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הביטוח 
www.btl.gov.ilהלאומי

לצדך, ברגעים 
החשובים של החיים

ו 6050*

הביטוח הלאומי נותן לכם 
שירות גם מהבית!

בימים אלה, ממשיכים לתת לכם שירות מקוון בערוצים הבאים:

באתר האינטרנט
קבלת מידע מעודכן על הזכויות עקב משבר הקורונה, הגשת 
תביעות לקצבאות, קבלת שירות באתר השירות האישי, פנייה 
ישירה לסניף, ועוד מגוון פעולות שניתן לבצע במהירות ובקלות.

בטלגרםבמוקד 6050*

באתר שירות אישי בפייסבוק

בהתאם להנחיות משרד הבריאות וכדי לשמור על בריאותכם, 

לא מתקיימת קבלת קהל בסניפי הביטוח הלאומי ברחבי הארץ.
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בברכה,

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

אני פותח את דבריי ברגשות מעורבים, 

נגיף הקורונה שנכנס לחיינו במהלך חודש פברואר הוביל אותי, כמו את כל עם ישראל והעולם כולו לחשב מסלול 
של  העניין  בלב  עומדת  השכולות  והמשפחות  איבה  פעולות  נפגעי  ציבור  לנו,  ידועה  שכה  החיים  קדושת  מחדש. 
התמודדות עם נגיף הקורונה, הריחוק, הבידוד אשר נכפה עלינו מילדנו, משפחותינו, מנכדינו, הוא דבר בלתי נתפס 
אך ביום הזיכרון קרה הגרוע מכל, לא יכולנו אנו ציבור המשפחות השכולות לבקר בקבר יקירנו שנרצחו על אדמת 
ארצנו, כאן במדינת ישראל. זה קרע אותי מבפנים, כמו שזה קרע וכאב לכם, משפחות יקרות. זהו יום קדוש שבו אנו 
מתייחדים עם זכר יקירנו ומקבלים את האהבה והחיבוק מכל עם ישראל. לראשונה לא עליתי ביום הזיכרון לקברם 
של רעייתי עופרה ושל בני טל היקרים, יום זיכרון זה ייחרט בליבי לעד. כמו שפתחתי בדבריי, קדושת החיים עומדת 
לנגד עיניי ולנגד מדינת ישראל ויש להישמע להוראות משרד הבריאות. אנו המשפחות השכולות ונפגעי פעולות איבה 
מקדשים את החיים יום יום וכפצוע אנוש עם שני ילדים פצועים קשה, אני יודע מה זה להרוויח את החיים בחזרה. 

כל יום הוא יום של יצירה, תקווה, גאווה שניצחנו, אנו נפגעי פעולות איבה את הטרור. 

יכולתו לתפקד, פעלנו כי משרד   בביטאון זה תוכלו לראות שגם בתקופה הקשה ביותר שחווה הארגון מבחינת 
הארגון וצוות הארגון יעבדו מסביב לשעון. מנכ״ל הארגון, עו״ד רועי כהן, הוביל תכנית פעולה שאפשרה לתת מענה 
לכל פונה מקרב חברי הארגון ולהעניק לו תחושה שאנו לצידו גם ברגעים הקשים. המחלקה המשפטית טיפלה 
ומטפלת במאות פניות בכל חודש בחודשו, המחלקה הסוציאלית הרחיבה את שירותיה והעניקה קו אוזן קשבת 
בימי הקורונה בו ציבור חברנו היה זקוק לתמיכה במיידי. פעלנו וסייענו למעוטי יכולת לתלושי מזון לחג וחבילות 

מזון שהגיעו כתוצאה משיתוף הפעולה עם הרשויות המקומיות. 

אני רואה חשיבות עליונה בהמשך פעילות שוטפת של הארגון למען רווחת החברים בדגש על מערך תמיכה משפטי 
וסוציאלי, נפעל לגייס כמה שיותר גופים המעוניינים לסייע לציבור נפגעי פעולות איבה במגבלות הקיימות ננסה 
לקיים שגרה של פעילות, של פנאי ותרבות ברגע שניתן יהיה לבצע. יעד נוסף שהצבנו לעצמו הוא לחזק את תדמית 
הארגון בארץ ובעולם כולו. ביקשתי מהאלוף במיל׳, גדי שמני, יו״ר ועד הידידים שלנו לפעול לגיוס תרומות ותמיכה 

בפרויקטים שלנו למען רווחת חברי הארגון.

בסיום דבריי אבקש להביע את תנחומיי על לכתו בטרם עת של זאב ראפ, חבר ועד ושותפי לאורך עשרות שנים 
במאבק למען הנצחת חללי פעולות איבה, זאב, כשמו כן הוא, היה לוחם ללא חת למען זיכרון הנרצחים מפעולות 
הטרור. פעל כחבר ועד וכיו״ר הארגון כדי לייצר פעולות הנצחה ראויות למען זכר חללי פעולות איבה. אני רוצה 
למסור חיבוק גדול ותמיכה מכל משפחת חברי הארגון, לרבקה ראפ, לילדים דידי ואבי, לנכדים ולנכדות. צוואתו 
של זאב היא להמשיך בפעילות הארגון למען נפגעי פעולות איבה ובעיקר למען ההנצחה והקמת היכל הנצחה ראוי 
לחללי פעולות איבה בהר הרצל שעד ימיו האחרונים היה זאב שותף לתהליך וזה מעיד עד כמה חשוב היה לו, גם 
בשעותיו האחרונות להיות חלק מפרויקט הקמת היכל הנצחה לאומי עבור חללי פעולות איבה. אנו נמצא את הדרך 

הנכונה והראויה להנציח את פועלו של זאב ראפ ז״ל.

במעבר חד אני מבקש לסיים בנימה אופטימית ולאחל לכולנו שכמה שיותר מהר תחלוף סכנת נגיף הקורונה ונוכל 
לשוב ולהיפגש, נשוב לקיים אירועי תרבות ופנאי, לחזור לשגרה מלאה שכעת נראית רחוקה מאיתנו, אך היא תשוב 

ונחזור להיפגש, להתחבק ונפעל יחד למען קידום מעמדם ורווחתם של נפגעי פעולות איבה.

חברות וחברים,

דבר היו״ר
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שלכם,

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

הארגון היציג במדינת ישראל

אני רוצה בפתח דבריי לאחל לכל חברי וחברות הארגון בריאות איתנה ושנעבור יחד את משבר נגיף הקורונה ללא 
קורבנות וללא אבדות מקרב חברינו ובכלל. 

המציאות אשר נכפתה עלינו עקב הוראות משרד הבריאות הביאו אותי כמנהל כללי מהר מאוד להחלטה שהארגון 
ולו לשעה אחת בכל תקופת משבר  נסגר  יעבוד במתכונת מלאה ככל הניתן גם בימי המשבר, משרד הארגון לא 
הקורונה, המחלקה המשפטית והמחלקה הסוציאלית המשיכו לעבוד במתכונת מלאה, הארגון העניק סיוע בזמן 
אמת לכל פונה אני מבקש בהזדמנות זו להודות לצוות הארגון, ליו״ר הארגון ולחברי הועד על התגייסותכם וסיכון 
גם  לבד  לא  כדי להעניק לכם, החברים, את התחושה שאתם  פעילות תקינה של הארגון  בריאותם למען המשך 

ברגעים אלה. 

אני מבקש להביע בשמי ובשם כל חברי הארגון את הצער על לכתו בטרם עת של חבר הועד, זאב ראפ ז״ל אשר היה 
פעיל בארגון מאז מקרה הרצח האכזרי של בתו הלנה ביום 24.5.1992 מקרה אשר זעזע את המדינה והוביל את זאב 
לקבל החלטה שיפעל מעתה ועד נשימתו האחרונה למען נפגעי פעולות איבה ומשפחות השכול ולמען הנצחה ראויה 
לאלה אשר שילמו בחייהם כחיילים ללא מדים על הריבונות והקיום שלנו כמדינת העם היהודי כאן במדינת ישראל. 
אני מוסר את תנחומיי למשפחתו היקרה של זאב, לרעייתו רבקה, לבנים אבי ודידי ולנכדים ולנכדות. ועד הארגון 

יתכנס במלאות 30 ימי אזכרה למותו למפגש הנצחה שם תתקבל החלטה יחד עם המשפחה כיצד נפעל להנצחתו. 

במעבר חד, המציאות הפוליטית של היום בה תושבע הממשלה החדשה והכנסת תתחיל לפעול מהווה עבורנו אתגר 
גדול לדאוג בעת הזו שנפגעי פעולות איבה לא יפגעו מכל ניסיון לקצץ ולו במעט בזכויותיהם, בתמיכה הניתנת להם 
ובעיקר בתמיכה בארגון היציג בפעילויות למען רווחתם וקידום זכויותיהם של נפגעי פעולות איבה. אנו ממשיכים 
בכל הכוח לקדם שיתופי פעולה שמביאים לסיוע מידי לציבורים מקרב נפגעי פעולות איבה, קרן באומן שתעניק לכל 
האחים השכולים מלגות לימודים להשכלה גבוהה, בנוסף, שיתפנו פעולה עם קרן סופר שהעניקה סיוע לתושבי העיר 
ירושלים, נפגעי פעולות איבה קרוב ל-40 משפחות שזכו לקבל מענק של 5,000 ₪ כעזרה וסיוע לפעילות לימודית 

וחינוכית לילדיהם.

בנוסף, מתוכננות פעילויות משותפות נוספות עם עמותת חזון לישראל כפי שעשינו בשנים האחרונות, חלוקת מלגות, 
חלוקת תיקי כיתה א׳, ובמידת האפשר קיום פעילויות תרבות ופנאי. אני מבקש להדגיש כי דווקא בימים אלו, 
הארגון פונה אליכם לפנות לכל עזרה וסיוע יש לנו קרן הלוואות של עד 10,000 ₪ ללא ריבית וללא הצמדה ועד 
36 תשלומים. אנו פועלים להמשיך ולתת מענקים עבור לידה של חברת ארגון/בת זוג של חבר ארגון ומענק ״הכן 
עצמך לצה״ל״ לילדי החברים המתגייסים. פעילות הענפה של הארגון מקבלת חיזוק בימים אלו שעוד ועוד חברים 

מצטרפים לשורות הארגון ומבקשים להיות חלק מגוף שהוא הבית והכתובת לכל נפגעי פעולות איבה באשר הוא.

ו-2021.   2020 לשנת  לשנתיים  אותו  קיבלנו  והפעם  תקין  ניהול  אישור  ברציפות  העשירית  השנה  זו  לקבל,  זכינו 
בביטאון תוכלו לקבל תמונת ראי על פעילות הארגון בתקופה האחרונה למרות משבר הקורונה, הפעילות שהצלחנו 
בכל זאת לקיים בפורים, טקס יום הזיכרון שהיינו שותפים בו למרות שהתקיים ללא קהל, פרויקט סיוע סלי מזון 
בסיוע רשויות בכל רחבי המדינה, וכל זאת עשינו עם צוות מצומצם וחדור מוטיבציה להיות כאן בשבילכם בכל עת 
ולכל דבר ועניין. אני מבקש לאחל לכולם בריאות טובה ואיתנה ושבהקדם האפשרי נוכל לחזור לשגרה, להיפגש 

ולשתף חוויות ולהמשיך לפעול ביחד למען נפגעי פעולות איבה. 

חברות וחברים יקרות ויקרים,

דבר המנכ״ל
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על האובדן הקשה של בתו

 4 בת  רק  היתה  נעים  בן  ליז   20
כשאיבדה את אמה עפרה בפיגוע בקו 
ההתמודדות  על  מספרת  בדיזינגוף   5

כילדה וכבוגרת

זכויות
וזכויות  הטבות   - ורווחה  זכויות   26

של נפגעי פעולות איבה
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באדר  י"ד   ,10.3.2020 שלישי,  ביום  התקיים  פורים  הפנינג 
ותש"פ, במרכז מילניום במודיעין,  משכנם של עמותת חזון לי

שראל, אשר תרמה בנדיבותה הרבה עבור אירוע פורים לחברי 
ארגון נפגעי פעולות איבה.

250 מוזמנים הורים וילדים נפגעי פעוו -במהלך האירוע הגיעו כ
לות איבה מחופשים ומלאי מצב רוח טוב להפנינג פורים שמח 

ווצבעוני, מלא בפעילויות, סדנאות, משחקי חברה, הופעות, קס
מים, שחקנים, תחפושות והפתעות. די ג'יי הקפיץ את הילדים 
לאורך ההפנינג ועמדות אוכל טרי פינקו את ההורים והילדים.

לאחר יום שכולו הנאה וכיף חתמנו את האירוע במופע קרקס 
משעשע שסחף את הקהל. 

שנדע צחוק, שמחות ואושר!

הפנינג פורים
חדשות הארגון - רווחה
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 9:00-17:00 השעות  בין  יום  מדי  פועל  הארגון  מוקד 
ובני  החברים  לכלל  ונפשי  סוציאלי  משפטי,  מענה  ונותן 

משפחותיהם!
שאלה,  בכל  לצידכם  עומדת  בארגון  המשפטית  המחלקה 

ייעוץ ומתן עזרה בכלל הנושאים, ובנושא הקורנה בפרט.
הן  הקורונה  נפגעי  של  פניות  עשרות  קיבל  היציג  הארגון 
יצאו לחל"ת, הן שפוטרו והן מעצמאיים אשר ביקשו מתן 
ייעוץ והסברים על זכויותיהם- אנו נשמח לסייע לכם במילוי 
וכמובן, אנו  טפסים, בהגשת ערעור על דחיית דמי אבטלה 
כאן בכדי לספק לכם כל מידע משפטי בכל הקשור לפגיעות 

שנוצרו בעקבות הקורנה. 
המצב  בשל  אשר  ארגון  חברי  ישנם  כי  מבין  היציג  הארגון 
נקלעו למצב כלכלי קשה, ראשית, הארגון סייע בחג הפסח 
בתלושי מזון ע"ס 500 ₪ במימון עמותת חזון לישראל וכן 
הפסח  בחג  הן  נזקקות  למשפחות  מזון  סלי  של  בתרומות 
אל  פעל  הארגון  בנוסף  העצמאות.  יום  לקראת  ביום  והן 
מול העיריות והמועצות המקומיות בכדי לדאוג כי מחלקת 
הרווחה ברשות תעניק סיוע כלכלי וכן תעביר חבילות מזון 

לנפגעי פעולות איבה. 
המחלקה המשפטית קיבלה פניות של חברי הארגון שנפגעו 

כלכלית מהקורונה וביקשו סיוע, המחלקה המשפטית פנתה 
קבלת  עבורם  ודרשה  הלאומי  בביטוח  השיקום  למחלקות 

מענק לחג הפסח ע"ס כ-1800 ₪. 
סיוע נוסף הינו מתן הלוואות מקרן עזרה הדדית תוך הקלה 
וקיצור הזמנים- הנכם מוזמנים להגיש  על קבלת ההלואה 
וללא  ריבית  ללא  מהארגון  הלוואה  לקבלת  בקשותיכם 

הצמדה עד 10,000 ₪ למשך 36 חודשים. 
בנוסף, המחלקה המשפטית מקבלת אינספור פניות מחברי 
יכולת  ללא  עצמם  את  מוצאים  המצב  בשל  אשר  ארגון 
המחלקה  ותרופות.  מזון  לרכוש  להתפרנס,  מביתם,  לצאת 
איבה  ואגף  השיקום  אגף  מול  יום  מדי  פועלת  המשפטית 
המוסד  מנכ"ל  מול  ישירות,  וכן  לאומי  לביטוח  במוסד 
לביטוח לאומי, עו"ד מאיר שפיגלר, במטרה לסייע עד כמה 
זו, להשוות  במיוחד בתקופה  וכן  לנפגעים  זה  שניתן במצב 

את התנאים וההטבות לנכי צה"ל.  
טלפון  קו  נפשית-  תמיכה  מערך  הקים  הארגון  בנוסף, 
המהווה אוזן קשבת ע"י מתנדבים המתמחים בפסיכותרפיה 
וזקוקים  חרדה  מצוקה,  חווים  אשר  איבה  פעולות  לנפגעי 
לאוזן קשבת בתקופה זו וזה בנוסף, למתן טיפולים פרטניים 

שהארגון מציע לחברים ובני משפחותיהם ללא עלות.

חברים יקרים, מדינת ישראל החליטה על תשלום מספר 
פירוט  ודר לרבות  פירוט  ישראל, להלן  מענקים לאזרחי 

על מועד התשלום: 
מענק למקבלי קצבת ילדים

שולם   -)₪  2,000( ילדים   4 עד  מקסימום  לילד,   ₪  500
אוטומטית בתאריך 12.4.2020 לחשבון הבנק של מקבל 
קצבת הילדים. שימו לב מענק זה שולם בנוסף לכל מענק 

אחר שיפורט בהמשך.
מענק למקבלי קצבאות נכות

מרץ/ בחודש  נכות  קצבת  שקיבלו  למבוטחים  מענק 
אפריל- נכות כללית, ניידות, קצבת ילד נכה, קצבת פוליו, 
איבה\  פעולות  נפגעי  קצבת  מיוחדים,  שירותים  קצבת 
החל  פעימות  ב4  שולם  המענק  מעבודה-  נכות  קצבת 
מתאריך 14.4.2020. שימו לב- את המענק הזה לא ניתן 

לקבל בנוסף למענק אחר למעט מענק ילדים. 
המוסד  באמצעות  מזונות  דמי  מקבלות  עבור  מענק 

לביטוח לאומי ומקבלי הבטחת הכנסה

/אפריל.  זכאים מבוטחים שקיבלו את הקצבאות במרץ 
ל2  זכאים   - הכנסה  הבטחת  שניהם  המקבלים  זוג  בני 
מענקים. שימו לב- את המענק הזה לא ניתן לקבל בנוסף 

למענק אחר למעט- מענק ילדים.
לאישה(   62 לגבר,   67( פרישה  לגיל  שהגיע  למי  מענק 
ומקבל קצבת אזרח ותיק ו/או שאירים ו/או תלוי מעבודה
זכאי למענק של 500 ₪, המענק שולם בתאריך 16.4.2020.
ניתן לקבל בנוסף למענק  שימו לב- את המענק הזה לא 

אחר למעט- מענק ילדים.
תוספת למענק קורונה תוספת של 450 ₪ מי שהגיע לגיל 
פרישה )67 גבר 62 לאישה( ומקבלי קצבת אזרח ותיק או 
שארים  ושמקבלים בנוסף סיעוד או /ו השלמת  הכנסה 

או/ו שירותים מיוחדים
מענק הקורונה והתוספת  לאלו עשוי להגיע לסך של 950 
ש"ח ליחידה משפחתית .המענק שולם ב16.4.2020. שימו 
זוג  בבני  ליחידת משפחתית כשמדובר  לב התוספת היא 

לא כל אחד יקבל תוספת אלא תוספת אחת לשניהם.

