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בואו להתנסות!חדש! חדש! חדש!

כריות גב ליציבות ונוחות
JAY BACK 

כסאות העמדה 
ממונעים וידניים

כסא אקטיבי מטיטניום, מתקפל.
משקלו ללא גלגלים
 כ- 6.5 ק"ג בלבד.

XENON TILITE U.S.A
המילה האחרונה בתחום כסאות הגלגלים הידניים, 

המתקפלים. החל מ 7.5 ק"ג. כסא מושלם מבית היוצר של:

TILITE U.S.A
כסא אקטיבי מטיטניום. 

משקלו ללא גלגלים
 כ- 5 ק"ג בלבד.

HELIUM 2013
כסא האלומיניום הקל

 ו"הסקסי" בעולם מבית

SUNRISE



חברות  רב  שלום 
וחברים!

ותחילתה  שנה  של  סיומה 
הינם  חדשה  שנה  של 
הזדמנות טובה לסקור את 
האירועים המרכזיים אותם 
האתגרים  ואת  עברנו, 

העומדים בפנינו.

מנכ"ל חדש לארגון
לשורותיו  קלט  הארגון 
עמית  עו"ד  חדש,  מנכ"ל   
במרץ  נכנס  אשר  הלל 
"נזרק  ומיד   לתפקידו,  רב 
בהובלת  הקרים"   למים 
בת-מצווה,  הבר  אירוע 
ובהמשך  רבה,  בהצלחה 
רבים  שינויים  לערוך  החל 
והתנהלות  עבודת  בדרכי 
מברכים  אנו  הארגון. 
ומאחלים  המנכ"ל  את 
בתפקידו- הצלחה  לו 

הצלחתו הצלחתנו.

פעילויות קשרי חברים
בצד האירועים אשר קיימנו 
מסיבות   ,2011 במהלך 
ימי  הזיכרון,  יום  פורים, 
הרמות  בקיץ,  לילדים  כיף 
בר- אירוע  בחגים,  כוסית 
בת המצווה,  הוספנו בשנת 
וסדנאות  הרצאות   2012
ומסיבות  הארגון  במועדון 
בצל- נערכו  אשר  חנוכה 

המבצע  ענן"  עמוד  "מבצע 
הסתיים ימים ספורים לפני 
החג, דבר אשר אפשר לנו 
לקיים את מסיבות חנוכה. 
ברצוני להודות ליו"ר וחברי 
למתנדבים,  תרבות,  ועדת 
על  המשרד  ולעובדי 
הרבים  האירועים  הפקת 
בתקציב  קיימנו  אותם 
רבה.  בהצלחה  אך  זעום 
להודות  ההזדמנות  גם  זו 
מי  הרבים  התורמים  לכל 
בכסף ומי בשווה כסף ומי 
בשניהם, אשר ללא הסיוע 
מתקשים  היינו  שלהם 
אלו.  אירועים  לקיים  מאוד 
במהלך שנת 2012 החלנו 
לחברי  ברכות  במשלוח 
הארגון בימי הולדתם דבר 
על  בברכה  התקבל  אשר 

ידי החברים . 

השנה  פתחנו  כמוכן 
אשר  חשובה  בפעילות 
הרב  "הקשר  נקראת 
פעילות  במסגרת  דורי", 
הארגון  חברי  מכינים  זו 
אשר  חייהם  על  מצגת 
מהווה מעין תיעוד לחייהם 
חשובה  מזכרת  ומהווה 
זו  לדורות הבאים. פעילות 
ילדי  של  בסיוע  מתבצעת 
נרתמים  אשר  הספר  בית 
פרויקט  למבוגרים.  לסייע 
הינו  דורי"   הרב  "הקשר 
תחת כנפי  בית התפוצות  
ותיקים  לאזרחים  המשרד 
רכזת  החינוך,  ומשרד 
גרין. תמי  הינה  התוכנית 
תועלנה  המצגות  כל 
ותהיה  במידה  לאינטרנט 
יהיה להרחיב  ניתן  דרישה 

פעילות זו.

אינטרנטי   עלון   – ניוזלטר 
הפנים  "עם  חודשי- 
שנת  באמצע  לתקווה" 
2012 החלנו בהפצת עלון 

אותו  חודשי,  אינטרנטי 
מדי  להוציא  מתמידים  אנו 
מדי  סוקר,  העלון  חודש. 
את  בתמציתיות  חודש, 
עקרי הפעילויות והאירועים 
ומספק  הארגון  שמקיים 
שונים,  בנושאים  עדכונים 
מופץ  האינטרנטי  העלון 
ידידי  החברים,  בקרב 
עיתונאים  ח"כ,  הארגון, 
זוכה  העלון   דעה.  ומובילי 

להצלחה רבה. 
פונה  אני  זו  בהזדמנות 
לחברים אשר טרם העבירו 
שלהם  המייל  כתובת  את 
בכדי  למשרד  להעבירה 
שיוכלו להתעדכן בפעילות 
ההזדמנות  זו  הארגון. 
להודות לשגיא והדר, עורכי 

העלון, על התמדתם.

בג"ץ היכל ההנצחה 
שיתפתי אתכם בעבר בכך 
עתירה  הגיש  שהארגון 
לבג"ץ כנגד המדינה וראש 
מדוע  שינמקו  הממשלה 
פעולות  חללי  יכללו  לא 
בהיכל  והטרור  האיבה 
העומד  זה  לאומי  הנצחה 
לקום בשנת 2015 בהר-

הרצל. 
בשאלת  רק  דן  בג"צ 
ולא  הממשלה  סמכות 
החלטתה  נכונות  בשאלת 
לפעול  הארגון  את  והפנה 
והכנסת  הממשלה  מול 

וכך אף נעשה.. 
המקרה  כי  מצאנו  "...לא 
התערבות  מצדיק  הנוכחי 
זה...  משפט  בית  של 
מנגנוני  בין  הקשר  שאלת 
ההנצחה השונים של חללי 
וחללי  ישראל  מערכות 
פעולות האיבה שבה ועולה 
במהלך  שונים  בהקשרים 
לה  אין  כי  ודומה  השנים, 
כל  על  המקובל  פתרון 
הגם  המעורבים.  הצדדים 

דבר
היו"ר

של  לליבה  אנו  שמבינים 
שמייצגת  כמי  העותרת, 
חללים  של  זכרם  את 
סמכותה  נוכח  הרי  רבים, 
בעניינים  הממשלה  של 
המסלול  אין  האמורים 
השיפוטי מתאים להכרעה 
בג"צ  דין  )פסק  זה..."  מסוג 

.)3017/12
כך בג"צ כתב בהחלטתו

השכול האזרחי
נספו  הכרמל  באסון 
עבודתם,  במהלך  כבאים 
בגבורה  שנלחמו  שעה 
הארגון מחבק  רבה באש. 
את הנספים מקרב כוחות 
שמודע  וכמי  ההצלה 
סבור  ההנצחה  לחשיבות 
לנושא  למצוא  יש  כי 
נאות.  פתרון  זה  כאוב 
החליטה  הממשלה 
התגמולים  לעניין  לצרפם 
למשרד הביטחון, אך נושא 
פתוח.  נשאר  ההנצחה 
אשר  כשר,  אסא  ועדת 
ע"י שר המשפטים,  מונתה 
הכבאים  כי  המליצה 
יחד  הזיכרון  ביום  יוזכרו 
האיבה  פעולות  חללי  עם 
והטרור. הארגון פנה לראש 

הנוגעים  ולכל  הממשלה 
בדבר להשמיע קולו באופן 
אין  כי  משמעי  וחד  ברור 
לא  וכי  בדבר  דבר  לערב 

יתן לזה יד: 
נפגעי  של  היציג  "הארגון 
אשר  איבה,  פעולות 
חוקו,  לחם  הינו  השכול 
מודע לכאבם של משפחות 
כוחות  מקרב  הנספים 
ההצלה אשר עמדו בגבורה 
בעת  בחייהם  שילמו  ואף 
אך  תפקידם,  מילאו  אשר 
זילות  את  בחומרה  רואה 
הגורמים  של  התייחסותם 
האמונים על מתן סיוע לאלו 
אשר המדינה נכשלה להגן 
תוקף  בכל  ויתנגד  עליהם, 
ימצא  אשר  דרך  ובכל 
איחוד  את  למנוע  לנכון 
חללי  של  הזכרון  טקס 
נספי  עם  והאיבה  הטרור 
)מכתב  ההצלה"  כוחות 

הארגון לראש הממשלה(

ראוי  ותקציב  קבע  בית 
והולם לארגון

בימים אלו התבשרנו כי גם 
יעביר ביטוח לאומי  השנה 
סך של 250,000 ₪ לארגון 
למען  פעילויות  לטובת 

החברים. הארגון מודה על 
כי  סבור  אך  ההחלטה,  
בשום  עומד  אינו  זה  סכום 
הארגון  לצרכי  מידה  קנה 
מקבלות  אותם  ולכספים 
לנו.  המקבילות  העמותות 
כי  סבור  הארגון  כן,  כמו 
שתתן  למדינה  לה  ראוי 
לצורך  קבע  בית  לארגון 
הקמת  ותאפשר  פעילותו 

סניפים נוספים בארץ.

לפעול  בכוונתנו  לפיכך 
בנושא  למאבק  ולצאת 
קבלת  למען  זה  חשוב 
ובית  וקבוע  ראוי  תקציב 
קבע לארגון. אנו מתכננים 
בנושא  מקיפה  פעילות 
אתכם  ניידע  כך  ועל  זה 

בהמשך.

כשר  פסח  חג  בברכת 
ושמח!

צביקה פוזיס-שחק
יושב ראש ארגון נפגעי פעולות 

איבה - הארגון היציג 
)במדינת ישראל(.

הנהלת ארגון נפגעי פעולות איבה מאחלת לכל
חברי הארגון פסח שמח וכשר!

5 4



דבר
המנכ"ל

דגמי 2013

)עו"ד(,  הלל  עמית  שמי 
  2012 ספטמבר  ובחודש 
בתפקיד  לכהן  התחלתי 

מנכ"ל הארגון.
החודשים  במהלך 
הראשונים הכרתי היכרות 
המשרד,  צוות  את  קרובה 
המנהל,  הוועד  חברי 
השונות  הוועדות  חברי 
והמתנדבים  הארגון,  של 
אשר   - בארגון  המסורים 
מלאכה  עושים  כולם 
בטיפול  ונאמנה  מסורה 
לחברי  בסיוע  יומיומי 

הארגון ומטרותיו.
 

בארגון  הראשונים  בימיי 
הופתעתי לגלות כי הארגון 
)משלם  בית  חסר  הינו 
לארגון  אין  וכי  שכירות(, 
הארץ,  ברחבי  סניפים 
שהמדינה  משום  זאת  וכל 
את  לשכוח  מעדיפה 
ממש  נדהמתי  הארגון. 
אינה  המדינה  כי  לגלות 

מתקצבת את הארגון !!!

שהמדינה  שלנו  הארגון 
יציג",  כ"ארגון  בו  בחרה 
של  זרוע  מעין  מהווה 
המדינה, אך אינו מתוקצב 
כידוע  המדינה.  ידי  על 
ארגונים מקבילים במשרד 
הביטחון )ארגון נכי צה"ל\
לבנים  צה"ל\יד  אלמנות 
ע"י  מתוקצבים  וכו'( 
ישיר  תקצוב   - המדינה 
ועקיף - במאות מיליוני ₪ 

בשנה!
המאגד  שלנו  הארגון 
תחתיו את כל הסקטורים 
)נכים,  האיבה  נפגעי  של 
אלמנות\ שכולים,  הורים 
ים, יתומים\ות( , אשר כולם 
נהרגו  שבהם,  האחרון  עד 
או נפגעו בידי אויב – כלל 

אינו מתוקצב ע"י המדינה.

השייכות  שונות  עמותות 
או  הביטחון  למשרד 
משרד הממשלה העוסקות 
ולעיתים  שונים  בנושאים 
תקציבי  מקבלות  זניחים 
שלנו  הארגון  ואילו   , ענק 
והינו,  מתוקצב  אינו  כלל 
קבע  בית  חסר  כאמור, 

וחסר סניפים.
 

חוסר תקצוב זה פגע ופוגע 
בכלל,  בחברים  קשות 
מנסים  אנו  באם  ובפרט 
החברים  את  להשוות 
בעמותות  לחברים  שלנו 
של  אחרות  מקבילות 

משרד הביטחון.
 

השגת  כי  בליבי  ספק  אין 
ותקציב ראוי   בית, סניפים 

המטרה  היא  מהמדינה 
הראשונה  האסטרטגית 
במעלה לארגון, זאת למען 
רווחת חבריו, ועשיית צדק 
עיוות  של  עשורים  לאחר 

וחוסר שוויון.

כי  לכם  לבשר  שמח  אני 
למען  בפעילות  התחלנו 
חשובה  מטרה  השגת 
הצעדים  אחד  זו.  וגדולה 
היה  והגדולים  החשובים 
ידוע  עוה"ד  משרד  איתור 
בעניין,  שיטפל  ומנוסה 
מספר  עם  פגישות  לאחר 
משרדים, הציע עוה"ד זורח 
בעניין  לטפל  רוזנבלום 
בהתנדבות מלאה, וקיבלנו 
כאן  הנדיבה.  הצעתו  את 
לעוה"ד  להודות  המקום 
זרח רוזנבלום מקרב הלב.
לעדכן  ונמשיך  אמשיך 

אתכם בעניין זה.
 

וליבי  דלתי  יקרים,  חברים 
בכל  בפניכם  פתוחים 
וכל, אנא אל תהססו  מכל 
בכל  ישירות  אלי  לפנות 

בעיה ואשמח לסייע.

ובברכת  חברים  בברכת 
חג פסח כשר ושמח. 

אליי,  לפנות  מוזמנית  אתם 
לטלפו: 054-4328684

עמית הלל )עו"ד(
מנכ"ל הארגון
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כמידי שנה חגג הארגון היציג ביום 22/11/12 את אירוע בר/בת המצווה לחמישים ילדי 
משפחות נפגעי פעולות איבה • האירוע המרגש, כלל אירוח בבית נשיא המדינה.

עולים לתורה וחוגגים מצוות

ילדות  כחמישים  נכחו  באירוע 
שכולים,  אחים  נכים,   – וילדים 

וילדי נכים, שחגגו בר/ יתומים 
מיוחד  מיום  ונהנו  מצווה,  בת 

במינו.  
במרכז  נפתחו  החגיגות 
מגוון  בחלוקת  התורה"  "אש 
בר  ולחתני  לכלות  מתנות 
נערך  במקום  המצווה.  ובת 
מרגש  תפילין  הנחת  טקס 
בהנחיית  נערך טקס,  ולאחריו 
אהרל'ה גלעדי ובמעמד מנכ"ל 
הרב  הכותל,  למורשת  הקרן 
שביתו  אליאב,  )סולי(  מרדכי 
טרור.  בפיגוע  קשה  נפצעה 
הרב אליאב סיפר על שיקומה 
שענדה  ביתו,  של  המדהים 
שתליונה  שרשרת  לחתונתה 
שהוצאו  מהקליעים  עשוי 

מגופה לאחר הפיגוע.
אחת  יעקובוב,  שרה  שטרנה 
"ממש  ציינה:  המצווה  מבנות 
המושקע  מהאירוע  התרגשתי 

כמעט  מהארגון.  עבורנו  שערכו 
מדי יום אני פותחת את המתנות 

שקיבלנו שם בהתלהבות"
מה הכי ריגש אותך?

אנשים  זוכים  יום  בכל  "לא 
לראות את נשיא המדינה שמעון 
פרס במציאות. גם אחרי האירוע 
שפגשנו  שלי  לחברות  סיפרתי 
והן ממש בהלם. אני רוצה  אותו, 
שכח  שלא  לארגון  להודות 

להשקיע  וממשיך  אותנו 
בחברי הארגון על בסיס 

יומיומי".
מנכ"ל  הלל,  עמית  עו"ד 
נשא  היציג,  הארגון 
המרגש  באירוע  דברים 
וחתני  כלות  כי  וציין 
"חלק  הינם  המצווה 
הדורות  משרשרת 
ניצחת  הוכחה  שמהווים 
אפשרי".  הכל  כי 
שיתף  הארגון  מנכ"ל 
בסיפור  הנוכחים  את 
המספר  השבוע  פרשת 
שהייתה  רבקה,  על 

נכנסה  שנה   20 ולאחר  עקרה 
מאוד.  קשה  שהיה  הריון  להריון, 

פנתה  רבקה  כי  הלל  ציין  עוד 
למה  כן,  "אם  בתפילה  לאלוהים 
זו,  ושאלה  תפילה  אנוכי?",  זה 
"דומה  אמר מנכ"ל הארגון היציג 
את  מצאתם  בו  למצב  להפליא 
התחלתם  יקרים.  ילדים  עצמכם 
ילד  כל  כמו  נורמליים  חיים 
וילדה, ולפתע הגיע אירוע מזעזע, 
הקצה  מן  חייכם  את  ששינה 
התשובה  גם  אך  הקצה".  אל 

מנכ"ל  הסביר  לרבקה,  שניתנה 
בבטנך.... תאומים  "שני  הארגון 

משל  שהינה  צעיר"  יעבוד  ורב 
מתחברת אל בני ובנות המצווה 
וייאוש  צער  בתוך  כשאנו  "גם 
וסוגר  עמוקים והכל נראה שחור 
עלינו והחיים והתקווה הם העיקר 
עלינו,  שעוברת  הקשה  בתקופה 
והחיים,  התקווה  כי  לזכור  עלינו 
שנראים בתקופות האלה חדשות 
ו"צעירות" ולא לעניין, הינם העיקר 
הן  צעירות  היותן  למרות  ותמיד 
נמשיך  ואנו  תנצחנה 
הלל  ריגש  עוד  בחיינו" 
ההוכחה  "אתם  באומרו: 
כי האופטימיות והשמחה 
והתקווה מנצחות תמיד".

