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בברכה,

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

עם תחילתה של שנה אזרחית חדשה אני מבקש לאחל לכולנו שנה של עשייה ושגשוג.

אני יכול לומר באחריות מלאה כי הארגון תחת הובלתי יחד עם חברי הועד וצוות הארגון יעשה הכל כי 
שנת 2020 תהיה שוב שנה של עשייה, שנה של הגדלת והרחבת השירותים עבורכם.

בביטאון זה תוכלו לקבל סקירה רחבה של הפעילויות שעשינו בחודשים האחרונים.

אבקש להדגיש שוב את ההישג הגדול שהביא לכך כי למעלה מ-1500 נכי פעולות איבה הצטרפו לפוליסת 
ביטוח סיעודי של ארגון נכי צה״ל, מדובר במהלך היסטורי שיביא לכך כי לנכי פעולות איבה יהיה ביטחון 
הורים  השכול,  ממשפחת  ואחיותיי,  לאחיי  נוספת  גדולה  בשורה  ארוכות.  לשנים  וסוציאלי  בריאותי 
שכולים, אלמנים/ות, יתומים ואחים שכולים, היכל הנצחה לאומי לחללי פעולות איבה הוא כבר עובדה 
מוגמרת החלו פעולות ממשיות להקמתו, הוקמה ועדת היגוי בראשות מנכ״ל המוסד לביטוח לאומי, עו״ד 
מאיר שפיגלר, כל המהלך מלווה ע״י מזכיר הממשלה, מר צחי ברוורמן, נבחרה חברה המכינה פרוגרמה 
ראשונית לחזון ההיכל, התכנים, המהות, מרכז המבקרים, ואנו נעדכן על התקדמות הדברים ולא נרפה 

לרגע עד שיוקם כאן היכל הנצחה לאומי שיהיה לעולמי עולמים עבור יקירנו, חללי פעולות איבה. 

יום ההוקרה ברחבי הארץ, האירוע  במהלך החודשים האחרונים קיימנו מס׳ רב של אירועים, אירועי 
נרחב עם  נפגעי פעולות איבה אשר זכה לסיקור תקשורתי  ילדים  ובת מצווה לכ-60  המרכזי שלנו, בר 
נשיא המדינה ראובן רובי ריבלין  יחד עם  נטע ברזילי, אשר   ,2018 זוכת האירוויזיון לשנת  הגעתה של 

העניקו לילדים ולמשפחות את החיבוק של כל עם ישראל לנפגעי פעולות איבה.

תנופת הפעילות בארגון עולה משנה לשנה, קיימנו ערב תרבות בתיאטרון הבימה עם קרוב ל-900 נפגעי 
פעולות איבה ובני משפחותיהם בהצגה המשקפת את ארץ ישראל היפה, גבעת חלפון אינה עונה והמטרה 
היא להמשיך בערבים הללו המהווים עבורנו ערבי מפגש, גיבוש ויכולת של החברים לפגוש אנשים נוספים 
המתמודדים עם פצעי הטרור. קיימנו בשלושת המחוזות אירועי חנוכה אשר הפכו למסורת עם הופעות 
אומנותיות מרגשות של שימי תבורי וזהבה בן אשר הביאה לחיוך ושמחה בלבבותיהם של חברי הארגון 

היקרים. 

כיו״ר הארגון אני מודע לצורך לדאוג לטיפול מקצועי ראוי ומכבד של הנפגעים, אל מול המוסד לביטוח 
לאומי, מתקיימות פגישות קבועות עם מנכ״ל המוסד לביטוח לאומי על מנת לשפר ולייעל את הטיפול 
בכם, הנפגעים, יש בפנינו משימות רבות לשנת 2020 יחד עם חברי הועד והצוות המסור, אני מתחייב כי 
נמשיך בעשייה הרבה למענכם, נשמח לקבל הצעות ורעיונות לפעילויות נוספות ושירותים נוספים להן 
הנכם נזקקים המחלקה המשפטית עושה עבודה נפלאה אל מול אלפי הפניות בשנה האחרונה, הקמנו 

מחלקה סוציאלית המעניקה כתובת ויכולת לסייע לנפגעים הזקוקים לכך.

אבקש לסיים ולומר כי אם נהיה מאוחדים ומלוכדים נצליח לעמוד במשימות בהצלחה רבה.

חברות וחברים,

דבר היו״ר
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חולון
אילת 36

מודיעין
צאלון 21

ראשל״צ
הרצל 70

ירושלים
דיסקין 9

ת״א
פנקס 60

ת״א
אבן גבירול 111

אשקלון
בי״ח ברזילי

ב״ש
החלוץ 136

חיפה
שד׳ הנשיא 134

נהריה
ז׳בוטינסקי 2 

כרמיאל, קניון לב העיר 
מורד הגיא 100

נתניה 
שטמפפר 19

אשקלון
קניון חוצות

קריית מוצקין
דרך עכו 187

איכות חיים טובה יותר 
מתחילה בצעד קטן. 

נעליים בבנייה אישית, התאמות ושינויים בנעליים קיימות, מדרסים 
בהתאמה אישית ומגוון אביזרים אורתופדיים זו המומחיות שלנו כבר 

יותר מ-80 שנה.
 

* החזרים עד 955 ₪ עבור נעליים אורתופדיות לזכאים.
 

קצת עלינו - אבידור מרכזי בריאות לרגל ולגב
רשת שהוקמה ב-1939, מונה 15 סניפים בפריסה ארצית, ומתמחה 

בפתרונות הנעלה מתקדמים שנועדו לשפר את איכות החיים.
ברשת ניתן למצוא מגוון מותגי הנעלת נוחות שניתן לשדרג ולהתאים 

לכפות הרגליים, כמו גם פתרונות הנעלה רבים אחרים.
הפתרונות מותאמים לאחר בדיקות דינמיות במעבדה הביומכנית שלנו, 

בפיקוח פרופ' משה איילון, מומחה לביומכניקה.
אבידור - היחידים שראויים להיכנס לנעליים שלכם.

קבע תור באבידור: 1-700-700-295 



www.irgun.org.il

5 

www.irgun.org.il

 5

שלכם,

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

הארגון היציג במדינת ישראל

6 שנים, אני מסתכל על  כמנהל הכללי של ארגון נפגעי פעולות איבה, הארגון היציג במדינת ישראל מזה 
ההישגים והפעילויות של הארגון לשנת 2019 והמשימות והתוכניות לשנת 2020 ואני גאה לומר, כי ארגון 
נפגעי פעולות איבה, הוא ארגון חזק, מקצועי, משפיע ומתווה  דרך למען קידום זכויותיהם ורווחתם של 

נפגעי פעולות איבה.

ועד הארגון, בראשות יו״ר הארגון מר אייבי מוזס, חברי הועד וצוות הארגון פועל כל הזמן לייצר שיתופי 
פעולה חדשים היכולים להעניק שירותים ורווחה נוספת עבור הנפגעים.

השנה הובלנו את שיתוף הפעולה עם קרן ההקדש לזכרה של ד״ר מריה פולנסקה ז״ל, וחילקנו  בטקס אשר 
התקיים בבית ציוני אמריקה לקרוב ל-130 ילדים יתומים שובר שי של 1500 ₪ לרכישת מוצרי אלקטרוניקה 

ברשת באג, בנוסף קיימנו מופע קרקס לילדים יתומים בגילאים הקטנים.

בנוסף, שיתוף הפעולה עם עמותת חזון לישראל מניב מזה מס׳ שנים אירועים ופעילויות מגוונות כגון ימי 
בריאות, חלוקת מלגות לימודים, תיקי כיתה א׳, ערב תרבות, אירוע בר ובת מצווה, אירועי חנוכה שיתופי 

פעולה אלה הפכו לעוגן של הארגון.

לאחרונה אושרה תכנית למען האחים השכולים באמצעות האפוטרופוס הכללי. התכנית כוללת: חלוקת 
מלגות ללימודים אקדמאיים בסך של למעלה מ-5000 ₪ בשנה, מחנות העצמה עבור אחים שכולים בגילאי 

11-17, ושילוב אחים שכולים בפרויקט פר"ח ייחודי עבורם.

בימים אלו אנו פועלים מול ארגון ״נשות סביון״ לפעול לקיום אירוע יום האישה לשנת 2020 ומתן תמיכה 
וחיבוק גדול, לאימהות השכולות, לאלמנות , לנכות, ליתומות ולאחיות השכולות. מסלול נוסף שאנו פועלים 
בו הינו מסלול ההנצחה, השנה נתמקד בכל הכוח להביא לכך כי הקמת היכל הנצחה לאומי לחללי פעולות 
איבה יהפוך לעובדה מוגמרת, נעבה את פעילות מועדון ההנצחה בארגון היציג ושיתופי פעולה מול משרד 
החינוך בהטמעת זיכרון החללים לתלמידים ברחבי הארץ תוך חשיפתם לסיפור חייהם של החללים אשר 

שילמו בחייהם על ריבונותה וקיומה של מדינת ישראל.

ההישג הגדול הינו בחתימה על פוליסת צירוף נכי פעולות איבה לביטוח סיעודי של ארגון נכי צה״ל  הביא 
אותנו לכלל מסקנה כי יש להביא לשיתופי פעולה גדולים בארגונים המקבילים לנו במשרד הביטחון, לפעול 
לשילוב נכי פעולות איבה בבתי הלוחם, במועדניות שיקום ולייצר דיאלוג ושיתוף פעולה להגדלת הזכויות 
בחקיקה לנפגעי פעולות איבה, מאבק משותף לתיקון עיוותים הקיימים כיום בחוק נפגעי פעולות איבה, 
שיתוף הפעולה הפך להיות תכנית הפעולה שלנו ובכוונתו בשנה הקרובה להקדיש מאמצים רבים בקידום 
טובתם של נפגעי פעולות איבה בנושאים השונים מטרתנו כי תמשיכו לראות בארגון כבית חם ודואג אשר 
פועל לילות כימים כדי שאתם לא תהיו במערכה הקשה של השיקום וההתמודדות עם פצעי הטרור. אנחנו, 
המחלקה המשפטית, המחלקה הסוציאלית, חברי הוועד, כולנו כאן למענכם ונמשיך לעשות זאת במסירות 

ובמקצועיות.

אני מבקש לאחל לכולכם שנה אזרחית מוצלחת, שנה של שגשוג ועשייה ומבקש בכל לשון של בקשה אנא 
פנו אלינו בכל רעיון, הצעה ובעיה שאתם נתקלים בה על מנת שנוכל לסייע.

חברות וחברים יקרות ויקרים,

דבר המנכ״ל
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תוכן עניינים

אין המערכת אחראית על תוכן המודעות
כל הזכויות שמורות להוצאה לאור

 צילום שער:
דניאל מליחי

תקווה
ביטאון ארגון נפגעי פעולות איבה - הארגון היציג

גיליון מס׳ 43 
ינואר 2020, תש״ף

אייבי מוזס יו״ר ארגון נפגעי פעולות 
איבה

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

שרה קמחי נציגת סקטור אלמנים/ות, 
יו״ר ועדת רווחה

זאב ראפ חבר ועד מסקטור הורים 
שכולים, יו״ר ועדת השקעות

רו״ח יצחק ניסים נציג סקטור הנכים, 
גזבר הארגון ויו״ר ועדת הכספים

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

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, הילה אשכנזי ותמר חזות

כתיבה: מורן בן זכאי
צילומים: ארגון נפגעי פעולות איבה - 

הארגון היציג, דניאל מליחי

רווחה
08 ״אירוע בר מצווה משותפת לילדי 

נפגעי פעולות איבה״

12 ערב תרבות למען הנפגעים- ״גבעת 
חלפון אינה עונה״

15 מלגות למען אחים שכולים- שיתוף 
האפוט עם  היציג  הארגון  של  גפעולה 

רופוס הכללי

מטה והנצחה
פעולות  לנכי  ההוקרה  יום  16 אירועי 

איבה

הקמת  את  מקדם  הממשלה  ראש   19
פעולות  לחללי  לאומי  ההנצחה  היכל 

איבה

מחלקה משפטית
לפנים  לסיוע  הועדה  למ"ד  ועדת   21

משורת הדין למשפחות שכולות 

כתבות על חברינו 
24 טלי ומנחם פישר מספרים על הגג
והיא  נרצחה  אשר  בתם  לאדווה  עגוע 

רק בת 19.

28 דודו ריחני חבר ועד הארגון מספר 
על הפציעה והשיקום

זכויות
33 זכויות ורווחה - הטבות וזכויות של 

נפגעי פעולות איבה

12

8

28
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ג' בטבת, תש"פ

31 בדצמבר, 2019

הודעה לעיתונות מטעם האפוטרופוס הכללי 

 האפוטרופוס הכללי וקרן קימת לישראל, המשמשים נאמנים לעיזבונו של ניקולא באומן ז"ל
תושב צרפת, שהוריש 55 מיליון ₪ למדינת ישראל החליטו לייעד כספים לתמיכה באחים שכולים

 

יו״ר קק״ל, דניאל עטר: "התרומה האדירה של ניקולא באומן ז"ל היא תזכורת נוספת לקשר האיתן שיש לנו עם 
יהודי התפוצות,

ובימים אלו אנו עדים שוב לחשיבות ההדדית של הקשר הזה נוכח מתקפות השנאה האכזריות נגד יהודים ברחבי 
העולם"

געו"ד סיגל יעקבי, האפוטרופסה הכללית: "אנו רואים חובה שבצדה זכות לפעול למימוש רצון המצווים בדרך שת
ביא לתרומה משמעותית לחברה הישראלית"

בערב יום הזיכרון לחללי מערכות ישראל ופעולות האיבה תשנ"ט, התקבלו באפוטרופוס הכללי כספים מעיזבון 
המנוח ניקולא באומן ז"ל, יהודי תושב צרפת אשר הותיר את עזבונו העצום למדינת ישראל בסך 55 מיליון ש"ח, 

לטובת תמיכה במשפחות שכולות. נאמני ההקדש, יו"ר קק"ל דניאל עטר והאפוטרופוסה הכללית עו"ד סיגל יעקבי, 
המשמשים יחדיו נאמנים בקרן באומן על שם המנוח, החליטו לייעד את הכספים לתמיכה באחים שכולים של חללי 
צה"ל ו/או הרוגי פעולות איבה, זאת בהתאם להוראות המצווה. העיזבון יחולק לאורך מספר שנים. תחילת חלוקת 

הכספים תחל בשנת 2020.

 

בהתאם להמלצות המשותפות שהונחו לפני ההקדש על ידי ארגון יד לבנים וארגון נפגעי פעולות איבה, ותוך 
התייעצות עם משרד הביטחון והמוסד לביטוח לאומי קבעו האפוטרופוסה הכללית והנהלת קק"ל השבוע, בתחילת 
חג החנוכה, כי ההקדש יעניק לאחים השכולים השלמת מלגת לימודים בכל המקרים בהם האח השכול זכאי לקבל, 

באמצעות הוריו, מלגת לימודים של 40% מהמדינה. עוד נקבע כי ההקדש יתמוך בפרוייקט חונכות פר"ח  לאחים 
שכולים בגילאי 6-17 ובקיום מחנות עוצמה לנוער שכול בגילאי 11-16.

 

יו״ר קק״ל, דניאל עטר: ״מתוקף תפקידנו כנאמני ההקדש בקרן באומן, שנועדה לסייע לאחים שכולים יש לנו את 
ההזדמנות לפעול למען אלו שאיבדו את אחיהם ואחיותיהם שנפלו בהגנה על מדינת ישראל. התרומה האדירה של 
ניקולא באומן ז"ל היא תזכורת נוספת לקשר האיתן שיש לנו עם יהודי התפוצות, ובימים אלו אנו עדים שוב לחשיבות 
ההדדית של הקשר הזה נוכח מתקפות השנאה האכזריות נגד יהודים ברחבי העולם. מימוש צוואתו של באומן ומתן 
מלגות לסטודנטים שהם אחים שכולים מאפשר לקק״ל ליישם את הדברים שהיא מאמינה בהם: שילוב של מימוש 

החזון הציוני עם האתגר של חיזוק ההשכלה בדור הבא ברחבי המדינה״.

 

עו"ד סיגל יעקבי, האפוטרופסה הכללית: "בחרנו לממש את עיזבונו של המנוח באומן לטובת משפחות שכולות 
הבישראל באמצעות מתן מענים לאחים השכולים ויש בכך בשורה אמיתית. הצרכים זוהו בשיח עם הארגונים היצי

גים של משפחות השכול, משרד הביטחון והמוסד לביטוח לאומי. אנו רואים חובה שבצדה זכות לפעול למימוש רצון 
המצווים בדרך שתביא לתרומה משמעותית לחברה הישראלית".

