
 ברכה ציפורה
נפצעה מהפצצה מצרית מעל שמי תל אביב
מספרת על סיפור הגבורה שלה.
בתמונה עם בנה מר אלי ברכה, ראש מועצה אזורית חוף השרון.
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בברכת
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בברכה,
אייבי מוזס

יו"ר ארגון נפגעי פעולות איבה
הארגון היציג במדינת ישראל 

דבר יו”ר

בימים אלו אנו נפרדים מעונת הקיץ ומקבלים את עונת הסתיו, אווירת החגים כבר בפתח ואנו בארגון היציג רוצים לחלוק איתכם 
בביטאון זה את הפעילות הענפה למענכם, נפגעי פעולות איבה ובני משפחותיכם.

בחודשים האחרונים עברה מדינת ישראל תקופה סוערת, שתי מערכות בחירות לראשות הממשלה ועדיין התמונה לא ברורה לגבי 
הרכב הנהגת המדינה ואנו מקווים כי כל מי שיעמוד בראש הממשלה יפעל למען ציבור נפגעי פעולות איבה. 

כחברים במשפחת השכול ונפגעי פעולות איבה, אנו בארגון חרטנו על דגלנו להוביל לשינוי ביחס המדינה, הכנסת והממשלה 
לציבור נפגעי פעולות איבה.

 פעילותנו השוטפת בארגון נמשכת כל העת, לאחרונה קיימנו אירוע יום כיף בשפיים, אירוע עבור הציבור הדתי בפארק מים חפץ 
תחיים, לראשונה הפקנו אירוע “שמח בקרקס” עבור יתומי פעולות איבה וכמובן הפרויקטים שר הפכו להיות מסורת של נתינה וחי

בוק עבור הנפגעים ובני משפחותיהם, חלוקת המלגות בסיוע עמותת חזון לישראל וחלוקת תיקי כתה א’ לתלמידים וכמובן, מפעלי 
ההנצחה שכהורה שכול ואלמן אני יודע את חשיבות הרבה בקיום מפעלי הנצחה ביחד עם אגף ההדרכה במשרד החינוך אשר מוביל 
ד”ר אדיר זלצר, עשרות רבות של ספרי הנצחה חולקו ברחבי הארץ למשפחות השכולות ומשלבים פעילות חברתית של פרחי הוראה 
ותלמידים שנחשפים לחייהם וגבורתם של קורבנות הטרור, חללי פעולות איבה. בנוסף, אנו פועלים בכל הדרכים להביא לכך שיוקם 
היכל הנצחה לאומי לחללי פעולות איבה, הנושא נמצא בסדר יומו של מנכ”ל המוסד לביטוח לאומי, עו”ד מאיר שפיגלר ואנו תקווה 

כי בשנה הבאה תהא בשורה גדולה בעניין ויוקם ההיכל. 
אנו עוברים ימים לא קלים בהם פיגועי הטרור ממשיכים כמו טפטוף בלתי פוסק, תושבי הדרום והעוטף חיים בחרדה יומיומית של 
התקפות טילים ומציאות זו מחייבת אותנו, בארגון היציג להמשיך ולפעול למען הנפגעים, ללוות אותם בהמשך שיקומם, לסייע 

להם במיצוי זכויותיהם ולפעול לרווחתם.
כמו בכל ביטאון אנו משלבים סיפורים של נפגעים על מנת שביטאון זה יהפוך לעדות מוכחת של סיפורי חייהם של נפגעי פעולות 
איבה והפעם סיפורה של ברכה ציבורה, מספרת על פציעתה מימי קום המדינה ועל תקופה כלוחמת באצ”ל, סיפורה של יונית 
מליחי, בתה של לבנה מליחי ז”ל שנרצחה בפיגוע ירי בירושלים, סיפור גבורתו של זיו חג’בי שנרצח בפיגוע בברקן  וכן סיפורה של 
לילן שושן אשר איבדה את בעלה יוסי שושן ז”ל בעת שהייתה בהריון. סיפורים אלו מסמנים לנו את הצורך במלאכה הברוכה של 
הארגון הנעשית משנה לשנה מאתגרת יותר ויותר. אהובנו ששילמו בחייהם עבור חיינו באדמה הזאת, מהווים לנו תזכורת תמידית.
בשנה הקרובה בכוונתנו להקדיש מאמצים רבים להמשך יצירת פרויקטים ושיתופי פעולה למען רווחת הנפגעים, אנו מתארגנים 
4.12.2019 בתיאטרון הבימה וגולת הכותת  לקראת אירועי יום ההוקרה לפצועי מערכות ישראל, אירוע ערב תרבות יתקיים בתאריך
רת, אירוע בר ובת מצווה אשר יתקיים בתאריך 19.12.2019 ואנו מזמינים את כולכם לקחת חלק בפעילות שאנו עמלים עליה רבות 

למענכם.

אאחל לכולנו שנה חדשה מלאה בבריאות, שנת ביטחון, צמיחה, שגשוג 
ובשורות טובות לכם ולבני משפחותיכם

חברות וחברי ארגון יקרים,
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שלכם,
עו”ד רועי כהן, מנכ”ל

מנכ”ל ארגון נפגעי פעולות איבה
הארגון היציג במדינת ישראל

שוב, כמי שמנהל את הארגון היציג, אני נרגש להציג בפניכם את ביטאון מס’ 42, של ארגון נפגעי פעולות איבה, הארגון היציג 
במדינת ישראל.

מלבד העובדה שהביטאון סוקר בפניכם את פעילויות הארגון למען ציבור הנפגעים, אני גאה שהוא מבטא גם את העוצמה בעשייה 
הענפה שלו למען רווחת נפגעי פעולות איבה ושמאות מחברי הארגון מביעים את אמונם פעם אחר פעם בהשתתפות בפעילה 

באירועים ובפעילות אגון 

ובני  הנפגעים  את  ללוות  שלנו  והכמיהה  הרצון  את  המבטאים  היציג  בארגון  עוגן  שהם  שלמים  מפעלים  הקמנו  השנים  לאורך 
משפחותיהם לאורך כל שנות חייהם, מפרויקט לידה מתוקה, חלוקת תיקי כיתה א’, חגיגות טקס בר ובת המצווה, חלוקת תווי 
קנייה בפרויקט הכן עצמך לצה”ל, חלוקת מלגות לסטודנטים חברי הארגון ובני משפחותיהם. אנו חושבים תמיד כיצד הרחיב את 
הפעילויות והפרויקטים עבורכם, חברי הארגון היקרים ואני שמח לבשר כי בעת הקרובה נקים ועדת חקיקה שתיזום קידום תיקונים 

והוראות חוק למען נפגעי פעולות איבה.

השנה נחנוך בשיתוף פעולה עם קרן ההקדש ע”ש ד”ר מריה פולנסקה, אירוע למען יתומי פעולות איבה מגילאי 15-18 ובו חלוקת 
שובר מתנה ע”ס 1500 ₪ ברשת באג לרכישת מחשב נייד ו/או אביזר דיגיטלי אחר לרווחת היתומים. אנו לא נפסיק לפעול בכל 

המישורים בכדי לייצר עוד ועוד מפעלי תמיכה וסיוע לנפגעי פעולות איבה הזקוקים לכך לאורך כל ימות השנה. 

המחלקה המשפטית מטפלת מעל ל-2,000 פניות בשנה ומביאה לכך שלציבור הנפגעים יש כתובת, יש יועצים משפטיים הפועלים 
למען מיצוי זכויותיהם בנוסף, בארגון מחלקה סוציאלית אשר מעניקה גם עזרה ותמיכה בתחום הסוציאלי עבור נפגעי פעולות איבה 
ובני משפחותיהם, כפי שתיווכחו בביטאון,  ישנו שיתוף פעולה פורה עם החוג לפסיכותרפיה בראשות ד”ר גדעון מנדה במכללת 

סמינר הקיבוצים.

אני שמח לבשר כי לאור פעילויות אלו והתנהלות הארגון, הארגון זוכה שנה אחרי שנה לקבל אישור ניהול תקין מרשם העמותות, 
אישור ניהול ספרים וניכוי מס במקור, אישורים אלו מעידים על מנהל תקין ועמידה של יו”ר הארגון וועד הארגון באמות מידה של 

ניהול עמותה הפועלת לרווחת נפגעי פעולות איבה. 

אסיים עם התרגשות רבה ובשורה גדולה כי לאחר שנה וחצי של עבודה קשה, הבאנו לכך כי ציבור נכי פעולות איבה יוכלו להצטרף 
לפוליסת ביטוח סיעודי של ארגון נכי צהל ובכך עשינו היסטוריה!                  כל נכה פעולות איבה שיבחר ויעמוד בתנאי הפוליסה,  
יהיה זכאי לרשת ביטחון סוציאלית לכל ימי חייו. אני קורא לנכי פעולות איבה להצטרף לפוליסה, זכותכם תעמוד לכם עד ליום 
30.11.2019, זוהי בשורה גדולה לארגון נפגעי פעולות איבה המונה כ-3,000 חברי ארגון המצטרף לפוליסה של ארגון נכי צה”ל 
המונה למעלה מ-50,000 נפגעים, במהלך זה נוצרה שותפות אמת עם ארגון נכי צה”ל שותפות שתמשיך לגדול ולהתפתח עם 

היבחרו של יו”ר הארגון החדש, עו”ד עידן קלימן.

אני רוצה להודות לכל העוסקים במלאכה, צוות הארגון, יו”ר חברי הועד והמתנדבים. העשייה הרבה אינה מובנת מאליה, הארגון 
מתמודד עם אתגרים לא פשוטים, מאבק בלתי פוסק לקבלת תמיכה וסיוע בפעילות הארגון ולכן, יש צורך גדול לפעול להגדלת 

המשאבים ובכלים שיש ברשותנו לפעול למענכם וכך נעשה.  

אני אאחל לכולכם שנה טובה, שנה של ביטחון ובריאות איתנה. 

חברות וחברים יקרות ויקרים,

דבר מנכ”ל
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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' 42 
ספטמבר 2019, תש"ף

 אייבי מוזס יו"ר ארגון נפגעי פעולות איבה

050-5205188 

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

052-2648632 

שרה קמחי נציגת סקטור אלמנים/ות, יו"ר ועדת 

רווחה 052-8209102

 זאב ראפ חבר ועד מסקטור הורים שכולים,

יו"ר ועדת השקעות 054-3032424

 רו"ח יצחק ניסים נציג סקטור הנכים, גזבר הארגון

ויו"ר ועדת הכספים 054-6338795

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

052-3339520

ארגון נפגעי פעולות איבה - הארגון היציג
כתובת: רח’ בית אורן 9, ת”א, מיקוד 67319

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

http://www.irgun.org.il :אתר
ארגון נפגעי פעולות איבה—הארגון היציג בישראל

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

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

כתיבה: ערן קמינסקי, עו”ד הילה אשכנזי - אליאסי, 
תמר חזות.

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

#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 חלוקת מלגות
10 אירועי קיץ בשפיים ובחפץ חיים

16 "שמח בקרקס" אירוע למען יתומי 
פעולות איבה

מטה והנצחה

18 הקמת היכל הנצחה לאומי לחללי 
פעולות איבה והאסיפה הכללית 

השנתית

20  טקס יום הזיכרון בהר הרצל

כתבות על חברינו 

26 "געגועים לזיו" איריס חג'בי בגעגוע 
גדול לבנה היקר, זיו חג'בי ז"ל

28 "תודה, אמא שלי" יונית מליחי בתה 
של לבנה מליחי ז"ל מספרת שהיא לא 

מפסיקה לשכוח ולא תשכח לעולם את 

אמא

זכויות

33 זכויות ורווחה- הטבות וזכויות של 
חברי הארגון
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בימים האחרונים נשלח לביתכם מכתב הכולל הנחיות בקשר עם ההצטרפות לפוליסה.
להלן מידע חשוב בקשר לפוליסה:

• האפשרות להצטרפות הינה לרובד הבסיסי בלבד, ללא אפשרות לצירוף בני משפחה.
• סכום הפיצוי החודשי במקרה סיעודי על פי הפוליסה, עומד על 4,000 ₪ צמוד למדד לפי 
שיעור השינוי בין מדד הבסיס למדד הקובע, כהגדרתו בפוליסה ולתקופה מקסימאלית 

של 60 חודשים, לאחר תקופת המתנה של 90 יום.
 ,₪  118 על  עומדת  הפוליסה,  לתנאי  בהתאם  הבסיסי,  הרובד  בגין  החודשית  הפרמיה   •
לאומי.  לביטוח  המוסד  ידי  על  ישולמו   ₪  55.5 ו-  הנכה  מתגמולי  ינוכו   ₪  62.5 מתוכם 

הפרמיה צמודה למדד הקובע, כמפורט בפוליסה. 
הנסיבות  בהתקיים  החודשי  הפיצוי  בסכום  ו/או  הפרמיה  בגובה  שינויים  ייתכנו   •

המפורטות בהסכם עם המבטחת ובפוליסה. 
• נכי פעולות איבה המבוטחים כיום בביטוח הסיעודי הקבוצתי של ארגון נפגעי פעולות 
איבה ועברו חיתום רפואי במסגרת אותה פוליסה, יוכלו להצטרף לפוליסה של ארגון נכי 
צה"ל, ללא חיתום רפואי, בתקופת הזמן הקצובה לכך בהתאם לתנאי ההצטרפות הקבועים 
בתקופת  צה"ל  נכי  ארגון  של  לפוליסה  להצטרף  יוכלו  האיבה  פעולות  נכי  יתר  בפוליסה. 
הקבועים  ההצטרפות  לתנאי  ובהתאם  רפואי  חיתום  לביצוע  בכפוף  לכך,  הקצובה  הזמן 

בפוליסה.
• התנאים המלאים והמחייבים הינם התנאים המפורטים בפוליסה.

• לתשומת ליבכם, לאחר 30.11.19 לא ניתן יהיה להצטרף לפוליסה, ומשכך מוצע לפעול 
בהתאם להנחיות ולמועדים המפורטים במכתב שנשלח. 

ארגון נפגעי פעולות איבה שמח לבשר לכם, כי נחתם הסכם לצירוף נכי פעולות איבה, העומדים 
בתנאים, לפוליסת ביטוח הסיעוד הקבוצתי של ארגון נכי צה"ל בחברת הראל. במהלך תקדימי זה, 

הארגון היציג דאג לכך כי ציבור נכי פעולות איבה יוכל ליהנות מביטוח סיעודי קולקטיבי.

פוליסת ביטוח סיעודי חדשה!
בהישג  היסטורי �

ארגון נפגעי פעולות איבה

לפרטים נוספים ותנאי ההצטרפות נא לפנות לסוכנות הביטוח "מבטח סיימון"

בטלפון: 1800-201-028
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השנה חולקו 56 מלגות לימודים 
איבה  פעולות  נפגעי  לסטודנטים 
לתואר  הלומדים  ומשפחותיהם 
נערך  הטקס  ולהנדסאים.  ראשון 

ובני מש המלגות  ־במעמד מקבלי 
אייבי  מר  הארגון  יו"ר  פחותיהם, 
מוזס, מנכ"ל הארגון עו"ד רועי כהן 
פעולות  נפגעי  ארגון  וועד  חברי 

ליש חזון  עמותת  ומייסדי  ־איבה 
ראל, הגב' בתיה סגל ומר ברי סגל. 
כמידי שנה גם השנה טקס הענקת 
המלגות לנפגעי פעולות איבה ובני 
משפחותיהם, התקיים בשיתוף עם 
תרמה  אשר  לישראל  חזון  עמותת 

למען פרויקט חשוב ומעצים זה.
מלגות  לחלוקת  המרגש  הטקס 
לנפגעי  ראשון  לתואר  לימודים 
פעולות איבה התקיים בבית ציוני 
אמריקה בת"א,  ביום שני בתאריך 

.22.07.2019
רועי כהן  מנכ"ל הארגון עו"ד  
הנפגעים  רווחת  כי  בנאומו  נשא 
עליון  ערך  הוא  ומשפחותיהם 
דגלו  על  חרט  הארגון  וכי  בארגון 
לתמוך בנפגעים ולשקמם וציין כי 

־חלוקת מלגות הלימודים לסטודנ
טים יסייעו להם להשתקם ולסלול 

את דרכם בחזרה למסלול החיים.

"חזון  עמותת  יו"ר  סגל  בתיה 
המ את  בדבריה  ציינה  ־לישראל" 

הישראלית  החברה  של  חויבות 
ובנ השכולות  במשפחות  ־לתמוך 

פגעי פעולות האיבה. עוד הוסיפה 
בדבריה כי "עמותת חזון לישראל 
השנה  זו  שותפה  להיות  שמחה 
המלגות  חלוקת  למפעל  הרביעית 

־שכולו נתינה, חיבוק ותמיכה בנפ
געי פעולות איבה".

- ד"ר להתלהבות בה ־בן סלע 
אנרגיה  "זריקת  בנושא  רצאתו 
לחיים". הרצאה פרקטית ומצחיקה 

פרופור מהחיים,  התלהבות  ־על 

ציות וניהול הקשיים שיש לכולנו 
בהורות  בזוגיות,  היום-יום,  בחיי 
מרתקת  היתה  הרצאה  ובעבודה. 
למען  בהתנדבות  שכולה  ומהנה 

־נפגעי פעולות איבה, ועל כך, תו
דתנו.  

איבה  פעולות  נפגעי  ארגון 
חבריו  רווחת  למען  רבות  פועל 

ובחז בשיקומם  משפחותיהם  ־ובני 
רה למעגל חיים נורמטיבי ועל כן 
רואה במפעל זה מהחשובים ביותר 
לכל  מאחלים  אנו  מפעליו.   מכל 
עלו  המלגות  ומקבלי  הסטודנטים 

והצליחו!

טקס חלוקת מלגות

חדשות הארגון - רווחה
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ממשיכים עם המבצע

www.harel-ortho.co.il

H

°

&950&1900

ספק מורשה של משרד הביטחון מכבדים הפניות מכל קופות החולים
ומביטוח לאומי דרוש הפניה להראל אורטופדיה

סניף ראשי חולון- רח' שנקר 27 טל: 03-5013223
שעות פתיחה: א'-ב'-ד'-ה' 09:00-13:00, 16:00-19:00, ג'+ו' 09:00-13:00

חנות מעבדה - המרכבה 19, חולון

מגוון רחב של נעלי 
אלגנט-ספורט, אביזרי אורטופדיה 

ושיקום בהתאמה אישית:
חגורות גב, קביים, הליכונים ומכשירי 

הליכה, תומכי ברך וקרסול ועוד...
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יום כיף בפארק 
המים שפיים 

כ-850 חברי ארגון ובני משפחותיהם הגיעו לחגוג את 
חופשת הקיץ בפארק המים שפיים בתאריך 16.07.2019. 
מפנק  יום  העבירו  משפחותיהם  ובני  הארגון  חברי 
מארוחת  ונהנו  האקסטרים  במגלשות  גלשו  בבריכות, 

הילדים התח ומפנקת,  וארוחת צהריים עשירה  ־בוקר 
דשו במתנות קיץ ססגוניות. 