לוותה  הטקס  את 
חבורת הזרם של חברת 
זורם"  "הקול  החשמל 
הופיעה לאורך כל  אשר 

יום האירוע.
חולקו  הטקס  בסיום 
לילדים ספרי תורה וספר 
ולאחר  הכותל,  מנהרות 
מכן התארחו הילדים ובני 
לארוחת  משפחותיהם 

החשמל.  בחברת  צהריים 
במהלך ארוחת הצהריים העניק 
החשמל,  חברת  עובדי  ועד 
וגנר,  מוטי  מר  של  בראשותו 
מתנה נוספת לילדים, וכן תרומה   

בסך של כ- 11,000 ₪.
כהן,  יהושע  מר  שנשא,  בדברים 
בארגון  התרבות  ועדת  יו"ר 

תומך  הארגון  כי  ציין  היציג, 
בכלל החברים שעברו טראומה 
נוראית. עוד ציין כי הארגון מסייע 
השונות,  הרשויות  מול  לחברים 
כיף,  ימי  מקיים  אישיות,  בבעיות 
פעילויות  שיקומית,  תמיכה  נותן 

העשרה ועוד.

הטקס  עבר  הצהריים  אחר 
הילדים  הנשיא.  לבית  המרגש 

כאורחיו  התקבלו 
המדינה  נשיא  של 
את  פרס.  שמעון  מר 
רשף  הנחה  הטקס 
מטילדה  והזמרת  לוי. 
את  ריגשה  רג'ואן, 
כשביצעה  הנוכחים 
את השירים "שמור על 
אחד  ו"יום  ילד"  העולם 

אולי אפרוש כנפיים".
שאיבד  שוורץ,  ניב 
דודו  סבתו,  סבו,  את 
בפיגוע  דודיו  בני  ושני 
מקסים  במסעדת 

סיפר,   2003 בשנת  בחיפה 
וצברתי  גדלתי  השנים  "במשך 
שהתרחש  מה  על  מידע  יותר 
בפיגוע  נוראית  שבת  באותה 
הארור ההוא במסעדת מקסים" .

וחתני  כלות  דבר  את  נשא  ניב 
הנוכחים  את  וריגש  המצווה 
כאשר סיפר על היום בו התרחש 

האסון הכבד ועל הדרך שעברה 
ועד  נורא  יום  מאותו  משפחתו 
במעמד  עומד  אני  היום  היום. 
וחוגג את בר המצווה,  זה  מרגש 
על  בעצב  המלווה  בשמחה 
חסרונם של בני משפחתי שאינם. 
כלות  אל  פנה  המדינה  נשיא 
וחתני המצווה ואמר להם: "בשם 
אוהבים  מאוד  אנחנו  העם,  כל 
את  מבינים  אנו  מאוד.  אתכם, 

של  התקווה  וגודל  האסון  כובד 
כל אחד ואחד מכם".

בברכה  סיים  המדינה  נשיא 
"היו  המצווה  וחתני  לכלות 
מסוגלים,  שאתם  כפי  מבוגרים 
ראויים  שאתם  כפי  ילדים  היו 
להיות, היו מנחמים, היו שותפים 
בוני את העתיד של העם  והיו 
נושאי תקוותו, תבורכו מקרב 

לב".
היציג, מר צביקה  יו"ר הארגון 
בבית  נאום  נשא  שחק  פוזיס 
זה  ביום   ." ציין:  בו  הנשיא 
ממחישים  לבני ובנות המצווה 
האיבה  פעולות  נפגעי  של 
שכחנו  לא  ולמשפחותיהם: 
רואים  אנו  כי  דעו  אתכם.. 
אירוע  זה,  חשוב  באירוע 
הצדעה של ארגון נפגעי פעולות 
המצווה  ובנות  לבני  איבה 
רואים  אנו   .. ולמשפחותיהם. 
בקיום אירוע בר/בת מצווה זה 
נדבך חשוב במורשת ובחינוך 

דור ההמשך " 

בנוכחותו  כיבד  הטקס  את 
מנכ"ל  יוסף,  מור  שלמה  פרופ' 
שאשתו  לאומי,  לביטוח  המוסד 
איבדה את אביה בפעולת איבה 
מור  פרופ'  ציין  שנשא  בדברים 
יוסף כי "המטרה הלאומית לחיות 
מהמטרות  בנויה  בשלום,  פה 
ואחת  אחד  כל  של  האישיות 
מתחילות  אלו  מטרות  מאתנו, 

בגיל המצווה".
התקיים  מצווה  הבר  אירוע 
בשיתוף וועד המחוז הצפוני 
של חברת החשמל לישראל 
למורשת  הקרן  ובסיוע 
התורה,  אש  מרכז  הכותל, 
רשת  היהודית,  הסוכנות 
מלונות ישרוטל, בנק מזרחי 
טפחות, חגור, כיל, כתר, לוי 
מכירה  שיווק,  )ייבוא,  רענן 
פתרונות אחסנה(, סקיי קום 
סטופ  שמימית(,  )תקשורת 

ומומדיה.
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מר  הנצחה  ועדת  יו"ר  ביוזמת 
במועדון  הוצב  מנדלביץ,  יוסי 
הארגון ארון הנצחה. הארון ישמש 
שיציג  אנפין,  בזעיר  כמוזיאון 
ידי  על  שנעשו   הנצחה  עבודות 
יקיריהם  לזכר  הארגון  חברי 
שנפלו. הארון ישמש לעיון ובעתיד 
ועבודות  למחקרים  לשמש  יוכל 
חומרים  המחפשים  אקדמיות. 
למצאם  יוכלו  הנצחה,  בנושאי 

בארגון במקום אחד.
את  להנציח  המעוניינים  חברים 
יקיריהם בארון ההנצחה מוזמנים 
להעביר  לארגון חוברות, ספרים, 
)בגודל  דיסקים או כל דבר אחר 
יקיריהם  את  המנציחים  סביר(, 
טרור  בפיגועי  חלל  נפלו  אשר 
הבלתי  במלחמתנו  האויב  מידי 

פוסקת.

עם  הפעולה  שיתוף  במסגרת 
הארגון,  ילדי  נהנו  נט"ל,  עמותת 
דצמבר  מההצגה  חודש  במהלך 

שהתקיימה  הפלאים"  וראי  "קונץ 
בתל  הארגון  משרדי  במועדון 

אביב.

 הוצב במועדון הארגון ארון הנצחה. הארון 
ישמש כמוזיאון בזעיר אנפין, שיציג עבודות 

הנצחה שנעשו 

ארון הנצחה חדש

ילדי הארגון נהנים בהצגה

 חדשות מכאן ומשם  
גם בחנוכה, כמו בכל ימות השנה, הנהלת הארגון פועלת ומקווה להביא 

לחברי הארגון רק אור ושמחה.

אירוע חנוכה

לחבריו,  חנוכה  מסיבות  ערך  הארגון  שנה,  כמידי 
האירועים התקיימו בצפון במרכז ובדרום. האירועים 

כללו בין היתר, הדלקת נרות חנוכה, עדכונים לחברים 
על ידי ועד הארגון, מזון משובח ובידור משמח.

יהושע כהן, לשעבר יו"ר הארגון, 
במועצה  הארגון  כנציג  מונה 
בועדת  וכחבר  לאומי,  לביטוח 
המועצה.  של  הציבור  פניות 
הציבור  פניות  ועדת  כחבר 
קורא לחברי הארגון אשר  אני 

המוסד  מול  בבעיות  נתקלים 
חשים  ואשר  לאומי,  לביטוח 
להפנות  עוול,  עימם  נעשה  כי 
מנת  על  פניותיהם,  את  אליי 
פניות  לוועדת  שאעבירם 

הציבור.

החממה הינו מרכז שיקומי לנכי צה"ל ולנפגעי פעולות איבה מאזור 
השפלה כולו, המציע בין השאר לחבריו פעילויות שיקומיות יומיומיות, 

בית חם, אוזן קשבת והמון אהבה 

בואו לחממה 

על  הוקמה  ברחובות,  החממה 
הציבור  לבריאות  האגודה  ידי 
המהווה  "דרכים",  מכון  בשיתוף 
ולנפגעי  צה"ל  לנכי  שיקומי  מרכז 

פעולות איבה מאזור השפלה.
המרכז פועל לשיקומם של נפגעי 

פעולות איבה מכל הסקטורים 
גד  ברחוב  הנמצא  המרכז, 
אפריקה  במתחם  פינשטיין 
חם,  בית  לחבריו  מציע  ישראל, 

אוזן קשבת והמון אהבה. 
תוכניות  המקום  מציע  בנוסף 
קבוצת  הכוללות  שיקומיות 
תמיכה יומית, מגוון סדנאות וחוגים 

והמיומנויות  היצירתיות  לפיתוח 
בתחומים שונים,  טיולים, ציון חגי 

ישראל ועוד.
צוות  עומד  זו  משימה  בשרות 
מדריכים, מתנדבים ואנשי מקצוע, 
במטרה  המיטב  את  העושים 
התנאים  ואת  המקום  את  ליצור 

ביותר  והמתאימים  הנכונים 
הנפגעים,  אוכלוסיית  לשיקום 
לצמיחתם וקידומם לחיים בריאים 

יותר בקהילה.
א-ה  ימים  "החממה"  פעילות  ימי 
 13:00 עד  בבוקר   8 השעות  בין 

בצהריים.
עומדים  החממה  הנהלת  בראש 

יורם בן הודה וניצה רגב
טל' - 08-9316367

פקס - 08-9362401

בואו להיות 
איתנו בקשר

פעולות  נפגעי  ארגון 
איבה רוצה להיות אתכם 

בקשר תמידי...

ניתן להיות   איתנו   בקשר 
בפייסבוק – דף הפייסבוק 
"ארגון  הוא  הארגון  של 
נפגעי פעולות איבה )ע"ר(
)במדינת  היציג  הארגון 
לדף  הירשמו   , ישראל(" 

כדי לקבל עדכונים.

אימייל – לשלוח כתובות 
להישאר  כדי  אימייל 
 – לעדכונים  מחוברים 
שילחו את כתובתכם אל 

irgun@irgun.org.il

אתר   – ארגון  אתר 
הארגון  של  האינטרנט 
  www.irgun.org.il הוא 
הקפידו לבקר ולהתעדכן 

בחדשות.

שעלון  מכיוון   – ניוזלטר 
יוצא ארבע פעמים בשנה 
חודש,  כל  ניוזלטר  יוצא 
אותו?  מקבל  אתה  האם 
אימייל  שלח  לא  אם 
אותך  ונצרף  לארגון 

יהושע כהן מונה כנציג הארגון במועצה לביטוח לרשימת התפוצה.
לאומי וכחבר בועדת פניות הציבור של המועצה 
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מהדורה זו של "התקווה" ביטאון 
פנים  מתיחת  עברה  הארגון 
מס'  התווספו  היתר  בין  ורענון. 
מדורים  ביניהם  מדורים חדשים, 
הארגון.  חברי  בעזרת  שיכתבו 

המדורים שהתווספו הם: 
 – כותבים"  "קוראים   .1
יתפרסמו  זה  מדור  במסגרת 
הביטאון  קוראי  תגובות 
למאמרים שפורסמו בביטאונים 
אקטואליים,  לנושאים  הקודמים, 

דעות שונות ועוד

במסגרת   – "מתכונים"   .2
מתכוני   מתפרסמים   זה  מדור 
שישלח,  מתכון  כל  הקוראים, 
ועד  מסלטים  בברכה:  יתקבל 
ועד  ראשונות  ממנות  פשטידות, 
עיקריות, ומעוגיות ואוזני המן ועד 

לעוגות. 
  - ותשבצים"  "חידות   .3
מתפרסמים   זה  מדור  במסגרת 
שונים  מסוגים  תשבצים 
המחברים  קוראים  להנאתכם. 
או  הגיון,  שאלות  או  תשבצים 

לתשבצים  גישה  להם  שיש 
להעבירם  מוזמנים  לפרסום, 
יוגרלו  מהדורה  בכל  אלינו. 
ויזכו  נכונה  מהפותרים  שלושה 

בספר קריאה.
לפרסם את  קוראים המעוניינים 
מתכונים  להעביר  תגובותיהם, 
מתבקשים  לפרסום  ותשבצים 
לפנות לארגון בכתובת הדוא"ל: 
בפקס:  או   irgun@irgun.org.il

03-6884724

ביטאון התקווה עובר מתיחת פנים

"בשביל החיים"

הארגון היציג קורא לאומנים להתנדב

התמודדות  בתכנית  מדובר 
ואתגר לאחר שיקום, שפותחה 
חברת  אתגרים,  עמותת  ע"י 
ומרכז השיקום בבית  מתנסים 
ומטרתה  השומר,  תל  חולים 
עם  להתמודדות  כלים  לספק 
החיים מחוץ לשיקום, באמצעות 
פעילות אתגרית בטבע. הנחיית 
שני  ידי  על  תתבצע  הקבוצה 
מאתגרים  ניסיון  בעלי  מנחים 
עבודה  על  דגש  ישימו  אשר 

קבוצתית.
יתקיימו  הפעילות  במסגרת 
מפגשים  שבוע  סופי  במהלך 
בטבע  אתגר  פעילות  של 
טיולי סנפלינג, רכיבה  כדוגמת 
ועוד.  באופניים, שייט, סקי מים 
עם  מפגשים  יתקיימו  בנוסף, 
בתחומי  בולטים  מקצוע  אנשי 

חברה, תעסוקה, זוגיות ועוד. 
באמצעות  כי  מאמינים  אנו 
בטבע,  חוויתי  קבוצתי  תהליך 
יכול האדם להתחבר לכוחותיו 
בתהליך  לסייע  ובכך  מחדש 

החזרה לחיים.
מי יכול להשתתף?

רשאים להגיש מועמדות גברים 
פגיעות  מגוונות:  מגבלות  עם 
במהלך  מחלות.  או  טראומה 
המועמדים  יעברו  התוכנית 
קבלה  ראיונות  של  תהליך 
מספר  וייבחנו  לקבוצה, 
מוטיבציה  כגון  אלמנטים 
כן  המוצע.  לתהליך  והתאמה 

תידרש יכולת ניידות. 
הרכב הקבוצה יקבע לפי מינון 
של מגוון נכויות לפי העיקרון על 
את  לקיים  תוכל  הקבוצה  פיה 
עצמה מתוך העזרה של עצמה, 

וללא מתנדבים חיצוניים. 
איך מגישים מועמדות?

ממנחי  לאחד  מתקשרים 
התכנית וקובעים פגישה לראיון 
פרטים  תקבלו  בו  הכרות 
ותבחן  התכנית  על  מלאים 

התאמה לקבוצה.
מנחי התכנית: 

• מנשה ביקמן –
 054-4431022  

 menashbik@gmail.com

 054-4503381  – כהן  רזי   •
razi@bezeqint.net

פעולות  לנפגעי  היציג  הארגון 
לאמנים  קורא  האיבה 
והמשחק,  המוזיקה  בתחום 
ולבני  הארגון  חברי  שהינם 
משפחותיהם, לפתוח את ליבם 
כלל  למען  מכישרונם  ולתרום 

חברי הארגון היציג.
לבחון  מעוניין  היציג,  הארגון 
אלו  אמנים  כי  האפשרות  את 

יופיעו בפני חברי הארגון היציג 
מקיים  אותם  שונים  באירועים 

הארגון.
אומנים המעוניינים לקחת חלק 
ייצורו קשר עם משרדי הארגון 
בדוא"ל   03-6884729 בטל: 

irgun@irgun.org.il

 
עמותת אתגרים ומרכז השיקום תל השומר מזמינים אתכם לקחת חלק בתכנית יוצאת דופן, 
במרכזה פעילות אתגר בטבע המיועדת לאנשים שנפצעו במהלך חייהם, עברו תהליך שיקום 

וחזרו להתמודד עם החיים לאחר הפציעה.

