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בברכה,
אייבי מוזס

יו"ר ארגון נפגעי פעולות איבה
הארגון היציג במדינת ישראל 

דבר יו”ר

שנת 2018 הסתיימה וכאשר אני מסתכל אחורה על השנה שחלפה אני גאה בארגון שלנו, גאה בחברי הועד, במתנדבים וגאה בצוות 
העובדים.

הארגון שלנו פועל לילות כימים בכדי לקדם את זכויותיהם של נפגעי פעולות איבה במדינת ישראל מול כלל הרשויות במדינת 
ישראל, החל מהמוסד לביטוח לאומי ועד לכנסת ישראל. הארגון, אשר מונה מעט מאוד עובדים, מחולל שינויים עצומים עבור 

הנפגעים, הופך לפה עבור כל כך הרבה אנשים שאינם מסוגלים לזעוק את זעקתם.

אני מתחייב בפניכם חברי היקרים, שנת 2019 תביא עמה שינויים רבים עבורכם ונפעל להגדיל ולהרחיב את השירותים והפעילות 
למענכם.  

בשנה שחלפה הרחבנו כמעט כל פעילות שהייתה קיימת בארגון, הורחבה המחלקה הסוציאלית ע”י כך שהוקמה קבוצת תמיכה 
בארגון, התקיימו אירועים בכל רחבי הארץ, הורחבו הקורסים ופעילויות העשרה, ילדי הארגון השתתפו במחנה העצמה בחול המועד 
סוכות אשר נמשך 4 ימים שם ילדי הארגון הגיעו לשיאים אישיים וחברתיים, יצרו ורקמו חברויות חדשות תוך כדי תחושת שייכות 

והזדהות זה לזו. 

בנימה אישית אני מבקש לספר על אירוע יום ההוקרה בשיתוף המוסד לביטוח לאומי אשר התקיים השנה בנתיבות הענקנו חיבוק 
ותמיכה לחברינו מהדרום יחד עם מנהלת אגף איבה, הגב’ אסנת כהן אשר השתתפה באירוע תוך הבנה עצומה על חשיבותו של 

הארגון היציג כלפי חבריו. 

בביטאון תוכלו לקרוא אודות סיפורו של נהוראי בן סעדון, אשר שכל את אביו בפיגוע באילת כשהיה רק בן 8 חודשים. העוצמה 
־והמילים החדות בטקס בבית הנשיא נכנסו לכל לבבות המשתתפים. כמה גבורה יש בילד אחד אשר גדל מבלי להכיר את אביו. בש

ביל ילדים כאלו, בשביל המשפחות והנפגעים, נמשיך להראות לכל העולם שהטרור לא ינצח אותנו, נמשיך לגדול, לחיות ולהקים 
כאן את ביתנו. 

כולי תקווה כי נוכל להביא בשורה נוספת עם צירוף נכי פעולות איבה לפוליסת ביטוח הסיעודי של ארגון נכי צה”ל. הנושא נמצא 
בישורת האחרונה ובתקופה הקרובה נודיע על הפרטים. 

ברצוני לאחל לכלל חברי הארגון ובני משפחותיהם שהשנה שתבוא עלינו תביא עמה בשורות טובות, התחדשות, אושר גדול והרבה 
בריאות.

שנחיה בשלום ובביטחון, שילדנו יגדלו למציאות שקטה, נכונה וטובה.

מי יתן ולאחר הבחירות יעמדו בהנהגת מדינתנו אלו אשר יראו את זעקתנו, יבינו את כאבנו ויעשו כל שביכולתם כדי להגן עלינו 
ולמגר את הטרור מביתנו וכן, ימצאו את הדרך לתמוך ולסייע לכם, נפגעי פעולות איבה, אשר שילמו בגופם ובחיי יקיריהם למען 

ריבונותה וקיומה של מדינת ישראל. 

חברים וחברות יקרים/ות,
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שלכם,
רועי כהן, עו”ד

מנכ”ל ארגון נפגעי פעולות איבה
הארגון היציג במדינת ישראל

בפתחה של שנת 2019 אני שמח ונרגש לפרוש בפניכם בביטאון זה את הפעילות הענפה של ארגון נפגעי פעולות איבה. 

תחילה, ברצוני לעדכן כי גם השנה הארגון היציג קיבל תמיכה ממשרד הרווחה העבודה ושירותים החברתיים, כבר בימים אלו כאשר 
אנו עורכים את סיכומי השנה שחלפה ניכר כי הארגון הרחיב את פעילותיו והשירותים אשר ניתנים לחברי הארגון. 

־לראשונה השנה, נוצר שיתוף פעולה מבורך עם הקרן לידידות אשר יזמה את פרויקט מחנה סוכות   “בשביל הערך בשביל הדרך” לי
לדי הארגון במהלך חופשת חג הסוכות. בנוסף, פעילות המחלקה הסוציאלית התרחבה ומעבר למתן טיפולים פסיכותרפיים, נפתחה 

קבוצת תמיכה בבית הארגון היציג, בה משתתפים חברי ארגון נכים ומשפחות שכולות.

כמו כן, השנה הארגון יזם, בשיתוף המוסד לביטוח לאומי, אירוע הוקרה לנכי פעולות איבה בסימן מחבקים את תושבי הדרום. באירוע 
השתתפו כ-500 נכים ומבני משפחותיהם אשר הגיעו להוקיר את נכי פעולות איבה ולחבק את תושבי הדרום.

כמו כן, חודשה פוליסת ביטוח בריאות מקיפה ורחבה יותר עבור ציבור נכי פעולות איבה.

פעילותנו בכנסת הניבה פירות כאשר תיקנו עוול היסטורי למשפחות השכולות, ועדת העבודה והרווחה של הכנסת אישרה פה אחד 
תוספת חודשית לתגמול ע”ס 1,452 ₪ להורה שכול שהתאלמן והגיע לגיל הפרישה. 

כמו כן, תוקן חוק התגמולים לנפגעי פעולות איבה ונקבע כי מי שקרובו נהרג בפעולת איבה יהיה זכאי לבחור את בית העלמין בו 
יובא הנפטר לקבורה.

־כידוע, הארגון פועל ללא הרף למען הקמת סניפים בערים ירושלים, חיפה, באר שבע ויהודה ושומרון, השנה התחלנו בפיילוט פעי
לות העשרה ותמיכה לחברי ארגון ברחוב הלל 14 בירושלים. החזון הוא כי סניפים אלו במחוזות הארץ יאוישו ע”י עובדים סוציאליים 
בחצי משרה אשר תפקידם יהא לשמור על קשר רציף בין תושבי האזור לבין הארגון היציג. כמו כן, בסניפים אלו תתקיימנה פעילויות 

וקורסים למען חברי הארגון תושבי האזור.

השנה, חגגנו את אירוע בר ובת מצווה ל-61 ילדיי מצווה, אירוע מרגש מאין כמותו. זכינו לחגוג יחד עם ילדי הארגון את הטקס 
המשמעותי והמרגש בחייהם. אירוע זה זכה לסקירה נרחבת של כל כלי התקשורת במדינת ישראל. 

חברים וחברות יקרים, הקשר עמכם זהו הדבר החשוב ביותר שיש לארגון. בכדי שארגון זה יצמח וירחיב שירותיו, אנו זקוקים לכם, 
רק דרככם נוכל לדעת במדויק מהם הצרכים והפעילויות הנכונות ביותר עבורכם. דלת הארגון תמיד פתוחה עבורכם בכל עניין 

ובכל שעה. 

ברצוני להודות מקרב לב למתנדבי הארגון, ליו”ר הועד וחברי הועד היקרים ולעובדים המסורים אשר נותנים את ליבם וכל פועלם 
הוא למענכם, חברי הארגון. מי ייתן ונמשיך לפעול יחדיו למען קידום זכויות נפגעי פעולות איבה במדינת ישראל, מי ייתן ולא 

יצטרפו למעגל זה אנשים נוספים וכי נזכה כולנו לחיים טובים מלאי בריאות ואושר.

חברים וחברות יקרים/ות,

דבר מנכ”ל
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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

תוכן עניינים

אין המערכת אחראית על תוכן המודעות
כל הזכויות שמורות להוצאה לאור

צילום שער: דניאל מליחי

08

22

34

רווחה 

08 אירוע בר ובת המצווה השנתי של 
הארגון, התמונות והסיפורים מהיום 

המרגש.
10 קבוצת תמיכה- חיזוק והקלה על תחושת 

הבדידות.
12 חג החנוכה- חגיגה שלא נגמרת!

16 “בשביל הערך בשביל הדרך” מחנה 
סוכות לילדים ונוער.

17 הרחבת הפעילות של הארגון- מהיום לא 
רק בתל אביב. 

מטה והנצחה

18 אושרה תוספת לגמלת משפחה שכולה.
20 קבורה לפי בחירת המשפחה- אושר 

בקריאה שלישית.
22 “חותרים ומוקירים”- אירוע יום ההוקרה 

חגיגי בחוף הירדן בכנרת. מחזקים את 
תושבי השומרון.

כתבות על חברינו 

28 “גיבור ששומר עלינו מהשמיים”- שני 
כהן שמנצחת את הקושי בעזרת שמחה 

ואהבת חינם.
32 “להילחם כדי לשמוח”- בלה וסרמן 

מספרת איך בבוקר אחד חייה השתנו 
ברגע.

34 “ילדים שמחים שבתוכם כאב עמוק”- 
מוריה רבקה מספרת איך פיתחה כוחות, 

רגישות ואכפתיות.

זכויות 

36 זכויות ורווחה- הטבות וזכויות של 
חברי הארגון
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תקווה
ביטאון ארגון נפגעי פעולות איבה - הארגון היציג

גיליון מס' 40 
ינואר 2019, תשע"ט

 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-השקמה
טל’: 03-50203000

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.
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אירוע בר ובת המצווה 
2018

חדשות הארגון - רווחה

19/11/2018, יום שני,  ארגון נפגעי פעולות איבה קיים בתאריך 
בשיתוף עמותת חזון לישראל את אירוע בר ובת המצווה המסורתי 
61 ילדים נכים, אחים שכולים וילדים שהוריהם נרצחו או נפצצ -ל
עו בפיגועי טרור לאורך השנים. האירוע החל בשעות הבוקר בכותל 
המערבי בו בני המצווה הניחו תפילין ועלו לתורה בליווי פיוט ושירה 
של להקת הרבנות הצבאית והחזן הראשי לצה”ל, סא”ל שי אברמסון 
שריגשו את החוגגים, בנות המצווה היקרות קיימו טקס בת מצווה 

הת הפעילות  העבר”.  אל  “מבט  מסיור  כחלק  מיוחד  במייצג  צוצפו 
הכותל המהוות  הקרן למורשת  ובשיתוף  קיימה במרכז אש התורה 
שותפות פעילות כבר שנים לקיום אירוע מרגש זה.  בטקס חגיגי זה 
גב  תיקי  תפילין,  ערכות  חדישים  ניידים  מחשבים  ערכות  חילקנו 

מיוחדים, סידורים מהודרים וספרי תנ”ך לכל הילדים.
באולמי  משפחותיהם  ובני  החוגגים  נפגשו  הצהריים  בשעות 
“אלמה במושבה” לארוחת צהריים במהלכה הופיע רועי סנדלר בלווי 

רקדנים ושיאן גינס בהקפצת כדורים אייל הורן. 
)רובי(  ראובן  נשיא המדינה מר  נחתם בטקס בבית  היום המרגש 

צריבלין ורעייתו נחמה ריבלין אשר כיבדו ובירכו אותנו באירוח במ
גינזבורג שהגיעה בהתנדבות  שכנם. את הטקס הנחתה הגב’ אסתי 
מלאה לשמח את ילדי ארגון נפגעי פעולות איבה והאמן סטפן לגר 

ביצע הופעה מקפיצה שהרקידה גם את הנשיא .
“היום אנחנו מציינים יחד את בר ובת המצווה של כל אחד ואחת 
מכם כחלק מיום שכולו תודה, הוקרה לכם ולמשפחות שלכם”, אמר 
הנשיא לילדים ובני משפחותיהם, “היום הלאומי המשותף הופך את 
ובת המצווה שלכם לחגיגה לא רק של קהילה קטנה, אלא של  בר 

מדינת ישראל כולה”.

צריבלין הדגיש כי ‘’ביום הזה אני מבקש להודות לכם בשם כל אז
רחי ישראל על האור והתקווה שאתם נושאים על הכוחות האצורים 
בכם - כוחות של חיים. שמחת החיים שלכם היא סמל ומופת לכולנו”.

בשם הילדים נשא דברים נהוראי זרקה בן סעדון בן ה-13, בנו של 
מיכה בן סעדון ז”ל, אשר התייתם מאביו בפיגוע באילת בשנת 2007. 
בנאומו נשא נהוראי: “הייתי בן שמונה וחצי חודשים, תינוק קטן שלא 
מבין או מכיר את העולם אבל למדתי שאבי מיכה בן סעדון ז”ל היה 
אדם שמח, חרוץ, עניו, שליו ואהוב כל כך על משפחתו וחבריו. אני 
בי  ומאמין שהוא גאה  זכרונו של אבי  ולהנציח את  אמשיך ללמוד 
מלמעלה. גדלתי בבית שמח, בבית שבחרו בו בחיים עם כל הכאב, 

הגעגוע והקושי.”
יו”ר הארגון אייבי מוזס אשר מוכר כנכה, אב שכול ואלמן: “לא 
מרגיש  אני  בכם  מתבונן  כשאני  מצווה,  בר  טל  לבני  לחגוג  זכיתי 
כאילו הבנים שלי עולים לתורה, אתם הבנים של כולנו. אני עומד 
כאן היום גאה, הטקס הזה, הוא ההוכחה כי ניצחנו את הטרור, הילדים 
הללו הם העדות לכך שעם ישראל חי, קיים ויישאר כאן לנצח נצחים 

בבירתו- ירושלים הקדושה”.
אירוע בר ובת המצווה התקיים בשיתוף עם עמותת חזון לישראל, 
על  לישראל”  “חזון  לעמותת  מודים  אנו  סגל.  וברי  בתיה  בראשות 
התמיכה, העזרה והתרומה הגדולה להצלחת האירוע. כמו כן, תודה 
למורשת  הקרן  התורה,  אש  מרכז  במלאכה:  העוסקים  לכלל  רבה 
הכותל, המפיק שי דהן, ליאון רוזנברג, אסתי גינזבורג, רועי סנדלר, 

צלהקת הרבנות הצבאית והחזן הראשי לצה”ל שי אברמסון, הרב הרא
שי לצה”ל תא”ל אייל קרים, רב הכותל הרב שמואל רבינוביץ’חברי 

הוועד וצוות הארגון. 
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הקמת מחלקה סוציאלית 
בראשותה של עו”ס עדנה 

רומנו
בשנה  הפיילוט  הצלחת  לאחר 
פעולות  נפגעי  ארגון  האחרונה, 
ש�רות� ט�י  איבה ממשיך להציע
פול פרטנ�-פס�כותרפ�ה א�ש�. 

שיזם  פעולה  משיתוף  כחלק 
לפסיכות התכנית  עם  ־ארגוננו 

אקזיסטנציאליסטי,  וייעוץ  רפיה 
של מכללת סמינר הקיבוצים,חברי 
הארגון מוזמנים להמשיך ולהיעזר 

בשירות טיפול פרטני אישי. 
שיחות  של  בסדרה  מדובר 

־אישיות, במרחב בטוח ומוגן שמא
היכרותו  פשר לאדם להעמיק את 

־עם עצמו, לחשוב על הקשיים הר
המעכ ההתנהגות  ודפוסי  ־גשיים 

־בים אותו, לשפר את יכולתו להת
מודד בחיים ואת איכות חייו בכלל. 
באירועים  לדון  תוכלו  בטיפול 
ולאמוד  להבין  שנחוו,  הקשים 
היומיום,  חיי  על  את השלכותיהם 

הערכתכם  הבינאישיים,  היחסים 
העצמית, על החיים התעסוקתיים, 
תמיכה  מערכות  לייצר  היכולת 

ועוד.
הש�רות והט�פול ללא תשלום.

נוספה קבוצת תמיכה 
בארגון היציג

במתן  לסייע  נועדה  אשר  קבוצה 
על  והקלה  חיזוק  קשבת,  אוזן 

תחושת הבדידות.
המפגשים יאפשרו למשתתפים 
בקבוצה להביא את ההתמודדויות 

המייחדות את חייהם.
־הקבוצה תהווה מקום בטוח ומו

גן לחשיפה והתבוננות על קשיים 
הת דרכי  ועל  ושונים,  ־משותפים 
תומ בקבוצה  החברים  ־מודדויות. 

כים זה בזה, מקשיבים ומעודדים.
שי הינה  הקבוצה  של  ־המטרה 

פור איכות החיים, החברים יצאו מן 
הקבוצה מחוזקים יותר ועם כוחות 

להמשך ההתמודדות.
הקבוצה ת�פגש אחת לשבוע 
מפגש  כל  שבועות,   12 למשך 

��ערך כשעה וחצ�. 
נפ בארגון  תתבצע  ־הפעילות 

 ,9 אורן  בבית  איבה  פעולות  געי 
פסיכות תנחה  הקבוצה  את  ־ת”א. 

רפיסטית ומנחת קבוצות.
ללא  וההשתתפות  הש�רות 

תשלום.
לק מעונ��נ�ם  והנכם  יבמ�דה 
יבוע ש�חת התרשמות או להש

תתף בקבוצת התמ�כה אנא צרו 
קשר עם מזכ�רות הארגון.

חדשות הארגון - רווחה

הרחבת הפעילות בארגון נפגעי פעולות איבה

מודעה מעלונים
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קבוצת התמיכה
מורכבת מחברי/ות ארגון תושבי העיר ירושלים והסביבה המספקים זה 
לזה תמיכה, אוזן קשבת, הזדהות ועזר. מודרכת ע”י איילה יפת - שילוני.

 12 למשך  ב�רושל�ם  במועדון  לשבוע  אחת  ת�פגש  הקבוצה 
שבועות, כל מפגש ��ערך כשעה וחצ�.

סדנת תאטרון הפלייבק לנשים

הינה סדנת תרגול ולמידת טכניקות של תיאטרון פלייבק המהווה כלי 
חשוב ומעמיק להצגת סיפוריכן האישי.

במפגשים תלמדו תרגילים מעולם התיאטרון, האלתור והפלייבק בפרט 
חשיבה  משחקית,  תיאטרלית  חשיבה  לאפשר  התרגילים  מטרת  כאשר 
מחוץ לקופסא, שיתוף פעולה ועבודת צוות בין המשתתפות, יוזמה ויתור, 
בה  הפלייבק,  טכניקת  בסדנא תתרגלו את  והקשבה.  הדמיון  על  עבודה 
חברי הקבוצה יקשיבו לסיפורים האמתיים שלהם ו-4 אנשים בכל פעם 

יקשיבו לסיפור וימחיזו אותו בתנועה, בשירה ובמשחק.
המפגשים והסיפורים מייצרים בין כל חברי הקבוצה אמפתיה והזדהות 
עם האחר. במפגשים ובסיפורים לא שופטים אחד את השני אלא מקבלים 

בהרבה אהבה כל סיפור קל או קשה ומגיעים לידי תעצומות נפש.
 14 הלל  ברחוב  הארגון  במועדון  תתק��ם  מפגש�ם,  כ-12  הסדנא, 
ב�רושל�ם  אחת לשבוע ב�ן השעות 9:00-13:00, ע”� המנחה נור�ת 

בן שושן.
עלות סדנת הפל��בק: 50 ₪ לחודש.

תשלום 3 חודשים מראש למשרדי הארגון.
אנא הקדימו להירשם, מס’ מקומות מוגבל.

לפרט�ם והרשמה לפע�לו�ות במועדון �רושל�ם: צרו קשר עם משרד� 
הארגון בטלפון  03-6884729.

חברי ארגון היקרים, הארגון היציג מזמין 
אתכם להשתתף בפעילויות ותכנים במועדון 

ברח' הלל 14 בירושלים.  מרכזת הפעילות 
הינה חברת הארגון, גב’ פרידה מזרחי. 

במועדון ברח' הלל 14 מתקיימת נכון להיום 
בפיילוט קבוצת תמיכה וסדנת פלייבק לנשים

הרחבת פעילות הארגון 
למען תושבי ירושלים 

והסביבה בעיר ירושלים

רוצים להתנדב בארגון נפגעי פעולות 
איבה? 

המגיעים  רבים  לאנשים  ומטרה  ערך  היא  ההתנדבות 
ממניעים ומסיבות שונות, אך לכולם יש דבר משותף המאחד 

אותם: הרצון לסייע ולתרום.
מאז הקמת ארגון נפגעי פעולות איבה מהווים המתנדבים 
חלק מרכזי בפעילותה ובעשייתה של העמותה. אנו מאמינים 
כי השיתוף של המתנדבים בעשייתנו מחבר ומחזק את הקשר 

של ארגון נפגעי פעולות איבה ופעילותו לקהילה כולה.
בארגון נפגעי פעולות איבה ניתן להתנדב במגוון פעילויות 

ותחומים.
כל מתנדב עובר הדרכה והכשרה בהתאם לצורכי התפקיד.
נ�תן לפנות לרכזת קשר� חבר�ם עו"ד  נוספ�ם  לפרט�ם 

מנור שמש 03-6884729

www.irgun.org.il

FREEWAY מעניקה שירותי רכב ודרך ייחודיים 
בפריסה ארצית המותאמים למוגבלי ניידות 
באמצעות וואנים ורכבים פרטיים מאובזרים, 

להסעה או לנהיגה עצמית.