ימי קורונה
הארגון למען החברים

החלטת ממשלת ישראל על תשלום מענקי קורונה

רוב המשק נמצא בעוצר ארגון נפגעי  בימים קשים אלה בהם הוכרז מצב חירום, 
פעולות איבה פועל במתכונת מלאה למענכם ועבורכם!
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עלולים  אשר  אירועים  של  סדרה  מזמן  הקורנה  משבר 
והגברת  קיים  נפשי  מצב  החרפת  וכן  ומתח  חרדה  לעורר 
לאור  טראומטית.  הפוסט  הדחק  הפרעת  של  סימפטומים 
העלייה המשמעותית בביקוש לקווי המצוקה של ערן ונט"ל, 
מענה  ללא  עצמם  את  מוצאים  רבים  איבה  פעולות  נפגעי 
מיידי. ככל שה"אירוע" יתמשך נראה עוד ועוד  נפגעי פעולות 
חוסר  בלבול,  מועקה,  מוגבר,  נפשי  מתח  החווים  איבה 

וודאות, חוסר אונים ותסמיני פוסט טראומה מוגברים. 
והן  המשפטי  בהיבט  היציג  לארגון  רבות  פניות  בעקבות 
בהיבט הנפשי-רגשי בדבר צורך לספק מענה מקצועי ברמה 
להרחיב  היציג  נפשית" החליט הארגון  ראשונה  "עזרה  של 
את פעילותו בנושאים הללו ולהקים מערך תמיכה טלפונית, 
פרויקט "אוזן קשבת" אשר נועד לתת מענה ראשוני לנפגעי 

פעולות איבה אשר חווים מצוקה וקושי בתקופה זו. 
פעולות  נפגעי  עבור  קשבת"  "אוזן  הפרויקט  פירוט  להלן 

איבה בצל משבר הקורונה: 
ומתנדבות,  מתנדבים   12 של  מערך  ע"י  טלפוני  סיוע  קו 
סטודנטים מהחוג לפסיכותרפיה המקבלים הדרכה צמודה 
וליווי ממנהלת המערך, גב' עדנה רומנו. המתנדבים מקבלים 
את פניותיהם של נפגעי פעולות איבה, ומעניקים סיוע נפשי 
עם  יחד  יחליטו  בסיומו  כאשר  ראשונה"  "עזרה   – ראשוני 
בהמשכיות  צורך  יש  האם  המחלקה  מנהלת  בייעוץ  הנפגע 
הסיוע וקביעת תכנית טיפול עתידית. ייתכן והסיוע הנפשי 

הראשוני יספיק בשלב זה וייתכן ולא. 
בחודש הקרוב יוקם קו שיחות יזומות לנפגעי פעולות איבה 
רגשי/ לסיוע  הזקוקים  איבה  פעולות  נפגעי  לאתר  במטרה 
יודעים  מצליחים/לא  ולא  משפטי  ו/או  טיפולי/סוציאלי 
ליצור את הקשר בכדי לקבלו. מדובר במערך המונה  כיצד 

לנפגעי  יזום  באופן  יפנו  אשר  ומתנדבות  מתנדבים   3-5
מתעוררים  אשר  הצרכים  את  לברר  בכדי  איבה  פעולות 

במהלך תקופה קשה זו. 
9:00- השעות  בין  היציג  הארגון  של  נכנסות  שיחות  מוקד 
17:00 נותן מענה שחלקו נעשה ע"י אנשי צוות מהבית וחלקו 

מהמשרד ע"י צוות הארגון. 
עורכת דין ייעודית המעניקה ייעוץ משפטי לנפגעי הקורונה- 
מתן סיוע וייעוץ משפטי לנפגעי פעולות איבה הנפגעו ממשבר 
לגדול,  הממשיך  העצום  המובטלים  גל  נוכח  הקורונה. 
מפוטרי חל"ת ועצמאיים אשר עסקיהם התרסקו בין לילה, 
לייעוץ  בבקשה  יום  מדי  רבות  פניות  מקבל  היציג  הארגון 
זכויות  אודות  מידע  מתן  טפסים,  במילוי  סיוע  משפטי, 
הייעודי  המשפטי  הצוות  הנוכחי.   המשבר  לאור  וזכאויות 
יעניק סיוע משפטי ומידע משפטי לכל אותם נפגעי הקורונה 
סיוע במילוי טפסים, מתן מידע אודות זכאותם וזכויותיהם 
בתקופה זו וכן פנייה לקרנות השונות במטרה לסיוע כלכלי 

מיידי לנפגעי הקורונה ובני משפחותיהם.  
שהינה  עו"ס  עומדת  קשבת  אוזן  פרויקט  בראש 
פסיכותרפיסטית בהכשרתה וכן יועצת תעסוקה אשר תסייע 
תחומי  בכל  עצמם  איבה  פעולות  לנפגעי  וכן  לסטודנטים 

הכשרתה. 
לנפגעי  להעניק  הוא  קשבת  אוזן  פרויקט  מטרת  לסיום, 
הרגשי  בתחום  הן  ראשונה"  "עזרה  סיוע  סל  איבה  פעולות 
אנו  יציג  כארגון  סוציאלי.  המשפטי  בתחום  והן  טיפולי 
עומדים לצד כלל נפגעי פעולות איבה בכל רגעי החיים וגם 
כיום, בצל המשבר הקשה ביותר שידעה מדינת ישראל, אנו 
להם  לסייע  ונמשיך  ואיתן  חזק  כגוף  הנפגעים  לצד  נעמוד 

ולבני משפחותיהם 365 ימים בשנה בכל תחומי החיים. 

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

משפחותיהם.
בחג ראש השנה תשע"ט  קיבלו כ- 120 משפחות נזקקות 
תלושי מזון בסך 500 ₪ לרכישת מזון לחג הפסח ברשתות 

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

והצריכה הביתית.
אנו בארגון נפגעי פעולות איבה, מודעים ורגישים למצבם 

הכלכלי של חברי הארגון ובני משפחותיהם.
אנו מתחייבים לעשות כל יכולתנו על מנת להעניק תמיכה 
ככל האפשר מצב שהנתמכים  למנוע  כדי  כלכלית,  זאת 

יתביישו מלבקש עזרה.
סגל  וברי  לבתיה  להודות  מבקשים  אנו  בהזדמנות 
בפרויקט  הנדיבה  תרומתם  על  לישראל  חזון  מעמותות 
זה. אנו מאחלים לכולם שנזכה לבריאות איתנה,  חשוב 

שלום ואחווה הדדית.
תלושי  או  מזון  בסלי  לסיוע  הזקוקות  משפחות 
למשרדי הארגון לפנות  בחגים מתבקשות  מזון   לרכישת 

 03-6884729

הרחבת פעילות הארגון:
פרויקט "אוזן קשבת"

www.irgun.org.il

חלוקת תלושי מזון לרגל חג הפסח 2020
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סיוע כספי לאחים שכולים, יתומים וילדים 
של נכים תושבי ירושלים-קרן אברהם סופר ז"ל

בגילאי 18-14 בתחום החינוך עד 5,000 ₪ בשנה
ישראל  במדינת  היציג  הארגון  איבה,  פעולות  נפגעי  ארגון 
מודה לתרומתו הנדיבה של מר סופר אשר החליט להעניק 
סיוע לאחים שכולים, יתומים וילדים של נכים בגילאי -14
18 נפגעי פעולות איבה תושבי ירושלים, מבשרת ציון וקריית 

יערים.
קרן הקדש ע"ש אברהם סופר בן דוד ומלכה ז"ל מעניקה את 
לימודיים ותשלומי הורים  עזר, חוגים  סיוע למימון שיעורי 
לסייע  הינה  5,000 ₪ בשנה. מטרת הקרן  לבתי הספר בסך 
למשפחות אשר נפגעו כתוצאה מהשכול או נכות ומתקשים 

לסייע לילדיהם בשיפור היכולות הלימודיות.
בקשה  טופס  מילוי  ע"י  לקרן  נוספות  בקשות  להגיש  ניתן 

בצירוף אסמכתאות המעידות על ההוצאה הצפויה.
כמו כן, ניתן לקבל החזרים בגין הוצאות שהוצאו מתחילת 
שנת לימודים תש"פ בכפוף להמצאת קבלות ואסמכתאות על 

ההוצאה.
את הבקשות יש להגיש באמצעות הארגון אשר דואג ולכלל 

הנפגעים.    
  www.irgun.org.il טופס בקשה ניתן למצוא באתר הארגון
ו/או בפייסבוק של הארגון ו/או ניתן ליצור קשר עם משרדי 

הארגון בטל' 03-6884729.
בהזדמנות זו ברצוננו להנציח את זכרו של אברהם ולהביא 

לידיעתכם את סיפור חייו:
אברהם, בן יפה ודויד, נולד ביום י"ח באלול תרפ"ג )30.8.1923( 
לארץ  הוריו  עלו  ארבע  בן  בהיותו  עיראק.  בירת  בבגדד, 
"דורש- בתלמוד-תורה  למד  אברהם  בירושלים.  והשתקעו 
ציון", עבר לבית- הספר "אליאנס" ושם למד זמן קצר. בגלל 
מצבה הכלכלי הקשה של המשפחה נאלץ ללמוד בבית-הספר 
מחוסר  בהצטיינות.  לימודיו  את  בו  וסיים  "רטיסבון"  הזר 
אמצעים נבצר ממנו לספק את תשוקתו הגדולה להמשיך את 

לימודיו והחל לעבוד כפקיד בבנק אפ"ק.
הוריו  ידיעת  בלי  התגייס  השנייה  מלחמת-העולם  בראשית 
הצעיר,  גילו  על  שהסתמכו  הוריו,  לדרישת  הבריטי.  לצבא 
שוחרר נגד רצונו. לאחר זמן חזר והתגייס ושוחרר שוב. אחרי 
מלאות לו 18 שנה התגייס בפעם השלישית ואז כבר נתקבל 
לשירות ברגימנט הפלשתינאי המעורב ופעל רבות בתעמולה 
לפלוגות  היהודים  החיילים  למען הפרדת  ובבקשות  פנימית 
ומשמעת  סדר  על  בהקפדתו  הצטיין  אברהם  מיוחדות. 
ובהתנהגות למופת והומלץ עליו לשולחו לקורס קצינים, אך 
הוא סירב. בהיותו בשירות בצפון-אפריקה השתתף עם חיילי 
יחידתו במתן עזרה ארגונית ותרבותית לתושבים היהודיים. 
לפי בקשתו הועבר אל הבריגדה היהודית שאך זה הוקמה, 
ובאיטליה פעל בהגשת עזרה לשארית הפליטה. לפני שחרורו 
עלינו  בגולה,  תפקידנו  "משנסתיים  להוריו:  כתב  מהצבא 
להילחם בארץ בעד עמנו ובעד עתידנו". בשש שנות שירותו 

בצבא הקדיש את כל זמנו הפנוי, כספו ומרצו להשתלמות. 

כששוחרר וחזר ארצה עבר בהצלחה 
אך  לאוניברסיטה,  הכניסה  בחינות 
את  לדחות  הוכרח  אמצעים  מחוסר 
לימודיו באוניברסיטה והסתפק לפי 
שעה בלימודי ערב פרטיים. אברהם 
בארגון  לפעילות  כשנה  הקדיש 
לרבים  ועזר  המשוחררים  החיילים 
האזרחיים.  בחיים  בקליטתם  מהם 
זאת  ועם  בבנק  לעבודתו  חזר  הוא 
תרם את חלקו למולדת בש"י )שירות 

והשכיל  ערבים  עם  נפגש  אברהם  ה"הגנה".  של  הידיעות( 
וכך מצא דרך לסוחרי-נשק  נחוצות  ידיעות  להוציא מפיהם 

ערביים ורכש מהם נשק בשביל ה"הגנה".
בחורף תש"ח, בפרוץ מלחמת-העצמאות לאחר החלטת עצרת 
בפעולות  וגם  אלה  בשירותיו  המשיך  החלוקה,  על  האו"ם 
קרביות במקור חיים, ברמת רחל ובעמדות שונות בעיר, ורק 
לעתים רחוקות היה בא הביתה. הוא ידע היטב שפגישותיו 
החשאיות מסוכנות יותר מהפעולות הקרביות, ולכן השתדל 
להכין את אביו לקראת כל אפשרות ולנחמו ולחזקו מראש, 
ואף  בלימודים  השתלמות  על  שישקוד  דרש  הצעיר  ומאחיו 
ממנו  שנבצר  מה  את  להשיג  שיצליח  כדי  כך  לשם  בו  תמך 
עצמו. ביום 11.4.1948 היה עליו לעלות בדרכים הידועות לו 
ונשק.  ידיעות  בעניין  ערבי  עם  שם  ולהיפגש  אבו-טור  לכפר 
אך הממונים עליו עיכבוהו ליומיים, כדי שיעלה להר בשיירה 
להגיע  שעמדה  והרפואה  המדע  אנשי  של  ומוגנת  בטוחה 
לבית-החולים "הדסה" שעל הר-הצופים. הדרך להר-הצופים 
המלחמה  פרוץ  ועם  הערבית  ג'ראח  שייח'-  בשכונת  עברה 
הצבא  על-ידי  שאובטחו  בשיירות  להר  התנועה  התאפשרה 
להר- שיירה  יצאה   13.4.1948 של  הבוקר  בשעות  הבריטי. 
הצופים, לאחר שהבריטים הבטיחו כי הדרך פתוחה ובטוחה. 
ומאות  שייח'-ג'ראח  בשכונת  ערבי  במארב  נתקלה  השיירה 
הצליחו  הרכב  מכלי  חלק  עזה.  אש  עליה  המטירו  ערבים 
ומשוריין  אמבולנס  אוטובוסים,  שני  אך  ולחזור,  להיחלץ 
ליווי נלכדו במארב. במשך שעות רבות לחמו אנשי השיירה 
שנורתה  אש  הרכב.  לכלי  הערבים  התקרבות  למנוע  וניסו 
שנשלחו  משוריינים  וכן  ובהר-הצופים  בעיר  מעמדותינו 
למקום לא הצליחו לסייע לשיירה. כוחות צבא בריטיים שהיו 
במקום לא התערבו ולא עשו דבר כדי לסייע, למרות הפניות 
להעלות  הערבים  הצליחו  אחר-הצהריים  בשעות  אליהם. 
ערב התערבו  לפנות  רק  נוסעיהם.  על  אוטובוסים  שני  באש 
הבריטים וחילצו את הניצולים מכלי הרכב הלכודים. באותה 
המוות  השיגו   )13.4.1948( תש"ח  בניסן  ד'  ביום  שיירה, 
האכזרי. הובא למנוחת-עולמים בקבר אחים בבית-הקברות 

בסנהדריה.
יהי זכרו ברוך.
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72 של מדינת ישראל, מש�פ  -לקראת יום העצמאות -ב
חתו של א-ברהם שלמה זלמן צורף ז"ל, חלל �עולות 

פהאי-בה הראשון -במדינת ישראל החליטה לתרום אר
גזי מזון לנ�געי �עולות אי-בה הזקוקים לכך.

שיתוף  נוצר  ויחדיו  היציג  לארגון  �נו  מש�חתו  -בני 
פ�עולה מרגש -בין ארגון נ�געי �עולות אי-בה ל-בין מש

�חת ר' שלמה זלמן סלומון.
שלמה  למש�חת  מודה  אי-בה  �עולות  נ�געי  ארגון 

פזלמן סלומון על התרומה הנדי-בה והמרגשת למען נ�
געי �עולות אי-בה. 

לכל ארגז מזון צורף מכת-ב זה מהמש�חה המגולל את 
סי�ור חייו של א-ברהם שלמה ז"ל .

תרומתו של
החלל הראשון

ארגון נפגעי פעולות איבה שמח לבשר למשפחות השכולות כי: 

כ-200 מחשבים ניידים יחולקו לאחים שכולים 
ויתומים קטינים על ידי קרן קימת לישראל 

והאפוטרופוס הכללי בתקופת הקורונה

169 שנים חלפו מאז הירצחו של חלל פעולות 
האיבה הראשון במדינת ישראל-ומשפחתו, נכדיו, ניניו 

וצאצאיו במחווה מרגשת למען נפגעי פעולות איבה

פעל רקע הת�רצות נגיף הקורונה, החליטו קרן קימת ליש
ראל והא�וטרו�וס הכללי, המשמשים נאמנים לעיז-בונו של 
700 מש�פ ניידים לכ -  ניקולא -באומן ז"ל לרכוש מחש-בים 
-בגילאים  קטינים  ויתומים  שכולים  אחים  ישנם  -בהן  חות 
מש�פ ויתומים  שכולים  אחים  ע-בור  כ -200  מתוכם   .4- 188
חות חללי �עולות האי-בה. ניקולא -באומן ז"ל, יהודי תוש-ב 
צר�ת, הוריש את עז-בונו העצום -בסך 55 מיליון ₪ למדינת 

ישראל ולטו-בת תמיכה -במש�חות שכולות.

