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ארגון נפגעי פעולות איבה ,הארגון היציג,
מאחל לכל החברים

שנה טובה ומאושרת!

דבר
היו"ר
חברים וחברות יקרים

פרסום

מראשית פעילותי כיו"ר הצבתי לי
שלושה נושאים בהם חשבתי שאנו
כארגון השואף לעשות שינוי למען
חבריו צריכים להתמקד :
)1ליחצ"ן את הארגון  -לתדהמתי
למדתי כי יש רבים ,ובתוכם נבחרי
ציבור לא מעטים ,אשר לא שמעו על
הארגון היציג מי הוא ,את מי הוא מייצג
ומה תפקידיו.
)2להרחיב את פעילות הארגון למען
רווחת החברים ובני משפחותיהם,
במילים אחרות הגדלת הערך המוסף
אותו יוכלו לקבל החברים בארגון .
 )3לבנות תקציב שוטף לפעילות
הארגון.
אז מה עושים ? איך מייצרים מודעות
לארגון ,איך משנים תדמית ? ואיך
משיגים כסף ?
הבנתי כי המפתח נמצא בתקציב
שוטף ,שנתי קבוע לארגון ,כפי
שארגונים אחרים המוכרים ע"י
המדינה מקבלים,לא בחסד אלא
בזכות.
•נקודה זאת הועלתה בפגישתנו עם
מנכ"לית בטל"א גב .אסתר דומיניסיני
אשר נרתמה למשימה והבטיחה
לפעול לקבלת תקציב שנתי לארגון
בסך  .₪ 350,000פנייתה אל משרד
האוצר לא נענתה.
•לפיכך בפגישתנו עם שר הרווחה
מר משה כחלון העלנו שוב נקודה
זו הובהר לנו כי השר חושב כמונו
והובטח לנו כי נושא זה יטופל אבל
בינתיים כלום לא קרה .
•לכן עשיתי שני דברים הוצאתי מכתב
פניה לשר הרווחה בנושא תקציב
לארגון ובו חזרתי ובקשתי תקציב
כמו לארגון האלמנות והיתומים של

צה"ל אצטט קטע ממכתבי זה :
"...אין לי ספק כי החשיבות בנחיצותו
של תקציב שנתי לארגון ברורה
ומובנת לך ,מתוך הכרות עם הארגון
והמטרות לשמם הוקם ....
טרם עמדתי על ההיגיון (או חוסר
ההיגיון) המסתתר מאחורי חלוקת
משאבי המדינה לארגונים יציגים/
המוכרים ע"י מוסדות המדינה ...מה
משדרת לנו המדינה במעשה זה?
האם ליחס הזה אנו ראויים?.......אדוני
שר הרווחה אני פונה אליך ....ומבקש
שאתה השר שנקרא השר החברתי
תפעל לבטל אפליה חברתית בלתי
מוצדקת זו ותעשה עמנו צדק חברתי,
צדק היסטורי ותיתן לארגון שלנו את
המעט שהוא ראוי לו תקציב סביר"....
•הדבר השני החשוב לא פחות
התחלנו לפעול לגיוס תרומות לארגון,
זו עבודה קשה הדורשת אורך נשימה
אך הסנוניות הראשונות מתחילות
להגיע.
•התחלנו לחפש משרד יחסי ציבור
שיפעל עבורנו פרו-בונו(בהתנדבות).
•יצרנו קשר עם גופים שונים לצורך
עשיית קליפים על הארגון כדי:
•להגדיל מודעות ולבנות תדמית
להציג הארגון לגורמים שונים לגיוס
תרומות.
•נפגשנו עם יו"ר איגוד התקשורת
והעיתונות בישראל פרופ' נוח הלפרין
וקבלנו ממנו קווים לדרך פעולה.
אנו מרחיבים את שיתוף הפעולה
עם עמותות וגורמים שונים היכולים
לסייע ולקדם את הארגון.
בימים אלו מתחילת סדנה להכשרת
המשרד
ועובדי
הועד
חברי
והמתנדבים מענה טלפוני והתמודדות
עם אובדן וקשיים הסדנא תכלול

הרצאה וסימולציות בנושא עקרונות
בסיסיים של מענה טלפוני.
היא תבוצע ע"י נט"ל אשר גם גייסה
תרומה לנושא חשוב זה.
•במסגרת שיתופי פעולה ערכנו ימי
כיף לילדי הארגון במרכז ,בירושלים
ובחיפה ומתכונן יום כיף נוסף בבאר
שבע במהלך סוכות .
•היכל הנצחה לאומי בהר הרצל
כזכור הוחלט לפני כשנתיים להקים
היכל הנצחה לאומי בהר הרצל את
חללי הטרור אשר הינם חלק מבניית
האתוס הלאומי הדירו מהיכל הנצחה
זה אשר נקרא היכל הנצחה לאומי.
חשוב לי להבהיר כי חשיבות היותנו
מונצחים באתר זה היינה הרבה
מעבר לנושא ההנצחה החשיבות
היינה ההכרה בקורבננו ובהכלתנו
באתוס הלאומי ובאופן שבו תופסת
החברה הישראלית ובכלל זה משרדי
הממשלה השונים והציבור את ארגון
נפגעי פעולות איבה.
•בימים אלו סיימתי לכתוב את
הקוד האתי לארגון-דרכו נקבע
את המטרות והערכים לאורו יפעל
הארגון.בכוונתי להביאו לאישור
ולאמצו בארגון.

בפרוש השנה החדשה אני
רוצה לאחל לכל חברנו ,לכל
המתנדבים בארגון ,לחברי הועד
העושים עבודתם בהתנדבות
תוך שיתוף פעולה מדהים לכל
שותפנו לדרך ולכל הרשויות
המסייעות לנו במהלך השנה
שנה טובה ושקטה
צביקה פוזיס-שחק

טלמדיה ביטאונים מאחלת לחברי
ארגון נפגעי האיבה ובני משפחותיהם
חג שמח ושנה מתוקה!
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דבר
המנכ"ל
לאחר כמעט שלוש שנים בהם אני
עושה בתפקידי כמנכ"ל הארגון,
אני יכול לקבוע באופן חד משמעי
כי ארגון נפגעי פעולות איבה יצא
לדרך חדשה .אין ספק שכניסתם
של חברי הוועד החדש ,בראשותו
של צביקה שחק יחד עם אמנון
,יוסי מוקי ושרה ,הביאה לתפנית
אמיתית בתפקודו ובהתנהלותו
של הארגון.
תקצר היריעה מלהכיל את כל
הפעולות שביצענו בחודשים
האחרונים בארגון .אמנה רק את
הבולטים שבהם :קביעת נהלי
עבודה ,גיבוש תוכנית עבודה רב
שנתית ,העמקת והרחבת הפעילות
לרווחתם של החברים ,יצירת
שיתופי פעולה עם גורמים שונים,
גיוס חברים חדשים לארגון ,שילוב
חברים חדשים בוועדות הארגון,
העלאתו לאוויר של אתר אינטרנט
חדש ומקצועי ,וגם קבלת אישור
ממס ההכנסה (סעיף  )46לקבלת
תרומות וכמובן אישור ניהול תקין.
מבלי להמעיט בחשיבות כל
אחת ואחת מהפעולות הנ"ל,
לעניות דעתי ,הדבר החשוב
והמשמעותי ביותר שארע בחצי
השנה האחרונה ,הוא שארגון נפגעי
פעולות איבה הפך גורם משמעותי,
כזה שמתחשבים בו ובעמדות
שהוא מציג ,בסוגיות השונות
שעומדות על סדר היום הציבורי.
נגד עובדות לא ניתן להתווכח:

ביטאון ארגון נפגעי פעולות האיבה -הארגון היציג
Organization of Israel's Terror Victims
The Representative Organization

תמיד לשרותכם:

צביקה שחק – יו"ר ארגון נפגעי פעולות איבה052-6495656 ,
יוסי מנדלביץ' – נציג סקטור הורים שכולים052-3207188 ,
שרה קמחי – נציגת סקטור אלמנים/אלמנות052-8209102 ,
מוקי יצחק – חבר וועד סקטור הנכים050-5268228 ,
אמנון יהלומי – נציג סקטור נכים050-2913996 ,

משרדים:

כתובת :רח' בית אורן  ,9ת"א ,מיקוד 67319
טל' ,03-6884729 :פקס03-6884724 :
מיילirgun@irgun.org.il :
אתרwww.irgun.org.il :
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לכותרת האומרת "ארגון נפגעי
פעולות איבה ,הארגון היציג",
יש כיום אחיזה איתנה בקרקע
המציאות .הדבר בא לידי ביטוי
בשורה ארוכה ומגוונת של נושאים
בהם עסק הארגון בתקופה
האחרונה ,כמו לדוגמא תקצוב
שנתי לארגון ,דרך נושא הכללת
חללי האיבה באתר ההנצחה
הלאומי ,וכלה בסוגיית שיתוף
פעולה של הביטוח הלאומי
בהפעלת מועדון החברים בארגון.
וזוהי רק ההתחלה .בפני הארגון
חשובות
משימות
עומדות
ומאתגרות .בין אותן משימות אני
יכול למנות את הכוונה לשלב
בפעילות הארגון סקטורים חדשים
(אחים שכולים ויתומים) ,הרחבת
שיתופי פעולה עם גורמים שונים
שיש להם נגיעה לנושא ,וכמובן
הפקת טקס הבר/בת מצווה
המסורתי ,אשר אמור להתקיים
הפעם בנר שני של חנוכה בבית
נשיא המדינה.
ברצוני לאחל לכל אחת ואחד מכם
שנה טובה ומתוקה " -תכלה שנה
וקללותיה ,תחל שנה וברכותיה".

לכל נפגעי פעולות האיבה והטרור ולקהל לקוחותינו לאור
החידושים האחרונים בנושא התותבות הנכם מוזמנים
לבדיקה במכוננו ללא תשלום.

אנו מברכים את כולכם

בבשנה טובה ומתוקה,

בשם יהודה פילוסוף וכל צוות המשרד.

י.ד .גפים בע"מ

מנכ"ל ארגון נפגעי פעולות איבה,
הארגון היציג
עו"ד רועי כהן

הוצאה לאור ,שיווק מודעות וכתיבה:
טלמדיה ביטאונים בע"מ
www.telemedia-in.net
טל 03-9610117 :פקס03-9510117 :
עורך אחראי :עו"ד רועי כהן
מנהלת טלמדיה :ליאורה הראל
מנהל שיווק ופרסום :מיכאל הראל
עריכה וכתיבה :דודו אורן
הגהה לשונית :דודו אורן
עיצוב גרפי :מיכאל הראל
צילומים :ארגון נפגעי פעולות טרור ואיבה
אין המערכת אחראית לתוכן המודעות!
כל הזכויות שמורות להוצאה לאור ©
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י.ד .גפים בע"מ מרכז אורטופדיה מתקדמת
רח' כיכר המיסדים  4ראשון לציון
 * 75305טלפקס03/9506289 :
טל' נוסף077/7506289 :
MAIL:YDGAPIM@SMILE.NET.IL

חדשות הארגון • חדשות הארגון
ועכשיו לעבודה!
ארגון נפגעי פעולות איבה גיבש תוכנית עבודה לשנת  2011-2012ובה מגוון רחב
של פעילויות למען רווחתם של חברי הארגון.
וועד ארגון נפגעי פעולות איבה
החדש ,גיבש מייד עם היכנסו
לתפקיד תוכנית עבודה מסודרת
לשנת  ,2011-2012תוך הערכת
תקציבים וחלוקת נושאי אחריות.
תוכנית העבודה ,כוללת מגוון רחב
של פעולות" ,אשר אמורות להוציא
את הארגון לדרך חדשה" ,כפי
שהגדיר זאת מנכ"ל הארגון ,עו"ד
רועי כהן.
בין הפעולות המתוכננות ניתן
למנות הפקת טקס בר ובת מצווה

המסורתי ,ארגון ימי כיף ,ופעולות
תרבות לחברי הארגון ,הפעלת
מועדון בית נפגעי פעולות איבה,
הוצאת ניוז לטר אינטרנטי חודשי,
הבניית נהלי הארגון ,בניית תוכנית
גנט שנתית ,וכן קביעת קוד אתי
לארגון.
בנוסף ,אמור מנכ"ל הארגון להכין
(בחודש אוקטובר) את תקציב
הפעילות לשנת  2012ולהגיש אותו
לאישור וועדת כספים ולוועד הארגון,
לשלוח את החומר הרלבנטי

לניהול תקין לרשם העמותות,
לבנות תוכנית עבודה לקבלת
תרומות ועוד .חשוב לציין ,שמספר
פרויקטים כבר בוצעו מאז הכנת
תוכנית העבודה ,כמו העלאת אתר
אינטרנט חדש לארגון ,קיום אירועי
פורים ,חלוקת תלושי חג הפסח,
חלוקת מלגות להשכלה גבוהה,
טיפול מול הממשלה והכנסת
בנושא אתר ההנצחה הלאומי,
פרויקט גיוס חברים ,פרויקט איסוף
כתובות מייל של חברי הארגון ועוד.

הביטוח הלאומי תומך בהקצאת תקציב שנתי לארגון
נפגעי פעולות איבה

חדשות הארגון • חדשות הארגון
 41שנה לפיגוע אוטובוס
הילדים באביבים

ברחבת האנדרטה במושב אביבים ,התקיים באמצע חודש
מאי טקס הזיכרון ל 12-נרצחי האוטובוס.
במלאת  41שנים לפיגוע באוטובוס
ילדי אביבים ,התקיים ברחבה שלפני
האנדרטה במושב אביבים ,טקס
זיכרון מרגש ,בו נטלו חלק גם נציגים
מוועד ארגון נפגעי פעולות איבה.
בפיגוע אוטובוס ילדי אביבים ,אשר
התרחש בסמוך לקיבוץ ברעם,
ב 22-במאי שנת  ,1970נרצחו 12
מנוסעי האוטובוס ,תלמידי כיתות א'
עד ג' משני בתי ספר אזוריים ,בהם
 9ילדים 19 .ילדים נוספים נפצעו
במהלך הפיגוע .תריסר הנרצחים:
אסתר אביקזר ,יהודה אוחיון ,יפה
בטיטו ,חביבה ביטון ,חנה ביטון,
מימון ביטון ,מכלוף ביטון ,שולמית
ביטון ,שמעון ביטון ,רמי ירקוני ,עליזה

פרץ ושמעון עזראן.
את הטקס המרגש ארגן וועד מושב
אביבים ,בראשותו של יו"ר הוועד,
שמעון ביטון ,יתום ואח שכול ,שהוא
עצמו אחד מניצולי הפיגוע .בטקס
נטלו חלק נציגי נציגים של וועד ארגון
נפגעי פעולות איבה  -מנכ"ל הארגון,
עו"ד רועי כהן ,נציג סקטור הנכים
אמנון יהלומי ונציג סקטור ההורים
השכולים ,יוסי מנדלביץ'.
נציגי הארגון הניחו זר לרגלי
האנדרטה וציינו בפני משתתפי
האירוע כי הארגון עומד לצידם
לאורך כל השנה וישמח לסייע בכל
דבר ועניין.

בעקבות הפגישה עם וועד הארגון ,פנתה מנכ"ל הביטוח הלאומי ,אסתר דומיניסיני
לסגן ראש התקציבים במשרד האוצר ,משה ברסימנטוב בהמלצה לתקצב את
פעילות הארגון ב ₪ 350,000-בשנה .

מנכ"לית הביטוח הלאומי,
אסתר דומיניסיני .פגישה
פורייה וחיובית.
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וועד ארגון נפגעי פעולות
איבה ,קיים בחודש
מאי פגישת עבודה עם
מנכ"לית המוסד לביטוח
לאומי ,אסתר דומיניסני,
פגישה אותה הגדירו
שני הצדדים כפורייה
וחיובית.
פועל יוצא לאותה פגישה,
הוא מכתב ששלחה
הביטוח
מנכ"לית
הלאומי ,אסתר דומיניסיני,
לסגן ראש התקציבים
במשרד האוצר ,משה
ברסימנטוב בהמלצה
לתקצב את פעילות
הארגון ב₪ 350,000-
בשנה.
מכתב נוסף שלחה

דומיניסיני – על פי בקשת
וועד הארגון – לראש
אגף משפחות שכולות
במשרד הביטחון ,אריה
מועלם ,ובו הביעה את
תמיכת המוסד לביטוח
לאומי בבקשת וועד
הארגון לשלב את חללי
פעולות איבה בהיכל
ההנצחה הלאומי.
גם
סוכם
בפגישה
שהביטוח הלאומי יקיים
ימי הדרכה לעובדים
בנושא
הסוציאליים
הטבות וזכויות לנפגעי
פעולות איבה ,ובנוסף
יוקצה לכל סניף עובד
סוציאלי המתמחה בחוק,
ובהוראות
בתקנות

חוק הנכים והמשפחות
השכולות ,על מנת שיוכל
לתת מענה המקצועי
והולם לנפגעי פעולות
איבה.
עוד נקבע כי המוסד
לביטוח לאומי יבדוק
אפשרות לתת להורים
אלמנים/ות
שכולים,
וליתומים סיוע פסיכולוגי
ללא הגבלת זמן ,ואילו
של
השיקום
באגף
הביטוח הלאומי תעשה
מתאימה
היערכות
(ימי הדרכה לעובדים
סוציאליים) על מנת
לעודד את שילובם של
נפגעי פעולות איבה
בהכשרה ובתעסוקה.

לזכור ולא לשכוח .ראשי הארגון עם נציגי המשפחות השכולות בטקס באביבים.

