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שנה טובה ומתוקה
לכל בית ישראל

צירוף נכי איבה לפוליסת הביטוח 
הסיעודי של ארגון נכי צה"ל 

כל הפרטים בעמ' 28

יום כיף בשפיים
לילדי נפגעי פעולות איבה

בעמ' 8

בשער: יעל שבח, אלמנתו 
של הרב רזיאל שבח ז"ל
"האמונה עוזרת לי להבין
שאני שליחה ולא קורבן" 
עמ' 30



הוא התחזק

Tucson

דרגת זיהום אווירצריכת דלק ממוצעת בליטרים ל-100 ק"מ*דגם
6.114בינעירוני10.9עירוניTUCSON  2.0 ל'

6.514בינעירוני9.2עירוניTUCSON  1.6 ל' טורבו

רמת האבזור הביטחותיתיאור דגםקוד דגם

253-075 ,253-076 ,253-078TUCSON - Panoramic, Prime Plus, Open Sky Plus6

253-079, 253-080TUCSON - Luxury , Luxury Turbo7

**הדרגה מחושבת לפי תקנות אוויר נקי )גילוי נתוני זיהום אוויר מרכב מנועי בפרסומת(, התשס״ט 2009

דרגת זיהום אוויר מרכב מנועי**
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דבר יו"ר

אייבי מוזס
יו"ר ארגון נפגעי פעולות איבה
הארגון היציג במדינת ישראל 

חברות וחברים יקרים/ות,

בפרוס השנה החדשה, תשע"ט, אנו שמחים להגיש לכם את הביטאון מס' 39 
של הארגון היציג. 

כאשר נבחרתי לתפקיד יו"ר ארגון נפגעי פעולות איבה לפני כשנה וחצי, המטרה 
נפגעי  עבור  נוספים  ולפתח שירותים  הייתה לקדם  עיניי  לנגד  אשר עמדה 
והפעם אנחנו אנשי בשורה. בתקופה הקרובה תיכנס לתוקף  פעולות איבה 
פוליסת ביטוח בריאות לכלל נכי פעולות איבה, פוליסה רחבה עם היקף כיסויים 
נרחב המעניק ביטוח רפואי מקיף לכלל נכי פעולות איבה וזאת לאחר מאבק 
עיקש של הארגון יחד עם הגב' אסנת כהן, מנהלת אגף איבה במוסד לביטוח 

לאומי להביא לכך כי מדינת ישראל תישא בעלות הפוליסה של 26 ₪ בחודש על כל נפגע פעולות איבה.
בנוסף, בימים אלו אנו נמצאים בסיומו של הליך הצטרפות נכי פעולות איבה לפוליסת ביטוח סיעודי של 
נכי צה"ל בחברת הראל. פוליסה ייחודית שאין כמותה במדינת ישראל אשר גובשה ואושרה במיוחד עבור 
ציבור נכי צה"ל ולאחר מו"מ של כמעט 9 חודשים, הצלחנו להביא לכך כי מדינת ישראל תאשר תוספת 
תשלום נוספת של השתתפות עבור נכי פעולות איבה ובכך נסללה הדרך להצטרפות של נכי פעולות איבה 
לפוליסת ביטוח סיעודי של נכי צה"ל. בנוסף הקמנו לראשונה מחלקה סוציאלית הנותנת מענה לציבור 
ונכים, בימים אלו הרחבנו את הפרויקט עם  יתומים, אלמנות/ים  נפגעי פעולות איבה, הורים שכולים, 
מחלקת פסיכותרפיה בסמינר הקיבוצים ל-15 מטופלים אשר יכולים לקבל טיפול פרטני של 20 מפגשים 
ע"י סטודנטים לפסיכותרפיה תוך מעקב של עו"ס העובדת בארגון. בנוסף, נוסדה לראשונה פעילות קיץ 

עבור הציבור החרדי, חברי הארגון,   יום כיף בלונה פארק, סופרלנד או בקיפצובה.
לראשונה, הצלחנו להביא לשת"פ עם הקרן לידידות ולארגן בתמיכתם קייטנת סוכות לילדי נפגעי פעולות 
איבה  מגיל 12-18. מחנה סוכות מאתגר וחוויתי. מדובר בשת"פ שמיועד להמשך השנים רבות בתקווה 

להפיכתו למסורת עבור ילדי נפגעי פעולות איבה. 
שלל פעילויות אלו, לצד הפעילויות השוטפות של הארגון גורמות לי להיות גאה בפעילות חבריי לועד 
וצוות הארגון. אנו עושים הכל בכדי  יחד עם מתנדבי הארגון  הארגון אשר עושים עבודתם בהתנדבות 

להעניק לכם, חברי הארגון הרגשה של בית חם, כתובת ואוזן קשבת לכל דבר ועניין.
בביטאון זה תוכלו לראות את העבודה הרבה שאנו עושים למען הנצחת יקירנו, חללי פעולות איבה ע"י 
הקמת אנדרטאות, הפקת אלבומי זיכרון ועוד. נושא ההנצחה הוא בלב ליבו של הארגון, אנו לא ניתן ולו 

לרגע אחד שישכחו את יקירנו ששילמו בחייהם למען ריבונותה וקיומה של מדינת ישראל.
בהזדמנות זו אני רוצה להודות לעמותת "חזון לישראל" , לבתיה וברי סגל אשר יחדיו אנו מקיימים פעילויות 

במהלך השנה, אירועי חגים, יום כיף בשפיים, חלוקת תיקי כיתה א', ערב תרבות במועדון הקאמרי ועוד.
להזכירכם, גולת הכותרת של פעילות הארגון הינו טקס בר ובת המצווה לילדי נפגעי פעולות איבה שיתקיים 

השנה בתאריך  19.11.2018. 
אני מזמין את כל חברי הארגון אשר ילדיהם אמורים לחגוג השנה בת /בר מצווה ליצור עמנו קשר בהקדם 

על מנת שנוכל להיערך לחגיגת היום הנפלא הזה.
לסיום דבריי אני רוצה לאחל לכל חברי הארגון ובני משפחותיהם שנת שלום וביטחון, שנת צמיחה, שגשוג 

והמון אהבה.
אנחנו כאן בארגון, כולנו למענכם ובשבילכם,

שלכם,
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דבר מנכ"ל

חברים וחברות יקרים/ות,

ברצוני לפתוח בדבריה של יעל שבח, אלמנתו של הרב רזיאל שבח ז"ל אשר 
נרצח ביום 9.1.2018: "האמונה מחזיקה אותי, ונותנת לי כוח להמשיך ולגדל 
שישה ילדים" דבריה המהדהדים אשר תוכלו לקרוא בביטאון זה מבטאים את 
רצוננו בארגון היציג, להעניק לכם, נפגעי פעולות איבה את האמונה שיש מי 

שעומד לצדכם, ארגון נפגעי פעולות איבה עבורכם הינו בית, כתובת ומשענת 
חזקה ואיתנה בכל בעיה ועניין. 

האמונה בצדקת הדרך שלנו היא זו אשר נותנת לי כל בוקר מחדש כוחות לקום יחד עם הצוות הנפלא 
והמסור, יו"ר הארגון וחברי הועד ולקדם עוד ועוד פעילויות ושירותים עבור נפגעי פעולות איבה ובני 
משפחותיהם. עבורנו, אתם הגיבורים האמתיים של החברה הישראלית המתמודדים יום יום עם הקשיים 

לנהל חיים רגילים לצד האובדן ולצד הפגיעה הפיזית והנפשית.

 בתקופה האחרונה, הארגון פועל יחד עם ועד ידידי הארגון בראשותו של האלוף במיל', גדי שמני ותת 
אלוף במיל' שמעון חפץ הפועלים לחבר את החברה הישראלית והמגזר העסקי למען נפגעי פעולות 
איבה. רק בתקופה האחרונה נפגשנו עם חברת "דן", "מטריקס" התעשייה האווירית, עם "קבוצת רימון" 

וכל זאת על מנת לקבל משאבים נוספים כדי להרחיב את הפעילויות למענכם, נפגעי פעולות האיבה.
הפעילויות שתוכלו לראות כאן בביטאון, יום הכיף בשפיים, חלוקת המלגות להשכלה גבוהה, קייטנת 
קנדה, חלוקת תיקים לכיתה א' ועוד הינם פעילויות  המסמנות את רצון הארגון להעניק לילדי נפגעי 
פעולות איבה את החיבוק החם והעידוד המגיע להם. הארגון חרט על דגלו את הילדים הללו יתומים, 
אחים שכולים, ילדים נכים, ילדים של נפגעים בראש סדר העדיפות במטרה לסמן להם שישנו ארגון אשר 
רוצה לעמוד לצידם בהתמודדותם או עם האובדן או עם הפציעות והקשיים של הוריהם ושלהם. מטרתנו 
כי ילדים אלו יגדלו בביטחון ויקבלו תחושה כי כל עתידם לפניהם וכל חלום הינו בר השגה. לא ניתן 
לילדים אלו לשקוע לתוך עולם שחור וקודר אלא נהיה שם בכל צומת דרכים בכדי לחבק, לתמוך לסייע 

ולעודד בדרכיהם ובחייהם הבוגרים במדינת ישראל.

הארגון מציין השנה 20 שנות פעילות ואין לי ספק כי כל יום הארגון היציג מוכיח מחדש כמה נחוצה 
הייתה הקמתו, פעילותו ועשייתו למען ציבור נפגעי פעולות איבה.

 אני רוצה לאחל לכל נפגעי פעולות איבה ובני משפחותיהם בכל רחבי  מדינת ישראל ולאלו באזור עוטף 
עזה אשר חווים לצערנו שוב ושוב מחדש את הטרור הנורא וחסר הרחמים, שתהיה זאת שנה של ביטחון 

לאזרחי מדינת ישראל, שנה של אושר והצלחה והמון בריאות והתחלות חדשות. 

הוועד, צוות העובדים ואנוכי נמצאים כאן תמיד עבורכם ובשבילכם.

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

הארגון היציג במדינת ישראל



דרך חדשה להסתובב בעיר9901*

הטבה מיוחדת לנפגעי פעולות איבה
ברכישת קלנועית אפיקים

*מענק ברכישת קלנועית למשפחות חברי הארגון. ההחזר ניתן על ידי המוסד לביטוח לאומי בהתאם 
לזכויות המגיעות לרוכש
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תקווה

תוכן עניינים

אין המערכת אחראית על תוכן המודעות
כל הזכויות שמורות להוצאה לאור

אייבי מוזס יו"ר ארגון נפגעי פעולות איבה 
050-5205188

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

שרה קמחי נציגת סקטור אלמנים/ות, יו"ר ועדת רווחה
052-8209102

זאב ראפ חבר ועד מסקטור הורים שכולים, יו"ר ועדת
השקעות 054-3032424

רו"ח יצחק ניסים נציג סקטור הנכים, גזבר הארגון
ויו"ר ועדת הכספים 054-6338795

דודו ריחני חבר ועד מסקטור נכים, יו"ר ועדת אתיקה
052-3339520

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
ארגון נפגעי פעולות איבה—הארגון היציג בישראל

הוצאה לאור, שיווק מודעות רשת שוקן
טל‘: 08-8563344

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

כתיבה: ערן קמינסקי, עו“ד הילה אשכנזי - אליאסי, 
נוי לוסקי, עו"ד מנור שמש.

צילומים: ארגון נפגעי פעולות איבה - הארגון היציג,
דניאל מליחי, איציק סינטוב.

צילום שער: מרים צחי )מקור ראשון(

תקווהתקווה
ביטאון ארגון נפגעי פעולות איבה - הארגון היציג

גיליון מס' 39  | ספטמבר 2018, תשע"ט

בברכת שנה טובה ומתוקה
לכל בית ישראל!

צירוף נכי איבה לפוליסת הביטוח 
הסיעודי של ארגון נכי צה"ל 

כל הפרטים בעמ' 28

יום כיף בשפיים
לילדי נפגעי פעולות איבה

בעמ' 8

בשער: יעל שבח, אלמנתו 
של הרב רזיאל שבח ז"ל
"האמונה עוזרת לי להבין
שאני שליחה ולא קורבן" 
עמ' 30

10

18

27

29

רווחה
08 פותחים את הקיץ ביום כיף בפארק המים 

בשפיים, למען ילדי נפגעי פעולות איבה.
לנפגעים  לימודים  מלגות  חלוקת  טקס   10

בשיתוף עמותת חזון לישראל.
השנתי של  מצווה  הבר  אירוע  היכונו!   16

הארגון, הפרטים המלאים.
לידידות   הקרן  בשיתוף  סוכות  קייטנת   16

ופעילות לילדים מהמגזר החרדי.

הנצחה והוקרה 
יום הזיכרון לחללי פעולות איבה  טקסי   18

בערים ברחבי הארץ
הוד  העיר  חללי  לזכר  אנדרטה  חנוכת   22

השרון.

מטה
יובל דיסקין  "צעד חדש לשיקום גדול",   27
ראש השב"כ לשעבר נפגש עם אייבי מוזס 
שיקום  מחלקת  להקמת  מפרויקט  כחלק 

בבית חולים הדסה. 
צירוף נכי פעולות איבה לפוליסת ביטוח   28

סיעודי של ארגון נכי צה"ל.  

כתבות מרכזיות
29 יונה מזרחי בת ה- 80 מספרת על אובדן 
חייה  את  מילא  אשר  ברק,  היחיד,  הבן 
ובעלה  בנותיה  היא,  בשמחה, מאז שנרצח 

מתמודדים עם הכאב.
34 "מלחמה שלא נגמרת" ניב נחמיה ואשתו 
סיגל מספרים על ההתמודדות עם הפציעה 
המוסד  מול  הבירוקרטיה  עם  וכן  הקשה 

לביטוח לאומי. 

37 זכויות ורווחה- הטבות וזכויות של חברי 
הארגון

גיליון מס' 39  | ספטמבר 2018, תשע"ט



יד מכוונת
ייעוץ והכנה

לוועדות הרפואיות

כדי שתבואו מוכנים לוועדות 
הרפואיות  אתם צריכים להרגיש 
בידיים טובות

ידי חברה פרטית. על  ומופעל  לאומי,  לביטוח  מייסודו של המוסד  מכוונת  יד  מרכז 

ייעוץ והכוונה לוועדות הרפואיות 
יכולים להוביל להצלחה,

לכן יותר ויותר אנשים בוחרים 
לממש את זכויותיהם בביטוח 
הלאומי באמצעות יד מכוונת.

אנו מזמינים אתכם להגיע
למרכזי יד מכוונת ולקבל מרופאים 

מומחים ייעוץ, ליווי וסיוע בהכנת 
התיק הרפואי והכל ברגישות 

ובמקצועיות ללא תשלום
וללא עלות.

יד מכוונת
ייעוץ והכוונה
לוועדות הרפואיות
של הביטוח הלאומי
חינם, ללא תשלום!

יד מכוונת -למצות זכויות ללא עלויות
לקביעת פגישה התקשרו 2496*
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יום כיף בפארק המים שפיים התקיים בקיבוץ 
שפיים, בתאריך 01.08.2018, כ‘ באב תשע“ח.

האירוע  מתקיים  הגדול,  בחופש  שנה,  כבכל 
המרכזי של הקיץ לכבוד חברי ארגון נפגעי פעולות 

איבה וילדיהם.
כ-900 חברי ארגון ובני משפחותיהם הגיעו לחגוג 
את חופשת הקיץ של הילדים ביום מלא בבריכות 

הפתעות ופינוקים.
במהלך היום התקיימו הופעות של מיטב האמנים 
אשר הגיעו לשמח את ילדי חברי הארגון וביניהם: 
האולטראס, איב אנד ליר, מני ממטרה, שוקו לוקו 
וחברים, יניב המגניב, עדידי גמדידי, שמוליק ספן, 
להקת פרחי ירושלים. את האירוע הנחתה השחקנית 

מורן פלוטניק.
בנוסף להופעות האמנים, הוגשו לחברי הארגון 
ארוחת בוקר עשירה, ארוחת צהריים חמה, הועמדו 
דוכני פופקורן, שערות סבא, חולקו מתנות וצעצועים 

לילדים, אף חולקו חולצות וכובעים. 
האירוע  כל  במהלך  צילם  המגנטים  צלם 

במהלך  פעלה  וקעקועים  צמות  ועמדת 
הארגון. חברי  ילדי  את  ופינקה  היום  כל 
בשיתוף  שפיים  המים  בפארק  הכיף  יום  מטרת 
ילדי חברי  היא לשמח את  לישראל  חזון  עמותת 
משפחותיהם,  ובני  איבה  פעולות  נפגעי  ארגון 

להעניק להם יום שכולו חיבוק, אהבה וכיף גדול.
מנכ“ל הארגון מר רועי כהן נשא בדבריו: ”מטרת 
לשקם  לתמוך,  היא  איבה  פעולות  נפגעי  ארגון 
יום הכיף  יצוין כי  ולשמח הנפגעים ומשפחותיהם 
ומפנקת  יעניק חוויה מהנה  בפארק המים שפיים 
לילדי חברי הארגון, לשמח את המשפחות ולהעלות 
הקושי  ולו במעט את  להשכיח  פניהם,  על  חיוך 
נהווה  בסלילת דרכם בחזרה למסלול החיים. אנו 
ונדאג  ואוהב  נפגעי פעולות איבה  בית חם  עבור 

לשמח אתכם בכל ימי השנה.“
וברי סגל  נודה מקרב לב  לבתיה  זו  בהזדמנות 
והסיוע  התמיכה  על  לישראל“  ”חזון  מעמותת 
בהפקת יום הכיף ולאמנים, לכוכבי הילדים שהגיעו 
בהתנדבות מלאה, למפיק שי דהן על גיוס האמנים.  

יום כיף
בפארק המים שפיים 2018

חדשות הארגון - רווחה

www.irgun.org.il
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טקס חלוקת מלגות לימודים לתואר 
ראשון 2018

חדשות הארגון - רווחה
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לנפגעי  לימודים לתואר ראשון  טקס מרגש לחלוקת מלגות 
ציוני אמריקה,  ובני משפחותיהם, התקיים בבית  פעולות איבה 

בתל אביב, בתאריך 02.07.2018, יט‘ בתמוז תשע“ח.
נפגעי פעולות  לימודים לסטודנטים  54 מלגות  השנה חולקו 
איבה ומשפחותיהם הלומדים לתואר ראשון. הטקס נערך במעמד 
המשפחות השכולות, במעמד יו“ר הארגון מר אייבי מוזס, מנכ“ל 
הארגון עו“ד רועי כהן, חברי ועד הארגון: הגב‘ שרה קמחי, יו"ר 
זאב ראפ  ומר  רווחה  ועדת  ריחני, חבר  דודו  רווחה, מר  ועדת 
חבר ועדת רווחה. מייסדי עמותת חזון לישראל, הגב‘ בתיה סגל 
ומר ברי סגל, אשר החליטו גם השנה להצטרף לפרויקט הענקת 
ובני משפחותיהם ובכך הגדילו  המלגות לנפגעי פעולות האיבה 

את מספר מקבלי המלגות.
מנכ“ל הארגון עו"ד רועי כהן נשא בנאומו כי רווחת הנפגעים 
וכי הארגון חרט על דגלו  ומשפחותיהם הוא ערך עליון בארגון 
חלוקת  כי  וציין  ומשפחותיהם  הנפגעים  את  לשקם  לתמוך, 

המלג ות ללימודים לסטודנטים יסייעו להם להשתקם ולסלול את 
דרכם בחזרה למסלול החיים.

את  בדבריה  ציינה  לישראל“  ”חזון  עמותת  יו“ר  סגל  בתיה 
המחויבות של החברה הישראלית לתמוך במשפחות השכולות 
ובנפגעי פעולות האיבה. עוד הוסיפה בדבריה כי ”עמותת חזון 
לישראל שמחה להיות שותפה זו השנה הרביעית למפעל חלוקת 

המלגות שכולו נתינה, חיבוק ותמיכה בנפגעי פעולות איבה“.
במהלך הטקס התקיימה הרצאה בנושא ”זיכרון ושיטות למידה“ 
על ידי עו“ד ערן כץ, שיאן גינס, אמן תרגילי זיכרון וסופר. הרצאתו 
של ערן כץ הייתה מרתקת. שיטותיו היעילות ומסריו החיוביים 
ולחשוב על  יכולותיו  יכולות לעזור לכל מי שרוצה לשפר את 

הדרך בה הוא חושב.
לסיום ציין יו"ר הארגון אייבי מוזס "ארגון נפגעי פעולות איבה 
בשיקומם  ובני משפחותיהם  חבריו  רווחת  למען  רבות  פועל 

ובחזרה למעגל חיים נורמטיבי וכך נמשיך לעשות בעתיד".  



מבוסס על בדיקת מעבדה המדמה טמפ׳ חיצונית של 28 מעלות וטמפ׳ חדר של 25 מעלות, משך 
לילה של 7 שעות וחדר שינה בשטח של 10 מ«ר.  

לילה שלם של מיזוג 
ב-  1 שקל

מגיע לכם הטוב ביותר

מבוסס על בדיקת מעבדה המדמה טמפ׳ חיצונית של 28 מעלות וטמפ׳ חדר של 25 מעלות, משך 
לילה של 7 שעות וחדר שינה בשטח של 10 מ«ר.  

מרכז ייעוץ ומכירות 1-800-222-222 
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ארגון נפגעי פעולות איבה מברך את חברי הארגון ואת ילדיכם 
העולים לכיתה א‘ ועם כניסתם לחיים הבוגרים.

ביום 06.08.2018,  כ“ה אב תשע“ח, התקיים טקס חלוקת תיקי 
כיתה א‘ לילדי חברי ארגון נפגעי פעולות איבה.

כ-70 ילדים יחלו השנה את שנתם הראשונה בבית הספר היסודי 
עם ילקוט איכותי של חברת ”קל-גב“ וציוד נלווה תואם שהעניק 
הארגון לכל מי שעולה לכיתה א‘ כחלק מפרויקט ”שלום כיתה 
א‘“ המתקיים זו השנה החמישית בשיתוף עמותת חזון לישראל.

נהנו הילדים מפעילות חווייתית של הליצנית  במהלך הטקס 
שהצחיקה, הרקידה וחילקה הפתעות לילדים. 

בדבריו:  נשא  איבה  נפגעי פעולות  יו"ר הארגון  מוזס  אייבי 
”המסורת הזו של חלוקת תיקי כיתה א‘ לילדים יתומים, אחים 
את  מסורת שמבטאת  היא  נכים  וילדי  נכים  ילדים  שכולים, 

ולסייע בכל צומת דרכים של המשפחות  מטרת הארגון לתמוך 
כולנו  בשבילכם,  כאן  אנחנו  הטרור.  פצעי  עם  שמתמודדות 
משפחה אחת. אנו נמשיך תמיד להיות משענת וכתף לכלל נפגעי 

פעולות האיבה“. 
בתיה סגל מעמותת חזון לישראל נשאה בנאומה: ”אנו רואים 
בחיבוק ובתמיכה בילדי נפגעי פעולות איבה את המטרה הנעלה 
ביותר של החברה הישראלית, החיוך והשמחה בעיני הילדים הם 

המפתח חזרה לחיים נורמליים ככל שניתן“.   
ולעומדים  לישראל  חזון  לעמותת  להודות  מבקש  הארגון 

בראשה ברי ובתיה סגל אשר תומכים בפרויקט זה.
והחוזרים  נפגעי פעולות איבה מאחל לכל המתחילים  ארגון 

ללימודים שנת לימודים פורייה ומוצלחת.

שלום כיתה א‘ – הענקת ילקוטים לילדים  
העולים לכיתה א‘ בשיתוף עמותת חזון לישראל

חדשות הארגון - רווחה
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ארגון נפגעי פעולות איבה מברך את חברי הארגון ואת ילדיכם 
הנכנסים לגיל המצוות ועם כניסתם לחיים הבוגרים.

גיבוש  09.07.2018,  כ“ו תמוז תשע“ח, התקיים טקס   ביום 
יציאה לדרך למחנה הקיץ בקנדה אשר כלל גם חלוקת  וברכת 

מתנות לילדי מחנה קנדה, בבית הצנחן, רמת גן.
ארגון  חברי  ילדי  מבין  ילדים  עשרות  יוצאים  שנה,  כמידי 
נפגעי פעולות איבה שהגיעו לגיל המצוות לקייטנת קיץ הנערכת 
וולונטרי של  וממומנת ע“י ארגון  יהודים בקנדה  נוער  במחנות 

 .I.V.O.W יהודי קנדה בשם

ייצוגית של  ילדים, המהווים משלחת   22 ייצאו למסע  השנה 
מדינת ישראל ושל ילדי חברי ארגון נפגעי פעולות איבה.

