
"אמא אני רוצה 
עוד אח"

אירית אלירז קיימה את 
צוואתו של בנה רועי ובגיל 42 
 הביאה לעולם חיים חדשים 
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תקווה
ביטאון ארגון נפגעי פעולות איבה - הארגון היציג
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הולכת בדרכו
סיפורה של קורל 
יחיא אשר איבדה 
את אביה וכיום 
ממשיכה את דרכו
עמ' 28

בברכת חג חירות שמח!
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בברכה,
אייבי מוזס

יו"ר ארגון נפגעי פעולות איבה
הארגון היציג במדינת ישראל 

דבר יו”ר

לקראת חג הפסח הקרב אני שמח להציג לפניכם את ביטאון מס’ 41 של הארגון היציג,

ברצוני לאחל לכל אחד ואחת מכם שבחג הפסח הזה נהיה מוקפים במשפחותינו ובמכרנו האהובים, שנצא מעבדות לחירות 
אמתית, חירות מחשבתית, גופנית ונפשית. אני מאחל לכולנו כי נמצא את הדרך להשתחרר מקיבעון ולחיות את חיינו על הצד 

הטוב ביותר על אף הכאב ולעיתים הקושי.

בהמשך להבטחותיי הרבות, ולקראת יום הזכירון המתקרב אלינו, אנו מקיימים פגישות רבות במטרה לקדם הקמת היכל הנצחה 
לאומי לחללי פעולות איבה בהר הרצל. מדובר על היכל הנצחה זהה במשמעותו להיכל אשר נחנך לפני כשנתיים לחללי 

מערכות ישראל. אני לא אנוח ולא אשקוט עד אשר חללינו, יקירינו יונצחו בהיכל הנצחה ראוי ומכבד את זכרם היקר מפז.

אני נרגש לעדכן אתכם כי השנה חידשנו עבור ציבור הנכים ובני משפחותיהם את פוליסת ביטוח הבריאות, מדובר בפוליסה 
נרחבת ומשופרת עם היקף כיסויים גדול יותר.

בנוסף, אנו נמצאים בישורת האחרונה לצירוף נכי פעולות איבה לפוליסת ביטוח סיעודי של ארגון נכי צה”ל, במהלך דרמטי 
זה, אנו דואגים כי זכויותיהם של ציבור נכי פעולות איבה לפוליסת ביטוח סיעודי קולקטיבי לא תפגענה ואף תשופרנה. 

אני שמח לבשר כי המחלקה הסוציאלית בארגון אשר מעניקה טיפולים פסיכותרפיסטים לחברי הארגון, הורחבה השנה וכיום 
5 מטפלות מעניקות טיפולים פסיכותרפיסטים לחברי ארגון, כמו כן,  הוקמה קבוצת תמיכה בארגון היציג למען חברינו. אני 
מזמין את כולכם לקחת חלק הן בטיפול הפרטני והן בטיפול הקבוצתי. בנוסף, אני מזמין אתכם לקחת חלק בקורס אנגלית, 

קורס מחשבים וקורס תכשיטנות אשר נפתחו עבור חברינו. 

לאחרונה חגגנו הפנינג פורים מרהיב בשיתוף עמותת חזון לישראל, עבור ילדי הארגון ובני משפחותיהם, חגגנו את יום האישה 
עבור נשות הארגון היקרות וציינו את ימי בריאות בחמי געש. מפעם לפעם הנוכחות שלכם גדלה ואין מאושר ממני לראותכם 

בכל האירועים של הארגון היציג. 

אנא התעדכנו בעמוד הפייסבוק של הארגון אודות שלל האירועים אשר עתידים להתקיים בארגון למענכם ולמען משפחותיכם, 
טקס מלגות לסטודנטים, חלוקת תיקי כיתה א’, קייטנת קנדה ועוד. 

לסיום, אני רוצה לאחל לכם חברי הארגון היקרים חג פסח שמח, שתדעו רק בשורות טובות ושליבכם תמיד יהיה מלא באור 
ושמחה.

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

מנכ”ל ארגון נפגעי פעולות איבה
הארגון היציג במדינת ישראל

כמסורת רבת שנים, לקראת חג הפסח אנו שולחים לכם את ביטאון תקווה של הארגון ומבקשים לאחל לכם חג פסח שמח וכשר, לכם 
ולבני משפחותיכם ולשתף אתכם בעשייה ברבעון הראשון של שנת 2019.

אפתח ואציין כי בחודשים פברואר ומרץ ועד מועד הבחירות, עקב יציאתי לחופשה לרגל השתתפות במערכת הבחירות לכנסת 
ה-21, מילאה את מקומי בהצטיינות רבה עו”ד שלומית יחזקאלי, מנהלת המחלקה המשפטית, וזו ההזדמנות לומר לה תודה גדולה 

בשמי ובשם יו”ר הארגון וחברי הוועד. 

בביטאון זה תוכלו לראות כי הארגון ממשיך לייצר פעילויות חדשות עבור חברי הארגון ובני משפחותיהם, בארגון מתקיימים קורסי 
העשרה, קבוצות תמיכה, אירוע יום האישה בירושלים, אירוע מיוחד במינו אשר יזמה מנהלת הפרויקטים, עו”ד מנור שמש “לחמם 
את החורף” לחברי הארגון, כמובן אירוע יום הבריאות המסורתי וכן, המשך שיתוף פעולה עם עמותת חזון לישראל וקיום הפנינג 

פורים במבנה העמותה במודיעין. 

הארגון משלים בימים אלו היערכות לביצוע הצטרפות לפוליסת ביטוח סיעודי של ארגון נכי צה”ל עבור ציבור נכי פעולות איבה, 
מדובר בהישג היסטורי עבור הארגון ועבור ציבור הנכים אשר יזכו להצטרף לפוליסת ביטוח סיעוד מקיפה ומיטיבה עמם. דה פקטו 

לראשונה, תהיה מעטפת סיעודית מלאה לכל נכה פעולות איבה אשר יבחר להצטרף לפוליסה. 

עם כינון הכנסת ה-21 והממשלה החדשה, יו”ר הארגון, אייבי מוזס וחברי הוועד יובילו בנחישות דרישה להקמת היכל הנצחה לאומי 
לחללי פעולות איבה בדומה להקמת היכל ההנצחה עבור חללי מערכות ישראל, זו תהיה דרישה אשר תופנה לכל סיעות הבית 
בכנסת ולממשלה החדשה ונקיים מאבק עיקש על סוגייה זו, שהיא בנפשו של כל הורה שכול, אלמן, יתום ואח שכול במדינת ישראל.

בנוסף, סוגיית המשאבים והתמיכה בארגון חייבת לקבל תפנית מצד כנסת ישראל והממשלה ולראשונה לקבוע סעיף תקציבי קבוע 
לתמיכה בארגון נפגעי פעולות איבה. לצערנו כיום אנו מוציאים את עצמו שנה אחרי שנה נלחמים כדי לקבל תקציב עבור פעולות 
לתמיכה, סיוע ועידוד נפגעי פעולות איבה. דבר זה חייב להשתנות, זה אמור להיות עוגן של מדינת ישראל לתמוך באופן קבוע 

וישיר בארגון היציג של נפגעי פעולות איבה במדינת ישראל. 

חברות וחברים יקרים, הארגון ציין במהלך שנת 2018, עשרים שנה לקיומו ובכוונתנו להמשיך ולהיות בית חם ודואג לכלל נפגעי 
פעולות איבה, ארגון חזק ומשפיע בקידום זכויותיהם של כלל ציבור נפגעי פעולות איבה. אני מבקש להודות לכל העוסקים במלאכת 
הקודש הזו, יו”ר הארגון, חברי הוועד, צוות המשרד והמתנדבים הרבים, כוחנו באחדותנו וביכולתנו לקדם פעולות רווחה, פנאי, 

ועזרה לכלל החברים. 

אני קורא לחברים ליצור קשר עם הארגון והמחלקה המשפטית בכל שאלה ועניין הקשורה למיצוי זכיותיהם מול הביטוח הלאומי 
ומול גורמים נוספים, אנו כאן למענכם ונמשיך לעשות זאת במסירות ונאמנות לאורך כל הדרך

חברים וחברות יקרים/ות,

דבר מנכ”ל
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יום ראשון, א׳ באייר תשע״ט
5 במאי 2019, בשעה 17:45

בגן חללי הטרור
 שד' רוקח 4, תל–אביב 

)צמוד למרכז דניאל לחתירה(

במעמד:
המשפחות השכולות

רון חולדאי, ראש עיריית תל–אביב-יפו
אייבי מוזס, יו״ר ארגון נפגעי פעולות איבה

מנחה | עמנואל אלבז פלפס
בהשתתפות | לירן דנינו

טקס זיכרון
לחללי הטרור

תשע״ט 2019
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תוכן עניינים

אין המערכת אחראית על תוכן המודעות
כל הזכויות שמורות להוצאה לאור

 צילום שער:
יהושע יוסף
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תקווה
ביטאון ארגון נפגעי פעולות איבה - הארגון היציג

גיליון מס' 41 
אפריל 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 

עו"ד שלומית יחזקאלי מנהלת המחלקה 

המשפטית ומ"מ מנכ"ל 

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’: 03-5020300

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, יהושע יוסף.

"אמא אני רוצה 
עוד אח"

אירית אלירז קיימה את 
צוואתו של בנה רועי ובגיל 42 
 הביאה לעולם חיים חדשים 
עמ' 26

תקווה
ביטאון ארגון נפגעי פעולות איבה - הארגון היציג

גיליון מס' 41  | אפריל 2019, תשע"ט

הולכת בדרכו
סיפורה של קורל 
יחיא אשר איבדה 
את אביה וכיום 
ממשיכה את דרכו
עמ' 28

בברכת חג חירות שמח!

ביטאון ארגון נפגעי פעולות איבה - הארגון היציג

#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 פגעי פעולות איבה.
מדובר בממוצע בסך 4 שקלים בחודש, לא תצטרפו?

תהליך ההצטרפות הינו פשוט, קל ואורך פחות מדקה! באמצעות התרומות הארגון יכול להרחיב את הפעילות 
ובעיקר להגיע למחוז ירושלים, הדרום והצפון. תיידעו את הסובבים אתכם על עיגול לטובה וביחד, בתרומה כה 

קטנה מדי חודש, ניתן לתרום לארגון נפגעי פעולות איבה המאגד בתוכו, יתומים, הורים שכולים, אלמנים/ות 
ונכים ובכך נוכל להגדיל ולהרחיב את מגוון הפעילויות והשירותים עבורכם.

להצטרפות יש להיכנס 
לאתר כל אגורה לטובה: 

 www.round-up.org.il
או חייגו למשרדי הארגון 

תורמים מעט - משפיעים הרבהבטל': 03-6884729

רווחה 

08 אירוע יום האישה בירושלים- יום 
המקודש כולו לנשות הארגון היקרות.

10 "משנכנס אדר מרבין בשמחה"- אירוע 
הפנינג פורים עבור חברי הארגון!

14 אירוע "מחממים לכם את החורף"-
מופע סטנד אפ עבור חברי הארגון 

בערב חמים מלא בצחוק ושמחה. 
16 מלגת לימודים להשכלה גבוהה- ימים 

אחרונים להגשת הבקשות.

מטה והנצחה

22 היערכות לקראת יום הזיכרון 
הממלכתי לחללי מערכות ישראל 
וחללי פעולות איבה תשע"ט 2019.
22 הנצחה קבוצתית לחללי פעולות 

איבה ברשויות ישראל- הגדלת 
התמיכה של המוסד לביטוח לאומי 

ברשויות.

כתבות על חברינו 

26 "אמא צריך לחייך לחיים"- אירית 
ליבנה אלירז מספרת על האובדן הגדול 

של בנה רועי ועל המשכיות החיים. 
28 "ללכת בדרכו של אבא"- קורל יחיא 

אשר איבדה את אביה מהווה השראה 
ליתומים אחרים.

30 "לוחם בצבא של החיים" משה לוי 
אשר נפגע יחד עם אשתו לנגד עיני 

ילדו הקטן.
32 "להמשיך לחיות לצד הגעגוע"- שרה 

שיקאר מספרת על אהבת חייה, 
ישראל שיקאר ז"ל.

זכויות 

36 זכויות ורווחה- הטבות וזכויות של 
חברי הארגון
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 א.צ.מ. החברה המרכזית 
לאבזור וציוד מכוניות  

פיתוח והתקנת מיטב 
הציוד החדשני הקיים 

בארץ ובעולם.

 שרותי חילוץ 
והצלה

סניפים בפריסה 
ארצית וצי של 
ניידות שירות
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אר לנשות  הבינלאומי  האישה  יום  ־אירוע 
א’,  ביום  התקיים  איבה  פעולות  נפגעי  גון 
במסעדת  תשע”ט,  ב’  באדר  ג’   ,10.03.2019

קדמה, קניון ממילא, ירושלים.
נשות  כ-200  השתתפו  האירוע  במסגרת   
הארגון, חברות ארגון או בנות הזוג של חברי 

הארגון. 
־פתחנו את הבוקר בארוחת בוקר קלה שב
בדוכ פינוקים  משלל  הנשים  נהנו  ־מהלכה 

לק,  ומריחת  מניקור  עמדות  ויופי:  טיפוח  ני 
עיסויים  עמדות  שיער,  ותסרוקות  פן  עמדת 
צילום  ועמדת  איפור  עמדות  ורפלקסולוגיה, 
המקצוע  לבעלי  נודה  זו  בהזדמנות  מגניבה. 
שהגיעו בהתנדבות לשמח את חברות הארגון 

היקרות. 
־בנוסף נהנו הנשים מדוכני מכירה של תכ

שהוצעו  מיוחדים  במחירים  ואיפור  שיטים 

במיוחד בשבילן.
השחקנית  של  הרצאה  החלה  מכן  לאחר 

־מעוררת ההשראה מיכל צפיר. ההרצאה המר
תקת “לחיות את החיים שאת רוצה” של מיכל 
סיפרה  ההרצאה  תחילת  עם  שנים.  כבר  רצה 
את  וחיזקה  עודדה  האישי,  סיפורה  את  מיכל 

־הבנות שקיבלו נקודות להעצמה אישית, לה
לחיים  חיובי  ולחיזוק  מכשולים  על  תגברות 

מלאי שמחה ואושר ואורך חיים בריא.
הבנות  התכבדו  הפעילות,  של  סיומה  עם 
בארוחת צהריים עשירה ומפנקת, עליה עמלו 
לנו  שהעניקו  היקרים  קדמה  מסעדת  רבות 
שירות  עם  רב  בשפע  טעימה,  טרייה,  ארוחה 
ירושלים  של  המרהיבים  נופיה  לרגל  מדהים 

הקסומה.
 לאחר ארוחת הצהריים ולסיום מתוק עלתה 
את  שהצחיקה  קריו  דורין  הקומיקאית  לבמה 
מצב  לחייך  לכולן  וגרמה  דמעות  עד  הנשים 
לצד ולחמם את ליבן של נשות ארגון נפגעי 

פעולות איבה. 
קיבלה  כל אחת מהנשים  היום  בסיומו של 
פעולות  נפגעי  ארגון  מטעם  מדהימה  מתנה 
חברת  בחסות  קליניק  של  לחות  קרם  איבה, 

אלקליל, חברת אסתי לאודר והמותג קליניק, 
־וצמיד גולדפילד יוקרתי מתנת מותג התכשי

הנדיבה  רבה על תרומתכם  תודה  גראס.  טים 
למען נשים נפגעות פעולות איבה.