האמנים  מיטב  של  הופעות  התקיימו  היום  במהלך 
שהגיעו לשמח את ילדי חברי הארגון ובמופע המרכזי 

הופיע הצמד איב אנד ליר. 
יום כיף זה התקיים בשיתוף עמותת "חזון לישראל" 
אשר מטרתו לשמח את חברי ארגון נפגעי פעולות איבה 
אהבה  חיבוק,  שכולו  יום  להם  ולהעניק  ומשפחותיהם 

ושמחה. 
בהזדמנות זו נודה מקרב לב לאמנים ולכוכבי הילדים 

שהגיעו בהמון כיף ולמפיק שי דהן על גיוס האמנים.
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יום כיף לציבור הדתי 
בפארק חפץ חיים 2019

החברים  לבקשות  קשוב  איבה  פעולות  נפגעי  ארגון 
נערך   20/8/2019 בתאריך  כן  ועל  השונים   מהמגזרים 
אליו  חיים,  חפץ  המים  בפארק  הדתי  לקהל  קיץ  אירוע 
הגיעו כ-250 חברי ארגון ובני משפחותיהם, בכדי לחגוג 

את החופש הגדול.  
  חברי הארגון הדתיים ובני משפחותיהם העבירו יום 
במגלשות  בבריכות,  הדתית,  למשפחה  המותאם  מפנק 

־מים, בפארק אטרקציות שבמתחם ונהנו מהפתעות שחו
לקו לילדיהם.

־מטרת יום הכיף שהתקיים הוא להעניק לחברים הפו
גה מהשגרה ומהחום המהביל של חודש אוגוסט, ולאפשר 
לציבור הדתי מענה ראוי לצורך להשתתף באירועי הקיץ  
של הארגון וכן לבלות עם בני משחותיהם בחופש הגדול. 

הייחו לפעילות  להצטרף  המעוניינים  ־חברים 
הארגון למשרדי  לפנות  מתבקשים  הדתי  למגזר   דיות 

בטלפון: 03-6884729
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השנה יצאו 26 ילדים, המהווים 
חברי  ילדי  של  ייצוגית  משלחת 

ארגון נפגעי פעולות האיבה.
מא ואנו  חשובה  זו  ־שליחות 

להתנסות  יביא  המסע  כי  מינים 
וחוויה בלתי נשכחת עבורם. 

דברים  נשא  שהתקיים,  בטקס 
־מר אייבי מוזס - יו"ר ארגון נפ

געי פעולות איבה, ואיחל הצלחה 
הנרגשים.  הארגון  חברי  לילדי 

־בטקס חולקו תיקים ומתנות לי
לדים היוצאים לקייטנה.

את  לווה  לראשונה  השנה 
הילדים יו"ר הארגון אייבי מוזס, 
אייבי נפגש עם הקהילה היהודית 

־בקנדה בבית הכנסת הגדול במו
אשר  דברים  מס'  להלן  נטריאול 
נפגעי  "ארגון  לקהילה:  נאם 
פעולות איבה הינו הארגון היציג 
במדינת ישראל, בארגון שלנו יש 
את כלל הסקטורים, נכים הורים 
ויתומים,  אלמנות/ים  שכולים, 

־אנחנו כאן היום כדי לתמוך ול
הילדים האהובים שלנו,  חזק את 
אני נרגש מאוד מהחוויה העצומה 

נה אשר  הילדים  עוברים  ־אותה 
נים מכל רגע ורגע. הארגון שלנו 
מלווה את כל הנפגעים 365 ימים 
אני  החיים.  תחומי  בכלל  בשנה 

ליל ולהעניק  להמשיך  ־מבטיח 

דים ובכלל, לחברי הארגון חוויות 
בלתי נשכחות, כאלה שלזמן מה 
הגדולים  הכאבים  את  ישכיחו 

אותם הם חיים מדי יום"
הילדים חוו חוויות של העצמה 
אותם הם חוו לראשונה בחייהם, 

לבג מילדות  המעבר  את  ־עברו 
רות, לרבים מהם מדובר בנסיעה 

־ראשונה ללא ההורים ויו"ר האר
כדמות  שם  היה  מוזס  אייבי  גון, 

אב מחבקת ואוהבת. 
אירית אלירז, אם שכולה אשר 
למחנה,  ילדיה  שני  את  שלחה 
הארגון  ליו"ר  כתבה  ולירז  אורי 

אייבי מוזס כך לאחר המסע: 
"אייבי היקר, אנחנו מבקשים 
להודות לך על התמיכה באורי 
שדאגת  לנו  ספרו  הם  ולירז, 
להם ושהם ממש אוהבים אותך, 
על  מספרים  מקסים.  שאתה 
התמיכה   ועל  שעברו  החוויות 
שלך שמאוד עזרה להם. נשמח 

המשפ עם  אותך  לארח  ־מאוד 
חה בביתנו בהר אדר. אורי לירז 

הבי חטיבת  את  היום  ־התחילו 
ביגר  שהמחנה  מרגישים  ניים. 
עצמאיים  להיות  שלמדו  אותם 
הכל  על  לך  תודה  ולהתמודד! 
אירית  להיפגש",  נשמח  ומאוד 

אלירז.

קייטנת קנדה 
כמידי שנה, יוצאים ילדים מבין ילדי חברי ארגון נפגעי פעולות איבה שהגיעו 

לגיל המצוות לקייטנת קיץ הנערכת במחנות נוער יהודים בקנדה וממומנת ע"י 
.I.V.O.W ארגון וולונטרי של יהודי קנדה בשם
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"ַאָּתה ִּתָּמֵש�ְך, ָעׂשּוי ֵמאֹוִתּיֹות"
(חיים גורי)

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

בכבוד רב
יחזקאל פרנקל

מנכ"ל ההוצאה לאור 'מכון קורות'

"ְוַדע ְלָך ֶש�ַהְזַּמן ְוָהאֹוְיִבים, ָהרּוַח ְוַהַּמִים ֹלא ִיְמֲחקּו אֹוְתָך“

לרשותכם כמה אפיקי הנצחה

יקירכם  את  להנציח  אתכם  מזמינים  אנחנו 
כבוד  של  מקום  לתת  חייו.  סיפור  את  ולספר 
מכל  ולהפיק  ולתמונות,  לכתבים  לזכרונות, 

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

נעשה זאת יחד: אתם תפתחו לנו צוהר לסיפור 
בראיונות  האהוב.  המשפחה  בן  של  החיים 

אתכם נקשיב היטב, נקח את זה משם באהבה 
ותוך דיוק נבצע עבורכם את כל תהליך ההפקה 

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

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

המדויק לצרכיכם.

צלצלו עכשיו: 1-800-202-156

ל'מכון קורות' נסיון רב 
בפרוייקטים ממשלתיים עם:

בואו ניפגש על קפה ועוגה
אצלנו במגדל 'השחר' קומה 26, מתחם הבורסה גבעתיים

וכשתפגשו אותנו תבינו שאתם בידיים הכי טובות

סיור מודרך
במחוזות חיי יקירכם

סרט
משולב בראיונות ודוקומנטציה

ערב
חיים שכאלה

מוציאים אותך לאור!
ליווי מקצועי להפקת כתב ידך

מיני גרפיה
הפקה תוך חודש

ספר יוקרתי
באיכות פרימיום

ונחזור אליכם בהקדם או שילחו הודעה ל: 0584-0584-10

"נחשפתי מקרוב להפקות של הוצאת 'מכון קורות‘, התרשמתי מהספרים 
האיכותיים ומהתהליך המרגש והאישי. ב’מכון קורות‘ אתם בידיים בטוחות."

הסופרת יפעת ארליך
(מחברת רבי המכר על דפנה מאיר ורס"ן בניה שראל - הי"ד)
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בתאריך 12/8/2019 קיימנו טקס 
חלוקת תיקי כיתה א' ל-40 ילדים 
איבה,  פעולות  נפגעי  ארגון  חברי 
טקס זה מתקיים זו השנה השישית 

בשיתוף עם עמותת חזון לישראל.
־במהלך הטקס נהנו הילדים מפ
־עילות חווייתית של הליצנית שה

הפתעות  וחילקה  הרקידה  צחיקה, 
לילדים. 

־שרה קמחי חברת ועד ארגון נפ
מדבריה:  ברכה  איבה  פעולות  געי 
"המסורת הזו של חלוקת תיקי כיתה 
א' לילדים יתומים, אחים שכולים, 
ילדים נכים וילדי נכים היא מסורת 
שמבטאת את מטרת הארגון לתמוך 

־ולסייע בכל צומת דרכים של המש
פחות שמתמודדות עם פצעי הטרור. 

־אנחנו כאן בשבילכם, כולנו משפ
להיות  תמיד  נמשיך  אנו  אחת.  חה 
משענת וכתף לכלל נפגעי פעולות 

האיבה". 
ליש חזון  מעמותת  סגל  ־בתיה 

רואים  "אנו  בנאומה:  נשאה  ראל 

־בחיבוק ובתמיכה בילדי נפגעי פעו
לות איבה את המטרה הנעלה ביותר 
החיוך  הישראלית,  החברה  של 
והשמחה בעיני הילדים הם המפתח 
חזרה לחיים נורמליים ככל שניתן".

איבה  פעולות  נפגעי  ארגון 
והחוזרים  מאחל לכל המתחילים 
פורייה  לימודים  שנת  ללימודים 

ומוצלחת.

איבה- פעולות  נפגעי  ארגון 
במסורת  ממשיך  היציג  הארגון 
הארגון  ילדי  עם  ולשמוח  לחגוג 

בהגיעם לגיל מצוות.
חגיגי  אירוע  נקיים  השנה  גם 
לילדי הארגון שהגיעו לגיל מצווה 
יחד עם בני משפחותיהם ואישים 
מכובדים. במהלך היום יהנו מטקס 
הנחת תפילין, טקס לבנות המצווה 
תוכנית  צהריים,  ארוחת  בכותל, 

־אומנותית וקבלת פנים בבית הנ
המדינה  נשיא  כבוד  ידי  על  שיא 

מר ראובן )רובי( ריבלין. 
אירוע מרגש וייחודי זה יתקיים 
 ,2019 בדצמבר   19 חמישי,  ביום 

כ"א בכסלו תש"פ.
הורים לילדים החוגגים השנה 
בר מצווה ובת מצווה מתבקשים 
בטל:  הארגון  למשרדי  לפנות 

03-6884729

שלום כיתה א'

היכונו לאירוע בר/בת מצווה 2019 לילדי ארגון 
נפגעי פעולות איבה

ארגון נפגעי פעולות איבה מברך אתכם ואת ילדיכם העולים לכיתה א'

"ישנם דברים שנשכחים בין דפי ההיסטוריה אך נרשמים ביומן של הלב"



www.irgun.org.il

15 

התקיימה   6.8.2019 בתאריך 
עו"ד  היציג,  פגישה מנכ"ל הארגון 

המש המחלקה  נציגות  כהן,  ארועי 
גדעון מנדה, ראש  ד"ר  לבין  פטית 

אהחוג לפסיכותרפיה בסמינר הקיבו
צים, מר יהלי שר שלום ועו"ס עדנה 
רומנו, מנהלת המחלקה הסוציאלית 

בארגון. 
חשי לאור  התקיימה  אהפגישה 

הפורה  הפעולה  שיתוף  המשך  בות 
האר לבין  הקיבוצים  סמינר  אבין 

שבארגון  כשנתיים  מזה  היציג,  גון 
היציג מתקיימים מפגשים פרטניים 
הארגון  לחברי  פסיכותרפיסטים 

בפעי מדובר  משפחותיהם,  אולבני 
לות מבורכת אשר ממשיכה לגדול 

מעי רבים  ארגון  חברי  אולהתפתח. 
שהמפגשים  העבודה  עצם  כי  דים 
הדבר  היציג  הארגון  בבית  נעשים 

ושל ביטחון  תחושת  להם  אמעניק 
ווה. הארגון מאמין כי מתן טיפולים 
הארגון  לחברי  פסיכותרפיסטים 

וכן סיוע סוציאלי משלים את שלל 
מעניק  אשר  הנוספים  השירותים 

אהארגון לחבריו ולבני משפחתו וב
עצם הארגון מסוגל להיות גוף אשר 

אמעניק מעטפת שלמה של סיוע ות
מיכה ולחבריו.  

בראשותה  סוציאלית  מחלקה 
של עו"ס עדנה רומנו.

בשנה  הפיילוט  הצלחת  לאחר 
פעולות  נפגעי  ארגון  האחרונה, 
איבה ממשיך להציע שירותי טיפול 

פרטני-פסיכותרפיה אישית. 
שיזם  פעולה  משיתוף  כחלק 

לפסיכותר התכנית  עם  אארגוננו 
וייעוץ אקזיסטנציאליסטי, של  פיה 
מכללת סמינר הקיבוצים, קהל חברי 
ולהיעזר  להמשיך  מוזמן  הארגון 

בשירות. 
אם את/ה מתמודדים על שאלה/
יודעים  ולא  בעיה/קושי/התלבטות 
מה לעשות ובאיזו דרך לפעול אנו 
שיחה  על  שמבוסס  טיפול  מציעים 

והקשבה, מקום מוגן ובטוח בו אפשר 
יהיה להעלות תכנים אשר מטרידים 

אאתכם. וביחד, בשותפות, נעבוד ונ
דבר על הדברים החשובים לכם. 

לשבוע  אחת  יתקיימו  הפגישות 
בארגון נפגעי פעולות איבה.

איתנו  יוצרים  עושים?  מה  אז 
ואנו   03-6884729 בטלפון  קשר 
נשמח לקבוע לך פגישה עם עדנה, 
לאחר  בארגון.  סוציאלית  עובדת 
מתאים.  זה  האם  תחליט/י  הפגישה 
פרטים  ולתת  מכם  לשמוע  אשמח 

נוספים.
בנוסף, הוקמה קבוצת תמיכה 
לסייע  נועדה  אשר  היציג  בארגון 
במתן אוזן קשבת, חיזוק והקלה על 

תחושת הבדידות.
אהקבוצה מורכבת מחברים שמס

פקים זה לזה סוג של תמיכה ועזרה. 
לחברים בקבוצה יש מאפיין מסוים 

שמשותף להם.
למשתתפים  יאפשרו  המפגשים 

ההתמודדויות  את  להביא  בקבוצה 
המייחדות את חייהם.

מקום  תהווה  המפגש/הקבוצה 
בטוח ומוגן לחשיפה והתבוננות על 
קשיים משותפים ושונים, ועל דרכי 

תו בקבוצה  החברים  אהתמודדויות. 
מכים זה בזה, מקשיבים ומעודדים.
שי הינה  הקבוצה  של  אהמטרה 

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

להמשך ההתמודדות.
לשבוע  אחת  תיפגש  הקבוצה 
12 שבועות, כל מפגש ייעע  למש ך

ר ך כשעה וחצי. 
הפעילות תתבצע בארגון נפגעי 
פעולות איבה בבית אורן 9, ת"א. את 

אהקבוצה תנחה פסיכותרפיסטית ומ
נחת קבוצות.

במידה והנכם מעוניינים לקבוע 
להשתתף  או  התרשמות   שיחת 
בקבוצת התמיכה אנא צרו קשר 

עם מזכירות הארגון.

פגישה שנתית בין ארגון נפגעי פעולות איבה לבין 
סמינר הקיבוצים החוג לפסיכותרפיה

19.6.19 נפתח לראא  בתאריך
אשונה קורס קרמיקה בארגון נפ

געי פעולות איבה,
חברי  נהנו  הקורס  במהלך 

הארגון מיצירה בקרמיקה, 
אייצור כלים על אובניים, בשי

טות מסורתיות כמו גם טכניקות 
בעבודת יד ופיסול לייצור כלים 
הבנת  רעיוניים,  אובייקטים  או 

מא שלל  על  הקראמי  אהחומר 

פיניו - הן בהיבט הטכנולוגי והן 
עיבוד  תהליכי  המעשי.  בהיבט 
פיסול  באבנים,  עבודה  שונים- 
חופשי, בניה מודולרית, יציקות 

קרמיות לתבניות גבס ועוד.
פעולות  נפגעי  בארגון  אנו 
איבה פותחים במהלך כל השנה 
חברי  לרווחת  העשרה  קורסי 

הארגון.
מקווים שנהנית.

איבה  פעולות  נפגעי  ארגון 
וברלינגטון אינגליש - רשת בתי 
הספר המובילה ללימודי אנגלית 

אמזמינים אתכם לקחת חלק בקו
רס לשיפור האנגלית

הקורס מתאים לחברי הארגון 
אהמעוניינים לשפר את רמת הדי

העצמת   - באנגלית  שלהם  בור 
הביטחון והעשרת אוצר המילים.

במתכונת  יתקיים  הקורס 
קבוצתית

מפגשים   10 כולל  הקורס 
אפרונטליים, אשר יתקיימו במש

רדי הארגון בת”א
שיעורים  יקבלו  הנרשמים 

מת לימוד  תוכנת  אפרונטליים, 
קדמת ואפליקציה לתרגול אוצר 

מילים.
לפנות  יש  נוספים  לפרטים 

אלארגון נפגעי פעולות איבה בט
במייל:  או   ,03-6884729 לפון: 

tamarh@irgun.org.il

קורס לשיפור האנגליתקורס קרמיקה
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"שמח בקרקס" למען יתומי פעולות האיבה
13/08/2019 התקיים  בתאריך 
למען  אירוע  פלורנטין  בקרקס 
אירוע   - איבה  פעולות  יתומי 

פולנס מריה  ד"ר  לזכר  ־הנצחה 
קה ז"ל. ד"ר מריה פולנסקה ז"ל 
באהבתה  נודעה  כרופאה,  עבדה 
ומסירותה  ליבה  טוב  לבריות, 

למטופליה תיזכר תמיד. 
הילדים נהנו מסדנאות קרקס, 

־דוכני מתוקים, ארוחה ברוח הק
ומה מרשים  קרקס  ומופע  ־רקס 

מהארץ  אמנים  הופיעו  בו  פנט 
ומחו"ל.

מריה  ד"ר  של  לזכרה  הקרן 
ותומכת  מסייעת  ז"ל  פולנסקה 
בילדים יתומים שהוריהם נרצחו 

בפעולות איבה.
איבה  פעולות  נפגעי  ארגון 

המ הקרן  תמיכת  את  ־מוקיר 
זיו אשר  עו"ד עפרה  ע"י  נוהלת 
למען  פעילויות  במגוון  פועלת 

יתומי פעולות איבה.
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ארה’ב

אנגליה

איטליה

שבדיהבמצב ישיבה

הולנד

 TILT IN כסא גלגלים
SPACE מדגם 

CIRRUS G5 מתוצרת 
חברת

הכסאות הממונעים 
המתקדמים בעולם 

תוצרת

כסאות העמדה 
ידניים וחשמליים 

מתוצרת

גלגלים חדשניים 
בולמי זעזועים 

מתוצרת

סדרת המוצרים 
הוותיקה והטובה 

בעולם למניעת פצעי 
לחץ תוצרת

 Carbon שלדת
היחידה בעולם 
המסופקת עם 
אחריות לכל 

החיים!

Carbon Fiber
כסאות סופר 
אקטיביים 

מתקפלים או 
שילדה 
קשיחה

פתרונות 
הושבה 

מתקדמים 
תוצרת ארה’ב

חדש!

חדש!