 ההקדש יפרסם את תנאי קבלת המלגה בסוף חודש ינואר 2020.
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בני  בו  בכותל המערבי  האירוע החל בשעות הבוקר 
המצווה  בנות  לתורה,  ועלו  תפילין  הניחו  המצווה 
קיימו טקס מרגש ומכובד בו חגגו את ההגעה לגיל 
התקיימה  הפעילות  בגרות.  לגיל  והמעבר  המצוות 
למורשת הכותל  ובשיתוף הקרן  במרכז אש התורה 
אירוע  לקיום  שנים  כבר  פעילות  שותפות  המהוות 
ערכות  לילדים  חולקו  זה  חגיגי  בטקס  זה.   מרגש 

תפילין, תיקי גב, סידורים מהודרים וספרי תנ"ך.
ובני משפחותיהם  נפגשו החוגגים  בשעות הצהריים 

הבאולמי "אלמה במושבה" לארוחת צהריים במהל
כה נהנו הילדים ממופע על  חושי מבדר ויוצא דופן 
קיבלו  המצווה  ובנות  בני  לופטין.  רון  האומן-  של 
מתנה ערכת מחשב נייד חדשה. מחשבים אלו הוענקו 

על מנת להעניק כלים לילדים בלימודיהם בביה"ס.
המדינה  נשיא  בבית  בטקס  נחתם  המרגש  היום 
אשר  ריבלין  )רובי(  ראובן  מר  הנשיא  של  ובברכתו 
הנחתה  הטקס  את  במשכנו.  באירוח  אותנו  כיבד 
לשמח  מלאה  בהתנדבות  שהגיעה  רדא  אסתר  הגב׳ 
זוכת  הזמרת,  איבה.  פעולות  נפגעי  ארגון  ילדי  את 
במהה הופיעה  ברזילי  נטע   2018- לשנת  האירוויזיון 
לך הטקס ואף העלתה את כבוד הנשיא לשיר ולנגן 

איתה בלופר.
 "ביום המרגש הזה עם ישראל נושא אליכם את מבטו. 
כולם דואגים לכם ורוצים בהצלחתכם ובאושרכם" 
אמר הנשיא בנאומו, "הדבקות שלכם בחיים, הכוח 
להמשיך לגדול, להתפתח, להתבגר, למרות הקשיים, 

למרות הכאב, מחזקים את כולנו" עוד הוסיף הנשיא 
"כשאני רואה אתכם כאן, חזקים, רעננים, מחויכים, 
מרגיש  אני  שלכם,  האיתנה  הרוח  את  רואה  כשאני 

שאתם אלה שמחזקים אותי".
בן  פישר  עמנואל  אחיה  דברים  נשא  הילדים  בשם 
13, אח של אדווה פישר ז"ל שנרצחה בפיגוע התאה -ה

בדות בצומת גהה בשנת 2003. "כולנו ילדים בוגרים 
אבל בגרותנו התחילה הרבה לפני גיל מצוות", סיפר 
אחיה. "מהתמונות והסיפורים אני לומד להכיר את 
אדווה, את האור שהביאה הביתה. אני מאמין שהיא 

גאה בי מלמעלה"
 

יו"ר הארגון אייבי מוזס אשר מוכר כנכה, אב שכול 
ואלמן:" אני רוצה שתסתכלו עליי ותאמינו כי אפשר 
להיות מאושרים.  תדעו שאפשר לחיות חיים מלאים 

הושלמים לצד הפגיעה ואפשר שלא לתת לפגיעה לה
גדיר את מי שאנחנו. עוד הוסיף, "ילדים יקרים, לא 
משנה לאן תגיעו, לא משנה כמה רחוק תלכו תמיד 
תדעו שמאחוריכם יש בית חזק שהוא שלכם - ארגון 

נפגעי פעולות איבה." 
אירוע בר ובת המצווה התקיים בשיתוף עם עמותת 
חזון לישראל, בראשות בתיה וברי סגל. אנו מודים 

הלעמותת "חזון לישראל" על התמיכה, העזרה והת
רומה הגדולה להצלחת האירוע. כמו כן, תודה רבה 
לכלל העוסקים במלאכה: מרכז אש התורה, הקרן 

למורשת הכותל, חברי הוועד וצוות הארגון.

אירוע בר ובת המצווה 2019
ארגון נפגעי פעולות איבה ערך בתאריך 19/12/19 את אירוע בר ובת המצווה המסורתי ל-60 לילדי נפגעי 

פעולות איבה.

חדשות הארגון - רווחה
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אחיה פישר נציג ילדי בר המצווה 
מתוך

נאומו בבית הנשיא:

"לכבוד הכניסה שלנו 
לעול תורה ומצוות 
ולעולם המבוגרים, 

אפשר שנחליט כולנו 
על משימה שייקח כל 
אחד ואחת מאיתנו - 
לעשות טוב ולהאיר 
את עולמנו, כל אחד 

עם אורו הייחודי 
והמיוחד."
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מטר היא בתו של משה אביטן, משה נפצע בשנת 2009 בפיגוע ירי 
וסובל מ- +100% , משה נפגע בעיניו, אחד מהכדורים פגע בראשו 
של משה ונטל ממנו כמעט לחלוטין את מאור עיניו, למרות זאת ועל 
אף נכותו הקשה ואובדן הראייה, לפני כשנתיים משה סיים לימודי  

משפטים וכיום הוא עובד כעורך דין בתחום הביטוח הלאומי.
הדבר  החולים  בבית  התעורר  משה  הפיגוע  לאחר  ימים  מספר 

הראשון שעשה היה לבקש דף ונייר, על הנייר כתב "כל מה שהשם 
עושה, הוא עושה לטובה" גם ברגעיו הקשים ביותר, משה נאחז 
הבאמונה אינסופית ואופטימיות מופלאה וכך, לצד החיים החד

שים הצליח להשתקם ולשוב לראות את הדברים היפים בחיים. 
משה אף פעם לא הפסיק להאמין כי יגיע היום בו יעמוד שוב על 

רגליו - וימשיך לחיות.

בשער: מטר אביטן חגגה עמנו בת מצווה השנה 
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הזו השנה הרביעית שאנו בארגון נפגעי פעו
לחברי  תרבות  ערב  מקיימים  איבה  לות 
שנערך  לאירוע,  משפחותיהם.  ובני  הארגון 
 700 מ-  למעלה  הגיעו   ,04.12.2019 ד'  ביום 
אינה  חלפון  "גבעת  בהצגה  לצפות  חברים 
עונה"  קומדיה נפלאה המבוססת על סרט 

הפולחן הסאטירי.
יו"ר הארגון אייבי מוזס ברך את הנוכחים 

"מאז  הנכנס:  כיו"ר  ממטרותיו  חלק  וציין 
שנבחרתי לתפקיד יו"ר הארגון, לקחתי על 
עצמי מספר משימות. להילחם למען שיפור 
את איכות חייהם של נפגעי פעולות איבה עד 
המודעות  את  להעלות  ובנוסף  שניתן  כמה 
בחברה שלנו, על אזרחי המדינה אשר שילמו 
בחייהם במאבק על הארץ הזו". בנוסף דיבר 
על החלטת הממשלה להקים היכל הנצחה 

רשמי בירושלים לחללי פעולות איבה. 
וההתגייסות  הנתינה  על  לתורמים  תודה 

למען ציבור נפגעי פעולות האיבה:
לעמותת חזון לישראל ולבתיה וברי סגל, על 

שיתוף הפעולה והתמיכה בפרויקט.
הכל ההכנסות מערב זה מיועדות לקרן הר

ווחה והתרבות של העמותה במטרה לקיים 
ערבי תרבות לנפגעי פעולות איבה.

ערב תרבות 2019
"גבעת חלפון אינה עונה"

ארגון נפגעי פעולות איבה מציע גם השנה
טיפול פרטני לחברים בארגון 

החברים מוזמנים לסדרה של שיחות אישיות, במרחב 
באופן  עצמו  את  להכיר  לאדם  המאפשר  ומוגן  בטוח 
ודפוסי  הרגשיים  הקשיים  את  לחשוב  יותר,  מעמיק 
ההתנהגות המעכבים אותו, לשפר את יכולתו להתמודד 

בחיים ואת איכותם באופן כללי. 
הקשים  באירועים  לדון  האפשרות  נפתחת  במפגשים 
האדם  חיי  על  השלכותיהם  את  ולאמוד  להבין  שנחוו, 

הביומיום, על היחסים הבינאישיים, על החיים התעסו
קתיים, על היכולת לייצר מערכות תמיכה ועוד. כל אלו 

בכוחם להעלות את רמת איכות החיים באופן ניכר. 
התכנית מנוהלת ע"י עדנה רומנו עו"ס הארגון, ומלווה 
ע"י ראש החוג לפסיכותרפיה וייעוץ אקזיסטנציאליסטי 
בסמינר הקיבוצים- ד"ר גדעון מנדה. במסגרת התוכנית 
יגיעו סטודנטים/ פרקטיקנים לבית הארגון ברח' בית 

אורן 9 תל אביב על מנת לתת טיפול אישי לנפגעים. 
השירות ניתן ללא תשלום. 

לפרטים נוספים אנחנו מזמינים אתכם ליצור קשר עם 
מזכירות הארגון ולקבוע פגישה.
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ההקייטנה מיועדת לבנות שנולדו בין החו
בין  ובנים שנולדו  דשים 7/2006-12/2008 

החודשים 1/2006-12/2007 בלבד.
הקבוצת המשתתפים מהווה משלחת ייצו

בכך  רואים  ואנו  ישראל  מדינת  של  גית 
השליחות חשובה ומאמינים כי שיתוף פעו

נשכחת  בלתי  וחוויה  להתנסות  יביא  לה 
עבור ילדיכם.

גיל  לילדי  במיוחד  נוצרה   IVOW תכנית 
בר ובת המצווה בכדי להעניק להם חוויות 
ומניסיון  בקנדה  נשכחות  ובלתי  קסומות 
העבר מדובר בחוויה בלתי נשכחת עבורם, 
הקייטנה שמאורגנת לפרטי פרטים ומגשי

מה את כל חלומותיהם של הילדים. 
ההרשמה  מסתיימת בתאריך 15/02/2019. 
למידע והרשמה יש להיכנס לאתר הארגון:

WWW.IRGUN.ORG.IL

ההרשמה לקייטנת IVOW  לילדי נפגעי 
פעולות איבה בקנדה 2020- החלה!

מידי שנה, יוצאים עשרות ילדי ארגון נפגעי פעולות איבה אשר הגיעו לגיל מצוות לקייטנת קיץ הנערכת במחנות נוער יהודים 
.I.V.O.W בקנדה וממומנת ע"י ארגון וולונטרי של יהודי קנדה בשם

life changing solutions

®
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החגיגות חנוכה התקיימו בשלושה מוקדים: רמת- גן, חיפה וירו
שלים

המה בכפר   22/12/19 בתאריך התקיים  החג  את  שפתח   הנשף 
כבייה שם הדלקנו נר ראשון יחד עם כל חברי הארגון תושבי 

המרכז והדרום.
נר  יום למחרת, 23/12/19 הגענו צפונה לחיפה לחגוג ולהדליק 

שני באולמי כינורות.
29/12/19 יחד עם תושבי ירוה  את הנר האחרון הדלקנו בתאריך

שלים והסביבה באולמי Wedding Club בירושלים.
במהלך האירועים נהנו חברי הארגון ובני משפחותיהם מהופעות 
של האומנים זהבה בן ושימי תבורי אשר שימחו והרקידו את 

ההקהל עד השעות הקטנות. ערכנו ארוחה מפנקת, וקיימנו הגר

הלת מתנות שוות לחברי הארגון, ביניהם זכו חברי הארגון בחו
.'Smart TV 32 פשה זוגית בצפון הארץ, טאבלט, וטלוויזיית

יו"ר הארגון, מר אייבי מוזס, נשא בדבריו: " חג האורות, מסמל 
האת האור אחרי החושך, את התקווה אל מול הכאב, אנו באר

גון נפגעי פעולות איבה פועלים למענכם, כדי שנוכל לשמח כמה 
שיותר לבבות."

את אירועי חנוכה, כמו אירועים רבים אחרים, מקיים הארגון 
במטרה לקחת חלק ולחוות רגעים חשובים יחד עם חבריו. כך 
המצליח הארגון לחשוף את החברים לפעילויות חברתיות ותרבו

תיות ובזאת להעמיק את הקשר בין חברי הארגון.
תודה לעמותת "חזון לישראל", בראשות בתיה וברי סגל, אשר 

תרמו רבות לאירועי חנוכה 2019.

אירועי חנוכה 2019

יותר מ-800 חברי ארגון ובני משפחותיהם הגיעו לחגוג עמנו את חג החנוכה והדליקו נר יחדיו בטקס 
הדלקת הנרות המסורתי.
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 28.10.2019 בתאריך  קיים  איבה  פעולות  נפגעי  ארגון 
טקס הענקת שוברי מתנה לרכישה ברשת חנויות באג, 
יתומי פעולות איבה בחסות קרן ההקדש לזכר  עבור 
הד"ר מריה פולנסקה ז"ל, אשר  ציוותה בלכתה להק
הדיש חלק מהונה לטובת יתומים שהוריהם נרצחו בפ

עולות איבה.
שוברים אלו הוענקו על מנת להעניק למקבלים כלים 
גיוס  לקראת  הנמצאים  ואלו  לביה"ס  חזרתם  עם 

לצה"ל.
הטקס המרגש נערך בהשתתפות עו"ד רועי כהן- מנכ"ל 
ההארגון: "היום פתחנו מסורת של חיבוק ותמיכה לי

תומי פעולות איבה וליתומים משני הורים. חיבוק של 
נתינה, של הכרה בהתמודדות שלהם ובאמירה חזקה שאנו נהיה 
הלצידם לאורך כל הדרך. כולי תקווה כי השי יסמל עבורם את הסו

לידריות, החום והאהבה שהארגון רוצה להעניק להם".
יו"ר הארגון, ריגש כאשר סיפר על אסונו האישי בו  אייבי מוזס- 

שכל את אשתו ובנו ונפצע קשה יחד עם שני ילדיו.
העו"ד עפרה זיו- מנהלת ההקדש ע"ש ד"ר מריה פולנסקה ז"ל הוסי

פה ואמרה כמה התרומה למען יתומי פעולות איבה חשובה ואיחלה 
להם המון הצלחה בהמשך דרכם.

הבמעמד הטקס התקיימה הרצאת העצמה מאת דורון אראל- היש

ראלי הראשון שטיפס את הר האוורסט. בהרצאה דיבר אראל על 
מטרות  הגדרת  על  האוורסט,  לפסגת  המוטיבציה  מעורר  מסעו 

בחיים והפיכתם של חלומות למציאות.
במעמד קבלת השוברים, מקבלי השוברים נשאו דברים מרגשים, 
הסיפרו על אסונם האישי והודו לארגון נפגעי פעולות איבה על הע

שייה למענם ולמען נפגעי פעולות איבה וכן, לקרן לזכר ד"ר מריה 
פולנסקה ז"ל על תרומה למען יתומי פעולות איבה.

מטרת הקרן על שם ד"ר מריה פולנסקה ז"ל היא להעניק תמיכה 
וסיוע למען ילדים יתומים מפעולות איבה.

טקס הענקת שוברי באג למען יתומי פעולות איבה
מטעם הקדש ד"ר מריה פולנסקה ז"ל

www.chemitec.co.il בקרו באולם התצוגה שלנו: הבנאי 6, הוד השרון

• מוצרי ספיגה למבוגרים
• מגוון כיסאות גלגלים 

• מיטות חשמליות סיעודיות 
• פתרונות לטיפול ומניעת פצעי לחץ

פתרונות רפואיים 
לשיפור איכות חיים

לייעוץ והזמנות צרו קשר בטלפון: 09-7620000
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ההאירוע התקיים במעמד נשיא המדינה, מר ראובן רובי רי
הבלין, יו"ר ארגון נפגעי פעולות איבה, אייבי מוזס, יו"ר אר

גון נכי צה"ל, עידן קליימן, ראש אכ"א, אלוף מוטי אלמוז, 
פצועי פעולות איבה, צה"ל ועוד מכובדים.

אנחנו  אתכם.  רואים  שאנחנו  לומר  מבקשים  אנו  "היום 
הרואים את הכוח, את העוצמה וגם את הקושי. אנחנו מבק

שים להצדיע  לכם על כל ניצחון קטן, על כל יום שצלחתם 
בכאב ובמאמץ", אמר הנשיא בנאומו.

ואמר  חיזק  מוזס  אייבי  איבה,  פעולות  נפגעי  ארגון  יו"ר 
בנאומו:  

ה"ראוי יהיה כי אלו אשר סוחבים את פצעי הטרור והמלח
המה יזכו להכרה מלאה ומוחלטת בפציעה ובכאב וכל הש

ורשויותיה... אתם כאן הערב  לכותיה מצד מדינת ישראל 
גיבורים וגיבורות אשר מהווים השראה למיליוני האזרחים 
של  חובתה  זוהי  היום.  אתכם  המוקירים  ישראל  במדינת 
לא  שסיפורכם  כולנו  של  המחויבות  זו  בישראל,  החברה 

ישכח לעולם." 
יום  לרגל  הופק  ומושקע אשר  הוקרן סרטון מרגש  בטקס 
השתתפו  בסרטון  איבה.  ופעולות  צה"ל  לפצועי  ההוקרה 
פצועי פעולות איבה ופצועי צה"ל לשיר יחד שיר משותף של 

כאב ותקווה.
השיר, "כנראה שניצחנו", הופק על ידי ארגון זהות, בשיתוף 
בית הספר למוזיקה "מזמור", שיר שמספר סיפור של כאב, 

ניצחון, אהבה ותקווה.

בתאריך  נערך  איבה  ופעולות  צה"ל  לפצועי  ההוקרה  יום  לציון  הממלכתי  האירוע 
2019/12/15 בבית הלוחם בתל אביב.

יום ההוקרה במעמד הנשיא

חדשות הארגון - מטה והנצחה
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אירועי יום ההוקרה

אירועי יום ההוקרה 
לתושבי הדרום

הנוה 75,000 פצועים  כיום למעלה מ בינינו  -בישראל, חיים 
והת ונכות שקרו כתוצאה מהקרבה  השאים בגופם צלקות 

פעולות  נפגעי  מהם  אחוזים  עשרה  המדינה.  למען  גייסות 
איבה.

יום ההוקרה לפצועי מערכות ישראל ופעולות האיבה מצוין 
מדי שנה בתאריך י"ז בכסלו ומתקיים  ברשויות המקומיות 

בכל רחבי הארץ.
הכחלק מאירועי יום ההוקרה התקיימו פעילויות רבות ומג

וונות בכל אזורי הארץ.
פצועי מערכות ישראל ונפגעי פעולות איבה קיימו הרצאות 
ושיחות אודות פציעתם לבני נוער במוסדות החינוך השונים 
בכל רחבי הארץ. בנוסף, התקיימה זו השנה השלישית צעדת 
"צועדים ומצדיעים" שבמסגרתה צעדו 10,000 משתתפים - 
צעדת הוקרה לפצועי מערכות ישראל ונפגעי פעולות איבה 

השל בני נוער על שבילי ישראל. זהו פרויקט המתקיים במסג
רת יום ההוקרה לנפגעי פעולות האיבה ופצועי צה"ל, בו בני 
נוער, חניכי מכינות קדם צבאיות, בנות שירות לאומי, חיילי 

הצה"ל ופצועים אשר נפגעו בפעולות איבה צועדים יחדיו בק
טעים בשביל ישראל.

למרות שיום ההוקרה הוכרז רק לפני 6 שנים, יותר ויותר 
יום  וגופים רשמיים מחליטים לציין את  רשויות מקומיות 
ההוקרה לנפגעי הרשות באירוע חגיגי ומיוחד. שמחנו לקחת 
לדור חיזוק  של  מסר  ולהעביר  זה  חינוכי  בפרויקט   חלק 

הצעיר.

זו השנה השנייה שארגון נפגעי פעולות איבה במימון המוסד 
לביטוח לאומי, מקיים ערב הוקרה רשמי לנכי פעולות איבה 
תושבי הדרום, בסימן מחבקים את הדרום ועוטף עזה. מעל 
500 נכי פעולות איבה ובני משפחותיהם נכחו בערב הוקה -ל
רה שהתקיים בתאריך 16/12/2019 בהיכל התרבות החדש 

בנתיבות.
של  בידור  במופע  והומור  צחוק  של  מערב  נהנו  המשפחות 

השלישיית מה קשור שהגיעו לשמח את הנכים ובני משפחו
תיהם.