FREEWAY פועלת במיוחד מתוך הכרת הצרכים 
המיוחדים ומעניקה את החופש להיות עצמאי!

054-9900951  |  03-7971920
רח' המצודה 31 אזור  8712*

www.freeway-rentacar.co.il

  | o�ce@freeway-rentacar.comFreeway Rent A Car  שקדיה רבע | מגזין תקווה

שעות פתיחה:
א'-ה' 8:00-19:30, ו' 8:00-14:00

רמת גן
שד' ירושלים 48

03-6746491

גבעתיים
כצנלסון 56

03-7319958

הוד השרון
הבנים 14

09-7481486

גבעת שמואל
הנשיא 77

03-6999516

www.shkedya.co.il

רשת חנויות הטבע שלך

ט.ל.ח  |  המבצעים עד גמר מלאי המבצע

עד 40% הנחה
על תוספי המזון

חינם
יעוץ

נטורופתי

חינם
הצטרפות למועדון לקוחות

+ מתנה לכל מצטרף

מארזים לט"ו בשבט 
במחירים מוזלים

חפשו אותנו בפייסבוק שקדיה
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־אירועי חנוכה נחגגו בשלושה אולמות שו
וזאת  שונים  ובמחוזות  שונים  בתאריכים  נים, 

־בכדי שכל חברי הארגון מכל רחבי הארץ יוכ
לו להגיע ולחגוג את חג החנוכה קרוב למקום 

מגוריהם כמה שניתן.
אביב,  בתל  "אושן"  באולמי  היו:  האירועים 

ביום 02.12.2018,
בירושלים,   "WEDING CLUB" באולמי 
ביום 04.12.18, באולמי "כינורות" בחיפה, ביום 

.09.12.18

־בנשף חנוכה חגיגי זה התקיימה הופעה מק
את  שימח  אשר  אדרי  מאור  האמן  של  פיצה 

ארו ערכנו  חנוכה,  נרות  הדלקנו  ־האורחים, 
הקטנות  השעות  עד  רקדנו  מפוארת,  ערב  חת 
הארגון של  לחברי  הגרלה  וקיימנו  הלילה  של 
מתנות שוות ביניהם זכו חברי הארגון בחופשה 
וטלוויזית  יוקרתי  טאבלט  הארץ,  בצפון  זוגית 

.'Smart TV 32
אח רבים  באירועים  כמו  החנוכה,  ־באירוע 

ולחוות רגעים  רים, מטרת הארגון לקחת חלק 

־חשובים יחד עם חבריו, לחשוף לפעילויות חב
רתיות ותרבותיות ולהעמיק את הקשר בין חברי 
חברויות  קשרי  ביניהם  שיתקיימו  כך  הארגון 

הדדיות ושותפות גורל.
בהזדמנות זו נודה לעמותת "חזון לישראל", 
בראשות בתיה וברי סגל, נותני החסות הרשמית 

לאירועים אלו. 
המשתתפים  כלל  את  מברך  היציג  הארגון 

ושמח להמשיך את המסורת גם בשנה הבאה.
נשמח לתיוגים בתמונות! 

אירועי חג החנוכה
יותר מ-900 חברי ארגון ובני זוגם הגיעו לחגוג עמנו את חג החנוכה בשיתוף 

עמותת חזון לישראל והדליקו נר יחדיו בטקס הדלקת הנרות המסורתי
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ביום 24.10.2018 התקיים ערב הגיבוש במשכננו, מועדון – ארגון 
נפגעי פעולות איבה.

במהלך הערב נהנו הילדים מסדנת ביטבוקס והיפ הופ מקפיצה 
עם המדריך תמיר סטפר, הילדים שרו רקדו ולמדו תנועות ריקוד 

חדשות ומגניבות.
־בסיום הסדנה נהנו הילדים מפיצות חמות וממסיבת קריוקי, מו

זיקה, פינות ישיבה ופעילות חברתית מגבשת. הילדים המקסימים 
כדי  רק  הארץ  קצוות  מכל  הגיעו  איבה  פעולות  נפגעי  ארגון  של 

להשתתף מהפעילות ומהחברויות שנוצרו בעקבות הקייטנה.
תודה מיוחדת לתמיר סטפר, שהעביר סדנה מקפיצה, אנרגטית 

אשר חיברה בין כל הילדים.

ערב גיבוש לנוער
לאור הצלחת מחנה סוכות קיבלנו עשרות פניות מהילדים אשר השתתפו במחנה 

בבקשה שנארגן ערב גיבוש לילדי ארגון נפגעי פעולות איבה וכמובן שענינו בחיוב 
ושמחנו לראות את החברות אשר נרקמה בין הילדים ממשפחת נפגעי פעולות איבה

יום כיף בפארק המים ברעות 2018
נפגעי  ארגון  סוכות  חג  של  המועד  בחול 
פעולות איבה קיים יום כיף בפארק המים רעות 

לחברי הארגון ובני משפחותיהם.
אנו בארגון נפגעי פעולות איבה עושים כל 
שביכולתנו בכדי לשפר את זמנכם כמעט בכל 

שהארגון  לכך  לפעול  ונמשיך  השנה  מועדי 
יקיים עבור חבריו ימי כיף, בריאות והעשרה. 

יו"ר   גדי שמני  תודה מיוחדת לאלוף במיל' 
הנפלא  הקשר  את  יצר  אשר  הארגון  ידי  ועד 

־בין הארגון לבין פארק המים רעות תודה גדו

לה לפארק מים רעות למנכ"ל אריק מורה על 
תרומתם הנדיבה ו”לשושה הפקות ואירוע” על 

קייטרינג מעולה. 

נתראה בשנה הבאה. 
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התקיים   12-18 לבני  מיועד  סוכות  מחנה 
עמוסים   ימים   4 וכלל  סוכות  המועד  בחול 

בטיולים וחוויות בצפון הארץ. 
חווייתית  אתנחתא  להעניק  המחנה  מטרת 

מע לא  קשיים  עם  מתמודדים  אשר  ־לילדים 
טים נוכח שכול פתאומי אשר היכה במשפחה, 
או התמודדות עם נכות של הילד או של אחד 
מבני משפחה. המחנה כלל לימוד ערכי חברות, 

שיתוף, הכרת הארץ ואהבתה.
אט משלל  הילדים  נהנו  הקייטנה  ־במהלך 

נשר  בפארק  החל  המסע  ופעילויות,  רקציות 
במסלול הגשרים התלויים, שייט קייקים בכפר 

־בלום, סנפלינג בהרי הצפון, סירות טורנדו במ
רחבי הים, טיול אופניים, משחקי חברה וגיבוש, 
מתנות  קיבלו  ובנוסף  ומוזיקה  תיפוף  סדנאות 
התקיים  אשר  המרגש  הסיום  בטקס  מפנקות. 
בקיבוץ חוקוק נהנו החברים הצעירים מהמופע 

של צמד הזמרים  “איב אנד ליר”. 
תרומתם  על  לידידות  לקרן  מיוחדת  תודה 
הנדיבה ובמיוחד לגב’ לינור אטיאס על יצירת 

־שותפות וחברות  למען ילדי ארגון נפגעי פעו
לשנים  שתימשך  ושותפות  חברות  איבה,  לות 

רבות.
מקווים שנהנתם נתראה במחנה הבא!

“בשביל הערך 
בשביל הדרך” 

השנה לראשונה ביוזמת ובתמיכת הקרן לידידות 
בראשותו של הרב יחיאל אקשטיין, התקיים “מחנה 

סוכות“ לילדי חברי ארגון נפגעי פעולות איבה 
בשיתוף פעולה עם ארגון יד לבנים בראשות 

המנכ“לית רחל לניאדו



17 



www.irgun.org.il

 18

תוספת של 1,452 ₪ בחודש להורה שכול בגיל 
 הפרישה שהתאלמן.

נציגי המשפחות השכולות: “תיקון עוול היסטורי”
של  והבריאות  הרווחה  העבודה,  ועדת 
הכנסת בראשות ח”כ אלי אלאלוף אישרה פה 
אחד תוספת חודשית לתגמול על סך 1,452 ₪ 

להורה שכול שהתאלמן והגיע לגיל פרישה.
שנספו  חיילים  משפחות  תקנות  פי  על 
במערכה )תגמולים ושיקום(, התגמול המשולם 
ביחס  ב-20%  מופחת  שהתאלמן  שכול  להורה 
לסכום המשולם לזוג שכולים, שלושה חודשים 
שיוסיף  התיקון,  הזוג.  בת  או  בן  מות  לאחר 
של  חודשי  סכום  השכולים  לאלמנים  כאמור 

1,452 ₪, הובא לאישור הוועדה על ידי משרד 
האוצר  ושר  ליברמן  השר  בתמיכת  הביטחון 
משה כחלון, זאת לאחר מאבק ממושך של נציגי 
את  בדיון  הגדירו  אשר  השכולות,  המשפחות 
ממשפחת  ואלמנות  לאלמנים  הקצבה  הפחתת 
השכול “עוול היסטורי כלפי אנשים שחוו שכול 

כפול”. 
כמו כן, על פי דברי ההסבר להצעת התיקון, 
העומד  המחייה  עלויות  הפחתת  של  הרציונל 
במיוחד  נכון,  כלא  נמצא  ההפחתה  מאחורי 

לא  שנזקק  מבוגר,  שכול  בהורה  מדובר  כאשר 
אחת לסיוע במימון שגרת החיים בגפו, טיפולים 

רפואיים ועוד.
את  בירך  אלאלוף  אלי  ח”כ  הוועדה  יו”ר 
נפגעי  וארגון  לבנים  מיד  השכולים  ההורים 
פעולות איבה על מאבקם הצודק ואת המעורבים 
בקידום התיקון במשרדי הממשלה. ארגון נפגעי 
ח”כ  הוועדה  יו”ר  את  מברך  איבה  פעולות 
במשפחות  והתמיכה  הסיוע  על  אלאלוף  אלי 

השכולות וקידום תיקון החוק. 

חדשות הארגון - מטה

 אושר בוועדת
העבודה והרווחה

נועם במים רבע | מגזין תקווה | קרן עובדיה

www.noampool.co.il
www.facebook.com/noampool

התעמלות נשים במים

השיעור מתקיים בקבוצה קטנה ואינטימית, מה שמאפשר לנו 
להעניק לכל אחת תרגילים מותאמים ויחס אישי.

השיעורים מתקיימים בימים א' – ה', בשעות 20:00 – 20:45
המרכז ההידרותרפי בבית נועם משלב טיפול ותנועה במים ומגוון 

פעילויות בבריכה מחוממת 
שעות פעילות הבריכה: 13:30 – 21:00

התעמלות במים משפרת את היכולת הגופנית
ואת רמת התפקוד היומי, מפחיתה כאבים ומעלה את מצב הרוח.

שירותים נוספים:
הידרותראפיה – שיקום וטיפול במים

טיפולים רגשיים במים לילדים
(Jahara) ג´הארה

(Watsu) וואטסו
טיפולים מותאמים לגיל השלישי
התמחות בטיפול בפיברומיאלגיה

טל': 03-6357214

הרצל 66 קרית אונו
(הכניסה מרחוב מהריץ מול מס' 14)
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מליאת הכנסת אישרה בקריאה 
חוק  הצעת  את  ושלישית  שנייה 
התגמולים לנפגעי פעולות איבה 
התשע”ט-2018   ,)36 מס’  )תיקון 

־של חברת הכנסת רויטל סויד וק
בוצת חברי כנסת.

שקרובו  מי  כי  לקבוע  מוצע 
זכאי  יהיה  איבה,  בפעולות  נהרג 
יובא  בו  העלמין  בית  את  לבחור 
כי  מוצע  עוד  לקבורה.  הנפטר 
לא  הנפטר,  של  משפחתו  קרובי 

־יישאו בתשלום כלשהו בשל הק
רכישת  בשל  התשלום  וכי  בורה 
יועבר  חלקת הקבר עבור הנפטר 
לאומי  לביטוח  מהמוסד  ישירות 

נפט בקבורת  העוסקת  ־לחברה 
רים, ויהיה בסכום שלא יעלה על 

־כפל התעריף הקבוע בחוק שירו
רכישת  לגבי  היהודיים  הדת  תי 

חלקת קבר בחיים.
“על  נכתב:  ההסבר  בדברי   
פי מצב החוק כיום תהא משפחה 

־זכאית להחזר הוצאות בגין קבו
במ בוצעה  הקבורה  אם  רק  ־רה 

קום מגוריו של הנפטר. לא פעם, 
הק במקום  לא  הנפטר  ־מתגורר 
העוב ולאור  משפחתו  לבני  ־רוב 

דה שמדובר בפטירה עקב אירוע 
טרור, הרי שראוי ורצוי להקל ולו 
במעט על בני המשפחה ולאפשר 
את הקבורה במקום אותו בוחרים 
בני המשפחה מבלי קשר למגורי 

הנפטר.”
 ח”כ רויטל סויד: “הצעת החוק 

הרצח הפיגוע  לאחר  נולדה  ־הזו 
של  משפחתו  כאשר  בשרונה,  ני 
עידו בן ארי ז”ל שנרצח בפיגוע, 
אליהם  קרוב  אותו  לקבור  רצתה 

ביבנה אך נתקלה בקשיים מכיוון 
שבזמן הפיגוע הוא התגורר ברמת 
להיטמן  מבקש  אדם  כאשר  גן. 
מתחילה  אז  שלו  ביישוב  שלא 
דרישה  שבסופה  איומה  סאגה 
להגיע  שיכול  כספי  לתשלום 
הקבורה.  מעלות  יותר   120% עד 
הצעת החוק הזו נועדה להקל ולו 

־במעט בקושי הגדול שחוות המ
שפחות ברגעים האלה.”

אושר סופית: תיקון חוק 
התגמולים לנפגעי פעולות איבה

עדכון אודות צירוף 
נכי פעולות איבה 

לפוליסת ביטוח 
 סיעודי של ארגון

נכי צה”ל

־ארגון נפגעי פעולות איבה, בשי
עושה  לאומי  לביטוח  המוסד  תוף 
את  לצרף  בכדי  המאמצים  כל  את 
ביטוח  לפוליסת  איבה  פעולות  נכי 

־הסיעוד של ארגון נכי צה”ל. האר
גון עומד לצד חבריו ולצד כלל נכי 
ישראל  במדינת  האיבה  פעולות 
ויעשה כל שביכולתו בכדי שזכותם 
לביטוח סיעודי עפ”י חוק לא תיפגע. 
חברי ארגון יקרים, אנא שימו לב 

־כי בקרוב נוציא הודעה בעניין הבי
טוח הסיעודי, ההודעות תפורסמנה 
הן באתר הארגון, הן בפייסבוק והן 

 .SMS בהודעות
לפרטים נוספים ניתן ליצור 
 קשר עם משרדי הארגון בטלפון

03-6884729 

קרובי קורבן פעולת איבה, יוכלו לבחור את בית העלמין בו 
יובא הנפטר לקבורה

30- 70-
100-

08-9181479 | 03-3747252 | 8

פלדמן חצי רוחב | מגזין תקווה | קרן עובדיה
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יום ההוקרה לפצועי מערכות ישראל ונפגעי 
י”ז  בתאריך  שנה  מדי  מצוין  האיבה  פעולות 
ברשויות  התקיים  השנה  ההוקרה  יום  בכסלו. 
מכירים  אנו  הארץ,  רחבי  בכל  המקומיות 
אתכם  מחזקים  הפצועים,  את  ומוקירים 

ומתחזקים מכוחותיכם, כי אנחנו חזקים ביחד! 
התקיימו  ההוקרה  יום  מאירועי  כחלק 

פעילויות רבות ומגוונות בכל אזורי הארץ.
פצועי מערכות ישראל ונפגעי פעולות איבה 
לבני  פציעתם  אודות  ושיחות  הרצאות  קיימו 
השונים. למעלה מ-30  החינוך  במוסדות  נוער 
נכי פעולות האיבה השתתפו בכ-100 הרצאות 

בכל רחבי הארץ.
השנה  זו   - ומצדיעים”  “צועדים  צעדת 
מיוחד,  ארצי  פרויקט  שמתקיים  השלישית 
שבמסגרתו  וגופים,  ארגונים  מספר  בשיתוף 
הוקרה  צעדת   - משתתפים   10,000 צעדו 
לפצועי מערכות ישראל ונפגעי פעולות איבה 
של בני נוער על שבילי ישראל. למסלולי הטיול 
הצטרפו פצועי מערכות ישראל ופעולות איבה 
זהו  הגבורה.  סיפורי  את  לנוכחים  סיפרו  אשר 
פרויקט המתקיים במסגרת יום ההוקרה לנפגעי 
פעולות האיבה ופצועי צה”ל, בו בני נוער, חניכי 
מכינות קדם צבאיות, בנות שירות לאומי, חיילי 
איבה  בפעולות  נפגעו  אשר  ופצועים  צה”ל 

צועדים יחדיו בקטעים בשביל ישראל.
מכל  ותיכונים  ביניים  חטיבות  זה  בפרויקט 
רחבי הארץ צעדו יחד עם אלפי הצועדים, עם 

האיבה  פעולות  נפגעי  הביטחון,  כוחות  אנשי 
ובני משפחותיהם.

ומוקירים”  “חותרים  אירוע  התקיים  בנוסף 
אירוע  בכנרת,  הירדן  בחוף  חגיגי  אירוע 
ארגון  חברי  בהשתתפות  חגיגי  קייאקים  משט 
ציבור  אנשי  צה”ל,  נכי  איבה,  פעולות  נפגעי 
וספורטאים פראלימפיים אשר צלחו את הכנרת 

בחתירה מרהיבה.
למרות שיום ההוקרה הוכרז רק לפני 5 שנים, 
רשמיים  וגופים  מקומיות  רשויות  ויותר  יותר 
מחליטים לציין את יום ההוקרה לנפגעי הרשות 
חלק  לקחת  שמחנו  ומיוחד.  חגיגי  באירוע 
חיזוק  של  מסר  ולהעביר  זה  חינוכי  בפרויקט 

לדור הצעיר.

חדשות הארגון - מטה

אירועי יום ההוקרה לפצועי מערכות ישראל 
ופעולות איבה 2018
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לומדת  אני  פנחסוב,  נועה  לי  קוראים  היי, 
בכיתה י"א באולפנת "צביה" בבת ים.

לנפגעי  ההוקרה  יום  מתקיים  שנה  כמידי 
נפצעה  פנחסוב,  אורנה  אמי,  האיבה.  פעולות 
בשנת  2004 בפיגוע בשד' הר ציון בתל אביב - 

לכן כל שנה אני מציינת את יום זה.
פעילות  שלי  עם השכבה  יחד  יזמתי  השנה, 
יום ההוקרה. היה לנו חשוב  לבית הספר לרגל 

־להעלות את המודעות ליום זה שלא כולם יוד
־עים על קיומו. ציינו זאת בבית הספר ע"י העב

רת שיחות לתלמידות עם נפגעת בפיגוע טרור, 
דיון בכיתות השונות על הנושא בהנחיית שכבת 
י"א ולבסוף הכיתות כתבו מכתבים למשפחות 

הנפגעים.
־לפני שהעברנו את היום בבית הספר אמי הגי
־עה לכיתתי לספר לנו את סיפורה האישי וכי

צד היא התמודדה ומתמודדת עם הפציעה, היא 
עזרה לנו להבין את חשיבות היום, את הקושי 
ומשפחותיהם  חווים  שהנפגעים  וההתמודדות 
יום יותר לעומק. זה גרם לנו להבין יותר  בכל 
את מה שעוברים הנפגעים ועזר לנו להעביר את 

היום בבית ספר בצורה משפיעה ויעילה יותר.

־לאחר מכן, כדי לפרסם את היום שאנו הול
ספר  הבית  ברחבי  שלטים  תלינו  להוביל,  כות 

לאח וכאלה  שקשורים  מחזקים  משפטים  ־עם 
דות, ובנוסף הכנו פינת מידע שבה יוכלו הבנות 

המספ הנתונים  הפיגועים,  על  קטעים  ־לקרוא 
ריים ודרכי ההתמודדות ביחד עם קריאת "עם 

ישראל חי".
באותו חודש שבו חל יום ההוקרה ציינו בבית 
חל  בו  והיום בשבוע  חודש האחדות,  ספרי את 
והיינו  אחדות  לשבוע  שייך  היה  ההוקרה  יום 
צריכות לקשר את יום ההוקרה לאחדות עמ"י. 
חשבנו איך לעשות זאת ולבסוף החלטנו להוציא 
צמיד סיליקון שעליו היה כתוב: "איש את רעהו 
יעזורו ולאחיו יאמר חזק"- מוקירים את נפגעי 
פעולות האיבה שאותם חילקנו לתלמידות וגם 

לצוות.
לעזור  צריך  אדם  שכל  הזה  הפסוק  פירוש 
וזה  ביותר,  הקשים  ברגעיו  בו  ולתמוך  לרעהו 
עם  שמתמודד  עם  בתור  לעשות  שעלינו  מה 
מציאות זו- לעמוד לימין הנפגעים ולהבין את 

מה שהם עוברים.  העם צריך להיות מאוחד.
כשהגיע היום לבשנו כל הכיתה את החולצות 

של הארגון תודות לארגון נפגעי פעולות איבה 
ששיתף איתנו פעולה.