פוליסת בריאות לנכים

הארגון חתם על פוליסת ביטוח רפואי-קבוצתי (בריאות)
לנכי פעולות איבה
לאחר מאבק שניהל הארגון
בשנה האחרונה (כולל הגשת
בג"צ בנושא השוואת הזכויות
של נכי פעולות איבה לזכויות של
נכי צה"ל ובניהם וקבלת ביטוח
בריאות במימון מלא של אוצר
המדינה) ,חתם הארגון היציג
עם חברת "הראל" על ביטוח
בריאות קבוצתי לנכי פעולות
איבה החברים בארגון .הביטוח
מספר המוקד של חברת הראל בנושא
מכיל בתוכו (ללא עלות מצד ביטוח בריאות לנכי פעולות איבה03- :
הנכים אלא במימון מלא של  , 7547010או . 1-800-44-5000
אוצר המדינה) ביטוח השתלות
שלא נמצאות בסל הבריאות עד
 $ 1,000,000וכן במימון תרופות
שאינן נמצאות בסל התרופות עד
.₪ 1,000,000
ניתן לקבל העתק מהפוליסה ו/או
לעיין בה במשרדי הארגון היציג.
בתקופה הקרובה יישלח לכלל
המבוטחים תקציר הפוליסה
מטעם חברת הביטוח "הראל".

קצרצרים • קצרצרים
חובשים צעירים

במהלך חודש אוגוסט קיים מד"א קורס
חובשים צעירים – ללא עלות  -לילדי
נפגעי פעולות האיבה .היוזמה היא של
עמותת "ניצוץ של אור" שהחלה לעבוד
בשיתוף פעולה עם הארגון היציג.
ההדרכה ,במשך חמישה ימים ,התקיימה
באזור ירושלים .על פי המתוכנן :בני נוער
שנטלו חלק בהדרכה ,ישולבו כמתנדבים
בפעילויות של הארגון ובמד"א.

עדכון קריטריונים

וועד הארגון קיבל החלטה על שינוי
והוספת קריטריונים לבקשות הלוואה
וסיוע של חברי הארגון מקרן העזרה
ההדדית .בין היתר נקבע:
א .חבר ארגון רשאי להגיש בקשה
להלוואה רק במידה ונותרו לו עד 3
תשלומים להחזר ההלוואה הקודמת ו/או
חוב עד  ₪ 1,000לפני הנמוך מביניהם
וסכום זה ישולם עם הגשת הבקשה.
ב .חבר ארגון שאושרה לו הלוואה יהיה
רשאי להגיש בקשה לסיוע רק בחלוף
 3חודשים מיום אישור בקשת ההלוואה
אלא אם כן מקרים חריגים ע"פ שיקול
דעת הועדה.
את כל השינויים ותוספות הקריטריונים
שהתקבלו ניתן למצוא באתר הארגון.
ג .הקריטריונים לסיוע לחברי הארגון
הינם קריטריונים סגורים-טיפול רפואי,
מכשור רפואי ,מצוקה כלכלית ,הנצחה,
מימון חוו"ד רפואית ,רכישת רכב רפואי.

בתכנון 3 :סניפי משנה לארגון

מתוך כוונה להרחיב את מוטות הפעילות
של ארגון נפגעי פעולות איבה ומתוך רצון
לשלב בפעילות הארגון מספר גדול ככל
שניתן של חברים ,החליט וועד הארגון
החדש לבחון דרך לפתוח  3סניפי משנה
– בנוסף למבנה המרכזי של הארגון
בתל-אביב .סניפי המשנה אמורים
להיפתח בירושלים ,בחיפה ובבאר שבע.
בחודשים האחרונים פנה הארגון בבקשה
לשלוש הרשויות להקצות לארגון מבנה
עירוני להקמת הסניף ,נציגי הארגון
פועלים בנושא מול גורמי העירייה.
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קצרצרים • קצרצרים

במסגרת שיתוף הפעולה של ארגון
נפגעי פעולות איבה ,עם ארגון ,I.V.O.W
יצאו השנה  22מילדי הארגון למחנות
הקיץ בקנדה .ארגון נפגעי פעולות איבה
חילק ליוצאים מתנות לקראת היציאה.
בצילום (מימין לשמאל)  :אמנון יהלומי,
יהושע כהן ,עו"ד רועי כהן ,עם הילדים
הנרגשים.

הוקפאה קרן המענקים

וועד ארגון נפגעי פעולות איבה החליט
להקפיא את "קרן המענקים" של
הארגון (הקרן מימנה את מענקי קמחא
דה פסחא ומענק חג ראש השנה) עד
להשגת תרומות חדשות לקרן" .קרן
המענקים" הוקמה בזכות תרומה של
 ₪ 84,000מהסוכנות היהודית.
נכון להיום ,לא יחולקו בראש השנה
הקרוב מענקים.

הרמת כוסית ערב פסח

במסורת הנמשכת מזה שנים ,ערך וועד
ארגון נפגעי פעולות איבה טקס הרמת
כוסית בערב פסח .באירוע ,אשר
התקיים בבית נפגעי פעולות איבה
בתל-אביב ,השתתפו מעל מאה איש
ואישה ,חברי הארגון ובני משפחותיהם,
עובדי המשרד ,ספקים וכן חברי וועד
הארגון .את האירוע כיבדו בנוכחותן
של ראשי אגף נפגעי איבה במוסד
לביטוח לאומי ,אסנת כהן-מנהלת
האגף וסגניתה במוסד לביטוח לאומי,
גליה סרוסי.

הרמת כוסית ערב פסח
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"הכאב לא מרפה לרגע"

כך אמר נציג המשפחות השכולות ,רפי סרוסי ,בדברים
שנשא בטקס העירוני השנתי של העיר חולון ,לזכר חללי
פעולות האיבה מתושבי העיר .ישתתפו גם נציגי הארגון
נפגעי פעולות איבה.
בתחילת חודש מאי התקיים
בעיר חולון הטקס העירוני השנתי,
לזכר חללי פעולות האיבה מקרב
תושבי העיר .הטקס התקיים
בגינה הציבורית הנושאת את
השם "גן נפגעי פעולות האיבה'',
שבמרכזה אנדרטה עליה חקוקים
שמות  77חללי טרור תושבי
העיר.
הטקס המרגש התקיים במעמד
ראש העיר ,מוטי ששון ,ויו"ר ועדת
ההנצחה העירונית – המכהן גם
כמנכ"ל הארגון היציג  -עו"ד
רועי כהן .ראש העיר חולון ,מוטי
ששון ,ציין בדברים שנשא את
החשיבות הרבה של פעולות
ההנצחה והזיכרון עבור תושבי
העיר שנרצחו על לא עוול בכפם
ובשל היותם יהודים ואזרחי מדינת
ישראל.
בשם המשפחות השכולות נשא
דברים בטקס רפי סרוסי ,מי
ששכל את בתו קרן הי"ד .סרוסי

תבחן הכללת נפגעי איבה באתר ההנצחה הלאומי
בצוות עבודה שהוקם ,בראשותו של השר להגנת העורף במשרד-הביטחון ,מתן
וילנאי ,ישתתפו גם נציגי הארגון נפגעי פעולות איבה.

סיפר על הפעמון הפנימי הקיים
בכל הורה שכול ,החוזר ומזכיר,
"בתדירות בלתי נשכחת ונסלחת",
את הרגע בו החיים השתנו ושלעולם
לא ישובו להיות עוד כפי שהיו" .כן,
אי אפשר לשכוח .זה לא נמחק ,וזה
השוני שילווה אותנו כל ימי חיינו
לאורך כל הדרך" ,אמר.

משותף ,אך נפרד .יו"ר ארגון נפגעי פעולות איבה ,צביקה שחק ,נציג ההורים השכולים יוסי מנדלביץ' ונציג סקטור הנכים,
אמנון יהלומי ,באתר ההנצחה לחללי צה"ל וחללי פעולות האיבה בכנסת

מתייחדים עם הנרצחים .מימין לשמאל:
רפי סרוסי ,ראש עיריית חולון ,מוטי
ששון ,אמירה יוגב ויו"ר וועדת ההנצחה
העירונית ,עו"ד רועי כהן.

הצלחה גדולה למבצע גיוס חברים לארגון
נפגעי פעולות איבה
עשרות חברים חדשים הצטרפו לארגון נפגעי פעולות איבה,
במסגרת מבצע גיוס שבוצע באמצעות חברת "ביפר".
עשרות חברים חדשים הצטרפו
במהלך החודשים האחרונים לארגון
נפגעי פעולות איבה ,בעקבות מבצע
גיוס מיוחד אשר נערך החל מחודש
מאי ,ביוזמת וועד הארגון החדש
ובעידודו של מנכ"ל הארגון ,עו"ד
רועי כהן .כזכור ,אחת המטרות
המרכזיות שהציב לעצמו וועד
הארגון החדש ,הוא לפתוח את
שורות הארגון ולצרף אליו כמה
שיותר מנפגעי פעולות האיבה.
את מבצע גיוס החברים ביצעה
חברת "ביפר" ,זאת לאחר תדרוך
מדוקדק שעברו מוקדני החברה.
המוקדנים הונחו בידי ראשי הארגון
לאתר נפגעי איבה ,אשר מסיבות
כאלה ואחרות אינם נמנים עם

חדשות הארגון • חדשות הארגון

חברי הארגון ,ולהציג בפניהם את
היתרונות בחברות בארגון ,כמו
גם את החשיבות העליונה ביצירת
כוח משותף לקידום האינטרסים
המאחדים את משפחת נפגעי
האיבה.
בעקבות השיחה ,נשלח אל נפגעי
האיבה אשר שוחחו עם המוקדנים
חומר רקע אודות הארגון ,פעילותו,
וכמובן טפסי הצטרפות .כאמור,
במהלך החודשים האחרונים ,פועל
יוצא למבצע הגיוס ,הצטרפו אל
ארגון נפגעי פעולות איבה ,כמה
עשרות חברים חדשים .בוועד הארגון
הביעו תקווה שקצב המצטרפים
לארגון ייגבר ויעניק לארגון כח
ועוצמה באתגרים הניצבים מולו.

שר הביטחון ,אהוד ברק ,הורה על
הקמת צוות מיוחד ,בראשותו של
השר להגנת העורף במשרד הביטחון
והאחראי על העורף ,מתן וילנאי ,אשר
תבחן את בקשת ארגון נפגעי פעולות
איבה לכלול את נפגעי הטרור באתר
ההנצחה הלאומי אשר עתיד לקום
בקרוב.
הקמת הצוות (בו ייטלו חלק נציגי
הארגון  -צביקה שחק,יוסי מנדלביץ'
ויוסי צור) באה בעקבות פגישה
שקיימו נציגי וועד ארגון נפגעי פעולות

איבה ,עם חברי סיעת "עצמאות"
בכנסת ועם יו"ר הסיעה ושר הביטחון,
אהוד ברק.
בפגישה הדגישו נציגי הארגון את
החשיבות הגדולה בהכללת חללי
פעולות איבה באתר ההנצחה
הלאומי" ,כחלק בלתי נפרד מן
האתוס של עם ישראל ושל תקומת
עם ישראל בארצו" ,כפי שהגדיר זאת
יוסי מנדלביץ' .חברי הוועד הדגישו כי
אינם מבקשים להכיר בחללי הטרור
כחללי צה"ל ,ושהם מצדדים בשמירה

על הבידול הקיים בין אזרחים ובין
חיילים בנוהלי הקבורה ,במקום
הקבורה ,באופי הטקס ובמסגרות
הטיפול וארגוני השכול .כדוגמא
לבידול הביאו נציגי הארגון את עמדת
ההנצחה המשותפת ,אך הנפרדת,
אשר הוקמה לא מכבר בכנסת.
שר הביטחון ,אהוד ברק ,אמר
בפגישה כי "קיימת חשיבות גדולה
להנצחת חללי איבה שנפלו מיידי
אויב" ,והבטיח למצוא פיתרון לבעיה
שהועלתה.

הארגון ונט"ל בוחנים שיתופי פעולה
בפגישה שהתקיימה בין הצדדים הועלו מספר רעיונות לשיתופי פעולה ,כולל פרויקט
משותף עם הנהגת הצופים.

צוות משרד בביקור בנט"ל

נציגות של וועד ארגון נפגעי פעולות
איבה ,בראשותו של יו"ר הארגון,
צביקה שחק ,נפגשה בתחילת
חודש יולי עם הנהלת חברת נט"ל,
בראשותה של יו"ר ומייסדת העמותה,
יהודית יובל רקנאטי .המטרה :לבחון
אפשרות לשיתוף פעולה בין הצדדים.
בין היתר נקבע בפגישה ,כי תוגש
הצעה לתכנית הדרכה והכשרה לקו
סיוע (בדומה למודל שקיים בנט"ל)
ותבחן אפשרות להפנות אנשים לקו

הסיוע של נט"ל שמסיבות שונות
הארגון לפעולות איבה אינו יכול לתת
מענה.
בפגישה נקבע גם שתבחן האפשרות
לקיום סדנת ילדים יתומים נפגעי
פעולות איבה (במימון תרומה עתידית
שנט"ל אמורה לקבל) וכן תבחן
האפשרות ליישום פרויקט משותף עם
הנהגת תנועת "הצופים" (לגבי הכנה
וקבלת ליווי) תחת השם "הצופים
מחבקים את נפגעי פעולות איבה".
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חדשות הארגון • חדשות הארגון
ארגון נפגעי איבה חילק מלגות
השכלה גבוהה

נקבעו נהלי עבודה מול אגף השיקום בביטוח הלאומי

המלגות – תרומת הסוכנות היהודית – הן בגובה של  ₪ 1750ומיועדות לרכישת
תואר ראשון לחברי הארגון ובני משפחותיהם.
במסורת הנמשכת מזה שנים ,חילק
ארגון נפגעי פעולות איבה בסוף
חודש יוני מלגות השכלה גבוהה,
מקרן המלגות של הארגון – תרומת
הסוכנות היהודית .סך המלגות
שחילק השנה הארגון הגיע לסכום
של . ₪ 49,000

טקס חלוקת המלגות לשנת
תשע"א ,2011 ,התקיים בבית
ארגון נפגעי פעולות איבה ,הארגון
היציג ,בתל אביב 32 .נשים
וגברים ,אשר עמדו בקריטריונים
של קרן המלגות ,קיבלו השנה

מלגה – בגובה של  ₪ 1750וחלק
בסך .₪ 875

חדשות הארגון • חדשות הארגון

המלגות ,כאמור,

מיועדת לרכישת השכלה גבוהה
– תואר ראשון המוכר ע"י המועצה
להשכלה גבוהה.

לאחר פגישות ושורת תכתובות עם ראש האגף השיקום במוסד לביטוח לאומי ,כרמל
סאטינגר • נקבעו גם נהלי העבודה בין המחלקה המשפטית של הארגון
לאגף השיקום
ארגון נפגעי פעולות איבה הגיע
להסדר נהלי עבודה ברורים עם האגף
לשיקום במוסד לביטוח לאומי .הדבר
הסתייע בעקבות שורת פגישות
ותכתובות בין הארגון לראש אגף
השיקום החדשה בביטוח הלאומי,
כרמל סאטינגר.
עיקרי הנהלים שנקבעו :לאחר
פניית (בכתב) חבר ארגון למחלקה
המשפטית של הארגון ,בראשותה
של עו"ד הדר אהרן-מועלם ,תפנה

האחרונה בכתב לעובד/ת השיקום
המטפל בחבר ,עם העתק למנהלת
השיקום בסניף ולמפקחת .במקרים
בהם נדרשת תשובה מהירה ,ירשם
על הפנייה לעובדת השיקום "דחוף".
תשובת עובד/ת השיקום תימסר
לארגון היציג תוך  14ימים ובמקרים
דחופים תוך  7ימים .במקרים בהם
נדרש לעובד/ת השיקום זמן רב
יותר – תשלח למנהלת המחלקה
המשפטית בארגון תשובת ביניים.

עוד נקבע ,כי בשאלות כלליות,
תפנה מנהלת המחלקה המשפטית
למנהלת אגף השיקום ו/או למפקחות
ו/או לרפרנטית שתמונה בידי מנהלת
אגף השיקום – עם העתק למנכ"ל
וליו"ר הארגון .תשובת מנהלת אגף
השיקום ו/או המפקחות תתקבל
תוך  14ימים .במקרים דחופים
תפנה מנהלת המחלקה המשפטית
טלפונית למנהלת אגף השיקום ו/או
למפקחות.

"ביזוי השכול האזרחי והפיכתו לשכול דרג ב"
בטקס הזיכרון השנתי לחללי הטרור בתל-אביב ,תקף נציג סקטור המשפחות
השכולות בוועד הארגון ,יוסי מנדלביץ' את התנכרות הממסד ממשפחות השכול של
נפגעי האיבה.

יו"ר ארגון נפגעי פעולות איבה ,צביקה שחק מעניק מלגה לאחת הזוכות .עוד בצילום :חברי הוועד ,אמנון יהלומי ,יוסי
מנדלביץ' ,שרה קמחי וכן מנכ"ל הארגון ,עו"ד רועי כהן ויו"ר ועדת תרבות ,יהושוע כהן.

הביטוח הלאומי ישתלב בהפעלת
מועדון הארגון

בדברים שנשא נציג סקטור
המשפחות השכולות בוועד הארגון,
יוסי מנדלביץ' ,בטקס יום הזיכרון
השנתי לחללי הטרור בתל-אביב,
הוא תקף את התנכרות הממסד
ממשפחות השכול של נפגעי
האיבה ואמר ש"נראה כאילו מדינת
ישראל מבקשת להעלים את זכרם
של חללי הטרור באותה מהירות
שבה מטואטא הרחוב מהזכוכיות

השבורות ובאותה צורה בה נגרר
ממקום הפיגוע האוטובוס המפויח",
מנדלביץ' הוסיף ואמר כי "אם
מתנגדים הם לביזוי השכול האזרחי
והפיכתו לשכול דרג ב' בהיררכית
השכול שמערכת הביטחון מנסה
ומצליחה להשית במדינת ישראל,
אדרבא ,שייתמכו בשינוי שאנו מנסים
להעביר בשנים האחרונות .שיתמכו
בהכללת חללי הטרור במניין חללי

מערכות ישראל ,שיבינו כי הגיע הזמן
לאחדות ומספיק להפרדה".
טקס יום הזיכרון לחללי הטרור
בתל-אביב התקיים במעמד ראש
העיר ,רון חולדאי ויו"ר ארגון נפגעי
פעולות איבה צביקה שחק והנחתה
אותו דליה מזור .בחלק האמנותי של
הטקס השתתפו שי גבסו ואלינור
פלקסמן.