מנכ"ל  מוזס,  אייבי  הארגון,  יו"ר  במעמד  התקיים  האירוע 
לביטוח  במוסד  איבה  אגף  כהן, מנהלת  רועי  עו"ד  הארגון, 
דוידי  אלון  מר  שדרות,  עיריית  וראש  כהן  אסנת  לאומי, 

וראש עיריית נתיבות יחיאל זוהר )בתמונה(.
יו"ר הארגון, אייבי מוזס: "אתם כאן הערב גיבורים וגיבורות 
ישראל  במדינת  האזרחים  למיליוני  השראה  מהווים  אשר 
המוקירים אתכם היום. זוהי חובתה של החברה בישראל, זו 
המחויבות של כולנו שסיפורכם לא ישכח לעולם. העובדה כי 
אתם חיים כאן מוכיחה כל יום מחדש את הניצחון על אויבנו 

הועל מבקשי רעתנו." עוד הוסיף, "אנו נמשיך לעשות כל שבי
כולתנו בכדי להעניק לכם את הסיוע המתאים והנכון ביותר 

עבורכם בשיתוף פעולה מלא עם המוסד לביטוח לאומי".
סיפור השכול  שירי שפי, אם שכולה מאשקלון סיפרה את 
מחבלים  מירי  נרצחה  אשר  דניאל  בתה  על  שלה,  האישי 
בשנת 2002 בהיותה רק בת חמש ועל פציעתה ופציעת שני 
ההשתקמות  על  וסיפרה  הוסיפה  עוד  הירי.  בפיגוע  ילדיה 

מעוררת ההשראה שלה לאחר אובדן בתה.
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פגישת עבודה בין נציגי הארגון לבין מנכ"ל 
המוסד לביטוח לאומי, עו"ד מאיר שפיגלר

תושבי העיר ירושלים! 

פגישה  התקיימה  ביום  06/01/2020 
המוסד  מנכ"ל  לבין  הארגון  נציגי  בין 
שפיגלר.  מאיר  עו"ד  לאומי,  לביטוח 
מנכ"ל  כהן  רועי  עו"ד  הנוכחים:  בין 

יחזקאלי-מנה שלומית  עו"ד  ההארגון, 
הילה  עו"ד  המשפטית,  המחלקה  לת 
במחלקה  מתמחה,  לוי  ומירי  אשכנזי 

המשפטית בארגון. 
עו"ד רועי כהן פתח את הפגישה ובירך 
בין הארגון  על שיתוף הפעולה הפורה 

היציג לבין המוסד לביטוח לאומי. 
מנכ"ל  בפני  הציג  הארגון  מנכ"ל 
אופן  בהשוואת  הצורך  את  המל"ל 
מתן השירותים הן באגף השיקום והן 
הביטחון  במשרד  כנהוג  האיבה  באגף 
בין היתר, השוואת המנגנונים של מתן 
על  החזר  וקבלת  רפואיים  שירותים 

הש וכן,  רפואיות  והוצאות  התרופות 
במשרד  כנהוג  השיקום  הליכי  וואת 

הביטחון. 
כי  אמר  שפיגלר,  עו"ד  המל"ל,  מנכ"ל 

לנפג לסייע  היכולה  שהיא  הקלה  הכל 

עים הינה מבורכת וכי בכוונתו ללמוד 
את הנושא ואת הפערים ובמידה ואכן 
הביטחון  במשרד  המנגנונים  כי  ימצא 
השירותים  מתן  אופן  וכן  יותר  יעלים 
אכן  הנפגעים,  על  מקל  צה"ל  לנפגעי 
יפעל בכדי לאמצם לאגף האיבה ואגף 
עבור  לאומי  לביטוח  במוסד  השיקום 

נפגעי פעולות איבה.  
מנה יחזקאלי,  שלומית  עו"ד  הבנוסף, 

לת המחלקה המשפטית בארגון ציינה 
של  מנגנון  ליצור  יש  כי  המנכ"ל  בפני 
לבין  עו"ש  בין  פעולה  ושיתוף  סנכרון 
פקידת התביעות שכן לעיתים מסתמן 

הכי אין בין הגורמים קשר על אף שמדו
הבר במתן מענה לאותו נפגע. עו"ד שפי

גלר הבין כי יש צורך ממשי בחיבור שני 
נפגע  הגורמים בכדי להיטיב עם אותו 
מול  זכויותיו  במימוש  איבה  פעולות 

המוסד לביטוח לאומי. 
המוסד  למנכ"ל  הודו  הארגון  נציגי 
שפיגלר,  מאיר  עו"ד  לאומי  לביטוח 
לשתף  הניכר  הרצון  ועל  ההיענות  על 
לקדם  בכדי  היציג  הארגון  עם  פעולה 
את זכויותיהם של נפגעי פעולות איבה 
וכן לשפר את הקשר בין הנפגעים לבין 
התביעה.  ופקידות  השיקום  עובדות 
מנכ"ל המוסד לביטוח לאומי התחייב 

הכי ייתן מענה לכל הנושאים אשר הוע
לו בפגישה.

ארגון נפגעי פעולות איבה, הארגון היציג במדינת ישראל שמח 
בין הארגון  לבשר כי לאחרונה נרקם שיתוף פעולה מבורך 
היציג לבין קרן הקדש ע"ש אברהם סופר בן דוד ומלכה ז"ל, 
המעניקה סיוע במימון שיעורי עזר, חוגים לימודיים ותשלומי 
הורים לבתי הספר עבור אחים שכולים, יתומים וילדים של 

נכים תושבי ירושלים, מבשרת ציון וקריית יערים.
המטרת ההקדש הינה לסייע למשפחות הזקוקות לסיוע כלכ

לי על מנת  לשפר את היכולות הלימודיות של ילדיהם, הסיוע 
הינו עד 5,000 ש"ח בשנה.

ולצרף אסמכתאות המעי טופס בקשה  למלא  העל המבקש 
דות על ההוצאה הצפויה. כמו כן, ניתן לקבל החזרים בגין 
ההוצאות שהוצאו מתחילת שנת לימודים תש"פ בכפוף להמ

צאת קבלות ואסמכתאות על ההוצאה.
גאת הבקשות ניתן להגיש בסיוע המחלקה המשפטית בא

רגון,  עד ליום 10.2.2020.
 www.irgun.org.il טופס בקשה ניתן למצוא באתר הארגון
ליצור  ניתן  ו/או  הארגון  של  בפייסבוק  ו/או 
הארגון למשרדי  הבהרה  או  שאלה  בכל  עם   קשר 

בטל׳ 03-6884729.

סיוע מיוחד לאחים שכולים, יתומים, ילדים נכים, 
ולילדים של נכים בגילאי 18-14 בתחום החינוך ועד 

5,000 ₪ בשנה.

נציגי הארגון היציג נפגשו עם פורום נשות סביון, 
נשים התורמות לקהילה והציגו בפניהן את שלל 
האירועים והפרויקטים אשר הארגון מקיים עבור 

חבריו.

נציגי הארגון הציגו בפני נשות סביון מס׳ פרויקטים 
חשובים מאוד אשר עליהם נתבקש הפורום לסייע 

ולתמוך.

סביון  נשות  ידי  על  הוחלט  הנשים  מעגל  בסיום 
אירוע  האישה"   "יום  בפרויקט   ולתמוך  להכיר 
פעו נפגעי  ארגון  לנשות  הבינלאומי  האישה  היום 

כ-200  תשתתפנה  האירוע  במסגרת  איבה  לות 
נשות הארגון, חברות ארגון או בנות הזוג של חברי 

הארגון.  

פרטים על האירוע יימסרו במשך! 

פגישה עם 
נשות סביון
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בעקבות פניה של יו"ר הארגון אייבי מוזס, אל ראש הממשלה 
איבה  פעולות  לחללי  הנצחה  היכל  להקים  נתניהו  בנימין 
יו"ר  בוורמן,  צחי  הממשלה  מזכיר  עם  פגישה  התקיימה 

מנכ"ל הבי כהן,  רועי  מנכ"ל הארגון  מוזס,  אייבי  ההארגון 
טוח לאומי מר מאיר שפיגלר, מנהלת אגף איבה גב׳ אסנת 
כהן ומנהלת המחלקה המשפטית עו"ד שלומית יחזקאלי.                                                                                                               
מזכיר הממשלה מר בוורמן הודיע כי בנימין נתניהו ביקש 
הלקדם ככל שניתן ובהקדם האפשרי את הקמת היכל ההנ

שמדובר  הבנה  תוך  ולפני  לפנים  הסוגיה  את  ולבחון  צחה 
בנושא לאומי שיש לתת לו עדיפות ע"י הממשלה בסיוע כל 
הביטוח  מנכ"ל  הורה  לפיכך,  בעניין.  המעורבים  הגורמים 
מנהלת  המורכב,  בראשותו  היגוי  צוות  הקמת  על  הלאומי 
מר  מל"ל  המשפטי  היועץ  סגן  כהן,  אוסנת  גב׳  איבה  אגף 
שלומי מור, סמנכ"ל וראש אגף משפחות שכולות מר אריה 
יועץ בכיר למזכיר הממשלה מר עדי ברוך, מנכ"ל  מועלם, 
מוזס,  אייבי  מר  הארגון  יו"ר  כהן,  רועי  מר  היציג  הארגון 
המנהלת המחלקה המשפטית של הארגון עו"ד שלומית יח

זקאלי, גב׳ מיכל סלמון, אלוף גדי שמני, ת"ת אלוף שמעון 
חפץ, יו"ר משפחות שכולות משרד הביטחון מר אלי בן שם, 

אגף איבה המוסד לביטוח לאומי גב׳ גלית בר נתן.

פועל  ישיבות, המוסד לביטוח לאומי  עד כה התכנסו שתי 
כעת בשלב הראשוני להקמת צוות אשר יבנה את הפרוגרמה 
של ההיכל. משפחות שכולות העוסקות בתחום אדריכלות, 
בפ חלק  לקחת  ומעוניינות  הנדסה  עיצוב,  ובניה,  גתכנון 
גרויקט הלאומי ומתבקשות לפנות למירי לוי, רכזת הווע

דה בארגון, ונתכנס בשולחנות עגולים למען שיח משותף 
לצורך קידום המהלך ההיסטורי.

ראש הממשלה 
מקדם את בניית
היכל ההנצחה

www.irgun.org.il

ראש ממשלת ישראל הורה למזכיר הממשלה לפעול 
למען הקמת היכל הנצחה לאומי לחללי פעולות איבה
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לקום  עתידה  כי  לבשר  נרגשים  אנו 
אשר  חקיקה  ועדת  היציג  בארגון 

התדון ותפעל בכל ענייני תיקוני חקי
זכויותיהם  ושיפור  קידום  תוך  קה 

השל נפגעי פעולות איבה במדינת יש
ראל. 

עניינים  יומה  על סדר  הועדה תעלה 
והתער שינוי  הדורשים  המשפטיים 

בות באמצעות המחלקה המשפטית 

בארגון היציג. 
הבנה  מתוך  לקום  עתידה  הועדה 

דר בשינויים  צורך  יש  כי  האמיתית 
ומחדלים,  עוולות  ותיקון  מטיים 
לצורך שיפור איכות חייהם של נפגעי 

פעולות איבה במדינת ישראל.

ועדת החקיקה  תשמח לקבל הצעות 
זכויותיהם  וקידום  שיפור  לתיקון, 

של הנפגעים.

בפ יקרים,  וחברות  החברים 
החד האזרחית  השנה  הרוס 
האר כי  לבשר  ברצוננו  השה, 

ועדה  להקים  עתיד  היציג  גון 
חדשה למען צעירי הארגון! 

פעי בקידום  תדון  ההועדה 
עבור  ואתגרים  חוגים  לויות, 
בארגון  הצעירים  אוכלוסיית 

בגילאים 21-35.
הועדה תשמח לשמוע אתכם!
על המסע שע האנו מתרגשים 

תיד לבוא ונשמח לשמוע מכם 
על רעיונות, מחשבות והצעות.
אנא פנו למרכזת הועדה, תמר 

חזות במייל: 
tamarh@irgun.org.il

הקמת ועדת חקיקה 
בארגון היציג למען קידום 

זכויותיהם של נפגעי 
פעולות איבה

ועדת 
צעירים

תדיראן עוטפת אתכם
בחום ובאהבה גם בחורף

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

המזגן הטוב ביותר שיצרנו
SUPREME

יש להעביר בקשותיכם למחלקה המשפטית של הארגון היציג במייל –
hilae@irgun.org.il
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ועדת למ"ד - ועדה לסיוע לפנים משורת הדין

המחלקה המשפטית

משולחנה של מנהלת המחלקה המשפטית

חברים יקרים, ראשית, אני שמחה לבשר כי בחודש נובמבר הצטרפה למחלקה המשפטית מתמחה, מירי 
לוי, ואנו מאחלים לה בהצלחה. מירי תעמוד לרשותכם כמו כל צוות המחלקה בכל שאלה או פנייה.

אנו נשמח לתת מענה מהיר גם במיילים בתקווה להוסיף ולשפר את שירותי המחלקה המשפטית למען 
החברים.

כתובות דוא"ל של המחלקה המשפטית: 

shlomity@irgun.org.il – עו"ד שלומית יחזקאלי, מנהלת המחלקה המשפטית

hilae@irgun.org.il – עו"ד הילה אשכנזי-אליאסי

miril@irgun.org.il – מתמחה מירי לוי 

הפעם ברצוני להסב את תשומת הלב של המשפחות 
אחים/יות  שכולים,  הורים  אלמנים/ות,  השכולות, 
האפ בפניכם  קיימת  כי   , יתומים/ות  גשכולים/ות, 

למתן  הועדה  למ"ד,  לוועדת  בקשה  להגיש  שרות 
גאישור חריג לפנים משורת הדין הוקמה מכוח תי

35 א)א( לחוק משפחות חיילים שנספו  קון לסעיף 
לחוק   7 סעיף  ומכוח  ושיקום(  )תגמולים  במערכה 
התגמולים לנפגעי פעולות איבה, ההטבות שמעתה 
השכולות  למשפחות  סיוע  מעניקות  בחוק  מעוגנות 
הקשורים  החיים  ובתחומי  בכלל  החיים  בתחומי 

באובדן ובשכול בפרט.
לפ מוגדל  כספי  סיוע  מתן  לאשר  מוסמכת  הועדה  ה 

נים משורת הדין, כאשר אין בזכויות החוק כדי לפתור 
שכו משפחות  הזכאי:  נקלע  שאליה  כלשהי  המצוקה 

 ,21 גיל  )גם אם הוא מעל  יתומים  לות, אלמנים/ות, 
ובלבד שבמועד התייתמותו טרם מלאו לו 21(, הורים 

ואחים שכולים.
סכומים  הגדלת  אישורי  על:  אחראית  חריגים  ועדת 
והחזר  שירותים  מימון  אישורי  בהטבות,  הניתנים 
הוצאות הנובעים מהשכול, ובנוסף משמשת כמייעצת 
לועדת למ"ד במקרים חריגים כאשר אין הטבות בחוק 
ובלבד   21 גיל  מעל  )גם  יתומים  שכולות,  למשפחות 

אלמנים/ות,   ,)21 לו  מלאו  טרם  התייתמותו  שבמועד 
ובהתקיים  חריגים  במקרים  שכולים,  ואחים  הורים 
לפי  בזכויות  אין  וכאשר  קשה,  אקונומי  סוציו  מצב 
החוק כדי לפתור מצוקה קשה ספציפית שאליה נקלע 
הומניטא שיקולים  לשקול  רשאית  הועדה  ההמבקש, 

ריים ושיקומיים, סיוע לפנים משורת הדין יינתן ככלל 
בדרך של הטבה כספית. בעת הגשת הבקשה יש לצרף 
לבקשה: אסמכתאות רפואיות, סוציאליות וכלכליות 
הכגון: תדפיסי עו"ש, פירוט הוצאות והכנסות, פיקדו

נות כלשהם, וכן כל מידע הדרוש לוועדה לצורך גיבוש 
עמדתה. 

הפנייה לוועדת חריגים להטבות או לוועדה לפנים משו
השיקום  לפקידת  להגיש  יש  סיוע  לקבלת  הדין  רת 

טופס בל/596 בסניף הקרוב למקום המגורים.
ובה במילוי הטפסים  לסיוע  זקוקות  המשפחות אשר 

המשפטית  למחלקה  לפנות  מוזמנות  הבקשה  גשת 
בארגון או לעובדות השיקום שלהם במוסד לביטוח 

לאומי.
מאחלת לכולכם בהצלחה!

 אנא זכרו, המחלקה המשפטית בארגון היציג תמיד 
לצדיכם ולמענכם פנו אלינו בכל שאלה או בעיה. 

עו"ד שלומית יחזקאלי
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יש לכם משכנתא
הלוואות נוספות

נחנקים מההחזרים
?החודשיים

לחיסכון מיידי במשכנתא
התקשרו עכשיו

*5589

חברת "אור משכנתאות", מקבוצת  א.אהרוני גרופ 
פיננסים, מובילה את תחום ייעוץ ומחזור המשכנתאות 
בישראל על ידי שילוב בין ייעוץ מקצועי ומעמיק, לבין 

שירות אישי המעמיד את הלקוח במרכז.

חברת "אור משכנתאות" רואה כערך עליון את הסיוע 
לציבור הרחב ואת העברת הידע המקצועי של אנשיה אל 

נוטלי המשכנתאות.

פנו אלינו.
הבדיקה ללא עלות וללא התחייבות.

תנו למומחים לסגור לכם את ההלוואות
ולהקטין את ההחזרים החודשיים. 
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פישר  אדוה  נרצחה  בלבד,   19 בת  כשהיא   ,2003 בדצמבר 
בפיגוע התאבדות בצומת גהה. אדוה גדלה בשכונת קרית 

ההרצוג בבני ברק, הדריכה בתנועה הנוער בני עקיבא, התנ
דבה לשירות לאומי ביבנה, למדה במדרשה "אורות עציון" 

ולאחר מכן גם במדרשת "צפנת" בעיר צפת.

ארץ  לנושא  התחברה  ומאוד  צנועה  מאוד  הייתה  "אדוה 
שעשתה  החסדים  כל  על  גילינו  מותה  לאחר  רק  ישראל. 

בסתר״, מספרת אמה טלי.
החליטה  הלימודים,  סיום  לאחר  וחצי  כשנה  הפיגוע,  לפני 

אדוה שהיא מארגנת מפגש לכל החברות מהאולפנה. איש לא 
שיער כי זו תהפוך להיות מסיבת הפרידה ממנה.