'נאמני ההקדש, קרן קימת לישראל בראשות דניאל עטר 
המשמשים  יעקבי,  סיגל  עו"ד  הכללית  והאפוטרופסה 
חיחדיו נאמנים בקרן על שם המנו החליטו לייעד את הכפ

ס�ים לתמיכה -באחים שכולים ויתומים ממש�חות שכולות 
הזכאים  אי-בה,  �עולות  הרוגי  ו/או  ה-ביטחון   מערכת  של 

פלסיוע על �י הוראות המצווה. ההחלטה על רכישת המחש
-בים נעשתה -בשיתוף אגף מש�חות הנצחה ומורשת ממשרד 
נ�געי �עולות אי-בה -במוסד ל-ביטוח לאומי,  ה-ביטחון, אגף 
ארגון יד ל-בנים, ארגון אלמנות ויתומי צה"ל  וארגון נ�געי 

�עולות האי-בה  - הארגון היציג.
פ�עולה זו מצטר�ת לשורת תמיכות נוס�ות שהנאמנים הח
פליטו עליהן השנה ו-בהן מלגות ללימודים על תיכוניים לא
פחים שכולים, �רוייקט חונכות �ר"ח לאחים שכולים -בגי
לאי 187 -6 וקיום מחנות נוער לאחים שכולים -בגילאי 186 -1818.

הקופ נגיף  "מש-בר  היציג  הארגון  מנכ"ל  כהן,  רועי  :עו"ד 
רונה חשף את כולנו לצורך החיוני שיש -בשימוש -במחש-בים 
חיי  ניהול  לצורך  ההכרחית  המקוונת  והתקשורת  ניידים 
מקוונים  לימודים  ולצורך  כולו  -בעולם  החדשים  השגרה 

-בתקו�ה מאתגרת זו. 
על כך שנאמני הקרן התגייסו  אנו -בארגון היציג מ-ברכים 
נוער  ו-בני  ילדים  ע-בור  לצורך  זו, לתת מענה  נעלה  למטרה 

ממש�חות חללי �עולות האי-בה, אחים שכולים ויתומים. 
פיש כאן מסר מאוד חשו-ב ע-בור הח-ברה הישראלית המח-ב

קת את ילדים אלו ומ-בטאת את העיקרון שעם ישראל לא 
ישכח ולו לרגע את המחיר ששילמו -בכדי שמדינת ישראל 
תמשיך להתקיים לגדול ולצמוח, אין לנו ס�ק שמחש-בים 

פאלו יסייעו לילדים אלו לקיים שגרת לימודים ו�עילות ח-ב
רתית מלאה ו�עילה."
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זאב ורבקה ראפ איבדו את בתם, הלנה ראפ ז"ל. בתאריך 24.5.1992 
בן-גוריון  הרחובות  בצומת  הלנה  עברה  בבוקר  וחצי  שבע  בשעה 
וז'בוטינסקי בבת ים, בדרכה לתחנת האוטובוס הנוסע לבית ספרה. 
הלנה נרצחה בדקירות סכין על-ידי מחבל פלסטיני. הלנה הייתה 
גדול  ופצע  אחים  שני  הורים,  הותירה  במותה.  וחצי  שנים   15 בת 
בחברה ישראלית שמסרב להתאחות. הלנה קרויה על שם סבתה 
הלנה, ונטמנה לצידה בבית העלמין בחולון. הסבתא הלנה הייתה 

אחת מעשרת הניצולים האחרונים של מרד גטו ורשה.
לאחר רצח הלנה ראפ ז"ל, העיר בת ים רעשה וגעשה. אלפי תושבי 
והעיר יצאו להפגין ברחובות על המעשה האכזרי שנגרם לילדה צעי

רה ותמימה בעירם, ההפגנות נמשכו כחמישה ימים והופסקו כאשר 
זאב ראפ נענה לבקשות המשטרה וקרא למפגינים לעצור. זאב עמד 
מעל בימת כיכר העיר ואמר כך: "רבותי, אנו לא רוצים מוות, אנו 
רוצים ביטחון, אז בבקשה, אנו לא מבקשים מוות. סה"כ מה אנו 
רוצים? בטחון לילדנו הקטנים". לאחר דבריו ההמון התפזר ולא 

התקהל יותר מתוך כבוד לזאב ולבקשתו. 
ויממה לאחר הרצח זאב נשבע כי יקדיש את שארית חייו לטובת נפ

געי פעולות איבה וכך עשה, זאב היה ממקימי הארגון היציג ונבחר 
פעמיים ליו"ר הארגון היציג, פעל בכל דרך להביא להנצחתם של 
נפגעי פעולות האיבה ולהשוות את מעמד ההנצחה שלהם לאלה של 
חללי צה"ל בטקס הממלכתי בהר הרצל. זאב קידם את מעמדם 
ושל נפגעי פעולות איבה ונלחם רבות למען מיצוי זכויותיהם של הנ

פגעים מול ממשלת ישראל והגופים השונים במדינה ובראשם מול 
המוסד לביטוח לאומי, פעל לגיוס תרומות וסיוע כספי למשפחות 

נפגעי טרור.
זאב היה איש חזק, נוכח ועוצמתי, רב פעלים, מקצועי,  אדם עם ידע 
ורחב בתחומים רבים, אדם שלא פחד להתעמת ולהילחם עבור הנ

כון והצודק. זאב לא פספס אף התכנסות של ועד הארגון ותמיד נכח 
בכדי להשפיע ולפעול למען הארגון והנפגעים, לזאב הייתה השפעה 
גדולה על מקבלי ההחלטות במדינה נוכח חתירתו הבלתי נלאית 
למען הצדק וזיכרון הנרצחים שנפלו לדבריו על ריבונותה וקיומה 

של מדינת ישראל.
וזאב היה חבר בוועדת ההנצחה בארגון ופעל במשך שנים למען הנצ

חת חללי פעולות איבה ברשויות המדינה ובכלל. במקום בו נרצחה 

הלנה, ברחוב בן-גוריון בבת ים, הוקם גלעד לזכרה. הוריה ואחיה 
והנציחו בדרכים רבות את זכרה. נתרם אמבולנס על שמה, ובחור

שת החשמל ביער בן שמן ניטע חורשה לזכרה. רחבת בית הספר 
"ויצ"ו צרפת" בתל אביב, בו למדה, נקראת על שמה וכן בתאריך 
18.3.2009 נחנך בבת ים גן הנצחה לזכר הלנה ראפ ולזכר חללי פעוו

לות איבה תושבי העיר בת ים. 
כחבר בוועדת הנצחה במספר קדנציות של ועד הארגון, זאב אחראי 
על הקמתן של עשרות אנדרטאות לזכר חללי פעולות איבה אשר 
הנצחת  לנושא  הרבה  מסירותו  נוכח  וזה  השונות  בערים  הוקמו 

חללי פעולות איבה.
רצתה  הלנה  ימיו.  בדמי  שנקטף  פרח  הייתה  זאב  של  בתו  הלנה 
בעיתו.  ושאינו  צודק  לא  מוות  נגד  מחתה  שכתבה  ובשיר  לחיות, 
והשיר, שנכתב ביומנה האישי, נגלה למשפחת ראפ רק לאחר היר

צחה. הלנה לא ידעה כי הפרת האיסור לקחת חייהם של צעירים 
תמימים שלא הספיקו לחיות - יהיה גם גורלה האכזר. לכן, אמרה 
משפחת ראפ כי שיר, יותר מכל, משקף את אישיותה וטוהר המידות 

שלה.

"רציתי לקטוף פרח קטן,
אימא אמרה לי אסור, הוא מוגן.

בכל העולם יש חוקים -
אסור לקטוף פרחים מוגנים!

אז מה אם אני סתם ילדה קטנה,
שלא יודעת ולא מבינה.

אבל אני חושבת שזה מוזר,
שפרחים אסור!

וחיילים מותר...".

זאב ראפ נפטר בגיל 75 ביום 30.4.2020 כשבועיים לפני האזכרה של 
ביתו הלנה ראפ ז"ל.

הארגון  יו"ר  של  מותו  על  ראש  מרכין  איבה  פעולות  נפגעי  ארגון 
לשעבר וחבר הועד, זאב ראפ. פועלו של זאב לעולם ועד יהיה חלק 

מהארגון היציג ומורשתו של זאב לעולם לא תישכח. 
יהיה זכרו ברוך.

לוחם ללא חת למען זיכרון נרצחי הטרור

זאב ראפ ז"ל 2020-1945 כיהן כיו"ר הארגון בשנים 2008-2006 וכן בין השנים 2009-2008. בנוסף, כיהן כחבר בועד 
הראשון של הארגון ובקדנציה האחרונה בין השנים 2020-2017. פעל עד יומו האחרון להנצחת חללי הטרור.

חדשות הארגון - מטה



www.irgun.org.il

13 

גם בימים אלה הארגון היציג מנהל מאבק עיקש וצודק להשוואת זכויות נכי 
פעולות איבה לזכויות נכי צה"ל כקבוע בחוק הגמולים לנפגעי פעולות איבה, 

התש"ל 1970.

מאבק הארגון היציג ממשיך

לבין  הארגון  נציגי  בין  פגישה  התקיימה  ביום  06/01/2020 
מנכ"ל  שפיגלר.  מאיר  עו"ד  לאומי,  לביטוח  המוסד  מנכ"ל 
השוני  את  שפיגלר  עו"ד  בפני  הציג  כהן  רועי  עו"ד  הארגון 
לבין  צה"ל  לנכה  השירות  מתן  אופן  בין  הקיים  המהותי 
אופן מתן השירות לנכה פעולות איבה ודרש כי העוול יתוקן 
בהקדם, תנאים וזכויות אלה הותאמו ע"י המחוקק במיוחד 
למגבלות המיוחדות של נכי צה"ל ובהתאמה לנפגעי פעולות 
פעולות  נכי  של  רבות  פניות  מקבל  היציג  הארגון  איבה. 
איבה המעידים כי אינם מקבלים את הקבוע בהוראות אגף 

השיקום ועל כך מאבקו להשוואת התנאים. 

להלן הנושאים הדרושים תיקון והשוואה:

1. אופן מתן קליטת נכה חדש והטיפול בו:
פר לזכאי,  הנכות  אחוזי  קביעת  עם  הנכות  הביטחון  במשרד  ־ 

טיו מועברים למחוז השיקום בו הוא יטופל ועובד מטעם המחוז 
יוצר עימו קשר ומתאם פגישת היכרות בה הוא מכיר את בעלי 
התפקידים השונים אשר יהוו את הצוות המטפל שילווה אותו 

עד סיום הליך השיקום. לעומת זאת, 
־במוסד לביטוח לאומי עם קביעת אחוזי הנכות, הנכה פונה לס

ניף המוסד לביטוח לאומי, ומנסה למצות את זכויותיו , לעיתים 
ישנה פניה יזומה ע"י עובד השיקום.

2. בעלי התפקידים המטפלים בנפגעים: 
במשרד הביטחון במפגש היכרות יכיר את הצוות המטפל וביחד 

בונים איתו תוכנית שיקום:  
עובדי מרפאה- רופא מוסמך מחוזי ועובדת שירותים רפואיים, 
עובדת רווחה, האחראית על נושאים הקשורים למימוש הטבות 
ורכב רפואי, עובדת שיקום- האחראית על בניית תוכנית לשיקום 
אישי, מקצועי, תעסוקתי וחברתי, עובד תעסוקה בהתאם לצורך 

לבחינת אפשרות שילוב בתעסוקה.
במוסד לביטוח לאומי הזכאי  יפגוש את עובדת השיקום באם 

ידע וידרוש את זכויותיו. 
עובדת שיקום- האחראית על שיקום מקצועי, וכן אחראית 

לדיור, החז רפואי, הלוואות  רכב  ־על מתן חלק מההטבות: 
רים על הוצאות שיקומיות ואת עובדת השיקום יפגוש בעת 

הצורך. 
־פקידת תביעות- אגף איבה- אחראית על מתן החזרים בגין תרו

לביצוע  התחייבות  מתן  רפואיות,  הוצאות  בגין  ,החזרים  פות 
פעולות רפואיות וטיפולי שיניים לזכאים .

בין  קשר  אין  כאשר  נפרדות  במחלקות  עובדות  בשתי  מדובר 
ובראייה משותפת של  פעולה  השתיים למרות הצורך בשיתוף 

התמונה הכוללת. 

3. החזרים על תרופות ובדיוור ישיר:
־במשרד הביטחון נכה צה"ל שולח מרשם לעובדת השירותים הר

פואיים, היא מאשרת מול הרופא המוסמך את המרשם והמרשם 
עובר להנפקה בבית מרקחת בהסדר. התרופות ימתינו לנכה בבית 
מרקחת הקרובה לביתו, או יגיעו עם שליח לביתו, ללא כל הוצאה 

כספית מצידו. 
במוסד לביטוח לאומי הנכה משלם על התרופות מכיסו מגיע לסניף, 
מגיש קבלה מקורית, מרשם והמלצה מרופא שהתרופות נדרשות 
כעבור  החזרים  ומקבל  התביעות  לפקידת  בפגיעה  הטיפול  לצורך 

שלושה חודשי המתנה לפחות.
4. טיפולי שיניים: 

ומג שונים  בתחומים  שיניים  רופאי  רשימת  יש  הביטחון  ־למשרד 
־וונים, אשר נותנים מענה לזכאים בכפוף להתחייבות משרד הביט

חון לתשלום עבור הבדיקות, הצילומים וטיפולים. הזכאי לא ישלם 
שקל עבור הבדיקות והטיפולים. 

משלם  שיניים  לטיפולי  הזכאי   איבה  נכה  לאומי  לביטוח  במוסד 
עבור  לו את הכסף  אין  לעיתים  והטיפולים,  מכיסו את הבדיקות 
הבדיקה והצילום, לצורך גיבוש תוכנית, אותה יעביר לפקידת איבה 
־אשר תעביר את הצילום והתוכנית לאישור רופאי המוסד, ברוב המ

ינתן מענה לאחר למעלה משלושה חודשים לפחות. בנוסף,  קרים 
־ההחזר עבור ההוצאה ששולמה הינו בהתאם לתעריף משרד הביט

חון, חשוב להדגיש כי מאחר והנכה מגיע למרפאה ללא התחייבות 
גובים ממנו תעריף רגיל ולא של משרד הביטחון ומחזרים לו את 

כספו לפי תעריף משרד הביטחון.  
5. מועדוני שיקום במשרד הביטחון:

־קיימים עשרות מועדוני שיקום הפרוסים ברחבי הארץ אשר מע
חלקם  שונים,  השיקום  בשלבי  נמצאים  אשר  לנכים  מענה  ניקים 

־בראשית הדרך וזקוקים למקום מוגן אשר יתן מענה לצרכים הטי
־פוליים, הרגשיים וחברתיים, במוסד לביטוח לאומי קיימים שני מו

עדונים בלבד, האחד בירושלים אשר יש ניסיון להרחיב את הפעילות 
לאור הביקוש של הנפגעים הרבים והצלחת המועדון ופעילותו. 

־השני מועדון נט"ל בתל אביב המעניק מענה לתושבי האזור העומ
דים בקריטריונים.  )מענה מוגבל( 

אוכלוסיית הדרום והצפון נותרת ללא מענה.

נכי פעולות איבה יקרים, כארגון יציג המייצג אלפי נכי פעולות 
והזכויות  נמשיך להילחם למען השוואת התנאים  – אנו  איבה 

של נכי פעולות איבה המעוגנות בחוק ובהוראות אגף השיקום! 
־בכדי לדאוג לכך הארגון מקיים פגישות עם מנכ"ל המוסד לבי

טוח לאומי, הארגון היציג יעלה את הנושא לוועדת נפגעי פעולות 
איבה בכנסת ישראל. כמו כן, הארגון היציג נמצא במגעים עם 
־ארגון נכי צה"ל לאשר סופית שילוב נכי פעולות איבה בבתי הלו

חם בכל רחבי הארץ למטרת שיקומם. 
המשיכו לעקוב אחר העדכונים והחדשות באתר הפייסבוק של 

הארגון ובאתר האינטרנט.
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השנה לראשונה, טקס יום הזיכרון הממלכתי  וכלל טקסי הזיכרון 
חנערכו ללא קהל נוכח וירוס הקורונה בכדי לשמור על בריאות הצי

בור. ביום הזיכרון משפחות שכולות לא יכלו להגיע ולהתייחד עם 
יקיריהן בהר הרצל ובכלל בתי העלמין ברחבי המדינה. 

כמדי שנה, ארגון נפגעי פעולות איבה לקח חלק בהפקת וארגון טקס 
חיום הזיכרון הממלכתי לחללי פעולות איבה בהר הרצל בשיתוף פעו

לה מלא עם משרד התרבות והספורט. 
הטקס הממלכתי נערך במעמד הרמטכ"ל, רב אלוף אביב כוכבי, 
ניצב מוטי כהן, מנכ"ל המוסד לביטוח לאומי, עו"ד  מ"מ מפכ"ל 
מוזס  אייבי  מר  איבה,  פעולות  נפגעי  ארגון  יו"ר  שפיגלר,  מאיר 

ומנכ"ל ארגון נפגעי פעולות איבה, עו"ד רועי כהן.  
חנשיא המדינה, מר ראובן רובי ריבלין וראש ממשלת ישראל, מר בני

מין נתניהו לא השתתפו פיזית בטקס אך נאומם הוקרן למשתתפים 
ולכלל אזרחי ישראל. 