נציגת המוסד לבטל"א ,ענבר דוד ,ביקרה בבית הארגון ונחשפה ליתרונות שבהקמת
מועדון במבנה • עוד קודם לכן שלח הארגון מכתב למנהלת אגף השיקום ,כרמל
סטינגר ,ובו הצעה לתכנית עבודה להפעלת המועדון.
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הביטוח הלאומי אמור לשתף
פעולה עם ארגון נפגעי פעולת
איבה בהפעלת מועדון החברים
במבנה הארגון ,כך מסתמן ממגעים
שמנהל הארגון עם אנשי מחלקת
אגף השיקם במוסד לביטוח לאומי.
באמצע חודש יוני קיימו ראשי
הארגון פגישה עם מנהלת אגף
השיקום במוסד לביטוח לאומי,
כרמל סטינגר ,בו שטחו את בקשת
להקמת מועדון חברתי-קהילתי

לנפגעי פעולות איבה בבית הארגון
בתל-אביב .בעקבות הפגישה,
הוציא מנכ"ל הארגון ,עו"ד רועי
כהן ,מכתב למנהלת אגף השיקום
ובו הצעה לתכנית עבודה להפעלת
המועדון.
בעקבות הצעת העבודה ,הגיעה
לסיור עבודה בבית הארגון,
נציגת הביטוח הלאומי ,ענבר דוד,
העוסקת בנושא החברתי-קהילתי
מול נפגעי פעולות איבה.

מנכ"ל הארגון ליווה את ענבר
דוד והציג בפניה את היתרונות
שבהפעלת מועדון במבנה הארגון.
בסיום הפגישה נקבע כי אגף
השיקום במוסד לביטוח לאומי
ייבחן את מכלול ההצעות-רעיונות
שהעלה הארגון ואז תתקיים פגישה
נוספת בין הצדדים על מנת לסכם
על שיתופי פעולה.

יו"ר ארגון נפגעי פעולות איבה ,צביקה שחק ,עם ראש עיריית תל-אביב-יפו ,רון חולדאי וחבר וועד הארגון יוסי מנדלביץ'.
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תפנית .וזו עובדה!

האסיפה הכללית של ארגון נפגעי פעולות איבה ,אישרה ברוב מוחץ את הדו"ח
הכספי ואת הדו"ח המילולי לשנת  – 2010בהתאם לבקשת רשם העמותות
הנוכחות המרשימה של החברים באסיפה ,העידה על האמון הציבורי הגדול לו
זוכה וועד הארגון הנוכחי ,בראשותו של צביקה שחק.

•

מי שעדיין היה צריך הוכחה לתפנית
שחלה בחודשים האחרונים בארגון
נפגעי פעולות איבה ,טוב היה עושה
אם היה מגיע לאסיפה הכללית
האחרונה של הארגון ,אשר התקיימה
ב 30-באוגוסט .נתחיל מכך ,שזו
הייתה הפעם השלישית שהאסיפה
הכללית של הארגון מתקיימת
במשרדי הארגון (באולם שאמור
להפוך למועדון הארגון) ולא באולם
חיצוני מושכר ,מה שחוסך לא מעט
כסף לארגון .בנוסף ,זו הייתה אחת
האסיפות הכלליות היותר נינוחות
בתולדות הארגון ,אשר התנהלה
באופן מקצועי ובסדר מופתי ,וללא
כל אירועים חריגים .מה שבלי ספק
הוסיף נופך מקצועי לאירוע הייתה
מערכת התצוגה (מסך גדול ,מקרן
ומערכת הגברה) שקיבל לא מכבר
הארגון כתרומה ,ואשר הופעלה
לראשונה במהלך האסיפה הכללית.
חברי הארגון הציגו נוכחות מרשימה
בכינוס ,וההחלטות התקבלו ברוב

מוחץ ,מה שמעיד על האמון הציבורי
הגדול לו זוכה וועד הארגון הנוכחי,
בראשותו של צביקה שחק.
האסיפה הכללית של ארגון נפגעי
פעולות איבה התכנסה (על פי תקנון
הארגון) לשתי מטרות עיקריות.
הראשונה :לאשר את הדו"ח הכספי
של הארגון לשנת  ,2010והשנייה -
לאשר את הדו"ח המילולי (פעילות
הארגון) לשנת .2010
רואה החשבון יואל כהן (מבקר
הארגון ,אשר מונה בידי הארגון כגוף
המבקר) הציג את דו"ח המבקר על
ההתנהלות (כולל הכספית) של
הארגון וציין כי הנהלת החשבונות
מנוהלת באופן שוטף ומקצועי וכך
גם ההתנהלות השוטפת בארגון.
המלצת רו"ח כהן הייתה לאשר הן
הדו"ח הכספי והן את הדו"ח המילולי.
רו"ח דני בניטה סקר בפני החברים
את הדו"ח הכספי של הארגון לשנת
 ,2010השיב לשאלות חברים והציג
את כלל הנתונים הכספיים של

הארגון.
מנכ"ל הארגון ,עו"ד רועי כהן ,הציג
בפני הנוכחים את הדו"ח המילולי
(פעילות הארגון) ,תוך שהוא מציג
בפני הנוכחים את המגוון הגדול
והמרשים של העשייה שביצע וועד
הארגון במהלך שנת  .2010בתום
הסקירה המקיפה ,אישרה האסיפה
הכללית (ברוב מוחץ!) הן את הדו"ח
הכספי והן את הדו"ח המילולי ,אקט
המעיד על האמון המלא בוועד הארגון
החדש.
חשוב לציין שבתום ההליך הפורמאלי
של האסיפה ,נותרו רוב רובם של
החברים במקום .מעבר לסיור הכרות
במשרדי הארגון ,שמעו החברים מפיו
של יו"ר הארגון ,צביקה שחק ,על
תוכניות הפעולה של הוועד ,ומפיו של
יו"ר וועדת ההנצחה ,יוסי מנדלביץ',
על המאבק שהוא וחברי הוועד
מנהלים למען הכללת חללי נפגעי
האיבה בהיכל ההנצחה הלאומי.

מרכז  – 02כושר לחיים בריאים
העצמה נפשית ופיזית תחת קורת גג אחת

שד' צ'רצ'יל ,בית ריקליס ,הר הצופים ירושלים טל' 02-5810810

•
• הערכה פיזיולוגית מקיפה
• פעילות גופנית בפיקוח רפואי
• אימון אישי
• טיפול פיזיותראפי
• תמיכה נפשית – לנפגעי טראומה
צוות ממוחים רב

רוב מוחץ בהחלטות – הבעת אמון בוועד המכהן.

רו"ח דני בניטה (ימין)סוקר את המאזנים הכספיים
בפני חברי האסיפה

המר
ל כז מו
כ
ר
ע
או
מי לנפג "י ה
מ
ו
ס
ע
ד לב
י פע
תחומי
ולות הא יטוח
י
בה.

לתיאום פגישה 02-5810810 :חפשו אותנו באתר www.o-2.co.il
אודות המרכז
מרכז הבריאות  O2הינו מרכז בריאות ייחודי מסוגו בישראל  .המרכז מנוהל על ידי הפיזיולוג חורש דור חיים ועל ידי פרופ'
טדי וייס  ,ראש יחידת הלב בהדסה הר הצופים O2 .מעמיד לרשות לקוחותיו את צוות המומחים הרב תחומי הבכיר ביותר
בנושאי בריאות ,פיזיולוגיה של המאמץ וכושר גופני .כמו כן  O2מעמיד לרשות לקוחותיו את הציוד המתקדם בעולם בשילוב
טכנולוגיות חדישות לחיזוק ובקרה של מערכות הגוף השונות.
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האסיפה הכללית התנהלה בסדר מופתי ובמקצועיות ראויה לציון.

לנצח נזכור!

טקס האזכרה הממלכתי לחללי פעולות איבה התקיים בהר הרצל במעמד נשיא המדינה,
ראש הממשלה ,יו"ר הכנסת ,אישי ציבור ,המשפחות השכולות ונציגי ארגון נפגעי פעולות
איבה • יו"ר הארגון ,צביקה שחק ,קרא למדינת ישראל לעשות הכל על מנת להנציח את
נפגעי הטרור ,בבחינת "עם שאינו זוכר את עברו ההווה שלו דל ועתידו לוט בערפל"
• ראש הממשלה ,בנימין נתניהו" :משפט עתיק צף ועולה בכל יום שאנו חושבים על
הנופלים ,אבל בייחוד הוא עולה ביום הזה .הוא נכתב לפני אלפי שנים ,אבל הוא כאילו
נכתב היום' :הצבי ישראל ,על במותיך חלל ,איך נפלו גיבורים'?"
הרמטכ"ל בני גנץ מניח את זר צה"ל

ראש הממשלה ,בנימין נתניהו" :האובדן שלנו מכבד מנשוא"

וועד ארגון נפגעי פעולות איבה נטל חלק פעיל בטקס יום
הזיכרון .מימין לשמאל :חברי הוועד מוקי יצחק ואמנון יהלומי,
יו"ר וועדת התרבות יהושוע כהן ,יו"ר הארגון ,צביקה שחק
ומנכ"ל הארגון ,עו"ד רועי כהן

נשיא המדינה ,שמעון פרס מניח את זר בית הנשיא

יו"ר ארגון נפגעי פעולות איבה ,צביקה שחק ,נושא דברים בטקס
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בהר הרצל בירושלים התקיים ביום
הזיכרון טקס האזכרה הממלכתי
לחללי פעולות איבה .הטקס המרגש,
אותו הנחה אריה גולן ,התקיים
במעמד נשיא המדינה ,שמעון פרס,
ראש הממשלה ,בנימין נתניהו ,יו"ר
הכנסת ח"כ ראובן (רובי) ריבלין,
אישי ציבור מכל גווני קשת העשייה
הציבורית ,המשפחות השכולות
אורחים רבים וכן ונציגי ארגון נפגעי
פעולות איבה.
את אבוקת הזיכרון התכבדו להדליק
ניצה הילה אלוש ,ובנה חי יוסף חיים,
אשר שכלו את אבי המשפחה,
השוטר מאיר ניסים אלוש ,מירי של
מחבל בסמוך לישוב אלקנה .לאחר
פרקי תהילים מפי הרב הראשי
לצה"ל תת אלוף רפי פרץ ,נשא את
הקדיש לזכר הנופלים הרב יהודה
בן ישי ,אביה של רותי פוגל ,אשר
נרצחה בישוב איתמר ,בצוותא עם
בעלה אהוד ושלושת ילדיהם – יואב,
אלעד והדס.
בדברים שנשא בטקס ראש
הממשלה ,בנימין נתניהו ,הוא

התייחס לאובדן המשפחתי שלו –
מותו של אחיו ,יוני ,בפעולת אנטבה.
סיפר ראש הממשלה" :אני זוכר פעם
אחת שראיתי את אימי צילה ,זיכרונה
לברכה ,יושבת על הכורסא בסלון
בבית הוריי ,והיא בוהה למרחקים.
פתאום חלף חיוך על פניה.
שאלתי אותה' :אמא ,על מה את
חושבת'? היא ענתה לי' :אני חושבת
על יוני ,על יונהל'ה שלי' .ואז היא
הוסיפה':יש לי רק זיכרונות טובים'".
"האובדן שלנו כבד מנשוא" הוסיף
ואמר ראש הממשלה " ,נחמתנו
היא להמשיך את דרכם של יקירינו
ולהגשים את חלומם .אנחנו עם שוחר
שלום ומתפלל לשלום .ידנו האחת
מושטת לשלום לכל שכנינו החפצים
בשלום ,וידנו השנייה אוחזת בחרב
דוד כדי להגן על עמנו נגד מבקשי
נפשנו .משפט עתיק צף ועולה בכל
יום שאנו חושבים על הנופלים ,אבל
בייחוד הוא עולה ביום הזה .הוא
נכתב לפני אלפי שנים ,אבל הוא
כאילו נכתב היום' :הצבי ישראל ,על
במותיך חלל ,איך נפלו גיבורים'?"

בשם המשפחות השכולות נשא
דברים בטקס יו"ר ארגון נפגעי פעולות
איבה ,צביקה שחק .את דבריו
פתח בתחושות המלוות אותו ,מאז
הירצחה של בתו ,בת-חן שחק ,בחג
הפורים ,בעת שחגגה את יום הולדתה
ה ,15-בפיגוע הדמים בדיזינגוף סנטר
בתל-אביב".מאז שנרצחה ביתי בת
חן בפיגוע בדיזנגוף סנטר אני חי יום
יום עם השכול .חשבתי שאני מבין
מה עובר על משפחות חללי הטרור,
חשבתי שאני מבין מהו הסבל שעובר
על נכי ונפגעי הטרור ...חשבתי".
שחק סיפר על כך שלאחרונה נבחר
ליו"ר ארגון נפגעי פעולות האיבה,
וקרא למדינת ישראל למלא את
המחויבות המוסרית שלה לאזרחיה
– גם אחרי מותם – לאחר שלא
הצליחה להגן עליהם בחייהם .הוא
הביא ציטוט מספרו של יגאל אלון,
"מסך של חול" ,האומר" :עם שאינו
זוכר את עברו ההווה שלו דל ועתידו
לוט בערפל".
בתום דבריו של שחק החל מעמד
הנחת הזרים .בזה אחר זה עלו

טקס הזיכרון היה מרגש ועטור באישי ציבור

להניח זרים ,נשיא המדינה ,שמעון
פרס ,ראש הממשלה ,בנימין נתניהו,
יו"ר הכנסת ,ח"כ ראובן (רובי)
ריבלין ,נשיאת בית המשפט העליון,
השופטת דורית בייניש ,יו"ר הנהלת
ההסתדרות הציונית העולמי ,אברהם
דובדבני ,יו"ר הסוכנות היהודית ,נתן
שרנסקי ,הרמטכ"ל בני גנץ ,מפכ"ל
המשטרה ,יוחנן דנינו ,זקן הסגל
הדיפלומטי ,שגריר קאמרון בישראל,
הנרי אוטונדי אסומבה ,ראש עיריית

שרה קמחי ויחזקאל כהן מניחים את זר המשפחות השכולות

ירושלים ,ניר ברקת ,שר הרווחה
והשירותים החברתיים ,משה כחלון
ומנכ"ל המוסד לביטוח לאומי ,אסתר
דומיניסיני.
את זר המשפחות השכולות הניחו
שרה קמחי ,אשר איבדה את
בעלה רמי בפיגוע במועדון בראשון
לציון ,ויחזקאל כהן ,אשר שכל את
בתו נירית באסון נהריים .את זר
ארגון נפגעי פעולות איבה הניחו
אלכסנדרה שטיימר ,מי ששכלה את

בנה יחידה איגור ,בפיגוע ירי בכביש
מעלה אדומים ,ומוקי יצחק ,חבר וועד
הארגון ,אשר נפגע בפעולת טרור
בבית שאן בשנת  .2002את זר יתומי
פעולות איבה הניחו רון ולי ורגאס,
אשר איבדו את אביהם דני בפיגוע
ירי בחברון .את זר נכי פעולות איבה
הניחו אברהם יהודה ,אשר נפצע
מפיצוץ חפת בשנת  1974ואמנון
יהלומי ,אשר נפצע בצומת מורג
בשנת .1991
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בקצב הכיף-כף

למעלה מ 500-ילדי נפגעי פעולות איבה ובני משפחותיהם נטלו חלק בשלושת ימי הכיף
יום הכיף בבאר-
המרגשים שארגן ארגון נפגעי פעולות איבה – בחולון ,בחיפה ,ובירושלים
שבע בוטל על פי הוראת פיקוד העורף ,בשל המתיחות בדרום
פינות יצירה ,מתקני אתגר,
פינות ג'אגלינג ,קיר טיפוס ,משחקי כדורגל ובלוני צורות ,הם רק חלק קטן מהמגוון הגדול של
האטרקציות מהם נהנו הילדים.

•

•

חיפה .הארגון השכיל להכין מגוון מרשים של אטרקציות לילדים

משחקי הוקי אוויר ,שולחנות
סנוקר ,וגם מתחם למשחקי
כדורגל.
הפתעה מיוחדת חיכתה לילדים
ביום הכיף בירושלים .בנוסף לכל
הפעילויות הרגילות ,הם זכו גם
להופעה של כוכב הילדים "אלוני
בלוני" ,ונטלו חלק בפעילויות
שדה ,בצוותא עם קבוצת צעירים

חולון :קרנבל עליז של משחקים ופעילויות אתגר ביום הכיף
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למעלה מ 500-ילדי נגעי פעולות
איבה (יתומים ,אחים שכולים,
ילדים נכים,ילדי נכים וכו') נטלו
חלק בשלושת ימי כיף שיזם
ארגון נפגעי פעולות איבה בסוף
חודש אוגוסט .על פי התכנון,
אמור היה להתקיים יום כיף גם
בבאר-שבע ,אולם על פי הוראת
פיקוד העורף הוא בוטל – בשל
המתיחות בדרום הארץ (חשוב
לציין שבארגון התקבלה החלטה
לקיים את יום הכיף בבאר-שבע
במועד מאוחר ,תחת הכותרת
"ארגון נפגעי פעולות איבה בסימן
חיבוק לילדי הדרום".
שלושת ימי הכיף – אשר הופקו
תחת הכותרת "הארגון היציג
למען ילדי נפגעי איבה"  -התקיימו
בקאנטר קלאב בחולון ()14.8
בבית הלוחם בחיפה (,)16.8

ציפורי

בירושלים,

ובמרכז
ב.24.8-
צריך היה לראות את עיניהם
הבורקות של הילדים ,את
החיוכים הרחבים שהיו מרוחים
על פניהם ,או לשמוע את קולות
השמחה והצהלה שבקעו מגרונם,
על מנת להבין את ההנאה הגדולה
שהציפה את חבורות הצעירים
לכל אורך ימי הכיף.
הדעה שרווחה בימי הכיף ,הן
בקרב הילדים ועוד יותר מכך
בקרב ההורים שליוו אותם לאתרי
הנופש השונים ,הייתה ש"ימי הכיף
היו הדבר הנכון ,במקום הנכון",
כפי שהסבירה אחת האמהות,
אשר הגיעה לקאנטרי בחולון,
בלוויית שני ילדיה.
ואכן כך .שלושת ימי הכיף ,היוו
לרבים מהילדים אקורד סיום

מרענן בחופשת הקיץ שלהם,
בעוד להורים המלווים ,ניתנה
אפשרות לשבור את שגרת יומם,
להתרווח על שפת הבריכה ,ומה
שלא פחות חשוב  -לפגוש אנשים
בעלי מכנה (רגשי-נפשי) משותף.
תקצר היריעה מלהכיל את כל
האטרקציות מהם נהנו הילדים
בשלושת אתרי הנופש בהם
התקיימו ימי הכיף .בארגון
נפגעי פעולות איבה השכילו
להכין באתרים מתחמים שיועדו
לילדים צעירים במיוחד (מתקנים
מתנפחים ,פינות יצירה ,בלוני
צורות וכו') וגם מתחמים שיועדו
לילדים גדולים יותר ,כמו מתקן
אתגרים ,טירת חלומות ,קעקועי
חינה פינת ג'אגלינג .בנוסף פעל
מתחם נוער ובו פעילויות שונות
ומגוונות ,כמו קיר טיפוס ,מגרש

העושים את שנת השירות שלהם,
טרם גיוסם לצה"ל.
בשלושת אתרי הנופש מוקמו
דוכני אוכל שונים האהובים
במיוחד על ילדים (בין היתר:
דוכן נקניקיות ,דוכן המבורגרים,
דוכן פופקורן ,דוכן קרפ צרפתי).
הילדים זכו גם (עם הגיעם ליום
הכיף) למנה אישית של קוראסון

ושוקו ,ולארוחת צהריים חמה
ועשירה .בנוסף ,זכו הילדים בשי
מארגון נפגעי פעולות איבה –
כובעים וחולצות של הארגון.
בארגון נפגעי פעולות איבה הביעו
שביעות רצון גדולה מהצלחת
ארבעת אירועי יום הכיף ,והביעו
את השאיפה להפוך את האירועים
למסורת בפעילויות של הארגון.