יביא  המסע  כי  ומאמינים  כחשובה  זו  שליחות  רואים  אנו 
נפגעי  ארגון  ילדי חברי  עבור  נשכחת  בלתי  וחוויה  להתנסות 

פעולות איבה.
בטקס חולקו תיקים ומתנות לילדים הנוסעים לקייטנה המביע 

חיבוק ותמיכה למשפחות.
 נמשיך ללוות ולתמוך במשפחות נפגעי פעולות איבה ולפעול 

למען רווחתם.

קייטנת קנדה לבני ובנות מצווה חברי 
ארגון נפגעי פעולות איבה - יוצאת לדרך!

בלעדי

1-700-55-77-44
www.galgalyatziv.co.il

אפשרות
 לקיפול
אוטומטי

ב.ה.נ.ו

  

ה.נ.ו

אופנועית

מידי

זוגית

מידי

במיגוון גם קלנועיות יד שניה
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קורס מחשבים ותכניות 
העשרה—הצטרפו!!!

חברי ארגון יקרים,
נפגעי  ארגון  אלו  בימים  כי  לכם  לבשר  אנו שמחים 
פעולות איבה מקדם תכניות העשרה לחבריו הכוללות 
מספר חוגים שיתקיימו בבית ארגון נפגעי פעולות איבה 

במשכננו בתל אביב. 
אוגוסט התקיים הקורס אשר פתח את  במהלך חודש 
התוכנית – קורס מחשבים. קורס המחשבים נוצר בשיתוף 
פעולה עם עיריית תל אביב-יפו לרווחתם של חברי ארגון 
ובנוסף, לרווחת  נפגעי פעולות איבה בעלות מסובסדת 

גמלאים ואזרחים ותיקים תושבי העיר תל אביב. 
מטרת הקורס הינה הקניית ידע בסיסי לצורך שימושים 
יומיומיים ביישומי המחשב למתחילים. היקף הקורס הינו 
כ-5 מפגשים, כל מפגש נערך כ-3 שעות במהלכן יוכלו 
ניהול קבצים,  תיקיות,  ניהול  על  חברי הארגון ללמוד 
שימוש בתוכנות הOFFICE-, חיפוש וגלישה באינטרנט 

ועוד... 
בנוסף לקורס המחשבים ייפתחו בהמשך, חוג תכשיטנות, 
כל  מוזיקה.    ריפוי באמצעות  וחוג  ותזונה  כושר  חוג 
רצינות  )דמי  הארגון  לחברי  עלות  ללא  הינם  החוגים 

בלבד(. 
כל המעוניינים להשתתף בקורסים העתידיים מוזמנים 
להתקשר עוד היום ולשריין את מקומכם. נשמח לראותכם.
בטלפון:  אלינו  פנו  אנא  והרשמה  נוספים  לפרטים 

.03-6884729

כבכל שנה, ארגון נפגעי פעולות איבה – הארגון היציג במדינת ישראל 
בשיתוף פעולה עם עמותת חזון לישראל, מחלקים תלושי מזון לחג 

ראש השנה לחברי הארגון ובני משפחותיהם.
נזקקות תלושי  120 משפחות  כ-  בחג ראש השנה תשע“ט  קיבלו 
מזון בסך 500 ₪ לרכישת מזון לחג ראש השנה ברשתות גדולות ברחבי 

הארץ.
למשפחות  מסייע  השנה  ראש  לחג  מזון  תלושי  חלוקת  פרויקט 
רבות שאינן מצליחות להתמודד עם סל הצריכה המשפחתי המצומצם 
כמו  חיוניים אחרים  נאסף לצרכים  רב  בעוד כסף  בכבוד,  ולהתקיים 
אינם  קורה לעתים קרובות שהורים  דירה,  נעליים או שכר  תרופות, 
מסוגלים להתמודד עם קנית מוצרים בסיסיים בתחום המזון והצריכה 

הביתית.
אנו בארגון נפגעי פעולות איבה, מודעים ורגישים למצבם הכלכלי של 

חברי הארגון ובני משפחותיהם.
אנו מתחייבים לעשות כל יכולתנו על מנת להעניק תמיכה כלכלית,  זאת 

כדי למנוע ככל האפשר מצב שהנתמכים יתביישו מלבקש עזרה.
חזון  וברי סגל מעמותות  לבתיה  להודות  אנו מבקשים   בהזדמנות 
לישראל על תרומתם הנדיבה בפרויקט חשוב זה. אנו מאחלים לכולם - 

שנה טובה ומתוקה , שנת עשייה, שגשוג ואחווה הדדית.
משפחות הזקוקות לסיוע בסלי מזון או תלושי לרכישת מזון בחגים 

מתבקשות לפנות למשרדי הארגון 03-6884729 

חלוקת תלושי מזון
לראש השנה 2018

אביזרים מתקדמים למניעה וסיוע בריפוי 
פצעי לחץ במצב ישיבה ושכיבה

חטיבת המניעה

Aliana כרית ישיבה דינמית
פצעי לחץ סיכון גבוה	 
מערכת שינוי לחצים אוט'	 
משאבה דיגיטלית לשימוש 	 

עד 12 שעות ללא חשמל
כיסוי כרית אטום לנוזלים	 
נרתיק לתליה	 

לייעוץ והזמנות CWT שרות לקוחות:
 www.cwt.org.il : ׀ אתר sales@cwt.org.il טלפון: 08-9287778 ׀

DOMUS 4 מזרן אוויר דינמי
סיכון בינוני גבוה 	 
פצע עד דרגה 4	 
כיסוי מזרן 	 

אלסטי, נושם, 
אטום לנוזלים, 

המאפשר הגנה 

 DOMUS 3 מזרן אוויר דינמי
סיכון בינוני גבוה 	 
פצע עד דרגה 3	 
כיסוי מזרן אלסטי, 	 

נושם, אטום לנוזלים, 
המאפשר הגנה 

אנטיבקטריאלית.

כיסוי מזרן אלסטי, 
נושם, אטום לנוזלים, 

Static Air HZ מזרן היברידי
מזרן היברידי למטופלים 	 

בסיכון גבוה מאד, שילוב בין 
בסיס ספוג לבין תאי אוויר 

ריאקטיביים עם פתרון ייחודי 
באזור העקבים.

 מגן עקב 
HEEL FREE

מגן עקב 
G-Boot

 מגן עקב לדרגת 	 
סיכון בינוני

 מגן עקב לדרגת	 
סיכון גבוה

מגן עקב לדרגת 
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חדשות הארגון - רווחה

השנה, כבכל שנה ארגון נפגעי פעולות איבה יחד עם עמותת חזון לישראל יקיים 
טקס אירוע בר ובת המצווה בתאריך 19/11/2018, יום ב‘, י“א בכסלו תשע“ט, 
את אירוע בר ובת המצווה המסורתי לילדים יתומים, נכים, אחים שכולים וילדים 

שהוריהם נרצחו ונפצעו בפיגועי טרור לאורך השנים.
יניחו  יחל בשעות הבוקר בירושלים, בכותל המערבי בו בני המצווה  האירוע 
ויצפו  הכותל  יטיילו במנהרות  לתורה בשעה שבנות המצווה  ויעלו  תפילין 
במייצג מיוחד כחלק מסיור ”שרשרת הדורות“. הפעילות תתקיים במרכז ”אש 
התורה“ ובשיתוף ”הקרן למורשת הכותל“ המהוות שותפות פעילות כבר שנים 

לקיום אירוע מרגש זה.  
בשעות הצהריים יפגשו החוגגים ובני משפחותיהם לארוחת צהריים במהלכה 

יתקיים מופע אומנתי.
היום המרגש ייחתם בטקס בבית נשיא המדינה ובברכתו של הנשיא מר ראובן 

)רובי( ריבלין.
מלאים  הטפסים  את  לשלוח  יש  החגיגי  במאורע  להשתתף  המעוניינים  כל 
irgun@irgun.org.il וחתומים למשרדי הארגון בפקס 03-6884724 או במייל

 אירוע בר ובת המצווה 
2018

ילדיכם חוגג השנה בר/בת מצווה?
זוהי קריאה אחרונה להרשמה לאירוע 

המרגש של השנה. 

"בשביל הערך בשביל הדרך"
היציג  נפגעי פעולות איבה-הארגון  ארגון 
ילדיכם  במדינת ישראל מברך אתכם ואת 
הנכנסים לגיל המצוות ועם כניסתם לחיים 
אתכם,  להזמין  מתכבדים  אנו  הבוגרים. 
ילדים יקרים, לשמוח אתכם בחול המועד 
טיולים  ימים של   4 לכם  להעניק  סוכות, 

וחוויות ולהעלות חיוך על פניכם.
השנה, בחול המועד סוכות אנו  מקיימים 
נפגעי פעולות  לילדי חברי ארגון  קייטנה 
יד  ארגון  ילדי  עם  איבה בשיתוף פעולה 
ומעלה  המצוות  לגיל  שהגיעו  לבנים 
לקייטנת קיץ הנערכת בצפון הארץ בתמיכה 

ע"י עמותת הקרן לידידות. 
בין  שנולדו  לילדים  מיועדת  הקייטנה   

השנים 2006-2000 בלבד )גילאים 12-18).
קייטנת סוכות תתקיים בחול המועד סוכות 

בין התאריכים 25.09.2018-28.09.2018.
טיולים  חברת  ע"י  מנוהלת  הקייטנה 
בארגון  ותיקה שעוסקת  מוסמכת, חברה 
את שיאו של  בטיול  רואים  אנו  טיולים, 
תהליך מתמשך, ששותפים לו צוות הארגון 

יחד עם ארגון יד לבנים. 
לינה  מקומות  תיאום  כוללת:  הקייטנה 
וכלכלה, ארוחות מסודרות, שיבוץ מדריכים 

ובעלי תו תקן, הזמנת   מתאימים לקבוצה 
אוטובוסים, תיאום מלווים לטיול בתחומי 
ההדרכה, פעילויות, אבטחה ורפואה, תיאום 
אתרים, תכנית אומנותית מותאמת לילדים 
ייעוץ  חגיגי,  טקס  ואורחים,  אומנים  עם 
מקצועי ככל שיידרש וחוויה בלתי נשכחת 

שתישאר עמכם לזמן רב.
ראוי להדגיש כי ההשתתפות באירוע אינה 
נדרש רישום  כרוכה בתשלום כלשהו אך 

מראש.
אנו מזמינים אתכם להיכנס לאתר הארגון 
בכתובת http://www.irgun.org.il ולדף 
נפגעי  "ארגון  בכתובת  שלנו  הפייסבוק 
במדינת  היציג  הארגון   - איבה  פעולות 
ולהתרשם מאירועים שהתקיימו  ישראל" 

בשנים קודמות.
שימו לב! 

ספח  אלינו   לשלוח  מוזמנים  הנכם 
 14.09.2018 הרשמה ממשרדנו עד ליום 
 .03-6884729 סוכות בטלפון  לקייטנת 
שליחת ספח הרישום אינה מבטיחה את 
השתתפות הילדים, הטפסים ייבחנו ע"פ 
הארגון  צוות  הילדים.  גילאי  קריטריון 
יחזור אליכם במידה ותימצאו מתאימים.

קייטנת סוכות 2018 לילדי ארגון נפגעי 
פעולות איבה—הרשמו בהקדם!!!

 – איבה  פעולות  נפגעי  בארגן  אנו 
הארגון היציג במדינת ישראל דואגים 

לרווחתם של כלל חברי הארגון.
הדתי-חרדי  מהמגזר  הארגון  חברי 
מיום  השנה  להנות  זכו  לא  אשר 
הכיף בפארק המים בשפיים מטעמי 

צניעות. 
לכן החלטנו להעניק כרטיסי כניסה 
הדתי-חרדי  מהמגזר  למשפחות 
לפארק השעשועים לונה פארק בתל 
ופארק  בראשל"צ  לנד  סופר  אביב, 

קיפצובה באזור ירושלים.
הבאה  שנה  מתכננים  אנו  כן,  כמו 

אירוע מרכזי למגזר הדתי-חרדי.
אנו רוצים לענות על צרכיהם של כלל 
ועושים הכל על מנת  חברי הארגון 

לשמח אתכם.
מקווים שנהנתם

תמונות  לנו  לשלוח  תשכחו  אל 
ולתייג אותנו בפייסבוק – ארגון נפגעי 

פעולות איבה.

פעילויות למגזר 
הדתי-חרדי
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פרויקטים לרווחת חברי הארגון
ובני משפחותיהם

גזור
והחזר
לארגון

”לידה מתוקה“
התחלה מתוקה ליולדת ובן זוגה חברי הארגון!

הנכם זכאים למענק לידה ע"ס 500 ₪ בתווי שי לרשת "שילב"
לרכישה ממגוון המוצרים האיכותיים והבטוחים של "שילב" באחד מסניפי הרשת ברחבי הארץ 

קריטריונים לקבלת השי:
השי יינתן אך ורק ליולדת אשר הינה חברת ארגון נפגעי פעולות האיבה או לבת הזוג של חבר הארגון.  .1

תנאי לזכאות לקבלת השי - חברות בארגון היציג לאורך תקופה של 12 חודשים רצופים של מבקש/ת השי -   .2
     חבר הארגון עבור זוגתו אשר ילדה או חברת הארגון אשר ילדה.

התאריך הקובע לצורך קבלת השי - לידת הילוד עד שנה מיום הלידה.  .3
בכל מקרה יינתן שי אחד לכל יולדת, אלא אם כן מדובר בתאומים או שלישיה.  .4

לצורך קבלת השי יש למלא את הטופס המצ"ב ולשלוח לפקס 03-6884724.   .5
חובה לצרף לבקשה את המסמכים הבאים:

צילום תעודת זהות + הספח בו רשום הילוד, אם טרם נרשם במשרד הפנים ניתן לצרף תעודת לידה. א. 
צילום של תלוש גמלה האחרון של חבר/ת הארגון. ב. 

מילוי וחתימה על טופס הבקשה מטה _____________________________ ג. 

בקשה לקבלת שי "לידה מתוקה" מטעם ארגון נפגעי פעולות איבה – הארגון היציג
הנני חבר/ת ארגון/בת זוג של חבר הארגון (נא להקיף)       

שם ומשפחה (חבר/ת הארגון):______________מספר זהות: __________________ 
שם ומשפחה של היולדת:____________________ מספר זהות: ___________________

תאריך הצטרפות לארגון:___________________
פרטי היילוד:  תאריך לידה: ___________ שם ומשפחה: ___________ מספר זהות ___________ 

חתימת המבקש:_________________

גזור
והחזר
לארגון

"הכן עצמך לצה"ל"
מתגייסים לצה“ל? קבלו מענק גיוס

הנכם זכאים למענק גיוס ע“ס 500 ₪ בתווי שי לרשת "ריקושט" 
לרכישת הציוד הנדרש לקראת גיוסם לצבא ההגנה לישראל באחד מסניפי הרשת ברחבי הארץ

קריטריונים לקבלת השי:
לחברי ארגון נפגעי פעולות האיבה המתגייסים לצה"ל או לילדי חברי הארגון המתגייסים לצה"ל   .1

     ו/או שירות לאומי.
המתגייסים לצה"ל ו/או שירות לאומי - עד שנה מיום הגיוס.  .2

חברות בארגון היציג של מבקש/ת השי או ילד של חבר הארגון לאורך תקופה של 12 חודשים רצופים.  .3
לצורך קבלת השי יש למלא את הטופס המצ"ב ולשלוח לפקס 03-6884724.  .4

חובה לצרף לטופס את המסמכים הבאים:
צילום צו הגיוס - הכולל תאריך גיוס ו/או אישור לשירות לאומי. א. 

צילום תעודת זהות של המתגייס וכן של חבר הארגון. ב. 
צילום תלוש גמלה של החבר/ה מהחודש האחרון. ג. 

בקשה לקבלת שי "הכן עצמך לצה"ל" מטעם ארגון נפגעי פעולות איבה – הארגון היציג

שם ומשפחה (חבר/ת הארגון): _________________   מספר זהות: __________________ 

יש לסמן בעיגול - חבר/ת ארגון / בן  של חבר ארגון        פרטי המתגייס : שם פרטי: ________ שם משפחה_________

מספר זהות: ___________ תאריך גיוס: _______________ חתימת המבקש: _______________

גזור
והחזר
לארגון

”לידה מתוקה“
התחלה מתוקה ליולדת ובן זוגה חברי הארגון!

הנכם זכאים למענק לידה ע"ס 500 ₪ בתווי שי לרשת "שילב"
לרכישה ממגוון המוצרים האיכותיים והבטוחים של "שילב" באחד מסניפי הרשת ברחבי הארץ 

קריטריונים לקבלת השי:
השי יינתן אך ורק ליולדת אשר הינה חברת ארגון נפגעי פעולות האיבה או לבת הזוג של חבר הארגון.  .1

תנאי לזכאות לקבלת השי - חברות בארגון היציג לאורך תקופה של 12 חודשים רצופים של מבקש/ת השי -   .2
     חבר הארגון עבור זוגתו אשר ילדה או חברת הארגון אשר ילדה.

התאריך הקובע לצורך קבלת השי - לידת הילוד עד שנה מיום הלידה.  .3
בכל מקרה יינתן שי אחד לכל יולדת, אלא אם כן מדובר בתאומים או שלישיה.  .4

לצורך קבלת השי יש למלא את הטופס המצ"ב ולשלוח לפקס 03-6884724.   .5
חובה לצרף לבקשה את המסמכים הבאים:

צילום תעודת זהות + הספח בו רשום הילוד, אם טרם נרשם במשרד הפנים ניתן לצרף תעודת לידה. א. 
צילום של תלוש גמלה האחרון של חבר/ת הארגון. ב. 

מילוי וחתימה על טופס הבקשה מטה _____________________________ ג. 

בקשה לקבלת שי "לידה מתוקה" מטעם ארגון נפגעי פעולות איבה – הארגון היציג
הנני חבר/ת ארגון/בת זוג של חבר הארגון (נא להקיף)       

שם ומשפחה (חבר/ת הארגון):______________מספר זהות: __________________ 
שם ומשפחה של היולדת:____________________ מספר זהות: ___________________

תאריך הצטרפות לארגון:___________________
פרטי היילוד:  תאריך לידה: ___________ שם ומשפחה: ___________ מספר זהות ___________ 

חתימת המבקש:_________________

גזור
והחזר
לארגון

"הכן עצמך לצה"ל"
מתגייסים לצה“ל? קבלו מענק גיוס

הנכם זכאים למענק גיוס ע“ס 500 ₪ בתווי שי לרשת "ריקושט" 
לרכישת הציוד הנדרש לקראת גיוסם לצבא ההגנה לישראל באחד מסניפי הרשת ברחבי הארץ

קריטריונים לקבלת השי:
לחברי ארגון נפגעי פעולות האיבה המתגייסים לצה"ל או לילדי חברי הארגון המתגייסים לצה"ל   .1

     ו/או שירות לאומי.
המתגייסים לצה"ל ו/או שירות לאומי - עד שנה מיום הגיוס.  .2

חברות בארגון היציג של מבקש/ת השי או ילד של חבר הארגון לאורך תקופה של 12 חודשים רצופים.  .3
לצורך קבלת השי יש למלא את הטופס המצ"ב ולשלוח לפקס 03-6884724.  .4

חובה לצרף לטופס את המסמכים הבאים:
צילום צו הגיוס - הכולל תאריך גיוס ו/או אישור לשירות לאומי. א. 

צילום תעודת זהות של המתגייס וכן של חבר הארגון. ב. 
צילום תלוש גמלה של החבר/ה מהחודש האחרון. ג. 

בקשה לקבלת שי "הכן עצמך לצה"ל" מטעם ארגון נפגעי פעולות איבה – הארגון היציג

שם ומשפחה (חבר/ת הארגון): _________________   מספר זהות: __________________ 

יש לסמן בעיגול - חבר/ת ארגון / בן  של חבר ארגון        פרטי המתגייס : שם פרטי: ________ שם משפחה_________

מספר זהות: ___________ תאריך גיוס: _______________ חתימת המבקש: _______________
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חדשות הארגון - הנצחה והוקרה

מדליקי אבוקת הזיכרון:
מרים בן גל - אלמנתו של הרב איתמר יוסף בן גל ז“ל

)5.2.2018(,  נרצח הרב איתמר בן גל  ביום כ‘ בשבט תשע“ח 
ע“י מחבל פלסטיני בעת שחיכה בטרמפיאדה  בדקירות סכין 
בצומת אריאל. לאחר שנדקר, הוא רץ לעבר אוטובוס שהמתין 
במקום, דפק על שמשת הדלת - והתמוטט מיד. צוות מד“א פינה 
אותו לבית החולים בילינסון ושם נקבע מותו. בן גל נרצח בדרכו 
לביתו, הוא התכוון להגיע לברית של בנה של גיסתו ומיהר לשוב 

לבית על מנת להתארגן ליציאה לאירוע יחד עם בני משפחתו.
הרב בן גל, מחנך בישיבת בני עקיבא בגבעת שמואל ובישיבה 
בהר ברכה, בחור צעיר חזק ונמרץ, מלא חיים ומלא חיוניות, אהוב 
על כולם, אשר הקדיש את חייו לחינוך, לימוד תורה ויישוב הארץ. 
ילדים, הורים  29 היה במותו. איתמר הניח אישה וארבעה  בן 

ואחים. הובא למנוחות בבית העלמין בהר ברכה.
יעל שבח – אלמנתו של רזיאל שבח ז“ל.

בכ“ג בטבת תשע“ח, 9/1/2018, חזר הרב רזיאל שבח ז“ל אל 
ביתו בחוות גלעד כאשר לפתע עקף אותו רכב ובו המחבלים אשר 
ירו בו מטווח קרוב כשאחד מהם פגע בצווארו. הרב שבח הספיק 
להתקשר לאשתו  ולמד“א ולהודיע שהוא נורה אך מותו נקבע 

בבית החולים.  
הרב רזיאל שבח שימש כרב ומוהל והתנדב בחלקת הרפואה 
היה דמות  הוא  וככונן במד“א.  של המועצה האזורית שומרון 

בולטת באזור מגוריו והעביר שיעורי תורה לילדים.
רזיאל היה בן 35 במותו. הותיר אישה ושישה ילדים. הוא הובא 

למנוחות בבית העלמין בחוות גלעד.
קריאת קדיש

יוסי איפרגן- אחיו של אברהם אלברט איפרגן ז“ל
אברהם עלה לארץ ממרוקו בהיותו בן 3 יחד עם הוריו ושבעת 

אחיו ואחיותיו אשר התיישבו בגבעת מרדכי בירושלים. 
)05.06.1967(, היום בו פרצה מלחמת  ביום כ“ו באייר תשכ“ז, 
לכיוון  ירדני שנורה  פגז  נהרג אברהם מפגיעת  הימים,  ששת 
ז‘קו, הפגז  שכונת גבעת מרדכי. אברהם נהרג עם חברו מנסור 
פגע בהם סמוך לבית הכנסת שם נהג אביו להתפלל ואף שימש 

גבאי במשך שנים רבות. אברהם היה בן 16 במותו. הותיר אחריו 
הורים ושבעה אחים ואחיות. הוא הובא למנוחת עולמים בבית 

העלמין בירושלים.

הנחת זר המשפחות השכולות 
ואלמנתו של ברק  – אמו  וענבל מזרחי  יונה מזרחי 

מזרחי ז“ל
ברק נולד והתחנך בראשון לציון. לכל אורך שנותיו אפיינו את 
ברק חן קסום וכישרונות מרובים. הוא היה מנהיג חברתי, אהוב 
ונערץ על כל קרוביו וחבריו. כילד למד ברק מוזיקה ובלט, ניגן 
במנדולינה ובאורגן, למד תורה וחזנות והירבה לעלות לתורה בבית 
ובימי מלחמת המפרץ  כנער התנדב למשמר האזרחי,  הכנסת. 