ראש ממשלת ישראל, מר בנימין נתניהו, פנה בנאומו אל המשפחות 
השכולות וחיזק את ידם: "משפחות יקרות ואהובות העם, כולנו 
דואבים עמוקות על החסר הנורא של יקיריכם, חללי פעולות איבה 

המשתייכים למסדר הנופלים הלאומי, דמם ספוג באדמת ארצנו 
"תשובתנו  ואמר:  הוסיף  מדינתנו!....עוד  בתקומת  שזור  וסיפורם 
לרוע הזה היא ברורה- רדיפת המחבלים עד חורמה, נלכוד אותם, 
נכה בהם, נמצה איתם את הדין, אנו עושים זאת! וכן, המשך מלאכת 
הבניה של המדינה, העמקת שורשינו, תוספת התיישבות, הגדלת 
הצמיחה ועצמות ברוח בצדקת הדרך- אינינו נשברים! זהו הניצחון 

האמיתי" 

את  איבדה  אשר  לביא  נטע  השנה,  הדליקה  הזיכרון  אבוקת  את 
בעלה, הרב נחמיה לביא ז"ל.

הרב נחמיה נולד בירושלים ביום ג' באב תשל"ד )22.07.1974( להוריו 

טקס האזכרה הממלכתי לחללי פעולות האיבה תש"פ, התקיים ביום שלישי, ד' באייר, 28.4.2020 
באנדרטה לזכר חללי פעולות האיבה בהר הרצל, ירושלים. 

יום הזיכרון

"תמיד ביום הזה יש מין ענן כבד ואפור 
בלתי נראה שמהלך מעלינו, שמכביד 

עלינו, שלא עוזב."

אורי שרקי אביו של שלום יוחאי שרקי ז"לאייבי מוזס יו"ר ארגון נפגעי פעולות איבה

חדשות הארגון - הנצחה
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יחזקאל ותרצה רחל לוי.  נחמיה נרצח על ידי מחבל במוצאי שבת 
03.10.2015(. כמה דקות קודם לכן רצח המחח )כ"א בתשרי תשע"ו 

בל בדקירות סכין את החייל אהרן בניטה ממש מתחת לביתו של 
נחמיה בעיר העתיקה בירושלים. מששמעו בני משפחת לביא את 
זעקותיה של אשת הנרצח, עת נמלטה מהמחבל שניסה לרצוח גם 
אותה ואת ילדיה, רץ נחמיה מביתו להצילם, ממש חייל ללא מדים. 
אך לצערנו הוא נדקר על ידי המחבל תוך כדי מאבק ביניהם.הרב 
נחמיה היה בן 41 במותו. הוא הובא למנוחות בבית העלמין בהר 
המנוחות בירושלים. נחמיה הותיר אחריו את רעייתו נטע, שלושה 
בנים וארבע בנות בגילאי שנתיים וחצי עד 15, הורים, חמישה אחים 

ושתי אחיות.
את תפילת הקדיש, הקריא אורי שרקי, אביו של שלום יוחאי ז"ל.

שלום יוחאי ז"ל, בן רונית שמחה ואורי עמוס גדל בירושלים, 
תשע"ה  לשואה  הזיכרון  יום  בניסן,  לכ"ז  אור  בערב  רביעי  ביום 
)15.04.2015(, היפנה מחבל פלסטיני את מכוניתו אל המדרכה בצוח
מת הגבעה הצרפתית בירושלים, אל עבר הולכי הרגל, ודרס את 
שלום וידידתו שהמתינו לאוטובוס. השניים נפצעו קשה והועברו 
לבית חולים, אך שם שלום מת כעבור זמן קצר. בן 26 בהירצחו. 
שלום הובא למנוחות בבית העלמין בהר המנוחות בירושלים. הותיר 

הורים, ארבעה אחים ושתי אחיות.
את דבר משפחות השכולות נשא השנה, יו"ר ארגון נפגעי פעולות 

איבה, מר אייבי מוזס:
ח"מדי שנה, רבבות של אזרחים, תנועות נוער, משפחות שכולות מגי

עים הנה, להר הרצל שמכיל בו כל כך הרבה סיפורי חיים של אנשים 
שכבר לא עמנו. 

היום, ההר כמעט שומם מאדם.  השקט שיש בו מצמרר אותי. אני 
אלפי  על  עליהם,  וחושב  פה  שמתחולל  השקט  את  שומע  פתאום 

חללי פעולות איבה ששמם חקוק על האבן כאן בהיכל... 
תמיד ביום הזה יש מין ענן כבד ואפור בלתי נראה שמהלך מעלינו, 

שמכביד עלינו, שלא עוזב. 
הענן הזה הוא תזכורת לעשרות שנות כאב שנגזר עלינו לשאת.

היום אני יודע שהענן מעיב פי כמה, היום בו אנו מחוייבים לריחוק 
החברתי ממשפחותינו ומאלץ רבים מאיתנו להיות ספונים בביתנו 
לבד ולא להגיע ולהתייחד עם יקירנו בחלקות הקבורה. ביום זה, 
כאשר הדבר הטבעי ביותר הוא להיות לצד אהובינו, רבים מאיתנו 
חחווים אותו בבדידות- אני רוצה מכאן לשלוח חיזוק וחיבוק ויר
חטואלי לכל אחד ואחת מכם שמציינים את היום הזה בלעדי המש

פחות היקרות שלכם"  

בטקס יום הזיכרון הממלכתי  בשנה שעברה, יו"ר הארגון, מר 
חמוזס פנה ישירות לרוה"מ בנאומו בבקשה כי יוקם היכל זיכ

רון לאומי לחללי פעולות איבה בהר הרצל, כבר בסיום הטקס, 
ראש הממשלה פנה למר מוזס והתחייב כי יעשה כל שביכולתו 

בכדי לקדם מהלך שכזה.  
ואכן, ראש ממשלת ישראל קיים את הבטחתו ובנאומו בטקס 
חיום הזיכרון השנה אמר את הדברים הבאים: "משפחות יק

רות, לאחרונה קיבלנו בממשלה החלטה חשובה- להקים היכל 
הנצחה בהר הרצל לקורבנות הטרור בשיתוף פעולה עם ארגון 
נפגעי פעולות איבה, אתם העליתם זאת בפני כמה פעמים כולל 
בשנה שעברה ואני רוצה לבשר לכם כי התחלנו בהליך התכנוני 
של ההיכל החדש שיהיה גל-עד נצח ליקירנו וגם בית לפצועים 

שאני מוסר להם החלמה מהירה בשם העם כולו.
כותלי ההיכל. אנו  על  יונצחו  בליבנו  חללי הטרור החקוקים 

מכבדים את זכרם, אנו מוקירים את מותם ואנו ממשיכים יחד 
בדרכם, ננצור אותם בליבנו, תמיד" 

יו"ר הארגון, מר אייבי מוזס על הצהרתו של ראש הממשלה: 
"אני רוצה לברך את ראש ממשלת ישראל, מר בנימין נתניהו 
על הצהרתו למשפחות השכולות כי יקום היכל הנצחה לאומי 
לחללי פעולות איבה בהר הרצל, ירושלים. הקמת היכל זיכרון 
לאומי לחללי פעולות איבה הינה עבורי פרויקט חשוב מאוד.  
אני  זו  בכהונתי  כי  בפניכם  התחייבתי  לתפקיד  כניסתי  עם 
אדאג כי יקום היכל זיכרון זה, והנה, אני שמח ונרגש לבשר כי 
חזוני מתממש לנגד עיני! הארגון היציג פועל בכל הכוח, בשיא 
חהיצירתיות והרגישות בכדי שפרויקט זה יהווה עבורכם, מש

פחות השכול, מקום מנחם, מכובד וראוי אשר ישא את זכר 
יקיריכם לעד. אני מברך את ראש משלת ישראל על תמיכתו 

הגדולה בהקמת היכל זיכרון לאומי לחללי פעולות איבה".

בטקס יום הזיכרון הממלכתי לחללי פעולות איבה אשר התקיים ביום 28.4.2020, הצהיר ראש ממשלת ישראל, מר 
בנימין נתניהו כי מדינת ישראל קיבלה החלטה להקים היכל זיכרון לאומי לחללי פעולות איבה בהר הרצל.

הצהרת ראש הממשלה
על הקמת היכל זיכרון לאומי בהר הרצל
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מורן בן זכאי

טראומה. כ מפוסט  ברדוגו  רבקה  סובלת  שנה   30 מעט 
עכשיו, אחרי שנים של פגישות עם אנשי מקצוע, שיחות 

־וקבלת כלים להתמודדת, היא פונה לאחרים ואחרות שח
ווים מצבים דומים ואומרת: ״זה לא קל, אבל זה אפשרי. 

אל תרימו ידיים״.

בימי מלחמת המפרץ הראשונה לפני 30 שנה, הייתה רבקה 
אם צעירה וחד הורית ליהב בן השלוש. כשנשמעו האזעקות 

אטו לחדרים  ולהיכנס  מסכות  לעטות  נדרשו  ־והתושבים 
שנים  אותה במשך  שליוו  מים, החלו אצלה התקפי חרדה 

ארוכות.
לפני  שהחלה  היחידים  באינתיפאדת  הדקירות  פיגועי  בגל 

־כחמש שנים, לאחר שחזרה לטראומה, הבינה שהיא מוכר
חה לעזור לעצמה להשתקם.

ברמת  לבד  גרתי  הראשונה  המפרץ  מלחמת  ״כשהתחילה 
גן, בדירת חדר קטנטנה כשכל משפחתי גרה בקריות", היא 
חוזרת לאותה הטראומה, "בני, יהב, היה רק בן שלוש. אני 

30 שנה אחרי שהחרדה השתלטה על חייה, רבקה ברדוגו, מספרת על הדרך שעשתה ועל הכלים 
שמסייעים לה ולאחרים. מסע שנגמר בניצחון 

"אל תרימו ידיים. 
אפשר להתגבר"

סיפור אישי
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כל  גדול.  ללחץ  אותי  הכניסה  הראשונה  שהאזעקה  זוכרת 
הגוף שלי החל לרעוד, הלשון התייבשה, היו לי כאבים ביד 
זאת  לב.  התקף  חווה  שאני  והרגשתי  החזה  ובבית  שמאל 

תחושה של אובדן שליטה טוטאלי״.

 , קרה  כשזה  בדיוק  בלילה  השכנות  לאחת  "התקשרתי 
פחד כי  הילד  ואת  אותי  לקחת  שתבוא  ממנה  ־ביקשתי 

ייפגע", היא ממשיכה לתאר, "היא לקחה אותנו  תי שהוא 
־אליה באותו הלילה אולם מאז - החרדות רק הלכו והתע

צמו. במהלך מלחמת המפרץ עבדתי בחברת ביטוח וכל יום 
בשעות הצהריים כשהאזעקות היו מתחילות, הייתי נכנסת 

להתקפי חרדה קשים״.

היא לא פנתה לטיפול במשך שנים מהחשש לאבד את בנה: 
לא  ולכן,  הילד  את  לי  שייקחו  היה  שלי  גדול  הכי  ״הפחד 
רציתי שידעו מה אני עוברת, שחס וחלילה לא יחשבו שאני 
משוגעת. הייתי מבקשת מהשכנות לישון איתי כדי שאוכל 
לעצום את עיניי למספר שעות. שנים ישנתי עם דלת פתוחה, 

הרגשתי שאני חווה מלחמה בתוך מלחמה".
בכך ההתמודדות לא נגמרה. ״את כל מה שעברתי מבחינה 
נפשית, הסתרתי", היא מספרת, "נאלצתי לעבוד כדי שאף 
אחד לא יגיד שמשהו אצלי לא בסדר. בשלב מסוים עברתי 
לגור בקריות ליד ההורים, וגם הם עודדו אותי להסתיר את 

מה שעבר עליי״

הדקירה,  פיגועי  בגל  שנים,  חמש  לפני  ואז,  חלפו  השנים 
יד  לי  שהושיטה  ״היחידה  לטראומה:  שוב  ברדוגו  חזרה 
הייתה גיסתי. הייתי מתקשרת אליה גם בחצות והיא הייתה 
מגיעה ומרגיעה אותי. הבנתי שכאשר אני מתקשרת אליה 
והיא אומרת את המילים: 'אני בדרך', אני מתחילה להירגע 
עוד לפני שהיא מגיעה. זה הרגע שבו הבנתי את המסר הכי 
חשוב -שגם אני יכולה לעזור לעצמי״. ואז, עשתה רבקה את 

השינוי.

־״רגע לפני שהרמתי ידיים", היא אומרת ״פניתי לעו"ד שלו
מית יחזקאלי מארגון נפגעי פעולות איבה וביקשתי עזרה״

־״שם קיבלתי את המתנה הכי טובה שקיבלתי בחיי, את המ
־טפלת מדהימה דורית בן חמו, ששינתה את חיי. אני מצטע

רת שלא הכרתי אותה קודם ונאלצתי לחיות שנים בלי כלים 
להתמודד״.

־לרבקה חשוב לשתף בכלים שקיבלה ועוזרים לה היום לה
תמודד: ״גם עכשיו, בזמן הריאיון כשאני נזכרת במה שעבר 
עליי, אני אומרת לעצמי בתת מודע שאני לא במצב מפחיד 
כרגע, שאין מלחמה וגם אם תהיה - הרי חוויתי אותה ולא 

קרה כלום״.
היום ברדוגו בת 67, אימא וסבתא לתינוק בן חצי שנה, ועם 
הכלים שקיבלה היא פונה לנפגעי חרדה ואומרת: ״אף אחד 
שלנו,  הגוף  על  שמשתלטת  התחושה  את  להעלים  יכול  לא 
אבל אנו יכולים להתגבר עליה. בכל מקרה והכי חשוב - אל 
תתאכזבו אם העזרה שקיבלתם לא משפיעה באופן מיידי״, 
היא מרגיעה, ״גם אני קיבלתי כלים שהשפיעו רק בהמשך 

ומאוחר יותר״.

חושבים  כאלה  במצבים  "אנשים  מניסיונה:  מסכמת  והיא 
־שאף אחד לא רוצה לעזור להם. אבל הם צריכים קודם לע

זור לעצמם. אם מישהו מושיט לכם יד לעזרה, תושיטו לו 
חזרה, אל תבקשו ממנו להיכנס למצב בו אתם שרויים״. 

תדיראן
עוטפים אתכם

באהבה!

ייעוץ ומכירה  1-700-703-400
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רב איתן שנרב, שבתו רנה נרצחה באוגוסט האחרון בפיגוע באזור בנימין, לא ה
מפסיק להתמודד עם הקושי והכאב שלא נגמר, לצד רגעים מרגשים, כמו הרגע 

שבו משפחתו חבקה תינוקת חדשה, בדיוק שמונה חודשים לאחר הרצח. 

ביום הקשה של הרצח, הרב שנרב נסע עם בתו רנה ובנו דביר למעיין. בדרכם נפגעו 
מפיצוץ מטען, שהוטמן מראש במסלול על ידי חוליית מחבלים. רנה נהרגה במקום, 
ודביר נפצע באורח קשה. "צעקתי לה: 'רנה, רנה', ניסיתי לעשות בה החייאה, אבל 

זה היה מאוחר מדי", סיפר בכאב על הרגעים הקשים.

עם הידע שצבר כלוחם וחובש בגולני, הצליח שנרב להציל את חיי בנו לאחר שעשה 
לו חוסם עורקים מהציצית. "הוא היה פצוע קשה מאוד, היו לו חורים ושתפי דם 

־מהבטן מהיד והדם זרם ללא הפסקה. עשיתי לו חוסם עורקים וחיכיתי למסוק שה
גיע אחרי חצי שעה. בזמן הזה הייתי בין דביר לרנה, דיברתי אליה, חיבקתי אותה 

ונשקתי אותה למרות שכבר לא הייתה בין החיים".

את המראות הקשים הוא לעולם לא ישכח. יחד עם זאת, הוא מציין: "אני שמח 
שהייתי שם יחד איתה. אם לא הייתי שם כל חיי הייתי חי עם רגשות אשמה, שאולי 

בין 
רגעים 
של 
שמחה 
לבין כאב 
שלא 
מרפה
שמונה חודשים אחרי שאיבד 
את בתו רנה, נולדה לרב 
איתן שנרב בת נוספת. מאז 
השמחה והבכי חיים זה 
לצד זה בבית המשפחה. 
"למחבלים לא מגיע לנצח 
אותנו פעמיים. פעם אחת 
כשהרגו את היקירים שלנו 
ופעם שנייה בהרג רוחנו", 
הוא אומר

בני הזוג שנרב ביום הולדת בתם תפארתרנה שנרב ז"ל

משפחת שנרב
מורן בן זכאי
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הייתי יכול לעזור לה. ראיתי בעיניי שזה היה משם השם, ושלא 
יכולתי לעזור לה".

חובקת  שנרב  משפחת  הרצחני  הפיגוע  אחרי  חודשים  שמונה 
ושירה שנרב.  זו הילדה ה-12 שנולדה לאיתן  תינוקת חדשה. 
הוא  להחלים",  עזר  זה  השבעה,  במהלך  ההיריון  על  "גילינו 
בעקבות  תפארת,  לילדה  קראנו  עצומה.  שמחה  "זו  מספר, 
ישראל  גאולת  על  יתפאר שמך׳, המדבר  ׳ברנה  פסוק שאומר 

ומשלב את שני השמות".

־שנרב מודע לעובדה שהתוספת החדשה למשפחה עזרה להת
מודד עם הכאב הרב. "אני מאמין שהקדוש ברוך הוא נתן לנו 
"אנשים  אומר,  הוא  הזאת",  החדשה  הילדה  עם  מרץ  זריקת 
שחוו אובדן חושבים שלא מגיע להם לשמוח, אבל מגיע להם. 

זה הניצחון שלנו, להראות שאנחנו חזקים ולהמשיך לחיות".

"הילדה שהבאנו לעולם עזרה לנו", הוא מוסיף, "רוב הנרצחים 

הם חיילים או מבוגרים וההורים שלהם לא צעירים שיכולים 
להביא ילדים בקלות, אבל הם חייבים להמשיך לחיות ולהרים 
את הראש. גם חתונה של בן או הקמת עמותה לזכר המנוח הם 

סוג של הולדה".