ירושלים .פעילויות מגונות לילדים רגע לפני סיום החופש הגדול.
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שמח ומבדח
ארגון נפגעי פעולות איבה קיים השנה כמסורת 3 ,מסיבות פורים עליזות וססגוניות –
באולמי "חאן הדקל" באור-יהודה ,באולמי "חי" בירושלים ובאולמי "הקארדו" בחיפה
המסיבות העליזות ,בהם נטלו חלק למעלה מאלף מחברי הארגון ובני משפחותיהם,
עמדו בסימן כניסת חברי וועד הארגון לתפקידם ,אשר ניצלו את ההזדמנות להכיר את
חברי הארגון.

•

ירושלים .סטאלוס ואורן חן הקפיצו את הקהל החוגגים.

סוערת .אחד השיאים בשלוש
האירועים הייתה בלי ספק שלב
המסיבה הים תיכונית ,אותה הובילו
הזמרים סטאלוס ואורן חן.
אחד הרגעים היותר מרגשים בשלוש
המסיבות התרחש במסיבה אשר
התקיימה באולמי "הקארדו" בחיפה,

שם עלתה לבמה ,איזמני סיבטז'וגלו,
ושרה בצוותא עם סטאלוס ואורן
חן .איזמני סיבטז'וגלו ,אשר נפצעה
בפיגוע קו  35בחיפה ,היא זמרת
במקצועה והתגוררה בעבר ביוון.
"אני שרה מכל הלב והנשמה בשביל
כל האנשים אשר המשיכו את חייהם,

למרות האסון שחוו ולמרות כל
הקשיים המלווים אותם מאז" ,אמרה.
וועדת התרבות ,יחד עם חברי הוועד,
קיבלו החלטה חד-משמעית לפעול
על-מנת לשמר מסורת נפלאה זו גם
בשנה הבאה.

חגיגה באור יהודה .מצב רוח מרומם ואוכל כיד המלך.
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במסורת הנמשכת מזה מספר שנים,
קיים ארגון נפגעי פעולות איבה גם
השנה  3מסיבות פורים עליזות
ותוססות ברחבי הארץ  -באולמי
"חאן הדקל" באור-יהודה ,באולמי
"חים" בירושלים ובאולמי "הקארדו"
בחיפה .את שלוש המסיבות ,אליהם
הגיעו למעלה מאלף מחברי ארגון
נפגעי פעולות איבה ובני משפחותיהם,
הפיקה חברת "בימות  "2000של
אריה אסנר ועוזרתו הנאמנה ג'ינה,
בסיועם של יו"ר וועדת התרבות של
הארגון ,יהושע כהן ומנכ"ל הארגון,
עו"ד רועי כהן.
מסיבות פורים השנה עמדו בסימן
כניסת חברי וועד הארגון החדש
לתפקידם .חברי הוועד החדש,
בראשותו של צביקה שחק ,פגשו
במהלך המסיבות את חברי הארגון,
שמעו מפיהם כיצד הם רואים את

עתיד הארגון וגם זכו לאיחולי הצלחה
בתפקידם.
חשוב שחברי הוועד זכו לשמוע
מצד אורחי המסיבות את החשיבות
הגדולה שהם רואים בקיום אירועים
חברתיים ,המאפשרים להם לשבור
את שגרת יומם ,לשכוח לשעה קלה
מהמחשבות הטורדניות המלוות
אותם בחיי היום יום ,וליהנות בצוותא
עם ציבור אנשים שגורלו קשור בזה
שלהם.
המסיבות באור יהודה (עבור חברי
הארגון המתגוררים במרכז) ,בחיפה
(עבור חברי הארגון המתגוררים
בצפון הארץ) ובירושלים (עבור חברי
הארגון המתגוררים במרכז ובדרום
הארץ) התאפיינו בשמחה גדולה,
אוכל ושתייה כיד המלך ,אווירה
עליזה וססגונית ,והרבה מצב רוח
טוב.

חשוב לציין שמנהלת אגף איבה
בביטוח הלאומי הגב' אסנת כהן
וסגניתה הגב' גליה סרוסי ,כיבדו
בנוכחותן את המסיבה אשר
ובנוסף,
בירושלים.
הפתקיימה
האורחים בשלוש המסיבות זכו לקבל
שי מועד הארגון  -אביזרים מיוחדים
למסיבות ,וכן מזכרת נחמדה לביתם
 צילומים מגנטיים.שלוש המסיבות היו זהות "בתפריט"
שלהם ,אם כי הן היו שונות האחת
– בהתאם ל"אופי"
מרעותה
האורחים בכל אירוע .לאחר קבלת
הפנים המשעשעת (דמויות מזרחיות
משעשעות ודרבוקה) אופרו האורחים
(שחלקם הגדול הגיע מחופשים) בידי
שתי מאפרות מקצועיות .בר עשיר,
וחטיפים חמים וקרים ,עמדו לרשות
האורחים ,כמו גם תקליטן מקצועי,
שסחף את החוגגים למסיבת ריקודים

חיפה .אווירה עליזה עד השעות הקטנות של הלילה.
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ובחרת בחיים
"הולדתה של מיקה היא התשובה האחת והיחידה שהייתה באפשרותי לתת לכל מי שרצה
להרוג אותי" ,אומר רון קרמן ,ששכל ב 5 -במרץ בשנת  ,2003את בתו ,טל בת ,17.5
בפיגוע הדמים באוטובוס קו  37בחיפה חמש משפחות שכולות מאותו פיגוע דמים ,בחרו
בעקבות מות יקירם להביא צאצא חדש לעולם "שום דבר לא בא ולא יבוא 'במקום'...
זה בא מבפנים ,לא משהו רציונאלי ,משהו עמוק מהבטן ,הרגשה שחייבים לעשות" ,אומר-
מסביר ,יוסי צור.

•
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"הולדתה של מיקה היא התשובה
שהייתה
והיחידה
האחת
באפשרותי לתת לכל מי שרצה
להרוג אותי ,כי אין לי ספק שמי
שהרג את בתי ,טל ,רצה להרוג גם
אותי .הייתי צריך לבחור בין שתי
אלטרנטיבות – למות או לחיות.
ולי לא הייתה כל כונה למות.
ומתוך הרצון הזה בחרתי ,למרות
הייתי כבר בן  ,49להביא לעולם
את מיקה".
רון קרמן ,53 ,שכל ב 5 -במרץ
בשנת  ,2003את בתו ,טל,
בפיגוע הדמים באוטובוס קו ,37
עת שעשתה את דרכה בשדרות
מוריה בחיפה .יחד עם טל ,בת
 17.5במותה ,נהרגו באותו פיגוע
עוד  16נשים וגברים – רובם
הגדול בני נוער ,אשר סיימו שעה
קלה קודם לכן את לימודיהם ועשו
את דרכם הביתה.
ארבע שנים לאחר הירצחה של
בתו ,טל ,הביאו רון קרמן ורעייתו
יפית (רון קרמן התגרש ארבעה
חודשים קודם לפיגוע מאמה של
טל ,אורלי) לאוויר העולם את
מיקה ,כיום בת ארבע" .מיקה
לא באה במקום טל" ,הוא אומר
נחרצות" ,מיקה זו מיקה וטל זו טל.
ההחלטה להביא לעולם את מיקה
לא נולדה מתוך מחשבה להביא
תחליף לטל ,ממש לא .ההחלטה
נבעה בראש וראשונה מתוך רצון
להמשיך את החיים ואין דרך טובה
יותר מאשר להיאחז בחיים מאשר
לתת חיים".
רון קרמן ,כך מסתבר ,הוא אינו
היחיד מבין ההורים השכולים
בפיגוע הדמים בקו  ,37אשר בחר
לאחר מות ילדתו להביא לעולם
צאצא חדש .גם גרושתו ,אורלי,
אימה של טל ,ילדה לאחר האסון
 את בנה גיל .גם בני הזוג גוהארויוסף אבו חאמד ,תושבי דליית
אל כרמל ,בחרו לאחר מות בתם
קמר בת ה 13.5-להביא לעולם

•

"שום דבר לא בא ולא
יבוא 'במקום' ,אני לא
מתמודד עם השאלה.
היא לא קיימת מבחינתי
רק
אותה
ושואלים
אלה שלא מבינים ולא
נמצאים במצב שלנו .זה
בא מבפנים ,לא משהו
רציונאלי ,משהו עמוק
מהבטן ,הרגשה שחייבים
לעשות .אחר כך אפשר
לפרוט את זה למילים
ולהגיד ,שזה להוכיח
כי החיים חזקים מהכל
והטרור לא ינצח"

מיקה גיל ואיתן בצילום משותף.

צאצא חדש – אדם שמו .כך גם
לגבי בני הזוג לאה ויוסי צור ,אשר
שכלו בפיגוע התופת את בנם
אסף בן  17במותו .השניים הביאו
לעולם צאצא חדש – איתן שמו.בני
הזוג נאווה ומוטי לחם ,אשר שכלו
בפיגוע את בנם ,סמ"ר אלי לחם בן
ה ,22-בחרו בדרך החיים והביאו
לעולם צאצא.
"ההחלטה להביא לעולם את אדם,
הייתה החלטה מחושבת והיא נועדה
למלא במשהו את החור השחור

והגדול שנפער בליבי ובליבה
של רעייתי ,בעקבות הירצחה
של בתנו הבכורה ,קמר" ,מעיד
יוסף אבו-חאמד .לדבריו ,מותה
של קמר הקטנה היווה עבורו
ועבור רעייתו מכה קשה וכואבת
 ממנה לא הצליחו להתאוששעד עצם היום הזה" .אנחנו מנסים
להתרגל ,אבל זה קשה" ,הוא
אומר" ,הזמן שחולף אינו מרגיע
את הכאב .הוא כל הזמן מלווה
אותנו – נמצא בתוכנו .התמונה
של קמר תלויה על הקיר – מולי.
אין לילה שאני לא מתפלל עבורה
– כמנהג העדה הדרוזית .היא כל
הזמן במחשבות שלי .היא חלק
בלתי נפרד מהחיים שלנו .וזה
קשה .קשה מאוד" .ארבע שנים
לאחר מותה של קמר ,הגיעו יוסף
אבו חאמד ורעייתו להחלטה
שאם ברצונם לשקם את חייהם,
טוב יעשו אם יביאו ילד לעולם.
"זה לא שעביר ואמיר ,אחיה
הצעירים של קמר ,לא הצליחו
למלא את מקומה של קמר ,זה
גם לא היה במקום קמר" אומר
יוסף אבו חאמד" ,איך אפשר
שאחד יבוא במקום השני? קמר
אצלנו בלב כל הזמן ,ואדם זה
אדם .הייתי כבר בן  46וגם
רעייתי לא צעירה ,אבל החלטנו
שאם אנחנו רוצים לחזור ולחיות,
הכי טוב יהיה אם נכניס חיים
חדשים לבית .רצינו שיהיה לנו
למי לדאוג ,במי לטפל .שתהיה
לנו תעסוקה .זה לא כדי לשכוח
את מה שהיה ,אבל זה בהחלט
כדי למלא את החלל העצום
שנוצר בחיינו בעקבות מותה של
קמר".

לא בא ולא יבוא 'במקום'

הדמות החריגה מעט מבין
קבוצת ההורים השכולים ,אשר
בחרו להביא לעולם צאצא,
בעקבות מות יקירם בפיגוע קו

משפחת קרמן עם עם מיקה הקטנה.

משפחת צור עם איתן הקטן.

 ,37היא בלי ספק אורלי קרמן,
אימה של טל – רעייתו לשעבר
של רון קרמן .אורלי הייתה
הראשונה מכל החבורה להביא
צאצא לעולם  -עם בן זוגה לחיים.
אורלי קרמן" :מוזר ,אבל עוד לפני
שקיבלנו הודעה רשמית שטל היא
בין ההרוגות בפיגוע ,דרור ,בני
הבכור ,שאל אותי 'מה ,עכשיו אני
אהיה לבד'? עניתי באופן אוטומטי
'ממש לא' .זה היה כל כך ברור לי
שאני רוצה עוד ילד ,בבחינת אקט
טבעי ומתבקש ,שאין מאחריו שום
אידיאולוגיה או החלטה מחושבת.
זה היה משהו פנימי ,שלא היה לו
כל קשר למותה של טל .תקופה
קצרה לאחר מכן כבר התחלתי
בטיפולי פוריות".
אורלי קרמן ילדה את גיל  -כיום
בן  – 6בהיותה בת  ,48גיל מבוגר
מאוד כשמדובר בטיפולי פוריות
ולידה .לדבריה ,זו הייתה תקופה
לא קלה כלל ועיקר ,אך כיוון
שהכל עבר בשלום ,היא אינה
מצטערת על כך .ההיפך הוא
הנכון" .בכל מקרה" ,היא אומרת,
"לידת גיל לא באה כדי למלא את
מה שנהוג לכנות 'חור שחור' ,או
רצון לצקת עניין בחיי .מבחינתי
זה היה הליך מתבקש .אולי
כדי להוכיח – ובראש וראשונה
לעצמי – שאני יכולה לגדל משהו
מושלם".
והיא מוסיפה" :אני מאמינה
שבמקרים קיצוניים מתחדד אופיו
של האדם .כך על כל פנים זה היה
אצלי .אני מאותם אלה שאומרת
ש'אם אלוהים כבר העניש אותך,

"מוזר ,אבל עוד לפני
שקיבלנו הודעה רשמית
שטל היא בין ההרוגות
בפיגוע ,דרור ,בני הבכור,
שאל אותי 'מה ,עכשיו אני
אהיה לבד'? עניתי באופן
אוטומטי 'ממש לא' .זה
היה כל כך ברור לי שאני
רוצה עוד ילד ,בבחינת
אקט טבעי ומתבקש,
שום
מאחריו
שאין
אידיאולוגיה או החלטה
מחושבת .זה היה משהו
פנימי ,שלא היה לו כל
קשר למותה של טל"
למה אתה צריך להתבוסס
בעונש הזה' .זה לא שאני לא
עצובה ,וזה לא שאיני זוכרת את
טל ,אבל אני לא מוצאת לנכון
לעסוק בכאב הזה .הטרגדיה של
טל היא חלק מחיי ואני לא יכולה
לשנות את זה ,אבל זה רק חלק
מחיי .כי במקביל ,אני ממשיכה
הלאה בחיי .הולדתו של גיל,
מבחינתי ,הוא בדיוק הדבר הזה".
יוסי צור ,אביו של אסף – בלונדי,
כפי שחבריו כינוהו  -אומר כי
"מאז מותו של אסף אני מנסה
להיות יותר מעורב בפעילות
שלא ייחסתי לה חשיבות קודם
 -פעילות ציבורית ,מאבקים,

אורלי גרמן עם גיל.

דברים שבחיים הרגילים לא
חשבתי להיכנס אליהם" .צור,
אמנם המשיך בשגרת חייו לאחר
הירצחו של אסף ,אך במקביל הוא
עוסק באינטנסיביות ,בהנצחת
בנו ובתיעוד אתרי הנצחה
בכל רחבי הארץ ,בפעילות
ציבורית (כולל במסגרת ארגון
נפגעי פעולות איבה) הקשורה
לנפגעי טרור ,וגם עומד בראש
קבוצת הורים שכולים ("שלושת
האבות") ,אשר פועלת ,בין היתר,
למניעת שחרור מחבלים עם דם
על הידיים בתמורה לשחרור
החייל החטוף גלעד שליט.
יוסי צור" :שום דבר לא בא ולא
יבוא 'במקום' ,אני לא מתמודד
עם השאלה .היא לא קיימת
מבחינתי ושואלים אותה רק אלה
שלא מבינים ולא נמצאים במצב
שלנו .זה בא מבפנים ,לא משהו
רציונאלי ,משהו עמוק מהבטן,
הרגשה שחייבים לעשות .אחר
כך אפשר לפרוט את זה למילים
ולהגיד ,שזה להוכיח כי החיים
חזקים מהכל והטרור לא ינצח".
והוא מוסיף" :זה יותר אנוכי,
בשבילנו ,כדי שנוכל לחיות עם
או ליד השכול ולא להתמכר לו.
אין שום דבר בעולם ,שום צרה
או מצוקה שלא עוברת ,נעלמת
ומתגמדת מול הילד שאני יכול
להתיישב לידו על הכורסא,
לחבק אותו ,להרגיש אותו נושם
לידי ,להרגיש אותו שם את היד
שלו עלי ומחבק אותי ,מסובב אלי
את הפנים שלו ומחייך".
לדברי צור ,איתן הקטן ,מאד
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מודע לאסף" .יש תמונות בבית
ומגיל אפס התייחסנו לאסף
בנוכחותו .הוא יודע שיש לו אח
שנהרג ,לא בטוח שהוא מבין מה
זה אבל יודע .הוא מכיר את אחיו
מסיפורים שלנו ומזכיר אותו מידי
פעם בהקשרים שונים .לא חשבנו
אף פעם להחביא את אסף ממנו,
זה חלק מהמשפחה" .והוא מוסיף:
"אני עדיין חושש ממה שיהיה

כשיגדל ואיך זה ישפיע עליו לדעת
שנולד בגלל שאחיו נהרג .אנחנו
עושים הכל כדי שחייו יהיו רגילים
ולא יפתח שום בעיה כתוצאה
מכך ,לא רגשי אשם ולא רגשות
אחרים".
צור מספר שאיתן ,רק בן  ,6לא
בדיוק מבין את המשמעות ,מה
שמביא לאירועים מוזרים לעיתים.
"פעם ישבנו עם אנשים במקום

כלשהו ,השיחה קפצה מנושא
לנושא ,שיחה קלילה ,שיחת חולין,
איכשהו השיחה הגיעה לנושא של
אחים ואיתן שרצה גם הוא לתרום
לשיחה אמר 'יש לי אח שנהרג
בפיגוע' .שקט השתרר מסביב,
אנשים לא ידעו איך להגיב ולא
הבינו אם הוא רציני או מדמיין
וממציא .חילצנו את השיחה
והחזרנו אותה למסלול הקליל".