התנדב לעבודה בבית אבות. 
בתחילת שנת 1997 ברק ואביו פתחו ביחד חברה לבניין ובאותה 

תקופה נישא ברק לענבל.
)20/7/1997(, בשעות הבוקר  ביום ראשון, ט“ו בתמוז תשנ“ז, 
ואביו בשיכון סלע בראשון לציון. פועל  המוקדמות עבדו ברק 
ברק מת  באורח קשה.  ופצע את שניהם  היכה  ערבי מהאתר 

מפצעיו בבית החולים באותו ערב.
ברק היה בן 22 במותו, הותיר אישה, הורים ואחיות. הוא הובא 
למנוחות בבית העלמין הישן בראשון לציון. כתבה מלאה בעמ' 

.29
הנחת זר נפגעי איבה בארץ ובחו“ל 

ודת ורוזה אולצ‘ר – הוריו של יואל ישראל אולצ‘ר ז“ל. 
ישראל, בן ודת ורוזה, נולד בכ“ו בטבת תשמ“ד )01.01.1984). 
גדל בבת ים. בנעוריו עבר עם משפחתו לגור באיסטנבול, טורקיה.
)15.11.2003(, סמוך לשעה  כ‘ בחשוון תשס“ד  בבוקר שבת 
ידי מחבלים  09:30, התפוצצו שתי מכוניות תופת שהוחנו על 
כוונו להתפוצץ בשעת  ואשר  כנסת באיסטנבול  בתי  ליד שני 
התפילה. הפיצוץ הראשון אירע סמוך לבית הכנסת ”נווה שלום“, 
בית הכנסת הגדול באיסטנבול השוכן במרכז העיר. הפיצוץ השני 
ישראל“ שבאזור שישלי. בשעת  ”בית  בית הכנסת  ליד  אירע 
יום  הפיצוץ היו בתי הכנסת מלאים במתפללים, בגלל תפילות 
ובהם שישה  נרצחו   27 השבת. בפיגועים נפצעו מאות אנשים, 

לזכור ולא לשכוח,
טקס יום הזיכרון בהר הרצל 2018

טקס האזכרה הממלכתי לחללי פעולות האיבה התקיים השנה ביום ג‘ באייר תשע“ח,
18 באפריל 2018 בהר הרצל, ירושלים. הטקס הממלכתי נערך במעמד נשיא המדינה מר ראובן 
(רובי) ריבלין, ראש הממשלה מר בנימין נתניהו, יושב ראש הכנסת חה“כ יולי-יואל אדלשטיין, 

נשיאת בית המשפט העליון השופטת אסתר חיות, הרב הראשי לישראל, ראש המטה הכללי 
של צבא הגנה לישראל, המפקח הכללי של המשטרה והמשפחות השכולות ובני משפחותיהם 

של חללי פעולות האיבה.

השנה החלטנו לשתף אתכם בסיפורן של המשפחות אשר לקחו חלק בטקס הממלכתי 
המרגש, חלקם חברי ארגון נפגעים מהשנה הנוכחית וכן משנים קודמות.
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יהודים, ביניהם ישראל, אשר עבד כמאבטח בבית הכנסת ”נווה 
שלום“.

ישראל היה בן 19 במותו. הותיר הורים.

זר נכי פעולות איבה 
אשר אלמליח

בכניסה  כמאבטח  שעבד  בזמן   ,10/12/2017 ראשון,  ביום 
בירושלים הגיח אדם חשוד לכניסה לתחנה.  לתחנה המרכזית 
אשר אלמליח זיהה סימנים מחשידים על המחבל, בדק תעודת 
זהות וערך חיפוש גופני. באותו הרגע שלף המחבל תושב שכם 
ותגובתו המהירה של אשר  סכין ודקר את אשר בליבו. ערנותו 

מנעו אסון כבד.
הוא פונה לבית החולים שערי צדק, מאז עברו 4 חודשים ואשר 
שהיה מחוסר הכרה במשך כחודש, התעורר והחל בדרך הארוכה 

לשיקום מהפציעה הקשה.
מיכל גונן

תשס“א  בחשוון  כ“ד  ביום 
ה23  בת  מיכל   )22.11.2000 (
עבודתה  את  סיימה  בדיוק 
שוש  חברתה  עם  ונפגשה 
באותו  חדרה.  העיר  במרכז 
להן  סמוך  התפוצצה  הרגע, 
מכונית תופת שהושארה על-ידי 
מחבלים. בפיגוע נפצעו למעלה 
ושניים  אדם  בני  משישים 
ז“ל.  ריס  ביניהם שוש  נרצחו, 
מיכל נשכבה על הארץ וראתה 
כי אחת מרגליה נקטעה. אל בית 
קשה  במצב  הובהלה  החולים 
מרובות.  ופגיעות  כוויות  עם 

המערכות הפנימיות בגופה קרסו ובמשך חמישה שבועות מאז 
הפיגוע נעה בין חיים ומוות. לאחר חודש וחצי התעוררה מיכל 

בבית החולים וראתה כי גם רגלה 
השנייה נקטעה. 

למרות שנפצעה קשה מאוד 
מיכל  רגליה,  את שתי  ואיבדה 
הקשיים.  עם  היטב  מתמודדת 
רוח  מצב  עימה  מביאה  היא 
מרומם, מלאה בכוחות ואנרגיות. 
רוב הזמן היא אופטימית ושמחה, 
והבית שלה  נעים להיות איתה, 

תמיד מלא באורחים.

זר יתומי פעולות איבה
רחלי מנזלי – ביתו של יוסף 
ואחותם  ז“ל  סלומון  צבי 
של חיה אסתר סלומון ז“ל 

ואלעד סלומון ז“ל
)21 ביולי 2017(, בשעה שבני  בליל שבת, כ“ח בתמוז תשע“ז 
משפחת סלומון המורחבת התכוננו לחגיגות לכבוד הולדתו של 
יום קודם לכן, פרץ מחבל חמוש בסכין לבית  יוסף  הנכד ארי 
המשפחה בישוב חלמיש בזמן סעודת ליל שבת ורצח שלושה 
מבני המשפחה: האב יוסף ז“ל, ושני האחים חיה ז“ל ואלעד ז“ל. 

האם טובה נפצעה קשה. 
התושייה של חיה, שיצאה מהבית בצרחות לאחר שהמחבל 

דקר אותה על מנת לקרוא לעזרה, ואומץ הלב של אלעד, שחסם 
ונאבק במחבל דקות ארוכות, הם שהצילו את שאר בני המשפחה.   

בשנים  חלמיש.  הישוב  ממייסדי  הם  טובה  ורעייתו  יוסף 
צרכים  בעלי  ילדים  של  הסעות  נהג  יוסף  שימש  האחרונות 
ילדים. בתם חיה לימדה בבית  מיוחדים. הותיר אישה ושלושה 
ואף נבחרה באותה השנה  ’המאירי‘ לבנות בלוד  הספר היסודי 
ואת  ילדים  למורה מצטיינת. בנם אלעד הותיר אחריו חמישה 

אשתו מיכל, שבזמן האירוע הבריחה את ילדיהם.
יוסף צבי בן 71 במותו, חיה אסתר בת 46 במותה ואלעד בן 35 

במותו. הובאו למנוחת עולמים בבית העלמין במודיעין.
יעל חדד –בתה של מרגלית רות שוחט ו ז“ל

חלומה הגדול של מרגלית רות, שנולדה באנגליה, היה לעלות 
עם  ועלתה  חלומה,  את  הגשימה   1991 בשנת  ישראל.  לארץ 

שלושת ילדיה, יעל, שאול ונעמי. 
ז‘ בסיון תשנ“ד  ביום שלישי 
מרגלית  נרצחה   )17.05.1994 (
על  רות מירי שפתחו מחבלים 
רכבה סמוך לישוב בית חגי בזמן 
שחזרה מבילוי חג השבועות עם 
”נוה  במלון  וידידים  משפחה 

דקלים“ שבגוש קטיף. 
מרגלית  של  הגדולה  בתה 
נפצעה   ,21 בת  אז  יעל,  רות, 
שספגה  לאחר  אנוש  באורח 
שני כדורים אחד בכתפה והשני 
בפניה. אל בית החולים הגיעה 
יעל בחיים בדרך נס והשתקמה 
שארכו  רבים  טיפולים  לאחר 
הייתה בת  רות  שנים. מרגלית 
שלושה  הותירה  במותה,   48
ילדים ואחות. הוא הובאה למנוחות בבית העלמין בכפר אדומים.

דבר יו"ר הארגון אייבי מוזס
את דבר המשפחות השכולות 
פתח מר אייבי מוזס יו“ר ארגון 
הארגון  איבה,  פעולות  נפגעי 
אשר  ישראל,  במדינת  היציג 
איבד את אשתו  עפרה מוזס 
ז“ל  מוזס  טל  בנו  ואת  ז“ל 

בפיגוע.
בנאומו נשא את הדברים:

יחד  ודומע  נרגש כואב  ”אני 
עוד  יקירנו שאינם  על  אתכם 

עימנו. 
גם אם אינני מכיר את כולכם 
כולנו  תמיד,  איתכם  ליבי 
כמשפחה  בזה  זה  קשורים 
שפקד  אכזרי  לגורל  שותפה 

אתנו ונטל מאיתנו את היקרים לנו מכל“.
המשפחות  בשם  העם  מקברניטי  ביקש  מוזס  אייבי  היו“ר 
השכולות ”אנא הקימו  היכל הנצחה מכובד וראוי לחללי פעולות 
איבה כפי שהקמתם עבור חללי מערכות ישראל, היכל פורמלי, 
ממלכתי, שיהווה עבורי, עבור כל מי שחווה על בשרו את כאב 

השכול, סמל וגילוי של הזדהות עממית עם כאבנו.

מימין: יעל שבח ומרים בן גל

מימין: יונה מזרחי וענבל מזרחי
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חדשות הארגון - הנצחה והוקרה

הטקסים נערכו לזכר אותם חללי פעולות 
והאזור אשר  ירושלים, חיפה  האיבה תושבי 
נערך במעמד  נרצחו בפעולות טרור. הטקס 
היקרות, מנכ"ל ארגון  המשפחות השכולות 
הרב  כהן,  רועי  עו"ד  איבה,  פעולות  נפגעי 
הישיבה  ראש  סגן  שליט"א  יעקב  אלימלך 
נציגת  קזז  הגב' מזל  נוער,  התיכונית קרית 
לבנים  יד  יו"ר ארגון  ירושלים,  חינוך  מנהל 
ונוער במחוז  נציגי מנהל חברה  קרית אתא, 
חיפה, ד"ר סיגלית רוזמרין ראש בית הספר 
וד"ר אדיר  והוראה ממכללת אפרתה  לחינוך 

זלצר מייסד תכנית ההנצחה בישראל. 
הפרויקט להנצחת חללי פעולות איבה הינו 

עובדי  אגף הכשרת  החינוך-  נעשה מטעם משרד  מיזם אשר 
הוראה בשיתוף עם ארגון נפגעי פעולות איבה.

מטרות המיזם הינן לחשוף את בני הדור הצעיר לסיפור חייהם 
והנצחת זכרם של קורבנות פעולות איבה, הבעת מחווה למשפחות 

השכולות והענקת אלבום הנצחה מרגש למשפחה. 
תלמידי תיכון מלווים בסטודנטים-פרחי הוראה,  אשר לומדים 
בכיתות ט'-יא' נוטלים חלק במסגרת מיזם מבורך זה. השתתפות 
זה, נעשית במסגרת תכנית  ייחודי  התלמידים בפרויקט הנצחה 

כשישים  לחברה  תורמים  הם  בה  אשר  החברתית  המחויבות 
שעות פעילות. סטודנטים-פרחי ההוראה המשתתפים במיזם זה 
מבצעים כ- 50-100 שעות ומקבלים מלגת לימודים המכסה חלק 

משכר הלימוד שלהם.  
אנו מקווים כי יצירת אלבומים אלו יעניקו למשפחות השכולות 
היקרות לנו  את ההרגשה כי זכר יקיריהם נמצא עמנו ולעולם לא 
נשכח את המחיר אשר שילמו  למען קיומה של מדינת ישראל. 

יהי זכרם ברוך.

טקס חלוקת אלבומי הנצחה בירושלים, חיפה 
והקריות—פרויקט בשיתוף משרד החינוך

הטקסים המרגשים להענקת אלבומי הנצחה למשפחות שכולות התקיימו בסיום שנת 
הלימודים בתאריך 20.06.2018, ז' בתמוז תשע"ח במכללת אפרתה בירושלים, ובתאריך 

3.6.2018, כ' סיון תשע"ח התקיים טקס חלוקת אלבומים בבית יד לבנים בקרית אתא.

פעילות ועד ידידי הארגון בראשות האלוף במיל', גדי שמני
במהלך הרבעון האחרון פעלו חברי 
תת  מישורים.  במספר  הידידים  ועד 
אלוף שמעון חפץ הצטרף כנציג הארגון 
"יוניספ" כאשר  לקבוצת העבודה של 
קבוצת  של  עבודתם  משגרת  חלק 
העבודה הינו איסוף נתונים אודות פגיעה 
בילדים באזורי לחימה. כמו כן, התקיימו 
גדי שמני  )במיל'(  פגישות של האלוף 

ותא"ל במיל, האלוף שמעון חפץ, עם 
וגיוס  חברת "דן" במטרה ליצור שת"פ 
תרומתה למען ציבור הנפגעים. כמו כן, 
התקיימה פגישה עם חברת "מטריקס" 
במטרה לקדם תכנית שיקומית לנפגעים 

בתרומת החברה.
כמו כן, התקיימה פגישה עם תעשייה 
האווירית שלאחריה תרמה התעשייה 

האווירית לארגון כ-30 סלי מזון לטובת 
משפחות הזקוקות לסיוע במזון לקראת 
חג ראש השנה. בנוסף, התקיימו פגישות 
קאנטרי  מנכ"ל  עם  שת"פ  ויצירת 
"רעות" אשר תרמו יום כיף לילדי נפגעי 
ירושלים  העיר  תושבי  איבה  פעולות 

בחול המועד סוכות.



www.shiloach.net      
e-mail: shiloach@shiloach.net

רחוב יהודית 2 ירושלים, טל: 02-5383729 פקס: 02-5385768

מפעלי 
הנצחה 

לוחות זכרון  | לוחות תפילה | לוח ממוחשב | נרות תמיד | פרנס | פרשיות השבוע | ויטרינה 
לנרות | שלטי הנצחה | קירות תורמים | ברכות תורה | שויתי | לוחות מוארים | 
 יציקות אלומיניום | ארונות קודש | אותיות על מבנים | 

אותיות על ההיכל | שלטי הוקרה | ועוד.
www.shiloach.net      

e-mail: shiloach@shiloach.net

לנרות | שלטי הנצחה | קירות תורמים | ברכות תורה | שויתי | לוחות מוארים | 
יציקות אלומיניום | ארונות קודש | אותיות על מבנים | 

אותיות על ההיכל | שלטי הוקרה | ועוד.

שלוח
מעל 1000 מוצרים באתר:

www.shiloach.net

לוחות זכרון במבחר עיצובים

M-121
דגם חדש!! נר זכרון קנים 

מואר בלדים, גודל: 40-69 ס"מ

M-141
נר זכרון ביתי בשילוב 

הנצחה ותמונה

M-130
נר זכרון מואר בלדים, 

גודל 40-60 ס"מ

M-108
נר זכרון ביתי עם חריטת הנצחה, 

להכנסה ישירות לשקע, קוטר 
12 ס"מ

D-97
לוח זכרון צורת עץ מרחף מואר בלדים עם מפסק אישי לכל לוחית גודל: 260-100 ס"מ

D-171
דגם חדש!! לוח זכרון צורת עץ מרחף מואר בלדים 

עם מפסק אישי לכל לוחית גודל: 145-117 ס"מ
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נערך לזכר אותם חללי פעולות האיבה תושבי תל אביב  הטקס 
שנרצחו באכזריות בפעולות טרור. הטקס נערך במעמד המשפחות 
השכולות, ראש עיריית תל אביב, מר רון חולדאי, הרב הראשי של 
תל אביב, הרב ישראל מאיר שליט“א סגן ראש עיריית תל אביב, מר 
אסף זמיר, יו“ר מועצת העיר ויו“ר ועדת הנצחה לחללי הטרור תושבי 

ת“א יפו, מר נתן וולוך ומנהלת טקסים ואירועים, הגב‘ שרי ישראלי.
את הנאום המרכזי נשא מר אייבי מוזס יו“ר ארגון נפגעי פעולות 
איבה, הארגון היציג במדינת ישראל, אשר איבד את אשתו סילביה 
עפרה מוזס ז“ל ואת בנו טל מוזס ז“ל בפיגוע: ”ארגון נפגעי פעולות 
ימות השנה להנצחתם של חללי פעולות האיבה  איבה פועל בכל 
מתוך מטרה אחת ויחידה לזכור שבמותם ציוו לנו חיים ויש להוקיר 
ולזכור בכל עת כי יקירנו שילמו בגופם כדי שמדינת ישראל תמשיך 

להתקיים בביטחון ובעוצמה“.

טקס יום הזיכרון 
בתל אביב 2018

טקס האזכרה הממלכתי לחללי פעולות 
האיבה התקיים השנה ביום חמישי ל בניסן 

תשע“ח, 15 באפריל 2018 בגן הטרור, 
תל אביב.

חדשות הארגון - הנצחה והוקרה

נערך לזכר אותם חללי פעולות האיבה תושבי חולון  הטקס 
במעמד  נערך  הטקס  טרור.  בפעולות  באכזריות  שנרצחו 
סגני ראש  מוטי ששון,  העיר מר  המשפחות השכולות, ראש 
העיר וחברי מועצת העיר,  כבוד הרב הראשי לחולון הרב יוחנן 
גור אריה שליט“א, סגן ראש עיריית חולון ומנכ"ל הארגון היציג, 

עו"ד רועי כהן.
”האזרחים שנרצחו אומנם לא לובשי מדים ולא לחמו בחזית, 
והקיום של  חיילים לכל דבר במערכה על הריבונות  אבל הם 
זוהי מציאות חיינו. מאבק  המדינה בשבעים השנה האחרונות. 

ממושך על זכות הקיום שלנו כעם יהודי בארץ ישראל.
יש משפחה  חיים שנגדעו,  יש  יש תמונה,  מאחורי כל שם, 
שחייה השתנו בן רגע ויש כאב שלא נגמר. אנחנו כאן כדי לומר 

לכם משפחות יקרות, לא נשכח ותמיד נזכור את יקירכם“.
יהי זכרם של החללים ברוך, ושמור בליבנו לעד.

טקס יום הזיכרון 
בחולון 2018

טקס האזכרה הממלכתי לחללי פעולות 
האיבה התקיים השנה ביום א‘ באייר תשע“ח,

16 באפריל 2018 באנדרטה לזכר נפגעי 
פעולות האיבה, בחולון.
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הפעילות  לאור  התקיים  המפגש 
השנים  בחמשת  שנערכו  השונות 
האחרונות בשיתוף עם ועדת הנצחה של 

עיריית הוד השרון.
המשפחות  במעמד  נערך  הטקס 
פעולות  נפגעי  ארגון  יו“ר  השכולות, 
איבה, מר אייבי מוזס, מנכ“ל ארגון נפגעי 
פעולות איבה, עו"ד רועי כהן, יו“ר ועדת 
וחבר  השרון,  הוד  עיריית  של  הנצחה 
וכן חבר המועצה  גור  נווה  המועצה מר 

מר מאיר חלוואני.
באנדרטה  סיור  נערך  בסיום המפגש 
איבה  פעולות  חללי  לזכר  שהוקמה 
באכזריות  שנרצחו  השרון  הוד  תושבי 

בפעולות טרור.
גור,  נווה  בתמונה מימין לשמאל– מר 
הגב‘ איילת בורגר, יתומה אשר שכלה את 
אימה הגב‘ עופרה בורגר ז“ל בת 56 במותה, 
ממחבל  כתוצאה   2002 בשנת  בפיגוע 
מתאבד, עו"ד רועי כהן ומר מאיר חלאווני.
אנו עובדים בשיתוף פעולה עם עיריית 
הוד השרון להנציח את החללים ולדאוג 

למשפחותיהם באופן רציף. 

בטקס השתתפו שרת העלייה והקליטה, ח“כ סופה לנדבר, מנכ“ל משרד העלייה והקליטה, מר אלכס קושניר, המשפחות השכולות, 
חברי הארגון וחברי ועד הארגון , שרה קמחי ומנכ“ל ארגון נפגעי פעולות איבה, עו"ד רועי כהן, השרה לנדבר ציינה בדבריה
”כאן בלב ליבה של מדינת ישראל, בלב ליבה של העיר העברית הראשונה תל אביב, עד לכאן הגיע מחבל נבל בן מוות,

כדי לפגוע בצעירים ובצעירות שיצאו למקום בילוי, לרקוד להנאתם ולבלות...
מטען תופת קטלני גדע את חייהם של עשרים ואחד נערות ונערים, עשרים ואחד פרחים שנרמסו בטרם עת, עוד לפני שפרחו. 

עשרים ואחד צעירים שלעולם לא יתבגרו, לעולם לא ישלימו לימודים, לא יתגייסו לצבא, לא ישלימו שאיפות וחלומות.
בזיכרוננו הם יישארו צעירים לנצח“.

טקס אזכרה לנרצחי פיגוע הטרור 
בדולפינריום 2018

נפרדו מאיתנו

תהא נשמתם צרורה
בצרור החיים

הקמת  אנדרטה בהוד השרון
מפגש סיכום פעילות ועדת הנצחה וסיור באנדרטה לחללי פעולות איבה, בבית 

המתנדב, הוד השרון, התקיים בתאריך 05.07.2018,  כ“ו תמוז תשע“ח.

ביום חמישי בתאריך ,31.05.2018 יז‘ בסיון תשע“ח, התקיים טקס התייחדות עם 21 
הרוגי פיגוע הטרור בדולפינריום במלאת 18 שנים להירצחם.

מרקוס איטה רבקה      
נסים עובדיה         
עמר אליהו          

תיתא אפרים          
חזיזה סולייקה        
שורץ יוסף           
נעים חמדה           

פרידמן יוסף           

זריבי סידו           
הייב איוב           
חוב מרסיל          

בן חמו משה            
חזן דניאל רפאל  

פטל הלה            
דויטש דישון  

יצחק ארבין     

וייסהאוז יוסף           
לוי עמוס           

שורץ קלרה           
סואובה מרים           

כהן קלאודיה         
נעיראת נדמיה          
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חדשות הארגון - הנצחה והוקרה

2018, תשע“ח,  בביטאון הקודם אשר פורסם בחודש אפריל 
 2002 29 למרץ  פרסמנו כתבה על הפיגוע בסופרמרקט בתאריך 
בשכונת קריית יובל שבירושלים בו נרצח מר חיים סמדר ז“ל אשר 

עבד כמאבטח באותו הבוקר.
גופה במטרה  זה מחבלת פלסטינית נשאה מטען על  בפיגוע 

להיכנס לסופרמרקט ולהתפוצץ במקום הומה אדם.
חשוב לנו לציין כי גם מר אנטולי גוסליצר הגיע לעבודה באותו 
בוקר כרגיל בשעה 07:00, שם עבד כמאבטח בכניסה לסופרמרקט 
והיה  יחד עם מר חיים סמדר ז“ל בעת שהבחינו במחבלת הנכנסת 
לסופרמרקט, הדפו אותה מהכניסה במטרה להציל את האזרחים 

ששהו בסופרמרקט.
עלייתו  לאחר  רק שנה   ,2001 עלה ארצה בשנת  אנטולי  מר 
עבודתו  בזמן  חבלני  בפיגוע  אנושות  נפצע  ישראל  למדינת 
פיצוץ  עקב  יובל שבירושלים.  בקריית  בסופרמרקט  כמאבטח 
מטען החבלה מר אנטולי אושפז לתקופה ארוכה, ללא הכרה, והיה 

תלוי בין החיים למוות. 
כתוצאה מאותו מטען חבלה נרצחו במקום מר חיים סמדר ז“ל 
והגב‘ רחל לוי ז“ל, 27 בני אדם נפצעו, ביניהם מר אנטולי גוסליצר.

ללכת  ללמוד  נאלץ  בה  שנה  של  שיקום  עבר  אנטולי  מר 
מחדש, סבל מקשיים רפואיים ומקבל טיפולים תמידיים בהמשך 

ע  ו ג פי תו  מר לאו כן,  כמו  זה,  ליום  מצא עד  אנטולי 
ביצירת  שלווה 
ציור  אומנות, 

דבר   , ל סו פי ו
לו  גורם  אשר 
ואושר  לסיפוק 

גדול.
מר  ם,  ו י כ
מוכר  אנטולי 
כנכה לצמיתות 

וחבר ארגון נפגעי 
פעולות איבה.

