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חברי/ות ארגון יקרים/ות
השנה  אפריל  חודש  בתחילת 
נאמני  "קבוצת  חברי  נבחרנו, 
בתפנית  להמשיך  הארגון", 
בראש  הארגון.  בפעילות 
ובראשונה אני רוצה להודות לכם, 
בי  האמון  הבעת  על  החברים, 
לדרך,  ושותפיי  לקבוצה  ובחברי 
אייבי  קמחי,  שרה  יהלומי,  אמנון 

מוזס וניסים יצחק.

עבורי החזרה לכהן שוב, בקדנציה 
שניה, כיו"ר הארגון הינה אתגר גדול. 
כלפי  ואחריות  תחושת השליחות 
כלל החברים רובצת לפתחי ואני 
שעה,  שעה  יום,  יום  לפעול  מקווה 
ורווחתם  זכויותיהם  קידום  למען 
הסקטורים,  מכול  החברים  של 
נכים/ות, הורים שכולים, אלמנים/

ות ויתומים/ות .
 

עם סיומה של מערכת הבחירות, 
בה נקבע באופן ברור שרשימתנו 
חברי  של  מוחלט  אמון  קיבלה 
לכלל  לומר  רוצה  אני  הארגון, 
בוועד  לנו,  כי  בארגון  החברים 
ואחד  אחד  מכול  אכפת  הארגון, 
כדי שכול  כול שביכולתנו  ונעשה 
כתף  קשבת,  לאוזן  יזכה  חבר 
אחראי  מקצועי,  טיפול  תומכת, 

ומסור מצוות המשרד.

הארגון  בראש  לעמוד  גאה  אני 
לממש  כדי  הפסקה  ללא  שפועל 
נפגע  כל  לרווחת  מחויבותו  את 
הועד  כניסת  עם  איבה.  פעולות 
בהקדם  פעלנו  לכהונה,  החדש 
למנות ועדות בארגון ולצאת לדרך 
חדשה עם רצון להתחדשות ויוזמה.

ארגון נפגעי פעולות איבה -הארגון 
היציג הינו עמותה ייחודית במרקם 
מדינת  של  קהילתי  החברתי, 

בתוכו  המאחד  ארגון  זהו  ישראל, 
שנפגעו  הסקטורים  כול  את 
כארגון  ומוכר  איבה  בפעולות 
ישראל  במדינת  שהוקם  היציג 
ומנגד זה שנים רבות שאנו נאבקים 
לדאוג לתקציב מסודר מצד מדינת 
בארגונים  שמקובל  כפי  ישראל, 

המקבילים לנו במשרד הביטחון.

שאר  עם  יחד  ראיתי  הזו,  בעת 
לשלב  הצורך  את  לוועד  חבריי 
דמות  הארגון  מנכ"ל  לתפקיד 
מול  ובעבודה  בתחום  הבקיאה 
לפי  והממשלה.  הכנסת  מוסדות 
בעבר,  הארגון  למנכ"ל  פנינו  כך 
עו"ד רועי כהן להגיש את מועמדותו 
ואני  הארגון  כמנכ"ל  שוב  לכהן 
ואכן  לפנייתנו  נענה  שהוא  שמח 
חברי  ע"י  אחד  פה  נבחר  רועי 

הוועד.

האחרונים,  החודשיים  במהלך 
אנו  הארגון,  מנכ"ל  של  בהובלתו 
חשים כי הארגון נכנס לפסים של 
עשיה ענפה במגוון רב של תחומים 
ומצליח להביא לתודעה הציבורית 
את המאבק שלנו לקבלת תקציב 
לאחרונה  הארגון.  פעילות  עבור 
העבודה  בוועדת  דיון  התקיים 
והרווחה בכנסת בסופו התקבלה 
הרווחה,  לשר  להמליץ  החלטה 
בפגישה שתתקיים במהלך חודש 
תקציבי  סעיף  לקבוע  אוגוסט, 

קבוע ומסודר לפעילות הארגון.

בנוסף, ב- 24 לחודש יולי התקיים 
לילדי  ארצי  כיף  יום  לראשונה 
האיבה,  פעולות  נפגעי  משפחות 
 800 מ-  למעלה  בו  השתתפו 
זכו  אשר  משפחותיהם  ובני  איש 
של  הופעות  של  רב  מגוון  לקבל 
אשר  במדינה  המובילים  האמנים 
נענו לבקשת מנכ"ל הארגון לבוא 
פעולות  נפגעי  ילדי  למען  ולתרום 

איבה.

הבאות  השנים  שלוש  לקראת 
עיני,  לנגד  עומד  הקדנציה  של 
לחוף  הארגון  את  להוביל  החזון 
מסודר  בית  יוקם  בו  מבטחים 
וסניפים ברחבי הארץ תוך פעילות 
מתוקצבת שנתית למען החברים.

חברי  עם  יחד  בראשותי,  הארגון 
לוועד, ימשיך להתנהל כגוף שקוף, 
שירות  של  לסטנדרטים  המחויב 
תוך  החברים  לכלל  יחס  ומתן 
הקפדה על ניהול הנאמן לעקרונות 

של מנהל תקין.

שיתוף הפעולה עם משרד הרווחה 
בראשותו של השר מאיר כהן הינו 
רואה  אני  לארגון,  אסטרטגי  יעד 
הארגון  של  אמת  ידיד  כהן  בשר 
ולעזור  לסייע  השר  וחבריו.רצון 
הינו רצון אמיתי וכנה, ויחד בכוחות 
המוסד  עם  לעבוד  נדע  משותפים, 
ושיקום  איבה  לאומי אגף  לביטוח 

והכול למען רווחת החברים.

מעבר לכך, ימשיך הארגון לפתח 
למען  ופעולות  תכניות  ולקדם 
חברי  של  החיים  איכות  שיפור 
סדנאות,  כיף,  ימי  וביניהם  הארגון 
ופנאי,  תרבות  ערבי  מפגשים, 
וההנחות.  ההטבות  הרחבת 
המחלקה  פעילות  הרחבת 
זכויות  ובירור  ביידוע  המשפטית 
המגיעות  ומשפטיות  רפואיות 

לחברי הארגון.

הוועד  לחברי  לאחל  רוצה  אני 
פורייה  עבודה  הארגון  ולצוות 
עומדת  עינינו  כשלנגד  ומשותפת 
והצורך  החברים  טובת  ורק  אך 

לסייע ולתמוך בהם.

אסיים בנימה אישית ואומר כנפגע 
נאבק  קשה מפעולת איבה, אשר 
ילד  חייו מהיותו  כול שנות  לאורך 
קטן להמשיך בשגרת חיים רגילה 
לומר לכם  רוצה  אני  הניתן,  ככול 
שמי שמאמין בצדקת דרכו, הדרך 

מנצחת והמטרות מושגות.

דבר  לכל  בפניכם  פתוחה  דלתי 
בשלל  לראותכם  ואשמח  ועניין 

הפעילויות שהארגון מקיים . 

בברכת שנה טובה,

יהושע כהן,
יושב ראש

פעולות  נפגעי  ארגון 
היציג  האיבה-הארגון 

)במדינת ישראל(

דברדבר
המנכ"להיו"ר

חברים וחברות יקרים ויקרות,
סיימתי קדנציה  בראשית 2012 
של 3 שנים כמנכ"ל ארגון נפגעי 
פורייה  קדנציה  איבה,  פעולות 
עם המון עשייה וסיפוק במהלכה 
קבע  משכן  להקים  הצלחנו 
צעדים  של  שורה  ולבצע  לארגון 

למען רווחת החברים.
פניות  מס'  קיבלתי  לאחרונה, 
להציע את מועמדותי לכהן שוב 
כמנהל הכללי של הארגון. לאחר 
פניות  ולנוכח  גדולים  לבטים 
רבות ומרגשות של חברים, אכן 
ונבחרתי  מועמדותי  את  הצעתי 
ולכהן  לשוב  הארגון  ועד  ידי  על 
זו  בהזדמנות  המנכ"ל,  בתפקיד 
ראש  ליושב  להודות  רוצה  אני 
הארגון יהושע כהן ולחברי הוועד, 
לי  שהעניקו  והערכה  האמון  על 

עבור פועלי למען חברי הארגון. 
עבורי ארגון נפגעי פעולות איבה 
בכדי  ובראשונה,  בראש  נועד, 
של  הזכויות  כל  למיצוי  להביא 
לקדם,  האיבה,  פעולות  נפגעי 
ואוזן  חם  בית  ולהעניק  לשקם 
הקריבו  אשר  לחברים  קשבת 
ויקיריהם במערכה על  גופם  את 

עצם קיומה של מדינת ישראל. 
הארגון שלנו פועל יום-יום, שעה-
את  לנפגעים  להעניק  שעה, 
היכולת לאסוף את כל כוחם על 
מנת להמשיך לחיות את החיים, 
שפקדה  הקשה  הטראומה  חרף 

אותם. 
לתפקיד  חזרתי  עם  בכוונתי, 
המנכ"ל, להמשיך בכל מרצי, יחד 
המשרד  וצוות  הוועד  חברי  עם 
לפעול למען רווחת נפגעי פעולות 
חלוקת  למען  לפעול  איבה, 
ולמשפחותיהם  לחברים  מלגות 
אקדמית  השכלה  לרכישת 
וטיפול  בייעוץ  לסייע  ומקצועית. 
החברים.  של  זכויותיהם  במיצוי 

לחללי  הנצחה  פעולות  לקיים 
פעולות איבה. ולהמשיך במסורת 
של טקס בר ובת המצווה, אירועי 
כיף, ערבי תרבות, כנסים ומפגשי 

תמיכה לחברים. 
מתקיים  שהארגון  סוד  לא  זה 
מתקציב דל המגיע מדמי החבר 
משרד  של  מועט  ובסיוע  בלבד 
הארגונים  לעומת  הרווחה 
המקבילים לנו, במשרד הביטחון, 
שתופסק  עד  לוותר  לא  בכוונתי 
בנושא  זועקת  הכה  האפליה 
התקציב  קבלת  הארגון.  תקצוב 
תאפשר לנו, הארגון היציג היחיד 
סיוע  להעניק  ישראל,  במדינת 
להם  לתת  לחברים,  אמת  בזמן 
גורמים  ע"י  ונפשי  סוציאלי  ליווי 
לקיום מפגשים  לפעול  מקצועים, 
הארץ,  רחבי  בכל  החברים  של 
להקים סניפים במחוזות ירושלים, 

חיפה והדרום.
יהושע  הארגון,  שיו"ר  שמח  אני 
שותפים  הוועד  חברי  וכל  כהן, 
בכל  להילחם,  לכוונתי  מלאים 
באופן  העיוות  לתיקון  האמצעים, 
נותנת  אינה  ישראל  מדינת  שבו 

כלים ומשאבים לארגון היציג. 
בהם  הרבות,  השנים  במהלך 
שירתי את חברי הארגון, למדתי 
כי, בסופו של דבר, החבר הבודד 
רוצה לראות בארגון כמי שפועל 
קשבת  ואוזן  הבנה  מתוך  עבורו 
למצב המיוחד אליו נקלע, כאשר 
בין רגע חרב עליו כל עולמו וללא 
כל סיבה. המטרה שלנו, כארגון, 
שאנו  הביטחון  את  לו  לתת 
מספקים לו, כתף תומכת, טיפול 
כמנכ"ל  ומסור.  רציני  אחראי,  
יפעל  המשרד  צוות  שכל  אוודא 
של  תחושה  מתוך  ברגישות 

שליחות אמיתית למען החברים.
בבעיות  המסור  הטיפול  לצד 
קדימה  להסתכל  עלינו  החברים 
ולפעול מול ועדות הכנסת לתיקון 
שהתגבשו  חקיקתיות  עוולות 
במתן  נעסוק  השנים,  במהלך 
בתקנות  לשיפורים  הצעות 
חקיקה  ניזום  וכן  הקיימות 
בנושאים שונים הקשורים לקידום 

מצבם של נפגעי פעולות איבה. 
ח"כ  הרווחה,  בשר  רואה  אני 
מאיר כהן, ובאנשי משרד הרווחה 
לביטוח  המוסד  נציגי  עם  יחד 
לאומי שותפים מלאים של הארגון 
מענה  במתן  לסייע  במטרה 
נפגעי  של  המיוחדים  לצרכים 
לשיפור  ולפעול  איבה  פעולות 
בכוחות  ביחד,  חייהם.  איכות 
לי  אין  הדדי  ובסיוע  משותפים 

פעילות  לקדם  שנצליח  ספק 
ענפה ותומכת עבורכם. 

מתן  בדבריי  מבטיח  אינני 
פתרונות קסם, אבל אני סומך על 
וצוות  הוועד  חברי  של  דבקותם 
המשרד במטרה להביא בשורה 
כל-כך  החשוב  הציבור,  עבור 
של נפגעי פעולות איבה שמדינת 
ישראל אכן מכירה בצורך לפעול 

למענם.
אני רואה בחברי הארגון שותפים 
אלו  יעדים  להגשמת  למאמץ, 
על  להקפיד  אדאג  כך  ומתוך 
ושווים  שקופים  ניהול  תהליכי 
משאבי  כי  לוודא  הציבור,  לכלל 
לפעילות  ורק  אך  יוקצו  הארגון 
עבורם והארגון יהיה מחויב במתן 
העת  כל  נשאף  איכותי,  שירות 
לחדשנות ויצירתיות ולהתפתחות 
כלים  ועוד  עוד  להעניק  במטרה 
היום- בהתמודדותם  לחברים 
יומית מול הקושי לחזור למסלול 

חיים רגיל. 
ואני  עסקתי  המקצועיים  חיי  כל 
עוסק בפעילות למען הזולת, ואני 
זו  כי  ולומר  רוצה לשתף אתכם 
זכות גדולה לפעול עבורכם ואני 
וחש  עבודתי  את  אוהב  פשוט 
כל  על  רב  סיפוק  של  תחושה 
חיוך ומילה טובה מחבר/ת ארגון 
דרך  בכל  לו/ה  לעזור  שהצלחנו 

שהיא. 
פתוחה  דלתי  בעבר,  שהיה  כפי 
כולכם  את  מחבק  אני  לכולם, 
כאן  אנחנו  לכם,  לומר  ורוצה 

בשבילכם ולמענכם. 
מתחייב  אני  הארגון,  כמנכ"ל 
לא  שהארגון  לדאוג  בפניכם 
במקצועיות,  לפעול  לרגע  יחדל 
למען  וברגישות  בנחישות 
ארגון  הוקם  שלשמם  המטרות 
איבה  פעולות  נפגעי  של  יציג 

במדינת ישראל .

 שלכם בברכת שנה טובה,

עו"ד רועי כהן
                                                                                                  
נפגעי  ארגון  מנכ"ל 
האיבה-הארגון  פעולות 
היציג )במדינת ישראל(
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חסרה 

תמונה

דבר
רב הארגון

משפחת נפגעי פעולות איבה.
הורים,  אחים,  לדרך  ידידים 
וסבתא  בנים, סבא  אחיינים, 

משפחה יקרה
גדולה  אחת  משפחה  אנחנו 
שאנחנו  לכולנו  שהמשותף 
הח"מ,  הקודש,  בארץ  חיים 

צה"ל  נכה  הנאמן,  עבדכם 
והאחיין שלי חייל שנהרג על 

קדוש ה'. 
קיבלתי על עצמי את תפקיד 
בהתנדבות  הארגון  רב 
ובשמחה רבה מתוך הערכה 
רבה ליו"ר הארגון  מר יהושע 
כהן ולחברי ההנהלה. אנחנו 
מ-10  למעלה  מזה  מכירים 
במילואים  היותי  עצם  שנים 
עם  שכולות  משפחות  קצין 

תואר שני.
שימנע  לה'  מתפלל  אני 
וכן  לגדול  אנפ"א  ממשפחת 
קשבת  אוזן  להיות  שאוכל 

לצרכי חברי הארגון
מר  הארגון  שיו"ר  לציין  עלי 
יהושע כהן פתוח מאד לצרכי 
בכלל  הדתית  האכלוסיה 

ולכל חברי הארגון בפרט.

