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דרגת זיהום אווירצריכת דלק ממוצעת בליטרים ל - ק"מ*דגם

בינעירוניעירוניפאג׳רו, אוטו׳, 

בינעירוניעירוניפאג׳רו, אוטו’, 
בינעירוניעירוניפאג׳רו, אוטו׳, 

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

דרגת זיהום אוויר מרכב מנועי**

זיהום מזעריזיהום מירבי

הנחה מיוחדת לחברי ארגון ״נפגעי פעולות איבה״:

₪ 
בואו לגלות את מיצובישי פאג׳רו   רכב שטח פנאי עם מסורת 
זכיות מפוארת בראלי דקאר  מנוע עוצמתי  ליטרים המספק  כ״ס

  מתלים נפרדים  מערכת   מערכת 

והינה ממחירו הרשמי בסך  ₪. התמונה להמחשה בלבד. *ההנחה מתייחסת לדגם 

רמת
בטיחות
גבוהה

רמת
בטיחות
נמוכה

רמת האבזור הבטיחותיתיאור דגםקוד דגם

 ) (, DESERT,  ) ( פאג׳רו



חדש, בי-קיור סטנד מתכוונן!

 ניתן להזמין את המכשיר לתקופת התנסות של 30 יום* 

החזרים מביטוח לאומי בהתאם לזכאות

בי-קיור לייזר לטיפול ביתי ב: כאבי גב, 
 כאבי ברכיים, צוואר, מרפק טניס, 

ארטריטיס, דלקות ובעיות אורתופדיות

לקבלת מחיר מיוחד, חייגו:

*3414

 *המכשיר אינו מחליף טיפול תרופתי ככל שזה מומלץ ע"י רופא, יש לעיין בעלון לצרכן לפני השימוש. 
*ההתנסות בכפוף לתקנון  *עד גמר המלאי למבצע  *בתוקף עד ה-28.2.2017. ט.ל.ח

 יפתח, 45 

יועץ ארגוני
 יעל, 42

מנהלת מכירות
 מיקי 

ברקוביץ

"עד שניסיתי בעצמי 
והכאב עבר!" 

"עד שגיליתי שמיקי 
משתמש בו!" 

"עד שגיליתי שאבי 
משתמש בו!" 

גם אני לא האמנתי!

 בטוח 
לשימוש ביתי

מוכח מחקרית 
בהפחתת כאב

קל לשימוש - 8 דקות 
פעמיים ביום וזה עובד! דקות
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חברים וחברות יקרים,

בפתחה של שנת 2017, אני שמח ונרגש לבשר לחברי הארגון כי לאחר שנים רבות של מאבק עיקש, זכה הארגון היציג 
לקבל לראשונה תקצוב על פי סעיף תקציבי ממשרד הרווחה העבודה והשירותים החברתיים. מדובר בשינוי דרמטי ביכולתו 
של הארגון לפעול למען חבריו. כבר בסיכום שנת פעילות זו, ניתן לראות כי הארגון הגדיל בצורה משמעותית את הפעילויות 
לידה  גדר, ערב תרבות בתאטרון הקאמרי, פרויקט  וחמת  יואב  ימי בריאות בחמי  רווחת חבריו, קיום  והפרויקטים למען 
מתוקה לחברות הארגון ובנות זוג של חברי הארגון , פרויקט הכן עצמך לצה”ל לילדי חברי הארגון, חלוקת 120 מלגות 

להשכלה גבוהה, חלוקת תיקים לתלמידי כיתה א’ ועוד.
למעגל  הצטרפו  וחללים  נפגעים  ועשרות  הטרור  מציאות  פנינו  על  טפחה  שוב  לצערי,  האחרונים,  החודשים  במהלך 
יד  ולהושיט  לתמוך  לסייע  ישראל,  במדינת  היציג  כארגון  המוסרית  חובתנו  איבה.  מפעולות  והנפגעים  השכול  משפחת 

למשפחות אלו בכל רגע נתון. 
אני רוצה לנצל במה זאת ולהודות למנכ”ל הביטוח הלאומי היוצא פרופ’ שלמה מור יוסף, שכיהן במשך חמשת השנים 
האחרונות כמנכ”ל המוסד לביטוח לאומי. בשנים אלו, שיתוף הפעולה והקשר עם המוסד לביטוח לאומי, עם אגף פעולות 
הבנה  הקשבה,  תוך  אמת  בזמן  בעיות  לפתור  אמיתי  ניסיון  שוטפת,  עבודה  של  רציף  לקשר  הפך  השיקום  ואגף  איבה 
ורגישות. פרופ’ מור יוסף, עמד לצד הארגון במאבק לקבלת תקציב מסודר, פעל רבות אל מול משרדי הממשלה, אל מול 
משרד האוצר ומשרד הרווחה ודאג כי לארגון תהא היכולת לפעול למען חבריו. פרופ’ מור יוסף הגיע באופן אישי לאירועים 
ולכנסים שהארגון קיים, כיבד אותנו בנוכחותו ואף הגדיל לעשות וקיים פגישות אישיות עם נפגעים שביקשו את עזרתו. על 
פועלו במשך השנים אני רוצה להודות בשמי ובשם ועד הארגון ולאחל לו הצלחה רבה בכל אשר יפנה ולומר לו במעמד זה 

שהוא ידיד הארגון ואדם שהארגון חב לו חוב גדול על פועלו למען רווחת נפגעי פעולות איבה.
בהזדמנות זו אני רוצה לציין את תרומתם ופועלם של חברי ועד ידידי הארגון, האלוף )במיל’( גדי שמני, תא”ל )במיל’( 
שמעון חפץ וארז ביטון, חתן פרס ישראל. פעילותם הענפה להעלות לתודעה הציבורית את פעילות הארגון והמצוקות של 
הנפגעים נושאת פרי, אנו זוכים לשיתופי פעולה והובלה של האלוף )במיל’( גדי שמני שמזה שנתיים מתנדב מזמנו ומרצונו 
למען ציבור נפגעי פעולות איבה, זו ההזדמנות לומר לו תודה גדולה ולשאר חברי ועד ידידי הארגון. השנה זכינו להכיר גורם 
נוסף, גב’ נעמי בלנק, יו”ר ועדת נפגעי איבה  במועצת המוסד לביטוח לאומי, אשר הגיעה חדורת מוטיבציה לסייע ולטפל 
בבעיות של נפגעי פעולות איבה ולהיות שגרירה של פעילות הארגון, לפעול למען הגדלת השירותים הניתנים מצד הארגון 
לחבריו. בנוסף, היא מובילה את הדרישה ליצירת נוהל מחייב של קשר רציף בין המל”ל  לבין נפגעי איבה לבדיקת זכאותם 

ומצבם לאורך כל השנים כפי שקיים במשרד הביטחון. 
אני רוצה לסיים ולומר לכל חברות וחברי הארגון ובני משפחותיהם, 
דעו, כי יש לכם כתובת ובית חם כאן בארגון היציג ואנו זקוקים לקשר 
ובאתר,  בפייסבוק  תתעדכנו  קשר,  תיצרו  לנו,  תכתבו  עמכם,  השוטף 

והחשוב מכל - בואו נהיה יחד, אחד בשביל כולם וכולם בשביל אחד.

בברכה רבה,
יהושע כהן,
יו”ר  ארגון נפגעי פעולות איבה
הארגון היציג )במדינת ישראל(

דבר היו"ר

פרופ’ שלמה מור יוסף מקבל מגן הוקרה מהארגון היציג
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חברים וחברות יקרים,

עם כניסתה של שנת 2017, ניתן לסכם כי פעילות הארגון בשנה שחלפה גדלה והתרחבה ובהזדמנות הזו אני 
רוצה לשתף את חברי הארגון בחזון ובמטרות לשנים הבאות כאשר לראשונה יש לארגון את היכולות, המשאבים 
והלגיטימציה לאור פועלו בשנים האחרונות לקדם רעיונות ומטרות גדולות. ביניהם, הקמת מערך לסיוע בזמן 
אמת למשפחות שכולות ולנפגעים, מערך שיהיה מבוסס על מתנדבים ועובדים סוציאליים  מדובר בפעילות של  
מתנדבים מקרב חברי הארגון, עובדים סוציאליים אשר יגיעו למשפחות ולנפגעים ויסבירו להם שיש להם כתובת, 
ירושלים,  וסניפי משנה בערים,  וסיוע בהמשך הדרך. בנוסף, נפעל להקמת מחלקה סוציאלית בארגון  תמיכה 
חיפה באר שבע ויהודה ושומרון, סניפים אשר יאוישו ע”י עובדים סוציאליים/ות בחצי משרה אשר תפקידם 
יהיה לשמור על קשר שוטף וללוות את חברי הארגון, תושבי הסביבה ולהוות עבורם ככתובת לקשר וממשק עם 
הארגון ופועלו. הארגון יפעל להרחיב את מתן הסיוע לרכישת השכלה גבוהה, הקמת מערך חקיקה בתוך המחלקה 
זכויות והצעות חוק למען רווחת נפגעי פעולות איבה, עריכת  מספר ערבי תרבות לחברי  המשפטית לקידום 
הארגון ובני משפחותיהם, קידום פרויקטים חברתיים לטובת הנפגעים, הצטרפות למועדון הטבות גדול על מנת 
להעניק הטבות והנחות לחברי הארגון וקיום שורה נוספת של פעילויות לרווחתם של הנפגעים. מחובתי לציין, כי 
לצורך הצלחת הדברים נחוץ וצריך שיתוף פעולה מלא עם חברי הארגון, הקשר אתכם הוא המצרך החשוב ביותר 
לצוות הארגון ולחברי הועד, היכולת לפעול למענכם ולהבין את הצרכים המגיעים מהשטח ומשם אנו שואבים את 
הכוח והמנוע לפעילות, רוח ההתנדבות של החברים היא מצרך מאוד יקר עבורנו ואנו קוראים לעוד ועוד חברים 
להגיע, להתנדב, ולהיות שותפים בעשייה הענפה למען נפגעי פעולות איבה. אסיים ואומר כי השנה זכינו לאירוע 
בר ובת מצווה מרגש מאין כמותו אשר זכה לסיקור תקשורתי רחב היקף בכל המהדורות ובכל העיתונים ובעצם 
אירוע זה מסמל עבורנו, כאן בארגון, את רוח הנתינה והחיבור הטבעי שלנו למשפחות ולילדים ומסמל קבל עם 

ועדה, כי הטרור לא ינצח אותנו, אנחנו כאן ולא נירתע לעולם בפני הטרור.

יו”ר הוועד וכל חברי הוועד, צוות העובדים המסור והמתנדבים  אני רוצה לציין את העבודה המשותפת עם 
הנפלאים, בכולם פועמת רוח העשייה והנתינה עבורכם חברים ובני משפחותיכם וכך נמשיך לפעול למענכם: 

“מלב אל לב”.

אני מבקש לאחל לכם בריאות איתנה, הצלחה רבה ושלווה בכל. 

בברכה רבה,
עו”ד רועי כהן,
מנכ”ל ארגון נפגעי פעולות איבה
הארגון היציג )במדינת ישראל(

דבר המנכ"ל
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יהושע  כהן - יו”ר ארגון נפגעי פעולות איבה
054-2286339

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

אייבי מוזס - נציג סקטור הורים שכולים
050-5205188

שרה קמחי - נציגת סקטור אלמנים/ות
052-8209102

ניסים יצחק - נציג סקטור הנכים, גזבר 
הארגון 054-6338795

זאב ראפ - חבר ועד, יו”ר ועדת האתיקה
054-3032424

ארגון נפגעי פעולות איבה
- הארגון היציג

כתובת: רח’ בית אורן 9, ת”א,
מיקוד 67319

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

http://www.irgun.org.il :אתר

הוצאה לאור, שיווק מודעות רשת שוקן
טל’: 03-5020300

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

הילה אליאסי-אשכנזי
כתיבה: ערן קמינסקי, מירי כהן

צילומים: ארגון נפגעי פעולות איבה - הארגון היציג,
טל קירשנבאום, אלי נאמן, פיק צ’אק

אין המערכת אחראית על תוכן המודעות
כל הזכויות שמורות להוצאה לאור 

אירוע בר ובת המצווה השנתי לילדי ארגון 
נפגעי פעולות איבה 

חדשות הארגון ברווחה, הנצחה ובמטה  

“היא עמדה לצידי בלתי נראית, נוכחת, נעלמת, 
נמצאת ונסתרת”- נועה מאיר, בתה של דפנה מאיר 
ז”ל חגגה השנה עם ילדי הארגון את טקס בת המצווה 

וריגשה את כל הנוכחים בנאומה על אמא דפנה, על 

הזיכרונות והגעגועים.

“דור חדש”- דור היה רק בן שנתיים כאשר אביו נפצע 
קשה במלחמת לבנון השנייה,  אביו משה מספר על 

הליך השיקום הארוך, על החברים לעבודה שנהרגו ועל 
בנו, דור, שגדל לתוך המציאות החדשה של אביו.

“קרן אור” - יאן אלימלך, בתו של אמי אלימלך ז”ל 
על הילדות ללא אבא, קרן אלמנתו מתארת את סיפור 

האובדן, ההתמודדות והחיים שאחרי. 

“יהודה שלנו נשאר בן 5 חודשים לנצח”- יהודה 
שוהם ז”ל נרצח עוד בהיותו תינוק בן 5 חודשים בלבד. 

אביו, בנימין שוהם על הטרגדיה ועל האמונה.

משולחן המחלקה המשפטית- זכויות והטבות 
לילדים נכים ועדכון בדבר החזר כספי לנכים עובדים 

היוצאים לחמי מרפא. 

זכויות ורווחה - הטבות וזכויות של חברי הארגון

צילום שער: שירן גרנות

תקווה
גיליון  מס’ 34תקווה

ינואר 2017 , תשע”ז

היציג הארגון   - איבה  פעולות  נפגעי  ארגון  ביטאון 

תהא נשמתם

צרורה בצרור החיים

נפרדו מאיתנו

דוד
מאיר

אברהם
יעקב
מכאל

אלברט

עובדיה
טויטו
זלצמן

מיכלאשווילי
לובין
כהן

ירושלים
קרית אתא
פתח תקוה

ירושלים
חולון
אילת

לידיעת החברים,

לאור פניות החברים 

הוחלט כי בקשות 

למענקי "לידה מתוקה" 

ו"הכן עצמך לצה"ל" 

ידונו מעתה אחת לחודש

במועד התכנסות ועדת 

הרווחה בארגון.

קריטריונים וטפסים 

ניתן להוריד באתר 

הארגון.

בתמונה:
נועה מאיר

בתה של
דפנה מאיר ז”ל



 לבדיקת כף רגל חינם קבע תור באבידור: 1-700-700-295
16 סניפים בפריסה ארצית

נעלי נוחות אביזרים אורתופדיים  מדרסים 

 חברי "ארגון נפגעי פעולות איבה"
 בואו לסניפי הרשת וקבלו החזר

מהמוסד לביטוח לאומי בהתאם לזכויותיכם



8

www.irgun.org.il

יום ההוקרה 2016

2014 הוחלט בהחלטת ממשלה לציין  בשנת 
ישראל  במלחמות  לפצועים  שנתי  הוקרה  יום 
ובפעולות האיבה. התאריך שנקבע, י”ז בכסלו, 
 ,1947 בנובמבר  כ”ט  של  העברי  התאריך  הוא 
יום החלטת עצרת האומות המאוחדות על סיום 
בארץ  יהודית  מדינה  והקמת  הבריטי  המנדט 
ישראל. הבחירה במועד זה מסמלת את הזיקה 
אלו  ואזרחים  חיילים  פציעתם של  נסיבות  בין 
ביום  ביטחונה.  וביצור  ישראל  תקומת  לבין 
להודות  האפשרות  ישראל  לאזרחי  ניתנת  זה 
ההקרבה  על  לפצועים  הערכתם  את  ולהביע 

והמחיר האישי שהם משלמים מדי יום. 
הטקס המרכזי נערך ביום חמישי ה-15.12.16 
בבית הלוחם בתל אביב במעמד נשיא המדינה 
ראובן )רובי( ריבלין, חברי כנסת, מנכ”לי משרד 
ומכובדים  לאומי  לביטוח  והמוסד  הביטחון 
נוספים. נציג הארגון בטקס, אייבי מוזס העניק 
)רובי(  ראובן  המדינה  נשיא  לכבוד  הוקרה  מגן 
ישראל  מערכות  פצועי  למען  פועלו  על  רבלין 

ופעולות איבה. 
אמר  ריבלין,  )רובי(  ראובן  המדינה,  נשיא 
בנאומו: “לא תמיד יש לנו דרך פשוטה לשלם 
לכם  חייבים  שאנו  המוסרי  החוב  את  לכם 
עם  מתמודדים  גם  מכם  שרבים  יודע  ואני 
מקווה  אני  מתיש.  ומשפטי  בירוקרטי  קושי 
שנדע כולנו, בכל הדרגים והתפקידים, ללכת 
לקראתכם ולא נהפוך אתכם, פצועי מערכות 
שקופים.  לגיבורים  האיבה,  ופעולות  ישראל 
ולא  אני מבטיח לכם שאנחנו לא מתעלמים 

נתעלם”. 
במהלך האירוע הופיעו להקת המחול “גלגלי 
“אתניקס”,  ולהקת  צבאיות  להקות  הקסם”, 

שחתמה את הטקס במופע שמח ומשחרר. 
חודש דצמבר כולו הוקדש לציון יום ההוקרה; 
וטקסים  אירועים  ערכו  מקומיות  רשויות 
החינוך  ובמערכות  האזור  תושבי  לנפגעים 
והסברה  חינוך  פעילויות  יזמו  הנוער  ובתנועות 
לתלמידים ולבני נוער. כמו כן,  התקיימו מפגשי 

נוער עם פצועי מערכות ישראל ופצועי פעולות 
לסיפוריהם  הנוכחים  נחשפו  שבהם  איבה 

המרגשים של הפצועים. 
בכל שנה נוספות עוד ועוד רשויות מקומיות 
המחליטות לציין את יום ההוקרה באירוע חגיגי 
ידועים:  אמנים  בהשתתפות  הנפגעים  לציבור 
באירוע בכפר סבא התקיים מופע מחווה לשירי 
שלום  הסטנדאפיסט  הופיע  ים  בבת  כוורת, 
טולדנו,  אבי  הזמר  התארח  בחולון  אסייג, 
מועצת גני תקווה אירחה את הזמר דודו טסה 
בידור  מופע  נערך  יהוד-מונוסון  ובעיריית 
בכיכובן של חני נחמיאס ועירית ענבי.  בנוסף, 
התקיימו טקסים ברמת גן, רמלה, רעננה, מועצה 
יבנה,  גן  ירושלים, הרצליה,  אזורית עמק חפר, 
ועוד. באירועים נשאו דברים  באר שבע, אילת 
יו”ר  הארגון:  ונציגי  מכובדים  הערים,  ראשי 
רועי  עו”ד  הארגון  מנכ”ל  כהן,  יהושע  הארגון 
כהן וסגן יו”ר הארגון ויו”ר ועדת הנצחה  אייבי 

מוזס.

לפצועי  ההוקרה  יום  הארץ  ברחבי  צוין   15/12/16 ה-  בתאריך  חמישי  ביום 
הכותרת  תחת  התקיים  השנה  ההוקרה  יום  האיבה.  ופעולות  ישראל  מערכות 
“צומחים בשביל החיים” וזאת בכדי להוקיר את הפצועים ולעזור להם לנתב את 

כוחם כדי לצמוח מתוך הקושי ואף גם להצמיח אחרים.



יש רק קלנועית
אחת בעולם
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חברי הארגון חוגגים יחדיו 
את חג החנוכה 2016

הארגון  אירועי  נערכו  דצמבר  חודש  במהלך 
לכבוד חג החנוכה. למעלה מ-900 חברי ארגון 
בשלושה  לחגוג  הגיעו  משפחותיהם  ובני 
מוקדים בארץ: תל אביב, חיפה וירושלים. כמדי 
שנה, נהנו החברים מארוחת ערב עשירה, טקס 
נושאת  הגרלה  המסורתי,  החג  נרות  הדלקת 
הזמר  והשנה,  אורח  זמר  של  והופעה  פרסים 

חיים משה.
באירוע הראשון שנערך באולמי “אושן” בתל 
אביב חגגו יחד צוות הארגון, חברי הוועד וחברי 
הארגון את יום הולדתו של יו”ר הארגון יהושע 
וחיבוקים  לבביים  לאיחולים  זכה  יהושע  כהן. 
ועל  יום הולדתו  חמים מכלל חברי הארגון על 

פועלו לאורך השנים למען ציבור נפגעי פעולות 
איבה. 

הפך  “כינורות”,  באולמי  בחיפה,  האירוע 
אירוע מרגש במיוחד בזכות יום הולדתו של 
חבר הארגון בנימין הרוש, הורה שכול שאיבד 
כ-4  לפני  בבורגס  בפיגוע  ז”ל  מאור  בנו  את 

שנים.
התקיים  החגיגות  את  שחתם  האירוע 
והיה   ,”WEDDING CLUB“ באולמי  בירושלים, 
לאומי,  לביטוח  המוסד  מנכ”ל  של  במעמדו 
חנוכה  נרות  שהדליק  יוסף  מור  שלמה  פרופ’ 
יחד עם האורחים, ברך אותם בברכת חג שמח 

ונשא דברי פרידה אודות סיום תפקידו כמנכ”ל 
מנכ”ל  זה  במעמד  לאומי.  לביטוח  המוסד 
והערכה  תודה  הוקיר  כהן,  רועי  עו”ד  הארגון, 
רבה לפרופ’ מור יוסף על תמיכתו ועזרתו לאורך 
השנים לנפגעי פעולות האיבה במדינת ישראל 

ולארגון היציג. 

אחרים,  רבים  אירועים  כמו  אלו,  אירועים 
“חזון  עמותת  ובתרומת  בחסות  נערכו 
התורמת  סגל,  וברי  בתיה  בראשות  לישראל”, 
אירועי  מגוון  לקיים  היציג  לארגון  ועוזרת 
תרבות ולהוציא לפועל שלל פרויקטים לרווחת 

החברים. 



אינטר סוכנות לביטוח בעלת ותק של 25 שנה
בתחום הביטוח ועובדת מול כל חברות הביטוח בארץ.

מבטחת את חברי הארגון
חיים, בריאות, סיעוד.

אינטר סוכנות לביטוח: הרכבת 58, תל אביב
 niv@interb.co.il  |  טל' 073-211-6300 שלוחה 131 ניב

eldad@interb.co.il  |  טל' 073-211-6300 שלוחה 122 אלדד
פקס: 03-6391405

למעוניינים בכיסוי ובפיצוי כספי במקרה של פגיעה בגוף או בנפש 
בעקבות תאונה, וכן בכיסוי הוצאות בלתי צפויות הכרוכות באשפוז, 

באובדן ימי עבודה ובהוצאות רבות אחרות הנובעות מתאונות.

שירות מציאת כספים אבודים
בקופות גמל, השתלמות

וחברות ביטוח.
ביטוח נסיעות לחו"ל

בתנאים הטובים ביותר
וללא הצהרת בריאות!

ביטוח תאונות אישיות.

ב 

ב 

ב 

מיוחד! לחברי הארגון:
ב ניתוח תיק פנסיה

ב הוזלת דמי ניהול מקרן הפנסיה

ב תחזית לקצבה בגיל פרישה 

 * לעצמאיים ושכירים כאחד.חינם!