על  לו  מודים  אנו 
אומץ ליבו מאחלים לו 

רפואה שלמה ואריכות 
ימים.

”כל המציל נפש אחת כאילו הציל עולם 
ומלואו“

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:

.PRIDE -ו ,RGK, SUNRISE

ר. שעל

המרכז לציוד שיקומי

שירותי עזר לנכים בע“משירותי עזר לנכים בע“מ

חדש!!

קרוב!!
ב

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 ארכים

TIGA FX
          ניידות ואיכות

      הכיסא
   המתקפל

  הקומפקטי
RGK מבית 

ניתן להכניסו
לתא האחסון

במטוס

HELLIUM

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



www.toyota-rishon.co.il | 03-9510999 | רח' נדב בסקינד 6, אזה"ת ראשון לציון
*כפוף לתקנון

תוכניות מימון בהתאמה אישית  | אבזור מתנה, הטבות ועוד

COROLLA 2018

| אבזור מתנה, הטבות ועוד תוכניות מימון בהתאמה אישית 

הקורולה החדשה מעודכנת עכשיו יותר מתמיד

דרגת זיהום אווירנתוני צריכת דלק בליטרים ל-100 ק"מדגם
אוט'   COROLLA GLI   דרגה 5.13בינעירוני7.2עירוני

.(WLTP) EC 2017/1151 שנתקבלו מהיצרן, לפי רגולציות NEDC CORRELATED נתוני צריכת הדלק הינם נתוני

רמת האבזור הבטיחותיתיאור דגםקוד דגם

78COROLLA GLI6
4

5 83 4

רמת האבזור הבטיחותי

רמת
בטיחות 

גבוהה

רמת
בטיחות 

נמוכה
71 20 6

רכב ראשון
הלב של הטויוטה שלך

סוכנות   מורשית   טויוטה

התיעוד של נט"ל 
סיפור חיים

רבים מאיתנו חוו אירועים קשים במלחמות ישראל או בפיגועי טרור.
אנו מבקשים להזמינך לספר ולתעד את הסיפור האישי שלך.

תהליך התיעוד של נט"ל יאפשר לך להעלות זיכרונות, ולשתף בתחושות שמלוות אותך 
מאז ועד היום, ולשזור אותם בסיפור חייך. התיעוד מאפשר לשמר את הזיכרון, לשתף 

משפחה, חברים וכל מי שיקר לליבך, ובכך להנחיל את המורשת שלך לדורות הבאים.

טל. 0732-363-363
פקס. 03-6950579

דוא"ל:
info@natal.org.il

יהודית דור
מנהלת מרכז התיעוד-נט"ל
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חדשות הארגון - מטה

פעילות  20 שנות  בסימן  אב תשע“ח,  17.07.2018,  ה‘  ביום 
לארגון נפגעי פעולות איבה, התקיימה האסיפה הכללית השנתית 

בארגון נפגעי פעולות איבה – הארגון היציג במדינת ישראל.
במהלך האסיפה אושרו הדוחות הכספיים והדוחות המילוליים 
יו“ר ארגון נפגעי פעולות איבה,  מר אייבי מוזס,   .2017 לשנת 
ליו“ר האסיפה הכללית אשר סקר את הפעילות הענפה  נבחר 
שהייתה במהלך שנת  2017 לאור התפתחות השירותים הניתנים 

לחברי הארגון בתחום הסוציאלי ובתחום המשפטי.
המטרה העיקרית של הארגון בימים אלו היא לפתוח עוד סניפי 
משנה לארגון נפגעי פעולות איבה בערים ירושלים, חיפה, באר 
ובכך להנגיש את הדרך לחברי הארגון  ושומרון  וביהודה  שבע 

אשר מתגוררים ברחבי הארץ.
רועי כהן, עדכן על  עו"ד  נפגעי פעולות איבה,  מנכ“ל ארגון 
התפתחות הדברים בנוגע לביטוח הבריאות לנפגעי פעולות איבה 

לאור כך שאושרה פוליסת ביטוח בריאות רחבה יותר בסך 26 ₪ 
שתשולם על-ידי חשבון אוצר המדינה, וזאת בנוסף על הטיפול 
המתמשך לצרף את נכי פעולות איבה לפוליסת הביטוח הסיעודי 

של נכי צה“ל.
יו"ר הארגון — אייבי מוזס הודה לכלל המשתתפים, סקר את 
פעילויות הארגון בחודשים האחרונים וציין את החשיבות העליונה 
שלארגון נפגעי פעולות איבה – הארגון היציג מדינת ישראל יש 

איש ור ניהול תקין במשך שמונה השנים האחרונות.
נוי בניטה מונה לרו“ח של  רו“ח דני בניטה ממשרד רו“ח הר 
הארגון ורו“ח יואל כהן מונה למבקר ארגון נפגעי פעולות איבה. 

ארגון נפגעי פעולות איבה פועל לפי כללי מנהל תקין של רשם 
העמותות כבר 8 שנים ברציפות למען רווחתם של נפגעי פעולות 

איבה ובני משפחותיהם. 

ביום 25 באפריל 2018, י‘ באייר תשע“ח התקיים מפגש הכרות 
לאומי  לביטוח  מהמוסד  איבה  פעולות  נפגעי  אגף  צוות  בין 

בראשות מנהלת האגף הגב‘ אסנת כהן.
צוות אגף נפגעי פעולות איבה הגיעו ליום הכרות עם העבודה 

נפגעי  ארגון  של  השוטפת 
פעולות איבה – הארגון היציג 

בישראל.
ביום זה חשפנו בפני צוות 
איבה  פעולות  נפגעי  אגף 
את המקרים המורכבים בהם 
הארגון מטפל יום יום והצורך 
עם  הדוק  פעולה  בשיתוף 
צוות אגף נפגעי פעולות איבה 

מהמוסד לביטוח לאומי.
אסנת  הגב‘  האגף  מנהלת 
רואה  היא  כי  הדגישה  כהן 
נפגעי פעולות איבה,  בארגון 

כגוף העומד באותו צד של המתרס למען רווחת הנפגעים.
מטרתנו המשותפת היא לעבוד בשיתוף פעולה על מנת להעניק 
מענה מהיר לנפגעי פעולות איבה ומשפחותיהם ולקיים דיאלוג 

שוטף לאורך כל ימות השנה.
יו“ר הארגון מר אייבי מוזס 
צוות  של  הביקור  על  שמח 
איבה  פעולות  נפגעי  אגף 
לאומי,  לביטוח  מהמוסד 
זה מסמל עבורנו את  מפגש 

השותפות.
יצא לנו להכיר את הצדדים, 
השם  שמאחוריי  האדם  את 
אישי אשר  בין  ולייצר קשר 

חשוב להמשך הדרך.
ה  ד ו ב ע ב ם  י א ו ר ו  נ א
המשותפת עם המל"ל כגולת 

הכותרת של הארגון.

אסיפה כללית שנתית — 2018

מפגש הכרות עם רפרנטיות אגף נפגעי 
פעולות איבה מהמוסד לביטוח לאומי
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פרוייקט צעד קטן לשיקום גדול הינו פרוייקט בו 
משולבים אריחים בהם מוטבעות כפות רגליהם של 
בכירי מערכת הביטחון בהווה ולשעבר, עם כפות 
וחזרו לחיים,  נפגעי פעולות איבה ששוקמו  רגלי 
וכל זאת במטרה לגייס את הכספים להקמת מרכז 
איבה  פעולות  ונפגעי  פצועים  לחיילים  השיקום 

בהדסה.
המפגש נערך עם יו“ר ארגון נפגעי פעולות איבה 
– הארגון היציג בישראל, מר אייבי מוזס, אשר איבד 
את אשתו עפרה מוזס ז“ל ואת בנו טל מוזס ז“ל 

בפיגוע בשנת 1987. 
ילדיו  ושלושת  עופרה  מוזס, אשתו  אייבי  מר 
רכבם בקבוק  תוך  אל  נזרק  ברכבם כאשר  נסעו 
ושרף למוות את  כליל  רכבו  תבערה שהצית את 
אשתו סילביה עפרה מוזס ז“ל שהייתה רק בת 34 
במותה ובהריון בחודש שישי ואת בנו טל מוזס ז“ל 

שהיה רק בן 5 במותו, יהי זכרם ברוך.
האירוע התרחש באזור קלקיליה שבאותם ימים 
מר יובל דיסקין, ראש השב“כ לשעבר, שירת כרכז 

נפות ג‘נין, טול-כרם וקלקיליה.
במפגש בין השניים מר יובל דיסקין אמר:

”כששמעתי על הפיגוע הגעתי במהירות לזירה, 
זוכר את התמונות  אני  היה מאוחר מדי,  ולצערי 
הקשות עד היום, מצמררת אותי המחשבה שאייבי 
נאלץ לעשות את הבחירה את מי מבין משפחתו 
כאיש  הכישלון שלי  זהו  הזה  הוא מציל. האסון 

ביטחון באותם ימים“.
אייבי  עם  המפגשים  ”כל  ואמר:  הוסיף  עוד 
מעודדים אותי ואני נפעם כל פעם מחדש מהעוצמה, 
האופטימיות והעובדה שאייבי המשיך לחיות למען 

משפחתו ולמען ארגון נפגעי 
ת  ו ל ו ע פ
ו  ב ה  ב י א
ר  ז ו ע א  ו ה
ת  ו ח פ ש מ ל
אשר  אחרות 
ת  א ו  ו ח
גם  בדן  האו

כן“.
ת  ר ג ס מ ב
מר  הפרוייקט 
ן  דיסקי יובל 
כף  את  הטביע 
כף  לצד  רגלו 
אייבי  של  רגלו 

מוזס כאשר הסימבוליות של כף רגלם זה לצד זה מסמלת 
את הקונפליקט בין ביטחון המדינה אל מול הטרור, שיקום 

וחזרה לחיים.
ניתן  ומחמם את הלב,  היה מרגש  בין השניים  המפגש 
לראות את האריח תלוי בחזית בניין ”מרכז  שיקום לפצועי 

צה“ל ונפגעי טרור“ במרכז הרפואי הדסה, הר הצופים.

חדשות הארגון - מטה

צעד חדש לשיקום גדול
במסגרת פרוייקט ”צעד קטן לשיקום גדול“ התקיים ביום 29 במאי 2018, טו‘ בסיון 

תשע“ח, מפגש עם מר יובל דיסקין אשר כיהן כראש השב“כ בשנים 2011-2005.
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ברצוננו לבשר כי פוליסת ביטוח הבריאות החדשה תחל מיום 
1.10.2018. בימים אלה תקבלו לביתכם עותק מהפוליסה ודברי 

הסבר מחברת הראל. 
חשוב להדגיש כי הפוליסה כולה ממומנת ע"י האוצר באמצעות 
המוסד לביטוח לאומי ואינה כרוכה בתשלום נוסף של הנפגעים.
חשוב להדגיש כי מדובר בפוליסה מורחבת מבטחת על תרופות 
אשר אינן בסל הבריאות, השתלות בארץ ובחו"ל בכיסוי מורחב, 
טיפולים רפואיים מיוחדים וייבוא של תרופות בתנאים מיוחדים.

חידוש פוליסת ביטוח 
בריאות נכי איבה

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

צירוף נכי פעולות 
איבה לפוליסת ביטוח 
סיעודי של ארגון נכי 

צה"ל—עדכון חשוב!

בין  ההסכם  חתימת  עם  הקרובים,  בימים  לב-  שימו 
הצדדים, תקבלו מכתב מפורט לביתכם המסביר אודות 
ובו נבקש אישורכם להצטרפות  פוליסת ביטוח הסיעוד 
נוכח העלייה בפרמיה. נכון להיום, משלם כל נכה פעולות 
12.17 ₪. לאחר  פוליסת הביטוח הסיעודי  איבה עבור 
חתימת ההסכם החדש גובה הפרמיה יעמוד על 62.5₪  
והמדינה תשלים סך של 55.5 ₪. חשוב לדעת כי מדובר 
בפוליסה מצוינת אשר תקנה לנכי פעולות איבה במקרה 

של מצב סיעודי גמלה ע"ס 4,000 ₪ למשך 5 שנים.
חיתום  לעבור  ייאלצו  חיתום  עברו  לא  אשר  נכים 
בפוליסה החדשה, ואלו אשר עברו חיתום בעבר יצטרפו 

אוטומטית לפוליסה החדשה.
חתימת  מרגע  מאוד,  צפוף  הזמנים  סד  לידיעתכם, 
ההסכם יפתח חלון של חצי שנה לחתימת כל נכי פעולות 
איבה על הפוליסה, אדם אשר לא יעביר  הסכמתו בכתב 

יאבד את זכאותו להצטרף לפוליסה.

25.6.2018 התכנסה ועדת העבודה, הרווחה לדיון דחוף  ביום 
ביטוח סיעודי של  לפוליסת  נכי פעולות איבה  צירוף  בנושא 
זימן  והרווחה, ח"כ אלי אללוף,  יו"ר העבודה  נכי צה"ל.  ארגון 
את נציגי ארגון נפגעי פעולות איבה ונציגי ארגון נכי צה"ל, נציגי 
משרד האוצר,  חברי כנסת, נציגי רשות שוק ההון והבטוח ונציגי 

המוסד לביטוח לאומי במטרה לקדם צירוף זה.
בוועדה ניכר כי קיימת תמיכה נרחבת של חברי הכנסת השונים 
לצירוף נכי פעולות איבה לפוליסת סיעוד מותאמת וקולקטיבית 

עבורם. 
משרד האוצר אישר הגדלת סכום השתתפות המדינה בפרמיית 
וזאת לאור  נכי פעולות איבה ב-18 ₪  הביטוח הסיעודי עבור 

העלויות השונות הנובעות משוני בין האוכלוסיות. 
עפ"י הפוליסה החדשה, הפרמיה החודשית תעמוד על 118 ₪ 
כאשר 62.5 ₪ ישולמו ע"י הנכה ו—55.5 ₪ ישולמו ע"י המדינה. 
לצורך גיבוש וחתימה על ההצטרפות להסכם, ניתנה אורכה ע"י 
נכי  והביטוח לפוליסת הסיעוד הקיימת של  רשות שוק ההון 
פעולות  איבה עד לתאריך30.9.2018  כאשר עד ליום זה הצדדים 
ימשיכו במגעים ובמשא ומתן על מנת לסיים את הליך הצירוף 

על הצד הטוב ביותר.
נפגעי פעולות איבה, בשיתוף המוסד לביטוח לאומי  ארגון 
איבה  פעולות  נכי  את  לצרף  בכדי  כל המאמצים  את  עושה 
לפוליסת ביטוח הסיעוד של ארגון נכי צה"ל. הארגון עומד לצד 
חבריו ולצד כלל נכי פעולות האיבה במדינת ישראל ויעשה כל 

שביכולתו בכדי שזכותם לביטוח סיעודי עפ"י חוק לא תיפגע.
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1975, אח צעיר למירב  ואביו אפרים בשנת  ליונה  נולד  ברק 
וחגית. הוא גדל בראשון לציון וכשסיים את בית הספר היסודי 
’בית אפרים‘ עבר לתיכון המקצועי ’עמית‘ בפתח תקוה, בו הצטיין 

בלימודי מכונאות רכב. 
על ברק הצעיר, מספרת יונה,  כי הוא היה אדם חברותי ושמח, 
כזה שכל החברים התקבצו סביבו. ”כשהוא היה חי תמיד היה 
וחזנות  שמח אצלנו, הבית היה מלא באנשים. הוא למד תורה 
ואהב מאוד  לעלות לתורה בבית הכנסת. הוא אהב כדורגל ובכלל 
את כל סוגי הספורט, אהב מאוד לשיר ולנגן ולמד בעצמו לנגן על 
אורגן וחליל. זה התחיל כשאנחנו שלחנו אותו ללמוד מנדולינה 
ומשם הוא המשיך בעצמו. גם האחיות שלו היו ככה, אנחנו בית 

מוזיקלי“. 
ברק הנער היה גם צעיר אכפתי במיוחד, שבזמן מלחמת המפרץ 
אף התנדב בבית אבות בראשון לציון והיה מתנדב קבוע במשמר 
ותמיד היה מנסה לעזור  נער מאוד אכפתי  ”הוא היה  האזרחי. 
לכל מי שהיה צריך. זה בא מאבא שלי, שעוד בשנות החמישים 
התנדב ללמד את העולים החדשים עברית. כשאמרו לו שהוא לא 
יודע את השפה של העולים החדשים, שבאו מרומניה ופולין, ואיך 

ילמד אותם ככה, הוא ענה שילמד אותם בשפת השפתיים. כמו 
אותם  ילמד  הוא  ככה  שפתיים,  לקרוא  יודעים  שחירשים 
והיה  ידע עברית בשכונה  עברית. הוא היה עוזר לכל מי שלא 
כותב מכתבים בערבית לעולים החדשים מארצות ערב, שהשאירו 
מאחורה קרובי משפחה. גם אני קיבלתי את זה מאבא שלי. אני 
מתנדבת כבר 28 שנה בבית החולים שניידר. כל שבוע אני מגיעה 
לעזור לילדים שם. זה משהו שינקנו בבית. כשהבת שלי הקטנה 
הייתה רווקה, היא הייתה עוזרת כל שבוע לשכנה מלמעלה עם 

הילד שלה שהיה חולה. זה אצלנו בדם“.
ותרם  רוח התנדבות לקח ברק צעד אחד קדימה,  את אותה 
את כלייתו כשהיה רק בן 14. מעשה שבין היתר גרם לכך שלא 
התגייס לצבא. ”הוא למד אז בפנימייה וכל הזמן היה חולה וסבל 
מקוצר נשימה. באחת הפעמים שהרגיש לא טוב הוא הלך לבית 
חולים והתברר שיש לו בעיה בכליה. היא הייתה גדולה מדי לגוף 
תרופתי  בטיפול  בו  יכולים לטפל  הרופאים אמרו שהם  שלו. 
שיצטרך לקחת כל החיים, אבל הוא העדיף כבר לתרום אותה. 
הוא לא פחד, הוא רק שאל אם יוכל להביא ילדים לעולם. זה מה 
שהעסיק נער בן 14. עד היום אנחנו לא יודעים למי הוא תרם את 

הכליה“.
בתחילת שנת 1997, קצת יותר מחצי שנה לפני שנרצח, פתחו 
ברק ואביו אפרים חברה לשיפוצים  ועבודות בניין. ברק שהיה 
מאוד קרוב אל אביו, עבד אתו כבר קודם לכן למרות שבבית 

מקצוע  רכש  התיכון  הספר 
יחד עם האב  רכב.  כמכונאי 

ובנו עבד גם פועל פלשתיני, אתו הייתה להם הכרות רבת שנים. 
ביום ראשון ה-20 ביולי 1997, עבדו השלושה יחד בשעות הבוקר 
לציון. בשלב  בראשון  סלע  בנייה בשכונת  באתר  המוקדמות 
מסויים אותו פועל פלסטיני תוקף את השניים, כאשר הוא חמוש 
בסכין. אפרים נפצע באורח קשה ואילו ברק מובהל לבית החולים 

במצב אנוש. באותו ערב נפטר ברק מפצעיו.
”הפועל הערבי היה בא אלינו הביתה. הוא היה בן בית אצלנו, 
היה מכבד אותי מאוד. הוא אמר שבמשפחה שלו אמרו לו שאם 
הוא כל כך אוהב את ברק ואת אבא שלו, אז כנראה שזה בגלל 
שהוא משתף פעולה עם היהודים. בגלל זה הוא החליט לרצוח 
אותם. זה מה שהוא אמר במשפט. הוא קיבל עונש מאסר של 25 

שנים בכלא“. 
אפשרי  בלתי  במצב  עצמן  את  מוצאות  בנותיה  ושתי  יונה 
במקביל לאבל על הבן שנרצח הן עסוקות גם בתהליך השיקום 
של האב אפרים שנפצע קשה. ”אני  אדם מאמין, זה כואב לי עד 
היום. כל שנה אני עושה אזכרה ולומדים תהילים. אני מזרחיסטית, 
אני לא חרדית ולא פנאטית. זה גורל, אין מה לעשות. אתה יכול 
לברוח מהגורל? אני כל הזמן חזקה באמונה שלי, ראיתי את זה 
גם מאימא שלי שאיבדה את אחיה שהתנדב להילחם במלחמת 
העולם השנייה ולא חזר הביתה. אין מה לעשות, השם נתן השם 
לקח. אתה יכול ללכת נגד זה? מה תעשה, תהיה בדיכאון ותבכה 

כל החיים? לא“. 
גם עבור בנותיה של יונה, ובעלה כמובן, הייתה דרך לא פשוטה 
לעבור בשנים ראשונות. ”הילדות היו גדולות כבר. אחת בת יותר 
מ-23 והבכורה בת 35. הן היו אתי ועזרו לי אפילו שהיה להן קשה. 
הקטנה הפסיקה את הלימודים שלה אחרי הרצח של ברק ורק 
עשר שנים אחר כך חזרה להשלים את הלימודים באוניברסיטה. 
אפרים היה שבור, הוא נפצע קשה בראש אבל התאושש בסוף. 
כששחררו את גלעד שליט מהשבי של החמאס בעלי השתגע. 
ישחררו את הרוצח  יכל לסבול את המחשבה שאולי  לא  הוא 
של ברק. ממש עלה לו הלחץ דם והוא לא ישן בלילות באותה 

תקופה“. 
כאמור, רק שלושה חודשים קודם לרצח התחתן ברק עם ענבל, 
איתה נשארו בני משפחת מזרחי בקשר עד היום. ”כלתי התחתנה 
עם חבר של ברק ויש לה שבעה ילדים היום. היא הייתה אצלי 
בבית עד החתונה, לא רצתה לעזוב. לא היה לי קשה שהיא אצלנו, 
שהיא מזכירה לי את ברק ואת הרצח. אנחנו רגילים לקבל בני 

אדם. אצלי הבית תמיד היה מלא באנשים“.

מקצוע  רכש  התיכון  הספר 
יחד עם האב  רכב.  כמכונאי 

”כשהוא היה חי הבית היה 
שמח,  מלא באנשים...“ 

21 שנים חלפו מאז שיונה מזרחי איבדה את בנה. באמונה גדולה 
וביראת שמים מאמינה כי הכל זה גורל. 

יונה בת ה-80, אימא לשתי בנות וסבתא ל-12 נכדים המתגוררת 
בשכונת רמת אליהו בראשון לציון, איבדה את בנה הצעיר ברק 

כשהיה רק בן 22. הוא התחתן שלושה חודשים לפני הפיגוע, 
הקים יחד עם אביו חברה בענף הבניין ונראה היה שכל חייו 

לפניו. 
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הרב רזיאל שבח נרצח בפיגוע ירי בכניסה ליישוב חוות גלעד 
בתחילת ינואר השנה. הוא היה בדרכו חזרה לביתו לאחר שבדק 
פעוט אותו מל מספר ימים קודם לכן, כשנורה מרכב חולף ונפצע 
בצווארו באורח קשה עד אנוש. רזיאל קיבל טיפול ראשוני בזירת 
האירוע ולאחר מכן פונה להמשך טיפול רפואי בבית החולים מאיר 
35 במותו, התגורר  בכפר סבא, שם נקבע מותו. שבח שהיה בן 
בחוות גלעד מזה 10 שנים. חבריו סיפרו לכלי התקשורת לאחר 
הירצחו כי היה דמות בולטת בחווה. הוא העביר שיעורים לילדים 
התנדב במחלקת  אדום שאף  דוד  במגן  ככונן  ושימש  בישוב 
הרפואה של המועצה האזורית שומרון, ובשנים האחרונות עבר 

את מבחני ההסמכה לרבנות לצד הכשרה כשוחט וכמוהל.
בריאיון לעיתון ’מקור ראשון‘ תיארה יעל את אותן דקות בה 
חייה: ”כשראיתי שרזיאל לא מגיע, התקשרתי לשאול  השתנו 
בי‘.  ’ירו  והוא אמר  היה על רמקול,  נמצא. הטלפון  הוא  איפה 
יושב אצלי בראש כמו ציורים. זה הרגע שבו הכד נשבר,  הכול 
הרגע של הבום. מעכשיו, הסיטואציה היא אחרת. ”קלטתי שכל 
ונכנסתי לחדר.  הילדים שמעו, אז מיד הורדתי אותו מהרמקול 
רננה, הגדולה שלי, היא בת 11, ילדה שמבינה הכול. היא התחילה 
מיד לבכות. באה אליי בבכי: ’אמא, מה קרה?‘. אמרתי לה: ’חכי, 
אני עוד לא יודעת. תכף אסביר לכם‘. הוא אמר לי שוב שירו בו, 
’טוב, ביי‘, ובטמטום ניתקתי את  ושהוא בכניסה לחווה. אמרתי 
הטלפון. בדיעבד כשאני חושבת על זה, לא הייתי צריכה לנתק. 
אבל כמו שאמרנו, הכול מדויק. כך כנראה היה צריך. התקשרתי 
למד“א, ובמקביל שלחתי הודעה לקבוצה של החירום פה. כתבתי 

שירו ברזיאל. היו אנשים ששמעו את היריות, וכששלחתי את 
ההודעה הם כבר רצו לשם“.

