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מתרגמים מתנדבים
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ומעברית לרוסית

לתרגום דפי מידע על ארגון נפגעי
פעולות איבה  -הארגון היציג.
המתנדבים מתבקשים לפנות למשרדי
הארגון בטלפון ,03-6884729 :בימים א'-ה'
בין השעות  09:00עד ,17:00
בפקס 03-6884724
או במייל revaha@irgun.org.il :

נר לחיים  -נר נשמה הדולק תמיד
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הדלקת להבה אלא נזקקים לאור החשמל או השמש בלבד
כדי לפעול ללא הפסקה .נרות נשמה הללו נוצרו בהתאם
לחוקי ההלכה והכשרות תוך התייעצות וקבלת אישור מרבני,
ובזכותם תוכלו לכבד את זכר יקיריכם בדרך היפה,היעילה
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תמיד לשרותכם:

צביקה פוזיס-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 –גזבר ,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 :

הוצאה לאור ,שיווק מודעות וכתיבה:
טלמדיה ביטאונים בע"מ
www.telemedia-in.net
טל 03-9610117 :פקס03-9510117 :
עורך אחראי :יוסי מנדלביץ'
מנהלת טלמדיה :ליאורה הראל
מנהל שיווק ופרסום :מיכאל הראל
עריכה וכתיבה :יריב פז
הגהה לשונית :הדר אהרן-מועלם
עיצוב גרפי :מיכאל הראל
צילומים :ארגון נפגעי פעולות טרור ואיבה
אין המערכת אחראית לתוכן המודעות!
כל הזכויות שמורות להוצאה לאור ©
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דבר
היו"ר

המחמירים הנדרשים לצורך
זאת.

הקוד האתי :

הקוד האתי עליו עמלתי
תקופה ארוכה ,אושר באסיפה
הכללית האחרונה ,קוד אתי
זה ,אשר קודם לכן אושר על
ידי כל חברי הוועד ,פותח דרך
התנהלות חדשה אשר ,כך אני
מאמין ,תאפשר לנו להשיג את
מטרות הארגון בצורה טובה
ורחבה יותר ,קוד אתי זה יהיה
חלק מתקנון הארגון.

ניוזלטר הארגון-בא
לעולם :

שלום רב חברות וחברים
יקרים!

אנו עומדים בפתח שנה
חדשה ,שנה המציבה אתגרים
כלכליים ,חברתיים וביטחוניים
רבים ,תקוותי כי נצלח אותה,
ובכוחות משותפים נקדם את
הארגון שלנו למקום טוב יותר,
מקום בו ראוי לו להיות.

זאת ההזדמנות שלי לשתף
אתכם בפעילות הארגון:
תקציב שנתי לארגון.

לראשונה זכה ארגון נפגעי
פעולות איבה לתקציב שנתי
בסך  ,₪ 250,000אשר כולו
יועד לרווחת חברי הארגון .מחד
התקציב הזעום היינו בבחינת
קומץ אשר אינו משביע את
הארי ,מאידך גיסא ,העובדה
בצורך
מכירה
שהמדינה
לתקצב את הארגון היציג
הינה אמירה חשובה .בכוונתנו
להמשיך ולדרוש לשנה הבאה
הגדלה משמעותית בתקציב
אשר כולו יופנה לטובת פעילות
למען החברים.

מענק מעריית תל אביב-
והנחה בארנונה
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הארגון זכה זו הפעם הראשונה
למענק בסך של כ10,000 -
 ₪מעריית תל-אביב ולהנחה
בארנונה בסך  67%מדמי
הארנונה ,אין ספק כי זו
הכרה בחשיבות הארגון כפי
שרואים אותו בעיריית ת"א
ובכך שעמדנו בקריטריונים

החלנו במשלוח ניוזלטר חודשי
באימייל ,בו אנו מעדכנים את
הנמענים (חברי ארגון ,שרים
וח"כ  ,אנשי תקשורת ,תורמים
ומובילי דעת קהל ועוד)..
בפעילות הארגון הרחבה אשר
מקיפה תחומים רבים .זו דרך
טובה לעדכן אתכם בעשייה
המרובה של הארגון ,מדי חודש,
כאן המקום להזכיר כי הנכם
מוזמנים להעביר אלינו (מי
שטרם העביר) את כתובות
האימייל שלו.
בימים הקרובים ישלח ניוזלטר
מספר .4
כמו כן תוכלו להצטרף לדף
הפייסבוק של הארגון ולקבל
עידכונים טריים מהשטח ,אז
מהרו והירשמו לדף הפייסבוק
"ארגון נפגעי פעולות איבה
(ע"ר) הארגון היציג (במדינת
ישראל)" ועשו לנו . LIKE

ימי כיף – לילדי הארגון .

הקיץ קיימנו ימי כיף לילדי
הארגון בארבעה מוקדים שונים
בארץ ,בבאר שבע ,ירושלים,
חיפה וחולון .התודות ותגובות
הילדים ובני משפחותיהם
חיממו את ליבנו והוכיחו
לנו כי השקעת האמצעים
והמאמצים הייתה כדאית,
בכוונתנו להמשיך מסורת זו
ואף להרחיבה בעתיד.
בהזדמנות זו ,ברצוני להוקיר
את חברי ועדת תרבות ואת
המתנדבים בהובלתו של יושב
ראש ועדת תרבות ,אשר לקחו
על עצמם משימה מורכבת
וחשובה זו ובצעו אותה על
הצד הטוב ביותר.

היכל ההנצחה הלאומי-
בהר הרצל .

כפי שכבר דיווחנו לכם בעבר,
הארגון הגיש עתירה (בג"ץ)
כנגד המדינה-ראש הממשלה
ושר הביטחון ,שיבואו וינמקו
מדוע לא יונצחו חללי הטרור
והאיבה בהיכל ההנצחה
הלאומי המוקם בהר הרצל.
לאחר מתן תשובת המדינה
נקבע דיון בעתירה לינואר
 ,2013בהרכב שופטים מכובד
מאוד אשר בראשו עומד ,נשיא
בית המשפט העליון ,כבוד
השופט אשר גרוניס.
נמשיך ונעדכנכם בנושא חשוב
זה ככל שתהיינה התפתחויות.

פגישה עם מנכ"ל בטל"א-
הפרופסור שלמה מור יוסף

אנוכי ונציגי הועד והארגון
נפגשנו עם פרופ' שלמה מור
יוסף ,המנכ"ל החדש של
בטל"א ,ופרשנו בפניו את
צרכי הארגון והקשיים עמם
אנו מתמודדים ,זכינו לאוזן
קשבת ואנו ממתינים לתשובות
המנכ"ל.

להודות לחברי,
ברצוני
חברי הוועד ,למתנדבים
הרבים התורמים איש איש
בהתאם לכישוריו ,יכולתו
והזמן הפנוי העומד לרשותו,
לעובדי הארגון ובנות השרות
העושים מעל ומעבר כדי
שהארגון שהוא של כולנו,
יתקדם אל עבר היעדים
החשובים אותם שמנו לנו
כמטרה.
ברצוני לברך את כל חברי
הארגון ומשפחותיהם ואת כל
ציבור נפגעי פעולות האיבה,
תכלה שנה וקללותיה תחל
שנה וברכותיה.
שנה טובה ומבורכת
בברכה,

צביקה פוזיס-שחק
יושב ראש ארגון נפגעי פעולות
איבה  -הארגון היציג (במדינת
ישראל).

מילים לזכרו של דודו אורן ז"ל
.2012-1948
דודו ז"ל ערך והפיק את ביי
טאון "התקווה" ,העלון הרבעוני
של ארגון נפגעי פעולות איבה
הארגון היציג ,במשך  9שנים
במקצועיות ביסודיות ובחיוך.
דודו היקר ,החל בשיתוף פעולה
עם הארגון בשנת  2003ומיד
הפך לחלק ממשפחת הארגון
ואוהביו.
טוב הלב ויכולות הנתינה של
דודו ז"ל בלטו מתחילת שיתוף
הפעולה בינו לבין הארגון והעי
זרה לקידום ענייני הארגון

הייתה נר לרגליו.
נזכור לעד את דודו אורן ז"ל,
שפעל רבות לחשיפת הארגון
בעולם התקשורת בכלל ,ובעיי
תונות הכתובה בפרט.
דודו ז"ל ,הנך חסר לכל משפי
חת ארגון נפגעי פעולות האיבה,
אדם נפלא ,עיתונאי בחסד עליון,
איש מיוחד במינו אשר לעד ייזכר
כאחד מידידיו הטובים של הארי
גון.

יהי זכרך ברוך.
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הנחה קבועה
ברשת בתי
הקולנוע "רב-
חן"

מלגות לימודים לחברי ארגון
נפגעי פעולות איבה
השנה חילק ארגון נפגעי פעולות איבה מלגות לכ 60
סטודנטים

עלות כרטיס לסרט רגיל
–  ₪ 27במקום ₪ 37
ולסרט תלת מימד ₪ 37 -
במקום .₪ 47
רשת רב-חן מעניקה הנחות
לחברי הארגון בהצגת תעודת
חבר ארגון ,עלות כרטיס
לסרט רגיל –  ₪ 27במקום
 ₪ 37ולסרט תלת מימד 37 -
 ₪במקום  .₪ 47ההנחה הינה
קבועה לכל ימות השבוע.
לצפייה
הקבועות:

בלינק

ההנחות

www.rav-hen.co.il/
Discounts.aspx
צפייה מהנה!

להרחבת הקשר בין
ארגון נפגעי פעולות
איבה – הארגון היציג
לבין חבריו אנא העבירו
את פרטי החבר וכתובת
הדוא"ל העדכנית לדוא"ל
irgun@irgun.org.il
הארגון היציג
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ביום  16במאי  2012התקיים
בארגון הטקס המסורתי של
חלוקת המלגות .הארגון ,אשר
חרט על דגלו לסייע לחבריו
להשתקם ולחזור להיות חלק
מהחברה ,מקדם חברים ובני
בחרו
אשר
משפחותיהם,
במסלול הלימודים .השנה חילק
ארגון נפגעי פעולות איבה מלגות
לכ  60סטודנטים.

המלגות ניתנות לחבר בארגון
נפגעי פעולות איבה ו/או לבן
משפחתו מדרגה ראשונה בלבד,
הלומדים במוסד להשכלה גבוהה
המעניק תואר אקדמי ,שמוכר
על ידי המועצה להשכלה גבוהה
בארץ .הזכאות למלגה הינה עד
פעמיים למשך כל תקופת תואר
הלימודים של זכאי/ת המלגה.

מר פואה התארח בארגון

ביום  15/5/12התארח בארגון ,מר מיכאל פואה,
יועץ שר הרווחה והשירותים החברתיים ,שביקש
לשמוע מנציגי הארגון על הבעיות הקיימות בטיפול
בנפגעי פעולות איבה והצעות הארגון לפתרונן
בפני מר פואה הוצגה מצגת,
שפרסה בפניו את מבנה הארגון
ופועלו .לאחר מכן הועלו נושאים,
אשר לדעת הארגון היציג דורשים
שינוי  .שלל הדוגמאות
שהוצגו למר מיכאל
פואה ,המחישו יותר
מכל את המצוקה
ההתייחסות
וחוסר
הנאותה של הרי
שויות המופקדות על
הנושאים הללו .בהי
תייחסותו ציין יועץ
השר כי נחשף למידע
רב ,שלא היה ידוע לו
לפני כן .לדבריו שורש
העניין הינו השינוי
התודעתי שצריכה לעבור החי
ברה בישראל .יועץ השר הסביר
כי בכוונתו לפנות לשר עם הדי
ברים שהועלו בפגישה ,ולבחון

את האפשרויות ליישום הצעות
הארגון מול שר הרווחה ולחילוי
פין לפנות למנכ"ל המוסד לביטוח
לאומי לבחינת שינויים
ושיפורים נקודתיים.
בעקבות הפגישה פנה
מר פואה לשר הרווחה
ולמנכ"ל המוסד לביטוח
לאומי וביום 2/8/12
התקיימה פגישה בין
נציגי הארגון לבין מנכ"ל
המוסד לביטוח לאומי-
פרופ' שלמה מור יוסף,
מנהלת אגף איבה במוי
סד לביטוח לאומי – גב' אסנת
כהן ומנהלת אגף השיקום במוסד
לביטוח לאומי גב' כרמל סטינגר.

חדשות הארגון • חדשות הארגון
הדואר מחכה לכם בסוכות

דואר ישראל בשיתוף הארגון לנפגעי פעולות איבה מזמינים אתכם –
חברי הארגון ובני משפחותיהם לביקור במרכז המבקרים ,לסיור מודרך,
תחרויות נושאות פרסים והסבר על שליחת דואר
מרכז המבקרים המרשים
בתל
הוקם
והמעוצב
אביב ,ופונה בעיקר לילדים
בקבוצת הגילאים .8-14
במרכז המבקרים מתקיימים
סיורים עם מגוון פעילויות
אינטראקטיביות וסיור מודרך
המציג את תהליכי המיון של
דברי הדואר .הילדים המגיעים
למרכז המבקרים לומדים על
שרותי הדואר ,על המסלול
שעובר כל דבר דואר ומכתב,
מעת שליחתם ועד הגעתם אל
כתובת הנמען.
הביקור במרכז המבקרים

כולל סיור קבוצתי מודרך
שמתחיל ב 4 -תחנות המציגות
את שרותי הדואר ,ממשיך אל
זירות פעילות אינטראקטיבית
ותחרויות נושאות פרסים
ואל סביבת פעילות אישית

לשליחת מכתב ומעקב אחר
תהליך שליחתו .שלב הסיום
של מסלול הביקור במרכז
המבקרים  -סיור בבית המיון
בעת העבודה וצפייה במכונות
המיון אשר ממיינות מיליוני
מכתבים מידי יום.
מרכז המבקרים ,בית המיון
של דואר ישראל רחוב ההגנה
 ,137תל-אביב.
במרכז
הפעילות
שעות
10:00-18:00
המבקרים:
בימים א-ה'.
ניתן לתאם ביקור דרך הארגון
בטלפון 03-6884729

הושג תקציב לארגון
הארגון זכה לראשונה לתקציב ממשלתי בסך  250,000ש"ח
הארגון זכה לראשונה לתקציב
ממשלתי בסך .₪ 250,000
אומנם הסכום הוא מזערי יחסית
לצרכי הארגון ,אך עצם התקצוב
מהווה הישג חשוב ,שכן ההכרה
של המדינה בארגון מהווה פריצת
דרך.
יאמר לזכותם של שר הרווחה
משה כחלון ולמנכ"לית ביטוח
לאומי היוצאת אסתר דומיניסיני,

כי הם הפנימו את העיוות ופעלו
לשינוי המצב שהיה קיים עד כה.
התקצוב הציבורי של הארגון
יאפשר להרחיב ולהעמיק את
החברים.
למען
הפעילויות
לאחרונה פנו נציגי הארגון למנכ"ל
המוסד לביטוח לאומי בבקשה
לפעול להגדלת התקציב לשנים
הבאות.