ה"ביום הפיגוע אדוה נסעה לכנס שנקרא 'לאהוב להאמין ולק
רב'", נזכרת האם. "היא סיימה את הכנס וירדה לכותל. מעט 
אחרי השעה 11 פניתי אליה בשאלה שהיום נשמעת מוזרה: 
'אדוה, מה לבשת היום?' היא אמרה שהיא לבשה חולצה לבנה 
וחצאית שחורה, וכך למעשה ידעתי לתאר לשוטרים מה היא 
לבשה. אני לא יודעת להסביר למה שאלתי, היא הייתה כבר 

כמעט בת 20 ומעולם לא שאלתי אותה דבר כזה".

הטלי נזכרת בשיחה האחרונה עם אדוה: ״הייתי בבית והת
כוננתי לקראת שבת. ולפני הדלקת הנרות מנחם, אבא של 
את  להדליק  לה  מחכה  שהוא  ואמר  אליה  התקשר  אדוה, 

אדוה פישר נרצחה בפיגוע התאבדות בצומת גהה בדצמבר 2003, בהיותה בת 19 בלבד. אמה טלי מספרת 
על החיים שאחרי האובדן, על הנס הגדול עם הולדת בנה ועל הערב המרגש בו חגג בר מצווה עם ארגון 
נפגעי פעולות איבה בבית הנשיא: "מאז הפיגוע החלטנו ללמוד את אדוה דרך הסיפורים" | מורן בן זכאי

"בזמן השבעה גילינו 
שאדוה עשתה

הרבה מעשי חסד"

המפגש שהפך למסיבת פרידה
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הנרות. אדוה ענתה לו: 'אבא, תדליק את הנרות'. זו הייתה 
צוואתה".

האוטו מתחנת  אותה  לאסוף  היה  אמור  אדוה  של  האביה 
בוס בצומת גהה ובדרכו לשם שמע על הפיגוע. "התקשרנו 
בלי סוף לטלפון שלה ואחרי שעה מישהו ענה לטלפון מבית 

נפ לנו תקווה שהיא רק  ההחולים בילינסון. אז עוד הייתה 
צעה", מספרת טלי. "כשהגענו לבית החולים לחפש אותה, 

הבנו שהיא לא נמצאת שם".

מאז אותו היום חיי משפחת פישר השתנו לעד. ״הודענו לכל 
המשפחה והילדים. לא יכולנו לדמיין איך תזרח השמש בלי 
אדוה", מספרת טלי, אלא שמתוך השכול, הגיעו רגעים של 
תעצומות נפש אור. "מאז הפיגוע החלטנו ללמוד את אדוה 
דרך הסיפורים. אני זוכרת שיום לפני הפיגוע ראיתי אצלה 
מפתח שהיה כתוב עליו 'תמחוי'. אדוה לא הסכימה לספר 

המה פשר המפתח, אך לאחר מותה נודע כי היא הייתה מת
הייתה  "היא  בבית התמחוי הקרוב", מספרת האם,  נדבת 
בעבור  בית התמחוי  ואף קישטה את  ומנקה אותו  שוטפת 
נזקקים שערכו במקום חתונה, למרות שלא הכירה אותם 
מעשי  הרבה  עשתה  שהיא  גילינו  השבעה  בזמן  מעולם. 
חסד והחלטנו שאנחנו רוצים להמשיך את הדברים שהיא 

עשתה״.

רגע מכונן, שנחשב גם לסוג של נס, אירע עם לידתו של ילד 
נוסף במשפחה. "בעלי מנחם ואני עברנו דרך לא פשוטה", 
ילד בשם  לנו  נולד  ובגיל לא צעיר  נס  מספרת טלי, "בדרך 

אחיה עמנואל, שנולד בשמחת תורה".
באירוע  הנשיא,  בבית  בר מצווה  עמנואל  חגג אחיה  השנה 
פעולות  נפגעי  מצווה  ובנות  בני  כ-650  חלק  לקחו  בו  גדול 
איבה. ״ארגון נפגעי פעולות האיבה אירגן את חגיגות בר ובת 
את  ראו  שבו  מרגש  אירוע  היה  וזה  הנשיא  בבית  המצווה 

והמשפחות״,  הילדים  עבור  שפועל  הארגון,  של  החם  הלב 
אומרת האם.

החוגגים  הילדים  בשם  נאום  נשא  עצמו,  עמנואל  אחיה 
ואמר: "כולנו ילדים בוגרים, אבל בגרותנו התחילה הרבה 
לפני גיל מצוות. מהתמונות והסיפורים אני לומד להכיר את 
אדוה, את האור שהביאה הביתה. אני מאמין שהיא גאה בי 

מלמעלה".
אחיה עמנואל אף בחר לתרום את כל המתנות שקיבל למען 

אנשים עם צרכים מיוחדים, לטובת הנצחתה.

מתנדבת בבית תמחוי

"אדוה גאה בי מלמעלה"
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1994. מחבל הצליח לחדור ליישוב קריית נטה  זה קרה ביולי
פים ולפרוץ לבית משפחת סקורי. בת אל אריאלי, כיום בת 
34, הייתה בת שמונה בלבד כשהפיגוע אירע בבית המשפחה. 

ההורים,  לחדר  פנה  לבית  שחדר  המחבל  כיצד  זוכרת  היא 
התנפל עליהם ודקר אותם מספר פעמים. האב, יורם סקורי, 
שנאבק בו קשות ואף הצליח להדוף אותו - נפצע קשה ואושפז 

בבית חולים בלינסון. לאחר כחודש הוא מת מפצעיו.

יורם היה בן 30 במותו והותיר אחריו אישה וארבעה ילדים, 

בהם בת אל שזוכרת היטב את הלילה המר ההוא: ״המחבל 
נכנס אלינו הביתה בשעת לילה מאוחרת ודקר את הוריי. אבא 

השלי נאבק בו במשך דקות ארוכות והדף אותו. בזמן הזה אחו
תי הגדולה ואני שמענו את הזעקות, התעוררנו וצרחנו. היום, 
במבט לאחור על הטראומה הקשה הזו, אני חושבת שהצרחות 
שלנו הבהילו גם את המחבל המרצח. אבא שלי הצליח להדוף 

את המחבל החוצה ובשארית כוחותיו הזעיק את השכן״. 

איך מתנהלים מאז החיים בצל האובדן?

״זה נמצא תמיד, בכל זמן ובכל מקום. השנים לא משכיחות. 
תמיד דיברו על האסון עם הרבה כאב, מזכירים את אבא שלי 

לפני 26 שנים נכנס מחבל לבית משפחת סקורי. האב נאבק בו, נפצע אנושות ומת מפצעיו.
בת אל אריאלי, שהייתה רק בת שמונה, לא שוכחת את אותו לילה טרגי וקשה ולומדת

לחיות בצל הטראומה והכאב שלא מרפה | מורן בן זכאי

"האסון הזה תמיד
יישאר חלק ממני"

"שמענו את הזעקות"
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יישאר  כל הזמן. אומנם חלפו שנים, אבל האסון הזה תמיד 
החלק ממני. הגדרתי את האסון שלי כסוג של נכות פיזית ורג

שית. החיסרון של דמות גברית ואבהית בחיים של ילד ובחיים 
בכלל, היא משמעותית. כילד יש צורך עצום בדמות אבהית 
שתלווה, שתחזק ותעצים. למרבה הצער ולאור האסון, זה לא 

היה כך עבורי". 

מה את זוכרת מאביך?

אב  מסור,  משפחה  כאיש  המנוח  שלי  אבא  את  זוכרת  ״אני 
אוהב, דואג ואכפתי. מעבר לחיי המשפחה, הוא השתלב גם 
ומה שנדרש.  מי  לכל  בכל תחום  ולתרום  לעזור  ונהג  ביישוב 
ברמה  פה  בעל  ביטוי  כושר  לו  והיה  לכתוב  אהב  שלי  אבא 
ועם השנים חזרתי  על אהבה  גבוהה. הוא כתב הרבה  מאוד 
לשירים שכתב והסקתי שהוא באמת היה איש מדהים, אדם 
שוחר שלום וצדק. הוא כתב גם על דברים שלא תמיד נוגעים 

ישירות אליו ונכנס לרבדים עמוקים מאוד״.

23 שנים, שלוש שנים לאחר  לפני  כי  לבת אל חשוב להדגיש 
אחרו ״מלים  הספר  את  פרסמה  המשפחה  הרצחני,  ההפיגוע 

נות״ בהוצאת סער, שאיגד את שיריו של האב המנוח.
 

ה״כילדה היה בי גם כעס שהוא חלק טבעי בשלבי ההתמו
דדות. הכעס שלי הופנה לכמה מקומות. זה היה שלב בחיים 

השבו כעסתי על הכול ואפילו על העובדה שאני כועסת״, אומ
הרת בת אל ובד בבד – נזכרת גם בחוויות החיוביות: ״עוד כי

לדה, אני זוכרת שהיינו לוקחים חלק בפעילויות נעימות של 
ארגון נפגעי פעולות האיבה. יש משהו מאוד טבעי בפגישות 
עם אנשים שחוו את מה שאת עברת. המטרה של המפגשים 
בצל השכול,  לעשות משהו שהוא מאוד משמח  היא תמיד 

אנ יש  בארגון  זאת,  עם  יחד  פוסק.  הבלתי  והכאב  ההאבל 
שים מאוד רציונאליים שמזכירים לנו שאנו חווים מציאות 

העצובה וכואבת אבל אנחנו לא לבד וזה חשוב, מעודד ומח
וגם מתחזקים מכל מה  זק. אנחנו חייבים להמשיך הלאה 

שעברנו״.

״בשנתיים  לאחרונה:  בה  שחל  השינוי  על  מספרת  אל  בת 
וחצי האחרונות, אכן חל בי שינוי דרמטי בנושא העבר שלי. 
שמשפחתי  הכבד  והאסון  משקעים  סחבתי  שנים  במשך 
ואני חווינו, הפך אותי להיות צינית גם לחיים עצמם. בשלב 
מסוים הבנתי שמקור הבעיות שלי היא דווקא הטראומה״. 

בהקשר זה, בת אל מסבירה את חשיבות ההתמודדות עם 
הכאב: ״לאורך השנים מעולם לא טופלתי. הפחד שלי היה 
תמיד שכל דמות גברית שתיכנס לחיים שלי, תרצה להחליף 
לפני  ואז,  יקרה.  שזה  הסכמתי  לא  גם  לכן,  שלי.  אבא  את 
שנתיים ובמסגרת עבודתי הכרתי אדם שמאוד כיבדתי את 
דעותיו. ההיכרות איתו גרמה לי להיפתח לרעיון של שיחות 

וטיפול פסיכולוגי״. 
״פתאום, התחלתי להסתכל אחרת על החיים", מתארת בת 
אל, "לפעמים, אנשים עם טראומה גדלים למרבה הצער עם 

המנגנון הרס עצמי שהוא סמוי אבל קיים. כשמישהו בא ומ
קלף קליפה שהם אפילו לא שמים לב שהיא שם, הדברים 
מתבהרים לאט לאט. הבנתי שאם אני אוריד את הפלסטר 
אומנם  יש  פסיכולוגי  לטיפול  להחלים.  לפצע  לתת  אוכל   -
שם מאוד מלחיץ, אבל כשמגדירים אותו כשיחות עם אנשי 

מקצוע - זה ממש לא נשמע נורא. במקום לשבת עם חברה 
פעם בשבוע, שבי עם מישהו שיסתכל על החיים שלך בצורה 
אחרת, בצורה אובייקטיבית לחלוטין. זה עזר לי וזה יעזור 

לכל אחת ואחד״.

"כילדה היה בי כעס"
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סיפורו של דודו ריחני הוא סיפור קשה וכואב, אבל טומן 
הבתוכו גם תקווה ואופטימיות, בשילוב אכפתיות וסיוע לזו

לת. 
19 שנה, ב-16 ביולי 2001, דודו נפצע באורח קשה בפיה  לפני
הס האוטובוס  בתחנת  מתאבד  מחבל  ידי  על  שבוצע  הגוע 

חייל  נרצחו  פיגוע  באותו  בבנימינה.  הרכבת  לתחנת  מוכה 
וחיילת, ונפצעו 11 בני אדם נוספים. דודו הוגדר אז כפצוע 

הקשה ביותר בפיגוע. 
הקטלני  באירוע  ערב,  באותו  נזכר  להוריו,  יחיד  בן  דודו, 
ששינה לחלוטין את חייו. "זה היה ביום שני בערב בסביבות 
19:30. באותה תקופה עבדתי במשרד הביטחון והתה  השעה
כוונתי לנסוע לביתי בזכרון יעקב. בדיוק התקשר אליי חבר 

השלי אלי פריבה ז״ל, שביקש ממני להיפגש אתו בתחנת הר
כבת בבנימינה. ברגע שהגעתי לשם, המחבל התפוצץ מולי", 

הוא מתאר בכאב.
בדיעבד התברר כי בשל התרעה מודיעינית ממוקדת לביצוע 
פיגוע בתחנת הרכבת בבנימינה, האבטחה במקום תוגברה 
מחוץ  עצמו  את  ופוצץ  פנימה  להיכנס  הצליח  לא  והמחבל 
לתחנה, כשהוא ניגש לתחנת האוטובוס הסמוך, שם הפעיל 
20 קילוה -את המטען שהיה על גופו, שעל פי הערכות שקל כ
הגרם והכיל מסמרים ורצועות מתכת. מעוצמת הפיצוץ נה

רגו שני חיילים, רב"ט אבי בן הרוש ורב"ט חנית ארמי ו-11 
איש נפצעו, בהם דודו ריחני, שכאמור, הוגדר כפצוע הקשה 

ביותר בפיגוע.
הדודו מספר כי כבר בימים שלפני הפיגוע, הוא שם לב לפעי

לות חשודה בסביבה. "במשך שבוע שלם ראיתי שמתצפתים 
על התחנה. שמתי לב לרכב חשוד שהגיע למקום מספר ימים 
ברציפות. הרכב היה עומד באופן קבוע בחניה, ויושביו היו 

לפני 19 שנה נפצע דודו ריחני באורח קשה בפיגוע בתחנת הרכבת בבנימינה והיה כמעט על סף מוות. 
במהלך הטיפולים הקשים הוא בחר בחיים פעם אחר פעם, וכיום הוא משמש בתפקיד בכיר בוועד ארגון 

נפגעי פעולות איבה ופועל למען הנכים והמשפחות השכולות | מורן בן זכאי

הוא הוגדר כפצוע הקשה ביותר בפיגוע טרור, אך הצליח 
להשתקם על ידי עזרה וסיוע לנפגעים אחרים:

"יש בי עדיין כוחות
לעזור לאחרים"
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מתצפתים על העוברים ושבים ואחר כך נוסעים מהמקום. 
היומיים לפני הפיגוע הצלחתי לכתוב את מספר הרכב והעב

רתי את המידע הלאה".
את  למנוע  הצליח  לא  דודו  ערנותו,  למרות  הצער,  למרבה 
הפיגוע. "בעקבות הדיווח שלי הצליחו לתפוס את נהג הרכב 
החשוד, אבל יומיים אחר כך הגיע נהג אחר לתחנת הרכבת 

והוריד בה את אותו המחבל שהתפוצץ מולי". 
היה  שלמה  שנה  ובמשך  מערכתית  רב  מפגיעה  סבל  דודו 
מאושפז בבית החולים. "איבדתי את קנה הנשימה והוושט 
שלי, והכל משוחזר אצלי. רסיס רותח בגודל שלושה ס״מ 

החדר לגוף שלי דרך הגרון, רק כשני מילימטרים מאבי העו
רקים והתיישב מול האונה של הריאה", הוא מתאר. "אם 
הרסיס הזה היה זז עוד טיפ טיפה - לא הייתי שורד. בנוסף, 
נפגעתי גם בעמוד השדרה ובעזרת מכשיר מיוחד שקיבע לי 
את החוליות הצלחתי להשתקם. לפי חומרת הפציעה הייתי 

אמור להיות משותק אך למזלי הרב הצלחתי להתגבר". 
לאחר תקופת השיקום הארוכה והקשה שעבר, דודו החליט 
להתנדב בארגון נפגעי פעולות איבה ולהקדיש את חייו למען 
אחרים. "במשך חצי שנה הייתי מורדם ומונשם ולא יכולתי 
לאכול, ובהמשך נאלצתי ללמוד לאכול מחדש כמו תינוק. 
היו ויש בי עדיין כוחות גם כדי לעזור לאחרים. זה נותן לי 

הסיפוק רב", הוא אומר בהתרגשות. "לאחר תקופה שבה הת
נדבתי ניגשתי גם לבחירות לוועד הארגון וזכיתי באמון של 
החברים ונבחרתי להיות חבר ועד, זה ארגון מדהים שעוזר 

לנפגעי פעולות האיבה בכל תחומי החיים", הוא מוסיף. 
הבארגון נפגעי פעולות איבה, פועלת מחלקה משפטית שעו

ולאלמנות,  לאלמנים  השכולות,  ולמשפחות  לנכים  זרת 
הרשויות  מול  ייצוג  להם  מעניקה  "המחלקה  וליתומים. 
ועוזרת להם לממש את זכויותיהם. בנוסף, יש לנו מחלקה 
מי  כל  כי  פסיכותרפיסטים,  טיפולים  סוציאלית המעניקה 

שחווה פיגוע חייב טיפול נפשי. לי באופן אישי הטיפול הזה 
עזר מאוד", מציין דודו.

גמה אתה יכול לספר על ההתמודדות מול המשפחות הש
כולות?

"אני מכיר רבים מבני המשפחות השכולות באופן אישי וגם 
מבקר בבתיהם. כשפגשתי את אמה של החיילת חנית ארמי 
אותי  חיבקה  היא  הרכבת,  בתחנת  בפיגוע  שנהרגה  ז״ל, 
ואמרה 'אני מריחה את אבק השריפה של הבת שלי עלייך'. 
ההתמודדות מול המשפחות לא קלה אבל הארגון הזה קיים 

גם כדי להקל עליהן".

איך ניתן להקל על המשפחות הכואבות?

"בעבר שימשתי כיו"ר ועדת תרבות בארגון, תחום שבו אנו 
פועלים ללא תקציב מהמדינה ואנחנו עושים כל מה שאפשר 
כדי לשמח את המשפחות השכולות ואת הנכים שלנו. אנחנו 
מארגנים ימי כיף, מסיבות, חוגגים בכל חג, בר מצווה בבית 
הנשיא ובכותל, ועורכים גם ערבי הוקרה. לא מזמן ערכנו 
'מחבקים את הדרום', שבו הופיעה שלישיית  את האירוע 
ויוצאים  בנוסף, אנחנו מארגנים ערבי תרבות  'מה קשור'. 
לצפות בהצגות בתיאטרון הבימה. המטרה היא לתת לבני 

ולנסות לפחות לכמה רגעים להש ההמשפחה סיבה לחייך, 
כיח מהם את השכול. מסתבר שזה דבר שהם מאוד זקוקים 

לו".