מבצע השקה ממשיך!
35% הנחה לגלגלים

לכל המזמין
כיסא מקרבון
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התקיימה   15.8.2019 ביום 
הקמת  בעניין  נוספת  פגישה 
לחללי  לאומי  הנצחה  היכל 

המו מנכ"ל  עם  איבה  יפעולות 
מאיר  מר  לאומי,  לביטוח  סד 
שפיגלר, מנהלת אגף איבה, גב' 
אסנת כהן, מנהלת אגף שיקום, 
גב' כרמל סטינגר, מנכ"ל ארגון 
נפגעי פעולות איבה, עו"ד רועי 
משפטית  מחלקה  מנהלת  כהן, 
בארגון, עו"ד שלומית יחזקאלי 
הילה אשכנזי מהמחלקה  ועו"ד 

המשפטית בארגון.
כהן  רועי  הארגון,  מנכ"ל 
אשר  התהליכים  אודות  סקר 
החלו לקרום עור וגידים בנושא 

יהקמת ההיכל הלאומי תוך שי
תוף הפעולה של המוסד לביטוח 
לאומי.  מנכ"ל הביטוח הלאומי, 
אור  נתן  שפיגלר  מאיר  עו"ד 
ירוק להמשך הפעולות לקידום 

מי אישר  היתר,  ובין  יהפרויקט 
ראשונית  אדריכלית  חו"ד  מון 
עבור ההיכל  וכן התחייב לקדם 
בכל  ההיכל  הקמת  נושא  את 

ידרך אפשרית אשר עומדת לר
שות המוסד לביטוח לאומי. 

אגף  מנהלת  כהן,  אסנת  גב' 
לאומי  לביטוח  במוסד  האיבה 
הקמת  נושא  על  אמונה  אשר 
פעולות  לחללי  ההנצחה  היכל 
כי  הנוכחים  את  עדכנה  איבה 

התקיימה פגישה בנושא עם מר 
משפ אגף  ראש  מועלם,  יאריה 

הביטחון  במשרד  והנצחה  חות 
בהקמת  רב  ניסיון  בעל  אשר 

יש מערכות  לחללי  זהה  יהיכל 
ראל כאשר בתום פגישתם יצא 
מסמך פעולה מסודר אשר ינחה 

הפ במהלך שלבי  הצדדים  יאת 
רויקט. 

ונרגש  שמח  היציג  הארגון 
כי לצידו עומד המוסד לביטוח 

בהק לסייע  רב  ברצון  ילאומי 
לזכר  וראוי  מכובד  היכל  מת 
היציג,  הארגון  יקירנו.  חללינו, 
הארגון,  יו"ר  של  בראשותו 
עד  יחדל  לא  מוזס,  אייבי  מר 
אשר יוקם היכל הנצחה זה בהר 

הרצל, ירושלים.

הדו אושרו  האסיפה  יבמהלך 
המילוליים  והדוחות  הכספיים  חות 
נפגעי  ארגון  יו"ר   .2018 לשנת 
פעולות איבה,  מר אייבי מוזס נבחר 
דני  רו"ח  הכללית.  האסיפה  ליו"ר 
בניטה  נוי  הר  רו"ח  בניטה ממשרד 
מונה לרו"ח של הארגון ורו"ח יואל 
פעולות  נפגעי  ארגון  למבקר  כהן 
תקינה  ביקורת  על  הצילום  איבה. 

בפעילות הארגון. 
כהן  רועי  עו"ד  הארגון,  מנכ"ל 
את  סקר  המשתתפים,  לכלל  הודה 

האח בחודשים  הארגון  יפעילויות 
וציין את החשיבות העליונה  רונים 
 – איבה  פעולות  נפגעי  שלארגון 
יש  ישראל  מדינת  היציג  הארגון 
אישור ניהול תקין מזה כמעט עשור.

ציין כי  יו"ר הארגון אייבי מוזס 
פועל  איבה  פעולות  נפגעי  ארגון 

העמו רשם  תקין  מנהל  כללי  ילפי 
9 שנים ברציפות ובשקיי  תות כבר

פות מלאה למען רווחתם של נפגעי 
פעולות איבה ומשפחותיהם. 

אסיפה כללית 2019
בתאריך 4.08.2019,  ג' אב תשע"ט התקיימה האסיפה הכללית השנתית בארגון 

נפגעי פעולות איבה – הארגון היציג במדינת ישראל.

פגישה בנושא הקמת היכל הנצחה לאומי לחללי 
פעולות איבה בין נציגי הארגון לבין מנכ"ל המוסד 

לביטוח לאומי, עו"ד מאיר שפיגלר

עו"ד מאיר שפיגלר, מנכ"ל המוסד 
לביטוח לאומי

חדשות הארגון - מטה והנצחה
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התקיימה   12.9.2019 בתאריך 
איבה  פעולות  נפגעי  בארגון 

יהרמת כוסית חגיגית לרגל חתי
פעולות  נכי  לצירוף  הסכם  מת 
איבה לפוליסת ביטוח סיעוד של 

ארגון נכי צה"ל בחברת הראל.
הצוות  הגיע  הכוסית  להרמת 
הגופים  של  והניהולי  המקצועי 

היס במהלך  מעורבים  היו  יאשר 
טורי זה. מדובר על צוות מקצועי 
כימים  לילות  רבות,  עמל  אשר 

פעו נכי  לציבור  להעניק  יבכדי 
הסיעודית  ההגנה  את  איבה  לות 

הטובה ביותר עבורם. 
מנכ"ל  נכחו,  המשתתפים  בין 
עו"ד  לאומי,  לביטוח  המוסד 
נכי  ארגון  יו"ר  שפיגלר,  מאיר 
קלימן,  עידן  עו"ד  הנכנס,  צה"ל 
היוצא,  צה"ל  נכי  ארגון  מנכ"ל 
למנכ"ל  המשנה  רונן,  חיים  מר 
בחברת הראל, מר אלון אלירז וכן 

הגו של  המשפטיות  יהמחלקות 
פים הללו. 

עו"ד  היציג,  הארגון  מנכ"ל 
רועי כהן הודה לכלל הנוכחים על 
מהלך  להצלחת  הרבה  תרומתם 
הדגיש  וכן  שכזה  ומבורך  חשוב 

את חשיבות המהלך עבור ציבור 
שלם של נכי פעולות איבה.

הארגון פעל רבות למען קידום 
לפוליס  איבה  פעולות  נכי  צירוף 
ביטוח סיעודי של ארגון נכי צה"ל 
ובמהלך תקדימי זה, הארגון היציג 
פעולות  נכי  ציבור  כי  לכך  דאג 

יאיבה יוכל ליהנות מביטוח סיעו
סוציאלית  ומהגנה  קולקטיבי  די 

ורפואית למשך שנים רבות. 
לפו איבה  פעולות  נכי  יצירוף 

נכי  ארגון  של  הקבוצתית  ליסה 
צה"ל עבור נכי פעולות איבה הינה 

הישג חסר תקדים ומהלך היסטורי 
עבור נכים נפגעי פעולות איבה. 

הישג זה יאפשר לנכי פעולות 
איבה, העומדים בתנאי הפוליסה, 
ירצו  עוד  כל  מבוטחים,  להיות 
יותר  טוב  סיעודי  בביטוח  בכך, 

ויציב יותר לאורך שנים. 
כל  על  להודות  מבקשים  אנו 
למוסד  והסיוע  התמיכה  העזרה, 
האוצר  משרד  לאומי,  לביטוח 
הראל  וחברת  צה"ל  נכי  ,ארגון 
אשר היו שותפים מלאים לקידום 

מהלך זה.

השנה, ציינו בתאריך 2.4.2019 
את יום המעשים הטובים.

לצ ולהודות  לשבח  יברצוננו 
רוז ארז  הדין  עורכי  יוות משרד 

נבוך ושות' שהגיע לתרום מזמנו 
וצ פרחים  שתילת  עבור  יהיקר 

בבית  משכננו  צביעת  וכן  מחים 
אורן 9 בתל אביב.

יום  מובן מאליו לקבל  זה  אין 
שכולו מלא במעשים טובים. 

מדובר ביום מבורך אשר נותן 
לנ והן  לתורם  הן  אדיר  יסיפוק 

למען  מוקדם  שכולו  יום  תרם. 
יהטוב ללא כל קבלת דבר בתמו

יודעים  שהרי  הסיפוק  מלבד  רה 
שהוא בחינם.

מקדישם  היינו  וכולנו  הלוואי 
ילפחות יום אחד בשנה בו אנו נע

ניק לסביבה שלנו טוב, הטוב הזה 
בנו  ויפתח  סיפוק  בכולנו  יצור 

עולמות של רגש.

מקבלים  לאחר  כשנותנים 
עולם ומלואו!

הרמת כוסית לרגל חתימת הסכם לצירוף נכי 
פעולות איבה לפוליסת ביטוח סיעודי של ארגון 

נכי צה"ל

 יום המעשים הטובים הינו יום
שכולו טוב! כולו נתינה למען האחר!

יום המעשים הטובים 
בארגון נפגעי 
פעולות איבה
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טקס יום הזיכרון

הרצל  בהר  הזיכרון  יום  טקס 
נשיא  כבוד  במעמד  התקיים 
ריבלין,  ראובן  מר  המדינה 
בנימין  מר  הממשלה  ראש  כבוד 
יולי  הכנסת  יו"ר  כבוד  נתניהו, 
בית  נשיאת  כבוד  אדלשטיין, 
הגב'  השופטת  העליון  המשפט 
הרמטכ"ל  כבוד  חיות,  אסתר 
רב-אלוף מר אביב כוכבי וממלא 
ניצב  המשטרה  מפכ"ל  מקום 
נפגעי  יו"ר ארגון  מוטי כהן,  מר 
מוזס  אייבי  מר  איבה  פעולות 
פעולות  נפגעי  ארגון  ומנכ"ל 

איבה עו"ד רועי כהן.
כבוד ראש הממשלה מר בנימין 

"משפחת  בנאומו:  נשא  נתניהו 
השכול היא משפחתי שלי מאז ה4 

ביולי 1976".
הלחימה  סבב  על  הוסיף  עוד 
האחרון בעזה, בו נהרגו 4 אזרחים 
למשפחת  שהצטרפו  נוספים 
השכול: "אירועי הימים האחרונים 
מעידים על הרצון שוב ושוב של 
מדינתנו,  את  להשמיד  אויבנו 
אויבנו  ממדינתנו.  אותנו  לעקור 
אחר  פעם  זאת  לעשות  ניסו 
נכשלו.  תמיד  הם  אך  פעם- 
שאיראן  שמעתי  לכאן  בדרכי 
בתכנית  להמשיך  מתכוונת 
את  נאפשר  לא  שלה-  הגרעין 

זה. וביום העצמאות נעלה על נס 
71 שנים של עשייה  את הישגנו. 
מופלאה, יצירה כבירה. יהי זכרם 

של הנופלים ברוך לעד".
המשפחות  בדבר  הנאום  את 
מוזס  אייבי  מר  פתח  השכולות 
איבה,  נפגעי פעולות  יו"ר ארגון 
ישראל,  במדינת  היציג  הארגון 
סילביה  אשתו  את  איבד  אשר 
עפרה מוזס ז"ל ואת בנו טל מוזס 

ז"ל בפיגוע.
אייבי נשא בדבריו: "אני כיו"ר 
איבה,  פעולות  נפגעי  ארגון 
ישראל  במדינת  היציג  הארגון 

יקרות  משפחות  מכם  מבקש 
לפנות אלינו, להיעזר בנו, לראות 
ומקשר  וגורם מאחד  בארגון בית 
השכול.  בשפת  המדברים  ביננו, 
את  לחבר  הוא  זה  ביום  תפקידנו 
שנרצחו  אלו  עם  ישראל  עם 
באכזריות בידי בני עוולה. יקירנו 
שאינם, הפכו חלק משביל הדמים 

על קיום העם היהודי בארצו".
הממלכתי  הזיכרון  יום  בטקס 
האיבה  פעולות  חללי  לזכר 
השתתפו חברי הארגון, משפחות 

שכולות לזכר יקיריהם.
מר שלמה פנחס – אלמנה של 
אבוקת  הדליק  ז"ל  פנחס  צביה 

זיכרון.
ט'  בוקר,  לפנות  רביעי  ביום 
תשס"ב  כיפור  יום  ערב  בתשרי, 
לשעה  סמוך   ,)26.09.2001(
פלסטינאי  מחבל  חדר   ,03:00
ביתם  לתוך  לג'נין  סמוך  מכפר 
מאור.  במושב  פנחס  משפחת  של 
המחבל  רצח  ישנה,  בעודה 
בחזה  סכין  בדקירות  צביה  את 

טקס יום הזיכרון הממלכתי לזכר 
חללי פעולות איבה התקיים ביום 
08.05.2019, ה' אייר תשע"ט, בהר 

הרצל, ירושלים
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צביה  מהמקום.  ונמלט  ובבטנה, 
הותירה  במותה.   64 בת  הייתה 
בעל, שמונה ילדים, נכדים, אחים 

ואחיות. יהי זכרה ברוך.
אביו של   - חג'בי  יחזקאל  מר 
זיו חג'בי ז"ל הקריא קדיש - זיו 
מישור  שכונת  תושב  ז"ל,  חג'בי 
לעבוד  החל  לציון,  בראשון  הנוף 
במפעל 'אלון' בברקן לפני כמעט 
הוא  חשב.  בתפקיד  שנתיים, 
נשוי לנטלי ואב לשלושה ילדים 
קטנים. בתאריך 7.10.2018, נרצח 
באזור  עבודתו  במקום  חג'בי  זיו 
שמחבל  בעת  בברקן  התעשייה 
פלסטינאי, אשר עבד במקום, ירה 
בו למות כמו גם בחברתו לעבודה, 
קים – לבנגרוד יחזקאל ז"ל. פיגוע 
בהלם  שלמה  מדינה  הותיר  זה 
הצעירים  שני  על  כבד  ובאבל 
זיו חג'בי,  אשר נרצחו בעבודתם. 
הותיר   35 לחגוג  היה  שאמור 
ושלושת  נטלי,  אלמנה  אחריו 

ילדיהם. יהי זכרו ברוך.
של  בנם   – צדוק  הלוי  מר 
זר  הניח  ז"ל  לוי  ושרה  ששון 
ט'  ביום   - איבה  פעולות  יתומי 
באייר תשי"ב )03.05.1952(, חדרו 
כדי  במוצא  למחצבה  מסתננים 
בשומר  משנתקלו  ציוד.  לגנוב 
תכשיטים  וגנבו  ובאשתו  בו  ירו 
נהרגה  שרה  האישה  מהבית. 
קשה.  נפצע  ששון  ובעלה  במקום 
רק בבוקר המחרת נתגלו בני הזוג 
לעבודה,  שהגיעו  פועלים  ע"י 
החולים  לבית  הובהל  וששון 
הוא  אך  צדק".  "שערי  הירושלמי 
ואחרי  מפציעתו  התאושש  לא 
באייר  י"ח  ביום  ימים,  עשרה 
)13.05.1952( נפטר. ששון  תשי"ב 
הובא  הוא  במותו.   58 בן  היה 
בהר  העלמין  בבית  למנוחות 
המנוחות בירושלים, לצד רעייתו 
שרה שנטמנה במקום עשרה ימים 

לפניו. יהי זכרם ברוך.
שירן אבו – בתו של יעקב אבו 
ז"ל הניחה זר יתומי פעולות איבה 
חול  תשמ"ו,  בתשרי  כ'  בשבת   -
המועד סוכות )05.10.1985(, עגנה 
אונייתו של יעקב בנמל ברצלונה 
ירדו  ציון  וידידו  יעקב  בספרד. 
לנמל, שם פגשו שני זרים שהזמינו 
אותם לבילוי משותף. מאז נעלמו 

עקבותיהם, רק כעבור מספר ימים 
בעיר.  בדירה  גופותיהם  נמצאו 
ועונו  נחטפו  כי  עלה  מהחקירה 
שלבסוף  עד  רבות,  שעות  במשך 
חוטפיהם  בידי  להורג  הוצאו 
יעקב  במותו.   32 בן  הערבים. 
הותיר אישה ובת, הורים ואחיות. 
העלמין  בבית  למנוחות  הובא 

בחיפה. יהיה זכרו ברוך.
בני הזוג אילנה ומשה שבח – 
שבח  רזיאל  של  שכולים  הורים 
 - בנם  של  לזכרו  זר  הניחו  ז"ל 
בטבת  כ"ג  בערב,  שלישי  ביום 
רזיאל  נסע   09.01.2018 תשע"ח 

לביתו, בשעה 20:00 הוא נורה על 
בכביש  חולף  מרכב  מחבלים  ידי 
חולים  לבית  הפינוי  ובעת   ,60
נרצח  רזיאל  נפטר.  סבא  בכפר 
ה-32,  הולדתו  יום  אחרי  כחודש 
 )32=( "לב  כתב:  הולדתו  ביום 
נכון  ורוח  אלוקים  לי  ברא  טהור 
חדש בקרבי". הוא הובא למנוחות 
ביישוב מגוריו, חוות גלעד. מקום 
השומרון,  נוף  אל  צופה  קבורתו 
נכתב  המצבה  שמעל  הסככה  על 
חיי".  בדמייך  לך  "ואומר  הפסוק 
רזיאל הותיר אחריו אישה, ארבע 
אחות  הורים,  בנים,  ושני  בנות 

ושלושה אחים. יהי זכרו ברוך.
יתומה   - עובדיה  מזל  הגב' 
עובדיה  ורחל  דוד  הוריה  משני 
תמה   08.07.1948 ביום   - ז"ל 
במלחמת  הראשונה  ההפוגה 
קרבות  בארץ  והחלו  העצמאות 
רחבי היקף שנמשכו עשרה ימים. 
הקרבות בירושלים נשאו אופי של 
דו קרב ארטילרי שהביא לנפגעים 
רבים בשני הצדדים. בקרבות אלו 
130 יהודים,  נהרגו בירושלים כ- 

בהם כארבעים אזרחים.
ביום השישי לקרבות, ו' בתמוז 
)13.07.1948(, נמשך הקרב  תש"ח 
 7 ונהרגו  בירושלים  הארטילרי 
מפגז  שנהרג  דוד  בהם  יהודים, 
שפגע בביתו בן 72 במותו. מאותו 
ומתה  רחל  אשתו  נפצעה  פגז 
הנביאים  ברחוב  חולים  בבית 
אחרי שבועיים, בכ"א תמוז תש"ח 
45 במותה. יהי  )28.07.1948(. בת 

זכרם ברוך.
זמיר  הרטום  מוריה  הגב' 
 - איבה  פעולות  נכי  זר  הניחה 
כשהייתה  נפצעה  הרטום  מוריה 
עם  בילתה  בעת  בלבד   14.5 בת 
חבריה בקניון קרני שומרון כאשר 
מחבל מתאבד חדר לקניון ופוצץ 
את עצמו. מוריה הייתה מונשמת 
ומורדמת במשך 4 ימים, עברה 15 
ניתוחים והליך שיקום אשר נמשך 
5 שנים. מוריה לא וויתרה לעצמה 
ושירתה בשירות לאומי, השלימה 
תעודת בגרות מלאה וכיום בעלת 
מוריה  בקרימינולוגיה.  תואר 
ל-2  ואימא  הרטום  לאורי  נשואה 

ילדים.
נכי  זר  הניחה  ציפורה  ברכה 
 1948 באוגוסט   - איבה  פעולות 
בהפצצות המצרים את תל אביב, 
עם  ביחד  לעבודה  יצאה  ציפורה 
אזעקה.  הייתה  ובדרך  דודתה 
הכרמל  בשוק  הסתתרה  ציפורה 
נפלה  פצצה  כאשר  דגים  בחנות 
במרחק  קומות   2 בן  בנין  על 
הדגים  חנות  בעל  ממנה,  כביש 
ברגליים  נפצעה  ציפורה  נהרג 
ניתוחים  ועברה  רסיסים  מפגיעת 
מנכות  סובלת  מאז  פלסטיים. 
ברגלה. כיום ציפורה כותבת ספר 
על חייה באצ"ל ועל החיים לאחר 

הפיגוע.