קמחי,  שרה  הגב’  אלמנות,  סקטור  נציגת 
ברכה את נשות הארגון, נשאה בנאומה: 

“את הכוח הנשי אני רואה יום יום בארגון 
איבה,  נפגעות  נשים  עם  נפגשת  אני  כאשר 
אלמנות, נכות ואימהות שכולות אשר עושות 

־כל שביכולתן בכדי להתעצם, להעניק למש
למרות  בחייהם  להמשיך  הכוח  את  פחותיהן 

הקשיים, הכאב והשכול”.
־תודה לכל מי שלקח חלק ותרם רבות להצ
־לחתו של יום מרגש זה שכול כולו הוקדש לנ

שות הארגון לאנשי המקצוע הגיעו בהתנדבות 
וברצון טוב. 

חדשות הארגון - רווחה

 אירוע יום
האישה 

בירושלים
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ין  ר ַמְרִבּ ְכַנס ַאָדּ ִנּ "ִמֶשּׁ
ִשְׂמָחה" ְבּ

בתאריך 21.3.2019 חגגנו 
את חג הפורים בהפנינג 
מדהים לכבוד הילדים!

השנה החלטנו, בשיתוף עמותת חזון לישראל 
 כי נקדיש את אירוע הפורים

לילדים ולילדות שלנו!
 הפנינג הפורים התקיים במשכנה של

עמותת חזון לישראל במודיעין אשר אירחה 
את הארגון ואת חבריו בצורה נפלאה ביום 

 שכולו הפתעות, תחפושות, מוסיקה
ופעילויות לכבוד הילדים.

הילדים נהנו משולחנות משחק, סדנאות 
יצירה, עמדות איפור וקישוטים, סדנת 

מתופפים, מופע קסמים, ריקודים, עמדות 
קליעה, עמדות מולטימדיה, מפעילים על 

קביים ועוד הפתעות וריגושים.  
כמובן שהילדים התפנקו בממתקים, שערות 

סבתא, אוזני המן ועוד מאכלים טעימים!
שרה קמחי, חברת ועד הארגון נאמה באירוע 

וכך איחלה לכל המשפחות: “אני מאחלת לכם 
משפחות יקרות שכל השנה תהיו מאושרים 
מחיוכים כמו עכשיו, שחייכם יהיו צבעוניים 

ועליזים! מי ייתן, ונדע רק שמחות ואושר הרי 
כשאנו שמחים האור שלנו מאיר את חייהם של 

אחרים ולכן, מצווה גדולה להיות בשמחה!!”

אנו מודים לעמותת חזון לישראל על תרומתם 
הרבה לארוע הנהדר למען הילדים והמשפחות!
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שלי ביום  התקיים  געש  בחמי  בריאות  ־יום 
זה  ביום  תשע”ט.  באדר  כ”א   ,26.02.2019 שי, 
נהנו חברי ארגון נפגעי פעולות איבה מכניסה 
ויבשות,  חופשית למרחצאות, סאונות רטובות 
בריכות מים תרמו-מינרליים בטמפ’ של 36-40 

־מעלות, טבלו בבריכת הג’טים המרהיבה שהע
ניקה עיסוי מושלם לגופם עם 60 זרמי ג’ט של 
מים תרמו-מינרליים מבטן האדמה, עיסוי מימי, 
לעור.  ומרגיע  טבעי  כמרפא  הידוע  טבע  אוצר 
יוקרתי  ספא  מרכז  זהו  געש”  מרחצאות  “ספא 

הכולל 14 חדרי טיפולים.
בנוסף זכו חברי ארגון נפגעי פעולות איבה 
להנות מסאונות היבשות ומהסאונות הרטובות, 
ארוחת  אומנותי,  מופע  מינרליות,  מבריכות 

־צהריים עשירה ועוד שלל פינוקים. כמובן שה
גענו לאסוף את חברי הארגון מכל רחבי הארץ.

שלומית יחזקאלי, מ”מ מנכ”ל ארגון נפגעי 
חלפה שנה  “כי  בנאומה:  נשאה  איבה,  פעולות 
בדיוק מאז חגגו כל הנוכחים את יום הבריאות 
לשנת 2018, אנו שמחים להעניק לכם יום של 

הנאה, חווייה משותפת ומרגוע לנפש”.
אחרים,  רבים  אירועים  כמו  הבריאות,  יום 

ולחוות רג ־מקיים הארגון במטרה לקחת חלק 
עים חשובים יחד עם חבריו. כך מצליח הארגון 

ות חברתיות  לפעילויות  החברים  את  ־לחשוף 
חברי  בין  הקשר  את  להעמיק  ובזאת  רבותיות 
חברות,  רחשי  ביניהם  שיתקיימו  כך  הארגון 

הדדיות ושותפות גורל.
בהזדמנות זו נודה לעמותת “חזון לישראל”, 
הפעולה  שיתוף  על  סגל,  וברי  בתיה  בראשות 
המבורך למען נפגעי פעולות האיבה. יישר כוח.
שתהיה לכולנו המשך שנה בריאה ורגועה.

יום בריאות בחמי געש
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תשע”ט,  א  באדר  י”ב   ,17.02.2019 א’,  ביום 
התקיים ערב “ארגון נפגעי פעולות איבה מחמם 

לכם את החורף”.
קורעת  אפ  סטנד  מהופעת  נהנו   החברים 
מצחוק של האמן מני עוזרי שחימם לנו את הלב, 

הצחיק את הקהל וגרם לכולנו לחייך מצד לצד.
מחממות  פליז  שמיכות  קיבלו  החברים 
נפגעי  ארגון  חברי  את  שיחממו  ומפנקות 

פעולות איבה בחורף הקר.
לשמח  שמח  איבה  פעולות  נפגעי  ארגון 

ולהעניק  הלב  את  לכם  לחמם  לדאוג,  אתכם, 
לכם אושר ותקווה.

בהתנדבות  שהגיע  עוזרי  למני  רבה  תודה 
פעולות  נפגעי  ארגון  חברי  את  לשמח  מלאה 

איבה.

אירוע מחממים לכם את החורף

 n ארבע בריכות מים תרמו מינרליים n עיסוי מיימי n סאונה יבשה ורטובה
n ספא n פיטו סאונה n בריכת שחייה )בעונה( n בריכת פעוטות )בעונה(

n מסעדה בשרית n בית קפה

מסיבת שירה וריקודים
מכל המקצבים בימי ג', ד' בשעה 19:00

מרחצאות געש - הפרימיום של המרחצאות 
רק 12 דקות מתל אביב

מרחצאות געשמרחצאות געש, קיבוץ געש www.hameigaash.co.il | 09-9529404 | בקרו אותנו ב-
אוצר טבע במרחק רגיעה

מרחצאות געש
גם מרחצאות גם סאונה וגם ספא
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דרך חדשה להסתובב בעיר9901*

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

הטבה מיוחדת לנפגעי פעולות איבה
ברכישת קלנועית אפיקים
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ביום שלישי, 05.02.2019, כ"ח באדר א' תשע"ט, קיימנו ערב העצמה בנושא 
חשיבה חיובית לחברי ארגון נפגעי פעולות איבה

ובעולם בו המירוץ להצלחה ולהישגים הוא מהיר וחסר פש
ורות, בו האדם נמדד בתוצאות אותן הוא מביא לארגון או המ

ערכת בהם הוא פועל, נדרשות תשומות משמעותיות על מנת 
לעמוד ביעדים אותם אנו והחברה מציבים לנו. ההרצאה תרמה 

לחיזוק הביטחון העצמי, המוטיבציה וההשראה.
בערב זה אזכרנו את יושבי הראש הקודמים של ארגון נפגעי 

פעולות איבה שהלכו לעולמם,
זאב פריגל ז"ל 1936-2017

כיהן כיו"ר ארגון בין השנים 1994-1996
מנשה דוד פור ז"ל 1949-2018

 כיהן כיו"ר הארגון בשנת 2006 ובנוסף בשנת 2008
יהושע כהן ז"ל 1949-2017

כיהן כיו"ר הארגון בין השנים 2003-2006
ובשנים 2014-2017

יושבי ראש אלו תרמו רבות להיווסדות הארגון, דאגו לרווחת 
החברים ופעלו ימים כלילות על מנת לעזור לכל נפגע טרור.

יהי זכרם ברוך.

ערב העצמה בנושא חשיבה חיובית לחברי ארגון 
נפגעי פעולות איבה

כניסה ללא תשלום לחי 
פארק בקריית מוצקין

יקרים  איבה  פעולות  נפגעי  ארגון  חברי 
ושימו לב, זוהי הטבה לחברי ארגון ובני מש

פארק  לחי  תשלום  ללא  כניסה  פחותיהם, 
בקריית מוצקין לילדים עד גיל 18, ההטבה 
והצגת  ארגון  חבר  כרטיס  בהצגת  מותנית 

תעודת זהות.
לצורך הנפקת כרטיס חבר יש לפנות 
למשרדי הארגון בטלפון: 03-6884729.

מחכים לכם!

משפחותיהם, ובני  יקרים  ארגון   חברי 
את  לפרסם  שמח  איבה  פעולות  נפגעי  ארגון 
הקריטריונים לקבלת מלגת לימודים להשכלה 
2019 לחברי הארגון ובני משפחוו  גבוהה לשנת
תיהם )בן זוג/ילד(. את הקריטריונים ניתן למצוא 

באתר הארגון. 

המלגה  לקבלת  הבקשות  את  להגיש  יש 
דוא"ל:  באמצעות   31.4.2019 מיום  יאוחר  לא 
פקס:  באמצעות  או   irgun@irgun.org.il

.03-6884724
מרכזת הנושא: שירה הלל, בת שירות, טל': 

.03-6884729

אורכה להגשת בקשות מלגת 
 הטבהלימודים להשכלה גבוהה

לחברי הארגון נפתחה ההרשמה לקבלת מלגת לימודים להשכלה 
גבוהה לשנת 2019
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דרגת 
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אוויר

צריכת דלק ממוצעת בליטרים 
ל-100 ק"מ כ"ס תיבת 

הילוכים מנוע דגם
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15  6.1  8.9 190 DSG7 2.0 L TSI 4X4 NS74PZ
EC 715/2007 :נתוני היצרן עפ“י בדיקת המעבדה. תקן*

  ייתכן פער בין צריכת הדלק בתנאי מעבדה לבין צריכת הדלק בפועל.
**הדרגה מחושבת לפי תקנות אוויר נקי )גילוי נתוני זיהום אוויר ברכב מנועי בפרסומת( התשס״ט 2009

זיהום מזעריזיהום מרבי

דרגת זיהום אוויר לרכב מנועי**

רמת האבזור הבטיחותי:
רמת

בטיחות
גבוהה

רמת
בטיחות
נמוכה

רמת האבזור 
הבטיחותי

תיאור דגם קוד דגם

7 KODIAQ 2.0 TSI (190) EXCLUSIVE 4X4 DSG7 939

מחיר הדגם TSI    (190) 4x4 KODIAQ 2.0 ברמת גימור Exclusive 247,990 ₪)כולל מע"מ ולא כולל אגרת רישוי בסך ₪3,355(. עפ"י מחירון 64 מה- 10.4.19.
התמונה להמחשה בלבד. ט.ל.ח.

*9822 / SKODA.CO.IL

חזר למלאי, במיוחד בשבילכם!

SKODA 
KODIAQ 2.0L
SUV זן חזק של 

₪247,990
KODIAQ
Exclusive 2.0 TSI (190) 4x4

במחיר זכאות 2,000 סמ"ק
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KODIAQ 2.0L
SUV זן חזק של 

₪247,990
KODIAQ
Exclusive 2.0 TSI (190) 4x4

במחיר זכאות 2,000 סמ"ק

ב-
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אנו שמחים לבשר על פתיחת קורס תכשיטנות בבבית ארגון נפגעי פעולות איבה

קורס אנגלית

מחוויה  המשתתפים  נהנים  הקורס  במהלך 
 10 במשך  תכשיטים  יצירת  של  משותפת 
חריזת  מתכת,  וטבעות  מוטות  עם  מפגשים 

מקרמה,  תכשיטי  קרוס,  בשיטת  תכשיטים 
יצירת  נול,  עם  עבודה  עור,  עם  חריזה  שילוב 
יצירת  שונים,  בתכשיטים  ושילוב  גווילים 

שרשראות  גאומטריות,  מצורות  תכשיטים 
אופנתיות מחרוזי עץ וסילקון ויצירת תכשיטים 

בחוט ומחט.

במהלך החודשים מרץ-אפריל אנו מקיימים 
קורס אנגלית למתחילים.

למידת שפה חדשה, או שיפור שפה שאיננו 
מנת  ועל  פשוטה,  לא  מטלה  הוא  בה  שולטים 
זמן  בטווח  התוצאות המקסימליות  להשיג את 
אנגלית למתחילים  לימודי  ככל האפשר,  קצר 
לעבר  משמעותית  בצורה  אתכם  לקדם  יכול 

שליטה בשפה האנגלית. 
לאנשים  מיועד  למתחילים  אנגלית  קורס 
אשר רוצים להתחיל בלימודי אנגלית ומבינים 
מבלי  חדשה  שפה  בללמוד  הכרוך  הקושי  את 
להגיע  מנת  על  מקצועיים.  בגורמים  להיעזר 
ברמה  האנגלית  שפת  ידיעת  של  לתוצאה 
מתחנות  בנויה  שהדרך  לזכור  חשוב  גבוהה, 
הוא  למתחילים  אנגלית  קורס  כאשר  רבות, 
ההתחלה האידיאלית אל עבר המטרה. למידת 
שפה היא תהליך ארוך ומורכב, ועל מנת להגיע 
יש להתחיל את  הדרך,  בסוף  טובות  לתוצאות 

לימודי האנגלית בצורה הטובה יותר, עם בסיס 
איכותי שממנו תוכלו לפתח את רמת האנגלית 

שלכם.
מחוויה  המשתתפים  נהנים  הקורס  במהלך   

מוזיקה,  פעילויות,  כדי  תוך  משותפת  למידה 
משחקים והכנת עבודות.

שמחים  איבה  פעולות  נפגעי  בארגון  אנו 
להעניק לכם כלים להצלחה ולידע.

קורס תכשיטנות

אנו שמחים לבשר על פתיחת קורס אנגלית בבית ארגון נפגעי פעולות איבה

הטבות מיוחדות למופעים ברחבי הארץ
אנו שמחים להציג בפניכם הטבות מיוחדות לחברי ארגון נפגעי פעולות איבה, מחירים מיוחדים במיוחד בשבילכם להופעות בכל רחבי הארץ, 

לרכישת כרטיסים באתר זאפה בכתובת: https://www.zappa-club.co.il תהנו.

קורס מחשבים ותכניות העשרה
חברי ארגון יקרים,

תכניות  מקדם  איבה  פעולות  נפגעי  ארגון 
קורס  היתר,  בין  הכוללות  לחבריו  העשרה 
נפגעי  ארגון  בבית  הארגון  לחברי  מחשבים 

פעולות איבה במשכננו בתל אביב. 
בסיסי  ידע  הקניית  הינה  הקורס  מטרת 

המחשב  ביישומי  יומיומיים  שימושים  לצורך 
מפגשים,  כ-5  הינו  הקורס  היקף  למתחילים. 
כל מפגש נערך כ-3 שעות במהלכן יוכלו חברי 
הארגון ללמוד על ניהול תיקיות, ניהול קבצים, 
וגלישה  חיפוש   ,OFFICE-ה בתוכנות  שימוש 

באינטרנט ועוד.. 