מכל הלב
ארגון נפגעי פעולות איבה – הארגון היציג (במדינת ישראל) מבקש
להודות לכל תורמיו ,אשר סיעו לקידום מטרותיו ופעילויותיו בשנים
.2011-2012
אנו מייחלים להמשך שיתוף
פעולה בעתיד אשר יוביל
להרחבת עשייתו של הארגון
למען חבריו:
בנק הפועלים בע"מ ,החברה
לישראל בע"מ ,כימיקלים
לישראל בע"מ ,למטייל המרכז
לטיולים בע"מ ,מפעל הפיס

בע"מ ,הרב מאיר ישרים ,בנק
לאומי לישראל בע"מ ,חברת
החשמל לישראל בע"מ ,ישרוטל
בע"מ ,ענת אברם ,אנסיארי
אנאל ,עמנואלה אנטיקולי
ואלסנדרו ספיציקינו ,טורניר
כדור עף-אייר טופ בע"מ,
קאראט ישראל בע"מ ,קרן

עזבונות דב ועטרה רוז'נסקי,
סווטלנה
גופרברג,
ג'ודי
דובינסקי ,שרית דורון ,מאיר
ליברמן ,ספקטור אנדארה ,יעל
לוי ,יוסי שדה ,להב שניר ,עוזרי
אלה ,דיר אתיה.
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חדשות הארגון • חדשות הארגון
פרידה מדוד מנע

בתאריך  13.06.12התקיים
טקס פרידה מעו"ד דוד מנע,
ששירת את הארגון כיועץ
המשפטי ,אנו מודים לעו"ד מנע
על הליווי המשפטי ותרומתו
הרבה ,שסייעה לארגון היציג
ובעזרה הרבה לקידומו.
עו"ד מנע שימש כיועץ המשפטי
של הארגון היציג בין השנים
.2011 - 2003

כיועץ
תפקידו
במסגרת
המשפטי ייצג עו"ד מנע את
במקצועיות,
היציג
הארגון
ובתחושת
רבה
במסירות
שליחות ציבורית בפני ארגונים
ציבוריים וממשלתיים וביניהם
המוסד לביטוח לאומי ,משרד
הרווחה והשירותיים החברתיים
ומוסדות המדינה השונים ופעל
למען נפגעי הטרור באופן אישי

ופרטני.
עו"ד מנע ליווה את ועד הארגון
היציג בישיבות הוועד ,בישיבות
הוועדות השונות וכן באסיפות
הכלליות ופעל לשיפור מעמדו
של הארגון היציג בפני רשם
העמותות.
הארגון היציג מאחל לעו"ד מנע
הצלחה !

משלחת תורמים מאנגליה בהר הרצל
ביום  10/6/12ביקרה משלחת
תורמים מאנגליה באנדרטה לזכר
חללי פעולות האיבה בהר הרצל.
במהלך הסיור באנדרטה האזינו
חברי המשלחת לסיפוריהם של
יושב ראש הארגון ,צביקה פוזיס-
שחק ושל חברת הארגון ,מרגלית
גורדון ,אשר שכלו את בנותיהן
באותו פיגוע ,בדיזינגוף סנטר,
בשנת  .1996טלי גורדון ז"ל ,ביתה
של מרגלית ,היתה בת  24במותה
ובת-חן שחק ז"ל ,ביתו של צביקה,

היתה בת  15במותה.
כמו כן ,שמעו חברי המשלחת את

סיפורו של שגיא בנאו אשר נפצע,
בשנת  ,1992לאחר שהותקף ע"י
המון ,בעת שעסק כמאבטח של
מיכלית דלק ברצועת עזה .שגיא
איבד את עינו הימנית בפיגוע.
בהמשך הסיור התקיים טקס
לזכרם של חללי פעולות האיבה,
שנהרגו על קידוש השם.
המשלחת אשר העלתה תרומה
צנועה לארגון ,הגיעה בסיועה
האדיב של חברתנו מרגלית גורדון.

הארגון מזמין אותך להרצאה!

הרצאה בנושא תרפיה בצבעים ,תתקיים ב  17לאוקטובר ,יום רביעי במשרדי הארגון ,הינכם
מוזמנים להזמין מקום-ההשתתפות הינה ללא עלות.

בתאריך  17/10/2012יום רביעי
תתקיים הרצאה במשרדי הארגון
– רח' בית אורן  ,9ת"א ,בנושא
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תרפיה בצבעים ע"י ד"ר שולמית
רונן.
להזמנת מקומות ללא עלות יש

להתקשר למשרדי הארגון בטלפון
– 03-6884729
ההרצאה מומלצת מאוד.

חדשות הארגון • חדשות הארגון
אירוע בר/בת מצווה  2012יוצא לדרך....
ביום  12/11/12יערך ,כמדי שנה ,ילדים נכים ,יתומים ,אחים שכולים המצווה המוצלח שנערך בשנת
אירוע בר/בת מצווה של ארגון וילדי נכים החוגגים השנה את בר/
 2011הינכם מוזמנים להכנס ליו-
נפגעי פעולות איבה-הארגון היציג בת המצווה מוזמנים לחגוג עימנו.
להתרשמות מאירוע בר/בת טיוב לכתובת:
(במדינת ישראל).

http://www.youtube.com/watch?v=pBem03ynpVQ

הטבות והנחות לחברי הארגון
כחלק מפועלו של הארגון היציג למען רווחת חבריו ,ניתנות ע"י הגופים הבאים הנחות והטבות
לחברי הארגון בכפוף להצגת תעודת חבר ארגון בתוקף:
.1
בית לסין ת"א -הנחה  ₪ 27במקום  .₪ 37לסרט תלת
כנ�י
כרטיס
ממחיר
40%
בגוב ה
מימד בעלות של  ₪ 37במקום
סה למופעים המוצגים.
 .₪ 47ההנחה ניתנת בכל ימות
.2
סינמטק ת"א -רכישת השבוע .
רשות הגנים והטבע –כנ�י
מנוי שנתי בעלות של .7 ₪ 400
במקום .₪ 600
סה חופשית ללא תשלום בהצגת
.3
החברה "" - rodyprojectתעודת חבר ארגון.
כניסה למוזיאוני ישראל
החברה מציעה מחירים מיוחדים .8
לרכישת משקפיים עד שני זוגות של משרד הביטחון ללא תשלום
בשנה.
בכפוף להצגת תעודת חבר ארגון
.4
סינמטק חיפה -מנוי שנתי בתוקף.
ליחיד  ₪ 410במקום  .₪ 535מנוי
שנתי זוגי  ₪ 750במקום  .₪ 945להלן רשימת מוזיאוני ישראל של
.5
מנוי "מחול בחיפה" – מנוי משרד הביטחון:
מוזיאון "השומר" – כפר
ל 5 -מופעים  ₪ 680במקום • 750
.₪
גלעדי
.6
מוזיאון אסירי המחתרות-
רשת "רב חן" – כרטיס •
כניסה לסרט רגיל בעלות של ה"הגנה" ,אצ"ל,לח"י-,עכו

מוזיאון ההעפלה וחיל הים
•
ע"ש דוד הכהן – חיפה
מוזיאון ג'וערה  -בסיס
•
גדנ"ע ג'וערה
מוזיאון בית הגדודים –
•
אביחיל -נתניה
מוזיאון ה"הגנה" ע"ש
•
אליהו גולומב
מוזיאון הפלמ"ח – ת"א
•
מוזיאון האצ"ל – ת"א
•
מוזיאון האצ"ל בתש"ח
•
ע"ש עמיחי פאגלין "גידי" -ת"א
מוזיאון לח"י ע"ש אברהם
•
שטרן "יאיר" –ת"א
מוזיאון בתי האוסף לתוי
•
לדות צה"ל –ת"א
מוזיאון אסירי המחתרות
•
 -הגנה ,אצ"ל ,לח"י  -ירושלים.
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ועדת תרבות
ועדת התרבות קבעה במהלך שנת  2012את תוכנית העבודה השנתית ובהתאם להחלטות ביצענו
עד כה את הפעילויות הבאות:
צחוק-
סדנת
ב מ ו ע ד ו ן
בהצלחה רבה
של כ  35 -חברי

.1
התקיימה
ה א ר ג ו ן
ובהשתתפות
ארגון.
אירועי פורים-
.2
נערכו
מרץ
במהלך חודש
אירועים בחיפה,
ש ל ו ש ה
בהם השתתפו
ת"א וירושלים
כ 1,000-חברי ארגון ומשפחותיהם
שנהנו כמדי שנה.
ביטאון התקווה – באפריל
.3
 2012לרגל חג הפסח ,יצא לאור
ביטאון התקווה מס' . 22
אירוע הרמת כוסית פסח
.4
 נערך סמוך לערב פסח במועדוןהארגון במעמד השר יוסי פלד ,הגב'
אסתר דומיניסיני ,מנכ"לית בטל"א
היוצאת ,הגב' אסנת כהן ,מנהלת
אגף איבה והגב' כרמל סטינגר,
מנהלת אגף השיקום.
באמצע חודש אפריל
.5
נערכה אסיפה כללית.
כמוכן ,בחודש אפריל
.6
התקיימו אירועי יום הזיכרון .והארגון
נטל חלק פעיל בארגון יום הזיכרון.
בחודשים יולי -אוגוסט
.7
התקיימו  4ימי כיף במחוזות :באר-
שבע ,ירושלים ,חיפה ות"א  .בכל
ימי הכיף השתתפו כ 800-ילדים
והורים  .כתבה על ימי הכיף תפורסם
בביטאון הבא ,ובימים הקרובים
יועלו תמונות מימי הכיף לאתר
הארגון והפייסבוק.

קורס מחשבים -בשל
.8
חוסר תקציב לא הצלחנו להוציא
לפועל תוכנית זו .בהזדמנות זו ,אנו

פונים לחברי הארגון אשר יכולים
לתרום לארגון מידיעותיהם
בתחום המחשבים ולהנחות
קורס מחשבים בארגון.
המתוכננות

להמשך

הפעילויות
השנה:
10/09/2012
ביום
•
תתקיים במועדון הארגון הרמת
כוסית לראש השנה במעמד מנכ"ל
בטל"א ,פרופ' שלמה מור-יוסף.
ביום  12/11/12יתקיים
•
אירוע בר/בת מצווה המסורתי.

עדכוני ישיבות מועצת המוסד
לביטוח לאומי

כנציג הארגון במועצה לביטוח
לאומי השתתפתי בישיבות המועצה,
שדנו בשיפור השירותים המגיעים
לנפגעי פעולות איבה וכן בבעייתיות
הנובעת מכך שאין לעובדי השיקום
שיקול דעת רחב .הנושא נידון בועדת
העבודה והרווחה ,בראשותו של ח"כ
חיים כץ ,אשר דרש מהמוסד לביטוח
לאומי ,לפעול להרחבת הנושאים
בהם יינתן שיקול דעת רחב יותר.
כמתנדב מדי יום בארגון אני מסייע
לחברים ,בנושאים השונים כגון
החלפת רכב ,הכוונת החברים
בנושא ועדות רפואיות ,קבלת
הלוואות לדיור מהמל"ל ועוד .

בהזדמנות זו ,ברצוני להודות לחבריי,
המתנדבים הנוספים בארגון ,ובעיקר
ליהודה אברהם ,אהרון גל ,דודו ריחני,
גדי רוזנוולד ,פינה ברדצ'אנסקי ,ציון
צ'רכי ואריק דור – התורמים מזמנם
ומכוחם לפעילויות הועדות השוטפות
ומסייעים להצלחת הפרויקטים
השונים.
כל הפעילות הברוכה הזאת לא
הייתה יוצאת לפועל לולא צוות
המשרד ,לכן החשובה מכל היא
תודתי לבנות היקרות אשר יושבות
על המוקד ועושות את עבודתן
קודש ,לגלי לוץ מהלל -מנהלת
המשרד,למזכירת הארגון -מוריה
בן דוד,לבנות השירות המקסימות,
טל לייבוביץ' ,לימור ואנונו ובת-
חן נקש  -שתרמו שנה של שירות
שבה עשייה נפלאה על זאת תודתי
לכן .ואחרונות אחרונות חביבות לא
פחות חשובות מאלו שנזכרו לפני,
לגלית גולמן-מנהלת החשבונות ,על
ניהול ותפעול נכון של כל מערכת
הנהלת חשבונות בארגון .לעו"ד הדר
אהרון  -מועלם ,מנהלת המחלקה
המשפטית ,על שיתוף פעולה יעיל
ועל מסירותה ומעורבותה למען
חברי הארגון.
תודה לשרה קמחי ,יו"ר ועדת רווחה,
אשר מנהלת את ועדת הרווחה
בהצלחה ואחרון אחרון חביב ,תודה
מיוחדת לאמנון יהלומי ,גזבר הארגון
ויו"ר ועדת כספים ,המתייצב בארגון
מדי יום ועושה עבודתו נאמנה.

אוכל יכול להיות צורך בסיסי וקיומי אך יש ואוכל
הופך להיות משהו אחר לגמרי....

ישנם מתכונים שמאחוריהם
מסתתר סיפור חיים...
וישנם מתכונים שחושפים
רגעים מיוחדים...

הארגון היציג מעוניין להוציא ספר מתכונים,
אך לא "סתם" מתכונים ,אלא מתכונים שהם
"משהו אחר לגמרי"...
וכדי שהספר שלנו יכלול המון סיפורים אנו
מזמינים אתכם לשלוח אלינו מתכונים:
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מתכונים של המאכלים שמשמחים אתכם
בימים קשים ,וגם כאלו שאתם אוהבים
לאכול רק כשאתם עצובים,
מתכונים של המאכלים שמזכירים לכם
דברים יפים,
מתכונים של מאכלים שיקיריכם אהבו
לאכול יותר מכל,
מתכונים של מאכלים שהכי אהבתם
שיקירכם הכינו,
מתכונים של מאכלים שאהבתם לאכול
פעם ...מזמן מזמן...
מתכונים של המאכלים שאתם הכי אוהבים
לאכול היום
וכל מתכון שמאחוריו סיפור מדהים.