הצמידים  לתלמידות  את  חילקנו  בבוקר 
והובלנו את הבנות לשמוע את השיחה של חנה 
ברט- אישה שנפצעה בפיגוע בכפר דרום לפני 
חנה,  מביתה.  פונתה  ולבסוף  קטיף  גוש  פינוי 

־המרותקת לכסא גלגלים, שתפה את הבנות בה
הרבה  ועם  היומיומית שלה, באמונה  תמודדות 

עוצמה.  השיחה הייתה מרגשת ומרתקת מאוד.
בבית  הכיתה  כל  עם  דיברנו  השיחה  לאחר 
והיום.  השיחה  בעקבות  תחושותיה  על  ספר 

יחד לכתוב מכתבים למשפחות הנ ־התיישבנו 
ועל  שעברנו  היום  על  להם  לספר  כדי  פגעים 
שליבנו  ולומר  אותם  לחזק  כדי  תחושותינו 

איתם ואנו תומכים ומחבקים אותם.
פעולות  נפגעי  לארגון  להודות  רוצה  אני 
בלעדיהם  פעולה  בשיתוף  איתי  שפעל  איבה 
כל זה לא היה קורה, לבית הספר המדהים שלי 
על  זאת  לעשות  לי  וגרם  שלי  ביוזמה  שתמך 

הצד הטוב יותר.
המדהימה  י"א  שכבת  לכיתתי  ולכל  תודה 

שעזרה להוציא את היום הזה לפועל.

יום ההוקרה לנפגעי פעולות האיבה - אולפנת 
“צביה” בבת ים
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04�8722440
חתונות | בר/ת מצוות | בריתות | חינות

kinorot.co.il • חלוצי התעשיה 36 חיפה

ועוטף עזה זארגון נפגעי פעולות איבה מחבק את תושבי הדרום 
יום ההוקרה השנתי לפצו ובהמשך לאירוע 

עי מערכות ישראל ונכי נפגעי פעולות האיבה 
אשר התקיים ביום י”ז בכסלו. קיימנו אירוע יום 
הדרום-  תושבי  איבה  פעולות  לנכי  ההוקרה 

ובסימן “מחבקים את תושבי הדרום” לאור ההס
למה והתקופה הקשה בה סובלים תושבי הדרום 
ועוטף עזה, אשר מתמודדים יום יום עם איומי 
רביעי,  ביום  התקיים  החגיגי  האירוע  הטרור. 
26.12.2018, י”ח בטבת תשע”ט, באולמי “אחוו

זת דניאל” בנתיבות.
במהלך האירוע התקיימה הופעה חיה של האמן 
פאר טסי בליווי 6 נגנים, הוגשה קבלת פנים חמה 

שכללה מתאבנים וארוחת ערב עשירה.
קים ביטון, בת ה-12 נפגעת פעולות איבה, 
תושבת העיר שדרות, הופיעה בשיר מרגש אשר 
היווה את קולו של הדור הצעיר תושבי הדרום, 

אשר סובלים מטרור מתמשך.
בדבריו:  נשא  מוזס,  אייבי  מר  הארגון,  יו”ר 

ופעו ישראל  מערכות  לפצועי  ההוקרה  ו“יום 
לות האיבה מתקיים זו השנה החמישית בהתאם 
להחלטת ממשלת ישראל להוקיר אתכם פצועי 

מערכות ישראל ופעולות האיבה.

המסורת  איבה  פעולות  נפגעי  ארגון  כיו”ר 
והזו מסמלת אבן דרך חשובה בהגשמת אחת המ
וטרות העיקריות של הארגון היציג – לסייע, לת

מוך ולאף לא לשכוח את שעברתם על לא עוול 
מכם  ואחת  אחד  כל  להוקיר  ברצוננו  בכפכם. 
המאבק  את  לראות  ניתן  ונפשכם  גופכם  שעל 

על תקומתה של מדינת ישראל ועל קיומה”.
פעולות  נפגע  נכה  ג’רבי,  שלום  שמעון  מר 

ואיבה תושב העיר שדרות, נשא נאום בשם הפ
צועים:  “העמותה, ארגון נפגעי פעולות איבה, 
המקיימת היום את אירוע יום ההוקרה לנכי 
מהווה  הדרום,  תושבי  איבה  פעולות  נפגעי 

ונ לזולת  עזרה  של  המזוקקת  התמצית  ־את 
־תינה ללא גבולות. ארור הגורל שהמיט עלי

נו, נפגעי פעולות האיבה, את פורענותו אבל 
ברוך המזל שלנו שאנשים טובים, מיוחדים 
פעולות  נפגעי  ארגון  חברי  כמו  ומדהימים 

ומ מחזקים  תומכים,  לצדנו,  עומדים  ־איבה 
וממחישים  מוכיחים  ובכך  אותנו.  חבקים 
לנו את המשמעות והכוח של האור האנושי 
של  הילתם  כמו  מפיצים  שהם  והיפה  הגדול 

מלאכי שרת.”

למוסד  מיוחדת  תודה  לומר  רוצים  אנו 
לביטוח הלאומי אשר נתן חסות לאירוע יום 
עמדה  שבראשו  הדרום,  לתושבי  ההוקרה 

־הגב’ אסנת כהן, מנהלת אגף איבה, אשר תו
־רמת רבות לארגון נפגעי פעולות איבה ולמ

שפחות נפגעי הטרור.

אירוע מחבקים את תושבי הדרום
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SUPREME  תדיראן
המזגן הטוב ביותר שיצרנו

מחממים לכם את החורף באהבה!

tadiran-group.co.il  1-700-703-400 :לייעוץ ומכירה
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גזור
והחזר
ארגון

ל

"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 - 30 יום טרם תאריך הגיוס ועד 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: _______________

”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
ארגון

ל

פרויקטים לרווחת חברי הארגון ובני משפחותיהם

פרויקטים לרווחת חברי הארגון ובני משפחותיהם
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בינה לעיתים - 
מנציחים
בכבוד

לוח תפעול בעיצוב יוקרתי
לוח הודעות ממוחשב, 
המתקדם ביותר מסוגו,

עם מסך מתחלף,
המראה מכובד וחדשני

להזמנות: 053-8234115 / 053-8234112

www.binalaitim.co.il

תצוגה אוטומטית מפוארת של
כל המידע הדרוש לך בבית הכנסת:
זמני היום והשבת, זמני התפילות, הוספות 

לתפילה, הודעות, לימוד יומי, הנצחות ועוד...

מבין לקוחותינו:

משכן
הכנסת

במבחר גדלים  לא משמיע קול  באישור הרבנים

אדם ואבן חצי רוחב | מגזין תקווה | קרן עובדיה

אנדרטה לזכר אור אסרף ז"ל בלהבים

הגפן 61, מושב מרחביה, 19105
0522-797554
077-5515601

פקס: 04-6421235
 ronycoorsh@gmail.com:מייל

adamvaeven.co.il :אתר

בית יצירה
למצבות אומנותיות,

אנדרטאות ופינות זיכרון

משנת 1991 אנחנו מעצבים ובונים זכרונות שמדברים:
אבנים שמספרות סיפורי חיים ופינות זיכרון בכל 

רחבי הארץ שמזמינות להקשיב ולזכור.
בעבודה איתנו תפגשו רגישות , סבלנות, מקצועיות 

ועמידה בזמנים, ויותר מהכול - גישה יצירתית 
ואמנותית שמתבטאת בכל פרט.



 26

RA
D

O
.C

O
M

RADO TRUE OPEN HEART 
PLASMA HIGH-TECH CERAMIC. METALLIC LOOK. MODERN ALCHEMY.

MASTER OF MATERIALS



"ַאָּתה ִּתָּמֵש�ְך, ָעׂשּוי ֵמאֹוִתּיֹות"
(חיים גורי)

יקירכם  את  להנציח  אתכם  מזמינים  אנחנו 
ולספר את סיפור חייו. 

לכתבים  לזכרונות,  כבוד  של  מקום  לתת 
זיכרון  ספר  אלה  מכל  ולהפיק  ולתמונות, 

שישאר אתכם לעד.
מוכן  קורות'  'מכון  של  ורגיש  מקצועי  צוות 
לעמוד לשירותכם ולסייע במלאכה המורכבת. 

נעשה זאת יחד: 
בן  לנו צוהר לסיפור החיים של  אתם תפתחו 
נקשיב  אתכם  בראיונות  האהוב.  המשפחה 
דיוק  ותוך  באהבה  משם  זה  את  נקח  היטב, 
עד  ההפקה  תהליך  כל  את  עבורכם  נבצע 

לספר מודפס, מוקפד ומרגש. 
כל  הפקנו כבר עשרות ספרים, אבל בשבילנו 

סיפור חיים הוא יחיד במינו. 
על  חינמית  היכרות  לפגישת  מוזמנים  אתם 
המסלול  את  לכם  נתאים  בה  ומאפה,  קפה 

המדויק לצרכיכם.

*חשוב לדעת! המדינה מעניקה החזר כספי נדיב 
  על הוצאות הנצחה. אנחנו נטפל עבורכם גם בזה.

בכבוד רב
יחזקאל פרנקל

מנכ"ל ההוצאה לאור 'מכון קורות'

צלצלו עכשיו: 1-800-202-156
או ישירות למנכ"ל: 052-4239706

"ְוַדע ְלָך ֶש�ַהְזַּמן ְוָהאֹוְיִבים, ָהרּוַח ְוַהַּמִים
ֹלא ִיְמֲחקּו אֹוְתָך“
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־חברים וחברות  ארגון יקרים, לאור פניות מרובות למחלקה המשפ
טית בנושאים הבאים, ייתכן והנכם זכאים לזכויות שאפרט להלן ואינכם 

מודיעים לכך.
במידה ומצאתם כי הנכם זכאים עליכם לפנות לעובדת השיקום ו/
או לפקידת התביעות המטפלת בכם במוסד לביטוח לאומי למען מימוש 

זכויותיכם או.

הסובלים . 1 לנכים  נועד  מרפא  בחמי  הטיפול  מרפא:  בחמי  טיפולים 
ממחלות ו/או פציעות שפגעו במערכת התנועה )הלוקומוטורית( ו/או 
מפגיעות אורתופדיות, בהתאם לקריטריונים המפורטים בהוראה וכן 

לנכים עיוורים בדרגת נכות +100%.
הזכאות היא שנתית ונעה בין 7-14 לילות בבתי מלון שונים ברחבי 

הארץ. במהלך השהייה הנכים יקבלו טיפולים רפואיים בהתאם לרמת 
ולדרגת נכותם. 

ישנם נכים רבים אשר אינם מודעים לזכאות זו ולכן, בכדי לברר 
זכאותכם אנא פנו לפקידת התביעות שלכם בסניף או פנו למחלקה 

המשפטית בארגון. 

־משקולות- תוספת מימון צרכים מיוחדים להורים נכים/ות גרו. 2
שים/ות )חד- הורים(:

־אנא בדקו בתלוש התגמולים החודשי האם מעודכן המצב המש
פחתי גרוש/ה, אלמן/ה, רווק/ה, המשקולות מעודכנות עפ”י הנתונים 

הבאים:
א. הוספת משקולות להורה נכה גרוש/ה/ פרוד/ ה, אלמן עם ילד קטין 
מתחת לגיל -15. במידה והמשקולות לא מעודכנות בהתאם לטבלה 
מטה, אנא פנו למחלקה המשפטית בארגון לטיפול ובדיקת זכאותכם 

גם רטרואקטיבית. 

משקולות – "מימון צרכים מיוחדים" אחוזי נכות 

 28 40%-65%

36 66%-100%

כל משקולת = כ-80 ₪ המשמעות היא תוספת של 2,268 ₪ 
לתגמול החודשי 

ב. הוספת משקולות להורה נכה גרוש/ה/ פרוד/ אלמן עם ילד קטין 
בגיל 15-18. אנא בדקו בתלוש התגמולים החודשי האם המשקולות 

־מעודכנות עפ”י הנתונים הבאים במידה ולא, אנא פנו למחלקה המש
פטית בארגון לטיפול ובדיקת זכאותכם גם רטרואקטיבית.

משקולות – "מימון צרכים מיוחדים" אחוזי נכות 

 23 40%-49%

 24 50%-59%

24 60%-65%

30 66%-69%

31 70%-79%
31 80%-100%

המחלקה המשפטית
חברים וחברות אנא פתחו את תלוש 

הגמלה ובדקו!

www.irgun.org.il
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המרג המילים  אבל  להאמין,  מעט  חקשה 
שות והבוגרות האלו יצאו מפיו של נער בן 13 
מיכאל  אביו,  את  שאיבד  סעדון,  בן  נהוראי   –

חשנרצח בפיגוע באילת כשהיה בן שמונה חוד
שים בלבד. מילים אלו היו חלק מהנאום שנשא 
נפגעי  ארגון  של  המצווה  בני  באירוע  נהוראי 
פעולות האיבה שהתקיים לאחרונה בבית נשיא 

המדינה. 
בפיגוע  נרצח  ה-27  בן  סעדון  בן  מיכאל 

המ את  פוצץ  לאחר שמחבל מתאבד  חבאילת, 
גופו במאפייה באחד המרכזים  טען שנשא על 
בפיגוע   .2007 שנת  בתחילת  בעיר  המסחריים 

נהרגו שלושה בני אדם. 
האירוע התרחש ב-29 לינואר, כאשר סמוך 
מרכז  אזור  את  עז  פיצוץ  החריד   9:40 לשעה 
חנויות  כמה  ממוקמות  בו  באילת,  איזידור 
מהג’יהאד  מתאבד  מחבל  שכונתי.  ומתנ”ס 
האסלאמי הפלסטיני שיצא מרצועת עזה, חדר 
לשטח ישראל באותו בוקר. בהגיעו לשטחה של 

חאילת נאסף המחבל על ידי נהג מונית ישרא
במ מדובר  כי  הנהג  הנסיעה חשד  חלי. במהלך 
חחבל מתאבד, ובשל כך דרש ממנו לרדת מהר

כב. הנהג ניסה להוריד את הנוסע בשולי העיר, 
הרחק מאזור המלונות. לאחר מספר דקות הגיע 

חהמחבל ברגל למרכז המסחרי של שכונת איזי
דור, נכנס למאפיה ופוצץ את עצמו.

ושני  הוריו  עם  בעכו,  והתחנך  גדל  מיכאל 
אחים. לאחר שירותו הצבאי עבר לחיות באילת, 
בנם  נולד   2006 ובתחילת  שני  עם  התחתן 

מזדמ בעבודות  מה  זמן  עבד  מיכאל  חנהוראי. 
נות ובמחצית שנת 2006 פתח, עם שותפו אמי 
מאפיית  את  בפיגוע,  נהרג  הוא  שגם  אלמליח, 
מיכאל  השקיע  העסק  פתיחת  מיום  “לחמים”. 

חאת רוב זמנו ומרצו במאפייה. לאחר הפיגוע סי
בוקר  כל  קם  חרוץ,  היה מאוד  “הוא  פרה שני: 

חבחמש וחזר הביתה רק בשש בערב, אכל ארו

גיבור ששומר עליו 
מהשמיים

"אנחנו קרובים לחג החנוכה, חג של אור והלל. חג של ניצחון הרוח. אנחנו, משפחות 
נפגעי הטרור, ננצח את הקושי והחושך בעזרת השם, ובעזרת עוד שמחה ואהבת 

חינם בין אדם לחברו"

שני זרקה כהן ובנה נהוראי זרקה בן סעדון
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חת ערב ושיחק עם הילד. הוא חלם להצליח עם 
המאפייה. חברו אמי הציע לו להצטרף למאפייה 
בשותפות ומיכאל קפץ על המציאה. הוא למד 

חאת המקצוע מהר, רצה לעשות כסף כדי להתפ
תח ולפתוח רשת מאפיות”.

שני  התחתנה  הפיגוע  לאחר  שנים  שמונה 
שוב והביאה לעולם שלושה אחים לילד שנותר 

ללא אביו בגיל כה צעיר. 
“לא הספקנו כל כך הרבה זמן להיות ביחד, 
רק שנתיים”, מספרת שני כהן על בעלה המנוח. 
“הוא היה איש מדהים. מצחיק, עניו, שקט. איש 
במקור  אילתית  אני  כאן.  נפגשנו  וחרוץ.  צנוע 

חוהוא הגיע לעיר לעבוד ואחר כך פתח את המא
פייה עם שותף”. 

מה הזמן עושה לזיכרון?
ילד  לי  יש  אבל  מעומעם,  אמנם  “הזיכרון 
הוא  לתמונות,  מעבר  ממיכאל.  הזיכרון  שהוא 
הופך להיות עכשיו גבר וממש מזכיר את אבא 
אם  שגם  כך  דברים,  מיני  ובכל  בהליכה  שלו. 

חהזיכרונות היו מעומעמים, ברגע אחד הם חוז
רים להיות מוחשיים. אבל עם שדרוג..”.

קשה לך עם הדמיון בין נהוראי לאביו?
“מה זה קשה.. מהרגע שזה קרה אני בחרתי 
24, עם תינוק קטן, והחח  בחיים. הייתי ילדה בת

חלטתי שזה יהיה קשה אבל אנחנו נתמודד ונב
חר בחיים. כך שכל דבר כזה עושה לי הרגשה 
עילאית שהנה אנחנו כאן. זאת הרגשה שקשה 
לי להסביר במילים. יש לנהוראי משפטים שהוא 
אומר לי לפעמים, כמו “אימא, אני אוהב אותך” 
הענווה  את  רואה  אני  ושם  תודה”  “אימא,  או 
זה מחמם את הלב,  הזאת שהייתה לאבא שלו. 
כאילו מיכאל פה. זה רק לשניות ולא יותר, אבל 

הרגעים האלה הם רגעים של גאווה”. 
מה  על  לנהוראי  מספרת  את  גיל  באיזה 

שקרה לאביו?
קרה.  שזה  מהרגע  חודשים,  שמונה  “מגיל 

חהוא כבר התחיל להגיד “אבא” ובכל פעם הצב
עתי לו לשמיים ואמרתי לו שאבא שומר עלינו 
משם. ככה הוא גדל, שאבא גיבור ששומר עליו 
אביב,  לתל  כשעברנו  גם  כך,  אחר  מהשמיים. 
בחיים  גדול  מאוד  חלק  לקח  שלי  אבא  תמיד 
החגים  בכל  אב.  דמות  לנהוראי  ונתן  שלנו 
והאירועים, כך שלא היה לנהוראי חוסר אמיתי 
שהוא  בתחושה  גדל  לא  הוא  הזאת.  מהבחינה 
מאחוריו  הייתה  תמיד  אחרים.  מילדים  שונה 

דמות גברית”. 
וכשהתחתנת מחדש, איך נהוראי הרגיש 

עם זה?

“האמת שהתחתנתי עם מי שהיה החבר הכי 
הוא  הכיר.  שנהוראי  מישהו  מיכאל,  של  טוב 
של  הבן  של  מהחיים  חלק  להיות  רצה  מאוד 
החבר שלו שנרצח, ואחרי שנת האבל התפתח 

חבינינו משהו. זה לקח עוד הרבה שנים עד שה
התייחס  והוא  אותו  קיבל  נהוראי  אבל  תחתנו, 

אליו כמו אל הבן שלו”. 
של  המצווה  בני  באירוע  לכם  היה  איך 

הארגון?
“וואי, היה פשוט מרגש ברמות. נהוראי קיבל 

חפיק ברכיים שלוש דקות לפני שהיה אמור לה
עלות לבמה. כולם, מהארגון ומבית הנשיא, באו 

חאליו והוא פשוט לא הצליח לעמוד בזה. לקח
תי אותו לצד, הסתכלתי לו בעיניים ואמרתי לו 
“אתה יודע מי מסתכל עליך מלמעלה”. זה נתן 
לו את הכוח. הוא אמר “אימא, אני רוצה שהוא 
ונשא  לבמה  עלה  הוא  כך  אחר  בי”.  גאה  יהיה 

חדברים. הוא סיפר איך נולד לתוך משפחת הש
כול, איך הכיר את אבא שלו רק דרך סיפורים 
ותמונות, ושהוא מקווה שאבא שלו גאה בו. הוא 

חדיבר על חנוכה כחג האור ועד כמה חשוב שכו
לנו נתאחד ונאהב. עזרתי לו עם הטקסט, אבל 
הוא הביא גם הרבה דברים מכל מה שלמד על 

אבא שלו”.

“מגיל שמונה חודשים, 
מהרגע שזה קרה. הוא 

כבר התחיל להגיד 
“אבא” ובכל פעם 

הצבעתי לו לשמיים 
שומר עלינו משם“ואמרתי לו שאבא 

נשיא המדינה ראובן רובי ריבלין ונהוראי זרקה בן סעדון
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היה  )נשוי+3(  מאשדוד  ה-36  בן  מרסיאנו 
תלמיד ישיבה בן 19 מבני ברק ביום בו השתנו 
2001, בשיא ימי האינתיפאא  חייו. זה קרה בשנת

דה רווי הפיגועים ברחובות. בשעה 23:45 נצמד 
אמחבל מתאבד אל קבוצת נערים בצומת הרחו
אבות בן-יהודה ולונץ במדרחוב בן-יהודה בירו

והפעיל  שלים, שהיה הומה אדם באותה שעה, 
את מטען הנפץ שלו. מספר שניות לאחר מכן 
ציון,  כיכר  ליד  מטר משם,  כ-40  ובמרחק של 
פוצץ מחבל מתאבד שני את חומר הנפץ שנשא. 
באותו  הנפגעים  למרבית  גרמו  אלו  מחבלים 

הפי לזירת  זרמו  והצלה  ביטחון  כוחות  אלילה. 
גוע והחלו לטפל בנפגעים ולפזר את הסקרנים 
הרבים שנקהלו בה, כאשר כעשרים דקות לאחר 
הפיצוץ הראשון התפוצצה ועלתה באש מכונית 

לכי הסמוך  קוק  הרב  ברחוב  אתופת שהוחנתה 
כר ציון ולמדרחוב. כתוצאה מהפיצוצים נהרגו 
עשרה בני אדם וכ-180 נפצעו. פצוע נוסף נפטר 

אמפצעיו לאחר שבוע. כל ההרוגים היו נערים וג
ברים, מגיל 14 ועד 21.