אירוע בר ובת המצווה השנתי 
לילדי ארגון נפגעי פעולות איבה
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בין הילדים שחגגו השנה, חגגה יאן אלימלך 
שאיבדה את אביה בגיל שנתיים לאחר שמחבל 
מתאבד פוצץ עצמו במאפייה שהייתה ברשותו 
שנפצעה  גליק  נועם  חגגה  עוד  אילת.  בעיר 
לביתה  בכניסה  לה  שחיכה  ממחבל   9 בגיל 
הפיזית.  לפגיעה  בנוסף  מחרדות  סובלת  ומאז 
שירה דהן חגגה עמנו. שירה ואביה נפגעו  גם 
מנפילת קאסם בדרכם לגן בבוקר בשנת 2006, 
שירה חגגה את בת המצווה יחד עם אחותה אור. 
המצווה  וכלות  חתני  בהתכנסות  החל  היום 
הכותל  ברחבת  משפחותיהם  בני  עם  יחד 
של  לברכתו  זכו  הילדים  בירושלים.  המערבי 
הרב הראשי לישראל, הגאון דוד לאו שליט”א, 
שליווה את חתני המצווה בטקס הנחת התפילין 
והוצאת ספר התורה. באותו הזמן, כלות המצווה 

הכותל  במנהרות  חווייתית  בפעילות  השתתפו 
לעצמן  שבת  נרות  להדלקת  פמוטים  והכינו 
ולניצולות שואה אשר לא חגגו בת מצווה נוכח 

המלחמה. 
מגוון  הילדים  קיבלו  ההתכנסות,  תום  עם 
“חזון  עמותת  מטעם  ערך  יקרות  מתנות 
מריה  ד”ר  לזכרה של  וקרן ההקדש  לישראל” 
במיל’  האלוף  והשיכון,  הבינוי  שר  פולנסקה. 
במרכז  התקיים  אשר  לטקס  הגיע  גלנט,  יואב 
ובת  בר  וכלות  החתנים  את  וברך  התורה  אש 

המצווה. 
בהמשך היום חברת החשמל לישראל אירחה 
בקרית  החברה  במתקן  החוגגים  כלל  את 
שאול – ירושלים וכיבדה את הנוכחים בארוחת 
הסביבה,  להגנת  השר  סגן  חגיגית.  צהריים 

ח”כ ירון מזוז, נשא דברים וחיזק את ידם של 
המשפחות על הדרך הקשה שעברו והגיעו עד 
לרגע מרגש זה: “ברצוני להביע הערכה, הוקרת 
תודה וסולידריות בשמי ובשם ממשלת ישראל, 
הטרור  את  שניצחתם  ולבני משפחותיכם  לכם 
ועמדתם איתנים במערכה הקשה ביותר שידע 

עם ישראל במדינת ישראל”. 
שר  הצטרף  החגיגית  לארוחה  כן,  כמו 
התשתיות הלאומיות האנרגיה והמים, ח”כ ד”ר 
יובל שטייניץ, השר ברך את החוגגים וסיפר על 
חגיגית הבר מצווה האישית שלו כמקור אמונה 
וכוח לעתידי ואיחל לבני ובנות המצווה הצלחה 
בכל אשר יפנו, והדגיש כי הם דור העתיד של 

מדינת ישראל.
חשמל  חברת  להקת  האירוח  במהלך 

זו השנה ה-15 שארגון נפגעי פעולות האיבה מקיים את אירוע בר ובת המצווה 
בתאריך  שני  ביום  שהתקיים  האיבה. באירוע,  נפגעי פעולות  לילדי  המסורתי 
שאיבדו  ילדים  שכולים,  אחים  נכים,  ילדים,  מ-50  למעלה  חגגו  ה-5/12/16, 
את הוריהם או שהוריהם נפצעו בפיגוע טרור, כולם יחד חגגו את הגיעם לגיל 

המצוות זה היה יום מרגש במיוחד, משמח וחוויתי.
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הנעימה את החוגגים בשירים ושימחה את כל 
המשתתפים, בנוסף הילדים השתתפו בהופעה 
אומנותית של הסטנדאפיסט והאמן העל חושי-
יודל’ה מודל’ה וקיבלו מתנות מוועד העובדים 
רפי  החברים  החשמל  חברת  של  צפון  מחוז 

בנבניסטי ודוד בניטה.
של  למשכנו  כולם  הגיעו  היום,  של  בסיומו 
נשיא המדינה, מר ראובן )רובי( ריבלין, שאירח 
אשתו  עם  יחד  משפחותיהם  ובני  הילדים  את 
בהנחייתה  הנשיא  בבית  הטקס  ריבלין.  נחמה 
שר  של  ובהשתתפותם  גרוצקי  דנה  של 
מר  החברתיים  והשירותים  הרווחה,  העבודה, 
מנכ”ל המוסד לביטוח לאומי פרופ’  חיים כץ, 
כהן,  יהושע  הארגון  ויו”ר  יוסף  מור  שלמה 
חתמה  הערב  את  הארגון.  ומנכ”ל  ועד  חבר 
להקת קפה שחור חזק שהרקידה ושמחה את 

הילדים.
הנשיא ריבלין פתח את הטקס בפנייה לילדי 
בת  או  בר  דרשת  בכל  “כמו  המצווה:  ובת  בר 
הזה  הרגע  את  לקחת  מבקש  אני  מצווה, 
ולהודות לסובבים אותנו. נערים ונערות יקרים, 
פגעי  את  בגופכם  וחוויתם  נפגעתם  חלקכם 
גם  היא  התודה  מיוחד  באופן  אצלכם,  הטרור. 
הקשים  ברגעים  אתכם  שהיו  לאימא,  לאבא, 
חלקכם  הלום.  ועד  היום  עד  אתכם  והביאו 
זה  יקר.  משפחה  בן  או  אם  או  אב  איבדתם 
שזכו  לאימהות,  או  לאבות  תודה  לומר  הרגע 
אלה  את  ולזכור  הזה  ברגע  אתנו  כאן  להיות 
שליוו וימשיכו ללוות את חייכם ברוחם החזקה, 
הגיבורה, האהובה, גם כשגופם כבר איננו כאן 
לברך  רוצה  אני  ואמר:  הנשיא  המשיך  אתנו”. 
רק  ואילך תדעו  ואחד מכם שמעתה  כל אחת 
שמחה וטוב ושהדרך שלכם תהיה קלה ורצופה 
אהבה, כי מגיע לכם כל הטוב שבעולם וקצת 
אנחנו  ישראל,  עם  ומכל  ממני  טוב  מזל  יותר. 

אוהבים אתכם, אתם יקרים לליבנו”.
גם שר העבודה והרווחה, חיים כץ בירך את 
בני ובנות המצווה: ”העתיד של המדינה דורש 
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הצעיר,  הדור  של  והכוחות  המוחות  מיטב  את 
של  לעליונותה  ההבטחה  טמונה  ילדינו  בכם 
ואני מאחל לכם  מדינת ישראל בכל התחומים 
הצלחה רבה בדרך. אנו נמשיך לטפל בנפגעים 
הראויה  וברגישות  מידי  באופן  ובמשפחותיהם 
ולו  להקל  מנת  על  ידנו  שלאל  ככל  ונעשה 
הקשה.  יומית  היום  ההתמודדות  על  במעט 
כולי  ידיכם.  את  ומחזקים  אתכם  מוקירים  אנו 
נפגעי  ומשפחת  השכול  משפחת  כי  תקווה, 

פעולות הטרור והאיבה לא יגדלו עוד״.
גם  כי  סיפר  כהן,  יהושע  מר  הארגון,  יו”ר 
“אני  בלבד:   6 בן  בהיותו  בילדותו,  נפצע  הוא 
פשוטים  לא  הטרור  פצעי  בצל  שחייכם  יודע 
כלל וכלל, גם אני נפצעתי כשהייתי בן 6 בלבד 
את  שעשיתי  בעת  השחרור,  מלחמת  בשלהי 
חלפו  פציעתי  מאז  ביתנו.  אל  מביה”ס  דרכי 
כ-68 שנה, בהם כל יום נאבקתי בכדי לנצח את 
הנכות שלי. כל יום מחדש נלחמתי כדי להרגיש 
כמו שאר בני גילי. אני מבקש מכם - לעולם אל 
ולהתפתח,  לגדול  תמשיכו  החלום,  על  תוותרו 

ללמוד, וליהנות בכל רגע ורגע בחייכם”.
בהזדמנות זו קיבל יו”ר הארגון, יהושע כהן, 
מגן הוקרה והערכה מנשיא המדינה מר ראובן 
היציג  הארגון  למען  פועלו  על  ריבלין  )רובי( 

למעלה מ-20 שנה. 
של  כתבות  שזורות  הנוכחי  בביטאון 
משפחות החוגגים וביניהם קרן אלימלך אשר 
איבדה את בעלה אמי בפיגוע באילת וחגגה 
עם בתה יאן בת מצווה. משפחת שוהם אשר 
 5 בן  רק  הוא  כאשר  יהודה  בנם  את  איבדה 
משה  מצווה.  בת  לאה  לבתם  חגגו  חודשים, 
השנייה  לבנון  במלחמת  קשה  נפצע  מרדכי 
והרגו  הרכבת  תחנת  על  נפלו  טילים  כאשר 
דור  בנו  עם  חגג  משה  לעבודה.  מחבריו   8
עלו  החוגגים  לכול  מאחלים  אנו  מצווה.  בר 

והצליחו!
לבתיה  להודות  מבקשים  אנו  זו,  בהזדמנות 
ולעו”ד  לישראל,  חזון  מעמותת  סגל,  וברי 
מריה  ד”ר  ע”ש  ההקדש  מנהלת  זיו,  עופרה 
פולנסקה על תרומתם הנדיבה לטובת האירוע.



ÌÈÈÁ ˙ÂÎÈ‡Ï ÈÏ‡¯˘È‰ ÊÎ¯Ó‰
Ó  ß ß  Ú  ·  È Ó Â ˜ È ˘ Â  È „ Â Ú È Ò  „ Â È ˆ

אולם התצוגה הגדול בישראל צומת כפר חסידים

±≠∑∞∞≠µ∞∞≠∑∏∞ ∫התקשרו

ה“מדרגון“ ≠ פתרון נייד לעלייה וירידה 
במדרגות בעזרת מלווה מבית               

אוסטריה

מנוע עזר מגביר תנופה 
וג‘וי≠סטיק בחישוקים                        
תוצרת                                

הולנד

 

                       ≠ שבדיה

הכסא הממונע 
מגוון המתקדם בעולם

כסאות 
העמדה

תוצרת צרפת

מגוון 
כסאות 
העמדה

תוצרת צרפת

מיטות מתוצרת

  
גרמניה

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

הדגמות ושירות בבית הלקוח בכל הארץ

דגם 
מבית                 גרמניה

כסא סופר אקטיבי מתקפל¨ 

מבית                               קנדה
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ערב תרבות לחברים
בתאריך ה- 29.10.16 נערך לראשונה ערב תרבות למען חברי ארגון 
הגיעו  משפחותיהם  ובני  ארגון  חברי  כ-700  האיבה.  פעולות  נפגעי 
בכיכובם  "קזבלן"  השבחים  עטור  במחזמר  לצפות  הקאמרי  לתאטרון 

של עמוס תמם, אסף אשתר ושלמה וישינסקי. 
אלוף  תת  הארגון,  ידידי  ועד  חבר  של  ביוזמתו  נערך  התרבות  ערב 
במיל' שמעון חפץ, לשעבר המזכיר הצבאי של שלושה מנשיאי מדינת 

ישראל, שדחף וקידם את האירוע המיוחד.
בנוסף, השתתפו ותמכו בקידום הערב עמותת "חזון לישראל", "קרן 
ליאור" ותאטרון "הקאמרי". זו השנה השלישית שהארגון היציג עובד 
בשיתוף פעולה עם עמותת "חזון לישראל" שלוקחת חלק פעיל ועוזרת 
בקיום מגוון רחב של פרויקטים לרווחת חברי הארגון. תאטרון "הקאמרי" 
חיפש דרך להנציח את אחד מבניו, ליאור וישנסקי ז"ל שנפל בשנת 
2004 במהלך ניסיון סיכול פעולת אויב ליד מוצב "טרמית". ליאור גדל 

בין כותלי התיאטרון ועל כן כשנה לאחר נפילתו נוסדה "קרן ליאור". 
ולאומנות.  לתרבות  צה"ל  חיילי  את  לקרב  למטרה  לה  ששמה  הקרן 
הפעם, לראשונה, "קרן ליאור" תמכה גם בקירוב נפגעי פעולות האיבה 

לתרבות. 
בתחילת הערב ברך מנכ"ל הארגון עו"ד רועי כהן את הנוכחים: "אנו 
עושים כמיטב יכולתנו לאפשר לחברי הארגון, נפגעי פעולות האיבה, 
לשמש  שמח  האיבה  פעולות  נפגעי  ארגון  ישראלית.  תרבות  לצרוך 
לכם הנפגעים ולבני משפחותיכם בית חם, לפעול למענכם בכל ימות 

השנה ומקווה שערבים אלו יקנו לכם, ולו במעט, הפוגה מההתמודדות 
לתורמים שעזרו  הארגון  מנכ"ל  הודה  מכן,  לאחר  היומיומית הקשה". 
להוציא את ערב התרבות לפועל ובישר לנוכחים כי ברצון הארגון להפוך 
במספר  בשנה  פעמים  מספר  שתתקיים  למסורת  התרבות  ערב  את 
ירושלים  תאטרון  חיפה,  תאטרון  וביניהם:  בארץ  מרכזיים  מוקדים 

ותאטרון באר שבע.
באירוע כיבדו בנוכחותם, מנהלת אגף איבה, אסנת כהן ומנהלת אגף 

שיקום, כרמל סטינגר.





עיקרי תנאי הזכאות לקבלת מלגת לימודים להשכלה גבוהה:
1. זכאי לקבל מלגת לימודים מטעם ארגון נפגעי פעולות איבה יהיה מי  

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

     בלבד.
1.2. הלומדים לקראת תואר ראשון מוכר ע"י המל"ג או הלומדים 

     לימודי תעודת הנדסאי המוכר ע"י המה"ט.
1.3. חברות בארגון היציג של מבקש/ת המלגה )או בן משפחתו מדרגה 

     ראשונה בלבד( לאורך תקופה של 12 חודשים רצופים, נכון ליום 
.31.03.17     

1.4. הלימודים מתקיימים באוניברסיטאות במכללות ובמוסדות 
     אקדמאיים להשכלה גבוהה המוכרים על ידי המועצה להשכלה 

     גבוהה או המה"ט לעניין הנדסאים, בארץ בלבד, לא יוכרו לימודי 
     חו"ל. 

1.5. חבר ארגון או בן משפחה מדרגה ראשונה זכאי לקבל מלגה אחת 
     בלבד למשך כל תקופת הלימודים לתואר ראשון.

1.6. חבר ארגון זכאי לקבלת מלגה בכל גיל.
1.7. סטודנט ממשפחת חברי הארגון מדרגה ראשונה בלבד, יהיה זכאי 

     למלגה עד הגיעו לגיל 40.

2. סכום המלגה: 
2.1 חלוקת המלגות מותנית במקורות כספיים מתרומות העומדים 

     לרשות ועדת רווחה.
2.2 גובה סכום המלגה בשנת תשע"ז יעמוד על סך של עד 2,000 ₪

     ומתעדכן מידי שנה בהתאם למשאבים הכלכליים העומדים לרשות    
     הארגון.

2.3 מקרים חריגים שיבואו לדיון בפני הוועדה, יחויבו בצרוף המסמכים 
הרלוונטיים.

3. חובה לצרף לטופס בקשת המלגה את המסמכים הבאים:
3.1. צילום ת.ז. של הנפגע/ת+ ספח + צילום ת.ז של מבקש המלגה.

3.2. צילום תלוש הגמלה של הנפגע/ת של החודש האחרון.
3.3. אישור לימודים הכולל שם מוסד הלימודים, מקצוע הלימודים, 

     מספר שנות הלימוד בתואר ושנת הלימוד הנוכחית. 
3.4. אישור על גובה שכר הלימוד לשנת הלימודים.

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

מועד האחרון להגשת בקשות:
יש להגיש את הבקשה עד לתאריך 31/03/17, בקשות אשר תגענה 

לאחר מועד זה לא תידונה
4. כללי:

4.1. אם הנכם זכאים לקבל מלגה, תקבלו בחודש מאי 2017 הזמנה 
     לאירוע חלוקת מלגות לימודים )הנוכחות חובה, לא תחולק מלגה  

     במקרה של אי נוכחות, אלא במקרים חריגים ביותר שיאושרו 
     מראש על ידי נציגי הארגון(. אם יוחלט 

     שבקשתכם אינה עומדת בקריטריונים, תקבלו בחודש מאי 2017 
     מכתב בנושא. לפיכך, אין צורך לפנות בשאלות של זכאות לפני כן.

4.2. לא ניתן להגיש בקשה למלגה עבור שנים קודמות שעבורן לא 
     הוגשה בקשה ולא היה תקציב בארגון למטרה זו.

4.3. יש למלא בדייקנות את כל האינפורמציה הנדרשת בטופס הבקשה 
     המצוי באתר הארגון בכתובת www.irgun.org.il או במשרדי 

 .irgun@irgun.org.il הארגון, או ע"י שליחת מייל לכתובת  
  מילוי חלקי או חסר עלול להביא לפסילת הבקשה.
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מלגות להשכלה גבוהה לתואר ראשון לחברי הארגון ובני משפחותיהם
הארגון היציג מזמין את חבריו ובני משפחתם מדרגה ראשונה לקבל מלגת לימודים להשכלה גבוהה.

חדשות הארגון - רווחה
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מלגת הצטיינות ליתומי פעולות איבה הלומדים 
 לקראת תואר ראשון ע”ש הקדש יצחק פרנקל ז”ל

- קרן לזכרו  
הקדש  כי  לבשר  שמח  איבה  פעולות  נפגעי  ארגון  לראשונה, 
ע”ש יצחק פרנקל ז”ל החליט על הענקת 6 מלגות הצטיינות בסך 
5,000 ש”ח ליתומי פעולות איבה הלומדים לקראת תואר ראשון. 
זו השנה הראשונה בה מוענקת מלגת הצטיינות ובתקווה שזוהי 

תחילתה של מסורת למען יתומי איבה.
למלא  מתבקשים  בקריטריונים  העומדים  אשר  איבה  יתומי 
הטופס הנמצא באתר האינטרנט של הארגון או במשרדי  את 

הארגון ולצרף את כל המסמכים הדרושים עד ליום 31.3.17.
המסמכים  כל  ללא  ו/או  במועד  יגיעו  לא  אשר  בקשות 

הדרושים - ידחו.

1. קריטריונים לקבלת המלגה:
1.1. מלגת ההצטיינות ללימודי השכלה גבוהה תינתן אך ורק 

     ליתומ/ה מהורה אחד או ליתומ/ה משני הורים חבר/ת הארגון.
1.2. חברות בארגון היציג של מבקש/ת המלגה, או של אמו או 

      אביו, לאורך תקופה של 12 חודשים רצופים נכון ליום 31.3.17.
1.3. המלגה תינתן רק לסטודנטים/ות שלומדים/ות במוסד 

     להשכלה גבוהה המעניק תואר אקדמאי שמוכר על ידי 
     המועצה להשכלה גבוהה בארץ בלבד – לא יוכרו לימודי חו”ל 

     לצורך הזכאות למלגה.
1.4. הזכאות למלגה אינה מוגבלת בגיל.

1.5. הזכאות למלגה הינה על סמך הצטיינות בלימודי התואר בשנת 

     תשע”ו בלבד. חובת הוכחת ההצטיינות הינה על מבקש/ת 
  המלגה.

1.6. בקביעת הזכאות למלגה תיקח הוועדה בחשבון את מצבו/ה 

     הכלכלי וכן מצבו/ה המשפחתי של הנפגע/ת.
1.7. הזכאים לקבלת מלגה הם רק אלו אשר לומדים/ות לתואר 

     ראשון.
1.8. יש להגיש את הבקשה עד לתאריך 31.3.17. בקשה אשר 

     תוגשנה לאחר מועד זה לא תידונה. 

2. סכום המלגה: 

2.1. יודגש כי סך הכל נתרמו 6 מלגות הצטיינות מכספי הקדש 

     יצחק פרנקל ז”ל-קרן לזכרו.
2.2. גובה המלגה יעמוד על סך של 5,000 ₪. 

3.  חובה לצרף לטופס בקשת מלגת ההצטיינות את המסמכים 
    הבאים:

3.1. צילום ת.ז. של חבר/ת הארגון+ ספח נלווה.

3.2. צילום ת.ז של מבקש/ת המלגה.

3.3. צילום תלוש הגמלה של חבר/ת הארגון מהחודש האחרון.

3.4. אישור לימודים תקף לשנת 2017, למעט מבקש מלגה שסיים 

     את לימודיו בשנת 2016.
3.5. תעודה או מסמך המאשרים את הצטיינות מבקש/ת המלגה.

3.6. גיליון ציונים משנת תשע”ו של מבקש/ת המלגה.

3.7. חתימה על טופס התחייבות.

להרגיש קרוב קרוב
ללב התרבות הירושלמית

בלב המתחם התרבותי של העיר,
סמוך לתיאטרון ירושלים, מכון ון- ליר בית הנשיא 

בשכונת טלביה היוקרתית.

יד ל.א. מאיר דיור מוגן לעצמאיים

לפרטים נוספים: אגודה ע“ש ל.א. מאיר (דירות)
רח’ הנשיא 14, ת.ד. 4130 ירושלים 91041

טל‘ 02-5664156 יהודית

המיקום:

45 דירות מרווחות בנות 2 חדרים הכוללות מטבח,
חדר אמבטיה, שירותים ומרפסת.
כל דירה נמסרת כשהיא משופצת.

הדירות צופות לגינה מטופחת.
אוכל כשר, מעלית שבת.

הבית:

חברה נעימה ותרבותית.
חדר הרצאות ומוסיקה, חדר אוכל, ספריה,
פעילויות משותפות לצד פרטיות מוחלטת.

תרבות ופנאי:

רופא כונן 24 שעות ביממה.
רופא יועץ ועובדת סוציאלית.

השגחה רפואית:

24 שעות ביממה.

השגחה ושמירה:

הנהלה וצוות עובדים מסור, מקצועי ומהימן.

הצוות:
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הרמת כוסית בבית הארגון היציג
הרמת הכוסית השנתית לכבוד ראש השנה תשע"ז נערכה ביום ראשון 
ה-25.9.2016 בבית ארגון נפגעי פעולות האיבה בתל אביב. השנה התכבדנו 
לארח את האלוף במיל' גדי שמני, יו”ר ועד ידידי הארגון, חבר הכנסת 
ביטון,  ארז  מר  עברית  ושירה  לספרות  ישראל  פרס  חתן  גליק,  יהודה 
תת אלוף במיל' שמעון חפץ ויו"ר ועדת נפגעי איבה של מועצת המוסד 
לביטוח לאומי הגברת נעמי בלנק. יו"ר הארגון יהושע כהן, מנכ"ל הארגון 
עו"ד רועי כהן וחברי הוועד: אייבי מוזס, שרה קמחי, זאב ראפ ויצחק 
ניסים קיבלו את פניהם של עשרות חברי הארגון שהגיעו להרים כוסית 

יחדיו לכבוד השנה החדשה הבאה עלינו לטובה. 
על  הוא שמח  כי  ואמר  הנוכחים  את  בירך  גליק  יהודה  הכנסת  חבר 
של  לליבם  הבין  איבה,  פעולות  כנכה  הארגון.  בבית  הראשון  ביקורו 
גם  ומעתה  הארגון  שעושה  הקודש  עבודת  את  לטובה  ציין  הנפגעים, 
מעריכה  מוקירה,  החברה  כי  גליק  הדגיש  עוד  למענם.  לפעול  ישתדל 
יום  בכל  כאבם  עם  שמתמודדים  האיבה  פעולות  לנפגעי  פנים  ומאירה 
ומבורכת  מתוקה  טובה,  שנה  הכנסת  חבר  איחל  דבריו  בסיום  מחדש. 