פתוחים  אנחנו  לפיכך 
מענה  לצורך  להצעותיכם 
האכלוסיה  של  לצרכים 
את  להכיר  עלי  הדתית 
השטח וללמד ולקבל ממכם 

את בקשותיכם.
הקשר יכול להיות:

1. ע"י מכתב מפורט לארגון 
    ובו הבקשות

2. פגישות פנים מול פנים.
למזכירתי  חומר  הבאת   .3
בתיה בטלפון 03-9303385

בכבוד רב

טובה  שנה  ובברכת 
ומבורכת

הרב יאיר מאיר ישרים

חברי ועדת תרבות
• אמנון יהלומי - יו"ר הוועדה
• גדי רוזנוולד - חבר הוועדה

•  שרה קמחי - חברת הוועדה
• דודו ריחני - חבר הוועדה 

• חיה וסרמן - חברת הוועדה

חברי ועדת הנצחה
• אייבי מוזס - יו"ר הוועדה

• יחזקאל אוזרוב - חבר הוועדה
• יוסף רווח - חבר הוועדה

• שרה קמחי - חברת הוועדה
• רפי סרוסי - חבר הוועדה

הנהגת הארגון
חברי ועד הארגון

ונציג  הארגון  ראש  יושב   - כהן  יהושע   •
הנכים

• יצחק נסים - גזבר הארגון
• אייבי מוזס -  נציג ההורים השכולים

• שרה קמחי -  נציגת האלמנים/ות
• אמנון יהלומי - חבר ועד

 
חברי ועדת רווחה

• שרה קמחי - יו"ר הוועדה
• אמנון יהלומי - חבר הוועדה

• פינה חיה ברדצ`אנסקי - חברת הוועדה 
• דודו ריחני - חבר הוועדה

• יהודה אברהם - חבר הוועדה

חברי ועדת כספים
• יצחק נסים - יו"ר הוועדה

• גדי רוזנוולד - חבר הוועדה 
• איליה קרייצ`מן - חבר הוועדה
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ציבור הנפגעים והמשפחות השכולות, באתי לכאן לבית הארגון בפעם הראשונה כדי 
להביע את התמיכה והסולידריות של משרד הרווחה שאני עומד בראשו ושל המוסד לביטוח 

לאומי שידידי, מנכ"ל המוסד לביטוח לאומי, פרופ' שלמה מור יוסף, אשר נמצא איתי כאן. 

דבר שר הרווחה והשירותים החברתיים - ח"כ 
מאיר כהן לציבור נפגעי פעולות איבה בביקור 

בבית הארגון היציג בתאריך ה- 9/9/14

איתן"  "צוק  מבצע  במהלך 
העורף  שבה  מציאות  גילינו 
שלכם,  והארגון  לחזית  הפך 
מדינת  של  היציג  הארגון 
הישראלים  את  מייצג  ישראל, 
על  ובגופם  בחייהם  ששילמו 
הארץ  ביישובי  חיילים  היותם 
והגעתי לכאן לומר שהמציאות 
את  אותנו,  מחייבת  הזאת 
מדינת ישראל, לפעול לשיח של 
חיזוק המשפחות, תמיכה, סיוע 

וכיבוד הנופלים.
איתן"  "צוק  מבצע  במהלך 
הודעתי למנכ"ל המוסד לביטוח 
יישארו  וצוותו  שהוא  לאומי, 
דרך  בכל  ויפעלו  במשרדים 
אזרחי  לציבור  סיוע  להעניק 
ממטח  שנפגעו  ישראל,  מדינת 
לעבר  שנורה  הכבד  הטילים 
מדינת  וכלל  הדרום  יישובי 
אל  לצאת  החלטתי  ישראל. 
השטח ובמשך קרוב ל-50 יום 
סיירתי  במשרדי,  ביקרתי  לא 
המשרד  צוות  עם  יחד  יום  יום 
אברהם  שדה  עד  מת"א 
באתי  יום  כל  בדרום.  וחולית 
ובראשונה  בראש  ליישובים 

לתמוך באזרחים, בראשי הערים 
תקציב  עם  והגעתי  והמועצות 
להם  להעניק  מבוטל  לא  חירום 
סיוע מיידי על מנת שלא יהיו לבד 

בשטח.
שלי  מהרצון  נבעה  זו  החלטה 
פחד  בו  שיש  במקום  כי  לומר 
בלתי  וקשיים  מטילים  ואימה 
שסובלים  ואנשים  הגיוניים 
ששר  וצריך  ראוי  מטראומה, 
הרווחה יהיה שם כדי לסייע. אני 
אומר זאת כי אני כל הזמן נדרש 
המתוחה  היחסים  למערכת 
בישראל.  וארגונים  עמותות  עם 
כממשלה,  לנו,  היה  רבות  שנים 
וארגונים  לעמותות  ללכת  נוח 
כדי להסיר מעלינו את האחריות 
אליכם,  האחריות  את  ולהעביר 
נפגעי  בארגון  כאן  שקורה  כפי 
נוצר  לאט  לאט  איבה.  פעולות 
וארגונים  עמותות  של  ג'ונגל 
את  מעליה  הסירה  והמדינה 
האחריות ונמצאת מאחורה, זוהי 
ישראל,  מדינת  אנו,   – דרכי  לא 
נפגעי  ציבור  עליכם  אחראים 

פעולות איבה.
תקדימית  בהחלטה  מתכוון,  אני 
ארגון  את  לתקצב  וראשונה, 
בשנת  איבה  פעולות  נפגעי 
אני  לשנה,  שקל  במיליון   2015
עם  בנושא  ומתן  במשא  נמצא 
לכך  התחייבתי  האוצר,  משרד 
אני  זה  לצד  אעמוד,  אני  ובזה 
שימוש  יעשה  הארגון  כי  מבקש 
לפעילות  ורק  אך  הזה  בכסף 
עבור רווחת נפגעי פעולות איבה 
וימעיט בתוספת כוח אדם. ברור 
לי שצריך מנכ"ל ובעלי תפקידים 
ואני סומך על מנכ"ל הארגון, עו"ד 
רועי כהן, לאור פועלו הרב, אבל 
דבר  של  שבסופו  לב  לשים  יש 
לתמוך  לקדם,  צריך  התקציב 

ולסייע לנפגעי פעולות איבה.
הארגון,  יו"ר   – שיהושע  יודע  אני 
חברי ועד הארגון וכל המתנדבים 
במסירות,  זאת  עושים 
בהתנדבות מלאה ומתוך תחושה 
החלטתי  ולכן  שליחות  של 
בכל  לארגון  שוטף  תקציב  לעגן 
לעמוד  צורך  ללא  ושנה,  שנה 
תרומות  ולבקש  בפתח  כעניים 

חסויות. ראיתי את המצגת של 
הפעילות הנפלאה שלכם ביום 
והשתתפתי  בשפיים  הכיף 
המצווה  ובת  בר  בטקס  גם 
יודע  לנפגעי פעולות איבה ואני 
שלכם  היומיומית  הפעילות  על 
למען נפגעי פעולות האיבה, אני 
תלך  רק  זאת  שפעילות  בטוח 

ותגבר עם קבלת התקציב.
שאני  הרווחה  למשרד  באשר 
עומד בראשו, אני רוצה לבשר 
לכם כי לקראת תקציב 2015 
 650 של  תוספת  קיבלנו 
באוכלוסיות  לטיפול   ₪ מיליון 
קצבאות  ולהגדלת  המוחלשות 

הקשישים.
"צוק  מבצע  במהלך  לצערי, 
רב  בכאב  הצטרפו  בו  איתן", 
השכולות  משפחות  לרשימת 
עוד שישה משפחות, ראיתי במו 
עיניי אנשים שנפגעו גם בפזורה 
הדרום  ביישובי  וגם  הבדואית 
בעת  ואשקלון,  אשדוד  ובערים 
משרד  של  שלנו,  התפקיד  הזו 
לאומי,  לביטוח  והמוסד  הרווחה 
קשבת  ואוזן  כתף  להם  להעניק 

ולתמוך ככל הניתן.
לעמוד  נצטרך  שלא  תקווה  כולי 
מתקפת  של  כזו  למציאות  שוב 
עלינו  מה שמתרגש  טילים, אבל 
עכשיו  ואולי  טוב  מנבא  לא 
במציאות החדשה נדע לנהל שיח 
להוביל  כדי  שלנו  השכנים  עם 
הדרום  ליישובי  וביטחון  לשקט 
ולמדינת ישראל כולה. אני רוצה 
שנה  הנפגעים  לציבור  לאחל 
של  שנה  בריאה,  שנה  טובה, 
למנכ"ל  להודות  וביטחון,   שקט 
המוסד  ולעובדי  לאומי  הביטוח 
מבטיח  הנאמנה,  עבודתם  על 
שאלווה ואסייע ככל הניתן למען 
הארגון וציבור חבריו ואקח חלק 
למען  אוזמן  אליה  פעילות  בכל 
משפחות נפגעי פעולות האיבה.  

אנחנו, כנפגעי איבה מבטאים את מצב החברה הישראלית כולה. למרבה הצער, אנו, באופן 
אישי, סובלים מפגיעה כואבת וקשה כתוצאה ממעשי איבה של אויבנו ואנו עדיין ממשיכים 

לשלם מחיר יקר של אובדן חיים ופציעה קשה. 

לרגל ראש השנה 

ידיים.  הרמתי  לא  פציעתי  מאז 
לא  מוכר,  למשורר  הפכתי 
יצירותי  למסכנות,  נכנעתי 
נלמדות בבתי-הספר התיכוניים 
הבגרות.  לבחינות  הארץ  בכל 
הפרס  את  קיבלתי  לאחרונה 
עמיחי  יהודה  פרס   המכובד, 
כיהנתי   חיים.  למפעל  לשירה 
ראש  כיושב  שנים   כמה  במשך 
העבריים  הסופרים  אגודת 
במסגרת  פעלתי  בישראל. 
חשובות  תרבותיות  מועצות 
בינלאומיים  יחסים  קידמתי 
עד  והתרבות.  הספרות  בתחום 
של  ספרים   שישה  הוצאתי  כה 
שירה וסיפורת שתורגמו לשפות 

רבות.
אקדמאיים  תארים  קיבלתי 
אוניברסיטאות,  משתי 
בעבודה  ראשון  תואר 
מהאוניברסיטה  סוציאלית 
ותואר  בירושלים   העברית 
שיקומית  בפסיכולוגיה  שני 
עבדתי  בר-אילן,  מאוניברסיטת 
כמטפל  שנה  לעשרים  קרוב 
במחלקות  פסיכו-סוציאלי, 
לחולי  חולים  ובבית  סוציאליות 
לאנשים  לסייע  זכיתי  נפש, 
ולקלוט עלייה כבר בשנות ה-60, 
לעבודה  סטודנטים  הדרכתי  וכן 
באוניברסיטאות  סוציאליות 
עיתונאי  הייתי  כן  כמו  בארץ, 

ופובליציסט במשך שנים רבות.
איבה  נפגעי  ארגון  כיו"ר  כיהנתי 

כמעט בראשית הקמתו .
שלי  הנכות  את  רואה  לא  אני 
כמשנית.  אלא  בחיי  כמרכזית 
חיי  הם  בעיני  החשוב  והדבר 
המקצועית  ופעילותי  המשפחה 

האמנותית והחברתית. 
ואב  נשוי  אני  משפחה  הקמתי 

לשני ילדים. שני ילדי הם קצינים 
באמונה  מאמין  אני  בצה"ל. 
ישראל  עם  בתחיית  עמוקה 
האיבה  נפגעי  אנחנו,  בארצנו. 
מטעם  ואוהד  חם  ליחס  זכאים 
הן בתמיכה כלכלית  השלטונות 
נוכח  אני  נפשית.  בתמיכה  והן 
בעובדה שנפגעי פעולות האיבה 
לשקם  עז  ורצון  תקוה  מלאים 
משפחותיהם  ואת  עצמם  את 
הסיוע  את  להם  לתת  רק  צריך 

המתאים.
וכיהן  בארגון  פעיל  שהיה  כמי 
שרק  מאמין  אני  הארגון  כיו"ר 
אל  נחושה  ובעמידה  בהתאגדות 
נוכל למצות את  מול המערכות, 
זכויותינו. אני שמח להיות שותף 
איבה  נפגעי  ארגון  של  לפעילות 
כדי להשיג ממוש זכויות שלעתים 
בשל  מאיתנו  נמנעות  קרובות 
חוסר ידיעה. אין לי ספק שקיימים 
רק  אנחנו  בהם  רבים  תחומים 
עם  זכויותינו.  ממוש  בראשית 
ארגון  של  הגדולים  ההישגים  כל 
נפגעי איבה ניתן להגיע להישגים 
חומריות  בזכויות  הן  יותר  רבים 

והן בתמיכה ריגשית.
עדיין תקפה האמרה "כל ישראל 
חשובה  לדעתי  לזה".  זה  ערבים 
מאוד הסולידאריות בתוך הארגון 
החברים  של  האישית  והתרומה 
ובמעורבות חברתית.  בהקשבה 
שמח  חג  לכולנו  מאחל  אני 
נפגעים  עוד  נדע  שלא  ומאחל 

נוספים בתוכנו.
 אני מצרף שיר שכתבתי שמתאר 

משהו מהסבל שעובר עלינו.

ארז ביטון מכאובינו 
בלילה

ִאים ָעֵלינּו  ַמְכאֹוֵבינּו בָּ
ְיָלה לַּ בַּ

ֵקָטה ה ְשׁ ְמִזמָּ ֵהָחֵבא, בִּ בְּ
מֹו ַמִים ְמַחְלֲחִלים כְּ
א ָעֵלינּו ַמְכאֹוֵבנּו  בָּ

ְיָלה לַּ בַּ
ִנים ם ְיֵשׁ לָּ ֻכּ ֶשׁ כְּ

ִנים ֹלא ִנים ֲאַנְחנּו בְּ
ָנה ין ֵערּות ְלֵשׁ בֵּ

ֲאַנְחנּו 
ים ְצִחיִּ ַהּׁשֹוְמִרים ַהנִּ
רֹון ּפֹוֵקד אֹוָתנּו כָּ ַהזִּ

מֹו ָחֵבר ַרע כְּ

ַעם ַאַחת ִליׁשֹן  ַרק פַּ
ֶקר. ינֹוקֹות ַעד ַהבֹּ ַנת תִּ ְשׁ

מאחלים החלמה מהירה ושנה טובה 

וברוכה  לכל נפעי פעולות האיבה 

ובני משפחותיהם!
אמיר השקעות ונכסים עפרה בע"מ טל': 02-9979395, פקס: 1532-9709566,

 www.amirinv.co.il הדרך הקלה שלך להגיע לבית
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ביום שלישי האחרון התקיים בבית ארגון פגעי פעולות האיבה , טקס הרמת הכוסית לרגל 
ראש השנה תשע"ה של ועד הארגון היציג במעמד  המנהל הכללי של המוסד לביטוח לאומי, 

פרופ' שלמה מור יוסף, שר הרווחה והשירותים החברתיים, ח"כ מאיר כהן , יושב ראש 
וועדת כספים במועצת הביטוח הלאומי, מר חזקי ישראל,  סגן מפקד יחידת 101 במג"ב, 

רפ"ק בני אלחות,  ויו"ר ועדת רווחה במחוז הצפוני של חברת חשמל, מר מוטי וגנר.

הרמת כוסית לכבוד השנה החדשה

הארגון,  מנכ"ל  פתח  הערב  את 
על  שבירך  כהן  רועי  עו"ד 
הגעתם לראשונה של המכובדים 
את  לכבד  היציג,  הארגון  לבית 
האיבה.  פעולות  נפגעי  ציבור 
על  הארגון  מנכ"ל  ברך  בנאומו 
וציין  הרווחה  שר  של  הגעתו 
והבעת  שבדבר  הסמליות  את 
בארגון  והסולידריות  התמיכה 
מנכ"ל  איבה.  פעולות  ובנפגעי 
עשרות  בפני  הציג  הארגון 
המשתתפים את  פעילות הארגון 
מיום  עניינית  מצגת  באמצעות 
שפיים  בפארק  שהתקיים  כיף 
הארגון,  ומשפחות  ילדי  עבור 
הדרום  מאזור  לחברינו  במיוחד 
בימי  וסבל  טראומה  חוו  אשר 
במצגת  איתן".  "צוק  מלחמת 
שולבו סיפורים אישיים של חברי 
הארגון  ועד  חזון  והצגת  הארגון  

הנבחר.

יו"ר הארגון, מר יהושע כהן, נשא 
מילותיו  את  ופתח  מרגש  נאום 

כהן  מאיר  "השר  השר:  לכב' 
של  שלנו,  האבא  עבורנו,   אתה 
ידוע  אתה  איבה,  פעולות  נפגעי 
בפעילותך  שנות  כל  לאורך 
כמחנך,  כמורה,  הן  הציבורית 
וכמובן כראש  כמנהל בית ספר 
בשנה  כשר  והן  דימונה  עיריית 
וחצי האחרונות ברגישות וברצון 
הזקוקות  לאוכלוסיות  לסייע 
לכך, תעזור לארגון היציג להפוך  
תקציב  עם  ותומך  חזק  לארגון 

מסודר". 