בהר הרצל 2019
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אלבומי  להענקת  מרגש  טקס 
הת שכולות  למשפחות  שהנצחה 

התקיים   10.09.19 בתאריך  קיים 
טקס חלוקה בעיר אריאל במעמד 
ראש העיר מר אליהו שבירו, וכן 
לראשונה   15.07.2019 בתאריך  
 - תורני  במוסד  הטקס  התקיים 

סמינר בית יעקב- שצ'רנסקי, 
הטקס אשר הפך למסורת של 

פעו חללי  לזכר  נערך  שהארגון, 
לות איבה. 

שצ'רנסקי  בסמינר  הטקס 
משש  50 ל קרוב  במעמד  -נערך 
ארגון  מנכ"ל  שכולות,  פחות 
עו"ד  איבה-  פעולות  נפגעי 
הר'  הסמינר-  מנהל  כהן,  רועי 
מנחם שצ'רנסקי, הר' משה חיים 
בנו  את  שכל  אשר  שיינפלד, 
טרור  בפיגוע  הי"ד  יוסף  אריה 

תכ מייסד  זלצר-  אדיר  שוד"ר 
נית ההנצחה בישראל, אשר יצא 
בשיתוף פעולה עם ארגון נפגעי 

פעולות איבה.
שהפרויקט להנצחת חללי פעו

לות איבה הינו מיזם אשר נעשה 
הארגון  של  פעולה  בשיתוף 
אגף  החינוך-  משרד  עם  היציג 
בשיתוף  הוראה  עובדי  הכשרת 
איבה  פעולות  נפגעי  ארגון  עם 

ומתקיים למעלה מ-4 שנים.
מטרות המיזם הינן לחשוף את 
חייהם  לסיפור  הצעיר  הדור  בני 

שוהנצחת זכרם של קורבנות פעו
למש מחווה  הבעת  איבה,  שלות 

אלבום  והענקת  השכולות  פחות 
בסיום  למשפחה  מרגש  הנצחה 

התהליך. 
בסטו מלווים  תיכון  שתלמידי 
שדנטים-פרחי הוראה,  אשר לומ

דים בכיתות ט'-יא' נוטלים חלק 
הש זה.  מבורך  מיזם  שבמסגרת 
שתתפות התלמידים בפרויקט הנ

צחה ייחודי זה, נעשית במסגרת 
תכנית המחויבות החברתית אשר 
בה הם תורמים לחברה כשישים 
שעות פעילות. סטודנטים-פרחי 
זה  במיזם  המשתתפים  ההוראה 
ומש שעות   50-100 כ-  מבצעים 
המכסה  לימודים  מלגת  קבלים 

חלק משכר הלימוד שלהם.  
לייצר  דגלו  על  חרט  הארגון 

שאלבומי הנצחה לזכר נפגעי פעו
שיישארו  אלבומים  איבה,  לות 
זכו  זה  מרגש  בערב  עד.  לעולמי 
הנצחה  ספר  לקבל  המשפחות 
מיוחד במינו, ספר הנותן סקירה 

שעל החלל מהלידה ועד הרצח ומ
ספר על תחנות בחייו.

מנכ"ל הארגון, עו"ד רועי כהן 
אחדות  על  ודיבר  דברים  נשא 
וחיבור בין העולם החרדי לעולם 
את  שגבו  החללים  ועל  החילוני 
מדינת  של  קיומה  למען  חייהם 

ישראל.
הצעיר  הדור  שגם  נדאג  "אנו 
במסגרות  הלומדים  הנוער  ובני 

האזר לגבורה  ייחשפו  שהחינוך 
חית של נפגעי פעולות האיבה".

בין  פעולה  שיתוף  החל 
פעולות  נפגעי  ארגון  מנכ"ל 
לבין  כהן  רועי  עו"ד  איבה, 
מנכ"ל ארגון נכי צה"ל, מר אבי 

פעו נכי  לכניסת  בנוגע  שלרמן 
בבאר  הלוחם  לבית  איבה  לות 
לאפשר  היא  המטרה  שבע. 
לכלל נכי פעולות איבה מבאר 
לבית  להיכנס  והסביבה  שבע 

הלוחם בבאר שבע.
הנושא נמצא במו"מ מתקדם 
איבה  פעולות  נכי  ציבור  עבור 
תושבי הדרום במטרה לחזק את 

הד תושבי  איבה  פעולות  שנכי 
רום.

בהמשך  נוספים  פרטים 
באתר ובפייסבוק.

טקס  הענקת אלבומי 
הנצחה למשפחות 

שכולות 

בשורה עבור תושבי באר שבע והסביבה
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לח טריוויאליות  משימות  רובנו,  בעבור 
עמידה  בבוקר,  מהמיטה  יציאה  כמו  לוטין 

מקל ומשחררת,  קלה  איברים  מתיחת  בתוך 
חת טובה, צחצוח שיניים מעל לכיור, הליכה 

במחדר השינה למטבח, עליה / ירידה במדר
בגות הם עניין יום-יומי שגרתי שנלקח כמו

בן מאליו, משימות שאנו לא משקיעים בהם 
מחשבה נוספת כלל ועיקר.

חלקינו,  עבור  מזל.  ברי  כאלו  כולנו  לא 
קימה מהמיטה באופן עצמאי היא בגדר חלום 
רחוק, ועלייה עצמאית במדרגות היא זיכרון 
עבר במקרה הטוב, ולא יותר. עמידה עצמאית 
לחלוטין - פנטזיה דמיונית לחלוטין. אבל זה 

בלא חייב להיות המצב! יש היום פתרונות טכ
נולוגיים, כמעט לכל מגבלה קיימת.

אחרים  ורבים  האלו,  הצרכים  בסיס  על 
מאותו התחום, קמה חברת "המרכז הישראלי 
לאיכות חיים, ציוד סיעודי ושיקומי בע"מ". 
22 עובב  החברה המשפחתית המונה כיום כ-

דים נמרצים, מחציתם משפחה והשאר כבר 
מזמן "חלק מהמשפחה", קיימת מ-1993, היא 
ממש לא "אחת מיני רבות", כך יאמרו רבים 

מלקוחותיה. והם אכן רבים.
על  מבוסס  חברתנו  של  הקיום  "מהות 

הפתרו מציאת   – מרכזיים  עקרונות  בשני 
בעו להשיג  שניתן  ביותר  האיכותיים  בנות 

לם ולשווקם בארץ, תוך מתן השירות הטוב 
ביותר שניתן לספק", כך מסביר רועי אפרת, 

במנכ"ל החברה ו"דור ההמשך" להובלת המי
זם הוותיק. "איכות חיים היא כבר לא עניין 
לעשירים בלבד כפי שהיה בעבר, היא עניין 

נגיש היום מאי פעם", הוא אומר.

כשהחלטנו  גבה  הרימו  ממתחרינו  "חלק 
משבדיה   "Permobil" כמו  מותגים  לייבא 
)הנחשב ליצרן האיכותי המוביל בעולם כבר 
45 שנה בתחום כיסאות הגלגלים הממונעים(, 
או "Motion Composites" מקנדה )יצרן 

בכסאות גלגלים קלים במיוחד ב"תפירת חלי
CARBON לנכים אקב  פה אישית", עשויים

טיביים במיוחד(, במחשבה שהמוצרים האלה 
הם אולי ברמה "גבוהה מידי" לשוק המקומי. 
אפילו כשהיינו ראשונים להציע שירות "עד 
הדלת", לא רק להדגמות של ציוד, אלא גם 
בביטול  הגיבו  המתחרים  תיקונים,  בשירות 
בזה  נעמוד  ושלא  אפשרי,  לא  שזה  ואמרו 

בלאורך זמן", אומר היום רועי. אז אמרו, ובי
תוך  הצלחה  של  שנים   26 להן  עברו  נתיים 

בנאמנו שהצביע  השוק,  של  רבה  בהערכה 
ולשירותיה,  החברה  למוצרי  המתמשכת  תו 

לאורך השנים.
ציוד  חיים,  לאיכות  הישראלי  "המרכז 
סיעודי ושיקומי בע"מ" מייצגת כיום כ- 20 

ואמרי אירופאיות  בעיקר  בעולם,  ביצרניות 
קאיות, כל אחת איכותית ומובילה בתחומה, 
ומשווקת בארץ את כל הציוד הנדרש לביתו 

של מוגבל התנועה, לכל גיל, ולכל מצב.
ביתיים  )דגמים  החשמליות  כשהמיטות 

בומוסדיים(, ומנופי ההעברה הם מתוצרת גר
מתוצרת  הם  הממונעים  כשהכיסאות  מניה, 
הם  הניידים  המדרגות  כשמעלוני  שבדיה, 
מתוצרת אוסטריה, כשכריות למניעת פצעי 

בלחץ מתוצרת ארה"ב וכו', אין מה לדאוג בנו
שא איכות המוצרים, ואפשר "לישון בשקט", 
השמות  בין  המעטה.  ובלשון  משמע,  תרתי 

הבולטים שהחברה מייצגת ניתן למצוא את 
 Permobil, SunriseMedical, Roho,
 Bock, Varilite, Motion Composites,
 BodyPoint, Proactiv, Hoyer, Sano,
 Vassilli, Nova Orthopedics, Diets,
 Electric Mobility, MK Battery, PG

Drive Technologies ועוד.
החברה,  של  הנאמנים  לקוחותיה  בין 

זכאי משרד הבריאות, משרד הבי בקיימים 
)נפגעי  לאומי  ביטוח  צה"ל(,  )נכי  טחון 

)נפג החולים  קופות  כל  איבה(,  בפעולות 
)נפגעי  ביטוח  חברות  עבודה(,  תאונות  עי 

בתאונות דרכים( בתי חולים שיקומיים ומו
לקוחות  וכמובן,  הארץ,  ברחבי  רבים  סדות 

והתא במכירה  מתמחה  החברה  בפרטיים. 
וממונעים,  ידניים  גלגלים  כסאות  של  מה 
כסאות גלגלים לעמידה, כסאות שירותים / 
רחצה ואביזרים לחדר האמבטיה, פתרונות 
ולמניעת  להושבה  מערכות  רבים,  הליכה 
/ כריות  ומזרנים  )כריות מושב  פצעי לחץ 
מעבדה,  שירותי  מרופדות(,  וחגורות  גב 

ועוד, ועוד.

המרכז הישראלי לאיכות חיים,
ציוד סיעודי ושיקומי בע"מ

כתובת: צומת כפר חסידים, מתחם תחנת 
הדלק "סונול"

טלפונים: 1700-500-780
פקס: 1700-500-481

info@iqlc.co.il :אי-מייל
www.iqlc.co.il :אתר

Waze : "המרכז הישראלי לאיכות חיים"

איכות חיים לכולם

?????????????????????

תוכן שיווקי
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לחיות בצל 
חסרונך

של  אלמנתו  שושן,  לילך 
יוסי ז"ל שנהרג מפגיעת גראד 
 ,2011 בבאר שבע בסוף אוגוסט 

הסקא במרכז  איפשהו  שנמצאת 
מס לא  היא  אמנם  הזאת.  שלה 

העובדה  ואת  הקושי  את  תירה 
מצאה  טרם  כי  לומר  שאפשר 
את הדרך לחיים קלים ושמחים 
היא  נשימה  באותה  אבל  יותר, 
ברחמים  שקועה  לא  ממש  גם 
קורבנות  תחושת  או  עצמיים 

הרב כל  מול  זקופה  שועומדת 
דים הלא פשוטים של החיים עם 
הטראומה. גם השיחה אתנו לא 
לעיתים  עבורה.  פשוטה  הייתה 
היא עצרה את השיחה לנשימה 
הדמעות  עלו  לעיתים  עמוקה, 
שוב, אבל לרגע היא לא חשבה 

לוותר על הריאיון הזה. 
בשש ומתגוררת   40 בת  היא 
היא  בה  שבע  בבאר  ט'  כונה 
ילדיה  שלושת  את  מגדלת 
חודשיים  נולד  שבהם  שהקטן 

בריאיון  יוסי.  של  מותו  לאחר 
לאחר  התקשורת  לכלי  שנתנה 
לידתו, סיפרה כמה חיכה בעלה 
להולדת בנו הראשון: "הוא לא 

שהיה עוזב אותו אם היה פה אית
איתי.  ולא  איתי  הוא  נו. עכשיו 
שהוא  הרגשתי  הלידה  בחדר 

בנוכ חשתי  איתנו.  איתי.  שהיה 
יכולתי  שלא  למרות  שלו,  חות 

לראות אותו".
במותו,   38 בן  שושן,  יוסי 
ילדות,  שתי  גם  אחריו  הותיר 
עבד  הוא  וארבע.  שבע  בנות 
כפקח עירוני במועצת אופקים, 
במקביל לעבודתו כמאמן נוער 
הפועל  של  הכדורגל  בקבוצת 
באר שבע. ב-20 לאוגוסט 2011, 
היה  הוא  האזעקה,  כשנשמעה 
מבית  לילך  את  לאסוף  בדרכו 
בבאר  רמות  בשכונת  אחיה 
וביקש  מרכבו  יצא  הוא  שבע. 
לתפוס מחסה, אך רקטת הגראד 
והרסיסים  לו  בסמוך  התפוצצה 

גרמו לפגיעה הקטלנית.
איזה אדם היה יוסי?

איש  מקסים,  איש  היה  "הוא 
משפחתי ואוהב. הוא היה שחקן 
כדורגל, שיחק בנבחרת ישראל 
באר  בהפועל  ואימן  רגל  בקט 
בערך  הכרנו  ובאופקים.  שבע 
כשהייתי בת 23 ולא הרבה אחר 
נולדה  שנה  ואחרי  התחתנו  כך 

הגדולה שלי". 
אחרי,  שנים  שמונה  ועכשיו, 

איך נראים החיים?

אכחיש  לא  אני  קל,  לא  "זה 
ואספר סיפורים. זה הולך ונהיה 

שהז חשבנו  אמנם  קשה.  שיותר 
לא  זה  אבל  שלו,  את  יעשה  מן 
עולה  הזמן  כל  זה  ככה.  ממש 
מהילדים.  בעיקר  ושוב,  שוב 
זה  כל אחד מהילדים לוקח את 

מפ אחת  לגמרי.  שונה  שבאופן 
נימה לגמרי, השנייה לא יכולה 
והשלישי,  זה בכלל  לשמוע על 
הקטן שלא הכיר את אבא שלו, 
כל הזמן מדבר עליו. כל יום וכל 
היום הוא מדבר על אבא, גם אם 

לש מוכנות  לא  שלו  שהאחיות 
מוע". 

לו  סיפרת  בעצם  גיל  באיזה 
על האבא שלא הכיר?

זוכרת  לא  שאני  "האמת 

לעלות  התחיל  זה  אבל  בדיוק, 
לה מתחילים  שילדים  שבשלב 

בין שמסביב יש ילדים עם אבא 
מאז  אימא.  רק  יש  ולו  ואימא 
שואל  הוא  הזמן  כל  היום  ועד 
ונהיות  הולכות  שרק  שאלות, 
ככל  כמובן  יותר  מורכבות 

ששהוא גדל. כל דבר הופך לשא
רואה  היה  "אימא, אם אבא  לה. 
כדורגל,  משחק  עכשיו  אותי 
מה הוא היה חושב?" ועוד המון 

שאלות כאלו בכל יום מחדש".
נשמע שזה לא פשוט עבורך.

אפשר  פשוט,  לא  באמת  "זה 
גם את ההת הופך  שלהגיד שזה 

ולא  יותר.  לקשה  שלי  מודדות 
שרק את שלי, זה לא קל גם לא

חיות שלו שמנסות ישר להעביר 

באבלות אין כללים או חוקים. יש מי שיקום מיד אחרי השבעה וימצא עוגנים 
חדשים להשקיע בהם את מרצו, ויש גם מי שישקע לעומק השכול ויתקשה 

לייצר מציאות חדשה גם שנים רבות לאחר הטראומה.
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לשמוע  לאמצעית  קשה  נושא. 
זה.  על  זה, שוב פעם לדבר  על 
היא ואחותה הגדולה היו בנות 4 
ו-7, והתקופה הראשונה הייתה 

שמאוד קשה. היינו עטופים בעו
בדות סוציאליות ומשפחה והיה 
מאוד קשה להן לעכל, אבל אני 
כמו  זה  את  שעברנו  חושבת 

שצריך". 
משלך  לחיים  גם  זמן  לך  יש 

היום?
עסוקה  שאני  להגיד  "אפשר 
רוב  ובשבילם.  הילדים  סביב 
לגידול  מופנית  הלב  תשומת 

סו השגרה  אלי.  ופחות  ששלהם 
בבת סביבם, כך שאני כל היום 
ברוך  מה,  יודע  אתה  עסוקה. 
מסתכלת  אני  ככה.  שזה  השם 

שעל זה וחושבת שהייתי משתג
מקל  זה  אחרת.  היה  זה  אם  עת 
כל  אתה  שלי.  ההתמודדות  על 

אפי לי  שאין  עד  עסוק  שהזמן 
לשתות  לשבת  אחת  שנייה  לו 

שקפה. סיפרתי את זה לפסיכולו
גית שלי והיא לא הבינה איך זה 
יכול להיות שאין לי זמן לשבת 

וכוס  כמה דקות לבד עם עצמי 
שאלתי  הטלוויזיה.  מול  קפה 
אותה למה זה ככה, כי באמת לא 
מנגנון  שזה  שהבנו  עד  הבנתי, 

היום  כל  מנסה  אני  שלי.  הגנה 
שלא  כדי  הזמן  את  לי  למלא 
יהיה רגע אחד של שקט, בגלל 

ששברגעים האלה המחשבות עו
לות וזה קשה לי". 

מאשר  מעייף  יותר  נשמע 
פשוט לשבת בשקט ולהתמודד 

עם המחשבות שיעלו..
לא  זה  צודק,  שאתה  "האמת 

פשוט. כל הזמן המרתון הזה". 
מתי יוסי חסר במיוחד?

יש  אבל  חסר,  הוא  הזמן  "כל 
של  האלה  הרגעים  את  באמת 
שנה ראשונה בגן או בבית ספר, 

כש וחגים  שישי  ארוחות  ששל 
טיולים  לשולחן.  מסביב  כולם 
וחופשים, כל הזמן הוא חסר. זה 

לא משהו שנעלם". 
הדרום  את  לעזוב  חשבת  לא 
הפחד  את  שוב  לחוות  לא  כדי 

מהרקטות?
תקופות  ויש  פשוט  לא  "זה 
וזה  נפילות  עם  מתיחות  של 
אבל  ולכולנו,  לי  קשה  באמת 
הטראומה  מתמודדים.  אנחנו 

לפע מתמודדים.  אבל  שחוזרת, 

שמים נוסעים מחוץ לעיר ולפע
מים נשארים בעיר ומתמודדים 

עם הקושי". 
את שומעת מסביבך אמירות 
שעברו כבר הרבה שנים ומה עם 

זוגיות ואהבה חדשה?
אומ אני  ששומעת.  ש"בטח 

שזה  מאמינה  שאני  לעצמי  רת 
לא  אני  אבל  הנכון,  ברגע  יגיע 
באמת  שאני  לך  להגיד  יכולה 
זה  הזה.  לרעיון  עכשיו  פתוחה 
אני  אבל  בעייתי בשבילי,  קצת 
עובדת על זה. עובדת על עצמי 
אחד  שיום  כדי  מחדש  פעם  כל 

אגיע לשם".  
כך, בלי להסתיר לשנייה את 
בחייה,  יותר  הקשים  המקומות 
ובלי לנסות ולהציג פרצוף שמח 
להשאיר  ממנה  שמצפה  לעולם 
מאחור,  והאבל  הטראומה  את 

שאח החיים  את  לילך  שחיה 
מוותרת  לא  שהיא  כדי  תוך  רי 

הייחו דרכה  את  ועושה  שלרגע 
אל  יותר,  טוב  מקום  אל  דית 
ובשביל  בשבילה  מלאים.  חיים 

ילדיה. 

