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דבר יו"ר

בברכה,

אייבי מוזס
יו"ר ארגון נפגעי פעולות איבה
הארגון היציג במדינת ישראל

חברות וחברים יקרים,

שנה זו, היא שנת ה-70 להקמת מדינת ישראל. מדינה שעבורה אני ואתם שילמנו 
מחיר כבד על קיומה וריבונותה. מחיר כבד מנשוא, ביקירנו, גופנו ונפשנו.
שנה זו מסמלת עבורי 70 שנה של ניצחון על הטרור, ניצחון לנצח נצחים. 

הארגון שלנו חי ובועט וממשיך בתנופה הלאה בכדי לסמן לכל אויבנו שאנו כאן, 
לתמוך אחד בשני, לסייע אחד לשני ולעולם לא ניתן לטרור להכניע אותנו.

בביטאון זה תוכלו לקרוא על הפעילות הענפה בארגון המסמלת התרחבות הארגון 
לאפיקים נוספים לרווחת החברים. כל זה יכול היה להיות הרבה יותר אם מדינת ישראל, באמצעות הממשלה והכנסת 
היו מעניקים לנו, נפגעי פעולות איבה את אותם משאבים המקבלים המקבילים לנו במשרד הביטחון, משאבים שהיו 
מאפשרים לנו להקים בית שלנו ולא בשכירות, בית פתוח רחב ממדים עם אפשרויות רבות של קבלת פנאי, תרבות 
ויהודה ושומרון. לא אמרנו נואש,  והעשרה, וכמובן פתיחת סניפים נוספים במחוזות ירושלים, באר שבע, חיפה 
נמשיך לדרוש את שמגיע עבור ציבור נפגעי פעולות איבה. גם השנה נאבקנו על התקציב ממשרד הרווחה שמשום 
מה נחתך למחיצתו מההבטחה שניתנה לארגון לקבלת תקציב של מיליון ₪ בשנה לטובת פעילות לרווחת הציבור.

אני וחברי הוועד היקרים, שרה, זאב, דודו, איציק, צוות המשרד, בראשות המנכ"ל והצוות המקצועי נעשה הכל 
כדי לגייס עוד משאבים ומקורות לטובת פעילות עבורכם.

בימים אלה אני מציין שנה לכניסתי לתפקיד,  נכנסתי לנעליו הגדולות של יהושע כהן ז"ל אשר נפטר לפני שנה. 
בשנה זו אני משתדל להיות כאן עבורכם, לשמש כפה וכלוחם עבור זכויותיכם ויש בפנינו עוד עבודה רבה אשר 
נעשית בשיתוף פעולה מלא עם המוסד לביטוח לאומי שנעשתה עם מ"מ מנכ"ל המוסד לביטוח לאומי, רמי גר—אור 
וממשיכה כעת עם מאיר שפיגלר, המנכ"ל החדש ובהזדמנות זו אאחל לו בהצלחה רבה בתקווה להמשך שיתוף 

פעולה פורה עמו ועם אגף נפגעי איבה ושיקום במוסד לביטוח לאומי. 

בימים אלה אנו נמצאים בשלבים סופיים להצטרפות לפוליסת ביטוח סיעודי של נכי צה"ל וכך נעניק לנכי פעולות 
איבה את הפוליסה הטובה ביותר. אני רוצה להודות לסיועה של רותי פרמינגר נציגת הארגון בכנסת ישראל אשר 
מובילה את המאבק בנושא. חידשנו את פוליסת ביטוח החיים לכלל חברי הארגון  וגם בימים  אלו אנו פועלים למען 

קבלת פוליסת ביטוח בריאות המקיפה ביותר עבור נכי פעולות איבה.

בהזדמנות זו אבקש להזמין את כלל החברים ליצור קשר עם משרדי הארגון ולקבל ייעוץ משפטי, ייעוץ סוציאלי 
להשתתף בחוגי ההעשרה, לעמוד בקשר לגבי כלל הפעילויות שנעשות עבורכם ועבור בני משפחותיכם ומיועדות 
להעניק לכם את ההרגשה שלעולם לא ניתן שישכחו את נפגעי פעולות איבה ובני משפחותיהם. אתם, חברים יקרים, 
מעניקים לי את ההשראה והמופת להמשיך, יום יום שעה שעה להתנדב ולפעול למענם באמונה שלמה שמדינת 

ישראל מחויבת לתמוך בגיבורים שלה, גיבורים ששילמו ומשלמים מחיר כבד על קיומנו בארץ ישראל.

מבקש לציין שדלתי פתוחה עבור כל אחת ואחד מכם ואשמח לסייע בכל דבר ועניין,
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בברכה,
עו"ד רועי כהן

מנכ"ל ארגון נפגעי פעולות איבה
הארגון היציג במדינת ישראל

דבר מנכ"ל

חברות וחברים יקרים,
אנו מתכבדים להציג בפניכם את הביטאון הראשון לשנת 2018

בביטאון זה נסכם את הפעילות שערכנו בחודשים האחרונים של שנת 2017 ונציין את 
הפעילות והמטרות לקראת שנת 2018. 

אין לי ספק שכחברי הארגון נוכחתם לגלות בחודשים האחרונים את התרחבות פעילות 
ייסדנו פרויקט של חוגי העשרה בבית הארגון, קורס  הארגון למען חבריו. לראשונה 
מחשבים, חוג תכשיטנות, קורס כושר ותזונה וחוג ציור אינטואיטיבי. בחוגים אלו לקחו 
חלק עשרות חברי ארגון ואין לי מילים לתאר את האושר והחוויה לראות את בית הארגון 
הופך, תרתי משמע, לבית ומשפחה עבור חברי הארגון.  בהזדמנות זו אני קורא לכל מי 
שמעוניין להצטרף לפרויקט ליצור קשר עם משרדי הארגון ולהירשם למחזור הבא של 

החוגים. 
בנוסף, קיימנו את אירוע הדגל של הארגון זו השנה ה-16, אירוע בר ובת מצווה לילדי נפגעי פעולות איבה, יתומים, אחים 
שכולים, ילדים נכים וילדים של נכים אירוע שכולו נתינה והפגנת סולידריות של החברה הישראלית למען ילדי נפגעי פעולות 

איבה.
ימי הוקרה לציבור פצועי מערכות ישראל ופעולות איבה בכל רחבי הארץ. המשכנו ליזום הקדמת  השתתפנו בעשרות 

אנדרטאות הנצחה לחללי פעולות איבה בערים השונות.
וחיפה בהם השתתפו מאות מחברי הארגון  ירושלים  3 אירועי חנוכה בשלושה מחוזות ברחבי הארץ, תל אביב,  קיימנו 
וליצור מעטפת של חום ותמיכה בין  ולו לערב אחד לשכוח מהכאב והסבל  באירועים מושקעים שאפשרו לחברים שוב 

הנפגעים ולהתחזק אחד מהשני להמשך הדרך. 
וייעוץ אקזיסטנציאליסטי של מכללת סמינר הקיבוצים. במסגרת  יצרנו שיתוף פעולה מבורך עם התוכנית לפסיכותרפיה 
שיתוף פעולה זה תוכלו ליהנות מטיפולים אישיים ורגשיים עם מטפלים בפסיכותרפיה. במסגרת התוכנית יגיעו מתמחים 
לבית הארגון על מנת לתת טיפול אישי אקזיסטנציאליסטי לנפגעים. אני מזמין אתכם ליצור קשר עם הארגון לקבלת פרטים 

על הטיפול. 
בנוסף, לראשונה בארגון ישנה עובדת סוציאלית המעניקה שירותים ותמיכה סוציאלית בכל יום ה' בשבוע. 

ינאי  אורי  יחד עם פרופ'  נפגעי פעולות איבה  בנוגע למצבם של  הינו מחקר  בימים אלה  נוסף שאנו מקדמים  פרויקט 
מהאוניברסיטה העברית מירושלים במימון קרן המחקרים של המוסד לביטוח לאומי.

כל הדברים הללו מתרחשים לצד המשך הפעילויות השגרתיות, מחלקת ייעוץ משפטי, חלוקת תלושי מזון למשפחות שידם 
אינה משגת בחג ראש השנה, חלוקת מלגות לסטודנטים לתואר ראשון, חלוקת מענק לידה ומענק הכן עצמך לצה"ל. לראשונה 
פעלנו לייצר פעילות עבור הציבור החרדי החברים בארגון ולשם כך רכשנו כרטיסים לונה פארק בחג החנוכה ואנו מזמינים 

את הציבור החרדי לפנות לארגון על מנת לחשוב יחד על פעילויות נוספות עבורם. 
ברצוני להודות על שיתוף הפעולה הפורה עם יו"ר הארגון, אייבי מוזס בשנה האחרונה יחד עם חברי הוועד, עם צוות המשרד 

המקצועי והמיומן אשר מעניקים לכם את השירות במסירות, ברגישות ובדבקות במטרה.  
השנה הצטרפנו למועדון "עדיף" המועדון שהוקם למען בעלי המוגבלויות בישראל אשר יאפשר לכלל חברי הארגון כולל 

משפחות שכולות לקחת חלק במועדון זה והטבותיו הרבות. אתם מוזמנים לקבל פרטים נוספים בעלון המצורף לבטאון.
הארגון יצא בקמפיין טלוויזיוני במסגרת שידורי קהילה בערוץ "קשת" במטרה להקמת בית חם לארגון בדיוק כפי שקיים 

לארגונים המקבילים לנו במשרד הביטחון.
עבורי, גולת כותרת העשייה לשנת 2017 הינה העובדה שהארגון קיבל לאחר בדיקות מקיפות את תו האמון, "תו מידות 
לאפקטיביות" המוענק לעמותות אשר לאחר אנליזה ובדיקות מעמיקות של חברת "מידות" נמצא כי יש להן סיכויים טובים 

להיות אפקטיביות ולהשיג את המטרה החברתית שלשמה הן פועלות.
אני מנצל במה זו לקרוא לכולם לתת כתף ותמיכה לארגון, לקחת חלק בפעילויות הארגון. עוצמתנו מתבטאת בראש בראשנה 

ביכולת שלנו לעזור אחד לשני, לתמוך אחד בשני, לחלוק את הסיפור האישי ומשם לקבל את הכוחות להמשיך הלאה. 
מאחל לכם, בריאות ובשורות טובות.



נשמח לצרף אתכם

חברת א.מ.ת.י אנרגיה בע"מ
מזמינה אתכם להצטרף למשפחת הלקוחות שלנו אשר
זוכים להנחות בדלק בכ- 300 תחנות בפריסה ארצית.

ככל שנגדיל את מספר המצטרפים כך ההנחה תגדל בהתאם

www.amtienergy.com
טל: 08-8585454

לפרטים נוספים היכנסו לאתר שלנו

אין 
אצלנו 

התחייבות 

אין 
אצלנו 
דמי מנוי
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תקווה
ביטאון ארגון נפגעי פעולות איבה - הארגון היציג

תקווה

חדשות הארגון

רווחה
08 טקס בר ובת המצווה השנתי לילדי

 י  הנפגעים 
אירוע הדגל השנתי של הארגון מחמם 

את הלב ומרגש כל פעם מחדש.
10 חג האור — ארועי חנוכה ברחבי הארץ.
14 חדש בארגון! חוגי העשרה, טיפול     

י   פסיכותרפי, ופעילות למגזר החרדי.
16 מלגות להשכלה גבוהה לחברי הארגון 

י   ובני משפחותיהם.

הנצחה
18 "אתם לא גיבורים, אתם גיבורי על!" 

    אירועי יום ההוקרה במשכן הנשיא,    
י   בכנסת והפעילויות ברשויות השונות.

22 הוד השרון ואשקלון מקימות
    אנדרטאות לזכר חללי פעולות האיבה.

מטה
25 קמפיין חדש להקמת בית חם ותומך    י   

י   לנפגעי פעולות איבה.
28 קבלת תו מידות – אנו גאים לבשר כי  

י   קיבלנו תו מידות לאפקטיביות.

כתבות מרכזיות - סיפורם של ילדי בר 
ובת המצווה 

36 "הגעגוע לאילנה" - סיפורם של מוריה 
י   ולינוי אשר איבדו את אימם אילנה  

י   בפיגוע בשרונה, אלון אביהם מספר על 
י   ההתמודדות עם האובדן.

38 יעל חדד יתומה מאם ונכת איבה
י   מספרת על החיים שקיבלה במתנה, 
י   סיפורה המרגש ומלא העוצמה של   

י   אמא לחמישה אשר סוחבת נכות קשה 
י   ומצליחה להמשיך בחיים, הבן אוריה 

י   חגג עימנו בר מצווה.

זכויות ורווחה
42 מה חדש? עדכון זכויות ינואר 2018.

44—58 זכויות והטבות של חברי הארגון.

תוכן עניינים

אין המערכת אחראית על תוכן המודעות
כל הזכויות שמורות להוצאה לאור

אייבי מוזס יו"ר ארגון נפגעי פעולות איבה 
050-5205188

עו"ד רועי כהן מנכ"ל ארגון נפגעי פעולות איבה 
052-2648632

שרה קמחי נציגת סקטור אלמנים/ות, יו"ר ועדת רווחה
052-8209102

זאב ראפ חבר ועד מסקטור הורים שכולים
054-3032424

רו"ח יצחק ניסים נציג סקטור הנכים, גזבר הארגון
ויו"ר ועדת הכספים 054-6338795

דודו ריחני חבר ועד מסקטור נכים, יו"ר ועדת אתיקה
052-3339520

ארגון נפגעי פעולות איבה - הארגון היציג
כתובת: רח‘ בית אורן 9, ת“א, מיקוד 67319

טל‘: 03-6884729 , פקס : 03-6884724
irgun@irgun.org.il :מייל

http://www.irgun.org.il :אתר
ארגון נפגעי פעולות איבה—הארגון היציג בישראל

הוצאה לאור, שיווק מודעות רשת שוקן
טל‘: 08-8563344

עורך אחראי: עו“ד רועי כהן
עריכה והגהה לשונית: עו“ד שלומית יחזקאלי 

כתיבה: ערן קמינסקי, מירי כהן, עו“ד הילה אשכנזי - 
אליאסי, נוי לוסקי.

צילומים: ארגון נפגעי פעולות איבה - הארגון היציג,
טל קירשנבאום, פיק צ'אק, דניאל מליחי.

צילום שער: דניאל מליחי

גיליון מס' 37 
ינואר 2018, תשע"ח
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מדרסים • נעליים • כריות שינה • מוצרי בריאות לגב

30 שנות ניסיון | מעבדה מתקדמת בהתאמה אישית
שת�פ עם משרד הביטחון, מוסד לביטוח לאומי, משרד הבריאות, 

קופות חולים וחברות ביטוח - החזרים כספיים ללקוח

ימים א' - ה' 9:00 - 18:00, יום ו‘ 9:00  - 11:00
www.eisler.zapweb.co.il

רחוב אגריפס 15 בפינת רחוב עליאש  02-6253898
להזמנת תור בחינם יש לחייג : 1800-800-490

לראשונה בישראל ובלעדי באייזלר: 
מדרסי האיכות המהפכניים CNC Walks  להליכה ללא כאב

בדיקה וקבלת דו"ח של המכונה על ההליכה בחינם
למביאי מודעה זו (או תמונה של המודעה). במקום 500ז לבדיקה ו-100ז לדו"ח

מדרסי CNC Walks מיוצרים בדיוק מיקרוסקופי אופטימלי 
סנסורים  עם  הליכה  בדיקת  לאחר  אדם  יד  ללא  ממוחשב 
ליציבות  אדם  יד  מגע  ללא  מיוצרים  עמידה,  במצב  ולא 
כלל! בלאי  וללא  זמן  לאורך  מושלמת  הליכה  ונוחות 
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אירוע בר ובת המצווה
2017

נכים,  יתומים,  ובנות מצווה,  65 בני 
שהוריהם  וילדים  שכולים  אחים 
טרור  בפיגועי  נפצעו  או  נרצחו 
לאורך השנים חגגו במשותף בהגיעם 
של  המסורתי  באירוע  מצוות  לגיל 
נפגעי פעולות האיבה. האירוע  ארגון 
 21/12/2017 בתאריך  התקיים  אשר 
תפילין  בהנחת  הבוקר  בשעות  החל 
בנות  בכותל המערבי.  ועלייה לתורה 
וצפו  סיירו במנהרות הכותל  המצווה 
במייצג מיוחד כחלק מסיור "שרשרת 
הדורות". הפעילות התקיימה במרכז 
"אש התורה" בשיתוף "הקרן למורשת 

הכותל" ובהנחיית ליאון רוזנברג.
החוגגים  הגיעו  הצהריים  בשעות   
"אלמה  לאולמי  משפחותיהם  ובני 
צהריים במהלכה  לארוחת  במושבה" 
הופיע רועי סנדלר ולהקתו ושיאן גינס 

בהקפצת כדורים אייל הורן.
 השנה העניק הארגון היציג מחשב 
והילדות אשר חגגו  נייד לכל הילדים 
עמנו בר/בת מצווה. הענקת המחשבים 
הניידים הציפה את הילדים בהתרגשות 
תודתנו  כך  ועל  אדירים  ושמחה 
מעמותת  סגל  וברי  לבתיה  העמוקה 
חזון לישראל אשר תרמו תרומה נדיבה 

לצורך רכישת המחשבים הניידים. 
בבית  בטקס  נחתם  המרגש  היום 
הנשיא  של  ובברכתו  המדינה  נשיא 
מר ראובן (רובי) ריבלין ורעייתו נחמה. 
את הטקס הנחתה ברגישות מופלאה 
כוכבת  רוזנברג,  פאולה  המנחה 
הילדים אגם בוחבוט הנעימה בקולה 
זו נודה לה על רוח  הענוג ובהזדמנות 
התנדבות שגילתה למען ילדי בר ובת 

המצווה.
בר  את  יחד  מציינים  אנחנו  "היום 
ובת המצווה של כל אחת ואחד מכם 
כחלק מיום שכולו תודה, הוקרה לכם 
הנשיא  אמר  שלכם",  ולמשפחות 
"היום  משפחותיהם,  ובני  לילדים 
ובת  בר  את  הופך  הלאומי המשותף 
של  רק  לא  לחגיגה  שלכם  המצווה 
קהילה קטנה, אלא של מדינת ישראל 

כולה".
את  להחליף  נוכל  לא  "לעולם 
החיבוק, את המילים הטובות, אבל כן 
נוכל לחגוג איתכם לרגע שעה חשובה 
מקבלים  אתם  בה  השעה  בחייכם, 
עליכם עול מצוות והופכים להיות חלק 
מהסיפור היהודי לדורותיו. איני צריך 
ללמד איש מהיושבים כאן איך נכנסים 
יכול בעיקר  לשורות העם היהודי אני 
מהדבקות  הרוח,  מעוז  מכם,  ללמוד 

בחיים ובשיגרה''.
איתי  דברים  נשא  הילדים  בשם 
ניצב משנה  בנו של  בן ה-13,  מזרחי 
והוריו  הוא  אשר  הי"ד,  מזרחי  ברוך 
2014 בדרכם לחגוג את  נפגעו בשנת 
ליל הסדר כאשר מחבלים ירו על רכבם. 
איתי: "אבא שלי, שחיכה כל כך לרגע 
שאחגוג בר מצווה, לא יחגוג איתי, לא 
ילמד אותי לקרוא את ההפטרה, גם לא 
יעמוד לצדי בזמן הקריאה עצמה ולא 

יוכל להתגאות בי.
כי  תיאר  מזרחי  איתי 
תקופה  עברה  ''משפחתנו 
של  חסרונו  מאוד.  קשה 
פינה,  בכל  מורגש  אבי 
באורח  שנפצעה  אימי 
קשה עברה תקופת אשפוז 
ארוכה ותהליך שיקום אינסופי. 
עיני,  לנגד  ואני, שראיתי את הכל 

רגעים  אותם  עם  היום  עד  מתמודד 
שנותרו  הירי  לרסיסי  בנוסף  קשים 
וחצי שנים שאבא  בגופי. כבר שלוש 
בחיינו. אבא לא מעיר  נוכח  לא  שלי 
אותי  לוקח  לא  אבא  בבוקר,  אותי 
ולא מנשק  לטיולים, אבא לא מחבק 
והוא כל כך חסר לי. פחדתי שלעולם 
לא נצליח לחזור ולחוות שמחה והנאה, 
לגדול ולהמשיך בשגרה. למרות זאת, 
ליהנות מהטוב  ולחיות,  למדנו לחזור 

שבחיינו ולהכיר עליו תודה''.
שר העבודה והרווחה חיים כץ אמר 
ממשלת  ''בשם  כי  החגיגי  באירוע 
כי  לכם  לומר  מבקש  אני  ישראל, 
והמחיר הכבד  האובדן האישי שלכם 
ששילמתם ושעודכם משלמים לא היה 
רוחם של  עוז  בזכות  כי  דעו  לשווא. 
אלה שנלקחו מאתנו בטרם עת, זכינו 
נפלאה המהווה מקום  להקים מדינה 

מקלט לכל יהודי באשר הוא''.
זה  "טקס  אייבי מוזס:  יו"ר הארגון 
הינו מסורת חשובה בה אנו ממחישים 
לבני ובנות המצווה נפגעי פעולות איבה 
ובני משפחותיהם כי אנחנו פה עומדים 
לצדכם בכל אירוע משמעותי בחייכם 
ילדות  בין  המיוחדת  בצומת  והיום, 
לבגרות. כמונו, כך גם עם ישראל כולו 
ונרגש  אתכם  מעריך  לצדכם,  עומד 

עבורכם ביום חג זה".       
בסיום דבריו פנה אל כבוד הנשיא 
כאן  עומד  "אני  הנפגעים:  כל  בשם 
ההוכחה  הוא  הזה  גאה, הטקס  היום 
הללו  הילדים  הטרור,  את  ניצחנו  כי 
הם העדות לכך שעם ישראל חי, קיים 
בבירתו-  נצחים  לנצח  כאן  ויישאר 

ירושלים הקדושה".
אירוע בר ובת המצווה הופק השנה, 
כמו בשנים האחרונות, בשיתוף עמותת 
וברי  לישראל", בראשות בתיה  "חזון 
סגל. אנו מודים לעמותת "חזון לישראל" 
על התמיכה, העזרה והתרומה הגדולה 
כן, תודה רבה  להצלחת האירוע. כמו 
לכלל העוסקים במלאכה: מרכז "אש 
התורה", הקרן למורשת הכותל, חברת 
חשמל – ועד עובדי מחוז צפון, פאולה 
רוזנברג, אגם בוחבוט, המפיק  וליאון 

שי דהן חברי הוועד וצוות הארגון. 
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זוגם הגיעו לחגוג עמנו  ובני  יותר מ-800 חברי ארגון 
יחדיו בטקס הדלקת הנרות  נר  והדליקו  את חג החנוכה 

המסורתי.
במהלך אירועי החנוכה, שהתקיימו בשלושה מוקדים: 
(לירון אורפלי)  וירושלים, אירח טילטיל  תל אביב, חיפה 
בהופעה חיה את ליאור פרחי, איציק שמלי, לירון רמתי 

ושני יצהרי ושימח והרקיד את המשתתפים. 
בכל אחד מהאירועים התקיימה הגרלה נושאת פרסים 
בין חברי הארגון. מיכאל שקולניקוב, שנפגע באורח קשה 

בפרס  זכה  סכינאות,  בפיגוע   2001 בשנת 
הראשון באירוע בירושלים וחזר הביתה עם 

טלוויזיה חדשה 32 אינץ'.  
באירוע בתל אביב, שהתקיים שנה לאחר 
יהושע כהן  יו"ר הארגון לשעבר  לכתו של 
ז"ל, הזכיר מנכ"ל הארגון עו"ד רועי כהן כי 
חלפה שנה בדיוק מאז חגגו כל הנוכחים את 
ז"ל. מנכ"ל הארגון,  יום הולדתו של יהושע 
אשר העלה על נס את פועלו של יהושע, ציין 
את הכאב על לכתו ועל חסרונו לצוות הארגון 

ולחברים.
אירועי החנוכה, כמו אירועים רבים אחרים, 
ולחוות  חלק  לקחת  במטרה  הארגון  מקיים 
מצליח  כך  חבריו.  עם  יחד  חשובים  רגעים 

לפעילויות  החברים  את  לחשוף  הארגון 
את  להעמיק  ובזאת  ותרבותיות  חברתיות 

הקשר בין חברי הארגון כך שיתקיימו ביניהם 
רחשי חברות, הדדיות ושותפות גורל.

בהזדמנות זו נודה לעמותת "חזון לישראל", 
בראשות בתיה וברי סגל, נותנת החסות הרשמית 

לאירועים אלו. 
על  החברים  כלל  את  מברך  היציג  הארגון 

השתתפותם באירועים וישמח להמשיך את המסורת גם 
בשנה הבאה.

חג האור
זוגם הגיעו לחגוג עמנו  ובני   חברי ארגון 
יחדיו בטקס הדלקת הנרות  נר  והדליקו  את חג החנוכה 

במהלך אירועי החנוכה, שהתקיימו בשלושה מוקדים: 
(לירון אורפלי)  וירושלים, אירח טילטיל  תל אביב, חיפה 
בהופעה חיה את ליאור פרחי, איציק שמלי, לירון רמתי 

בכל אחד מהאירועים התקיימה הגרלה נושאת פרסים 
בין חברי הארגון. מיכאל שקולניקוב, שנפגע באורח קשה 
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בפרס  זכה  סכינאות,  בפיגוע   
הראשון באירוע בירושלים וחזר הביתה עם 

באירוע בתל אביב, שהתקיים שנה לאחר 
יהושע כהן  יו"ר הארגון לשעבר  לכתו של 
ז"ל, הזכיר מנכ"ל הארגון עו"ד רועי כהן כי 
חלפה שנה בדיוק מאז חגגו כל הנוכחים את 
ז"ל. מנכ"ל הארגון,  יום הולדתו של יהושע 
אשר העלה על נס את פועלו של יהושע, ציין 
את הכאב על לכתו ועל חסרונו לצוות הארגון 

אירועי החנוכה, כמו אירועים רבים אחרים, 
ולחוות  חלק  לקחת  במטרה  הארגון  מקיים 
מצליח  כך  חבריו.  עם  יחד  חשובים  רגעים 

לפעילויות  החברים  את  לחשוף  הארגון 
את  להעמיק  ובזאת  ותרבותיות  חברתיות 

הקשר בין חברי הארגון כך שיתקיימו ביניהם 

בהזדמנות זו נודה לעמותת "חזון לישראל", 
בראשות בתיה וברי סגל, נותנת החסות הרשמית 
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א.צ.מ. צפון: רח‘ התעשייה 38, נשר (תל חנן)             | טל: 04-8214040 | פקס: 04-8219944

א.צ.מ. דרום: הגנן 4, עמק שרה, באר שבע                 | טל: 08-6238333 | פקס: 08-6238334

| פקס: 02-6413304 | טל: 02-6413303  א.צ.מ. מזרח: משק 36, מושב אבן ספיר                  

.

פרויקטים לרווחת חברי    הארגון ובני משפחותיהם
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גזור
והחזר
לארגון

”לידה מתוקה“
התחלה מתוקה ליולדת ובן זוגה חברי הארגון!

הנכם זכאים למענק לידה ע"ס 500 ₪ בתווי שי לרשת "שילב"
לרכישה ממגוון המוצרים האיכותיים והבטוחים של "שילב" באחד מסניפי הרשת ברחבי הארץ 

קריטריונים לקבלת השי:
השי יינתן אך ורק ליולדת אשר הינה חברת ארגון נפגעי פעולות האיבה או לבת הזוג של חבר הארגון.  .1

תנאי לזכאות לקבלת השי - חברות בארגון היציג לאורך תקופה של 12 חודשים רצופים של מבקש/ת השי -   .2
     חבר הארגון עבור זוגתו אשר ילדה או חברת הארגון אשר ילדה.

התאריך הקובע לצורך קבלת השי - לידת הילוד עד שנה מיום הלידה.  .3
בכל מקרה יינתן שי אחד לכל יולדת, אלא אם כן מדובר בתאומים או שלישיה.  .4

לצורך קבלת השי יש למלא את הטופס המצ"ב ולשלוח לפקס 03-6884724.   .5
חובה לצרף לבקשה את המסמכים הבאים:

צילום תעודת זהות + הספח בו רשום הילוד, אם טרם נרשם במשרד הפנים ניתן לצרף תעודת לידה. א. 
צילום של תלוש גמלה האחרון של חבר/ת הארגון. ב. 

מילוי וחתימה על טופס הבקשה מטה _____________________________ ג. 

בקשה לקבלת שי "לידה מתוקה" מטעם ארגון נפגעי פעולות איבה – הארגון היציג
הנני חבר/ת ארגון/בת זוג של חבר הארגון (נא להקיף)       

שם ומשפחה (חבר/ת הארגון):______________מספר זהות: __________________ 
שם ומשפחה של היולדת:____________________ מספר זהות: ___________________

תאריך הצטרפות לארגון:___________________
פרטי היילוד:  תאריך לידה: ___________ שם ומשפחה: ___________ מספר זהות ___________ 

חתימת המבקש:_________________

גזור
והחזר
לארגון

"הכן עצמך לצה"ל"
מתגייסים לצה“ל? קבלו מענק גיוס

הנכם זכאים למענק גיוס ע“ס 500 ₪ בתווי שי לרשת "ריקושט" 
לרכישת הציוד הנדרש לקראת גיוסם לצבא ההגנה לישראל באחד מסניפי הרשת ברחבי הארץ

קריטריונים לקבלת השי:
לחברי ארגון נפגעי פעולות האיבה המתגייסים לצה"ל או לילדי חברי הארגון המתגייסים לצה"ל   .1

     ו/או שירות לאומי.
המתגייסים לצה"ל ו/או שירות לאומי - עד שנה מיום הגיוס.  .2

חברות בארגון היציג של מבקש/ת השי או ילד של חבר הארגון לאורך תקופה של 12 חודשים רצופים.  .3
לצורך קבלת השי יש למלא את הטופס המצ"ב ולשלוח לפקס 03-6884724.  .4

חובה לצרף לטופס את המסמכים הבאים:
צילום צו הגיוס - הכולל תאריך גיוס ו/או אישור לשירות לאומי. א. 