את המתכונים ,הסיפורים שמאחוריהם ותמונות יש להעביר עד ליום 1/11/12
לפקס  03-6884724או למייל secretary@irgun.org.il

להנציח את היקר מכל
החיים הם לא מה שחיית ,אלא
האופן שבו אתה מספר אותם" כתב
גבריאל גרסיה מארקס".
לכל אדם רצון וצורך להשאיר בעולם
חותם ,להיזכר ע"י קרוביו ומכריו
בדרך מסוימת.
לכל אדם יש סיפור הראוי להיזכר
ולעבור הלאה לדורות הבאים ,כל
אדם ראוי להנצחה שתישאר מעבר
לגבולות הזמן .זיכרונות חייהם של
אנשים אהובים ויקרים לנו נשארים
לנצח בקרב קרוביהם שעדיין בחיים.
רבות הן האפשרויות הקיימות כיום
להנציח ,לתעד ולשמר את זכרם של
היקרים לנו מכל.
מהפכת המידע והנגישות הטכנולוגית
מציעים דרכים רבות לעשות זאת:
אנדרטאות ,מסלולי טיול ופינות חמד
הן ביטוי ויזואלי אחד לעניין ,ישנם
גם כאלו הבוחרים לפתוח עמוד או
להקים אתר באינטרנט ובוחרים
בביטוי הווירטואלי .לצד אלו קיימות
אפשרויות ביטוי נוספות היוצקות
מימד תכני נוסף ,מוחשי ולעיתים
מקיף ומעמיק יותר כביטוי ההנצחה.
ספרי זיכרון וסרטי הנצחה
מאפשרים להציג את מורשתם
ודמותם הייחודית של אלו שאינם
עמנו ,המהווים עדות עולם לחייו

של אדם ,מזכרת ,ההופכת לחלק
ממורשתם של המשפחה והחברים.
דרך מרגשת וייחודית להפיח חיים
בדמות שנותרה חקוקה בזיכרון,
לנצור מראהו של אדם קרוב ולשתף

במסע חייו את משפחתו וחבריו.
כתיבת ביוגרפיות וסיפורי חיים היא
תהליך מרתק ,הפותח צוהר לגילוי
והעלאת פרטים אישיים ומשפחתיים,
תוך התבוננות במהלך חייו ומסע
מדמותו,
וזיכרונות
לאישיותו
באמצעות ראיונות ומפגשים עם בני
המשפחה ,קרובים ומכרים ,נרקם
מחדש מארג של חיים שלמים.
בסיום תהליך מיוחד ומרגש ,מגיעה

לעולם יצירה חדשה ,ספר או סרט
הנצחה ,מזכרת מדמותו של אדם
חשוב ואהוב.
"מהרגע שקיבלתי לידיי את הספר
לזכרו של אבי" ,מעידה אחת הנשים
שהנציחה את זכרו של אביה" ,הפכה
המצבה שלו בבית הקברות לחסרת
חשיבות עבורי .הרי אבא שלי נמצא
בספר הזה ,נמרץ וחיוני כבימים
כתיקונם .כך אני רוצה לזכור אותו.
כך אני מרגישה שהוא חלק מחיי".
היום אנחנו יודעים שלתיעוד סיפורי
הנצחה קיימת משמעות טיפולית
ופסיכולוגית המעניקה ערך נוסף
הנלווה לתהליך כולו של הנצחת
סיפור החיים .זו הזדמנות מיוחדת למי
שמספר את סיפור חייו ,למשפחתו
ולחבריו להיזכר וגם לגלות סיפורים
חדשים ,אוצר של זיכרונות וסיפורים
משפחתיים.
לוח עד ,מזכרת למשפחה ,לחברים
ולדורות הבאים...

יוסי מנדלביץ'
יו"ר ועדת הנצחה
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המחלקה המשפטית
סיוע לנכת פעולות איבה לקבלת אישור מלווה
לחמי מרפא
נכת פעולת איבה ,בגין פסוריאזיס ודלקת מפרקים ,בת  ,68הזכאית לטיפולים
בחמי מרפא ,פנתה למחלקה המשפטית בארגון היציג בבקשה לסיוע בקבלת
אישור למלווה לחמי מרפא
בהתאם להוראות אגף השיקום של
משרד הביטחון ,החלות על נפגי
עי פעולות איבה ,נכי פסוריאזיס
זכאים לטיפולים רפואיים ,ביניהם
טיפול בסולריום ,למשך  28בים
המלח .נכים אלו אינם זכאים למי
לווה ,למעט מקרים בהם התקבל
אישור על ידי רופא המוסד לביטוח
לאומי.
חברת הארגון הבהירה כי היא זקוי
קה למלווה לנסיעתה לטיפולים בים

מלח מכיוון שהיא מתקשה למרוח
את המשחות הטיפוליות בגבה.
בנוסף ציינה כי היא מתקשה לסי
חוב את הציוד הרב שעליה לשאת
עמה לתקופה ארוכה ,ציוד הכולל
בין היתר תכשירים רבים ,לטיפול
במחלתה.
כמו כן ציינה חברת הארגון כי היא
סובלת מקשיי זיכרון ונזקקת למי
לווה ,שידאג כי תיטול את הטיפול
התרופתי במועד וכי היא סובלת

מחוסר יציבות בשל צליעתה.
עו"ד הדר אהרן-מועלם ,מנהלת
המחלקה המשפטית בארגון ,סייעה
לה בניסוח הבקשה ,במעקב מול
המשרד הראשי במוסד לביטוח
לאומי ובבקשה לזרז את הטיפול
בבקשה.
בעקבות הבקשה וסיוע המחלקה
המשפטית אושרה בקשתה של
חברת הארגון למלווה.

המלחמה על תו החנייה

משרד הרישוי סירב לחדש לחבר הארגון ,נפגע בדרגת נכות של  66%בין היתר
בגין פגימה בירך ,תו חנייה לנכה
עו"ד הדר אהרן-מועלם ,מנהלת
המחלקה המשפטית בארגון,
פנתה למשרד הרישוי והבהירה
כי בהתאם למסמכים הרפואיים
שהוצגו בפני משרד הרישוי לא
רק שלא חל שיפור במצבו של
חבר הארגון לעומת השנה בה
אושר לו תו חנייה ,אלא שחלה
החמרה בפגימה בירך ימין,
וכיום הוא מתקשה גם בהליכה
למרחקים קצרים .על כן תהו

במחלקה המשפטית מדוע לא
אושרה בקשתו לתו.
בעקבות הפנייה ולאחר בדיקה

נוספת של משרד הרישוי אושר
לחבר הארגון תו חנייה לשנתיים.
אנו מבקשים להדגיש כי הסיוע
לקבלת תו חנייה ע"י הארגון ניתן
רק במקרים בהם נדחית הבקשה
לקבלת תו נכה ע"י משרד הרישוי
למרות שמהמסמכים הרפואיים
עולה כי תנועת המבקש בדרכים
ללא רכב עלולה לערער את מצבו
הרפואי.

סיוע לנכת פעולות איבה בקבלת פיצויי פיטורים

נכת פעולות איבה אשר נפצעה בשנת  ,2002עזבה את מקום עבודה בשל
פציעתה ,מבלי שקיבלה פיצויי פיטורים ,לאחר למעלה מתשע שנים מיום שנותקו
יחסי עובד-מעביד קיבלה פיצויים למרות הזמן הרב שחלף.
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חברת הארגון פנתה לארגון ,לאחר
למעלה מ 9-שנים מיום שנותקו
יחסי העבודה בינה לבין מקום
עבודתה ,בבקשה לסייע לה בקבלת
פיצויים ממקום עבודתה האחרון.
בהתאם לחוק פיצויי פיטורים עובד
שהתפטר בגלל מצב בריאותו
רואים את התפטרותו כפיטורים,
לצורך פיצויי פיטורים.

חרף הזמן הרב שחלף ,פנתה
עו"ד הדר אהרן-מועלם ,מנהלת
המחלקה המשפטית בארגון,
למעסיקה לשעבר של חברת
הארגון בבקשה לבחון את זכאותה
לפיצויי פיטורים.
בבקשתה תיארה עו"ד הדר
אהרן-מועלם את מצבה הפיזי
והנפשי הקשה של חברת הארגון

בתקופה שלאחר הפיגוע ואת
העובדה שבמשך שנים רבות לא
יצאה מפתח ביתה ללא ליווי .עוד
צוין בבקשה כי נאלצה לעזוב
את עבודתה בשל מצבה הנפשי
הקשה ,מבלי לבקש פיצויי פיטורין,
גם זאת בשל מצבה הנפשי הקשה
וההתמודדויות הקשות ,שהיו מנת
חלקה באותה תקופה.

כמו כן ,הדגישה עו"ד הדר אהרן-
מועלם כי בנסיבות העניין ,ראוי היה
שמעבידה של חברת הארגון יפנה
אליה ויידע אותה על זכויותיה לפיצויי
פיטורים.
הודגש כי ניתוק יחסי העבודה בין

חברת הארגון לבין המעביד לא
נעשה מבחירתה ו/או מבחירת
המעביד ,אלא נכפה על שני הצדדים,
בשל נסיבות קשות וכואבות ,ולא
נכון יהיה שניתוק היחסים בנסיבות
אלו יהיה בעוכריה של חברת הארגון.

בעקבות פניה זו הודיע המעביד
לארגון כי הוא נענה לבקשה ואישר
תשלום פיצויי פיטורים לחברת
הארגון ,בגין תקופת עבודתה עד
שנת .2002

סיוע לאלמנת פעולת איבה

אלמנת פעולות איבה ,חברת הארגון היציג ,פנתה למחלקה המשפטית של
הארגון לאחר שלא עמדה בתשלומי שכר הדירה וקיבלה התראה מבעל הדירה
כי אם לא תשלם את חובה ,תאלץ לפנות את הדירה
אלמנת פעולות איבה ,חברת
הארגון היציג ,פנתה לארגון לאחר
שלא עמדה בתשלומי שכר הדירה
וקיבלה התראה מבעל הדירה כי
אם לא תשלם את חובה ,תאלץ
לפנות את הדירה.
האלמנה פנתה לארגון כשהיא
נסערת ובמצב של חוסר אונים
משווע.
בעקבות פניה של מר יהושע כהן,
יו"ר ועדת תרבות של הארגון היציג
ונציג הארגון במועצת הביטוח
הלאומי נאות בעל הדירה לדחות
את דרישותיו לתקופה קצרה של
חודש וחצי -חודשיים.
הארגון היציג ביוזמת עו"ד רועי

כהן ,המנכ"ל היוצא ,עו"ד ציפי
בן ברוך ,מ"מ מנהלת המחלקה
המשפטית ועו"ד הדר אהרן-
המחלקה
מנהלת
מועלם,
המשפטית ,פנו לאגף השיקום
והציגו בפניהם את המקרה ואת
הנסיבות החריגות בגינן יש מקום
לשקול את האפשרות לסייע
לאלמנה.
נציגי הארגון נפגשו עם מנהלת
אגף השיקום ,הגב' כרמל סטינגר
וסגניתה הגב' שרית בושביץ
והוחלט כי בכפוף לכך שהאלמנה
תעבור הדרכה ואימון כיצד
להתנהל נכונה כלכלית היא
תקבל סיוע חריג למימון שכר

הדירה.
בימים אלו לאחר שהאלמנה
עברה חניכה הדוקה לגבי
התנהלותה הכלכלית עם נציג
של עמותת "פעמונים" ,אשר הביא
לאיזון בין הכנסותיה להוצאותיה
השוטפות של האלמנה ,אושר לה
ע"י אגף השיקום סיוע במימון שכר
דירה וכן הלוואה לכיסוי חובותיה
בגין החוב לבעל הדירה.
האלמנה סיפרה לנציגי הארגון
כי הליווי שניתן לה מעמותת
"פעמונים" סייע לה רבות ומאפשר
לה כיום להתנהל נכון מבחינה
כלכלית ולהמנע ממצבים קשים
שידעה בעבר.

לחברי הארגון!
אם גם את/ה סבורים כי לא קבלתם מלוא זכויותכם ,אנא אל תהססו ,צרו
קשר עם המחלקה המשפטית בארגון ונשמח לבחון את המקרה שלכם
ולסייע במידת האפשר.
אנחנו כאן בשבילכם צרו קשר בטלפון 03-6884729 :
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מתוך יומן מסע...

בין התאריכים ה 6.5-16.5יצאה משלחת לאוסטריה מטעם ארגון נפגעי פעולות איבה-
הארגון היציג (במדינת ישראל) ,בשיתוף פעולה עם ארגון " דישראליס " .במסגרת זו נסעה
קבוצה של עשרה צעירים ,ביניהם נפגעי פעולות איבה ,לאוסטריה לעשרה ימים.
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קצת על פרויקט דישראליס :אילן
ברונר ,מקים הפרויקט ומובילו
מזה מס' שנים ,עומד בראש ארגון
"דישראליס" .במסגרת תפקידו
כקצין הסברה ביחידת דובר צה"ל
במשך מעל לארבעים שנה ,אירח
בצה"ל מבקרים רבים שהגיעו
מחו"ל .ברונר למד להכיר בין השאר
את הדור הגרמני הצעיר ,שגדל
לאחר מלחמת העולם השנייה.
מתוך הכרות זו המשתרעת לאורך
שנים רבות ,השקיע אילן מאמצים
רבים כדי לקרב אותם אל ישראל
וכך ברבות הימים נהפכה ידידות
זו לקשר עמוק .כשהציע לידידיו
מעבר לים להזמין אליהם הביתה
ישראלים שפגשו בארץ ,הם הסכימו
בהתלהבות וכך נולד הפרויקט.
מעל לעשר שנים מבקרים זוגות,
בודדים וקבוצות של ישראלים
בחו"ל במסגרת זו.
הפרויקט החל בשנת 2002
ומטרתו לקרב את אזרחי ישראל
לתושבי ארצות אחרות .אחת
הפעילויות החשובות בפרויקט
היא לאפשר לקבוצות ישראלים,
שנפצעו בעת שירותם הצבאי,

ולאזרחים שנפצעו בפעולות איבה
או שאיבדו את יקריהם ,ליהנות
מחופשה קצרה של נופש וכיף
ובדרך זו להרחיק אותם ולו לזמן
קצר מהמתחים ,הפחדים ,הסיוטים
והסבל שהם חווים בחייהם בארץ.
על מנת שפרויקט זה יתממש
אזרחים בחו"ל מכל שכבות
האוכלוסייה מתנדבים ותורמים
כספים .רוב התורמים הם נוצרים
האוהבים את ישראל וקשורים אליה
בלב ובנפש .הם רואים פעילות זאת
כמעין סגירת מעגל עם העם היהודי
ומושיטים יד למחילה על מה שעוללו
אבותיהם במלחמת העולם השנייה.
רובם ביקרו בארץ פעמים רבות,
וחלקם אף דובר מעט את השפה
העברית .אמונתם היא שארץ
ישראל ניתנה לעם היהודי על ידי
אלוהים ,ובכך אנו העם הנבחר .על
פי אמונתם ,העם היהודי ממלא את
הנבואות הכתובות בתנ"ך.