החברה   -  RUDY PROJECT
מציעה מחירים מיוחדים לרכישת 

משקפיים עד שני זוגות בשנה
ליי שנתי  מנוי   - חיפ  הסינמטק 
חיד 410 ₪ במקום 535 ₪. מנוי 
שנתי זוגי 750 ₪ במקום 945 ₪

 5 ל-  מנוי   – בחיפה  מחול  מנוי 
מופעים 680 ₪ במקום 750 ₪

הנחות  מעניקה   - רב-חן  רשת 
תעודת  בהצגת  הארגון  לחברי 
לסרט  כרטיס  עלות  ארגון,  חבר 
27 ₪ במקום 37 ₪  ולי  רגיל –

סרט תלת מימד 37 ₪  במקום 
47 ₪ ההנחה הינה קבועה לכל 

ימות השבוע.
לרי מציע   - אבי  תל  בסינמטק 
כוש מנוי במחיר מיוחד של 400 
₪ במקום 600 ₪ למנוי יחיד, ו- 
למנוי   ₪  1,100 במקום   ₪  750

זוגי
בנוסף ניתן לרכוש כרטיסיה של 
 ₪  200 של  בעלות  כניסות   10

במקום 250 ₪ לאולם 3
ןתיאטרון בית ליסי - הנחה קבוי

נותן  ליסין  בית  בתיאטרון  עה 
הנחה בגובה של 40 אחוז ממחיר 

כרטיס בקופה
חינם  כניסה   - משהב"ט  מוזיאני 
לכל המוזיאונים השייכים למשרד 

הביטחון
לכל  הכניסה  במחיר  הנה   50%

אתרי רשות הטבע והגנים
בהצגת  ארגון  לחברי  *ההטבות 

תעודת חבר בלבד!

פינת המבצעים
כחלק מפועלו של הארגון היציג למען רווחת חבריו, ניתנות ע"י הגופים הבאים הנחות 

והטבות לחברי הארגון בכפוף להצגת תעודת חבר ארגון בתוקף:

 
הארגון זכה זו הפעם הראשונה למענק בסך של כ-10,000 ₪ מהעירייה ולהנחה בגובה 67% מדמי 

הארנונה לשנת 2012.

שי הורחב  האחרונים  יבחודשים 
עיריית ת"א-יפו  תוף הפעולה עם 

בשני מישורים:
הראשונה  הפעם  זו  זכה  הארגון 
 ₪ כ-10,000  של  בסך  למענק 

 67% בגובה  ולהנחה  מהעירייה 
2012. התי  מדמי הארנונה לשנת
בעקבות  אושרו  וההנחה  מיכה 

במס הארגון  של  בקשה  יהגשת 
לעמותות  העירייה  תמיכת  גרת 

הפועלות בתחומה.
אוגוסט  חודש  במהלך  כן  כמו 
התארח סגן ראש עיריית ת"א-יפו 
ראש  סגן  היציג.  הארגון  במועדון 

ההצ את  לבחון  הסכים  יהעיר 
בפ שהוצגו  פעולה  לשיתוף  יעות 

ניו, כגון: סיוע לארגון לקיים אירוע 
ימי כיף לילדים באזור תל-אביב, 
אחת  מחשבים  בהדרכת  סיוע 

הנ מתן  הארגון,  לחברי  ילשבוע 
חות לאירועים /הזמנות של חברי 
ועד  הזמנת  לאירועים,  הארגון 

יהארגון לטקסים ממלכתיים בעי
בהר הארגון  חברי  שיתוף  ירייה, 

צאות בבתי ספר-הסיפור האישי 
פעולות  נפגעי  ארגון  על  והסבר 

הר קיום  על  הוחלט  עוד  יאיבה. 
העובד,  הנוער  הצופים,  של  צאות 

בני עקיבא ועוד.
יבחנו  כי  ביקש  הארגון  כן,  כמו 
באנדרטאות  והתחזוקה  הטיפול 
ברחבי  וטרור  איבה  חללי  של 

העיר וכי תוודא תחזוקה נאותה

הורחב שיתוף הפעולה עם עיריית תל אביב

הנחיה חדשה: גופות המחבלים 
יוחזרו לרשות הפלסטינית  

יום חשיפה

בבג"ץ  שנערך  בדיון 
החז נגד  יבעתירה 

המחבלים,  גופות  רת 
ינחשף כי ממשלת יש

ראל מתכוונת להחזיר 
הפלסטינית  לרשות 

יאת מרבית גופות המ
יחבלים הקבורים ביש

ראל.
הפרקליטות,  מעמדת 
עו"ד  ע"י  הוצגה  אשר 
כי  עולה  הלמן,  אורן 

מדי משנה  יהממשלה 
לגבי  שנים  בת  ניות 

יקבורת מחבלים ורוצ
יחים, ומקבלת את הט

להשיב  יש  לפיה  ענה 
תקן  על  גופותיהם  את 

חללי אויב.
קיבל  המשפט  בית 
לפיה  פשרה,  הצעת 
תינתן למשפחות חללי 

לפ אפשרות  יהטרור 
הביט למשרד  ינות 

חון על מנת למנוע את 
המחבל  גופת  העברת 

שפגע ביקירם.

יבמהלך חודש ספטמ
חשי יום  התקיים  יבר 

פה לצעירי ארגון נפגעי 
ביטוח  בשיתוף  איבה 

אתג ועמותת  ילאומי 

בתל  יהושע  בגני  רים 
הארגון  צעירי  אביב. 
חוו פעילויות חוץ רבות 

ומגוונות.

את  שינתה  המדינה  כי  נחשף  בבג"ץ  בדיון 
המדיניות בנוגע לגופות מחבלים, וכי כל גופות 

המחבלים יוחזרו לראשות הפלסטינית 
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רוצים לצאת לנופש?

נפרדים מעו"ד רועי כהן

הארגון  חברי  אתם  אם 
הטבה  לכם  מגיע 
נופש   - ייחודית  
מיוחדים.  במחירים 
לחברי  ניתנת  ההטבה 
עבור  היציג,  הארגון 
לחברי  נופש  הזמנת 
משפחתם  ובני  הארגון 
שחבר  ובלבד  בלבד, 
בפועל  יתארח  הארגון 
עם בני משפחתו במלון. 
מותנה  ההטבה  מימוש 
חבר  כרטיס  בהצגת 

המלון  בבית  היציג  בארגון 
במועד הנופש.

איך זה עובד בדיוק?
תתבצע  הנופש  הזמנת 
ההזמנות  מוקד  באמצעות 

הטלפוני של מועדון השק"ם

  03-5121490 בטלפון: 
הפעיל בימים א'-ה' בין השעות 
בין  ו'  ובימי   18:00 ל-   8:00

השעות 8:00 ל- 12:00. 
במועד  יזדהה  הארגון  חבר 
הארגון  כחבר  הנופש  הזמנת 
תעודת  מס'  את  וימסור  היציג 

החבר.
מותנה  ההזמנה  אישור 
החברות  באימות 
באמצעות  בארגון 
משלוח העתק מתעודת 
למוקד  בפקס  החבר 
באמצעות  או  ההזמנות 
מוקד  של  בדיקה 

ההזמנות מול הארגון.
יעשה  התשלום 
 4 ב-  אשראי  בכרטיס 

תשלומים שווים.
הזיהוי  תהליך  בסיום 
והתשלום תשלח לחבר הארגון 
הפנייה לבית המלון בה יפורטו 
תאריכי  המוזמן,  המלון  שם 
האורחים,  מספר  האירוח, 
המוזמנים  החדרים  מספר 

ובסיס האירוח.

ספק  ללא  היה  כהן  רועי  עו"ד 
היציג.  דומיננטית בארגון  דמות 
מספר  לפני  שעזב  כהן  עו"ד 
חודשים, נפרד מהארגון בטקס 
יו"ר  הארגון.  למתנדבי  הוקרה 
ועדת התרבות, יהושע כהן ברך 
צוות  כל  בשם  הטקס  במהלך 
"לצד  הוועד:  וחברי  המשרד 
פתיר  שהכול  עולמך  תפיסת 
העזרה  הגדול,  לבך  טוב  ניצב 
ולעיתים  פונה  לכל  שהושטת 
הייתה  בפניה,  צורך  ללא  גם 

ללא גבולות".
העצום  רצונו  לשבח  צוין  עוד 
והחיבור  לעזור,  כהן  עו"ד  של 
נפגעי  למשפחת  המופלא 
אלו  "תכונות   : כהן  האיבה. 
הביאו אותך לראות בעבודתך 
שליחות   – שליחות  בארגון 
לסייע לנפגעי האיבה, ושליחות 
לקדם את הארגון ולהוציא אותו 
מהמצב הבלתי אפשרי בו היה 

בו  לשמש  שנבחרת  שעה  נתון 
כמנכ"ל. ואת כל זאת עשית, על 
הצד הטוב ביותר, עם חיוך ענק, 
שלא נפגע גם בשעת כעס. ואכן 
הארגון  את  להצעיד  הצלחת 
מתקופה לא פשוטה כשידו על 
תנאים  לא  בתנאים  העליונה. 
לא  וזה  לשינוי  להביא  הצלחת 
מרגשות  במילים  מאליו".  ברור 
היציג  הארגון  נפרד  אלו 
שיו"ר  לאחר  היוצא.  מהמנכ"ל 
ועדת תרבות  בירך,  נפרד עו"ד 
אחד  מכל  חמות  במילים  כהן  
באירוע,  מהמשתתפים  ואחד 

ועובדי  הוועד  מחברי  החל 
במתנדבים,  וכלה  הארגון 
וסיפר על היכרותו עם כל אחד 

מהנוכחים והדרך שעבר עימו.
העבודה  כי  הדגיש  כהן  עו"ד 
משמעותית  הייתה  בארגון 
בתקופות  שרד  וכי  עבורו 
בתקופת  שעבר  פשוטות  הלא 
כהונתו כמנכ"ל הארגון בזכות 
ההכרה שלו בחשיבות הארגון 

ופועלו.
עו"ד כהן הבטיח לסייע לארגון 
שיוכל  הזדמנות  ובכל  בכל 

ויידרש.
כהן,  מעו"ד  הפרידה  אירוע 
ששולב בערב הוקרה למתנדבי 
בחלוקת  הסתיים  הארגון, 
למתנדבי  הוקרה  תעודות 
הארגון על פועלם למען הארגון 

בשנת 2012.

 
חברי הארגון היציג זכאים להזמין נופשים ממועדון נופשק"ם )מקבוצת אשת טורס( בכ- 60 

בתי מלון ברחבי הארץ במחירים מוזלים

 בתחילת  חודש דצמבר נפרד הארגון היציג מהמנכ"ל היוצא עו"ד רועי כהן. אירוע הפרידה 
שולב בערב הוקרה למתנדבי הארגון. "תפיסת עולמך, שהכול פתיר ושלכל בעיה תמיד ניתן 

למצוא תשובה, משקפת יותר מכל את מה שאתה" ציינו חבריו לצוות המשרד

בשנתיים האחרונות סייע הארגון למספר חיילים אשר נתקלו בבעיה.

לקראת יום הזכרון כולנו זוכרים את אלה שחסרים לנו כל כך, אתר "ארץ זוכרת יושביה" מאפשר 
נדבך נוסף של זכרון ברשת, מאפשר גישה מקוונת קלה למקומות פיזים שאולי רחוקים ואולי 

קשים להגעה. מאפשר לכם ולכל אחד להגיע, להזדהות ולהשתתף בזכרון הקולקטיבי של יקירנו 
שנפלו במערכה על החיים בארץ ישראל.

של  יום  לכולנו,  קשה  יום  הזכרון,  יום  יגיע  אחריו  מייד  הפסח.  וחג  החירות  חג  לקראת  יוצא  זה  בטאון 
זכרון טקסים כאב ודמעות. באתר "ארץ זוכרת יושביה" )www.ezy.co.il ( מתועדות היום כ-550 הנצחות 

ואנדרטאות לזכרם של חללי טרור ופעולות איבה בישראל ובחו"ל.

כל הנכנס לאתר יכול לחפש אנדרטה או הנצחה הקרובה לליבו. בכל הנצחה אפשר לקרוא על האירוע, 
לראות תמונות של ההנצחה ובעיקר אפשר להניח פרח ולכתוב מסר מהלב.

שהם  פורים  נשפי  נערכו  פברואר  חודש  בסוף 
נערכו  פורים  נשפי  בארגון,  שנים  ארוכת  מסורת 
נהנו  הארגון  חברי  וירושלים.  אביב  תל  בחיפה, 
מדהים  אומנותי  מופע  פורים,  אביזרי  מאיפור, 

אכן  לרוב.  ושתיה  מעולה  ואוכל  וריקודים  מוזיקה 

מרבה  הארגון  אדר  משנכנס  לומר  היה  אפשר 

בשמחה

בני  ,יוזמנו  ,תשע"ג  הקרוב  הגיוס  מחזור  לקראת 
עיון  ליום  להתגייס   העומדים  השכולות  המשפחות 

בו יוסברו להם זכויותיהם.
עם  רצוף  בקשר  עומד  איבה  פעולות  נפגעי  ארגון 
לחיילים.  לסייע  בכדי  בצה"ל   נפגעים  מחלקת 
והמבקשים  להתגייס  העומדים  נוער  משפחות/בני 

מידע או הנתקלים בבעיה /קושי מוזמנים להתקשר 
לארגון.

הארגון  ראש  יושב  מרכז  והקשר  הפעילות  את 
לסיוע  הזקוקות  משפחות  שחק.   פוזיס-  צביקה 
פוזיס- צביקה  ההארגון  ליו"ר  להתקשר  מוזמנות 

שחק- בכל עת.

חוגגים פורים בארגון!

מחלקת נפגעים בצה"ל מטפלת בצרכים המיוחדים של  בני 
המשפחות השכולות המתגייסים והמשרתים בצה"ל 
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•בואנוס איירס, 17.3.1992: 29 הרוגים       
  וכ-200 פצועים בפיצוץ מכונית תופת  

  בשגרירות ישראל בבירת ארגנטינה. 

 •בואנוס איירס, 18.7.1994: 85 בני אדם  
   קיפחו את חייהם בפיצוץ שאירע במרכז  

   הקהילה היהודית בבירת ארגנטינה. 

 •מומבסה, 28.11.2002: שלושה ישראלים 
   נהרגו בהתקפת מחבל על בניין דירות 

   בבירת קניה. שני טילים נורו על מטוס  
   נוסעים ישראלי לאחר המראתו. 

 •טאבה, 7.10.2004: 34 הרוגים, מרביתם  
   ישראלים, בהתקפה משולבת על אזור 

   המלונות בדרום סיני. 

•באקו, 2008: סוכל ניסיון משותף 
  לחיזבאללה ולאיראן לפגוע בשגרירות 

  ישראל באזרבייג'ן. 

•מומביי, 28.11.2008: חדירה לבית חב"ד , 
   נהרגו חמישה ישראלים ויהודיה 

   ממקסיקו.

•באקו, 19.1.2012: סוכל ניסיון פיגוע 
  איראני לפגיעה בשגריר ישראל. 

  •טביליסי, 13.2.2012: נוטרל מטען נפץ  
    שהוצמד למכוניתו של עובד השגרירות 

    בגיאורגיה. 

•דלהי, 13.2.2012: מטען התפוצץ במכוניתו 
  של שליח משרד הביטחון, אשתו נפצעה. 

•בנגקוק, 14.2.2012: ניסיון לפיגוע בבירת 
  תאילנד, מחבל איראני נפגע מפיצוץ 

  מטענים ורימונים. 

•טולוז,  19.03.2012: אזרח צרפתי פתח 
  בירי לעבר תלמידים בבית ספר יהודי, 

  שלושה תלמידים ומורה נהרגו.

•לימסול, 14.07.2012: אזרח לבנון נעצר
  בחשד שתכנן לפגוע ביעדים ישראליים.

•בורגס, 18.7.2012: שבעה נהרגו, בפיצוץ  
  באוטובוס שהסיע תיירים ישראלים בבולגריה.

ארוכה  בעולם  ישראלים  ביעדים  לפגע  והניסיונות  הפיגועים  רשימת 
ומכילה עשרות אירועים, הנה כמה מהאירועים הבולטים:

הצער?

הוא  הלאה,  להמשיך  קשה  "זה 
ממש  וזה  הכול   בסך  ילד  היה 
ולכל  כואב הלב לכל המשפחה 

מי שהכיר אותו".

איזה ילד הוא היה? 

מספרים  מת  כשמישהו  "תמיד 
על  אבל  טובים  דברים  רק  עליו 
היה  הוא  נכון.  באמת  זה  מנשה 
ילד מתוק, עם חיוך ביישני תמידי. 
מקסים  ממש  בבחור  מדובר 

שתמיד רק רצה לעזור".