ריגש  כהן,  מאיר  הרווחה,  שר 
שוב  וציין  הנוכחים   את  בדבריו 
מדינת  של  מחויבותה  את  ושוב 
ישראל  לתמוך באוכלוסייה של 
ציטוט  האיבה,  פעולות  נפגעי 
מדבריו המרגשים של כבוד השר: 
והארגון  לחזית  הפך  "העורף 
ששילמו  הישראלים  את  שמייצג 
בחייהם ובגופם על היותם חיילים 
אותנו  מחייב  הארץ,  ביישובי 
המשפחות  חיזוק  של  לשיח 

הרווחה  שר  הנופלים".  וכיבוד 
להעביר  החלטתו  על  הודיע 
של  שנתי  תקציב   2015 בשנת 
נפגעי  לארגון  שקלים,  מיליון 
פעילות  לטובת  איבה,  פעולות 
זכויותיהם  וקידום  רווחתם  למען 

של נפגעי פעולות איבה.
למנכ"ל  הודה  הארגון  מנכ"ל 
שלמה  פרופ'  הלאומי,  הביטוח 
מור יוסף, שנכח בטקס, על האוזן 
הקשבת והרצון לסייע וכן לצוות 
אגף האיבה ואגף השיקום במל"ל.
יו"ר  העניק  האירוע  במהלך 
כל  בשם  כהן,  יהושע  הארגון, 
ציבור נפגעי פעולות האיבה, מגני 
כהן  מאיר  השר,  לכבוד  הוקרה 
לביטוח  המוסד  מנכ"ל  ולכבוד 

לאומי, פרופ' שלמה מור יוסף.
כוסית  בהרמת  הסתיים  הערב 
הרבים  הארגון  חברי  של 
ובברכתו של שר הרווחה לשנת 
בטחון ושלום ועוד שלום לכל עם 

ישראל.
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חברי ועד ארגון נפגעי פעולות איבה - הארגון היציג

אייבי מוזס

נציג סקטור 
הורים 

שכולים, יו"ר 
ועדת הנצחה

יליד 1950, תושב הישוב אלפי מנשה, 
הורה שכול – מוכר כנכה בעל 82% 
ואב  איבה  מפעולת  אלמן  נכות, 
לשניים, נפצעתי קשה באפריל 1987 
עופרה  רעייתי  נהרגו  במהלכו  בפיגוע 
נוספים  ילדים  ושני   )5( טל  ובני   )32(
שנפצעו קשה, בעל רישיון טייס ומדריך 
כשלושים  במשך  שימשתי  טייסים, 
שנה כמנהל מחלקת מבצעים בחברת 
מקימי  בין  נמניתי   ,TWA התעופה 
זכיותינו  להבטחת  היציג  הארגון 
יקירנו  והנצחת  איבה  פעולות  כנפגעי 
מספר  שימשתי  הציבורית,  בתודעה 
שונות  וועדות  ועד  כחבר  פעמים 
בזכויות  רב  וניסיון  ידע  בעל  בארגון, 
השכולים,  ההורים  לסקטור  והטבות 
מלאה  בהתנדבות  הינה  פעילותי  כל 

וללא קבלת כל שכר.
 

להודות  אבקש  ובראשונה  בראש 
שניתן  האמון  על  והחברות  לחברים 
וניסיוני  בי. אני מתכוון להקדיש מזמני 
בפעילות  התקין  הניהול  על  בשמירה 
ולמען  בשביל  לפעול  והצורך  הארגון 
אפעל  האיבה.  פעולות  נפגעי  ציבור 
נושא  את  לקדם  לוועד  עם חבריי  יחד 
הרצל  בהר  ההנצחה  אתר  הקמת 
צה"ל,  חללי  עבור  לקום  שעתיד  כפי 
ו/או  הנצחה  אתרי  להקמת  אפעל 
הישובים  בכל  וגלעדים  אנדרטאות 
בארץ והתחלתי לקדם נושא זה בעיר 
העירייה, אמשיך  מול ראש  אל  רעננה 
ועזרה  ללוות את החברים בכל פנייה 
להנצחה  הנוגע  בכל  המוסדות  מול 
וקיום פעולות הנצחה, לייצג נאמנה את 
הארגון ופועלו בטקסים ועצרות זיכרון, 
להמשיך את מנהג הנחת הדגל והפרח 
כל  של  קבריהם  מעל  הזיכרון  ביום 

חללי פעולות איבה.

ואשמח  חבריי  בפניכם  פתוחה  דלתי 
לסייע מניסיוני בכל דבר ועניין

להלן פרטי הקשר עימי:
,050-5205188

abie.moses7@gmail.com 

אני מבקש לאחל לכולכם שנה טובה 
ושנת שגשוש שלום ובטחון

אייבי מוזס

אמנון 
יהלומי

חבר וועד ויו"ר 
ועדת תרבות

דקל  מושב  תושב  במיל',  סרן   ,70 בן 
 1991 בשנת  נפצעתי  הבשור,  בחבל 
נכות,   65% בעל  מורג,  בצומת  בפיגוע 
ועד  חבר  הביטחון,  משרד  של  גמלאי 
רווחה  ועדת  יו"ר   ,2001-2002 בשנים 
ונציג  ועד  חבר   ,2003-2005 בשנים 
הקודמת  בקדנציה  הנכים,  סקטור 
הכספים  ועדת  ויו"ר  כגזבר  שימשתי 
התקין  הניהול  להחזרת  שותף  בארגון, 
הינה  פעילותי  כל  הארגון,  בפעילות 
בהתנדבות מלאה וללא קבלת כל שכר .

אני מבקש לומר תודה על קבלת האמון 
מתחיל  אני  החברים,  מציבור  המחודש 
קדנציה שנייה כחבר ועד והפעם בחרתי 
למען  והפנאי  התרבות  בתחום  לפעול 
מתכוון  אני  הארגון.  וחברות  חברי 
להמשיך בפרויקט טיולים ברחבי הארץ 
לאתר  שעברה  בשנה  שנעשה  כפי 
בחגי  תרבות  אירועי  לקיים  גדר,  חמת 
סדנאות  ליזום  וחנוכה,  פורים  ישראל: 
והרצאות ופעילות תרבות וכמובן לקבוע 
השנה  שנערך  הכיף  יום  את  כמסורת 
פעולות  נפגעי  לילדי  שפיים  בקיבוץ 
חברות  עם  פעולה  שיתופי  ליצור  איבה. 
וחברות  חברי  את  ולהוציא  תיירות 
הארגון לנופשים מסובסדים כפי שנעשה 
באילת.  קיסר  למלון  חלומי  נופש  עם 
ליצור  מעוניין  אני  לוועד  חבריי  עם  יחד 
הארגון  חבר  לכרטיס  ומשמעות  תוכן 
מגופים  והטבות  הנחות  לקבלת  לפעול 
מסחריים. אין לי ספק שיחד אתכם חברי 
תרבותית  פעילות  לקיים  נוכל  הארגון 
לשיתוף  זקוקים  ואנו  ומגוונת  עשירה 

פעולה מלא מצדכם .

הצעה  ואו  רעיון  בכל  אליי  לפנות  ניתן 
לקיום פעילות למען רווחת החברים 

050- עימי:  הקשר  פרטי  להלן 
Amnony101@walla.com  ,2913996

בברכת שנה טובה ומוצלחת 

אמנון יהלומי

רו"ח ניסים 
יצחק 

חבר וועד, 
גזבר ויו"ר 

ועדת הכספים

 יליד 1946, תושב בת ים, נכה, נפצעתי 
בקרבת   1951 בשנת  רימון  בפיגוע 
נכות,   71% בעל  בירושלים,  יפו  שער 
רואה  הנני  ובמקצועי  בהשכלתי 
בישראל,  רו"ח  בלשכת  וחבר  חשבון 
ברשות  לרבות  כשכיר  עבדתי  תחילה 
רו"ח  משרד  בעל  כ-25  ומזה  המיסים 
הארגון  מקימי  עם  יחד  פעלתי  עצמאי, 
זכויות  להבטחת  ה-80  בשנות  היציג 
הנפגעים, כל פעילותי תהיה בהתנדבות 

מלאה וללא קבלת כל שכר .

האמון  על  והחברות  לחברים  תודה 
הארגון.  בוועד  שלכם  כנציג  לשמש 
ועדת  ויו"ר  כגזבר  לשמש  נבחרתי 
ניסיוני  את  להביא  ובכוונתי  הכספים 
הרב לתפקיד. מיד עם כניסתי לתפקיד 
פעלתי יחד עם יו"ר הארגון וחברי הוועד 
לקיים  הליך של אישור הדוחות הכספיים 
לשנת 2013 ולשמחתי הדוחות אושרו 
והצביעו על פעילות חיובית על פי כללי 
הביקורת החשבונאית. הארגון פועל על 
סוף  בכל  שמאושר  מסודר  תקציב  פי 
פעילות  כי  לוודא  ואפעל  כספים  שנת 
בשקיפות  תעשה  חבריו  למען  הארגון 
עם  יחד  מהתקציב.  חריגות  כל  וללא 
כל  נעשה  הארגון  ומנכ"ל  לוועד  חבריי 
שנתי  תקצוב  לקבלת  להביא  מאמץ 
ישראל  מדינת  מטעם  לארגון  מסודר 
כפי שמקבלים הארגונים המקבילים לנו 
במשרד הביטחון. כגזבר הארגון אנסה 
להרחבת  נוספים  פרויקטים  לקדם 
הנפגעים  של  רווחתם  למען  הפעילות 
ולוודא כי הארגון פועל כל הזמן לשפר 

ולהגדיל את שרותיו לחברי הארגון.

לכלל  ובטוחה  טובה  שנה  בברכת 
החברים ובני משפחותיהם

להלן פרטי הקשר עימי:
 ,054-6338795 

ika.nissim@gmail.com 

נסים יצחק

שרה קמחי

חברת וועד, 
נציגת סקטור 

אלמנים/ות ויו"ר 
ועדת רווחה

תושבת  לשלושה,  ואם  אלמנה   ,64 בת 
העיר ראשל"צ. בעלי רמי ז"ל, נהג מונית 
 2002 בשנת  בפיגוע  נרצח  במקצועו, 

במועדון באזור התעשייה של ראשל"צ. 
סקטור  ונציגת  ועד  כחברת  מכהנת 
האלמנים/ות ומשמשת כיו"ר ועדת רווחה 
הניהול התקין  בארגון. שותפה להחזרת 
הינה  פעילותי  כל  הארגון,  בפעילות 
בהתנדבות מלאה וללא קבלת כל שכר .

אני מבקשת לומר תודה רבה לכל אלה 
שלא,  לחברים  וגם  עבורי  שהצביעו 
נבחרתי כדי לייצג את כולם וכך אעשה. 
כחברת  שנייה  לקדנציה  ממשיכה  אני 
לקדם  ובכוונתי  רווחה  ועדת  ויו"ר  ועד 
עוד פעולות רווחה למען ציבור החברים, 
להמשיך את קרן המלגות לחברי הארגון 
ובני משפחותיהם ולפעול לגיוס תקציבים 
בארגון.  הסיוע  קרן  של  מחדש  להקמה 
השנה החלטנו בוועדה להתחיל במסורת 
ואביזרים  ספר  בית  תיקי  חלוקת  של 
חברי  מקרב  א',  כיתה  לילדי  ללימודים 
ובכוונתנו  משפחותיהם  ובני  הארגון 
שי  לחלוקת  גם  הפעילות  את  להרחיב 
לאירועי לידה וגיוס לצה"ל של חברי ארגון 
האלמנים/ כנציגת  משפחותיהם.  ובני 

שלנו  הזכויות  למיצוי  להביא  אפעל  ות 
בעיות  ופתרון  הלאומי  הביטוח  מול  אל 
וסיוע  רכב  החלפת  בתחום  בירוקרטיה 
המטרה  דירה.  החלפת  ו/או  ברכישת 
יחד  כוחות  לשלב  עיניי  לנגד  העומדת 
כוועד ולפעול למען רווחתם של החברים 
למשפחות  הנצחה  פעולות  קידום  לצד 

השכול.

בברכת שנה טובה,

להלן פרטי הקשר עימי: 052-8209102  

שרה קמחי

אלפי  הישוב  תושב   ,+3 נשוי   ,72 בן 
 90% בעל   - רגל  קטוע  נכה  מנשה, 
בהפגזה   1948 בשנת  מפיגוע  נכות 
בעל  בירושלים,  הירדני  הלגיון  של 
וניהול  בארגון  ענפה  ציבורית  עשייה 
לאומי,  לביטוח  המוסד  מול  מאבקים 
והטבות  בזכויות  רב  וניסיון  ידע  בעל 
יו"ר  איבה,  פעולות  נפגעי  זכאים  להם 
הארגון בין השנים 2003-2006, חבר 
קדנציות,  במספר  הארגון  וגזבר  ועד 
לא  בהן  האחרונות  השנים  בשלוש 
כיו"ר  שימשתי  ועד,  כחבר  כיהנתי 
כספים  ועדת  וכחבר  התרבות  ועדת 
ורווחה, שותף להחזרת הניהול התקין 
הינה  פעילותי  כל  הארגון,  בפעילות 
כל  קבלת  וללא  מלאה  בהתנדבות 
שכר . אני מודה לחברים על התמיכה 
יחד  שרצה  החברים  ובקבוצת  בי 
לגבש  הצלחנו  האחרונות,  בבחירות 
הסקטורים  מכל  המורכב  מאוחד  ועד 
מטרות  קידום  למען  לפעול  ונחוש 
רווחת  למען  הכול  ולעשות  הארגון 
החברים בארגון, יש לנו מנכ"ל מנוסה 
ובכוחות  ונאמן  מסור  עובדים  וצוות 
את  נצעיד  אתכם  יחד  משותפים 
הארגון קדימה ונרחיב ככל הניתן את 

פעילותו למען החברים.

הארגון  חברי  לכם  לאחל  רוצה  אני 
שנת  טובה,  שנה  משפחותיכם  ולבני 
הגשמה עצמית ושנת בריאות והצלחה 

להלן פרטי הקשר עימי:
 054-2286339 

יהושע כהן
יו"ר הארגון

יהושע כהן 

יו"ר הארגון
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חדשות מכאן ומשם  

תקציב לארגון
ועדת העבודה והרווחה של הכנסת קיימה דיון מיוחד בנוגע לאי תקצוב ארגון 

נפגעי פעולות איבה על ידי המדינה.
כהן:  רועי  עו"ד  הארגון,  מנכ"ל 
"בימים קשים אלה, כשחברי הארגון 
קשות,  נפשיות  במצוקות  נמצאים 
לנו  אין  אנוש,  צלם  אובדן  כדי  עד 
כיף,  יום  ארגנו  בהם.  לתמוך  כסף 
ובשל חוסר תקציב ביקשנו מאמנים 
הסכימו  לא  הם  אבל  להתנדב, 
ודרשו 25 אלף ש"ח. במהלך האירוע 
על  קפצו  והורים  אזעקה  נשמעה 
 70% פרופורציה.  שום  בלי  ילדיהם 
מחברי הארגון הם קשי יום. הארגון 
חבר  ודמי  תרומות  בסיס  על  פועל 
מעמותות  להבדיל  זאת  זעומים, 
דומות אשר נהנות מתמיכת משרד 
צה"ל,  נכי  ארגון  בהן  הביטחון 
שכולים.  והורים  צה"ל  אלמנות 
מיליון  של  תקציב  מבקשים  אנחנו 

שקלים בשנה בסך הכל".

מרגי:  יעקב  ח"כ  הוועדה,  יו"ר  מ"מ 
ישראל  שמדינת  מאמין  לא  "אני 
מצפה שארגון יציג יקבץ נדבות כדי 
בימים  במיוחד  נפשי,  מענה  לתת 
המדינה  הרי  סיבה,  שום  אין  אלה. 
ועוד בשנת 1999. למה  בו,  הכירה 

זה לוקח כל כך הרבה זמן?".

"נפגעי  מועלם-רפאלי:  שולי  ח"כ 
פעולות איבה, כמו חללי צה"ל, הם 
נפגעים במלחמת הקיום של תקומת 
חיילים  כולנו  בארצו.  היהודי  העם 

באותה מלחמה".