"זה לא קל, 
אני לא אכחיש 

ואספר סיפורים. 
זה הולך ונהיה 

יותר קשה. אמנם 
חשבנו שהזמן 

יעשה את שלו, 
אבל זה לא ממש 
ככה. זה כל הזמן 
עולה שוב ושוב, 
בעיקר מהילדים.

 “

 “

tamarh@irgun.org.il
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געגועים לזיו  

איריס  של  בנם  ז"ל,  חג'בי  זיו 
ממושב   )64 ובן   61 )בת  ויחזקאל 
לאשקלון,  הסמוך  ישראל  ניר 
נרצח בידי מחבל פלסטיני כשהיה 
רק בן 33. זיו הותיר אחריו הורים, 

מארבעה אחים, אישה ושלושה יל
מדים. הפיגוע בו נרצח התרחש במ
מפעל של קבוצת אלון באזור הת

עבד  בו  שבשומרון,  ברקן  עשייה 
עובדים  בו  מפעל  החברה,  כחשב 

יהודים ופלסטינים יחדיו. 
לאוקטובר  ב-7  אירע  הפיגוע 
לממ הגיע  המחבל  כאשר   ,2018
כדי  כביכול   06:45 בשעה  פעל 
הוא  במשרד.  חשמל  תקלת  לתקן 

מהצטייד באזיקונים ממחסנאי המ
פעל, בטענה שזקוק להם לטיפול 
בתקלה ולאחר שסיים את הטיפול 

 ,07:30 השעה  בסביבות  בתקלה, 
ירד להביא את כלי נשקו — תת-
המחבל  "קרלו".  מסוג  מקלע 

מאשרף נעאלווה עלה לקומה הש
ניגש  ההנהלה,  נמצאת  נייה שבה 

מאל העובדת  קים לבנגרונד-יחז
28 שישבה בסוף המסמ -קאל בת ה
מדרון, וכפה באיומים על מנקה פל

סטיני שנכח במקום לקשור אותה 
מכן  לאחר  האזיקונים.  באמצעות 
וירה.  להימלט  למנקה  הורה  הוא 
תוך כדי הירי הוא פצע את אחת 
לראות  העובדות שניגשה למקום 
לחזור  הצליחה  היא  מתרחש.  מה 
למשרדה ולהסתתר מתחת לאחד 
ירה  שהמחבל  בזמן  השולחנות, 
בקים  קרוב  מטווח  קליעים  שני 
הכפותה. בזמן הזה ניסה זיו חג'בי 

להימלט  הירי  קולות  את  ששמע 
מהמקום, אולם המחבל זיהה אותו 

מוירה בו למוות. בהמשך נתקל המ
חבל בעובד נוסף, ירה בו והחטיא. 

נו פעם  בעובד  לירות  ניסה  מהוא 
בכלי  תקלה  אירעה  אז  אך  ספת, 
לברוח  אותו  הובילה  אשר  הנשק 
מהזירה ולהימלט על גבי אופנוע.

נמשך  שבועות  תשעה  כמעט 
שחוסל  עד  המחבל,  אחרי  המצוד 
בידי כוחות הביטחון בבית במחנה 
כי  סיפרו  פליטים בשכם. בשב"כ 
החליף מספר מקומות מסתור מאז 
הפיגוע שביצע  בעזרת פלסטינים 
ימ"מ  נוספים אשר נעצרו. כוחות 

נתק המסתור  בית  אל  משהגיעו 
הנת המחבל  של  מצידו  בירי  מלו 

הוא  ובקרב שהתפתח במקום  עב, 

חוסל. 
היה  אדם  איזה  ספרי  איריס, 

זיו?
אבא  מדהים.  אדם  היה  "הוא 
תומך, אוהב וקשור. הוא היה אבא 
אחד  שכל  אבא  ומעורב,  פעיל 
היה רוצה אבא כזה. הוא היה ילד 
מדהים. תלמיד מצוין שלמד חמש 
יחידות מתמטיקה ופיזיקה בתיכון 

מואחר כך הלך ללמוד ראיית חש
מבון. הוא היה חניך ומדריך בתנו

עה והוא היה הדבק של המשפחה. 
כול ובין  בין האחים  חיבר  מתמיד 

הוא  ביחד.  שנהיה  דאג  תמיד  נו, 
היה חבר טוב ואדם שעזר לזולת, 
ותמיד  אחרים  בשביל  שעשה 
חשב על אחרים יותר משחשב על 

עצמו". 

"אנחנו משפחה מאוחדת. לא נתנו לשום דבר לפרק אותנו", כך מספרת איריס 
חג'בי, אימו של זיו שנרצח בפיגוע באזור התעשייה ברקן לפני פחות משנה, 
מתארת את ההתמודדות המשפחתית עם כל הקשיים מאז שהצטרפו בעל 

כורחם אל משפחת השכול הישראלית בכלל, ואל נפגעי פעולות האיבה בפרט 
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זיו  גילו הצעיר הספיק  למרות 
לנהל מערכת יחסים בת 18 שנים 
"הם  לאלמנתו.  שהפכה  נטלי  עם 
17, לזוג נולדו שלומ  היו יחד מגיל
שה ילדים: את התאומים שיר וגיא 

מבני השמונה ועדי בת חמש", מס
פרת איריס. 

־איך מסכמים את השנה שח
לפה מאז הרצח?

שום  לסכם  יכולה  לא  "אני 
כואבת  היום,  את  בוכה  אני  דבר. 
את היום. אני לא בעניין סיכומים 
בכלל. אני עדיין לא מעכלת ולא 
שמעכלים  משהו  לא  זה  מבינה. 
בתוך שנה. כל בוקר אני קמה ולא 
אני  מהמיטה.  יצאתי  איך  יודעת 
עובדת באופן אוטומטי ויש הרבה 

מדברים שבכוונה אני נמנעת מלח

זה קשה לדבר איתו  שוב עליהם. 
כל יום, ללכת לבית הקברות בכל 
שישי. זה משהו שאי אפשר לתאר 

ממש לאחרים". 
של  הילדים  מתמודדים  איך 

זיו?
שיהיה  לעשות  מנסים  "כולם 

מלהם טוב. כמובן שאי אפשר לב
יכול  לא  אתה  הילדים,  ליד  כות 
מרגיש  שאתה  מה  את  להוציא 
ולשמח  אליהם  לחייך  מנסים  אז 
באה  שלהם  ההתמודדות  אותם. 
לידי ביטוי בעיקר בשעות הלילה 

מעם נטלי, אימא שלהם. היא מנה
בוכים  כשהם  שיחות  איתם  לת 

מומתגעגעים לאבא. אני לא מצלי
חה ליצור איתם שיחות על אבא. 
אני לא יודעת איך לעשות את זה. 

קשה לי עם זה, בעיקר כי אני לא 
יודעת מה תהיה התגובה שלהם". 
ההת של  הרב  הקושי  ממלבד 

והמשפחתית,  האישית  מודדות 
לצאת  חג'בי  משפחת  בני  נאלצו 

בד ישראל,  מדינת  נגד  מלמאבק 
בית משפ כול  את  להרוס  מרישה 

חתו של המחבל הפלסטיני, כאשר 
עצורים  המחבל  של  ואחיו  אימו 
במשפטם  להכרעה  וממתינים 
לצאת  כוונתו  על  שידעו  בחשד 
לפיגוע ולא דיווחו לרשויות. "מה 
שם  יש  לרש.  לעג  זה  עשו  שהם 
עוד אח של המחבל שגר שם, ועל 
מעורב  היה  לא  הוא  הטענות  פי 
בעניין ולכן אי אפשר להרוס את 

המשפ בבית  גר  הוא  בה  מהקומה 
חה. אז הם סיכנו חיים של חיילים 

מה חלק  רק  והרסו  לשם  מונכנסו 
פתחו  רק  הרסו.  לא  אפילו  בית, 
מעין חלון בקומה", מספרת איריס 

בכאב. 
האח  נגד  משפט  עכשיו  "יש 
הזה בחשד שגם הוא ידע. ניסינו 
לא  אחד  אף  כרגע  אבל  להילחם 
עושה עם זה כלום. אפילו בנו שם 

בית חדש במתחם הזה. זה בדיחה 
כל מה שקורה שם", היא מספרת 
הייתה  שלה  שהנחמה  ואומרת 
בחיסולו של המחבל. "למזלי הוא 
הרבה  כך  כל  התפללתי  חוסל. 
בבית  מולו  לעמוד  אצטרך  שלא 
המשפט ולפחות את זה קיבלתי". 
בעניין  תוותרו  שלא  נשמע 

הזה.
מה  מוותרים,  לא  "אנחנו 
לך  להגיד  יכולה  אני  פתאום. 
המשפחות  ממחאת  חלק  שאני 

למא עכשיו  שיוצאות  מהשכולות 
המח של  הכליאה  תנאי  נגד  מבק 

בלים הפלסטינים. אני יחד איתם 
מבזה בכל מה שצריך מאחורי הק

המכתבים  את  כותבת  אני  לעים. 
יכולה,  ועושה מה שאני  כשצריך 
לא  זה מרחוק מפני שאני  אם  גם 
כי  המשפט  לבתי  להגיע  יכולה 

קשה לי". 
איך האובדן הגדול השפיע על 

כלל המשפחה?
התפ לא  מאוחדים,  מ"אנחנו 

רק  אנחנו  הקושי  כל  עם  רקנו. 
הקשר,  השני.  את  אחד  מחזקים 
גם עם הבן שחי בארצות הברית, 
הוא מאוד קרוב וככה תמיד היינו. 
אנחנו דואגים שכולנו נהיה ביחד 

מבתוך הדבר הזה ואין סיכוי שנת
פרק". 

וברורות,  פשוטות  במילים  כך, 
הכ האתגר  את  איריס  ממתארת 

בפני  העומד  אפשרי  בלתי  מעט 
הט באירועי  הנרצחים  ממשפחות 

כל  למרות  שמצליחים  אלו  רור, 
הפאזל  את  יחד  להדביק  הקשיים 
לצד  בחיים  ולהמשיך  המשפחתי 
הפגיעה הקשה, זו שמאיימת מדי 

מרגע לערער את יסודות התא המ
שפחתי. 

"הוא היה אדם 
מדהים. אבא 
תומך, אוהב 
וקשור. הוא 

היה אבא פעיל 
ומעורב, אבא 

שכל אחד היה 
רוצה אבא כזה"
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"תודה,
אמא שלי."

 69 בת  הייתה  מליחי  לבנה 
ביצע  פלסטיני  מחבל  כאשר 

נוסע במ ירי מתוך רכב  ־פיגוע 
ספר מוקדים בירושלים. היו אלו 

"אינתי של  האחרונים  ־הימים 
כמעט  בהם  הסכינים",  פאדת 
כאלו  אירועים  תפסו  יום  מדי 
את כותרות המהדורות והכניסו 
מדינה שלמה לאווירה של חשש 
המחבל  הגיע  יום  באותו  ופחד. 

־ברכב מכיוון צומת הגבעה הצר
פתית, ירה לעבר אנשים שעמדו 
במליחי.  ופגע  הרכבת  בתחנת 
בנסיעה  המשיך  הוא  מכן  לאחר 
קלרמון,  צומת  לכיוון  במהירות 
נוספת  אישה  לעבר  ירה  שם 
המחבל  רכבה.  בתוך  שהייתה 
שכונת  לכיוון  בנסיעה  המשיך 
שייח' ג'ראח, עצר את רכבו בצד 
לוחמי  צוות  לעבר  וירה  הכביש 
יס"מ שנסעו לכיוונו. הוא מספיק 
לפצוע לוחם אחד ולהרוג לוחם 

־נוסף, עד שצוות מג"ב שהיה בס
בפיגוע  אותו.  חיסל  מוך למקום 
נפצעו חמישה בני אדם, שלושה 

מהם באורח קשה. 

מלי של  מותה  על  ־הידיעה 
עמיתיה  את  בתדהמה  הכתה  חי 
פרשה  ממנו  העבודה  למקום 
לגמלאות מספר שנים קודם לכן 
עבדה  מליחי  ישראל.  כנסת   –
בכנסת יותר מ-30 שנה, תחילה 

־במזנון ולאחר מכן במשק, ובמ
־שכן סיפרו אז כי עובדיו הוותי

מאד,  חמה  אישה  זוכרים  קים 
אכ מסורה,  הכול,  על  ־אהובה 

צאתה  לאחר  גם  וצנועה.  פתית 
שמרה   ,2010 בשנת  לגמלאות 

־מליחי על קשר עם הכנסת והמ
שיכה להשתתף באירועי הכנסת 

השונים ממש עד למותה. 
חבר הכנסת עמיר פרץ, הגיב 
מיד לאחר הרצח: "לבנה הייתה 
אותך  שמקבלות  היפות  הפנים 
הייתה  היא  בכנסת.  בוקר  בכל 

־תמיד מראשוני העובדים שהגי
עו למשכן, עם חיוך חם ומסביר 
ארוכות  שנים  שמאחוריו  פנים 
אני  ומסורה.  קשה  עבודה  של 

הטו שהאישה  לעכל  ־מתקשה 
לכולם,  סייעה  שתמיד  הזו,  בה 
לב  מוג  טרוריסט  בידי  נרצחה 

שירה ללא אבחנה באנשים חפים 
מפשע".

מכן,  לאחר  חודשים  מספר 
בט"ו בשבט 2017, ערכו בכנסת 
כאשר  ז"ל,  ללבנה  יפה  מחווה 
יו"ר הכנסת יולי אדלשטיין נטע 
עץ לזכרה. לפני טקס הנטיעות 

משפ בני  עם  אדלשטיין  ־נפגש 
"במשך  ואמר:  מליחי  של  חתה 
בכל  לבנה  קמה  הייתה  שנה   30
 6:00 בשעה  להגיע  כדי  בוקר 
אותה  זוכרים  כולנו  לעבודה. 
בזכות החיוך שלה. לא בכל שנה 
הנטיעות  את  מקיימים  אנחנו 

־שמציינות גם את יום כינון הכ
המ עם  בהתייעצות  אבל  ־נסת, 

שפחה החלטנו לקיים אירוע של 
נטיעות לזכר לבנה. הנטיעות הן 

סימן להתחדשות ולעתיד". 
אישה  הייתה  שלי  "אימא 
בתה.  יונית  מספרת  מדהימה", 
עם  לב  וטובת  חייכנית  "אישה 
שרק  מדהימה,  נתינה  יכולת 
לאחר מותה הבנתי שאת הנתינה 
שלי  אימא  ממנה.  קיבלתי  שלי 
שנכנסים  האנשים  מסוג  הייתה 

ושואלים  משהו  לקנות  לחנות 
להם  לדאוג  אם  המוכרים  את 
הייתה  גם  היא  לשתות.  למשהו 

המו שכל  ככה  סדרתית,  ־קונה 
כרים בעיר הכירו ואהבו אותה", 

היא מספרת בחיוך. 
ההתמודדות  נראית  איך 
שלכם היום, כמעט שלוש שנים 

אחרי?
אף  כנראה  זה  קל  "תשמע, 
אנחנו  אבל  יהיה,  לא  פעם 
שוכחים  לא  לרגע  ממשיכים. 
היא  לעולם.  נשכח  ולא  אותה 

־חסרה בהמון רגעים, בעיקר בח
גים ובשבתות. אבל ברוך השם, 
הקב"ה נותן לנו כוחות ולפחות 
שהכל  יודעת  אני  מבחינתי, 
לקח.  השם  נתן,  השם  לטובה. 

הש בדיוק  העניין.  לגמרי  ־זה 
־בוע דיברתי עם חברה על הצו

הטוב.  את  דבר  בכל  לראות  רך 
אופטי או  אמונה  לזה  ־תקרא 

מיות, אבל באופן עקרוני אנחנו 
הכוס  חצי  את  שרואים  אנשים 
מהות  בעצם  וזה  תמיד.  המלאה 

כל העניין".

אחרי שיחה עם יונית מליחי, בתה של לבנה ז"ל שנרצחה בפיגוע לפני קרוב 
לשלוש שנים, קשה שלא להתפעל מהבחירה שלה לראות גם, ואולי בעצם 
בעיקר, את הטוב שבכל המסע הלא פשוט הזה שהיא חווה מאז הצטרפה 

אל משפחת השכול הישראלית. 
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נערה לוחמת
ה-85  בת  ברכה  ציפורה 
מרמת גן נפגעה מפצצה שהטיל 
מטוס מצרי בחודש יוני של שנת 
19488, ימים ספורים לאחר הה�כ
ישראל  מדינת  הקמת  על  רזה 
נגד  השחרור  מלחמת  ופתיחת 
היא  ערב.  מדינות  חמש  צבאות 
ברגליה,  קשה  באורח  נפצעה 
אושפזה לתקופה ארו�ה ונותרה 
הקשיים  �ל  למרות  אולם  נ�ה, 
מלאים.  חיים  לקיים  הצליחה 
לראייה היא חובקת היום 3 בנים, 

7 נ�דים ו-2 נינים.
15 שנים לפני היום בו נפצעה 
האוויר  חיל  מהפצצות  ציפורה 
לישראל  הוריה  עלו  המצרי, 
מעדן שבתימן, הרבה לפני מבצע 
לארץ  שהביא  הקסמים  מרבד 
תימן.  יהודי  �ל  את  הצעירה 
בעדן  מצליח  סוחר  שהיה  אביה 
בלהבות  עולה  שלו  בעסק  צפה 
התושבים  שער�ו  פרעות  בעת 

ור�ו העיר  ביהודי  כהמוסלמים 
כשם, וניצל רק הודות לש�ן מו

לא  מראש.  אותו  שהזהיר  סלמי 
הרבה לאחר מ�ן אספו הוריה את 

לי עלו  מר�ושם,  שנותר  כמה 
�רם  בש�ונת  והשתקעו  שראל 
"באותה  אביב.  בתל  התימנים 

תימ הרבה  היו  לא  עוד  כתקופה 
ועי כנים בש�ונה. היו אש�נזים 
�י מעורבב.  היה  וה�ל  כראקים 

לדים הייתה לנו תקופה נהדרת 
שם. חצי מהחיים שלנו התנהלו 
בשפת הים, שם גם היו �ל בתי 

כהקפה אליהם היינו הול�ים �ש
ורוד  היה  ה�ל  לא  אבל  גדלנו. 
אז. פחדנו מהצלפים שירו עלינו 
מהמסגד שליד איפה שאחר �ך 

כבנו את הדולפינריום. היינו חו
כצים את הסמטאות של �רם התי

מנים בריצה מפחד שיירו בנו. זה 
את  ראינו  לא  אבל  מפחיד,  היה 

�סוף העולם. באותה תקופה  זה 
הער בפרופורציה.  ה�ל  כלקחנו 
כבים לא נתנו לנו מנוחה עד שב

מלחמת השחרור ההגנה והאצ"ל 
�בשו את יפו ורוב הערבים ברחו 
שלנו,  מהש�נים  שניים  משם. 