לאחר הירצחו של רזיאל החליטה יעל להישאר בחוות גלעד ולא 
לתת לפחד לקבוע את עתידה: ”לא עברה לי בראש שום מחשבה 
לעזוב את המקום. אני רואה את היתרונות בחיים בקהילה פה 
ולא את הפחד. אני לא חיה בתחושה כזו. אחרי הפיגוע בשרונה, 

מישהו חשב לעזוב את תל אביב?“. 
אחרי הרצח סיפרו על רזיאל חבריו שהוא היה אדם מיוחד. 

מה עשה אותו לכזה?
בעמותת  רזיאל  את  הכרתי  מיוחד.  איש  היה  באמת  ”הוא 
”חברים לרפואה“. כשהכרנו הוא היה מאוד פעיל בה ובעמותות 
אחרות, בהן אתה מדריך חניכים או משמש כצוות טכני או אחראי 
אבטחה. לרזיאל לא היה חניך צמוד, מהסיבה הפשוטה שאמרו 
שזה בזבוז להצמיד אותו רק לחניך אחד. אמרו עליו שהוא איש 
יהיה צמוד  ועסוק בלהיות עם כולם, שאם הוא  כל כך פעלתן 
רק לחניך אחד הוא לא יוכל למצות את המקום הזה. זו תמצית 
ההבנה של מי זה רזיאל. הוא היה מאוד מאוד כללי, תמיד שייך 
לכולם. כל אחד שהיה בסביבתו הרגיש שרזיאל הוא שלו במאה 
אחוז. וזה באמת היה נכון, פשוט היו לו הרבה מאה אחוזים. אז 

היה לי ברור שככה הוא, היום אני מבינה שזה משהו לא רגיל“. 
חצי שנה אחרי הרצח, איך לומדים לחיות עם החוסר?

”לא באמת לומדים לחיות עם זה, בעיקר לומדים לחיות בלי 
זה. זה משהו שפשוט אתה חווה תוך כדי תנועה. אלה החיים, זו 
מן תכונה כזו שבה מאוד מהר השגרה סוחפת אותך ואולי קצת 

 אמונה שהפכה

לעוגן
רק חצי שנה חלפה מאז הירצחו 

של בעלה, הרב רזיאל שבח, 
אולם מי שיסתכל מהצד על יעל 
אלמנתו יתקשה להאמין שהאם 

העסוקה כל כך בניסיון להעביר 
את ימי חופש הגדול עם ששת 

ילדיה, חוותה טראומה כזו רק לא 
מזמן. 

”האמונה מחזיקה אותי“, היא 
מספרת. ”זה יישמע נורא, אבל אני 

לא יודעת איך אנשים בלי אמונה 
שורדים“. 
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יהיה  ותמיד  קיים  מובן. אבל החוסר  באיזה  לנשום  מאפשרת 
קיים“. 

מתי מרגישים את החוסר במיוחד?
”עכשיו..)צוחקת(. עכשיו כשאני מארגנת שישה ילדים ללכת 
לבריכה וכל אחד רוצה משהו אחר. זה מחולק לשניים: מבחינה 

חוויתי  לא  טכנית 
בבית.  רזיאל  את 
אני עשיתי את כל 
מה שקשור לניהול 
והעניינים  הבית 
הוא  הכלכליים. 
מוקדם  יוצא  היה 
ר  ז ו ח ו ת  י ב ה מ
הכל  אז  מאוחר. 
ז  א מ ה  נ ת ש ה
הרצח, אבל הדלק 
את  לעשות  שלי 
במקומו  הדברים 
פחות  כבר  הוא 
בכל  אבל  קיים. 
יותר  לי  קל  זאת 
לל  בג ל  ג להתר
שכבר עשיתי את 
אנחנו  לבד.  הכל 
את  חווים  בעיקר 
הזאת  התחושה 

כשהגיע  והצחוקים  השמחה  את  תהיה  ולא  יחזור  לא  שהוא 
הביתה. הוא היה מין רוח סערה כזאת וזה לא יחזור“. 

האמונה הופכת את האבל לקל יותר?
”אגיד לך בכנות, אין לי מושג איך אנשים בלי אמונה מתמודדים 
בעולם. באמת. זה נראה לי לא אפשרי. בתפיסה שלי אנשים בלי 
נורא מסכנים. קשה מאוד לחיות בעולם בלי להיות  אמונה הם 

מחובר למשהו, זה נותן לי את האחיזה בקרקע. עוזר לי להרגיש 
שאני בשליחות ולא קורבן. זה משהו אחר לגמרי. האמונה נותנת 
להראות  הלאה,  להמשיך  עוזר  וזה  לכל מה שקרה  משמעות 

לכולם שאנחנו מתמודדים ולהמשיך לחייך ולצחוק“. 
חייה  את  לחשוף  יעל שבח  החלה  רזיאל  הירצחו של  מאז 
ה  י ת ו ש ג ר ו
ל  ב א ה ל  צ ב
ת  ו ד ד ו מ ת ה ה ו
בדף  היומיומית 
שלה.  הפייסבוק 
יודעת  לא  ”אני 
זה,  את  להסביר 
אני  בעצם  למה 
ה  ז את  שה  עו
קרה  זה  ואיך  כך 
באיזשהו  פתאום. 
עוזר  זה  מקום 
גודל  לכתוב.  לי 
י  אנ פה?  החשי
שאני  חושבת  לא 
את  עדיין  מבינה 
החשיפה.  גודל 
הסערה.  בעין  אני 
ם  י א ב ם  י ש נ א
איך  לי  ואומרים 
עליהם  השפיעו 
הדברים שכתבתי. זה כמו בסרט ”פורסט גאמפ“, כשהוא התחיל 
הוא  ורק כשסיים את הדרך  נכון  לו  זה מה שהרגיש  כי  לרוץ 
וראה המון אנשים מאחוריו. אז אני קצת כמו פורסט  הסתובב 
יש  לי. אם  נוח  כי ככה  גאמפ בקטע הזה. אני כותבת לעצמי, 

אנשים שזה משפיע עליהם לטובה אז יופי, ברוך השם“. 
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יש סיפורים שפשוט קשה להאמין שהם מסתיימים בסוף טוב. 
כזה בדיוק הוא סיפורה של אסתר בר נתן ושמונת אחיה, שאיבדו 
בתוך תקופה קצרה את שני הוריהם במהלך מלחמת השחרור. 
לאחר מות הוריהם נדדה חבורת האחים בין בתי יתומים למוסדות 
חינוך אחרים, אולם בדרך מופלאה הצליחו כולם לבנות את חייהם 
ולהקים משפחות. על הדרך, הם גם התאחדו למפגש משפחתי 
מרגש בו הקרינו את הסרט שיצרו, המגולל את סיפורם של שני 

ההורים שנהרגו. 
תחילתו של הסיפור המשפחתי הטראגי של אסתר היא בפראג, 
בירת צ‘כוסלובקיה של שנות השלושים למאה הקודמת. אביה 
בית מלאכה, התמודד  ליברמן שהיה בעל  של אסתר, שמואל 
ועקר לב רלין, שם קיווה למצוא  עם המשבר הכלכלי העולמי  
לאחר  הגרמנית.  בבירה  שהתגורר  אחיו  של  בעזרתו  פרנסה 
גודל  התחזקות המפלגה הנאצית הבין האב מבעוד מועד את 
הסכנה הממשמשת ובאה. באותם ימים היו חוקי ההגירה לארץ 
ישראל נתונים תחת מגבלות קשות מצד השלטון הבריטי, ובסופו 
עולה לארץ לבדו במטרה להכשיר את הקרקע  של דבר האב 
לאם ולארבעת הילדים. האם רבת התושייה, ציפורה ליברמן, לא 
מבזבזת זמן ומנצלת פרצה בחוק כדי להגיע אף היא לישראל 

מאוחר יותר. 
בני הזוג השתקעו בשכונת בית ישראל החרדית בירושלים, ממש 
בצמוד לשכונת מאה שערים. למשפחת ליברמן הצטרפו חמישה 
נוספים במהלך השנים הראשונות למגורים בישראל, עד  ילדים 
צה“ל  כוחות  הקלפים.  את  וטרפה  שהגיעה מלחמת השחרור 
והלגיון הירדני מתכתשים ברחבי העיר והפגזות מרגמות הירדנים 
נוחתות ברחבי השכונה. הפגזה אחת כזו הביאה למותה של האם, 

שנפגעה בעוד בתה התינוקת נמצאת על כפיה. 
ילדים, שהגדול  נותר לבדו מטופל בתשעה  אביה של אסתר 
בהם הוא בן 18 והקטנה בת פחות משנה. שמואל ליברמן ממשיך 
עבור  ותחמושת  נשק  מייצר  הוא  עבודתו, שם  להגיע למקום 
ילדי  כוחות צה“ל. מספר שבועות לאחר מות האם פוקדת את 
משפחת ליברמן טרגדיה נוספת, כאשר כדור של צלף ירדני מביא 
למותו של האב, כל זאת לעיני אחד מילדיו שהיה עמו באותה עת. 

שני האחים הגדולים במשפחת ליברמן, ששירתו אז בצה“ל, 
ממהרים לחפש את גופתו של האב שפונה לקבורה ארעית באזור 
עמק המצלבה בעיר. בכיס מעילו של האב ההרוג הם מגלים סכום 
גדול, שסייע להם לשרוד את התקופה הראשונית לאחר  כסף 
שנותרו יתומים. ילדי המשפחה הקטנים מפוזרים בידי מוסדות 
המדינה שהרגע נולדה בין בתי יתומים, קיבוצים ומוסדות אחרים. 
אסתר בר נתן הייתה בת שנתיים בזמן מותם של שני הוריה. 
כיום היא בת 72, אלמנה המתגוררת בראשון לציון, קרוב לארבעת 
ילדיה וחמשת הנכדים. את קורותיה באותן שנים ראשונות לאחר 

מות ההורים היא מכירה כמובן רק מהסיפורים. 
”אין לי זיכרונות מאז. מהסיפורים אני יודעת שהאח הגדול לקח 
על עצמו לטפל במשפחה, עד כמה שיכול היה. בקושי הייתה אז 
מדינה ולא ממש ידעו איך לטפל בנו. מה גם שזה היה באמצע 
המלחמה, אז את האחים הצעירים שמו בכל מיני מוסדות. הייתי 
ואחר כך  בירושלים למשך תקופה מסוימת  יתומים דתי  בבית 
עברתי לפנימייה בפתח תקווה כשהגעתי לגיל גן חובה. מתישהו 
שניים  גם  גרו  שבו  בדרום,  סעד  לקיבוץ  והגעתי  התגלגלתי 

מהאחים שלי“. 
מתי הבנת בעצם את הסיפור המשפחתי שלך?

די  בגיל  ”אני חושבת שהבנתי את הסיפור המשפחתי שלי 
יותר מדי שאלות. לא שזה לא  די פחדתי לשאול  גם  מאוחר. 
זה  עניין אותי, אבל כנראה שפשוט חששתי לנבור בזיכרונות. 
כמו הילדים  של ניצולי השואה שאף פעם לא שאלו את ההורים 
מה קרה שם. הייתה לי רתיעה מלשאול שאלות כאלו, עד גיל די 

מאוחר“. 
איך נראתה הילדות שלך בקיבוץ?

”היה לי צורך במשפחה וזה מאוד חסר לי. גדלתי בקיבוץ והיו 
משפחות שאימצו אותי אליהן, אבל תמיד הייתה תחושת בדידות. 
מה גם שחלק מהמשפחות עזבו את הקיבוץ עם הזמן, מה שהוסיף 
לינה משותפת, כשכל  הייתה אז  ננטשת שוב.  לתחושה שאני 
ההורים היו מגיעים להשכיב את הילדים לישון ורק לי לא הייתה 
משפחה שתשב לידי ותשמע את הסיפורים שלי. הרגשתי שונה 
מכל הילדים, כך שחווית הילדות שלי לא הייתה פשוטה בכלל. 

הילדה
מהקיבוץ.

כאשר מדינת ישראל חגגה 70 שנות עצמאות, אסתר בר נתן ושמונת אחיה התאחדו 
למפגש משפחתי מרגש בו ציינו את אובדן הוריהם אשר נהרגו מאש ירדנית. 
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גדלתי עם תחושות פחד ועצבות קבועות“. 
באותן שנים שגדלת בקיבוץ, הצלחתם לשמור על אחדות 

המשפחה?
”באותן שנים היה קשה מאוד לשמור על איזושהי תחושה של 
משפחה. כל אחד היה מפוזר במקום אחר, אבל השתדלנו בחגים 
למשל להיפגש. היה מאוד קשה לשמור על קשר. יותר מאוחר, 

כשבגרנו, כבר היו יותר כינוסים של המשפחה“. 
ובאותם כינוסים, נשמרה עדיין תחושה של משפחה?

”זה לא קשר מאוחד כמו במשפחות רגילות. 
זה היה מאוד קשה והקשר אף פעם לא כמו 
להגיד  אפשר  אבל  אחים.  בין  רגיל  קשר 
ביום העצמאות האחרון  שמאוד השתדלנו. 
התכנסנו כולם, עם הילדים והנכדים והנינים. 
לקברם  עלינו  ההורים,  למות  70 שנה  ציינו 

ואחר כך נפגשנו כולם באירוע מאוד מרגש“. 
ואחרי כל השנים, היה לכם רצון לדבר על מה 

שעבר עליכם?
”פחות או יותר. כל אחד עם הצורך שלו. לי 
והיה  היה מאוד קשה לדבר. אני מאוד סגורה 
לי קשה להיפתח ולדבר עם האחים על כל מה 
שקרה. אני חושבת שרק בכינוס האחרון יכולתי 
איך  גם לראות  ולדבר על הכל.  ממש לשמוע 
כולם השתקמו, בנו לעצמם חיים, זה היה מאוד 

יפה ומרגש“.
כשהתחתנת ובנית משפחה, זה היה רגע של 

סגירת מעגל?
28, שבאותה תקופה זה היה  ”התחתנתי בגיל 
הקיבוץ,  את  עזבתי  כבר  מאוחר.  מאוד  נחשב 
בתל  הגדולה.  לעיר  ועברתי  לגמרי  לבדי  הייתי 
אביב עבדתי בחברת משאב ואחר כך בבנק, שם הכרתי גם את 
והרגע הזה היה המאושר בחיי. תחושה  בעלי. הקמנו משפחה 
זמן  הייתה שאיפה שלי מזה הרבה  זאת  שעכשיו הכל בסדר. 
ואלו היו רגעים מאוד מאושרים. הבנתי שלא אצטרך יותר לנדוד 

ממקום למקום“. 

בתמונה שמואל ליברמן ז"ל
בתמונה פיגה ליברמן ז"ל
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ילדיהם בקריית עקרון,  וסיגל חיים עם חמשת  בן ה-44  ניב 
לפני  סגן המנהל.  ניב  היה  ביבנה שבו  רב מהסופר  מרחק לא 
שנה בדיוק תועד המחבל במצלמות האבטחה כשהוא מנצל את 
ניב  העובדה שניב היה עם הגב אליו, מתנפל עליו ודוקר אותו. 
בגבורה למרות  נאבק עם המחבל  איבד את העשתונות,  שלא 
שספג דקירות מרובות. הוא הובהל לבית החולים במצב אנוש, 
ובמשך מספר ימים נלחמו הרופאים על חייו וניתחו אותו פעמיים. 
”בבית החולים הייתה המולה והמון אנשים. כל עובדי שופרסל 
הגיעו לחכות אתנו, וגם המשפחה וכל החברים שלו ששמעו מה 
”ניב היה שבועיים בטיפול נמרץ, מורד ם  קרה“, מספרת סיגל. 

גם  ימים.  חמישה  במשך  ומונשם 
מיני  כל  היו  התייצב  אחרי שמצבו 
והוא חזר לטיפול  נוספים  סיבוכים 
נמרץ. השיקום ההתחלתי היה מאוד 
קשה, הכניסה לפיזיותרפיה הייתה לו 
גידים בחזה  קשה ואפילו נקרעו לו 
מהתרגילים והיה מאושפז שוב. ככה 
עברנו את זה לאט-לאט עד שחזרתי 
ולטפל  יום עבודה  לשגרה של חצי 

בילדים“. 
ניב  של  הבריאותי  מצבו  מה 

היום?
לו חתיכה מלהב הסכין  ”נשארה 
צלקות מאוד מאוד  נשארו  בראש. 
וגם צלקת נפשית  גדולות ועמוקות, 
הוושט  את  לו  חתך  קשה. המחבל 
יחד עם מיתרי הקול, ניב מדבר היום 
שאיבדה  אחרי  עוזרי  אהובה  כמו 
את הקול. רק בלחש. הוא עבר לפני 
ניתוח ברגל, כשיש שם קרע  חודש 
גדול במניסקוס ובעיה בזרימת הדם, 
לו  שגורם  שרירים  לדלדול  בנוסף 

לכאב 24 שעות ביממה“. 
חיי המשפחה מאז  נראים  ואיך 

הפציעה של ניב?
”מה קורה למשפחה? הכל סובב סביב הטיפולים והבדיקות של 
ניב. במשך החודשיים הראשונים נעדרתי לגמרי מהעבודה. רצתי 
אתו לכל מקום והייתי פשוט הנהגת שלו עד שהוא קיבל מלווה 
מהביטוח הלאומי. תמרנתי בין הילדים, לבית, לעבודה ולבדיקות 

של ניב. היה לא פשוט בכלל“. 
מלבד ההתמודדות עם הפציעה והשינוי הדרמטי באורח החיים, 
עוברים דרך מסלול המכשולים  וסיגל  ניב  מוצאים את עצמם 
הבירוקרטי של הביטוח הלאומי. ”ניב נכה מאה אחוז אבל עדיין 

מלחמה
שלא נגמרת 

את הסיפור של ניב נחמיה וההתמודדות שלו ושל משפחתו עם 
הפציעה הקשה שעבר, מספרת דווקא אשתו סיגל. 14 דקירות סכין 

שספג נחמיה ממחבל פלסטיני שתקף אותו בסניף שופרסל בו 
עבד, נטלו ממנו בין השאר גם את היכולת לנהל ריאיון. מיתרי הקול 

שנחתכו בידי המחבל מאפשרים לנחמיה לדבר כיום רק בלחש. 
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אין לו נכות לצמיתות. אנחנו חיים בתוך הבירוקרטיה של ביטוח 
לאומי. אתה רץ בין הרופאים לביטוח הלאומי לעורך דין. אפילו 

הלכנו גם לתקשורת ורק ככה זה עבד לי“. 
זה מה שהיה דרוש כדי שיקבל טיפול ראוי?

”כן, הם מציגים את המצב כאילו הם עושים הכל כדי לעזור, 
אבל זו מלחמה קבועה מולם. הרופא נתן אישור להידרותרפיה, 
הביטוח לאומי לא מאשרים, עכשיו לך תדבר עם מחוז מרכז, 
לך תערב את מנהל בית החולים קפלן שידבר עם מחוז מרכז 
ואין מה  זה עוד חצי משרה.  לניב את ההידרותרפיה.  שיאשרו 
לעשות, אתה גם חייב לקחת עורך דין כי אתה לא יכול לעבוד 
מולם בלי. הוא מכיר את כל מה שמגיע לניב ואת כל הסעיפים 
בחוקים שלהם. אני אחת שלא פראיירית. יש אנשים שלא עושים 
להם רעש, אבל אני לקחתי אותם עד לתקשורת. הייתי בערוץ 20 
2 עד שזה הגיע לשר הרווחה. אפילו עכשיו, הם קבעו  ובערוץ 
לניב ארבע וועדות רפואיות בין אוגוסט לדצמבר כדי שהוא יוכל 

לקבל את הנכות הקבועה“. 
גם לנהל חיים שגרתיים כמו  זה אתם מצליחים  בתוך כל 

בעבר?
אי אפשר, גם כלכלית זה מאוד קשה. אני כל הזמן בלחץ שלא 
יורידו לניב מהקצבה ואני גם עובדת רק בחצי משרה. גם בגלל 
דירה  לעבור  יכולים  לא  אנחנו  נכות לצמיתות  עדיין  לו  שאין 
ואנחנו גרים בקומה שלישית בלי מעלית. תחשוב כמה קשה לניב 
ולעלות לקומה שלישית. אז אחרי שעשיתי להם סיפור  לרדת 
בטלוויזיה הם הציעו לי לעבור לדירה בשכירות, כשהם ישלמו 
את ההפרש בשכר הדירה, אבל רק לשנה. נראה להם הגיוני שאני 

עם בעל פצוע וחמישה ילדים אתחיל לעבור דירה רק לשנה?“.

לגרום  יעזור  ניב  את חושבת שהפרסום של הסיפור של 
לשינוי במערכת?

”אני לא אופטימית. אתה יודע, גם לניב אמרתי שאם המקרה 
שלו לא היה מפורסם כל כך בתקשורת הוא לא היה מקבל כזה 
טיפול כמו שהוא מקבל היום. תחשוב על אנשים קטועי רגליים, 
אנשים שחיי היומיום שלו הרבה יותר קשים משל ניב. מה הם 
צריכים לעבור בביטוח לאומי כדי לקבל עזרה?! לא כולם יכולים 
לפנות לארגון היציג לעזרה. אני צריכה כל-כולי להיות שם בשביל 
ניב והילדים. יש לי ילד בן שלוש, יש לי ילד בן שש, הם קטנים 
וצריכים אותי. אז במקום לנתב את עצמי להיות שם בשביל ניב 
והילדים, אני צריכה לנתב את עצמי למאבק על הזכויות שלי. 
זה נורמלי?? בן אדם נלחם מול המחבל, חטף 14 דקירות וכולם 
מכירים את המקרה שלו וזוכרים את האירוע. הם רק לא יודעים 
שעברה שנה וזה מרגיש כאילו עברו עשר שנים. זה מאוד קשה“. 

את יכולה לדמיין את העתיד, עוד כמה שנים קדימה?
”אני לא יודעת, אגיד לך את האמת. גם מה שקורה לו עכשיו 
ברגל זה מאוד קשה. יש שם פגיעה עצבית והוא לא ישן בלילות. 
20, הם  והופעתי בערוץ  יודע, בזמנו כשפניתי לתקשורת  אתה 
ולגייס  מאוד התחברו לסיפור שלנו ורצו לפתוח לנו הדסטארט 
לכמה  כלכלי  לנו שקט  ייתן  לי שזה  אמרו  הם  עבורנו.  כסף 
שנים הקרובות ונוכל להתמקד בשיקום. אתה יודע מה ניב אמר 
כששאלתי אותו מה הוא חושב על הרעיון? הוא ענה לי שיש 
אנשים במצב הרבה יותר גרוע ממנו והוא מעדיף שיעזרו להם“. 
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משולחנה של מנהלת המחלקה המשפטית  עו"ד שלומית יחזקאלי

בימים אלו הארגון פועל יחד עם ח“כ עומר בר לב ממפלגת 
העבודה למען קידום הצעת חוק שמטרתו לתקן את חוק הרשויות 
ושוטרים מארנונה(,  נפגעי מלחמה  חיילים,  )פטור  המקומיות 
)תיקון – הנחה בארנונה לנכה המתגורר בבית הוריו(, תשי“ג-1953.
מטרת הצעת החוק הינה לתקן עוול של שנים רבות אשר מנע 
נפגעי פעולות איבה לקבל הנחה בארנונה  ילדים  מהורים של 

בדירת מגוריהם, כאשר מדובר בהטבה משמעותית. 
הנחה  לקבלת  התנאי  כיום,  המקומיות  הרשויות  חוק  עפ“י 
בארנונה הוא כי על הנכה להחזיק בנכס עצמו על מנת לזכות 
נוצרת  בהנחה בתשלומי הארנונה ברשויות המקומיות. הבעיה 
כאשר נכה הנפגע בפעולות איבה לא תמיד מחזיק בנכס כאשר 
זכאים  אינם  הוריו  כן  ועל  הוריו,  בילד הסמוך לשולחן  מדובר 

להנחה בתשלום הארנונה.