צילום תעודת זהות של המתגייס וכן של חבר הארגון. ב. 
צילום תלוש גמלה של החבר/ה מהחודש האחרון. ג. 

בקשה לקבלת שי "הכן עצמך לצה"ל" מטעם ארגון נפגעי פעולות איבה – הארגון היציג

שם ומשפחה (חבר/ת הארגון): _________________   מספר זהות: __________________ 

יש לסמן בעיגול - חבר/ת ארגון / בן  של חבר ארגון        פרטי המתגייס : שם פרטי: ________ שם משפחה_________

מספר זהות: ___________ תאריך גיוס: _______________ חתימת המבקש: _______________
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הלב של הטויוטה שלך

סוכנות   משנה   טויוטה

רכב ראשון

www.toyota-rishon.co.il | 03-9510999 | רח' נדב בסקינד 6, אזה"ת ראשון לציון
*כפוף לתקנון

תוכניות מימון בהתאמה אישית  | אבזור מתנה, הטבות ועוד

COROLLA 2018
בהטבות מיוחדות לנפגעי פעולות האיבה

EEC/80/ 1268

דרגת זיהום אווירנתוני צריכת דלק בליטרים ל-100 ק"מדגם
דרגה 4.66בינעירוני7.3עירוני        

דרגה 4.98בינעירוני8עירוני 
אוט'  COROLLA 

COROLLA ידנית

רמת האבזור הבטיחותיתיאור דגםקוד דגם

38,28,29,32
COROLLA SUN
COROLLA GLI

COROLLA 50th      
64

5 83 4

רמת האבזור הבטיחותי

רמת
בטיחות 

גבוהה

רמת
בטיחות 

נמוכה
71 20 6

פרויקטים לרווחת חברי    הארגון ובני משפחותיהם

גזור
והחזר
לארגון

”לידה מתוקה“
התחלה מתוקה ליולדת ובן זוגה חברי הארגון!

הנכם זכאים למענק לידה ע"ס 500 ₪ בתווי שי לרשת "שילב"
לרכישה ממגוון המוצרים האיכותיים והבטוחים של "שילב" באחד מסניפי הרשת ברחבי הארץ 

קריטריונים לקבלת השי:
השי יינתן אך ורק ליולדת אשר הינה חברת ארגון נפגעי פעולות האיבה או לבת הזוג של חבר הארגון.  .1

תנאי לזכאות לקבלת השי - חברות בארגון היציג לאורך תקופה של 12 חודשים רצופים של מבקש/ת השי -   .2
     חבר הארגון עבור זוגתו אשר ילדה או חברת הארגון אשר ילדה.

התאריך הקובע לצורך קבלת השי - לידת הילוד עד שנה מיום הלידה.  .3
בכל מקרה יינתן שי אחד לכל יולדת, אלא אם כן מדובר בתאומים או שלישיה.  .4

לצורך קבלת השי יש למלא את הטופס המצ"ב ולשלוח לפקס 03-6884724.   .5
חובה לצרף לבקשה את המסמכים הבאים:

צילום תעודת זהות + הספח בו רשום הילוד, אם טרם נרשם במשרד הפנים ניתן לצרף תעודת לידה. א. 
צילום של תלוש גמלה האחרון של חבר/ת הארגון. ב. 

מילוי וחתימה על טופס הבקשה מטה _____________________________ ג. 

בקשה לקבלת שי "לידה מתוקה" מטעם ארגון נפגעי פעולות איבה – הארגון היציג
הנני חבר/ת ארגון/בת זוג של חבר הארגון (נא להקיף)       

שם ומשפחה (חבר/ת הארגון):______________מספר זהות: __________________ 
שם ומשפחה של היולדת:____________________ מספר זהות: ___________________

תאריך הצטרפות לארגון:___________________
פרטי היילוד:  תאריך לידה: ___________ שם ומשפחה: ___________ מספר זהות ___________ 

חתימת המבקש:_________________

גזור
והחזר
לארגון

"הכן עצמך לצה"ל"
מתגייסים לצה“ל? קבלו מענק גיוס

הנכם זכאים למענק גיוס ע“ס 500 ₪ בתווי שי לרשת "ריקושט" 
לרכישת הציוד הנדרש לקראת גיוסם לצבא ההגנה לישראל באחד מסניפי הרשת ברחבי הארץ

קריטריונים לקבלת השי:
לחברי ארגון נפגעי פעולות האיבה המתגייסים לצה"ל או לילדי חברי הארגון המתגייסים לצה"ל   .1

     ו/או שירות לאומי.
המתגייסים לצה"ל ו/או שירות לאומי - עד שנה מיום הגיוס.  .2

חברות בארגון היציג של מבקש/ת השי או ילד של חבר הארגון לאורך תקופה של 12 חודשים רצופים.  .3
לצורך קבלת השי יש למלא את הטופס המצ"ב ולשלוח לפקס 03-6884724.  .4

חובה לצרף לטופס את המסמכים הבאים:
צילום צו הגיוס - הכולל תאריך גיוס ו/או אישור לשירות לאומי. א. 

צילום תעודת זהות של המתגייס וכן של חבר הארגון. ב. 
צילום תלוש גמלה של החבר/ה מהחודש האחרון. ג. 

בקשה לקבלת שי "הכן עצמך לצה"ל" מטעם ארגון נפגעי פעולות איבה – הארגון היציג

שם ומשפחה (חבר/ת הארגון): _________________   מספר זהות: __________________ 

יש לסמן בעיגול - חבר/ת ארגון / בן  של חבר ארגון        פרטי המתגייס : שם פרטי: ________ שם משפחה_________

מספר זהות: ___________ תאריך גיוס: _______________ חתימת המבקש: _______________



www.irgun.org.il

14

חברי ארגון יקרים,
אנו שמחים לבשר לכם כי בימים אלו אנו 
הארגון  לחברי  העשרה  תוכנית  מגבשים 
בבית  שיתקיימו  חוגים  מגוון  הכוללת 

הארגון בתל אביב.
במהלך חודש אוקטובר החל הקורס הפותח 
את התוכנית – קורס מחשבים. מטרת הקורס 
ידע בסיסי לצורך שימושים  הינה להקנות 
ביישומי המחשב. היקף הקורס  יומיומיים 
כ-3  יערך  מפגש  כל  מפגשים,   12 הינו 
שעות. ומשתתפים בו כעשרה חברי ארגון. 

חוג  נפתח   המחשבים   לקורס  בנוסף 

ליצירת  טכניקות  לומדים  בו  תכשיטנות 
וחרוזים  שעווה  חוטי  בשילוב  תכשיטים 
אשר  הארגון  חברות  נוספים,  ואלמנטים 
חדשות  חברות  להכיר  זכו  משתתפות 
יחדיו.  ומהנה  ונהנות מזמן איכות מעשיר 
ציור  וחוג  ותזונה  כושר  חוג  נפתח  בנוסף 
ייחודית  ציור  (טכניקת  אינטואיטיבי 
כל החוגים  ריפוי).  גם כשיטת  המשמשת 

הינם ללא עלות לחברי הארגון. 
אל  פנו  אנא  והרשמה  נוספים  לפרטים 
בטלפון:  דוד  בן  מוריה  הפרויקט  רכזת 

03-6884729

שירות חדש 
לחברי 

הארגון- 
טיפול רגשי 

פרטני
חברים יקרים,

על שירות  לכם  לבשר  אנו שמחים 
חדש המציע טיפול פסיכותרפי לחברי 
שיזם  פעולה  משיתוף  כחלק  הארגון 
ארגון נפגעי פעולות איבה עם מכללת 

סמינר הקיבוצים.
המהווים  מפגשים  מציע  הטיפול 
בטוח  במרחב  אישית,  לשיחה  מקום 
ומוגן שמאפשר לאדם להכיר את עצמו 
באופן מעמיק יותר, לחשוב על הקשיים 
ודפוסי ההתנהגות המעכבים  הרגשיים 
להתמודד  יכולתו  את  לשפר  אותו, 

בחיים ואת איכותם באופן כללי. 
נפתחת  כותרפי  הפסי ל  בטיפו
האפשרות לדון באירועים הטראומטיים 
שנחוו, להבין ולאמוד את השלכותיהם 
היחסים  על  ביומיום,  האדם  חיי  על 
הבינאישיים, על החיים התעסוקתיים, 
תמיכה  מערכות  לייצר  היכולת  על 
ועוד. כל אלו בכוחם להעלות את רמת 
איכות החיים באופן ניכר. תהליך הליווי 
בשיחות מסייע רבות להחלמה ורגיעה, 
בתוך הקשר  מכיוון שמתבצע  בעיקר 
בידוד.  של  בהקשר  ולא  יחסים  של 
כבוד  ואמפתיה, של  אמון  יחסים של 

ותמיכה. 
החוג  ראש  ע"י  מנוהלת  התכנית 
מנדה.  גדעון  פרופ'  לפסיכותרפיה 
מתמחים  יגיעו  התוכנית  במסגרת 
טיפול  לתת  מנת  על  הארגון  לבית 
אישי לנפגעים. הסטודנטים הינם בעלי 
תואר ראשון אשר משתתפים בתוכנית 
ללימודי תעודה להכשרתם כמטפלים 
מדור  השלישית.  או  השנייה  בשנתם 
בשבוע   פעם  אישי שיתקיים  בטיפול 

למשך שעה במשרדי הארגון.
על התוכנית והמטפלים תפקח עובדת 
בשבוע  פעם  תועסק  סוציאלית אשר 

במשרדי הארגון.
ליצור קשר  אנחנו מזמינים אתכם 
אליאסי   – אשכנזי  הילה  עו"ד  עם 
בכדי לשמוע   03-6884729 בטלפון 
ולקבוע פגישת התאמה  על השירות 

ראשונית.

לאור פניות של חברי הארגון מהאוכלוסייה 
החרדית לקיום פעילויות שתואמות את 

המגזר הדתי הארגון רכש כ-150 כרטיסים 
ללונה פארק.

בחנוכה  התקיימה  החגיגית  הפעילות 
הגיעו  לאירוע    .18/12/2017 בתאריך 
משפחות מרובות ילדים מהמגזר הדתי אשר 
יום הכיף לילדים  אינן משתתפות באירועי 
זאת  עם  ויחד  בשפיים  בקיץ  נערך  אשר 
בפעילות משותפת  לקחת חלק  מבקשות 

למענם.
הארגון קשוב לצרכיהם של חבריו ועושה 
כל שביכולתו על מנת להתאים את פעילותו 

לכלל המגזרים המשתייכים לו.
לשיפור  הצעות  לקבל  נשמח  אנו 
ובמטרה  בו  לטובת החברים  הפעילויות 
ולהרחיב  להגדיל את היקף המשתתפים 

את קהלי היעד.

פעילות לילדים מהמגזר 
החרדי בחנוכה

חוגי העשרה
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מטעם  לימודים  מלגת  לקבל  זכאי   .1
מי  יהיה  איבה  פעולות  נפגעי  ארגון 

שעומד בכל התנאים שלהלן:
נפגעי פעולות איבה  1.1. חבר/ה בארגון 
או בן משפחתו מדרגה ראשונה בלבד, בן 

זוג וילדים.
1.2. הלומדים לקראת תואר ראשון מוכר 
תעודת  לימודי  הלומדים  או  המל"ג  ע"י 

הנדסאי המוכר ע"י המה"ט.
היציג של מבקש/ת  בארגון  1.3. חברות 
(או בן משפחתו מדרגה ראשונה  המלגה 
חודשים   12 של  תקופה  לאורך  בלבד) 

רצופים, נכון ליום 31.03.18.
1.4. הלימודים מתקיימים באוניברסיטאות, 
במכללות ובמוסדות אקדמאיים להשכלה 
גבוהה המוכרים על ידי המועצה להשכלה 
גבוהה או המה"ט לעניין הנדסאים, בארץ 

בלבד, לא יוכרו לימודי חו"ל. 
מדרגה  משפחה  בן  או  ארגון  חבר   .1.5
בלבד  אחת  מלגה  לקבל  זכאי  ראשונה 
למשך כל תקופת הלימודים לתואר ראשון.
זכאי לקבלת מלגה בכל  1.6. חבר ארגון 

גיל.
הארגון  חברי  ממשפחת  סטודנט   .1.7
וילדים,  זוג  בן   - בלבד  ראשונה  מדרגה 

יהיה זכאי למלגה עד הגיעו לגיל 40.
יש להגיש את הבקשה עד לתאריך   .1.8
לאחר  תגענה  אשר  בקשה   ,31.03.2018

מועד זה לא תידונה.
2. סכום המלגה: 

במקורות  מותנית  המלגות  חלוקת   2.1
כספיים מתרומות העומדים לרשות ועדת 

רווחה.
תשע"ח  בשנת  המלגה  סכום  גובה   2.2
יעמוד על סך של עד 2,000 ₪ ומתעדכן 
מידי שנה בהתאם למשאבים הכלכליים  

העומדים לרשות הארגון.
בפני  לדיון  שיבואו  חריגים  מקרים   2.3
המסמכים  בצרוף  יחויבו  הוועדה, 

הרלוונטיים.
3. חובה לצרף לטופס בקשת המלגה את 

המסמכים הבאים:
 + + ספח  הנפגע/ת  ת.ז. של  צילום   .3.1

צילום ת.ז של מבקש המלגה.
3.2. צילום תלוש הגמלה של הנפגע/ת של 

החודש האחרון.
מוסד  שם  הכולל  לימודים  אישור   .3.3
הלימודים, מקצוע הלימודים, מספר שנות 
הלימודים  שנת  ומספר  בתואר  הלימוד 

הנוכחית.

גובה שכר הלימוד לשנת  3.4. אישור על 
הלימודים.

3.5. העתקים של כל הקבלות על תשלום 
שכר הלימוד לשנת הלימודים.

4. כללי:
4.1. אם הנכם זכאים לקבל מלגה, תקבלו 
הזמנה   2018 מאי/יוני  חודשים  במהלך 
(נוכחות  לימודים  מלגות  חלוקת  לטקס 
אי  לא תחולק מלגה במקרה של  חובה, 
ביותר  חריגים  במקרים  אלא  נוכחות, 
שיאושרו מראש על ידי נציג הארגון בכתב). 
לאחר התכנסות וועדת מלגות, אם יוחלט 
בקריטריונים,  עומדת  אינה  שבקשתכם 
צורך  אין  לפיכך,  בנושא.  מכתב  תקבלו 

לפנות בשאלות של זכאות לפני כן.
ניתן להגיש בקשה למלגה עבור  4.2. לא 

שנים קודמות שעבורן לא הוגשה בקשה.
כל  את  בדייקנות  למלא  יש   .4 .3
האינפורמציה הנדרשת בטופס הבקשה. 
מילוי חלקי או חסר עלול להביא לפסילת 

הבקשה.
וחתום  יש לשלוח מלא  4.4. את הטופס 
בדואר  הנדרשים  המסמכים  בצירוף 
 Secretary1@irgun.org.il האלקטרוני: 

או בפקס 03-6884724.

מלגות להשכלה גבוהה לתואר ראשון לחברי הארגון 
ובני משפחותיהם

עיקרי תנאי הזכאות לקבלת מלגת לימודים להשכלה גבוהה

בית כמיטק, הבנאי 6, הוד השרון | טל. 09-7620000, שלוחה 1

30

• קרם לטיפול בתפרחת חיתולים • קרם הגנה לעור • מגבונים • סינרים 
• ספוגיות מהולות בסבון • כפפות לטקס, פרסקינדול – ג'ל לעיסוי שרירים ועוד

מגוון מוצרי ספיגה איכותיים 
למבוגרים בהתאמה אישית

עד בית הלקוח

משפחות הארגון: 
זכויותיכם  לממש  בואו 
ספיגה  מוצרי  לרכישת 
שיסופקו ישירות לביתכם

באפשרותכם להוסיף באופן פרטי מוצרים נלווים כמו:

www.chemitec.co.il פקס. 09-7401301 |



תחשיב החשמל ל-7 שעות ב 24°C בחדר של 12 מ»ר לדגמים 120/125 ולדגמים 140/145 אינוורטר.

PLATINUM   

מקרר במהירות ובפחות מ - 2 ₪ ללילה.

אתם זכאים 
לטוב ביותר!

אלקטרה גאה להציג את סדרת
PLATINUM   

זמין גם 
באינוורטר
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הרשמי  ההוקרה  יום  טקס 
לפצועי מערכות ישראל ופעולות 
 5.12.2017 ביום  האיבה התקיים 
המדינה  נשיא  בית  במשכן 
מר  המדינה,  נשיא  בהשתתפות 
ראובן ריבלין, רעייתו, הגב' נחמה 
חיים  ח"כ  הרווחה  שר  ריבלין, 
כץ, סגן שר הביטחון ח"כ אלי בן 
דהן, מנכ"ל המוסד לביטוח לאומי 

הנכנס מר מאיר שפיגלר ועוד. 
לפצועים  בנאומו אמר  הנשיא 
זוהי  כי התמודדותם איננה קלה, 
התמודדות של חודשים ואף שנים 
והשלכותיה.   הפציעה  עם  רבות 

ישראל  ממערכות  פצועים  אלף  מ-70  "למעלה  כי  אמר  עוד 
היום בישראל. משפחת הפצועים חוצה  חיים  ופעולות האיבה 
יותר. אתם לעולם  ואני בטוח שנעשה  מגזרים. אפשר לעשות 
נחגוג  "בעוד כמה חודשים  גיבורים שקופים, לדבריו,  לא תהיו 
70 שנה לישראל. דרכנו לא היתה קלה ואיננו יודעים איך תהיה 
ואנחנו נחושים להגן עליה כנגד כל  בעתיד אבל הקמנו מדינה 
מתקפה וכל איום. מי שינסה להכות אותנו בכוח יוכרע בכוח. אני 
עומד כאן ונושא תפילה שמעגל הפצועים לא יתרחב" עוד הוסיף 
ואמר כי הפצועים הם גיבורים אך הם אינם גיבורים רגילים אלא 

גיבורי על!
מוזס שיתף את  אייבי  איבה, מר  פעולות  נפגעי  ארגון  יו"ר 
הנוכחים בסיפורו האישי הכואב ואמר בנאומו כך: "בקבוק תבערה 
ז"ל  שנזרק לעבר רכבי, שרף אל מול עיניי את רעייתי עופרה 

מתקדם  ובהריון   34 בת  שהייתה 
ושני  אני  בן החמש.  בני טל  ואת 
נפצענו  וניר  עדי  הנוספים  ילדיי 
כי  הבנתי  מאוד.  קשה  באורח 
הוא  במשפחתי  הטיפול  עכשיו 
באחריותי בלבד. העמדתי את שני 
עם תחבושות  מול המראה  ילדיי 
הלחץ שעל גופם ועל גופי ואמרתי 
להם כי החיים לא יהיו אותו הדבר, 
הם פרצו בבכי. אני זוכר שאמרתי 
להם: " בואו נחיה הכי טוב שאפשר 
לחזק  ניסינו  וטל"  אמא  בשביל 
אחד את השני, תמיד אמרתי להם 
לצחוק,  וגם  לבכות  יכולים  שהם 
לתת דרור לרגשות אבל תמיד, כל רגע ורגע להקדיש למען החיים 
בגופנו  סוחבים  אנו  אותם  לפצעי הטרור  להיכנע  לא  ולעולם 

ובנפשנו עד עצם היום הזה" 
עוד הוסיף ואמר:  כיו"ר ארגון נפגעי פעולות איבה אני נרגש 
להיות במעמד זה. אני יודע כי הדרך חזרה לחיים שהיו רגע לפני 
היא קשה ולעיתים כמעט בלתי אפשרית. ארגון נפגעי פעולות 
איבה כאן למענכם בכל רגע בחייכם. הארגון פועל מדי יום למען 
הכרת זכויותיכם ומימושם מול כלל הגופים במדינת ישראל. אנו 
נמשיך לעשות כל שביכולתנו בכדי להקל ולו במעט על חייכם 

ובכדי לקבל את ההכרה המלאה אשר מגיעה לכם"
ארגון נפגעי פעולות איבה מברך ומודה לנשיא המדינה מר 
ראובן רובי ריבלין אשר פתח עבור פצועי פעולות איבה ופצועי 

צה"ל את משכנו ואירח אותנו ביום ההוקרה. 

חדשות הארגון - הנצחה והוקרה

"אתם לא גיבורים, 
אתם גיבורי על!"

 מנאומו שלנשיא המדינה בטקס יום ההוקרה במשכן נשיא המדינה



toyota.co.il      *8866.כפוף לתנאי אחריות שבהסכם. התמונה להמחשה בלבד*

טויוטה קורולה המשפחתית הנמכרת והאהובה בישראל, 
עכשיו עם מערכות מתקדמות ואבזור עשיר לנוחותכם:

דרגת זיהום אווירנתוני צריכת דלק בליטרים ל- 100 ק"מדגם
דרגה 4.66בינעירוני7.3עירוניאוטומטי

דרגה 4.98בינעירוני8.0עירוניידני
EEC/80/ 1268 נתוני צריכת הדלק הינם נתוני היצרן, עפ"י בדיקת מעבדה. תקן

1 2 4 5 6 8 9 10 11 12 13 14 153

* המדד מחושב לפי תקנות אוויר נקי )גילוי נתוני זיהום אוויר מרכב מנועי בפרסומת(, התשס"ט 2009

מדד זיהום אוויר* לרכב מנועי
זיהום 
מרבי

זיהום 
מזערי 7

רמת האבזור הבטיחותי
רמת האבזור הבטיחותיתיאור דגםקוד דגם

28,29,32,38COROLLA68743210 5 רמת 666
בטיחות 

נמוכה

רמת 
בטיחות 

גבוהה

Toyota Safety Sense | מערכת מולטימדיה עם מסך מגע  מערכת בטיחות אוטונומית 
9 אינץ' | מערכת ניווט WAZE  עם חבילת גלישה ל– 36 חודשים | שמשות מוכהות מסננות 
.)Keyless( קרינה ליושבים מאחור | מזגן בקרת אקלים | כניסה והתנעה חכמה ללא מפתח

לנהוג בטויוטה קורולה, זה לנהוג על בטוח.

תנאים מיוחדים לזכאים, כולל תוכניות מימון גמישות ונוחות

TOYOTA COROLLA
המשפחתית הנמכרת ביותר בישראל גם ב-2017

והרכב המשפחתי היציג לזכאים
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כנסת ישראל מציינת 
את יום ההוקרה

20

נפרדו מאיתנו

תהא נשמתם צרורה
בצרור החיים

פריגל זאב נס ציונה            
לרנר נאור רוני נס ציונה            
עואד עיסא אעבלין              
שור שרה פייגה תל אביב 

תורג'מן רחמה צפת                 
גואטה פורטונה רמת גן              
אברהם אנריק גבעת כ"ח                                  
אבו עסא שחדה תל שבע              
אמבר נעמי פתח תקווה           

אלדמירי שארה

יום ההוקרה לפצועי מערכות ישראל ופעולות  במסגרת אירועי 
האיבה, ממשלת ישראל הוקירה את הפצועים ביום מרוכז בכנסת 

בתאריך 12.12.17. 
לכבוד היום, התקיימה תערוכת ציורים של נכי פעולות איבה ונכי 
צה"ל בין כותלי הכנסת. בין היצירות הוצגו יצירותיהם של שירי 
מירביס שנפגעה בפיגוע במייק'ס פלייס בשנת 2003 וכוכבה לוי 
שנפגעה לפני כ-40 שנה בהיותה בת ערובה בהשתלטות מחבלים 

על מלון "סבוי" בתל אביב. 
מהבוקר, התקיימו בוועדות הכנסת דיונים בנושא ובהמשך היום 
התקיים טקס יום הוקרה המרכזי  באודיטוריום בהשתתפות יו"ר 
הכנסת יולי יואל אדלשטיין, ראש הממשלה ח"כ בנימין נתניהו, 
סגן שר הביטחון ח"כ אלי בן דהן ושרת התרבות והספורט ח"כ 
מירי רגב ובהשתתפות יו"ר ארגון נפגעי פעולות איבה מר אייבי 
מוזס ומכובדים נוספים. את האירוע יזמה יו"ר השדולה לפצועי 
האירוע  את  ברקו.  ענת  ח"כ  האיבה,  ונפגעי  ישראל  מערכות 
הנחתה הכתבת הצבאית המיתולוגית כרמלה מנשה שהתייחסה 
ליום ההוקרה ואמרה "האנשים שנמצאים כאן לא צריכים להוכיח 
ולתת להם את  יותר חמלה  ואני מצפה מהמדינה להביע  כלום 

הזכויות המגיעות להם בלי שיאבקו על כך".
יו"ר הכנסת יולי יואל אדלשטיין: "היום הוא יום של הכרת תודה 
עמוקה חוצה מגזרים לכולכם. תודה שאתם נושאים על גבכם את 
המשא הכבד של תקומת המדינה. חוטי הסיפור האישי של כל 
אחד ואחת מכם שזורים בסיפורה של המדינה. היכולת המשותפת 
של כולכם היא לכבוש את כל המכשולים ולהגיע לפסגות. אנחנו 
ונמשיך לטפל בכל הבעיות שעלו  עומדים מאחוריכם  בכנסת 

ויעלו וקשורות לתמיכה שהמדינה צריכה לתת לכם".
ראש הממשלה ח"כ בנימין נתניהו: "אני יודע שאתם מתמודדים 
יום יום עם הפגיעות בגוף ובנפש. אני רוצה שתדעו שאתם לא 

ישראל מחבקים  כל אזרחי  לבד. לא רק הקהילה שלכם אלא 
אתכם מתוך ידיעה שאתם שילמתם את המחיר בעבור כל אחד 

מהם. זהו חיבוק לאומי". 
ח"כ ענת ברקו: "הזכויות של נכי צה"ל ונפגעי פעולות האיבה הן 
לא הטבה סוציאלית. למדינה יש חוב מוסרי עצום לאנשים האלה 
ואנחנו צריכים לעשות יותר, כמו למשל לדאוג לתעסוקה של נכי 
צה"ל ונפגעי פעולות האיבה ולתת להם תחושה של ערך עצמי, 

שהם חיוניים בחברה הישראלית".
יו"ר הארגון אייבי מוזס: "הטקס היום בכנסת ישראל חשוב מאין 
ישראל אשר  הנבחרים של מדינת  בית  ישראל,  כנסת  כמותו. 
בסמכותה לקבוע את הנורמות הנוהגות במדינה באמצעות חוקים 
ופיקוח על הממשלה באמצעים שונים העומדים לרשותה. מבית 
זה תקום ההכרה המלאה והשלמה לנפגעי פעולות איבה במדינת 
ישראל בכל התחומים והנושאים וכן, הצורך לתמוך בנו, בארגון 

היציג, הפועל יום-יום למען רווחתם של הנפגעים".
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אופטומטריסטים מומחים מגיעים 
עד אלייך לבדיקת ראייה סביבתית 

והתאמת משקפיים

מומחים  אופטומטריסטים  של  קיליניקה 
מתקדמים ראייה  פתרונות  בהתאמת 
במצבים של לקויות ראייה (לאחר טראומה, 
גלאוקומה, קטרקט, סינוור,  ניוון רשתית, 

כפילות ועוד)

• יותר מדויקת  

• יותר נגישה 

• יותר מותאמת 
   לאורח חייך 

• יותר בקצב שלך

למה בדיקת ראייה סביבתית ?

שירות ייחודי בפריסה ארצית!
זקוק לבדיקת ראייה?
שירות ייחודי בפריסה ארצית!
זקוק לבדיקת ראייה?

בישראל, חיים בינינו כיום למעלה מ-70,000 פצועים הנושאים 
ונכות שקרו כתוצאה מהקרבה והתגייסות למען  בגופם צלקות 

המדינה. עשרה אחוזים מהם נפגעי פעולות איבה.
יום ההוקרה לפצועי מערכות ישראל ופעולות האיבה מצוין 
יום ההוקרה השנה היה בסימן  י"ז בכסלו.  מדי שנה בתאריך 
ומוקירים את הפצועים. מחזקים  "חזקים ביחד". אנו מכירים 

אתכם ומתחזקים מכוחכם. כי אנחנו, כולנו, חזקים ביחד! 
כחלק מאזכור היום התקיימו פעילויות רבות ומגוונות בכלל 

אזורי הארץ.
פצועי מערכות ישראל ופעולות איבה קיימו הרצאות ושיחות 
נוער במוסדות החינוך השונים. למעלה  לבני  אודות פציעתם 

מ-30 נכי איבה השתתפו בכ-100 הרצאות בכל רחבי הארץ.
זו השנה השנייה שמתקיים   - ומצדיעים"  "צועדים  צעדת 
פרויקט ארצי מיוחד, בשיתוף מספר ארגונים וגופים, שבמסגרתו 
צעדו 10,000 משתתפים - צעדת הוקרה לפצועי מערכות ישראל 
ונפגעי פעולות איבה של בני נוער על שבילי ישראל. למסלולי 
איבה אשר  ופעולות  ישראל  מערכות  פצועי  הצטרפו  הטיול 

סיפורו לנוכחים את סיפורי הגבורה.
ויותר  יותר  4 שנים,  לפני  רק  הוכרז  למרות שיום ההוקרה 
רשויות מקומיות מחליטות לציין את יום ההוקרה לנפגעי הרשות 

באירוע חגיגי ומיוחד.
הושק סרטון רשמי ליום ההוקרה בהשתתפות עידו לזן, אשר 
נפצע בפיגוע בבר "הסמטה" בשנת 2016,  ואריאל ירד שנפצע 

מפצצת מרגמה כשהיה בן שנה ושלושה חודשים.
אנו מאמינים כי ככל שתתחזק הפעילות בתקשורת, בתנועות 
הנוער, בבתי הספר ובציון יום ההוקרה בטקסים העירוניים כך 
תגדל ההערכה וההוקרה של הפצועים שלנו במהלך כל השנה 

ולא רק ביום החשוב הזה.