כל המעוניינים להשתתף בקורסים העתידיים 
את  ולשריין  היום  עוד  להתקשר  מוזמנים 

מקומכם.
נשמח לראותכם.

אלינו  פנו  אנא  והרשמה  נוספים  לפרטים 
בטלפון: 03-6884729.
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**הדרגה מחושבת לפי תקנות אוויר נקי )גילוי נתוני זיהום אוויר מרכב מנועי בפרסומת(, התשס"ט 2009

דרגת זיהום אוויר מרכב מנועי**

דרגת זיהום אווירצריכת דלק ממוצעת בליטרים ל-100 ק"מ*דגם
Elite Turbo '1.6 ל TUCSON6.36בינעירוני8.4עירוני

Elite '2.0 ל TUCSON7.114בינעירוני10.6עירוני
Panoramic, Prime Plus '2.0 ל TUCSON6.914בינעירוני11.0עירוני

 Luxury 4x4 'דיזל 2.2 ל - Santa Fe5.59בינעירוני7.3עירוני
Supreme 4x2 'דיזל 2.2 ל - Santa Fe5.313בינעירוני7.2עירוני

Luxury, Premium 'בנזין 2.4 ל - Santa Fe7.114בינעירוני13.3עירוני

רמת האבזור הביטחותיתיאור דגםקוד דגם
253-088, 253-087TUCSON - Panoramic, Prime Plus6
253-089 ,253-086TUCSON - Elite Turbo, Elite

7
481-233 ,481-229 ,481-227 ,481-225Santa Fe -  Luxury, Supreme, Premium

בכבוד 
ובהצדעה

ללא כפל מבצעים *3805

יונדאי מזמינה את חברי ארגון נפגעי פעולות איבה ליהנות מהטבות מיוחדות למגוון דגמי יונדאי,
כולל טוסון החדש וסנטה-פה החדשה, רכבי ה-SUV המפנקים. עכשיו בכל אולמות התצוגה.

הטבות בלעדיות על מגוון דגמי יונדאי לחברי ארגון נפגעי פעולות איבה
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הקמת היכל לאומי הנצחה לחללי פעולות איבה

11.3.2019 התקיימה פגישה בין שר  בתאריך 
הרווחה העבודה והשירותים החברתיים ח"כ חיים 
עו"ד  היציג,  יו"ר הארגון  מוזס  אייבי  כ"ץ לבין 
שלומית יחזקאלי-מ"מ מנכ"ל ומנהלת המחלקה 

אשכנזי-מחל הילה  עו"ד  בארגון,  ־המשפטית 
קה משפטית בלשכת השר בת"א בנושא הקמת 
היכל הנצחה לאומי לחללי פעולות איבה ובנושא 

תמיכה לארגון היציג לשנת 2019.
אייבי מוזס פתח את הפגישה בדרישה מהשר 
פעולות  לחללי  לאומי  הנצחה  היכל  להקמת 
איבה במדינת ישראל. מוזס הדגיש את החשיבות 
הרבה בהנצחת חללי פעולות איבה תוך הקמת 
היכל לאומי אשר מכבד את זכר הנרצחים וביקש 

מנ בדרך שבה  יונצחו  איבה  פעולות  חללי  ־כי 
ציחים את חללי מערכות ישראל, בהקמת היכל 
הנצחה לאומי בהר הרצל. היכל הנצחה זה יבטא 
את ההוקרה והכבוד אשר רוכשת מדינת ישראל 
בין  חייהם  את  איבדו  אשר  לנרצחים  ואזרחיה 

וחיים  השאירו משפחות שלמות  ואחריהם  רגע 
־מלאים וזאת נוכח המציאות הקשה, רדופת הט

רור השוררת במדינתו. 
אייבי מוזס: "בהיכל ההנצחה הלאומי לחללי 
אשר  נורה  נדלקת  יום  מדי  ישראל,  מערכות 
מציינת את יום הזיכרון של אותו אדם אשר נפל 
ובאותו היום קוראים עליו קדיש בהיכל, כאשר 
אני אלך לעולמי אני מבקש שיקראו קדיש על 
בני טל ז"ל שנרצח בפיגוע כאשר היה בן 5 ועל 
הרה"  כשהייתה  נרצחה  אשר  ז"ל  עפרה  אשתי 

־אייבי מוזס הוסיף ואמר כי :"היכל הנצחה זה ינ
ציח בצורה הראויה ביותר את אלה אשר הוקרבו 

־על לא עוול בכפם למען קיומה של מדינת יש
ראל".

שר הרווחה בתגובה אמר כי אין ספק שחללי 
־פעולות איבה ראויים להנצחה מסוג זה, ובקדנ

ציה הבאה שלו כשר הרווחה יפעל למען קידום 
החלטת ממשלה בנושא הקמת ההיכל.

ביקשה  מנכ"ל  מ"מ  יחזקאלי,  עו"ד שלומית 
נושא הקמת  לשים בראש סדר העדיפויות את 
אשר  הבאה  שבממשלה  לכך  ולהביא  ההיכל 

־תוקם, תתקבל החלטת ממשלה בעניין דרך הנ
צחה זו.

פגישה עם ראש עיריית ירושלים, מר משה ליאון בנושא הרחבת פעילות הארגון 
לחברי הארגון, נפגעי פעולות איבה, תושבי העיר ירושלים

התקיימה   3.3.2019 בתאריך 
ירושלים  עיריית  ראש  בין  פגישה 
מוזס  אייבי  מר  לבין  ליאון  משה 
שלומית  עו"ד  היציג,  הארגון  יו"ר 
יחזקאלי מ"מ מנכ"ל הארגון, עו"ד 
הילה אשכנזי מהמחלקה המשפטית 
העיר  תושב  הארגון,  וחבר  בארגון 

ירושלים מר בני פרץ. 
הר בנושא  התקיימה  ־הפגישה 

איבה  נפגעי  עבור  הפעילות  חבת 
תושבי העיר ירושלים.

יו"ר הארגון, מר אייבי מוזס סקר 
־בפני ראש עירית ירושלים את פעי

לות הארגון הרחבה והסביר כי בעיר 
הנפגעים  מספר  את  יש  ירושלים 
יש  וכי  המדינה  בכל  ביותר  הגדול 
צורך לשתף פעולה ולקדם הרחבת 

־פעילויות הארגון לחברי ארגון תו
שבי העיר ירושלים ולכן, ביקש יו"ר 

הארגון מראש עיריית ירושלים כי 
מבנה/מועדון  בהקצאת  לו  יסייע 
לטובת נפגעי פעולות איבה, תושבי 

־העיר ירושלים בו יוכל הארגון לה
־עניק את שירותיו, הן בתחומי הת

הייעוץ  והן בתחומי  והרווחה  רבות 
והסיוע לתושבי העיר והסביבה. 

ארגון נפגעי פעולות איבה מכיר 
לאר שלוחות  הקמת  ־בחשיבות 

הארץ  ברחבי  מרכזיות  בערים  גון 
הן  הפעילות  הרחבת  למען  ופועל 
בגבולות העיר ירושלים והן בשאר 

הערים המרכזיות בארץ.
ירושלים מר משה  עיריית  ראש 

הגדו החשיבות  את  הבין  ־ליאון, 
לה בעניין, הודה ליו"ר הארגון על 
רצונו לשתף פעולה וציין כי יקיים 
המוסד  מנכ"ל  מול  בעניין  מגעים 
שפיגלר  מאיר  מר  לאומי,  לביטוח 

להרחבת  פתרון  למצוא  בניסיון 
בעיר  היציג  הארגון  של  הפעילות 

לאר מבנה  הקצאת  ־ירושלים תוך 

פעילויות  לקיים  יהיה  ניתן  בו  גון 
העיר  תושבי  הארגון,  חברי  למען 

ירושלים.

הרחבת פעילות הארגון לחברי הארגון, תושבי 
העיר ירושלים

פגישה בין שר הרווחה, העבודה והשירותים החברתיים, ח"כ חיים כץ לבין הארגון 
היציג בנושא הקמת היכל הנצחה לאומי לחללי פעולות איבה

אייבי מוזס וח"כ חיים כץ

אייבי מוזס , מר משה ליאון, עו"ד יחזקאלי, עו"ד אשכנזי ובני פרץ

חדשות הארגון - הנצחה



 GROHE.CO.IL 7 , בני ברק, 03-9433433,  בקרו אותנו באולם הקונספט המרהיב, רחוב הלח"י 
7 שנות אחריות ושירות של היבואן הרשמי  לרכישה בחנויות המובחרות המעניקות 

GROHE גאה להציג את האסלה
השוטפת והמתקדמת ביותר בעולם

בלחיצת כפתור:
• טכנולוגיית SKIN CLEAN לבחירת סוג ועוצמת השטיפה

• HYPER CLEAN למניעת בקטריות וחיידקים
• AQUA  CERAMIC ציפוי דוחה לכלוך ואבק

• GROHE POWER FLUSH פעולת ערבול חזקה לניקוי יסודי
• פתיחה וסגירה אוטומטית של מושב האסלה
• מערבולת משולשת לניקוי כל פינות האסלה 

• אסלה נטולת שפה למניעת חיידקים וניקוי קל
• פונקציית מייבש אוויר מחממת

• טמפרטורת מים מתכווננת
• ספיגת ריחות 

• תאורת לילה רכה 
• מקלחת נשית  

• שטיפה אחורית 
• שליטה דיגיטלית 

SENSIA ARENA
עכשיו 

במחיר מיוחד 
לארגון נפגעי 

פעולות 
האיבה!
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היערכות לקראת יום הזיכרון הממלכתי לזכר חללי 
פעולות איבה תשע”ט, 2019

הנצחה קבוצתית לחללי פעולות איבה

של  פגישות  התקיימו  הזיכרון  יום  לקראת 
יש ההסברה, משטרת  מרכז  עם  הארגון  ־נציגי 

ראל והמוסד לביטוח לאומי. 
־כבכל שנה, לרשות המשפחות השכולות הס

המוסד  מטעם  הארץ  רחבי  מכל  מסודרת  עות 
לטקס  היציג  הארגון  ובשיתוף  לאומי  לביטוח 

הממלכתי בהר הרצל, ירושלים. 
־שימו לב, חובה להירשם להסעה לטקס בט

לפון: 6463197 – 02 או בפקס: 5382417 - 02.
גם השנה, ארגון נפגעי פעולות איבה יקיים 
טקס קצר למען המשפחות המתייחדות עם זכר 
יתרכזו  ההסעות  ולכן,  הצפירה  בזמן  יקיריהן 
בלטרון  לשריון”  “יד  בעמותת  ביניים  לעצירת 

בשעה 10:30 לצורך העמידה בצפירה. 
לרשות המשפחות יוצבו עמדת כיבוד ושתיה, 
נוחיות, סככות צל ומקומות ישיבה. משם, יצאו 
בליווי צמוד של משטרת  האוטובוסים בשיירה 

ישראל ישירות להר הרצל. 
בימים אלו יגיע לביתכם מכתב רשמי מטעם 
פרטי  אודות  המעדכן  לאומי  לביטוח  המוסד 

לכם  נודה  להסעות,  והרישום  הממלכתי  הטקס 
על שיתוף הפעולה. 

משפחות יקרות, אנו שמחים לבשר לכם כי 
כספית  תמיכה  יעניק  לאומי  לביטוח  המוסד 
הנצחה  למטרת  מקומיות  לרשויות  מוגדלת 
קבוצתית לחללי פעולות איבה. לדוגמא: הקמת 

־אנדרטה, שיפוץ אנדרטה קיימת, הרחבת אנד
רטה, חדר זיכרון, ספר, סרט וכו'.

יו"ר הארגון, מר אייבי מוזס בירך את ביטוח 
לאומי על היוזמה ועל שיתוף הפעולה ואמר כך: 
ימים   365 פועל  איבה,  פעולות  נפגעי  "ארגון 
בשנה למען הנצחת חללי פעולות איבה הן ע"י 

יש מדינת  ע"י  והן  ישראל  מקומיות,  ־רשויות 

ראל בהקמת היכל הנצחה לאומי לחללי פעולות 
ברשויות  לאומי  לביטוח  המוסד  תמיכת  איבה. 
פעולות  חללי  של  קבוצתית  הנצחה  למטרת 
איבה היא סמל לסולידריות ולהכרה בזכרם של 
משפחתם.  בני  של  הגדול  ובאובדן  הנרצחים 

־ההנצחה לזכרם תיקבע ברשויות מקומיות בד
רכים השונות ע"י הקמת אנדרטה, הקמת חדר 
מבורכת  הינה  הנצחה  פעולת  כל  ועוד.  זיכרון 
על  החקוקים  השמות  שיבואו  לדורות  ונכונה. 
האבן בעיר הולדתם יספרו להם את הסיפור של 
כל אחד ואחת אשר נלקחו מאתנו למען קיומה 

לא  לנו  היקרים  של  שמם  ישראל.  מדינת  של 
להבטיח  בכדי  הכל  נעשה  ואנו  לעולם  יימחה 
זאת. בימי הזיכרון ברשויות המקומיות בישראל, 

־המשפחות, תושבי העיר, תנועות הנוער והתל
מידים יוכלו להתרכז סביב האנדרטה הזו בכדי 

־לזכור ולהנציח כל אחד ואחת שנרצחו ובכך ינ
צרו עמם את זיכרונם לעד".

פעולות  נפגעי  לאגף  לפנות  ניתן  לבירורים 
איבה במוסד לביטוח לאומי:

galitbn@nioi.gov.il :במייל

יום הזיכרון לחללי מערכות ישראל וחללי פעולות האיבה יתקיים השנה בתאריך 
8.5.2019, ג' באייר, התשע"ט

הגדלת תמיכת המוסד לביטוח לאומי בהקמת הנצחה קבוצתית ברשויות מקומיות 
לזכר חללי פעולות איבה

נפרדו מאיתנו מדצמבר ועד היום

תהיה נשמתם
צרורה בצרור החיים

טוקטלי חנה ירושלים
גולדפרוינד פנינה אבן יהודה
קויפמן אניטה חוה רמת גן 
אשרם ראובן ראשון לציון 

אפרה יששכר ירושלים
זנה עמוס באר שבע 
דוד-פור מנשה חולון

אבני דורה מושב נירים
לייזרובסקי אלה ירושלים

אדורין אוה מעיין צבי
דבש שמעון מושב עזר

לוין חיים כפר סבא
לנצקרון חוה מושב שורש

גידרון אריקה ירושלים
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פגישת עבודה בין נציגי הארגון לבין מנכ"ל המוסד 
לביטוח לאומי, עו"ד מאיר שפיגלר

התקיימה   29.1.2019 בתאריך 
סגל,  בתיה  גב'  בין  עבודה  ישיבת 
חזון  עמותת  ומייסדת  מנכ"לית 

מנה ניר,  ענת  גב'  ילישראל, 
לישראל  חזון   - פרויקטים  לת 
מ"מ  יחזקאלי  שלומית  עו"ד  לבין 
מנכ"ל, עו"ד מנור צימרמן, מנהלת 
פרויקטים בארגון, גב' גלית גולמן, 
ועו"ד  בארגון  החשבונות  מנהלת 
הילה אשכנזי בנושא שיתוף פעולה 

יבקיום פעילויות לרווחת חברי אר
יגון נפגעי פעולות איבה ובני משפ

חותיהם לשנת 2019.
בירכה  יחזקאלי  שלומית  עו"ד 

לי חזון  של  האדירה  התמיכה  יעל 

לרווחת  הארגון  בפעילויות  שראל 
:"שיתוף  משפחותיהם  ובני  חבריו 
לישראל  חזון  עמותת  עם  הפעולה 

ילאורך השנים משמעותי מאוד לא
רגון היציג ואנו מודים על הנכונות 
נפגעי  למען  לפעול  הכנה  והרצון 

יפעולות איבה במס' רחב של מישו
ליש חזון  עמותת  השנה,  גם  ירים, 

ראל תסייע לארגון בהפקת אירועי 
וכן  הארגון,  לחברי  ופנאי  תרבות 
והעשרה,  רווחה  פעולות  בקיום 
לסטודנטים,  לימודים  מלגות  מתן 
חלוקת תיקי כיתה א' ועוד. מדובר 
בשיתוף פעולה ייחודי וחשוב מאוד 
לארגון היציג ואני מודה בשם חברי 

לבתיה  הארגון  חברי  וכלל  הועד 
מקדישים  אשר  היקרים  סגל  וברי 

ושיפור  קידום  למען  חייהם  את 
חייהם של נפגעי פעולות איבה".