"קשה לתאר את גודל
הטוב שקיבלנו שם "
ביום  6.5.12בשעה  20:00נחתנו

בווינה( )Wineבאוסטריה שם
קיבלה את פנינו גברת מחויכת
מלאת ציפייה בשם מארי לואיז,
מי שעומדת בראש ארגון "נוצרים
אוהבי ישראל"  ,יחד עם צוות
המארחים  -תוך שהם מחזיקים
שלט "דישראליס" .הם מקבלים
אותנו בחיבוקים ונשיקות כיאה
לאירופאים .כאשר שמותינו ידועים
להם מראש ואין צורך לומר "שלום
שמי. "...
ההרגשה הייתה מרוממת נוכח
העובדה שאנשים מארץ זרה עם
שפה זרה הוגים את שמך בצליל
של שפה רהוטה .ניכר היה שלמדו
על כל אחד ואחד מאתנו על מנת
להתחבר ולתקשר אתנו בצורה
הטובה ביותר .אחרי ההיכרות עם
המארחים הם מיהרו לאסוף את
הציוד שלנו וליוו אותנו לרכביהם,
"איך עברה הטיסה? ,הכל בסדר?"
הם שואלים באדיבות יתרה.
במהלך הנסיעה הגב' מארי לואיז,
שוחחה עמי וסיפרה לי על אהבתה
העצומה לעם היהודי ועל מרכז
עשייתה למען העם היהודי בארגון
והגיוס הקבוע לתרומות
שלה

למען עם ישראל  .החלום שלה הוא
שהאנטישמיות כלפי העם היהודי
תיעלם מהעולם.
כשמארי לואיז מדברת על
האנטישמיות היא מנמקת ,שאחת
הסיבות העיקריות לה הוא הדימוי
השלילי ליהודי שטופח על ידי
הכנסייה הנוצרית עוד מימי
הביניים ,שיש להשפיל את היהודי
כל עוד הוא אינו מוכן להתנצר.
לטענתה האנטישמיות התחזקה
בשנים האחרונות מכיוון שהאנשים
מושפעים מהכנסייה ומעיתונות
שקרית .הסטריאוטיפים על היהודים
נתפסו כמובנים מאליו והשתלטו
על שונאינו ,שניזונים משנאת חינם
הנובעת מחוסר הכרה בחשיבות
התנ"ך ,היהדות ועצם היותנו העם
הנבחר .גם עובדת תרומת העם
היהודי לאנושות גרמה לשנאה כלפי
היהודים.
הבעות פנייה בשעה שהסבירה
דעותיה העידו על מטרה עיקרית
אחת :שינוי בתפיסה של כל אותם
אנטישמים ועשיית טוב למען העם
היהודי ,הסובל מטרור ערבי בארץ
ישראל ,וזאת על ידי הבאת יהודים
שחוו סבל לאוסטריה למטרה אחת
של כיף והנאה.
לאחר שהכרנו קצת היא שוב
שואלת " איך עברה הטיסה ,אני
מקווה שבסדר אני לוקחת אתכם
למלון בו תשהו רב הזמן בווינה
תתרעננו קצת ויוצאים לארוחת
ערב" .אנשים טובים באמצע הדרך,
מעולם לא חשבתי שבמהלך חיי
אפגוש נוצרים ,שאהבתם לישראל
היא כה גדולה .
ביום  7.5.12ביקרנו בעיר העתיקה
של ווינה כולל הרובע היהודי .את
ארוחת הצהריים אכלנו במסעדת
"ואפיאנו" ( )Vapianoאותה מנהל

יהודי מקומי בשם אבי ,אשר סיפר
על חייו בתור ישראלי שהתגורר
בחיפה .במסעדה אכלנו כיד
המלך והרגשנו כמו בבית .לקראת
ביקרנו ב"שנברון",
הצהריים
שם צפינו כיצד מכינים מאכלים
אוסטריים עממיים .לאחר שקינחנו
בשטרודל מקומי ,שהוכן עבורנו "על
המקום" ,המשכנו לארמון מרהיב
ביופיו ,ארמון שהוקם במאה ה, 18-
שגניו מטופחים והנופים עצומים.
מי שהיה שם הבין שלא ניתן
לפספס את השקט לצד מרחבים
עצומים של יופי .לקראת הערב
הוזמנו לברביקיו בביתם של פליקס
וורוניקה המקסימים ,החברים
הטובים של מארי לואיז .הם ניגנו
בגיטרה ויחד שרנו שירים ציוניים
עממיים .באותו ערב הכרנו את
יהונתן ,אחד החברים בארגון
הנוצרים ,אשר ליווה אותנו לאורך
כל מהלך שהותנו שם יחד עם בת
זוגתו רפאלה ,שני האנשים הטובים
האלה הקדישו זמן וויתרו על ימי
עבודה וזמן פנוי לטובתנו .יהונתן,
איש גדול שעשייה ממלאת חלק
גדול בחייו .במרבית זמנו ,הוא מרצה
באוניברסיטה וכותב שירים  ,אדם
ששמחה ניכרת על פניו .כמה טוב
להכיר אנשים כאלו .סביב השעה
השעה  23:00לאחר שלימדנו
את יהונתן את מילות השיר "יונתן
הקטן" ועשינו שמח ,החלטנו ללכת
לישון לאחר היום העמוס.
ביום  8.5.12יום שלישי פעמיים
כי טוב ,יום שופינג בווינה אסור
להתעייף מדי היום ,כי היום מבקרים
בפארק ה"פרטר" .הפארק הוא
מקום מפלט שליו וקסום עם נוף
מקסים ,עצים גדולים ומים זורמים.
בתחומו נמצאות כמה אטרקציות
נהדרות לילדים :הפלנטריום ,מוזיאון

הקרקס ,הליצנים ולונה פארק,
שהגלגל הענק הנמצא בתוכו
שהינו הגדול באירופה ,הפך לאחד
מסמליה של וינה ונשקף ממנו נוף
נהדר של העיר.
ביום  9.5.12יום רביעי  ,המארחים
השכימו קום ואספו אותנו מהמלון
ברכבים שכורים ,כשאנו ארוזים
ומוכנים לנסיעה של כ 300ק"מ
לעיר רמזאו .זוהי עיר קטנה באלפים
האוסטרים בגובה של כ3000-
מטר ,בדרך הספקנו להתרשם
מהנופים המרשימים של בתי העץ,
על הרקע הדומיננטי של דשא הירוק,
ובאופק הרים ענקיים מכוסים עצים.
נראה שכיף לחיות במדינה ברוכה
בהרבה מרחבים ,שיש בה דגש
חזק כל כך על יופי ,קישוט ,עיטור
וטיפוח...
כשהגענו לעיר רמזאו ()Ramsau
קיבל את פנינו ראש העיר ,יחד
עם תושבים מקומיים מהעיירה
הקסומה ,שכיבדו אותנו במאפים
מתוקים ,מעשה ידם להתפאר,
ומיצים טבעיים .הנשים היו לבושות
בשמלות מסורתיות ,שרו עבורנו
שיר אוסטרי עממי ואני קראתי
מזמור תהילים כמחווה .לאחר
קבלת הפנים ,כל מארח ניגש לשני
משתתפים ולקח אותם לביתו על
מנת שנתמקם .הכרנו את המקום
בו נלון ביומיים הקרובים ,התרעננות
קצרה ויאללה טסים ליעד הבא.
לקראת הצהריים נפגשנו עם
סטודנטים צעירים בשלאדימנג
( )Schladmingאכלנו עמם צהריים
ולאחר מכן שיחקנו עמם בכדור
רשת.
הקסם האמיתי בא לידי ביטוי במיזוג
בינינו לבין הסטודנטים ,שגם עבורם
השהות באוסטריה היא זמנית
וגם הם באים ממדינות שונות .הם
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הגיעו לאוסטריה כדי להשלים חלק
בלימודים ועל מנת ללמוד את הדת
הנוצרית .התייחסותם אלינו הייתה
אדיבה מאוד :הם נתנו לחברי
הקבוצה במה לספר את החוויה של
כל משתתף ,תוך הקשבה מלאה
וכבוד הדדי .לקראת אחר הצהריים
התכנסנו ,כל חברי המשלחת יחד
עם מארי לואיז ואילן ברונר ,להציג
את עצמנו ,כל אחד בתורו עלה
והציג את הסיפור הכואב שלו מול
הסטודנטים ,ובזמן הזה כולם היו
קשובים .אחת הבנות בקבוצה
סיפרה על הפיגוע שחוותה יחד עם
משפחתה .לכולם היה קושי לשתף,
במיוחד לה .היא סיפרה" :זה מחזיר
אותי אחורה לילדות .משהו שאני
מנסה למחוק ,אבל האוזן הקשבת
מלאת הריכוז שלכם והעיניים שהיו
נעוצות לעברי מוכיחות על רצון
לשמוע עוד ממני ,זה היה שווה את
הכל ,וזה מה שנותן לי את האחיזה
להמשיך ולספר למרות הקושי " .
 10.5.12כמה נעים לפתוח את
היום בעיירה רמזאו בישיבה על
כיסא נוח במרפסת ,שצופה אל הר
ירוק זרוע בבתי עץ חומים ,כשבכל
אחד מחלונותיהם אדניות עם פרחים
צבעוניים .האוויר הנקי ,השקט
שמופר בצלצול פעמוני הפרות
המלחכות עשב ,הצבע הירוק
שעוטף את הכל מסביב ,משרים על
המקום אווירה פסטורלית אמיתית
שעושה חשק לנשום נשימות
עמוקות.
ובאוירה פסטורלית זו הוגשה לנו
ארוחת בוקר רעננה הכוללת מיצים
סחוטים טבעיים ,קפה שהוכן מעשה
ידם וחלב שנחלב מהפרות במקום.
מה עוד יכולנו לבקש ?
השעה  10:00מארי לואיז ממתינה
לנו עם שאר חברי הקבוצה לנסיעה
המיוחלת אל הקרחון המפורסם בהר
דכשטיין .את פני הבוקר הזה קידמו
שמיים כחולים .דמיינו לעצמכם
את שילוב הצבעים הלבן והכחול
ששלטו שם מכל פינה אפשרית.
את הבוקר בילינו בעלייה ברכבל
לפסגת ההר יחד עם הסטודנטים,
שם ביקרנו בארמון הקרח ועשינו
מסע קסום בלב האלפים אל נופים
פראיים ומסתוריים.
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ביום  11.5.12בוקר יום שישי ,נסענו
מרמזאו ( )Ramsauלמלק ()Melk
במיניבוס ,דרך כביש העובר באחד
החלקים היפים ביותר של אוסטריה
עם יערות ,הרים ואגמים .לקראת
אחר הצהריים נפגשנו עם מארחים
חדשים בויזלבורג (.)Wieselburg
לאחר מכן נסענו למלק וביקרנו
באתר הזיכרון ומחנה הריכוז
"נבנלאגר" .לפתע כולם השתתקו
ותחושת פחד שררה באוויר.

הרגשתי שסובבת אותנו תפאורה
של סרט אימה.
לפני הטקס עמדנו כולנו מול

המארחים ראש העיר והכומר
הקהילתי של העיירה מלק .אנחנו
רק הבטנו עליהם בזמן שראש העיר
פתח בדבריו .באותו זמן התחבקנו
והחזקנו ידיים .ערכנו טקס לזכר
היהודים ,שנספו בשואה במחנה
ריכוז זה .הטקס היה מרגש עד
דמעות .הודלקו שישה נרות נשמה
לזכר שישה מיליון היהודים אשר
נספו בשואה .חברי המשלחת קראו
שירי זיכרון ובני המשלחת אמרו
קדיש על הנספים.
עוצמת ההתרגשות נבעה ,כניראה,
מהעובדה שהשואה מזוהה מאוד עם
האנשים במקום .מה ששיחק תפקיד
היה הסיפורים האישיים של כלל
חברי המשלחת -הממד הפרטי
בחוויה שלהם מהאירוע .טקס הוא
לרוב אירוע מרוחק ,שנדמה לעתים
שצריך להתחפש בו ולהתנהג באופן
מאולץ ,אך באותו היום הרגשנו
מחוברים כל כך ,מן תחושת שייכות
לעם וללאום ממקום אמיתי .הרגשנו
את המחויבות להזכיר ולזכור.
הקהל הנוצרי נענה לטקס בהבעת
פנים של חרטה .אחת המארחות
המקומיות ניגשה אלינו בסיום
הטקס ובידיים מחבקות ביקשה
סליחה על מעשי אבותיה בזמן
השואה .ראינו את החרטה בעיניה,
היא בכתה ללא הפסקה כמו ילד
שעוללו לו דבר רע .הטקס תם.
כולם נסעו לכיוון ביתו של הכומר
הקהילתי לקידוש ליל שישי.
טוב ,עכשיו אנחנו באמת ממשיכים
את המסע המיוחד הזה ואת
החיים שניתנו לנו ע"י המשפחות

היקרות שלנו .בדרך מתוך הפורקן
התחילו הדמעות לזלוג .התנחמתי
כשהתבוננתי בנו וחשבתי על
כמה אני גאה בהזדמנות שניתנה
לי ,לעמוד על אדמה זו ולהנציח
את היהודים שנרצחו עליה .בסיום
הטקס שרנו את שירת התקווה.
עבורי ,זו הייתה שירת התקווה
המשמעותית ביותר בחיי .פתאום
כל מילה נשמעה לי חזקה כל כך,
כל מילה חקוקה בסלע ,תחושת
עוצמה הציפה את ליבי .עברו בי
צמרמורות וברגע הזה הרגשתי
יהודייה ,כמו שלא הרגשתי מעולם.
ביום  13.5.12בוקר יום א'  ,חברי
המשלחת הגיעו לביתו של הכומר
על מנת להיפרד מהמארחים,
הכומר הקהילתי ,שאירח גם הוא
בביתו ,נפרד מאתנו במילות פרידה
ובירך אותנו לדרך צלחה ,הוא
ואנשיו הנוצריים שהגיעו להתפלל
כהרגלם ביום א' הקדישו לנו נעימות
ושירים דתיים .לאחר מכן אחד
הנוצרים שהיה במקום התחיל לנגן
באקורדיון ,מה שרומם את האווירה.
רק ישראלים אמיתיים כמונו יכולים
לגרום לכולם לשיר ולרקוד כאילו
זהו יום חתונתם .היה כיף אדיר
ושמחה רבה .לקראת הערב חזרנו
לווינה שם ביקרנו באזור "משולש
ברמודה" אזור חיי הלילה של וינה,
הכרנו חברים מהקהילה היהודית
שבווינה איתם העברנו ערב מגניב
בפאב מקומי וטעמנו בירה וינאית.
ביום  14.5.12בוקר יום ב'  ,ביקרנו
בבריכה שחייה טרמית ואחה"צ
חזרנו למלון .לקראת הערב נפגשנו
עם חברי הקהילה היהודית בווינה,
ומשם לארוחת פרידה מהמארחים
במסעדת "א.א" (.)Alef- Alef
לפני ארוחת הערב ,הודנו לכלל
המארחים על אירוח מושלם וחופשה
אמיתית .מי שנושאת בתהילה היא
הגב' מארי לואיז ,יו"ר ארגון "נוצרים
אוהבי ישראל" שהייתה אחראית על
ארגון לוח הזמנים שלנו ,הטיולים
והכיופים ועשתה זאת בצורה
מושלמת .את השקט והרוגע שהיינו
זקוקים להם מצאנו שם.
היה מושלם.
המארחים נפרדו מאיתנו במצגת
נפלאה שהוכנה בהשקעה רבה על
ידם .
כמה טוב קיבלנו שם !!
לעולם לא האמנתי שאכיר אנשים
נוצריים שאהבתם לישראל היא כה
גדולה .