הרא המתאבד  המחבל  התפוצץ  בו  אברגע 
שון היו מרסיאנו וחברו במרחק של כמה מאות 

 – אומר  שהוא  וכמו  הפיגוע,  מזירת  מטרים 
השניים  מיהרו  ירושלמים”  של  ב”אינסטינקט 
לסייע לפצועים הרבים במקום. מרסיאנו וחברו 
הריסות  מבין  וגוסס  צעיר  בחור  יחד  מחלצים 

חלון הראווה של אחת החנויות באזור, מסייעים 
לפצועים וצופים מקרוב במחזות האימה. “ראינו 
גרועה  הכי  ברמה  באמת.  נוראים,  דברים  שם 

אשאתה יכול לתאר לעצמך. עד היום יש לי רג

זיכרון 
שלא 
מרפה

כיתוב תמונה

למרות שהסיפור של 
שמואל מרסיאנו מכיל 

בתוכו את כל המרכיבים 
העושים אותו לטרגדיה, 

יש בו גם לא מעט דרמה 
מרגשת על כוחו של 
האדם להמשיך מבין 

ההריסות ולבנות את חייו 
מחדש. גם אם הוא עדיין 

נלחם עליהם מדי יום 
ביומו
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שות אשם שאולי בגללי הבחור הזה מת ואולי 
הוא  בו  אותו מהמקום  להזיז  צריכים  היינו  לא 

ולמ מצפון  נקיפות  לי  “יש  מספר.  הוא  אהיה”, 
רות שכולם אומרים לי שזאת לא אשמתי, עדיין 

אקשה לי להשתחרר מזה. אנשים לא יכולים לה
בין אותי ואת המקום בו הייתי”. 

מבין  כבר  מרסיאנו  מכן  לאחר  ימים  מספר 
המכו שהתפוצצה  “מהרגע  השתנו.  אשחייו 

נית תופת אני כבר לא זוכר כלום משם. אחרי 
הפיגוע סבלתי מסיוטים וחרדות. עד היום אני 
מטופל בבית חולים פסיכיאטרי. אני גר בדרום 

אומאוד קשה לי כשיש אזעקות. לפעמים כשה
מצב סוער אני נוסע למשפחה שלי בצרפת כדי 
להתרחק מזה. אבל יש גם מי שמטפל בי ודואג 

אלי. יש לי פסיכיאטרית שמלווה אותי ומאוד עו
זרת לי, היא אפילו נתנה לי את מספר הטלפון 
האישי שלה למקרי חירום, שזה ממש לא דבר 

נהוג”. 

למרות כל מה שעבר ומצבו שלא אפשר לו 
להשתלב במעגל העבודה, הצליח מרסיאנו בכל 

אזאת להתחתן, להביא שלושה ילדים לעולם ול
נהל חיי משפחה. את הסיפור שלו סיפר לילדיו 
רק לא מזמן. “הרבה שנים הילדים שלי לא ידעו 
ולא  ידעו מה קרה לאבא  לא  הם  כלום.  כמעט 
לגמרי הבינו למה אבא ככה. הם לא הבינו למה 
אני מסתגר בחדר ובוכה, למה אני נוסע לחו”ל 
כשנופלים טילים ליד הבית. כשסיפרתי להם זה 
היה עם הרבה דמעות, כשהחלטנו שהם גדולים 

מספיק לשמוע”. 
עד כמה עזרה לך המשפחה שהקמת?

“המשפחה מאוד עזרה לי. אני חושב שאם לא 
היו לי ילדים ומשפחה לא הייתי כאן היום לדבר 
ואמונה. את אשתי  כוח  לי  זה מה שנותן  אתך. 
ליזי הכרתי בשידוך כי אנחנו חרדים. היא מאוד 
תומכת בי, מכל הבחינות. רגשית ופיזית והיא 
תמיד לצידי ותמיד תומכת. וגם הילדים, אתה 

יודע, הם כל עולמי”. 
לאחרונה חגגתם בר מצווה לבנך אברהם 

עם הארגון היציג. תספר לי מה הרגשת? 
אברהם  וגם  אני  גם  התרגשנו.  מאוד  “וואו, 
להיות  שלי,  הילד  בשביל  וכולם.  אשתי  וגם 
סיפור  חולקים  שכולם  גילו  בני  בילדים  מוקף 

בש עוצמתית  מאוד  חוויה  הייתה  זאת  אדומה, 
בילו. הוא גם התרגש לראות את התמיכה שיש 
לי מהארגון ומאנשי המקצוע. הייתה לו תחושה 
אמיתית של חום ודאגה ואכפתיות. הוא אמר לי 
“אבא, בעזרת השם שתצא מזה ויעבור לך”. היה 

אירוע מאוד מרגש עבור כולנו”. 
יום  הכל  על  שתתגבר  אמונה  גם  בך  יש 

אחד?
אחד  שיום  לאופטימיות  מקום  גם  יש  “כן, 
יכול  אני  אבל  קשה,  זה  מזה.  לצאת  אצליח 
לראות את זה בראש. אני גם אדם מאמין ויודע 

שהכל זה מלמעלה”. 

כיתוב תמונה

“יש לי נקיפות מצפון 
ולמרות שכולם אומרים לי 

שזאת לא אשמתי, עדיין 
קשה לי להשתחרר מזה. 
אותי ואת המקום בו הייתי“אנשים לא יכולים להבין 
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50 שנה ל�יגוע במערת המכ�פ  השנה מלאו
לה בחברון, בו נ�צעה בלה באורח קשה, איבדה 

פאת אחת מעיניה וחזתה בהוריה שנ�צעו  ולא
פחר מס�ר שנים נ�טרו בעקבות סיבוכים שנג

רמו כתוצאה מרימון יד שהשליך לעברם מחבל 
�לסטיני. 

1968, �חות משנה לאחר שחפ  זו הייתה שנת
רור הגדה המערבית במלחמת ששת הימים. בלה 
בת ה-16, שגדלה בעכו וכיום מתגוררת בדיור 
שנהרו  הוריה  אל  הצטר�ה  ים,  בקריית  מוגן 
כמו ישראלים רבים נוס�ים לבקר בקברי אבות 
מאוד התלבטתי  בוקר  “באותו  בחברון.  האומה 
ביום  במיטה  להישאר  או  אליהם  להצטרף  אם 

סתווי. בסוף קמתי וחרצתי בעצם את גורלי”. 
מה קרה שם?

פ“עלינו במדרגות לכיוון דלתות הכניסה למ
ערת המכ�לה, כשעל כי�ה קטנה בראש המבנה 
עמד שם בחור �לסטיני בן גילי מחלחול. אחר 
כך סי�רו לי שהוא קיבל 10 לירות ושמו לו את 

פהרימון ביד. כשהתקרבנו הוא �שוט זרק לעב
רנו את הרימון. ההורים שלי נ�צעו מאוד קשה, 
לדעתי הרימון נ�ל ממש ליד אבא שלי. הם שהו 
חודשים אחר כך בבתי חולים. באותו רגע הכל 
אני  אוזניים.  מחריש  היה  הרעש  עשן,  התמלא 

חזרה למ וצנחתי  באוויר  פזוכרת שהתרוממתי 
דרגות. בכלל לא הבנתי מה קורה לי, כשברקע 
אנשים בורחים משם בבהלה. ראיתי את ההורים 

פשלי שותתי דם, את אימא שלי צועקת לי לב
רוח. נ�צעתי ברגליים ובחצי מה�נים שלי”. 

ה�יגוע,  בזירת  והכאוס  ההמולה  כל  בתוך 
�לסטיני  אלמוני,  גבר  ידיו  על  בלה  את  לוקח 
ככל הנראה, ומ�נה אותה בעצמו לבית חולים 

זוכרת ש� “אני  חולים בחברון.  בית   – פהקרוב 
חדתי שם נורא, חששתי שהולכים להרוג אותי. 
אימא  ובלי  אבא  בלי  מבוהלת,  ילדה  הייתי 
הייתה  לא  איתי.  קורה  בדיוק  מה  מבינה  שלא 
שם נ�ש חיה, חוץ מכמה אחיות ורו�א שהגיע 

פמאוחר יותר. סירבתי לתת לאנשי הצוות הער
בים שם לט�ל בי והחזקתי את עצמי בכוח שלא 
אני  מסוים  בשלב  לעיל�ון.  ולשקוע  להירדם 
מג�יים  ראיתי  ו�תאום  רעש  ששמעתי  זוכרת 
של חיילים. אלו היו חיילי צה”ל שבאו להציל 

אותי משם”. 

מאוש�זים  הוריה  ובעוד  קצר,  אש�וז  לאחר 
לתקו�ה ממושכת, נדדה בלה בין בני מש�חה 
וחברים במשך מס�ר חודשים עד שהוריה שבו 

פהביתה. “כשהם חזרו הביתה זה היה מדכא בר
מות. הם הסתכלו עלי, אני הסתכלתי עליהם ואז 
החלטתי, החלטה של ילדה בת כמעט 17, �שוט 

 להילחם כדי
לשמוח

הסיפור של בלה )ליבי( וסרמן הוא דוגמה נפלאה ליכולת של כוח הרצון של האדם 
להכתיב את גורלו, על אף הנסיבות הקשות

בלה וסרמן
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להיות  רציתי  חיי  כל  הבית.  את  ולעזוב  לקום 
הייתי  בתיכון  עוד  והייתי  היות  אבל  גננת, 

חייבת להמשיך בבית הס�ר”. 
רגע ל�ני שעזבה את הבית בעקבות החלום 

בדואר מכתב מ� בלה  קיבלה  הוראה,  פללמוד 
תיע. “היות ובמהלך אותה שנה הייתי בחרדות 
איומות בעקבות ה�יגוע, קיבלתי �תאום הזמנה 
להגיע ל�גישה בבית החולים ‘איתנים’. חשבתי 
שאולי זה משהו שקשור לעין תותבת שהייתי 

פאמורה לקבל, אבל הסתבר שמדובר בבית חו
לים לבריאות הנ�ש”. 

ואיך זה השפיע עליך אז?
“זה היה כאילו מישהו תוקע בך כידון, זה מה 
שהרגשתי באותו רגע. המכתב הזה הק�יץ אותי, 
כאילו משהו עקץ אותי. אמרתי “אני אראה לכם 
מה זה”. הם ישלחו אותי לבית חולים לחולי נ�ש 
בגלל שאין להם מושג איך לט�ל בי? החלטתי 

פשזה לא יקרה. החלטתי שאני אקום ואצא מה
פעיר הקטנה, בה כולם דיברו עלינו אחרי ה�י

גוע. רק בבית ברל הסכימו לקבל אותי ללימודי 
הוראה עוד כשאני בגיל התיכון. נתתי להורים 

עם  לצאת  התחלתי  בסדר,  שאני  להבין  שלי 
להוכיח  העיקר  שמאל.  ועל  ימין  על  בחורים 

לעצמי שאני אהיה בסדר”. 
השהות שם גם עזרה בשיקום הנפשי?

בבית  עצמי  את  ששיקמתי  להגיד  “א�שר 
ברל. הם לא ידעו שם מה קרה לי, למרות שכל 

פהזמן הייתי מלאת חרדות. �חדתי שאנחנו קרו
בים לקלקיליה, �חדתי לצאת ל�רדסים עם כל 

גיבו אני  כאילו  אותה  שיחקתי  אבל  פהחבר’ה, 
בחור  הכרתי  לעכו,  חזרתי  שנתיים  אחרי  רה. 
חי�שתי עבודה,  כך  21. אחר  בגיל  והתחתנתי 
והמ�קחת  בהצטיינות,  סמינר  שסיימתי  אחרי 
הרי  גננת,  להיות  רוצה  אני  למה  אותי  שאלה 
אחת.  רק  יש  ולך  עיניים  שבע  צריכות  גננות 
זאת הייתה קבלת ה�נים שלי במשרד החינוך, 
אבל אני אמרתי לעצמי שגם לה אני אוכיח כמה 

אני חזקה”. 
המאבק על השיקום שלך נמשך גם אחר כך?
פ“בוודאי. במשך המון שנים אף �עם לא די

הכל  את  דחסתי  תמיד  שקרה,  מה  על  ברתי 
�נימה. ככה זה היה אצלנו בבית, זה היה משהו 

שלא מדברים עליו. כשהבנות שלי היו קטנות 
אני הייתי נכנסת להתק�י חרדה איומים, הייתי 
יום  לב.  להתקף  חשש  עם  חולים  לבית  מגיעה 
לעצמי  אמרתי   ,30 בת  בערך  כשהייתי  אחד, 

פשאני לא עושה את זה לבנות שלי ואז התחל
תי לט�ל בעצמי. עברתי לחינוך מיוחד, עשיתי 
מתוכי.  הרעל  את  להוציא  כדי  סדנאות  המון 
הלכתי לרי�וי באומנות, שזה �שוט שינה את 
חיי. עוד דבר שמאוד עזר לי היה שלמדתי טי�ול 
באמצעות בובות. כמובן גם שהייתי הרבה מאוד 

אצל �סיכולוגים ומט�לים אלטרנטיביים”.
להמשיך  הכוחות  את  לך  היו  מאיפה 

ולהילחם?
כי  טי�ולים,  לקבל  ה�סקתי  לא  �עם  “אף 
לא  שאני  להם  ולהוכיח  ש�ויה  להיות  רציתי 
משוגעת ולא צריכה את ‘איתנים’. אמנם היום 
גם  אני  אבל  מ�יברומיאלגיה,  גם  סובלת  אני 

פמציירת ונהנית מהמש�חה שלי, מהילדים והנ
אני  ודאגה.  חום  אהבה,  עלי  שמרעי�ים  כדים 
חיים  לחיות  כדי  להילחם  א�סיק  לא  �עם  אף 

שמחים”.

“עלינו במדרגות לכיוון 
דלתות הכניסה למערת 
המכפלה, כשעל כיפה 

קטנה בראש המבנה עמד 
שם בחור פלסטיני בן גילי 

מחלחול. אחר כך סיפרו 
לי שהוא קיבל 10 לירות 
ושמו לו את הרימון ביד. 
זרק לעברנו את הרימון“כשהתקרבנו הוא פשוט 
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כך קרה לרבקה מוריה, שהיא וחבריה לגורל ממשיכים ללוות אחד את השני 
בשמחות וגם בשגרת היום-יום כבר למעלה מעשור מאז נרצחו ילדיהם בפיגוע 
בישיבת “מרכז הרב” בירושלים. פיגוע בו איבדה רבקה את בנה הבכור אברהם 
דוד, שהיה אז רק בן 16. “עכשיו כשאני מדברת אתך אני בדיוק מגיעה לחתונה 

של אח של אחד התלמידים שנרצחו יחד עם בני אברהם”, היא מספרת. 
20:30, פרץ מחבל חמוש לישיבת  2008, סמוך לשעה  כזכור, ב-6 למרץ 
“מרכז הרב” בשכונת קריית משה בירושלים. הצעירים התכוננו באותה שעה 
עדיין  תלמידים  מספר  אולם  אדר,  חודש  ראש  לרגל  פורים”  “קדם  לחגיגת 

־שקדו על לימודיהם בספריית הישיבה. המחבל פתח באש מחוץ לבניין הישי
בה ולאחר מכן נכנס לספרייה וירה לעבר התלמידים שלמדו מספרי הקודש. 
שמונה תלמידים נרצחו ולמעלה מעשרה נפצעו בטרם הצליח קצין צה”ל שגר 
בסמוך להיכנס לישיבה ולחסל את המחבל. אחד החללים במקום היה אברהם 

דוד.
)גרושה+3( המתגוררת כיום ביישוב אפרת, הספידה את  רבקה בת ה-51 
בנה בלוויה: “העולם הזה, עם היותו אשליה, הוא אשליה משכנעת מאוד כי 
כך יצר אותו ה’. יהיו זמנים בהם חסרונך ייראה בלתי נסבל - עבורי, עבור 
משפחתך, עבור חבריך, עבור מוריך, עבור כל מי שאהב אותך. עלינו להתמודד 
ולחיות ללא התכחשות בעולם הזה אשר בו הסבל יכול להיות מייסר. אנא היה 
מליץ טוב על מנת לקרב אותנו לה’ ברגעים מעין אלה, כי כל חייך עד וכולל 

מותך היו והינם קידוש ה’. תודה על שהיית בני. אני אוהבת אותך”.
איזה אדם היה בנך אברהם?

יוצא דופן. כשהיה קטן תמיד היה מאוד סקרן, חכם  “הוא היה ילד מאוד 
ורגיש, אבל גם ילד די רגיל שאהב ספורט ומשחקי וידאו. בסביבות גיל בר 
המצווה שלו הוא בחר להתעסק רק בלימוד תורה. אפילו את ספרי הארי פוטר 
שכל כך אהב, הוא הפסיק לגמרי לקרוא. בבת אחת הוא הפך מילד לאיש, 
בלי להיות מתבגר באמצע. כמובן שדאגנו קצת, שהילד רציני מדי ואולי זה 

מצביע על בעיה כלשהי”. 
בגלל זה הוא גם בחר ללמוד ב”מרכז הרב”?

־“בדיוק, למרות שאפילו בשביל המקום הזה הוא היה קצת יוצא דופן. בש
בעה אחד התלמידים סיפר איך ניסה לצרף אותו למפגש עם החברים, ניסה 
לו  לו שאין  ענה  דוד  אברהם  התחביבים שלו.  מה  אותו  ושאל  בו  להתעניין 

־תחביבים ושבזמן הפנוי שלו הוא פשוט פותח ספר. מבין כל התלמידים שבי
קרו אצלנו, אף אחד לא אמר על עצמו שהיה חבר של אברהם. הוא פשוט בחר 
ללמוד תורה מהבוקר עד הלילה. הוא אפילו רצה לוותר על הבגרויות ורק 
אחרי משא ומתן שניהלנו אתו הוא הסכים לגשת לבגרויות. שבוע אחרי זה 

הוא נרצח”. 
איך הרגיש  לך לשמוע את מה שהתלמידים סיפרו עליו?

שלו  בילדים  גאה  שהורה  כמובן  דרכים:  בשתי  השאלה  על  אענה  “אני 
ובהישגים שלו, אבל אימא אוהבת את הילד שלה איך שהוא. שנית, מצד אחד 
הייתה דאגה לילדות שלו, אבל מצד שני ראינו אותו משקיע את כל כולו במה 
והרגשתי שלפחות הספיק כמה שיכל  שאהב. הוא הספיק הרבה בחיים שלו 

בזמנו הקצר להתעסק במה שאהב”. 

ילדים שמחים 
שבתוכם כאב עמוק

למציאות הישראלית המורכבת כל כך יש 
מאפיינים מסויימים שקרוב לוודאי שניתן 

למצוא רק אצלנו, משפחות שילדיהם 
למדו יחד ונרצחו יחדיו

רבקה מוריה ובנה אברהם מוריה ז”ל

חי מוריה, אלישע דן מוריה, אברהם דוד מוריה ז”ל, נעם מוריה

רבקה מוריה
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איך נראית החזרה לשגרה אחרי האבל?
“אני חושבת שתפקדתי ועשיתי את המטלות 

־שלי כמה שיכולתי, אבל כשאני מסתכלת אחו
רנית נראה שהייתי במצב מעורפל. זה היה זמן 
הפרדות והסתגלות, עם דאגה לילדים הקטנים 
שלי לעזור להם להתגבר על הפחדים העמוקים 
עד  ניסינו  תקופה.  באותה  ועלו  שצצו  שלהם 
כמה שאפשר לשמור על השגרה, למרות שזאת 
הייתה תקופה לא שגרתית לגמרי. זה מהפך כל 
כך דרמטי בחיים, שפשוט לומדים לחיות אותם 

אחרת”. 
ואיך זה נראה עכשיו ממרחק השנים?

־“זה נראה מאוד שונה. פיתחתי כוחות, פית
חתי רגישות ואכפתיות. בגלל זה למשל בחרתי 

לה והרצון  בגלל האכפתיות  להוראה,  ־לעבור 
ור פגיעות  הרבה  גם  יש  אבל  בילדים.  ־שקיע 

גישות, נגיד כששומעים על פיגוע או על מתח 
בדרום. זה יכול להוריד אותך מהפסים. אז מצד 
אחד אתה מפתח חוסן עצום, ומהצד השני אתה 

גם יודע איך לעזור לעצמך כשאתה נופל”. 
איך לומדים להרים את עצמך?