ששומעים  עושה  זה  מה 
מאחורי  עומד  שחיזבאללה 

הפיגוע?

ששמענו  כלום  לי  עשה  לא  "זה 
השבוע, זה לא עזר, זה לא משנה. 
זה  מה  אז  לחיים.  יחזור  לא  הוא 

משנה מי עשה את זה?". 
כוכבה  של  אחותה  נורית,  גם 
מי  בשאלה  עוסקת  לא  שריקי, 
"זה כואב,  עומד מאחורי הפיגוע: 
זה לא משנה איזה ארגון – עצם 
המכה זה מה שכואב. ידענו פחות 

או יותר אבל עכשיו דייקו לנו את 
זה יותר". 

 42 בת  הייתה  שריקי  כוכבה 
שנים.   5 נשואה  והייתה  במותה 
הלאומי  בזיכרון  נחקק  סיפורה 
באותה  בהריון  שהייתה  מכיוון 
תקופה, לאחר שנים רבות שלא 
הצליחה להרות ולאחר אינספור 
שהיא  "ידעתי  נורית:  טיפולים. 
הייתה  היא  יום.  באותו  טסה 
אמורה לטוס בכלל למקום אחר 
לבורגס.  שינתה  האחרון  וברגע 
כשהיה  אלינו  התקשר  בעלה 
פיגוע ואמר לנו שאינו רואה אותה 
היא  אבל  מהאוטובוס  ירד  כי 

נשארה שם". 

ומה עשית?

ונחרדתי  טלוויזיה  פתחתי  "מיד 
שם  האוטובוס  את  לראות 
בידיעה שאחותי בפנים, זה מוות 
התחלתי  מזעזע.  היה  זה  נוראי. 

לצרוח בטירוף הייתי בשוק".
לכוכבה נדרשו טיפולים רבים עד 
לטענת  להריון.  כאמור  שנכנסה 
אחותה נורית היא עברה הפלות 
רבות בגלל קושי להיכנס להריון. 
ואפילו  יום  כל  קשורות  "היינו 

מדי  נפגשות  היינו  ביום.  פעמיים 
היא  מאוד.  לי  חסרה  היא  יום. 
היה  ואפשר  חכמה  מאוד  הייתה 
מצחיקה,  הייתה  איתה,  לדבר 
לעזור.  לבלות,  אוהבת  הייתה 
לה  היו  לא  רחב.  לב  לה  היה 
עד  ניסתה  הזמן  כל  והיא  ילדים 
שבסוף הצליח לה. כל כך כאב 
לא  היא  אבל  הטיפולים  כל  לה 
רצתה  הכול  ולמרות  התייאשה 

להיות אימא". 

ואיך ממשיכים אחרי זה?

גרה  "זה קשה מאוד. היא הייתה 
כשאני  עכשיו  פעם  בכל  לידי. 
עוברת ליד הבית שלה אני רואה 
חושך מהדירה שלה, וזה עושה לי 
יום,  רע. אנחנו חושבים עליה כל 
הצורה  גם  טראומתי,  אירוע  זה 
צריך  מזעזע.  זה  נהרגה  שבה 
וזה  המון כוחות להמשיך הלאה, 
להיות  חייבים  אבל  פשוט  לא 

חזקים".
 

עוד נהרגו בפיגוע פרייס אליאור, 
הרוש מאור מכלוף וקולנגי יצחק 

– יהי זכרם ברוך.

על פי חקירת שלטונות בולגריה מסתמן כי שני מחבלים, המשתייכים לארגון הטרור 
חיזבאללה, אחראים לפיגוע בבורגס, בו נהרגו חמישה ישראלים. נורית, אחותה של כוכבה 

שריקי, שנהרגה בפיגוע: "זה לא משנה איזה ארגון עומד מאחורי הפיגוע, מה שמשנה זה 
המכה ועוצמתה, זה שחיזבאללה אחראי לא יחזיר לי את אחותי"

דו"ח בולגרי: חיזבאללה אחראי 
לפיגוע בבורגס

לזרוע אימה  נועדו  פעולות טרור 
המותקף  הציבור  בקרב  ופחד 
ובלבול,  לדמורליזציה  לו  ולגרום 
לעתים  החיים.  שגרת  ולשיבוש 
נקמה  כפעולת  גם  טרור  מבוצע 
 . אלימות  של  דמים  במעגל 
הטרור אינו מכריע מדינות וחלק 
ניכר מכוחו של נשק הטרור הוא 
הפרסום הרב שפעילותו מקבלת 

 , ר ו ב י צ ב
ת  ו ע צ מ א ב
ת  ר ו ש ק ת ה
ת  י נ האלקטרו
 . ת ס פ ד ו מ ה ו
נעשית  בטרור 
"בבטן  פגיעה 
של  הרכה" 
ה  נ י ד מ ה
 , ) ם י ח ר ז א ה (
לגרום  במטרה 
להיכנע  למדינה 
ת  ו ש י ר ד ל
הטרור.  מפעילי 
הטרור  ביסוד 
ערעור  גם  ישנו 
בסיס  של 
ת  ו י מ י ט י ג ל ה
הממשלה  של 
בכך  המכהנת, 
איננה  שהיא 

שלום  את  להבטיח  מסוגלת 
הסדר  על  ולשמור  אזרחיה 

הציבורי.
המועד  על  להצביע  קשה 
פעילות  לתחילת  המדויק 
הישוב  נגד  הפלסטיני  הטרור 
אולם  ישראל,  בארץ  היהודי 
היהודי  הנרצח  כי  הסוברים  יש 
היה  לאומני  רקע  על  הראשון 
אברהם שלמה זלמן צורף בשנת  
1851, אברהם שלמה היה פעיל 
בקהילה היהודית בירושלים ולכן 

הפך למטרה למרצחים ערבים.
של  השבעים  שנות  בתחילת 
התגברה  הקודמת  המאה 
הפלסטינית.  הטרור  פעילות 
של  שלטונו  על  שאיימו  לאחר 
"ספטמבר  )אירועי  חוסיין  המלך 
גורשו בשנים -1970 השחור"(  
הפלסטיניות  המיליציות   1971
במחנות  והתמקמו  מירדן 

משם  לבנון.   בדרום  הפליטים 
החלו בפעילות טרור בינלאומית 
ענפה ברחבי העולם תחילה נגד 
נגד  בעיקר  אך  ירדניות,  מטרות 
יהודים וישראלים בשיתוף ארגוני 
באדר  כמו  בינלאומיים  טרור 
האדום  והצבא  הגרמני  מיינהוף 

היפני.
במסגרת זו נחטפו מטוסי נוסעים 

רבים בדרישה לשחרור אסירים 
התקפות  ובוצעו  פלסטיניים 
ויהודיים  ישראליים  יעדים  על 
החמור  האירוע  העולם.  ברחבי 
הספורטאים  טבח  היה  הגדול 
באולימפיאדת מינכן ב-1972 בו 
נרצחו 11 בני ערובה ישראליים 
כוחות  של  כושל  חילוץ  במבצע 

הביטחון הגרמניים.
בעלי  אחרים  אירועים  גם  היו 
ניסיון ההתנקשות  כמו  משמעות 
שלמה  בלונדון  ישראל  בשגריר 
ארגוב,  שבעקבותיו יצאה ישראל 
חטיפת  או  הגליל  שלום  למבצע 
לאנטבה  פראנס  אייר  מטוס 
והישראלים  היהודים  והפרדת 
שהביא  מה  האחרים,  מהנוסעים 

למבצע החילוץ המפורסם.
מאחורי  כי  תמיד  לזכור  יש 
ההרוגים,  ומספר  הפיגועים 
את  שקיפחו  אנשים,  נמצאים 

אחריהם  והשאירו  חייהם 
המתמודדות  שבורות,  משפחות 
יומיומי.  בסיס  על  האובדן  עם 
מנשה  של  ושכן  דוד  בן  מנחם, 
אמיר )27(  ז"ל, שנהרג במהלך 
על  מספר  בבורגס  הפגוע 
"אין  הפגוע  לאחר  המציאות 
משימה  זאת  להמשיך,  כוחות 
בלתי אפשרית, כל שמחת החיים 
המשפחה  של 
 , ת ע ד ג נ
ם  י ע ו ר י א ה
ם  י י ת ח פ ש מ ה
בעצב  מהולים 
שיש  מזל  רב. 
של  להורים 
נכדים,  אמיר 
להם  שמכניסים 
בתקופות  אור 

כל כך קשות".

איך בישרו לכם 
את הנורא מכל? 

לי  "בישרו 
מגעילה,  בצורה 
להגיע  ניסינו 
הצלחה  ללא 
אחרי  לאמיר 
ו  נ ע מ ש ש
הגיעו  בבוקר  למחרת  בחדשות. 
צריכים  שהם  ואמרו  שוטרים 
לעשות בדיקת DNA ולקחת רוק 
במנשה.  מדובר  אם  לבדוק  כדי 
כלום  ובלי  חובש  בלי  הגיעו  הם 
רק  למשפחה.  נודע  בעצם  וכך 
כלי  שכל  למחרת  בצהריים 
לבית  מסביב  חגו  התקשורת 

הבנו שזה סופי". 
תכננו  נטלי  ואשתו  מנשה  אמיר 
יחד  פרטים  לפרטי  הטיול  את 
עם זוג חברים טובים – משפחת 
התחתנו  ואשתו  אמיר  קולנגי. 
נולד  ואף  הפגוע  לפני  וחצי  שנה 
לפני  חודשים  כעשרה  ילד  להם 
האירוע הטרגי. אמיר, חברו הטוב 
ישראלים  ושלושה  קולנגי  יצחק 
אמיר,  יום.  באותו  נהרגו  נוספים 

השאיר אחריו אישה ותינוק. 

עם  מתמודדים  אתם  איך  מנחם, 

התמונה מאתר מאקו באדיבות חדשות 2
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שכולים מדרגה שנייה-
 משפחות חללי הטרור 

והפסיכולוגיה הפוליטית של 
השיקום

"איננו רוצים ביטוח לאומי,יקירינו 
נפלו על משמר המולדת,

הביטחון  שמשרד  רוצים  אנו 
נרצחי  )משפחות  בנו"  יטפל 
טרור, הכנסת, 3 בינואר 1973( 

בתקופת  שהתעצם  העימות, 
אינתיפאדת אל–אקצה )2000(, 
הטרור  חללי  משפחות  בין 
ומשרד  הצבאי  השכול  לארגוני 
של  תביעתן  בשל  הביטחון 
ב'משפחת  להיכלל  הראשונות 
 — הממלכתי  ובזיכרון  השכול' 
מזוהה  המדינה  הקמת  שמאז 
הוא   — הצבאי  השכול  עם 
עומק  לרובדי  להיחשף  הזדמנות 
הישראלית  השכול  תרבות  של 
הפוליטית  והתרבות  בפרט 
אלה  רבדים  בכלל.  הישראלית 
מעניקים לא רק משקל סמלי והון 
תרבותי מועדף ל'נופלים בקרב', 
במאמר  שיומחש  כמו  אף,  אלא 

זה, הם משאבי שיקום מועדפים.

אבדן 'לא מוקר' )חסר הוקרה(
והרווחה  השיקום  חוקרי 
הביטוי  את  מכירים  הישראלים 
כגרסה  מוכר'  לא  'אבדן 
למושג  השכיחה  המקומית 
Disenfranchised grief   הכוונה 
על  להכרה  זוכה  שאינה  לאבדן 
כן  ועל  החברתית  המדיניות  ידי 
המתמודד עמו נותר חסר זכויות 
וחסר תמיכה ממוסדת. כך למשל 
ממקום  להיעדר  זכאי  אינו  הוא 
עבודתו כדי להתאבל, אינו זכאי 
לליווי של עובדי שיקום ואינו זכאי 
לעזרה פיננסית. , אותו אבדן לא 
מוכר הוא הוא תוצר של מדיניות 
שמוביל  מה  וציבורית,  חברתית 
היא  עמו  שההתמודדות  כך  לידי 
שקוף',  'אבדן  על  מוחבא'  'צער 
אליו  מודע  אינו  שהכלל  כזה 
שלא  ודאי  בו,  מלהכיר  נמנע  או 

לתמוך בחווה אותו.
בהשלמה למושג 'אבדן לא מוכר' 
נוסף:  מושג  כאן  להציע  אבקש 
 Unhonored מוקר'  לא  'אבדן 
grief,  אבדן חסר הוקרה. במילים 
אחרות: אינני מבקש להצביע על 
הציבור  או  שהמדינה  אבדנים 
על  אלא  לקיומם,  מודעים  אינם 
אלה שלשיטתם של המתמודדים 
במידה  אותם  מזכים  אינם  עמם 
מספקת של הוקרה, כבוד ומעמד 
תוצר  היא  זו  תחושתם  חברתי. 
בפסיכולוגיה  שמכונה  מה  של 
קרי  יחסי',  'קיפוח  החברתית 
 — החברתי  המצב  השוואת 
ההוקרה  מידת  זה  ובמקרה 
הציבורית שהם ויקיריהם המתים 
הקולקטיבי,  בזיכרון  לה  זוכים 
ובתקשורת  בחברה  בתרבות, 
 ) משמעותיים'  ל'אחרים  )ביחס 
מתים אחרים ובני משפחותיהם, 
שללא הצדקה, לשיטתם, מצויים 

מעליהם במדרג ההוקרה.
ינסה  זה  מושג  באמצעות 
המאמר לאפיין את תחושתן ואת 
נרצחי  משפחות  של  התנהגותן 
משפחות   — בישראל  הטרור 
מתמודדות  הן  כי  לגרוס  שאין 
עם אבדן לא מוכר, שכן הציבור 
מכירים  החברתית  והמדיניות 
הן  שאטען,  כמו  אך   — באבדנן 
עם  מתמודדות  שהן  על  מלינות 
'אבדן לא מוקר', שכן ביחס לאחר 
משפחות   — שלהן  המשמעותי 
יותר  נמוך  אבדנן   — צה"ל  חללי 
זה  הבדל  התרבותי.  במדרג 
האחד  מישורים:  בשני  מתבטא 
ביחס  הטרור  נרצחי  נחיתות   —
לחללי צה"ל בזיכרון הקולקטיבי 
והאחר  הממלכתית;  ובהנצחה 
— הבידול השיקומי בין משפחות 
עם  הנמנות  הטרור,  נרצחי 
לצד  הלאומי  הביטוח  משוקמי 
על  שלא  אבדן  שחוו  משפחות 

חללי  משפחות  ובין  לאומי,  רקע 
צה"ל, המטופלות במוסד שיקומי 
אקסקלוסיבי, שהנמנים בו זוכים 
אטרקטיבי  שיקום  לסל  רק  לא 
 ( למסגור  גם  אלא  יותר, 
ולהוקרה  יותר  נעלה   )  framing
חללי  הישראלית.  בתרבות 
בנסיבות  שנהרגו  בין   — צה"ל 
בנסיבות  שנהרגו  ובין  מבצעיות 
את  שמאפיין  )מה  צבאיות  לא 
מצטרפים   — החללים(  רוב 
'חללי  המכונה  לאוכלוסייה 
ומשפחותיהם  ישראל'  מערכות 
השכול',  ל'משפחת  מצטרפות 
ואילו משפחות נרצחי הטרור, גם 
בנסיבות  יקיריהן  את  איבדו  אם 
זהות לאלה שבהן נהרגו אחדים 
מחללי צה"ל, אינן זוכות להיכנס 

לאותה קטגוריית זהות.
טענות המחקר

אין  השיקום  שדה  את   •
הסמלית,  הפוליטיקה  מן  לנתק 
יעילותו  על  משפיעה  זו  שהרי 
התנהלותו.  ועל  השיקום  של 
בחינת  מתוך  תומחש  זו  טענה 
להשתייך  הזכאות  שבין  הקשר 
ולהנצחה  הקולקטיבי  לזיכרון 
הממלכתית )היבטים חברתיים–
שיקום  ובין  מובהקים(  פוליטיים 
פרטנית  לכאורה  )סוגיה  מאבדן 

וא–פוליטית(
המשקם  למוסד  שיוך   •
תהליך  של  יעילותו  על  משפיע 
'אזור  אל  והקרבה  השיקום, 
שיקומי.  משאב  היא  הביטחון' 
טענה זו תומחש מתוך בחינת דגם 
והמשמעות  הישראלי  ההנצחה 
השיקום  אגפי  של  שהמטופלים 

מייחסים לשיוכם המוסדי.
שכול  של  בסוגיות   •
להפריד  אי–אפשר  והנצחה 
לשיח  הפסיכולוגי  השיח  בין 
כן  ועל  תרבותי,  הסמלי– 
להיטיב  קבוצות  של  מאבקן 

מאמרו של ד"ר אודי לבל, הצגה: יוסי צור

השלישי  התואר  לימודי  את  סיים   ,)1973( אביב  תל  יליד  לבל,  אודי  ד"ר 
לפסיכולוגיה  ומרצה  חוקר   .)2001( לונדון  אוניברסיטת  קולג',  בקינג'ס 
ביחסי  וההנצחה;  הזיכרון  השכול,  בחקר  עוסק  המדינה.  ולמדע  פוליטית 

צבא, חברה ותקשורת; בתרבות ובהתנהגות פוליטית.
ובחדות  ייחודיים  במשקפיים  הישראלית  השכול  זירת  את  ומלווה  חוקר 
ולגעת  לפצח  המטיבה  תחומית  רב  ראייה  משלבים  מחקריו  מחקרית. 
בעצביה של החברה הישראלית: חברה הנלחמת על קיומה תוך התעקשות 

הרואית לקיים בתוכה תרבות דמוקרטית וּפלּורליסטית.
מרצה במכללה האקדמית ספיר ובמכללה האקדמית יהודה ושומרון באריאל, חוקר במכון 

הבינלאומי למדיניות נגד טרור )ICT( שבמרכז הבינתחומי הרצליה.
ומאמריו שפורסמו בכתבי עת מדעיים  ישראלי מבוססת על מחקריו  סדרת ספריו שכול 

בארץ ובעולם.