"אני חייבת להיות חזקה
בשביל המשפחה"

אסתר סעדה בת  58איבדה את בעלה עמוס בנובמבר  2002לאחר שמחבל שעבד ביישוב שלף
רובה ורצח בדם קר את מנהל העבודה שלו אסף צפירה וכן את בעלה עמוס ,איתו התחתנה
כבר בגיל " .18הכרתי את עמוס מאז שהייתי בת 14
חרב עולמי ,עד היום אני לא מקבלת את
המוות שלו ,אבל אני חייבת להיות חזקה" ציינה אסתר בראיון מרגש במיוחד

•
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סעדה הכירה את בעלה עמוס
כשהייתה בת  14ועד אותו
פיגוע נורא הם חיו יחד חיים
מלאי חוויות ,החל מחתונם ,דרך
הבאת שישה ילדים מקסימים
ותומכים לעולם ,ואפילו חלקו
יחד את עובדת היותם סבא
וסבתא לראשונה בחייהם
לתאומים .אבל אז הגיע הנורא
מכל" .אני לא אשכח את היום
הזה" מציינת סעדה "עמוס היה
במשרד של העסק שלנו ברפיח
ים ,שם גם גרנו ,ואני הייתי
בבית" .מחבל שעבד ביישוב
הכניס רובה ,למרות החוק
האוסר על כך ,ובקור רוח ירה
באסף צפירה ,בנם של השכנים,
מעסיקיו של המחבל ,ולאחר
שהרגו המשיך למתפרתו של
עמוס" .על עמוס נורו  3כדורים,
 2בפנים ואחד בלב ,כך שלא
היה לו סיכוי לצאת מזה" נזכרת
סעדה בהתרגשות רבה .לאחר
הרציחות הללו רדפו השכנים
אחר המחבל הנמלט ,ירו בו
והרגו אותו .בדיעבד מסתבר
כי המחבל הכניס את הרובה
לישוב כשהוא מפורק לחלקים,
כדי לא להיתפס .עוד עלה
מהחקירה לאחר המקרה כי
המחבל לקח על עצמו את
המשימה להרוג כמה שיותר
יהודים .האם ,אסתר ,שבמשך
שנים רבות ,מגיל  ,14חייה
לצידו של האיש שעמו נישאה,
נאלצה בין לילה לטפל ולפרנס
לבדה את  6ילדיה  :איילת ,דודי,
חן ,ג'וליה ,אבירן ושרון (שני
האחרונים היו קטינים באותה
העת) .לאסתר לא היו הכוחות
והתעצומות הנדרשים לטפל
בילדיה ,להמשיך באורח חייה
ובמשך שנים רבות ,לאחר

האסון ,לא תפקדה ,לא טיפלה
בילדיה הקטינים ,לא עשתה

את מטלות הבית היומיומיות,
אלא נזקקה לילדיה הבוגרים
שיטפלו בה ,בילדיה הקטינים,
במשק ובעסק שהותיר בעלה
ז"ל .בעקבות האסון התמוטטה
סעדה ,הן מבחינה נפשית והן
מבחינה פיזית וילדיה הבוגרים
התגייסו למשימת ההישרדות
המשפחתית ,ולקחו על עצמם
את הטיפול באם ,באחיהם
הקטינים ,בבית ,במתפרה
ובמשק.
עמוס היה טיפוס ארץ ישראלי
מהסוג שאוהב את הארץ ,והיה
מוכן להקריב את עצמו עבורה.
את רוב חייו תרם לצבא ולמדינה.
בצבא ביצע תפקידים רבים ואף
היה מפקד מחנה בחטיבה 500
בתפקיד רס"פ ,ולחם במלחמות
רבות למען המדינה" .הוא היה
איש חזק .במסגרת הצבא
הוא היה בכל מקום אפשרי
בחזית .הוא היה בשטחים,
בסיני ,ברמת הגולן .הוא פשוט
אהב את המדינה ואת הצבא
ולקח חלק במלחמות רבות"
ציינה סעדה .בשנת  1990יצא
עמוס לפנסיה והשניים פתחו
בישוב בו התגוררו עסק משגשג,
שכלל מתפרה ומשק .בתקופת
השיא עבדו אצלם כשבעים

פלסטינאים.
ואיך חייתם איתם?
"אף פעם לא הרגשנו שרוצים
לפגוע בנו .הם עבדו אתנו על
בסיס יומיומי ולא היו זרים
ביישוב .היו לא מעט פועלים
פלסטינאים ,הם היו חלק מהנוף
ביישוב כי היו לא מעט חממות"
מה הייתה התגובה הראשונה
שלך לאחר הרצח?
"אני לא יכולה לתאר את זה
במילים .הייתי בהלם ,הרגשתי
שעולמי חרב עליי .במשך
שנים הכחשתי את הרצח
הזה .עד היום אני לא מקבלת
את העובדה שהוא נרצח .אני
ועמוס הכרנו בשנת  68פתאום
רוצחים לך את אהובך היקר לך
מכל"
איך התמודדת עם הרצח?
"הייתי בדיכאון במשך שנים
רבות .במשך שלוש שנים בקושי
אכלתי ,בקושי שתיתי ,עישנתי
סיגריות אחת אחרי השנייה ,לא
בישלתי ולא עשיתי כלום בבית.
הייתי שבר כלי" .גם על הילדים
האירוע היה קשה מנשוא .אחת
הבנות של סעדה איבדה את
העסק וסגרה אותו כתוצאה
מהאובדן ,וגם עבור שאר
הילדים האירוע היווה נקודת
מפנה משמעותית בחייהם ,הם
החלו לשמור מצוות ולחבוש
כיפה סרוגה".
איילת ובן זוגה עזבו את ביתם
השכור ועברו להתגורר בקומה
העליונה בבית האם ולאחר
לידת ילדיהם המשיכו להתגורר
בבית האם עם ילדיהם .חן
נאלץ לעבור ולהתגורר ביחידת
הדיור הסמוכה לבית המשפחה,
בכדי לפנות את מקומו בבית
האם ,בכדי שאחותו הגדולה

ומשפחתה יוכלו להתגורר בו
ולסייע .בשל המצב המשפחתי
הקשה שנוצר ,היה על חן לעזוב
את עבודתו על מנת לתחזק
ולנהל את המשק המשפחתי
והמתפרה ולפרנס את משפחתו.
ג'וליה נאלצה לקטוע את העתיד
הצבאי שביקשה לעצמה ,על
מנת לשוב לבית אמה בכדי
לסייע בטיפול באימה ובאחיה
הקטינים .לאחר תקופה מסוימת,
ג'וליה פנתה לאחיה ,דודי ,והאחרון
שכר עבורה בית בקרבת מקום
על מנת שתוכל מחד ,לעזור
בטיפול באם ומאידך ,להתאבל
ולנהל אורח חיים עצמאי ,שהיה
חשוב לה עוד לפני האסון.
בדרך כלל אנשים מאבדים
אמונה ברגעים כאלו אך לא
סעדה" .אנחנו התחזקנו מבחינה
רוחנית" מציינת סעדיה" .פעם
היינו יותר רחוקים מהדת היום
אנחנו שומרים שבת ומקיימים
מצוות .כי חייבים שתהיה אמונה".
כיום סעדה אימא וסבתא
במשרה מלאה ,אישה רגישה

ומכל
מהנכדים
"מהילדים,
בצורה יוצאת דופן ומתחשבת.
גם במהלך הריאיון כשהיא
המשפחה הם החיים שלי כרגע.
נזכרת ומתרגשת ,וכשדמעות
אחרי שנים של דיכאון הילדים
עומדות לשטוף את פניה היא
שלי אמרו לי שהם רוצים שאני
מבקשת סליחה ומרגישה לא
אהיה איתם ,שאהיה יותר
נעים .מאז המקרה הנורא נולדו
חייכנית בשבילם .ומאז באמת
לה  13נכדים נוספים ובימים
אני מאוד איתם .עוזרת עם
אלו ביתה אמורה ללדת נכד
הנכדים ,מחייכת יותר ,משתדלת
נוסף  -הנכד השישה עשר .מאז
ליהנות מהאירועים המשפחתיים
הרצח הצל של האירוע לא יוצא
ומהתרחבות המשפחה .אל
מחייה ובכל פעם שיש פיגוע כזה
תשכח שמאז היו לנו הרבה
או אחר סעדה חוזרת לימים
אירועים משפחתיים שכוללים
הנוראים שלה ,ולאותו נובמבר
נוספים ,אז
נכדים
איבהשל 13
ארגון נפגעי הולדה
מוסדות בידור ,ת
אל
בפניה
שחור" .שתבין שבכל הפיגועים
שואבים את הכוחות"
הלאומיים ושמורות הטב
לרשותמשםהגנים
שקרו מאז אני בוכה כאילו אני
איזה מסר היית רוצה להעביר
מכירה את האנשים הללו .יש
בהם?כמו לנכי צה
איבה,
העניקו הנחה לנפגעי
למשפחות שהשכול היכה
פיגועי ירי כאלו ואחרים שאני
פארקאבל
ללונה זמן
פניה לוקח
"שזה
שלמים.
בוכה במשך שבועות
חייבים לפארק המים "א
בתל-אביב,
נעשתה
בין היתר
לשקם את המשפחה אחרי
למוזיאון ירושלים.
אני פשוט מרגישה הזדהות עם למוזיאון תל-אביב לאומנויות וכן
האירוע .אין ספק שהחיים
משפחות הקורבנות מצד אחד
השכול,
בעקבות
אחרים
יהיו
אחר המעניק
מסתמכת על סעיף  8לחוק
עו"ד רועי כהן,
בטרגדיההארגון,
מנכ"ל
האישית
וגם נזכרת
או הנחה".
בחייםשל
שזכויותיהם וזכאותם
בקשת וועד
פי
על
הקובעתלהיאחז
יודעיםהארגוןאךפנה חייבים
שלי מצד שני .הילדים שלי
לזכויות
ובאירועיםנכי פעולות
במכתבים אל מוסדות תרבות וכן
בין היתר יצ
הושווה ולא
שקוריםאיבהאחרי
רבות
שאני כזאת לכן פעמים
וזכאות נכי צה"ל ,על כך המשתמע
לרשת הגנים הלאומיים ושמורות
למנכ"ל ול
שאני
כמו
לדיכאונות,
ליפול
פיגוע
הטבע ,בזמן
הם מתקשרים אליי
מכך .הסעיף בחוק אומר ,בין
להכליל את
בדרישה
מוזיאון תל-א
עמוס.
של
הרצח
לאחר
נפלתי
טלוויזיה".
לפתוח
היתר" :דין נפצע או בן משפחה
ואומרים לי לא ההסדר (במתן הנחה בעת רכישת
מרדכי עומר
והתקנות
כדין נכה
כניסה) הקיים
הנכיםליפול
חוק לא
לפי זה
באמת
צה"לחשוב
הכוחותעם נכיהכי
כרטיסאת
מאיפה את שואבת
המים "אשק
משפחה כמשמעתו
בן
או
לפיו
פעולות
נפגעי
ארגון
חברי
על
גם
הנהלת הלונ
לצער כי הצער הורג".
להמשיך?
בכל זאת

חדשות חדשות חדשות חדשות

איבה.
בקשתו זו של מנכ"ל הארגון

מדור ייעוץ משפטי

בחוק לפי חוק משפחות החיילים
והתקנות לפיו לעניין כל חקיקה

ואל מנכ"ל מ
ס .סניידר.

הנחה
הארגו
מחזקים את ידיכם במאבקכם
היום יומי המורכב.
רח' הרטום  ,16ת.ד ,45124 .ירושלים 91451
טל 02-6722345 :פקס02-6732008 :
בקרו באתר האינטרנט שלנו
www.shoshani.co.il/Default.aspx

כל המעוניין לפרסם
מודעה
בעיתון זה מוזמן ליצור
קשר עם מיכאל
054-2272208

חברי ארגון
יזכו להנחה ב
הצגת תעוד
פעולות איב
היא לחבר ה
ולא לנלווים
עומדת גם
כרטיסי כניס
משרדי הכר
אביב ,המפיץ
לוועדים ,ל
השונים.
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התמונות שבאלבום

קטיה (אקטרינה) ויינטראוב הייתה רק בת  ,27כשנסעה עם בנה החולה בן ה  3בחזרה לביתם
בישוב כדים גנים ,כשלפתע מחבל ,שהיה בצד הדרך ,פתח באש לעבר מכוניתם
קטיה נפצעה
אנושות ונפטרה בדרכה לבית החולים ,בנה אריאל ניצל בנס יפים ,אביה של קטיה בראיון
לתקווה" :אנחנו חיים את קטיה דרך התמונות"

•
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לפני  11שנה חזרה קטיה ז"ל עם
בנה אריאל לישוב כדים גנים.
חוסר השקט באזור וניסיונות
הפיגוע היו ענין שבשגרה ,נוכח
האינתיפאדה שהייתה בשיאה.
קטיה הגיע למחסום ג'למה עם
בנה ,לאחר שהיו בעפולה לצורך
בדיקות של הבן אריאל.
"בדרך חזרה הביתה חיכתה
במחסום לג'יפ סיור שמלווה ,את
התושבים עד לישוב" נזכר יפים
בצער.
מהישוב,
נוספת
תושבת
שחיכתה גם היא במחסום
באותה עת ,הציעה לקטיה
לנסוע בשיירה של שתי מכוניות
ולא לחכות לליווי צבאי .דבר
הנהלים
לפי
שהתאפשר
הצבאיים ,שהונהגו באותה
תקופה.
קטיה ,שבנה לא חש בטוב
בחרה באפשרות זו .לאחר
שיצאו לדרכם והתרחקו מטרים
ספורים מהמחסום ,נפתחה אש
לעבר שני הרכבים ותושבת
הישוב ,שנסעה ראשונה נפצעה
קשה .קטיה ,שלעבר רכבה נורו
צרורות כדורים ,נפצעה קשה
מכדור אחד שחדר דרך שתי
ריאותיה .אריאל ניצל בדרך נס.
באותה העת עבד אביה יפים
כאחראי על הביטחון של
התושבים בישוב" .מכשיר
הקשר היה לצדי .כל הזמן הייתי
עסוק בפעילות אבטחת הישוב.
כשבקשר הודיעו כי נפתח ירי
לעבר שני רכבים ויש פצועים,
קישרתי שזו יכולה להיות קטיה.
לאחר מספר שניות קיבלתי
טלפון שאישר זאת .אשתי,
לעומת זאת ,הרגישה כי משהו
לא טוב עומד להתרחש כשבוע
לפני הרצח .ביום הפיגוע ,כשירו
על קטיה ,היא שמעה את היריות
וידעה כי יורים על קטיה שלנו"
מה הייתה תגובתך הראשונה?

"עזבתי הכל ומיד נסעתי למקום
פיגוע הירי .כשהגעתי ראיתי
את האמבולנס עוזב ונסעתי
אחריו .הייתי מתוח וקיוויתי

שהיא עדיין בחיים ותצא
מזה ,כל הזמן התפללתי אך
כששמתי לב שהאמבולנס נסע
רגוע ללא סירנות ,הבנתי שיש
הרוגה .לאחר שהגעתי לביה"ח
הרופאים יצאו אלינו ואמרו לנו
כי הם נלחמו על חייה ,אך היא
נפטרה מפצעיה".
קטיה השאירה חלל עצום
במשפחת ויינטראוב ולמרות
הזמן הרב שחלף ,בני המשפחה
מרגישים בחסרונה על בסיס
יומיומי" .הזמן לא מרפא את
הכאב  -אנחנו רק מנסים לחיות
את שארית חיינו ולעזור לילדה
שלנו ,לחתן ,ולנכדים שלנו".
איך אתם מתמודדים עם הצער?
"במשפחה לא נהוג לדבר על
חסרונה .אנחנו כולם מאוד
כואבים את המקרה ,ונמנעים
להעציב אחד את השני".
קטיה הייתה אישה מאוד
מיוחדת במינה ,הסובבים אותה
מתארים אישה נפלאה ,אוהבת,
תומכת ,מצליחה ואהובה על
כולם .חברים מספרים שעם
מותה של קטיה מת גם חלק
מהם.