מוקפת שמחה ואור לכל בית ישראל. 
האלוף במיל' גדי שמני, העומד בראש ועד ידידי הארגון קרוב לשנה, 
פעולות  שנפגעי  והבעיות  המצוקות  את  להציף  הצורך  את  בדבריו  ציין 
במיל'  תא"ל  עם  יחד  שלו  ההתגייסות  חייהם.  במהלך  עוברים  האיבה 
מנת  על  ובראשונה  בראש  היא  הידידים  ועד  חברי  ושאר  חפץ  שמעון 
להעלות את המודעות של החברה בישראל לחובה המוסרית לסייע ולתמוך 
בנפגעי פעולות איבה. בתקופה הקרובה יוגברו המאמצים לגייס תמיכה הן 
מהציבור, והן מגופים נוספים, על מנת לתת לארגון כלים ומשאבים לסייע 
על  שמני  במיל'  ברך האלוף  לבסוף,  בארץ.  האיבה  פעולות  נפגעי  לכל 
הצטרפותו של חבר הכנסת יהודה גליק למהלך ואיחל לכל המשתתפים 

שנה טובה, שנת ביטחון ושלווה. 
להרמת  המכובדים שהגיעו  לכל  הודה  כהן  רועי  עו"ד  הארגון  מנכ"ל 
הכוסית המסורתית. לאחר מכן, הודיע על הפצתו של ביטאון "התקווה", 

המתפרסם אחת לרבעון, המאגד את כלל הפעילות הענפה של הארגון 
בחודשים האחרונים והזמין את כל הנוכחים לאירועי התרבות הקרובים 

שהארגון היציג מארגן לחברים. 
בהזדמנות זו, פנה מנכ"ל הארגון, עו"ד רועי כהן, לחבר הכנסת גליק 
בבקשה להירתם למאבק של הארגון למען נפגעי פעולות האיבה ולקחת 
חלק בשלל פרויקטים שהארגון עתיד לקדם. עוד ציין כי הגיע העת להרים 
שתתמקצע  איבה  פעולות  לנפגעי  בכנסת  שדולה  ולהקים  הכפפה  את 
בנושא ותפעל אך ורק למען נפגעי פעולות איבה שמרגישים מקופחים. 
מטרת השדולה תהיה קידום זכויותיהם של נפגעי פעולות איבה בישראל 
לכך. השדולה  כל הקשיים הכרוכים  לחיים עם  וחזרתם  למען שיקומם 
את  ולהראות  המחוקקים  בבית  האיבה  פעולות  נפגעי  את  לייצג  תדאג 
הצורך ההכרחי בקידום חקיקה למען הנפגעים בכלל תחומי החיים. כמו 
כן, ועקב לקונה בחוק בכל הנוגע להנצחת חללי פעולות איבה ברשויות 
המקומיות, יש צורך מובהק לעגן בחוק את החובה בהקמת אנדרטאות 

לזכר חללי פעולות איבה במדינת ישראל. 
לבסוף, יו"ר הארגון יהושע כהן איחל שנת בריאות בראש ובראשונה 
ובני  החברים  כל  את  ובירך  נוספים,  נפגעים  יתווספו  שלא  בתקווה 

משפחותיהם בברכת חג שמח ושנה טובה ומתוקה.

 הארגון זכה לראשונה לתמיכה ממשרד הרווחה
לשנת 2016 

אנו שמחים לבשר כי הארגון היציג עמד בתבחינים אשר פרסם 
תקציב  לקבל  וזכה  תמיכה  לקבלת  קורא"  ב"קול  הרווחה  משרד 
ממשרד הרווחה בסך 688,804 ₪. חשוב להדגיש כי הארגון לא נח 
על עלי הדפנה ונאבק בכל כוחות על מנת לקבל את מלוא התמיכה 
שי  עו"ד  משרדו  מנכ"ל  כחלון,  משה  האוצר  שר  ע"י  שהובטחה 

באב"ד ושר הרווחה חיים כץ בסך מיליון ₪.
מנכ"ל הארגון עו"ד רועי כהן ויו"ר הארגון יהושע כהן פנו אל מנכ"ל 
בעניין  ההבטחה  את  לקיים  בבקשה  באב"ד  שי  עו"ד  האוצר  משרד 

התמיכה בארגון ולדאוג להעברת מלוא התמיכה שהובטחה לארגון.
והשירותים  הרווחה  לשר  להודות  מבקשים  אנו  זאת  בהזדמנות 
ולמנכ"ל  כחלון  משה  ח"כ  האוצר  לשר  כץ,  חיים  ח"כ  החברתיים 
משרדו עו"ד שי באב"ד על הביצוע בפועל של מתן תמיכה לראשונה 

לפעילות הארגון לרווחת הנפגעים.
יבלון  אליעזר  מר  יקר,  איש  איבדנו  התמיכה  קבלת  עם  לצערנו 
במותו.   65 בן  והוא  עת,  בטרם  נפטר  אשר  הרווחה,  משרד  מנכ"ל 
הארגון היציג וחבריו מרכינים ראש ומשתתפים בצער המשפחה על 
אובדן הכבד. אליעזר יבלון ז"ל היה חבר אמיתי ונאמן של הארגון, 
תמיד הטה אוזן קשבת ותמך בארגון כסלע איתן ועשה כל שביכולתו 
בכדי לסייע לארגון לקבל את התמיכה ואנו מוקירם לו תודה, תהיה 

נשמתו צרורה בצרור החיים.

הגב’ נעמי בלנק יו”ר ועדת נפגעי איבה של מועצת המוסד לביטוח לאומי

חבר הוועד זאב ראפ עם ח”כ יהודה גליק
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אייבי  מר  הנצחה,  ועדת  ויו"ר  איבה  פעולות  נפגעי  ארגון  יו"ר  סגן 
מוזס נפגש יחד עם עו"ד רועי כהן, מנכ"ל הארגון, עם יו"ר מחוז ת"א-
יפו בארגון נכי צה"ל, עו"ד עידן קליימן, למען קידום שלושה נושאים 

חשובים לרווחת ציבור פצועי צה"ל ופעולות איבה. 
הנושא הראשון, קידום תיקון חוק הרשויות המקומיות )פטור חיילים, 
נפגעי מלחמה ושוטרים מארנונה( תשי"ג- 1953 בוועדת העבודה והרווחה 
ה-60  בשנות  נחקקו  איבה  לנפגעי  מארנונה  הפטור  הוראות  בכנסת. 
 70 2/3 לנפגע אשר שטח דירתו עד  וקובעות מתן הנחה בארנונה של 
מ', ולמשפחה מרובת ילדים ששטח דירתה עד 90 מ'. על שאר המטרים 
הנותרים לא ניתנת כל הנחה. הוראה זו איננה תואמת את גודל הדירות 
זו  הוראה  לתקן  פועלים  אנו  כן,  ועל  האחרונים,  בעשורים  נבנות  אשר 
ולקדם את תיקון החוק לעיל כך שהפטור יינתן לדירות של עד 100 מ' 

ולמשפחה מרובת ילדים עד 120 מ'. 
)תיקון- ושיקום(  )תגמולים  הנכים  חוק  הצעת  קידום   השני,  הנושא 

ביטול מבחן הכנסה(, התשע"ה- 2015.   
אינם  אשר  איבה  ופעולות  צה"ל  נכי  כי  הינו  כיום  המשפטי  המצב 
שונים  מחייה  תגמולי  לקבל  זכאים  פגיעתם  עקב  להתפרנס  מסוגלים 
ולנפגעים  במידה  וכיוצ"ב(.  נצרך  חפ"ר,  תג"מ,  )תשלומי  לחוק  בהתאם 
אלו הכנסות אחרות )לדוגמא: תגמול מביטוח לאומי עקב נכות אחרת( 
הכנסתו  את  לנכה  המשולמים  המחיה  מתגמולי  השיקום  אגף  מקזז 
מבחינה  הן  ההכנסות  מבחן  את  לבטל  במטרה  פועלים  אנו  העודפת. 
של  נוספות  הכנסות  כי  הצדקה  אין  שכן  ערכית  מבחינה  והן  מוסרית 
איבדו  אשר  הנכים  את  לדון  היגיון  אין  למחייתו.  תחליף  ישמשו  הנכה 
גם  פועלים  אנו  כן,  ועל  וקבועה.  נמוכה  חיים  לרמת  להשתכר  יכולתם 
קורן  נורית  ח"כ  ביוזמת  חוק  הצעת  החוק.  תיקון  לקידום  זה  במישור 

מהליכוד ושורה של ח"כ מכל סיעות הכנסת.     
קיבלו  איבה  ופעולות  צה"ל  נכי  רבות  שנים  במשך  השלישי,  הנושא 
 ,1.8.2015 מיום  והגנים.  הטבע  רשות  לאתרי  הכניסה  בדמי  מלא  פטור 
הנחה  ולהעניק  לבטל את מתן הפטור  והגנים  ע"י רשות הטבע  הוחלט 
של 50% בלבד בדמי הכניסה וזאת לטענתם, כי עצם מתן ההנחה נבעה 
מטעות של הרשות. כעת, אנו פועלים ודורשים כי יש להחזיר את המצב 
צה"ל  לנכי  כניסה  דמי  מתשלום  מלא  פטור  מתן  ולאשר  לקדמותו, 

ופעולות איבה בעת כניסתם לאתרי רשות הטבע והגנים.
מדובר בשילוב כוחות של נציגי הארגונים למען קידום זכויותיהם של 
הנפגעים וסוכם כי, בשלב הראשון יתקיימו פגישות עם חברי כנסת על 

מנת לקדם את החקיקה.
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פגישת נציגי הארגון עם עו”ד עידן קליימן, יו”ר מחוז תל אביב יפו בארגון נכי צה”ל למען קידום שלושה נושאים 
חשובים לרווחת נכי צה”ל ונפגעי פעולות איבה
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חברות וחברים יקרים,
אנו שמחים לבשר כי מועד הבחירות לנציגות הנבחרת של ועד הארגון הגיע!

חלפו להן שלוש שנים והנה ביום 28.2.2017 תוכלו לממש שוב את זכות הבחירה.
ואישרה  יצחק,  לוי  הרב  הוועדה,  יו”ר  בראשות  הבחירות  ועדת  התכנסה   ,26.12.2016 בתאריך 
את המועמדים הבאים לבחירות הוועד המנהל של הארגון. כאמור, הבחירות יתקיימו ביום ג’, 

28.2.2017, ב’ אדר תשע”ז.

חוברת המועמדים יחד עם מעטפות ההצבעה ישלחו לחברי הארגון בדואר במהלך חודש ינואר. 
כמו כן, בשבועיים הקרובים החוברת תפורסם גם באתר האינטרנט של הארגון. 

לוועד  הבחירות  הליך  תשע”א,  כסלו  ח’   ,15.11.2010 מתאריך  הכללית  האסיפה  החלטת  עפ”י 
הארגון יתבצע באמצעות הדואר.

להלן רשימת המעומדים:
לסקטור הנכים: מר גל אהרון, מר דור אריה, מר יפרח יעקב, מר כהן יהושע, מר נסים יצחק, מר 
סלמי אברהם, גב’ פירסטנברג מירי, גב’ פרמינגר רות, מר פרץ בני, מר רוזנוולד גדי, מר ריחני 

דודו.
סקטור הורים שכולים: מר מוזס אברהם )אייבי(, מר ראפ זאב.

סקטור אלמנות: גב’ קימחי שרה.
לנציגות הנבחרת, קרי הוועד הנבחר, יבחרו  חמישה חברים: נציג/ה סקטור הנכים, נציג/ה סקטור 

השכולים, נציג/ה סקטור האלמנות/ים ועוד שני חברים נוספים אשר יקבלו את מירב הקולות.
הזכאים לבחור ולהיבחר הם החברים אשר יהיו רשומים כחברי הארגון 90 יום לפחות טרם מועד 

הבחירות ויופיעו בספר הבוחרים. 
ועדת הבחירות מורכבת מיו”ר ועדת הבחירות, כבוד הרב יצחק לוי ושני חברי ארגון המכהנים 
כחברי ועדת הבחירות, מר אפרים רון ששון וגב’ פינה ברדצ’אנסקי. בראשות ועדת הערר עומד 

כבוד השופט המחוזי בדימוס דוד בר אופיר.
מעטפה  הארגון,   במשרדי  המעודכנת  לכתבותיכם  תישלח  ינואר-פברואר,  החודשים  במהלך 
ובתוכה חומר ההצבעה הכולל חוברת עם שמות המועמדים, תמונותיהם, עיקרי המצע שלהם, 
טופס הצבעה עם שמות המועמדים, מעטפת הצבעה אטומה ודף הסבר המפרט את שעליכם 

לעשות כדי להצביע. כמו כן, תצורף מעטפת ההחזר )אין צורך בבול( למשלוח בחירתכם.
יש לסמן את המועמדים בטופס ההצבעה ולשלוח את מעטפות ההחזר בהקדם. המועד האחרון 

והסופי להגעת המעטפות הינו 28.2.2017 עד השעה 12:00. 

שלפניהן.  הבחירות  לעומת  ההצבעה  שיעורי  את  הכפלנו  הקודמות  בבחירות  וחברים,  חברות 
שיעור הצבעה גבוה מאפשר לא רק עשייה רחבה יותר אלא גם נותן הרגשה של אכפתיות, של 
יותר של החברים לעשייה, לשיתופי הפעולה  רצון בטובת הארגון וחבריו וכמובן חיבור הדוק 
למטרות ולחזון הארגון ומעניק לגיטמציה רחבה לחברי הוועד לפעול מול גורמי הכנסת והממשלה 

ורשויות המדינה לקידום זכויותיהם ורווחתם של ציבור נפגעי פעולות איבה.
חשוב לציין כי הודעת הבחירות נשלחה לכל חברי הארגון בתאריך 10.11.2016, עמה נשלח חומר 
מקיף על כל ההליך ומועדיו. כמו כן, בהתאם לנדרש, פורסמה מודעה בשני עיתונים יומיים. לכל 

שאלה בנושא ניתן לפנות ליו”ר ועדת הבחירות, הרב לוי יצחק בטל’: 050-7209377 
כמו כן, קיים מידע פרסומי נרחב באתר הארגון ובדף הפייסבוק של הארגון. 

זכרו: מי שמצביע משפיע!!! 

היכונו לבחירות!!
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 פגישת נציגי הארגון עם הגב' נעמי בלנק,
יו"ר ועדת נפגעי פעולות איבה במועצת הביטוח הלאומי

יו"ר ועדת נפגעי פעולות איבה במועצת הביטוח הלאומי נעמי בלאנק 
הגיעה ביום 16.11.16 לפגישת עבודה ראשונית עם יו"ר הארגון יהושע 
כהן, המנכ"ל עו"ד רועי כהן וצוות המחלקה המשפטית, עו"ד שלומית 

יחזקאלי ועו"ד הילה אליאסי- אשכנזי.
נעמי בלנק מונתה באופן אישי ע"י שר העבודה והרווחה חיים כץ והינה 
חלק מצוות המומחים במועצה, עם מינוייה כיו"ר ועדת נפגעי איבה ניכר 
כולה  לצורך שיפור המערכת  להוביל מהליכים משמעותיים  העז  הרצון 

למען נפגעי פעולות איבה.
נעמי בלנק ביקשה להכיר מקרוב את הארגון, צרכיו ובמטרה להבין את 

המצוקות בו הוא נתון.
הבוערים  הנושאים  את  נעמי  בפני  הציג  כהן  יהושע  הארגון  יו"ר 
לאומי,  לביטוח  המוסד  מול  בהתנהלות  החברים  היתר, קשיים של  ובין 
הבירוקרטיה הקשה מנשוא, הסחבת שלעיתים מייאשת, חוסר מקצועיות 
ייעודיים  עובדים  שאין  מהעובדה  הנובע  לפונים  מהיר  מענה  מתן  ואי 
שתפקידם לטפל בנפגעי פעולות איבה ועקב כך ישנו חסך במקצועיות 
והידע של הפקידים ועובדות השיקום שפוגע  לא פעם באופן הטיפול 
ויישום זכויותיהם של נפגעי פעולות איבה. יו"ר הארגון הציג את הדרישה 
של הארגון בפני רה"מ להקמת גוף ייעודי לטיפול בנפגעי פעולות איבה 

בתוך המוסד לביטוח לאומי. 
זקוקים  לו הם  והטיפול במיוחד  עוד עלה הנושא של הילדים הנכים 
של  הקושי  בנוסף  נכים.  לילדים  ההורים  של  יומי  היום  הקושי  ובנוסף 
הנכים הפוסט טראומטיים והטיפול החסר בהוראה 84.03 וההגבלה במתן 

טיפוליים נפשיים לנכים אלו.
נושא חשוב נוסף שנעמי הבטיחה לסייע הינו נושא ההנצחה והתמיכה 

של המוסד לביטוח לאומי בהקמת אנדרטות ברשויות המקומיות.

חבר חדש הצטרף לארגון- ח"כ יהודה גליק 
ארגון נפגעי פעולות האיבה מודה לחבר הכנסת יהודה גליק, נכה 

פעולות איבה, על הצטרפותו לארגון היציג. 
חבר הכנסת גליק נפצע לפני כשנתיים כאשר מחבל ירה בו מטווח 
אפס ב"מרכז מורשת בגין" בירושלים. גליק שהובהל לבית החולים 

במצב אנוש ניצל כנגד כל הסיכויים 
מטעם  כנסת  כחבר  מכהן  וכיום 

מפלגת הליכוד.
של  הצטרפותו  כי  מקווה  הארגון 
לארגון  גליק  יהודה  הכנסת  חבר 
בקידום  הארגון  בפני  דלתות  תפתח 
פעולות  נפגעי  של  זכויותיהם 
ובהעלאת  ובממשלה  בכנסת  האיבה 
הציבור  בקרב  לנושא  המודעות 

הרחב.  
אנו מודים לחבר הכנסת גליק על 
כוחו  ולהגדלת  לשורותיו  הצטרפותו 
של הארגון היציג ועל הנכונות לפעול 

למען נפגעי פעולות האיבה.

נעמי הדגישה כי היא אשת עשייה ומגיעה מהסקטור הפרטי ובכוונתה 
לגרום לשינויים לטובה למען נפגעי האיבה. 

סוכם על המשך שיתוף פעולה וקיום ישיבות עבודה בתדירות קבועה.
נעמי הודיעה לנציגי הארגון שבכוונתה להוביל מהלך של קיום ביקורי 
בית של עובדות שיקום אצל נפגעי פעולות איבה ויצירת קשר שוטף עם 

הנפגעים ובני משפחותיהם לצורך סיוע תמיכה בעת הצורך.

הרמפה הניידת מספר 1 בעולם!
המערכת המושלמת המשלבת חוזק, 

גמישות וניידות!

10
שנות

אחריות!

Roll-a-RampR

• נגישות לכיסאות גלגלים, כסאות ממנועים ומעבר להולכי רגל.
• לרכב ממונע קל (טרקטורונים) וכלי רכב דו גלגלי.

• חזק במיוחד כושר נסיעה עד 900 ק"ג. 
•  אינו שוקע תחת עומס.

• ניתן לקיצור הארכה בקלות רבה ע"י המשתמש.
• עמיד במיוחד לכל תנאי הסביבה! (עשוי מאלומיניום תעופתי – 

  שחור מצופה אנודייז).
• נייד ונוח להעברה והצבה בכל מקום, פשוט ומהיר לפריסה וקיפול.

• אינו דורש מיקום מיוחד, אחסון (מגולגל) בכל מקום פנוי.
• בטוח לשימוש -מסלול מונע החלקה, מגבלים למניעת ירידה 

  לצדדים, המסומן במחזירי אור!
• מגוון עזרים לקיבוע והתאמה לכל תנאי שטח (כולל כלי רכב).
• לשימוש בכל מקום: מוסדות, בניינים ציבוריים ומסעדות ולכל 

  המחוייבים בחוק הנגישות.
• שימוש ופריסה ע"י כל אחד ללא הכשרה.

www.rollaramp.co.il | 53108 ,היצואן הבלעדי: ליגו– שיווק ופיתוח עסקים בע"מ | ת.ד. 864 גבעתיים
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 פגישה  עם שר הדתות, הרב דוד אזולאי בעניין ייחוד חלקות קבורה לחללי פעולות איבה
בבתי העלמין ברחבי מדינת ישראל

בתאריך 19.12.2016 התקיימה פגישה עם שר הדתות כבוד הרב דוד 
ענייני  על  האחראי  השר  יועץ  פנחס,  מאיר  מר  השר  יועץ  אזולאי, 
הקבורה מר יצחק ישי, יחד עם מר אייבי מוזס, סגן יו”ר הארגון ויו”ר 
אשכנזי- הילה  ועו”ד  כהן  רועי  עו”ד  הארגון  מנכ”ל  הנצחה,  ועדת 

אליאסי מהמחלקה המשפטית של הארגון בעניין ייחוד חלקות קבורה 
מנת  על  וזאת  הארץ  ברחבי  העלמין  בתי  בתוך  איבה  פעולות  לחללי 
לתקן את העוול אשר פוגע קשות ברגשותיהם של משפחות השכול 
אשר איבדו את יקיריהם בפעולות איבה. אייבי מוזס סקר בפני השר 
את העובדה שמשפחות השכול של חללי האיבה לא זוכות ביום הזיכרון 
הממלכתי לזכר יקיריהם למעמד התייחדות ראוי המכבד את האובדן 
הכבד אותו נושאים בחייהם. חלקות הקבר של יקריהן פזורות באופן 
למשפחות  המגיע  וכבוד  ייחוד  כל  ללא  הקברות  בתי  ברחבי  אקראי 
ולחללים אלו אשר חירפו את גופם ונפשם רק על עצם היותם אזרחים 
והזיכרון,  ההנצחה  מפעולות  כחלק  בנוסף,  ישראל.  במדינת  יהודים 
המוסד לביטוח לאומי בשיתוף תנועות הנוער בישראל מניחים נר ודגל 
בפועל,  אולם  הממלכתי.  הזיכרון  ביום  האיבה  חללי  של  קבריהם  על 
קיים קושי רב לאתר את כלל קבריהם של חללי פעולות איבה בבתי 
העלמין ברחבי הארץ מפאת גודלם ופיזור הקברים בצורה שרירותית. 
נר  ללא  נותרים  איבה  פעולות  חללי  של  רבים  קברים  כי  יוצא,  פועל 
וללא דגל והדבר פוגע בצורה ישירה ברגשות משפחות השכול בעודם 

עולים לקברי יקירהם. 
לפי כך, הבקשה של נציגי הארגון מהשר אזולאי הינה כי מדינת ישראל 
בכדי  איבה  פעולות  לחללי  קבורה  חלקות  לייחוד  והלאה  תפעל מעתה 
למנוע את הפגיעה הקשה ברגשותיהם של משפחות השכול ולרכז את כל 
החללים בחלקה מיוחדת עבורם. דבר זה יתרום למערך הזיכרון וההנצחה 

של חללי פעולות איבה. 
השר לשירותי דת, הרב דוד אזולאי, גילה הבנה רבה מצידו לרגשות 

וכן לסייע לארגון להוביל מהלך שכזה למענם  ורצון אמיתי  המשפחות 
ולמען זיכרון יקריהן אשר נרצחו באזכריות שאין לה אח ורע. אך לטענתו, 
בבתי  לחלקות  באשר  הביטחון  משרד  מול  אל  בהסדרה  נעוץ  הפתרון 
העלמין  בבתי  מקום  כלל  ואין  מאחר  הארץ  ברחבי  הצבאיים  העלמין 
בבקשה  הביטחון  למשרד  פנייה  שלח  הארגון  כן,  ועל  הארץ.  ברחבי 
לפגישה על כל האמור לעיל בנוגע להנחת נר ודגל על קברי חללי פעולות 