־“קודם כל, יש אנשים שסללו את הדרך לפ
נינו ויכולים לתת הדרכה. בנוסף, המצב שלנו 

־יוצא דופן בגלל שהיינו קבוצה שמאוד התגב
שה. אנחנו בקשר עד היום, רב הישיבה מתקשר 
בצהריים.  יום שישי  בכל  קבועה  אלינו בשעה 
זה מדהים. אני אסירת תודה על זה. עזרנו אחד 

עם  בהתקדמות  לבחור  בשמחה,  לבחור  לשני 
באובדן  מכירה  שהמדינה  זה  עצם  גם  החיים. 

־שלנו, עם העזרה על עמותות וארגונים כמו אר
גון נפגעי פעולות האיבה נותנים לנו, זה המון”.

איך הייתה עבור בנך חי בר המצווה של 
הארגון?

הם  נרצח,  כשאברהם  קטנים  היו  ואחיו  “חי 
לא ממש זוכרים אותו או את הימים ההם. הרצח 

־מאוד השפיע עליהם, גם בעקבות איך שזה הש
פיע עלי כמובן. הם יודעים שהם ספגו פגיעה, 

אבל הם לא זוכרים איך התמודדנו אז כמשפחה. 
הם זוכרים את זה כנתון. ניסינו מאוד לצמוח עם 
חי, שהוא בסך הכל ילד עם הרבה מאוד חיוניות 
בכל המובנים. בר המצווה של הארגון, עם כל 
האהבה וההענקה  השפיע עליו מאוד. גם עצם 
זה שהוא היה מוקף בילדים כמוהו ולא היה צריך 
להסביר את הסתירה בין החיים והשמחה לבין 
האבל והאובדן. החוייה הזאת, לשמוח עם ילדים 
שמבינים גם כאב עמוק, זה היה מאוד משחרר 

בשבילו”.

“העולם הזה, עם היותו 
אשליה, הוא אשליה 

משכנעת מאוד כי כך יצר 
אותו ה’. יהיו זמנים בהם 

חסרונך ייראה בלתי נסבל 
- עבורי, עבור משפחתך, 
עבור כל מי שאהב אותך“עבור חבריך, עבור מוריך, 

חוגגים בר מצווה.....
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הנצחה 

מענק והלוואה למימון הנצחה פרטית
קיימת זכאות למענק חד פעמי בגובה 7,663&

חד  ולהלוואה  החלל  של  פרטית  הנצחה  בעבור 
פעמית של עד 7,411 ₪.

השתתפות בהוצאות האבל
להשתתפות  חד-פעמי  למענק  זכאי/ת  אלמנ/ה 

בהוצאות אבל בסך 7,361 ₪ בתקופת “השבעה”.
המתגוררים  משפחה  בני  של  בארץ  ביקורים 

בחו”ל
זכאיות  שנה  לפחות  בחול  המתגוררות  אלמנות 
האזכרה  ביום  בשנה  פעם  התייחדות  לביקורי 

להאישי  בתאריך העברי או הלועזי, או ביום הזי
כרון הכללי לחללי מערכות ישראל. הסיוע כולל: 
בחו”ל,  הנציגות  רכישת כרטיס טיסה באמצעות 
הוצאות  או  לילות  שישה  למשך  במלון  שהייה 
שהייה בסך 565 ₪ לכל ימי הביקור וסך של עד 
התעופה  משדה  נסיעה  הוצאות  עבור   ₪  1,500

ללבית העלמין בו קבור החלל ובחזרה לשדה הת
עופה לאחר הביקור ולבית הזכאי, בכפוף להצגת 

חשבונית.
מצבה  והקמת  קבר  חלקת  ברכישת  סיוע 

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

קבר ו– 4,480 ₪ בעבור הקמת מצבה.
לימודים – שיקום תעסוקתי לאלמן/ה

תע התאמה  או  השכלה  מקצוע,  ללא  לאלמן/ה 
סוקתית, שאינם עובדים ואין להם הכנסה מלבד 
תגמולים, יכולים לקבל הלוואה לקבלת עסק או 

לשו כניסה  או  שבבעלותם  קיים  עסק  ללביסוס 
פרנסה.  מקור  בעבורו/ה  שיהווה  בעסק  תפות 
הזכאות  לבירור  הרווחה  לעובד  לפנות  עליהם 
בטרם  לכישוריה,  מתאימה  עסק  תכנית  ולהגיש 

תתחיל בהליך מחייב.
להקמת עסק עצמאי

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

הסיוע ידונו בוועדה לשיקום כלכלי עצמאי.
לימודים והכשרה מקצועית

אלמן/ה ללא מקצוע או השכלה ולא הכנסה מעבר 
הכשרה  או  לימודים  למימון  זכאי/ת  לתגמוליה 
מקצועית לצורך שיקומה התעסוקתי. הסיוע הינו 

לחד פעמי בסכום המקובל עד לקבלת תעודה מק
לצועית או תואר ראשון. יש להגיש לעובד/ת הר

ווחה אישור קבלה ללימודים, גובה שכ”ל והצהרה 
אם גוף אחר משתתף בשכר הלימוד.

הטבות כללית
הטבות עבור יתומי האלמנ/ה

להסיוע לאלמן/ה הוא חד פעמי בעבור כל אחד מי
ללדי החלל. בר/בת מצווה: אלמן/ה זכאי/ת להל

3,717 ₪ והיתום אשר הגיע לגיל המל  וואה עד סך

צוות יקבל מענק כספי בסך 9,130&. נישואי יתום 
אשר טרם מלאו לו 21 במות הנספה ואף אם מלאו 
לו 30 שנה ביום נישואיו: יקבל היתום מענק בסך 
8,968& והלוואה בסך 9,098 ₪. אלמן/ה זכאי/ת 
למענק בסך של 8,968 ₪ ולהלוואה בסך 9,098 ₪. 
אלמנ/ה זכאי/ת למענק עבור הוצאות הקשורות 
בסך  מענק  א’-ו’  כיתות  לתלמידי  ובי”ס  לחוגים 
1,799 ₪, תלמידי כיתות ז’-י’ מענק בסך 2,120& 
 .₪  2,884 בסך  מענק  י”א-י”ב  כיתות  ותלמידי 
יתום שהתייתם בין גיל 17 ל-21 יקבל השתתפות 
במימון שעורי נהיגה עד סכום של 2,165 ₪ ובלבד 

שמימש את הזכאות לפני גיל 30.
הלוואה לצרכים אישיים

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

פטור מתשלום אגרת טלוויזיה
לאלמנים/ות הזכאים/ות לתגמולים והטבות, יקב

לו פטור מתשלום אגרת טלוויזיה.
סיוע בדיור

לסיוע חד פעמי יינתן לאחד ממטרות הדיור: רכי
שת דירה ראשונה או החלפתה או החזר משכנתא 

לוכן לשיפוץ הדירה. יש לפנות עוד בשלב התכ
נון לאחראי/ת דיור בסניף הביטוח הרלוונטי כדי 

לז באשר  בהדרכה  ומעודכן  מלא  הסבר  ללקבל 
כאות הסיוע.

לרכישת דירה ראשונה
היה  ולא  שאין  דיור  מחוסר/ת  אלמן/ה  מענק: 
בבעלותו/ה דירה, ויש לו/ה עד 3 יתומים עד גיל 
זכאי/ת  נשואים המתגוררים עמו/ה,  30, שאינם 
לקבל מענק של עד 212,291 ₪. אלמן/ה מחוסר/ת 
דיור במצב שצוין לעיל ויותר מ – 3 יתומים ילדי 
או  נשואים  ואינם   30 להם  מילאו  שטרם  החלל 
בסך  מענק  לתוספת  זכאי/ת  עמו/ה  מתגוררים 
16,026 ₪ עבור כל יתום נוסף. אלמן/ה ללא ילד 

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

או  דירה  לרכישת  סיוע  קיבל/ה  שלא  אלמן/ה 
נוספת  דירה  בבעלותו/ה  ואין  משכנתה,  לכיסוי 
או חלק מדירה אחרת פרט לדירה אותה היא/הוא 
סכום  עד  סיוע  יקבל/תקבל  להחליף,  מבקש/ת 
מחיר  ובין  הנמכרת  הדירה  מחיר  שבין  ההפרש 

הנרכ הדירה  שמחיר  בתנאי  הנרכשת,  להדירה 
שת גבוה יותר: בהלוואה בסך 135,444 ₪. מענק 
לאלמנה עם ילדים עד גיל 30, שהם ילדי החלל, 

לשאינם נשואים ומתגוררים בביתו/ה, זכאי/ת למ
173,416 ₪ בניכוי 20% מהסכום שיקל  ענק של עד

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

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

הביטחון  משרד  בסיוע  נעזר/ה  שלא  אלמנ/ה 

לצורך רכישה או החלפת דירה, ולצורך רכישת 
לדירתו/ה היחידה והנוכחית נטל/ה משכנתא שע

דיין לא הוחזרה במלואה, רשאי/ת לפנות לצורך 
חלקי  לכיסוי  הלוואה  לקבלת  זכאותו/ה  בדיקת 
בתנאי  תינתן  ההלוואה  המשכנתא  של  מלא  או 
שיביא/תביא להפחתת סכום ההחזר החודשי של 

המשכנתא המקורית בשיעור של 20% לפחות.
שיפוץ דירה 

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

לאחת ממטרות הדיור שפורטו לעיל.
השתתפות בתשלום שכר דירה

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

והשנייה הסמוכות ליום האסון.
רכב אישי או לשיקום כלכלי

החזר תשלום עבור ביטוח רכב )חובה ומקיף( 
ומ חובה  ביטוח  בעבור  זכאי/ת למענק  לאלמן/ה 

קיף לרכב. המענק מצורף לתגמול בחודש דצמבר 
עבור השנה שמתחילה בינואר. אלמנ/ה שקיבל/ה 
בשנה החולפת החזר עבור אגרת רישיון רכב)טסט( 
המענק  אוטומטי.  באופן  ההחזר  את  יקבל/תקבל 

עד לסך של 4,348 ₪. 
החזר אגרת רישיון רכב )טסט(

לרכב  רישיון  אגרת  להחזר  זכאי/ת  אלמן/ה 
בבעלותו/ה, בסך 1,756 ₪. יש לשלוח לעובד/ת 
הרווחה צילום רישיון נהיגה ורכב, תעודת ביטוח 
חובה ומקיף או קבלה על תשלום הביטוח על שמה.
לשימוש  חדש  רכב  לרכישת  והלוואה  מענק 

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

מענק בסך 46,889 ₪ והלוואה בסך 22,120 ₪.
אלמן/ה ללא רישיון נהיגה

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

והלוואה בסך 22,120 ₪.
שיעורי נהיגה לאלמן/ה

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

תשלום דמי ניידות
לאלמן/ה שאין בבעלותו/ה רכב, ולא נעזר/ה במ

האחרונות,  השנים  בארבע  רכב  לרכישת  ענק 

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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זכאי/ת לדמי ניידות בסך 383 ₪ לחודש.
מענק לרכישת קולנועית 

רפואיות  הזקוק/ה לקולנועית, מסיבות  אלמן/ה 
לומגבלות בניידות, בתנאי שלא קיבל/ה סיוע בא

רבע שנים האחרונות לרכישת רכב, למענק עד 
לסך 15,061 ₪.

רכב שיקום כלכלי
רישיון  בעל/ת  עצמאי/ת  או  שכיר/ה  אלמנ/ה 

הל ו/או  מענק  לקבל  זכאי/ת  תוקף,  בר  לנהיגה 
וואה לרכישת רכב מסחרי/נוסעים לעסק חדש או 
קיים. סיוע זה מחליף את הסיוע הניתן לרכישת 

רכב לשימוש אישי/רכב רפואי או קולנועית. 
סיוע רפואי 

מימון תרופות 
לאלמן/ה זכאי/ת להחזר תשלום על תרופות לטי

להגיש  יש  קבוע:  טיפול  ממושך.  או  קבוע  פול 
מרופא  התרופות  רשימת  את  הרווחה  לעובד/ת 

ניפו דו”ח  ולצרף  החודשי,  המינון  את  למטפל, 
קי תרופות מקופת החולים או קבלות משלושת 

להחודשים האחרונים. לאחר אישור הבקשה, יינ
תן לפונים החזר חודשי במשך שנה שלמה. בתום 

לשנה זו יש להגיש מחדש בקשה לאישור החזר חו
דשי. לתרופה שעלותה 400 ₪ ויותר, יש לחדש 
אישור אחת לשלושה חודשים. טיפול לא קבוע: 
ניתן לקבל החזר עבור כל תרופה שעלותה מעל 
26 ₪ למנה. יש לרכז הגשת קבלות בסך 204 ₪ 
ומעלה ולצרף מרשמים רפואיים וחשבוניות מס/

קבלות מקוריות ע”ש האלמנ/ה.
התייעצות רפואית

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

להחזר מרבי של 836 ₪ לשנה.
לחצן מצוקה 

אלמנה מעל גיל 65 או מתחת לגיל זה שברשותה 
מצוקה  בלחצן  הצורך  על  המעיד  רפואי  אישור 

זכאית להשתתפות בהת לעקב מחלות כרוניות, 
קנת לחצן מצוקה. ההשתתפות הינה עד 347 ₪ 

לשנה או עד 29 ש”ח לחודש.
מנוי לשירותי קרדיוביפר וניידת טיפול נמרץ לב
24 חודשים לאגף הסל  מימון למנוי לתקופה של

יינתן  ושח”ל  נטל”י  חברות  עם  התקשרות  כמי 
לאלמן/ה הסובל/ת מבעיות לב. יש להגיש אישור 
מקרדיולוג. אלמנ/ה הזכאי/ת עפ”י הקריטריונים 
עם  להתקשר  ומבקש/ת  זה  לשירות  הרפואיים 
חברות אחרות, זכאי/ת לקבל החזר של עד 174 

₪ לחודש.
נעליים אורתופדיות 

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

שבה מתבקש המימון. 
משקפיים לכבדי ראייה 

עד	  או  משקפיים  עדשות  במימון  להשתתפות 
שות מגע לאלמנים/ות אחרי ניתוח עיניים או 

לבמקרים של מחלת עיניין כרונית. זכאי/ת לה
חזר של עד 715 ₪ בשנה או 1,197 ₪ לשנתיים.

ועד	  טלסקופיות  עדשות  במימון  להשתתפות 
לשות מיקרוסקופיות לאלמנים/ות בעלי תעו

דת עיוור  

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

פר הנסיעות לטיפול כימותרפי או דיאליזה. גובה 
 100 על  יעלה  לא  במונית  בנסיעה  ההשתתפות 

ש”ח לכל כיוון.
החלמה לאחר אשפוז 

ומע לילות  ארבעה  למשך  שאושפזה  לאלמנה 
או הקרנות,   כימותרפיים  או לאחר טיפולים  לה 
זכאית להחזר של דמי החלמה בשהות רצופה של 
7 ימים  בשנה בארץ או בחו”ל  6 לילות או  עד 
וזאת על פי תעריפי נציבות שרות המדינה. גובה 

לההשתתפות על פי תעריפי נציבות שירות המ
דינה . ערך יום ההבראה לשנת 2017 הינו 424 ₪. 
סיוע  הביטוח המשלים,  במקרים של השתתפות 
האגף לא יעלה על ההפרש שבין התשלום בפועל 

והשתתפות הביטוח.
מוצרי ספיגה

לאלמנה זכאית להשתתפות באספקת מוצרי ספי
לגה על בסיס אישור מרופא המעיד על צורך. המו

צרים יסופקו ישירות לבית האלמנה על ידי חברה 
אישור  התקשרות.לאחר  הסכם  לאגף  יש  עמה 
הבקשה יעביר קצין התמלוגים הודעה לחברה עם 
פרטי ההזמנה, והחברה תיצור קשר עם האלמנה 

לתאום מועדי האספקה.
טיפולי שיניים 

אלמן/ה ויתום/ה עד גיל 18 זכאים להחזר תשלום 
הרווחה:  לעובד/ת  להגיש  יש  שיניים.  לטיפול 
זכאי/ת  אלמן/ה  טיפול.  ותוכנית  מקור  קבלות 
להחזר של 50% מהתשלום בפועל ולא יותר מ- 
15,061 ₪ לשנה. יתום זכאי להחזר בסך 4,017 ₪ 

בשנה. 
סיוע סוציאלי- רגשי

סו עובדים  האלמנות  לרשות  מעמיד  מחוז  לכל 
ציאליים המוסמכים לתת ייעוץ, הכוונה, הדרכה 

וטיפול בנושא האובדן והשלכותיו. 
קבוצות תמיכה  

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

האובדן. 
קשר עם מתנדבים

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

סוציאלי/ת. 
טיפול נפשי דרך מטפל חיצוני

אלמן/ה זכאי/ת למימון טיפול נפשי )אישי, זוגי, 
משכו  שנים.  שלוש  ועד  שנה  במשך  משפחתי( 
יוארך על סמך שיקול מקצועי. אלמן/ה רשאית 

ללצרף לטיפול בעל או בן זוג, בתעריף פרטני, ות
קבל הפניה מהאגף או החזר לאחר הגשת קבלות. 

אלמנה ללא ילד מחלל, זכאית לטיפול עם ילדיה, 
בתעריף פרטני, ותקבל החזר לאחר הגשת קבלות 
בלבד. לפני תחילת הטיפול, יש לקבל מעובד/ת 
שנה  כל  ולחדש  למטפל,  אישור  סוציאלי/ת 

אישור להמשך המימון.
דיור מוגן, בית אבות, עזרה לזולת

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

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

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

ליינתן לאלמן/ה כהטבה בתגמול החודשי או יוע
בר ישירות לבית האבות. 

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

טופס תפקוד. 
מרכז יום לקשיש

סיעודית  למטפלת  מימון  להם  שאושר  אלמן/ה 
לבביתם, יכול/ה להמיר חלק מהשעות לטובת בי
לקורים במרכז יום לזקן. נדרש לבקש אישור להמ

רה מעובד/ת הרווחה. 
העסקת עובד זר

להיתר העסקת עובד זר בטיפול סיעודי הנו באח
ריות יחידת סמך במשרד התעשייה והמסחר. ניתן 

המסמ להעברת  לאומי  לביטוח  במוסד  ללהיעזר 
כים. 

מצוקה כלכלית 
הלוואה לכיסוי חובות

מנ ישירה  לחובות כתוצאה  לאלמן/ה שנקלע/ה 
שקד חובות  להחזיר  המתקשה  או  החלל  לפילת 

מו לנפילתו, למוסדות הקשורים בעניין העסקי, 
יוכלו לקבל הלוואה בגובה של עד 57,421 ₪, אם 

להגישו בקשה בתוך שלוש שנים מיום ההתאלמ
נות או מהיום שהוכר/ה לראשונה לפי החוק.

הטבות מרשויות אחרות לאלמנה 
וליתום 

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

בהגשת הבקשה לבית המשפט. 
פטור בהעברת מקרקעין

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

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

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

להגיש לבית המשפט. 
הנחה בתשלום מס רכישה בהעברת מקרקעין 

)טאבו(    
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לפני  שהתייתם   40 גיל  עד  ויתום/ה  אלמן/ה 
הגיעו לגיל 21, זכאים להנחה במס רכישה )שבח 
מקרקעין( על דירת מגורים או על רכישת מגרש 

קיימת פע להנחה  זכאות  מגורים.  בית  ללבניית 
מיים בלבד. יש לפנות לעובד/ת הרווחה לקבלת 

לאישור לשלטונות מס ההכנסה ולהציג חוזה רכי
שת דירה או מגרש. 

סיוע כספי ליתום 
הלוואה לשיקום כלכלי – עצמאי

30 שנה, שהוכרו כיל  יתומים שטרם להם מלאו
לשיקום  סיוע  קיבלו  ולא   ,21 גיל  לפני  תומים 
וללימודים, זכאים להלוואה חד-פעמית לשיקום 

כלכלי-עצמאי או לביסוס עסק קיים. 
מענק לרכישת רכב

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

זכאי למימון שכר לימוד בלבד. 
אבחון לקות למידה

בי חטיבת  יסודי,  ספר  בבית  הלומד/ת  ליתום/ה 
ניים או תיכון, זכאי/ת למימון אבחון לקות למידה 
בכפוף לתעריפי “ניצן”, ועל סמך המלצה מגורם 

מקצועי. יתום/ה עד גיל 21 זכאי/ת למימון אבחון 
לקות למידה לפי המלצה בכתב מגורם מקצועי, 

אם מומנו להם לא יותר מארבעה אבחונים. 
מימון הוראה מתקנת

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

במצב חריג יאושר המשך מימון לשיעורים.
מימון טיפול נפשי 

יתום/ה עד גיל 30 זכאי/ת למימון טיפול נפשי 
יוארך במ ועד שלוש שנים. משכו  לבמשך שנה 

קרה חריג לפי שיקולי מקצועי. ליתום/ה עד גיל 
30: הסיוע יינתן באמצעות הפניה או כהחזר כספי 
ליתום/ה  האגף.  ובתעריפי  קבלות  הגשת  לאחר 
מעל גיל 30: הסיוע יינתן באמצעות החזר כספי 
בלבד, לאחר הגשת קבלות ובתעריפי האגף. לפני 
תחילת הטיפול, יש לקבל מעובד/ת סוציאלי/ת 
ולחדש כל שנה אישור להמשך  אישור למטפל, 

המימון. 
מענק נישואין ודיור

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

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

ההפרש שבין מענק הנישואין למענק הדיור.  
הלוואה לנישואין או לדיור

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

מימון לימודים
יתום/ה לפני גיל 30 

יתום שהתייתם בטרם מלאו לו 21 וטרם מלאו לו 
30 זכאי לקבל סיוע במימון לימודים אקדמיים או 
לימודים להכשרה מקצועית, ובתנאי שלא קיבל 

מש באמצעות  אחרים  ללימודים  מימון  לבעבר 
וקבלה  רישום  אישור  להמציא  היתום  על  רדנו. 
ללימודים במוסד לימודים אקדמי המוכר על ידי 

להמועצה להשכלה גבוהה או במוסד להכשרה מק
צועית המוכר ונמצא בפיקוח גוף ממשלתי. גובה 
שכר  בגובה  יהיה  הממומן  הלימוד  שכר  מימון 
מוכר,  אקדמאי  במוסד  המקובל  השנתי  הלימוד 
בסך  גבוהה  להשכלה  המועצה  ע”י  שנקבע  כפי 
למימון  זכאי  במכללה  הלומד  יתום   .₪  10,228
שכר לימוד עד לגובה 22,500 ₪ לשנה. תשלום 
לימודים  תוכנית  הלומד/ת  יתום/ה  מחיה:  דמי 
ומעלה  שבועיות  שעות   18 לפחות  של  מלאה 
בלימודי יום פרונטליים, יהיה זכאי לקבלת דמי 
יוכל  היתום  המאושרת.  לימודיו  לתקופת  מחיה 

לקבל השתתפות ברכישת ספרים וציוד לימודי.
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סיעוד

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

החוד התשלומים  יתר  ואת  החודשי  להתגמול 
שיים ו/או השנתיים הנלווים.