שה�רנו מילדות, נהרגו שם". 
 ,19488 בשנת   ,148 בגיל 
לימודיה  את  ציפורה  מסיימת 
ומתגייסת  היסודי  הספר  בבית 
ארגוני  משלושת  אחד  לאצ"ל, 
נגד  שפעלו  היהודים  המחתרת 
של  בשנים  הבריטי  השלטון 
"תשמע,  המדינה.  הקמת  טרום 
היה  הבריטים  אל  שלנו  היחס 
תחת  חיינו  אחד  מצד  מעורב. 
את  וראינו  הבריטי  השלטון 
החיילים והבולשת שלהם באים 
לחקירות.  הגברים  את  ואוספים 
מצד שני, הבריטים לא הזיקו לנו 
שלהם  החיילים  ואפילו  במיוחד 

כהיו מחלקים מדי פעם �סף ליל
דים. אבל למרות זאת הייתה אז 
בדרך  שאנחנו  אמיתית  תחושה 

שתו ושברגע  משלנו,  כלמדינה 
קם מדינת יהודים בארץ ישראל 
נגד  הגדולה  המלחמה  תפרוץ 

כהערבים. המדינה אז הייתה זקו
קה ל�וח אדם, גם אם אילו היו 

הילדים".
להתגייס  החלטת  איך 

לאצ"ל ולא להגנה או ללח"י?
תקו הייתה  ימים  כ"באותם 

הסזון".  "תקופת  שנקראה  פה 
מלשינים  היו  מההגנה  החבר'ה 
והלח"י  האצ"ל  של  החבר'ה  על 
ומסגירים אותם לבריטים בגלל 

וגו טרוריסטים  שהם  כשטענו 
היישוב  של  למאבק  נזק  רמים 
תופסים  היו  גם  הם  היהודי. 
בסמטאות,  האצ"ל  של  בחורים 

המדר לחדרי  אותם  כמ�ניסים 

רצח.  מ�ות  להם  ונותנים  גות 
להצ שהל�ו  נערים  אצלנו  כהיו 
בחר אני  אבל  הלח"י,  אל  כטרף 

תי דווקא באצ"ל. בלי שההורים 
להם.  סיפרתי  לא  �מובן,  ידעו 
באצ"ל  יפחדו.  שהם  רציתי  לא 
קיבלו אותי בלי בעיות מיוחדות. 
�רוזים  מדביקות  בעיקר  היינו 
היינו  הבריטים.  נגד  מסרים  עם 
יוצאות מהבית בשעות הקטנות 

מור אחת  בצמדים.  הלילה  כשל 
חת דבק על הקיר מהדלי שסחבה 

כאיתה, השנייה מדביקה את ה�
רוזים במהירות והיינו ממשי�ות 

בא הבאים  הרחובות  אל  כהלאה 
כזור שוק ה�רמל. אני זו�רת שה

עיניים שלי היו �ל הזמן בוחנות 
האדו ה�ומתות  את  כומחפשות 

מות של החיילים הבריטים. לא 
�ל  שהיינו  בגלל  אולי  פחדתי, 

כ�ך צעירים ובגיל הזה לא מבי
נים ממש את הסי�ון". 

עשית  פעולות  עוד  אילו 
בשירות באצ"ל?

רק  באצ"ל  להיות  "הספקתי 
8-9 חודשים עד שנפצעתי. בזמן 
ה�שרות.  לנו  עושים  היו  הזה 
הקוד  ששם  מפקדת  לנו  הייתה 
לוקחים  היו  אביגיל.  היה  שלה 
היו  ושם  נטושים  לבתים  אותנו 
ואימונים  ה�שרות  לנו  עושים 
בנשק. לימדו אותנו לירות בתת 
'סטן',  לו  שקראו  אנגלי  מקלע 
רימון  לזרוק  איך  אותנו  לימדו 

אימו ראשונה,  עזרה  קצת  כיד, 
�ל  ועוד  פנים  פנים אל  ני קרב 
מיני דברים שהיו אמורים לשמש 

העצ מלחמת  לקראת  כאותנו 
מאות ש�ולנו ידענו שהיא תגיע 

בקרוב". 
ב-148 במאי, שלושה שבועות 
בן  דוד  ה�ריז  שנפצעה,  לפני 
גוריון על הקמת מדינת ישראל 

ארגון נפגעי פעולות האיבה תומך ומסייע לנפגעים משלל אירועי ופעולות 
איבה לאורך ההיסטוריה של מדינת ישראל, בינינו יש גם נפגעי פעולות 

איבה אשר נפגעו עוד בימיה הראשונים ממש של המדינה

"מכל הבתים בשכונה עלו 
צעקות שמחה ברגע שהוכרז 

שניצחנו בהצבעה"
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בשדרות  שש�ן  דיזינגוף  בבית 
רוטשילד בתל אביב. "אני זו�רת 
סביב  המשפחה  �ל  ישבנו  איך 

ציפו משחזרת  הרדיו",  כמקלט 
רה את אחד הרגעים המאושרים 
"מ�ל  היהודי.  העם  בתולדות 
צעקות  עלו  בש�ונה  הבתים 
שניצחנו  שהו�רז  ברגע  שמחה 
בהצבעה. אני זו�רת איך יצאתי 

לש עד  ורצתי  בסערה  כמהבית 
התאספו  שם  רוטשילד,  דרות 
אל  הורה  ורקדנו  אנשים  המוני 
שמחה  שם  הייתה  הלילה.  תוך 
של  רגע  היה  זה  רגילה.  בלתי 

פעם בחיים". 
כ�אמור, למחרת ה�רזת העצ
כמאות ה�ריזו מדינות ערב מל

שזה  היהודים  מדינת  על  חמה 
הסוע הקרבות  נולדה.  כעתה 

מקום  ב�ל  �מעט  התרחשו  רים 
אביב  בתל  גם  היתר  בין  בארץ, 
 '488 ממאי  החל  יחסית.  השקטה 
ערך  שנה,  באותה  ליולי  ועד 
חיל האוויר המצרי מספר רב של 
תל  לשמי  מעל  הפצצה  גיחות 
אביב, בהן נהרגו למעלה מ-150 
איש. בין הפצועים הרבים הייתה 
�אמור גם ציפורה, �אשר פצצה 
שוק  בלב  התפוצצה  מצרית 
הגיעה  בו  ברגע  בדיוק  ה�רמל, 
קניות.  לערוך  ציפורה  למקום 
בעלי החנות בה שהתה ציפורה 
נהרג מולה, יחד עם תשעה בני 
נפצעה  ציפורה  נוספים.  אדם 

קשה ברגליה והתעוררה �שהיא 
מאושפזת בבית החולים. שם גם 
דרמטית  התרחשות  על  שמעה 

נוספת. 
�מה  אחד,  שיום  זו�רת  "אני 

הגי שנפצעתי,  אחרי  כשבועות 
על  פצועים  החולים  לבית  עו 
הצבא  של  מההפצצה  אלונקות 

גו בחוף  אלטלנה  הספינה  כעל 
רדון. שמעתי באוזניים שלי את 

והזדעזע התותחים  של  כהרעש 
ביהודים.  נלחמים  שיהודים  תי 

כהצצתי מהחלון וראיתי את המ
מתקרבת  מהאצ"ל  שלי  פקדת 
�שהיא נושאת אלונקה, לבושה 
האחות  נשק.  ונושאת  בחאקי 
בדיוק  החולים  בבית  הראשית 

ואמרה  בוקר  ארוחת  לי  הביאה 
לך לא�ול  נותנת  אני  "קחי,  לי 
אפילו שאת באצ"ל". אני הייתי 
אז ילדה, פצועה ומאוד נעלבתי 
קשה,  אווירה  אז  הייתה  ממנה. 
ה�ל  על  התגברנו  בסוף  אבל 

ויצאה לנו אחלה מדינה". 
סי�מה  בו  האופן  �י  נדמה 
ציפורה את אותן שנים סוערות, 
להתגבר  לה  שסייע  זה  גם  הוא 
להתר�ז  הקשה,  הפציעה  על 
מול  מלאים  חיים  ולחיות  בטוב 
ממש  אלו  בימים  הקשיים.  �ל 

האוטו ספרה  על  עובדת  כהיא 
סיפורה  לצד  שיפרוש  ביוגרפי, 
של  מלאה  תמונה  גם  הפרטי 

אותן שנים תמימות וגורליות. 



www.irgun.org.il

 32

המחלקה המשפטית
משולחנה של מנהלת המחלקה המשפטית, עו"ד שלומית יחזקאלי

חברים יקרים,
בר החדשה  השנה  ־בפרוס 

צוני לאחל לכם חג שמח, כולי 
תביא  החדשה  השנה  כי  תקווה 

־עמה בריאות איתנה, נחת והר
בה אושר. שתצליחו בכל מעשה 
ידיכם ושתהיה זו שנה מבורכת 

וטובה לכם ולבני משפחותיכם!

חשוב שתדעו! 
המחלקה המשפטית 
בארגון היציג עובדת 

ופועלת למכנכם!

תעל קצה המזלג פניות למחל
קה המשפטית בארגון  

הסובל  איבה  פעולות  נכה 
מ-65%  נכות פנה למוסד לביטוח 

הטי את  לחדש  בבקשה  ־לאומי 
לאור  שלו  הפסיכולוגיים  פולים 
חווה.  הוא  אותה  קשה  תקופה 
המוסד לביטוח לאומי ענה לו כי 

־איננו זכאי לחידוש לאור העוב
דה כי מיצה את מכסת הטיפולים 
להם הוא זכאי וכי לא ניתן לקבל 

־סיוע נוסף. חבר הארגון פנה למ
לאחר  בארגון,  המשפטית  חלקה 
המשפטית  המחלקה   של  בירור 
אכן הובן כי עפ"י התקנות הנ"ל 

פסי טיפולים  להמשך  זכאי  ־לא 
כולוגיים אך המחלקה המשפטית 
לא קיבלה זאת כעובדה. היועצות 

לחידוש  בבקשה  פנו  המשפטיות 
והציגו  הפסיכולוגיים  הטיפולים 

־מסמך רפואי כי הנ"ל שרוי בת
קופה קשה וכי לאור הפגיעה שלו 
לפנים  הטיפולים  להמשך  זקוק 
התת לאחר  ואכן, הדין.   משורת 
המשפטיות  היועצות  ערבות 
לחבר  אושר  היציג,  בארגון 

פסי טיפולים  חידוש  תהארגון 
כולוגיים למשך שנה שלמה. 

פעולות  נכת  צעירה,  נערה 
נכות  מ-50%  הסובלת  איבה 
היציג  לארגון  פנתה   PTSD

בי המשפחה  הוריה.  ־באמצעות 
כי  לאומי  ביטוח  מהמוסד  קשה 
יממנו לנערה אשפוז פסיכיאטרי 
כאשר  שיקומי  טיפולי  במרכז 
לחודש   ₪  25,000 היא  עלותו 
הקשה.  הנפשי  מצבה  לאור  וזה 

לב סרב  לאומי  לביטוח  ־המוסד 
לקבל  הנערה  את  והפנה  קשתם 

פסי חולים  בבתי  הטיפול  ־את 
המשפחה  ציבוריים.  כיאטריים 
המחלקה  היציג,  לארגון  פנתה 
את  בחנה  בארגון  המשפטית 

המטפ המלצות  ואת  ־המקרה 
הנכון  הטיפול  כי  והבינה  לים 
יהיה באותו  ביותר עבור הנערה 
היועצות  מבוקש,  שיקומי  מרכז 
למוסד  פנו  בארגון  המשפטיות 
לביטוח לאומי, הן למנהלת אגף 
במוסד  הראשי  לרופא  והן  איבה 

טיפול  לאישור  חריגה  בבקשה 
לבת  זה. לאחר דין ודברים ארוך,
סוף מנהלת אגף איבה והרופא 

תהראשי השתכנעו כי אכן הטי
פול הנכון ביותר עבור הנערה 
המוצע  הטיפול  הינו  במצבה 
במוסד השיקומי וכל זה אך ורק 
הארגון  של  מעורבותו  לאחר 

היציג בעניין זה. 

התערבות הארגון 
היציג- זכאות לקבלת 

החזר כספי עבור 
רכישת קאנביס 

רפואי

ונש חוזרות  פניות  ־לאחר 
פעו נפגעי  עשרות  של  ־נות 
המשפ המחלקה  איבה,  ־לות 

על  עמדה  היציג  בארגון  טית 
הטיפול  מקבלי  של  זכויותיהם 
הרפואי בקאנביס לקבלת החזר 

הבי במשרד  שנהוג  כפי  ־כספי 
טחון ואכן, לאחר מאבק ממושך 

בנו היציג  הארגון  ־והתערבות 
במו איבה  אגף  ע"י  אושר  ־שא 
־סד לביטוח לאומי כי נכי פעו

מ-20%  הסובלים  איבה,  לות 
לפחות   )PTSD( נפשית  נכות 

־ובבעלותם רישיון קאנביס בע
זכאים  הנפשית  נכותם  קבות 
לקבל החזר כספי עבור רכישת 

הקאנביס!
לפ להעביר  יש  כך,  ־לצורך 

קידת התביעות במוסד לביטוח 
מהפ מעודכנת  המלצה  ־לאומי 

סיכיאטר המטפל בצירוף קבלה 
ועותק רישיון קאנביס.

הגדלת התגמול 
)משקולות- עזרת 

הזולת( לנשים נכות 
פעולות איבה בהריון 

ולאחר הלידה

נשים יקרות שימו לב!
המ להגדלת  זכאיות  ־הנכן 

החודשים  בשלושת  שקולות 
ובששת  להריון  האחרונים 
סה"כ  ההיריון,  החודשים לאחר 

במשך 9 חודשים.
תקבל  איבה  פעולות  נכת 

־בתגמולה החודשי הגדלת מש
קולות ל-24 משקולות סה"כ.

התגמול,  בתלושי  בדקו  אנא 
למחלקה  פנו  הצורך  במדינת 

להמ היציג  בארגון  ־המשפטית 
שך בירור.

שלכם, 
שלומית יחזקאלי, עו"ד

מנהלת המחלקה המשפטית
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הנצחה 

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

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

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

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

בחו”ל
זכאיות  שנה  לפחות  בחול  המתגוררות  אלמנות 
האזכרה  ביום  בשנה  פעם  התייחדות  לביקורי 
האישי  בתאריך העברי או הלועזי, או ביום הזיכרון 

להכללי 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  הוצאות נסיעה משדה התעופה לבית העלמין 
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  לאלמן/ה 
סוקתית, שאינם עובדים ואין להם הכנסה מלבד 
תגמולים, יכולים לקבל הלוואה לקבלת עסק או 

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

תתחיל בהליך מחייב.
להקמת עסק עצמאי

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

הסיוע ידונו בוועדה לשיקום כלכלי עצמאי.
לימודים והכשרה מקצועית

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

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

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

הטבות כלליות
הטבות עבור יתומי האלמנ/ה

השתתפות במימון נישואי יתום
אלמנה זכאית להשתתפות במימון נישואי יתום 
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, 
המענק   .₪  9,176 בסך  למצוות,  הגיעם  לקראת 

המצ בן/בת  לאפוטרופוס של  או  להורה  לישולם 
ווה. אלמנה זכאית בנוסף להלוואה בסך 3,729 ₪, 

ההלוואה הינה חד פעמית עבור כל יתום בנפרד.
מענקים בהוצאות לימודים וחוגים של יתומים

זכאיות  צה”ל,  יתומי  שהם  ילדים  עם  אלמנות 
ולביתל לחוגים  הקשורות  הוצאות  עבור  למענק 
הספר: תלמידי כתות א’-ו’ מענק בסך 1,805 ₪. 
תלמידי כיתות ז’-י’ מענק בסך 2,127 ₪. תלמידי 
2,893 ₪. המענק מול  כיתות י”א- י”ב מענק בסך

עבר לאלמנה אוטומטית בתגמול חודש אוגוסט
סיוע במימון שיעורי נהיגה

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

לבד שמימש את הזכאות לפני גיל 30.
הלוואה לצרכים אישיים

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

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

לו פטור מתשלום אגרת טלוויזיה.
סיוע בדיור

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

הת בשלב  עוד  לפנות  יש  הדירה.  לשיפוץ  לוכן 
הרלוונטי  הביטוח  בסניף  דיור  לאחראי/ת  כנון 
באשר  בהדרכה  ומעודכן  מלא  הסבר  לקבל  כדי 

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

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

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

הנרכ הדירה  שמחיר  בתנאי  הנרכשת,  להדירה 
שת גבוה יותר: בהלוואה בסך 135,444 ₪. מענק 
לאלמנה עם ילדים עד גיל 30, שהם ילדי החלל, 
זכאי/ת  בביתו/ה,  ומתגוררים  נשואים  שאינם 
למענק של עד 173,416 ₪ בניכוי 20% מהסכום 

כמפו הנמכרת  דירתו/ה  עבור  לשיקבל/תקבל 
רט בחוזה המכירה. מענק לאלמנ/ה ללא ילדים, 

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

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

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

המשכנתא המקורית בשיעור של 20% לפחות.
שיפוץ דירה 

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

לאחת ממטרות הדיור שפורטו לעיל.
השתתפות בתשלום שכר דירה

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

והשנייה הסמוכות ליום האסון.
רכב אישי או לשיקום כלכלי

החזר תשלום עבור ביטוח רכב )חובה ומקיף( 
לאלמן/ה זכאי/ת למענק בעבור ביטוח חובה ומ
דצ בחודש  לתגמול  מצורף  המענק  לרכב.  לקיף 

אלמנ/ה  בינואר.  שמתחילה  השנה  עבור  מבר 
רי אגרת  עבור  החזר  החולפת  בשנה  לשקיבל/ה 

באופן  ההחזר  את  יקבל/תקבל  רכב)טסט(  שיון 
אוטומטי. המענק עד לסך של 4,348 ₪. 