 ביום 21.2.2019 התקיימה פגיי
שה בין נציגי הארגון לבין מנכ"ל 
המוסד לביטוח לאומי, עו"ד מאיר 
הגברת  הנוכחים:  בין  שפיגלר. 
איבה,  אגף  מנהלת  כהן  אסנת 
מנהלת  סטינגר  כרמל  הגברת 
אייבי  הארגון  יו"ר  שיקום,  אגף 
מוזס, מ"מ מנכ"ל, עו"ד שלומית 

המ המחלקה  ייחזקאלי-מנהלת 
ונוי  אשכנזי  הילה  עו"ד  שפטית, 

ילוסקי משפטנית, מהמחלקה המ
שפטית בארגון. 

הפגישה  את  פתח  מוזס  אייבי 
הפו הפעולה  שיתוף  על  יובירך 

רה בין הארגון היציג לבין המוסד 
ציין  הארגון  יו"ר  לאומי.  לביטוח 
לחיוב את הקשר המשמעותי אשר 

ינרקם עם השנים התורם רבות לנ
פגעי פעולות האיבה.  

מנכ"ל  מ"מ  הפגישה,  במהלך 
יחזקאלי  שלומית  עו"ד  הארגון 
סוגית  את  מקיפה  בצורה  הציגה 

היציג  בארגון  לתמיכה  הבקשה 
הצורך להסד וכן  ילאורך השנים 

רת תקנה תקציבית לארגון לאור 
 3,000 למען  הענפה  פעילותו 
מנכ"ל  ישראל.  במדינת  אב  בתי 
כל  יעשה  כי  הבטיח  המל"ל 

לאר לסייע  מנת  על  ישביכולתו 
התקציב  סוגיית  את  להסדיר  גון 
ואף להבטיח סעיף תקציבי קבוע 
באופן  להתנהל  לארגון  שיעזור 
שנתית  תוכנית  ולקבוע  שוטף 

רחבת היקף. 
היכל  דובר על הקמת  כן,  כמו 
פעולות  לחללי  לאומי  הנצחה 
איבה, יו"ר הארגון הסביר למנכ"ל 
המל"ל את חשיבות ההנצחה של 
כלל החללים בהיכל הנצחה שכזה 

ישכן כך מונצחים כיום חללי מע
לעשות  אין  וכי  ישראל  רכות 
הבדל בזכות המשפחות השכולות 
בקבלת הנצחה זהה ומכבדת שכזו. 
שפיגלר  עו"ד  המל"ל,  מנכ"ל 

שניתן  בכל  לסייע  ינסה  כי  אמר 
וגי עור  ירקום  זה  יבכדי שמהלך 

דים. 
עלו  אשר  הנוספים  הנושאים 

נכי  צירוף  נושא  היו  בפגישה 
הביטוח  לפוליסת  איבה  פעולות 
צה"ל,  נכי  ארגון  של  הסיעודי 
שיפור הקשר בין עובדות השיקום 
לבין הנפגעים, מתן מענה שיקומי 
המידע  הנגשת  הדרום,  לתושבי 
חכם  ממוחשב  מערך  הקמת  ע"י 
פעילות  הרחבת  הנפגע,  למען 

יהארגון היציג לתושבי העיר ירו
שלים, חיפה ובאר שבע. 

למנכ"ל  הודו  הארגון  נציגי 
המוסד לביטוח לאומי עו"ד מאיר 
על  האגפים  ולמנהלות  שפיגלר 
ההיענות ועל הרצון הניכר לשתף 
בכדי  היציג  הארגון  עם  פעולה 

נפג של  זכויותיהם  את  ילקדם 
את  לשפר  וכן  איבה  פעולות  עי 
הקשר בין הנפגעים לבין עובדות 
השיקום ופקידות התביעה. נציגי 
התחייבו  לאומי   לביטוח  המוסד 
כי יתנו מענה לכל הנושאים אשר 

הועלו בפגישה.

שיתוף פעולה בין ארגון 
נפגעי פעולות איבה לבין 

עמותת חזון לישראל

עו"ד שפיגלר

חדשות הארגון - מטה

גב' בתיה סגל
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RAV4 החדש. SUV ללא פשרות.
www.toyota-rishon.co.il | 03-9510999 | רכב ראשון, סוכנות מורשית טויוטה, רח' נדב בסקינד 6, אזה"ת ראשון לציון

1 2 4 5 6 8 9 10 11 12 13 14 153

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

מדד זיהום אוויר* לרכב מנועי
זיהום 
מרבי

זיהום 
מזערי 7

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

דרגת זיהום אווירבינעירוניעירונידגם

RAV4 Hybrid 2X44.74.73 דרגה

 RAV4 4 בנזיןX44.64.43 דרגה

רמת 
בטיחות 

נמוכה
רמת 

בטיחות 
גבוהה

8743210 5 6

רמת האבזור הבטיחותי
רמת האבזור הבטיחותיתיאור דגםקוד דגם

  139,143
 142, N/A

 E-XPERIENCE, E-VOLVE, EXPLORE, 
E-MOTION SKY77

N/AE-MOTION8

תנאים מיוחדים לזכאים

הלב של הטויוטה שלך

סוכנות   מורשית   טויוטה

רכב ראשון

אורי  פרופ’  ערך   2005 בשנת 
פעולות  נפגעי  על  מחקר  ינאי 
בשיתוף  ישראל  במדינת  איבה 
ותכנון  המחקר  מינהל  מחלקת 
במחקר  לאומי.  לביטוח  במוסד 
זה סקר פרופ’ ינאי בין היתר, את 
התפתחות דרכי הטיפול בנפגעים, 
הזכויות  התקנות,  החקיקה,  את 
חומרת  את  השונים,  והתגמולים 

שק לשנים  ביחס  הטרור  ופיגועי 
הנפגעים  במאפייני  והשינוי  דמו 

תו את  הפיגועים,  חומרת  ולאור 
היה  שיכול  הטווח  ארוכות  צאות 
 2005 בשנת  שם  אי  לחזות  רק 
בשיא פיגועי ההתאבדות במדינת 

השי אודות  בדק  בנוסף  וישראל, 
בצרכיהם  שחלו  הגדולים  נויים 
ובני  איבה  פעולות  נפגעי  של 
משפחותיהם, הקושי מול הועדות 

הרפואיות ועוד.

אורח  על  אור  שפך  זה  מחקר 
הטרור  נפגעי  המורכב של  חייהם 
חייהם  מורכבות  ישראל,  במדינת 
והקשיים עמם מתמודדים מדי יום 
ומדי שעה. במחקר ניתן לראות כי 
סוגי  בין  מבחין  ינאי  אורי  פרופ’ 
ופועל  מצבם  וחומרת  הנפגעים 

יוצא, אופן הטיפול הראוי בהם. 
יותר,  מאוחר  שנים   12 היום, 
הארגון  בשיתוף  ינאי  אורי  פרופ’ 
בכדי  המשך   מחקר  עורך  היציג 

לבחון את השינויים אשר התרחשו 
איבה  פעולות  נפגעי  של  בחייהם 
ארוו השפעות  את   ,2005  משנת

טראומה,  הפוסט  של  הטווח  כות 
את ההתמודדות מאז הפגיעה, את 
היחס של הרשויות מול הנפגעים 

ווהאם ניתן מענה אמיתי ונכון לצ
רכיהם המורכבים. 

תמונה  ייתן  זה  המשך  מחקר 
רחבה ושלמה על מצבם של נפגעי 
פעולות איבה במדינת ישראל מאז 

עריכת המחקר הראשון וכך נוכל 
ולהבין לעומק האם מצבם של הנפ

געים השתנה? השתפר? הורע? וכן 
מהם דרכי הטיפול הנדרשים כיום 
בכדי לשפר את חייהם של נפגעי 

פעולות איבה. 
לבי נשלחו  המחקר  ובמסגרת 

תכם שאלונים, מהשאלונים יופקו 
הלאומי  לביטוח  שיועברו  נתונים 
על מנת לתת לנפגעים מענה יותר 

מדויק ונכון.

שיתוף פעולה בין האוניברסיטה העברית לבין 
ארגון נפגעי פעולות איבה

מחקר המשך על נפגעי פעולות איבה במדינת ישראל

על  עניתם  וטרם  במידה 
אותו  מלאו  אנא  השאלון, 

והחזירו במייל:
sheelon2019@gmail.com 

במעטפת  דואר  באמצעות  או 
צורפה  אשר  )גוביינא(  החזר 

לשאלון. 
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 ,21 בנה הבכור רועי, חייל משוחרר בן 
מתאבד  מחבל  כאשר   2003 בשנת  נרצח 
מחופש לחרדי עלה לאוטובוס אגד בתחנה 
בשוק מחנה יהודה שברחוב יפו בירושלים. 
פוצץ  הדוידקה  בכיכר  עבר  כשהאוטובוס 
גופו.  על  שנשא  חבלה  מטען  את  המחבל 
ממאה  ויותר  בפיגוע  נרצחו  אדם  בני   17

נפצעו.
לאחר מותו של רועי, ועל אף התזכורת 
הקבועה שהיווה בית העלמין בו נטמן רועי 
מבשרת  בשכונת  דירתם  מחלון  שנשקף 
חיים  עוד  להביא  אירית  החליטה  בעיר, 
נולדו  יותר  מאוחר  הפריות   16 לעולם. 
יום  ולירז, החוגגים השנה  התאומים אורי 

הולדת 12. 
אירית, איזה אדם היה רועי?

ילד  היה  והוא  הבכור  הבן  היה  "רועי 
בדרן  חיים.  ושמחת  אופטימיות  המון  עם 
לשלושת  קשור  מאוד  היה  רועי  וחקיין. 
לי:  אומר  היה  הוא  תמיד  שלו.  האחים 
אצלו  הכל  לחיים".  לחייך  צריך  "אימא, 
לא  דבר  שום  שלו,  ובקצב  בסבבה  היה 
מאוד  הוא  שלו.  מהשלווה  אותו  הוציא 
בסין  להיות  והספיק  בחו"ל  לטייל  אהב 

ובתאילנד, באפריקה ובעוד ארצות. הייתה 
לו גם חברה שהוא מאוד אהב".

נשארתם איתה בקשר?
אותה.  אוהבים  מאוד  אנחנו  "בוודאי, 
אבל  ללכת,  קשה  לי  היה  שלה  לחתונה 
החתונה  של  ביום  הלך.  בעלי  מאיר 
אותי  שאלה  והיא  טלפון  ממנה  קיבלתי 
אם אני חושבת שרועי כועס עליה שהיא 
ואופן  פנים  שבשום  לה  עניתי  מתחתנת. 
בחתונה  בשבילה.  שמח  היה  שרועי  לא, 
איפה  לשאול  אליי  התקשרה  היא  עצמה 
אני. אחר כך היא התקשרה אל גיא, אחיו 
ושאלה  הצדדי  לחדר  לו  קראה  רועי,  של 
אותו אם הוא מאשר לה להתחתן. גיא חיבק 
אותה  עטפה  שלנו  המשפחה  כל  אותה. 
באהבה גדולה. מאיר אפילו היה העד שלה 
לבקשתה. כשהרב שאל אותו "מי אתה?", 

מאיר ענה שהוא האב השני שלה". 
אתם עדיין גרים מול בית הקברות בו 

רועי הובא למנוחות?
"לא, אחרי שרועי נהרג ילדתי תאומים 
שנים  כמה  אחרי  שלו.  בחדר  גרו  והם 
אז  עוול,  להם  עושים  שאנחנו  הרגשנו 
אני  היום  גם  מבשרת.  את  לגמרי  עזבנו 

כל הזמן הולכת לקבר של רועי, ואם אני 
ממש  אני  השבועי  הביקור  את  מפספסת 
אני  הזמן.  כל  אתי  הוא  למועקה.  נכנסת 
מביאה לו אבנים מיוחדות מכל מקום שאני 
לכל  הקבר.  על  ומדביקה  בעולם  נמצאת 
מקום אני לוקחת את רועי אתי ומהעיניים 

שלי הוא חווה את העולם". 
של  בחיים  גם  נוכח  הוא  כמה  עד 

האחים שלו?
"שתי הבנות שלי ילדו בהפרש של שנה 
וכל אחת מהן הביאה איתה לחדר הלידה 
תמונה של רועי ושמה ליד המיטה שלה. הן 
הרגישו שהוא צריך להיות הראשון שרואה 
את התינוק שיוולד. רועי תמיד איתנו, עם 

כולנו".
האבל משתנה עם השנים?

"זה הולך ונהיה קשה יותר עם השנים. 
יחזור  שהוא  והרצון  "אין"  הוא  ה"אין" 
והגעגועים, אין לזה תרופה. אנחנו כל כך 
מתגעגעים אליו. בכל פעם שהיינו עושים 
אדירות,  כמויות  מכינים  היינו  האש  על 
מפני שרועי נורא אהב בשר. היום כשנשאר 
בשר אנחנו צוחקים על זה שאם רועי היה 
כאן כבר לא היה נשאר כלום על השולחן. 

כשאורי ולירז נולדו לקחנו אותם איתנו לבית העלמין, 
פרשנו שמיכה על הקבר של רועי והנחנו אותם. 
שיוכל לעשות להם אווירון בשמיים בדרך שלו
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הילדים  בין  מיוחד  מאוד  קשר  גם  יש 
הגדולים שלי לבין התאומים הקטנים. גיא 
בן 33, מיכל ודנה בנות 29 ואורי ולירז בני 

12. הם בקשר מדהים איתם". 
ואיך נראה האבל מהצד של הילדים?