אבל לצד הגישה האופטימית ורגעי השמחה, הכאב אינו מרפה. 
־"רנה כל הזמן בבית, אנחנו מדברים עליה כל היום ולא מס

תירים שום דבר גם מהילדים. אנחנו נותנים מקום לבכי ולא 
־מתביישים בו. גם אני בוכה", הוא מספר ופונה למשפחות הש
־כולות: "בואו נצא מזה בשבילנו. ניתן כתף אחד לשני דרך מפ

לצאת  לנו  ומגיע  הניצחון שלנו  זה  ושמחה.  גשים של תמיכה 
מזה, ולכן אני מזמין את המשפחות להגיע אלינו".

"למחבלים לא מגיע לנצח אותנו פעמיים. פעם אחת כשהרגו 
השכול  משפחת  רוחנו.  בהרג  שנייה  ופעם  שלנו  היקירים  את 
היא משפחה חשובה והיא צריכה להיות משפחה שמחה עם כל 

הכאב. מותר לבכות ולשמוח במקביל", הוא מסכם.

רנה שנרב ז"ל

תפארת שנרב 

איתן שירה אסתר שנרב אוחזים בתפארת

משפחת שנרב
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יז בן נעים, איבדה את אמה כשהייתה בת ארבע, וגדלה עם אחותה, ל
אביה והוריו. האם, עופרה בן נעים נרצחה בפיגוע ההתאבדות בקו 
5, שאירע ב-19 באוקטובר 1994 ברחוב דיזנגוף בתל אביב. בפיגוע הקשה 
נרצחו 21 אנשים נוספים ו-104 נפצעו. כעת, כשליז חובקת בן ראשון, היא 
ולא  להנציח את האם שכמעט  ועל הרצון  על החסך  הורות,  על  מדברת 

הכירה.
״אמא שלי נהרגה בפיגוע בדיזנגוף לפני 26 שנה, כשהייתי בת ארבע. היא 
עבדה בחברת מחשבים בתל אביב וכל יום נסעה לשם מלוד", מספרת ליז, 
"הבנתי ממכרים שבדרך כלל היא לא הייתה עולה על הקו הזה, למעט 

אותו הבוקר בו המחבל התאבד". 
ליז, שהייתה רק בת ארבע, אינה זוכרת את רגע הבשורה, אבל זוכרת היטב 
בתחושות ובמעטפת המשפחתית מאז אותו אירוע טרגי. "היינו מדברים על 
אמא בבית, אבל לא יותר מידי כי לא רצו להעציב אותנו", היא נזכרת, "יש 
לנו משפחה מאוד חמה ותומכת. המשפחה הקרובה עטפה אותנו כל הזמן 
ולא החסירה מאיתנו דבר. אני לא זוכרת שהגיעו לבשר לי, אבל זה משהו 

שידעתי מגיל קטן בגלל האזכרות וימי הזיכרון".
״אחרי הפיגוע עברנו לגור עם סבתא וסבתא, שלא היססה לקחת על עצמה 
־לגדל שתי ילדות קטנות, היא ניסתה למלא עבורנו את החסר. היינו קשו

רים מאוד וגרנו יחד עד גיל מאוד מאוחר. גם היום אנחנו קרובים וגרים 
באותה העיר", היא מוסיפה.

"פתאום גיליתי תמונות קשות"
פרטים רבים אודות הפיגוע הנורא, שחקוק בזיכרון הקולקטיבי, גילתה בן 
נעים כשהתבקשה לעשות עבודת שורשים בבית הספר. "לא ידעתי הרבה 
דברים שהייתי קטנה. כשעשיתי את עבודת השורשים שלי בגיל 13 פתאום 
־נחשפתי להרבה כתבות ישנות שאבא שמר. זה היה לפני עידן הצנזורה ופ

תאום גיליתי תמונות נורא קשות".
־ליז כבר הפכה לאם בעצמה, לפעוט בן שנתיים וחצי, במה שמסתמן כני

צחון הפרטי שלה. "אני כל הזמן אני חושבת על זה שגם אני וגם אחותי 
התחתנו והבאנו ילדים", היא אומרת, "אני בטוחה שזה מה שאמא שלי 
הייתה רוצה. הבנתי מסיפורים שהיא הייתה מאוד משפחתית. זה משהו 

שמלווה אותי כל הזמן".

היתמות מאם משפיעה על האמא שאת 
היום?

"היה לי מאוד קשה לעכל ולתאר איזה אמא אהיה, דווקא בגלל שגדלתי 
בלי אמא. זאת דמות שהייתה חסרה לי אבל סבתא ניסתה למלא את החסר 

נרצחה  כשאמה  ארבע,  בת  רק  הייתה  נעים  בן  ליז 
לאם  להפוך  הספיקה  מאז   .5 בקו  הקשה  בפיגוע 
של  סיפורה  את  שיביא  ספר  על  ולשקוד  בעצמה 

האם, עופרה בן נעים ז"ל

הכל 
אודות 
אמא

עופרה עם אהרון בעלה וליז הקטנה

ליז ובנה

מורן בן זכאי



www.irgun.org.il

21 

הזה למרות שזה לא אותו הדבר.
העובדה שהיא לא זכתה להכיר את הבן שלי, והוא לא זכה להכיר 

אותה מלווה אותי כל הזמן עד היום".
גם הבית שבו גדלה משפיע עליה כאם. "גדלתי לאבא דואג. הוא אף 
פעם לא נתן לנו לנסוע באוטובוסים", היא אומרת, "תמיד היה מי 
שייקח ויחזיר אותנו בכל פעם שיצאנו מהבית. למדנו לחיות עם זה. 
לצד הדאגה אבא תמיד שידר לנו חיוביות וערכים. הוא דאג שגם אני 

וגם אחותי נרכוש השכלה".
־אבל היו גם רגעי משבר. "היו לי גם תקופות קשות גם בגיל ההתבג

רות. זה גיל שפתאום הגיע ככל שגדלתי הרגשתי את החוסר יותר. היו 
לי תקופות שהייתי ממש מתנתקת ולא הייתי הולכת לבית ספר כמה 
־חודשים. הייתי הולכת לטיפולים פסיכולוגים והייתה לי משפחה שע

זרה ולא ויתרה. גם אחותי היא כמו אמא בשבילי".

־ליז שולחת מסר מעודד למי שחווה אובדן "לא צריך להת
בייש לשתף. היו לי תקופות קשות שחשבתי שלעולם לא 
יעברו, אבל פניתי לקבלת עזרה. הכאב מלווה אותנו אבל 
צריך להמשיך לחיות. אני כל הזמן אומרת לעצמי שאמא 
־רואה אותנו מלמעלה והיא בטח לא רוצה לראות אותנו עצו

בות".

לסיכום, ליז מספרת על ספר שעליו היא עובדת בימים אלה ממש. 
"בשנים האחרונות עולה בי רצון עז להנציח אותה. אני עובדת על ספר 
לזכרה, כדי שהנכדים יוכלו להכיר אותה דרך הסיפורים, הזיכרונות 
והתמונות. בעידן הפייסבוק הצלחתי למצוא אנשים שהכירו אותה. 

הם סיפרו לי עליה, וכך אני ממשיכה ללמוד עליה".

הכסף הקטן שלכם עושה משהו גדול
ומסייע לנפגעי פעולות איבה!

עיגול
לטובה

נפגעו קשות  רבים  איבה  פעולות  נפגעי 
ממשבר הקורונה מבחינה כלכלית רבים 
בעלי  או  לחל"ת  הוצאו  פוטרו,  מהם 

עסקים אשר עסקיהם נסגרו והושבתו. 
כל אחד ואחת מכם יכולים לסייע לנפגעי 
ממשבר  נפגעו  אשר  איבה  פעולות 
לטובה!  עיגול  באמצעות  הקורונה 

בממוצע ₪4 בחודש בסה"כ!!!
איך זה עובד? 

בכל עסקה שתבצעו ברשתות המזון או 
יעוגל  עגול,  דלק בסכום שאינו  בתחנות 
לשקל  אוטומטי  באופן  הקנייה  סכום 
הקרוב, האגורות שיעוגלו יתרמו במלואן 
לנפגעי פעולות איבה! לדוגמא ביצעתם 
עסקה ע"ס ₪10.9 � העסקה תעוגל ל� 
מדובר  אג'   0.10 תתרמו  ובכך   ₪11
₪4! מדובר  חודשי של בסה"כ  בממוצע 
מדובר  עבורנו,  אך  עבורך  קטן  בכסף 

בכסף גדול!

להצטרפות ניתן להתקשר לארגון

03-6884729
www.igul.org.il או באמצעות אתר האינטרנט

עופרה בן נעים ז"ל וליז

עופרה בן נעים ובנותיה
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"נחמיה הציל את אדל 
והיא הצילה אותי"

הסתיר  ההמון  כי  הרחוב  את  עזב  שהמחבל  חשב  ״נחמיה 
אותו. הוא קרא בעברית לאדל שתיכנס אלינו לקבל עזרה 
ואז המחבל הבין שיש ברחוב יהודי נוסף, התנפל על נחמיה 
מאחורה ודקר אותו בעורק הראשי. נחמיה נאבק במחבל 

בדיוק כשיצאתי לרחוב כדי לראות למה הוא לא חזר״. 
כך מספרת נטע לביא, בת 44 ואם לשבעה ילדים, אלמנתו 

ושל הרב נחמיה לביא שנרצח בפיגוע בעיר העתיקה בירוש
לים לפני חמש שנים.

לסייע  ניסה  כאשר  עילאית  גבורה  גילה  ז"ל  נחמיה  הרב 
לאדל בנט ולבעלה אהרן ז"ל שהותקפו על ידי מחבל. 

הרצח הנורא התרחש בדיוק מחוץ לביתם של נחמיה ונטע 
״גרנו  בירושלים.  העתיקה  בעיר  המוסלמי  הרבוע  בתחום 
חלק מהקהילה שמוו להיות  לנו  היה חשוב  שנים.   15  שם
ירוש של  האלה  באזורים  יהודיים  בתים  ועוד  עוד  וסיפה 

לים. בתוך הרובע המוסלמי יש היום יותר מ-100 משפחות 
יהודיות, אין בניינים וכל הבתים צמודי קרקע ובנויים עם 

וחצרות - ממש כמו פעם״, היא מספרת, ״גרנו בקומה הרא
מרכזי  רחוב  הגיא,  לרחוב  מקביל  היה  שלנו  והבית  שונה 

בעיר העתיקה שמחבר בין שער שכם לכותל".
השלי הסעודה  את  ואכלנו  הסוכה  בתוך  הגג  על  ו״היינו 

מורן בן זכאי
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נטע לביא, אם לשבעה ילדים, משחזרת את הרגעים הקשים שבהם נרצח בעלה 
נחמיה, כאשר ניסה לסייע לאדל בנט ולבעלה אהרן ז"ל שהותקפו על ידי מחבל

ושית", היא משחזרת את הרגעים לפני הרצח, "פתאום, שמ
וענו צרחות איומות של אישה ושל שני ילדיה הקטנים. הת
ברר שמחבל התנפל על בעלה ודקר אותו בעורק הראשי". 

וירד  נשקו  את  מיד  לקח  במילואים,  קרבי  לוחם  נחמיה, 
לסייע. הוא פגש באדל, האם הפצועה שנדקרה 17 פעמים 
בפלג גופה העליון. נטע מספרת: ״אדל ניסתה להיזכר איפה 
ניצב כוח של לוחמי מג״ב כדי להזעיק עזרה. לאחר האירוע 
היא סיפרה לי שכאשר ראתה את נחמיה יוצא מדלת החצר, 

והיא הרגישה שמלאך יצא אליה וזה נתן לה כוח לברוח ולה
זעיק עזרה. אדל הגיעה למג״בניקים ושם התמוטטה״.

הוא  במחבל.  נאבק  נחמיה  את  ראיתי  החוצה  ״כשיצאתי 
היה פצוע בצורה קשה וכבר איבד הרבה דם אבל לא ראיתי 
מאמינה  אני  אחת.  דם  טיפת  ולו  ראיתי  לא  פצוע.  שהוא 
שהקדוש ברוך הוא חסך את זה ממני כי לא הייתי יכולה 
לחיות אם הייתי רואה את המראה הנורא. בדיעבד, סיפרו 

לי שהוא היה פצוע אנוש ומלא בדם״.
הקשה:  בתיאור  וממשיכה  עמוקה,  נשימה  לוקחת  נטע 
״צרחתי ולא ידעתי מה לעשות. המחבל רכן מעליו כשראה 
שאיבד כוח, וחטף לו את הנשק. הוא דרך את הרובה וכיוון 
אותו אליי. הבנתי שזה פיגוע, שלמחבל יש נשק של נחמיה 

ווהוא מתכוון להרוג אותי. מה שקרה בהמשך היה חסד מש
מיים כי כל הגוף שלו היה מכוון אליי ובשבריר של שנייה 
כאשר סובב את ראשו, הוא קלט את החיילים שלנו מגיעים 
עם נשקים שלופים. החל קרב יריות שנתן לי את ההזדמנות 
לברוח ולהיכנס לחצר. לפני שהמחבל חוסל, יצאתי וצעקתי 

לחיילים שיעזרו לנחמיה. לא ידעתי שהוא היה כבר מת״.
לביא מספרת על סגירת המעגל של שתי המשפחות: ״החיים 
של אדל ושל הילדים ניצלו בזכות נחמיה והחיים שלי ניצלו 

ובזכות אדל שהזעיקה את חיילי מג״ב. אם הם לא היו מגי
עים באותה דקה, המחבל היה יורה גם בי״.

יש בך כעס על שלא הצלחת לסייע לנחמיה?

״אני לא כועסת עליו, אני יודעת שגם היום הוא היה עושה 
את אותו הדבר. נחמיה לא יכול היה להיות בבית כשמישהו 

נרצח בחוץ, הוא תמיד היה כזה״.
וביום הזיכרון האחרון, הדליקה נטע משואה בטקס האזכ

רה הממלכתי, ונזכרה בשירותו המשמעותי של נחמיה למען 
המדינה: ״הוא היה מאוד מחובר לצה״ל ולשליחות. אחרי 

ושנולדו לנו שישה ילדים, הוא שאל אותי אם זה בסדר שימ
שיך לשרת במילואים. השאלה חזרה גם כשעבר את גיל 40 

ורצה להתנדב במילואים. לא יכולתי לעמוד בפניו״. 

איך הגבת כשבן שלך אמר לך שהוא רוצה 
להתגייס?

״לא היה לי קל. בסופו של דבר, הוא גויס לחיל המודיעין 
ואני שמחה שאין לי את  לתפקיד שאינו בתחום הלחימה, 
המועקה הזו. יש לי עוד בנים ואני יודעת שלא אמנע מהם 

וללכת ליחידות קרביות. אצלנו, האהבה והרצון לתרום למ
ודינה חזקים מאוד בחינוך ומאוד סביר שגם הם יירצו לה

תגייס ליחידות קרביות. אני לא לעצור את הילדים שלי רק 
כי אני פוחדת״. 

בה משמעותי  חלק  יש  לאמונה,  כי  להדגיש  חשוב  ולנטע 
יודע  מאמין  ״אדם  שלה:  לחיים  ובחזרתה  שלה  תגברות 
ששום דבר לא קרה במקרה. אנחנו בני אדם והכאב שלנו 
עולה מעלה אבל יחד עם הכאב - האמונה מחזקת. האמונה 
שלי  כשהילדים  ומכיל.  רגוע  יותר  להיות  הכל  את  הופכת 
הגדול  לי, הרי שלצד השבר  דווקא  זה קרה  למה  שואלים 
אני עונה להם שישמחו על שהם נבחרו להיות אלה שמנסים 
אותם. רק האנשים הכי חזקים הולכים לסיירת, אז אנחנו 

הסיירת״, היא מסכמת. 
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מתן ייעוץ וסיוע משפטי לנפגעי הקורונה
עו"ד שלומית יחזקאלי

המחלקה המשפטית

חברי ארגון יקרים,
בימים קשים אלה כאשר מגפת הקורונה פגעה וממשיכה לפגוע 
כמעט בכל בית אב במדינת ישראל, אנו כאן בארגון היציג נשמח 
לסייע לכם בייעוץ והכוונה משפטית במידה ונפגעתם מהקורונה. 
ואינכם  עצמאיים  הנכם  אם  או  פוטרתם/  לחל"ת/  יצאתם  אם 
לממש  בכדי  לפעול  כיצד  ו/או  שלכם  הזכויות  מה  יודעים 
כאן  בארגון  המשפטית  המחלקה   - זו  בתקופה  זכויותיכם  את 
למענכם, בנוסף, במידה והגשתם בקשב לדמי אבטלה וקיבלתם 
סירוב מוזמנים ליצור קשר עם המחלקה המשפטית בארגון ואנו 

נבחן האם הסירוב מוצדק או שמא ניתן לערער על ההחלטה. 

להלן מס' נושאים שאולי יעשו קצת סדר בכל הבלאגן:

חל"ת/פיטורין בצל הקורונה עד גיל 67
עובדים שכירים מתחת לגיל 67 אשר הוצאו לחל"ת של 30 יום או 
יותר החל מיום 1.3.2020 יכולים להיות זכאים לדמי אבטלה למרות 

שלא פוטרו.
זכאים לדמי אבטלה גם עובדים אשר צברו 6 חודשי עבודה בלבד. 