"מקווה  כהן:  יהושע  הארגון,  יו"ר 
בהבטחתו  יעמוד  הרווחה  ששר 
שלא  הבאה,  משנה  אותנו  ויתקצב 
או  זה  משר  נדבות  לקושש  נצטרך 
לעשות  אין  מחדש.  שנה  כל  אחר 
אפליה בין דם לדם, גם אנחנו איבדנו 

את היקרים לנו".

זלמן:  זהבה  הרווחה,  שר  יועצת 
התקציב  בהגדלת  תומך  "השר 

לארגון והמגמה היא חיובית".

באגף  ורווחה  לאומי  ביטוח  רכזת 
רבקה  האוצר,  במשרד  התקציבים 
התקצוב  את  לתקן  "יש  לויפר: 
הנכונה  הדרך  את  ולמצוא  לארגון 
יקבע  הרווחה  שר  זאת.  לעשות 

מדיניות".

ח"כ מרגי סיכם את הדיון ואמר: "יש 
העומד  הארגון,  תקציב  את  להגדיל 
שאינם  ש"ח  אלף   250 על  כיום 
התקציב(,  בבסיס  )לא  קבועים 
ידווח  הרווחה  משרד  מיידי.  באופן 
לוועדה מיד לאחר פגישתו עם נציגי 
הארגון בחודש הבא לגבי החלטתו".
ביום  הארגון  נציגי  נפגשו  בנוסף, 
13/8/14 עם שר הרווחה, ח"כ מאיר 
כהן, במהלכה סוכם כי נציגי משרד 
והארגון  האוצר  משרד  הרווחה, 
יגבשו קריטריונים לקבלת התקציב.

ביום 27/7/14 התקיימה פגישה במשרדי ארגון נכי צה"ל בין מנכ"ל הארגון 
תא"ל )במיל`( חיים רונן לבין נציגי ארגון נפגעי פעולות איבה: יו"ר הארגון מר 

יהושע כהן ומנכ"ל הארגון עו"ד רועי כהן.

על הבשורה שמעו אנשי הארגון לראשונה בטקס השנתי לקראת השנה החדשה 
שנערך ביום שלישי 9.9.14 בבית הארגון ובצל הצטרפותן של שש משפחות 

שכול חדשות ממבצע "צוק איתן".

שיתוף פעולה עם ארגון נכי צה"ל

הרווחה  שר  החליט   - וראשונה  תקדימית  בהחלטה 
מאיר כהן לתקצב את ארגון נפגעי פעולות האיבה 

יו"ר במיליון ש"ח לשנה  ברך  הפגישה  בתחילת 
של  מחדש  בחירתו  על  הארגון 
חיים בר כיו"ר הארגון ועל המשך 
כמנכ"ל  רונן  חיים  של  כהונתו 

הארגון.
למנכ"ל  העניקו  הארגון  נציגי 
על  הוקרה  מגן  צה"ל  נכי  ארגון 
פתיחת  לארגון,  השוטפת  עזרתו 
פעולות  נפגעי  עבור  הלוחם  בתי 
למיצוי  פעולה  ושיתופי  איבה 

זכויות נפגעי פעולות איבה.
הארגון  נציגי  העלו  בפגישה 
הלוחם  בבית  לקלוט  בקשה 
בבאר שבע, נפגעי פעולות איבה 
שיקומי  טיפול  לקבל  יוכלו  אשר 
צה"ל  נכי  ארגון  ומנכ"ל  במקום 
ונתן  הנושא  הסדרת  את  אישר 

ברכתו.
ישתפו  הארגונים  שני  כי  סוכם 
על  מידע  להעברת  בנוגע  פעולה 
מפגש  באמצעות  נפגעים  זכויות 
שוטף בין עו"ד הדר אהרן-מועלם, 
המשפטית,  המחלקה  מנהלת 
בארגון לבין עו"ד תמר חיימוביץ-
של  המשפטית  היועצת  ריכטר, 

ארגון נכי צה"ל.
יוכל  הבא  בקיץ  כי  סוכם  בנוסף, 
כיף  ימי  ולקיים  לחזור  הארגון 
הלוחם  בבתי  הארגון  לחברי 

ברחבי הארץ.
הוחלט כי הארגונים ישתפו פעולה 
הביטוח  הסדרת  בסוגיית  גם 
הביטוח  חברות  מול  הסיעודי 

והמפקח על הביטוח

"העורף  כהן:  מאיר  הרווחה  שר 
את  שמייצג  והארגון  לחזית  הפך 
הישראלים ששילמו בחייהם ובגופם 
הארץ,  ביישובי  חיילים  היותם  על 
חיזוק  של  לשיח  אותנו  מחייב 

המשפחות וכיבוד הנופלים". 

יהושע  אמר  זו  להחלטה  בתגובה 
פעולות  נפגעי  ארגון  יו"ר  כהן, 
חברי  אלפי  "בשם  כי:  האיבה, 
רוצים  אנו  ומשפחותיהם  הארגון 

להודות לשר כהן שהחליט באומץ, 
על  להתחייב  אלו,  קשים  בימים 
אנו  ממנה.  נמנעו  שקודמיו  החלטה 
מאמינים שמיליון השקלים שמשרד 
סוף  ישימו  יעביר ב-2015  הרווחה 
את  שחנקה  ארוכה  יובש  לתקופת 
זה  הארגון. אנו מאמינים כי תקציב 
יעזור לנו לעבור שלב, מארגון שורד 
יציב שיוכל להעניק לחבריו  לארגון 
מברכים  אנו  שניתן.  המעט  את 
במשרד  שר  יש  סוף  שסוף  כך  על 

גם  אלא  מדבר  רק  שלא  הרווחה 
פועל מעשית. כיום אנו יודעים שכפי 
הביטחון  יש אבא במשרד  שלצבא 
יש  האיבה  פעולות  נפגעי  לארגון 
הדואג  הרווחה,  במשרד  אבא 

לרווחת הנפגעים. שנה טובה". 

האיבה  פעולות  נפגעי  בארגון   
)הורים  אב  בתי  כ-2,800  חברים 

שכולים, נכים, אלמנות ויתומים(.

פרויקט חלוקת תיקים לילדי כיתה א' הגיע
השנה החליטה וועדת הרווחה בארגון ליזום פרויקט חלוקת תיקים ואביזרים לבי"ס 

לעולים לכיתה א' מקרב חברי הארגון ובני משפחותיהם.
עו"ד רועי כהן, מנכ"ל הארגון: "פרויקט 
הגיע  א'  כיתה  לילדי  תיקים  חלוקת 
במטרה להעלות חיוך ושמחה בקרב 
שנה"ל  פתיחת  לקראת  הילדים 
כארגון  שלנו  ההערכה  את  ולבטא 
איבה.  פעולות  נפגעי  למשפחות  יציג 
פרויקטים  לפתח  בעתיד  השאיפה 

וביניהם  נוספים לקשר מול החברים 
חברות  מקרב  ליולדות  שי  חלוקת 
שי  וכן  משפחותיהם  ובני  הארגון 
המתגייסים  הנוער  ובני  לבנות 
ובני  הארגון  חברי  מקרב  לצה"ל 

משפחותיהם".
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יום האשה הבינלאומי

יום המעשים הטובים

יום הוקרה לנכי צה"ל ונכי פעולות איבה

לראשונה צויין השנה יום האישה הבינלאומי באירוע שהתקיים בתאריך 06/03/2014.

במסגרת יום המעשים הטובים מתנדבים עזרו במועדון הארגון 

ביום 6/7/14 קבעה הממשלה את יום י"ז בכסלו, התאריך העברי של ה- 29/11/1947 
)"כ"ט בנובמבר"(, יום החלטת עצרת האומות המאוחדות על סיום המנדט הבריטי ועל 

הקמת מדינה יהודית בארץ ישראל, כיום ההוקרה לנכי צה"ל ולנכי פעולות איבה.

לציין  הוזמנו  היציג  הארגון  נשות 
הבינלאומי  האישה  יום  את 
שבמגדלי   UNO במסעדת 
עזריאלי ונהנו מהרצאה של קרנית 
גולדווסר, מופע שירה של סיוון גנון, 
בהתנדבות,  לנשים  פינוק  דוכני 
מניקור אקספרס מטעם  וביניהם: 
אסתי ארדיטי, שיאצו מטעם סיוון 
שני  מטעם  רפלקסולוגיה  לב, 
גולדפרש ויועצת טיפוח יופי - ג'יין.
המשתתפות  קיבלו  בנוסף 
באירוע שי בתרומה מהמעצב שי 
הרוש מתכשיטי שינקין והמעצבת 
 .  SAGA מחברת  רביבו  שגית 
תודה לכל מי שלקח חלק באירוע 
ולכל מי שתרם את חלקו לארוע 

המרגש.

הטובים  המעשים  יום  במסגרת 
שצוין ביום 11/3/14 נהנה הארגון 
קבוצת  של  הטובים  ממעשיהם 
חברות המתנדבות מדי שנה ביום 
בנק  עובדי  הטובים,  המעשים 

הפועלים ושוטרי מג"ב. 
בגינת  המתנדבים שתלו שתילים 
את  וצבעו  תמונות  תלו  הארגון, 

שערי הארגון.

זרקור  להאיר  נועד  ההוקרה  יום 
ההכרה  את  ולחזק  הפצועים  על 

הציבורית על תרומתם.
יום ההוקרה, אותו קידם  במסגרת 
ראש  משרד  מנכ"ל  לוקר,  הראל 
אירועים  שני  יתקיימו  הממשלה, 
הוקרה במעמד  אירוע  ממלכתיים: 
ההוקרה  יום  וציון  המדינה  נשיא 

בכנסת.
יום  במסגרת  תתקיימנה  בנוסף, 

ההוקרה הפעילויות הבאות:
ותנועות  החינוך  מערכת   .1
חינוך  פעילויות  תערוכנה  הנוער 

מפגשי  לרבות  בנושא,  והסברה 
מערכות  פצועי  עם  תלמידים 

ישראל ופעולות האיבה;
רשויות מקומיות תקיימנה   .2
ואירועים  הוקרה  פעילויות 
בהשתתפות נכי צה"ל ונכי פעולות 

האיבה המתגוררים בשטחן;
ט  לספור ההתאחדות   .3
נכים תקיים תחרויות בענפין שונים 

אליהן יוזמן הקהל הרחב;
אירועים  יערוך  צה"ל   .4

נוספים במסגרת יחידות צה"ל.

ההוקרה  ליום  הערכות  בפגישת 
ראש  במשרד  שהתקיימה 
מימון  סוגיית  הועלתה  הממשלה 

אירועי יום ההוקרה.
הביע  הארגון,  יו"ר  כהן,  יהושע 
בשל  כי  כך  על  צערו  את 
מתוקצב,  אינו  שהארגון  העובדה 
לשאת  הארגון  באפשרות  אין 

בהוצאות יום ההוקרה 
יום ההוקרה הראשון יתקיים ב- 9 

בדצמבר 2014.

הנהלת הארגון רואה בהשתתפותה 
דרכה  את  ההנצחה,  באירועי 
הנספים  את  לכבד  הצנועה 

ולהוקירם.
נציגי  ישתתפו  זו  ממדיניות  כחלק 
הנצחה  באירועי  הארגון  הנהלת 

רשמיים או ממלכתיים.
בהתאם השתתפו נציגי ועד הארגון 

במס' אירועים:
א. טקס נטיעות לזכרן של 

    נרצחות אי השלום בנהריים,  
    שהתקיים ביום 16/1/2014 

    באתר ההנצחה לזכרן.
 ב. טקס הזיכרון באביבים 

    לזכרם של חללי אוטובוס 
    הדמים.

ג.  טקס ההנצחה לזכרם של חללי 
    פיגוע האיבה בדולפינריום, 

    במעמד מנכ"ל משרד העלייה 
    והקליטה, עו"ד עודד פורר,  מר 
    אייבי מוזס, יו"ר ועדת ההנצחה 
    בארגון ונציג ההורים השכולים, 
    יו"ר הארגון מר יהושע כהן, יו"ר 

    ועדת תרבות ונציג הנכים מר 
    אמנון יהלומי ומנכ"ל הארגון עו"ד  

    רועי כהן, מר אייבי מוזס נשא 
    בטקס את הדברים הבאים:

אימהות,  שכולות,  משפחות  "בני 
אבות, אחים ואחיות סבים וסבתות 
האובדן.  של  הכאב  את  שנושאים 

קהל נכבד, 
יכולים  אתר  או  מקום  לעיתים 
המרה  האמת  את  לטשטש 
המקום  כזהו  בהם.  שהתרחשה 
ליד  כפסטורלי,  המצטייר  הזה 
המרהיבה,  הטיילת  הכחול,  הים 
מבתי  בערב  הבוקעת  המוסיקה 
נשימה  עוצר  והנוף  סביב  הקפה 
יכול לשער או להאמין,  יפו. מי  של 
שדווקא כאן, בדולפינריום, התרחש 
אחד ממקרי הרצח היותר מזוויעים 
של  בדם  גם  הרוויה  שלנו,  בארץ 
אזרחים תמימים, קורבנות הטרור.

בליל שבת לפני 13 שנים, התקבצו 
כדי  חייהם,  בתחילת  צעירים  כאן 

לבלות, לרקוד, לשמוח ולאהוב. 
הכי טבעי שבעולם. לעיתים המוח 

אנוש,  בן  כיצד  לקלוט  יכול  אינו 
יציר העולם שלנו, יכול לעטוף את 
גופו בחגורת נפץ ולפוצץ את עצמו 
במודע, כדי לקטול את חייהם של 
הוא  פשעם  שכל  וילדות  ילדים 

בהיותם יהודים החיים במדינתם. 
השכולות,  המשפחות  בני  אנחנו 
שילמנו את המחיר הכי כבד שיש, 
שיגרה  חיי  כאן  לקיים  זכותנו  על 
לצערי,  ואנחנו,  שלנו  במדינה 
החשש  בצל  לחיות  מוסיפים 

לפיגועי טרור.
מקרוב  יותר  אלי  שיתקרב  מי 
הטרור  מצלקות  להתרשם  יוכל 
כשם  שלי,  גופי  בתוך  שטבועים 
ילדי  שני  בגופם של  שהם טבועים 
לא  זאת  לעומת  אבל  ועדי.  ניר 
המדמם  הפצע  את  לראות  תוכלו 
יום  הדואב שהלב שלי מייצר מידי 
בתחושת הריקנות על אבודנה של 
החמש.  בן  טל  ובני  עופרה  אישתי 
הריון  בחודשי  רעייתי  עופרה 
במאכולת  חיים  נשרפה  מתקדם, 
אש לנגד עיני שלי ועיניהם של ילדי 
על  שהושלך  תבערה  מבקבוק 
ריכבינו על ידי בן עוולה מקלקיליה. 
 3 לאחר  נפטר  בילדי,  הצעיר  טל, 
בכוויות  עיקש  מאבק  של  חודשים 

שכיסו 85 אחוז מגופו הרך.
מרצח  של  ידו  בדולפינריום,  כאן, 
על  הגולל  את  סתמה  נתעב,  שפל 
חייהם של 21 צעירים שכל עתידם 
משפחת  אנחנו  לפניהם.  היה 
נשבענו  הטרור  חללי  של  השכול 
הנורא  הכאב  את  לשכוח.  לא 
בכל  נישא  יקירינו,  חיי  נטילת  של 
או  הולכים  שאנו  מקום  לכל  רגע 
רישמית  בהכרה  נאבק  אבל  נלך, 
בהקמת  הממסד  של  ופורמלית 
ירושלים  ישראל  בבירת  גלעד 
עמך  של  ההכרה  את  שיסמל 
הטרור  קורבנות  בזכר  ישראל 
כשם  אסיים  המשפחות,  ובכאב 
בטקסי  נאום  כל  מסיים  שאני 
האזכרה לחללי הטרור: עם ישראל 

חי!

במסגרת החלטות וועד הארגון נקבע כי הנהלת 
הארגון תפעל להשתתף באירועים לזכר הנספים 

בכל רחבי הארץ.

השתתפות באירועי הנצחה
בואו להיות 
איתנו בקשר
ארגון נפגעי פעולות איבה 

רוצה להיות אתכם בקשר 
תמידי...

ניתן להיות   איתנו   בקשר 
בדף הפייסבוק של הארגון 
"ארגון נפגעי פעולות איבה 

)ע"ר(הארגון היציג )במדינת 
ישראל(", עשו לנו "לייק"

אימייל – העבירו אלינו 
כתובות אימייל כדי 

להישאר מעודכנים – שילחו 
את כתובתכם אל

irgun@irgun.org.il 

 אתר האינטרנט החדש של 
הארגון עלה לאויר:

 www.irgun.org.il בקרו 
בכתובתנו והתעדכנו 

בחדשות.