ומה אתה מאחל לעצמך לשנים הקרובות? 

"רק בריאות ושאוכל תמיד להמשיך לעזור לאנשים".
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רגע  בכל  נוכח  וילדיה  סולומון  מיכל  שעברו  הקשה  האירוע 
הבחייהם. למרות זאת, יחד עם הצער הם בוחרים לבחור בש

מחה, בכוח האחדות המשפחתית ובזיכרונות הטובים שנותרו 
לפני הפיגוע הקשה שטלטל את חייהם.

הלפני כשלוש שנים, בערב שבת, אירע הפיגוע הנורא בישוב חל
מיש. מחבל נכנס לבית משפחת סולומון ורצח את אלעד, אביו 
ואחותו. בעת האירוע הקשה הצליחה מיכל להימלט עם ילדיה 
עוד  שהו  שבו  לחדר  ועשר  תשע  חמש,  בני  אז  שהיו  הקטנים 

שניים מילדיה, בני שנה וחצי בלבד.
הרבה  היה  וחמתי.  חמי  של  בבית  התארחנו  שבת  "באותה 
החדש  הנכד  הולדת  את  לחגוג  שתכננו  מאחר  ושמחה  צחוק 
בחר  הוא  להיכנס,  בית  לאיזה  התלבט  כשהמחבל  במשפחה. 

בבית של ההורים של אלעד על פני הבית הסמוך, כי הוא שמע 
בו את הצחוק ואת השמחה", נזכרת מיכל, "הייתי במטבח עם 
כולם וממש חצי דקה לפני שהמחבל נכנס לבית הלכתי לסלון 

לשבת עם הילדים שלי. ישבנו מול הדלת".

 

הדלת  את  פתח  וכשהוא  מטרה,  חדור  כך  כל  היה  "המחבל 
הוא פנה ישר למטבח שממנו בקעו קולות הצחוק",  ממשיכה 
אותו  ראיתי  מולו,  שהייתי  "למרות  המצמרר.  בתיאור  מיכל 
מחזיק  שהוא  ראיתי  היד  את  הרים  וכשהוא  למטבח  פונה 

מיכל, אלמנתו של אלעד סולומון שנרצח בפיגוע ביישוב חלמיש לצד אביו ואחותו, פותחת את הלב 
ומספרת בראיון כואב ומעורר השראה על האירוע הטראומתי שחוותה לצד הילדים, על האובדן הגדול 

ועל הבחירה לשמוח ולשמור על אופטימיות למרות הכול | מורן בן זכאי

"בבית החדש הקמנו קיר 
זיכרון - קיר שמח, לא עצוב"

"בעלי הסתער על המחבל
כשהוא חשוף"
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סכין. זאת הייתה שנייה אחת שהרגישה כמו נצח. בשלב הזה 
ביקשתי  שקטה  ובצעקה  אליי  צמודים  היו  הילדים  שלושת 
מהם לרוץ למעלה כשארבעתנו רצים מטר מהגב של המחבל.

נכנס והקולות.  הצרחות  את  שומעת  אני  הריצה  כדי  ה"תוך 
להישאר  מילדיי  וביקשתי  ישנו  שלי  התאומים  בו  לחדר  נו 
בזמן שעבר התחלתי להבין שהפיגוע  בשקט מוחלט בחושך. 
יודע מזה, וכך החלטתי  קורה בתוך בית סגור ואף אחד לא 
לצאת. כשפתחתי את הדלת בשקט ראיתי את חמותי כשהיא 
דקורה בגבה. בשלב הזה התקשרתי למשטרה להזעיק עזרה״ 

מתארת מיכל.

ואת  יוסי  את  לדקור  הספיק  המחבל  הגיעה,  שהמשטרה  עד 
החיה סולומון, אביו ואחותו של אלעד. "בעלי הסתער על המח

בל כשהוא חשוף, בעוד המחבל היה עם הסכין. במאבק שנמשך 
כמה דקות בעלי הצליח בסופו של דבר להוציא מהמחבל את 

הסכין, אבל זה היה מאוחר מדי".
בתום אותו מאבק עם המחבל, נדקר אלעד בפלג גופו העליון 
והתמוטט. האירוע הסתיים כשאחד השכנים ובנו החייל שמעו 
את הצעקות. ״הם לקחו נשקים ובזמן שהמחבל דקר את חמי, 
נכנס לבית לוודא  ירה בו דרך החלון. לאחר מכן הוא  החייל 

שאין מחבלים נוספים.

״כשהאירוע הסתיים התבקשנו לחכות בחדר. אמרתי לילדים 
אבל  קשים,  מראות  שיהיו  ידעתי  למטה.  לרדת  חייבת  שאני 
הייתי חייבת לדעת מה תוצאות האירוע. שאלתי את הילדים 

המה אני יכולה לעשות כדי שהם יישארו למעלה ולא ייצאו מה
חדר. הם היו גיבורים אמיתיים ורק ביקשו שאדליק את האור. 
לי  כשירדתי למטה ראיתי את המראות הקשים אבל הייתה 

תקווה שיצליחו להציל אותם״.
המשך בעמוד הבא <<מיכל מספרת על ההודעות שהופצו באינטרנט ועל הדיווחים 
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של אתרי החדשות, שגרמו לה לקוות שבעלה נפצע ועודנו חי: 
״נחשפתי לחדשות בפלאפון. סיפרו על שני הרוגים ופצוע. זה 
ניסיתי להבין אם הוא מת או  ובכל הזמן הזה  ודאי  לא היה 
לא. רק אחרי שעה וחצי הפרידו אותי מהילדים ומסרו לי את 

ההודעה״.

לצעוד  החליטה  מיכל  הקשה,  ההודעה  את  שקיבלה  מרגע 
יש  חסר.  ודף  חדש  דף  "יש  והמשפחה.  הילדים  עם  קדימה 
מסבירה,  היא  אחרים",  אירועים  לעומת  מורכב  משהו  פה 
"הילדים חווים גם את היתמות וגם את הטראומה מהאירוע 
עצמו. הם שמעו וראו חלק מהדברים. אלעד מאוד נוכח בבית 

המבחינת הסיפורים. לפני שנה עברנו דירה וחזרתי עם היל
דים לעיר ילדותי - רחובות. בבית החדש הקמנו קיר זיכרון, 
קיר שמח, לא עצוב. בקיר יש מסך עם תמונות מתחלפות של 
כל החיים השמחים שהיו לנו איתו. על הקיר מתנוסס פסוק 

המספר דברים – 'כנשר יעיר קנו על גוזליו ירחף', שאומר שה
נשר, בניגוד לעופות אחרים, לוקח את גוזליו על הכנפיים שלו 
ולא ברגליו, כדי שאם ינסו לפגוע בו לא יצליחו לפגוע בגוזליו. 
על  חקוק  גם  והוא  לנו  מתאים  הזה  שהפסוק  מרגישה  אני 
המצבה. אלעד בחר להגן על המשפחה שלו ולהילחם והוא 

סוג של נשר".

איך מצליחים לשדר לילדים אופטימיות אחרי אירוע טראומתי 
כזה?

״היום הילדים שלי הם ילדים שמחים. אמרתי להם שחווינו 
תמיד  אנחנו  אבל  לקרות,  שיכולה  גדולה  הכי  הטרגדיה  את 
מסתכלים גם על הנס שקרה. בפיגוע הקשה הזה יכלו להיות 
עשרה נרצחים נוספים. אני בוחרת לראות את זה שלא נפגענו 
ושחמותי הצליחה לשרוד, כי זה לא ברור מאליו. אין ספק שיש 
בוחרים  אנחנו  הזה, אבל  ובאירוע  ביתמות  גדול  קושי מאוד 
על מה שיש. הנטייה הראשונית היא להתמודד עם  להסתכל 
לעשות  עם הזמן מבינים שצריך  הילדים, אבל  המצב בשביל 

את זה בשביל עצמך. צריך לבחור בחיים".

בינתיים הספיקה מיכל לחגוג בר מצווה לבנה הבכור. למרות 
הכאב המשפחה דבקה בגישה האופטימית שכל כך מאפיינת 
אותה. "לפני חודש חגגנו לאבינועם בר מצווה. זה היה מאוד 
כי אירועים כאלה מבליטים את החוסר, אבל בסופו  מורכב, 
של דבר בחרנו לעשות אירוע משמח. היו שם אנשים קרובים 

ששמחו איתנו ולא הפכו את החגיגה לאירוע זיכרון".

במקביל, סולומון מונתה להשתתף בועדת היגוי לצורך הקמת 
היכל הנצחה לאומי לחללי פעולות איבה, ומברכת את פועלו 
בזכות מאבקו ארוך השנים הוחלט להקים  של הארגון אשר 

היכל הנצחה לאומי לחללי פעולות איבה.

"יש דף חדש ודף חסר"

>> המשך מעמוד קודם 
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הנצחה 

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

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

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

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

חשבונית.
סיוע ברכישת חלקת קבר והקמת מצבה לאלמנ/ה

אלמן/ה זכאי/ת ל– 5,264 ₪ בעבור רכישת חלקת קבר ו– 4,480 ₪ 
בעבור הקמת מצבה.

לימודים – שיקום תעסוקתי לאלמן/ה
האלמן/ה ללא מקצוע, השכלה או התאמה תעסוקתית, שאינם עוב

דים ואין להם הכנסה מלבד תגמולים, יכולים לקבל הלוואה לקבלת 
עסק או לביסוס עסק קיים שבבעלותם או כניסה לשותפות בעסק 
השיהווה בעבורו/ה מקור פרנסה. עליהם לפנות לעובד הרווחה לבי

רור הזכאות ולהגיש תכנית עסק מתאימה לכישוריה, בטרם תתחיל 
בהליך מחייב.

להקמת עסק עצמאי
הלוואה של עד 103,030 ₪ לשיקום ראשון הלוואה של עד 19,000 
₪ לביסוס עסק יש לפנות 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 לתגמוליה זכאי/ת 
למימון לימודים או הכשרה מקצועית לצורך שיקומה התעסוקתי. 
הסיוע הינו חד פעמי בסכום המקובל עד לקבלת תעודה מקצועית 
או תואר ראשון. יש להגיש לעובד/ת הרווחה 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, לקראת הגיעם 
למצוות, בסך 9,176 ₪. המענק ישולם להורה או לאפוטרופוס של בן/
בת המצווה. אלמנה זכאית בנוסף להלוואה בסך 3,729 ₪, ההלוואה 

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

אלמנות עם ילדים שהם יתומי צה״ל, זכאיות למענק עבור הוצאות 

הקשורות לחוגים ולבית-הספר: תלמידי כתות א׳-ו׳ מענק בסך 1,805 
₪. תלמידי כיתות ז׳-י׳ מענק בסך 2,127 ₪. תלמידי כיתות י״א- י״ב 
בתגמול  אוטומטית  לאלמנה  מועבר  המענק   .₪  2,893 בסך  מענק 

חודש אוגוסט
סיוע במימון שיעורי נהיגה

יתום שהתייתם בין גיל 17 ל-21 יקבל השתתפות במימון שעורי נהיגה 
עד סכום של 2,165 ש״ח ובלבד שמימש את הזכאות לפני גיל 30.

הלוואה לצרכים אישיים
אלמן/ה זכאי/ת לקבל הלוואה לצרכים אישיים אחת לשלוש שנים 

בסך 6,749 ₪. 
פטור מתשלום אגרת טלוויזיה

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

סיוע בדיור

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

מלא ומעודכן בהדרכה באשר לזכאות הסיוע.
לרכישת דירה ראשונה

מענק: אלמן/ה מחוסר/ת דיור שאין ולא היה בבעלותו/ה דירה, ויש 
לו/ה עד 3 יתומים עד 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 החלל שטרם מילאו להם 30 
בסך  מענק  לתוספת  זכאי/ת  עמו/ה  מתגוררים  או  נשואים  ואינם 
16,026 ₪ עבור כל יתום נוסף. אלמן/ה ללא ילד מהחלל זכאי/ת למה

ענק של עד 66,740  ₪. 
החלפת דירה

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

יותר: בהלוואה בסך 135,444 ₪. מענק  גבוה  חיר הדירה הנרכשת 
30, שהם ילדי החלל, שאינם נשואים ומתה  לאלמנה עם ילדים עד גיל
173,416 ₪ בניכוי 20% מהסה  גוררים בביתו/ה, זכאי/ת למענק של עד
כום שיקבל/תקבל עבור דירתו/ה הנמכרת כמפורט בחוזה המכירה. 
מענק לאלמנ/ה ללא ילדים, זכאי/ת למענק של עד 66,740 ₪ בניכוי 

20% מהסכום שיקבל/תקבל עבורה דירתו/ה הנמכרת.
הלוואה להחזר משכנתא שניטלה טרם האסון

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

המקורית בשיעור של 20% לפחות.
שיפוץ דירה 

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

מענק לאחת ממטרות הדיור שפורטו לעיל.
השתתפות בתשלום שכר דירה

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

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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העד לסכום קבוע מראש. הסיוע יינתן בשנה הראשונה והשנייה הס
מוכות ליום האסון.

רכב אישי או לשיקום כלכלי

החזר תשלום עבור ביטוח רכב )חובה ומקיף( 
המענק  לרכב.  ומקיף  חובה  ביטוח  בעבור  למענק  זכאי/ת  אלמן/ה 
מצורף לתגמול בחודש דצמבר עבור השנה שמתחילה בינואר. אלמנ/ה 
שקיבל/ה בשנה החולפת החזר עבור אגרת רישיון רכב)טסט( יקבל/

תקבל את ההחזר באופן אוטומטי. המענק עד לסך של 4,348 ₪. 
החזר אגרת רישיון רכב )טסט(

אלמן/ה זכאי/ת להחזר אגרת רישיון לרכב 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.
מענק והלוואה לרכישת רכב חדש לשימוש אישי

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

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

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

בסך 32,814 ₪ והלוואה בסך 22,120 ₪.
שיעורי נהיגה לאלמן/ה

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

האלמן/ה שאין בבעלותו/ה רכב, ולא נעזר/ה במענק לרכישת רכב בא
רבע השנים האחרונות, זכאי/ת לדמי ניידות בסך 383 ₪ לחודש.

מענק לרכישת קולנועית 
אלמן/ה הזקוק/ה לקולנועית, מסיבות רפואיות ומגבלות בניידות, 
הבתנאי שלא קיבל/ה סיוע בארבע שנים האחרונות לרכישת רכב, למ

ענק עד לסך 15,061 ₪.
רכב שיקום כלכלי

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

אישי/רכב רפואי או קולנועית. 

סיוע רפואי 

מימון תרופות 
אלמן/ה זכאי/ת להחזר תשלום על תרופות לטיפול קבוע או ממושך. 
הטיפול קבוע: יש להגיש לעובד/ת הרווחה את רשימת התרופות מרו

פא מטפל, את המינון החודשי, ולצרף דו״ח ניפוקי תרופות מקופת 
ההחולים או קבלות משלושת החודשים האחרונים. לאחר אישור הב

קשה, יינתן לפונים החזר חודשי במשך שנה שלמה. בתום שנה זו יש 
להגיש מחדש בקשה לאישור החזר חודשי. לתרופה שעלותה 400 ₪ 
ויותר, יש לחדש אישור אחת לשלושה חודשים. טיפול לא קבוע: ניתן 
לקבל 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 ייעוץ עם רופא מומחה 
בגין בעיה רפואית או צורך בהתערבות כירורגית. גובה ההשתתפות 
יהיה ההפרש שבין הסכום ששולם בפועל לבין סכום ההשתתפות של 

הביטוח המשלים. זאת עד להחזר מרבי של 836 ₪ לשנה.
לחצן מצוקה 

אלמנה מעל גיל 65 או מתחת לגיל זה שברשותה אישור רפואי המעיד 

על הצורך בלחצן מצוקה עקב מחלות כרוניות, זכאית להשתתפות 
בהתקנת לחצן מצוקה. ההשתתפות הינה עד 347 ₪ לשנה או עד 29 

ש״ח לחודש.
מנוי לשירותי קרדיוביפר וניידת טיפול נמרץ לב

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

החזר של עד 174 ₪ לחודש.
נעליים אורתופדיות 

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

המימון. 
משקפיים לכבדי ראייה 

השתתפות במימון עדשות משקפיים או עדשות מגע לאלמנים/ות 	 
אחרי ניתוח עיניים או במקרים של מחלת עיניין כרונית. זכאי/ת 

להחזר של עד 715 ₪ בשנה או 1,197 ₪ לשנתיים.
מיקרוסקופיות 	  ועדשות  טלסקופיות  עדשות  במימון  השתתפות 

לאלמנים/ות בעלי תעודת עיוור 

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

על 100 ש״ח לכל כיוון.
החלמה לאחר אשפוז 

האלמנה שאושפזה למשך ארבעה לילות ומעלה או לאחר טיפולים כי
מותרפיים או הקרנות,  זכאית להחזר של דמי החלמה בשהות רצופה 
של עד 6 לילות או 7 ימים  בשנה בארץ או בחו״ל וזאת על פי תעריפי 
נציבות שרות המדינה. גובה ההשתתפות על פי תעריפי נציבות שירות 
המדינה . 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

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

תיצור קשר עם האלמנה לתאום מועדי האספקה.
טיפולי שיניים 

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

עובדים סוציאליים המוסמכים  כל מחוז מעמיד לרשות האלמנות 
לתת ייעוץ, הכוונה, הדרכה וטיפול בנושא האובדן והשלכותיו. 

קבוצות תמיכה  
ההמוסד לביטוח לאומי מפעיל קבוצות תמיכה המיועדות לסייע ולה

קל בהסתגלות לחיים בצל האובדן. 
קשר עם מתנדבים

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

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

למטפל, ולחדש כל שנה אישור להמשך המימון.

דיור מוגן, בית אבות, עזרה לזולת

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

דמי כניסה זכאי/ת למענק חד-פעמי עד לסך 36,328 ₪. 
אשפוז סיעודי

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

ישירות לבית האבות. 
מטפלת סיעודית 

אלמן/ה במצב סיעודי הנשאר/ת בבית, זכאי/ת להשתתפות במימון 
המטפל/ת סיעודי/ת. הזכאות והיקפה ייקבעו לפי ״דוח תפקוד״ שימ

לא רופא המשפחה. יש לפנות לעובד/ת הרווחה לקבלת טופס תפקוד. 
מרכז יום לקשיש

האלמן/ה שאושר להם מימון למטפלת סיעודית בביתם, יכול/ה לה
מיר חלק מהשעות לטובת ביקורים במרכז יום לזקן. נדרש לבקש 

אישור להמרה מעובד/ת הרווחה. 
העסקת עובד זר

ההיתר העסקת עובד זר בטיפול סיעודי הנו באחריות יחידת סמך במ
שרד התעשייה והמסחר. ניתן להיעזר במוסד לביטוח לאומי להעברת 

המסמכים. 