ללשכת  להירשם  יש  פוטרתם-  או  לחל"ת  והוצאתם  במידה 
התעסוקה באתר האינטרנט:

www.taasuka.gov.il/he  ולאחר מכן להגיש תביעה לדמי האבטלה 
באתר האינטרנט של המוסד לביטוח לאומי:

 www.btl.gov.il שימו לב- אין צורך להגיע פיזית לסניפים.
לצורך הגשת התביעה לדמי אבטלה יש להצטייד במסמכים הבאים: 
טופס 101, טופס אישור מעסיק על יציאה לחל"ת ותקופת העבודה/ 

מכתב סיום העסקה. 
ביום  הסתיימה  האבטלה  דמי  ותקופת  אבטלה  דמי  שקיבל  מי 
ליום  עד  האבטלה  דמי  תשלום  להמשך  אורכה  קיבל   -  1.3.2020

.30.4.2020
הארכה אוטומטית של הזכאות לדמי אבטלה במקרה של הארכת 
חל"ת- במידה והמעסיק הוציא לחל"ת עובד למשך 30 יום והחליט 
להודיע  צורך  אין  החל"ת-  תקופת  את  נוספים  יום  ב30  להאריך 
על כך לאף גורם- הזכאות לדמי אבטלה תימשך עד שהמעסיק או 

העובד יודיעו למוסד לביטוח לאומי על חזרת העובד לעבודה. 
פעולות  נפגעי  נכות  קצבת  למקבלי  גם  ישולם   ₪  500 ע"ס  מענק 

להפריש  רשאי  העובד  הפנסיוניות  הזכויות  שמירת  למען  איבה 
בעצמו הפקדות עצמאיות לביטוח הפנסיוני או הסדר ריסק- הסדר 
הופסקו  בה  התקופה  במהלך  הפנסיה  לקרן  מופחת  תשלומים 

התשלומים ע"י המעסיק. 

חל"ת/פיטורין מעל גיל 67: 
פוטרתם  או  לחל"ת  אתכם  והוציאו   67 גיל  את  עברתם  אם 
למענק  זכאים  תהיו  ה-1.3.20,  לאחר  הקורונה  משבר  בעקבות 

בהתאם להכנסה שלכם מפנסיה:
• עבור חודש מרץ ישולמו מענקים בין 1,000 ₪ ל-2,000 ₪.

• עבור חודש אפריל ישולמו מענקים בין 1,000 ₪ ל-4,000 ₪.
תוכלו לקבל את המענק הזה ביחד עם קצבת האזרח ותיק.

שימו לב- מי שעברו את גיל 67 – אין להירשם בלשכת התעסוקה 
למלא  יש  המענק  קלת  לצורך  אבטלה,  דמי  תביעת  להגיש  אין 
טופס מקוון – "מענק הסתגלות לבני 67 ומעלה"- באתר המוסד 

לביטוח לאומי. 

עצמאיים ופרילנסרים:
בפעימה  הקורונה  ממשבר  נפגעו  אשר  עסקים  ובעלי  עצמאים 
להגיש  יש   -₪  10,500 עד  למענק  זכאים  להיות  רשאים  השנייה 

תביעה באתר רשות המיסים.

הקלות על האזרחים שנקלעו למשבר כלכלי:
לדחות את תשלומי החזרי המשכנתא  חלק מהבנקים מציעים 
ל-3 חודשים )כולל הקרן הריבית וההצמדה( ולקבל פטור מלא 
לקבל  בכדי  הבנק  באתר  לעיין  מומלץ  ההקפאה-  בגין  מעמלה 

פרטים נוספים.
חזרו  חודשים   12 במשך  אם  כי  קובע  כיסוי  ללא  שיקים  חוק 
בסה"כ 10 המחאות או יותר לבעל החשבון אזי חשבון הבנק שלו 
יוגבל. כיום, לאור משבר הקורונה, המפקחת על הבנקים הנחתה 
כי יש להשהות הגבלה של חשבון בנק בעקבות החזרת ההמחאות. 

ההנחיה תקפה מיום 4.3.2020 למשך התקופה שתיקבע. 
בצווי  תשלום  מועדי  כי  הודיעה  והגבייה  האכיפה  רשות 
למעט  המשבר  סיום  לאחר  יידחו  לפועל   בהוצאה  התשלומים 
בתיקי מזונות. הדחייה תתאפשר עד תום מצב החירום המיוחד 

קבלת אישור ניהול תקין לארגון לשנים 2020 ו-2021
לקבל  המבקשות  עמותות  כי  ישראל  ממשלת  החליטה   1998 בשנת 
מרשם  תקין  ניהול  אישור  להמציא  חייבות  מהמדינה  תמיכות 

העמותות לצורך קבלת התמיכות.  
הרעיון העומד מאחורי החלטות הממשלה הוא כי בצד עידוד פעולות 
קיים הצורך המובן מאליו  רבות,  עמותות  ידי  על  הנעשות  מבורכות 
לפעול לכך שכספי הציבור המועברים במישרין מהמדינה או בעקיפין, 

יגיעו ליעדם וישמשו  לצורך לו יועדו ולמטרות לשמן ניתנו הכספים.

עובדי יחידת רשם העמותות רואים לנגד עיניהם את החובה הציבורית 
כספי  וכי  לחוק,  בהתאם  יפעלו  בישראל  שהעמותות  מנת  על  לפעול 
הציבור, בין בדרך של הקצבות מדינה ובין בדרך של תרומות מהציבור, 
יגיעו לעמותות הפועלות על פי החוק ועל פי סדרי מנהל תקינים וישמשו 

למטרה לה ניתנו.
קיבל  איבה  פעולות  נפגעי  ארגון  הפעם,  גם  כי  להודיע,  שמחים  אנו 

אישור ניהול תקין לשנים 2020 ו-2021! 
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נסיעות לטיפול רפואי או לצרכים רפואיים 
• נכה•המוכר•על•ידי•משרד•הביטחון•וזכאי•לטיפול•רפואי•או•תובע•	

חדש•להכרה•בנכות•בעל•אישור•לטיפול•רפואי•זכאי•על•פי•תקנות•
הנכים•)טיפול•רפואי(•להחזר•הוצאות•נסיעה•עבור•טיפול•רפואי•
טיפול• רפואית,• הבראה• מרפא,• חמי• לרבות:• רפואי• לצורך• או•
ופסיכולוגי,•טיפול•פארא•רפואי,•נסיעה•לקבלה•של•ציוד•או•מכ
שור•רפואי•או•תיקון•ציוד•רפואי•אשר•את•הצורך•בהם•ובהסעה•
ואישר•מראש•הרופא•המוסמך•המחוזי•או•שאישר•בדיעבד.•למי

מוש•הזכאות•מומלץ•לפנות•לפקידת•התביעות.

אישור מלווה לטיפולים בחמי מרפא
• נכה•בגיל•65•ומעלה,•הזכאי•לטיפול•בחמי•מרפא,•זכאי•למלווה•	

ולמשך•תקופת•שהותו•בטיפולים.•הזכאות•מוזנת•אוטומטית•בה
גיע•הנכה•לגיל•המזכה.•לבירורים•יש•לפנות•לפקידת•התביעות•

בסניף•המטפל.

פיצול ימים בזכאות לחמי מרפא
• ניתן•לפצל•את•תקופת•הטיפול•בחמי•מרפא,•ובלבד•שהתקופה•	

והקצרה•ביותר•לא•תפחת•מחמישה•ימים.•לא•ניתן•לצבור•או•לה
עביר•לשנה•התקציבית•הבאה•ימי•טיפולים,•כולל•ימים•בודדים•
ופחות•מחמישה•ימים•שיוותרו•עקב•הפיצול.•הזכאי•יאבד•ימים•
אלו.•נכה•הזכאי•לעשרה•ימי•טיפולים•יכול•לפצל•לשתי•סדרות•
של•חמישה•ימים.•נכה•הזכאי•ל-14•ימים•יכול•לפצל•לשתי•סדרות•

של•חמישה•ימים•ועוד•ארבעה.

טיפול בחמי מרפא לאחר ניתוח במערכת 
הלוקומוטורית

• 20•אחוז•ומעלה,•שעבר•ניתוח•במערכת•הלוו	 •נכה•בדרגת•נכות
קומוטורית•זכאי•לטיפול•עד•14•יום•בחמי•מרפא,•על•פי•המלצת•
והרופא•המטפל•בבית•החולים,•ותוקף•ההפניה•עד•שישה•חוד
שים.•נכה•שמימש•לטיפול•בחמי•מרפא•לא•יוכל•לממש•במקביל•
גם•זכאות•להבראה•מטעמים•רפואיים•לאחר•אשפוז•או•ניתוח.

• מימון•ניתוחים•פרטיים•	
• נכה•זכאי•לבחור•לעבור•ניתוח•במסגרת•הטיפול•בנכותו•המוכרת,•	

בבית•חולים•פרטי•או•בתאגיד•בריאות•או•על•ידי•מנתח•נבחר•
מבית•חולים•פרטי.•מדובר•בניתוחים•אלקטיביים•לא•דחופים.•
עלות•הטיפול•והאישפוז•יחושבו•על•פי•תעריפי•משרד•הבריאות.•
ונכה•המבקש•לבצע•ניתוח•פרטי,•ימציא•מסמכים•רפואיים•והמ
מחוז• במרפאת• המחוזי• לרופא• ויעבירם• מומחה• רופא• לצות•
השיקום.•נכה•שיבחר•מנתח•שאינו•כלול•בהסדר•עם•אגף•שיקום•
ונכים,•יצטרך•לשלם•ישירות•למנתח•שבחר•שבחר•את•עלות•הני
תוח•ויקבל•החזר•כספי•בכפוף•להגשת•חשבונית•מקור•עד•גובה•
והסכומים•המשולמים•לרפואי•ההסדר,•ולא•יותר•מההוצאה•בפו

על.•ההחזר•הכספי•יכלול•גם•את•האשפוז.

תוספת משקולות לנכה בן 65
• נכה•שמלאו•לו•65•שנה,•ושדרגת•נכותו•אינה•פחות•מ-50•אחוז,•	

יקבל•בנוסף•לזכאותו•הבסיסית•על•פי•תקנות•הנכים•)תוספת•
למימון•צרכים•מיוחדים(•תוספת•של•16•משקולות•ובתנאי•שהוא•
עונה•לקריטריונים•הבאים:•1.•הנכה•חי•בגפו•או•אלמן•או•גרוש;•
2.•בן•זוגו•של•הנכה•תלוי•במידה•רבה•בעזרת•הזולת•לביצוע•רוב•
פעולות•היומיום•או•זקוק•להשגחה,•והכול•לפי•אישור•רפואי•וכן•
אישור•המעיד•על•היקף•ההגבלה•בתפקוד.•למימוש•הזכאות•יש•

לפנות•לפקידת•התביעות•בסניף.

תגמול חפ”ר לנכה שרופא תעסוקתי הגביל 
העסקתו לחצי משרה 

• נמצא•בתהליך•	 לו•עבודה•במשרה•חלקית•ואשר• נכה•שנקבעה•
יהיה•זכאי•לת לו,• והשמה•בעבודה•בהתאם•למגבלות•שנקבעו•
שלום•תגמול•חפ”ר.•נכה•העונה•לקריטריון•הנ”ל•רשאי•לפנות•ל•

עובדת•השיקום.

השלמה של תגמול תט”ר 
• נכה•אשר•עבד•במשרה•חלקית•באישור•רופא•וקיבל•תט”ר•	

השלמה•במשך•חמש•שנים•לפחות•טרם•פרישתו•לגמלאות,•
ווהוכיח•כי•בשל•כך•נפגעה•הפנסיה•המשולמת•לו•עם•פריש

תו,•ישולמו•לו•לאחר•פרישתו•תגמולי•תט”ר•בשיעור•ששולם•
לו•טרם•פרישתו.

עדכון זכויות נכי פעולות איבה פברואר 2020
באדיבותו הרבה של מר אבנר גולן מארגון נכי צה”ל

להלן•תמצית•קורות•חייו•של•אריק:•אריק•יליד••
רבוסרן• איבה,• פעולות• נכה• חולון,• תושב• •,1953
נכדים.• לשישה• וסב• ילדים• לשלושה• אב• במיל׳,•
אריק•חבר•בארגון•למעלה•מ•30•שנים,•נפגע•כאשר•
היה•בן•17•שנים•בעת•מלחמת•ההתשה•כאשר•פגז•

סורי•פגע•בו•וריסק•את•כף•רגלו•הימנית.
״נפגעתי•כשהייתי•חבר•קיבוץ•כנרת•בשנת•1970.•
בכוונתי•כעת•כחבר•ועד•לפעול•למען•צירוף•כלל•

הסקטורים• משלושת• האיבה• פעולות• נפגעי•
מכלל• יותר• שנצרף• ככל• בארגון,• חברים• להיות•
הנפגעים•במדינה•כך•יהיה•לארגון•כוח•גדול•יותר•
ואמצעים•וכלים•לפעול•לרווחת•הנפגעים.•ברצוני•
בית•אר בית,• להם• להבין•שיש• לחברים• ולגרום•

גון•נפגעי•פעולות•איבה•אשר•עומד•לרשותם•בכל•
בעיה•או•מצוקה•בין•אם•נפשית,•בין•אם•פיזית•או•
כלכלית.•ברצוני•לארגן•פעילויות•גיבוש•וימי•כיף,•
בחוגים•כאלו• מסיבות•בחגים,•הפעלת•המועדון•
הטבות• הענקת• למען• לפעול• ברצוני• ואחרים,•
והנחות•בדומה•לארגונים•מקבילים,•לתת•עזרה•
ממשלתיים• וגופים• לאומי• ביטוח• מול• לחברים•

שונים״
כיו״ר• אריק• כיהן• האחרונות• השנים• בשלוש•

ועדת•תרבות•ומתנדב•בארגון.

חבר ועד חדש - אריק דור
לאור  מותו  בטרם עת של חבר הועד זאב ראפ 
נערכו  אשר  הבחירות  לתוצאות  ובהתאם  ז"ל 
ועד  כחבר  לכהן   הבא   המועמד   ,2017 בשנת 

הינו נכה פעולות איבה אריה )אריק( דור. 
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רכב רפואי העובר בירושה

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

• ושאיר•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• הביטוח,• לתשלום•של•מחצית•מדמי•

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.
• והשינויים•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• אולם•המכון• רפואי,• לרכב• זכאי• אינו• נכה•אשר•
)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

• והתאמת•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• והועדה,•

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 
פזכאי 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 
זכאים להתקנת מערכת איתור ואיכון רכב )איתורן( ודמי מנוי 

שנתיים.

כיבוד המלצות רופא מומחה על ידי רופאי אגף 
השיקום- ריענון

בסיכום דברים בין מנכ״ל משהב״ט וארגון נכי צה״ל מנובמבר 2009 
ומיוני 2011, הוסכם בין היתר ש״רופאי האגף בלשכות יכבדו/יאמצו 
פאת המלצות הרופאים המקצועיים אליהם נשלחו הנכים מטעמם וב

לבד 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 
פהנכה לרופא מקצועי אחר. היה והרופא המקצועי האחר המליץ המל

צה דומה לרופא המקצועי הראשון, יאמץ הרופא המחוזי את המלצת 
פהרופא המקצועי...״. נכים שנתקלים בבעיות בבואם לממש את המ

לצות 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 הפפ -מ
גימה המפורטים להלן, או 30% כאמור, בגין פגימה מצטברת באותו 
איבר על אחד מסימולי הפגימה המפורטים להלן, זכאי לקבל שירותים 
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 צורך בהכרה 
)לפי סימולי פגימה( המזכות  ועדה רפואית(. הפגימות המוכרות  של 
בטיפול רפואי הן: פרפלגיה – קוודרופלגיה – המיפלגיה – סקלרוזיס 
מולטיפלקיס – מחלות שרירים – עמוד שידרה – קיר הבטן – מחלות 
פפרקים – פגיעות ברגליים )קרסול, ברך, ירך, קטועי רגל(. הטיפול הר

פואי כולל: טיפול אמבולטורי ואשפוז, תרופות, ציוד עזר רפואי, טיפול 
פסיעודי על פי נהלי האגף, החזר הוצאות נסיעה לטיפול, תוספת משקו

זכויות והטבות לנכי פעולות איבה
זכויות ורווחה
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לות – עזרת זולת רפואית. למימוש הזכאות יש להפנות בקשה לרופא 
המוסמך המחוזי, בצירוף מסמכים רפואיים עדכניים.

טיפול באמצעות שחייה לנכים נפגעי גב

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

פבמכתב מרופא אורטופד מומחה, המאשר שחייה טיפולית כטי
פול בפגימה מוכרת בגב, או כטיפול בכאבי גב הנובעים מנכות 
בעל  הינו  השיקום  במרפאת  המחוזי  המוסמך  הרופא  מוכרת. 
סמכות לאשר את ביצוע הטיפול. הצורך בהמשך טיפול ייבחן 
מחדש אחת לשנה. החזר הוצאות לנכה יבוצע באחת מהדרכים 
כנגד הצגת  גובה ההחזר השנתי  על  יעלה  ובלבד שלא  שלהלן, 
קבלה ״מקור״ על מנוי שנתי על שם הנכה, או הצגת כרטיסי 
כניסה בודדים המהווים כקבלה על ביצוע התשלום. גובה החזר 
לפנות  יש  הזכאות  למימוש  1,500 שקל.  סך  הוא  לשנה  מירבי 

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 
פלאישור מעביד בו יצוין פירוט התפקיד והעבודה, וכי הרכב דרוש לצור

כי עבודה. מענק מיסים ניתן לרכבים כמפורט להלן: משאית המורכבת 
בארץ, או משאית מדגם יציג )רנו 10 טון כולל( לפי רשומון מכס, רכב 
2,500 סמ״ק )מנוע דיזל(, מונית/רכב ללימודי נהיגה, מכופ  מסחרי עד
נית נוסעים ודו-שימושית בנפח 1,600 סמ״ק. לרכבים מסוג משאית/
רכב מסחרי/מונית/לימודי נהיגה ישולמו מלוא המיסים החלים 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

מתן  ומיום  איבה  כאלמנת  הוכרה  לא  ואלמנתו  שנפטר  נכה 
3 שנים, תינתן לאלמנה העפ  הסיוע לרכב ועד פטירת הנכה יחלפו

ברת בעלות ללא צורך בהחזר מיסים. לתקופה פחותה מ-3 שנים 
פבאישור מנהל המחוז ובתנאי שהתקיימו נסיבות מיוחדות. לפ

רטים נוספים 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 פחות מ-6 חודשים עד לועדה הרפואית הבאה )מדובר 

ברשימה חלקית בלבד(.
• נכה•פגוע•ראש•בדרגת•נכות•100%-40%:•זכאי•למזגן•אויר•מפוצל•1.5•	

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

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

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

קנה.•החלפה•לאחר•10•שנים.
• נכה•הסובל•מכוויות•קשות•שדרגת•נכותו•100%•ומעלה:•זכאי•למתקן•	

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

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

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

• נכה•הסובל•מאסטמה•בעל•דרגת•נכות•40%•ומעלה:•זכאי•למזגן•אויר•	
מפוצל•1.5•כ״ס•כולל•התקנה•סטנדרטית.•החלפה•לאחר•10•שנים.