ניוזלטר - ביטאון "התקווה"  
– מופק ארבע פעמים 
בשנה אך "עם הפנים 

לתקווה", הניוזלטר של 
הארגון, מופק כל חודש, 

האם אתם מקבלים אותו? 
אם לא שלחו אימייל 

לארגון  
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ועד ארגון  נפגעי פעולות 
איבה וצוות העובדים 
מאחלים  לכל חברי 
הארגון שנה טובה 

ומתוקה ומועדים לשמחה!



קורס מחשבים לחברי הארגוןיום כיף לילדי הארגון

מסיבות פורים

הארגון זכה לקבל אישור ניהול תקין לשנת 2015

ביום 24/7/14 התקיים לראשונה יום כיף מרוכז בפארק המים שפיים לילדי 
ומשפחות ארגון נפגעי פעולות איבה.

במהלך חודש מרץ 2014 נפתח קורס מחשבים לחברי הארגון.
הקורס הועבר בהתנדבות על ידי עמותת "תפוח" בהדרכת שירן אהרוני.

במהלך חודש מרץ 2014 התקיימו אירועי פורים בשלושה מחוזות בארץ, האירוע 
כלל ארוחת ערב, מסיבת תחפושות, ריקודים והופעה של שרי ועוזי פוקס לצד 

עמדות איפור. כך חגגו חברי הארגון את מסיבות פורים בירושלים, במרכז ובחיפה.

כמו כן זכה להארכת תוקף אישור מס הכנסה לעניין תרומות לפי סעיף 46 
לפקודה.

יום הכיף היה בסימן הזדהות עם 
חברי הארגון מהדרום שהיה שרוי 
מהשגרה  והוצאתם  בהפצצות 

הקודרת. 
ל-  קרוב  השתתפו  הכיף  ביום 
יישובי  מקרב  הארגון  חברי   500
הדרום. קרוב ל- 800 חברי ארגון 

ובני משפחותיהם נהנו במשך היום 
ארוחות  המים,  פארק  ממתקני 
בוקר וצהריים, הופעות ומפינוקים 
אמני  מיטב  נוספות.  והפתעות 
ישראל נרתמו והגיעו בהתנדבות, 
)מורן  מורנצ`יק  המופע  מנחת 
שלום  השחקנים  פלוטניק(, 

אטיאס  וישראל  מיכאלשוילי 
הגיעו לשמח את הילדים, כוכבת 
הזמר  הקטנה,  מיכל  הילדים 
מוקי )דני ניב(, להקת הבנים "בוי 
בנד", ניקי גולדשטיין, מני ממטרה, 
"מיסטר באמבי", להקת "האלמנה 

השחורה" והזמר רותם כהן.

אינטרנט  "יישומי  קורס  במסגרת 
 10 התקיימו  המחשב"  והכרת 
נחשפו  במהלכם  אשר  מפגשים 
חברי הארגון למונחי יסוד במחשב 
אינטרנט  באתרי  לגלוש  ולמדו 

וברשתות החברתיות.

הכוסית  הרמת  טקס  של  בסיומו 
לבוגרי  הוענקו  החדשה  לשנה 

ע"י  ושי  סיום  תעודות  הקורס 
הארגון,  ומנכ"ל  הקורס  מדריכת 

עו"ד רועי כהן. 

ההרשמה  נפתחת  אלו  בימים 
לקורס נוסף. 

למנהלת  לפנות  ניתן  לפרטים 
המשרד, גלי לוץ – מהלל בטלפון 

הארגון: 03-6884729

כי  לחברים  לבשר  שמחים  אנו 
ללא  עמותה  שהינו  היציג  הארגון 
כמידי  לקבל  זכה  רווח  מטרת 
שנה אישור ניהול תקין על פעילותו 
העמותות.  מרשם   2015 לשנת 
בניטה  דני  הארגון,  רו"ח  כן  כמו 
לתוקף  הארכה  לקבלת  פעל 
אישור מוסד ציבורי לעניין תרומות 
והארגון זכה להארכת אישור מס 
סעיף  לפי  תרומות  לעניין  הכנסה 

46 עד ליום 31/12/2017.
אנו מבקשים להודות לוועד הארגון 
פעילותו  על  הנכנס  ולוועד  היוצא 
התקינה הנעשית בשקיפות מלאה 

וע"פ כללי מנהל תקין.
תרומות לארגון:

בבנק  היציג  לארגון  לתרום  ניתן 
מס`   :)10 )בנק  לישראל  לאומי 
סניף: 666, מס` חשבון: 1395330
ואו  ניתן לשלוח המחאות אישיות 

העברה בנקאית, כתובת למשלוח 
המחאות גם במטבע זר.

ת"א   ,9 אורן  בית  כתובת: 
6731937

טלפון: 03-6884729
כתובת אלקטרונית:

 irgun@irgun.org.il 
ליבכם  את  שפתחתם  על  תודה 
יותר  לכך  הזקוקים  לאלו  לסייע 

מכל.

נפגעי  ארגון  חדש! חברי   •
תעודת  נושאי  האיבה,  פעולות 

מהארגון, יהיו זכאים להנחה בכ
מניסה לספארי זהה להנחה הני

תנת לחברי ארגון נכי צה"ל, 56 
כניסה  מחיר   ₪  64 במקום   ₪

רגיל.

בק לטיפולים  הנחות  מ• 
בחיפה  רידמן  מכללת  ליניקת 
אלטרנטיביים  טיפולים  סידרת 

מבמחירים סמליים לחברי האר
גון.

בביטוח  הנחות   -  AIG  •
  AIG חברת  אישיות  תאונות 

ובני מש ממעניקה לנפגעי איבה 
להצטרף   הזדמנות  פחותיהם 
אישיות  תאונות  ביטוח  לתכנית 

TOP בתנאים ייחודיים.

של  השק"ם  מועדון   •
טורס  אשת  הנסיעות  חברת 
הטבות  הארגון  לחברי  מציע 
מלונות  ב-61  נופשים  בהזמנת 
תינתן  ההטבה  הארץ.  ברחבי 

מלחברי הארגון היציג בכפוף לה
צגת כרטיס חבר.

מעניקה  רב-חן  רשת   •
בהצגת  הארגון  לחברי  הנחות 
תעודת חבר ארגון, עלות כרטיס 
לסרט רגיל – 27 ₪ במקום 37 
37₪ בממ  ₪ ולסרט תלת מימד
קום 47 ₪ ההנחה הינה קבועה 

לכל ימות השבוע

המו לכל  חינם  כניסה  מ• 
מזיאונים השייכים למשרד הביט

חון
מוזיאוני משרד הבטחון.

50% הנחה במחיר הכמ • 
הטבע  רשות  אתרי  לכל  ניסה 

והגנים

סינמטק תל אביב  •
במחירים  וכרטיסיות  מנוי 

מיוחדים
למנוי  *400 ₪ במקום 600 ₪ 

יחיד
*750 ₪ במקום 1,100 ₪ למנוי 

זוגי
*200 ₪ במקום 250 ₪ לכרמ

טיסיה של 10 כניסות.

נותן  ליסין  תיאטרון בית   •
 40 של  בגובה  קבועה  הנחה 

אחוז ממחיר כרטיס בקופה

עלות   - חצב  איה  אימון   •
 250 במקום  ש"ח   180 מפגש 

ש"ח. טלפון 050-3994444

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:

*ההטבות ניתנות לחברי הארגון היציג בכפוף להצגת כרטיס חבר!
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נופש באילת לחברי הארגון
עשרות מחברי הארגון מכל רחבי הארץ נפשו בעיר התיירות והנופש "אילת" בין 

התאריכים 14\8\31 ל- 14\9\4.
במסגרת שיתוף פעולה עם חברת 
אשר  חלומי"  "נופש  הנסיעות 
יציאתם של החברים  ארגנה את 
הארגון  חברי  התארחו  לנופש.  
אילת,  פרימייר"  "קיסר  במלון 

המלון הממוקם בחוף הצפוני של 
למרכזי  הים,  לחוף  קרוב  אילת, 
הקניות והבילויים של העיר ומציע 
ללגונה  נוף  עם  מרווחים  חדרים 
ולים, שפע של פעילויות ופינוקים. 

וחברי  סובסדה  הנופש  עלות 
 ₪  1,260 של  סך  שלמו  הארגון 
ונהנו מליווי מודרך, טיולים  לאדם 

וסיורים מודרכים. 

האסיפה הכללית לשנת 2014

חלוקת מלגות לשנת 2014

שיתוף פעולה עם הקרן לידידות

בתאריך 21/05/2014 התקיימה האסיפה הכללית השנתית של ארגון נפגעי 
פעולות איבה.

מידי שנה מעניק הארגון מלגות לימודים לחברי הארגון ובני משפחותיהם מדרגה 
ראשונה הלומדים לתואר ראשון במוסדות המוכרים ע"י המועצה להשכלה גבוהה.

הוחלט לקדם שיתופי פעולה של הארגון עם הקרן למען רווחת נפגעי פעולות איבה.

אירוע בר/בת מצווה 
לילדי הארגון

הארגון נערך לקיום אירוע בר/בת 
מצווה לילדי הארגון כמידי שנה.

עם כניסתו לתפקיד של הנשיא הנבחר מר רובי ריבלין 
לקיום  תאריך  לקבלת  הנשיא  לבית  פנה  הארגון 
האירוע במהלך חודש נובמבר / דצמבר. כול חבר ו/
או ילדי החברים שחוגגים או שחוגגים או יחגגו בר/בת 
עם  קשר  ליצור  מוזמנים   2014 שנת  במהלך  מצווה 

הארגון להרשמה ופרטים על האירוע בטלפון:
.03-6884729 

שנה,  כמידי  התקיימה,  האסיפה 
בית  שברחוב  הארגון  במשרדי 
בהשתתפות  אביב,  תל   9 אורן 
שהגיעו  הארגון  מחברי  עשרות 
וקיבלו דיווח על הדוחות הכספיים 

בנוסף   .2013 לשנת  והמילוליים 
הפנים  מבקר  המלצת  על  דווחו 
הדוחות  את  לאשר  הארגון  של 
הכספיים שהוצגו ע"י רו"ח הארגון 
אושרו  הדוחות  בניטה,  דני  מר 

ברוב קולות והארגון זכה לאישור 
ניהול תקין לשנה 2015. באסיפה 
זו גם אושרה חזרתו של רו"ח יואל 
של  הפנים  כמבקר  לשמש  כהן 

הארגון.

בחודש מאי האחרון התקיים טקס 
הארגון  לחברי  מלגות  חלוקת 
ובני משפחותיהם לטובת רכישת 

השכלה גבוהה,
במהלך  שמתקיימת  מסורת  זוהי 
היציג   בארגון  האחרונות  השנים 
הניתן  ככול  לסייע  מטרה  מתוך 

לחברי הארגון ובני

השכלה  ברכישת  משפחותיהם 
את  הארגון  מבטא  באמצעותה 
היום- ההתמודדות  על  הערכתו 

יומית של החברים.
השנה חולקו קרוב ל- 50 מלגות, 
 1,750 על  עמד  המלגות  גובה 
בשנה  גם  זו  במסורת  נמשיך   .₪

הבאה.

בתאריך  שהתקיימה  בפגישה 
עמאר  יעל  גב'  בין   12/08/2014
מנהלת אגף תכניות בקרן לידידות 
לבין יו"ר הארגון – מר יהושע כהן 
כהן,  רועי  עו"ד   - הארגון  ומנכ"ל 
של  פעולה  שיתופי  לקדם  הוחלט 

רווחת  למען  הקרן  עם  הארגון 
נפגעי פעולות איבה. הועלו רעיונות 
מפעילות  כספית  ותמיכה  לסיוע 
משותפת של הארגון והקרן למען 
החברים וסוכם על בחינת רעיונות 
וחשיבה  משותפים  לפרויקטים 

הפסח  חג  לקראת  יחד  לפעול 
ובני  לחברים  סיוע  במתן  הקרוב 
לעזרה  הזקוקים  משפחותיהם 

לקראת החג. 
בעתיד ייבחנו תחומים נוספים מול 

הנהלת הקרן.
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צדקוני-סיון 
משרד עו"ד

צדקוני עודד, עו"ד

סיון תמר, עו"ד

• משרדנו מתמחה בטיפול בתביעות נכי צה"ל 
ונפגעי פעולות איבה

• ליווי ויצוג בהגשת תביעות לביטוח הלאומי

 • יצוג בועדות רפואיות ובועדות רפואיות לעררים

• יצוג בהליכים בבתי משפט ובביה"ד לעבודה

• משרדנו בעל 23 שנות ניסיון ביצוג נכים

• טיפול אישי לכל פונה

רח' נחל איילון 37, ת.ד. 57232, תל אביב, 
מיקוד 61571

טל: 03-6813322, פקס: 03-6812777, 
www.zslaw.co.il
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רפאל שיין

משרד עורכי דין ונוטריון

ייעוץ משפטי ראשוני חינם° מענה אנושי ¥≥ שעות ביממה

±µ≥≥≠µ∑µπ∂∞± ∫פקס  ∞≥≠µ∑µ∏¥∏≤ ∫טל
µ≤±≥∂ ¨רמת≠גן ≥¥µ≤ ÆדÆבצלאל ∞±¨ ת ßרח

info@disabled.co.il ∫דוא¢ל

טיפול בזכויות נכי צה¢ל¨ נפגעי פעולות איבה וטרור¨
נכי ביטוח לאומי∫ תביעות לקצבאות ניידות¨ נכות¨ 

שירותים מיוחדים¨ עבודה ופטור ממס הכנסה

ערעורים לבתי המשפט וועדות הערר

ייצוג בפני ועדות רפואיות בפני המוסדות השונים

טיפול בעמותות¨ אגודות שיתופיות והסכמים שונים
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, פרישה רפואית משירות קבע, זכויות אנשי קבע



איה חצב צרפתי למדה לחיות לצד 
האבל, אך ללא ספק בחרה בחיים, 
למען  ובראשונה  ובראש  למענה 
ילדיה. היא בחרה להכניס את האבל 

אליה הביתה רק במינון הנכון. 
פעם  ומדי  פשוט  היה  לא  התהליך 
היא מצאה עצמה עוצרת בצד הדרך 
עם הרכב שלה ובוכה, הישיבות לבד 
על הספה בבית בימי שישי נתנו גם 
החלק  כיום  אך  לאבל,  רב  דגש  הן 
החיים.  הוא  חייה  של  הדומיננטי 
את  הכירה  ממודיעין   ,48 בת  חצב, 
כשהוא  בטכניון  ז"ל  יעקב  בעלה 
לחייו  היה בתחילת שנות השלושים 
לחייה.  העשרים  שנות  באמצע  והיא 
איה חיפשה את המכינה ויעקב כיוון 
אותה ואמר לה "הגעת למקום הנכון", 
שהגיעה  התכוון  כי  יסביר  לימים 
זה  כשהכרנו   24 בת  "הייתי  אליו. 
למכינה,  הגעתי  אני  בטכניון.  היה 
ישב בקצה  בן 31,  אז  ויעקב שהיה 
למקום  שהגעתי  לי  ואמר  המסדרון 
הנכון". יעקב למד אז הדרכת תיירים 

ועסק במקצוע זה באהבה רבה.
התחתנו  ויעקב  איה   1994 בשנת 
במושב  ביתם  את  לבנות  והחליטו 
בניהם,  שני  נולדו  במושב  חמרה. 
שינה  יותר  שמאוחר  ואלעד  שחר 
מאושר  היה  יעקב  לאיתי.  שמו  את 
היה  שהקים,  המשפחתי  בתא  וגאה 
בעל אוהב לאשתו ואב נפלא, אשר 

הקדיש את מרבית זמנו לילדיו.
 ,)09.09.2001( ראשון  ביום 
לעבוד  שהחל  לאחר  כשבועיים 
אש  מכוניתו  על  נפתחה  בהסעות, 
פלסטינאים  מחבלים  של  ממארב 
בכביש  וגננות  מורות  שהסיע  בעת 
הבקעה. בפיגוע נפצעו מספר מורות, 
הגננת סימה פרנקו והנהג יעקב חצב 

נרצחו. 