חזקים ביחד
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זכרם של חללי פעולות  הוועדה להנצחת 
איבה בחרה את הדגם הסופי של האנדרטה 
במטרה  לבנים'  'יד  בית  ברחבת  שתיבנה 
להנציח את זכרם של תושבי העיר שנרצחו 
הבחירה  לתהליך  וטרור.  איבה  בפעולות 
המשפחות  נציגי  מלא  באופן  שותפים  היו 

השכולות בעיר.
הדגם שנבחר, מתוך שמונה שהוצעו על ידי 
אומנים חברי אגודת אומני אשקלון והסביבה, 

נקרא 'להבה' של האמן מירון קדם.
אבן  מבטון  ספירלה,  הינו  שנבחר  הדגם 
שבקצה העליון שלה היא מיתמרת כלהבה. 
'שמע  המילים  את  יוצרות  אגב,  הלהבות, 
להתייחדות  התייחסות  ישנה   . ישראל'
ולאינטימיות של המשפחות בחלל הפסל והוא 
תומרקין  עם הפסל של  בחומריות  מתכתב 

הבנים  לזכר  לצדו  שמוצב 
ובמרכז המבנה של 'יד לבנים'. 
ומשותפת  אחידה  החומריות 
וכן הצבעוניות של  לשלושתם 

האפור ולבן.
אומני אשקלון,  אגודת  יו"ר 
הזדמנות  "זוהי  בנאי:  מיקי 
לאומני  לאפשר  דופן  יוצאת 

הכישרון  את  ביטוי  לידי  להביא  אשקלון 
הפנייה  האומנותיות שלהם. עצם  והיכולות 
לאומנים המקומיים מהווה הבעת אמון ברמה, 
ובכישרונות המקומיים. כל הפסלים  באיכות 
היו ראויים אך מה שנבחר נבחר משיקולים 

מקצועיים ובהתאם לרצון המשפחות.
הידיעה מתוך  המקומון "סטאר" גיליון 551  מיום 10.11.17 

נציגי  נפגשו   3.12.2017 ביום 
הנצחה  ועדת  חברי  הארגון, 
נציגי  בראשות אייבי מוזס עם 
המשפחות השכולות בעיר הוד 
טרור  ועדת  חברי  ועם  השרון 

בעיר. 
בעניין  התקיימה  הפגישה 
חללי  לזכר  האנדרטה  הקמת 
פעולות איבה בעיר הוד השרון. 
כידוע, הארגון פועל רבות מול 
עידוד  למען  ישראל  רשויות 

וסיוע בהקמת אנדרטאות לזכר חללי פעולות איבה וקיום טקסי 
יום הזיכרון לזכר חללי פעולות איבה ברשויות מדי שנה. 

עיריית הוד השרון יצרה קשר עם הארגון והציגה בפני נציגי 
נתבקש  בעיר, הארגון  הארגון את תכנוניה בהקמת האנדרטה 
ע"י ראש העיר מר חי אדיב להמליץ על המיקום הטוב ביותר 
להקמת האנדרטה וכך היה. לאחר סיור שנערך ע"י ראש עיריית 
ולגב' איבה חצב, חברת  הוד השרון, מר חי אדיב ליו"ר הארגון 
ועדת ההנצחה בארגון, הוחלט להמליץ על מתחם עתידים בעיר 
הוד השרון כמקום הטוב והנכון ביותר להקמת האנדרטה. עקב 
המלצה זו, נציגי המשפחות השכולות ונציגי ועדת הטרור בעיר 
הוד השרון יצרו קשר עם הארגון וביקשו לקיים פגישה בהקדם. 

בפגישה זו העלו נציגי המשפחות 
השכולות את חוסר שביעות רצונם 
על ההחלטה להקים את האנדרטה 
עתידים  במתחם  יקיריהם  לזכר 
הסבירו  המשפחות  נציגי  בעיר, 
ברגשות  קשות  יפגע  הדבר  כי 
כי  מבקשים  והם  המשפחות 
הארגון יתמוך בבקשתם להקים את 
המתנדב  בית  במתחם  האנדרטה 

בעיר.
מוזס  אייבי  מר  הארגון,  יו"ר 
הדגיש בצורה חד משמעית כי אילו ועדת ההנצחה בארגון הייתה 
ברגשות  תפגע  עתידים  במתחם  האנדרטה  הקמת  כי  יודעת 

המשפחות לעולם לא הייתה מתקבלת החלטה זו. 
זהו הרצון היחידי  כי רצון המשפחות  ואמר  אייבי מוזס שב 
כן,  ועל  זו.  וכי הוא מכבד את בקשתם  אשר עומד לנגד עיניו 
ועדת ההנצחה  נציגי המשפחות השכולות,  לאור בקשתם של 
בארגון החליטה פה אחד כי היא תמשוך את המלצתה להקים את 
האנדרטה במתחם עתידים ותמליץ לראש עיריית הוד השרון, מר 
חי אדיב, להקים את האנדרטה במתחם בית המתנדב בעיר עפ"י 

רצון המשפחות השכולות.

הוד השרון: הקמת אנדרטה לזכר חללי 
פעולות איבה בעיר הוד השרון

מפגש ועדת ההנצחה בארגון עם נציגי ועדת טרור והמשפחות השכולות בעיר הוד 
השרון

אשקלון: נבחרה אנדרטת הנצחה לחללי 
פעולות האיבה באשקלון



הרגל הביונית של 

פריצת דרך חכמה
SYMBIONIC LEG 3

הפתרון המלא והחדיש ביותר!
ברך ביונית וקרסול ממונע בחבילה אחת.

ללכת בבטחון, לעמוד ולשבת בנוחות,
בלי לתכנת וללא שלט.

SYMBIONIC LEG 3 לומדת אותך באופן מיידי
ומתאימה את עצמה כל הזמן לתנאים משתנים:

• ללכת על כל סוגי המשטחים, עליות, שיפועים �
   בנוחות ללא פעולה מיוחדת.

• עליה וירידה במדרגות רגל אחרי רגל.
• בלי נפילות ומעידות - הקרסול מניף את אצבעות הרגל

  � הליכה טבעית.
• עם נעלים או בלי נעלים - בחירה שלך!

• גובה עקב מתכוונן לסימטריה מושלמת.
• לשבת עם ברך חופשית ללא תכנות מוקדם - הרגל יודעת לבד.

לכל מוצר ביוני � אחריות יצרן מלאה ל� 5 שנים.
שירות בישראל ע"י מהנדס לתותבות � מוסמך אונ' מנצ'סטר אנגליה.
המוצרים נמכרים באספקה מיידית לאחר התאמה והתנסות אישית.

www.youtube.com/Össur | www.ossur.co.il | www.orthopro.co.il

היבואן הבלעדי: חברת אורטופרו בע"מ
info@orthopro.co.il ,03�6294783 .טל

בואו
התחייבותללא כללהתנסות

א.בקטע השלישי בגוף 
המודעה  המתחיל במשפט 

:בלי נפילות ומעידות........צ"ל: 
הקרסול מניף את 2 

אצבעות הרגל (למחוק 
"ברגל")

 
ב.לשים נקודה בכל סוף משפט 

בפיסקאות המתחילות 
בנקודה(בצבע כחול במרכז 

המודעה)



www.irgun.org.il

24

www.irgun.org.il

24

חדשות הארגון - מטה

המקיף  הקבוצתי,  הסיעודי  הביטוח 
כמיליון עמיתים בערך בעשרות קבוצות, 
מי  שריג  עודד  פרופסור  ידי  על  בוטל 
שהיה אז הממונה על אגף הביטוח במשרד 
האוצר. בסוף שנת 2016, הגיעו ההסתדרות 
המצב  הוארך  לפיה  להסכמה  והאוצר 
נכי  ארגון   .2017 סוף דצמבר  עד  הקיים 
צה"ל קיבל אישור מיוחד לחידוש פוליסה 

ביטוח סיעודי קולקטיבי עבור נכי צה"ל. 
ארגון נפגעי פעולות איבה נמצא במו"מ 
במטרה  צה"ל  נכי  ארגון  מול  מתמשך 
ביטוח הסיעודי עבור  להצטרף לפוליסת 
בהעלאת  מדובר  איבה.  פעולות  נכי 
עם  יחד  משמעותי,  באופן  הפרמיה 

בפוליסה  כי מדובר  להדגיש  זאת חשוב 
משופרת אשר מקנה קצבה בסך 4,000 ₪ 
למשך 60 חודשים עבור כל אוכלוסיית נכי 

פעולות איבה.
נציגי הארגון נפגשו עם ח"כ אלי אלאלוף, 
והבריאות  הרווחה  העבודה,  ועדת  יו"ר 
כידיד  הוכיח עצמו  ישראל אשר  בכנסת 
אמת של ארגון נפגעי פעולות איבה ועמד 
על כך כי ארגון נכי צה"ל יצרפנו לפוליסת 
הביטוח הסיעודי אשר נחתמה מול חברת 
נכון להיום, הארגון היציג מתנהל  הראל. 
נכי  ארגון  ומול  ביטוח הראל  מול חברת 
צה"ל בניצוחה של נציגתנו בכנסת, גב' רות 
פרמינגר אשר מובילה את המהלך ביד רמה 

הביטוח  וחברת  צה"ל  נכי  ארגון  מול  הן 
הראל והן מול המוסד לביטוח לאומי אשר 
אמון על העברת הכספים עבור הפוליסה 

ממשרד האוצר. 
ביטוח בריאות: הארגון היציג מנהל מו"מ 
מול חברות הביטוח השונות בכדי לקבל 
את הצעת ביטוח הבריאות הטובה ביותר 
עבור נפגעי פעולות איבה לשלוש השנים 

הקרובות. 
ביטוח חיים: הארגון היציג, האריך בשנה 
הקבוצתית  החיים  ביטוח  פוליסת  את 
בחברת הפניקס עבור נפגעי פעולות איבה, 
חברי הארגון היציג, באותם תנאי פוליסה.

הארגון נאבק למען צירוף נכי 
איבה לביטוח הסיעודי של ארגון 

נכי צה"ל

2000 על בסיס ידע וניסיון רב  נוסדה בשנת 
שנים באבזור כלי רכב לנהיגה לטובת אנשים 
אנו  אישית.  בהתאמה  מוגבלויות  בעלי 
לאחד  מתאים  אשר  שהפתרון  לכך  מודעים 
בתוכנו  איגדנו  כך  ולשם  לאחר  מתאים  אינו 
מהנדסים וטכנאים בעלי ניסיון רב בתחומים 
לעמוד  הוא  תפקידם  כל  אשר  שונים 

לרשותכם.

www.befree.co.il|befreemirella@gmail.com 
היוזמה 10 כפר סבא 44425טל: 09-766-06-66

רכב מותאם לנהגיםמושבים נשלפיםמעלוני גג

מעליות לנהג,
מוסע ולהסעים

מתקני הרמה 
לכסאות גלגלים

אביזרי עיגון 
לכסאות גלגלים

זכאי ביטוח לאומי
זכאי משרד הבטחון
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קמפיין חדש להקמת בית חם ותומך 
לנפגעים ולבני משפחותיהם

40

פעולות  נפגעי  ארגון 
ו  תחתי מאגד  האיבה 
נפגעים מכלל הסקטורים: 
שכולים,  הורים  נכים, 
אלמנים, אלמנות ויתומים, 
ופם  בג למו  שי אשר 
ובנפשם את המחיר הכבד 
במדינת  שהחיים  ביותר 
לגבות.  יכולים  ישראל 
התרבות  אירועי  כל  את 
שמקיים  והפרויקטים 

חבר,  ומדמי  מתרומות  הארגון  מממן  חבריו  לרווחת  הארגון 
בבית הארגון.  אין מקום  גדול מהפעילות השוטפת  אך לחלק 
לגיוס  יוצא ארגון פעולות האיבה בקמפיין חדש  בימים אלה, 
תרומות, בכדי להקים מבנה קבע ובו ימשיכו להעניק חוגי העשרה 

וטיפולים לנפגעי פעולות האיבה ולבני משפחותיהם. 
"מבנה הקבע יעניק לנפגעים מקום קבוע ובטוח להגיע אליו. 
בין אם זה לייעוץ משפטי, לאוזן קשבת, לחוגי העשרה, טיפולים 
גורל אכזרית",  אישיים או לפגוש אנשים בעלי אותה שותפות 
מסביר יו"ר הארגון אייבי מוזס את הסיבה בגינה החלו בקמפיין 
גיוס התרומות.  "זה יכול לקרות לכל אחד. אף אחד מאתנו לא 

בחר  הגורל  זה,  בחר את 
אותנו". 

גדי  במיל'  האלוף 
ידידי  ועד  יו"ר  שמני, 
פעולות  נפגעי  ארגון 
למען  רבות  פועל  איבה, 
"הבעיה  וחבריו:  הארגון 
הארגון  של  גדולה  הכי 
פעולות  שנפגעי  הינה 
איבה הינה קבוצה קטנה 
לא  שקולה  באוכלוסייה 
והשכול. חברי  כיום החצר האחורית של הפצועים  נשמע. הם 
הארגון מונים כ-3,000 איש ויחד עם בני משפחותיהם כ-15,000 
איש. הצלחתו של מאבק טמונה בכמות תומכיו. עזרו לנו להקים 
בית חם ותומך, בית שהוא משפחה עבור נפגעי פעולות האיבה". 
הקמפיין עלה בחודש נובמבר לשידור בטלוויזיה בערוץ 2 וכעת 
בערוץ 12 בקשת, באתרי אינטרנט מובילים וברשתות החברתיות.
לתרומות נא לפנות לארגון נפגעי פעולות איבה בטלפון 5275* 

או 03-6884729
למידע נוסף היכנסו לאתר האינטרנט של הארגון: 

/http://www.irgun.org.il
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 10.9 .2017 בתאריך 
הרמת  אירוע  התקיים 
ראש  לכבוד  הכוסית 
בבית  תשע"ח  השנה 
ב  י אב בתל  ן  ו ג האר
מנכ"ל  מ"מ  במעמד 
לאומי  לביטוח  המוסד 
מר רמי גראור, ועד ידידי 
גדי  הארגון: אלוף במיל' 
ינאי,  אורי  פרופ'  שמני, 
תא"ל במיל' שמעון חפץ 
כהן  אסנת  ובהשתתפות 
מנהלת אגף איבה במוסד 
לביטוח לאומי, עו"ד עידן 
נכי  ארגון  יו"ר  קליימן 
יו"ר  ת"א,  במחוז  צה"ל 
מוזס,  אייבי  מר  הארגון 
מנכ"ל הארגון עו"ד רועי 
כהן וחברי הוועד מר דודו 

ריחני וגב' שרה קמחי.
המוסד  מנכ"ל  מ"מ 
לביטוח לאומי רמי גראור 
בירך את הנוכחים בברכת 
כי  ובישר  טובה  שנה 
ישמח להיות לעזר לארגון 
איבה,  פעולות  נפגעי 
נפגעי  ולכלל  לחבריו 
בדבריו  האיבה.  פעולות 
בחיוב את  קיבל  כי  ציין 
לקדם  הארגון  בקשת 
פעולה  בשיתוף  מחקר, 
עם המוסד לביטוח לאומי 
ינאי,  פרופ'  ובראשות 
פעולות  בנפגעי  העוסק 

ואיכות  ובדרכי התייעלות לשיפור ההתנהלות המוסדית  האיבה 
חייהם.  עוד הוסיף: "אני רוצה להודות לכם מקרב לב על ההזמנה 

ושמח לפגוש אתכם פנים 
תמיד  אתם  פנים.  אל 
לעצמי  והבטחתי  בליבי 
שאהיה תמיד בשבילכם 
ולצדכם. חשוב לי שתדעו 
שאתם לא לבד ושאנחנו 
יחד אתכם. דלתי ודלת כל 
התפקידים  מבעלי  אחד 
בשבילכם  פתוחה  תמיד 
תמיכה  או  סיוע  לכל 
נמשיך  אנחנו  שתידרש. 
להילחם בצוותא במטרה 
להקל, לשקם וללוות בכל 
ביטוח  בהם  התחומים 
לאומי יכול להיות מעורב, 

תומך ומסייע לכם". 
אלוף במיל' גדי שמני: 
לכל  להודות  רוצה  "אני 
נפגעי  למען  שפועל  מי 
אומנם  האיבה.  פעולות 
רק שנתיים  ושמעון  אני 
להעיד  יכול  אני  אך  פה 
האלה  בשנתיים  שכבר 
הארגון  איך  רואה  אני 
חיובית.  במגמה  עולה 
בקשר  זאת  לראות  ניתן 
 , הלאומי הביטוח  עם 
חברי  ועם  הנפגעים  עם 
שזה  ספק  אין  הארגון. 
הארגון  אך  זמן  ייקח 
מתקדם למקום טוב יותר. 
כדי להצליח צריך לעשות 
מדובר  כאלה  ובמקרים 
באמצע  טובים  באנשים 
הדרך שעוזרים ומרימים את הארגון. מאחל לכולכם שנה טובה 

ושלא יהיו עוד נפגעים".

תקופת החגים לרוב מהווה תקופה קשה במיוחד עבור הנזקקים 
חסרי היכולת.

חוסר האפשרות לחגוג את החג לנוכח מחסור מזון ומצרכים 
הופכת את החג לעגום במיוחד.

כבכל שנה, גם בראש השנה תשע"ח עמותת "חזון לישראל" 
בראש ברי ובתיה סגל תרמו 120 תלושי  לרכישת מזון ומצרכים 
בסך 500 ₪ והעניקה אותם לחברי הארגון מעוטי יכולת במטרה 

ולחוג את החג ככול אדם בישראל  לעלות חיוך על שפתם, 
בשמחה רבה.

זקוקים לסיוע  יקרים/ות בעלי משפחות אשר  חברים/ות 
לקראת החג מתבקשים לפנות לארגון ולמלא טופס פנייה 
ואנו נעשה כל באפשרותנו בכדי לסייע לכל החברים שידם 
אינה משגת, לחגוג את חגי ישראל בשמחה וגאווה בעזרתם 

האדיבה של ברי ובתיה סגל מעמותת חזון לישראל.

חלוקת סלי מזון ותלושי מזון למשפחות שידם אינה משגת

איתכם בחגים!

שנה טובה ומתוקה



 נשמח לחמם
לכם את הלב

וגם את הבית

בית של טכנולוגיהבית של טכנולוגיה

1-700-703-400tadiran-group.co.ilלייעוץ ומכירה:
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כי ארגון  גדולה  בגאווה  ברצוננו לבשר 
מידות  "תו  קיבל  איבה  פעולות  נפגעי 

לאפקטיביות" מחברה מידות.
התואר היוקרתי- "תו מידות לאפקטיביות" 
אנליזה  לאחר  אשר  לעמותות  מוענק 
"מידות"  חברת  של  מעמיקות  ובדיקות 
להיות  טובים  סיכויים  להן  יש  כי  נמצא 
אפקטיביות ולהשיג את המטרה החברתית 
שלשמה הן פועלות. התו מוענק לעמותות 
שעמדו בתנאי הסף ועברו את דירוג מידות 
בציון מינימלי של 75, והוא תקף לשנתיים.

ארגון נפגעי פעולות איבה אשר קיבל את 
"תו מידות לאפקטיביות" מצטרף לקבוצת 

איכות מובילה של עמותות אשר אימצו 
והאפקטיביות  את ההשפעה החברתית 
ולהצלחתן.  לעבודתן  מרכזי  כפרמטר 
ופילנתרופים מובילים  קרנות חשובות 
בדירוג  משתמשים  ובעולם  בארץ 
לקבל החלטות מושכלות  כדי  מידות 
הדירוג  כן, תהליך  כמו  תרומתם.  על 
מאפשרים  בסופו  המופק  והדוח 
חוות דעת מקצועית  לעמותה לקבל 
ועל  חוזקותיה  על  התנהלותה,  על 
לפעולה  המלצות  כולל  חולשותיה, 

בתחומים שונים.

עושים טוב ועכשיו זה 
רשמי!

אנו שמחים לבשר כי לאחרונה 
הארגון חתם על הארכת הסכם 
השכירות ברחוב בית אורן 9, תל 
אביב עם חברת ב.צ.ר עד ליום 

 . 31.12.2023
עבור  גדול  בהישג  מדובר 
הארגון וחבריו אשר זוכים לבית 
קבע אליו יכולים להגיע וליהנות 

משלל הפעילויות המתקיימות 
משפטית  מחלקה  כולל  בו 
חוגי  תרבות,  אירועי  רחבה, 

העשרה ופנאי ועוד. 
בימים  עבורכם  פתוח  הארגון 

א'-ה' בין השעות 9:00-17:00
נשמח לראותכם. 

הארכת הסכם השכירות לבית ארגון 
נפגעי פעולות איבה

מחקר  של האוניברסיטה 
העברית בירושלים בדבר 
מצבם של נפגעי פעולות 

איבה בישראל
עמותות  כי  ישראל  ממשלת  החליטה   1998 בשנת 
המבקשות לקבל תמיכות מהמדינה חייבות להמציא אישור 

ניהול תקין מרשם העמותות לצורך קבלת התמיכות.  
הרעיון העומד מאחורי החלטות הממשלה הוא כי בצד 
ידי עמותות רבות,  עידוד פעולות מבורכות הנעשות על 
הציבור  לכך שכספי  לפעול  מאליו  המובן  הצורך  קיים 
יגיעו ליעדם  המועברים במישרין מהמדינה או בעקיפין, 

וישמשו  לצורך לו יועדו ולמטרות לשמן ניתנו הכספים.
עיניהם את  לנגד  רואים  יחידת רשם העמותות  עובדי 
בישראל  מנת שהעמותות  על  לפעול  הציבורית  החובה 
בדרך של  בין  הציבור,  כספי  וכי  לחוק,  בהתאם  יפעלו 
יגיעו  בדרך של תרומות מהציבור,  ובין  הקצבות מדינה 
לעמותות הפועלות על פי החוק ועל פי סדרי מנהל תקינים 

וישמשו למטרה לה ניתנו.
אנו שמחים להודיע כי גם השנה קיבל הארגון קבלת 
אישור ניהול תקין לשנת 2018 אשר תטיב עם הארגון 
ומתמיכת  שונות  מהטבות  ליהנות  לחבריו  ותסייע 

המדינה.

2004 נערך  מחקר  ע"י  בשנת 
ינאי  מהאוניברסיטה  פרופ' אורי 
בשיתוף  בירושלים  העברית 
לאומי   לביטוח  המוסד  ומימון 
נפגעי  אשר בדק את מצבם של 
צרכים,  "פגיעות,  איבה  פעולות 
בזמנו  סיוע"  והגשת  חקיקה 
בקשתו   בעקבות  נערך  המחקר 
של היו"ר יהושע כהן ז"ל , בימים 
אלו מחדשים את המחקר לקראת 
ה-70  העצמאות  יום  חגיגיות 
לבדוק  ובמטרה  ישראל  למדינת 

את מצב הנפגעים נכון להיום.
המשפטית,  המחלקה  מנהלת 
ועו"ד  יחזקאלי  שלומית  עו"ד 

הילה אשכנזי- אליאסי נפגשו עם 
פרופ' ינאי בכדי לסייע ולקדם את 
המחקר ולהביא לפרסום התוצאות 

לקראת חודש מאי הקרוב. 
בחודש הקרוב תקבלו לביתכם 
פעולות  לנפגעי  משוב  שאלון 
החזר  מעטפת  בצירוף  איבה 
מבוילת. חשבו מאוד, למלא את 
ולהחזיר באמצעות  כל השאלות 

מעטפת ההחזר. 
תוצאותיו של המחקר חשובות 
ויש בהן בכדי לקדם את מטרות 
את  ולשפר  והנפגעים  הארגון 
השירותים המתקבלים ע"י המוסד 

לביטוח לאומי.

קבלת 
אישור ניהול תקין



רמתרמת האבזור הבטיחותי
בטיחות

נמוכה

רמת
בטיחות

גבוהה
10 2 3 4 5 76 8

*רמת האבזור מחושבת לפי תקנות רישוי שירותים ומקצועות בענף הרכב )ייבוא רכב ושיווקו ותיווך 
בייבוא אישי(, תשע"ז-2016

דרגת זיהום אוויר מרכב מנועי**

  EC715/2007 נתוני היצרן ע"פ בדיקת מעבדה. תקן תקן*
**הדרגה מחושבת לפי תקנות אוויר נקי )גילוי נתוני זיהום אוויר מרכב מנועי בפרסומת(, התשס"ט 2009

זיהום
מירבי

זיהום
מזערי 1 2 3 4 5 6 87 9 10 11 13 14 1512

צריכת דלק ממוצעת  ד ג ם 
דרגת זיהוםבליטרים ל- 100 ק"מ*

 Civic 4D 1.5
Eleganceדרגה 4.78בינעירוני7.8עירוני

 Civic 4D 1.6
Eleganceדרגה 5.29בינעירוני9.2עירוני

 קוד 
רמת האבזור הבטיחותיתיאור הדגםדגם

006Civic 4D 1.5 Elegance7

007Civic 4D 1.6 Elegance5

קשה לזכור הרבה מכוניות משפחתיות 
שהציעו מרווח כל כך טוב לשלושה 
מבוגרים, בדגש על המושב האמצעי
Icar יתיר דוידוביץ 26.11.17

די, תמשיכו

2099**התמונה להמחשה בלבד Honda.co.il

כתבי הרכב לא מפסיקים לפרגן לסיוויק החדשה

The All New
4D

החל
₪129,900מ- עכשיו

באולמות
התצוגה



יציאה  כמו  לחלוטין  טריוויאליות  משימות  רובנו,  עבור 
קלה  איברים  מתיחת  תוך  עמידה  בבוקר,  מהמיטה 
לכיור,  מעל  שיניים  צחצוח  טובה,  מקלחת  ומשחררת, 
ירידה במדרגות הם   / הליכה מחדר השינה למטבח, עליה 
עניין יום-יומי שגרתי שנלקח כמובן מאליו, משימות שאנו 

לא משקיעים בהם מחשבה נוספת כלל ועיקר.

לא כולנו כאלו ברי מזל. עבור חלקינו, קימה מהמיטה באופן 
במדרגות  עצמאית  ועלייה  רחוק,  חלום  בגדר  היא  עצמאי 
היא זיכרון עבר במקרה הטוב, ולא יותר. עמידה עצמאית 
לחלוטין - פנטזיה דמיונית לחלוטין. אבל זה לא חייב להיות 
מגבלה  לכל  כמעט  טכנולוגיים,  פתרונות  היום  יש  המצב. 

קיימת.

על בסיס הצרכים האלו, ורבים אחרים מאותו התחום, קמה 
סיעודי  ציוד  חיים,  לאיכות  הישראלי  "המרכז  חברת 
כ-16  כיום  המונה  המשפחתית  החברה  בע"מ".  ושיקומי 
עובדים נמרצים, מחציתם משפחה והשאר כבר מזמן "חלק 
מיני  "אחת  לא  ממש  היא  מ-1993,  קיימת  מהמשפחה", 

רבות", כך יאמרו רבים מלקוחותיה. והם אכן רבים.

עקרונות  שני  על  מבוסס  חברתנו  של  הקיום  "מהות 
להשיג  שניתן  ביותר  האיכותיים  המוצרים   – מרכזיים 
שניתן  ביותר  הטוב  והשירות  בארץ,  ולשווק  בעולם 
מנכ"ל  אפרת,  רועי  מסביר  כך  בארץ",  ללקוחות  לספק 
"איכות  הוותיק.  המיזם  להובלת  ההמשך"  ו"דור  החברה 
שהיה  כפי  יותר  בלבד  לעשירים  עניין  לא  היא  חיים 

בעבר, היא עניין נגיש היום מאי פעם", הוא אומר.

"חלק ממתחרינו הרימו גבה כשהחלטנו לייבא מותגים 
כמו "Permobil" משבדיה (הנחשב ליצרן האיכותי המוביל 
בעולם כבר 40 שנה בתחום כיסאות הגלגלים הממונעים), 
גלגלים  כסאות  (יצרן  מקנדה   "Motion Composites" או 
 CARBON קלים במיוחד ב"תפירת חליפה אישית", עשויים
האלה  שהמוצרים  במחשבה  במיוחד),  אקטיביים  לנכים 

הם ברמה "גבוהה מידי" לשוק המקומי. אפילו כשהיינו 
ראשונים להציע שירות "עד הדלת", לא רק להדגמות 
הגיבו  המתחרים  תיקונים,  בשירות  גם  אלא  ציוד,  של 
בביטול ואמרו שזה לא אפשרי ושלא נעמוד בזה לאורך 
 25 להן  עברו  ובינתיים  אמרו,  אז  רועי.  היום  אומר  זמן", 
שהצביע  השוק,  של  רבה  והערכה  הצלחה  של  שנים 

ברגליים, ובנאמנותו המתמשכת לאורך השנים.

"המרכז הישראלי לאיכות חיים, ציוד סיעודי ושיקומי 
בעיקר  בעולם,  יצרניות  כ-18  כיום  מייצגת  בע"מ" 
ומובילה  איכותית  אחת  כל  ואמריקאיות,  אירופאיות 
בתחומה, ומשווקת בארץ את כל הציוד הנדרש לביתו של 

מוגבל התנועה, לכל גיל, ולכל מצב. 

ומנופי  ומוסדיים),  ביתיים  (דגמים  החשמליות  כשהמיטות 
ההעברה הם מתוצרת גרמניה, כשהכיסאות הממונעים הם 
מתוצרת שבדיה, כשמעלוני המדרגות הניידים הם מתוצרת 
ארה"ב  מתוצרת  לחץ  פצעי  למניעת  כשכריות  אוסטריה, 
וכו', אין מה לדאוג בנושא איכות המוצרים, ואפשר לישון 
שהחברה  הבולטים  השמות  בין  המעטה.  בלשון  בשקט, 
 Permobil, SunriseMedical, את  למצוא  ניתן  מייצגת 
 Lifestand, Bock, Varilite, Motion Composites, Bodypoint,

Proactiv, Hoyer, Sano,  ועוד.  

משרד  זכאי  קיימים  החברה,  של  הנאמנים  לקוחותיה  בין 
הבריאות, משרד הביטחון (נכי צה"ל), ביטוח לאומי (נפגעי 
פעולות איבה), כל קופות החולים (נפגעי תאונות עבודה), 
חברות ביטוח (נפגעי תאונות דרכים) בתי חולים שיקומיים 
פרטיים.  לקוחות  וכמובן  הארץ,  ברחבי  רבים  ומוסדות 
גלגלים  כסאות  של  והתאמה  במכירה  מתמחה  החברה 
כסאות  ידניים,  לכיסאות  עזר  מנועי  וממונעים,  ידניים 
לחדר  ואביזרים  שירותים/רחצה  כסאות  לעמידה,  גלגלים 
האמבטיה, פתרונות הליכה רבים, מערכות הושבה (כריות 

מושב/גב וחגורות מרופדות), שירותי מעבדה, ועוד, ועוד. 