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

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

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

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

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

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

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 
במענק לרכישת רכב בארבע השנים האחרונות, 

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

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

עד לסך 15,061 ₪.
רכב שיקום כלכלי

רישיון  בעל/ת  עצמאי/ת  או  שכיר/ה  אלמנ/ה 
ו/או הל זכאי/ת לקבל מענק  לנהיגה בר תוקף, 

וואה לרכישת רכב מסחרי/נוסעים לעסק חדש או 
קיים. סיוע זה מחליף את הסיוע הניתן לרכישת 

רכב לשימוש אישי/רכב רפואי או קולנועית. 
סיוע רפואי 

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

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

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

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

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

קבלות מקוריות ע”ש האלמנ/ה.
התייעצות רפואית

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

להחזר מרבי של 836 ₪ לשנה.
לחצן מצוקה 

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

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

לשנה או עד 29 ש”ח לחודש.
מנוי לשירותי קרדיוביפר וניידת טיפול נמרץ לב

לאגף  חודשים   24 של  לתקופה  למנוי  מימון 
ושח”ל  נטל”י  חברות  עם  התקשרות  הסכמי 

לה יש  לב.  מבעיות  הסובל/ת  לאלמן/ה  ליינתן 
גיש אישור מקרדיולוג. אלמנ/ה הזכאי/ת עפ”י 
ומבקש/ת  זה  לשירות  הרפואיים  הקריטריונים 
להתקשר עם חברות אחרות, זכאי/ת לקבל החזר 

של עד 174 ₪ לחודש.
נעליים אורתופדיות 

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

הראשונה שבה מתבקש המימון. 
משקפיים לכבדי ראייה 

להשתתפות במימון עדשות משקפיים או עד	 

עיניים  ניתוח  אחרי  לאלמנים/ות  מגע  שות 
או במקרים של מחלת עיניין כרונית. זכאי/ת 
715 ₪ בשנה או 1,197 ₪ לשל  להחזר של עד

נתיים.
ועד	  טלסקופיות  עדשות  במימון  להשתתפות 

לשות מיקרוסקופיות לאלמנים/ות בעלי תעו
דת עיוור 

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

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

100 ש”ח לכל כיוון.
החלמה לאחר אשפוז 

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

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

והשתתפות הביטוח.
מוצרי ספיגה

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

עם האלמנה לתאום מועדי האספקה.
טיפולי שיניים 

אלמן/ה ויתום/ה עד גיל 18 זכאים להחזר תשלום 
ללטיפול 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  לכל 

ציאליים המוסמכים לתת ייעוץ, הכוונה, הדרכה 
וטיפול בנושא האובדן והשלכותיו. 

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

האובדן. 
קשר עם מתנדבים

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

סוציאלי/ת. 
טיפול נפשי דרך מטפל חיצוני

אלמן/ה זכאי/ת למימון טיפול נפשי )אישי, זוגי, 
משכו  שנים.  שלוש  ועד  שנה  במשך  משפחתי( 

יוארך על סמך שיקול מקצועי. אלמן/ה רשאית 
פרט בתעריף  זוג,  בן  או  בעל  לטיפול  ללצרף 

ני, ותקבל הפניה מהאגף או החזר לאחר הגשת 
קבלות. אלמנה ללא ילד מחלל, זכאית לטיפול 
עם ילדיה, בתעריף פרטני, ותקבל החזר לאחר 
יש  הטיפול,  תחילת  לפני  בלבד.  קבלות  הגשת 

ללקבל מעובד/ת סוציאלי/ת אישור למטפל, ול
חדש כל שנה אישור להמשך המימון.

דיור מוגן, בית אבות, עזרה לזולת
דיור מוגן

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

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

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

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

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

טופס תפקוד. 
מרכז יום לקשיש

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

להמרה מעובד/ת הרווחה. 
העסקת עובד זר

להיתר 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

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

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

להגישו בקשה בתוך שלוש שנים מיום ההתאל
מנות או מהיום שהוכר/ה לראשונה לפי החוק.

הטבות מרשויות אחרות לאלמנה 
וליתום 

פטור מאגרת רישום ירושה של הנספה
רי אגרת  מתשלום  פטורים  ויתום/ה  לאלמן/ה 

שום ירושה, שהותיר חלל. יש לפנות לעובד/ת 
לבית  ולהציגו  לפטור  אישור  לקבלת  הרווחה 
המשפט. ארגון נעמ”ת מספק ללא תשלום סיוע 

משפטי בהגשת הבקשה לבית המשפט. 
פטור בהעברת מקרקעין

לפטור  זכאים   18 גיל  עד  יתום/ה  וכן  אלמן/ה 
שבבעלות  מקרקעין  בהעברת  הסכמה  מדמי 

למנהל מקרקעי ישראל. יש לפנות לעובד/ת הר
ווחה לקבלת אישור עבור המנהל.

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

להגיש לבית המשפט. 
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הנחה בתשלום מס רכישה בהעברת מקרקעין 
)טאבו( 

40 שהתייתם לפני הגיל  אלמן/ה ויתום/ה עד גיל
21, זכאים להנחה במס רכישה )שבח מקל  עו לגיל
לרקעין( על דירת מגורים או על רכישת מגרש לב

ניית בית מגורים. זכאות להנחה קיימת פעמיים 
בלבד. יש לפנות לעובד/ת הרווחה לקבלת אישור 
לשלטונות מס ההכנסה ולהציג חוזה רכישת דירה 

או מגרש. 
סיוע כספי ליתום 

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

כלכלי-עצמאי או לביסוס עסק קיים. 
מענק לרכישת רכב

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

זכאי למימון שכר לימוד בלבד. 
אבחון לקות למידה

בי חטיבת  יסודי,  ספר  בבית  הלומד/ת  ליתום/ה 
ניים או תיכון, זכאי/ת למימון אבחון לקות למידה 

בכפוף לתעריפי “ניצן”, ועל סמך המלצה מגורם 
מקצועי. יתום/ה עד גיל 21 זכאי/ת למימון אבחון 
לקות למידה לפי המלצה בכתב מגורם מקצועי, 

אם מומנו להם לא יותר מארבעה אבחונים. 
מימון הוראה מתקנת

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

במצב חריג יאושר המשך מימון לשיעורים.
מימון טיפול נפשי 

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

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

המימון. 
מענק נישואין ודיור

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

30 וטרם נישא וטרם  שקיבל. יתום שהגיע לגיל 
הני מענק  בגובה  גיל  מענק  יקבל  דירה,  לרכש 

שואין. אם כבר קיבל מענק דיור יקבל את ההפרש 
שבין מענק הנישואין למענק הדיור.  

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

מימון לימודים
יתום/ה לפני גיל 30 

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

למשרדנו. על היתום להמציא אישור רישום וק
בלה ללימודים במוסד לימודים אקדמי המוכר 
במוסד  או  גבוהה  להשכלה  המועצה  ידי  על 
גוף  בפיקוח  ונמצא  המוכר  מקצועית  להכשרה 
ממשלתי. גובה מימון שכר הלימוד הממומן יהיה 

לבגובה שכר הלימוד השנתי המקובל במוסד אק
דמאי מוכר, כפי שנקבע ע”י המועצה להשכלה 
במכללה  הלומד  יתום   .₪  10,228 בסך  גבוהה 
 ₪ 22,500 זכאי למימון שכר לימוד עד לגובה 

ללשנה. תשלום דמי מחיה: יתום/ה הלומד/ת תו
18 שעות שבול  כנית לימודים מלאה של לפחות
עיות ומעלה בלימודי יום פרונטליים, יהיה זכאי 
לקבלת דמי מחיה לתקופת לימודיו המאושרת. 
יוכל לקבל השתתפות ברכישת ספרים  היתום 

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. 

בת מוגן,  לדיור  שנכנס  להורה  יינתן  להמענק 
נאי שיש בו מחלקה סיעודית. בכל מקרה של 
כניסה לדיור מוגן, ההורה/ים ימשיכו לקבל את 
התשלומים  יתר  ואת  החודשי  התגמול  מלוא 

החודשיים ו/או השנתיים הנלווים.
בתי אבות להורים

להורה זכאי להשתתפות במימון שהייתו במחל
קה סיעודית או במחלקה לתשושי גוף או נפש 

הב משרד  תעריף  על  בהסתמך  אבות,  לבבית 
ריאות או משרד הרווחה ובהתאם להכנסותיו 
מכל מקור שהוא. קצבת זקנה, קצבת שאירים, 

לרנטה מנזקי בריאות והכנסה משכר דירה רא
דמי  חישוב  לצורך  בחשבון  יילקחו  לא  שונה 
השהייה. כאשר משולמות קצבת שאירים וגם 
קצבת זקנה תיחשב קצבת השאירים כהכנסה. 
הורים שהאגף משתתף במימון המוסד שבו הם 
שוהים, לא יקבלו תגמול חודשי והטבות. 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 
בתשלומים חודשיים, המועברים כנגד קבלות 
תשלום.  אופן  בציון  מקור,  מס  חשבונית  או 
עובר  ההורים  משני  אחד  אם  לבכם  לתשומת 
לדיור סיעודי מסוג זה או אחר, ימשיך ההורה 
לו  המגיעים  התנאים  כל  את  לקבל  השני 
ממשרד הביטחון כהורה יחיד, דהיינו 80 אחוז 

מהתשלום לזוג. 
עזרה בידי הזולת בבית ההורה

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

מדרגה ראשונה.

בריאות
סמך  על  ניתנות  רפואיים  בנושאים  הטבות 

לאישור משרד הבריאות, כלומר לאחר שמוצ
לתה הזכאות בקופת החולים ו/או בביטוח מש

ולאחר השתתפות  הבריאות,  או במשרד  לים 
למימוש  בקשה  המרבי.  לסכום  ועד  עצמית 
ההטבות תוגש לעובד הרווחה במחוז, בסמוך 
משנה  יאוחר  ולא  לפועל,  ההוצאה  למועד 
או  מס  חשבונית  בצירוף  ההוצאה,  ממועד 

קבלה מקור על שם הזכאי/ת.
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 
רופא קרדיולוג על הצורך בשירות זה. הורים 
לחודש  ש”ח   174 עד  של  החזר  לקבל  זכאים 

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

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

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

כה ללא האישור האמור.
לחצן מצוקה 

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

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

ש”ח לחודש.
 65 מגיל  הורים  זוג  או   65 מגיל  בודד  הורה 

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

כרוני/ות על פי אישור מרופא.
למש ומקרוסקופיות  טלסקופיות  שעדשות 

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

ראייה ירודה ואישור גובה ההשתתפות.

השתתפות במימון עדשות למשקפיים 

או עדשות מגע
עדשות מיוחדות למשקפי ראייה

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

לשנתיים.
שהשתתפות במימון טיפולים ברפואה מש

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

בודד.
לאספקת ההשתתפות תינתן עבור מספר הטי

אולם  הזכאי,  ידי  על  בפועל  שבוצעו  פולים 
ולא  ביום  טיפולים  משלושה  יותר  לא  עבור 
טיפולים  עשרים  עד  של  מצטבר  מסך  יותר 

בשנה.
מוצרי ספיגה

מוצ באספקת  להשתתפות  זכאים  להורים 
רי ספיגה על בסיס אישור מרופא המעיד על 
ההורה  לבית  ישירות  יסופקו  המוצרים  צורך. 
על ידי חברה עמה יש לאגף הסכם התקשרות. 
יעביר קצין התגמולים  לאחר אישור הבקשה 

להודעה לחברה עם פרטי ההזמנה, והחברה תי
צור קשר עם ההורים לתאום מועדי האספקה. 
האספקה תתבצע בהתאם להיקף סל המוצרים 

לשנקבע על-ידי האגף בתאום עם החברה המ
ספקת.

 סיוע ברכישת מוצרי ספיגה למבוגרים יאושר 
לזכאים אשר לוקים באי שליטה על סוגר/ים 
על פי אישור מרופא, המפרט אבחנה רפואית. 

להמוצרים מסופקים על ידי חברת כמיטק, שנ
הביטחון.  משרד  עם  התקשרות  בחוזה  בחרה 
מוצרי הספיגה יסופקו לבית הזכאי/ת בהתאם 
סל  להיקף  ועד  ידיהם,  על  שתוגדר  לכמות 

למוצרים שנקבע בהתקשרות. אם הזמנת המו
לצרים תהיה בעלות גבוהה מזו שנקבעה בהת

קשרות, יישא הזכאי בהפרש העלות ישירות 
מול החברה.

השתתפות בהתייעצות רפואית
המ למחלות  מיודעת  הרפואית  לההתייעצות 

התערבות  או  ממושך  רפואי  טיפול  צריכות 
טיפו למטרת  ניתן  אינו  הסיוע  לכירורגית. 

ההשתתפות  גובה  קוסמטיים.  וניתוחים  לים 

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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בזכאות  כי  יודגש  בשנה.  שקל   836 עד  הינו 
לניצול  עד  פעמים,  כמה  להשתמש  אפשר  זו 

מלוא הסל 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 

לובביטוח המשלים. הסיוע הוא עד לסכום המר
בי 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.

שהשתתפות במימון החלמה לאחר אש
פוז

החלמה לאחר אשפוז
הורים שאושפזו למשך ארבעה לילות ומעלה, 

לאו מצויים לאחר טיפולים כימותרפיים או הק
רנות, זכאים להחזר של דמי החלמה בארץ או 
בחו”ל בעד כל יום החלמה בשהות רצופה של 
פי תעריל וזאת על   , ימים   7 או  לילות   6  עד
ההבראה  יום  )ערך  המדינה  שרות  נציבות  פי 
2017 הינו 424 ש”ח (. במקרים של השל  לשנת
תתפות הביטוח המשלים, סיוע האגף לא יעלה 
על ההפרש שבין התשלום בפועל והשתתפות 

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

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

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

ללקבל השתתפות נוספת בתנאים הבאים :הת
הת הבריאות.  משרד  ידי  על  מאושרת  לרופה 

רופה נרכשה בבית מרקחת של קופת החולים 
או בבית מרקחת שיש לו הסדר תשלומים עם 
הקופה. יש להעביר אישור רפואי המפרט את 
החודשי  ומינונן  הקבועות  התרופות  רשימת 
על  מקוריות  מס/קבלות  חשבוניות  בצירוף 

לרכישת התרופות בשלושת החודשים האחרו
דו”ח  לצרף  ניתן  לחילופין,  ההורה.  ע”ש  נים 

ניפוק.
לבמקרים שבהם ההוצאה החודשית עבור תרו

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 
על  המאושרות  תרופות  רכישת  בגין  יינתנו 
ידי משרד הבריאות כתרופה, ולא עבור תוספי 

מזון או ויטמינים.
תרופות חד פעמיות

השתתפות ניתנת עבור תרופה שעלותה גבוהה 
הבקשה  את  להגיש  יש  לאריזה.  שקל  מ-26 
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 
ו/או  במונית  נסיעה  הוצאות  מלוא  למימון 
או  חולים  בבית  רפואי  לטיפול  באמבולנס 

במונית/אמ נסיעות  החזר  מומחים.  למרפאת 
רכב  לרכישת  סיוע  באי-קבלת  מותנה  בולנס 
האחרונות.  שנים  ב-5  אישי/שיקומי  לשימוש 
ההשתתפות הינה עד ל-10 נסיעות לחודש או 
5 נסיעות הלוך ושוב. אין הגבלה במספר הנל
גובה  דיאליזה.  או  כימותרפי  לטיפול  סיעות 
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

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

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

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

לכרטיס טיפולים או צילומי שיניים. ההחזר יינ
תן 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 
השל ניכוי  לאחר  וזאת  לשנה,  ש”ח   11,957
2,402 ש”ח וניכוי התשל  תתפות עצמית בסך

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

ואינם ניתוחים קוסמטיים.
נעליים אורטופדיות

לר במימון  השתתפות  לקבל  זכאים  להורים 
במכון  המיוצרות  אורתופדיות  נעליים  כישת 

למיוחד המתמחה במכשירים אורתופדיים. המי
למון הוא לרכישת זוג נעליים אחד לשנה ומו

ההחזר  מסכום  אורתופד.  מרופא  באישור  תנה 
תנוכה השתתפות עצמית של 309 ש”ח וישולם 

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

פדיות על פי אישור רפואי מאורתופד, ואשר 
למכשירים  ובלעדי  מיוחד  במכון  מיוצרות 
רפואיים. הסיוע יינתן בניכוי השתתפות בסך 

305 שקל ועד לגובה של 955 שקל בשנה.
מכשירים רפואיים

בהש או  ברכישה  להשתתפות  זכאים  להורים 
הסיוע  רפואיים,  אביזרים/מכשירים  של  כרה 
משרד  ידי  על  הניתן  למימון  כהשלמה  ניתן 

להבריאות, קופת החולים וביטוח משלים ולא
309 ש”ח לרכישה  חר השתתפות עצמית של 
של מכשיר המופיע ברשימה שבנספח להוראה 
584 ש”ח לרכישה לגבי מכל  והשתתפות בסך
לשיר שאינו מופיע ברשימה. הורים במוסד סי

עודי פטורים מתשלום השתתפות עצמית.
להורים זכאים להשתתפות ברכישה או בהשכ
תינ ההשתתפות  רפואיים.  מכשירים  של  לרה 

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

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

נתנה רק לאחר מיצוי זכויות מול קופת חולים 
כל  או  משלים  ביטוח  או  הבריאות  משרד  או 

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 
רכב חדש או להחלפת רכב לשימושם האישי, 
קלנועית/ לרכישת  סיוע  קיבלו  שלא  בתנאי 
רכב במהלך אותה תקופת זכאות.לרכישת רכב 
ראשון חדש לזכאי שבקשתו אושרה עקרונית 
 46,830 לסך  עד  מענק  יינתן  המחוז,  ידי  על 

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

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

לסך 22,904 שקל.
רכב משומש לבעלי רישיון נהיגה

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

לבעלי שליטה, או אחד מקרוביו מקרבה ראשו
משפחה  מבן  או  בחרה,  שליטה  בעלי  הינו  נה 
שבקשתו  לפונה  הזכאי.  של  ראשונה  מקרבה 
מענק  יינתן  המחוז,  ידי  על  עקרונית  אושרה 
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 
)בתנאי שלא רכש  ינהגו עבורו.  כי  ומצהירים 
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תקו באותה  במימון משהב”ט,  לקלנועית/רכב 
שנ מכסה  במסגרת  ניתן  הסיוע  זכאות(.  לפת 

תית מוגבלת שהוקצתה למטרה זו. גובה הסיוע 
המרבי לרכישת רכב ראשון יינתנו מענק בסך 

31,217 ש”ח והלוואה בסך 22,904 ש”ח. 
להחלפת רכב לאחר 4 שנים יינתנו מענק בסך 

25,664 ש”ח והלוואה בסך 22,904ש”ח.
אוש שבקשתו  למי  ראשון  רכב  ללרכישת 

עד  מענק  יינתן  המחוז,  ידי  על  עקרונית  רה 
25,664 שקל והלוואה עד 22,904 שקל.

קלנועית
להורה הזקוק לקלנועית מסיבות רפואיות ומ
לגבלות בניידות יהיה זכאי למענק לסיוע בר

ואחד  רכב  רכשו  הורים  וזוג  במידה  כישתה, 
מהם נזקק לקלנועית יהיו זכאים גם לרכב וגם 
זקוק  מהם  אחד  שכל  הורים,  זוג  לקלנועית. 

זכאים, כל אחד בנפרד, לק יהיו  ללקלנועית, 
לבלת סיוע לרכישת קלנועית יחידה או לרכי

שת קלנועית זוגית אחת שתשמש את שניהם. 
הינו  יחידה  קלנועית  לרכישת  המענק  סכום 
עד 11,298 ש”ח, ולקלנועית זוגית לזוג הורים 

עד 16,066 ש”ח ויינתן אחת לחמש שנים.
השתתפות במימון לימוד נהיגה

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

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

כישת רכב באותה תקופת זכאות. הורה בודד 
זכאי לקלנועית בודדת. זוג הורים שלא נעזרו 
ברכב באותה תקופת זכאות, קיימת אפשרות 
קלנועיות  שתי  או  זוגית  קלנועית  לרכישת 

נו ורכב  לבודדות כל אחת או קלנועית אחת 
סעים.

שיקום

הלוואה לכיסוי חובות
מצוקה כלכלית

להורה שנקלע למצוקה כלכלית בעקבות הש
כול רשאי לבקש הלוואה לצורך כיסוי חובות 
שאין לו אפשרות לפתור ממקורותיו. הזכאות 
שנים  שלוש  עד  של  בתקופה  תבחן  להלוואה 
כהורים  ההכרה  מיום  או  החלל,  נפילת  מיום 

לשכולים. ההלוואה תינתן רק להחזר חוב לגו
רמים רשמיים. גובה ההלוואה הינו עד לסכום 

של 57,421 ש”ח.
שנוצרו  חובות  לכיסוי  שכולים  להורים  סיוע 

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

ללקצין התגמולים )עובדת הרווחה ( במחוז המ
טפל.