מה את זוכרת מאותו יום נורא? 
"יעקב היה מדריך אך בשנת 2000 
לאחר קריסת ענף התיירות בעקבות 
לעבוד  החל  השנייה,  האינתיפאדה 
בקעת   – הכלכלית  בחברה  כנהג 
לעבודה  וגננות  מורות  והסיע  הירדן 

בבקעה". 
לבן  ג'יפ  אחריו  עקב  יום  באותו 
במשך 20 דקות. בשלב מסוים הג'יפ 

של  ההסעות  רכב  את  עקף  הלבן 
בוקר  באותו  הרכב.  על  וירה  יעקב 
כאשר הגעתי לעבודה בגשר אלנבי 

איך  העובדות  אחת  אותי  שאלה 
הגעתי לעבודה? וסיפרה לי כי ירו על 
אוטובוס הסעות וסגרו את הכבישים 
הטלפונים.  התחילו  ואז  באזור, 
היו  שלי,  הראשונים  הטלפונים  שני 
לתת  מהם  ביקשתי  הילדים,  לגני 
כנראה  טוב.  צהריים  לישון  לילדים 
ניסיתי לצלצל  כבר הרגשתי משהו. 
לאט  לאט  מענה,  ללא  אך  ליעקב 
כשאני  טלפונים  אינספור  לאחר 
בפאזל,  חלק  עוד  פעם  כל  מרכיבה 
חלחלה בי הידיעה שרכבו של יעקב 

נפגע וכנראה גם הוא. 

איך בישרו לך שיעקב נרצח?
ושהוא  הוא  שזה  אמרה  שלי  "אימא 
פצוע קשה )מאוחר יותר כבר הבנתי 
שהיה פצוע אנוש( וביקשה שאמתין 
לה בגשר אלנבי ושהיא בדרך אליי. 

כאשר בררתי איך היא מגיעה נאמר 
לי בטעות כי היא נסעה עם העובדת 
לי  לומר  צורך  היה  לא  הסוציאלית. 
יותר מזה.... כדקה לאחר מכן נכנסו 
לבשר  איש  ל-20   10 בין  למשרדי 
לי את הנורא מכל. אמרתי להם "אני 
תמונות  על  הצבעתי  יודעת",  כבר 
הילדים והוספתי "אל תדאגו הילדים 
הייתי  משם   .. יחייכו"  עוד  האלה 

צריכה להמשיך לתפקד כאימא".
אלונים  בקיבוץ  נולד  )יעקובי(  יעקב 
בהיסטוריה  בספרות,  הצטיין  הוא 
בקבוצת  השתתף  הוא  ובספורט. 
בגיל  והצטיין.  בטבעון  הכדור-מים 
אך  קרבית,  ליחידה  התגייס   18
בטירונות שבר את עצם הירך. יעקב  
לבית  במסוק  קשה  במצב  פונה 
מאושפז  היה  באשקלון,  החולים 
נשלח  מכן  ולאחר  שבועות  מספר 
בפציעה  החלמה.  לתקופת  לביתו 
איבד את כושרו הקרבי. כספורטאי 
וכאדם פעיל לא ראה את עצמו חוזר 
לשירות צבאי בתפקיד משרדי ולכן 
בקורס  וינגייט  במכון  ללמוד  ביקש 
עסק  זה  ובתפקיד  ספורט,  למדריכי 

עד תום שירותו.
בתקופות השפל בתיירות עבד יעקב 
בשירות  בהסעות  אוטובוס  כנהג 
הירדן.  בקעת  האזורית  המועצה 
ירי  ממוגן  רכב  לרכוש  רצה  הוא 
ולהשתלב במערך העבודה במועצה, 
אולם נאלץ לקנות רכב רגיל ולהמתין 
בתור הארוך לרכב ממוגן. יעקב היה 
את  לפרנס  שהצליח  וגאה  מאושר 
בהסעות  בעבודה  בכבוד  משפחתו 

ברכב שרכש. 

איך התמודדת עם האבל?
מכל  ותמיכה  עזרה  המון  לי  "הייתה 
לעטיפה  זכיתי  וממש  הסביבה 
בעלי  של  ממשפחתו  ממשפחתי, 
ומכל  איתם,  מצוין  בקשר  שאני 
חברי ומכרי. לא הייתה לי אפשרות 
להתאבל זמן רב, ילדי היו קטנים והיו 
החיים  שנגמרו  ידעתי  אמא.  צריכים 
מתחילים  ומעכשיו  היום  עד  שחייתי 
יודעת  איני  שעדיין  חדשים  חיים 
בדיוק את טיבם. אין ספק שהתמיכה 

הרחבה עזרה לי מאוד".
נרצח  בעלה  כי  חצב  כשהבינה 

"החלטתי שאני רוצה לחיות"
איה חצב צרפתי היא ללא ספק דוגמא לאופטימיות וסמל של חיים. למרות 

שאיבדה את בעלה יעקב לפני כ 13 שנה היא החליטה שהיא בוחרת 
בחיים, ובימים אלו ממש פותחת בקריירת קואוצ'רית שעוזרת לאנשים 
לצאת ממשברים אישיים. "תמיד אנשים אומרים שיש כאלו שרואים את 

חצי הכוס המלאה. מבחינתי כל הכוס מלאה – חצי במים וחצי באוויר – זה 
מה שמנחה אותי בחיים". סיפורה של אלמנת טרור

היא רצתה ללכת לזירת האירוע כדי 
נמנע  זה  רצון  אך  מבעלה  להיפרד 
ממנה. איה היא גם לא זאת שזיהתה 
רב  זמן  "במשך  הקבורה.  לפני  אותו 
היה לי קשה עם זה שלא סגרתי מעגל 
יכולה ללכת  עם יעקב. אם רק הייתי 
אותו  לראות  גם  ואולי  האירוע  לזירת 
בפעם האחרונה ולהיפרד כמו שצריך 
זה היה מקל עליי. אני מתארת לעצמי 
שזה היה מחזה קשה ולכן לא נתנו לי 

לעשות זאת".
ובחרה  בחיים  לבחור  החליטה  חצב 
כדי  קשה  לעבוד  צריך  "אבל  לחיות. 

ליישם זאת" היא אומרת.
סמוך לאירוע היה לחצב קשה לשמוע 
מוזיקה ולפעמים מצאה עצמה עוצרת 
מלחמה  "זוהי  ונרגעת  הדרך  בצד 
לשמוע  יכול  שאתה  עד  יומיומית 
וליהנות ממנה. זה תהליך. גם  מוזיקה 
לה  היה  מלון  ולבתי  לטיולים  לצאת 
קשה מאוד במיוחד מאחר ומבחינתה 
יעקב,  עם  זוהו  מלון  ובתי  טיולים 
מעבודתו  חלק  היו  אלו  מקומות  שכן 

היומיומית של יעקב כמדריך טיולים.
ובשמחה  לחיות,  שבחרה  "כאמא 
לקחתי  יום  באותו  כבר  שניתן,  כמה 
הכל,  לו  והסברתי  הגדול  הבן  את 

הם  בניי  של  שאלה  כל  על  היום  ועד 
ביותר.  הכנה  התשובה  את  מקבלים 
עם  אבל  של  בית  מהבית  עשיתי  לא 
זה  במקום  וכו',  תמונות  זיכרון,  נרות 
התמונות  עם  אלבום  לילדים  סידרתי 
מהטיול המשפחתי האחרון עם אבא. 

ניסיתי לעשות את זה פחות כבד".

מה הכי חסר לך?
"נורא קשה עם הלבד. למשל, לשבת 
לגדל  שישי.  ביום  הספה  על  לבד 
שלו.  המאזן  הצד  ללא  הילדים  את 
קטנים  היו  עוד  שהילדים  בהתחלה 
מנחשת  או  חושב  היה  מה  ידעתי 
במקרים  או  במצבים  אומר  היה  מה 
מסוימים, אבל לאט לאט זה התקהה 
גדלו כבר  והילדים  וככל שהזמן עבר 
ספק  אין  לנחש.  או  לדעת  יכולתי  לא 
שהוא נורא חסר, במיוחד בימי הולדת, 
הילדים,  של  מצוות  בבר  באירועים, 
אפילו  שלהם  דרך  ציוני  מיני  בכל 
בכל מיני טיולים אבל הבחירה בחיים 
הובילה אותי לעשות דברים גם אם זה 

היה קשה".
לרוב  אנשים  חצב  ניסיונה של  פי  על 
הבחירה  לאפשרות  מודעים  אינם 
הם  החיים  לטענתה  בחיים.  שלהם 

בחירה ולצערה רבים חיים את האבל 
קשה  יותר  דבר  "אין  רבות.  שנים 

מלחיות את האבל וחבל.
ההצעה הכי טובה שלי היא להקשיב 
כי  אומר  שלנו  שהלב  ולמה  לעצמך 
יודעים בתוכנו בדיוק מה צריך  אנחנו 
שלאחר  עצמי  על  יודעת  אני  לעשות. 
יועצים  המון  אותי  הקיפו  המקרה 
טוב  יותר  בשבילי  טוב  מה  שיודעים 
קשוב  להיות  זה  חשוב  הכי  ממני. 

לעצמך ולא לסביבה.

כל  את  שואבים  מאיפה  אבל  כן, 
הכוחות האופטימיים הללו?

כוחות  המון  יש  מאיתנו  אחד  "לכל 
שאנו לא יודעים שקיימים בנו ואם רק 

נרצה למצוא הם ייצאו.
ובטח  אלמנה,  שאהיה  ידעתי  לא  אני 
לא ידעתי שיש בי כאלו כוחות לצלוח 
את זה. אם אני הצלחתי, אני מאמינה 
ללכת  שינוי,  לעשות  יכול  אחד  שכל 
טוב  למקום  ומאתגר  קשה  ממקום 
צמיחה.  של  למקום   – ואופטימי  יותר 
את הכי גרוע עברנו, עכשיו נשאר רק 

לעלות משם ".

ד ד ל א
הר-זיו 

סוכנות לביטוח

• חיים • בריאות • סיעוד

אלדד סוכנות לביטוח 
מבטח את חברי האירגון בביטוחי:

דרך מנחם בגין 48 ת"א 66184, נייד: 0544228044, משרד: 03-6374444,
eldad@interb.co.il :פקס: 03-6391405, מייל
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אין ספק כי התמודדות עם שכול 
קשה  משימה  הינה  במשפחה 
ולרוב גם בלתי אפשרית. במקרה 

של אליאור פרייס ז"ל המשימה 
קשה עוד יותר שכן הוריו – קובי 
השכול  עם  מתמודדים  ועדנה, 
מדי יום ובמשך כל היום: בבית, 
בו התגוררו עם אליאור, בדרכם 
לעבודה, כשהם חולפים על פני 
אליאור,  נטמן  בו  העלמין  בית 
חלקו  בו  המשפחתי  ובמפעל 

קובי ואליאור משרד.
שאבא  משפחתי  עסק  לנו  "יש 
הזרקת  בתחום  הקים  שלי 
צירף  שלי  אבא  הפלסטיק. 
אני  מכן  ולאחר  לעסק,  אותי 
מספר  אליאור"  את  צירפתי 
שלישי.  דור  הוא  "אליאור  קובי. 
במפעל  עבודתן  את  החל  הוא 
ב 17.7.07 ויומו אחרון בעבודה 
עבד  הוא   .17.7.12 ב  היה 
בבורגס  הפיגוע  שנים.   5 בדיוק 

התרחש למחרת, ב 18.7.12". 
לחופשת המוות הצטרף אליאור 
לשניים מחבריו הטובים, לאחר 
שחבר שלישי ביטל את נסיעתו 
ובכך בעצם ניצלו חייו. אליאור, 
להיכנס  ספונטני, החליט  שהיה 
ולהצטרף  החבר  של  לנעליו 
שב.  לא  ממנה  נסיעה  לנסיעה, 
הרגשה  הייתה  קובי,  לאביו, 
הרגיש  ממש  והוא  טובה  לא 
לו  סיפר  כשאליאור  בגוף  מכה 
"הוא  המתוכננת.  הנסיעה  על 

חבר   – האחרון  ברגע  הצטרף 
זה  במקומו,  נכנס  הוא  אז  ביטל 
שאלתי  כאשר  החגים.  לפני  היה 
אותו למה הוא נוסע דווקא עכשיו, 
אמור  שהיה  לפני  ספורים  ימים 
המבחנים   3  - מ  לאחד  לגשת 
אמר  לתואר,  שלו  האחרונים 
שהוא רוצה לנוח קצת. כשהראה 
הרגשתי  הטיסה  כרטיס  את  לי 
לקרות  הולך  כאילו  מכה,  כמו 
המון  בראש  לי  עברו  נורא.  אסון 
מסוים  ברגע  נוראיות.  מחשבות 
אני  מה  עצמי  על  כעסתי  אפילו 

חושב על דברים רעים פתאום". 

מה חשבת בזמנו שיקרה?
אסון,  שקורה  אחרי  "תמיד 
לה  שהייתה  אומרת  המשפחה 
הרגשה. פה זה היה ממש מוחשי. 
בגוף  רצינית  מכה  הרגשתי 
לטוס.  לא  אותו  לשכנע  וניסיתי 

עם  משהו  הרגשתי  שלי  בדמיון 
כזה.  משהו  או  תאונה  אוטובוס, 
חילוץ  ביטוח  לו  עשיתי  אפילו 

לחבר'ה  שעושים  כמו  והצלה 
שטסים לדרום אמריקה". 

להניא  האב  הצליח  שלא  לאחר 
של  אמו  הסיעה  מלטוס,  בנו  את 
ושני  אליאור  את  עדנה,  אליאור, 
לא  ומאז  חבריו לתחנת הרכבת 
וחברו  יותר. אליאור  ראתה אותו 
הטוב, מאור הרוש, נהרגו וחברם 
נפצע  פחימה,  דניאל  השלישי, 
קשה. עדנה ציינה לא פעם כי בנה 
האמין בדו-קיום: "הוא לא היה נגד 
ערבים. למה רצחו לי אותו?. לקחו 
יהודי  שהוא  בגלל  הבן  את  לי 

וישראלי"
 ,2012 ביולי   18 חמישי  ביום 
מטען  התפוצץ   17:30 בשעה 
חבלה בסמוך לאוטובוס שהמתין 
בשדה  הטרמינל  ברחבת 
האוטובוס  בבורגס.  התעופה 
התיירים  את  להסיע  היה  אמור 
בני  שישה  למלונות.  הישראלים 

ופונו  נפצעו  ועשרות  נהרגו  אדם 
לקבלת טיפול רפואי בבית חולים 

סמוך.
 

הפיגוע  מיום  זוכר  מה אתה 
הנורא ההוא?

"אני יודע שהם לא רצו לנסוע 
לנסוע  רצו  הם  באוטובוס, 
למלון במונית. הם עמדו מחוץ 
הפיצוץ.  כשהיה  לאוטובוס 
להגיד  התקשר  שלי  חבר 
בבורגס,  פיגוע  שהיה  לי 
לא  שזה  חשבתי  בהתחלה 
אשתי  בכלל.  אלינו  קשור 
יכולה  לא  שהיא  לי  אמרה 
הביתה  נחזור  ואולי  לעבוד 
אני  הטלפונים.  התחילו  ואז 
לא  לאשתי  שאמרתי  זוכר 
תמיד  אליאור  כי  לדאוג 
לאוטובוס  אחרון  עולה 
הוא  שהיה.  מה  זה  ואכן 
וראינו  אחרון,  הגיע  באמת 
ממצלמות  בסרטון   זה  את 
שעשינו  אחרי  האבטחה. 
זמני  של  זמנים  חישוב 
התחלנו  והפיגוע  הנחיתה 
עלינו.  סוגר  שזה  להבין 
התקשרתי  לילה   באותו 
למשרד החוץ שאלתי אותם 
הפצועים  כל  אם אתרו את 
ואת כל הבריאים והם אמרו 
לגבי  לי שכן. שאלתי אותם 
שחסרים  לי  ואמרו  המתים 
ששה אנשים ושיש להם שש 
גופות. אז ידעתי שהשכול הגיע גם 

אלינו". 
נוספות,  בנות  שתי  ועדנה  לקובי 
במשפחה.  הצעיר  היה  אליאור 
ומכירות  שיווק  כמנהל  עבד  הוא 
במפעל  פרויקטים  אחראי  והיה 
הפלסטיק המשפחתי. הקשר בין 
במשך  רצוף  היה  והוריו  אליאור 
רוב שעות היום. "אני עד היום לא 
לחו"ל  נסע  הוא  מבחינתי  מעכל. 
יכול  אני  כך  רק  שם.  עדיין  והוא 
לתפקד כמו שצריך. לאשתי ממש 
הלב  עם  פועלת  יותר  היא  קשה. 