איכות חיים לכולם

המרכז הישראלי לאיכות חיים, ציוד סיעודי ושיקומי בע"מ
כתובת: צומת כפר חסידים, מתחם תחנת הדלק "סונול"

טלפונים: 1700-500-780 / פקס: 1700-500-481
www.iqlc.co.il :אתר / info@iqlc.co.il :אי-מייל

Waze: "המרכז הישראלי לאיכות חיים" 



אולם התצוגה הגדול בישראל צומת כפר חסידים

±≠∑∞∞≠µ∞∞≠∑∏∞ ∫התקשרו
אולם התצוגה הגדול בישראל צומת כפר חסידים

ספק מורשה של משרד הביטחון¨ 
הבריאות¨ ביטוח לאומי וקופות החולים

הדגמות ושירות בבית הלקוח בכל הארץ

www.iqlc.co.il

מגוון 
כסאות 
העמדה

תוצרת צרפת

SPEEDY4ALL דגם
                מבית                 גרמניה

Tailor Made

מנוע עזר מגביר תנופה וג‘וי≠סטיק בחישוקים  
תוצרת
הולנד

מיטות מתוצרת
 bock גרמניה

Carbon Fiber
כסא סופר אקטיבי מתקפל¨ 

מבית                               קנדה

Tailor Made
                              קנדה

 F5 CORPUS / F5VS
                       ≠ שבדיה                       ≠ שבדיה

הכסא הממונע 
המתקדם בעולם

ה“מדרגון“
פתרון נייד 

לעלייה וירידה במדרגות 
בעזרת מלווה מבית               

אוסטריה

בעזרת מלווה מבית               בעזרת מלווה מבית               בעזרת מלווה מבית               בעזרת מלווה מבית               בעזרת מלווה מבית               בעזרת מלווה מבית               

מנוע עזר מגביר תנופה וג‘וי≠סטיק בחישוקים  
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הסוף לשימוש בממצאי חקירה סמויה בוועדות 
רפואיות

נגד  2558/16, פלונית  בית המשפט העליון בפס"ד רע"א 
משרד הביטחון נקבע כי:

ביצוע חקירות סמויות אחר נבדקים המתדיינים בפני ועדות 
רפואיות הפועלות מכוח חוק הנכים (תגמולים ושיקום), פוגעת 

בזכות יסוד חוקתית של הנבדקים לפרטיות.
הביטחון  למשרד  כי  קבע  העליון  ביהמ"ש  הדין  בפסק 
(וביטוח לאומי) אין סמכות לאפשר לוועדות רפואיות הפועלות 
לפי חוק תגמולים ושיקום להורות על ביצוע חקירות סמויות 

אחר הנבדקים.
גופים  הן  הרפואיות  הוועדות  כי  הדין  נקבע בפסק  עוד 
רשות  או  יכולת  להן  אין  ולכן  מעיין שיפוטיים,  מנהליים 
לפעול אלא במסגרת החוק שכן אין הסמכה ברורה, מפורטת 

ומפורשת בחקיקה לדבר.
בחוק הגנת הפרטיות מפורטות פעולות שהמחוקק הגדירן 
או התחקות אחר  בילוש  ובהן:  כ"פגיעה בפרטיות"  מראש 

אדם, העלולים להטרידו, או הטרדה אחרת.
אם כן, חקירה סמויה עולה כדי פגיעה בפרטיות. הדברים 
מתעצמים כאשר מדובר על בילוש והתחקות על רקע נכותו 
נושא שקשור במידע בריאותי אודותיו,  הנטענת של אדם, 

שהוא אינהרנטי לצנעת הפרט.
בוועדות  יבוצעו  זה  מסוג  חקירות  כי  אין מקום  לפיכך, 
הרפואיות ואין מקום לקבל החלטות בעניין נבדקים בהתבסס 
על ממצאיהן ויתרה מזאת, ביצוע אותן חקירות סמויות אחר 
הנבדקים בוועדות רפואיות היא פעולה הפוגעת בזכות היסוד 

החוקתית של הנבדקים לפרטיות.

פסיקה תקדימית בעניין איברים זוגיים
אדם שנפגע בעינו או באוזנו בתקופת ועקב שירותו הצבאי/ הפיגוע 
אוזן- ללא קשר  או  עין  גם האיבר השני-  נפגע  ובמרוצת השנים, 
לשירות הצבאי/פיגוע, כך שמצבו הכללי הוחמר, יש להתחשב במצבם 
של שני האברים כלומר, במצב העין או האוזן שלא נפגעו עקב השירות 

הצבאי/ פיגוע.
בית המשפט העליון פסק ברע"א 7677/16 כי ועדה רפואית רשאית 

לשנות את דרגת נכותו בהתחשב במצבו של האיבר השני. 
ומתפקד,  קיים איבר בריא  עוד  היום הנחת היסוד היא שכל  עד 
הפגיעה הכללית בראייה או בשמיעה אינה עולה לכדי מחצית, אלא 
פחות מכך. זאת באשר האיבר הבריא "מפצה" על חוסר התפקוד של 

רעהו בבחינת הפגיעה הכללית בחוש. ההסתכלות היא על המכלול. 
וקשורה  בו מוכרת  משמע, בבחינת מצבו של האיבר שהפגימה 
לשירות, יש התחשבות במצבו של האיבר השני, שאינו מוכר: תכלית 
החוק וקולה של הפסיקה מורים אף הם לפרש את ההסדר באופן רחב, 

המיטיב עם הנכה. 
לאור כל האמור, בימ"ש העליון קבע כי יש להתחשב גם במצב העין 
או האוזן שלא נפגעו עקב השירות/ הפיגוע וכי יש לבחון את מצבם 
של שני האיברים- העיניים/האוזניים לפני העניין- במשולב. בתוך כך, 
הודגש כי הוראות אלה נועדו להעניק אחוזי נכות בגין פגיעה בחוש 

הראייה או השמיעה ולאו דווקא בגין הפגיעה באיבר מסוים לחוד.
בית המשפט העליון הוסיף והטעים, כי בעת חישוב אחוזי הנכות, 
קיומה של עין או אוזן בריאה נלקח בחשבון כלומר, היא משוקללת 
בבחינה הפגיעה בחוש הראייה או השמיעה, כ"מפצה" על הנכות של 

העין או האוזן המוכרות.
וה"מפצה" מתדרדר בהמשך,  מכאן, אם מצבו של האיבר הבריא 

ובמצב החוש בכללותו מורע, אין להתעלם מכך. 

משולחנה של מנהלת המחלקה המשפטית  עו"ד שלומית יחזקאלי

טל: 03-5758482 פקס: 03-5759601
רח‘ בצלאל 10, ת.ד. 3452 רמת-גן, 52136

nirit@disabled.co.il :דוא“ל
www.yavetz.co.il

ייעוץ משפטי ראשוני חינם! מענה אנושי 24 שעות ביממה.

25 שנות טיפול 
בנפגעי פעולות איבה 

ונכי צה“ל 

מחברי ספרי הלימוד
המובילים בנושא:

נכי צה“ל 
ונפגעי האיבה

טיפול בזכויות נפגעי פעולות איבה וטרור ונכי צה“ל (כולל 
וועדות רפואיות, החמרת נכות, ניידות, רכב רפואי, התאמת 
רכב, תגמולים מיוחדים, ליווי, ונושאים נוספים ככל שנדרש).

ערערים לבתי המשפט השונים: וועדות הערר, עתירות 
מנהליות, בג“צ, בית הדין לעבודה, וערעורים על החלטות 

המרב“ד (המוסד לבטיחות בדרכים).

תביעות לפטור ממס הכנסה: לפגעי פעולות איבה ולנכי
הביטוח הלאומי.

משפט צבאי: טיפול באנשי קבע ומילואים - פרישה רפואית, 
תביעה לאנשי מילואים, קובלנות לנציב קבילות חיילים 

וערעורים על וועדות פרופיל.

תביעות ביטוח, ביטוח ילדים, ביטוח סיעודי ועוד.

טיפול בעמותות, והסכמים שונים לפי העניין.

עומר יעבץ(חבר הארגון) צחי ביטון 
משרד עורכי דין ונוטריון

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

מחברי ספרי הלימוד
המובילים בנושא:

ונפגעי האיבה

טיפול בזכויות נפגעי פעולות איבה וטרור ונכי צה“ל (כולל 

משרד עורכי דין ונוטריון
משרד עו"ד

אמיר לוינשטיין
תואר שני במשפטים • מתמחה בייצוג נכי צה"ל

הכנה לוועדות רפואיות
•••

רשלנות רפואית
•••

תביעות להכרת זכות נכי צה"ל
•••

ייצוג נכי צה"ל בערעורים לבתי משפט
•••

ייצוג נכים בביטוח לאומי
•••

תאונות דרכים
•••

תאונות עבודה
•••

תביעות ביטוח
•••

פעולות איבה

רח' יוסף אליהו 14 ת"א
טל': 03-5250484, 052-8770855
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scleral lens
epithesis

vardizer.co.il

Vardizerltd@gmail.com

ר. שעל אזה“ת החדש, רח‘ משה שרת 15, ראשל“צ, טל: 03-9611691
info@mashal.co.il | www.mishal.co.il | 03-9618837 :מפיץ צפון: דוראב שיווק, טל: 04-8493000 | פקס

הכסאות האיכותיים ביותר
גיבוי מקצועי, שירות אדיב והתאמה מושלמת

הכסאות הקלים, המובילים בעולם

מטיטניום ואלומיניום וכן כסאות ממונעים

מהמעלה הראשונה וממיטב החברות:

ר. שעל

המרכז לציוד שיקומי

שירותי עזר לנכים בע“משירותי עזר לנכים בע“מ

חדש!!

קרוב!!
ב

כיסא גלגלים
טיטניום ”סקסי“
וקל ביותר מבית

TI LITE USA
ניתן להתאמה

אישית לדרישות
המשתמש
ומגבלותיו

Tilite Chair

SMART DRIVE
מערכת עזר חכמה למשתמשים בכסאות
גלגלים - ללא מגבלות בעליות, שטיחים

או טווחים ארוכים

TIGA FX
          ניידות ואיכות

      הכיסא
   המתקפל

  הקומפקטי
RGK מבית 

ניתן להכניסו
לתא האחסון

במטוס

HELIUM

כסא 
גלגלים
קשיח

קל

TIGA
SUB 4 כיסא עמידה

כסא גלגלים
ידני קל משקל
כולל העמדה.

מבית
LEVO שוויץ

לעמידה
זקיפה,
בריאה

ובטוחה

חדש!!

לשיפור בריאות: כסא עמידה חדיש
בהנעה ידנית והעמדה חשמלית.

התאמה אישית, תימרון קל.
SUNRISE-MEDICAL GERMANY

שוקל פחות מ-4 קילו (ללא גלגלי הנעה)
RGK בהתאצה אישית - מבית

הצטרף לחברתנו
מ“אשד אורטופדיה“

יואב - איוב:
050-8455841

PRIDE -ו SUNRISE-MEDICAL, RGK
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פסח  בעלה  עם  ספר, המתגוררת  בבית  היא מחנכת  איילת 
וילדיהם במושב כמון שבגוש משגב הצפוני. חטיפת חיילי צה"ל 
בידי החיזבאללה בקיץ 2006, שהחלה למעשה את מלחמת לבנון 

השנייה, הייתה גם הרגע בו השתנו חיי משפחת פיסחוב. 
"גרנו אז בנהריה וביום רביעי כשהייתה החטיפה בגבול אנחנו 
בילינו בים. ביום למחרת, כאשר חזרנו כבר ראינו עשן מעל נהריה 
מנחיתת הרקטות. עוד לא החלה המלחמה רשמית אבל החלטנו 
וביום שישי  נוסעים למושב מירון בו גרו ההורים שלי  שאנחנו 

כבר הכל השתנה". 
בני משפחת פיסחוב נמלטו מנהריה מחשש רקטות. החיזבאללה 
הגיעו אל מושב מירון הסמוך לצפת, אל בית הוריה של איילת, 

שם  ונפתלי.  יהודית 
בטוחים.  שיהיו  חשבו 
סת  י נ לכ ו  נ נ ו "התכ
הדלקתי  ואני  השבת 
בפעם  שבת  רות  נ
בחיים שלי.  הראשונה 
הכריחה  שלי  אימא 

אותי". 
ד  ו א מ ע  מ ש נ
לא  ו  ז "  . לי סימבו
היחידה.  הסימבוליקה 
נולד  שלנו  הבן  עומר 
בשעה  שישי  ביום 
ביום  נהרג  הוא   .19:40
 19:30 בשעה  שישי 
עשר דקות לפני שעת 
ימים  ועשרה  הלידה 
יום ההולדת שלו  לפני 
נה  שמו בן  כשהיה 
שלו  השעון  בלבד. 
בשעה  בדיוק  נעצר 

הזאת. שמרנו אותו. גם הרקטה נשמרה בבית של אבא שלי". 
בעוד בני המשפחה המורחבת עסוקים בהכנות לקבלת השבת, 
נוחתת בפגיעה ישירה רקטה ששיגר ארגון החיזבאללה מלבנון. 
עומר.  והנכד   ,58 יהודית, בת  נהרגו במקום הסבתא  מהפיצוץ 
יהודית היתה עובדת סניף מס הכנסה בצפת ונכדה היה תלמיד 
ובעלה נפצעו גם הם,  ב'. הסבא נפתלי נפצע קל, איילת  כיתה 

ובדרך נס, נמרוד וברקת לא נפגעו כלל. 
את זוכרת את רגע נחיתת הרקטה?

"בבית של ההורים שלי היו כמה קומות ומפלסים, אני ובעלי 
קילחנו את הקטנים, נמרוד אשר היה בן שנתיים וחודשיים וברקת 

אשר הייתה בת עשרה חודשים היו בקומה התחתונה ולא נפגענו. 
הוא הצרחות של  זוכרת  היחיד שאני  הדבר  הבום  רגע אחרי 
בעלי "עומר, עומר" בזמן שהוא התחיל לחפש אותו בבית עומר 
זוכרת  נפלה הרקטה. אני  היו בקומה העליונה בה  ואימא שלי 
שבבת אחת הכל נהיה אפור-שחור, מלא עשן. בעלי נבר בהריסות 
רוני,  לי את  ואני נשארתי למטה עם הקטנים עד שהוא הביא 
אחות של עומר. היא הייתה מלאה כולה בדם ואני חיפשתי את 
מקור הדימום עד שגיליתי שזה מגיע מהצוואר, מהעורק הראשי. 
עשיתי לה במקום חוסם עורקים מטייץ ומתחתונים של הילדים, 
הושבתי אותה במקלחת ובינתיים פסח בעלי המשיך לחפש את 

עומר עד הרגע שמצא אותו ואז הכל נגמר והתחיל מחדש". 
בעוד  רגע,  מאותו 
איילת  של  בתם  רוני, 
לחדר  מובלת  ופסח 
ומאושפזת  הניתוח 
ימים,  מספר  למשך 
בני משפחת  מתחילים 
את  לגשש  פיסחוב 
לאחר  הלאה  דרכם 
הכפולה.  הטרגדיה 
מבית  יצאנו  "ללוויה 
החולים ולאחריה חזרנו 
הכל  החולים.  לבית 
אוטומט,  על  התנהל 
אתה לא מרגיש כלום, 

לא זוכר כלום. 
או  שנה  כעבור  רק 
שנתיים התחלתי לעבד 
את כל זה ולחשוב "מי 
ללוויה?  אותנו  הביא 
הגענו?  רכב  באיזה 
מה היה שם?". חלקים 
רבים נמחקו לי מהזיכרון, אני פשוט לא זוכרת אותם וברור לי 

שזה לטובה". 
איך נראית החזרה לחיים לאחר התקופה הראשונית?

"אתה מבין בעצם שאין לך את האופציה להישבר, שמישהו 
חייב לקחת את המושכות. אתה חי רק בשביל המשפחה. עד היום 

לא מצאתי את המקום והזמן להתאבל על אימא שלי". 
ואיך נראה השיקום של רוני שנפצעה קשה?

"לרוני היה באמת שיקום ארוך, עד היום יש לה רסיסים בכל 
זה לא היה פשוט, אבל היא התגברה. איך אומרים, אם  הגוף. 
וזה באמת  יותר קל להתמודד,  והנפש בריאה אז  הבסיס תקין 

עומר תמיד איתנו 
בבית ובכל מקום 
"את יכולה לבכות ולהתפרק, אבל רק בלילה, לכרית. יש לך ילדים 

קטנים ומולם את מתעשתת". בנקודה הזאת הבנתי שאני חייבת 
לחזור לחיים אחרת הילדים יתפרקו", סיפרה השבוע איילת 

פיסחוב, שאיבדה את בנה בן ה—8 ואימה ברגע אחד.
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מה שהיה. היא בחורה מבריקה שסיימה שירות ביחידת 8200 
ומחכה ללימודי הנדסה בטכניון". 
שמחת החיים חוזרת מתישהו?

"לא, לא. אני לא חושבת שהיא תחזור אי פעם, אבל אתה 
מוצא לעצמך רגעים קטנים ביום בהם אתה מרגיש מן שלווה. 
היו לי תקופות ששנאתי לנהוג, בגלל שבזמן הנהיגה באות כל 
המחשבות, כך שאתה מחפש להיות כל הזמן בעשייה. מצאנו 
את עצמנו במעין הישרדות תמידית. כמובן שכל אחד מאיתנו 
גם עבר טיפול, אבל זה תמיד נשאר,  נשארת המועקה בגרון 

וזה מסע שלם שלעולם לא עוזב אותך". 
על דמותו של עומר סיפרו איילת ופסח כך בעבר: "עומר 
נולד בנהריה, ומיד היה ברור לכל כי מדובר בילד מיוחד, ילד 
שיכבוש את העולם... כבר בינקותו אהב לפרק ולהרכיב דברי 
חשמל שונים. פאזלים בעלי מאה חלקים הרכיב כבר בגיל 
שלוש. ילד קסם, מיד היה נכנס לליבו של כל אדם. חייכני, 
נדיב ומלא שמחת חיים, עבורנו הוא היה ליבת האנרגיה של 
המשפחה. עומר, ילד הטבע, היה רוכן ומביט בשלווה בחרקים 
או בשיירת נמלים חולפת, לעיתים היה אוסף אותם ומנסה 
לגדלם. חלומות רבים רקם עם אביו, לשפץ רכב ישן ולהופכו 
לרכב שטח, לנסוע במדבר כשברקע מוזיקה מחרישת אוזניים, 
לרדת לצלול באילת, לכבוש את ברזיל ולהיות אלוף העולם 

בג'יו-ג'יטסו".
עד כמה עומר נוכח אצלכם בבית, בחיים? גם אחרי עשור?
לא  שאנחנו  למרות  נוכח,  מאוד  הוא  שהמון.  "מסתבר 
מההורים השכולים שעשו בבית קיר הנצחה עם תמונות וכל 
זה. אבל האחים שלו כנראה צריכים את הנוכחות הזאת בבית 
עושה  היה  הוא  "מה  כמו  הזמן מעלים שאלות  כל  הם  כי 
עכשיו? מי הוא היה?". יש המון רצון לדמיין לאיזה נער עומר 
היה הופך להיות. הוא תמיד יהיה נוכח אצלנו בבית ובחיים". 

נמרוד וברקת שהיו תינוקות בעת האסון וניצלו בנס חגגו 
השנה בר ובת מצווה יחד עם ארגון נפגעי פעולות איבה. 
ועוצמתי מאין  הטקס עבור משפחת פיסחוב היה מרגש 

כמותו. 

נמרוד וברקת פיסחוב בטקס בר ובת המצווה השנתי של ארגון 
נפגעי פעולות איבה
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ב־8 ביוני 2016 הגיעו למתחם שרונה בתל אביב שני מחבלים 
לבושים בחליפות ועניבות - בני הדודים מוחמד וחאלד מח'אמרה, 
שניהם בני 21 מהעיירה יטא שבאזור חברון. הם נכנסו למסעדת 
הזמנה  וביצעו  השולחנות  אחד  ליד  התיישבו  ברנר",  "מקס 
מהתפריט. כעבור זמן קצר קמו ממקומותיהם ופתחו בירי מתתי־
מקלע מאולתרים. שלושה בני אדם נהרגו מהירי ושישה נפצעו. 
אילנה נבעה, אשתו של אלון שהייתה בסמוך למקום, מתה מדום 

לב בעת המנוסה מהיורים.
"אילנה הייתה אשת חסד",  39 הייתה אילנה כשנפטרה.  בת 
תמיד עשתה  לכולם,  לעזור  אהבה  "היא  אלון.  סיפר השבוע 
למען אחרים ורק אחר כך למען עצמה. ללוויה שלה הגיעו המוני 
אנשים שהכירו לה תודה. היא הייתה אישה של בית, של משפחה. 

עזרה  ותמיד  ומסורה  אוהבת 
אפילו לאנשים שלא הכירה. 
טוב הלב שלה קנה את כל מי 

שפגש אותה". 
כל  הרגשת שהגיעו  איך 
ללוויה  אנשים  הרבה  כך 

שלה?
מה  בדיוק  "הרגשתי שזה 
האחרון  הכבוד  לה,  שמגיע 
הגיעו  האנשים  שכל  הזה 

לחלוק עמה"
 44 ה- בן  אלון  כאמור, 
נותר לגדל את בנותיו לבדו. 
במדור  המשרת  שוטר  הוא 
בין  ומתמרן  ת"א  תביעות 
בבנותיו,  לטיפול  העבודה 
ה-12  בת  במוריה  בייחוד 
"זה  צמוד.  לסיוע  שנזקקת 
לא קל, במיוחד כשיש ילדה 
בבוקר  לה  לעזור  שצריך 
הכל  ולהתארגן.  להתלבש 

קורה בצורה כזו של מרוץ נגד הזמן, להספיק להתארגן ולהגיע 
בי  בינתיים איכשהו מתחשבים  יאחר.  לעבודה בלי שאף אחד 
במשטרה, אבל אני מאמין שיגיע היום בו החבל יימתח ויגידו לי 
"עד כאן". במקום עבודה אחר אני משוכנע שהרגע הזה כבר היה 

מגיע והיו מאבדים את הסבלנות". 
אתה זוכר את הרגעים הראשונים בהם הבנת מה קרה?

"כן, ברגע שראיתי אותה בבית החולים ואמרו לי שהיא נפטרה, 
נהיה לי מסך שחור בעיניים. המחשבות הראשונות היו "מה יהיה 
הייתה מאוד קשורה  היא  מוריה?".  יקרה עם  הבנות? מה  עם 
לאימא שלה. אני זוכר שעברה לי בראש המחשבה שאני אכאב, 
אבל לא אראה את זה לבנות, אנסה להמשיך. אבל לא ידעתי איך 
אצליח להרים את הבנות מזה. גם עכשיו כשאני מדבר איתך זה 

חוזר אלי, זה קורה בלילות במיוחד". 
איך נראה התהליך הזה של להמשיך את החיים?

יום זאת  "זה תהליך לא קל. כל 
מלחמת הישרדות. חודשיים אחרי 
לדירה  עברנו  נפטרה  שאילנה 
אחרת, ענקית. רציתי שיהיה מרחב, 
שלא תהיה בבית תחושה של חנק. 
ואפילו  גם החלפתי את הרהיטים 
את כלי המטבח. לא רציתי להשאיר 
משהו שיזכיר לנו את אילנה בכל 

רגע. אנחנו לא שוכחים אותה, לא במחשבות ולא ברגש, אבל לא 
רציתי להוסיף לנו עוד קושי. זה הדבר הראשון שעשיתי". 

איך הצלחת לתמוך בבנות תוך כדי האבל שלך?
"אמרתי לבנות שכלום לא יחזיר את אימא שלהן, אבל לפחות 
מהן  להחסיר  לא  אנסה  אני 
דברים  מיני  כל  דבר.  שום 
הרשיתי  לא  יקרים שבעבר 
חוג  כמו  להוציא,  לעצמי 
אני  היום  תחרותית,  רכיבה 
כבר מרשה לעצמי ומאפשר 
את  להן  נותן  אני  להן. 
לכל מה שיעשה  האמצעים 
עוד  ירגישו  טוב, שלא  להן 
חוסר מלבד החוסר באימא. 
שעות  את  גם  צמצמתי 
איתן  להיות  כדי  העבודה 
עם  אני  היום  שיותר.  כמה 
הבנות יותר ממה שהייתי אי 

פעם". 
נראית ההתמודדות  ואיך 

של מוריה?
לבית  הלכה  לא  "מוריה 
הספר במשך שבעה חודשים 
כל  נפטרה.  שאילנה  אחרי 
לילה היא סבלה מכאבי בטן 
קשים. הלכנו לרופאים ולמומחים עד שהבנו שזה משהו רגשי. 
היא גם לא מוכנה לדבר על מה שעובר עליה, מה שהיא מרגישה. 
היא לא מוכנה ללכת לטיפול פסיכולוגי. עכשיו, מתחילת שנת 
הלימודים, הבהרנו לה והתעקשנו שאנחנו לא מתכוונים לוותר לה 

על בית הספר ועד כה זה עובד". 
ומה עם הבנות הגדולות?

"שירן בת 17 וחצי והיא בהתלבטות עכשיו. היא רוצה לעשות 
שירות צבאי מעניין, רחוק מהבית. היא ילדה מבריקה אבל היא 
לא רוצה לעזוב אותנו לבד כי היא יודעת עד כמה יהיה לי קשה 
בלי העזרה שלה. היא כמו אימא בבית אבל אני לא רוצה להגביל 

אותה, אני רוצה שהיא תפרח ותעשה רק מה שטוב לה. 
עד כמה אילנה נוכחת בחיים שלכם היום?

נוסע לעבודה אני עובר ליד מקום  "בכל דבר. אפילו כשאני 
העבודה הקודם שלה. כשאני נרדם בלילה עולות המחשבות עליה 

הגעגוע לאילנה
שנה וחצי לאחר שהתאלמן ונותר לגדל לבדו ארבע בנות, אחת מהן 

עם צרכים מיוחדים, לא נותן אלון נבעה לקושי היומיומי ולאבל 
לצבוע בשחור גם את העתיד שלו ושל בנותיו.
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ועל הרגעים בהם הלכתי לחפש אותה אחרי הפיגוע. אני הולך 
נורא, בכל מובן.  לישון עם זה ומתעורר עם זה. היא חסרה לנו 
אפילו בזה שאין לי את מי לשתף כשאני קם בבוקר כואב כל כך". 

נשארתם בקשר עם המשפחה של אילנה?
"בטח, הקשר ממש טוב. הוא תמיד היה טוב, אבל היום אפילו 
יומיומי עם אימא של  יותר. בהתחלה הייתי בקשר טלפוני  עוד 
יכולתי  אילנה, בדיוק כמו שהיא הייתה מדברת איתה כל ערב. 
להקשיב לה ולהכיל אותה כי הכאב שלנו היה זהה. גם עכשיו 
עם  הולך  אני  לפחות פעמיים-שלוש בשבוע.  אנחנו מדברים 
הבנות לאירועים המשפחתיים שלהם, אפילו אם הם רחוקים. 
אני עושה את זה בשבילי, בשביל הבנות וגם בשביל אילנה. אני 

מאמין שהיא רואה אותנו מלמעלה וזה עושה לה טוב". 
אתה יכול לדמיין את החיים שלכם בעוד עשר שנים?

"אני יכול לראות משפחה יותר גדולה, עם נכדים מהבנות שלי. 
תמיד יהיה את הכאב שאילנה לא תזכה לראות נכדים, זה אחד 
הדברים הכי כואבים שאני יכול לחשוב עליהם. בקשר אליי, אני 

עוד לא שם, הלוואי שבלב שלי יהיה מקום נוסף". 
נוי  נוי ומוריה בנותיה של אילנה נבעה ז"ל.  השנה חגגו עמנו 
לא זכתה לחגוג בשנה שעברה נוכח האובדן והאבל ולכן השנה 
הארגון החליט לצרפה לחגיגה. הטקס עבור אלון, מוריה, נוי ושאר 
המשפחה היה מרגש מאין כמותו. דמותה של אילנה הורגשה 

לאורך כל הטקס. 
ומוריה קיבלו חיבוק חם משאר החוגגים ומשפחותיהם  אלון 
אשר להם שותפות גורל וכמובן קיבלו חיבוק ותמיכה מהארגון 

היציג אשר עומד לצידם בכל ימות השנה.

מרכז אורטופדיה מתקדמתמרכז אורטופדיה מתקדמת

י.ד גפים שמים להם למטרה לשרת את ציבור הנכים בתחום האורטוטיקה והפרוסטטיקה במקצועיות, סבלנות, יחס 
אישי ומתן פתרון מתאים לכל פציינט מרגע האישפוז ועד החזרה לתפקוד מלא ובחירה קפדנית של הרכיבים וחומרי 

הגלם בטכנולוגיה חדשנית, המרכיבים את הפרוטזה והמכשירים.
החברה בקשר עם מרכזי השיקום ועובדת בשיתוף מלא עם מומחים אורטופדיים, פיזיוטרפיסטים ומרפאים בעיסוק.

ספק מורשה של משהב"ט ומשרדי הממשלה, משרד הבריאות, חברות הביטוח, ביטוח לאומי – פעולות איבה וקופות החולים

www.ydgapim.co.il | info@ydgapim.co.il

י.ד גפים מתמחים:

וביומכניים  פונקציונליים  מדרסים  והתאמת  בייצור 
ודרבן. ברכיים  גב,  כאב  למניעת  גבס  מידת  לפי 

וספורטאים.  סכרת  לחולי  מיוחדים  מדרסים  בייצור 
המדרסים מיוצרים בעבודת יד תוך שימוש בחומרים 
חדשניים, בולמי זעזועים ועמידים בתנועה ועומס רב.