מצוקה כלכלית 

הלוואה לכיסוי חובות
האלמן/ה שנקלע/ה לחובות כתוצאה ישירה מנפילת החלל או המתק
השה להחזיר חובות שקדמו לנפילתו, למוסדות הקשורים בעניין הע

סקי, יוכלו לקבל הלוואה בגובה של עד 57,421 ₪, אם הגישו בקשה 
בתוך שלוש שנים מיום ההתאלמנות או מהיום שהוכר/ה לראשונה 

לפי החוק.

הטבות מרשויות אחרות לאלמנה וליתום 

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

קשה לבית המשפט. 
פטור בהעברת מקרקעין

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

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

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

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

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

ציג חוזה רכישת דירה או מגרש. 

סיוע כספי ליתום 

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

כלכלי-עצמאי או לביסוס עסק קיים. 
מענק לרכישת רכב

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

אבחון לקות למידה
יתום/ה הלומד/ת בבית ספר יסודי, חטיבת ביניים או תיכון, זכאי/ת 
הלמימון אבחון לקות למידה בכפוף לתעריפי ״ניצן״, ועל סמך המל

צה 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

היתום/ה לאחר אבחון לקות למידה, הלומד/ת בבית ספר יסודי, חטי
הבת ביניים או תיכון, זכאי/ת לפי ממצאי מבחן פסיכו-דידקטי למי

מון הוראה מתקנת בסך 55 ₪ לשעה, במשך שלוש שנים. במצב חריג 
יאושר המשך מימון לשיעורים.

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

שנה אישור להמשך המימון. 
מענק נישואין ודיור

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

דיור יקבל את ההפרש שבין מענק הנישואין למענק הדיור.  
הלוואה לנישואין או לדיור

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 
הסיוע במימון לימודים אקדמיים או לימודים להכשרה מקצועית, וב

תנאי שלא קיבל בעבר מימון ללימודים אחרים באמצעות משרדנו. 
על היתום להמציא אישור רישום וקבלה ללימודים במוסד לימודים 
אקדמי המוכר על ידי המועצה להשכלה גבוהה או במוסד להכשרה 
המקצועית המוכר ונמצא בפיקוח גוף ממשלתי. גובה מימון שכר הלי
המוד הממומן יהיה בגובה שכר הלימוד השנתי המקובל במוסד אק

דמאי מוכר, כפי שנקבע ע״י המועצה להשכלה גבוהה בסך 10,228 ₪. 
יתום הלומד במכללה זכאי למימון שכר לימוד עד לגובה 22,500 ₪ 
לשנה. תשלום דמי מחיה: יתום/ה הלומד/ת תוכנית לימודים מלאה 
של לפחות 18 שעות שבועיות ומעלה בלימודי יום פרונטליים, יהיה 
יוכל  לימודיו המאושרת. היתום  זכאי לקבלת דמי מחיה לתקופת 

לקבל השתתפות ברכישת ספרים וציוד לימודי.
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סיעוד

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

ההתגמול החודשי ואת יתר התשלומים החודשיים ו/או הש
נתיים הנלווים.

בתי אבות להורים
הורה זכאי להשתתפות במימון שהייתו במחלקה סיעודית 
או במחלקה לתשושי גוף או נפש בבית אבות, בהסתמך על 

ובהתאם להכנ התעריף משרד הבריאות או משרד הרווחה 
סותיו מכל מקור שהוא. קצבת זקנה, קצבת שאירים, רנטה 
יילקחו  לא  ראשונה  דירה  משכר  והכנסה  בריאות  מנזקי 
בחשבון לצורך חישוב דמי השהייה. כאשר משולמות קצבת 
שאירים וגם קצבת זקנה תיחשב קצבת השאירים כהכנסה. 
הורים שהאגף משתתף במימון המוסד שבו הם שוהים, לא 
בהסדר  נמצא  שאינו  מוסד  והטבות.  חודשי  תגמול  יקבלו 
במימון  אגף המשפחות משתתף  הביטחון,  עם משרד  ישיר 
המוסד שבו הם שוהים, לא יקבלו תגמול חודשי והטבות. 
אגף  הביטחון,  משרד  עם  ישיר  בהסדר  נמצא  שאינו  מוסד 

ההמשפחות משתתף במימון שהייה במוסד בתשלומים חוד
שיים, המועברים כנגד קבלות או חשבונית מס מקור, בציון 
אופן תשלום. לתשומת לבכם אם אחד משני ההורים עובר 
לדיור סיעודי מסוג זה או אחר, ימשיך ההורה השני לקבל 
את כל התנאים המגיעים לו ממשרד הביטחון כהורה יחיד, 

דהיינו 80 אחוז מהתשלום לזוג. 
עזרה בידי הזולת בבית ההורה

הגובה הסיוע לעובד סיעודי או לעובד זר ניתן בהתאם למגב
לות הרפואיות שסומנו על ידי רופא המשפחה על גבי טופס 
דו״ח תפקודי. היקף הסיוע מתורגם למספר שעות חודשיות, 

הבכפוף לאישורים הנדרשים ובהתאם לתחשיב המתבצע במ
חוז. לא ניתן להעסיק בן משפחה מדרגה ראשונה.

בריאות

ההטבות בנושאים רפואיים ניתנות על סמך אישור משרד הב
ו/ ריאות, כלומר לאחר שמוצתה הזכאות בקופת החולים 
או בביטוח משלים או במשרד הבריאות, ולאחר השתתפות 
ועד לסכום המרבי. בקשה למימוש ההטבות תוגש  עצמית 
לעובד הרווחה במחוז, בסמוך למועד ההוצאה לפועל, ולא 
או  מס  חשבונית  בצירוף  ההוצאה,  ממועד  משנה  יאוחר 

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

הורים  ושח״ל.  נטל״י  חברות  עם  התקשרות  הסכמי  לאגף 
אלה  בחברות  מנוי  לרכישת  זכאים  לב,  מבעיות  הסובלים 

לתקו לב  נמרץ  טיפול  וניידת  קרדיוביפר  שירותי  הלקבלת 
24 חודשים. אישור הסיוע מותנה באישור רופא קרה  פה של
דיולוג על הצורך בשירות זה. הורים זכאים לקבל החזר של 

עד 174 ש״ח לחודש למנוי יחיד או 254 ש״ח למנוי זוגי .
מנוי לשירות חירום רפואי לחולה לב

ההורים חולי לב בלבד, זכאים לקבל הפניה לאחת משתי הח
הברות- שחל ונטלי, אשר בהתקשרות עם המשרד ו/או באמצ

עות החזר כספי מחברה שאינה בהתקשרות, בכפוף לאישור 
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 

הכרוניות, זכאים להשתתפות בהתקנת לחצן מצוקה. ההש
תתפות הינה עד 347 ש״ח לשנה או עד 29 ש״ח לחודש.

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

לגיל 65 הסובל ממחלה/ות כרוני/ות על פי אישור מרופא.
עדשות טלסקופיות ומקרוסקופיות למשקפיים

ההשתתפות ברכישת עדשות טלסקופיות או עדשות מיקרוס
קופיות למשקפיים לכבדי ראייה, תינתן לבעלי תעודת עיוור 

האו כבד ראייה, בהתאם להמלצת המכון לשיקום ראייה ירו
דה ואישור גובה ההשתתפות.

השתתפות במימון עדשות למשקפיים או עדשות מגע
עדשות מיוחדות למשקפי ראייה

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

לשנה או 1,197 שקל אחת לשנתיים.
השתתפות במימון טיפולים ברפואה משלימה

20 טיה  ההשתתפות בטיפולים אלטרנטיביים הינה עבור עד
פולים לשנה סכום הסיוע הינו עד 2,672 ש״ח לשנה ועד 134 

ש״ח לטיפול בודד.
אספקת ההשתתפות תינתן עבור מספר הטיפולים שבוצעו 
בפועל על ידי הזכאי, אולם עבור לא יותר משלושה טיפולים 

ביום ולא יותר מסך מצטבר של עד עשרים טיפולים בשנה.
מוצרי ספיגה

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

המועדי האספקה. האספקה תתבצע בהתאם להיקף סל המו
צרים שנקבע על-ידי האגף בתאום עם החברה המספקת.

 סיוע ברכישת מוצרי ספיגה למבוגרים יאושר לזכאים אשר 

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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הלוקים באי שליטה על סוגר/ים על פי אישור מרופא, המפ
הרט אבחנה רפואית. המוצרים מסופקים על ידי חברת כמי

טק, שנבחרה בחוזה התקשרות עם משרד הביטחון. מוצרי 
הספיגה יסופקו לבית הזכאי/ת בהתאם לכמות שתוגדר על 

הידיהם, ועד להיקף סל מוצרים שנקבע בהתקשרות. אם הז
גבוהה מזו שנקבעה בהתקש המנת המוצרים תהיה בעלות 

רות, יישא הזכאי בהפרש העלות ישירות מול החברה.
השתתפות בהתייעצות רפואית

טיפול  המצריכות  למחלות  מיודעת  הרפואית  ההתייעצות 
הרפואי ממושך או התערבות כירורגית. הסיוע אינו ניתן למ

טרת טיפולים וניתוחים קוסמטיים. גובה ההשתתפות הינו 
להשתמש  אפשר  זו  בזכאות  כי  יודגש  בשנה.  שקל   836 עד 

כמה פעמים, עד לניצול מלוא הסל של 836 שקל בשנה.
השתתפות במימון טיפולי פוריות / פונדקאות

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

הבקופת חולים ובביטוח המשלים. הסיוע הוא עד לסכום המ
רבי של 23,989 ש״ח 

בעקבות  לעולם  צאצא  להביא  המבקשים  שכולים  הורים 
לסכום  עד  הטיפולים  במימון  להשתתפות  זכאים  השכול, 
מרבי הקבוע בסך 23,918 שקל. הסיוע מותנה באישור רפואי.

השתתפות במימון החלמה לאחר אשפוז
החלמה לאחר אשפוז

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

הורים זכאים להשתתפות במימון החלמה או הבראה לאחר 
האשפוז של יותר מארבעה לילות, או לאחר סדרה של טיפו

לים כימותרפיים או טיפול הקרנות. הזכאות למימון היא 
העד שבעה ימים )שישה לילות(, בהתאם לתעריף נציבות שי

רות המדינה. את ההטבה אפשר לממש עד שישה שבועות 
לאחר האשפוז.

תרופות לשימוש כרוני או חד פעמיות השתתפות במימון 
תרופות

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

האחרונים ע״ש ההורה. לחילופין, ניתן לצרף דו״ח ניפוק.
במקרים שבהם ההוצאה החודשית עבור תרופות עולה על 
להגיש  ניתן  שקל(,   222( בתגמול  המשולם  הקבוע  הסכום 
בקשה לתוספת מימון בכפוף לאישורים נדרשים. אין להגיש 
26 שקל. ההחזרים יינה -בקשות לתרופה שעלותה פחותה מ

תנו בגין רכישת תרופות המאושרות על ידי משרד הבריאות 
כתרופה, ולא עבור תוספי מזון או ויטמינים.

תרופות חד פעמיות
שקל  מ-26  גבוהה  שעלותה  תרופה  עבור  ניתנת  השתתפות 
לאריזה. יש להגיש את הבקשה אחת לשנה, בצירוף מרשם 

רפואי וקבלות על סך 200 שקל ומעלה.
מימון הוצאות נסיעה לטיפול רפואי

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

האו מרפאת מומחים. החזר נסיעות במונית/אמבולנס מות
נה באי-קבלת סיוע לרכישת רכב לשימוש אישי/שיקומי ב-5 
לחוה נסיעות   10 ל עד  הינה  ההשתתפות  האחרונות.  -שנים 

ושוב. אין הגבלה במספר הנסיעות  נסיעות הלוך   5 דש או 
בנסיעה  ההשתתפות  גובה  דיאליזה.  או  כימותרפי  לטיפול 

במונית לא יעלה על 100 ש״ח לכל כיוון.
טהורים הזקוקים לטיפול רפואי בבית חולים או במרפאות 
מומחים, ושאינם מקבלים סיוע ממשרד הביטחון ברכישת 

הרכב בארבע השנים האחרונות, ושאינם יכולים לנסוע בתח
הבורה ציבורית, זכאים להוצאות נסיעה במונית או באמבול

נס, כל עוד תקף האישור הרפואי לכך. ההשתתפות מוגבלת 
הלעשר נסיעות מאושרות בחודש )או חמש נסיעות הלוך וח

זור(.
טיפולי שיניים

בגובה  שיניים  טיפולי  במימון  להשתתפות  זכאים  הורים 
50% מההוצאה בפועל. ההחזר יינתן על בסיס תוכנית טיה
הפול חתומה על ידי רופא השיניים הכוללת את פירוט הטיפו

לים ועלות כל אחד מהם.לקבלת ההחזר יש להציג חשבוניות 
מס/קבלות מקוריות על שם ההורה הזכאי. ההחזר יינתן על 
מס/ חשבוניות  להגיש  ניתן  בטיפול.  ההתקדמות  שלבי  פי 

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

פי שלבי התקדמות הטיפול והתשלום.
ניתוחים פרטיים

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

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

וניכוי התשלום שהתקבל מהביטוח המשלים.
הההשתתפות במימון ניתוח פרטי תינתן לניתוח שאינו במס

14,359 שקל בניכוי השה  גרת קופת החולים ועד לסכום של
ניתוחים שנעשו  על  2,402 שקל. מדובר  תתפות עצמית של 

בארץ ואינם ניתוחים קוסמטיים.
נעליים אורטופדיות

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

961 ש״ח. 
פי  על  אורטופדיות  נעליים  ברכישת  לסיוע  זכאים  הורים 

וב מיוחד  מיוצרות במכון  ואשר  רפואי מאורתופד,  האישור 
השתתפות  בניכוי  יינתן  הסיוע  רפואיים.  למכשירים  לעדי 

בסך 305 שקל ועד לגובה של 955 שקל בשנה.
מכשירים רפואיים

ההורים זכאים להשתתפות ברכישה או בהשכרה של אביז
הרים/מכשירים רפואיים, הסיוע ניתן כהשלמה למימון הני

תן על ידי משרד הבריאות, קופת החולים וביטוח משלים 
ולאחר השתתפות עצמית של 309 ש״ח לרכישה של מכשיר 
 584 בסך  והשתתפות  להוראה  שבנספח  ברשימה  המופיע 
הורים  ברשימה.  מופיע  שאינו  מכשיר  לגבי  לרכישה  ש״ח 

במוסד סיעודי פטורים מתשלום השתתפות עצמית.
מכ של  בהשכרה  או  ברכישה  להשתתפות  זכאים  ההורים 

למימון  השלמה  כנגד  תינתן  ההשתתפות  רפואיים.  שירים 
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השניתן על ידי הגורם המממן ועד לגובה תעריפי המשרד ובה
תאם לרשימה המאושרת על ידי האגף.

לתשומת ליבכם: כל ההטבות תשולמנה ותינתנה רק לאחר 
מיצוי זכויות מול קופת חולים או משרד הבריאות או ביטוח 

משלים או כל גורם מממן אחר.

תחבורה

רכישת רכב ראשון חדש לבעלי רישיון נהיגה
הורים בעלי רישיון נהיגה בר תוקף, יהיו זכאים למענק ו/או 
להלוואה כהשתתפות ברכישת רכב חדש או להחלפת רכב 

קלנו לרכישת  סיוע  קיבלו  שלא  בתנאי  האישי,  הלשימושם 
עית/רכב במהלך אותה תקופת זכאות.לרכישת רכב ראשון 
חדש לזכאי שבקשתו אושרה עקרונית על ידי המחוז, יינתן 

מענק עד לסך 46,830 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
לא  הנרכש  הרכב  גיל  להחלפה.  או  ראשון  רכב  לרכישת 
48 חודשים. הסיוע לרכב משומש ניתן אחת לאה  יעלה על
רבע שנים ואילך. הרכב המשומש לא יירכש מחברה שבה 
ההורה/ים בעלי שליטה, או אחד מקרוביו מקרבה ראשונה 
הינו בעלי שליטה בחרה, או מבן משפחה מקרבה ראשונה 
של הזכאי. לפונה שבקשתו אושרה עקרונית על ידי המחוז, 
יינתן מענק עד של מענק של 38,961 ש״ח והלוואה בגובה 

23,180 ש״ח.
גרכישת רכב ראשון לחסרי רישיון נהיגה בנהיגת בן מש

פחה
ברכישת  סיוע  לקבל  זכאי  נהיגה  רישיון  בעל  שאינו  הורה 
רכב חדש כאשר ילדיו או בן זוגו מתגוררים בסמיכות אליו, 
זמינים להסיעו ומצהירים כי ינהגו עבורו. )בתנאי שלא רכש 
זכאות(.  תקופת  באותה  משהב״ט,  במימון  קלנועית/רכב 
שהוקצתה  מוגבלת  שנתית  מכסה  במסגרת  ניתן  הסיוע 
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.
לרכישת רכב ראשון למי שבקשתו אושרה עקרונית על ידי 
 22,904 עד  והלוואה  שקל   25,664 עד  מענק  יינתן  המחוז, 

שקל.
קלנועית

הורה הזקוק לקלנועית מסיבות רפואיות ומגבלות בניידות 
יהיה זכאי למענק לסיוע ברכישתה, במידה וזוג הורים רכשו 
רכב ואחד מהם נזקק לקלנועית יהיו זכאים גם לרכב וגם 
לקלנועית. זוג הורים, שכל אחד מהם זקוק לקלנועית, יהיו 

הזכאים, כל אחד בנפרד, לקבלת סיוע לרכישת קלנועית יחי
שניהם.  את  שתשמש  אחת  זוגית  קלנועית  לרכישת  או  דה 
סכום המענק לרכישת קלנועית יחידה הינו עד 11,298 ש״ח, 
אחת  ויינתן  ש״ח   16,066 עד  הורים  לזוג  זוגית  ולקלנועית 

לחמש שנים.
השתתפות במימון לימוד נהיגה

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

שנים  לחמש  אחת  יינתן  קלנועית  רכישת  במימון  הסיוע 
ואילך, ומהווה חלופה לסיוע לרכישת רכב באותה תקופת 
זכאות. הורה בודד זכאי לקלנועית בודדת. זוג הורים שלא 
נעזרו ברכב באותה תקופת זכאות, קיימת אפשרות לרכישת 

הקלנועית זוגית או שתי קלנועיות בודדות כל אחת או קלנו
עית אחת ורכב נוסעים.