פיגוע בקו 37
 -5במרץ בשנת  2003אירע
פיגוע התאבדות באוטובוס
קו  37של אגד ,שעשה דרכו
בשדרות מוריה בחיפה .בפיגוע
הדמים נרצחו  17אנשים ועוד
עשרות אחרים נפצעו .המחבל
המתאבד היה איש חמאס,
מחמוד עמדאן סלים קוואסמה,
סטודנט בן  20בפוליטכניקום
שבחברון.
קו  ,37שמסלולו מתחיל
בתחנה המרכזית הישנה
של אגד בבת גלים ומסתיים
באוניברסיטת חיפה ,אוסף
תלמידים משבעה בתי ספר
הסמוכים לציר התנועה שלו.
בשעה  14:12האוטובוס ,בו
נסעו תלמידים רבים שחזרו
מבית הספר לביתם ,נעצר
בדרך
העמוסה
בתחנה,
כלל ,בשדרות מוריה בסמוך
להצטלבות הרחובות שמשון

וצפרירים .נוסעים החלו לעלות
אל האוטובוס ואז המחבל
המתאבד ,שהיה חגור בחגורת
נפץ במשקל כ 10-קילוגרם,
פוצץ עצמו במרכז האוטובוס,
את
שהחריב
בפיצוץ
האוטובוס כליל וגרם לפריצת
שריפה בהריסות.
בפיגוע נהרגו  17אנשים ,ובהם
אב ובנו ,תשעה קטינים ושני
חיילי צה"ל 15 .מתוכם נהרגו
מיידית ,ושניים נוספים נפטרו
לאחר ימים מספר .הפיגוע
אירע חרף הצבתם של מאות
מאבטחים לתחבורה ציבורית
באזור הצפון בניסיון למנוע
פיגועים מסוג זה.
הרוגי הפיגוע נטמנו בחלקה
מיוחדת הנשמרת לקורבנות
פעולות איבה בבית הקברות
ובמקום
בחיפה,
העירוני
הפיגוע בשדרות מוריה הוקמה

האנדרטה לזכר  17חללי הפיגוע בקו  37בדרך מוריה בחיפה.
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אנדרטה מיוחדת לזכרם.
חללי האסון :מרים עטר ,בת
 27מחיפה ,אביגיל לייטל ,בת
 14.5מחיפה ,מורן שושן ,בת
 20מחיפה ,מרק טקץ' ,בן 54
מחיפה ,סמ''ר אליהו לחם ,בן
 ,22מחיפה ,מוטי הרשקו ,בן
 41מחיפה ובנו תום הרשקו,
בן  16מחיפה ,יובל מנדלביץ',
בן  13.5מחיפה ,ליז קצמן ,בת
 16מחיפה ,קמר אבו חאמד,
בת  13.5מדלית אל כרמל,
מיטל כתב ,בת  20מחיפה,
סמדר פירסטטר ,בת ה17-
מחיפה ,אסף צור ,בן 17
מחיפה ,סמ''ר בארי עובד ,בן
 ,21מראש פינה ,טל קרמן ,בת
 17.5מחיפה ,דניאל הרוש ,בן
 16.5מצפת ,ואנטולי ביריקוב,
בן  20מחיפה.
יהי זכרם ברוך!

•
•
•
•

אורטופדיה שיקומים בע"מ ,ממוקמת בכפר סבא.
מתמחה בייצור והתאמת תותבות ,בניהולו של שוקי טסלר.
מוסמך על ידי המכון הלאומי לשיקום ע"ש לואיס.
בוגר חברת "גפים" לשעבר ,בעל  16שנות נסיון בתחום הפרוטזות.

אנו מציעים ,בשילוב המפרטים לתותבות חלקים ייחודיים של חברת "."Ossur

מורשה מטעם משרד הבריאות!
שירות איכותי ,מחירים נוחים וחנייה בשפע!

כי קשה להסתכל לנועם ולאביבה

יכול להיות שהרוצחים של משפחתי

שליט בעיניים

ישתחררו למען גלעד

•

לשחרר את גלעד שליט בכל דרך פרט לשחרור מחבלים מרצחים יש לומר את
שלפעמים הציבור אינו מוכן לומר ,כי לא נעים ולא פופולארי.
מאת* :יוסי צור
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לאורך השנים ראינו איך נבנית
מציאות חברתית תקשורתית
ופוליטית מוטעית ומטעה אשר
מעמידה רק אפשרות אחת לשחרורו
של גלעד שליט והיא שחרורם של
אלף רוצחי ילדינו .מתוך דאגה
אמיתית לגורל ילדינו החיים אשר
יעמדו חשופים מול אותם מרצחים
יצאנו למסע ציבורי הקורא לשחרר
את גלעד שליט בכל דרך פרט
לשחרור מחבלים רוצחים.
הרגשנו איך הציבור הרחב מחבק
אותנו ,מעודד אותנו ,דוחף אותנו
לומר את שלפעמים הוא אינו מוכן
לומר ,כי לא נעים ,כי לא פופולארי,
כי קשה להסתכל לנעם ולאביבה
שליט בעיניים.
ידענו כי קשה תהיה דרכנו ,הרגשנו
כי אנחנו נלחמים ברוח נגדית חזקה,
התקשורת לא פתחה את ליבה
בפנינו ,לעיתים יצאה ידי חובה כדי
להביא את דעתנו ,בצורה מינורית,
ערוכה ומצונזרת .לא ציפינו להרבה
ולא התאכזבנו.
אבל משתיקת הכבשים ,אופס,
הפוליטיקאים ,התאכזבנו קשות.
הם התעלמו מאיתנו כאילו איננו
חלק מהעם ,כאילו איננו קיימים .לא
הסכימו לפגוש בנו ,לא הסכימו לדבר
עימנו ,לא נענו לבקשותינו להביע
את דעתם על העסקה המתבקשת
ועל סכנותיה לעם ישראל.
משהצבנו אוהל מחאה מול בית
ראש הממשלה ראינו בעיניים כלות
את הפוליטיקאים מגיעים לאוהל
משפחת שליט ,נכנסים יושבים,
מתראיינים ,מחבקים והולכים.
הפוליטיקאים מסתבר עושים רק
מה שפופולארי או מצטלם ככזה,
בין אם זו תקופת בחירות או לא,
פופוליזם הוא שם המשחק.
וכך עמדנו על המדרכה מול בית
ראש הממשלה ,מתחממים מחיבוקי
פשוטי העם כי מנבחריו קיבלנו כתף
קרה קפואה.
כאשר אמו של יוסקה גרוף נשכבה
על הכביש בקריה מול רכבו של

הדאגה לחיילי צה"ל ,לצד האמונה העמוקה שלא משאירים אנשים בשטח ,פצועים ,הרוגים
או שבויים הם ערכים עליונים אי-שחרור מחבלים ,לא יוכל להקטין את המחיר ,שאני
נושאת ,ולא יוכל להחזיר את ילדי ובעלי לחיים.

•

מאת* :כרמית רון

האם בכל מחיר?
סוגיית מחיר שחרורו של החייל
החטוף גלעד שליט עומדת על סדר
היום הציבורי בישראל כבר למעלה
מחמש שנים • במשפחת נפגעי
פעולות איבה הדעות חלוקות
בנושא • בעד ונגד.
ראש הממשלה יצחק רבין,
מחאתה נתפסה כלגיטימית,
ככזו שבאה מדם לבה של אמא
לילד .אלא שהיום בעידן הכפר
הגלובלי ואינטרנט המחאה
הפכה ממוסחרת ,לשלוח סמס
"בעד" ,סלבריטאים נכנסים
לצינוק מדומה לשעה ,גימיקים,
הכל גימיקים .קבוצה של אנשים
שעניינם ומקצועם פרסומות
ושינוי דעה התלבשו על הנושא
וכמו שהם מוכרים לנו אשליות
של תשתה קולה ותהיה יפה
ומוצלח כמו הדוגמנים בסרטון,
אז גם תחזיר אלף מחבלים
רוצחים והחמאס יהפוך לאמא
תרזה .שטפו את מוח הציבור
ומכרו לו רעיון בלתי אפשרי,
ולמרות זאת רבים רבים אינם
מוכנים להיכנע ויודעים כי
שחרור מחבלים יביא אסון על
המדינה כולה.
אנו משפחות חללי טרור
בפיגועים
נרצחו
שילדינו
שהופקו על ידי החמאס מייחלים

לשחרורו של גלעד שליט .אך
אנו טוענים שיש דרכים אחרות
לשחררו חוץ מאשר על ידי
שחרור סיטוני של מחבלים,
אנו יצאנו בקריאה לממשלה
הישראלית
ולתקשורת
לספק לציבור הישראלי מידע
שיאפשר לו להבין ואז להשפיע
ישירות על שחרורו של גלעד
שליט.
לתקשורת
קוראים
אנו
הישראלית לבצע תחקיר אשר
יספק לציבור הישראלי מידע
על האינטרסים הכלכלים
הישראלים המעורבים בעזה.
התמונה התקשורתית הקיימת
היום שרק על ידי שחרור
מחבלים ישוחרר שליט הינה
מוטעית ומסוכנת ,חייבים
להבהיר לציבור שיש דרכים
אחרות ,חייבים להבהיר לציבור
שבכוחו לשנות ולהשפיע.

שכל את בנו
*הכותב
אסף (בלונדי) בפיגוע הדמים
אוטובוס קו  37בחיפה.

גלעד שליט .בעד ונגד.

בחול המועד פסח ,2002
איבדתי את כל משפחתי
בפיגוע במסעדת 'מצה' בחיפה.
ב 16 -דקות לשלוש עוד היינו
משפחה .ברבע לשלוש העולם
קרס .עולמם של אביאל,
ענת ועופר נקטע ,ועולמי שלי
חרב .אביאל ,אלוף משנה
(במילואים) ,חתן פרס בטחון
ישראל ,שבמהלך רוב חייו
הבוגרים ,שירת בצה"ל ,בן 54
במותו ,נפל עם ילדינו ועם עוד
 13איש על הזכות לחיות פה
בארץ.
כל מה שלי נשאר ,זה לשתף
אתכם ברגעים האחרונים
האלה .אני לעולם לא אוכל
לחבק את אביאל ,ענת ועופר,
אבל לאביבה ונועם ולכל
המשפחה ,נשאר גלעד ,בן חי,
נושם ונמק בכלא ,ממש פה,
מעבר לגבול .וחובתנו כמדינה
וכחברה  -להחזיר אותו.
אני יודעת שבקרב המשפחות
השכולות קיימות דעות בעד

ודעות נגד .אני מבינה את
הדעות השונות ומכבדת את
הויכוח הציבורי בנושא .אבל
לצורך קבלת ההחלטות ,הוא
לא רלוונטי.
אני רוצה להביע את מחאתי
על השימוש באבלן של
המשפחות השכולות כטיעון
נגד העיסקה .הקול הזה
משרת את אוזלת ידה של
הממשלה .בעיני ,בדאגה על
פגיעה בבטחון המדינה ,קולו
של כל אזרח ,שווה .קולן של
המשפחות השכולות לא צריך
להיות יוצא דופן מכל אמירה
אחרת.
בהחלט יכול להיות שהרוצחים
של משפחתי ישתחררו למען
גלעד .ואני תומכת בכך בלב
שלם .בעיני זו מצוות פדיון
שבויים .הדאגה לחיילי צה"ל,
לצד האמונה העמוקה שלא
משאירים אנשים בשטח,
פצועים ,הרוגים או שבויים הם
ערכים עליונים ,כמו גם הערך

האוניברסלי של :לקבל אות חיים
מהצלב האדום.
האמירה" :במותם ציוו לנו את
החיים" שבעבר ,הייתה בעיני עוד
קלישאה ,קיבלה אצלי משמעות
עמוקה בארבע השנים האחרונות.
פתאום ,מתוך האסון האיום והנורא
שקרה לי ,צמחה איזו משמעות.
דרך האסון אפשר לתת חיים .סיכוי
לחיים .ובשבילי זה הרבה יותר חזק
מהרצון לנקום.
העובדה שרוצחי משפחתי יושבים
מאחורי סורג ובריח לא עושה לי
שום דבר .העובדה שדרך הרצח -
גלעד ישתחרר ,והמשפחה שלו תוכל
לגעת בו ,לחבק ,לבכות,
לחיות חיים 'רגילים'  -כל אותם
דברים שאני כל כך מתגעגעת
אליהם  -הרבה יותר חשובה לי
מכל רצון לנקמה או לעשיית 'צדק'.
[במרכאות] .אי-שחרור מחבלים,
לא יוכל להקטין את המחיר ,שאני
נושאת ,ולא יוכל להחזיר את ילדי
ובעלי לחיים .וגם לא להקל על אובדן
משפחה שנכחדה ,כאן ,בארץ .אין
למותם של אהובי מחיר.
מחויבותנו לאלה שנפלו ,היא ליצור
חברה ערכית במדינה בטוחה.
והערך שלא מפקירים חיילים
בשטח ,והערך של הצלת חיים,
עמדו ,עומדים ,וצריכים תמיד ,לעמוד,
מעל לכל שיקול אחר.
חובתנו כמדינה לקיים את המשפט:
"כל המציל נפש אחת בישראל
כאילו הציל עולם ומלואו" .עלינו
לממש את ערכי הארץ עליהם
גדלנו .זהו חוסננו .זה המסר שאותו
אנחנו רוצים להעביר הלאה ,לדורות
הבאים.
לכן אני קוראת לכם ,אדוני ראש
ההחלטות
מקבלי
הממשלה,
ולעוסקים במלאכת המשא ומתן
 לכולכם אני קוראת :לא לשקוט,ולעמול יומם ולילה וללא דיחוי -
להחזרתו של גלעד שליט הביתה,
במהירות האפשרית

*

הכותבת שכלה את בעלה ושני ילדיה

בפיגוע הדמים במסעדת "מצה" בחיפה.
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זכות הבחירה של חיה וסרמן
לאחר שלוש שנים בהן דממה נפשית ופיזית ,בעקבות הירצחו של בעלה ,אלי  -בפיגוע ירי
שארע באפריל שנת  2008ב"ניצני שלום" – קיבלה חיה וסרמן החלטה "לבחור בחיים",
כהגדרתה היא מיישמת בחירה זו בהנחיית סדנאות יוגה צחוק ,תחום בו התמחתה
בשנים אחרונות "במקום להתכנס באבל ובכאב ,לחיות כאלמנה ולעטות עלי את גלימת
הקורבן  -בחרתי להמשיך בחיי" ,היא אומרת.