03-9506289 טלפקס:   077-7506289 טל:   |  75305 לציון  ראשון   ,4 המייסדים  כיכר  רח' 

י.ד גפים מייצרים 
ומתאימים:

תותבות לרגל וליד – כל הסוגים
מכשירים ליום ולילה    חגורת גב ליישור עקמת

סיון וותק של 50 שנה
ני

נוי ואלון נבעה בטקס בר בת המצווה השנתי של ארגון נפ"א
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הסיפור של יעל חדד והפיגוע 
בו נפצעה אנושות, הוא סיפור 
של אינסוף צירופי מקרים. או 
גורל אם תרצו. יעל עצמה רואה 
וההחלמה את  בסיפור ההצלה 

יד השם ללא הפסק.
יותר מ-23 שנים עברו מהיום 
בו נפצעה אנושות ואיבדה את 
ז“ל,  אימה, מרגלית רות שוחט 
עם שלושת  לישראל  שעלתה 
עמוקה  אמונה  מתוך  ילדיה 
שהעתיד של העם היהודי נמצא 
כאן, בארץ ישראל. היא ראתה 
עולים  אותנו כחלק מזרם של 
רבים, אשר עלו בתקופה הזאת 
 - - מרוסיה, מאתיופיה  לארץ 

מכל העולם...
שלה,  לדמות  ע  ו "הגעג
אהבתי  פוסק.  לא  לחוכמתה 
המלומדת  דעתה  את  לשמוע 
במה שמתרחש בארץ ובעולם."

 44 בת  היא  חדד  יעל 
יום  ומתגוררת במעלה אדומים יחד עם בעלה וארבעת ילדיהם, 
לפני חגיגת בר המצווה הביאה לעולם את ילדה החמישי. בשנת 
1991 היא אמה ושני אחיה עלו לישראל מהולנד, לאחר שאמה 
החליטה, כי ישראל הוא המקום בו ילדיה היהודים צריכים לחיות. 
ב"כפר  הם עלו עם מעט חפצים. לאחר שהות במרכז קליטה 
אדומים ושנה בעיר "אריאל", מתמקמת לבסוף המשפחה החד 

הורית בקרוון ביישוב "מעלה לבונה“, בגוש שילה.
בחג השבועות, שקדם לאותו יום גורלי, ה-17 למאי 1994, היו 
מרגלית רות ובתה יעל בגוש קטיף, לשם הגיעו לעשות את החג 
וקריית ארבע. בדרכן חזרה,  יחד עם קבוצת משפחות מחברון 
יחד עם מכר, שהצטרף לנסיעה הגורלית, נקלעו השלושה לירי 

מחבלים בסמוך ליישוב בית חג"י.
את האירוע עצמו יעל לא זוכרת. את פיסות המידע, שכן ידועות 
לה היא אספה מסיפורי המחלצים, שהגיעו לעזרתה. היא עצמה 
זוכרת את הדרך חזרה", היא  התעוררה רק בבית החולים. "אני 
מספרת, "זה היה בדיוק אחרי חג השבועות ואימא שלי התפעלה 
ממראה שדות החיטה ואמרה שזה בדיוק כמו בסיפור של מגילת 
חייו במהלך  לנו את כל סיפור  רות. המכר שנסע איתנו סיפר 

הנסיעה. אני זוכרת, שישבתי מאחור והרגשתי קצת מנותקת.
רואים,  "אתם  היה  זוכרת  אמי, שאני  האחרון של  המשפט 
יכולים לחיות בארץ הזו יחד"... היא אמרה את  יהודים וערבים 
זה אחרי שהיא עצרה ליד כמה ערבים בדרך, שהסבירו לנו כיצד 

לנסוע לקריית ארבע". היא הייתה מלאה ברצון טוב.

המשותפת  הנסיעה  כאמור, 
לצד  מחבלים  בירי  הסתיימה 
רות  מרגלית  כאשר  הדרך, 
נהרגו  לצידה  שישב  והגבר 
על  חושב  "כשאתה  במקום. 
זה שאמי הייתה הנהגת ושהיא 
פלא  בראשה–  כדור  קיבלה 
גדול, שהמכונית נעצרה באופן 
מסודר לצד הדרך גם זה הציל 

אותי.“
באורח  נפצעה  חדד  יעל   
כדור  שספגה  לאחר  אנוש 
נוסף חדר מתחת  וכדור  בכתף 
לעין ימין, יצא מהלחי השמאלי 
בית  אל  פניה.  את  וריסק 
החולים הגיעה יעל בחיים בנס. 
"הפיגוע היה ליד מקום שנקרא 
בית חג"י, שאחר כך גיליתי שמי 

שהקים אותו הוא היום גיסי".
וההצלה  הביטחון  כוחות 
שהגיעו לזירת הפיגוע גילו את 
יעל במצב אנוש כאמור כאשר 
יכול  לא  תנאי השטח  בשל  במצבה.  הידרדרות  חלה  במהרה 
היה מסוק החילוץ לנחות במקום והפתרון הגיע בדמות מגרש 
הכדורסל בבית חג"י אליו פונתה יעל באמבולנס צבאי. "את בית 
גיסי על שמם של שלושה חברים שנהרגו בפיגוע  חג"י הקים 
בבית הדסה בחברון ואדם נוסף שנירצח בחברון. בזכות הקמת 
היישוב הזה אני חיה - אם לא היה למסוק איפה לנחות לא הייתי 

בחיים היום".
צורת  היום.  יעל עד  רואים על  את תוצאות הפציעה הקשה 
הפנים היא לא רגילה. לאחר הפיגוע היא שהתה חודשיים בבית 
החולים, שם עברה ניתוח שחזור פנים. "חיברו את העצמות של 
ועוד". בשל חומרת  האף המרוסק, סידרו את העיניים מחדש 
הפציעה נמשכו השלכותיה עוד שנים רבות - עד עצם היום הזה. 
"נשארתי עם סינוסיטיס כרוני, דלקות חוזרות בעיניים, במיוחד 
לי פעמיים  יותר עול.  כתוצאה מהפיגוע היו  בימים שיש עלי 
דלקות בקרום המוח, ופעמיים דלקות בתוך המוח, כאשר בפעם 
הראשונה, שזה קרה איבדתי את השמיעה באוזן שמאל. כבר 
בפיגוע איבדתי את חוש הריח, כמעט כל הראיה בעין שמאל 
ובעיקר בסוף היום אני סובלת מחולשה רבה. הדלקות במוח גרמו 

לנזק רב. 
יעל למשך  הפיגוע, ששוחררה מבית החולים, עברה  לאחר 
מספר חודשים להתגורר עם משפחה שהכירה. "כשהייתי בבית 
החולים היו לי חלומות מוזרים וחלמתי שמשפחה שאני מכירה 
מקבלת אותי והבנות שלהם מטפלות בי. ביקשתי ללכת אליהם 

"על אף הכול, השם הציל אותי 
ונתן לי את החיים במתנה, אני 

מודה על כך כל יום מחדש"

יעל חדד עם בעלה וילדיהם
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יש מי שחושב
על חווית הקנייה

גם שלכם

מערכות קרור והקפאה

אולם תצוגה ומכירה:
העלייה השנייה 43 אזור

טלפון: 03-5584131
www.kirur-benny.co.il

לאחר השחרור מבית 
החולים, הרי לא הייתה 
בי.  לי אימא שתטפל 
הייתי אצלם חצי שנה 
וטיפלו  לי  דאגו  והם 
בי. הייתי מאוד חלשה 

באותה תקופה".
מאוחר  שנה  חצי 
יעל  מתאחדים  יותר 
ושני אחיה, שהיו אף 
ומצאו  צעירים  הם 
את עצמם מתמודדים 
עם החיים ללא אמא. 
דירה  "אח שלי שכר 
ועברתי  בירושלים 
זו  איתו.  להתגורר 
קשה,  תקופה  הייתה 
אבל גם טובה. אני לא 

יודעת מאיפה היו לי כוחות, אבל אני זוכרת שהייתי מזמינה 
אלינו חברים - עולים חדשים צעירים, שהיו לבד בארץ והיינו 

מארחים בשבתות".
יעל את בעלה באמצעות שידוך, מסתבר  ב-1997 מכירה 
ואחיו  מעורבת מאחר   הייתה  בו  הפיגוע  על  שהוא שמע 
הוא ממקימי בית חג"י. השניים מתחתנים, מקימים משפחה 

ומביאים לעולם חמישה ילדים.
יש דבר שקשה קצת להסביר:  מצד אחד אני נפגעתי קשה 
– מצד שני מאוד רציתי להמשיך את מסלול החיים – להתחתן 
ולהקים משפחה. אני לא מצטערת לשנייה אחת שעשיתי את 
הצעדים האלה. יחד עם זאת, זה לא פשוט במצבי. לילדים 
יש חוגים, הם צריכים ארוחת ערב, תשומת לב והם זקוקים 

לאהבה.
אני מקווה שהעתיד יהיה טוב בשביל ילדי ובשביל כל עם 
ישראל. אני תמיד דואגת ועל אף שאני כן עושה את זה, כל 
פעם מחדש –אני מפחדת לצאת מהבית. לפעמים אני מאחרת 

בגלל זה. הפחד הוא בפנים.
לי להתמודד עם הפגיעה במראה  יותר קל  האמת, הרבה 
שלי מאשר עם העובדה שהרגו את אמי או הפחד היומיומי 
גם  אני צריכה להיזהר מאוד.  יחזרו שוב.  שהדלקות במוח 
עבור הילדים שלי זה לא היה קל, הם ראו אותי מאבדת את 
ההכרה כמה פעמים בגלל הדלקות במוח ומאוד פחדו שהסוף 
יהיה מר. בגלל המצב השברירי שלי זה מסוכן מאוד בשבילי, 

שהילדים שלנו נדבקים מווירוסים ומדלקות".
רבות,  לי  סייעה  אחותי  אימא שלי. בהתחלה  "הרגו את 
ילדים משלה. אני שמחה שאנחנו  יש לה שבעה  אבל כבר 
חיים בישראל והקמנו כאן משפחות כמו שאימא חלמה, אבל 
עצובה שהיא לא זכתה לראות את הנכדים שלה. אני חושבת 
שהנשמה שלה כן רואה אותנו, היא מאוד - מאוד חסרה לנו".
השנה בנה של יעל, אוריה צבי, חוגג בר מצווה באירוע בר 
ובת המצווה השנתי של ארגון נפגעי פעולות האיבה. "הארגון 
היא מספרת  ומגיע להם צל"ש",  ע-נ-ק-י-ת  עושה מצווה 
בהתרגשות. "אירוע כל כך מכובד ויפה, שאין לי מילים לתאר 

את השמחה האדירה שגרמתם לי ולילדים שלי".
יעל ביקשה להוסיף פסוק אשר עובר במחשבותיה רבות 

ועמו לסיים את הכתבה .
"קטנתי מכל החסדים, ומכל האמת אשר עשית, 
את עבדך. כי...עברתי את הירדן...ועתה הייתי, 

לשני מחנות; הצילני נא…"
בראשית ל"ב; י"א-י"ב     

אוריה צבי בטקס בר ובת המצווה 
השנתי של ארגון נפגעי איבה
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חטיפה שהסתיימה בפציעתה 
ניצן,  של  ובמותה  תמר  של 

שהייתה רק בת 23.
שתי הצעירות, שהכירו דרך 
לוח המודעות בחנות "למטייל" 
בתל אביב, הפליגו בשנת 1985 
מנמל חיפה לאתונה, שם עלו על 
648 של חברת התעופה  טיסת 
היעד  אל  לבנגקוק.  המצרית 
במזרח הן לא הגיעו לאחר שזמן 
קצר אחרי ההמראה התגלה כי 
במטוס שוהים שלושה חוטפים 
חמושים. המחבלים שהשתייכו 
השתלטו  נידאל,  אבו  לארגון 
במהרה על המטוס לאחר שירו 

באחד מאנשי הביטחון.
ו  ח י ר הכ ם  סי י י הט את 
לנחות במלטה, שם  החוטפים 
שהסתיימה  הדרמה  החלה 
בפריצה עקובה מדם של יחידת 
קומנדו מצרית למטוס החטוף. 
ארצי-וינברג,  שחזרה  השבוע 
אשר בתה חגגה השנה את בת 
נפגעי  ארגון  עם  יחד  המצווה 
האיבה, את התחושה  פעולות 
הראשונית שעלתה בה כאשר 
היא  בו  שהמטוס  הבינה 
"זו הייתה הפעם  שוהה נחטף. 
בחיים.  שטסתי  הראשונה 
בטח  שזה  חשבתי  בהתחלה 
איזה תרגיל", היא מספרת. "מה 

הסיכוי שבפעם הראשונה שתמר ארצי הקטנה עולה לטיסה היא 
תיחטף?? לא יכול להיות. אלו דברים שקוראים עליהם רק בעיתון. 

לא האמנתי שזו באמת חטיפה". 
"היו  היריות החלו.  נפל עבור תמר במהרה, כאשר  האסימון 
כמה יריות ואחר כך החוטפים עשו סלקציה בין נוסעים מערביים 
לנוסעים ערבים וכאלה מהמזרח הרחוק. היה ברור לי שלא טוב 
שיידעו שאני ישראלית אז אני וניצן הפסקנו לדבר בעברית. אחרי 
הנחיתה לא ידענו בכלל איפה אנחנו נמצאות, אפילו לא שמעתי 
לכן. חשבתי שהם הנחיתו את המטוס בארץ  על מלטה קודם 
איך אהיה בשבי חצי שנה בלי שידעו  ודמיינתי  עוינת  ערבית 
בכלל איפה אני. בראש שלי כבר התחלתי להיפרד מהמשפחה 
יהודית  לי בראש שיר של  וכל הזמן המשיך להתנגן  והחברים 

רביץ ששמעתי קודם בווקמן "למי שאינו מאמין, קשה השנה". 
ניסינו לא למשוך תשומת לב אלינו, לא להתבלט.  "ניצן ואני 

ניסיתי להיות הכי קטנה העיקר 
ובינתיים השיר  שלא ישמו לב 
תקווה.  לי  לתת  המשיך  הזה 
בסדר.  להאמין שיהיה  ניסיתי 
בשלב מסוים הם קראו לנוסעים 
ואחר כך  מהפיליפינים אליהם 
אותם.  ראינו שהם משחררים 
לאחר מכן הם קראו "ישראלית 
חשבתי  לכאן".  שתבוא  אחת 
שמשחררים גם אותנו ואמרתי 
ניצן ענתה שהיא  לניצן" לכי". 
ניגשתי  יכולה, שאני אלך.  לא 
קדימה. המחבל עמד על כבש 
המדרגות מחוץ לדלת המטוס 
מסיכה  חבש  הוא  הפתוחה. 
מטר  במרחק  ממש  ועמד 
ממני. הוא הסתכל עלי ופתאום 
שהוא  באינטואיציה  הרגשתי 
הסתובבתי  בי.  לירות  מתכוון 
ירה.  הוא  ואז  אליו  הגב  עם 
לאוזן  מתחת  נכנס  הכדור 

ונתקע בלחי". 
נותרה תמר  והמומה  פצועה 
על כבש המדרגות לבדה. איש 
במקום  היה  לא  מהמלטזים 
ולאחר מספר דקות היא יורדת 
אותי  ראה  "החוטף  במדרגות. 
יורדת, יצא שוב מהמטוס ורדף 
אחרי. נשכבתי מתחת למדרגות, 
בי  וירה  לכיווני  התכופף  הוא 

שוב, הפעם בישבן". 
מה חושבים ברגעים כאלה?

ובמקביל אני שומעת  "מתתי מפחד. עשיתי את עצמי מתה 
גופות מושלכות מהמדרגות. האדרנלין עבד חזק  ורואה  יריות 
ירו בי הם קראו לניצן, שלא  והייתי בהכרה מלאה. אחרי שהם 
רצתה ללכת, וירו בה בראש. הם ירו גם בעוד שלושה אמריקאים, 
מיד  ברח  הפצועים  אחד  נהרגה.  ואחת  נפצעו  מהם  ששניים 
מהמקום ואני ראיתי מולי את ניצן שוכבת. השיר המשיך להתנגן 
לי בראש והפחד היה נוראי. שוב, נפרדתי מהמשפחה והחברים". 
מספר שעות לאחר מכן נכבים האורות במטוס כאשר החוטפים 
את  לנצל  מחליטה  תמר  הביטחון,  כוחות  מפריצת  חוששים 
ההזדמנות ולהימלט. "זחלתי אל ניצן, שחשבתי שהיא רק פצועה, 
וניסיתי לגרור אותה אבל היא הייתה לי כבדה מדי ולא הצלחתי. 
עברתי לצד השני של המטוס והתחלתי ללכת לכיוון בו חשבתי 
שנמצא הטרמינל. מרחוק ראיתי שתי מכוניות עומדות וחשבתי 

הנס של תמר

טליה ותמר ארצי בטקס בר ובת המצווה השנתי של ארגון נפגעי פעולות 
איבה

32 שנים עברו מאז אותו יום בו המריאו תמר ארצי-וינברג וחברתה ניצן מנדלסון, 
בדרך למה שהיה אמור להיות הטיול הגדול של אחרי הצבא למזרח הרחוק. אלא 

שתכניות לחוד וגורל לחוד, ובמקום לשוטט בהרי ההימלאיה מצאו את עצמן שתי 
הקיבוצניקיות הצעירות באמצע מקרה חטיפת מטוס בידי טרוריסטים. 
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והייתי  שאוכל להיכנס ולהתחמם בהן עד בוא הבוקר. ירד ברד 
קפואה. מהמכוניות יצאו אנשי ביטחון שפינו אותי לבית החולים. 
סיפור  נמצאת, המצאתי  אני  מדינה  באיזו  ידעתי  בגלל שלא 
כיסוי שאני בכלל אמריקאית. למחרת יצאתי מחדר הניתוח ורק 
כשהגיעו ישראלים מהקונסוליה הודיתי סופסוף שאני ישראלית". 
כאמור, הפרשה הסתיימה לאחר פריצת אנשי הקומנדו המצריים 
למטוס. פריצה שגבתה את חייהם של 58 מתוך 95 אנשי הצוות 
והנוסעים. למזרח הרחוק לא הגיעה ארצי-וינברג מעולם. "אולי 

לעת זיקנה עוד נגיע", היא אומרת בחיוך. 
מספר חודשים לאחר השיבה לישראל היא מתחילה ללמוד 
וממשיכה בחייה, כאשר הקשר עם משפחתה של ניצן נותר עד 
היום. "בדיוק בעוד שבוע אני מוזמנת לחתונה של האחיין של 
ניצן. כל שנה אני מגיעה לאזכרה, הם היו בחתונה שלי ואני הגעתי 
לחתונות של האחים שלה. היו לי מחשבות למה אני ניצלתי והיא 
וגם המון רגשות אשם. זה היה קשה, אבל המשפחה שלה  לא 

תמיד עטפה אותי ברגישות ועדינות". 
מה נשאר בך מאירוע כזה אחרי כל השנים שעברו?

"העבר כל הזמן נוכח, יש לו אורך חיים שלא מתכלה. אמנם 
מהר מאוד אחרי האירוע כבר הלכתי ללמוד וחזרתי לתפקד, אבל 
לקח לי למשל חמש שנים עד שיכולתי לטוס שוב. היו לי הרבה 
חרדות. אני חושבת שמאז לא היה לי ברור שאגיע לגיל זקנה. 
בגיל נורא צעיר אתה נוגע במוות, כך שאחר כך אתה מבין שזה 

יכול לקרות בכל רגע בחיים".
השנה חגגו בני משפחת ארצי וינברג עם בתם טליה את חגיגות 
 32 בת המצווה והרגישו את החיבוק החם של הארגון גם אחרי 

שנים.

להישאר בבית - ולהיות בטוח!
חברת                    מעניקה פתרון מקצועי ומהיר - משדר חירום ייחודי ומתקדם!

שירותי                      :
⋅ ביקור רופא 24 שעות 

⋅ אמבולנס חירום או נט“ן בהפניית רופא המוקד 

⋅ רשומה אישית ממוחשבת

⋅ ייעוץ רפואי טלפוני ע“י צוות רפואי מנוסה 

⋅ הזנקת כוחות הביטחון, משטרה, כיבוי אש ועוד

⋅ שירותי חירום של אנשי מקצוע, תיקוני חשמל, אינסטלציה ועוד 

⋅ כונן הרמה לסיוע למנוי בעת הצורך

⋅ סייר ביטחון 

⋅ שירותיים משפטיים לקשישים, עורכי דין, עו“ס ועוד

”הפתרון המקיף, הכולל והמתאים
 ביותר לגמלאים, לקשישים 

ואזרחים ותיקים“
כפתור
מצוקה

הכולל חישן 
נפילה

טליה ארצי וינברג
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ותרומות אגף השיקום במשרד  • עיזבונות, קרנות, הקדשים 
הביטחון מקבל מדי שנה כספים שהועברו מעיזבונות, מקרנות, 
מהקדשים ומתרומות, לאוכלוסיית נכי צה"ל. לתשלומים אלו אין 
קשר עם מערכת המענקים וההלוואות המשולמים מכוח החוק. 
כמו כן, לא ניתן לממן באמצעות הקרנות זכאות המכוסה בחוק, 
בתקנות ובהוראות אגף השיקום. ממקורות אלו ניתן לקבל סיוע 
בדיור; ברכישת ציוד ביתי ראשוני; בלימודים לתואר שני; בטיפולי 
שיניים; במחשבים; בשכר דירה; בשכר לימוד צהרונים וקייטנות 
לנכות חד הוריות; בקורס פסיכומטרי; מענק נישואים או בר ובת 
נכים הנזקקים לסיוע כמפורט  ועוד.  מצווה למקבלי דמי קיום 
לעיל, רשאים לפנות לעובד הרווחה או השיקום, בהתאם ובכפוף 

לקריטריונים שבהוראת אגף שיקום 11.03.
• תוספת למימון צרכים מיוחדים לנכים פגועי כליות המטופלים 
בדיאליזה נכה פגוע כליות, המטופל בדיאליזה באופן קבוע, יקבל, 
נוסף על זכאותו על פי התקנות, תוספת של עשרים משקולות. 
נכה העונה לקריטריון זה, יפנה לעובדת הרווחה במחוז השיקום, 
בצירוף מסמך המעיד על ביצוע דיאליזה. תחילת הזכאות מ-1 

בינואר 2016.
נכים נפגעי גב בעלי  • טיפול בשחייה לנכים עם פגימה בגב 
דרגת נכות 10 אחוזים ומעלה, שהוכרו לפני 1 בינואר 1996 על 
טיפול משמר באמצעות שחייה. מתן  זכאים לקבל  זו,  פגימה 
רופא מוסמך מחוזי,  הינו בסמכות  זה לטיפול בשחייה  אישור 
הצורך  אורתופד מומחה, המאשר את  רופא  ובכפוף להמלצת 
כנגד חשבונית מס קבלה  יינתן  בשחייה טיפולית. החזר כספי 

מקורית. למימוש הזכאות פנו אל פקידת איבה.

נכותם המוכרת  נכים אשר עקב  לניתוחים פרטיים  זכאות   •
זכאים לבחור לבצע את  (לא דחוף),  לניתוח אלקטיבי  נזקקים 
הניתוח על ידי מנתח נבחר, בבית חולים פרטי או בתאגידי בריאות 
ידי משרד הבריאות. הסמכות לאישור הטיפול  המאושרים על 
נתונה בידי הרופא מוסמך המחוזי. למימוש הזכאות, פנו למרפאת 

מחוז השיקום, בצירוף מסמכים רפואיים. 
• סיוע המלווה לנכים משותקים בעלי דרגת נכות מיוחדת 100 
50, הנזקק למלווה, רשאי לפנות  גיל  אחוז+ נכה משותק מעל 
לרופא המוסמך המחוזי, שבסמכותו לאשר עד שמונה שעות 
רב  צוות  מלווים(ועדת  לצר"מ  בהפניה  צורך  ללא  ביום,  ליווי 
מקצועי). במידה וקיים צורך מעבר לשמונה שעות, יופנה הנכה 
יש לפנות למרפאת  לבדיקה בצר"מ מלווים. למימוש הזכאות 

מחוז השיקום.
• בדיקות סקר רפואיות תקופתיות נכים בדרגת נכות 50 אחוז 
ונכים פגועי   RTSD נפגעי  ומעלה, בכל סוגי הפגימות, לרבות 
ראש בדרגת נכות 20 אחוז ומעלה, רשאים לבקש הפניה לביצוע 
רפואיים  במרכזים  לשנתיים,  אחת  תקופתיות  סקר  בדיקות 
שנמצאים בהתקשרות עם משרד הביטחון. יש לפנות למרפאת 

מחוז השיקום.
– מקרים מיוחדים  • אספקת רכב רפואי חלופי ממאגר הרכב 
ידי המכון לבטיחות בדרכים  נכים פגועי רגליים, המוגבלים על 
למנגנון יד, זכאים לרכב חלופי ממאגר הרכב של אגף השיקום, 
כאשר הרכב שברשותם מושבת או בתקופת המתנה לרכב חדש 
שהוזמן. קדימות תינתן לנכים שזכאותם לרכב בבעלות המדינה. 
נכה שישתמש ברכב מהמאגר יותר מחודש ימים, ינוכה ממענק 

הביטוח סכום יחסי לתקופת השימוש ברכב המאגר.

מה חדש?  עדכון זכויות ינואר 2018
המדור נכתב באדיבותו של מר אבנר גולן מארגון נכי צה"ל ועל כך נתונה תודתנו הרבה.  
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הנצחה 
מענק והלוואה למימון הנצחה פרטית

קיימת זכאות למענק חד פעמי בגובה 7,663&
בעבור הנצחה פרטית של החלל ולהלוואה חד 

פעמית של עד 7,411 ₪.
השתתפות בהוצאות האבל

אלמנ/ה זכאי/ת למענק חד-פעמי להשתתפות 
בתקופת   ₪  7,361 בסך  אבל  בהוצאות 

"השבעה".
ביקורים בארץ של בני משפחה המתגוררים 

בחו"ל
אלמנות המתגוררות בחול לפחות שנה זכאיות 
לביקורי התייחדות פעם בשנה ביום האזכרה 
ביום  האישי  בתאריך העברי או הלועזי, או 
הזיכרון הכללי לחללי מערכות ישראל. הסיוע 
כולל: רכישת כרטיס טיסה באמצעות הנציגות 
בחו"ל, שהייה במלון למשך שישה לילות או 
הוצאות שהייה בסך 565 ₪ לכל ימי הביקור 
נסיעה  הוצאות  עבור   ₪ 1,500 עד  וסך של 
משדה התעופה לבית העלמין בו קבור החלל 
ובחזרה לשדה התעופה לאחר הביקור ולבית 

הזכאי, בכפוף להצגת חשבונית.
סיוע ברכישת חלקת קבר והקמת מצבה 

לאלמנ/ה
5,264 ₪ בעבור רכישת  ל–  זכאי/ת  אלמן/ה 

חלקת קבר ו– 4,480 ₪ בעבור הקמת מצבה.
לימודים – שיקום תעסוקתי לאלמן/ה

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

לכישוריה, בטרם תתחיל בהליך מחייב.
להקמת עסק עצמאי

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

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. 
עד  המקובל  בסכום  פעמי  חד  הינו  הסיוע 
ראשון.  תואר  או  מקצועית  תעודה  לקבלת 

קבלה  אישור  הרווחה  לעובד/ת  להגיש  יש 
ללימודים, גובה שכ"ל והצהרה אם גוף אחר 

משתתף בשכר הלימוד.
הטבות כללית

הטבות עבור יתומי האלמנ/ה
הסיוע לאלמן/ה הוא חד פעמי בעבור כל אחד 
מילדי החלל. בר/בת מצווה: אלמן/ה זכאי/ת 
להלוואה עד סך 3,717 ₪ והיתום אשר הגיע 
לגיל המצוות יקבל מענק כספי בסך 9,130&. 
במות   21 לו  יתום אשר טרם מלאו  נישואי 
הנספה ואף אם מלאו לו 30 שנה ביום נישואיו: 
יקבל היתום מענק בסך 8,968& והלוואה בסך 
זכאי/ת למענק בסך של  9,098 ₪. אלמן/ה 
9,098 ₪. אלמנ/ה  ולהלוואה בסך   ₪ 8,968
הקשורות  הוצאות  עבור  למענק  זכאי/ת 
מענק  א'-ו'  כיתות  לתלמידי  ובי"ס  לחוגים 
מענק  ז'-י'  כיתות  תלמידי   ,₪  1,799 בסך 
י"א-י"ב מענק  ותלמידי כיתות   &2,120 בסך 
 17 גיל  בין  יתום שהתייתם   .₪  2,884 בסך 
נהיגה  יקבל השתתפות במימון שעורי  ל-21 
ובלבד שמימש את   ₪ 2,165 עד סכום של 

הזכאות לפני גיל 30.
הלוואה לצרכים אישיים

לצרכים  הלוואה  לקבל  זכאי/ת  אלמן/ה 
אישיים אחת לשלוש שנים בסך 6,749 ₪. 