• 50%•ומעלה•זכאי•למזו	 •נכה•הסובל•מטרשת•נפוצה•בעל•דרגת•נכות
גן•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%•ומעו	 •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•-•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•)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%•ומעו	 •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•כלוו •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

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

קופה 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.

פנכה המוכר על מחלת לב איסכמית, זכאי להבראה אחרי אשפוז במ
לב, באישור הרופא  לחולי  רפואי המיועד  פיקוח  תקני הבראה עם 

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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סיעוד

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

ילדיור מוגן, ההורה/ים ימשיכו לקבל את מלוא התגמול החו
דשי ואת יתר התשלומים החודשיים ו/או השנתיים הנלווים.

בתי אבות להורים
הורה זכאי להשתתפות במימון שהייתו במחלקה סיעודית או 

יבמחלקה לתשושי גוף או נפש בבית אבות, בהסתמך על תע
ריף משרד הבריאות או משרד הרווחה ובהתאם להכנסותיו 
מכל מקור שהוא. קצבת זקנה, קצבת שאירים, רנטה מנזקי 

יבריאות והכנסה משכר דירה ראשונה לא יילקחו בחשבון לצו
רך חישוב דמי השהייה. כאשר משולמות קצבת שאירים וגם 
קצבת זקנה תיחשב קצבת השאירים כהכנסה. הורים שהאגף 

ימשתתף במימון המוסד שבו הם שוהים, לא יקבלו תגמול חו
ידשי והטבות. מוסד שאינו נמצא בהסדר ישיר עם משרד הבי

טחון, אגף המשפחות משתתף במימון המוסד שבו הם שוהים, 
בהס נמצא  שאינו  מוסד  והטבות.  חודשי  תגמול  יקבלו  ילא 

דר ישיר עם משרד הביטחון, אגף המשפחות משתתף במימון 
שהייה במוסד בתשלומים חודשיים, המועברים כנגד קבלות 
או חשבונית מס מקור, בציון אופן תשלום. לתשומת לבכם אם 

יאחד משני ההורים עובר לדיור סיעודי מסוג זה או אחר, ימ
שיך ההורה השני לקבל את כל התנאים המגיעים לו ממשרד 

הביטחון כהורה יחיד, דהיינו 80 אחוז מהתשלום לזוג. 
עזרה בידי הזולת בבית ההורה

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

ניתן להעסיק בן משפחה מדרגה ראשונה.

בריאות

יהטבות בנושאים רפואיים ניתנות על סמך אישור משרד הב
ריאות, כלומר לאחר שמוצתה הזכאות בקופת החולים ו/או 

יבביטוח משלים או במשרד הבריאות, ולאחר השתתפות עצ
מית ועד לסכום המרבי. בקשה למימוש ההטבות תוגש לעובד 
יאוחר  ולא  לפועל,  ההוצאה  למועד  בסמוך  במחוז,  הרווחה 
משנה ממועד ההוצאה, בצירוף חשבונית מס או קבלה מקור 

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

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

וניידת טיפול נמרץ לב לתקופה של  בלת שירותי קרדיוביפר 
24 חודשים. אישור הסיוע מותנה באישור רופא קרדיולוג על 
הצורך בשירות זה. הורים זכאים לקבל החזר של עד 174 ש״ח 

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

יהורים חולי לב בלבד, זכאים לקבל הפניה לאחת משתי החב
רות- שחל ונטלי, אשר בהתקשרות עם המשרד ו/או באמצעות 

יהחזר כספי מחברה שאינה בהתקשרות, בכפוף לאישור מקר
דיולוג. 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 

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

הורה בודד מגיל 65 או זוג הורים מגיל 65 רשאים לפנות לאחת 
מהחברות נותנות השירות בשוק וליצור התקשרות עצמאית. 
סכום ההשתתפות עומד על סך 347 שקל בשנה 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

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

יאו 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 
לאחר ניתוח, או עקב מחלת עיניים כרונית תינתן על פי אישור 
הקיימות.  בהחלפת  או  מיוחדות  בעדשות  הצורך  על  רופא, 
715 שקל לשנה או  גובה ההחזר עבור העדשות עומד על סך 

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

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

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

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

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

יפרטי ההזמנה, והחברה תיצור קשר עם ההורים לתאום מוע
די האספקה. האספקה תתבצע בהתאם להיקף סל המוצרים 

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

ישנבחרה בחוזה התקשרות עם משרד הביטחון. מוצרי הספי

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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גה יסופקו לבית הזכאי/ת בהתאם לכמות שתוגדר על ידיהם, 
יועד להיקף סל מוצרים שנקבע בהתקשרות. אם הזמנת המו

יישא  בהתקשרות,  שנקבעה  מזו  גבוהה  בעלות  תהיה  צרים 
הזכאי בהפרש העלות ישירות מול החברה.

השתתפות בהתייעצות רפואית
טיפול  המצריכות  למחלות  מיודעת  הרפואית  ההתייעצות 

ניתן למ כירורגית. הסיוע אינו  ירפואי ממושך או התערבות 
הינו  ההשתתפות  גובה  קוסמטיים.  וניתוחים  טיפולים  טרת 
עד 836 שקל בשנה. יודגש כי בזכאות זו אפשר להשתמש כמה 

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

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

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

יהורים שכולים המבקשים להביא צאצא לעולם בעקבות הש
לסכום מרבי  עד  במימון הטיפולים  זכאים להשתתפות  כול, 

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 
של  להחזר  זכאים  הקרנות,  או  כימותרפיים  טיפולים  לאחר 

ידמי החלמה בארץ או בחו״ל בעד כל יום החלמה בשהות רצו
נציבות  פי תעריפי  על  וזאת   , ימים   7 לילות או   6 פה של עד 
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 

טיפו של  סדרה  לאחר  או  לילות,  מארבעה  יותר  של  יאשפוז 
לים כימותרפיים או טיפול הקרנות. הזכאות למימון היא עד 
שירות  נציבות  לתעריף  בהתאם  לילות(,  )שישה  ימים  שבעה 
המדינה. את ההטבה אפשר לממש עד שישה שבועות לאחר 

האשפוז.
במימון  פעמיות השתתפות  חד  או  כרוני  לשימוש  תרופות 

תרופות
צריכת  עבור  ש״ח   222 של  תשלום  כולל  החודשי  התגמול 
תרופות שמשולם לכל בית אב. אם ההוצאה החודשית עבור 
ניתן  זה,  תרופות בשימוש קבוע או חד פעמי עולה על סכום 
לקבל השתתפות נוספת בתנאים הבאים :התרופה מאושרת 
של  מרקחת  בבית  נרכשה  התרופה  הבריאות.  משרד  ידי  על 
קופת החולים או בבית מרקחת שיש לו הסדר תשלומים עם 

יהקופה. יש להעביר אישור רפואי המפרט את רשימת התרו
פות הקבועות ומינונן החודשי בצירוף חשבוניות מס/קבלות 
מקוריות על רכישת התרופות בשלושת החודשים האחרונים 

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

יבגין רכישת תרופות המאושרות על ידי משרד הבריאות כת
רופה, ולא עבור תוספי מזון או ויטמינים.

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

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

יהורים שאינם יכולים מטעמים רפואיים )על סמך אישור מרו
נסיעה  הוצאות  מלוא  למימון  זכאים  באוטובוס,  לנסוע  פא( 

מר או  חולים  בבית  רפואי  לטיפול  באמבולנס  ו/או  יבמונית 

באי- מותנה  במונית/אמבולנס  נסיעות  החזר  מומחים.  פאת 
שנים  ב-5  אישי/שיקומי  לשימוש  רכב  לרכישת  סיוע  קבלת 
 5 או  לחודש  נסיעות  ל-10  עד  הינה  ההשתתפות  האחרונות. 

ינסיעות הלוך ושוב. אין הגבלה במספר הנסיעות לטיפול כימו
תרפי או דיאליזה. גובה ההשתתפות בנסיעה במונית לא יעלה 

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

יכולים לנסוע בתח ירכב בארבע השנים האחרונות, ושאינם 
בורה ציבורית, זכאים להוצאות נסיעה במונית או באמבולנס, 
כל עוד תקף האישור הרפואי לכך. ההשתתפות מוגבלת לעשר 

נסיעות מאושרות בחודש )או חמש נסיעות הלוך וחזור(.
טיפולי שיניים

הורים זכאים להשתתפות במימון טיפולי שיניים בגובה 50% 
ימההוצאה בפועל. ההחזר יינתן על בסיס תוכנית טיפול חתו
וע פירוט הטיפולים  ידי רופא השיניים הכוללת את  על  ימה 

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

עד 3 שנים מיום התשלום.
השתתפות במימון טיפול שיניים תהא על שם הזכאי בגובה 50 
אחוז מההוצאה בפועל על פי תוכנית טיפול מפורטת וקבלה 
מקורית, בציון אופן תשלום. בהתאם למחיר הטיפול, יידרשו 
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. 

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

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

ניתוחים קוסמטיים.
נעליים אורטופדיות

יהורים זכאים לקבל השתתפות במימון לרכישת נעליים אור
יתופדיות המיוצרות במכון מיוחד המתמחה במכשירים אור

תופדיים. המימון הוא לרכישת זוג נעליים אחד לשנה ומותנה 
השתתפות  תנוכה  ההחזר  מסכום  אורתופד.  מרופא  באישור 

עצמית של 309 ש״ח וישולם סכום מרבי של עד 961 ש״ח. 
פי  על  אורטופדיות  נעליים  ברכישת  לסיוע  זכאים  הורים 
אישור רפואי מאורתופד, ואשר מיוצרות במכון מיוחד ובלעדי 
למכשירים רפואיים. הסיוע יינתן בניכוי השתתפות בסך 305 

שקל ועד לגובה של 955 שקל בשנה.
מכשירים רפואיים

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

פטורים מתשלום השתתפות עצמית.
הורים זכאים להשתתפות ברכישה או בהשכרה של מכשירים 
רפואיים. ההשתתפות תינתן כנגד השלמה למימון שניתן על 

יידי הגורם המממן ועד לגובה תעריפי המשרד ובהתאם לרשי
מה המאושרת על ידי האגף.

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

משלים או כל גורם מממן אחר.
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תחבורה

רכישת רכב ראשון חדש לבעלי רישיון נהיגה
הורים בעלי רישיון נהיגה בר תוקף, יהיו זכאים למענק ו/או 
רכב  להחלפת  או  חדש  רכב  ברכישת  כהשתתפות  להלוואה 
לשימושם האישי, בתנאי שלא קיבלו סיוע לרכישת קלנועית/
רכב ראשון חדש  זכאות.לרכישת  רכב במהלך אותה תקופת 
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
לרכישת רכב ראשון או להחלפה. גיל הרכב הנרכש לא יעלה 
על 48 חודשים. הסיוע לרכב משומש ניתן אחת לארבע שנים 
ההורה/ים  שבה  מחברה  יירכש  לא  המשומש  הרכב  ואילך. 
בעלי  הינו  ראשונה  מקרבה  מקרוביו  אחד  או  שליטה,  בעלי 
הזכאי.  של  ראשונה  מבן משפחה מקרבה  או  בחרה,  שליטה 
יינתן מענק  לפונה שבקשתו אושרה עקרונית על ידי המחוז, 

עד של מענק של 38,961 ש״ח והלוואה בגובה 23,180 ש״ח.
רכישת רכב ראשון לחסרי רישיון נהיגה בנהיגת בן משפחה

הורה שאינו בעל רישיון נהיגה זכאי לקבל סיוע ברכישת רכב 
חדש כאשר ילדיו או בן זוגו מתגוררים בסמיכות אליו, זמינים 

קלנו רכש  שלא  )בתנאי  עבורו.  ינהגו  כי  ומצהירים  ילהסיעו 
הסיוע  זכאות(.  תקופת  באותה  משהב״ט,  במימון  עית/רכב 
זו.  למטרה  שהוקצתה  מוגבלת  שנתית  מכסה  במסגרת  ניתן 
בסך  מענק  יינתנו  ראשון  רכב  לרכישת  המרבי  הסיוע  גובה 

31,217 ש״ח והלוואה בסך 22,904 ש״ח. 
ש״ח   25,664 בסך  מענק  יינתנו  שנים   4 לאחר  רכב  להחלפת 

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

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

שנים.
השתתפות במימון לימוד נהיגה

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

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

קל לרכישת  אפשרות  קיימת  זכאות,  תקופת  באותה  יברכב 
זוגית או שתי קלנועיות בודדות כל אחת או קלנועית  נועית 

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 
שלוש  עד  של  בתקופה  תבחן  להלוואה  הזכאות  ממקורותיו. 
נפילת החלל, או מיום ההכרה כהורים שכולים.  שנים מיום 

יההלוואה תינתן רק להחזר חוב לגורמים רשמיים. גובה ההל
וואה הינו עד לסכום של 57,421 ש״ח.

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

המטפל.
הלוואות להוצאות מיוחדות לצרכים אישיים

צרכים  למטרת  ש״ח   6,749 בסך  להלוואה  זכאים  הורים 
אישיים, אחת לשלוש שנים ואילך.

למט ניתנות  אישיים  ולצרכים  מיוחדות  להוצאות  יהלוואות 
רות הבאות:

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

עזרה לנישואי בן או בת הלוואה בסך 16,156 שקל. ההלוואה 
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

יהורים שאינם עובדים ואין ברשותם מקור הכנסה נוסף, ובו
יחרים להקים עסק עצמאי שיהווה עבורם מקור פרנסה ועי
יסוק, זכאים לבקש הלוואה להקמת העסק או כניסה לשות

פות בעסק, עד לסך של 103,446 ש״ח. לביסוס עסק קיים ניתן 
לקבל הלוואה לביסוס והשלמת שיקום עסק קיים שבבעלות 

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

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

או קיים כרכב ראשון או החלפה.
סיוע זה מחליף את הסיוע הניתן לרכישת רכב לשימוש אישי/
לר יינתן  הסיוע  הביטחון.  ממשרד  קלנועית  או  רפואי  ירכב 

כישת רכב מסחרי או רכב נוסעים המשמש ללימוד להוראת 
נהיגה רכב ראשון ולהחלפת הרכב לאחר 5 שנים או לאחר 3 

שנים כאשר מדובר ברכב להוראת נהיגה
למ הבוחר  הורה  קיים.  עסק  וביסוס  עסק  להקמת  יהלוואה 

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

עסק קיים שבבעלות ההורה.

דיור

הורה שכול המעוניין לקבל את השתתפות האגף בנושאי דיור 
מוזמן לפנות אל עובד הדיור/הרווחה במקום מגוריו. מומלץ 

ילפנות כבר בשלב התכנון, כדי לקבל הסברים מלאים ומעוד
יכנים בנושא. הסכומים הנקובים באפשרויות הסיוע הם מר

ביים ויתכנו בהם שינויים. הסיוע לרכישת דירה ראשונה או 
החלפת דירה או החזר משכנתא או שיפוץ והתקנת מעלית או 
יינתן  וניתן למטרה אחת בלבד. הסיוע  פעמי  הינו חד  מעלון 
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באופן חד-פעמי בהלוואה ו/או במענק.
הסיוע בדיור הינו חד פעמי, לצורך רכישה או החלפת דירה 
ראשונה או לכיסוי חוב המשכנתא. לקבלת מידע על הזכאות 

ילסיוע יש לפנות לעובד הרווחה המחוזי באמצעות מרכז השי
רות הטלפוני.

סיוע לרכישת דירה ראשונה בשוק החופשי הפרטי
הורים מחוסרי דיור שאין, ולא הייתה בבעלותם דירה או חלק 

ימדירה, זכאים לקבל הלוואה ו/או מענק באופן חד פעמי לר
יכישת דירה ראשונה. הסיוע המרבי הניתן לרכישת דירה רא

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

רכישה מחברה ציבורית משכנת
יהורים 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 
221,257ש״ח  מחברה ציבורית משכנת הוא הלוואה עד גובה 

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

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

123,185 שקל.
סיוע בהחלפת דירה

דירה  דירה, החלפת  הורים שלא קיבלו בעבר סיוע לרכישת 
יהיו  דירתם,  ומבקשים להחליף את  כיסוי חוב משכנתא  או 
זכאים לקבלת הלוואה ו/או מענק. גובה הסיוע הינו עד סכום 

יההפרש שבין מחיר הדירה הנמכרת ובין מחיר הדירה הנרכ
שת )בתנאי שמחיר דירה זו גבוה יותר(, ועד לתקרה שנקבעה 
43,064 ש״ח. המענק יינתן בתי  למטרה זו. גובה המענק  - עד
נאי שמחיר הדירה הנמכרת לא יעלה על 839,160 ש״ח. גובה 

ההלוואה - עד סכום של 110,635ש״ח. 
יהורים זכאים להלוואה ולמענק. מתן המענק מותנה בכך שס

1,600,000 שקל. הסיוע המי  כום מכירת הדירה אינו עולה על
במקרה  שקל.   110,635 הלוואה  שקל,   43,064 עד  מענק  רבי: 
יינתן  הסיוע,  מסכום  נמוך  לרכישה  המכירה  בין  הפער  שבו 

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

או  רכישה  לצורך  הביטחון  משרד  בסיוע  נעזרו  שלא  הורים 
החלפת דירה, ולצורך רכישת דירתם היחידה והנוכחית נטלו 
משכנתא שעדיין לא הוחזרה במלואה, רשאים לפנות לצורך 
של  מלא  או  חלקי  לכיסוי  הלוואה  לקבלת  זכאותם  בדיקת 
סכום  להפחתת  שתביא  בתנאי  תינתן  ההלוואה  המשכנתא. 
ההחזר החודשי של המשכנתא המקורית בשיעור של לפחות 
20%. זאת, לאחר שהתבצעה פריסה תשלומים מכסימלית של 

ייתרת המשכנתא ע״י ההורה מול הבנק שיעורי הסיוע המר
ביים לקבלת הלוואה למטרה זו הינם בהתאם לפירוט סכומי 
ההלוואות. עד 221,257 ש״ח כאשר המשכנתא ניטלה לצורך 
110,635 ש״ח כאשר המשכנתא ניי  רכישת דירה ראשונה. ועד

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

ידי עובדי השיקום.
שיפוצים

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

שיפוצים, הרחבה קולקטיבית ברכוש משותף כחלק מהסיוע 
לשיפוץ. גובה ההלוואה הוא עד סכום של 57,421 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 במעי
נק לאחת ממטרות הדיור, והוא מהווה חלופה לסיוע בהחלפת 

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

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

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

ניתן לבחון סיוע במימון שכר דירה למחוסרי דיור לזמן מוגבל 
יותלוי במצב כלכלי משפחתי. למידע נוסף ומפורט באשר לת

נאי הסיוע יש לפנות לעובד השיקום.