•

לבני המשפחה חשוב בכל
הזדמנות להנציח את ביתם,
שנפטרה במהלך לימודי תואר
שני .יפים" :קטיה הייתה אישה,
בת ואימא מיוחדת .חשוב לנו
שאנשים ידעו מי היא הייתה,
וכי נרצחה בידי בני עוולה בגיל
 27לעיני בנה שהיה אז רק בן 3
ותשעה חודשים".
יש לך עצות לחלוק עם משפחות
שכולות לגבי דרכי ההתמודדות ?
"אין לנו עצות .כל אחד חווה
את האובדן שונה וזוהי הרגשה
והתמודדות מאוד סובייקטיבית.
חשוב מאוד כן להישאר
מאוחדים ולזהות מתי קשה לבן
משפחה אחר להתמודד ולתמוך
בו".
כיצד שומרים על אופטימיות
ותקווה ומה ביום יום מסייע לך
בכך ?
"אנחנו כל הזמן דואגים לנכדים
וחיים בשבילם ,מנסים לתת לבן
של קטיה מה שאימא שלו לא
תוכל לתת  -חיים עם זיכרונות.
כל יום חושבים עליה מסתכלים
על התמונות וממשיכים הלאה
עד שנתאחד כולם למעלה".
לאחר פיגוע הירי הונצחה קטיה
ובית העם בגנים נקרא על שמה.
בנוסף בכביש עוקף ג'נין ,בצומת
שבו נרצחה על ידי המחבלים,
הוקמה גלעד ממסלעה של
אבנים .כמו כן בני משפחת
ויינטראוב היו בתהליכי אישור
לקריאת הצומת על שמה של
קטיה ,אולם לאחר שפונו מגנים,
במהלך ההתנתקות בשנת
 ,2005איבדו בני המשפחה את
ההנצחה .היום השטח סגור ולא
ניתן להגיע לצומת ואילו מבנה
הישוב נהרס" .ההנצחה נשארה
לנו על תמונות בלבד" ציין יפים.

עם הפנים לנוער הישראלי
כאזרח במדינתנו ,אני רואה את בני הנוער כמובילים חברתיים ובוני עתידנו ,וככאלו
אני מאמין שיש ביכולתם לתרום רבות לארגוננו.
כאזרח במדינתנו ,אני רואה את
בני הנוער כמובילים חברתיים
ובוני עתידנו ,וככאלו אני מאמין
שיש ביכולתם לתרום רבות
לארגוננו.
במסגרת פעילותינו בעמותה
להנצחת בתנו בת-חן שחק
ז"ל ,אנו מארחים בביתנו ,במשך
מס' שנים ,קבוצות נוער העושות
שנת שרות במכינות הקדם
צבאיות במטרה לקרבם לנפגעי
האיבה ולהכיר להם תפיסת
גם
עולם אופטימית לפיה
כשאבדת את היקר מכול עדיין
"יש בך תועלת" והנך יכול לתרום
לחברה.
השנה החלטתי להתקדם צעד
נוסף ולהכיר לבני הנוער את
"בית נפגעי פעולת איבה" ולחשוף
אותם לסיפורים של נפגעי איבה
נוספים ,ביניהם נכים ,אלמנות/
ים ,יתומים והורים שכולים.
ביום  ,13/6/12בשעות הערב,
התארחו במועדון הארגון היציג
כ 40-בני נוער מהמכינה הקדם
צבאית "נחשון" שבשדרות.
מדובר בבני נוער בוגרי י"ב
העומדים לפני גיוסם.
מכינת נחשון ,או בשמה הנוסף
"נחשון  -המדרשה הישראלית
למנהיגות חברתית" ,היא המכינה
המעורבת
הקדם-צבאית
הראשונה שהוקמה ,כמכינה
המיועדת לנוער דתי וחילוני מכל
הארץ.
מאז  2007המכינה ממוקמת
בשני מוקדים :במצודת יואב
ובקהילה החינוכית "מבואות
הנגב" בקיבוץ שובל .בשנת

 2010פתחה המכינה קבוצה
שלישית בשדרות.
המכינה דוגלת בשבעה עמודי-
תווך :יהדות ,ציונות ,מנהיגות,
הכנה לצה"ל ,הכרת הארץ
תורמת
פעילות
והחברה,
לקהילה וניהוג משותף.
הקשר למכינה נעשה דרך
המדריך ,אסף אזר ,אשר אותו אני
מכיר שנים רבות .גם מפעילותו
בארגון "אחרי" .במפגש בחרתי
להציג תחילה "את סיפור החיים
שלי" :
מילדותי במושב רשפון ,לימודים,
הצבא ,ובהמשך הפיגוע בדיזנגוף
סנטר בשנת  ,1996בו נרצחה
בתי ,בת חן שחק ז"ל ועל דרכי
ההתמודדות של משפחתי עם
האובדן והכוח אותו אנו שואבים
מכתביה של בת חן שחק ז"ל.
בהמשך פרשתי בפני בני הנוער
את "סיפורו של הארגון היציג"
כאשר את דברי מלווה מצגת על
פועלו הרב של הארגון ובסיום
הוקרן סרט על אירוע בר/בת
המצווה שערך הארגון בחודש
דצמבר .2011
בני הנוער האזינו לסיפוריהם
של מר יהושע כהן ,יו"ר ועדת
התרבות בארגון ושל מר יוסי
מנדלביץ ,מ"מ המנכ"ל ויו"ר ועדת
הנצחה בארגון.
יהושע סיפר לבני הנוער על
פציעתו ,יחד עם אחיו ,בפיגוע
בירושלים בהיותו ילד בן  6בלבד
ותיאר בפניהם את נחישות אביו
ונחישותו הוא ,לאורך כל חייו,
שלא לתת לפציעתו לתייגו
כ"חריג".

יוסי סיפר על היום הנורא בו שכל
את בנו יובל ז"ל ,בפיגוע בקו 37
ברחוב מוריה בחיפה בשנת
 ,2003ועל דרכי התמודדותו עם
האובדן הקשה.
בפני בני הנוער הובעה החשיבות
הרבה שבשיתוף הציבור בפועלו
של הארגון ,בכדי שקיומם של
נפגעי פעולות האיבה ייהפך
לחלק מהתודעה הציבורית.
בני הנוער התרשמו רבות מפועלו
של הארגון והביעו את רצונם
להתנדב ולסייע בפעילויות
השונות.
על מנת להחדיר לתודעה
הלאומית והציבורית את קיומם
של נפגעי פעולות האיבה אנו
פועלים ליישומו של מיזם ארצי,
במרכזו מפגשים בין נפגעי
איבה לבין בני נוער בבתי ספר
ובתנועות הנוער בכל רחבי
הארץ.
אנו נתחיל מיזם זה ב ת"א-יפו
כאשר הכוונה בהמשך להרחיבו
לכל רחבי הארץ.
החזון שלי היינו כי כל נער או
נערה העומדים דום ביום הזכרון
יזכרו את חללי ונפגעי הטרור
באותה נשימה עם חללי ונפגעי
מערכות ישראל.
אני מזמין את כל מי שמעוניין
להצטרף למיזם זה לפנות
למזכירות הארגון או אלי ישירות.
בברכה
צביקה פוזיס -שחק
יושב ראש ארגון נפגעי
פעולות איבה
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תודה על כל מה שנתתם
לצוות ארגון נפגעי
פעולות איבה
ברצוני להודות לכולכם מקרב לב
על ההבנה ועל הושטת היד בשעות
הקשות מנושא שפקדו את משפחתי
ואותי .
תודה מיוחדת לעו"ד הדר אהרן
מועלם שנרתמה בכל מאודה,
ובזכותה חשבתי כי יש לי אוזן
קשבת ויד תומכת .ושוב תודה לכל
הצוות.
תבורכו
בברכה פייר רחל

תודה והוקרה
לעו"ד הדר אהרן
מועלם ולארגון
נפגעי טרור

ברצוני להודות לכל הצוות הנפלא ולעו"ד
הדר אהרן מועלם ,שבזכותה קבלתי את כל
הזכויות שמגיעות לי למרות כל הקשיים.
ב  2002נפגעתי בפיגוע בראשון לציון ,מאז
החיים שלי השתנו ,עד שהגעתי לארגון ,שם
אני מרגישה בבית בזכות הצוות התומך.
בעקבות הפגוע לא עבדתי במשך  7שנים
ורק לאחרונה בזכות הארגון קיבלתי
הפיצויים שמגיעים לי מהמעביד ,בזכות ולא
בחסד.
בזכות עו"ד הדר אהרן מועלם חזר לי
החיוך לאחר כל הקשיים שעברתי ,ועל כך
אני מוכירה תודה.
הארגון עושה הכל כדי לעזור לכל נפגעי
הטרור ועל כך אני מודה.
קלרה ששון
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לארגון
נפגעי איבה
הנני בת משפחה של נפגע
פעולות איבה.
אני אמורה להתגייס בחודש הקרוב
וברצוני להודות לארגון נפגעי
איבה והעומד בראשו.
על עזרתו,טיפולו ומעורבותו
המסורה בקבלת תפקידי כמשקית
חינוך בצה"ל.
עלו והצליחו בהמשך
דרככם
הדר

לראשי הארגון
שלום!
מבקשת להודות לכם בשמי ובשם
בני משפחתי
על היום הנהדר והכיפי בירושלים.
אשמח לציין את האירוח וארגון
יוצא מן הכלל.
מבקשת להודות לחבר יהושע כהן
והחבר אמנון יהלומי ,על טרחתם
ועל מסירותם שהכל היה מושלם.
כל הכבוד ,כן ירבו.
ושוב תודה על הכל.
כרמלה שמש
ירושלים

אלוהים נתן לך במתנה
גדי רוזנולד מרגיש שקיבל את חייו במתנה :לאחר שמחבל חבט בראשו עם גרזן כשישב בבית
קפה החליט ,על פי תפיסתו האופטימית ,כי אם ניצל כנראה מישהו למעלה דאג לזה
כיום הוא
מתנדב בוועדת הרווחה של הארגון" :כמו שקיבלתי עזרה מהארגון בשעה שנזקקתי לה ,עכשיו
הגיע הזמן שאחזיר לו טובה
לארגון כוח רב ואני רוצה שחברי הארגון ינצלו זאת" ציין

•

•

זה היה בשלהי שנת ,2004
כשמחבל הגיע עם גרזן לבית
הקפה ברמת גן בו ישב גדי
רוזנולד אז בן  .46לאחר שתקף
המחבל אדם מחוץ לבית הקפה,
רץ לעברו של רוזנולד ,וחבט
בראשו עם גרזן" :בהתחלה
חשבתי שנפלט כדור לאחד
החיילים שהיו באזור ,אבל מהר
התברר לי שמדובר בפעולת
איבה .לאחר שהוא פגע בי הוא
פגע בבחורה נוספת .אני זוכר
את זה עד היום כי הייתי בהכרה
מלאה".
בעקבות הפיגוע חסרה לרוזנולד
עצם בגולגולת בגודל  15ס"מ
ולאחר שיקום של שנתיים
נקבעו לו  60אחוזי נכות .לפני
הפיגוע עסק בתיווך נדל"ן,
ולאחר השיקום חזר לעבודתו
אך בהיקף קטן יותר וזאת בשל
בעיות בשיווי המשקל ,מהן
סבל ולאחר שנזקק לטיפולים
פסיכולוגיים .אך רוזנולד לא
איבד תקווה ,ובטח לא את החיוך
ושמחת החיים שלו" :אני מטבעי
אדם אופטימי ,אחרת לא הייתי
פה" הוא מסביר.
איך נשארים אופטימיים לאחר
אירוע כזה?
"צריך לחיות עם האישה
המתאימה ועם האמונה ,שנתנו
לי את החיים במתנה ועכשיו אני
צריך לחיות אותם כמו שצריך.
יש משפט שאומר האתגר הוא

אמיר
השקעות
ונכסים
עפרה
בע"מ

חברה לבניין הארץ | בניה קלה וקונבנציונלית | קומה שניה
שניה
מה
שיפוצים | עבודות מסגרות ועוד

a

קניון פולג

טל'  02-9979395נייד )אופיר( 054-7300565 -
פקס  1532-9709566מייל amirerez1@bezeqint.net

אוזן קשבת
מכון לטיפול בבעיות שמיעה

לנהל את הפגיעה (נכות) שלך
ולא שהיא תנהל אותך ...וכך אני
חי".
לפני כשש שנים הגיע רוזנולד
לארגון כדי להתנדב ולתת
מעצמו "רציתי לקחת חלק
בארגון .אני מאמין שמי שמקבל
צריך לדעת גם לתת" הבהיר.
.
כיום רוזנולד מתנדב כאחד
מחמשת חברי ועדת רווחה.
יחד עם שאר חברי הועדה הוא
בוחן מתן הלוואות ומענקים
לחברי הארגון ומלגות לימודים
לחברי הארגון ובני משפחתם.
"נמצאים בארגון המון אנשים,
שמוכנים לשמוע ולהיות ואוזן
קשבת לחברים .חשוב לי שידעו
שהארגון עוזר ויש לו הכלים
לכך ,לכן ארצה שחברי הארגון
ישתמשו בו.

אני לדוגמא פניתי ,לפני כשנתיים,
לביטוח לאומי בבקשה להלוואה.
אישרו לי הבקשה אך ביקשו ממני
ארבעה ערבים .לכן החלטתי
לרדת מהעניין .לפני חודש פניתי
לארגון ולנציג הארגון במועצת
ובעזרתו
הלאומי
הביטוח
הצלחתי לקבל מהמוסד לביטוח
לאומי הלוואה ללא ערבים.
הארגון מנסה לסייע לי גם
בקבלת מענק לכיסוי לחובות
מהמוסד לביטוח לאומי ,אשר
ניתן לקבלו רק בשנתיים
שלאחר הפיגוע .עם זאת ,מאחר
ובתקופה שבסמוך לפיגוע הייתי
עסוק בשיקומי הרפואי וכלל לא
הייתי מודע לזכותי לקבל את
הסיוע ובמוסד לביטוח לאומי
לא יידעו אותי בכך ולכן לא
פניתי ,ועתה משפניתי נאמר לי
שאיחרתי את המועד ושאני יכול
לקבל רק הלוואה.
נציגי הארגון מנסים לסייע לי
ולשכנע את המוסד לביטוח
לאומי כי בנסיבות האלו יש
לאשר לי את המענק".
יש מסר אופטימי שהיית רוצה
להעביר?
"במישור האישי הייתי רוצה
שחברי הארגון שעברו חוויות
קשות יראו את חצי הכוס
המלאה .לדעתי ניתן להם צ'אנס
להיות פה אז שינצלו את זה".

לנפכעי פעולות האיבה ,מחזקים את ידכם!

א.ת .עפרה ,טל,02-9979395 :
נייד ,054-7300505 :פקס,1532-9709500 :
מיילamirerez1@bezeqint.net :

לנפכעי פעולות האיבה ,שנה טובה ומתוקה!

אמנון ותמר  ,6רמת פולג ,נתניה
טל ,09-8351224 :פקס09-8654744:

לנפכעי פעולות האיבה ,חזקו ואמצו!