הפסיכולוגי(  )מצבן  שיקומן  את 
הסמלי  השיח  במסגרת  נעשה 
זו  טענה  התרבותי(.  )מיקומן 
תומחש מתוך בחינת מאבקן של 
נפגעי הטרור להימנות  משפחות 
עם מטופלי אגף השיקום במשרד 
החריפה  והתנגדותם  הביטחון 
הצבאי  השכול  עם  הנמנים  של 

לשינוי זה.
משום   — המסקנה   •
מושפע  השיקום  שתהליך 
תרבותיים  סמליים,  מרכיבים 
משפחות  תביעות  ופוליטיים, 
שאר  כמו  הטרור,  נפגעי  
להיכלל  המבקשות  הזהויות 
בין  מונעות  הלאומי,  בפנתאון 
שיקום  של  ממוטיבציות  היתר 
להיטיב  שהדרך  מכאן  ורווחה. 
פעילות  תובעת  שיקומם  את 
פעילות  רק  ולא  תרבותית, 

פסיכו–סוציאלית מסורתית.

ראוי  כי  לציין  רק  אוכל  לעתיד 
שהמדינה תשקול להקים מסגרת 
על  שנהרגו  לאזרחים  נפרדת 
ואם  במלחמה  אם  לאומי,  רקע 
חלק  שתהיה  איבה,  בפעולות 
בכלל  שיטפל  ייחודי  ממוסד 
חללי  של  במשפחות  וכן  הנכים 
חייליה,  לרבות  ישראל  מערכות 
ואזרחיה  כבאיה  שוטריה, 
זאת  לאומיות.  בנסיבות  שנפגעו 
השוני  את  לבטל  בלי  כמובן 
ושאר  החיילים  האזרחים,  בין 

הקהילייה  את  שירכיבו  הזהויות 
סמלית  מטרייה  תחת  שתכונס 
ומלחמות  העימותים  חללי  זו. 
אזרחים  בעיקרם  יהיו  העתיד 
כיום  כבר  שכן  חיילים,  ולא 
העימותים  מקרבנות  ויותר  יותר 
המזוינים בעולם הם מה שמכונה 
מעורבות'  לא  'אוכלוסיות 
ידרוש  זה  מצב  לוחמות'.  ו'לא 
עם  להתמודדות  כלים  פיתוח 
בהיבט  רק  לא  האזרחי  השכול 
הרפואי– או  השיקומי–מסורתי 
תפעולי, אלא אף הסמלי–פוליטי, 
שכן האזרח, ולא רק החייל, יהיה 
מי שיתמודד עם אתגרי הביטחון 
הלאום  מדינת  אם  מדינתו.  של 
מבקשת לשמר את שיח השכול 
עליה  הלאומי,  לאתוס  נאמן 
עם  שהמתמודדים  כך  לפעול 
האזרחים   — במלחמות  האבדן 
— יחושו שאבדנם הוא לאומי, לא 
וכי הם עצמם אינם  יוקרה,  חסר 
בסיכום  שנייה'  מדרגה  'שכולים 

למאמר מציין ד"ר אודי לבל:
 

ראוי  כי  לציין  רק  אוכל  לעתיד 
שהמדינה תשקול להקים מסגרת 
על  שנהרגו  לאזרחים  נפרדת 
ואם  במלחמה  אם  לאומי,  רקע 
חלק  שתהיה  איבה,  בפעולות 
בכלל  שיטפל  ייחודי  ממוסד 
חללי  של  במשפחות  וכן  הנכים 
חייליה,  לרבות  ישראל  מערכות 
ואזרחיה  כבאיה  שוטריה, 

שנפגעו בנסיבות לאומיות. זאת 
בין  בלי לבטל את השוני  כמובן 

האזרחים,
החיילים ושאר הזהויות שירכיבו 
תחת  שתכונס  הקהילייה  את 
חללי  זו.  סמלית  מטרייה 
העתיד  ומלחמות  העימותים 
ולא  אזרחים  בעיקרם  יהיו 
יותר  כיום  שכןכבר  חיילים, 
העימותים  מקרבנות  ויותר 
המזוינים בעולם הם מה שמכונה 
מעורבות'  לא  'אוכלוסיות 
ידרוש  זה  מצב  לוחמות'.  ו'לא 
עם  להתמודדות  כלים  פיתוח 
בהיבט  רק  לא  האזרחי  השכול 
הרפואי– או  השיקומי–מסורתי 
תפעולי, אלא אף הסמלי–פוליטי, 
שכן האזרח ולא רק החייל, יהיה 
מי שיתמודד עם אתגרי הביטחון 
הלאום  מדינת  אם  מדינתו.  של 
מבקשת לשמר את שיח השכול 
עליה  הלאומי,  לאתוס  נאמן 
עם  שהמתמודדים  כך  לפעול 
האזרחים   — במלחמות  האבדן 
— יחושו שאבדנם הוא לאומי, לא 
וכי הם עצמם אינם  יוקרה,  חסר 

'שכולים מדרגה שנייה' 

במאמר חדש המתפרסם בסוף 2012 מביא ד"ר אודי לבל, חוקר ידוע בתחום הפוליטיקה של 
השכול את מחקרו על נושא הקרוב לליבנו – משפחות חללי הטרור ופעולות האיבה. המאמר 
המלא מעניין אבל ארוך מידי ואינו יכול להיכנס לבטאון הארגון. המאמר נמצא בארגון ומי 

שרוצה לקבלו מוזמן לפנות ולבקשו ממשרדי הארגון.
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לנפכעי פעולות האיבה, חזקו ואמצו!

לנפכעי פעולות האיבה, מחזקים את ידכם!
שדרות בן מימון 6,ירושלים 92261

טל: 02-5634879, 02-5664793, 
02-5666640, פקס:02-5669193

מימון שתילי איכות – משתלת ייצור מושב ניצני עוז
www.my-mon.co.il : אתר אינטרנט

info@my-mon.co.il :אימייל

אוזן קשבת
מכון לטיפול בבעיות שמיעה



עמוס  אוטובוס   12.12.01 ב 
עמנואל,  ליישוב  נכנס  נוסעים 
עליו  לירות  החלו  כשמחבלים 
ידי.  רימוני  לעברו  ולהשליך 
 ,189 מספר  דן  קו  באוטובוס, 
עשרות  נסעו  ממוגן,  לא  שהיה 
ברק  מבני  שהגיעו  אנשים, 
מטח  לאחר  ביישוב.  לחתונה 
המשיך  האוטובוס,  על  היריות 
כמה  לאחר  ועצר  בדרכו  זה 
מאות מטרים, וממנו ניסו לברוח 
הנוסעים, שנורו בזה אחר זה על 
אנשים  כעשרה  המחבלים.  ידי 
בפיגוע  נפצעו,  ועשרות  נהרגו 
שזעזע את המדינה. למקום הגיעו 
ומד"א,  הביטחון  כוחות  בהמשך 
עם  היריות  קרב  את  שהמשיכו 

המחבלים.
לביתו  שחזר  יעקובוב,  אליעזר   
עם  ברכב  נסע  העת,  באותה 
העובד שלו, והגיע דקות ספורות 
היה  "זה  הנוראי.  המטח  לאחר 
בנר רביעי של חנוכה, כשחזרתי 
מהעבודה מקרני שומרון הביתה. 
גלגל  ראיתי  לעמנואל  בכניסה 
חשבתי  הכביש.  על  גדול 
משהו  או  התהפכה  שמשאית 

כזה. לאחר מכן ראיתי רדיאטור 
שקרה  הבנתי  ואז  הכביש,  על 
נוראי. פתאום אחרי כמה  משהו 
יורים  צעק  שלי  העובד  שניות 

עלינו" נזכר.
ימין,  בכתף  כדור  חטף  יעקובוב 
הוא  הוורידים.  כל  את  לו  שקרע 
איבד שליטה על הרכב, שהמשיך 
נוספים.  מטר   700 כ  בנסיעה 
לאחר מספר שניות התנגש בהר 
והתהפך עם הרכב. "הרגשתי את 
שלי  הגדול  המזל  בראש,  הדשא 
התהפכות  כדי  תוך  שהאוטו  זה 
לא נפל לי על הראש, כי אחרת 

לא היה לי סיכוי בכלל". 
של  סיפורו  תם  לא  בזה  אך 
תפנית  מקבל  הוא  פה  יעקובוב, 
אחד  פעולה,  מסרטי  שלקוחה 
נשק  עם  לכיוונו  מגיע  המחבלים 
הריגה  ווידוא  בו  ומבצע  שלוף 
אחד.  כדור  בראש  בו  ויורה 
ההכרה,  את  מאבד  יעקובוב 
ולאחר שהמחבל מצא את מותו, 
וצוות עזרה ראשונה מגיע למקום 
של  שק  בתוך  הושם  אף  הוא 
אינו  כי  ברור  היה  שכן  מתים, 

בחיים.

שמו  יימח  המחבל  את  "ראיתי 
מגיע אליי, ואיבדתי הכרה לאחר 
בבדיקה  הריגה.  וידוא  לי  שעשו 
שאני  בטוחים  היו  הראשונית 
מת. לאחר ששמו אותי בשק של 
מתים במשך שעה וחצי ביצעו בי 
בדיקה שנייה וגילו שאני עדיין חי. 
לחץ  לי  שהיה  מסתבר  בדיעבד 
מצב  שזה  נמוך,  מאד  מאד  דם 
קריטי לקראת מוות. אף אחד לא 

האמין שאני אחיה". 

מה אתה זוכר מאז?

"כמעט את הכל. עברתי שיקום, 
למען האמת עד היום אני בשיקום. 
לא  בלוק.  כמו  הייתי  בהתחלה 
חודשים  שלושה  במשך  הזזתי 
הראש  למעט  בגוף  איבר  אף 
שלי. הייתי בכיסא גלגלים והייתי 
ממש נס רפואי. אבל ברוך השם 

אלוהים נתן לי חיים במתנה". 
והתחזק  מסורתי  נולד  יעקובוב 
חרדי  הוא  וכיום  השנים,  עם 
 .7-24 בגילאי  ילדים   11 ל  ואב 
נראה כי הינו אדם חזק וזה ניכר 
ובאופטימיות  האישי,  בסיפורו 
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עוד  לי  נשאר  כי  ממני,  להיפרד 
לאל  תודה  ומאז  שעות,  כמה 
ואפילו  ילדים  עשיתי עוד שלושה 
גם  שלי  הבת  לאחרונה  ממש 
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עליי, הוא שיחרר מחסנית שלמה 
והבנתי שירה בו 32 פעמים, לא 
היה לו סיכוי לצאת מזה והוא מת 

במקום"

להעביר  רוצה  היית  מסר  איזה   
לאנשים שחווים פיגועים?

שיפוצים.  קבלן  הייתי  "תראה, 
לא  אני  היום  פיזי,  עובד  הייתי 
הייתי  בחגים  גם  פעם  יכול. 
בטיולים וגם את זה היום אני לא 
על  ולבכות  לשבת  יכולתי  יכול. 
מר גורלי או להיות חזק ולהמשיך 
למרות הכל. אם לא היה לי כוחות 
זה היה נגמר אחרת. אלוהים נתן 
שאני  מה  וזה  לחיות  לי  נתן  לי 
עושה. כל מי שקורה לו כזה דבר 
מזה,  לצאת  הכל  למרות  חייב 
לא לתת לזה להשתלט עליך, כי 
אנחנו עם חזק, אנחנו לא נכחדים. 
כי  חזקים,  להיות  חייבים  אנשים 
אין אחרת. אני יודע שזה קשה אך 

חייבים להתמודד עם זה" 

בין היתר נעשתה פניה ללונה פארק בתל-אביב, לפארק המים "אשקלונה",
למוזיאון תל-אביב לאומנויות וכן למוזיאון ירושלים.

כהן,  רועי  עו"ד  הארגון,  מנכ"ל 
פנה  הארגון  וועד  בקשת  פי  על 
במכתבים אל מוסדות תרבות וכן 
ושמורות  הלאומיים  הגנים  לרשת 
את  להכליל  בדרישה  הטבע, 
ההסדר )במתן הנחה בעת רכישת 
כרטיס כניסה( הקיים עם נכי צה"ל 
נפגעי פעולות  גם על חברי ארגון 

איבה. 
הארגון  מנכ"ל  של  זו  בקשתו 

לחוק   8 סעיף  על  מסתמכת 
הקובעת שזכויותיהם וזכאותם של 
לזכויות  הושווה  איבה  נכי פעולות 
וזכאות נכי צה"ל, על כך המשתמע 
בין  אומר,  בחוק  הסעיף  מכך. 
משפחה  בן  או  נפצע  "דין  היתר: 
כדין נכה לפי חוק הנכים והתקנות 
כמשמעתו  משפחה  בן  או  לפיו 
בחוק לפי חוק משפחות החיילים 
חקיקה  כל  לעניין  לפיו  והתקנות 

אחר המעניק טובות הנאה, פטור 
או הנחה".  

בנושא  מכתבים  יצאו  היתר  בין 
של  הראשי  ולאוצר  למנכ"ל 
מוזיאון תל-אביב לאומניות, פרופ' 
פארק  הנהלת  אל  עומר,  מרדכי 
אל  באשקלון,  "אשקלונה"  המים 
הלונה פארק בתל-אביב,  הנהלת 
ג'יימס  ואל מנכ"ל מוזיאון ישראל, 

ס. סניידר.

הנחה לחברי 
הארגון לספארי 

איבה  פעולות  נפגעי  ארגון  חברי 
יזכו להנחה בספארי ברמת-גן עם 
נפגעי  ארגון  חבר  תעודת  הצגת 
ההנחה  בקופות.  איבה  פעולות 
עצמו  )לנכה(  הארגון  לחבר  היא 
החברים  בפני  אליו.  לנלווים  ולא 
לרכוש  האפשרות  גם  עומדת 
באמצעות  הנחה  כניסה  כרטיסי 
בתל- ,הדרן"  הכרטיסים  משרדי 
אביב, המפיץ את כרטיסי הספארי 
ולארגונים  למוסדות  לוועדים, 

השונים.
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מוזמן ליצור 
קשר עם מיכאל

בטלפון:
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משולחן הועדה

אישרה   2012 שנת  במהלך 
מענקי  הלוואות,  הרווחה  ועדת 
של  סך  חולק  סה"כ  ומלגות.  סיוע 
הלוואות  עבור   ₪  1,061,400
לחברי הארגון. סך של 80,000 ₪ 
הארגון,  לחברי  סיוע  מענקי  עבור 
מלגות  עבור   ₪  65,500 של  וסך 
משפחותיהם  ובני  הארגון  לחברי 

מדרגה ראשונה.
בימים אלו נאלץ ועד הארגון היציג, 
הסיוע  קרן  את  לבטל  רב,  בצער 
המתקיימת מתרומות בלבד, בשל 

העדר תרומות וחוסר בתקציב.
לקרן  תרומות  לכשתתקבלנה 
ובהתאם  הקרן  תחודש  הסיוע, 
מתן  את  הרווחה  ועדת  תחדש 

מענקי הסיוע. עם חידוש הקרן יוציא 
הארגון הודעה מסודרת לחברים.