•
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•

"אני מאמינה שחיינו בעולם הזה
רצופים בחירות ,בכל פעם שאנו
מגיעים לצומת דרכים .גם אני
הגעתי לצומת דרכים והיה עלי
לבחור .והבחירה שלי היא הייתה
להמשיך ולחיות .במקום להתכנס
באבל ובכאב ,לחיות כאלמנה
ולעטות עלי את גלימת הקורבן
 בחרתי להמשיך בחיי .הבנתישלכל אחד מאתנו יש זמן קצוב
בעולם הזה ויש לנצל אותו עד
כמה שניתן .וכן ,אני רוצה לפתוח
פרק ב' בחיי האישיים .אני לא
מביישת לומר זאת בגלוי".
הדוברת היא חיה וסרמן ,מי
ב ,25.4.2008-את
ששכלה
בעלה ,אלי וסרמן ז"ל ,בפיגוע ירי
במפעל לייצור מוצרי פלסטיק
לרפואה ,שהיה ממוקם "בניצני
השלום"  -אזור תעשייה הממוקם
ליד טול כרם ובו  8מפעלים
ישראליים המעסיקים עובדים
פלשתינאים מהאזור.
את בחירתה להמשיך את החיים
לאחר האירוע ,חיה מיישמת ,בין
היתר ,בהנחיית סדנאות יוגה
צחוק ,תחום בו התמחתה בשנים
אחרונות אצל מי שנחשבת כגורו
בתחום בישראל – נילי דור-
האלה .את סדנאות היוגה צחוק
היא מעבירה (בעיקר ב"בית
החייל' בחיפה) במסגרת חברה
שבבעלותה ,הנושאת את השם
"חיית צחוק" שהקימה ואשר
מפעילה אתר אינטרנט בכתובת
ׂ.WWW.ANIFUMMY.CO.IL
"שלא יהיו אי הבנות :אין בסדנאות
היוגה צחוק כל ניסיון לברוח
מהמציאות" ,אומרת ומסבירה
חיה וסרמן" ,המטרה המרכזית
בסדנאות היוגה צחוק היא
כפולה :לנווט את הכאב הפיזי
והנפשי למחוזות שמחים ונעימים,
ובמקביל ,לעשות רגע חושבים,
במטרה לעשות את הבחירה
הנכונה".
והיא מוסיפה" :סדנאות היוגה צחוק

צמתי דרכים שהבן אדם מגיע
"פתאום ,בן אדם שהיית
אליהם .זה יכול להיות במקרה
איתו מאז גיל  16ואשר
של משבר פיננסי ,במקרה
עשה עבורך הכל – נעלם.
של משבר בנושא זוגיות וגם
במקרים של בעיות עם ילדים.
הייתי צריכה לקחת
זכות הבחירה – זה המסר שאני
פסק זמן .שלוש שנים
מנסה להעביר במה שאני רואה
כמעט ולא עשיתי כלום.
כשליחות הציבורית שלי".
על מנת להסיר כל ספק החלטה
סגרתי את העסק שהיה
שקיבלה חיה וסרמן להמשיך
לי – סדנאות לטיפול
בחיים ,אינה באה חס וחלילה
"על חשבון" זכרו של בעלה
באסטרולוגיה
תראפי
המנוח ,אלי 36 .שנה חיו אלי וחיה
וזוגיות .פשוט לא יכולתי
זה לצד זה .הם הכירו כשהיו בני
להמשיך .הנחמה האחת
,16עת הגיעו להתנדב בתחנת
מד"א ,בנתניה .ברבות הימים הם
והיחידה שמצאתי באותה
נישאו ,עברו להתגורר באלפי
תקופה הייתה בפורום
מנשה והביאו לעולם את אחיעד
של אלמנות ואלמנים"
ומיכל .הירצחו של אלי ,והוא בן
 52בלבד ,כמו קטע באחת את
מסלול חייה.
"אלי היה אדם רחב מידות,
בעל לב רחב ,הייתה לו נשמה
גדולה" ,היא מספרת" ,דבר
שבא לידי ביטוי ,בנתינה לזולת.
מי שגם זכו ליהנות מהנתינה
הזו ,היו הפועלים הפלשתינאים
שעבדו ב'ניצני השלום' .לכן
גם כל כך עצוב ומתסכל שמי
שרצח אותו היה פלשתינאי.
והיכן נרצח?באזור התעשייה
,שהוקם במיוחד על מנת לאפשר
לפלשתינאים לעבוד ולהשתכר".
והיא מוסיפה" :לקח לי זמן להבין
כי לאחר הירצחו של אלי – החוזה
שלי בעולם הזה השתנה .הבנתי
שאני צריכה לקבל החלטה איך
אני רוצה להמשיך את חיי משלב
זה והלאה .לקח לי זמן להתבשל
בתוכי ולהגיע להחלטה שאני
חיה וסרמן .עניין של בחירה.
לא רוצה להישאר האלמנה
הכואבת והמיוסרת .פגשתי
במהלך השנים כמה וכמה
אלמנות שבחרו שלא להמשיך
לא אפקטיביות אך ורק במקרים בחייהן ונותרו 'תקועות' בתוך
של אובדן או שכול ,אלא בכל מיני הטרגדיה ,מתבוססת בכאב

אלי וסרמן ז"ל" .החוזה שלי הופר".

שלהן .זו הייתה הבחירה שלהן
ואני מכבדת אותן .אני בחרתי
שלא להיות במקום הזה".

תהליך של עיבוד האבל

שלא יהיו אי הבנות .דרך לא קלה
עברה חיה וסרמן עד לבחירתה
בחיים .בשנה הראשונה לאחר
הירצחו של בעלה ,כך היא
מספרת ,הדם לא זרם לה בגוף
והיא התקשתה להירדם".הרגשתי
שכל עולמי חרב עלי" ,היא
מספרת" ,פתאום ,בן אדם שהיית
איתו מאז גיל  16ואשר עשה
עבורך הכל – נעלם .הייתי צריכה
לקחת פסק זמן .שלוש שנים
כמעט ולא עשיתי כלום .סגרתי
את העסק שהיה לי – סדנאות
לטיפול תראפי באסטרולוגיה
וזוגיות .פשוט לא יכולתי להמשיך.
הנחמה האחת והיחידה שמצאתי
באותה תקופה הייתה בפורום
של אלמנות ואלמנים".
חיה וסרמן מספרת שלאחר
הירצחו של בעלה ,אלי ,היו כאלה
שהציעו לה לחזור מהר ככל
שניתן אל שגרת חייה .כיום היא
יודעת שהחלטתה שלא לעשות
כך הייתה הנכונה – מבחינתה.
"אי אפשר לשים מסכה ולהמשיך
הלאה" ,היא אומרת" ,אי אפשר

"הצחוק והבכי באים מאותו מקום" .חיה וסרמן בפעולה.

להתעלם ממה שהיה ולהמשיך
כאילו שום דבר לא ארע .צריך
להקשיב לגוף .זה תהליך .כל
אחד מעכל את הטרגדיה בצורה
אחרת .אצל כל אחד פרקי הזמן
שונים .לי זה לקח כמעט שלוש
שנים עד שהבנתי מה אני רוצה
מעצמי".
המהפך שהוביל למה שהיא
מכנה "הבחירה בחיים" ,ארע
במהלך סדנת היוגה צחוק בו
נטלה חלק .היא אומרת" :לאחר
שעברתי תהליך חזק של עיבוד
האבל ,הבנתי שההחלטה כיצד
יראו חיי תלויה אך ורק בי,
ושאם אני רק רוצה – הכל יכול
להיראות אחרת .הבנתי גם שזמן
המדף שלנו בעולם הזה הוא קצר,
ושזה יהיה בזבוז להעביר אותו
כשעננה שחורה מרחפת מעל
ראשך .הכל עניין של בחירה.
בחירה שלך ואך ורק שלך .אני,
על כל פנים ,משתדלת לחיות
כאילו כל יום הוא היום האחרון
שלי עלי אדמות".
חיה וסרמן גורסת ש"הבכי והצחוק
באים מאותו מקום" .לדבריה" ,זה
בסדר להיכנס למיטה ולבכות,
וזה גם בסדר להתאבל ,אבל יש
שלב בו צריכים לקבל החלטה
בכל הקשור למה הלאה ומה

עושים מנקודה זו ואילך .זה פשוט
עניין של בחירה .בסדנאות שאני
מעבירה ,יורדים אצל האנשים
מה שמכונה האסימונים .אלמנת
מלחמה שנטלה חלק בסדנא
שלי ,אמרה לי שפתאום ירד לה
האסימון שהיא בעצם לא שחררה
את בעלה הצנחן  15שנה .אלמנה
אחרת שנטלה חלק בסדנה
סיפרה לי שהיא לא הייתה מודעת
כלל ,שהיא יכולה לצחוק לבד –
ולעומת זאת דווקא כשיש עימה
אנשים .הצחוק משחרר .זו לא
קלישאה אלא מציאות .יש מסתבר
בגוף הורמונים אשר משתחררים
בזמן שצוחקים המקלים על
הכאבים – הן פיזיים והן נפשיים.
מדובר בתרופה טבעית".
לאחרונה נפגשה חיה וסרמן
עם וועד ארגון נפגעי פעולות
איבה ,וע"פ המסתמן ,בעתיד
הלא רחוק ,היא תעביר סדנאות
יוגה צחוק לחברי הארגון שיהיו
מעוניינים בכך" .מדובר באתגר
חשוב מאוד מבחינתי" ,היא
אומרת" ,אני מאמינה שיש לי מה
לתרום לחברים ואני מאמינה גם,
שבעקבות הסדנאות שלי ,יהיו
חברים שיקבלו תובנות חדשות
בכל הקשור להתמודדות עם
נכות ,שכול ואובדן".
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"עדיין לא יצאתי מניסיון
הלינץ' בעזה"

על פניו נראה כי שגיא בנאו השתקם יפה ,לאחר שאיבד את עינו בפיגוע הטרור שארע
ברצועת עזה ,באוקטובר שנת  1992במציאות ,כך מסתבר ,אותו אירוע רודף אחריו עד
עצם היום הזה – ואינו מרפה "כלפי חוץ שיחקתי אותה חזק ,אחד שלא נתן לפציעה שלו
להשפיע על מהלך חייו .מסתבר שרק הדחקתי את הטראומה .בסופו של דבר – הטראומה
פורצת החוצה – גם כשחולים עשר ועשרים שנה" ,הוא אומר

•
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"ישבתי ברכב שלי ,לא הרחק
מהבית במושב ניר ישראל.
הרגשתי שאני לא יכול יותר .שהכל
סוגר עלי ושאין עוד טעם לחיי .לא
חשבתי על כלום .החלטתי שאני
גומר את חיי .בלעתי למעלה
משישים כדורים – כל נוגדני
הדיכאון שהיו ברשותי .אשתי
מצאה אותי ללא הכרה ברכב,
מפרפר בין החיים למוות".
כך ,בפשטות ,מתאר שגיא בנאו,
 ,41את ניסיון ההתאבדות שלו
לפני ארבעה חודשים ,שבעקבותיו
 על פי בקשתה של רעייתו –אושפז לטיפול פסיכיאטרי בבית
החולים בבאר-יעקב .הרקע לצעד
הקיצוני הזה שלו ,כך לדבריו,
הוא סירובה של פקידת השיקום
לאפשר לו לקבל את המענק
להשלמת לימודי המשפטים וזאת
על אף שנקבעו לו  10%פוסט
טראומה נוספים על אחוזי הנכות
הפיזית שהיו זה מכבר.
שגיא בנאו" :התחושה שלי
בעקבות אותה וועדה רפואית
הייתה ,שלא מאמינים לי שאני
סובל מפוסט טראומה ,למרות
קביעה חד משמעית ומפורשת של
פסיכיאטר שטיפל בי ,שאני סובל
מפוסט טראומה ,ולמרות שגם כיום
כבר אני מטופל בנוגדני דיכאון ויש
לי אישור לשימוש במריחואנה
רפואית' .אני יכול להבין ששואלים
אותי 'איפה היית  17שנה'? 'מה
קרה שהתעוררת היום'? התשובה
שלי היא פשוטה :לא התעוררתי
היום .הפוסט טראומה ,כך אני
יודע כיום ,הייתה אצלי כל הזמן,
רק שלפני עשר-עשרים שנה,
איש לא דיבר על פוסט טראומה.
אנשים התביישו במה שעובר
עליהם בחדרי חדרים ,והרופאים
בכלל לא היו מודעים לכל מה
שמתרחש".
והוא מוסיף" :הלילות בלי שינה,
הזעקות ,הפחד להגיע למקומות
סגורים וחוסר הנוחות להיות

•

בחברת הרבה אנשים ,היו חלק
בלתי נפרד מהחיים שלי .מה
פתאום שאבוא להתלונן על
מצוקות נפשיות? זה לא יאה.
המצוקות הנפשיות היו כל הזמן,
אבל חשבתי שזה נורמאלי .שזה
חלק מההתמודדות שלי עם
הפציעה בפיגוע טרור".
פיגוע הטרור עליה מדבר שגיא
בנאו ,ארעה באוקטובר שנת 1992
ברצועת עזה .בנאו ,היה באותה
תקופה חלק מקבוצת מאבטחים,

אשר פעלה במעברים לרצועת
עזה ,במסגרת המינהל האזרחי.
בין היתר ,אבטחו בנאו וחבריו,
הכנסת ציוד ,דלקים ,גז וסחורות
לרצועה .באותו יום עשה בנאו
במשימה שגרתית – אבטחת
משאית גז אשר נכנס למחנה
הפליטים ג'בליה .בדרך חזרה
אל מעבר הגבול ,נקלעו שני
רכבי האבטחה למארב מתוכנן
שטמנו להם תושבי מחנה
הפליטים.

"הם לכדו אותנו באחד הרחובות
הצרים ,כך שלא היה לנו כל סיכוי
לברוח" ,משחזר בנאו את אירועי
ה 20-באוקטובר שנת ,1992
"לפתע ,החלו לעוף עלינו מכל
עבר ברזלים ,בלוקים – מכל
הבא ליד .זה היה ניסיון לעשות
בנו לינץ' – פשוט מאוד .אחד
הבלוקים שנזרקו אל עבר הרכב
בו ישבתי  ,פגע לי בראש .לקחו
כמה דקות טובות עד שכוח צה"ל
חילץ אותנו .הובהלתי במהירות
לבית החולים 'ברזילי' .הרופאים
אבחנו שנפגעתי קשה בעין
ימין ,ושאני סובל מ 6-שברים
בגולגולת .לאחר מכן התברר
איבדתי את עין ימין".
שגיא בנאו עבר שורה ארוכה
של ניתוחים ותקופה ארוכה של
שיקום .האופטימיות הגדולה
שהקרין סביבו ("לאחר הפיגוע,
מצאתי לנכון לומר שאם העין
שאיבדתי יהיה מחיר השלום –
אני שמח על כך") הביאה אותו
לשיבה מהירה יחסית למסלול
החיים .את המצוקות ,הפחדים
והתסכולים ,הוא דחק הצידה.

משלב זה ואילך – הכל
השתבש

שגיא בנאו עם משפחתו" .איפה היית  17שנה"?

"הנושא הזה של פוסט טראומה ,מלווה נפגעים רבים,
אבל הם לא יודעים בדיוק מה לעשות איתו ואיך להתמודד
עם הנושא מול הביטוח הלאומי .אני בטוח שמסתובבים
בינינו נפגעי איבה הסובלים מפוסט טראומה ,שאינם
יודעים אפילו שיש להם פוסט טראומה .משום מה אף
אחד לא מנדב יותר מידי אינפורמציה בנושא – בטח לא
הביטוח הלאומי"

ואכן ,מי שפגש בגבר הצעיר
והנמרץ ,יכול בנקל להתרשם
שהצליח
באדם
שמדובר
להשתקם היטב .מעבר לכך
שזר אשר יפגוש בו יתקשה
לזהות שבעין ימין שלו מקובעת
עין תותבת ,גם מסלול חייו יכול
להטעות .מאז הפציעה ,הספיק
שגיא בנאו להינשא בשנית
משפחה,
להקים
(לשושי),
לעבור ולהתגורר בעיר לוד,
לסיים לימודי מלונאות בבית
הספר "תדמור" ,ולעבוד במספר
רשתות מזון ,תחילה בתפקידים
זוטרים ולבסוף בתפקידי ניהול.
"כלפי חוץ שיחקתי אותה חזק,
אחד שלא נתן לפציעה שלו
להשפיע על מהלך חייו" ,הוא
אומר" ,מסתבר שרק הדחקתי
את הטראומה .עכשיו אני יודע
שעדיין לא יצאתי מאותו ניסיון
לינץ' בעזה".
והוא מוסיף" :לכל אורך השנים
סבלתי – ואני עדיין סובל –
ממה שמכונה פאנטום בעין
ימין .מדובר בכאבים נוראיים.
מעבר לכך ,סבלתי גם ממצוקות
נפשיות ,וזו בוודאי אחת הסיבות

גזיר עיתון המתאר את פציעתו של שגיא בנאו.

לגירושין שלי .זו גם ,בלי ספק,
אחת הסיבות שבמשך שלוש
שנים עברתי מספר לא מבוטל
של מקומות עבודה .לכל אורך
השנים סבלתי מפוסט טראומה,
אבל זה התפרץ בעקבות
'עופרת יצוקה' ,כאשר מושב ניר
ישראל ,מקום בו התגוררתי אז,
טווח בידי החמאס בטילים .כל
הסימפטומים שליוו אותי במהלך
השנים ,צפו ועלו אל פני השטח".
לדברי שגיא בנאו ,משלב זה
ואילך – הכל השתבש .בלחצה
של רעייתו הוא פנה לרופא
פסיכיאטר אשר אישר כי אכן
הוא סובל מפוסט טראומה.
בנוסף לכדורים נוגדי דיכאון הוא
גם אישר לו שימוש בקנאביס
רפואי" .בשלב הזה" ,כך מעיד
בנאו" ,הפנמתי את העובדה
שאני לא מסוגל לעבוד מול
אנשים ,שאני לא מסוגל לעבוד
במקומות סגורים .בעצתם של
אחי ואחותי – שניהם עובדים
בתחום המשפט – התחלתי
ללמוד משפטים במכללת 'שערי
משפט' .ההחלטה ללכת וללמוד
משפטים באה מתוך הכרה שאני
טוב בכתיבה .חשבתי לנכון
שאוכל להתמקד בהכנת חומר
לעורכי דין – ולא להגיע לייצוג
בבית משפט .שלוש שנים אני
כבר לומד משפטים ואני מרגיש
שמצאתי את המקום שלי בחיים".
המציאות טפחה על פניו של שגיא
בנאו לפני כארבעה חודשים,

לאחר שהוועדה הרפואית של
המוסד לביטוח לאומי אישרה לו
 10%נכות זמניים בסעיף של פוסט
טראומה – פקידת השיקום השיבה
את פניו ריקם לקבל שיקום מחדש
וסיוע בלימודים .מכאן ועד הניסיון
לשים קץ לחייו ,המרחק כבר לא
היה גדול .אגב ,רק לאחרונה ,לאחר
פנייה ישירה למנהלת השיקום
ברמלה ,אושר לן שיקום מחדש
וסיוע בלימודים.
שגיא בנאו הוא לא אחד שמהר
מרים ידיים ובכוונתו להמשיך
במאבק עד שיוכר כנפגע פוסט
טראומה .לפני כחודשיים הוא יצר
קשר עם ארגון נפגעי פעולות איבה
(לאחר שעמד בקריטריונים וקיבל
מענק חד פעמי מקרן ההשכלה
הגבוהה של הארגון) ,על מנת
לראות כיצד הוא יכול להסתייע
במאבק" .הנושא הזה של פוסט
טראומה ,מלווה נפגעים רבים ,אבל
הם לא יודעים בדיוק מה לעשות
איתו ואיך להתמודד עם הנושא מול
הביטוח הלאומי" ,הוא אומר" ,אני
בטוח שמסתובבים בינינו נפגעי
איבה הסובלים מפוסט טראומה,
שאינם יודעים אפילו שיש להם
פוסט טראומה .משום מה אף אחד
לא מנדב יותר מידי אינפורמציה
בנושא – בטח לא הביטוח הלאומי.
אני רוצה לקוות שהמאבק שלי
ביחד עם הארגון היציג יסלול דרך
לכל האחרים הנמצאים במצבי".