ולכן זה הרבה יותר רגיש אצלה"
בראיונות  סיפרה  עדנה  האם 
ישבנו  הטיסה  "בבוקר  קודמים: 
ושתינו קפה יחד, הוא אמר לחברה 
שהוא  האחרונה  הפעם  שזו  שלו 
טס בלעדיה. הייתה לי הרגשה לא 
טובה לפני הטיול. בשעות שאחרי 
הנייד  לטלפון  התקשרנו  הפיגוע 

"מבחינתי הוא נסע לחו"ל ועדיין שם"
בן 26 וחצי היה אליאור פרייס ז"ל מעכו כשנהרג לפני כשנתיים בפיגוע בבורגס 

בזמן שיצא מהטרמינל  עם שני חבריו לכיוון האוטובוס שהיה אמור לקחת 
אותם לחופשה בחופיה של בורגס. אביו, קובי, שעדיין מתקשה לעכל את מות 
בנו סיפר: "כשהוא הודיע לי שהוא רוצה לטוס עם שני חברים ממש הרגשתי 

מכה פיזית בגוף – כאילו משהו רע עומד לקרות, ניסיתי למנוע את הנסיעה אבל 
לא הצלחתי. אפילו עשיתי לו ביטוח חילוץ והצלה" 

בערב  רק  וצלצל,  שצלצל  שלו 
לחזור  צריך  היה  הוא  נדם.  הוא 
לשלושת  ישר  התעופה  משדה 
שנשארו  האחרונים  המבחנים 
התואר  לימודי  את  ולסיים  לו, 
במנהל עסקים. הייתי רואה אותו 
וגם  בבית  גם  ביממה,  שעות   24
את  לי  ממלא  היה  הוא  בעבודה. 

הבית, מה אעשה עכשיו?.
 

למפעל.  נסענו  השבעה  "בסיום 
היה  לעכל  קשה  שהכי  הדבר 
הריק  השולחן  את  מולי  לראות 
של אליאור, שעבד איתי. הוא היה 
להחליף  אפשר  אי  שּותף-דם, 
לאחר  קובי  סיפר  כזה"  אחד 

היוודע לו הנורא מכל. 

ועד היום עוסקים במשפחת  מאז 
פרייס בהנצחת אליאור. הם עשו 
כדורגל  בטורניר  כה  עד  זאת 
הולדתו,  ביום  שנה  כל  שנערך 
בבית הספר שלמד באורט דרסקי 
בעכו )שבו הוקמה אנדרטה ע"ש 
גם  שנרצח  חברו  ומאור  אליאור 
הוא בפיגוע(, מרוץ אופניים, מלגה 
על  אנדרטה  במכללה,  שמו  על 
למבנה  מחוץ  הממוקמת  שמו 
בטקס  המשפחתי.  העסק  בית 
ע"י  עצים   5 נטעו  הלוט  הסרת 
ה-6  והעץ  השכולות  המשפחות 
עבור הנהג הבולגרי ניטע ע"י שר 
בימים  אריאל.  אורי  מר  השיכון 
אתגרי  פארק  בעכו  מוקם  אלו 
 2 יהיו  שבו  בארץ  מסוגו  הגדול 
אחד  מ',   3 בגובה  טיפוס  סלעי 
מאור,   ע"ש  והשני  אליאור  ע"ש 
שמו  את  מנציחים  "אנחנו  ועוד. 
שבחור  שעשה,  דברים  גילינו  כי 
רגיל בן גילו לא עושה. רק לאחר 
בסתר  תורם  שהיה  גילינו  מותו 
מהבנק  מיילים  קיבלנו  לנזקקים. 

את  וראינו  בחשבון  התנועות  עם 
כל התרומות. מעבר לזה הוא חנך 
ילד. רק שבניגוד לאחרים הוא לא 
הוא  "פרח".  פרויקט  דרך  חנך 
הלך לעיריית עכו, נכנס למחלקת 
נזקק  ילד  לחנוך  וביקש  הרווחה 
לו  שאמרו  למרות  העיר.  מילדי 
ואף  האוניברסיטה  דרך  לפנות 
וויתר  הוא  כך,  עבור  מלגה  יקבל 
פרטי.  באופן  ילד  לחנוך  והעדיף 
זה  את  יעשה  שאם  אמר  הוא 
יעשה  לא  הוא  תשלום,  תמורת 
את זה כלל. כשהילד שחנך עבר 
ליוקנעם, הוא נסע עד אליו. כאשר 
נעליים  כמו  לדברים  נזקק  הילד 
ובגדים הוא קנה לו. כשהיה צורך 
הורים  ליום  הספר  לבית  ללכת 
או לפתור בעיות הלך. הוא ממש 
 4 במשך  שלו  אח  כמו  תפקד 

שנים".

עליו  גיליתם  דברים  עוד  אילו 
לאחר הפיגוע?

צעיר  זוג  ללוות  התנדב  "הוא 
אמצעים.  לו  היו  ולא  שהתחתן 
הוא בא בהפתעה והתנדב להסיע 
אותם ביום החתונה. אחרי שהוא 
הגיעו  הצעירים  הזוג  בני  נהרג, 
אלינו והראו לנו תמונות שאליאור 
צילם אותם ביום חתונתם, כי לא 
תמונות  לצלם,  כסף  להם  היה 
ונראות   – שלו  בטלפון  שצילם 
הם  מקצועי.  צלם  של  כתמונות 
ברבנות  למנין  דאג  כי  סיפרו  גם 

והתנדב לחתום כעד".
הקשורים  הסיפורים  כי  מסתבר 
אינם  אליאור  של  ונתינה  בעזרה 
נגמרים, והמשפחה מגלה עוד ועוד 
חלקים בפאזל האינסופי שהרכיב 
את חייו. חבריו מספרים על פעם 
בה ישבו במסעדה כשנכנס לשם 
קבצן וביקש נדבה. אליאור שאל 

לו.  שייתן  הכסף  עם  יעשה  מה 
משענה כי יקנה בו אוכל, החליט 
אליאור לקנות לו ארוחה הכוללת 

שתייה ומנה עיקרית.
 

היא  ההנצחה  פעולת  בעצם  אז 
והלמידה  מההתמודדות  חלק 

אודות הבן?  
"כן, כך אנו מגלים עוד ועוד על הבן 
חשובה.   ההנצחה  פעולת  שלנו. 
על  מדברים  בשכונה  אנשים  כל 
היה  טוב  איש  איזה  על  אליאור, 

ועל כל המעשים שלו,
 לא לדבר עליו ולא להנציח אותו 

זה פשע.  

מה גבול ההנצחה?
עם  נשואות  שלי  הבנות  "תראה, 
לגור  שנותר  האחרון  והוא  ילדים 
איתנו בבית. לא הפכנו את החדר 
שלו לאנדרטה או לפינת זכרון, אך 
מצד שני לא נגענו במגירות ובארון 
בעבודה.  ולא  בבית  לא   – שלו  
קשה לנו לראות את הדברים שלו 
בבית ובעבודה. מעבר לזה, בדרך 
לעבודה אנחנו חולפים יום יום על 
פני בית העלמין בו נטמן אליאור 
גם  זאת  קשה.  ההתמודדות  וזו 
הסיבה שבחרנו לעבור דירה. כל 
האירוע  את  לאשתי  מזכיר  דבר 
יקל  הדירה  שמעבר  מקווה  ואני 

עליה".

איזה טיפ יש לך לתת למשפחות 
שכולות?

"אני בטוח שהבנים/בנות שלנו היו 
רוצים שנמשיך את חיינו עד כמה 
ונשמור  נורמלי,  באופן  שאפשר 
על בריאותנו כדי לא לתת מתנה 

נוספת לאירגוני הטרור."
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תאריך אירוח: 2-6/11/14
4 לילות 5 ימים 

בסיס אירוח: חצי פנסיון

מלון דיויד ריזורט המלח )מרידיאן לשעבר( הינו הגדול במלונות ים המלח 
ומהמפוארים בארץ. מלון דיויד ריזורט בים המלח כולל 578 סוויטות וחדרים 

מפוארים.למלון חניה חינם ע``ב מקום פנוי. למלון אינטרנט אלחוטי בחינם. 
למלון כשרות מועצה עמק הירדן, יש בית כנסת ויש מעלית שבת

מועדון ילדים, מבחר מסעדות. שני מגרשי טניס. ספא מינרליה המפואר. חוף ים 
פרטי במרחק קצר מהמלון. הפקות בידור ייחודיות ושפע פעילויות.  שתי בריכות 

- בריכת ילדים ובריכת מי ים המלח חיצונית ופנימית.

מחיר כולל:
ארוחת צהריים ביום הגעה 

כניסה חופשית לספא 
מחיר לאדם בחדר זוגי 1470 ₪ 

נופש במלון דיויד  ים המלח

להרשמה ניתן לפנות לילנה בטלפון 052-3072101 או 04-8677778

מבצע מיוחד לחברי הארגון!



המעסיק  המשיך  זו  תקופה  במהלך 
ע"ח  לשלם לחבר הארגון את שכרו 
לזכותו.  שעמדו  וחופשה  מחלה  ימי 
4 שנים לאחר הפיגוע טען המעמ  כ-

סיק כי במשך שנתיים שולמו לחבר 
לטענת  שכן  תשלומים,  כפל  הארגון 
המעסיק קיבל חבר הארגון, במקביל 
חודשיים,  תגמולים  עבודתו,  לשכר 
מחליפי שכר, מהמוסד לביטוח לאומי 
כ-  של  חוב  נוצר  מכך  כתוצאה  וכי 

120,000 ₪ לטובת המעסיק. 
במשך מס' שנים גבה המעסיק מחבר 

הארגון החזרים חודשיים.
במסגרת טיפול בחבר הארגון, עיינה 
המחלקה המשפטית בארגון בתלושי 

מהשכר של חבר הארגון ונחשפה לה
חזר שמשלם חבר הארגון למעסיק.

בדיקה  ערכה  המשפטית  המחלקה 
והתברר  לאומי  לביטוח  המוסד  מול 
כי במהלך השנתיים הסמוכות לפיגוע 

לתגמו מעבר  הארגון,  החבר  מקיבל 
ליו החודשיים )שאינם מחליפי שכר( 
תשלום תט"ר )תקנות טיפול רפואי( 

מהמהווה מחליף שכר למשך מס' חו
הועבר  זה  תשלום  אך  בלבד,  דשים 

ישירות למעסיק.
המחלקה המשפטית פנתה למעסיק 
ניכוי  את  לאלתר  להפסיק  וביקשה 
ההחזרים משכרו של חבר הארגון וכן 
הסכומים  את  הארגון  לחבר  להשיב 

שנוכו משכרו במשך השנים.
לבקשה  נענה  לא  והמעסיק  מאחר 
והמשיך לטעון כי חבר הארגון קיבל 
במשך שנתיים, בנוסף לשכרו תגמול 

שהינו מחליף שכר, נפגשו יושב ראש 
הארגון, צביקה פוזיס-שחק, ומנהלת 
המחלקה המשפטית עם המעסיק על 

מנת להבהיר ולחדד את הטענות.
לאחר הפגישה, נערכה בדיקה נוספת 
מקיפה ע"י המעסיק, והומצאו למעסיק 
מהמוסד  נוספים  ואישורים  מסמכים 

לאומי המוכיחים את הטע מלביטוח 
נה כי לחבר הארגון לא שולם תגמול 
מחליף שכר במקביל לתשלום שכר 

עבודתו.

מלאחר שהוצגו בפני המעסיק כל המ
הארגון  חבר  טענת  והוכחה  סמכים 
החבר  של  משכרו  הניכויים  הופסקו 
הסכומים  כל  את  השיב  והמעסיק 

שנגבו מחבר הארגון במשך השנים.

בסיוע הארגון קיבל חבר הארגון החזר ממעסיקו

נפטר  אילנה  של  מחבריה  אחד 
מפצעיו וחבר נוסף נפצע קשה ועבר 

תהליך שיקומי ארוך.
התהלכה  ארוכה  תקופה  במשך 
על  כבדים  אשם  רגשות  עם  אילנה 
צלקות  וללא  בחיים  נותרה  שהיא 
חיצוניות הנראות לעין בעוד חבריה 
שנים  ובמשך  פיזית  ונפצעו  נרצחו 
רבות הדחיקה את פציעתה הקשה 
ולא התמודדה עם תוצאות פציעתה 

והשלכותיה. 
איבה  פעולות  כנכת  הוכרה  היא 
ובמשך   30% של  נכות  בדרגת 
כלל  מודעת  היתה  לא  רבות  שנים 

להשלכות נכותה.
בתחילת שנת 1994 נישאה ובשנת 
בנות,  1997 כבר היתה אם לשתי 
אך נישואיה לא צלחו ובשנת 1997, 

היא נפרדה מבעלה.
הבעל  התמיד  לא  השנים  במשך 
נאלצה  ואילנה  המזונות  בתשלום 

לכלכל את בנותיה לבדה.
שחלה  לאחר   2010 בשנת 
במצבה  משמעותית  התדרדרות 
ואחוזי  טיפול  לקבל  אילנה  החלה 

נכותה הועלו ל- 50%.

לשרוד,  הצליחה  השנים  במהלך 
זאת,  עם  הרבים.  הקשיים  חרף 
עם  בבד  בבד  האחרונות,  בשנים 
להתגלות  החלו  במצבה,  ההחמרה 

קשיים כלכליים רבים.
במשך השנים נאלצה אילנה לקחת 
וכיום  להתקיים  מנת  על  הלוואות 
הלוואות  החזרי  עם  מתמודדת  היא 
מחייה  להוצאות  במקביל  גבוהים 

גבוהות. 
אילנה עובדת ומפרנסת את בנותיה, 
היא  רב  זמן  מזה  מצבה,  בשל  אך 

עובדת כ 4-5 שעות ביום.

אילנה פנתה לארגון לאחר שהבינה 
להשתחרר  דרך  למצוא  עליה  כי 

מ"גלגל ההלוואות" אליו נקלעה.
בעקבות פניית המחלקה המשפטית 
בארגון בבקשה לקבל סיוע לכיסוי 
לביטוח  במוסד  הוחלט  חובות, 
של  נתוניה  את  להעביר  לאומי 

אילנה לכלכלן.
מצבה  כי  הבהירו  הדו"ח  ממצאי 

הכלכלי של אילנה מורכב מאוד.

פגישות  שתי  התקיימו  לפיכך, 
הועלתה  אילנה.  של  בעניינה 
בכיסוי  לאילנה  לסייע  האפשרות 
שהמוסד  מנת  על  אולם  חובותיה, 
לה,  לסייע  יתגייס  לאומי  לביטוח 
היה ברור כי על אילנה לקצץ באופן 
משמעותי בהוצאותיה. אילנה ביצעה 
את השינוי, בסיוע מתנדב מעמותת 
את  שהקטינה  ולאחר  פעמונים 
קיבלה  משמעותי  באופן  הוצאותיה 
הן  לאומי  לביטוח  מהמוסד  סיוע 
בפריסת הלוואות עבר והן בקבלת 

הלוואה נוספת בפריסה נוחה.

מטפלים בך - סיוע צמוד לחברת ארגון

משולחן המחלקה המשפטית

ביום 14/8/89 בשעה שאילנה )שם בדוי( הייתה בדרכה לעבודתה, במשרד ממשלתי ברמאללה, 
יחד עם חברים נוספים, המתין מחבל שאחז בידו בקבוק תבערה, והשליך אותו לעבר הרכב בו נסעו 

אילנה וחבריה לעבודה. תוך שניות ספורות הרכב התלקח ועלה באש. אילנה וחבר נוסף הצליחו 
לפרוץ את דלתות הרכב כשהם פצועים, חבולים ושרופים בזמן ששאר חבריהם לכודים ברכב.

למשך  פציעתו  בשל  מעבודתו  נעדר   ,2003 בשנת  נפצע  אשר  הארגון,  חבר  איבה,  פעולות  נפגע 
כשנתיים.
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זכויות והטבות נכי 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.  

זכויות והטבות אלמנים/ות נפגעי פעולות איבה

עדכוני זכויות

ביום 4/3/14 אישרה ועדת 
את  הכנסת  של  הכספים 
הזכאים  רשימת  הרחבת 
המים  בתעריפי  להנחות 
נכי  את  גם  בתוכה  וכללה 
בדרגת  האיבה  פעולות 
ונכי  ומעלה  נכות של 50% 
הזכאים  איבה  פעולות 
קבועים  מחייה  לתשלומי 

)תג"מ(.
החלטת  של  משמעותה 
נכי  כי  הינה  ועדת הכספים 
הזכאים  איבה,  פעולות 
להנחות, ישלמו תעריף מוזל 
עבור  לקוב   ₪  8.89 של 
 3.5 )ולא  ראשונים  קוב   7
קוב ראשונים כפי שהיה עד 

היום(.
מיום  בישיבתה  בהמשך, 
ועדת  החליטה   12/5/14
פה- הכנסת  של  הכספים 
אחד לכלול את נכי פעולות 
מעל  נכות  בדרגת  איבה 
30% גם ברשימת הזכאים 

להנחות בתעריפי החשמל.