הנצחה

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

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

7,663 ש״ח.  הורים המקבלים תגמוי  סכום המענק הוא בסך
לים והטבות זכאים לקבל הלוואה חד-פעמית לסיוע במימון 

מפעל הנצחה פרטי. סכום ההלוואה הינו עד ל- 10,765 ש״ח.
השתתפות בהוצאות האבל

אבל  בהוצאות  להשתתפות  חד-פעמי  למענק  זכאים  הורים 
בסך 7,361 ש״ח. המענק יועבר למשפחה על ידי נציג היחידה 
להנצחת החייל בין תום ימי ״השבעה״ ועד, תום ״השלושים״.
12 חודשים לאחר הנפילה, ומי  ניתן אוטומטית וחד פעמית,
שולם במסגרת התגמולים. משפחות שאינן מקבלות תגמולים 
מתבקשות לפנות למרכז השירות הטלפוני. סכום המענק הינו 

7,663 שקל.

שירותים סוציאליים

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

יש לפנות לעובד הסוציאלי במ ילהצטרפות לקבוצת תמיכה 
חוז המטפל.

מתנדבים
מתנדבים  ומפעילים  מגייסים  באגף  הסוציאליים  העובדים 

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

יאנשי מקצוע. המעוניינים בקשר עם מתנדב יפנו לעובד הסו
ציאלי במחוז המטפל.
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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
בסך  אבל  בהוצאות  להשתתפות  חד-פעמי  למענק  זכאי/ת  אלמנ/ה 

7,361 ₪ בתקופת ״השבעה״.
ביקורים בארץ של בני משפחה המתגוררים בחו״ל

לביקורי  זכאיות  שנה  לפחות  בחול  המתגוררות  אלמנות 
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 

מלבית העלמין בו קבור החלל ובחזרה לשדה התעופה לאחר הבי
קור 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

אלמן/ה ללא מקצוע, השכלה או התאמה תעסוקתית, שאינם עובדים 
ואין להם הכנסה מלבד תגמולים, יכולים לקבל הלוואה לקבלת עסק 
או לביסוס עסק קיים שבבעלותם או כניסה לשותפות בעסק שיהווה 
בעבורו/ה מקור פרנסה. עליהם לפנות לעובד הרווחה לבירור 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 ₪ 

מלביסוס עסק יש לפנות בנושא לעובד/ת הרווחה קביעת הזכאות לס
כום הסיוע ידונו בוועדה לשיקום כלכלי עצמאי.

לימודים והכשרה מקצועית

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

12 ובני 13 יקבלו מענק כספי, לקראת הגיעם לממ  ילדי/ות החלל, בנות
צוות, 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

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

סיוע בדיור

מסיוע חד פעמי יינתן לאחד ממטרות הדיור: רכישת דירה ראשו
נה 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 
עמו/ה,  נשואים המתגוררים  30, שאינם  גיל  עד  יתומים   3 עד  לו/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 לממ

ענק של עד 66,740  ₪. 
החלפת דירה

אלמן/ה שלא קיבל/ה סיוע לרכישת דירה או לכיסוי משכנתה, 
מואין בבעלותו/ה דירה נוספת או חלק מדירה אחרת פרט לדי

עד  סיוע  יקבל/תקבל  להחליף,  מבקש/ת  היא/הוא  אותה  רה 
הדירה  מחיר  ובין  הנמכרת  הדירה  מחיר  שבין  ההפרש  סכום 
הנרכשת, בתנאי שמחיר הדירה הנרכשת גבוה יותר: בהלוואה 
בסך 135,444 ₪. מענק לאלמנה עם ילדים עד גיל 30, שהם ילדי 
החלל, שאינם נשואים ומתגוררים בביתו/ה, זכאי/ת למענק של 
עד 173,416 ₪ בניכוי 20% מהסכום שיקבל/תקבל עבור דירתו/ה 
הנמכרת כמפורט בחוזה המכירה. 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 
נטל/ה משכנתא  והנוכחית  דירתו/ה היחידה  רכישת  ולצורך  דירה, 
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 להמ  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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מעד לסכום קבוע מראש. הסיוע יינתן בשנה הראשונה והשנייה הסמו
כות 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

מאלמן/ה בעל/ת רישיון נהיגה בר תוקף, יהיה/תהיה זכאי/ת למ
ענק 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

מאלמנ/ה שאינו/ה בעל/ת רישיון נהיגה זכאי/ת לקבל סיוע בר
כישת רכב חדש כאשר בנה או בתה מתגוררים בסמיכות אליה 
לקולנועית.  סיוע  לא קיבל/ה  עבורו/ה אם  ינהגו  כי  ומצהירים 
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

מאלמן/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 
בניידות,  ומגבלות  רפואיות  לקולנועית, מסיבות  אלמן/ה הזקוק/ה 
מבתנאי 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 
לשימוש  רכב  לרכישת  הניתן  הסיוע  את  מחליף  זה  סיוע  קיים.  או 

אישי/רכב רפואי או קולנועית. 

סיוע רפואי 

מימון תרופות 
ממושך.  או  קבוע  לטיפול  תרופות  על  תשלום  להחזר  זכאי/ת  אלמן/ה 
טיפול קבוע: יש להגיש לעובד/ת הרווחה את רשימת התרופות מרופא 
מטפל, את המינון החודשי, ולצרף דו״ח ניפוקי תרופות מקופת החולים או 
מקבלות משלושת החודשים האחרונים. לאחר אישור הבקשה, יינתן לפו

נים 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 
לבין  בפועל  ששולם  הסכום  שבין  ההפרש  יהיה  ההשתתפות 
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 

זכאית להשתתפות  על הצורך בלחצן מצוקה עקב מחלות כרוניות, 
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 אורתומ  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 
אלמנה שאינה יכולה מטעמים רפואיים )על סמך אישור מרופא( 
לנסוע באוטובוס, זכאית למימון מלוא הוצאות נסיעה במונית ו/
או באמבולנס לטיפול רפואי בבית חולים או במרפאת מומחים. 

מהחזר נסיעות במונית מותנה באי-קבלת סיוע לרכישת רכב לשי
מוש אישי/שיקומי ב-4 השנים האחרונות. ההשתתפות הינה עד 
ל-10 נסיעות לחודש או 5 נסיעות הלוך ושוב. אין הגבלה במספר 

מהנסיעות לטיפול כימותרפי או דיאליזה. גובה ההשתתפות בנסי
עה במונית לא יעלה על 100 ש״ח לכל כיוון.

החלמה לאחר אשפוז 
מאלמנה 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 
הינו 424 ₪. במקרים של  יום ההבראה לשנת 2017  ערך   . המדינה 
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 
מידי חברה עמה יש לאגף הסכם התקשרות.לאחר אישור הבקשה יע
מביר קצין התמלוגים הודעה לחברה עם פרטי ההזמנה, והחברה תי

צור קשר עם האלמנה לתאום מועדי האספקה.
טיפולי שיניים 

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

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

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

קבוצות תמיכה  
מהמוסד 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
אלמן/ה זכאי/ת למימון טיפול נפשי )אישי, זוגי, משפחתי( במשך שנה 
ועד שלוש שנים. משכו יוארך על סמך שיקול מקצועי. אלמן/ה רשאית 
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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 
ממטפל/ת סיעודי/ת. הזכאות והיקפה ייקבעו לפי ״דוח תפקוד״ שימ

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

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

להמרה מעובד/ת הרווחה. 
העסקת עובד זר

מהיתר 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
מאלמן/ה שנקלע/ה לחובות כתוצאה ישירה מנפילת החלל או המתק
משה 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 
מהמשפט. 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 
ממקרקעין 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, בלשמ  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( 

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

30 שנה, שהוכרו כיתומים לפני גיל 21, ולא קימ  יתום/ה שטרם מלאו
בלו סיוע לשיקום וללימודים, זכאים למענק חד-פעמי לרכישת רכב 
שיהווה מקור פרנסתו הבלעדי, כגון רכב להובלות או להוראת נהיגה. 
תו ולהגיש  הזכאות  לבירור  הרווחה  לעובד/ת  לפנות  היתום/ה  מעל 

כנית 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 
למימון אבחון לקות למידה בכפוף לתעריפי ״ניצן״, ועל סמך המלצה 
מגורם מקצועי. יתום/ה עד גיל 21 זכאי/ת למימון אבחון לקות למידה 
לפי המלצה בכתב מגורם מקצועי, אם מומנו להם לא יותר מארבעה 

אבחונים. 
מימון הוראה מתקנת

מיתום/ה לאחר אבחון לקות למידה, הלומד/ת בבית ספר יסודי, חטי
מבת 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

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

מימון לימודים

יתום/ה לפני גיל 30 
יתום שהתייתם בטרם מלאו לו 21 וטרם מלאו לו 30 זכאי לקבל סיוע 
במימון לימודים אקדמיים או לימודים להכשרה מקצועית, ובתנאי 
על  משרדנו.  באמצעות  אחרים  ללימודים  מימון  בעבר  קיבל  שלא 
מהיתום להמציא אישור רישום וקבלה ללימודים במוסד לימודים אק
מדמי המוכר על ידי המועצה להשכלה גבוהה או במוסד להכשרה מק

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

תתפות ברכישת ספרים וציוד לימודי.

 34
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הערההלוואהמענקמיסים

זכאי , נכה שלא רוכש מייצג27,224 54,447₪ 48,229₪ ₪
 129,900₪לרכב עד 

זכאי , נכה שלא רוכש מייצג32,389 64,778₪ 41,433₪ ₪
 143,600₪לרכב עד 

₪ 81,740₪ 112,173₪ 56,087

רכב בבעלות מדינה69,052 138,104₪ 87,244₪ ₪

זכאי , נכה שלא רוכש מייצג50,574 101,148₪ 82,967₪ ₪
 257,900₪לרכב עד 

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

משותקים בלבד שיש להם אי 
שליטה על סוגרים

2.7.2018רכב יציג נכון ליום 
ללא מסדגםק"סמקבוצה

81,671 ₪ 129,900₪ יGLIטויוטה קורולה 11600

הונדה סיוויק רמת גימור אלגנס 21800
138,600₪ ₪ 97,167

 (כולל מערכת איתור) CRVהונדה 82000
250,000₪ ₪ 168,260

 (כולל מערכת איתור)מיצובישי דזרט 5
294,400₪ ₪ 207,156

MDILTZ₪ 151,722שברולט אימפלה 63600

C-200₪ 148,900מונית מרצדס 2134

110,124 ₪פטור לרכב מסחרי

214,046 ₪ 320,000₪ארו דקאר 'מיצובישי פג7

2.7.2018רכב יציג נכון ליום 

אלמנ/ה עם ילדים

תגמול עבור גיל הילד
ילד אחד

תוספת עבור 
כל ילד נוסף

התוספת 
הינה עד גיל

997.5821 10,216.13₪ ₪עד גיל 18

18-21₪ 10,431.09₪ 997.8521

22-24₪ 8,601.02₪ 724.3921-24

+24 )ובתנאי 
שהאלמנ/ה טרם 
הגיע/ה לגיל 60 (

₪ 8,601.02₪ 860.10-

אלמנ/ה ללא ילדים

8,274.50 ₪עד גיל 60

60+₪ 91,001.95

תגמולי אלמנות

גולומבק אפרים ז”ל

בטאשוילי אבישי ז”ל

הופמן ארנקה ז”ל

עוזרי זכריה ז”ל

הייזלר ישראל ז”ל

גובברג איזה ז”ל

ריטגר אילה ז”ל

הרצוג עליזה ז”ל

לוי יחזקאל סאני ז”ל

יוכנובצקי מיכאל ז”ל

ברגובסקי גלינה ז”ל

פינשטיין מתילדה ז”ל

בר לב רפאל ז”ל

טל סלין ז”ל

מהרטו ילגנש מלכה ז”ל

וולמרק סולטנה ז”ל

אבו עלי יוסף ז”ל

אסתר סלהוב ז”ל

זאב ולדמר ראפ ז”ל

נפרדו מאיתנו
תהיה נשמתם

צרורה בצרור החיים
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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,

הזוו 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 
וליווי רפואי נכה שאושר לו ליווי רפואי כמשמעו

2 לתקנות טיפול רפואי תהיה התוסו  תו בתקנה
פת הבסיסית, בהפחתה של 7.5 אחוז לכל משמרת 
וליווי 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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   זכויות והטבות נכי פעולות איבה
 דיור

שיעורי ההלוואות לדיור ולסידור ראשון
הערותכ"סהסידור ראשוןדירה ראשונהזכאות

להחלפת דירה יינתן מחצית מהסכום הנקוב  * ₪ 57,820עד 7,480₪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

₪ 87,870עד 7,480₪עד ₪ 80,560עד 30% - 39%
פגועי  ( 30% - 34%

)רגליים
₪ 117,940עד ₪ 7,480עד ₪ 110,960עד 

₪ 167,330עד ₪ 16,140עד ₪ 151,500עד 40% - 49%
₪ 243,200עד ₪ 19,830עד ₪ 223,830עד 50% - 69%
₪ 274,010עד ₪ 24,060עד ₪ 250,470עד 70% - 99%

₪ 360,210עד ₪ 34,710עד ₪ 326,940עד 100%

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

30,918עד  פגוע גפיים תחתונות35% - 49%נכות של 
92,847עד  פגוע גפיים תחתונות50% - 89%נכות של 
61,929עד  בכל סוגי הפגימות50% - 89%נכות של 
113,841עד  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 
61,929עד  פגוע גפיים תחתונותומעלה 35% -נכות מ 
61,929עד  פגוע לב או ריאותומעלה 60% -נכות מ 
61,929עד  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%18,042
  35%ומעלה או נכה  50%

פגוע גפיים תחתונות
28,274

שינויים להתאמת דירת הוריו של 
נכה משותק לביקורים בבית  

הוריו

100%+28,274

שינויים להתאמת דירה בתנאי  
או  /שכירות עבור נכה משותק ו

החזרת דירה מושכרת לקדמותה

28,274מיוחדת+ 100%

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

108,461

הטבות נלוות לדיור 
)מיוחדת+ (100%

ביטוח שנתי 
/ למעלית
מעלון

6,022

6,022שער חשמלי

1,800דוד שמש

1,600קולטים

הלוואה  
לשיפוצים

112,700

ניכוי דמי חבר          
75נכים מעל גיל  כולל 75נכים עד גיל 

35.1535.28דמי חבר בארגון
----------21.84*ביטוח חיים קיבוצי
7.037.03קרן עזרה הדדית

₪42.31   64.02כ"סה
.     להגשת תביעות יש לפנות למשרדי הארגון•
2019דמי ביטוח חיים החל מינואר •

96,000₪ 18-69:  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•
את בני ובנות זוגם לביטוח החיים                              

לבירורים לעניין  : סיעודי ביטוח**
ביטוח סיעודי של חברת הראל ניתן  

לפנות לסוכנות הביטוח מבטח  
1-800-201-028סיימון בטלפון 

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

03-6374444אלדד הר זיו , הביטוח אינטר

סיוע ברכישת דירה לנכים  
)נכות מיוחדת+ (100%

תשלוםרמה

11,668,400

21,401,500



”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



התמונות להמחשה בלבד. טל"ח

פתיחת תא מטען קלה ונוחה חלל אחסון ענקי7/8 מושבים עם קיפול אוטומטי

הבטיחותי: האבזור רמת
רמת

בטיחות
נמוכה

1 2 3 4 5 6 7 80
רמת

בטיחות
גבוהה

מירבי זיהום מזעריזיהום 151413121110987654321

אוויר* זיהום מדד

*המדד מחושב לפי תקנות אוויר נקי (גילוי נתוני זיהום אוויר מרכב מנועי בפרסומת), 
התשס"ט 2009 **על פי נתוני יצרן, בתנאי ניסוי ומעבדה תקן EC/1999/100 עם זאת, 

צריכת הדלק מושפעת מאופן הנסיעה.

ק"מ)**דגם דלק (ליטר/100 צריכת אוויר*נתוני זיהום מדד

PACIFICA 3.6 9AT8.415בינעירוני13עירוני

דגם דגםקוד האבזורתיאור רמת
הבטיחותי

26Chrysler Pacifica Touring L6

25Chrysler Pacifica  Limited7

CHRYSLER PACIFICA
THERE'S ALWAYS ROOM FOR MORE LUXURY

*8181

השילוב המושלם בין יוקרה מפנקת לטכנולוגיה חדשנית

מושבי עורבקרת שיוט אדפטיבית
עם חימום כסטנדרט

התראת רכבים בשטח מת התראה על תנועה חוצה 
בנסיעה לאחור

חיישני נסיעה לאחור
עם בלימה אוטומטית
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