איבה, השר הנחה את יועציו לפעול מול מנהלי בתי העלמין ולייצר סנכרון 
מלא ושיתוף פעולה עם תנועות הנוער וביקש כי רשימות מקום הקבורה 
יועברו ע”י המוסד לביטוח לאומי מבעוד מועד וכי נציגי חברת קדישא 
ברחבי העיר יסייעו באיתורם וביצוע המשימה על הצד הטוב ביותר שניתן. 
הארגון ימשיך לפעול בכל המישורים למען זכרם והנצחתם של חללי 

פעולות איבה במדינת ישראל.
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הארגון  ידידי  ועד  של  הרביעי  המפגש  נערך   25.9.2016 בתאריך 
בהשתתפות: האלוף במיל' גדי שמני, תא"ל במיל' שמעון חפץ, הרב 
אורי ינאי, חתן פרס ישראל לספרות ושירה עברית  יצחק לוי, פרופ' 
מר ארז ביטון, יו"ר הארגון יהושע כהן ומנכ"ל הארגון עו"ד רועי כהן. 
הכוסית  להרמת  גליק שהגיע  יהודה  הכנסת  חבר  הצטרף  זו  לישיבה 

השנתית לכבוד ראש השנה תשע"ז. 
ידידי הארגון הוקם על מנת לפעול למען רווחת חברי הארגון.  ועד 
מטרותיו העיקריות הינן גיוס תרומות למטרות העמותה ולחברי הארגון 

וסיוע ותמיכה בנפגעי פעולות האיבה. 
עדכן  כהן  רועי  עו"ד  הארגון  מנכ"ל 
הארגון  שלראשונה  בכך  הנוכחים  את 
"קול  בעקבות  ממשלתית  תמיכה  יקבל 
מכיוון  הרווחה.  משרד  שפרסם  קורא" 
והארגון לא קיבל את הסכום המקסימלי 
יו"ר  יפעל  היציג,  לארגון  שהובטח 
הארגון יהושע כהן מול משרד הרווחה, 
על מנת שיושלם סכום התמיכה למיליון 

שקלים.  
שתי  על  הארגון  מנכ"ל  הרחיב  עוד 
למען  מקדם  שהארגון  חשובות  יוזמות 
הקמת  הראשונה,  איבה.  פעולות  נפגעי 
מערך סוציאלי שיתמקד בטיפול בנפגעי 

מתום  שעות   48 עד  נפגעים  ובביקור  ובחירום  בשגרה  איבה  פעולות 
בטיפול  שיתמקד  מקצועי  ייעודי  גוף  הקמת  והשנייה,  טרור.  אירוע 
בנפגעי פעולות איבה במדינת ישראל במוסד לביטוח לאומי, כפי שקיים 
במשרד הביטחון. הארגון יפעל לקידום הנושא אל מול מנכ"ל הביטוח 
כי העובדות  בנוגע למערך הסוציאלי שיקים הארגון, הוחלט  הלאומי. 
בסניפים שהארגון יקים ייקראו "נציגות קישור לנפגעי פעולות איבה" 
תצא  הסוציאלית  המחלקה  פעילות  סוציאליות.  עובדות  תהיינה  וכולן 

לפועל עם קבלת תקציב התמיכה. 
בין הנושאים שעלו בישיבה הנ"ל הודגשו חשיבותם של יחסי הציבור 
ירתמו  כי  הבטיחו  הנוכחים  כל  לארגון. 
למען המשימה הן בפרסום, הן בהסברה 

והן בפעילות לובי בין כותלי הכנסת. 
גליק  הכנסת  חבר  של  נוכחותו  עקב 
בישיבה, ביקש יו"ר הארגון יהושע כהן 
הרשויות  חוק  בתיקון  התערבותו  את 
כך  מארנונה  בפטור  העוסק  המקומיות 
שהמ"ר שמגדיר החוק כפטור מארנונה 

יגדל ויעודכן לממדי הבנייה של היום. 
תא"ל  של  תרומתו  את  ציינו  לבסוף 
ערב  של  לקיומו  חפץ  שמעון  במיל' 
לחברי  אוקטובר  בסוף  שנערך  התרבות 

הארגון. 

סיכום פגישת ועד ידידי הארגון
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מערכות  חללי  לזכר  הממלכתי  הזיכרון  יום  טקס  נערך  שנה,  כמדי 
ישראל וחללי פעולות איבה בהר הרצל, בירושלים. 

טקס יום הזיכרון הממלכתי לחללי פעולות איבה נערך בשעה 13:00, 
מיד לאחר טקס יום הזיכרון לחללי מערכות ישראל. 

אוטובוסים  מס'  מעמיד  לאומי  לביטוח  שהמוסד  רבות  שנים  מזה 
אלמנות/ שכולים,  הורים  האוספים  ישראל  מדינת  רחבי  מכל  היוצאים 
למען  הרצל  להר  ומסיעם  איבה  בפעולות  יקיריהם  את  שאיבדו  ים, 

השתתפותם בטקס יום הזיכרון הממלכתי לחללי פעולות איבה. 
רבות  פניות  קיבל  היציג  הארגון  האחרון,  הזיכרון  יום  ובטקס  מאחר 
ציון,  במבשרת  עוצרים,  האטובוסים  בו  המקום  כי  שכולות  ממשפחות 
המעמד  את  מכבד  ואינו  הזיכרון  בצפירת  העמידה  למען  ראוי  איננו 
פגישה  נקבעה  כהן,  יהושע  מר  הארגון,  יו"ר  לבקשת  כן,  ועל  הכאוב. 
בעמותת יד לשריון הנמצאת בלטרון ובה השתתפו, עו"ד רועי כהן, מנכ"ל 
הארגון, מר אריק דור, מר יחזקאל אזורוב הורה שכול, גב' גלית בר נתן 
וגב' עופרה גולני – מהמוסד לביטוח לאומי וסא"ל )במיל( שלומי דרורי, 
ואף  הארגון  בקשת  את  בברכה  קיבל  אשר  לשריון  יד  עמותת  סמנכ"ל 
שמח לשתף פעולה בנושא. על כן, סוכם כי עמותת יד לשריון תקלוט את 
האוטובוסים בדרכם להר הרצל למען קיום עמידה מכובדת בזמן צפירת 

הזיכרון בשעה 11:00.  
לרשות המשפחות תוצב סככה מוצלת, כסאות, עמדת כיבוד ושתיה 
ישראל  מערכות  חללי  של  לזכרם  הצפירה  בעת  קצר  טקס  ויתקיים 

ופעולות איבה. 
חשוב להדגיש כי הארגון היציג לוקח בכובד ראש את בקשותיהם של 

חבריו ופועל למענם מול כלל רשויות מדינת ישראל.  
גם  להמשיך  בדרישה  ההסברה  מרכז  מול  אל  פעל  הארגון  בנוסף, 
בהר  המרכזי  בטקס  העודף  מרחב  הקצאת  מדיניות  את  ולקיים  השנה 
הרצל, למקרים בהם לא נותר מקום עבור משפחות השכול ברחבת הטקס 
המרכזית. במרחב העודף יוצבו מסכי ענק אשר יקרינו עבור המשתתפים 
ובני  הארגון  חברי  לרשות  להעמיד  שמחים  אנו  במלואו.  הטקס  את 
משפחותיהם את כל הסיוע והתמיכה עם השתתפותם באירוע יום הזיכרון 

הממלכתי בהר הרצל.

 היערכות לקראת יום הזיכרון הממלכתי לשנת תשע"ז
לזכר חללי פעולות איבה בהר הרצל, ירושלים
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הקמת אנדרטת הנצחה בעיריית רמת גן
11.9.2016, התקיימה פגישה בנושא הנצחה  ביום ראשון, בתאריך 
עם עיריית רמת גן. בפגישה נכחו ד”ר יואב רוזן, מ”מ סמנכ”ל מנהל 
ותרבות, ד”ר עמליה חרוש, יועצת ראש העיר לקידום מעמד האישה 
ומנהלת בית יד לבנים לתרבות ואומנות, אלה פוקס, מנהלת מחלקת 
רועי ברזילי, חבר הנהלת  חינוך חברתי ערכי והפקת אירועים, עו”ד 
העיר ואורי בייליס, מנהל מחלקת ארגון ומשאבים במחלקת תרבות. 
מטעם הארגון הגיעו מנכ”ל הארגון, עו”ד רועי כהן ומנהלת המחלקה 

המשפטית, עו”ד שלומית יחזקאלי.
שבהנצחת  החשיבות  את  הארגון  נציגי  ציינו  הפגישה  במהלך 
חללי פעולות האיבה בכלל הרשויות המקומיות וכי במסגרת פועלם 
בנושא יש צורך להקים אנדרטה גם בעיר רמת גן. כמו כן, הדגישו את 
המשמעות וההשפעה שבציון שמות החללים באנדרטה ואת התאמתו 

לקיום טקסי זיכרון לזכרם.
ד”ר חרוש, נציגת העירייה, מסרה כי ישנה אנדרטה לזכר החללים 
תושבי העיר הממוקמת באזור גן הבנים ברמת גן ובימים אלה העירייה 
גן  רמת  עיריית  זאת,  עם  יחד  המקום.  שיפוץ  של  בעיצומו  נמצאת 
נענתה לדרישת הארגון ותבחן יחד עם אדריכלית האנדרטה, ד”ר רחל 
אסף, כיצד יבוצעו השינויים על מנת להכין את המקום לטובת קיום 

אירועי זיכרון תוך בחינת חיזוק הקשר עם מערכת החינוך בעיר. 
המבקשים  גן  רמת  העיר  תושבי  החללים  למשפחות  פונים  אנו 
להנציח את יקיריהם ושמם לא מופיע באנדרטה לפנות לארגון היציג.

   חנוכת עמדת הנצחה בבית ארגון נפגעי פעולות איבה 
ביום ראשון, 9.10.16, נערך טקס חניכת עמדת ההנצחה בבית הארגון 
לאומי,  לביטוח  המוסד  מנכ”ל  יוסף,  מור  שלמה  פרופ’  של  במעמדם 
אסנת  עוד השתתפו  הארגון.  ידידי  ועד  יו”ר  גדי שמני,  במיל’  והאלוף 
השכולות  המשפחות  לאומי,  לביטוח  במוסד  איבה  אגף  מנהלת  כהן 
יהושע  הארגון  יו”ר  החינוך,  משרד  של  ההנצחה  בפרויקט  שהשתתפו 
כהן, מנכ”ל הארגון עו”ד רועי כהן וחברי ועד הארגון: אייבי מוזס, שרה 

קמחי, זאב ראפ ויצחק ניסים.
ממוחשבת  הנצחה  עמדת  הציב  לאומי  לביטוח  המוסד  לראשונה, 
קבועה של “אתר לעד” בבית הארגון. בעמדה מרוכז מידע אודות חללי 
תמונות  בה  ומשולבים  ימינו  ועד  הציונות  מראשית  האיבה  פעולות 
לבקשת  בהתאם  וקול,  כתוב  מלל  קצרים,  סרטים  ביוגרפיות,  החללים, 
ההנצחה  ארון  ממוקם  הממוחשבת  העמדה  ליד  השכולות.  המשפחות 
הכולל את כל ההעתקים מאלבומי ההנצחה שיצרו יחד משפחות שכולות 
וסטודנטים, פרחי הוראה, כחלק מפרויקט ההנצחה של אגף הדרכה של 

משרד החינוך.
כדי  הזה  “ביקשנו לערוך את האירוע  כהן:  רועי  עו”ד  מנכ”ל הארגון 
אנו,  הארגון.  בפעילות  יסוד  אבן  שמהווה  ההנצחה  מפעל  את  לחשוף 
כארגון היציג, מבינים עד כמה חשוב למשפחות השכולות שלא ישכחו 
גם  שידעו  מבקשים  אנו  זאת  ואת  המקרה  שלאחר  ביום  יקיריהם  את 

הציבור וגם מקבלי ההחלטות בירושלים”.
כל אחת מהמשפחות השכולות פתחה את ליבה וסיפרה את סיפורה 
האישי. זאב ראפ, חבר ועד, סיפר על ביתו הלנה ז”ל שנרצחה בהיותה 
רק בת 15 בדרכה לבית הספר: “הכאב של המשפחות זה כאב שמדמם 
יום-יום, שעה-שעה. אנחנו חיים דרך הזיכרון, זה מה שנותר לנו. המדינה 
לא שמרה עליהם בחייהם אז לפחות שתעזור לנו לשמר את זכרם לעד”. 
אייבי מוזס, יו”ר ועדת הנצחה, ציין לחיוב את מפעל ההנצחה שמקבל 
תנופה בפעילות הארגון בתקופה האחרונה והדגיש כי הוא רואה בהקמת 
שנותרו  לאלו  החללים  של  כציווי  הנרצחים  שמות  ובציון  האנדרטאות 
בודד, תהיה  עבור חלל  גם  ישוב,  נפסיק לפעול עד שבכל  “לא  בחיים: 

הנצחה ראויה”. 
יו”ר הארגון יהושע כהן פתח את דבריו באומרו תודה לפרופ’ שלמה 
מור יוסף ולגברת אסנת כהן שעוזרים לארגון להגשים את מטרתו ולהקים 
אנדרטת הנצחה וזיכרון בכל הרשויות המקומיות בארץ. “לא פשוט לגשת 
לכל הרשויות המקומיות, אחת אחת, לדרוש שתוקם אנדרטה לזכר חללי 
פעולות איבה ולשכנע שזו מחויבותם לתושבי העיר שחיים כדי להנציח 
את יקיריהם. נכון להיום, פנינו לכל הרשויות בנושא ואנחנו לא ננוח עד 
אותה  קורבנות הטרור של  לזכר  אנדרטה  תוקם  שבכל הרשויות בארץ 
הרשות”. יו”ר הארגון קרא לכל המשפחות לבוא לבית הארגון, שמהווה 
אוזן קשבת לכולם, ולספר את סיפורם: “החוזק שלנו זה אתם. דלתות 
הארגון פתוחות לקראתכם, עזרו לנו להנציח את האהובים עליכם מכל”. 
בהזדמנות זו ביקש ממנכ”ל המוסד לביטוח לאומי להציב עמדת הנצחה 

ממוחשבת לזכר חללי פעולות האיבה בכל סניפי הביטוח הלאומי.  
ללב  מבין  הוא  כי  אמר  יוסף,  מור  פרופ’  הלאומי,  הביטוח  מנכ”ל 
המשפחות השכולות ושיתף את הנוכחים כי הוא בעצמו הינו אח שכול 
ועל כן מזדהה עם הכאב הבלתי פוסק ומבין את החשיבות העצומה שיש 
להנצחת החללים. המטרה היא שתהיה עמדת הנצחה על מנת שכל מי 
נושא  כך  לסיפורם של הקורבנות.  ולהיחשף  לארגון  לבוא  יוכל  שירצה 
הזיכרון וההנצחה לא יישאר כנחלת המשפחות וסיפורם יעבור לכל מי 
שחפץ לשמוע. לבסוף, ברך את הארגון על פעילויותיו המגוונות הפונות 

לכלל ציבור החברים, הן להנצחה והן לרווחתם.  
גם האלוף במיל’ גדי שמני, המכהן כיו”ר ועד ידידי הארגון, הביע את 
שביעות רצונו מפעילות הארגון: “אני שמח שבשנה וחצי האחרונות, מאז 
שהחלטתי להתנדב, נחשפתי לפעילות הענפה שהארגון הזה עושה למען 
חבריו. אני רואה בטיפול בכם, המשפחות השכולות, כחלק מחובתה של 
החברה בישראל על המחיר היקר ששילמתם. מטרתי הינה לחשוף את 
משאבים  עוד  ולגייס  ולנסות  הציבור  כלל  עבור  הזו  הברוכה  הפעילות 

עבור רווחת נפגעי פעולות האיבה”. 
עם תום המפגש המרגש התקיים טקס חניכת האנדרטה. 

עו”ד רועי כהן, עו”ד רועי ברזילי, אלה פוקס וד”ר עמליה חרוש
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6.10.2016 התקיימה פגישה במשרד החינוך בנוכחות מנכ"ל  בתאריך 
הארגון עו"ד רועי כהן ובנוכחות עו"ד הילה אשכנזי אליאסי מהמחלקה 
המשפטית של הארגון יחד עם יועצו הבכיר של שר החינוך נפתלי בנט, 
מר עופר האן ומנהל פרויקט ההנצחה הארצי במשרד החינוך, ד"ר אדיר 
זלצר וסגניתו גב' ג'וסלין סברינו אגמון. פגישה זו התקיימה נוכח הצורך 
היוזמה המבורכת להנצחת חללי פעולות  ולקיים את  ההכרחי להמשיך 
לצערנו,  החינוך  משרד  מטעם  הוראה  ופרחי  תלמידים  ידי  על  איבה 
היוזמה  כה  ועד  איבה  פעולות  חללי  הנצחת  עבור  הנושא  תוקצב  טרם 
מיועד  אשר  קיים  תקציב  מתוך  מאוד  נמוך  תקציב  מקבלת  המבורכת 
להנצחת חללי מערכות ישראל כאשר כולו עומד על סך של 1,100,000 ₪. 
נוצר קונפליקט שיוצר מתח וחיכוך לא בריא בצורך להנציח הן את חללי 
מערכות ישראל והן את חללי פעולות איבה מאותו מקור תקציבי שיועד 
מלכתחילה אך ורק עבור חללי מערכות ישראל ומתוכו, כפיילוט, החלה 

בעדיפות נמוכה פעילות הנצחה לחללי פעולות איבה. 
בקשת הארגון הינה- להגדיל את התקצוב ב25% עבור יוזמה מבורכת 
זו ע"י תוספת לתקציב עבור הנצחת חללי מערכות ישראל ובכך, יוגדל 
הנתח התקציבי שיוחד עבור הנצחת חללי פעולות איבה ע"י תלמידים 
כולו  המיועד  חדש  תקציבי  סעיף  יצירת  לחלופין,  או  הוראה.  ופרחי 
מערכות  חללי  הנצחת  עבור  שקיים  כפי  איבה  פעולות  חללי  להנצחת 

ישראל במשרד החינוך. 
להם  קדמו  אשר  ובתהליכים  הפרוייקט  של  הסיום  באירועי  כי  יצוין 
החינוכי.  בתחום  זו  חשובה  לעשייה  שיש  הגדולה  התרומה  את  ראינו 
בתחילת התהליך תלמידים רבים כלל לא ידעו מהו חלל פעולת איבה, 

במסגרת  הטרור.  לנגע  והנסיבות  הרקע  ומהו  בחייו,  שילם  הוא  מדוע 
חלל  כל  של  ההנצחה  ולחשיבות  זה  חשוב  למידע  נחשפו  התלמידים 
וחלל. אנו סבורים כי חשיפת התלמידים למשמעות הנושא, מעבר להיבט 
הערכי, והחברתי הנו בבחינת תשובה לנגע הטרור. באמצעות תכנית זו 
תלמידי ישראל לומדים כי הטרור נועד לזרוע פחד, והוא נחלתם אך ורק 

של הבוחרים באלימות כדרך לפתרון. 
זאת ועוד, סיפור חייהם של החללים הנו חלון להיכרות עם סיפורה של 
מדינת ישראל ושל החברה הישראלית. אנו סבורים כי הגיע העת להרחיב 
את היקף הפעילות הזו,  ולהוציאה משלב הפיילוט לעברה של תכנית 
ומשמעותי  גדול  מספר  של  הנצחה  תאפשר  אשר  נרחבת,  רב-שנתית 
של חללים, ובעיקר הגעה אל מספר משמעותי של תלמידים וזאת ע"י 
הגדלת הסעיף התקציבי ממנו יוזמה זו קמה לתחייה. אנו כארגון הענקנו 
זה איתור  זה, בכלל  כדי לקדם מיזם  ונעניק את מירב התמיכה שנוכל 
וכן  איבה,  פעולות  חללי  קרובי  של  הרצאות  המשתתפות,  המשפחות 
חיבור עם הביטוח הלאומי אשר מסייע בהדרכות מקצועיות לתלמידים 
ולפרחי ההוראה. במכתב התשובה ממשרד החינוך הדגישו את החשיבות 
במיזם זה התורם הן להכשרתם של פרחי הוראה והן לתלמידי בתי הספר 
עוד  ילדים, שנהרגו בפעולות איבה.  ואף  בוגרים  הלומדים על אזרחים, 
נמסר כי משרד החינוך יגבש עמדה לגבי יחידות המשרד וגופים חיצוניים 
שייקחו חלק במיזם, אופני ההנצחה, כמו גם מיסוד והסדרת התקציב, כך 
שיעמוד בתקנות המחייבות את משרד החינוך בתקצוב מיזמים מיוחדים. 
בימים אלו משרד החינוך מפתח מודל/ פיילוט ובעקבותיו יגבשו עמדה 

לגבי המיזם ואופן הפעלתו.

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

הכסאות האיכותיים ביותר
גיבוי מקצועי, שירות אדיב והתאמה מושלמת

הכסאות הקלים, המובילים בעולם
מטיטניום ואלומיניום וכן כסאות ממונעים

מהמעלה הראשונה וממיטב החברות:

ר. שעל
המרכז לציוד שיקומי

שירותי עזר לנכים בע“מ

חדש!!

בקרוב!!

כיסא גלגלים
טיטניום ”סקסי“
וקל ביותר מבית

TI LITE USA
ניתן להתאמה

אישית לדרישות
המשתמש
ומגבלותיו

Tilite  Chair

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

או טווחים ארוכים

TIGA FX

          ניידות ואיכות
      הכיסא
   המתקפל

  הקומפקטי
RGK מבית 

ניתן להכניסו
לתא האחסון

במטוס

HELIUM

כסא 

גלגלים

קשיח

קל

TIGA
SUB 4 כיסא עמידה

כסא גלגלים

ידני קל משקל

כולל העמדה.

מבית

LEVO שוויץ

לעמידה
זקיפה,
בריאה

ובטוחה

חדש!!

לשיפור בריאות: כסא עמידה חדיש
בהנעה ידנית והעמדה חשמלית.

התאמה אישית, תימרון קל.
SUNRISE-MEDICAL GERMANY

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

הצטרף לחברתנו
מ“אשד אורטופדיה“

יואב - איוב:
050-8455841

PRIDE -ו SUNRISE-MEDICAL, RGK

 פגישת נציגי הארגון עם משרד החינוך בעניין הנצחת חללי פעולות איבה ע"י תלמידים ופרחי הוראה
מטעם משרד החינוך
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אחד הרגעים הזכורים ביותר במה שכבר זכה 
של  הרצח  הוא  הסכינים”,  “אינתיפאדת  לשם 
עתניאל  ביישוב  ביתה  בפתח  ז”ל  מאיר  דפנה 
בידי מחבל פלסטיני בן 15 בלבד. מותה הטראגי 
של דפנה, אם לשישה )שניים מהם ילדי אומנה( 
שחלקם שהו בבית בזמן הרצח ואף חזו באימם 
נאבקת במחבל ומונעת ממנו בגבורה מלהיכנס 
לביתם, העלה לכותרות את דמותה המרשימה 
הותירו  שדבריהם  ילדיה,  של  ואף  דפנה  של 

חותם בציבור באותם ימים. 
באותה  נרשם  מאיר  דפנה  של  הלוויה  מסע 
והמרגשים  הדרמטיים  הרגעים  כאחד  תקופה 
את  ליוו  אזרחים  אלפי  קשים.  ימים  באותם 
דפנה אל מקום מנוחתה האחרון, ביניהם שרים 
בכירים בממשלה. רננה, בתה בת ה-17, קרעה 
אמא.  “סליחה  כשאמרה:  הסופדים  לב  את 
סליחה שלא הצלחתי לעזור לך כשהיית צריכה. 
אנשים  וכמה  ממך  אכפת  אנשים  לכמה  תראי 
הגיעו. כמה אנשים באו ללוות אותך, קשה לי 
לחשוב שלא נצחק יותר, שלא נריב יותר, שלא 
אותי  תלווי  שלא  לחשוב  לי  קשה  יותר.  נבכה 
שוב  נשב  שלא  לידה.  לחדר  לחופה,  לבקו”ם, 
לשתות תה ביחד ולדבר ב-12 בלילה. איבדתי 
הערכנו  שלא  סליחה  טובה,  הכי  החברה  את 
אני מצטערת  עבורנו,  מה שעשית  את  מספיק 
לעזור  הצלחתי  לא  שלך  קשים  הכי  שברגעים 

לך”. 
בכלי  לציבור  נחשפה  הרצח  שלאחר  בימים 
של  והמרשימה  המרתקת  דמותה  התקשורת 
כתבה  הרצח  לפני  ספורים  ימים  שרק  דפנה, 
בעלון השבת של היישוב עתניאל את המילים 
ערעורים  הרבה  לאחרונה  בי  “עולים  הבאות: 
צריך  מה  מחשבות  הביטחוני,  המצב  עקב 
בעלי  על  הפחדים,  על  לעשות,  צריך  לא  ומה 
תחושה  יש  ולפעמיים  קל  לא  המצב  והילדים. 