פטור מתשלום אגרת טלוויזיה
והטבות,  הזכאים/ות לתגמולים  אלמנים/ות 

יקבלו פטור מתשלום אגרת טלוויזיה.
סיוע בדיור

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

בהדרכה באשר לזכאות הסיוע.
לרכישת דירה ראשונה

מענק: אלמן/ה מחוסר/ת דיור שאין ולא היה 
בבעלותו/ה דירה, ויש לו/ה עד 3 יתומים עד 
נשואים המתגוררים עמו/ה,  30, שאינם  גיל 
 .₪  212,291 עד  של  מענק  לקבל  זכאי/ת 
לעיל  במצב שצוין  דיור  אלמן/ה מחוסר/ת 
ויותר מ – 3 יתומים ילדי החלל שטרם מילאו 
ואינם נשואים או מתגוררים עמו/ה   30 להם 
16,026 ₪ עבור  זכאי/ת לתוספת מענק בסך 
מהחלל  ילד  ללא  אלמן/ה  נוסף.  יתום  כל 

זכאי/ת למענק של עד 66,740  ₪. 
החלפת דירה

אלמן/ה שלא קיבל/ה סיוע לרכישת דירה או 
לכיסוי משכנתה, ואין בבעלותו/ה דירה נוספת 
אותה  לדירה  פרט  אחרת  מדירה  חלק  או 
יקבל/תקבל  להחליף,  מבקש/ת  היא/הוא 
הדירה  מחיר  סכום ההפרש שבין  עד  סיוע 
ובין מחיר הדירה הנרכשת, בתנאי  הנמכרת 
שמחיר הדירה הנרכשת גבוה יותר: בהלוואה 
ילדים  135,444 ₪. מענק לאלמנה עם  בסך 
עד גיל 30, שהם ילדי החלל, שאינם נשואים 
ומתגוררים בביתו/ה, זכאי/ת למענק של עד 
שיקבל/ מהסכום   20% בניכוי   ₪  173,416
תקבל עבור דירתו/ה הנמכרת כמפורט בחוזה 
המכירה. מענק לאלמנ/ה ללא ילדים, זכאי/ת 
למענק של עד 66,740 ₪ בניכוי 20% מהסכום 

שיקבל/תקבל עבורה דירתו/ה הנמכרת.
הלוואה להחזר משכנתא שניטלה טרם 

האסון
אלמנ/ה שלא נעזר/ה בסיוע משרד הביטחון 
לצורך רכישה או החלפת דירה, ולצורך רכישת 
והנוכחית נטל/ה משכנתא  דירתו/ה היחידה 
שעדיין לא הוחזרה במלואה, רשאי/ת לפנות 
הלוואה  לקבלת  זכאותו/ה  בדיקת  לצורך 
לכיסוי חלקי או מלא של המשכנתא ההלוואה 
סכום  להפחתת  בתנאי שיביא/תביא  תינתן 
המקורית  המשכנתא  של  החודשי  ההחזר 

בשיעור של 20% לפחות.
שיפוץ דירה 

אלמנ/ה זכאי/ת להלוואה עד לסך 57,421 ₪ 
לשיפוץ הדירה או להרחבתה ולמענק עד לסך 
ולא קיבל/ה בעבר  זכאות במידה   ₪ 26,677

מענק לאחת ממטרות הדיור שפורטו לעיל.
השתתפות בתשלום שכר דירה

אלמן/ה, "מחוסר/ת דיור" שיתומיהם עד גיל 
30 מתגוררים עמם או, אלמנה "מחוסרת דיור" 
זכאי/ת לסיוע דמי שכירות פרטית   65+ בת 
יינתן בשנה  עד לסכום קבוע מראש. הסיוע 

הראשונה והשנייה הסמוכות ליום האסון.
רכב אישי או לשיקום כלכלי

החזר תשלום עבור ביטוח רכב (חובה 
ומקיף) 

אלמן/ה זכאי/ת למענק בעבור ביטוח חובה 
ומקיף לרכב. המענק מצורף לתגמול בחודש 
בינואר.  שמתחילה  השנה  עבור  דצמבר 
אלמנ/ה שקיבל/ה בשנה החולפת החזר עבור 
את  יקבל/תקבל  רכב(טסט)  רישיון  אגרת 
ההחזר באופן אוטומטי. המענק עד לסך של 

 .₪ 4,348

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.
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זכויות והטבות אלמנים/ות נפגעי פעולות 
איבה
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הנצחה 
מענק והלוואה למימון הנצחה פרטית

קיימת זכאות למענק חד פעמי בגובה 7,663₪ 
בעבור הנצחה פרטית של החלל ולהלוואה חד 

פעמית של עד 7,411 ₪.
השתתפות בהוצאות האבל

אלמנ/ה זכאי/ת למענק חד-פעמי להשתתפות 
בתקופת   ₪  7,361 בסך  אבל  בהוצאות 

"השבעה".
ביקורים בארץ של בני משפחה המתגוררים 

בחו"ל
אלמנות המתגוררות בחול לפחות שנה זכאיות 
לביקורי התייחדות פעם בשנה ביום האזכרה 
ביום  האישי  בתאריך העברי או הלועזי, או 
הזיכרון הכללי לחללי מערכות ישראל. הסיוע 
כולל: רכישת כרטיס טיסה באמצעות הנציגות 
בחו"ל, שהייה במלון למשך שישה לילות או 
הוצאות שהייה בסך 565 ₪ לכל ימי הביקור 
נסיעה  הוצאות  עבור   ₪ 1,500 עד  וסך של 
משדה התעופה לבית העלמין בו קבור החלל 
ובחזרה לשדה התעופה לאחר הביקור ולבית 

הזכאי, בכפוף להצגת חשבונית.
סיוע ברכישת חלקת קבר והקמת מצבה 

לאלמנ/ה
5,264 ₪ בעבור רכישת  ל–  זכאי/ת  אלמן/ה 

חלקת קבר ו– 4,480 ₪ בעבור הקמת מצבה.
לימודים – שיקום תעסוקתי לאלמן/ה

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

לכישוריה, בטרם תתחיל בהליך מחייב.
להקמת עסק עצמאי

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

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. 
עד  המקובל  בסכום  פעמי  חד  הינו  הסיוע 
ראשון.  תואר  או  מקצועית  תעודה  לקבלת 
קבלה  אישור  הרווחה  לעובד/ת  להגיש  יש 
ללימודים, גובה שכ"ל והצהרה אם גוף אחר 

משתתף בשכר הלימוד.
הטבות כללית

הטבות עבור יתומי האלמנ/ה
הסיוע לאלמן/ה הוא חד פעמי בעבור כל אחד 
מילדי החלל. בר/בת מצווה: אלמן/ה זכאי/ת 

להלוואה עד סך 3,717 ₪ והיתום אשר הגיע 
 9,130 יקבל מענק כספי בסך  לגיל המצוות 
₪. נישואי יתום אשר טרם מלאו לו 21 במות 
הנספה ואף אם מלאו לו 30 שנה ביום נישואיו: 
יקבל היתום מענק בסך 8,968 ₪ והלוואה בסך 
זכאי/ת למענק בסך של  9,098 ₪. אלמן/ה 
9,098 ₪. אלמנ/ה  ולהלוואה בסך   ₪ 8,968
הקשורות  הוצאות  עבור  למענק  זכאי/ת 
לחוגים ובי"ס לתלמידי כיתות א'-ו' מענק בסך 
1,799 ₪, תלמידי כיתות ז'-י' מענק בסך 2,120 
 2,884 י"א-י"ב מענק בסך  ₪ ותלמידי כיתות 
יקבל  ל-21   17 גיל  בין  יתום שהתייתם   .₪
השתתפות במימון שעורי נהיגה עד סכום של 
לפני  הזכאות  ובלבד שמימש את   ₪ 2,165

גיל 30.
הלוואה לצרכים אישיים

לצרכים  הלוואה  לקבל  זכאי/ת  אלמן/ה 
אישיים אחת לשלוש שנים בסך 6,749 ₪. 

פטור מתשלום אגרת טלוויזיה
והטבות,  הזכאים/ות לתגמולים  אלמנים/ות 

יקבלו פטור מתשלום אגרת טלוויזיה.
סיוע בדיור

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

בהדרכה באשר לזכאות הסיוע.
לרכישת דירה ראשונה

מענק: אלמן/ה מחוסר/ת דיור שאין ולא היה 
בבעלותו/ה דירה, ויש לו/ה עד 3 יתומים עד 
נשואים המתגוררים עמו/ה,  30, שאינם  גיל 
 .₪  212,291 עד  של  מענק  לקבל  זכאי/ת 
לעיל  במצב שצוין  דיור  אלמן/ה מחוסר/ת 
ויותר מ – 3 יתומים ילדי החלל שטרם מילאו 
ואינם נשואים או מתגוררים עמו/ה   30 להם 
16,026 ₪ עבור  זכאי/ת לתוספת מענק בסך 
מהחלל  ילד  ללא  אלמן/ה  נוסף.  יתום  כל 

זכאי/ת למענק של עד 66,740  ₪. 
החלפת דירה

אלמן/ה שלא קיבל/ה סיוע לרכישת דירה או 
לכיסוי משכנתה, ואין בבעלותו/ה דירה נוספת 
אותה  לדירה  פרט  אחרת  מדירה  חלק  או 
יקבל/תקבל  להחליף,  מבקש/ת  היא/הוא 
הדירה  מחיר  סכום ההפרש שבין  עד  סיוע 
ובין מחיר הדירה הנרכשת, בתנאי  הנמכרת 
שמחיר הדירה הנרכשת גבוה יותר: בהלוואה 
ילדים  135,444 ₪. מענק לאלמנה עם  בסך 
עד גיל 30, שהם ילדי החלל, שאינם נשואים 
ומתגוררים בביתו/ה, זכאי/ת למענק של עד 
שיקבל/ מהסכום   20% בניכוי   ₪  173,416

תקבל עבור דירתו/ה הנמכרת כמפורט בחוזה 
המכירה. מענק לאלמנ/ה ללא ילדים, זכאי/ת 
למענק של עד 66,740 ₪ בניכוי 20% מהסכום 

שיקבל/תקבל עבורה דירתו/ה הנמכרת.
הלוואה להחזר משכנתא שניטלה טרם 

האסון
אלמנ/ה שלא נעזר/ה בסיוע משרד הביטחון 
לצורך רכישה או החלפת דירה, ולצורך רכישת 
והנוכחית נטל/ה משכנתא  דירתו/ה היחידה 
שעדיין לא הוחזרה במלואה, רשאי/ת לפנות 
הלוואה  לקבלת  זכאותו/ה  בדיקת  לצורך 
לכיסוי חלקי או מלא של המשכנתא ההלוואה 
סכום  להפחתת  בתנאי שיביא/תביא  תינתן 
המקורית  המשכנתא  של  החודשי  ההחזר 

בשיעור של 20% לפחות.
שיפוץ דירה 

אלמנ/ה זכאי/ת להלוואה עד לסך 57,421 ₪ 
לשיפוץ הדירה או להרחבתה ולמענק עד לסך 
ולא קיבל/ה בעבר  זכאות במידה   ₪ 26,677

מענק לאחת ממטרות הדיור שפורטו לעיל.
השתתפות בתשלום שכר דירה

אלמן/ה, "מחוסר/ת דיור" שיתומיהם עד גיל 
30 מתגוררים עמם או, אלמנה "מחוסרת דיור" 
זכאי/ת לסיוע דמי שכירות פרטית   65+ בת 
יינתן בשנה  עד לסכום קבוע מראש. הסיוע 

הראשונה והשנייה הסמוכות ליום האסון.
רכב אישי או לשיקום כלכלי

החזר תשלום עבור ביטוח רכב (חובה 
ומקיף) 

אלמן/ה זכאי/ת למענק בעבור ביטוח חובה 
ומקיף לרכב. המענק מצורף לתגמול בחודש 
בינואר.  שמתחילה  השנה  עבור  דצמבר 
אלמנ/ה שקיבל/ה בשנה החולפת החזר עבור 
את  יקבל/תקבל  רכב(טסט)  רישיון  אגרת 
ההחזר באופן אוטומטי. המענק עד לסך של 

 .₪ 4,348
החזר אגרת רישיון רכב (טסט)

רישיון לרכב  זכאי/ת להחזר אגרת  אלמן/ה 
לשלוח  יש   .₪  1,756 בסך  בבעלותו/ה, 
ורכב,  נהיגה  לעובד/ת הרווחה צילום רישיון 
על  קבלה  או  ומקיף  חובה  ביטוח  תעודת 

תשלום הביטוח על שמה.
מענק והלוואה לרכישת רכב חדש לשימוש 

אישי
תוקף,  בר  נהיגה  רישיון  בעל/ת  אלמן/ה 
הלוואה  ו/או  למענק  זכאי/ת  יהיה/תהיה 
כהשתתפות ברכישת רכב: לרכב ראשון יינתן 
מענק בסך 59,319 ₪ והלוואה עד 77,743 ₪. 
להחלפת רכב: מענק בסך 46,889 ₪ והלוואה 

בסך 22,120 ₪.
אלמן/ה ללא רישיון נהיגה

נהיגה  רישיון  בעל/ת  שאינו/ה  אלמנ/ה 
חדש  רכב  ברכישת  סיוע  לקבל  זכאי/ת 
כאשר בנה או בתה מתגוררים בסמיכות אליה 
ינהגו עבורו/ה אם לא קיבל/ה  כי  ומצהירים 
סיוע: מענק  לרכב ראשון  לקולנועית.  סיוע 
 .₪  22,210 בסך  והלוואה   ₪  41,518 בסך 
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והלוואה   ₪ 32,814 החלפת רכב: מענק בסך 
בסך 22,120 ₪.

שיעורי נהיגה לאלמן/ה
אלמנ/ה זכאי/ת להשתתפות של עד 2,167 ₪ 

בעבור השיעורים.
תשלום דמי ניידות

נעזר/ה  ולא  אלמן/ה שאין בבעלותו/ה רכב, 
במענק לרכישת רכב בארבע השנים האחרונות, 

זכאי/ת לדמי ניידות בסך 383 ₪ לחודש.
מענק לרכישת קולנועית 

אלמן/ה הזקוק/ה לקולנועית, מסיבות רפואיות 
ומגבלות בניידות, בתנאי שלא קיבל/ה סיוע 
בארבע שנים האחרונות לרכישת רכב, למענק 

עד לסך 15,061 ₪.
רכב שיקום כלכלי

אלמנ/ה שכיר/ה או עצמאי/ת בעל/ת רישיון 
ו/או  מענק  לקבל  זכאי/ת  תוקף,  בר  נהיגה 
הלוואה לרכישת רכב מסחרי/נוסעים לעסק 
הסיוע  את  מחליף  זה  סיוע  קיים.  או  חדש 
הניתן לרכישת רכב לשימוש אישי/רכב רפואי 

או קולנועית. 
סיוע רפואי 
מימון תרופות 

זכאי/ת להחזר תשלום על תרופות  אלמן/ה 
יש  קבוע:  טיפול  או ממושך.  קבוע  לטיפול 
להגיש לעובד/ת הרווחה את רשימת התרופות 
ולצרף  החודשי,  המינון  את  מטפל,  מרופא 
או  החולים  מקופת  תרופות  ניפוקי  דו"ח 
קבלות משלושת החודשים האחרונים. לאחר 
חודשי  לפונים החזר  יינתן  אישור הבקשה, 
במשך שנה שלמה. בתום שנה זו יש להגיש 
מחדש בקשה לאישור החזר חודשי. לתרופה 
שעלותה 400 ₪ ויותר, יש לחדש אישור אחת 
לשלושה חודשים. טיפול לא קבוע: ניתן לקבל 
 ₪ 26 החזר עבור כל תרופה שעלותה מעל 
 ₪ 204 בסך  לרכז הגשת קבלות  יש  למנה. 
ולצרף מרשמים רפואיים וחשבוניות  ומעלה 

מס/קבלות מקוריות ע"ש האלמנ/ה.
התייעצות רפואית

 ₪  845 עד  של  להחזר  זכאי/ת  אלמן/ה 
ייעוץ עם רופא מומחה בגין בעיה  בשנה על 
גובה  כירורגית.  רפואית או צורך בהתערבות 
הסכום  שבין  ההפרש  יהיה  ההשתתפות 
לבין סכום ההשתתפות של  ששולם בפועל 
הביטוח המשלים. זאת עד להחזר מרבי של 

836 ₪ לשנה.
לחצן מצוקה 

זה  לגיל  מתחת  או   65 גיל  מעל  אלמנה 
הצורך  על  רפואי המעיד  אישור  שברשותה 
כרוניות,  מחלות  עקב  מצוקה  בלחצן 
מצוקה.  לחצן  בהתקנת  להשתתפות  זכאית 
ההשתתפות הינה עד 347 ₪ לשנה או עד 29 

ש"ח לחודש.
מנוי לשירותי קרדיוביפר וניידת טיפול 

נמרץ לב
24 חודשים לאגף  מימון למנוי לתקופה של 
ושח"ל  נטל"י  הסכמי התקשרות עם חברות 
יש  לב.  מבעיות  הסובל/ת  לאלמן/ה  יינתן 
להגיש אישור מקרדיולוג. אלמנ/ה הזכאי/ת 
זה  לשירות  הרפואיים  הקריטריונים  עפ"י 
אחרות,  חברות  עם  להתקשר  ומבקש/ת 

זכאי/ת לקבל החזר של עד 174 ₪ לחודש.
נעליים אורתופדיות 

 ₪  958 עד  של  למענק  זכאי/ת  אלמן/ה 
במכון  אורתופדיות  נעליים  לרכישת  בשנה 
חייב/ת  ובאישור אורתופד. הזכאי/ת  מיוחד 
309 ₪. יש להגיש  בהשתתפות עצמית בסך 
אישור בפעם הראשונה שבה מתבקש המימון. 

משקפיים לכבדי ראייה 
או  עדשות משקפיים  במימון  • השתתפות 
עדשות מגע לאלמנים/ות אחרי ניתוח עיניים 
או במקרים של מחלת עיניין כרונית. זכאי/ת 
 ₪  1,197 או  בשנה   ₪  715 עד  של  להחזר 

לשנתיים.
טלסקופיות  עדשות  במימון  השתתפות   •
בעלי  לאלמנים/ות  מיקרוסקופיות  ועדשות 

תעודת עיוור  
נסיעות לטיפול רפואי 

רפואיים  מטעמים  יכולה  שאינה  אלמנה 
באוטובוס,  לנסוע  מרופא)  אישור  (על סמך 
נסיעה במונית  זכאית למימון מלוא הוצאות 
רפואי בבית חולים  ו/או באמבולנס לטיפול 
נסיעות במונית  או במרפאת מומחים. החזר 
מותנה באי-קבלת סיוע לרכישת רכב לשימוש 
האחרונות.  השנים   4 ב- אישי/שיקומי 
לחודש  נסיעות  ל-10  עד  הינה  ההשתתפות 
5 נסיעות הלוך ושוב. אין הגבלה במספר  או 
הנסיעות לטיפול כימותרפי או דיאליזה. גובה 
ההשתתפות בנסיעה במונית לא יעלה על 100 

ש"ח לכל כיוון.
החלמה לאחר אשפוז 

לילות  ארבעה  למשך  שאושפזה  אלמנה 
או  כימותרפיים  טיפולים  לאחר  או  ומעלה 
החלמה  דמי  של  להחזר  זכאית  הקרנות,  
ימים    7 או  לילות   6 עד  רצופה של  בשהות 
וזאת על פי תעריפי  בשנה בארץ או בחו"ל 
נציבות שרות המדינה. גובה ההשתתפות על 
יום  . ערך  פי תעריפי נציבות שירות המדינה 
424 ₪. במקרים  הינו   2017 ההבראה לשנת 
של השתתפות הביטוח המשלים, סיוע האגף 
יעלה על ההפרש שבין התשלום בפועל  לא 

והשתתפות הביטוח.
מוצרי ספיגה

זכאית להשתתפות באספקת מוצרי  אלמנה 
על  המעיד  מרופא  אישור  בסיס  על  ספיגה 
צורך. המוצרים יסופקו ישירות לבית האלמנה 
על ידי חברה עמה יש לאגף הסכם התקשרות.

לאחר אישור הבקשה יעביר קצין התמלוגים 

והחברה  ההזמנה,  פרטי  עם  לחברה  הודעה 
מועדי  לתאום  האלמנה  עם  קשר  תיצור 

האספקה.
טיפולי שיניים 

להחזר  זכאים   18 גיל  עד  ויתום/ה  אלמן/ה 
תשלום לטיפול שיניים. יש להגיש לעובד/ת 
הרווחה: קבלות מקור ותוכנית טיפול. אלמן/ה 
בפועל  50% מהתשלום  להחזר של  זכאי/ת 
זכאי  יתום  לשנה.   ₪  15,061 מ-  יותר  ולא 

להחזר בסך 4,017 ₪ בשנה. 
סיוע סוציאלי- רגשי

עובדים  האלמנות  לרשות  מחוז מעמיד  כל 
הכוונה,  ייעוץ,  לתת  המוסמכים  סוציאליים 

הדרכה וטיפול בנושא האובדן והשלכותיו. 
קבוצות תמיכה  

המוסד לביטוח לאומי מפעיל קבוצות תמיכה 
לחיים  בהסתגלות  ולהקל  לסייע  המיועדות 

בצל האובדן. 
קשר עם מתנדבים

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

לעובד/ת סוציאלי/ת. 
טיפול נפשי דרך מטפל חיצוני

(אישי,  אלמן/ה זכאי/ת למימון טיפול נפשי 
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 
ותקבל  פרטני,  בתעריף  ילדיה,  עם  לטיפול 
החזר לאחר הגשת קבלות בלבד. לפני תחילת 
סוציאלי/ת  מעובד/ת  לקבל  יש  הטיפול, 
אישור  שנה  כל  ולחדש  למטפל,  אישור 

להמשך המימון.
דיור מוגן, בית אבות, עזרה לזולת

דיור מוגן
אינו  הנכס  מוגן,  לדיור  העובר/ת  אלמן/ה 
בבעלותו/ה ועליהם לשלם דמי כניסה זכאי/ת 

למענק חד-פעמי עד לסך 36,328 ₪. 
אשפוז סיעודי

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

האבות. 
מטפלת סיעודית 

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

הרווחה לקבלת טופס תפקוד. 
מרכז יום לקשיש

אלמן/ה שאושר להם מימון למטפלת סיעודית 
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סיעוד
דיור מוגן

על פי פניית הזכאי/ת, אגף משפחות משתתף 
במענק חד פעמי של 36,328 שקל לכל הורה. 
המענק יינתן להורה שנכנס לדיור מוגן, בתנאי 
של  מקרה  בכל  סיעודית.  מחלקה  בו  שיש 
כניסה לדיור מוגן, ההורה/ים ימשיכו לקבל את 
יתר התשלומים  ואת  מלוא התגמול החודשי 

החודשיים ו/או השנתיים הנלווים.
בתי אבות להורים

שהייתו  במימון  להשתתפות  זכאי  הורה 
במחלקה סיעודית או במחלקה לתשושי גוף או 
נפש בבית אבות, בהסתמך על תעריף משרד 
הבריאות או משרד הרווחה ובהתאם להכנסותיו 
מכל מקור שהוא. קצבת זקנה, קצבת שאירים, 
דירה  משכר  והכנסה  בריאות  מנזקי  רנטה 
ראשונה לא יילקחו בחשבון לצורך חישוב דמי 
השהייה. כאשר משולמות קצבת שאירים וגם 
קצבת זקנה תיחשב קצבת השאירים כהכנסה. 
הורים שהאגף משתתף במימון המוסד שבו 
הם שוהים, לא יקבלו תגמול חודשי והטבות. 
ישיר עם משרד  נמצא בהסדר  מוסד שאינו 
במימון  משתתף  המשפחות  אגף  הביטחון, 
תגמול  יקבלו  לא  שוהים,  הם  שבו  המוסד 
נמצא בהסדר  והטבות. מוסד שאינו  חודשי 
המשפחות  אגף  הביטחון,  משרד  עם  ישיר 
במוסד בתשלומים  במימון שהייה  משתתף 
חודשיים, המועברים כנגד קבלות או חשבונית 
מס מקור, בציון אופן תשלום. לתשומת לבכם 
סיעודי  לדיור  עובר  ההורים  אם אחד משני 
מסוג זה או אחר, ימשיך ההורה השני לקבל 
את כל התנאים המגיעים לו ממשרד הביטחון 
כהורה יחיד, דהיינו 80 אחוז מהתשלום לזוג. 

עזרה בידי הזולת בבית ההורה
גובה הסיוע לעובד סיעודי או לעובד זר ניתן 
ידי  בהתאם למגבלות הרפואיות שסומנו על 
רופא המשפחה על גבי טופס דו"ח תפקודי. 
היקף הסיוע מתורגם למספר שעות חודשיות, 
בכפוף לאישורים הנדרשים ובהתאם לתחשיב 
המתבצע במחוז. לא ניתן להעסיק בן משפחה 

מדרגה ראשונה.

בריאות
סמך  על  ניתנות  רפואיים  בנושאים  הטבות 
אישור משרד הבריאות, כלומר לאחר שמוצתה 
הזכאות בקופת החולים ו/או בביטוח משלים 
השתתפות  ולאחר  הבריאות,  במשרד  או 
למימוש  ועד לסכום המרבי. בקשה  עצמית 

ההטבות תוגש לעובד הרווחה במחוז, בסמוך 
משנה  יאוחר  ולא  לפועל,  ההוצאה  למועד 
או  מס  חשבונית  בצירוף  ההוצאה,  ממועד 

קבלה מקור על שם הזכאי/ת.
מנוי לשירותי קרדיוביפר וניידת לטיפול נמרץ

נטל"י  חברות  עם  התקשרות  הסכמי  לאגף 
זכאים  לב,  הורים הסובלים מבעיות  ושח"ל. 
מנוי בחברות אלה לקבלת שירותי  לרכישת 
נמרץ לב לתקופה  וניידת טיפול  קרדיוביפר 
של 24 חודשים. אישור הסיוע מותנה באישור 
רופא קרדיולוג על הצורך בשירות זה. הורים 
זכאים לקבל החזר של עד 174 ש"ח לחודש 

למנוי יחיד או 254 ש"ח למנוי זוגי .
מנוי לשירות חירום רפואי לחולה לב

הפניה  לקבל  זכאים  בלבד,  לב  חולי  הורים 
אשר  ונטלי,  שחל  החברות-  משתי  לאחת 
בהתקשרות עם המשרד ו/או באמצעות החזר 
בכפוף  בהתקשרות,  שאינה  מחברה  כספי 
ומעלה שקיבלו   75 בני  לאישור מקרדיולוג. 
יוכלו להמשיך לקבל את  הסיוע,  בעבר את 

השירות עד כה ללא האישור האמור.
לחצן מצוקה 

בודד מתחת  הורה  או   ,  65 גיל  הורים מעל 
לגיל זה שברשותו אישור רפואי המעיד על 
הצורך בכפתור מצוקה עקב מחלות כרוניות, 
מצוקה.  לחצן  בהתקנת  להשתתפות  זכאים 
ההשתתפות הינה עד 347 ₪ לשנה או עד 29 

₪ לחודש.
 65 הורים מגיל  זוג  או   65 בודד מגיל  הורה 
נותנות  מהחברות  לאחת  לפנות  רשאים 
וליצור התקשרות עצמאית.  השירות בשוק 
347 שקל  סך  על  עומד  ההשתתפות  סכום 
29 שקל בחודש. הסיוע  או לחילופין  בשנה 
הסובל   65 לגיל  מתחת  להורה  גם  יינתן 

ממחלה/ות כרוני/ות על פי אישור מרופא.
עדשות טלסקופיות ומקרוסקופיות 

למשקפיים
או  השתתפות ברכישת עדשות טלסקופיות 
לכבדי  למשקפיים  מיקרוסקופיות  עדשות 
כבד  או  עיוור  תעודת  לבעלי  תינתן  ראייה, 
ראייה, בהתאם להמלצת המכון לשיקום ראייה 

ירודה ואישור גובה ההשתתפות.
השתתפות במימון עדשות למשקפיים או 

עדשות מגע
עדשות מיוחדות למשקפי ראייה

מיוחדות  עדשות  רכישת  עבור  השתתפות 
למשקפי ראייה, לאחר ניתוח, או עקב מחלת 
רופא,  אישור  פי  על  תינתן  כרונית  עיניים 
בהחלפת  או  מיוחדות  בעדשות  הצורך  על 

גובה ההחזר עבור העדשות עומד  הקיימות. 
על סך 715 שקל לשנה או 1,197 שקל אחת 

לשנתיים.
השתתפות במימון טיפולים ברפואה משלימה

הינה  אלטרנטיביים  בטיפולים  ההשתתפות 
עבור עד 20 טיפולים לשנה סכום הסיוע הינו 
עד 2,672 ש"ח לשנה ועד 134 ₪ לטיפול בודד.

מספר  עבור  תינתן  ההשתתפות  אספקת 
הטיפולים שבוצעו בפועל על ידי הזכאי, אולם 
ולא  ביום  יותר משלושה טיפולים  לא  עבור 
טיפולים  יותר מסך מצטבר של עד עשרים 

בשנה.
מוצרי ספיגה

מוצרי  באספקת  להשתתפות  זכאים  הורים 
על  המעיד  מרופא  אישור  בסיס  על  ספיגה 
יסופקו ישירות לבית ההורה  צורך. המוצרים 
על ידי חברה עמה יש לאגף הסכם התקשרות. 
לאחר אישור הבקשה יעביר קצין התגמולים 
והחברה  ההזמנה,  פרטי  עם  לחברה  הודעה 
מועדי  לתאום  ההורים  עם  קשר  תיצור 
האספקה. האספקה תתבצע בהתאם להיקף 
סל המוצרים שנקבע על-ידי האגף בתאום עם 

החברה המספקת.
 סיוע ברכישת מוצרי ספיגה למבוגרים יאושר 
סוגר/ על  לוקים באי שליטה  לזכאים אשר 
אבחנה  המפרט  מרופא,  אישור  פי  על  ים 
חברת  ידי  על  מסופקים  המוצרים  רפואית. 
עם  התקשרות  בחוזה  שנבחרה  כמיטק, 
משרד הביטחון. מוצרי הספיגה יסופקו לבית 
ידיהם,  הזכאי/ת בהתאם לכמות שתוגדר על 
ועד להיקף סל מוצרים שנקבע בהתקשרות. 
אם הזמנת המוצרים תהיה בעלות גבוהה מזו 
הזכאי בהפרש  יישא  שנקבעה בהתקשרות, 

העלות ישירות מול החברה.
השתתפות בהתייעצות רפואית

למחלות  מיודעת  הרפואית  ההתייעצות 
המצריכות טיפול רפואי ממושך או התערבות 
ניתן למטרת טיפולים  אינו  כירורגית. הסיוע 
הינו  גובה ההשתתפות  וניתוחים קוסמטיים. 
זו  בזכאות  כי  יודגש  בשנה.  836 שקל  עד 
לניצול  עד  פעמים,  כמה  להשתמש  אפשר 

מלוא הסל של 836 שקל בשנה.
השתתפות במימון טיפולי פוריות/

פונדקאות
מימון טיפולי פוריות

זכאים  לעולם  ילד  הורים המבקשים להביא 
לסיוע במימון טיפולים/סדרת טיפולי פוריות, 
חולים  בקופת  זכאותם  את  לאחר שמימשו 

לרשותכם, רשימת זכויות וסיוע הניתן למשפחות במגוון תחומי החיים
לפניכם מידע ראשוני ותמציתי על חלק מההטבות הניתנות על ידי אגף משפחות והנצחה במשרד 

הביטחון. המידע הוא כללי והנוסח הקובע והמחייב הוא הנוסח הקבוע בחקיקה, בתקנות ובהוראות 
המנהל הרלוונטיים. לקבלת מידע נוסף ומעודכן, יש לפנות למרכז השירות הטלפוני, 03-6884729. 