"רק השבוע הבת שלי סיפרה לי שאחד 
כשהיא  היה  עבורה  קשים  הכי  הדברים 
כשהם  נהרג.  רועי  בו  הגיל  את  עברה 
את  שיעברו  רציתי  רק   21 לגיל  התקרבו 
היום הולדת הבא. אורי בן ה-12 הוא ממש 
אוהבים  מאוד  והגדולים  רועי  של  "קופי" 
אורי  פשוט להסתכל עליו. בשנה שעברה 
סיפר לכיתה על האח שלא הכיר. הוא סיפר 
להם שבכל יום זיכרון אנחנו הולכים לטקס 
בתיכון הראל, ושבפעם האחרונה הוא ראה 
הטקס  כל  במשך  עליו  הסתכלה  שמישהי 
ולא הורידה ממנו את העיניים. בסיום הטקס 
של  אח  "אתה  ושאלה:  אליו  ניגשה  היא 
הייתה המחנכת  נכון?". מסתבר שזו  רועי, 
מאוד  רגע  היה  זה  אורי  ובשביל  רועי  של 
מרגש. הם גם ראו את כל קלטות הווידאו 
שיש לנו שצילמנו רגעים בחיים של רועי, 
ואמרו שעם השנים הם מרגישים כאילו הם 
מכירים אותו יותר ויותר. זה קשה לילדים, 
לכולם. עד היום. גיא מספר לי שלפעמים 
אהב  מאוד  שרועי  שיר  ברדיו  שומע  הוא 

והוא חייב לעצור את האוטו בצד". 
את זוכרת את הרגע בו החלטת להביא 

עוד ילדים לאחר שרועי נרצח?
הוא  נרצח  שרועי  לפני  חודשים  "כמה 
אמר לי: "אימא, אני רוצה עוד אח". עניתי 
יותר מ-42.  נורמלי, אני בת  לו שהוא לא 
על מה הוא מדבר. הוא ענה שהוא רוצה אח 
ושהוא יעשה לו אווירון בשמיים. כשאורי 
לבית  איתנו  אותם  לקחנו  נולדו  ולירז 
העלמין, פרשנו שמיכה על הקבר של רועי 
והנחנו אותם. שיוכל לעשות להם אווירון 
ישר  נהרג,  כשרועי  שלו.  בדרך  בשמיים 
כשיצאתי מאבו כביר, הייתי בן אדם אחר. 
למאיר  אמרתי  רגע  באותו  חלולה.  הייתי 
חדשים  חיים  מביאים  לא  אנחנו  שאם 
לעולם אני לא ממשיכה. אני מתאבדת. ודי 
מהר החלטנו שזאת הדרך ולא היו ספקות 
שילד  וידעתי  נחושה  מאוד  הייתי  בדרך. 
לא  להמשיך.  כוחות  לי  ייתן  בבית  חדש 
במקום רועי, כי אין במקום. וזה באמת היה 
זה  ולחיות.  להמשיך  כוחות  נתן  זה  ככה, 
לקח כמה שנים עד שחזרתי באמת להיות 
מי שהייתי לפני שרועי נרצח, אבל זה קרה 
משפחה  היום  אנחנו  חזקים,  החיים  בסוף, 

שלמה וחזקה וגם רועי איתנו, תמיד...."
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כך גם המקרה הפרטי של קורל יחיא בת ה-25, שאיבדה 
את אביה רוני כשהייתה רק בת 14. כיום, כאישה צעירה, היא 
מוכנה כבר להיחשף ולספר לילדים צעירים החווים את מה 

־שהיא חוותה איך קמים מהשבר ומייצרים חיים מלאים ושמ
חים, גם אם הזיכרון והגעגוע תמיד שם. 

רוני יחיא, אביה של קורל, נהרג כשהוא רק בן 47 מפגיעת 
רקטה ששוגרה מרצועת עזה ונפלה במכללת ספיר בה למד. רוני הותיר 
אחריו אישה וארבעה ילדים. "כתבו על אבא שלי כל כך הרבה ותיארו 
אותו כמו שבאמת הוא היה - איש טוב וצנוע שתמיד היה שם לעזור לכל 
אחד שהיה צריך עזרה", מספרת קורל. "הוא היה אבא פשוט נהדר. אהבנו 
ללכת איתו לטייל בשדות של המושב. אני הייתי הילדה של אבא, זאת 

שהכי מחוברת אליו".
־רוני יחיא עבד במשך שנים רבות כנהג משאית ומערבל בטון, עד שה

תגלתה אצלו מחלת כליות שבעקבותיה אף נאלץ לעבור השתלת כליה. 
־"הייתי ממש ילדה כשהוא חלה ועבר השתלת כליה, בת שמונה אני חו

שבת. זאת הייתה תקופה לא קלה, גם אם לא באמת הבנו את זה כשהיינו 
ילדים. היום אני יכולה להבין את זה ולהסתכל על התקופה ההיא אחרת". 
לאחר השתלת הכליה הציע המוסד לביטוח לאומי לרוני לימודים בדרך 
לשיקום. בשנת 2004 הוא החל  ללמוד במכללת ספיר ולאחר שהשלים 
לימודי מכינה התחיל בלימודי לוגיסטיקה לתואר ראשון. למרות המצב 
הביטחוני באזור ונפילות הרקטות הכמעט קבועות, עמד רוני לסיים את 
2008 עד שהכל השתנה ב-27 לפברואר באותה  לימודיו במחצית שנת 
שנה. באותו היום, סמוך לשעה ארבע אחה"צ, עשה רוני את דרכו אל רכבו 

־שחנה במגרש החנייה במכללה. בדרך לרכב נשמעה אזעקה בשל ירי רק
טות מעזה, ומיד אחר כך נופלת הרקטה ומתפוצצת במרחק של מטרים 
ספורים מהמקום בו שהה. רוני נפגע באורח אנוש מרסיס שפגע בליבו, 

מפונה לבית החולים באשקלון ונפטר תוך זמן קצר. 
"כשאבא נרצח הייתי בת 14", אומרת קורל. "זה גיל מאוד בעייתי לקבל 

־סטירה כזאת. אני חושבת שלא באמת הבנתי מה קורה, כאילו החיים נע

צרו. אחרי השבעה, כשאתה לבד בשבת בבית בלי הדמות המרכזית שהיא 
אבא, זה היה מאוד קשה. כלפי חוץ לא ראו עלי שקשה לי, שמרתי את זה 
בפנים. הייתי בשיחות עם יועצת בבית הספר, אבל לא הייתי מוכנה ללכת 
לשום פסיכולוג או מישהו אחר שלא באמת הכיר אותי. הסכמתי להיפגש 

רק עם היועצת".
ואיך נראתה ההשפעה של הטרגדיה עליך באותן שנים? 

"באותן שנים למדתי בפנימייה באשל הנשיא ואני זוכרת שהם מאוד 
ניסו להקל עליי, אבל אני לא רציתי שיקלו עלי. רציתי להרגיש כמו כולם. 

־אז נראיתי לכאורה כמו כולם. יצאתי לבילויים והיה לי בן זוג למשך תקו
פה ארוכה, אבל הקושי התבטא בבית. לא עזבתי את הפנימייה כשאבא 
שלי נהרג, החברים בפנימייה הפכו להיות כמו המשפחה שלי. זה מאוד 
הקל עלי והם לא נתנו לי להרגיש לבד, אבל תמיד רציתי לברוח הביתה, 
אני  והיום  לי  וויתרו  לא  הם  אימא שלי.  ולהיות עם  למקום השקט שלי 

חושבת שזה עזר לי מאוד בתהליך ההתמודדות". 
כיצד האובדן הגדול השפיע על המשפחה שלך?

"זה איחד אותנו, אין ספק. חיבר אותנו חזק יותר אחד לשני. אימא שלי 
היא הדמות החזקה בבית ואנחנו מנסים להיות חזקים גם בשבילה. היא 

ללכת בדרכו 
של אבא

עם  בהתמודדות  מנוסה  במדינה 
מכירים  כולנו  טרור,  ופיגועי  שכול 
תשומת  מרבית  בו  הרגיל  הנוהל  את 
האלמנים  אל  מופנית  הציבורית  הלב 
זאת,  עם  הנרצחים.  של  והאלמנות 
הם  בצל  מעט  נותרים  שלעיתים  מי 

ללמוד  שיצטרכו  אלו  היתומים, 
דרכם  את  לפלס  כיצד  בעצמם 
של  הנוכחות  ללא  גם  בחיים 

אחד מההורים
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־אישה מאוד שמחה, היא העוגן של הבית, שחי
זק והציל אותנו. היא הצליחה לשמור על הבית 
אין  מאולץ.  הרגיש  זה  בהתחלה  אם  גם  שמח, 

־לנו לאן לברוח מזה, זה שלנו וזה המקרה הפר
טי שלנו. זה גם מה שהפך אותי למי שאני היום. 
אני  אחד.  באף  ולא תלויה  וחזקה  אני עצמאית 
באמת אדם לעצמי, לא יודעת להגיד אם בזכות 
הפכה  אבא  של  הקטנה  הילדה  אבל  בגלל,  או 

לאישה עצמאית. גם אם זה קרה בעל כורחי". 
מתי אבא הכי חסר?

"הוא הכי חסר בערבי שישי בקידוש, בחגים 
ובשבתות. כל פעם מחדש, למרות שעברו כבר 

11 שנים".
יש לך אולי עצות לילדים שעוברים חוויה 

כזאת?
־"היה לי מאוד קשה לדבר עליו בשנים הקו

דמות כשהייתי צעירה יותר. לא יכולתי אפילו 
שידברו  רציתי  לא  "אבא",  המילה  את  לשמוע 
אולי  מדי,  כאב  פשוט  שזה  כנראה  לידי.  עליו 

־העדפתי שזה יישאר שלי. עם השנים כן התב
גרתי והצלחתי והיום אני מדברת על זה יותר. 
וזה  עליו  ולדבר  לשתף  בעיה  לי  אין  פתאום 
היא  לילדים  שלי  העצה  טוב.  לי  עושה  אפילו 
לשתף, זה הדבר הכי חשוב. לשתף ולא לשמור 
בבטן. אם יש אדם קרוב אז לדבר איתו ולפרוק. 
אני חשבתי שאם אשמור את הכאב לעצמי זה 

לספר  לדבר,  נכון.  לא  זה  אבל  לי,  שיעזור  מה 
איזה בן אדם הוא היה, להנציח. זה מה שעוזר. לי 
זה קרה בלי לשים לב בכלל. יש לי חברה טובה, 
מגיל אפס, שאמרה לי: "פתאום דיברת ואמרת 
שנים.  שש  במשך  קרה  שלא  משהו  זה  "אבא". 
אני לא יודעת להסביר איך זה קרה, אבל כנראה 

שזה פשוט היה הזמן הנכון בשבילי". 
־כיום סוגרת קורל מעגל נוסף כאשר היא לו

מדת לתואר ראשון בלוגיסטיקה במכללת ספיר, 
באותם לימודי תואר ראשון ובאותה מכללה בה 
למד אביה, היא מסבירה. "אני עובדת בתעשייה 
כמבקרת איכות במפעל באופקים, כך שאני כן 

־נוגעת בתחום, אז הכל התאים. זה גם כדי להמ
־שיך את הדרך של אבא שלי. פתאום כל הנקו

דות התחברו". 
אבא  בו  למקום  יום  כל  לבוא  חששת  לא 

נהרג?
היו  מלחיץ,  מאוד  היה  זה  ראשונה  "בשנה 
הרבה חששות. אבל כל המחלקה שם מקסימים 
זכרו  את  הנציחו שם  גם  באהבה.  אותי  וקיבלו 
של אבא שלי עם אנדרטה ובעבר הם היו עושים 
טקסים לזכרו. זאת תזכורת יומיומית, נכון, אבל 
אני שם כדי להוכיח שאנחנו חזקים מזה. גם אם 
היום למשל, בגלל האזעקות והמצב הביטחוני, 
הייתי שם רק שעה וחזרתי הביתה. חשבתי שאני 
כן  שאני  מבינה  עכשיו  אבל  מזה,  חזקה  יותר 
ואולי הגיע הזמן באמת. כנראה  צריכה טיפול 

שאני לא חזקה כמו שחשבתי". 
בין אם היא יכולה להסתדר בכוחות עצמה או 
שבאמת תפנה לקבל סיוע, קורל יחיא היא אולי 
הדוגמא המושלמת ליתומים שגילו את הכוחות 
האמיתיים שבהם, קמו מתוך הטרגדיה ובנו את 
חייהם בעצמם. חיים שההורה שנהרג היה רוצה 

עבורם.

29 

הוא היה אבא פשוט 
נהדר. אהבנו ללכת 
איתו לטייל בשדות 

של המושב. אני 
הייתי הילדה של 
אבא, זאת שהכי 

מחוברת אליו

 “

 “

מקררים לכם את הקיץ באהבה!

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

SUPREME  תדיראן
המזגן הטוב ביותר שיצרנו

תודה שגלשתם שפיים
שמחנו לארח את נפגעי פעולות האיבה בקיץ 2016

נשמח לארח אתכם גם בעונה הבאה
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זה קרה כמה ימים לפני סיומה של שנת 2015, 
־כאשר משה ורעייתו אושרת ירדו עם בנם אלי

עם שהיה אז רק בן 5, אל גן המשחקים הסמוך 
ביקש  אליעם  החמש  בן  "בני  ברעננה.  לביתם 
איתו  ללכת  רצה  לא  ובעלי  עלייה  בגן  לשחק 

־לבד, אז הצטרפתי אליהם", סיפרה לכלי התק
שורת אושרת כמה ימים לאחר הפיגוע. "ניסיתי 
לשכנע את בתי הגדולה לבוא איתנו אבל תודה 
לאל שהיא לא הסכימה. הגענו לגן, אליעם רץ 
ישר למגלשות ופתאום הסתובב ואמר: 'אמא אל 
תעזבי אותי לבד'. אמרתי לו, 'רוץ, רוץ מה אתה 

־מפחד, אני לא הולכת לשום מקום, אני לא עוז
בת אותך לרגע". 

"הסתכלתי על המחבל כשהיינו בפארק", היא 

משחזרת, "הוא היה עם ידיים שלובות, מתבונן 
בבעלי, ואז בשניות הוא הוציא סכין ודקר אותו 
כמו  איתו  נלחם  ובעלי  'איי',  צעק  והוא  בגב, 
בסרט. ואני לא ויתרתי. הוא לא רצה אותי, אלא 

־את בעלי כי הייתה לו כיפה על הראש. ואמר
לעזור  חייבת  הזה  יוצאת מהאיזור  לא  'אני  תי, 
לבעלי. נלחמתי והתקרבתי אליו. הייתי צמודה 
אליו, ניסיתי להפיל לו את הסכין, זה לא הצליח. 

־שיחקנו כמו תופסת, הוא דקר אותו בידיים כש
בעלי מתגונן עם הידיים שלו, קיפל אותן שלא 

־יפגע לו בבטן, אז דקר אותו בידיים, אחר כך בר
גליים. התעמתנו איתו עד שהוא עזב את בעלי. 
אני רצתי והוא רץ אחריי, דקר אותי ביד. צרחתי 

צרחות איומות 'מחבל! דקרו אותי!'".