29

זכויות והטבות נכי פעולות איבה -
המוסד לביטוח לאומי
עזרת הזולת  -משקולות

אחוזי נכות

סכום בש"ח

מס מש'

274.56
04
40% - 49%
411.84
06
50% - 59%
549.12
08
60% - 69%
686.40
10
70% - 79%
823.68
12
80% - 100%
שעת ליווי בחישוב חודשי 450.00
דמי קירור לנכים
תשלום
רמה
439
1
878
2
3,081
3
1,500
4

רמה
1
2
3
4

ד .קיום השכלה גבוהה  /הכשרה מקצועית

אחוזי נכות רווק  /נשוי
2,344.16 10% - 18%
3,430.06
4,884.40

19% - 39%
40% - 100%

נשוי+
3,430.06
4,884.40
6,828.10

תגמול נצרך

עם ילדים
ללא ילדים
8,017.19 7,216.84
עד 59%
8,765.94 7,965.59
עד – 100%
10,113.70 9,313.35
+ 100%

חוסר פרנסה

חוזי נכות רווק  /נשוי
2,346.16 10% - 18%
3,438.06 19% - 39%
4,884.40 40% - 100%

נשוי+
3,430.60
4,884.40
6,329.60

ביסוס והשלמת שיקום ראשון
וחידוש משק רכב בסיסי (מונית
מסחרית ,משאית)
אחוזי נכות

סכום בש"ח

20% - 24%

עד 6,200

25% – 34%

עד ( 11,300למוניות
בלבד עד )14,500

35% - 49%

עד ( 14,000למוניות
בלבד עד )14,500

50% - 69%

עד 19,500

70% - 100%

עד 25,000

10% - 19%

30

אחוזי נכות
19% - 24%
25% - 49%
50% - 89%

רמה
1
2
3

תשלום
202
1,024
1,938

גמול פרישה מוקדמת
(מ –  35%ומעלה)

הלוואות לשיקום עצמאי  /כלכלי ראשון
סכום בש"ח
אחוזי נכות
20% – 24%

עד 14,000

25% – 34%

עד 22,500

35% – 49%

עד 44,000

50% – 69%
70% – 99%
100% –100%+

עד 88,500
עד 107,000
עד 133,500

דמי חימום לנכים

תשלום רמה תשלום
2,127
5
808
5,967
6
851
7,465.50 7
1,063
1,700

ניידות-רכב מדינה
רמה
1
2

 3עיוור המחזיק ברכב מדינה

סכום

( + 100%קוואדרופלגים) 32,056

החזר מס קניה לפריטים אישיים נכים 19%
  10%ומשפחות חד הוריותנכים באוכלוסיה זו אשר נישאו לראשונה
לאחר  1/4/87וכן משפחות חד – הוריות,
זכאים להחזר מס קניה עבור  4פריטים בלבד,
באופן חד פעמי כמפורט להלן:
מכונת כביסה – 740
טלוויזיה צבעונית 856 -

ניכוי דמי חבר

דמי חבר בארגון
ביטוח חיים קיבוצי*
קרן עזרה הדדית
סה"כ
ביטוח סיעודי**
סה"כ

64

565.40

3,393.50
4,164.75
2,070.00

שיעור המענק בש"ח
אחוזי נכות
1,690
10% - 19%
7,593
20% - 49%
15,186
50% - 69%
18,986
70% - 99%
22,784
100%
תעריפי מענק נישואין ומענק לסידור ראשוני
נכון לשנת 2010
( + 100%למעט קוואדרופלגים) 25,645

מקרר חשמלי – 1,341
תנור אפיה 912 -

פרש בגיל
50 – 59
60
61
62
63

יקבל סך
2,827.35
2,241.68
1,978.90
1,696.20
1,150.80

ניידות – דמי נסיעה

תעריפי מענק נישואין נכון לשנת 2010

עד 4,600

מענק תשלום מס הכנסה

זכויות והטבות הורים שכולים

נכים עד גיל  75כולל
33.37
20.73
6.67
60.77
11.74
72.51

*ביטוח חיים קיבוצי :סכומי הביטוח למקרי פטירה בפוליסה לזכאים הינם צמודים למדד המחירים
לצרכן ,כאשר תאריך הפטירה הוא תאריך הקובע( .העדכון עפ"י המדד שפורסם ביום .)15/12/08
החל מ  01/01/09 -החברה המבטחת היא "כלל – חברה לביטוח בע"מ" עד תאריך .31/12/11
**ביטוח סיעודי :הביטוח נכנס לתוקף עבור נכי פעולות איבה בלבד מגיל  3עד גיל  69.5בחברת
הביטוח "הראל חברה לביטוח בע"מ" החל מתאריך  ,01/05/2010אוצר המדינה משתתף במחצית
מעלות הביטוח בסך  ₪ 11.41צמוד למדד והחבר ארגון משתתף בעלות נוספת של ₪ 11.41
צמוד למדד ,הפוליסה בקרות מקרה ביטוח מעניקה למשך  60חודשים תשלום בסך ₪ 2,500
סה"כ .₪ 150,000

רמה
1
2

סכום
227.94
317.14

3

286.13

תגמול טיפול רפואי (ט"ר)
נשוי +
רווק  /נשוי
תקנה

 14א 1
 15כפוף
ל –  14א 1
 14א 4
השלמה
10%
15%
19%
20%
30%
40%
50%
רמה
ב +5
ב +15
ג5+

4,884.40

6,329.60

3,663.30
2,442.20

3,169.37

תגמולים

374.37
561.56
711.31
748.75
1,123.13
1,497.51
1,871.89

60%
70%
80%
90%
100%
+ 100%

ניידות – רכב רפואי
רמה
סכום
 1,144.50ד 30 +
 1,253.50ד 40 +
 1,503.88ד 25 +
(עיוורים)

2,246.26
2,620.64
2,995.02
3,369.40
3,743.78
5,241.29

סכום
2,266.60
2,440.96
2,644.82

נכים מעל גיל 75
33.37
---------6.67
40.04
------------------ריסק למקרה מוות לחבר/נכה ובן/בת זוג
גיל מרבי להצטרפות  18-69וגיל מרבי לביטוח  75שנה,
סכום הביטוח  ,₪ 146,320 -פרמיה חודשית  ₪ 40.42צמוד למדד.
ריסק למקרה מוות לחבר/משפחה
גיל מרבי להצטרפות  18-69וגיל מרבי לביטוח  75שנה,
סכום הביטוח  ,₪ 73,160 -פרמיה חודשית  ₪ 20.21צמוד למדד.
ריסק למקרה מוות לבן/בת זוג
גיל מרבי להצטרפות  18-69וגיל מרבי לביטוח  75שנה,
סכום הביטוח – ₪ 146,320פרמיה חודשית  ₪ 40.42צמוד למדד.

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

•גובה התגמול חודשי המרבי לזוג הורים
הוא  .₪ 5,607שיעור התגמול להורה בודד
הוא  80%מהתגמול לזוג הורים (גובה
התגמול מעודכן ליוני .)2006
•תוספת תשלום להורה שכול המתקיים
מתגמולים בלבד החל משנת השכול השנייה,
זכאי הורה שהוכר לזכויות מלאות (תגמול
והטבות) ,ואשר הצהיר כי אין לו הכנסה מכל
מקור שהוא (למעט קצבאות פטורות),
לתוספת חודשית בנוסף לתגמול החודשי.
הכנסה של עוד  ₪ 500לזוג הורים ועד 400
 ₪להורה בודד לא יחשבו כהכנסה לעניין זה.
גובה התוספת  ₪ 1,051לזוג הורים ו – 852
 ₪להורה בודד( .נכון ליוני )2006
•גילום הטבות :מס קנייה ,תרופות ,אגרת רכב
(רישוי) ודמי ניידות

הנצחת החלל

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

שירותי טיפול ,ייעוץ והדרכה

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

שיקום כלכלי בעסק עצמאי ,בתעסוקה
ובלימודים

•סיוע בשיקום כלכלי בעסק עצמאי
•קיימת זכות ערעור בנושא שיקום
כלכלי עצמאי
•סיוע לרכישת רכב לשיקום כלכלי
•מימון קורס הכשרה מקצועית
ולימודים אקדמאיים
•עבודה שכירה מניעת פיטורין ,ניתן לקבל סיוע
במניעת פיטורין ,סיוע בהשמה בעבודה

הטבות כלליות

•מענק הבראה לאחר האסון וקצובת
הבראה–  8ימי הבראה לפי תעריף המשולם
לעובדי מדינה
•החזר דמי התקנת  /העתקת טלפון ודמי

שימוש בו החזר חד פעמי של  50%מההוצאה
עבור התקנת או העתקת מכשיר טלפון עד
לגובה סכום המרבי שנקבע לאחר הצגת
חשבונית מס  /קבלה

סיוע למטרות דיור

•השתתפות במימון רכישת או החלפת דירה
ראשונה ושכר דירה
•קיימת זכות ערעור בנושא דיור
•סיוע בהלוואה לכיסוי חוב משכנתא מעיק
לדירת מגורים
•סיוע במימון שיפוצים ובהתקנת מעלון או
מעלית בדירת מגורים

סיוע בנושא רכב לשימוש אישי

•סיוע ברכישת או בהחלפת מכונית פרטית –
יינתן להורה בעל רישיון נהיגה בר תוקף ,הסיוע
יינתן בהלוואה ובמענק אחת ל –  5שנים
•סיוע ברכישת או בהחלפת קלנועית
•השתתפות במימון שיעורי נהיגה
•שיעורי נהיגה :הורים חסרי רישיון נהיגה
הלומדים נהיגה ,זכאים למענק של עד
 ₪ 1,300שקל כנגד קבלה.

סיוע לרכישת רכב

•הורים בעלי רישיון נהיגה בר תוקף ,יהיו זכאים
למענק ו/או להלוואה כהשתתפות ברכישת
רכב חדש או להחלפת רכב לשימושם האישי,
בתנאי שלא קיבלו סיוע לרכישת קלנועית
בחמש השנים האחרונות
•הזכאות לסיוע להחלפת הרכב הינה לאחת ל
–  5שנים ( 60חודשים)
•הסכומים מעודכנים נכון לתאריך 1/1/11
•לרכישת רכב ראשון יינתן מענק בסך
 ₪ 38,720והלוואה בגובה ₪ 25,810

החלפת רכב

•להחלפת רכב לאחר חמש שנים יינתן מענק
בסך  ₪ 31,830והלוואה בגובה ₪ 18,930
•להחלפת רכב לאחר שש שנים ואילך יינתן
מענק בסך  ₪ 35,280והלוואה בגובה
₪ 18,930
•לצורך מימוש הזכאות לקבלת סיוע לרכישת
רכב :למלא טופס בקשה ,לצרף רישיון נהיגה
בתוקף ,לצרף צילום הזמנת רכב חדש על שם
ההורה ,בעת החלפת הרכב יש לצרף את
צילום רישיון הרכב האחרון שלרכישתו ניתן
הסיוע בעבר
•לצרף צילום של רישיון הרכב החדש שנרכש
תוך  60יום ממועד קבלת הסיוע

הטבות בנושאים רפואיים

•דמי ביטוח בריאות ממלכתי
•נסיעות לטיפול רפואי
•השתתפות במימון :תרופות ,התייעצות
רפואית ונעליים אורתופדיות

לשרותי הכבאות ,שאו ברכה על עמלכם
כי רב ומבורך הוא!
ביצוע פרויקטים • נציגויות בלעדיות

לשרותי הכבאות ,שאו ברכה על עמלכם
כי רב ומבורך הוא!

•ניתוח פרטי
•מכשירים רפואיים ,מנוי חודשי לשירות חירום
רפואי לחולי לב ,לחצן מצוקה
•החלמה לאחר אשפוז
•טיפולי שיניים בגובה  50%מההוצאה בפועל,
		
רפואה משלימה ופוריות
•סופגנים למבוגרים
•עדשות מיוחדות למשקפי – ראייה ועדשות
מגע ,עדשות טלסקופיות ועדשות
מיקרוסקופיות

דיור מוגן ,בית אבות לסיעודיים ולתשושים,
עזרה בידי הזולת
•תשלום לבית אבות/דיור מוגן/מוסד
סיעודי
•עזרה בידי הזולת עקב מגבלה רפואית

סיוע במצוקה כלכלית

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

הטבות להורים עבור האחים

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

הטבות המוענקות על ידי רשויות אחרות

•פטור מתשלום אגרת טלוויזיה ,רישום
משכנתא ,רישום ירושה
•הנחה בתשלום ארנונה ומס רכישה בהעברת
מקרקעין (טאבו)
•פטור מתשלום דמי הסכמה בהעברת
מקרקעין

מידע נוסף

ככלל בקשה לקבלת ההטבות בצירוף
חשבונית מס/קבלה תוגש בסמוך להוצאה ולא
יאוחר משנה ממועד ההוצאה ,לא ניתן לקבל
החזרים רטרואקטיביים לתקופה של שנה מיום
ההוצאה
א.ת .עפרה ,טלפון,02-9979395 :
פקס1532-9709566 :
amirez1@bezeqint.net
טלפון,04-8765846 :
פקס04-8765849 :

זכויות והטבות אלמנים/ות פעולות איבה  -המוסד לביטוח לאומי
בפניכם מידע כללי על הטבות וזכויות לאלמנים/ות נפגעי פעולות איבה .בהוראות חלים לעתים שינויים ,לכן
לקבלת מידע נוסף ומעודכן ולקבלת ייעוץ,יש לפנות לארגון נפגעי פעולות איבה ו  /או למוסד לביטוח לאומי.
מענק והלוואה להנצחת החלל
קיימת זכאות למענק חד פעמי בגובה  ₪ 7,350בעבור השתתפות בתשלום שכר דירה

הנצחה פרטית של החלל ולהלוואה חד פעמית של
עד .₪ 6,200

זיכוי מס על הוצאות להנצחה

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

מימון הגעה לארץ לאזכרה שנתית

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

חלקת קבר והקמת מצבה לאלמן/ה

אלמן/ה זכאי/ת ל– ₪ 4,400בעבור רכישת חלקת
קבר ו– ₪ 3,750בעבור הקמת מצבה.

לימודים – שיקום תעסוקתי לאלמן/ה

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

להקמת עסק עצמאי

הלוואה של עד  ₪ 86,500לשיקום ראשון הלוואה של
עד  ₪ 19,000לביסוס עסק יש לפנות בנושא לעובד/ת
הרווחה קביעת הזכאות לסכום הסיוע ידונו בוועדה
לשיקום כלכלי עצמאי.

לימודים והכשרה מקצועית

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

שכר לימוד במכינה קדם אקדמאית

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

שכ"ל בקורס הכנה לבחינות פסיכומטריות
או למבחן אמיר:

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

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

הטבות כללית
אירוע משפחתי

הסיוע לאלמן/ה הוא חד פעמי בעבור כל אחד מילדי
החלל .בר/בת מצווה :אלמן/ה זכאי/ת להלוואה עד סך
 .₪ 3,100נישואי יתום :אלמן/ה זכאי/ת למענק בסך
של  ₪ 7,500ולהלוואה בסך .₪ 7,600

הלוואה לכל מטרה

אלמן/ה זכאי/ת לקבל הלוואה לכל מטרה אחת
לשלוש שנים בסך .₪ 6,000

פטור מאגרת טלוויזיה ורדיו

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

סיוע בדיור

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

לרכישת דירה ראשונה

מענק :אלמן/ה מחוסר/ת דיור שאין ולא היה
בבעלותו/ה דירה ,ויש לו/ה עד  3יתומים זכאי/ת
לקבל מענק של עד  .₪ 177,500אלמן/ה מחוסר/ת
דיור במצב שצוין לעיל ויותר מ –  3יתומים ילדי החלל
שטרם מילאו להם  30ואינם נשואים או מתגוררים
עימו/ה זכאי/ת לתוספת מענק של עד  ₪ 13,400לכל
יתום נוסף .אלמן/ה ללא ילד מהחלל זכאי/ת למענק
של עד  .₪ 55,800הלוואה :לאלמן/ה קיימת זכאות
של עד .₪ 226,500

החלפת דירה

הלוואה :אלמן/ה שלא קיבל/ה סיוע לרכישת דירה או
לכיסוי משכנתה ,יכול/ה להסתייע בהלוואה של עד
 .₪ 113,250הסיוע המרבי להחלפת דירה לא יעלה
על הפער בין מחיר הדירה הנמכרת למחיר הדירה
הנרכשת ,כנקוב בחוזי המכירה והרכישה .מענק:
אלמן/ה שילדיהם היתומים מתחת לגיל  ,30אינם
נשואים ,ולא נעזר/ה בסיוע לרכישת דירה או לכיסוי
משכנתה–זכאי/ת למענק של עד  ₪ 145,000ממנו
ינוכו  20%מהמחיר שקיבל/ה ממכירת הדירה .אלמן/ה
ללא ילד מחלל ,או אלמן/ה שילדיהם היתומים מעל
גיל  ,30ולא קיבל/ה סיוע לאחת ממטרות הדיור-
זכאי/ת למענק של עד  ₪ 55,800בניכוי  20%מסכום
מכירת הדירה או חלקה בדירה.

כיסוי משכנתה

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

שיפוץ דירה

אלמן/ה זכאי/ת להלוואה של עד  ₪ 48,000לשיפוץ

הדירה או להרחבתה .למענק של עד  ₪ 22,300זכאות
במידה ולא קיבל/ה בעבר מענק לאחת ממטרות הדיור
שפורטו לעיל.

שכר דירה

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

סיוע להתארגנות בדירה

אלמן/ה זכאי/ת להלוואה חד-פעמית של עד 20,000
.₪

רכב אישי או לשיקום כלכלי
ביטוח רכב (חובה ומקיף)

אלמן/ה זכאי/ת למענק בעבור ביטוח חובה ומקיף
לרכב .המענק מצורף לתגמול בחודש ינואר ומותנה
בהגשת חידוש אגרת רישיון (טסט) לרכב על שמו/ה
בשנה שחלפה .גובה המענק לשנת  2011הוא 4,509
.₪

אגרת רישיון רכב (טסט)

אלמן/ה זכאי/ת להחזר אגרת רישיון לרכב בבעלותו/ה,
עד סך  .₪ 1,470יש לשלוח לעובד/ת הרווחה צילום
של האגרה ששולמה.