הנחה  להעניק  רשויות מקומיות  תיקון החוק תסמיך  הצעת 
 18 יגיע לגיל  ילד נכה עד אשר  בתשלומי הארנונה להוריו של 

וכאשר הנכה אינו המחזיק בנכס.
יודגש כי נפגעי איבה זכאים ל-66% הנחה בארנונה רק בתנאי 
)הנחה  לפי תקנות הסדרים במשק המדינה  בנכס  שמחזיקים 

מארנונה(, תשנ“ג-1993 לפי סעיף 14 ה)2()ו(.
נפגעו  אשר  נכים  בילדים  המטפלים  הורים  כי  אפוא  יוצא 
בפעולות איבה ומוגבלים מאוד מבחינה תעסוקתית אינם זכאים 

להנחה בארנונה נוכח החוק הקיים.
הצעת החוק תעבור כעת לוועדת חוק חוקה ומשפט להמשך 

הכנתה לקריאה ראשונה.
אנו בארגון נפגעי פעולות איבה – הארגון היציג במדינת ישראל, 
נפעל למען קידום החוק למען רווחתם של נפגעי פעולות איבה. 

חוק  הצעת  את  טרומית  בקריאה  אישרה  הכנסת  מליאת   
וקצבה(,  תגמולים   - )תיקון  איבה  פעולות  לחללי  התגמולים 
התשע“ז-2017 של חברת הכנסת שולי מועלם רפאלי ממפלגת 

הבית היהודי וקבוצת חברי הכנסת.
מטרת החוק היא לאפשר לבן משפחה של חלל עקב פגיעת 
איבה שהיה עובד המדינה או חייל בשירות קבע בפנסיה תקציבית, 
והן  לקבל הן קצבה לפי חוק התגמולים לחללי פעולות איבה, 
)גמלאות( או  קצבת שאירים פנסיונית לפי חוק שירות המדינה 
לפי חוק שירות הקבע בצבא הגנה לישראל )גמלאות(, ולא יאלץ 

לבחור ביניהן.
בהצעת החוק שהוגשה מפורט כי בן משפחתו של חלל איבה 
שהיה עובד המדינה או חייל בשירות קבע בפנסיה תקציבית,  
לחללי  חוק התגמולים  לפי  הזכאות לקצבה  בין  לבחור  נאלץ 
ובין הזכאות לקצבת שאירים לפי  פעולות איבה, התש“ל–1970, 
חוק שירות המדינה )גמלאות( [נוסח משולב], התש“ל–1970 או 
[נוסח  )גמלאות(,  לפי חוק שירות הקבע בצבא הגנה לישראל 

משולב], התשמ“ה–1985.  
זו אינה נדרשת מבן המשפחה של חלל איבה כאמור  בחירה 

הינה  צוברת. מטרתה של הצעת החוק  שהיה מבוטח בפנסיה 
לבן  לאפשר  ובכך  הזכאויות,  בין  לבחור  הדרישה  את  לבטל 
המשפחה של חלל לקבל את התגמולים המגיעים לו כבן משפחה 
של חלל פעילות איבה, מבלי לוותר על התגמולים המגיעים לו 
בהיותו שאיר של חלל האיבה מכוח הזכויות הפנסיוניות שנפגע 

האיבה צבר.
ח“כ שולי מועלם רפאלי: ”הצעת החוק בעצם מבקשת להפסיק 
את האפליה הזאת. מבקשת לשים את כולם תחת קורת גג אחת. 
לכולם הזכות לקבל את שתי הקצבאות. יש כמובן תקרה מסוימת 
ילדים ולעוד  שאי-אפשר לעבור אותה, ישנה משמעות למספר 
בין מי  נושאים, אבל אנחנו מבקשים לא ליצור אפליה כמובן, 
שיש לו פנסיה תקציבית, שזה בדרך כלל, עובדי המדינה כמובן, 
יותר פנסיה תקציבית.  יודעים שאין  שבמשך שנים אנחנו כבר 
אנחנו יודעים שכבר הרבה שנים גם מי שיש לו פנסיה תקציבית 

נותן מכספו לטובת הפנסיה.“
 55 חכי“ם תמכו ללא מתנגדים וההצעה תועבר להמשך הליכי 

החקיקה לוועדת העבודה והרווחה בכנסת.

אושר בטרומית: בני משפחה של נפגע איבה 
לא יאלצו לבחור בין קצבאות

הצעת חוק חדשה למען נפגעי פעולות איבה 
הנחה בארנונה לנכה המתגורר בבית הוריו

פרוייקט כל אגורה לטובה
אנו שמחים לבשר כי ארגון נפגעי פעולות איבה הצטרף למעגל 

התרומה של עמותת "עיגול לטובה".
איך זה עובד?

בכל פעם שמשתמשים בכרטיס האשראי לקנייה, יעוגל סכום 
הקנייה באופן אוטומטי לשקל הקרוב והאגורות שיעוגלו יתרמו במלואן 

למען פעילות לרווחתם של נפגעי פעולות איבה.
מדובר בממוצע בסך 4 שקלים בחודש, לא תצטרפו?

תהליך ההצטרפות הינו פשוט, קל ואורך פחות מדקה! תורמים מעט - משפיעים הרבה  
www.round-up.org.il :להצטרפות יש להיכנס לאתר כל אגורה לטובה
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הנצחה 
מענק והלוואה למימון הנצחה פרטית

קיימת זכאות למענק חד פעמי בגובה 7,663&
בעבור הנצחה פרטית של החלל ולהלוואה חד 

פעמית של עד 7,411 ₪.
השתתפות בהוצאות האבל

אלמנ/ה זכאי/ת למענק חד-פעמי להשתתפות 
בתקופת   ₪  7,361 בסך  אבל  בהוצאות 

"השבעה".
ביקורים בארץ של בני משפחה המתגוררים 

בחו"ל
אלמנות המתגוררות בחול לפחות שנה זכאיות 
לביקורי התייחדות פעם בשנה ביום האזכרה 
ביום  האישי  בתאריך העברי או הלועזי, או 
הזיכרון הכללי לחללי מערכות ישראל. הסיוע 
כולל: רכישת כרטיס טיסה באמצעות הנציגות 
בחו"ל, שהייה במלון למשך שישה לילות או 
הוצאות שהייה בסך 565 ₪ לכל ימי הביקור 
נסיעה  הוצאות  עבור   ₪ 1,500 עד  וסך של 
משדה התעופה לבית העלמין בו קבור החלל 
ובחזרה לשדה התעופה לאחר הביקור ולבית 

הזכאי, בכפוף להצגת חשבונית.
סיוע ברכישת חלקת קבר והקמת מצבה 

לאלמנ/ה
5,264 ₪ בעבור רכישת  ל–  זכאי/ת  אלמן/ה 

חלקת קבר ו– 4,480 ₪ 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  קיים שבבעלותם  לביסוס עסק  או  עסק 
בעבורו/ה  שיהווה  בעסק  לשותפות  כניסה 
מקור פרנסה. עליהם לפנות לעובד הרווחה 
לבירור הזכאות ולהגיש תכנית עסק מתאימה 

לכישוריה, בטרם תתחיל בהליך מחייב.
להקמת עסק עצמאי

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

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.
הטבות כללית

הטבות עבור יתומי האלמנ/ה
הסיוע לאלמן/ה הוא חד פעמי בעבור כל אחד 
מילדי החלל. בר/בת מצווה: אלמן/ה זכאי/ת 
להלוואה עד סך 3,717 ₪ והיתום אשר הגיע 
לגיל המצוות יקבל מענק כספי בסך 9,130&. 

במות   21 לו  יתום אשר טרם מלאו  נישואי 
הנספה ואף אם מלאו לו 30 שנה ביום נישואיו: 
יקבל היתום מענק בסך 8,968& והלוואה בסך 
זכאי/ת למענק בסך של  9,098 ₪. אלמן/ה 
9,098 ₪. אלמנ/ה  ולהלוואה בסך   ₪ 8,968
הקשורות  הוצאות  עבור  למענק  זכאי/ת 
מענק  א'-ו'  כיתות  לתלמידי  ובי"ס  לחוגים 
מענק  ז'-י'  כיתות  תלמידי   ,₪  1,799 בסך 
י"א-י"ב מענק  ותלמידי כיתות   &2,120 בסך 
 17 גיל  בין  יתום שהתייתם   .₪  2,884 בסך 
נהיגה  יקבל השתתפות במימון שעורי  ל-21 
ובלבד שמימש את   ₪ 2,165 עד סכום של 

הזכאות לפני גיל 30.
הלוואה לצרכים אישיים

לצרכים  הלוואה  לקבל  זכאי/ת  אלמן/ה 
אישיים אחת לשלוש שנים בסך 6,749 ₪. 

פטור מתשלום אגרת טלוויזיה
והטבות,  הזכאים/ות לתגמולים  אלמנים/ות 

יקבלו פטור מתשלום אגרת טלוויזיה.
סיוע בדיור

יינתן לאחד ממטרות הדיור:  סיוע חד פעמי 
רכישת דירה ראשונה או החלפתה או החזר 
וכן לשיפוץ הדירה. יש לפנות עוד  משכנתא 
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 
בבעלותו/ה דירה, ויש לו/ה עד 3 יתומים עד 
נשואים המתגוררים עמו/ה,  30, שאינם  גיל 
 .₪  212,291 עד  של  מענק  לקבל  זכאי/ת 
לעיל  במצב שצוין  דיור  אלמן/ה מחוסר/ת 
ויותר מ – 3 יתומים ילדי החלל שטרם מילאו 
ואינם נשואים או מתגוררים עמו/ה   30 להם 
זכאי/ת לתוספת מענק בסך 16,026 ₪ עבור 
מהחלל  ילד  ללא  אלמן/ה  נוסף.  יתום  כל 

זכאי/ת למענק של עד 66,740  ₪. 
החלפת דירה

אלמן/ה שלא קיבל/ה סיוע לרכישת דירה או 
לכיסוי משכנתה, ואין בבעלותו/ה דירה נוספת 
אותה  לדירה  פרט  אחרת  מדירה  חלק  או 
יקבל/תקבל  להחליף,  מבקש/ת  היא/הוא 
הדירה  מחיר  סכום ההפרש שבין  עד  סיוע 
ובין מחיר הדירה הנרכשת, בתנאי  הנמכרת 
שמחיר הדירה הנרכשת גבוה יותר: בהלוואה 
ילדים  135,444 ₪. מענק לאלמנה עם  בסך 
עד גיל 30, שהם ילדי החלל, שאינם נשואים 
ומתגוררים בביתו/ה, זכאי/ת למענק של עד 
שיקבל/ מהסכום   20% בניכוי   ₪  173,416

תקבל עבור דירתו/ה הנמכרת כמפורט בחוזה 
המכירה. מענק לאלמנ/ה ללא ילדים, זכאי/ת 
למענק של עד 66,740 ₪ בניכוי 20% מהסכום 

שיקבל/תקבל עבורה דירתו/ה הנמכרת.
הלוואה להחזר משכנתא שניטלה טרם 

האסון
אלמנ/ה שלא נעזר/ה בסיוע משרד הביטחון 

לצורך רכישה או החלפת דירה, ולצורך רכישת 
והנוכחית נטל/ה משכנתא  דירתו/ה היחידה 
שעדיין לא הוחזרה במלואה, רשאי/ת לפנות 
הלוואה  לקבלת  זכאותו/ה  בדיקת  לצורך 
לכיסוי חלקי או מלא של המשכנתא ההלוואה 
סכום  להפחתת  בתנאי שיביא/תביא  תינתן 
המקורית  המשכנתא  של  החודשי  ההחזר 

בשיעור של 20% לפחות.
שיפוץ דירה 

אלמנ/ה זכאי/ת להלוואה עד לסך 57,421 ₪ 
לשיפוץ הדירה או להרחבתה ולמענק עד לסך 
ולא קיבל/ה בעבר  זכאות במידה   ₪ 26,677

מענק לאחת ממטרות הדיור שפורטו לעיל.
השתתפות בתשלום שכר דירה

אלמן/ה, "מחוסר/ת דיור" שיתומיהם עד גיל 
30 מתגוררים עמם או, אלמנה "מחוסרת דיור" 
זכאי/ת לסיוע דמי שכירות פרטית   65+ בת 
יינתן בשנה  עד לסכום קבוע מראש. הסיוע 

הראשונה והשנייה הסמוכות ליום האסון.
רכב אישי או לשיקום כלכלי

החזר תשלום עבור ביטוח רכב (חובה 
ומקיף) 

אלמן/ה זכאי/ת למענק בעבור ביטוח חובה 
ומקיף לרכב. המענק מצורף לתגמול בחודש 
בינואר.  שמתחילה  השנה  עבור  דצמבר 
אלמנ/ה שקיבל/ה בשנה החולפת החזר עבור 
את  יקבל/תקבל  רכב)טסט(  רישיון  אגרת 
ההחזר באופן אוטומטי. המענק עד לסך של 

 .₪ 4,348
החזר אגרת רישיון רכב (טסט)

רישיון לרכב  זכאי/ת להחזר אגרת  אלמן/ה 
לשלוח  יש   .₪  1,756 בסך  בבעלותו/ה, 
ורכב,  נהיגה  לעובד/ת הרווחה צילום רישיון 
על  קבלה  או  ומקיף  חובה  ביטוח  תעודת 

תשלום הביטוח על שמה.
מענק והלוואה לרכישת רכב חדש לשימוש 

אישי
תוקף,  בר  נהיגה  רישיון  בעל/ת  אלמן/ה 
הלוואה  ו/או  למענק  זכאי/ת  יהיה/תהיה 
כהשתתפות ברכישת רכב: לרכב ראשון יינתן 
מענק בסך 59,319 ₪ והלוואה עד 77,743 ₪. 
להחלפת רכב: מענק בסך 46,889 ₪ והלוואה 

בסך 22,120 ₪.
אלמן/ה ללא רישיון נהיגה

נהיגה  רישיון  בעל/ת  שאינו/ה  אלמנ/ה 
חדש  רכב  ברכישת  סיוע  לקבל  זכאי/ת 
כאשר בנה או בתה מתגוררים בסמיכות אליה 
ינהגו עבורו/ה אם לא קיבל/ה  כי  ומצהירים 
סיוע: מענק  לרכב ראשון  לקולנועית.  סיוע 
 .₪  22,210 בסך  והלוואה   ₪  41,518 בסך 
והלוואה  החלפת רכב: מענק בסך 32,814 ₪ 

בסך 22,120 ₪.
שיעורי נהיגה לאלמן/ה

אלמנ/ה זכאי/ת להשתתפות של עד 2,167 ₪ 
בעבור השיעורים.

זכויות והטבות אלמנים/ות נפגעי פעולות 
איבה

בפניכם מידע כללי על הטבות וזכויות לאלמנים/ות נפגעי פעולות איבה. בהוראות חלים 
לעתים שינויים, לכן לקבלת מידע נוסף ומעודכן ולקבלת ייעוץ, יש לפנות למשרדי ארגון 

נפגעי פעולות איבה ו/או למוסד לביטוח לאומי.
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תשלום דמי ניידות
נעזר/ה  ולא  אלמן/ה שאין בבעלותו/ה רכב, 
השנים  בארבע  רכב  לרכישת  במענק 
 ₪ 383 ניידות בסך  האחרונות, זכאי/ת לדמי 

לחודש.
מענק לרכישת קולנועית 

אלמן/ה הזקוק/ה לקולנועית, מסיבות רפואיות 
ומגבלות בניידות, בתנאי שלא קיבל/ה סיוע 
בארבע שנים האחרונות לרכישת רכב, למענק 

עד לסך 15,061 ₪.
רכב שיקום כלכלי

אלמנ/ה שכיר/ה או עצמאי/ת בעל/ת רישיון 
ו/או  לקבל מענק  זכאי/ת  תוקף,  בר  נהיגה 
הלוואה לרכישת רכב מסחרי/נוסעים לעסק 
הסיוע  את  מחליף  זה  סיוע  קיים.  או  חדש 
הניתן לרכישת רכב לשימוש אישי/רכב רפואי 

או קולנועית. 
סיוע רפואי 
מימון תרופות 

זכאי/ת להחזר תשלום על תרופות  אלמן/ה 
יש  טיפול קבוע:  או ממושך.  לטיפול קבוע 
להגיש לעובד/ת הרווחה את רשימת התרופות 
ולצרף  החודשי,  המינון  את  מטפל,  מרופא 
או  החולים  מקופת  תרופות  ניפוקי  דו"ח 
קבלות משלושת החודשים האחרונים. לאחר 
חודשי  לפונים החזר  יינתן  אישור הבקשה, 
במשך שנה שלמה. בתום שנה זו יש להגיש 
מחדש בקשה לאישור החזר חודשי. לתרופה 
שעלותה 400 ₪ ויותר, יש לחדש אישור אחת 
לשלושה חודשים. טיפול לא קבוע: ניתן לקבל 
 ₪ 26 החזר עבור כל תרופה שעלותה מעל 
 ₪ 204 בסך  לרכז הגשת קבלות  יש  למנה. 
ולצרף מרשמים רפואיים וחשבוניות  ומעלה 

מס/קבלות מקוריות ע"ש האלמנ/ה.
התייעצות רפואית

 ₪  845 עד  של  להחזר  זכאי/ת  אלמן/ה 
ייעוץ עם רופא מומחה בגין בעיה  בשנה על 
גובה  רפואית או צורך בהתערבות כירורגית. 
הסכום  שבין  ההפרש  יהיה  ההשתתפות 
לבין סכום ההשתתפות של  ששולם בפועל 
הביטוח המשלים. זאת עד להחזר מרבי של 

836 ₪ לשנה.
לחצן מצוקה 

זה  לגיל  מתחת  או   65 גיל  מעל  אלמנה 
הצורך  על  רפואי המעיד  אישור  שברשותה 
כרוניות,  מחלות  עקב  מצוקה  בלחצן 
לחצן מצוקה.  בהתקנת  זכאית להשתתפות 
ההשתתפות הינה עד 347 ₪ לשנה או עד 29 

ש"ח לחודש.
מנוי לשירותי קרדיוביפר וניידת טיפול 

נמרץ לב
24 חודשים לאגף  מימון למנוי לתקופה של 
ושח"ל  נטל"י  הסכמי התקשרות עם חברות 
יש  לב.  מבעיות  הסובל/ת  לאלמן/ה  יינתן 
להגיש אישור מקרדיולוג. אלמנ/ה הזכאי/ת 
זה  לשירות  הרפואיים  הקריטריונים  עפ"י 
אחרות,  חברות  עם  להתקשר  ומבקש/ת 

זכאי/ת לקבל החזר של עד 174 ₪ לחודש.
נעליים אורתופדיות 

 ₪  958 עד  של  למענק  זכאי/ת  אלמן/ה 
במכון  אורתופדיות  נעליים  לרכישת  בשנה 
חייב/ת  ובאישור אורתופד. הזכאי/ת  מיוחד 
309 ₪. יש להגיש  בהשתתפות עצמית בסך 
אישור בפעם הראשונה שבה מתבקש המימון. 

משקפיים לכבדי ראייה 
או  עדשות משקפיים  במימון  • השתתפות 
עדשות מגע לאלמנים/ות אחרי ניתוח עיניים 
או במקרים של מחלת עיניין כרונית. זכאי/ת 
 ₪  1,197 או  בשנה   ₪  715 עד  של  להחזר 

לשנתיים.
טלסקופיות  עדשות  במימון  השתתפות   •
בעלי  לאלמנים/ות  מיקרוסקופיות  ועדשות 

תעודת עיוור  
נסיעות לטיפול רפואי 

רפואיים  מטעמים  יכולה  שאינה  אלמנה 
באוטובוס,  לנסוע  אישור מרופא(  )על סמך 
נסיעה במונית  זכאית למימון מלוא הוצאות 
ו/או באמבולנס לטיפול רפואי בבית חולים 
נסיעות במונית  או במרפאת מומחים. החזר 
מותנה באי-קבלת סיוע לרכישת רכב לשימוש 
האחרונות.  השנים   4 ב- אישי/שיקומי 
נסיעות לחודש  ל-10  הינה עד  ההשתתפות 
5 נסיעות הלוך ושוב. אין הגבלה במספר  או 
הנסיעות לטיפול כימותרפי או דיאליזה. גובה 
ההשתתפות בנסיעה במונית לא יעלה על 100 

ש"ח לכל כיוון.
החלמה לאחר אשפוז 

לילות  ארבעה  למשך  שאושפזה  אלמנה 
או  כימותרפיים  טיפולים  לאחר  או  ומעלה 
החלמה  דמי  של  להחזר  זכאית  הקרנות,  
ימים    7 או  לילות   6 עד  רצופה של  בשהות 
וזאת על פי תעריפי  בשנה בארץ או בחו"ל 
נציבות שרות המדינה. גובה ההשתתפות על 
יום  . ערך  פי תעריפי נציבות שירות המדינה 
424 ₪. במקרים  הינו   2017 ההבראה לשנת 
של השתתפות הביטוח המשלים, סיוע האגף 
יעלה על ההפרש שבין התשלום בפועל  לא 

והשתתפות הביטוח.
מוצרי ספיגה

זכאית להשתתפות באספקת מוצרי  אלמנה 
על  מרופא המעיד  אישור  בסיס  על  ספיגה 
צורך. המוצרים יסופקו ישירות לבית האלמנה 
על ידי חברה עמה יש לאגף הסכם התקשרות.

לאחר אישור הבקשה יעביר קצין התמלוגים 
והחברה  ההזמנה,  פרטי  עם  לחברה  הודעה 
מועדי  לתאום  האלמנה  עם  קשר  תיצור 

האספקה.
טיפולי שיניים 

להחזר  זכאים   18 גיל  עד  ויתום/ה  אלמן/ה 
תשלום לטיפול שיניים. יש להגיש לעובד/ת 
הרווחה: קבלות מקור ותוכנית טיפול. אלמן/ה 
50% מהתשלום בפועל  זכאי/ת להחזר של 
זכאי  יתום  לשנה.   ₪  15,061 מ-  יותר  ולא 

להחזר בסך 4,017 ₪ בשנה. 
סיוע סוציאלי- רגשי

עובדים  לרשות האלמנות  מחוז מעמיד  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 
מטעם המוסד לביטוח לאומי, מוזמן/ת לפנות 

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

)אישי,  אלמן/ה זכאי/ת למימון טיפול נפשי 

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

להמשך המימון.
דיור מוגן, בית אבות, עזרה לזולת

דיור מוגן
אינו  הנכס  מוגן,  לדיור  העובר/ת  אלמן/ה 
בבעלותו/ה ועליהם לשלם דמי כניסה זכאי/ת 

למענק חד-פעמי עד לסך 36,328 ₪. 
אשפוז סיעודי

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

האבות. 
מטפלת סיעודית 

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

לעובד/ת הרווחה לקבלת טופס תפקוד. 
מרכז יום לקשיש

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  היתר העסקת 
התעשייה  במשרד  סמך  יחידת  באחריות 
ניתן להיעזר במוסד לביטוח לאומי  והמסחר. 

להעברת המסמכים. 
מצוקה כלכלית 

הלוואה לכיסוי חובות
ישירה  כתוצאה  לחובות  אלמן/ה שנקלע/ה 
מנפילת החלל או המתקשה להחזיר חובות 
שקדמו לנפילתו, למוסדות הקשורים בעניין 
בגובה של עד  יוכלו לקבל הלוואה  העסקי, 
שלוש  בתוך  בקשה  הגישו  אם   ,₪  57,421
שנים מיום ההתאלמנות או מהיום שהוכר/ה 

לראשונה לפי החוק.
הטבות מרשויות אחרות לאלמנה 

וליתום 
פטור מאגרת רישום ירושה של הנספה

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

לבית המשפט. 
פטור בהעברת מקרקעין

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

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

אלמן/ה וליתום/ה עד גיל 30 יש פטור מאגרת 
רישום מקרקעין.  רישום משכנתה, בלשכת 
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אישור  את  הרווחה  מעובד/ת  לקבל  ניתן 
הפטור שיש להגיש לבית המשפט. 