באופן תמוה חלפו דקות ארוכות עד שאחד 
־השכנים יצא לרחוב חמוש באקדח ונחלץ לעז

רת בני הזוג שנלחמו על חייהם מול סכינו של 
המחבל. "אנשים פשוט ברחו. לא הייתה שם נפש 
חיה, רק אני, בעלי והמחבל. ניסיתי להרים אבן 

־או קרש, לא היה כלום. כולם פשוט עזבו, המ
חבל היה בהלם, הסתכל עליי ובסוף ברח לכיוון 

־בית הכנסת, שם התחיל לדקור שניים, ואז הב
והוא  'תרד'  לו  צעקו  נשק,  היה  נתי שלמישהו 

ירה באוויר".
אם לא הספיקה הפגיעה הקשה במשה, הרי 
ראייה  עד  שהיה  הצעיר  בנם  של  לנפשו  שגם 
לאירוע היו צריכים בני הזוג לדאוג. "הוא ראה 
מה קרה ואמר "דקרו את אמא שלי ואבא שלי", 

לוחם 
בצבא 

של 
החיים

לפני שלוש שנים ניצלו חייו של משה לוי באופן שאין דרך אחרת להגדירו מלבד נס. 
לאחר שנלחם על חייו ושרד באורח פלא את דקירות הסכין של מחבל פלסטיני, 
ובני משפחתו להילחם גם כעת, הפעם על שיקומם של כל בני  ממשיכים משה 

המשפחה שהיו עדים למראה 



www.irgun.org.il

31 

והוא ברח, ועד היום לא מפסיק להגיד את זה. 
הוא ברח ונמלט, ואז אני רצה 'הבן שלי, איפה 
אותו!',  לחפש  לי  תעזרו  הוא?  איפה  שלי?  הבן 
ראה  בעלי  גם  הקומות.  בנייני  לכיוון  וברחתי 
שהמחבל הלך ועזב אותו, קרא שמישהו יעזור 
צורחת  ואני  מאוד,  דימם  הוא  קרס.  ופשוט  לו, 
'תעזרו לי, מחבל דקר אותי, הילדים שלי פה'. 
אבל כולם בבנייני הקומות מסתכלים כמו סרט, 

אף אחד לא יצא".
להשיב  ואושרת  משה  של  מאבקם  כאמור, 
עד  נמשך  הפיגוע  שלפני  החיים  את  לעצמם 

הפי "אחרי  משה.  אומר  בנס",  חי  "אני  ־היום. 
סוג  זה  נפשית.  מבחינה  גם  שבור  הייתי  גוע 
של שבירה שאתה לא יודע איך בכלל להתחיל 
לדבר על  לי  היום קשה  עד  להרים את עצמך. 
לי  חוזרת  לאנשים  להסביר  מנסה  כשאני  זה. 
התחושה הזאת. למשל, היום כשאני יוצא מבית 

־הכנסת ועובר ליד המקום בו נדקרתי אני מת
חיל לבכות. כל הזיכרונות חוזרים לי. זה קשה, 

מאוד קשה".
כתוצאה  הפיזי  והקושי  הנפשי,  הקושי  מול 
מהפציעה שהותירה אותו עם 39% נכות, מנסה 
משה, מבלי לוותר לשנייה, להציג לילדיו חוזק 
אסור  אבל  יום,  יום  זה  את  חווה  "אני  ואמונה. 
לי להראות את זה לילדים. ככה שאת הכל אני 
שומר לעצמי עד כמה שאני יכול. זה לא עוזב 

אותי. אפילו סתם כשאני מתקלח ומסתכל על 
הצלקות חוזרת לי ההרגשה של הדקירות". 

איך התמודד אליעם עם הטראומה?
"קשה לו, כן. למשל, השבת דיברנו בבית על 
המקרה והוא שאל אותי אם עדיין יש פה מחבלים 
עם סכינים מתחת לבית. אז אני מנסה להעביר 

־נושא, כי מה אני אגיד לו? זה נשאר אצלו, הט
ראומה. הוא בטוח סוחב איתו משהו. אתה רואה 
שיש לו חרדות לפעמים. אפשר להגיד שזה סוג 
של הלם. הרבה פעמים אני רואה אותו מתבודד 
וחושב. זה סוג של עננה שתמיד נשארת איתנו. 
אפילו כשאתה צוחק, זה לא צחוק אמיתי מכל 

הלב. הרגש פה ברח לאיזשהו מקום". 
חווה  אליעם  כי  מבינים  ואשרת  משה  כיום 
שני  כאשר  נכח  בו  מהאירוע  טראומה  פוסט 
ע"י  מוכר  לא  אליעם  עיניו.  מול  נדקרו  הורים 
המוסד לביטוח לאומי כנפגע איבה וכעת, הוריו 

פועלים למען הכרתו ושיקומו הנפשי. 
ואיך מתמודדים עם העננה הזאת?

־"אתה פשוט לא מוותר. מתעקשים לתת לעצ
־מנו צ'אנס. אתה לא יכול להשאיר ככה את היל

דים ואת עצמי. חייבים להשתקם. זה מאוד קשה 
וכבר הבנתי שהדבר הזה אף פעם לא ייעלם, אבל 
אנחנו לומדים להתמודד. גם האמונה עוזרת. אני 
אדם מאמין וללא האמונה היה קשה הרבה יותר 
זה. האמונה מאוד מחזקת, מאוד  להתמודד עם 

עוזרת להישאר ממוקד ולא לאבד כיוון". 
רואה  אתה  העתיד,  על  מסתכל  אתה  אם 

אתכם מתגברים על זה?
־"הדרך היחידה מול דבר כזה היא פשוט לה

שאתמודד  וכמה  מחדש  יום  כל  ככה,  תמודד. 
באמת  זה  בחיים.  יותר  קל  לי  יהיה  ככה  יותר 
לא פשוט. יש מאבק מול ביטוח לאומי, יש לי 
פשוטה,  לא  נפשית  התמודדות  יש  כאבים, 
אבל אנחנו נמשיך. היום אני מקבל סיוע צמוד 
פעולות  נפגעי  בארגון  המשפטית  מהמחלקה 
איבה, גיליתי ארגון שהוא בית, מקום ש/אליו 
אני יכול להגיע ושמבינים אותי גם אם אני לא 
מדבר, מעבר לעזרה מול ביטוח לאומי, הארגון 

מחבק אותנו ורוצה לסייע לי ולמשפחתי". 
האמונה  אשר  האנשים  מסוג  הוא  משה 
מסייעת להם להתעורר כל בוקר מחדש, היום, 
על אף הקשיים הרבים עימם מתמודדת משפחת 

־לוי, משה עובד ומפרנס את משפחתו. משה בד
־רכו המיוחדת שלו, משתקם בכוחות עצמו ומצ

ליח, כל יום מחדש, למצוא את הכוחות להילחם 
עבור ילדיו ועבור אישתו ולנסות וליצור להם 
מציאות טובה יותר. משה ניחן בענווה וצניעות 
שאין כדוגמתה, משה הוא אדם שיש להביט בו 

־וללמוד ממנו כיצד ניתן לראות את החיים בצו
רה בהירה יותר, חיובית יותר למרות הטראומה 

והקשיים. 



ביישוב  נולד  ויעקב,  לוטי  של  בנם  ישראל, 
הוא  אחיו.  גדל עם שני  1953, שם  אזור בשנת 
ים,  בבת  "ראשונים"  היסודי  הספר  בבית  למד 
"שבח"  בתיכון  התחיל  התיכון  לימודיו  ואת 
בתל אביב והמשיך בבית הספר הטכני של חיל 
האוויר בחיפה. משפחתו סיפרה לאחר מותו כי 

־ישראל גילה מגיל צעיר חיבה למטוסים ולטי
סנים. הוא השתתף בחוגי טיסנאות, אהב לבנות 
דגמי טיסנים ולהטיסם, היו לו "ידי זהב" והוא 

הצטיין בתחומים רבים.
עם  ישראל  התחתן  הצבאי  השירות  לאחר 
שרית, איתה הביא לעולם את טלי, אלון ושירי. 
בני הזוג  התגוררו בראשון לציון וישראל עבד 
הקים  שנים  מספר  לאחר  שמש.  דודי  כמתקין 
ישראל עסק משלו בתחום. "הוא היה אדם טוב 

־שנתן את נשמתו לבית ולמשפחה", סיפרו קרו
שוחר  אדם  בתור  ישראל  נודע  מכריו  בין  ביו. 

שלום, חייכן תמידי האוהב את החיים.
למועדון  הגיע  ישראל   7.5.2002 בתאריך 
"שפילד" שבאזור התעשייה בראשון לציון, כדי 

־לפגוש את אחד מלקוחותיו ממנו היה אמור לג
־בות תשלום עבור עבודה שביצע עבורו. בסבי

נכנס למקום מחבל-מתאבד   23:00 בות השעה 
מלאת  נפץ  במזוודת  חמוש  כשהוא  פלסטינאי, 
מסמרים וחלקי מתכת אחרים. המחבל פוצץ את 
המזוודה, והתקרה קרסה על הנמצאים במקום. 
ישראל.  גם  בהם  בפיגוע,  נרצחו  אדם  בני   15

כשישים איש נפצעו בדרגות שונות.
ישראל היה בן 49 במותו. הוא הותיר אחריו 
חודשים  שבעה  בן  נכד  ילדים,  אישה,  הורים, 

־ואחים. הוא הובא למנוחות בבית העלמין ברא
שון לציון.

שרית, איזה מן אדם היה בעלך?
מה  כולם.  על  ואהוב  חם  אדם  היה  "ישראל 
אני אגיד לך, חתיך הורס. הוא היה נכנס למקום 
וכל המבטים היו מופנים אליו. הוא היה יפה גם 
במראה וגם בנפש. ישראל עבד מאוד קשה כל 
היה  הוא  כדי לסדר את המשפחה שלו.  השנים 

־אהבת חיי, איתו החלטתי להתחתן ולהביא יל
־דים לעולם. באותה תקופה בדיוק הצלחנו להס

תדר כלכלית ועברנו לבית פרטי ויפה, ואז קרה 
האסון והנורא מכל". 

־את זוכרת את ההתמודדות שלך ושל היל
דים באותן שנים ראשונות?

אחד  כל  לכולנו.  קשה.  מאוד  מאוד  "היה 
זו אני  שלו.  בדרכו  שבור  היה  המשפחה  ־מבני 

ויורדת  עולה  הייתי  תקופה  שבאותה  כרת 
מאוטובוסים בלי להבין בכלל איפה אני נמצאת. 
בתחנות  יורדת  והייתי  מבולבלת  מאוד  הייתי 
איפה  מבינה  ולא  ברחוב  עומדת  נכונות,  הלא 
אני ואיך הגעתי לכאן בכלל. זה היה מאוד קשה. 
לאבד מישהו בפתאומיות כזו זה הדבר הכי גרוע 

שיש בעולם". 
זה עזר שהילדים כבר היו גדולים?

"לקטנה שלנו, שהייתה אז כמעט בת 18, היה 
ולא  מאוד קשה. היא אמנם כבר הייתה בוגרת 
ילדה, אבל גם לא אישה מבוגרת. עברה עליה 

תקופה מאוד קשה". 
השנים  כל  אחרי  היום  האבל  נראה  איך 

שחלפו?
התקדמנו  שכולנו  להגיד  אפשר  "תראה, 
וכולם  ועבדו  למדו  הילדים  בחיים.  והמשכנו 
מצליחים מאוד יפה וחיים את חייהם. הבן שלי 
היום מאוד מצליח בתחום ההיי טק, וגם הילדות 

הקימו בית ומשפחה ומצליחות. אבל בלב, עמוק 
ואת  ישראל  את  שוכחים  לא  פעם  אף  בפנים, 
מה שקרה. בשבוע שעבר היה התאריך של יום 
ההולדת של ישראל וזה היה יום קשה לכולנו". 

זה משהו שמתגברים עליו עם הזמן?
"אתה אף פעם לא מתגבר על משהו כזה, זה 
והיום  תמיד שם אתך. אני המשכתי את החיים 
אני חיה עם בן זוג חדש. זה סיפור בפני עצמו. 
הוא היה נשוי לחברה הכי טובה שלי שבגיל 40 
נפטרה ממחלה. הוא היה היחיד שידע איכשהו 
להרים אותי אחרי שישראל נרצח, כי אני הייתי 
זה  עם  בסדר  היו  הגדולים  הילדים  הפנים.  על 
יותר קשה,  זוגיות חדשה. לקטנה היה  לי  שיש 

־אבל היום הכל בסדר והוא מאוד אוהב את הנכ
דים שלי. האמת, עד עכשיו ולמרות הכל, אנחנו 

תמיד נזכרים בישראל".
שקיימה  המגעים  במהלך  שנים,  עשר  לפני 
שליט,  גלעד  עסקת  לקראת  ישראל  ממשלת 
התבשרה שרית כי המחבל שהיה מעורב בתכנון 
הפיגוע בו נרצח ישראל, ישוחרר בעסקה. לכלי 
התקשורת אמרה אז כי "אם הייתי יודעת שהיו 
משחררים את גלעד שליט חי ושלם בוודאות - 
אני מוכנה שישחררו גם את הרוצח של בעלי. 

אבל אני לא בטוחה, אז מאוד קשה לי".
אותו מחבל – וואליד אנג'ס, היה מעורב גם 
בהסעת המחבל המתאבד לפיגוע הקשה בקפה 
"מומנט" מול בית ראש הממשלה בירושלים, בו 

נרצחו 12 ישראלים. 
שהיה  שהמחבל  בידיעה  לחיות  "להמשיך   
מעורב ברצח בעלי היקר חי את חיו עם אישתו, 
מנוח  לי  נותנת  לא   - בשלום  ומשפחתו  ילדיו 

ולעולם לא יהיה לי מנוח".
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להמשיך 
לחיות לצד 

הגעגוע
כמעט 17 שנים חלפו מהיום בו איבדה 

שרית שיקאר את בעלה ישראל, שנרצח 
בפיגוע התאבדות, ולמרות שהחיים נמשכו 

הגעגוע אל בעלה לשעבר עדיין קיים. 
"זה בא בעיקר בימים של שמחות. כשיש 
לנו אירועים זה קשה שהוא לא שם איתנו 

לחוות את הרגעים האלה ואת השמחה 
המשפחתית", היא מספרת
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המחלקה המשפטית
משולחנה של מנהלת המחלקה המשפטית, עו"ד שלומית יחזקאלי

משפחות יקרות, ברצוני להביא 
לביטוח  המוסד  כי  לידיעתכם 
והכשרה  לימודים  מעודד  לאומי 
ע"י  שכולים  להורים  מקצועית 
ראשון  תואר  של  מלא  מימון 
גם,  כמו  מוכר  אקדמאי  במוסד 
הכשרה מקצועית ולימודי תעודה. 

מימון לימודים אקדמאיים
קיבל  לא  אשר  שכול  הורה 
או  לימודים  במימון  סיוע  בעבר 
הכשרה מקצועית או סיוע עצמאי, 
חיילים  משפחות  תקנות  לפי 
שנספו במערכה, יהיה זכאי למימון 
לימודים או הכשרה מקצועית, אם 
הלימודים אינם ממומנים ע"י גורם 

אחר ובאחד מהמקרים הבאים:
הורה שכול שגילו עד 65 שנים 
בהשתתפות  סיוע  לקבל  זכאי 
במסגרת  לימוד  שכר  במימון 
רכישת  לצורך  מוכרת  לימודים 
בקיומו  שיסייע  לקורס  או  מקצוע 

בעבודה או להסבה מקצועית.