בתי אבות להורים
להורה זכאי להשתתפות במימון שהייתו במחל

קה סיעודית או במחלקה לתשושי גוף או נפש 
הב משרד  תעריף  על  בהסתמך  אבות,  לבבית 

להכנסותיו  ובהתאם  הרווחה  משרד  או  ריאות 
מכל מקור שהוא. קצבת זקנה, קצבת שאירים, 

לרנטה מנזקי בריאות והכנסה משכר דירה רא
דמי  חישוב  לצורך  בחשבון  יילקחו  לא  שונה 
וגם  קצבת שאירים  כאשר משולמות  השהייה. 
זקנה תיחשב קצבת השאירים כהכנסה.  קצבת 
הורים שהאגף משתתף במימון המוסד שבו הם 
שוהים, לא יקבלו תגמול חודשי והטבות. מוסד 
שאינו נמצא בהסדר ישיר עם משרד הביטחון, 
אגף המשפחות משתתף במימון המוסד שבו הם 
שוהים, לא יקבלו תגמול חודשי והטבות. מוסד 
שאינו נמצא בהסדר ישיר עם משרד הביטחון, 
אגף המשפחות משתתף במימון שהייה במוסד 
קבלות  כנגד  המועברים  חודשיים,  בתשלומים 

לאו חשבונית מס מקור, בציון אופן תשלום. לת
שומת לבכם אם אחד משני ההורים עובר לדיור 
השני  ההורה  ימשיך  אחר,  או  זה  מסוג  סיעודי 
ממשרד  לו  המגיעים  התנאים  כל  את  לקבל 
80 אחוז מהתשל יחיד, דהיינו  הביטחון כהורה 

לום לזוג. 
עזרה בידי הזולת בבית ההורה

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

מדרגה ראשונה.

בריאות
סמך  על  ניתנות  רפואיים  בנושאים  הטבות 
אישור משרד הבריאות, כלומר לאחר שמוצתה 
משלים  בביטוח  ו/או  החולים  בקופת  הזכאות 

עצ השתתפות  ולאחר  הבריאות,  במשרד  לאו 
למית ועד לסכום המרבי. בקשה למימוש ההט
לבות תוגש לעובד הרווחה במחוז, בסמוך למו

עד ההוצאה לפועל, ולא יאוחר משנה ממועד 
ההוצאה, בצירוף חשבונית מס או קבלה מקור 

על שם הזכאי/ת.
לטיפול  וניידת  קרדיוביפר  לשירותי  מנוי 

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

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

הפניה  לקבל  זכאים  בלבד,  לב  חולי  הורים 
ללאחת משתי החברות- שחל ונטלי, אשר בהת

קשרות עם המשרד ו/או באמצעות החזר כספי 
לאישור  בכפוף  בהתקשרות,  שאינה  מחברה 
75 ומעלה שקיבלו בעבר את  מקרדיולוג. בני 
יוכלו להמשיך לקבל את השירות עד  הסיוע, 

כה ללא האישור האמור.
לחצן מצוקה 

הורים מעל גיל 65, או הורה בודד מתחת לגיל 
זה שברשותו אישור רפואי המעיד על הצורך 
זכאים  כרוניות,  מחלות  עקב  מצוקה  בכפתור 

ההש מצוקה.  לחצן  בהתקנת  ללהשתתפות 
תתפות הינה עד 347 ש”ח לשנה או עד 29 ש”ח 

לחודש.
 65 מגיל  הורים  זוג  או   65 מגיל  בודד  הורה 

לרשאים לפנות לאחת מהחברות נותנות השי
סכום  עצמאית.  התקשרות  וליצור  בשוק  רות 
347 שקל בשנה או  ההשתתפות עומד על סך 
גם  יינתן  הסיוע  בחודש.  שקל   29 לחילופין 
65 הסובל ממחלה/ות כרול  להורה מתחת לגיל

ני/ות על פי אישור מרופא.
למשק ומקרוסקופיות  טלסקופיות  שעדשות 

פיים
או  טלסקופיות  עדשות  ברכישת  השתתפות 
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 
עקב מחלת  או  ניתוח,  לאחר  ראייה,  למשקפי 
רופא,  אישור  פי  על  תינתן  כרונית  עיניים 
בהחלפת  או  מיוחדות  בעדשות  הצורך  על 
הקיימות. גובה ההחזר עבור העדשות עומד על 
1,197 שקל אחת לשל 715 שקל לשנה או   סך

נתיים.
מש ברפואה  טיפולים  במימון  שהשתתפות 

לימה
הינה  אלטרנטיביים  בטיפולים  ההשתתפות 
עבור עד 20 טיפולים לשנה סכום הסיוע הינו 
לטיפול  ש”ח   134 ועד  לשנה  ש”ח   2,672 עד 

בודד.
לאספקת ההשתתפות תינתן עבור מספר הטיפו

לים שבוצעו בפועל על ידי הזכאי, אולם עבור 
לא יותר משלושה טיפולים ביום ולא יותר מסך 

מצטבר של עד עשרים טיפולים בשנה.
מוצרי ספיגה

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

על-ידי האגף בתאום עם החברה המספקת.
 סיוע ברכישת מוצרי ספיגה למבוגרים יאושר 
סוגר/ים  על  שליטה  באי  לוקים  אשר  לזכאים 
על פי אישור מרופא, המפרט אבחנה רפואית. 

להמוצרים מסופקים על ידי חברת כמיטק, שנ
הביטחון.  משרד  עם  התקשרות  בחוזה  בחרה 
מוצרי הספיגה יסופקו לבית הזכאי/ת בהתאם 

ללכמות שתוגדר על ידיהם, ועד להיקף סל מו
צרים שנקבע בהתקשרות. אם הזמנת המוצרים 
תהיה בעלות גבוהה מזו שנקבעה בהתקשרות, 

ליישא הזכאי בהפרש העלות ישירות מול הח
ברה.

השתתפות בהתייעצות רפואית
המ למחלות  מיודעת  הרפואית  לההתייעצות 

התערבות  או  ממושך  רפואי  טיפול  צריכות 
טיפולים  למטרת  ניתן  אינו  הסיוע  כירורגית. 
הינו  ההשתתפות  גובה  קוסמטיים.  וניתוחים 
עד 836 שקל בשנה. יודגש כי בזכאות זו אפשר 
להשתמש כמה פעמים, עד לניצול מלוא הסל 

זכויות והטבות משפחות שכולות
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 
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של 836 שקל בשנה.

פוריות/ טיפולי  במימון   השתתפות 
פונדקאות

מימון טיפולי פוריות
זכאים  לעולם  ילד  להביא  המבקשים  הורים 
לסיוע במימון טיפולים/סדרת טיפולי פוריות, 
חולים  בקופת  זכאותם  את  שמימשו  לאחר 
ובביטוח המשלים. הסיוע הוא עד לסכום המרבי 

של 23,989 ש”ח 
הורים שכולים המבקשים להביא צאצא לעולם 
במימון  להשתתפות  זכאים  השכול,  בעקבות 
הטיפולים עד לסכום מרבי הקבוע בסך 23,918 

שקל. הסיוע מותנה באישור רפואי.

השתתפות במימון החלמה לאחר אשפוז
החלמה לאחר אשפוז

ומע לילות  ארבעה  למשך  שאושפזו  להורים 
לה, או מצויים לאחר טיפולים כימותרפיים או 
דמי החלמה בארץ  זכאים להחזר של  הקרנות, 
רצופה  בשהות  החלמה  יום  כל  בעד  בחו”ל  או 
6 לילות או 7 ימים , וזאת על פי תעל  של עד

ריפי נציבות שרות המדינה )ערך יום ההבראה 
2017 הינו 424 ש”ח (. במקרים של השל  לשנת
תתפות הביטוח המשלים, סיוע האגף לא יעלה 
על ההפרש שבין התשלום בפועל והשתתפות 

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

שישה שבועות לאחר האשפוז.
תתרופות לשימוש כרוני או חד פעמיו השש

תתפות במימון תרופות
ש”ח   222 של  תשלום  כולל  החודשי  התגמול 
אב.  בית  לכל  שמשולם  תרופות  צריכת  עבור 
בשימוש  תרופות  עבור  החודשית  ההוצאה  אם 
קבוע או חד פעמי עולה על סכום זה, ניתן לקבל 
:התרופה  הבאים  בתנאים  נוספת  השתתפות 

למאושרת על ידי משרד הבריאות. התרופה נר
כשה בבית מרקחת של קופת החולים או בבית 
מרקחת שיש לו הסדר תשלומים עם הקופה. יש 

ללהעביר אישור רפואי המפרט את רשימת הת
חש בצירוף  החודשי  ומינונן  הקבועות  לרופות 
לבוניות מס/קבלות מקוריות על רכישת התרו

פות בשלושת החודשים האחרונים ע”ש ההורה. 
לחילופין, ניתן לצרף דו”ח ניפוק.

תרו עבור  החודשית  ההוצאה  שבהם  לבמקרים 
פות עולה על הסכום הקבוע המשולם בתגמול 
)222 שקל(, ניתן להגיש בקשה לתוספת מימון 
בכפוף לאישורים נדרשים. אין להגיש בקשות 
לתרופה שעלותה פחותה מ-26 שקל. ההחזרים 
יינתנו בגין רכישת תרופות המאושרות על ידי 
משרד הבריאות כתרופה, ולא עבור תוספי מזון 

או ויטמינים.
תרופות חד פעמיות

השתתפות ניתנת עבור תרופה שעלותה גבוהה 
מ-26 שקל לאריזה. יש להגיש את הבקשה אחת 

לשנה, בצירוף מרשם רפואי וקבלות על סך 200 
שקל ומעלה.

מימון הוצאות נסיעה לטיפול רפואי
)על  רפואיים  מטעמים  יכולים  שאינם  הורים 
זכאים  באוטובוס,  לנסוע  מרופא(  אישור  סמך 

ללמימון מלוא הוצאות נסיעה במונית ו/או בא
מבולנס לטיפול רפואי בבית חולים או מרפאת 
מומחים. החזר נסיעות במונית/אמבולנס מותנה 
באי-קבלת סיוע לרכישת רכב לשימוש אישי/
שיקומי ב-5 שנים האחרונות. ההשתתפות הינה 
הלוך  נסיעות   5 או  לחודש  נסיעות  ל-10  עד 

לושוב. אין הגבלה במספר הנסיעות לטיפול כי
מותרפי או דיאליזה. גובה ההשתתפות בנסיעה 

במונית לא יעלה על 100 ש”ח לכל כיוון.
חולים  בבית  רפואי  לטיפול  הזקוקים  טהורים 
סיוע  מקבלים  ושאינם  מומחים,  במרפאות  או 
ממשרד הביטחון ברכישת רכב בארבע השנים 
בתחבורה  לנסוע  יכולים  ושאינם  האחרונות, 
או  במונית  נסיעה  להוצאות  זכאים  ציבורית, 
באמבולנס, כל עוד תקף האישור הרפואי לכך. 
ההשתתפות מוגבלת לעשר נסיעות מאושרות 

בחודש )או חמש נסיעות הלוך וחזור(.
טיפולי שיניים

שי טיפולי  במימון  להשתתפות  זכאים  להורים 
ניים בגובה 50% מההוצאה בפועל. ההחזר יינתן 
רופא  ידי  על  חתומה  טיפול  תוכנית  בסיס  על 
ועלות  פירוט הטיפולים  השיניים הכוללת את 

לכל אחד מהם.לקבלת ההחזר יש להציג חשבו
ניות מס/קבלות מקוריות על שם ההורה הזכאי. 
ההחזר יינתן על פי שלבי ההתקדמות בטיפול. 
3 שנים  ניתן להגיש חשבוניות מס/קבלות עד 

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

על פי שלבי התקדמות הטיפול והתשלום.
ניתוחים פרטיים

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

עד  הוא  הניתוח  במימון  לסיוע  המרבי  הסכום 
11,957 ש”ח לשנה, וזאת לאחר ניכוי השתתפות 
2,402 ש”ח וניכוי התשלום שהתקל  עצמית בסך

בל מהביטוח המשלים.
לני תינתן  פרטי  ניתוח  במימון  לההשתתפות 

תוח שאינו במסגרת קופת החולים ועד לסכום 
של 14,359 שקל בניכוי השתתפות עצמית של 
2,402 שקל. מדובר על ניתוחים שנעשו בארץ 

ואינם ניתוחים קוסמטיים.
נעליים אורטופדיות

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

מרבי של עד 961 ש”ח. 
אורטו נעליים  ברכישת  לסיוע  זכאים  להורים 

ואשר  מאורתופד,  רפואי  אישור  פי  על  פדיות 

למכשירים  ובלעדי  מיוחד  במכון  מיוצרות 
בסך  השתתפות  בניכוי  יינתן  הסיוע  רפואיים. 

305 שקל ועד לגובה של 955 שקל בשנה.
מכשירים רפואיים

הורים זכאים להשתתפות ברכישה או בהשכרה 
ניתן  הסיוע  רפואיים,  אביזרים/מכשירים  של 
כהשלמה למימון הניתן על ידי משרד הבריאות, 
קופת החולים וביטוח משלים ולאחר השתתפות 
309 ש”ח לרכישה של מכשיר המול  עצמית של

פיע ברשימה שבנספח להוראה והשתתפות בסך 
מופיע  מכשיר שאינו  לגבי  לרכישה  ש”ח   584

לברשימה. הורים במוסד סיעודי פטורים מתש
לום השתתפות עצמית.

בהשכ או  ברכישה  להשתתפות  זכאים  להורים 
תינ ההשתתפות  רפואיים.  מכשירים  של  לרה 

תן כנגד השלמה למימון שניתן על ידי הגורם 
ובהתאם  המשרד  תעריפי  לגובה  ועד  המממן 

לרשימה המאושרת על ידי האגף.
ללתשומת ליבכם: כל ההטבות תשולמנה ותינת

נה רק לאחר מיצוי זכויות מול קופת 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 
ברכישת  כהשתתפות  להלוואה  ו/או  למענק 
האישי,  לשימושם  רכב  להחלפת  או  חדש  רכב 
קלנועית/ לרכישת  סיוע  קיבלו  שלא  בתנאי 
רכב במהלך אותה תקופת זכאות.לרכישת רכב 
עקרונית  אושרה  לזכאי שבקשתו  חדש  ראשון 
 46,830 לסך  עד  מענק  יינתן  המחוז,  ידי  על 

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

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

לסך 22,904 שקל.
רכב משומש לבעלי רישיון נהיגה

הרכב  גיל  להחלפה.  או  ראשון  רכב  לרכישת 
הנרכש לא יעלה על 48 חודשים. הסיוע לרכב 
הרכב  ואילך.  שנים  לארבע  אחת  ניתן  משומש 
ההורה/ים  שבה  מחברה  יירכש  לא  המשומש 
בעלי שליטה, או אחד מקרוביו מקרבה ראשונה 

להינו בעלי שליטה בחרה, או מבן משפחה מקר
אוש לפונה שבקשתו  הזכאי.  ראשונה של  לבה 

רה עקרונית על ידי המחוז, יינתן מענק עד של 
מענק של 38,961 ש”ח והלוואה בגובה 23,180 

ש”ח.
נהיגה  רישיון  לחסרי  ראשון  רכב  רכישת 

בנהיגת בן משפחה
לקבל  זכאי  נהיגה  רישיון  בעל  שאינו  הורה 
בן  או  ילדיו  כאשר  חדש  רכב  ברכישת  סיוע 
זוגו מתגוררים בסמיכות אליו, זמינים להסיעו 
רכש  שלא  )בתנאי  עבורו.  ינהגו  כי  ומצהירים 
קלנועית/רכב במימון משהב”ט, באותה תקופת 

לזכאות(. הסיוע ניתן במסגרת מכסה שנתית מו
גבלת שהוקצתה למטרה זו. גובה הסיוע המרבי 
לרכישת רכב ראשון יינתנו מענק בסך 31,217 

ש”ח והלוואה בסך 22,904 ש”ח. 
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להחלפת רכב לאחר 4 שנים יינתנו מענק בסך 
25,664 ש”ח והלוואה בסך 22,904ש”ח.

ללרכישת רכב ראשון למי שבקשתו אושרה עק
 25,664 יינתן מענק עד  רונית על ידי המחוז, 

שקל והלוואה עד 22,904 שקל.
קלנועית

להורה הזקוק לקלנועית מסיבות רפואיות ומג
לבלות בניידות יהיה זכאי למענק לסיוע ברכי

שתה, במידה וזוג הורים רכשו רכב ואחד מהם 
לנזקק לקלנועית יהיו זכאים גם לרכב וגם לקל
לנועית. זוג הורים, שכל אחד מהם זקוק לקלנו

עית, יהיו זכאים, כל אחד בנפרד, לקבלת סיוע 
לרכישת קלנועית יחידה או לרכישת קלנועית 
זוגית אחת שתשמש את שניהם. סכום המענק 
לרכישת קלנועית יחידה הינו עד 11,298 ש”ח, 
ולקלנועית זוגית לזוג הורים עד 16,066 ש”ח 

ויינתן אחת לחמש שנים.
השתתפות במימון לימוד נהיגה

עד  הוצאות  להחזר  זכאי  נהיגה  הלומד  הורה 
לסכום של 1,548 ש”ח. 

אחת  יינתן  קלנועית  רכישת  במימון  הסיוע 
ללחמש שנים ואילך, ומהווה חלופה לסיוע לר

כישת רכב באותה תקופת זכאות. הורה בודד 
זכאי לקלנועית בודדת. זוג הורים שלא נעזרו 
קיימת אפשרות  זכאות,  באותה תקופת  ברכב 

ללרכישת קלנועית זוגית או שתי קלנועיות בו
דדות כל אחת או קלנועית אחת ורכב נוסעים.

שיקום

הלוואה לכיסוי חובות
מצוקה כלכלית

הורה שנקלע למצוקה כלכלית בעקבות השכול 
רשאי לבקש הלוואה לצורך כיסוי חובות שאין 

ללו אפשרות לפתור ממקורותיו. הזכאות להל
וואה תבחן בתקופה של עד שלוש שנים מיום 
נפילת החלל, או מיום ההכרה כהורים שכולים. 

רש לגורמים  חוב  להחזר  רק  תינתן  לההלוואה 
מיים. גובה ההלוואה הינו עד לסכום של 57,421 

ש”ח.
שנוצרו  חובות  לכיסוי  שכולים  להורים  סיוע 

לכתוצאה ישירה מהאסון, או המתקשים להתמו
דד עם התחייבויות כספיות שקדמו לו. ההורים 
יוכלו להגיש בקשה לסיוע עד שלוש שנים מיום 
נפילת החלל או מיום שהוכרו כהורים שכולים. 
יש לפנות לקצין התגמולים  הזכאות  לבדיקת 

)עובדת הרווחה ( במחוז המטפל.
הלוואות להוצאות מיוחדות לצרכים אישיים
הורים זכאים להלוואה בסך 6,749 ש”ח 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.
 16,156 בן או בת הלוואה בסך  עזרה לנישואי 
שקל. ההלוואה ניתנת להורה חד פעמית בעבור 

כל ילד.
הזכאות   6,749 בסך  הלוואה  אישיים  צרכים 

לשלוש שנים ואילך.

סיוע בהקמת עסק או לביסוס עסק קיים
שיקום כלכלי בעסק עצמאי

ואין ברשותם מקור הכ להורים שאינם עובדים 
נסה נוסף, ובוחרים להקים עסק עצמאי שיהווה 

לעבורם מקור פרנסה ועיסוק, זכאים לבקש הל
וואה להקמת העסק או כניסה לשותפות בעסק, 
קיים  עסק  לביסוס  ש”ח.   103,446 של  לסך  עד 
ניתן לקבל הלוואה לביסוס והשלמת שיקום עסק 
קיים שבבעלות ההורה עד לסך של 22,120 ש”ח.