של רולטה רוסית”.
חברותיה של דפנה לתנועת “אמונה”, תנועת 
האישה הדתית הלאומית, הספידו אותה באתר 
מאיר  בדפנה  “הפגיעה  כך:  שלהן  האינטרנט 
סמל  של  חשופים  הכי  בעצבים  פגיעה  היא 
גלות  גלות מעצמנו,  הגוף מהגלות.  החזרה אל 
מקולנו, גלות מהאינטואיציה שלנו, גלות כסמל 
כל  חייתה  דפנה  ואדמה.  עם  וגוף,  רוח  פיצול 
ראתה  לא  עזים.  בצבעים  חייתה  מימיה.  יום 
המיוחד  הפנימי  קולה  עם  ונלחמה  ממטר 
כנגד  רמאים,  כנגד  אותנו.  המגלים  כל  כנגד 
שררה,  אנשי  כנגד  מנצלים,  כנגד  משחיתים, 

ואמת,  צדק  לוחמת  הייתה  רבנים.  הם  אם  גם 
כנגד קולות  וללא התייפייפות  לוחמת בתעוזה 
למען  ולזעוק  לטלטל  ביקשה  ובכך  משתיקים 
האחר מכל מין, לאום ודת. הייתה כתובת עבור 
על  איתה  הארץ שהתייעצו  מכל  אנשים  אלפי 
נושאים רבים ובעיקר מתחום הרפואה ורפואת 
ואפילו  מהפכנית  דרך  פורצת  הייתה  הנשים. 

נשית  במודעות  הקשורים  בנושאים  מחתרתית 
בכלל ובכל הקשור במניעת הריון ע”פ ההלכה 

בפרט”.
נפגעי  ארגון  שערך  המצווה  בר/ת  בטקס 
פעולות האיבה, השתתפה בתה של דפנה, נועה 
בו הקריאה מספר מילים אודות אימה שריגשו 

את הקהל במקום.

"היא עמדה לצידי בלתי נראית, 
נוכחת, נעלמת, נמצאת ונסתרת"

נועה מאיר, בתה של דפנה מאיר ז”ל, חוגגת עמנו בת מצווה 
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נאומה של נועה מאיר:

“שמונה ימים לפני שבאתי לעולם הלכה לעולמה הזמרת המופלאה נעמי שמר.
נעמי שמר כתבה, הלחינה ושרה שירים שכולנו מכירים ואוהבים והידועים שבהם “ירושלים של זהב” ו”אצלנו בחצר בצל עצי הזית”. 

נעמי שמר אף כתבה על עצמה את השיר “נועה”. אני נקראתי על שמה ועל שם ביתו הצעירה והחכמה של צלופחד המוזכרת בתורה.

את חגיגת בת המצווה שלי תכננתי עם אמא שלי במשך שנים. בערבים רבים היינו מדברים אל תוך הלילה. אני אוהבת לרכב על סוסים, 
אוהבת התעמלות קרקע ורציתי לשלב את האהבות שלי בשמחתי. יחד עם אמא חלמתי איך זה יראה. יכולתי לדמיין איזה שמלה אלבש. 
איך יראו האורחים. חלמתי על המתנות שאקבל. זה היה הסוד שלי ושל אמא. אהבתי את השיחות איתה תמיד אל תוך הלילה גם שאבא 

היה בא וגוער בשתינו שנלך כבר לישון...

שלנו  הסוד  היה  זה  לו.  עזר  לא  זה 
המשכנו  תמיד  אז  כך  כל  שאהבנו 

והמשכנו.

אמא תראה אותי גדלה ופורחת. היא 
תעמוד לצידי מרחוק ותתפלל עלי לפני 
כיסא הכבוד. אבל כאן, ביומיום, היא 
חסרה לי כל כך. את אמא שלי הרגשתי 
היא  שלי.  מצווה  הבת  בחגיגת  היטב 
נוכחת  נראית.  בלתי  לצידי  עמדה 
רוחה  וניסתרת.  נמצאת  נעלמת. 
בקרבי,  הפועמת  אימי,  של  הגדולה 
אפרח  ואני  מעלה  מעלה  אותי  תעלה 
ואגדל ואהיה למצבת זיכרון מפוארת 

ולבת גאה לאמא דפנה שלי.

באנו לכאן היום לשמוח יחד לרגל 
הגיענו לגיל מצוות. בגיל הזה, אנו 
עומדים בפני עצמנו בעלי חובות 
עצמנו  על  מקבלים  אנו  וזכויות. 
עול מלכות שמים בשמחה. למרות 

הכל. כי חפצי חיים אנחנו.

ריבונו של עולם!

הילדים  מכל  בחרתנו  אתה 
להיות יתומים ושכולים לפניך.

תאסוף  דמעותינו  את  אתה 
אוסף  לו  אין  כי  בכדים 

מלבדיך.

ואתה תשיב את השמחה לבתינו. תאזרנו כוחות ותלווה גדילתנו”.
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“בזמן ששכבתי שם פצוע ניסיתי להתקשר לאשתי ולהגיד לה שאני בסדר. הבנתי 
והילדים  אשתי  על  חשבתי  רק  פחדתי,  לא  מתתי,  לא  אבל  קשה,  פצוע  שאני 

וביקשתי מחבר שידאג להם אם לא אשרוד”...

מימי  ביותר  הזכורים  האירועים  אחד 
מלחמת לבנון השנייה, הוא האירוע בו רקטות 
ישראל  רכבת  של  מוסך  על  נפלו  החיזבאללה 
בחיפה והרגו שמונה מהעובדים במקום. מרדכי 
משה, אז עובד חדש יחסית ברכבת, נפצע קשה 
נגיעה  במרחק  חבריו  נהרגו  בו  אירוע  באותו 
ושיקום  קשים  זיכרונות  אותם  למרות  ממנו. 
עם  להתמודד  מרדכי  התעקש  ומורכב,  ארוך 
המטען הקשה מאותו יום בשנת 2006, ולדאוג 
מבלי  חייהם  את  לחיות  יוכלו  ילדיו  שגם 

שיצטרכו להתמודד עם משא העבר. 

החיים  אמנם  תמיד.  זוכרים  זוכר?  אני  “אם 
תמיד  אני  אבל  פעם,  מדי  לשכוח  לך  גורמים 
בגוף  סימנים  יש  איתי.  לא  יום שזה  אין  זוכר. 
ויש את הזיכרונות וגם מדי בוקר כשאני מגיע 
שהקימו  האנדרטה  פני  על  עובר  אני  לעבודה, 

לזכר ההרוגים”. 

הזיכרון של מרדכי מאותו יום חד וברור, עד 
לרמת הפרטים הקטנים. “אני זוכר הכל. מהרגע 
איבדתי  שם  החולים,  לבית  ועד  התחיל  שזה 
את ההכרה. באותו בוקר הגענו לעבודה למרות 
שידענו מה המצב בצפון ולמרות שנחת בחיפה 
טיל כמה ימים לפני. לא היו לנו הוראות שלא 
זה  כרגיל.  הגענו  בוקר  ובאותו  לעבודה  להגיע 
בסביבות  הבוקר  לארוחת  שיצאנו  לאחר  קרה 
תשע. שמענו קול פיצוץ עמום, אבל לא ייחסנו 
לעבודה  קשור  שזה  חשבנו  חשיבות.  לזה 
ומישהו  פיצוץ  עוד  נשמע  מכן  לאחר  במוסך. 
קרא לכולם לרדת למקלטים. בדרך לחדר מוגן, 

אז זה קרה”. 

מה אתה זוכר מאותו רגע?
גג  על  ונפלתי  עפתי  ואני  חזק  פיצוץ  “היה 
הרצפה  על  שוכב  עצמי  את  זוכר  אני  המוסך. 
הרגשתי  לא  סביבי.  מתפשט  ענקי  דם  וכתם 
כאב, אבל הבנתי שאני פצוע. חדרה לי כדורית 
הראשי  העורק  את  וקרעה  המפשעה  לאזור 
את  שברתי  גם  בנוסף  הירך.  עצם  את  ושברה 
המרפק מהנפילה. אני זוכר שהחברים שניגשו 
אלי הזיזו את הבגדים כדי לאתר את הפציעה 
ואז היה שפריץ מטורף של דם שיצא מהעורק 

הקרוע, ממש בגובה של מטר”. 

מפציעה  וסובל  המוסך  גג  על  שוכב  בעודו 
היה הפחד  קשה, מה שהעסיק את מרדכי לא 
ניסיתי  פצוע  שם  ששכבתי  “בזמן  הכאב:  או 
להתקשר לאשתי ולהגיד לה שאני בסדר. הבנתי 
לא פחדתי,  לא מתתי.  שאני פצוע קשה, אבל 
רק חשבתי על אשתי והילדים וביקשתי מחבר 

שידאג להם אם לא אשרוד”. 

רמב”ם,  החולים  בית  אל  מפונה  מרדכי 
שעבר  אחרי  נמרץ  בטיפול  למחרת  מתעורר 
למעבר  עד  חודש  למשך  ומאושפז  ניתוח 
למחלקת השיקום. “השתחררתי מבית החולים 
לאוגוסט.  ב-15  האש,  הפסקת  שהוכרזה  ביום 
לאחר מכן הייתי בשיקום, חלקו באשפוז מלא 
למשך חצי שנה וחזרתי לעבודה עשרה חודשים 

לאחר האירוע”. 

למרות סיום השיקום והחזרה לעבודה, מרדכי 
המשיך להתמודד עם השלכות האירוע גם שנים 
לאחר מכן. “אחרי כמה שנים חלה החמרה במצב 
שלי. בהתחלה הם שמו לי שתל סינתטי בעורק 
וזה  הירך והגוף דחה אותו. עשו לי עוד ניתוח 
הסתדר. לפני כמה שנים השתל הזה שוב נסתם. 
יותר.  נרחב  באופן  והפעם  שוב  אותי  פתחו 

הפעם היו צריכים לקחת עור ממקומות אחרים 
שבארבע  נגיד  בוא  עור.  השתלות  גם  ועברתי 
לי  קשה  קצת  בסדר.  הכל  האחרונות  השנים 
לעמוד הרבה על הרגליים ואני לא עושה ספורט 
בסדר.  אבל  הפציעה,  לפני  עושה  כמו שהייתי 
קמים בבוקר, הולכים לעבודה, עשיתי עוד ילד. 

ממשיכים לחיות”. 

כאמור, ביום האירוע היה מרדכי עובד חדש 
יחסית לעומת הקולגות הוותיקים שעבדו עימו 
במוסך הרכבת, אבל כבר הכיר את כולם. “כל 
באותה  אתי  שעבדו  אנשים  היו  שנהרג  מי 
במרחק  ממש  שכב  ההרוגים  אחד  מחלקה. 
זוכר את אח שלו, שגם עבד  ואני  מטר ממני 
איתנו, רץ אליו ומנסה לטפל בו. אלו היו ממש 
בזיכרון  לי  חרוט  זה  שלו.  האחרונות  השניות 

טוב-טוב”. 

שנתיים  בן  היה  דור  בנו,  תקופה  באותה 
באירוע  מצווה  בר  לאחרונה  חגג  דור  בלבד, 
שערך ארגון נפגעי פעולות האיבה, “דור תמיד 
החולים  בבית  אותי  לבקר  כשבאו  נוכח.  היה 
או בשיקום, הוא היה מגיע ורואה אותי בכיסא 
גלגלים או על קביים. תמיד הוא היה שם, גם אם 

דור חדש



31

www.irgun.org.il

לא שאל שאלות. הוא גדל על זה כדבר שאנחנו 
אבא,  של  המגבלות  בגלוי.  עליו  דיברנו  תמיד 
עליהם  דיברנו  דברים שתמיד  אלו  מה שקרה, 
היו דברים שעליהם לא מדברים או  בבית. לא 
 ,17 בן  שהיום  שלי,  הגדול  הבן  עם  מסתירים. 
יסחב  שלא  כדי  פסיכולוגי  לטיפול  הלכנו  כן 
אתו מטענים הלאה לחיים. הוא היה אז בן שש 
ואני זוכר שליום הראשון בכיתה א’ הביאו אותי 

באמבולנס”. 

“את דור לא לקחנו לטיפול או משהו כזה, כי 
חשבנו שהוא היה קטן ושזה בסדר. אבל דאגנו 
שחס  הדרך,  כל  לאורך  כלום  להסתיר  שלא 
וחלילה זה לא יחזור כאיזו פוסט טראומה. הבן 
הקטן שלי, נולד ארבע שנים אחרי האירוע, אז 
זה תמיד היה אתו מאז שהכיר את עצמו. הוא 
היה רואה את הצלקות ושואל “מה זה?” והייתי 
עונה שכשהוא יגדל אבא יסביר לו הכל. באמת 

לא מזמן סיפרתי לו הכל”. 

לאחרונה  היה  דור,  מרדכי,  של  בנו  כאמור, 
אחד מילדי בר המצווה שחגגו באירוע אותו ערך 
הארגון. עבורו הייתה זאת הזדמנות להיות בפעם 
את  החולקים  ילדים  מקבוצת  חלק  הראשונה 

המכנה המשותף הזה. “היה מאוד מיוחד ומרגש. 
גם עם הבן הגדול התקשרו אלי מהארגון שאבוא 
לבר המצווה, אבל לא רציתי. העדפתי לשכוח את 
זה  בזה. הפעם  ולא להמשיך לעסוק  מה שהיה 

נהנה.  ומאוד  התרגש  מאוד  דור  אחרת.  הרגיש 
הילדים  מי  הבין  הוא  והדיבורים  הנאומים  מכל 
אני חושב  ומה הסיפור שלהם.  איתו  שנמצאים 
ומאוד  ואמפטיה  הזדהות  שם  הרגיש  שהוא 

התרגש”. 



אירוע בר/ת המצווה שארגן השנה ארגון נפגעי פעולות האיבה, הפך למשמעותי 
במיוחד עבור יאן אלימלך בת ה-12, שאביה אמי אלימלך נרצח בפיגוע התאבדות 

במאפיה שהקים באילת בשנת 2007.

32

www.irgun.org.il

קרן אור

אמה של יאן, קרן, סיפרה: “בדרך כלל אנחנו 
בעיקר  הארגון,  של  באירועים  משתתפים  לא 
והמרחק  באילת  מתגוררים  שאנחנו  בגלל 
שיאן  רוצה  כן  שאני  החלטתי  הפעם  מקשה. 
תיחשף לעוד ילדים בני גילה אשר חוו גם הם 
מאמץ  עשינו  ולכן  יאן  כמו  קשות  טראומות 
מפני  בעיקר  תגיב,  היא  איך  ידעתי  לא  להגיע. 
בעיקר  אותה  לקרב  השתדלתי  שנים  שהרבה 
למה שטוב בחיים. שם באירוע היו הרבה רגעים 
שהילדים היו לבד, בלי ההורים, ובכל פעם היא 
חזרה אלי וסיפרה לי על עוד סיפורים ששמעה. 
ועכשיו  גרוע  הכי  שלנו  שהסיפור  “חשבתי 
פחות  לא  סיפורים  עם  ילדים  שיש  רואה  אני 
עבורה   מאוד  התרגשתי  אמרה.  היא  גרועים”, 
ושמחתי מאוד שבחרנו להשתתף באירוע בר/ 
בת מצווה המיוחד של ארגון נפגעי איבה, אני 
ויאן חזרנו מלאות חוויות מרגשות, ובהזדמנות 
האירוע  על  לארגון  להודות  מבקשת  אני  זאת 
מן הכלל, על החיבוק החם של הארגון  היוצא 
ואנשי הצוות אשר עמל רבות בכדי להפיק את 
האירוע  הזה,  והמיוחד  המרגש  מצווה  בר/בת 

נתן המון ערך מוסף עבורנו”. 

מצווה,  הבת  אירוע  את  קרן  סיכמה  כך 
מעגל  סגירת  של  נקודה  כאיזושהי  שהתברר 
אביה  את  שאיבדה  יאן,  בתה  ועבור  עבורה 
ינואר  בחודש  שנתיים.  בת  רק  הייתה  כאשר 
2007 נכנס מחבל מתאבד, שיצא מרצועת עזה, 

אל המאפיה אותה הקים אמי אלימלך יחד עם 
שותפו ופוצץ את עצמו והרג שלושה בני אדם. 
קרן נותרה ברגע אחד לבדה עם בתה הפעוטה. 
מתעמעמים  לא  יום  מאותו  “הזיכרונות 
באותו  שוכחים.  שלא  דברים  אלה  הזמן,  עם 
בוקר, לפני שאמי לקח את יאן לגן, אני זוכרת 
דלת  את  לפתוח  הצליחה  כשהיא  שהתמוגגנו 
המקרר בפעם הראשונה. אמי המשיך למאפייה 
מסוים  בשלב  חברות.  עם  לקפה  יצאתי  ואני 
על  ההודעה  עם  טלפון  שיחת  קיבלה  חברה 
ניסיתי  עיני.  חשכו  וישר  שלנו  באזור  הפיצוץ 
לחייג אליו ואין מענה. ישר הבנתי שמשהו לא 
טוב קרה ונסעתי אל המאפייה. בדרך כבר היו 
לא  מכירה  שאני  ופקחים  ושוטרים  מחסומים 
הלכנו  אתי. משם  מלדבר  נמנעו  עלי,  הסתכלו 
אל בית החולים, שם הכניסו אותי לחדר ושאלו 
שזה  מעכלת  לא  עדיין  ואני  אמי  על  שאלות 

הלכנו  שעתיים  או  שעה  אחרי  קורה.  באמת 
ממנו. שעות  לטלפון  חיכיתי  הזמן  וכל  הביתה 
עברו וב-12 בלילה הגיעה הדפיקה בדלת. ראיתי 
“ידעתי שתבואו. חיכיתי לכם”.  ואמרתי:  אותם 

מאותו רגע השתנו חיינו”. 
התיכון  משנות  כבר  זוג  בני  היה  וקרן  אמי 
והספיקו להיות נשואים רק שלוש שנים. “הוא 
שאיפות  ומלא  מקסים  איש   ,31 בן  רק  היה 
וחלומות. יאן מאוד דומה לו, גם במראה הפיזי. 
גדולה  הכי  המתנה  היא  בת.  רק  כמוהו,  היא 

שקיבלתי בדמותו”. 
“בהתחלה יש פשוט הלם. בשלב הראשון אני 
יודעת איך אני הולכת לתפקד. מה אעשה  לא 
מה  אקום.  בוקר  ולאיזה  מחר  מה  דקה,  עוד 
אעשה עם הילדה, עם החיים ועם האחריות על 
העסק. מה אעשה עם עצמי. הייתי מאוד תלותית 
“בואי,  ופתאום  בהכל  טיפל  אמי  לפיגוע,  עד 
תתעוררי”.  ועכשיו  סטירה  קיבלת  תתמודדי. 
של  הכוח  את  וגיליתי  ברירות  לי  שאין  הבנתי 
יצר ההישרדות. גייסתי כוחות שאני לא יודעת 
מאיפה הגיעו. הבנתי שזה או שאני מתמודדת 

או שמוותרת, אבל לוותר זה לא באופי שלי”. 



33

www.irgun.org.il

עם  פשוטה,  לא  ראשונה  שנה  עלי  “עברה 
הרבה עבודה על עצמי. בסופו של דבר הבנתי 
שזה הגורל שלי. אם זה קרה כך לבעלי, אז מי 
אז מה  לי?  גם  יקרה מחר  לא  לי שזה  מבטיח 
אני עושה עכשיו, עם הזמן שנשאר לי? זה גם 
מה שאמי היה רוצה, שאבנה חיים חדשים. הוא 
כל כך אהב את יאן וחיכה לראות אותה גדלה. 
זה כל הזמן היה מול עיני, מה אמי היה רוצה 

שאעשה”. 
שלוש שנים לאחר אותו יום בו נרצח בעלה, 
מכירה קרן את מי שיהיה בעלה השני וישמש 
“הכרנו  הקטנה.  לבתה  דבר  לכל  אב  כדמות 
מהתכתבויות  סתם  נוצר  זה  במקרה.  ממש 
במחשב ומשם הדברים התפתחו. אחר כך עזבנו 
לנו  ונולדו  התחתנו  לאילת,  חזרנו  ישי,  לרמת 
ועובדת  הוראה  כיום  לומדת  אני  ילדים.  שני 
את  והרמתי  דברים  הרבה  עושה  אני  כמורה. 
טובים,  חיים  לי  עצמי למעלה. חשבתי שמגיע 
מגיע לי להיות מאושרת. לאהוב ושיאהבו אותי. 
ומהרגע שהחלטתי את זה, זימנתי לעצמי והכל 
קרה. היום אני במקום טוב ואומרת תודה על כל 

מה שיש לי”. 
מאיזה גיל יאן ידעה על מה שקרה לאבא 

שלה?
שאלה  היא  שנתיים.  בגיל  גם  הבינה  “יאן 

והרגישה בחסרונו. אני, באסטרטגיה של ללכת 
עם מה שהלב של אימא אומר, פשוט אמרתי 
שלא  ידעתי  משמעית.  חד  הלך”.  “אבא  לה: 
בכל  כאן.  יהיה  לא  אבא  אספר,  מה  משנה 
ליכולות  בהתאם  פרט  בעוד  שיתפתי  פעם 
שלה להבין. כשיאן הייתה בערך בת 6, בכיתה 
לטקסים  איתי  אותה  להביא  התחלתי  כבר  א’, 

ביום הזיכרון ולטקסי ההנצחה בבית הספר בו 
מחקר  עבודת  עשתה  ממש  היא  השנה  למד. 
ויודעת  מכירה  היא  הנצחה.  ספר  עבור  עליו, 
הכל. אני לא מלאה אותה בפרטים, אבל חשוב 
שהיא תגדל ותזכור את אבא שלה, עם זה שלא 
רציתי שתחיה את זה כל יום. היא ילדה שמחה 
שלה,  העבר  מה  שיודעת  ילדה  ומאושרת. 