מענק והלוואה לרכישת רכב

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

אלמן/ה עם רישיון נהיגה

לרכב ראשון סיוע :מענק בסך  ₪ 49,600והלוואה
עד  .₪ 65,000החלפת רכב :מענק בסך ₪ 39,200
והלוואה עד .₪ 18,500

אלמן/ה ללא רישיון נהיגה

לרכב ראשון :מענק בסך  ₪ 34,720והלוואה עד
 .₪ 18,500החלפת רכב :מענק בסך ₪ 27,440
והלוואה עד .₪ 18,500

שיעורי נהיגה לאלמנה

מענק לרכישת קלנועית

אלמן/ה הזקוק/ה לקלנועית ,מפאת גיל ונכות פיזית,
זכאי/ת אחת לארבע שנים למענק בסך ₪ 15,000
לרכישתה ,כחלופה למענק רכישת רכב.

רכב שיקום כלכלי

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

סיוע רפואי
מימון תרופות

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

התייעצות רפואית

באמבולנס :עשר נסיעות בחודש (חמש הלוך ושוב).
יש להגיש לעובד/ת הרווחה :אישור מרופא מטפל
על אי -היכולת לנסוע ברכב ציבורי וקבלות מקור ,או
אישור על חלקה של קופת חולים במימון נסיעות אלה.

החלמה לאחר אשפוז

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

מוצרי ספיגה

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

טיפולי שיניים

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

ביטוח בריאות

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

אשפוז סיעודי

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

מטפלת סיעודית

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

מרכז יום לזקן

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

העסקת עובד זר

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

מצוקה כלכלית
הלוואה לכיסוי חובות

עם רופא מומחה בגין טיפול ממושך או ניתוח שאינם
קוסמטיים.

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

אלמן/ה שנקלע/ה לחובות כתוצאה ישירה מנפילת
החלל או המתקשה להחזיר חובות שקדמו לנפילתו,
למוסדות הקשורים בעניין העסקי ,יוכלו לקבל הלוואה
של עד  ,₪ 48,000אם הגישו בקשה בתוך שלוש שנים
מיום ההתאלמנות או מהיום שהוכר/ה לראשונה לפי
החוק.

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

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

סיוע לצרכים מיוחדים

אלמן/ה זכאי/ת להחזר של עד  ₪ 700בשנה על ייעוץ סיוע סוציאלי -רגשי

לחצן מצוקה
אלמן/ה זכאי/ת להחזר בסך  ₪ 333לשנה או  27.75קבוצות תמיכה

קרדיו – ביפר ומוקד לב

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

נעליים אורתופדיות

אלמן/ה זכאי/ת למענק של עד  ₪ 800בשנה לרכישת
נעליים אורתופדיות במכון מיוחד ובאישור אורתופד.
הזכאי/ת חייב/ת בהשתתפות עצמית בסך  .₪ 250יש
להגיש אישור בפעם הראשונה שבה מתבקש המימון.

משקפיים לכבדי ראייה

אלמן/ה הנזקק/ת לעדשות ראייה מיוחדות באישור
מרופא או להחלפתן ,זכאי/ת לקבל לשם כך עד 600
 ₪לשנה או עד  ₪ 1,000לשנתיים.

אביזרי עזר רפואיים

קשר עם מתנדבים

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

טיפול נפשי דרך מטפל חיצוני

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

ייעוץ פסיכיאטרי

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

אלמנה זכאית להשתתפות של עד  ₪ 1,700בעבור
מימון שיעורי נהיגה.

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

דיור מוגן ,בית אבות ,עזרה לזולת

תשלום דמי ניידות

נסיעות לטיפול רפואי

דיור מוגן

במרפאת מומחים ,לרבות טיפול דיאליזה וטיפול כימי
או קרינתי ,זכאית להחזר הוצאות נסיעה במונית או

ועליהם לשלם דמי כניסה כפיקדון זכאי/ת למענק
חד-פעמי בסך  .₪ 30,371תנאי נוסף לקבלת המענק

אלמן/ה שאין בבעלותו/ה רכב ,ולא נעזר/ה במענק
לרכישת רכב בארבע השנים האחרונות ,יקבל דמי
ניידות בסך  ₪ 321לחודש.

הינו קיום מחלקה סיעודית במקום הייעודי.

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

הטבות מרשויות אחרות
לאלמנה וליתום
פטור מאגרת רישום ירושה

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

פטור בהעברת מקרקעין

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

פטור מאגרת משכנתה (טאבו)

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

אלמן/ה הזקוק/ה להסעה לטיפול בבית חולים או אלמן/ה העובר/ת לדיור מוגן ,הנכס אינו בבעלותו/ה הנחה ברכישת מקרקעין (טאבו)

אלמן/ה ויתום/ה עד גיל  40שהתייתם לפני הגיעו
לגיל  ,21זכאים להנחה במס רכישה (שבח מקרקעין)

זכויות והטבות אלמנים/ות נפגעי פעולות איבה
על דירת מגורים או על רכישת מגרש לבניית בית
מגורים .זכאות להנחה קיימת פעמיים בלבד .יש
לפנות לעובד/ת הרווחה לקבלת אישור לשלטונות מס
ההכנסה ולהציג חוזה רכישת דירה או מגרש.

הנחה בארנונה

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

סיוע מכספי קרנות ועיזבונות

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

סיוע כספי ליתום
הלוואה לשיקום כלכלי – עצמאי

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

מענק להקמת עסק או לרכישת רכב

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

אבחון לקות למידה

יתום/ה הלומד/ת בבית ספר יסודי ,חטיבת ביניים
או תיכון ,זכאי/ת למימון אבחון לקות למידה בכפוף
לתעריפי "ניצן" ,ועל סמך המלצה מגורם מקצועי.

יתום/ה עד גיל  21זכאי/ת למימון אבחון לקות למידה
לפי המלצה בכתב מגורם מקצועי ,אם מומנו להם לא
יותר מארבעה אבחונים.

מימון הוראה מתקנת

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

הטבות ליתומים מעל גיל 21
מימון טיפול נפשי

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

עדכונים שוטפים בנושאי זכויות והטבות

מרכז חומר:
יהושוע כהן

יתום מעל גיל 30

המידע המפורט להלן נסמך על הוראות אגף שיקום נכים ואו נוהלי
האגף וחלקו אף מעוגן בחוק הנכים (תגמולים ושיקום) ,תשי"ט-
[1959נוסח משולב] והתקנות לפיו .למידע נוסף ,ניתן לעיין
בהוראות אגף שיקום נכים המפורסמות באתר האינטרנט של
ארגון נפגעי פעולות איבה הארגון היציג WWW.IRGUN.ORG.IL

חדשות חדשות חדשות חדשות חדשות

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

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

נכים

טיפול שיניים

נכים המוכרים במל"ל על מחלת נפש ,בנכות
צמיתה או זמנית רציפה של שלוש שנים לפחות
ובדרגת נכות של  20%ויותר ע"ח השירות,
שכר לימוד בקורס הכנה לבחינה
זכאים לטיפול שיניים משמר ,לטיפול פרוטטי
פסיכומטרית או למבחן אמיר
ולטיפול חניכיים בלבד .נכים בעלי דרגת נכות
יתום/ה זכאי/ת להחזר שכר לימוד במכינה למבחן
 19%ויותר
פסיכומטרי או למבחן אמיר .הסיוע הנו חד -פעמי
(שהוכרו לפני  )1/1/96שאינם מוכרים במל"ל
לעובד/ת הרווחה:
להגיש
פניה .₪יש
סך 4,000
עד
"אשקלונה",הם מתקיימים מדמי
פגיעת שיניים אך
קבלה לפארק על
המים
בתל-אביב,
פארק
ללונה
נעשתה
בין היתר
מענק נישואין ודיור
מקורית על התשלום לקורס ,והצהרה אם גוף אחר
קיום המשולמים ע"י המל"ל :תגמול נצרך,
בשכר הלימוד.
יתום/ה הנישא/ת לפני הגיע לגיל  ,30זכאי/ת למענק משתתף
ירושלים.
למוזיאון
תג"מ בגובה חפ"ר ו/או תג"מ למתבגר,
תל-אביב לאומנויות וכן למוזיאון תג"מ,
נישואין בסך  .₪ 112,307יתום/ה רווק/ה הרוכש/ת
להם תינתן אפשרות (לאחר בחינת הבקשה)
בשיעור 80%
דירה לפני גיל  ,30זכאי/ת למענק
פטור באמצעות קרן
הנאה,שיניים
לטיפולי
תשלום
להחזר
טובות
המעניק
אחר
תעסוקתימסתמכת על סעיף  8לחוק
אבחוןכהן,
עו"ד רועי
דיור הארגון,
מנכ"ל
בגיל
יקבל
המענק
מסך מענק הנישואין ואת יתרת
עזבונות .בעניין זה ניתן לעיין בהוראת אגף
או הנחה".
לשםשל
וזכאותם
שזכויותיהם
הקובעת
יתום/הפנה
על פי בקשת וועד הארגון
תעסוקתי
זכאי/ת לאבחון
לפני גיל 30
,30
לגיל
והגיע
דירה
 .30יתום/ה רווק/ה שלא רכש/ה
שיקום  11/03למידע נוסף ולמימוש הזכאות
לזכויות
איבה
פעולות
נכי
תרבות וכן
הושווהבנושא
יש לפנות
בעבודה
להשתלבותו
תוכנית
יקבל את מלוא מענק הנישואין.במכתבים אל מוסדות בניית
בין היתר יצאו מכתבים בנושא
מידע נוסף בעניין זה
יש לפנות לעובדי השיקום.
סוציאלי/ת.
לרשת הגנים הלאומייםלעובד/ת
וזכאות נכי צה"ל ,על כך המשתמע
ושמורות
למנכ"ל ולאוצר הראשי של
יפורסם בעיתון הבא.
מכך .הסעיף בחוק אומר ,בין
הטבע ,בדרישה להכליל את

ארגון נפגעי איבה בפניה אל מוסדות בידור ,תרבות וכן
לרשות הגנים הלאומיים ושמורות הטבע:
העניקו הנחה לנפגעי איבה ,כמו לנכי צה"ל

נהיגה היתר" :דין נפצע או בן משפחה
רכישת
הלוואה לנישואין ולדיור ההסדר (במתן הנחה בעת
שיעורי
כל יתום/ה זכאי/ת להלוואה חד-פעמית בסך 22,500
והתקנות
הנכים
זכאיםחוק
נכה לפי
צה"ל
כניסה) הקיים עם נכי
כרטיס
חד-פעמי
למענק
כדין ,17
בהגיעם לגיל
יתום/ה
נישואיו.
 ₪לצורך רכישת דירה או לרגל
כמשמעתו
משפחה
המיועד או
פעולות  ₪לפיו
נהיגה במענק
בן שיעורי
למימון
בסך 1,800
גם על חברי ארגון נפגעי
משפחותיתום/ה
האם/האבחוקהאלמן/ה.
החיילים
המשולם בתגמוליבחוק לפי
איבה.
מימון לימודים
כל לאחר
₪ 1,800
והתקנותיקבלו
הארגוןבין גיל  17ל21-
שהתייתמו
חקיקה
לפיועדלעניין
בקשתו זו של מנכ"ל

יתום/ה לפני גיל 30

הגשת קבלות לעובד/ת הרווחה ,ובלבד שיממש
זכאותם לפני גיל .30

מוזיאון תל-אביב לאומניות ,פרופ'
מרדכי עומר ,אל הנהלת פארק
נכות מוכרת-
מחלה עקב
חופשת
באשקלון ,אל
"אשקלונה"
המים
בתל-אביב,
פארק
הלונה
הנהלת
תשלום תגמול לפי תקנות טיפול
ואל מנכ"ל מוזיאון ישראל ,ג'יימס
רפואי
ס .סניידר.

נכים שבגין נכותם המוכרת בלבד ,מאושפזים
ו/או שוהים בחופשת מחלה ו/או בטיפול רפואי
בחמי מרפא ו/או בהבראה ,זכאים להחזר
כספי בגין ימי ההיעדרות מהעבודה ובתנאי

הנחה לחברי
הארגון לספארי

שהמעביד לא שילם עבור תקופת ההיעדרות.
היעדרות מהעבודה בגין המפורט לעיל ,לא
תיזקף על חשבון חופשה שנתית של הנכה.
למידע נוסף ולמימוש הזכאות יש לפנות
השיקום.
שבמחוזות
איבה
פעולות
למרפאות נפגעי
חברי ארגון

יזכו להנחה בספארי ברמת-גן עם
נפגעי
תגמול ארגון
תעודת חבר
הצגת
"נצרך"
תשלום
פעולות איבה בקופות .ההנחה
הארגון50
מגבלת גיל
(לנכה) עצמו
היא לחבר
נוכח פסיקה חדשה בנושא ,כל נכה בדרגת
החברים
בפני
אליו.
לנלווים
ולא
נכות  50%ויותר ,שהגיש בעבר בקשה לקבלת
לרכוש
האפשרות
גם
עומדת
תגמול נצרך ועמד בכל התנאים הקבועים
כרטיסי כניסה הנחה באמצעות
משרדי הכרטיסים ,הדרן" בתל-
אביב ,המפיץ את כרטיסי הספארי
לוועדים ,למוסדות ולארגונים
השונים.

בחוק הנכים ,אך בגלל מגבלת גיל  50נדחתה
בעבר בקשתו לתגמול זה במקומו שולם לו
תגמול פרישה לנכה המתבגר ,זכאי להגיש
בקשה חדשה לקבלת תגמול נצרך בלי
שיידרש להציג ראיה חדשה לעניין שינוי במצבו
הרפואי/הכלכלי .כל בקשה חדשה תיבדק
לגופו של עניין ובמידה ויעמוד הנכה בתנאים
הקבועים בחוק ישולם לו תגמול נצרך ממועד
הגשת הבקשה החדשה .את הבקשות החדשות
יש להפנות לעובדת השיקום שבמחוזות אגף
השיקום .מומלץ לקבל ייעוץ וליידע את עובדי
השיקום התביעות במל"ל.

מענק חג לנכים המתקיימים
מתגמול מיוחד

מענקי חג לנכים המתקיימים מתגמולים
מיוחדים (תג"מ בגובה חפ"ר או תג"מ בגובה
תט"ר) ניתנים פעמיים בשנה :בראש השנה
ובחג הפסח .המענק משולם אוטומטית לזכאים
ע"פ רמות .1 :רווק או נשוי ללא ילדים.2 ,
נשוי+ילדים .המענק ישולם לזכאים המתקיימים
במשך תקופה של שנה לפחות מתגמול הקיום.

מענקי נישואין ובר/בת מצווה לילדי
נכים המתקיימים מתגמול מיוחד

נכים המתקיימים מתגמול מיוחד (נצרך ,תג"מ
 )1,3,4,5,6זכאים למענק עבור בר/בת מצווה
או נישואין של ילדיו .תשלום מענק בר/בת
מצווה מבוצע באופן יזום ואינו מחייב פניית
הזכאי .מענק נישואין עבור נישואי בן/בת של
נכה מותנה בפניית הנכה תוך מסגרת זמן
שלא תעלה על שנה אחת מיום האירוע .מענק
נישואין יינתן פעם אחת בלבד .לפרטים נוספים
ולמימוש הזכאות יש לפנות לעובדת הרווחה
במחוז השיקום.

תשלום מענק דמי ביגוד לנכים
המשתמשים במכשור אורטופדי

לכבאים הפועלים ללא לאות להצלת נפש
ורכוש ,ימים ולילות ,חיזקו ואימצו.
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לשרותי הכבאות ,שאו ברכה על עמלכם
כי רב ומבורך הוא!

נכים בעלי דרגת נכות  10%ויותר שהוכרו
לפני  1/1/96אשר רופא מומחה המליץ עקב
הנכות המוכרת על שימוש במכשיר אורטופדי,
זכאים לתשלום מענק ביגוד חד-שנתי ובתנאי
שהמכשיר כלול ברשימת המכשירים המזכים
במענק והמפורטים בנספח ב' שבהוראת אגף
שיקום נכים  53.05המענק ישולם לכל תקופת
השימוש במכשיר .נכים המשתמשים במכשיר
עם צירים ומנגנונים ממתכת ואשר דגם/מק"ט
המכשיר אינו מופיע ברשימת המכשירים
המזכים במענק ,מתבקשים לפנות למחוז
הארגון עם מק"ט/דגם/צילום המכשיר שסופק
על מנת לבחון זכאותם מול נציגי אגף השיקום
ולעדכן את רשימת המכשירים בהתאם .למידע
נוסף ולמימוש הזכאות יש לפנות למרפאות
שבמחוזות השיקום.

צרכים מיוחדים לנשים נכות-איפיון
ובחינה
בימים אלה אמורה להתבצע עבודת מטה בין
אגף השיקום וארגון נכי צה"ל ,בהנחייה ובקרה
של יו"ר הועדה לבדיקת התנהלות אגף שיקום
נכים בכנסת ,לצורך בדיקה ואיפיון הצרכים
מיוחדים לנשים נכות מעבר לקבוע בחוק הנכים
ובהוראות אגף שיקום נכים .נכות המעוניינות
להעביר רעיונות לצרכים מיוחדים כגון :ט"ר,
שיקום ,תעסוקה ,לימודים ,תדמית ,זוגיות וכו' ו/
או דוגמאות של בעיות שאין להן מענה במסגרת
החוק יוכלו לעשות זאת באמצעות נציגת פורום
נשים בסניפים של עובדת שיקום המל"ל.

ד.נ .הגליל העליון 12155
טלפון04-6953135 :
קיבוץ יגור ,מיקוד ,30065
טלפון ,04-984311 :פקס04-9848360 :

פארק תעשיות קדמת גליל ,ד.נ .גליל-תחתון ,1401
לכבאים הפועלים ללא לאות להצלת נפש
טלפון ,04-6733537 :פקס04-6733538 :
ורכוש ,ימים ולילות ,חיזקו ואימצו.
www.pearlite.co.il

גרמניה

מבית

www.chemitec.co.il