השתתפות במימון לרכישת רכב
לשיקום כלכלי עצמאי- בעלי רישיון נהיגה

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

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

נהיגה
הורה  קיים.  עסק  וביסוס  עסק  להקמת  הלוואה 
במסגרת  הכלכלי  שיקומו  את  למצוא  הבוחר 
עסק עצמאי, יפנה לעובד הרווחה לבדיקת מידע 
עסק.  להקמת  בהלוואה  הסיוע  למתן  וכללים 
הבקשה תיבדק בצורה מקיפה, על בסיס הגשת 

לתוכנית המתארת את העסק ואת הכדאיות הכ
לכלית 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

השתתפות  את  לקבל  המעוניין  שכול  הורה 
עובד  אל  לפנות  מוזמן  דיור  בנושאי  האגף 
לפנות  מומלץ  מגוריו.  במקום  הדיור/הרווחה 
כבר בשלב התכנון, כדי לקבל הסברים מלאים 

באפש הנקובים  הסכומים  בנושא.  לומעודכנים 
רויות הסיוע הם מרביים ויתכנו בהם שינויים. 
הסיוע לרכישת דירה ראשונה או החלפת דירה 
או החזר משכנתא או שיפוץ והתקנת מעלית או 
מעלון הינו חד פעמי וניתן למטרה אחת בלבד. 
ו/או  בהלוואה  חד-פעמי  באופן  יינתן  הסיוע 

במענק.
הסיוע בדיור הינו חד פעמי, לצורך רכישה או 

להחלפת דירה ראשונה או לכיסוי חוב המשכנ
תא. 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 
ו/ הלוואה  זכאים לקבל  או חלק מדירה,  דירה 
לאו מענק באופן חד פעמי לרכישת דירה ראשו
לנה. הסיוע המרבי הניתן לרכישת דירה ראשו

נה בשוק הפרטי הוא הלוואה עד גובה 221,257 
ש”ח . ו/או מענק עד גובה 123,185ש”ח.

רכישה מחברה ציבורית משכנת
הם  בה  הדירה  את  לרכוש  המבקשים  הורים 
ציבורית  מתגוררים בתנאי שכירות של חברה 
לסיוע  זכאים  וכו’(  עמיגור  )עמידר,  משכנת 
ברכישתה. הסיוע המרבי הניתן לרכישת דירה 
מחברה ציבורית משכנת הוא הלוואה עד גובה 
221,257ש”ח ומענק מרבי עד גובה 43,064 ש”ח

בבעלותו  הייתה  ולא  שאין  דיור  מחוסר  הורה 
לדירה ו/או חלק מדירה ולו תעודת זכאות כמחו

סר דיור ממשרד הבינוי, קיימת זכאות להלוואה 
עד לסך 221,257 שקל ומענק עד 123,185 שקל.

סיוע בהחלפת דירה
הורים שלא קיבלו בעבר סיוע לרכישת דירה, 
החלפת דירה או כיסוי חוב משכנתא ומבקשים 
להחליף את דירתם, יהיו זכאים לקבלת הלוואה 
ו/או מענק. גובה הסיוע הינו עד סכום ההפרש 
הדירה  מחיר  ובין  הנמכרת  הדירה  מחיר  שבין 
יותר(,  גבוה  זו  דירה  שמחיר  )בתנאי  הנרכשת 
המענק   גובה  זו.  למטרה  שנקבעה  לתקרה  ועד 
שמל בתנאי  יינתן  המענק  ש”ח.   43,064 עד  - 
חיר הדירה הנמכרת לא יעלה על 839,160 ש”ח. 

גובה ההלוואה - עד סכום של 110,635ש”ח. 
המענק  מתן  ולמענק.  להלוואה  זכאים  הורים 
עולה  אינו  הדירה  מכירת  שסכום  בכך  מותנה 
עד  מענק  המרבי:  הסיוע  שקל.   1,600,000 על 
במקרה  שקל.   110,635 הלוואה  שקל,   43,064
מסכום  נמוך  לרכישה  המכירה  בין  הפער  שבו 
ביחס  או  הפער  לסכום  עד  סיוע  יינתן  הסיוע, 

חלקו בדירה.
הלוואה לכיסוי משכנתה 

הורים שלא נעזרו בסיוע משרד הביטחון לצורך 
רכישה או החלפת דירה, ולצורך רכישת דירתם 
לא  שעדיין  משכנתא  נטלו  והנוכחית  היחידה 
הוחזרה במלואה, רשאים לפנות לצורך בדיקת 
זכאותם לקבלת הלוואה לכיסוי חלקי או מלא 
של המשכנתא. ההלוואה תינתן בתנאי שתביא 
להפחתת סכום ההחזר החודשי של המשכנתא 
המקורית בשיעור של לפחות 20%. זאת, לאחר 
של  מכסימלית  תשלומים  פריסה  שהתבצעה 
יתרת המשכנתא ע”י ההורה מול הבנק שיעורי 
הסיוע המרביים לקבלת הלוואה למטרה זו הינם 
בהתאם לפירוט סכומי ההלוואות. עד 221,257 
רכישת  לצורך  ניטלה  המשכנתא  כאשר  ש”ח 
110,635 ש”ח כאשר המשל  דירה ראשונה. ועד

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

ידי עובדי השיקום.
שיפוצים

חד  באופן  בעקרון  תינתן  לשיפוצים  הלוואה 
פעמי עבור שיפוצים בדירה שבבעלות ההורה, 
או  קיבוץ  חבר  ההורה  כאשר  בקיבוץ  לדירה 

לכאשר ההורה מתגורר בשכירות מוגנת או בש
לכירות של חברה משכנת. הלוואה תינתן גם במ

קרים של שיפוצים, הרחבה קולקטיבית ברכוש 
משותף כחלק מהסיוע לשיפוץ. גובה ההלוואה 

הוא עד סכום של 57,421 ש”ח. 
57,421 שקל לשיל  הורה זכאי להלוואה עד לסך
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לפוץ דירה בבעלותו או להחרבתה, כולל להתק
נת מעלית או מעלון.

מענק למעלית או מעלון
ללהורה הסובל ממוגבלות בניידות. להורה הסו
במ שימוש  המצריכות  רפואיות  מבעיות  לבל 

המענק   .65 גיל  מעל  להורה  מעלון.  או  עלית 
ו/או  בהלוואה  בעבר  נעזר  שלא  להורה  יינתן 

לבמענק לאחת ממטרות הדיור, והוא מהווה חלו
פה לסיוע בהחלפת דירה. גובה המענק הוא עד 

43,585 ש”ח.
נעזר  שלא  הורה  מתגורר  שבו  בבניין  בדירה 
או  דירה  להחלפת  או  לרכישת  בסיוע  בעבר 
שפנייתו  ונמצא  משכנתא,  לכיסוי  בסיוע 

אפ קיימת  הזכאות,  בתנאי  ועומדת  למתאימה 
43,046 שקל.  שרות לסייע לו במענק עד לסך 
הזכאות, תינתן גם במצב שבו הוחלט ע התקנת 

מעלית בבניין משותף.
השתתפות במימון שכר דירה

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

לפנות לעובד השיקום.

הנצחה

החזר מס על הוצאות הנצחה
לפי פקודת מס הכנסה, כל אדם שהקדיש כסף 
לקבל  זכאי  משפחתו,  בן  של  זכרו  להנצחת 
ההנצחה  מהוצאות  אחוז   30 בשיעור  החזרים 

ל)הוצאות אזכרה, הוצאות נסיעה, מודעות בעי
בפ לקבל  ניתן  וטפסים  פרטים  וכולי(.  לתונים 

נייה לאחד ממשרדי מס הכנסה הקרובים למקום 
המגורים.

מענק והלוואה למימון הנצחה פרטית
7,663 ש”ח.  הורים המל  סכום המענק הוא בסך
קבלים תגמולים והטבות זכאים לקבל הלוואה 
חד-פעמית לסיוע במימון מפעל הנצחה פרטי. 

סכום ההלוואה הינו עד ל- 10,765 ש”ח.
השתתפות בהוצאות האבל

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

בין תום ימי “השבעה” ועד, תום “השלושים”.
ניתן אוטומטית וחד פעמית, 12 חודשים לאחר 

משפ התגמולים.  במסגרת  ומשולם  להנפילה, 

לפ מתבקשות  תגמולים  מקבלות  שאינן  לחות 
נות למרכז השירות הטלפוני. סכום המענק הינו 

7,663 שקל.

שירותים סוציאליים

קבוצת תמיכה
לקבוצות תמיכה להורים שכולים וקבוצות תמי

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

לעובד הסוציאלי במחוז המטפל.
מתנדבים

העובדים הסוציאליים באגף מגייסים ומפעילים 
למתנדבים לסיוע ותמיכה חברתית- רגשית במ

שפחות. המתנדבים מופנים למשפחות ליצירת 
לקשר אישי עם המשפחה, או עם אחד מבני המ

שפחה בהתאם לצרכיה. המתנדבים מונחים על 
ידי אנשי מקצוע. המעוניינים בקשר עם מתנדב 

יפנו לעובד הסוציאלי במחוז המטפל.

משרד עו"ד
אמיר לוינשטיין

תואר שני במשפטים • מתמחה בייצוג נכי צה"ל
הכנה לוועדות רפואיות

•••
רשלנות רפואית

•••
תביעות להכרת זכות נכי צה"ל

•••
ייצוג נכי צה"ל בערעורים לבתי משפט

•••
ייצוג נכים בביטוח לאומי

•••
תאונות דרכים

•••
תאונות עבודה

•••
תביעות ביטוח

•••
פעולות איבה

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

מודעת רבע
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רכב רפואי העובר בירושה

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

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

פטורה מהחזר כספי.
כאלמנת 	  הוכרה  לא  ואלמנתו  שנפטר  נכה 

חלל- תהיה זכאית היא, או ילדי הנכה בלבד, 
החזר  ללא  על שמם  הרפואי  הרכב  להעברת 
מס, זאת תוך השארת ההגבלה ברישיון הרכב 
בו מצוין כי “אין להעביר בעלות ללא אישור 
תהיה  האלמנה  הביטחון”  משרד  או  המכס 
הביטוח,  מדמי  מחצית  של  לתשלום  זכאית 
ומלוא דמי האגרה- זאת עד מכירת הרכב, אך 

לא יותר משלוש שנים.
אם האלמנה או ילדיה ירצו למכור את הרכב 	 

יהיה  הרישום-  ממועד  שנים   5 תום  לפני 
עליהם להחזיר מס על הרכב, ללא פחת נוסף.

אם הנכה לא השאיר אחריו אלמנה או ילדים, 	 
חייבים היורשים האחרים תוך 60 יום ממועד 
נוסף.  פחת  ללא  מס  להחזיר  הנכה,  פטירת 

ל)תחשיב ההפחתה מפורט בהוראת אגף השי
קום, מס’ 56.02(.

אלמנתו של נכה שנפטר, שהרכב הרפואי של 	 
הוכרה  והיא  לרשותה  הועבר  המנוח,  הנכה 
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
אגף השיקום יממן רכישה, התקנה ופירוק של 	 

כל אביזר לרכב אשר המכון הרפואי לבטיחות 
בדרכים )המרב”ד( קבע כי הנכה 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.

במקרים בהם קבע המרב”ד שעל הנכה לקבל 	 
שיעורי נהיגה ולעבור מבחן כשירות לצורך 
שימוש באבזור שהותקן, ימומנו אלה על ידי 

משהב”ט.
לעיל 	  כמפורט  אביזרים  להתקנת  הזכאות 

ברכב חדש היא אחת לחמש שנים.
באמצעות 	  ייעשה  האביזרים  והתקנת  מימון 

להפנייה של משהב”ט לספק, או לחילופין בא
 / חשבונית  הצגת  לאחר  כספי  החזר  מצעות 

קבלה מקורית.

התאמת רכב רפואי עקב מגבלות 
רפואיות

עפ”י 	  הנכה  הרפואי שברשות  הרכב  התאמת 
לצרכיו הרפואיים תיעשה בכל עת כאשר מת

המוכרת  הנכות  עקב  רפואית  בעיה  עוררת 
המחייבת מתן פתרון הולם.

נכה המבקש, עקב מגבלותיו, להתאים בפעם 	 
הוא  לו  היציג  מהרכב  שונה  רכב  הראשונה 
שייך  הוא  אליו  השיקום  למחוז  יעביר  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 
לועדה להתאמת רכב. בהתאם להמלצת הוע

דה, יופנה הנכה למהנדס רכב אשר ימליץ על 
סוג הרכב המתאים.

רכב 	  להתאמת  הוועדה  ידי  על  שנבדק  נכה 
לא  אישית,  בהתאמה  רכב  לו  ואושר  רפואי, 
יופנה בעתיד לבדיקה נוספת של הוועדה אלא 

לאם חלה החמרה, או שינוי במצבו הרפואי שב
עטיו אינו יכול לממש זכאות לרכב.

לנכה המבקש התאמת רכב רפואי רשאי להת	 
חיל בתהליך החלפת הרכב, ארבעה חודשים 
הרכב,  בהוראת  הקבוע  ההחלפה  מועד  לפני 

היינו, החודש ה-38 ממועד רישום הרכב.
נכים בעלי נכות מיוחדת +100% ונכים 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 
סכום  כדלקמן:  לסיוע  זכאי  אישית  בהתאמה 

ההפרש בין מחיר הרכב החדש בהתאמה אישית 
לבין מחיר הרכב הישן בהתאמה אישית במחירון 
משהב”ט, במענק. )מתבסס על סעיף 62 )3( )א-

ב( להוראת הרכב הרפואי(.
מערכת איתור לרכב

2,000 סמ”ק  נכים הזכאים נכים הזכאים לרכב 
איתור  מערכת  להתקנת  זכאים  יהיו  ומעלה, 

ואיכון רכב )איתורן( ודמי מנוי שנתיים.

כיבוד המלצות רופא מומחה על ידי 
רופאי אגף השיקום- ריענון

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

לאת המלצות הרופאים המקצועיים אליהם נש
ניתנה  שההמלצה  ובלבד  מטעמם  הנכים  לחו 
בגין הנכות המוכרת. היה והרופא המחוזי סבור 
שאין לקבל את המלצת הרופא המקצועי, יבקש 
את אישור הרופא הראשי של אגף השיקום שלא 

ללקבל המלצות כאמור או שיפנה את הנכה לרו
האחר  המקצועי  והרופא  היה  אחר.  מקצועי  פא 
המליץ המלצה דומה לרופא המקצועי הראשון, 

ליאמץ הרופא המחוזי את המלצת הרופא המק
צועי...”. נכים שנתקלים בבעיות בבואם לממש 
)המקצועיים(  המומחים  הרופאים  המלצות  את 
אליהם הופנו על ידי הרופא המחוזי, מתבקשים 

לפנות למחוזות הארגון לקבלת סיוע.
טיפול רפואי לפנים משורת הדין לנכה 

המתבגר

נכה מתבגר שמלאו לו 40 שנה לפחות ודרגת 
נכותו אינה פחותה מ-50% כאשר מתוכה 30% 
הפגימה  מסימולי  אחד  על  הינה  לפחות  נכות 
בגין פגימה  30% כאמור,  או  המפורטים להלן, 

הפ מסימולי  אחד  על  איבר  באותו  למצטברת 
שירותים  לקבל  זכאי  להלן,  המפורטים  גימה 
וטיפולים רפואיים “לפנים משורת הדין” כפי 
במחלה  חלה  הוא  אם  המוכרת,  בנכות  שניתן 
נוספת שאינה קשורה בנכותו והיא אחת מאלו: 
מחלה במערכת העצבים, מחלת כלי דם, מחלת 

ללב. )אין צורך בהכרה של ועדה רפואית(. הפ
סימולי פגימה( המזכות  )לפי  גימות המוכרות 
 – קוודרופלגיה   – הן: פרפלגיה  רפואי  בטיפול 
– מחלות  – סקלרוזיס מולטיפלקיס  המיפלגיה 
שרירים – עמוד שידרה – קיר הבטן – מחלות 
ירך,  ברך,  )קרסול,  ברגליים  פגיעות   – פרקים 
טיפול  כולל:  הרפואי  הטיפול  רגל(.  קטועי 
אמבולטורי ואשפוז, תרופות, ציוד עזר רפואי, 
טיפול סיעודי על פי נהלי האגף, החזר הוצאות 
נסיעה לטיפול, תוספת משקולות – עזרת זולת 
בקשה  להפנות  יש  הזכאות  למימוש  רפואית. 

זכויות והטבות לנכי פעולות איבה
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מסמכים  בצירוף  המחוזי,  המוסמך  לרופא 
רפואיים עדכניים.

טיפול באמצעות שחייה לנכים נפגעי 
גב

נכות  דרגת  בעל  בגב,  פגיעה  על  המוכר  נכה 
של 20% ומעלה, או נכה בעל דרגת נכות 10% 
1.1.1996, רשאי לקבל אישור לטיל  שהוכר לפני
לפול באמצעות שחייה. למימוש הזכאות יש לה

צטייד במכתב מרופא אורטופד מומחה, המאשר 
שחייה טיפולית כטיפול בפגימה מוכרת בגב, או 

לכטיפול בכאבי גב הנובעים מנכות מוכרת. הרו
פא המוסמך המחוזי במרפאת השיקום הינו בעל 
סמכות לאשר את ביצוע הטיפול. הצורך בהמשך 
הוצאות  ייבחן מחדש אחת לשנה. החזר  טיפול 
ובלבד  שלהלן,  מהדרכים  באחת  יבוצע  לנכה 
שלא יעלה על גובה ההחזר השנתי כנגד הצגת 
קבלה “מקור” על מנוי שנתי על שם הנכה, או 
כקבלה  המהווים  בודדים  כניסה  כרטיסי  הצגת 
על ביצוע התשלום. גובה החזר מירבי לשנה הוא 
1,500 שקל. למימוש הזכאות יש לפנות לרול  סך

פא המוסמך המחוזי.

תשלום מיסים לרכישת רכב לשיקום 
כללי

זכאי  מ-25%,  פחותה  אינה  נכותו  שדרגת  נכה 
לתשלום מיסים לרכישת רכב שמטרתו שיקום 

פרנ כמקור  עצמאי  עסק  הקמת  כגון:  לכלכלי 
סה, ביסוס או השלמת העסק העצמאי בו שוקם 
הנכה, ביסוס עסק עצמאי קיים ששימש כמקור 
פרנסה, השלמת שיקומו של נכה שכיר בהתאם 

ללאישור מעביד בו יצוין פירוט התפקיד והעבו
דה, וכי הרכב דרוש לצורכי עבודה. מענק מיסים 
ניתן לרכבים כמפורט להלן: משאית המורכבת 
בארץ, או משאית מדגם יציג )רנו 10 טון כולל( 
לפי רשומון מכס, רכב מסחרי עד 2,500 סמ”ק 

מכו נהיגה,  ללימודי  מונית/רכב  דיזל(,  ל)מנוע 
סמ”ק.   1,600 בנפח  ודו-שימושית  נוסעים  נית 

מסחרי/מונית/לי משאית/רכב  מסוג  ללרכבים 
מודי נהיגה ישולמו מלוא המיסים החלים עליהם 
בסיסי.  שיקומי  כרכב  אושר  שהרכב  ובתנאי 
לרכב פרטי ישולם 75% מהמיסים החלים עליו. 

חידושי משק )עד ארבעה( בכל 5 שנים.

הסרת הגבלה בתום 5 שנים

נכה שנפטר ואלמנתו לא הוכרה כאלמנת איבה 
לומיום מתן הסיוע לרכב ועד פטירת הנכה יחל

פו 3 שנים, תינתן לאלמנה העברת בעלות ללא 
צורך בהחזר מיסים. לתקופה פחותה מ-3 שנים 
באישור מנהל המחוז ובתנאי שהתקיימו נסיבות 
בהוראה  לעיין  ניתן  נוספים  לפרטים  מיוחדות. 

61.01, או לפנות לעו”ס במחוז השיקום.

זכאות להספקת ציוד עזר לנכים- 
מזגני אויר

כמפורט  נכויות  בעלי  לנכים  לציוד  הזכאות 

או  צמיתה,  נכות  דרגת  לבעלי  ניתנת  להלן, 
בתוקף לתקופה רציפה של שנה לפחות, אולם 
הרפואית  לועדה  עד  חודשים  מ-6  פחות  לא 

הבאה )מדובר ברשימה חלקית בלבד(.
 	 :40%-100% נכות  בדרגת  ראש  פגוע  נכה 

זכאי למזגן אויר מפוצל 1.5 כ”ס כולל התקנה 
סטנדרטית. החלפה לאחר 10 שנים.

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

סטנדרטית. החלפה לאחר 10 שנים.
80% ומל	   נכה הסובל מכוויות שדרגת נכותו

עלה: זכאי למזגן אויר מפוצל 1.5 כ”ס כולל 
שנים.  10 לאחר  החלפה  סטנדרטית.  התקנה 
מזגן  או  דירתי,  חימום  למתקן  זכאי  בנוסף 
2.5 כ”ס כולל התקנה. החלפה לאחר  מפוצל 

10 שנים.
נכותו 	  שדרגת  קשות  מכוויות  הסובל  נכה 

קירור/חימום-  למתקן  זכאי  ומעלה:   100%
שני מזגני אויר מפוצלים 2.5 כ”ס כל אחד, או 
מזגן אויר מפוצל ומתקן חימום דירתי בעלות 
של עד שני מזגני אויר 2.5 כ”ס. החלפה לאחר 

10 שנים לכל מתקן.
בעל 	  הסוגרים  על  שליטה  מאי  הסובל  נכה 

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.
 	 40% נכות  דרגת  בעל  מאסטמה  הסובל  נכה 

ומעלה: זכאי למזגן אויר מפוצל 1.5 כ”ס כולל 
התקנה סטנדרטית. החלפה לאחר 10 שנים.