זכויות והטבות משפחות שכולות
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לסכום  עד  הוא  הסיוע  המשלים.  ובביטוח 
המרבי של 23,989 ₪ 

הורים שכולים המבקשים להביא צאצא לעולם 
זכאים להשתתפות במימון  בעקבות השכול, 
הטיפולים עד לסכום מרבי הקבוע בסך 23,918 

שקל. הסיוע מותנה באישור רפואי.
השתתפות במימון החלמה לאחר 

אשפוז
החלמה לאחר אשפוז

הורים שאושפזו למשך ארבעה לילות ומעלה 
כימותרפיים  טיפולים  לאחר  מצויים  או   ,
זכאים להחזר של דמי החלמה  או הקרנות, 
בארץ או בחו"ל בעד כל יום החלמה בשהות 
רצופה של עד 6 לילות או 7 ימים , וזאת על 
יום  (ערך  נציבות שרות המדינה  פי תעריפי 
ההבראה לשנת 2017 הינו 424 ₪ ). במקרים 
של השתתפות הביטוח המשלים, סיוע האגף 
יעלה על ההפרש שבין התשלום בפועל  לא 

והשתתפות הביטוח.
הורים זכאים להשתתפות במימון החלמה או 
הבראה לאחר אשפוז של יותר מארבעה לילות, 
או לאחר סדרה של טיפולים כימותרפיים או 
טיפול הקרנות. הזכאות למימון היא עד שבעה 
ימים (שישה לילות), בהתאם לתעריף נציבות 
שירות המדינה. את ההטבה אפשר לממש עד 

שישה שבועות לאחר האשפוז.
תרופות לשימוש כרוני או חד פעמיות 

השתתפות במימון תרופות
222 ש"ח  התגמול החודשי כולל תשלום של 
עבור צריכת תרופות שמשולם לכל בית אב. 
אם ההוצאה החודשית עבור תרופות בשימוש 
ניתן  זה,  קבוע או חד פעמי עולה על סכום 
הבאים  בתנאים  נוספת  השתתפות  לקבל 
ידי משרד הבריאות.  על  :התרופה מאושרת 
קופת  של  מרקחת  בבית  נרכשה  התרופה 
הסדר  לו  שיש  מרקחת  בבית  או  החולים 
אישור  להעביר  יש  הקופה.  עם  תשלומים 
רפואי המפרט את רשימת התרופות הקבועות 
ומינונן החודשי בצירוף חשבוניות מס/קבלות 
בשלושת  התרופות  רכישת  על  מקוריות 
החודשים האחרונים ע"ש ההורה. לחילופין, 

ניתן לצרף דו"ח ניפוק.
עבור  החודשית  ההוצאה  שבהם  במקרים 
המשולם  הקבוע  הסכום  על  עולה  תרופות 
בקשה  להגיש  ניתן  שקל),   222 ) בתגמול 
לתוספת מימון בכפוף לאישורים נדרשים. אין 
להגיש בקשות לתרופה שעלותה פחותה מ-26 
רכישת תרופות  בגין  יינתנו  שקל. ההחזרים 
ידי משרד הבריאות כתרופה,  המאושרות על 

ולא עבור תוספי מזון או ויטמינים.
תרופות חד פעמיות

השתתפות ניתנת עבור תרופה שעלותה גבוהה 
יש להגיש את הבקשה  מ-26 שקל לאריזה. 
אחת לשנה, בצירוף מרשם רפואי וקבלות על 

סך 200 שקל ומעלה.
מימון הוצאות נסיעה לטיפול רפואי

רפואיים  מטעמים  יכולים  שאינם  הורים 
באוטובוס,  לנסוע  מרופא)  אישור  (על סמך 
נסיעה במונית  זכאים למימון מלוא הוצאות 
רפואי בבית חולים  ו/או באמבולנס לטיפול 

נסיעות במונית/ או מרפאת מומחים. החזר 
אמבולנס מותנה באי-קבלת סיוע לרכישת רכב 
לשימוש אישי/שיקומי ב-5 שנים האחרונות. 
לחודש  נסיעות  ל-10  עד  הינה  ההשתתפות 
5 נסיעות הלוך ושוב. אין הגבלה במספר  או 
הנסיעות לטיפול כימותרפי או דיאליזה. גובה 
ההשתתפות בנסיעה במונית לא יעלה על 100 

ש"ח לכל כיוון.
טהורים הזקוקים לטיפול רפואי בבית חולים 
או במרפאות מומחים, ושאינם מקבלים סיוע 
ממשרד הביטחון ברכישת רכב בארבע השנים 
לנסוע בתחבורה  יכולים  ושאינם  האחרונות, 
נסיעה במונית או  זכאים להוצאות  ציבורית, 
באמבולנס, כל עוד תקף האישור הרפואי לכך. 
ההשתתפות מוגבלת לעשר נסיעות מאושרות 

בחודש (או חמש נסיעות הלוך וחזור).
טיפולי שיניים

טיפולי  במימון  להשתתפות  זכאים  הורים 
שיניים בגובה 50% מההוצאה בפועל. ההחזר 
יינתן על בסיס תוכנית טיפול חתומה על ידי 
רופא השיניים הכוללת את פירוט הטיפולים 
ועלות כל אחד מהם.לקבלת ההחזר יש להציג 
חשבוניות מס/קבלות מקוריות על שם ההורה 
הזכאי. ההחזר יינתן על פי שלבי ההתקדמות 
בטיפול. ניתן להגיש חשבוניות מס/קבלות עד 

3 שנים מיום התשלום.
השתתפות במימון טיפול שיניים תהא על שם 
50 אחוז מההוצאה בפועל על  הזכאי בגובה 
וקבלה מקורית,  טיפול מפורטת  תוכנית  פי 
בציון אופן תשלום. בהתאם למחיר הטיפול, 
צילומי שיניים.  או  טיפולים  כרטיס  יידרשו 
ההחזר יינתן על פי שלבי התקדמות הטיפול 

והתשלום.
ניתוחים פרטיים

ניתוח פרטי הוא ניתוח שאינו מתבצע במימון 
קופת החולים ואינו ניתוח קוסמטי. 

הסכום המרבי לסיוע במימון הניתוח הוא עד 
11,957 ₪ לשנה, וזאת לאחר ניכוי השתתפות 
עצמית בסך 2,402 ₪ וניכוי התשלום שהתקבל 

מהביטוח המשלים.
ההשתתפות במימון ניתוח פרטי תינתן לניתוח 
שאינו במסגרת קופת החולים ועד לסכום של 
בניכוי השתתפות עצמית של  14,359 שקל 
2,402 שקל. מדובר על ניתוחים שנעשו בארץ 

ואינם ניתוחים קוסמטיים.
נעליים אורטופדיות

במימון  השתתפות  לקבל  זכאים  הורים 
לרכישת נעליים אורתופדיות המיוצרות במכון 
אורתופדיים.  במכשירים  המתמחה  מיוחד 
זוג נעליים אחד לשנה  המימון הוא לרכישת 
מסכום  אורתופד.  מרופא  באישור  ומותנה 
 ₪ 309 ההחזר תנוכה השתתפות עצמית של 

וישולם סכום מרבי של עד 961 ש"ח. 
נעליים  ברכישת  לסיוע  זכאים  הורים 
אורטופדיות על פי אישור רפואי מאורתופד, 
ואשר מיוצרות במכון מיוחד ובלעדי למכשירים 
יינתן בניכוי השתתפות בסך  רפואיים. הסיוע 

305 שקל ועד לגובה של 955 שקל בשנה.
מכשירים רפואיים

או  ברכישה  להשתתפות  זכאים  הורים 

רפואיים,  אביזרים/מכשירים  של  בהשכרה 
על  הניתן  למימון  כהשלמה  ניתן  הסיוע 
וביטוח  החולים  קופת  הבריאות,  ידי משרד 
 309 עצמית של  ולאחר השתתפות  משלים 
ש"ח לרכישה של מכשיר המופיע ברשימה 
שבנספח להוראה והשתתפות בסך 584 ש"ח 
לרכישה לגבי מכשיר שאינו מופיע ברשימה. 
מתשלום  פטורים  סיעודי  במוסד  הורים 

השתתפות עצמית.
הורים זכאים להשתתפות ברכישה או בהשכרה 
תינתן  רפואיים. ההשתתפות  של מכשירים 
הגורם  ידי  על  למימון שניתן  כנגד השלמה 
המממן ועד לגובה תעריפי המשרד ובהתאם 

לרשימה המאושרת על ידי האגף.
תשולמנה  ההטבות  כל  ליבכם:  לתשומת 
קופת  מול  זכויות  מיצוי  רק לאחר  ותינתנה 
חולים או משרד הבריאות או ביטוח משלים 

או כל גורם מממן אחר.

תחבורה
רכישת רכב ראשון חדש לבעלי רישיון נהיגה

הורים בעלי רישיון נהיגה בר תוקף, יהיו זכאים 
ו/או להלוואה כהשתתפות ברכישת  למענק 
רכב חדש או להחלפת רכב לשימושם האישי, 
בתנאי שלא קיבלו סיוע לרכישת קלנועית/
רכב במהלך אותה תקופת זכאות.לרכישת רכב 
ראשון חדש לזכאי שבקשתו אושרה עקרונית 
 46,830 יינתן מענק עד לסך  ידי המחוז,  על 

שקל והלוואה עד לסך 31,217 שקל.
החלפת רכב חדש לבעלי רישיון נהיגה

להחלפת רכב לאחר ארבע שנים ואילך, יינתן 
סיוע במענק עד לסך 38,496 שקל והלוואה עד 

לסך 22,904 שקל.
רכב משומש לבעלי רישיון נהיגה

גיל הרכב  לרכישת רכב ראשון או להחלפה. 
הנרכש לא יעלה על 48 חודשים. הסיוע לרכב 
משומש ניתן אחת לארבע שנים ואילך. הרכב 
ההורה/ יירכש מחברה שבה  לא  המשומש 
או אחד מקרוביו מקרבה  בעלי שליטה,  ים 
מבן  או  בחרה,  שליטה  בעלי  הינו  ראשונה 
משפחה מקרבה ראשונה של הזכאי. לפונה 
המחוז,  ידי  על  עקרונית  אושרה  שבקשתו 
 ₪  38,961 של  מענק  של  עד  מענק  יינתן 

והלוואה בגובה 23,180 ₪.
רכישת רכב ראשון לחסרי רישיון נהיגה 

בנהיגת בן משפחה
זכאי לקבל  נהיגה  רישיון  בעל  הורה שאינו 
בן  ילדיו או  סיוע ברכישת רכב חדש כאשר 
זוגו מתגוררים בסמיכות אליו, זמינים להסיעו 
ינהגו עבורו. (בתנאי שלא רכש  ומצהירים כי 
באותה  משהב"ט,  במימון  קלנועית/רכב 
ניתן במסגרת מכסה  זכאות). הסיוע  תקופת 
גובה  זו.  שנתית מוגבלת שהוקצתה למטרה 
יינתנו  ראשון  רכב  לרכישת  המרבי  הסיוע 
מענק בסך 31,217 ₪ והלוואה בסך 22,904 ₪. 
להחלפת רכב לאחר 4 שנים יינתנו מענק בסך 

25,664 ₪ והלוואה בסך 22,904₪.
למי שבקשתו אושרה  רכב ראשון  לרכישת 
עקרונית על ידי המחוז, יינתן מענק עד 25,664 

שקל והלוואה עד 22,904 שקל.
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קלנועית
רפואיות  מסיבות  לקלנועית  הזקוק  הורה 
לסיוע  זכאי למענק  יהיה  בניידות  ומגבלות 
רכב  רכשו  הורים  וזוג  במידה  ברכישתה, 
גם  זכאים  יהיו  לקלנועית  נזקק  ואחד מהם 
הורים, שכל אחד  זוג  וגם לקלנועית.  לרכב 
כל אחד  זכאים,  יהיו  זקוק לקלנועית,  מהם 
בנפרד, לקבלת סיוע לרכישת קלנועית יחידה 
או לרכישת קלנועית זוגית אחת שתשמש את 
שניהם. סכום המענק לרכישת קלנועית יחידה 
לזוג  זוגית  ולקלנועית   ,₪  11,298 עד  הינו 
הורים עד 16,066 ₪ ויינתן אחת לחמש שנים.

השתתפות במימון לימוד נהיגה
הורה הלומד נהיגה זכאי להחזר הוצאות עד 

לסכום של 1,548 ש"ח. 
יינתן אחת  קלנועית  רכישת  במימון  הסיוע 
לסיוע  חלופה  ומהווה  ואילך,  שנים  לחמש 
הורה  זכאות.  באותה תקופת  רכב  לרכישת 
בודד זכאי לקלנועית בודדת. זוג הורים שלא 
קיימת  זכאות,  תקופת  באותה  ברכב  נעזרו 
שתי  או  זוגית  קלנועית  לרכישת  אפשרות 
קלנועיות בודדות כל אחת או קלנועית אחת 

ורכב נוסעים.

שיקום
הלוואה לכיסוי חובות

מצוקה כלכלית
בעקבות  כלכלית  למצוקה  שנקלע  הורה 
כיסוי  לצורך  הלוואה  לבקש  רשאי  השכול 
חובות שאין לו אפשרות לפתור ממקורותיו. 
עד  של  בתקופה  תבחן  להלוואה  הזכאות 
מיום  או  החלל,  נפילת  מיום  שנים  שלוש 
ההכרה כהורים שכולים. ההלוואה תינתן רק 
להחזר חוב לגורמים רשמיים. גובה ההלוואה 

הינו עד לסכום של 57,421 ש"ח
סיוע להורים שכולים לכיסוי חובות שנוצרו 
המתקשים  או  מהאסון,  ישירה  כתוצאה 
להתמודד עם התחייבויות כספיות שקדמו לו. 
ההורים יוכלו להגיש בקשה לסיוע עד שלוש 
מיום שהוכרו  או  החלל  נפילת  מיום  שנים 
כהורים שכולים. לבדיקת הזכאות יש לפנות 
במחוז   ( הרווחה  (עובדת  התגמולים  לקצין 

המטפל.
הלוואות להוצאות מיוחדות לצרכים 

אישיים
הורים זכאים להלוואה בסך 6,749 ₪ למטרת 

צרכים אישיים, אחת לשלוש שנים ואילך.
הלוואות להוצאות מיוחדות ולצרכים אישיים 

ניתנות למטרות הבאות:
בר או בת מצווה של בן או בת הלוואה עד סך 
6,819 שקל. ההלוואה ניתנת להורה באופן חד 

פעמי בעבור כל ילד.
עזרה לנישואי בן או בת הלוואה בסך 16,156 
פעמית  חד  להורה  ניתנת  ההלוואה  שקל. 

בעבור כל ילד.
6,749 הזכאות  צרכים אישיים הלוואה בסך 

לשלוש שנים ואילך.
סיוע בהקמת עסק או לביסוס עסק קיים

שיקום כלכלי בעסק עצמאי
מקור  ברשותם  ואין  עובדים  הורים שאינם 
להקים עסק עצמאי  ובוחרים  נוסף,  הכנסה 
זכאים  ועיסוק,  שיהווה עבורם מקור פרנסה 
כניסה  או  העסק  להקמת  הלוואה  לבקש 
 .₪ 103,446 לסך של  עד  לשותפות בעסק, 
לביסוס עסק קיים ניתן לקבל הלוואה לביסוס 
והשלמת שיקום עסק קיים שבבעלות ההורה 

עד לסך של 22,120 ₪.
השתתפות במימון לרכישת רכב 

לשיקום כלכלי עצמאי- בעלי רישיון נהיגה
הורה שכיר או עצמאי בעל רישיון נהיגה בר 
תוקף, זכאי לקבל הלוואה ו/או מענק לרכישת 
קיים  או  חדש  לעסק  מסחרי/נוסעים  רכב 

כרכב ראשון או החלפה.
לרכישת  הניתן  הסיוע  את  זה מחליף  סיוע 
רכב לשימוש אישי/רכב רפואי או קלנועית 
יינתן לרכישת רכב  ממשרד הביטחון. הסיוע 
ללימוד  המשמש  נוסעים  רכב  או  מסחרי 
ולהחלפת הרכב  נהיגה רכב ראשון  להוראת 
לאחר 5 שנים או לאחר 3 שנים כאשר מדובר 

ברכב להוראת נהיגה
הלוואה להקמת עסק וביסוס עסק קיים. הורה 
הבוחר למצוא את שיקומו הכלכלי במסגרת 
לבדיקת  הרווחה  לעובד  יפנה  עסק עצמאי, 
מידע וכללים למתן הסיוע בהלוואה להקמת 
על  מקיפה,  בצורה  תיבדק  הבקשה  עסק. 
בסיס הגשת תוכנית המתארת את העסק ואת 
הכדאיות הכלכלית שלו. כמו כן, תיבדק מידת 
התאמתו של ההורה מבחנית השכלה, הכשרה 
קודמת וניסיון קודם בתחום. ניתן לבחון מתן 

סיוע לביסוס עסק קיים שבבעלות ההורה.

דיור
הורה שכול המעוניין לקבל את השתתפות 
עובד  אל  לפנות  מוזמן  דיור  בנושאי  האגף 
הדיור/הרווחה במקום מגוריו. מומלץ לפנות 
הסברים  לקבל  כדי  התכנון,  בשלב  כבר 
מלאים ומעודכנים בנושא. הסכומים הנקובים 
ויתכנו בהם  באפשרויות הסיוע הם מרביים 
או  ראשונה  דירה  לרכישת  הסיוע  שינויים. 
או שיפוץ  או החזר משכנתא  דירה  החלפת 
והתקנת מעלית או מעלון הינו חד פעמי וניתן 
יינתן באופן חד- למטרה אחת בלבד. הסיוע 

פעמי בהלוואה ו/או במענק.
רכישה  לצורך  הינו חד פעמי,  בדיור  הסיוע 
חוב  לכיסוי  או  ראשונה  דירה  החלפת  או 
המשכנתא. לקבלת מידע על הזכאות לסיוע 
יש לפנות לעובד הרווחה המחוזי באמצעות 

מרכז השירות הטלפוני.

סיוע לרכישת דירה ראשונה בשוק החופשי 
הפרטי

הורים מחוסרי דיור שאין, ולא הייתה בבעלותם 
זכאים לקבל הלוואה  דירה או חלק מדירה, 
דירה  לרכישת  באופן חד פעמי  ו/או מענק 
ראשונה. הסיוע המרבי הניתן לרכישת דירה 
ראשונה בשוק הפרטי הוא הלוואה עד גובה 
221,257 ש"ח . ו/או מענק עד גובה 123,185₪.

רכישה מחברה ציבורית משכנת
הורים המבקשים לרכוש את הדירה בה הם 
מתגוררים בתנאי שכירות של חברה ציבורית 
לסיוע  זכאים  וכו')  (עמידר, עמיגור  משכנת 
ברכישתה. הסיוע המרבי הניתן לרכישת דירה 
מחברה ציבורית משכנת הוא הלוואה עד גובה 

221,257₪ ומענק מרבי עד גובה 43,064 ₪
הורה מחוסר דיור שאין ולא הייתה בבעלותו 
זכאות  תעודת  ולו  מדירה  חלק  ו/או  דירה 
כמחוסר דיור ממשרד הבינוי, קיימת זכאות 
ומענק עד  221,257 שקל  להלוואה עד לסך 

123,185 שקל.
סיוע בהחלפת דירה

הורים שלא קיבלו בעבר סיוע לרכישת דירה, 
החלפת דירה או כיסוי חוב משכנתא ומבקשים 
לקבלת  זכאים  יהיו  דירתם,  את  להחליף 
הלוואה ו/או מענק. גובה הסיוע הינו עד סכום 
ההפרש שבין מחיר הדירה הנמכרת ובין מחיר 
הדירה הנרכשת (בתנאי שמחיר דירה זו גבוה 
יותר), ועד לתקרה שנקבעה למטרה זו. גובה 
המענק  - עד 43,064 ₪. המענק יינתן בתנאי 
שמחיר הדירה הנמכרת לא יעלה על 839,160 
₪. גובה ההלוואה - עד סכום של 110,635₪. 
הורים זכאים להלוואה ולמענק. מתן המענק 
מותנה בכך שסכום מכירת הדירה אינו עולה 
על 1,600,000 שקל. הסיוע המרבי: מענק עד 
43,064 שקל, הלוואה 110,635 שקל. במקרה 
שבו הפער בין המכירה לרכישה נמוך מסכום 
הסיוע, יינתן סיוע עד לסכום הפער או ביחס 

חלקו בדירה.
הלוואה לכיסוי משכנתה 

הביטחון  משרד  בסיוע  נעזרו  שלא  הורים 
לצורך רכישה או החלפת דירה, ולצורך רכישת 
משכנתא  נטלו  והנוכחית  היחידה  דירתם 
שעדיין לא הוחזרה במלואה, רשאים לפנות 
לצורך בדיקת זכאותם לקבלת הלוואה לכיסוי 
ההלוואה  המשכנתא.  של  מלא  או  חלקי 
תינתן בתנאי שתביא להפחתת סכום ההחזר 
החודשי של המשכנתא המקורית בשיעור של 
לפחות 20%. זאת, לאחר שהתבצעה פריסה 
יתרת המשכנתא  תשלומים מכסימלית של 
ע"י ההורה מול הבנק שיעורי הסיוע המרביים 
בהתאם  הינם  זו  למטרה  הלוואה  לקבלת 
221,257 ש"ח  לפירוט סכומי ההלוואות. עד 
כאשר המשכנתא ניטלה לצורך רכישת דירה 
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ניטלה לצורך החלפת דירה.

לכיסוי משכנתה שניטלה טרם האסון  סיוע 
לדירה  הזכאי  למגורי  הדירה  רכישת  לצורך 
מומש  לא  אם  דירה,  להחלפת  או  ראשונה 
נוספים  פרטים  דיור-  למטרת  סיוע  בעבר 

יינתנו על ידי עובדי השיקום.
שיפוצים

הלוואה לשיפוצים תינתן בעקרון באופן חד 
פעמי עבור שיפוצים בדירה שבבעלות ההורה, 
לדירה בקיבוץ כאשר ההורה חבר קיבוץ או 
או  מוגנת  בשכירות  מתגורר  ההורה  כאשר 
בשכירות של חברה משכנת. הלוואה תינתן 
גם במקרים של שיפוצים, הרחבה קולקטיבית 
ברכוש משותף כחלק מהסיוע לשיפוץ. גובה 

ההלוואה הוא עד סכום של 57,421 ₪. 
57,421 שקל  לסך  עד  להלוואה  זכאי  הורה 
כולל  דירה בבעלותו או להחרבתה,  לשיפוץ 

להתקנת מעלית או מעלון.
מענק למעלית או מעלון

להורה  בניידות.  ממוגבלות  הסובל  להורה 
רפואיות המצריכות שימוש  הסובל מבעיות 
במעלית או מעלון. להורה מעל גיל 65. המענק 
ו/או  יינתן להורה שלא נעזר בעבר בהלוואה 
והוא מהווה  הדיור,  במענק לאחת ממטרות 
גובה המענק  דירה.  לסיוע בהחלפת  חלופה 

הוא עד 43,585 ₪.
נעזר  בדירה בבניין שבו מתגורר הורה שלא 
או  דירה  בעבר בסיוע לרכישת או להחלפת 

שפנייתו  ונמצא  משכנתא,  לכיסוי  בסיוע 
קיימת  הזכאות,  בתנאי  ועומדת  מתאימה 
 43,046 לסך  לו במענק עד  לסייע  אפשרות 
שקל. הזכאות, תינתן גם במצב שבו הוחלט ע 

התקנת מעלית בבניין משותף.
השתתפות במימון שכר דירה

ניתן לבחון סיוע במימון שכר דירה למחוסרי 
דיור לזמן מוגבל ותלוי במצב כלכלי משפחתי. 
למידע נוסף ומפורט באשר לתנאי הסיוע יש 

לפנות לעובד השיקום.

הנצחה
החזר מס על הוצאות הנצחה

לפי פקודת מס הכנסה, כל אדם שהקדיש כסף 
זכאי לקבל  בן משפחתו,  זכרו של  להנצחת 
30 אחוז מהוצאות ההנצחה  החזרים בשיעור 
מודעות  נסיעה,  הוצאות  אזכרה,  (הוצאות 
ניתן לקבל  וכולי). פרטים וטפסים  בעיתונים 
בפנייה לאחד ממשרדי מס הכנסה הקרובים 

למקום המגורים.
מענק והלוואה למימון הנצחה פרטית

הורים  7,663 ש"ח.   סכום המענק הוא בסך 
לקבל  זכאים  והטבות  תגמולים  המקבלים 
מפעל  במימון  לסיוע  חד-פעמית  הלוואה 
ל-  עד  הינו  ההלוואה  סכום  פרטי.  הנצחה 

.₪ 10,765
השתתפות בהוצאות האבל

זכאים למענק חד-פעמי להשתתפות  הורים 
יועבר  7,361 ₪. המענק  בהוצאות אבל בסך 
למשפחה על ידי נציג היחידה להנצחת החייל 

בין תום ימי "השבעה" ועד ,תום "השלושים".
חודשים   12 פעמית,  וחד  אוטומטית  ניתן 
לאחר הנפילה, ומשולם במסגרת התגמולים. 
משפחות שאינן מקבלות תגמולים מתבקשות 
לפנות למרכז השירות הטלפוני. סכום המענק 

הינו 7,663 שקל.

שירותים סוציאליים
קבוצת תמיכה

וקבוצות  שכולים  להורים  תמיכה  קבוצות 
ידי  על  מוקמות  שכולים  לאחים  תמיכה 
ידי אנשי  העובדים הסוציאליים, ומונחות על 
מקצוע. הקבוצות מיועדות לסייע למשתתפים, 
ללוות אותם ולהקל עליהם בהסתגלות לחיים 
בצל האובדן. להצטרפות לקבוצת תמיכה יש 

לפנות לעובד הסוציאלי במחוז המטפל.
מתנדבים

מגייסים  באגף  הסוציאליים  העובדים 
ומפעילים מתנדבים לסיוע ותמיכה חברתית- 
מופנים  המתנדבים  במשפחות.  רגשית 
למשפחות ליצירת קשר אישי עם המשפחה, 
או עם אחד מבני המשפחה בהתאם לצרכיה. 
מקצוע.  אנשי  ידי  על  מונחים  המתנדבים 
לעובד  יפנו  מתנדב  עם  בקשר  המעוניינים 

הסוציאלי במחוז המטפל.
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זכויות והטבות לנכי פעולות איבה
רכב רפואי העובר בירושה

יועבר לאחד  נכה שנפטר  רפואי של  רכב   •
משאיריו על פי צו ירושה או צו קיום צוואה.

• שאיר של נכה, המחזיק ברכב ע"פ צו ירושה 
צו קיום צוואה, הרוצה למכור את הרכב  או 
לפני תום חמש שנים ממועד תאריך הרישום, 
על הרכב.  מיסים החלים  חייב בהחזר  יהיה 
על  החלים  המיסים  ע"פ  ייעשה  התחשיב 
יחסית  ובהפחתה  היציג כשהוא חדש  הרכב 
למס' החודשים שהחזיק הנכה ברכב (תחשיב 
כמפורט בסעיף 53 א, ב). מכירת הרכב לאחר 

תום חמש שנים פטורה מהחזר כספי.
ואלמנתו לא הוכרה כאלמנת  נכה שנפטר   •
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 
תהיה  האלמנה  הביטחון"  משרד  או  המכס 
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 
יהיה  הרישום-  ממועד  שנים   5 תום  לפני 
עליהם להחזיר מס על הרכב, ללא פחת נוסף.

או  אלמנה  אחריו  השאיר  לא  הנכה  אם   •
יום   60 ילדים, חייבים היורשים האחרים תוך 
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
ופירוק  • אגף השיקום יממן רכישה, התקנה 
הרפואי  המכון  אשר  לרכב  אביזר  כל  של 
הנכה  כי  קבע  (המרב"ד)  בדרכים  לבטיחות 

חייב בו עקב נכותו המוכרת.
התקנת  לשם  ברכב  הנדרשים  השינויים   •
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 

רפואי
• נכה אשר אינו זכאי לרכב רפואי, אולם המכון 

לבטיחות בדרכים (המרב"ד) הגביל אותו עקב 
נכותו המוכרת, לכל אביזר למעט הגה כוח ו/

או גיר אוטומטי, זכאי למימון רכישה והתקנה 
של האביזר שהומלץ באישור המכון.