הנחה בתשלום מס רכישה בהעברת 
מקרקעין (טאבו)    

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

מגרש. 
סיוע כספי ליתום 

הלוואה לשיקום כלכלי – עצמאי
30 שנה, שהוכרו  יתומים שטרם להם מלאו 
כיתומים לפני גיל 21, ולא קיבלו סיוע לשיקום 
חד-פעמית  להלוואה  זכאים  וללימודים, 
לשיקום כלכלי-עצמאי או לביסוס עסק קיים. 

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

לימוד בלבד. 
אבחון לקות למידה

יסודי, חטיבת  בבית ספר  יתום/ה הלומד/ת 

ביניים או תיכון, זכאי/ת למימון אבחון לקות 
סמך  ועל  "ניצן",  לתעריפי  בכפוף  למידה 
 21 גיל  עד  יתום/ה  המלצה מגורם מקצועי. 
לפי  למידה  לקות  אבחון  למימון  זכאי/ת 
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.
מימון טיפול נפשי 

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

ולחדש כל שנה אישור להמשך המימון. 
מענק נישואין ודיור

יתום/ה זכאי/ת למענק נישואין בסך 119,742 
גיל  יתום/ה רווק/ה הרוכש/ת דירה לפני   .₪
80% מסך  דיור בשיעור  זכאי/ת למענק   ,30
מענק הנישואין בסך 95,793 ₪ . יתום שקיבל 
הגיעו  נישא- בטרם  ולאחר מכן  דיור  מענק 
לגיל 30, יקבל את ההפרש בין מענק הנישואין 

לבין מענק הדיור שקיבל. יתום שהגיע לגיל 30 
וטרם נישא וטרם רכש דירה, יקבל מענק גיל 
בגובה מענק הנישואין. אם כבר קיבל מענק 
דיור יקבל את ההפרש שבין מענק הנישואין 

למענק הדיור.  
הלוואה לנישואין או לדיור

יתום/ה זכאי/ת להלוואה חד-פעמית עד  כל 
לסך 30,495 ₪ לצורך רכישת דירה או לרגל 

נישואיו. 
מימון לימודים

יתום/ה לפני גיל 30 
וטרם   21 לו  מלאו  בטרם  שהתייתם  יתום 
מלאו לו 30 זכאי לקבל סיוע במימון לימודים 
מקצועית,  להכשרה  לימודים  או  אקדמיים 
ללימודים  מימון  בעבר  קיבל  שלא  ובתנאי 
אחרים באמצעות משרדנו. על היתום להמציא 
במוסד  ללימודים  וקבלה  רישום  אישור 
המועצה  ידי  על  המוכר  אקדמי  לימודים 
להשכלה גבוהה או במוסד להכשרה מקצועית 
גובה  גוף ממשלתי.  בפיקוח  ונמצא  המוכר 
מימון שכר הלימוד הממומן יהיה בגובה שכר 
הלימוד השנתי המקובל במוסד אקדמאי מוכר, 
כפי שנקבע ע"י המועצה להשכלה גבוהה בסך 
10,228 ₪. יתום הלומד במכללה זכאי למימון 
שכר לימוד עד לגובה 22,500 ₪ לשנה. תשלום 
דמי מחיה: יתום/ה הלומד/ת תוכנית לימודים 
מלאה של לפחות 18 שעות שבועיות ומעלה 
זכאי לקבלת  יהיה  פרונטליים,  יום  בלימודי 
דמי מחיה לתקופת לימודיו המאושרת. היתום 
יוכל לקבל השתתפות ברכישת ספרים וציוד 

לימודי.
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משתמשים בכרטיס, בלי להוציא כסף מהכיס!

נמשכת ההצלחה . מאות נכי צה”ל כבר טסו איתנו. מה איתך?נמשכת ההצלחה . מאות נכי צה”ל כבר טסו איתנו. מה איתך?נמשכת ההצלחה . מאות נכי צה”ל כבר טסו איתנו. מה איתך?

באמצעות פספורטכארד ישראל סוכנות לביטוח כללי )2014( בע”מ | החברה המבטחת 
– הפניקס חברה לביטוח בע”מ | בכפוף לתנאי הפוליסה, חריגיה וסייגיה | בכפוף לחיתום 

רפואי | בכפוף למגבלות השימוש בכרטיס

ביטוח בכל מצב רפואיללא השתתפות עצמית

מזומן במקוםלא מוציאים כסף מהכיס
במקרה של איבוד כבודה

ביטוח נסיעות עם יתרונות שאין באף חברה אחרת

לפרטים נוספים ורכישה התקשרו

 טלפון במשרד: 02-542055, נייד: 052-2230236,
uzi@argaman-ins.co.il :דוא”ל

לפרטים נוספים ורכישה התקשרו
עוזי ארגמן         מקבץ סוכנות לביטוח

052-2230236 טלפון במשרד: 02-542055

עוזי ארגמן         מקבץ סוכנות לביטוח
)הסוכן הינו נכה צה״ל - חבר הארגון(
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סיעוד
דיור מוגן

על פי פניית הזכאי/ת, אגף משפחות משתתף 
במענק חד פעמי של 36,328 שקל לכל הורה. 
המענק יינתן להורה שנכנס לדיור מוגן, בתנאי 
של  מקרה  בכל  סיעודית.  מחלקה  בו  שיש 
כניסה לדיור מוגן, ההורה/ים ימשיכו לקבל את 
יתר התשלומים  ואת  מלוא התגמול החודשי 

החודשיים ו/או השנתיים הנלווים.
בתי אבות להורים

שהייתו  במימון  להשתתפות  זכאי  הורה 
במחלקה סיעודית או במחלקה לתשושי גוף או 
נפש בבית אבות, בהסתמך על תעריף משרד 
הבריאות או משרד הרווחה ובהתאם להכנסותיו 
מכל מקור שהוא. קצבת זקנה, קצבת שאירים, 
דירה  משכר  והכנסה  בריאות  מנזקי  רנטה 
ראשונה לא יילקחו בחשבון לצורך חישוב דמי 
השהייה. כאשר משולמות קצבת שאירים וגם 
קצבת זקנה תיחשב קצבת השאירים כהכנסה. 
הורים שהאגף משתתף במימון המוסד שבו 
הם שוהים, לא יקבלו תגמול חודשי והטבות. 
ישיר עם משרד  נמצא בהסדר  מוסד שאינו 
במימון  משתתף  המשפחות  אגף  הביטחון, 
תגמול  יקבלו  לא  שוהים,  הם  שבו  המוסד 
נמצא בהסדר  והטבות. מוסד שאינו  חודשי 
המשפחות  אגף  הביטחון,  משרד  עם  ישיר 
במוסד בתשלומים  במימון שהייה  משתתף 
חודשיים, המועברים כנגד קבלות או חשבונית 
מס מקור, בציון אופן תשלום. לתשומת לבכם 
סיעודי  לדיור  עובר  ההורים  אם אחד משני 
מסוג זה או אחר, ימשיך ההורה השני לקבל 
את כל התנאים המגיעים לו ממשרד הביטחון 
כהורה יחיד, דהיינו 80 אחוז מהתשלום לזוג. 

עזרה בידי הזולת בבית ההורה
גובה הסיוע לעובד סיעודי או לעובד זר ניתן 
ידי  בהתאם למגבלות הרפואיות שסומנו על 
רופא המשפחה על גבי טופס דו"ח תפקודי. 
היקף הסיוע מתורגם למספר שעות חודשיות, 
בכפוף לאישורים הנדרשים ובהתאם לתחשיב 
המתבצע במחוז. לא ניתן להעסיק בן משפחה 

מדרגה ראשונה.

בריאות
סמך  על  ניתנות  רפואיים  בנושאים  הטבות 
אישור משרד הבריאות, כלומר לאחר שמוצתה 
הזכאות בקופת החולים ו/או בביטוח משלים 
השתתפות  ולאחר  הבריאות,  במשרד  או 
למימוש  ועד לסכום המרבי. בקשה  עצמית 

ההטבות תוגש לעובד הרווחה במחוז, בסמוך 
משנה  יאוחר  ולא  לפועל,  ההוצאה  למועד 
או  מס  חשבונית  בצירוף  ההוצאה,  ממועד 

קבלה מקור על שם הזכאי/ת.
מנוי לשירותי קרדיוביפר וניידת לטיפול נמרץ

נטל"י  חברות  עם  התקשרות  הסכמי  לאגף 
זכאים  לב,  הורים הסובלים מבעיות  ושח"ל. 
מנוי בחברות אלה לקבלת שירותי  לרכישת 
נמרץ לב לתקופה  וניידת טיפול  קרדיוביפר 
של 24 חודשים. אישור הסיוע מותנה באישור 
רופא קרדיולוג על הצורך בשירות זה. הורים 
זכאים לקבל החזר של עד 174 ש"ח לחודש 

למנוי יחיד או 254 ש"ח למנוי זוגי .
מנוי לשירות חירום רפואי לחולה לב

הפניה  לקבל  זכאים  בלבד,  לב  חולי  הורים 
אשר  ונטלי,  שחל  החברות-  משתי  לאחת 
בהתקשרות עם המשרד ו/או באמצעות החזר 
בכפוף  בהתקשרות,  שאינה  מחברה  כספי 
ומעלה שקיבלו   75 בני  לאישור מקרדיולוג. 
יוכלו להמשיך לקבל את  הסיוע,  בעבר את 

השירות עד כה ללא האישור האמור.
לחצן מצוקה 

בודד מתחת  הורה  או   ,  65 גיל  הורים מעל 
לגיל זה שברשותו אישור רפואי המעיד על 
הצורך בכפתור מצוקה עקב מחלות כרוניות, 
מצוקה.  לחצן  בהתקנת  להשתתפות  זכאים 
ההשתתפות הינה עד 347 ₪ לשנה או עד 29 

₪ לחודש.
 65 מגיל  הורים  זוג  או   65 מגיל  בודד  הורה 
נותנות  מהחברות  לאחת  לפנות  רשאים 
וליצור התקשרות עצמאית.  השירות בשוק 
347 שקל  סך  על  עומד  ההשתתפות  סכום 
29 שקל בחודש. הסיוע  או לחילופין  בשנה 
הסובל   65 לגיל  מתחת  להורה  גם  יינתן 

ממחלה/ות כרוני/ות על פי אישור מרופא.
עדשות טלסקופיות ומקרוסקופיות 

למשקפיים
או  השתתפות ברכישת עדשות טלסקופיות 
לכבדי  למשקפיים  מיקרוסקופיות  עדשות 
כבד  או  עיוור  תעודת  לבעלי  תינתן  ראייה, 
ראייה, בהתאם להמלצת המכון לשיקום ראייה 

ירודה ואישור גובה ההשתתפות.
השתתפות במימון עדשות למשקפיים או 

עדשות מגע
עדשות מיוחדות למשקפי ראייה

מיוחדות  עדשות  רכישת  עבור  השתתפות 
למשקפי ראייה, לאחר ניתוח, או עקב מחלת 
רופא,  אישור  פי  על  תינתן  כרונית  עיניים 
בהחלפת  או  מיוחדות  בעדשות  הצורך  על 

גובה ההחזר עבור העדשות עומד  הקיימות. 
על סך 715 שקל לשנה או 1,197 שקל אחת 

לשנתיים.
השתתפות במימון טיפולים ברפואה משלימה

הינה  אלטרנטיביים  בטיפולים  ההשתתפות 
עבור עד 20 טיפולים לשנה סכום הסיוע הינו 
עד 2,672 ש"ח לשנה ועד 134 ₪ לטיפול בודד.

מספר  עבור  תינתן  ההשתתפות  אספקת 
הטיפולים שבוצעו בפועל על ידי הזכאי, אולם 
ולא  ביום  יותר משלושה טיפולים  לא  עבור 
טיפולים  יותר מסך מצטבר של עד עשרים 

בשנה.
מוצרי ספיגה

מוצרי  באספקת  להשתתפות  זכאים  הורים 
על  המעיד  מרופא  אישור  בסיס  על  ספיגה 
יסופקו ישירות לבית ההורה  צורך. המוצרים 
על ידי חברה עמה יש לאגף הסכם התקשרות. 
לאחר אישור הבקשה יעביר קצין התגמולים 
והחברה  ההזמנה,  פרטי  עם  לחברה  הודעה 
מועדי  לתאום  ההורים  עם  קשר  תיצור 
האספקה. האספקה תתבצע בהתאם להיקף 
סל המוצרים שנקבע על-ידי האגף בתאום עם 

החברה המספקת.
 סיוע ברכישת מוצרי ספיגה למבוגרים יאושר 
סוגר/ על  לוקים באי שליטה  לזכאים אשר 

אבחנה  המפרט  מרופא,  אישור  פי  על  ים 
חברת  ידי  על  מסופקים  המוצרים  רפואית. 
עם  התקשרות  בחוזה  שנבחרה  כמיטק, 
משרד הביטחון. מוצרי הספיגה יסופקו לבית 
ידיהם,  הזכאי/ת בהתאם לכמות שתוגדר על 
ועד להיקף סל מוצרים שנקבע בהתקשרות. 
אם הזמנת המוצרים תהיה בעלות גבוהה מזו 
הזכאי בהפרש  יישא  שנקבעה בהתקשרות, 

העלות ישירות מול החברה.
השתתפות בהתייעצות רפואית

למחלות  מיודעת  הרפואית  ההתייעצות 
המצריכות טיפול רפואי ממושך או התערבות 
ניתן למטרת טיפולים  אינו  כירורגית. הסיוע 
הינו  גובה ההשתתפות  וניתוחים קוסמטיים. 
זו  בזכאות  כי  יודגש  בשנה.  836 שקל  עד 
לניצול  עד  פעמים,  כמה  להשתמש  אפשר 

מלוא הסל של 836 שקל בשנה.
השתתפות במימון טיפולי פוריות/

פונדקאות
מימון טיפולי פוריות

זכאים  לעולם  ילד  הורים המבקשים להביא 
לסיוע במימון טיפולים/סדרת טיפולי פוריות, 
חולים  בקופת  זכאותם  את  לאחר שמימשו 

לרשותכם, רשימת זכויות וסיוע הניתן למשפחות במגוון תחומי החיים
לפניכם מידע ראשוני ותמציתי על חלק מההטבות הניתנות על ידי אגף משפחות והנצחה במשרד 

הביטחון. המידע הוא כללי והנוסח הקובע והמחייב הוא הנוסח הקבוע בחקיקה, בתקנות ובהוראות 
המנהל הרלוונטיים. לקבלת מידע נוסף ומעודכן, יש לפנות למרכז השירות הטלפוני, 03-6884729. 

זכויות והטבות משפחות שכולות
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לסכום  עד  הוא  הסיוע  המשלים.  ובביטוח 
המרבי של 23,989 ₪ 

הורים שכולים המבקשים להביא צאצא לעולם 
זכאים להשתתפות במימון  בעקבות השכול, 
הטיפולים עד לסכום מרבי הקבוע בסך 23,918 

שקל. הסיוע מותנה באישור רפואי.
השתתפות במימון החלמה לאחר 

אשפוז
החלמה לאחר אשפוז

הורים שאושפזו למשך ארבעה לילות ומעלה 
כימותרפיים  טיפולים  לאחר  מצויים  או   ,
זכאים להחזר של דמי החלמה  או הקרנות, 
בארץ או בחו"ל בעד כל יום החלמה בשהות 
רצופה של עד 6 לילות או 7 ימים , וזאת על 
יום  )ערך  נציבות שרות המדינה  פי תעריפי 
ההבראה לשנת 2017 הינו 424 ₪ (. במקרים 
של השתתפות הביטוח המשלים, סיוע האגף 
יעלה על ההפרש שבין התשלום בפועל  לא 

והשתתפות הביטוח.
הורים זכאים להשתתפות במימון החלמה או 
הבראה לאחר אשפוז של יותר מארבעה לילות, 
או לאחר סדרה של טיפולים כימותרפיים או 
טיפול הקרנות. הזכאות למימון היא עד שבעה 
ימים )שישה לילות(, בהתאם לתעריף נציבות 
שירות המדינה. את ההטבה אפשר לממש עד 

שישה שבועות לאחר האשפוז.
תרופות לשימוש כרוני או חד פעמיות 

השתתפות במימון תרופות
222 ש"ח  התגמול החודשי כולל תשלום של 
עבור צריכת תרופות שמשולם לכל בית אב. 
אם ההוצאה החודשית עבור תרופות בשימוש 
ניתן  זה,  קבוע או חד פעמי עולה על סכום 
הבאים  בתנאים  נוספת  השתתפות  לקבל 
ידי משרד הבריאות.  על  :התרופה מאושרת 
קופת  של  מרקחת  בבית  נרכשה  התרופה 
הסדר  לו  שיש  מרקחת  בבית  או  החולים 
אישור  להעביר  יש  הקופה.  עם  תשלומים 
רפואי המפרט את רשימת התרופות הקבועות 
ומינונן החודשי בצירוף חשבוניות מס/קבלות 
בשלושת  התרופות  רכישת  על  מקוריות 
החודשים האחרונים ע"ש ההורה. לחילופין, 

ניתן לצרף דו"ח ניפוק.
עבור  החודשית  ההוצאה  שבהם  במקרים 
המשולם  הקבוע  הסכום  על  עולה  תרופות 
בקשה  להגיש  ניתן  שקל(,   222 ( בתגמול 
לתוספת מימון בכפוף לאישורים נדרשים. אין 
להגיש בקשות לתרופה שעלותה פחותה מ-26 
רכישת תרופות  בגין  יינתנו  שקל. ההחזרים 
ידי משרד הבריאות כתרופה,  המאושרות על 

ולא עבור תוספי מזון או ויטמינים.
תרופות חד פעמיות

השתתפות ניתנת עבור תרופה שעלותה גבוהה 
יש להגיש את הבקשה  מ-26 שקל לאריזה. 
אחת לשנה, בצירוף מרשם רפואי וקבלות על 

סך 200 שקל ומעלה.
מימון הוצאות נסיעה לטיפול רפואי

רפואיים  מטעמים  יכולים  שאינם  הורים 
באוטובוס,  לנסוע  מרופא(  אישור  )על סמך 
נסיעה במונית  זכאים למימון מלוא הוצאות 
רפואי בבית חולים  ו/או באמבולנס לטיפול 

נסיעות במונית/ או מרפאת מומחים. החזר 
אמבולנס מותנה באי-קבלת סיוע לרכישת רכב 
לשימוש אישי/שיקומי ב-5 שנים האחרונות. 
לחודש  נסיעות  ל-10  עד  הינה  ההשתתפות 
5 נסיעות הלוך ושוב. אין הגבלה במספר  או 
הנסיעות לטיפול כימותרפי או דיאליזה. גובה 
ההשתתפות בנסיעה במונית לא יעלה על 100 

ש"ח לכל כיוון.
טהורים הזקוקים לטיפול רפואי בבית חולים 
או במרפאות מומחים, ושאינם מקבלים סיוע 
ממשרד הביטחון ברכישת רכב בארבע השנים 
לנסוע בתחבורה  יכולים  ושאינם  האחרונות, 
נסיעה במונית או  זכאים להוצאות  ציבורית, 
באמבולנס, כל עוד תקף האישור הרפואי לכך. 
ההשתתפות מוגבלת לעשר נסיעות מאושרות 

בחודש )או חמש נסיעות הלוך וחזור(.
טיפולי שיניים

טיפולי  במימון  להשתתפות  זכאים  הורים 
שיניים בגובה 50% מההוצאה בפועל. ההחזר 
יינתן על בסיס תוכנית טיפול חתומה על ידי 
רופא השיניים הכוללת את פירוט הטיפולים 
ועלות כל אחד מהם.לקבלת ההחזר יש להציג 
חשבוניות מס/קבלות מקוריות על שם ההורה 
הזכאי. ההחזר יינתן על פי שלבי ההתקדמות 
בטיפול. ניתן להגיש חשבוניות מס/קבלות עד 

3 שנים מיום התשלום.
השתתפות במימון טיפול שיניים תהא על שם 
50 אחוז מההוצאה בפועל על  הזכאי בגובה 
וקבלה מקורית,  טיפול מפורטת  תוכנית  פי 
בציון אופן תשלום. בהתאם למחיר הטיפול, 
צילומי שיניים.  או  טיפולים  כרטיס  יידרשו 
ההחזר יינתן על פי שלבי התקדמות הטיפול 

והתשלום.
ניתוחים פרטיים

ניתוח פרטי הוא ניתוח שאינו מתבצע במימון 
קופת החולים ואינו ניתוח קוסמטי. 

הסכום המרבי לסיוע במימון הניתוח הוא עד 
11,957 ₪ לשנה, וזאת לאחר ניכוי השתתפות 
עצמית בסך 2,402 ₪ וניכוי התשלום שהתקבל 

מהביטוח המשלים.
ההשתתפות במימון ניתוח פרטי תינתן לניתוח 
שאינו במסגרת קופת החולים ועד לסכום של 
בניכוי השתתפות עצמית של  14,359 שקל 
2,402 שקל. מדובר על ניתוחים שנעשו בארץ 

ואינם ניתוחים קוסמטיים.
נעליים אורטופדיות

במימון  השתתפות  לקבל  זכאים  הורים 
לרכישת נעליים אורתופדיות המיוצרות במכון 
אורתופדיים.  במכשירים  המתמחה  מיוחד 
זוג נעליים אחד לשנה  המימון הוא לרכישת 
מסכום  אורתופד.  מרופא  באישור  ומותנה 
 ₪ 309 ההחזר תנוכה השתתפות עצמית של 

וישולם סכום מרבי של עד 961 ש"ח. 
נעליים  ברכישת  לסיוע  זכאים  הורים 
אורטופדיות על פי אישור רפואי מאורתופד, 
ואשר מיוצרות במכון מיוחד ובלעדי למכשירים 
יינתן בניכוי השתתפות בסך  רפואיים. הסיוע 

305 שקל ועד לגובה של 955 שקל בשנה.
מכשירים רפואיים

או  ברכישה  להשתתפות  זכאים  הורים 

רפואיים,  אביזרים/מכשירים  של  בהשכרה 
על  הניתן  למימון  כהשלמה  ניתן  הסיוע 
וביטוח  החולים  קופת  הבריאות,  ידי משרד 
 309 עצמית של  ולאחר השתתפות  משלים 
ש"ח לרכישה של מכשיר המופיע ברשימה 
שבנספח להוראה והשתתפות בסך 584 ש"ח 
לרכישה לגבי מכשיר שאינו מופיע ברשימה. 
מתשלום  פטורים  סיעודי  במוסד  הורים 

השתתפות עצמית.
הורים זכאים להשתתפות ברכישה או בהשכרה 
תינתן  רפואיים. ההשתתפות  של מכשירים 
הגורם  ידי  על  למימון שניתן  כנגד השלמה 
המממן ועד לגובה תעריפי המשרד ובהתאם 

לרשימה המאושרת על ידי האגף.
תשולמנה  ההטבות  כל  ליבכם:  לתשומת 
קופת  מול  זכויות  מיצוי  רק לאחר  ותינתנה 
חולים או משרד הבריאות או ביטוח משלים 

או כל גורם מממן אחר.