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

שנים.
או 	  סופית,  כלייתית  ספיקה  מאי  הסובל  נכה 

לנכה הסובל ממחלת כבד או לב שדרגת נכו
תו לפחות 50% מתוך נכות מוכרת של 100% 
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/
חימום- שני מזגני אויר מפוצלים 2.5 כ”ס כל 
אחד, או מזגן אויר מפוצל ומתקן חימום דירתי 
2.5 כ”ס. החלל  בעלות של עד שני מזגני אויר

פה לאחר 10 שנים לכל מתקן.
תחתונות 	  גפיים  בשתי  פגוע  או  קטוע  נכה 

בעל דרגת נכות +100%: זכאי למתקן קירור/
חימום- שני מזגני אויר מפוצלים 2.5 כ”ס כל 
אחד, או מזגן אויר מפוצל ומתקן חימום דירתי 
2.5 כ”ס. החלל  בעלות של עד שני מזגני אויר

פה לאחר 10 שנים לכל מתקן.
+100%: זכאי למל	   נכה עיוור בעל דרגת נכות

תקן 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(. 
נכה פגוע שתי גפיים תחתונות או גפה תחתונה 
100%: זכאי למתל  וגפה עליונה בעל דרגת נכות

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

התקנה סטנדרטית. החלפה לאחר 10 שנים.
בעל 	  התחתונות  הגפיים  בשתי  משותק  נכה 

דרגת נכות 100% ומעלה: זכאי למתקן קירור/
חימום - שני מזגני אויר מפוצלים 2.5 כ”ס כל 
אחד, או מזגן אויר מפוצל ומתקן חימום דירתי 
2.5 כ”ס. החלל  בעלות של עד שני מזגני אויר

פה לאחר 10 שנים לכל מתקן )הזכאות כלולה 
בגילום מענק ראשוני(.

ומל	   100% נכות דרגת  בעל  ראש  פגוע   נכה 
- שני מזג זכאי למתקן קירור/חימום  לעלה: 

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

שנים לכל מתקן.
נכה פגוע ראש עם המיפלגיה ו/או אפילפסיה 	 

100%: זכאי למזגן אויר מפול  בעל דרגת נכות
צל 2.5 כ”ס כולל התקנה סטנדרטית. החלפה 

לאחר 10 שנים.
נכה פגוע יד בעל דרגת נכות 20% ומעלה או 	 

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

בכל 5 שנים.

הבראה מטעמים רפואיים אחרי 
אשפוז

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

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

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

זכאי לה לנכה המוכר על מחלת לב איסכמית, 
פיקוח  עם  הבראה  במתקני  אשפוז  אחרי  בראה 

לרפואי המיועד לחולי לב, באישור הרופא המו
סמך המחוזי.

בסמכות 	  ההבראה  לתקופת  מלווה  אישור 
הרופא המוסמך המחוזי.

זכאות כנ”ל אינה חלה על אשפוז בחדר מיון, 	 
לאשפוז יום, או אשפוז למספר ימים לצורך בי

רור והערכה רפואית.
שבהסדר 	  ספק  באמצעות  ההבראה  מימוש 

משרד הביטחון.
לנכים נפגעי נפש קיים הסדר אחר.	 
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   זכויות והטבות נכי פעולות איבה
 דיור

 שיעורי ההלוואות לדיור ולסידור ראשון

 הערות כ"סה סידור ראשון דירה ראשונה זכאות

להחלפת דירה יינתן מחצית מהסכום הנקוב  *  ₪ 57,940עד  ₪ 7,500עד  50,440₪עד  20%-29%
 .בעמודת דירה ראשונה

כ מיועדים לרוכשי  "הסכומים בעמודת הסה* 
כאלה שלא נעזרו  (סידור ראשון +דירה ראשונה

 )בסידור ראשון בעבר
 נכים פגועי רגליים  * 

זכאים להלוואה מוגדלת לרכישת  34%-30%
 .החלפה/ דירה ראשונה

 ₪ 88,060עד  ₪ 7,500עד  ₪ 80,560עד  30%-39%
פגועי  (30%-34%

 )רגליים
 ₪ 118,460עד  ₪ 7,500עד  ₪ 110,960עד 

 ₪ 167,670עד  ₪ 16,170עד  ₪ 151,500עד  40%-49%
 ₪ 243,700עד  ₪ 19,870עד  ₪ 223,830עד  50%-69%
 ₪ 274,580עד  ₪ 24,110עד  ₪ 250,470עד  70%-99%

 ₪ 361,720עד  ₪ 34,780עד  ₪ 326,940עד  100%

 מענקי דיור לנכים

 )עם מעלית' עד קומה ב(הרוכש דירה ראשונה בקומה נמוכה  –מחוסר דיור 
 30,982עד   פגוע גפיים תחתונות 35%-49%נכות של 
 93,040עד   פגוע גפיים תחתונות 50%-89%נכות של 
 62,057עד   בכל סוגי הפגימות 50%-89%נכות של 
 114,077עד   בכל סוגי הפגימות 90%-100%נכות של 

 )עם מעלית' עד קומה ב(נכה המתגורר בדירה בקומה גבוהה עוד טרם נכותו ומחליף דירה לקומה נמוכה  –החלפת דיור 
 62,057עד   פגוע גפיים תחתונות ומעלה35%-נכות מ 
 62,057עד   פגוע לב או ריאות ומעלה60%-נכות מ 
 62,057עד   בכל סוגי הפגימות 90%-100%נכות של 

 מענק להתאמת דירה למגבלותיו של נכה מטעמים רפואיים
שינויים להתאמת דירתו של נכה  
או דירת הוריו שהוא מתגורר בה 

 עמם

49%-20% 18,079 

35%ומעלה או נכה 50%
 פגוע גפיים תחתונות

28,333 

שינויים להתאמת דירת הוריו של 
נכה משותק לביקורים בבית  

 הוריו

100%+ 28,333 

שינויים להתאמת דירה בתנאי  
או  /שכירות עבור נכה משותק ו

 החזרת דירה מושכרת לקדמותה

 28,333 מיוחדת+ 100%

35%ומעלה או נכה 50% התקנת מעלון
 פגוע גפיים תחתונות

108,686 

הטבות נלוות לדיור  
)מיוחדת+ (100%

ביטוח שנתי  
/  למעלית
מעלון

6,022

6,022שער חשמלי

1,800דוד שמש

1,600קולטים

הלוואה  
לשיפוצים

112,70
0

ניכוי דמי חבר  
75נכים מעל גיל  כולל75נכים עד גיל 

35.2835.28דמי חבר בארגון
----------21.84*ביטוח חיים קיבוצי
6.906.90קרן עזרה הדדית

₪42.18 64.02כ"סה
----------₪ 12.52**ביטוח סיעודי

₪42.18 76.54כ"סה
.     להגשת תביעות יש לפנות למשרדי הארגון•
2017דמי ביטוח חיים החל מינואר •

110,000₪ 18-69:  נכים בקבוצת גיל
50,000₪ – 70-75: נכים בקבוצת גיל

60,000₪, – 18-69: משפחות בקבוצת גיל
30,000₪ – 70-75: משפחות בקבוצת גיל

אנו ממליצים למלא כתב מינוי מוטבים ולשלוח אותו  •
.במייל או בדואר, למשרדי הארגון בפקס

אנו קוראים לחברי הארגון לפנות לארגון לצרף  , בנוסף•
את בני ובנות זוגם לביטוח החיים                                                                                               

לבירורים בעניין : ביטוח סיעודי**
ניתן  " הראל"ביטוח סיעודי של חברת 

לפנות  לסוכנות הביטוח אלדד הר זיו  
03-6374444:  בטלפון

 eldadins@gmail.com :ל"דוא

סיוע ברכישת דירה לנכים  
 )נכות מיוחדת+ (100%

 תשלום רמה

1 1,668,400 

2 1,401,500 
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לנכים -מענק לתחילת שנת הלימודים
המתקיימים מתגמולי קיום

281תשלום 

מענקים כלליים

דמי חימום לנכים

תשלוםרמהתשלוםרמה
197552,566
21,02767,055
31,28378,826
42,052

דמי קירור לנכים
תשלוםרמה

1525
21,050
33,521
41,614

חד  ) אישה(מענק לידה לנכה 
 )נכות ומעלה50%(הורית 

 5,833תשלום 

לילדי נכים  -השתתפות בצהרונים וקייטנות
PTSD) ומעלה30%מדרגת נכות( 

 צהרון קייטנה

1,423 338 

השתתפות בהוצאות נסיעה  
 לעבודה וללימודים לעיוורים

 1,811תשלום 

 אימון שעות הקראה לעיוורים

 21תשלום 

 מענקים מיוחדים לנכים

 תשלום רמה

1 750 

2 1,208 

3 1,811 

 נכים המקבלים תגמולי קיוםל –מענק חג 

 תשלום רמה

1 310 

2 621 

השתתפות במעון או צהרון לילדי נכה 
 ראש/פגוע נפש

 עצמיתהשתתפות תשלום

2,916 350 

 מענק תשלום מס הכנסה

 תשלום רמה אחוזי נכות

24%-19% 1 244 

49%-25% 2 1,234 

89%-50% 3 2,335 

 סיוע לכיסוי חובות

 תשלום רמה

49%-10%     37,430 

100%-50% 56,780 

רכב מדינה –ניידות 

סכוםרמה

14,195 

25,149

עיוור המחזיק 3
ברכב מדינה

2,328

דמי נסיעה –ניידות 

סכוםרמה

1266

2370

3286

 רכישת רכב ראשון ולחידוש משק כעזר לשיקום

 ח"סכום בש אחוזי נכות
 לרכב ראשון ולחידוש₪   5,500עד  20% – 24%

 לרכב ראשון ולחידוש₪  7,480עד  25% – 34%

 לרכב ראשון ולחידוש₪  11,110עד  35% – 49%

רכב רפואי –ניידות 

סכוםרמהסכוםרמה

302,266.60+ד51,144.50+ב

402,440.96+ד151253.50+ב

2,644.82)עיוורים(25+ד51,503.88+ג

ניידות
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מענק מעלית לנכים

56תשלום 

2014תעריפי מענק נישואין נכון לשנת 
ח"שיעור המענק בשאחוזי נכות

19%-10%2,040
49%-20%9,165
69%-50%18,330
99%-70%22,915

100%27,500
2014תעריפי מענק נישואין ומענק לסידור ראשוני נכון לשנת 

30,545) קוואדרופלגיםלמעט + (100%

38,182) קוואדרופלגים+ (100%

-מענק ראשוני לציוד רפואי חד פעמי
 +100%לנכים בדרגת נכות -גילום

 תשלום רמה

1 36,453 

2 32,590 

מענקים כלליים

הטבות -הוצאות אחזקת בית
+  100%נלוות לדיור נכה 

 )מיוחדת(
 תשלום רמה

1 9,312 

2 13,686 

3 4,661 

4 10,889 

 מענק לציוד משתחק

 תשלום רמה

1 904 

2 1,811 

 מענק ראשוני לציוד משתחק לנכים

 תשלום רמה

1 2,108 

2 4,216 

 מענק נעליים שנתי

 תשלום רמה

1 787 

2 1,052 

3 1,573 

 184 עלות מרבית

 מענק ביגוד שנתי

 תשלום רמה

1 1,581 

2 3,160 

3 4,728 

4 2,645 

5 4,786 

לנכה עיוור בדרגת נכות (8
 +)100%מיוחדת 

1,153 

תשלומים  -שירותים סוציאליים
 לשירותים סוציאליים לנכים

 תשלום רמה

1 19,617 

2 65,287 

 השתתפות בהוצאות טלפון לנכים

 88 התקנת טלפון

 10 העתקת טלפון

 2011מענק השתתפות בשיחות טלפון לשנת 

החזר  רמה אחוזי נכות
 שנתי

79%-10%(*) 1 375 

100%-80% 2 409 

,  המיפלג-100%
 ידיים2פגוע 

3 496 

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

פרט  + (100%
 )  לעיוורים

4 1,043 

)  עיוורים+ (100%
 תשלום חודשי

מידי  412 5
 חודש

החזר מס קניה לפריטים אישיים
ומשפחות חד הוריות10%-19%נכים 

נכים באוכלוסיה זו אשר נישאו לראשונה לאחר  
זכאים להחזר  , הוריות-וכן משפחות חד1/4/87

באופן חד פעמי  , פריטים בלבד4מס קניה עבור 
:כמפורט להלן

מקרר חשמלי
1,584

מכונת כביסה
874

תנור אפיה
1,078

טלוויזיה צבעונית
1,011

ציוד רפואי שנתי לנכים  
 +100%בדרגת נכות 

 תשלום רמה

1 3,361 

2 3,379 

מענק שנתי לציוד ביתי  או  
מוצאי חשמל  4השתתפות ברכישת 
 לנכים

 תשלום רמה

1 685 

2 988 

3 685 

4 988 
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35% –תגמול פרישה מוקדמת מ 
ומעלה

יקבל סך פרש בגיל  
59 – 503,370.85

602,696.68
612,359.59
622,022.51
631,348.34
64674.17

משקולות-עזרת הזולת 
סכום  ' מס משאחוזי נכות  

49%-40%04313.52
59%-50%06470.28
69%-60%08627.04
79%-70%10783.80

100%-80%12940.56
 450.00שעת ליווי בחישוב חודשי 

₪ 78.38= משקולת. 1

)ר"תט(תגמול טיפול רפואי 

+נשוי נשוי/ רווק תקנה

15,817.387,546.13א 14

4,363.03כפוף15

4א 14
השלמה

2,913.263,768.49

תגמול נצרך

עם ילדיםללא ילדים

59%8,611.739,558.43עד 

100%9,505.0410,451.73 –עד 

100%+11,112.9812,059.68

חוסר פרנסה

+נשוינשוי/ רווק אחוזי נכות

18%-10%2,794.354,084.06

39%-19%4,084.065,817.38

100%-
40%

5,817.387,546.13

ביסוס והשלמת שיקום ראשון וחידוש משק  
רכב בסיסי

)משאית,מסחרית, מונית(

ח"סכום בשאחוזי נכות
5,550עד 10%-19%
7,480עד 20%-24%
13,640עד 25%– 34%

)17,500למוניות בלבד עד (

16,900עד 35%-49%
)17,500למוניות בלבד עד (

23,530עד 50%-69%
30,180עד 70%-100%

תגמולים

10%446.6560%2,679.91

15%669.9870%3,126.56

19%848.6480%3,573.22

20%893.3090%4,019.87

30%1,339.96100%4,466.52

40%1786.61100%+6,253.13

50%2,233.26

1% =44.6

 ר"חפבגובה מ"תג

אחוזי 
 נכות

 +נשוי  נשוי רווק

39%-
10% 

5,021.60 5,574.9
9 

7,148.24 

100%
-40% 

6,494.24 6,974.4
5 

8,419.65 

הכשרה / תגמול דמי קיום השכלה גבוהה 
מקצועית

+נשוינשוי/ רווק אחוזי נכות

18%-10%2,794.354,084.06

39%-19%4,084.065,817.38

100%-40%5,817.388,149.82

כלכלי / הלוואות לשיקום עצמאי 
ראשון  

תשלום  אחוזי נכות  

24%– 20%16,920

34% –25%27,175

49% – 35%53,080

69% – 50%106,785

99% – 70%129,190

100% +– 100%161,130

תגמולים
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רכב יציג
2.7.2018נכון ליום 

הערההלוואהמענקמיסיםללא מס  דגםק"סמקבוצה

נכה שלא רוכש  ₪ GLI129,900₪81,671 ₪48,229 ₪54,447 ₪27,224טויוטה קורולה 11600
זכאי לרכב עד  ,מייצג

129,900  ₪

 אלגנסהונדה סיוויק רמת גימור 21800
138,600 ₪

נכה שלא רוכש  ₪ ₪32,389 ₪64,778 ₪41,433 97,167
זכאי לרכב עד  , מייצג

143,600  ₪

) כולל מערכת לאיתור(CVRהונדה82000
250,000  ₪

168,260 ₪81,740 ₪112,173 ₪56,087 ₪

מיצובישי דזרט                       5
₪  294,400) כולל מערכת איתור (

מדינהרכב בבעלות ₪  ₪69,052 ₪138,104 ₪87,244  207,156

נכה שלא רוכש מייצג  ₪  MDILTZ 151,722  ₪82,967  ₪101,148  ₪50,574שברולט אימפלה63600
זכאי לרכב עד  

257,900  ₪

₪  C-200148,900מונית מרצדס 2134

₪  110,124פטור לרכב מסחרי

ארו'פגמיצובישי 7
₪ 320,000דקאר

בבעלות מדינה ₪  ₪71,349 ₪142,697  ₪94,054  214,046
ריפודי עור משותקים  

בלבד שיש להם אי  
סוגריםשליטה על

תגמולי אלמנות ויתומים                
ילדיםה ללא /אלמנ

התגמולסכוםה/האלמנגיל 

₪ 608,274.5עד גיל 

60+9,101.95  ₪

ה עם ילדים/אלמנ

תגמולים עבור גיל הילד
ילד אחד

עבור  תוספת 
כל ילד נוסף

התוספת  
הינה עד  

גיל

1810,216.13גיל עד
 ₪

997.58  ₪21

18-2110,431.09
 ₪

997.58 ₪21

22-248,601.02 ₪724.39 ₪21-24

ובתנאי+ (24
ה טרם  /שאלמנ

)60ה לגיל /הגיע

8,601.02 ₪860.102  ₪24+

יתום עצמאי

התגמולסכוםהיתוםגיל

₪ 184,966.78עד גיל 

18+7,894.62  ₪

2016 ע"י ניר גוטקין. החברה הציבה  N.G MEDICAL הוקמה בסוף שנת  חברת 
הרפואי.  בתחום  ללקוח  והשירות  הטיפול  איכות  את  לשפר  מטרה  לעצמה 
החברה שואפת לחבר בין כל גורמיה טיפול על מנת שהמטופל יקבל את הפתרון 

המקצועי והיעיל ביותר (בלי ליפול בין הכסאות של גורמי הטיפול השונים)

הערכים המובילים את החברה:
מקצועיות – למידה מתמשכת והתפתחות מתמדת

אמון – לעולם איננו לוקחים כמובן מאליו 
שירות – כל אדם הוא המרכז

שיתוף פעולה - כי יחד משיגים יותר

החזון של נ. ג'י. מדיקל:
ייעוץ והכוונה במערכת 
הרפואית, סיוע לחולים

מייל: ngmedicalone@gmail.com  |  ניר 050-3237222  |  לירון 052-2546788
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מודעה קלנועית



מצב משפחה

לנד רובר דיסקברי ספורט, עכשיו מ-3,300 ₪ לחודש* 
עיברו למצב משפחה. התנתקו מהמסכים והרעשים וגלו מקומות חדשים, נופים מרהיבים ובעיקר,

תאספו חוויות חדשות עם המשפחה. התקדמו לדיסקברי ספורט וגלו עולם שלם של הרפתקאות שמחכה לכם ולמשפחה שלכם. 
בואו ליהנות ממרחב פנימי מפנק עם 5 עד 7 מקומות ישיבה, מנועים עוצמתיים וטכנולוגיה שמאפשרת לכם לנסוע

בכל מקום ובכל שטח בביטחון ובהנאה.

הרצליה, משכית 26, טל': 9393*   |   פ“ת, משה דיין 6 טל': 03-9213588   |   חיפה, בעלי מלאכה 17, צ'ק פוסט טל': 9368*
*מחיר המבצע מתייחס לדגם SE TD4 חמישה מקומות שמחירו 339,000 ש"ח. העסקה מותנית במקדמה של 75,000 ש"ח ותשלום של 145,000 ש"ח 

בסוף התקופה. עסקת המימון מותנית באישור הגורם המממן ותקפה למספר רכבים מוגבל. בכפוף לתקנון. ט.ל.ח.

התמונה להמחשה בלבד.

דרגת זיהום אוויר מרכב מנועי**

EU5 נתוני היצרן עפ“י בדיקת המעבדה. תקן *
** הדרגה מחושבת לפי תקנות אוויר נקי )גילוי נתוני זיהום אוויר ברכב מנועי בפרסומת( 

     התשס“ט 2009

זיהום מזערי151413121110987654321זיהום מרבי

 דרגת זיהום
אוויר

 צריכת דלק ממוצעת בליטרים
ל- 100 ק“מ * מנוע

דרגה 13 4.7 בינעירוני 6.3 עירוני TD4 150HP דיזל

דרגה 13 4.7 בינעירוני 6.3 עירוני TD4 180HP דיזל

דרגה 15 6.8 בינעירוני 10.7 עירוני Si4 240HP בנזין

0 1 2 3 4 5 6 7 8
רמת האבזור הבטיחותי: רמת

בטיחות
גבוהה

רמת
בטיחות

נמוכה

 רמת האבזור
הבטיחותי דגם קוד דגם

6 Si4 240HP בנזין 176 ,177 ,178 ,188
6 TD4 150HP בנזין 179
6 TD4 180HP בנזין 180 ,182 ,183 ,184
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