הנכה  שעל  המרב"ד  קבע  בהם  במקרים   •
ולעבור מבחן כשירות  נהיגה  לקבל שיעורי 
לצורך שימוש באבזור שהותקן, ימומנו אלה 

על ידי משהב"ט.
לעיל  אביזרים כמפורט  הזכאות להתקנת   •

ברכב חדש היא אחת לחמש שנים.
• מימון והתקנת האביזרים ייעשה באמצעות 
לחילופין  או  לספק,  משהב"ט  של  הפנייה 
באמצעות החזר כספי לאחר הצגת חשבונית 

/ קבלה מקורית.
מגבלות  עקב  רפואי  רכב  התאמת 

רפואיות
הנכה  שברשות  הרפואי  הרכב  התאמת   •
עפ"י צרכיו הרפואיים תיעשה בכל עת כאשר 
מתעוררת בעיה רפואית עקב הנכות המוכרת 

המחייבת מתן פתרון הולם.
• נכה המבקש, עקב מגבלותיו, להתאים בפעם 
הוא  לו  היציג  רכב שונה מהרכב  הראשונה 
יעביר למחוז השיקום אליו הוא שייך  זכאי, 
בקשה מפורטת בכתב בצירוף צילום רישיון 

נהיגה ורישיון רכב.
• לצורך התאמת רכב רפואי (רכב שונה מהרכב 
היציג לו זכאי הנכה), יופנה הנכה לבדיקה של 
ועדה להתאמת רכב. בהתאם להמלצת הועדה, 
יופנה הנכה למהנדס רכב אשר ימליץ על סוג 

הרכב המתאים.
ידי הוועדה להתאמת רכב  • נכה שנבדק על 
לו רכב בהתאמה אישית, לא  ואושר  רפואי, 
יופנה בעתיד לבדיקה נוספת של הוועדה אלא 
הרפואי  במצבו  שינוי  או  אם חלה החמרה, 

שבעטיו אינו יכול לממש זכאות לרכב.
רשאי  רפואי  רכב  התאמת  המבקש  נכה   •
ארבעה  הרכב,  החלפת  בתהליך  להתחיל 
חודשים לפני מועד ההחלפה הקבוע בהוראת 
רישום  ממועד  ה-38  החודש  היינו,  הרכב, 

הרכב.
ונכים   100%+ מיוחדת  נכות  בעלי  נכים   •
קטועי גפיים תחתונות, יופנו ישירות למהנדס 
רכב, ללא צורך בבדיקה בועדה להתאמת רכב.

סיוע משהב"ט ברכישת רכב בהתאמה 
אישית

נכה המחליף רכב בהתאמה אישית לרכב חדש 
בהתאמה אישית זכאי לסיוע כדלקמן: סכום 
בהתאמה  החדש  הרכב  מחיר  בין  ההפרש 
בהתאמה  הישן  הרכב  מחיר  לבין  אישית 
(מתבסס  אישית במחירון משהב"ט, במענק. 
על סעיף 62 (3) (א-ב) להוראת הרכב הרפואי).

מערכת איתור לרכב
נכים הזכאים נכים הזכאים לרכב 2,000 סמ"ק 

זכאים להתקנת מערכת איתור  יהיו  ומעלה, 
ואיכון רכב (איתורן) ודמי מנוי שנתיים.

ידי  כיבוד המלצות רופא מומחה על 
רופאי אגף השיקום- ריענון

    בסיכום דברים בין מנכ"ל משהב"ט וארגון 
נכי צה"ל מנובמבר 2009 ומיוני 2011, הוסכם 
יכבדו/ בלשכות  האגף  ש"רופאי  היתר  בין 
המקצועיים  הרופאים  המלצות  את  יאמצו 
ובלבד  מטעמם  הנכים  נשלחו  אליהם 
בגין הנכות המוכרת. היה  ניתנה  שההמלצה 
והרופא המחוזי סבור שאין לקבל את המלצת 
הרופא  אישור  יבקש את  הרופא המקצועי, 
הראשי של אגף השיקום שלא לקבל המלצות 
כאמור או שיפנה את הנכה לרופא מקצועי 
המליץ  האחר  המקצועי  והרופא  היה  אחר. 
הראשון,  המקצועי  לרופא  דומה  המלצה 
הרופא  המלצת  את  המחוזי  הרופא  יאמץ 
נכים שנתקלים בבעיות בבואם  המקצועי...". 
המומחים  הרופאים  המלצות  את  לממש 
הרופא  ידי  על  הופנו  אליהם  (המקצועיים) 
המחוזי, מתבקשים לפנות למחוזות הארגון 

לקבלת סיוע.
הדין  משורת  לפנים  רפואי  טיפול 

לנכה המתבגר
נכה מתבגר שמלאו לו 40 שנה לפחות ודרגת 
מתוכה  כאשר  מ-50%  פחותה  אינה  נכותו 
מסימולי  אחד  על  הינה  לפחות  נכות   30%
כאמור,   30% או  להלן,  הפגימה המפורטים 
איבר על אחד  פגימה מצטברת באותו  בגין 
מסימולי הפגימה המפורטים להלן, זכאי לקבל 
"לפנים משורת  וטיפולים רפואיים  שירותים 
הדין" כפי שניתן בנכות המוכרת, אם הוא חלה 
והיא  בנכותו  נוספת שאינה קשורה  במחלה 
אחת מאלו: מחלה במערכת העצבים, מחלת 
כלי דם, מחלת לב. (אין צורך בהכרה של ועדה 
סימולי  (לפי  המוכרות  הפגימות  רפואית). 
פגימה) המזכות בטיפול רפואי הן: פרפלגיה 
סקלרוזיס   – המיפלגיה   – קוודרופלגיה   –
מולטיפלקיס – מחלות שרירים – עמוד שידרה 
– קיר הבטן – מחלות פרקים – פגיעות ברגליים 
(קרסול, ברך, ירך, קטועי רגל). הטיפול הרפואי 
תרופות,  ואשפוז,  אמבולטורי  טיפול  כולל: 
נהלי  פי  ציוד עזר רפואי, טיפול סיעודי על 
האגף, החזר הוצאות נסיעה לטיפול, תוספת 
למימוש  רפואית.  זולת  עזרת   – משקולות 
יש להפנות בקשה לרופא המוסמך  הזכאות 

המחוזי, בצירוף מסמכים רפואיים עדכניים.
טיפול באמצעות שחייה לנכים נפגעי 

גב
    נכה המוכר על פגיעה בגב, בעל דרגת נכות 
של 20% ומעלה, או נכה בעל דרגת נכות 10% 
אישור  לקבל  1.1.1996, רשאי  לפני  שהוכר 
לטיפול באמצעות שחייה. למימוש הזכאות 
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יש להצטייד במכתב מרופא אורטופד מומחה, 
בפגימה  כטיפול  טיפולית  שחייה  המאשר 
הנובעים  גב  או כטיפול בכאבי  בגב,  מוכרת 
המחוזי  המוסמך  הרופא  מוכרת.  מנכות 
במרפאת השיקום הינו בעל סמכות לאשר את 
ייבחן  ביצוע הטיפול. הצורך בהמשך טיפול 
מחדש אחת לשנה. החזר הוצאות לנכה יבוצע 
יעלה  ובלבד שלא  באחת מהדרכים שלהלן, 
קבלה  הצגת  כנגד  ההחזר השנתי  גובה  על 
"מקור" על מנוי שנתי על שם הנכה, או הצגת 
בודדים המהווים כקבלה על  כניסה  כרטיסי 
ביצוע התשלום. גובה החזר מירבי לשנה הוא 
1,500 שקל. למימוש הזכאות יש לפנות  סך 

לרופא המוסמך המחוזי.
תשלום מיסים לרכישת רכב לשיקום 

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

הסרת הגבלה בתום 5 שנים
   נכה שנפטר ואלמנתו לא הוכרה כאלמנת 
פטירת  ועד  לרכב  הסיוע  מתן  ומיום  איבה 
3 שנים, תינתן לאלמנה העברת  הנכה יחלפו 
לתקופה  מיסים.  בהחזר  צורך  ללא  בעלות 
המחוז  מנהל  באישור  שנים  מ-3  פחותה 
ובתנאי שהתקיימו נסיבות מיוחדות. לפרטים 
ניתן לעיין בהוראה 61.01, או לפנות  נוספים 

לעו"ס במחוז השיקום.
לנכים-  עזר  ציוד  להספקת  זכאות 

מזגני אויר
    הזכאות לציוד לנכים בעלי נכויות כמפורט 
או  צמיתה,  נכות  דרגת  לבעלי  ניתנת  להלן, 
בתוקף לתקופה רציפה של שנה לפחות, אולם 
לא פחות מ-6 חודשים עד לועדה הרפואית 

הבאה (מדובר ברשימה חלקית בלבד).
 :40%-100% נכות  פגוע ראש בדרגת  נכה   •
זכאי למזגן אויר מפוצל 1.5 כ"ס כולל התקנה 

סטנדרטית. החלפה לאחר 10 שנים.

30%- נכותו  מכוויות שדרגת  נכה הסובל   •
79%: זכאי למזגן אויר מפוצל 1.5 כ"ס כולל 

התקנה סטנדרטית. החלפה לאחר 10 שנים.
 80% נכותו  שדרגת  מכוויות  הסובל  נכה   •
ומעלה: זכאי למזגן אויר מפוצל 1.5 כ"ס כולל 

התקנה סטנדרטית. החלפה לאחר 10 שנים.
מזגן  או  דירתי,  חימום  למתקן  זכאי  בנוסף 
2.5 כ"ס כולל התקנה. החלפה לאחר  מפוצל 

10 שנים.
נכותו  נכה הסובל מכוויות קשות שדרגת   •
100% ומעלה: זכאי למתקן קירור/חימום- שני 
מזגני אויר מפוצלים 2.5 כ"ס כל אחד, או מזגן 
אויר מפוצל ומתקן חימום דירתי בעלות של 
עד שני מזגני אויר 2.5 כ"ס. החלפה לאחר 10 

שנים לכל מתקן.
• נכה הסובל מאי שליטה על הסוגרים בעל 
אויר  למזגן  זכאי  ומעלה:   70% נכות  דרגת 
סטנדרטית.  התקנה  כולל  כ"ס   1.5 מפוצל 
החלפה לאחר 10 שנים. כמו כן, זכאי למכונת 

כביסה. החלפה לאחר 6 שנים.
• נכה הסובל מאסטמה בעל דרגת נכות 40% 
ומעלה: זכאי למזגן אויר מפוצל 1.5 כ"ס כולל 

התקנה סטנדרטית. החלפה לאחר 10 שנים.
נכות  נפוצה בעל דרגת  נכה הסובל מטרשת 
50% ומעלה זכאי למזגן אויר מפוצל 1.5 כ"ס 
 10 כולל התקנה סטנדרטית. החלפה לאחר 

שנים.
• נכה הסובל מאי ספיקה כלייתית סופית, או 
נכה הסובל ממחלת כבד או לב שדרגת נכותו 
 100% מוכרת של  נכות  מתוך   50% לפחות 
זכאי למזגן אויר מפוצל 1.5 כ"ס כולל התקנה 

סטנדרטית. החלפה לאחר 10 שנים.
• נכה קטוע או פגוע שתי גפיים עליונות, בעל 
דרגת נכות 100% ומעלה: זכאי למתקן קירור/
כ"ס   2.5 מפוצלים  אויר  מזגני  חימום- שני 
כל אחד, או מזגן אויר מפוצל ומתקן חימום 
דירתי בעלות של עד שני מזגני אויר 2.5 כ"ס. 

החלפה לאחר 10 שנים לכל מתקן.
גפיים תחתונות  נכה קטוע או פגוע בשתי   •
בעל דרגת נכות +100%: זכאי למתקן קירור/
כ"ס   2.5 מפוצלים  אויר  מזגני  חימום- שני 
כל אחד, או מזגן אויר מפוצל ומתקן חימום 
דירתי בעלות של עד שני מזגני אויר 2.5 כ"ס. 

החלפה לאחר 10 שנים לכל מתקן.
זכאי   :100%+ נכות  דרגת  בעל  עיוור  נכה   •
למתקן קירור/חימום- שני מזגני אויר מפוצלים 
2.5 כ"ס כל אחד, או מזגן אויר מפוצל ומתקן 
חימום דירתי בעלות של עד שני מזגני אויר 
10 שנים לכל מתקן  2.5 כ"ס. החלפה לאחר 

(הזכאות כלולה בגילום מענק ראשוני). 
גפה  או  תחתונות  גפיים  שתי  פגוע  נכה 
תחתונה וגפה עליונה בעל דרגת נכות 100%: 
אויר  זכאי למתקן קירור/חימום- שני מזגני 
אויר  מזגן  או  אחד,  כל  כ"ס   2.5 מפוצלים 

דירתי בעלות של עד  ומתקן חימום  מפוצל 
 10 כ"ס. החלפה לאחר   2.5 אויר  מזגני  שני 

שנים לכל מתקן.
נכה הסובל מהמיפלגיה עם חוסר תפקוד מלא 
של היד ומתגורר בגפו, בעל דרגת נכות 100% 
ומעלה זכאי למזגן אויר דירתי 2.5 כ"ס כולל 

התקנה סטנדרטית. החלפה לאחר 10 שנים.
• נכה משותק בשתי הגפיים התחתונות בעל 
דרגת נכות 100% ומעלה: זכאי למתקן קירור/
כ"ס   2.5 מפוצלים  אויר  מזגני  חימום- שני 
כל אחד, או מזגן אויר מפוצל ומתקן חימום 
דירתי בעלות של עד שני מזגני אויר 2.5 כ"ס. 
(הזכאות  10 שנים לכל מתקן  החלפה לאחר 

כלולה בגילום מענק ראשוני).
 100% נכות  דרגת  בעל  ראש  פגוע  נכה   •
ומעלה: זכאי למתקן קירור/חימום- שני מזגני 
אויר מפוצלים 2.5 כ"ס כל אחד, או מזגן אויר 
דירתי בעלות של עד  ומתקן חימום  מפוצל 
 10 כ"ס. החלפה לאחר   2.5 אויר  מזגני  שני 

שנים לכל מתקן.
ו/או  המיפלגיה  עם  ראש  פגוע  נכה   •
אפילפסיה בעל דרגת נכות 100%: זכאי למזגן 
אויר מפוצל 2.5 כ"ס כולל התקנה סטנדרטית. 

החלפה לאחר 10 שנים.
• נכה פגוע יד בעל דרגת נכות 20% ומעלה או 
נכה פגוע יד בעל דרגת נכות 50% ומעלה החי 
 50% בגפו, או נכה קטוע יד בעל דרגת נכות 
ומעלה: זכאי למכונת גילוח חשמלית. החלפה 

בכל 5 שנים.
אחרי  רפואיים  מטעמים  הבראה 

אשפוז
ימים ומעלה עקב      נכה שאושפז חמישה 
ניתוח  נכה אחרי  או  בנכות,  מחלה המוכרת 
אושפז  שבגינו  המוכרת  מהנכות  הנובע 
זכאי לצאת להבראה  ומעלה,  ימים  שלושה 
לתקופה  המחוזי  המוסמך  הרופא  באישור 

כמפורט להלן:
5-14 ימי אשפוז – זכאי עד 7 ימים.

 7 עד  זכאי   – ניתוח  ימי אשפוז אחרי   3-14
ימים.

מעל 14 ימי אשפוז זכאי עד 14 ימים.
זכאי  איסכמית,  לב  מחלת  על  המוכר  נכה 
עם  להבראה אחרי אשפוז במתקני הבראה 
באישור  לב,  לחולי  המיועד  רפואי  פיקוח 

הרופא המוסמך המחוזי.
אישור מלווה לתקופת ההבראה בסמכות   •

הרופא המוסמך המחוזי.
• זכאות כנ"ל אינה חלה על אשפוז בחדר מיון, 
לצורך  ימים  או אשפוז למספר  יום,  אשפוז 

בירור והערכה רפואית.
• מימוש ההבראה באמצעות ספק שבהסדר 

משרד הביטחון.
• לנכים נפגעי נפש קיים הסדר אחר.
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    זכויות והטבות נכי פעולות איבה
 דיור

 שיעורי ההלוואות לדיור ולסידור ראשון

 הערות כ"סה סידור ראשון דירה ראשונה זכאות

להחלפת דירה יינתן מחצית מהסכום הנקוב  *  ₪ 57,940עד  ₪ 7,500עד  50,440₪עד  20% - 29%
 .בעמודת דירה ראשונה

כ מיועדים לרוכשי  "הסכומים בעמודת הסה* 
כאלה שלא נעזרו  )סידור ראשון +דירה ראשונה

 (בסידור ראשון בעבר
 נכים פגועי רגליים  * 

זכאים להלוואה מוגדלת לרכישת   34% - 30%
 .החלפה/ דירה ראשונה

 ₪ 88,060עד  ₪ 7,500עד  ₪ 80,560עד  30% - 39%
פגועי  ) 30% - 34%

 (רגליים
 ₪ 118,460עד  ₪ 7,500עד  ₪ 110,960עד 

 ₪ 167,670עד  ₪ 16,170עד  ₪ 151,500עד  40% - 49%
 ₪ 243,700עד  ₪ 19,870עד  ₪ 223,830עד  50% - 69%
 ₪ 274,580עד  ₪ 24,110עד  ₪ 250,470עד  70% - 99%

 ₪ 361,720עד  ₪ 34,780עד  ₪ 326,940עד  100%

 מענקי דיור לנכים

 (עם מעלית' עד קומה ב)הרוכש דירה ראשונה בקומה נמוכה  –מחוסר דיור 
 30,982עד   פגוע גפיים תחתונות 35% - 49%נכות של 
 93,040עד   פגוע גפיים תחתונות 50% - 89%נכות של 
 62,057עד   בכל סוגי הפגימות 50% - 89%נכות של 
 114,077עד   בכל סוגי הפגימות 90% - 100%נכות של 

 (עם מעלית' עד קומה ב)נכה המתגורר בדירה בקומה גבוהה עוד טרם נכותו ומחליף דירה לקומה נמוכה  –החלפת דיור 
 62,057עד   פגוע גפיים תחתונות ומעלה 35% -נכות מ 
 62,057עד   פגוע לב או ריאות ומעלה 60% -נכות מ 
 62,057עד   בכל סוגי הפגימות 90% - 100%נכות של 

 מענק להתאמת דירה למגבלותיו של נכה מטעמים רפואיים

שינויים להתאמת דירתו של נכה  
או דירת הוריו שהוא מתגורר בה 

 עמם

49%-20% 18,079 

 35%ומעלה או נכה  50%
 פגוע גפיים תחתונות

28,333 

שינויים להתאמת דירת הוריו של 
נכה משותק לביקורים בבית  

 הוריו

100%+ 28,333 

שינויים להתאמת דירה בתנאי  
או  /שכירות עבור נכה משותק ו

 החזרת דירה מושכרת לקדמותה

 28,333 מיוחדת+ 100%

 35%ומעלה או נכה  50% התקנת מעלון
 פגוע גפיים תחתונות

108,686 

הטבות נלוות לדיור  
 (מיוחדת+ )100%

ביטוח שנתי  
/  למעלית
 מעלון

6,022 

 6,022 שער חשמלי

 1,800 דוד שמש

 1,600 קולטים

הלוואה  
 לשיפוצים

112,70
0 

 ניכוי דמי חבר          
 75נכים מעל גיל   כולל 75נכים עד גיל 

 35.28 35.28 דמי חבר בארגון
 ---------- 21.84 *ביטוח חיים קיבוצי
 6.90 6.90 קרן עזרה הדדית

 42.18 ₪  64.02 כ"סה
 ---------- ₪  12.52 **ביטוח סיעודי

 42.18 ₪  76.54 כ"סה
 .     להגשת תביעות יש לפנות למשרדי הארגון•
 2017דמי ביטוח חיים החל מינואר •

 110,000₪  18-69:  נכים בקבוצת גיל
 50,000₪ – 70-75: נכים בקבוצת גיל

 ₪ 60,000, – 18-69: משפחות בקבוצת גיל
 ₪ 30,000 – 70-75: משפחות בקבוצת גיל

אנו ממליצים למלא כתב מינוי מוטבים ולשלוח אותו  •
 .במייל או בדואר, למשרדי הארגון בפקס

אנו קוראים לחברי הארגון לפנות לארגון לצרף  , בנוסף•
את בני ובנות זוגם לביטוח החיים                                                                                               

לבירורים בעניין :  ביטוח סיעודי**
ניתן  " הראל"ביטוח סיעודי של חברת 

 לפנות  לסוכנות הביטוח אלדד הר זיו  
 03-6374444:  בטלפון

  eldadins@gmail.com :ל"דוא

סיוע ברכישת דירה לנכים  
 (נכות מיוחדת+ )100%

 תשלום רמה

1 1,668,400 

2 1,401,500 
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לנכים  -מענק לתחילת שנת הלימודים
 המתקיימים מתגמולי קיום

 281תשלום 

 מענקים כלליים

 דמי חימום לנכים

 תשלום רמה תשלום רמה
1 975 5 2,566 
2 1,027 6  7,055 
3 1,283 7  8,826 
4 2,052 

 דמי קירור לנכים
 תשלום רמה

1 525 
2 1,050 
3 3,521 
4 1,614 

חד  ( אישה)מענק לידה לנכה 
 (נכות ומעלה 50%)הורית 

 5,833תשלום 

לילדי נכים   -השתתפות בצהרונים וקייטנות
PTSD ( ומעלה 30%מדרגת נכות) 

 צהרון קייטנה

1,423 338 

השתתפות בהוצאות נסיעה  
 לעבודה וללימודים לעיוורים

 1,811תשלום 

 אימון שעות הקראה לעיוורים

 21תשלום 

 מענקים מיוחדים לנכים

 תשלום רמה

1 750 

2 1,208 

3 1,811 

 נכים המקבלים תגמולי קיוםל –מענק חג 

 תשלום רמה

1 310 

2 621 

השתתפות במעון או צהרון לילדי נכה 
 ראש/פגוע נפש

 עצמית השתתפות תשלום

2,916 350 

 מענק תשלום מס הכנסה

 תשלום רמה אחוזי נכות

24% - 19% 1 244 

49% - 25% 2 1,234 

89% - 50% 3 2,335 

 סיוע לכיסוי חובות

 תשלום רמה

49% - 10%     37,430 

100% - 50% 56,780 

 רכב מדינה –ניידות 

 סכום רמה

1 4,195 

2 5,149 

עיוור המחזיק  3
 ברכב מדינה

2,328 

 דמי נסיעה –ניידות 

 סכום רמה

1 266 

2 370 

3 286 

 רכישת רכב ראשון ולחידוש משק כעזר לשיקום

 ח"סכום בש אחוזי נכות
 לרכב ראשון ולחידוש  ₪ 5,500עד  20% – 24%

 לרכב ראשון ולחידוש ₪ 7,480עד  25% – 34%

 לרכב ראשון ולחידוש ₪ 11,110עד  35% – 49%

 רכב רפואי –ניידות 

 סכום רמה סכום רמה

 2,266.60 30+ד 1,144.50 5+ב

 2,440.96 40+ד 1253.50 15+ב

 2,644.82 (עיוורים) 25+ד 1,503.88 5+ג

 ניידות
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 מענק מעלית לנכים

 56תשלום 

 2014תעריפי מענק נישואין נכון לשנת 
 ח"שיעור המענק בש אחוזי נכות

19% - 10% 2,040 
49% - 20% 9,165 
69% - 50% 18,330 
99% - 70% 22,915 

100% 27,500 
 2014תעריפי מענק נישואין ומענק לסידור ראשוני נכון לשנת 

 30,545( קוואדרופלגיםלמעט + ) 100%

 38,182( קוואדרופלגים+ ) 100%

 -מענק ראשוני לציוד רפואי חד פעמי
 +100%לנכים בדרגת נכות  -גילום

 תשלום רמה

1 36,453 

2 32,590 

 מענקים כלליים

הטבות  -הוצאות אחזקת בית
+  100%נלוות לדיור נכה 

 (מיוחדת)
 תשלום רמה

1 9,312 

2 13,686 

3 4,661 

4 10,889 

 מענק לציוד משתחק

 תשלום רמה

1 904 

2 1,811 

 מענק ראשוני לציוד משתחק לנכים

 תשלום רמה

1 2,108 

2 4,216 

 מענק נעליים שנתי

 תשלום רמה

1 787 

2 1,052 

3 1,573 

 184 עלות מרבית

 מענק ביגוד שנתי

 תשלום רמה

1 1,581 

2 3,160 

3 4,728 

4 2,645 

5 4,786 

לנכה עיוור בדרגת נכות ) 8
 +(100%מיוחדת 

1,153 

תשלומים   -שירותים סוציאליים
 לשירותים סוציאליים לנכים

 תשלום רמה

1 19,617 

2 65,287 

 השתתפות בהוצאות טלפון לנכים

 88 התקנת טלפון

 10 העתקת טלפון

 2011מענק השתתפות בשיחות טלפון לשנת 

החזר  רמה אחוזי נכות
 שנתי

79% - 10% )*( 1 375 

100% - 80% 2 409 

,  המיפלג - 100%
 ידיים 2פגוע 

3 496 

נכות בסעיף פגימה אחד ולא סך   100%)רגלים  2קטוע 
 (של מספר פגיעות מצטבר

פרט  + ) 100%
 (  לעיוורים

4 1,043 

(  עיוורים+ ) 100%
 תשלום חודשי

מידי   412 5
 חודש

 החזר מס קניה לפריטים אישיים
 ומשפחות חד הוריות 10% - 19%נכים 

נכים באוכלוסיה זו אשר נישאו לראשונה לאחר  
זכאים להחזר  , הוריות-וכן משפחות חד 1/4/87

באופן חד פעמי  , פריטים בלבד 4מס קניה עבור 
 :כמפורט להלן

 מקרר חשמלי
1,584 

 מכונת כביסה
874 

 תנור אפיה
1,078 

 טלוויזיה צבעונית
1,011 

ציוד רפואי שנתי לנכים  
 +100%בדרגת נכות 

 תשלום רמה

1 3,361 

2 3,379 

מענק שנתי לציוד ביתי  או  
מוצאי חשמל   4השתתפות ברכישת 
 לנכים

 תשלום רמה

1 685 

2 988 

3 685 

4 988 
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 35% –תגמול פרישה מוקדמת מ 
 ומעלה

 יקבל סך  פרש בגיל  
59 – 50   3,370.85 

60  2,696.68 
61  2,359.59 
62  2,022.51 
63  1,348.34 
64  674.17 

 משקולות -עזרת הזולת 
 סכום   ' מס מש אחוזי נכות  

49% - 40%   04  313.52   
59% - 50%   06  470.28   
69% - 60%   08  627.04   
79% - 70%   10  783.80   

100% - 80%  12  940.56   
 450.00שעת ליווי בחישוב חודשי 

 ₪ 78.38= משקולת. 1

 (ר"תט)תגמול טיפול רפואי 

 +נשוי  נשוי/ רווק  תקנה

 7,546.13 5,817.38 1א  14

 4,363.03 כפוף 15

  4א  14
 השלמה

2,913.26 3,768.49 

 תגמול נצרך

 עם ילדים ללא ילדים

 9,558.43 8,611.73 59%עד 

 10,451.73 9,505.04 100% –עד 

100% + 11,112.98 12,059.68 

 חוסר פרנסה

 +נשוי נשוי/ רווק  אחוזי נכות

18% - 10% 2,794.35 4,084.06 

39% - 19% 4,084.06 5,817.38 

100% - 
40% 

5,817.38 7,546.13 

ביסוס והשלמת שיקום ראשון וחידוש משק  
 רכב בסיסי

 (משאית ,מסחרית, מונית)

 ח"סכום בש אחוזי נכות
 5,550עד  10% - 19%
 7,480עד  20% - 24%
 13,640עד  25% – 34%

 (17,500למוניות בלבד עד )

 16,900עד  35% - 49%
 (17,500למוניות בלבד עד )

 23,530עד  50% - 69%
 30,180עד  70% - 100%

 תגמולים

10% 446.65 60% 2,679.91 

15% 669.98 70% 3,126.56 

19% 848.64 80% 3,573.22 

20% 893.30 90% 4,019.87 

30% 1,339.96 100% 4,466.52 

40% 1786.61 100%+ 6,253.13 

50% 2,233.26 

1% =44.6 

 ר"חפבגובה  מ"תג

אחוזי 
 נכות

 +נשוי  נשוי רווק

39% - 
10% 

5,021.60 5,574.9
9 

7,148.24 

100%  
- 40% 

6,494.24 6,974.4
5 

8,419.65 

הכשרה / תגמול דמי קיום השכלה גבוהה  
 מקצועית

 +נשוי נשוי/ רווק  אחוזי נכות

18% - 10% 2,794.35 4,084.06 

39% - 19% 4,084.06 5,817.38 

100% - 40% 5,817.38 8,149.82 

כלכלי / הלוואות לשיקום עצמאי 
 ראשון  

 תשלום   אחוזי נכות  

24% – 20%   16,920   

34% – 25%   27,175 

49% – 35%   53,080 

69% – 50%   106,785 

99% – 70%   129,190 

100% +– 100%   161,130 

 תגמולים
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*ההדמיות להמחשה בלבד.

הצטרפו להצלחה באחד הפרויקטים המובילים בארץ
באר שבע | אשקלון | אשדוד | גדרה | יבנה | רחובות | בת ים | ראשל"צ | פתח תקווה

קלסיקת המגורים
בשכונת רמות
050-9009950

דירות אחרונות | כניסה מיידית

מהדירה לדוגמהבואו להתרשם

מגדלי היוקרה
בשדרות טוביהו
052-5310022

ב�ש | נפתחה המכירה למגדל השלישי

מגדל הבוטיק
של נווה זאב
050-9009950

ב�ש | דירות 5-6 חד' | פנטהאוז אחרון

מגדלי היוקרה
בשדרות רגר
050-9009950

ב�ש | כניסה מיידית

חווית מגורים יוקרתית
הכי קרובה לאגם
050-9009950

אשקלון | המכירה בעיצומה

קוטג'ים יוקרתיים 
בשכונת נווה נוי
050-7280003

פרויקט היוקרה 
בשכונת רמות
050-9009950

דירות אחרונות | כניסה מיידית

קוטג'ים יוקרתיים 
בשכונת נווה נוי
050-9009950

ב�ש | 5 חד� | אכלוס תוך 14 חודשים

מגדלי היוקרה
ביבנה הירוקה
054-3016449

יבנה | דירות 5,6 חד� אחרונות

פרויקט היוקרה
בגן הפקאן
053-8902230

רחובות | 5 חד' ופנטהאוזים אחרונים 

שכ� המגורים החדשה 
במערב רחובות
053-7410001

רחובות | בואו להתרשם מהדירה לדוגמה

431

קומפלקס מגורים
ייחודי באגמים
050-9009950

אשקלון | נותרו 4 וילות אחרונות 

כבר מעל 40 שנה, שאנחנו
מכוונים הכי גבוה שאפשר

בפרויקטים הנחשקים בארץ. 
סטנדרט הבנייה הגבוה, סביבת המגורים האיכותית, 

המיקום המעולה והתכנון האדריכלי החכם, הם 
החותמת שלנו לחוויית מגורים מושלמת.

חברת אביסרור, מחבקת את משפחות נפגעי פעולות האיבה. 
שלא תדעו עוד צער והשמחה תמיד תשרה בביתכם.
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