הורה שכול שגילו עד 60 שנים 
בהשתתפות  סיוע  לקבל  זכאי 
תואר  לרכישת  לימודיו  במימון 

ראשון במוסד לימודים מוכר. 
סך המימון לא יעלה על עלות 3 
שנות לימוד באוניברסיטה לתואר 
לימוד  שנות  ארבע  או  ראשון 

כאמור ללימודי הנדסה. 
להשתתפות  זכאי  שכול  הורה 
במסגרת  תעודה,  לימודי  במימון 
לימודים  במוסד  אחת,  לימודים 

מוכר ולמשך שנה אחת בלבד.
במימון שכר  ההשתתפות  גובה 
לפי  הינו  לעיל  כמצוין  הלימוד 
עלות הלימודים בפועל ועד לגובה 
באוניברסיטה  שנתי  לימוד  שכר 

ציבורית בארץ. 
חד  הינה  ללימודים  הזכאות 

פעמית.
אקדמאיים  לימודים  מענק 

לאחים שכולים.
מסייע  לאומי  לביטוח  המוסד 

בשיעור  במענק  שכולים  להורים 
הבסיסי  הלימוד  משכר   40% של 
הגבוהה.  המועצה  ע"י  שנקבע 
את  המממן  להורה  ניתן  המענק 
הלימודים של ילדו ומיועד לילדים 

ברשותו  שאין  ולמי   30 גיל  עד 
תואר אקדמאי או אחר. 

הוריהם  אשר  שכולים  אחים 
את  בעצמם  לקבל  זכאים  נפטרו 

המענק עד היגעים לגיל 30. 

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

יום ראשון, א׳ באייר תשע״ט
5 במאי 2019, בשעה 17:45

בגן חללי הטרור
 שד' רוקח 4, תל–אביב 

)צמוד למרכז דניאל לחתירה(

במעמד:
המשפחות השכולות

רון חולדאי, ראש עיריית תל–אביב-יפו
אייבי מוזס, יו״ר ארגון נפגעי פעולות איבה

מנחה | עמנואל אלבז פלפס
בהשתתפות | לירן דנינו

טקס זיכרון
לחללי הטרור

תשע״ט 2019
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ידי לביטוח הלאומי. הפוליסה מטופלת ע"י סוכנות  הפוליסה המוצעת הינה פוליסה קבוצתית המשולמת באופן מלא על 
הביטוח אינטר אשר מטפלת בכל עניין הקשור ו/או הנובע מהפוליסה. הארגון עמל רבות על מנת להשיג תנאים מועדפים 
הארגון:  של  האינטרנט  באתר  לעיין  ניתן  הביטוח.  בפוליסת  המפורטים  התנאים  הינם  המחייבים  התנאים  לחברים. 

www.irgun.org.il

ארגון נפגעי פעולות איבה, אשר חרט על דגלו להוות רשת ביטחון שיקומית וחברתית לחברי הארגון, 

פעל רבות על מנת להשיג עבורכם את פוליסת ביטוח הבריאות הטובה ביותר והמקיפה ביותר עבור 

נכי פעולות איבה ובני משפחותיהם.

ארגון נפגעי פעולות איבה פעל לחידוש הסכם ביטוח הבריאות הקולקטיבי לנכי פעולות איבה מול 

חברת הראל אשר יכנס לתוקף החל מיום 1.1.2019. 

טיפולים  בחו"ל,  השתלות  הבריאות,  בסל  שאינן  תרופות  מבטחת  אשר  מקיפה  בפוליסה  מדובר 

רפואיים מיוחדים בחו"ל. 

חשוב להדגיש כי הפוליסה כולה ממומנת ע"י משרד האוצר באמצעות המוסד לביטוח לאומי ואינה 

כרוכה בתשלום נוסף של הנפגעים. 

לקבלת מידע נוסף יש לפנות
לסוכנות הביטוח "אינטר" בטלפון 03-6374444

נכי פעולות איבה,

אנו דואגים לכם!

ארגון נפגעי
פעולות איבה
הארגון היציג במדינת ישראל /// ביטוחים והשקעות///
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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 - 3 חודשים 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
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הנצחה 

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

ובעבור הנצחה פרטית של החלל ולהלוואה חד פע
מית 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 
האישי  בתאריך העברי או הלועזי, או ביום הזיכרון 

והכללי לחללי מערכות ישראל. הסיוע כולל: רכי
שת כרטיס טיסה באמצעות הנציגות בחו”ל, שהייה 
במלון למשך שישה לילות או הוצאות שהייה בסך 
565 ₪ לכל ימי הביקור וסך של עד 1,500 ₪ עבור 
בו  נסיעה משדה התעופה לבית העלמין  הוצאות 
קבור החלל ובחזרה לשדה התעופה 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  ואלמן/ה 
ואין להם הכנסה מלבד  סוקתית, שאינם עובדים 
יכולים לקבל הלוואה לקבלת עסק או  תגמולים, 
לביסוס עסק קיים שבבעלותם או כניסה לשותפות 

ובעסק שיהווה בעבורו/ה מקור פרנסה. עליהם לפ
נות לעובד הרווחה לבירור הזכאות ולהגיש תכנית 
בהליך  תתחיל  בטרם  לכישוריה,  מתאימה  עסק 

מחייב.
להקמת עסק עצמאי

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

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 

וחד פעמי בסכום המקובל עד לקבלת תעודה מק
וצועית 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

השתתפות במימון נישואי יתום
יתום  נישואי  במימון  להשתתפות  זכאית  אלמנה 
אשר טרם מלאו לו 21 במות הנספה אף אם מלאו 
לו 30 שנה במועד נישואיו: מענק בסך 8,995 ש”ח 

והלוואה בסך 9,126 ש”ח.

השתתפות במימון בר/בת מצווה
ילדי/ות החלל, בנות 12 ובני 13 יקבלו מענק כספי, 
9,176 ₪. המענק ישוו  לקראת הגיעם למצוות, בסך
ולם להורה או לאפוטרופוס של בן/בת המצווה. אל

מנה זכאית בנוסף להלוואה בסך 3,729 ₪, ההלוואה 
הינה חד פעמית עבור כל יתום בנפרד.

מענקים בהוצאות לימודים וחוגים של יתומים
ואלמנות עם ילדים שהם יתומי צה”ל, זכאיות למ

ענק עבור הוצאות הקשורות לחוגים ולבית-הספר: 
תלמידי כתות א’-ו’ מענק בסך 1,805 ₪. תלמידי 
2,127 ₪. תלמידי כיתות  ז’-י’ מענק בסך  כיתות 
2,893 ₪. המענק מועבר לאו  י”א- י”ב מענק בסך

למנה אוטומטית בתגמול חודש אוגוסט
סיוע במימון שיעורי נהיגה

יתום שהתייתם בין גיל 17 ל-21 יקבל השתתפות 
2,165 ש”ח ובו  במימון שעורי נהיגה עד סכום של

לבד 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
אלמנים/ות הזכאים/ות לתגמולים והטבות, יקבלו 

פטור מתשלום אגרת טלוויזיה.
סיוע בדיור

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

עוד בשלב התכ יש לפנות  הדירה.  ווכן לשיפוץ 
נון לאחראי/ת דיור בסניף הביטוח הרלוונטי כדי 
לקבל הסבר מלא ומעודכן בהדרכה באשר לזכאות 

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  עמו/ה,  המתגוררים  נשואים  שאינם   ,30
לקבל מענק של עד 212,291 ₪. אלמן/ה מחוסר/ת 
דיור במצב שצוין לעיל ויותר מ – 3 יתומים ילדי 
30 ואינם נשואים או מתו  החלל שטרם מילאו להם

גוררים עמו/ה זכאי/ת לתוספת מענק בסך 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 
הדירה הנרכשת, בתנאי שמחיר הדירה הנרכשת 
135,444 ₪. מענק לאלו  גבוה יותר: בהלוואה בסך

מנה עם ילדים עד גיל 30, שהם ילדי החלל, שאינם 
נשואים ומתגוררים בביתו/ה, זכאי/ת למענק של 
עד 173,416 ₪ בניכוי 20% מהסכום שיקבל/תקבל 
עבור דירתו/ה הנמכרת כמפורט בחוזה המכירה. 
זכאי/ת למענק של  ילדים,  מענק לאלמנ/ה ללא 

עד 66,740 ₪ בניכוי 20% מהסכום שיקבל/תקבל 
עבורה דירתו/ה הנמכרת.

הלוואה להחזר משכנתא שניטלה טרם האסון
הביטחון  משרד  בסיוע  נעזר/ה  שלא  אלמנ/ה 
רכישת  ולצורך  דירה,  החלפת  או  רכישה  לצורך 

ודירתו/ה היחידה והנוכחית נטל/ה משכנתא שע
דיין לא הוחזרה במלואה, רשאי/ת לפנות לצורך 
בדיקת זכאותו/ה לקבלת הלוואה לכיסוי חלקי או 

שי בתנאי  תינתן  ההלוואה  המשכנתא  של  ומלא 
וביא/תביא להפחתת סכום ההחזר החודשי של המ

שכנתא המקורית בשיעור של 20% לפחות.
שיפוץ דירה 

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

ממטרות הדיור שפורטו לעיל.
השתתפות בתשלום שכר דירה

אלמן/ה, “מחוסר/ת דיור” שיתומיהם עד גיל 30 
בת  דיור”  “מחוסרת  אלמנה  או,  עמם  מתגוררים 
+65 זכאי/ת לסיוע דמי שכירות פרטית עד לסכום 

יינתן בשנה הראשונה והש וקבוע מראש. הסיוע 
נייה הסמוכות ליום האסון.

רכב אישי או לשיקום כלכלי
החזר תשלום עבור ביטוח רכב )חובה ומקיף( 

ומ חובה  ביטוח  בעבור  למענק  זכאי/ת  ואלמן/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 
1,756 ₪. יש לשלוח לעובד/ת  בבעלותו/ה, בסך 
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 
41,518 ₪ והלוואה בסך  ראשון סיוע: מענק בסך 
 ₪  32,814 בסך  מענק  רכב:  החלפת   .₪  22,210

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

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

זכויות והטבות אלמנים/ות נפגעי פעולות איבה
בפניכם מידע כללי על הטבות וזכויות לאלמנים/ות נפגעי פעולות איבה. 

בהוראות חלים לעתים שינויים, לכן לקבלת מידע נוסף ומעודכן ולקבלת ייעוץ, 
יש לפנות למשרדי ארגון נפגעי פעולות איבה ו/או למוסד לביטוח לאומי
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תשלום דמי ניידות
נעזר/ה  ולא  רכב,  בבעלותו/ה  שאין  אלמן/ה 
רכב בארבע השנים האחרונות,  במענק לרכישת 

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

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

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

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

לשימוש אישי/רכב רפואי או קולנועית. 
סיוע רפואי 

מימון תרופות 
ואלמן/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  ומטפל, 
או קבלות משלושת  קי תרופות מקופת החולים 
החודשים האחרונים. לאחר אישור הבקשה, יינתן 
לפונים החזר חודשי במשך שנה שלמה. בתום שנה 
זו יש להגיש מחדש בקשה לאישור החזר חודשי. 
לתרופה שעלותה 400 ₪ ויותר, יש לחדש אישור 
ניתן  קבוע:  לא  טיפול  חודשים.  לשלושה  אחת 
לקבל החזר עבור כל תרופה שעלותה מעל 26 ₪ 
למנה. יש לרכז הגשת קבלות בסך 204 ₪ ומעלה 
מס/קבלות  וחשבוניות  רפואיים  מרשמים  ולצרף 

מקוריות ע”ש האלמנ/ה.
התייעצות רפואית

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

מרבי של 836 ₪ לשנה.
לחצן מצוקה 

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

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

לשנה או עד 29 ש”ח לחודש.
מנוי לשירותי קרדיוביפר וניידת טיפול נמרץ לב
24 חודשים לאגף הסו  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 
 174 זכאי/ת לקבל החזר של עד  חברות אחרות, 

₪ לחודש.
נעליים אורתופדיות 

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

שבה מתבקש המימון. 
משקפיים לכבדי ראייה 

עד	  או  משקפיים  עדשות  במימון  והשתתפות 

שות מגע לאלמנים/ות אחרי ניתוח עיניים או 
ובמקרים של מחלת עיניין כרונית. זכאי/ת לה

חזר של עד 715 ₪ בשנה או 1,197 ₪ לשנתיים.
ועד	  טלסקופיות  עדשות  במימון  והשתתפות 

שות מיקרוסקופיות לאלמנים/ות בעלי תעודת 
עיוור 

נסיעות לטיפול רפואי 
אלמנה שאינה יכולה מטעמים רפואיים )על סמך 
למימון  זכאית  באוטובוס,  לנסוע  מרופא(  אישור 
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 במסו  לחודש או

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

ש”ח לכל כיוון.
החלמה לאחר אשפוז 

אלמנה שאושפזה למשך ארבעה לילות ומעלה או 
לאחר טיפולים כימותרפיים או הקרנות,  זכאית 
להחזר של דמי החלמה בשהות רצופה של עד 6 
לילות או 7 ימים  בשנה בארץ או בחו”ל וזאת על 

ההש גובה  המדינה.  שרות  נציבות  תעריפי  ופי 
 . תתפות על פי תעריפי נציבות שירות המדינה 
2017 הינו 424 ₪. במקו  ערך יום ההבראה לשנת
רים של השתתפות הביטוח המשלים, סיוע האגף 

ולא יעלה על ההפרש שבין התשלום בפועל והש
תתפות הביטוח.

מוצרי ספיגה
אלמנה זכאית להשתתפות באספקת מוצרי ספיגה 
על בסיס אישור מרופא המעיד על צורך. המוצרים 
יסופקו ישירות לבית האלמנה על ידי חברה עמה 
יש לאגף הסכם התקשרות.לאחר אישור הבקשה 
פרטי  עם  לחברה  הודעה  התמלוגים  קצין  יעביר 
ההזמנה, והחברה תיצור קשר עם האלמנה לתאום 

מועדי האספקה.
טיפולי שיניים 

אלמן/ה ויתום/ה עד גיל 18 זכאים להחזר תשלום 
ולטיפול שיניים. יש להגיש לעובד/ת הרווחה: קב

לות מקור ותוכנית טיפול. אלמן/ה זכאי/ת 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  וכל 
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 

ולצרף 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 
יינתן לאלמן/ה כהטבה בתגמול החודשי או יועבר 

ישירות לבית האבות. 
מטפלת סיעודית 

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

טופס תפקוד. 
מרכז יום לקשיש

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

רה מעובד/ת הרווחה. 
העסקת עובד זר

והיתר העסקת עובד זר בטיפול סיעודי הנו באח
ריות יחידת סמך במשרד התעשייה והמסחר. ניתן 
להיעזר במוסד לביטוח לאומי להעברת המסמכים. 

מצוקה כלכלית 
הלוואה לכיסוי חובות

מנ ישירה  לחובות כתוצאה  ואלמן/ה שנקלע/ה 
שקד חובות  להחזיר  המתקשה  או  החלל  ופילת 

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

והגישו 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(

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

להגיש לבית המשפט. 
הנחה בתשלום מס רכישה בהעברת מקרקעין 

)טאבו( 
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אלמן/ה ויתום/ה עד גיל 40 שהתייתם לפני הגיעו 
21, זכאים להנחה במס רכישה )שבח מ�ר�ק  לגיל
עין( על דירת מגורים או על רכישת מגרש לבניית 
בית מגורים. זכאות להנחה �יימת פעמיים בלבד. 