הרווחה  ועדת  לבכם,  לתשומת 
בבקשות  כסדרה  לדון  ממשיכה 

להלוואות ולמלגות.
שרה קמחי

יו"ר ועדת רווחה

אירוע הרמת כוסית בערב   .1
ראש השנה במעמד מנכ"ל המוסד 

לביטוח לאומי.
 – מצווה  בר/בת  אירוע   .2

המתואר בהרחבה בעלון זה.
השנה   – חנוכה  אירועי   .3
חנוכה  מסיבות  הארגון  קיים 
במרכז, בירושלים ובחיפה, ובנוסף 
במהלך חופשת החנוכה התקיימה 
בארגון הצגת ילדים באדיבותה של 

עמותת נט"ל.
ממנכ"ל  פרידה  אירוע   .4
הארגון היוצא, עו"ד רועי כהן, וטקס 

הוקרה למתנדבי הארגון.

התקיימה   21/1/13 ביום   .5
השניה,  בפעם  הארגון,  במועדון 
סדנת צחוק בהנחייתה של חברת 

הארגון, הגב' חיה וסרמן.
במהלך   – פורים  נשף   .6
אירועי  התקיימו  פברואר  חודש 

פורים במרכז, בירושלים וחיפה.
שנת  במהלך  הארגון,  החל  בנוסף, 
ברכות  לשליחת  במבצע   ,2012
הארגון  חברי  של  ההולדת  לימי 
ועדת  חבר  גל,  אהרון  ביוזמת 

תרבות.
מתוכננות  הקרוב  ברבעון 

כוסית  הרמת  הבאות,  הפעילויות 
לפסח ואירועי יום הזיכרון.

החל  הארגון   – מחשבים  קורס 
קורס  להעברת  מדריך  בגיוס 
מחשבים לחברי הארגון. חברים 
לקורס  להירשם  המעוניינים 
מוזמנים לפנות למשרדי הארגון.

יהושע כהן, 
יו"ר ועדת תרבות

נושא  ההנצחה של חללינו בארגון 
נושא  הינו  איבה  פעולות  נפגעי 
נכונה  בהנצחה  לתפיסתנו,  מרכזי. 
הלאומי  לאתוס  אמתי  חיבור  יש 
להנצחה,  וקוממיות.  מאבק  של 
רבים  מתנגדים  תפישתנו,  פי  על 
המנסים לשמר הפרדה בין דם לדם 
נאבק  הלאומי.  בשכול  והיררכיה 
באלו עד שננצח. וזכרם של יקירנו 

לא יהיה כלא היה.
הדרת  נגד  בג"ץ  הגיש  הארגון 
איבה  ופעולות  הטרור  חללי 
הבטחון  שמשרד  ההנצחה  מהיכל 
בבג"ץ  הדיון  הרצל.  בהר  מקים 

 .2013 לינואר  ב-31  התקיים 
והשופטים  וענייני  קצר  היה  הדיון 
הארגון  לקראת  ללכת  ניסו  לא 
נצמדו  השופטים  הקר,  ביחסם 
בסמכות  שהנושא  העיקרי  לטיעון 
הממשלה, אינונוגד את החוק ואיםן 
המשפט.  בית  להתערבות  מקום 
הנושא חוזר עכשיו לטיפול במישור 
הממשלה  הקמת  ועם  הפוליטי 
נוספים  בצעדים  נפתח  החדשה 

לשינוי רוע הגזירה.
ועדה  מול  פועלת  גם  הנצחה  ועדת 
של משרד לבטחון הפנים שקיבלה 
אחריות להחליט על יישום מסקנות 

הכבאים  להכללת  כשר  ועדת 
ביום  איבה  פעולות  נפגעי  בטקס 
את  לערב  מתנגד  הארגון  הזכרון. 
בכרמל  העבודה  תאונת  הרוגי 
כל  עם  הטרור.  חללי  של  בטקס 
אין  ולחללים  למשפחות  הכבוד 
עם תאונות  לאומים  נושאים  לערב 

עבודה.
זה  במאמץ  הועד  לחברי  שותפים 
חברי  אוזרוב  ויחזקאל  צור  יוסי 

ועדת הנצחה.
יוסי מנדלביץ 

 יו"ר ועדת הנצחה

לועדת הכספים של הארגון ולעמוד 
מספר  יהלומי  אמנון  יו"ר  בראשה 
לא  הארגון  כי  לוודא  תפקידים: 
יחרוג מתקציבו וכן לדאוג כי כספי 
הארגון ינותבו לפעילויות, שמטרתן 
ועדת  חברי  ואכן  החברים.  רווחת 
אלו  תפקידים  ממלאים  הכספים 

בדבקות.
הועדה  נאלצה  תפקידיה  במסגרת 
לסגור, החל מיום 1/1/13, את קרן 

הסיוע, לאחר שלא נתקבלו תרומות 
נוספות וכספי הקרן חולקו במלואם 
אישרה  ובמקביל  הארגון,  לחברי 

את המשך ניהול קרן ההלוואות.
ועדת  ניתבה   2012 שנת  במהלך 
לפעילויות  תקציבים  הכספים 
התרבות השונות כגון: מימון אירוע 
חנוכה  נשפי  מימון  מצווה,  בר/בת 
 2013 ובשנת  מכבר,  לא  שנערכו 
בניתוב  הכספים  ועדת  תמשיך 

הכספים למען החברים, כגון: מימון 
במהלך  יתקיימו  אשר  פורים  נשפי 
חודש פברואר 2013 ב- 3 מקומות 
חברי  שרוב  מנת  על  וזאת  בארץ, 

הארגון  ייהנו מנשפים אלו.

אמנון יהלומי
יו"ר ועדת כספים

בשנת 2012 חלוקו הלוואות בסך 1,061,400 לחברי הארגון

בחודשים האחרונים הוציאה לפועל ועדת התרבות את
 הפעילויות הבאות:

הנצחה וחשיבותה

ועדת הכספים סגרה את קרן הסיוע בתחילת השנה לאחר שלא 
נתקבלו תרומות נוספות וכספי הקרן חולקו במלואם, במקביל 

אישרה הועדה את המשך ניהול קרן ההלוואות

 2006 לאפריל  עשר  בשבעה 
נכנס  בצהריים   13:30 בשעה 
למסעדת  מתאבד  מחבל 
בתחנה  העיר"  ראש  "שווארמה 
מטען  ופוצץ  הישנה  המרכזית 
שהוסתר בתיקו, בזמן שמאבטח 
לבדיקה  אותו  עצר  המסעדה 
היה  המטען  למקום.  בכניסה 
במשקל של כחמישה קילוגרמים, 
של  מאוד  רבה  כמות  והכיל 
חומרי רסס.  הפיצוץ ארע בשעה 
במסעדה  סעדו  רבים  שאנשים 
בני  תשעה  כבד.   מחיר  וגבה 
אדם נהרגו  ו-66 נפצעו, מתוכם 

קשה.  במצב  שבעה 
ויקטור ארז ז"ל, בעלה 
של מרים, היה בין אלו 
חייהם  את  שקיפחו 
יונס  ללילי  בנוסף 
שאולוב  דוד  מאורנית; 
בלהסן  פיליפ  מחולון;  
בנימין  מאשדוד; 
זיתן;  ממושב  חפותה 
ים;  מבת  דרחי  אריאל 
רוזליה בסלי, פירושקה 
מרומניה  עובדת  בודו, 
ששימשה  בהיתר 
סיעודית  כמטפלת 

בנתניה. 

 ויקטור ז"ל, סיפר לחבריו לתחנה 
ארוחת  לאכול  הולך  הוא  כי 
ארוחה  בשווארמה,  צהריים 
ממנה לא שב. "הבת הקטנה שלי 
הפיגוע.  כשקרה  התקשרה  הדר 
חשמל  בחברת  אז  עבדה  היא 
ביד אליהו, סמוך למקום הארוע. 
פיגוע  בכל   - נוהל  היה  לויקטור 
בין  טלפונים  סבב  עשה  שהיה 
בסדר"  שכולם  לראות  הילדים 
נזכרת מרים ברגע הנורא ההוא. 
כי  המשפחה  בני  שראו  לאחר 
זמין  ולא  מתקשר  אינו  ויקטור 

הבינו כי משהו אינו כשורה.
 

מה עשית באותם רגעים?

הביתה  שתלך  לבת  "אמרתי 
בתחנת  חולים.  לבית  והלכתי 
לא  הוא  כי  ידעו  כבר  המוניות 
ולקריאה  לטלפון  להם  ענה 
השומר  לתל  נסעתי  האלחוטית. 
ראיתי  באיכילוב,  גם  ובדקנו 
ישר  נסעתי  אז  שם  לא  שהוא 
בעיה  היה  לא  הפתולוגי.  למכון 

רגל  קטוע  היה  כי  אותו  לזהות 
לאחר  הימים,  ששת  ממלחמת 
שהג'יפ שנסע בו עלה על מוקש". 
בגבעתיים,  המתגוררת  מרים 

טל  לקרן,   אימא   ,64 בת  כיום 
נכדים,  לחמישה  וסבתא  והדר 
הבינה כי איבדה את בעלה, אותו 

הכירה לפני מעל 30 שנה. 

איזה איש הוא היה?

הייתה  מדהים.  איש  היה  "הוא 
אהב  הוא  נהדרת.  זוגיות  לנו 
לטייל ולהסתובב. הוא היה אדם 
-  משפחתי מאוד. קשה  מדהים 
הבית  בלעדיו.  לכולנו  קשה  לנו, 
תמיד היה מלא, מבחינת חברים 
שלנו ושל הילדים. היום כל אחד 
כל  ריק.  הבית  מהבית,  התרחק 
חסר  הוא  מקומו.  את  מצא  אחד 
יש  אותו.  שהכירו  לנכדים  מאוד 
רועי שהיה משוגע  נכד ששמו  לי 
טיפול  שנתיים  קיבל  הוא  עליו. 
הוא  מהראש,  אותו  שיוציא  כדי 
היה קם בלילות. וקורא כל היום 

סבא סבא".

איך מתמודדים עם האובדן?

"ברגעים כאלו יש שתי אפשרויות: 
או שאתה הורס את החיים שלך 
אותם.  להרים  הולך  שאתה  או 
באה  שבשבעה  אשכח  לא  אני 
לי  אמרה  מבוגרת,  אישה  אליי 
שאני מסכנה ושהיא מרחמת עלי. 
אני  עליי,  אל תרחמי  לה  אמרתי 
לא מסכנה, אני אישה חזקה. זה 
שיקול דעת שאתה חייב לעשות: 
מה אתה עושה עם החיים ממשיך 
בחרתי  אני  באמצע.  עוצר  או 

להמשיך".
בשנת  ויקטור  את  הכירה  מרים 
אלו  שניהם  עבור   ,73
היו נישואים שניים.  על 
רגל  קטוע  היותו  אף 
אורך  ויקטור  ניהל 
נורמאלי לחלוטין  חיים 
שכלל משחקי כדורסל, 
תה  מסיבות  טיולים, 
חלק  והיה  הנכדים  עם 
מחיי  נפרד  בלתי 
והנכדים.  הילדים 
בפיגוע  נהרג  ויקטור 
כשביתו הייתה בחודש 
לה  לידה  התשיעי, 
לא  אך  רב  זמן  חיכה 
לאחר  לראותה.  זכה 
הפיגועהגיעה הבת  מספר פעמים 
לבית החולים בהרגשה שהלידה 
הגיעה,  אך הרופאים שלחו אותה 
כשלא  שתשוב  וביקשו  לביתה 
תהיה כל כך עצובה כדי שהלידה 
הלידה  יותר.  שמחה  תהיה 
אך  בעצב  מהולה  הייתה  אומנם 
המשפחה אזרה כוחות רבים כדי 
האובדן  למרות  הלאה,  להמשיך 

הכבד.

שהשכול  למי  ממליצה  את  מה 
מכה בו?

"חייבים להיות חזקים, אין אופציה 
בלתי  חלק  הוא  ויקטור  אחרת. 
נפרד מאיתנו למרות שנהרג לפני 
שבע שנים. עם כל הקושי, החוויות 
והזיכרונות החיים נמשכים ואסור 
הדבר  זה  כי  לדיכאונות  ליפול 
זה  נכון  מתבקש.  והכי  קל  הכי 
כאב יומיומי מתמשך אבל צריך 
להיות  ולנסות  הלאה  להסתכל 

אופטימיים".

מרים ארז היא ללא ספק אישה חזקה:  היא איבדה את בעלה ויקטור, נהג מונית, בפיגוע 
בשווארמה בתחנה המרכזית הישנה כשהיה בן 60, כ- 40 שנה אחרי  שאחיה התעוור 
במלחמת ששת הימים, אך היא בחרה בחיים: "אני אישה חזקה, תמיד הייתי כזאת. או 

שאתה מתחזק או שאתה נחלש. אני מאלו שהתחזקו".

חזקה מהרוח
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הנחה בארנונה
אלמנת פעולות איבה, פנתה לארגון 
להנחה  זכאותה  את  לבדוק  היציג, 
אהרן-מועלם,  הדר  עו"ד  בארנונה. 
המשפטית  המחלקה  מנהלת 
וביקשה  לעירייה  פנתה  בארגון, 
להנחה  האלמנה  של  זכאותה  כי 
תעודכן בהתאם לתקנות הקובעות 
עם  מתגוררים  בהם  במקרים  כי 
הזכאי 4 בני משפחה תינתן הנחה 
של 2/3 על שטח של 90 מ"ר ולא 
רק 70 מ"ר. במקביל פנתה מנהלת 

כי  בבקשה  המשפטית  המחלקה 
להנחה  בהתאם  יעודכן  החוב  גם 
העירייה  וכי  האלמנה,  זכאית  לה 
תתחשב בנסיבותיה המיוחדות של 
האלמנה, אשר סעדה את בנה חולה 

הסרטן, ותעניק לה הנחה נוספת.
ההנחה  עודכנה  הפנייה  בעקבות 
הארנונה  חוב  עודכן  וכן  הקבועה 
האלמנה  עם  הגיעה  והעירייה 
אפשר  אשר  תשלומים  להסדרי 

לאלמנה לשלם את חובה.

האלמנה אשר עברה תלאות רבות 
יוחיים אומללים וקשים בשנים שע

ברו מאז התאלמנה, זכתה סוף סוף 
אך  בנה,  נישואי  בדמות  אור  לקרן 
מצבה הכלכלי הקשה של האלמנה 

העיב על השמחה שבנישואי הבן.
משפחות  אגף  להוראות  בהתאם 
מענק  לקבלת  הזכאות  והנצחה, 

היתום קמה לא לנישואי  יוהלוואה 

למנה רק לאחר נישואי היתום, אך 
האלמנה נזקקה לסיוע כלכלי, לפני 
מועד החתונה, על מנת שלא תאלץ 

האור כאחד  בנה  לחתונת  ילהגיע 
חים.

האלמנה פנתה ליו"ר הארגון היציג, 
מר צביקה פוזיס-שחק, אשר פנה 
למנהלת השיקום ולפקידת האיבה 
וביקש כי  בסניף המטפל באלמנה 

נסיבותיה הקשות של האל יבשל 
ימנה תישקל בחיוב האפשרות לה

וההלוואה,  המענק  מתן  את  קדים 
בחודשיים.  הדין,  משורת  לפנים 

יבעקבות הפנייה ניאות המוסד לבי
טוח לאומי להקדים את מתן המענק 

וההלוואה.
הארגון היציג מאחל לאלמנה ולבנה 

מזל טוב

 
אלמנת פעולות איבה, אשר שכלה את בעלה בפיגוע בג'נין, פנתה לארגון היציג 
בבקשה לסייע לה בהקדמת מענק והלוואה להם הינה זכאית לאחר נישואי בנה

סיוע לאלמנת פעולות איבה בהקדמת מענק 
והלוואה לנישואי בנה 

מנהלת  אהרן-מועלם,  הדר  עו"ד 
בארגון  המשפטית  המחלקה 
פנתה לעובדת השיקום והבהירה 
ולאור  הבריאותי  מצבה  בשל  כי, 
ניתוח להחלפת  העובדה שעברה 
ונאלצה  לנהוג  התקשתה  ברך, 
הפיזוטרפיה  לטיפולי  להגיע 
ועוד,  זאת  ציבורית.  בתחבורה 
התקשתה  הניתוח  ולאחר  מאחר 
ולרדת  לעלות  השכולה  האם 
באפשרותה  היה  לא  במדרגות, 
באוטובוסים  להשתמש 
לטיפולי  לנסוע  נאלצה  והיא 

הפיזוטרפיה במוניות.

בהתאם להוראה 81.10 להוראות 
אחד  והנצחה,  משפחות  אגף 
בהוצאות  להשתתפות  התנאים 
להורים  רפואי  לטיפול  נסיעה 
סיוע  נתקבל  לא  כי  הינו  שכולים, 
רכב  או  אישי  רכב  לרכישת 
בנהיגת בן משפחה ב- 5 השנים 

האחרונות.
האם השכולה אכן ניצלה זכות זו 
אך, כאמור, בשל הניתוח שעברה 
לנהוג  יכלה  לא  ברך,  להחלפת 

ולא יכלה לעלות לאוטובוס.
לאומי  לביטוח  המוסד  טענת 
הייתה כי בעלה של חברת הארגון 

פרש לגמלאות וכי ביכולתו להסיע 
את חברת הארגון לטיפולים.

