד שני מזגני אויר  2.5כ”ס.
החלפה לאחר  10שנים לכל מתקן.
• נכה קטוע או פגוע בשתי גפיים תחתונות
בעל דרגת נכות  :100%+זכאי למתקן קירור/
חימום -שני מזגני אויר מפוצלים  2.5כ”ס
כל אחד ,או מזגן אויר מפוצל ומתקן חימום
דירתי בעלות של עד שני מזגני אויר  2.5כ”ס.
החלפה לאחר  10שנים לכל מתקן.
• נכה עיוור בעל דרגת נכות  :100%+זכאי
למתקן קירור/חימום -שני מזגני אויר מפוצלים
 2.5כ”ס כל אחד ,או מזגן אויר מפוצל ומתקן
חימום דירתי בעלות של עד שני מזגני אויר
 2.5כ”ס .החלפה לאחר  10שנים לכל מתקן
(הזכאות כלולה בגילום מענק ראשוני).
• נכה פגוע שתי גפיים תחתונות או גפה
תחתונה וגפה עליונה בעל דרגת נכות :100%
זכאי למתקן קירור/חימום -שני מזגני אויר
מפוצלים  2.5כ”ס כל אחד ,או מזגן אויר
מפוצל ומתקן חימום דירתי בעלות של עד
שני מזגני אויר  2.5כ”ס .החלפה לאחר 10

שנים לכל מתקן.
• נכה הסובל מהמיפלגיה עם חוסר תפקוד
מלא של היד ומתגורר בגפו ,בעל דרגת נכות
 100%ומעלה זכאי למזגן אויר דירתי  2.5כ”ס
כולל התקנה סטנדרטית .החלפה לאחר 10
שנים.
• נכה משותק בשתי הגפיים התחתונות בעל
דרגת נכות  100%ומעלה :זכאי למתקן קירור/
חימום -שני מזגני אויר מפוצלים  2.5כ”ס
כל אחד ,או מזגן אויר מפוצל ומתקן חימום
דירתי בעלות של עד שני מזגני אויר  2.5כ”ס.
החלפה לאחר  10שנים לכל מתקן (הזכאות
כלולה בגילום מענק ראשוני).
• נכה פגוע ראש בעל דרגת נכות 100%
ומעלה :זכאי למתקן קירור/חימום -שני מזגני
אויר מפוצלים  2.5כ”ס כל אחד ,או מזגן אויר
מפוצל ומתקן חימום דירתי בעלות של עד
שני מזגני אויר  2.5כ”ס .החלפה לאחר 10
שנים לכל מתקן.
• נכה פגוע ראש עם המיפלגיה ו/או
אפילפסיה בעל דרגת נכות  :100%זכאי למזגן
אויר מפוצל  2.5כ”ס כולל התקנה סטנדרטית.
החלפה לאחר  10שנים.
• נכה פגוע יד בעל דרגת נכות  20%ומעלה או
נכה פגוע יד בעל דרגת נכות  50%ומעלה החי
בגפו ,או נכה קטוע יד בעל דרגת נכות 50%
ומעלה :זכאי למכונת גילוח חשמלית .החלפה
בכל  5שנים.

הבראה מטעמים רפואיים אחרי
אשפוז

• נכה שאושפז חמישה ימים ומעלה עקב
מחלה המוכרת בנכות ,או נכה אחרי ניתוח
הנובע מהנכות המוכרת שבגינו אושפז
שלושה ימים ומעלה ,זכאי לצאת להבראה
באישור הרופא המוסמך המחוזי לתקופה
כמפורט להלן:
•  5-14ימי אשפוז – זכאי עד  7ימים.
•  3-14ימי אשפוז אחרי ניתוח – זכאי עד 7
ימים.
• מעל  14ימי אשפוז זכאי עד  14ימים.
• נכה המוכר על מחלת לב איסכמית ,זכאי
להבראה אחרי אשפוז במתקני הבראה עם
פיקוח רפואי המיועד לחולי לב ,באישור
הרופא המוסמך המחוזי.
• אישור מלווה לתקופת ההבראה בסמכות
הרופא המוסמך המחוזי.
• זכאות כנ”ל אינה חלה על אשפוז בחדר מיון,
אשפוז יום ,או אשפוז למספר ימים לצורך
בירור והערכה רפואית.
• מימוש ההבראה באמצעות ספק שבהסדר
משרד הביטחון.
• לנכים נפגעי נפש קיים הסדר אחר
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מרצדס ויטו מציעה לכם את כל הנוחות המפנקת והאבזור העשיר
ודואגת לכם לאחריות מורחבת כדי שתוכלו לנהוג בראש שקט.
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