קיש לפנות לעובד/ת הרווחה ל�בלת אישור לש
לטונות מס ההכנסה ולהציג חוזה רכישת דירה או 

מגרש. 
סיוע כספי ליתום 

הלוואה לשיקום כלכלי – עצמאי
כיק שהוכרו  שנה,   30 מלאו להם  שטרם   יתומים 

לשי�ום  סיוע  �יבלו  ולא   ,21 גיל  לפני  תומים 
לשי�ום  חד-פעמית  להלוואה  זכאים  וללימודים, 

כלכלי-עצמאי או לביסוס עס� �יים. 
מענק לרכישת רכב

כיתומים  שהוכרו  שנה,   30 מלאו  שטרם  יתום/ה 
לפני גיל 21, ולא �יבלו סיוע לשי�ום וללימודים, 
שיהווה  רכב  לרכישת  חד-פעמי  למענ�  זכאים 
או  להובלות  רכב  כגון  הבלעדי,  פרנסתו  מ�ור 
לעובד/ת  לפנות  היתום/ה  על  נהיגה.  להוראת 
עס�  תוכנית  ולהגיש  הזכאות  לבירור  הרווחה 
מחייב.  בהליך  יתחיל  בטרם  לכישוריו,  מתאימה 
יתום/ה ש�יבל/ה סיוע לרכישת רכב שי�ומי זכאי 

למימון שכר לימוד בלבד. 
אבחון לקות למידה

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

מ�צועי. יתום/ה עד גיל 21 זכאי/ת למימון אבחון 
מ�צועי,  מגורם  בכתב  המלצה  לפי  למידה  ל�ות 

אם מומנו להם לא יותר מארבעה אבחונים. 
מימון הוראה מתקנת

יתום/ה לאחר אבחון ל�ות למידה, הלומד/ת בבית 
ספר יסודי, חטיבת ביניים או תיכון, זכאי/ת לפי 

קממצאי מבחן פסיכו-דיד�טי למימון הוראה מת
�נת בסך 55 ₪ לשעה, במשך שלוש שנים. במצב 

חריג יאושר המשך מימון לשיעורים.
מימון טיפול נפשי 

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

�רה חריג לפי שי�ולי מ�צועי. ליתום/ה עד גיל 
30: הסיוע יינתן באמצעות הפניה או כהחזר כספי 
ליתום/ה  האגף.  ובתעריפי  �בלות  הגשת  לאחר 
יינתן באמצעות החזר כספי  30: הסיוע  גיל  מעל 
בלבד, לאחר הגשת �בלות ובתעריפי האגף. לפני 
סוציאלי/ת  מעובד/ת  ל�בל  יש  הטיפול,  תחילת 
להמשך  אישור  שנה  כל  ולחדש  למטפל,  אישור 

המימון. 
מענק נישואין ודיור

 119,742 בסך  נישואין  למענ�  זכאי/ת  יתום/ה 
₪. יתום/ה רוו�/ה הרוכש/ת דירה לפני גיל 30, 
80% מסך מענ� הניק  זכאי/ת למענ� דיור בשיעור
דיור  מענ�  ש�יבל  יתום   .₪  95,793 בסך  שואין 
י�בל   ,30 לגיל  הגיעו  בטרם  נישא-  מכן  ולאחר 
את ההפרש בין מענ� הנישואין לבין מענ� הדיור 

וטרם  נישא  וטרם   30 לגיל  שהגיע  יתום  ש�יבל. 
רכש דירה, י�בל מענ� גיל בגובה מענ� הנישואין. 
אם כבר �יבל מענ� דיור י�בל את ההפרש שבין 

מענ� הנישואין למענ� 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 ל�בל סיוע במימון לימודים א�דמיים או 
�יבל  ובתנאי שלא  לימודים להכשרה מ�צועית, 
בעבר מימון ללימודים אחרים באמצעות משרדנו. 
על היתום להמציא אישור רישום ו�בלה ללימודים 
המועצה  ידי  על  המוכר  א�דמי  לימודים  במוסד 
מ�צועית  להכשרה  במוסד  או  גבוהה  להשכלה 
מימון  גובה  ממשלתי.  גוף  בפי�וח  ונמצא  המוכר 
הלימוד  שכר  בגובה  יהיה  הממומן  הלימוד  שכר 

קהשנתי המ�ובל במוסד א�דמאי מוכר, כפי שנ�
בע ע”י המועצה להשכלה גבוהה בסך 10,228 ₪. 
יתום הלומד במכללה זכאי למימון שכר לימוד עד 
לגובה 22,500 ₪ לשנה. תשלום דמי מחיה: יתום/ה 
 18 הלומד/ת תוכנית לימודים מלאה של לפחות 
יום פרונטליים,  ומעלה בלימודי  שעות שבועיות 
לימודיו  לת�ופת  מחיה  דמי  ל�בלת  זכאי  יהיה 
המאושרת. היתום יוכל ל�בל השתתפות ברכישת 

ספרים וציוד לימודי.
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סיעוד

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

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

בתי אבות להורים
שהורה זכאי להשתתפות במימון שהייתו במחל

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

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

שרנטה 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 

שאו 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 מהתשש 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  שאו 
שמית ועד לסכום המרבי. בקשה למימוש ההט
שבות 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 למש  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 
שלאחת משתי החברות- שחל ונטלי, אשר בהת

קשרות עם המשרד ו/או באמצעות החזר כספי 
לאישור  בכפוף  בהתקשרות,  שאינה  מחברה 
מקרדיולוג. בני 75 ומעלה שקיבלו בעבר את 
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  שלהשתתפות 
תתפות הינה עד 347 ש”ח לשנה או עד 29 ש”ח 

לחודש.
 65 מגיל  הורים  זוג  או   65 מגיל  בודד  הורה 

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

ני/ות על פי אישור מרופא.
למשק ומקרוסקופיות  טלסקופיות  ־עדשות 

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 
715 שקל לשנה או 1,197 שקל אחת לשש  סך

נתיים.
מש ברפואה  טיפולים  במימון  ־השתתפות 

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.
שאספקת 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. 

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

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

שיישא הזכאי בהפרש העלות ישירות מול הח
ברה.

השתתפות בהתייעצות רפואית
המ למחלות  מיודעת  הרפואית  שההתייעצות 

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  עהורים 
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 תעע  של עד

ריפי נציבות שרות המדינה )ערך יום ההבראה 
2017 הינו 424 ש”ח (. במקרים של השע  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 

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

עלהעביר אישור רפואי המפרט את רשימת הת
חש בצירוף  החודשי  ומינונן  הקבועות  ערופות 
עבוניות מס/קבלות מקוריות על רכישת התרו

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

תרו עבור  החודשית  ההוצאה  שבהם  עבמקרים 
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 

עלמימון 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 

עושוב. 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  עהורים 
ניים בגובה 50% מההוצאה בפועל. ההחזר יינתן 
רופא  ידי  על  חתומה  טיפול  תוכנית  בסיס  על 
ועלות  פירוט הטיפולים  השיניים הכוללת את 

עכל 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 שהתקע  עצמית בסך

בל מהביטוח המשלים.
לני תינתן  פרטי  ניתוח  במימון  עההשתתפות 

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  עהורים 

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 המוע  עצמית של

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

עברשימה. הורים במוסד סיעודי פטורים מתש
לום השתתפות עצמית.

בהשכ או  ברכישה  להשתתפות  זכאים  עהורים 
תינ ההשתתפות  רפואיים.  מכשירים  של  ערה 

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

לרשימה המאושרת על ידי האגף.
עלתשומת 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 

עהינו בעלי שליטה בחרה, או מבן משפחה מקר
אוש לפונה שבקשתו  הזכאי.  ראשונה של  עבה 

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 

עזכאות(. 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.

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

שקל והלוואה עד 22,904 שקל.
קלנועית

מהורה הזקוק לקלנועית מסיבות רפואיות ומג
מבלות בניידות יהיה זכאי למענק לסיוע ברכי

שתה, במידה וזוג הורים רכשו רכב ואחד מהם 
מנזקק לקלנועית יהיו זכאים גם לרכב וגם לקל
מנועית. 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 
מלחמש 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 

מלרכישת 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 

מלו 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  מההלוואה 
מיים. גובה ההלוואה הינו עד לסכום של 57,421 

ש”ח.
שנוצרו  חובות  לכיסוי  שכולים  להורים  סיוע 

מכתוצאה 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 מהורים שאינם עובדים 
נסה נוסף, ובוחרים להקים עסק עצמאי שיהווה 

מעבורם 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 

מתוכנית 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.  מומעודכנים 
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 

מהחלפת 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 
מאו מענק באופן חד פעמי לרכישת דירה ראשו
מנה. 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 

מדירה 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 
שממ 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 המשמ  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 

מכאשר ההורה מתגורר בשכירות מוגנת או בש
מכירות 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 לשימ  הורה זכאי להלוואה עד לסך
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מפוץ דירה בבעלותו או להחרבתה, כולל להתק
נת מעלית או מעלון.

מענק למעלית או מעלון
מלהורה הסובל ממוגבלות בניידות. להורה הסו
במ שימוש  המצריכות  רפואיות  מבעיות  מבל 

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

מבמענק 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  ממתאימה 
שרות לסייע לו במענק עד לסך 43,046 שקל. 
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 

מ)הוצאות אזכרה, הוצאות נסיעה, מודעות בעי
בפ לקבל  ניתן  וטפסים  פרטים  וכולי(.  מתונים 

נייה לאחד ממשרדי מס הכנסה הקרובים למקום 
המגורים.

מענק והלוואה למימון הנצחה פרטית
7,663 ש”ח.  הורים הממ  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  בהוצאות אבל בסך 7,361 ש”ח. המענק 
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  מהנפילה, 

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

7,663 שקל.

שירותים סוציאליים

קבוצת תמיכה
מקבוצות 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 
ממתנדבים לסיוע ותמיכה חברתית- רגשית במ

שפחות. המתנדבים מופנים למשפחות ליצירת 
מקשר 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.
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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•

־)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•	

ולעבור•מבחן•כשירות•לצורך• שיעורי•נהיגה•
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•

־הפנייה•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•
־צרכיו•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•
־ועדה•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•

־אם•חלה•החמרה,•או•שינוי•במצבו•הרפואי•שב
עטיו•אינו•יכול•לממש•זכאות•לרכב.

• ־נכה•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

נכים•הזכאים•נכים•הזכאים•לרכב•2,000•סמ”ק•
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•

־את•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•

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

־יאמץ•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• ־מצטברת•
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•

־לב.•)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 לטיי  שהוכר לפני
יפול באמצעות שחייה. למימוש הזכאות יש לה

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

יכטיפול 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 לרוי  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:  יכלכלי 
סה, ביסוס או השלמת העסק העצמאי בו שוקם 
הנכה, ביסוס עסק עצמאי קיים ששימש כמקור 
פרנסה, השלמת שיקומו של נכה שכיר בהתאם 

ילאישור 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(,  י)מנוע 
סמ”ק.   1,600 בנפח  ודו-שימושית  נוסעים  נית 

מסחרי/מונית/לי משאית/רכב  מסוג  ילרכבים 
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 
יומיום 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% ומי	   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 
מפוצל 2.5 כ”ס כולל התקנה. החלפה לאחר 

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 

ינכה 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. החלי  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. החלי  בעלות של עד שני מזגני אויר

פה לאחר 10 שנים לכל מתקן.
+100%: זכאי למי	   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 למתי  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. החלי  בעלות של עד שני מזגני אויר

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

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

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 מפוי  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 ינכה המוכר על מחלת לב איסכמית, 
פיקוח  עם  הבראה  במתקני  אשפוז  אחרי  בראה 

ירפואי 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, 	 
יאשפוז 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  ₪

במסגרת יום "המעשים הטובים" שהתקיים 
2.4.19 החליטו עובדי חברת א.צ.מ.  בתאריך 

לנכים, לע וציוד  לאבזור  ־החברה המרכזית 
שות משהו מיוחד ולהגיע ל"חממה" ברחובות 

פעו ולנפגעי  צה"ל  לנכי  השיקומי  ־למרכז 
חדרי  את  מחדש  לצבוע  מנת  על  איבה  לות 

ה"חממה".
במברשות,  מצוידים  הגיעו  א.צ.מ.  עובדי 

המרכז  את  וצבעו  חיים  שמחת  והמון  צבע 
בהרבה אהבה. 

מהמחווה  מאוד  התרגש  ה"חממה"  צוות 
את  הזמינו  שנעשתה,  המצוינת  ומהעבודה 
המשתקמים  את  לפגוש  להגיע  א.צ.מ.  צוות 
בבניית  המיוחדת  עבודתם  על  להם  ולספר 
רכבים לנהיגה או הסעה בהתאמה אישית לפי 

צרכיהם המיוחדים של הלקוחות. 

צבע ושמחת חיים ב”חממה”
- תוכן שיווקי -
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**הדרגה מחושבת לפי תקנות   אוויר   נקי  ( גילוי   נתוני זיהו
   אוויר   מרכב   מנועי   בפר�ומת ),  התש� " ט  2009  


דרגת זיהו
 אווירצריכת דלק ממוצעת בליטרי
 ל-100 ק"מ*דג
Vito 114d (A2)6.215בינעירוני7.6עירוני
Vito 116d (A3)6.415בינעירוני6.9עירוני


רמת האבזור הביטחותיתיאור דג
קוד דג
33, 44, 46VITO TOURER 114CDI (A2), 116CDI (A3)0
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דרגת זיהום אוויר מרכב מנועי**

זיהום מזערי זיהום מרבי

*נתוני היצרן עפ“י בדיקת מעבדה, תקן CE /715/2007. עם זאת, צריכת הדלק מושפעת מאופן הנסיעה.
**הדרגה מחושבת לפי תקנות אוויר נקי )גילוי זיהום אוויר מרכב מנועי בפרסומת( התשס“ט 2009.

* 4989
citroen.co.il

נוחה יותר, משפחתית יותר, JUMPY יותר
 מרווח פנימי ענק

 מתלים רכים המעניקים לך ולבני משפחתך נסיעה נעימה
 מנוע חזק וגיר אוטומטי לנסיעה חלקה ומהנה

 תנוחת ישיבה גבוהה לנהיגה נוחה יותר

נתוני צריכת דלקדגם
)ליטרים ל-100 ק"מ(

דרגת 
זיהום 

JUMPY Small M1 ,5.314בינעירוני7.3עירוני2.0 אוט' 177 כ"ס, נהג + 2, 1 דלת צד
JUMPY Small N1 ,5.414בינעירוני6.1עירוני2.0 אוט' 177 כ"ס, נהג + 2, 1 דלת צד
JUMPY Small M1 ,4.64בינעירוני5.2עירוני1.5 ידני 120 כ"ס, נהג + 2, 1 דלת צד
JUMPY Small N1 ,4.914בינעירוני5.5עירוני1.6 ידני 115 כ"ס, נהג + 2, 1 דלת צד

JUMPY Medium M1 ,5.114בינעירוני6.2עירוני2.0 אוט' 177 כ"ס, נהג + 2, 1 דלת צד
JUMPY Medium M1 ,5.114בינעירוני6.2עירוני2.0 ידני 149 כ"ס, נהג + 2, 1 דלת צד
JUMPY Medium N1 ,4.915בינעירוני5.9עירוני2.0 ידני 150 כ"ס, נהג + 2, 1 דלת צד

JUMPY Medium N1 ,5.815בינעירוני6.6עירוני2.0 אוט' 177 כ"ס, נהג + 2, 1 דלת צד
JUMPY Large N1 ,5.414בינעירוני6.1עירוני2.0 אוט' 177 כ"ס, נהג + 2, 1 דלת צד
JUMPY Large N1 ,4.915בינעירוני5.9עירוני2.0 ידני 150 כ"ס, נהג + 2, 1 דלת צד

רכב מייצג
בביטוח לאומי

רמת בטיחות 
נמוכה

רמת בטיחות 
גבוהה

דגםקוד דגם
ג'אמפי ידני/אוט'138/62/134/66/139/136/67/63/64/65
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