של  בעלה  כי  שהובהר  לאחר 
לגמלאות  פרש  הארגון  חברת 
לאחר  חודשים  וחצי  כשלושה 
שבסמוך  בתקופה  ולכן  הניתוח 
לניתוח לא היה באפשרותו להסיע 
אושרה  לטיפולים,   אשתו  את 
הנסיעות  בהחזרי  ההשתתפות 
בתקופה  הרפואיים  לטיפולים 
של  לפרישתו  ועד  שמהניתוח 

בעלה לגמלאות.

 
אם שכולה, חברת ארגון, סבלה במשך תקופה ארוכה מבעיות בברכיים ונותחה 

בתחילת השנה. האם פנתה לארגון בבקשה לסייע לה בקבלת החזרי נסיעות 
לטיפולי הפיזוטרפיה. לאחר פנייתה של עו"ד הדר אהרן מועלם, אושרה לאם 

השכולה השתתפות במימון הנסיעות

ביטוח לאומי ישלם עבור הנסיעות

המחלקה המשפטית
הסרטן  במחלת  חלתה  היתומה, 
שנת  במהלך   .2000 שנת  בסוף 
2010, התפרצה המחלה בשנית, 

בצורה קשה ואלימה יותר.
רבים  טיפולים  שעברה  לאחר 
הרופאים  הבהירו  הועיל,  ללא 
שיכול  היחיד  הרפואי  הטיפול  כי 
כלול  אינו  חייה  להארכת  לסייע 
של  עלותה  התרופות.  בסל 
 ,₪  10,000 כ-  הינה  התרופה 

המשפחה  ביכולת  שאין  סכום 
לגייס.

האלמנה  פניית  בעקבות 
המשפטית  המחלקה  למנהלת 
אהרן- הדר  עו"ד  היציג,  בארגון 
למס'  היציג  הארגון  פנה  מועלם, 
משרד  ביניהם  בממשלה,  גורמים 
להתחשב  בבקשה  הבריאות, 
המשפחה  של  הכלכלי  במצבה 
האפשרות  את  בחיוב  ולשקול 

לאשר ליתומה את מימון התרופה. 
פנה  הבריאות,  שר  שסגן  לאחר 
כי  בבקשה  התרופות  לחברת 
תיתרם ליתומה התרופה. ניאותה 
את  לתרום  התרופות  חברת 

התרופה ליתומה.
הארגון היציג מאחל רפואה שלמה 
ובריאות ליתומה ולבני משפחתה.

 
אלמנת פעולות איבה, חברת הארגון, פנתה בבקשה לסייע לבתה, יתומת 

פעולות איבה, בקבלת תרופה להארכת חיים

נאחזת בחיים

משפחות  אגף  להוראות  בהתאם 
זכאים,   1/12/2003 מיום  החל  והנצחה 
להשתתפות  השכולות,  המשפחות  בני 

בתשלום ביטוח הבריאות לביטוח לאומי.
במהלך חודש אפריל 2012 הוגשה תובענה 
ייצוגית נגד המוסד לביטוח לאומי, בטענה 
לא פעל להעברת  כי במשך שנים המל"ל 
להעביר  מחויב  שהיה  ההשתתפות  דמי 
השכולות  למשפחות  השנים  במהלך 
בדבר  אותן  ליידע  דאג  לא  כי  בטענה  וכן 

זכאותן הנ"ל. 
לביטוח  המוסד  מול  שנערכה  מבדיקה 
לאומי עלה כי המוסד לביטוח לאומי משלם 
השתתפות  של  ההטבה  השנים  לאורך 
ל- 75% מהמשפחות  בריאות  ביטוח  בגין 
מסתכמת  הטענה  וכי  הזכאיות  השכולות 
בכ- 25% שלהם לא שולמה ההטבה. כמו 
כן נמצא כי קיימות משפחות שלא שילמו 
לאורך  הלאומי  לביטוח  בריאות  ביטוח 

שנים רבות.
לביטוח  המוסד  העביר   2012 באוגוסט 
הבריאות  ביטוח  בגין  ההטבה  את  לאומי 

ליתרהמשפחות השכולות, שלא קבלו את 
אחורה.  שנים  שבע  וזאת  בזמן,   ההטבה 
דמי  ינכה  לא  כי  המוסד  החליט  בנוסף, 
בני  לאותן  רטרואקטיבית  בריאות  ביטוח 
על  בריאות  ביטוח  שילמו  שלא  משפחה 

מנת לא ליצור חובות עתק מיותרים. 
בפסק דין שניתן ביום שני, ה-17 בדצמבר, 
כי  נד"ב  מיכל  השופטת  כבוד  כותבת 
נמחקה,  זה  בתיק  הייצוגית  התובענה 
)המשיב(  לאומי  לביטוח  שהמוסד  לאחר 
השיב לזכאים, נפגעי פעולות האיבה, את 
ביטוח  דמי  בגין  להם  המגיעה  ההטבה 
וזאת  התובענה,  הוגש  שבגינה  בריאות, 

לתקופה רטרואקטיבית של 7 שנים.
משפחות שכולות אשר בתלוש התגמולים 
החודשי עדיין לא מופיע ביטוח הבריאות 
אחרון  תגמולים  תלוש  לשלוח  מוזמנות 
המשפטית  המחלקה  מנהלת  לבדיקת 
אהרן-מועלם,  הדר  עו"ד  היציג,  בארגון 

לפקס 03-6884724. 
נא לציין על גבי התלוש טלפון ליצירת קשר

החזרי ביטוח בריאות למשפחות שכולות
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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   

לחברי הארגון!



תשחץ
בין הפותרים נכונה, יוגרלו שלושה ספרי קריאה. ניתן לשלוח את הפתרו לפקס: 03-6884724

במסגרת מתיחת פנים לבטאון הארגון אנו מביאים פינה חדשה של מתכונים מאת חברי הארגון. 
הפעם מתכון מאת יוסי צור, אביו של אסף הי"ד שנרצח בפיגוע אוטובוס קו 37 בחיפה בחמישי למרץ 2003, 

מרק אפונה, מנחם ומחמם לימי החורף הקרים
אנו קוראים לחברי הארגון לתרום מתכונים שיפורסמו בבטאונים הבאים.

פינת המתכון החם

מתכון למרק אפונה

מצרכים:
1 ק"ג אפונה ירוקה יבשה מבוררת ושטופה

2 ליטר ציר ירקות או עוף או מים מסוננים
1 בצל בינוני קצוץ דק

3-4 שיני שום קצוצות דק
אפשרות: 100 גרם נקניק מעושן )בקר או אווז( קצוץ לקוביות קטנטנות

כ-20 עלי נענע, עלים גדולים יפים ושטופים
מלח, פלפל , שמן זית

אופן הכנה:
בסיר עמוק עם תחתית עבה מחממים 4 כפות שמן זית, ומטגנים את הבצל    -

          עד שיעשה שקוף. 
מוסיפים  את השום ואת הנקניק הקצוץ ומקפיצים  קלות.  -

מוסיפים את האפונה היבשה, מערבבים ומוסיפים את  הציר או המים.  -
קוצצים  את הנענע ומוסיפים למרק ומביאים לרתיחה.   -

לאחר הרתיחה ממשיכים  לבשל על אש קטנה עד שהאפונה מתפרקת והמרק   -
           נהיה סמיך אם המרק נהיה סמיך מדי מוסיפים מעט מים.

מתבלים  במלח ופלפל לפי הטעם.   -
מוזגים לצלחות ומקשטים בכף שמנת ועלה ירוק או בכף פתיתים לבנים.  -
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• תשחץ זה נתרם לביטאון באדיבות "תשבצי לידור".



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 

WWW.IRGUN.ORG.IL של ארגון נפגעי פעולות איבה הארגון היציג

בכל שאלה ובעיה בנושא זכויות והטבות הנכם מוזמנים לפנות ליהושע כהן במשרדי הארגון

זכויות והטבות נכי פעולות איבה -עדכונים שוטפים בנושאי זכויות והטבות
 המוסד לביטוח לאומי     
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נכים
טיפול שיניים לנכים שאינם מוכרים 

על פגיעה בשיניים
מחלת  על  במל"ל  המוכרים  לנכים 
רציפה  זמנית  או  צמיתה  בנכות  נפש, 
נכות  ובדרגת  לפחות  שנים  שלוש  של 
של 20% ומעלה, זכאים לטיפול שיניים 
משמר, לטיפול פרוטטי ולטיפול חניכיים 

בלבד. 
ומעלה   20% נכות  דרגת  בעלי  לנכים 
)או 10% ומעלה שהוכרו לפני 1/1/96( 
ע"י  המשולמים  קיום  מדמי  מתקיימים 
תג"מ  תג"מ,  נצרך,  תגמול  המל"ל: 
בגובה חפ"ר ו/או תג"מ למתבגר,  תינתן 
אפשרות )לאחר בחינת הבקשה( להחזר 
קרן  באמצעות  שיניים  לטיפולי  תשלום 
בהוראת  לעיין  ניתן  זה  בעניין  עזבונות. 
אגף שיקום 11/03 למידע נוסף ולמימוש 

הזכאות יש לפנות לעובדי השיקום. 
מוכרת- נכות  עקב  מחלה  חופשת 
טיפול  תקנות  לפי  תגמול  תשלום 

רפואי
בלבד,  המוכרת  נכותם  שבגין  נכים 
מחלה  בחופשת  שוהים  ו/או  מאושפזים 
ו/או  מרפא  בחמי  רפואי  בטיפול  ו/או 
ימי  בהבראה, זכאים להחזר כספי בגין 
ההיעדרות מהעבודה ובתנאי שהמעביד 
ההיעדרות.  תקופת  עבור  שילם  לא 
לעיל,  בגין המפורט  היעדרות מהעבודה 
שנתית  חופשה  חשבון  על  תיזקף  לא 
של הנכה. למידע נוסף ולמימוש הזכאות 
ולפקידות  השיקום  לעובדות  לפנות  יש 

האיבה בסניפים. 
תשלום תגמול "נצרך" - מגבלת גיל 

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

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

במל"ל. 
מענק חג לנכים המתקיימים מתגמול 

מיוחד
מענקי חג לנכים המתקיימים מתגמולים 
תג"מ  או  חפ"ר  בגובה  )תג"מ  מיוחדים 
בשנה:  פעמיים  ניתנים  תט"ר(  בגובה 
המענק  הפסח.  ובחג  השנה  בראש 
בהתאם  לזכאים  אוטומטית  משולם 
ישולם  המענק   . המשפחתי  למצב 
לזכאים המתקיימים במשך תקופה של 

שנה לפחות מתגמול הקיום. 
לילדי  מצווה  ובר/בת  נישואין  מענקי 

נכים המתקיימים מתגמול מיוחד
מיוחד  מתגמול  המתקיימים  נכים 
למענק  זכאים   )1,3,4,5,6 תג"מ  )נצרך, 
של  נישואין  או  מצווה  בר/בת  עבור 
מצווה  בר/בת  מענק  תשלום  ילדיו.  
פניית  מחייב  ואינו  יזום  באופן  מבוצע 
בן/ נישואי  עבור  נישואין  מענק  הזכאי. 
תוך  הנכה  בפניית  מותנה  נכה  של  בת 
אחת  שנה  על  תעלה  שלא  זמן  מסגרת 
נישואין  תעודת  בצירוף  האירוע,  מיום 
מועד  את  המציין  מהרבנות  אישור  או 
לרבנות  הרשמה  )טופס  הנישואים 
יינתן  נישואין  אינו מספיק(. מענק  בלבד 
פעם אחת בלבד עבור כל ילד. לפרטים 

לפנות  יש  הזכאות  ולמימוש  נוספים 
השיקום  ולעובדות  האיבה  לפקידת 

בסניפי המל"ל. 
לנכים  ביגוד  דמי  מענק  תשלום 

המשתמשים במכשור אורטופדי
או  ויותר   20% נכות  דרגת  בעלי  נכים 
שהוכרו   10% נכות  דרגת  בעלי  נכים 
מומחה  רופא  אשר   1/1/96 לפני 
על  המוכרת  הנכות  עקב  המליץ 
זכאים  אורטופדי,  במכשיר  שימוש 
ובתנאי  לתשלום מענק ביגוד חד-שנתי 
המכשירים  ברשימת  כלול  שהמכשיר 
בנספח  והמפורטים  במענק  המזכים 
 53.05 נכים  שיקום  אגף  שבהוראת  ב' 
השימוש  תקופת  לכל  ישולם  המענק 
במכשיר  המשתמשים  נכים  במכשיר. 
עם צירים ומנגנונים ממתכת ואשר דגם/
ברשימת  מופיע  אינו  המכשיר  מק"ט 
המכשירים המזכים במענק, מתבקשים 
מק"ט/דגם/צילום  עם  לארגון  לפנות 
לבחון  מנת  על  שסופק  המכשיר 
המכשירים  רשימת  את  זכאותםולעדכן 

בהתאם. 
נכות-איפיון  לנשים  מיוחדים  צרכים 

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

הארגון.

לאלמנים/ות
טיפולי שיניים 

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

להחזר של 50%, ועד 4,000 ₪ בשנה. 

הורים שכולים
סיוע בנושא רכב לשימוש אישי

בהחלפת  או  ברכישת  סיוע   •
קלנועית.

שיעורי  במימון  השתתפות   •
נהיגה.

חסרי  הורים  נהיגה:  שיעורי   •
זכאים  נהיגה,  הלומדים  נהיגה  רישיון 
כנגד  שקל   ₪  1,300 עד  של  למענק 

קבלה. 
סיוע לרכישת רכב

ו/ למענק  זכאים  יהיו  הורים,   •
ברכישת  כהשתתפות  להלוואה  או 
או להחלפת רכב לשימושם  רכב חדש 
האישי, בתנאי שלא קיבלו סיוע לרכישת 

קלנועית בחמש השנים האחרונות.
להחלפת  לסיוע  הזכאות   •
הרכב ניתנת במענק ו/או בהלוואה אחת 

ל – 4 שנים )48 חודשים(.
נכון  מעודכנים  הסכומים   •

לתאריך 30/4/12.
להורים  ראשון  רכב  לרכישת   •
 ₪  45,890 בסך  מענק  יינתן  נוהגים 

והלוואה בגובה 30,590 ₪
להורים  ראשון  רכב  לרכישת   •
שאינם נוהגים יינתן מענק בסך 30,590 

₪ והלוואה בגובה 22,440 ₪  

החלפת רכב
4 שנים  להחלפת רכב לאחר   •
יינתן להורים נוהגים מענק בסך 37,725 

₪  והלוואה בגובה 22,440 ₪  
4 שנים  להחלפת רכב לאחר   •
נוהגים מענק בסך  יינתן להורים שאינם 
25,150 ₪ והלוואה 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 
צילום  את  לצרף  יש  הרכב  החלפת 
ניתן  שלרכישתו  האחרון  הרכב  רישיון 

הסיוע בעבר   
לצרף צילום של רישיון הרכב   •
החדש שנרכש תוך 60 יום ממועד קבלת 

הסיוע.
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מתקני העמדה



 
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.

זכויות והטבות הורים שכולים
בפניכם מידע כללי על הטבות וזכויות לאלמנים/ות נפגעי פעולות איבה. בהוראות חלים לעתים שינויים, 
/ או למוסד  ו  ייעוץ, יש לפנות לארגון נפגעי פעולות איבה  לכן לקבלת מידע נוסף ומעודכן ולקבלת 

לביטוח לאומי.  

זכויות והטבות אלמנים/ות נפגעי פעולות איבה

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
מס  שבשנת  "אדם  הכנסה:  מס  פקודת  לפי 
פלונית החל משנת המס 1971 הוציא סכומים 
חלל  שהנו  משפחתו  בן  של  זכרו  להנצחת 
חייב  שהוא  מהמס  יזוכה  במערכה,  שנספה 
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 
זכאים  בחו"ל  המתגוררים  ויתום/ה  אלמן/ה 
אחת לשנה לקבל מימון בסמוך ליום האזכרה 
לחללי  הזיכרון  ליום  בסמוך  או  השנתית 
מערכות ישראל ופעולות האיבה, כדי לפקוד 
את קבר יקירם בארץ. המימון כולל: תשלום 
כרטיס טיסה הלוך ושוב, ושהייה בבית מלון 

בארץ עד שבעה )7( ימים.

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

מצבה.

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

לכישוריה, בטרם תתחיל בהליך מחייב.

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

כלכלי עצמאי.

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

משתתף בשכר הלימוד.

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

מתשלום למכינה. 