שיקום

הלוואה לכיסוי חובות
מצוקה כלכלית

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

ההלוואה הינו עד לסכום של 57,421 ש״ח.
סיוע להורים שכולים לכיסוי חובות שנוצרו כתוצאה ישירה 
מהאסון, או המתקשים להתמודד עם התחייבויות כספיות 
שלוש  עד  לסיוע  בקשה  להגיש  יוכלו  ההורים  לו.  שקדמו 
שנים מיום נפילת החלל או מיום שהוכרו כהורים שכולים. 

הר )עובדת  התגמולים  לקצין  לפנות  יש  הזכאות  הלבדיקת 
ווחה ( במחוז המטפל.

הלוואות להוצאות מיוחדות לצרכים אישיים
צרכים  למטרת  ש״ח   6,749 בסך  להלוואה  זכאים  הורים 

אישיים, אחת לשלוש שנים ואילך.
ניתנות למ ולצרכים אישיים  ההלוואות להוצאות מיוחדות 

טרות הבאות:
בר או בת מצווה של בן או בת הלוואה עד סך 6,819 שקל. 

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

וואה ניתנת להורה חד פעמית בעבור כל ילד.
שנים  לשלוש  הזכאות   6,749 בסך  הלוואה  אישיים  צרכים 

ואילך.
סיוע בהקמת עסק או לביסוס עסק קיים

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

קיים שבבעלות ההורה עד לסך של 22,120 ש״ח.
השתתפות במימון לרכישת רכב

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

לעסק חדש או קיים כרכב ראשון או החלפה.
לשימוש  רכב  לרכישת  הניתן  הסיוע  את  מחליף  זה  סיוע 

האישי/רכב רפואי או קלנועית ממשרד הביטחון. הסיוע יינ
ללימוד  המשמש  נוסעים  רכב  או  מסחרי  רכב  לרכישת  תן 
להוראת נהיגה רכב ראשון ולהחלפת הרכב לאחר 5 שנים או 

לאחר 3 שנים כאשר מדובר ברכב להוראת נהיגה
ההלוואה להקמת עסק וביסוס עסק קיים. הורה הבוחר למ

צוא את שיקומו הכלכלי במסגרת עסק עצמאי, יפנה לעובד 
ההרווחה לבדיקת מידע וכללים למתן הסיוע בהלוואה לה

קמת עסק. הבקשה תיבדק בצורה מקיפה, על בסיס הגשת 
תוכנית המתארת את העסק ואת הכדאיות הכלכלית שלו. 
כמו כן, תיבדק מידת התאמתו של ההורה מבחנית השכלה, 
הכשרה קודמת וניסיון קודם בתחום. ניתן לבחון מתן סיוע 

לביסוס עסק קיים שבבעלות ההורה.

דיור

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

ההם מרביים ויתכנו בהם שינויים. הסיוע לרכישת דירה רא
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שונה או החלפת דירה או החזר משכנתא או שיפוץ והתקנת 
בלבד.  אחת  למטרה  וניתן  פעמי  חד  הינו  מעלון  או  מעלית 

הסיוע יינתן באופן חד-פעמי בהלוואה ו/או במענק.
הסיוע בדיור הינו חד פעמי, לצורך רכישה או החלפת דירה 

הז על  מידע  לקבלת  המשכנתא.  חוב  לכיסוי  או  הראשונה 
באמצעות  המחוזי  הרווחה  לעובד  לפנות  יש  לסיוע  כאות 

מרכז השירות הטלפוני.
סיוע לרכישת דירה ראשונה בשוק החופשי הפרטי

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

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

ההורים המבקשים לרכוש את הדירה בה הם מתגוררים בת
נאי שכירות של חברה ציבורית משכנת )עמידר, עמיגור וכו׳( 
זכאים לסיוע ברכישתה. הסיוע המרבי הניתן לרכישת דירה 
מחברה ציבורית משכנת הוא הלוואה עד גובה 221,257ש״ח 

ומענק מרבי עד גובה 43,064 ש״ח
ו/או  דירה  בבעלותו  הייתה  ולא  שאין  דיור  מחוסר  הורה 

החלק מדירה ולו תעודת זכאות כמחוסר דיור ממשרד הבי
נוי, קיימת זכאות להלוואה עד לסך 221,257 שקל ומענק עד 

123,185 שקל.
סיוע בהחלפת דירה

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

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

יינתן סיוע עד לסכום הפער או ביחס חלקו בדירה.
הלוואה לכיסוי משכנתה 

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

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

ידי עובדי השיקום.
שיפוצים

ההלוואה לשיפוצים תינתן בעקרון באופן חד פעמי עבור שיפו
צים בדירה שבבעלות ההורה, לדירה בקיבוץ כאשר ההורה 
או  מוגנת  בשכירות  מתגורר  ההורה  כאשר  או  קיבוץ  חבר 
בשכירות של חברה משכנת. הלוואה תינתן גם במקרים של 

מה כחלק  משותף  ברכוש  קולקטיבית  הרחבה  השיפוצים, 
סיוע לשיפוץ. גובה ההלוואה הוא עד סכום של 57,421 ש״ח. 
דירה  לשיפוץ  שקל   57,421 לסך  עד  להלוואה  זכאי  הורה 

בבעלותו או להחרבתה, כולל להתקנת מעלית או מעלון.
מענק למעלית או מעלון

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

בהחלפת דירה. גובה המענק הוא עד 43,585 ש״ח.
הבדירה בבניין שבו מתגורר הורה שלא נעזר בעבר בסיוע לר

כישת או להחלפת דירה או בסיוע לכיסוי משכנתא, ונמצא 
שפנייתו מתאימה ועומדת בתנאי הזכאות, קיימת אפשרות 
לסייע לו במענק עד לסך 43,046 שקל. הזכאות, תינתן גם 

במצב שבו הוחלט ע התקנת מעלית בבניין משותף.
השתתפות במימון שכר דירה

הניתן לבחון סיוע במימון שכר דירה למחוסרי דיור לזמן מוג
בל ותלוי במצב כלכלי משפחתי. למידע נוסף ומפורט באשר 

לתנאי הסיוע יש לפנות לעובד השיקום.

הנצחה

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

מו נסיעה,  הוצאות  אזכרה,  )הוצאות  ההנצחה  המהוצאות 
ניתן לקבל בפנייה  וכולי(. פרטים וטפסים  דעות בעיתונים 

לאחד ממשרדי מס הכנסה הקרובים למקום המגורים.
מענק והלוואה למימון הנצחה פרטית

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

10,765 ש״ח.
השתתפות בהוצאות האבל

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

״השלו תום  ועד,  ״השבעה״  ימי  תום  בין  החייל  הלהנצחת 
שים״.

12 חודשים לאחר הנפילה, ומה  ניתן אוטומטית וחד פעמית,
השולם במסגרת התגמולים. משפחות שאינן מקבלות תגמו
הלים מתבקשות לפנות למרכז השירות הטלפוני. סכום המע

נק הינו 7,663 שקל.

שירותים סוציאליים

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

הלהצטרפות לקבוצת תמיכה יש לפנות לעובד הסוציאלי במ
חוז המטפל.

מתנדבים
העובדים הסוציאליים באגף מגייסים ומפעילים מתנדבים 

הלסיוע ותמיכה חברתית- רגשית במשפחות. המתנדבים מו
עם  או  המשפחה,  עם  אישי  קשר  ליצירת  למשפחות  פנים 
אחד מבני המשפחה בהתאם לצרכיה. המתנדבים מונחים 

העל ידי אנשי מקצוע. המעוניינים בקשר עם מתנדב יפנו לעו
בד הסוציאלי במחוז המטפל.
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רכב רפואי העובר בירושה

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

גשאיר של נכה, המחזיק ברכב ע״פ צו ירושה או צו קיום צוואה, הרו	 
צה למכור את הרכב לפני תום חמש שנים ממועד תאריך הרישום, 
יהיה חייב בהחזר מיסים החלים על הרכב. התחשיב ייעשה ע״פ 
יחסית  ובהפחתה  חדש  כשהוא  היציג  הרכב  על  החלים  המיסים 
למס׳ החודשים שהחזיק הנכה ברכב )תחשיב כמפורט בסעיף 53 א, 

ב(. מכירת הרכב לאחר תום חמש שנים פטורה מהחזר כספי.
נכה שנפטר ואלמנתו לא הוכרה כאלמנת חלל- תהיה זכאית היא, 	 

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

מכירת הרכב, אך לא יותר משלוש שנים.
שנים 	   5 תום  לפני  הרכב  את  למכור  ירצו  ילדיה  או  האלמנה  אם 

ממועד הרישום- יהיה עליהם להחזיר מס על הרכב, ללא פחת נוסף.
היורשים 	  חייבים  ילדים,  או  אלמנה  אחריו  השאיר  לא  הנכה  אם 

יום ממועד פטירת הנכה, להחזיר מס ללא פחת  האחרים תוך 60 
נוסף. )תחשיב ההפחתה מפורט בהוראת אגף השיקום, מס׳ 56.02(.

אלמנתו של נכה שנפטר, שהרכב הרפואי של הנכה המנוח, הועבר 	 
לרשותה והיא הוכרה כאלמנת חלל, והרוכשת רכב כניתן לאלמנה- 

תחזיר מס בהתאם להסדרים החלים לאלמנות המחליפות רכב. 

קלנועית

נכה שאין לו זכאות לרכב רפואי והוא
נכה קטוע רגל או משותק, המתגורר בישוב בו קיימות מגבלות 

תנועה ברכב, זכאי לקלנועית. 
התקנת אביזרי עזר לרכב רפואי

אגף השיקום יממן רכישה, התקנה ופירוק של כל אביזר לרכב אשר 	 
המכון הרפואי לבטיחות בדרכים )המרב״ד( קבע כי הנכה חייב בו 

עקב נכותו המוכרת.
השינויים הנדרשים ברכב לשם התקנת האביזרים ייעשו בהמלצת 	 

הממונה על הרכב הרפואי ועל דעתו של מהנדס הרכב.
גהשינויים ברכב והתקנת האביזרים ייעשו אך ורק על ידי ספק לא	 

בזור רכב, הקשור בהסכם עם משהב״ט. 

התקנת אביזרי עזר לרכב שאינו רכב רפואי

בדרכים 	  לבטיחות  המכון  אולם  רפואי,  לרכב  זכאי  אינו  אשר  נכה 
)המרב״ד( הגביל אותו עקב נכותו המוכרת, לכל אביזר למעט הגה 
כוח ו/או גיר אוטומטי, זכאי למימון רכישה והתקנה של האביזר 

שהומלץ באישור המכון.
במקרים בהם קבע המרב״ד שעל הנכה לקבל שיעורי נהיגה ולעבור 	 

מבחן כשירות לצורך שימוש באבזור שהותקן, ימומנו אלה על ידי 
משהב״ט.

אחת 	  היא  חדש  ברכב  לעיל  כמפורט  אביזרים  להתקנת  הזכאות 
לחמש שנים.

מימון והתקנת האביזרים ייעשה באמצעות הפנייה של משהב״ט 	 
לספק, או לחילופין באמצעות החזר כספי לאחר הצגת חשבונית / 

קבלה מקורית.

התאמת רכב רפואי עקב מגבלות רפואיות

גהתאמת הרכב הרפואי שברשות הנכה עפ״י צרכיו הרפואיים תי	 
עשה בכל עת כאשר מתעוררת בעיה רפואית עקב הנכות המוכרת 

המחייבת מתן פתרון הולם.

נכה המבקש, עקב מגבלותיו, להתאים בפעם הראשונה רכב שונה 	 
מהרכב היציג לו הוא זכאי, יעביר למחוז השיקום אליו הוא שייך 

בקשה מפורטת בכתב בצירוף צילום רישיון נהיגה ורישיון רכב.
לצורך התאמת רכב רפואי )רכב שונה מהרכב היציג לו זכאי הנכה(, 	 

להמלצת  בהתאם  רכב.  להתאמת  ועדה  של  לבדיקה  הנכה  יופנה 
על סוג הרכב המ ימליץ  יופנה הנכה למהנדס רכב אשר  גהועדה, 

תאים.
נכה המבקש התאמת רכב רפואי רשאי להתחיל בתהליך החלפת 	 

הרכב, ארבעה חודשים לפני מועד ההחלפה הקבוע בהוראת הרכב, 
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 בהתאמה אישית 
הזכאי לסיוע כדלקמן: סכום ההפרש בין מחיר הרכב החדש בה

תאמה אישית לבין מחיר הרכב הישן בהתאמה אישית במחירון 
משהב״ט, במענק. )מתבסס על סעיף 62 )3( )א-ב( להוראת הרכב 

הרפואי(.

מערכת איתור לרכב

יהיו  ומעלה,  סמ״ק   2,000 לרכב  הזכאים  נכים  הזכאים  נכים 
ודמי מנוי  )איתורן(  ואיכון רכב  זכאים להתקנת מערכת איתור 

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 היתר ש״רופאי האגף בלשכות יכבדו/יאמצו 
הנכים מטעמם  נשלחו  את המלצות הרופאים המקצועיים אליהם 
ניתנה בגין הנכות המוכרת. היה והרופא המחו הובלבד שההמלצה 

זי סבור שאין לקבל את המלצת הרופא המקצועי, יבקש את אישור 
ההרופא הראשי של אגף השיקום שלא לקבל המלצות כאמור או שיפ
הנה את הנכה לרופא מקצועי אחר. היה והרופא המקצועי האחר המ

ליץ המלצה דומה לרופא המקצועי הראשון, יאמץ הרופא המחוזי את 
המלצת הרופא המקצועי...״. נכים שנתקלים בבעיות בבואם לממש 
את המלצות הרופאים המומחים )המקצועיים( אליהם הופנו על ידי 

הרופא המחוזי, מתבקשים לפנות למחוזות הארגון לקבלת סיוע.

טיפול רפואי לפנים משורת הדין לנכה המתבגר

פחותה  אינה  נכותו  ודרגת  לפחות  שנה   40 לו  שמלאו  מתבגר  נכה 
50% כאשר מתוכה 30% נכות לפחות הינה על אחד מסימולי הפה -מ
גימה המפורטים להלן, או 30% כאמור, בגין פגימה מצטברת באותו 
האיבר על אחד מסימולי הפגימה המפורטים להלן, זכאי לקבל שי

רותים וטיפולים רפואיים ״לפנים משורת הדין״ כפי שניתן בנכות 
המוכרת, אם הוא חלה במחלה נוספת שאינה קשורה בנכותו והיא 
אחת מאלו: מחלה במערכת העצבים, מחלת כלי דם, מחלת לב. )אין 
הצורך בהכרה של ועדה רפואית(. הפגימות המוכרות )לפי סימולי פגי

מה( המזכות בטיפול רפואי הן: פרפלגיה – קוודרופלגיה – המיפלגיה 
– סקלרוזיס מולטיפלקיס – מחלות שרירים – עמוד שידרה – קיר 
ההבטן – מחלות פרקים – פגיעות ברגליים )קרסול, ברך, ירך, קטו

עי רגל(. הטיפול הרפואי כולל: טיפול אמבולטורי ואשפוז, תרופות, 
ציוד עזר רפואי, טיפול סיעודי על פי נהלי האגף, החזר הוצאות נסיעה 
לטיפול, תוספת משקולות – עזרת זולת רפואית. למימוש הזכאות יש 
להפנות בקשה לרופא המוסמך המחוזי, בצירוף מסמכים רפואיים 

זכויות והטבות לנכי פעולות איבה
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עדכניים.

טיפול באמצעות שחייה לנכים נפגעי גב

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

שקל. למימוש הזכאות 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 כלכלי כגון: הקמת עסק עצמאי כמקור פרנסה, 
ביסוס או השלמת העסק העצמאי בו שוקם הנכה, ביסוס עסק עצמאי 
קיים ששימש כמקור פרנסה, השלמת שיקומו של נכה שכיר בהתאם 
דרוש  הרכב  וכי  והעבודה,  התפקיד  פירוט  יצוין  בו  מעביד  לאישור 
משאית  להלן:  כמפורט  לרכבים  ניתן  מיסים  מענק  עבודה.  לצורכי 
המורכבת בארץ, או משאית מדגם יציג )רנו 10 טון כולל( לפי רשומון 
מכס, רכב מסחרי עד 2,500 סמ״ק )מנוע דיזל(, מונית/רכב ללימודי 
נהיגה, מכונית נוסעים ודו-שימושית בנפח 1,600 סמ״ק. לרכבים מסוג 
המשאית/רכב מסחרי/מונית/לימודי נהיגה ישולמו מלוא המיסים הח

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

שנים.

הסרת הגבלה בתום 5 שנים

נכה שנפטר ואלמנתו לא הוכרה כאלמנת איבה ומיום מתן הסיוע 
3 שנים, תינתן לאלמנה העברת בעה  לרכב ועד פטירת הנכה יחלפו
לות ללא צורך בהחזר מיסים. לתקופה פחותה מ-3 שנים באישור 

המנהל המחוז ובתנאי שהתקיימו נסיבות מיוחדות. לפרטים נוס
פים ניתן לעיין בהוראה 61.01, או לפנות לעו״ס במחוז השיקום.

זכאות להספקת ציוד עזר לנכים- מזגני אויר

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

קית בלבד(.
נכה פגוע ראש בדרגת נכות 100%-40%: זכאי למזגן אויר מפוצל 	 

1.5 כ״ס כולל התקנה סטנדרטית. החלפה לאחר 10 שנים.
אויר 	  למזגן  זכאי  נכותו 79%-30%:  מכוויות שדרגת  נכה הסובל 

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

מפוצל 1.5 כ״ס כולל התקנה סטנדרטית. החלפה לאחר 10 שנים.
בנוסף זכאי למתקן חימום דירתי, או מזגן מפוצל 2.5 כ״ס כולל 

התקנה. החלפה לאחר 10 שנים.
100% ומעלה: זכאי למג	   נכה הסובל מכוויות קשות שדרגת נכותו

תקן קירור/חימום- שני מזגני אויר מפוצלים 2.5 כ״ס כל אחד, או 
מזגני  עד שני  בעלות של  דירתי  ומתקן חימום  אויר מפוצל  מזגן 

אויר 2.5 כ״ס. החלפה לאחר 10 שנים לכל מתקן.
נכה הסובל מאי שליטה על הסוגרים בעל דרגת נכות 70% ומעלה: 	 

1.5 כ״ס כולל התקנה סטנדרטית. החלג  זכאי למזגן אויר מפוצל
פה לאחר 10 שנים. כמו כן, זכאי למכונת כביסה. החלפה לאחר 6 

שנים.
למזגן 	  זכאי  ומעלה:  נכות 40%  דרגת  בעל  נכה הסובל מאסטמה 

אויר מפוצל 1.5 כ״ס כולל התקנה סטנדרטית. החלפה לאחר 10 
שנים.