מודעת להווה ומצפה לעתיד”. 
עבור  העיקריות  ההתמודדויות  היו  איפה 

יאן?
“היה חוסר, למרות שהמשפחה מסביב מאוד 
ואנחנו שרדנו  הייתה קטנה  היא  אותנו.  עטפה 

את זה. הייתי שם 150% בשבילה.
נכנס  בעלי  אורן  כבר  שנים  שלוש  אחרי 
לחיים שלנו ותפס מקום של דמות אב בחיים 

־שלה והוא אבא עבורה לכל דבר ועניין. מבחי
נת יאן הוא לגמרי אבא. היא קוראת לו “אורן” 
אבל לחברות היא תגיד “אבא שלי”. זה למרות 
שהיא יודעת מי אבא שלה ויש לה תמונה של 
אמי בחדר שלה. היא מבינה שיש פה מישהו 

־עם הרבה כוונות טובות. לא תמיד הכל מוש
לם, אבל אני לא יכולה להגיד שיש ליאן היום 
תחושת חוסר. כל כך עוטפים אותה מכל כיוון, 
לה  יש  אז  כבר  אורן, שאם  גם המשפחה של 

עודף”. 

תודה שגלשתם שפיים
שמחנו לארח את נפגעי פעולות האיבה בקיץ 2016

נשמח לארח אתכם גם בעונה הבאה

חייגו עכשיו לייעוץ והדגמה חינם: 08-9203070

Compact קולנועית
מגוון דגמים קומפקטיים

המאפשרים לשמור על

עצמאות מלאה ואורח

חיים פעיל. 

Gripo
מוט תמיכה טלסקופי

נייד לעזרה בקימה

ממצב של שכיבה

או ישיבה.

מנוע עזר
מנוע עזר המתחבר

לכיסא הגלגלים

ומקל על פעולת

הדחיפה.

א לא מתאים? מחזירים ומקבלים את הכסף בחזרה.
א מגוון אפשרויות תשלום.

א אחריות מורחבות ושרות מקצועי ואישי.

פתרונות ניידות

ונגישות, ציוד סיעוד

ושיקום מתקדם
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לפני חודשיים נולד ילדם השמיני של בנימין 
שבנם  לאחר  שנים  מ-15  יותר  ורעייתו,  שוהם 
באירוע  כתינוק  עוד  נרצח  יהודה  הראשון 
הזוג. למרות  בני  יידוי אבנים על מכוניתם של 
המשיכו  הצעיר,  הזוג  את  שפקדה  הטרגדיה 
השניים את החיים מתוך אמונה שלמה כי ילדם 
הפעוט השלים את ייעודו ואת משימתו בחיים 
האלו, וכעת חייבים גם הם להשלים את ייעודם 

שלהם. 
החל  שוהם  משפחת  של  הטרגי  הסיפור 
ממש לפני 16 שנים, ב-3 לינואר 2001 אז נולד 
 24 בת  רעייתו   ,26 בן  רק  היה  בנימין  יהודה. 
ויהודה התינוק היה בן חמישה וחצי חודשים. בן 
ראשון להוריו, שהתגוררו ביישוב שילה על ציר 
60 שמצפון לירושלים, שם האב למד בישיבת 

ההסדר. 
ביום שלישי בתחילת חודש יוני באותה שנה, 
סמוך לשעה עשר בלילה, עשתה משפחת שהם 
שילה.  היישוב  לכיוון  תפוח  מצומת  דרכה  את 
בעוברם ליד הכפר הערבי לובן אל-שרקייה יידו 
יהודה  הנוסע.  הרכב  לעבר  אבנים  פלסטינאים 
מפגיעה  נפגע  האחורי,  במושב  שישב  הפעוט, 
ישירה של אבן גדולה בראשו. הוא פונה במצב 
חמורה,  מוחית  מפגיעה  סובל  כשהוא  קשה, 
לבית החולים “הדסה” בעין כרם בירושלים, אך 
כעבור שישה ימים נפטר והובא למנוחת עולמים 

בבית העלמין בשילה. 

“נסענו לנחם אבלים ברעננה”, מספר בנימין 
גדולה.  אבן  עלינו  זרקו  חזרה  “ובדרך  שוהם, 
ממש סלע. זה קרה בין היישובים רחלים ועלי. 
לא הבנו בהתחלה שיהודה נפצע. גם לא רציתי 
ממארב.  שחששתי  מפני  במקום  ישר  לעצור 
נעצר  וכשהרכב  אבנים  שיידו  מקרים  היו  כבר 
התקרבו מחבלים חמושים. המשכנו לנסוע עוד 
100-200 מטר וכשעצרנו שאלתי את אשתי אם 

היא נפצעה. יהודה היה חגור בכיסא הבטיחות 
שלו. האבן חדרה את השמשה הקדמית, שברה 
את המושב האחורי וחזרה קדימה כמו בומרנג 
בנסיעה  המשכתי  יהודה.  של  בראשו  ופגעה 
בצומת  אותנו  שפגש  אמבולנס  הזעקנו  ומיד 
שילה. אשתי הבחינה שיהודה מתקשה לנשום 
ומייד התחילה בניסיונות החייאה ואז הוא הקיא. 
חשבנו שזה סימן טוב באותו רגע, שהוא ערני”. 
של  חייו  על  הרופאים  נלחמים  ימים  שישה 
הפעוט, שנכנע בסופו של דבר. הלווייתו החלה 
בהפגנת ענק מול משרד ראש הממשלה ומשם 
יצא המסע לשילה. בהלוויה נכחו אלפים, בהם 
המשפחה  לבני  שקרא  הממשלה  ראש  גם 
“אריק  תקופתנו”.  של  האמיתיים  “הגיבורים 
לבקר  הגיע  הממשלה,  ראש  אז  שהיה  שרון 
אותנו בבית החולים. לאחר מכן הוא נשא הספד 
והיה  השבעה  במהלך  גם  אלינו  והגיע  ליהודה 
בעצמו  שלו  הסביר  הוא  מקורב.  מאוד-מאוד 
את  לקח  ולכן  האלו  בגילאים  תאומים  זוג  היו 

זה אישית”. 
האב בני ספד לבנו ובסוף דבריו פנה לקהל: 
“תפילה אני שגם יהודה שלנו, אשר נולד בארץ 
עם  לאחדות  סמל  להיות  במותו  יזכה  בנימין, 
האחרונים  חייו  בימי  לכך  שזכה  כשם  ישראל, 
בהם התאחד כל העם סביב התקווה לרפואתו. 
מבקש אני מכם כל היושבים בציון, אנא נישאר 
לניצחונו  לרפואתו  התקווה  סביב  מאוחדים 
מותו  נסיבות  כולו”.  ישראל  עם  של  ולגאולתו 
סערה  עוררו  חודשים  החמישה  בן  יהודה  של 
תקשורתית בארץ ובעולם. חייו הקצרים וקורות 
העיתונים,  בכל  בהרחבה  סוקרו  משפחתו  בני 

ברדיו ובטלוויזיה.
“במהלך הימים בהם יהודה היה מאושפז היו 
לי הרבה שיחות עם אנשי התקשורת וראיונות. 
לעם  קשה  מאוד  תקופה  הייתה  ימים  באותם 
ביניהם  פיגועים,  היו  כמעט  יום  כל  ישראל. 
הפיגועים הגדולים בדולפינריום ואחרים. המסר 
היה  ימים  באותם  להדגיש  חשוב  היה  שלי 
להתאחד  צריכים  שאנחנו  אחד,  עם  שכולנו 
ברגעים האלה. שאין עכשיו מקום לחלוקות של 

ימין ושמאל”. 

בכורם,  בנם  של  קבורתו  לאחר  מאוד  מהר 
לעשייה:  היישר  ורעייתו  שוהם  בנימין  קמים 
הזמן  כל  עטופים  היינו  השבעה  “במהלך 
בעיקר  התמקדנו  אחריה  וחברים.  במשפחה 
ביום  לעשות  הולכים  אנחנו  מה  בעשייה. 
שאחרי. התכנון שחשבנו עליו היה לצאת למסע 
הברית.  בארצות  יהודיות  קהילות  עם  שיחות 
נשמתו  לעילוי  פרויקט  איזשהו  לעשות  רצינו 
והמעגלים  החברים  המשפחה,  גם  יהודה.  של 
אנשים  להרבה  יסייע  שזה  חשבו  שסביבנו 

לשמוע אותנו ואת הסיפור שלנו”. 
אוגוסט  בחודש  כבר  הזוג  בני  יוצאים  כך 
את  שאיבדו  לאחר  חודשיים  רק  שנה,  באותה 
בנם הפעוט, למסע בין קהילות היהודים בארצות 
המציאות  ואת  סיפורם  את  חלקו  שם  הברית, 
בה אנו חיים עם אנשים החיים במציאות שונה 
כספים  לגייס  היה  ביציאה  “הרעיון  לחלוטין. 
לטובת פרויקט “קריית יהודה” פנימיות לתלמידי 
להיות  רצו  אנשים  בשילה.  ההסדר  ישיבת 
שותפים בעשייה שלנו. הם אמרו לנו שזה מאוד 
נחמד לשמוע אותנו מספרים את הסיפור, אבל 
הם רוצים גם לעזור ולהשתתף בפרויקט לעילוי 

נשמתו של יהודה. הם רצו להיות חלק מזה”. 
לתוך  מהשבעה  ישר  לקום  הצלחתם  איך 

העשייה הזאת?
כשיש  גם  ומבחינתנו  דתיים  אנשים  “אנחנו 
הניסיון  לטובת  שנבחרת  מבין  אתה  טרגדיה, 
הזה. יכולנו ללכת למקום שבו הבן שלנו נהרג 
יש  אחרת.  היא  שלנו  הגישה  אבל  ולהתפרק, 
הבנה שלא אני הוא זה שבחר שככה זה יקרה. 
אני כהורה עשיתי את המיטב שלי. שמרתי על 
התינוק וגוננתי עליו כמה שיכולתי. זה מה שנגזר 
משמיים. הילד השלים את משימתו בעולם הזה. 

היה לו ייעוד – להיוולד למשפחה יהודית”. 
שנה לאחר מותו של יהודה נולד שמואל, בנם 
השני של בני הזוג, שהיום הוא כבר בן 14.5. שבעה 
שהאחרון  השנים,  במהלך  נולדו  נוספים  אחים 
נולד רק לפני חודשיים. במהלך  שבהם אהרון, 
כל השנים שחלפו מאז הטרגדיה שפקדה אותם, 
שהם  ההנצחה  פעילויות  את  הזוג  בני  הרחיבו 
עורכים לעילוי נשמתו של יהודה הי”ד. השניים 
על שמו של  צדקה  יהודה”,  “קרן  את  מקימים 

יהודה שלנו
נשאר בן 5 חודשים לנצח
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רחב  במגוון  כיום  העוסקת  יהודה 
הוקם  שעברה  בשנה  פעולות.  של 
בית לחיילים ביישוב שילה, בו שהו 
שזכו  חיילים  מאות  השנה  במהלך 
בשילה  הקימו  עוד  חמה.  לפינה 
ישיבה  יהודה”, קמפוס  “קריית  את 
הישנים  הקראוונים  את  שהחליף 
בתלמוד  לימוד  כיתת  בנו  המקום, 
פרויקט  פתחו  ביישוב,  תורה 
תרומות  מכספי  בנו  ארצי,  נטיעות 
פרסמו  בשילה,  חדש  חמ”ל  מבנה 
סדרת ספרי מעשיות לילדים מפרי 
ואף  מברסלב  נחמן  הרבי  של  עטו 
ניידים  קודש  ארונות  ניידות  חנכו 
גם  זאת  מלבד  אבלים.  בתי  עבור 
חנכו כולל ערב ביישוב שבות רחל, 
ועוד  ועוד  לאברכים  מלגות  חילקו 

פעולות. 
הילדים  שמונת  גידול  לצד 
יהודה  זכרו של  והעשייה המרובה, 
לא נפקד מביתם. “כל הילדים נולדו 
אחרי שיהודה נפטר, אבל אף פעם 
לא הסתרנו מהם כלום. יש תמונה 
שאלו  כשהם  ותמיד  בסלון  שלו 
כשהילדים  וסיפרנו.  ענינו  שאלות 
יודע מה  קטנים אתה אף פעם לא 

לפעמים  אז  קולטים,  הם  בדיוק 
באופן  להסברים  זמן  ייחדנו  גם 
עולה  זה  כלל  בדרך  אבל  מכוון. 
בצורה טבעית. אם יש לילד שאלה 
הילדים  וגם  ומסבירים,  עונים  אז 
ומספרים  מסבירים  כבר  הגדולים 

על יהודה לקטנים”. 
בני  נכחו  האחרונות  בשנים 
בר/ת  בטקסי  שוהם  משפחת 
ארגון  שנה  מדי  שעורך  המצוה 
נפגעי פעולות האיבה. “היינו עכשיו 
וחצי  שנה  ולפני  לאה  עם  בטקס 
גם עם הבן הגדול שלנו. אני חושב 
והילדים  מקורקעים  מאוד  שאנחנו 
יודעים  הם  המצב,  את  מבינים 
השכולה  המשפחה  לא  שאנחנו 
לא  יש  בשילה  אצלנו  גם  היחידה. 
פעולות  נפגעות  משפחות  מעט 
לא  וזה  מתמודדים  אנחנו  איבה. 
שהארגון  מה  אבל  להם,  זר  היה 
יפה. מאוד מחבק  היה מאוד  עשה 
מוסיף  כן  שזה  חושב  ואני  ומרגש 
ערך משמעותי לילדים, גם אם הם 
נתן להם רק  זה  יודעים להגיד מה 

מאוחר יותר”. 

שיקום יום | מכון פיזיותרפיה | חדר כושר רפואי | 
מרפאת מכשירים | מכון ריפוי ועיסוק | קלינאות 

תקשורת  | שירות סוציאלי | סדנאות לקידום בריאות
מגוון רחב של טיפולים, ציוד טכנולוגי חדשני וצוותים מנוסים 
ומקצועיים יאפשרו לכם לחזור לעצמאות תפקודית מירבית, 

לשפר ולשמר את איכות חייכם.

המכון החדיש 
והמקצועי 

ביותר בגוש דן.
כל הטיפולים, מיטב המומחים!

ניתן להגיע למכון בהפניית משרד הביטחון 

076-8611100bayitbalev.co.il
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משולחן המחלקה המשפטית
מאת: עו”ד שלומית יחזקאלי, מנהלת המחלקה 

עו”ד הילה אשכנזי-אליאסי

לאור פניות רבות בנושא חמי מרפא ברצוני לחדד סוגיית החזר כספי 
לנכים עובדים:

מאחר והטיפול בחמי מרפא הינו טיפול רפואי, ואינו לצרכי הבראה, 
קיימת זכאות להחזר כספי בגין היעדרות מהעבודה בימים אלו.

ההחזר הכספי הינו מביטוח לאומי - החזר תגמול טיפול רפואי. )תט”ר- 
בדומה לפצועים מאושפזים, או נכים שנמצאים בטיפולים רפואיים עפ”י 

תקנות הנכים(
במידה והמעסיק שילם ימי חופשה או מחלה עבור ימים אלו, יועבר 
הכסף למעסיק, כאשר המעסיק מתחייב לזכות את העובד בימי החופש 
או המחלה שנלקחו בגין ימים אלו ולכן אנא שימו לב כי אכן הושבו לכם 

ימי חופשה /מחלה.
כאשר המעסיק לא משלם עבור הימים שהמטופל שוהה בחמי מרפא, 
יש לבקש  הצהרה מהמעסיק כי הימים הינם על-חשבון העובד, או דו”ח 
אלו  ימים  עבור  ימי חופשה/מחלה  הורדה של  אין  כי  נוכחות המאשר 

–  ואז תשלום הינו למבוטח ישירות. 
שקדמו  שכר  תלושי  שלושה  לתט”ר  לבקשה  לצרף  צריך  המבוטח 
לצרף  יש  למעסיק  מוחזר  שהתט”ר  )גם  מרפא  בחמי  השהייה  לחודש 
שלושה תלושי שכר שקדמו לחודש השהייה בחמי מרפא(, אישור מהמלון 

על תאריכי שהייה וקבלת הטיפולים. וכן הצהרה כללית מהמעסיק.
חשוב להדגיש כי המדובר בנכים שקיימת להם זכאות שנתית, ושהינם 

עובדים. מי שלא עובד לא זכאי לתט”ר בגין שהייה בחמי מרפא.
כשמדובר בהחזר למעסיק – יש טופס שהמעסיק צריך למלא )חשבון 
וכד’(.  סוציאליות  הטבות  העובד,  של  היעדרות  ימי  המעסיק,  של  בנק 
ימי מחלה/חופשה  על חשבון  ושולם שכר  “במידה  מצוין  הזה  בטופס 

העובד יזוכה עם קבלת הדרישה להחזר מביטוח לאומי.”  

סוגיה נוספת עניינה - ילדים נכים:
העוסקות  המשפטית  למחלקה  רבות  בפניות  נתקלים  אנו  אחת  לא 

בבעיות של ילדים נכים והצרכים המיוחדים במשונה מנכים מבוגרים.
נפגעי  של  הייחודיות  מהאוכלוסיות  אחת  הינה  הילדים  אוכלוסיית 
פעולות איבה המטופלות בביטוח לאומי, ואין לה מענה בהוראות משרד 

הביטחון.
ובני נוער הנמצאים במערכת החינוך, ושעקב  מאחר ומדובר בילדים 
זקוקים  ורגשיים  לימודיים  קשיים  ו/או  מלימודים  ממושכת  היעדרות 
וחסכים  פערים  צמצום  לשם  וטיפולי,  חברתי  לימודי,  בתחום  לסיוע 
לסייע  יכול  והחברתי  הלימודי  סיוע בתחום  שהתפתחו מהפגיעה. מתן 

להתפתחות תקינה ולמנוע נזק נפשי והצטברות של חסכים בעתיד. 

1. לילדים לאחר פגיעה בתקופת אשפוז והחלמה )גם אם טרם נקבעו 
בתקופת  נמצאים  הם  עוד  כל  עזר  שיעורי  לאשר  ניתן  נכות(  אחוזי 
וזאת בהתאם  וזקוקים להשלים את החומר שהפסידו,  אשפוז/החלמה 

לצורך ולאחר גיבוש תכנית עם בית הספר.

2. לילדים שנקבעו להם לפחות 20% נכות )גם זמנית( - ניתן להמשיך 
ולסייע, אך ורק במידה והסיוע נדרש עקב הפגיעה )ככל שניתן לקבוע(, 

עד תום הלימודים בתיכון בהתאם לפירוט הבא:

שיעורי עזר
ביסודי - היקף שעות עד 12 שיעורים בחודש.
בחטיבת ביניים ותיכון - עד 20 שעות בחודש

התשלום להחזר עבור שיעורי עזר יהיה ע”פ קבלות מקוריות, ולשיעורים 
שניתנו ע”י מורים מוסמכים בלבד.

לאחר כל שנה תיעשה הערכת צרכים מחודשת ויש לקבל אישור מחדש.
אבחון דידקטי /פסיכודידקטי

הביניים  בחטיבת  אחד  ואיבחון  ביסודי,  בלבד  אחד  אבחון  לאשר  ניתן 
והתיכון.
חונכות

יש  מומלץ לאשר חונכות במקביל להמצאות הילד בטיפול פסיכולוגי, 
וזאת גם  ולגבי התקדמות של הילד,  לקיים מעקב קבוע לגבי הצרכים 

בתיאום עם המטפל.
היקף - עד שעתיים בשבוע למשך 4 שנים.

ניתן לאשר חונכות גם אם מקבל שיעורי עזר.

טיפול פסיכולוגי והתערבות רגשית לילדים נכים )רכיבה טיפולית 
וטיפול באמצעות בעלי חיים(

אישור טיפול פסיכולוגי לילדים נכים הוא בהתאם להוראת משהב”ט 
.81.18

למנוע  יכול  אמת  בזמן  נפשי  סיוע  ומתן  מאחר   - לב  לתשומת 
התפתחות של טראומה ומצב של נזק נפשי קשה בעתיד, ניתן לאשר 
או  תביעה  הוגשה  לא  אם  גם   18 גיל  עד  לילדים  פסיכולוגי  טיפול 
עדיין לא נקבעו אחוזי נכות, כשהתנאי היחיד לסיוע הוא אישור של 
הרשות המאשרת  וזאת לתקופה/של עד 12 חודשים, במידה ולאחר 
12 חודשים לא הוגשה תביעה לנכות לא יינתן המשך מימון טיפולים. 

כחלופה נוספת לטיפול פסיכולוגי, ניתן לאשר רכיבה טיפולית וטיפול 
באמצעות בעל חיים, וזאת במקומות המאושרים ע”י קופות החולים.

בשלב ראשון יאושר סט של 12 מפגשים.
התשלום - כהחזר כספי למבוטח. 

תעריף - בהתאם להוראות משהב”ט 84.18 אגף משפחות.
ובכפוף לקבלת תצהיר מהורי הילד הנכה/אפוטרופוס כי אינם מקבלים 
החזריים כספיים עבור אותה התערבות רגשית מקופ”ח, ביטוח משלים 

או כל גוף אחר. 

הצרכים  עם  השיקום  לעובדות  לפנות  יש  כי  להדגיש,  חשוב 
המיוחדים של הילדים ולעדכן אודות מצב הילד באמצעות הפסיכולוג 

המטפל והצוות החינוכי בבית הספר. 
המוסד לביטוח לאומי עושה מאמצים למצוא פתרונות יצירתיים 

עבור הצרכים המיוחדים של הילדים הנכים.



עו"ד דותן לינדנברג

מ.פ

אשדוד,  תושבת   39 לבת  גרם  באילת  יוספטל  חולים  בבית  רשלני  אבחון 
לסבול יומיים משבר באגן הירכיים ושבועיים נוספים משבר במרפק לאחר 

שלא אובחנו על ידי צוות בית החולים.
שהגישה  מתביעה  עולה  כך 

לבית  אחדים  ימים  לפני  האשה  

באשדוד  השלום  משפט 

לינדנברג  דותן  עו"ד  באמצעות 

חולים  וקופת  החולים  בית  נגד 

כללית.

בחודש  כי  עולה  התביעה  מכתב 
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ופונתה לחדר מיון בבית  מדרגות 

בבית  באילת.  יוספטל  החולים 

התייחס  הרפואי  הצוות  החולים 

לאירוע כאירוע של שכרות מבלי 

כאבים  על  לתלונותיה  להקשיב 

עם  לביתה  שוחררה  כן  ועל 

אבחנה של שכרות.

התגוררה  (אז  לביתה  חזרה  היא 

זמנית באילת) ובקושי רב הצליחה 

נמצאת  אשר  לדירתה  לעלות 

ללא  בבניין  החמישית  בקומה 

הצליחה  לא  מכן  לאחר  מעלית. 

כעבור  ללכת.  התובעת  עוד 

רופא  לה  הזמינה  חברתה  יומיים 

שחשד כי היא סובלת משבר בגב 

לחדר  חזרה  האשה  התחתון. 

ובצילום  יוספטל  בי"ח  של  המיון 

רנטגן פשוט אובחן שבר דו צדדי 

בדיקה  בצעו  לא  בביה"ח  באגן. 

מקיפה ולא בדקו את מרפק ימין.

עקב  שנפלה,  לאחר  כשבועיים 

ומרפק  באמה  ורגישות  נפיחות 

לבית  שוב  פנתה  האשה  ימין 

החולים שם אובחן הפעם בצילום 

שבר מרוסק במרפק שקובע עם 

והושם  ניתוח  במהלך  ברזל  חוט 

בגבס ב-90 מעלות.

את  לאחרונה  שבדק  פרופסור 

טופלה  היא   כי  קבע  התובעת 

מקצועי.  ולא  רשלני  באופן 

כי האשה  נשלחה  המומחה קבע 

לביתה ללא בדיקה מתאימה, עם 

כן  כמו  והאגן.  במרפק  שברים 

יומיים  למיון  השנייה  בקבלתה 

נבדקה  לא  כן  גם  התאונה,  אחרי 

השבר  לאבחן  כדי  כראוי 

השבר  ימין.  במרפק  באולקרנון 

התאונה  לאחר  ימים  כ-12  אובחן 

במרפק  שנותרה  שהנכות  וסביר 

של  איחור  של  תוצאה  היא 

שבועיים בביצוע הניתוח. 