תחבורה
רכישת רכב ראשון חדש לבעלי רישיון נהיגה

הורים בעלי רישיון נהיגה בר תוקף, יהיו זכאים 
ו/או להלוואה כהשתתפות ברכישת  למענק 
רכב חדש או להחלפת רכב לשימושם האישי, 
בתנאי שלא קיבלו סיוע לרכישת קלנועית/
רכב במהלך אותה תקופת זכאות.לרכישת רכב 
ראשון חדש לזכאי שבקשתו אושרה עקרונית 
 46,830 יינתן מענק עד לסך  ידי המחוז,  על 

שקל והלוואה עד לסך 31,217 שקל.
החלפת רכב חדש לבעלי רישיון נהיגה

להחלפת רכב לאחר ארבע שנים ואילך, יינתן 
סיוע במענק עד לסך 38,496 שקל והלוואה עד 

לסך 22,904 שקל.
רכב משומש לבעלי רישיון נהיגה

גיל הרכב  לרכישת רכב ראשון או להחלפה. 
הנרכש לא יעלה על 48 חודשים. הסיוע לרכב 
משומש ניתן אחת לארבע שנים ואילך. הרכב 
ההורה/ יירכש מחברה שבה  לא  המשומש 
או אחד מקרוביו מקרבה  בעלי שליטה,  ים 
מבן  או  בחרה,  שליטה  בעלי  הינו  ראשונה 
משפחה מקרבה ראשונה של הזכאי. לפונה 
המחוז,  ידי  על  עקרונית  אושרה  שבקשתו 
 ₪  38,961 של  מענק  של  עד  מענק  יינתן 

והלוואה בגובה 23,180 ₪.
רכישת רכב ראשון לחסרי רישיון נהיגה 

בנהיגת בן משפחה
זכאי לקבל  נהיגה  רישיון  בעל  הורה שאינו 
בן  ילדיו או  סיוע ברכישת רכב חדש כאשר 
זוגו מתגוררים בסמיכות אליו, זמינים להסיעו 
ינהגו עבורו. )בתנאי שלא רכש  ומצהירים כי 
באותה  משהב"ט,  במימון  קלנועית/רכב 
ניתן במסגרת מכסה  זכאות(. הסיוע  תקופת 
גובה  זו.  שנתית מוגבלת שהוקצתה למטרה 
יינתנו  ראשון  רכב  לרכישת  המרבי  הסיוע 
מענק בסך 31,217 ₪ והלוואה בסך 22,904 ₪. 
להחלפת רכב לאחר 4 שנים יינתנו מענק בסך 

25,664 ₪ והלוואה בסך 22,904₪.
למי שבקשתו אושרה  רכב ראשון  לרכישת 
עקרונית על ידי המחוז, יינתן מענק עד 25,664 

שקל והלוואה עד 22,904 שקל.
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קלנועית
רפואיות  מסיבות  לקלנועית  הזקוק  הורה 
לסיוע  זכאי למענק  יהיה  בניידות  ומגבלות 
רכב  רכשו  הורים  וזוג  במידה  ברכישתה, 
גם  זכאים  יהיו  לקלנועית  נזקק  ואחד מהם 
הורים, שכל אחד  זוג  וגם לקלנועית.  לרכב 
כל אחד  זכאים,  יהיו  זקוק לקלנועית,  מהם 
בנפרד, לקבלת סיוע לרכישת קלנועית יחידה 
או לרכישת קלנועית זוגית אחת שתשמש את 
שניהם. סכום המענק לרכישת קלנועית יחידה 
לזוג  זוגית  ולקלנועית   ,₪  11,298 עד  הינו 
הורים עד 16,066 ₪ ויינתן אחת לחמש שנים.

השתתפות במימון לימוד נהיגה
הורה הלומד נהיגה זכאי להחזר הוצאות עד 

לסכום של 1,548 ש"ח. 
יינתן אחת  קלנועית  רכישת  במימון  הסיוע 
לסיוע  חלופה  ומהווה  ואילך,  שנים  לחמש 
הורה  זכאות.  באותה תקופת  רכב  לרכישת 
בודד זכאי לקלנועית בודדת. זוג הורים שלא 
קיימת  זכאות,  תקופת  באותה  ברכב  נעזרו 
שתי  או  זוגית  קלנועית  לרכישת  אפשרות 
קלנועיות בודדות כל אחת או קלנועית אחת 

ורכב נוסעים.

שיקום
הלוואה לכיסוי חובות

מצוקה כלכלית
בעקבות  כלכלית  למצוקה  שנקלע  הורה 
כיסוי  לצורך  הלוואה  לבקש  רשאי  השכול 
חובות שאין לו אפשרות לפתור ממקורותיו. 
עד  של  בתקופה  תבחן  להלוואה  הזכאות 
מיום  או  החלל,  נפילת  מיום  שנים  שלוש 
ההכרה כהורים שכולים. ההלוואה תינתן רק 
להחזר חוב לגורמים רשמיים. גובה ההלוואה 

הינו עד לסכום של 57,421 ש"ח
סיוע להורים שכולים לכיסוי חובות שנוצרו 
המתקשים  או  מהאסון,  ישירה  כתוצאה 
להתמודד עם התחייבויות כספיות שקדמו לו. 
ההורים יוכלו להגיש בקשה לסיוע עד שלוש 
מיום שהוכרו  או  החלל  נפילת  מיום  שנים 
כהורים שכולים. לבדיקת הזכאות יש לפנות 
במחוז   ) הרווחה  )עובדת  התגמולים  לקצין 

המטפל.
הלוואות להוצאות מיוחדות לצרכים 

אישיים
הורים זכאים להלוואה בסך 6,749 ₪ למטרת 

צרכים אישיים, אחת לשלוש שנים ואילך.
הלוואות להוצאות מיוחדות ולצרכים אישיים 

ניתנות למטרות הבאות:
בר או בת מצווה של בן או בת הלוואה עד סך 
6,819 שקל. ההלוואה ניתנת להורה באופן חד 

פעמי בעבור כל ילד.
עזרה לנישואי בן או בת הלוואה בסך 16,156 
פעמית  חד  להורה  ניתנת  ההלוואה  שקל. 

בעבור כל ילד.
6,749 הזכאות  צרכים אישיים הלוואה בסך 

לשלוש שנים ואילך.
סיוע בהקמת עסק או לביסוס עסק קיים

שיקום כלכלי בעסק עצמאי
מקור  ברשותם  ואין  עובדים  הורים שאינם 
להקים עסק עצמאי  ובוחרים  נוסף,  הכנסה 
זכאים  ועיסוק,  שיהווה עבורם מקור פרנסה 
כניסה  או  העסק  להקמת  הלוואה  לבקש 
 .₪ 103,446 לסך של  עד  לשותפות בעסק, 
לביסוס עסק קיים ניתן לקבל הלוואה לביסוס 
והשלמת שיקום עסק קיים שבבעלות ההורה 

עד לסך של 22,120 ₪.
השתתפות במימון לרכישת רכב 

לשיקום כלכלי עצמאי- בעלי רישיון נהיגה
הורה שכיר או עצמאי בעל רישיון נהיגה בר 
תוקף, זכאי לקבל הלוואה ו/או מענק לרכישת 
קיים  או  חדש  לעסק  מסחרי/נוסעים  רכב 

כרכב ראשון או החלפה.
לרכישת  הניתן  הסיוע  את  זה מחליף  סיוע 
רכב לשימוש אישי/רכב רפואי או קלנועית 
יינתן לרכישת רכב  ממשרד הביטחון. הסיוע 
ללימוד  המשמש  נוסעים  רכב  או  מסחרי 
ולהחלפת הרכב  נהיגה רכב ראשון  להוראת 
לאחר 5 שנים או לאחר 3 שנים כאשר מדובר 

ברכב להוראת נהיגה
הלוואה להקמת עסק וביסוס עסק קיים. הורה 
הבוחר למצוא את שיקומו הכלכלי במסגרת 
לבדיקת  הרווחה  לעובד  יפנה  עסק עצמאי, 
מידע וכללים למתן הסיוע בהלוואה להקמת 
על  מקיפה,  בצורה  תיבדק  הבקשה  עסק. 
בסיס הגשת תוכנית המתארת את העסק ואת 
הכדאיות הכלכלית שלו. כמו כן, תיבדק מידת 
התאמתו של ההורה מבחנית השכלה, הכשרה 
קודמת וניסיון קודם בתחום. ניתן לבחון מתן 

סיוע לביסוס עסק קיים שבבעלות ההורה.

דיור
הורה שכול המעוניין לקבל את השתתפות 
עובד  אל  לפנות  מוזמן  דיור  בנושאי  האגף 
הדיור/הרווחה במקום מגוריו. מומלץ לפנות 
הסברים  לקבל  כדי  התכנון,  בשלב  כבר 
מלאים ומעודכנים בנושא. הסכומים הנקובים 
ויתכנו בהם  באפשרויות הסיוע הם מרביים 
או  ראשונה  דירה  לרכישת  הסיוע  שינויים. 
או שיפוץ  או החזר משכנתא  דירה  החלפת 
והתקנת מעלית או מעלון הינו חד פעמי וניתן 
יינתן באופן חד- למטרה אחת בלבד. הסיוע 

פעמי בהלוואה ו/או במענק.
רכישה  לצורך  הינו חד פעמי,  בדיור  הסיוע 
חוב  לכיסוי  או  ראשונה  דירה  החלפת  או 
המשכנתא. לקבלת מידע על הזכאות לסיוע 
יש לפנות לעובד הרווחה המחוזי באמצעות 

מרכז השירות הטלפוני.

סיוע לרכישת דירה ראשונה בשוק החופשי 
הפרטי

הורים מחוסרי דיור שאין, ולא הייתה בבעלותם 
זכאים לקבל הלוואה  דירה או חלק מדירה, 
דירה  לרכישת  באופן חד פעמי  ו/או מענק 
ראשונה. הסיוע המרבי הניתן לרכישת דירה 
ראשונה בשוק הפרטי הוא הלוואה עד גובה 
221,257 ש"ח . ו/או מענק עד גובה 123,185₪.

רכישה מחברה ציבורית משכנת
הורים המבקשים לרכוש את הדירה בה הם 
מתגוררים בתנאי שכירות של חברה ציבורית 
לסיוע  זכאים  וכו'(  )עמידר, עמיגור  משכנת 
ברכישתה. הסיוע המרבי הניתן לרכישת דירה 
מחברה ציבורית משכנת הוא הלוואה עד גובה 

221,257₪ ומענק מרבי עד גובה 43,064 ₪
הורה מחוסר דיור שאין ולא הייתה בבעלותו 
זכאות  תעודת  ולו  מדירה  חלק  ו/או  דירה 
כמחוסר דיור ממשרד הבינוי, קיימת זכאות 
ומענק עד  221,257 שקל  להלוואה עד לסך 

123,185 שקל.
סיוע בהחלפת דירה

הורים שלא קיבלו בעבר סיוע לרכישת דירה, 
החלפת דירה או כיסוי חוב משכנתא ומבקשים 
לקבלת  זכאים  יהיו  דירתם,  את  להחליף 
הלוואה ו/או מענק. גובה הסיוע הינו עד סכום 
ההפרש שבין מחיר הדירה הנמכרת ובין מחיר 
הדירה הנרכשת )בתנאי שמחיר דירה זו גבוה 
יותר(, ועד לתקרה שנקבעה למטרה זו. גובה 
המענק  - עד 43,064 ₪. המענק יינתן בתנאי 
שמחיר הדירה הנמכרת לא יעלה על 839,160 
₪. גובה ההלוואה - עד סכום של 110,635₪. 
הורים זכאים להלוואה ולמענק. מתן המענק 
מותנה בכך שסכום מכירת הדירה אינו עולה 
על 1,600,000 שקל. הסיוע המרבי: מענק עד 
43,064 שקל, הלוואה 110,635 שקל. במקרה 
שבו הפער בין המכירה לרכישה נמוך מסכום 
הסיוע, יינתן סיוע עד לסכום הפער או ביחס 

חלקו בדירה.
הלוואה לכיסוי משכנתה 

הביטחון  משרד  בסיוע  נעזרו  שלא  הורים 
לצורך רכישה או החלפת דירה, ולצורך רכישת 
משכנתא  נטלו  והנוכחית  היחידה  דירתם 
שעדיין לא הוחזרה במלואה, רשאים לפנות 
לצורך בדיקת זכאותם לקבלת הלוואה לכיסוי 
ההלוואה  המשכנתא.  של  מלא  או  חלקי 
תינתן בתנאי שתביא להפחתת סכום ההחזר 
החודשי של המשכנתא המקורית בשיעור של 
20%. זאת, לאחר שהתבצעה פריסה  לפחות 
יתרת המשכנתא  תשלומים מכסימלית של 
ע"י ההורה מול הבנק שיעורי הסיוע המרביים 
בהתאם  הינם  זו  למטרה  הלוואה  לקבלת 
221,257 ש"ח  לפירוט סכומי ההלוואות. עד 
כאשר המשכנתא ניטלה לצורך רכישת דירה 
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ניטלה לצורך החלפת דירה.

לכיסוי משכנתה שניטלה טרם האסון  סיוע 
לדירה  הזכאי  למגורי  הדירה  רכישת  לצורך 
מומש  לא  אם  דירה,  להחלפת  או  ראשונה 
נוספים  פרטים  דיור-  למטרת  סיוע  בעבר 

יינתנו על ידי עובדי השיקום.
שיפוצים

הלוואה לשיפוצים תינתן בעקרון באופן חד 
פעמי עבור שיפוצים בדירה שבבעלות ההורה, 
לדירה בקיבוץ כאשר ההורה חבר קיבוץ או 
או  מוגנת  בשכירות  מתגורר  ההורה  כאשר 
בשכירות של חברה משכנת. הלוואה תינתן 
גם במקרים של שיפוצים, הרחבה קולקטיבית 
ברכוש משותף כחלק מהסיוע לשיפוץ. גובה 

ההלוואה הוא עד סכום של 57,421 ₪. 
57,421 שקל  לסך  עד  להלוואה  זכאי  הורה 
כולל  דירה בבעלותו או להחרבתה,  לשיפוץ 

להתקנת מעלית או מעלון.
מענק למעלית או מעלון

להורה  בניידות.  ממוגבלות  הסובל  להורה 
רפואיות המצריכות שימוש  הסובל מבעיות 
במעלית או מעלון. להורה מעל גיל 65. המענק 
ו/או  יינתן להורה שלא נעזר בעבר בהלוואה 
והוא מהווה  הדיור,  במענק לאחת ממטרות 
גובה המענק  דירה.  לסיוע בהחלפת  חלופה 

הוא עד 43,585 ₪.
נעזר  בדירה בבניין שבו מתגורר הורה שלא 
או  דירה  בעבר בסיוע לרכישת או להחלפת 

שפנייתו  ונמצא  משכנתא,  לכיסוי  בסיוע 
קיימת  הזכאות,  בתנאי  ועומדת  מתאימה 
 43,046 לו במענק עד לסך  לסייע  אפשרות 
שקל. הזכאות, תינתן גם במצב שבו הוחלט ע 

התקנת מעלית בבניין משותף.
השתתפות במימון שכר דירה

ניתן לבחון סיוע במימון שכר דירה למחוסרי 
דיור לזמן מוגבל ותלוי במצב כלכלי משפחתי. 
למידע נוסף ומפורט באשר לתנאי הסיוע יש 

לפנות לעובד השיקום.

הנצחה
החזר מס על הוצאות הנצחה

לפי פקודת מס הכנסה, כל אדם שהקדיש כסף 
זכאי לקבל  בן משפחתו,  זכרו של  להנצחת 
30 אחוז מהוצאות ההנצחה  החזרים בשיעור 
מודעות  נסיעה,  הוצאות  אזכרה,  )הוצאות 
ניתן לקבל  וכולי(. פרטים וטפסים  בעיתונים 
בפנייה לאחד ממשרדי מס הכנסה הקרובים 

למקום המגורים.
מענק והלוואה למימון הנצחה פרטית

הורים  7,663 ש"ח.   סכום המענק הוא בסך 
לקבל  זכאים  והטבות  תגמולים  המקבלים 
מפעל  במימון  לסיוע  חד-פעמית  הלוואה 
ל-  עד  הינו  ההלוואה  סכום  פרטי.  הנצחה 

.₪ 10,765
השתתפות בהוצאות האבל

זכאים למענק חד-פעמי להשתתפות  הורים 
יועבר  7,361 ₪. המענק  בהוצאות אבל בסך 
למשפחה על ידי נציג היחידה להנצחת החייל 

בין תום ימי "השבעה" ועד ,תום "השלושים".
חודשים   12 פעמית,  וחד  אוטומטית  ניתן 
לאחר הנפילה, ומשולם במסגרת התגמולים. 
משפחות שאינן מקבלות תגמולים מתבקשות 
לפנות למרכז השירות הטלפוני. סכום המענק 

הינו 7,663 שקל.

שירותים סוציאליים
קבוצת תמיכה

וקבוצות  שכולים  להורים  תמיכה  קבוצות 
ידי  על  מוקמות  שכולים  לאחים  תמיכה 
ידי אנשי  העובדים הסוציאליים, ומונחות על 
מקצוע. הקבוצות מיועדות לסייע למשתתפים, 
ללוות אותם ולהקל עליהם בהסתגלות לחיים 
בצל האובדן. להצטרפות לקבוצת תמיכה יש 

לפנות לעובד הסוציאלי במחוז המטפל.
מתנדבים

מגייסים  באגף  הסוציאליים  העובדים 
ומפעילים מתנדבים לסיוע ותמיכה חברתית- 
מופנים  המתנדבים  במשפחות.  רגשית 
למשפחות ליצירת קשר אישי עם המשפחה, 
או עם אחד מבני המשפחה בהתאם לצרכיה. 
מקצוע.  אנשי  ידי  על  מונחים  המתנדבים 
לעובד  יפנו  מתנדב  עם  בקשר  המעוניינים 

הסוציאלי במחוז המטפל.
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זכויות והטבות לנכי פעולות איבה
רכב רפואי העובר בירושה

יועבר לאחד  נכה שנפטר  רפואי של  רכב   •
משאיריו על פי צו ירושה או צו קיום צוואה.

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

תום חמש שנים פטורה מהחזר כספי.
ואלמנתו לא הוכרה כאלמנת  נכה שנפטר   •
חלל- תהיה זכאית היא, או ילדי הנכה בלבד, 
להעברת הרכב הרפואי על שמם ללא החזר 
מס, זאת תוך השארת ההגבלה ברישיון הרכב 
בו מצוין כי "אין להעביר בעלות ללא אישור 
תהיה  האלמנה  הביטחון"  משרד  או  המכס 
זכאית לתשלום של מחצית מדמי הביטוח, 
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   •
יום   60 ילדים, חייבים היורשים האחרים תוך 
ממועד פטירת הנכה, להחזיר מס ללא פחת 
נוסף. )תחשיב ההפחתה מפורט בהוראת אגף 

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

המחליפות רכב. 
קלנועית

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

התקנת אביזרי עזר לרכב רפואי
ופירוק  • אגף השיקום יממן רכישה, התקנה 
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   •
ולעבור מבחן כשירות  נהיגה  לקבל שיעורי 
לצורך שימוש באבזור שהותקן, ימומנו אלה 

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

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.
מגבלות  עקב  רפואי  רכב  התאמת 

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  רכב שונה מהרכב  הראשונה 
יעביר למחוז השיקום אליו הוא שייך  זכאי, 
בקשה מפורטת בכתב בצירוף צילום רישיון 

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

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 משהב"ט 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  אישית במחירון משהב"ט, במענק. 
על סעיף 62 )3( )א-ב( להוראת הרכב הרפואי(.

מערכת איתור לרכב
נכים הזכאים נכים הזכאים לרכב 2,000 סמ"ק 

זכאים להתקנת מערכת איתור  יהיו  ומעלה, 
ואיכון רכב )איתורן( ודמי מנוי שנתיים.

ידי  כיבוד המלצות רופא מומחה על 
רופאי אגף השיקום- ריענון

    בסיכום דברים בין מנכ"ל משהב"ט וארגון 
נכי צה"ל מנובמבר 2009 ומיוני 2011, הוסכם 
יכבדו/ בלשכות  האגף  ש"רופאי  היתר  בין 

המקצועיים  הרופאים  המלצות  את  יאמצו 
ובלבד  מטעמם  הנכים  נשלחו  אליהם 
בגין הנכות המוכרת. היה  ניתנה  שההמלצה 
והרופא המחוזי סבור שאין לקבל את המלצת 
הרופא  אישור  יבקש את  הרופא המקצועי, 
הראשי של אגף השיקום שלא לקבל המלצות 
כאמור או שיפנה את הנכה לרופא מקצועי 
המליץ  האחר  המקצועי  והרופא  היה  אחר. 
הראשון,  המקצועי  לרופא  דומה  המלצה 
הרופא  המלצת  את  המחוזי  הרופא  יאמץ 
נכים שנתקלים בבעיות בבואם  המקצועי...". 
המומחים  הרופאים  המלצות  את  לממש 
הרופא  ידי  על  הופנו  אליהם  )המקצועיים( 
המחוזי, מתבקשים לפנות למחוזות הארגון 

לקבלת סיוע.
הדין  משורת  לפנים  רפואי  טיפול 

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

המחוזי, בצירוף מסמכים רפואיים עדכניים.
טיפול באמצעות שחייה לנכים נפגעי 

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

לרופא המוסמך המחוזי.
תשלום מיסים לרכישת רכב לשיקום 

כללי
נכותו אינה פחותה מ-25%,  נכה שדרגת     
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 
לרכבים כמפורט  ניתן  עבודה. מענק מיסים 
או משאית  בארץ,  להלן: משאית המורכבת 
מדגם יציג )רנו 10 טון כולל( לפי רשומון מכס, 
דיזל(,  )מנוע  סמ"ק   2,500 עד  מסחרי  רכב 
נוסעים  מכונית  נהיגה,  ללימודי  מונית/רכב 
לרכבים  סמ"ק.   1,600 בנפח  ודו-שימושית 
מסחרי/מונית/לימודי  משאית/רכב  מסוג 
ישולמו מלוא המיסים החלים עליהם  נהיגה 
ובתנאי שהרכב אושר כרכב שיקומי בסיסי. 
החלים  מהמיסים   75% ישולם  פרטי  לרכב 
עליו. חידושי משק )עד ארבעה( בכל 5 שנים.

הסרת הגבלה בתום 5 שנים
   נכה שנפטר ואלמנתו לא הוכרה כאלמנת 
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 
61.01, או לפנות  ניתן לעיין בהוראה  נוספים 

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

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

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

סטנדרטית. החלפה לאחר 10 שנים.

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

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 
2.5 כ"ס כולל התקנה. החלפה לאחר  מפוצל 

10 שנים.
נכותו  נכה הסובל מכוויות קשות שדרגת   •
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.
• נכה הסובל מאי שליטה על הסוגרים בעל 
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.
נכות  נפוצה בעל דרגת  נכה הסובל מטרשת 
50% ומעלה זכאי למזגן אויר מפוצל 1.5 כ"ס 
 10 כולל התקנה סטנדרטית. החלפה לאחר 

שנים.
• נכה הסובל מאי ספיקה כלייתית סופית, או 
נכה הסובל ממחלת כבד או לב שדרגת נכותו 
 100% מוכרת של  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  חימום- שני 
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.
גפיים תחתונות  נכה קטוע או פגוע בשתי   •
בעל דרגת נכות +100%: זכאי למתקן קירור/
כ"ס   2.5 מפוצלים  אויר  מזגני  חימום- שני 
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  זכאי למתקן קירור/חימום- שני מזגני 
אויר  מזגן  או  אחד,  כל  כ"ס   2.5 מפוצלים 

דירתי בעלות של עד  ומתקן חימום  מפוצל 
 10 כ"ס. החלפה לאחר   2.5 אויר  מזגני  שני 

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

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

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 
דירתי בעלות של עד  ומתקן חימום  מפוצל 
 10 כ"ס. החלפה לאחר   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 
 50% בגפו, או נכה קטוע יד בעל דרגת נכות 
ומעלה: זכאי למכונת גילוח חשמלית. החלפה 

בכל 5 שנים.
אחרי  רפואיים  מטעמים  הבראה 

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

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

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

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

הרופא המוסמך המחוזי.
אישור מלווה לתקופת ההבראה בסמכות   •

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

בירור והערכה רפואית.
• מימוש ההבראה באמצעות ספק שבהסדר 

משרד הביטחון.
• לנכים נפגעי נפש קיים הסדר אחר.
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toyota.co.il      *8866.כפוף לתקנון. התמונה להמחשה בלבד*

מערכת בטיחות אוטונומית Toyota Safety Sense • שמשות מוכהות מסננות קרינה 
(Keyless) ליושבים מאחור • מזגן בקרת אקלים • כניסה והתנעה חכמה ללא מפתח

לנהוג בטויוטה קורולה, זה לנהוג על בטוח.

תוכניות מימון גמישות ונוחות

TOYOTA COROLLA המשפחתית הנמכרת בעולם

דרגת זיהום אווירנתוני צריכת דלק בליטרים ל- 100 ק"מדגם
1דרגה 5.13בינעירוני7.2עירוניאוטומטי 2 4 5 6 8 9 10 11 12 13 14 153

* המדד מחושב לפי תקנות אוויר נקי (גילוי נתוני זיהום אוויר מרכב מנועי בפרסומת), התשס"ט 2009

מדד זיהום אוויר* לרכב מנועי

זיהום מזעריזיהום מרבי 7

רמת האבזור הבטיחותיתיאור דגםקוד דגם
COROLLA GLI68743210 אוטומטית78 5 6

רמת האבזור הבטיחותי

66

3

רמת 
בטיחות 

נמוכה

רמת 
בטיחות 

גבוהה

*נתוני צריכת הדלק הינם נתוני NEDC CORRELATED שנתקבלו מהיצרן, 
 (WLTP) EC 2017/1151 לפי רגולציות

שנה חדשה, טויוטה חדשה!