לצרכים  מיוחדות  להוצאות  הלוואות 
אישיים

6,749 ש”ח למטל  הורים זכאים להלוואה בסך
רת צרכים אישיים, אחת לשלוש שנים ואילך.

הלוואות להוצאות מיוחדות ולצרכים אישיים 
ניתנות למטרות הבאות:

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

פעמי בעבור כל ילד.
עזרה לנישואי בן או בת הלוואה בסך 16,156 

לשקל. ההלוואה ניתנת להורה חד פעמית בע
בור כל ילד.

הזכאות   6,749 בסך  הלוואה  אישיים  צרכים 
לשלוש שנים ואילך.

סיוע בהקמת עסק או לביסוס עסק קיים
שיקום כלכלי בעסק עצמאי

להורים שאינם עובדים ואין ברשותם מקור הכ
נסה נוסף, ובוחרים להקים עסק עצמאי שיהווה 
לבקש  זכאים  ועיסוק,  פרנסה  מקור  עבורם 
לשותפות  כניסה  או  העסק  להקמת  הלוואה 
בעסק, עד לסך של 103,446 ש”ח. לביסוס עסק 

לקיים ניתן לקבל הלוואה לביסוס והשלמת שי
קום עסק קיים שבבעלות ההורה עד לסך של 

22,120 ש”ח.

השתתפות במימון לרכישת רכב
לשיקום כלכלי עצמאי- בעלי רישיון נהיגה

בר  נהיגה  רישיון  או עצמאי בעל  הורה שכיר 
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  נוסעים המשמש  רכב 
רכב ראשון ולהחלפת הרכב לאחר 5 שנים או 
להוראת  ברכב  מדובר  כאשר  שנים   3 לאחר 

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

הכ ואת  העסק  את  המתארת  תוכנית  להגשת 
מידת  תיבדק  כן,  כמו  שלו.  הכלכלית  דאיות 
התאמתו של ההורה מבחנית השכלה, הכשרה 
וניסיון קודם בתחום. ניתן לבחון מתן  קודמת 

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 

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

ו/או במענק.
הסיוע בדיור הינו חד פעמי, לצורך רכישה או 

להחלפת דירה ראשונה או לכיסוי חוב המשכנ
תא. לקבלת מידע על הזכאות לסיוע יש לפנות 

השי מרכז  באמצעות  המחוזי  הרווחה  ללעובד 
רות הטלפוני.

סיוע לרכישת דירה ראשונה בשוק החופשי 
הפרטי

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

ש”ח . ו/או מענק עד גובה 123,185ש”ח.
רכישה מחברה ציבורית משכנת

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

43,064 ש”ח
בבעלותו  הייתה  ולא  דיור שאין  מחוסר  הורה 

לדירה ו/או חלק מדירה ולו תעודת זכאות כמ
לחוסר דיור ממשרד הבינוי, קיימת זכאות להל

וואה 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 
ובין מחיר הדירה  שבין מחיר הדירה הנמכרת 
יותר(,  זו גבוה  הנרכשת )בתנאי שמחיר דירה 
זו. גובה המענק   ועד לתקרה שנקבעה למטרה 
- עד 43,064 ש”ח. המענק יינתן בתנאי שמחיר 
ש”ח.   839,160 על  יעלה  לא  הנמכרת  הדירה 

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

חלקו בדירה.
הלוואה לכיסוי משכנתה 

להורים שלא נעזרו בסיוע משרד הביטחון לצו
רכישת  ולצורך  דירה,  החלפת  או  רכישה  רך 

לדירתם היחידה והנוכחית נטלו משכנתא שע
דיין לא הוחזרה במלואה, רשאים לפנות לצורך 
בדיקת זכאותם לקבלת הלוואה לכיסוי חלקי 

בת תינתן  ההלוואה  המשכנתא.  של  מלא  לאו 
נאי שתביא להפחתת סכום ההחזר החודשי של 
המשכנתא המקורית בשיעור של לפחות 20%. 

לזאת, לאחר שהתבצעה פריסה תשלומים מכ
סימלית של יתרת המשכנתא ע”י ההורה מול 

הל לקבלת  המרביים  הסיוע  שיעורי  להבנק 
סכומי  לפירוט  בהתאם  הינם  זו  למטרה  וואה 
המשכנל כאשר  ש”ח   221,257 עד  ההלוואות. 

תא ניטלה לצורך רכישת דירה ראשונה. ועד 
110,635 ש”ח כאשר המשכנתא ניטלה לצורך 

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

ידי עובדי השיקום.
שיפוצים

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

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

להתקנת מעלית או מעלון.
מענק למעלית או מעלון

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

למתאימה ועומדת בתנאי הזכאות, קיימת אפ

שרות לסייע לו במענק עד לסך 43,046 שקל. 
הזכאות, תינתן גם במצב שבו הוחלט ע התקנת 

מעלית בבניין משותף.
השתתפות במימון שכר דירה

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

לפנות לעובד השיקום.

הנצחה

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

למקום המגורים.
מענק והלוואה למימון הנצחה פרטית

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

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

להשתתפות  חד-פעמי  למענק  זכאים  הורים 
בהוצאות אבל בסך 7,361 ש”ח. המענק יועבר 

למשפחה על ידי נציג היחידה להנצחת החייל 
בין תום ימי “השבעה” ועד, תום “השלושים”.

ניתן אוטומטית וחד פעמית, 12 חודשים לאחר 
מש התגמולים.  במסגרת  ומשולם  להנפילה, 

מתבקשות  תגמולים  מקבלות  שאינן  פחות 
לפנות למרכז השירות הטלפוני. סכום המענק 

הינו 7,663 שקל.

שירותים סוציאליים

קבוצת תמיכה
לקבוצות תמיכה להורים שכולים וקבוצות תמי

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

לעובד הסוציאלי במחוז המטפל.
מתנדבים

להעובדים הסוציאליים באגף מגייסים ומפעי
רג חברתית-  ותמיכה  לסיוע  מתנדבים  ללים 

שית במשפחות. המתנדבים מופנים למשפחות 
ליצירת קשר אישי עם המשפחה, או עם אחד 
המתנדבים  לצרכיה.  בהתאם  המשפחה  מבני 
המעוניינים  מקצוע.  אנשי  ידי  על  מונחים 

לבקשר עם מתנדב יפנו לעובד הסוציאלי במ
חוז 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.

ירו	  צו  ע”פ  ברכב  נכה, המחזיק  לשאיר של 
את  למכור  הרוצה  צוואה,  קיום  צו  או  שה 
הרכב לפני תום חמש שנים ממועד תאריך 
הרישום, יהיה חייב בהחזר מיסים החלים על 
הרכב. התחשיב ייעשה ע”פ המיסים החלים 

לעל הרכב היציג כשהוא חדש ובהפחתה יח
ברכב  הנכה  שהחזיק  החודשים  למס’  סית 
מכירת  ב(.  א,   53 בסעיף  כמפורט  )תחשיב 
הרכב לאחר תום חמש שנים פטורה מהחזר 

כספי.
כאלמנת 	  הוכרה  לא  ואלמנתו  שנפטר  נכה 

חלל- תהיה זכאית היא, או ילדי הנכה בלבד, 
להעברת הרכב הרפואי על שמם ללא החזר 
ברישיון  ההגבלה  השארת  תוך  זאת  מס, 
הרכב בו מצוין כי “אין להעביר בעלות ללא 

האלמ הביטחון”  משרד  או  המכס  לאישור 
נה תהיה זכאית לתשלום של מחצית מדמי 
הביטוח, ומלוא דמי האגרה- זאת עד מכירת 

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

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

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

השיקום, מס’ 56.02(.
הרפואי 	  שהרכב  שנפטר,  נכה  של  אלמנתו 

לשל הנכה המנוח, הועבר לרשותה והיא הוכ
לרה כאלמנת חלל, והרוכשת רכב כניתן לא

למנה- תחזיר מס בהתאם להסדרים החלים 
לאלמנות המחליפות רכב. 

קלנועית

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

התקנת אביזרי עזר לרכב רפואי
ופירוק 	  התקנה  רכישה,  יממן  השיקום  אגף 

לשל כל אביזר לרכב אשר המכון הרפואי לב
טיחות 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

לנכה אשר אינו זכאי לרכב רפואי, אולם המ	 
כון לבטיחות בדרכים )המרב”ד( הגביל אותו 
עקב נכותו המוכרת, לכל אביזר למעט הגה 
כוח ו/או גיר אוטומטי, זכאי למימון רכישה 

לוהתקנה של האביזר שהומלץ באישור המ
כון.

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

משהב”ט.
לעיל 	  כמפורט  אביזרים  להתקנת  הזכאות 

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

לחילופין  או  לספק,  משהב”ט  של  הפנייה 
באמצעות החזר כספי לאחר הצגת חשבונית 

/ קבלה מקורית.

התאמת רכב רפואי עקב מגבלות 
רפואיות

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

המוכרת  הנכות  עקב  רפואית  בעיה  עוררת 
המחייבת מתן פתרון הולם.

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

נהיגה ורישיון רכב.
לצורך התאמת רכב רפואי )רכב שונה מהרכב 	 

היציג לו זכאי הנכה(, יופנה הנכה לבדיקה של 
לועדה להתאמת רכב. בהתאם להמלצת הוע

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

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

היינו, החודש ה-38 ממועד רישום הרכב.
נכים בעלי נכות מיוחדת +100% ונכים קטועי 	 

גפיים תחתונות, יופנו ישירות למהנדס רכב, 
ללא צורך בבדיקה בועדה להתאמת רכב.

סיוע משהב”ט ברכישת רכב בהתאמה 
אישית

נכה המחליף רכב בהתאמה אישית לרכב חדש 
סכום  כדלקמן:  לסיוע  זכאי  אישית  בהתאמה 
ההפרש בין מחיר הרכב החדש בהתאמה אישית 

ללבין מחיר הרכב הישן בהתאמה אישית במחי
רון 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 
צה”ל מנובמבר 2009 ומיוני 2011, הוסכם בין 

יכבדו/יאמ בלשכות  האגף  ש”רופאי  להיתר 
צו את המלצות הרופאים המקצועיים אליהם 

לנשלחו הנכים מטעמם ובלבד שההמלצה נית
והרופא המחוזי  נה בגין הנכות המוכרת. היה 

לסבור שאין לקבל את המלצת הרופא המקצו
יבקש את אישור הרופא הראשי של אגף  עי, 
השיקום שלא לקבל המלצות כאמור או שיפנה 
והרופא  היה  אחר.  מקצועי  לרופא  הנכה  את 
לרופא  דומה  המלצה  המליץ  האחר  המקצועי 
את  המחוזי  הרופא  יאמץ  הראשון,  המקצועי 
שנתקלים  נכים  המקצועי...”.  הרופא  המלצת 
בבעיות בבואם לממש את המלצות הרופאים 
ידי  על  הופנו  אליהם  )המקצועיים(  המומחים 
למחוזות  לפנות  מתבקשים  המחוזי,  הרופא 

הארגון לקבלת סיוע.

טיפול רפואי לפנים משורת הדין 
לנכה המתבגר

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

מסי אחד  על  איבר  באותו  מצטברת  לפגימה 
לקבל  זכאי  להלן,  המפורטים  הפגימה  מולי 
“לפנים משורת  וטיפולים רפואיים  שירותים 
הוא  אם  המוכרת,  בנכות  שניתן  כפי  הדין” 
בנכותו  קשורה  שאינה  נוספת  במחלה  חלה 
העצבים,  במערכת  מחלה  מאלו:  אחת  והיא 
מחלת כלי דם, מחלת לב. )אין צורך בהכרה 
)לפי  המוכרות  הפגימות  רפואית(.  ועדה  של 
הן:  רפואי  בטיפול  המזכות  פגימה(  סימולי 

לפרפלגיה – קוודרופלגיה – המיפלגיה – סקל
רוזיס מולטיפלקיס – מחלות שרירים – עמוד 
שידרה – קיר הבטן – מחלות פרקים – פגיעות 

לברגליים )קרסול, ברך, ירך, קטועי רגל(. הטי
פול הרפואי כולל: טיפול אמבולטורי ואשפוז, 
תרופות, ציוד עזר רפואי, טיפול סיעודי על 

לטי נסיעה  הוצאות  החזר  האגף,  נהלי  לפי 
פול, תוספת משקולות – עזרת זולת רפואית. 
לרופא  בקשה  להפנות  יש  הזכאות  למימוש 
רפואיים  מסמכים  בצירוף  המחוזי,  המוסמך 

עדכניים.

זכויות והטבות לנכי פעולות איבה
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טיפול באמצעות שחייה לנכים 
נפגעי גב

נכות  דרגת  בעל  בגב,  פגיעה  על  המוכר  נכה 
של 20% ומעלה, או נכה בעל דרגת נכות 10% 
אישור  לקבל  רשאי   ,1.1.1996 לפני  שהוכר 
הזכאות  למימוש  שחייה.  באמצעות  לטיפול 
יש להצטייד במכתב מרופא אורטופד מומחה, 

להמאשר שחייה טיפולית כטיפול בפגימה מוכ
רת בגב, או כטיפול בכאבי גב הנובעים מנכות 

למוכרת. הרופא המוסמך המחוזי במרפאת השי
קום הינו בעל סמכות לאשר את ביצוע הטיפול. 
הצורך בהמשך טיפול ייבחן מחדש אחת לשנה. 
מהדרכים  באחת  יבוצע  לנכה  הוצאות  החזר 

לשלהלן, ובלבד שלא יעלה על גובה ההחזר הש
נתי כנגד הצגת קבלה “מקור” על מנוי שנתי 
על שם הנכה, או הצגת כרטיסי כניסה בודדים 
המהווים כקבלה על ביצוע התשלום. גובה החזר 
1,500 שקל. למימוש הזל  מירבי לשנה הוא סך

כאות יש לפנות לרופא המוסמך המחוזי.

תשלום מיסים לרכישת רכב לשיקום 
כללי

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

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

והע פירוט התפקיד  יצוין  בו  ללאישור מעביד 
מענק  עבודה.  לצורכי  דרוש  הרכב  וכי  בודה, 
משאית  להלן:  כמפורט  לרכבים  ניתן  מיסים 
)רנו  יציג  מדגם  משאית  או  בארץ,  המורכבת 
10 טון כולל( לפי רשומון מכס, רכב מסחרי עד 
2,500 סמ”ק )מנוע דיזל(, מונית/רכב ללימודי 
בנפח  ודו-שימושית  נוסעים  מכונית  נהיגה, 
1,600 סמ”ק. לרכבים מסוג משאית/רכב מסחל
רי/מונית/לימודי נהיגה ישולמו מלוא המיסים 

להחלים עליהם ובתנאי שהרכב אושר כרכב שי
קומי בסיסי. לרכב פרטי ישולם 75% מהמיסים 
החלים עליו. חידושי משק )עד ארבעה( בכל 5 

שנים.

הסרת הגבלה בתום 5 שנים

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

קום.

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 

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

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

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

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

בע דירתי  חימום  ומתקן  מפוצל  אויר  למזגן 
לות 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% נכה הסובל מאסטמה בעל דרגת נכות 

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

שנים.
נכה הסובל מטרשת נפוצה בעל דרגת נכות 	 

50% ומעלה זכאי למזגן אויר מפוצל 1.5 כ”ס 
 10 לאחר  החלפה  סטנדרטית.  התקנה  כולל 

שנים.
נכה הסובל מאי ספיקה כלייתית סופית, או 	 

לנכה הסובל ממחלת כבד או לב שדרגת נכו
תו לפחות 50% מתוך נכות מוכרת של 100% 
1.5 כ”ס כולל התקל  זכאי למזגן אויר מפוצל

נה סטנדרטית. החלפה לאחר 10 שנים.
עליונות, 	  גפיים  שתי  פגוע  או  קטוע  נכה 

למתל זכאי  ומעלה:   100% נכות דרגת   בעל 
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.
תחתונות 	  גפיים  בשתי  פגוע  או  קטוע  נכה 

בעל דרגת נכות +100%: זכאי למתקן קירור/
חימום- שני מזגני אויר מפוצלים 2.5 כ”ס כל 

לאחד, או מזגן אויר מפוצל ומתקן חימום די
רתי בעלות של עד שני מזגני אויר 2.5 כ”ס. 

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

ללמתקן קירור/חימום - שני מזגני אויר מפו
צלים 2.5 כ”ס כל אחד, או מזגן אויר מפוצל 

לומתקן חימום דירתי בעלות של עד שני מזג
ני אויר 2.5 כ”ס. החלפה לאחר 10 שנים לכל 

מתקן )הזכאות כלולה בגילום מענק ראשוני(. 
נכה פגוע שתי גפיים תחתונות או גפה תחתונה 
100%: זכאי למל  וגפה עליונה 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 2.5 

כ”ס. החלפה לאחר 10 שנים לכל מתקן.
נכה הסובל מהמיפלגיה עם חוסר תפקוד מלא 
של היד ומתגורר בגפו, בעל דרגת נכות 100% 
2.5 כ”ס כולל  ומעלה זכאי למזגן אויר דירתי 

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

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

)הזכאות כלולה בגילום מענק ראשוני(.
100% ומעל	   נכה פגוע ראש בעל דרגת נכות

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

שנים לכל מתקן.
ו/או אפילפ	  לנכה פגוע ראש עם המיפלגיה 

סיה בעל דרגת נכות 100%: זכאי למזגן אויר 
סטנדרטית.  התקנה  כולל  כ”ס   2.5 מפוצל 

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

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

החלפה בכל 5 שנים.

הבראה מטעמים רפואיים אחרי 
אשפוז

נכה שאושפז חמישה ימים ומעלה עקב מחלה 
הנובע  ניתוח  אחרי  נכה  או  בנכות,  המוכרת 
מהנכות המוכרת שבגינו אושפז שלושה ימים 
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.

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

לרפואי המיועד לחולי לב, באישור הרופא המו
סמך המחוזי.

בסמכות 	  ההבראה  לתקופת  מלווה  אישור 
הרופא המוסמך המחוזי.

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

בירור 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  ₪

נפרדו מאיתנו
שם טוב יעקב שלום ירושלים              
בן דוד לוי אליהו ירושלים              
פרי-גל אורנה חשמונאים             

בייצ'יש 16/03/2019 
פרנקל פנינה ראשון לציון          

אראל אמנון חיפה                 
מדהני ארגהיי דוד אשקלון               

חיאט כמילה יערה                 
לוי גוליאט רמת גן               

הונא דבורה כפר שמאי             
אסוס פורטונה נתיבות               
ביטון שמעון אביבים               

וידר סלי באר שבע              
אסרף יוסף            

זפרני אברהם מבטחים               
יגאלי אבנר בן טוב הרצליה            

אברגיל סימי אילת              
יהודה סעידה בני עי"ש          

ארמוזה זמירה ירושלים        
טמשוט יעקב מבטחים           
ג'ומעה מרים עראמשה           

לוי כוכבה חדרה              
ליטמן מנדל אפרים נתניה              
מנשה קולי יצחק פתח תקווה        

פצרקר נורה דימונה

תהיה נשמתם
צרורה בצרור החיים
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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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