לינדנברג  דותן  עו"ד  כוחה  בא 

ביה"ח  כי  התביעה  בכתב  טוען 

התרשל וגילה חוסר המיומנות מה 

סיכויי  ואובדן  חמור  לנזק  שגרם 

ביה"ח  כי  טוען  עוה"ד  ההחלמה.  

העסיקו  כללית  חולם  וקופת 

רופאים לא מתאימים שלא  נהגו  

כפי שרופא או צוות רפואי סביר 

נבון ומיומן היה צריך לנהוג.

הפגיעה  כי  נטען  התביעה  בכתב 

בכל  פגעו  שנגרם,  והנזק  הקשה 

תחום בחייה, כאשר לפני התאונה 

בריאה   ,39 בת  התובעת  הייתה 

עצמאית  והייתה  ובנפשה  בגופה 

אורח  ניהלה  ואף  פעולותיה  בכל 

חיים פעיל ועשיר ביותר. 

העוסק  לינדנברג  דותן  עו"ד 

פיצויים  בשמה  תובע  גוף  בנזקי 

בסך מאות אלפי ש"ח בגין הפסדי 

הוצאות  ג',  צד  עזרת  שכר, 

וכאב  נסיעה  הוצאות  רפואיות, 

וסבל.

טרם הוגש כתב הגנה.

ביה"ח לא התייחס לתלונת 
"שיכורה" ולא אבחן בשבר 

באגן ובמרפק בבת 39 
שנפלה מ-17 מדרגות



משרד עו"ד
אמיר לוינשטיין

תואר שני במשפטים • מתמחה בייצוג נכי צה"ל

הכנה לוועדות רפואיות
•••

רשלנות רפואית
•••

תביעות להכרת זכות נכי צה"ל
•••

ייצוג נכי צה"ל בערעורים לבתי משפט
•••

ייצוג נכים בביטוח לאומי
•••

תאונות דרכים
•••

תאונות עבודה
•••

תביעות ביטוח
•••

פעולות איבה

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

   

 

צדקוני-סיון
משרד עו“ד

רח‘ נחל איילון 37, ת.ד 57232, תל אביב 
מיקוד 6157102

טלפון : 03-6813322 פקס : 03-6812777 
o�ce@zslaw.co.il | www.zslaw.co.il

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

• טיפול אישי לכל פונה

• משרדנו בעל 23 שנות ניסיון ביצוג נכים

יש מי שחושב
על חווית הקנייה

גם שלכם

מערכות קרור והקפאה

אולם תצוגה ומכירה:
העלייה השנייה 43 אזור

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



   

 

ייצוג נכי צה"ל/נפגעי פעולות איבה
בוגר השתלמות רפואה למשפטנים

החמרת מצב

תביעות לביטוח לאומי

הערכת סיכויי תביעה

תביעות להכרת זכות בשל מחלה/ חבלה

רשלנות רפואית

תאונות דרכים / תאונות עבודה

פטור ממס הכנסה בשל נכות

תביעות ביטוח בריאות / סיעוד

יעוץ ראשוני חינם

רח' ויצמן 2 ת"א (מול בית המשפט)

054-2299769
ilanbin76@gmail.com

(חבר ארגון נכי צה"ל)

אילן בנימיני, עו“ד    
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info@disabled.co.il  

03-575848203-5759601

10345252136
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עומר יעבץ עו"ד
צחי ביטון עו"ד
משרד עורכי דין ונוטריון

טיפול בזכויות נכי צה“ל, נפגעי איבה וטרור: תביעות, זכויות
רכב, מלווים, תגמולים מיוחדים, פרישה מוקדמת ועוד,

תביעות וניהול הליכים לפטור ממס הכנסה לנכים

ערערים לבתי המשפט וועדות הערר, עתירות והליכים
מנהליים כנגד רופא ראשי, תביעות להכרת שכולים

ומשפחות, זכויות שכולים ובני משפחה

ייצוג בפני ועדות רפואיות בפני המוסדות השונים
טיפול בעמותות, אגודות שיתופיות והסכמים שונים

יעוץ וטיפול בתביעות נגישות כנגד מוסדות ובתי עסק

www.yavetz.co.il

www.davidsaar.co.il
03-6874661

(LL.M)  C.L.U

הפרקליטים
נזקי גוף ורכוש-

א תאונות דרכים
א תאונות עבודה
א רשלנות רפואית
א תאונות תלמידים

א ליקויי בניה
א תביעות כנגד חברות הביטוח



"כפל גמלאות" - ישנם מקרים בהם 
מותר לקבל גמלאות שונות מהביטוח
הלאומי ואין מדובר בכפל גמלאות.

עומר יעבץ, עו"ד 

צחי ביטון, עו"ד

מתוך נסיון של שנים רבות בעבודה עם נפגעי 
פעולות האיבה, ומתוך בחינה מפוכחת של 

הקשיים האפשריים, התקנו לעזרתם של 
התושבים הנתונים לאיום המתמיד הזה מספר 

כללי אצבע שיכול ויסייעו להם במידה וחלילה 
יבוא עליהם האסון: 

א. נפגעת או נפצעת בפגיעת איבה- דאג לראות רופא מייד.
חשוב כי יהיה בידך תיעוד רפואי על פגיעתך שנרשם על ידי הגוף 

המפנה בשטח ו/או חדר מיון ו/או רופא, בסמוך ככל האפשר למועד 

הפציעה.

ב. פגשת רופא - עמוד על אבחון מלא ונכון של פגיעתך.
דאג לאבחון מלא של פגיעתך לציון העובדה כי הינך "נפגע חרדה" נוסף 

על כל פגיעה גופנית בה לקית. דאג לקבל עותק של האבחנה.

ג. הכן לך עותק מצולם של כל המסמכים הרפואיים.
הכן עותק נוסף של תיקך הרפואי, הכולל מסמכים מקוריים כמו הפנית 

רופאים, תעודות חדר מיון, וכל תכתובת רפואית או מנהלית בנוגע 

לעניין.

ה. קבל יעוץ משפטי.
לפני הגשת התביעה למוסד לביטוח לאומי, קבל יעוץ משפטי מעו"ד, 

המתמחה בחוק התגמולים לנפגעי איבה לרוב יעוץ זה אינו כרוך 

בתשלום.

ו. קבל מקצין החקירות במשטרה אישור בדבר נסיבות 

פציעתך או חבלתך.
חשוב לקבל מגורמי המשטרה או החקירה אישור הכולל פרוט 

ההתייחסות הקשורות לנסיבות הפציעה, למועדה ולהתרחשותה.

ז. קרא חומר על תביעת זכויותיך כנפגע פעולות איבה.
חומר רב בנושא זה ניתן לקבל באתר האינטרנט של המוסד לביטוח 

לאומי, ארגון נפגעי פעולות איבה, עמותת נט"ל, המרכז הישראלי 

לטיפול בפסיכוטראומה וכו'. כדאי לשאול, לברר, לקרוא ספרים בנושא, 

להתעניין אצל מביני דבר על מנת ללמוד על ההליך בפניו עומדים. יש 

להיזהר מפני משמועות ועצות של "בעלי נסיון", "מאכערים" וכאלו 

שאינם מבינים בנושא.

ח. צרף מסמכים מפורטים לתביעה.
בהגישך תביעה למוסד לביטוח לאומי כשאינך מיוצג, צרף לתביעה: 

מסמכים רפואיים ומנהליים, דו"ח חקירה משטרתי, ואם תידרש לכך: 

תצהיר על נסיבות הפציעה כתוצאה מפעולת האיבה. יש לאמת את 

התצהיר בפני רשם בית משפט או עו"ד.

ט. שמור כל מכתב ממשרד העבודה והרווחה ומהביטוח הלאומי.
התייחס ברצינות למועדי הגשת מסמכים ורשום אותם לפניך. איחור 

במועד הגשת ערעור לרשות או להגשת מסמכים עלול להביא לדחיית 

תביעתך באופן סופי.

י. התיעץ רק בעורכי דין מומחים לחוקי הנכים, העוסקים 

בתחום באופן שוטף.
תמיד כדאי להתייעץ, היעוץ הראשוני אינו כלול בדרך כלל בתשלום 

והדבר יכול רק להועיל, שתף פעולה באופן מלא עם עורך הדין המטפל 

בעניינך, ציית להוראותיו ושמור עותק מהמסמכים בהליך המתנהל 

בעניינך. 

כללים ראשוניים אלו יסייעו לנכים בהמשך דרכם הארוכה וימנעו תקלות 

מצערות שיכולות להיגרם כתוצאה ממחדל או מעשה שגוי שלא נעשה 

במועדו. מובן כי אין בכללים למלא את כל הנחוץ לצורך ניהול נכון של 

תביעה להכרת נכות בגין פגיעת איבה, אך יש בהם לסייע ולהקל על 

"נפגעי חרדה" אשר הצטרפו לצערם הרב לחבורה המכובדת ההולכת 

וגדלה של נכי פוסט טראומה. 

מודעה פרסומית

ככלל חוק הביטוח הלאומי שולל את 

ממספר  גמלה  לקבלת  האפשרות 

ובמיוחד  החוק,  לפי  שונים  מקורות 

בגמלאות  מדובר  כאשר 

לאותו  או  מצב  לאותו  המתייחסות 

האירוע.

בהחלט  בהם  מקרים  ישנם  אולם, 

שונות  גמלאות  לקבל  אפשר 

המוסד  לאומי.  לביטוח  מהמוסד 

את  מעודד  אף  לאומי  לביטוח 

את  ולברר  לפנות  המבוטחים 

גמלאות  מספר  לקבלת  האפשרות 

בבחינת מיצוי זכויותיהם לפי החוק, 

לאומי  לביטוח  המוסד  לעיתים  אך 

האפשרות  את  שוללים  ופקידיו 

הנמקה  ללא  שונות  גמלאות  לקבל 

מסודרת, ולעיתים אף שלא כדין.

לאומי  לביטוח  המוסד  באתר 

באינטרנט ישנה אפשרות לבחון את 

זכויות  במחשבוני  הזכויות  מיצוי 

במיוחד.  זה  לצורך  שנערכו 

לבדוק  מאפשרים  המיצוי  מחשבוני 

אחת.  מקצבה  יותר  לקבל  ניתן  אם 

הניסיון לבדוק אם ניתן לקבל קצבת 

נכות כללית ובמקביל קצבה כנפגע 

לפיה  תשובה  מעלה  איבה  פעולות 

"אם הנכות הכללית ופגיעת האיבה 

נגרמו באותו האירוע - אין אפשרות 

תשובה  הקצבאות".  שתי  את  לקבל 

לקונית זו אינה נכונה מבחינה חוקית 

במקרים  אפשרות  ישנה  שכן 

מסוימים לקבל את שתי הקצבאות, 

את  מרפה  זו  תשובה  לכך,  ומעבר 

את  לבחון  הפונים  של  ידיהם 

האפשרות הזו לעומקה.

מודעים  כמה  ועד  האם  ברור  לא 

לכך  לאומי  לביטוח  המוסד  פקידי 

ואינה  נכונה  אינה  זו  שתשובה 

מאמץ  נעשה  כמה  ועד  חוקית, 

מצדם לבחון לעומק את האפשרות 

שתי  את  לקבל  המבוטחים  של 

לאמר  שלא  יחד,  גם  הגמלאות 

להפנות ולסייע להם בעניין זה. 

מקרים  במספר  נתקלנו  לאחרונה 

בהם תשובותיהם של פקידי המוסד 

שפנו  למבוטחים  לאומי  לביטוח 

ביחס  שליליות  היו  אליהם 

אך  גמלאות  כפל  לקבל  לאפשרות 

למעשה היו תשובות לא נכונות.  

אלמנת  גילתה  י'  גב'  של  במקרה 

כי  המפרץ  ממלחמת  איבה  נפגע 

המוסד לביטוח לאומי הטעה אותה 

וקיפח אותה במשך שנים רבות.

רבות  שנים  לפני   .93 בת  כבר  י' 

עם  יחד  מתימן  לישראל  עלתה 

ואף  ילדים,   15 וגידלה  ילדה  בעלה, 

טיפלה בנכדיה ובניניה. י' מעולם לא 

למדה קרוא וכתוב.

טיל  מנפילת  בעלה  נהרג  כאשר 

בשנת  הראשונה  המפרץ  במלחמת 

פעולות  כאלמנת  י'  הוכרה   ,1991

אלמנת  תגמול  לקבל  והחלה  איבה 

איבה. בידי הביטוח הלאומי היה אז 

המשפחתי  מצבה  על  המידע  כל 

והכנסותיה של י'.

עבורה  ביקשו  י'  של  משפחתה  בני 

ידי  על  נענו  אך  זקנה,  קצבת  גם 

פקידי הביטוח הלאומי כי מאחר וי' 

היא  איבה  כאלמנת  תגמול  מקבלת 

שהרי  זקנה  לקצבת  זכאית  אינה 

והדבר  גמלאות"  ב"כפל  מדובר 

משפחתה  בני  החוק.  לפי  אסור 

הוסיפו ושאלו מידי פעם את פקידי 

המוסד לביטוח לאומי אך בכל פעם 

נאמר להם שי' אינה זכאית. 

קיבלו  משפחתה  ובני  התמימה  י' 

כך  הרי  מוגמרת,  כעובדה  התשובה 

לביטוח  המוסד  פקידת  אמרה 

לאומי.

י'  של  ביתה  צפתה   7/2014 בחודש 

נשיא  כבוד  עם  טלווזיוני  בראיון 

המדינה ראובן ריבלין. הנשיא השיב 

מפנסיה  מתפרנס  הוא  כי  לכתב 

זקנה.  ומקצבת  מקבל  הוא  אותה 

הבת  של  חשדה  את  עורר  הדבר 

בעניין  חוזרת  בשאלה  פנתה  והיא 

"טענה  כשבפיה  הלאומי  לביטוח 

גם  – מדוע הנשיא מקבל  מבוססת" 

תשובות  לאחר  לא?  ואמי  וגם 

י'  אכן  כי  הבת  נענתה  מגומגמות 

על  בנוסף  זקנה  לקצבת  זכאית 

גמלתה.

הבת חתמה על טופס תביעה בשמה 

של י' בו לא היו פרטים נוספים כלל 

ללא  מיידי  באופן  שולמה  והגמלה 

הגמלה  נוסף.  בירור  בכל  צורך 

שנים  ארבע  לי'  שולמה 

רטרואקטיבית.

בתה של י' התקוממה מאוד. הביטוח 

שנים  לאורך  י'  את  הטעה  לאומי 

לה  שולמה  שלא  בכך  אותה  וקיפח 

הביטוח  על  היה  הזקנה,  קצבת 

הזקנה  קצבת  את  לה  לשלם  לאומי 

החל ממועד זכאותה ולא רק ארבע 

שנים אחורנית.

הטענה נראתה לנו צודקת לחלוטין 

לי' להגיש תביעה לבית  ולכן עזרנו 

גמלתה  את  לקבל  לעבודה  הדין 

הדין  בית  אחורנית.  נוספות  שנים 

קיבל את התביעה וקבע כי היה על 

י'  אל  לפנות  לאומי  לביטוח  המוסד 

באופן יזום ולהזמינה להגיש תביעה 

לקצבת זקנה אך הוא לא עשה כן. י' 

לא  וכתוב  קרוא  יודעת  שאינה 

עיכבה את הגשת תביעתה במודע, 

ובידי המוסד לביטוח לאומי היה כל 

י'  של  גילה  לגבי  הנחוץ  המידע 

ליזום  עליו  והיה  זכאותה  ותנאי 

תביעה  שתגיש  מנת  על  לי'  פנייה 

בנתוניה  התחשב  הדין  בית  במועד. 

בין  איזן  י',  של  הקשות  ונסיבותיה 

גמלאות  לשלם  המוסד  של  חובתו 

מבוטחיו לבין חובת המבוטח לפעול 

בהגשת  זכויותיו  למימוש  בעצמו 

תביעה והורה למוסד לביטוח לאומי 

 7 הזקנה  גמלת  לתובעת את  לשלם 

למועד  עד  אחורנית  שנים 

ההתיישנות.  
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הנצחה 
מענק והלוואה להנצחת החלל

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

חד פעמית של עד 7,507 ₪.
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”. 
זוג,  לעניין זה: חלל שנספה: בן משפחה, בן 

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

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

לימודים – שיקום תעסוקתי 
לאלמן/ה

התאמה  או  השכלה  מקצוע,  ללא  אלמן/ה 
תעסוקתית, שאינם עובדים ואין להם הכנסה 
מלבד תגמולים, יכולים לקבל הלוואה לקבלת 
או  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   ₪  103,030 עד  של  הלוואה 
יש  עסק  לביסוס   ₪  19,000 עד  של  הלוואה 
קביעת  הרווחה  לעובד/ת  בנושא  לפנות 
הזכאות לסכום הסיוע ידונו בוועדה לשיקום 

כלכלי עצמאי.
לימודים והכשרה מקצועית

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

משתתף בשכר הלימוד.
שכר לימוד במכינה קדם אקדמאית

אלמן/ה זכאית לסיוע חד פעמי במימון מכינה 

קדם אקדמאית. לשם כך יש להגיש: אישור 
הרשמה למכינה וקבלות על התשלום. הצהרה 
אם גוף אחר משתתף בשכר הלימוד. אלמן/ה 
מתשלום  פטורה  משוחררת  חיילת  במעמד 

למכינה. 
שכ”ל בקורס הכנה לבחינות פסיכומטריות או 

למבחן אמיר:
אלמן/ה זכאי/ת להחזר שכ”ל להכנה למבחן 
פסיכומטרי או למבחן אמיר, הסיוע הינו חד 
יש להגיש לעובד/ת   .₪ 4,000 סך  פעמי עד 
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  בתנאי ששכר  לחודש, 
845 $. סידור ראשון – הלוואה עד 20,000 ₪.

הטבות כלליות
אירוע משפחתי

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

9,084 ₪ ולהלוואה בסך 9,216 ₪.

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

אחת לשלוש שנים בסך 6,836 ₪. 
פטור מאגרת טלוויזיה ורדיו

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

לכתובת האלמן/ה. 
סיוע בדיור

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

בהדרכה באשר לזכאות הסיוע.
לרכישת דירה ראשונה

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

קיימת זכאות של עד 274,451 ₪.

החלפת דירה
הלוואה: אלמן/ה שלא קיבל/ה סיוע לרכישת 
להסתייע  יכול/ה  משכנתה,  לכיסוי  או  דירה 
המרבי  הסיוע   .₪  137,221 עד  של  בהלוואה 
להחלפת דירה לא יעלה על הפער בין מחיר 
הנרכשת,  הדירה  למחיר  הנמכרת  הדירה 
מענק:  והרכישה.  המכירה  בחוזי  כנקוב 
 ,30 לגיל  היתומים מתחת  אלמן/ה שילדיהם 
לרכישת  בסיוע  נעזר/ה  ולא  נשואים,  אינם 
למענק  זכאי/ת  משכנתה,  לכיסוי  או  דירה 
של עד 175,691 ₪ ממנו ינוכו 20% מהמחיר 
שקיבל/ה ממכירת הדירה וסך של 16,235 ₪ 
עבור כל ילד נוסף. אלמן/ה ללא ילד מחלל, 
 ,30 גיל  היתומים מעל  או אלמן/ה שילדיהם 
הדיור-  ממטרות  לאחת  סיוע  קיבל/ה  ולא 
זכאי/ת למענק של עד 67,614 ₪ בניכוי 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 

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

מענק לאחת ממטרות הדיור שפורטו לעיל.
שכר דירה 

הזכאות:  לבירור  דיור  לאחראית  לפנות  יש 
ילדי  לאלמן/ה מחוסר/ת דיור, שהילדים הם 
החלל וטרם מלאו להם 30 שנה והמתגוררים 
הראשונה  בשנה  דירה  שכר  יינתן  עמם 
לילדי  הורה  לאלמן/ה  להתאלמנות.  והשנייה 
בדירה  והמתגורר/ת  דירה,  המחליף/ה  החלל 
מושכרת עד למועד כניסתה לדירה הנרכשת, 
יינתן סיוע בשכר דירה התלוי במצבה הכלכלי 
כרוך בהשתתפות  הילדים. מתן הסיוע  ובגיל 
עצמית. לאלמן/ה השוכר/ת דירה ומשכיר/ה 
את דירתו/ה שבבעלותו/ה, מפאת גיל או מצב 
רפואי או מסיבה אישית מיוחדת, והמתקשה 
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 
 .₪ 24,390

זכויות והטבות אלמנים/ות נפגעי פעולות איבה
איבה.  פעולות  נפגעי  לאלמנים/ות  וזכויות  הטבות  על  כללי  מידע  בפניכם 
בהוראות חלים לעתים שינויים, לכן לקבלת מידע נוסף ומעודכן ולקבלת ייעוץ, 

יש לפנות למשרדי ארגון נפגעי פעולות איבה ו/או למוסד לביטוח לאומי
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רכב אישי או לשיקום כלכלי
ביטוח רכב )חובה ומקיף( 

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

המענק לשנת 2013 הוא 4,036 ₪. 
אגרת רישיון רכב )טסט(

לרכב  רישיון  אגרת  להחזר  זכאי/ת  אלמן/ה 
לשלוח  יש   .₪  1,756 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

 ₪  60,097 בסך  מענק  סיוע:  ראשון  לרכב 
רכב: מענק  78,762 ₪. החלפת  עד  והלוואה 

בסך 47,504 ₪ והלוואה עד 22,409 ₪.
אלמן/ה ללא רישיון נהיגה

 ₪  42,062 בסך  מענק  סיוע:  ראשון  לרכב 
רכב: מענק  22,409 ₪. החלפת  עד  והלוואה 

בסך 47,030 ₪ והלוואה עד 22,186 ₪.
שיעורי נהיגה לאלמן/ה

אלמנה זכאית להשתתפות של עד 2,167 ₪ 
בעבור מימון שיעורי נהיגה.

תשלום דמי ניידות
אלמן/ה שאין בבעלותו/ה רכב, ולא נעזר/ה 
השנים  בארבע  רכב  לרכישת  במענק 
 ₪  387 בסך  ניידות  דמי  יקבל  האחרונות, 

לחודש.
מענק לרכישת קלנועית 

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

למענק רכישת רכב.
רכב שיקום כלכלי

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

בסך 18,500 ₪. 
סיוע רפואי 

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

מזון וויטמינים. 
התייעצות רפואית

אלמן/ה זכאי/ת להחזר של עד 845 ₪ בשנה 
על ייעוץ עם רופא מומחה בגין טיפול ממושך 

או ניתוח שאינם קוסמטיים. 
לחצן מצוקה 

לשנה   ₪  348 בסך  להחזר  זכאי/ת  אלמן/ה 
או 29 ₪ לחודש בעבור מנוי ללחצן מצוקה, 
 65 מגיל  אלמן/ה  הבאים:  בתנאים  וזאת 
ומעלה. אלמן/ה לפני 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. 
הרוכש/ת מנוי פרטי בחברת שח”ל או נטל”י, 

זכאי/ת להנחה בתעריפים. 
נעליים אורתופדיות 

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

המימון. 
משקפיים לכבדי ראייה 

או  משקפיים  עדשות  במימון  השתתפות   •
עדשות מגע לאלמנים/ות אחרי ניתוח עיניים 

או במקרים של מחלת עיניים כרונית.
טלסקופיות  עדשות  במימון  השתתפות   •
בעלי  לאלמנים/ות  מיקרוסקופיות  ועדשות 

תעודת עיוור  
אביזרי עזר רפואיים 

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

מקופת החולים. 
נסיעות לטיפול רפואי 

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

חולים במימון נסיעות אלה.
החלמה לאחר אשפוז 

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

לעובד/ת שיקום. 
מוצרי ספיגה

תקבלם  ספיגה  למוצרי  הזקוק/ה  אלמן/ה 
מחברת  שוהים  שבו  האבות  לבית  או  לבית 
התרופות המספקת למל”ל. ניתן להסדיר זאת 

בפנייה לעובד/ת הרווחה. 
טיפולי שיניים 

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

4,000 ₪ בשנה. 