שדרות בן מימון ,6ירושלים 92261
טל02-5666640 ,02-5664793 ,02-5634879 :
פקס02-5669193:
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עדכונים שוטפים בנושאי זכויות והטבות
המידע המפורט להלן נסמך על הוראות אגף שיקום נכים ו/או נוהלי האגף וחלקו אף
מעוגן בחוק הנכים (תגמולים ושיקום) ,תשי"ט[1959-נוסח 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

נכים
טיפול שיניים לנכים שאינם מוכרים
על פגיעה בשיניים

לנכים המוכרים במל"ל על מחלת
נפש ,בנכות צמיתה או זמנית רציפה
של שלוש שנים לפחות ובדרגת נכות
של  20%ומעלה ,זכאים לטיפול שיניים
משמר ,לטיפול פרוטטי ולטיפול חניכיים
בלבד.
לנכים בעלי דרגת נכות  20%ומעלה
(או  10%ומעלה שהוכרו לפני )1/1/96
מתקיימים מדמי קיום המשולמים ע"י
המל"ל :תגמול נצרך ,תג"מ ,תג"מ
בגובה חפ"ר ו/או תג"מ למתבגר ,תינתן
אפשרות (לאחר בחינת הבקשה) להחזר
תשלום לטיפולי שיניים באמצעות קרן
עזבונות .בעניין זה ניתן לעיין בהוראת
אגף שיקום  11/03למידע נוסף ולמימוש
הזכאות יש לפנות לעובדי השיקום.

חופשת מחלה עקב נכות מוכרת-
תשלום תגמול לפי תקנות טיפול
רפואי

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 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 לעובדות השיקום ולפקידות
האיבה בסניפים.
תשלום תגמול "נצרך"  -מגבלת גיל

50

נוכח פסיקה חדשה בנושא ,כל נכה
בדרגת נכות  50%ויותר ,שהגיש בעבר
בקשה לקבלת תגמול נצרך ועמד בכל

לאלמנים/ות
טיפולי שיניים

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

הורים שכולים

סיוע בנושא רכב לשימוש אישי

סיוע ברכישת או בהחלפת
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•
קלנועית.
השתתפות במימון שיעורי
•
נהיגה.
שיעורי נהיגה :הורים חסרי
•
רישיון נהיגה הלומדים נהיגה ,זכאים
למענק של עד  ₪ 1,300שקל כנגד

התנאים הקבועים 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
בסניף המל"ל .מומלץ לקבל ייעוץ וליידע
את עובדי השיקום ופקידות האיבה
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 בהתאם
למצב המשפחתי  .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 ,בצירוף תעודת נישואין
או אישור מהרבנות המציין את מועד
הנישואים (טופס הרשמה לרבנות
בלבד אינו מספיק) .מענק נישואין יינתן
פעם אחת בלבד עבור כל ילד .לפרטים

קבלה.

סיוע לרכישת רכב

הורים ,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 ניתנת במענק ו/או בהלוואה אחת
ל –  4שנים ( 48חודשים).
הסכומים מעודכנים נכון
•
לתאריך .30/4/12
לרכישת רכב ראשון להורים
•
נוהגים יינתן מענק בסך ₪ 45,890
והלוואה בגובה ₪ 30,590
לרכישת רכב ראשון להורים
•
שאינם נוהגים יינתן מענק בסך 30,590
 ₪והלוואה בגובה ₪ 22,440

נוספים ולמימוש הזכאות יש לפנות
לפקידת האיבה ולעובדות השיקום
בסניפי המל"ל.

תשלום מענק דמי ביגוד לנכים
המשתמשים במכשור אורטופדי

נכים בעלי דרגת נכות  20%ויותר או
נכים בעלי דרגת נכות  10%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 53.05
המענק 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 לארגון עם מק"ט/דגם/צילום
המכשיר שסופק על מנת לבחון
זכאותםולעדכן את רשימת המכשירים
בהתאם.

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
הארגון.

החלפת רכב
להחלפת רכב לאחר  4שנים
•
יינתן להורים נוהגים מענק בסך 37,725
 ₪והלוואה בגובה ₪ 22,440
להחלפת רכב לאחר  4שנים
•
יינתן להורים שאינם נוהגים מענק בסך
 ₪ 25,150והלוואה בגובה ₪ 22,440
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.

זכויות והטבות נכי פעולות איבה -
המוסד לביטוח לאומי
שיעורי ההלוואות לדיור ולסידור ראשון
סה"כ
דירה ראשונה סידור ראשון

זכאות
20% - 29%
30% - 39%
) 30% - 34%פגועי רגליים(

עד ₪ 47,700
עד ₪ 76,200
עד ₪ 104,700

עד ₪ 7,100
עד ₪ 7,100
עד ₪ 7,100

עד ₪ 54,800
עד ₪ 83,300
עד ₪ 111,800

40% - 49%
50% - 69%
70% - 99%
100%

עד ₪ 143,300
עד ₪ 211,700
עד ₪ 236,900
עד ₪ 308,500

עד ₪ 15,300
עד ₪ 18,800
עד ₪ 22,800
עד ₪ 32,900

עד ₪ 158,600
עד ₪ 230,500
עד ₪ 259,700
עד ₪ 341,400

מענק לציוד משתחק
תשלום
רמה
877
1
1,755
2

ציוד רפואי שנתי לנכים בדרגת נכות
+100%
תשלום
רמה
3,273
1
מענק ראשוני לציוד רפואי שנתי-
גילום -לנכים בדרגת נכות +100%
תשלום
רמה
34,479
1

נכות מיוחדת (+100%

מענק השתתפות בשיחות טלפון לשנת 2011
החזר שנתי
רמה
אחוזי נכות
(*) 10% - 79%
80% - 100%
 - 100%המיפלג ,פגוע  2ידיים

* להחלפת דירה יינתן מחצית מהסכום הנקוב
בעמודת דירה ראשונה.
* הסכומים בעמודת הסה"כ מיועדים לרוכשי
דירה ראשונה+סידור ראשון )כאלה שלא
נעזרו בסידור ראשון בעבר(
* נכים פגועי רגליים
 34% - 30%זכאים להלוואה מוגדלת
לרכישת דירה ראשונה /החלפה.

מענק ראשוני לציוד משתחק לנכים
תשלום
רמה
2,108
1
4,216
2

מענק ביגוד שנתי
תשלום
רמה
1,528
1
3,055
2
4,570
3
2,556
4
4,626
5
1,115
) 8לנכה עיוור בדרגת

1
2
3

359
393
479

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

) + 100%פרט לעיוורים(

4

575

) + 100%עיוורים( תשלום
חודשי

5
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תג"מ בגובה חפ"ר
אחוזי נכות

רווק

נשוי

נשוי +

10% - 39%

4,280.71

4,742.63

6,087.21

40% - 100%

5,529.25

5,936.29

7,166.53

רכישת רכב ראשון ולחידוש משק כעזר לשיקום
סכום בש"ח
אחוזי נכות
 20% – 24%עד  4,600שקלים לרכב ראשון ולחידוש
 25% – 34%עד  6,200שקלים לרכב ראשון ולחידוש
 35% – 49%עד  9,200שקלים לרכב ראשון ולחידוש

הערות

הוצאות אחזקת בית -הטבות נלוות לדיור נכה
) +100%מיוחדת(
תשלום
רמה
8,360
1
12,286
2
4,183
3
9,774
4
מענק נעליים שנתי
תשלום
רמה
762
1
1,020
2
1,525
3
184
עלות מרבית

ניכוי דמי חבר
נכים עד גיל 75
כולל
34.51
34.51
דמי חבר בארגון
---------21.44
ביטוח חיים קיבוצי*
6.90
6.90
קרן עזרה הדדית
41.41
62.85
סה"כ
12.15
12.15
ביטוח סיעודי**
53.56
75
סה"כ
**ביטוח סיעודי  :נכים מבוטחים
*ביטוח חיים :חברי הארגון עד גיל 75
וחברי הארגון הזכאים בביטוח
מבוטחים בביטוח חיים בחברת הביטוח
סיעודי בחברת הביטוח "כלל".
"כלל" ,פרמיות הביטוח  ₪ 43עבור נכים.
לבירורים ,ניתן לפנות לסוכנות
סכומי הביטוח למקרי פטירה:
הביטוח אלדד הר זיו בטל'1599- :
נפטרים עד גיל  -75כ. ₪ 150,000-
.500-655
הסכומים צמודים למדד המחירים לצרכן,
שפורסם ).11962 (15.12.2011
דוא"לeldadins@orange.net.il :
משפחות :פרמיית הביטוח הינה ,₪ 21.44
קבלת  ₪75,000עבור המוטב למקרה פטירה
עד גיל .75
לבירורים ולהגשת תביעות יש לפנות למשרדי
הארגון.
נכים מעל גיל 75

דמי קירור לנכים
תשלום
רמה
508
1
1,015
2
3,403
3
1,560
4

רמה
1
2
3
4

דמי חימום לנכים
רמה
תשלום
5
918
6
967
7
1,208
1,932

תשלום
2,417
6,642
8,309
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זכויות והטבות נכי פעולות איבה -המוסד
גמול פרישה מוקדמת )מ –  35%ומעלה(
יקבל סך
פרש בגיל
2,870.71
50 – 59
60
61
62
63
64

2,296
2,009
1,722
1,140
574

5,700
5,700
1,400
1,400
106,600

ד .קיום השכלה גבוהה  /הכשרה
מקצועית
נשוי+
רווק  /נשוי
אחוזי נכות
3,490.37
2,382.75
10% - 18%
4,957.58
3,480.37
19% - 39%
6,933.29
4,957.58
40% - 100%

עד 59%

תגמול נצרך
ללא ילדים
7,326.60

עם ילדים
8,140.67

עד – 100%

8,086.92

8,900.99

+ 100%

9,455.49

10,269.56

מ 60%-ומעלה על כל תוספת באחוז הנכות
תינתן תוספת ,הנתונים מעודכנים לחודש
אוגוסט 2010

חוסר פרנסה
רווק  /נשוי
אחוזי נכות
2,382.75
10% - 18%
3,480.37
19% - 39%
4,957.58
40% - 100%

נשוי+
3,480.37
4,957.58
6,425.64

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

אחוזי נכות
10% - 19%
20% - 24%
25% – 34%
35% - 49%
50% - 69%
70% - 100%

סכום בש"ח
עד 4,600
עד 6,200
עד 11,300
)למוניות בלבד עד (14,500
עד 14,000
)למוניות בלבד עד (14,500

עד 19,500
עד 25,000

 .1משקולת= ₪ 69.68

מענק מעלית לנכים
תשלום 54
מענק לתחילת שנת הלימודים-
לנכים המתקיימים מתגמולי
קיום

תשלום 281

אחוזי נכות

אחוזי נכות

תשלום

20% – 24%
25% – 34%
35% – 49%
50% – 69%
70% – 99%
100% – +100%

16,000
25,700
50,200
101,000
122,200
152,400

ניידות – דמי נסיעה

ניידות – רכב מדינה
סכום
רמה
4,240
1
5,204
2
 3עיוור המחזיק ברכב 2,353
מדינה

תעריפי מענק נישואין נכון לשנת 2011
שיעור המענק בש"ח

1,943
10% - 19%
8,729
20% - 49%
17,458
50% - 69%
21,826
70% - 99%
26,192
100%
תעריפי מענק נישואין ומענק לסידור ראשוני
נכון לשנת 2011
) + 100%למעט קוואדרופלגים( 29,481
) + 100%קוואדרופלגים( 36,952
החזר מס קניה לפריטים אישיים
נכים  10% - 19%ומשפחות חד הוריות
נכים 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
מקרר חשמלי
856
1,551
טלוויזיה צבעונית
תנור אפיה
990
1,055

רמה
1
2
3

סכום
253
352
286

תגמול טיפול רפואי )תס"ר(
נשוי +
רווק  /נשוי
תקנה
4,957.58

 14א 1
 15כפוף
ל–  14א 1
 14א 4
השלמה

6,425.64

3,718.18
2,478.79

3,215.11

תגמולים
10%
15%
19%
20%
30%
40%
50%

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

380.16
570.24
722.30
760.32
1,140.48
1,520.64
1,900.08
 1%נכות= ₪ 38.016

2,280.96
2,661.12
3,041.28
3,421.44
3,801.60
5,322.24

ניידות – רכב רפואי
רמה

סכום

רמה

סכום

ב5+
ב15+
ג5+

1,144.50
1,253.50
1,503.88

ד30+
ד40+
ד25+

2,266.60
2,440.96
2,644.82

)עיוורים(

מענקי דיור לנכים
א .מחוסר דיור – הרוכש דירה ראשונה בקומה נמוכה )עד קומה ב' עם מעלית(
נכות של 35% - 49%
נכות של 50% - 89%
נכות של 50% - 89%
נכות של 90% - 100%

פגוע גפיים תחתונות
פגוע גפיים תחתונות
בכל סוגי הפגימות
בכל סוגי הפגימות

עד 29,300
עד 88,000
עד 58,700
עד 107,900

ב .החלפת דיור – נכה המתגורר בדירה בקומה גבוהה עוד טרם נכותו ומחליף דירה
לקומה נמוכה )עד קומה ב' עם מעלית(
נכות מ  35% -ומעלה
נכות מ  60% -ומעלה
נכות של 90% - 100%
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סכום
278.77
418.08
557.44
696.68
836.16

שעת ליווי בחישוב חודשי 450.00

הטבות נלוות לדיור ) +100%מיוחדת(
ביטוח שנתי למעלית /מעלון
שער חשמלי
דוד שמש
קולטים
הלוואה לשיפוצים

עזרת הזולת  -משקולות
מס מש'
אחוזי נכות
04
40% - 49%
06
50% - 59%
08
60% - 69%
10
70% - 79%
12
80% - 100%

הלוואות לשיקום עצמאי  /כלכלי ראשון

פגוע גפיים תחתונות
פגוע לב או ריאות
בכל סוגי הפגימות

עד 58,700
עד 58,700
עד 58,700

לביטוח לאומי
מענק חג – לנכים המקבלים תגמולי
קיום
תשלום
רמה
293
1
587
2

סיוע לכיסוי חובות
רמה
10%-49%
100%50%

תשלום
35,400
53,700

השתתפות בהוצאות טלפון לנכים
התקנת טלפון
העתקת טלפון

88
10

מענקים מיוחדים לנכים
רמה

תשלום

1
2
3

734
1,182
1,773

מענק שנתי לציוד ביתי או
השתתפות ברכישת  4מוצאי חשמל
לנכים
תשלום
רמה
674
972
674
972

1
2
3
4

מענק להתאמת דירה למגבלותיו של נכה מטעמים רפואיים
20%-49%
שינויים להתאמת דירתו של נכה או דירת
הוריו שהוא מתגורר בה עמם
 50%ומעלה או נכה 35%
פגוע גפיים תחתונות
+100%
שינויים להתאמת דירת הוריו של נכה
משותק לביקורים בבית הוריו
 +100%מיוחדת
שינויים להתאמת דירה בתנאי שכירות
עבור נכה משותק ו/או החזרת דירה
מושכרת לקדמותה
 +100%מיוחדת
התקנת מעלון

17,100
26,800
26,800
26,800

102,800

מענק לידה לנכה )אישה( חד
הורית ) 50%נכות ומעלה(
תשלום 5,709
שירותים סוציאליים -תשלומים
לשירותים סוציאליים לנכים
תשלום
רמה
19,200
1
63,900
2
השתתפות בצהרונים וקייטנות-
לילדי נכים ) PTSDמדרגת נכות
 30%ומעלה(
צהרון
קייטנה
315
1,394
השתתפות בהוצאות נסיעה
לעבודה וללימודים לעיוורים
תשלום 1,713
סיוע ברכישת דירה לנכים
) +100%נכות מיוחדת(
תשלום
רמה
1,668,400
1
1,401,500
2