ועדת  להחלטת  בהתאם 
הכספים נכה פעולות איבה 
שדרגת נכותו 30% ומעלה 
של  בשיעור  מהנחה  יהנה 
של  הצריכה  משווי   50%
עד 400 קוט"ש בכל חודש, 
ללקוח בתעריף ביתי בלבד 
שבתוקף  התעריך  עפ"י 
בבתים  הצריכה,  בתקופת 

המשמשים למגורים בלבד.
נעשית  הזכאות  קביעת 
לאומי  לביטוח  המוסד  ע"י 
רשימת  את  המעביר 
המים  לחברות  הזכאים 

חברת החשמל. 
מנת  על  כי  להבהיר  חשוב 
להנות מהזכאות על הזכאי 
להיות צרכן רשום בחברות 

המים ובחברת החשמל.
איבה  פעולות  נפגעי  ארגון 
רות  עו"ד  את  מברך 
הארגון  נציגת  פרמינגר, 
בכנסת על פועלה וכן ליו"ר 
ניסן  ח"כ  הכספים,  ועדת 

סלומינסקי ולחברי הוועדה.

6)ב(  לסעיף  בהתאם 
שנתית,  חופשה  בחוק 
עובד  תשי"א-1915 רשאי 
לקחת יום אחד מן החופשה 
העבודה  שנת  במהלך 
ניתנת במועד  שבעדה היא 
נוסף  אחד  ויום  שיבחר 
המנויים  מהימים  באחד 

בתוספת.
בין הימים המנויים בתוספת 
לחללי  הזיכרון  יום  נקבע 
ולחללי  ישראל  מערכות 
)ערב  וטרור  איבה  פעולות 

יום העצמאות(.
התוספת  תוקנה  לאחרונה 

האזכרה  יום  גם  כי  ונקבע 
הימים  בין  יכלל  הפרטית 
עבור  בתוספת,  המנויים 
עובד שהוא קרוב משפחתו 
של החלל, כהגדרתו בחוק 
פעולות  לנפגעי  התגמולים 
התש"ל-1970  איבה, 

)להלן: "חוק התגמולים"(.
כי  קובע  התגמולים  חוק 
מי  של  משפחה"  "קרוב 
שנפטר כתוצאה מפעולות 
איבה הינו הוריו, הורי הוריו, 
בן-זוגו, ילדיו, אחיו ואחיותיו 

של החלל.

הנצחה 
מענק והלוואה להנצחת החלל

בגובה  פעמי  חד  למענק  זכאות  קיימת 
של  פרטית  הנצחה  בעבור   ₪  7,762
החלל ולהלוואה חד פעמית של עד 7,507 ₪.

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

בארץ עד שבעה )7( ימים.

חלקת קבר והקמת מצבה לאלמן/ה
בעבור   ₪  5,331 ל–  זכאי/ת  אלמן/ה 
רכישת חלקת קבר ו– 4,537 ₪ בעבור 

הקמת מצבה.

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

לכישוריה, בטרם תתחיל בהליך מחייב.

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

ידונו בוועדה לשיקום כלכלי עצמאי.

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

אחר משתתף בשכר הלימוד.

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

מתשלום  פתורה  משוחררת  חיילת 
למכינה. 

לבחינות  הכנה  בקורס  שכ"ל 
פסיכומטריות או למבחן אמיר:

להכנה  שכ"ל  להחזר  זכאי/ת  אלמן/ה 
אמיר,  למבחן  או  פסיכומטרי  למבחן 
הסיוע הינו חד פעמי עד סך 4,000 ₪. יש 
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 30 מתגוררים 
עד  דירה  בשכר  לסיוע  זכאי/ת  עמם, 
650$ לחודש, בתנאי ששכר הדירה אינו 
עולה על 845$. סידור ראשון - הלוואה 

עד 20,000 ₪.
 

הטבות כללית
אירוע משפחתי

בעבור  פעמי  חד  הוא  לאלמן/ה  הסיוע 
מצווה:  בר/בת  החלל.  מילדי  אחד  כל 
אלמן/ה זכאי/ת להלוואה עד סך 3,764 
₪. נישואי יתום: אלמן/ה זכאי/ת למענק 
בסך  ולהלוואה   ₪  9,084 של  בסך 

.₪ 9,216

הלוואה לכל מטרה
לכל  הלוואה  לקבל  זכאי/ת  אלמן/ה 
מטרה אחת לשלוש שנים בסך 6,836 ₪

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

הודעה על פטור לכתובת האלמן/ה. 

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

לזכאות הסיוע.

לרכישת דירה ראשונה
שאין  דיור  מחוסר/ת  אלמן/ה  מענק: 
עד  לו/ה  ויש  דירה,  היה בבעלותו/ה  ולא 
עד  של  מענק  לקבל  זכאי/ת  יתומים   3
דיור  מחוסר/ת  אלמן/ה   .₪  215,077
יתומים   3  – מ  ויותר  לעיל  שצוין  במצב 
ילדי החלל שטרם מילאו להם 30 ואינם 
זכאי/ת  עימו/ה  מתגוררים  או  נשואים 
לתוספת מענק של עד 16,235 ₪ לכל 
מהחלל  ילד  ללא  אלמן/ה  נוסף.  יתום 
 .₪   67,614 עד  של  למענק  זכאי/ת 
עד  זכאות של  קיימת  הלוואה: לאלמן/ה 

.₪ 274,451
החלפת דירה

סיוע  קיבל/ה  שלא  אלמן/ה  הלוואה: 
משכנתה,  לכיסוי  או  דירה  לרכישת 
עד  של  בהלוואה  להסתייע  יכול/ה 
להחלפת  המרבי  הסיוע   .₪  137,221
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 
לרכישת  בסיוע  נעזר/ה  ולא  נשואים, 
דירה או לכיסוי משכנתה, זכאי/ת למענק 
 20% ינוכו  ממנו   ₪  175,691 עד  של 
הדירה  ממכירת  שקיבל/ה  מהמחיר 
נוסף.  ילד  וסך של 16,235 ₪ עבור כל 
אלמן/ה  או  מחלל,  ילד  ללא  אלמן/ה 
ולא   ,30 גיל  מעל  היתומים  שילדיהם 
הדיור-  ממטרות  לאחת  סיוע  קיבל/ה 
זכאי/ת למענק של עד 67,614 ₪ בניכוי 
חלקה  או  הדירה  מכירת  מסכום   20%

בדירה. 

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

המפורטים בהוראות האגף. 

שיפוץ דירה 
אלמן/ה זכאי/ת להלוואה של עד 58,174 
₪ לשיפוץ הדירה או להרחבתה. למענק 
ולא  במידה  זכאות   ₪  27,028 עד  של 
ממטרות  לאחת  מענק  בעבר  קיבל/ה 

הדיור שפורטו לעיל.

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

בשכר דירה.

סיוע להתארגנות בדירה  
חד-פעמית  להלוואה  זכאי/ת  אלמן/ה 

של עד 24,390 ₪. 

רכב אישי או לשיקום כלכלי
ביטוח רכב )חובה ומקיף( 

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

לשנת 2013 הוא 4,036 ₪. 

הנחה בתעריפי המים והחשמל לנפגעי 
פעולות איבה

יום האזכרה הפרטית יוכר כיום חופשה
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אגרת רישיון רכב )טסט(
רישיון  אגרת  להחזר  זכאי/ת  אלמן/ה 
 .₪  1,756 סך  עד  בבעלותו/ה,  לרכב 
של  צילום  הרווחה  לעובד/ת  לשלוח  יש 

האגרה ששולמה.

מענק והלוואה לרכישת רכב
אלמן/ה זכאית למענק והלוואה לרכישת 

רכב נוסעים מדי ארבע שנים.

אלמן/ה עם רישיון נהיגה
לרכב ראשון סיוע: מענק בסך  60,097 
החלפת   .₪  78,762 עד  והלוואה   ₪
רכב: מענק בסך 47,504 ₪ והלוואה עד 

.₪ 22,409

אלמן/ה ללא רישיון נהיגה
 42,062 בסך  מענק  סיוע:  ראשון  לרכב 
החלפת   .₪  22,409 עד  והלוואה   ₪
רכב: מענק בסך 33,243 ₪ והלוואה עד 

.₪ 22,409

שיעורי נהיגה לאלמן/ה
אלמנה זכאית להשתתפות של עד 2,167 

₪ בעבור מימון שיעורי נהיגה.

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

387 ₪ לחודש.

מענק לרכישת קלנועית 
גיל  מפאת  לקלנועית,  הזקוק/ה  אלמן/ה 
ונכות פיזית, זכאי/ת אחת לארבע שנים 
לרכישתה,   ₪  15,258 בסך  למענק 

כחלופה למענק רכישת רכב.

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

 .₪ 18,500

סיוע רפואי 
מימון תרופות 

על  תשלום  להחזר  זכאי/ת  אלמן/ה 
טיפול  או ממושך.  לטיפול קבוע  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
 ₪ עד 845  של  להחזר  זכאי/ת  אלמן/ה 
בגין  מומחה  רופא  עם  ייעוץ  על  בשנה 
טיפול ממושך או ניתוח שאינם קוסמטיים. 

לחצן מצוקה 
 ₪  348 בסך  להחזר  זכאי/ת  אלמן/ה 
לשנה או 29 ₪ לחודש בעבור מנוי ללחצן 
אלמן/ה  הבאים:  בתנאים  וזאת  מצוקה, 

 65 גיל  לפני  אלמן/ה  ומעלה.   65 מגיל 
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 
 977 עד  של  למענק  זכאי/ת  אלמן/ה 
אורתופדיות  נעליים  לרכישת  בשנה   ₪
במכון מיוחד ובאישור אורתופד. הזכאי/ת 
 311 בסך  עצמית  בהשתתפות  חייב/ת 
הראשונה  בפעם  אישור  להגיש  יש   .₪

שבה מתבקש המימון. 

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

עיניין כרונית.
עדשות  במימון  השתתפות   •
מיקרוסקופיות  ועדשות  טלסקופיות 

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  עד שבוע, לפי 325 ₪ ליום 
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  לעובד/ת הרווחה: קבלות מקור 
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
נפשי  טיפול  למימון  זכאי/ת  אלמן/ה 
ועד  שנה  במשך  משפחתי(  זוגי,  )אישי, 
שלוש שנים. משכו יוארך על סמך שיקול 
לטיפול  לצרף  רשאית  אלמן/ה  מקצועי. 
ותקבל  פרטני,  בתעריף  זוג,  בן  או  בעל 
הגשת  לאחר  החזר  או  מהאגף  הפניה 
זכאית  מחלל,  ילד  ללא  אלמנה  קבלות. 
לטיפול עם ילדיה, בתעריף פרטני, ותקבל 
לפני  בלבד.  קבלות  הגשת  לאחר  החזר 
מעובד/ת  לקבל  יש  הטיפול,  תחילת 
כל  ולחדש  למטפל,  אישור  סוציאלי/ת 

שנה 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   .₪  36,180
במקום  סיעודית  מחלקה  קיום  הינו 

הסיעודי. 

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 
באחריות יחידת סמך במשרד התעשייה 
לביטוח  במוסד  להיעזר  ניתן  והמסחר. 

לאומי להעברת המסמכים. 

מצוקה כלכלית 
הלוואה לכיסוי חובות

כתוצאה  לחובות  שנקלע/ה  אלמן/ה 
המתקשה  או  החלל  מנפילת  ישירה 

להחזיר חובות שקדמו לנפילתו, למוסדות 
לקבל  יוכלו  העסקי,  בעניין  הקשורים 
 58,174 עד  של  בגובה  הלוואה+מענק 
שנים  שלוש  בתוך  בקשה  הגישו  אם   ,₪
שהוכר/ה  מהיום  או  ההתאלמנות  מיום 

לראשונה לפי החוק.
גובה המענק 29,082 ש"ח.

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

הבקשה.
 

אחרות  מרשויות  הטבות 
לאלמנה וליתום

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

הבקשה לבית המשפט. 

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

עבור המנהל.

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

שיש להגיש לבית המשפט. 

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

רכישת דירה או מגרש. 

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

הרווחה. 

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

הרלוונטי.   

סיוע כספי ליתום
הלוואה לשיקום כלכלי – עצמאי

שנה,   30 מלאו  להם  שטרם  יתומים 
שהוכרו כיתומים לפני גיל 21, ולא קיבלו 
להלוואה  זכאים  וללימודים,  לשיקום  סיוע 

לשיקום   ₪  15,500 עד  של  חד-פעמית 
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 
חד- למענק  זכאים  וללימודים,  לשיקום 
רכב  לרכישת  או  עסק  להקמת  פעמי 
כגון רכב  שיהווה מקור פרנסתו הבלעדי, 
להובלות או להוראת נהיגה. על היתום/ה 
לפנות לעובד/ת הרווחה לבירור הזכאות 
לכישוריו,  מתאימה  עסק  תוכנית  ולהגיש 
יתום/ה  מחייב.  בהליך  יתחיל  בטרם 
שקיבל/ה סיוע לרכישת רכב שיקומי זכאי 

למימון שכר לימוד בלבד. 

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

מומנו להם לא יותר מארבעה אבחונים. 

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

יאושר המשך מימון לשיעורים.
הטבות ליתומים מעל גיל 21  

 
מימון טיפול נפשי 

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

ולחדש כל שנה אישור להמשך המימון. 

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

מלוא מענק הנישואין.  

הלוואה לנישואין ולדיור
חד-פעמית  להלוואה  זכאי/ת  יתום/ה  כל 
בסך 29,880 ₪ לצורך רכישת דירה או 

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

לביטוח בריאות. 

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

בקשה. 

לבחינה  הכנה  בקורס  לימוד  שכר 
פסיכומטרית או למבחן אמיר

לימוד  שכר  להחזר  זכאי/ת  יתום/ה 
למבחן  או  פסיכומטרי  למבחן  במכינה 
אמיר. הסיוע הנו חד- פעמי עד סך 4,000 
קבלה  הרווחה:  לעובד/ת  להגיש  יש   .₪
מקורית 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 
למענק  זכאים   ,17 לגיל  בהגיעם  יתום/ה 
למימון  חד-פעמי בסך 2,167 ₪ המיועד 
בתגמולי  המשולם  במענק  נהיגה  שיעורי 
שהתייתמו  יתום/ה  האלמן/ה.  האם/האב 
 ₪  2,167 עד  יקבלו  ל-21   17 גיל  בין 
הרווחה,  לעובד/ת  קבלות  הגשת  לאחר 

ובלבד שיממש זכאותם לפני גיל 30.
  

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

יתום משני הוריו עם רישיון נהיגה
 60,097 בסך   מענק  סיוע:  ראשון  לרכב 
₪ והלוואה עד 78,762 ₪. החלפת רכב: 
עד  והלוואה   ₪   47,504 בסך  מענק 

.₪ 22,409

יתום משני הוריו ללא רישיון נהיגה
 42,062 בסך  מענק  סיוע:  ראשון  לרכב 
₪ והלוואה עד 22,409 ₪. החלפת רכב: 
עד  והלוואה   ₪  33,2430 בסך  מענק 

.₪ 22,409
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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

תגמול חודשי
• גובה התגמול חודשי המרבי לזוג הורים 

   הוא 6107.49 ₪. שיעור התגמול   
   להורה בודד הוא 80% מהתגמול לזוג  

   הורים 4886 ₪.
• 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 1,133 ₪ לזוג 

   הורים ו– 906 ₪ 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 1,567 ₪ 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 

1/1/14   
• לרכישת רכב ראשון להורים נוהגים 

   יינתן מענק בסך 47,443 ₪ והלוואה  
   בגובה 31,625 ₪ 

• לרכישת רכב ראשון להורים שאינם 
   נוהגים יינתן מענק בסך 31,625 ₪  

   והלוואה בגובה 23,203 ₪

החלפת רכב
• להחלפת רכב לאחר 4 שנים יינתן 

   להורים נוהגים מענק בסך 39,000 ₪ 
   והלוואה בגובה 23,203 ₪ 

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

   26,000 ₪ והלוואה בגובה 23,203 ₪ 
• 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 50 ₪ 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 
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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