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

לא יופחת מתמלוגיה. 
סיוע סוציאלי- רגשי

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

הדרכה וטיפול בנושא האובדן והשלכותיו. 
קבוצות תמיכה  

המוסד לביטוח לאומי מפעיל קבוצות תמיכה 
לחיים  בהסתגלות  ולהקל  לסייע  המיועדות 

בצל האובדן. 
קשר עם מתנדבים

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

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

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

אישור להמשך המימון.
ייעוץ פסיכיאטרי

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

פסיכיאטר.
דיור מוגן, בית אבות, עזרה לזולת

דיור מוגן
אינו  הנכס  מוגן,  לדיור  העובר/ת  אלמן/ה 
כניסה  דמי  לשלם  ועליהם  בבעלותו/ה 
בסך  חד-פעמי  למענק  זכאי/ת  כפיקדון 
הינו  המענק  לקבלת  נוסף  תנאי   .₪  36,180

קיום מחלקה סיעודית במקום הסיעודי. 
אשפוז סיעודי

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

לבית האבות. 
מטפלת סיעודית 

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

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

להמרה מעובד/ת הרווחה. 
העסקת עובד זר

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

להעברת המסמכים. 
מצוקה כלכלית 

הלוואה לכיסוי חובות
ישירה  כתוצאה  לחובות  שנקלע/ה  אלמן/ה 
חובות  להחזיר  המתקשה  או  החלל  מנפילת 
בעניין  הקשורים  למוסדות  לנפילתו,  שקדמו 
העסקי, יוכלו לקבל הלוואה+מענק בגובה של 
עד 58,174 ₪, אם הגישו בקשה בתוך שלוש 
שנים מיום ההתאלמנות או מהיום שהוכר/ה 

לראשונה לפי החוק.
גובה המענק 29,082 ₪

סיוע לצרכים מיוחדים
כלול  שאינו  כספי  לסיוע  הזקוק/ה  אלמן/ה 
בחינת  לצורך  הרווחה  לעובד/ת  יפנו  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 
נעמ”ת מספק  ארגון  לבית המשפט.  ולהציגו 
הבקשה  בהגשת  משפטי  סיוע  תשלום  ללא 

לבית המשפט. 
פטור בהעברת מקרקעין

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

הרווחה לקבלת אישור עבור המנהל.
פטור מאגרת משכנתה )טאבו(

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

שיש להגיש לבית המשפט. 
הנחה ברכישת מקרקעין )טאבו(    

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

מגרש. 
הנחה בארנונה

דירת  על  בארנונה  להנחה  זכאי/ת  אלמן/ה 
מחייבת  מקומית  רשות  אם  אחת.  מגורים 

בתשלום מלא, יש לפנות לעובד/ת הרווחה. 
סיוע מכספי קרנות ועיזבונות

אלמן/ה וכן יתומים מעל גיל 21 יכולים לקבל 

הוגדרו  שלא  למטרות  קרנות  מכספי  סיוע 
כלל  בדרך  מיועד  הסיוע  בהוראות.  או  בחוק 
למימון לימודים לתואר שני. בקשה יש להגיש 

לעובד/ת הרווחה במחוז הרלוונטי.   
סיוע כספי ליתום

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

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

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

למימון שכר לימוד בלבד. 
אבחון לקות למידה

חטיבת  יסודי,  ספר  בבית  הלומד/ת  יתום/ה 
אבחון  למימון  זכאי/ת  תיכון,  או  ביניים 
ועל  “ניצן”,  לתעריפי  בכפוף  למידה  לקות 
סמך המלצה מגורם מקצועי. יתום/ה עד גיל 
לפי  למידה  לקות  אבחון  למימון  זכאי/ת   21
המלצה בכתב מגורם מקצועי, אם מומנו 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 
לשעה,   ₪  55 בסך  מתקנת  הוראה  למימון 
במשך שלוש שנים. במצב חריג יאושר 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.  שיקול  לפי  חריג  במקרה  יוארך 
באמצעות  יינתן  הסיוע   :30 גיל  עד  ליתום/ה 
או כהחזר כספי לאחר הגשת קבלות  הפניה 
ובתעריפי האגף. ליתום/ה מעל גיל 30: הסיוע 
לאחר  בלבד,  כספי  החזר  באמצעות  יינתן 
תחילת  האגף.לפני  ובתעריפי  קבלות  הגשת 
סוציאלי/ת  מעובד/ת  לקבל  יש  הטיפול, 
אישור  שנה  כל  ולחדש  למטפל,  אישור 

להמשך המימון. 
מענק נישואין ודיור

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

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

מהסכום ינוכה תשלום לביטוח בריאות. 
יתום מעל גיל 30 

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

בקשה. 
שכר לימוד בקורס הכנה לבחינה פסיכומטרית 

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

הלימוד. 
אבחון תעסוקתי

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

לפנות בנושא לעובד/ת סוציאלי/ת. 
שיעורי נהיגה 

יתום/ה בהגיעם לגיל 17, זכאים למענק חד-
למימון שיעורי  המיועד   ₪ 2,167 בסך  פעמי 
האם/האב  בתגמולי  המשולם  במענק  נהיגה 
 17 גיל  בין  שהתייתמו  יתום/ה  האלמן/ה. 
ל-21 יקבלו עד 2,167 ₪ לאחר הגשת קבלות 
זכאותם  שיממש  ובלבד  הרווחה,  לעובד/ת 

לפני גיל 30.  
החל  הורים,  מ-2  ליתומים  רכב  הטבות 

מ-1.08.11
יתום משני הוריו עם רישיון נהיגה

 ₪  60,097 בסך  מענק  סיוע:  ראשון  לרכב 
מענק  רכב:  החלפת   .₪  78,762 עד  והלוואה 

בסך 47,504 ₪ והלוואה עד 22,409 ₪.
יתום משני הוריו ללא רישיון נהיגה

 ₪  42,062 בסך  מענק  סיוע:  ראשון  לרכב 
מענק  רכב:  החלפת   .₪  22,409 עד  והלוואה 

בסך 33,2430 ₪ והלוואה עד 22,409 ₪.



רכב רפואי העובר בירושה
לאחד  יועבר  שנפטר  נכה  של  רפואי  רכב   •

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

תום חמש שנים פטורה מהחזר כספי.
כאלמנת  הוכרה  לא  ואלמנתו  שנפטר  נכה   •
חלל- תהיה זכאית היא, או ילדי הנכה בלבד, 
החזר  ללא  על שמם  הרפואי  הרכב  להעברת 
מס, זאת תוך השארת ההגבלה ברישיון הרכב 
בו מצוין כי “אין להעביר בעלות ללא אישור 
תהיה  האלמנה  הביטחון”  משרד  או  המכס 
הביטוח,  מדמי  מחצית  של  לתשלום  זכאית 
ומלוא דמי האגרה- זאת עד מכירת הרכב, אך 

לא יותר משלוש שנים.
• אם האלמנה או ילדיה ירצו למכור את הרכב 
יהיה  הרישום-  ממועד  שנים   5 תום  לפני 
עליהם להחזיר מס על הרכב, ללא פחת נוסף.

או  אלמנה  אחריו  השאיר  לא  הנכה  אם   •
60 יום  ילדים, חייבים היורשים האחרים תוך 
ללא פחת  להחזיר מס  הנכה,  ממועד פטירת 
נוסף. )תחשיב ההפחתה מפורט בהוראת אגף 

השיקום, מס’ 56.02(.
הרפואי  שהרכב  שנפטר,  נכה  של  אלמנתו   •
של הנכה המנוח, הועבר לרשותה והיא הוכרה 
כאלמנת חלל, והרוכשת רכב כניתן לאלמנה- 
תחזיר מס בהתאם להסדרים החלים לאלמנות 

המחליפות רכב. 
קלנועית

נכה  והוא  רפואי  לרכב  זכאות  לו  שאין  נכה 
בו  בישוב  המתגורר  משותק,  או  רגל  קטוע 
קיימות מגבלות תנועה ברכב, זכאי לקלנועית. 

התקנת אביזרי עזר לרכב רפואי
• אגף השיקום יממן רכישה, התקנה ופירוק 
הרפואי  המכון  אשר  לרכב  אביזר  כל  של 
הנכה  כי  קבע  )המרב”ד(  בדרכים  לבטיחות 

חייב בו עקב נכותו המוכרת.
התקנת  לשם  ברכב  הנדרשים  השינויים   •
האביזרים ייעשו בהמלצת הממונה על הרכב 

הרפואי ועל דעתו של מהנדס הרכב.
• השינויים ברכב והתקנת האביזרים ייעשו אך 
ורק על ידי ספק לאבזור רכב, הקשור בהסכם 

עם משהב”ט.
התקנת אביזרי עזר לרכב שאינו רכב 

רפואי
• נכה אשר אינו זכאי לרכב רפואי, אולם המכון 
לבטיחות בדרכים )המרב”ד( הגביל אותו עקב 

נכותו המוכרת, לכל אביזר למעט הגה כוח ו/
או גיר אוטומטי, זכאי למימון רכישה והתקנה 

של האביזר שהומלץ באישור המכון.
הנכה  שעל  המרב”ד  קבע  בהם  במקרים   •
כשירות  מבחן  ולעבור  נהיגה  שיעורי  לקבל 
לצורך שימוש באבזור שהותקן, ימומנו אלה 

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

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

/ קבלה מקורית.
התאמת רכב רפואי עקב מגבלות 

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

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

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

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

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

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

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

מערכת איתור לרכב
סמ”ק   2000 מנוע  בנפח  לרכב  הזכאים  נכים 
ומעלה, לרבות נכים שהותאם להם רכב נקוב 
ע”ש בנפח 2000 סמ”ק ומעלה, זכאים להתקנת 

מערכת איתור לרכב במימון משהב”ט, לרבות 
הרכב  לסוג  בהתאם  שנתי  מנוי  דמי  תשלום 

שאושר פרטי/מסחרי.
כיבוד המלצות רופא מומחה על ידי 

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

לפנות למחוזות הארגון לקבלת סיוע.
טיפול רפואי לפנים משורת הדין 

לנכה המתבגר
נכה מתבגר שמלאו לו 40 שנה לפחות ודרגת 
מתוכה  כאשר  מ-50%  פחותה  אינה  נכותו 
מסימולי  אחד  על  הינה  לפחות  נכות   30%

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

רפואיים עדכניים.
טיפול באמצעות שחייה לנכים נפגעי 

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

לרופא המוסמך המחוזי.
תשלום מיסים לרכישת רכב לשיקום 

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

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

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

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

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

סטנדרטית. החלפה לאחר 10 שנים.

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

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

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

10 שנים.

נכותו  שדרגת  קשות  מכוויות  הסובל  נכה   •
100% ומעלה: זכאי למתקן קירור/חימום- שני 

מזגני אויר מפוצלים 2.5 כ”ס כל אחד, או מזגן 
אויר מפוצל ומתקן חימום דירתי בעלות של 
עד שני מזגני אויר 2.5 כ”ס. החלפה לאחר 10 

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

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

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

 10 לאחר  החלפה  סטנדרטית.  התקנה  כולל 
שנים.

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

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

החלפה לאחר 10 שנים לכל מתקן.
תחתונות  גפיים  בשתי  פגוע  או  קטוע  נכה   •
בעל דרגת נכות +100%: זכאי למתקן קירור/

כ”ס   2.5 מפוצלים  אויר  מזגני  שני  חימום- 
כל אחד, או מזגן אויר מפוצל ומתקן חימום 
דירתי בעלות של עד שני מזגני אויר 2.5 כ”ס. 

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

)הזכאות כלולה בגילום מענק ראשוני(. 
גפה  או  תחתונות  גפיים  שתי  פגוע  נכה   •
תחתונה וגפה עליונה בעל דרגת נכות 100%: 
אויר  מזגני  שני  קירור/חימום-  למתקן  זכאי 
אויר  מזגן  או  אחד,  כל  כ”ס   2.5 מפוצלים 
עד  של  בעלות  דירתי  חימום  ומתקן  מפוצל 
 10 לאחר  החלפה  כ”ס.   2.5 אויר  מזגני  שני 

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

 10 לאחר  החלפה  סטנדרטית.  התקנה  כולל 
שנים.

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

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

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

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

בכל 5 שנים.
הבראה מטעמים רפואיים אחרי 

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

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

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

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

הרופא המוסמך המחוזי.
בסמכות  ההבראה  לתקופת  מלווה  אישור   •

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

בירור והערכה רפואית.
ספק שבהסדר  באמצעות  ההבראה  מימוש   •

משרד הביטחון.
• לנכים נפגעי נפש קיים הסדר אחר



תגמול חודשי
הוא  הורים  לזוג  המרבי  חודשי  התגמול  גובה   •
6923.49 ₪. שיעור התגמול להורה בודד הוא 80% 

מהתגמול לזוג הורים 5538.73 ₪.
המתקיים  שכול  להורה  תשלום  תוספת   •
השנייה,  השכול  משנת  החל  בלבד  מתגמולים 
)תגמול  מלאות  לזכויות  שהוכר  הורה  זכאי 
הכנסה  לו  אין  כי  הצהיר  ואשר  והטבות(, 
פטורות(,  קצבאות  )למעט  שהוא  מקור  מכל 
החודשי.  לתגמול  בנוסף  חודשית  לתוספת 
ועד הורים  לזוג   ₪  500 עוד  של   הכנסה 

לעניין  כהכנסה  יחשבו  לא  בודד  להורה   ₪  400
 ₪ ו-906  1,133 ₪ לזוג הורים  זה. גובה התוספת 
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
קבר  חלקת  לרכישת  בהוצאות  השתתפות   •
והקמת מצבה לנכה איבה שנפטר עקב נכותו     

במימון  השתתפות   • קברות  לבתי  הסעות   •
הוצאות לרכישת חלקת קבר והקמת מצבה להורי 

החלל • הנצחה ממלכתית
שירותי טיפול, ייעוץ והדרכה

• טיפול ישיר באמצעות העובדים הסוציאליים 
• טיפול פסיכולוגי באמצעות  • קבוצות תמיכה 

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 

ולימודים  מקצועית  הכשרה  קורס  מימון   •
אקדמאיים

הטבות כלליות
• מענק הבראה לאחר האסון וקצובת הבראה - 8 

ימי הבראה לפי תעריף המשולם לעובדי מדינה
• החזר דמי התקנת/העתקת טלפון ודמי שימוש 
עבור  מההוצאה   50% של  פעמי  חד  החזר  בו 
התקנת או העתקת מכשיר טלפון עד לגובה סכום 

המרבי שנקבע לאחר הצגת חשבונית מס/קבלה
סיוע למטרות דיור

או  לרכישת  והלוואות  במימון  השתתפות   •
להחלפת דירה ראשונה ושכר דירה

• קיימת זכות ערעור בנושא דיור
מעיק  משכנתא  חוב  לכיסוי  בהלוואה  סיוע   •

לדירת מגורים
או  מעלון  ובהתקנת  שיפוצים  במימון  סיוע   •

מעלית בדירת מגורים
סיוע בנושא רכב לשימוש אישי

 – פרטית  מכונית  בהחלפת  או  ברכישת  סיוע   •
יינתן להורה בעל רישיון נהיגה בר תוקף, הסיוע 

יינתן בהלוואה ובמענק אחת ל – 4 שנים
• סיוע ברכישת או בהחלפת קלנועית

• השתתפות במימון שיעורי נהיגה
נהיגה  רישיון  חסרי  הורים  נהיגה:  שיעורי   •
 ₪  1,566 הלומדים נהיגה, זכאים למענק של עד 

שקל כנגד קבלה. 
מענק לרכישת קלנועית

להורה  קלנועית  לרכישת  השתתפות  מענק   •
שכול-הורה המוגבל בניידות מפאת מצבו הרפואי 
וזקוק לשימוש אישי בקלנועית, יהיה זכאי לסיוע 
ברכישת  הסיוע  שנים.  לחמש  אחת  ברכישתה 
קלנועית יינתן כתחליף לסיוע לרכישת רכב, זוג 
הורים שכל אחד מהם זקוק לקלנועית, יהיו זכאים, 
כל אחד בנפרד, לקבלת סיוע לרכישת קלנועית 
שתשמש  זוגית  קלנועית  לרכישת  או  בודדת 
את שניהם. הורה שברשותו רכב שנרכש בסיוע 
האגף, ואשר בן/בת זוגו )המוכר גם הוא במעמד 
הורה שכול( זקוק/ה לקלנועית, יהיה בן/בת הזוג 

זכאי לסיוע לרכישת קלנועית בודדת. 
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 47,396 ₪ והלוואה בגובה 31,594 ₪

• לרכישת רכב ראשון להורים שאינם נוהגים יינתן 
מענק בסך 31,594 ₪ והלוואה בגובה 23,180 ₪  

החלפת רכב
להורים  יינתן  שנים   4 לאחר  רכב  להחלפת   •
בגובה  והלוואה   ₪  38,961 בסך  מענק  נוהגים 
יינתן  שנים   4 לאחר  רכב  להחלפת   •  ₪  23,180

 ₪  25,974 בסך  מענק  נוהגים  שאינם  להורים 
והלוואה בגובה 23,180 ₪ 

לרכישת  סיוע  לקבלת  הזכאות  מימוש  לצורך   •
נהיגה  רישיון  לצרף  בקשה,  טופס  למלא  רכב: 
על שם  חדש  רכב  הזמנת  צילום  לצרף  בתוקף, 
ההורה, בעת החלפת הרכב יש לצרף את צילום 
הסיוע  ניתן  שלרכישתו  האחרון  הרכב  רישיון 

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

הינה  אלטרנטיביים  בטיפולים  ההשתתפות   •
עבור עד 20 טיפולים לשנה ועד 50 ₪ לטיפול

• השתתפות במימון טיפולי פוריות עד לסך של 
של 24,206 ₪ 

• סופגנים למבוגרים
• השתתפות במימון עדשות משקפיים או עדשות 
מגע להורים אחרי ניתוח עיניים או במקרים של 

מחלת עיניין כרונית. 
• השתתפות במימון עדשות טלסקופיות ועדשות 

מיקרוסקופיות להורים בעלי תעודת עיוור  
דיור מוגן, בית אבות לסיעודיים 

ולתשושים, עזרה בידי הזולת
• הורים שכולים הזקוקים לאשפוז במוסד בשל 
 - אבות  לבית  נכנסים  שהם  או  הרפואי  מצבם 
תמומן החזקתם במוסד או בבית האבות, חלקה 
שיעור  תגמולים.  יקבלו  לא  הם  אבל  כולה,  או 
המימון ייקבע על פי הכנסתם ומצבם המשפחתי. 
אם הם נכנסים לבית אבות ונדרשים לשלם דמי 
מעת  שנקבע  בשיעור  השתתפות  יקבלו  כניסה, 
לעת אך לא יותר מגובה דמי כניסה לאדם יחיד 
בחדר משותף עם דיירים אחרים, לפי תעריף של 
האבות  ובתנאי שבבית  “משען”,  אבות של  בית 
מחלקה  קיימת  אליו  להיכנס  מבקשים  שהם 

לתשושים  ולסיעודיים.
• עזרה בידי הזולת עקב מגבלה רפואית

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

נפילת החלל
מיוחד  סיוע   - מיוחדים  לצרכים  חריג  סיוע   •

שאיננו כלול במסגרת החוק
הטבות להורים עבור האחים

ישולם  ז’–י”ב  לתלמידי  לימודים  שכר  מענק   •
מידי שנה בתגמולי חודש אוגוסט 

משפחתיים-בר/בת  אירועים  למימון  הלוואות   •
מצווה ונישואיי בן/בת

• מענק להולדת ילד
• השתתפות במימון שיעורי עזר לכיתות א’ – י”ב
על–תיכוניים  לימודים  במימון  השתתפות   •

ובלימודים אקדמאיים עבור אחים עד גיל 30
הטבות המוענקות על ידי רשויות 

אחרות
רישום  טלוויזיה,  אגרת  מתשלום  פטור   •

משכנתא, רישום ירושה
בהעברת  רכישה  ומס  ארנונה  בתשלום  הנחה   •

מקרקעין )טאבו(
• פטור מתשלום דמי הסכמה בהעברת מקרקעין

מידע נוסף
חלק מההטבות בנושאים רפואיים ניתנות לאחר 
ומהביטוח  החולים  מקופת  הזכאות  שמומשה 

המשלים.
ככלל בקשה לקבלת ההטבות בצירוף חשבונית 
יאוחר  ולא  להוצאה  בסמוך  תוגש  מס/קבלה 
החזרים  לקבל  ניתן  לא  ההוצאה,  משנה ממועד 
רטרואקטיביים לתקופה של שנה מיום ההוצאה.
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זכויות והטבות הורים שכולים
ארגון נפגעי פעולות איבה - הארגון היציג רואה בפרסום המידע על זכויות והטבות להורים השכולים 

חשיבות רבה, המידע המצורף בזאת הינו בנקודות ומבטא את הזכות הקיימת למשפחות השכולות למתן 
מענה, הסבר והכוונה למימוש הזכויות וההטבות ניתן לפנות לעובד/ת השיקום במוסד לביטוח לאומי
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תגמולי אלמנים/ות ויתומים



 תל-אביב
קרליבך 39

03-6243555

בת-ים
קניון בת-ים

03-5521362

ראשל”צ
לישנסקי 9 “חונים קונים”

03-9518766

נתניה
שמואל הנציב 4
09-8332495

המבצע בתוקף עד 31.3.17 מהמלאי המוקצה לארגון

הטבות בלעדיות
לחברי ארגון נפגעי 

פעולות איבה
באופטיקה בליסימה

משקפי ראיה
כולל מסגרת ראיה ועדשות

₪ 199

משקפי מולטיפוקל
כלל הציפויים ומסגרת

₪ 990

משקפי שמש
מהמותגים המובילים 

    ועוד

הנחה% 60



דרגת זיהום אווירצריכת דלק ממוצעת בליטרים ל -100 ק"מ*דגם

DAKAR (5) ,8.315בינעירוני10.3עירוניפאג׳רו, אוטו׳

DESERT ,’8.615בינעירוני10.5עירוניפאג׳רו, אוטו

DAKAR (7) ,8.615בינעירוני10.5עירוניפאג׳רו, אוטו׳

EC/715/2007 נתוני היצרן, ע"פ בדיקת מעבדה. תקן *  
** הדרגה מחושבת לפי תקנות אוויר נקי )גילוי נתוני זיהום אוויר מרכב מנועי בפרסומת(, התשס"ט 2009

דרגת זיהום אוויר מרכב מנועי**

זיהום מזעריזיהום מירבי 1 3 6 7 8 9 10 11 12 13 142 5 154

הנחה מיוחדת לחברי ארגון ״נפגעי פעולות איבה״:

₪ 25,500*

 *3151
2017 - רכב שטח פנאי עם מסורת  בואו לגלות את מיצובישי פאג׳רו 
זכיות מפוארת בראלי דקאר  מנוע עוצמתי 3.2 ליטרים המספק 190 כ״ס
Connected Car מערכת  Super Select 4X4 מתלים נפרדים  מערכת  

*ההנחה מתייחסת לדגם DESERT והינה ממחירו הרשמי בסך 322,900 ₪. התמונה להמחשה בלבד.

רמת
בטיחות
גבוהה

רמת
בטיחות
נמוכה

רמת האבזור הבטיחותיתיאור דגםקוד דגם
590-105 ,590-106 ,590-107DAKAR )5(, DESERT, DAKAR )7( 6פאג׳רו
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