לבחינות  הכנה  בקורס  שכ"ל 
פסיכומטריות או למבחן אמיר:

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

השתתפות בתשלום שכר דירה
מתגוררים   30 גיל  עד  שיתומיהם  אלמן/ה, 
 650$ עד  דירה  בשכר  לסיוע  זכאי/ת  עמם, 
על  עולה  אינו  הדירה  ששכר  בתנאי  לחודש, 
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 
יתום:  נישואי   .₪  3,100 סך  עד  להלוואה 
 ₪  7,500 של  בסך  למענק  זכאי/ת  אלמן/ה 

ולהלוואה בסך 7,600 ₪.

הלוואה לכל מטרה
מטרה  לכל  הלוואה  לקבל  זכאי/ת  אלמן/ה 

אחת לשלוש שנים בסך 6,000 ₪. 

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

לכתובת האלמן/ה.
 

סיוע בדיור

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

בהדרכה באשר לזכאות הסיוע.

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

לאלמן/ה קיימת זכאות של עד 226,500 ₪.

החלפת דירה
הלוואה: אלמן/ה שלא קיבל/ה סיוע לרכישת 
להסתייע  יכול/ה  משכנתה,  לכיסוי  או  דירה 
בהלוואה של עד 113,250 ₪. הסיוע המרבי 
להחלפת דירה לא יעלה על הפער בין מחיר 
הנרכשת,  הדירה  למחיר  הנמכרת  הדירה 
מענק:  והרכישה.  המכירה  בחוזי  כנקוב 
 ,30 לגיל  מתחת  היתומים  שילדיהם  אלמן/ה 
לרכישת  בסיוע  נעזר/ה  ולא  נשואים,  אינם 
דירה או לכיסוי משכנתה–זכאי/ת למענק של 
מהמחיר   20% ינוכו  ממנו   ₪  145,000 עד 

ילד  שקיבל/ה ממכירת הדירה. אלמן/ה ללא 
מחלל, או אלמן/ה שילדיהם היתומים מעל גיל 
30, ולא קיבל/ה סיוע לאחת ממטרות הדיור- 
בניכוי   ₪  55,800 עד  של  למענק  זכאי/ת 
20% מסכום מכירת הדירה או חלקה בדירה. 

כיסוי משכנתה 
הכרה  בטרם  שניטלה  משכנתה  לכיסוי 
לכללים  בכפוף  סיוע  יינתן  כאלמן/ה, 

המפורטים בהוראות האגף. 

שיפוץ דירה 
אלמן/ה זכאי/ת להלוואה של עד 48,000 ₪ 
לשיפוץ הדירה או להרחבתה. למענק של עד 
22,300 ₪ זכאות במידה ולא קיבל/ה בעבר 

מענק לאחת ממטרות הדיור שפורטו לעיל.

שכר דירה 
הזכאות:  לבירור  דיור  לאחראית  לפנות  יש 
ילדי  הם  שהילדים  דיור,  מחוסר/ת  לאלמן/ה 
החלל וטרם מלאו להם 30 שנה והמתגוררים 
הראשונה  בשנה  דירה  שכר  יינתן  עמם 
לילדי  הורה  לאלמן/ה  להתאלמנות.  והשנייה 
והמתגורר/ת בדירה  דירה,  החלל המחליף/ה 
מושכרת עד למועד כניסתה לדירה הנרכשת, 
יינתן סיוע בשכר דירה התלוי במצבה הכלכלי 
ובגיל הילדים. מתן הסיוע כרוך בהשתתפות 
ומשכיר/ה  דירה  השוכר/ת  לאלמן/ה  עצמית. 
את דירתו/ה שבבעלותו/ה, מפאת גיל או מצב 
והמתקשה  רפואי או מסיבה אישית מיוחדת, 
הדירה  בין  הפער  לממן  הכנסותיו/ה  מפאת 
להציע  אפשר  הנשכרת,  לדירה  המושכרת 
השלמה לדמי שכירות. לאלמן/ה המתעתד/ת 
קיימת  דירה,  בבעלותו/ה  ואין  קיבוץ,  לעזוב 
לתקופה  דירה  שכר  במימון  לסיוע  אפשרות 
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( 
חובה  ביטוח  למענק בעבור  זכאי/ת  אלמן/ה 
ומקיף לרכב. המענק מצורף לתגמול בחודש 
רישיון  אגרת  חידוש  בהגשת  ומותנה  ינואר 
)טסט( לרכב על שמו/ה בשנה שחלפה. גובה 

המענק לשנת 2011 הוא 4,509 ₪. 

אגרת רישיון רכב )טסט(
לרכב  רישיון  אגרת  להחזר  זכאי/ת  אלמן/ה 
לשלוח  יש   .₪  1,470 סך  עד  בבעלותו/ה, 
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 58,130 ₪ והלוואה 
בסך  מענק  רכב:  החלפת   .₪  76,190 עד 

45,950 ₪ והלוואה עד 21,680 ₪.
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תגמול חודשי
• גובה התגמול חודשי המרבי לזוג הורים 

   הוא 5,953.06 ₪. שיעור 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 500 ₪ לזוג הורים ועד 400 ₪   

   להורה בודד לא יחשבו כהכנסה לעניין 
   זה. גובה התוספת 1,067 ₪ לזוג 

   הורים ו– 854 ₪ להורה 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 – 8 ימי 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 – 4 שנים

• סיוע ברכישת או בהחלפת קלנועית
• השתתפות במימון שיעורי נהיגה

• שיעורי נהיגה: הורים חסרי רישיון 
   נהיגה הלומדים נהיגה, זכאים למענק 

   של עד 1,300 ₪ שקל 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 – 4 שנים )48 חודשים(
• 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 ₪

החלפת רכב
• להחלפת רכב לאחר 4 שנים יינתן 

   להורים נוהגים מענק בסך 37,725 ₪ 
   והלוואה בגובה 22,440 ₪ 

• להחלפת רכב לאחר 4 שנים יינתן 
   להורים שאינם נוהגים מענק בסך 

   25,150 ₪ והלוואה 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 60 יום 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 20 טיפולים לשנה ועד לסך  
   של 130 ₪ לטיפול.

• 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.  

לסיעודיים  אבות  בית  מוגן,  דיור 
ולתשושים, עזרה בידי הזולת
• הורים שכולים הזקוקים לאשפוז 

   במוסד בשל מצבם הרפואי או שהם 
   נכנסים לבית אבות- תמומן החזקתם 

   במוסד או בבית האבות, חלקה או 
   כולה, אבל הם לא יקבלו תגמולים. 
   שיעור המימון ייקבע עפ"י הכנסתם 
   ומצבם המשפחתי. אם הם נגנסים 

   לבית אבות ונדרשים לשלם דמי 
   כניסה, יקבלו השתתפות בשיעור 

   שנקבע מעת לעת אך לא יותר מגובה 
   דמי כניסה לאדם יחיד בחדר 

   משותף עם דיירים אחרים, לפי תעריף 
   של בית אבות של "משען", ובתנאי 

   שבבית  האבות קיימת מחלקה 
   לתשושים ולסיעודיים.

• עזרה בידי הזולת עקב מגבלה רפואית

סיוע במצוקה כלכלית
• סיוע לכיסוי חובות שנוצרו כתוצאה 
   ישירה מנפילת הבן/ת, הגשת הסיוע 

   עד 3 שנים 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

רשויות  ידי  על  המוענקות  הטבות 
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 



אלמן/ה ללא רישיון נהיגה
 ₪  40,690 בסך  מענק  ראשון:  לרכב 
רכב:  החלפת   .₪  21,680 עד  והלוואה 
עד  והלוואה   ₪  32,160 בסך  מענק 

.₪ 21,680

שיעורי נהיגה לאלמנה
אלמנה זכאית להשתתפות של עד 1,700 

₪ בעבור מימון שיעורי נהיגה.

תשלום דמי ניידות
ולא  רכב,  בבעלותו/ה  שאין  אלמן/ה 
בארבע  רכב  לרכישת  במענק  נעזר/ה 
ניידות בסך  השנים האחרונות, יקבל דמי 

321 ₪ לחודש.

מענק לרכישת קלנועית 
גיל  מפאת  לקלנועית,  הזקוק/ה  אלמן/ה 
זכאי/ת אחת לארבע שנים  פיזית,  ונכות 
לרכישתה,   ₪  15,000 בסך  למענק 

כחלופה למענק רכישת רכב.

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

הינה בסך 18,500 ₪. 

סיוע רפואי
 

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

לתוסף מזון וויטמינים. 

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

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

אישור מרופא מומחה. 

קרדיו – ביפר ומוקד לב
מחלת  בגין  לאלמן/ה  יינתן  למנוי  מימון 
אלמ/ן  מקרדיולוג.  אישור  להגיש  יש  לב. 
או  שח"ל  בחברת  פרטי  מנוי  הרוכש/ת 

נטל"י, זכאי/ת להנחה בתעריפים. 

נעליים אורתופדיות 
 800 עד  של  למענק  זכאי/ת  אלמן/ה 
אורתופדיות  נעליים  לרכישת  בשנה   ₪

במכון מיוחד ובאישור אורתופד. הזכאי/ת 
 250 בסך  עצמית  בהשתתפות  חייב/ת 
הראשונה  בפעם  אישור  להגיש  יש   .₪

שבה מתבקש המימון. 

משקפיים לכבדי ראייה 
או  משקפיים  עדשות  במימון  השתתפות 
ניתוח  אחרי  לאלמנים/ות  מגע  עדשות 
עיניים  מחלת  של  במקרים  או  עיניים 

כרונית.
טלסקופיות  עדשות  במימון  השתתפות 
ועדשות מיקרוסקופיות לאלמנים/ות בעלי 

תעודת עיוור.

אביזרי עזר רפואיים 
במימון  להשתתפות  זכאי/ת  אלמן/ה 
נוספים  עזר  ומכשירי  לשד,  ותותב  פאה 
ממשרד  קיים(  )אם  למימון  כהשלמה 

הבריאות או מקופת החולים. 

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

נסיעות אלה.

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

רפואי וקבלה לעובד/ת שיקום. 

מוצרי ספיגה
אלמן/ה הזקוק/ה למוצרי ספיגה תקבלם 
שוהים  שבו  האבות  לבית  או  לבית 
מחברת התרופות המספקת למל"ל. ניתן 

להסדיר זאת בפנייה לעובד/ת הרווחה. 

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

של 50%, ועד 4,000 ₪ בשנה. 

ביטוח בריאות
אלמן/ה ללא הכנסה ממנה מנוכה ביטוח 
מלא  בריאות  לביטוח  זכאית  בריאות 

והסכום לא יופחת מתמלוגיה. 

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

קבוצות תמיכה  
קבוצות  מפעיל  לאומי  לביטוח  המוסד 
ולהקל  לסייע  המיועדות  תמיכה 

בהסתגלות לחיים בצל האובדן. 

קשר עם מתנדבים

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

לפנות לעובד/ת סוציאלי/ת. 

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

להמשך המימון.

ייעוץ פסיכיאטרי
זכאית  נפשי,  בטיפול  הנמצאת  אלמנה 
עם  לייעוץ  תשלום  להחזר  בשנה  פעם 

רופא פסיכיאטר.

עזרה  אבות,  בית  מוגן,  דיור 
לזולת

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

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

יועבר ישירות לבית האבות. 

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

תפקוד. 

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

מעובד/ת הרווחה. 

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

לאומי להעברת המסמכים. 

מצוקה כלכלית 
הלוואה לכיסוי חובות

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

לראשונה לפי החוק.

סיוע לצרכים מיוחדים
כלול  שאינו  כספי  לסיוע  הזקוק/ה  אלמן/ה 
יפנו לעובד/ת הרווחה לצורך בחינת  בחוק 

הבקשה. 

הטבות מרשויות אחרות לאלמנה 
וליתום

 
פטור מאגרת רישום ירושה

אגרת  מתשלום  פטורים  ויתום/ה  אלמן/ה 
לפנות  יש  חלל.  שהותיר  ירושה,  רישום 
לפטור  אישור  לקבלת  הרווחה  לעובד/ת 
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 18 זכאים לפטור 
מדמי הסכמה בהעברת מקרקעין שבבעלות 
מנהל מקרקעי ישראל. יש לפנות לעובד/ת 

הרווחה לקבלת אישור עבור המנהל.

פטור מאגרת משכנתה )טאבו(
רישום  מאגרת  פטור  יש  וליתום/ה  אלמן/ה 
ניתן  מקרקעין.  רישום  בלשכת  משכנתה, 
לקבל מעובד/ת הרווחה את אישור הפטור 

שיש להגיש לבית המשפט. 

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

מגרש. 

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

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

הרלוונטי.
   

סיוע כספי ליתום
הלוואה לשיקום כלכלי – עצמאי

יתומים שטרם להם מלאו 30 שנה, שהוכרו 
סיוע  קיבלו  ולא   ,21 גיל  לפני  כיתומים 
חד- להלוואה  זכאים  וללימודים,  לשיקום 
פעמית של עד 15,500 ₪ לשיקום כלכלי-

עצמאי או 9,000 ₪ לביסוס עסק קיים. 
מענק להקמת עסק או לרכישת רכב

שהוכרו  שנה,   30 מלאו  שטרם  יתום/ה 
סיוע  קיבלו  ולא   ,21 גיל  לפני  כיתומים 

לשיקום וללימודים, זכאים למענק חד-פעמי 
שיהווה  רכב  לרכישת  או  עסק  להקמת 
מקור פרנסתו הבלעדי, כגון רכב להובלות 
לפנות  היתום/ה  על  נהיגה.  להוראת  או 
ולהגיש  הזכאות  לבירור  הרווחה  לעובד/ת 
בטרם  לכישוריו,  מתאימה  עסק  תוכנית 
יתחיל בהליך מחייב. יתום/ה שקיבל/ה סיוע 
שכר  למימון  זכאי  שיקומי  רכב  לרכישת 

לימוד בלבד. 

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

להם לא יותר מארבעה אבחונים. 

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

המשך מימון לשיעורים.

הטבות ליתומים מעל גיל 21  
 

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

אישור להמשך המימון. 

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

לגיל 30, יקבל את מלוא מענק הנישואין.  

הלוואה לנישואין ולדיור
חד-פעמית  להלוואה  זכאי/ת  יתום/ה  כל 
או  דירה  רכישת  לצורך   ₪  22,500 בסך 

לרגל נישואיו. 

מימון לימודים
יתום/ה לפני גיל 30 

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

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

תשלום לביטוח בריאות. 

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

בקשה. 

לבחינה  הכנה  בקורס  לימוד  שכר 
פסיכומטרית או למבחן אמיר

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

משתתף בשכר הלימוד. 

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

סוציאלי/ת. 

שיעורי נהיגה 
יתום/ה בהגיעם לגיל 17, זכאים למענק חד-
פעמי בסך 1,800 ₪ המיועד למימון שיעורי 
נהיגה במענק המשולם בתגמולי האם/האב 
 17 גיל  בין  שהתייתמו  יתום/ה  האלמן/ה. 
הגשת  לאחר   ₪  1,800 עד  יקבלו  ל-21 
שיממש  ובלבד  הרווחה,  לעובד/ת  קבלות 

זכאותם לפני גיל 30.
  

הטבות רכב ליתומים מ- 2 הורים, החל 
מ- 1.08.11

נהיגה-  רישיון  בעל  הורים   2 מ-  יתום 
לרכב ראשון: מענק בסך 58,130 ₪ וזכאי 

להלוואה עד 76,190 ₪ .
החלפת רכב: זכאי למענק של 45,950 ₪ 

וזכאי להלוואה עד 21,680 ₪ .
נהיגה-  רישיון  ללא  הורים   2 מ-  יתום 
לרכב ראשון: מענק בסך 40,690 ₪ וזכאי 

להלוואה עד 21,680 ₪ .
החלפת רכב: זכאי למענק של 32,160 ₪ 

וזכאי להלוואה עד 21,680 ₪ .
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טלמדיה ביטאונים בע"מ
מאחלת לכל נפגעי פעולות האיבה

חג אביב שמח!



שיקום מקצועי 
בביטוח הלאומי

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

מי זכאי לשיקום מקצועי?
נפגע בעבודה, שנקבעו לו לפחות 10% נכות, או  

שפגיעתו הוכרה כמחלת מקצוע.  
נכות   20% לו  שנקבעו  איבה,  בפעולות  נפגע   
פעולות  נספה  של  ויתומים  אלמנה  וכן  לפחות,   

איבה.  
נכה, לא מפגיעת עבודה או איבה, שנקבעו לו  
קצבת  מקבל  אינו  אם  גם  לפחות,  נכות   20%  

נכות מהביטוח הלאומי.  
ביטוח חוק  פי  על  שהוכרו  ואלמנות,  אלמנים   

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?
המתמחים  סוציאליים  עובדים  של  וליווי  טיפול   

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 למחלקת השיקום לבירור זכאותכם

לשיקום מקצועי, טל' 02-6463488. 

הביטוח הלאומי
לצדך, ברגעים החשובים של החיים

www.btl.gov.i l