אימון שעות הקראה לעיוורים
תשלום 21

ניסים וענונו

עבודות עפר בע"מ

מחזק את ידי
נפגעי פעולות האיבה
בהרבה כח ותקוה
טלפקס03-6763427 :
נייד050-5340943 :
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זכויות והטבות הורים שכולים
ארגון נפגעי פעולות איבה  -הארגון היציג רואה בפרסום המידע על זכויות והטבות להורים השכולים חשיבות רבה,
המידע המצורף בזאת הינו בנקודות ומבטא את הזכות הקיימת למשפחות השכולות למתן מענה ,הסבר והכוונה
למימוש הזכויות וההטבות ניתן לפנות לעובד/ת השיקום במוסד לביטוח לאומי.
תגמול חודשי

• גובה התגמול חודשי המרבי לזוג הורים
הוא  .₪ 5,936.06שיעור התגמול
להורה בודד הוא  80%מהתגמול לזוג
הורים .₪ 4762.44
• 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  ₪ 1,067לזוג
הורים ו–  ₪ 854להורה בודד.
• גילום הטבות :מס קנייה ,תרופות,
אגרת רכב (רישוי) ודמי ניידות

הנצחת החלל

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

שירותי טיפול ,ייעוץ והדרכה

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

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

הטבות כלליות

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

מס  /קבלה

סיוע למטרות דיור

• השתתפות במימון והלוואות לרכישת
או להחלפת דירה ראשונה ושכר דירה
• קיימת זכות ערעור בנושא דיור
• סיוע בהלוואה לכיסוי חוב משכנתא
מעיק לדירת מגורים
• סיוע במימון שיפוצים ובהתקנת מעלון

או מעלית בדירת מגורים

סיוע בנושא רכב לשימוש אישי

• סיוע ברכישת או בהחלפת מכונית
פרטית – יינתן להורה בעל רישיון
נהיגה בר תוקף ,הסיוע יינתן בהלוואה
ובמענק אחת ל –  4שנים
• סיוע ברכישת או בהחלפת קלנועית
• השתתפות במימון שיעורי נהיגה
• שיעורי נהיגה :הורים חסרי רישיון
נהיגה הלומדים נהיגה ,זכאים למענק
של עד  ₪ 1,300שקל 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 ב 4 -השנים.
• הזכאות לסיוע להחלפת הרכב הינה
לאחת ל –  4שנים ( 48חודשים)
• הסכומים מעודכנים נכון לתאריך
30/4/12
• לרכישת רכב ראשון להורים נוהגים
יינתן מענק בסך  ₪ 45,890והלוואה
בגובה ₪ 30,590
• לרכישת רכב ראשון להורים שאינם
נוהגים יינתן מענק בסך ₪ 30,590
והלוואה בגובה ₪ 22,440

החלפת רכב

• להחלפת רכב לאחר  4שנים יינתן
להורים נוהגים מענק בסך ₪ 37,725
והלוואה בגובה ₪ 22,440
• להחלפת רכב לאחר  4שנים יינתן
להורים שאינם נוהגים מענק בסך
 ₪ 25,150והלוואה בגובה ₪ 22,440
• לצורך מימוש הזכאות לקבלת סיוע
לרכישת רכב :למלא טופס בקשה,
לצרף רישיון נהיגה בתוקף ,לצרף
צילום הזמנת רכב חדש על שם
ההורה ,בעת החלפת הרכב יש
לצרף את צילום רישיון הרכב
האחרון שלרכישתו ניתן הסיוע בעבר
• לצרף צילום של רישיון הרכב החדש
שנרכש תוך  60יום ממועד קבלת
הסיוע

הטבות בנושאים רפואיים

• דמי ביטוח בריאות ממלכתי
• נסיעות לטיפול רפואי
• השתתפות במימון :תרופות ,התייעצות
רפואית ונעליים אורתופדיות
• ניתוח פרטי
• מכשירים רפואיים ,מנוי חודשי לשירות
חירום רפואי לחולי לב ,לחצן מצוקה
• החלמה לאחר אשפוז
• טיפולי שיניים בגובה  50%מההוצאה
בפועל.
• השתתפות בטיפולים אלטרנטיביים
הינה עבור עד  20טיפולים לשנה ועד לסך
של  ₪ 130לטיפול.
• השתתפות במימון טיפולי פוריות עד
לסך של .₪ 23,440
• סופגנים למבוגרים
• השתתפות במימון עדשות למשקפיים
או עדשות מגע להורים אחרי ניתוח
עיניים או במקרים של מחלת עיניים
כרונית.

• השתתפות במימון עדשות טלסקופיות
ועדשות מיקרוסקופיות להורים בעלי
תעודת עיוור.

דיור מוגן ,בית אבות
ולתשושים ,עזרה בידי הזולת

לסיעודיים

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

סיוע במצוקה כלכלית

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

הטבות להורים עבור האחים

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

הטבות המוענקות על ידי רשויות
אחרות

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

מידע נוסף

• חלק מההטבות בנושאים רפואיים ניתנת
לאחר שמומשה הזכאות מקופת החולים
ומהביטוח המשלים
• ככלל בקשה לקבלת ההטבות
בצירוף חשבונית מס/קבלה תוגש
בסמוך להוצאה ולא יאוחר משנה
ממועד ההוצאה ,לא ניתן לקבל
החזרים רטרואקטיביים לתקופה של
שנה מיום ההוצאה

זכויות והטבות אלמנים/ות נפגעי פעולות איבה
בפניכם מידע כללי על הטבות וזכויות לאלמנים/ות נפגעי פעולות איבה .בהוראות חלים לעתים שינויים ,לכן
לקבלת מידע נוסף ומעודכן ולקבלת ייעוץ ,יש לפנות לארגון נפגעי פעולות איבה ו  /או למוסד לביטוח לאומי.
הנצחה
מענק והלוואה להנצחת החלל

קיימת זכאות למענק חד פעמי בגובה 7,350
 ₪בעבור 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.

השתתפות בתשלום שכר דירה

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

הטבות כללית
אירוע משפחתי

הסיוע לאלמן/ה הוא חד פעמי בעבור כל אחד
מילדי החלל .בר/בת מצווה :אלמן/ה זכאי/ת
להלוואה עד סך  .₪ 3,100נישואי 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 .₪ 177,500
אלמן/ה מחוסר/ת דיור במצב שצוין לעיל ויותר
מ –  3יתומים ילדי החלל שטרם מילאו להם
 30ואינם נשואים או מתגוררים עימו/ה זכאי/ת
לתוספת מענק של עד  ₪ 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 ,30
אינם 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 ₪ 48,000
לשיפוץ 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 :מענק בסך  ₪ 58,130והלוואה
עד  .₪ 76,190החלפת רכב :מענק בסך
 ₪ 45,950והלוואה עד .₪ 21,680

זכויות והטבות אלמנים/ות נפגעי פעולות
אלמן/ה ללא רישיון נהיגה

לרכב ראשון :מענק בסך  ₪ 40,690והלוואה
עד  .₪ 21,680החלפת רכב :מענק בסך
 ₪ 32,160והלוואה עד .₪ 21,680

שיעורי נהיגה לאלמנה

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

תשלום דמי ניידות

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

מענק לרכישת קלנועית

אלמן/ה הזקוק/ה לקלנועית ,מפאת גיל ונכות
פיזית ,זכאי/ת אחת לארבע שנים למענק בסך
 ₪ 15,000לרכישתה ,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 ₪ 54,000
ולהלוואה של עד  .₪ 65,00להחלפת רכב:
שיעור המענק יחושב בהתאם לשנות החזקת
הרכב .הלוואה הינה בסך .₪ 18,500

סיוע רפואי
מימון תרופות

אלמן/ה זכאי/ת להחזר תשלום על תרופות
לטיפול קבוע או ממושך .טיפול קבוע :יש
להגיש לעובד/ת הרווחה את רשימת התרופות
מרופא מטפל ,את המינון החודשי ,ולצרף דו"ח
ניפוקי תרופות מקופת החולים או קבלות
משלושת החודשים האחרונים .לאחר אישור
הבקשה ,יינתן לפונים החזר חודשי במשך שנה
שלמה .בתום שנה זו יש להגיש מחדש בקשה
לאישור החזר חודשי .לתרופה שעלותה 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

משקפיים לכבדי ראייה

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

אביזרי עזר רפואיים

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

נסיעות לטיפול רפואי

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

החלמה לאחר אשפוז

אלמן/ה לאחר אשפוז של ארבעה לילות בבית
חולים או טיפול כימי או קרינתי ,זכאי/ת להחזר
תשלום שהייה במלון עד שבוע ,לפי ₪ 325
ליום 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 ₪ 15,000
בשנה .יתום זכאי להחזר של  ,50%ועד 4,000
 ₪בשנה.

אלמן/ה זכאי/ת להחזר של עד  ₪ 700בשנה
על ייעוץ עם רופא מומחה בגין טיפול ממושך או
ניתוח שאינם קוסמטיים.

ביטוח בריאות

אלמן/ה זכאי/ת להחזר בסך  ₪ 333לשנה או
 ₪ 27.75לחודש בעבור מנוי ללחצן מצוקה,
וזאת בתנאים הבאים :אלמן/ה מגיל  65ומעלה.
אלמן/ה לפני גיל  65החולה במחלה כרונית .יש
להגיש אישור מרופא מומחה.

סיוע סוציאלי -רגשי

לחצן מצוקה

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

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

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

קבוצות תמיכה

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

קשר עם מתנדבים

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

טיפול נפשי דרך מטפל חיצוני

אלמן/ה זכאי/ת למימון טיפול נפשי (אישי ,זוגי,

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

ייעוץ פסיכיאטרי

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

דיור מוגן ,בית אבות ,עזרה לזולת
דיור מוגן

אלמן/ה העובר/ת לדיור מוגן ,הנכס אינו
בבעלותו/ה ועליהם לשלם דמי כניסה כפיקדון
זכאי/ת למענק חד-פעמי בסך .₪ 30,371
תנאי נוסף לקבלת המענק הינו קיום מחלקה
סיעודית במקום הייעודי.

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

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

סיוע לצרכים מיוחדים

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

איבה
הרווחה לקבלת אישור לפטור ולהציגו לבית
המשפט .ארגון נעמ"ת מספק ללא תשלום סיוע
משפטי בהגשת הבקשה לבית המשפט.

פטור בהעברת מקרקעין

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

פטור מאגרת משכנתה (טאבו)

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

הנחה ברכישת מקרקעין (טאבו)

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

הנחה בארנונה

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

סיוע מכספי קרנות ועיזבונות

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

סיוע כספי ליתום
הלוואה לשיקום כלכלי – עצמאי

יתומים שטרם להם מלאו  30שנה ,שהוכרו
כיתומים לפני גיל  ,21ולא קיבלו סיוע לשיקום
וללימודים ,זכאים להלוואה חד-פעמית של עד
 ₪ 15,500לשיקום כלכלי-עצמאי או 9,000
 ₪לביסוס 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 21
זכאי/ת למימון אבחון לקות למידה לפי המלצה
בכתב מגורם מקצועי ,אם מומנו להם לא יותר
מארבעה אבחונים.

מאחלת

יתום מעל גיל 30

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

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

מענק נישואין ודיור

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

הלוואה לנישואין ולדיור

כל יתום/ה זכאי/ת להלוואה חד-פעמית בסך
 ₪ 22,500לצורך רכישת דירה או לרגל
נישואיו.

מימון לימודים
יתום/ה לפני גיל 30

תואר ראשון :יתום/ה שלא קיבלו סיוע שיקומי,
זכאי/ת למימון לימודים לתואר ראשון או
להכשרה מקצועית .יש לפנות בנושא לעובד/ת

טלמדיה
לכל

ביטאונים

נפגעי
שנה

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

שכר לימוד בקורס הכנה
פסיכומטרית או למבחן אמיר

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

אבחון תעסוקתי

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

שיעורי נהיגה

יתום/ה בהגיעם לגיל  ,17זכאים למענק חד-
פעמי בסך  ₪ 1,800המיועד למימון שיעורי
נהיגה במענק המשולם בתגמולי האם/האב
האלמן/ה .יתום/ה שהתייתמו בין גיל  17ל21-
יקבלו עד  ₪ 1,800לאחר הגשת קבלות
לעובד/ת הרווחה ,ובלבד שיממש זכאותם לפני
גיל .30

הטבות רכב ליתומים מ 2 -הורים ,החל
מ1.08.11 -

יתום מ 2 -הורים בעל רישיון נהיגה -לרכב
ראשון :מענק בסך  ₪ 58,130וזכאי להלוואה
עד . ₪ 76,190
החלפת רכב :זכאי למענק של ₪ 45,950
וזכאי להלוואה עד . ₪ 21,680
יתום מ 2 -הורים ללא רישיון נהיגה -לרכב
ראשון :מענק בסך  ₪ 40,690וזכאי להלוואה
עד . ₪ 21,680
החלפת רכב :זכאי למענק של ₪ 32,160
וזכאי להלוואה עד . ₪ 21,680

בע"מ

פעולות

טובה!

לבחינה

האיבה

שיקום מקצועי
בביטוח הלאומי
השיקום המקצועי בביטוח הלאומי הוא תהליך טיפולי
שנועד לכוון ולהכשיר נכים ואלמנים/ות להיקלט
בעבודה המתאימה להם ,ולהשתלב במעגל העבודה.

מי זכאי לשיקום מקצועי?
נפגע בעבודה ,שנקבעו לו לפחות  10%נכות ,או
שפגיעתו הוכרה כמחלת מקצוע.
נפגע בפעולות איבה ,שנקבעו לו  20%נכות
לפחות ,וכן אלמנה ויתומים של נספה פעולות
איבה.
נכה ,לא מפגיעת עבודה או איבה ,שנקבעו לו
 20%נכות לפחות ,גם אם אינו מקבל קצבת
נכות מהביטוח הלאומי.
אלמנים ואלמנות ,שהוכרו על פי חוק ביטוח
שאירים או נפגעי עבודה.
אתם עשויים להיות זכאים לשיקום מקצועי ,אם עקב
הנכות אינכם מסוגלים לעסוק בעבודתכם הקודמת או
בעבודה מתאימה אחרת ,או אם אתם מחוסרי עבודה
וזקוקים להסבה מקצועית.

מהם שירותי השיקום המקצועי?
טיפול וליווי של עובדים סוציאליים המתמחים
בשיקום.
שירותי אבחון והכוונה מקצועית ותעסוקתית.
לימודים  -כולל מימון שכר לימוד ,מכשירי לימוד,
דמי קיום והוצאות נסיעה.
שירותי תמיכה להנגשת סביבת הלימודים.
ליווי המשתקם עד להשתלבותו בעבודה.

אתם מוזמנים לפנות למחל
עי,קת השיקום לבירור זכאותכם
לש
יקום מקצו טל' .02-6463488

המוסד לביטוח לאומי

לצדך ,ברגעים החשובים של החיים
www.btl.gov.il