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

שנים.
נכה הסובל מאי ספיקה כלייתית סופית, או נכה הסובל ממחלת 	 

כבד או לב שדרגת נכותו לפחות 50% מתוך נכות מוכרת של 100% 
זכאי למזגן אויר מפוצל 1.5 כ״ס כולל התקנה סטנדרטית. החלפה 

לאחר 10 שנים.
100% ומעג	   נכה קטוע או פגוע שתי גפיים עליונות, בעל דרגת נכות

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

שני מזגני אויר 2.5 כ״ס. החלפה לאחר 10 שנים לכל מתקן.
נכה קטוע או פגוע בשתי גפיים תחתונות בעל דרגת נכות +100%: 	 

זכאי למתקן קירור/חימום- שני מזגני אויר מפוצלים 2.5 כ״ס כל 
אחד, או מזגן אויר מפוצל ומתקן חימום דירתי בעלות של עד שני 

מזגני אויר 2.5 כ״ס. החלפה לאחר 10 שנים לכל מתקן.
נכה עיוור בעל דרגת נכות +100%: זכאי למתקן קירור/חימום - 	 

2.5 כ״ס כל אחד, או מזגן אויר מפוצל ומג  שני מזגני אויר מפוצלים
תקן חימום דירתי בעלות של עד שני מזגני אויר 2.5 כ״ס. החלפה 
לאחר 10 שנים לכל מתקן )הזכאות כלולה בגילום מענק ראשוני(. 

נכה פגוע שתי גפיים תחתונות או גפה תחתונה וגפה עליונה בעל דרגת 
נכות 100%: זכאי למתקן קירור/חימום - שני מזגני אויר מפוצלים 2.5 
כ״ס כל אחד, או מזגן אויר מפוצל ומתקן חימום דירתי 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% ומעלה זכאי למזגן אויר דירתי 2.5 כ״ס כולל 

התקנה סטנדרטית. החלפה לאחר 10 שנים.
100% ומעג	   נכה משותק בשתי הגפיים התחתונות בעל דרגת נכות

לה: זכאי למתקן קירור/חימום - שני מזגני אויר מפוצלים 2.5 כ״ס 
כל אחד, או מזגן אויר מפוצל ומתקן חימום דירתי בעלות של עד שני 
2.5 כ״ס. החלפה לאחר 10 שנים לכל מתקן )הזכאות כלוג  מזגני אויר

לה בגילום מענק ראשוני(.
נכה פגוע ראש בעל דרגת נכות 100% ומעלה: זכאי למתקן קירור/	 

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

החלפה לאחר 10 שנים לכל מתקן.
נכה פגוע ראש עם המיפלגיה ו/או אפילפסיה בעל דרגת נכות 100%: 	 

זכאי למזגן אויר מפוצל 2.5 כ״ס כולל התקנה סטנדרטית. החלפה 
לאחר 10 שנים.

נכה פגוע יד בעל דרגת נכות 20% ומעלה או נכה פגוע יד בעל דרגת 	 
נכות 50% ומעלה החי בגפו, או נכה קטוע יד בעל דרגת נכות 50% 

ומעלה: זכאי למכונת גילוח חשמלית. החלפה בכל 5 שנים.

הבראה מטעמים רפואיים אחרי אשפוז

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

הימים ומעלה, זכאי לצאת להבראה באישור הרופא המוסמך המ
חוזי 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.
אש אחרי  להבראה  זכאי  איסכמית,  לב  מחלת  על  המוכר  הנכה 

פוז במתקני הבראה עם פיקוח רפואי המיועד לחולי לב, באישור 
הרופא המוסמך המחוזי.

אישור מלווה לתקופת ההבראה בסמכות הרופא המוסמך המחוזי.	 
זכאות כנ״ל אינה חלה על אשפוז בחדר מיון, אשפוז יום, או אשפוז 	 

למספר ימים לצורך בירור והערכה רפואית.
מימוש ההבראה באמצעות ספק שבהסדר משרד הביטחון.	 
לנכים נפגעי נפש קיים הסדר אחר.	 
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על רופאי אגף השיקום לכבד המלצות רופא מומחה	 
לארגון  הביטחון  משרד  בין   ,  2011 מיוני  דברים  סיכומי  במסגרת 
הנכי צה״ל, סוכם כי ״רופאי אגף השיקום יכבדו / יאמצו את המ

ובלבד  לצות הרופאים המקצועיים אליהם נשלחו הנכים מטעמם 
שההמלצה ניתנה בגין הנכות המוכרת . היה והרופא המחוזי סבור 
שאין לקבל את המלצת הרופא המקצועי, יבקש את אישור הרופא 
הראשי של אגף השיקום שלא לקבל המלצות כאמור, או שיפנה את 
ההנכה לרופא מקצועי אחר. היה והרופא המקצועי האחר המליץ המ

לצה דומה לרופא המקצועי  הראשון, יאמץ הרופא המחוזי באגף 
השיקום את המלצת הרופא המקצועי״. בעבר שלח הרופא המוסמך 

הראשי ריענון בנושא ככלל רופאי אגף השיקום.

דמי ניידות לנכים המטופלים בדיאליזה	 
בגין  ויותר  נכות 50 אחוז  פגיעה כלייתית בדרגת  בגין  נכה המוכר 
פגיעה זו ומבצע טיפולי דיאליזה זכאי לדמי ניידות לפי רמה ד+30. 

סכום עדכני לחודש ינואר 2019 הוא 2,311.22 שקל. 

ביטוח רכב לנכים בעלי רכב מותאם נקוב על שם	 
נכה שאושר לו רכב רפואי נקוב על שם )רכב שמהנדס רכב התאימו 
למגבלות הנכה(, זכאי לקבל השתתפות בביטוח שנתי לרכב מחירון 

של החשב הכללי באוצר. 

ביטוח שנתי חובה ומקיף לזכאי רכב רפואי 	 
נכה שבבעלותו רכב רפואי. זכאי אחת לשנה )בתשלום חודש דצמבר( 
להשתתפות ביטוח לאומי בביטוח הרכב עבור השנה שתחל בחודש 

ינואר של השנה העוקבת. להלן שיעורי ההשתתפות:
1. זכאי רכב רפואי בנפח 1,600 סמ״ק 50 אחוז ממחיר הפרמיה לביה

טוח מקיף ותשלום של 75 אחוז ממחיר הפרמיה לביטוח חובה. 
2. זכאי רכב בנפח מנוע 1,800 או 2,000 סמ״ק 75 אחוז ממחיר הפה
רמיה לביטוח מקיף ותשלום של 75 אחוז ממחיר הפרמיה לביטוח 

חובה.
3,800 סמ״ק 100 אחוז ממחיר הפרמיה לביה  זכאי רכב רפואי בנפח

טוח מקיף ולביטוח חובה. 3. 
4. נכה שחברת הביטוח הגדירה כנהג צעיר בהתאם לגיל, תחושב 
ההשתתפות הביטוח לגביו בהתאם לתעריפים הנהוגים לנהגים צעי

רים.
5. נכה שחברת הביטוח הגדירה בנהג חדש בהתאם לוותק בנהיגה, 
לנהגים  הנהוגים  לתעריפים  בביטוח בהתאם  תחושב ההשתתפות 

חדשים. 

מערכת גילוי ואיתור לרכב 	 
 נכים הזכאים לרכב רפואי בנפח 2,000 סמ״ק ומעלה ונכים בעלי 
רכב נקוב על שם באותו נפח ויותר, זכאים למימון מלא של ביטוח 
לאומי עבור התקנת מערכת איתור ברכב, כולל תשלום דמי מנוי 

שנתיים.

מלווה לטיפולים בחמי מרפא 	 
נכותו לטיפולים רפואיים בחמי מרפא,  נכה מגיל 65, הזכאי עקב 
ידווח  השיקום  אגף  בטיפולים.  שהותו  תקופת  לכל  למלווה  זכאי 

אוטומטית לספק. 

טיפולים ושירותים רפואיים לפנים משורת הדין 	 
נכה מגיל ארבעים ומעלה, בעל דרגת נכות 50 אחוז ומעלה, כאשר 
מתוכה לפחות 30 אחוז נכות היא על אחד מסוגי הפגימה המפורטים 
בהוראה 50.04, או 30 אחוז בגין פגימה מצטברת על אותו איבר על 
ארד מסוגי הפגימה המפורטים בהוראה 50.04,יהיה זכאי לטיפול 
בנכותו המוכרת,  נוספת שאינה קשורה  רפואי באם חלה במחלה 
והיא אחת מאלו בלבד: מחלת לב, מחלת מערכת עצבים, מחלת כלי 

דם.
ואשפוז,  אמבולטורי  רפואי  טיפול  כלהלן:  טיפול  כוללת  הזכאות   
תרופות, מכשור רפואי וציוד שיקומי, טיפול סיעודי בהתאם לנוהלי 
והוראת האגף, מימון הוצאות נסיעה לטיפול רפואי, תשלום תוספת 

עזרת זולת רפואית.

תוספת עזרת זולת למימון צרכים מיוחדים	 
נכה בגיל 65 ומעלה בדרגת נכות 50 אחוז ומעלה החי בגפו או שבן או 
בת הזוג שלו תלויים במידה רבה בעזרת זולת לביצוע רוב הפעולות 
היומיומיות או זקוקים להשגחה, זכאי לתוספת של 16 משקולות 
שישולמו לתגמוליו. נוסף על כך, נכה הסבור כי היא זכאי לעזרת זולת 
רפואית עקב מצבו הרפואי הנובע מהנכות המוכרת, רשאי לפנות 
הלרופא המוסמך באגף השיקום ולהמציא מסמכים רפואיים עדכ

ניים על מצבו. 

טיפול בשחייה לנכים המוכרים על פגימת גב	 
נכה בעל דרגת נכות של 20 אחוז ומעלה ו / או דרגת נכות 10 אחוז 
ומעלה שהוכר לפני 1.1.1996 בסימול פגימה 21, הסובל מבעיות גב, 
להחזר  זכאי  בשחייה,  אחזקתי  טיפול  על  המליץ  אורתופד  ורופא 
כספי עבור מנוי שנתי בבריכת שחייה. ההחזר באישור רופא מחוזי 

בצירוף המלצת רופא מקצועי וחשבונית מקורית.

עדכון זכויות דצמבר 2019
כל הרשום להלן בלשון זכר מתייחס גם ללשון נקבה

עדכוני הזכויות באדיבותו הרבה של מר אבנר גולן מארגון נכי צה״ל 
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אלוש זוליאט 

בראל אריה 

בן חמו סימון 

כהנים חסדאי 

איסכאפי פריחה 

כרמון שלמה 

אשכנזי אליעזר 

עבאס חוסנו 

אלבז צבי 

פרץ יחיא

תהיה נשמתםנפרדו מאיתנו
צרורה בצרור החיים
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זכויות והטבות נכי פעולות איבה
דיור

שיעורי ההלוואות לדיור ולסידור ראשון
הערותכ"סהסידור ראשוןדירה ראשונהזכאות

להחלפת דירה יינתן מחצית מהסכום הנקוב * 57,940₪עד 7,500₪עד 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

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

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

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

361,720₪עד 34,780₪עד 326,940₪עד 100%

מענקי דיור לנכים
(עם מעלית' עד קומה ב)הרוכש דירה ראשונה בקומה נמוכה –מחוסר דיור 

30,982עד  פגוע גפיים תחתונות35%-49%נכות של 
93,040עד  פגוע גפיים תחתונות50%-89%נכות של 
62,057עד  בכל סוגי הפגימות50%-89%נכות של 
114,077עד  בכל סוגי הפגימות90%-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 תחתונותומעלה35%-נכות מ 
62,057עד  פגוע לב או ריאותומעלה60%-נכות מ 
62,057עד  בכל סוגי הפגימות90%-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

28,333מיוחדת+ 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
לבירורים יש לפנות סיעודיביטוח 

מבטח  "לסוכנות הביטוח 
" סיימון

----------

.    להגשת תביעות יש לפנות למשרדי הארגון•
2019דמי ביטוח חיים החל מינואר •

18-6996,000₪:  נכים בקבוצת גיל
44,000₪–70-75: נכים בקבוצת גיל

52,000₪–18-69: משפחות בקבוצת גיל
26,000₪–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•
החיים                                                                                       את בני ובנות זוגם לביטוח 

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

מבטח סיימון בטלפון  הביטוח לסוכנות 
1800-201-028

לבירורים בעניין ביטוח בריאות של  **
ניתן לפנות לסוכנות  " הראל"חברת 

אלדד הר זיו  , הביטוח אינטר
03-6374444

סיוע ברכישת דירה לנכים  
(נכות מיוחדת+ )100%

תשלוםרמה

11,668,400

21,401,500
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טבלאות תשלום תגמולים והטבות
הסכומים מעודכנים למדד חודש אוקטובר 2017

תגמול פרישה מוקדמת

יקבל סךפרש בגיל

50-593,550.09

602,840.07

612,485.06

622,130.05

631,420.03

64710.02

תגמולים המשולמים מכוח הוראות 
חוק הנכים )תגמולים ושיקום(

סכוםאחוז

10%470.65

15%705.97

19%894.23

20%941.29

30%1,411.94

40%1,882.59

50%2,353.24

60%2,823.88

70%3,294.53

80%3,765.18

90%4,235.82

100%4,706.47

100%+6,589.05

תוספת למימון צרכים מיוחדים

סכוםמספר משקולותאחוזי נכות

40-494344.84

50-596517.26

60-698689.68

70-7910862.1

80-100121,034.52

תגמול רפואי-תט"ר

תגמול לפי סעיף 
בתקנות

נשוי+רווק\ נשואי

146,132.947,948.59 א 1

154,599.71כפול ל-14 א 1

143,068.763,974.29 א 4 השלמה

דמי קיום להשכלה גבוהה או הכשרה מקצועית
משולם מכוח הוראות חוק נכים ותקנותיו

נשוי +רווק\נשוי

18%-10%2,940.704,299.01

39%-19%4,299.016,132.94

100%-40%6,132.948,593.44

דמי קיום - למ"ד

נשוי+רווק / נשוי

2,548.453,625.98הטבה 295

* שווי משקולת הוא 86.21

דמי ניידות משולמים מכוח הוראה 56.02 פרק ג'

דמי נסיעה לזכאי רכב מדינהדמי ניידות לזכאי רכב רפואי
דמי נסיעה קבועים - הקריטריונים

מפורטים בהוראת אגף 80.19

סכוםרמת זכאותסכוםרמת זכאותסכוםרמת זכאות

1,167.0313,838.351268ב+5

1,278.1824,712.572372ב+15

2,130.183296עיוורים1,533.49ג+5

2,311.22ד+30

2,489.02ד+40

2,696.90עיוורים
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המשך טבלאות תשלום תגמולים והטבות

תגמול מיוחד בגובה חפ"ר משולם מכוח הוראות חוק הנכים
)תגמולים ושיבוקים(

נשוי+נשוירווקדרגת נכות 

39%-10%5,291.445,876.837,532.41

100%-40%6,841.827,349.478,867.84

תגמול נצרך משולם מכוח הוראות חוק הנכים 
)תגמולים ושיקום( 

עם ילדיםללא ילדים דרגת נכות 

9,073.6510,070.65עד 59%

100%10,014.9411,011.94

100%+11,709.2712,706.27

ותקנותיו הזכאות מפורטת גם בהוראת ארף 70.02

נשוי+רווק/נשוי

18%-10%2,940.704,299.01

39%-19%4,299.016,132.94

100%-40%6,132.947,948.59

תגמול חד פעמי מענקי לנכי 19% - 10%

משולם מכוח חוק הנכים )תגמולים ושיקום(

סכוםתבניותאחוזי נכות 

10%10850,829.88

11%12564,713.96

12%14280,198.25

13%15594,835.37

14%166109,378.36

15%175123,544.84

16%185139,311.51

17%193154,419.28

18%201170,280.08

19%215192,259.30

מקדמה לנכי 
10%-19%

1470.65

תוספת למימון צרכים מיוחדים לנכה פגוע לב שחלק 
מנכותו היא נכות מוכרת נכה שהוכר כהחמרה ע"ח 
לנכותו  בהתאם  התוספת  לתשלום  זכאי   - השירות 

הכוללת. 

תוספת למימון צרכים מיוחדים נכה פגוע כליות נכה 
המטופל בדיאליזה באופן קבוע, זכאי לקבל בנוסף 
לזכאות הבסיסית לתוספת של 20 משקולות לחודש.
נכה  קשיש  לנכה  מיוחדים  צרכים  למימון  תוספת 
שמלאו לו 65 שנים ושדרגת נכותו אינה פחותה מ-50 
אחוז זכאי לקבל נוסף על זכאותו הבסיסית, תוספת 
מתנאים  אחד  שמתקיים  ובלבד  משקולות,   16 של 

אלה:

1. הנכה חי בגפו,

הזוה בעזרת  רבה  במידה  תלוי  הנכה  של  זוגו  בן   .2
לת לביצוע רוב פעולות היומיום או זקוק להשגחה, 
והכול לפי אישור רפואי וכן אישור המעיד על היקף 

ההגבלה בתפקוד.

הפחתה מהתוספת למימון צרכים מיוחדים עקב 
הליווי רפואי נכה שאושר לו ליווי רפואי כמשמעו

2 לתקנות טיפול רפואי תהיה התוסה  תו בתקנה
פת הבסיסית, בהפחתה של 7.5 אחוז לכל משמרת 
הליווי בת ארבע שעות, ואולם ההפחתה לקוודרופ

לג לא תעלה על 33 אחוז ל-24 שעות ליווי.

זכאויות המשולמות מכוח תקנות הנכים
)תגמולים ושיקום(  )תוספת למימון צרכים מיוחדים(
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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  ₪
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ה טרם  /שאלמנ

)60ה לגיל /הגיע

8,601.02 ₪860.102  ₪24+

יתום עצמאי

התגמולסכוםהיתוםגיל

₪ 184,966.78עד גיל 

18+7,894.62  ₪

#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



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

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

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

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

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

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

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

מילוי וחתימה על טופס הבקשה מטה _____________________________ ג. 

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

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

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

חתימת המבקש:_________________

גזור
והחזר

לארגון

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

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

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

     ו/או שירות לאומי.
המתגייסים לצה"ל ו/או שירות לאומי - 30 יום טרם תאריך הגיוס ועד שנה מיום הגיוס.  .2

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

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

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

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

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

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

שם משפחה_________ מספר זהות: ___________ תאריך גיוס: _______________

חתימת המבקש: _______________

גזור
והחזר

לארגון

פרויקטים לרווחת חברי הארגון
ובני משפחותיהם




